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 השכל אק לרךכה הקבלה חכמת סודות אוצרות בגנזי וסתומים נעולים חדרים לפתוח מפתחות וד\א
 חיבר אשר ובינה ודעת נועם אמרי להבין וקל צח בלשון דעת למוצאי וישרים למביו נכוחים בדברים

 סנ״ל על)יבא ר* הקדוע בן שעפטר שבתי מוהר׳ר החסיד הגולה מאור השלם החכם המרומם האלוף
 להם מצורף .ומפגינים מפז יקרים דברים ימצאו בו .מפראג דזורוויץ שעפטר ר׳ בישראל שמו גדול

 ונכלל . ומבוארים מפורשים קל בביאור בלם ואלחיית טבעיית • נסתרים חכמות לשאר מפתחות
 . מאירים מאמרים כמה מבוארים ואגבן .חכמים גדולי ישתעשעו עמו אשר הטעמים אגרת ספר בו

 נעולים הקדוש בפרדס המח אשר שערים וכמה ותיקונים זוהי ומאמרי יצירה מספר טשיניות בפרט
 , בגרים 5ח בפרדסו קורדיווארו מהר־ם הגאון ה׳ קדוש חכמות פז אדני על דבריו ורוב ,וסנורים

. עשויים וישר באמת לעולם לעד . סמוכים הם ועליו

 כל ועם מאד מאד מרוייקת ובהגה״ה והשלימות היופי בתכלית נדפס
והמפואר המשובח בדפוס נדפס אשר המהולל הספר בפי הציורים

ק ק־ נ

האנוויאה
פניך את שפחות תודימגי

נצח ביסינך נעימות
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ת מ ד ק ה

ל מוהר־ר . Tom עניו וחכים יניק האלוף י ב י י  הרב חתן פ

ד עוזו בגאון הגאון קדישא בוצינא הדור טופת הגדול  ור״ם אנ׳

 ובגדולה בתורה בישראל ואם עיר פראנקבורט דק׳ק צדק טורה

ה מהוריד הגאון יהכ׳אפ י ע ש ש׳ן. יצ׳ו שג׳ל י

טל ספר ע- לברכה שפ
מי לסמיח • עינים נסחח ocv הוא נ׳ . כנה ניסראל שמו המחנל קרא ל ע2ש ^וצרוח נ ע • הסמים ט פ שגע ש

ל . זה מצד הקנלה סודות רמזי ביאור ומשניפ משפיס רצון ט מאירים . מצד מאירות קדושות ספירות אורות ו
ת - יתזה השכל בעין שד• מתזה • זה נוכח זה . זה מול זה כספירים ד ג א ז1ד ו ם1ט ' א ם מלא • הנאים בתוך נ

דן סתרי • נסלאיס וסודות רמיזות ת ס  כסוד כלה כי • נראיס ואינס נראים . מתראים קסן מססר בסוד דרזין ורז' ד
הקרוס התמד גו אין ומום יפה גלה . רזי נלי דץ . מזה וגדר מזה נדר נא כן פל אשר . הטראיו הסניס
ח . הלזה ת מני קרא עינים פ מ . אל בית השולה במסילה לפלות השרל פין פותח הוא בי . בישראל הכולל שם ה

ת דבריו כל • אורות מימיהם ראו לא לאשר • פולוס פינים ולפקוח לפתות טיו  זוהר ותימוני זוהר פמוד׳ פז אדני מל נ
פי , למאורות היו הנה הן ס ה ונפרס . מנוארות מספיק ופירוש קל בביאור כלס חכמה נחפלומוח יצירה ו ב פגיינים הי

הי' ה ס מ ל ל חו הלזה הקידס ובחבור . וסגורות נפולות שהס הקודש פ  כאופן • מהחלוטח הפקק כמפניר .הפי״ניה יפח׳
ו גלויות שכל לפיני יהיו רונן או שכלן י נ  כבוד וחסיד פניו אלקי איש לרבים מומחה רופא השלס החכם ח

י שמו בישראל נודע הרב מפלת ׳ י הי ל המכונה פקינא רני הקדוש בן ^בתי מ ט פ ל י נסמי , ישרים מגזש סנ״ל ש
ע רם מסששחת . ומאושרים :אסנים י ב ר ו ת אמרות כס״ל יזל . רונן משפתיים בין נרם כחמור • ה מ ע פהו פ  ימים ש

ל ל 1"י חדרי אל נכנס , חנרייא ניני תלמודא שלסול במו . ומר״א נשקלא קנלה ’ דרכי ולהורות להנין . אורות ט
 כהרים קשים וספיקות קישיות לשורר • שכלי״ות טריות צרור״ית ל,דו'שים פני□ • פנימיית פנימי אוצרות גנזי קודש

ת • נכונות מבוכות . וכננתוח ו ש ג ר ו מ ת כ ו י ע ב ט ת ו ו י ל כ ש ת לא דיפרקינם נגר וכר ננר דלית ו ו סני 'ולא נ
 צדק ונשגוות ■ פנים בבושת רבו לפני היושב כתלמוד אך • ולהרוס צסייז למרוד המכוין פנים כפזוה ת״ו לא אבל • בראיות

ק נשצמו והוא . נוראות נפנים מותיב נשצמו המחבר והוא . ונננפות נרחפיס אבריו וכל . ותשצומות בפוז יד כלאחר מפי
,נלס • נחרצים מפיו ורנא דאביי כהוויות . וחירוציס בקושיות צו ריב ידיו . מחכימות באותיות בשלום ויצא בשלום נכנט

ובינ׳ה דפ׳׳ת רוח התכמס גיס ויסל פיל יפרפו שתיו ואף • וחפצים רצויים הם דפת למוצאי , ויסריס למבין נבוחיס
. ,קלה בהסברה ומונגים הלב של מתיישנים מרניס נדברים כלס . הקכלה שרשי . יסודי דרכי השכל אל לקרב . והשכילה

ומקובלים נמימים .לומדיהס של ומחוקיס סרביס . משללו פרי כל זה השכל אל וקרובים אמת״ם נמשלים כלס נאשר
 גדולת להכיר , יוורה הוא נס ומרווה • הקורא נפש האהנה ותל היראה של יתפורר ני יתגדל הכל ושל . שוסשיהס לאוזן
ו משלם וידישת • ממשהו טדא ד ספולתו פסלת וידיפת יתברך ייצרו ש פ ו נ ח ו ר ו ו ת מ ש י נ ממקום חציבתה ומקום ו

. חדשה בריה לששוחו ונשמתו ורוחו נחשו וחחלהב • כנחושה קשה אטש־ותי «צחת חותם כחומר יתהפך פד • הוא קדוש
;ונפרס . בתבוסת החפן איש סיני תחזינה כאשר ; מלמטת רבו הזה הקדוש כתנור הנמצאים ותוסלת משלות שאר מלבי

ה לו יפתחו כי ם היו אשר • נפולים אוצרות גנזי וחדרי אורה ששרי הרנ קי נאשר * י מקינלים קדמוני בתנורי קדמתה מ
חטר זה  וחופלת משלח גודל ראו וכאשר . טולים א״ל בי״ת אשר הקבלה יסודי ושרי' לשיקרי ומפתח פותח הוא הקדוש ה

ם קדושות נטיעות לטפ ים׳ • רבנן יילגי מאן המלנים תזה הקדיש החניר קו י ב בגן וקדוש סהור נ סו . ורפנן י
בפרדב לכטם הרוצה כל למפן . מרוצן מלכותו כטד כסא פל אחד כל לדף מפגר מלכותם ’כיזי הס גס מלי

יפצחו ושפתיו . הקונה יגיל גיל . ושאנן שליו בשלום ויצא נשצום יננום , ופדנן פדן ולהתפדן פדנו גן מסרי ליהנות
סי יתד ממנו אשר המחבר הגאון מפלת לנגיד . רינה מ ה באמרי הרבים לזבוח . פינה ו אלף בפריו יבא איש • נינ
ן ומלאה . קנה אמת מככף ננחר כסף אי שי . אחישנה בפתה יי לאני נזכה נימינו במהרה .וחמנה_ חכמה דפה ה

ר הגאון TDnה לא״א בן פ״וויל חיים אלקים דנרי המדבר דני תמניה זלה׳ה מענדלן רבי המכונה זכריה דוד פהור׳
ד הפופלג הגאון הלו׳ נשיאי לסיא ט ק מאיר תורתו ואור נר׳ו מהרייל ג כל- ובלב פרשת א׳ ביום התוחם ורגקטרם בק׳

; תנסה כתתי לב חכם



ם ח להדפיס הוא לסותר אך כי ראיט הלוה קנ פ ם נהיה כי הלזה וקדומ הנורא הספר פל וסיזלות זפנחיס הסכמור, נ מפיזי  השמש על י
א »י ר ואולם .נצהרים אודה בצחות מאירה ו ט פ טרי הנדולים הנאונים מהסון טפס אמר• פלינו הביניס אשר נ  חרשים חכמי התורה נ
מוני ל נדסום פרדססו לחשים ו ת סי״וה הדפסט פ*נ .הנ׳ מו ירבה פלא הדפוס הוצאת מחמת . מהדגה מסש ראמינה ליריט שבאו כפג

הסכמות
 כבוד ישראל נר הדור מופת הגאון הפככת

y אפרים מהור־ר הרב מעלת v הגאון בן 
 זצ׳ל אהרן מהור׳ר הרב מעלת ככייד צי״ע
 דק־ק צרק מורה ור׳ט אב׳ד הכמה שקנה זקן

 יוסח ובגדולה בהירה כישראל ואם עיר פראג
: פעמים אלף בהם ה׳

ד ר3כ פיון פל בעברי  האלוף חיגר אשר ש׳ל ש'פפ כגל,רא זה נננ
 נמ״ר הקדוש ק שפפסל מהור׳ר שמו כישראל גדיל המרומה

י סקינא ל  מפליא פלאי והוא הקודש !חינח אהגה רציף סוגן ראינו מצאנו ס
 להם אשר המקונליס פולה זרופות ממר,מ רצונים מחודביר פירושיה לשסות

 הדוד ואשרי נשלוס ויוצאים נשלוס הנרנניה צנאוח ה' הנולך נהיפל ושה יד
ה  הנכחרה חנמה חפלומות לאור המוציאין ומחודדות פהורוח לגנוח לו שננ

ח פינינו ני ויפן חי נל מניני ונפלמה  לזמת ולאו׳ הלזה החיניר מפלת רסהו
ה ט הפה אשר הרני  של פומקה הפמק נחוך ללון שכ9< נלהה וצר ננ

ח פולה הלינוח הלנה ציו  יוצאיה פחיקיס כמוקים ודנרים ההולוח נוו
 להדפיס מאד מאד ניחה רוחי ונר! . הנ׳ל האלוף מפי חפציהב לנל לרוסיה
ל סססר  הרבים זכות הרניה נו לזנות חוצה רפייניחיו יפוצו למכן הנ׳

: בו תלוי

ה ר״י נן אפריס שלמה דנרי נ לונפשץ איש זצ׳ל אהרן מהו

 ארץ ־סירי מצוקי עולם עמודי גאוני הסכמות
 פייאגקבורט דק׳ק ישיבה בני ה׳ה אשכנ׳ז

ה׳ יוסף ובגדולה בתורה בישראל ואם עיר
 מלכם תפארת ועטרת פעמים אלף כהם

 קדישא בוציגא וביראה בחכמה אב בראשם
 צדק מורה ור׳מ אב׳ד הדור מופת הגאץ
 הגאץ בן ישעיה מהוריה הרב מעלת כבוד

 אברהם מהור׳ר רב ד מעלת כבוד צי׳ע החסיד
,הורוויץ סג׳ל זציל שעפטלש

י כ נ  ירד , נקית סולת קנלתו • פיייה מנני אחד ראיתי ראה הרואה א
ה נמסשה ויי׳ . מרשתו מנין חכם • ונוגה ורוחנ נאורך . מרננ

 קלות . מסנירות פגיה . שהורות אמרות אמרותיו . ולהורות צהנין . אחו
 נאר הכל . רמות וחכמות . גפלמות מגלה . ונכחרוח צפונוח . וחמורות

 ומלאה . הושיפה עליו ממרום רוח . מיסג ולאחריני לדידיה סוד • היפג
רי לני ושמח פיני ראו זה כל . דפה הארז  הזה הקדוש תיכור פל .נפנ
ט הקדוש נן שפפשל שנתי מהור״ר כנוד השלה החכה שאירי שחינר  ר
ה של וש׳ל . תקצר לא ה׳ ניד ש״ספ מלא והוא . הג־ל פקינא רנ  לא נ
ח הנא לנל לזנות לדפוס יונא כן פל . מעצר  . התצר פנימית המלך ני

ר לאא׳מ נן ישפיה נאום • נצר יפנה אל זה ובזכות  סנ׳ל. אכרהם מהוי׳
ק צנא פל החונה הוייייז זלה׳ה ק׳  פרשת א' ם1י חותה .פראנקנורש ד

• נו אלקיס רוח אשר איש כזה הנמצא

 ישיבה בני עולם עמודי מגאוני הנאץ הסכמת
ן הרב מעלת כבוד הנ׳ל או  משה מודך־ר ת

ר גנן ר ר׳ שמו בישראל גדול בכרך מנחם ה
:מענדלש ר׳ משה

י ת ו א ר ה והמהולל המשוגח זה הפר ב מ  ממפינותיו ויפוצו ותהלות מפלות ננ
 מקושיות תורה והמרי קנלה מדנרי תופלות והרנה חנמות

ס 01פאל  התיירים נם הפילות פילת סד הפוליס ונויאים נפלאים דנרי
 החימר סל שמי חסמחי פלייה נני נמדריגח הס כליו החחזמיה הגדוליס

p t o ה שדו דפ1נ אשר שפפסל מהור׳ר הגדול הרנ  פל אף וקהלות כרניס נ
ר נן משה הק׳ צאה כה • 7מור או מפלה טזתימתי סאק סי  מנחם הר׳

: נפרדות מאד הסוסנע זצ׳ל pבג

א כי . פליון רצון שנש ס׳ל ש׳פס עליו לסססיע ונהיכלו פוזו . כחניון נ

 דק*ק צדק מורה וריס המופלג הגאץ הסכמת
 בן אליא מהויר׳ר הרב מעלת כבוד האנוויאה

זצלה׳ה משה מוהר׳ר הגאון

 ל״ו פולס הלי׳כות וראו . יסודם בפסר אשר פפר שוכני ויגנו הקיצו
ס נ כי . נכטד  ים השס קדרו הזה היום ופד .והודה הדרם י

 Tול מלהכין ש״ק נמלח יסpוTה השגגים הם • כסותה סושס שק ט
 דנא מקדמת אשר . האדמה אנשי ספרות ארצה הקל נפת אכן , אוחותס

 חכמת מלהכין כחשך ההולכיס הסם הנה . מה ידעו וצא בחשך הלנו
 , ולחהלה לשים כל מכל ככל שנר לכל מאיר נדול אור ראו המה . «קנלה
ספר י אשר הזה נ נ  P שפפסל שכת׳ מוהר׳ר החסיד • הגולה מאור חי

כי וירד הפמיק אשר . הגדולה לוייה סנן סקינא ר' «קדוש ס נננ  הי׳
 הפפי■ של השש ונאמת • למפלה ס׳וף להס אץ אשר ונמיס ,נטפלה
ד  . זה הוא כי ןאמר אס;• ממש התורה סתרי גילה ט אשר • הזה הנננ

פמו, יי׳ נאשר ^ לשמו גאה והוא לו גאה שיו • יחזה שדי מח״זה אשר
ע ראוי . כולו אומר כטל - נ  סזה השפר וראוי . לו שככה נרוך פליו ל

■ ■ ופל  .פצך^ אורו׳ת פל ט שהחחלתי הפסוק אמר הזה הפל ופל . רשס פיד ירשיפו ולא הפהור לנוש יתלכשו נאמת קוראיו נאשר . ששס כל פל ^
י ס אף אלא לדפוס להניאה ראריס סהדנדיה י  לאא׳מ נן אליא הק' דנרי כה .אהלך שלום כי רדפת ט ייךייס אותו הקונה שכל זאת נ

ד לייאיז זצ׳ל משה רהור׳׳ה ק אני שת ו׳ יוה האטויאה דק׳ י וישכון פי ו ט הר פל יי' כנ : לפ׳׳ק שע'נ סי׳

 הרואים לעיגי המחבר הקדמת

, בשמה קראה שגה מאה בן

 י . נפלאים וסודות חרושים מלאה

נימוקהוטעמה, מתוכה מבואר



ה עשרה עשרה הקודש בשקל הקורש; בשקל הבף עשיה עשרה ' ש ע : ף כ ף עשרה ה שקל הכ הקודש: נ

j ; l T אשל ממעל אלוה חלק הם ישראליח אומה של סהגשמוה in ה^ «  ר
ר מאחה שנחלק כחלק ממש חלק ור׳ל עמיי ה׳ חל׳ק נ׳ הסשיק  דנ

י ;אוחו כעיני ודומה שוה הוא נ  |’נ1 נינו והערש הנדל ואין ממנו שנחלק ד
ר אותו  ממט שנחלק מהחלק נדול יותר שהוא והכלל הכל הוא דנר שאוחו רק דנ
 כן■ כמו ושויג דומים הם נכלמוהה אבל
 ונינו הנשמה נין והשלש הנדל אי;

ך יתעלה תני  יתעלה ־הוא רק שמי וי
 הכולל האור הוא השל הוא ויתנרך

 חכליח הנלתי כיף הנלתי הנדיל האור
שנחלק ונילק אור חלק היא והנשמה

̂ ....................................... _ וכמאמר שמו וכרוך כ׳ה הגדול מאור
י ע׳ה המנך שנמה ׳  נשמה רוח ש5נ נשער היטנ ך1 יוננו פה חלה נשמח אלקיס נ
ד: של הנשמה ר׳ל האדש המעיין פני מאח ננקש אך לשש כשחניע נר היא א

ני ופרקיו ו י
מפהח הוא

הנה־ר.
 שהרי וה ענין 'על חחמה אל המעיין אחה
 קורויוולו מאה ודני מורי כחג מוו נדו;

 י'נ פרק ההיפצוח נשער שלו הקודש כפרדס
 מהש גדולה מעלה האנוח ועמן לשוני הה

 האצהוה עצה כל הה אנל אנריה שאינה
 כוסנהפמוש הוא הנה כחחתוניה אל המתפשט

ודנרינו שה ודנריי אלהוח עצה הה האנות כי

, ״11,< ,fc ,,f;■-■ ,;,.ל ופ שעדיו הדר על ההפי שיעיין,נוה פ,,.;• ;

.S:*י.די ו» די.׳־ ך 'SIWIHWW'J
לעיין יהרוס לא רד־יגיתית .נשנשה שהנשמה לדמיו

 תועל לו יהיה לא הי ההפי נאמצע חלק הם ש
שעי' ל: יתנל' אז שאמרנו השדי על כשיעיין נלשיי ;ךןיו

נמהילח אמנם אך השכל יניעת נלי אודה י י ,

נזלח^ד־זקפו; יהרוס לא רד־יגיתים .נשנשה שהנשמה
׳ נכ׳ש שהם ו  לו יהיה לא הי ההפי נאמצע חלק הם כלס נשמ׳ה ח י
’ ■ rn אגקיס מאיר ולילי:

 יש 'נע קון ניס־י ניר אלקיי נר
ס: ור׳ל רוח  שהם והנשמה והרוח הנ

ד ע״ב כלם הס כנשמה מדרינית נ' נ r,׳:ר
 נ האדם נשמ׳ת אלקיס נר והייני אלקיס מאור קדושת

נ;׳ ועתה ע.' מ  חלו למען כאחי לזכיחו כי אלקיגו מהירת חכמת נלאות ש
ה׳ אור ישטן נו אשר הדרך ולהראוחך החיים נאורח דרכיך לנסח

נ זה והוא .עוזו ושרינח
^ ו ד  מלכי מלו הקב׳ה של שמו שהוא הוא שהאלילות'ברוך הקילה ליודעי'הן י

א־ כהסד המלכיה ת עניינו סוד ננ ט איי  נסיימתא הנאים כשעריס נ
ה לזה והרמז חפשה לא ושס׳ה פשה מצית מדמית כלול הוא דשמיא  שמי' ז׳
׳ וזה לע׳לם י נ ר לד׳ר ז עי הצרף ד׳ ס  שהוא ידו׳ד השם חצי למספר שמ׳י מ

ה מהסי־ וחמצא י׳ה  חמשת לא מצות שסיה שהם ממצות אחד הלק שהוא שפ׳
ר'י מהסד תצרף ה שהוא ידו״ד נזן הנשאר השש לחצי ז: ח מספר תמצא ו׳  רמ׳
ג כלם שנין עשה מצוא רמ׳ח שהם ממצית שני חלק שהוא ׳ י  הראיאיך הנה תי
ה של שמו שהוש והפהור הקדוש שהאצילות לדעת דויד הנקרא הקני  ננאר כאשר ׳

• י ע ד כ ט ה׳ ת כלול היא נ  ומפני זכ׳רי וזה לעולם שמי זה נרמז שפיה מרמ׳
 מתרי׳ג הכלול האצילות גי העלם לשץ שתוא כתיג י חהד לעל: שמי זה ק

נ הס רי׳  מהשנה נעלמות אורות שהן רוחניות אורות תרי׳ג רוחניות מצות ת
לי כ  נ׳ נשמי איכות ולא גופני לי^סמהות אין כי מהותם מה כהס ולדעת להפכ׳ל מ
 ישוער ולא יסופר לא אשר ועצום רכ עלו׳ הנופר ומנחיתות הגשמי מחסרון נהעלו

שערת ד הגשמי השנל יהשנת מ פ  ס בשערי נאריכות זה כל נבאר כאשר הני
;בסיד כבאיש

ה ת ע מני שהקדימו זו הקדמה 7לעכ’םל אחרי נכש• ידיר נני י  מקובלים קד
הקדמתש■ פל הכמה לקח עיד מהיך• לירכה זכרינה ■
 הקדמט כאשר ממעל אלוה חנק היא הנשמה כי הידעניך ככר הנה “* והוא

ה ידעת צכ-סר דבריט נפתח. ;ך  דבר מאיזה הנחלק שהחלק כן נ
 גענין ביניהם והפרש הנדל ואין ממט שנחלק דבר לאוחו בעינו ידימה פוה הוי!

 יתעלה לו הנשמה חדמה דמיונה ועיצס לנידל זה יזעעס הנה .ש;׳ הדסי■ עצמותם
: שמו וימברך ; ע  הנחלק הדבר גי ממט שנחלקה הכולל כמו' מחרי־נ כלולה היא ג
 ^זה) שימצא מה והנוזצב הנחלק בחלק שינזצא ראיי די.־ מאיזה והנחצב

מי: שה: אחיי המחצב נכלל בוני חיבות ראשי קח ריצד והא לד בבל ושויס די  ו
ת ט ע ,‘ש מי ג־ ג וחחצא יהד מבכר והלחף ;סנ;ה‘ יריח '  שחדמה ■לך כרי חרי׳

ג כלילה היא בשנה ויחעלה יתברך לו י׳ חי  מתרייג כלול הוא ברוך שהאצילות כנזו מ
 אלא אמרן לא דוד אמרן מי בנגד נפשי ברט המסה הכי ל אי׳ לח;ס לא ובודאי

 כמבואר עניינים בחמשה לו מתדמית שהיא היא בדיך והקייס. היבמה כננד
ת : : . י ת נ ס ר ח נ ה: ח משם; ׳עויין בו נאריך הקצירילא י;

 כלולה מהנשמה תרי׳ג אלו כי תדע והנה זה סוד שהודענוך אחרי בני ועתה
ח הס הנשמה אברי כי הרוחניי' וגידיה אבריה תרי׳ג הס מהם  רמ׳

ס אורות שהם שכאצילות עשה מצות מרמ׳ח ונחצבו שנחלקו לנניס איברי: תניי  ח
 רח׳ם אותיות שהם רמיח בסיד חסד כלפי מטה הרחמים מדת בכוד לבניה
, כשלג'לניט כשנים חעאיכס יהיו אס בסוד ישראל של עוונותיהם ולהלבין לרחם
 מצות מששיה ונחצבו שנחלקו אדומים רוחניים נירים שסיה הם נשמת של וגידיה

 כלפי משה הדין מדח כסוד אדומים רוחניים אורות שהם שבאצילוח תעשה לא
 שהם מפני חמדה כלי כל אוצר ישס׳ה מלשון נלוי לסין שהוא שסיה בסוד הדין

 והתושאיס השובע׳; הרבשיס ולהעניש להלקות והחשאי: והעוונות הסשעיס מנלים
: שוונס וכחם שומאת אוד: נחמי על ובמעל במרד בזדון

 כלולה להיותה הנשמה כי חדש הנה זה סוד שהודעניך אחרי בני ועתה
 מתלבסת היא הנה רוחניים אדומים נידיס ושס׳ה לכנים אברים מרמיח

 בצלמה חשונכני וגידים ונעצמות חלבישנו ונשר עור איוב שאמר כענין האד: נטף
ם ודמותה ח בלבוש לה העשוי נדפו ב לבני: אנרים רמ׳ פנ״  שבגוף העצמות שה: נו

ה לנניס שפם ^^האדם , די: שהס ניפניים אדומיה גידים ונשפ׳ אד: שנניף הני ה
שהס 'נר,-,לר ל™ : שיעשה צריך הלבוש ה׳ אדומים שהם דם מלאים ^• פו ד  ;הלונשו ודמוח נ
■ ' ■ ■ ■ י ------------- - —5 נ ״. . ו ה P נל6 סוטלט ■ ת א ם ?2 ' ד  העור אם לפניך אשר את תנין בין אחה נעש נעל אם א

וראי; צא הםנך הם והנידים והעצמותוהעצח הלביש הס והבשר סטרי ל: יהנלי
שנלך .........................־ג־־!.׳ ־־ אד: הוא מי ולהשכיל להבין ;{נעין היא הנשמה שהיא הפנימי בוודאי בי ה

ס הנקראת ~ י ”™®’י נידיה ומםיה אבריה נרמיח אדם הנקרא העיקר והיא יבאמת אד׳
 הנעלם יאדם אח שמלנישין הלנוש ה: הננלים והנשר והעור הנעלמים הרוחנים
אד: על שמכבכין הפכך הם הס הנגלים והנידיס והעצמות  הגוף כן ואם הנעלם ה

 אדם הנקראת הנעלמה הנשמה שהיא הנעלה ) האדם ( על התוסף הלשוש הוא
ה רמ׳ח בכלל באמת : הרותניש גידיה ושפ׳ה אניי

ת1  הצוף ולא באמת אדם הנקראת היא שהנשמה שהודענוך אתרי בני “ע
 של עפמו להודיעך אנחנו וצריכים אנחנו מחוייביס ועצמות והנידיס והבשר

 אדמה מלשון הוא אדם לשון שהרי אדם נשס הנשמה נקרא טפס ומה צמה דבר
 ומה ולמה כדפירשנו ורוחני אור כלת היא והנשמה וגופני חומרי ואפר ועפר

;הטנין פוד פעם נודיעך הגה דם א נקראת נאמת עמס
א ו ה ה ל ונחצבת נחלקת ממעל אלוה חלק היא שהנשמה ידעת ככר הנה ז

ה המלכים מלכי מלך העליון ממחצב היא זה מעעם הנה הקני
ס שמו ויתעלה יתברך לו מתדמית ה נמנין כן נ ה כמו ז  שנאמר אדם שנקרא הקב׳

ת ומיל א דמו׳ ד נשול אדם כמראה דמי׳ת הכפ׳ דו׳ א יוד כזה במילואו שעולה י  ה׳
 מדמית הכלול הוא ברוך הרוחני הע־ליון) (האדים שהוא אדים כמנין היא ואו

 נקרא הנשמה כן כמו כדפירשנו הנעלמים האורות ברוחניים גידים ושס׳ת אניריס
נעלמים רוחניים גידים ושס׳ה אכריס מרמ׳ח כלולה הרוחני התחתון אדם

 על לכרש אפשר כאי כדמוחינו גצלמינו אדם נעשה הפכוק פוד וזהו נדפירשנו
ה כי ושלום חם חלקים נצלם שיהיה האדם שבנוף ועצמות וגידיס וכשר פור קני  ה
 האמת דרך על האמתי הפירוש אבל ושלום חם ועצמות וגידים ונשר נוף לא איט
 כלול הוא אדם הנקרא שצלמינו כמו לומר ורוצה אדה שנקראת הנשמה על הוא

ה אנריס מרמ׳ח שפ׳  אדם נעשה ודמותו צלם נאוחו נעלמים רוחניים גידים ו
ח כלול שיהים למסה חני׳: נידיס ושפ׳ה אנריס מרמ׳ והעעם נעלמים רו

 ותהנלה שחחפשע כדי הוא ועצמות וגידים ועור ונשר בטף הנשמה שנתלנשה
ח נכח ח נחיך כדפירשני הנעלמים הרוחניים גידיה ושפ׳ה אנריה רמ׳ ס רמ׳  אנרי

 בעולם הנשמי בפולס הנעלמים כחותיה לגלות נדי הננלים נופנייס נידים ושפ׳ה
ג בכל פעולתה ונשדין כהה ולהרוזות הזה י י  שהם ובמצות בתורה וגידיה אבריה הי
נ ' רי' תרי׳נ נ ג שהם וגידי' אנ  האורות ונידיס אגריה מתרי׳ג נהצנים מצות חרי׳

 על ונידיה אנריה תרי׳ג ולהחדנק להר.קפר נדי ביה העליון מהאדם העליונים
ריה שכס מצות תרי״ג ירי נ תורה של וגידיה אנ רי׳ ה  הריהנייס ונידיה אנריה נ

ט ומהצנה שרשה נמי,וב נא.צילית ביה כפליון האדם של העליונים האורות ש דפיי  נ
על ג ונידיה אנריה תרי,'ג !דינוק קישורה ידי כי תרי׳ ה של מצית נ  הגהצשה הוו

ג האיר להנניר העליוניסיתזכה אורות מסרי׳ג הרי׳  הרוחניים ונידי אשרי נ
ת  מנא רצון שנש שכע ידה על להשפיע בה העניון האדם של הפציוניס האויו

מנביי ר.איר הוא פושה שהצדיק דצוה גל ני התחתונים העילמות לכל יי' ברבת ו
איר



שנה מאה בן הקדמה
י ח: נשמתו חציכת נמקום נשישו או או מה הסצוה נ של הרוחני האור מצ

 ההולמות לכל מאורה להשפיה ההליונה המצוה אור ומעורר כנגדה שהוא מפלה
ל דלפילא פוכדא אתמר דלתתא נאתפרותא כזוהר נמנואר התחתוניש כי ד

 אלקיס וצלמו.נצלם כדמותו ממפל אלוה חלק הוא שנשמתו מצד החחחון האדם
ד החחתון אדם של תרי׳נ כצלמיט אד׳ם נפשה בסוד  אדס של תרי׳ג נננ

 כמפשיו למפה מתפירר כשהוא זה נמשפס זה מצד הנה כדשידשנו כ׳ה הפליון
 למפלה מתעורר מצות כחרי׳ג הנכללים והנוניש ישרים צדיקים מפשה הפוכים

 ולהשפיע הפליוניס האורות מצות של כשרשן להאיר■ מחצכו ומקום כשרשו כננדו
 מצוה שנר כסוד התחתונים הסולמות לכל רצון שכס שפע אור הסליונים מתאורות

 אותה למפה הצדיק שפושה מצוה אותה כננד שהיא כפצמה המצוה לומר רצה מצוה
 ומשספת שכרו לצדיק נותנת היא העליונים סאורות כסוד שהיא בעצמה מצוה

 ממקורה למעלה אורה והגביר שהאיר הצייק כזכות משה של לעולמות מאורת
שעיים הפנין זה סוד יתכאר כאשר תיפסת ויפיון מחשכה שאין מקוס ,הנפלם  נ
 גנודה מוסיפין מקום של רצונו פושיס כשישראל ■ שארז׳ל דרך ועל כם׳ד הכאיס
 הן אורן ומהתנכרות הפליונים המצות. כאומת וננורה כת מוסיפין ר׳ל למעלה

עולסנזון כסוד התחסורס לעולמות כהן שהאיר הצדיק כזכות משפיפיןמאורן  כל,
: לפ׳ש שכת מפרכ חרוכין כקכ לו די כני ותנינא כני חנינא בשכיל

ה הגי

 דני'יזמוה'זרסוכ נא«פ סוא ־היי לפיה מע׳ש היונין נקכ לו די ננ■ רזגינא פגין הוי ולהניוך
 נני חוינא נשניל חון פונה כל נאמדו עולה כל ויפסיגה יוון הצדיק פע׳י יפנן אין כי הככל מן

 עפה אפי ידיו ונפול צדקותיו כפי ידיז זמעפה מעללי! מפי׳ ויתפיצס יזון לא יעצמו הצדיק והוא
 היה מהיאוי פהרי ע1ו;י פוזות דני שהוא לע׳ש מע׳ש וזדונין נקנ לו די נני ופצינא כאמיו

 וגפלה נימפה פנים פי הננויה משפפ לו ני נדמו מיטב 1.:פד מיפג ניאש הלקו 'פהצייקיעול
 שהוא ושפל ;מע ומדכי נצימצוש שיזון ולא הצדיק יאכל ומפריו עשה אשר מצותיו!צדקותיו חלף
 נו שהיא הצנוף ננוף לעה׳ז כריתה לצשמה הניעה תועלת מה לדעת ראוי ונן לנד חרונין קג

 לה היה טונ הלא ממעל אלוה שלק שהוא ומאתי לשני ויתוק להפשד קרונה הית שהרי
 לה היה ולא במקומו וחדוס והדר הוי נזועוגו ושמחה ששון אוי פלס ה׳ נניח אניה ניס לשנת

 ציה על ציה צער חיי אשייחייו והצפחת הצפשד והילה הנלה המלוכלן הוזשון נגוף 1׳,לידח-,נעה
 המאיר הצדיק -כי תדע אלו נשודות שכלך עיני להאיר והנה וחולעה ימה נשי הוה על הווה

 לעולמות הצדיק כזכות משפיעי; הן אוי; שמתננוית עד מעלה של המצות נאורות ■והמנניל
 תשאי למעה מעלה של האורות שמשפיעים כעצמו אוי תננוית מאותה כי תדע הצס החחתוציה

 עינו ננן וצפון ■ננוו ולהגאוזו לעונתו לצדיק לו למעלה הזא׳ת העונה הנוים'כל צדיק ׳של חלקו
 למעלה אוי לאותה הצדיק ציין וכי לומר נפשך ואש ליואין צפנת אש׳ר טונ׳ן ריב מ׳ה נסוד

 נשיכך למעה,הנם קלקו לו ישפיעו לא ולמה ציין הוא לאורו וני אוי כלו עדן נן שהרי עדנו ׳ננן
 מעלה של מהאור' אוי לנופו לו לעשות כדי הוא והצורן אור ■לאותו לו הוא נוזל צוין ודאי כי

 מהעולם מהנוף לנזש נלי ערומה פעירתה אתי נשמתן נהן להחלנש פדי נאור! והוסיף שהנכיי
 אוי לנישי ותשאית כנוי נבנדי עדנה ננן להתנגש ומדרגתה מעלתה לדוש למעלה לעלות הזה

 מצום נאותה אוי ומנניי מאיי הוא עושה שהצדיק מצו־ שכל אוי וסויה מציוה צ׳י כי כשיד
 חולקיה ואשתאי לשוני ווה כזוהי כמנואי לנושו לצורך ואיי נר לו לעשות שכנגדה ממלה של

י נההוא  ופירוש עכ׳ל לעילא לסלק׳א נשמת׳א נה׳ו יאסלנשת דנהויא לנו׳שין מניה ואחעניי נש נ
 וכמעשיו זנפפלתו כתורתו שהצדיק .הווהי מפרש המאמר מוה למעלה ני תדע הנה זה הוא ■המאמר
 מעלם של מצות תרי׳נ נאורות אור ומנניר מאיר והרצויה העשירה וממשנתו כוונתו נטוג הטונים
 נארוכה מאמי איתו שיד שנאינו וכמו העולמות■ לכל למעה נזכוחו להשפיע ונורה שכננק
 כחננו לא ׳ 'הוא אדון מאמי כי להארין שלא וכדי משש יעוין שחררנו היאשין אדס לנושי בשפר

 של חלקו י׳ל נש בל לעה׳זא מולקי׳ה וא׳שתאר הזוה,׳ אמר זה ועל שלנו לירוש הצריף רק פה
 לעונתו למעלה לצדיק לו נשאל למעה מאורן להשפיע מעלע של נאורות והגניי שהאיר צדיק

 ווהו נשמתו בהן להתלנש העליונים הרותניים הנרות מאור אור של לנושין לו לעשות ולהנאתו
 ללכישין הנש:יה שצריפה והעעם נשמ׳תו נה׳ו דמתלנ״שת ינהו/־א לניש׳ין מיניה שאמייאתעגיד

 החיים באוד לאור נצח נעימות ה׳ בנועם לחזות למעלה לעליח תוכל לנושין אותן ידי על ם ספני
 לעלות תוכל לא אור על לנושין בלא כי לנו להורות לעילא לשצקא לומר בלשונו הזוהר שהאריך והו1

 לאפח׳ואה שלק׳א ל׳א נישמחא יזיל נעצמו העני; וה בפירוש אחי במאמר הווסי כחג וכן למעלה
 תוכל לא הנשמס כ; נכיר,׳ש היי עלמא דהאי ;לנושיא לאתלנשא דוכאה ע׳ד קדישא מצכא קמ׳יה

 מתרייג העשוי נלנוש להסלנש■ כן׳שוכתה אש אלא הקניה המלכים מלן■מלכו■ לפני להתראות
 לומר דקדק זה מפני אשר העליוצ-ס הרוחציש עיי'ניאיר,וח של העליון האור לניש שהוא גרות
 אנריש.וציריש מתרי׳נ עשוי הוא רעה׳ו נשמה של שהלנוש כ«י צימר נזה שרצונו טלסא דהאי

 הנרות שהם ייחנייש ונירים אגגיים מחיי־נ עשוי נעהינ נשמה של לנישה נן כמו גופניים
 הענץ סוד מהם צהנינן וכדי לו זו־ין שהצדיקים מזיל שוכרי תלוקא עוד והוא שפישע עעליזנים

 שש צריכה היא ערופה נשר לנסות וכי אור לכושי נלא צמעל־ לעלות תוכל לא נאמת למש
 כאשי על' נרו !:לו פשוק על זיל ■שדרשו כמו אור כלש הוא הנשמה ששרי הלבושיש לה ולמש

 ■ לש למש וא׳כ לנשמה ני הוא הדולק נר שאותה שופו עד עולם משוף מניע ראשו עיל דלוק נר
 ולמה כלפירשנו נ׳ה מעצמותו, מלק היא נדון אור שכלי ממעל אלוה חלק הוא שהיי ועוד אוי לביש•

 לחממה ללנישין שצצייכה עד פדן ננן יש וחוש קור ונו לנושין נלא שנשמים לאביה לראות תוכל לא
 ממעל אלוה חלק שהיא והנם נדולה הנשמה אוד שנש הנם תדע הוא העני; שוד אכל לקריה או
 נדוליש ויואר כוללים יוחי שאורותיו הוא ברוך אורו לנייל וה כל עש מתרי׳נ כלילה שוא שנס עי

 או כניציזיאור הכול' אור נער־ נתשכיש נשמה של שאורוהיש עד ותכלית ושיף קן לשש
 שנדול■ נחוי■ לעלות תוכל שלא כיה הכולל אוי משני אורה וחככה הכהש כן מפני הנס אלד בניצוצות

, מעצמותו והלק ממנו חלק שהוא והנם עדנה נגן בהיכלו ולבקר ה׳ ננוטם לחוות בהוא  וכדי .
 גוה המשל הרוחני את ותשכיל תשיג ומגשמי גשמי משל לפניך אעילו השכל אל’לקרב־הדני

 ונדול חזן אור כהוד אור ^תוק באורם ומכהיקיש מאירית והם הרכה מנרות טשויה נדולה אניקה
 מאילים וכלש לזה זה ודומים שווים כלת שבאבוקה הנרות שכל הגת הנה ותכלית סוף לו ■נזאי;
 תכלית ונלתי סוף כלתי עד המאיר שנדיל אור בחירם להחיי אחד אור עצמות ם5גכ גשוה

 כמו שאניח,ה מאור חלק שהוא ההוא הצר תאיר לא הצדולה מהאנוקס ציאחד קקןזקח זה עם.גל
 אזי חתמעע אמנ: אך הנרות כל הכולל האור כמו להאיר האנוקה נאור כלול מאיי'גהיותו שהיה
 האכוקש אוי ימוס לערך אורי ומיעיע קטנות לסבת וערך יחס לו שאין שכמעע עי ההוא' הנר
 אור החלק 'תתמעע p,וכל תיליק רלתי וטי סוף כלתי עי המאיר אור■ הכולל אור כנדול אוי
 הלכנה איי וכן אהצי מאי נעיהרא שרנא וכאז׳ל נניו לכלום נחשב שאינו עי כנדול אוד ננד

 אוד ננד כאורה נכרת ואינה השמש אוי צנד לכלום נחשבת אינם ששמש מאור. חלק שהיא שנם
 מהאינקה אור חלק שהיא נר אותה יתיןת' תמזיי אם וכן כיום הרקיע באמצע שעומדת הנם ששמש

 לאור שיניע קודם אבוקה פני אויר לאוד כהתקדריתה הנה נדולס לאנוקה אותה להחדי שגדולה
 גדולת אנוקה לאור ני נהזזקרנות נחוש נראה שדבר ווס אודה ותכנה תכהה הצא נעצנוה אנוקה
 מהם תלק והוא שניות,שנאבוק: לעצמות נעצמו־י ודומה שוה הנד שוה הנם ההוא הנר מכנה
 ממני ותלק הקניה של ונצו נתו שהיא הנש הנשמה נאיר הוא נעצמו הזה וכמשל מעצמוחס חלק

 אודה ותכיה ותכנה תכהה זה כל עם פרשצוpו האדם נשמת אלקים נר שלמה כמאמר ימעצמותו
איש וכא׳זל ונהייתו זהיוליתו אור ועוצם למווק עחו שכינת סוכן ה׳ שבו להינל לנשת נהתקיבזשה

 להיות צריכה הוה לעולם רדתה קודש כאצילותה שהנשמה הפעם וותו אש אוכלה אש הו׳א אי׳כנה
 אור מפצי ורורח עצמי אח ומנשה שמסתיר פיניש ראות חלוש נאום הכנוד כסא חחת גנוזה

 הננוד פ־א תחת מהתת־ס היא נן השמש נהייות יהוורית עין מפני ראותו עין יכהה שלא השמש
 שהוא הנולד הגשמי הילר רזה המשל אמי משל עוד לך (משיל יותר עוד שכלך אל הדנר לקרג וכדי
 אי ראוהו כת לחולשת הילדי געת וה כל עם הוא ינשרם ועצמם ינחש ואמו מאניו יעצם חלק

 ההוא כאויר ששיכציש ואמי אייו פני לראות העולם נאויר ליאות עינו ייחלש יכהה כשנולי
 כשהיא למעלה הנשמה צן כמו שאויר אור נהירות וויקוהו שלא נמעעה ומנוסה להיותנצוו יצריך

 שונן ה' שנו הנדול ההוא באור לעמוד תוכל לא אצילות מעולם לומר רוצם שנשמיס מארת נאצלה
 שאיצו הכנוד כסא סחת להשתסר וצרינה כ'כ האצילות בצועה ליאות והדיו ותפארתו ,׳1עו שפינת
 כסיד הינאיש כשעליה עניינה סיד ננא־ כאשר שוכן כ' שנו אצילית עולש איר כמו כך כל מאיר

 כסא חחת גנחת עולמית שם שתשב יכנריאותה נאצילוחס היה לא תקכיה של שכוונתו ולהיות
 להתעלם לו היא שעשועים וכת היא נתו ר עמת להשתעשע ויתעלה יתברר כוונתו אבל הכנוי

 נצח נעימות ה׳ ננועש לחזות אצילות לעילם ולהעלותה כנייד אומר כלה. נהיכלו נאהנית עמה
 ושוף גנול הכלריי ה׳ אוי הגדול אזר החיים נאור לאור ולפניה לפני פנימה קדש נהיכל ולנהר

 נימיח החומר נגוף והננישה הלנישה חסדיי וגודל רחמיו כרור p וכענוי פן מפני ושכלית
 אור ותגניר תאיר פעולתה ופשרץ השוניה מעשיה ידי שעל ני׳ גופנייס וגיייש אניים וששיה

 למעצה לה חלקה חשאי ושפע אוי תגנויות ומאותה למעה אורן מהגנרת להשפיע מעלה של אורותב
 להתלבש למעלה שפירשנו אוי ותורה מצויה ניר כ• נסיר לנושים מדני לה לעשות למשמרת יננוו צפון
 נח לה יהיה אור לרוסי שעי' נאיפן למעלה לעלות הוה מעולם מהגוף ערומה פעירתה אחר נהה

 להשתעשע נהיכלו ולנקר ה' בנועם להוות שנשמים אניה פני להניע אויה כח ותוסיף למעלה לעלות
 עתרנה ר■ הקניה שהלצישה (ידידי; ומעילין ישועה ננגדי וששון נשמחה נאהרה ולהתעלס עמו

 אשר הגופני הוה לעולם רדתה קודש קימתה קדם מימי עז ויתר שאת ניסר או אויה כח ותוסיף
 נאינהי נפשי׳ תגיל כה׳ אשי׳ש שו׳ש נאמדו השלום עליו הנניא ישעיהו שמח אלו לנושין סוד טל
 לנפשו המה ורינה■ וגילה ושמחה ששון נגדי נוראי כי יעעיני צדק׳ה מעייל ישיט נגידי הלני׳שצי עיי

 תוגדל אור לנישי נהלצשת או כי שוכן ה׳ שנו להיכל להעלותה לנשמתו המה ועזר וישע אור ולבושי
 .«.|,והמשל4וו» שיף הנלתי יזהיוריתי עיוו שכינת אוי מזיו ליהנות שתוכל עי נאורה זתופףאימן

 אנוק' או'חקיב אבוקה ■היו הה פגה עי נפיוערו׳ לאוזת אחת כרנה נרות א' לני כשיתקררו נזה
 ויתקרבו אורה ׳גניי איירה מהש אחד »ם יכנה ולא ומבהיק נהיר נאור יחד שניהם ויחירו לאנוקם

 ננדון הוא יק קורם שהיה ממה עז ויחי שאת ניסר אורם ויתוסף ויתגדל לאחדם ויהיו נאלו אלו
 אוי ותורה מציות ניר הי כהוי לאחת אתת נרות לה תעשה. המצית על!די הצשמה כי שלפנינו

 גדולה אנוק: יעשו נרותיה שגם עד לנישה לצורך אתד■ נר לה תוסיף עושה שהיא מציה כל ם
 שאת ניתר נהיר יוסי נאור נאהנים להתעלס עמו להתייחד שגשמים לאניה ידה על להתקיג

 מהמצות שנעשו נרות אלו ועל הוה העולה לגוף רדתה קודם קדמתה קדם מימי עז ויתד
 של הלנוש ש:־א המעיל ייל יטעני צדקה מעיל נאמרו ע׳ה ישעיהו נן גם רמו לנושין לצורך

 םמצזח שהם ד,ןה5ה ריל יעעני צדקה המעיל וה לי עשה פי השם לתזות'ננזעם נו מעוטף שאני אוד
 שהקנ׳ה כשש יל שאיו מה יונן ונזה שפירשנו הנרות נסוד המעיל ה-1 לי עטפו המה שעשית■

 נח ל־תן שצריך נשלמא דקשה שכרן לקנל לצדיקים■ כח ציחן כך פולעצומן לקכל לרשעים כח נותן
 שוכ אחי פעה שמת וכיון קעלינן לא קעלא תר׳ שהרי שפיר ואתי ניחא פורענות! לקצל לרשעים

 ליהות שדש■ נדי הרשע את ולחזק להנריא לרשע נח לישן צריך p על אשר מרגיש המת נשר אין
 ליתן שצריך שאמר נמה אבל ענשו שיקנל עי נשר לכל ודיאון ליזרפה צעד חיי שיחיה נאיפן מייוד.ו

 ויתוסף יוגדל שכר שיקיל יותר אירנא שכח ל־נל כח הצדק■ מהר וכי שכרו שיקנל 'P לצדיק כח
 אכיה לדאות עדנה לגן להעליתה הח הנשמה צליכה ביייאי כי שפיר מתא שפירשנו ■מה עם אנל כחו

 הוא לה שנותניה והכת עוזו שכינת שוכן הי שנו האור נזהייייח ■הקהיי אוי הגדיל נאור שגשמים
 אצילית עולש פני אדי לאור להתקרב ולגשת לעלות כס לא אין אוי למשי כי■.מלח אוי לכושי סוד
 המאמר עלינו יקשה לא שפירשנו מה עם ועתה , נ׳ה אורו ותעצומות עווו שכינת שוק הי■ שנו
 יהנה לא למה לעיש שבת. מערג תיונין נקג לו י' נני וחנינא בני חנינא נשגיל עוון העולש כל■
 כלה הוא מלמעלה היורד שהשפע משי הוא העעם כי למעם להשפיע שגרס עוגה,■ מינוי הוא־ גם
י אור פשוע'זך.(צת. אוי רוחי אור ^  אורו ולהחשי־ להעענה צריך הזה לעולם לירד וכדי נ
 האור לק.:ל יכול הצשמי העולה אין ני גשמי כולו הוא היה שהעולם כנע להתגשה הדי פצח

 שיתגשם לצדיק טינה יוה ואין דנריגו צשיף יתכאי .^עי..כאשד נ1כנ ן1זקעי לפשות הרומני
 נלה כלה הוא נו שיורד השפע וגם הגשמי סע׳הז כי הליויוני'נעילשיהזה iPB.^'On'i ויתענה
 מלקו כן.נשאר מפני והפשר ושממה חיובן רק ממש קיום S3 צ(«,ואין1 תוהו-.V״ ונפסד

 הווהר כמאמר כדפירשנו לו הצרינים אור לגושי׳ לו לעשות יהדרו וווו נאורו למעלה. צדק של
 להעלות לו הניחי ציר,־ שהה ונו' דיהויא לבושין מיניה ואתעעד גש מי לההוא מזנקים ואשתאר

 קן להה שאץ תמידיים חיים קיימים חיים נצחיים ת־ים אתיים באוד ■לאור עדנו כנן צשמתו
 שאמרו וחידתש מליצתם נעם אמרי דבש ציף מתק נמתקו ומה טילנעם ולעולמי לעד ותכלית ף1זם

 הוה בודאי.יעולש כ־ בעצמי שנת ולא שנע ער׳ב לעיש מע;ש תדובין נקנ לו ד בני ותנינא
 גנוליצשס העשילוהו לוה אשר ושממה תייג; ונפסד בלה כלה, שהיא ואפל. וחוק לערב שנמשל היוא

 ושמם חרב שהוא הוה העולם ־לצדק נו די ובודאי ושממה מודנן לעין שהוא תיזנין לקב וחידושה
 .כי,אץ חיוקם כדי גופה הנדת לצורך. שהוא קפנה מדה שהוא מועט נדנד ר׳ל נק־יכ ונפסד

 הבלם הכלה הוה בעולה. שיתגשה ללנושש הצניך אור הרוחני אוי שנרם (יעיל מבקשים הצדקים
 לשנת למעלה חנקש שתשאר מנקשיה אגל וממש קיום נו אץ פנלי׳ הנל שכלו ונשמת נפסד
 לגן להעלותה נשמת[ נהן להתלנש אור לנוש• לשש לעשות נצחיס חייש־ עולמים לחיי מנוחה שהוא
” ננועם לחעת .ואתייתה יסיפה ותקיתה ותותלתה ואודה כמה, ־ הה הלכודה, אלי כי פמינה

נ ונצחיותה ונעימימה עדנה גן שהוא ונצמיותו- נעימותו .

ה ת ע  מתחילת שפירשנו מה כל כי השלים עליו התנך :לנו: מדעי; גיד( ואראך נוא כני ו
 נמלות אתי נפסוק נמננותו השלום עליו המלך שלמה עליהש רמו כה עד דברינו

 נשימע הכיל דני סויף נאמדו קהלת ספרי כחתימת ננזיהו לחג: ונכין כיאו׳ פ.ג1מ בצמות קצרות
 סמלו שלמה שהיה אחי לומר לולה הא׳יש כיל ויה ני שמייד מצותי׳י ואית יר׳א אצקי׳ם אית
 על חצר קורא והיה רוח ייעית הכל שהמה הוה עולם ענייני כל על ואומר נוזר השלום עליז

 זכר הנל הכל הנלים הכל קהלת אמר הכליה הנל■ נאמרו הנל שהכל כראשית ימי שנעה יצירת
 \1to חתם השפר נכל הוה נעולה מגנה היה ו:ן נראשיח ימי יצירת שנעה נגד הנצים שנעה

 דנר, סוף ייל הארה כל זה כי קמור מצותיו ואת ירא ה אלק את נשמע הכל דבר סוף נאמרו
 של דני וסוף דני תכלית הפשוק ביאיר ויהיה השיף הוא התכלית כי הדני תכלית אמי כאלו

 יתרון שוש ני ואין נויממש ואץ הנל הוא כי שוועת הכל דיל נשמיע הכיל הז: עולש ענייני
 אך התייש כאור להאיר הנצחיים הקיימים האלה העומדים נין הנשמה להעמיד ק־וש של ותכלית

 החייס נאור לאוד קיום של ותכלית יתרון לנשמתך שיהיה אדם נן לך היעוצה העצה אמנ-זאת
 העליוצים האודות שלמעלה עשה ’ מצות מימית האצילית עשה מצות רמ׳ת לקיים ירא אצהים את

 כאורית מעלה של לישע מצית משיש: האצילות תעשה לא שש׳ה.מצות לקיים שמיוי ,מצויתיו וא־ת
 ממש הש תעשה לא מציה שש׳ה עשה מצות רימת אלו ני דיל האדים כיל ויה כי העליונים

 נשמתו תתלכש שנה! הו: מהעולש מהנזף ערומה נשמתו פעיית אתר אדש של ותכליתו סופו
 עדי עד עולמית קימה נצתיית וקימה עמידה יי׳ לפני לשית לעמיד יי׳ ננזעם לחוות עדנו בנן
 הידיעה הא ארש כל זה כי לומר לו היה הידיעה נהא הארה כל וה ר לומר ודקדק עד
 האדם כל הה אלו כי לומר לו היה יחיו־ לשון שהוא האדם כל וה ני לומר דקדק׳ וק ליל

 רמז נתון רמו עוד לנו לרמוז נדי אלא וש כי מאי וששים ימ׳ת שהה המצות טל קאי שהס
 נעולש היוש עימד פה לפנינו הידוע וחייתו נגיפי ממש האדם זה ני ודיל ,ראשון לרמז קרוג
 ים האני וענמיו וגידיו אנריו מנוי; לפנינו :וא0 כמי ועצמות וגידים ונשר גוף נלניש הוה

 יתנונן שמוה . ושםיה מדמית כלולה שהתורה כמו וששיה מרתיח כלוליש ק גם והגידים
מרמ׳ת האצולה - סודה של וששים רעית יקייש .גידיו וששי: אנריו רמימ ידי שעל , האדם

ושס׳ה



שנה מאה בן הקדמה
'o גרמ׳ח 1מה0 ס(נפp> )p . 51 ויזכה (יס1הה(י האויוש ■זשה׳ה pei ג  . הע<יו(יס וי(מ6,
א, אל ויש-ם נצש נכימוש ס׳ ננומה לוזז» 6m מן ■ ומחצנה שרשה מקוש ל כי' נו.' ) ojni 

 מימ׳ש האצולה , סויה של ושש׳ה רמזיו כסו . נשוה שוס מנוו!יס ושש׳ה יס־ס וזניאו צלו נא
 זה כי שיאמר די היה נוראי .כי . הארה כ׳ל זה כי לומר ורקיק . מליוגיש אויוה ושסיה
 .לנו לויזז כדי אנא לי לגזה דכל יהורא נכלל אדס מץ לכל שה הוא האום שה שהיי . האום

 והיא . יושנייס גידש ושש׳ה ■אנרים סרס׳ח כלולה שהזשיזה יכרינו. נששיחס שירשנו מה
 מורננ שהוא נכלל שהאדם נאופן . גונזניים ונירים אנריש ושס״ה נרמ׳ש ננשה. ׳מסששפס

ל זה כי אוזר זה מכני .זשה׳ה רמיח מסה ואשד אהד נכל • ונשנזה מנוף  ר׳ל . האדם נ׳
 האדש ממש הם מכס. כלולה שהשורה תפשם .לא מצוש ושש׳ה פשה מצוש רמ׳ח אלו כי י

 הנוף כולל שהוא האדם. כ׳ל נקלח הנרמזים והנשמה. הנון חלקיו. שני נכל . ■נכללו
 כדי .למה זה וכל כמיישנו .ושס׳ה מרמ׳ח הוא.כלול .מצנזו נשני ואשד אשד כל והנשמה
ק פניו. לננד שפשה מצווה.לא ושס״ה . משה מצווח הרמ׳ח יהיו יששנזיד  • נשנ׳תו פיניו ו
 . דאשא נפלמא ולא ,דין נסלמא צא .ממנו יזיזו ולאי יהייו לא .נלכ׳חו .נקו׳מו ,נשכ׳נו

 אחריתו שהם •מהצני. שרשו נמקום מליוניה אורזת ושס׳ה נרמיח ולהתלגש ולהתינק להמקשר •כדי
 האדיר ה' ■לפני לשיח לעמוד והדר הוד .אור נלנוש׳ להשלנש .ונצחיותו -ושלימותו ■תכליתו

 נאהני: פיו ולהתעלס להשחעשפ דר מרומי כל פל נמרומיה אשר ננופה ולשוות . ווהנאדר
ת כאן עד . נעדר לא פלמין פלמי ולעלם _ דר מדר נונם־.;■ כאור הנה׳

מז אחר וכנסשי כלנני אסר נני זעתר! ןי חגי  יי רוך3 נויו צה תד שסירשט ט
 גסכור פליונה יוסר מדריגה תל פוד נממידך כי וראס עיניך וסקח

ך הנתונה הנשמה ומעלם מעלתך .שתדע ת׳ בראסן לפפרה נ פ ז  נאמנה נך ו
כי פז סגל היקרה הנשמה ׳ממלת ראותך אחרי ם. ני עני  ותנלרנה תשמרנה ו

שה קמ ת מאישון יותר ונפהרה ג :פינך ג
א ל ״ ה ו ו אותיות נידך■ יעלת נשמ׳ה רויס. נס׳ש של אותיות אמצעי קם ז  פ׳

 ש׳די יד׳וד ננמסריא שהם ש'<נ ואותיום אלהיס כגמסריא שהם
ד7י אל׳היס שהם. קדושיה שמות ג' לך הרי ו  קדושים מדרינות .נ' שהם שד׳י ׳

ד הנאים נשערים ננאר כאשי ■כאצילות  הנשמה כי מזה לך סנואר הנה • בס׳
ח ,נפ׳ש שהם מדרינותיה בג' אותיותיה ותוכייח לפנימיית  מורה נשמ׳ה רו׳

 מרמזים אותיותיה וסופי שראשי כמו שנאצילות מדריגות הג' שנה על ומרמזת
 כלליה נכל ההתדמות זה וכל כדפירשנו מהם שנאצלה שכאצילות אורות . תרי׳ג ■מל

 חלק ממעל אלוה חלק היא כי לט להורות פרסיה'לאצילות ופרמי חלקיה וכל
שע ב׳ה העליון מחצנה ממקור ממט  המחצכ נכלל שימצא טה כן מפני אסר נדסיר
 לנו מל כחותם לעניו תמיד לזכרון זה שיהיה למפן הנחצכ נחלק ק נס ■ימצא
ה יקל שלא כדי עיניו ו%> פניו \נגד  שנה גמסערה שמרמזת והספה וגקדוטתה נ

ה,ולא האצילות לשמות המתדמיס קדושיה שמות ג' ן נס נקראת נ  ההס נשמות י
 כדי נשמ׳ה רו׳ח נפי׳ש נגלוי שנקראת כמו שד׳י יד׳וד אלה׳ים וננלוי כפירוש
ה ומעצמותו ממעל אלוה מלק' שהיא הנם כי לנו י להורות ׳  לגודל זה כל עם נ

 הסספל כי נמספר ■נרמזת זה ומפני לנלצס נתשבת אינה אורה הוא נרוך אורו
ה נעלה הוא תינ מו נ ד נאורה ומסתתרת ממפלמת הנשמה כן נ ה אור ע קני  כי ה
הה כמבואר ממנה הוא ועצים לינ הנ  כאריכות זה כל ביארתי וכאשר הסמוכה נ

ספר רחב ■כניאור  הנשמה אור שנס והנם משם יעויין הראשון אדם■ לטסי נ
 ראשי פלי נרו נהילו פסוק י על ז׳ל שדרשו וכמו ממט חלק היא שהרי ■ גדול אורה

 נודאי הוא דולק נר שאותו סופו סד פולס מסוף מנים שבו ראשו על דלוק כר
ס סד עולם מסוף שמאיר הנשמה נר פ פו. ך, אור נגד זה נל סו ח נ ל. דו  סוא הג

ך ח י ח סס ערך לכתו אין אשר שנולד כקען אורה נחשבת שמו ו  כת ני אניו נ
ח כן כמו הוא ונשרו ונחו סצמו כי הגס הקמן מכיז ומצוס גדול ■האג ה נ קני  ה

ס הנשמה מכת ופלוס 3ר  מתעלמת היא זה ומפני ומסצמוחו ממנו חלק שהיא הנ
 מלכי מלך של נשרניסו ולהשתמש נשמו להקרא ממט ומתטישת ומהתתרת

ה ־המלכים קני  נתתר מרמזת היא זה כל ופס אביו מפני טשת לו שיס כבן ה
 הקדושה חורתיט רמזה זה וסל ממט וחלק וכט בתו שהיא נמספרה המדריגה

 מצד הוא גרוך להקדוש בנים שאנחנו לפרש •אפשר שאי אלהינם ציי' אתס בניס
ה פס לנוף יש ושייכות התייחסות מה כי הנוף קנ׳  שהיאיתלק הנשמה מצד אנל ה

ס אנחט כדפירשט ממפל אלוה :להקניה ממש נני
 גדולת יחם התחלת ראש צליפת לך ראו• וכנפשי פלבני אשר בני

ע שנקראו ישראלית אומה אוסתינו תפארת נ  הנשמה מצד למקום נ
«ד ק מאין ט0כד  .הזה החשוב היתום התחלת מקור ושורש ראש מתחיל ומסי

ט לא כי הדע א.נה־ ה אביט יעקב שנא עד הזה הקדוש ליתום זכי ™ פ׳  והס
ה שכפי שנשים' פשר שניה קדושיה מצטת פשר שרה והציב ל כ ה  צדיקיה "

 וחפארתיט נדולתיט נשמתיט יחוס התתלת ראש שהוא מהוריה כלס קדושים כלס
 מנח דששיס רונן נס ופד מאדה הראשונים הדורות כ׳ האומות כל פל להתפאר

ס אברהם גס רשפים רובן אנרהס־ פד  לקרוא יי׳ קדוש צדיק היה נעצמו שהוא הנ
ס אנרס ויקרא הכתוב כמאמר אחדותו ולפרסם אלהותו לגלות יי' בפס כ  אל יי' נ

 לא זה כל סס ■מולם של אלוה שהוא דורו כני לכל ומכריז קורא כהיה פולה
 המיס צדיק איש שהיה יצחק ־נם ישמעאל ממנו יצא שהרי שלימה מפתו . היתה
 פולה לקרבן שנבחר פד נו אין ומום יפה כולו ואנריו נופו בכל ופהור •קדוש

 אבל עשו ממט שיצא כלימה טסהו היתה פ׳כיז׳לא ליי׳ קודש כולו תמים תןןימה
קנ ט ח המשולש החום י ט א  כמרז׳ל שלימה מפתו היתה האנוס כקדושת משולש נ
 אלא בלניט אץ ק■ אתד אלא בלנך שאין כשה אוזד יי' אלהיט יי' ישראל שמע
 הוא נרוך ממש סלק ״' חלק האסלות מקדושת קדושות נשמות היו■ כלס כי אחד
ה שנסי כלס ונ׳ש ר אשר יי ט ע ה נ  כשנעים .י׳ה .שמו הכיס י חחס ז

ב'׳ משסח׳וח הראוננ׳י מששחית אלה כעניין.שנאמר מיהס שייצאו נמשפהיתיהה  החט
ס' אמר וכן הפלאי׳ .משסחח פ  משפחיוס הנמויאל׳ משפ׳חוח השמשיוני משפיוזות אליה ה
ק היכינ׳י משפ׳חות הימי׳גי  ויו׳ד הח;בה נראש ס' ונמשסחוחיהס השנמים בכל ו

ה ^תינ ה שס אותיות וגאו ייה שם והייט נסוף.׳  דרך כן כ׳ מהופך נשמוחיהן ׳'
הכסובים הרוסיות נ׳ החתימה הסקנל נניזתס אותיותיו מתספכיס ההואש

 נאמרו עיה דוד רמז החתימה זאת וסל נאחרונה ננתתס באו בראשונה בסוחס
 חלק שהס לישראל ומפורסמת נלוייה וראייה עדות ריל לישראל עדות י׳ה שבעי
im אלוה n שם מסצמות הטס חצי שהוא בהם י׳ה שמו שהחתים במה ומעצמוחו 

 כן כמו כיה ידויד שם. מסצמוח הוא ייה ששם וכמו הוא ברוך יד׳וד המיוחד
 הדולות כן שאין מה י׳ה שנסי נקראו זה נעבור אשר כיה מעצמותו הס השבעים

 אדם' בניי בהיפרידו ג״וים עליון בהנ׳חל הפסוק אמר פליהס אשר הראשוצים
ס גב׳לת יצ'נ  נחלת׳ו חג״ל יע׳קב פמ׳ו ה' ת׳לק כי׳י ישר׳אל נג׳י למס׳פר עמי׳
 עניינם מונן ובלתי וקשור חבור להס אין הפסיקים אלו כי הנראה לפי הנה
ט קענה הקדמה לך כשנקדיס אבל  היו המטל דור קודם פי תדע והנה ,היסב יונ

 אחת שפה האדן פל ויהי שנאמר כעניין אחד לשון אחד נוי אחד פס הטולם בני כל
 ואומה אומה כל אומות להרבה וחלקם הפרידס ובדור.הפלגה אחדים ודברים

 תחת ונתנם מקומותיהם בכל ולמושבותיהס לארצותיהם ללשונותיהם פצמה בפני
 מפלה של שר תחת ולשון אומה כל ומזלות כוכבים השמים צבא תחת מפלה צבא טרי

 צניא כיל הכוכיביס ואית הי׳רת ו׳אח השמיט אית שנאמר כפנ״ן לה המיוחד
ך חילק אשיר וגו׳ הסמי׳ס ה'י אל  • השמים כל תחת הפמייס לכ׳ל אותים ה',

 מסלה. שיי השמים צבא ומסורים,תחת נתונים הם שהאומות בפירוש הורה הנה
 בהפרי׳דו נוי׳ם מליון בהנתל נכון סל ויתקשרו הפכוקיס יובנו זו הקדמה ■אתר ועתה

י נ׳  כאלו ור׳ל ומשיב כשואל הוא הפסוק ר׳ל פמי׳ם נב׳לת יציב אדים נ
ה כשהנחיל שואל הפסוק קני  כהפרי׳דו עליון נשס המכונים מעלה לשרי הגויס את ה

 עצמה בפני ואומה אומה כל להיות הראשון אדם בני וחלי כשהפריד אדים בניי
 עמיה נבלת יצב הפסוק ומשיב הננילם ארצות נבול' ולכמה הנחילם שריה לכמה

 פצמה נפצי ואומה אומה האומות של נבולים -הציב העמיד ר׳ל ישראל בני למספר
 גני של המהפר ריל ישראל בני של המססר פרך לפי בנטלה ואומה אומה כל

 שנפים מצריננה יסקב לבית הנאה הנפש כל שנאמר כעניין שנסים הס ישראל
 והגביל הפריד מיעקב ונפם נפש כל ננד כי בתפובה כוונת שנין ביאור ויהיה
 אומות שכיייה ישראל של נפש שבסים ננד ריל שלה מפלה של לשר מיוחדת אומה

̂וזלקס הנחילם אומוח ושנעיס א1ד שחלקם בזה ספם ומאי ולמה שרים לשנפיס ו  ק
 בא מה לדייק יש ופוד אחר מכפר יולא ישראל בני למהפר מכוון במספר
ה ללמדינו הבחוב  כדי אלא זה להודיע הוצרכה שהחורה סד מינה נפקא ומאי נז

 הקביה בעיני וחשובה חביבה עצמה בפני מישראל ונשמה גשמה כל כי לנו ־להורות
 במקום החורה לנו גילתה הפניין וזה בכללה אחת אומה של כנפשות מכל יותר
 לומר ודקדקה שנעים מצרימה יסקב לבית הנאה הנפש כל באמרה כן נס אחר

 ביתו נפשות כל את עשו אצל שאמרה. כמו הנפשות כל אמרה ולא הנפש כל
ק היו שלא  אצל ש:ן מכל רבים בלשון נפשות אותן קורא הכי ואפילו נפשות שט י

׳ לנו להורות שרצתה אלא הנפשות כל לומר לו היה נפט שנעים שהיו יפקב  נ
ה מישראל פצמה בפני .ונפש נפש בל נ  .של. הנפשות מכל יותר נסיניו וחשובה חני

 יגמיו״ בעיניו וחטובה חביבה בכללה ישראלית ואומה בגללה סולם מאומות אומה
 0■בזרס ויבחר לאהבה ה' חשק באבותיך רק שנאמר וכסניין אומות .ס׳ מכל

 בעצמו הפסוק ימפרש רך כל תבבה באמת ולמה העמים מכל בכם אחריהם
 כתות. חיצוניות מכחוח המה האומות נפשות ריל פמו ה' חלק כי פספס

 והנחילם חלקם כן מפני בם'ד הבאים בטסרים עניינה סוד נבאר כאשר הקליפוח
 ה' חלק ביה האצילות מקדושת אצולות ישראלית אומה של הנשמות אבל מסלה לשרי
 וכדי האומות מכל יותר חבנס כן מפני כדפירשנו ממש בניו ממש■ חלק פמו

 יעיקב פמיו ה׳ חליק אומד יעקב מן מתחיל הטהור היתום שהשלשלת להורות
ה של ונחלתו וטרלו היחיס שלשלת חבל ר׳ל נחילסו חב׳ל קנ׳  k, שנקראו ישראל שהם ה
 שאמר וזהו נכמוך עיד נבאר כאשר שלימה מעתו שהיתה יעקב p מחחיל בניו
 יתבאר חניל נפניין גדול סוד סוד לנו ויש נחלתו יחבל יסקב פמו ה' חלק

ד הבאים בשפייס  חלוקות מפרכות שתי שהם דנריכו מכללות לנו יצא הנה ,בק׳
 יפקב פד הראשון מאדם הדורות הם הראשונה המסרכה מערכה מול מערכה

 מאצילות אצוצוח נשמתן היו ולא רשפים רובן היו דורות שאותן בכלל יפקג ולא .
 נזוף אלם שהיה שנה ק׳ל אותן כל במדרש שאמרו וכפניין■ הוא ברוך הקרוא

 . בהן מעו?־ב שהיו והנס הטומאה וכהות ומזיקץ שדיה שפגייט רוחות מוליד היה
ס צדיקים ה . מאציליח אצולות נשמסן אשר. גמויי  הראשון אדם נשמת ■כמו הקב׳
 אלקיס יי' וייצר נאמר פליו אשר הוא ברוך אצילות מעצמות אצולה נשמתו שבודאי

 נופח הוא מעצמותו הנוסח כל ידוע והוא חיים נשמת באפיו ויבח ונו' האדם את
באפיו נפח ובכטדו בפלמו שהקב׳ה וכיון

■ ״ ‘ V׳ i ק אס חייס נשמת הראשון אדם של . ״ ״ צויו ישמרהו ׳שלאל מנדולי אחד מחככ נפאלח׳ י _
ה מעצמותו נשמתו ת• כ נל וישח שאמר מהכסוק כלאי.יה כי וגואלו טס־סי וכמי ב

ק מליו  ראייה א';ה st 6 ;וכה הוא מפצמותו. כנושה את־ אלקיס ויברא בפירושו הפכו
 .יהיזח.; רוח כוא נושח■ שאוס כהשמה־ שכלי אור,ו ברא אלקים בצלם בצלמו האדם

■ על כנשוא מקרה והוא כארס פצמוח אינו שנשמס למפלה צלם עניין היד ופדפיישנו
״1, ויפח ככחונ שאמר כ1נ נאמר כן אם כעצם ״ ,

■ והפנס׳ עצמות אינו וכרוח רוח אנא אינו נאשיו ® ° ° ^
מירכב פכוא וים נשל נאדם נוראי לו ססיל י’סל אשר כמוהו .צדיק שהיה שח

׳ מחימר מלא מה כצלמו בדמותו ויולד הפסוק  ■ עצמוחו על כנשואים ומקרייח יםודוח י
 ■ וא ם מפ-ו שנוכח ככשמכ נוראי מדנר מי פכוא נקרת כן ישפל הראשונים בבניו כן נאמר

הקנ׳ה אנל נופח כוא פנו וממקרה מקרי י ■!״>
״ יי“” ”= י“י ”” ” ” י”” ™ י מחופי לא מורכב אינו ויתעלה 1שמ -תנרן ,

' יהרסון נחכליס פפוע עצנ«ח הוא אכל ממקרי ולא יי! פולס יסוד ■ צדיק .היה נ
הוא מעצמויזו פנושח כהפחה א'כ כפפיעוק וכן צחק’ אברהם פסר שם נח מתושלח

p להס שהיה דור יחידי צדיקזס שאר jj-j עצמוח רק ינוא לא פשוט ומעצמוח צופח

« ?״ ■ ;”’”; י ^ י " ^ ' ״ 1יארם^רא־ון''־י*’של מונ״^כצפמהי ־
 מכפפוץ p נם מוכח וכ ושירוש עצמותו היאיל זה כל סס בניו גשם שית״חכו

וער״( ח״ס נשמת גאשיו ויפח שאמר נעצמו והיה כדפירשט שלימה משחן הייתה שלא
לא ‘



שנה מאה בן הקדמה
רן תסומאה כחזת רויווח WD'Jp סינ נדג/י אלא מקים נשום משמם נייאש טמם לא מעו

י א1ם נ ומניו סיא^מצמומי יק ־ניא ש^־ם י

ד המנול p ■להתייחס רצה לאי הפלגה יו j • • • •
ה הראשונה המערנה היא ואה כניס לקראם שינ ו היא השנייה המ מי כו ק ע מי י  ו

מקנ כן משני שלימה משתו שהיסה הדורות פל סיף של חלציהם ויוצא׳ כניו הר ני  נ
ך ויש הם סי ולנחלהו לסגולתו ישראל וכגניו יה לו י ה ממעל אלוה חלק יי' נ  ב׳

נ׳י הפסוק אמר וכפירוש כן לקראו נישקג ונתייחס  הראש ר׳ל ישר׳אל כנור׳י נ
סנגול ס לקראס השלשלת ליחס ו  ישראל ישקג שמות שני לו שיש יפקכ הוא נני

 השם כי מפני ישראל ככור׳ גני שאמר כמו ישק: נכירי כני כפירוש אמר ולא
 של ושם אלקיס עם שרית ני מלשון חשוכה שהיא הנשמה מל מורה ישראל של■

 על המורה הטקכ אחיזת שם על שהוא ושפל ®חוח שהוא על.הגוף מורה ימקנ
 ועל שכגוף והשפל והפחוח אדם של גופו כסוף שהיא העקב כמו .החומר ססלות

ה כן הוא שררה מלשון ישראל שנקראת ■הנשמה מצד אמר ק  הגוף מצד ולא לקג׳
 ככן ומעצמוחו ממפל אלוח חלק היא שהגשמה למפלה וכדפירשנו והפחות השפל

 ר׳ל ישראל כמרי כני פסוק של מניינו כיאור ויהיה המף ולא אכ של משצמותו
 מנשמת מתחיל הוא כניס ישראל של נשמות לקרוא היחס והתחלת הנכורה ראשית

 ישראל כשס להס המיוחד כשמם ישראלית אומה נקראה כן ושל .ישראל שנקרא ישקכ
 שנקראת הנשמה מצד הוא למקום כציה שנקראו להם המיוחד שמס נ׳ יפקכ כשם ילא

 הגס ואנרהס יעקב של שמו שיקר אלקיס.שהוא עם שרית כי שדרה מלשון ישראל
 אכרהס זרש שנאמר כמניין הוא כרוך למקום אוהכ שנקרא .עד■ נמור שהיהיצדיק

שלימה משתו היתה שלא מפני כן לקראו זו למדדינה זכה לא זה כל פס אוהכי■
חלציהם ויוצאי כניו וכני כניו ואילך מיעקכ יעקנ אכל עוד נכאר כאשר ימקכ כמו

 : אלקיכס ליי' אתם כנים שנאמר ממש נניס קראה הדורות כל סוף. עד.
ה ת ע ה. כל שהודעניך אחר נפשי ידיד כני שמע ו  נכללות כי תדע הנה ז

 מילכול נשא ונפרשת כתורה חמורה פרשה יסייש: שפירשנו דנרינו
.וכלל כלל והכרח צורך ללא גדול כאריכות לשון ויסור כפל עם שכה והשינוי הסדר

: זה והוא
flK T ת ח חנכ׳ ף קמר׳ח יש׳ראל נש׳יאי מ׳אח אות׳ו המ׳שח ניו׳ם המזכ׳  כס׳

כ כפו׳ת . משיר כ”שנ •כסיף מזריק׳ .שש־רה שחיים ה׳ ,עשרה שת׳ים ז
 וככל אחד נסדר והכפות והמזרקיס הקערות הפשוק נזה הפרשה סדרה הנה

אמי מהם' ■!אחד אחד כ . ששרה שתים ■המססר נ שלש׳ים השני כפסוק אמר אח׳
מד המזריק ושנשיים כסיף האח׳ת הקשריה ומאיה אלפ׳יכז הכלי׳ס כסיף כל הא׳

ע נ׳ אי  של' סמך רק משרה שחיה המספר נהם זכר ולא .הקדיש נשיקל מיאור} ו
ק שנאמרו מה נ מאלו האחת הקערה כלל נדרך ואמר ראשון נפסו ' ח י  קפיו

ק הנזכרים  המזרק כלל כדרך אמר וכן כסף ומא^שקל שלשים משקלה ראשון נפסו
כ מאלו האחד־ .  עולה זה חשיון לפי נמצא שקל שנעים משקלי הנזכרים מזרק־ים י'

נ שהם הכלים לכלל  מאית וארנע אלפים נכלל משקלם מזרקים וי'כ קערות י'
 ואח׳כ .כלום זכר לא ראשון נפסיק הנזכריס הכפות ומן הקודש נשקל ש־יןגו&
 עשירה שת׳יס־ נ זה כפיות נאמרו עצמו כפני סדר שלישי'־פשהיצכפות גססוק

 עשרים הכפות זהכ כל הק׳דש כשיקל הכיף עשירה עשירה קשירת על׳אוח
 אחר גדולה קישיא היא ונודאי ראשין נפסיק שנזכרו. מס על סמך ולא וסאה;

ר6 ק אחד כסדר וכפות ומזרקיים הנפדרו,קערות נכללו כנ  נשת׳נו. מה ראשון נפסו
 ולכפול לחזור הוצרך שלא וכמו ומזרקייס קפרות של סדרן -מכלל.שיצא!■ ומ־09

 שהם ראשון נפסיק שנזכר מה על סמך כי עשרה שהס־שתיס ומזרק־׳־ס כקערות
 היה כי עפרה שתים שהא לומר נכפית ולכפול לחזור היצרך לא כן עשרה־כמו םתיס

 סדר מכלל יצאו ולמה ומזרקייס קערות נכלל ראפון שנזכרו מה מצ לסמוך 'צו
ועוד למעלה נזכרו לא כאלו עצמו כפני סדר לתם לס;ות ומזרק״ם קערות

הנ כפות אמרו והוא לשון לשון'וכפל ויתיר גדול נאריכות הסדר מן שיצאו ז
 ולומר לקצר לו היה הקדש כשקל הכף ששרה עשרת קנווית מלאתוה פשרה שתים
 וכפל תזר למה קשה ועוד ומזרקיים נקערות שקיצר כמו זהכ האתת הכף משרה
רנן נפרשה נזכר שככר מה קשרת מלאים שהה נהה צומי ק  ונשיא נשיא כל נ
 סולת מלאיס שהם לכפול[נקסורתומזרקיים הוצרך שלא וכמו קשורת מלאות שהס

קרנן נזכרו שכנר מה טל סמך כי כשמן בצולת,  מלאים שהם ונשיא נשיא כל נ
 והיה קשירת מלאים שהה ככפות לככול הוצרך לא ק כמו כשמן כלילית סולת

 שנוי קשה ועוד קטורת מלאים שהם נזכרו שככר מה של לסמיך לו
כי ר, סד  הכף עשרה עשרה אמדו והוא המספר כלל קודם המשקל הקדים נכפית ה

ג נל הקודש נשקל ז ת ומאה ששריה הכפית ז ח ע ק  המספר כלל הקדים ומזרקייס ונ
 ושוד הקדש כשקל מאות יארנט אלפיה הכלים כסף כל אמרו והוא המסקל קודם
ס יש ועוד ללמדנו נא מה לי למה לשון לפל הנף פשרה פשרה קשה אחרים דקיוקי
סל והקשיות הדקדוקיס יתיישבו שפירשנו מת עס אכל כהם נאריך לא ■אשי

:תיקונה. מל הפסוקים וסדר מכינס
א « ד ה ו  על מרמזים אחד נסדר שנסדרי. כסף ומזרקי כסף קערת כי ז

 כמו יעקב עד ומנח נח עד מאדם הדורוח שהם הראשינה המערכה
 שנותיו כננד חת׳קל אוחיותיו מנין כסיף קשרית לשינו וזה שם זיל רשיי שפירש

הר של  היה ק׳ל כן העולם לקיום תולדות כשהעמיד עיש משקלה ומאה שלשים אד׳
גי' כסף אחד מזרק  שם יעל שנה חיק בן חולדות שהעמיד נח. שם על תקיך נ

 עד אומות ע׳ ננד שקל שכעיס .■תולדותיו קודם המנול גזירת שנגזרה שנה עשרים
 הדורות מל מרמזים פסוקיס אלו נפירוש^כ׳ הורה הנה .זיל רשיי פירוש כאן

 ואינם רששיה רוכן הדורות שאלו ולהיות שזכרנו הראשינה המערכה שהם הראשונים
 נסדר נכללו ק מפני שמו וכרוך הוא כרוך האצילות כקדושת להתייחס ראוים

 האחד המזרק ושיעים האתת הקערה ומאה שלשיס אמיו והוא שצמו כפני אחד
מינלעיס קדושים נשמות נצוצוח היו ההם־ הרשעים נדירות שגם ולהיות וגוי

 צדיקים שאר וכן יצחק אכרהס עכר שם נח מתושלח .שת אדם כמי נתוכם
שר הדור יחידי סגולה יחידי מיוחדים  וכדי■ וטהור קדוש ממקום אצולה נסמחס י
ג בסלים שאינם להורות ח ם חיו נאכידן נאכדין ואינם חיו רשעים נ מז  ■ נקשרת י
 הכסף בעצה כו ימצא שלא שכעתייס המזוקק המהיר הכסף כמו ר׳ל כסף מזרקי

 וסהודיס קדושים נשמות צדיקים בתוכס מונלעיס כן.היו גמוי וססולת סיג שוס
 אצילות לה' קודש כלה ופסולת סיג שוס כנש״ותיהן נמצא שלא שנעתיי׳ מזוקקים
 פעמים וכמת כמה שתתיכנו הגס המזוקק הכגף וכמו ותשהור הקדוש מאצילות

ר ממנו יחסר לא בכור ר ממנו יכטל !לא דנ  שהיו׳ הגס צדיקים אלו כן כמו דנ
ר כתוך ר משלימותס חסרו לא ההם הרשעים הדורות ס ר משלימוהם נשלו ולא דנ  דנ

 כדור יחידים רק היו הרכה לא נחוכם מונלעים שהיו צדיקים שאצו ורק י אך
ר אחד צדיק אחת קערה דיל יחיד לשון כחיכ ו' חסר כסף קערת ולזס  וכן נדו

ה שכל האחת הקערה ומאה שלישים אמרו והוא האחח הקערה לומר דקדק  ז
ה היו לא הצדיקים על המורה כסף קער' כי להורות  ההם בדורות יחידיה רק הרנ

 כפות אצל שאמר כמו כשמן כלולות סלת מלאים שהם קערות אצל אמר וצא
 סלת נילאים היו לא שהיו היחידי' הצדיקים אותן אפילו כי מפני קשודת מלאים
 שת נולד שמאדם הגם כי ממה קליפה יצא מהצדיקים אחד מכל כי באמן בלולות
 יהיו עת בכל זיל שדרשו כמו ומצות תורת של כשמן כלול נקי סלת צדיק שהיה
 צדיק שם נולד מנת וכן ומצות תורה שהם יחסר צא ראשך על ושמן לכנים בגדיך
 הסונ>. כסלת מלאים היו לא זה כל עם יפקב מיצחק וכן יצחק מאברהם כמוהו

 ישמעאל מאנרהס קין יצא מאדם ופסולת וסיג קציפה יצא מהם אחד מכל כי
 ססול שוס כעצמותן נמצא ולא נקי סלת היו נעצמן שהצדיקים הנם כי משו מיצחק
 ופסולת הקליפה סיגי היה כי ההוא הנקי נסלח ממולאים היו לא זה כל עם וחסא

כ  כפות אצל אגל מלאיס בהם נאמר לא זה ומפני שלימה היתה שלא במפתן טעוי
 סלת היה כי פיה’ אבינו יעקכ של מעתו מ! רומזים שהם מפני מלאה נאמר זהב
 רצון לפשוח ולפניה לפני קטורת להקטיר קערת מלאה כלה טהור נקי כלה נקי

ה הסיד כלן שפל לישראל עדות יה שנשי וכלן שנשמיס אניהס  בטצמו.כמה הקב׳
 חלק בענין כדפירשנו בהם יד׳וד השם מעצמות השס חצי חלק יה' שמו שהחתי'

 ולראייה למדות שיהיה זה וכל הפלא׳י החנוכ׳י הראוכנ׳י אמרו והוא עמו י׳י
 למה יוכן וכזה ביה מפצמוחו חלק אלוה חלק ממש בניו שהם ומפורסמת גלוייה

 להם לעשות חדש בדבר צידון יעאו כי. ומזרקים קערוח סדר מכלל כפות יצאו
 רונן הגאשונה כמפרכה לא קדושה כלה מערכה חדשה מערכה שנייה מערכה
 שתיים זהיב כשיות לקראם הפסוק. דקדק קדושתן עוצם גודל מפני אשר רשסיס
 שנשים עשר שנים שאלו .בזה לרמוז כיי עצמה ככני מערכה להם ולעשות עשירה
 את והסיירות׳ כסוד כיף בשם המכונס- ושהור קדוש ממקום ממש אצולה נשמתן

ת, וריאית כפי' ה׳ של שמו שהוא אח׳ורי א י קנ  נבאר כאשר יד׳וד הנקרא ה
י נקצת עניינו וסוד סודו ■בסמוך ס׳ כי נשמתן וקצינות אצילות מקום מל להורות ב

כמו זה בעבור זה ומפני מןזט שנתצנו בחלקיס ימצא המחצב ככלל שימצא מה,
 ברוך (יד׳וד) הקדוש הגף שהוא. אחד ומקור אחד ■מעיקר המיוחד משם שיוצאים

דו. -יד׳וד שהם, קדושים הויות עשר שניה הוא ד׳ די יוידד י ו דו׳יד. דו׳ י ׳  • די
כמו כסיד בקצת מניינם סוד נבאר כאשר .די׳וד די׳דו ■דדיוי .וי׳דד וד׳די ודייד

ך מכף יצאו כן של פרצופו ארז׳ל לחנם לא ובודאי. שנסים טשך שנים ■ יעקב יי
קכ חכמי' אמרו לחנם ולא הככוד בכסא חקוקה יעקב ע׳  אותיותיו ד' עם אמת',י
ה של שמו שהוא מיקום עולה  שהוא המקום ברוך. כאר׳זל מקוה הלקרא הקב׳

 אחד עצמות כלל.עלם שנוי בהם אין הויות עשר שנים שאלו וכמו עולם של מקומו
 הויוח צירופי לו׳ב יד׳וד אותיות ד' ההשתנות רק יד׳וד אותיות ד' המיוחד שם

 שישתנה הפעולה ולפי השנה חדשי בי׳ב שפופל הכפולה התגלות שם על הוא
ד אותיות ד' צרוף ישתנה כן חדש בכל ד׳ו  לשי בצרוף יחהסך חדש בכל כי י

 לו אמר שמיו מיה ■לי' ואמרו פסוק על כארז׳ל ההוא כחדש שפועל הפעולה
 הצרוף יתהפך כי והגס נקרא אני מעשי לפי לידס מבקש אתה שמי למשה הקב׳ה

 רק רואה אחה אין צרופים. י׳ב מאלו רואה שאתה צרוף בכל זה כל עם חדש בכל
 כענין בתוכם זר אוח יעבור לא כי לעולם ישתגו לא אותיות ד' אלו כי ידוצ־ד אותיות ד'

א שנא' ד׳ודל ד ר׳ל שניית׳ אנ׳יי דו י שי הפועל אני בחד  השנהבי׳כצירופיהויות גכל״׳
כ בכל נשתניתי לא  חדשי י׳ב בכל הפועל יד׳וד אותיות מד' שלי צירופים. י'

 בנשמתן וש;וי הבדל אין כן כמו שטי.צלל1 הבדל אין יד׳וד אותיות בין כי השנה
 אחת נשמה אחד עצמות וכלן אצילות נאצלו.מקדושת צדיקים כלם כי שבעים של

ב שבו שהאצילות כמו o שהוא אחד עצמות הויות י׳ f כן כמו כדפירשנו ידוד 
כ ממנו שנאצלו החלקים  הנתצב כחלקי ימצא המחצב בכלל שימצא מה כי אמד ג'

 התחלקות, ולכי נופים בי׳ב נשמותיהן שנאצלו גוסס מצד רק נשמות לי׳ב נחלקו ולא
מפן פעולתן  אחדי מצמוח כלס לנופן pn.אבל נשמות לי׳ג נשמגתיהן נתחלקו נ

ב. שאלו כמו אחת נשמה  אותיות ד' עצמות אחד מצמות כלס יג׳וד צירופי שמות י'
ד׳וד  שאמר וזהו ידוד מעצמות נאצלה אחת נעמה. עצמות כלס הם כן כמו י

הב -כ׳סות  כלן זהב כלן הס כפות י׳ב שאלו כמו לומר רוצה עשירה שח׳יס ז׳
הב ולוו סהוצ־ ,זהב אחת עצמות כלס כי לזה זה ודומים שווים  סהור לזהכ עהור ז

 צדיקים כלן לסוכה שווי! כלן. שבס,י.ס של נשמונג י׳ב אלו כן כמו. ושנוי הנדל אין
ה אצילות מעצמית אחת עצם טהור זהב כלן  חלק יי' חלק יה' שנסי כלן כי כ

 מול הם כי להורות כעות משר־ כשנים לרמז דקדק זה ומפני כדפירשנו מעצמותו
 מווייה שכל הווייות ייב 0שה האצילות שבעצמות מעלה של כפות עשר שנים
ב מאלו  כפות ייב הן הוויית שי'כ באופן נסמוך נבאר כאשי רף פולה הוו״ת ׳'

 שנים. הס כי להורות ביה איתנהו ותרווייהו למעלה ומרמז למפת מדבר והפסוק
 נאצלו' מעה של יעקב שבשי יה׳ שבעי עשר שנים ואלו ■ששר שנים מול משר

 נבאר כאשר מעלה של יד׳וד שבטי עשר שניה שהם מעלה של כפות עשר משניה
עינינו. האיר שפירשנו הפירוש זה וסל בסיד הבאיס בשעריה ■בארוכה עניינם הוד

ר׳שי



̂ה בן הקדמה שנה ̂מ
ה של מידו שגחגה התורה כננד nnh כף שסירש ז׳ל רש׳י קנ׳  לט רמז הנה .ה

ה של שמו היא כף כי ה של לשמו הכף •תייחס איך לדעת וראוי הקכ׳ קנ׳  ה
 כצרור ז׳ל רש׳י כי ליי' קויתי וקוה משלי וספיר נופך ז׳ל ;ליש׳י אתן אבל

 להתפטר לראשי עטרה המת דבריו צוף מתק כי פיהו מנשיקות ישקני החיים
: הנא ונפולס הזה בעולם בהן

 חכמה פלאות ושמט אזניך הטה וכנפשי כלנבי אהבתיך אשר בני
 יאריך כי והנס אלפינו תורת מסודות דסתיין כתרי סודות סודי

יכבד אל זה כל עם בו שאנחנו לעניינינו יזיז יוצא והוא בקצת העני!
 הקדושה תורתו ונדולת ית' גדולתו לדעת גדול תועלת תקבל כי הדבר עליך

 כל טל ההתפארו׳ להס אשר ישראל בניו תפארת וגדולת תהלה כל טל המהוללה
: זה והוא האומות

ן ל ד ה של ושמו מאה בגימטריא כ׳ף כי 5י כ הקב׳ הסה כיצד מאה בגימפריא ג'
ה ידוד ד׳ בן ה אחת מערכה קדושות מערכות לשני נחלק נ׳ מן י׳

 שלה שהוא י׳ה מכפר פעמים כמה ותשוב צא ידו׳ד■ מן ו׳ה שנייה מערכת יד ידו
 זונות וזוגות יחד אותיות שני רשתצסרף בית׳א אלפ׳א בכל תמצא עשר חמשה

ח ט׳ו י׳ה אצו והה זונות נ׳ מן יותר תמצא לא  בכל תמצא לא מזה יותר ז׳
 של השה שהוא עשר חמשה מהפר מהן אחד שבכל זוגות ג' אלו בית׳א אלפ׳א

ת פולה מספרה כלל פולה כמת הוא ברוך י׳ה  טולה פטר חמשת פעמיה ג' כי מ׳
ה ה העליון הארס סוד וזהו מ׳ ה ששולה־במילואו שמו וברוך ב׳ אדם כיצד מ׳
ה פולה כמה ד ד' בן שס הקדוש הגדול השה מ׳ דו׳ א יו׳ד כזה במילואו י ה׳
א דמוית ופיל נאמרו הנביא רמז זה סוד ועל מיה עולה כמה ה׳א וא׳ו  הכס׳

 נשם ישראלית אומה שנתייתכו הסוד וזהו מלמעלה עליו אדס כמראית ■דמו׳ת
 כאשר ממעל אלוה חלק ב׳ה העליון מהאדס נשמחן אצילות להיות כי אדם

 מרעית׳י צאין צאנ׳י הנביא שאמר הוא ביה העליון האדה בשה יתיחסו סירבנו
ס  הראיתיך הנה אדה קרויה איה ולא אדס קרויה אהד זיל ודרשו אתיש אד'
ה סוד כי לדעת ד שהוא י' ה מ  הוא ברוך העליון האדם סוד הוא מי

: שמו וברוך
ה ה > ה פוד אותך אלקיס הודיע אתרי לבני וחמדת נפשי ידיד בני ו  בוא מ׳

: אלקינו מתורת דפתרין סתרי סוד בתוך סוד עוד חייה אורחות ושראו
א י ה ה סוד זה ל ה העליון האדם סוד שהוא מי ה שעולה ב׳ ה אותיות אלו מ׳  מ׳

 האדם על מורה ם' מספד כי תדע הנה ע' עולה נמה קטן נמספר
 שאין תכלית ובלתי סוף הבלתי נשלימותו נצחי וקיס חי שהוא ב׳ה העליון

 ולא יחסר ולא שלימותו על שלימות תופסות מקנל שאינו ממנו למעלה שלימות
 עמדו טל יטמוד תכלית ובלתי הוף הבלתי הגדול שלימיתו על רק משלימותו יגרע

 מספר נמו נצחיס ולנצח עולמים עולמי ולשלמי עד עדי לעד ונרטון תוספות בלי
 ובלתי סוף בלתי־ וסד השמים עד מספרה כסל שתעלה הנס ט׳ מכפר וריל ט'

 שנוי בלי תעמוד ט' מספרה מקום ופל ממספרה תחתי ולא תוסיף לא תכלית
 רן שאין מה נצחים לנצח עולמים עולמי ולשלמי לעד כלל וגרעין תוספות ובלי

י ס' עוד עליו תוסיף תשעה הוא מ' מספר כיצד אותיות נשאר ח מכפר ייח הי  ׳'
ק מ׳ ה וצא מכפרה סל הוסיפה לא שהם' לך הרי ע' עולה כמה נ ע  ממכפרה ופחתה ני

ח טל תוסיף תעמוד ע' במספר עמדה על רק  ז׳ך מכפר הרי ט' עוד הנזכרים י׳
 ליו ל׳ו הרי ז׳ך מכפר על ט' סוד תוסיף ט' טולה נמה קטן במספר ז׳ך מכפר

ף עולה כמה סי תו ה מיה הרי ל׳ו על טי שד ע' ל שד תוסיף ט' עולה כמה מ׳ ע  ס'
ה ג הרי ניד סל ס׳ שד תוסיף ע׳ שלה כמה ניד נ׳ד הרי מי  שלה רמה סיג סי

נ סיב הרי כיג על פ' עוד הוסיף ס׳ א הר• ס׳ב סל ט' טור תוסיף ט' עולה כמה ע'  פ׳
ל עוד תיסיף ט' שלה כמה פיא ע  ס' עוד תוסיף ע' פולה כמי! צ׳ הרי פיא ס'

 היינו ע׳ עוד נשאר ס' שלה קטן במספר צ' כי ס' פולה כמה צ׳ט ציע הרי צ' על
ס  טיתי׳ן שני שתכפול הגס כי ביניהם יש והבדל הפרש מה פיחיין שני ובין ט' כן נ

ח גדול במספר שיפלו עד יהד ותחנדה  יותר י׳ח יפלה לא קטן במפפר זה כל פס י׳
ח הרי ציט על ס׳ שד תוכיף ט' מן י ס׳ שלה ק׳ח ק׳  הראשון במספרה היא הי

ת אלפים ולאלפי ובאלפים במאות הגלגל חוזר וכן מתחלה כאשר ט רנ  רבבות ורבוא ו
 לטד תעמוד וקיומה ובחיותה תחסר ולא תוסיף לא תכלית בלתי כוח בלתי פד

 וברוך הוא ברוך העליון האדם כן כמו ונרעון ותוספות שיטי בלי שלמים ולעולמי
ה המלכים מלכי מלך שמו י ששלה הקנ׳

”; ו ץ יי־ל ״־איז *ו״’!’״ w '’’״’' כי. שכלו מייני ל־שכיל' ־״־
 להט׳6כ מתמלא בכרי חיים אלתים דברי אלה ילי* T'® לי* חכלגי ובלתי סוף הבלח
 כגם צהויום ח׳י אואיוא שכס י׳ח עולה יעמוד עמדו יעל שלימותג מנצתיית יגרע

 וקיומה נוווחה ט׳ עוד מפפיה על שנוזינהם קי רק ת׳ו גרפון או תוספות שטי בלי
הופיעה ולא ט׳ מסכי על הקסן נמפכרה עימדא ,ל״, וקי^

. . . , נכוף וכן כלוה ט׳ ממסכי ממיואה ניעה ולא ״ !
ק' מסאי לאשלוה ככלה האינות אחר המאפר * ° ולנצוז ם פו,מ מ שלמי

ה שם של שד לדעת הראיתיך  מומיא הראשונה וקיומה נמיותה הוא צ׳ע יה״נו השלה יי
ה  עולה כשאככלה רציה . הושיכה ולא כחמה לא יליד גגי ו^תה ראשונה למערכה מי

g ^ האחלא שהוא הראשונה חיותה על המורה •א׳י ל
צ כ ״תאה,קיומה ש»א ש׳ א. ומסכר ״

גרנרותך טל הזאת הקדושה המערכה
: ואדם אלהיס בעיני טוב ושכל חן ותמצא לבך לוח מל וכתנה

י מהר וירדט נסענו ש אחרי והנה ' ה מערכת היזאטונה המערכה י  צבאות י׳י י׳
ה הר ונטלה נסע ד והוא בה ומיוחד לה םמונה9 השניה המטרנה נ׳  ש

ה שם סן הנשאר ויה שם : ששרשע י׳
א ל ה ה ל ה מספר פעמים כמה ותשיב צא ז  בכל נמצא עשר אתד מסמר ששא ו׳

ה אלו והס זוגות ה' מן יותר תמצא לא ביתיא אלפיא ב ו׳ ט׳ נ י ת ד ׳  ז
א מספר פהס אמד שבכל זוגות ה' אלו גיתיא אלס׳א בכל תמצא לא מזה יתר י׳

ד הסוד וזהו הין מספר פוליס׳ מספרם כלל בכללם שלים כמה עשר אחד ר א  ״
א ה' יראת ה׳ן איוב  המוריב היקנ׳ה של■ שמותיו שכלה התורה סוד ר׳ל חכמיה ה״

ד סל  צצחינ נצית עולמים שלמי ולעולמי לעד שמו וכרוך ביה ויראתיו אחדות׳ו ש
 הן שד וזהו יראית אותיות היינו תרייא אותיות תרייא שלה נמה חורה כיצד

שד התוריה סוד הוא הין שם של סוד ריל ה' יראת  היינו ה' יראת כי היראים ו
כ נו ונרמז יראת אותיות היינו תרייא ששלה ותורת תורה  הוא ית' אחדוח׳ו נ'

ח על המורה הין שסוד להורות וכדי ה׳ן לאחת קורין יוני כלשון שארז'ל  האחדו׳
כ מורה היראיה החוריהועל וסל ה של שמותיו היא שהתורה ג' קני ה מפגי ה  אמר ז

 כלה שהתורה חכמ׳י; הי׳א מלות שתי כאלו מרומז איך זה ולהנינך חכמיה הי׳א
 :זה והוא קחנה הקדמה לך להקדים אנחנו צלינין הקב׳ה של שמותיו ^

ה נ ! ה שאות אמת חכמי שכתנו מה ידעת כבר !  נעלמות אותיות צ' לה יש ה׳
ח כוחני( לפעמים ני מזו זג חלוקות י שף נאל׳ף במילואה ה ה׳^} כזה נ

ה כותבים ולפפמיס ף ני׳ במילואה ת׳ ש י כזה נ י ה כותבים ולפפמים ה י  נמילואה ״
ה ׳ ה כזה נכוף ג י ' באות הנפלמים אותיות נ' ואלו ה ^ אותיות הס ה ; ' י  ה

ח כשתחשוב נזה■ וכוונתם י  א' י' ה׳ אותיות ב׳ מאלו שיהיה אות מאיזה נמילואה ה
 ד' כן משם היוצא ונורא וקדוש גדול שם פל מורה עצמו נפצי ואות אות כל הצה

;כיצד הפגין כוד וכיאור כיה ידור
ה נ ד ל בן השם כי תדס ה י ו ד  מדי מתמלא הוא פשלה איזה כששפל כיה י

ך לפי אותיותיו ‘ל מפני הקדושים אותיותיו מלוי פלידי שפוסל כפשלה פו
 ה׳ו. ו׳ו היה יו׳ד כזה ההין נמלו׳ ידו׳ד אותיותיו ד' להתמלאות לפפמים הוצרך

 ני, שם נקרא והקדוש הגדול השה וזה זה מילוי פ׳י שפיסל הפעולה ערך לעי
 שצרך ולפטמים זיל אשכנזי ליריא יצחק ר' בקבלת כידוע כ׳ן כמנין מכפרו ששלה

ד אותיות ד' להתמלאות י ל ד  הפשלה ערך לסי היי וייו ה"׳ יו׳ד בזה יויין במלו׳ י
נ כמרן מכפרו ששלה ע׳ב של שג נקרא והוא זה מלוי ידי על שפועל  עהוא ע'
 ולפעמי■; וי׳גי ויביא ויסיט פכוקיס ג' מן שיוצאיה שמוח לפ׳ב נעלם ומקור שורש

 ערך לפי ה׳א וא׳ג היא יו׳ד שה אלסין נמלו׳ ידויד אותיות ד' להתמלאות הוצרך
 וברוך ב׳ה ר-עליי[ אדש של שש מיה של שם והוא זה מלוי ידי כל כפועל הפעולה

 נשערים אלו שמות של מניינה סיד שד נבאר וכאשר למעלה פירשנו כאשר שמו
 מהשם ומתמלאים יוצאים והנוראים הקדושים שמות ג' אנו והנה .כסיד הבאים
ך נ־ה ידו׳ד אותיות ד' והנורא הנכבד הגדול הקדוש  והפרש הנדל ואין שימו וניו

ה ההין כמצוי הוא ידו׳ד הראשון ששם רק האלו הקדושיס שמית נ' בין ד נז  יגי
 ידויד השלישי ושס י ה וי׳ו ה׳י יויד כזה יודין נמלו׳ ידו׳ד השני ושם ה׳ה ו׳ו היה

א יו׳ד כזה אלסין כמלוא  הס .אלו שמות נ' נין וההבדל שהחלוק היא וא׳ו ה׳
א אותיות ׳ י ' באות הנטלמים ה  אות שכל באופן ב׳ה ידויד ד' בן שם של ה

א אותיות נ' מאלו ואות ׳ י , '1ד שהם ד א ' י ד, נאות הנעלמים '  שם טל מורה הי
 כאחרו איוב עליו שימז וזהו ידויד שם מן ומחמלא היוצא עצמו בפני וקדוש בדול
 כדסירשנו ה׳ן הוד שהיא והיראה התור׳ה שהיא חכמה לומר רוצה חכמ׳ה הי׳א
ה של שמותיו כלה היא ש הקני א אותיות נ ׳ י ,  שמות נ' טל מורים שהה ך

ד מן המתמצאים קדושים דו׳  כל כן כמו קדוש שם טל מורה ו.אות אות וכל י
 הי׳א והיינו הקב׳ה של שמותיו כלה היא חכמ׳ה נמלת הנרמזת כלה התירה
 ותורת'(■ ויראת׳ו אחדות׳ו על מורה ה׳ן שד כי לדעת הראיתיך הנה . חכמ׳ה

: נצחים ולנצס לעד זכרו ויתברך יתעלה שמותי', כלה ושהיא
 דרזין רזי שד ואראך בוא זה סוד כשתבין לני ותשוקת נפשי ידיד בני ועתה

 יהים ל׳ נם אולי החיים לאור שחזפה באחי צזנוהך ני דסתי-ן סחרי
ם זכות הרכים אח המזכה כ■ עדגך בגן חלק ; בו חלוי סרני

ח ה׳ן זה !דלא ראי  סכלס ספירות עשר פוד האצילות שד הוא חכמיה הייא ה׳ י
ד י בן השם מעצמות מתנוצצים רוחניים אורות תרי׳ג מלאים י ו ד ם י ׳  נ

ר לדר זכריי וזה לעילם שמיי זה בענין כדפירשנו ח הס משם יעויין ד׳  אברים הרמ׳
ה ן העלי אדם של העהוריג׳ גידים הקדוש״ושס׳ה  נדסי׳ אדים כמנין ,מ׳ה העולה נ׳

ן שאמי וזה י ׳ יראית ה ה היא ’' י מ כ ר הין תדט הגה כיצד והא ח מכס  נ
 כמם יראת .בכלל האצילות כל הכוללים ספירות עשר שהם פשרה עילה כמם קפן

 רוחניות אירוח התרי׳ג והם תרי׳ב עילה כמה הן אותיות נ׳ ועם תרי׳א שלה
 כמספרו נרמזים הין של בשם שהרי תשאלט ואל מהם מלאיס ספירות שהסשר

ק ק ר כדי כתוך חזרנו ואיך ספירות פשר ה  שני על רומז הין כי לומר דט
 יש עת ונח אורות סיני כמה כי שאצה זה אין אורות חרי׳ב למני; לצרף אורות

ר שם בכל א ט מ ר נ ספ  לחוד הין שס של המספר בחיצח כן ומפני הקדוש הפרדס נ
ה טל בו הרמז הי׳א לעניינינו ונחזור לחוד הין שם שיל האותיות ובחינת  שנה הי

 וריל למפלה כדפיישנו יליור ל בן שם מילוי על הרומזים א' י' ה' אותיות נ'
 אורות הם י׳י יר׳את הן נ המרומזים אורות מסרי׳ב המלאים ספירות העשר

א באותיות המרומז ד' בן שם מאחדות מתניצצות שחיוס הרמז ונא נדפירשנו הי׳  נ
 מתמלאים הס הייא אותיות ב' שאלו כמו כי לשרות ד' בן שם בפירוש נאמר ולא היא

ה׳ מאחדות ס שנשם ה ה ק ד פ ר ו ר׳  נעקורן מתאחדיס סס זה כל וטם שמית נ' י
 שבד' הה' מן שהרי ־ר1יד אותיות ד' ובאחדות יד׳ור ש-־שס הך,׳ באחדות
 באחדות מתאחדים אורוח התרייג כן כמו למפלה כדפירשט ונתמלאו יצאו אותיות

' P שם ך ל ו י ד  חלוקים אורות מיני נכסה אחדות שייך איך עליך יקשה ואל י
 דפר. למוצאי וישרים למבין נכוחים בדברים רחב בביאור לך ׳חבאר זה כל כי

ה כ׳ח אותיות (ח׳כמה) לעניינינו ונחזור • בסיד הבאים נשפריס  אל ור׳ל מ׳
ף אחדות מעצמות המססנציס רוחציות אורות תרי׳ב ו ׳ ד ה '  ואבל כיח הם נ׳
□ וגידי ל א ן ה ו י ד ע , ה והייט מיה השלה הוא ברוך ר  מיו. כיח אותיות חיכמי
ס כיח ה העליון קאד׳  מדר; שהם אלו הרוחנ״ש הקדושים וגעדיו אבריו שבכת נ׳

 ותוזתונים עליונים הסולמות כל פל מושל הוא למעלה כדפילשנו הדין ומדת הרחמים
ה פס של סד לדפת הראיחיך הכה שמי ונריך ביה הין העולה השנייה המערכה ו׳

הפס



שנה מאה בן הקדמה
קדו; השם  ויר׳אתו ור'^וn וס׳וד פמות׳יו 7כו סל המורה והנורא הגדול ה

 וגידיו אכריו כ׳ח שתם יו מצות ות׳ריג בשירותיו סש׳ר אצילות והוד גאח׳דותו
 יד׳וד המיוסד שם אחדות אחד ממקור יוצאים רוחניים אורות והסהורים הקדושים

ה  ותחתונים עליונים ומהווה ומחיה ועושה ויוצר נורא ומנהיג מושל שבהם ה׳
ה המצך דוד גמאמר  השמים ושמי השמים את עשית אתה לנדך יי' הוא אתה ס׳

ן צנאס וכל אי  : כלם את מחיה ואתה נהה אשר וכל הימים עציה אשר וכל ה
n n y i איעצך לעצתי שמע עלי אהנתך נדלה כי בנששך קשורה נעשי להיות כני 

ד וה' כהוד המערכה ואת עמך אלקים ויהי  עם הנכלל כדשי׳״השני' הין נכו
 מערכות שתי שהם כדפירשנו מ׳ה ונסוד ׳יה ככוד הנכללה הראשונה המערכה

 יד׳וד כאחדות אחד נקנה■ עולים העהרות מכל עהורים הקדושות מכל קדושיה
 אותם ושים נרעיונך אותם וסכ^ר כשכלך אותם תקדש והעהור הקדוש המיוחד שה

 ואורך חייך הם כי מיניך בין ולזכרון לכך על וחותם ידיך על לאות והיו ■בוכרונך
 שני אלו של כחן נודל להראותך נדי רמיזות אלו כל ונלנלנו הארכנו והנה ■ימיך

ה ■מערכות ה.ו' י' ה ה׳ן כהוד שהן'  יתייחס איך לפרש לעניינינו נחזור ועתה מ׳
נ יצאו שממנו יד׳וד לשם הקדוש הכיף  של יד׳וד שכמי עשר שנים שהם כפ׳ות י׳
נ ■מעלה  י׳ה שנסי יעקב כני שכמי עשר שנים יצאו שמהם הוויות צירופי י'

:כדפירשנו למסה
 הקדושים מערכות שני אלו וראה שכלך עיני פקת ושמע אזניך השה נני זעתר.

 היוצאים ה מ ן ה שהם ויראחן קדושתן ותפארתן גדולסן ראית נאשר
ה ידוד ■משה  הקדוש השם שהוא מאה עולה כ׳ף מאה כמספר עולים הה כמה נ׳
ה עקיבא ר' עליו שרמז הסוד והוא הרתמים מדת יד־וד מן היוצא  זה קו׳ך. ע׳

ה קנ׳ ה ה׳ן מאיה מכפרה קו׳ף כיצד יהא ה  מ׳אה מספרם יד׳וד משה היוצאים מ׳
 ונ׳ש כ׳ה הרחמים מדת יד׳וד משם שיוצא מ׳אה שפולה כ׳ף של שהשם והיינו
ה ה׳ן שמותיו בשני נכחו המתפשע והרחמיה הזכות הכך שהוא  והנס כדפיישנו מ׳

ה של פמו שהוא מקום נגיממריא שהוא קפ׳ו עולה במלואה קו׳ף ■עי קי׳ ד ה  ע׳
 אהד בקנה עוליה האלה הכוונות שני ע׳כז עולם של מקומו כהוא המקום כרוך

כזה מלואה כלי קו־ך כי אחת לכוונה

כץ שם מערכת מכישהירמתי על תשאלני ואל f י'’
 מהכשע כוא כן מערכת שכרי מ־כ שם למערכה כמלואה קוף ו הזכות וכף הרחמים

 י'כ משוד מתנשע מ׳ת ומערכת ו׳ם כשוד מוצאו מקום על מורה מיקוה ננימעריא
 נשוד נאו מעיכות ג׳ שאלו מכ;י קודש שהוא כמו הרהמיס מדות ידוד משה יוצא שהוא

י , ״ ד ״ -י -ו ז י מה מתהשכיש ככתששניות ונתוד ההתנשמות י
° = “7־ - ^ ' המתהפו נר,ותם נאחרו־ה נא לראשונה שהיה ” י ״'
 יתנאי גהתנשעות כשתם־שית סוד ומעם בנתתש 1״'^״ מקוס על מורים ף הכ כוד
:כשיד השני נשער כמי כדפירשנו הרחמים מדח ידוד שה
שש על מורה מלואה כלי פשיעה ק' כן
ה של מוצאו מקום פל מורה מ׳קוס שעולה כמליאה ו׳קוף ה׳כף הוד מא׳

 כזה מ׳קוס פולה מרונע כחשבון יד׳וד כיצד יהא הרהמיס מדת ידוד משה שיוצא
הרי פפמיס י'  ה' פעמים ה' ל׳ו הרי ו פעמים ו' כיה הרי ה' פעמים ה' מאת י'

ה הרי ה ועוד ק' יהד ותצרף פ׳  מ׳קוס מניין מכוון ותמצא פ׳ה ופוד ל׳ו ועוד כ׳
ה מלואה כלי ק׳ כי לך הרי ה ה׳ן סוד שהוא מאה של שס על מוי  ה׳כף פוד מ׳

ד מן יוצא שהוא מוצאו מקום על מורה נמלואה וקו׳ף הרחמים דו׳  שתקנו הסוד וזהו י
 שנפחת ונשמה ורוח כנו שפלנת אכריס כן על חי כל נשמת בכדר תפלות מתקני
 ויעריצו וירוממו ויפארו וישכתו וינרכו יודו הס הן כפינו שמת אשר ולשון באפינו

ס ה־ן תיכוח שני אלו דקשה מלכנו שמך אח וימליכו ויקדישו  מדבר פניי שהוא ה׳
 כעד מדבר השבח כל שהרי לנמרי מיותר הוא שבח שוה לשון כהם ואין הרניה במד

 שבח של הצוהח כל וכן הרבים בעד מדבר הוא וישבהו ויברכו יודו לשון כי הרבים
ס ה׳ן קשה ועוד הרבים בעד מדבר זה ועוד משמעות שום ל.׳ אין לפון כפל ה׳

רודפים שמות שהם פעמים כמה אחד שבח לכפול בנבח האי כולי מאריך למה קשה
 אלא צנח לשין שכולם כלם וכן וישכחו ויברכו יודו אחד ענין אלא עניינם שאין
 גדולת השכח כתוך לני ולגלות והתחלה השכח לנו להדר בזה התפלות מתקני שרצו

ס ה׳ן כמנין מ׳אה העולה הרתמים כ׳ף שה שמו קדושת  שמות שני אותיות שהה ה׳
ה הין הרתמים כף הרתמים מדת הקדושים השכח כדר מל ביאורו ויהיה מ׳

נשמת ההדר מהחלת עמנו שעשה רעמיו ונודל חכדיו רוב שהדרו אחרי זה בכגנון
 ואל אלקינו י׳י חהדיך עזבונו לא ם' רחמיך עזרונו הנה עד שסיימו עד חי פל

ם כן על השבח אחריו תקנו לנצח אצקיע י׳י תעשנו  רצה כי בנו שפלנת אביי
 בנו שפלנת אבריה ק על עמנו שעשית והרתמיס והחכדיס המונות בל על לומר
 הגדול לשמו ומשיחים מנרפים בפינו שמת אשר ולשון באפינו שנפחת ונשמה ורוח

 מערכות לשני הנחלק והרחמיה הזכות כ׳ף של שם שהוא מאה של שש והנורא והקדוש
ה ת׳ן ס ה״ן אותיות שהן מ׳  יוד׳ו כמנין שעולה יד׳וד המיוחד משם היוצאים ה׳

ם ה׳ן והייט ם ה׳ן זו נצוכתא שנה של לשונות כשרה והקנו יוד׳ו ה׳  יוד׳ו ה׳
כ׳ו כי  שהם מלכנו שמך אח וימיליכו ויקד׳ימו ויע׳ריצו וירו׳ממו ויפ׳ארו וישנ׳חו וי

ה העירות עשר הכולל ידוד שהוא רף הקדוש השה כננד שכחות פשר  כאשר ג׳
י ומתייחדים מתאחדים שכלם בס׳ד כבאר

=י’= ״ :נח לשין אינם ^׳;'ח־־ :־רי עליני קיפיא ואין ׳
ם ׳ יסי׳■ '®ל יי ג י ” ° קדישיש ■:;(יה שני עחש שירושינו לש■ עתה כי ייי̂־

ה תזיל ה יש׳ראל ופת׳  ונשי נחל שנח הש הנה ננערשת נשני הנכלציס ממך שואל ה' מ׳
ותנארתן: פשיישנו;חלתן תכין אל ר׳ל מאח אלא מה תקרא אל

ידוד שהשם ה' מה שאמר מהפסוק
ה מן יותר עולה אינו במלואו ה של פירושו הוא דהיינו מ׳  מספר הוא ידוד ר׳ל מ׳

ה ס כמנין כמלואו מ׳ ה קמן ובמספר למעלה כדפירשנו אד׳  מן יותר אינו.עולה מ׳
 משמעות כו שאין מזה תנין אלא למעלה כדפירשגו ונצתיותו קיומו על שמודה ש'

ה תקרא אל אלא ק אינו שקר אלא ע' קטן ונמםער אד׳ה מהפר שהוא לנד מ׳

 למספר לצרף עוד צריך אתה כי יותר ורמזים משממות עוד בו יש כי מאיה תקרא
ה עוד זה אה שיהיה כאופן שמו וברוך ב׳ה ה׳ן של שה דהיינו נ׳  מל לרמז מ׳

 בשם הנרמזים מציתיו ותרי׳ג כפירות׳יו וסוד ושמותיו וירא׳חו ותור׳תו אחדותו סוד
א־ דהיינו כ׳ף עולה בשלימותו שהשם באופן כדפירשנו ה׳ן של  אמר זה ומפני מ׳
ה תקרא אל ה של שה הכל נכלל מאה במצת כי מאיה אלא מ׳  וגס ה׳ן סל ושם מ׳

ה ספירותיו עשר בו נכללים  ח׳ו נרפון ולא תוססות ולא שנוי מקבלים שאינם נ׳
 הב׳ף והיינו כ׳ה ספירותיו עשר על הרומזים עשרה הוא קטן במהסר מ׳אה כי

ה הין הכולל הקדום כ מ׳  למעלה טולה שכינה אין הסיד וזהו פשרה קטן במספר ג׳
 פשרה על תוהפות דבר אינו מאה תשכון כ' מפשי־ה למטה יורדת ואינה מפשרה

 תכלית וכלפי סוף בלתי עד בנלנלו חוזר ס' שמספר וכמו משרה כפל' הוא רק
 לעשר מעשר כנלנלו תוזר פשר מספר ק כמו ונצחייותו בקיומו יעמוד מספרו ועל
ספר אין כי יעמוד עשר מספר ופל תכלית וכלתי הוף כלתי פד  למפלה פולה ה-

 עשר בשער הטנין זה סוד יתבאר כאשר מע' למעלה עולה אינה שהט' כמו מעשר
 טוליס עשר ומשפר ט' מספר מספרים שני ואלו משי הוא ואסד אחד היא

 בשטר יתבאר כאשר נתכוונו אחד לדנר ושניהם ביניהם א מחלוק ואין אחד בקנה
 אין כי מעשרה פחות קדושה ואין מעשרה פחות מחהללין שאין הסוד וזהו הנ׳ז

 הקדושות מכל הקדושים ספירותיו עשר טל הרומזים מעשרה פחות קדושתו למעע
ה כקדושת המתייחדיס  כעניין מברכין כיצד פרק כמפנה משחז׳ל ההוד וזהו ב׳

 הולכת הברכה רבוא עשרה או עשרה שיהיו בין נכרכה חלוק אין המזון נדכא
 לשונה וזה מעשרה למפה קדושה ואין מעשרה למעלה קדושה אין כי אחד בכננון

 נכרך אומר כעשרה כרכו אומר והוא בשלשה נכרך אומר בשלשה מזמנין כיצד משנה של
 למעלה כ׳ בפירוש הורה עשרהרכוא ואחד עשרה אחד ברכו אומד והוא כפשרה אלקי׳נו
 בפנין הוא וכן אחד כפנין הכל רנוא עשרה או פשרה שיהיה נין חלוק אין מפשרה

 מרובין כבהכ׳נאחד חצינו מה עקיבא ר' אמר הנזכרה המשנה נכוף כמ׳ם וכרכו קדיש
 פשרות מעס או עשרות הרבה שיהיו בין ר׳ל הי■ את כרכו אומר מועטין ואחד
 להורות זה שכל ני.עשרה למעה ולא מעשיה למעלה קדושה אין כי אחד נהננון הכל

 נרעון ולא שלימוהו על הוהפות מקבל איט כפירות עשר על הרומז עשר מהפר כי
ד ט' מספר כמו משלימוסיו שלימות מ  שני אלו יהכימו איך וכן הכפירות מנין ו

 לך יתנאר ביניהה מחלוקת יהיה שלא סד משר ומספר ט' מהפר ר׳ל יהד מכפרים
ד רחב כביאור ס׳  והסר׳ותי הסוד וזהי דעת למיצאי וישריס למבין נכוחים בדבריה נ

ה עצמותו לראות נקש ע׳ה רבינו משה לומר רוצה אס׳ורי וראיית כפ׳י א׳ת  ב׳
ה לו השיב כנודך את הראני שאמר כמו קי׳  שהוא פני ר׳ל יראו לא פני ה

 אסיר ריל כפי את והסרותי שאמי וזהו תראה אחורי אכל יראו לא טצמותי
 ממך זו השנה אסיר מ׳אה של שם שהוא כ׳ף כשם המכונה הקדום השה שהוא עצמות׳

אה שם של עצמותו השיג שלא  כי וכל מכל בקשתך ידחה לא זה כל ימס ביה מ׳
מה אח׳ורי אית וראיית שאמר אחורי,וזהו את ותראה תשיג ל  ונירא שנשתלשל ר׳
 סוד שהוא כבריאה שנכלל מה וכל שברא הבריאה דהיינו ימאתורי ונעשה ונוצר

 עניך על טובי כל אעביר אני שאמר וזהו בסיד שני נשער יהנאר כאשר אתורייה
 אלקיס וירא פולס בכריאח בראשית ימי מששת יוש בכל שחתם הנריאה שתשיג ר׳ל

 ולזה מאד שוב והנה עשה אשר כל את אלקיס וירא אמר הבריאה יבנמר סוג כי
 ממני שננרא הבריאה כל ר׳ל פניך על טויבי פל אעניר אני לומר הפסוק דקדק

 פניך על אעביר טיב אוהו כל כראשית ימי ו׳ נחתמו שנו טוב נמלת הנכללה
 בלשון לומר מקים בכל תזיל ששמשי כהנים ברכת הוד וזהו טוב אותו כל שתשיג
 והכף נישאים הם ידים שהרי ידיה נשיאות לשון אמרו לא ולמה כפים נשיאות
 בכיף הלו והברכה השלימות עיקר כ׳ לנו לרמז שרצו אלא הידיה עה נשוא מעצמה

 וסוד כלוה אין חיו כ׳ף אין ואם נבאר כאשר השלום כ׳ף הזכות כיף הרחמיה
ה פיה המלך דוד כמאמר נותן הוא בידו מהנה הנותן כל כ׳ הוא העניין  הנ׳
תה ייד אל שפ׳חה ונפיני אדוניהם יד אל פכדים כעי׳ני  ה' א׳ל עינינו כן גבר׳

ל שי׳חנט עד אל׳קינו  אה אדוניו יד אל תמיד ורואה עיניו נושא שהעבד כמו י׳
 נכרתה יד אל המיר רואה השסתה וכן וחסד חנינת מצד חנם מתנת איזה לו יהן

 שיחננו עד אנקינו ה' אל עינינו ק וחסד תנינה מצד חצם מתנת איזם לה שתתן
 חנינה דרך חנם כמתנת שיחננו כ׳ה השנחסו יד אל פינינו נושאים אנחנו כן ר׳ל

 ומפני ביד מקכל הוא מתנה המקבל ק כיד מתן הוא מהנה שהנותן וכמו וההד
 שיקכלו כאופן אצכפיתיהם אברי ופושעים מעלה כלפי ידיהם נושאים הנהנים פ;

ה מעלה של היד אצבעות מאברי כרכה שפע  אברי ככל כהנים בברכת המרומז ב׳
 על הברכות יחולו כחצים של אצבפותיהן ואברי ומידיהם שכידיהם אצבעותיהן

ד נבאר כאשד המתכרכיס העם ראש ה׳ ד ויתן ויחזור מיד יקבל שיד באופן נ  ני
 מאלו סיכות ייד תיכית ס׳ו הם כהניס ברכת כיצד מתברך המברך כל דרך על

ד כמנין ברכית י׳ד הן ס׳ו  אצבעות אברי שי׳ד באופן הכהן שכיד אצנעות אברי י׳
ד מן יקבלו ה שני בצודל כיצד מפצה של אצבעות אברי י׳  של אנרי קננדם אניי

ה ה׳ נ לנגדה אנרים ג׳ באצבע ה' ׳בר׳כך מעלה ה
כננדם אנריס נ' באמת ה' יאיר ויש׳מרך ,

 אבריה ב בקמיצה נך ויח יך אל ו פנ .
 אבריה ג' בזרת פנ׳יו ה' יש׳א כנגדם

ד קנלו אצכעוח אברי י׳ד כי לך הרי לך וישה אלייך כננדה ר יד’ מן כרכות י׳  אנ
 הכהניס וחוזרים י׳ד מן מקבל שי׳ד באופן י׳ד פמנין שהה מעלה של אצבעות

ד מקום להס ים הברכות כל כי רואה אתה והנה . בי׳ד המתברכיה להעס ב  א
 שלום אין ואס העיקר והוא כהניה ברכת של החתימה שהוא שלום וברכת מיותד

 לברכת יהיה לא ולמה לזה סשה לדעת ויש באברים מקום לו אץ ח׳ו כלום אין
 מאותו השלום ויחן ויחזור מלמעלה השלום נו שיקבל באופן מיוחד אבר ביב שלוה
 השס שהוא הכ׳ף היא השלוה כי הוא העעס אכל המתברכים להעם שנידו אבר

זכות המלמד הזכות וכף ישראל על המרתה הרחמים כף שהוא מ׳אה שטלה הגדול
סל



שנה מאה בן הקדמה
 .'שש:ני’ש נאייש! תשתיו כפישין להיוח הדיגין כתות ככ׳סו ונוסף ונוכש ישראל של

ת  והשניתי כשיד ■שיאל על קפטריא המלמדים המקסרנים לסנת יימנעו ולא הנרנו
פ׳י  הרי .למיל לממכליס רשות שנתנה מנאן ז׳ל רש״י ופירש ענרי עד עליך נ
 מהמקעדיניס יחק ולא שלים לו שיהיה השלוש לכיף מרע׳ה שהוצרך למד אחה

ל ואגץנממרי המתרגש תרגש זה ומפני והמחיליס  לך שיהיה עליך נעצמות׳אנץ ד
השש שהות השלוה הכיף וזה שלום

י העיקר היא וקדוש הנדול י ק ׳ ״ ד״ ,;דנינך '  שי׳נ-נילדנמ;ץ :■מדנ ה;מ שי
ת אנר׳ 3נ משתספיס רני שי״ 1ע:יי ושיד אדנ׳י ידו׳ד שזש שמות ש;י ר הי כת״ הנ  ה

 משש למ;(!ה מנוי! ממש היא ידו׳ד נששש היא של׳וס מצת ני נהנים כרכה של מינות
ה ידיד של שמו הוא ש:ך:ו: עליו ומשנן אד;■ ידיד היחיד נשיד נ׳  י׳אימ׳י-׳י־נ־מ׳י נמין

, , ״1. שיווה ש;י שאלי :י1מ שלו׳ש שנית הוא:קדא או ,
השלוש להששיע נמיר ייתור שלש ניתיד מתייחריש =־'״” ני נאד

 שלו־ש ניצר יהא שליש יוצא יתורש ריצר ני לנישה השמונה נהגהה נמייאר שלומך סנת עצינו
 ישמוו-ש ייאות נמ:';א;ש אותיותיועוליש ר' נש השיריס נשיר האמורה שלמה כל וכארז׳ל

ששיר־ורוששארציגשורה-תירעיל-שנשקישלש שמהכ׳ף וכמו שלי שהשלום מלך קדש

י ״ ״ . י • ״ י י ׳ ״ ™ ״ r י - s s s & t e a s j s
 מתמלא הא'משש'אר;י כ־צ־ שלוש נרנית נקראיש ומקיר! שיש[ והכף והאנריס האצנעית

 ממששרה ■ותר שעיייש נשי ׳יריד שנשש הי מן לענפיו שורש שהוא האילן ענף נמו
 .“נ?ירש-תדשש קנל: ׳אר:י של שהא :מצא השלום מה׳כף כן כמו ממני המשתענים

ה הגדול השם שהוא ;f. ^ כל ויסר^םי יצאו נ׳
ד ב h מ:זש:]יש יושר הכרטיס א n ך׳ אי׳;י 1ש ש:

ה של נרכתו שמחזיק נ ק ה׳ מן שליש של ניכית נשריש קנלה שליש אצא ה  שליר׳וד כ
ף הנרכית אכר׳ נל יצאו זה מפני לדנשנשרה שרי נשריש ד'הש ה׳שניציש שהי־ מה׳;

' נשגייל'״ הנהניה "P מאוס שלש קנלה אר׳;■ של שה;' ימצא ממששרש ^ ״
 נ״לה נ׳ שעיייש ז׳ שהרי ׳ר׳ור של ו' :ין ;רכות הגדיל הפה מקור הוא כהן של הכף

 מאוס שלש ירכית השלישיש נש לו הרי מאוס שלש והמקור העיקר שהוא והקדוש והנורא
רי- נכל נלי לך תי! כי  אתרונש ה׳ מן מתמלא אר׳צי כל הי׳ ישלשיש לקיל שי,כל התי
שזי' :מצא ממשתיה יוסד שניייש ה׳ ירו׳ר של !, י _

׳אר:׳יקגל־ של א-ייא ף הד רק שמו ונרי! ה נ המקום  ז׳אתרו;ש מ; שליש של כרכות :
שלש נש לן הרי היא י׳ ה'שנמיש של,יר־ור הירכית כל יצאו שממנו השלוש כ׳ף

מאוס שלש הרא:ו:-ש נדכות ישלישיש מאוס לו יש השלום כ׳ף ני למד אתה נמצא
כלש שהש אוסייס ד׳ עש שלי׳ש כמ;ץ ,שמו;יש שש;יי ולהויני כהן של נכפו מל,ים

מי, שיהא ן נש,-ך מ נ ו ו י היסוי נשיר כשי׳יור נ׳ה יד׳ור הכ׳ן מכיר ^ ט
נסיר ס׳ו אינש אש אכל אריני עש שיכה כפור השלום כף עם היד

 כי כ׳ו שזולה ד' כן שם שיד ק גם וזה נגלות הרניש שא:ס:י«וו:וסי:ו ע־יש כמי היסוד
כמלואו ואיו מ׳אם עילה נמליא־ כ׳ף אית V-'w סיר ^נאר כאשר תתזלזלו נפצי' ש״נייייז

 הכל כ כז,י מז י, ו ד אס ן כמ, ג י שולה )j,j שא:ומת:לליש השיר וזה.׳ סיכהרושצס
 והכל והעשיר הקדוש ומקישדככ׳ף מיוחד השי׳כה לה:ן-ס שיתייר ריר::ישלס שיכת ליי יקיש

ת כ׳ף הפשיק שאצנד וזה־ כה תלוי ע׳י אית:י ל:איל ש!־.-ש נרכס להששינ כזישלס  אא׳
ש: עש׳רש סזארתיני ינ-ת מדשירי ניס יי;:ה קירור משית ע מל־אש ז׳ ד ע׳ ף ר׳ל ק  הג׳
. ומןרשיזהיהשור מאי שזיישזי שוכתשל׳וש נש-ר . ,t 2, ״ s
., מתזלל^ שא;ו ,̂j , , , . ; , p  ,.,!jj p ״ ■י ה,ן, א ש! האתת י ח, פ ברא נו מו

מ׳י^/יס וכ;ס ז פשר נמשש* פילפית כ, כי השזכל בשוד אד;'י ע! ידי״וד ס־שדוש
 •‘פש נשש״יז בשודהישודשדוש ידי״וי :.־;ירשנו השלד: סר̂שת
 נ: עע־ דכדית סע־ כמיןסכוץשכןאיישל;ינרכת מא׳ריי למנלז

״ ת.ת כאע.׳‘יונצה׳ו:! ו:גוש ח״ו ciip ל^׳אץ ז1ו: וש1ש ע,

רז שעירות  מאמרות עע
 נשאית.נע־לםהיריאם

הגאים נעערים ש
 עשר יצירע כעילש מלאכים כחית עש־ הק:׳הא;א של לרכת■ זתזיק ןל־כליש א

עי עעיי■: נעילם גלגלים יי ע את יכרן הי ית;■ לעמי נ-ו ה׳ שיאמר א ת יתגאד נ  כלז
איי הייצאישמק' שליש של נשלוששזשיש׳שצ-יורות ם רש: כני ד הגאים נפע־י ש׳  עד’ נ
האארון הנידא ששיא יאדם אפילו שעמצא ;י’”

■ ע ת י,. ,■ ״ ־ העילמות וכל ורגלים ידים אצגע־ת עשר .
שדז מלאיש כלש אע־ מע תגאד נ ! סוד ׳  שאמר וזזו כש׳ד הגאים נשע־ים ה!:'

ל מלא: העשיק ץ מלאים כלם העילמית כל ־׳ ש־ז נאםג  ותלי״ם ש־ים מק יכלם ע
■ שצסת ףידז ז של נכ׳ ג׳ ק  נהעגתאו וקיימים ממני נ־זורם וכלם כלם כ־א שעיא ם

ד כמי ז ע־ה המלך שאמ־דו ת׳ א א ם את׳׳םפם־ית צגד׳ך ה׳ ה״ מי ם׳ ה א'  אמ׳י א
רן צנאם יכל הפמ׳יס ם אש׳ר וכ׳ל הימ׳ים סל׳יה אש׳ר וכ׳ל הא׳ ה׳  ואת״ה . נ

: אית מחים ; ה י פ ל א: כלל על ס״ם כ׳ ־י  נלשין כלם אא מתים ואת: נכלל הג
ע וג:ל עת נכל נ׳ מתיש וכי;׳;׳ הויז ג  נ־םפעתי יננאי: ומששיע משנית היא י
עיי תיו ׳ששיק ואלי ה׳ יאגדו כלש אסר רגע אפי' מ־ים ה־יםגחש ק עוז רג  ש־מז נ

ת מלאז ע׳י רז קשירה לעין על מא־גם הת־גים כי קפידש לשין ק כ׳ לרמז קעי
: ׳ת-גדך הפגתת■ נכיף קעיריה הש תצניד י

ת ת ע  בוא שפירשנו הגיף זאת לז־גין זו למדריגת שםעליתיך את־׳ נסם׳ ידיד כ;׳ ו
ע: אלקיך לקראת עלמך והכן ה׳ נרוך פת־  עיני פקת ושמע או;יך ה

ף נשיד שכלך עיני ותאיר אשכילך כי וראם פגלך  לזכותך כי מזה סמוק יוחד הכי
 אשר ידך מעשם ננל ותצליח תפגיל למען חיים אלקים האיד נשמתך לזאיר כאחי

ס נעילס תעשה עול הונ  קרישתןוסוד מגעת היכן עד ידים קדושת כשתדע הגא הז
 תשרז העכינה כי כך מיכעתני נהם כשתתגווין וגדילתן כתן כמם כפיס נשיאת
 אשדי ריקם תיזדות אינם מפיך שיצא׳ כםגיש כרנית והגרנות ראשך על ותאיר

ם לנהנים מתנרך כל כ׳ זו ככייונה זמגרכי  שמגוונים המתיגרכים העם ואשרי הוננרך'
 ומונעת;׳ מאר לכך וישמח נפשך תצל זה סוד כשתכין ניומנה וידעתי זו לכוונם

ק חלקי שגם כאופן נפשך תגרכני כי נך י ז  למדריגז שזעליתיך תתת כ-גדכותיך י
: רזו הקדוש־'והיסתורה הגדולה

א ־זו ו ה ו  שמונה הם ונשעאל נימי; ידים שנשתי שגאציעות האגריס ידוע ז
 כל עושה ■ד; שעל אדם של כתו שםם כיח כמנין אנרים ועשרים

ח אותיות ועשרים שמינה ק גם הוא נרוך יד׳וד ד בן שם ואותיות צרכיו כ׳ ק מנ  כ
 הקדוש ממקור שיוצאים הקדושים ידות שתי של רוחניים אנריס ועשייה שמנה שהם
ה ׳דויד  כש־יכף כשיד הרחמים כ׳ף הזכות כ׳ף הימין כ׳ף של כתו שהם נ׳

ר ימין יד שהוא הרחמים ה שמאלי גש אז הדין מדת שהוא השמאל סל מנ קנ׳ ה ל  ש
 ימינך נכת נאררי ה' ימינך רש׳יזיל שפירש כמו רחמים נעשה הדי! מדת שהיא

 של רצונו עישין כשישראל פעמים שני ימינך ימינך ז׳ל רש'י ופירש אויכ תרען ה׳
ה של שמאלו שגס נאוסן ימין נעשה השמאל מקום ם כ׳ף נעשה הקני חמי  נאומן הי
רי כ׳ח שהם  יוצאים איך ואראך טא זה שתדע חתר והנה • רחמים של אציעות אי
ף ידור משה ת כמנין אותיות ועשרים שמנה הרחמים כ׳ ׳ כ׳ח שם־ כ׳ י נ  א

ה של ימינו יד מעלה של אצנעות קן מתנוצצות זוהר ענפי אירות כתות הקנ׳  מה׳
 ימלואו ומלוי נמלואו ידו׳ד אותיות קת כיצד הוא כרוך יד׳וד הנזקור שהוא הקיוש
ד׳וד מסם ונתמלאו שיצאו אותיות כ׳ת כלם בין ויהיה ה ׳  כמלואו ידוד כיצד כ׳

א ו׳או היא יו׳׳ד נזה הוא ה הוא דמצוא ומלוא ה׳ א ד׳לת ו׳או יו־ד נז  אילף ה׳
א וא׳ו אלף ו׳או  ועתה דמלוא מלוא נסוד אותיות ועשייס שמונה לך הדי א׳לף ה׳

: כזה נהם תעסה שלא כדי ידוד אותיות ד׳ מן יוצאים איך כסדר אותם לך אסדר

I W

«1אל הא I 1 ואו אלןן ואו \ אלח הא ן \ דלת ואו יוד

ד ח כמנין אותיות ועשדם שמונה לך ה ׳  המקוי• מעצמות מתטצצות אורות שהס נ
דT שם ח אצנעותיו אנרי הוא נרוך 'ו  נרוך יד׳וד הקדוש מהכיף היוצאים כש׳ו ונ

תה הסוד וזהו הוא א יג׳דל וע׳ ת ר׳ל לא׳מר דכ׳רת כא׳שד אד׳ני כיח ג׳ כ׳
עימשריא



ז1שנ מאה גן הקדמה
ה והרמז פשרה קפן כמספר כנימשריא  ושמדות חוטאים כשישראל חירום נשפת מ

 וחלוש סש כניכול אז לפולס נאים ופורפניות מתוחה והדי! נפולה מצויות■ וגזירות
 ויצרך שחללך אל כ׳ס וחיש ר׳ל מחוללך אל כ׳ת ותיש תש־ ילדך צור כענין כחו

 אורות כששר רק מתגלה ואיגו קפן כמספר טצמו מקטין נחו כניכול ואז ונראך
 ה׳א יו׳ד כזה פשר אותיותיו נמלוי יד׳וד שהוא מעשר ככיכול כתו למפפ אין כי

 יתנאר כאשר פשר כת טל מורים יד׳וד אותיות ד׳ מאלו ואות אות וצל ה׳א וא׳ו
 וכשעת פשר מכת למטפו אין כחו נהתמפט אפילו כן על אשר הנאים נשפריס

 דמלוא כמלוי טוד ומתמלא השם מסנדל מסנליס רחמים ששטרי וכרכה שלום
 נחו שאז הגדול נמםפר כיה כמנין אותיות וטשרים שמנה למנין אותיותיו ויטלו

 טשר מספר שהוא הקפן נכח מאיר מקודם שהיה ומה מחגדל ויחפלה יתנרך
כח שלוס כשעת עתה מאיר קפן כמספר כ׳ח מנין אורות  שמנה כמספר הגדול נ׳

 הרחמים וכיף ,הזכות כ׳ף כסוד הגדול כמספר כיח מנין שהוא אורות ועשרים
 מדת שהיתה המרגלים כחפא זה ומפני הוא כרוך הגדול נחו למעלה כדפירשנו

 שלא כנקכה כחו תש ה' יכולת מנלת׳ שס שנאמר כענין ישראל על מתוחה הדין
 פיה רנינו משה התפלל אורות פשי מספר שהוא הקפן ככח רק מאיר כחו היה

 אורות ועשרים שמנה שהוא הגדול נכח׳ו כחו שיתגדל ר׳ל ה' כח נא יגדל ועתה
 דמלוא כמלוא יתמלא המרגלים נחטא אורות כעשר שהוא הקטן ה׳כח ויתמלא
 שתמצא הסוד וזהו אורות ועשרים שמנה שהס אותיותיו כ׳ח מספר נכח כחו להגדיל
ת כיא׳שר א׳דני כיח נ׳א ׳גידל ועתה כפסוק כיי  אותיות ועשרים שמנה לא׳מר ד
מכפר כ׳ח כמנץ  הדנרות עשרת נתנו כיה הגדול ה׳כח ונזה הגדול נכהו הגדול נ

ס' ויי׳ד׳כ׳ר הפסוק סוד וזה ק׳יי לי ת' א׳ ס' כיל' א׳ י׳ ר׳ נ׳ ד׳ ה' הי לי א׳ ר' ה׳ מ׳ א׳  ל׳
ח שהס רים כיל אית ז׳ל רש׳י פי׳ הגדול הכח זה ועל אותיות נ׳  הא׳לה הדנ׳

ה שאסר מלמד ר הדנרות י' הקני דנו  ה׳כס ונזה כן אפשר/לומר שאי מה אחד נ
הפסוק הסוד וזה הטולם ננרא הגדול

ת' ש׳י׳ ריאי א' נ׳ ר׳ ם' נ׳ ק׳י׳ ל׳ ת' א׳ , ׳ ״ ״ א׳ , , , י
״׳v,-׳ ׳ , ׳ שהוא אדרי נח נאחר הפפיכ■ שהיי תשאלני ואל ■״■k; ״

מ ש ת ס ה א ! ו ר א  שם כי שאלם אינם וס יחיד שם ולא אדנות שם ^ ה
אדרי שהוא םי׳כלו ע-י אלא 2מיזגל אינו ידוד הסוד וזהו הגדול כיח כמגין אותיות

כתינתו כ■ כנתינתו קריאתו■ אין ם1 ותפני להתחיל צריך היה לא יצחק ר' סליו שרמז
א1ם נרו! כ״דו׳ד לתודות אדני• וקייאסו יוויך לכס הזה מהחדש אלא התורה את
מתגלה ואינו אדנותו מ׳י העולמות צכל מושל . . נשר כיל ננשני ה׳ס לום והרמז אדני עיי אלאמשום כבראשית פחח עעס ומאי
ת  ננינזעריא ם׳פ לומר רצם קד׳שו נהי׳נל והי נפסיי! כי ר׳ל לעמו הניד מעשיו כ׳

 נזחגלה הוא אדנ׳י שגנמשלת ונהיות אדני' וגילה הגיד ונו' נרא כראשית ראשון
ה  הש אנזר וממשלתו וננלנותו נאדיותו נעולמוח כמשמעות מעשיו יחד ומעשיו כחו הקני

, ,i היראו הס גמלת הנרמז אדניי ממני מפני
- כפשוטו הפסוק א י א ״’נ י ״ נ נעולמות משגלה אדרי אני כ׳ נשי נל ותחייו י׳
שעיקר להורות וכדי ואדנות ומלכיש נממשלה נריאת שהוא הארץ ואת השמים

 רק יד׳וד שם מנח הוא והממשלה הפעולה מעשיו פל ננללו וארן שמיס וככלל וארץ
מז וכחו כאדם אדרי עיי אלא כפעולתו מתגלה שאינו אותיות כיס שהס נרמז כו ני

, ״ ״ ״ . הוא ונלנוגו נלנושו יק עצמו מגלה שאינו 1-
ת ת כ מנן חמו ״ נ נהיכל וה׳ אמי זה מפני לאתריה מתראה י

 שם שהוא יה׳ ר׳ל אדרי ננימפייא מיכל קדשו אסייטני ״’״ל יקשה ואל כדפירשנו
ה ני למפלה  וממשלתו פעולתו וכל נהיכלו תמיד הוא יד׳וד ושלימותו ננצתייותו הקנ׳
 שאשור הפעם ווהו איניי שהוא היכלו עיי ונתקס! נכחו תכלית ’וכלת סיף הגלתי
^, כמו ינרט ולא יוסיף לא יממוד תמיד קריאתי רק יד׳וד כנתינתו ולקואו לזכרו מ^

כ אמרנו וכן  W היכלו עיי אלא מתגלה אינו למה עטיייילא סל יוסיף שלא ג׳
:כסיד הנאים נשעריש חיו תזרג׳ איך ק ואס מפשרה יפחת

חיו כאלו מתנכר שכחו לומר דנור כדי
 שלימות( כי קושיא אינה זה כתו כתוספות שלימוחו על שלימות להוסיף משתנה

 ותדוה והדר הוד ושמחה כששון יעמוד שלימותו על מכלית וכלת׳ סיף הכלת׳ כיה
כלי מתה כתו הוא כרוך אז הגדול וככחו תיו כלל ונרעון תוספות בלי כמקומו

לסנין היא אורן והגכרת כח תוספות מענין שאמרנו מה ורק אך חיי וגרעין שמי
סרדת הגא כרוך נחו התגלות  נריאה כעולמות העולמות ככל שמשפיע השפע ו

 נסייעתא הכאיס נשסריס עניינם שיחנארו עשייה ונעולמות יצירה וכמולמות
 התחתונים מעשה לפי הפל וגרפין כתוספות נחו יהגלה עולמות כאלי כ׳ דשמיא

ונרעון שנוי כלי אז נכחו עתר^ וכחו עתה נכחו אז כחו כיה נפצמותו אכל
ד וזהו . ח׳ו ותוהפות  רכ׳א שמ׳יה וית׳קדש יתג׳יל החזן שאומר הקדים ס
א נעלמיא רי  השס שהוא רכא שמיה ויתקדש שיתגדל לומר רוצה כרמות׳יה דנ

כעלמא שאמר וזה כרצונו שנרא כעולם אורותיו כיח שהם הגדול נכחו הגדול
מפוכו להשפיע כדי ואורו כתו ולהתנכר להתגדל צריך שס כי כרפיחיה לברא

יחסר.ולא לא הוא כי כחו ולהתנכר להתגדל צריך אין לעצמו כי שנרא לעולמות
 מחיה ואתה כסוד אורותיו שפע ככח תלוים וקיומם סח״הס הסולמות אכל יטריף

 שיתגלה לו הצרינים הס הם כלס את
ת להן ויתראה להן ר הננ , . שפטו פח נ
 על עציזו ינניי איו כי ולהת־ננר להתגדל ° סיא שיא- כ״ גו אמר סנן וכן
 ה;יז שהרי עצציו על עצניו יגדיל אי־ או עצמו אין למטלה גנורה מוסיפץ מקום של

 חלילה עצצי״ם מכני דכנ1מ ואיני פשוט שנל כרוך כסצמותו גבורה שמוסיפין סנ״נו
א אכל הוא הו ״נוי ■ יייל ייזא התראות שמוסיפין פנ
שכרא התחתונים לעולמות נבורותיו כת

 ר׳ב׳א' ש׳מ׳י׳ה' י׳ה׳א' וסוד סשר קטן במסטר שפילה אמין סוד וזהו ביה
ך'  ור׳ל כיה הגדיל כח׳ו אותיות כיח שהם פ׳ל׳מ׳י׳א' סילימ'׳' ל ל׳פיל׳ס׳ מ׳כיר׳

א שמיה ויתקדש יתגדל החזן שהתפלל אחר ט נ  שם סוא ומשמפותו שפירושו י
ת נמילואו ירוד שהוא אותיותיו בעשר ידור הקדוש כ׳ ד' כזה הקטן נ וי א' י׳  ה״
ו׳ א׳ א׳ ו׳  כתו שהיא הגדיל שמו וינכיד יתגדל ר׳ל רבא שמיה ויתקדש יתגדל הי

ח אותיות ופשדים שמנה מילוי הגדול'כתוספות הגדול כת׳ו כמגין אורותיו נ׳

 י' שהוא הקדוש השס החזן עאננר הראשון מלוי פל ריל אמן אמריו הקהל עונים
ד׳ כזה אותיות ו׳ א' י׳ א׳ו' הי א׳ ו׳  נאמרס הפדות ומקיים כמפיד זה מקיימין הס הי

 בתוספות כהו ויגניר שיתגדל החזן שהתפלל ופל עשר קטן כמספר אמן מלת כי אמין
 הגדול כחו שהוא אורות ועשרים שמנה שהם דמלואו מלוי בתוספות ויתגלה שפע
א' אחריו פונים הו.דול שמו אותיות פ׳ח שהם הוא ברוך ה׳ א' ש׳מ׳י׳ה" י׳ נ׳  רי

ך' ר׳ כ׳ ס' מ׳ ל׳ פ׳ ׳' ל׳ מ' ל׳ פ׳ א' ל׳ מ׳י׳ צ׳  רצון יהי ר׳ל אותיות כ׳ח שהם פי
 אורות כ׳ת אותיות ועשרים שמצה שהם הגדול בכחו הגדול השם ויתמלא שיתגנר

 השש הקהל שרמזו והפעש עלנניא לפלמי לפלס וכרכה שפע ותננורת כתוספת
 אמת פירושו חמן כי מסגי אחר ברמז ולא אמן נמלת אותיות פשר נמלו׳ ידוד
 אחר טונים שהקהל היא ועניינו דנריכס יתאמתו שפירושו דבריכם יאמנו כמו

 כת ותיססות הנכרת פל שמתפלל החזן תפלת ויתקיים שיתאמת רצון יהי החזן
 מה סוד צ'פ וזהו אותייתיו ועשייס כשמונה שיתמלא אותיותיו בפשר ידור מלוי

 שאין דינו גזר לו קורפין כחו בכל רכא שמית יהא אמן העונה ז׳ל שאמרו
 ולצעוק לזעוק קולו למרום סד וירוס ינכיה אמן שהעונה כזה ז׳ל חכמיני כוונת

 כי דינו נזר לו יקרעו ׳כלתו בכל וזעקתו צעקתו בעבור לא כי ויכלתו כתו ככל
ה  וכרוח נמוך כקול לתקנ׳ה ומשכח וכחשאי כלחש למתסלל ועונה שומע הקני

 נעל נביאי מכת הוא קולו שמרים מי כי קולו למרום פד שמרים ממי יותר נכאה
 קורעין כחו ככל רכא שמיה יהא אמן העונה שאמרו נזה זיל חכמינו כוונת אכל

 יהא נאמן ר׳ל כהס שיש אותיותיו למנין לכווין לג לתת הוא כוונתם דינו גזר לו
 ככל והיינו הוא כרוך אורות כ׳ת שהם עלמיא לפלמי לעלם מכרך רכא שמיה

 ביה הגדולים מעשיי וכת ומשרים שמנה שהם אורותיו כ׳ת ליל לכוין כתו
 ככל זו כיונה שמכווין מ׳ ונודא' כיה ידיד הרחמים כיף מן הייצאיס כדעירשנו

 גודל לעוצם אשר גזר,דינו לו קורפין כזה גדול שנח שהוא כוונתו ככל ר׳ל כ׳חו
 מדרשות ולבתי כנסיות לנתי נכנסין שישראל זמן כל ארזיל זה שנח של כתו

ת רבא שמיה יהא אמן ועונין  שמקלסים המנך אשרי ואומר ראשו מנענע תקני
 ואלו רבא שמיה יהא אמן כוונת בענין מתה נפסיק והנה • וכו' כך בביתו אותו
 או דפים י' לנו יספיק לא רנא שמיה יהא אמן של הרמיזות פל לכתוב באנו
 בי מתעסקים כתה שאנחנו מעניינינו לצאת שלא צריכין אנחנו ולקצר מזה יותר

ד שהוא : הידו לפרש יחזור כן ופל כפים נשיאות ט
סת אזניך פשה נפשי ותשוקת לנכי חמדת בני  ולשמוע לקבל כאכינ

 תורת של וסודותיה גנוזיה מסחרי אוצרות גנזי וסודות תורה סתרי
: כיה אלקינו

 והגנרת הסד ואהבת רצון עת הוא לדוכן פוליס שהכהציס נשעה תדע והנה
 כרוך נוסתה שזה הכתניס שמברכים נכרכה כנרמז הרחמים כח

 עמו את לכרך וצונו אהרן של בקדושתו קדשצו אשר העולה מלך אלהינו יי׳ אתה
ת ריל באהכה ישראל  כשעם נאהבת ישראל עמו את לכרך אותנו ציוה הקני
ה שהיא  יתנאר כאשר הוא כרוך ידור הרחמים כת והגברת יצון ופת וחנה אהי

ק פד תורה של אוצרות נגצזי עיניך להאיר והנה בסמוך  של כתה גדול מגעת הי
 קושיא הברכה כגוסח קושיות בשני דבר כל קודם לעוררך אנחנו צריכין אהכה

 אהרן של נקדושתו קדשפ אשר הנהנים שמנרכיס זו ברנה נשתנה מה אתת
 כמו נאתכה ישראל עמו את לכרך וצוע נמצותיו קדשנו אשר מכרכים אינם ולמה
 ומהו אהרן של קדושתו עניין מהו לדעת ראוי ובאמת ברכות בשאר הסדר שהוא
 שפירשנו נמו הוא כן כדכריט שאם ב' קושיא , הברכה אצל קדושתו יחוס פניין

 היה רצון ועת אתנה שפת על מורה הברכה נוסח נסיוס הנזכר נאהנת שמלת
 להורות וממרר מדוייק יותר הלשין שזה אהבה כשעת ישראל עמו את לכרך להם

 ספירת הוא אהרן של קדושתו כי שתדע צריך זה ולתרץ אהנה ושפת רצון פת על
 והראש הכהן הוא חסד ספירת כי לכהן אסרן נתקדש חשד מספירת כי חסד

 הכתוב כמאמר בסיד .הנאים בשעריס עניינם שיתכארו הננין ימי ספירות לששת
 של חסדו מדת מצד כי כחסד הוא עולם של בניינו חחלת כי יכנה חסד פולס

ה  לכל הנדכה ושפע אור תצא הוא ברוך חסדו וממדת הסולם ונברא נכנה הקני
 רחמיו כלו לא כי תמנו לא כי ה׳ חסדי וכענין היוס כל אל וחסד כענין הע־למוח

 העולם גברא שבה' הבנין ימי ימים הששת יתנרכו הכהן שהוא אל מחסד כי
 מקבל שהוא הוא כרוך ה' לחסדי מרכבה הוא הכהן ואהרן כראשית ימי ששת
 דוגמא הוא שלמשה הכהן ני ישראל לכל הנרכה ומשפיע ה' מחסדי הנרכה שפע
 הוא ני מסלה של הכהן מקדושת הוא אהרן של וקדושתו כיה מסלה של לכהן

 בסיד הנאים בשערים מרכבה עניין סוד יתבאר כאש^ מעלת של לכהן מרכבה
 של בקדושתו קישט אשי מברכים הקודש אהרן זרע שהם הכהניס כן ומפני
ה הקדש השפע לקבל לחסד מרכנה להיות בירושה אהרן רנ הנ  מפלה של מחסד ו
 ה' חסדי כן ומפני ידן ל3 חסד פפולח יעסה פליון אל שחסד כאופן הוא כרוך

תנאר כאשר המרכב טל כרוכב אצנפותיהן איר• על ורוכי שורת ה' ורחמי  ׳
 מקודשים הס כ׳ לומר רוצה אהרן של נקדושאו קדסצו אשר שמכרכין וזהו

 היה שאהרן כמו כי ריל ישראל עמו את לברך מאהרן בירושה זו בקדושה
 וישא בשוד צישיאל אהרן יד על הברכת משפיע היה ה' שחשד׳ לחשד מרכבת

 ה' ורחמי שחסדי לחסד מרכבה הס גן כמו ויברכם העם אל ידיו את אהרן
 מלת הפוך המכרך הוא מי לדעת הרצה ואס לישראל■ ידיהם סל הנרכה משפיע
נ ותנזצא לב׳רך  נבאר כאשר המנרך הוא ידיהן על והשורה המכב ‘כי רכ'
 ומשמעותו שפירוקו הגם ני באהבה היא הנרכה וחתימת סיום זה ומפני בםמוך

 הוראה להורות מזה פנימי יותר משמעות עוד נו יש ורצו! אהבה שפא על הוא
ה כף הנברא על ומבוררת גמורה מ  אהבת והתקשרות והתייחדות והרחמים הז

ם מדת ידוד השם חמי  חזקה היא האהבה כך וכל הכהציס ידי אצבעות כאברי הי
 הכהניס בידי ממש ומתקשר מתאחד והרחמים הזכות כיף ילוד שהשם פד ועצומה
ק דנו ר׳ בכל וקשור נ עצם עצמן 0S הנהנים כאלו ידיהם וכפות אצבעותיהן אנ

■ השם



שנה מאה בן הקדמה
 נמלה ;רמז זה זכל ל1כ’ככ נידס ה' מוג כל ונאלי כניגול נעלמו ידוד הסס

ה הנ׳ ה כיצד א הנ׳ מז כדי אח׳ד כמנין עולה כמה א  מקושר האוזדוס כי לי
 כורסיה השונאים כי לעיניה נראה וזה נאסדוה מקושרס והאהנה באהנה

ם ה זמהדחקי ע ס כי קלה אל מקלה הריסוק נפכלית מזה ז  ריחוק מניא השנאה נ
 עם זה ומתקשרים ומתייחדים לזה זה מתקרבים זה את זה והאוהניס וסייוד

 קירוג הוא האהבה מבע ני אחד עצם הם כאלו והקירוב היחוד בתכלית זה
 שהתייחדות אחד כמני! שעולה אה׳בה מספר מרמז זה על אשר וקשור ויחוד

 שהם אה׳בה של שניות אותיות עוד ואראך בוא זה וכשתבין באה׳גה מקושרת
ז פולה כמה בוכ׳ז אותיות  עולה כמה קטן במסעי יד׳וד י׳ז פולה כמה ס׳זב ״

 כי השכל כעין וראו עעמו לומר רוצה י׳דוד עו׳ב כי וראו טעמו הסוד וזהו •'ז
 הוא הוא שפירשנו והזכות הרחמים כ׳ף הנדול כח הנברת שהוא הגדול הסו׳ב
 והשם והקשיור והייחוד האהיבה לך הרי טיוב קטן במסטר שעולה ידיוד עצמו
 אה׳בה במלת נרמזים כלס הרחמים כיף כיח הגברת שהוא בע׳ובו יד׳וד
ה ומפני  עמו את לברך וציונו מברכים הכהניס אהב׳ה במלת הכלול הסוד ז

 אה׳בה במלת הנרמזת הברכה נתנה ובידינו ציוה אותט ר׳ל באהב׳ה ישראל
 הם עצמם הכהניס כאלו ישראל עמו את האה׳בה סם ר׳ל בה .ולברך להשפיע

 ידוד רחמי כיף והגברת והקש׳ור והי׳חוד אה׳בה בסוד ידוד שם סצס הס
 אצבעותיהן באברי ומתקשרים שמתאחדים מפני אה׳בה נמלת הנרמזים נעובו

 כחה בכל השכינה ה' לחסדי מרכבה להיותן כי הוא לזה והטפס יהס7י ובכהות
 של אצבעות אברי כח שהם וחסדים רחמים של אורות כיח אותיות כ׳ח שהם

ה ידוד מ׳כף היוצאים רחמים  שורה הנדול כ׳ח בסוד דמלוי מלוי בסוד ב׳
 המקור שהוא בעצמו ידוד וה׳כף *כהן אצנעות אברי בכ׳ח ומתקשרת ומתייחדת

מחיייד שורה הוא בחך שמו השלום כף שהוא בסוד כהן של היד בכף ומתקשר ו

עטאל

ת מאית שלש יוצאים שממנו ידוד הקב׳ה של םניגו שמוני  עד שלום כמנין שלום של ו
 מעלה של אצבעות אברי ויתקשרו שיתייחדו באופן למעלה שפירשנו אותיותיו ד'

ף ובסוד השילום כסוד ידיוד שהוא והמקור מסה של אצבעות ?אברי ב׳ה  הינ
כין הנרמז ה נ ה י׳ה שהן מערכות משתי יוצאים מערכות שתי שהם מי ב־ ה;  ו׳

 למעלה שפירשנו אצבפותיו אברי כיס אורותיו כיח אותיותיו, לכ׳ח פקוד שהם
הן בכף ויתייחדו יתקשרו  הגשמים אצנעוחיו אכר׳ לכ׳ת מקור שהוא הנ

ס כך וכל האצבסות אביי ויסתפפו יצאו הגשמי מהכף כי הגופניים  •מתננלי
 הנקרא הדין מדת שהוא הקביה של שמאלו שנם פד הרחמים כחות ומתפשטים

 י׳דוד היחוד כסוד השלום כ׳ף הזכות כ׳ף הרתמים כיף וגעשה לימין נתהפך אלקיס
ש׳י שפירש ■וכמו למעלה שפירשנו באדנ׳י  ה׳ ימינך בכת נאדרי ה' ימינך זיל י
ק י  השמאל מקום סל רצונו עושים כשישראל פעמים ב' ימינך ימינך אויב ת
 הרחמים אחדות אתת כיף כלו הרחמים מדת כלו ימין כלו הוא ואז ימין נפשה

 ומקושרים הרחמים כ׳ף יד׳וד אותיות בד' המתייחדים הרחמים אורוח ב׳ח
 לז< זן ידיו לסמוך הכהן לריך כן ומפני הכהן אצבעות ואברי בידים ומיוחדים

 אחד ממקור ושכלם הרחמים אחדותם על להורות אחד כף אחד יד הם כאלו
 הזה בסדר דוכנם עבודת. סדר הכהנים בעשיית ואז ילאו ביה ילוד שהוא

ס הכהנים אשרי שפירשנו זו ובכוונה  מדת בי המתברכים העם ואשרי המביכי
 המרכבה בסוד ידיהם על ורוכב עליהם וחלה שורה והחםד והזכות כרסמים

 הם כי הכהניס ידי כפי ותחת הכתנים עני מול הצבור שעומדים הסעס וזהו
 כוונה המכוונים הנהנים עליהם.אשרי ששויה השכינה רתמי כנפי תחת עומדים

 העליונה הבריכה מן יתברכו כי המברך הכהן לכוונת יתנוונו כי העם ואשרי זו
 למטלה שפירשנו ש׳ל׳ו׳ס כמנין של׳ום של ברכות ש׳ס לקבל ביה אורות בית מן

אצייר היטב הענין ותבין תשכיל למטן והנה שלומך סכת טלינו ופרוס בסוד

ימין

 שהם אורות כיח שהם השכינה אצנפות אברי פס הכהן אצבעוא אברי ידי לפניך
ת שהם אדם של כתו נגד הרחמים כת  הכף עם הנשמ״ם אצבסותיו אברי נ׳

 ויה מצוייר ימין בכף והנה הכהן ידי בכף שלום ברכת המיןור סהוא ב׳ה ילוד
 מהנוצצות אורות י׳ד אותיות יד’ שהם יד כמנין אברים י׳ד יוצאים שממט

ה מהמקור ה מצוייר שמאל וביד .הוא ברוך וי ד’ עוד יוצאים שממט ב׳ה "  י
י שהם יד במנין אברים ׳ ב׳ה י׳ה מהמקור המתטצצות אורות י׳ד אותיות י

 כשישראל ז׳ל רש*׳ שפירש כמו ימין נפשה השמאל גם אז כי רחמים כתות שכנם
: ימין נעשה השמאל מקום של רצוט סושין

ה הי הנ
ה של שמאלו נם שאמדט מה קי׳  לימין נתהפך אלקים הנקרא הדין מדח שהוא ה

כיו שפולה ידוד גשש כן גם■ נרמז השלום וכף הזכות כף הרחמים כף ונעשה
שהוא ■



שנה מאה בן הקדמה
ה של ידות שגי שהם אלקים ׳ד׳וד טצד הרחטים ל,דח 61שש קג׳  יד ידוד ה

ה שהם 017' שני סלו הדין מדס ל0שמ יד סלקים הרשמים מדת ימין הו׳  ג)להים ׳
 כמת ו׳ו כ׳ף כוה ם0במלו כ׳ו חיזת10 סלו כ׳ו שמולה ׳הוה קייב עולים כמה
נ ■עולת  מדת נעשה כ׳ן העולה ידוד ד' כן גשם הדין מדת נם עי לך הרי קי'

ה שמות ג'■ שהם ■ע׳ר, מעבר ויעבר הסוד וזהו הררמיס  סדני יהוה סהי׳
ק שעולים ל נ ותיות0 שהם י  סעידת של רתמים כששערי 0הו וסודם שפירשנו קי'

ה0 0הנקר כתר  הנקרס עווו ון0ג רת0בתע משפיעים הם להשפיע נפתחים הי'
 ומושלת המולכת מלכות ספירת 0שהו סדני 0הנקר בהיכלו משפיע ויד׳וד ידו׳ד
 מעבר וישבר הוד חהו וממשלתה כעולתה שבראה בעולמות ומחגלית חה1גנ)דנ
ק ל  בסוד לתפארת מכתר עובר כשהשפע וכן ישרה תנועה הוא העברה לשון ני י

 קו דרך ישר אור שנקרת ישרה בהעברה השפע tb למלכות ומתפארת הדעת
ב שהם וי׳פבר סוד תהו רחמים כלו ואו הררמיס  מויס׳ש היוצאים שמות ע׳

 ישי אור העברת בסוד שאז אורות ר״ו אותיות רי׳ו בכללם שהם וי׳ט ו׳יבא
ם כלם ב והמצא וייעבר הסוד סודו לראות תרצה ואם והמי ב שהם ריו ע׳  ע׳

 ס' נ' ל שנ״ות באותיות אמ׳ן סוד וזהו ריו עולים אותיות ל מן שם כל שמות
ק נמנין שפוליס ל '  כדפירשנו כוונתו בכל ר׳ל כהו בכל אמן עניית כזונת שבכא ׳
ה שהס קדושות מדריגות ג' דרך למפה מימעלה השפע ממשיך ד’ נכתר אהי׳ ו  ל

ק העולים במלכות אדני' בתפארת  קדוישה בריכה יח׳וד סוד וזהו כדפירשנו יינ
ק תיבות ראשי כעולה ל  כתפארת כרפה כעלה עס ליתדת שצריך במלכות יחוד י

 ה' הסוד וזהו לכולם הקדושה יוצא ממנו כי בכתר קדושה כמלכות שמשפיע
ע ;יב׳ק נועריקון קראנו בי׳וס יע׳ננו המלך הושיעה הנהיה ע׳

ה ת ע ! ' י ה ״ - ח ג ה
, 1 _ . , , השם אצי הסכת׳ למה תשאלני t. ״ . , ׳_ i . . . אנרי על שורה כוזה ככל שהשכינה שאמרנו מה

 וכנס חטא כשאין דוקא היינו הכהן אצנעות ^ 'כסדרי שלא נתיכתו הכף כציור ה ו
ה קודם בימין  כל כי ההיא הכק כופליס רעים מעשים ומום שכאמת מפני שנשמאל "

 וכרוך היא כחן אלקינו לעניות יקרנ לא מום שירד אאר כי מפני האמתי סדרן היא כן
אמור כרשת ה1מ מלא פושה 6,שה כמו שמו הנכר^ בסוד רתמיס של השפע

ו.................... , . . ! . , . . . וכשרו מנופי שהם פכנצו׳ המומיו אכילו פ׳ .
ן ,ראמ מ מ מום שק כל הקדושה מהענודה אוחו מונמים ס

 כסרי׳נ מום שמטיל׳[ רעים מעשים ופנס תטא ולעולם המקנל הוא והשמאל המתן הוא
 המומין כי למעלה שפירשנו הנשמה וגידי אכדי כדי הנוחן עני מכס המקבל כי המצא
 מימין על מורים שכנליי מומין שהם שכגופו נ)ץ פניו נוכח וכשהוא המסן מיד לקנל

1 מציה כחיוה ופגם שסטא שננשמה שנסתר 1 .. 1 1
Jשכן מה( כלולה בהפפייית מצות מחרי׳ג 1 מאלו

 מי לכל וסיים אור המשפיעיש אילת תרי׳ג של שמאלו ונוכח נגד מקבל של וימינו
 אינו כה שפגם שלמעלה איי איחה ק ספני החתיינה ציור שמאהפך חותם כדמוא כוחן

 שמנדו כרונזני אני כאותו ההיים אור משפיע מהסןר,ס החתימה צורת שקבל בנתחם
. ,t- ומפני נגיפי השוכנת בנשמתו p כאדם נעשה

ן נתותם ה שה י ומ מ  כי תדע הנה וה עני( פיד ולהבינן לנום בעל בנחיז° ̂ רא ב
 מתרי׳ג גלילה ג׳ב שהיא אדם שי, הנשמה מאתי כ' שלפנינו בנדון ה ה בשמאל
 למעל־ שפיישגו במו לומנייס וגידים אברים מימין הראמים שפע שמאל יד שקבלה
א שהימין  מעלה של אורות מתרי׳ג היותה אור מקבלת j,׳ כש^ ברחמים החותם ס

 היא מלמעלה שמקבלת ההוא השפע ומאור ,,
ס הנתסם הוא ו^״מא/ מ א ל גידיה שש׳ה1 אנייה נמית ומחיה מאירה ג

 ומאייה משפעת היא אורה !מתופפות היואניים מהאותם השמאל שהוא הנחתם קבל
ה שם מימין שהוא ה ושם י׳  כנופנים גידים ושס׳ה אביים ימית ומחיה נשאר ו׳

כן ומפני נתיכה ושומת ומתלבשת שמתפשטת בסיד עוד יתנאר זה וסוד כמקומו
 אבלית מרמ׳ח אבי באיום פגם איום יש אם

 ואותו נו ותטא שפגם הרוחניים גידים ישפ׳ה והנס כהפוך השם חצי ציירתי ק ומפני
 וחיות אור מקבלת אינה נשמה של גיד או אבר I״'’ לי* ס״ו 1’״ היא כרוך ש^ממ/ה

 השכינה אין כי שבננדה מעלה של הרומני מאבר ממלת לא ואחור פניס ולא שמאל ולא
שבנשמה אבר אותו ואו ופסול פגום במקום שורה את לשכר משל הוא הכל אבל מעה ולא

׳ ־י;״! « ״ ; ? ■“«ץ > ״ ־
 אכר שבנושה:כ:;ד אגר לאוסה החיים אור ששיע7ל לfמגMוה לרחמיס משל הימין כ

 באותו מום נעל האדם ונעשה הנפסלת הנשמה והאחור הסבה לקדימת משל והסנים לדין
כי במומן' צפהלי! שהכהניס הפוד ווה! אבר משל והמעלה המסובב לאחור משל

, ° י ; י י ' ״ * ' f
 וחפיר צדיק בנשמתו ופל5 ופגם העא שאין כהן מכאר^ענינף כאשר רוחנייס לפנייניס
 והנפהיים הנלויס אבריו בכל שלם מעשיו בכל פב׳ז בסיד הב׳איס נשעריס רחכ בכיאצר

 לשכינה מרכנם ודאי נשמתו בפיהו אמת ותורם שישיק כדי השכל אל הענין לצייר גדי
ועליו נשמתו כיח על שורה בתיה בכל שהשכינה ״h n11״r׳L-1n <־׳■'r׳1

OC '״י ״י׳ ״ ס הג מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו בהן שפתי נאמר ® ייייי׳י מ
י’ ההתהפכות זה וענין כן לצייר ^  ני ממש מלאן ר׳ל הוא צבאות ה׳ ומלאך ״

בה ומשפיע נשמתו על רוכב ממם השכינה : בסיד הנזכר נשער
. מלאך כסו ^ממנה לקבל אליה מרכבה והוא נשיאות בפנין הארכנו הנה בני

,p j p הגה׳ה כ ע
המומין לע־ץ הסמוכה להנה׳ה שייכות וו הגה׳ה

ה , ט;ין ונאותה לעני! מענין וסבבנו הי הנ
 אותן כי אמן ממעי מומין מנעלי תשאלני ואל השם נדולת להראות נדי נו והארכנו

, - ,Vp j בנשמת ופנמו וחטאו נשמות גלגול הן נשמות

ת ען נצתיס ;ז1,לנ לעד וזכרו וביש ל ^ ^?ר נאו ; '^ " ע ^ ר =־, ^ו ;
: הגה׳ה ע׳ב .הגלגול בפוד הנף נענין ופירושינו ביאורינו שיתחזק

וחקוק שקוע שיהא אזק ציור שנלך נצץר
 לך נאריך כי והגס פרשה של לעניינה נחזור ופאה .המוע שלא יתד בשכלך

 מה כי הדוש בלא מדרש אין כי הדבר עליך ינכד אל פירשנו שכבר נמה ממס
 צדקו ושניהם למפלה פירושינו ימלא פה שחסר ומה פה יהמלא למעלה שמסרנו

ה עולים יחדיו קנ  הגדול הכיף זה ר׳ל ששירה שח׳יס זהב כסות . אחד נ
מזה שפירשק כמו כסו נכח המושל ושנורא הנכבד ידוד השס שהוא והקדוש

ד׳וד י׳ב שהם כסות עשרה שתים יצאו הכף פי,י רו  שכנגדם למעלה שביארנו צי
ה שכפי שבסיס י׳ב שהן נשמות ייב למעה נאצלו  צירופים י׳ב מאלו צרוף וכל י׳
ד׳ מתגלגלים החדשים 'בן מפני שנה חדשי מי׳ב אחד חדש כסו בכא מושלי  נ

 ימים לכיח והראש המקור שהיא חדש יאש ופס ימים כ׳ת שהם שבועות
 נו הנכללים אותיוסיו לכ׳ח מקור שה!א ירוד השם נמו ממנו ויצאו «ו שנכללים

 הנכללים ימים א כ׳ מאלו ויום יום בכל פועל ידוד שהשס מפני טמנו ויוצאיס
 מקורן שהוא שמו וברוך ביה נהם הנכללים אותיות כיח מאלו אחת באות נחדש
ב שאלו וכמו ד צירופי ״ דו׳  בהם ואין ידיול אותיות ד' עצמות אחד עצמות כלס י
ד ציחעי לי״ב שמתהפך השנוי רק. שגוי חי  בכל שמשתנה הפעולה סס מל הוא י
 ישתנה ההוא בחדש שפועל הפעולה ולפי נקרא אני מעשי לפי כאזיל תדש

 ד' עצמות ר׳ל אחד עצמות אלא אינם צירופו שישתנה הגס זה כל ועם צירופו
ב כן כמו למעלה כדפירסנו ידוד אותיות  רלן ייה שבעי כלן־ שבסים של נשמות הי׳

הם ושנוי הבדל ואין ביה האצילות מקדושת נאצלו  פעולתו התהלקות מצד רק נ
 זאת בהקדמה דברינו בסוף זה ענין פוד יתבאר כאשר גופן ידי על במשתנה

 שנאצילות וכמו נאצלו הוא כרוך ראצילות מעצמות אחד עצמות בלן נשמתן מצד אבל
 עשרה שתים זהב כפות הפסוק שרמז וזהו הנוי אין בנשמתן ק כמו שנוי אין
 סתור זהב ובין סתור זהב אלא תמצא לא זהב כפות פשר שנים שאלו כמו ריל

 ביניהה וחלוק הפרש ואין עהור זהב אחד עצמות וכלס הפרש אין טהור לזהב
 ביניהם מחלקין והימים ביומו קרבנו הקריב ונשיא נשיא שכל רק עצמותם בסנין
 צרוף חדש בכל שפועלים מחלקים החדשים ידוד צרופי עשי בשנים ק כמו

 מתחלקים הנוסייס יעקב שבטי סשר בשנים ורן ידוד ממקור היוצא עצמו בעני
 כי למפלה ומרמז למטה מדבר והפסוק בה שנתנה גופת ידי על הנשמה שפעולת

 וזה מהן שנאצלו ובניו יעקב ועל ביה האצילות קדושת על מרמז הפרשה כל
 שתתליף ובלבד תרי׳ב קיס׳ר׳ת גיאטריא זיל דשי׳ שTDו ירח קם מליאה שאמר

ת אותיות בד'' ק' ר ביש א׳ ק גי מז ד׳ מלאים הקדושות שהספירות כמו נזה וי
הנשמות ק במו זכ׳רי וזה לעלם שמיי זה נפסוק שביארנו כמו אורות מתרייג

 נ׳סש בטניין שביארנו במו מתרי׳ג וכלולים תרי׳ג מלאים ישראל של הקדושות
 המרומזים שהספירות נמו לומר רצה ונו' הכיף טשירה עשירה י נשימה רו׳ח
 כן כמו פשרה הם בסיד נבאר כאשר הספירות כל הכולל ידויד הקדוש ביכף

 עשרה עשרה ולומר לכפול הפסוק דייק זה ומפני פשרה קסן במספר ישראל
ש' מדריגות ג' ״הס ישראל של נשמתן ק וכמו ה' ר׳ו׳ח' נ׳ס׳ ש׳מ׳ עשר הס נ׳

כמספר שישראל וכמו כדפירשנו ספירות מפשר אצילות הם כי להורות אותיות
ה ק כמו פשרה קען  וכמו טשרה במ׳ק טולה כדסירשנו הכ׳ף שהוא הקני

 הצמור באחדות עמו ביה שמותיו שהם ספירותיו ק כמו הגמור באחדות שהקנית
ד הנאים בשערים אחדותן סוד שנבאר עמו ס׳  גמור אחדות .שהספירות וכמו נ
 יעקב לבית הבאה הנפש כל סוד וזהו במור אחדות ישראל של נשמחן כן כמו

 וזהו ביתו נפשות כל את נעשו שאמר כמו הנפשות כל אמר וצא שכמיה מצרימה
ס ישראל כל הסוד בי  סוד עוד יתבאר כאשי אחד נשמה כלס כי בזה זה עי
ם בשערים הפגין  אתד ושמך אחד אתה החפלות מתקני שחקנו מה סוד וזהו הנאי

ה כי להורות אחל נוי ישראל כעמך ומי קנ׳  ישיאל של ונשמתן ב׳׳ה וססירותיו ה
 פש״רה העעוק שרמז וזהו נשקלו בשוה שוה האחדות בשקל הקדש בשקל כלם

 הס הספירות עשרה הס במיק ישראל לומר רצת הקידש נש׳קל הכיף עשירה
ק הוא ברוך הקדוש של שמו הכ״ף עשרה תי  נשקלו אתד נשקל כלס עשרת נ

ל  מנין יחנאר כאשר נשקלו הגמור אחדות בשקל כלם אתת בקדושה כלס ר'
 שסיימו במת תפלות מתקני ק נם רמזו זה וסל כס׳׳ד הבאים בפערים אחדותס

ת  כמה אהבה ר״ל באהבת יסראל בעמו הנוחר י״י אחה ברוך רבה אהבה בינ
 היינו עמו באתדות שהם מפגי אותם ואוהב בישראל בחר הקביה וריל אתד עולה

ה בארו וישראל באהבה ישראל נעמו הבוחר קנ׳ ה  עמס באחדות שהוא מפני נ
 חלקינו ייי ישראל שמע אסריו אומרים עמו יחודס שז׳ברו תכף שאומרים והייט

 נם רמזו הסוד זה ועל טמנו אחד הוא אלקינו שהוא י׳י לומר רצה אחד ייי
הו כתיב מה סלמא דמארי תפילין ברכות במסכת זיל כן ישראל כעמך ומי נ
ר גחמן רב ליה אמר בארן אחד גוי נשבחייהו קב׳ה משתבח ומי יצחק נ

 להו אמר היום האמירך וה' היום האמרת ה' דכתיב אין ציה אמר דישראל
ה  חטיבה אחכה אעשה אני אף בעולם אחת חסינה פשיתוני אתם לישראל הקני

 ה׳ אלקיט ה׳ ישראל שמע דכחיב בעילם אחת חטיבה טשיתוני אתם בטולס אתת
 אחת חסינה אתכם אעשה אני אף עמס אחדותו סל מפידין שישראל ר׳ל אחד

 על Tמע שהקכ׳ה לומר רצה בארן אחד גוי ישראל כסמך ומי דכתיב בעולם
 כביבול שמניח שלו בתפילין העדות זה מניח הוא בן ומפני עמו ישראל של אחדותם

 ק כמו עמו ומיותדיס בראשו מקישרים ביה שתפילין כמו כי להורות ראשו מל
 אתם באמרם חסינה בלשון זה סוד לרמז דקדקו. זה ומפני עמו מיות־יס ישראל

 ואהבה תנה שפירושו חסינה לשון אמרו למה לדייק שיש נו.׳ אמינה מעיתוני
ה ללשון חסינה פנין מה ועי ושבא  אתססשיטוני לומר לו היה כ׳ ושבח ואהבת חנ
לא אינו חטיבת לשון אבל בעולם אחד שבח או בפולס אחת אהבה או אתת חבה
באמת למה עניין של טעמו סוד לט לרמז שרצו אלא שבת לשון ולא אהבה לשון

ה ק מתייחס הקני חו  פמהס הקב׳ה של ביאורו מתייחסין וישראל עמו ישראל של גי
 שואב פד עצך מתוסב מלשון הוא חטיבה כי חטיבה נמלת הענין טמם ורמז

 למחצב דומה ממחצב ותנחצב הנתלק כי ידוע והוא חציבה לשון שהוא מימיך
 כדפירשט אלוה חלק הקב׳ה מעצמות תצוניס שישראל ולהיות למעלה כדפירשנו

 פלה והנה טמהס יחודו מתייהפיס והם עמו יסודן מתייחס הוא כן מפני למעלה
 והספיקות וכנס מכונס סל נשא שבפרשת הקושיות ונתיישבו בידינו כהונן הכל
 נוגע פרסי אחד בדבר סוד שכלך פיני להאיר אנחט צריכין ורק אך . אינם סוד

אתל והס סשרה הם שהספירות אומייס שאנחט אחר ני זה והוא שלט לדרוש
עצמותו



שנה מאה בן הקדמה
ה של פצנעתו ל ק  (5M' שלא ומכש׳ה אסד שהש אומר אתה איך עשרה הס אס ה

 חלוקת מצד הוא המספר כי כן והשעס הקכ׳ה של עצמותו שהס עליהם לומר
ס הנמניס הנספיי ר כמו ו ה יתכאר כאשר וחלוק שנוי נו שיש גשמי דנ הקנ׳  תין ו

כ פשוע אחדות רק שירוד ולא חלוק ולא שנוי לא נו  עליו לומר יתכן איך וא'
 בעולם הפועלים מהם כלול שהאצילות מחולקות פחות עשר שהם ספירות עשר

! ונשיג , וחס חלילה אלהות פשר ת׳ו הס כאלו פעולות מיני כל חי  כי לזה ונ
 כל פס נפולס פעולות מיני כל הפועלים כחות פשר שהם אומרים שאנחנו הנס

 וספירה ספירה לכל שיהיה עניינס אין ספירות עשר אלו ני גמור אחדות הס זה
 ולא רחמיס לפעול פח לה יש זו לספירה שמאמר פד עצמה בפני ופעולה כח
לפעול כת לה יש זו ולספירה רחמיס ולא דין לפפול פח לה יש זו ולספירה דין

ח׳ו מחולקות פחות עשר שהם מזה שחדין פד כלס וכן ורחמים דין ולא חסד
 לה יש ספירות י' מאלו וספירה ספירה לכל כי הוא הענין איל p העני; אין

 לפעול פח להם יש ספירות י' שלכל ונמו ספירות י' לכל שיש בעצווו כח אותו
 וספירה ספירה, לכל כן כמו בעולם פעולות מיני בכל ורחמים דין חסד והיפוכו דבר
 דבר בעולם פעולות מיני כל לפעול כללי כס לה יש ספירות י' מאלו עצמה בפני

 אינה זו שבספירה מה לומר תוכל שלא עד ורחמיה דין חסד בשוה והיפוכו
 שכל ספירות י' שאלו באופן בזו יש שבזו ומה בזו יש שבזו מה אלא זו בספירה

 ,מן כלולה אחת שכל בסוד כתות מאה בכללם הס כחות עשר מכל כלולה אחת
 פשר באלי רואה שאתה כמו ספירות משר אלא אינם כחות מאה ואלו י'

 הבדל אין שהרי גמור אחדות הס עשר שאלו לזה זה ודומים שויס שהס ענולים
 ומה זו בספירה יש זו בספירה שיש נעצמו כת אותו שהרי ניניהם וחלוק ושנוי

ה שאתה כמו זו בספירה יש זו שבספירה א ו  שווים שהה עגולים פשר באלו י
 מצוירים שהם המחלקס הגשמי המקום ולולא ומראיתן וחזוחן בעניינם ודומים
 ענוליה לעשר אוחן ומחלק אוחן ומגביל המקיפס הנייר נוף שהוא נשמי במקום

הייתי הנייר וממקום הנייר מנוף מופשפות שכליית צוריית במחשבה לקוחים והיו
נשמי במקום נתונים אינם שהספירות ולהיות אחד פנול ריל אחת שהם אומר

ומחלקם ומגבילס מקיפה מקום שום ואין
י ‘ ביניהם ומפסיק מבדיל מקים שוס ואין

פנספייהזו כמוה עשרה אצו שהיי חשאלני אל י , י , .
. כ  II שנששייה כחוח מעשרה מחולקוח א-נס פשומוש ת שכל כחות אורות ה

 ואיו כחוח י׳ אלא אינם שנכללם א5נלי ולא גשם וממקרי גשם מכל מהורות
כ דבר בשום ביניהם לחלק תוכל  תשאלני אל נו וכיוצא כחות מאה שהם נאמרים הס א'

,nf-, ך ״, , ,pj, ,jj, , ן , עשרה מסשי נגדר ונכנסיס כחות י׳ הם למה ,
- -m חייי - ,,, . ג מחשניית שנניית צוריית כחות שהם אחרי ! , ,
א׳כ נוה יש שבוה ומה נוה יש שבוה מה1 ™'י! ״'

 אומרים אנחנו למה א'כ אמת פסירה אלא אינם (’א בי מאחד יותר שהס לומר ביניהם
 היעג ו-ונן יתנאר ם1 כל כשירות xע שהם וזהו אחד הס p אם כיניהם הבדל

 :עשר הוא ואפר אחד הוא עשר סור כשער עשי^ שלנו הנושא כן נס לנו שמרמז
בנימעריא שהוא ידור הכיף ר־ל הכף פשרה
ה של עצמותו שיה נחות מאה סל בו שהרמז מאה ה תעעה לא הקב׳  לחשוג נז

ה כתות עשר הם שהספירות מפני אתד דבר אינה והססיהת שהקכ׳ה הקני  ו
 הספירות כי כן אינו אורות מאה כסות מאה על שמורה מאה מנייני הכיף שהוא

 מאה הס י' פעמים י' כי עצמן המאה הן הן הנה .י' מן כלולה אחת וכל י' הן
מי כאלו ר׳ל עשרה פשרה פפמים בני לומר הפסוק שכפל וזהי שיה א  שהס פ

ף וכן מאה שעולה הכף עצמות הן והן מאה בכללן שהס פשרה פעמים עשרה  הני
 קען במספר עולה הכ׳ף שהרי ספירות העשר עצמות היא היא מאה שפולה

ק פשר שבזה מה שהרי במור אחדות הס עסר ואלו פכר במ׳ק עולה מאה ו
אם ביניהם לחלוק חוכל שלא עד ודומים שויס והס כזה יש שבזה ומה בזה יש
כלס כי ר׳ל הקדש נשקל הכף עשרה עפרה הפסוק שאמר וזהו אחד הם כן

וזהו הלמוד האחדות שקל אחד ונשקל אחת קדושה נשקל בשוה שוה נשקלו
 לחשוב תטעה אל הכיף שהוא עפרה אלו ר׳ל עשריה אח׳ת כיף הפשוק שאמר

 שבזה מה כי במור אחדות לומר רוצה אחת אלא אינם מחולקות נחות עשרה שהם
 סוד וענין בעשרה או במאה מייחסים אנו למה זה סוד פנץ וטעס בזה יש

 ובדברים לשכל קדוניס אמתייס נמשלים כשיד הנאים בשערים היטב יוק אחדותם
 שסק שוס לך יהיה שלא עד דעת למוצאי (ישרים למבין ומקובלים ומתוקים סרנים

 כנריה ותהיה בהם ותגל חשמת כ׳ נאמנה וידעתי שכלך לעיני כשמש ברור אנצ
 נפשך תברכני כי וידעתי ונשמ׳תך ורוח׳ך נעש׳ך באורם תחלהב כי שה7ס

 שהרי אהדות שהם בספירות תינח הא לשאול ואין כזו גדולה למדריגה שהמליתיך
 אחדות שכלס נהס לומר יתכן איך ננשמיח אבל במקום ואינס שכל״ת כהות הם

 שונ׳ס ממינים מיגים מינים כמה שתמצא פד חלוקים שהם רואים אנחנו שהרי
 וכן פישע וזה רשע וזה נינוני וזה גמור צדיק שזה ישראלית באומה מלוקים

 מוה זה חלוקים סרנופיס רטא ששים דיעות רבוא ששים שהס עד דיעוח במה
 החומר שהוא בגוף רדתם קודם ונשינך .אחדות הס ואיך ונפרציפיהס נדיעותם

ב נענין מזה קצת שרמזתי וכמו גמור בחהדות שויס הס  י׳ה שבטי שנעיס י׳
ע תלוק׳ לפי הנשמות יתחלקו בגוף רדתם אחר אבל יעקב כני פשרת שנים  סנ

 החומר שהוא שהגוף להיות כי הוא והפגין הנשמה בו ששוכנת ההוא הגיף הרכבת
 הששי ביום נברא שהוא עולם בבריאת המורכבים שבכל האחרון המויכב הוא

 מאד עוג והנה עשה אשר גל אח אלקים וירא ונטנין המורכניס כל בריאת אחר
 אלקיס וירא נאמרו המורכבים כל בריאת וסייס חתם שט אד׳ס אותיות מאד
 הוא כי אדם בריאת כסופו ורמז כלה הבריאה כלל שהוא פשה אשי כל את

 במדריגת לו המה הקודמים המודכניס וכל המורכבים כל בסיף ונתרכב ננרא
 מורכנים מיני כל של הסבעים ונתמזגו נחיכבו האדם חומר בנוף שט החומר

ף הוא זה מצי אשר איים בעלי סנמי מיני כל צומא סנפי מיני כ-  אתר דוי
שהורכב השבעים כפי הרע יצר סוד שהוא לט ויצר והנאותיו חאותיו ענפיו

ד. ה׳ ע כל כי מהס חג ותאוה אשק לו יש פנ
 למינו עורב וכל כענפו ולדבק לקרב יטודוס ד׳ נענע עיניו רואה אתה כאשר
העורב Sib זרויר הלך. לחנם לא וארז׳ל ל״ג״י '?"יי” ״שזי שעאש
i '™'״י ״שקי עשי ויפוד שלעעלה כאע ליכוד u , ״ ' ״ -I ״ אשר שבשו צ ר מינו שהוא מפני אלא אי״, ל״״, ל״

האחרון מורכב שהוא האדם זה מצד מכריח ע׳י לטבעו חון האנן כשיצא בעיניו
מלא הוא הענפיים כל נתרכיו שנו יש! טבעי פהוא לאדן יסו( המכריח כסוי
והנאותיו תאותיו ערמומיות מחשבת מזימות טנטש והמים כמים על לעלות טכעו כרוח
חריררד רי״-חיר י״י-יוו• ליויי חש? לו יש ענע כל כי למטה לידת ל ל,),,;״ ט כמספר הנשמיית ״ מהם שהורכב ס הפנ

שכן ההוא בנוף שוכנת שהנשמה ולהיות תגה׳ת ע׳כ
תזוז לא ונשרו נעצמו בו מדובק קרוב

תמיש ולא תזוז נא תמיד בחיקו שוכנת יושבת בשבתו בקומו בשכבו בלכתו מהנוף
שכן לו שיש מי כמו והנהגתו הגוף עצת אחר לפעמים נוטה היא זה מפני ממנו
זה על אשר הרעים מעשיו לומד עמו הרנלו ומתוך סמיד עמו כרניל קרוב

מעשם ו.'כ ולומדת בנוף שוכנת הנשמה כן כמו לשנינו חוי לרשע אוי ארז׳ל
של שכנועו הרע היצר הוא והוא מהס שהורכב טגעיו ותאות חושק שהוא הנוף
של כגופו שהוא זר אל איזה וארז׳ל זר אל בך יהיה לא הפסוק סוד וזהו אדם
תושק סבס כל כי מהם שהורכב הענעים הן והן הרע יצר זו אומר הוי אדס

עבירה לאיזה זו עבע יתעורר ולפעמים למינו עורב ופל לטבעו לקרב ומתאוה
ולא נשוה בו הם המנסים כל כי עבירה לאיזה אחרת טבע יתעורר ולפעמים

אשם וסוד המתעורר כח סוד והוא זו אתר בזו רק אחת בבת כלס לפעול יוכל
ה המלך שלמה שזכר איש ואשת זונה ע׳

בסכע החימר מזנה פעם כי משלי בספר ה והב ד,׳
״י ענטלי' ״פני איש אפי. :היא החוער ' ״' ״ ״ ״ ״ , חד״1ד ״,יי■ . . ו , - ״I״ התחלף ולפי אחרת בעבע מזנה ופפס זו ״ל, ל,
 יתחצקו נפיהן הגופות סנעי ושמי ונמעעיס ונענות כקודח להשכיל הככליית עצתו
כוי טינים  דיפות רבוא ששים שהם עד נשמותיהן י״כ׳יל והי׳א תנוקיתו אי׳פן ואיל נ

טס השאלה מתורן ונזה מזו זו חלוקות ל'לו בעלז חח״ תחתיו עו:כ והיא ביר
- ,1 הרגילו מתיו השכל פנס וטנעותיהעד תאותיה , , ״ - ״1,4, - p, , ״ ו ״, p;״ ״ הזו מזה עמוק יותר רין ת לי שיש . ,״א״״ א שא, נ

p.pjp ,,p אמתת סוד וכשסבין מקימה כאן אין אכל
 סוד ענץ אמתת נבאר כאשר הנשמה

 השאלה תפול ומאליה כלל זו לשאלה מקום יהיה לא בסיד הבאים בשעדס הנשמה
: להאריך שלא זה בתירון מתה לנו ודי

הק־דש כש־סל הכיף עש׳רה עשירה
ה  מגדול' הזקן אהרן ר' הרב שתיבר • הטעמים אגרת ספר על נדרש הפסוק ז

 פולס • נשקלים קדם ושקלי קדם מאוני בכף כלם דבריו אשר . המקובלים
 בו ישראלית ואומה קדושות ספירות עשר • כלולים ט העליון ועולם התחתון
 הניס בבושת האב בערך כבן .מתדמיס הם ומהותם ובאיכותם . שקולים

 שרא׳ל’ . עולים אינם מעשרה יותר ספירות עשר • נמנים המה קסן ולמספר
פנים כמיס . סונים פניהם אחיו אל איש .ומתנלים מתראים בפשרה י קען במספר

מאצילות כ׳ • עליונים כל על עליון של ענוותנותו גודל להודיעך . פנים אל
ר .וניזונים מושפעים המה . ורטיוניס מחשבות מכל הנעלמות הספירות  ובנ׳

חלקי בכל ראשו אל ויחדו .מכונים המה נשמה רוח נפש האדם נשמח אלקים
. רמים כל על רם של חסדו גודל להודיעך . מותאמים המה המספר ופרטי
 בניממריאות . ממעמיס מיני בכמה . מרומזים הזה בספר הקבלה שרשי ועיקר

 צופים נביאיה הקודש רוח דברי וכל .הנטימיה הסעמיס נקודת לחכמה פרפראות
 גכוהים • נעלמים מעולמות רזין רזי תורה סתרי סודות מסתרי . ונעלמים צפונים
 הוא ברוך ולו . עולמיה חי מאל ונפ׳שו וט׳צרו וגניראו גאצ׳לו אשר ורמים

 ונעולים כמוסים מכוסים הגופני הגשמי המכל ולסין , ומפורסמים גלויס המה
 אנ< אני .אני בית כאילפי הדל לכי מלאני כן על אשר • ותחומיה סתומים

^ נעלי האדירים הגדולים הרבנים המה ופרשיו ישראל רכב ר ־ ן י ס י י  ישראל ת
א הקידום נין שניתי כשמי הקסן ממתני סכה קסנס אשר ח עקיני  לויי מג׳י

־. שספסל המכ׳ונה ה׳ורווין משפיחת
שאוגרת הסע׳מים אגירת ההוא הכפר רוממות גדולת תפארת יקר בראותי
מספר וברמיזות מופלג בקצור אלהיית קבלה שרשי עיקר ומאספת וקובצת

 פורש ולא העליון לכולם התחתון ומעולם התחתון לעולה הפליון מעולם קסן
 שעשועי הקבלה חכמת ונעימות ערכוה השכל אל לקר: פנין שום בפירוש גו

ה שלחן והשלחן אלקיס גן פדני ט מיגי בכמה לפנינו פרוכה מקדם סדן שנגן נ
נופם אמרי דבש מצוף וליהנות לאכול במה לנו ואין הקבלה חכמת מעדני

 ונתיטת קען מספר קצר במשעול עולה כלו כי קבלה סע׳טי נקוידת מחיקת
 תועלת מה המספר רומז חכמה איזה על ידענו ולא המספר ידענו ואם נעלמות

 יודעין אנו ואין המספר רומז חכמה איזה טל ידענו אס וכן המספר בידיעת לנו
ת שיהיה באופן השכל אל ההיא החכמה ענין יחיישב איך ט  החכמה ומתיקות פל

 על ההיא החכמה כידיעת לנו תועלת מה ולומדיהס שומעיהס ללב מקבל ההיא
 בשני״דרכיס ההוא הקדוש הסער ולפרש לבאר ראיתי שניהם ידי לצאת כדי כן

^  רמיזת מפרש קא פירושי יהיה קצרה שדרך באופן ארונה ודרך קצרה ד
 ארונה ודרך רומז הוא סוד איזה ועל חכמה אתה על רומז הוא מה על הספר

ד סוד כל על ההוא הספל של ועניינו תוארו וזה עצמו בפני ססר יהיה מ  או ו
 ארוכה נדרך מאמרים להביא הספימיס אגרת בפירוש ר׳ל בפירוש שתכי חכמה

 עני[ כפי או^זולמו ההוא הסוד מפגין היצירה׳ ומספר הזוהר ומחיקוני מהזוהר
ד להבין קל ונפירוס מספיק בפירוש ולפרסו לו הנאות ה יי' ט  עלעו הפינ
ולא נפילזמסיא לא הורגלו לא אפילו נעץן המתחילים סנחוריס שנס נאזפן

נאפמת



s שנה מאה בן הקדמה
״ ״ הי  מעילה 'tn למסה זה מילמוח ד' ירידה י5מ p חליסנם הי^ יק מאי ט1ח^ היא רק הסידוח ולהסהיר לפחיס נדעחי ין6 ני פn^רכי ד׳ ינייי הקנלה .‘י
p נשלו,] ואצא בשלום שאננס באיש! לגלות בלא־ים הסידיה ;נלוא g הנריאה ומעולה כנריאה למולם אצילוה לי יש גם® נצ ייוע^ני הוא טהרי קטנותו

ל 5!”וט־יוש™ני קו'טרים טיניני שהאיר מ׳ה קודדיווארו משה ר׳ האלקיס איש קדישא נוצינא ורני ממויי י - ש , עשייה לעולם יצירה ומעולם יצירה לעולה 4לגר/
רנוי העולמות ירידת רנוי שמתיך כדי ,!דל,! ולמ, ,,],5 רמקיף נמקים היא ועקבותיו ובדרכיו עבוד מנוחתו החיים בצרור נשמתו התנמה פרדס לנו וגילה  ו
יספבה נבאר כאשר המדריגות ירידת צפון מטיר מורח סטה הם אוחו המקיפים ומקובליה ומתוקים פרניס בדברים ולפרש לגלות הראוי לגלות אני גם אלך

ואחר . הרוחני האור השפע ויחצשס טשיי ננלל מהם מטה צל "«לג צי יי'® החונן שסנני ממה באתי תיים אלקים באור נשמתך ולהאיר לזטתך כי לשומעיהס
מאלו פילס כל כי תדע הנה זה שתדע ״5^; דברי נופם אמרי דבש מצוף וינקתי שלמדתי ממה בינה לאטש ומלמד דעת לאדם
ץ וליחן לישא הזוהר מאמר של הפרישה ואחר .תנצב׳ה רמתי פשר מהן ואסד אחד בכל עולמות ד' א,״, א,״, ,״,לל פנגטם המערב לקצם ההיא הסוד נענ

זה נב על זה מזה למטלה זה מדריגות עוני שני קוטר ונן ארבו יוחק נמה ומשעיו חסא וביראת פנים בבושת אך ורבא דאב״ הויות נענין גסויות וקושיות בספיקות
ירד סולמות ד' מאלו מהן ואחד אחד ויל שיגש® הצפון לקצה טנגטס הדרום מקצה אל ןלקאנק החנמ,; מנין ליישב כדי רבו לפני היושב כתלמיד ובהכנעה

' י^סיי'״ מיהיי נאיאי י ד’י״״ נ ו ע ?״ ® ט ל\' ע מ צ\ מדרינות עשר ממנו שלמעלה מהעולה ״^;=י0™
עניינה סוד יתנארו כאשר אחד בפפם ,״לל, שננשס מטה מעשה וגדולת מעלתה גודל להכיר חדשה נריה לעשותה מהם הנשמה שמתלהב

ת וחומר לקושי ולפעמים שמו וברוך הוא ברוך •וציה באריכות בס׳ד הנאים בשמריה אלו ושיעור נננול נמח■ שהוא נמצא עמקו רוחק T תקצר החכמה מנין הגנ
ה החכמה סנץ להסביר הסופר ועס סלשון פ הנה זה שתדע ואחר ונימוקה עממה שאי! גהל דיי, ולקנל מההיל וחלוש קטן והוא כן על אחת ובהסברה אחד נ

ר! ההסנרה שתקצר מה כי בצדו הגסות לפשות הסכמתי כ'' 5ע׳ ובעולס אלפים סוד הוא באצילות ני תדע ־ 3
ה עליו ויאיר יגיה וחומרחו קושייתו ה ' ' באופן זה ימלא זה שיחסר ימה כי בצדו ההגה׳ א ונעולס המאות מספל סוד הוא הניי

אחדים מספר עשייה פולס שמא החאתון ובעולם עשיריות מספר סוד יצירה שלא עד שומעיה .בלב ענייניה בכל ומיושבת ומלוננת מכוירת תהיה שהחכמה
ר כאשר ותשמח ותגיל לגפשה ושביתה ומרגוע מטח הנשמה ותמצא הפק שוס לו יהיה א ג הנה כיצד והא חמישי סרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר נשער יי

בפני וספירה ספירה וכל ספירות ססר הם שגאצילות מדריגות העשר כי תדע שזה ולהיות אלקינו חכמת מעשה וגדולת יולדת וגדולת מעלתה גדולת תביר כי
לך הרי למטלה שראית כמו בעגוליה מצויירים שהם כמו מעשר כלולה עצמה ועצום ורב וגדול דפים לשני עולה אינו בכמותו קחן הוא הספמים אגרת הספר

ק שפירשנו כמו מאה בכללם הס מעשר כלולה אחת כל ספירות שעשר על החכמה מסודות לסוד רומז עצמה בפגי ומלה מלה שכל כמעט ני באיכותו בכל י
הן אחת בכל יש מי' הכלולות ספירות עשר מאלו עצמה בפני וספירה ספירה מתחלה שהוא כמות ההוא הספר לסדר דברי ותחלה אמרי ראשית הסכמתי ק מ

ה ומה נזה יש שכזה ומה גמור אחדות הס שהרי המאה כללות צל כך ואסר זצוק׳ל הלוי הזקן אהרן ר׳ המחנר מסי סודר כאשר סופו ונגד ה יש ״נז נז
ד מפורש נו יהיה סצמה בפגי פיסקא שכל באופן ופיסקות ציוניה לו אעשה ד׳ נ שננללס מאה פעמים י' שהס נמצא ה

ה או החכמה מסודות. ״ הרנ ני’ כאשי ®יי ״ ®’‘®״י 1®'®’ ®’”י'® ״' ייי ן ״V! ד״™, א״ ל ה 6א ל א היותר המספר שהוא ו
ט שסדיי המשניות במו הציונים שהס הסיסקא י ’״י ״י ל ״ ® ״ ״י ̂®7אם1מנ נלולים עם זך1ו עלי ®י®” ינ כי אחת ד׳ל א היינו י 'הגדול־' ״ ״

באות הכתב ־ בכתיבתה פשועה א טטיואוחןכחוח כחוח מאלף כלולים הם איך גס אלך זה נדרך המשנה פירוש שהוא הגמרא דהיינו המשנה פיישו בך ואחר
ט ושפר שפר שבכל באופן לשערים הפיסקות לחלק וראיתי אני פ ונזנירתה אחת על המורה א כזה אחת ״ ואינם » נסטילה הן וו שנםסירה נעצמן ׳וכלל! עצמו נ

ה סודות f “,ו^ י’ ®’'’u?® י®® ®®י יהי® ככלל מנין ואותו פנין ובאותו לעטן מפגין הרנ f! “®'״®’if אפשר א' ולזכרה הפה ״ מן להוציאה
יw ®״®י׳®' י'י®® י=”®״® ®ח ®י בשם יקרא ההוא והשער ש א’/ ף אותיות בג׳ אם כי א״ד מ ל א ס ז שהוא ג
״' ה״יא והשמי ההוא נשער א' ̂'® 1® 'ייי® ני^שי ®’לפיי! ל״ללוי י ף אטושט וטס 1ל המיוחד מקומי כוא טס עשי 1® ל א׳ שאות ־ באופן במלואה 1א

״ בשכלו החכמה סטן לכלול יוכל הזה בספר שהמעיין אי מני ענין שגיהש במלואה א' ואות פשוטה ' ®צ®'® ®י׳® :®®'י '®יק ®יק ®®ל ה
ס בין ריוח לו ויהיה השפר אריכות סליו תכבד מלא י ונין הדנקי י להורות זה וכל אחד על ומורים אחד , לפדי ע

פסלי ל אלך הזה ו ם קסן במספר רמיזותיו רל במל הספר הזה ולהיות הספר מ  פב׳ז גדול היותר המספר שהוא מספר סד כללותם במהפר שעלו הנ
ד הראשי! כשער היפב ■־' זה סטן יתנאר כאשר גמור אחדות הם המספר יקעין ממאה וכן לאחד מאלף המספר שמקפין הוא קסן מספר מנין ס׳ יעלו וכן נ
תכלית בלי סוף בלי עד לרבנות ומאלסים לאלפים מאלף בכללוחס הספירות נחות יהיא קמן למספר אחרת דרך עוד ויש לאחד מתער יקפין מעשרה וכן לאחד

א' לאחדות יחזרו שיפלו מה וכל למספר המספר יקסין וממאה מאה למספר המספר יקסין תלף ממספר זה יתכאל נאשר לאחדות לומר רוצת פשוטה ה
ר של ביתא אלפא סוד שזהו לאחד המספר יקטין עשרה וממספר פשרה בכ׳ ק ק אף הנזכר בשפר אי׳ י מכללות יותר כללות יחם תואר להס נותנים אנחנו שאין ו

ת עוד לו שיש מס דו הוא אצילות שבעולם באופן בס׳ד רחב בביאור הנזכר נשער שיתבאר לנועם אלף הוא ואחד אחד הוא פשר בשער יתבאר כאשר אחרים ס
סולמות עשר שהם כסאות עשר הם שבבריאה מדריגות והעשר האלפים סוד, להודיעך, אנחט צריכין הספר בביאור שנכנס קודם זה מפני ששי פרק בס׳ד משר
מעשיה מדריגות וכמה כמה כ! גם מהן וסולם פולס וככל אצילות מעולם לסמה סידי סנין ולהבין . הסער כל על למשמרת לך שיהיה באופן כלל בדרך סודו פנק

Sמל כחשיבות לפשרה פשיע הוא נצחים ולנצח לעד זכרו ויתעלה שסו יתברך שהקבית שתדע ר'ך אינה כי האצילות פולס של ומפלה בחשיבות אינם אבל נ
האצילות ממולם ואינם הפירוד מעולה הם הי האחדות שהוא האלפים במדרינת סאתה צד ובכל בחינה ובכל ומנין וחבור וחלוק ופירוד רבוי בלי הפשיעות בתכלית

ומאחר אצילות מעולם למסה סדריגית י' ■רדו כי סוד יתבאר כאשר האחדות שהוא '״®ל'״ גניל סיף לי שאין סשוס אור כת אחדות רק בוחן אתה אין נו שמן
מדריגה כי מאה מהפר יחס להם יש אצילו״ מעולם למסה מירינות י' שירדו מספר שני נחלק אמחיים במופתים משאר זה כל נאשר כ*ה אורו למשימות

י׳ ירדו והם עולה.מאה תלקיט לעשר אלף מספר כשתחלק אלף ממספר סשירית יתעלה ממנו היורד הראשון השפע כי תדע הגה זה שתדס ואתר . הנשכיס מורס
כ סיא פי פשוט אור ג' יתבאר כאשר המאה מספר בחשיבות שהם נמצא אצילית מסולם למעה מדריגות לא מסשוס האמתייס הפילוסופים בין המוסכמת ההסכננה נ
כחות עשר הס שביצירה מדריגות ועשר הנזכר בשער רחב בביאור עניינו סוד גביל בלי יקז ®יד ®ל' ®®י® ®יי היא ב׳ה עצמותו שאור וכמו עשומ אלא יצא

ס מלאכים של גניל בלי סוף בלי סשוס אור הוא ממנו הנשסס פעולתו אור כת ק כמו ותכלית של ומעלה בחשיבות ואינם הבריאה מעילם למסה סולמות עשר גן נ
ק ותכלית או שמדרינה ולהיות הנריאה מעולם למעה מדריגות י' ירדו כי הבריאה סולם וההפרש ההבדל אלא ממט הנשסע איר וכין ׳׳ת׳ בינו הנדל שאין נ

ה כי לעלול העילה שבין קנ׳ פשר מספר עשירי לחלק יגיע חלקים לעשר כשתמלקס מאה ממספר עשירית ה®®® את מהווה שהוא וההבה העילה הוא ה
הול שנו הבריאה מעולם לממה מדריגות י' ירדו המלאכים שהם היצירה ועולה לפליל י® זה שמצד יתעלה מאתו ומסובב שנתהווה הוא ותעליל השפע יצא וסמנו

ף בלי כחו פשום אור הסלול שגס אע׳ם ם מה בצד מעילתו ה7יר יתבאר וכאשר הפשר מספר חשיבות רק חשיבות להם שאץ נמצא המאה מספר יגביל מ
^ הנזכר נשפר עוד ונשסע שלול שהוא _מאתר עילתו בערך יגביל תכלית לסלול יש זה כל עם !מכלית ס כ הס גלגלים עשר שהם שנסשיה מדריגות הפשר וכן נ ג'
ה הראשונה מסבה ומסובב כ ועילתו בסבתו ותלוי ב׳ מה וכל הגלגלים עולמות כוללת העשיה ני יצירה מפולס למסה עולמות פשר גדיל יותר הפילה, כת א'

ס שהעלול באופן העליל מפח ז סבור פד שבתוכי שלמעה מה בפרך ותכלית ונבול סוף בלי שכחו הנ אי וירא שנאמר גפנין בראשית במעשה שנכלל מה וכל ה
ת אלקים שהרי,הוא ממט שלמעלה עילתו גסרך ותכלית וסוף נבול לו יש זה כל עם סמנו מדריגות פשר סוד ירד כי יצירה פולס בחשיבות יאיר פסה אסר כל א
לו יש העשייה שעולם באופן הנזכר בשער יתבאר כאשר יצירה מסילה למשה שאנ״ני התחתון הזה העולה כי תדע הנה זה שתדע ואחד .עילתו בכת תלוי
א ש ושוכטם שרויים גשם נעלי נוף נעלי המדריגות ירידת רנוי אצו כל כי תדע הנה זה שתדע ואחר • אתד״ם מפפר ד' מן מורכב ונופני גשמי עילם הו

ה כמבואר ונפסד וכלה בלה ותש חלוש ונחו ותכלית ישיפור נבול בעלי יסודות ה׳ ט שלמשה׳ ומעילם ממט שלמשה לפילה העליון ומעולה למדריגה ,ממדריגה בהנ ממ
סיתנשס כדי הס שנתחתוניס התחתון סולם סד ממט למשה יותר שפוד לשלם -׳,*1-,1 לסבת התחתון השלם זה והנה • הסמוכה

יעשה שמלוחני באופן תכלית נפל הבלתי הפסוס הרוחני האור השפע ניחפנה oi/pp גש«>ס חילטת ®י׳י '®®י® ״יל®®
ו נ' בנכיל שגנבל קשנותו מצד י ״ «1מ ®’י מזה נמצא ;כול ימציא נבול ומכלת׳ תכלית נעל יעשה תכלית נעל, ימנלתי נשמי ojj ״ כטטים שכם סודות’ד׳ מ! ר

ה כמטאר ה׳ הנ די מלמעלה היורד שהשפע לומד אתה את נטנען המטפיו! w ריח מים אש שהם וחלוש תש הסמוכה נ נשלתג מקשין לגנראיו להשיב להתנשם נ
̂* הגדול אור הפשוט אור שפע ■לקבל בת! ° ®י 1® לסולם אצילות מעולה ר׳ל אחל בסעס מדריגות עשר לעשר מפשר פלאים ויורד ®®'י’" ®ייף י״® א® ,?®®'° ״'

=י ל'"“® יגל' סי! ימנל' גניל מבלי ת עשי שהה באלף שם שהיה המדריגה יורד הבריאה י׳ מאית טשי של מדייני
מיי ®יי® ®ק®'״ ®®®יי’ זיי מפגי ״ א אלף של ועשירית מדריגות עשר ירד שהרי במאה בבריאה ויקשין ׳תמפס ,,ן5ע pf, מטם,,לן מצמן והן מצתן מצד ודנוק י הו
^ ללבראיו להעיב כדי חסדיו וגודל צ עשר כן נם יורד ליצירה מבריאה כך אתר שיורי בריאה של והשפע מאה להטייי נהם השמן פוי שכת ה1ל וה ניט ומשם הו

י' פעמים י' שהיא גמאה בבריאה שהוא מה נמצא כדפירשנו מגדולתו מדריגות המחברם השש יצץ לולא החומר בנין הרכנת ולרדת ההוא הצדול השפע להקסץ
והשפע עשרה הם מאה של ועשירית מדריגות י׳ ירד שהרי בעשר ביצץס הוא ™ נסיל ולהשתלשל מדריגת! מנדולת כביכול

 בעולם שהיא ומה מדריגות פשר מגדולתו כן נם יורד לעשייה מיצירה שיורד הנאים נשמדיפ ההפכיים יתקשרוויתתניו איו ׳®®אייכה סוד יתבאר כאשר עילהועלול
ס׳ו לירידה מירידה ולרדת בסיד שלישי כששי באחת הנשמי נשלם הוא בעשר יצירהגשמיותו מצד גגושני משם ני רואה מך נ

וניזיור



ט-שנה מאה בז המדמה
ה ה׳ נ ה

te עשייס כעולם שנם רואים אנחוו שהיי עליו יי,שג אל n טהס עשר ממני })sר mr.}w 
 אצכעום ועשי ידים אצנעוש עשר ונגושן כעצמך עשר י5מס שתמלא עו נלנלים עשי של

 דכיילו לעומק כשתיי והנם קושיא וה אין אתי משכון להיות ראוי היה החשכון ולעי רגלים
 נשללה הקוש-א ותעול הלשון כהיחכת דניינו •לעיש לתווי וה <ל עם לקושיא מקום שאץ תמצא
 נולתילו אכל פיעים יתידיים אלך שוולתילו אין האלף מסער כאצילות ^מרלו מה כי ום והוא
 מם שהיי תכלית כלתי ועי סוף כלתי עי עשרה של אלעין אלף וכן עשרה של שללות אלף

 שאש לו דקשיא ומה הלוני ששער יתכאי וה של נאשר כוה יש שנוה ומה שוה יש טנוה
 מעשיה כללות אלעים עשית י׳ל יותר או העשר כללות אלעים נריאה כעולמות גש תמצא ■כן
 עשית לנייאה יגיע מעשיה כללות אלעים מאה נשעייות אולליים אלתלו אם שהיי יותר או

 וכן אצילות מעולם למטה מדריגות עשי השייאה ירידת תשכון י לעי מעשיה כללות אלעים
 כללות אלעים מאה לכליאה יגיע מעשיה כללות אלך- עעמיס אלף כאצילות אומרים אלו אה

כ ליצירה יגיע וה תשכון ולעי *עשרה  ממאה עשירית שהיא מעשיה כללות אלפים עשים ג'
 המדריגות ירידת תשנון לעי האלעיס מעשית עשירית שהוא אלף לעשייה גם יגיע וכן אלף

 המאה כלולות מדריגות אלפים וכמה כמה ימצא שנריאה גם כ׳ כוא שן שדשיין הוא אמת
שהוד הוא האצילות שתשישות לומר רוצה המאה תשישות עצייצו יק מאה מתפי עציילו אין

כלתי עד עשיייותיו שכח הוא שיוך אלקותו כוי שהוא האחדות תשישות הוד שהוא סאלפיס
ך וששהאמר האחיות תתרשה האלפיה שחות שיתישו מה ושל תכלית ל  אילם אלןש פעמים א

 יותר ״ האלפ׳ים '•־ שיתדכו ויותר אמת אלא אילם א פעם א שהוד אתת אלא
 עולם אשל הלזשר נפער יתנאר כאשי גמור אתיות ־ מקורן על “ להורות יתייתדו
 שהוא האלקות מעולם אילה הנריאה כי האתיות הוד שהוא האלפים תשיכות לה 1'א הנריאה
 אלפיה םוד שהוא אלקות ותשישות ממיריגות' ירדה אשל האלפים שוד הקדוש התהוות האצילות

 אצילות מעולם וצשתלה וצתתלקה שלתעידה םפירוד עולם שלקראת עי מדריגות עשר אחדות סוא
 ן' אלפיה הוד ממדריגס שירדה שן ונעשוש כן ומפלי מדריגות עשר ממנו למטה שירוה

 מאה עשייותיה שתעלה והגם כדעירשלו המאות ותשינוח שמדריגה הוא שרתך על מדריגות
 נסוד האחדות כסוד האלפים תשישות שמדייגת העלה לא וה כל עם יותר או מאה סעמים

שירדה והואיל כאתדוא על המורים האלפים מעוד מדריגות י׳ שיירה מפלי אלקות •עולם
עשיריות כללית לומר רוצה המאות נשוד שהיא לה גרמה ירידתם האלשיס מסור מדריגות י׳■

 ושמה שמה לה שיש הגס הנריאה מתשישות מדריגות עשר שיריה היצירה ושן מאות של
שן אם מדריגות מתשישות ירדה שהיי המאות שסוד שהוא שריאה של ותשישות מדריגות
נמה כה שגם הגם העשייה ושן עשיריית כללות נמירינת .חשינותה שתהיה לה גרמה ירידתה
 שעשר חטינותה שמידגח יצירה מתשישות מדריגות י׳ שירדה מאתר יה של עם עשר פעמים

 של יועפירותיה אחד הוא מעשר עשירי מלק כי האתת השינות רק העשר תשינות לה אין
שאיצם ומש״ש יצירה של עשירית כללות טניך אתר כמנין רק נחשנים אילם עשייה

של של כלו וכן ומשיש הנשיאה עולם של המאות נערך אתר שמנין רק לחשנים
 שוד האתיות פוד שהה האלפים מפער תשישות ;®־ך אמד ן כמל■ רק לתשביס כאילם שנן

אילה שהעשייה עד תכלית שלחי ועד שוף כלתי ועי עשירית אלפין אלף השולל האלמות
שעשוי לת כאצילות חשיפות לגד לכלום לחשנת אילם שכעשיים והנם שערכו לכלום למשנת

 נשתלשלו וממנו להתמו אצילות עולם כחומש שלם העולמות של שהיי טשרה ממהעי ימעע! וה
למעטו שלא לחותם דומה להיות צייו החתימה מקנל הלתתה כן מפלי מעשר כלול שהוא
ער מדרינית וכמה כלוה שירד מפלי נחשיכות לו יומם ■שאילו הוא הירידה ורק אן מעשר
 עולם עשייה סולם שהוא הגשמי המומר להרננח ■הרוחניות האור פשיעוח ממדריגת שייד'

 לקצר כהקדמה ש■ כשיד השאים ששערים היעש pi׳ יה שיד ועלץ שפירשנו כמו כתמתון
הנהיה עיש :לקצר האפשר נשל צייש-ן אלמנו

 על שרומז קשן מספר סוד יוכן שפירשנו מה עש ומחה ,לעגייניט ונחזור
מדריגות פשר גדולה ירידה נפלאה ירידה מזה למפה זה העולמות ירידת
יעשה ממאה . אחד שהפס מדריגות פשר נופל שהמכפר כמו . אתד נפעש
: כדפירשט העולמות סוד הס ק כמו .אחד יפשה ומפשר .פשר .

ר, ז ב ק ל רת הזה הקדוש הספר שכל מה יו ס אנ׳ מי  כמהפר רמיזותיו של הפפ׳
לעולם ישראל מדנלה כקדוש הספר שזה להיות כי זה והוא . קסן

עשייה ונפולם . כדפירשני האלפים השיבות סוד הוא אצילות והעולס אצילות
שהוא השפע כי . האתדיס שסוד הוא בי-ופס שופניה ישראל של נשמות ששס

הזה העולם שהוא הפש״ה בפולס הוא האלף חשיבות בהוד אצילות בעולם
 ירדו שהאלפיס . קסן במספר אצילות לפולס ישראל מדמה בן מפלי . כאחד

 קסן משפר כיד ׳שהוא אתדיס יפשו ומפשיר״ת וממאות ומאלפים , לאחדים
 מאחר ב׳ה מעצמותו ואינם לאצילות ישראל דמיון אין מיב לשאול ואין . כדפירשט
 שהנוף הנס כי . שאלה זה אין . אהדיס בסוד וישיאל אלפיה בסוד שהאצילות

ה נשמי א1םוו הקני לה יש רוחני שהוא הלשננה פכ׳ז • דנדין לה׳ אין רוחני ו
 לו להדמות אפשר שאי למימר לך איח מאי . היא ביה ומפצמותו . דמיון
 • מאלף אחד תלק אלא אינה נשמה של ורותנייותה באלף רותנייותו שהרי
מאי . מאלף אתד חלק שהוא • שניף פצתה ומננלת מצמנמח היא שהרי

קה תראה הלא . ב׳ה מפצליטתו והיא לו דומה סיא פכ׳ז כי • בכך אני גדולה נ
מאירה אבוקה ואותה . תבלית בלתי פד מכפרה הרבה מגרות פשוייה

 באופן אתד נר אביקה מאותה קח , ותכלית וסוף קן לס שאין גדול באור
אילה מהאבוקה הלקוח הפרפי הנר שזה הנס הנה . לנד נאורו שתאיר
 . אבוקה באור לבללת בהיותה מאירה שהיהס במו • החזק באור בך בל מאירה

סיף כלתי פד החזק כאורה שמאירה עד • ממנה גדול יותר איוקה ואול
. האבוקה אור לנד נאורו לבלוס לחשב אילו האחד הלי שזה עד .תכלית■ ובלתי

שהרי . מללנה וחלק שבאבוקה הנרות מעצנלות הוא האתר כנר זה פכיז
הארס נגוף שמאירה הנס בי בנשמה הוא הפנ״ן כן . ממנו לקות ה!א
האלפים כור מעצמות עב׳ז האלפיס■ מסוד מחד סלק שהוא • אחר בנר רק
.משש יפו״ן דברינו והתחלת נפתה לתפלה וכדפ-ר:נו . היא מהס וחלק . היא

ש׳ד הבאים בשפריס נבאר נאשר הנשמה עניין סוד וכשתבין  זה לך יובן . נ
 ומכמה מאנוריה מבמה לשומעיהס ומקוכליס לשכל קרוביש בדברים יותר העניין
יידעתי . הרוחני אל מהנשללי לעלות ' • השכל עי;י המאירים אמת״ס משליס

: בהם ותנל השמח כי לאמנה
מפולס ידבר הפעמים אגרת הכפר זה עגיילי שכל ששמעת אחר בלי ועתה

ף׳ ומעוגס העליון . מירידה שלו השפע מקפין העליון והעולס החחחו
וקפן . תכלית ובעל ושיעור גבול בכל שהוא • הגשמי לעילה שיא פד .לירידה

ה

 בשמ והקפן נאל׳פי הדל ואני . נ־ה תכליח בעל הבלתי הגדול אור לערך ערכו
 שמי וחצי .מלמעלה היורד השפע סל מורה ע5שפ אותיות שמי חצי שפפע׳ל

• שפירושו . עליא הוינא כד מלשון . קסן שפירושו ע׳ל השני ק ומלשון ק
אב היה והוא • קען יון בלשון על בי . אנסליון נקרא שלבך . אבטליו!

 שבשמי הרי . ילדותך על וכענין .וין’ ט׳ל א׳ב והיינו . לקעניס ואפוערופום
 שעל הפירוש לקרוא הסכמתי ,כן ונעבור ק מפני • השפע התקענות מרומז
ק במספר השסע מהתקסנות מדבר עניינו שכל . הסעמיס אגרת שהוא , ק

והספר • בישראל שמו יקרא . בדפירשט השפם המקטנות סוד
 . גילי ולבני כמוני לקסנים שחבלתי ולכרקיס לשעד׳ס נחלק שהוא שבצדו
ל נשמי יקרא  חכמים גדולי סס עסק לי אין כי ומתודה עומד הנני כי ט
וערכי נילי בני כמוני קעליס עם פסקי כל רק .ממתני עבה קטנה אשר

 הזה בפולס לירד כדי הוא ברוך שלמעלה שהשפע כמו . מערכי פחות או
ק מכפר כסוד עצמו שיקפין צריך לנבראיו להטיב ט. ק ס ר פי  כן כמו בד

ספרי שהוא במולי לקק צריך ר׳ל • לטיל צריך • שש׳ס שנקרא הפירוש
• העל לו יבאר בשסע כלץ גיקשה לו שיסופק מה כל בי . ע׳ל הנקרא

ע מלא בשם לא אם ושלימוסו ועונו במלואו אינו ששמי וכמו ^ פ ל ע י ט
כן במו . שמי חצי תסר והוא • שמי שלימות זה אין טל בלא שסע כי

עמו שהפ׳ל לא אס • ושלימותו וטובו במלואו איצו • שפיט שנקרא הפירוש
; בצדו שתנרתי י

י שגדל מאה בן בישראל שמה שיקרא הסכמתי הזאת וההקדמה
 המרומז הכיף סוד יסוד על נבנית .ויסודה בנינה שעיקר מפני

 ספמיס עש׳רה הוא שסודו . הק׳דש בש׳קל הכיף עשירה עש׳רה נפסוק
כלולה אחת פל קדושות ספירות עשי טל רמז שהוא • מ׳אה הס עשירה
שי וסוד . מיאה בכללם שעולים מעשרה  שפולה הכיף סוד הוא ספירות פ

 - ספירות עשר על רמז שהוא - פש׳ר פולה הוא קטן במספר ־ כיף כי . מאה
אה עולה כ׳ף גדול ובמספר  • מפשר בלולות שפיחת פשר על רמז שהוא . מ׳
 בל נשמו הכולל יד׳וד שם סוד הוא מאה שעולה הכיף ,וסוד .מאה שעולים

 שני שהן מ׳ה הין בהוד . מ׳אה שעולה בסיד נבאר כאשר ספירות פשר
אה שעולים מידוד היוצאים קדושיה שמות  של נשקל הקרש כשקל שבלס • מ׳
. הקדיש כשיקל הכיף עשירה עשירה והיינו . נשקלו ■בשוה שוה מיאה

על נבנית זאת הקדמה של בנינה יסוד שעיקר נאושן . למעלה וכדשירשגו
. העולים קודש שקלי אבני בן שפבפל המכוגה שבתי נשמי הקטן אני ונס קי
מאה דוקא אלא .. שנה מאה דוקא לאו תימא ולא , היום אנכי שנה מאה
 שנה 'ושישה ארנעיס בן ני • היום אגני . ממש שנה מאה . במשמעה שגה
כי ממש הוא וששה ארנעיס ומסטר היוה אגבי ס על אשר . מ׳אה אותיות מ

אנכי שנת מאה נן מעט שהם הגס • ושנות׳ ימי ליחס לי נתונה הרשות בן
 שמה יקרא פ׳ב . הקדמה בזאת התואריס אלו כל יחדו שצדקו ובהיות • היוס

 להגיה • מגה באור יביה אורס אשר וההגהות . שינה מיאה נין בישראל
 העולמות שכל כמו כי להורות שביתי שמם שיקרא הסכמתי • הטיל על ולהאיר
 הוף שהוא עש״ה בעולם שאפילו עד • עשרה משפר כללות בשפע מלאים
 בהותם ונחתה הואיל • מעשרה למכס אין . השפע התקענות ירידת ותכלית
י ’״ת נ! כמי . פשרה כללות ' * ר ב  על שמורה . עשרה קטן במשב־ ש

 י' שהם אצילות שנטילה ובמו , שפירשנו קטן מספר סוד שהוא . קטנותי
 הממחה ופיקר . במכונה ישמחה ומנוחה במקומה והרות והדר הוד■ ספירות

 כן כמו . בולמיה לחי ומנוחה שבת שכלו ימים שהם שס הוא והשביחה
 • ספירות ני' והמנוחה השביתה לומר רוצה . י' שבת מרמז שביתי שמי
 • כפירות י' שהה יי' נית כי , ימים לאורך יי׳ בנית שב׳תי הפסוק הוד וזהו
ת שהס . ימיס לחויך והשביתה והממתה הישיבה שה  להם שאין ימיה איינו
 ומרגוע ושביתה מנוחה המעיין ימצא הזה שבהפר ובמו . ותכלית וכיף קין

 שנן כדרך לו יאירו הס כי • הע׳ל בצד שהכרתי בהגהות השכלית לנפשו
 מודה שב׳תי שמי ק כמו . כדפירשנו הטל הכנת וחומר קיש׳ ישכון

 להורות מככת בו והיו׳ד . מנוחה לשון שבת' כי . והשביתה המנוחה טל
 מורה הירד כי • על שיכפר החםיון למלאוח הגהה של ענייניה כל כ׳
 כשר שהוא יו׳ד כמשפר נחתמו העולמות כל שהרי . ומלוא שלימות על

הבסיס בשעריה עוד נפרש וכאשר . כדפירשנו י' במספר ושלימוחן ומלואן
לא נו ומוש ופגום תער הוא • י' מכפר שחסר מי זה ומפני . בסיד
 דשמיא נכיעהא הנא־ס נשעייש עוד יתבאר כאשר . חלקינו בית לעבודת יקרב

ע הכולל נכלל והספר • י' של ושלימותה מלוחה פ י ש ל ־ ־ ט ה ו
ת ו ה ג ה ה י נשה המלוניש ו י ת ב א ש קי י פת״ח נישיאל שמי י ג י • ם ע

ע-ניסס נפתחו שלא גילי בני כמוני קשיניס אפרותייש עיגי פותח הוא כ'
 החיים לא.- להוליכס הדרך להם ומאיר • עליונות במאורות לראות מימיהם

שאני וכנוו . בוז• שכינת א;ד שכין’ שנו בהיכלו ולנקר יי' בנועם לתזות
רען נמסכר נמנה תי וביב . קבן שפע היינוע׳ל שפ׳ע שמיתי בשניי קען
 נפני השכר זה הברתי לא כן נמו .ידיעתי ומיעוט קטנותי טל מורה זה שכל

 אשי ,יבבי . הלכתי לא וננפלאות בגדולות כי . ממני ומופלאים גדולים
 כחית או בערכי הס אשר כמותי לקטנים רק , נערתי לא גדולים לפני אתי

 יורוני הגדולים חיי אשגה אם כן טל אשר . התיורחי כבר כאשר . מט־כ׳
 יולן השמיס מן 1 זכוה לנף חות׳ והדן . לראשי עכייה ואבנדש לי ויאמרו

 ולהתגדצ להתפאר נח כ׳ . שפירשנו השלוש וכ׳ף הרתמים נכיף . זכות לכף
 היא כי , משלי אינה עוישה שאני מה כל ומתודה בועד הנני כי • עשיתי
ה היא אשר ומעט • השלום עליהם ותניריו מתאי נן שמבין ר' תורת ק-  י
עליון משרתי יי' קדושי :רכות׳ נטרי טעם אמרי דגש צוף שטעמתי בפיני

מלאכי



yשנה מאה בן הקדמה
 דתיי וכהוראה כתורה הכדול הרכ כשמם מדעיס המה הלא • אלי,ים מלאני
מי א תו הוא הלך אשר לרניו ככל ופקנותיו אשוריו מעדו לא אלהית וננלסופי

ב ר ל ה נ י ב ה ר ^ ל p מ ו מ י י ל ם ׳ ק ר צ כ ז הי ל־נא כ הנדול ו
 הוא הקדושות כל מל העולה הקדושה הקכלה כחכמת יד׳ות עשר לו קדישא

n׳P רכינו t i ו ו י ר ר ו  עד ממע׳ה לומר כוכל עליהם אשר . לוק'לf ^רוSק
 . אלהית כקכלה וזה , אלהית כעילוקועיא זה . כמשה קם לא משיה

 צדיקי אור עמודי אלו על . כהם תלוי הרכים זכות הרכים אח וזיכו זכו
 עלינו ויגן יעמוד וזכותם . תמכתי יתדותי ונהם . נשענתי עולם יסודי

 למשות החילותי אשר להשלים השם יסייעני ונזכותם . זה סנורינו ולהשלים
מסייעי[ לסהר הכא כי . הרכוכים מורה על ופירוש . רמוניס פסים מל פירוש

ה ולרני״ .אותו ש ל מ ל מ י י ה ולרנימ ז׳ל מ ש ו מ ־ י א ו ו י ד ר ו ל מ .ז׳
 מאור לראשי ופערה משלהה עלית לי י עשיתי כי ניחוח ולריח לרצון יעלה

להאיר .צשמתי כהן להתלכש אור ולכושי , דרכצן חלוקא כסוד עסרותיהס

ר כי כסוד . החיים כאור ר ותורה מצויה נ׳  וכודא. . למעלה שפירשנו או׳
 ונהלמידו לונננו תו! מתקצא אדם ככל כי . פלי קנאה להם יהיה לא

 חכמיה ותלמידי . אני תלמידיהם תלמיד כי פעמים זה התודיתי וככר
 . מרכניש רכ ולא מהכמים חכם לא אינצי כי . כעולם שלום מרבים כמוני

 . נתלמידיהה מתקנאים אינם והחכמים . אני חכמים מתלמידי תלמיד אבל
 שלום מרכיה חכמים תלמידי . לכרכה זכרונם מאמרם נכנה היסוד זה ועל

 לא אכל ד״קא תלמידי . שלום ורב יי' למודי כניך וכל שנאמר .בעולם
: בתלמידיהם לא אבל . בזה זה מתקנאים החכמים כי חכמים

 כרכה עלינו שתשים אבותינו ואצקי אלקינו יי' מלפניך רצון יהי וגבן
 ביאר עד כעה׳ז הרתמים וכיף הזכות וכיף השילום מכיף ושלום

 כמהיצתם להיות הגזכלים הקדושים השלימים שלום כשלימות ותזכינו הגואל
"; כאור להאיר אור בלבושי נשמותינו להתלבש כעוה׳ב למעלה ובישיבתה ר  ה

:אמן ונואלינו צורינו רצון יהי וכן • אמן

 , אמונים שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו

. טל נמלא שראשי תמתי יונתי רעיתי לי פתחו
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עשר הוא ואחר אחד הוא עשר סוד שער
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I בתיקוני

ידעונים
עליונים

 המסבר 1קרג) הקסן הססר זה סיריה , ־סעמיס
 מסש קס! ספר שהוי! ה:ם כי מסגי השסמיס אגרח

 . תו1יכ6כ רב היא זה כל שה איש ככף בכמותו
 שרשי ריב ומאספת וקונצת אוצרת שבאיניתו מפני

 אגרה מלשון הוא אגרת ולשין • אלהית י,בלה ויסודי
 תביר . יקבון אסיפה לשון שהוא מאכלה בר,ציר
ר  המחבר חברי הספר זה פירוש . ידשוני׳ס אל חנ׳

ר . הקנלה קן יולע■ אל  קדישי׳ן באלהי׳ן ידב׳
 כפירות בפשר ידבר הכפר זה פירוש . שלייני׳ס
 במפלה מולם של ברומו השימדים הוא ברוך אלהות פצה הה שהס י,דושוח
 חס השליון במקום שפומדיס פירושי אין אפל הפילמים כל פל הפליון וחשיבות

 הסולמות וכל השולמות כל של מקומן הס אדרבא במקום אינה הם כ׳ ושלוה
 מתסשש שכחם באופן מהם ונפ׳שי ומצ׳רי נבר׳או הסולמית כל כי נהוכס כתוניס

 ואין תכלית בלי סיף בלי קן בלי לסולמות וחין הסולמות ובין הפילמות בתוך
 במקום שהוא דבר כל כי מדתם שיפור וינביל אותם שיקיף מד,ים שום להם

כו כמה מדתו ומשפר אותו ומגביל מקיפו המקים  גבהו כמה רחבו כמס אי
 בלי קז בלי היא וגנהס ורחבה ארכם כח הספירות אבל סוד יתבאר כאשר

 להגביל יבול מקוס שוס אין ק אס יתבאר כאשר תכלית בלי כין• בלי ל גני
ם אינם כ; ואס מדתם ולשער אותם ר :ח׳ו נמקי פכ׳ו ה 'סש׳רה נ  פשר׳ת ז׳

 שכן וכל לאמרו אסור שזה לומר בלבך וקישיא כפק יפלה שלא פירוש .מוני׳ם
מי וקל  האלהות שהרי אלהות סצם ספירות פשר שיהיו באמונתו כן להאמין וחו

 ׳מתחת הארן וסל ממסל בשמים ומייחד יחיד אחד היא הקב׳ה שהוא הוא ברוך
 פשר פל מורה פשר מספר כי ח׳ו אחד אינו וששר כחית משי הס יהכפירות

 חיו תחתית שאול פד ימות וגיהנס ואבדון שאיל היא כזו ואמונה ה׳ו אלהות
 שהם ששרה מפני פירוש מינים פשרת זה פשרה נסביר ואזיל מפיש זה מפני
 פשר שאלו ודיל גמור אחדות הס זה ובעבור זה מפני פשר פעמים פשר

שהם קדושים כנים פשר הס ספירות

אל חבר חבר .הטעמים אגרת דברי
 הין באל ירבר ,

 זה עשרה בעבור
:מונים

ז׳ל המחבר לשון כאן פד

קרישין
עשי־ת

ועה״ר.
 שפירוש כמו חשנון כצל 5עשי פירושו מיני
 פשרה משכורתי את ותתלף פסון על ז׳ל רש׳י

 לפון תוניס תעשיה פחות מונו: אץ תווים
שהתליף למינו עשיריות והן התשנון סכום כלל

הנה׳ה כאן עי : פעמים ק׳ תנאו

פצמו בפני שפי לי לפשות

 מיני כל הסופליס אלה״ס כהות פפר
ח נשוה והפובו דבר בפולס פפילות  ונ

 מאלי טצמה נסני והפירה ספירה כל
 כל כללות כת גידה יש כפירות פשר
 פפולות מיני כל לפפול כפירות פשר

ר בפולס פשר כל כח כי נשוה והפוכו די
ח ח  וכח אחת ספירה גכח כלס הס קדישיס פנים פשר כחית פשר שהם ספי
 ססירה כל כח ולמנות לספור בא אתה שאס באופן כלם נכח אחח ספירה
פ;י ייספירה  הם וספירה ספירה בכל כ׳ כחוח למאה בכללם הס יפלו פצמה נ

 ולהבין ללמוד הובל אחה מזה והנה נואה הם פשר ספמיס ופשר גחות פשר
ת ששר ואחת אחת ובכל קדושים פנים סשר ספירות ששר שהם הנם פ׳ חו  נ

שטנם שלים אינס בכחותיהס שויס לכיוחס זה כל עם כתות מאה נרללס שהה  נח
בי של והשמם מפשר יוחד ' זה הוא ד  מצד היא המספר שבש מהות פניץ נ

 הנספרים נעצמות הבדל שיש אי יהנמניס הנפפרים בין וההבדל והפריד הסליר,
ס  הס זה כל שס לזה זה דוטיס שהס שאפילו או לזה זה דומים שאינם יהנמני

 והאויר בו ששוכנים והמקים מחולקים נופייס שגי שהם מצד ונספרים נמנים
 ונספרים ונמנים רבים חלקים שהס שד ביניהם ומפריד מתלקן הוא המקיפה

 אלו והנה ונספריס נמנים כיו לא כיפירשנו ביניהם והבדל ופירוד תלוק ולולא
 שבספירה בתות ששר כין והבדל ופירוד חלוק אין כתות עשר אחת שבכל ספירות י׳
 לחלק סובל לא שהרי ספירות פשר כל בין וכן אחרת שבספירה נחות לישר זו

 שבזה מה כי בכחותיהס ודומים שווים הם שהרי שצמוחס מצד ניניהם ולהבדיל
ה ים סנזו ידה בזי יש  לסשר כדי ביניהם ולהפריד לחלק תוכל לא ונם נז

 הס שהרי ביניהם המפריד המקיסן והאויר המחלקן כמקום מצד אותם ולמשא
ק שאינם מזה מוכח הנה • במקום אינם  פנים י' ספירות י' שהם כתות פשר י

 שהם ומוכרח מונח הזה ומהשפס בסולם פשולות מיני ל הפופליס קדושי:
הנמנים ופירוד וחלוק שישי מצי הוא המספר ששבע מאחר גי נמור אחדות

ם ספד הנ ו

 הוא דאנת גלמין רכון ואמר אליהו פתח הזוה׳ר
ת בחושבן ולא חד  פילאין כל פל מילאה הוא אנ

 כלל בך חפיסה מחשבה ליח סתימין כל פל סחים
 ספירין לץ וקרינן נין חיקו משי דאפיקת הוא אנת

 ושלמין אחנלייא דלא סתימין שלמין בהון לאנהרא
 דקשיר הוא ואנת נשא מבני אתכס״א ונהין דאחנלייא

 דאפריש מאן כל מלנאו דאנת ובנין לון ומייחד לין
 אפריש כאילו ליה אתחשיב עשר מאלץ מחבריה חד
 נאוצרותיש וגנח כמוס הוא המצשרך^אנל שכ׳ל בך
 יצירה בריאה אצילות שהן שלמות ד' סוד יפורש זנו

 רביס לשץ שלמין רכון . פלינו הפוכה ה' כיד המאמר נפרש והנה • פשייה
 מפני מקוס ככל הלשון סדר שהוא כמו שלם של רכונו או פולס רבץ אמר ולא
 המושל ושר אדין שהוא שלם של לשר תואר שם הוא שלם רכון חואר שם כי

ס ונכח ממנו שלמעלה העולמות בכת  פולס שהוא לנד העשייה פילם פל ביה א׳
 התחתון פולס הזה פולס דהיינו הארן טנור פד שנתוכו מה וכל הנלנלים

ה פחה לדנר רוצה אינו הנגיא ואליהו  הזה פולס של שר מעניין המאמר נז
ה כוף מאין לדכר רוצה אנל ת השלות כל מילת שהוא נ׳ ת כל סנ ס  הס

 הוא כרוך שנרא השלמות ומנריאת הוא ברון שהאציל ספירותיו פשר ומאצילות
 כאשר הוא ברוך שפשה השלמות ומפש׳יית הוא ברוך שיצר העולמות ומיציירת
ד יתבארו ס זה מפפה אשר אבי׳ע סוד בשפר פולמות אלו ס ה א׳  שהוא ב׳

 הפולמות כל טל והרנון והאדון השר הוא הסבות בלי סבת הפילות כל פילת
 לשון שלמין רנון אמר כן של וצ׳טשו וג׳וצרו ונב׳ראו נא׳צלו ממנו כלס נאשר
ת : השלמות כל של ורבץ אדון ר׳ל רבים א. דא׳נ  נתינת מה לדעת יש הו׳
ג ושוד .שלניין ארנץ שפם נתינה שהוא דמשמע בדילת דאנת שאמר ששם  י

 לנסתר משמפו דאנת למלת הסמוך הוא ומלת לנוכח משמש דאנח שמלח לדייק
 מפני לפרש ונראה כראוי שלא לזה זה סמוכים מלות בשני ונסתר נוכח והרי

 כי והשינו ידפו כאלו שלמין רכון תואר נשס הוא ברוך סוף לאין קרא שאליהו
 המשל ההוא בתואר אותו להקורא ומדש מושג הוא תואר נשס שיקרא דבר כל

 של אלא חכס לראובן קורא אתה למה חכס בתואר לראובן קורא כשאתה בזה
 בשם אותי קראת ק של חכמה בו שיש בו וידפח אצלך ונודפ מושג שהוא שם

 ששש* בו שידעת שם של צדיק בתואר לשמשון קורא כשאתה וכן חכם תואר
 שיש בראובן אצלך ונירש מושג היה לא ואלו צדיק תואר נשם אותו קראת צדקות

ח לא חכמה נו  מושג היה לא אלו וכן חכם תואר נשם אותה קורא ה״
 והנה צדיק תואר נשס אותו קורא היית לא צדקה שעושה בשמשון אצלך ונודש

 ס אץ המקינליס דפת לפי נין הפילוסופים דפת לפי נין הוא ברוך סיף אין
 העלמת לנודל נקודה או אות אפילו דמיץ ולא ציור ולא והשנה ידיטה שוס

 אין המקובלים קראוהו זה שנעבור עד ותכלית סוף לו שאין הוא ברוך אורו
 שוס נו ולהשיג להשכיל השכל וילאה יחשך כי להשיגו ותכלית סוף שאין ר׳ל סוף

מייני מ׳׳ א׳ל הנביא שאמר וכמו והשנה ידיעה  אתם שאץ מאחר ר׳ל תד
בי השנה לכס אין שהרי חדמיוני סי אל רן אס בפולס דבר בשוס אותי משינין

שים הוא ברוך לא׳ס אליהו נתן איך אליהו פל יקשה זו הנחה לפי כן ואס
 לתרן וכרי והכירו וידעו השיגו כאלו עלמין רכון תואר בשס שיתארו פד התואר

ה שנא׳ם הנם ר׳ל הו׳א דא׳נת אליהו אמר זה ד כלל השנה שוס נו אין ד  פ
 אצילות שלם שהאציל פעולותיו ידי טל זה כל פס שס שוס עליו לומר יתכן שלא

 המלאכים פולס שהוא היצירה שלם ויצר הככוד כםא שהוא הבריאה שלם וברא
 פד בראשית מפשה וכל שבתוט ומה הנלנלים כולל שהוא המשייה שלם ופשה
 השלמות אלו כל דשמיא נסיפחא שלמות ד' אלו נפרש כאשר הארן סבור
ששנו אחד ואל •צרנו אחד ואל בראנו אחד אל אחד פה וינידון יפידון המה
מלא כי פניט ונגד פינינו לנובח הוא באלו לט וטדפ מושג הוא מצדס אשי

 שפינינו מה בראשית מששה תמש יוס בכל המחיש ושפסו כבודו הארן כל
 ונתחדשו ונפשו שנבראו בריות וכמה כמה רנס ובכל שסה ובכל פת נבל רואות

 אם מחדש אלא מחודש נקרא יהיה לא כן שאס שצמו את יחדש לא והמתודש
אין כי והמחישו המהווש נו השפל ממט חון זולש מחדש לו יש כרחך פל ק

לו



1  ראשוז פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער0
טל שפע

שנכל בעצמן הכמות כי והכדל וחלוק ופירוד שנוי [’f( ונבפירות יהנספריס
שימצא-'בזה ומה כלם נכת אחת ספירה וכת אחת ספירת בכת הם ספירות י'

ה שימצא ומה בזת ימצא ה ימצא נז  לא ניניהם והנדל ופרוד חלוק שאין פד נז
 המספר נגדר להכנס פליהס המספר פנ״ן שיפול המקוס מצד ולא פצמותס מצד
 שנה מאת בן נהקדמה וכמבואר גמור אחדות שהן לומר נווכרח אתה כן אס

 שאר’ לא פליהן שכתנתי מה פס שס המצויירים פנולים עשר 'על עיניך ושים
אחדותם עניין לחקוק וכדי הוא ברוך באחדותם עוד וקושיא ספק שום לך

ומהגשמי גשמי נמשל עיניך ואאיר עוד אזניך אגלה חזק בצ״ור ומחשבתך בשכלך
 זה ושווים דומים אנשיה משרה תראה אס בזה המשל הרוחני את ותשכיל תשיג

 נמלנושיהם בבגדיהם בדבורם בקולם נפבייס ברחנס בגדלם בפרציפיהס לזה
 שמו שזה שס שנוי רק כלל והנדל שנוי שוס ביניהם שאין פד ענייניהם בכל

 שאמרו הגס אנשים עשרה אלו הנה כלס ורן לוי שמו וזה שמעון שמו וזה ראובן
 שמו וזה שמעין ■■שמו וזה ראובן שמו שזה עצמו בפני ואחד אחד כל כשראית■ לך
 בעודו בשמו לקראו עצמו בפני אחד,ואחד כל מכיר שאתם עד כלס וכן לוי

 יושבים אחיו ■ אל איש יחד בהתקרבותס זה כל עם לבדו לפניך עומד אצלך
 כי לו המיוחד נשמו לקראו אחד שום מכיר אתה אין אחד שלחן על מסובים

 בזה שימצא מה כי ענייניהם בכל לזה זה דומים רעהו פני את איש יחד כלם
 מי או ראובן היא מי יודע אחה שאין עד בזת ימצא בזה שימצא ומה נזה ימצא
 כפני ננהם אחד ופני מהם אחד כפני כלס פני כי לוי הוא מי או שמעון הוא
 והאויר סליו שעומדים המקוש מצד מחולקות גופות עשר שהם ולולא כלם

 נספרים שהם עד חלקים לעשר נחלקים להיותם ומבדילם שמחלקה המקיסם
 ר׳ל ביניהם ההבדל זה היה לא אלו גופים לפשרה אנשים לעשרה וימנים
 לומר יכול היית לא גופם בין ומחלק ומפריד שמבדיל והמקום האויר הבדל

 והנדל חלוק בהם שאין מאחר כי אנשים עשרה שהם עשרה מספר אפילו עליהם
 יפול צד מאיזה כן אס בו ששוכנים והמקום האויר מצד ולא פצמוחס מצד לא

 לזה והראייה אחד נוף אחד איש שהם אומר היית אבל המספר' עליהם
 איש אנשים עשרה אלו כשיפרדו שהרי אחד גוף אחד איש שהם אומר שהיית

 בפני ואחד אחד כל אותם. רואה ואתה הולך לדרכו אחד וכל אחיו פני מעל
 עשרה אלו המבקש השואל וישאלך כלם וכן זה בשוק וזה זה ברחוב זה עצמו

 בשוק זה זה בשוק וזה זה ברחוב זה אנשים עשיה ראית לאמור אנשים
 שווקים בעשר אנשים עשרה שראית לו אומר אתת אין סלוני בשוק וזה פלוני

 שווקים בעשר פעמים משרה אחד איש שראית לו אומר אהה אבל ורחובות
 זה כנדון . אנשים עשרה שראית עליהם לומר מזה זה ינדלו במה כי ורחובות

 בכללות ענייניהם בכל לזה זה ושווים דומים שהם ב׳ה בספירותיו הוא בעצמו
 שימצא ומה בזה שימצא הוא נזה שימצא ומה בסשיעותס ברוחניוהם כחותיהס

 זה נפרדים ואינם כלה בבת אחת ובת באחת כלס וכח נזה שימצא הוא בזד■
 והמקום מקיפן שהאויר מצד מחולקים נופיים שהס אנשים עשרה אלו כמו מזה

 ואין במקוה אינם הם כי גופות לעשר ומחלקן אותם מנביל עליו שעומדים
 ניניהם ולחלק אותן להגביל מקוס ביניהסיולא ולהבדיל להפריד מקיפן אויר שוס
 הסולמות וכל עולם של מקומו הם אדרבא חיו ביניהם ופירוד הלוק שיהיה פד

 חומרי נשמי גופני למקום צריכים אינם כ׳ בהם תלויים וקייומס וחייותס מקומם
 מה בלי ספירות עשר יצירה ספר במאמר נשס אינם כ׳ בו לישב או נו לעמוד

 הס אבל ותמרי נופני מהות ולא נעמי איכות להס שאין נשמי מהות בלי ר׳ל
 כשלהבת דבקות באחדות■ מיוחדים דבוקיס קשורים מחניצצות אורות שכליית כתות

 זה שכל כת תמצא לא כן כמו נחלת בלי שלה-,ת תמצא שלא בנחלת הקשורה
 נכח וכלן בכלן אחד כח אבל זה שכל כח כלי זה שכל וכח זה שכל כח בלי

 חבוקים הם אבל ולחלקן להפרידן מקום ולא אויר לא שם שייך כאין באופן אחד
 תכלית כלי נבול בלי סיף בלי קן בלי בכחותיהס מיוחדיס ואדוקיס מדובקים

 שכלך נעץ ראית הנה . נצחים ולנצח מד ולעולמי לעד שמו וברוך א1ה ברוך
 אלהות רבוי על המורה מכפר עליהם לומר עליהם יתד! לא צד נשום כי

 סשוסות רוחניות שכליות כהות שהם' מאתר כי גמור אחדות הס אכל ח׳ו
 שייך ואין כלם נכח אחת וכח באחת כלס ונח גשם וממקד׳ גשם מכל טהורות

 ואל נמור אחדות «ם א׳כ כדסירשנו מזה זה ולהסרידן לחלקן ומקום אויר בהס
 אינם זה לסי שהרי הסירות 'פשר שהם אומרים אנו צד מאיזה םא'כ תשאלני

 כלן שהרי כתות למאה לחלקן לן חיתי מהיכי תשאלני אל וכן אחת ספירה אלא
 ואס העגולים כציור למעלה כנראה לזה זה שווין וכלן כלן כח ואחת אחת כה
 בפרקים למבין נכוחים בדברים■ לך יתבאר זה כל אחת כח אלא אינם כן

;השפ׳ע פירוש כאן פד ,דשמיא נסעדהא בע׳ל הנאים

• טל

 עצמו את עשה לא בכלל העשייה עולם וכן עצמו את שיעשה בפילם דבר ■לך
ק פושה לו יש כיחך על א׳כ  על כן אם עצמו את יצר לא בכלל יצירה עולם ו

 לו יש כרמך על כן אם עצמו את ברא לא הבריאה פולס וכן יוצר לו יש כרחך
 כלם זה מצד אשר מאציל לו יש כן אס עצמו את החציל לא והאצילות נורא
 גבוה מפל גבוה כי ויגידון יעידון
י י י והאדון השר והוא עליהם ונכוהיס שומר

^ לומר יחת אין תנחל;■ אל העולמיס כל והלנון אלכות נ
u. , , אס מאציל לו כיש הוא נרוך האצילוח שסא ,

ת .■ ח1ה.ו,, י חנ ג - ^' ה <ה הוי ושלוה חס אל־א האצילות אין כ! י' ̂ 1''
/ \ - המי:' נפיק ק1 אגי׳ע כוד כ:ער נן יהנאר rnn וז.וי,ה 1ד

ס ריס5נ'וvור הנע׳שים מצד לנו וק פרצופים דו גפוד ואחור פגים שגי משעל  והננ׳ראי
׳ ידן שאנחנו ה1 דיו לדין תשאלני אל כאלו וגלוייה מבוררת ידיעה והנא׳צליס עולמו״ מ

ו.......... _ _ ו , ^ לא דאס אפשל אי זה כי ככיכול ח״י במאציל . ^
וחלוקה פננו ונוכח עיננו לעד הוא p,j^p ע;■ ועליליס עלוח גמצאיס היו כן

עצמוחו מצד ונסתר ?עלם שהוא שנית הכלית בלחי עד ועלולים ומלוח לממפרס
ה ומהותו מוכיח אחה כרחן־ על1 ימצא לא למספרם אין מד כ׳ השגה שוס כו ש

אלהי פילסוף שאמר וכמו כלל וידיעה ''״'לי״ ״”י* כעילה לעמוד
,1.) כ״ניאי הנאצלים כל מאציל כסיבות כל סכת

 אלו ועג גדמ! ש,א הוא שנדסך תכלת הנבוכיש מורה כסער אמתי־ס כמוסתים 01
הוא דאנת■ אליהו אמד חלוקות שני נסוןימס שני חלק סמלאכיס נעניון ירכו לפי

טן שקראתיך מה ר׳ל דבר כמתנצל נעצין ויכינו לני מוכח היא זס בעניין שלישי ■ ר
הוא השגתיך כאלו תואר נשם עלמין סגס׳ס ע׳כ ;,עולמות'7,0

 לנו ונגלה נודע שאתה ר׳ל דאנת מצד
 חלוקה ועל פנינו ונגד פינינו לנוכח אתה כאלו העולמות שהם הנבראים מצד

 לנסתר בנוי שהוא הוא אמר עצמותו מצד השכל מהשגת נסתר שהוא שנית
ת • ולהעלם  מה דרך על ויפורש יונן הזה העניין . בחו׳שכן ו׳לא חיד הו׳א דא׳נ
 המנוי כאתד אינו הסבות כל סבת העילות כל עילת כי המחקר תכמי׳ שאמרו
ס אחדות כי ופירושו ה א׳  עס ונשפי נמנה שהוא הגשמי הגופני כאתר אינו ב׳
 שלישי שני אחד מספרם לידע הנשמייוש כשנספר והעעם אחרים גופניים גשמיים

 שלישי שני למספר קודם בראשונה ונספר נמנה אחד שמספר הנם רביעי
 אחר הנהפריר כל מכ׳ז בראש נמנה שהוא עליהם ומפלה חשיבות לו ויש רביעי
 ואין ועצטותס ואיכוחם מהותם בענ״ן לראשון דומים הם הראשון שהוא האחד
ש הבדל  ראשון בשם קוראים אנחנו במספר והראשון שהקודם אצא ביניהם והפי
 עצמותם ובעניין כלס וכן שלישי בשס אחריו פוד והבא שני בשם אחריו והנא

ס עלמין נרבון שא'כ מה ושווים דומים הם  כאחד ואינו אחד שהוא ב׳ה א׳
 שאמר כמו לו ודומה לו שני אין כי לו ודומה לו שני ויש במהפר הבא הגשמי
 אחד כי נחושנן ולא חד הוא אנת אליהו אמר זה ועל חדמיוני מי ואל הנביא

שפר בחשבון הבא  א׳ם אחדות אבל עמו ונספריס לו הדומים אתרים יש ונמ
 מפני אחד שנקרא והפעס עמו נספר שיהיה לו דומה אין כי לו שני אי! ב׳ה
הוא אחד שמשפר כמו ר׳ל אחד ומסעם מה מצד אחד מהפר דנניון לו שיש

בערך לא אם רביעי שלישי שני לספור תוכל לא כי אחריו לנפפרים לקיום
יבול אתה אי שני וסופר מונה כשאתה בזה המשל ש.לפניו והראשון האחד
 ראשון אין אם כי לו וקודם שלפניו והראשון האתד כפרך לא אם שני למנות

ק שני אין  ראשון אין אם כ׳ שלפניו הראשון כערך שלישי הוא שלישי מספר ו
 המהפרים כל וכן שלפניו הראשון נערך רביעי הוא רביעי מספר וכן שלישי אין

 כי אחריו הנספרים כל יבוטלו האחד ינועל ואס הראשון שהוא באחד תלויים
 האחד אחריו הנספריס יבוטלו אס אבל כדשירשנו קיומם והוא נו תלויים כלס
 באים הוא כן כמו. אחריו כנספרים תלוי ואינו בעצמו קיומו כי יבוסל לא הוא
 קיומם והוא הוא ברוך נו תלויים והנעשים והנוצרים הנבראים כל כי ביה

 אחד רגע ■ ההוא השפע ח׳ו יבוטל ובאם עליהם תמיד ממנו השופע בשפע
 וינועלו שיעדרו הגם בי בהם תלוי איגו הוא ברוך ושפעו הוא אבל כלם יבוסלו

מלך ה' וישב ישב למב׳ול ה' הפסוק שאמר כעניין חיו ינועל לא הוא כלם
השחית שהמבול הנס דיל ל׳עולה 1 , . ן

י התולס את וביעל ב י י  עכ׳ז ^
ה לא ךןך5 יאלהוח :הוא ס if o ת לו ה- PDvW וכטול

וחורבן ונטול השחתה שוס זה וחורק על ועשייה ויצירה בבריאה רנץ :אגיזגו
ל לטולס מלך ה' שאמר וזהו ח׳ו ועיו כ״'" הכאיס בשערים עוד שתשמע ד
נמו עולמים לעוצמי נצח' קייס מלכותו ש״י זנייו דוא נלוו סוואציל ר,צ סאציציש

, _ ״ I .1 1 שום לו ישאי ולא אויס שערי לד יחנלו 1וא
שאננר וזהו המבול אחר כך המבול קידם י סגה׳ס ע־כ :כב־
מורה הישיבה כי ר׳ל ישב לאכול ה' . ̂ ■ ״■!

 שנחסר דבר איזה חסרון על מורה מתנועע שהוא מי כי ושלימות המנוחה על
 ונח שיושב מי אבל חסרונו לו להשלים להשתדל מתנועע הוא כך מפני לו

ה כי ור׳ל דנר תפר ואינו אתו ששלימותו על מורת כמנוחה  נמניחה ישכ הקי׳
 האחד כמו ר׳ל המכיל קודס כמו המבול בזמן שלימותו הדר בהוד ושמחה

 הנספריס בכטול אפי,׳ והפכד נעול שום לו מניע ואץ בעצמו בקיומו עומד
ת' לו יניע לא כן כמו אחריו  בהפסד כביכול ח׳ו וכפול הפסד שוס ויתעלה י
 דמיון לו יש זה מנד ר׳ל חד הוא אנה זיל אליהו שאמר וזהו הנבראים ונשול
והעמדה ^והחיות הקיום והוא שלימותו נאחדוח נצה׳ וקיים מי בהוא האחד

כדפירשנו האחד כדמיון העולמות כל של
ת , י י . פיל׳אין כ׳ל ע׳ל עי׳לאה ה׳וא א׳נ

. .1 - ___ ׳- היא נייו כסכייוחיו מדבר סבסוד שוס סגס
ת פי ■אמר ואניסו יהנאר כאשר שמוהיו שסם ^ ..ם הכפרו נ י . ם ע מ/י ״.
כל על וחשיבות במעלה עולם של ברומו ראייס סוא 1עכ־ נ־ס א־פ על חי סוא

 משם ׳עו״ן נבפע כדפירבני העולמות נהיחיי סם סם סעייוהיו כי ולסייושינו לדברינו
וחשיבות במעלה כלש על כל׳יון ואתה בסם ידן על ::ועל א10 כרוך

כג ״בת1 ,ות הע כל עילת אתה כי .
נאצלים והמה המאציל הוא אתה ההבות ע׳;

ם אנ׳ת . ממך ומפובביס  כ׳ל פיל כתי׳
מין  ולהשיג להשכיל השכל מהשגת והתומים נשלמים הס הספירות פירוש כתי׳

 פי' מה בלי ספירות עשר ,יצירה נהשר המשנה אמרה שלכך מהותה מה■ בהם
 מהותה מהו מלאך לשום ולא. בריה לשוס מושג ולא נודע שלא מהות העגת בלי

 איזה בהה להשיג מהשכל מהם ונעלמים סתומים כי כפירות של ועצמותם
מקוב■ מיה שואלים הספירות שאפילו עד ונפלה התיס יותר ואחת השגה

כנודו



ראשון פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד הראשון שער
ל ם

יא

ח ו  h על פתיכ wf< שאמר ״הו הוא גרוך איס מהות אצ׳לה מושג wא'נרD מ
סה מסש׳נה לי׳ת .התימין ב׳ך חפי׳

״ V,׳ ״״״!. ........... נממשנה לא וגחסם מושג שאץ פ־' .כל׳ל משמה שכמ זה מ חתמה ח; המעיין יזהה , ״_/ ו, י
ס׳ ו׳א ל דמיון בסו והסן: הגון p6 משגה הנשמה האדם נגון אס מ

 אני חם איוב שאמר כמו הנשמה משיג אי;ו מלזשכה מכל שכלך נ<זשנמ להנשיס
ג's iu אף סשי אדע ולא איזה שנלך נמחשגת ו'לצ״ר גשפ״ת ז נ ט ג  <מ גיו) פ

י שה,א נמחשנהך ולתפוס (־ותד גיור ־  וחיממו ועלמיחו גווו וש-א י׳י® ם< ״'
אין ועורהיו וגדיו אבריו בכל מחסשטח והיא ̂ י ל< ^

ר לאותה דומה  נח נו יחיא; שלא גנוף נכל וריק מגוי מקו: נמחשנאל ת ר שצי צו
 'אוד מוף עם מחאמדח שהיא .פד הושמה תופש וציןר מתשנה סוס אין זה כל פס
 פויסי גוף של צדדיו צדי נהל עלמי ודנוק דאפ׳יקת ה׳וא א׳לת • וגלל גלל בך

שי כס אין ע׳נו הגוף ידי על מעשיה וכל ויזילון האן^ נ־ה א־ס פירוש • תימ״ונין פ׳
שוף אץ נס כ; כמו משסה אוז משיג הגוף ___ י י ,

י שהכ קונין 0 פשר מפצמותו והוציא ו  כיויהס והוא נהם מחייסד שהוא הגם הוא ניון ס
 צדי ונהל נשגימממש נתונס מסעשט ונחו הפולמית לתקון תקוניו כלי מפירות

ל ומושה ויוצר בורא יין פפל  כאפר אלקוס נגדר הס לוה אפר צוויהס מה ננ
אה פולס שבלא נהיעמא •נאים נפערים רסנ נניאור ׳יזנייר יצירה שלס ויצר הגיי
, ״ , ^ אינם והה אוחם . משיג הוא ענ׳ו דשמיא ,

 לומר זה יחנן אין חימה ואין אוחו משיגין
אי:ה שכם גמור אחיוח שהוא אלהוח נגדר האות! ביד בכלי ה ב ט א5 הס ספירות

נל לו יענאי כי וכחם עצמוחס אח משיגין ל׳ון וקר׳יצן .פפולותיו בל בהס למלןן
ד: הנאים ראנ_נפערץ^ נניאור זה 3שהאצ' תיקונ-ן לאותן פירוש .ססי׳רין פ׳  ג

אניזנו הוא ביוך |ופצמוחו והוציא
 לחשוב ח׳ו נספה שלא בזה לנו לפרש ז׳ל אליהו רצה ספירות מותן קורא־ן
מו ח׳ו ממנו נסרדץ הס תיקולין שהפשר ולומר  שנפת. מהאומן שגפרד הכלי נ

 למשמרת יניחהו מלאכתו ונגמר גידו מפשהו כלי לו ׳קח לפפול יהאומן הצפרך
 כי בידו מפשהו כלי ליקח יחזור למלאכתו כשיחזור באופן מיוחד במקום גניזה
ק אמו הבלי  תססה גן וכמו פולמית דיבוק תמידי דיבוק הפוסל גיד מדונ

ס נפרדין שהס ולומר אומן לכלי ממש לדמותס בספירות  זה מפני ח׳ו ב׳ה מא׳
ן לא זיל אליהו אמר ׳ הדבר י  ססירין לון קרינן הגזכרץ היקונין לפסר נ

ס מפצמות מתנוצצות אירות פירוש  בשלהבת נו ודבוקים אדוקים והס ב׳ה א׳
אה הגחלת שכח ■בנחלת הקשורה  בשלהבת במקורה הנפלס ופתה פפולתה מחי

 פד גדול בהפלם הגחלת נכח וממונה דבוקה היא החראותה קודס והשלהבת
 היוצאת השלהבת והתנוצצות התראות אתר וגם להבה שוס בגחלת נראה שלא

 גחלת בלי סלהכת להמצא יוכל ולא בגחלת ודבוקה אדוקה היא הנחלת מפצמות
שלהנ״ות שהס הספירות כן כמו תמידי דבוק בגחלת מדונק השלהבת כי  ה

ק מתנוצצות אורות הקדושים קו מ ס סצמות ממפמוג׳ הגפלם מ ה א׳ ׳  כלס נ
ה בא׳ם ומ״וחדים וקשורים ואדוקיס רודובקיס  תמידי וקשור ודבוק יחוד ב׳

 לשון שהוא ספירות להן קרא זה ומפני טלמית מזה זה נפרדים ואינם שלמות
ת שפירושו הספיר ליבנת כמפשה רגליו ותחת מלשין אור התרי ר זוהר ז  הספי

ואזיל• שמפרש וזהו גזרתם ספיר ומלשון
ה׳ון לאנ׳הרא , , י ]' י ג \ K ז*לא סתי׳מץ פלמ׳ין נ • ״1״ , ״ צנע ני ואוי זוהר לשין הוא צננח של סייושו ״,1 >11,

d שמוי וצנע צאזי ״וחס לק רוש פ . ן גל דאת ן למ וס ן אתנל w לחושן
ק וסל פצמן בספירות בהם להאיר שמחלננח מש;י לכנה כירח נקיאח ק ומשני י
 נה חאיר חמה של שאיי חמם של מאורה ונפלמיס סתומים סולמות ולברוא להאיר

לעולם מאירה ונלינוגה מתצנניז היא ואו המכוניס בריאה סולמות שהם
והרוריח הוא לננח פשק של עייושו ויהים , ,

״ סשי שהם כטדו ״ ס שי נ ״”®ל ״ נפפיר הונקוח ח׳ הוא לנצח של והחי אוי '
הנהיה ע׳כ פשיי: של זהרורית וי׳ל השנל מהשגות נפלמות בריאה של

, פנ״נס יתבאר כאשר ופצפוחס מהותם
 מלאכים של סולמות פשר שהם יצירה וסולמות . כס׳ד אבי־ס הוד נשפר

 כריאה של סולמות ואלו הגשמי השכל■ מפין גפלמים נסלמות סולמות הס שנם
 ולברוא להאיר וגס נפלמיס שהם מסגי אתג׳ל״ן ד׳לא שלמין נקראו ויצירה

 פש״ה סולמות והם הגשמי לשכל ומושגים גלויים שהן סולמות ידן ופל סצמן גהם
 רקיע כל בין וארזיל רקיפיס פשר שהם גלגלים פשר סולמות פשר בו שגם

ק מהלך ורקיס פג׳ פולס הוא אחד שכל ת׳  כראשית מפשה כל כולל והוא פצמו נ
 הסומאה כתות קליפות ומזלות כוככיס הארן טנור סד שנתונס מה וכל הגלגלים

 דאתנ׳ליין פל׳מין נקראים והס בס׳ד הבאים בשפרים סנ״נס שיתבאר כמו ויצהיר
ם ופל • ונראים נלו״ס שהם מפגי  שסימגם בריאה חלקי ד' ואלו הוא ברוך א׳
אה אציילות אני׳ס רא כיל נאמרו פיה הנביא רמז סש׳ייה ׳צי׳רה נרי׳  הגק׳
 הנביא רמז ביה איס נגד והנה • פשי׳תיו א׳ף ׳צירתיו ברא׳תיו ולכיבוד׳ בש'מ׳

 הוא בו שמשיגין מה רק השגה שום נו אין ב׳ה א׳ם כי ר'ל כיל נאמרו פיה
 ממנו נפישה והכל ממט גויצר והכל ממנו ננירא והכל ממנו נשתלשל שהכל
 שכל״ת צוריית רותנ״ת הפבפה נו מוסבסות שגלם במה כלס את כולל והוא

 , הכל כולל שהוא כיל נקרא כן מפני ויתפלה יח׳ נכחו נו כל ויי בכל ידו
וייוצר וביורא מתקן ידם שפל תירךניו כלי הספירות שהס אצילות פולס ונגד

שם לקרוא מטכל פד ספירותיו ידי פל בפפולותיו ומתגלה שמתראה פד וכו׳שה
 אין ר׳ל נשמי הנקרא נאמרו הנביא רמז מהם הנאה הפסולה שש מל לשפירותיו

 הספירות רק אלי תפלתו לכווץ לפני למתפלל מ נקרא להיות אחר שס לי
להיות מתגלה אני ידן שפל שמי שהם

t.‘ £1׳ ״ שהוא הבריאה פולס ונגד . נשם נקרא
י׳ה נירא חכמה אסיים נקיא כחיי פעירח .

1 יקיא ניי׳י׳ ®®יי״ ^ 1 T אלקיס ננקודח
ס פי בראתיו ולכטד׳ ם פחייח איל י ;־■־ נקרא חפ׳ד ספירת היא כריו א׳  ננ׳וי

לכבודי בראתי הבריאה פולס אומר
ו

 סוד יתבאר כאשר כבודי נכא שיהיה ד1יד נקיא חפ׳איי• כפייח אלקיים נקיא
שפס יצירה סולם ונגד . פנ״נו ,^ ־ ייייי [ י”? ייילם יא5 מקודח

̂יי י *^אי" ° א ' י ° א'״ יי יי א ״׳1 ,-״ויניייז יי ' * ־ ״-י ״יי י ».י דיו .זי א רמז המצאכם ■j ,,י, (קךן!) pu'jn חיי איל או שדיי נ נ צרתו נאמרו ה
 המלאכים שהם יצירה פולס יצרתי ל ר ,;)לי קדוכיס שמוח י׳ שכם קדושים כשייוס י׳
׳  כנלנצים סולם שהוא פש״ה פולס וננד נלון סוף ן א של שמותיו כן קדושי: שמוח '

ק מכנום יין שעל עוא מי  הפומאה כתות קליפות ומזלות כוכבים ייילי והיא ו
״ ״)£ איסנים שאיינו למה כותר זה ויין ועושה. יי פד ם הגלנל שבתוך !מ וכל <וס צר ו שש לו אין -״■-״ V »1״■ ו

 שהוא סשיתיו חף אמר המוין סבור עצמוס! מצי לומי רוצה שם לו אץ שאמי:ו מה
 ב' כי אף לשון נו ואמר פש״ה לשין והחנלוח התנוצצות קודם דהיינו שס לו אץ

 קדושים כלם הראשונים פולמות תלקי החנוצצי״ן אחר ינל כים השכירות אזרוח
) ונכחראות להחצלוח כהן שנחלכש וההנגהן , , , ״ י ״׳ ״ ״ ,,£)1,1,-״, ,״1״,, י , , ״ י שים קד כמלאכים פולס ני ה ובתוכם

 פולמזת קדושים יותר הבריאה סולמות p, ju עןןןעיו,-ק55 ומחייה מינלה אינו כן
p הוא ך1כי שמותיו הן כן  p אין ובקדושים • קדושים יותר האצילות כרוך כתוח־ו 

 סמאל נחות שהם הרס ויצר מוראה יד יי' י״ל פילי נייו ככירוחיו כן p הוא
Xשלם ופייסנות ותימה אף בל המניא-ם ללי ׳ נ
 ת:ן כ׳ תשמישן שם לפשות שם מנפת מ!ח5 לק כאדם ומהות עצמות שם כבוא מיני

 סולמות לג' חון קדושה מתנות לג׳ אצילוחון והן יון על כעולחו שמחנלה כר,וחיי
 ופשלתם וחבמישס מושבם קדושות ייליק ויש היא נייו המקור מעצמות שנאצלו

 ממשלח! ששם כש״ה בפולס דהייני ’®י?' יפי' מששקיק היוצא הנאצל נח נץ גדול
י 1 1. £ ו P ומכני נעצם יוי.ר עצמו כמקור ני עצמו

ן שם המקיי לעצמות אין ן , ^, ״ ,I מפני נפוייס ופורפנות ותימה אף להניא
ר׳ל qb לשון עשייה נמולס מרb זה מ להשיג גנול pfti 9; ג?ץ פסירלשו כוא
ל6כמ כח שהוא האף זה אפילו כי הפגה כל ?י 1ז להכגה כלף רי'ן1 דגר פוס

ק מנעיצ מא משיג שאדם ״  א־נ' הטומאה ת1נת הרס יצר כת כפי וגבול שיעוי ו
, כוא גרור כיס וגחיו נמוכנ פהפיג מה ו י _ . י א ך P,־ ,ן,י ״ , jji ה ומייחס פש״ת־ו .ם' א ן נ ק הסש״ה זאת ה

;, ממנו נא והכל הכל כולל שהיא ; , , הטומאה כתות הקליפות אפילו ל ר ; ען
ת הנהיה עיכ מ נ כהוא כביכול לפצמו הרס יצר ו

די פשאם א הכל ני להורות נ  נ
 געי ח׳ו הוי כן דאס חיו לקדושתו הון שיר,יה בפולס דבר לך ואץ מקדוכתו

 תופלת ומה נראם למה הדס יצר וכהות הפומאה כהות בריאת ספס1 רשויות
ם יהבאר ננריאהס רי פ הו הבאים ננ וז ד. סי ד ב ק ט מ פ  קידוש ש1ק'ד קידום ה

שת פולטת ב' פל מרמזים שות1קד ג׳ ר׳ל כדודו הארן כל מלא צבאות ה'  קדו
ה מקודש אתת שכל חג ק  ריל דו1כב האדן כל מלא . מהברתה פליונה יותר ב

 מקדושתו הון דבר לך אין ני והשגהתו נניודו מלא כן גס הפש״ה בפולס אפי'
א וביהון .המאמר לפני'[ ונחזור • חיו ״ ס׳ תנ  פוף באין להיות ר׳ל , נ׳שת מניני א

 מפלי* הוא וגאלו א1ה ברוך כפירותיו ידי פל פושה פפולוחיו כל הוא ברוך
אה מתנלה אינה הכפולה שהרי מהפסולה פצמו י פל אלא ידו פל וסתי  ע

חך ספירותיו ס״א ובהון אמר לזה הוא ב  כצמות; נוף שמשלים כאדם אהנ
 מלובש שהוא לטשו ידי סל רק מתראה ואינו נו ומתלבש נו שמתנסה בלבושו

״ו נאמת אשר נו ומכוסה כו  הוא וגלו״ו . גלו״ו נפצמו הוא הוא והפלמתו נ
 פל לא אם השמש נאור ת1לוא יבולים אט שאין בזה והמשל והנלמהו כסי״ו

שי' מכך ידי ה מבדיל כנ  לראות ׳נוליס אנו הככשיח ר,נך במצד ובינינו גינ
 נלו׳ לכנח י1הנל הוא בפששית הככו׳ שכבת נכ,צא במנה וליהנות הכמש ר1נא

טי ההפלה א1ה הכששית כלי השמש נ ג  הכמש מאור וליהטה ליאות כאיא ו
חהו זהרוריי.ו לחורף הי ט מר.ראה אינו נ־ה אים כן כמו , מונן וכמשל ונ  ואי

שג  נגצד כי לנובו שהם נפירוחיו ידי של אם ני ממנו הנאה פסולתו מצד ט
 לזה יתבאר• כאבר נפצה ממנו ולא נשלם הפשלות ת1פ7נו1 מושגות הכפירות

 ליון דקשייר הויא !ח׳נת . ידן סל ומנופה ;סלם הוא כ׳ אהכס״א ונהון אמר
הד מ״י ס ריל . ליין ו ת אפי ס ש כ ה ס המתגלים והאומנים השפלים הם כ ת טל פ  נ

 ב׳ ולומר לחשוב ביה מאים נפרדת הנפולה אין זה כל פם הפולטת בכל
רות שלה סיקר הס הנפי סל ביה ואים נכ  כן לא נפכולה חלק לו -אין נני

ר ס ע' חיו הדנ ס ני הפועל עיקר הוא ביה א׳ כנ  אוחן מקשר הכנתתו נ
ד אותן ומייחד ס י ר נ הנבפ ה!א ברוך פצרו שהוא פד ננו ם1ובח ביניהם נ:  כ

הקשורה כשלהבת מיןר,דיס1 מקושרים הם נכצטחו רו כי צנדיכם צדי כל ופל
ה והנגר,הו נהו ובלי רגתלח ס ששים אינם נ׳ לכפול אפשר שא' נמו דבר ט

וכו' ליון שיר דק ה׳וא א'נתי1 שימר וזהו נגתלת קשירהה כלי השלהבת נח
בכל נו ומקושרים מיוחדים והס בכפולה והמקיר הפיקר רהפלה ית' הוא כי

 כאילו מחניריה חיד דא־פריש מיאן כיל מליגאו דא׳נת ובניין • וספולה פעולה
ש ך אס׳י ף אין להיוח כ' פירוש .נ׳ ך ט ט  השלהניות פנימיית פנימי הוא נ
טא ׳חמצנו תכלית בכל הבלתי הגדול ביה שמאורו הכפירות אורות מתלבש ו

ומספס זה מצד הנה ידן כל פשלוהיו לפטת ממנו המתנוצצים האורות נכח
ד דאפיריש מאן כל זה ס מ,ר1שח פירוש מהניריה ח׳  זו שבספירה ר1הא נ

 ומחלק ומפריש ומקצן זו בכפירה אינו זן שנהכירה האור וכת זו כשפירה אירה
 ת1נפצמ ומחלק ומפליס מקצן גאלו בדולה חפאה חוסא הוא לספירה כפירה בין

ף אין אחדות ך ט  פשוט ה נ שאים להיות כי הוא זה הדבר וספש הוא גיו
ת בתכלית ח ת הפשיסות אח ט הכפי ם מאחדוהו נאצלו ו ט נחותיו שהם הפ
ה אהדותו מסצטת ס פשוס א.ר.דוח כיה שאיס נמו מזה ויוכרח יהו״נ נ׳  נ

 לחלק רוצה וחתה כן תאמר לא דאה פשט אחדות מפצמותו שהם ססירוחץ
 הנדל לפשות כן גה מוכרח אהה לכפירה כפירה נין והבדל הפרש ולמשות
ף אין אחדות נפצמית והפרש  זה ודבר נאנלו מסצמותו הס שהרי כביכול ב׳ה ט
ט שגא יתד ר,״ש מונח מושנם ט פשוט פצקות רק יצא לא פש!פ מפצמות ה

נמצא



Hראשה פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר פור הראשו] שער

>rfth hin ה שא־ס מ<5 לומר מוכרח  אהדות ספ-רותיו ק כמז גשזש עצניזש ג׳
ת ומחלק מקל] אהה ואס פשוס רו  וו ככפירה ל)ינו וו שכספירה מה צימר נכפי

ס קצצה כאלו הרי  מלוקיס חלקיה מכמה ח׳ו מורכב כהוא צומר כ״ה בא׳
 וקציצים וגפרדיס חלוקיס ספירות ממט יצאו כהרי מוה זה ונפרדים וקצוצים

 ניהנם כל ואש ומוח ואבדין שאול היא וו ואמונה כשיט אחדוה זה ואץ מזה זה
ה ס א ני האמונה פיקר אכל חיו תחתיות שאול עד  נסכליה פשוט אמרות כ׳

 אין כו כוחן שאתה וכחינה כמינה וככ: צד וככל פינה וככל הפשיטות אחדות
ה כמי פשוט אחדות רק כוחן אתה הי הנ

ס כמופתים 'אר3מ כנכוכ-ש מורה סכי שהרי עלינו תמשה ואל אמת״
מי • 1יאאי פרי! המורה מספר המדריגה הסכר ונכל מאיה כלוס מדנל אינו יי

ומופתיו מיצירה למעלה יענה לא העליונה הקדושים ספירותיו כ; כמו פשוט אחדיח
הוף אין על ולא כמציאית מחוייג על מונחיס הגס פשיס אחדות כן גס כחותיו שהם

ת שהם דו פ א׳ס על המופתיס מונמיה כן כמו כמציאות ה
גזתוייכ קורא ה׳נוכיס מורה הכנר מה כי שפירשנו פמו כאחת כלן וכה מכלן

קוראיה אנחנו דרכו ולפי דעתו לפי כמציאות הספירות כל וכח ■ כשפ׳ע למפלה
̂ה ירכינו צפי ר.ןא נרןך סוף אין אחדות ככח שצצ3 ;א׳ש ^כקדושה כקנל

י' ׳■ ואחדות כקשור כנחלת קשולס כשלהכת
 ונייחד מזה טמוק ׳וחר טנ״,׳ פל סוד נעמידך זה כל טהודסטך ואחר . כמור

ם נין ריוח ליפן כדי פצמו בפני פרק לו  לכלול המע״ן יוכל למטן הדנקי
: הפרק נשלס והכה משכלו הטנ״ן

הכר,׳ה
 בספירותיו ופוגס המסא סונש יתבאר ממט הגיל מאכריה חד דאפייש מאן פל
ם כמצמות כפוכס הוא ח^ו וחיטא נהם הסוכס פי  פהותיו הס שהרי ו ח א׳

 והתחינה וההפצה הטכודה וסיקר • ה כ אחדותו מטצמות מהנוצציה אורותיו
ר פמו השמות וזכירח כקריאת דו  שאר וכן אדט שד׳י אלהייס איל אה׳יס י

ה למפלה שזכרנו הקדוטיס שמות ת שמות שהס כהג׳ מאפלליס שאנחנו הספייו
ה לבפירותיו הוא והגיבורה התפלה אותה . אליהם הס סקדושים שהשנמת כ׳

הס ,פצמן הספירות שהן לוהשמוח הספירות שהן ליוהשמות הספירות עצס הס
אזרן העלס לנוד; טצמוחו כפרך כ׳ה צא׳ם שהרי הוא בייוך סוף האין שמות

 כחותיו שמותיו שהן ספירותיו ידי טל רק כשס לכקרא כלל כלוי לו אין
קשור כבחלת הקשורה כשלהנת כו ורכוקיס ומקושרים המיוחדים המתכלים

 רק לפטול. כח אין שהשלהכת כמו לטולס יזוז ולא ימוס כל והזק אמין
 פעולה שוס למשות כס לספירות אין כן כמו מקורה שהיא נכחלת כהתקשיותה

 וכלתו כהן המשפיט ומקורן נשמתן שהוא ביה סוף אין נמקורן כסתקטרומן רק
כנזכר ידן על פעולתו וכל הו ומקושרין מ מיווחדין הס ני דבר יעשו צא

 כ] ומפני • כדפיישנו לן ומ״תד לון קשיר ואנת אהכס״א ובהון אליהו כמאמר
 שמות בהם ומזכירין ופיועים ושכהות שירות תחיטת חפלות מתפלליס כשאנחנו
שיפיהיה שמות ושאר אבותינו ואלק׳ אלקיט ה׳ אתה פמו^כרוך כקדושים  הקדו
רחס כהס כווכתינו שהשמות ה ב ספירותיו וקריאת זכירת וקריאתס נזגי

 כו חלו׳ שהכל העיקר והוא כתנאי ורק אך הספירות עצה הס הם הקדושים
ולקשר לייחד הספירות שהה השמות הזכרת עס תהיה הרצו״ה שהכוונה

 קשורה כ־להנת הוא כרוך סוף כאין הספירות שהן השמות וכוונתו כמחשבתו
 המשפעת כנשמה כהם המשפיע הנעלס מקורס והוא כו דכוקיס הם כ׳ ככחלת

 לומר רוצה כמקורו שמזכיר השס נכוונתו לייחד צריך כן מפני הנוף לכחות נח
 לקשרה הוא כרוך כא׳ס יהיה והמחשנה והכוונה כספירה סשס וקריאת זכירת

ל שישפיס שמקורה  שם שוס לו אץ הוא כרוך כיף אין הצעלס למקור כי ג
כי המקור״ העצמי׳ כשמו ולרוממו לגדלו טכל לא כן טל ומהוחו עצמותו מצד

כשס ולרוממו להכד־לו נוכל לא כן סל השנה כו אין כי מקור״ שס שום לו אין
 כא־ס הספירות לייחד הרצו״ה ככוונחיט ולרוממו להגדילו וצריכ׳[ ומקור״ עצמי׳

ס לכוין והמחשבה הסוונה מצד ונשמתם מקורן שהוא ביה ה כא׳  חהו .כ׳
 ^הספירה פח כשמ״הד לימר רוצה גשמה כלא ''כגוף" כוונה פלא תפלה הסוד

ס שהוא למקורה ס הנעלה המקור אז לספירה נשמה שהוא כיה א׳  כרוך א׳
ה שפע כספירה משפיע הוא כ  המשפעת הנשמה כמו העולמות לכל להשפיע ני
ח  הוא כרוך כמקור הספירה ככוונתו ומקשר מ״חד אינו אס אכל כגוף נ

ה רק מתפלל ואינו מהמקור הספירה ומקצן הנשמה שהוא  כח ומפריד לכפיי
ה ס’א ממקור הספירה ה כא׳ס כוונה לו ואין כ׳  המשפיע הנשמה שהוא כ׳

 משפעת ואינה נשמה כלא כנוף לו היא הספירה כח אותה אז הספירה פכח
 כו שאין כיון כלוס לעשות יכול אינו הנוף נשמה לו שאין הנוף כמו כלום לו

ס יסוד כוונת בלא שהתפלל זה כן כמו ממקודר^ כו כתה להשפיע נשמה  כיה א׳
 ולקשיה לייסרה במתשכתו כיון _ ולא כשמה וקראה אליה שהתפלל כספירה
ה אותה עקר כאלי כמקורה ה א׳ם שהיא ממקוי  ואינה כפירס של נשמה כ׳
 קודש שם איזה וקריאוז נזכירת תמיד כן ומל בתפלתו ברכה שוס לו משפעת

 הנעלם המקור כיה כא׳ס ולקשרה ל״חדה כמחשנחך תמיד תהיה כפירה שהוא
 לקראו נוכל לא אורו ועוצס לנודל הנעלס מקור ואוסו ב׳ה ככאותיו המשפיע

 נו אין ני ומקור״ עצמי׳ נשם הודו ולספר ולשבחו להללו נוכל ולא שם גשום
 והדנור שהזכירה כאופן ספירותיו זכירת ידי וטל ומחשבה ככוונה אס כי השנה

:ראשך טל ׳;וצזו ברפות ואז בא׳ס והכוונה והמתשכה כספירה והאמירה
כ ה ע׳ הכה׳

ק ר ח כי ראשון כפרק שהודסנוך אחד שט פ  כאחת פלס כח הספירות נ
 ספירות עשר שהס כאופן כיה איס נכח כלס וכת כלס כת וכאחת

 נכללה ספירות עשר מאלו ספירה וכל ידן על פועל כיה שא׳ס כחות פשרה
 השוה כאחדות כלם כי ח׳ו וחלוק ופרו־ קצו] כהס שאץ כאופן כתות מפשרה

 עוד להודיעך לצו יש לסוכה שווין וכלן כזה יש שכזה ומס בזה ים שכזה ימה
 יותר קלקלנו טתה כ׳ ולימד לחלוק דין לכסל יש זה והוא מזה טמוק יותר עטין
 שכלן לומר ספירות עשר כין מתקנים םה״מ מה פי מתקנים שהיינו ממה
ה ים שכזה ומה התות מעשרה נכללה אחת שכל כמה לסונה שווין  שכזה ומה נז

 אחר כי זה והוא פצמה בטני וספירה ספירה בכל סחתם הקלקול נפל כו־ יש
 כעצוליס כמצו״ר מחולי,וא פחות מטשרה נכללה טצמס כפני וספירה ספירה שפל
 חיו עצמה כפני וספירה ספירה ככל ופרודיס וחלוקים קיצוצים עשר יהיו א'כ

 שהה לומר ספירות כעשר מתקנים שהיינו מה כי מהתקון יותר הקלקול והנה
ס כחוס עשרה אתת וככל אחד בעצמות ודומים שיויס שכלן מפני כאחדות מי  יו

 ישוב המספר גדר עליהם עול’ שלא עד שכחכרחס פחות לעשרה ושווים
 עשרה ספירה בכל שהרי עצמה כפני וספירה ספירה כפל חחתס הקלקול

] ונשיב ח׳ו קציציס עשרה וספירה הפירה ככל ק אם מחולקות כמות חי  ונ
 שנעצמות לומר מעשר נכללה אתת כל כפירושינו כוונתיני אין כ׳ דין לכטל

 הספירה העצמות הוונסינו רק הדכר פן לא ח׳ו מחולקות פחות פשר הספירה
 ובחינה ענ״ן וכאיזה כה שתביט צד ובאיזה פינה ומכל צד מכל פשוטה אחדות
 כה שיש שאמרנו ומה .פשוטה אחדות ;מור אחדות רק תנחן לא בה שתבחן
 כוונתינו אכל מחולקות כחית י' ספירות י' כללות חימא לא הכירות י' כללות
ה יש כפירות י' מאלו ואחת אחת שככל ת י' כל פעילות כלליה לפעיל כח נ  הפירו
 אחד ככח אפשר איך לפאול ואין . אהד נכח יפסלו הפעולות וכל והיפוכו דכר

ה הי שהרי . חלוקית פעולות כללות לפעיל הנ
הגופני הגשמי נאדה ח-צא כו !צא כ פיי: מעיקרא כי חשאל:׳ זאל

השכל כו שהשפיע כמה ה הב שחננו ,ךןןp ן,ך5
 פשוט אטד כת שהוא הזה השכל הנה וסנייפ טפיוה נכל כחוש ע:־פ נאמת שפט
 ונשכי' וחילוק פירוד וכל' רכוי כל' נישיט כפנוי הפעמיס אנרס ספר שאמי וכמו

להשכיל כת י'ו יש נראו שחננו הזה ״ל'״ ?י='א 1’א ״“י ״׳־־'° י" J י י 1 , , *
-1, טט ופפירט פפייה שנפל כשות עשרה אלו כי  ״ ,,
עד לעשר מעשר שרישגלנל■( נפוו אהד כח m נז מעשה טרישגננצ•( נפוו חהל ־י ח״ישה חפירה א

 מלאכת וכל אפייה טתינה קצירה זריעה ,;!ף ישנא,■ כאשר הכל-ש נלשי עד טוף כלתי
לכנית נכרים צידפיס מעשה מחשכת פצהיט ע׳כ ;כסיר מ פרק

 נחנלו כלט שכפולה מלאפה וכל לסחור
 אין פד רנות פעולות שהן אמ׳ם האדס שכניף הפשוט האחד מהשפל והתנוצצו

וק■* הפן כל הארה הכניף הפשוט השכל ידי סל ונעשיה נפעלים כלם מספר
א י' של שהפעולות דיחטלה יא־ אלה׳ נחי! אסשד שזה להאמין ואומר ח פי כ

ככח הה הטעילות פל שכללות חפלית יאין מספר אין פד רכוא פעולות הפועלים
והוא מזה עמוק יותר מטין על פיד נפמידך זה שהודטטך ואחר * אחת כסירה

מי כי זה  אחד וככח אחד כת שכלה אחרי׳ כ׳ פליט חחילק דין הנעל יאמר א
 למה עלינו יקהה כעולה פעולות מיני כל לפעול תוכל וספירה ספירה שככל
וכיד נעולה כעולית מיני כל לפעול אחא ספירה שככח כיון ספירות י׳ האציל
ומה אחד פח שכלם ספירות עשי שהם כדירינו הוא ק שאה סליני יקשה
כאחדות צד מכל פשוטות אורות רוהניוא והס כזה יש שבזה ומה נזה יש שבזה
ל״נדיו מקום ולא אויר לא שה ואין כטצמוחם שוויה וחבוק דיבוק קשור אהכה

סיים ומאיזה צד מאיזה קשה P אה המשפר עליהם שיפול עד ולחלקם ביניהם
מהפר שום כהה ה״ך אין עאה כ׳ ספירוס עשר שהס אותם מ״חשיה אנחט

] ונשיב .אחת ספירה אתדות רק חי  וקישיא פ־רכא דדי-יא אטיקרא ני לזה ונ
 יחיישכי אחד ותרי] ו״תשיכה עלינו החולק דין הנטל קושיוח משני חזקה יותר

 נאצלו למה נכלל כסייות סשר כל סיקר לדעת שנחקור שראוי זה והוא שלשתן
הם העולמית וכל הפעולות וכל הכחות כל לומר מוכרת אתה כרמך על *ר׳ ש

ה ה א מכח נאים ם יכר׳^ קשה ואיה כ׳ יאציל ולא הסולמות כל כיה א'
 ׳ח״שכי זו כקושיא תשינתינו והס יאציל לא אחת הפירה אפילו כלל הספירות

 נולכי כנלך שהמאציל להיות כי זה הוא והחשוכה . סלינו החילק קוש״וח כ נ
קי המלכים  הוא כריך יכויצתו תכלית ובלי נכול כלי קן כלי נדול ית כחו ה ה
 היל"' חו’מ ולהמציא להסיכ להשפיס טיכו וכמדת חסדו כרוב עולמות כבריאת

 ולהמציא ותכלית וגבול קן להס שיש עוצמות תכלית וכלי ננול כלי קן כלי שהוא
הכלת׳ ההשיס נכחו כזו נריאה ולכרוא הנד,-ר,

,,j הנמנע כחק הוא וניול תכלית נטל
 ההסכמה כפי ויתעלה יתכרך אלוה נחק איחש לבמציא לטס ונ1■ יוחד :־.יי חטליס נעל

 פת אלא יצא לא פשוט מכת המונחת יחגאר זה ני הנציח נעל נצח־ כחט עיהיס
 רק יצא לא תכלית בעל כלתי ומכס פשוע “טג־ ע׳כ נ עצמי ננ;׳ נניק לו

ה ד׳ נ זי להיה הנה תכלית נעל בלחי רח ר
ז ומסעם . יי י י , t^' ז הנאצל" להאציל 5 , י ___________ ח׳ו לינזי יח׳ חנו־ נהק השרון ה1 .׳[‘וו

ת ש^ס ק;״ןעןש ^ היא זט נ< (/<;!יגמנע ׳;!ל טאיט ח פ ס ש שהנא.- הנה כי . נ
כפי הכלית נעל וכלת׳ פשוט כחו ויחנק■ יחטלה נהקי השרון אי:כ יטנמנעום

 אלא יצא לא מפשיט המונחת ההסרמה לא ני וטיכילח נכח נגדי ניסלים אינש ני
רק יצא לא תכלית נטל ומכלתי פשוט נפכיש כ;י על יחנין אלק׳ נינילח ׳חיאר
״ ,,,,j ל, ,.f,, ,ן מכח-^ ט, נליז נ ״ רד ז פ, ת חס, נ א הנ

ן7 ד,(מ;עןח מן היא כשכל אצל ׳עייר שצא פני מאח למטה אחת מדריכה נאנילותו ן
המאציל



ראשוז עשר־פרק הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
טל

ה המאציל  1ולנ שמזר יהיה לג! שהוא ה־ייר שוה משל נמדרישת הוז) ל’5המא ט ל
ה והמילה המאציל ״ נמדרינח והסנ ג י  זה הי אחד ונמקוה אחד ונעח א״י י

״ ״ שחור הוא אם ט זה מגחיש והשהל אפשר אי 1.
לא לנן הזא אה זפן לבן להיווז יוכל לא היא והנאצל האג חס חשינות
מסונג העלול הנאצל  וכן לזה זה הפכיים הס כי שחוד להיות יוכל גמדרינח ממנו ה

 ננוה מר ג׳כ ויהיה לעמק יהיה ההר זה שנאצל הנס הנה ר.אנ נטרך הנו יחס
• , ,j!, jj, מן הוא אחד ונמקוה אתי ובעת אחד נרגע ׳
איוו הר היא שאם זה מכחיש והשכל הומגנו 1 .

ל הרנה יש וכן הר אינו עמק הוא ואם עמק לי' י י
ה המאציל חחח נופלים שאינם נמנעוח שנקראים דניים ומטפס זה מצד אשר נ׳

 להמציא מהם אחד ג׳כ הוא וזה היכוצח גדי חכליח לו אין עצמותו שנערך הנס
נכחו גנול ובלתי חנל-ח בעלי נלחי מכח נ־ה המאציל נערך תכלית לו יש ענ׳ז

 נבול יבעל חבליה בעל שהוא עול: השגוע
מדר !וא הוא ל שהראצ חפלית ונעל גבול נעל ני הנענע מן הוא גת נ

ובלחי נבול נעל מבלתי ענייניו בכל היפן הוא היא היא והנאצל האג יתס כמדרינת
 הבלחי ענ״ן ויבין שידע למי תכלית נעל והנן הנן יחם במדרינת הנאצל מדריגת

j״, ונעשה«מכח עלול שהוא אחר f איו כן ואם חכליח נעל ובלתי נבול נעל ,)יכן 
״1 ״ ע היפו אל מפיפן יצא , אהד ובעח אחד נינ

ת כול א להו ג ל ד פ גשמי עולם חכליק ונלתי גנזל מנלתי להמציא נ
זה מכחיש זהשנל תכלית ונעל ננול נעל ™ ותשיכות נמדריגח היה שאלו
ידי על אס ני היכזלח בתק זה זאין נעצמו האב הוא והיה כן נקרא היה
 :נסמזו יחנאר באשי השיולשלוח למעה לירד הנן הוכרח כן על אשר

 ומסעם זה מצד הנה האר ממדרינת
ה מדריגות י' זה כדרך שירד לו^’ר^צ ז

 מאציל נהיות הראשונה הכסירה שחזרה נאופן מזו זו ספירות י׳ שנאצלו
 ספירה וכן ראשונה להפירה נאצל נפשית והשנייה סמנה שנאצלה שנייה לספירה

 נאצל נעשית שלישי וספירה שלישית לספירה מאציל להיוס חזרה שנייה
המדריגות ירידת הנה מדריגות י' פד המדריגות ירדו וכן■ שגייה לספירה

ה הוא הנאצלים נאצילוח ידי פל כי תכלית ונפל גיול נפל פולס להמצאת הסנ
מדריגה ממדריגה למסה מדריגה למטה המדריגות וגשתלשלו הנאצלים שנחאצלו

 הספירה דהיינו שהעלות ועלול פלה סוד שהוא ונאצל מאציל נסוד מדריגה אתר
 הספירה נערך ותכלית גנול לה יש טנ׳ז עצמותה נערך תכלית לה פאין הנס

ת ירדו וכן ממנה ■שלמעלה ך כמדיינ ך, ^ ף

f ’f " ־ספיד־ את משגת ממנה' שצמעל־ הספיב־ ני ״
 אח ומגנלח מקפח שםיא נמצא ממנם שלמטה ממדריגנז שירדו עד מהס שלמעלה
 הספירה אנל נידיעחה ממנה שלמטה כספירה כריאה עולמות שהם לנגראיס נאצליס

 הספירה אח משגח אינה ממנה שלמטה לטצרים מהננראיס המדריגות ירדו וכן
ך״ ירדו וכן י־צירה טולמות שהס מדרי עלמוח השנח שיעור כט יק ממצה שלמעצה ה

< 1 L ! כאשי ניזיעחם אוחה וענרלח מקפח ו>נכ1 _ -___״
 : הנאים נשערים וה עניין סוד ׳חנאי ^ עולמות שהם לנעשיס ־מהגוצריס

הנהיה ע׳כ פד המדריגות ירדו בעצמה בעשייה וכן
רנוי כחם נתמפס המדריגות ירידת בנ

 פצמותס ונערך מהס שלמעלה מה כפרך ממש ותכלית לגנול נוחותס שנאו סד
 כל כעשייה בריאות שתמצא פד המדריגות ירידת לרוב כחם נתמעט כך ושל
שהוצרך החשוכה היא זאת אנד לילה ונין יהיה לילה שנין כת חלוש׳ כך

ה הקדוש האצילות להאציג  זה הוא שתירצט זה ותירוז תשובה של העניין וכלל ב׳
 נפצמותו ב׳ה א׳ס כת הפשוט כתו הגדול פחו מעצמות הננראיס כל היו אלו כי

 מנאצל ופל׳ול ופי׳לה ונא׳צל מאצ׳יל כסוד המדריגות ירידת השתלשלות ס׳י ■ולא
 שהוא פשייה עולם שהוא הזה סולם לנטישה ומנ׳וצר לנוצר מננ׳רא לנכרא
 של ספולתו ני מפני כלל נמצא היה לא ונטל שיפור לכתו ויש ותכלית -נגנול
 ונלתי תכלית ומכלתי גטל ונלתי תכלית כלתי הוא בעצמותו ב׳ה א׳ם מאציל

ק •צא צא גבול כ גכול ונלחי תכלית כלתי י  כמה כירידת להשתלשל הוצרך פ'
תויז יתיישנ בעצמה החשובה ונזאח פירשנו כאשר מדריגות יכמה  יפיל איך יי

ב וגס ניניהס לחלק המספר סליהס ת״נ  החולק דין נפל לי\ש״ת טעס שאין י
 טתן השכל ואץ קוש״א אינה מפיקדא הקיש״א כ• פשרה הוצרכו למה עלינו

 ולהסיג להשפיע מדתו המלכים מלכי מלך שהמאציל להיות כי זה והיא שיקשה
 הגדול מכתו שהמציא במה י לנניאץ הסיב כטוב מדתו שמצד וכמו לנכראיו

כלי גטל בלי סוף. נצי קן כלי שהוא
י ונטל וסוף קן בעל שהוא סולס תכלית .’י , , , נעל עולם שהמציא שמה טוט מרס עניין , < " .

^ P' , נפני יחנאי ומכליה וסוף וקן גטל י
נ .עצרנו אפילו גנראיו לפיני לגלות לננראיו נגה׳ה ע'

אלהותו השש״ה נטילס לשפליס,שהס
נ שזהו רוממותו וגודל ' ט חסדו מרדת נ  לנבראיס אפילי לגלות שרצוט וטי

ח תלושי ג־פניים גשמיים שסלים  גודל ותכלית ושיפור וגטל וסיף קן נפלי נ
 יהנו הגשמייס השפלים שאפילו נאופן מלכותו יקר ותפארת ורוממותו אלהותו
י מזיו ווחפדנו ט לקנל אורו וישיגו שכינהו או  כי ידוע הוא והנה ונפימתו סו

 האצילית פולם שהוא הגאצליס האצילות מצד הוא לניראיס שמתגלה אורו ■נצו׳
 פלמין כהון לאגהרא שאמר אליהו נמאמר וכמבואר כדפירשנו הספירות טולס

ט׳ אתכס״א ונהון דאחגל״א וסלמץ אתגל״א דלא סת־מין ק כדפירשט ו י פ  נ
ס נפצמות כי משם יפויין לעולמות מאיר הוא הספירות שסי׳ יאםון ה א׳  נ׳
 נתגלה לא אלו זה ונעכור זה מפעם הנה סס כדסירשנו גלוי אץ אורו לטדל

אחת בססירה רק לננראיס רוממותו
ל ז נתר^לנדו כספירת י׳ . ן הרונ הנ . .I ^ i  i  . W  .  I . . סי ידי על . אשילו (גדיא ג׳כ יגול לנוו נ

פגליח ונעלי ננול בעל־ שהם עפיים טולנזוס ^ ׳
המאציל נערו סנליס נעל הוא שהכתר מצי וכאלו ה נ נמאציל ומתייחד ׳מתאחד

שנחו הנס יתבאר כאשר לו שוה היא עולמייז ייי על לנייא נ־ה המאציל יכול ביה
ל' יי ״יל־י' ייייל' » ל,' ״ טל נפלי פעולות לפעול י תכלית נ ונפל'

. V ,1 .1 1 ־ הנה׳ה ע׳כ עפיים: יצירה נריאס
ה נ המאציל בערך תכלית לו שיש מצד

 קולנתו מפצי תכלית נעל הבלתי אירו לגודל להשיגו בננראיס כת אין עכ׳ז
ה המאציל אל  כדי ש'כ אשר אתת מדריגה רק כיה מהמאציל ירד לא כי נ׳

 מדריגה וירד מנתר חכמה להאציל הוצרך ורוממותו אלהותו לניראיו להראות
ס כת ואין גדול אורה פד״ן חכמה וכן שנייה  היא קרוכה כי להשיגה נננראי

ה למאציל כ מדרינות נ' רק המאציל פני מאת נסעה שלא ב׳  להאציל הוצרך מ'
 לנאצל, ממאציל המדריגות ירדו וכן שלישית מדריגה ירידת שהיא בינה מחכמה
 ואלוהותו ורוממותו נדולתו מלכותו השגת שם כי מלכות פד לנאצל ומנאצל
ת' ואדנותו  וירידת בהשתלשלות כי ויתעלה ית' חכמתו שיפרה שכן ויתעלה י

ת' אצקותו גדולת כהשגת הנכראיס ויתעדנו יהגו מדריגות י' פד הספירות י
פציהס יפול איך החולק דין בעל קושיית סלינו יקשה לא מפתה והנה ויחפלה
 יש שכזה ומה כזה יש שבזה ומה בכלה אחד וכת נאתדות שהס מאחר המספר

 שפיה דהשתא ומקום ואויר גשמיית מכל סשוסות טהורות שכליית כלם והס בזה
 ותכלית נטל לו יש העלול כת שהוא הנאצל שכת מצד כי מהפר נהם שייך

שהפלול סד נכחו מקיף ויותר גדול יותר הפילה שכח המאצילה הפילה נסרך
שווים הם הכת ומהות ואיכות שנעצמות הגס הנה ממנה אחת מדריגה ירד

ה יש שנזה ומה שכליית כתות ר׳ל שכל״ס כלס הס שהרי  יש שגזה ומה נז
ה מדריגות פשרה שירדו המדריגות ירידת מצד מספר נהה ש״ך פכ׳ז בזה  ז

תי שפרי קדושות מפלות פשר סתס מזה למפה ם נאצל כ  חכמה כן וצא מא׳
ס נכח מכתר נאצלה חכמה כי  בינה כי בינת כן ולא מכתר נאצלה חכמה . א׳

ס ונכח כתר נכת מחכמה נאצלה  . חשד כן ולא . מחכמת נאצלה נינה . א׳
תי ונכח חכמה בכת מנינה נאצלה חסד כי ס וכנח כ  מבינה נאצלה חסד .א׳

ה כן ולא ר ט ה . נ ר ט ה תפארת . תפארת כן ולא מתסד נ ר ט  כן ולא . מנ
 . מהול יסוד . יסוד כן ולא .מנצח הוד .הוד כן ולא , מתפארת נצח . נצח
 יפול לא ונס ספירות לפשר נמנים שהם מדריגות י' הרי . מלכות כן ולא

 כל לפעול יטצת אחת וכל אחת כח שכלם מאחר החולק קושיית פליט
 אחת ובשפירה אחת ספירת רק יאציל לאי ספירות י׳ שפוסלים הפטילות

א שיכול ק הוא אמת העוצמות כל ׳נרא ח  להיות אנל אתת כספירה לנ
ט שמדת כ שזהו וגדולתו אלקיתו להם להתגלות לננראיו להטיב סו  ממרת נ'

 וראה ורוממותו אצקותו ותכלית גנול נעלי נשמ״ס לשפלים לגלות עונו
ת' בחכמתו  גדולת שירד לא אס אלקותו גדולת הנבראים שישיגו אפשר שאי י
 מתוק אור החזק אורו להם שיהיה באופן למפה מדריגות י' כניכול אלקוחו

 י׳ לרדת הוצרך כן מפני וגדולתו אצקותו וישיגו ממנו שיהנו מנושס אור
 גירירת נתכמתו ששיפר ליוצרו תומר היאמר ופתה ספירות י' ולהאציל מדריגות

 . אלקותו גדולת וישיגו שיהנו נאוסן לננראיו מתוק אורו יהי מדריגות פשר
ת משר בירידת למה לו יאמר אמור ה והוא נאחד לו די הלא מדייני מ  מ

ת הנורא שהרי ב׳ת מכוראו יותר להתחכם רוצה כאלו הזאת בשאלת  התחכם נ׳
ס להשיג כדי שיסדה וחכמתו בחכמתו  למסה לירד צריך אלקותו הניראי
ד מדריגות פשר בירידת כביטל כתו ולצמצם ס  למה שיאל והוא ועלול פילה נ

ה והוא כאחת די כ׳ זה לו מ פשיתג׳ למה לאר אומר הכן כאלו זאת בשאלה מ
חי אלנע נידיס עשיתני ולא אצבעות פשר יס7ב אביא עיניו להאיר והנה . א

־ זה פנ״ן פל אחד משל  קורדיווארו האלקיה איש מסה ורבי מורי שכתב מ
ה המשל הקדוש בפרדם ז׳ל תו בזהרוריתו השעש אור נז היי  נכנס ותקפו ונ

ר אל להאיר הכית חלונות דרך חג צדדיו וצדי צדדיו לכל פנימי הכית פנ מ  ו
ח איש אץ השמש אור חוזק בהירות ופוצה כהו שפיניהם פד שאתו יוכל נני

ב אורו כ׳ השמש אור אל מהנים וחשכו שס לפשות שהוצרכו עד ופצים י
ח סששית של חלונית הנית אל השמש זריחת נמקוס טני  השמש שיאיר באופן וז

ת מנר אל טששית תלונות דרך  תותצת בנית העימדים אל וישיג פנימי הני
 האיר נמחק כי הנם וגבורתו ותקפו השמש בהירות ומרוב היזק ולא האוד
ת אל ירידתו פ׳י קצת ונתעלס נסתם ני קצת לחולשת סכ׳ז הפששית דרך היי

חל כי אור ונחוזק שני פעש־ת ופרוכת למסך עוד צריכין כבית הסומדים נ
 פד מד׳ וכן ד׳ פד מג' וכן ג׳ לעששית טיד הוצרכו ממנו ליהנות הוא סד״ן
א ופתה פשר ט  למה וישאל סששית דרך המאיר מאור ליהנות הבית אל איש נ
ה־ כוודאי והנה מפשר פחות או יותר ולא פשר האלה העששית מנין היה ק  נ
 חלונות שענין אחר כי זה שאל וששותו שתייתו מרוב כי לו ונאמר שיניו אח

 הדואים לפיני מנושה אור מתוק אור שיהיה כדי האור את לתקן הוא הפששיות
 ויזיק אורו מרוב הרואים פיני יחשיך עששית פשר ממספר יתמעטו אם כן אס

 מחוקת יושג ולא האור יחשוך משרה מהפר פל יותר פוד פליהה ירבה ואש להם
כניי האור לתקן אלא p הפששית בעשיית הכוונה היתה ולא הרואיה אל אורו

אלא הבהירות מרוב יזיק שלא ונס שאפשר בהיר ביותר ממט ויתפדט שיהט
 להאריך צריך ואין ממצמו מוכן המשל והצה מטשס אור מתוק אור שיהיה

 בהשנות פינינו יאיר •המאירות אכפקליראות פשר םפירות פשר ס״י כי כביאורו
ת' אלקינו חכמת כן ששיטרה אלקיט גדולת  ויתפרע שישיגו נביאיו לטובת י
ה נדבר אלא זו קושייא נטניין לפלוק דין לנפל אין זה לפי והנה סא™ ויהט  ז

 מדריגות י' ירד למה זה פל ספם לשאול שאין הוא אמת דץ הנפל יאמר ט
 אין ובודאי אלקותו לגלוי צריך שכן ויתעלה יתברך חכמתו שיפרה שק מפני

 .ופליו התכמס סצם הוא והוא חכמה יתו ה׳ כי ית׳ הטרא חכמת פל להתחכם
אחר מצד וחזקה סצומה קושיא לע ישאל אנל לגרוס אין וממט להוס־ף אץ

א מ ו



uשני פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
טל

 ית' חכמתו כי לי אומד שאתה rr לנו ומהיכן מאין האומר יאמר כי וה והוא
 . rr מגלן ספירות י' האציל ולכך אלקותו נלוי יהיה מדריגות י' כירידת שיפרה

 כירידת או אחת מדריכה כירידת דהיינו אחת כספירה שיפרה חכמתו כאמת שמא
 המדריגות מספר. ולפי אלקוחו גלוי תהיה מדריגות מפריס או מדריגות תמס

 פשיפר רואיס אנחנו ומהיכן ומאין הספירות מספר יהיו כן ית׳ חכמאו ששימרה
 היא קכלה אם והקנלה התורה מצד הוא אס אלקותו גלוי תהיה מדריגות בפשר
 דין לכטל ונשיב לי ויאמר ויורני ויסכירני ישכילני והסכרא השכל מצד אס <קכל

 נתנה לא אפילו כי והספרא השכל מצד הוא וגס והקכלת התורה מצד הוא <י
 ספירות משר שהס להאמין מושכלות בראייות ויכריח יוכיח השכל והקכלה סחורה

 והוא פצמו בפני סרק לו נייחד בקצת המניין שיאריך ולהיות יותר ולא פחות לא
 וכראיות והקבלה התורה מן ברורות כראייות הצורך כסי נו נדבר ושם ד' סרק

: למניינינו וגחוור ומהסכרא מהשכל נרורות

ה ה־ הג
 לאו דאי וו״ל מה׳והר ראייה לנו יש אלהותו לגלות כדי היה שהאצילות שאמרנו מה

 לא אלו ר׳ל כנודו הארן כל מלא יתקיים ואיך ליה ישתמודפין איך נהוריה אתפשס
 לא נ״ה אורו לגודל כי אותו מכירין היו הספירות'איך אוראצילותיושהר והאציל החפשס

 עצמו כפני בפרק עוד יתבאר וכאשר למעלה ביארנו כאשר אותו להשיג יכולין היו
 פשייס במולס ר״ל דייקא נארן ר״ל כנודו הארן כל מלא יתקיים ואיך שאמר מהו
 כבודו ולהכיר להשיג שכלם אור בהשגת תלושים תכלית ונפלי גנול נפלי שהם

ח הארץ כל מלא שאמר הפסוק מקוייס היה ולא ויתפלה יתברך  שאפילו כנו
ז אי כ לנו גילתה הסוד ווה אותו משיגין משיית עולם שהוא נ  במסכת המשנה ג׳

תחה  במאמר והלא לומר תלמוד ומה הסולס נברא מאמרות בעשרה לשונה אבו
 שגנרא העולס את שמקיימין לצדיקים טוב שכר ליתן כדי אלא להנראות יכול אחד

 בפשרה שנברא הפולס את שמאנדין לרשעים פורענות וליחן מאמרות בפשרה
 מבאר משנה של פשועה כי בקושיות נאריי לא להאריך שלא והנה מאמרות
 ספירות נעשרה ר״ל העו״לס נברא מאמרות בעשרה וה והוא עניינינו ומפרש

 כראשית במעשה הסכרין מאמרות שהמשרה חן ליודעי כידוע העולם נברא
 א״חד במ״אמר וה״לא לו״מר ת״למוד ומ׳ה ספירות עשר הס עולס בנריאת

 בכתה אחת כל שהרי להכראות יכול אחת כספירה והלא ר״ל להנראית יכ״ול
 ומחרן ספירות י' האציל ולמת העולמות כל ידה סל ולנרוא הפעולות כל לפעול
 כו' לצדיקים סוב שכר ליתן כדי מאמרות י׳ שהן ספירות בי' הסולם נברא שלכך

 ואלקוחו גדולתו מכירים היו לא אחת בספירה הסולמות בריאת היה אלו ר״ל
 סוב שכר ימן למה כי לצדיקיס סוב שכר ליתן מקום שום הדין מצד היה ולא

 לעשות כלי פושה אינו פושה שהוא הטוב שהרי עוב פושה שהוא במה לצדיק
 שהוא ומה לאו אס למולס אלוה יש אם יודע ואינו משיגו אינו שהרי בוראו רצון׳

 כוונת בלי טוב מזג שהוא שלו החומר מצד ומ׳גו טבעו לעי עושה הוא מוב פושה
 יודע ואינו בוראו משיג שאינו רע העושה הרשע וכן בוראו רצון לעשות מכווין

 שעשה מת על יענישנו למה ית' אלקותו גדולת מניר ואינו לעולם אלוה יש צם
ע  ואין מכירו אינו שהרי פניו טל אלקיס פחד נפל לא כי יתיירא ממי כי י

 אלוה שיש יודע אינו אס כאן שייכת אזהרה ואיזה מזהירין כן אם אלא ®נשין
 עשר מאמרות העשרה שהם מדריגות עשרה האצילות שירד עתה אבל לפולס

ת' ממשלתו וגדולת ואדנותו אלקותו שיושג באופן העולס נברא שבהם ספירות  י
 רצון לעשות מכווין בכוונת צדקתו על להוסיף וכח אומן יוסיף הצדיק דחפלת

 לשלם בצדקתו טוב שכר לצדיק שיתן נותן שהדין הדין מצד מקום יש ואז בוראו
 שהאצילות ור״ל מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמקיים פעולתו שכר לו

 וישינו הארן בכל כבודו וגדולת יתברך אלקוסו לגלות כדי היה עפירות עשר
 ואיך ליה ישתמודעין איך נהורא אתפשט לא דאי סוהר כמבואר ואלקותו גדולתו
 אלהיו אח ומשיג זה מקיים והצדיק וכדפירשני כבודו הארן כל מלא יתקיים
די כמשנה שאמר הוא וזה סוב שכר לו ליתן ראוי כן מפני עצותיו ועישה  ליחן נ

 שמשיגין ר״ל מאמרות בעשרה שנכרא העולם את שמק״מין לצדיקים שוב שכד
הס להשינו כדי ספירות עשר שהאציל ית' ורצונו מחשכתו ונוקיימין אלקיהם את

כעשרה העילס נכרא לבעלה ולא לתנם שלא כאופן אותו ומשינין זה עק״מין
 כעשרה שנברא העולם את שמקיימין שאמר הלשון שסיר ידוייק ונזה מאמרות
 שהפולס עתה כי לרשעים העונש ראוי הדין מצד כעצמו הזה ומהפעם מאמרות

 מתגלה הארן ובכל וממשלתו ואדנותו אליוחו שיושג באופן מאמרות בפשרה נברא
 ואינו ט למרוד מכוין והרשע וסונים רעים צופות ה׳ עיני טקוס ובכל כבודו
 בפשרה העילס נברא ולנעצה לחנם וכאלו ויראתו וממשלתו גדולתו להכיר רוצה

 יש כן אס הבסלה שהוא מזה גדול יוחד עוצם וניטול איבוד לך ואין מאמרות
 ■שנברח העולם שמאבדין.את לרכסים פורענות ליהן נותן שהדין הדין מנד מקים

 העולם את סמאבדין לשון'המשנה שפיר ג"פ ידוייק והשתא מאמרות בעשרה
ק לנמלה שהוא מזה גדול יותר איסד צ־ שאין אריכות שסיר p נס ידוייק ו

שננרא העולם את סמקיימין הרשעים ואצל הצדיקים אצל לומר שמאריך הלשון
 לקצר לו היה כי מאמרות בפשרה שנברא העולס את שמאבדין נואמרות בעשרה

 לרשעים פורענות וליתן העולם את שמקיימין לצדיקים סוב שכר ליתן נדי
: מאמרות בפשרה שנברא אתד כל אצל לכפול לו למה העולם את שמאבדין

הגה״ה מ"פ

 לירד הוצרך שהאצילות מאחר . ולומר לתלוק דין לנעל פה פתחון ואין
אלקותו השגת יהיה מלכות שהוא פשיריא שבמדריגה באופן מדריגות י'

 הוא השאלה זאת נאצלים לעשר צערך’ ולא תחלה מלכות יאציל א״כ ומלכותו
 מלכות אצילות רק היה לא אלו שהרי . נחר הייט מלכות דא"פ גדולה התייות

ה״ט המאציל פגי מאת אחת מדריגי! רק מלמח ירידא היה לא א״כ לבדה  ו
 מלכות של עניינו וא"כ ב״ה המאציל פני מאת אחת מדריגה רק ירד שלא כתר

 במה שם שנוי רק ביגיהם והנדל הפרש ואין אחד עניין הוא נתר של ועניינו
 שתהיה אחת ספירה יאציל קשה אינה כן ונם מלכות לשם כתר שס שהחלפת

ה כי סאה שהיא ממה למטה מדריגות י׳  ההסכמה כפי הנמנעות מחק הוא ז
 עילה שבין מה רק הנדל ניגיהם ואין פשוש אלא יצא לא מפשוט המוסכמת

 פה פתחון לשיאל ואין לפילתו טלול שהוא במה אחת מדריגה ירידת דהיינו לסלול
 בעילתו שהוא כמו נעולס הסעילות כל לפעול בפלול כת שיש מאחר ולומר לחלוק

 כאופן עילת! נערך חפליח לו יש שהעלול מה לק לעילת! העלול בין הנדל א'ן1
 ספירה שכל ספירות לעשר נחלקים הס זה ונדרך מהעלול חזק יותר העילה שנח
 כלל ניניהם הנדל שום אין זה הנדל וזולת ממנה שלמעלה מספירה עלילה היא
 לסי וא״כ נזה יש שבזה ומה בזה יש שבזה ומה באאדות פשוש אור פלס רק

מה יקשה הזאת הנחה  דין זו לכפירה ומכניס קוראים שאנו ויחלקו. יבדלו נ
 וזו רתמים וזו רשה דין וזו קשה דין וזו רחמים זו ולספירה חסד זו ולספירה

 אינה זו שווים כלם וסמולתם פצמותס כעניין שקרי כלס וכן גמורים רחמים
 יותר מאצילה רצון לפי חסד של פעולתה ויתגלה יתראה אחת בספירה כי שאלי:
ס הספירות ונשאר לה הסמוכה מחברתה ויתגלה שיתראה ממה  אואה הסונני

ס נתכד נכללים כלס הספירות שאר ונס לה הסמוכה חברתה שנס אע"פ כי  ע
 ממאצילה עליה שנתמנה מספירה אלא מתגלית אינה חסד של פעולה זה כל

ה עניין סוד יתבאר כאשר נגלה חסד פעולת תהיה ידה שסל ב״ה  ו' נשער ז
 מאצילה רצון לפי דין של פסולה ויתגלה יתראה 'אחרת בספירה וכן .י״ד פרק
 חנרתה שגס אע"פ הספירות ובשאר בחברתה ויתגלה שיתראה ממה יותר נ״ה

 דין של פעולה זה כל סם דין מן נכללין כלן הספירות שאר וגס לה הסמוכה
 הדין פעולת תהיה ידה שטל סליה שגתמנה זו מספירה אלא מתגלית אינה
 פתחון ואין זה נדרך הס בשמותיהם חלוקים שהס הספירות שאר וכן . נגלה

 עצמה בפגי אחת כפעולה מיוחדת אחד שכל מאחר ולומי לחלוק דין לנפל פה
 מהמשל ראייה ואין • מחולקים עצמותם שגם אומר אני אף בעעולתס ומחולקים

 הפעולוס בל עושס הוא נאמת שהשכל מפני למפלה האמור האדס שבגוף השכל
 בפעולתה ומחולקת עצמה נסני בפסולת מיוחדת אחת שפל הספירות אבל

 מחברתה מחולקה עצמותה נם מחברתה מתולקה שפעולתה כמו אומר אני מחברתה
 פה שהרי שווים איגס ששעילאס מאחר שווים עצמותם שיהיו אפשר אי שהרי

 תראה הלא שאלה אינה זו .אחרת מכפירה מתצלה אינו זו מכפירה שמתגלה
 מיס רות אש שהס השוה במזג יסודות ד' מן שהורכב הגופני הגשמי נאדס
 שלא רגלו ועד מראשו נקודה שוס ולא חלק שוס האדם בנוף תמצא ולא עפר
 נקוד* או חלק איזה על לומר תוכל שלא ר״ל עפר מיס רוח אש בהם יהיה
 לומר תוכל לא מחס של כחודה הדקה מן דקה הנקודה שיהיה הגס האדם בגוף
 ספר וזו עפר ולא אש זו אש ולא מים וזו מיס ולא אש היא הנקודה זו עליה

 ומיס אש ולא רוח וזו ומים אש ולא פפר וזו וספר אם ולא מיס וזו אש ולא
 אש רוח ולא מיה חו וספר ומיס רוח ולא אש וזו ומיס אש עפר ולא רוח וזו

 ונקודה נקידה שבכל רק נחה זה ולחלק להפריד תוכל לא היסודות כל וכן וספר
 כמות יסיר שיה נהם נראה שלא עד נאחדוא כך כל יסודות הד' כל יתאחדו

 כי ונקודה נקודה בכל 'גמור כאחדות יתראו כלס רק עצמו בפני נראה שהוא
ה כיתראה בנקודת  היסודות שאר נ״כ בה יתראו כעצמה נקודה באותה אש נ

ק היסודות שאר נ״כ יתראו מים כה שיתראה בעצמה נקודה נאותה וכן  כלס ו
ה ולא זה בלא זה תמצא ולא ק באחת יסודות הד' כל כת רק זה בלא ז  ו

 יסודום הד' שהרי שיה פעולתן אין ואעפ״כ השוה באחדות וכלן בכלן אתת יסוד
 יוצאים הנדון מן שהרי אחה״ס אותיות הועליס משל דרך ננרון המיוחדים

 גיכ״ק אותיות פועלים כחיך המיוחדיס■ יסודות והד' אתה״ע אותיות ומתגליס
ת והד' . גיכ״ק אותיות ומחנלים יוצאים החיך מן שהרי ח פ  כלשון המיותדים י

 וד׳ דעל״נת אותיות ומתגלים יוצאים מהלשון רי9ש דטל״נת אותיות פוסלים
 ויוצאים מתגלים מהשניים כי זס״שרן אותיות פיפליס נשגיים המיוחדים יסודות
 שהרי נו״מף אותיות פועלים בשפתייס המיותדיס יכולות הד׳ וכן זס״שרן אותיות

 אע״פ כי בעיניך רואה אתה הרי בו״מף אותיות ומתנליס יוצאים משפתיים
 וסד רגלו מכף נשוה אדם אברי בכל גמור אחדות מתאחדים הם שהיסודות

 ותלק חנק בכלי חנירו בלתי אחד יסוד מהס אחד נשום נראה שלא פד ראשו
 תליקות פעולות פועלים הס זה כל פס ■■מאנריו ונקודה נקודה ובכל מאבריו
 כמו שפירשנו המו השוה באתדוה הנוף נעצמות שהיסודות הצס מזו זו ושועת

 צד מכלי פשוט מחד עצמות שהם הגם הוא ברוך הקדושות בספירות הוא רן,
 ספירה בכל בסס מחייחדיס ואורה רוחניותה ונקודה נקודה ובכל פינה ומכל

 מעשר נכללה וספירה ספירה כל זה שמצד סד. ספירות י' יכל כת וספירה
ה וגפודה נקודה בכל כ׳ סשירותיה לרנוי סכלית בלתי מד לעשר , אפנ תר  פשר י

 של דין בה יתראה בעצמה נקודה באותה חסד ,בה שיתיאה נקודה ובאותה
 רחמים בה ■יתראה גבורה של דין בה שיתראה בעצמה נקודה ונאותה■ גבורה

 (פי בפעולותיהם מתחלקים הם סכ״ז הספירות כל בה יתראה וכן תפארת של
ק מזמיס לפעול זאת דין לפעול זאא תסד לפעול זאת ב״ה רצון.מאצילס  ו

 חסד לפעול ירצה וכשחםד בפסולחס מהולקיס■ יהיו סוף כל דסוף לשאול ואין כלס
טרה יעמוד ן נפסול נגדה נ  נגזז חשד יעמוד דין לפעול גבורה כשירצה וכן ד
קשהסזס! יוחל אלא ח׳׳ו נפפולתס מתולקיס שיהיו די ולא כלן וכן חסד לפסול

■ שהרי ־
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ך הד־ן כי לזה זה הפכיים הס כ׳ ח״ו ניגיהס קפס היה כאלו הוא סהרי  הינ
 היסוד והיפך יז״ו האצילוח כמצמוח קציצה היא וזו הדין היפך והחסד החסד

 שיהיה שכן כל המלאכים י נין שלום שפושה נמרומיו שלום פושה המונח והפיקר
ס הפכיים יהיו ולא האצילות נעצמות שלום חיז ונשינ לזה זה ומעדי  קושיא ונ

 המיוחדת פעולתה פל ממונה אמת כל הוא נרוך מאיילס נרצון הספירות כי זו
 ננורה ספירות גס אז חסד ספירת פ׳י חשד לפשל נ״ה המאציל וכפרצון לה

 סיקר רק חסד ספירת פס חסד לפסול תסכים היא גס שנה החסד כללות מצד
 כללות מצד הרחמים מדת שהיא תפארת ספירת וכן מחסד מתגלה הפסולה

 תפעולה עיקר רק החסד ספירת פס חסד לפשל היא גם תסכים שנה החסד
 ספירות עיי דין לפשל נ״ה המאציל כשרצון וכן .חסד מן מתגלה חסד של

 דין סס דין לפשל תסכיס היא גס שנה הדין כללות מצד החסד גס אז גנורה
 של דין סס דין לפשל תסכים שנה הדין כללות מצד תפארת וכן , גנורה של

ה המאציל כשרצון וכן גנורה מן מתגלה הדין עיקר רק גנורה  רחמים לפעול נ׳
 לפשל עמה מסכימים ננורה ספירת וגם חסד ספירת גס אז מפארת פ״י

 כהסכמה הפעולה נשלמה כלן ידי שסל עד שנהן הרחמים כללות מצד רחמים
ה לסונה שווין וכלן אחת ק וריעות נאחוה גאהנ דנו ק נ חנו  השלום אחדות נ
 כסי אנצא האי כד לשונו וזה נתיקוניס הזוהר ממאמר לזה וראייה • נ״ה

 כת ואתכללן מגנורה נסלה נחיינין וכן אחרא נססרא או נעמלק דינא למיפנד
 מחסד נעלה וחסדא חיגא למיענד נעי וכד , גכורות ואתקדיאו ספירין כלהו
ת אתכללן ספירין וכלהו  נסלה עלמא סל לרחמי נסת ונד חסדים ואתקריאו נ

ה אחכלילין ספירין וכלהו דאמצעיתא מעמויא  . המאמר ע'כ רחמי ואתקריאו נ
ד .סלינו הסינה ה' כיד המאמר נפרש והנה אי כ׳ א ה׳ ננ  למיע׳נד נעיי א׳

מלק ד״ינא ערא א״ו נע׳ ח׳יינין ו׳כן א׳חרא נס׳ רה נס׳לא נ  נ״ה ואת״כלילן מג׳נו
ש ואת״קריאו ס׳פירין כל״הו רו פי ת. רו מ ק נקראת מלכות ספיר' ג׳  מפני א
 עלית מ־1ע האצילות כל ר״ל הנציין שכל נוחן אנן פינה ואכן יפוד שהיא

 דין של השפעה שיהיה נין הספירות שישפיעו וההשפעות הפשלות שכל נאופן
ת משפיעים כלם חסד של השפעה שיהיה נין ט מל  והיא והשפעתן פעולתן נ

 האנן שהיא נאופן העולמות לכל פעולתן ומגלים ומשפעת פעולתן לחון מוציא
 שהמלוכה כאופן . ידה על פעולתן לעשות אליה פונים הספירות שכל פינה

 שוס ירום לא וכלתה העולמות נכל להשפיע נידה ניחן והממשלה והאדנות
 והמנהיג הפסרון היא כי ידה על משפיעין כלן רק נשלמות להשפיע ספירה
ויהיה משלה נכל מלטתה אשר והמלך

. י ’ V 1 V , דין לעשות רוצה כשמלכות המאמר פי׳
הגה נזלנומ ע׳י דוכא העוצמוח לכל להעפיט נסערא או כעמלק

האחרונה הספירה היא שמלכוח להיוח ני חדע שרים שהם הטומאה כחות נקליפות

 או סע׳ז העולם אושת שרי מפלה של נטיי שנפפייוח האחרון העלול שהיא גמלא
דין לפשות כשרוצה או ר״ל נחייכייא טייאיייא קיי” ״'לא איל

שפסאז ומשוננים מוקפים שנטפייוה פ,ת מקכלת מלכות כר שפע ונו
הו ה ואת׳כלילונ • מנכורס מחחיל מלטח של ופחהיה ונשפה ספירות ל  ספי״רין כ

 הספירות כל ר״ל . ננו״רות ואת״קריאו לעולם חון הפירוד עולם שהוא הנייאה עולה
י נשער יחנאר נאשי ההפירוח  הספירות כל ר״ל כמלכות כלולין כלן *ליליא ״

ד ״לייא אאא'יא עשייה יצירה נריאה י י׳ יוי^וי ש ו י ו י ו י י י ד ד ת לכללות מצד עוקפץ עולדוח הנריאהושאר שלה מקפא ש רו א ספ ״ סנ כ,לותן מ
 חון ר׳ל לאצילות חון וחפן נתופה ומסוננין
 שהוא נ׳ה והאצילות הפרוד עולם הוא למלנוח
 דרו להשפיע צרי־ לעולתוא נשמשפיע משפיע
 ולמעלה מלכות הפירח נ■ מפני מלכות

 עולש אצילוח עולם נלה הוא מלכות מםפיית
 כאופן ותפארתו עווו שכינת שוכן ירוד שנו
 חון יציאתן קודם שלישפיעיס ההשפעות שכל

 ולמעה ממלכות יק כאצילות עדיין הש למלכות
 שהיא מלכות כן מפני לאצילות חון יוצאים הס

 כל ונשפעו נתנו כידה התחתונה פפייה
 כן מפני אשר לעולמות הנשפעות ההשפעות

 על מולכת שהיא מפני מלכות נקראת היא
 עשייה יצירה כריאה שהה הנפידיס העולמות

כ נקראת כן ומפני  האדון שהיא מפני אדני נ'
 כוי והנה . הנפרדים העולמות על והפערון

גשמיים עגולים לפניך אצייר הענין שתנין

 כמלכות משפיפיס מדין נ"כ שנכללו
 כמלכות שפעם שיהיה ומסכימין ספסם

 דין שהוא גמרה סל השפע כמו דין
 כנורות נמלטת ההשפעות כל נקראו ואז

 וחסדא חינא למיעכד נשא וכד ודינין
 וחשד חן לפשל רוצה כשהמלכות ר״ל

 חשד משפירח שפע ומקנלח ניעלת
כ כה משפיעות הספירות וכל  מצד נ'

 שיהיו ומשכימיס חסד שנהם כללותם
 בע׳את וכ״ד חםדיס, כלן נמלטת שפעם

 כשמלכות פירוש • פל״מא ע׳ל לר׳חמי
 ומקנלת נופלת שלם על לרחם רוצה
הספירות וכל קיהדחננים מתפארת שפע

 רחמים מן ג״כ שנכללו כללותן מצד כזה ריאה הנן הרואני את תכי! ומגשמיית
ה משפיעיס י י ' כלן שיהיו ומשכימים נ  לעוצמות שנשפעות ההשפעות כל הציור

 יגיע שלא עוד וכל מלכות דרך להשפיע הופרתו
 אצילות נעולם הוא הנה ממלכית למעה השפע
 רק מעה של לעולמות ההשפעה ננלית ואינה

; מלכות ידי על למלכות חוץ כשנאו
הגה׳ה ע׳כ

ת ט מל רחמיס כלן ונקראו רחשש נ
שיהי? כי' נאה משל לך נמשיל והנה

נ הדנד  הלנ פל ומתיישנ השכל אל ק־ו
 עיקר הגופני שכאדם כמו כי זה והוא

 מהלשון מתגל«1 מתראה הדנור נעולות
 מצרות שומר ולשוט פי״ו שו״מר שנאמר כעניין ללשון הדמר פעילת שמתייחס סד

 והחיו הנדון זה כל פש הלשון אל הדנור פסולת שנתייחס הגם הנה נפשו
 שהוא הלשין לפשלת מסכימים כלס מהקנה היוצא והקול והשפתיים והשניים

 לא יחד מסכימים היו לא ואלו הדנור שלימות נשלם כלס שכין פד הדנור
 שהגרון פי על אף לנו כוונת מחשנת מצפון לגלות הדנור כת ללשון היה

 ששם גיכיק לאותיות מיוחד והחיך מוצאם ששם אחה׳ע אותיות לפעולת מיוחד
שיז לאותיות מיוחדים והשניים מוצאם פ׳  מיוחדים !השעתיים מוצאם ששם ז

עם נפעילתו מיוחד מהם ואחד אחד שכל כאופן מוצאם ששם כו׳מף לאותיות
כל
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h ס כלס ̂̂י עד ן1ר.עד פס דככימי
ס, גלימוח ft5r כלס סני! ל י פ מי פוק5ר פ1ט  לעיפ דנריס מאטלח 1פי ט

לק לצ1י) 1j׳61 סגוף rft !להציחיס כמויק־ס י .,,t י ^
̂-י! יייי!’ פיח ifi פליף nS י״חייקיס Q'Anjw דנלים ' ^ ^ לל

p רסני c b c פיו נפנח לגוף כנחיס חולאים ל5 מצלם ציצל ומרדחה מרנלה יותר 
 'ל5ל הוצן וא-גו הלט צגין חלנל צפוצו וטסי דפי פלכון נפל א1כפ פדנור ספולת

ה מיוצרי זו כפולה פל גנהמנה רה  לחנירו איש נין ומלון לינ צל,להל פול ולנצה נ׳
״t, 1 י ״ , u, . ,1. ״ וקטטות צרות צנמה הכנה :הוא הלט נגטוו ״

' י שצשה העציין גפ:ות צהריגת כנאו טד וליל,לוקה ° ° י
והמקנצו עציו !הצאלל האזללו הולגן הלט צנין פדניר כפילוז צרכציס תדניר נפפולת

א נן נמו נפלימות ך כנפירוהיו ט ח  :לאן' לה יק ללני :צא נגשוגו :מר1 והיא נ
ם רוא ר ה י.פציין כ7א : וזה הצטן לכנה הנאה לצלה ניצל היא לו לאנר נ׳

. . פיו הכי סימא <א לאי מינלח הפיניש .1,., י ___ .
ת מזה רמזצו מ ד  אומר נהפכיק ועול לי צלה (נון כפל יצניוו ' ^ ' יי 1 נ,/,
ג טיד ׳הנאר ונאדר ד י ג נ  צרות מיצי ש;י ללנלט לניה ן צ: צכ:ו לצלת ■י״יי’ נ
 מה לאנול ציצינ פיו יכנה יליז צלה להייצו ני כנינול אליה אר,זה מנכרי ני נכ׳יד
ד זו ככירה נ נירלאה הנר נליאותו ולשמור סנטו לפי לו ואוי :איח ומזו רנ

ר יויזו דייו מי כ לי כ לה נל : , כ' , ״ , ״ י לדני שיניצ נכונו נכנס :ציה וציה יסצה :גא נ
י i י י ה י - חצק נהיא צשלסו טנט לפי לו לאו׳ נליצו ה צ = ״ י

 טליונים מדנייה לדנל לה כלאי' ללטל לצקא P "יכעיצז כפיצה ונל אהח נכפולה
ל פפולה שההיה ה הן רכד : ההי הר.י'ם טן דלן ננמיר אייה אגקיה ונרי :
שולי הפכוק שפיל ילו״ק ניליניצו לפי יהנהא כל כיעילה כר,היה הן דין של כפיצה

הנהיה ט׳נ ־נשו; לצרה :ילל יצכוצו פיו

ה מאצילה ה כעילה לאוהה ת7ר.מיור הכפירה ידי פל נ׳ ראה כנ  ומתנלה מי
תי הכפולה ת כלן הכפלת ופ״י ניו סי  וארדוהם כללותה מלד הכפולה ונכלמת ננ

ת נידיצו כהוגן הכל פלה והנה  לנו נשאר ולא ונינה דכת גא,דה החוצן ננזל
 נמליאות אהד פניין דהיינו זה כיי! נדרוש הנוגפיס פניינים כני רק לכיש

 ונעל גנול נפל שהוא כולה תנלית ונלתי גיול מנלתי :המציא נמה הפונה
 לנו יימר מאן כי י' p שהכסירות ראייה לנו ומהיק מאין השני וכניין תכלית

ה אצקותו לגני׳ רנמהו כיפרה שנן  כיאור לרינין פגייגיס שני שאלו ולהינת נ׳
ק מהס וארד ארד לכל ;׳ירד ארוך ׳. המפואר הפרק נשלה והנה פצמן נפני כי

ה ר י זה נפרק כיניך להאיר ר־',ינו והנה נ' פ נ ד  וכל מאד הערך יקר נ
 כפרק נפירושינו שהקדמנו אהרי כי זה והוא לה ישוו לא מלנים כנולת

 מדתו שמצד וכמו לנכראץ להשיג נדי ששירותיו נאצילות ית' שכוונתו הקידה
 תכלית ונלתי גנול ונצתי סוף הכלתי מכרו שהמציא נמה לננראיו הפיג השיב

 לצלות לננראיו להסיג השוג מדתו רן נמו ורכלית וננול כיף נעלי כהה פולמות
 ננול ונלתי תכלית נפל נלתי ית׳ אלקיסו ולהיות ונדוצתו אלקותו ננראיו לפיני

 לגודל ית׳ אלקוחו להשיג להה אפכר שאי תכלית ונפלי גנול נפלי הס וננרא־ו
 מדריגית פשרה אלקיתו גדולת כניכול ולירד לכלכל הוצרך וגדולתו רוממותו

 אלקותו גדולת ויושג יוכר ידם כסל נאופן הוא ורוך רפירותיו פדר שהה לדפה
 ונתיכדו נכנו הקדמה אותה ועל משה יפויץ נארוכה הקודם נררק פרנואר ית׳

ס וני;ה כמה  שונים משנים פנים יתירוליס ויוכיי׳ית כאנוח רזקיס וכמודיב ננייני
 ונפילת ונכתירת צידקח כלתי היא ההקדמה עלינו המולק דין הנפל יארד וכתה

רו ההקדמה כי  יאמר כי זה והוא הקודם נפרק שתירצט ההירוצי כל ויפלו י
ר עלינו התולק דין הנפל פינ לננראיו ל^סינ הטוג שמדתו אי  פולס סם ג׳כ ״
 יצפרך ולא הכלית ונלתי גנול נלתי נ"כ כתו כיהיה ההרתון כונה שהוא עשייה

 אלקותווהסעס גדולת שישיגו כדי לרכה מדריגות עשר לירד כפירות עשר אצילות
 גנול כלתי השגתם נ־כ יהיו תכלית ונלתי גנול נלתי יהיו כשהננואיס ני לזה

א תכלית ונלתי  צא אס אפילו אלקיתו גדולת ויכירו ישיגו ואז תליא נהא דנ
 שיהיה לגנראים מוג יותר וזהו מדריגות עשר ירידת שהם כפירות י' יאציל

עתת שכם ממה גנול ונצתי תכלית נלר״י עד נדול ותוקף נהחק תזקה נריאהה
שהוא השאלה ני דין לנפל ונשיג תכלית ונעלי גכול נעלי רלוש־ה שהה מ? כפי

 שהן אכי׳ס שסימנם הנריאה תלקי '7 כל על גיפלת כעצמה שאלה אותה שיאל
 אתר כי זה והוא עשיית שולמוה יצירה עולמות נריאה סולמות אצילות כילמות
לפניו פין וצרות כילות ואין ס״ו כת הפר ואינו לננראיו להסיב הפוכ שרדהו
לא מה ופל למה יקשה 3םו לקנל הראוי לכל הפופ ימנע לא הסוג וה' כניכול
ם האציל ק כתר כפירת נ״ה א׳  יצירה נריאה הפולמולז פל וכן ככפירות כל ו
 מדריגתן יהתלקו יצא אתד ונייתוס אהד נערך שווי! כלן שיהיו סד למש לו שווין

 כחשינות מזה זה וננדליס נהלקיס שהם ולצפכיס ולנוצרים וצננראיס לנאצליה
כווי[ כלן לעשות נידו והכת כהינולת וכיון תכלית נכל נלתי הנדל ומפלה
ה טונ הטוכ ימנפ לא סונ התונן הפוג והוא אהד ונימוס ארד ונערך ארת נ
עשר פוד להאציל נ״ה נידו ימלת יש אם יקשה ונ; לכשית ידו לא,ל נהיות

פונו שמדת אתר מאלו למטה או ניאלו גדולים או לאלו דומות אדרות ספירות
ק העירות י׳ אלפיס אלפי אלף אשילו האציל לא למה לזולתו להשפיס  פל קשה ו
ה טולמות פוד לנרוא נידו יכולת יש אם יצירה וסולמות נריאה סולמות א  ניי

 פונו להשפיע פונו שמדת אתר יצר לא למה יצירה הולמות וכן כרא לא למה
 קושיית ג"כ ויתור־ יתיישג זאת ונתשונה הכללית השאלה מל ונשיכ לזולהו
 זה והוא תכלית ונטל ננול נעל סשייה פולס נרא למה מקשה שהוא דין הכפל

ת כי ידעת כנר הנה רו ה' ואין גשמייס אינם הכני תטר ולא פירוד ולא שנוי לא נ

. הגד,*די
 הננוכים כמורה ז׳ל נניירנוני דשה רנינו הרב שכתב מה להודיעך ארחנו צדיכין

בו יושכל לא ניף :אינו מה כל לשוט וזה פשרה שש בהקדמה שני נהלק שלו

 הסומרים בהמטת ההס הכפות אישי וימנו נגיף כת יהיה בן אם אלא מניין
ה ובפמר ט־איהס או שלהם  בנוף כת ולא גוף אינם משר הנבדליס הפנייניס ז

ם והנה י וסלוליס עיצות בהיותם אלא כלל מניין נהה יושכל לא  דבריו לך אפי
 נוף שאינו מה כל דבריו ופירוש דבר של סטמו לך אפרש כך ואחר כלל בדרך

 כתות שאר וכן חיה מין או נהמת מיני של או אדם מין של חיוני כת כמו ר״ל
 יהיה כן אס אלא מספר שס עליו יפול ולא כמספר ימנה לא חיוני כת אותו
 מצד החיוני כת טל הננספר יסול ואז בחומר לומר רוצה ננוף סהיוני כת אוהו

 וכשצהפר תחיוגי כת סוכן שבו אדם בני הגופות שהס שלהם החומר כשנכפר
 נמכפר החיוני הכת יכטס ואז יהודה לוי שמעון ראובן משל דרך המסיים

 רן ומפני בנוף כת שהוא אותו שנושא החומר לפי מתחלק א1שה מפני פמהס
 הנפרדים השכליים שהם בנוף כת כן נס ואינס גיף שאינם הננדלים הפניינים

 פילות שהם מצד אלא ומספר מנ״ן פליהס לומד תוכל לא סמלאכים לומר רוצה
 מניין כל כי תדע והלה .הרב של ונימוקו פממו לך אפרש והנה .ועלולים
 מג' באחד אלא יהיה לא לזה זה המתדמים הדברים בין שיהיה ורלוי ומספר
 החומרי במקום שהוא החומר מצד או המקרי מצד או הזמן מצד או אופניה
 שהוא היומי הגלנל בזה המשל במספר נמנה להיות מחלקן החומרי ומקום
 כן נס הסולם כל מסנכ הוא וכן הזה ביום שפות נכ״ד הפולם כל מסבב
 כי סנובים שני באלי שנוי שום שאץ הנם הנה השני ביום נעצמו סבו: באותו
 המספר סליו יסול זה כל פס למחר כן גס פשה היום שפשה נעצמו הסנוב

ב כי המחלקן הזמן מצד  ונאותה זמן באותה היה לא כשני ביוה שהיה הכנו
ס שני אלו כי היום של הסכוב שהיה בפצמת שמה  זה .זה אחר זה היו סנוני
 ימים ולשט סנובים לשני נכפריס הס ק ומפני .אתריו של ביום וזה זה כיוס
 בעת הסנוביס היו שלא הזמן שטי מצד הוא ימים לשני שנהסר המכפר וזה

 'המשל חומרי נמקוס שהוא החומר ומצד המקרי מצד ומספר רנוי ויש אחד
ה  הנה אדום בפ5נ ואחת שחור בדיו כתנת אשת צד ככל דומיה אלסץ שני נז
 הן שנהם המקרי מצד הן אלסין לשני ר׳ל לשנייש ונספרים נמרה אצפין אלו

 נכתכה ואשת שתור כדיו נכתבה שאשת שבהם המקרי מצד שכהה החומר מצד
 וזאת הצייר מן זה ונחלק במקום כחונה האלף הזאת חומר ומצד אודם בצנע
 החומר מצר מזו זו חלוקיה והם הנייר מן זה ובחלק נמקים כתינה האלף

 לשנייה נמנים הם כן ומם:׳ נכתנו פעליו הנייר שהוא שני'אצפין לאלו הנושא
 מצויירים שניהם שיהיו ר׳ל המקרי שטי מהם נשתסחלק האלסין שני אלו והנה
 אלפין שט לאלו הנישא התומר שהוא הנייר מהם תסתלק אם וכן אחת נציע
 המקרי שטי ונזולת הנייר מקום נזולת מחשבתך בציור אלשין שני אלו ותקח

 מזה זה ינדלו ‘כמה כי אחת אלף רק אלפץ שני שהם כהם לצייר תוכל לא
כ שנים שהם עליהם לומר  אי ומתדמים אחד נזמן הנמצאים הדנרים כל וא'

 כי נצוף כת שהם או וחומר ווף שהם מצד אלא המספר סליהם שיפול אשחר
 החומרים תסתלק אס ני לזה והראייה ימנו לא ננוף כת או נוף יהיו לא אם

ה יצוייר לא עליהם כהונה שהיא אל״ף הנקרא מהאות  והנס אשר■ אלף אס ני נ
 •:אלף ריק השכל בצייור ׳צ״ירו לא חימרים בהסתלקות אלפין אלפיה עשרת שיהיו
 הגה נ; היא שהדנר ואחר .ביאור צריך ואין נעצמו ידוע הוא וזה אחת
 ימצא לא אחד מין תחש במציאותם ומתדמיס שוויס הם אשר הדברים כי תדע
 שהנופית ומצד בנוף כתות■ או חומריים יהיו צא אם ורבו׳ ומספר מנין בהם

כ שבהן הכהות ונחלקיס נספרים  נישא שהנוף מצד הנוסוח ידי של צכפרים נ׳
ס החומר מצד נא רנוי כל וא"נ מקומם והוא אישס  הומר להש אין אשר ונדכיי

 אחת נמדרינה נמצאיס שאינה ועלול פילה שהה מצד בהס הרכוי יהיה וטף
 הזה הסולם והנה .מנ״ן כהס יצו״ר לא אחת במדריגה שווים היו ‘אם כי

 מהן . יי סוג רנו׳ מהן .מיניי רני׳ מהן אישיי. רנוי מהן פנייניס בג' נכלל
 אישי שהם יהודה לוי שמעון ראונן כמו פרטייס רנוי שימצא ר׳ל איש״ רכוי

 אותם הנישא החימר בגוף שהס-רח חומרם מצד ומשתנים מתחלפים והס אנשים
 שהם עד ורת״חדיס ומשחוויס ומסכימים והמספר הרנוי עליהם שיפול פד

 להם נא אינה הרנוי כי באחדות כלס כולל המין כת כי המין מצד נאתדות
 המספר סליהם ש־פול פד מהלקן והחומר בחומר שנתוניס פרטיותה מצד רק

 רמי ונגהן רגיי נא; אין החומר נהסתלק פי מבואר הוא זה ודבר .והרעי
 הצורה מצד נא הרנוי שזה החושב ויחשוב מהחמור הסוס שתתהלף כמו מיני׳

 הסוה תומר היה אלי כי החומר מצד■ הכל כ׳ היא האמת תנל החומר מצד לא
ר הומר מ ת  ישפול לא השיפל והשכל אתד הית התומר כי אחדיס הצורות כץ ה
 היה אלו כן ומפ:׳ ההימר הכנת לפי החומר והשתטח התחלפות מצד אלא שטי

כו' ומהן . אחדים תצורות יהיו ההנישר חומ־ הכיס חימר .  כוג כמו סוג״ י
 נ״כ צירהס היו אשד שלהם החומד היה אלו סינים שני פהה החי וסוג הצמח
 העולם בזה הנמצא והשלוק והשנוי והרנוי המניין כל כן שהדנר ואשר .אהד

 בפל' ואינם המלאכים שהם הננדלים השכליים והנה • התומר מצד הוא הגשמי
ק ואיך יתרבו איך בחומר כת ולא חומר ת  שכאלו הר: ואמר המשפר פליהם י

רגי וימצא ופלוליה פילות בהיותם אלא המניין ׳צו״ר לא  מצד בהה והננספר ה
 בין וההנדל לשנ״ס נמט סלולה פם והפילה לפלולה פילה האתת העילה היות

צוית והעלול הפילה  . נפצמותת מציאיהה הראשונה שהפילה זה הוא הנסרדיס נ
ל השנייה והעילה  השלישית והפילה • הראשונה במציאות תלוי מציאותה כעלול ד

 הפילות נשאר הפנ״ן הוא ק1 .והראשונה השנייה במציאות תלוי מציאותה
 הרב דרך לסי פירשתי p .והמספר הרבוי בהה יכנום הצד ונזה והעלוליס

 פהסיפירות ולהיות האצילות במניין p יתפרש דרכינו ולפי , המלאכים בעניין
מאציל נקרא פצמה בפני אהא שכל פד אתרת ספירה האצילה אשת שפל הנס

לספירה



יד שני פרק עשר הוא ואחר אחד הוא עשר סוד הראשון שער
טל

ס טכ׳ז שאאאיה לספירה טא יהנה • נאצלים פשר שהם שלילים מששר יואר כאן ואץ וכליל שילה שככל באופן ממנה בסבה.כלממלה ואליי נאצלה היא ג  ה’רנ>י נ
והוא לכלם אאד דרך כי הססירוא כל של רא״ה יהיה והוא כאר מספירא הם כן משני נאצל ונאינא מאציל נאינא באיטא שני ימצא וספירה ספירה
 ולא מאציל והוא המאצילים כל מאציל להיואו ב״ה וא״ס סשירוא לפשר נמנים
 במטשר נכנס אינו כן מפני בהם אלוי איט והוא בו אלויס וכלס ח״ו נאצל

ה ש״כ : א״ו פשר ה׳ הנ

 שלגודל פד פשוש אאדוא רק אשבון ולא מנין ולא שיפור ולא נבול ולא
 ושלול שילה בסוד שנאצלו מצד רק פשר מספר שס פליהם יפול לא אחדואם

א נאצל שכאר  בינה כן ולא מכאר נאצלה אכמה סכמה כן ולא ב״ה א״ס מנ
 ירדו וכן גבורה כן ולא מכינה נאצלה חסד חסד כן ולא מחכמה נאצלה בינה

 במה אחא מדרינה רק ממאצילו ירד לא שהנאצל באופן מלכוא פד המדרינוא
המאציל הוא ב״ה שא״ס להיוא והנה שילמו בכא אלוי והוא מילאו מכח שנאצל

 אפשר אי לזו זו ושווים דומים אחא במדריגה כאר של ספירוא שני כי זה
 אומר שאחה כאריס שני אלו כי דבר של ושפמו שניים מספר סליהם לומר
 כל מהסילא פלילים ששניהם לומר מוכרח אאה כראך טל ודומים שווים שיהיו

 ושווים דומים יהיו לא הכי אימא לא דאי הוא ברוך הסליון מהמאציל הפילוח
 שביים שהם סליהם לומר אפשר שאי ומוכרח מוכח הוא בפצמו וכיה ומיניה

ם שלולים ששניהם מאחר כי והשפם במספר ה מא׳  מהמאציל ירדו לא ושניהם ב׳
 ואאר נאצלים שהם מצד ירידאס להם שגרמה מה דהיינו אחא מדריגה רק

ס כן הוא שהדבר כ צד מכל ושווים דומים הס נ  שליהם לומר יבדלו במה וא'
 ומשפס טלול הוא שני וכאר שילה הוא אחד שכאר לומר אוכל שלא שניים שהם

ה מא׳ם סלולים שניהם שהרי שנים הס זה  פשוסוא רוחנייא אחדוא והס כ׳
ס מנח שנאצל הנאצל הוא •זכאר ה א׳ שהרי שניים שהם לומר המספר סליהם שיפול שד ינדלו במה ק ואם ודומה לו שוה שיהיה הנמנט מן הוא ב׳

שני ואלו ופלול פילה מצד רק שנים שהס ולומר לאלק חוכל לא ברוחנייא הלשון כח שאקצר מה שכן כל של בנו ובן שק וכל ספירוא שאר שק וכל לו
 להם שנרמה מה אחא במדריגה הוא ברוך סילאם לא׳ס סלולים שניהם כארים ח״ו המאציל כח חסרון מפני אינו וזה ח״ו לו שווץ שיהיו פולמוח שאר לדבר

׳חאצל שלא הוא ומוכרח מוכח כן ואס שניים שהם לומר יבדלו וגמה ירידאס נאצל שהוא במה נאצל של פנייט וסנט חכונא מפני אלא ח״ו המאציל כילות או
ח נאצל שהוא היא נאצל של שפניינו אחרי כי ח וסלול מאצילו מנ זה pד ופל כתריס שני ולא אחד כאר ר׳ל אחד נאצל אלא ביה מהמאציל באופן פילחו מנ

ה המפלה קדימת בחשיבות ממנו למפלה ששילחו כמו כי לזו זו דומים חכמה של ספירוא שני להיות יוכלו שלא נ־כ נתרן נאצל הטלול שזה כמה והסנ
חכמה ספירות שני להיות יוכלו שלא בחכמה נוכיח ק כמו בכאר שהוכחנו והסבה הפילה הוא שהאב האב מכא ונפשה הפלול כבן פילתו מכח ופלול

ושווים דומיס להיות יוכלו שלא ספירות שאר כל סל נוכיח וכן לזו זו דומים אפשר אי ק ואם הנן בכח אלוי האב ולא האב בכח אלוי שהבן לבנו והמקור
אלא״מצד פשר מספר פליהם לומר ספירות ששר אלו בין חלוק אין שהרי לאלו ואלו והמקור והסבה הפילה הוא האב שהרי האב במדרינת הוא שיהיה לבן

חכמה נכתר שפירשנו כמו עילתה לסילת ולא לעילתה שלולה ואחא אחא שכל בן נקרא היה ולא והכבה והפילה המקור הבן היה האב במדריצא הבן היה
הנן לבנו והמקור והסבה השילה הוא האב כי א: נקרא היה אבל  פילה חכמה וכן שניים הס הרי לכתר סלול וחכמה לחכמה פילה שהכתר בינה פלול הוא ו

של המספר יצא זה ובדרך שלשה הס הרי לכחר ולא לחכמה פלול ובינה לנינה אפשר אי האב מכח ונא ק שהוא מצד שהבן נמצא האב ממקור ונא ומסיב;
ספירות י' עוד להיות יוכלו שלא ומיכרח מונח הוא וא'כ ספירות עשר כל הוא הנמנע מן וא"כ נעצמו הנן מצד נמנע דבר והוא האב במדריגת להיות לו

שני להאציל ח׳ו במאציל כח אין ק שאס עלינו יקשה ולא לאלו דומות אחדות המאציל נמדרינא שיהיה אפשר אי נאצל שהוא מצד נאצל שהוא כתר שספירת
נבדלים יהיו זה כל ועם ודומים שווים ויהיו שניים שיהיו ממנו סלולים כתריס פילה שנין כהבדל המאציל פני מאס לרדת וסלול נאצל היותו מפני והוברח ב׳ה

בנושא הפכים שני הוא זה שפניין המספר נגדר נכנסים שיהיו פד מזה זה■ גרמה ירידתו רק ח״ו כילותו או א׳ו המאציל נח תשות חסרון מפני לא לעלול
. נבדלים אינם דומיס הם ואם לזה זה דומים אינו נבדלים הם שאם אחד אליו הקודמת והמקור והסנה הפילה הוא ב׳ה והמאציל ועלול נאצל שהוא לו

די ואינו הנמנעות מחק הוא אחד בנושא הפכים ושני והמסובב המסובב העלול הוא וכתר בפצמו ומציאותו שקיומו ומפלה בחשיבות ג השכל כי היכולת נ
הנמנעות מן הוא השכל אצל ׳צו״ר שלא ודבר השכל אצל יצוייר ולא זה מכחיש חזקה יותר הסבה שמציאות . באופן סבתו במציאות הוא וקיומו בשבחו תלוי

שהשכל ודבר דומים אינם נבדלים הם ואס נבדלים אינם דומים הס אם כי .הסבה נמדליגת המשובב שיהיה הנמנט מן הוא כן ומפני המשובב ממציאות
 שהוא כתר ספירת אפי' בעולם אצילוח שום ולא בפולס נברא ששום מתורן ובזה
ס שלימות לקבל סצמו מצד לו אפשר אי ראשון נאצל ה מא׳  לו דומה שיהיה ב׳

 שא׳א הנמצס מן וזה והמקור והסבה הפילה הוא היה לו דומה היה אלו כי
שהוא מילה להיות לסלול  אתה ומזה כדפירשט לו נרמה וירידתו ונאצל סלול מפני.

 בתק להיות שאפשר נמה ומפלה בחשיבות גדול היותר הוא שהכתר אחרי למד
וכל כתר נתקרב ב״ה המאציל אל קרוב נאצל להיות שאפשר מה וכל הנאצלים

 בסלייגון היו אז מזה זה נבדלים היו שאם ופוד • היכולת בנדר אינו מכחיש
ה כי ס הוא ז ה ונבדלים נחלקים שהם וחומריים נופייס של פנ ושלימומם מזה ז

מכל פשוטות רוחניות כשהם גדול יואר
" גדול יותר ביה המאציל שלימות וגס צד ̂ , י י

״ ״ כשכס גדיל יופי שלימומם 5למ כ1 ולפנינו ״ ״
ת האדץ גדולת ס המגד מגדולת כ ,jf״, jj דוח;יוס פ טד
ה המאציל נדונת הנאצלים ומנדולת פנה נופ״פ טבע כעג״ן מופ ופ ינגדליפ ב׳

 י' שיהיו לשאלה מקום אין וגם נודפת שהיא היא גוף של טנע עניין כ׳ שתדע צייו וכי: ב״ה המאציל נין שני נאצל שיהיה לומר מקום נשאר שלא מד נתקרב כך
!”’!’(” כתר כין חלוק אין שהרי ב״ה סהמאציל ולמפה מכתר חשוב יותר שיהיה כתר ' ״ , ״  באופן מאלו למפה אחרות ספירות ”יי” ^י”’, י'’?
ה המאציל ונין יותר אחד וכתר בתריה שני שיהיו ג!? טנע^״מצ-אייחי'וט» P® מטילאי ועלול נאצל להיותו ירידתו לו שגרמה מה אלא נ׳
ק שני מבתר וחשיבות במפלה מ־;י מיררג כפוא פוא יפדכניזו פיכנתו שום לפנור יוכל שלא כמו גיניהס פורר אמצעית מדריגה אין לפילתו סלול  שתי ו

ריגת נץ אמצעית מדריגה  תשונה יותר אחת שתהיה תכמות על. מפה שפורכב ע:״נים שני ואצו עניינים לסבור יוכל לא ק כמו האב יחס למדריגת הנן יחס מי
ה לאים העלול שהוא כתר ונין הפילה שהוא ב״ה א״ס בין מדריגה שוס אי,אפשר שזה ספירות י׳ כל וכן מאחרת י”' ””אי י”” ב׳

יני' אץ ועילה פלול בין שהדי מי איי^איא מדי " אא'! נ אפשר אי מכתר למפה שני כתר כי 'חשט^יפ™ פפל־כנפ^^ניקת י
ת ספירות להיות יוכלו שלא בזה מתירן הנה  חכמה והיינו ממט למטה יש כנר שהרי ואט פיפס לא יחד עניינים שני שפיכינ'אלו מאלי גדולות השיבות יוחד אחיו

מכתר סלולה שחכמה מאתר והספס זו לפדכנפ קידם וחן ופיפ נפציאויז הפיננפ כתר כין אמצעית נודרינה אין י שהרי אפשר א' מכתר תשובה יותר ספירה שהרי
'................ ■''־־־'־'־־ “■‘י ' ' ' כחר בין אמצפית מדריגה אין ,כן וכמו ב׳ה א׳ס וכץ ' ' י ■ '■“י

פילה שבץ מה הירידה רק מנתר ירדה ,ילא מכתר
............._................ . . כץ מדריגה-אמצעית אין כן וכמו אמצעית מדריגה

 כל שהרי מכתר למסה שני כתר סוד של עניינו שהשפע עד ח־ו נצחי אינו כניכול אי וגם לעלול עילה שיין מה גמדריגת אלא מזה זה נבדליס שאינם מאחר
ם ויהיו לאלו דומות אחרות ספירות י' עוד שיהיו לומר אפשר רי ־'’” ההנייו ל!פ מייחד נטרק אציצות ,ן, ספירו,ן פ: ? , , י חכמה הוא מכתר למפה שהוא מה ' ' 

^ ^^חה^פ^מן'ל'יפ:ה שלט'״של רוחנ״ות כתוא הם שהשסירות להיות כ׳ והפעם שא״א דבר הוא זה יותר א ץ אמצעית מדריגה שים אץ שהרי " נ
ס טהורות הרוחג״ות ק״  נאצל לסבול שתיבל תכמס ובץ כתר ויוכח יוכרח אודיעך'איך 'גוף של טנע ענייו שאינה ואחרי טף מקרי ומכל נוף מכל ופשופית ונ

תר^ד ולמטה מחכמה למפלה שיהיה מוכיח שפיפ ננדליס כתרים שני היו שאלו נמנים שיהיו פד פשר כמספר שיכנסו להם א״א גיפ״ם מקרי נהם ואין ניפיים מכ
ה חכמה שהיא עניינים משני «ויככ אחד ש.ל לםם ובפרקים בהגהה כמבואר וסלול פילה בסוד לא אס ספירות פשר במספר שהוא מה כל לכתר נתקרנ

ד’''על’כי ונאצלה סלולה שחכמה מצד מחכמה נבדל שהכחר הוא ועלול פילה וסוד הקודמיס נ מה כל זה מצד אשר להתקרב אפשר נ־חאזר כ'
ומה כתר הוא מחכמה למפלה שהיא ;-sn הוא כחי’ נקראים ושניהם פשיריוח שני סליל היא וחכמי■ לחכמה פילה הכתר זה שמצד מקורה הוא וכחד■ כחר מכת

תי למסה שהוא בעניי! ומייחדם םמשוום אחד עדן גהה שיש מחכמה ונאצלה עלולה שבינה מצד מבינה נבדלה חכמה וכן שנ״ס הס א"כ לכתר מצד כ׳ חכמה הוא מכ

לכטס. יוכל לא כן ואם ניניהם יכנום שיש משני לוחי מוכיח אחה ע־נ יא־כ כחי כן שהוא ואחרי בהגהה במבואר פשוטות רוחנ״ת פצמות כהות כלה ני ■מכשר
ץ ”””יי” י”” ל” ””” ”י-’’” ספירות פשרים ניהיו לאלי דומות אחרות ספירות י' סוד שיהיו לומד תוכל לא ״י שתהיה לחכמה כתר נין ספירה שום י

יי י’®'® י”^י '®ל'’ ’’י^’ לא אס מחבמה ולמפלה מכתר למסה ®י׳י י®’®® '®”י
למסה הרמתה ממקומה חבמה שתרד אחד שכל לימי מוכרח אחה שע־כ עשרים ויהיו ספירות לשאר ספירות שאר וכן חכמה לספירת חכמה כפירת וכן

' מאלו אחי או כחיים ששרים ויהיו ודומים שווים היו שאלו כן שאס אששר שאי דגר הוא זה ספירות ת להם יש כחיים נ נ דיי מ שלישית מדריגה שהיא כינה ג
 ספירות פשר מאלו ספירות ששר אלו ינדלו ■במה
 שהרי

תלו

1? UvU \ ’̂  f/jj 1J\'U •iijj w' J •tin n> vwt'i' w jvtf iv  1 v iiw
ה ויבא 1"2י ’’י"’” ®ייי* ””י אייי ו ®יי ®?י ששרים שהם פליהס לומר ........... ..... ..................... - ה חכמה במקום שני כתר ז ג ד ד מ נ

' י ' י” ״’י’®® ' ״ ^ ' ' ״’®®יי ®*י '®”י ה יהיה p שיהיה כן ואס שליה ’’נחריס'm אמי״עלירם^ישזם”^ הנסכ< ז
ק כרוחניות לחלק תוכל לא שהרי מפשר יותר ואינה כפירות ששר אלו י י סי סיו שנים משפי נ^הם למי יבליט נ הוא שהיי כתר ולא תכמה השני עילס נ

נפדרינה



שלישי פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד הראשון שער14
טל

 ■ אלות ממילה עלולים שניהם שהיי א־א ועלול היי״ שטיה מדריגה כי שטיה במדריגה
״ ״  מהם אתי שנכל לומר מוכיח אתם ע׳כ וא׳כ ליידיייד חלחחרי- י-״י״י- ויי מי

י’״ ״ מכתי להניילו מייחיו שהוא מה ענייו לו יש ״ ”‘״
על מוםף שהוא שנו כתי עניין זולת שני ”ניי ההיה שלישיה
 שאלו מוכיח הוא כנה .שנו הנהי עלמות כנר וניגה וחכמה בינה שלישית מדריגה

 מהם ואחד אחד נכל היה כחיים שני היו בירידה בוה הרווחת מה וא״כ 1נ&צל
- ״!•״י■ ״ ״., ״ הכתייית עניין אחד עניין דהיינו עניינים שני לי* יי ״

״ ״ = ' שיכנום כר חנייו מכתי המנדילו השני ועניין י”״ ״
 הוא והיינו שני כתי שהוא עליו לומר נמסעי חג®'^ שני יהיו שעתה נזה שהרווחת

ת נינות ושני  . כדסירשנו ההרננה שהוא הגיף נינע עניין אפשר אי שזה לזו זו חמו
מויכג אינו ואחד מויכנ אחד אומי אחה ואם כי מוכרח הוא הנה . שהוכחנו כמו

י ״ י ״ ״ ' י ’י* ״ ״ ! ̂׳®נל״יי ״’ל״־ ! ל1יה;ו,־ ' י ״ ל ^ ^ '^ ת ^ : נ י ^’א 5׳5נ שהרי להיות א״א מחכמה למשה חכמה
' ' ספירת היינו חכמה מספירת למסה
 חכמה היינו מכתר למפה שהוא מה כל כתר כספירת שהוכחנו כמו כי בינה

א וא'כ בינת הייט מחכמה למסה שהוא מה כל נוכיח ק  חכננה שוד להיות א׳
 ונינה בינה היא ותהיה בינה במדריגת היא שתרד לא אס מחכמת למפה שנייה
ה ספירות כי ספירות פשר בכל נוכיח וכן נאצלה כבר  למסה שנייה נינ

א נינה מספירת  וכן נאצלה כבר וחסד חסד היינו נינה מספירת למסה כי א׳
 חסד מספירת למפה ני להיות א׳א חסד מספירת למסה שניית חסד ספירת

ר וגבורה גבורה הוא  ני להיות א״א מגבורה למסה שנייה גבורה וכן נאצלה כנ
ר ומפארת תפארת מגנורה למסה  מתפארת למסה שנייה תפארת וכן נאצלה כנ

א6  למפה שנייה נצח וכן נאצלה כנר ונצח נצח מתפארת למסה כי להיות ׳
שנייה הוד וכן נאצלה כנר והוד הוד מנצח למפה שהרי להיות א׳א מנצח
א מהוד למסה שניית יסוד וכן נאצלת כבר ויסוד יסוד מהוד למסה ני להיות א׳
א מיסוד למסה  מלכות וכן נאצלה כבר ומלכות מלכות מיסוד למסה כי להיות א׳
 ובריאה הבריאה סולם הוא ממלכות למטה ני להיות א״א ממלכות למטה שנייה

ר  גדולות יותר שיהיו אחרות ספירות י' טוד כי לך הוכחט הנה . נבראת כנ
 סליון וכתר לסילחה סלולה היא וספירה ספירה שכל מאחר להיות א׳א מאלו
ה לא׳ס הסלול שהוא הסליון הטלול שהוא  יוכל שלא פד ב׳ה לא׳ס נתקרב ב׳
ס ובין בינו לטנור מדריגה שום  ולמפה מכתר חשוב יותר שיהיה ביה א׳

ה א׳ם הוא מכתר למפלה כי ב׳ה מא״ס  כל נין מוכח הוא זה ובדרך ב׳
 ובזה מאלו גדולות יותר ספירות י' סוד להיות יוכלו לא וא"כ וספירה ספירה

כ ׳ ככלל  שקבלו ממה גדול יותר שלימות לקבל ספירות י' אלו יוכלו שלא ג׳
ס במדרינת שיהץ פד  סלולה אחת כל ספירות י' שאלו מאסר כי כביכול א׳

להיות יוכל לא הנאצל ר׳ל הטילה במדריגת להיות יוכל לא והפלול לסילחו
נ שפירשט כמו המאציל נמדרינת לעילחה יסלולה נאצלה אחת שכל אצילותן א׳

 מזו למסה זו מדריגות פשר פד למדריגה ממדריגה שירדו ירידתן להן גרמו
 חילוק שאין מאחר להיות א״א לאלו דומות אחרות ספירות י' ני הוכחט גס

מה א'כ לסלול פילה שנין מה הבדל אלא ניניהם  ספירות י׳ אלו שיהיו תחלקם נ
 דומות אחרות ספירוח י' סוד שיש סליהם שתאמר פד ספירות י' מאלו נבדלים

כ הוכחט וכן .לאלו ת י' סוד כי ג' ו ^  למסה ני א׳א מאלו למסה אחרות ס
למסה כי א׳א מחכמה למסה חכמה וכן נאצלה נבר וחכמה חכמה מכתר

 למטה כי א׳א ,מנינה למסה בינה וכן נאצלה בנר ובינה בינה הוא מחכמה
 ספירות י' סל שהוכחט כמו והנה . מלכות פד ספירות י' כל וכן חסד מבינה

 להיות יוכלו לא וג'כ שהס ממה חשובים ויותר גדולים יותר להיות יוכלו שלא
 מאלו למסה ולא לאלו דומים ולא מאלו גדולות התר אחרות ספירות י' פוי
 ויותר גדולים יותר להיות יוכלו שלא בריאה סולמות עשר סל נוכיח. כן כמו

 יותר בריאת של אחרות סולמות י' סוד להיות יוכלו ולא שהם ממה חשובים
 תוכל לא בריאה כ׳ זה והוא מאלו למסה ולא לאלו דומים ולא מאלו גדולים

 מלכות של אצילותה היא שבריאה מסט שקבלה ממה גדול יותר שלימות לקבל
ס נכח ונראה האצילה מלכות כי ה א׳  יתבאר וכאשר כידוס הבריאה סולם נ׳

ע סוד נשפר  עלול היא ונריאה לבריאה שילה היא מלכות שספירת באופן אני׳
 סטין יתבאר כאשר אלקות סולם סוף אצילות עולה סוף הוא ומלכות למלכות

 פולס סיף למלכות סלול היא שהבריאה מצד הנה . הנזכר ובשפר זה בשפר זה
 הוכרחה כן מפני מהסילה למטה לירד הוכרח עלול שהוא מצד והעלול אלקות
 כי הפרוד עולם אלקוח מגדר חון אצילות מסילתה חיז להייא מלכות של סלולה

 נפרד הוא אלקות מגדר למסה שהוא מה וכל אחדות הוא אלקות נדר
 הנזכר נשער יחנאר כאשר נריאה נקרא נפרד שהוא ומצד אלקות מתאחדות

 שפע כמניפת ח׳ו כילותו מצד ולא ח׳ו המאציל כח ותשות מחסרון זה ואין
 למלכות טלול שהנריאה מאחר נ׳ בסצמה בריאה של חסרונה מצד רק טובותיו

 חון אצילות מעולם למסה מעילתה למטה לירד הוכרח אצילות פולס סוף שהיא
 שהוא מה וכל העילה וחשיבות במדריגת להיות יוכל לא הסלול כי אלקות מגדר־
 בסוד בבריאה מדריגות סשרה ירדו וכן אלקות מגדר חון הוא ממלכות למטה
 מדריגה שכוף סד מננרא למסה מנברא בריאה של סולמות י' שהן ועלול פילה

ס בכח יצרה נריאה של סשירית  ירידת רבו׳ מצד כי יצירה סולם ב׳ה א׳
 יצירה עטין יתבאר כאשר יצירה שנקרא לגדר בריאה מגדר יצאתה המדריגות

כ יוכלל ובזה הנזכר בשפר  אחרות בריאה עולמות י' סוד להיות יוכל שלא ג׳
ה והוא מאלו למסה ולא לאלו דומה ולא מאלו גדולים יותר חי כי ז א  שהבריאה מ
היא שצס באופן מלכות של עלולה ס׳א

״ °®'״ ״ ועהינן מאין לדעת עחם ועפו פשנלכל ואל ־
כהני וגופני גשמי ^1שה עשייה עולם יצא מחקרב והעלול פשוע אלא

 פילה שבין מה אלא כיניהס הבדל שאין לך יתכאי ט השוט אלא יצא לא מהשוע
טהס אמצעי אין כן אם לעלול • ’י“ שיהיה ני

' ' כי־ ממלכות ולמטה מנריאה למסלה '
 ממלכות ולמסה נאצלה כנר ומלכות אלקות סולם מלכות הוא מבריאה למעלה

א אחרת בריאה עוד לה דומה וגם הבריאה עולם ברא ונכר בריאה הוא  א׳
 הנדל שאין השוטות רוחניות הס בריאה של כתות עשרה שגם מאחר להיות

 מעלה ̂ש לסולם ר׳ל למילתו סלול כת וכל לסלול פילה שבין מה אלא ניניהם
מה וא׳כ ממנו  בריאה סולמות י׳ מאלו בריאה סולמות י׳ אלו מתלקן אתה נ
 לומר א׳א כרתך סל שהרי צד מכל ודומים שווים יהיו זה כל וסם שטים שיהיו
יו  ונבראיס נאצלים נריאה סולמות שט שיהיו לא אס צד מכל ודומים שווים שי̂י

 כי א״א וזה לשתיהן סילה ומלכות למלכות סלולים שניהם שיהיו באופן ממלכות
 כתר כספירת למעלה שכונחט כמו הנמנס מן הוא אתת מטילה סלולים שני

 מן הוא ושווים דומים ב׳ה לא׳ם סלולים שניהם שיהיו כתר של ספירות ששני
 עלולים בריאה סולמות ששני נוכיח כעצמה הוכתה ואותה אפשר ובלתי הנמנס

א למלכות  א׳א עולמות י' מאלו למטה אחרות בריאה עולמות י׳ עוד ונס א׳
 עילה נסוד למדריגה ממדריגה יורדות בריאה עולמות שהנחות מאחר כי

ס בנח ויצרה בראה שבבריאה העשירית המדריגה כת שסוף עד ועלול ה א׳  ב׳
 לגדריצירס־ הבריאה מגדר יצאה המדריגות ירידת רגוי מצד כי יצירה עולמות
 של עולמות ברא כבר זה מצד הנה . הנזכר בשטר יצירה פנ״ן יתבאר כאשר

 המדריגה שהיא הנריאה מעולם למטה כי לברוא הבריאה כת שבחק מה בריאה
 שטיה מדריגה ברא ונבר שננריאה שטיה מדריגה היא שבבריאה הראשונה

 מדריגה נרא וכבר שבבריאה שלישית מדריגת היא שנייה ממדריגה למעה וכן
 פשיריוז מדריגה מד למדריגה ממדריגה ויורדים המדריגות הולכים וכן שלישית

 כך וכל ברא כגר בריאה להיות באפשר שהיה מה שכל כאופן שבבריאה
 הבריאה מגדר יצאתה שבבריאה פשירית מדריגה כת שסוף פד וירדו נתמעטו

ס נכח ויצרה ה א׳  יברא' לומר תוכל לא זו מסעם הנה יצירה עולמות כחות ב׳
 י׳ מן שלמסה מה כל כי בריאה עולמות י' מן למסה' בריאה עולמות י' עוד

 יצירה עניין יתכאר כאשי יצירה עולמות י׳ יצר וככר יצייה הוא בריאה עולמות
 לקבל תוכל לא יצירה כי ביצירה נוכיח כן בבריאה שהוכתט וכמו .הנזכר בשער

 עשירית המדריגה לסוף סלול שהיא מפני שקבלה ממת גדול יותר שלימות
היא ויצירה ליצירה עילה היא בריאת של עשירית המדריגה כ׳ בריאה של

הוא מיצירה למפלה שהוא מה כל הנה בריאה של עשירית למדריגה עלולה
 הנה יצירה הוא מבריאה למסה שהוא ומה בריאה עולמות נבראו וכבר בריאה
 בירידת לירד הוכרח צריאה של עשירית למדריגה עלול שהוא מצד יצירה כי מונח

 בריאה של עשירית למדריגה עלול להיותו ירידתו כן שהוא ואחר ממילתו העלול
א יצירת של אחרות עולמות י׳ עוד ונס יצירה שיהיה לו גרמה  גדולים להיות א׳
ת הוא מיצירה למעלה שהוא מה כל כ׳ נזאלו א כ יצירה שהרי ניי קי ת  רזה על נ

 להיות תוכל לא ויצירה בריאה סולמו ברא וכבא לעילתו סלול להתקרב פאפשר
 היא ויצירת העילה היא הבריאה כי פילה להיות יכול הטלול אין כי בריאה
 לזו דומה אחרת יצירה גס הגזכר בשער יצירה עניין יתבאר כאשר העלול

 שנין מה אלא ביטהס הנדל ואין סשוסיס שכליים כתות הם יצירה ני מפני א׳א
שניים שיהיו מחלקן אחה במה וא׳ב לסילתו עלול אחד וכל לעלול עילה
א אחת מאלו עלולים, שני שהרי ודומים שיוים יהיו זה כל ושעם להבדיל א׳

טהס כ נוכיח כן כתר נססירת למפלה שהוכחנו כמו ני  יורדות שהנחות ביצירה ג'
 עלולים שני וכשיהיו ועלול עילה הבדל אלא ביניהם חלוק ואין ועלול עילה בפוד

 י' עוד ונם שטים שהם עליהם לומר כיטהם מחלק אתה במה אחת לעילה
 יורדות יצירה שכמות מאחר כי א׳א י' מאלו למסה יצירה של עולמות כחות

 שכיצייה עשירית מדריגה כת שסוף עד ועלול עילת בסוד למדריגה ממדריגה
ס בנח לעשות שירדת פד יצירת ממדריגת ירידות נרבוי כך כל ירדה ה א׳  נ׳

 יצר ככר זה מצד הגה .הגזנר בשפר עשייה עניין יתבאר כאשר עשייה עולמות
 למסה כי לתת״צר היצירה בתק שאפשר מה כל מיצירה למסה יצירה סולמות
ה היא שביצירה הראשונה המדריגה מיצירה  יצר וככר שביצירה שטית מדיינ

 שלישית מדריגה היא שביצירה שטיה ממדריגה למסת ורן שניצירה שניית מדריגה
מה המדריגות כל נתייצרו וכן שביצירה שלישית מדריגה יצר ובנר שביצירה כל

מדריגה כח שפוף סד כך כל וירדו מיצירה למסה יצירה להיות נאפשר שהיה
ס נכח עשאה שביצירה עשירית ה א׳  עטין יתבאר כאשר עשייה עולמות נחות ב׳

 למסה יצירה סולמות י' סוד שיכרא לומר תוכל לא הנה הגזכר בשפר סש״ה
 וככר פשייה הוא יצירה עולמות י' מן שלממה מה כל כ׳ יצירה עולמות י׳ מן

 פליט יקשה' לא זה כל אלהיה הודיסך אחר ומפתה עשייה מגלמות י' עשה
 יותר שלימות שתקבל כאופן ותכלית קן ובלי גכול מכלי עשייה ויעשה ׳נרא
ועולמות שכחות מאחר כי עלינו החולק דין הכסל ששואל כמו שקבלה ממה

ס בצח עשויין כן עשייה ה א׳ שהמדריגה כאופן שניצירת עשירית ממדריגה ב׳
 עשירית למדריגה סלול היא והסש״ה לעשייה פילה היא שביצירה הטשירית
ד כך כל הכסות נתמפעו וביצירה שביצירת  בסוד המדריגות ירידת שנרנוי פ

 בכתה נתממשה שביצירה העשירית שהמדריגה עד הכחות נתמפסו ועלול עילה
 במל שהוא נח ונין תנלית וכלת׳ נבול בלתי כת נין אמצעי כחה כאלו כך כל

 עשירית למירינה סלול שהיא הסשייה הוכיחה זה מססם הגה תכלית ובסל גנול
 ולהתמעט נכחה לירד הוכרחה עילתה מכח למסה מדריגת עוד ויורד שביצירת

 להיות יוכל לא העלול שהרי ממש ולתכלית לגנול בכתה שירדה סד עוד כחת
ס המאציל כת ומשוח מחסרו[ זה ואין הפילה נמדריגת ה א׳ כילותו מצד ולא נ׳

ח׳ו



שלישי פרק עשר הוא ואחר אחד חוא עשר סוד הראשה שער
טל

טו

 כי כעצמה עשייה כס וחולשת כס חסרון נוצד רק ח׳ו עונו שפע נמצימח חיו
 פד חלושה פילחה כח יל6והו מעילתה למעה מדריכה לירד לה נרמה עשייחה

טל כלתי כת בין אמצעית היא כאלו כך כל חלושה שהיא  לנין תכלית ונלתי נ
 למעה עוד לירד הוכרח שהוא העליל הנה חכלית ונפל נבול נעל שהיא כת

 לה יא שא ולתכלית לנטל לירד בכחו לירד הוכרח כחו עוד ולהתמעט ממנו
 העילה שהרי א׳א וזה עצמה העילה הסלול הוי דא"כ מזה יותר לקנל,שלימות

 מנעל ולמעלה גנול נעל ובין נבול בלתי כין אמצעי היתה כאלו כחת עצמה
 האמצעית המדריכה שהיא עילתה כח מדריכת רק ממנו למעלה מדריכה אין נבול

 . למעלת כדעירשנו עילה שיעשה לעלול וא׳א נבול בעל ־בלתי ובין נבול בעל נין
 ממדריגה או יצירה של ראשונה ממדריכה עשייה עולמות יעשה לשאול ואין

 ובלתי נבול בלתי תהיה היא שנס באופן מדריגות משאר או יצירה של שניית
בי להבין שכל לו שאין ופתי כסיל שאלת היא זו תכלית  מאחר כי זה והוא ד

 אלא יורדות אינס והכחות לעלול עילה שנין מה אלא הכחות בין הבדל שאין
 זה שמצד יותר ולא מעילתו למסה אחת מדריכה דהיינו ועלול עילת בהוד

 בעילתו העלול כח ומתייחדיס להתקרב שאפשר מה כל מתקרבים הכחות
 לכנוס יוכל מהעילה ולמעה מהעלול גדול יותר שיהיה אחר כח שאין עד

כח זה ממעש הנה אמצעי אין ועלול עילה בין כי למפלה כדפירשנו ביניהם
לקירבתו יצירה נקרא כח אותה יצירה של הראשונה מהמדריגה הנעשה הסלול

 מדריגה וכן שביצירת שנייה מדריכה שהוא הזה הכת יצר וכבר עילתו אל
כ הוא לעילתו לקירבתו ממנו הנעשה העלול כח שביצירה שנייה  וכבר יצירה נ'

 המדריכה עד כלה וכן שביצירה שלישית מדריכה שהוא הזה העלול כת יצר
 נכחם שאפשר מה יצר ובנר יקראו יצירה בשה כתות אלו בל שביצירה עשירית■
 שסוף סד ועלול עילה כסיד וגתמעעו ביצירה הכתות שירדו סד להתייצר
 שהוא כח ונין תכלית ובלתי נבול בלתי כח נין אמצעי הוא כאלו יצירה נזדרינת

 יהיה שלא יצירה כת שוס עוד להתייצר שא׳א סד תכלית ונעל נבול בסל
של כתות עוד לעשות ביצירה כת שוס נשאר ולא יצר שכבר בכת ונבלע נכלל

עשירית במדריגה כח נשאר אבל תכלית ובלתי נבול בלתי כת שיהיה יצירה
טל נעלי שהס עשייה כתות לפשות  לכתות להס אפשר ואי תכלית ונעלי נ
 מדריגה הוא וסבתס שעילתם אחרי תכלית ובלתי נבול בלתי כחם שיהיו עשייה

 יצירה כחות רק עשייה כחות שיעשו א׳א עשירית ממדרינה למפלה כי עשירית
 פד כך כל כתה ונתמעעה כך כל ירד־ עצמה עשירית ןמדדינה כדעירשנו

נבול נעל שהוא כת ונין ותכלית נבול בלתי כת בין אמצעית היא כאלו שהיא
ממש ולתכלית לנבול לירד עשייה כת שהוא לפלולה הוכרח וא״ב תכליח ובעל
 להיות תובל לא שהרי למסה מדריגה עוד לירד הוכרח העשייה ני מפגי

ס נצייר הנה נזה המשל נדפיישנו הפילה נמדרינת עי נ  זה בתוך זה ענוליס אי
עשר עולמות עשי מהס ואחד אחד שבבל עולמות ד' כנגד זה נמוך וזה

־ בתוך וזה זה בתוך זה עולמות ארבעים בכללם שהם מדריגות עילם וכל ז
 ויצא משובב מע־ של שהעילס יזפני ממנו משה של הפולס את בנדלו מקיף

ב ונעשה ממנו שלמעלה מהעולם  העליון שהעיניל באופן זה כדרך הפנוליס נ׳
ק ממנו שלמשה השני העיגול את בגדלו מקיף  את בגדלו מקיף השני עינול ו

ק היביעי העיניל את בנדלו מקיף השלישי עיניל וכן העליסי פעימל  פד כלס ו
 לעשות מקים אסם עד זה בתוך וזה זה כתוך זה מוקפים עינוליס ארבעים

 יעשה השואל הישאל או יותר עיגולים יעסה השואל הישאל וסתה עיגול סוד
 ואינה א׳א זה כי ישאל לא ודאי כי שהוא ממה גדול יותר התחתון עיגול
 ולעשות להקיף יכול ודאי כי העינולים את ומקיף העושה האומן חסרון מצד

עשה ובנר וקסנים , גדולים עגולים בידו יש שהרי שירצה מה כל
 שלא הגדולים העגולים בעיניך רואה שאתה כמו וקענים גדולים יותר
 מקומו קמין שהוא התחתון העיגול וזה שהם ממה גדולים יוחד להיות יוכלו

 מהביל המקום קשון כי החסיון לו נא המקום ומצד קעון להיות לו נרמה
 שלמעלה כעיגול וננלע נכנש היה מזה גדול יותר העיגול היה ואלו מזו גדול
 בנדון הוא וכן וכל מכל חסר והיה כלל הסיגול זה נמצא היה ולא ממט

 עילה שכח באופן עלולה כת הגדול נכחה מקפת עילה שכל להיות כי שלפניט
 השני הכו; זה וכן לו שני שהוא מכתו שיצא העליל כת בכתה מקיף ראשונה

 השלישי הסלול כת הגדול בכתו להקיף עילה להיות חזר ראשון לכת פטל שהוא
 סד עלולה כת נכחו המקיף עילה בסוד ירדו שהנחות באופן מנזט שיצא

 בלתי שהיו הכתות נתמעסו זה ־ מצד הנה לירידה מירידה הכתות שנתמעסו
 בעצמם גטל נבעליי וכן ותכלית גבול נעלי שהם לכחות ובאו ותכלית נבול

 כחות שתמצא עד כח מיפוס אתר כת מיפיס לירידה מירידה הנחות נתמעסו
 מכתו יעשה העואל הישאל ועתה אבד לילה ובין היה לילה שבין בעשייה חלושות

טל כלתי כחו שיהיה ותכלית נבול גסל שהוא  כי לא בודאי זה תכלית ובלתי נ
 שהוא מצד מקומו וירידת תכלית ובעל נבול נפל שיהיה לו נרמה כתו ירידת

 ותשות מחסרון זה ואין חכלית ובעל נבול בעל שיהיה לו גרמה לעיצחו עלול
 ובלתי נבול בלתי שהם כסות עשה כנר ב״ה המאציל שהיי ח׳ו המאציל נח

 אלו פשה ואלו והטצריס הננראיס סנע לפי לעסות נאפשר שהיה מה תכלית
ב שבעשייה כחות טל בלתי נ׳  נמצאיס עשייה כתות היו לא חכלית ובלחי נ

 שלמעלה נכחות ונבלעים נבללים שתיו מפני העולם מן חסרים והיו כלל נסולס
 היה לא גדול יותלי היה אלו הקסון הפיגול שזה כמו ;נראו שכבי מה מהם
 עשייה הייןעון הגח זה כן נמו ממט גדול יוחר כפיגול ננלע יהיה ט נמצא
 נמצא היה לא ותכלית גטל נל׳ כתו היה אלו ותכלית נבול נעל שהוא
כלל נמצאת היה לא עשייה ונח יצירה שהוא ממנו שלמעלה נכח ננלע והיה

 לא תכלית ובעלת בטל נפלת היא שהעשייה מאחר לשאול ואין יצר כבר ויצירה
 יצירה ותהיה יצירה בכח ננלע ותהיה נמצאת תהיה וצא עשייה סולם יברא
 מוסכם שהיא אחרי כי שאלת מחכמה לא ותכלית גבול בלי הנבראים כל ויהיו
מה שהמציאות חכים ונר שכל בר לכל ת שהמציא נ קנ׳  מאין יש עולמות ה
 כמבואר תיקיציו כלי שהם אצילותיו האציל כן על אשר מההעדר טוכ יותר הוא

 ישות מציאות אל עולמות המוחלע מההעדר להמציא השער מזה ראשון פרק
 שאפשר מה כל להטיב סוכו מרת כסי להמציא שאפשר מה ככל המוחלע

 סוד במדדינת הנחות ירידח ידי על לנכראים געשית הזאת העונה וכל להעיב
כתות למדריגת נאצלים ממדרינת הכחות שירדו עד כדסירשנו ועלול עילת

 כחות וממדריות ;וצדים כסות למדריגת ירדו נבראיס כתות וממדרינת נבראים
 מה גדול היותר שלימותס קבלו והנאצליס נעשים מדריגת לנחות ירדו נוצרים

 שכן וכל להם דומה שלימות שאין פד ב״ה למאציל קורבתם ננצד לקבל סבחקם
 שא״א מה גדול היותר השלימות קבלו הם כי מהם נדול שלימות שאין ,

 היותר שלימותש קבלו בריאה עולמיח וכן הנאצלים כחק גדול יותר להיות
 מהם גדול שבן וכל להש דומה שלימות שאין סד לקבל שבפקס מה נדול
 עולמות שהם מצד הובראים נחק השליחות מזה גדול להיות שא״א מה

 קבלו יצירה •עולמות שהם הטצדים וכן שפירשנו כמו נאצלים ולא נביאים
להם דומה שלימות שאין עד לקנל שבחקם מה גדול היותר שלימותס

חל וכש״כ יצירה סילמות שהם מצד היצירה בתק להיות שאפשר מה מתם נ
שאפשר מה עשייה פילמוש המציא לא אלו והנה בריאה עולמות ולא

וחשדים נעדרים עולמות אלו והיו עשייה שהיא מצד עשייה בתק להיות
 כביכול סין וצרות ח׳ו סובי נמדת כילות ח״ו זה היה ושלום חש נמצאים ולא
ט שמדת אחרי כי  להמציא שאששד מת בכל ולהמציא ולהשלים להעיב עו
 עשייה כחות עיד בידו ויש • והאין מההעדר סוב יותר והישות המציאות כי

 לומד צפשך מה , אותה ימציא לא למה וסכעש כחש כסי אותם להשלים
תבלית נעלי נטל בעלי כח תלושי שהם מפני אותם ימציא לא זה שבעבור

טל בעלי שתם מפני וכי  בתמיהה א׳ו כלל אותם ימציא לא תכלית ובעלי נ
 נזזיה ליה דהוי אודנא קרני למבני אזל והוא קרניים לו שאין חמור וכי

 נרמה המדרינית שירידת זה חשוון לעשייה שיש מפני וכי בתמיהה מיניה
 ת׳י וכל מכל יאבד ת״ו כלל ימציאהו לא תכלית ובעל נבול בעל שהוא לו

 מציאיהו שיהיה איך יהיה פנים כל סל שהרי ח״ו כלל נמצא יהיה שלא פד
 ידידה כבך מה תבלית ובעל נמל נעל שהוא והגם מהעדרו לו שוב יותר

 ומשני . מזה עליונה יותר במדריגה לעלות בעבעו ואץ לו נרמה המדריגות
ט מנע לא סוב המשפיע הפוב ה' כן וכעטר ק  הבהות כל ותמציא וחשדו עו

 שתמצא פד אחרונה נקודה פד הראשונה מנקודה להמציא האפשר ככח שהם
 להמציא שא״א אבד לילה ובין היה לילה שנין כח חלושי עשייה בעולם כחות

 מההעדד ומדרינות כהות הוצאת רבוי מפני זה וכל מזה קען יוחד כת עוד
 שיהיו להן גרמה המדריגות ירידח רטי ומפני והישות המציאות אל המוחלס
 כן על מהסדרן סוב יותר שמציאותן ומפני תכלית ובעלי גבול נעלי חלושים
 כמו מז־ קען כח עוד להמציא שא׳א פד להמציא שאפשר מ־ כל המציא

 מזה קען יותר פיצול עוד לעשות שא״א עד נתמעעו איך בענוליס שתראה
 מהסדרן סוב יותר שמציאותן מפצי הבחוית וירידת המדריגות רבוי אלו ובל

 בבריאת מדבר שהוא כראשית ימי מששת ויום יום ככל חתה זה ומפני
 כי האור את אלקיה וירא שנאמר כעניין כטוב סשוסו כסי עשייה עולם

ו: נבל ובן עוב כי אלקים וירא ימים קרא המים ולמקוה וכעניין סוב  י
 בשבת לשבת רוצה כשאת: ומשני . סוב בו חתם בראשית ימי מששת ויום

 נתואר שלימוח אותה מתאר אתה שלימות לו שיש דבר לאיזה המעלה וחשיבות
חל היותר והשלימות סוב כי צדיק אמרו כעניין סוב  תובל לא השלימות שבכל נ

מל היותר תואר כשלימות אוחו לתאר  מאד בסיב אוהו מתאר כשאתה רק נ
 נתואר עשייה עולם בריאת חתם כן מפני לומר תוכל לא מאד משוב יותר כי

 והנה פשה אשר פל את אלקים וירא הפשוק שאמר כעניין מאד סוב שלימות
 .'צירה בריאה אצילות עילמות שהם העילמות שכל כמו לומר ורצה מאד עוג

 הוא כרוך סיף מאין ועוניתם שלימותש קבלו עולמות מאלו אחד כל עשייה
 עבעו לפי אתד כל לקבל מהש ואחד אשד כל שבהק מה צחל היותר שלימות
חל היותר כשלימות הוא אצילות ועניינו  ובן אצילות בנדר להיות שאפשד מה נ
מל היותר השלימות קבלה בריאה  בריאה שהיא במה בדית־ עבע שנתק מה נ
חל היותר שלימות קבלה יצירה וכן ממלטת אצולה  בעבע להיות שאפשר מה נ
 זה מצד אשר שבבריאה עשירית מזנדריגה שנתייצרה יצירה שהיא במה יצירה

 אהד בל כי מאד פוב תו.אד כשלימית עצמו נפצי ועולם עילם גל יתייחשו
חל היותר השונה קבל מהה ואתר  וכן וענייט טבעו כעי לקבל לו שאפשר נ
 שקבלה שביצירה עשירית ממדריגה סשוייה עשייה שהיא במה טשייה טולה

 עשייה עהיא ועניינה וסנעה שיבתק־ מה טי: והיותר גדול היותר שלימותה
: מאד סוב שלימות תואר p נם סליה שיאמר סד ג  ותבצית נטל נעלת שהיא ת
 כדפירבנו מזה עוב יותר שלימית לקבל תוכל לא עשייה שהיא במה עשייה כי

 חצה מאד סיב והנה עש־ אשי פל את אלקיס וירא התורה אמרה פן מעני
 עבה אשר פל נעשוק המרומזים פעייה. עולמות רא־ הוא ברוך הקדוש לומד
 ושצימות מאודיית בעינה נעשי הש שנם אותה ראה ר״ל מא״ד סו״ב והנה

 יי' וברוך עולמית שאר כמו וענינם טבעש לטי לתש שאששר גדול היותר
ך מאר הטו: מדתי עילש ופד העילש מן ישראל אלקי אלקים ח נ  הבו: יי' ו

ופרכיו חלקיי נבל מאד וסו: טוב שהוא הזה הפרק להשליש שזכינו מאד
ולהיות
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 הקנלה כדרכי כאמניר וכללים אמחיוס הקדמות לנו יצאו הפרק שמזה להיות
די פצמז כפני פרק להס אייחד כאריכות קצת' עניינה ויאריך  כין ריוח ליתן נ

: הכדק נשלם וכ>ה הדכקיס

ק ל  הקכלה כדרכי אמתייס ככללים וה נפרק שיניך להאיר ראיתי הנה ד פ
 תקועים חזקות יתדות ויסודות הקליעות והמה שלפניו מפרק לקוחים

 כמה להכין לך יועילו כי נזכרזנך אותם ושים לעולם ימוסו לא נאמן כמקום
ת נפלאים ועניינים פודות  שכיארנו אתרי ראשונה יצא וזה הקנלה ורמזי כמדו
 לכם אפשר אי ופשיסותס רותנ״וחה מצד שהספירות נ' ונפרק הקודם נפרק

 ועלול עילה נדרך לא אס כפירות לעשר נמנים שיהיו עד עשר נמכפר שיכנסו
 כפירות לשני נמנים יהיו וחכמה שכתר פד מחכמה ננדל הכתר לומר שרוצה

 עלול היא וחכמה עילה הכתר וה שמצד מרתני ונאצלה עלולה שחכמה מצד
 שנינה מצד נינת מכפירת ננדלה חכמה וכן ממנו למסה מדריגה שירדה
 לחכמה מלול ונינה כחר ולא לנינה פילה חנמה זה מצד מחכמה ונאצלה כלולה
 זו הנדלה זה כדרך וכן ספירות שלשה הס הלי מחכמה למעה מדרינה וירדת

 אחד כלל מזה לנו יצא והנה • ככירות לפשר נככרים להיוחם מלכות פד מזו
 וחזרה ממנה מפלה של לספירה עלולה היא וכפירה כפירה שכל להיות זה והוא

 עלול שיץיא תכמה נכפירת שפירשנו כמו ממנה שלמפה לספירה פילה להיות
 ונדרך כינה את האצילה שחכמה נינה לספירת פילה להיות וחזרה כתר לכפירת

 כוד וספירה ספירה ככל כי מזה למדנו הנה . כפירות פשר נכל הוא זה
ח אתת מדריגה דהיינו למפלה שפירשנו המדריגות ירידת שהם ופלול פילה  נ

שככל להיות שני כלל שוד מזה לט ויצא עלולה נח שנייה ומדריגה סילהה

 גדולה נינה חכמה כתר שהס ספירות עשר כה ומתגלים מתראים וכפירה ספירה
 ממדריגה היורדות מדריטת פכר שהם מלכות יסוד הוד נצח תפארת גנורי:

 כפני וכפירה כפירה שננל מזה למדנו הנה • ועלול פילה כסוד למדריגה
ה ימצא עצמה  שככתר מכתר כיצד ועלול פילה כסוד יורדות מדריגות עשר נ
 שכנתר לנינה מדריגה יורד שננהר ומהנמת שנכחד לחכמה מדרינה יורד

 לגטרה מדריגה יורד שננתר ומחסד שככחר לוזסד מדריגה יורד שנכחד ומנינה
 מדריגות ואלו שננתר מלכות פד עצמה שכתר המדריגות יורדים וכן שככחר

 המצא וכן שננחר נסרים י' והס יקראו כמל נשם מדריגות הפשר כל נכלל כלש
 נדרך והוא ועלול עילה כסוד ההכמה ספירת כעצמית יורדות מדריגות עשר ג"כ
 ומנינה שכחנמה לנינה שנחכמה ומחכמה שנחנמה להכמה שנחכמה מכתר זה

 המדריגות יורדים וכן שנתרמה לגנורה כנחכמה ומחכד שנחכמה לחכד שנחפמה
 מדרידות י׳ ואלו שנחכמה מלכות פד למדריגה ממדריגה החכמה נעצמות

 הם שילידתס מסגי שנחכמה חכמות י' והס יקראו חכמה נכלל כלן שנחכמה
 פילה בסוד יורדות מדריגות פשר תמצא וכן ועלול פילה כסוד החכמה נעצמות

ך והוא ניגה ספירת נעצמות ועלול ה לחכמה שננינה מכתר זה כדי  שמינ
 שננינה ומחסד שננינה לחסד שנכיגה ומכינה שכבינה לנינה שננינה ומחכמה
« של נפצסותה ועלול פילס כסוד המדריגות יורדים וכן בנינה ש לגנורה  סך בי
תו י' והס יקראו נינה נכלל כלס שננינה מדריגות י' ואלו שנציגה מלכות  נינ

ה נפצמוח שירידתס מפני שכנינת ק נינ  אחת נכל ספירות י' נכל תמצא ו
ד יורדות מדריגות י' מהן ואחת כו ג' נ' ג׳ נ' ח' כ׳ הנקראים ועלול עילה נ  ת׳

ד כי סתT כנר הגה הסגיין ולהנינך .מ' י' ה׳  שהעילה שא ועלול פילה מ
כאופן שלה מהעלול סלל ויואר בכהה ומתרחב מקיף ויוחד חזק יותר כתה

שהעלול
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m ממצא שלמאה בספירה ומאפמח מאצלח המליונה וספירה כפירה בכל ימצא מצלה אשר עצמה בפני וכפירה כסירה בכל תמצא  שהוא שנה האחלליינז w׳5
 לא ויצא * ההשפעה ממני שמקבל למושפע וכתר ראש הויא והמשפיע שבה מלכות מה כל הספירה כי יורדות מדריטת בפשר ופלול פיצה סוד פצמה בפני

 שבה התחתונה בבחינה מאצלת ספירה שכל להיות ני זה והוא חמישי כלל מזה ויותר ומחרחנת מחגדלת למפלה ומתקרבת מסלה כלפי הקדושיס פניה שפונה
מאציל חכמה וכן שבכתר במלכות חכמה מאציל שכתר באופן שנה במלכות ר״ל סניה מתרחקת שהכפירה מה וכל בנתה ומינדלת מהרחבת יותר שמתקרבת

 שחראו כמו ומתצמצמת ומתקצרת מתקפנת יותר מסה כלפי ויורדח ^הקחשיס
 תהיה שלא מסלה כלפי הסונה המשולש בכל נקודה לך שמין המשולש •׳בצייור

 מצש אין שהרי ויורדת מתקצרת תהיה שלא מסה כלפי והפונה ומחנדלת •מהרחבת
 מכלל שתצא פד ומתקצרת אורה נכח יורדת היא כך וכל אור לירידת ומעמד

ר אתת כפירה שהיהה הראשון שיה ה  ולהיות חכמה דהיינו אהר כפס לכקרא נ
 כלפי קרוניס שפניה פור שכל באופן והנמה נהר שהס כפירות לשני נתלק

 פד גדול נהרהק הריתוק ניכר נא כדיין אבל נירירהה שנהרהקה וכנס מפלה
 תקרא כפירות לפני גהלק ולהיות ארר נשה הקרא הדפס הריסוק זה ־שנפבור

 ניכר שאינה הנס שנה המכס והירידה הריסוק א-יהה ומצד ארה כפירה יושם
ה ק ה ר  מה וכל וירדה קצת נתרהקה כניס כל סל זה כל פכ גדולה וירידה מ

 שלא בירידתה ונקודה נקודה לך ואין הטלול כוד שהוא מתקצרת היא שירדה
 ונקודה נקודה בכל ואפילו המשולש בציור רואה שאהה נמו מהקצרח ההיה

 וירידת לשיסכה ומפמד מצב אין שהרי ומהצמצכ ומהקצר יולד הוא נכצמה
 שהיא מפה של לנקודה פילה היא מפלה של הנקודה זה מצד אשר האור

 שכס היולית ופלול פילה נהיגת כור בה ימצא זה שמצד מד ומהקצרת יוידה
מ' ה׳י׳ ה׳נ׳ נ׳נ׳ נ׳ ה׳  כל P מפני פכמיס וכמה כמה בהצעה אהה בכפירה כ׳

 וירידה גהרהק מפה בלפי וירדה הקדושיה בכניה הכפירה נחרהקה שלא ביוד
 וירידת שנה הבחינות כל כפירות לשני נחלקת תהיה זה שנפבור כד נדולה

 שנאותה מ' י' ה׳ נ' ח' ג' נ' ב' ח' נ' מדריגות י' שהס שנה הנקודות
 יקראו כמה פל בלס לצמצוס מצמצום ומצמצמיס המהקצרים נפצמה כפירה

ס כ כ י' נקראו אבל בהל נ  שבחכמה הנקודזח וירידת הנחימת ונן כננר-ר נהרי
מה הנמות י' יקראו אבל יקראו הנמה נכס כלס  שבבינה אלו ונן כנחנ

ה בינות י' יקראו אבל בינה נשס נקרא־כ הכי אלו וכן כננינ נשס יקראו שנ

 כתר ר״ל בכתרה נחקרנה חכמה כפירת זה שמצד שבחכמה במלכות גינה
 נקודה כדביקות בה ודבוקה בה ומתייחדת שבכתר למלכות נתקרג חכמה

 ספירת וכן ביניהם לעכור יטלה נקודה שוס ולא מדריגה שוס שאין עד כנקודה
 בה ודנוקה כה ומתייחדת שבחכמה למלכות נתקרבת בינה של כתר ר״ל נינה

 לפטר יכולה נקודה שוס ולא מדריגה שום שאין סד בנקודה נקודה כדביקות
 ספירה בכל מזה זה חלוקים יחודים של בחינוח שלש מזה למדט ניניהם
כחי ראש שהוא שבכתר מלכות שהיא כתר סוף אלו והם וספירה  שבחכמה לנתר ו
תר מתייחדת נקולה ובאותה בחינה באוחה  פבכתר במלכות שבחכמה נ

 סמה ומתייחדת שבכתר מלכות לבחינח שבחכמה כתר בחינת שם ומשתווים
 במלסת נבלעת שבחכמה שכתר פד כילתה בכת חזק והיחוד הדיבוק כך וכל

 שהוא ראשונה בחינה והיינו א״ג ברושס המשולש נצייור ,שתראה כמי שבכתר
 ומשם התחתונה בחינחו כתר נעצמות העליונה בחינתה חכמה טצמוח יחוד
 ננחינת מדרינותיה כעשרה ועלול פילה בסול אלסצמותה מפצמיתה חכמה חרד

 ספירה להיות סצמות־ חל מסצמותה ויורדת גפצמוחה מפחווים בבחינת יחודיס
 מ׳ י' ה' נ' ח' ג' נ' ב׳ ח' כ' שהם חכמוחיה מיני בפשרה עצמה בפני

 והיינו שבחכמה מלכות דהיינו שנה התחתונה למדריגה הגיפה פד שבחנמה
 פצמותה אל מפצמותה נפצסותה חכמה של יחודיס נחינת שהוא שנייה בחינה
 להתייחד תרד שבה התחתונה ממדריגה ר׳ל תרד ומשם שבה תנמות פשר בסוד

ה של ראשונה במדריגה  התחתונה המדריגה שמתייחדת שלישית גחינה והיינו נינ
 חלוקים יחודיס של בחינות ג׳ לך הנה .שבכינה הסליונה במדריגה שבחכמה

 בעשר בעצמותה יחודה ב׳ בכתר נפילתה יחודה א׳ חכמה כספירת מזה זה
 נתינת מצד כי כשי כלל עוד מזה לנו ויצא .כינה גסלולה יחודה נ' שבה חכמות

בסוד משתווים בנתינת יתודיס וספירה ספירה בכל תמצא המשתווים היחודיס
ם י' יקראו אבל חפר ד ס ה ולהנינך . חכלית בלחי פד ופלול פילה הסדר וזה .זה נדרך ככעירוח בל כלס וכן שנהכד ח  היא שבחכמה מלכות בזה המשל ז

ט' מי א  משתווה אינה אבל שנבינה כתר ולבחינח שכחכמה ליסוד משאווה בחינה כוא וכפירה כפירה בכל הכפירה נכצרוח מדריטח תrיר לומר רוצה נ
 אבל ביניהם ומבדיל מפסיק פנבינה כתר נקודת שהרי שכנינה חכמה לבחינת ביניהם ואין פשוס אחדות כח שכלן מאחר כי זה כספם והוא כן שיהיה מוכרח
 והפסק הנדל אין פבחכמה יסוד נקודח ונין שבחכמה מלכות נקודת נין לפי בספולחה מיוסדת והסירה הפירה וכל לכלול פילה שנין מה אלא הנדל
 אשר ודינוקס יחודם לפוצס ניניהם לפטר שתוכל אחת נקודה אפילו ביניהם נבורה וספירת חסד בפעולת ומהראה מתנלה מסד שכפירת שד מאצילה רצין

p דין נפפולת ומהראה מהנלה i הבדל אץ שנניגה לכתר שבחכמה מלמת כין וכן לפילתה משחווית היא ק־ סל ידדה לא ואלו נפסולומיהס מיוחדים כלס 
כ הכד כפירח אונן מדרינוח י' נ' ה בל דין בה כנה נ ר ט ודיבוקם יחוד: לעוצם ניניהם לפנור שתוכל אחח נקודה אפילו נימהס והפסק ר0ש ונללוח נ

ס איך הכפירוח  שהרי דין לפסול ירצה גבורה נשכסירח דין לפטל תכד הכני
ד וכן בחסד ירצה ד חג לה^ני יננד הכד  יגגד ננורס חכד לפסול כשירצה הנ

ה כי לה כוו ד וכן דין לפעול ירצה נ  שהוא לנמרה רהמיס פהוא הפארח ׳ננ
ק תפארת לרחמי יננד ננורה של ודין דין  ירידה הוכרחה כן מפני כלן ו

ס שהכד באופן כפירה בכל המדריגות מרה פס תכני שגה הדין כללות מצד ג

;שתדע ויי״ יחודי: הג' בסוד כדפירסנו לפלולה משתוויח היא רן פל אשר
 באותה (!גילו המשתוות נתינות מאלו ונקודה נקודה בכל כי פוד תדס זה

 תראו’ שנחנמה מלכות בעצמות אבחנמה מלכות בנקודת ר״ל בעצמה נקודה
תר למדריגה ממדריגה היורדות וכלול עילה בסוד ספירות פשר ג״כ  לחכמה מנ

לנצח ומתפארת לתפארת מגבורה לנמרה מחסד לחשד ומנינה לנינה מחכמה
ת וכן שנה החסד כללות מצד חכד פס תככים גבירה וכן אי בלתי פד לפשר מעשי ילכו ונן למלכות ומיסוד ליסוד ומהוד להוד ומנצח סס תסניס תפ

 האור לירידת ומעמד מצי אין שהרי ובחינה ובחינה ונקודה נקודה בכל תכלית
 לומר מוכרח ואתה לירידתו מצב שאין היורד המשולש כציור רואה אחה כאפר

 גמור אחרות הם שהרי ביניהם ח״ו והנדל וחלוק קיציז אין כרהך סל שהרי כן
 ולא מלכוח יתראה הנתינה בזאת ר״ל הנקודה בזאת לומר יכול אתה שאין
 נידלים חלקים שמחלק ח״ו ופירוד קיצון היי כן דאס ח״ו ספירות שאר

 בפרק שכתבנו וכמו ח״ו באמונתו כן להאמין כש״כ לדבר אסור וזה בספירות
 יתראו נעצמו כח באותה מלכות כח שיתראה ובחינה נקודה באוחה כי שני
 בכל ויתראה יחזור בעצמן ספירוח עשר כחות באלו וכן ספירוח עשי כל ט

' אחת ן ה ' מ ' ■ ■ ■ י  כלן כס כי חנליח כלתי סד לסשר מעשי יחנלנלו וכן מסירות י'
רה אסילו נקירה לך אין הגשמי שכגוף כמו כלן נכח אחח מקו

טרה  הרחמים כללוח מצד תפארת פם מככיס ונטרה שט הדין כללות מצד נ
 • כלם ידי פל יסשו שיסשו הספולוח שכל באופן הספירות בכל זה ונדרך שגו
ד מזה לעי ויצא  בבחינתו מאציל הוא מאציל שכל זה והוא שלישי כלל ט

תו חכמה הפירח שמאציל כחר ספירת לומר רוצה יאזהמונה  התחתונה ננחינ
 למפה כפירה להאציל כדי הכפירה ני לזה והספס שבכתר במלכות לומר רוצה

ה די התחתונה ממדריגתה להאציל הוכרחה מדנ  לעצמותה חון והתאצל שתצא נ
 שהוא מה ר״ל התחתונה ממדריגה למפלה שהוא ממדרעה שתאציל •מה כל כי

 תהיה ולא כתר ספירת נעצמות אצילות אותה תהיה שבכתר ממלטת למפלה
ה פיי ת נכלל רק טצמה בפני כ פיי מפשר אהד שתהיה נכללת תהיה כתר כ
ה ומושל • שפירשט שבכתר כתרים , . . וכת באחת שבכתר כהר נמדרינת האצילות יהיה אס נז

ה יתראו שלא מתש של שנכתר חכמה אצילות רק סצמה בפני הכמה ספירת יאצילוח מזה יסאצל לא ה ואין יסודות הד׳ כל ג : בלי ז אש שיתראה וכמקום ז
ק יסודות הד׳ וכל רות וכן פפר וכן מים יתראה בעצמה נקידה נאותה וכל ופלול פילה בסוד אלא יורדות אינס המדריגות שהרי הכתר בעצמות שהוא■ בכל ו
ה ים הספירה שנעצמות ונקודה נקודה  הספירות נרוחניית הוא ק כמו זה בלי זה ואין כלן יתראו מהן ויסוד יסוד עצב אין סהרי וכלול פילה סוד ג
נ האיר לירידת א'  בלתי פד לפשר מפשר יתראו בהם ובחינה ובחינה מהם ונקודה נקודה בכל חכמה אצילות רק חכמה ספירת אצילות זס יהיה לא ו
ט ככתר שכסצמות כתריס מפשר אתד כתר שהיא שבכתר לירידתו מצב שאין המשולש נצייור רואה פאחה כמו ופלול פילה בסיד .תכלית האצילות תהיה אס ו

התקצרות יש בעצמה גקידה נאותה שאפילו סד ומתקסן שמתקצר שפוט לסבת יהיה רק פצמה בפני חכמה ספירת מזה יתאצל לא שנכתר חכמה במדרינת
ה קסטת לסבת רק וצמצום יתאצל לא שנרחר נינה ממדריגת האצילות יהיה אם p שנכתר נינה אצילית קיי  הוא כן כמו וצמצימו התקצרותו ניכר אינה הנ

קני תנוזה. כתיי־מ מזה ר חכד מזה יתאצל רק פצשה נ ת  ירידת סוד שהוא ופליל פילה סול כה ימצא ונתינה נתינה נכל נספירות מלטת סד נלן וכן פננ
י שנכתר ל תרד הוא האצילות נ מ ד וזהו תכלית גלת׳ סי ם׳ י' ה' נ׳ ח' נ׳ נ' נ׳ ח' כ׳ המדריניח הוא למסה שתרד נקודה וכל ועלול מילה נ  מ
א ומצמצם. וממקען מתיןצר הו ס ולא ראש לו אץ שהפיגול כמו כי נפיגיל ספירות י׳ שמציייץ המקובליס אינה שתרד קענה נקודה ואותה העלול סוד מזו.

ה ניכר יחזו(• וכן לראש יחזיר והסוף לסוף •תזור הראש כ׳ נגצגלי וחנלית ס!ף שהיא שלמעלה לנקידה קורנתה ורול ולטדל שם מז והתקסטת צימצוס נ
ה לה משתוויח היא .כאלו נראה » מדובקת שהיא עד עילתה תנ ר ח כן כמו תכלית נלתי סד להסנלגל הגלגל ואינה נ ח  ועלול פיצה נסור הססי

ה נשם להקרא המפע צמצום לאותה ראוי עיי פני פ  ומשנצנלת חוזרת היא כי ותכלית וסוף יאש לה אין נטצמה אחת נססירה נכללת נן ומפני עצמה נ
ך ה ק מו; פי ס ה שנכהר וזנמה ס^זצימיס *׳קראי.אותן נ י תכלית בלתי עד לפשר מפשר שננתר נדולה שנכתר נינ  דרך וסיף ראש להיות תחזור נתינה כל נ

p ת מלגו סן פד' או ר;נ ת ה וחחראה תתזור סיף שהיא מלכות משל #נכתר מלסת מן תהיה לא אם האצ^ת שכל סננ  ונעשית ושלול פילה כסוד עשר נ
ל הוא וכן יקראו כתר ונשם ,נחר מלל. גלם ימם ק ותחילתן נסתילתן סופן נעון ייהו כסוף להיות וחוזרת ראש היא כל כן ומפני הספירות ננ סו נ

ה להאציל הונרתס סמנה למעה ספירה שמאצלת לספירה תינ ת עשר בה יתראה ונתינה נתינה שנכל והגם שנה התחתונה ננ מ סי נסוד תכלית נלתי סד ס
מלטא גי״ל י סן כי זה והוא רניעי כלל סיד מזה לט ויצא • שנה נ ת נאשר ססירות מפשר יושר פולים אינם נלם נץ זה גל סס ועלול עילה שהוא נ



רביעי פרה עשר ואחד.הוא אחד הוא עשר סוד הראשון שער?)1
טל

 Sf פרין ורך5 ולהכינך . דשמיא נסיפתא ה' נפרק רחג ר16’בנ rr יהנאר
 צריכין שכלך לעיני י<חכמזת1 הסודות ולצנן לנלר כדי וספירה ספירה נכל

 זה והוו) פפמיס כמה בדנרינו שכפלנו מה קעגה הקדמת לך להקדים ()נחנו
 ונלקיף כולל ויותר. חזק יותר העילה כח כי ופלול פילה סוד כנר ידפת הנה
 יותר למעה היורדים שהפגוצים שני פרק נפנולים שרקית כמו הפלול מכח

 עצמו שנערך הנס סלול שהוא זה שמצד מד העינול רוחג ומתמעס מתקצרים
 ננול לו יש זה כל סס תכלית לו ואין ננול לו אין ממנו שלמטה מה ונערך
 עילאה כתרא כתיקונים כמכואר מילתו נערך ממנו שלמעלה מה נסרך ותכלית

ג על אף  כל פילת לנני איהו אוצם מצוחצח אור צח אור קדמון אור דאיהו נ
ה לנו ונילה הורה הנה . הפילות  פד וחזק נדול שאורו הגם כתר ספירת כי נז

קדמון אור שאמר נמו תכלית כלתי
י צ״״ או׳ר ו׳ ני וכירוש זה כל מצוח׳צחפל י׳  צח אוי ל־ו־ולופר ״כל; כי כי
מו הוא נרוך סוף לאין עלול שהוא  לסגדיל נדי שונות נמלות לא מצוחצח ר1א נ

 יכול כ£כ שאין צח איי אומר כאלו צחותו ומצומצם נגכל הוא למעלה שפירשנו
ר סד נ״ה אורא״ש נפרך או ק'  טמא צחותו ועוצט גודל לצייר ורלצ לדנר שחור שנ

jj ,,p.אוי ואמר דקדק לוט אשר סכלית נעל נלתי ^״
יוכל שלא מצח יוחד עניין נשוא מצוחצח צח , , , ,

 שוא ואייו שצמותי משני צחותו לגודל לציייו ונית! ומנניל כחו שמצמצם נמה הצמצום
 אחריש שירושים עוד לו שיש עש תכלית נלתי הסוד וזה כניכול ושיפור ותכלית גנול מ

 :נס׳ד הנאים נשעייש יתנאר כאשי שיש מפני המדה קו הזוהר שקראן
f.,p ע־כ

פשר כסוד הוא נרוך הנח נתצמצס
 נסרק כדפירשנו הוא נרוך אלקותו להתגלות כדי נאצליה עשר יורדות מדריגות

 הגדול אורו שצמצם נמה הצמציס הוא אלקותו צלוי כי מזה מנואר הרה .שני
 ועל מושג ואינו נעלם הוא אורו לגודל '1כ שני ופרק ראשון נפרק נמנואר

 כי לננראיס אלקותו נתגלה אצילות סוד שהוא ועלול עילה נסור צמצומו י7
עוד הצמצום הוד יתנאר וכאשר עילתו נערך ומוגנל מצומצם כתו עלול כל

 ושם דשמיא כסיעתא עשייה יצירה כריאה אצילות סוד נשפר פצמו נסני נסרק
גלוי כי תדע הנה זה שתדע ואחר . צרנך ד' חיים מיס וחשתה צמאך תרווה

הוא ועלול פילה כסוד הנאצלים האצילית שהוא הוא נרוך צמצומו שהוא אלקומי
 וכפרי דרכיו לסי לאיש לחת התחתונים נמעשה והשגחתו הנהגתו עצמי היא

 כפרק והשגחתו הנהגתו שהוא אלקותו גלוי שעניין זה יתנאר וכאשר מפלליו
 חחתוניס מעשה כי ידוע הוא והנה .מכואר יותר דשמיא נשיפתא עצמו כפני
 מזה זה וננדלים חלוקות פעולות פיטיס שהם פעולוחיהס יתחלקו פישים שהם

שתתחלק צריך הפעולות התחלקות לפי והנה . תכלית כלתי כמספר שהם פד
ולשער לשקול השנתתו ניד המשפע ומאזני פלס שיהיה נאופן השגחתו
מעשיו ונפי דרכיו כפי ואיש איש לכל לתת ומדה ושימור נננול ולהגניל

 מודד שאדם נמדה כאז׳ל לו יעשת ק עשה וכאשר לו הראוי ושיעור נננול
 מעשה המדות חלוקות ומספר שיעיר כעי מזה מנואר הוא הנה • לו מודדין

כננול לו למדוד למעלה הננדות מספר שיהיה צריך כפיהן למשה שעושה אדם
איש לכל לתת נהן שמודדין שלמעלה והמדות הוא שמדד מדתו נפי ושישי

 שתם ומליל עילה כסוד שנאצל האצילות הוא לו הראוי ושיעור ננכול מדתו כפי
ת הספירות נקראו זה מפעם אשר שפירשנו כמו והשיעיר הגכול סוד ח  שהוא מ
 כני שפעולות כמו כי למד אתה שמזה נמצא הנה . שמודדין מדידה לשון
 למפלה ועלול מילה סיד שתהיה צריך כפיהן תכלית נלתי חלוקות שהם אדם
כ פי נ' ס מ  וזהו שמדד מדתו כסי איש לכל לחת וצהנניל לשער תכלית כלתי נ

 מפני מדות אותן קיראין והמקיכלים המדס קו לספייות קרא שהזוהר הסעם
 יקשה ואל . היא שמדד מדת! כפי איש לכל לתת ומליל פילה כסוד שסודדין

 ספירות י' נכל שיהיה שצריך ספירות י' לכל רק מספיק זה עעס שאין
 וספירת ספירת שככל לומר לן מצא אכל תכלית כלתי פד ועלול עילה סוד נכלל
 כי לך אומר הנה תכלית נלתי פד ועלול פילס סוד צורך כה יש עצמה נסני

 חשד פעולת נעניין משל דרך זה לעניין צריך עצמה כעני וספירה ספירת נל
ס אינו בזה המשל תכלית בלתי עד תסדיס ימצא למעה פושה שאדס מ  חשד ח

 חצינה נתורת שניתן למי זהוניס אלף ותסד חנינה נתורת לחנידו שעתן למי
 שיתמעעו ותשוב צא וכן ד' או שלשה או שנים או אחד פחות זהונים אלף וחסד

 רק וחשד חנינה נחורת גוחן שאינו סחסד שיחמפע פד החסדים מדריגות
הנ  חסד צרץ שכודאי מזה זה חלוקים חשד של פעילות אלף תמצא הנה אחד ז
 חשדו כסי איש לכל לתת ועלול פילה נסיד מדתו כסי ולשפר להנניל מעלה של.

 אחד שאין כשיעור ונגנליס מזה זה חלוקים חשחס אלף מוצא אתה הנה שפשה
 אלף שנתן ממי יותר וכולל מקיף יותר זהובים אלף שנתן מי כי לחנירו יומה

 שנתן ממי יותר מקיף אחד פחות זהוניס אלף שנתן מי וכן אחד שחוח זהובים
ה עליון חסד שצריך כלן וכן שניס פחות זהונים אלף  עילה״ועלול כסוד לצמצם נ׳
 כמה כהה ויש חולים עם חסדים שגומל מי תמצא וכן מדתו כפי אחד לכל לתת
 ויש כלום לו ניתן ואינו שמנקרו מי מהם יש כי מזה זה חלוקיה חסדים מיני

 ואחד אחד סכל ממון לו וצוחן ומאכילו שמכקרו מי ויש ומאכילו שמנקרו מי
ה לו פיחן מי וכן עצמו בפגי מלוקה ה חלוקים וכמה כמה יש ממס או הרנ  נז
 למות לקוחים חסדו נרוב שמציל מי חסדים מיני כמה תמצא וכן ויתר נפחות

 כלתי כד למעה חלוקים חסדים פעולת שהס עד מעושקו פשוק שמציל מי אז
 שיעור כפי שכרו אחד לכל לחת ולסער להנניל מעלה של חשד שצריך תכלית

 מוצא אתה הנה • תכלית בלחי סד חלוקים חסדים למעה שפשה חסדו ונטל
וכן לעספרם תכלית כלתי פד ננכלים פשלות חשד ספירת שסיא אחת נספירה

ה כספירת מוצא אתה ר ט  העוכרים להעניש תעשה לא מצות שס״ה תלויים שנה נ
 איש לכל לתת ולשער להנכיל תכלית כלתי עי ועונשים דיני! ק נס ימצא סליהם

דן שני שנוזל למי אחד דינר הגוזל דומה אינה בודאי כי דרכיו כפי  נ׳דינרי[ או דינ
ק יותר או ד' או  אחר עינש לי יש הגזלנים מאלו אחד שכל יותר או אלף עד ו

ה שיש ממה  אינה■ וכן חכניח כלתי עד חלוקים עונשים למצוא סוכל וכן הגזלן לחני
טני שאכלו מי או חזיר כזית שאכל מי דומה  לחאטןאו שאכלו מי או למלאאתנ
 כווה וווצוה מציה ככל וכן נו ולמרוד ושלום חס עליון פני להכעיס נמחכוין אכלו
 נחשוכה וכן התהחוניס מעשה לפי ולהנניל לשע־ הספירה שצריך חלוקים מיני

 למי אחד יוס חענית ועשה כתשובה ששנ למי דומה אינה בינה ספירת שהיא
סאו י' תענית שפשה  ואחד אחר פל שנודאי נפשו מסנף השנה אוכל יום ארנפיס ימי
פני  מספירת מדחי כעי לו לתת ועלול עילה כהוד ולשער להנניל מדה לו יש עצמו נ
 . כזה שזכרנו מה ככל עיניך ואאיר משולש צייור לך אצייר הנה , כ״ה מפלה של בינה
 עוד כל לצמצום מצמצוס ומתצמצה ומתקצר נשיפופו יורד הזה המשולש הנה

הוא למטלה שעולה מה וכל מצומצס ויותר קצר יותר למעה יותר שיורד
 הס מקורס אל שיתקרכו עוד שכל תנאצליס אל משל והוא ומחנדל מתרחב

 שהעילה כסוד שכלי כח רוחג רק ת״ו ונשמי ננול׳ רוחב לא ומתנדלין מתרחנין
 כמו העילה נכח וננלט ונכלל מוקף העלול שנס העליל כת כחה ברוחנ מקיף

 הקצר את ונולע וכולל מקיף הרוחנ ד5 כי הזה המשולש כציור רואה שאתה
 נרשם שככתר כתר ברוחכ רואה שאתה כמו הרוחנ ככת נבלע הקצר ונח

 הנך .נרחכן מ׳ נרשם ספירות של רחנן וכגנד ח' נרשם רחנו וכנגד ז'
 אחד כח שכלן כאופן והח' הז' רוחי חוך נכצעין פיתין נ' אלו שכל רואה

 א״ש נכח נכלסין הספירות כל פס כתר וספירת כתר נכח גכלפין שכלן ב״ה
 משוערין שהה רואה שאתה כמו אותן ומשער ומגביל כלן מקיף שהוא נ״ה

 אין כ׳ה א״ש אכל הרוחני את ונשכיל נשיג ומנשמי המשולש בצייור ומוגכלים
 מה נערך ולא עצמו נערך ולא ממנו שלמפה כערך לא שיפור ולא ננול לו

 סד נופש למעלה הוא ברוך נחו כי ממנו למעלה אין כי ת״ו ממנו שלמעלה
טל ולא תכלית ואין סוף אין  הוא כרוך כחו כי ישערהו שיעור ולא יגנילהו נ
pn מוקפין כלן וכת צדדיהס צד כל ופל מהס ולמעלה ונחוכם וניניהם מהם 

ה סוף אין כח אחדות כח וכלן הוא כרוך בערכו ומצומצמים ומונבליס בתוכו  נ׳
 . ועלול שלה בסוד ומתקצרים מתצמצמיס שהנחות מה רק ביניהם הבדל ואין

ס רואה והנך  ענוליס עשר שהס וספירה ספירה שבכל ועלול עילה סוד p נ
 מהעינול שלו נקו מתרחב יותר העליון שהעיגול מהן נמשכין' שתקיוין קסניס

 פצש כעגול אפילו ק נם רואה והנך . ועלול עילה סיד שהוא ממנו שלמסה
 של שיפועי רואה שאתה כמו למסה בירידתו תתקצר שלא בו נקודה לך אין
 הספירות כן במו לירידתו מצב ואין ויורד משסע שהוא בו מצוייר שהפיגול קו
 ספני ועלול עילה בסוד ירידה סוד שהוא עשר בה יתראה שלא נקודה לך אין
 תכלית. בלתי פד ועשר עשר בה יש וכן ספירות י' ענול כל אצל כתבתי כן

 עד מסרת: הוא שבכתר העליון צד כי רואה אתה וכן למעלה כתבתי כאשר
חי שנבלע׳  צנשסע הוא מסה כלפי יורד שהוא מה וכל הוא ברוך שף אין ברו

 בעגולים רואה שאתה במו לנקידה מנקודה רחבו ומצמצם ויורד והולך ומתקצר
 קצל יותר פיגול וכל קו של בשיפיע מתקצרים הם שיורדים מה שכל הקענים
 שבכתר מלכות שהוא כתר של התתתון הפיגול שמניע עד ממנו שלמעלה מהעיגול

 מלכות■ כי באופן שבחכמה כתר אל לומר רוצה החכמה תפירת רוחב ראש אל
 חכמה ספירת הוכרח כי כן גס רואה והנך חכמה לכתר ראש הוא שבכתר

 והתקצרות כת הצמציס בסוד הוא שהאצילות מאחר ני שבכתר מלכות מן להתאצל
 גדולתו שמצד עד עדיין וגדולים רחבים הם הכתות מלכות מן ולמעלה כח

 להתאצל החכמה הוכרחה יקראו כתר בשם וכלם כתר מכלל פדוין יוצאים אינם
 עצמה בסני ספירה לעשות כתרים מכלל שתצא נדי שבכתר התחתונה ממדריגה

 יחודים ג׳ כן גס רואה והנך למעלה כדע־רשט שבחכמה חכמות י' בסוד
 שבה בכתר חכמה תתייחד א״ב נרשם שנו וקו פגול באותו כיי שבחכמת

מלטת ומשתווית  במלכות נבלעת יחודה לגודל למעלה שבעלייתה פד שבכתר נ
 פצשתה אל מעצמותה חכמה שחרד מה ב׳ בחינה .אחת בחינה והיינו שבכתר
 סמוכים שהפנוליס חכמה של עגולים בעשרה רואה שאאה כמו משתווית כבחינת

 של יחודיס בחינת והוא נזה זה ומת״חדים בזה זה ומדונקיס לזה זה
 שבבינה בכתר שבחכמה מלכות שתתייחד מה נ' בחינה .התכמה נעצמות חכמה

אה שאתת כמו קי יו  במלכות שננינה כתר מתייחדת שם ני נ״ד הנרשם נ
 מוצא אתה וכן אלו יחודים ג' והפירה ספירה בכל מוצא אתה וכן שבחכמה

 לך אין נעצמו אחד בפיגול אפילו פנולים שבאלו כמו עשר כח ויחוד יחוד בכל
 שהפינול־ קו של שיפופו רואה שאתת כמו למסה בירידתו תתקצר שלא ט נקודת
 בחינת בכל בספירות כן כמו לירידתו מצב ואין ומשפע יורד שהוא גו מצוייר
 כח בו ימצא שלא מקום לך אין ויחוד יחוד ובכל ונקודה נקודה ובכל ובחינה

 סוד שהוא האור לירידת מצב אין שהרי ספירות ספר שהם ועלול פילת סוד
 ם׳ י' ה' נ׳ ת' נ' ג' נ׳ ח' כ׳ שבכתר כתר נפניל רואת אתת כאשר ועלול פילה

 נ׳ ב' ח' כ' שבכתר בינת וכן ם׳ י׳ ה' נ׳ ת׳ נ׳ נ׳ ב' ח' כ' שבכתר חכמה וכן
 כתות כת יתראה וכן וכפירה ספירה נעל זה בדרך וכן ס' י' ה' נ' ת' נ'

 שאין מד זה כלי זה ואין נסור אחדות הס שהרי תכלית בלתי סד לי' מי'
 נכח ואין נפילתו מיוחד העלול וכח לסליל עילה שבין מה אלא ביניהם הנדל
 מצמצו״ העלול בהוד כחו מצמצם העילה ני העילה שנכח מה אלא הסלול

 תכלית בצחי שהה התחתוניש פעולות חציקוח כפי תכלית בלתי עד לצמצום
הצמצום. בסוד ולמדוד ולהגביל לשער והשגחתו הנהגתו ע׳׳ אלקותו לגלות נדי

נדרך



רביעי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר פור הראשוז שער
טל

הנה״ד.
הוא ברוך א־םהוא ברוך א״ם

1 ז qiD I'S נחו .
j( <י 1'1ו הוא
 3גנז וצא שיעור

 צמעו וצא צמעצה
 צסס אנצהםפירותיש

 I,׳ מה נערן ננוצ
 י שהר מהם שצמעצה

 מה צ5 רואה אמה
 מיויף»א יומר צמעצה שהוא
 מה ורצ ממרמג ויוסר
 )7וממנמנה ממקצר יותר שיורד

 7 מה נערן ושיעור וצ5«
f נערן ארצ מהם שצמעצם j 
 / מה נערן שען ומעצ עצמומר
 7 צהם אין ק נם מהם שצמטה
7 ; תנציח וצא גרוצ וצא שיעור

 הסיית אצצ צמעצה הנתונה '1 מן
 הוא צמחה כנתונה מ' עד נתר

 הנתונה ע׳ ןמן נתר פתירת רותנ
 ה' וכן נינה צ5א ט' ונן הנמה אצצ

 / רוחנ שיעור הוא מנינה צמטה שהוא
.הפעירות

נתר סנירת
 נתר

 חנמה כתי
 נינה מכמה נחר'

 ;דיצה נינה חכמה נסר
 גנורה נדוצה נינה חנמה נתר

 תפארת גנורה נדוצה נינה חנמה נחי
 נצת תסאית ננירה נדוצה נינה חנמה כתי

 הוד חפאיח(צח ננורה נדוצה נינה חכמה נחר
 ישוי הוד נצח תפארת ;נורה גדוצה נינה חכמה
••ב

 מצנוח יסוד הוד נצח חפארח ננויה גדוצה נינה חכמה כתי
 מצכות יסוד הוי נצח תפארת ננורה נווצה נינה חכמה
 מצנוח יסוד הוי נצח חפאיח ננויה נחצה נינה

 מצנוח יסוד הוד נצח תפארת ■גנויה גדוצה
 מצנות יהוד סוד נצח חפאיח גנורה

 מצנות יסוד הוד נצח חפאדח
 מצנוח יסוד הוד נצח
מצכוח יסוד הוד
 שננחר כתרים עשר ןראו1נ אצה :צ מצכוח יסוד

. תנציח נצחי עי צעשר ומעשי מצכות
אב

חכמה ספירת
 נחי

 חנמה כתר
 נינה מנמה נחי

נ' נינה חכמה כחי
נ׳■ ג' נינה חכמה נחר

ת׳ נ׳ נינה חלמה נחר
נ' ת׳ נ׳ ג׳ נינה חכמה כחי

ה׳ נ' י ג'ת ג' נינה תכמה נתי
י' ה' נ׳ ת׳ נ' ג' ניצה חלמה נתר
________נד

נינה ספירת
 נתר ■

ח' כחי
כ' ח' נתר

נ׳ נ׳ ח' כתי
נ׳ נ׳ נ׳ ח׳ נתר

ת׳ ג' ג' נ׳ ח׳ כחי
ח'נ' נ׳ נ' נ' כתרח'

ה׳ נ׳ ת' ג׳ ג' נ' ח׳ נתר
י' ה' נ' ח' נ' ג' נ' מ' נסי

 מצנוח יסוד הוד וצח חפאית גרודה נדוצה נינה חנמה נחי
 מ׳ י׳ הוי נצח תפארת גרורה נדוצס נינה מנמה
\ מ׳ •' ה' נצח תפארת ;נולה גדולה נינה

 מ' י׳ ה' נ׳ תפארח ננויה נדוצה
 מ' י׳ ה׳ נ' תפאלח גנורה
 מ׳ י' ה' נ' חפארת

 מ' י׳ ה' נצח
 מצנוח ינוד הוד

מצנוח יסוד
נינם עיגול נקוית מטל ״,51,55 ,,,55,) עשר נקראים אלה נל מצנוח

 מ׳ י׳ ה׳ נ' ח׳ ג' ג׳ נינה חכמה נתר
 מ' י' ה' נ׳ ת' ג׳ נ׳ נינה חנמה
 מ' י׳ ס׳ ;׳ ג'ח׳ ג' נינה

 מ' י' ה' נ׳ ת' ננויה גדולה
 ’ה נ׳ ח׳ גנורה

 ה' צ' תפארת
 מ׳ י' ה' נצח
 מ' י׳ הוי
 מ' יסוד

מצנות

 סנציח נצחי עי לעשר ומעשי פשר נה יש נכליניןודה ונן
להשתרע המצע והצר

הוא ברוך א׳ס
 הנהיה

 נחינות רואה הנן
 שהם המשהווח
 הקטנים העציצים

 נחרים לעשר זיגושכ-ם‘
 כי להנינן נוי ׳זילחר

 הקטנים סהעגוליס דגל
 נוגע ווה זה נצו ום יש

 יונל שלא עד ניה■ '״קישר
ג י עם ניניהם לענוד \

 מקיף ייחד אחת נל 'ה \
V ה̂י לי שתחתיה ״^יקומ 

 ינחחחיחה מתרחנח
 נהנא וניחצמצניח תתקצרח

W ̂י״ליל  רק, שחיאה נמו לרי
®'wW "ומתקצר נשיפועו 'ורד ״יי 
ואצו עצמה ננקודה נזלילו -''° '־■■

וני,וחת נחינוח וים
 לנקודה יוחד שמשתוות

̂רן״ שאינם לנקודה שמשחיויח מ»ש י , ני

ממס שנכחד לחכמה יותר ׳ישוויע
חכמה עגול שהיי פינסי יי”’

ניניהם מפסיק שכנחר חלמה יי” ™ לגי
גקיאי! ׳ידים

 ער נעלייתם משתווים צוה יל ליס
 ה^ כי שלמעלה נפגול ימח״חד ' יהרו;, ^
ר'’''י''<ז' ח ז'י ״'' \^  שננחל סצנות עיגול לול ״סל’^

והוד שנכחד נהוד ויכוד סלנחר ;י“ - ״יי

מפני

̂ייז_סנלתי’’ש״״ פככחר נגגייה ותפארת °
 היא וכן שנכסי נתר עד סלן

הם כן נעל״חס משתווים

'ייירכז
V ל ׳ - יי

̂'" ̂ הית  וס נל עם לייידחם משתווים ®'להועל!
! ̂ץ ®לייצם י־יידה״ ’י מה נל כי האיד לירידת נוצנ י

״י יי ^ ״ לו שי  אין נקודות שאלו נמו ני ״לול’י)
הוא כן כסו ידידה נה יש ״״״ "ל ’ ייזיים

 ®י שהוא ספייות עשי נה ״יאה
:ועלול עילה יי’ '

לגה׳ה ’

 אס ממס אס סשה אשר מסלליו וכפרי כדרכיו איש לכל לסס מודד שאדם בדרך
ה  סדרך ככל ועזרנו ה' כרכנו כה מד אשר ואחרי הפרק נשלם והנס סרנ

 ראייה להניא ה׳ בפרק לפרש יעדנו אשר המקום אל אנחנו נוסעיס הלכט אשר
:יותר ולא פחות ולא משר הם שהספירות מהשכל אם מהקבלה אס

ק ר  שהאציל שהספירות קבלתיט אל והאמחייח ההכרחיית האמונה חמישי פ
ם  הוא קבלסינו יוחר ולא פחית לא עשר במספר שהם הוא ברוך א׳

 שהם ויכריח יוכיח שהשכל והסברא השכל מצד אס התורה קבלת מצד אס
ה בתורת ראייות לט יש 'התורה מצד אה פשר דוקא  ומאירה לנו המנלס מרע׳

ת במשרה פולס בבריאת האלה הצפונות. בסודות פינינו  העולם גברא מאמיו
 בל לכלול יכול והלא ויאמר ויא׳מר פפמיס עשרה נאמר למה לדעת שיש

 הארן תוצא המיס ייןוו אור יהי אלקיס ויאמר ולומר אחד במאמר הבריאה
 אריכות שזיו ויאמר פשמיס פשר ושילש ושינה כפל ולמה הבריאה גל וכן
 בפני הפירה הוא ואמירה אמירה כל כי מפני הוא הסעה אלא צורך ללא

 פרדס הקדוש נספר במבואר אחד מאמר פשתה וספירה ספירה וכל עצמה
 מה ופל .למה דקשה דברות בעשרת שנחנה החורה בנתינת אס החכמה
 להקרא מצית תרי״ג כל נתייחדו ולא דברות י' נשה להקרא מצות י׳ נת״תדו

 כולליס הה דברות י' כי הוא העפה אלא נתט מסיני כלם שהרי דברות בשם
 י״ מן ונאצלו נחנלו שהמצות מפני דבוריה לי' ונחחלקו מצות הרייג כל

ה המלך דוד וכן ארד דבור אמרה וספירה ספירה וכל הפירוח זכר כ׳
ט

 מזמור סד לדוד תהלה ■מן נמזמוריס
ק ספירות פשר סל לרמז  נ״כ חמצא ו
 המזמור וחתם ספירות י' ננד הלל

כידוס הספירות באצילות נ״ב נשמתי

הנהיה
 נן שם אותיות פגיתים עשר תמצא זה צי5ימ
 שכל »:;־ שוכר פלל פעמים נעשר יחד י'

 ירוד ד' נן שם עצמות היא והשירה כשירה
 עצמות הוא הוא ידור די נן והשם הוא גחן

 כל נפסוק למעלה ניאינו נאשר כסשייה
 נהגהה ן שר ונהוף ראשון נשיק נשמי הנקרא
 נפ׳ד הנאים נשערים עוד יתנאר וכאשר

 נםוף הללויה שעם נכל שוכר הפוד ו;הו
 ההויות לקשר כוי המזמור ונתתצת המומיי

 להורות נזו ווו נוו וו נאח־ות ההשירות שהם
 קשור העליל וכת נעצול קשור העיצה נח

 ניניהם הנדל יא־ן נוה יש שבוה ומה נעילתו
 הצמצום נפיד צעציל עיצה שנין מה אצא

 שצייו־ הי.יוי שנתג השיד וזהו פירשנו כאשר
 שנתמצת נהצצייה המומור שנהיף הצלויה לשלשל

 צקשרם נדי הוא כשצשול שעניין המזמור
 (השפיק שאשור ההוד יזהו צאחחת ולייחדם

הכר . נאחדות ודנוקי: מקושרים הם ני נהם

 הללויה פסמים פשרה נקדסו אל הללו
 ססמיס פשרה נקדשו אל הללו נמזמור

 לייחד כדי הללויה יה חהלל הנשמה כל
 מרכבה היא דוד של שנשמתי חן ליודעי

 השנה ראש בתפילה תקנו ולכן למלכות
 ולמה שופרות יי' זכרוטת וי׳ מלכיות י׳

 כל להורות אלא זה מנין דוקא הקט
ק ספירות פשר אצילות שליחות  אליהו י
 וכמה בכמה לנו נילה ז״ל הנניא

 אחד ומאמר ספירות י' אצילות מאמריה
 לשוט שזה ראשון נפרק שפירשנו מהם
 וקרינן תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת

 מזה מלא יצירה כפר וכן הפירין לון
 כשר פ' ולא עשר מה כלי כפירות פשר
 וכן אצכטותונו' עשר משפר ׳״א ולא

 וחניריו רשב'׳ מזה מלא הזוהר ספר
 בפשר משכימים שכלה השלוש פליהש

 השהיר וספר התקינים הפר וכן כפירות
 שד □פרים הפליאה ספר הקנה כפר

 זה משל אשר ותשכת דוק משפר אין
מוכרחיס



חמישי פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד הראשון שער
טל

 ההויות שמחגנץ ומ^קר גמן מקור ומח (הס 'ש וסירילס שחיצוקם לומר ירח
י/נל הויה נז פנס לומר אתה לריר ממט דר,- לד 1אי1 ^ררי י

־ י ע ™' ג שי6נ גלל ה־גה 6מ נו ץ6 ע־^ו נ
: כש׳ד הגאי נשעריס טוד יתכאר ^ נמפל-^ סורש לו שאין שה

 מוכרחים
נמלי אמת״ח

. . מספר שהם
 ימד כויזח ט' טל להורוח נדי הללוהו נמלח מפי איש האורה קנלא מצד ייתר ולא
 הגלוי ראשית חכמה כי מצכוח עד מחכמה מסיגי השלום מליו רניא משה פד י)יש

.t״ ״ ״ . ״ ! ״ ״ ״h,-1, ״  פשייח אגל יתנאר כאשי המתגלה לאצילות ״
 שם שאץ על אין גץרא העלמו לגודל כתי 1 להי*״ מחויינים שאנחנו אחרי והנה
 גש׳ד הכאים בשטליס יתבאר כאשר כלל ;לוי’ ̂ וקנלח השורה קנלש מצד כהם

 שאמוינו והגם כלל גלוי לה אין שנכתי וההויה מצי זה להאמין כן גש ונוכיח נכנייא
 הללויה פטמים נטשי מרומזים הויות שטשי שאנחנו אחרי כי זה והוא השכל חקירת

בעע הייגו הויה p גם היא כתר כשפיית נחלי שר״ר ,-,זיד־איח
' ' , מוכיח אתה כרמן שטל המקורות מקור שהיא ,

כנעלם להיות ציין נגלזי שהוא מה לומר ° ^ שהמה פד ונפרדים
ממנו (אצלו כלם שהיי נמקור לומר רוצה אתה כרחך ופל ושירודם אלוקתס מצד

המיות _שמתגלץ ^לכל^ומאתר מקור והוא להם יש ופירודם שחילוי,ם לומר מוכרח
כת

, למשה
הגה״ה ע־כ למטה פשכ לך אין ארז״ל הפשבים פל

כי גדל לו שאומר למטלה מזל לו שאין
 חלוקי כפי כי למד אחה שמזה נמצא מלמפלה נא והכל מלמפלה נשפש הכל

כאופן למפלה ושרשן כחן יתחלקו ■כפיהן למפה נספרים שהמה הננראיס
 והמספר הפציוניס כפרשים ימצא נפצמו המספר אותו בנכראים שהוא שהמספר

 פוד ואין מפר מכפר הוא כהן נכפרין סהננראים המספרים חלוקי כל הכולל
 מפשר למעלה עולים ואינם עשר ככל נכללים המספרים חלוקי כל כי מלכדו

 ולכפול לאחדים יחזיר מפשר למעלה המספר שיעלה מה כל כי לזה והפפם
יחזור פשר מכפל כשנפלס המספר כסוף לומר רוצה כיפר שכנר המדריגות

מדריגות י׳ הוא המכפר מניין כי תדע הנה זה ולהכינך האחדים לספור
מדריגות עשי רואה הנך י׳ פ' ת' ז' ו׳ ה' ד' ג׳ נ׳ א' כזה מזה זה חלוקות
' ולא נ' למספר דומה א' המספר אין זה כראי זה ראי לא חלוקות  דומה נ

 לז' דומה ו' ולא לו' דומה ה' ולא לה' דומה ד׳ ולא לד׳ דומה ג' ^א לג׳
ע מניין שהוא לי' דומה ט' ולא לש' דומה ח׳ ולא לא' דומה ז' ולא  המספר פנ

 פוד תעלה אס י' מכפר שהוא פשירית המדריגה נהשלימך והנה המתחלק
 מוכרח אתה רק חלוקה מדריגה שום להפלות תוכל לא י' טל יותר משפר
 בהם ואין וכפרת זכרת שכנר הראשוגיס המדריגות שהם האסדיס אל לחזור

ה כלל וחלוק השחנות ד י״ג י׳ב ■'א נז  מה נמצא י״פ י״ס י״ז פ״ז ס״ו י׳
 ומנית כפרס פכנר האחדים מדרינח נפל אלא אינה י״ט פד המכפר שהטלית

 פשרים פד המכפר כשהעלית וכן המדריגה שנוי התחדשות כאן ואין י' פד א' מן
ק עשריס הס פשרה פפמים שני כי עשרה מדריגת נפל הוא  הפלית אס ו

 שלטה כי פשירית כפלי רק מדריגות חלוקי הוספת לא שלושיים סד המכפר
 וזה יחיד לשון שזה אלא לעשרים עשר נין חלוק ואין שלשיס הס עשרה פעמים

 עשיריות נפלי פל מורה שהוא רנים לשון שלשים יחיד לשון שלטה וכן רכים לשון
ק  מספר שהוא סשייית נפלי כן גם הוא ארנעיס פד המספר הפלית אס ז
 י' הוא ק׳ פד תעלה אם וכן י׳ פעמים תמשה תמשים וכן פשר פסמיס ד'

 נפלי שהם מאה הוא י' פעמים י׳ כי כלוס הוספת לא הנה י' פפמיס
נ ק׳א לכפור מתחיל כשאתה וכן פשיריות  לספור פוזר אתה יכו׳ קיד ק״ג ק'
ק והפשריית האתדיס לכפול חוזר אתה לומר רוצה סטריות וכן האחדים  ו

מככר למאה ממאה הפלה  שהרי כלום הוספת ולא אלף כד כשיריות כפלי נ
 כפלי אלא איגס שנלס נאופן י' פסמים י׳ מאה שכל מאה פטמיס י' הן אלף

ר נכס ואין פשיריות  ולרנבות ולאלפים למאות לי׳ י׳ מן ויתגלגלו ילכו וכן תדט דנ
 כעשרה נכלל הכל כי מנשר יותר פוליס ואינס למספרם תכלית בל»י פד

 הס הספירות כי מזה ונכריח נוכיח זה שידעת אתר ורנה הראשונים מדריגות
 לזה הגורס הוא מי לדפת ראוי כי זה יהוא יותר ולא פחות ולא פשר דוקא

 הכולל המספר יהיה לא ולמה יותר ולת ככרה דוקא הכולל המכפר שיהיה
 טל והמפלות המדריגית חוזרות יהיו מאה או פשריס וממכפר מאה או פשריס

 או סשרים עד ביהידים המכפר לפשות יכולים היינו כן נמו שכרי האחדים
ר שכשינו נמו מאה פד פ כ  המספר שזה אלא פוד ולא ככרה עד היחיד״ס י

 בא ומהיכן מאין ולכון. אימה ככל הלשומת נכל כן המצא פשר שהוא ככולל
ה הככימי שנלס זה  יחד והאומות הלשונות כל קנצן מי וכי אתת להסכמה נז

 למקומותיהם צמוסנותיהס ללשונותיהם גהפלגו הפלגה נדור שהרי זו הפכמה לפשות
 פשר בממין אתד פה יחד יסכימו ואיך איך קצה פד אין מקצה■ לארצותיהם

 שמספר לומר מוכרח אתה ע״נ אלא ההסכמה לזאת הגורס הוא ומי הכולל
 ב״ה הקדושות הספירות הן .והן למפלה שישו המכפריס כל ככולל פשרה

 ולשון אומה ככל למסה פשר מהפר ונכפע נשתנשל הקדושות ומהנפירוח
ס נדי לשין מפנה ומה' לב מערכי לאדם  וכל אומה כל ויגידו יסידו כננ

 לשון הוא כפירות כי ספירות שנקרא כפפם יזהו פשרה הס שהספירות לשון
 המכפר הנבראים ונשמזנירין זולתו פוד אין כשר היא וכמספר ומכפר כפור

 פשר מכפר בכת שנבראו הפולמות כל בורא פל ומגידים דפידים הס גפיהם
 שהספירות ואמתיית נצחיית מוכרחת ראייה היא וזו נ״ה כפירותיו פשר שהם

 ונמו כפירות פשר סם גדול דמיון למספר יש נ׳ תמצא זה ומספס פשר הס
ו׳ ה׳ ד' ג׳ כ' א׳ כזה חלוקות מדרילוה לי' מהחלק פשר שהוא הכולל שמככר

 לי'מדריגות מתחלקיש הם כפירות פשר כן נמו למפלה שפירשגו כמו י' פ' ח' ז׳
פשר שנמכפר וכמו השפר מזה שני נפרק שפירשנו. נמו ופלול פילה בסוד

 וסם מספרם לרכוי תכלית כלתי מד ננראיס חלוקי וגססרים נמגיס נו הכולל
ח כי מפשר יותר פולים ואינם עשר מספר נכח נכללין זה כל  עשר מספר נ

 פועלים הם ספירות הפשר כן כמו תכלית בלתי פד לפשר מפשר מתגלגל
 זה כל ופס מספרם לרנוי תכלית בלתי ער ועלול פילה בסוד חלוקות פעולות

 סד לפשר מעשר ועלול פילה בסוד מסגלגליס הם כי מפשר יותר פולים אינם
 פד ששי בכלל זה שלפני בפרק כמבואר ואחדומם כללותה נסוד תכלית בלתי

 שד חלוקים תסדים פעולת חסד בספירת משל דרך אתת בספירה אפילו שתמצא
ק תכלית בלתי פד וזלוקיס דינין פעולת גבורה בספירת וכן תכלית בלתי  ו

 ומצד וספירה ספירה בכל וכן תכלית כלתי עד .חלוקים רחמים פעולת בתפארת
 עד י' מן כלולה אחת וכל ססולתן בגלוי מחולקות כתות י' הן שהספירות זה

 נשפע שמהם והשירש המקור המה הספירות זה מצד הנה תכלית בלתי
 תכלית כלתי עד פשר ממספר כלול והוא לעשר הנחלק למטה המספר ונשתלשל

 תכלית בלתי פד במספר הגתלקים הגבראיס חלוקי לכל והשורש המקור והוא
 דומים מהם שנשתלשלו הסולמות וכל לתותס דומה הוא האצילות פולס כי

ה העולמים חי של החותם מצורת מקבלים כלם כי החתימה המקבל לנחחס  ב׳
 הוכרת פשרה כמספר העולמות כל שחתם התוחם צורת כי מזה מוכס והנה

 שכל משרה מספר לכללות והמקור והשורש העיקר שהוא פשרה בו שיהיה
 שהכל ב״ה ספירותיו פשר הם והס ממנו מושפטים עשרה מספר כללום
 המספר יעלה לא כן ומפני פשרה מספר בכת הכל תחמו והס מהם נשפע
ס מעשרה יותר ו נ  ונחיתם מלמעלה מושפעים הלשונות כל כי ולשון אומה נ
 בהקדמת שאמרנו מה וכן השער בזה שאמרנו מה יובן וכזה נחתמו אחד

 מן כלולה אחת כל וכן כתות מאה הם י' מן כלולה אחת כל שנה מאה ק
 אינם והם השוה באחדות שהס מאתר שישאל לשיאל ויש כתות אלף הם מאה
 שהרי כסות מאה במספר לכללן תיתי מהיכי שוות נחות י׳ ספירות י' אלא
 שכן ומכל חלוקות כחית מאה כאן ואץ לעשר רק חצוקיס ואינם שווים הס

 י' מאלו אחת שכל שאמרנו מה לסי אכל כתות באלף לכללן תיתי מהיכי קשה
 כלתי עד משיליית כללות פסולות ספירות י' כל פסולת לפעול בכתה ספירות
 לפלות מחרנים אינה הספירות זה כל ופס חלוקות משתנות פעולות תכלית

 הלוקת לפי תכלית כלתי עד פשיריות בכללות שמשתנה המספר נמו מפשר יותר
 נכלל והכל מעשר יותר לפלות מתרבה אינו המספר זה בל ופס הנבראים

 הפירות פשר לומר רוצה אתר ככלל לפפמים אותן מכללין כן מפני פשר במספר
 אותן מנללין ולספמיס כחוח מאה הרי י' מן נכללה אחת וכל כתות עשר שהן

 כתות נואה שהן שפירות י' לומר רוצה משרה של כללות! וכללות עטר בכללות
 האורות לפי הכל נחות אלף הן הרי כתות מאת מכל נכללה ספירה וכל

 שהרי אלף סד פשר מכפר בכללות אותן מכללין שאנו ומה ידן טל שמתגלה
 מכפר כי להיות אכל תכלית יכלתי עד פשר במכפר לכללם נוכל פ־רושינו לפי
 אחד שככל כללותם וכללוה מאה שהה מפשרה כללותה כוד פל מורה אלף

 אחד כת שכלם אחדותה כוד סל כן גם ומורה אלף הרי מאה מהם ואחד
 פס אלף עד כללוחן וכללות כללותן בסוד אורות הרכה שנתגלו הנם לומר רוצה

 -כי הפשוט אתדית אחד כת רק יתראה לא מקור! אל האורות בחזרת זה כל
 מכפר בכללות מתרנית והיא אחל שמספרה פשוטה א כמו. יצאו אחד מנח

ולמנות למקורו לחזור צריך מספר.אלף .ונתסלום אלף מששר משירותי־.פד
ו׳ ה' ד׳ נ׳ נ' א מהמקור’ מחדש

 שנתרנה הגה המספר כל כי להורות וכו׳
יצאוונלן פשוסה א מכת זה כל עם jf, לסכור חובל לא שכיי כיצד
א געיו לא א תלוייס ראשץ אין אם כי שלעניו ה נמו המקור שהוא סשומה ב

א שהיא פשוש אחד כח כלם הספירות כח כן w שלישי מפער ק1 פני אץ ה
 מהם היוצאיס הפעולות וכל האורות וכל

ח צאו כלם pj, ליס5כ11ה על וכן אליהו כמאמר ראשון עכח I- חלו וכ-ן אחד מנ
התגלות מצד רק ביניהם הנדל ואין אחד פלוייס כלם הנוםשר מכלום כהוא אלף עד

א ה מהמאציל התמנותם כפי כחס מורה זה ועל נכלם כנועה א וכס ג ב׳
' לייי"' אלף טצמותסאין מצד כי ועלול טילה בסוד י
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• זה שלפני נפרק שפירשנו כמו אחת הגה׳ה ע'כ
 באלף אותם מכללים שאט הססם וזהו

 כת נהם שישי הגם כדפירשנו האחדות סוד הוא שהאלף מפני יואר ונא
 מזה ביותר אותם מתאריס אנו אין זה כל כם חכלית בלתי פעולות לפעול
 הכולל שהמספר להיות כ׳, שני ספם ופוד . נדסירשנו האאדות סוד מפני הכלל

 יחס להם יש כן מפני כדפירסנו מהספירות נשתלשל הבריאה ופרסי חלקי כל
 פד טשיריואיו נמדרינוא .,יפלה המספר כי זה והוא המספר טס גדול ודמיץ

 הראשונה המדריגה שהוא אחד מוגה אתה המספר בהתחלת לומר רוצה אלף
 אחה הנה אלף רביסית מדריגה מאה שלישית מדריגה פשרה שנייה מדריגה

 בהתחלת דהיינו משתנה שמו אלף פד אחת מן ממספר מדריגה שכל רואה
 נקרא שנייה מדריגה אחד המספר שס נקרא ראשונה מדריגה שהוא המכפר

 רניפית מדריגה מאה המהפר שם נקרא שלישית מדריגה פשרה המהפר שם
 כשיפלה אבל משתנה שמו ומדריגה מדריגה שבכל נמצא אלף המספר שס נקרא

ה קודם כי שמו ישתנה צא אלפים י' דהייט ולמפלה מאלף מדריגה שוד  הי
 רק אלף משם יצאת לא הנה אלפיס י' נקרא המדריגה וזאת אלף שמו נקרא
 ופכ״ז כחית גלוי החרבות סל מורה שהוא רניס לשון אלפים יחיד לשון שאלף
א סוד שהוא אחדות אלא אינס שהרי הראשון נפפם שפירשנו אחת שהוא ה

האלפים



חמישי פ״ה עשר הוא ואחד אחד חוא עשר סוד י״אשוז שער
טל

יח

ק לכל ג״ע’ חלקים לעשר חחלקס אם כי or« זה ישחנו לא האלפים ל  א.'ף ח
 הנדל איזה לאלף אלף בין כי לעילם ישתנה שלא קייס הראשין כשמו והוא

 לאלפיס פעינתם פשיריות כלנית נכת שיעלו הנס הספירות כן כמו יפ והפרש
 פעם וזהו • הוא נרוך פשיע כח אחדות נאתיותס נשוה והם לעולם ישתנו לא

הספירות כ; כמו ישתנה לא אלף כי אלף במשפר איתן מכללין שאנו למה שני
כללות סוד כ׳ שלישי עפה ועוד הראשון לסעם קרוג והוא לעולם ישתנו לא

 על מורה אלף כי זה והוא יתייחדו יותר שיעלו ויותר אחדותו על מורים אלפים
 אם והן אחת דהיינו ^ למנות חוזר האלף מספר נתשלוס שהאלף נסוד אחדות
כ אלפים י׳ שהוא מדריגה עוד תעלנה נשתע לא האלפים ני אחדות על מורה נ׳

ק השני נפעם שפירשנו כמו אלף פעמים מאה שהם מדריגה סוד תפלנה אם ו
 מה כל ואילך ממאה אנל ישתנו לא שהאלפיש בכוד אחדות על מורה נ"כ

 גודל להשכיר והלשון הדבור נכח אין יחודם שלגודל עד יתייחדו יותר שתעלנה
שהוא אלף פעמים מאה סל מדריגה עוד תעלנה אם זה והוא אתדותס כח

א להוד למקורו שחוזר האלף נהוד אלף פעמים אלף הנה אלף פעמיה אלף
 אחת אלא אינם אחת פפס ואחת אחת פעם אחת אמר כאלו הוא אחת שהוא

 המספרים מכל יחוד על יותר מורה אלף פעמים אלף וא'כ יחרכה לא שהאחד
 אחת אלא אינה א פעמיה א דהיינו האחדות כפירוש נאמר שנו לפניו שהיו

 אלף אלף מאה אלף פעמים אלף אלף י' ותאמר במדריגות עוד תפלנה אס וכן
 יתרנה לא שאחת כהוד כך כל יתייחדו אלף פעמיה אלף אלף אלף . אלף פעמים

ה כ"כ לדכר מרכה והוא יחודה ועוצם כת לדכר הדכור כה שחלש עד  הרנ
 הדבור בכת שאין עד היחוד כתכלית כ'כ שהאחדות אמר כאלו אלף אלף פעמים
 יחידם ועוצם גודל להשכיר הגשמי לשון כת ויקצר יצר כי יסודם גודל להםניר

 פעולתן כאור שיתגלו הגס באורן שיתגלו ויוסר שיפלו יותר הכפירות כן כמו
 ומפני ונמקורן כאחדותן יתייחדו יותר אלפיה תכלית ולנלתי אלפים אלפי לחלף

כן שאין מה יתייחד יותר שמתכלל שיותר נופני כאלף אותן ננכללין אנו כן
מה יוכן ונזה שלישית פעם וזהו הכללות כסוד מתייחד שאינו אחר מהפר

 האלפים חשיבות להן יש הספירות כי שנה מאה כן כהקדמת למעלה שפירשנו
הוד שהם האלסין כסוד יתייחדו יותר אורן שיתרנו ויותר היחוד כסוד שהם

המאות בסוד רק האלפין כסוד אינה הבריאה עולם אכל כדפירשנו האחדות
 ויצא שמו שנשתנה פד אלף מספר •ון מדריגות י' ירד מאה שמכפר כמו ר״ל

 מאה כשם ולהקרא שמו להשתנות מקורו אחדות על המורה האלף תשיכות מכלל
 האלעיס סוד שהם הספירות מחשיכות למעה מדריגות י' ירד הבריאה כ!׳ כמו
 להקרא שמו ונשתנה אצילות של אלפים מכלל ויצא האלקות האחדות סוד

 אכי׳ע הוד נשער בריאה לשון עניין סוד יתנאר כאשר הפירוד מעולם היא כי בריאה
 ממנה סלמעה מה בערך תכלית כלתי פד עשיריות כללות כנריאה שגם והנה
וכמו הוא לרוך אלקות אחדות סוד שהם האלפין כחשינות איגם עכ׳ז

שפירשנו שכה י' כהוד .ליצירה אירע כן שנה מאה כהוד לבריאה שאירע
הוא שהרי מאה ממהפר נשתנה י' שמספר כ:.ו כי שנה מאה כן כהקדמת

ירד כי המאה גחשיבות העשרה ואין מאה נקרא מאה ומשפר עשרה נקרא
 י׳ ירד יצירה עולה כן כמו ממאה למסה מדריגות פשר עשרה מספר

 להקרא שמו שנשתנה עד הבריאה מכלל ויצא הנריאה מעולם למסה מדריגות
 הבייאה בחשינות ואינה הנזכר נשער יצירה לשון טנ״ן יתכאר כאשר יצירה
 ממצה קלמסה מה נערך תכלית כלתי עד הרכה עשיריות ביצירה שנה הנש
המאות כי מפני שכנריאה שכמאה העשיריות תשינות כמו חשינוסה אין עכ״ז

בשם מכונים הם רשיבותס שמצד עד כ״ה לאצילות קרוביה יותר שבבריאה
 כן ליצירה שאירע וכמו הנזכר בשער יאבאר כאשר הככוד כסא ר״ל כהא

 ונשתנה פשרה ד-מכפר מדריגות י' ירד אתד שמשפר כמו .כי לעשייה אירע
 עשייה עולם כן כמו העשרה מספר כאשינות ואינו אהד נקרא להיות שמו
 בה יש כעשייה שנס הנם יצירה כחשיבות ואיע יצירה מעולם מדריגוה י' ירד

 אינם עכ״ז שנפשייה הננראיס פרעי כל דהיינו תכלית כלתי עד עשיריית
 שמצד עד ולאצילות לבריאה קרוניס יותר יצירי. כ׳ מפני יצירה של בחשינותה

פרק שפירשנו כמו תכלית ובלי גבול כלי כחס שצם החשיבות להם יש קורנתם  נ
 חשיבות רק עשייה של עשירותיה חשיבות אץ כן ומפני השער מזה שלישי

 מפני עשרה ננד וקסן פחות ערכו אחד שבודאי שביצירה פשרה ננד אחד מנין
א להיות שדו נשתנה כן קי  נשפר עשייה לשון סוד יתבאר כאשר פסייה נ

 ספירות י' אצילות על שמורה מהמספר הפרק כראש שהונהגו כמו כי הנזכר
 עליהם מסיד שהמספר הנריאה חלקי ד׳ אלו על מהמספר ראייה הוא ק כמו
 מזו זן פלאיה וירדו מזו זו משחנות מדריגות ד' כמספר כי תראה הלא

 עשרה מאה אלף כזה מעשרה למסה מעשרה אתד נפעם מדריגות כמשרה
 עד מדרינותיו שתסלנה הגס כדפיישנו משתנה שאינה יאלף כן ומפני אחד

 כן ומפני ואחדותו שמו ישתנה ולא יעמוד אלפים פרי כין הוא תכלית כלתי
 ׳פמודו אחדותם כת על רק כלל שנוי שס שאין ביה האצילות טל ראייה הוא

 פל ראייה הוא כן מפני מדרינית י' וירד מאלף שמו שנשתנה מאה ומספר
 מן שמה נשתנה הי׳ וכן המאה סוד שהוא מדריגות י' שירד הבריאה עולם

 יצירה פולס על ראייה היא p מפני המאה מן מדריגות י' וירדה המאה
 שמו נשחנה האחד וכן העשר סוד שהוא הבריאה מפולס מדריגות י' שדד

 עולס על ראייה הוא כן מפני השד מן למסה מדריגות י' וירד מהעשר
 בלתי עד עשיריות מספר נו שנם והנס מיצירה מדריגות י׳ שירד העשייה
סי כל כולל שהוא תכלית  עשיריות כחשיבות אינם סנ׳׳ז שנעשייה הננראיס סי

ד' שהשספר מוכרח זה ודנר משרת ננד כאחד נחשנת רק שניצירה מדרינותיו נ

 שנחלה תמצא לשון וככל אומה ככל המספר שהרי עולמות ד' אלו סל מסיד
 ר שעשינו כמו שהרי כן נאמת ולמה אלף מאה עשר אחד מדריגות לד'

 ולייחד מדריצות י' לפשות יכולים היינו ק כסו הסשיריית מכללות מדריגות
 מכללות מדריגות י' לעשות ראוי יותר והיה עצמה כפני שס מדריגה לכל

 אחת מדריגה היחידייס הננדריצות מעשרה ויחיד ית־ד כל נגד פטרה מספר
 המספרים כללות נכללו לא ולמה ומדריגה מדריגה לכל פצמה כפני שם וליתן

ד' רק  ורצון נכוונה ונא ונהזדמן זה היה שבמקרה לומר תוכל ולא מדריגות נ
 לשונות שנעים יתד קנצן מי וכי זה סם מסנימץ תמצא ולשון אומה ככל שהרי

 ודאי אלא יותר ולא נודרינות לד' לתלקו המספר כללות על יחד להסכים
השפיס ב״ה שהחותם וכמו מלמעלה שנשפע החותם צורת הוא שהמספר

 המספר השפיע כן כמו מדריגות ד' שהן עולמות ד' ועשה ויצר וברא והאציל
 יצרנו אחד ואל בראנו אחד אל כי זה על ויניד ויעיד זה יבא מדריגות בד'
 מן ישראל אלקי אלקים ה׳ וכרוך שמו וכרוך הוא ברוך עשאע אחד ואל

 לפירושינו קצת שמנגד אחד ניתא אלפא שמצינו ולהיות העולם וסד העולם
ק וסם הנך דמת נלש בכר איק שהיא  שאיע המשפר סל שמורה עצן חפף ז
 הסוכה ה' כיד ונפרענו פצמו כפני פרק לו נייחד ע' מן למעלה עולה
: הפרק נשלם וכזה אתנו יהיה לו ושלוה עלינו חולק יהיה שלא באופן פליט

ק2 ק של ניתא אלפא כסוד לדעת שראוי מה ר שהם בכיר אי׳
ם הנ״ך דמית נל״ש נכ״ר אי״ק תיבות ע׳ ־ ס׳ חפ׳׳ף זע׳ן ו

 וכל ואות אוח כל שהרי באצילות תיבות אלו של שרשן יתייחסו איך סל״ז
כלה התורה וכל האצילות נרוחניית שרשו ותינה יתיכה וכל ונקודה נקודה

איק שהם תיבות ס' ואלו שבע׳ס תורה בץ שבכתב תורה בין נאצלה מאצילות
 הם והשפירות תיבות ט' הם שהרי תיכותיהם מצד הן יחס להם אץ בבר

 היא נמהסרה כוללת היותר המדריגה שהרי תימת של המסשר מצד הן עשרה
 אינה קסן נמשפר והיא לאלף מניע ואינה התקצים גדול במספר שהוא טצ׳ן
 הם שהספירות תמוט שלא יתד המונח כלל ננד והוא ט' מן יותר פולה

ה עשיריות מכללות תכלית בלתי עד ממשרה נכללה אחת וכל עשרה  ונז
 כנד הוא ביסא האלפא שזה ועוד כלל עשיריית שוס תמצא לא ניתא האלפא
 הלשוטת כל כי שומעים ואזנינו רואים מינינו שהרי והמפורשם והמורגש המוחש
 עשר מהפר הוא המכפרים כל הכולל המכפר כלל להניס אתד נדרך הולכים

ט כאשר  עד רק המספר מנית אינה ניחא האלסא וזאת הקודם בסרק ביאי
 הד׳ המדריגה שהיא ניחא אלפא ככל אלף מספר ימצא שלא קשה ופוד ס'

 אלפא נשאר בשלמא אמרת אי אילף מ״אה פש׳רה את׳ד המדריגות לפי
 עשירייותיי כפלי מצד אלף מספר נם בהם ימצא עשר בהם שימצא ביתא
 יפלה לא העליונה היושר והמדרינה קען במספר שכלם ביתא אלפא בזאת אבל
 ובפרס תשר ח״ו שיהיה תמוה דבר וזהו אלף מהפר בה ימצא איך עצן רק

 והוא הקודם נפרק שפירשנו מה כעי האצילות אחדות על המורים האלפים
מה ידוע זה והוא קטנה הקרמה דרך מל ליישב ונראה תמוה דבר ודאי

 שלש נא שהאצילות אמת חכמי שאמרו
ם היא מלכות וספירת כזה שלם סל כתר ג

ה מ כ ן ח ך ״ מקבלת להיותה אמנם אך מאצילות רן ך
אינה כן מעני הנקיבה בשוד מכלן ׳ י

- י לד נדו י , עעם ועוד שלם על שלש בסדר נכללת ״
תסארת של זוגו בת היא מלכות כי אחר י ״ י

ת ר א פ גוף והם דמי אמד כנוף ואשתו ואים ת
ך ^צךן ן בלא דכר הזוהר שכתב כמו שלם אחד ך,

איה! לאו ופלג אקרי טפא פלג טקבא
 כדץ כחדא סלנא תרין אתתכרן וכד י.ד

ת ו כ ל נקרא נקנה בלא זכר פירוש חד אקרון מ
 םלם אחד נוף איט נוף וחצי נוף חצי

 אחד נוף יחד שניהם נקראים אז נוף חצאי שני אלו וכשמהחנרין בשלימותו
 אדם שמס את ויקרא בראם ונקנה זכר כן גס הפסוק רמז זה ועל שלם
 אדם נקרא אינו זה בלא זה אבל סלם אדם נקראו יחד םניר.ס לומר רוצה
א יחד בסלה סם היא כי בעלה תפארת סם מלכות נכללה כן ומפני שלם קי  נ
 ג' הוא נכר איק סוד כי תדע הנה זו הקדמה שתדע אתר והנה שלם אדם

כזה שלש על שלם שהם אותיות ס' וסור סור שבכל סורים

ט ! ח ז ו הג I כ א

צ j פ ע ס נ ט ל כ

r 1 ף 1 ו 1 ם ך 1 ת 1 ט‘ ר ק

ספר למעלה ישיש! יכחן  ספירה נל שהרי כיצד והא הוא כרוך ספירות נ
 והנה אותיוח פ' מן ופור סור כל נכלל נכר ואיק מעפרה נכללה וספירה
 היא אותיות פ' שהיא הצורה זאת לומר רוצה והיא שנאת ממקום אפינך

ת המתנת וספירה ספירה שכל להיות כי זה והוא פשיקותיט לכל וישוג חיי
נכלהל



ששי פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשה שער
טל

 לפי נ)1ה הזה המספר כללות וכל תכלית כלתי פד למפר ומפפר מפסר ככללה
הבדל ותין הגמור כאחדות שוות כתות פפר הה מותן5פ אבל ספולחן נצוי

מלולה כת ככחו מקיף המילה פכח לפלול מילה שכין מה ההנדל רק ניניהם
וכמצוייר שני נסרק מנוליס כמפר כמצוייר פילתו מכת מוקף הסלול וכת

 ספירת והנה סילתו ככת סקופר הפלול במלול'וכת הפילה וכת המשולש נציור
ר אמפר אי שהסולם ששומות אורות הם פפיריותיו כללות שכח להיות «

ק פל להתנהג  סוף אין כת בקכלת נתפשס כתר פשה מה ונהירתן אורן לגודל י
 כדי שט התחתונה מהמדריגה) חכמה והאציל לחכמה ונתגלה הוא נרוך

 מן ביתא אלשא כשתכתוב שהרי י' היא שבכתר התחתונה והמדריגה להתגלות
ח׳ ז' ו' ה׳ ד׳ ג נ' א׳ כזה י' מד א'

־ כללות נול סה״״ ל, יי״י מאי תשאלני אל ’״י יי,
״ ל״ והנה י׳ התחתונה במדריגה יבא  כימו דלמא אותיות נעשי הוא שנכתי נושי י

 גלי נושי שנושפרה לנדס י׳ נאות •הוא בחכמה שנתגלתה היא כתר של שהי'
ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ נ׳ א׳ אותיות נושי סצנויסות פוד להתגלות ,כדי בחכמת ונתפשמה

' בסוד' החכמה בסוד מדריגות בפשר י ' ״ ' ״ ' י ל ־ , ״ , ״’’״ כת הוא נחר שתפיית לומר מוכיח אתה ״ ,, ״,
כללות לו מייחסית שאנו ומה פשוט אחדות ^

 להתגלות שיכול פעולותיו גלוי מצד הוא משיריות ' סהיי* שבכתר התחתונה מנדרינה
 עשיריות כללות כפעולת פשיטוחו אחדות נכח חכמה שבהשירת לכתר וכתר ראש נספה
אנו אין וה ורמז משחנות חלוקות פעולות המורה פני סור בראש יי יבא כו ומפני

 צייכין כן מפני כלל ושינוי חלוק נה אין שנבצ-ו^ ה רות מש בנפלה חכמה פל
 נצורוחיהן משמנות חלוקות אותיות נטשי לימו איי לה ומשתה יותר ונתגלתה מהן
 והגם י' ט׳ ח׳ ז׳ ו' ה׳ ד■ ג׳ נ׳ א' שהן אחת שכל כסוד משיריות מכללות שני

 עד אורן פשץות לגודל נעלמים הם שנכתי ל.׳ והפרש הנדל ואין י' מן כלולה
״. . ( , י י י י פשיעות לנודל נעלמים הם כחכמה שאפילו י

 פנים פרצופיו דו סוד כשער שיחכאי נמו אורן יתחאוצ^ גה המדד א שה שבכתר
 אותיות י׳ מיימסים אצו איך p ואם ואחור מדריגה שהיא שבחכמה לי׳ שבכתר
 וחקור שורש שהוא הואיל וה כל עם ככחי היא שבכתר רק שבחכמה ראשונה
 אליו מייחסים אנו וה מצד גלויי! אל מקורוח והפורש המקור כדרך מאד נמלמת

אר יהאו■ יאייי חיו שולש לו יהיה שלא כגלוי דנד לך אין כי י
״י נרא^ נו וא נפלס שהוא צי כיחך טל ננלוי אוחיוח י׳ שיש והואיל נעלם ^ ? ייי

'’ נתגלה ובחכמה הסמוכה שרשן אוחיוח י׳ אלו ס לומר אחה צרך י
 מייחסים אנו והמקור השורש ונסוד כמקור ונתפפמה פפיייותיה בכפלי סתפפפותה

ד מ נעלמות אוחיות י' לומר רוצה אוחיות י׳ לו ק׳ '5 ס׳ פ׳ '0 נ' מ' צ׳ כ׳ ו׳ ג
■ טלכ’ סרייטיז נסור הי׳ נבחנה לא ק ומפני
פני ט' •  י' של גלוייה היא שנמנמה פ

ה נפלה מקור הוא שנבחר והי' שבכתר הי הנ
י אי״ק סוד וזהו שנחנמה לי' כ׳  שבעולם הדכיים נכל חמצא לעולם כי חדע ענה נ

מוי פור שבכל למפלה שכחנט  גשמיים כיכרים כין רוחנ״ס בדכיים כי! אינס ו
הוא יכר לאיום ומקור שורש שהוא הוכר ״/

ק דכר חמצא וננופן כעצמו שאפילו פד נטלם ■ ’ ^ ® י
 לחיוח ושורש מקור שהיא הנשמה, שהרי וה ®'י ’י’ המתגלה המקור שהוא
 אדם שום אין ששרי לנוף נעלמם והיא הגוף הוא נבאר כאפר אחריו הנא הפני

 הגוף אח משגח שהיא והגם נשמתו משיג זה לפי מלינו קושיא ואין נפלט לפולם
, .1 , , פחדיו יסחרי והנימייותיו חדריו חדרי נכל ,),,)״,)״ »׳ ,1 ,

וכמו סנשמם את משיג אינו הנוף וה כל עם י ” ®״י ציזיי לא שי! מכל
 ואין אדע.נפשי. ולא אני חס איוכ שאמר א”י’פש ממדריגה נפלמות יותר שהס

 הנשמה את משיג אינו שהנוף לומר צריך להכחג צריכין כלחין פל כי שבכתר
י נח נמו מהנשמה היוצא הכח אפילו אלא בלולה היא פגים כל פסל להראות מ

̂דרמ pi כח 1ft היל nrn ד1מ1ול מרשים ̂■
המקור שהיא הצשמה ממקור שיצאו הנשמה .f”’ ״ ®י® הפורש בסוד מפשרה
ת ח קו אח מכינים אינם וסכחוח נחוהיה משגת היא לי™ ״®®י ’״ ה® פ

 דני ככל המצא וכן הנשמה שהיא מקורם .למפלה כדסירשט חלוקות אותיות י' «'י
ט  האילן משל דרך נעלם והמקור השורש שנעולם המדריגה שהיא בסוד שננזכמה הה' ו
i l. . . . ׳ ,,׳ . . הצמיחה כח הוא וחיוחו ומקורו שרשו שכח ,׳ ״׳ ל׳ י

נראית אינה הצמיהה כח כי ידוע הוא הנה ״®P® התחיזונה
מצד רק המשוש נמוש ולא הראוח נחוש לא 'לק , ® צ®'®® סדיין ק צ ס' פ ם'

( להתנהג העולם ץכל מכינין וה מצד האילן ומצמיח שמגדל פעולחו לנודל ידה פ
מקוד שהוא המצמיחו נח נו שיש כאילן נכללות מוד ונתגלתה נתפשפה אורה

עצמו מצד המצמיחו הכח אכל לצמיחתו ושורש כמחרי הבינה בהוד חרר ת׳ »^ירייח
נעלם הוא והשורש המקור כי ריאה כנך נעלם כוא ״ ^ ״ י “

נעלם; הוא שהמקור הקדושות נספייות הוא וכן תחתנליצ® שכל בסוד שכביצה מדריגות
ע׳ככגה־ה התחתונה המדריגה ונפפית י' מן

ובתר ראש הק' פהיא שבחכמה
 כן מפני אשר המקור נדרך הק׳ בחכמה ונסלמה שנבינה המליונה למדריגה

שנתפשמה טשיריוחיה נכפלה בינה מל המירה שלישי .סור בראש ק' יבא
שהוא כללותס וכללות סשיריית מכללות שלישי טור לה ומשתה יותר ונתגלתה

ומספר משרה ומספר אחד מספר לומר רוצה מדריגותיו בד' שלם מספר סוד
 הד' שהס אלף מהפר שהוא כללותס כללות ומספר מאה שהוא פשרה כללות

ק בסוד נרמזים שכלם א׳לף מ׳אה משירה איחד שהס .מספר של מדרינות  אי׳
 נההכרה המניין לך לההניר אנחנו צריכין כיצד הא הפנ״ן ולהנינך .בכ׳ר
ט ;רמז שכבר והנס רחבה דניי  ושכל השגתך להסריח שלא כדי זה כל פס נ
ומכוכה המלאה מלשון פ׳לא שנקרא נתר ספירת ני תדעי והגה . טיונך

 צירופם ס״לא אותיות כי כאלף נתגלה הנפלם המקור שהוא שש של וגמלס
 מפשר בלול יהיה שלא באצילות ונקודה נקודה לך שאין ומפני א״לף אותיות

 הוד וזהו י' ט' ח' ז' ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב' א' שהס מדריגות פשר בו יבואו כן מפני
א ' למפלה י' נה שיש ה י יהיה שלא נקודה לך שאין להורות א נזה למטה ו
ח בה האלף סוד שהוא אחד מכפר מנתר כנמגלה חנף כן ומפגי פשר נ

הראשונים מדריגות שגי והם פשר פמו נתגלה א׳לף שצירופו פ׳לא הפלס מסוד
תד שהם מספר של וצירופו הטלם לשון פלא כתר נקרא כן ויופני ופ׳שר א׳

א ני באלף הנרמזים מדריגות לשני נפלם מקור שהוא מפגי אילף מז ב גי
ני כמשמט אחד מספר מדריגת סשי מספר ומדריגת אחד מספר מדריגת

לך אין כי להורות למפלה וי' למטה י' בסוד פשר ומספר אחד היינו א
כלול יהיה שלא האצילות בכל נקודה

א נתפשסה כן ומפני מפשר \ בפשרה ה
כתר של נטיו שהוא י' סד מדריגות והמק,,. המיוחד כשם שהיא ד׳ כ! שם דקשה
לא שנקרא בהוד הנמים המקור אוח מחחיל למם כשחות ולכל כאות׳,ת לכל■ פ׳

כלל נלוי לו ואין וכל מכל לפלס שהוא שכא נא׳ להתחיל לו כיה ט ני- הראשון
״--זי-ייז חיח ומחיי היא דרכינו לסי אכל כאותיות לכל כראש היא שהוא פשירית במדרינה שגם ומפני
התחתונה המדריגה שהיא שבכתר הי דנישנעולס צך ואין כסוף היא וכי נראש היא

כן מהד גלוי אץ טס אפילו• שככתר אותיוח בראש הי חהיה וע׳ה לי הון שיהיה
כ ידוד -7j; שם משירותיה טוד כתר של הי׳ כשלת : ;׳

י“ נכפלה בחכמה ונחנלתה פוד ונתפששה יצי'® '
המאה מדריגת מספר בסוד פשירוהיה

שבסול הי" ונסלמה ק' צ' פ׳ פ' ס' נ׳ מ' ל׳ כ' י׳ הוד י׳ פפמים י' שהם
במור יבא כן שמפני נפלט שהוא המקור כדרך שבכתר הי' שהיא הראשון
הי' שהוא הפשיר' ואות פ׳ ח׳ ז' ו׳ ה' ד׳ ג׳ ב' א' שהס אותיות פ' הראשון

שבחכמה פשירית במדריגה שנס ומפני לתכמה המקור שהוא להורות נטלם
גלוי אין שם גס שבחכמה לתחתונה מדריגה המאה מדריגת שהיא הק' שהיא
ונתגלתה ונתסשפה סשירותיה כללות פוד חכמה של הק" כפלה אורה לגודל

מספר שהוא האלף מדריגות מספר בסוד משירותיה נכפלה הבינה בסוד פוד
שהיא השני שנסיר הק' ונפלמה א׳ ן׳ ף' ן' פ' ך׳ ת' ש׳ ר׳ ק' בסוד שלם
מ' ל' כ' י' השני נסור יבא ין שמפני נפלס שהוא המקור כדרך שבחכמה הק'

ק' שהוא הטשירי ואות ך' פ' פ׳ ס׳ נ׳ לבינה המקור שהוא להורות נפלס ה
ס שפדיין ומפני ידה סל להתנהג לפולס אפשר ואי נפלמה שבבינה האלף נ
שהיא שבבינה האלף סוד ונחפשסה נתגלתה יתבאר כאשר הנסלמה אורה לגודל

כדי חדש פור לה ופשתה חסד ככפירת וגתפשסה שנביגה התחתונה המדריגה
פך השלס המכפר בסיד י' פ׳ ח׳ ז' ו׳ ה׳ ד' ג' ב׳ א' בסוד להתגלות הנו

פי בסוף נ׳ בתחליט המספר סוף ס מ בסחלת להתחיל הוכרח אלף שהוא ה
הוצרך■ סוד להתבשם נדי כי המכפר בסוף שהוא הא׳ רמזה לזה אשר המספר

מדריגות פשרה מחדש ולפשות המספר שנחחלת בא״ להתחיל למקורו לחזור
שזה הנזקור נדרך נפלמה מקור של והא׳ י׳ ם' ח' ז׳ ו׳ ה׳ ד' ג׳ ב׳ א' בסוד
תכלית ובלתי הוף בלתי פד אלף פד מאלף שמתגלגל שלם מספר סל מורה

א׳ ומסיים בא' מתחיל א ונפלמה אלף סוד פל מורה אלף וסוד נ שנסור ה
א שהיא נכר איק בסוד שלישי כן שמפני נפלם שהוא המקור כדרך שנגינה ה

׳ף' ן׳ ם' ך' ת׳ ש׳ ר׳ ק' שלישי בטור יבא א שהוא הסשירי ואות ! נסלמה ה
מדריגות ד' כוד נכר איק בהוד מוצא אחה הנה לתסד מקור שהוא להורות
ס פש׳ר אח׳ד שהס המספר וא' כתר כהוא הטור בראש א' ותמצא א״לף מא׳

ן ט איננף ורלס יצאו אחז ומנח אחד כת כלם כי להורות נינה שהוא הטור ב
ת וגלוי התפשטות אלא ב ותמצא שבכתר הגפלם ג ק סוד ג׳ י א״ כ׳ בג' ב

וחסר אותיות י׳ ימצאו ופיר טור שבכל בינה חכמה כתר שהם ראשוטת סשירות
לסור ושורש מקור הוא הפשירית שאות מפגי הסשירית אות סור מכל

ן מפני בהגהה שפירשנו כמו בהפלם לטולס הוא והמקור אחריו נכתנה■ לא י
ר אי״ק ונסדר הפשירית אוח כ׳ חכמה׳ נתר שהס הנפלמיה במקורות שהס ג

סדר שפירשנו טורים ג׳ בסוד נינה אייך סוריס ג' רן נם ימצאו נסצמו הזה נ
כהר־ בכוד נפלמיס מדיין להיותן כי תפארת גבורה גדולה שהם באבות בכר

ה חכמה פוד להתפמס הוצרכו ידן פל לההצהג מדיין יכול הסולם ואין נינ
ס ג׳ לפשות תפארת גבורה חסד שהן אבות בג' ולהתגלות סור כל שגייס טרי

' וכסדר אותיות ס' מן וסור אנוח סורי ג׳ כדר הוא כן המקורות של סוריס מ
,סוד להתפשט הוצרכו ידן סל להתנהג יכולין הסגלמות אין באבות שגס ולהיות
ק בסוד ר אי׳ כ׳ ד הוד נצח שהם לבנים שבהה סוריה הג' ולהתגלות נ הו י

ט ר׳ל לבניה אירט אבות וכמפשה כיד טורים נ' בנאו שהאבות כ נכר איק נ
ד איק סירי ג' הנצים ננאו כן בכ

״ן ■גג׳ח נקראו לרך , ד שהוא שלישי שבטור א כן ומפני ; פו
ם׳ ך ת ש ר ק בסוד■ תפארת שנ »ךן על לםח:כ; יקןיי! העולמיח שאין חזק

ך נפלס ך ף׳ ן ר»ז שזה לגנים ולפחנליח למחפשט והוצרכי מפני המקור כדי
אחריה הנא לטור נפלה מקור שהיא ליייי® «י' שהיא נהתםשעוהן כחם צ״צום על

׳U ,1 ר,)״״ ״,ר ש״,) ®®ל י'"® ®יייו 1®® י®® יי®״*® ה״וייגי® ס נצת ש- טר^ראשון שהות  כ א ד .
״ jj, ,jj,״ שהות הי׳ וכן ם ח׳ ז׳ ו ה׳ ד ג ע., . ,

 מפגי נפלמה שבנצח פסירית מדריגה
 שהוא הק' וכן פשיריותיו בכללות הוד שהוא שני לסור נטלה מקור שהיא

 שה;א שלישי לסור נשלם מקור שהיא מפגי נפלמה שבהוד טשירית מדריגה
 סורי לג' צלוי הס שנבנים נכר איק טורי שג׳ באופן סשיריותיו נכללות יסוד
 בכר איק סורי לג׳ גלוי הס שבאבות ככר איק טורי וג׳ שבאבות בנר איק

ר הנפלמים במקורות שהם ח מה נ  הוד בנצח שהם סוריס פג׳ ולהיות נינה הנ
 השפיפו כ! מפני נקיבה ידי ופל פעולתו בת מגלה והזכר הזכר בכת הס יהוד
 כת ומנלה המקבלת נקיבה שהיא בסוד נמלטת פוריהה ג׳ יסוד הוד נצח

התחתון נעול: בכר איק של ביתא אלפא וגילתה השפיטה ומלכות הזכר פטולת
ולא



ששי פרה עשר רוא ואחד אחד הוא עשר סוד י״אשוז שער
טל

יט

ק סורי ס' כשפיסה ולא ר אי׳ נ׳  ()ינס סורים ס' לו6 נל שנאמח מפגי לסולם נ
 הוד שננצח סוריה ג' ני נדפירשנו הוא ס' שהה והטסה סורים שלט אלא
ח סוליה וג' תסארח ’ גנורה שנחסד טורים לג' גלוי הס יסוד  גלוי הס שנגנ׳
נ סורים לג' ח׳  אלא ניניהם הנדל ואין בנפלם המצא נגלוי שהמ*א ומה שננ

 לסי להקשיח ואין שלש אלא אינם נן מפני .נסלס יוחר ווה מחגלה יוחר שזה
ר נתגלתה שננחר הי' שהרי אר,ד סיר רק יסשה לא זה  נחגלו ונן■ החכמה נסו

א נטור נתגלה הסטירי שאות לסיר מסור  איט הגלוי סיקר כן אס אחריו הנ
 שכרי סורים ג' לפשות מוכרח אתה כרחך סל כי קושיא אינה זה אמד סור אלא

ס לחמים דין חמד ידי סל ההנהגה ה  ט ואס מזו זו חלוקות נחינוח שלש נ
ח אתה כן מפני אחד נסור חליקוח נחינות שלש יוכללו איך  ט למשות מוכי

ה אחד יסור חסד הנהנת טל יירה אחד שסור נאופן מיריס  הנהגת סל יוו
 איך יקשה זה לפי ק אס להקשות ואין רחמים הנהגת סל יורה אמד וסיר דין
שו^לה נחכמה שנתגלתה שנכתר לי' גלוי היא שנחכמה שהי■ אומרים אנו  לפ
׳0 נ' מ' ל' נ' י' סור פ  שזה רק כלל יודין שני אלו נין הפרש ואין ק' פ'צ׳• '

 שהיא שנכחד ‘הי שהרי גדול הפרש יהיה פירושיני ולפי המקור נדרך נפלס
ד לרחמים ומקור שורש היא הראני; מסור י' ר שספירה נכו ה  רתמים הוא נ

ד לחכד ומקור ניורש היה הנני מנור שהיא שנחכמה והי׳ גמוריה מ שבכירת נ
שנמנמהחי קשהונן•ניניו1יח כליון חסד היא חכמה
ה ‘והק צהם;■ שורש היא שני מקור שהיא נ ני  פורש היא שלישי מפור שהיא ננ

 איך כן ואם לרחמים דין נין וכן למסד דין נין גדול מלוק והוא לדין ומקור
ה מתגלה שזה אומרים אנו ש ואין נז  ננפלם וזה נגלו׳ שזה רק ניניהם הפי
ה אין  שורש שהוא נכתר אפילו לומר מוכרח אתה כרמך פל שהרי קושיא ז

ה מה שהיי חסד ושורש דין שויש כן נם נו יש גמולים לרהמיס ה יש פנז  נז
 לנד .אחד סול לו לפשות נרחמיס אותו מייחסיס אנו ולמה נזה יש שנזה ומה

 מה ורק אך לנלן שורש והוא מכלן כלול שהוא היא אמת לתר; אחה וצריך
 אחרת נטילה יתגלה לא שמשם מפני נרחמיה ההוא הפור מייחסים שאנו

ס כנ״ז אנל הרחמיס מקיר שורש רק  ונזה נו ונפלס נו גלול והדין המסד נ
ד רחמים כליל פני שננהר הי' ני זו קושיא כן גס יתור; רנ  ו{מקומה ודין ו

 ידיו נמסד להיגלות תוכל לא למאצילה להחקרניחה הראשון נסור הרמתה
ד ואפילו הגאים נשפיים נגאל כאשר קו  להתגלות יוכלו לא ומקור שורש נ

מה ונתגלתה נתר של הי' ירדה רן רסני כס מנ  כחכמה שני טור לה לפכות נ
ם לההגלוח שתוכל כדי ה החכד פורש נ  תוכל לא השני שנסור ולהיות פנ

ד רק לההגלוח חנ ה נ נ ה נדין זלא נ נ  נכ׳יד הנאים נשפריס ננאר כאשר י
ר ונתגלתה סוד נחכפפה כן מפני ה שלישי נסו  הנהגת שורש להתגלות ננינ
ה הדין פדח ל ני טורים נ' לכנות מוכרח אחה כן מכני פנ  וטור סור ננ

היה מה הכפולה ומקור שורש יתגלה  וטור סור ננל ונתגלה אחד נכח נכלם נ
ה יש משל דרך נכתר כמו הרחמיס כפנולת מפני אותיות י'  רחמים מיני הרנ

ס לו ונותנים סליו מרחמין לגנים צריך זה משל דרך מזו זו חלוקים זה נני
כליו מרחמין חיים צריך זה מזונות לו ונותנים כליו מיחמין מזונות צריך

ת הרחמים ,כעולות נתינות הם וכן ח״ם לו ונותנים קו ה מו תי כד הרנ ננ
ם תכלית מכני ר ננלליה וכלה ל כ מנ ה נ ר כ הנכראים חלוקי כל כולל שהוא נ
ר נכללים שנלס מככ ר נ פ מנ הכולל נ  ננל נתגלה ק מכני חמישי פרק אר1נ

 מפי כליה שנתמנה עשיריית כפולות כללות סל להורות אותיות י' וסול סור
יש חכמה נטור וכן למככרס תכלית כלתי כד נשיריות נרנוי הס מאצילה

 הס הוא כרוך מאצילה רצין לסי ידן סל שמתגלים הפסולות' רק פשוט אחדות
 טורים ג' רק יותר אינו נכר איק סוד כי ומפורש מנואר לך הרי משתנים

נ כסוד הנפלמיס פגרים ג' ואלו ג' נתגלו כח'  ואלו האנוח אפוד גג״ת טורי נ
ת סורי ג' ג׳ נתגלו נג׳  ג׳ ואלו ננאר כאשר ושלוחים הנניס נסוד נה״י' סורי נ

ק כזה אחד נסור הנקינה כסוד נמלכות נתגלו נה׳י סורי ת גל׳ס נכ״ר אי׳ מ׳  ד
ף זע׳ן וסיס הניך ה הנקינה נסוד מכלן מקנלת מלכות פי מפני סצ״ז חפ׳ נ  ו

 רק ספירות שאר פמו אחת נספולה מיוחדת ואינה נשוה הפסולות כל מחגלין
ה  נמלנות הטוריס כל כן מפני נשוה פסולות הפכי מיני כל ויתגלו ימצאו נ

 שאמרנו מה כל כמעט כי תראה סוד שכלך פיני להאיר והנה אמד נסור נשוה
ס' התגלותם ומסניין אתדותה מעניין למפלה  דין מחסד נכללים ושכלם סוריס נ

י איק נםוד רמוז זה כל המצא אהד נכח וכלס ורחמים כ ר איק כיצד נ כ  נ
 שסירשנו סורים ס' טל מרמזים תינות ט' הס סצן חפף זסן וכס הנך דמת גלם

 חסד מן נכלל הוא מהם וסור סור כל פי להורות אותיות ג' תינה ונפל
 ג' שאלו ונמו אותיות ג׳ חינה שנכל נמו מדריגות ג׳ שהם ורחמים דין

ה נכללים הס מינה שננל אותיות תינ  רוצה פצמן נסני נקראים ואינם אחת נ
 מכל לפשות פצמה נסני ק' אות פצמה נפני י' אות פצמה נסני א' אות לומר
ת נעלמים הם אכל ק״וף ׳״וד א״לף נזה סצמה נפני תינה ואות אות תינ נ

ק אותיות נ׳ מכללות לומר חצה מכלן נפשית שלא פד אי״ק ה י אחת חינ
 וסור סור ככל נסלמים הס ורחמים דין חסד שנהס וסיר כור כל נן נמו
מה כסי אחת פסולה או אחת פסולה שורש רק אחד נסור נתגלה ולא

 אותיות ג׳ הס ותינה תינה שכל וכמו הוא נרוך מאצילה מפי טליה שנתמניח
ס חלוקות פי כ ר מו משל דרך שלישית אות כלפי למסה פניהס כשפונים נ נ

א אי״ק חינת ה ק' פשר היא הי' נמספר היא.אחד ש ה ר פ ס מ  מאה היא נ
 פניהם כשפונים פכ״ז למסה פניהם כשפונים חלוקים מסכריס נ' שהם נמכפר

סניהס כשפונים הס והי' הק' אי״ק תינת ד"מ ראשון אות לגני מפלה כלפי
הק' הי' לומר רוצה נמספר אחד פלס נקראים להיות מתייחדים א' כלפי ו

ר אחד מלים הם מכפ ה נראה ולא נמכפר אהד שהיא הא' נמו נ חינ  זו ננ
א שהיא אחד נכח כלם כי להורות אחד מכפר רק א סצמות ומנח ה  פלס ה

ן כמו ונתגלו ונחפשסו יצאו כשפונים גינה חכמה שנפתר טורים ג' אלו י
כלס אז שננתר לא' מקורס אל להתקרכ הראשון לסור מעלה כלפי פניהם

ד הנעלם אור הגדול אור רק שם יתראה ולא נמקורן נכנסיס האלף. נסו

ה ה׳ נ ה
יהעלמוכשיהקינו ח'נ5 עורי נג' נכוא וכמו

 ונלס אורו הפלמות לגודל הלא שצירופו
יתראה ולא יקראו פתר אתדות נשה

ג' כן גס הוא כן הכחי גנה  פי דין שורש ולא חכד שורש לא שם ,nj נניק עוניי נ
ג' היא כן גנוז עורי נג׳ 61נכ ח הם כלם :נה׳י עורי נ  ת1אהד פתר אחדות נ

פניהם השורים ונשפוניס פשוסיס רחמים ט׳י
 דין חסד לעולמות להשפיע למסה

הר אז רחמיה  הראשון הפור שהוא פשיריותיו נכללות אתדותו נכוד מתפשט הנ
 שהם מגזולקים פורים כשני סוד שישו כת ומנלה מחולקות סורים לשני עוד

ד  ג' פוליס ג׳ מן שמחנלים כאופן ודין הכד נסוד הכינה ונמוד החרמה נכו
 כן כמו שלש של שלש הס תינותיו נכ״ר שאי׳ק וכמו דין חסד להמיס נהיח

ולהיות שלש פל שלש הם פורים וס' טוריס ס' שהם שלש סל נחנלו הס
 אלג גילתה לא מלכות גס כן מפגי תפשירי האות שהוא נפלס לפולס שהמקור

ה שנאו אייק עור' ג' , שהוא הסזיריח ותינה תיכות ס' נפוד רק אחד נטור נ
ק ויפיל כמסאר חפדים של חלוקים מיני נמה ר ה נ;1 כשי כלל רניכי נ ה מלכות כי נעלם לסולם כמקור השורש כי נפלמה היא מקור יש נניג תינ עשירית נ

ה ואין נעלמה היא כן מעני ההתתוניס לעולמות מקור היא שנח ט' רק ג
; כזה נפר איק' פורי ס' לך אצייר והנה תינות

 רן אם להקשית ואין דינין שורש חלוקי כמה
ן אינו שניכם תפור נשתנתה נינה וכן כ׳ י

ר מטור נשהנהה החכמה פור ה  נ
אהד כת הם נפצמוהס נאמת

ט׳ ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳
הנפלט מקור 'מדריגת מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה מדריגה

הנסלם מקור י ט ח ז ו ה ד ג ב א כתר
הנפלם מקור ק 5 £ ע ם נ ם ל כ « ■חכטה

שלם מכפר הנפלם מקור ץ ז1 ן ם זז ת ש ר ק כינה
הנפלם עולם שנקרא נ נסוד מקורות ח' ם' שהם הנפלמים סורים הם סורים נ' אלו

הנעלם מקור י ט ח ז ו ה ד ג ב א ה חל נ
הנפלם מקור ק צ פ ע ם נ מ ל כ ו נבורה
סי הנפלם מקור א כ שלם מ ץ ף ן ם ר ת ש ר ק תפארת

אנל הנפלמים ממקורות ויצאו יותר שנהנלו תפארת גנורה גדולה הן ש אנוס סורי נ' אלו
ם הנני ד סו ■ השלוחים נ יותר ולהתפשס להתגלות והוצרכו ידן פל הושלם לא ההגהכה עדיין

הנפלם מקור י ט ח ז ו ה ד ג ב א נצח
הנעלם מקיר ק צ פ ע ם נ ט ל כ י הוד
ס מספר הנעלם מקור א ם; ץ ף ן ם ך ת ש ר ק יסוד

יותר המתגלים יסודי הוד נצח :וד ב! ושלוחים ים הננ כהוד סורים ג' אלו

 הנעלם מקיר יקא
זהו י

טצץ חפף זען ופם הנף דטת גלש בכר איק
יור

טת מל



ששי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשוז שער
טל

 מכלן מקנלח ;!מלכות ספני כשות אתד כשור כלס שנאו מלכות סור זהו
ה' נסוד קינ  שוה כתה רק סצמה כפני פעולה נשום מיוחדת ותינה נשוה הנ
ה מלכות סס טורים י' הם שהרי מלץ יקשה ואל נכלם  כ׳ קושית אינה ז

קינה נסוד היא מלכות  שלש סל שלש נסדר נאה ואינה נשוה מכלן שמקנלת הנ
 שהוא מפני אחד נסור נשוה כלס כמלכות שהרי ספירות ס' סורי שנאו כמו

ר נו ואין המפורשים נוורים ס׳ אלו שלו נסור שטנלה מלכות סל מורה  דנ
א רק מוסף  מוריה מינוח ס' כי שפירשט כמו ככלל סורים ס' סל מרמז מ

 • ורחמים דין מחסד כלול טור שכל מורה אותיות נ' אחת וככל סוריס ס' סל
 . משם •סויין למפלה ומפורש מנואר הוא ככל ני בזת יותר עוד להאריך ואין

 שלומינו מאנשי נכ״ר אי״ק ביתא אלפא גם כי בידינו כהונן הכל פלה והנה
 נכל והוא בכ׳ר אי׳ק סוד לדעת זה אנב והרווחנו אתנו לו ושלים ונריתינו
 וכללי מאה שהוא טשר וכללי סשר מספר סל מורה ופרסיותיו וחלקיו כלליוחיו
 שהוא הנפלם המקור נים אותיות י' רואה שאתה כמו אלף שהם כלליוחיו

נ סוד והרווחנו למפלה שכירשנו כמו וסור סור בכל העשירית המדריגה  כי זה אנ
 וסופן נסופם ראשם הגועליס וכפוף בראש מתנלנלים והסשיריות האחדות
 כח בה יתראה שלא נקודה לך ואין וכלליותן אחדותן סל להורות בראשם

 סוד שהוא סשר מספר סל •פלה ולא מפשר הכלול האחדות וכס האחדות
 וכח נכלן אחת שכח נסוד שני ופרק ראשון פרק למסלה שפירשנו האיזדות

שנו אחת נכח כלן א כי לפניך רואה שאתה וכמו בארוכה שם נדפיי  ה
' דהיינו האחדות סל מורה כתר סור שבראש  גם והיא אחד מספרו כמשמעו א

' כן גס בינה מדריגות בסוף לומר רולה המספר ותשלום תכלית בסוף כן  א
 ולחזור הראשון למקורו לחזור הולרך בסופן כ׳ נתחלתה המספר סוד הנוטן

א׳ להתגלות  וסד ומתחלה ילאו אחד ומכח אחד כח כלם כי להורות מחדש ב
א' האחדות כח מתגלגל הוא וכן כאחדות כח הוא סוף ו א' נ בלתי פד ל

לחזור הולרך סורים ג׳ והשלום בגמר כי סורים בס' שראית כמו תכלית
א' המתחיל חדש טור לפשות מחדש להתחיל למקורו בגלגלו  ה ד ג ב א כזה ב

י ז ו ט כ העשיריות וכן המקור כדרך נטלם והמקור ח  נכח מחנלגלים ג׳
 בנח עשר בה יתראה שלא נקידה לך ואין ונכוף בראש מעשר הכלול האחדות
א' רואה שאתה כמו האחדות  למסה י למפלה י כתר מןר בראש שהיא ב

א שהיא האחדות שבכת הרי א כזה  סוף ופד מתחלה פשר כח בה יתראה ה
כ כתר טור נסוף וכן ולמטה למפלה דהיינו ה א כזה י ג' ד ג  י מ ח ז ו ב
סוסו ק צ פ ע ס נ מ ל כ י כזה י ק גס חכמה סוד ובראש

סל יפלה לא מפשר הכלול האחדות כח כי להורות בסוסו ותחילתו בחחילתו
 הפשיר בו שנאמר פשר שהוא השקל מחצית סוד שהוא מפשר ימפס ולא פשר

 ונאותה לפניילנו ונחזור . להבין וקל השקל ממחצית ינועיס לא והדל ירבה לא
א תחת שנחמזה הי שהיא שני שנסור הי א שהוא הראשון שנסור ה  של ה

א הנעוצה י מספר בתחילת י מספר סוף הנוסן כתר  להורות כתר סל שנסור נ
 תכלית בלתי סד לפשר ומפשר פשר יתראה אחדות ונכח אחדות כח כלס כי

שהוא משיריות כסלי אלא אינם המשפריה וכל מפשר למעלה פולה המספד אין

ה האחדות כת כזה שמו וברוך נ׳

גצטלם מקור ט ח 1 ז ו ה 1י 1 ^ 1 1 כ א

ם1(ט סקור. P צ ע ם נ מ ל כ י

הועלם מקור א ן ם ו ש ר ק
א אחדות בנח שהם סשיריות כפלי כלס כי לך הרי  הכלול בכתר שהוא ה

 אחד פפס פשר מנין להורות א תחת הי באה כי רואה שאתה כמו מפשר
 ג' סשר מנין להורות הג׳ תחת ל' פסמיס ב׳ פשר מנין להורות הב׳ תחת כ'

 להורות ה' תחת נ' משיריות ד' להורות ד׳ תחת מ' משיריות ג' שהם פעמים
 סשר שהיא הק' וכן פשר פעמים פשר שהם ק' פד כלם וכן פשיריית ה'

 מתגלגלים באחדות הכלול הסשיריות ני להורות ובסוף בראש היא פשר פפמים
 נינה ובראש סשר פעמים פשר נמנה ק' שהיא חכמה בסוף כי ובסוף בראש
 חוזר א ן ף ן ס ך ת ש ר ק בזת חכמה של - הק' בה שמתגלה שלישי סור שהוא

ח המתגלה פשר פעמים מפשר כלול משיריות לומר רוצה אחד נמנה להיות  מנ
א ותחת חכמה סל הי תחת הק׳ באה כן ומפני מפשר הכלול האחדות  של ה

 האחדות כח סל להורות פשר ססמיס מפשר הכלול אחד כלל נמנה להיות כתר
סשירותיה כסלי טל סוד להורות הב' ותחת הכ׳ תחת ר' וכן מפשר הכולל

כפלי סוד^פל להורות הג' ותחת הל׳ תחת ש׳ וכן ק' של סשיריית כפל שהיא
 שלשה שהס פשר סל סשי משירותיה כפלי סוד נתכפלה כי ק' של משירותיה

 מסמים פשר סל סשר ספמים פשר שהוא אלף מספר סד כלס וכן ק׳ פפמים
א בנח הראשון נסור הכלול סשרה כללות שהוא פשר  ד ג נ א בסוד שבכתר ה

שנתכמה הי בכח הכלולים מאה שהם פשר פפמיס סשר וכללוח י ס ח ז ו ה
שהם כללוחס וכללות שבכתי א' בכללות המתאחדת ק 5 פ פ ס נ מ ל כ י בסוד

א ק בסוד שנבינה הק' סשיריית כפלי נכח הכלולים אלף ן : ף ן ס ך ת ש  ר
א באחדות ונפוצה המיוחדת שבחכמה י הי משיריות כפלי נכח המתייחדים  ה

 להורות א כזה ובסוף בתחילה ולמפה למפלה לסשר מפשר הכלולה שבכתר
א אחדות מכח כלם כי  מפשרה הכליל אחד ומכח יצאו מפשרה הכלולה ה

 כללות באחדות הגלגל חוזר הוא וכן ישובו ממשרה הכלול אחד ולנח באו
 ובכת סולים אינם מפשר ויותר תכלית בלתי סד לפשיריית מפשיריית הפשיריית

א אחדות אחד  אחד הוא פשר והשער הפרק נשלם ובזה . פיוחדיס כלם ה
 דברינו יהיו בפשיריותיו המיוחד ולשם האחדים מן כאחד עשר הוא ואחד

 ופומדים הקיימים הנצחיים נין •חן חלקינו חי ואל ותמידים כפולות רצויים
; כירא׳ס ואמן אמן וורדים בשושנים ומנוחה והשקם בנחת ונפוה׳ז



שפע
 ראשון פרק פרצופין סודרו שני שער

טרהטעמים אגרת
 ר5הם זה היריש . שנים’ פס מדשים ראשי

 חדשים ראשי טל ידכר הססמיס אנרח
 האומה שהיא ישראלית אומה טל לומר רוצה

 האומות כל סל המטלה ותטארת גחשיכות סראשיית
ן שהקדוש אחשאר בך אשר ישראל הפסוק שאמר כטנ״ן ח  מתסאר הוא ג

 רוצה יי' ניד תסארת פטרת וה״ת וכטניין האומות כל טל ישראלית שאומה
 כל טל בהם להתפאר הוא ברוך מקדוש ביד וראש פטרה הס שישראל לומר

ס לשון •שניה סם חדשים ראש• ואמר האומות בי  סנייניס שני דמשמט י
 ראש דהייט ראשיים בשני ידבר הסטמים אנרת הספר שזה אזנינו לגלות
 הסטירות אצילות הוא שני וכתר וראש פירשנו נאשר ישראל אחד וכתר

רון אלקות סצמוח הוד וה׳גצח והת״טארת והגנ׳ורה הנד׳ולה לו אשר הוא ג  וה׳
ח וטל סמטל בשמים אשר כל סל א  לראש לכל והמתנשא הממלכה לו מתחת ה

שמי טירשט נאשר אחד הוא פשר נ

 המה הלא ישנים. ^עם חדשים. ראשי
: ועליונים בעבר

 חדשיס אמר ראשים שני אלו ופל וכו'
 שהם ישראל טל לומר רוצה ישנים סם

 חדשים אמר האומות כל סל וכתר ראש
 גטולס ונבראו ונתהוו נתחדשו הס כי

 יי' וייצר שנאמר כפניין נוטס מצד הזה
 האדמה מן סטר האדם את אלקים

 האצילות וטל חיים נשמת באפיו ויסת
 כל נתר אלקות טצם וכתר ראש שהוא

 ישגיס אמר המלכים מלכי מלן הכחריס
ז מלשון יומין סתיק כטניין י  שהאצילות ’ז
 זקנים לומר רוצה פתיקין נקראו בכלל

 דסחיקין א שתיק זוהר בלשון נמורנל
פחיקא נקרא כתר ספירת שפירושו

ה ה־ הג
 אצקוט עצס .שהם הפירוט עשי אציצוח ועל
 הנרולה יי' לו נאערו ע׳ה המלו חד רמו

 נשמיס -כל ני והשוד והוצט והחהאיט והנרורה
 לנ׳ רומו ״' לך נאמרו כנה . ונארן

 לו נןיא ניצה כי נינה חנמה נטר ראשונוט
 ההיא יומוילטכמה יחד נינה שערי נ' הה על

 רומז ידור מן י' של קוצה הגלוי ראשיט
 הגחלה יאטונוט השייוט ג' לו הנה לכטי

 עוד לך היי וההוד יהנצט והטשארט וכגנווה
 תרגוה ונאין גשמים נל ני השייוט ממש
 יהוד שהוא ונאיעא נשמ״א דאהיד יונמן

 טפארט שכה ואין שמים נין המ״הד נל שנקרא
 טן ליודעי נידוע יאיז שמיי שנקראו ומלכוט

: הטייוט עשר כל לו הרי
הנה׳ה ע'כ

משאר יותר זקן שהוא מפני דפהיקין
 ביארנו כאשר ספירות לשאר וסנה טילה שהוא מפני זקניה שנקראו םסירוח

 הזוהר רגיל וכן פוד יתבאר וכאשר פשר הוא ואחד אחד הוא סטר בשטר
 כל ^סל זקן שהוא הוא ברוך סוף אין שפירושו פתיקין דנל פחיקא לומר

מפלתו הזקנים  כמבואר ספירות פשר מכל יותר «וא ברוך ורוממותו וצדולתו ני.
 סל להורות וישנים זקנים הסטירות ונקראו שד יהבאר וכאשר הראשון בשטר

 וצחנלג נאצלו אמנם נתחדשו ולא נבראו לא כי ורוממותם ומפלאם גדולתם
 התחדשות בהם אין כי בס׳ד הבאים בספרים אצילותם טניין יתבאר כאשי

 נברא הראשון אדם שהיי ונתחדש נברא נוסן כי חדשים נקראו וישראל תיו
 ראשי כי דבריו מפרש נפצמו המחבר פירוש .הנליוניס בסבר המה הלא ונתחדש:

 אס אמר וכאלו וישראל ספירות ספר אצילוח הס שהזכיר ישנים סם חדשים
 בסכר סיניך שים לן שאמרח׳ ישנים סס אדשיס הראשי הם מי לידס תרצה

 בס ואדבר לשוט שזה הס מי בסירוש כסוניס הם הגליון בסבר כי סגליון
 המאמרוח כנגד הראשון הדמיון כו' הדסיוניס הם ואלו נו׳ פנייניס בשני

 בהן ידבר הספר שזה הראשון הדמיון ופירושי ישראל כנגד השני והדמיון
ד ע  והדמיון סטירות י׳ שהן השלם נברא שבהן מאמרות י' שהן המאמרות כ

ד הפני ע ; כמשמש ישראל כ
הפסס כאן סד

ר ה ו ז ה  אתמייאו דא נססרא דא וחוה אדם ב
 נאנפץ אנטין אחבריאו לא מסמא מאי

p סל אלקיס ה׳ המטיר לא כי דכתיב בנין w 
ק וכד יאות כדקא כתיקוניה אשתכח לא וזיוונא ת ת  א

שק מן לן מנא לפילא אשאנח כדין באנאין אנטין ואחהדרו דלתתא הא  מ
 לתתא אתקס דלא ופד סטיה אתקם אחרא דמשק בגין המשכן הוקס דכחיב

 בסן דעד ובנין לסילא אתתקס לתתא אחקס כד הנא אוף לסילא אתקס לא
 המסיר לא כי דכתיב אוכח וקרא גאגסין אנסין אחגריאו לא לסילא אמחקם לא
 הוי דלא האדמה את לסבוד אין ואדם p ובגין הארן סל אלקיס ה'

א אשתלימו לא לכן וקודם אדה אטתלים חוה אשתלימת וכד כטיקוניה  ויז
מן את אית לא הכא סד דא  אבל אמרו דחברייא נב סל אף בפרשתא ס

מן  ונוקנא דכר באנפץ אנטין לסילא דאתהדר דלפילא פזר ודא פזר דא ס
ס ודא דא לקבל דא אסתמן שני  דא סמוכים וישר באמת סשויים לשלם לסד ס

כו א ז טקנ א .כטדא סמוכים ו ם ד׳ שכי  וכד דלסילא בשלם תתאה שלם ס
 ה' המסיר לא כי דקאמר דלסילא שלם אתתקן לא תתאה פולס אתתקן לא

 ואתהדר אחקן כד תתאה דא ושלס סמין בדא דא דהא הארן מל אלקיס
מן אשתכח ואתאקנו באנפין אנפין  שלם הוי לא דנא מקדמא דהא לסילא ס

כ כתיקוניה  ממורי פירושו שקבלתי כמו המאמר אפרש והנה . המאמר לשון ס׳
 משלי ביאור הרחבת מזסיר מעם ואוסיף החיים בצרור צרורה צשמחו ורבי

ם ח׳זי ח״א . מכונו פל המאמר שיובן באופן א וחיוה אד׳ א בסס׳רא ד׳  ד׳
 וכאז'ל נבראו כאחד זה בצד זה יחד וחוה אדם ,וראה טא סייוש י אחנ״ריאו

 גב יחד דבוקים מאחור וחוה מקדם אדם נבראו כאחד פרצופי( דו וחוה אדם
אי .גב אל  חדם נריאח פירוש .באג׳פין אנ׳פין אחנ׳ריאו ל׳א ספ׳מא מ׳

שה  תוהו לא כעניין ורביה פריה מצות ולקיים להוליד הוא ונקיבה זכר שהם ו
ד פנים לא אם אפשר א• ההולדה לטרן והזיווג יצרה לשנת אס כי נראה  ע
 מזה זה ולצסרס ולחחכס לחלקם הוצרן כן אחד שהדי זה סל והראייה פנים
 ויקח האדם על חרדמה אלקיס ה' ויפל שנאמר כפניין וההולדה הזיווג לצורן

ק ונו' מצלשחיו צלע  ז׳ל ודרשו .תאדם אל ויבאיה ונו' הצלס את אלקיס ה' וי
 וההולדה הזיווג לטרן שבודאי לחתן הכלה שקולפין כמו לוווה קלסה שהקב״ה

 שואל הזאת הנחה ולפי .הולד ולקבל נזיווג ראוייה שתהא כדי וקלעה בנאה
 נבראו לא סעמא מאי פירוש באנסין אנפין אתנריאו לא מעמא מאי הזוהר

 שהרי תועלת ללא לגב גב באחור אחור נבראו ולמה בתחילה פנים נגד פנים
ין הזוהר ומתרן .ולחתכג לנסרם כן אתר הוצרך נ׳ המסי׳ר ל׳א נ״י דכ׳תיב נ

ח ע׳ל אלקי׳ס ה' א״ מפני פירוש . ה

״ ״ יי’ ״־־' ״יי” ״ י T' י*’ י ״’י עי למעה מלמעלה מ ש ה כיייד כ ע פ ש ת דהיינו אלקיס ה מלט תו אי תס
לומר רוצה הארן על . הזיווג בסוד כגס׳ה עיב :למעה

 ומלכות תפארת עדין משפימין היו שלא
ק סל הזיווג בסוד א ד החחשן שלם שהוא ה ש ו  אדם של נשמש כי העניין .

 חוה של ונשמתה זכר שהוא תפארת מכת ונשפע נאצל הוא זפר שהוא הראשון
ח ונשפסת נאצלה נקיבה שהיא  יורדות הנשמות כי נקיבה שהיא מלכות מנ
 השפע השפיש לא לומר רוצה המסירו לא ומלכות שתפארת ומפני זונות למסה

ד פנים הזיווג בסוד נתייחדו ולא  כן מפני יתבאר כאפר כתיקוניה פנים ע
שה אדם של נשמותיהן נאצלו  וכמו לנב נב באחור אחור יחד קשורין זונות ו

מו גאחור אחור מחבקין היו שנששתיהן  מדונקיס באחור אחור נבראו גופן כן נ
והוא וכלל כלל זיווג היה ולא הזיווג בסוד נתייחדו שלא מזה להבין המסיר

וזיווג יחוד בלא אפשר אי וזה ונבראו נאצלו
מלטת עם תפארת היה וזיווג יחוד באמת

ג יחד י לגב נ מ לא כי שאמר מדבריו להבין הזוהר בדברי תפסה שלא ו
שה אדם שכנר מאחר וזיווג יחוד שהיה לומר מוכרח אתה כרתן סל שהרי אפשר שאי דבר  כנר ונשמחן ו

י כן מפני ומלכות תפארת ריו יספו שלא מ ב  פירוש יאות כד״קא כתישגיה אשת׳כח ל׳א וזיווגא אמר מ
 תיקק כ׳ להיות כראוי כתיקוניה שלם זיווג היה שלא פירוש זיווג היה שלא שאמרנו מה אמנם אן וחוה אדם נששח נאצלו שמהם הזיווג בסוד ונתייחדו

ד פנים להיות ראוי הזיווג  אדם של נשמותיהן נאצלו כן ומפני באחור אחור הזיווג היה ומלכות מתפארת וחוה אדם של נשמותיהן ובאצילות ממש פנים ע
ד, ה׳ ם וחוה הנ נטשה והלטש הנשמה לטש הוא הנוף כי באשר אחור נשמתן בהן שנתלבשו כן נס נופן והיה באחור אתור כן נ

 נוסכ דהייט לטשיהם כן נס שיהיו הוכרש באשר אשר דבוקות נשמות ב' שהיו ומפני הלוגשו דמיון דפוס ציור בפרך
שר מדובקים (j, לן גאל,ל,״ זט שיין איך סוים קן וכ׳ד .באחור א א אחת׳ וכאשר פירוש .לעי׳לא אשת׳כח כד׳ין נאנ״פץ אנ׳פין ואתה׳דרו דלח״תא ה׳

י הנאים נפרקים בעוה־י פ׳ ה תיקנס כנט׳ה ע׳כ :נ קנ׳ שלה ה את אלקיס ה' וינן פנא' נמו לחתן ככלה למסה חוה את וקישס ותיקן מזה זה שנסרס התחתון נ
ט' סצלס ט' האדם אל ויביאה וקלסה שבנאה ו י פנים ננד פנים הזיווג והיה ו ד פנים הזיווג להיות למפלה כן נם חז ע

התחתונים נתקון כי לנסירה סוד הוצרכו ולא פנים ננד פנים כן נם נופן היו pול שנים נגד פנים ונקיבה זכר מלמסלה הנשמות נחאצלו והלאה ומאז פנים
ד פנים זיווגן להיות העליונים נתחקט וזיווג יחוד היה לא אחור נגד אחור היו כי נאפשר היה שלא מצד למסה וזיווג יחוד היה שלא זמן וכל סניה ננ

שה דבר הוא הזוהר לט שגילה זה שסניין ומפני • למפלה שלה ח לו שיהיה הנבראיב שככל האחרון הנברא שהוא שהאדם להאמין השבל אל וקשה ת נ
מש׳כן מ׳ן ל׳ן קנ׳א הזוהר שאמר וזהו המשכן מן נמור בראייה הזוהר והכריח שכיח ק מפני פנים נגד סניה אותם שיסשו סד באצילות להפך נססשיו
ק הו״קם דכח״יב שי מן נלמד הדנר זה בעליונים מעשה יתחדש התחתונים במעשה כי זה דבר לן מנא פירוש . עמ׳יה את״קם אח׳דא דמש׳ק בג׳ין המ

כי שלא הופפל לשון ששא המשכן הוקס שנאמד משכן המשק הוקם אמר לכן אלא הפוסל על להורות המשנן את ויקה או המשכן אח הקים אמר ולא פוסלו נז
 בשד פירוש . נעי׳ילא אתיקה ל׳א לת׳תא את״קם דל״א וס״ד שלמסה זה משכן עה למעלה אחר משכן שד מפצמו הוקם למסה המשכן כשהקימו מפני מפצש דמשמם

ס תיקוניה סל למעה המשכן היה וכאשר תיקוניה סל היה לא למפלה גם תיקוניה סל למסה■ המשכן קימת היה שלא  או״ף . תיקוניה על היה למפלה נ
קיום היה פנים ננד פגים ותיקון קיום למסה וחוה לאדם כשהיה אדם בריאת בסגיץ בכאן הוא כן כמו פירוש ,לשי׳לא אתיקם לחיתא אח״קס כ״ד ה׳כא

ד פנים למפלה נם ותיקון ד פנים התחתונים אל ותיקון קיום היה שלא בסוד גי שנים ע היה לא ורבו פרו במצות ולהרבות לפרות לשליד כדי פניה ע
ס ג סלימות לסליוגים ג וו שי אשר הזיווג נסליוניס והיה סי א ד וגג'ין • ב שעד ומפני פירוש , באניפק אנ״פין אתנ״דאו ליא לפ׳ילא אח״קן ל״א כ׳פן דפי

ה שלא למפלה מתוקן סיה לא האדם נריאת קודם דהייט סחה ד פנים הזיווג סוד הי ן מפני פנים ננ ד פנים וחום אדם סל נשמותיהן גאצלו לא נ סגים ננ
רן פיל אל׳קיס ה' המ״סיר ל׳א נ׳׳׳ דניתיב או׳כח וק״רא למפלה הדפירשט א׳ ן ונגיין ה  ראייה הכתוב «ן פירוש • הא׳דמה ח’א לעיבוד איין וא׳דס כ׳

שד היה שלא והוכחה ן ומסכי למפלה גתיקוגיה ש ה לא ג ס הי ה פריה מצות שהוא למסה פנים נגד פנים גתיקוניה היחוד כן ג ה בלשון המכונה ודני ד ט פ
נפסוק



 ראשה פרה פרצופיז דו סוד שני שער
טל

הנהיר■ 7לפנו ין6 ו()דם גםסוק
ה ס נסצה׳ «כ ס  מ1נ1נ5 ד1ל«נ אין שאמי גסהוק סיחש הר1) פל ויאנפת! ה

ן ״ , ״ , וי־יוזסו ־״־יין שייישו ק1השם ־1נ האי״רס ,
 גגן !ייו אין שנזדאי ולשמרה לשנדה עדן גנן י‘ ״, י

PW ^ ^ ° שייזשס אגל ושמירה וזריעה מיישה ענודח עדן ®י
 1כמ מא עדן מן האמור ולשמרה לעגדה של את לסמל אין ואלס

 ולשמרה עשה מצוח לקיים לעצדה ז׳ל שלישו היה שלא הפסוק לפרש סאין האדמה
״’’’ו למפלה שנם משני כלל ננרא וחוה דס6 י '”*”' , ׳ י '‘“®? 

 פיו עשה מצוח ענויח לקיים לומר רוצה לעמד יי® ® ^ ה זה ולס כלל ווג ז ה ה לח
שהיו מפני ליץיה ירולין היו לא ני ורגו פל סלקים ה המפיר לא כי הפסוק
;נאאור אחור מוונקיס כלל הזיווג כסוד גזדוונו פלא האדן
י“ כלל ננרא וחוה אדם היה לא כן ומסצי '

ואגו אין ואדם ולומר לקצר לו היה
 אם כי כלל למפה וחוה אדם היה לא למפלה הזיווג היה שלא משני יודפיס

נ למפה וחוה אדם ינא ומהיכן מאין למפלה זיווג אין א׳  אה דלפנוד יתורא ו
 ננראו כנר וחוה אדם משמפ האדמה אה לפנוד ומדקאמר לי למה האדמה

 קאי אין ואדם שאמר ומת . וחוה אדם ננרא זיווג ומאותו למפלה זיווג והיה
 ה15במ נוראם לפנוד שיוכלו כהיקונס וחוה אדם היה שלא ר׳ל הפגודה פל

ס היו לא כי ורניה פרית  פנים גגד פנים היו לא נאמת ולמה פגים גגד נני
 ה' כמפיר לא כי שאמר וזהו שנים נגד פגים היו לא למפלה שנס מסגי אלא

 פנים נגד פנים נתיקוניה הזיווג היה לא למפלה לומר רוצה הארן פל אלקים
 השם אח לפנוד שיוכלו פגים נגד פנים וחוה אדם היו לא למסה נס כן מפגי

ז פל אלקיס ,הי המפיר לא כי הזוכר שאמר וזהו ורניה פריה נמצוח אי  כ
 היה שלא רן מפני לומר רוצה פסס נהיגה שהוא לסכוד אין ואדם כך וננין

הוג מן הנה לסגוד שיוכלו כתיקוניה היו לא למסה גס כתיקוניה למפלס  מונה כנ
 רוצה לפסד אין ואדם הפכוק שאמר וזהו נהיקוניה למפלה הזיווג היה שלא

 פריה ת1מצ לקיים שיוכלו כראוי פנים נגד פגים ונקינה זכר שלם אדם לומר
ק היה לא אדם שמה אח ויקרא נראם זכרוגקיכה כפניין ורכיה  ניה(נאשר1נהי

 נגד כנים ליחד למפלה גן נם נשלמה פנים ננד פנים !נזדווגה וזוה נשלמה
ם. ד ד׳א ורז׳א פני א פ׳ כ׳ מ איית ל׳א י  דחנר״ייא ואפיג נכרש׳הא ס׳מך א'
מן אב׳ל אמ״רו ד וזהו ר׳ל . פז״ר ד׳א ס׳ מ  נכל הכמך א;ח המצא שלא ה

 ר׳׳ל אמרו דחנרייא אפ׳ג ממחנה גשר ויכנור שנא' חוה של תקונה פד הפרשה
פ פ'  נשר ויכגור פד כמך נאמרה לא נמה לזה פסה גחנו ז״ל שהחכמים א

׳ הוא והפכה האמחי כפפס והוא כדנר פסה סוד יש נאמת אגל המחנה  נ
כמינה לשון הוא כמך של פירושה

״’ ״י , f ד־מיה אגצ מלגו! ע,א אנל ־( פירושי
 נש׳י כניגש ונמו נאמה מלכון כהוא אנחנו וסוזריס אוחו קין ומחז דגל לאיזה

 ננורכיח ונאיהי נקוננא נמרנומו אגל שם ויהיה פזל לשון פירושה הכמך כן ואס
ס של תיקונה קודם ני נכאן פגיינה  ; מם אנל י.וא ווומאם ליכוא דנה מ
 דהיינו חחחנה נשל ויפגור שנא' קודם
פנים לזיווג ראויים פדיין היו שלא
 ככנים יחהכרו ממשיהס ידי נפל מאופן מלמכה פזר היה נא פנים נגד

 חוה1 אדה שנהרקנו אחר אגל נחיקונן פניה נגד פנים הזיווג שיהיה הפליוניס
ה נכר ויכגור שנאמר גמו למפה ת ח אונן מ ד כגיס הזיויג שהיה נ  פנים ע

ס היה י כהחחוניס מפנ ד שיזדווגו הכליומה לפנים וככר פז ו נ  כניס הזיויג ג
ד  דאחהידר דלפיילא פיזר ׳'א7ו . הזוהר שמכרם וזהו ונלימוחן נהיקונן כגיס ע

ר 7 נאנ׳יפין אנפ׳ין לפי׳לא  וזה נירוש .דיא לק'גל דיא אכח׳מיך ונוק׳נא נ'
פנ״ן למסה שהייהה והכמינה ככזר ר פנים ננד כניס תיקונן נ מ א  ננניין.־נ
ה דו פזר לו אפנ ק נננ או ס נגד כניס הזיווג שהיה נ  לזה זה כוזרים ויהיו נני
 כניה נגד , סניה למפלה שחזרו הפליוניס לפגיה וכמך עזר כיה הזיווג אוחה

 היו וכאלו נאחור אחוי מקודם שהיו ומלכות הפארת. לומר רוצה ונקינה זכר
 • כמוכיה הס פחה אכל זה אח זה לפזור יכלו לא אי נניכול מזה• זה רחוקים

 וישר: ח נאנ עשויים לעו״לה נע׳ד כמו׳כיס וד׳א • ממם פנים נגד כניס לזה זה
ס שאמר הפסוק כוד וזה לימר רוצה דו וצו׳ לכולם לפד כמוני  ש שמני נ
מז רניס לשון כמוניס פי' א7נר. כמומים ונקינה זכר א7 כמוכיס' ואזיל ר  מ

 כיוזר וזה לזה וכמך עוזר זה כניה נגד פניה זיווגן פ׳י ומלגות תפארת פל
מן ס ר • לזה ו  אחקן לא ונד דלפי׳לא נפ׳ולם הה׳׳אה פו׳לר כמ׳וניכ ארד דג
 הארן כל אלקיס ה׳ כמסיר לא ני דקאמר דלפיצא פולס אהקן לא חהאה פולס
ך. דא דהא מי כ א ד ק ריש7נ יש 7פו ני אמר הזוהר פירוש נ מ נ  אחר נדרן ה

 הטל□ ני מורה רשים לנון שהוא כמוניה זה והוא ראשון ה לדרך קרוב
מ הוא המר,חון פזי ך1נ ת נמקשל ידי פל ני הסליון. פולס ידי פל ונ ככ  הנ

ידי פל ונכזר כמוך א1כ הפליון כטלם ונס והכמדה קיום לו יש הפציון פולס
נא כמה נגד כנים למפה הזיווג מחור,ן היה שלא פד שהרי ההר,חון הסולה

ד למפלה גס מתוקן היה כו ד כניס הזיווג נ ק בהרי פגים ע מ נ כ׳י אומר ה
ר ל׳א רן פיל אלקי׳ס ה' המפ׳י ד ישפיכו כלא לומר רוצה הא׳ כל הזיווג נכו

ז אי א דה׳א ומפרש כשניסו לא כסס ומאי ה א7נ ד׳ ך ' ״ מ ט שהרי ר׳ל נ  הטל
 לא למסה חקון כיה כלא מוד וכל ן1החר,ה פולס •7׳ כל ונסזר כמוך הפליון

 נאנכ'ןואר,ר,קנו אנפין וא.ר,הדר אר,ר,קן גד ר.האה א7 וטלם למפלה הקון כיה
מן אשמכח ק כיה כאשר [1החר,ה הזה ופוצה פירוש לעילא. כ חו  והוה אדם מ

ה כניס נגד כנים להיוח לחזיו ה. ונזה ההקון נז מן נמצא היה כמכנ  ופזר כ
א . כנים נגד כניס זיווג היה למפלה שגס למפלה מא דה׳ היו׳ ל׳א דנ׳א מקד׳

ג . האיקוניה הסולם היה לא לכן קודם שהיי פירוש . כמיק׳וכיה הפו׳לם ׳  פ
 החחתונים■ נחיקקושלימוח ני המאמר מזה העולה הכלל הנה . המאמר פירוש
 פגים זיווגם שיהיו העליונים שלימות ויונמר ידם פל יחוקן ורוה אדם שהם
ה והוא גדולה קושיא יקשה הסאמר זה ולפי . שלימוחם נמר שזהו פנים נגד  ז

ר כל כי  לו המיוחד נשמו שיקרא ראוי אינו שלימוהו לנמר הניס שלא דנ
ה המשל שלימומו נמר אחר כשהוא ס שיעשה הצורף נז מך כל זהב של נני  ז

ר שלא מ ס נקרא אינו מתוכו לשתות שראוי פד הגגיס מלאכת ע  אז״ל .וכן גני
ר שלא כיון כביכול נפליונים הוא והן מלאכתן נגמרה שלא p כלי גולמי מ  ע

ד סניס נשלימוחו ונתתקן  לו הראוי תקוניה נשם להקרא ראוי אינו פנים ע
ד כפירוש שאמר וכמו הקוניה בנמר שהוא כמו  ואחהדרו דלתתא הא אתתקן נ

 שהורם גדולה והליכה וסתירה קושיא היא וזו לפילא אשאכח כדין באגסין אנסין
 וזקנים פתיקין נקראו שהסליוניס וישנים אדשיס נשניין שפירשנו מה כל ופותר

 אדינא■ ני לזה היכך מציגו שפירשנו הזה ונמאמר מדשיס נקראו וישראל
 נשלם התחתון וארס ההחחון האדם שנברא סד מחוקניס היו לא שהפלייניה

 כביכול הפליוניס לשלימות כבה היה שהוא פד הסליוניס קודס ונחחקן ונגמר
 לחק^ ונדי וישניס חדשיס בפניין שפירשנו מה גל ומנלבל הורס ודאי וזה

; הפרק נשלם ובזה פצמו נפצי פרק לו נייחד הזאח הפצומה הקושיא וליישב

ק ר ק והלול גנוה מהר ושכליט נפיונינו וירדנו נהסנו כי אחרי פ  כד
הי הר אל שהליט בטון ונפלה וגסס נלך הקודם  השני הסרק ה

 ההרים שגי ידי שסל באופן הקודם מפרק ק1פמ חר1י ועיון נגוה היוהר
ק לראות נוכל הנגוהיה ט ר  ויכה ואה וחרון וישונ וחרונה פזר נג.ציא מ

 הר אל מהר ונדלג פירושינו נניין הכוחרח הקודם נפרק שהיא לקישייתינו
רון ורפת ספס סוב לט 7יא הקושיות קליפות שמתוך כד וספיקות נקושיות  ה

אמי נר.ה1 לקושייהיט כה’  פגיין ואינות מהות א1ה מה לדנת ראוי ני נ
טד הזיווג הי מ שהיה נאחור אחור ו רו  אדם של ומיקונן נכירחן קודם נככי

 כנים נגד כניס והזיווג היהוד פניי! ואיכות מהות מהו לדנת ראוי וגה ומוה
 הספירות כהס הרוחניית בפניין שהרי וחוה ארס של ותיקונן נסירתן אדר שהוא

 מפלה ונא שמאל ולא ימין לא אתור ולא כניס לא לומר ש״ך לא הקדושות
דבר שייניס הם והנ.סה והמפלה והכר.אל והימין והפנים האתור ני ר.קה ולא  נ

 נראים נידיס שישיס1כ,ר ד.מש קצוות ו׳ לו שיש חוסר בהוא ונופני נשמי
 קצה ימין קצה אחור קצה פנים קצה גרס שרואה הסכני הראות לפין ננליה
נ' החומר שהוא שהנשס מצד מסה קצה מסלה קצה שמאל  רוחב אורך רתקיו נ
ק ר  צדדיו מכל ושיכור נננול ומגנילו מקיפו והאויר והרקום 01,נמר מונח ט
 מסה צד מפצה צד שמאל צד ימין צד ר1את וצד פצים צד לו יתייחס זה ומפני
 המקיהו שם מונח שהוא והאויר המקום. מצד לגשם יקרה היחס זה כל אשר

ח בהוא רוחני דגר אגל ושיפור בגבול 1ר,מגביל1  נאויר קאינו שכלי אור נ
 והמקום יר1הא מקיף הוא ואדרבא ומגביל! מקיפו ומקום אויר ואין ובמקום

 ככולמות כל ומלא לאויר יי^ן למקום ומון ר’וי.או המקום נחוך ר,הנ:ם והוא
 ש״ך איך ואיכ הבליח ואין כוף אין גבול אין פד כבודו טלמות לכל וחון כנודו

 אדס תיקון קודס היה שזיווגן נאמר זה שנפנור כד ואחור כניה שס ר.ס”ל
 לדעת ראוי וסוד פנים נגד פנים להיות חזרו תיקונן ואחר גאהור אחור וחוה

ק זר פנ״ן הוא בי,מת ני רו  של הקוניה ידי כפל ולהאמין לקרל השכל אל וי
 נתהפך זה שנפטר פנים נגד פניס אל לאחור ר1מא,ח שנההפך למסה ארס

 מתרן גופא כזוהר נכל ני והגם כניס נגד כניס אל לאחור מאחור ח1גל,ציל
 שפל לומר שרצונו ונוי המשנן הוקס דכחיב משנן מן מנ״ל נאמרו זו קושיא
ס1ר.ה אנחנו נרהינו נ'  נמנואר לזה כדומה מצינו נמשנן כהרי זה להאמין ״
ס ■טיין ני.פלה ר אין זה כל כס מנ  גופא אקרא ני השכל אל מתיישב כדנ
 ויפעל יפשה איך כי דקרא סכמא ומאי . קשיא לדבריו ראוייה כזוהר שמניא
 שהם הפליוניס נשרשים נמכשיו יהכך ותלש ורך דק פוף גאדס שהוא ככנף

 כל !מק״מיס והמהוניס פליוניס הטלמית כל ננדאו שמיס כד הקיפיס חזקיס
ס הפולמח ככ ס יסולק ואלו הקדוש ננ ע שכנ ג ס נלהפולמות אי.ד י נ י נ דו אנ  י

שפר וגבורתם נהקכס יפמדו והמה שנונ ק הראשון נדפיר י ה' ראשון נ ו ק סו כ  נ
ט״ן לטלס מלך ה' ישב למבול  שהאדס להאמין השכל יקבל איך וא׳כ משם י
כנך י.י,לש ז והנה • לפניס מא,רור האצילות י תי  הקדמות פ״י אבל הקוש״ות נ

ס שרמה ת1רנ ת נולליס ופיקרים גדולים טקרי מ הנ  .יתור; ידם ופל הקבלה■ נ
 פל שפירשנו כו^רוש נכניין פי,רב כקיצת לנו הטקצת ראשונה קוכ״א נ״כ

 בסוד גאצלו כיהככירות ידופה בראשונה תצא ההקדמה וזאת יכניס פס ש־ס7י.
 ראשון כלל ד' נרק הראשון נשפר שפירשנו וכלול פילה סוד כהוא ונקינה זנר

ח' וכפירה ככירה שגגל  שנייה מדריגה פיצתה נח אחת מדריגה מדריגות נ
פ. הזכר כרו הזנר סוד הוא פילר,ה כה טיולה נח פי מכ ח ה  סוד הוא כלולה נ

מקנלח הנקינה נמו י.מקנל הנקינה  מספירת נאצלה מכמה שכפירת מצד ר׳ל נ
אונן כילר.ה כר,ר  נחו נלו׳ פצמוח כיא כצמה והחכמה לחכמה כילה שנר,ר נ

ח נחינת לחכמה יש זה מצד פילחה נחר של  המשפיע הזכר סוד שהוא פילחה נ
רת ומצד הר מכפירת פה קטיה הנמה :כפי ד לי.אציל נ  מפצמותה כפירות ט

ח שקבלה מפונרח נאפה ממנה למסה ה כרי צהוליד מבעלה נ  יש זי־ מצד נפנ
ח נתינת לחכמה  .מפצמואה להוליד מנפלה המקבלת הנקיבה הוד שהוא פלולה נ

חיפת שני מזה מנואר הנה  בחינת ראשונה בחינה אחת בכפירה חלוקות נ
 בחינה שהיא מצד ראשונה בחינה והנה הנקיבה נהינת שנייה נר,ינה הזכר

חשיבותה שס פל פנים נקראת המשפיע הזכר בהוד פינתה נהיגת השונה
קדימותה ו



 שני פרק פרצופיז דו סוד שני שער
טל

א כ

P לפולם כ׳ ש’)1ה לפר ול<) •איש אמרי והלננה שאח׳ל גפני׳( ומה9וקדי 'hr 
 פנים לשון כי הנקינה שהיא האשה לפני שיהיה צריך חשינוחו מצד כרrה שהוא
 לפניה שנאמר כפני■( קודם מלשון כוא האדם שכנוף החשוכ הדכר שהוא

ר שנחינח ומפני יהדי! הארן לפגים וכסנ״ן גיפראל ג  הפילה סוד שהוא ס
 נקראת כן מפני שפירשט כמו הפלול פוד שהיא הגקינה לכחיגת וחשוכה קדמה
 כחינה הסלול סיד שהיא הנקיכה ונחינת וקדימוהה חניכוחה שם סל סניה

 למפה שהיא הנקיבה לעולם כי אחור נקראת ראשונה מבחינה המקבלת שנייה
ר אחורי שתהיה צריכה הוכר פפדרינת ג  ומפני האיש אחרי ותלכנה כפניין ס

p הנה פנים הנקראת הקדומה החשובה ראשונ« בחינה בפרך אחור נקראת 
ר סוד שהוא ו«לול פילה סוד תמצא חכמה בספירת כי מוה מבנאר  ונקיבה ונ

ק שפירשנו בחינית השג׳ שהם ואחור פניה והוד  בחינות שתי אלו תמצא ו
 וספירה כפירה בכל ואחור פנים הוד ונקיבה וכר סוד ופלול עילה הוד שהם
 הנקיבה הוד מלכות המשפיע הוכר סוד תפארת ■ ומלכות חפארח סוד נ"כ ווהו

המתגלה מציאותן ונסוד הנפלם מציאותן כסוד ומלכות תפארת כי המקגלת
כוללים

ד. ה׳ הנ
 הנפלם מציאותן בסוד ומלכות תפארת סוד מנין הוא מה שכלך סיני אאיר הגה
 קצהו אפס אמצה המתגלה מציאותן כסוד ומלגות תפארת סוד ענין הוא ומה

להאריך שלא כדי תראה לא וכלה לענייניט שצריך מה וו נהנה״ה תראה
הנאים נשפריס יותר עוד תראה תוכה ואס לעניינינו הצריך מן שאינו גפנין
תדע הנה וה והוא במקצת אוניך אגלה רק נו להאריך מקומו אין וכאן נה״ד

כור מהן ואחת אחת בכל נינה חכמה נחר שהה הראשונות ספירות נ' כי
ה וכר ר בסוד ומלכות תפארת כוד שהה ונקנ ה ונ  סוד אבל שפירשנו ונקנ

תר בסוד הנמצאים ומלכות תפארת  הנפלה פולס נקראיס המה ונינה חכמה נ
 פולס של בבניינו נתגלו לא ובינה חכמה נכתר שם אורן ת1פשוס לנודל כי

ר בסצס הסולה את בנאו לא לומר רצה  בריאה אצילות סוד בשפר יתבאר באי
 שלא מפני הנפלה העולם בינה הנמה כתר נקראו כן ומפני פשייה יצירה

 . הנובר נשער יתבאר כאשר לנכראיס נסצס מהם והנהנתס פפולחס נתגלה
 ומלכות תפארת נקראת ואחת אחת כל נינה חכמה כחד ספירות נ' ואלו

 ו«חה הנפלם. במציאותן ומלכות תפארת לך פירשתי הנה הנעלה במציאותה
 ומלכות תפארת כי תדס והנה . המתגלה נמציאוחן ומלכות תפארת לך אפרש

 לומר רוצה לעולם שנתגלו הכפירות שהם הננ״ן עוצם הוא המחגלה במציאותן
 הס בבניינו הסולם אח רואה שאתה כמו כננינו הפילם שכנא! פטלתן מצד

״ן ציית מצד כי מחנלים ה שתדע ואחר . הכנאיס צורת ונכיר גדע הננ  תדע הנה ו
 נצח תפארת ננורה חסד שהה כפירות ז' הם העולם אח שכגאו הננאיס כי

 1שפסל כראשית ימי שנסה פצמן הן הן ספירות '1 אלו כי מלכות יסוד הוד
 מכל וינסש שנת שנת שהוא השניפ׳ וביום הסולם את נדאשית גששת^ימי

 נצח תפארת גבורה חסד שהם כפירות ששה ני תדס הנה הפנין ולהנינך . מלאכת
סיפו פצמן בראשית ימי ששת שהם יסוד הוד  במלכות דוגמתן שפעלו פפולתן הו

ה בהוד מכלן מקבלת שמלכות בהוד קנ  הוציאה פפולחן כשקבלה בך ואחר הנ
 והסירה ספירה כל פפולת ונילתה התחתונים לסולמות אותן וגילתה פפולחן את

 שהם ספירות ששה שפעולת כאופן פצמה בפני יום וספירה ספירה כל ביורו
 גילתה דוגמתן ימים ששה נמצנוח שפעלו יסוד הוד נצת תפארת גבורה ודולה
 הן כפירות ששה שאלו באופן התחתונים לפוצמים למסה ימים ששה אותן מלכות

p ו דונמהן נמלנוח שפעלו בראשית ימי ששח פצמןfששת הפהוק שאמר הו 
 הימים כ׳ ימים בששת נאמר ולא ר.ארן ואת השמים את ה' עשה ימים

 היא מלכות שספירת ומפני לונמתן כראשית ימי ששת ספלו עצמן הפליוניס
 שמקכלת ונפודה המעשה ימי שהם כראשית ימי ששת שמקנלת הקכלה בסוד
 ימי ששח להשפיע בקבלתה בעודה פועלת ואינה והשביתה המנותה בסוד היא

 הסמוכה בהגהה כמבואר הקכלה נמר פד למפה המעסה ימי ששה בראשית
ה השביע' ביוה כן מפני ה״ דנ
הופן מקבל שדוא עוי נל כן כוא המקנל דרך יי'־! ושביתה מנוחה ויוה

 חפארח שהוא שהמק ומש:׳ מק גלשי !;יו והזיווג הקבלה נסןד שהיא מפני
 ננורה ;נחלה שהש קצוות ו׳ הסלל הוני ששה הכולל נפלה לתפארת שמודוונה

^ שהש -ש;ד הו־ מר. ;■,נארח להשעיס ימיה ששה השספת לקנל ימים  כס יפ1ינ ה
ממלכות לתעלה לותר רוצה מי!:ה למטלה . _ ״ י . . כוד ונה המעשה ימי ששח לסולמות ס פויה הקנלה נשור שהוא מלכית נן מפ;< , , , . " פו

פוצים פניה ואין שעקנצת נעור מעלה כלפי שנה מ.'(' חכמים תלמידי של טגחן
עד הקנלה כעת שהיא נשעה להשפיע למעיה הקבלה בסיד לילה נקראת מלכות נ׳

למפה פונים פניה או הקנלה ונננר פון; איהור סוד וזהו הן ליודעי כידוע והזיווג
, , , , : שקבלה מה החח״ה־ח צפולמות ־השפיע ,

’”’י אינה בנצלם הכירות ז׳ אלו כי חדע
הוא תפארת כ׳ ומלכות חפארת אלא

 והוד נצח שהם ונשוקיו חהד^וננורה שהם נורועותיו ומתפשס המסר.ען> הוכר
תנאר כאשר ׳כיד קודש כרית שהוא ובריתו  באישן • דשמיא נהיעתא עניינם ׳

 ספירה ואחת אחה שכל והנה חפארח אברי בלה הס הקדושים האברים שאלו
 ידן ופל ני.ן פופל היא כי תפארת נכלל נקראים כלם זה כל פם פצמה נפצי
 כחבוק ונאחדות באהנה ובריחו ושוקיו זרועותיו ידי פל פועל אדם נון רמו

 שמיוחדים ^ממה אחרות לפעולות מיוחדים שהידיס הנס נמוד אחדות ודבוק
 כח וכן הכריח שמיוחד ממה אחרת לפעולה מיוחדיה השוק״ס וכן השוק״ס

אנד אנר שלכל באופן ימין יד לנח דומה אינו שמאל יד  פעולה לו יש ו
יא

ה כלן ’T כל פועל הנוף זה כל וסם מיוחדת אהנ  שהידיס מפני וכאחדוח נ
 וכלס הנוף מן ומחסשפים המפחססים פנסים כלס הס נכלל וכאנריס והשוקיים

 נין והפרש הנדל אין שהרי אחד גוף אלא אינם ונלם יקראו הנוף שם פל
 Tםנ יסודוח ד׳ כין וכן שבשמאל ׳פודות ד' לעצמות שבימין ■סדוח ׳7 פצמות

 כלן ס׳י פופל תפארת רן כמו יקראו הגוף שם על וכלן שבשוק יסודות לד׳
 נוף אחד וכח אחד פצמוח וכלן לזה זה נין הספירות פצננות נין הנדל ואין
 נוף נקרא כן ומסב׳ ממנו המתפשפין וענפיו אבריו כח תפארת נוף אחד

 מסעף וכפגין פארות ותשלח נשנ״ן ופנפיס פאדות לשון שהוא תפארת הספירות
 ראשונה נתינה הזכר סוד שהוא וסארח אברי פנסי הס כלס כי פארה

ת משס־ס ה הנקיבה סוד שהיא מלכות זוגו כנ ס ל קנ רן שסע נ  והטהור הקו
 כתפארת שיש ונמו כדפירשנו הנקינה כסוד שנייה נחינה כסוד בסלה מתשארת

ס ו' שהם קצוות ו'  ננורה נדולה בסוד נפסולתו מיוחד ואבר אבר כל אנרי
 ננזלטת יש כן נמו הוכר בסוד והס במלכות להשפיע יהוד הוד נצת תפארת

ס ו' קצוות ו'  הס כי מלגות בכלל נקראים כלם שהם השפפ המקנליס אנרי
ה כהוד הקבלה בסוד קנ  ולגלות ולהוציא הפולחן לקבל שנייה נתינה בסוד הנ

 אם בי הפרש אין ונקיבה זכר נין כי התחתונים לעולמות והשפפחן פפוצתן
 מקבלת מלכות סוד וזהו כביכול אלוה נחזה ומנשרינו מקנל וזה משפיע נשזה
 תפארתי ובית שאמי הפסוק סוד וזה המתגלה ומלכות תפארת סוד וזהו מכלן

ו' מפאר הוא כ׳ תפארתי בית למלכות קורא תפארת לומר רוצה אפאר  פנסי נ
ארת פנפי נו׳ שלו מפארת  כנפי לו׳ קנול נית סס תפארתה ענפי ו׳ כי שלה תי
 נמנים שנתפארח פנסים והששה תפארתי נית אותה שקורא וזהו תפארתו

ס;׳ מיוחדת נסעולה מיוחד וענף פנף שכל מפני ספירות לששה  והששה פצמה נ
ני אחת להסירה רק נמנים אינם שנמלכוח סנפיס  ונח מכלן סקנלת שהיא מי

 הן דין שיהיה הן שיהיה ספולה מאיזה הספולה יהיה לומר מצה כה שוה כלן
 סיא וההסכנזה פעולה לאוחה בהשפמחן מסכימין הספירות כל רחנניס שיהיה

 סרק ראשון נשפר כמבואר אחה לפעולה ההשפפוח כל מוסכמים שש« במלכות
 ו־ קצוות ו' כי מזה מבואר הצה .משם ימוין כו׳ אכנא האי ביד במאמר שני

 שנפה אלא אינם הנוקבליס קצוות ששה שהה פנסים וששה המשסיפים פנסיה
; המתנלה ומלכות תפארת והס ספירות

ה פ״נ ה׳ הנ

שתדע ואחר • הסמוכה בהגהה במבואר ונקיבה זכר בסול האצילות כל כוללים
״י אלקותו להתגלות כדי אלא נתגלה לא האצילות כי תדע הנה זה הנהגתו י

הס ורחמים דין חסד שהם וההנהגה ורחמים דין כחסד העולם אח להנהיג
מלכות יסוד הוד נצת תפארת גבורה חסד שהם ספירות ז׳ ידי על נפסלים

 הנקיבה בסוד קצוות '1 הסשסיפים הזכר בסוד קצחת ו' ונקיבה זכר בסוד
 וכאשר הסמוכה כהגהה כמבואר העולמות את נהם להנהיג ההשפעה המקנלת

אל תנ  שהם ספירות ז' אלו כי וידוס • דשזזיא נסיעתא הנאים נשעריס פוד 'י
ה זכר סוד ומלכות תפארת נכלל  ורחמים דין בחסד הסולם אח המנהיגין ונקנ
 אדס מעשה לסי הוא ההנהגה כי אדה בריאת אחר רק להתגלות צריכין אינם

 שפשה מדחו כסי חהד לו להשפיס ננדו חסד מדת יפעל חסד אדה יפשה אס
 כסי תפארת שהוא לנגדו הרחמים מדת יפעל רחמים אדם יפעל אס וכן ־

 למפלה ההנהגה יחמורר למסה שיעשה מעשיו לפי הםסירוח כל וכן מדתו
צורך אין למסה מעשה שיעשה אדם אין ואס פנים אל הפנים כמים כנגדו

אדם שם אין אס רחמים או דין או חסד ישפיס ולמי ינהיג למי כי להנהגה
 .רע או סוב אס המעשים לפי הוא ההנהגה כי רע אס סוב אם מעשה שיעשה
 שהם הפירוח הז' להחנלות הוצרכו לא וחוה האדם בליאת קודם כן ומפני

 הנפלם במציאותן והיו כבר שנאצלו והנס ונקיבה זכר סוד ומלבות תפארת
 פסולחן לומר רוצת נתגלה לא שה הנהנתן זה כל עם הסמוכה בהגהה כמבואר

 לנודל שה נתגלה לא הפולס את מנהינין שנו ורחמיה דין חסד שסועליה
 בינה חכמה כתר כסוד נקראו זה בעבור אשר יתבאר נאשר אורן סשיפות

 למי בי פירשנו כאשר הנהנתן לנלוי צריך היה לא כי ומפני הנפלה שלה
 אדם ונבראו שנאצלו סד להתגלות הוצרכו צא כן פל אשר אדם שם אין אס ינלה
 ומלכות תפארת הנהנת נלו' קודם וחוה אדם ונבראו נאצלו זה מפצי וחוס
ם ה  אחר הוו פרצוסין דו וחוה אדם לשונו וזה בזוהר כמבואר ספירות הז׳ ו

 .לשונו פ״כ נגלית הויה תמן אית לא בתכמה הוי דדו תימא ואי . הבריאה
ה1ח1 אדה של נשמתן ר״ל הבריאה אחר הוו פרצופין דו ותוה אדם פירוש

שהיא חוה ונשמת מתפארת נאצל זכר שהוא אדם נשמת אשר ונקבה זכר שהם
 בפולס בריאותן אחר ריל הבריאה אחר הוי פרציפין דו ממלכות נאצלה נקבה
 הגשמי הגופני וחוה שאדם וכמו אחד בנוף פרצופין דו היו החומרי הגופני הזה
 רוצה ומלכות חפארת שהם אצילותן מקור כן כמו אחד בנוף סרצופין דו היו

 מלכות שהוא חוה של נשמה ומקור תפארת ■שהוא אדם של נשמה מקור לומר
 אחד גוף כן גס היו הנינה בהוד ומלכות תפארת ספירות שת• אלו כשהיו

ה זכר כוד שהם פרצופין דו מן נכללת אחת ספירה  נתינות השתי שהה ונקנ
ה סוד שנייה בחינה הזכר סוד ראשונה בחינה שסירשט  אחת בספירה הנקנ

 של נשמתן אצילות מקור סל למפלה ומרמז וחוה באלה לממה מדבר והזוהר
מה דד׳ו תי׳מא וא"׳ • וחוה אדם ח ל״א ה״ו׳ גחכ׳ מן א׳י  פירוש ננלינר. הויה ת׳
 מדונקין פרצופץ ו7 היו שה הסכמה בסוד ומלכות תפארת כשהיו תאמר שמא
 בנוף שהש כמו אחד בנוף מדונקים ותוה אדם ובלאו פסלו ושם אחד בנוף
 תפארת כן כמו נחלקו מחכמה אצילוחן אחד למסה וחות שארס ונמו אחד

ומלכות '



 שד פרה פרצופין רו סוד שני שער
טל

 נחלקו ק גם לבינה מחכמה אנילוחן אחר נשמח! שירש שהם למחלה זמלכות
 איח דלא לומר תוכל לא ^ה ומלכות תפארת גחלקו נינה שבספירת באופן

 הויה שום שם נתגלה לא העלמתה לעוצם בחכמה שם פירוש נגלית הויה חמן
 ו«לכות תפארת אצילות בשם ההויה לאותה להקרא ראוי שיהיה אצילות ושום
 ובריאת וחוס אדם של נשמתן אצילות למעה שנתגלה מסעם ונקנה זכר בהוד
 מקור שנחכמה ומלכות תפארת כי זה במבוי שנאמר עד ונקנה זכר גופן
ך המאציל אל קורבתה לסבת העלמתה למוצס כחכמה שש ני להן ו י  אין הוא נ
 נקראת חכמה העלמות גודל לסבת אשר נשם להקרא כלל נצליח הויה לה

 לא אבל נמצאת שהיא לומר רוצה הישות רק השגה שום בה אין כי יש חכמה
 מצד שיקרא פד ההוא המציאות הישות הוא ומה איך השנת שם שיהיה

ה נשם או תפארת זכר נשם בה שהושג ההשגה  יפעלו איך ק ואס מלכות נקנ
 להם היה לא בחכמת שתיו בעצמן פרציפיהן לדו שהרי פרצופין דו למעה הם

 עצמן שחן קודם פרצופין דו נגלית הויה יפעלו איך כן ואם ממש נגלית הויה
 לו יש למעא שיש מה כל כרחך על שהרי פרציאין דו בסוד נגלית הויה נחתוו
ה זכר שורש נתגלה לא החכמה ובשוד למעלה שורש  מאין כן אס ונקנ

ה זכר פרצופין דו למעה נתגלה ותות שאדם ומאחר למעה נתגלה  הויה ונקנ
 היה ששם הנינה שבסוד ומלכות מתפארת נתהוו כרחך על כ; אס נגלית
 שנתגלו פרצופין דו עניין סוד ולהניגך . יתבאר כאשר נגלית הויה להם

 ספירה נשום ולא כתר בספירת ולא חכמה בספירת ילא דוקא נינם בספירת
 אגא חזי תא לשונו וזה מהזוהר אחד במאמר עיניך להאיר אנחנו צריכין אחרת
 דאיהו דמר קמיה אליפצא הא י שמעון דר' קמיה ושאילנא נחלמא ליה חזינא
 ונהר כתיב תא חזי תא לי אמר בינה איהי אמאי ך! ודאי הוא והכי חכמה

 כך ובגין בינה דא מפדן דיוצא נהר הוא מאן הנן את להשקיח מעדן יוצא
הי ההוא ד נ ו ף בגוויה סתיס י ו י  תחותה בן ואפיקת סערוי ינכל דא נהרא ישים ו
א מ  הם הזה שבמאמר אלו דברים לעניינינו הצריך המאמר כאן עד ה דא כנחנא ן ד
שנ׳י אליעזר לרבי אנא רני דברי  לרשב״' ושראה הזה החלוס פנין לו מספר שהיה נר
 שננעץ ורבי הזה במאמר הנזכרת הזאת השאלה לו ושאל נחלום השלום עציו

 קודס והנה הזה במאמר הנזכרים דברים לו השיב השלום עליו יוחאי בן
 למה לדעת יש כי זה והוא אחד דקדוק הזה במאמר נדקדק המאמר שנפרש

 שאמר עד חכמה היא ד' בן משם שאות,י העעס סשוע יותר אנא לרבי היה
משם ראשונה ה אית לי פשום שהיה ממה ידענא לומי שרוצה אליפנא הא י

ונראה בינה איהי אמאי ה באמח הפעם על ששאל פד נינת שהיא ד' בן
ה סוף אין למאצילס קרוביה שהם יותר הספירות נ׳ לפרש  יותר הם ב׳

 אמרו זה ומסעם אורן והעלמת השתרחן הוא כך קורבחן שיסור ולפי נעלמים
 אס כי נתגלה לא ב״ה למאציל קורבחו לרוב כתר ספירת כי ז׳ל המקונליס

 שום ני ואין דק הזה שחאיז כמו אורו והעלמת דקותו על לרמוז י של נקיצו
 ספירה להיותה חכמה וספירת בכתר השגה אין כן כמו כלל אות של ציור

 הרחק אלא ח״ו ממש הרחק לא ב׳ה מהמאציל שנייה מדריגה שנחדחקה שנייה
 ו אוח עלית רומז לכן לספירות שנייה אצילות שהיא מהנאצלים שנייה מדריגת

 כ• והגס שני' מהקון גדולה יותר היא י של הנקודה גוף כי ד׳ בן שנשס
ה ואין וקענה דקה נקודה היא י של הנקודה גיף  ישות רק צי.יר שוס נ

 הרומז י של קוצה כ׳ י של מקוצה יותר מושגת היא עכ״ז הנקודה מציאות
נראית לא כאלו העלמתה לגודל אין שנקראת סד נעלמה כך כל כחד מל

ישות דבר איזה הוא אם נו ומסופק מרחוק דבר איזה הרואה כאדם כלל
כי איזה שם שיש רואת הוא אס לחכירו ושואל לח! אם המציאות וחנירו ד

ישוא אפילו רואה אינו כי המציאות ישות שום כאן שאין ר״ל אין משיבו
שנם הצס המציאות ישות השגת על מורה י של הנקודה גוף אגל המציאות

המציאות ישות רק צורה שום לו שאין צולם כמו שהיא סר ה»גה שום אץ בה
 שאמר וזהו המציאות ישות בה שמשיגין מהקון יותר מושגת היא זה בג עם
ה גרשניי בשאילתו אנא ר'  חכ׳מה דא׳יתי דמ״ר קמ״יה אלי׳פנא היא י ע׳

 כן הוא ונאמס חכמה שהיא מורי לפני למדתי י אוח ר׳ל וד״אי ה׳וס וה״כי
 לו שאין פשוע גולם כמו דקה נקודה להיותה חכמה סל י' צורת מורה כן כ׳

צרמזת שחכמה מאחר לי קשה אבל איחא מיהו המציאות ישות אבל צורת
נרמזת לא רן מפני אשר י של קוצה שהיא בחר הסלמת לערך י' ננקידח

 היא הקושיא ועיקר ניצת איהי אמאי גדולה אוח שהיא ה צורת ננקודה רק
 נקודת שהיא י רק למאצילה לקורנתה כלל אות צורת הצדק לא שגחכמה כיון

כ דקה  ד בן שנשם ו שהוא מתפארת יותר לחכמה קרונה פהיא כינה א'
 ניצה סל הרמז האות להיוח מהראוי היה תחפארח מן נעלמה יותר היא ונינה

סציאוח ישוח מל הרומז ד P שנשם י אוח נין בימני שתהיה אוח נצירת
יותר שהוא ה ^יא ט תפארת על הרומז ד כ! שנשס ן אוח ונין החכמה

ה החייחהוס לה אין ך אות מן גדול  כי המדריגות ההגלות סדר לפי ננינ
 כנינה ה נתייחסה למת וא״כ נינת מן יוחר ונתרחק יותר יחגגה חפארח

שנ׳י שנתפארס ן מן אפילו ויותר גדולה אות שהיא  מזיו סליו הופיע ס״ה וי
 ג׳הר הו׳א מאץ הנין א״ת להשקיות מעדין יוצא ונ״הר לו והביב חנמהו
 ניצה כי בינה הוא וגהר חכמת הוא עדן פירוש • בי״נת א ד מע׳דן דיו׳צא

 מקור שחכמה באופן מחכמה נאצלה שביצה ומאחר מחכמה וגהצלה יצאה
 נהפלס בחכמה שנמצא מת ר׳ל מקורה מציאות בניצה שיהיה תוכרח לביצה
 להעלם גלוי היא ביצה ספירת כי בגלוי בבינה שתהיה היכרח המקור בסוד

נז עדן נבטי נרמזת שחכמה ועעעם חכמה סעירת ני  הוא נהר בכנוי נרמזת ו
זכר כוד ומלמח תפארת סוד שהן פרצוסץ דו ונתגלו גחפשעו נבינ־^ כי הה

 סג• שאלו מפני סדן נקרא והכמה ממקורו ומתגלה המתפשפ גהר כמו וצקבי
 והשורש המקיר בהוד נתעלס כחכמה הס שננינה פרצופין דו שהם נתינות
 שבחכפם ושרשן ממקורן ומתפדניס יונקים הם שננינה נתינות שני שאלו באופן
 בסוד בניגה שהם ומלכות תפארת סוד בחינות שני אלו החכמה בסוד ששם

 המקור בסוד נעלמים הם החכמי בסוד כי החכמה כסוד גדול יותר אורן דו
ך כסוד הי נקודת בסוד ר של נעלם כי ו ו ׳ " כזה י  שהווא י של והנעלם יו!

ד ו ’לצלי מקור הוא שכחכמת ל  גדול יותר המקור שאור ומפני שנביגה ד
 ססחן שם סל סדן חכמה נקרא כן מפני ממט ומתגלה המתפשע מהאור

ו ומחסננים שמתעדנים והתענוג ד י ד הנעלם ושרשן נמקורן שנבינה י ו  נ
 נעלמים היו שבתכמה ומפני הנפלם ושרשן ממקורן יניקתן בסוד שבחכמה

 ספירת האצילה ותכסה ד1 יהייני י של נהסלם י אות בנקודת נחיצות השני
ד בחינותיה שני להתגלות כדי ביגה  שתהיה בינה ספירת הוכרחה הנעלמים ל

ל צורת סוד שהוא ה בצורת ח נ' פרצופי! ד  רק אחרת צורת אינה ד, גיי
n סוד והייט ה כזה תפארת שהוא בתוכה ל וצורת מלכות שהוא ד טרת

 דו סוד ר׳ל אחת כספירה הרצופין
 2שאי וזהו ה בצוית בביצה פיצוסין ^

״,, ׳ ן, ׳ ך ף ן ד הר נ ^וא ה כך דא ובגין הזוהר ן ל י
ך׳ לכני ף רגייח ד ■ בגירה סתים נמכזזע נעציוים שניו כמו כ ל י  ד׳א נה״רא סשים י

ה בסמוך לך יענאר זה כי ט דאי אחויסה בן אפי׳קת ססרוי מ״כל : נ
 קז בגין פירוש ה דא גגיווגא ל

 שסם ספירשט ומדן נהר בסוד בינה לספירת כאצילה שחכמה יה ובשביל
 נסר ההוא ואזיל כמפרש ת' כצורת שתהיה בינה ספירת הוכרח? ונינה חכמה

 מציאמז ישות מל מורה פשועה י' נקודח אות פירוש נו' בגוויה סחים יוד
ד דהייט י' של ומלואה החכמה  באכמס וכתיס נפלס הוא הנהר שהוא ל

ה פשיעה י וכשנתמלאת  בה הנעלמים בחינותיה שני להסנלוח כדי ילד נז
ה ממנה למסה מפירה סיד להאציל נצליח בהויה  סל ונם חנמס על מוי
 שנקרלם מלכות ומן הזכר בסוד שנקרא תפארת מן ונתמלאה שנתעכרה עבורה

ס שנמנמה ולהיות הנקבה בסוד ד  לתפארת היה לא ועיבורה מלואה קוז
 CC נעלמים הס כן מפני הויה לתקרא ראוייס שיהיו עד מציאות גלוי (מלכות
 Tבכ נעלמים היו לד בחינות ב' שאלו באופן פפועה י׳ בהעלם החכמה במקור
 ושוד■ שהוא נהר ההוא ר׳ל בגוויה מאים ילד נהר ההוא שאמר וזהו המקור

 הי( ומתסשס המתגלה נהר כמו בה ונחפשס בה שנתגלה שנבינה פרצוסין דו
 OT1פש י ובהוד ההעלה בסוד בחכמה שהיו ומאחר בחכמה ונעלמים מחומיס
 מתנלזם שם שיהיו חכמה בל ונלוי המפשעות שהיא הבינה בסוד שיהיו הוכרח

 שנעלם שבחכמה סשועה י ר׳ל מסרו׳ מנל דא נהרא פשים יילד שאמר וזהו
ד באיטח שט במקורה  הזה הנהר התפשסת בה הצעלס הנהר כוד שהוא ל

 מכל בחינות השני וגלתה התפשטה ר״ל צדדיו מכל הניצה בסוד אותה ובילתה
 דא כנוונא ל דאיהן תחותה בן אפיקת והמאנלה המתפשס הנהר במו צדדיהם

 הנינה לסוד לעצמותה חון והאצילה מציאת שבחכמה פשוסה י ר״ל ף,
 TO שהוא לד דה״ני פשוסה י נהפלם בעצמותה נעלם שהיה מה והתגלתה

ד לסוד הנקנה סוד שהוא נתחלה ד בחינת מציאה נקנה וסוד זכר נ י נ  ג
ר בן סוד שהוא ן במינח והוציאה ה זה כדמיון ד' תחת הבינה לסוד זנ
ה סוד ד׳ תחת תפארת הזכר סוד ל בתיטח שתי באלו להיוא והוכרח הנקנ
אי אחוריו בסוד מאציל הוא התחסוצה ■בבחינתו מאציל כל כי מפני מלבות ט מ  כ
ק  י' של בהעלמה שבחכמה התחחוגה ובחינה ג' כלל הראשון משער ד' בפי

 בסוד ונחנלתת שצפפשסה היא הד' כי מזה מבואר הוא הנה ד הית סשוסה
 וכתר ראש היא חכמה )הוף באופן ונקבה זכר נהיטת שני בסוד הנינה

 שנמאציל חחחונה בחינת בי הנזכר משער חמישי בכלל כמבואר בינה לספירת
כ ד תיא ילד שנהעלס תחתונה ובחינה לגאצל וכתר ראש הוא  סונסח וא'

ד' תחת הזכר סוד שהוא הל׳ בחינת שיהיה  כזה ה והייט נקנה שהיא כ
 ה צורת שהרי ביצה דהיינו אחת ובספירה דוקא בגינה פיצופין דו סוד וזכו
 מכרתה ב׳ אבא ר׳ שאלת היסב נתיישבה והנה ה כזה בתוכה ל ד צורת היא

 סם והיו נגלית הויה ומלכות לתפארת היה לא שנחנמה מפני בנינה ף, צורת
ד בכול י של בהעלם להתצלגס אפשר אי פרצופין דו שהם י של וההעלם ל

יותר בנינה שהיא ה אום לעה מתורן וצם נדפירשנו ך, בצורת אס ני
 ח נכוד ומלכות תפארת נכללים בנינה כי מפגי תפארת ן אות מן גדולה

 ולמכה נינה מן כי לבדו תפארת הוא שנחפאית ל בן באין מה פרצופין
 פודי יתבאר כאשר עצמה כפני ספירת אתת כל להיות נחיטת השחי נתחלקו
 בעודם בנינה גלוי להם שהיו ומיד תכף ומלקות חפארת והנה לעניינינו ונחזור

 נשממן ונראו והאצילו הזיויג בסוד נזדווגו נינה של ה טרת בסוד כינה בנען
 ח וחוס אדם ז׳ל רשג״י של ראשון כמאמר כמנואר וחוה אדם של (גופן

 נגלית הויה חמן איח לא כחכמה הוי דו חימא ׳N הכריאה אחר הוו פרצופין
ס מדונקים היו ומלכות שחפארח ובהיוח משה יפו־ין למעלה וכדפירשט פיו ה  נ

ה׳ כסוד הביכה בסוד אחח ען שס ופעלו כדפירשנו פרצופץ דן בסוד ? ט די  נ
כ נבראו גן מפני וחוס אדם של נשמתן  שצי מדובקיס וחוה אדם של צשמחן נ'

 תפארת בחינות שתי כסוד מדונקיס נשמותיהן שהיו כמו נ׳ אחד כנוף פרצופיס
פן נבראו כן כמו הכינה בסוד ומלכות נ נשמות כ' אלו בל לבושן דסייט מ '  נ

 מתפשעות הרוחנים נידיה ושהיה אנדה• ברמ״ח הנשמה כי יחד מדונקין
 הרוחני'© ונידיה לאבריה ותיק דפוס שהם הנופנ״ם גידים ושסיה אברים ברמ״ח
סנ״ס ונידיה שאנריס ולהיות ס היו הרו ה זכר בסוד יחד מדונקי מ ונקנ

כ נ'



 שגי פרה פרצופיז דו סוד שגי שער
טל

ב כ

נ '  והלנוש והתיק הדם־ס הי ונקנה ר5ז בשוד מדונקיס גום! שהן^ לגושן נ
ך ס  סרצושץ שני לו1נ היו שנתכמה ונ«ץת סלנוש את הלונש כציור שיהיה ;

ה סוד ומלכות הזכר סוד פשארח קנ  באוק לף נסור ילר של השלמה כהוד הנ
 והתגלות! ובהאסשפות! הזכר הוד ל של אחור היא שנייה נתינה שהיא שהל*
ח של האחור כסוד הזכר הוד שהוא ה* נתגלה פרצופי! דו כשוד לגונה  אתו
ה הזכר הוד הל לומר יחצה אחוי כסוד שניית גחינה היא הל שהרי ד של נ

t7 !היה שזיווג! באום! אחוריים כהוד מדונקיס שניהם היו זה שמצד פרצופי
ד ו  כזיווג!, נשודן ונראו שהאצילו אצילות! כן מפני כדפירשנו כאחור אחור מ
 כמנואר פרצופי! דו כסוד שנבראו וחוה אדם נשמח שהיא כאחור אמור

 אכל גאתור אחור מדונקיס כ! גס היו הוו פרצופי! דו זחות אדה מגאמר
 והאויר המקיס מצד וחש חלילה גופנייס גשמיים ופניס אחור למפלה שיהיה לא

 פד הפולמות לכל וחון כנודו הטולמוח כל מלא כי אחור וצד פנים צד סמגכיל
 בצד ולא מפלה כצד לא צד בשום לתגנילו סוכל שלא פד תכלית ואי! סוף אי!

 הוא ברוך יתנרך אור פני פנים כלה כי אחור צד ולא פנים צד לא פמה
 הכחיטא לפי הכל בו הנאמר ואחור ופנים תכלית ואץ סיף• אי! פד שמו וברון

א שניית ובחינה פנים נקרא ראשונה גחינה ט קי  שפירשנו כמו אחור נ
ה . כדפירשט אחוריים בסוד שניהם היו הנינה נסור ומלכות וסשארת.  ונז

 אחור מדובקים שתיו וחוה אדם ונריאת באחור אחור הזיווג פפם «פיישנ
 ישנים פם חדשים נפניי! פירושיט שהורסת הקישייא נתיישבה.בזה וגם בא»ר

י ספירות פשר אצילות סי ג כי פרצופי! דו נסוד תכינה כסוד ונתגלו נאצלו כ
ו׳ בחינות הב' בסוד האצילות כל טללים הס ומלכות תפארת שהם פרצופי! ־מ

 כמבואר המלכות בסוד המקכלות קצוות ו' תפארת בסיד המשפיעות קןוות
 ככר פרצופי! דו ואלו פשר בגימפריא עולה ד״ו כ! ומפני כארוכה בסגהה

 וחוה ארס נאצלו מהם שהרי וחיה אדם בריאת קודם הנינה -בסוד ונתגלו גאצלו
 מפגי פדיי! נתגלה לא הזה פולס לצורך שהיא ההנהגה ורק אך . כושירשט

 למפה שפריי! לימר רוצה לענוד אי! אדם כי התחתוניס מעשה היה לא כי
 מ«וה מעשה ולפשית לענוד שיוכלו וחוס אדם בריאת נגמר לא הזה נפגלס
ס כן מסגי  ההנהגה כי מעשה שה אץ אס ינהיג למי כי ניגלה לא ההנהגה נ

 הכוללים פרצופי! זד״ו שהה פי,מו בפרך האצילות אכל התחתוניש מעשה לפי א1ח
ה יפני׳! .ושלימותו במילואו ונאצל נתגלה כגר האצילות כל  יותר עור יתנאר ז

ט כהונ! הכל פלה והנה בעזיה• הגא כפרק מפירש  לאדם החוג! נעורת גידי
ת פ  איכות פניי! הוא מם רק לפרש פליט נשאר ולא נינה לאטש ומלמד י

ג מי ם פנים ה פני חי שהוא נ  היה ואיך למפה וחיה אדם של תיקונם גמר א
ה לעפה הראשון אדם  שמצאט ולהיות השנים כשוד למפלה הזיווג שיהיה סנ

שניי שלישי חיאפר  נחכמה דדו ואיתימא למאמר לכאורה מנגד שהוא ז״ל לי
י  לפניו לערוך צריכי! פ"נ נו' נחלמא לים תזינא אנא חזי תא ולמאמר פ

 רשנ׳י דברי ח׳ו יהיו שלא נאום! פליט הסונה ה׳ ניד ולפרשו ההוא המאמר
 פצעו נפ:י סדק לו ונייחד ז"! רשג״י דברי הם כלס ט זו את זו סותרין ז׳ל

ד פנים הזיווג איטת עניי! יפורש רביעי ונפרק הסמוך שלישי סרק יהויא  ע
ד סנים ס׳ ק נשלם והנה נ : הסי

ק ר י פ ע י י ק שי לפ5ה את אלקיס ה' וינן ע  חכמה דא האדם ס! לקח א
א דאמצפיתא עמודא דא האדם אל ויגאה ג  והאי דמשה די

 כי מאמר של מפשוסו משמע לכאורה הנה .פכיל משה כלת ודאי איהי >לע
א האדם מ! לקח אשר אמר בפיחש שהיי כחכמה היו. פרטפים דו  חכמה י

 כעני! לקיחה בלשון מכונה שהוא מתפארת .מלטת וחלוקת שנסירח נממס
 דהיינו שהנשירה מאחד כ! ואם בחכמה היה מצלעותיו אחת ויקח שגאמר
 נגלית הויה נתכמה. היו פרצופי! שדו הוא מוכרח כחכמה היה מזה זה חלוקתן

 אינה שהרי משה מלכית תלקח איך נגלית הייה כחכמה להם היה לא שאל!
 הווייתה מציאות קידם תלקת ואץ עלית הויה לה אי! שהרי במציאות כדיי!
 ומלכות תפארת פרטתי! דו נתגלו כחכמה כי לומר מוכרח אתה כרחך תל אלא

ה  וחוה אדם של נשמת! והאצילו ונראו נגלה מציאות שם להס והיה עלית מי
פן י פי החכמה כסיד היות! נפודן ו מ  מלכית שהיא הצלע לקיחת היתה p .ו
 סתירה ודאי וזה כחכמה שהיו נפוד! מתפארת סלטת ונסירת חלוקת לומד רמה

 ואיתימא שאמר זה שלפני שהירשגי.בפרק יוחאי נ! שמפי! רני למאמרי גדולה
 אמאי ה' שאמר שני נשתמר וכן ם' נגלית סויה ת«! אית לא הוי כחכמה ירו

 ולא דוקא בנינה שנתגלו פרצופי! דו מפני הוא השפם שפיקד בינה איה׳
מה מנ  דנרי שיהיו גדול דוחק ודאי וזה כחכמה שנתגלו משמע המאמר ונזה נ
 ההקדמות ונקדים המאמר לשון כשנדקיק אבל יה את זה סותרי! ז׳ל רשב׳י

ט בפל שהוא ימצא הזה המאמר לפירוש להקדים הדאוייות תי  אתנו לו ושלום ביי
^ והוא!תה יחדו צדקי אמת וקניהס פ ס  לפרש רשב״י ראה מה לרפת יש א' '

 שהרי דאמצפיתא פמידא דא האדם אל ויבאם חכמה דא האדם מ! לקת אשר
 ומאתר תפארת לאו וחכמה חכמה לאו ותפארת תפארת הוא דאמצפיתא פטודא

 האדם מ! לקח אשד כאמח האדם ונהכאה נלקיחה כשניהם אמר שהפעק
 ומה כתפארת שניהם או’ כחכמה שניהם. או לפרש לו היה האדם אל ייבאה
 שנא מאי בתפארת יהאיס אחד ופפם כחכמה האדם אחד פעם לפרש לאה

ס ה ק הני  אמר ולא דאמצפיתא פמידא אמר למה ב' טפק . אחד נפסו
ת נפירוש אי  דשפירת ידע נא מי וכי לי צמה דמשה דרגא ג' ספק . חפ
 נאמרו לצה מאי ד׳ ספק . משרפ׳ה של מרככה ר׳ל דמשה דרגא א1ה תפארת

^י לשג• אנחט צריכץ הפאפר לסבי! ה;ה1 . פשה כלם דאי1 איג• צלם ז׳

 1ישו לא מלכיס ושגילת יקדה ואב! פז מכל תשוטם הפרך יקרת וה! הקדמות
ז יו היא ראשונה הקדמה להם נ  י נקראם חכמה ספירת כי כנר ידעת ה

ה ידוד ד׳ בן משם יאשינה אות שהיא ׳  חזיט) אנא חזי תא כמאמר כמבואר נ
 רז נקראת נינה ישפירת חכמה דאיהי אליפנא הא י' נאמרו כו׳ נתצמא ליה

ם ידיד ד' כן מפם שנייה אות שהיא  מספירר. נאצלה ך; שהיא נינה וספירת כ׳
הי נאמרו הנזכר כמאמר כמכואר י' שהיא חכמה נ  נתר הוא מא! מפד! יוצא ו
 פד! שנקראת מחכמה נאצלת נהר הנקראת נינה ר״ל כינה דא מפד! דיוצא
ה אצילות כארוכה שם ביארנו כאשר  שהיא חכמה משפירת נאצלה רן שהיא נינ

'  ספירת כא וםתנלות התפפעית אלא אינם כינה’ ספירת פל אצילותה יפני! י
 ר שחית שחכמה רי׳ל ח של בגלויים בי' הנעלם כת התגלות דהיינו חכמה

ד שהיא כי הנעלם כתה ומדאה מגלה פשיעה  ד׳ו שהוא כינה של ה נצלי' ו
תינה ו' וצורת ד צורת רק אחר פני! אינה ת טרת ני ת דהייט  ה כזה נ
אי זה כל כאשר ט טויה סחים יו״ד דא נהר כאמרו הנזכר כמאמר מ  ויו'ר נ
 נקראת זה ומשני בארונה שם ביארט כאשר סטרו׳ מכל דא ,גהרא סשיע

רן תכמה ספירת ר ני להורות י ה והתנלותה התעשפותה אז  שפירה קגלה ננינ
ה והתנלותה התפשפותה קודס לה שהיה י צורת פל נושף ה צירח חכמה  נניג

 !t1 כעצמה הבינה היא ופאכמה כעצמה החכמה היא הגינה כי לזה ותפעם
ה הנעלם כחם מתגלה שהחכמה רק ניניהם והפרש הנדל תינ ר! ■ל ר נ  שהיא נ
' שהיא חכמה ריל ונינה חכמה זה ומפני גינה  לעולם הם ת שהיא יכינם י

 כיסי כי מהפעם מזה וזה מזה זה ימיטו בל ואמין חזק קער וזיווג ניחוד
 חכמה שנקראת הפעם הוא f וזו חכמה של והתנ^יתה התפשסותה אלא איגה

ס ה דהייט הרן כי להודות י׳  שהיא חכמה פם ימיותדת מזווגת לפולס היא נינ
' מז זה ופל חכתה של וכתה והתגלותא התפשפיתה שהיא מפני י  הזותו־ י

 לפלתץ ואעאכתו לפלמי! מתפרשין דלא רפים הם ונינה חכמה כי ש;תנ מה
 מיוחדים אהובים רעים המה ונינה חכמה ני ר׳ל נתדוותא גאתדותא בריפותא
 ולא יתעדשו ולא וריעות אהגה כאשיות כשמחה מתחגרים חגרים ומזווגים
ה וכל עולמיה לפילמי מזה וזה מזה זה יתפרדו  היא שהנינה מהפעם ז

 המדוננןת הנשמה כמו לפיצם יחד מדונקיה הם ממילא כחחכמה וגלוי התשפעוא
ה ומיוחדת ומקושרת תי חו ה נמצא ולא ננ מ ה  CJ המתאזדי! נאות־ה בצי ה

ק  שממן^ לנחות־ה מקור היא הנשמה שהרי נשמה כלי ימצאו לא הכתות ו
ע ימצא ולא כתה שהיא בינה כלי תנמם ימצא צא נ! כמו כתית־ת מהסשש׳! י  נ

שי והכח מקורה שהיא חכמה־ כלי  יוצא ונהר הזוהר ש;תנ וזהו כמקור מקי
ק פ ק דיוצא נהר הוא מא! מ פ א מא! לומר הזוהר דקדק הנה נינה־ דא מ  הו
 ניגה- דא מעד! יוצא ונהר לומר דנריו קיצר ולא נינה דא מעד! ליוצא נהר

 לשו! שהוא ייצא לשו! דקדוק פל לט להורות אלא לקצי מקימות כשאר כמויגל
 נל׳ מפד! תמיד שיוצא נהר כמי ור׳ל מתיי צפו! ולא פגר לשו! שאינו הווה

* הוא ולעולם הספק  חיו; המים טנפים שממנו העדן שהוא כמקורו מקי:
ה כ! כמו מימיו יכזבו וצא תמיד ה מקושרת תמיד נינ ר קי  חכיג« שהיא ס

 ם4הפ יזהו מקורה וחכמה חכמה של כחה היא ני ממנה מתששעת ותמיד
ת נינה ששפירת א קי ה כיח נ חי' ני מ׳  פל התפפפותה היא היא שהכינה א

 אותיתז כי חדע הנה זה ולהנינך עצמה חכמה של הכח היא הכינם א'כ חכמה
 הנן כריך העליי! האדם ירוי של כח שהוא מיה נ״ח אוחיית הם חכ׳מה
ז .מ׳ה העולה אידם במםפר ומיה מני! כמלואו כמספרו העולה שמו וכרוך ז  כ
א' י׳י׳ד' ט ה׳א ו׳א׳ו' ה׳ הפ ה כיח אותיות ונ  קול^ כי מפני חכ׳מה כאותיות מ׳

 סי^ מ״ה במלואו שעולה ירוד ד' כן השם חכמה ספירת והתגלות התספעות
 השם ר׳ל יה כת חי נקרא כן מפני בחגמה כחו נתגלה ולא כחכמה ונסתר נעלם

ה הפליו! האדם כת , שהוא מיה של  החיך כמו חכמה ספירת בתוך נעלם נ־
 לשון חכ׳מם סשירה אותה נקראת p מפני אדס של פיו כתוב נשלם שהוא

פג ספירת כסיד אדם של בפיו הנעלם כחיך נעלס מה של שג כח ריל תיך  סכ
ת אחר אכל פו נ נהפך חכמה ספירת והתגלות התה,  ל־קדא חכמה של ח׳
ה שגאגלית כיח ח ' נ! שהשם חכמה של ג נעלס שהיה מיה כמלואו שעילה י

א זה ימשני כגינה כתו ונתפפע נתגלה כחכמה ק' ה כיח בינה נ וכינס, מי
 רק אינה נינה כי כלל ניניהם הגדל ואי! כינה היינו וחכמה חכמה הייט

 הנזכרים אלהים פעמים ושנים שלושים השעם יצם הוא והוא חכמה כח התנלוח
ת ל'כ שהש כראשית נפרשת תנו פי כמוזכר התכמת פלאות נ ש  שיש צירה’ נ

 הוא והדי! ד״! לשו! שהיא אלהים חכמה של נתיבותיה נקראו למה לדעת
אשר טנייט סיד יתבאר כאפר הדי! מתפורר הגינה מצד שהרי לגינת מיוחס
ד בינה נקראת זה נעבור ח שהיא הגם כי עליה להורות אלקים כנקידת י
ג ;קראו למה קשה היא כ! ואש הדי! מתעירר מצדה זה כל פם רחמים  ל׳

נ של שהתפשפותם מפני היא השפם אצא אלהים כשה חנמה של צתינותיה  ל׳
כ אלקים הנקראת פצמה הנינה הם חגמה של נתינית  כהתפשפיסה התכמה וא'

התסששות וכן בינה הייט והתנלותה וזגר,׳.־,
ל הי ר הייני מ.וא,< ר ה והיינו ו

שנקראת נינה והיינו למפ.ה כמבואר y,hr^ לקיינחע הזפפעות:
 והנה תכמם של ממלואה שנתפשש־ ה כי די! כתעורריח צד אפילו שם נתתראות לת

ת ממה הפוצה כלל נפערים יתנאד כאפי חי-פ מי< פני נאור ג ני טני מ ר ק ת  הייגג ש
נהתפשפותה נינה הייט וחכמה חכמה י י®'"

 הוא היינו חכמה וגלוי והתסששות
 לעלסי( מחפדשין דלא רעיה שהס למפלה סשירשט כמו כינה פם ויתודה זיווגה

נ שס כדפירשט ?י וידיה גלוי זו היא שנייה הקדמה ראשונה. הקדמה פ'
י המחשבה



 שני פרק פרצופיז דו סוד שני שער
טל

ס יוצרימ של והטהורה הקדושה הרסששה ה א׳  י)דם מי מקשניז היפך הוא ג׳
 נמהשנתו אדם שיחשוש הגס כי למש בהם ואין הבל וליחשנותיהס חהו שהם

 המחשבה מצד ההוא הדבל יחהווה לא דבר אחה לעשות חייו ימי נל נדבר
 ונויטת כסו ניניסת כל לעין הגלוי מלאכה בידים ויעשה שיטרח עד בה שחושב

 בכל וכענין לחה תאכל אפיך מיטת וכענין תאכל כי כפיך יניע כעדן אסו
 ועצמו עמקו הוא כרוך סוף אק אלקיית המחשבה אבל חמשה אשר ידיך מעשה
ס מן דבר באיזה בתשבי ומיד תיכף כי מאד למאד  הוא הנה שיתהווה הדניי

 כלל מעשה ובלי ויניטה עמל בלי לבדה הטהורה המחשבה מצד נתהווה מיד
 שמים ננהו כי ה' נאם דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי כענין
 נמס אין מחשבותיכם כי ממתשבותיכס ומחשבותי מדרכיכס דרכי גבהו כן מארץ
 באיזה שיחשוב והנס מעשה ושום דבר שום ממחשבותיכם יתהווה ולא ממש

 יתהווה ולא לעילס ימצא ולא נעדר ההיא המעשה יהיה חייו ימי כל מטשה
 ה׳ נדבר כטניין ויתהווה ימצא נו בחשבי ומיד תיכף מחשנותי אבל דבר שום

 שפירושו ויהי אמר הוא כ׳ וכן מחשבתו ברצון ר׳ל ברצונו שפירושו נטשו שמים
 תעמוד ה' טצת וכטנין נתהווה הוא מיד להתהוות במחשבתו הרצון שעלה תיכף

 של שמחשבותיו ולאחריו לפניו נמשך תעמוד שמלת ודור לדור לנו מחשבות
 והנה נו שחשב הדבר ויתחדש ויתהווה יעמוד הוא מיד בו בחשבו תכף הקניה

 מחשבת להיות כי תדע הנה האלו החשובות הקדמות שני שהו׳יעתיך אחי
 שהם הבניין ימי שבע ע״י הטולס את להנהיג כדי אצילות להאציל ב־ה א׳ס

 שמקבלת במלכות קצוות ו' ורחמים דין חסד הפועליס נחפארת קצוות '1
 עובדה כחשה בעלה כת ומגלית ורחמים דין חסד פעולות בטלה מתפארת

 וכאשר שעברו בפרקיה זה כל ביארצו כאשר הזכר פעולת כח ומראה שמנלית
 בהוד ומלכות תפארת הוא ההנהנה עיקר כי מזה מבואר הנה עוד יתבאר

 שפעלו א' פרק בהנהיה נתבאר כאשר בראשית ימי הששת שהם קצוותיהס ו'
 עוד יתבאר וכאשר ויחמיס דין בההד המילס את ומנהינין העולם את וננאו
ם מחשבת כרצון שטלה העיקר היו הש והס  ההמיה רן ומפני ולכן ביה א׳

ף אין במתשנת שנתנלית הראשונה  הנלוי ראשית חכמה שנקראת הוא ברוך ט
 והיו ונקבה זכר בהוד למעלה שפירשנו בחינות הב' שהם ומלכות תפארת היו
שלגואל 1S בתכלית בחכמה שם
, ,ft,^., מי״גץ אינס ופשיסורזן הסלמה[ :5ופו , , , ,  f tV, , ,

מפני (h החיה :ק;יא אינו אכל כן הוא יייל' וזכו .נכראיה הנהגותש
 עד:יתכן אורו ככצלוס לגודל כלל נצוי לו כאין פדר שהיה מלמד בוקר ויהי ערב

נקרא זה עכני אבר כוויג מ:יאיש נכת לדקדא זמנים כדר לומד רוצה לכן קודס זמציס

מ' ׳׳ שס־ ומלבות תפארת הס ^ מ^ני יי־־״י ' ״ '0^^ ו י ״ ״ ־ ח י - ל נ ז י ל ; ; ' ; ; ;  כ
צי' נחיניי בתפארת קצוות ו שהס י י״-י נ ׳  ביואה כאדם יי־ור. ■יצ-אוש דה״-ו יצש י
 :רואם מם יודע דנד'ואיצו שיוה ' י נמלכית קצוות ו׳ המשפיעים בסוד

םנת׳ש כ'כ נבללס שהם הקבלה בשוד שנייה נתינת
בהגהה למעלה כמבואר בראשית ימי ז'

ד תפארת כי כו  ומלכות בראשית ינני ששת הבניין ימי ששת הה שלו קצוית ו׳ נ
 הקילה בכוד השביעי יוה היא קצוותיה ו' בשוד מכלן שמקבלת קבלתה בסוד

 עצמו בפני ויום ייס כל בראשית ימי ששת שמנלית הארוכה בהנהה שפירשנו
 מקיפין העולה ימי שכל ונלנל היקף הם ימים ז׳ שאלו ימים ז' בכללן שהם

 שבם שנים שבע השבועה ייצי ז' לשבעה משבעה חלילה וחוזרי! בהן ומהנלנלין
 מפני משנע נבללים שכלם רקיעים שבע ארלוח שבע ימים שבע וכן שמיעות

 רצרו ובראו שבהן ומה הטילנצות את שפעלו הבניין ימי ^משנע :שפעים שהם
 כעצם הם והם בשבעה הכל את שפעלו נעצם המה יהם הכל את וטסאו
 בל חלילה והיזיים נצהנלגלים שנו בראשית ימי שנעת שהיא הזמן כדר שפעלו

ת לשנעה נגשנעה הזנצגים אמי  לומד יוצה לכן קודה זמניה כדר שהיה ז׳ל ו
 המקבלות קציית ו' נכוד שפירשנו נמו זמניש השדר הם שהם ומלכות תפארת

 שיהס זמנים ההדר שהם כראשית ׳ני.׳ שבעה -בללה שהם המשפיעית קציות ו'
ד לכן קידם נמצאים היו הזמנים כל מתנלגלים ו ;  בהוד דה״ני המסשיה נ

ס כי ניצה מספירת למשה מקומן טל שנחנלו קודם החכמה ד  למעה שנחנלו י\
 בסוד הסולמות את ומתריע מחקק הוא ברוך סוף אין היה נינה סספירת
 נדי שפירשנו נמו ומלכות תפארת שהם הזמנים סדר משהורה מחשבתו
 המחשבה מצי החנמת שהיא המחשבה במציאות שם ונתהוו ונחאצלו לגלותם

 עיקר כי ונהיות לעניינינו ונחזור .נדול בהעלם שם והיו לנדה כשהורה
ח מנלה שהיא מלכות היא בשולט המחנלות הטנטנה  באשה בעלה תשארת נ

ח המגלה נרה1נ- ס מחשבת סונת עיקר היה זה מצד אשר הזכר נ  ב׳ת א׳
 מלכות באצילות הניוצת שיקי היה העולמות את להנהינ כדי שהוא צילות1ני

 יותר החכמה במציאות מלכות בחינת מציאות גחנלה ק מפני והתגלה שחתאצל
 מקריית יותר היא ההנהצה לצורך כי בעלה השארת בחינת מציאות שנתגלה ממס
 במציאות נעלה כך כל היה נעלה הפשרת בהינת ומציאות מהנליח יותר והיא

 תפארת שיתאצל היחה הסתורה שהמחשבה והנם נאצל לא עדיין כאלו החכמה
 יותר שהנהנתה משני שחתנלה במלכות היתה תמחשנה עיקר פכ׳ז ומלכות
 שם שהיו הנה החכמה במציאות כי מזה מבואר הנה .הזה בשונה פחנלה
 היא כי מתפארת מתגלית יותר הייתה מלכות עכ׳ז ומלכות תפארת נטלמיט

 בחינות שתי החכמה בסוד הוא ברוך סוף אין במונח הנה המונה שיקר היתה
 הקבלה סוד מלכות שהיא שנייה בחינה על המונה ועיקר ת״ת ראשונה גתינה

 שבחינת הנס חכמה שבמציאות ומפני ההנהגה לצורך שחחנלה הנקבה 7®
שה להם היה לא עכ״ז הוויה שס להם והיה תפארת מבחינת מתגלית יותר מלבות

 דדו תימא ואי השלום שליו יוחאי בן שמעון רני שאמר כמו נצלית הוויה
 יהשגה שוס בחכמה אין כי וכדפירשנו נגלית הוויה חמן אית לא הוי בחכמה

 שמשינין ההשגה רק השנה שום בה שאין יש נקראת שלכך המציאות ישות רק
ה משיגין אץ אכל הישות דהיינו נמצאת שהיא השנה רק אינה בה  נתינת לא נ

ת בחינת בה משינין שאין ומכש׳ב ו׳ד מסוד הד' שהיא מלכות אי  ו' פוד תפ
 ההנהגה כס מתגלה היה לא סשיטותן לעוצם כי זוגו בכת המשפיט ו׳ד מסוד
 מושג היה ולא הישות במציאות מתנלה היה הד' בחינת רק כלל החכמה בסוד
 הנהגה־■ לצייך בינה להאציל הוצרך כן מפני בחינה בשוס ההוא הישות מהות

 בסוד נעלמים שהיו ההנהגה לצורך ומלבות תפארת ויתגלו שיתאצלו כדי
 עוד להתפשט חכמה הוכרחה לומר רוצה בחינות שתי בסוד ו׳ד בסוד החכמה

 שתיו ומצכית חפתרת סוד שהם בחינותיה שני להתגלות בדי הבינה במציאות
לצורך הנינה במציאות נגלית הוויה שיתגלו נצלית שאינה בהוויה בה נעלמים

כדפירשנו החכמה נח וגלוי התפשטות אלא אינה הבינה מציאות כי ההנהגה
 בסוד עצמה החכמה מציאות עצמן הם שהם ומלבות ותפארת הראשונה בהקדמה

 כזה ויד בהוד פשושה י בסוד נעלם הווייתן שס שהיו ונקבה זכר בחינות שתי
 אחר ונקבה זכר בחינות שחי בסוד בעצמה הבינה מציאות עצמן הן הן יו״ד

ה במציאות פרצופין דו בסוד ננלית הוויה להם שהיה  בי כדפירשנו שבבינה י
, צירה ף  שבסוד ובהיות ו׳ד דהיינו בתוכו ן וצורת ך צורת אלא אינה י

 היה פשוטה י בנקודת הנעלמיה ו׳ד בחינותיה בשתי החכמה אצילות
 זה מצד אשר שפירשנו מהסעם מלכות מבחינת נעלה יותר תפארת בחינת
 ממה יותר שתתגלה תפארת בחינת על נינה באצילות הכוונה עיקר היתה

בסוד בחכמה גלוי קצח ליד היה כנר מלכות כי מלכות על הכוונה שהיתה
הד ד1 בסוד הד׳ יש וכהשנת יש במציאות גלוי לה היה שנייה בחינה היא ש

 סוד מלכות נונחינת למשה 1 סוד שהוא תפארת נתפשט כן מפני כדפירשנו
 שנייה בחינה בכיד הוא שתפארת עד ממלכות יוחד חפארת ונתגלה הד'
ס  ולמשה הנקבה בחינת אחר הזכר בחינת להיות כן והוכרח זכר שהוא הנ

ה קודם לעילה שהזכר הנה ממנה  מחשבותיו כמחשבותינו לא כי מפני הנקנ
 מתהווה הוא מיד בחשבו ת־כף הוא ברוך הטהורה מתשנחו כי הוא ברוך

 שהיה ממה יותר שיתנלת בתפארת עתה היתת מחשבת־ שעיקר ומפני ומתאצל
 מן יות״ אתוריים בסוד למעה תפארת נתפשט כן מפני במלכות מחשבתו

 הוד שהוא חרמה כח החפשמות סיד שהיא בינה קבלה זה שמצד סד מלכות
ך  מקושר מקירה לצד למעלה מלכות שהוא ך דהיינו ח צירת קבלה ל

ף תחת למשה תפארת שהוא ן כחכמה  בזה ח בצורת ונעשית ובחורה ה
ד שהיא שנבינה מלכות שבחינת באופן כדפירשנו י  מבחינת נעלמה יותר היתה י

ל כי שבביגה הל שהוא חפארת  נשמת שהיא במקורה מקושר היתה שנבינה ה
ד תחת היא הן שהרי שבנינה מר<ן למקור יותר וקרובה לנינה י  ובתוכה י
ה בהוד י ה י  ההקדמה כן נה וידעת זאת הקדמה קהודטנוך אחר והנה נז

 עצם הם שהם ומלכות ותפארת חכמה היינו ובינה בינה ה״נו שחכמה הראשונה
 נוטה יותר מלכות נתינת הבינה שבסוד אלא הנינה עצם הם הם התכמה

 הבינה לסוד למטה שנושה ממה חכמה שהיא במקורה התקשרותה קרוב ויותר
 שיתפשש תפארת בחינת טל הכוונה עיקר היתה הבינה שביהוד מהטעם
 נתפשט תפארת שכ׳ז היינה לסוד נתפשטה מלכות שנם והנם למסה ויתגלה

 יצאה לא באלו הבינה בסוד נעלם עדיין ומלכות הכוונה עיקר היה שהוא יותר
 נוטה שהיא מנוה לחכמה לונור רוצה למקירה נטתה היא ויותר החכמה ממקור
 הד' כ׳ תכנוה יקרא הד' בחינת שהוא בינה של העלם זה מצד אשר לבינה

 הצלע נשירת נתייחס כן מפני להנהני^ הראוי צרכה כל נתפשעה לא סבחכנוה
 של כהעלם הנוגע בינה של עליונה בחינה לומר רוצה בינה שהיא לסכמה
ה בסוד תפארת נתגלה יאשר והנה חכמה ד שבתוך ה* כסיד שבפינה ה  ה

 יותר ונתגלה ורחמים דין חשד לפעול הנהיה לצורך שלו קציות בשש ונתפשט
ד בסוד שהיא מלכות בחינת מן ד עד ה את העלמתה להבת פיי  תכמה נקי
 עד נעלמה מלכית מציאות והיהה בחכמה במקירה למעלה מתאחדת היא כי

 ממקומה מלכות בחינת הוא ברוך הקדוש צקח ידה פל ההנהנת תתכן שלא
 ונם למעלה בחכמה המתאחדת בבינה שהיא הד' בחינת פירוש הרמתה

ך בחינת הבינה לקסת בבינה והכל למסה הבינה בהוד בתפארת מחאתדת  ה
ה הי נ הנעלמה ממציאותה וצהיה מלמעלה ה

ה נשיי ד ־־יא שבביני־ הנעל״־ בחי־״ ־
ppjjp קרא; cp jp pp5p ןעל־pjipj) ppJ תפארת עם ויחוד ווג לז מתוקנת ה שתה 

ה בסוד ו ש־יא שננינה הגלוי הפנים בסיד פצים נגד פנים כטלה שננינה ה
מן נגלה יותר ושתהיה יתבאר כאשר : בנינה והכל ני־ה ־קרא

 שיהיה . באופן שבתפארת קציות ו'
 מלכות של ומעלה קדימה הזכר לתפארת

 תהיה שהיא מד שנייה נתיצה לעני שהיא ראשונה בחינה בסוד הפגים בסוד
ר, הי עלה ותפארת לתפארת קבול ובית היכל הנ
ם על כתו ־ פני ה ד סו ב ה יתבאל כאשי יי

הדרך זה לםי ןץ,יה . בס״ד הבא נערק ־י־,״!ץאמל^^ 1כ חיו לחשוב חעעה שאל
הצלע את אלקים יי ויכן הפסוק פירוש הכל בי כן הדבר אין חיו מ!ייח1 ואחור קדיחה

בינה היינו אלקיס יי' וינן זה באופן '®אחיי והקדימה אהח ובשח אמד נרגע נאצל
ל ל” ״ י׳ל ״ י י : ״ את אלקיס כנקודת ידוד שנקראת י

״ ידליי" ״®ליי״ ״ל ל'^י״” יייי' לי^י״” יד״לס ״ « ,rf,, ״ ״t- ״, ל, - ,,p,, p, האדם מן לקת אשנ־ מ,כות ינו ה הצלע
מה היינו השיעוחן צמוק שלגידל עי בחכמה מובחר בנאה נינה לומר רוצה הנ

ולקחה



 שלישי פרק פרצופין דו סוד שני שער
טל

כנ

 י)ומ’מצ זל-וי.ר סווייח־ שס מושגי! אינם בחינחה מן ר׳ל החכמה מן וליחה
,g'j, j j ל־גין חונל מחכמה למעלה הה5 שיש מוגחי

יש כי .כה מד לשונינו מעגיח שהארכנו מה והחנלוחה החפשטנחה
ה ה והיינו חכמה והייט ננינ  פשיעוחן לעוצם נעלמות מציאוס וכמה כמה להם כדפירטט נינ

 גלוי לכלל שנאי עד הנעלמות אורן נמציאוח היא בחינה ואותה הראשונה נהקדמה
pjpjp p הנעלמה מלכוח j  fjjg כאן ואין ידן על הוא נרון הנהגתו שתתגלה

! L___ תחת נופל אלקות אי כי ומן קדימת ח׳ו
קודם היה זה עליו שתאמר עד ת׳ו הומן העלמתה לסוצם
 נקדימה שנאמר מה וכל זה אסר <זה זה. ההנהגה ה5 שתתכן כאופן ופשטה ובנאה

 אח לשני נדי הענין אס להססיר כדי ואמוד הנטלמה ביינה שאותה ונהיות ידה טל
וקדימס מציאוסן ינוי אל משל והכל האוון מסענןךרן למטלה היא בנינה

 מובחר יומי שהוא המקור מציאוה ני המעלה 1-
קדמה נקרא הוא ממנו הממפשט ממציאות ® 'בהטלמ המתאחדת נ.. בח א וה

 אחוד נערכו נקרא הוא ממנו והמתפשט מתסאריי ינחר למקורה וקרונה חכמה
 האמור מזה כן אתר שנתסמע, מה וכן ואסר!ו כי האדם מן לקח אשר אמר כן מפני
מקור להיות ח״ר שהוא עד אחריו שנקרא שבהטלס ד׳ בן שם שהוא מ״ה פולה אדם

 ממציאות מוכתר מציאותו כ• קדימה נקרא ^ לב והתנלותו _ ב.תפשטוחו חברנה
' י' ״ שלה י ״ ' י® י> 1י י  למציאות מקור הוא כי ממנו שנתפשע ״ י' י י’ ״
הגה׳ה ע'כ :ממנו שנתפשט בכיכה שהוא מ״ה נ״ח והיינו ה״א וא״ו

אל וינאה ראשונה בהקדמה כמבואר
כ שנקרא חפארח היינו האדם  טצמה בחכמה הנפלמה בחינתו מצד אדם ג'
ב בסוד הנעלה אדם שני,רא שבחכמה ראשונה בחינה שהוא ו״ד בסוד  מ״ה ח׳
 ואוחו בהקדמה למעלה כדפירשנו כחיך נעלם שהוא מ״ה חיך מלשין שהוא
ה מקיר הוא חכמה בהוד הנעלם אדם - נ ו נ ה ,

י ^^י® '^ וחלקה נפרה כעצמה נינה אין עלין יקשה ואל ̂ י
ה  אתה כות,- על זו קושיא כלא כי עצמה את שאמי וזהו שמו ובחך הוא כריך מ׳

 ונסירה תלוק שיין שאין לומר מונית במקומו חפארח היינו האדם אל ויבאה
 היא ונשירה תלוק של הענין אבל רוחני נדבר ו׳ל בהוד מקורו שם מל אדם שנר,רא

שני אלו היו הנינה נטוו ני וגלוי התפנטוח ,1 '
ה נסיי נתינות ^ ®. אמס ספירה שניהם והיו ה
חן המקור ׳ ס)התג,ו מקו  61X חפארח כחמק לק נהנלה שלא מסני ;חייחדו [ונ

 שהיתה להנה נתגלה לא מלכות ונתינת הו׳ שלם יחוד פנים נגד פנים ואשתו
ד סרק סניינו סיד יתבאר כאשר ס׳ ב  בינה כשעלה והיתה נתפמה במקורה קשורה . ד'

- י ״ המתאחדת נינה של עליונה נתינה צד שהוא ״
״ ״® ״ י י' ״ העליונה נתינתה ובהתפשטות נר,נמה במקורה ״ =

למטה הי' סוד מלכות נתינת שהיא נינה של ®י שחתח^ט הזוהר מאמר
 על שניה נתינה נשוי ונתנלתה מתפארת 1ה״נ אלקים יי' וינן ביאורו ויהיה
ה ו סיד שהיא נינ  פל להיות נחיטת שתי אלו נסתלקו מקומה הצלע את פרצופין ד׳

.1- ׳ כ׳ היא העניין ושוו עצמה נפ;י שטיה אמת -
6יאי.הלטוצ מלכות נר,ינת שהיא שננינה י-ד I, ״ ‘
ידה על ההנהנה חתכן לא שעדין העלמחה מה חכ א ד דם הא ן מ

ל בחיגא שהיא בינה של העלם  שחתכן נאופן נ׳ה א'פ נכח עוד ונתפשטה בסוד ה
ן שנתפשט' היא נעצמ המנה ושוד ידה על ההנהגה שהיא שס מל חכמה נקרא שננינה ל

*״“£;; «י «”״ ק״״״״ ”י’ ״י
יוהגלה ומלכות הושר נשיי שלו קציוח נשש ®ל שההתפששי®

 הנהיה ע״ש ;הנקנה נשוד קצוותיה ו' כסוד גינה הייני וחכמה חכמה היינו ובינה
ה בהקדמה כדפירשנו אכינ ך^ך^.ןן אל ייבאה י

, רוצה דאמצעיחא עמודא היינו עאדס , ״ ״V״ ״ ’ י ״ ״ 1 ^ t מ?כוח ני גמצח ששילשגו מה צסי ועחס
ט לתלכוח קזדם זחהארח לתהארת קודמח ' במקומו תהארח נו ה לומר

מפר בינה מכפירת למסה  הרנה נעלה י.נאיח נהי׳ ל^שין מציאוח נחכמה מפרס כך ו
 מושג א-נו ישוח השנת אפי׳ השגה נו שא-ן עד חפארח אמר ולא דאמצעיתא עמודא

וקדשליגליי^חלנוחשהושגהנחפמהנמציאות ״ ,ן3ש כדי
ת____________ , ו ש בהנהגת ככוונה עיקר שהוא מפני י

ונתינת גילויו קומה ולנן שפירשנו נסו העולש ® בחכמה היה והחלוקה
 נכמר למעלה מתאחד וכל מנל נענה תפארת ל בסוד ומלכוח תפארת כגוי שייך

ה זכר במינוח  שננחינה עד מלכות מן יותר העלמתו מפני מובחר במציאוח ונקנ
 גתפרשש לא ולנן כדפירבנו א-ן ג'כ נקרא וו דאמצעיסא סמודא דא נזסיש כן מפני

, ״ , , י , ונשוי ד־ו נשוד הנינה נכוו שנא עד נלוייו ״
 יוי.ר מפארת אצילית התגלות קום הנינה י®®®® ׳י“®“ י י בב ה ה רה הנס כ

בשוד כננינה הך, בשוד נתגלה פי ממלכוח חסד שהם קצוות שני באמצע תפארת
ך נתין ן שהיא דו דאמצעיחא עמודא לשון !זהו וגבורה שהן כזה ך צירי. כ

כ! מהך יזהר ונתגלה ד׳ מן למטה היא קצוו,; שני שנין פמוד לומר רוצה
___. -tהתגלות כנח אז כיה תפארת לומר רוצה הוא י . ,1״» ״
נית דניי צוקו וג/ה פופירשנו הנהגה לציין '®''®ויי ®® '®'י חפארת ססד

 אין פיק כחגיגה ומשמים כילל וניח שמאי יו®'® שני |’כ חפארח היה לא בחכמה
 חתלש ננראו שמים מוינריס שמאי ניח דורשי! לומר רוצה חכמה של אצילותה שהרי

 תמלהוסנמיה צניאת אין אומרים הלל ופח הנינה ובהוד בינה היא ממנה שנאצל פה
ו דייול■ ׳ שלם ודני' ננראו כאהד ואין שמיש אומרים די■ ■■ייד י

י ו ד כהוד טס י כ נקנה עולי: ינלם היי־ אלקי־ וניי אמת ®י®,י®״ נ
 עצמו נפני כיי ענין נ;ו מנלה אמד זנל א״ד לפרש דוחק קצת לזוהר שנראה ומעני
 נשוי מלכוח נלוי קדמו מפמה נשפייי, כי מאחר תפארח שהיא האדה אל וינאה
מחלה נניר.ת שאין כרי כיפירשני ו׳ד מפני לחכמה האדה כנוי 7,נתייר וכבר

 ליודעי כידוע שמאי נית כונרי החלש ננראו מלכוס ושם ו׳ד כסוד בחכמה תפארח
:3,̂ 3̂,, ,3,̂ 1, ן ן ן נאחד כלם ינאמת שחיה פא שחפארח חן ,

!1 נופל אינו אלקית שהיי הכמיס כדניי ננראו 1
 אתור אי קדימה עליו. שיאחר עד ממן חמת ®®® '®®י® ®®'י* ננחינה חן

ד ט ז׳ל שרננזו הקדימה אמנם אן וכלום <זפ ונקבה זכר נעגיין ונקנה זכר ״ד1 כ

שהסאר■ ונהיות אדם שמס ויקרא נראם ציאי״ו“ «ל שמי״' ״״ל®’ קיי״״ =יא
ו.. ht■,- שפירשנו כמו מציאותן רנוי ועל המוכתר . תפאר• מציאות גלוי שהוא כמקומו p,,א5״ יל j3״ ג,״ ,, ל״על,
ח למעלה כן נם שהוא הנעלה ״ל״^ מעל,,!,ק שמציאיתה נחכמה זוגו מנ

וחזר מלכות ד מל מפאי® 1 דהיינו שמציאיפה ימכע׳כ שננינה תפארת וממציאות
ננחינש נקינה על זכר רחיקוני להיוס ע״״נלס שנ״קי״ן ומלכות מתפארת מוכתר
ד רייז ■T7 מתנייי מינהר יותר אתד וכל מנינה למעה ״ ״m ■״,״■1 דדי ״ . ״ ,,.ן,״ ש,ל ״, ד ל״,, מפני ד ו כסוד בחכמה שהיה כמו ל
p̂ליp על !mn עמא• fi שנקרא כמו אדם להקרא ראוי זה ^ל סן5מן

כל• כשמלכות החכמה בסוד אדם ות יסל מתפארת מונחי יותר שהיא שנפנה
שהוא לחפארח לומר רוצה למשה ״קיי ='א שנפנש שתפארת עד שנמקימו

״'P®"״ י״ליי® '-®שאי® י'®״® , , ,, ” . תפארת בסוד המשפיעית קציות התפשטותו' נסוד חפארח שהוא משה של מרכבו ®יי̂' '
 נהונן הכל סלה והנה ד ו בסוד החכמה p״jp ,ל והתפשטות ראשונה בחינה כופר

 להם היה לא פרצופין שדו באופן בידינו שנייה נחינה הזקינה חלכיח נשוד המקנלית
ואפילו החכמה כסוד נגלית הוויה אחד ניגע יכלס אמת ידנייהס אמת והס

נגלית הוויה לה היה לא מלכות בחינת ®”?י' “'”.,ז״
^ ^ pp אלק,ק ^ל ל̂, ̂ל ד בסוד הישות אות במצ י רק ̂, שנהמלס ה
 והרווחנו כדסירשנו שבחכמה הי ששיטות שניגע כויניר זה אפילו ושלים תס נומן
ה סוד להבין אגנן חם היה לא לנן קודם ונאלו צאצלו אחי היי  באצילות הנ

 באצילות הנסירה שנס הרווחנו ועוד נפיק נע׳ה יחג בניאיי לן יתנאי זם ושלום
למסה וחוה אדם לנהירח סבה היסה ’״־ = ””

ה ה׳ למעלה ומרמז למסה מדבר והפסוק הג
ה עעגין למעלה שפירש:, מה עלינו יקשה ואל פיי הנ הנהנה לצורך היתה למעלה ו

שיהיה ולא הוא ברוך אלקוחו לנלוח כחפשטוה היא נאציליח שהיה והחלוקה הנשייה
̂י' ̂®י'® י®̂® ̂®®'יי ״?'י ®̂®,י "י '® המפובב שהוא למסה וחוה אדם נסירת ®

, ני ״זי׳ וזה מזה וה יויזו נל והתקשרות ״ .k'l ,״ ■״ , ד .1._____ ה לה ע .א שבבר האחרון ^עלול ו נייתניות ״נ ו
 אדעחין סלקא בדקא אצילות לנסירת למ״ה p,״, אום וחלוקת נשיית מוה נמשן

היתה האצילות אמנם אך מעיקרא כי קושיא זה אין חלקיה לשני ממש שנחלקו
הוצרך הנהנה ולצורד הנהנה לצורך ®’®י '®י ®י'® ®”י״^ ®®̂®® ®'י®’ ̂®״®

 ״ ,,)),,ז,״ ד,-״.,- התכמה כשוד הראשונים הפנים שהם, יד׳ הוא
׳ הראשונה היייתן שוו . ם ג וחוה אדם ,■נם בד נאצלות ׳

 וכשהיה ההולדה לצורך ידם סל יחנסרו ם,;,-״ ננלית הוויה ר־ל גלוי שם להם היה
ם ממט נמשך כאצילות הנסירה פיצוסין דו שם ונעשו לנינה עור להתפשט  כן נ
י ״ן סניהנז ונחהפכו ׳  בנסירתן כי וחוה באדם למסה הנטירה ®שזי י׳י יעשי י
״׳k י נאח אחוי נשוי והיה כדפירשנו אחוריים .k^ ״ ד .k״ ״ - ■■■ד ; pp p,3 ,,p j שאמר ומה למסה הנסירה פעלו למפלה

לפי,א אתקס לתיזא אתקס כד בזוהר p■:,;, ,,ps; ומיד ותכן ה כצורת ננליח
הזיווג על קאי רק אצסירה קא׳ לא של נשמתן וניאי האצילו אחוריים נסוד ה

כ וגופן וחיה אדם ̂®'י ^®'י מיינקיו נ' למעלה היה שלא בעניס פנים והיחוד ®
י’ י׳״י יו” ״ י ? ̂׳®'= י י' ' שהיה פד נפנים פנים וזיווג יחוד ״' pp PPPP Î כצורת ונחהפשו P̂P^ 11׳( U JM11 ;י ט. ע

׳ ן3למע תפארת י' ההכמה נהוד שהיו נאשר בפנים פנים וזיויג יחוד למסה ,
ס פניה הזיווג מהוח טנין נפרש הפנים כשוד ותורו ו׳ד נכוד למטה מלכות כני נ

עוד והרזוחגו בסיד לפנינו הנא בסרק הוציט ה״יחש ניאשיח שהיו כמו הראשיניס
ז ק’’® י®’ילי' ""° יי׳® ו שהיחד׳ הראשונה הקישיא סל שני חי ׳c ״) )u ״ jp p^ ,p PI pp.î ונגשסיית פנים נגד ) ״1| ״ ; ׳u> 1 ׳JU׳

וישנים חדשים בעניין פירושינו סותר ,.j, p,;p p׳p,p pp,״!, p,״.״
היה סוף ופד מתחילה האצילות כי הגש׳ה ע״כ : פנים

ולא וחוה האדם בריאת גמר קודם
הוא ברוך כאצילות יהיה שלא באדם נסירה או בריאה שוס נגמר ולא נברא
למטה קדם פניה ננד פנים הזיווג עניין רק אליו וסנה קודם שמו וברוך
השרק נשלם והנה לפנינו הנא נפרק נטה׳י נפרש יזה למפלה היה בך ואחר

; הקודש סרוח שסע לנו יחן יתברך השס הקדיש

 שהוא פנים נגד פנים הזיווג ומהות איכות פנין להבינך והנה רביעי פרק
דו החחתוניס במעשה תלוי ד הזוהר שאמר נ  לתתא אתקם נ

 להקדמה קרונה היא הראשונה הקדמי־׳ הקדמות נ' אנחנו צריכין לעילא אתקם
 אחור נקרא הנאצל כי ידוע זה והוא השער מזה הראשון שנפרק הראשונה

 הנקרא חשובה בחינה שהוא והסילוו המאציל הוא המאציל כי המאציל בערך
 נאצל שנקרא סד ממאציל למסה מדריגה ירד ועלול נאצל הוא והנאצל פניה
 כל שאינה ועלול נאצל למדריגת ועילה מאציל ממדריגת וירד שנשתלשל ועלול

 שהאחור כמו אתור הנאצל נקרא זה ומפני מאציל מדריגת כמו תשונה כך
 המאציל כמו תשוב כך כל אינו הנאצל כן כמו הפנים כמו חשוב כך כל אינו
 ולהיות תכמה היינו וחיכה פירוש ישנחנה באחור וחכם שהע״ה רמז זה ועל
 נק־א חכמה מן למעלה לאפוקי השגה ראשית שהיא הגלוי ראשיח חכמה כי

 ויזכס ואמר הכמה כספירת הרמז מרמז כן מסגי השנה שס שאין שס סל אין
 ספירת נאצלה מחכמה כי חכמה של אחיר היא ניני׳ פירוש יכנחנה באחור

פכע ומפאר משבח החכמה כי הפסוק לנו ורמז בינה  שהיא בינה ספירה כלו נ
 הס יי־ש״ב׳ח׳נ׳ה אותיות ני ישנתנה לשון ואמר בה שמשפיע נש«ע שלו אחור

 הוא ש״ח לשון ני רמז «<טך רמז סוד לנו לרמז כדי ביג׳ה ש׳ת אוניות
 למשה ונסיים השהחוויה לשון שהוא אדם וישח ומלשין אנשים רום ושח מלכו;
ה ש״ש של ענ״ט ויהיה  עצמה אח ונועה ומרגיגה שחה בינה כי פירוש נינ
 של אחור נינה נקרא למה סעס לגו לרמז לומר רוצה כאלו ממאצילה למסה
 והיא מאצילה היא שהחכמה מחכמה למסה נמדרינה להיוחה ואמר חכ«ה

 למטה שירדה האחור נמדרינת והיא ממנה' נאצלה וגינה כשניה נמדריגח
ןנן לי.עה !נעייה ירידה לשון שייוא נינה שח ושייט אחור נקראת לכן ממנה

כל



 רבי־עי פרה פרצופיז דו סוד שני שער
טל

מ האצילות שידד מה כל חגג h חסד ו)צ מנינה כמו יוחד מדרינה מוד ונ p i 
 כש"כ של וננו וכש׳כ הכמה נערך חורh שנקרה וכש״כ נינה נערך ההור מסד

 לדכר יכול היט שעה מה כש'כ של ננו ונן זמכש׳כ כהר נערך החור שנקרה

ר י*י"י ״ניייי* ה יייי ה׳ ג ה
ד א ניי י ו י י י נ  כי נ׳ נ־יק ״ירשנו למה' ־סוכר זה ו־)ץ ״יי 1'= =״' י

 שגקיהח ומה כן הוא נאמה ווכמה היינו הנינה 1®' 1 ונחרחק לוה ההצ שנשחלש״
נקיא חכמה של כח נלוי נחינח היא אחור שיש עד האחוריים נתרנו הוא נרוך
שנקרא שנמקוי כח כנעלם נחינח נעיו אמול בסול לאחוריים אחויייס וכמה כמה

ן ונשתלשלו ננראו וכן מצילוח ״ ן , ״ :אחד והכל מהנעלה יונק שהנלוי חכמה ״
ה הגה כ ע ___ _ ! _ י !

נסוד למדרינה ממדריגה וירדו עולמות
 ככל נריאה של כפאות משר מדרינות פשר שהס נליאה של נטולמוח אחוריים

נשפר עניינם יתנאר נאשר מטנו שלמעלה הככא נערך אחור הוא ונכא כסא
למדריגה ממדריגה וירדו עולמוח וכמה כמה ונשחלשלו נבראו וכן אני״ע כור

 יחכאר נאשר מלאכים של עולמות פשר שהם יצירה נפולם אחירייה כמד
 ממדריגה וירדו פולמוס וכמה נטה ונשתלשלו ננראו וכן הנזנר נכפר עניינה

ד למדריגה ו נ  נלנלים עשי שקה עשייה עולם נהוא החחהון נעולה אחויייכ נ
ד נשמייש עולמות מזה למעה זה נו  חותם שהוא האדם נהה סרורייכונתייחד נ

 כטנייו ננשמיותו ואתור פנים סוד מיוחד כנו קסן עולם שנקרא עד הכל
 קדם מלשון הוא כנים ני פניה היינו קדם כי צרת;׳ וקדם אסיר כנאמר
 הזכר אדם פני שהוא יסדת הארן לשנים ונכנין נישראל לכנים נפנין וקדימה

 ראשון בפרק למעלה נדפירשנו מאחור ענקנה הוה פני הוא ואחור מקדם
שמיוחדין כמי לומר ורוצה משם יטויין אחנריאו א7 נהטרא דא וחוה אדם

ך הוף נאין העולמות ד פנים ר׳ל ואחור פנים הוא ניו מ הפוציס פניהם כ
קודם ויותר המאציל אל קרוב היותר וכל הוא נרוך המאציל אל ומתקרנים

ך המאציל אל יותר פניו מתקרב ו י  פני הוא הוא כרוך כוף כאין עד הוא נ
 אצילות להאציל מטה כלפי פוניס שפניהס כהוד אחוריים כהוד ואחור כלס

ם היותר וכל עשייה ולפשות יצירה ול״צר נריאה ולנרוא הפני מ ק- רח ת  מ
 פני אחור היא רחוקה היותר שהעשייה פד אחורייס כסוד יותר הוא הכליודס

ה אים הוא פנים ואתור כנים כלן פה מיוחד נ״ה וא״ם כלם  הפנים שהוא נ׳
שהיא פשייה הוא אתור כ׳ה כשיטותו עצמות נכח מיוחדים שכלן כלן של

ה ומתפשט מיוחד הוא כרוך כוף אין טצדות ונח העולמות כל של אתור נ
 יתנאר וכאשר עמר הוא ואחד אחד הוא עשר נשער נחנאר נאשר ננלן נמו
השלמות ככל ואחיי פנים מיוחד הוא נרוך הוף אין כח זה מצד אשר פיד
ואחור פניה מיוחד העל חותה הקטן טולם שהוא התחתון האדם כן נמו

אחור ואתור מקדה זכר אדם פני הפנים צד כניס לו שים כקסן בעולמו
ד מאחור חוה־ הנקנה מצד תשוניס יותר זנר פני שהפנים חחוריים נכו
ד שהיא הנקנה  אחד ונתותס נדפכו אהד הוכ7נ הפולמוח כל כי אהוייים נכו
 את המחחיס כחוחס לצוית דומה הוא ההתימה המקנל והגהחס נחתמו

 שנשתלשלו מה גל ידוע שנייה הקדמה . ראשונה הקדמה כאן עד החתימה
ד הוא נרוך כוף מאין יואר ונתרחקו העולמות כו  העולמות נתנלו האחורייכ נ

ה שנעל ונמצא ונייאוהן תן1הכתלשל קודע העולמות נתגלו שלא מה יותר  מדיינ
אה התארכות גיתונף השתלשלות שירד ומדריגה  קודם נתגלה כלא מה ניי

 המדריגות ף1כ שהוא הנריאה נכנמה שנו אדה נריאח 7ע היה וכן השחלשנותו
 מאיד מאד טוב והנה פשה אשר כל את אלקיה וירא נאמר על-יו אשר

מנייאת המעשה וכיף המחשנה תאלת הוא נ׳ אד״ם אותיות לא והלאה אדה ו
מעשה תמיד יום נכל שמחדש והנם יותר בריאה שום מתוכף ולא נתחדש

שמחדש מה ני ס7קו היה שלא מה הדוק התחדשות אינו זה כל טה בראשית
ר יוה נכל היה כנר שהוא ומה שיהיה הוא שהיה מה ני לפולמיס היה ננ
 ויום יום שנכל בראשית ימי נשכת שהיה נמו הנמש החת חדש• דנר ואין
 תפלות מתקני שתקנו וזשו שלפניו ניוס היה שלא מה מדום היה עצמו נפני
 שאדון פירוש . נראשית מעשה תמיד יום נבל נשינו המתדש הנפלאות תדון

 יש פלאות נפלא' נראשית ימי בששת העולמות כל שנרא הקנ״ה שהוא הנפלאות
ע ננד שהוא מאין יש לניוא פלא דנר שהוא מאין ט כי הפנ  מיש יש הוא הפנ
 תמיד יום ננל מחדש שמו ונרוך הוא נרוך האדון זה מאין יש נרא והוא

שת שנתחדש מה לומר רוצה נרחשית מפשה  נכל מתדם הוא נו־אשיח ימי ננ
עת נן שאי! מה יום  מה נל ני עצמן בראשית ימי הכשת שהה הבריאה נ

פת ויוה יום נכל שנתחדש פה נראשיס ימי מנ  ויוה יום נכל היה הבריאה נ
ה המשל שלפניו ביום היה שלא מה עצמה נפצי נריאה  היה הראכין ביום נז

ט מתגלה היה ולא האור מחנלה קי  התחדשות וניהוכף הרקיע נתנצה כצי יום הי
וניתוסף נתגלתה שלישי ניוס וכן ראשון ניום היה שלא מה הרקיפ

 היה נראשית ימי מששת יוה ככל וכן כני גיוס היה שלא מה ארן התחדשות
 פרשה של מפשוטה נראשית בפרשת נמנואר נלפגיו ניום היה נלח מה מדוש

ת אתר כן כאין מי,  שלה רק נריאה חדו* שם היה לא בראשית ימי כנ
 מתחדש התחדשות אוחי נראשית נמטשה נתחדש שכנר מה דהייט נוהג נטנר.נו

ה נהשגחת תמיד יום ננל  היא שלישית הקדמה . שנייה הקדמה כאן פד הקני
ה של הכגחסו כי ופ7י זו  כמחדש הקנ׳

לפי א1ה בראשית מפכה 7תמ יוה גנל
י' מעשה ס ככנחחו כי להורות תגזיד יום נכל מחדש !'אי®’® ץי’ט ®®י ®דם נ  נ׳

 הנריאה נכיחדשוח וקשורה דנוקה נחמידות לא'® לתת אדה נכי דרכי כל כל
רגע תמצא שצא עד ולגע דנע וגנצ עח ככל ניאשית ממעשה דפלליו ונכרי כדרכיו

ד ה׳ ג ה

מפשיו וכש׳ כראשית ימי בששא שחידש י'® ™י” ®״®יי גיי®
 ממעשה לו להשפיע לנגדו יתשר^־ ̂ למס

כזוהר כמוינל לה1מלמ כראשית ק* ן׳5 ;!סוסי ;.;יך ן,ך
תעי דלתתא נעינדא מדוכק-ם קצרים עתות שהם והטתות הרגעים  דלעילא פיכדא א

 הקדמה ועל שלישית. הקדמה כאן פד נמםשי רמוזים הם כלה ניגע רנע נעת עת
ל לאינעת! ראשיו אות ננלגזל ו' נו שם ר״- ,■״,-r-i ״ הששוק רמז הש־ישית ,דנר. וה יה הם; אזתיותנמילזאן ד׳ זו־י

רך p,D0 j-.p מעה שער, ג;ל הוכלציס הרנעים ויקדש ס׳ השי יוה את א״קים ונ
אשר מלאכתו מכל שנת נו כי אוחו כשוד ליי; מי'נ כהה מתנלנל ויוש יום שכל
' שם כתוכ כ-צד מרות צירוכי י׳כ י לפשות מלת דקשה לפשוא אלקיס נרא ק

ד כמילואו לגל זכ50ו P P וי*ו י̂ו 4■■• ך\ רו לח^וד. מיזחר 1רור ̂ו הוא די בודאי כי נפשיק ותר מ שת ,, ,,
ן שהה התרף , , ן ; , אשר מלאכתו מג, שנת נו כ אמר ש {
לי למה דלפשות יתורא אלקים ברא עולה ה׳א שעמים ירד חשוב אח'כ ח' עולה
מהתוזרשות שנת בו כי להויות אלא אח־ר סק׳ו היי מסשריה שני אלו תצרף ק׳ן

י’י ®״״י® ' \ י לו ’' במפשה שהיה אחוריים בסיד הבריאה ״
היה שלא מה תדוש יום בכ, בראשית עסתתקמיש;'הממךף קיו הצרף ה׳אהריק׳ן

אחוריים שוד שהוא שלפציו ניום קודם יווד י' נ! נשם ננלליס הרגעים שנל נמצא
שבת מלאכה ומאותה הכריאה מאותה יגע ככל כי ה' עהותי נידך שאמי וזהי נ׳ה
י י  היה שלא מה חדושים פוד יחדש ■לא כי ״׳י יי׳לי ״' ייל ״"® ®®־״” יי® “'

®®''P ״-״״ -,ר״* יי® ״®י יי® יחיי® יטנ״ת .( ״ . ״ ״ p, pj, jpj ד ,וא ש קודם מ ס נ והייט אחורי
מלת נפסוק והוסיף השנייה הקדמה הגה׳ה ע׳כ

 שלישית הקדמה פל לרמז לפשות
י כתאדם ל® יזליל® השניפי מיום כי לנו להורות נ  התתתוניס פייים כני אכל ד

תפיייו למפה וכהתשררותם יפשו פצמם  יום ככל להם להשפיש למפלה כן נס י
הלמד שמוש והיינו נראסית ממפשה ך,<ר,>ר,

j ,,,, j,,,p ,,,j, רוצה העתיד סל המורה נפשות שכמלת 
 והלאה השביפי מיום ואילך שמכאן לו«ר על עמזיה ל51ןא לעמ מו5ן עע5ן 7עו נימים

ר מוסל התחתונים המולה נני טל שנעה עוד נימים ונן אכילה עת נשינא הנתיד  הדנ
״י/ =מ®  יפשו שהמה לומר רוצה לפשות י ״'=’ ®“״ ®״י ל״

 יתעוררו התחתונים מעשה ונהתשררות
 ולחדש להשסיפ לנגדם הפליוניס מפשה

 שלם כני מעשה ידי ועל בראשית מששה מפשיהס לפי תמיד יוה נפל להם
 , בראשית מפשה לחרש כמנהגו שלמו מנהג הוא ברוך הקדוש התחתוניס

פי יובן הקדמות אלו שהודענוך אחר והנה ס פנים והדוו־נ היחיד עניין הי ט פ  נ
חי שר.יה ה היו וחוה ר,יאשון שאדם פד הבריאה א  היה שלא מה אליו סנ
 הוא כראשית ממשה התחדשות שהוא ההנהגה לר.יות כי זה והוא הבריאה קודם

בלי שהיה הבריאה בהישך הוא הנה התחתונים מפשה כצפרפות ידי טל
 וירדה וננראה שנשתלשלה שד פל הנריא־ ני התחחוניס מפשה הצמרפות

 המאציל פני מאת יותר נתרתקה ירידה אחר ירידה למדריגה ממדריגה למפה
 ולי״יצר ולב״רוא להא׳ציל למפה ממפלה פניהם שפונים אתורייס נסוד הוא נרוך

 פוד ■וכל קודם נתחדש ולא נתנלה שלא מה מהם למטה מדריגות ולט׳שות
 הוא ברוך מהמאציל יותר וגתיחקו האחור״ה גתרגו לטסה המדריגיח שירדו
ד ס  להיותה בראשית מפשה התחדשות שהיא ההנהגה אכל למסה האחוריים נ
ז הקדוש להם שיחדש מסלה כלפי פגיהם שפונים התחתונים מפשה מצד י  ב
 למפלה ממטה פניהם שסוניס סוד פל הנה כראשית מטשה סונו נמדת הוא

 לייחד ונסהרה בקדושה חורתן ותלמוד מציותן ומפשה ותפילתן ננוונתן
 הסולם מדריגית עלייתן כסוד למדריגה ממדריגה למפלה ממטה הסולמות

 טשייה מדריגות פשרה מאלו ולעלות מדריכותיו בפשרה עשייה עולם לייחד
 מדריגות פשרת כאלו שד ולעלות מדריכותיו נעשרה יצירה נשלה ולייחדם

 פשרה כאלו שד ולעלות מדר/ותיו כעשרה הבריאה נפולה ולייחדס יצירה
ס ואצילות ביה שנאצילות מעלות נעשר ולייחרש נריאה מדריגות א׳ ה נ  שהוא נ׳

ראשונה בהקדמה פירשט כאשר שמו וכריך הוא ברוך ואחור פנים בהא מיוחד

ה הי הנ
 שפירשנו האחור סוד של היפוכו איט פה שפירשט הפנים סוד כי תשאלס ואל

 הוא הפנים סוד נומש פי ותראש שכלך כעיון הפגים בסוד מרד אס למפלה
ד היכך  להאציל למפה ר.פינה שטיה נתינה ר.וא האחור סוד כי האחור גו

כי סוד ואחור פניה סוד נתינות נ׳ ג"כ לו יש והנאצל ממנו למטה מדריגה  ז
 לנתינה ופניה ראש הוא שבמאציל שנייה נתינה סוד זה מצד הנה ונקנה

 שננאצל ראשינה ונתינה אחור נערך הוא נערכה שהנאצל פד שבנאצל ראשינה
 פנים יטשה שמאאור נאוסן עצמו שננאצל שנייה נתינה ופניה ראש הוא

ה שהוא מהאחור ר׳ל פנים ויפשה יחזור ומאחור אחור יטשה ופהסנים שנ  נ
 שננאצל ראשונה לכחינה ופגים ראש נתינה אותה נמסה הסונה שנמאציל שנייה

 שנמאציל שנייה נתינה נערך אחור להיות יחזור שננאצל ראשונה שנחינה עד
 יהזור שנמאציל שנייה לנתינה אחור שהוא שננאצל ראשונה בחינה אותה וכן

שפייה ספירה שכל באופן נסצמת שנה שנייה לנתינה פנים להיות  האחור ו
 נערך אחור להיות יחזור והפנים ממנו שלמפה מה נסרך פנים להיות יחזור

 יצירה נריאה אצילית בשד העילמות השתלשלות ילך וכן ממנה שלמעלה מה
 אצילות השתלשלות דהייצו זה מצד אשר שבעשייה עשייה ם!ף סד פשייה
ה מאים ונתרחקו שנשתלשלו עשייה יצירה נריאה  אחוריים נסוד כלם הם נ׳

׳ שנייה נתינה נסוד שנמאצי< שונה6ר לנתינה אשר שהוא שנייה נתינה נ
מנה



 רביעי פרק פרצופי! דו סוד שני שער
טל

כד

ך ש־ף 1יtמ שוד ולהשיסק ממגד למסה ספירה מוד להפציל למסה פונה  ניו
י אחורה כסוד יהיה ממנה שהנאצל נאופן הוא  שהנתינה האחור נשוד שניהס הי

 שהיא שלה לאחור מ-חקיג ראשונה נחינה של האחור סוד שהוא שנייה
קו יחקרנו וכן ממנה שלמשה■ הספירה  הנריאה סוף פד לאחור מאחור ויחדנ
 המדריגות לקרג לשלות למפלה ממשה ובהתקרנותש למסה ממשלה בירידתה
 שהיא שננאצל ראשונה נתינה כ׳ הפנים כהוד פניה ננד פניה נולה יתקרט

 הנאצל פני שהוא שנמאצילה שנייה ליחינה תתקרג שנה שנייה לנתינה סניס
 למשלה שוד ויתקרנ כשיפצה הנאצל שני שהוא שנמאציל שנייה נתינה כן1

כ תשלה עצמה שנים שהוא הראשונה בבחינתה  ולקרנ לשלות השניש בשוד נ׳
ק ממנה למפלה  שהוא הוא ברון המאציל פני סוד אי( מד הפנים בסוד ישלו ו

 ברוך ממנו 'פניהה מקילים וכנה הוא ברוך אלץ פניהס סונים שכלה כלם פני
 דו שהיו ותוה אדם לכריאת אה ספה סירשש לא למה פצינו קושיא ואין הוא

 בסוד שהיא הכריא: השתלשלות בסוד שנבראו באחור,משני אחור שרצופין
 נש־יקיס שהארכנו האריטת כל לט ולמה זו בהגהה כדפירשנו האחוריים
 סוד כי הקודמים לפרקים אנחנו צריכין נרחנו סל ני קושיא זה אין היךדמיה
 שהיו וחוה אדס לכריאח משה צתח מהשיק אינו זו בהגהה הנ׳נריס אחור״ס
 זה לצד טשה זה פרצופיהן היה למה מספיק אינו ונס באחור אחור מדונקין

 מהראוי היה זה בהגהה הגזכריס אחוריים סוד לטשה כי אחר לצד טשה וזה
ה פרצופיהם שני להיות  אחר פדצון לפני הוא אחד שפרצוף רק אחד לצד טפי
 להיות ראוי היה כן ומפני שאחריו לפרצין פניה הוא אחד פרטף שפ"כ

 נ ודוק אחד לצד טפיה הפרצופיה
ה ס'כ ה׳ הנ

 הפנים בהוד הוא ברוך למאציל יותר יתקרט שיפלו ומדריגה מדריגה בכל הנה
 הכשרים השוגיס שמששיהה פד האחור הוא והרחוק השנים הוא הקורנה בי

ת וטונת  בספירות פולית והסהורות הקדושות והתפלות המצות מששה מחניי
 המצוה מששה ברוחניות הקדושים פניה מתקשסת מלטת וספירת מנכות

מתטררת התתתוניס של והתפלה והתורה  תפארת את המקושסיה כשניה ו
 שקכלה התשוררותה וכפי הפניה בסוד בפניה פניה בה להשפיש בשלה

 תשאית בה משסיש p נהה שנתקששה מששיהה רוחניות וכפי מהתחתוניס
 לקנליה טקנין מי דאושידת באמרו הזוהר סליו שרמז הסוד וזהו בעלה
 נשלה תפארת נגד זרעה ושופכת ומשלכת זרשה מזרסת מלטת לומר רוצה

ה מפורר בפלה ותפארת, ד  וסוד ושלוש ברנה רצין שכש ששש בה להשפיפ ע
 מתקשפת שמלכות התחתוניה מששה צדיקיה של פוביה המפשים הה טקנין מי

הה כמטאר הפניה בשוד בה להשפיע בעלה תפארת טתשוררת ידן ופצ בהן הנ  נ
 מלכות הייני אפה לימר רוצה זכר וילדה תזריע כי אשה שוד וזהו הסמוכה

 הצדיקים ממששה הקישישין שהן שלה טקכין מי כסוד תתלה מזרעת ונשמצמת
 זכר לומר רוצה זכר וילדה כה להשפיע בעלה תפארת מתעוררת ידן שעל

 שיש שפע הפנים בשוד בשלה תפארת בה משפיע אז ני כרכה בגימסריא
די ושלום ברכה רצון  הוא והיינו זכר וילדה והיינו העוצמות בכל שתשפיע נ

 כך בהן וקפסה מהתחתונים מלכות שקילה הפניס כסי כי נפניס פניה הזיווג
 אתתקס אתקהלתחא כד הזוהר אמר הזיווג זה וסל בעלה תפארת לה ישפיע
 נישיאין כרכות כשכש ורניה פריה של המציה הראשון אדה כשקיים ר״ל לעילא

 שהה הקדושיס נזרשיתיו הזכר תפארת הקדוש הזיווג על ומרמז המורה
 ונשוקיו והנהנה מהות בששר נשרדס כמטאר התכיק נסוד גיורה ;דולה

ויחוד הדורטת כסוד יסוד שהוא הקדוש ונריתו והוד נצח שהה הקדושים
כמניאר מלכות לזונת! תפארת לה שמשגר הזיווג סיקר שלפני

ז' נגד הה נפואץ של ברכות שהז' ספירות ז' בכלל שהם בפרדס
מלשין נדכה לשין כי ויחודן זיווגן בסוד לשולה ברכה המשפיעות ספירות

 נתק״ם אז למסה המצוה הראשון אדס כשקייס לומר ורוצה והשפעה בדינה
ה  לתשארת והתש־ררה זו במטה הקדושים סניה התקששה שמלכות למעלה כן נ

ה להשפיע בעלה ך תכף כי אדו״צ וכן נ , . . _
,r .'1׳ . ״ 1 הראשין אדש של נזיווט הנרכה היה

 זפוז׳צ^עחוע^״ו־יתקיק״חוגן משרת'אום שפירש וכמו '1 וירדו שנים למפה שעלו
 ויוו;5 שיד נשוא שפשחיגיש ח1ש:ז:זנירר ;־ts ג' הכל את אתיו את קין חת ז״ל רש״י
 נשיו צ:זשלש משש: ששש עו שנים כשליו! טלרה שתאומה מלמד תה רטייה אתיה

שוו ששיא משלש נלשי :•.־.שש ונשייש שחדנוח ל;ף cש^. נולדו הנל ועם קין פה

ש׳י לשק ?:׳״י ' י י אה^?ל’" ל! ה
שינולי; נאוש! וחוש אוש וייתחלקי שיפנשדו ידי ירלי כן בשנע המלוה קייה שהוא כמו

ה הי W כי צומי רוצה אדם אל הארה הנ n b
 כיצד מיה של פנים פוד מגציס הם מיס מלעעצה שיורי ששששע נמו כי שחדש צייו

׳ מחענש שוא צ«עש
שמרוח;' עד יוחד מחענס

̂ייי י®־ י”’ ® ומנלתי ג-ש.זי יעשה ^!למחני !u ;*!״■i ונעלס מ' הוא מיס של ראשון אות כי ®יי• '
ח מ ש- ם ק צם ה ק מ  K ג)ות ו

 היינו י של ונעלמה י הוה מיס של שיעלו מה ?ל עונים ומעשיש סמצוש כן המו
 מססר b\0 י' משר מסער הוא ז״ד ו״ל יצילס sעשייר מדיינית ד השזלם כמדלינית

? י”־'י -י“’® ייזי’ ייייגי-־' ®?יי® ' ' נעלמס כן גס מים של אחרונה מ' פשר י
ס סוד ס סגל ם מ שמלת נמצא מ נ  פ

צ מקשע או;צירה ניצירה עשייה מדציגח שמיות־ ד מים דהיינו מיס ו  וכגון מיס ע
 וטאוסן פצמה מין מאותה מגלים שהמים עשייה גשמות מהחענות שתמצה עד המצוה
̂:י® יי״נ"® נקישי״' ותעהר  מול שציס מל סניה מיס פצסן הנים '’ל®®®" '
״ pi יצירה אור כשיעור ספציית מצוכ ממנה 1~וו ifc ,k ג, ״ לצב ר אדם אל האדם לנ כן מיס שני
 האדם חן ליודעי כידוע מלנות הוא הנריאה עוצה או ננייא־ יצירה עוד לייחד

 באשר העליון אדם ■שהוא תפארת הייט יוח־-יית נמדריגת שהיא עי המצוה מקשעת
י «'״ג® יק גייא® אלסיס יי׳ וינו במאמר למעלה סירשט ®"גי''’ ״'

־ ! » P  rp i
 התחתת אדם הות אדם אל זה שלשני ;שיעור המצוה א!תה יוחגיית מקשעת למעלה

̂ששת ונ׳ש נ־ה אצילות אור סול מיס שמגלין מיס כמו לומר וחצה נאותה ש:יה ימ
 P כמו נעלצנן סצים מאותן מיס פצי נמראית השמש תוי כשיכה נוה כמשל מצוה

ר * תא" %^ה צ ומאותה מציה מאותה מלכות דהייט צנ ^ ש
 של כעצסה פצים ומאותה מציה של מין ניו,!, מר,ישעיה ועיה שר

תפאר* מהתחתונים שקנלה מטת נה צהששיע נעצה שארת
ה משפיע בעלה יייק יציי* שעולה שוע!  תחזור שהיא כדי נ

®ljf° הי התחתון צאדש ותשפיע  אל שאמד ״
א אדם pj;];,״ ׳,חר !שוד ומןש- ור,ת1 ^ ש ל התחתון אדם א״ תאן ר

שלשני
 ניוחר מאירה מצכוח

 תשאר׳ שמתעוררת עד
ה משפיע בעלה P'” יצייה שעולם נאוש! נשנים נמניאר  תחזור שהיא כדי נ
 כמצוס ומגיע ציוחני מגשמי המצות ומעמר
צמעצם

®pr יחיק ..... . -..........- ------ , , - .
ט:: אותה ח לקבל־ אצילות יוחנייח נשוי !טהרתה ניי  פנים הזיווג פגיין וזהו שנ
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̂®י״  העליונים יתעוררו מצוותן במעשה י®’® ®יי '‘יי ®״'

אד־ כי בהן להשפיע ''ששע״י־יר״^,; להששיע ‘כעיט־^״רם  הוא הנושני ה
משיים בעולה התחתון בפולס למפה הנהיה ע־נ :ה־עולמום

 ניארט כאשר למעלה שרשה ונשמתו
 שלשצם כמו הוא הטפני שאדס פד עוד יתבאר וכאשר שנה מאה בן בהקדמת
 מיצירה ליצירה מעשייה למדריגה ממדריגה למעלה ממפה ופוצה המשתלשל

 בשרפיש בטונתו ולזווג לייחד מלכות סד השניה בסוד לאצילות מכריאה לבריאה
ה. העליוניס  בעלה תסארת תפארת את מלכות התפירחת כסוד בפניה פני

 מבריכה להשפיע ביה העליון ממקור רצון שבע ששע להמשיך הפניה בסוד
 מזוםני לזה וראייה גדותה נל על הי ברכת מלאים העילמית לכל ב׳ה העליונה

שעחז אמר ׳■:ודא ד' לשונו וזה  סלקא ישראל כנשא נעלפא זכאין דאשליאו נ
 בש־עתא פירוש המאמר פ״כ נהירין ואצשהא קיישא ממלכא מתברכא שנץ ריחין

נ נעל׳מא זכ׳אין דאה״ניאו  שהצדיקים החחחץ בפילה הזכיות נשמארנין ר'
ס  פצים ה בשוד למעלה ממשה הפילמות ילזווג ליחד העיביש נמעשיהס מתטררי

עולמות ויתוד קשור .על בחתניותש רומזים טוביה והמעשיס המצוח סוד אשר
ד פצים שנקראת מלטת אז פנים ע

k«k«K
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• שםש:,א על כנשל'הראל ־שראש טח ״' ( י :»
ה מעש! ברוחנית !פ. מתעששח י!ששאיחנעצכ ;1הש רוקנצת וש!ח

ריח ,ומעלת סוביס ומעשים הגה־כ ע׳נ :פנא ישיא;

 מל
מאשצח

 מתעידייש התזתי; אד: ש; מעשיו רי, ושלום ממטה המדריגות לייתר הקדושה בטולתס
 שוי: תתקשעז ששלשות גאוש! למעל: כויווג שעולים עד הפנים כסוד למעלה

^ פניס לייתר הקדושים במדריטת  לקבליה ניקב•[ מי יאישידת תחזיניכ נמעש: נפני
, ,ע,6 , ם ש:,א , ;^ ^ ״. ד־ גגדשניש: ש,

להתעורר בהן עצמה וקשעה סהתתתוציה
ע נזצמן פצים אותן כפי בעלה תפארת פי ז מו  שעישץ העלוה כפי לומד רוצה ב

־ משפיע מין ומאותה מתקשעת מלכות כעלמה מין מאות־ התחתונים  הקב״ה ג
לב כן לפניה הפניה כמים נאמרו שהע׳ה רמז זה וטל נעלה תפארת שהוא

מטת
סוב .

 בסוד בעלה לתפא־ש סניה בקישוטי
 שאמר וזהו ומהיר קדוש שפע בה ,להששיע לקבליה דאושידת טקיין מי

כא כי כז שפע שמקבלת ר׳ל קידישא מ׳סלכא מח׳ ר  שנקרא בעלה מתפארת נ
 סניה השפע אור בקבלתה י מאדין שניה שאז ר׳ל נהירין ואנשיהא קדיש מלך

 האור משפעת היא כי מאירין הס העולמות כל של השניה כ; וכן פנים אל
ס נשעחא אמר יוחאי בן שמעון ר' מהזוהר ראייה יעיד העולמות לכל קני  ד

חי מתעשר פ ע  לכלא דעמיקא מאתר מלעילא מתעער ומתתא לעילא מחעע־ נ
 פר ומחחא מלעילא חיץ אאוהף כדין דצדיקייא ננשמחהון נמה מחתא מתעער

ס בשיעתא ופירוש לענ״ניט המצעדך לשינו כאן קנ׳ חי מת׳עער ד עי ע  ר׳ל נ
 קצוות גששה ומתעשר מתעאר תפארת שהוא הוא כחך שהקדוש בשעה
 צפי׳לא מת׳׳עפר להתפאר פשרות הה כלה כי תפארת עשרת נקראיה ,שהה

 הם קטית ו' שהה הזכר כהוד תפארת שמציאות הוא ׳ד־ע פירוש .ועת׳חא
 נקרא והוא מובחר גמציאית גדול נהעלה .וכינה חכמה כחר כסיד נמלאיש

 יתבאר וכאשר בהגהה למעלה מזה ׳ קצת שפירשנו כמי הנעלה תפארת בכלל
ר הבאיה כשעדים עוד ש'  הזכר סיר שהוא צתשארת שנין מציאות יש יעוד נ

ה  ונתגלה שנתשעע כשוד ההנהגה לטרך מקומו על נאצילותו קצוות ׳1 סז
טד העילמות להנהיג  הנשירה בשוד הנקבש נסור קצוות צו' שלישי מציאות יש ו
 שתאא־ת עד תשארת הזכר שכשיר קצוות ו' מן מתגלים יותר שהם והכניץ

 לשי והנה ואשתו זוט בת שהיא מלכות עיי ר׳ל ידה על כחו מגלה הזכר סיד
 ן׳ נשול אליטתו שנתגלה במקומי תפארת מאמר של פירושו יהיה זו הקדמה

כ מתשאר אז שלו קליות ט׳ מתפאר כשהוא קצוות  הנעלמות עשרות ט׳ ג'
תי בסוד הנעלם תפארת בסיד שזה ה חכמה כ  ג׳ מאלו אחח בכל כי נינ

 נעלמות קטית ו' מובאר נמליאוא הזכר סיד תפארת סיד כה ימלא ספירות
עז נעלמות הש בנינה לחכירו פקוד שאחד פד חכ יותר נכתר נעלמות יותר נ

נעלמות



 רביעי פרק פרצופח דו סוד שני שער
טל

מנאר נאמר גגלמוס ד ׳ ד הנאיס נפתרים כתנ״ן מ ס׳  מססאר וכשי}סארת ג
מח נאלו ממתאר הוא או מקומו תל שלו תסרוח נוי  למתלה פהס תליונווז תס

 הקדוש נשרדס מניינו סוד כמנואר מלמתלה שמקנל מחנים מתלות נסוד תמט
ה כשוד נמלנוח קצוות ו' שהם ממנו למסה שהם מסרות גו' מתפאר ונס  הנקנ

 לסי׳לא מתפ׳סר ואמר פסרות אלו נכל מתפאר הוא ניצד ואויל ומסרם
 ממקום מלמסלה שמקנל בסמרות מתפאר סירוש , דכ׳לא דפ״מיקא תא״סר
 חכמה כמר ראשונות נ' דהיינו ראתה לא סין לכל הנסתר והנפלס הסמוק

תא מ״מצאנה ממוק סמוק הנפלם סולם שהם נינה ססרמת׳ ה מת׳ מ  כנשמ׳תהון נ׳
ה שפיר ואחא ניחא דנשלמא פירוש .דצדי״ק״א מ  מתפאר שתפארת דקאמרת נ

 נפלמיסוהמה ויותר ממנו למפלה שהם מפני קאמרת שפיר שלמפלה נספרות
 שתפארת שאמרתי נמה אנל ונ׳ש כ״ה אותו ומפארין נו משפיפיס והס מקורו

כ מתפאר  יש והתפארות שנח מה כמלכות קצוות ו' שתם מסת של נספרות נ׳
 אותה שמייפה נמה אותה מפאר הוא אדרנא להיפך מצינו שתר׳ ממנה צו

ה שמשסיס נשפס  ומפני אליה יצפרך לא והוא שפסו לקנל אליו צריכה והיא נ
 מאתר דהיינו שפיר דלפילא נספרות שמתפאר נשלמא לפצמו הוא שואל «ה

א׳ אלא כדפירשנו דכלא דסמיקא מ כ שמתפאר דאמרית נ  של קצוות נו' נ'
מתיז מתפאר נמאי קשיא מתתא דהיינו מפה  פירוש דצדיק״א ננשמתהון ו

 הצדיקים מסשה נרותנ״ת שכה קצוות ו' פגי פניה מתקשסת מלכות כי להיות
הן סניה ומייפה כהן מתפארח שהיא הפנים נסוד למפלה ממסה הפוליס  נ
 לאמור נמלת תפארת לפני הצדיקים מפשה נוקנין מי נסוד סוג ריח להניא

ם ריח חסידים ריח צדיקים ריח נרכו אשר השדה כריח נגי ריח ראה רי  כו
כ תפארת מתפאר זה מצד מפשה אנשי ופוניס הנונים ריח  מפרות נו׳ נ'

 תפארת מפרת נקראת היא ואז נפלת ספרת חיל אשת היא ואז סנמלכות
להתפאר פפרת לו שהיא מפני סראל‘

ה ־־ לו שהולידה מצד נ ״ ״' י''  ומלסח מפשאיח אצילוהיס יש,אל של הנשמות צי׳
תשארת לה' אלק־כם לה' אתה נניס נפניין הגיצ° כשרים ססידים

הנה׳ה ע׳כ ;מלכות אצקיכה לו שיש האיש נמו נזה כמשל .מפשה
חכמים תלמידי צדיקים כשרים נניס

ה ומתפאר כיותר אשתו אוהכ ס לו שהולידה נ  נדלה והיא והגונים כשרים נני
 כי הרוחניית נפניין הוא זה וכפניין סונים ונמפשים כתורה מנפוריהס אותם
 פוסקים למסה וכשהם ומלכות מפארת מזיווג אצילות הקדושות שהנשמות מצד

 הפנים כסוד כשרשן למפלה רוחנייתס יתפוררו סונים ונמסשים ונמצות כתורה
 כדפירשנו גדלתי אשר גדולי ראה לומר פקנין מי נסוד נהן מלכות להחקשס

 ומתפאר מתפסר כשתפארת ואז ר״ל ומת׳תא מפי׳לא חי׳ין את׳וסף ונד׳ין
 ולכל הצדדין מכל נשפס והנרכה הח״ס שפס אז מסרות אלו כל ומקנל

 הסולמות לכל ורצון חיים מלך פני נאור כי ותחתונים פליונים הסולמות
 הפנים נסוד סונים ומסשים קישוסי התפוררות ילכו כי ותחתונים פליונים
ס «ד לפנים ספגיס ה א׳  חיים רצון שנס נרכה שפס להשפיס שמו וכרוך נ׳
 ■ רודפת השכינה כי גנוה צורך נתחתוניס שכינה סוד וזהו הסולמות [נל ושלום
 כסוד היא וסונתה רצון שנס שפס תקנל היא ידו פל ני למסה הצדיק אמר
 כמו חלנה תתרנה כי להניק רוצם הפרה יותר לינק רוצה שהסגל ממה יותר

p הקולמוס כת וכשל מספר רנו רנות ראיות ים וסוד שכינה שפע תתרנה 
 מה וליישנ פגים ננד פנים זיווג סניין מהות השכל אל ליישנ נזה לט ודי

ט כהונן הכל פלה והנה לפילא אתקס לתתא אתקם ונד הזוהר תאמר  נידי
 פולס של כנשוט נשנכות סודות נינה אמרי ולהשכיל להנין השכל אל קרונ

ר נאיזה שגנט ח׳ו ואם ה כיוצא וסל נסדיט יכפר האל דנ  נאהכתה נאמר נז
ט כאלו נרצה יהיה ה' ולפני תמיד תשגה  חי ואל תמיד סולת קרנן הקרנ

:הפרק נשלם ונזה • והפומד הנצחי נפולם יתן סלקינו

( ל ר י פ ש י מ פרק לנאר ראינו ח ה נ  החכמה מסודות אחד. סוד סוד ז
 הסולה הכלל הנה כי זה והוא הסוירות אצילות למניין הנוגס

ם שפירשנו מה מכל  הסירות פשר כי וישנים חדשים נפניין הקודמים נפרקי
 הראשון אדם נוף וננרא שנתחדש כמו נתחדשו ולא ננראו ולא נאצלו סס

היא זו אציליתן כן אס ולומר לחלוק דין לנפל פה פתחון יש סדיין הנה

 שגאצלו ואחר נמציאות היו לא זמן שנאוחו שנאצלו קודם מה זמן שהיה חדושן
 נתחדשו הם גס כן ואם ושלים חם היו שלא זמן יש כן ואם נמציאות היו
 כי וישנים חדשים נפנין שפירשנו הפירוש נתיישנ שלא די לא והנה ושלום חס
 פצומה קושייא שניחוסף אלא הראשין אדם כמו שנתחדשו חדשים הס גס

 איט והאלקות אלקות פצם הס שהספירות אחרי כי אלקית נקנלה וחזקה
 נשל כלתי נצחי קדמון הוא אלא זמן נלתי נזמן ימצא ולא הזמן תחת נופל

 שהאלקות לומר יתכן איך רן ואס הזמן את והיווה המציא והוא תכלית
 ח״ו היה לא אצילותי וקודם היה אצילות שאחר חדושו אצילותו שהרי נאצל

 אצילותן כי עצנ!ן כפרך לא הננראים נסרך הוא אצילותן כי דין לנפל ונשיג
 פל הננראיס ושיונהנו מאורן הננראים שיהנו רדי לננראיס להתגלות כדי הוא
 אור נהיר אור פז ויתר שאת יתר אצילות! קודם היו פצמן כפרך אכל ידן

 אורן מזיו ליהנות לננראים נאפשר היה לא אירן חוזק שלגודל פד חזק
 הרואים סינים ראות לחולשת שיקרה כמו הגדול אורן ידי סל ולהתנהג

 ולא הפינים יחשכו שנודאי נצהרייס אור נחוזק כשהוא השמש נלגל נתפוח
ני אינו לראות יכולים שאינם מה נודאי שזה לראות יוכלו ת מי  העדר סנ

 לו שאין שנפינים הראית כח חסרון חולשת למכת רק השמש אור וחסרון
 נרוך כאצילות היא רן כמו ויפיה נסהרתה שמש של אורה חוזק לקנל כח

 מהשגחן וחשוך חלוש השכל שפין פד חזק כך כל אורן היו אצילות! קודם הוא
 ירידת נפוד נאצל אל ומנאצל נאצל אל ממאציל אורן שצמצמו הוא ואצילות!

ז ו הי מ לננראיס שיושגו נדי המדריגות הג נז
הנה אוין מזיו הננראים ייהנו אורן ,ש5כצ,< הוד

yg זה מפני שלא ולהנין להשכיל נוכל מזה
 אורו מציאות להשיג יכולים הייט שלא

 המשל אצילותן קודם הספירות מציאות ושלום חס נכחיש אצילותן קודם החזק
 פיניו ראוח כח חלוש פוף מין שהוא מוי׳ז פלסד׳ר נל״א הנקרא הפסלף נזה

 מנושס אור לו שהיא הלננה לאור כלילה רק מפופף ואינו השמש אור לראות
 מימיו נפצס השמש אור ראה לא הסוף זה והנה נאורה מתהנה מחוק אור
השמש אור כח וצמצום השמש אור התפשסוח שהוא הלננה אור ראה רק

ה  ידוע הוא והנה נלננה לומר רוצה נ
 אוד ראה שלא מפני לא הפוף זה כי

אור שאין לומר יכחיש מימיו השמש כשמש חשוח כשנא דהיינו השמש אור הוא
אותו ראה שלא מפגי נמציאות השמש ויפפשס השמש אור נה יכה הלננה פשוח נגד
לאור שיש נעצמו ישפר אדרנא אלא הח״ש מאוד להאיר הלננה פני ופחלהנ נה

י י־״־־ השמש נאור ״יי׳ שלחוזק פד מאד חזק מציאות השמש = ל״'״® נ
ולא נו ולראות לקנלו יוכל לא מציאומו 9 ה;ה כ ע

ס לעוף יוכל  והוא כלילה לפוף הפוף הוכרח זה ומפני מציאותו חוזק מצד ניו
 כמו אור חוזק גידל מראה שאיט נלכנה המתפשט השמש אור נצמצוס נהנה
 מציאות נכחיש שלא הספירות כאצילות הוא כן כמו סצמה נשמט שהוא

 אדרנא אלא שכלינו כהשגת אותן השגנו שלא מפני אצילותן קודם הספירות
 כרוך א״ס אור כלן היו כי מאד חזק מציאות אצילוחן קודם לספירות שיש
 אורן מציאות שלחוזק פד סולמות כל מלא תכלית אין ופד סוף אין סד הוא

 לננראיו להסיג וכדי החזק מאורן וליהנות להשיג יכולין היינו לא והחזק הגדול
t שהאצילות כאופן אצילותו האציל מנושס אור מתוק אור מאורו שיהט דדי p 

 סוד אורו וצמצם ופלול פילה כסוד החזק אורו שצמצם נמה החזק אורו צמצום
 למדריגה ממדריגה וירדו לסשייה ומיצירה ליצירה ומנריאה לנריאה מאצילות

 כאופן לננראים מכושם אור מחוק אור אוין שהיה סד השתלשלות נדרך
 הספירות נפצמות ר״ל דידהו לנני כי מזה לנו מנואר הנס מהן ליהטת שיוכלו

 אנל חזק יותר מקודם שהיה הגדול אורן צמצמו האורות כי חדוש אין נ״ה
 האור ורואים משיגי! שאנחנו מה חדוש איכא הננראיס לגני ר׳ל דידן לנכי
 ישנים האצילות פל לומר שפיר שייך וא'כ מקודם להשיג יסלים היינו שלא מה

 הגדול אורו צמצום הוא האצילות כי כשפס ראשון נסרק שפירשנו פתיקץ זקנים
ת הוא והצמצום נ״ה  ומהאל המפואר השפר נשלם והנה • לנכראים הגלוי סינ

ה ומחילו סליחה נשאל הוא נרוך כפי  שהארכנד מה הפרס ופל הכלל פל ו
ם לשוניט ספנית פני : וכיר״א ואמן אמן ונאחוריהס הנוראים נ



הראשון פרק עשייה יצירה בריאה אצילות סוד שלישי שער כ

הטעמים אגרתשפע
 זיו מלאים חונים כחנה מול מחנה
 יבחשוהו כי נאמנה וידעתי שונים בפניט

 והשונים הלומדים יחפשיהו כםכמינים
 כי הרבנים עם והבחורים התלמידים

 ולא בו יבאו צדיקים נעמנים נטעי כלה
 חושו עושו . הבנים עם .הקטנים

 אל תתנו לבנים ותוכן . הקונים אתם
 וכסף מלבגיכם תנרעו ולא .אונים אין

 הקדמה כאן עד , בידכם קחו משנה
; הטעמים אגרת המחבר של רא׳טונה

ה מ״ול מוזנה  מח׳נה פירוש . חו״ניס מח׳נ
 מחנה מול ספירות פשר שהם האלילות

 כנגד זה כי חונים נריאה סולמות שהם כסאות פשר
 ונבראו נשתלשלו בריאה של סולמות פשר כי זה

 פולמות פשר וכן פשר כנגד פשר ספירות מפשר
 מול מלאכים של וכתות מחטת פשר שנה ילירה של

 פולמות פשר כי בריאה שבפילמות מחנות פשר
 כננד פשר שבבריאה פוצמות מפשר נשתלשלו שביצירה

 מחנות פשר שהס שנפש״ה עולמות פשר וכן פשר
 מתנות עשר מול בראשית נמפשה הנכלליס נלנלים

 ונפשו נשתלשלו שבעשייה עולמות פשר ני שביצירה
 מחנה והיינו כננדפשר פשר שביצירה עולמות מפשר

 ר׳ל . שונ׳ים בפ״נים ז״יו מלאיים :מחנה מול
 בריאה אצילות שהם עליהם שרמז מחנות ד' אלו

 משתנית בנחיטת ואור וזוהר זיו מלאים פש״ה יצירה
 וחשיבות נמדריגת אינו עשייה פולם שהאור ידוע כי

 אינו יצירה סולם אור מדריגת וכן יצירה עולם אור
ק הבריאה עולם אור וחשיבות במדריגת  מדריגת ו

 פולס אור וחשיבות במדרינת אינו הבריאה עולם איר
 וכאשר משם ׳עויין הראשון נשפר כמבואר אצילות
 פ׳י נאמ׳נה ויד׳פתי : הזה בשער עוד יחכאר

 האגרת משבח המחבר פירוש • כמפ׳מוניס יניןש׳והו
ה ני באמת ידעתי ואמר הספמים  יהיה הספר ז

 הספר זה אחרי שיבקשו עד ישראל לכל ומקובל מרוצה
 יחסש׳והו ומסמון: חפורה אחר ומחפשים שמבקשים נמו

 הרב׳נים. פ״ם הנחורי׳ס החלמ׳־דים והש:'ניה הלו׳מדים
 ושונים הלומדים נס והשונים נמרא הלומדים פירוש
 פירוש . הרבנים פם הבחורים התלמידים ; משנה

 לימים וצפירים בחיריס פדיין שהם התלמידים נס
ה הויגלו וצא אלה״ת קבלה פדיין למדו שלא ופנים  נ

 לשמוס לרכניס שילכו פירוש .הרנטס עם יגקשוהו
פי כל״ה כיי . הקנלה אמת״ת אמת תורת מהם ס׳ ם נ  זה כל פירוש .נפמגי׳

 נסיסות שנקראים הקדושות הספירות שהם הנעימים מהנפיפית ידבר הספר
 יי ויפפ ופפניין כנסיפות קוצן ושלום תס נהם שקוצץ מי פל שאמרו פפנ״ן
 וגם לפולמות הקודמים הספירות נשיפות שפירושו מקלס בפדן גן אלקים

 נצר ונו' צדיקים כלס ועמך כפניין נס־סות כן נס שנקראו ישראל סל ידבר
 בשכלם שלמיה שהם לומר רוצה נו יבאו צדיקים כן ומפני להתפאר מספי
 קסניס לא אבל חכמת פנין להבין שיוכלו זה לכלל שכלם שהגיס כשנים ונאו

ס «ס תם חו׳שו פו״שו : הקבלה עמקות להבין שבל עדיין להם שאין נני  א׳
 פשו זאת הספר י זה הקונים אתם פירוש • תת׳נו לב״נים וחויכן הקו״ניס

 כסף לנגיס שתי הסתות על ומזוקק צרוף לבן כהף מתבונת ליחן ותמהרו חושו
 אונים כלחם נהישע הוא פסוק • או׳ניס איין א׳ל :שנים מיעוס רוב ט

 ולא יפחות לא פנים כל פל אבל משובח זה הרי כסף שח• פל והמוסיף להם
 .כסף פירוש . ביד״כם ק״חו מש׳נה נ״םף כ״ן פ״ל : כסף לבנים משתי יגרע

' : הספר בפד חתנו פסל

טל
י נ ו ן ל י ת  שפירשנו המאמר סיף והוא זוהר ב

 הוא ואחד אחד הוא פשר שער בסתיחח
י פשר ז  אזלין אינין ספירין פשר ואלין לשונו ו

 הוא ואנת בינוני וחד קציר וחד אריך חד כסדרין
 ולא לפילא לא לך דאנהיג מאן וליח לון דאנהיג
 דמנייהו לקין תקינת לנושין פסרין מכל ולא לפתא
 לון תקינת גופין ובמה אנשא לבני נשמהין סרחין

 ואקריאו הון פלי דמכסיין לבושי! לגני גופא דאקרין
 דרועא גבורה ימינא דרופא חסד דא בתיקונם
 ויסוד שוקין תרין והוד נצח גופא ססארח שמאלא
ח אות דמפא סיומא ה הוא ומלכות קודש נרי  הס
 מחשכה איהו חכמה מוחא לה קרינן פה שבסל תורה
תרין ופל מנין הלב אסמר וביה לבא נינה מלגאו

הפפמיס אגרת של שנייה הקדמה

 הספר הוא טוב כי ראו אתם הדור
 גטטריאית האיכות ורב הכמות קטון

 בית היא העליונה לחבטה ופרפראות
 מלא תעשיר היא יי ברכת מלא אל
 מעדני מטעמי בטעמים גדותיו כל על

 הנה ספר אמרי הנותן עליון מלך
 יי לכבוד משרים לדבר רעיוני הערוני
 המתוקים הטעמים בעניין לדרים יתבייך

:מטעמים ומכל מדבש

ר אלקינו ליי' הנסחרות כתיב אלין ח  איהו פילאה נ
 אחרית מראשית מגיר אתמר וסליה מלכות כתר

ד איהו מלגאו דחפלה קרקסתא ואיהו  וא׳ו היא י׳ו
 נדרומוי דאילנא שקיו איהו אצילות אורח דאיהו היא

 שקיו נההוא ואתרבי לאילנא דאשקי כמיא ופנפוי
 לא והגה .לעניינינו המצפרך המאמר לשון ע"כ

 שהם קישיות ב' ורק אך וספיקות בקושיות נאריך
מי אחר כי אלו והס נפינינו גדולים  הנביא אליהו שנ

 הוא דאנח עלמין רכון במאמר לשונו סיום זיל
 מאן כל ואמר ראשון נסרק ראשון נשער שפירשנו
 כאלו ליה אחחשיב פשר מאלין מחבריה חד דאסריש

 כפירות של אחדותם פל להורות כדי בך אפריש
 איך קשה ין ואס שס כדסירשנו השוה באחדות שהס

 וחד אריך חד ויאמר דבור בדי בתוך אליר\ יחזור
 שסירשט והגס ושנויים הפכיים שהס בינוני וחד קציר

 היא אחת ונבח מכלם כלולה אחת כל כי למפלה
 רק כלל ניניהם הנדל ואין הפפולוח כל סופלח
 מתראה אינה הספירה כזאת שמסראה שמה בעניין

 בסוד ספירות לפשר נתחלקו פפולתן נלוי חלוקי החראות ולפי הכפירה בזאח
 באריכות אותם תיאר למה קשה זה כל פס ראשון נשפר כמבואר ועלול פילה

 ומגכילו מקיפו והמקום כמקום מונס שהוא בנשס ש״ך שיה ונבינונ׳ ובקצור
 שייך איך ומגנילו מקיפו מקום שאין הרוחניות אבל ונבינוגי ינקוצר באורך

 תקינת לכושין שאמר נזה אליהו רצה מה ב׳ פסק .בינוני קוצר חורך לומר
 להאיר והגה .בזה כוינחו מאי ליפת שיש תקינת נופין וכמה ואמר וחזר להון

 הראשונה הקדמה .הקדמות ג' לך להקדים אנחנו צריכין הזה כמאמי עיניך
 הראשונה מנקודה הוא ברוך פוף מאין ונבראו שנאצלו הפולמות שכל ידוע הוא
ד' וירדו ונבראו נשתלשלו אחרונה נקודה פד  יןירה בריאה אצילות מדריגות נ

 אפרש שכלך ועיון בהשנחך חכשל ולא דרכך לנפח חצך למען וכנה סשייה.
 כריאה של הלשין פנין ופירוש אצילוח של הלשון סניין פירוש דבר כל קודם לך

 אותם שפירש כמו סש־יה של הלשון פנין ופירוש יצירת של הלשון פנין וסייוש
 כאופן משלי־ ביאור והרחבת חוספוח מעש פס החיים בצרור נשמסו ורבי מורי

אה אצ׳ילוח לשונות הד׳ שיובנו רי׳ . ובנם מכונס וסל כורייס סל טש״ית יצי״רה נ
נ׳ הוא והפנין ונו' סליך אשר הרוח מן ואצלתי מלשון הוא אצילות לשין והנה

ט משה מנבואת ע שנתפשפו הגדול הצטר היה שהוא פד זקנים לשבפיס הנבואה נשפע היה ממש ופכחו נבואתו צנור מהשספח ממש השלום סליו רני מ  מ
חוטפות אין וכן השני הנר בהדלקת דבר חסר הראשין הנר ואין מנר נר כמדליק אלא דגר חכר היה לא השלום סליו והוא זקנים לס' גנוחה צטרי ס'

ברוך ספירותיו ובאצילות הוא ברוך סוף באין הפנין כן דבר נשוס הנר נשתנה ולא פתה כתו אז וככחו השני נר שהדליק לאחר הראשין לנר אור ויתרון
 ברוף שאורו כמו כי והסהור הקדוש האצילות בתאציל אור ותוספות יתרון ואין והפהור הקלוש האצילות שהאציל לאחר הגדול מאורו דבר חסר לא הוא
א ס סוף אין נקרא מ הקדוש אצילותו שתאציל לאחר סוף אין נקרא הוא ברוך אורו כן כמו להשיבו סיף שאין מפני והשהור הקדוש אצילותו שהאציל קו־

ח נאמר זה ואש ושלום חם שטי שוס ני ימצא לא שניתי לא יי' אני שנאמר ובפניו להשינו סוף שאין מפני והסהור ח סי ס ק מכל שטי בהס שאין נ ש
ף באין ק שנאמר  נדפירשע ומתגלה מחסבפ שכחו הוא האצילות עניין אר.;ם האצילות לאחר ולא אצילות קודם לא חיו שטי שוס גו שאין הוא ברוך מ

י אצילות לשין וזהו ומתגלה שמחסשח הוא בחך פצמיתו כת הוא רק ושלום חם לסצמוחו חון אחר דבר ואינו השג׳ משפר ה' נפרק פניינו סוד ז נ  נ
 ומקושרים מדונק־ס והמה ממנו והמחגלים המחסבפיס הוא כריך כחוחיו ולהיוחס אמון אצלו ואהיה כמו לו וקרוב אצלו סמוך לשון שפירושו אצל מלשון

ה סוף אין במקורם ואדיקוחס קורנחם לגודל ק מפני בנשמה האדוקים הנשמה נחות וכמו בגחלת הקשורה כשלהבת הוא כרוך נעצמוחו ואצלו פמו  כ׳
שהוא כאצילות הוא ק כמו לפצמותו הוא קרוב שאותו לעצמו קרוב אדם משל נדרך שאומרים כמו וקרוב אצל לשון שהוא דאצילות ספירות י' נקראו

שנראה סליהם רוחו את ״' ׳חן כי נביאים ה׳ עם כל ■חן ומי השלום פליו רנינו משה שאמד הפסוק יובן ונזה הזא ברוך לעצמותו הוא וקרוב אצל לשון
י עין וצרח קנאה פסוק של מפשוסו נ ד  לומר. רוצה סליהם משלו רוחו את יי׳ יתן ני יקהו לא משלי ורק אך נביאים בלס שיהיו יחן מי אמר כאלו נ

 נכי פל שמונח לגר שעה נאותה דומה ממה למה איז״ל שהרי גדולה וקנאה סין צרח ודאי וזה שלי מנבואה יקחו ולא עליהם משלו ננואהו רוח יי' יחן
מה היפך שהוא עוד1 כלום חסר איט הוא שהרי משלו פליהם רוחו אח יי׳ יחן כי אמר למה כן ואם כלום חפר אורה ואין ממנה מדליקין והבל פטרה
אמר שהרי קנאה לו שיש משמע דססוק וככיסא קנאה שוס ני אין שהרי מקנא אתה בשבילי ריל לי אהה המקנא שאמר דפכוק ברישא ליהושע שאמר

ה רבא7ר. כי היסב יתיישב דרכינו נסי אבל עליהם רוחו את ״' ׳חן ני א עניותטתו ורוש חסידותו נודל לט הורה מרכ׳ ח שאצילות להיות ני זה ו
ה מנבואת הי' נבואתם  כת מנלה היה שהיא פד מרס׳ה בנבואת ואצלו לו כמוך הגדול נצגור ודכוקיס קשורים היו ננואהם צינורי ששנעיס כד מרע׳
ה כי וחפארחו וחרלחו כבידו היא נבואתס זה שמצד מרע״ה נבואת פצחת הוא נבואתה כצמית שבל ידם פל ננואחו חכם כמו ידם פל נבואתו חתננ

ה' פס כל יחן מי שנווחנוהו נמדל מרעיה אמר זה מפני והלמידו מכרנו הון מתקנא אדם בכל ארז״ל נו וכיוצא זה שכל תלמידו פ׳י הבמהו שמתגלה
לומר צריך ואי! סשיפא עסה שמחגנאים הנביאים אלו על כי קנאה לי אין הבי ואפילו נביאים ה' עש כל שיהיו ■אן ומי הלואי לומר ריצה נניאיס

ידנוקיס שמיכיס והם אצלם נבואתי ומקור נהה נאצל נבואתי ואצילית בהם משפיע אני שהרי ותפארתי וההלתי כבודי הס אדרכא כי כליהם קנאת לי שאין
אצלי '



 ראשוז פרק אב^׳ע סוד שלישי שער
טל

ט^ת' מקור מנלה שאני סד אצלי ד שהם ידם סל נ ו  חש!כ גחלמיד וחהלשי מ
 שייך לא כן מסני אשר רנו סכמת שמגלה צרכו וספארח וחהלה כדוד ;!הוא
 אפילו אלא אצלי שהה צהס נשפע נכואח׳ מצמר כי כלל קנאה זה בסנין
 נכואחי כמקור ודנוקים מקישרים יהיו ולא סליהם גכואהו רוח אס ה' שיסן

 ודכויויס מקושרים לי וסמוך אצלי יהיו שלא מפני ידם על נכואתי ׳סגלה ולא
 נכואוח נקראו כן ומפני סליהם יז׳ו קנאה לי יהיה לא הכי אפילו שלי כצמר

 שנסים ויחןעל עליו אשר הרוח מן ויאצל שנאמר כסנין אצילות כלשון זקנים ע'
 היו כי מרס״ה ננואס אצל וקרוב סמוך היו נבואתס כח כי ונו' הזקנים איש

 הנבואה מקור היה שהוא סד משה נבואת במקור נבואתם נכח מקושרים
 פאדיקות נו ודנוקיה אדוקים והיו מרס׳ה נבואת טצנעת הוא וננואתס לנבואתם
ך, אור נניצון הלכנה פני אור ודביקות ה, הנ

״ ״ " השמש אוב עצמה הוא הלבנה איר כי ירינו =־׳'י י
ורק אן מעצמה כלל איר לה אין כלננה כי ^״יוייי יייוי^י ^יי ®י״ייא
 מכה הלבנה שני נגר השמש בני אור כשינא אור שהכל עד במקורו ואצלו לו סמוך
 אורה בה ומאיר הלבנה בשני השמש פ:י אוי ק כמי הסמוכה נהגה,־. כמבואר אתד

. ! , מראה כרמ-ין ומאיר לאחוריו האור וח״ר ״
בה ובשמכה מעצמה כלל אור לה שאין לעושה ! ^ ° ^

 המראה הוורנז א! נה ומאיר השמש אור לי =״יכ'ס השלום עליו רנינו משה
 אור אינו בודאי שוה לחון ר.אור אח ומאירה המקור אצל ואצלו במקויי כזקושריס
לאחוריו שחווי עצמו סבמש איל רק המראה מד ממנו ויונקים מהמקור •מקבלים

־.1ל “־' “״ ״ “»־;״׳ r״־5? i y?
י למקור כמוך אצלו פ באור מקישרח ענמס הלבנה «י אור כי האיז P מ

 אצלה לה כמובה היא כי עצמה השמש סני לשי[ שהוא סליך אשר הרוח מן ואצלחי
ה1מק אצל הזקנים נבואות שיהיו ר׳ל וקרוב אצל סני ריאה הלבנה פני בהרי י

 ר^עךפניהאק1הל1א״'הא,ב^ח״רמ^ו נביאםי,י='ק־ל' למקור סמוך אצלי
י! !.צ פרושי הוא וכן נזמקידו  כל עה עצמה בשמש פני אור היא שגט אע׳ש ̂נ
 האור ונהענז בשמש פני מהמקור נתרחקה זה שהם ב׳ה כספירוחיו הנאמר אצילות

אינה מהלבנה ר1החו איר שהרי ריחוקו יוצר כמקור ודבוקים סמוכים סמו אצלו ■
°" א־ם המקורות כל מקיר כ־ה הנעלם , 1 . כנה־ה ע׳ב ;עצמה השננש שני _ 1

המקורות כל מקור כת גלוי שהם ה כ
ה בעצמותו הנטלס כת מתגלה שבהש נ׳

 ואדוקים כה המקושרים כתותיה ידי טל הנעלמה סצמותה המתגלה הנשמה כר,ו
מי אצילות לשון פירשנו הנה במקורה פמה אצלה כה א  ספירות כעשר הנ

: כסה״י כריאה לשון נפרש וסתה דאצילות כפילות י' כזוהר כנקראיש

בריאדז לשון

 לומר ירוצה התחדשות הוא כריאה של שפנ״נו יברא בריא־. אם מלשון נגזר
 כתות הם הספירות האצילית כי קודם נגלה היה שנא מה חדש ר3ד שנתגלה

ס מעצמוא המתפשטות ה א׳  קשורים הנחלת אש מטצמות המאששסות כשלהניות נ׳
 לנודל אשר הוא כרוך אלהות כת עצס שהם פד כמקורו עמו אצלו וסמוכיס

 ואור העלמת מגדר עדיין יצאו ולא נפלמיס הה תכלית ונלחי סוף הבלחי אורן
 משל כטנין ההוא הגדול מאורן ליהנות לנבראים אפשר ואי הוא כריך סיף אין

 דו סוד נשער חמישי נפרק שפירשנו השמש פני לראות יכול״. שאינה הפסלף
 הגדול מאורו שיהני וכדי לנבראים כ׳ה אלקותו להתנצות כדי לכן טרציפין

 כך כל האיר יהיה שלא באופן והתנלוא התחדשות שעניינו בריאה לברוא הוצרך
ד לתצחוח נצחי זך  האור שיתטבה ורק אך אורו לנודל הנשלס וחזק בהיר אי

 הלבנה לאור שרואה העשלף כמו לננראיס שיתנלה כדי בקצת ההיא החזק
 שהוא הלבנה בפני אורה נהתטנות השמש אור לה שמתגלה לארן המאירה

הה למעלה נדפירשכו השמש איר פצמות הנ  החזק ההוא האור שנהפכה אך נ
 עצמה השמש מפני וצא הלבנה מפני האדן על כמאיר מצד מהמק־ר וכחרהק

 אורו ונחפשפ המקור אצל שהוא האצילית אור נתרחק ק כמו המקיר סהוא
י למרחיק י  שיהיה עד התסשטיתו מצד בקצת אידו וישאנה בקצת שיחעיה נ

 שהוא אצילות נאור וזך צח כך כל יהיה כלא חדשה בריאה נהיד חדש אור
 וישיגו הנבראים ממנו שיהנו כדי האור החפנוא נו שיתחרש אך המקור אצל

 הבריאה כולם סוד ידי ועל הבריאה בסוד והתפביתו התפשס-חו מצד איאו
 בקצת ונתעבה האור נתפשט כאשר כן ומפני אצילות אור סוד להם יתנצה
 מגדר התפשטות אותו יצא והר,טבוח החפשיוח ידי טל הבריאה עולם !נברא

 סמוך אצל מקושר שהוא שם טל אצילות הנקרא האחדות שהוא אלהות אור
 סולם מאור ונבדל שנפרד מפני הפרוד עילם להקיא חדש שם וקבל למקיר
א טצמותו איר הוא אצילות טולם .כי אציצות הו ך.  מקושר צחצחות כולה כרו
ך טצנמהו כמקור ס  ונפרד נבדל מהמקור גחרחק וזה כמקורו טמו ואצלו הוא נ
 והרחוק והפרוד ההבדל עצם הוא הוא בקצת שנתענה 7נ:צ פי ממנו ונשחנה

 שהוא אצילוס נקרא שלא עד הוא כרוך סוף אין המקורית כל ממקור בנתרהק
 ודת בנק ברא מלשון בריאה נקרא רק כמקורו במחיצתו עמו לו וסמוך אצל לשון

 למקור וקרוניס פנימיים שאינם חון שכיהשם ברייתא ומלשין הב' סחת טתח
 התחדשות נו ואין אלוה שהוא הוא כרוך האצילות שסח נמו הוא כרוך

 כסוד אלקות לנדר חיז הם אכל הנזכר נפרק הנזכר בשטר כדפירשנו
ה כי אדשה נריאא בסוד האור וההטנות החחדשית פנ ח  הוא והוא האור נ

 מממשות שני בריאה כלשון כי אלוה נקראים אינם זה שנעבור תדושו סצם
האור וההתטנות ההתחדשות ני 7nfc ענין ושניהם חיז ולשון התחדשות נכון

ס שבאמת פי פל ואף אצילות לנדר חון להיותם להם הגורם פצס הוא הוא  נ
 כבודו האדן כל מלא כי ומאצילוסיו הוא ברוך סיף מאין נבדלים אינם הם
ס המאירה הלבנה נאור שפירשנו כמו אורו ועצמות האפשטואו הם וצם. א  ל

 הוא כרוך עליון כשר נקודת מתחלת נקודה לך ואין השמש” אור פצם שהיא
אץ אורו ושפס פחו כלא כי יתברך נחו נו יהיה שלא הארן סכור נקודת פד

ככלס הוא כרוך וכחו מכתו נתפשפו שכלם פד אחד רצס אפילו קיום להם
אוי אין פי הספירות כמו. אצילות להקרא אלקות בצדר אינם זה כל פס ח

שהם הוא כחך הספירות כאצילות שמחנלה כמו חזק כך כל בהם מסנלה
 מפני בקצת האור נאענה כי כמקורו ומקושרים אצלו הסמוכיס ואוריו כחותיו

 ומרכבה כסא שהם פד יותר ידן פל מתנלה שהאלקות סנריאה כנדר הס פן
 שיושב שימושו פושה והכסא פסאו פל שיושב כאדם דאצילות ספירות י' לפנוד

 שהאצילות האצילות שמוש פושה והנריאה הבריאה על רוכב האצילות ק כמו סליו
 למשי ונקרא הכבוד כסא הבריאה פילם נקרא זה מפני אשר ידו על מתגלה

 מחנלה אתו האצילות נך נלכושו אלא מתראה שאינו כאדם ושכח טוב יום
ד פוד ופפמו נימוקו שנפרש כמו הנריאה עולם ידי פל אלא ומתראה ס׳  והנה נ

ה לשון פירשנו א : בעז׳הי יצירה לשון נפרש ומתה כ'י

יצירה לשון

 וכולו) אור יוצר שנאמר כטנין בריאה לשון שמורה ממה יותר גלוי סל מורה
 וניכר מושג דבר הוא שאור מפני לאור יצירה לשון הכתוב יחם הנה הושך

 מפני לחושך בריאה לשון הכחוב ויחס שירצה דבר כל רואה ידו שפל ומחצלה
 חשופים הס והפינייס מתגלה ואינו 'וניכר מושג שאינו דבר הוא החושך כי

 ומפני התישך בכבוד הראות מפיני נפלמיס הדברים וכל דבר איזה מ לראות
 מורה כליאה לשון ני חושך ונורא נאמרו לחושך כליאה לשון הכאוב יחס ק

 גס שהוא תושך אצל נת״חש כן מפני צירה’ לשין שמורה ממה הפלס פל יותר
 מורה יצירה שלשון מפני אור יוצר נאמרו לאור יצירה לשון ויחס נפלס כן

 מושג שהוא אור אצל נתייאש ק מפני בריאה לשון שמורה ממה גלוי טל יואר
 גדול אורו האצילות לפולס הגריאה עולם קורנת לפכח שעדיין ולהיות ונגלה
 אי והנשמ״ס הנמל״ס השכל שנעלי פד והנשמות מהנמל רחוק והוא מאד

 לק הבריאה שלם קבלה לא ני והחזק הנחל אווו מזיו ליהנית להם אפשר
 מהשכל חשוך נעלם אורו עדיין אבל כמקצת אצילות מסולם שנשאנתם קצת שנוי

 ולהששיס אלהותו לנלוח יתברך השם ורצה והפן ממנו וליהנות להשיט הגשמי
 כאשר נ' פרק ראשו; נשער כמבואר לננראיו להטיב טובו מדת כסי לזולתו

 המנהיג כמלך חםדו ברוב פילמו את להנהיג ורצה להטיב נ1הט טנט הוא
 שהם יצירה פולס שד לברוא הוצרך לק כדרכיו לאיש לתא ופנדיו עמו את

 סולמות הוא הטולס וזה בריאה מטולאות יואר ומתנליס יוסר אורם מתעבים
ה מקים של רצינו משנים ואינם לשניהם ושכרם אתם פסולתם מלאכים  אבל נ׳

ה מהמאציל דיינים ממונים הס  משיים נחות .שהם שוטריהס ידי טל להטניש נ׳
 נסצם הפעולות וכל ביה מקום של רצונו ומשנים העונריס לבל נפרש כאשר
 לשון פירשנו הנה נ״ה רצונו משנים ואינם ששים הס כאמונה כי נידן נמסרו

:עשייה לשון נפרש ופתה יצירה

עשייה לשון
 הנשמיים כפעוליס שתמצא פד יצירה לשון שמורה ממה יותר גלוי טל מורה הוא

 כל וסשית תעביד ימים ששת שנאמר כפגין פשייה לשון אדס כני מעשת שהם
 כמפשהאלקיית נאמר יצירה אבל תעשה אשר ידך מעשה בכל וכענין מלאכתך

 רכים פסוקים וכן ונו' יוצרו ימים האדם את אלקים ״' וייצר שנאמר כפנין
 ולהיות יצירה לשין שמורה ממה יותר גלוי מורה עשייה לשון כי מורה שזה

 מעשה לסי היא ההנהגה כי יצירה כעולם נחנלה לא היא כרוך הנהגתו כי
ם הצשמייס אדם בני כגי  מעשיהם לעשיח ומתפתים הרע ומיצר טוב מיצר ה־וי
 להנהיג כהנהגה נהם יתגלה שאז רע אם סוב אש עליהם הנובר יצרם כח לפי

 אכל רע הפושה להעציש הן סוב הפושה להשכיר הן מעשיהם לפי אותם
 פפולתס יצ׳ס כלם כי מעשה שטי שה ואין לו הלך חלף הגשה היצירה נשלם
ם שייך ואין לפניהם ושכרש אחס ה ה נ הנ  י)ס כי להעניש או להשכיר הנ

 זה פל ישובח לא כהכרח סוב מעשה והעושה הטינים מעש־הס פל מוכרחים
 לקבל זה טל ייונה לא ההכרח מצד לעשות הנמנע וכן המעשה בכר לקבל
 כי ביצירה ולהעניש להשכיר שהיא ההנהגה נהנלה לא זה מטטש הנה פונש
 פולס לברוא הוצרך ביה הנהנתו להתגלות כדי ק מפני נדכירשנו יציע כלה

 והם נפצם הרע היצר נשסס שמהם הטומאה כתות הכולל הגשמי שלם טשייה
 עודות’ וד' ומזלות כוככיכ הנלגליס וכולל והרוחניים הנשמייס נין אמצע״ם

איז מנור עד בראשית מפשה וכל  נפלי רחש משט״ס מורכבים נעצם והם ה
שר טעם ועוד . כעצש הוא כרוך הצהגתו תחנלה שנהם שניי כסלי חומר

 זה והוא פשייה טולס לברוא שהוצרך
" ה' נ וסנט הטוב הוא שהשי׳ח להיות כי ה

נ כדיינים ■וטרי ק כטומאה כחוח לטטלז שייך טי להטיב שנידו מה ולהשלים להטיב ז
ן ״4־ ™ = ־1, * .! ־ « ™ ־ ־ ־ ״ , . ־ , 1. , ־

! כדי היא צייכותיס עיקי כל ,  שהם גשמיים עולמות פוד ולהשלים ״
סנפו מצד כן משני פש״ה סולמות כחופ אלו ק כטו יפ?לקל «לא כנחיח

כ1הפ



 ראשון פרס סודאבייע שלישי שער
טל

כו

ס שלמוח ד' אלו וסל הוא ברוד ^ ר ‘ L)J J'-i) . 1  ̂ t עוו vnwv‘'*
הדי ש־טרי שהס והקליפ^ה והוח 7nh כפסוק הנכיל?
■ ■ משיסיו אף ילרחיו בראתיו ולכנוד׳ בסמי
א' סרק הכ׳גר בססר שסירסגו והבס

 לזה מצורף יגונה לא לו הנאות במקום
בו נתדס כי תדוש בלא מדרש שאין

בחום שהעשר שבאצילות כאות לפשר ולביש כשא הם שבבריאה־ כאוס פשרה כאוא בהם !הןליפוא נעולש rcctpn -רג5י יפויין סשר הוא ואתד אתד הוא פשר
ק משם ה6ומתר . המחנלה כאדם ידם מל ומתראים ומתגלים בהן מתלבשות שנאצילות שטן יאץ משמאאו ינדהדים !כונוים הנוומאה □!ף אץ סל והרמז ג' בפי

s ^ ׳ ״ ^ י ^ א ק ל ״ ^ מ ד ש ? חת י׳ מן ומתפשטות המתאצלות פנסיס פשר ואותן כלכישו “^ ומאירוש דאצילות תפי
מהימנא רפיא שכתב ויזהז לבריאה ספירות פשר נקראים הם הזאת בכסא לןס3מלן; כדינים שיטרי שכם וכקלישוא

הא לכורסייא דרגין ושית סמכין בדי כירסייא מאנין לאילין משמשץ פביד לבתר ב< ן לג ורהם;א מאגלי! כטומאה !כתות
. ___ ״ קידם זה היא מאמר של פירושי • המאמר כאן פד כורשייא איהו וכלהו פשר לממנלים לשיא ניאנה ח׳ו ;־.-5 נגשכית ״ .

השלום פליו יוחאי בן שמפין לר׳ השלום מלץ רבינו משה אמר הנזכר המאמר זה שנית פפם להניא ההכרח סכ״ז
י ’י״.־; ’ ס ומחקן פיפל ■ד! שפל היא כרוך תיקיניו כלי הס ספירות פפר אצילות כי ־ ״ א׳

משר הוא ואת־ אחד הוא פשר כשפי כארוכה כדפירשנו הפולמוח כל ב״ה ___ ̂ _
קא׳ זה ופל וכי׳ ת־קינין משר דאפיקח היא ואנת כפנין הצגיא אליהו במאמר כל פילת שהוא הוא ברוך סוף אין ננד והנה למפלה חדשנוהו שלא תדוש איזה

אצילותו שהשלים לאתר פירוש מאנין לאינון משמשין מבד לנתר המאמר זה יצירה בריאה אצילות הפילמית כל כולל הוא כ׳ כל כאמרו הנביא רמז הפילות
 הכסא ששוא שמשין טיד להן ברא כן אסר מאנין שנקראו ב״ה תיקיניו כלי שהם יתב' בו מופבסות אחרונה נקירה פד ראשונה מנקודה הנמצאות כל כי משייה

תיו בפשר משמש שיהא מדרינותיו בפשר הבריאה פילם שהוא כבוד שאינו כל נקרא זה מפני ממנו נשתלשלו ובלם שכליית צוריית מחניית הסבסה מדיינו
ר מושג דנר שס דנ הכלים הם שהאצילות לומר רוצה שזכר המאנץ שהם שנאצילות .מדריגית לפשר נשתלשל והכל נו ימצא שהכל הכללי בשם רק פרסי נ

קרא בו כל ויד ככל ידו ממנו הפס: אצילות לסולם רומז בש׳מי הנ׳ לאצילות ושמשים כלים הס כסא של מדריגות ופשר כחותיו שהם כ״ה א״ס של כלל כי ו
ר לך ואין פשייה יצירה בבריאה נבללים הנבראים ה איש של כחותץ שהם וסשייה ויצירה ננריאה דנ ד' שאמר וזהו י' כן נם הס כן ומפצי ב׳ סמכ׳ין נ

כשד הכסא שהיא הבריאה מולם פירוש • ס״שר היא לכירס׳ייא דרב׳ין ושי״ת אדם ויקרא שנאמר כסנין הראשון מארס לו המונת שם באיזה נקרא יהיה שלא
שש פס פמודים הד' תצרף מדריגות ושש פמודיס ד' פש אצילות לפולם משמש לו אמר קורא אתה מה ולי הוא כרוך הקדוש לו שאמר פד ונו' לכל שמות
שי ידי על מתגלית דאצילות ספירות שפשר פשר הוי יחד מדרימת אדם לי שקרא שמי הוא שמי הוא ה' אני וכארז״ל לכל אדון שאתה מפני אדני  ספירות פ

ה בו שיקרא פס לו יהיה שלא בפולס דבר לך שאין מזה מבואר הנה הראשון א מלוי כורם־יא שנקראין דניי הוא הוא הבריאה ידי סל האצילות שמתגלה ו
א דבר ואותה לו שהוקשה פירוש . כורס״ייא אי״הו ור׳לא • לאצילות הבריאה שעישה השמיש שבסולם מה וכל הבריאה שנשולס מה כל כולל שהוא הנקי
יהיה מדריגות :מש פמודיס ד' מס אצילות לפולש משמש שהכסא הוא כן שאם ונברא נשתלשל כי כאצילות׳ הוא ר׳ל נשמי היא פשייה שבעולם מה וכל יצירה

ל אחד כוא נעצמו הנשא בי י׳א בלם נין כמו כי והפפס ביה א״ם של שמו הוא האצילות כי שמי שהוא מאצילותי מדריגות שש ושוד ה' הרי שמודים ו
סירוס כידשייא איהו וכלא אמר ק מפני פשר אלא אינס והשפירוח ׳״א הרי מפניינים לדבר מכל שלא נאמר כאלו הנדנר פל אחיזה מקום רמו הוא שהשם

דבר אינו פצמו והכסא הכסא פצמן הן הן מדריגות והשש פמודיס ד' אלו לדבר טבל שמו ידי ופל ראובן ששמו שידסנו לא אם ראובן של ופסקים
ל סצמו הוא הוא רק אחר לא אס בו לדבר מקום אץ הוא ברוך סוף באץ בן כמו ופסקיו מפנייניו בכלל ונקראיש שזב־ מדריגות והשש פמודיס ה

שפושה הנסא כמו דאצילות ספירות פשר של שמיש! טפישים שם סל כשא כללות אמר כאלו בשמי הנקרא פירושו ויהיה בהן וגילוייו אצילותו בחינת מצד
מדריגות פשיי שהם המלאכים פילם יצר הזה הנשא ואחר .עליו היושב שמוש גראתיו ולכבודי בשמי דהיינו כאצילות׳ הוא סשייה יצירה בריאה שהוא הבריאה

כ־ו׳בים פרפ׳יס א״ליס ב״ני אל׳יס חשמ׳לים אופ׳ציש חי״ות אריאליס מלאכ״ים שסדיין וכבודי אלהותי לנלות כדי ר׳ל

™׳ מוש^ איני לנד באצילות  לבל חוסח היא כאנילית בי לעיל ־יין י׳ייי ל
 ביון כן מ6ו טשייה יצירה בריאה העולמויז בראא' כן מפני למס,ה כלפירשנו

 צייחס שיהיה הוא מוכרח ל;( החומס שהוא אם מלשון גלו' שפירושו הבריאה שלם
; החיחש נצמד נמצאים שמחנלה כבודי כסא שהוא יברא בריאה
 בפולס שבס ומפני ידו סל כבודי

הסנלוח חושלס לא שדיין הבריאה
מי כדפירשגו אלהוחי  לשון אף צו ואמר סשייה סולם נם פשיה׳ ר״ל פשיתי אף א
 תושלם שנו הרס ומיצי סיב מיצר מורכר הוא פשייה שפולס מפני הוספה

 גדולתו שעיקר השפר מזה ג' בסרק שגסרש כמו רבים שגיייס שנו ההנהגה
 שאמר שני סמם וסוד שנויים וגפלי חומר גפלי פש״ה בפולס והנהגתו יתברך
 עשייה שבעולם ומפני ותימה ורוגז כפס לשון הוא אף כי אף עשייה בסולם
ורוגז ותימה אף כל והמכיאים הגורמים והיצ״הי־ והשפן הסימאה כסוס ימצאו

 הפנים שר מססחן היות יפן יופשרץ נשם מחייחסיס נכלל כלם והס ואי״שים
 והוא ממס שואבים וכלה וחייוחו ושספו חקו לחם לאיש לתח עליהם ממונה

 כל חיותם שואניש שמשם החיות משכן שהוא בציף הלב כדמות המלאכים סל
 דיצירט פולה הנקרא והוא מעפרון בשם המלאכים כל נתייחסו לכן האברים

ה הי מדריגות מפשר המתפשעיס והענסיס הנ
̂) מטטיץ שטיו בג־מטריא יצירה ̂מט;■,  נו ש ומת-יש נו מאירים שבבריאה ננ
סס והם ידו פ, פפיצתן ומגלים p^ju; ניבטמיש בי ח1ד0 אמת מסר

שמשמשים דיצירה ספירות פשר הצקדאים שאו ממט משהלקמ הבביצה וצשעמים נתיבו
י יי׳’ ׳ י ״ ״ ־ י ל שאמר וזהי דבריאה ספירות לפשר ״י

״, בקיבה צטלמס וכשהשכינה דנו בשם שדיי .,,h ״ <״,״״ ״׳ , , - ',fc מ ,,, ״,׳^ א פ ר ת כתו א “י <'1 יתק ^מ׳א נ
ה לשמישא נמיט;!!-!! נעלמים מדייניהיה עשר עם מגא׳בים ינון דא ל

חשמל״יס אופינים חייות אראיליס עם שט־ו עילה הוא ואז נמיטטיץ ומאילים
כרו׳ביס שרפיים אילים בני אלי״ם ייטפלזיז השבינה ואם יצירה כמ:ץ השכינה הראשונים הקדושים סולמית בג' בן שאין מה אף גו אמר כן מפני נשלם
' סילם״ יקליסז יצהיר שפן של הטימאה כת יד סאין שזכר יצירה בריאה אצילות י א ר ־ ^ / פשר כי נפיריש הורה הנה ואי׳שיס ח

לפשר המשמשים הם המלאכים כתות להפרש כככיצה שלייח להוייאישהוא ייל׳לי״ י*לי קדושים מאנות ג׳ כי מושנס הקדושים מ״טת לג' חין כי שם
י שמי כ׳ שמרני אל הסיד ווהו . . נ פשר נק־אים והם שבבריאה ענפים ר!צה קי

היצירה עולם ואחר דיצירה ספירות ל״פלק מ בהמלח!■ ח״י חניים ולא לומר
רי׳ והיה ממנו השנינה כל כולל שהוא עשיית פילס פיד עפה הי! לח־׳מיכו חיו ח. , !V ifi p-jij ftppp כשאין נ■

. י' נקודת מחחי/ת הנעשים הדברים ומפםיע נמיטערון שלה אודות נ

 קדוש קדוש קדוש הפסוק סוד וזה נחיכס סוכן שזו ושכינת ירוד יצירה בריאה
 ה׳ אשר מאחרת ייתר מקידשת אחת שכל קדושוס סילמות נ' שהם צבאוח ה'

 שביארנו אחר והנה .קדושתו מסיי בורחים הטומאה וכחות בהם שיכן צבאות
 סליהם שרמז הרמז פס בקציר פשייה יצירה בריאה אצילות המצות ביאור
 יד נשים טשיתיו אף יצרת־ו נראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל נאמרו הנביא
 האצילות והנה סלינו הטוגה ה׳ ניד פניינם לפרט שנית פעם עליהם שכלינו

ס הראשוניס הס והס נ״ה בפצמוחו הם הס הכסירות שהכו בי  אל המתקי
ואתר היא גריך במקורו נשלם שהיה והצח הדק האצילות והם השנית כל סבת

בראשית הנזכר-כפרשת כל זוא ש הפשייה ’ : התוזתויציש לעולמית
י ע׳ב ׳ י ג התהוס נקודת פד בראשית במפשה כ

 וכחית הקליפות נבללים וני הא־ן סבור
פ' בת לילית עם סמאל של וכחו עפ׳ז אימות לפי המשפיפיס שרים הטומאה'

וכאשר . עשייה נפם נכללים כלם הארץ סבור פד ויסידות הנ'גליס וכל זונו ה' בפרק שפירשנו האיר צמצים בסוד האצילות נתגצה יח׳ לפניו היצין סלוח
ד משפר כפירות בפשר מתייחסים הם פש״ה עילם אל סיד ביצירה הנסלס איר יתפםס המתייחדים הס והם הצמצום סוד פוד יתבאר וכאשר פרצוסץ 17 כו

ספירות פשר ממש עשייה שיהיה לא לומר ריצה ישלים חש ממש נהם ולא דעשייה ברוך בא״ש גמקירן יחוק לעוצם נפלמיס פדיין שהם סד היתוד תכלית בשרשם
ס כתות הם כי שא שפיית נפילמית הקדושים המלאכים ידי סל שמתפשס־ס הקדושים הכתות אלא הנשמה ככתית נ״ה נא״ם מקושרים והם ג״ה א׳

הם הקדושה התפשטות ופפם דטשייה ספירות י' נקראו קורנתן מפני דאצילוח י״ס בשם ויקראו יחיחסי ואלו הנשמה כמקור המקושרים ולהשפילם להדניפם הוא נ
הקדושה אל נהחק־בם היא וניטילן והשבתחן והפברחן הקליפית שבירת כי הייה ברא והטהור הקדוש האצילות ואחר וכדפירשנו המקיל אצל כמוניש שהם

 המפשים כל ויראוך וכפנץ מסומאתן ונטהרים נכנפיס הס אז השם פסדת אל הבריאה פולס והיא מתבלה יות־ שהיא שפירשנו הבריאה בסוד לאצילות שנייה
טימאה צד נל יתנפל אז הקדושה אל כשיתקיני כי הברואים כל לפניך וישתחוו ספירות בחי' ג"כ והיא נורסייא הזוהר חכ«י אצל מכונה הכבוד כסא נקראת

נשרף הם־נ ונאש לאש יקרבוהו סיגים כסף יצ־פו כאשר נזה המשל מהם ספירות י' תחת שהס הפנ״נים כל כי והספם דנריאה הפיריח י' נקראים שהם
שי פשר מדריגחן כלן דאצילית ם םי,ם הקליפית כן כמו ונטהר מתקיים הטהור והכסף הדבר וספם טצמן דאצילוח ספירות הי׳ כסו פ ה  מה קדושה צד יש נ

שת כל שחותמים החותס הם דאצילות ספירוח י' להיות כי של « ביה הפס מששה הס גס כי סלהש בחותם ה ש ו
ה המקבלים הפולמוח כל ק מפני סשי שללם והתיתה ת׳ ג אל ונהתקרבם כיה השם מאת חיותם ה

יישארו אן משומא יושארו הקדישה %'
ס יחש שאין^י״י״כמניאיח' י'* לי דומה שאינו מ לא כ' קדושים מלאבים כמי סהירות לא !”ישליש” אל-ית̂י
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: הנאיס נשעי-ם עוד וחנאי הטומאה כחוח אומוח r לעע המשס־פ׳ס
ת ני לקדושה אוסן מקרינין היו לין־ סנ כנכ׳ם ע־כ נ

רסומאהן מיומפסין ה,; לקדושה קורנחן
 הקדושה כאשר שאו ויזסור הלוך המים ויהי נח נסרשח הזוהר דורם ושליהס

מח והפהרה נשרפח הטומאה כהן מהלנשח חק״ n פשר נקראו ואז מ n ’DD 
 דמשייה הפירוש י' הס דפשייה הפירוש י■ כי לחשוב הממיין יפפה ואל דפשייה

 ואינם דילירה הפירוש י׳ הם דיצירה הפירוש י׳ וכן דיצירה הפירוש י׳ ואינם
ה וכן דנריאה הפירוש י' ם הם דנריאה י׳ ם ואינם דבריאה י׳  אין דאצילוש י׳

 יי יצירה ספר אמר ובפירוש הוי הפירוש מ׳ פלינו יקשה כן שאס כן הפנין
א ולא י' ם' ולא  הוא הפנין אלא ושלום הס מ' שהם לומר שאין שכן מכל י׳
p קודם שהיו יושר ונחנלו מאצילה ביצון הפירוש מצפי י' נחכשטו כאשר כי 

 והשפשמושן נלויין מצד הנה הוא ברוך למקור קורבשן לסבח נמלמים השפשפוחן
 שיצאו פד להשנלוח נדי ולהשפנוש ממקורן להחרחק כדי מנפים למשר פוד

 בהוד הנלוי אל לבא כדי החחדשיש בהן וישחדש הנפלם האצילוש נדר מכלל
 והשפמס והגלוי והריחוק החפשפוש אוחה למטלה פירשנו כאשר הבריאה נדר

ם הן הן האמש ולפי דבריאה י׳ם נקרא האור  החפשטוחם מצד אלא דאצילוח י׳
ס ממקור א הוא בחך למקורו קרוב שהאור הכסא פד הוא כרוך א׳ קי  י״ס נ

 במקורו פמו אצלו בו מקישר לו וקרוב מקורו אצל שהוא כדפירשנו דאצילוש
 ונחנלה מאצלו ונחרחק במקצש ונחטבה יושר עוד האור שנשפשס ומצד נ*ה

 הוא בריאה כי נדפירשנו בריאה להקרא לו גרמה וגלוי ריחוק אושה יוחר
 בריאה אם מלשון קודם משגלה היה שלא מה חדש דבר שנחגלה גלוי לטון

 קודם כי קודם היה שלא מה והחנלוח השחדשוש הוא הבריאה פנין ני יברא
 וכן דבריאה י׳ם נקרא הוא והגלוי השפשפוש ואושה אורן לגודל נפלמים היו

 ונשפכה ונשרחק שניים פנפיס לי' פוד הנריאה ידי פל האצילוש החפשטוש
 גדר בגלוי וריחוקו בהשפבושו ונחטבה שנחגלה פד יושר טוד האור ונחנלה

 יצירה אור לנדר הבריאה אור מגדר שיצא פד בריאה לשון שמורה יצירה אור
ם אור החפנוש אוחה יקרא כן מפני  טוד האצילוש שנשפשס מה וכן דיצירה ׳'
 יושר האור נשפבה שאז שלישיים סנפים לפשר ויצירה בריאה ידי פל ץשר

 אור שהיא פשייה אור נגדר ונשפבה יצירה גדר מכלל שיצא פד יושר ןנחנלה
 תשייה לשין כי הפשייה ננשמוש והחלנשוח השפנוחו מצד גנלה יושר שהוא נשמי
 גלוי אושה כן'נקרא מפני נדהירשנו יצירה שמורה ממה יושר גלוי פל טורה

 רק דאצילוש הפירוש י' אלא אינה הפירוש מ' אלו וכל דסשייה יים והחפשפיש
 לדפש הראיהיך הגה מהמקור וריחוקן אורן השפשפות לפי שמוח ד' סקנלו

 כפירות י' אלא אינם פשייה יצירה בריאה נאצילוח שהם הפירוש מ' אלו ני
הי' דאצילות  של להשניח הפולמוח מרוה המחפשפיס המה דאצילוח הסירות ו

ם ולהאיר החששונה הנקודה פד הראשונה מנקודה הפולמוש כל אוי  בכל נ
 נשפר פירשנו כאשר לקבל ההוא הסולם שיכול אור שיפור כפי וסולם יזלס

 הוא בבריאה ומשגלה בנר־אה המתפשס אורם ניציז זה לפי הנה ג' סרק '6
 גדול אור לקבל יכול בריאה ני ומפני ולסבול לקבל בריאה שיכיל אור נסימור

 שאין פד גדול אור קבל זה שמצד לאצילוש וקרוב נמלמח ראשונה יושב הוא כי
 לגדר אצילוש מלכוח אור מגדר שיצא אויו החשדשוח גלוי מצח רק השחנות נו
כ אשר בריאה גלוי ל16  כן מפני הנלוי החחדפוח שפירושו בריאה נקרא פ'

ם נקראו נו המחפשפים הפירוח פנפי י' אלו  חדש דבר שפירושו דנריאה י׳
 שיהא באופן יצירה לקבל שיכול אור נשיסור ביצירה ונחגלו פוד כשנתפשפו וכן

ס החפשפוש אושה נקרא יצירה אור כנדר  ונחנלו פוד כשנחפשסו וכן דיצירה י׳
 נקרא פשייה אור בנדר שיהא באופן פשייה לקבל שיכיל אור כשיפור נפשייה

 והשנייה הראשונים המשפשסים הפנסים ולשלם דפסייה י׳ם החפשטוח אושה
 נמצא הכפירות פצמן הן והן המשסשס פצמו הפליון האור הס כלס ויאלישייס

 רק פולמוח אלו נין והפרש הנדל ואין ייס כח אלא אינה כלס הכחוש שכל
 ירידש מפני בריאה אור נדר שהוא ממה גדול יושר אור לקבל כסה חש שהבריאה
 וכן נ' פרק ראשון נשמר שפירשנו ופלול פילה בהוד לה שנרמה המדריגוש

 פרק הנזכר נשפר כמבואר יצירה אור מגדר אור יוחר לקבל כשה חש יצירה
 בשפר כמבואר פש״ה אור רנדר אור יוחר לקכל כהה חש פשייה וכן הנזכר
 מדרינוש ד' בסוד ירידחן מצד אודותיהן שנחחלקו והנם הנזכר פרק הנזכר
ס ה המשל י׳ס אחדוה כח אלא אינה בלם זה כל פס אני׳  פני אור אל נז
ס להאיר נחכשטה ונאורה החוזק בחכליש ומבהיק שמאיר השמש  סל בלילה נ

T' בלילה מאירה הלבנה ופני חלבנה פני להאיר הלבנה בפני אורה שצמצמה 
 חדרי בחלונות בששיח דרך נכנס השלם אויר ואור הפולס אויר פני להאיר
 יותר האור יבהה יותר האור שיתספס שד כל הנה הביח פני ומאירה הניח

י הוא האור השמש בפני ני הי  יופל שלא בה הרואה עין שחנכה פד וצח נ
 שהרואה פד אורה צמצמה הלנגה וכפני בהירוהה לפוצס פניה לראות הרואה

 וזך צח בלבנונית לבן פניה אור הלבנה פני אור וכן הלבנה בפני לראוש יוכל
 וצח לבן נך כל השלם אויר אור אין שלה אויר פני לכאיר אורה ובהשפכשש

 להדדי והלוניש נששוש דרך כהעברשו השלפ אויר פני אור ונן פניה אור כמו
 אויר אור כי יושר פוד אורו ונחטבה יותר שד אורו ;תצמצם פנימי הבית
דרך האור ונשענה נשצמצס שהרי הבית חדרי מאור מאיר יושר הסולס

 מהמקור האור והתרסקות החפששס שמצד פד הביש להדר' נעששוה הסברשו
פני ואור הלבנה פני מאור יושר מאיר השמש פני אור סלוקית אורות ד׳ הס

 יוה* מאיר הפולס אויר פני ואור לפולס אויר פני מאור יותר מאיר הלבנה
 1השנכ והוא אהד אור אלא אינם אורות ל אלו כל ובאמת הביש שדרי מאור

פ׳י השלם אויר וס׳י הלבנה ס׳י אורו שנתצמצס רק נכלה המאיר  העששות ו
 ספירות בעשי בפצמו הוא זה פפנין השזק באור להאיר שלא החלוטש
 הלק׳ ד' אלו כל שבאמת דעשייה וי׳ס דיצירה וי׳ם דכריאה וי״ם דאצילות
ע חולשת לפי אורו מצמצה שהוא דאצילוש י״ה אור אלא אינם שלמות  פנ

ה הי נ ' בין שכינתו צמצם כסנין הפולמוס ה נ
 יושר מאירים דאצילוש וי׳ה איון נדי

״, ל, ע; ״״ > , , ( ס מן ;  מאירים דכריאה וי׳ה אה דבר י׳
ס דיצירה ס י מן יושר קרא חי נל נשמח נסיר חפצות מחקני לני דיצירה וי׳

וכלה דפשייה י״ס מ; יותר מאירים כלגנה צורח ותחקין ראס איר ו־ויח לשמש
ו ^י*י ?'*® י י ס אחדוח פח אשד נש אלא אינה ?י* י י׳

"״ f’״^ “שמח כאור זריחח נח לה , ייזיי!.,׳ ״יי יי' י י י י , י ״ ״ י , ג י י ״ י ס המקבל בפרך כ לך הר טת דאצ ,קן,,ן
אצילות מצמוש ובערך הפירוש מ הס ומפני מטצמה איר לה אין הלננה י׳ל הלננה

ה הספירות נאימן צירחה חיקן הלבנה צורח כתקין כן מה וזהו י' אלא אינם ב׳
השכינה פלשה לא שלפולם ז׳ל שרמזו י ״״״" י^יי״, ״״'"ל

למפה השכינה ירדה ולא מפשר למפלה ה הגה כ ע
 אין כן פי פל ואף אבי׳פ סולמות בכל משסשס כחה השכינה פח כי מפשר

ס כי י' מן למסה ולא י' מן למפלה כשה  בכל מהפשפ פשר כס שהוא הנ
 י' סולמות ד' מאלו אשד שבכל כשות למ' משתגיס שהמקבלים והגם הסולמות

 ספירות י' של אורות י' אלא אינה אורות מ' אלו כל זה כל פס אורות
ד' שהמשלגו המשל כפנין שאמרנו  אחד אור אלא אינם שכלם חלוקות אורות נ

ספר ז׳ל הרשב׳י רמז זה וסל השמש סני  נהיר כלא סל ופילח השיקונים נ
דמלאכייא כתוש בפשר ונהיר דבריאה ססירין ופשר דאצילות הסירין בפשר

ה ה׳ נ ה
די נפשי ידיד בגי אהובי הנה  נאור להאיר נספך לזכות ולהשלימך להוסילך נ

 משלכם שהקב׳ה סוב ויום ושנת שודש ראש לבושי בהוד עיניך אאיר החייה
 דיצירה בי׳ם דאצילות י״ם שתלבש ולא חשפשס שלא הפק אין כי זה והוא בהן

ס ידי פל צא אם יצירה אור ושישר במדריגש ושיהיו  האמצעיים דבריאה י׳
די כי  התשות ופנין היצירה אור מגדר גדול יושר אור לקבל נחה תש היצירה נ
 שתהיה עד כחו ולהנניר יצירה להכלות/ יכול האצילות בודאי גי זה הוא כח

 שהים כי יצירה נגדר אז שהיה לא אבל ממנה גדול יוהר או הבריאה במדרינש
די יהיה ונזה הכריאה בגדר אז פ  סרק ראשון נשפר כמבואר יצירה סולם כל נ
ר שהוא במה יצירה כי לנריאה ותתהפך יצירה סששנה נ• הוא והפנין ג'  נגד

 ושתהיה אצילות אור נהירות לגודל שצילות אור פצס לקבל חובל לא יצירה אור
 ולא בגדרה יצירה שתמרוד כדי כן פל אשר יצירה אור בנדר בגדרה קיימת
 להחסשס האצילות הוצרך הנזכר בפרק הנזכר נשפר כמבואר יצירה שלם שפדר
ס הוצרך ומבריאה הבריאה בנדר לבא קצת ולהתפנות ולירד  קצת להשענות כן נ
ס יתלבש ולא ׳שפשס לא וכן יצירה במדריגת שהוא פד ולירד ס דבריאה י׳ י׳  נ

 כי דיצירה י״ם ידי על לא אס דפשייה אור ושיפור במדרינת ושתהיה דסשייה
 הבריאה אור והתלבש שתשפשס סד הבריאה בהירות אור לקבל עשייה כש שש

א ומיצירה יצירה אור בנדר לנא  לבא אפשר שאי לזה וראיה עשייה לנדר נ
 הא רושוח מלאכיו ששה שכתב מהזוהר יצירה מגדר אם כי פשייה נגדר
 לאו ואי פלמא דהאי נלנושא משלבשין לשתא דנשתין בשעשא סילאה באשר

 לון הביל ולא פלמא בהאי למיקה יכלין לא פנמא דהאי נלנושא דמשלנשין
מו השנייה שהם המלאכים ני בפירוש כורה סלמא  פושה הכתוב שאמר נ

 הא שאמר כמו יצירה פולה המלאכים בסולם למפלה דוקא זהו החוש מלאכיו
 הזה שלם בלבוש מתלבשים הס בפשייה למסה נשיורדיס אנל פיצאה באחר
 משלבשק לששא דנחתין נשפשא שאמר וזה גשמי לבוש מפייה סולם לבוש שהוא

 להתגלות יכולים אינם מתלבשים אינם שאס כן גס לגו והורה סלמא דהאי בלבושא
 למיקה יכלין לא שאמר וזה אורן לקנל כח לו אין הזה סולם וגם הזה בפולס
ה למדנו הנה מצמא לון הביל ולא פלמא בהאי  דפשייה הפירוש פשר שאין נז
די ושיהיו מאצילות אור לקבל יכולין ג  אצילות אור שהוצרך סי׳ לא אס פש״ה נ

׳ פשיית יצירה בריאה מדריגות ג' ולירד להשפמס  פשייה מקבלת מיצירה נ
 דיצירה י׳ם מקבלין אין וכן ג' פרק ראשון נפפר כן גם מנואר זה כל וכאשר
די ושיהיו ג  כי ונריאה אצילות שהם פליוטש מדריגות ב' פ׳י לא אס יצירה נ

ס מקבלין אין וכן יצירה מקבל בריאה מן  אס נריאה נגדר ושיהיו דנריאה י׳
 שהודפנוך אחר וממשה בריאה מקבל אצילות מן כי אצילות מדריגות פ׳י לא
מו נאצילוש כן אין כי שדס הנה זה כל  כמז בבריאה כן ואין בבריאה שהוא נ

 עשייה כהות שהם הסשייה כי כעשייה שהוא כמו ביצירה ק ואין ביצירה שהוא
 האומות להנהיג להם א׳א לארן חוצה פל הממונים שרים ע' הקליפות נשות

 מהמלאכים מיצירה תשלה שיקבלו לא אם להן להשפיע שפכן להן ולהחנלוש
 לא יצירה וכן ש׳ו פשייה מכשות לקבל נהנהנתה צריך אינה .יצירה אנל הקדושיס

 בריאה אגל בריאה מן שחלה שתקבל לא אם השלמות להנהיג למטה לכשפיס תוכל
 ולהנהיג למסה להשפיע תוכל לא בריאה ובן מיצירה לקבל נהנהצשה צרינה איגה

 מן לקבל ח׳ו צריך אין האצילות אנל מאצילות תחילה שתקבל לא אם הפולמוס
 א׳א שכלית בעל הבלתי אורו לטדל הוא ברוך שהאצילות ורק אך בריאה

 אור ועי' הבריאה נאור שיתלבש ידי פל לא אס החחשוגיס לעולמות להתגלות
הנה^ו: ני תדע כנה זה ע7ר. ש אחר והנה לנבראים הנדול אורו יהנלה הבריאה

של



 ראשון פרק אבי׳ע סוד שלישי שער
טל

כו

 מלאנה וטשיית מסשה ושנוי ממשה ששם מש״ה אל קרוכה להיוחה יצירה של
 מאירה חהיה לא היא הנה ומאן ומשא ודנרים דין וצפקח דין הטבודה ומטדא
מי אלא נהששעחה עשייה מולמוח להנהיג נפשייה  הממשה ימי שהה הול ני

טד ימיס ששת כמניין והמנודה המלאכה וימי מעשה וש«< ע  מלאכחך כל ועשית ת
 של אור כשיכור אלא דאצילות י״ם אור מתנליס אינם החול נימי לומר רצה

 ענודתם וענודת ומלאכתם מעשיהם מל להשנית הממונה מסשרון שהוא יצירה
 ירשנו נדע הוא כרוך מהמאציל דיינים ממונים שהם כסיד ולהעניש להשכיר
 סוד שהוא דנו כשש ששמו שדי ננימעריא עולה יצירה שהוא מעערון כי למעלה

קרנו שמי כי נו תשר אל  כימי להנהיגו עשייה עולם של שר שהוא. ומשני נ
ס נן מפני חול ימי ששת שהם המעשה  מססרון אור כשיעור חול נימי מאיריס י׳

חל אור כשיעור לא אנל יצירה שהוא  שהם החול נימות כי נריאה עולם של הנ
 כייאה של אורה שערי יתגלו ולא יעתחו לא ומלאכה והטנידה המעשה ימי ששת
ק ד למסטרון הזוהר שקרא הסוד וזהו מפשרון אור ר  העכודה ע׳ש ענ

 מעשה עישיס יצירת אור ידי סל כי אורו ידי על שמשתמשין והמעשה והמלאכה
 לא אם ולהנהיג להששיע יכול אינו יצירה שהוא ומעעדון ועלאכת ענדות
ה מן שיקכל א  ושנוי ומעשה עשייה מאור רחוקה להיותה הנריאה ואור ניי
 כן משני דין צעקת ולא דין לא נשמע ולא וייס ומנוחה שנת כלה ני מעשה

 מלאכה ולא ענודה ולא מעשה שטי ולא מעשה רו שאין ושנת ני״ס מאירה היא
 ויתגלו ט יעתחו כי הנריאה נאור דאצילות י״ס ויתגלו חן צעקת ולא דין ולא
 כשנת הצדיקים שמקכליס יתירה נשמה סוד וזהו הנריאה אורה שפרי ט

ס  כשמקכלים שכלן נהשנת יותר הנשמות יאיייו כי הנריאה סולם מאור רי
 נריאה ונזולת חול נימי מיצירה כשמקנליס שמאירים ממה יותר «נייאה מאור
 מסטרון זולת ולהשפיע להתגלות תוכל הנריאה אנל להשפיע יצירה יטל איט

 ומנוחה שניחה רק ועמדת מעשה ושטי מלאכה שם שאין ושנת י׳ש והייט
 ויאירו מנריאה יתירה נשמה מקנלים ואז מנריאה אורה שערי יסתח שאז

 שהיה ממה יותר מנריאה ורי׳ח וי׳ש נשכת שמי,:ליס כמה הצדיקים נשמות
ם נשכת ני מעני מסערון ידי על החול נימי  נריאה של נאור מתגלין 'י״

 כריאה מאורי כעצם מקנליס שהם סד הכריאה מפולס נפשות זכי טל ומשפיעים
 מוכ ויום כשנת תורת סתרי סמוקות כהננת שלום רב מתסגגיס.על 'והם
 אלא נישראל שינים וימיס שנתות נתט לא ז׳ל רמזו זה סוד ועל מנחיל יותר

 שהיה הנריאת עולם שהוא כגדול מאור נהנים הסולמות וכל חודה ללמוד
 ככל ומתששע מתגלה הנריאה פילס שאור עד המעשה ימי ששת כל נסתם

נ ויום כשנת עז וכיתר שאת ניתר האור ונתגדל העולמות  שנשנת והגס סי
 יצירה עילם זה כל סם יצירה ידי על להשתלשל האור הוצרך כן גס עוכ ויום

 לו געתתים בריאה של אורה שערי כי טוב ויום נשכת איר תוספות מקכל
ה למדריגת שעולה עד ניותר נו ומתגלים א  מאירין העולמות שכל באופן ניי

ה צורך נתחתונים שכינה סוד וזהו בריאה של נאור נשכת ט  צירה’ גם כי ג
 הוא כריך העליון אדם אניו שהיא שניצירה ספירות י' בסוד שכינה שהיא
תעטג ושפע אור יתרון מקנל  יתירה נשמה סוד וזהו גריאה של אור גדול נ

 ונשנת יצירה של אור משיעור מקבל הוא החול בימות כי בשנת לאדם שיש
 אור ■כי הוא הפנין יסוד נריאה של אור שיסור שהוא גדול אור שיסיר מקכל

 לעוצם שנייים ביעלי פעייס כעולם להתגלות תוכל לא נ׳׳ה האצילות העליון
 וי׳ט כשנת דוקא וזה בריאם■ ידי על אם כי תכלית נעל הנלתי אורו סשיעות

 המשתנים והמעשים המלאטת מעבודת ונעלים ושביתה מניחה יום שהוא
 שהם זה אשר'מצד המעשה ימי שפת שתם בחיל הנמשים שטי אל משטי
ה וסטדת המעשה ממלאכת סטייה  שאינם זה מצד הנה המעשה ושטי הסטד

 עשיעות לקנל יכולים הס המטחה נפשיפות הם אנל המעשה כשנוי מוהקיס
 עלתה כן גם היצירה כי ליצירה המדריגה ירידת אמצעית כלי הנריאה אור

 נריאה אור ידי על נפשות לזכי מתגלה בע;מו והאצילות הנריאה אור נמדריגת
ת והצדיקים ס  נאמר אז בריאה מאור ונהנים מקנלין נשמותיהן שסוא שכלן נז
ה  להתלבש בריאה של האור יצטרך כאשר אכל וי׳ס שנח נגדי לנש שהקנ׳

 לנש שהמלך נאמר אז יצירה אור כשיעור ולהתגלות יצירה של נאור סוד
 נאמר אז גלות בימי ח׳ו עשייה בכתות להלביש עוד כפיצסרך וכן. חול לטש׳

טל שהמלך ו הנולים מן כאאד גלות בנדי לבש כני  לומר הכוונת ואין כביכול ח׳
 סוד כל אלא ק הענין אץ החשוניס וי׳ע שנת בנדי וסשע חול בנדי לנש
 אלא בריאה עולמית שהה הפנימיים לבושים יד• על לעולמות ההארה סאץ

 לטש שהיא יצירה אור כשיעור רק מאיר ואינו ביצירה הבריאה אור שמעלים
ה המשל חול נגדי לרש שהוא נאמר אז החיצץ מלכות שלבש למלך נז  נגדי.

המלך על יאמר אז הנה עתותיה בגלים לוגם התשובים הנגדים ועל וכסף זהב
מן כאחד פחותים גבנדי עבדיו אל הראואו מפני חול נגדי בלבושי שנתלבש
ה: הם הפנימייה שהלטשיס הנה הפנדים תר עוד לונש כשהמלך וכן וכסף ז  יו
ם מן כאחד למשיס אלוי סל עתותיס ההולני  שהמלך נאמר אז כנ-ות הטליס'

הוא ברוך באצילות הוא נעצמו זה כפנין הטלים מן כאחד גלות נגדי לבש
 אז בריא־ באיר ומתראה מתעלם ואינו אורו נצחצתי נסתא האצילות כאשר ט

שנת נגדי לנש הקב׳ה שהמלך נאמר
,, , י . מלכית בגדי חיריח חיפש בגדי וייס  (פתח נריאנולא נאיר בזאצילותנפחח פעעם

כא״א א1ג אצילות איי נמסתרו! שד הכרח^ תת.נש שר6וכ
 נעול: לחולנננ ההוא אור נודל לקנל לנשמה אז הגדיל אורו ומתעלם יצירה שהוא
הנהיה ע־כ :העשייה הענודס ועיודת חול בגדי שלבש נאמר

שגקרא עעערון שהוא מלאכה ומעשה

ד בזוהר  ימי שהיא מסערין שהוא העבד ע״י אלינו נמשך שחאור מעעס והוא ענ
ת המעשה •רד התיל טד פ  כי מלאנתיך כל ועשית תענוד ימים ששת כטנץ סטטדה ו
 עולם מצד הס שנייים מעשה בהם שפוסלים המעש־ ימי ששת שהם החול בימי

 מסערין עוד יתלנש וכאשר בהם משפיע והיא השנויים לעילם סמיך הוא כי יצירה
ה נו להלקות רצועה נישא שפח־ בזוהר נקראים שהם עשייה בכתות  בימי נעו׳
 חיו אז כי גלות נגדי לנש שהקב׳ה כניכול נאמר אז חירום וששת הגלות
 םניי משני כביכול עשייה נכתית להתלבש היציך כי צר לו נציתס הטכיל

 את ולייסר מ והמורדים הרשעים להעניש כדי אחד. דהייני הכרחיים עניינים
ח שלא כדי שני לסנין ועיר אשי שנע אשור הוי כענין בניו אנ  נגלות יו5ב ח׳ו י

 צרניהם נ:ל עליהם ולהשגיח לשמרם שהוצרך באיסן ח׳ו ונחרצה כלה ככליון
ץ אחת אומה וקיומם נמזונתם  שהיצרך באיפן זה נל על אומות שנעים נ
 לךנלות ואץ כניו ישראל ויתזנו יתפרנהי שעל-ידם רדי אומות לש־י להשפיע

 ולהתששע אומות שרי שהה אסערופיס ידי מל כניו לפרנס הוצרך כי מזה נדול
; כניכול שנינה גלות נשער באריכות עניינו יתבאר כאשר אומות נשרי שכינתו

ה ט'כ הגה׳

 שהוא ה ב׳ א־ס כי לנו רמז הנה אתר בכל אשתני ו'א רק־פא גלגלי ובעשר
שי ר׳ל עשר בנח העילמות בכל מאיר העילות כל עילת  בעשר דאצילות גע

עשר שהם רקיעא גלנלי וכעשר יצירה שהס מלאנייא כתות כעשר דנריאה
 ד' ככל שמתפשע מאתר ח׳ו לחשונ נדרריו המעיין יעעה שלא וכדי דעשייה
נערך שהם כמו ספירות למ' ח׳ו ישתנה עשר מהם אתד שככל עולמות

בכל כי ר׳ל אתר בכל אשתני ולא ואמר כלשונו דקדק זה מפ:י המקכליס
 ניניהם חלוק ואין ספירות י' כת אלא אינו שם שמאיר ועולם עולם וככל מקום

ת בפנין רק לנודל נעלס ויוחד חזק יותר אורו לאצילות הקרונ כל כי התקרט
ם אצילות סולם אל הכריאה עולם יחם כי למד אתה שמזה עד אורו כיחס ני

 עצמותו מתפשע הוא ברוך שא׳ס כמו ר׳ל כ׳ת א״ס■ עצמות אל ביה האצילות
נר,ראו זה שמצר עד להן. גשמה והוא ידן על עצמותו כת ומנל־ בספירות

ה שא׳ס מפני דאצילית אדם  בניף המתפשעת הגשמת כמו בהן מתסשע ב׳
תכלית כלתי ועד סוף בלחי עד. אורם להיות האצילות כן כמו האדם

פד כבריאה ומתלנשים הכריאה ידי על מסנליס הס ההעלם תכלית נעלמים
 הצוף ידי של ומתנליח הניף ידי על פועלת הנשמה נמו לנריאה נשמה שהם
 כזוהר נקרא כן טל אשר ידן על ומתגלות ידן על פועלות הספירות כן כמו

ק דנריאה ארס ר׳ל האצילות אל הבריאה כיחס הבריאה אל היצירה יתס ו
ויצירה ליצירת נשמה כמו הכריאה כן כמו לנריאה נשמה כמי הוא שהאצילות

 גוף ע׳י פועלת הנשמה כמו יצירה ט׳י פועלת הנריאה כי לנריאת נוף כמו
ן ומפני האדם  היצירה כיחש יצירה אל העשייה ויחס דיצירה אדם כזוהר נקרא י

 כ; כמו אליו נוף כמו ויצירה ליצירת נשמה שבריא־ כמו ר׳ל הבריאה אל
 עיי ופועל יצירה מתגלה עשייה שע׳י אליו צוף ועשיי^ עשייה אל נשמה יצירה
ף פועלת נשמה כמו עשייה נו י'  דפש״ה אדם כזוהר נקרא נן מפני האדם עי

כ יש כי  נלות כשער יתנאר כאשר יצירה נריאה כמו קדושיס כחית .כעשייה נ׳
ד שכינת  אדם וסיד דבריאה אדם בסוד מתלבש דאצילות אדם שסוד כאופן בס'

אדם כסוד מתלבש דיצירה אדם וסוד ליצירה אדם כסוד מתלכש דבריאה
כלן את ומנהיג ככלן ומשפיע ככלן המשנית הוא דאצילות אדס י וסוד דעש״ה

ה ומפני ב׳ה מעצמותו רחוק הוא והנשמות הפכייים כי כלס הענין וסוד  ז
 כמטאר תקינים כלי שסס האצילות תם והכלים הכליס פ״י השטייס פועל הוא

 שהוצרכו עד מהשנ״יס רחוקים הם מקורם אל קירבתם ולסכת הראשון בשפר
אה הבריאה פולס והוא בהן להתלבש כלים אל עיד הגיי  מגשמות רחוקה עריץ ו

 והיצירה יצירה עולם והוא בהן להתלכש כלים אל עוד םנצערכת סד ושטי
 שהם עשייה אל שנצעדכו פד השטיים בעצס פיעל ואינו מגשמות רחוקה עדיין
טם רוחניות כחות ואלו בעצה השנויים הפועלים וגשמיוח רוחניות כחות  קרו

 נשער כמכיאר והנשמות הרוחניות הין אמצעיים הם וכאלו נשם אל להדמות
כ נ' סרק ראשון  שנייה להקדמה נרד ראשינה ומהקדמה יאשונה הקדמה ע'

: הפרק נשלם והנה .עצמו בפני פרק לה נייחד הדכקיס בין ריוח לתת וכדי

ק ר לשני נחלקים בכללם ספירות פשר כי ידוע שנייה הקדר.ה פ
ה נדולת שהם ספירות ז' כי חלוקית בחינות טל  נצת תפא־ת נ

 נתגלו זה שמצד כעצס הפוצם את שכנאו הכנץ ’יני. גק־איס מלכות יסוד הוד
אי הבנאי צורת ונשיג נדע הבנין מצורת כי לעולם מכי  שניי. סדי, שני נשער נ

ס חכמה כתר שסם ראשונית ספירות וג'  לא כי הכנץ ימי נקראים אינם טנ
 ראש האומן נמדריבת הס כ׳ שכליות נקראים אכל בעצם השולה את בנאי

ואולמיו תאיו חדריו צידת הבנץ צידת יהיה איך בשכלו הכנין שמצייר הכנאים
מגלה כ’ואח נעלם הוא בשכלו הכנין שציו־ ובעוד ומכואיו מוצאיו חלוניסץ

 אותם ומצווה הכנאים לפיפליו שכלי ציור ה־אפיי תאומן שהיא הבנאים ראש
הבנאים תשיעלים ע״י בשכלו שנעלם מה ומגלה חששו הזה וכהרר תעשו וכה כה

ס חכמה כתר כי בספירות הוא בעצמו הזה וכמשל הכנין נעצם סטנים ה ה' נינ
 כשכלה נעלמים העולמות כ; והיו בשכלם העולמית כל בנייני שציירו האומנים

 נעלמים היו העילמות שכל שניי פרק פדציפין ח סיד שני נשער שפירשנו כמו
 מלמד יוקר ויהי עדנ ויהי בשוד בינה חכמה כתר נסיר דיו וכשוד ו׳ד בסוד
 גדולה ובשפירותי משם יעו־ין שש פירשנו באשר לכן קידם זמנים כדר שהיה

הי ג' ת' נ' ני כן ומפני תצעילנעת נתגלו מלכות יסוד הוד נצח תפארת גטרה



 שני פרה ע“אבי סור שלישי שער
טל

 ראשונות שצ' להיוח כי הת) הפנין וסיד כטצס זהננאיס הפוטליס הם הם מ' ׳
 גודל למנת מהם להההוום נל1י שלא פד וזך צח כך כל אורן פשיטות צתצחות

 כששח ולהחגלוח פוד לטספשט הוצרכו כן ומפני שיניייס נפלי ההולמות אורן
 המה הננין ימי וששת כשכלו הנניין המצייר האומן כמדריכת שהם פד הכנין •מי

 זוהר תיקוני מהפר לזה וראיה שכלם ציור המגלים נפצם והננאיס הפופלים
תליתאי יומא ודא תס איש ויפקכ ביה דאתמר איש תמן בראשית לשונו וזה

חד כל חליתאה יומא תניינא יומא קדמאה יומא הכא פד הוי אומנין חלת דהא
ההוא ומכוסה מופלא אמון ההוא ליה אמר קדמאה יומא אומנותיה אפיק
 ד ת לכל אמר בינה ן' הכמה י' כתר א׳ פפירין חלת כלול אין דאקרי דרנא
 ראיה מאמר של שמפשוטו והנם . לשונו ט־כ אומנתיה דאפיק יומין מתלת

 ידי אשית שכלם עיני להאיר נילי נצי והבת לאהבת זה כל פס למבוקשינו
מ; נראשי׳ח . פלי הטונה ה' כיד מחכימות באותיות לקולמהי . אייש ח'

כתר כל מרמז א' נו הרמז איש ואותיות איש אותיות יש נראשית נמלת שירוש
 שהזוהר כמו והטלם מכיהה מלשין פלא אותיות שהם במילואו אלף אותיות כסוד

 איש שבמלת י' אות וכו' ומכוסה מוטלא אמון המאמר נםוף מפרש נפצמו
ד' בן משם ראשו; אות והיא הגלוי ראשית שהיא כידוט חכמה פל מרמז

שפי וכמבואר ד נינה פל מרמז איש שגמלת ם' אות שני פרק שני נ מ  שין ב
ה מססרא כי לדין ושורש מקור היא בינה וספירת דין שהיא שורקת  דנינ

 טוס ולא פפולה שום נזכר לא בראשית נמלת כי בזה ורצה דינין מתפרין
 כמו בינה חכמה כתר שהם אומנים ג' שם נזכרו אנל מטשה 'שום ולא בריאה

מר ואזיל שמפרש רוצה תלית׳אי יו׳מא וד׳א ת״ס אי׳ש ויט״קב כי״ה דאת'
 ור״ל חם איש יפקב של הרמז הוא שבבראשית איש מלת של, הרמז לומר
 והוא באבות שלישי שהוא תפארת שהוא יפקב של מרכבה פל מרמז שהוא

שהוא אברהם המרכבה ה! הן שהאבות בסוד כי בראשית ימי מששת שלישי יום
חהד פולס הבנין ראשית שהוא ראשין יום ספל חסד כי ראשון יוה הוא חסד
 ת״ת שהוא יפקב שני יום פפל נבורה כי שני יום גבורה שהוא יצחק יבנה

ת כי שלישי יום  טל להורות תליתאי יומא ודא אמר ולזה שלישי יוס ספל ת׳
 סתם אמר ולא תם איש ויפקב ביה דאתימר ואמר באמת שלישי שהוא ת׳ת
לא כי לנו להורות ת״ת שהוא ידפינן וממילא תליתאי יומא ודא יפקב המן.

 טל מרמז הוא אבל וגבורה גדולה תחת שהיא מרמז הוא במקומו ת״ת טל
ת המתאחדים בינה הנמה נתר הנעלס הדפת בהוד כולל שהוא הנפלה ת׳
בסיד הנאים נשטריס שנבאר נמו סוף תוך ראש לה שיש הנקודה בשוד
 שגמלת איש של "הרמז לומר רוצה תם איש ויטקב ביה דאתמר אמר ולזה

 במקומו תפארת יטקב כחס לא תם איש ימקב של הרמז פצמו הוא בראשית
 מרמז תם ומלת איש אותיות נרמז כדפירשנו כח״ב פל מרמז איש אותיות ני
 הנקידה נמוד גמור באחדות מותאמים תמימים המה ונינה חכמה נתר כי

 להוכיח וכדי בס״ד הנאים נשטרים יתבאר כאשר סוף תוך בראש המיוחדת
 דהא אמר הנפלם ת״ת נכוד בינה חכמה נתר טל מרמז איש מלת כי דבריו

̂" פירוש הבא פד הוי אומנין תלת  דהיינו יטקב פד הוי אומנין כלשה שהרי
 מדריגה הוא ת״ת ובן באבות שלישית המדריגה הוא ויטקב יפקב יצחק אברהם
ד הבנין ימי בשבת ר׳ל בבנין ®לישית  שאמר וזהו להן מרכבה שאבות נכו

 שאברהם רסד כפל ראשון יום ר׳ל תליתאי יומא תניינא יומא קדמאה יומא
 שיפקב ת״ת פטל שלישי יום לו מרכבה שיצחק גבורה כפל שני יום לו מרכבה
 קרא ולמה נמקימו ר,''ת דהיינו שלישית מדריגה שיטקב נמצא לו מרכבה
 להורות אלא ויצחק אברהם שהס הראשונים מדריגות משני יותר תם איש ליטקב

 המדריגה שהוא במקומו ת׳ת טל ■לרמז כתם יעקב דהיינו רמזים שגי נו
 המרכבה הן הן האבות בסוד שלישי יום שהוא וגבורה גדולה תחת שלישית

 בינה הכמה כתר הכולל הגטלם ת״ת הוד טל מרמז הס איש יעקב וכשנאמר
ד כו  הנקודה בסוד ואהדוהם המינוותם סוד טל ומרמז פירשנו נאשר איש נ

בסוד פוף תוך בראש ומיוחדת המותאמת

״" ̂ד להבי, תוכל מזה ״״ל״ י׳ ̂ז וי מציאית שני לו יש שה׳
ת טל מרמז יפקב גבי הנזכר  נכו- וגבורה גוונה י.הי, שהיא אחי. בחינה הנטלם ת׳
 ננגוונה לנונלה שנייה ונחנה נ:הש מו,ננ ככוח מלת כן כמו נינה תכננה כתר הכולל
ם'  וננח כוד נהזא כננל: נכר.יר. 1ב;ו וגבירה מרמז בראשית במלת המרומז א׳י׳

נישמע שהוא נינה חנמה ־י.י נהיו הנעצש ,)J, כח־ג פל
להכריע יכול הוח זה י(צ־ וגבורה בגדולה ;

ה ולא א ר  לא.'זה נה:נעי.ו להעוחש וגנורה גדולה נין להורות ממ״ה שוס ולא נ
 נכ׳ז מה: למעה שהוא הגש שירצה צד בשכלם הבנין המציירים האומניס הס

 הוא גנח׳ב הנעג־מה בשדבו למעל: נעלייר.ו פד גפלם הוא בשכלם שהגנין ונפוד
להגיור.: יגנודה על-גדילה ממעל ש:ע מוריד ציור ואז לנצות לפופלים שמצווים

הגה׳ה ע־נ : שירצה צד לאי,ה

 נננדייגת הם כי שכליית ראשונות נ' נקראו כן ומפני הנגין הבוניס הכנאים
 הנוגים הפוטלים נמדריגת שהם הננין ימי נקראות כפירות ושאר האומנים

 כדברי המפיץ יפעה שלא וכדי ראשונות בג׳ נעלם שהיה מה ומגלים הנני;
 יומא קדמאה יומא הכי פד הוי אומנין תלת דהא שאמר מדנריו להכין הזוהר
 נבורה גדולה שהם האבות בעצם הס הם אומנים שאלו תליחאי יומא תניינא

ת  ולהבין שלישי יוס שני יום ראשון יום קבלה כפרי בכל נקראו שהפינכצם ת׳
 פד נתנלה יהוד היד ובנצת נשכלס נכלמים נפולמוח ציור סיו באבות כי מזה

ואזיל מפרש זה מספית להציל וכדי' שלשה רק נצץ ימי באין נשמט היה שמזה
ק וחיד ח״ד ל׳ל . חכמה בהר אומנים נ' מאלו אהד כל ר׳ל אומ׳נותיה אפ׳י

ראשי! יום שמם האבות ע׳׳יי בשכלם נפלס שהיה מה אומנותם הוציאו כינה

 ר״ל אבות ראשי • זה מצד נקראו בינה חכמת שכתר פד שלישי יום שני יום
 יו׳מא ואזיל שמפרש וזהו ידן פל פעולתן שיתגלה לאבות המצווים ראשים שהם

אה ר קדמ׳ מ  דא״קר דרינא הה^וא ומכ״והה מו״פלא אמיון הה׳וא צי'ה יו
ה ן׳ חכ״מה י׳ נ״תר א׳ ספי׳רין ת־לת כל׳ול א׳ין נ ר ני׳  מת״לח, ח׳ד ל׳פל אמ׳

ק יו״מי; פי  אות! ליה אמר חהד שהוא ראשון ליום פירוש . אימנ׳ותיה דא׳
 בסוד אין שנקרא כתר של מדריגה אותה כתר דהיינו והנהתר הנפלם אומן

ט שהיא הנקודה בסוד שהכתר א  שבמלת א' ר׳ל ספירות ג' כולל סוף תוך י
 מרמז א״ין שבמלת י׳ נתר םבנקודח כתר דהיינו ראש בחינת פל מרמז איין
 פל מרמז אין שבמלת ן׳ שבכתר תכמה דהיינו כתר שבנקודת תוך בחינת פל

תי שבנקודת סוף בחינת  שפרי נ' פל רומז הן' כי שבכתר גינה דהיינו כ
 אומנים ג׳ כפירות נ' שהם א׳ין בסוד כ׳תר אמר המאמר פ-רוס ויהיה בינה
 גבורה נדולה ספירות ג׳ שהם ימים ג' לאלו אומנים ג' מאלו חד כל אמר

 אומ,גות הציור לפוטל יוציאו מהם ואחד אחד שכל אבות נ' שהם תפארת
 באופן הכנין יבנו והמה פעולתן ידן פל ויתגלה בספצן האומנים שציירו

 ויבנה יפפל גבירה וכן שלו האומן שצייר מה ויגלה ויבנה יפטל חסד שספירת
 נמצא שלו האומן שצייר מה ויבנה ויפפל יוציא ת׳ת וכן שלו האומן שצייר מה

 ולגודל אורן פשיטות לנידל כלל טפולה אין ראשונות ובג׳ מחסד הוא שהבנץ
 .הסרק והשלמת ההקדמה כאן פד ספירות שאר בפרך שכליות נקראו מדריבחן

 לה נייחד המסיין מל יכבד צא ולמטן שלישית להקדמה ונלך נסע זו ומהקדמה
ם : סצמו בפני פרק כן נ

ק ר י1^נ פ ש י י  פפם ז״ל הרק׳נאטי מנחם ר' הרב כתב שלישית הקל״ה ל
 בספר לאחד אחד הפילם שננאו הבנין ימי ספירות ז' אלו

 דבריו ביאור בהרחבת מפס פליו ונוסיף פה נעתיקם והנה .שלו מצות טממי
 גבורה חסד שהם האלה קצוות לז' הפולס צריך כיצד נבאר ועתה לשונו וזה

ה בלא לבנין שא׳א חשד הוא הבנין תחילת מלכות יסוד הוד נצח תפארת  ז
 הקב״ה המפירה שכזאת מפני הספירה זאת בלא להתרן־יס לפולם שא״א ר״ל

 הרע שיצר הגבורה מצד הנעשה טל אותם וסולת ישראל של פונותיהס מלבין
ה ה׳ נ מגבורה נשפט הארס את המחסיא ה

 נאצלה חסד ר׳ל הספירה וזאת ̂ ימלא ,ע,לס לן אץ
 ר״ל ממנה ה למט היא אשר מהבינה ק ״א״, לא ואס נאציצופ למעל: ושורש
לה יש זה מצד אשר מנבורה למעלה «אחר ישויות נשני ח׳ו לשאעין נאת אתה

 מפני ישראל
הרפ יצר של

_ ......... . ̂ j tni ju!, הס ראשונות
 אין ופתה מדות נקראו ולא שכליות מצד מננורה הוא הרע יצר של ,מוצאי ומקור

שהקב׳ה גדול חשד וזהו בפירושם אנו מ׳ו נעצה שש שיהיה לא אנל השתצשצות
; ■ ״ ״ ״ ־ ־ י « ־ ״ ־ ־ , ״ , ־ ־ ־

,p שאין פי על אף לי.ם ומ,.רצ׳^ רא״ון
א כן ועל כך נותן הדין הנאיט נשערים עוד יהנאר כאשי אחד  לעולם א׳

שפי זה פמוד בלתי להר.קיים : כנ'כ ע׳כ .נש׳ד הנהיר ונ
 ימי כל חסד מדת ארורה רך מצאתי

אני הוצרכתי לא בסולם אנרתס היות הגה׳־ה
סומר אברהם שהחי מצאכתי לפשות למה עי.ה לפרש רוצה שאינו אומי הרקואעי

ש עתה ־אי־,ץ,־ק " " “ ״ ה יי ־' י ד"ת ־ ג א ״ י ל ״ נ ^ ' י י ׳ י י : " י ד ז ״ העולם את ,מזכ עאנ מנאכת א ה ̂ ,.jjp ,׳
ומביא משען אני וקוד נתחייבו ואפילו ע! כנלן ™ הש,: אש ננ-שי ידיד נ;י

זס כל שכשמיס רצוןאניהס לפשות נלבה . שכליות נקראו למה הרע ש;יה הקדמה
י“ עמוד הראשון העמוד זהו אנדהם פשה ■ '

ה ה״ צרין פוד עליו סומד שהעוצס חסד של דג
והוא דין והוא שני לעמוד הפוצס ק p ״,;ל ״,ן
ולולא שזכרנו הראשונה המדה היפך היה משד כי לחשד מוכנה :■ה אנרהש כי

פונש היה לא השני הזה. העמוד כארה עליו ויושג אכרה: נשמת על ייככ
ו י5י’ש ̂צי לאי״ טש של נ היו י והיה לרששים י את והורג גוזל אדה כ

״ ״h, ומנהיג אנרהה נשמת על מששיע חשד השירת ״ . ״ .__, ׳ . . . ו את כ .פרט וא! רז,. פ ט . העולס ך צי מנ
מן לספרט כדי זה נעמוד להר.נהנ עשה תשד של מלאכי.ו שכל כאישן יפנו חשד

ימן נאצלה הספירה ודשת הרשעים : הנה׳ה ע׳כ .אנדה:
 אש ר׳ל ממיס אש ונקרא שזכרנו חסד

 פעולת היפך הוא הזאת הרודה פעולת כן האש הפך שהמיס וכמו ממים שיצא
 גבורה שהיא דין וכפירת חסד כפע־ת ר׳ל אלו שנים ונקראו תהד ספירת

 הזרוסות הס כי פולס זרועות ומתחת שנאמר פולס זרועות נקראו שנים אלו
 לעמוד הפוצם צריך ועוד בהש הפילם וקיוס ובזרופס בידם נתון שהעולם פולס

בין פומדת והיא משניהם מקבלת ממוצעת המדה והיא תפארת והוא שליש־
וגבורה חסד שהן הראשוניס המדית שבשתי מפני זו במדה והצורך שמהם

הדי במרת גבירה במרת נדון יהיה אס שנתחייב מי כי נהם לעולם די אין
בן והיה הקשה הלין מדת הצבורה מדת היא באשר חמלה בלי אותו ידון ג׳

זכיוהי! את־ מחפש' אינה הדין מדת כי לגמרי למפלה והטוב הזכאי את מפלים
נדון יהיה ואם יזכרו לא וזכיותיו להפגישו כדי ופינותיו חוכותיו אחר מר י

רואה אינו החסד כי הזה בפולס אפילו פינותיו לו נזכרים היו לא חסד נקרת
ולא יזכרו לא והפ:ינית שפשה מצותיו פל טיב נשער להשכירו רק ע־נותיו אי,ר

יפקדו



שלישי פרק אבייע סוד שלישי שער
טל

כה

 צריך P על אסר הללו מלוה בפתי להתנהג יכיל העולם םאי', נמצא יסקרו
 לכר ׳לי מל נאחל הסניים לנרים הני שמחבר כאלם ממוצעת למלה לעולם
 הצדיקים שאש מעלליו ונהלי כלרכיו לאים לתת נלי לשניהם הממוצע ■שלישי
 להם משלמים מצות כושים ישעיס ואם הזה בעולם כונשם מהם נהרסים חעאו
 ימי ז' לנל מעם שם מפרש שהוא והגם לעניניט המצערך עק׳ל נעה׳ז שכיס
 ככיאור נבוא ועתה . נהם נאריך לא • לענינינו צריך שאינה מאחר אבל הבנין

 על בחמלה שכלו עין שישים מהמע״ן נבקש אך עלינו העובה ה׳ גיל המאמר
 כשכלו לו יתיישב למען ראשון ערק ראשון כשער שפירשנו המאמר זה התחלת
 העניניס עס המאמר נחחלת שנזכרו הפנינים ויתחברו יתקשרו ואיך סה הירושנו
 וא־לץ בפירושו נחמיל והנה .השער סה עהה שנפרש המאמר בסוף שנזכרו
 המאמר בחחיית אליהו שאמר לאחר פירוש כס״לרן אז'נין אי״טן םביייוח ע׳שר
 כפירות פשר מטצמוחו והוציא שהאציל שפירושו חקונין משר לאפיקת ■הוא אנת
 ילי על מלאכתו שמתקן כאומן העולמות כל וכיא סקן ילם שעל כלים שהם
 פתה לפרש אציהו בא שם כלפלשנו העולמות כל מנהיג הוא ילס ועל כליו
 ואיזה עולמות הנהנת ולצורך עולמות בריאת לצו^ תקוניו כלי נאצלו אץ

 כסלרן אזלין איק ספירות עשר ואלין ואמר חנרתה קולם נאצלה׳ הסירה
 צריך היה מתחלה כי ונחגלו נאצלו כן להנהגתו העולם שהוצרך כסלר ר״ל

 מנלגת רק וההכרח החיוב צל על נברא לא העולם כי החסד לקו העולם
 רחמיו ביוב נחאיו עם חסל ולגמול להעיב חסלו נמלת ב׳ה ההשוע רצונו
 החסל ומצל החסל ילי שעל החסל עמול גתסלה האציל זה מפני תכליו וגודל
 נתגלה זה ומפני יבנה חסל עולם שנאמר וכמו ילו על ויחנהגו העולמות יבראו
 וכינה חכמה הכולל כתר שהוא הנקודה בסול נעלם שהיה בתחלה החפל ממול
 בפרק שפירשט תם ש' י' א' ויעקב ביה לאתמר ש' י' א' חמן בראשית במל

 להתנהג העולם יוכל לא לנלו החסד עמול פ״׳ כי ונהיות שניה בהקלמה שני
 שהוא גבורה פמול חסד אחר להאציל הוצרך זה מפני ג' בהקדמה כמטאר

 ממוצעת למלה וצרך להתנהג הפילם יוכל לא אלו עמודים כשני שנס ולהיות דין
 מלה שהיא תפארת מלת כך אחר האציל זה מפני הגז' בהקדמה כמבואר
 חתן החסל מצל כי וגבורה חסד בין פשלה שיעשה באופן שניהם כין ממוצעת

 הדין שורת כפי שחפא לחמאיו עונש חתן הגבורה ומצל שפשה לסצותיו שכר
 נאצלו ק■ לעולם שהוצרכו כסדר ר׳ל כסדרן אזלין ואלין נאמרו שרש וזהו

 שמפרש וזהו שניה בהקדמה שזכרנו הנקודה מסול הפלמחן ממקום ונאפשעו
בזה אליהו כוונת שאין כינ׳וני וח׳ל קצי׳ר ות׳ל ארי׳ך ח״ל בעצמו אליהו

 רצרה ואחח ארוכה אחת שספירה ח׳ו לחשוב ח׳ו גשמי ובינוני וקצור אורך על
&¥^|^יע כי הכוונה רק כן הפנין אין ח׳ו וביטני וקצר־ אחך גשם כמו  הםםי

 כפי לה שים המלה נקו אדם כני מעשה כל ושוקלין שמודדין שס על מלוח
 החסל קו דהיינו ארי׳ך חיי אמר זה ומפני ב*ס מהמאציל עליה שנתמנה

 אפילו חכל סנומלת ג' בהקדמה כמטאר לרשעים אפילו אפים אריכות 6שש
 שהוא גבורה היינו קציר וחל פשה אשר חסאיו אחר מ;סת ונרנה לרשמים

 וחד כדפירכנו ההפל היסך הוא כי אפיס אריכות שם ואין חימה נעל קו'הדין
 נדוצה כי; מחמנע תפארת דהיינו שניהם בץ המתמצע הרחמים קו שהוא ביטני

 שהדין שאמר הגס כי כזה ז'ל אליהו כוונת לו׳ן דאנהי׳ג סו״א ואנ׳ח וגבורה
בזה תטעה שלא הספירות מצל הם משונות פעולות שהה והרחמים והחכל
 יחם שום לו אין הוא ברוך הוף ואין בספירות היא הפעולה שעיקר לחשוב

 אתה א״ס אתה ר׳ל לון לאנהיג הוא אנת אמד לזה ח״ן בפעולה ושייכות
 כרצון אלא פישיס אינם שעושים מה שכל ספירות לפשר המנהיג המאציל הוא

 לספירות 'יזיז הספירות ובתוך הספירות כל על תופף ב״ה א׳ס כח כי מאצילם
p אשר ולכל עדיו כרוכה אותה מנהיג p ומושיע זולתו אותם מנהיג ואין ימס 

 נעלמים הס שהפעולות הנשמה כדמיון הוא השכל אל הענין ולקרב בלתו ואין
שום ולא פעולה אין השכל ובעצמות פסוס שכל היא הנשמה שהרי בעצמותה

היא השגותיה לגלות ורצתה בשכלה משנת שהנשמה ומה השכלה לק מעשה
שהשיגה מה ועושים פועלים שהס בה ומיוסדים האלוקים כחו־יה ע׳י סחנלית
פעולה ולא מפסה ולא גלוי שוס ננשמה אין כתוחיה ובזולת בשכלה הנשמה

 שעושים מה 3כושי וברצינה נלצינה אלא מתגלים אינם כחותיה זה כל ועס
 כח בכפר וילמד יראה הי־אות שכח משל הגשמה,?ירך כשחרצה תראם הלא

 אם וכן רואה הראות כח אין הרצה אינה ואם בכפר רואה הראות
 לא ואם תורה דברי שומע השמיעה כח חורה לברי ישמע השמיעה שכח תרצה
שמזה נמצא הנשמה גרצין תלויס הפעולות בל וכן שומע אינה הנשמה חרצה
היא שהרי הנשמה בעצמות נעלמים והשנויים הפעולות שכל הגם כי למד אתה
 כה המיוחליס כהותיה ובזולת כהותיה ילז על רק מתגלית ואינה pipp שבל
 רצונה לפי רק פועלים אינם כחותיה עכ׳ז כלל פעולה ושום גלוי שוס לה אין
 כל ג׳ה שבא׳ס הגס כי נהם כמהאחל ובססירותיו ביה באים הפנין הוא כן

 ספירותיו פ׳י כ׳א גלוי שוס להם ואין פשיסוחו א׳ם גאחלות נעלמות הפעולות
 לנר שוס עושים אינם זה כל מם ממט ומחפשמיס כו המיוחלים כחותיו ־שהם
 שמה ויעשו שילכו והטהור הקלוש רצין אשר המקום אל רק נ׳ה רצונו ■זולת
 שהם ספירותיו עם ב״ה כאיס ולהיות פושים אינם רצוט ובזולת ויעשו ילכו

 מפני כלפירשט הנשמה עם׳ האדם נחות דמיון להם יש. כהה שמחאחל כחותיו
 אלה של הכהות כמו ר״ל לאצילות אלם בכלל הכפילות נקראו הדמיון זה

 הספירות אין p כמו הנשמה רצין לפי רק לנר שוס ועושים פועלים ■אינס
 אותם הוא;המנהיג כי ב״ה א׳ם רצין לפי רק דבר שוס ופושים פועלים
ולי׳ח ב׳ה זולתו אותה ומנהל מנהיג ואין יעם תפז אשר לכל עדרו פרופה

 מאחר פירוש ■ סע׳רין מכיל ול׳א לת׳תא ול־א לע״ילא ל׳א ל׳ך לאנ׳הינ מיאן
 הספירות ומצל הספירוח ותוך הספירות ונין לספירות יייז הוא ב׳ה שא׳ס

 שנבאר כמו כלס מקיף ב׳ה א׳ס נכחו הוא מספירות ולמעלה מספירות ולמפת
 תיו שינהיגהו לכר שום אין א'כ לשמיא כסעלתא הצמצום בהול הענין סוד
 הפרק נשלים ובזה . כעולם קצה משום ולא צד משום ולא למטה ולא למעלה לא
 למק הדבקים כין ריוח לחת כדי פרקיה לשני המאמר זה לחלק ראינו כי

: הפרק נשלם ונזה שכתבנו מה כשכלו לכלול המעין יוכל

רל! י פ ע י ב  פשר המאציל גרא פול כי פירוש .להי׳ון תק׳ינת לב׳ושין ר
 עולם והן האצילות ספירות אל לבוטין שהן אחדות כפירות

 וקרא לבריאה אלם בזוהר נקרא והוא הראשונה בהקדמה כפרפנו כמו הנריאה
 כחותיו ידי על מתגלה ביה שא׳יה כמו כי להורות לבוש בכם כבריאה את

 בלבושו אלא מתראה שאינו כאדם גלוי שוס לו אין זה וזולה הספירות שהם
ה א׳ס זו שבנתינה  הנפלם הרנו׳ שהוא נדפירשט נעצמו כנשמה יחס לו יש ;'
 והרצון מהגלים והכתוס כדפירשט ברצונו להנהיגם כאותיו ידי על המתגלה

 מתגלפ כהלנוש הגיף את המעלים לבום כמו בכחותיו ומלוכם בחובה נעלם
 מתלבשות שהשכירות הבריאה אל הספירות זה בערך כן כמו נכלם והנוף

 ביה שא׳ם מע כי לזה והפעם בריאה ידי פל כחוחס ומתנליס הבריאה בכחות
הלבושים כן כמו רחמים דין חהל בעצס שנוים לפעיל שנוי בעל אינו

איט כדפירשט כהותיו שתם האצילות שהוא במקורו עמו ואצלו לו הסמוכים
בגחלת קשורה כשלהבת מקורס אל קורבחם לסבת שטי בטל להיות ראוי

 יתלבשו כההה־רית באופן בריאה אל מאצילות להתפשט פול הוצרך זה ומפני
 ג'כ הבריאה אל אצוצויז יחם זה ומסעם זה שמצד ידן על פעוליחן ויתנלו בהן
 בעולם כי כלפירשנו כחוחיה פ׳י ומתגלית בכפותיה המתלבשת נשמה כמו

 ממה יוחד ורהמיש לין נחסל נבללין שהס המשונים פעולות מהגלים הבריאה
 הפרוד כולם הבריאה כולם נקרא כעצם הטעם לזה אשר כאצילות שמחגליס

העלמו שם על אצילות שנקרא אלקות מגדר שיצא במה שנשתנה השטי וסולם
בריאה אס מלשון בריאה נקרא להיות העולם זה נשתנה במקורו אצנו וקורכתו

 אצילות מאור גהוקו להבת תלש דבר והתגלות התחדשות פנין שהוא יברא
 אדה ניף על כלבוש שמתראים לנושים להם קרא p ומפני עצמותו שהוא

 אחר לביש פיל נתוכף ופריל שנוי בעל שהוא הבריאה עולם ופל הלוכשו
 ידי על כעהנלית כנשמה כדמיון ג׳כ אליו הבריאה עולם שיחם יצירה שנקרא
 השטים שכיצירה מפני יצירה ידי על נחיחיה מגלית בריאה כן כמו כתוחיה

 שמים גלוי וצורך ראשונה בהקדמה כמבואר יותר בה ומתגציס
בפז׳הו לפנינו הבאים בפרקים נבאר רוז-״-

?־,”׳'־ ״ י־יפפ-ה באלו :כלך הנלבל ל6 הניעיין א״ה
, ;הנו6: צנו:ין , , ,jj! עו,ו פש ולכ-,ת למקיר״w הה -א
 והנשמות הגבול בהם להתגלית באפשר בלן :י במאמר ?0 1למ ם1נ; א;'לו .■דמוי
נדול צודך הם אשר הרניה והשנויה נשמתין פרחי! דמיניהו ר1ני:;א; וייומזין יהיו'

כאשר והייגתי וגדולתו אלקוהו לגלוי י׳״י” ?'יי קצת :יכרץ ידי! ג&1 C i עניז להקדיס 1נר':י ה;קגו יזך עגמו לברוא היציך הבאיר בפרקים נבאר ל״,,.; ל;;,
היא שהעשיה עד עשיה טלם פיל :5'5הג כאן עד , ננון ר>ר1י ממעין

 היא שהיצירה כמו יצירה אל לטש
 בריאה אצילות שהם אלו עולמות ל' השתלשלות ילי ופל הבריאה אל לבוש

 כ' אלו תובעות ועל והשטיס הנבול הוא ברוך סוף אץ יפעל עשיה יצירה
 נבמת״ץ כבח׳ין דמנייהו באמיו זיל אליהו רמז עשיה יצירה בריאה שהה לבושין
 לפרוש* גהית ת״ל אליהו שדדי הכא בפי מאי נשמות לדייק דיש אנ״שא לביני

 וכמה להון תקינת לנושין במאמרו כנזכר הלטשין בכול ע' י' ב' א' עולמות ד'
 לרמז בזה שרצונו עליהו למכבין לבושין לגבי נוכ-א לאקרי להון תקינת. נופץ

בהול פ' י' כ׳ א' עולמות ד' על הנר,׳ד,
נן ואם בעז׳הי שנפרם וכרו הלבושץ י ״ ,,,, ״

״It _ A ייקיגל זגי גפיי פאצילות (אצלו הנ״מויז . ן בנ״מת ̂ ז .. א, לומר רצה מא ״
 אצל כאן עגינה ומאי ־מיהו לכר ומאן נקיבה של נשלוה הזכר כח תדארה מכ:ד
בסול שהם ע' י׳ ב' א׳ פולמוח ד' רייז >ה גל אבר גנקיבה כנז מלכיה מסיר

וכרתו ויצאו מאצילות נאצלו שהנשמות ומשה גשרוד עילה שהוא הבריא: בעול:
מצד הנה אדם כני כגוף ונהנו רכליאה ל^בי■'׳ צידד 5ומנ וכנכניכי ;ש;!וח לשני נכרדו

,I , ׳ ומתהצקי: וונוס מש: ישרהו ?אד: בניך■ ?1? , . , . ש זה ומסעם זה ,,^5,., ן ג ש כמ̂ו לט״
לאצ/ות לבישין ג יש כן כמו לנשמה pj! !j!, נק מכיר מה: אמד אין בנוף

נדע דבר איזה עצמות של סלק מן כי נשמה דהיינו להלוני שליני נמ ימכרום יוצאים
שיקרה המקרה כי העצמות כלל ונכיר נא;י .וו:ו !ה וכר של לנשמה וו נקיבה שי.

־“ ?' אנשא לבני הררץ(:ממין דרונ-יהו י י ‘ -
■ ׳ הבדיחה

. ......... .. :1ל:
לאצילות יש כן כמו הזה לעולם לבושין נחצבו חש: ל׳ל הכהוד כ:א הצונום»םםם

שהאלם הסיד וזהו כעולמות לנושין ג' כאיזליייז באצילום הוא אנילוה! אנל ונהחלקו
ז ניניהם ופירור חלוק שיין ש: שאין האצילים ־י ״י V ״ ״U״ י של חיתם ■הוא כי קען הו,ס נקרא י

כל ̂ש ולמות ותבנית ח1העו,מ כ• ע;*ל; וחעדוניהא דמלנא מוייוג קדישא
בזה ימצא בזה שימצא ומה הטלמות : מלכום סערוניםא עשאדת מצכא טרו:

שיקרה המקרה כי העצמות כ:צ ונכיר ״י.! !,ד ״-.ע״ ״ '־ן׳■•■ -
.,,<1, מעול: כי אנשא לטי נ:מחין שררין *;■י:ו ״ יק.ה לחלק :?!א נדיחה כ ש..נ״מ^ ול׳.ות .

נ לנשמה שיש כמו מאלילות חלק היא p--;--,, ״ס! c-;fc ;■3 :ום1;



 רביעי פרק אבי*ע סוד שלישי שער
טל

ה שהוא מאחר כ׳ א ר w הנ n n to קיל והנששיס יהמלריס הנלראים כל של 
 וגתשששו ילאו הפולמות כל כי לה»רוח הסולמות כל נתייחדו שנו כלן של הרתימה
 . נו חוסכת ורפיון מחשכה שאין הנפלה ממקור אחד ממקור אחד מפיקר

 נ' לנשמה שיש כמו ני שאנחנו לפנינינו ונתוור מפנינינו יצאנו כמפס והנה
 מו׳חא כסוד הה הנשמה של והלנושין לכושין נ' לאלילות יש ק כמו לנושין

ר מהפר וה פל ראיה שנניא נמו וקל׳יפה וגופא ורו׳חא ה  סרק לו וניחד סו
ו נאדס שיש' כמו יהנאר שכו פצחו גפני עה׳  כמו וקליפה ונוסא ורומא מוחא נ

 ה' כיד נפרשה והנה וקליפה ׳גופא ורומא מוחא נכוד נשהלשל האצילית כן
 הוא רו״ח נמוח השוכנת השכלית הממשנה היא מומא סוד והנה . פלינו הפונה

לנ המורן המיה רוח  והשכל חייס תוצאות טמנו כי לנך נצור משמר מכל כפנין נ
 שמישר נמחשלהו משושם ששכלו ממשנה רק כלל מששה שוה נו אין נמוח 'שהוא

 לא שדיין שהרי שה שייך אין רצון שאפילו עד לכשות מה וי־-שנלהו נהנמחו
 ומכל המעשה מפפולת רחוק הוא רן ומפני לעשות מה וכוונתו מחנכתו החלים

ק שהוא שק הו  נמפשה אלא יתחדש לא השנוי שהרי מעשה שנוי מפעולת י
שה שלפעמיס  מעשה מאין וכיון היפך לעשות מפשהו משנה ולפכמיס נד פ
 אששר א׳ מפשה כלא מפשה שנוי ני המפכה היפך ינא ומאין מהיכן כמחשנה
 לפשות נמשכו ומיד הכף א׳ דכר איזה לעשות כמוה כהוא השכל ונההכיס
ה איחה מחלנכת  לפשות שכלב הרצון ומחסורר ככלכ מ״ה נרו״ח מהכנ
 שנאמת המחפורר כח הפילסופיס קראוהו הכה וזה חומד הלנ כענין הפסולה

ר אינו  המהפכטות הכחוח אל פד״ן נחינהו מכלי פכוט רצון' רק אחר דנ
 ומפני שרוצה מה הפעולה לעשות ידן פל רצונו הרצון כמחנלה ננוף ממנו

 אשר אל שנאמר כענין רצון הוא רוח של פירושו כי רוי־׳ח הכח זה נקרא זה
ח שמה יהיה  נכלל נשמה של והכהות כלכחן יספו ולא ילכו שמה ללכה הח

 הי הוא פופל וכל שפועליה נמה ופעילהן נכחה דהנליה הה ני ח״ם נקראיס
 פעולה שאין ומפני ח׳ייה הכחוח נקראו נ; מפני מפכולה נסדר הוא המח כי

 למעלה כדפירשנו רצונו לפי הנהוח מצהיר שהרצון ר.לנ רצין מצד אלא לכחוח
 גופו לההצלות נופו המלניש כאדם נלנו הצפון ידן על לההנלורז נהן ומהלנש

 נכצס נו הרצון שהוא הרוח ני ר׳ל חיי׳ס רו׳ח נקרא כן מפני לוושו ידי סל
 נפל אס המכין ואהה . המייה כחותץ ידי על רצונו כמגלה י רק מעשה אין

 כמות מתה שאינה וחיותה הנפש השארה אלה מדנרנו וחנה נין אחה נפש
 כרוח ככן מכל הים הס הכהות אס שהרי ואכקירהיס המינים נדכה המף
 שנו מכל חי הוא הרצון ואס מי שהוא שק מכל הכמות המנהיג הרצו] שמא
 ומנהיג נכלס חיות ומשפיס חי שהוא כ מכש השכליח הממכנה שהוא השכל

 לרצון פנדיס שהכחוח כמו שכלית לממכנה ענד כוא הרצון שהרי כלס אח
 הפסולה מקנל הפנד כהרי הי הוא שאדון כרן כי י,י הפנד ואה כדפירכנו

 הרצון ורוח הרצון לרוח החיות משכיפ הככלית שהממשנה נאופן מהאדון
 טנפנורס כד הצוף כלל נחוך מהפשטיה החיה ונחות לכמוהיו החיות משפיס

 הנס ני כנוף חצוי הנשמה חיות אין אנל כנשמה חלוי כנוף ותיור, סי הנוף כלל
ף מו  חים לנקראיה שהנחות ולהיות חיים הס כחוהיה פה הנשמר נסדר ס

מו ק מפני חי נקרא הנוף כלל שנפנורה פד הנוף כלל נהוך םחפשסיס  נ
ר הי נקרא שהנוף פנו  נקראים הכחיח כן כמו נו המחפשסיס הכחוח חיוח נ

ר גופא פנו  לנופיה שני השכל שהוא ננכמה לך הרי נו שמ,הפשפיכ המף נ
 מהלנש והרצון הרצון שהוא נו מחלנט שהשכל הרוח הוא אהד למש דהיינו

 ממנירו נפלש יוהר אחד וכל שני לנוש הוא הניף נכלל המהכשפיס גנחותיו
 וגידים ועצמוח ונשר מפור שצננה נכצמו הניף בהוא שלישי לנוש לה יש ופוד

 סצם הנון׳ שהוא חסוננני ונידים וכצמוה הלניכני ונשר כור איוש נאמר נסנין
 והוא נו המחפשפיה הנשמה לנחות כלי ובוא הכרוח המלנש ונכר ונידיס

 ישאר הנשמה נהכחלק שהרי חיוח שוס אין הנוף נפצה ני הקליפה נאמח הוא
 שנשמרת קליפה נמו הוא שהנוף מזה לומד אהה נמצא • כשהיה ספר כנוף
TO3 לאכוד והולנח נזרקת הקליפה הפרי ונהסהלקות נו מדונקת שהפרי 
 המתפשסים כחיים נחותיה שהה הנוף נחוך הנשמה שפרי נפוד הנוף ק כמו

 הכהות פס נחיותו נשמר הוא אז נעורקץ ננידץ ננשרו נעירו נפצ«ו ננוף
ח סי' ונהכחלקוח החייה ר,׳ הנ
נס אין ננככל כנה כי לגזד אחה חזס ה« ^®יי '®'יי

מי כל לנו־יה נ' לדפת שהראיהין כ עכיז מעכה :נוי נם כאין וכנ׳כ סעכה ג
.החיים כמכניע והוא המ;הינ עיקי כוא נחה ומכליה ידן פל פפולהת ססוסלת
ד שהם ידן טל ומיותה ט ועצניוהיו ועורקיו ונידיו אנריו כנוף לכלל מומת נ

' קליפס גופא י . ינלו ואח ידו אה איש 'ירי ^ ׳ י
ה כנה׳ה ע'כ קליפס ניפא רומא מוחא סוד נ׳

חו ומגלה ידן פל שפועל פל וחיותו נ
 כי ר.דפ והנה למפה טנשחלשלה הנשמה נמו למסה השתלשלותו נכוד יד!

ה כא׳ס כפיתוח עשר קהס דאצילוח אדם  נטרן מוחא נקרא כהה מהסכם נ׳
 מכל ונקי וקדוש טהור שכלית מהשנה הוא נכלל האצילות כי דנמיאה אדם

מעפה משני׳ ומנ״ש מפכה ר סל להשכיל נזשופסת טהורה ממשנה רק י  טוכ דנ
ה פונים דנריס להמציא טונות הוויות בהשכלת הסנ  הסהורה המחשנה ונ
ר איזה על באצילות א דנ ט ה תכף אז ולהההוות להמציא נ1פ כ מ הנ ה  משנו נ
 משה ט לפטל בפעולה הרצון שהיא הכריחה נרוח הטהורה הממשנה התלנש
ס התחלת  נרצין ונתנלה המחשכה מהפלס נפרד כי הפירוד פילס שהוא המכני

 רק מקורו קורנחו-אל מפני נפצס הכפונה אין כה וגס ממנלה יותר שהוא
ואה׳כ רות‘ הנקרא לפעול כרצי! נממלש ושש לפעולה הרצי; התחלק שם

 שהם משכילים חים הנקראים הקדושים נכחותיו להתלכש משס הרצון מתפשט
ק טל להתנלות רצונו כפי כחוסיו להנהיג יצירה פולס המלאניה  רוח והיינו י

 הנקרא יצירה שהוא כחותיו המנהיג רצון ר׳ל רוח נקרא הכריאה ני חים
 ככל המאסשס נפחו העולם כל ממלא והוא נמקוה אינו שהרוחני ולהיות מיס

 משפיפים והס הנוף נכל החיים כחותיו שמהפשטיה הנשמה מצין כמו הפילם
ה מפני אשר הנוף נכל חייס  משני החיים צוף ר׳ל נופא החיים נחות נקראו ז

ממלא והוא כלו הפילם ככל מלאך של כחו שמתפשס מ:ני גופא נקרא כך
אניו קרונה וסנה קיומו והוא הפולס נוף של החיים והוא נחיוחו הסולם יסף כל

 שכלית מחשכת שכלה האצילוח הוא מוחא ר׳ל קליפה נושא ריחא מוחא והייגו
ה הוא רוחא כלל פפולה 0־ ואין א  פועלים אינם איל לפעול הרצין שהוא הניי

 הנחות שהם המלאכים הם מפא ניצונו המתפורר כח נמדרגח הה כ' נעצם
 מהס אחד חלק סשיה סולם הזה עולה היא קליפה נעצם הסועליס כחייה מף

 שריאה כמו קדישיס שהה שי̂רDככחוח שמחלנפיה קדושים מלאכים דייניה שלוחי
 קדושים שמלאכים דיניס שיטרי שהה הטומאה נחות וסלל שלוס וכשמת יצירה

 הדשפיס ולהעניש מרדות מכות ולהלקוח להכות אמצטיס פ׳י נהן מחפשטיס
 רשות להס ניחן אשר כשי נסם הרודיס השוטרים המה והס רשעס כפי

 צורך אין שנאמת מפני קליפה נקראיה והם הקדושים המלאכים מהדינים
 החמא וכטינלה רצונו טונרי להטניש כדי רק עצמן לצורך ננראו ולא כהן

ס יהיה ולא ויחמו הלז הס נס והרשס כתוכו שהנחות כפוד המף כמו כח לי
ח לו ויש חיים לו יש והוא וכח חיים לו אין כסותיה טס הנשמה וכהסחלק נ

 להם יש כעולם קיים שהחטא כפוד קליפות אלו ק נמו וטסר אפר דומה אנן
 המלאכים ני חמן כפו יכלו הס נס העולם מן וי׳צה החטא וכשיכלה כח

ם כחותם טמחפשטים הקדושיס ה  כדי חיות להם ונוחניס אמצעים ס׳י נ
 אמצעים ע׳י אפילו נהן יתששמו ולא ונח חיות להה יחנו לא הרשפיס להעניש
 ומזלות כוכנים הנלנליס המה מהפשיה שני חלק כרנפ ויחמו יכפו ממילא

 הארך טנור פד הירח גלנל שחחת מה כל דהיינו מהם שהורככ ומה יכודות ד'
כ נקרא וזה  השלמות מכל ונעדר שלימות שוס לו אין שהנוף נמו כי קליפה ג'
 לכל החיות נהשפפח הגיף את המנהינים הנשמה נחות ע׳י שלמות מקנל הוא רק

 נו מלונשים שהיו השלימית מרל הניף יפדר מהנוף הנשמה ונהכתלק אנריו
 סד המורכניס וכל יסודות והד' והמזלית והכוכנים הנלנליס כן כמו קודה
 שלימות מקנליס שהס רק שלימות שוה עצמן מצד להם אין האר] טנור

הם כוחם שמחפשסין הקדושים מהמלאכים  חלקי וננל כתוכה נחה ומשפיסים נ
 יסדרו מהם כחם הר,לאכיס ונהסחלקוח שיתהווה מה מהם שיחהווה כד הארן

 גמלחו נפשן שמיס כי שנאמר נמנין קודה נו מלונשים שהיו כשלימות מכל
ד והאר] ננ  והקליפה שלום רכ פל ויחפננו למקורן יחזורו הכחות ני חנלה נ
 נסולס הפוסלים חיים הם העשייה כהות שאה למד אחה זה מכל והנה חאנד
 משפיס היצירה שהרי חיה שהיצירה מכש׳כ סנדים לפנדי פנדיס שהם פשייה

ה ומהלנש המיות כה ח נ  שהנריאה מכש׳כ חיה היצירה ואם אמצטייה ע׳יכחו
 מקור שהנריאה פד כה ומחלנש ליצירה החייה משספת הנריאה שהרי חיה

 ולטלמי לעד ומייס חי שהאצילוח כ’מכש חיה הנריאה ואס ליצירה ונשמה
 שהאצילות עד לכריאה החייס המשסיס הוא האצילות שהרי נצחיה ולנצח טילמיג

 למפלה אשר העולמות לכל החיים מושפעיה וממנו לנריאה ונשמה מקיר הוא
 ורוממותו נדלו טצס לדנר יכול אינו והפה להרהר ינול אינה הלג מהאצילות

א שלמך קי  כל של הנשמה הוא כי דנר איזה נו להשיג ותכלית שא׳ם א״ם נ
 נלאה רומנייוו הסנכה נו מוסנפים כלס אשר החייה כל של והחייל הנשמות

ה ממנו נשפסים וכלס להכינה השכל  ולנצח■ עולמים ולעולמי לטד שמו ונרוך כ׳
ס כי ההנהגה לפנין ללמוד נוכל וכן נצקיס  מנלתי הסולמות כל מנהיג ב׳ה א׳

ה שישיגהו  השוכנת הנשמה כמו המפשה שטי ומנש׳כ מששה ולא פטלה לא נז
 ולא שפולה לא לנשמה שיגיס מכלי ידם פל ופופל הגוף נחות כל מנהיג נמוח

כ מטשה פ׳ מנ ה א׳ם כן נמו מפשה שנוי ו  כהשגחסו הסולמות כל מנהיג נ׳
 מפשה ולא פטלה לא שיניעהו מנלי אחרונה נקודה פד ראשונה מנקודה
 החומר נמדריגת והיא מפסה ככלי היא שהעשייה מאחר כי מעשה כנוי מכש׳כ

 מונהנים והס החיים נוף סנקראיה המלאכים בכמות נדנקת הקליפה שהוא
 הם בעשייה ושם הנשמה כחור. פי פל המונהג הניף נמו המלאכים כחוח לפי

 לא אס דנר שוס לפסול כח להה אין והמלאכים נפצס והשנויים המששיה
ה מרצין א  והרצון נפצה מעשה שה אין ונרצון הרצון דהיינו כרות שהוא הניי
 קדושה מכל הקדושים השכלייה מהשפעת לא אה רצון לה אין הנריאה שהוא

 ופסולה מטשה שום לא בו כאין הקדוש אצילות שהם טהרה מכל והפהיריה
קויו אצלו מקושר הקחש והאצילות‘ וסיקר כלל מ ה3 נ  נשמה נקרא שהוא סד ׳
 ולא פסולה לא שה שאין הגם כי למד אחה זה מפל הנה הנשמות כל של

ת כל פכ׳ז מכשה שנוי ומכש׳כ מעשה  T פל נפשו כלם המפשיס וכן הסטלו
ה הסנחמו  הפולמוי* כל כי מזה ולמדנו אחרונה נקודה פד ראשונה מנקודה כ׳

 מדריגה חזק נננין נכנה הארן טנור אחרונה נקודה פד ראשונה מנקודה יהד
 ופשר מאצילות למטה שהם דנריאה נטשר מתלנש דאצילוח פשר מדריגה המה

 מחלכש דיצירה ופשר מנריאה למפה פוד שהש דיצירק נפשר מחלכש דנריאה
 אחד נקשר מקושרים .שכלם נאופן מיצירה נמסה סוד שהה דכשייה נפשר
 מקושר ■ וזה רה גג של זה פרקים של כמטרה מדריניאיו נכל והזק אמין
ס מקושרים‘ וכלה נזה ה בא׳  והמקשר כלס את והמחייה כלם את המייחד נ׳
ה אתי  מרכז. ,נקודת שנתהתית תחתית פד כמטלות מרום הקדושה נהשפפחי ני

כסוד מיוחד אחד כאיש ומיוחדים וקשורים דנוקים כלס אשר האדן מנור
מו׳׳חא



 רביעי פרק אבי״ע סוד שלישי שער
טל

כט

א מו׳חא ח  והוצין ברצון מששיע שהש׳כל למפלה שפיישט קליפ״ה גז׳פא מ׳
ה־ו- בכל מחפשפין וכמוחיו בנמ׳ואיו מטסיע הנ

״ ׳ ״ י י י ׳ , ’י י י י f ״ י כיא ש־צ-ישן ־־׳״שכה ני הש־ל ה,א ש,״ ״
השייט הנשוש הה גוהא הי!זן ה־א רוח כ־־וח ״ ™ המדריגה

חי איש הוא בכלל והאברים אבר  : למעלה נדשייש־ו האנייה הה קליס: א
הנג׳ח «׳נ ירום לא ובלחה כלס סל מולכת והנשמה

שום לפשות רגלו ואח ׳;T את איש
 ולא מפשה לא לנשמה גיס’ לא וסכ') רצונה לפי אם כ׳ פסולה או מעשה
 כל פל כלס פל ושליט מולך ב״ה א״ס ין כמו המעשה שטי ומכש־כ פסולת

 חמת מדריגה כדפירשנו המדריגות נסלר נבנים הקדושים אבריו שהם הסולמות
 הקדושים שהאנייס עד סש״ה יצירה בריאה אצילות ר׳ל א׳נ׳י׳ס בסוד מדריגה

 ירום לא ובלתו כלס פל ושליט מושל ב״ה וא׳ס אחד כאיש יחד מקושרים כלס
 מבלי רצונו לפי אם כי מעשת או פסולה שוס לפשות רגלו ואת ידו את איש

 בפשיטות מנהיג .אבל מעשת שנוי כש'כ מעשת או פעולה שוס מזה לו שיגיעהו
 נקודה עד ראשונה מנקודה כלן את ומחייה בכלן ומשפיע כלן את רוחניותו
מזו לזה אשי אחרונת ה לא׳ם שקראו במה האמת חכמי י  דכל נשמתא נ׳
המתפשטת הנשמה ביה הוא כי נשמתין

י כלס ומנהיג הנשמות בכל י י נ  ארצה ־־,צג 'י־וקנ שירא־ החולט שוד ,ורו י
עוליט אלקיט ומלאט ־שמיח־ הגיע וראשו ® ® י”®

 נאמח אשר עליו ־צג ־׳ זה־ה נו ויורדיט גקודה עד בריאה חלקי ד׳ ובכל בגאותו
 נמדריגותיהט יחד מקושריס הם עולמוח ד׳ אלו נחכמו׳תין נכ׳תריו ישליט מושל תחתונה

עליי נ־ס שיש אלקיס מלאט כלט ש־ט בנבו׳רותיו בגדו־לותיו נבי׳טחיו
״ ׳, .k״ . ״ <׳״״ ״ נשענים ששירש־ו ועלול עילה צפוד וירידה ״>״,

נה יש ומדריגה מדריגה נכל כי הר,ורמים ' ” ^
 וירידה עלייה טיד שהיא ועלול עילה סוד בשמים אשר בכל נמלכייותיו ותיו ביסוד
ע׳ נסוד פד לאר! ומתחת ובארן השמים ושמי  נעילהה עלול מקושריה ונלם א׳נ׳י׳

 ד׳ ושרק ג' שיק יאשין נשער נ־יניאר לעל והמתנשא הממלנה לו התהוה
״1 , ״ , ״ . אל אשה נמדרינוחיהם המר,ושיח נפולם ״

^ לראש די עוד א רעהו שני אש איש יחד נישולנוח אחוחה ’ מ,נ
 כאצילות בריא־ כבריאה ויצירה ביצירה עשייה הקדושים אכריו אשר ה נ העליון

 ומחייה מי,של גצחי עומד קיים עליהם נצכ וה׳ המדדצות ירידת הבולם ככוד מתססםיס
וה ועל ח^דיו וריב רחמיו כהששעח בלן אח ןאץ למססרס תכלית וא•( הז אין פל

}״ל רמ«ו המקישריס בריאה חלקי וד׳ הסולס ..׳.יי ..י־ייא
י ייים” ״ ״ י ״ , ' ׳ ̂ה ־־דריגיח ר' שא־־רו נמה ?’’״ שהס לסולם ה

 ;אחד נא־ש המקושריט נריאה חלקי ד׳ ה שחננו ומי ד סרק ראשון בשער
הגה׳ה ע׳כ הסרק זה וישכיל ויבין ובינה שכל שיני

, ומסוה יתירה יראה לו יתחדש בודאי
״ , מלא כי בראותי פניו על יתן טשה

• ־־■״ I* ־ל ״ ו ־■־ * ״ ־ ״ י י־ £ ; ־ ד“ ,
כאיש ייקישריס וכל: מ' י׳ ה' ־' ח' ג' נקידיח ובכל נ׳קוס בב/ מפפשטח

מיוחדים המחששעוח י׳ם נח אלא פאינם אחד צופות משיטטית ה' איברי עיני ונקודה
:כדשידשנו כ׳ה כא׳ס ופשרי כדרכיו לאיש לתת וטובים רפים

 תרסי פפר יחוש יעיז ואיך מעלליו
להרים ותילפה רמה נואש זבוב אדמה
 וברוך ביה כבודו איברי מקום בכל ובלכתו ובשבתו ובקומו ברכבו כי ראשו
ד' אותיות מד' ומתסשסים הנגהתלשלים שמו ו׳ ד׳  בריאה חלקי ד' הוד שהם ''

 וב׳שכבך בדרך וב״לכתך בביתך בשבתך בס ודברת סוד וזהו א׳ב׳ייע' בשוד
 כל נכללו שבהם ה׳ליכה יש׳יבה קיימה שכ׳יבה זמנים ד׳ באלו ר׳ל ובקומך
 חלקי בד' המתפשעים אלו אותיות בד' אלא דבורו יהיה לא אדם מעשה
 ונתסשסה נארצה אותיות ד' יד;'ד שמשה כמו כי הוא העכין והוד בריאה

 כדפירשנז זכר׳י וזה לפלס שמיי זה בסהוק שמרומז כמו כלה התורה כל
 ד' ינחששטו נאצלו אותיות ד' ילוד סשס כן כמו שנת מאה בן בהקדמה

ה כן ומשני בדפירשט אבי׳ס בשוד בריאה ילקי תוי  ד' התששסות שהיא ה
 שמהם וידr אותיות ד' התפשסות נרמיזותיה לט מגלה היא יד׳וד אותיות

פ' בסוד בריאה חלקי ר ונבראו נאצלו ב׳י׳  הייתי אני חורה שאמרה סוד וזהו א׳
ה של אומנתו כלי קני  ברמתותיה המנלה בתורה ולומד כשמדבר כן ומפני ה
 וקשרתם סוד ו׳הו יד׳וד שס אותיות בד׳ מד1ול מדבר הוא בייאה חלקי ד' סל

ז נין ולסיססת ידיך פל לאות נ י  יהיו ובקומו ונשכבו ובלכתו נשבח; כי ריל פ
 ידו פל ולסימן לאות בריאה חלקי בד' המתפשסיס אותיות ד' אלו קשורים

די לנו נגד ד' ה׳ כי מנין הלב כארז׳ל בצבבו שיבין נ  המתסשפיס אותיותיו נ
ם ד׳ אלו שיהיו סיניו נין ולסוססות בלכתו בשנתו גקימו נשכבו תמיד עדו  נחי

פ כארזיל תפילין של  סוד שהס ד' בכללה שתיסשהם באסריקי ס׳ת שתים נכתסי פ'
 בתים ד' שהם בריאה חלקי בד' נסצם המחששטים חן ליודסי כידוס אותיות ד'

 בהן דר אותיותיו ־נד' שהיא הקב׳ה של בתים ד׳ פשייה יצירה בריאה אצילית
 כאימה הערל לבבו יכנס מדאי ואז Tחמ פיני! נין לזכיון בהן ומשגיח
ץ ויאמר וכהכנסה וביראה  למי ואשרי לנגדי שכינה והא פני ואסת אחסא א

ק זה ששם פי ד' ידוד אוהיזת '7 אני״ע סיד פניו נגד ה ס נ מ  קימה שכינה ז
 אל לפנייניט ונחזור ,ידו פל חפא יבא שלא בו אני מונפת הליכה ישיבה
 מתלבש שהאצי^ת וגלרה מפורסמת הוראה זה סל ולהורות המאמר סיחש

 אמר קליפה גופא רותא מומ) בהוד בפשייה ויצירה ביצירה ובריאה בבריאה
ק תקינת לבושין אליהו מו ר׳ל נשמתץ סרחץ דמינייקו ל  שמתלבשת הנשמה נ
 סולמות שהס לבושץ בכמה מתלבשת האצילות לן כמו נדשירשט לנושין בכמה
ת נוסיין ונ״מה ואמר כדסירשט עשייה ■צירה בריאה קר׳ לי׳ן תקיינ א לא׳ פ׳ גו

 עולמות ד׳ מאלו סצמו בפני עולם כל כי מפני סליי׳זו דמכ׳סיין לנו׳שין לניני
 טף הוא ממט שלממה הסולם שבערך ממנו שלמפה בסולם המתלבש נוף נקרא

 לבוש היא הנריאה זו בבחינה אשר לבוש הוא ממנו שלמפלה הסולם ובפרך
ה בפרך לבוש היצירה ורן יצירה בסרך וגוף אצילות נסרך א  בפרך ונוף הניי
 הטף את ומעלים המכסה כלבוש היצירה את ומעליה מכסה הסשייה כ׳ עשייה

 וג׳עליס מנסה הנריאה וכן הבריאה את ומעלים מכסה יצירה וכן יתראה שלא
 ומלמעלה למעלה ממסה למשין כמה הס זו שבבחינה נמצא האצילות את

 מהן למפה שהם אחרים לנושין בפרך גוסין כמה להיות לבושין אלו חזרו למפה
 ולזה לעשייה נון• היא ויצירה ליצירה נוף היא הבריאה כי עליהם ש־זכסין

 שהלטשין ר׳ל כו' לון חק׳יגת טס׳ין וכימה כו׳ ל׳ון תקיינח לבו״שין אמר
 שהוא תצילות כמו ניפץ נאמת שהס להבין תטעה שלא וכדי נופץ להיות חזרו

 ואמר כלפוט דקדק כן מפני במקורו פמו ואצלו לו הסמוכין ביה עצמותו טף
ךי חי  לטשין בערך נופי[ שנקראו ריל על״הו דמפסיין לנושין לנכי נופין ד

 לנושין הם כלם ני אצילות בערך גופים אינם באמת אבל עליהם המכסין
 בסוד למשיה ע״י המתגלית הנשמה כדמיון ידן על מתנלה שהאצילות לאצילות

 עד הומר״ס אכ׳רים כח״ות רציין שכיל שהם קלי״סה נו׳פת רו״ת־ז מו׳חא
 בג' האדם בנוף הנשמה כדמיון ממש הוא העולמות כל פס נכלל שהאצילות

 בידיעה יותר זה על להורות וכדי חומריים אשריס כתות רצון שהם לבושיה
 עופל ידן שעל העולמות כל פס נכלל שהאצילות ומפורסמת גלו״ה מבוררת

 ואת״קריאו אליהו ת«ר אדה כדמיון ממש הוא יתע־ס דין תהד פעולות שטי
א בתי״קונס  גו׳פא תפ״תרת שמ׳אלא דרויעא ונבו׳רה ימי״נא דר״ופא חיסד ד׳

א סיו׳מא ייעוד שויקין תר״ן ות״יד ניצח נ רה הפיה הו׳א ומצ׳נות דנו׳  תו׳
 שנחתקנו עיי דהיינו תיקונה עיי נקר־זו שהססידיח ל’ר ל׳ה ק׳רינן פה נפל

 כיתות ר׳צון ש׳כל בשוד פעייה יצירה בריאה שהם הלבושים פי׳ השנויים לפסול
ס נופנייס אברים נשם גקד־זו כן מפני באדם נשמה כמו חומריים אינרי
תפארת שמאל זי־ע נטרה ימין זרוע חסד דהייט אדם כמו ממש חומריים

אל זו והוד נצח שהם השוקיים נמשכים ומל־ט זרועות שתי שנין הנוף הוא
 ישיד והכרית השמאל אל וזו הימין
 ממשך נמשך המילה בסיד שהיא עילם

 מלכות הגוף וסיום סוף והוא תפארת ,36 5פיע;י :א-־ם מחים יד,ח נמה מ־׳צא
ס תורה הסה הוא ־־נצא Js,c ־־א ניד ־:־:שנוח ־־ש.־!־ נח ע׳  ונתן לה קרינן נ

ר לקריאתה עעם מלכות לכפירה השעוציח כל וכן ג־ש־וה הוח היו שכח אנ נ
״ ״ י ” ׳”י י ״ י ״' ״ , P ” גחן שלא ספירות משאר ייתר הפה י ̂ _! I ה;ה'ה ע׳כ ;פ נ נשש־רןתיל

שאבר מפני פעם אבריהם לקריאת
השוקיים בסוף היא בספירות ומלכות מהזרועות למעלה בראש הוא הסה

לה קרינן פה בעל תורה מלכית נאמרו לדבריו פעם נתן זה מפני והברית
 יהגטזות הצפונות הודות ומנלה מפרש התלמוד שהוא פה בעל שהתירה במו ר׳ל

 והמלין הפה הוא התלמוד כי פה שנעל חורה נקרא זה שמצד שבכתב בתורה
 P כמו ואהרן משה אצל האמיר לפה לך יהיה הוא כסצין שנכתב לתורה
טת שיף שהיא נשפירות הנפלמיס העניינים מגלה מלכות כפירת  המדרי

ה מו׳חא גלוי על שמורה פה נקראת זה מצד באצילות מ שנה אייתו חנ׳  מת׳
 כתי׳ב אי׳לין תלין וע׳ל מניין הל׳ב אתימר ובייה ל׳בא ביינה מלג׳או

 העולמות כל שכנאו הב־ין אברי שפירש אתר פירוש . אלקיט לה' הצסת׳רות
 פעולוחם שאין הראשיים האנדים ופירש חזר גלויים שפפולותס אנריס והם

תי שהם נגלים  כהקדמה כדסירשנו הפילם שציירו האומנים כינה חכמה כ
 אברי שפירש קורס פירשם ולא איש חמן בראשית תיקונים במאמר שנייה
 אין עשייה יצירת בריאה הפולמזת בריאת .בסדר מדבר שהיא מפני הננין

 שפירש אחי p מסגי הזה במאמר דבריו עיקר שהם הבנין מימי נשתלשלו
 שנתגלו מלטת יסוד הוד נצת ת״ת גבורה גדולה שהה חיזלה הבנין אברי
ג' לסיש ;עתק כדפירשט פה ברית שוקיים גופא זרועות בכוד כ ״  ראשוטת נ

כיד הנעלמים  הנטס היא טתכמה כי ואמר יתבאר ר כאש לבא. מוחא קרקפתא נ
 מלגאו ואמר במוח היא השכלייח המחשכה כי מחשכה החכמה נקרא וצנן

א ונינה שכל״ת הם ראשונות שהג׳ שפירשנו כמו ביותר נעלמה שהיא משני  הי
ת מנין הלב שאיז׳ל ממה בלב היא שהבינה לזה וראיה בלב ^ ני  שהחנמה ו

א והמחשבה השכל שהיא שנו נעלם כוא ההבנה שהוא הנינה וכן נסלס ס ר  מפי
 הפלמתן לנודל ראשוטת שני בסוד בשכלו הננין מצייר האומן במדריגת שהה

ק גליי להם ואין שכליית גי,ראי  המעשה אברי הבנץ ימי אביי כתות פיי י
ד נקראת חכמה ר'צ אלקיט לה' הנסתרות ונינה חכמה סל אמר לכן ח ה י  נינ

ה״ט אלקים בני,ודת ידוד ני,ראת שנים שאלו ואמר תן ליודעי כידוע אלקיט ו

ה ה׳ נ ד

 מית נקרא נכלל שהאצילות שירשנו למעלה שהרי עליך קשה’ אל הממיין אתה
א והבריאה קי ח שהם האכריס אליהו יחס איך וא׳ב לב נ חעו  ושוקיים ז
ס למסה ההגליתן עיש כך נקראו הכשירות ני קושיא אינה זה באצילות רי אנ  נ

 מיייזס השורש ונערך למפלה שורש אלו לאברים יש כרחך כל זה שמצד אלו
 שפל ונשיקייס בזרועות לפעול ־נחה שמחפשסת הנשמה כמו באנריס אותם
p”0 זרופוח גמה שהרי ולס׳יקייס לזרועות מיוחס אינה הפעולה טייקר כרק• )a 
ח מ׳* הוא והשוקיים הזרופיח פעולת נ׳ פועלים שאינם מתים 9( ג PBX 

 כיו לזרועות י■ יש נשמם נם■ ויעידס בהן נחה ומשספת בהן כחה שמתסשסת
השוקיים שפועליס מה לפשול כת ולשוק״־ הזרועות שפועלים מה לפעיל

. ובשנסתלקה



 רביעי פרק אבי־ע סוד שלישי שער
טל

סחלקה מנ  נעלם שבנשמה הנס זה שוזששס נמצא ששולה להס אין מהם ו
 שורש שהיא מפני ססולחס אליה ייוחס שניז שוקיים ופפולח זרושוח פסולה
 מחפשפות שהספירוח מפני נ״כ זה מסשם הנה כדפירשנו לפשילחם ומקור

 אליהם ייחם כדסירשנו אברים בכחוח שמחנלוח שד ששייה יצירה בבריאה כחן
ה חכמה כחר גס מפרש אליהו שהיי להקשוח ואין, השייש בסוד סאבריס  נינ

 סליהם שאמר במה זה מסרן בשצמו אליהו כי קושיא אינה זה הננין בסוד
 הננין משולם וא־נס והנסחר הנשלם משולם שכס שר׳ל אלקינו לה׳ הנסחרוח

להם אין שהדי והקרקפתא והלב המוח יצא ומאין מהיכן כ’א להקשוח ואין
בכל שהרי קושיא אינה זה נחנלו לא בינה חכמה כתר שהרי למפלה סורש

' ח' כ' כה יש הבנין מימי וספירה ספירה  שכל בסוד מ' י' ה' נ' ח' נ' נ' נ
 כלול שהוא אדם סוד בה יש שצמה בפני ספירה ובכל מפשר כלולה אחת

^ ואין *ששרה ב  הוא מלכות זו שבבחינה פד וסלול הבדל.שילה רק ביניהם ה
ה חלקי נ׳ לכל סשויש א  בה •מצא בפצמה במלכוח כי ממנה שנשתלשלו ניי

 שלמעלה מספירת שמקבלח מה הקבלה בשרך ,כי מפשרה הכלול האדם סוד
 היא השולמוח לכל ומשפשת שחוזרת ההשפשה ובשרך כנקבה בהוד היא ממנה
 האברים יתייחסו למה לדוכחין קושיא הדרא א"כ להקשות ואין הזכר בסוד

 קושיא אינה זה הכל המצא ובה השורש היא מלכות שהרי ממלכות למסלה
 *למפלה שמקבלת מה רק לסולמות להשפיס כלום מפצמה לה אין מלכות שהרי

יתייחסו כן מפני הקדושים באבריה למפה משפשת היא הקדושים מהאבריס
יתייחסו שלמסה לאברים שורש שהם השורש ובפיך ממלכות למפלה האברים
 יתייחסו מששה שטי ומכש׳כ ומששה ששולה להס שאין שצמן ובבחינת באברים

כ : כדפירשנו מוחא בשה ה פ' ה׳ הנ

 אי׳הו פי׳לאה כ׳סר שכליית שהה בשיד שירכנו כאשר ונסחריס גפלמים הם
מר וש״ליה מליכות כ׳מר ד את׳  בא שתה פירוש . אח״רית מר״אשית מ׳ני
 נקראת של^ למפלה שפירש הנס פה נקרא מלכות למה הפסה שיקר לפרש

 לננות לה היה כי מספיק הסשם אין ו”סכ נשלמים שניינים שמגלה מפני סה
 הסה אבר כ׳ לה מתייחם אינו הכטי זה ני נלו׳ טל המורה אחר כטי בשה
איהו פילאה כתר כי לשבח פפה וטתן אצילות בסוף ומלכות אדם כראש סוא

המיוחדת היא מלכות כי ר׳ל מלכות כתר הי הנ
י ״ ל ל י י י“ ״ י ' ״ ׳ ־־פשו גיי מלשון ־משכש לשון מגיד שירוש "’י

י הוא ראשית ״ נ ־ פ-כ ;אנוד או גור ומלשון ליייז” יייי׳ «>יייי״ ה ־' ;  ־
כי פילאה מכתר ואצילותם המשכו.תה

 ויהי שרב ויהי ובסוד ונקבה זכר בסוד בכתר נפלם מציאות ג״כ למלכות יש
 סרצושין דו נשפר למפלה כדפירשנו לבן קודם זמנים סדר שהיה מלמד נוקר
 נשארה יותר ונתנלתה ׳שנתפששה הנה הקדושה שהיתם במקום כי שלישי הרק

 התפשסותה קודם שהיתה כמו מובחר כמציאות הראשק במציאותה קדושתה שה
 למפלה נשוצה שהיא ומשני שוד יתבאר נאשר ממקומה השכינה זזה לא בסוד
ר ספירת נקרא כן מפני וקרקפתא ראש נקרא שהוא בכתר ת  כתר נשה נ
 בראש שהוא הסה באבר וליחסה לכנותה למלכות ראוי בסצמו זה ומספם מלכות

ד כתחילתה סופה נשון כסוד י והוא  לשון שהוא אחרית מראשית מניד ונגו
 אצילות סוף פד אצילות ראש שהוא כתר מראש נמשכת מלכות כי המשכה

ד פוד יתנאר וכאשר הספירות מכל למשה במקומה מלכות שהוא  ולמסלה ■ כס'
 מכתר למשלה אצילות אין כי תפילין מנח דלא קרקפתא נקרא הכתר בסוד
 ג' ב' ח' כ' שהה מפשר נכללה היא שנס אצילות כוף למשה מציאוחה ובסוד

־  נפו; בסוד קרקפתא הנקרא כתר בחינת בה כנה שבמלכות מ' י' ה׳ נ' ח' ג'
שנקרא תפארת שהרי תפילין דמנס קרקפתא נקראת זו בבחינה בסוסו תתילחו

ד אי״הו מלנ״או ממט מקבלת והיא ממנה למפלה ראש של תשלה ק״אוא״ו יו׳
ק׳א  שהם כמו ספירות ששר שהם האצילות לומר רוצה אצי׳לות או״רח דאי׳הו '
 המובחר במציאותה דכייט בפנימיותו נפלמיש בנסר הם אותיות י׳ ד' בן בשה
 אינה שסנימייוחו והנס ממקומה זזה לא הקדושה כי מחנלה אי;ה הכתר .בסוד

 אוי־ח דאיהו שאמר וזהו מתנלה הוא והשתלשלותו האפשסוסו שכ׳ז יסתנלה
 ונחנלה ספירות י' שהם !טלול פילה בכיד אצילות בדרך שנתפשט ליל אצילות

 אחת שכל בסוד אוסיותיו בפשר נפצמו השה שצמה בפני וספירה ספירה גבל
פוי בדרו׳פוי דאי׳לנא ש׳קיא וא״יהו י' מן נשללה פנ׳  לאי׳לנא דא׳שקי כ׳מיא ו

א יו׳ד ההוא הקדום השש זה פירוש . שק׳יא גהה׳וא ואח׳רבי*  ק״א וא׳ו ה׳
 באשר אילן הנקראים הספירוח בכל ומשקה משפיש הוא נבחר נשלם שהוא

 הזרויפות שהה ונדרושוי תפארח שהוא האילן בנוף מתפשט הוא כי יתבאר
 והוד נצח ר״ל ’ונפנפו וננורה י חסד

ננורה לנדולה פנסים שנקראו ויסוד

 פירוש נשלס והנה . אב׳רים כח״ות «=י א! וטפ״ח ויצירה ננליא־ משפיפוח
י -m«1 טפי ימנש׳ג ח׳י מחקפנוח דיציי־ ססירום ״ ״ יויי- י שצמו בשני סרק נייחד ומתה המאמר ,5,;,

ט הקליפה ח׳ו  כאשל וקליפה ונושא ולוייא מוחא נשניין פורענוח «ל פורענו־ נוני
 גאוסן מהזוהל דבריט לבלר יסדנו נחחתוניס שכיצה פיד וזהו ח׳ו ב׳« הוה טל

ל נחחתוציה כשהפכינה י׳ל ננוה צויו  ונשמפיס מקובלים יוחל דבליט שיהיו י׳
,I ״ ,-״inivrS נניצוציהם להאיר מחפשטוח □פייוח שפשר - - י ישב האומר מפלח לפי כ הם נשומש הקחשי־נפיצס ״I״

מקובלים וחר הדברים היו ה ט ,(■f,, jv,; ̂ן;■
 : הפרק נשלה ובזה ונשמסים המוזכר הצדיק אחי רודפת שהשכינה הוד

 השוד נ'כ וזהו ויצירה גויא־ גפיו כזוהר
השכינה כי בזוהר המוזכר צדיקים שני נין שכינה
 שלמטצס נצדיק מתונק ידו שפל נאופן מצות פשה ש למטה הצדיק אחי רודף מלכות שהיא
 ט שצמפה לצמק להשפיפ קודש ניית יהוד ידי פל נפל־ מתפארת שפפ צקנל ישוו שסיא

 מאלו ומולם פילם שננל פשיי־ יצ-יה מ־א־ טילמות לנל שפט יתרנס של״פה צדיק ידי טל
 מממ שלמפלה ־טולה■ גהשפטת צריך פולס וכל מלכות שהוא שנינה היי נה יש טולמוח

־: ציין רחמחוניס השנינה נסיו  הנה׳ה פ'כ גנו
ח1.ךו־)י ׳','Ji' נ\'

הגרז״ה
. .'T ״ " “ ״ " ־ ׳ י.ת שהיא תפארת b נכלל מלכות־ כפירת ׳

 השונות כתר עס הם ונינה ושכמה ווגו כמו אותה מ^קה והוא תפארת
רעים נווכר כמנואו לעול־ כזיווג והם כאחת ומחנלל האילן אא ומצמיחין המשקין

השקאה שס ש״ן ואין לעלמין ::תפרש•; דלא אותו שפשקין המיס מהשקאת האילן
הגה׳ה ט־כ : ׳תנאר נאשר מהשספחן משנדלות הספירות כן כלוי

 כי כפולה בכלל הנה בהן שמשפיס
' , ,, האדה בכל.אברי נקראו בכלל הספירות י י

' ^ י .ת׳ו כן איננו נו׳ו מאקשפת או■ מתנדלות ^ י
ה אניי עמדה על וששון ושנואה והדר נכוד הם נ־ '’היל הנשמה כמו הקדושיה ה
ד אבריה ידי פל כאייזיה לענין הוא ו־התקטנוא רהתנדלות אנל יפמודו מוחא נכו

הספירות כשאין לספירות או; לעולמות להכגיע כצ׳ון ש״כל שהה קל;סה1 וטפא ורוחא

ק ר י פ ן ע י ס  ואתאה טילאה גוונא בהאי שלמא כל ירדתי אגוז ננס אל ח
 איהו כלא דרנין דבל סופא סד מילאה דנהורא רזא ממש

האי דהאי דאשחכח סד דא מן לגו ודא דא מן לגו .דא  ל להאי קליסה קליפ^ו
א הוא קדמאה נקודה היי  ודקיקו זכינו למנדש שישורא ליה דלית סנימאה נ
 חד אתשבד נקודה דההוא סשיסו וההוא מיניה פשיפו דאתסשט סד דיליה
 איהז דא היכלא דיליה זכותא לסניאין נודס דלא נקודה ההוא לאלנשא היכלא
ץ דקיק לאו דא כל ושם שיסורא ליה דלית נהירו סחימאה נקודה לנושא  חכ

 זכיך דאיהו נהירו דאיהו היכלא ההוא וגנח טמיר קדמאה נקודה גההוא הוא
 דאשמכס סד דא מס דא ואתלבש נדא דא אתסשפ להלאה מבאן יתיר פנימאה

 דמלבושא גב טל ואף קליפה ודא מוחא ודא לדא לנושא ודא לדא לנושא דדא
 מד לחחא הכי אתשניד דא כגווגא וכלא אחרא לדרגא רוחא איהו אתפביד

 דשלמא תיקונא איהו וכלה ורוחא ונושא וקליפה מוחא שלמא כהאי נם דכי■
 שהרי למנוקשתיט גדול אור לנו יצא המאמר שמכללות הנס הנה • שכ׳ל

כי מד לתתא הכי אחסניד דא כנוונא אמר בפירוש  מוחא פלמא בהאי גש ד
ה כל וטס דשלמא חיקונא איהו וכלא ורוחא וגופא וקליפה  ואחא הואיל ז

ק אך פליט הטובה יי׳ to לפרשו לינה בלא יפטר לא לידיט  כשנחשורר וי
 שנו בדרך לני יורו המה כי סליהה להחשורר הראוייס הספיקוח סליו

שט וצדק אמת כי וינידו ויסידו  . אלו והס פינו במאמר המאמר פייוש פיי
 ספק . המאמר בזה האמורה הנקודה שנין ואיכות מהוח לדשת שראוי א׳ ספק

 אחפשת ולהלאה מכאן נאמרו היופשמוח לפון אמר פמם לשונו שינה למה ב׳
 ודא •אמר למה לדמח ראוי נ' ספק בדא דא ואחלנש' אמר ופשה בדא דא

ה שלפני כפרק שפירשנו מה לסי הראוי הדר זה אין שהרי קליפה ודא מואא  ז
 מואא לומר לי היה המאמר בסיוס ונן רוקא ודא מוחא ודא לומר לו והיה

 שאמר מה אכל זה שלפני בסרק שפירשנו הסדר לפי וקליפה ונושא ורותא
 אשר דקדוקיב שאר יש ושוד הראוי כדר זה אין ורואא וגופא וקליפה מוחא

 סל כלן יתיישבו ונפירושינו לאחת אחת אותה ימצא והמעיין בהה נאריך לא
ה  להקדמה אנחנו צרינין המאמר ביאור אל לבא והנה . אינם סוד והססיקות ממנ

ה לא הפרך יקרת שהיא כנ פי  : וברקת סשדה זהב כל י
ה מ ד ק ה  ולהנהיג לנבראיו וגדולתו אלקותו לגלות כדי היה האצילות כי ידוש ה

 נפרדים הם אנצ פצמוחו אינם הסולמות ר׳ל שהה הסולמות
 לסצננו מ לזולתו אלקותו גלוי ומסה מכלית בסל בלתי הנדל ממט ונבדלים

 להנהיג וכן ג״ה לפצמו וגלוי מושג הוא ני אלקיחו גלוי צריך אינו הוא ברוך
 יכל מכלית השלימיות כל שלימות שצס הוא כי צריך איט ב׳ה שצמו את

 אינן המ^• לוה המשל הנהנה ולא גליי לא צריך איט לסצמו ק ואם השלימיות
 טדש הוא בשכני לסצמו נדולחו ויקר מלכותו כבוד ומגלה ומאנדל מחפאר
קי מלכותו כניד בגלוי ומחנדל מחפאר אבל לטצמו ומגילה  גדולתו סשארח וי
ס הפרים שהה לזולתו חמי הפי  למטה במדיינה שהם ועבדיו יו,rקDו מושליו ו
 יקר ואת מלכותו כבוד פושר אח בהראוחו באחשורוש שנאמר כשנין ממט

 ושרי הסרחמים ומדי פרס חיל ועבדיו שליו לכל היה שזה גדולחי חסארח
 שהמלך הממשלה שהוא ההנהגה וגן ממשלחי חחח ממט למטה שהיו המדינות

 המלך דבר אבל פצמו של וימשול ינהיג איך ני שצמו של מושל אינו מושל
ה א״ס ני ולהיות זולתו של שלשון הסמל הקדוש האצילות אצילותו קידם ב׳  ו

^ן הסולמות כל ואויר וחלל סטי במקום כי בלבד הוא רק היה לא ח ס  ה
ס אור כלס במקום ממלא הי־ להבראות  יגלה למיי p שהיא ומאחר ב״ה א׳

ה אור כלה נ״ה פצמותו כבוד הסולמות כל מלא שהרי וגדולתו אלקוחו נ׳׳ה א׳
ץ וא'כ  של שצמו ויתגדל יחסאר א

ואם שצמו אל שצמו לגצית נד• שצמו הגריירי
א״י י’«לי ̂?ישיא 1יאי  טהיג’ למי וכן גלו• צריך אין לעצמו ק ?'יה אליטי יגי ״״

.Lh 1 יוייזי ״ יוו נלגי יכפי הוא יק ־יה לא ־פולס שנברא לומר ץ פ אץ גודא ט משו, מ וסל ^
 שצמו מל שלמי וימשיל שצמו אח שינהיג gj,;, 5נינ ־״;! ש־ ־;אפי ־פולס
־ ה־יקף נ  כשעלה זה ונשכור זה ומפני כביכול גליי קצש ־היקף ימי לי ־י־ :

»' ראשיה ש־יא חש״־ ־יינו ושעו באופי סולרטח לברוא ב״ה הפשוט רצון יהיא «
_1 . י ׳ _. Mm יי לנסמר כנוי שהות כפר פייט י • _ ״r סרתמים מלריס לו שיסיו כוא כי לנסשי בנוי ש־וא ־ייני,כסר שרים סרתמים מנטש נו ו ק פ . , , ״ , , _______ ואנחנו פולמוס שאי קודם היו שהש ט־שנ־

י מ־?ריש . , ם ד י ה כ ממט לממה מדריגות שהם ומנדים א,,. ק v 1#״ז/.;׳ '/'m  y/y y״ ■י . ק־ם סון■ לק ;ק - VI ^ Vi#*#. ־.p״.F י
שיגלה כאזק פלמותו נמדליטת ואי;ה רכיאלזפול שאמד מה לזמי י/ז»;ל לגד ג׳ה

להס



 חמישי פרה אבי־ע סוד שלישי שער
טל

:(י6ו הוא p היה לא הצולה שונרא קודש פליהש וימשול ונדולשו אלקומו ש לה

״ = ״ ו «״ ״ ״ ־ » ' ־ *• r ״ s־■“™ ; ־ ;S i n‘”£ל
עיש הה נ׳ה ששושיו נל כי עמעיש ולניוא נאזללמצש מלנט ״צמלש שניכו, יאצרך
ז כענין מרון נדי נ' נין *נינמו ני. מעשיו שה ועל נ־ה ששירותיו שרש אגמתו ז

ש-אציל קווה נ־ה לאיש ;־חן תישל שש איוש בתוך מצמו צמצס עוצס נר־איז ®דס

״ו ״ ־ ש’ ״ ו ש י ® או? אש'■;'’'וצימר» '
אנל תדמ־וני מ' ואל ה:ניא שמאמר ;קולה או פצ^יי' נ®! פפ clj«, ופינה עצמו

ולנדוא אצילות להאציל העתיד עיש א1ה שמו פהז מצילות צהתשצל יוכל ש;ו בניכול
פוף א־ן אוי רק היה צא האמת ו;שי עוצמות נרימה 6צנרו1 ממט המתפשפיס כמותיו
הגה׳ה ע׳ש :נ;שד ומישש ממט למפה שהה פשייה יצירה

ופנדיו שריו מלכיו הס מיכל עצמותו
 שיתוך אמצפית והנקודה שהית לקרא פצ®® נתוך ששילה מקום ואותו

»קו שש® יתנאר כאשר קדמון אויר נקרא סשהירו  מקום נקרא וצא נסמוך וני
 היושס לפולס כי p ואיש נמצא מהקדושה ריקות ס׳ו היה שא'כ ח״ו שטי
®ך נשאר נ״ה א״ס אור קדושת של ה נ ד הפצוי המקום ז ס  שכילה זזה לא נ
ס קדושה חשס שמניח הקדושה דרך כן כ• רנ שצמצם הנס לכן אחריו ונ

ן פצ® אל מפצמו של® מ נ ך שטי מקום ופינה עניסל פל® ו מ  פצ®תו נ
ה לא זה כל פס .כביכול ה ס״ם קדושת אור ל«לס כי משם הקדושה זז ׳  נ

ד מ ך ט ט ד הרשימו נ ט  הטף את ומקיימה המעטדת נשמה כ® ר־ל נשמה נ
ך פצמה ומלמצמת ט ך ומשמלמת הטף קיום היא והיא הטף נ ט  הטף נ

ק יומר ומציאותה לנוף ®ן נ־כ ונמצאת ם שיחנאר כ® לטף חיז ת׳ נפרקי
ה פצטח אור כן כ® נה־ד הנאים ה א׳ ך שהוא נ׳ ט הנקראת הרשימו נ
 נתוך אורי שמצמצם מצד השהירו שהיא הרשי® ומק״ס מפמיד פילאה. שהירו

ט אורו צמשס ומצד הרשי® ט  מצמצם היה לא ואלו קייס הרשי® נשאר נ
טל *ורו  א״ם כקדמותו להיות פיצאה שהירו שהיא הרשימו מחר היה כני
ה ם אור מציאות ט נ׳ ד א׳ ט ס אור ממציאות חזק יותר אורו הפהירו נ  א׳

לטף 1חי תזק •ותר מציאותה שהנשמה כ® הנשמה בהוד הטהירו בתוך
ט מפלי הוא הפנין ופעה כ ר טת נ' למד אתה מזה נמצא ג״ה לא׳ס ק חי  נ

באינת נ' נתינה הצמשס קודם נ״ה א״ש נתינת אחת נאינה מזו זו עלוקות
ר ם * ה א׳ ד הצסשם אחר נ׳ ט ה נסוד הרשימה נ הי ג׳ נתינה פיצאה פ

טת ה מ״ס אור נקי ך ני ט  כסוד הרשי® ועפמיד פצמו המצמצס הרשי® נ
תו להיות השהירו תחזור שלא נשמה קד״ ם כ מסקרב הוא כך כל כי א׳
ה בא־ס שנננם פד ש ומחדמה נ״ה .לא׳ם ומפני השמיך גפיטל כמשייר נ׳

 למאציל לקורכט כי אחר טס שוס ש ואין אור שפירושו שהירו נקרא זה
ה אמצפי היא ונאלי נאצל נשס נקרא שיהיה מאציל ממדרינח שדיין יצא לא נ׳
ן י ת נ וכדי נאצל ולא מאציל צא נקרא ולא נאצל נטדרינת מאציל מדיינ

 נתיצת היא א' נאינה שתדש צריך הצה נחיטתייתלוקות נ' אצו השיב להנינך
ה הוף טין המאציל ם נ־  יצירה ולנריא צהתזצצ׳ הפתידין השצמוח כל ונמקו
ס פצ»ת ממלא היה כנס נמקוס .עשייה ה א׳  יוכל שני מקום שאין שד נ׳

א להאציל נניו ד הרשימו הוד כ׳ נחינה פשייה יצירה ו  אור שהוא הטהירו ט
ך בפצמוט ורשם שחקק ב׳ה א׳ס ט נ מקום ושינה הצמצום בהוד עצמותו ו
תון משי פשייה יצירה נריאה וצנרוא מציצותיו להאציל יוכל שט פצטתו נ

 אור קדושת משה זזה לא כי מ׳ו ממש פצוי מקום אינו פנוי מקום ואותו
ס ה א׳  לשנין פשי מקום נקרא אמנה אך כדפירשט שכינה זזה לא נסוד ב׳

 שלא מה טשייה יצירת בריאה וצנרוא להאציל יוכל שנו מקוס יש שמשתה זה
ט כדפירשט הצמאה קודם כן היה או  ולא מאציל צא נקרא לא פנוי מקוה ו
ה לא׳ש ודעוייו קורנחו להנת .נאצל  אשר לנאצל מאציל נין אמצפי הוא והאלו נ׳
 פה־רו נקרא רק נאצל שס ולא מאציל שס לא שה שוס צו אין כן משני

ה א־ם אזר ר׳ל ומור זוהר לשון שילושו  צריאה ולנרוא להאציל יוכל שט נ׳
ם אור ג' נתינה • עשייה •צירה ה א׳  ומעמיד עצמו המצמצה הסהירו נתוך נ׳

ך ממש א־ס להיות הפהירו תחזור שלא שפירשט הנשמה נסוד הפהירו  ניו
ה לאיה הפהירו קורנת לסנת הוא  שהיא השלישית הנתינה וזאת . לדפירשש ני
ך הוא נרו־ הוף אין׳ אור ט ר הפהירו ונאמצע הפהירו נ ט  המעמיד הצמצום נ

ד השסירו הו ה נתרחקה ני ראשון נאצל נקראת היא הנשמת נ ה מא׳  ב׳
 איה אור היא גס שהרי ח־ו ממש ריחוק לא נאצל שם עציה שיפול באוק
ק ט. מדונקת נ״ה ממש  הפרש יש ני לנאצצ מאציל שנין ריחוק רק פצמי לנז

ס מור נין נדי; וסצוק ד שהוא נ״ה א׳ ס אור ונין הרשימו בהוד הפהירו הו  א׳
ה תוך שהוא ג׳ ד הפהירו ונאמצש נ ט ד שהוא נ״ה א׳ס אור כי הנשמה נ  נכו

טך נקודה ב® היא הפהירו נאמצע הנשמה ה לכיך הפיטל ב י נ פ א׳ ר  שהוא סו
ד השהירו סוד ס לא.־ר ולקרוא לכטת אפשר שאי ולהיות הרשי® ט ה א׳  נ׳

ך שהוא האור וזה זולתו שה לו אין ני אור נשה אס כ׳ השהירו .שהוא ט  נ
דה שטא העהירו ונאמצפ  באמצע נקיד־ כמו ממש למסה במדרינה ירד הני\

 לאור מכניס שאצהש כ;;ו אור נשם הנקידה זאת ;כנית ראוי ואין פינוי,
 מהנקידה מקיף יוהד הפהיר,׳ שהרי אור כשס השהירו שהוא הרשימו

ף אי; שאור כד צמקיד קרוב יוהד והוא ד שהוא הוא נרוך ט ט ה נ נ:;;
קראו ‘

א״ס

ה העהיזו שהיא הגדול אור ,ככרך נקודה נמוהוא  צנן נז
האור בתוך נר\דה שהיא י' דהיינו נקודה נשם האציצוס המקובצים

ד הTלנק וזו! שהוא הוף מי; אוי הגיי־  המסבי כגדול העיגול השהירו ט
י׳ ס אור גהיא אגיוייה ̂י ד א׳ מ  הצמצוס בהוד השהירו את המפצציד הנשמה ב

ד מ ה שאור ולהיות הגשמי• נ ד שהיא הגשמת בסוד א׳ פונצדת הנקידה ט

ם אור באמצע ממש י רק אחר ם8 לה אץ והטהירו הסהייו הוד שהוא א׳  או
 היא והנקידה כדפירשט אור באמצע נתנה הנשמה נסוד שהיא הנקודה וזאת

 P מסגי אדיר חיגא ממנו •תהוה אור אותיוא באמצפ י׳ *ות וכשחחן י'
 הכתר שהו* י׳ שהיא הנקודה כי העליונה ננחינתו קדמון אויר כתר נקרא

ה א״ם איי נתיך נתנה הראשון הנאצל ס הנדול הסיגול שהוא ובאמצעו ב׳  נ׳
כ ונקרא .הנאצלים לכל וקודם אצילות ראשית שהוא מפני קדמון ונקרא  נ׳

 P דקה הנדול אור נחיך נקידה שהיא הנס ני להורות נתפס שאיש אויר
ה הגדול אור נפרך לכליה נתעבת אינה וגאלו הדקה  מה נערך פכיז נ׳

ה ממנה שלמשה ף נלתי סד גדול אוי  לא נתפש שאיני פד תכלית ונלתי ט
 י׳ צורת הניןודי• זאת וקבלה מתשנה בשום ולא רשיון בשום ולא שכל כשום
קק העליון קון שהוא  שסירשנו נחינית נ' אלו פל להורות האמצעי וניו הסחאין ו

ס טל מרמז העליון בקוץ כי  שזוא הקיז כ״י כ׳ הצמצום קודם הוא ברוך א׳
ס כן כמו לדקותו נראה שאינה כמעש מד דק  היה לא הצמצים קודם כיה א׳

ד שוס  שאין פד א׳ס נוצה רק ועשיה ויצירה בריאה ולא אצילות לא נראה דנ
ד פל מרמז האמצעי ניו • עשיה יצירה נריאה ולברוא להתאצל יוכל שנו מקיס  ט

 יוכל שנו פ;ו־ מקיש נתגלה כן כמו הי' נוף שהוא ;נלת דבר שהוא השהירי
ע נסיד לר,תאצל  ונאצל שנתנלר• לומר רוצה כתר סל מרמז התחתון וקק . אני׳
 הראשץ הנאצל נתגלה שכנר הנס כי להורות הקיז נרמז ונא ראשון אצילית
 שלמטה מה נערך אליש בפיך זה כל פס הוא נרוך ותמאציל הסהירו בערן
 נחפה שאינה אויר שנקרא פד הוא ברוך איה כהסלמת נפלס הוא ממנו

 פיקר כי אלינו נערך כ׳ יתייחס צא הי' יהס גם האמת לעי אשר כדסירשט
' שיחהנו ומה לני הנלוי ראשית היא ני מחכמה הוא אלינו נכרך הי׳ יחס  י

 הנקודה בשוד בחיטה נ׳ סל להודית ממנו שלמעלה מה בעדך הוא בכתר
 נקודה ולא אות ולא יחש שום לו אין ממנו שלמשה מה נערך אנל כדפירשני

ת הנקודה נעגין שאמרנו מה ולהבין ,העלמתו לגודל אין שנקרא פד הפהי  ו
 אויר קדמון אויר נקראת והיא אצילות ראשית נקראת הנקודה כי שתדע צריך

 לא נקראת אינה השהירו כוד כי הסהירו סוד ולא ראשון נאצל נתפס שאינו
י לזה והסעם . נדפירשט נאצל ולא מאציל נ ץ ה פן הנאצל נ־ שהרע צי  הי

' המאציל  לצאת כדי והנה וויושפע מקבל והנאצל ומשפיע טחן הוא המאציל נ
 מקוש ולפנות הרנה להתרחק צריך לנאצל מאציל ממדריגה היכך אל מהיכך

 מה כל שהרי העינול נעיד השהירו בהוד היא ברוך בסצמוהו גדול ריוח
א ברוך לאיה מהקי־נ שהעיגול א ט  אליו ננתקרב יכ'כ לו ורהדמה מתרחב ט
ס באחדות ונבלע ט שנונש כד לו ומהדמה ה א׳  וכמבואר בעיניל' כמניאר נ׳

 נאצל נקרא להיות ראוי אין זה ומסעם המבולש בציור ד׳ פרק ראשון נשער
 להתקצר הסיניל צריך ק ר.שנ׳ אשר היא נלוך לאיה ורמוייו קירוט מפני

 באופן הנקידה ■:־,די ונכנס העיגול מגדר שיצא כד כך כל כמתקצר כד הרנה
ד המאציל בין אר.צשיי יהיה ככינול פנימייות וסביב שהשטח  הון שהוא הוא ך נ
 ש׳ה ;תעיב חיו מטעה ואל .העיגול החתית הנקודה שהיא לנאצל ;עינו;
 כמו כננותיי ושיעיר כ:־,ית״ ערך הוא העיגול כתוך ננקידה שאמרנו הערך
 לכח משל הוא אמנה אך כן לא חיו גשמי ושיטר כמות שהיא גשמיית נקודה

ד שהוא ב״ה איה אור כת כי  נשיפיר הזק ויותר ידק זך יותר הוא הסתירו ט
 פינו; כד,ו דידו הסי בסיד שהיא הנענוה כסוד ב׳ה א׳ם כח ננאור אורו פשיעות

ה בדול יותר שעות נשמי  נחעכת אינה ביניעינוה ש:;קידה מד מהנקודה הרנ
הסעירו בתוך שהיא הנעמה איר כת ק כמו הגדול העינול נעלך לכלים

איכה



 חמ^שי פרק אבי־ע סוד שלישי שער
טל

w ft ח נהק■ לנלוס גחשנת ה o'fc יןור הסהירז ד1ם הנדול הנ  לנל ורין״ה נ׳
ל1 היאשון ר^מאמר מהזוהר זו נהקלמה שאממו מה ש ז' ד  דמלנא הזרמטחא נ

 מרישא דכאימו כתיס גו נהיק קרדיניתא נוצינא מילאה נסהירו גליהו נלין.
 ולא ירוק ולא שומק לא אונם לא איור לא נטיזקא נמק נגולמא קומרא 0 דא'
כ ^לל מק  ננאר המאמר בניאור שנננס קודם והנה להניינינו. המאמר מ'

 הציר נמזרא מאמר של ענ״נו נניאור נננס נך ואאר מאמר של שמלוס ניאור
 ■גלי״ף המלך ורצון רשות נתאילא פירוש דמ׳לנא הורמ׳נוהא נרים .וישוטלזו

 נוהירו הנקרא מליון נאור חקיקה חקק פירוש מיל׳אה נמהי׳רו גלי׳פו
 המנין ונוונת נפריח של נר פירוש קרדוניתא נוצינא ואור זוהר לשון שפירושו

ד הוא נרוך פוף אין נחר שהוא המליון האור ני הוא  וקשור דנוק הנשמה נכו
ם נאיר  גיותר נו ומדונק נאחז שהאור נפריא של נר נמו נו ונאחז נ־ה א׳
 נחר נן נמו דינוקו למוצם נפריח של מהנר האור ולכלק להפריד אפשר שאי
ם ה א׳ ס האור להפריד א׳א הנקודה נסוד הנשמה כהוד שהוא נ׳ ה מא׳  ג׳

 פירושו יהיה גירהא אוחה ולפי רדיניחאק נורסין ויש ממו ואמדוהו דנוקו לפוצם י
ק או״רו :נכמוך מאמר של מניינו נניאור מניינו שננאר נמו שחרוח ס״  נ׳ו נ
מו םח׳יפ ם נהיך יצא אורו סירוש דא־ם מרישא דפחי׳ חי  מכחים ונטלם ג

לזה וראיה נדור נולם וסיריש ננולם משן ננו׳למא קו׳סרא .א״ס מראש ונפלט
ר הוא נולס של שפירושו ר נל חדט הנה . נדו שהוא שני האחד הצי נדורי דנ

אונן מומק נקרא שנו הממה וצד נובה נקרא מסלה לצד  שנו המפלה שהצד נ
 ננלל שניהם זה נל ופס הנדור סומק נקרא שנו המטה וצד נדור נוגה נקרא

 מה ימיישג ונזה יקראו כדור ונשם נדור משם יצאו לא והסומק הנונה
ס גפירושו לכאורה שנראה פפוקיס נשני יונחן חרנוס שמחרגה י ני  סוחרים ד

 נלמא ודיצא המחרנם מחרנם חחנורנה ננסוח וניל ספוק מל כי זה אח זם
ס הנה ננלימא מחנשין כמארגס מחרנס נטמק יחפרו פהוק וסל חקמרן  חיינ

לשון מפרש אהד ופסה גונה מל נולה לשון מפרש אחד פטם כי זה הירך זה
הוא הטנין טפס אנל משם יטויין המחורנמן סליו שכחנ והטו סומק סל נולם

ר מדנריס פפוקיס שני ואלו נדודיי היא שהאון להיוח ה אחד הארן נגדי נ  ננו
ה הנדוד נסחחיס ואחד הנדיר המנ ה שזה הנה וההההית ו מנ  וזה נ

 הוא ני נולם שניהם מל משרש לנן נדור משם יצאו לא זה כל טס נהחחיח
 והסחחיח הנונה ונאמת הכדור נוף אל רק החנלית ואל הנונה אל ניון לא

תנ היה לא זאת המחורנמן השכיל ולו נדור יקראו שניהם שבאר;  ההרניס סל נו
טיז .כחנ0 מה  ו׳לא ירו׳׳ק ו׳לא כו׳מק לא א׳וכם ו׳לא חי׳ור ל׳א גסי׳זקא נ׳

 והנה המשן המקיף הסיגול הוא שהסנסח נסנסת ונטון החוג פירוש כלל נ׳וון
ח מדאי ט מנ י שנחויי מהפשן נדול יוחד הסשן המקיף י י ״  כנקודה נו <פיז ג
מ׳ק ל׳א אוכ׳ס ל׳א חי׳ור ל״א • גפינול  פירוש כלל גוון ולא ׳״רוק ל׳א כו

נ כלל מראה טור לו ואין ירוק לא אדום לא שחור לא לבן לא  ביאור ס'
הי מאמר של מניינו ננאר ומחה המלוח פ׳  נלי׳ף ד׳מלנא ר׳ורמנוחא נר׳יש :נ
 גטמייס ננלים נומלח אינה הרוחנייס להיות כ׳ ר׳ל ס׳ילאה נמהירו גל׳יסו

 מתהווה הוא מיד דנר איזה שיסהיוה המחשבה בסלות שחלף רק ידים ובמסשה
ם טל והרצון הרנוח נחחילח אמר זה מבני פרצוסין דו בשטר כירשמ באשר  א׳

ה  הרשימו ד1כ שהיא הסהירו נתהווה מיד נתר שיחאצל נמחשנה שטלה ב׳
ה נהצמיח נמלם שהיה בחר מחחקק והיה למטלה שפירשנו ה א׳ והיה נ׳
 אחר חקיקה היא ברוך כוף אין מסצמות שנתהווה פילאה טהירו ברוך מחחקק
ם טל הניטל נליפה אחר נליפה סקיקה שא׳  הגדול אורי מצמצה היה ביה ידי׳

ן חו אוחו ידי ועל נדפירשנו כנינול טצמו ונחיך טצמו אל מסצמו פצמוהו נ
חא נוצ׳ינא כניהול צמצום דני׳ ם נ׳י צס׳ק קי אוחו וט״י ר׳ל דכח׳ימו כח׳י
לצאת נדי חקיקה אחר וחקיקה נליפה אחר נליטה ונההקק נחנלף צמצום

נוצינא שנקרא נחר ספירת ונאצל יצא נאצל למדריגת מאציל ממדרינת
ס נאור שאחוז ע׳ש קרדיניחא ה א׳  השלהבת נאיר חזק ודניק קשור נ׳

ם שנהר למטלה בנירשנו ונמו מנכרית כשוי ננר המדונק ד א׳ ט  הנשמה נ
חון שהיא ה נאים נמקורו ומייחדת מהאהזח הרשימו נהוד הטהירו נ  דנוק נ׳

שררמי; מזק  כנורס בנייה גירכא ולכי כר. ולכולמי לפולה ממנו יזוז לא וק
 להשיג השכל וישנת שחרות ס׳ש קדרוניהא נקרא נחר נירוט יהיה קדרוניהא

ר נו  טיניהם איר ירשנו הנמש כני נאור לרואיה נזה המכל אורו לנודל דנ
ה הנה ור׳ל ם אור גודל נסרך נחר ככפיי  נטרך אפילו נחשנת אינה נ״ה א׳

נ אף סילאה נחרא נהיקוניס נמנואר נגנגל חרדל נרנר נ נ  אור דאיהו נ
 נסרך סנ׳ז הכילוה כל מילת לנני איהו אוכמא מצוחצח אור צח אור קדמון

 שום נו להשיג שכל פיני שימשכו טד גדול כ״נ אורו ממנו שלמטה הפולמוס
 שלמפלה מה נסרך אהד שטם דהיינו ספמים לשני שחור נקרא נחר והנה .דנר

ה א־פ נכרך ממנו  טי ממט שלמטה מה נכרך שני וססס הפילות נל פילח נ׳
ר ני להשיג כנל טיני יחשכו  ומפני .שסו ונרוך הוא ברוך אורו לנודל דנ
 ושתוך פצמו אל מטצמו כניהול כנחצמצס ידי טל הניכול א׳ם נהוך נאצל שנחר
ד פצמו  השהירו פוד א׳׳ם שאור פירשנו נאשר הרשימו שהיא הטהירו נכו

ה וא״ם־ ונטלה סתים ם יותר פוד נ׳ ה מפני טחימית שני טכס ונפלה כהי  ז
 אור כצמות הסלם נתיך וגאצל נתר שיצא לומר רוצה דכחימו כהים נו אאר
ד הנשמה נסור ונאצל יצא הסהירו כוד שהוא א״ם  נדפירשנו הנקודה נסו

 נתוך ננקודה הסהירו וסתימת נהפלס שנהאצל החת וגתימו הפלט דהיינו
מה הפלס1 הסיגול. חי  נטול פוף ״אין פצמית מהפלס נתר שיצא שצ״ה ונ

ף חין נ ט ד גלינו אדר נליסו ד.חקיקה1 גלינה י ד1נ  שנתחקק פד הצמצוט נפו
ד אצל מ ס פצניוה מנו ס איר כצמות לכוד א׳ ד הסהירו כור שהוא א׳ מנו ו

ם אור מצמית לסוד הסהירו סוד שהוא א׳ס אור כצמות  הנשמה־ סוד שהוא א׳
 אויר נסוד י' שהיא הנקודה נפוד שפירשנו נחינות הג' שהה הנקודה הוד

ה איס כי פוף דאין מרישא רו באני שדקדק וזהו קדמי־ן  כתר אצילות קידם ב׳
 נאורו להבראות הפתידין הסולמית כל מלא היה הסהירו התהיות וקודס
ס היה שכולו פד נשוה נכלה הנדול  לא״ם אים בין והפרש הנדל שאין סד א׳
ם מדריגת אחת נתינה ולומר מדריגות נתינת שם ליחם  שנייה נחינה א׳

ה שהיא הסהירו נהוד איס אור מדריגת  שלישית נתינה .ממנו למסה מדיינ
ם אור היה כולו רק ממט למטה פיר שהיא הנשמה נהוד א״ס אור מדריגת  א׳

כיד ראשיי אור  נתינה חלוק שום נלי פשוס אחד נאחדות נשוה טוה א׳ם נ
 הסהירו נכוד צמצומו ידי טל הראש״ האור מטצמות נחאצל נתר וספירת כלל

ס מרישא דקדוק והיינו  בטיז׳קא צסי׳ן ננונמ״א קוטר׳א ואמר דקאמר; דא׳
ה א׳ם אור ונין נתר אור נין הנדל ליתן כדי ר׳ל  כי אמר הסהירו נטור נ׳
תר אור  כמו ר״ל ננילמא .וקטור משן נמו הוא ביה אים אור נסרך נ

ך נחר אור הוא רך כדוריית נקודה שפירושן גולם פי ס אור נ ה א׳ סו נ׳  נ
ר״ פשן פת נפוצה נקודה שהוא נדו טנ  את ומקיף הפינול הוא שהסנטת נ

 אור הגדול הפיגול נפרך קסגה נקודה היא נתר כן נמו ממנו גדול ויותר הפשן
ה א׳ם  הנדל שיש כמו ני אחד שפם פטמים לשני לפשן הנקודה ודימה . נ׳
 זה ני טשן פס מסורג שאינו האור ונין סטן פט ממירב שהוא כאור נין גדול

 האור וזה הפשן לפנת אור וחשכת פניו נחכליח הפשן טם הספורג האור
ת הוא מפורב הבלתי  זאת כן כמי לסוהר השמים נפצם והזרות הצחות נחנלי

 נו להשיג חשוך השכל שפין פד גדול כ־כ כאורו הגם נתר שהיא הנקודה
 אור נסרך טכ׳ז שניה גירסא לפי קדרוניתא נוצינא נקרא לרך אשר דנר שום
ה א״ם ת נתפנה אורו' נ׳ ״ פנ ה פצמו כיף אין ונסרך נפשן המסורג אור נ  נ׳

ם נפול א כתיקונים שכחנ כמו כנינול ממש חשוך אורו נ״ה א׳ תי  סילאה נ
נ פל אף  פילת לנני איהו אוכמא מצוחצח אור צח אור קדמון אור דאיהו נ

ר הוא שהפשן כמו כי שני וממס .הפילת  אבל ר.ראות לחוש המחנלה דנ
ר נו שאין ניד נתפס אינן ס נחר רן נמו ממשיי דנ ה נסנין נתגלה כי הנ  ז

ה מא׳ם הראשון הנאצל כהוא גאצל שנקרא  הפיטל נמרך נקודה כמו והוא נ׳
ס איד נפרך ה א׳  אורו ראשון הנאצל שהוא ב׳ה המאציל אל לקורנתו טכ׳ז כ׳

כ  ומחשנה ורפיון שכל בשום נחסם שאינו סד ממנו שלמטה מה נסרך גדול נ'
ח לנודל דנר שוס נו משיגין ואין  ל׳א א׳ונם ול׳א ח׳יוור ל׳א שאמר וזהו או

רוק ול׳א סומ׳ק  טיוטת ללנן טפפולתה מסני חיוור נקרא חסד מדת פירוש י׳
 פסולת שס מושג אינה השורש נסיד אפילו אורו פשיטות לנודל וננחר ישראל

 .נחכמה הוא חסד ספירת ושורש אורו פשיטות לגודל נטלם הוא כי תכד
 הנריות פני שמשחרת ט׳ט אונס נקרא הקשה הדין מדת פירוש או׳כס ול׳א

ת ננורה ספירת פסולת היא וזו פונשם להם לחח בדינו חינ הקשה הדין ננ
ם מכפרא כי השורש בסוד אפילו נלל יין שוס מושג אינה וננחר שדה דנינ

 הדין נבחינת נטרה ספירת שהוא אודם שס מושג אינה ונס דינין מתפרין
הנ מצשין ני המשמח  בסוד אפילו כפניו את המשמח הפושר שהוא יאחה ז
ששרטו מננורה הבא כלל המשמח הדין שעולות שם מושג אינו ני השורש
 מדין ממוזג תפארת פפולת שהוא הירוק נתינה שם מושג אינה וכן בנינה
הפוסל תפארת שורש כי השורש נכוד אפילו הרתמים הנפל והוא וחסד

 נאשר סיס ידעו לא נעלמות בנתינות הנפלם דפח נפוד שרשו פ׳י הוא רחמים
 ז׳ל רשנ״י ממנו ושלל פוד יתבאר ונאשר שפנרו נפפרים מזה קצת פירשנו

ל בל להורות הפסולות כל ה אורו טי  ומפלת שגדולת כאחר תחשיב שלא ב׳
המאציל נסרך נקודה כמו שהוא פד ממנו למפלה נדלה כ'כ ביה המאציל
כ אורו ני ין לא ח׳ו קטון אורו כי לחשוב שלמטה הסולמות שנה פד גדול כ'
 אודם ספילח ולא אונם פמולח ולא חיוור פעולת לא נו להשיג תשכים ממט

 השנה שוס נו אין ני נפולס פסולה שוס של גוון שום ולא ירוק שעילת ולא
 הנחיגה זאת הנה המעיין ואתה המאמר פירוט נאן פד ב׳ה הגדול אירי לכנת

ד שפירשנו  כי חתשונ אל כהר נקרא ונס קדמון אויר שהוא הנקודה נכו
ה לרשנ׳י אם כי בפמקו יובן לא המאמר זה כי כמאמר לסומק ירדנו פ׳

מה פוד יש ני איחיהי לא נטרא סס מדרהון די וחניריו נקיטיו וכמה נ
 לשלות שלא ושוב כרצוא הוא ששירטט מה אך פירשנו שלא פנים ונמה וכמה

ה וכקדוש הנורא נמקים לשוניט יד  פלאות לראות ויזכנו פינינו יאיר והשם נ׳
ה דוד כמאמר תורתו באור החכמה  אוכיר׳ת מתויחך נפלאות ואניסה סיני נל ס׳
 “תציילוא פנ״ן“אינוא ולהשכיל להנין טנל הצמצום מסוד והנה לעניינינו ונחזיר

 איר נהנלה תכלית נטל הבלתי החזק אור ונתקמן שנתצמצס ס׳י כי הכשירות
ת הוא ביה שצמצומו באופן אצילות  פני אור נמשל שהמשלני נמו גילוייו כנ

 עולה אויר כפני אירו מצמצם הלננה וסט הלננה בפני אורו שמצמצם חמה
ר אורו מצמצסנ מולם אויר ופני פ  מהם אחד טנכל סנימה בית חדרי אויר נ

 צמטמה מצד לטשלף שמתגלה השמש אור וכמשל ומעונה מצימצס ייתר האור
 הוא כפליל כי ועלול פילה סוד וזהו גילוייה סבת הוא שצמצומה הלננה נפצי

 כפיטל נאמצס ממש מצומצמת שהצקודה דה1הנק סוד וזהי מפילתו אור צמצום
 לקרב מרכזה מנקודת צד לאיזה חסה שאם באמצזו ממש סל,מרכזה לפמוד
 תקרא לא מצמצומה ולצאת אחר לצד שחטה ממה יותר מהסינול אהד לצד טלמה

 אחדות טל לכמוד בצמצומה נמיר באחדות מתאחדת היא זה שמצד טד נקודה
 מצד ספירות פשר שסם האצילות נן נמו האמצעית הנקודה מרנזה מקום
 אחדותם «וצס שמצד פד גמור נאחדות מתאחליס שצמצום נסוד ננקידה כגאו

אתד ב:פר כדפירשנו תכניה בלתי פד פוף בלתי לפשרטד מפשר כלולים הה
הוא



 חמישי פרר! אבי*ע סוד שלישי שער
טל

לא

 בלי ססירות פשר יצירה ספר רמז זה פל (צשר אחד הוא ופשר פשר הוא
 כי ר׳ל וחכצייז סוף להם שאין נכוה! וחיזילחן נהחילהן מופן «גסיז מיי

 לפוצס שהרי ראש אינו והסוף סוף אינו הראש לומר שייך אין הנקודה באחדוה
שמדת נקודה רק סוף ולא ראש לא נקרא לא דקותה  מצומצמת מיוחדת ה
 להיות ני הדבר ופירוש בראש נפון והסוף בסוף נסיז הראש נן ומפני נאמצפ

 שפירשנו כמו הנקודה סוד הוא והצמצום הצמצוס סוד הוא אצילות שסוד
 היו כתר שהוא קדמון ונאויר קדמון אויר הנקרא כתר ספירת היא והנקודה

 בסוד הנקודה- שהיא קדמון שנאויר הי' בסוד הפלס נכת הספירות כל נכללים
 ובאותה למפלת כדפירשנו הפהירו סוד שהוא סוף אין באור שנתנה הנשמה
 שנאדס כמו פירוש הסלם בכת נסלמיס הספירות כל היו הגפלמה הנקודה
מו פצמו בפני יסוד שום נו יראה לא נו ונשתניש יסידות ד׳ בו יש הגשמי  נ
 יסוד שבו תושב שאתה נפצמו כת ובאותה הפלס נכח בו כלס 6אל נסוסל שהוא

וכן הרוח ויסוד ספר ויסוד המיס יסוד כת נו יש בפצמו כת נאותה אם
ח באותה המיס יסוד שבו חושב שאתה כת נאותה יסוד כת נו יש נסצמו נ

 כן כמו בראש נסון והסוף בסוף נפק הראש זה שמצד כלס וכן רוח פפר אש
 סוד קדמון אויר הנקרא הנשמה בסוד הנקודה בסוד הפלס נכח הספירות היו

 היו הספירות שכל הסהייו סוד סוף אין נאור הנתנה הנשמה סוד הי׳
שן הראש זה שמצד סד הפלס בכת בה כלוליס שן והסוף בסוף נ  ומל בראש נ

 מזה זה נאצלו ונאצלו ונחפשסו וכשנתגלו אלוה אחזה ומנשרי איוב רמז זה
ד הנאים בפרקים אצילות פנין איכות יתבאר כאשר מזה זה ונתגלו ס׳  ובמו נ
ס נסרך הנשמה בסוד שכתר א׳ ר  נקודה כמו הסהירו הוד שהוא ב־ה או
רן וכמו הפיגול נחוך נקודה כמו כתר בפרך חכמה כן כמו הסיגול בתוך
באו שכלס נמצא הספירות כל וכן הסיגול בתוך נקודה נמו חכמה בפרך בינה

ה בתוך וזה זה בתוך זה בצלים כגלדי בעיגול  המקובלים שאמרו מה סוד וזהו ז
כזה נעיגול באו שהספירות הקדמונים

 לנקודת מקיף ב׳ה א׳ם אור שבצמצום כמו כי חברתה מקפת אחת כל כי
 שהמלכות סד נסינול באו רלס וכן חכמה לנקודת מקיף כתר כן נמו כתר

ד וזהו מכלם מוקפת  סלולה דהיינו לה הסמוכה חנרחת מקפת פילה שכל ס
 נראה וזה חנירו מקיף גלנל וכל סיגוליס נבראו הסילמות שכל סוד וזהו
 היא אחרונה נקודה שהיא הארץ שמרכז פד ביסודות נגלנליס נרקיסיס לחוש

 שרשם שהנשמייס מפני הוא הספס זה וכל לתוננ״ס כידיפ סגולה נקודה
בי לך אין כארז׳ל למפלה פה ד  השורש שטור ונמו למפלה שורש לו שאין לי
 כמו חברתה כת הרוחני נכח מקפח פילה כל בסיד סנול הוא חני1הר שלהם

 בסוד י׳ היא שהנקודה ומפני 'סנוליס כן נם הגשמיים מהס נשתלשלו רן
ד שפירשנו בחינות הג' ס עשר מהפר הוא •' של והנעלם קדמון שמאויר הי' נ
ד כזה ו ד אותיות כי י ונחפשסו נאצלו כן מפני פשר הם הי' נכח הגפלמיס ו

 בחינותיה בג' הנקודה שהיא הי' נכח נעלמים שבאו ספירות פשר ונחבלו
ס צמציה הוד כהה ומפני שפירשנו פשר הכוללת הראשונה בנקידה ב׳ה א׳

כן מפני ביה פצמותו כח גלוי והם קדמין אויר בהוד פשוסה י' אוח בסוד
 מדובקיס במקורו ועמו לו וסמיך אצלו שהס אצילות הראשונים הי נקראו

 ונחזור . השכינה זזה לא בהיד בנחלת הקשורה כשלהבת נמקורס ומקושרים
 ולהגהיגס לזולתו אלקיתו ללות כדי היה שהאצילות להיות והנה לעניינינו
 אליו וקרוגיס ביתו ובני ביה פצמותו הם ני לעצרו כחו גלוי הוא והאצילות
 צריך אין כחותיו שהס נירו ולבני ולעצמותו כנשמה הנשמה כנחות נו ואדוקים

במדריגה שירדו סולמות פוד לברוא הוצרך זה מעני שפירשנו נמו והנהנה גלוי
־פז

 כת להם שיתראה באופן אלקות מגדר רחוקים שיהיו עד מאצילות למסה
 שיתראה באופן אלקות מצדר שיתרחקו יסוד וכל והנהגתו וגדולתו אלקותו

ת' והנהגתו אלקוחו נדולת ויתרבה יוסיף והנהגתו וגדולתו אלקיחו להס  י
 שסירשט ועלול פילה בסוד נבראים לברוא שיוסיף סוד כל מזה למדנו .יותר,
 הנקודה שזאת פד סוד יברא וכן הפיגול נתיך נקודה שנטשה פד הצמצום בסוד

פיגול תהיה השלישית הנקודה וכן שנתונה לנקודה פיגול תהיה בעצמה
 הנבראים יתרחקו זה מצד הנה פיגול נתיך פיגול שציירנו כמו שבתוכה לנקודה

 המדריגות נחות ויתקסנו וימפסו למדריגה ממדריגה וירדו אליו מלהדמוח
רידתס'במספר מצד ויתרנו המדריגות ויתוספו  לספור חדל כי הד וגדול רב י

בו כי מספרם רבוי לסוצם מספר אין כי תי  בלחי סד נירידתם המדריגות י
 יתרבה יותר מדריגה לברוא שיוסיף ■פוד כל למד אתה מזה הנה תכלית
 הפומדיס הפרתמיס פל רק מולך שאינו המלך נזה המשל יותר ב׳ה כתו גדולת
 והוא מלכים ,בני דוכסים שהם סליהם אחת ומדריגה גדולה אלא לו אין לפניו
 סליהם מדריגות שני לו יש אפדכייס סוד לו וכביש עליהם מולך מלך פצמו

 המופקדים סקידיס לו וכשיש פליהס מדריגות ג' לו יש שרים עוד לו וכשיש
לו יש בסיר שופסיס לו וכשיש סליהם מדריגות ד' לו יש ועיר עיר כל סל
 במדריגות היורדים המלך סבדי שיתוספו סוד כל וכן פציהס מדריגות ה׳

ת יתופפו נחם נהחמעט  פד יותר והנהגתו המלך וכת גדולת ויתגלה המדייני
 המדריגות מכל והנהגתו מלך של גדילתו יותר יתגלה התחתונה שלמדריגה

בחמשה ס!יו המלך וגדולת ממשלת יתגלה הפיר לשופס כי לו הקודמים
ד' המלך מדריגת סליו יתגלה העיר על ולפקיד מדריגות  ולשריו מדריגות נ

 נמצא אחת במדריגה ולפרתמיס מדריגות בבי ולאפרכייס מדריגות בג' יתגלה
 כי למדט מזה הגה יותר והשררה הגדולה יתוסף המדריגות שיחרבו מוד שכל
 לנבראיו ולהסיג ננראיו שהס לזולתי והנהגתו ית' אלקותו גדולת לגלות כדי

 לקבל אפשרותש בתק שהוא מה בכל להפיג הסיב פגעו כפי ופונו בחסדו
פי מהסוב פשר הוא אחד בשער פירשט כאשר ושלימותם והכנתם סבטס נ

ומפרי לרן והנהגתו גדולתו יראה ולמי ייפיב למי שלמות אין ואס שלישי פרק
להוסיף תכלית בסל הבלתי המלכים מלכי מלך המאציל כוונת היחה כן

 ולהרבות ולהוסיף תכלית בעלי ובלתי גמל בסלי בלתי שהס במדריגות ולהרבות
 ושיפור בננול שאינם הדברים ולהניא תכלית ונעלי גבול בעלי שהם מדריגות
 שיתיספו סיד וכל ותכלית וגבול לשיפור להס שיהיו הצמצום בסוד ותכלית

 נאמת אשי ב׳ה מעצמותו רחוקים ית׳״יותר גדולתו להם יתרבו המדריגות
 המדריגות ירידת רנוי פ׳י תכלית בסל' ובלתי גבול בסלי בלתי הדברים הבאת
פירשנו כאשר יותר יח׳ גדולתו זהו תכלית ונפלי גבול לבפלי הצמצום בסוד
זה ובעבור לו דומים שאינם ממט למסה מדריגות הרבה לו שיש המלך במשל

 הנ׳ל פרק הנ״ל נשפר כמבואר ופנסם כחס כפי לננראיו להפיב ובסיור
«' חכמתו גזרה  לבריאה מאצילוח מדריגה אחד מדריגה המדריגות שירדו י

ח הניסו אשר פד לעשייה מיצירה ליצירה מבריאה  ותכלית גבול אל המדיינו
 ההפסד תכלית אל הניסו אשר סד והתכלית הגבול בבסלי המדריגות ירדו וכן

 לילה ונין היה לילה שנין והוויות בריאות הגשמי בעולם שתמצא כמו וכליון
ו כילותו מסגי סובותיו מניסות או ת״ו כחו ותpח מפני זה ואין אבד  רק ח׳
כי בשפר' בארוכה כמבואר המקבלים הכנת כח חסרון מפני  הגזנר פרק הנז

 המדריגות נחרבו יוכן סוב רק קבלו לא המדריטח וכל לסונה שווין כלס כי
 מדריגות פצמו בפני ושלם פולס בכל שתמצא פד עצמו בפני וסולם סולם בכל

 אצילות במדריגות לגלגלים המניסים כחית אמ׳ עשייה יצירה בריאה אצילות
 היסודות נסרך בריאה במדריגה בפצמם והגלנלים מהס שנשתלשלו הנלגליס בסרך

ך יצירה נמדריגת ויסודות מהם שנשתלשלו  בכל מהם ויתחדש שיתהווה מה בפי
 והסונתם חסרובתס ר׳ל שהם והמזגתס תערובתס עיי שעה ובכל פת ובכל יום

או  יסודות שהד' באופן נכח שהס פשוסים יסודות הד' בפרך עשייה נקי
ז יצירה הם לחוקרים, כידוע כנח שהם פשיסיס מ׳  ומעורבים שרכבים יסודות ד' נ

 בעולם תמצא כן כמו פשייה נשלם מדריגות ד׳ אלו שתמצא וכמו בפועל שהס
 יתנאר כאשר מזו למפלה זו מדריגות ד' מהם אחד בכל בריאה ובעולם יצירה

 !ונניף פד מדריגות ד' אלו תמצא עצמה בפני ומדריגה מדריגה בכל וכן פוד
 מזו למעלה זו מדריגות ד' תמצא האחרון מורכב אחת מדריגה שהוא האדם
ח רציון שיכל בסוד קליפ׳ה נו׳פא רות׳א מו׳חא בסוד  שפירשט אברי׳ם כ׳
 אברי בכל המחפשפיס הכתות שהם גופא בריאה הוא רוחא אצילות הוא השכל
והנושאים הכתות לפעולות המקבלים האברים הם קליפה יצירת. הוא הניף

 סד פצניו בפני ועולם סולם בכל המדריגות ונתרבו ירדו וכן שנגיף א!ו לכשת
ט המדריגות מרבו׳ בודאי והגה למספרם תכלית בלתי תי  זה מצד וירדו שג

 גדולת ותר’ יתגלה ואנטל התכלית שננפלי מד נ־ה יוצריט גדולת •ותר נתגלה
ה יוצרינו  והפרתמיס המלך נמשל שהמשלנו כמו .המדריגות סיף שהס מפני נ׳

 תכלית ונעלי בשפלים שבהנהגתו עד וענדיס ושופטים ופקידים ושרים ואפרכייס
ה גדולתו יתגלה  אשר הפילמות מכל להנהגה יותר צריכים הם ני ניותר נ׳
 מורכב הוא הזה השפל שהעולם להיות ני הוא הענין פעם ועיקר מהם למעלה

ת ונתרט יסודות מד' מ כ הי ר חיי צומ׳ח דומ׳ם שהם צורות ד' מן ה נ  מד׳
 כל שקיל האחרון המורכב הוא האדם זה כעמר אשר לחיקרים כידוע

 רבים סכעייס לו שיש רניס משנוייס מורכב הוא זה מצד אשי ההיכבות
ע וכל מזה זה משונים  משתנה האדם זה מצד אשר לעכעו תשוקה לו יש ע;
ש:וי לסעיל תשוקה לו שיש מהם שהורכב עבעיו שניי לפי טועשיו  שטיים,כסי'

ע וכפי טבעיו עכע עליו יחגכר פעש התשוקה עליו יתנבר כך ט שיתגבר הענ
זו



 חמישי פרק אבייע סור שלישי שער
טל

ע עליו •תננר וססס 1ז ך הוא זה מצד הנה אחרת טנ ד ה יוחד נ הנ מ  מנל ל
 ולהיות היצה׳ר הוד נאמת שהוא הרניה טנמיו השוקת סל שימשול הננלאים
 שהאדם הנס זה משני הננראים מכל החההון נאדה יותר מתנלה ית׳ שהנהנתו

 כל נחתמו שנו הנדול תוחמו נו חתם זה כל סס הנמות קסן נוף הוא
 ויכיר שידס כדי שסירשנו כמו סשייה יצירה נריאה אצילות שהם הסולמות

 הקדמה כ’ס אצוה אחזה ומנשר׳ איונ שאמר כסנין שמו ונרוך כ׳ה יוצרו גדונת
 סרק לו נייסד הדנקיס נין ריות ליתן וכדי המאמר לניאור בע׳הי ננוא והנה

: עצמו נסגי

ת א׳לפרק תי אנ״וז ננ׳ רד׳ א פנ״מא כ׳ל ׳  ■לאה סי נוו״נא כה׳אי ד׳
 שמקיפים הקסים נ' לו שיש האנוז כמו פירוש . ממ׳ש ותת׳אה

 הנזרקת הראשונה הקניפה שהוא הירוק סהיקף הוא הראשון היקף זו אח זו
 סן כמו קשה שהיא שנייה קליפה שהיא שני היקף יש הראשון ההיקף ותאת
האוכנ סס הנסכנת דקה קציפה שהיא שלישי היקף סוד יש שני היקף ותאת
הפליוניס הסונמית כצ הס לו ודומה כעצמו הזה כמשל האכיז נוף שה!א

 כשוך זה ומשכנים ונתונים זה את זה מקיסיס שהם התתחוניס וסשלרות
ת שהיא האנוז נמו זה  קליפה כתוך קניסה קגיפות מהרנה ומוקפת מסוננ
ת קציפה מקפח אחת שקליפה #ד אי  כסוד נהקדמה שפירשנו וכמו א

 להיות חוזרת שנתוני והנקודה נחוכו הנקודה מקיף שהפינוצ והנקודה הפיצול
מז נקודת עד הסונמות וישתלשלו ילכו וכן נתוכו נקודה להקיף שגי פעול מ
ק א  • דר״נין דכ׳ג סו׳פו ע״ד פיניתה דנהו׳רא רז׳א ואזיל שמפרש וזרו ק
ק הנזכר האסז זה פירוש ף כתר שהוא הפגיון אור של כוד הות נפסו ^כו  ס
 ומדריגה מדריגה כל כי ארן מרכז נקודת פד דהיינו המדריגות כצ ירידת

 מקפת העניונה שהמדרינה פד חנירתה ובתוך מחנירתה לפכיס מוקכת היא
ת נעליונה הסמוכה השנייה וכן כלס  ההקפיים ינכו וכן שתחתיה מה כל מקנ

ז מרכז נקודת פד לירידה מירידה תי  הנזכר רדתי’ מנת דקדוק והייע ה
 כ־לת ואזיל שמפרש וזהו המדריגות ירידת שהוא ירדתי אגוז ננת אל כפסוק

קלי־פה דה׳אי דאשת׳כח ע״ד דא מן לנו ודא ד־א מין לנ׳ו ד׳א אי׳הו
תון זה וננרתו (אצנו העולמות כנ ר׳צ לה׳אי קלי״פה וה׳אי לת״א׳  זה נ

מ לזה קציפה זה ועולם נזה קציפה זה פולס שנמצא פד זה נסוך וזה  ד'
 ונריאה צנריאה ולמש קליפה יצירה ועוצש ליצירה ולטש קליפה פשייה פולס
 ננריאה מתלנש שהאצימת הקודמים נפרקים שפירשנו נסוד לאצילות לטש

ידי עצ כתו ומגלה כיצירה מחצנש נריתה ונן נריתה ידי סל כתו ומנצס
ונקראים פפייה כתות ידי פג כחס^ ומכלה נפשייה מתלנש יצירה וכן יצירה

 נשם לקראם מהראוי א־רנא חיצוניים שהם ולנושיס קליפה עולמות אלו
 תחד וכל פיצול נחוך עינול מחנירו מוקף אחד כל שהרי ונקודות פנימיים

ס סור ני מפני כצם בתוך אמצפית נקודה שהארן עד תנירו כתוך נקודה  א׳
ה  מקורות ומקור הפרשים כצ של שרשם שורש שהיא הנחל תסינול הוא נ׳
 כרוך ואורו ממנו וקיומם היותם שפס ויונקים שואניס כלם אשר המקורות לכל
 את נ״ה הנדוג נכחו המקיף מהן וחון וניניהם נתוכן מחפשס הוא סוא
 עד האילן משורש היונקים וספיסיס פנפיס כמו הס העוצמות שכל כאופן כלן

וקיום וחיות שורש ויצירה יצירה צעונס יסעיפיס פנפיס הם פשייה שהסולם
וקיום וחיות שורש ונריאה הנריאה צעונם וסעיפים 6ע;פי יצירה וכן סליהם
ט וכן סליהם השרשיס כל שורש עד ושרשים ענפים ד1נם הפונמות ויחקרכו ינ

ס אור ה א־ם אור שהות השרשים כל שורש צשויש הקרונ כל לכן כ׳ה א׳  נ׳
 שהארן הנס כן ומפני ומנצחו קורנהו מפני פנימי׳ יוסר הוא ממנו שמקנל

שנקרא עד חילוניי היא סכ׳ז האמצעית הנקודה היא ככלל פש״ה שנם שהוא
ושוצס פולס כל וכן השרשים כל שורש מהשירש ריאוקה לסנת וקליפה לכוש
השרשים כל שורש נשורש קרוש יותר שהות העולם נערך ולמש קליפה הוא
ה פנ׳ימאה כהי׳רו ה!'א קדמ׳אה נקוידת . זה פנין עוד יתנאר וכאשר נ׳

ת י׳ כנ למג׳דס שיט״רא צ׳יה דנ  שהוא ראשונה נקודה ר׳ל דינ׳יה ודקי״קו זני׳
מו .נתר אויר כסוד ת״ם תור כחוך שנתנה היי כהוד נקודה שהוא שפיישע נ

ס אור שהפיגול קדמו; אותה כהקדמה שפירשנו הצמצום נסוד מקיפו נ״ה פ׳
ס נאור קרונה כנימיית נקודה שהית (ומר רוצה פ״ימאה תור היא נקודה  ת׳

ה ך נ׳ ד הוא נרוך סיף אין אור ונתו ט ס שאור קדמון אויר פנוי תויר נ  א׳
ה אורה נקודה ואותה נדפירשט נעיגוצ כנקודה הצמצום כסוד מקיפו נ׳
 הנם אורה ודקות צאות צידע ותכלית וסוף שיפור לה שאץ מאד פד גדול

סוך הנקודה כפרך רק אינה שהיא ה ח״ס אור גודל לפיך הפיגול נ פכ׳ז נ׳
ה כ אוי ד וזכותה נחותה לידע וט־ף שישר נה שתין סד נדו( נ' דאת׳פשס ע׳

לא׳צכשא הי׳כצת ח׳ד אתפנייד נקוידה דהה׳וא סשי׳ש והה׳וא מינ׳יה פשי־סו
א ה זכו׳תא לכגי׳תין נו׳דס דל׳א נקו'דה הכו׳ /י ת מפני פירוש . די אור סנ
 אורו להנת נאפשר היה <א תכלית כלתי עד שאורו נתר אור שהוא הנדול
כאופן מעט נכראיס לנרוא הגדול

, , ‘י ‘ ....... היחה כאשר לזולתו אלקותו שיתגלה
- ,-ל-״יי-ח״ אצריי״ , ״ ״ ר מם נ::לו ודוק וצא עצ»ו רגע המעיי! אתה ,

שנו ח אנק כוונת צהדהי ■וג( מי כזה ניול איי 'יפ1יצי ים נהקדטה נדפר
כפיגול כה,א נ׳ה א׳ס אוי ייולת יוייי פד ר׳ל מיניה פשיטו דאספכט

צוזותה דוג פה כנקודה אור אפי הגדיל נם!ד וסלול פילה ד0נ ממנה חכמה
ח:; וזכותה שהחכמה נאופן שפירשע הלמלוס וכענן ל נפיג כנקודה נערנו ;

ל כדי לכתר ,פדקלי, היכל ״ ־ ״ ל ת שי
מכלית הכנתי פיף כנלתי נכיטתו צח־תות וזהו היכלו ידי על נחו ויחגלה נהינלו

 ידה על להתגלות כתי
הגה׳ה כאן פי

 נקודה דההוא סשיסו וההוא שאמר יםנל יינייז !היהיי והלשון הדיכוי אשי
ונתסשסה שנאצלה חכמה אותה ר׳ל יי לייי '״לש י^י ?*י’ ”'״״=

היכלא חד אתפניד כתר שהוא מנקודה ־ כגכ׳ן ^עד^ינאן' '
לסניאין נודע דלא נקודה ההוא לאלנשא ‘

אותת ידה פל ויחנלת כה שילנש כדי היכל נפשית חכמה ר׳ל דיליה זכותא
מושג ולא נודע שלא כתר שהוא נקודה

, , ' ״ שתוכל כאוס! אודו וצחות זכות י לגודל , , י '
״■, V״ א״ייז 1לםי י”א ילא ששישי לשיו אמי החכמה ע נו דיה דה פ, ם להשל

ה המאציל כוונת אלא אינה תכתר והאצילות כהקדמה כדשירשנו  לזולתו אלקותו לגלות נ׳
ג דיא היכלא פירשנו כאשר לנניאים להתגלות כדי זהתיחנות כתששפות ה׳ אי

זה ר״ל םתי־מאת נקו׳דה לכו׳שא ■יליי‘ י״״ל״״י יי
״ העלם כע־י לננואים והתרתטתז והמששפותו ״ ,1 , , -V t- . - ,3,, ,j,gש חכמה שהוא כל יה ״״ן, ״ א-ני לנתר הו

 מיזצכס שהוא סתימאה נקודה שנקרא חמה סני איי נמשל וגס נמטלף המשלנו
. ידה פל הנמל אורו ומגלה כה פני ואור פוצה אויר שצ• ואוי לרצה שצי ואוי

זה ר׳ל שיפורא לייה דל״ית גהו׳רא 5'“ ■ יי״ ״ייי
ר, ה׳ נקודה שהיא הגם חכמה שהוא ההיכל הג

ו א״,, ל)״, פי ^ לטש והיא הנפלם הכתר כ ה ו
ס ז סכ א/יו p,pp> ■;ppp ppjp שצאצלה עתה שי מש;י ע נאותה נ  שהיא ההינ

 שיפור לו שאין גדול אור לה יש חכמה הצמצים נשיד נתד כעדן גקודה הכמה
 נקודה שהיא והנס תכלית לו ואין '’'ל“״ שיייזי ועלול עיל״ ונפוי
י־ M כעק״ עיגול כיזר ונעשית (חכמה מקיף

י כתוך נעךן גקזדן וי-חכמה לחכמה ד ק אורה צודל לסנת ן סד נ
תי p3,pj ̂ל ,.,,j סת־מא,- :קווה אמד זה  המאציל כוונת תושלם לא תכלית הנ/

 לנלות כדי ידה על ננראיס לברוא ״נקיית תתיש ויותר נעלם יותר שהוא כתי
השגה אין בה גם כי לזולתו אלקוחו’ לנקוות היכל נעשית מכמה שנקודת עד חכמה

 שאין פד וצחותה נהירותת לגודל כצל
 שהיא כלבד הישות אלא כה מושג

 השגה נו שאין ע׳ש אין נקרא הכתר כי הכתר ונין נינה הנדל ליתן נמצאת
כי להורות ונדי כתר הפלס בפרך יש נקרא וחכמת נמצא היה לא כאלו כלל
ונין נינה הנדל ליחן כדי יש נקראת מכתר נגלית ויותר נכתר נקודה היא

ס פצמה כפרך אנל הכתר  אורה לנידל השגה כה אץ כי אין נקראת היא נ
ק לא׳ו ד׳א כ׳ל ומיס שאמר וזהו  קד׳מאה גקו״דה כהה׳וא הו׳א וזכ׳יך דק׳י

ר  תכלית כלתי סד גדול הוא החכמה שאור פי סל אף פירוש . וגנ״יז פמ-׳
 נאמרו פפמא ומפרש כתר ראשונה כנקודה וזך דק כך כל אינה פכ׳ז ושיעור
ס פירושו ספיר שהרי לשון כסל שהוא לדייק שיש ונניז פמיר נפלה ק נ

חל יוסר הוא הכתר שהאור שדל אלא נניז כמו שני נו שיש מפני נ
הפלס וסוד מושג שאינו עצמו מצד ונפלס טמיר שהוא אתד דהיינו השלמות

 המונח כדנר תנמה ידי על שיחנלה כדי חכמה היכל נתיך נגנז הוא ני שני
ר ונצלם ונדיוקן כדפוס נפשה שהתיק נתיק וגנוז  שהתיק כתוכו הנגנז־ הדנ

ס וצלם ודמות נדיוקן שהוא ר מתגלה הננ  הוא אנל מתגלה אינה הנגנז והדנ
 אירה- לגודל עדיין מתנלה אינה חכמה שהיא התיק שנס ולהיות נתיק נעלם
הוא שהתיק שלו התיק מצד וצפלם טמיר ר׳ל ומיז פמיר אמר כן מסכי
נעצמו אורו מצד נעלם יותר פצמו הכתר ועוד וצחותו אורו לטרל נעלם
 והוא אליו תיק החכנצה שאור פד החכמה מאור זך ויותר גדול יותר שהוא
 דאי׳הד נהי׳רו דא׳יהו היכ׳לא הה׳וא ואזיל שמפיש וזהו כדסירשנו נתוכו נגנז

ל ית״יר סני׳מאת זכ׳יך ׳  אור שהוא חכמה דהיינו התיק שהוא היכל אותה י
ה הננוז כתר שהוא הפנימית הנקודה וצחותו נזכותו מאד פד גדול תונ נ
א ד׳א את׳סשס ולתל־אה מכ׳אן וזטתו נצחותו ממנו נחל יותר ד׳ ,ר׳ל נ

ט ואילך מחכמה  מתפשסת הסכמה ר׳ל זה נתיך זה האצילות ואתמשך אתסנ
 שהכינה נאוסן התכמה לסיגול נקודה נסרך היא שנינה פד כנינת ומתגלית

ה וכן חכמת יתנלה ידה שפל לחכפה היכל הכניץ ימי ונאצלו נתסשסו מנינ
ה נחלה שהם ר ט ראויים שהיו נאופן מקומם פל מלגות יסוד הוד נצח ת׳ת נ

המה כן על אשר פש״ת יצירה ננריאה הנכללים ידן פל העילמות להתגלות
ם פירשנו כאשי נפצס הנזנר השלמות שננאו הנניין ימי נקראו קי פר  נ
א ואת׳לנש . שפנרו א ד׳ ד׳  לנו׳שא וד׳א לד׳א לטש׳א דד׳א דאשת׳כח טיד נ

א לד׳א ח׳ מו א' ד׳  לשון נאצילות זכר שכנר אחר פירוש .קלי׳פה וד׳א ו
 מלטת פד דהיינו שנאצילות המדריגה סוף עד האצילות שנתפשט התפשפות

 נדפירשט נמקורו סמו ואצלו אלקות נגדר אלקות פצמות שהם נכלל ומלכות
 נתנלה אלקוס שנח ר׳ל התפשטות לשון רק שם לומר סייך אין כן טל אשר

ם משלמות לדנר נשנא כן מפני ונתפשט  לשין כהן אסר אלקות מנדר מטרדי
ד שהוא האצילות נתייכש מלכות סד האצילות שנחפשס אחר »כיJ(1לנשnה כו  נ

די נפרד הפירוד טולס שהוא בנריאה למטלה פירשנו כאשר שתא אלקות מנ
ד והוא כו גחלנש ויצירה נופא כסוד שהוא ניצירה נתלנש ונריאה רוחא נ

 למדריגת שירדו פד למדריגה ממדריגה המדריגות ירדו וכן טשייה כנחות
 הגשמיית הקליפה שהיא שסנרו למפלה-כפרקיס נדפירשנו י-קליסה שהיא סש״ה

 חלושות נריות שתמצא פד וכלה אסם אבל התכליתית הנסכדת הננוליית
ד לילה ונין היה לילה שנין  האצילות שהוא והמזור הקדוש המוח היסך אנ

 ידוייק והשתא נצתים־ ולנצח פד שדי לסד וקייס חי הנצת' תכלית נפל הנלחי
 הלונש עצם אינו ש שתלנו נמו כי השלמות■ נשאר דנקט התלנשות לשון שפיר

 יצירה נריאה הפולשת כן כמו נלנושו ומתראה מתגלה הלנוש שהליכש רק
 ידוייר, וכזה ידן על ומתראה מתגלה שהאלקית רק אלקות עצה אינם פש״ה

שהסיהרנה מפני לדא לנושא ודא לדא לנושא דא פעמיה שני שאסר מה כן גם
לנושים



 ששי פרה אבי־^ סוד שלישי שער
טל
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 ודקדק ממגו למפלה hwc לפולה למש הוא פצמו נפני פולה פדל פד למש־ה
 הדרן הוא זה כי רוחא ודא פוחא ודא אמר ולא קליפה ודא מוחא ודא לומר

 כהוד וקליפה וגופא ורוחא מוחא בהוד למפלה שפירשנו הסדר לפי הראוי
 לה אץ הקליפה פס המוח אבל הרצון שהוא ברוח מתלבש השבל שהוא המוח

 איל ומפא רוחא שהש ביניהש מפסיקץ לבושיה שני שהרי בה להתלבש שייכות
 אלקוחו לגלוח נדי האחד פפמיש שני מפני היה שהאלילות להיות ני הוא הפגין

 ראשון נשער כחנואר להסיג שאפשר מה גפל הננראיס פה ולהשיב לזולתו
 ועבדיו שריו פמו את המנהיג כמלך זולתו להנהיג כדי שני סשש ג' פרק

 פשר נקודות עשר שהש מלגות נקודת פד נתר מנקודת הספירות ובאצילות
 אויר בסוד הצמצוס בהוד בתר נקודת גהפלם נלוליה בלס להיותם ספירות

ה אין בהקדמה במגואד בתתלתן וסופן בסופן תתילחן נפון בהוד קדמון ז
קרובים כחיתיו שהם לשלמותו אלקותו גלוי רק לזולתו אלקותו בלוי

במקור המדוצקים הנשמה כתות כמו במקורו פמו אצלו לו מדונקיס
אשר בהקדמה כמבואר צריך אי« לפצמו אלקותו ונלוי הנשמה

ולהתלבש הפירוד פולס שהוא בריאה לברוא הוצרך בן סל
שאינם כמהס ולהסיב זולתו שהש אלקותו להס ולגלות בךיאה סולמות בפשר

כמבואר אלקות מנדר ונשתנו נפרדים הס אבל אלקות בנדר ואיגס .סצמותו
ס שפדיין ומפני ■בהקדמה  לא זולתו שהש הנס בריאה סולמות פשר באלה נ

 גדולתו יתרבה מדריגות שנוי ורנוי שנתוהפוח מפני ונדולתו אלקוחו גלוי תושלס
ה יותר  ולהתלבש יצירה לברוא סוד הוצרך לזה אשר בהקדמה נדפירשנו נ׳

 מגדר יותר נשתנו כי יותר המדריגות שנוי ונתרבו יצירה סולמות בפשר
 לנושא ודא לדא לנושא ודא במאמר שזכר במו אאר ללבוש לבוש שהר כד אלקות

 ויצירה ממנו נפרד הוא כי אצילות פצס שאינו לאצילות לבוש בריאה ר׳ל לדא
 כמבואר הבריאה מבדר נשתנה כי בריאה אינה יצירה כי הבריאה ללבוש

 נס שסד״; ומפני לבריאה לבוש היא שהיצירה פד השפר מזה ראשון בפרק
ה המאציל כוונת תושלם לא "באלה  הוא ברוך באצילות המאציל כוונת כי ב׳

 ולהשיב לזולתו אלקותו גדולת להבלות גדי האחד פפמיס שני מפני היא
 שהוא הראשון ענין והנה שפירשט נמו לזולתו להנהיג כדי והשני לזולתו

מה כל כ׳ הוא י״ת גדולתו כ־ נשלם לא שדיין לזולתו פלקותו גדולת התגלות
■בחינה דהיינו בחינות שני מצד יותר גדולתו יתוסף מדריגות לברוא ־שיוסיף

ט מדריגות לברוא שיתוסף מה כל כי ■אחת סי  למסה זה המדריגות ירידות י
 הראשי( ובשער הזה נשער כמבואר ופלול פילה נסור ונקודה סיגול בסוד מזה

 טצמות למדנ״נת מלהדמות יותר יתרחקו המדריגות שירדו סוד וכל ג׳ פרנן
 כפנין יין■ לו ההמוכות מהמדריגות גדולתו יותר יכירו ונזה ב׳ה אצילות

השופס שטדאי ושופסיס ופקידים ושריס ואפרכיים והרתמים נמלך ..שהמשלגו
מי סוד סליו שיש יכיר שמכירין ממה יותר מזה למפלה זה מדריגות ר

עוד כל זה ומפני בהקדמה שפירשנו נמו ממט למטלה אשר ־המדריגות
ה גדולתו יתוסף המדריגות ירידות שיהוספו כי נשלס לא פד״ן וזה יותר ב׳

 סוד ולהוסיף ותכלית גבול בסלי גשמיים נפלי מדריטת פוד לברוא נידו יש
 נשלמת לא כי לזה מצורף יותר אלקותו גדולת שיתגלה כדי המדריגות ניבידת

ת' ותפארתו גדולתו כי שנייה הבחינה מצד אנקותו גדולת .;לוי  הסוב שהוא י
המקבל הבנת כסי המקבל נתק להשיב פאפשר מה בכל לזולתו המסיג

ק ראשון נשפר ■במבואר לברוא טשייה סולם סס ג־כ להסיג נידו ויש הנז; פי
להסיב הטוב שטנס וחשדו סובו מדת כפי פמהם' ולהפיב גשמיים סולמות

להם ולהראות לבל ה' סוב כסניין ותכליתיים גבוליים ,גשמיים בבריאות אפילו
כ  גלוי נשלמה לא י כן אס נבראת צא הבריאה זאת ומדיין ותפארתו גדולתו נ'

 לזולתו ית' הנהגתו כדיק נשלמה לא וגס ויצירה בייאס בעולמות עדיין אלקותו
 היא שההנהגה הוא ידוש כי מפני השני פספס שהוא עמו את המנהיג כמלך

 מעשיו לפי ולהענישו להשכירו לסו: ומרע לרס מסוג מעשיו שמשנה במי .שייכת
ם זה ומסעם בפקדמה כמבואר  אלקית מנדר שנשתנה הבריאה סולם שברא הנ

 הס זה כל פש לבריאה לטש שהוא פד יותר עוד שנשתנה יצירה פולס ויצר
 במה לסניהה ושכרם סוב יצר כלם אתס פפולחס מפשיהס משניה ־.אינם

 כי הנהגה בהס שייך ואין קונס רצין ופישיס שפוסלים מה מכ־פולחס שנהגים
סנפם הטוב פוסלים ■הס כ קצונס וסנפ נ  לזולתו ית' הנהגתו נשלמה לא א'

שהס כני ומסגי ם כמדת גדולתו להתגלות גדי ספמיסאלו־  לזולתו וחסדו סי
 טלס כרא כן פל אשר כשייה פולס סוד לברוא הוצרך לזולתו לכגהיג וכדי

ד שברא נמה פמו והסוב ־סשייה פצמותם מנש לפי שהם מדרינית י׳ ט
ס שאפילו וכד השלימות מכל ונסדריס מחים מרייס1<ז מי ב נעדר היה חו  עוו
 בפרק הנזכר נשער כמטאר היש אל המוחלט מאין ולהוציאם לביאס כמהם’

ה כחס המתפששיס המלאטס מצד השלידות ושיקבלו הנזכר תונ  הנשמה כמו נ
 הנוף סם ומסיבה הקליפה שהיא הגיף להנהיג הגוף באברי כחותיה המתפשסת ־

 המלאכים בן נסו הגיף אברי ופרסי חלקי בכל סחיותה ומאפפס אוחו שמחייה
 ית' הוא והסיג השטביית תנוסתס להגיסס רקיסיס בגלגלי כחש מקפשפיס

מה פמהס  פמדס סל ולקיימם להפמידס מחיותש נתונה משסיפיה שהמלאביס נ
 ויסודותיה האר( תלקי גבל ומשסיפיש ולתוננ״ם לפילהוסיס כידיס וק־וסס

ה קיגם נרטן  ובכל בכליוש שיסשה מה מהם ויפשה מהס שנתהווה כד ג׳
ת  שאפשר מה בכל כצימותש ומקנליס הדשות והוייות בריות רגש ובכל נ

 ונהשתלקות הנזכר סדק הנזכר בשער בהטאר והכנתה וסנפס תקס גפי לקבל
 מלונשים.מר\דס ־ שהיו ההלימות מגל יפדרו קינש גר׳סן מהש נחס המלאכיש

קיצה נרצון ממעי הנהנזה נהסתלקוח הטף כמו נהם בחש התפשסות מצד

בה שאין קליפה כמו שלימות מכל נסדר הנוף ונשאר הניף בהית שיעדרו
ח כן במו שלימות עד  שנאמר כענין ויסודותיה ארן חלקי וכל רקיסיס גלגלי י

 רק אינה שהם מפני והשפם תבלה כנגד והארן ::!לתו לעשן השמים ני
ם שאין קליפה ה  נשגיל צוק־ בו שאין הטף כמו מצמותן כשביל צורך נ
 נרצון שמי בהדבקי שמו משיב שהנשמה מה מהנשמה הטיב מקבל רק סצמותו

 מהמלאכים השוכ מקנליס וחלקיה הארן וגוף והיסודות הנלנלים כן כמו קינה
 אין עצמם מצד אבל קונס כרצון נתוכם ומשסיסם בתיכם כחש המתששסיס

טת נקראו זה מצד אשר שלימות בהם אין סצמש מצד כי צורך בהש קלי
הסר׳ פי׳ קייס הקליסה בתוכו שהפרי ובשוד בתוכו שהפרי קליפה כמו שהש

 קליפות כאלו וגס נזרקת והיא צורך בה אין הקליפה ממנה הסר׳ ובהסתלק
לנקודה מסיגול כחס כהתמפש המדריגות ירדו בפב״ה מדריגות י' שהש

הארז נקודת פד לפינול ומנקידה
י ........... האחדונה הנקודה שהיא ויסודותיה , י, י , ״

 pb היח רק כ<ל וכח המולה לה שאץ ,,;ף אניק̂י מרי שס שאממו
והיא המדריגות מכל מתפפלת דומם היפויוח עניליש הנלנציע נכרי בנביאה

סד כלל פעולה לה אץ עצמה מצד רריאב אין מיכו שנקידת עד עגולים בש
שנאמר כענין לה אין תטשה שאפילו ''®“״י '®ז

לט יצא והנה פומדת לשולה והארן .’ *י
 ר הנזכר סרק הנזכר כשער שפירשנו מה וכן זה נסרק שפירשנו מה מכל

ה  להסיג שאפשר מה בצל הננראים פס הסיב ויתעלה שמו יתברך הקב׳
 נקודה סד והשהור הקדוש האצילות שהוא מוחא בסוד שהיא ראשונה מהנקודה

 לכפול נחזור בשכלך הענין לחקוק וכדי הקליפה שהיא העשייה שהיא אחרונה
ס  שהאצילות מאחר כי בקצור לפניך פניינס תוכן להציע באריכות שזכרט הדגדי

 כלס ככחו המקיף ביה א׳ם אור הגדול סיגול בסוד הצמצום כסוד כנקודה כא
ה מקיף חכמה ונח לה נקודה שחכמה סד חכמה מקיף כתר ספירת וכת  נינ
ח וכת לת׳ת חסד וכת לחסד בינה ובח לה נקודה שכינה סד  וכס לנצח ת׳
 נקודה כח אלא לה אין אחת שבל למלכות יסוד וכת ליסוד הוד וכת להוד נצח

 פשרה נקודות אלה וכל באצילות אחרונה נקודה היא שמלכות פד סילתה בסרך
 הי במקורו פמו ואצלו לו ההמונים יתברך כחותיו שהם אצילות נקראים נכלל
 שיצא פ־ניל נפשית מלכות הקדושה הנקידה וכן . מוחא בהוד הראשונים נחות

 רותא בהוד אצילות מגדר שנחרחקה שבבריאה ראשונה מדריגה ממנה ונברא
ק המקיפה הגדיל הפיגול היא שמלכות במלכות נקודה ונפשית  המדריגה ו

 שמדריגה נאוסן שבבריאה שנייה־ למדריגה פיגול נפשית שבבריאה הראשונה
דו ובן ראשונה למדריגה נקידה נפשית שנייה  בסוד הבריאה כסוד המדריגות יי
שיטת שהמדריגה סד רוחא בהוד מדריגות פשרה פד ונתרבו ונקודה סינול  פ

 להיות חזרה רוחא בסוד שבבריאה תשיפית למדריגה נקודה שהיא שבבריאה
 גיסא בסוד יצירה ולברוא מדריגה ולהוסיף שביצירה • ראשונה למדריגה פיגול

 להוסיף חזרה שביצירה הראשונה המדריגה וכן . לו נקודה נפשה שיצירה פד
ה  נקודה שנייה ומדריגה שביצירה שצ״ה למדריגה פיגול נפשית שהיא פד מדייג

 וירדו ונקודה פיגול כהוד היצירה בסוד המדריגות ונחוססו נתרבו וכן .לה
מדריגות פשרה שד לנקודה משיגול כחס וירידת בהחמפפ למדריגה ממדריגה

פשירית שהמדרינה סד גופא בסוד
t י י ״ >  i ה שהיא גופא הוד שהיא שביצירה ו ט נ

-I בשיי פה הנאמר גיפא סוד ני צעייין ציין ״ . - . . ,i1« ״ ות לה חזרה רה צ שב ת פ תש גה למרבי ^,ן 5,,5,
שנששייה ראשונה למדריגה פיטל נוסא עירוש אבל ועצמות וגויס אנלים בשי

שגו פשייז ולעשות מדריגה ולהוסיף הדני עצמוח ר׳ל הובר גוף כמו הוא
״ יצייה בעניו כאן היא וענ״גו '« ד ״ ראשונה שמדרגה פד הקליפה ט

- בשוד ישמה בסוד מוחא הוא האצילות כי ״ , - . ו ,
י יותא היא ינליאה שבל ט למדריגה נקודה נפשה שנסשייה ,-ט, נ
המדריגה ובן . שביצירה סשירית ח״ם כהה כתות בעיי גופא היא

 לטסיף תירה שנפש״ה הראשוגה יותא מומא נענ-ין כעביו בפיק־ה שפירשנו
 פיטל להיות חזרה שהיא סד מדריגה ישיש יליו שיל ®יי ®י® יל'®®’ *’'■י®

י ־ '"י“' י ומדריגה שבעשייה שנייה למדריגה ״
ד: נפשית שבטשייה שנייה קו ק לה נ  ו

 ממדרינס וירדו ונקודה פיטל כהוד עשייה בסוד המדריגות ונתוספו נחרט
 הסוד מדריטת פשרה סד לנקודה מסיטל גתה וירידת כחם כהתמספ למקריגה
 חשימית למדריגה נקודה שהיא, שנפשייה סשירית שמדיינה פד הקליפה

 ולא כלל כת לה סאץ חלושה נקידה ולפשות פיגול להיות חזרה שבסש״ה
ת מקימה פל רק מזולתה ולא מסצמה לא כלל חנופה מד  מרכז נקודת והוא ט
 תראה לא כאר( ר׳ל סומדת לפילה והאר! כפנץ אחרונה נקודה שהיא האר(

ח והפדר ובטול ממידה רק כת של חטפה שוס לסולם כה  שהיא סד נ
ה כי מזה לנו יצא הגה כלל קח לה ואין מכלן מתפעלת  SP הסיב הקב׳
 מן והוא שא׳א פד ג' פרק ראשון נשפר כרמאר מאץ יש להוציאם בריותיו
ילים כציור תראה כאשר פמה להסיג מדריגה פיר להוסיף הנמנס  שנשער ס̂׳
ד להוסיף אספר שאי הנזכר סרק הנזכר  קזוהל שדקדק וזהו טיגול ט
 הראוי כשדר רוחא ודא מוחא ודא אמר ולא קליפה ודא מוחא ודא נאמרו

 וכתות בריאות ולברוא להינציאם ביה ברואיו סס היטיב בך סכל שריל אלא
 כתר מדריטת מראש כדסירשט ופיגול ונקודה ונקידה סיגול בהוד והויות
ה באצילות אצילות ראש שהוא  עד.שבא שבעשייה ש:״ה מדריגות כ!ף סד נ׳
ק לה אין תנועה אפינו כלל פעולה כה שאין קליפה לכלל  מכלן מתפעלת י
ס כתות י' אציליתיו ראשית שהוא מוחא דא שאמר וזהו פטלה לה ואץ  הראטני

ודא י ׳



 ששי פרק אבי״ע סוד שלישי שער
טל

ה סוף ומד מראש שהשלים להורוח האחרונים נחות י׳ י,לישה זדא  פ׳י ונן ג׳
 כמו ממש וולתו הם ני לזולחו הנהגתו ק נס נשלם מדריגות ורנוי תוספות

ח ואין בקליפה הוא הפרי שהוא המוח ונח המוח זולת שהקליפה  הקליפה נ
ה המוח שכח נמוד נשמרת שהקליפה פד במוח  ממנה המוח ונהסתלקיח נ

 כן כמו המית ז!לת ממש היא שהקליפה נמצא ונפכדת נזרקת הקליפה
 אכל נפשייה מחפשפ הוא ברוך וכחו ב׳ה פצמותו זולת ממש היא הפשייה

ח אין  הקליפה שהיא שמשייה סד כלל כח לפשייה אין כי בו מתפשס פשייה נ
 הוא כרוך רצונו ובהסתלקות לקיימם הוא ברוך שרצינו בסוד כשמרח

נמלחו נפשן השמים נפנין גמור לאין ונפהדיס כלים הם מהם
זולתו ממש הם ני יראה מזה אשר הבלה כבגד והארן

קדוש סי במאמר כן נס נרמז וזה

״ ®^'; P’״ ל י שהזפיך(נריא םה 1מזלי. נן נמו חנאה י־ן ׳'
א הרנה מדדגיס קליסה ודא מוחא מי שצעוצם עד י רמ!ח נ
ה פצמותו הוא  שאלו הגס כי למספרס חכליה אין רנויים זולתו היא וקליפה נ׳

 אינס ה״כ׳י׳׳ע׳ עפימגם כבריאה חלקי ד' ההנהגה נשלס וכן פנייניה נכל ממש
י מליריגוח מ׳ אלא שנע,לס אחרי כי שנכל שפירשנו מה ״

^ v . ^ מהם עולם w 'טולמוח י w נכל זל כל
ת סלו מ׳ מאלו עצמה בפני ומדריגה מדריגה ^^ל רוח אש י
 בלחי עד היןידים מדריגוה חמצא מדריגות אש יסוד דהיינו איכיית משני מורכב

י מיס ולח חם רוח וינס חס מדריגות כת מדריגות מ׳ אלו כי תכלית ולס ק
הלא מהפר צהה אין הפלטיס אנל כצלןים שמונ״ ואלו ויבש קר פסר
(יהודזחיה הארז מלכו נקודת בגית הראה ^ ^ ^ ^

הי,חתונה ונזדויגה אחרונה דה1נין שהיא °
 עולם זה נענור שנקיאח עי הנזדליגות שננל א1שה והאדם מדבר נחי ח׳ בנפל

 זה מיריגות מיני רננות ינוא נמה כשפל מכלן נזורכב הוא שבבריאה האחרון
 נזיני מכמה ווממים מיני מננזה וה גג על המורכבים יכודות ד׳ מנעי שבו

״ ״ ״ , ' ״ ״ ״ מיני מכמה חיים נעלי מיני מרמה צמחים . .
שיש מינריס חייט נעלי ומירינת ממשלות משונות וח כ א שמונה ססבפ

 זה 3נ על זה מדריגה וסשיגוח מעלה להם דומס שהם משונות לורות ד ומשכפי
 נעופות נזלן נשר רנהמוח מלן שהשוד ונארו׳ל פבפ לו יש אחד שכל מדבר חי צומח
״ □7שס,) נמצא עצמו בפני נו שנתרנו נאומות ישראל נסיות מלך אריה 53״

 עס סכפרס לרנוי תכלית אין עד המדיינית
 עולש אלא נקרא־כ אינם נכלל נלם זה נל כ ® רנ ם ומשנו ״ רב ס פסנש

 נקודה השפל עוצם שהוא אחת מדדיגה אחי לדנק וחשיקה חשק לו יש טנש כל
 נן תמצא השפל נעולם אם והנה תחתונה זרזיר הלך לחנם לא נארז״ל בטבפיס

yft , ״ ,ן ע א ,jj״, ,̂) וכעיו נעינזל נקודה נערו אלא נחפנ שאינו y, ״,,, ש״
 על ממנו שלמעלה העולם כעין חייל ניגר

שימצא ממנו שלמעלה נעולה וכמה נמה אתת י“״
ט לפי מפשיו  אין עד מזה למעלה זה ינוח מויינוח גו הפנפיים וכפי חומרי פנ

 מטפי היש הנתונ וכמאמר תכלית יאין מפפי תאוותיו יתגברו כך מהם שהורכב
 עוד 'שהם העולמות נשאר וכש׳כ לנדודיו ,f לפכע יצרו יתנכר פפס ותשוקותיו

״ _1 ״ ועוצם נודל להכיר נוכל זה מכל אשר למעלה ,, _,
״ " לסג״ 'ציי תגבר ספם  נמשל שהמשלנו ונמו נ־ה אלקוה ניילית לי
 ושזפעיו פקידיו ושייו ופרכ״ם ופרתמים כמצן וסוד הרש יצר סור שהוח צשוב ספס
 המדריגות כל מן עשייה מעולם ויתקדש יתגדל צריך כזו בריאה בודאי הנה פוב היצר

 יצירה מעולם ויתפאר וישתנח . שעשה והפוס הישר בדרך להנהיגו למנהיג
j ^ מעולם ויתנשא ויתרומם שיצר המדריגות מכל

 לא א^י והעושה זהייצי הנירא שמו ונרוו הדפיס ופבפיו תאוותיו ייכן ויתיר ישלח
 רוממותו ועצמותו ואמתתו גדולתו עוצם תושג ולהשכיר רש הפושה ולענוש רפ לעשות
 כלם אשכ מדרינותיו נרוב כראותו עולם עם המנהיג כ' ידוע והנה .■ פוב ספושה

גדולות ולהכיר לידע כבודו מקום איה שואלים והרשכיר יסמסניש
ולעוצם .ולרימנזו ולפארו לשנתו עצמותו י“" ״ י

השמש כאוד ס מה הנעלם נ׳ה אורו גדולת יילס ללל לל סל פקוחות פניו
 ממקומו ה׳ כנוד נרוו עליו אומרים לעעלף הנה משלליו ונפר• כדרכיו לאיש לתת
ה ה יתברך הנהגתו נשלס גז לשנחו מושכים שהיינו ומדייגתו מקומו פירוש ונלןך ב׳
ן Qpj; בנרי,)ןמון שמו ״ , נאותה נסד לו וליחן מדריגה נאותה ולפארו ,

 מנורך ויוחד משונח יותר כנודו מדריגה ,
אנחנו באץ עד תושניס שהיינו ממדריגה f'*ייי^ל 1י קדוס פ במאמר כ כ

של, מ׳ פייזש ויהיה מדייגחו גדולות סשיגין ר״ל קליפה ודא מותא ודא נאמרו
מעלתו מקומו ופירום היתרון מ׳ ממקומו ק(ן) פושה שהאדם שהמוב הוא ידוע
״., מדבר י חי שהוא טנפו מצד פי אנותיו מקום ממלא פירוש לעניו ומדריגתו ו

,  פירוש אנל הגשמי מקומם י ממלא ענינו שאין ״1.
 ועדריגתש, מעלתם מקום ממלא ענינו שנאדס הנ״מה מדנר_הוא ח של ט טנ

הגה׳ה נאן ער פפניין ב־ה העליון מהמוח לו שנשפט
האדס את אלקים ה' וייצר שנאמר

פירוש ממללא לחח באדם והוח אונקלום וחרנס ונו׳ חיים נשמת באפיו ויפת
ר חי  שהוא מהם שהורכב החומרייס פנפיו מצד הוא פושה שהאדם והיש מדנ

 שהוא קליפה ומן מוח מן פנייניס משני מדונק האדם הנה כדפירשגו הקליפה
שמה ה קדוש פי רמז ולזה והחומר ה א באמח פ׳  והמכס קליפה ודא מוחא י

שהוא שהקליפה מצד כי זה אצל זה
' , , הנשמה שהוא גמוסא מדובקת התומר י , י

ד יnי נפש׳י לע׳פר ונקה ע׳ה דוד ר«ז עליהם אשר , ״rי
ה לו יש זה ״מצד בדפירשנו חיי נשמתי שהיא נפשי נזדונקת כדניור׳ל חייני פפס נ

שהוא התומר שהיא לעפר ענעה נפי החיה חושלס זה מצד לרע ופפס לפוב
על הנזרקת קליפה יק שאינו ענעיו לפי מת . פירשנן נאשר ב׳ה לזולחו הנהגתו

נ6ן ו הייני p ךן,ן״,) ,ן.^, אתפ״ניה דמלנ׳ושא פ' י נ י היה הנשמה שהשאר י׳ל נ
״ מל אלמפלה קאי פירוש אתר׳א לד׳רנא סי ולא חיה שתהיה ’עני- מל ג

הגה־ה ע•־ הצוף. ־מיתת ח תמו

 לבריאה יצירה דהיינו לדא לנושא ודא אמר רך ואחר נדפירשנו בבריאה אצילות
אהר לדבר לכוש יהיה אחד שלבוש לומר אפשר איך דכריו לפי יקשה הגה1

ס שהוא  האצילויז׳ בי קאמרת שפיר לאצילות לגוש בריאה אמרת אי לבוש כן נ
ה פצמוחו הוא  יצירה אמרת אי אלא בבריאה ומחנלה מתלבש נ״ה ועצמותו כ׳

 בלבוש יתלבש שהלבוש לומר יתכן איך לבוש היא עצמה שהבריאה לבריאה לבוש
כ שהוא אחר  כי (אמד מחר] ולזה ל׳ למה מפרחא ואפוכא לו דומה לנזש נ'

 שכל בסוד רצון דהיינו רוח הוא פכיז אצילות בפרך לבוש שנפשה גב פל אף
 שפירשנו כמו בהם מתלבש הרצון שהוא מהמת הכפות שהם היצירה בפרך רצון

 מפלש ולזה אברים פחות רצין שכל כסוד קליפה גופא רוחא מוחא בסוד למעלה
א ננוונא וכליא ואזיל ד לח׳חא הכ׳י אתפבייד ד׳  פלמ׳א בהא' נ״ש דביר פ׳

 בעל ד׳ל פלמ״א דהא׳י תיקונ׳א איה״ו וכל׳א ורוח׳א ונוסיא וקלי׳פה מוח׳א
 וקליפה מיחא בשניין המאמר בזה שאמרח׳ מה נפיניך זר יהי אל אמר המאמר

 אברים כחיח רצון שכל בסוד טשייה יצירה בריאה אצילות שהם ונופא ורוחא
 שהוא האדם שבגוף פד התחתון בפולס תמצא לזה כדומה שהרי גופניים
 ד' אלו ג'כ' תמצא הפולמות כל פנטי נתתמי שנו הקמין פולס האחרון המורכב
 פניינם שפירשנו כמו ודותא ונופא וקליפה מוחא בחינות ד' שהם מדריגות

 מוחא אמר ולא וקליפה מוחא בסדר וסדרס הזה משפר שפברו בסרקיס למפלה
 ענייניו נכל האדם כי להורות כהקדמה גממאר הראוי סדרן שהוא ודוחא
ה העליון לאדם דומה  ובריאה בבריאה נתלבש׳ ב׳ה העליון שהאדם נמו ני נ׳

 שהוא הנווח מכלל שיצא פד ההתלבשות נתפשש כך וגל נפשייה ויצירה ביצירה
שהוא אחרונה נקידה הקליפה פצם פד האצילות שהוא הכל הפועל החיים פצס

אדם של נש;י,ר,ו נתפשט כן כמו חטפה אפילו בה שחיין האר] נוף נקודת
 נצסותיו נחלנש שבלב והרצון שבלב הרצון שהוא ברוח שבמוח השכל שנתלבש

ממנו כי לבך נצור משמר מבל כטנין ממנו ויוצאים ממנו פמתפשסיס החיים
ולא הקליפה שהוא ונידין ובשר פור בפצם נתלנשו החיים וכחותיו חיים תוצאות

 שאין ונשפרות נצפרגים נתלבש החומר שהוא בעצמה שהקליפה אלא בזה די
התנופה רק כלל תנועה בה שאין האר] נקודת נמו כלל ותנועה הרגש נהם

שהוא אותם הנושא החומר ידי על מסנועפים שהם במקרה הוא שלהס
מי ולזה ונידין ונשר פור נתלבש כך שכל ר״ל וקליפה מוחא אדם נני א

 חיוני הרנש שוס בה שאין מוחלפת לקליפה ובא מוחא מכלל שיצא פד האדם
 לתקון דומה פניניו בכל שהוא מפגי לך באמת ולמה והשטרות הצפרניים שהם

 תושג שלא והפישה והיוצר הנורא ישתבח שמו וברוך הוא ברוך הפליון האדם
מן וסליחה מחילה ל» ישלח והוא הראותו פוצס פס ומהותו פצמותו אמתת

ם בנוה לדבר לשונינו מפנית הארכט כי העליונים השמים שנננו ואם גמ
 נשלם ובזה ,תמיד תשגה ובאהבתו שנאמר נפנין אהבה של שונג לנו יהיה ת׳ו

 ראוי ע' י' א׳ב בסוד עולמות ד' מנין כדחזי וקיימנו שאשרנו ויאחר הסרק
 וסותר מנגד הוא היאשון מושכל שלפי ז׳ל רשב'׳ בדברי שנמצא מת לפרש
 נשום אצילות ימצא לא ני ההנצה קשי שהם אלא זה ד׳ ולא שפירשצו למה

: עצמו כפני פרק לו (ייחד ארוך פורוש שצריך ולהיות הראשון מושכל לסי ספירת

ק ר ' פ מה ז  נדיוקנא דעשייה אדה דיצירה אדם דבריאה אדם דאיהו נ
 וצדיק דאמצשיתא דפמודא בדיוקצא איהו הכי ובינה חכמה דכתר

 המאמר לפי והנה .לעניינינו פכ׳ל אצילות איהו נולהו דבספירין תתאה ושכינתיה
כ עשייה יצירה בריאה הס נינה חכמה נחר כי ■שאמר הזה  אצילות ימצא לא א'

יחנן איך קשה ועיד בריאה נקרא נתר ספירת שאפילו אתרי ספירה נשום
ריפא המאמר דברי שהרי קשה ופוד באצילות פשייה יצירה בריאה ל;מר
 פשייה יצירה בריאה שהם אמר דברישא לרישא סוחר וסיפא לסיפא סותר

 ולבאר לפרש חייבים אנחנו לפיכך אצילות איהו כולהו דבספירין אמי ובסיפא
ט פל המאמר שפנרו נסרקיס שפירשנו פירושיט סם שיככיס נאיסן וכנו מנו

יתחדש־ לא אני,נס קפנת הקדמה כשנקדיס ורק אך אתנו יהיה לו ושלום
 למעלה הנזבריס הדברים חזרת רק אינה כי■. מזפיר מסס אס כי זו בהקדמה
ספר הנזכר פ׳ פניין ביאור בתוספות  טנייט כי ונאמר נקדים ולכן יצירה נ

קו רש׳ימו פנין הוא הוא אני״ע של  יצירה נספר הנזכר פשי׳ה חצי׳נו חקי׳
כ נדט פשיית חצינו חקיקו רפימו ידיעת לפומק וכשנרד אצילות ענין ג׳
ה פוליס כלם כי פשייה יצירה בריאה  כי הוא והעניין ופרח כפתור אחד נקנ

ר שום נראה ואינו דבר תסיסת בו שאין הנרשם דבר הוא הרשימו רק דנ
אין בין הביל ל״ל לישט אינו נין אשר הבדל אס כי ני _שאק בעלמא רשימה
 שמרשים נמו ליש האין בין ממוצע הוא וכאלו המוחלט ליש המוחלס הנעור

 נמצא היה לא ישייפה שרשם קודס ושירטוט רושם שאוסו הנייר על ומשרפס
 והפלס לדקוח כי כך כל ונראה מושג אינה והשירפוט הרושם אחר ונס כלל

 מה כלל נראה יהיה שלא פד להסבירו הוא וטח קרוב הנייר שפל השירסוט
פד וננלה ביותר ניכר הדבר שזה צבס באיזה או בדיו כשטחב כן שאין

 הטדר נין ממוצע הוא שהרשימו מזה המולה נמצא מהנייר להסביר יכול שאיט
 שנפתה הכתב ויין המוחלס האין בנדר הכחב שהיה כלל כתב שלא ר״ל הכחב

 איט נין ממוצע הוא שהרשימו פד ממש״ וישות ממש מציאות לו שיס בדיו
 הוא והוא בעלמא רשימה נקראה דקות ואותה הוייתו דקות לסבת לישנו

ה האצילות בחינת ר אל וקורבחן דקוחן לסבת אשר ב׳ ק מ  סושנין אינם ביה ה
פ הס נס וכלל .פלל סופג שאינו פיה למאציל קורנתן מפני פי אורן הווייות  אינ
 נ׳זה המאציל הות שהוא■ המאציל בפרך ונאצלו נתגלו הס ועכ״ז אלינו מושגים

 נקראו כן ומפני והשנה גילוי לידי קצת באו זו לספה אשר נאצלים המה והם
ם השגת שהוא וכלל כלל ההשגה ההעדר נין ;,מוצעות שהם רשימו  שהוא ביה א׳

שאין ר.גס האצילות ני המוחלפת הישות ההשגה ובין וכלל פלל ׳;;השיה ׳’;׳;;
בו
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רג

^ מוכן הוא פכ׳ז הש;ה נו ע ב׳י ד<שגה לידי ל  'נו1ונ שג1« לוfcכ זהך ניי
 העדר ונין הכהב נין וממוצשת ניכרת ואינה קצת שניכרת הרשימו כמו מושג
 והחקיקה השנה מציאות ונין השנה השדר כין ממוצעת האצילות כן כמו הכתג

 הנייר להיות היא וקל נרנם איט הרישום כי מהרישום יומר קצת הנתפס הוא
 כשחוקק החקיקה אצל למקורו דומה קרונ והוא כתחילה שהיה כמו רישום נלי

 אדם כמו מאד עד נגלה והוא הציפורן כתנירת נרנש הוא בעומק דנר נאתה
 הוא כן מהרשימו ננלה יותר והוא לפין ומושג נגלה שהוא נדיו שנותב

 האצילות ההוויית בער־ נן ומפני האצילות מהוויית ננלית יותר שהיא הבריאה
 שאינו עד הדקה מן דקת היא גם השגתינו נערך אנל חקיקה נקראת היא

י גלוי הוא החצינו ומניין אליט מושגת נ  לא החוקק כי החקיקה מן יותר ד
 דבר חוצכ החיצג כי החוצב שיעמיק כמו כך כל חקיקתו יישום יעמיק

בי שהוא חוצבתם צוי אל הביטו כפנץ במקורו  יותר וניגש ונראה נגלה ד
ק נרגשת שאינה בעלמא מחקיקה  שהיא היצירה הוא כן כמו ציפורן בחגירת י

 חצינה נקראת היצירה הוויית נערך כן ומפני הבריאה מהוויית עלית יותר
 כנר כי נעצם הדנרים גלוי הוא ועשייה מנריאה נגלית יומר הווייה שהיא
ם גחצט קוי  עשיית לשין טליו לומר שיתכן וגשמות נבול לידי שנאו פד ממ
ע  במחשבה פועל ואינו ורגלים יםT המעשה בכלי שפועל גשמות שבמעשה ^

 אשר ידיו משלח ובכל כעניין עשייה לשון רק בפעולתו טפל איט הרוחני יימו
ם וכן מעשה י נ  כי מוה העולה הנה וגשמות גוף מקרי על טפל הלשון שזה י

ושנין עשייה חציבה חקיקה רשימו עניין הוא עשייה יצירה בריאה אצילות עניין

ה יותר חפד שכל הוא עשייה תציבה חקיקה רשימו  שמזה פד מחבירו על
 עד ב״ה נחר ראשונה מהנקודה למפה ממעלה העולמות כל כי לדון תוכל

 בסוד לט יתגלו יותר העולמות שיריו מה כל הארן מרכז תחתונה נקודת
 תחתונה מהנקודה למעלה ממעה העולמות כל וכן עשייה קצינה חקיקה רשימו
 יותר העולמות שיפלו מה כל כיה כתר הראשונה הנקודה עד האדן מרכז
 חקיקה חצינו עשייה בסוד חכלית ובלתי סוף הבלתי אורן לנודל לנו ׳עלמו
ס היה העולם שנברא שקודם אחרי כי ידוע והנה ישימו  מקום ממלא ביה א׳

 העולמות נו לברוא פנוי מקום היה שלא עד להבראות העתידים העולמות כל
ד ולכרוא להאציל כדי עולמות לנרוא שרצה במה ורצה תסן כאשר לז־ אשר כנ  ג

 מקום ולפנות עצמו אל מעצמו עצמו לצמצם כניכול הוצרך נדפירשנו אני״ע
ה עצמותו בתוך  פד עדי עד הוא כי כביכול לעצמותו תון לומר תוכל לא כי כ׳

ה עצמותו עצמותו נתיך כניכול הוא שהפינוי ומפני תכלית אין עד א׳ם פד  נ׳
 הקודמים נפרקים כדפירשנו הנקודה המקיף כע-נול נשוה צד מכל מקיפו

 מתרחב יותר הוא סמו וכרוך ב׳ה הנדול להיקף קרוי היותר הפטי וצי
 ומשתווים מתדמיס היקפיים וכמה כמה שיש עד להיקף ומתדמה מתעלס ויותר
 עד וישימו תקיקי חציכה סש״ה כסוד העלם אל ומהעלם לשווי משווי וילכו

ה לא״ם המשתיויח הנתינה ה במקורו ונבלעת כ׳  היותר והצד שמו וכרוך נ׳
 בסוד מתגלית ויותר מתקצרת יותר היא האמצעית הנקידה מד מההיקף מחרתק

 ההיקף מגדר שתצא עד להיקף מתדמית ובלתי עשייה חצינו חקיקת רשימו
כזה נקודה לכלל ונא

" ־0^

 מציאות שנכללו כמו כ׳ זה מטעם הנה
ד' סופן וסד מחחלתן העולמות לל  נ

 יצירה בריאה אצילות פהס אלה בחינות
 עשייה חציבה חקיקו רשימו בהוד עשייה

 אצילות בסוד הוא הספירות שהעולם ר׳ל
 בסול הוא כבוד הנשא ועולם ורשייזו
 בשוד המלאכים ועולם וחקיקה בריאה
 עשייה בסוד השפל ועולם והצינה יצירה

 תלקי ד' מאלו ועולם עילם כל כן נמו
 כפני מהם ועילם עולם כל הב־יאה

 מדריגות מפשרה נכלל שהיא כצמו
 פשרה אלו הקודמים נסרקיס כמנואר
 עצמו כפני ועולם עולם שבגל מדריגות
כ נרללין סופן ופד מתחלתן ד' ג׳ נ

הגר,*ה
t,הכיר שיעלו נ!כ כל רואה אהה מה ' j

 ויחעלמו דהגרלו ׳היחגי ההה מהנרץדה!למעלה
 זה !גיעהן מנד להייף היקף ויחדמן ייפתוז

 נשור רעלש יוהד אל מהענה ויענו נזה
 ויהדמה ׳שהווה העניון שההיקף עד עח׳הר

ה לא׳ס ה ה נא וינלע נ׳  שירדו מה ו;ל נ׳
 נקודה של היקף עי העליון מההיקף ?היקהיס

r׳ j to !עד יה׳העי נהוד ויהנל.■ ויהגועע 
 ונלהן נקודה לנלל ונאו היקף הכלל שיצאו

 נול נהודע המרגינןח ירד! זק להיקף מתדמית
 «י;ול להיוה מורה שהנקודה נחיהן ונקודה
 בגיד למדריגה. ממדרינה וירדו הנמצוש גכוי
 נ׳ה א׳ה נענמזח הראשון מההנו׳ ועלול עילה
 החי ראשיצה ומדריגה כראשונה הנקודה שהיא

 ונלהי כוף נלהי עי עד עיי לעד הנצחי והקייס
נגגוצייוו הנשמייח האי%ונה הנקודה עד תהציה

אה אצילות שהם נתיטת־אלה : לגמי' הנח אמגת הקהליתיית יצירר, ניי
ה חצינה חקיקו רשימו כסוד עשייה י’“ י ז ע

 יצירה נריאה אצילות ששנין מסעם
 מתיירו נעלם יותר שאחד שענייט עשייה הצינה חקיקו רשימו סיד הוא מפייה

 שנייה מהמדריגה נעלמה היותר שהיא שבנריאה הראשונה הנידר־נה הנה
 ומדריגה שתחתיה שנייה למדלינה וישימו אצילות נמדריגת היא תהיה שגנריאה

ת שתחתיה שנייה דנ ד מ אה נ  כמדרינת שתחתיה שלישית ומדריגה וחקיקה ניי
 מדריגה וכן עשייה במדריגת שסתתית רביעית ומדריגה .יר.צ־:ה יצירה

 חמישית למדריגה ודשימו אצילות נמדריגת להיות הז־ה שתחתיה רביעית
 הניפיעית בערך וחקיקה בריאה מדריגת תהיה חמישית ומדריגה שגבריאה
 רביעית מדריגה בערך ותציב־ יצירת נמדרינת תהיה שתחתיה ששית ומדריגה
 וכן רביעית מדריגה בערך עשייה גמרריגת תהיה שתחתיה שביעית ומדריגה
 שמינית למדריגה ורשימו אצילות מדריגת להיות חזרה שתחתיה שביעית מדריגה
ומדריגת וחקיקה בריאה מדרינח חהים שתחחיה שמיניח ומדריגה שתחתיה

תשיעית
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מדרעס שמחתיה תשיט־ת ה וחצינה יצירה נ דדנ מ  טשייה במדריגלז טשידת ו
;p ד כם^ שנמילם סשירית מדריגה  ירשימו יוצילווז מדרינוז להיוח סהזיר ננו

ת וישתלשלו ׳לכי וכן המלשנים שנטילש רתשינה למדריגה י  טילם רכל המדייני
 טולס נשוד רחה׳ט כסוד וצנייט סיד טטמים וכמה נמה שתמצא טד מצמו בסגי

 כניד נשא נפולה רתת׳פ בסוד אכי׳ס סוד טטמים וכמה נמה וכן הספירות
ט סוד סטמיס וכמה כסה וכן  כמה וכן המלאכים נטולה רת׳תט נסוד אני׳

ה ^ ט בשוד פטמים ו  מדריגה נכל אלא סוד ולא השפל נטולה רת׳חט אני׳
 מדריגה נכל תנוצא מדריגות מ׳ שהם סולמות ד' מאלו טצמה כפני ומדריגה
ס סוד פצמה נפגי ומדריגה  נלת׳ סד פטמים וכמה כמה רח׳חט נהוד אני׳

חן הגנרא שהוא האדם שגיף כמו תכלית  והוא דטשייה נטשייה שנטשייה האוי
 מזה למטלה זה אגריס רמ׳ח נו יש אחד אדה אחד נוף דהיינו אחת מדריגה

ה זה ומיוחדים מקושרים מזה למטלה וזה ה וזה נז  ויחקרנו שיפלו מה וכל נז
ס נטרך וחשינות נמטלה חשוניס יותר הראש אל  וטכ׳ז מהם שלמטה האכיי
 הוא כן כמו אחת מדריגה אחד נוף אחד אדם נקראים הס נכלל האנרים כל

 כי שנהם המדריגות ונכל מהס למטה אשר הסולמות ונכל נספירות הטנין
 ההיקף שירד מה וכל ונקידה סיגול נהוד הצמצום נסוד המדריגות שירדו צנאחר

ט נסוד יותר ויתגלה יהי,צר הנקודה אל מהסיטל  וכן רח׳חט סוד שהוא אני׳
 ויסלה ויחטלס יתרחנ יותר הגדול הפיגול אל אמצפית מהנקודה שיסלה מה כל

 פש״ה סוד שהוא אצילות נריאה יצירה טשייה כסוד הסלם יותר אל מהסלם
 בפיגול וכמצוייר נדפירשנו מחנירו נטלם יוחר אחד שכל רשימו חקיקו מצינה
 נקודה אל היורד מהטיגול וחלק חלק שוס תמצא לא זה מצד הנה למפלה

 כסוד יותר ומתגלית מתקצית תהיה שלא אחת מדריגה שהיא שנו האמצפית
ס סוד תמצא זה שמצד פד רח״חט סוד שהוא אבי׳ט  בכל רח׳חט נסוד אני׳

 פטמים וכמה כמה אחת ספירה שהוא כתר נמדרינת אפולו ומדריגה מדריגה
 מההיקף מחט של כחודה אפילו ונקודה חלק לך אין שהרי תכלית כלתי סד

ס סוד שהוא ומתקצרת יורדת תהיה שלא האמצסית הנקודה פד מגדול  אני׳
ה זה ההיקפים חלקי שנינטים נמקום ואפילו ה זה ומשחוויס נז  שלא סד נז
 בסוד יורד הוא טכ׳ז ושיוויו בו ונניטתו אצלו קורבתו לסנת ירידתו כינרת
ט  וחלק חלק בכל כי האור לירידת מצב אין שהרי רח׳חס סוד שהוא אני׳

 ונגיטתן ירידתן שמצד פד למטלה בסנוליס כמצוייר יורד הוא ונקידה ונקודה
כ  שלא הנקודה אמצט אל היורד מהפינול נקודה ולא חלק שוס תמצא לא כ'

 הקבלה דרכי נכלל' ד' פרק ראשון נשפר שפירטנו בחינות נ' מן כלול תהיה
 בחינה . ממנה שלמסלה הנקודה שהיא פילתה בחינת אחת נתינה דהיינו
 למפלה אשר שאצלה ננקודה שנוגסת הנקודה טצמות ר׳ל פצמוחה בחינת שנייה
 נקודה נכל שהרי שתחתיה הגי,ודה דהיינו מלולה בחינת שלישית בחינה ממנת

 בנקודה שאפילו סד וטליל פילה סוד שהוא מתקצר הוא הסיגול שיורד ונקודה
 סוד תמצא זה מצד אשר אור לירידת מצב אין שהרי נחינות נ' תמצא אחת

ס  ופכ׳ז תכלית בלתי טד נכתר אפילו אחת נמדרינה אפילו רח״חס בסוד אני׳
 מכמה ננכה אחד נוף אחד שאדם כמו אחת מדריגה אלא אינן נכללן כלן

 אדה נקראו יחד בכללן כלן וטכ׳ז מזה למטלה וזה מזה למפלה זה אברים
ה זה ואחדוחן ודנוקן קשורן מצד אחד  סוצס מצד בסטירות הוא כן נמו נז

 רק נקרא אינה אחת בכפירה אפילו בזה זה הבחינות ויחוד ודביק קשור
 אדה נקראה פצמה בפני וספירה ספירה כל זה בטבור אשר אחת מדריגה

 בפרק שננאר וכמו חכלית בלתי סד בחינוח כה שיש הנס אדם דמיון מפני
 הקנה ־נן נחוניא ר׳ בתפלת שנמצא ממה שבכתר בחינות כנין זה שאחר
 שנמצא ■ מה לשכל רחוק יהיה לא זו הקדמה המפיין נדפת שנחקקה ואחר
 שטנין שפירשנו אחר כי סשייה יצירה בריאה סצמו נאצילות שמייחס בזוהר

 גלוי ואיכות 'רח״חט בסוד המדריגות כדר הוא טשייה יצירה בריאה אצילות
מהפלס יציאותן ואיכות הסולמות  שיצירה באופן שנתגלו טד הטלם אל מהפלמחן'

 נטלם יותר ואצילות מיצירה נטלם יותר ובריאה מפש״ה נטלם יותר פירושו
 ספירות פילם שהה בריאה חלקי ד׳ מאילו פולס ננל זה מצד אשר מבריאה

 מדרינות י' מהן אחד שבכל השפל טילס המלאכים פולס הכבוד כסא סולם
ט חלקי .לד' לחלקם כיכל  המדרינית וכן רח״תט בסוד וגלוי הפלס בסוד אני׳

 נלתיחכלית טד רח׳חט בסוד לאבי׳ט לחלק ניכל אחת במדריגה אפילי בפצמן
 נטלמה יוחר כתר שספירת להיות כי לומר נוכל זה מצד הנה כדפירשנו

 שנתגלה בינת וצן נריאה בפרט וחכמה אצילית חכמה בפרך כתר נקרא תיזכמה
 נשרך ני,רא יותר פיד שנתגלה נחר בפרך וחשד יצירה כתר בפיך יותר עוד
 אדם לכתר הזוהר שקרא מה פרסי דבר רק עלינו יקשה לא והנה פשייה כתר

 אבל הנאצלים ראשית הוא נ׳ דאצילות אדס לקראו לו היה זה לפי ני דכריאה
כל סבת המאציליס כל מהמאציל נאצל כתר שכפירת להיות כי לומר כיכל

ה שהמאציל הפילות כל פילת הסבות  נפרק שפירשנו כניו הנאצל היפך נ׳
 בסוד כביכול לצמצם הוצרך היפך אל מהיפך לצאת וכדי הזה משטר חמישי

מ  המאציל בין כביכול אמצעי הוא הסהירו שכוד טד־ הנזכר נפרק כמבואר הטהי
ם  הטהירו כוד הקרא שלא פד הנזכר בפרק כמבואר כתר הנאצל ונין ביה א׳

 אצלו ממש הוא הטהירו שסוד ני,ראלאצנו)ר'ל הוא אבל נאצל וצא מאציל נא
ס במקור עמו  נפסל לשון יודה ולא פוסל לשון יורה לא הלשון שזה ביה א׳
 מאציל לשונות ג׳ אלו נין וחלוק הפרש יש כי ונאצל מאציל לשון סיורה כמו
 ולא פוסל לשון לא אינו אצל נפסל לשון נאצל פוסל לשון מאציל • נאצל אצל

 נאצל ממדריגת ילמסה)1 הפוטל מאציל ממדרינת למסה הוא אצל אבל נפעל נשון
שהוא הפסידו לסוד אצל לשון של מדריגת מטלת לתת כדי כן ומפני הנטפל

ה במקורו אצלו קרוב ויותר ממט נעלם ויותר הכתר מכוד למפלה  קראו נ׳
ר לספירת הזוהר ח  אצילות בפרט נקרא טהירו כי בריאה הטהירו בפרך נ
שנו אצל לשון שהוא ק ת׳ו בריאה ממש היא שתהיה לא אבל נדפיי  חכמה ו
ס יצירה נקרא ר פ ט טשייה נקרא בינה וכן נ ר פ  צירה’ בריאה שתהיה לא אבל נ

ט אלא ח׳ו באצילות ממש פשייה ד נפרך ני׳  אצלו קרוב יותר שהוא הטהירו פ
כ נסלגנה יותר והיא לפצמו קרוב אדם הדיוט נמשל במקורו סמו א ס׳  תקי
 מוי שירדה והמדריגה בריאה שתחתיה והמדריכה אצל מלשון אצילות היא

 טל להורות אלא ס״ו בי׳ס ממש שיהיו ולא סשייה סוד שירדה והמדריכה יצירה
 נקראים סצמן .נסרך וכלן באצילות והכל מדריגה אחר מדריגה הדנריס גלוי

ס כדסירשט במקורו טמו אצלו ביה רחותיו הס כי אצילות  הקודמים נסרקי
ל׳ ביאר ולזה משם יפויי! אחד הוא וסשר פשר הוא אחד נשפר וביהוד טנ  ני

 לכתר גדיוקנא דסשייה אדם דיצירה אדם דנריאה אדם דאיהו כמה בתיקונים
 תתאה ושכינתא וצדיק דאמצסיחא דפמודא נדיוקנא איהו הכי ובינה חכמה

 למפלה זו מדריסת נ' בינה חכמה נכתר שיש כמו פירוש אצילות כלהו דנספירין
 כמו כדפיישנו. מחברתה נפלמה יותר אחת שכל עשייה יצירה בריאה שהם מזו
 פהזא המלכות וכן צדיק שהוא ביסוד וכן דאמצפיחא טמודא שהוא בת־ת יש כן

אמת שכל סשייה יצירה בריאה שהם מזו למפלה זו מדריגות נ׳ תתאה שכינתא
 ודקדיק גדסירסנו מחברתה נסלמה •ותר

כ מדריגות לכטת ז׳ל לשב׳י ^ ^ ־.חמ0ה
ט שמירשט מה סל להורות אדם בשם י ש״קא

 ע עצמה בטני וספירה מדריגה בכל
סטירה שכל טד ומלול טילה בסוד המתקצר הסיגול בסוד מדריגות וכמה כמה

פני וספירה מדריגות אברים כסה בו שיש הגופני אדם נמו אדם נקרא פצמה ג
 קשוק לפוצפ אחד אדם אחד ניף נקראים בכללן כלן זה כל סם זה גב טל זה

ה ואאדותן ודיבוקן מו כזה ז  ואחדות ודבוק קשור לעוצם בספירות כן נ
W שהם. הנם ^בזה זה המדריגות  שכל סד אדם נקראים תכלית בלתי 3

כ נקראים בכללן הספירות וגל אדם נקראת פצמה בפני משירה  כי אדה ג'
ה וזך. בזה זה ומיוחדק ומדונקץ מקושרץ כלן ה יש שגזה ומה נז  שבזה ומה נז
ה יש  לפנץ רק ביניהם והפרש חלוק ואין ראשון נשפר בארונה כמבואר נז

ד כתר שהוא דגריאה אדם ני והגלוי ההטלה פי ד נ סנו הסזירו ס  נדפיי
הסהירו נסרך דיצירה אדם שהוא וחכמה חכמה שהוא דיצירה באדם מתגלה
ק הטהירו נסרך סשייה םגקרא בינה שהוא דטש״ה באדם מתנלה סמודא ו

שהוא דיצירה באדם מתגלה בינה בפרך דנריאה אדה שנקרא דאמצעיתא
'אמד כת והכל מלכות שהוא דפשייה באדם מתגלה דיצירה אדם וצדיק צדיק

ט בסוד הכת התגלות רק ניניהם חלוק ואין אחד אדם הגמור נא.י.דות  אניי
ד כו מו וגלוי הטלס שפניינו רחחיס נ  השטר ובראש הסרק בראש שסייסט נ

גדיוקנא ואמר ז״ל רשנ׳י ודקדק אחד הוא ופשר פשר הוא אחל בשפר ונפרט
ל ונינה חכמה דנתר ונינה חכמה לנתר בייט פיט כמו אמר ולא כדמיון שי׳

 שאינם לט להורות אצא חתאה ושכינחא וצדיק דאמצפיחא נפמודא הוא ק נמו
 נמו ר־ל כדמיון הס רק ח׳ו מאצילות למסה שהם טשייה יצירה בריאה ממש
 זה טל זה וניצויין המדריסת ס׳ם בי׳ס נקראו מהן שלמטה העולמות שאלו
ע בייט נקראו באצילות הוא כן נמו ט  המדריגות נסדר זה סל זה גילויין נ
 ח׳יו תסטה שלא אצילות איהו כלהו דנספירין נאמרו בסירוש יותר ביאר ולזה

ו כן לא ממט בייט לחשוב  היא שנאצילוח פשייה אפילו אצילות כלהו רק ח׳
 יצירה וכן ממט שלמפלה הגסלמה ההסירה בפרך פשייה נקרא רק אצילוח
ק מסנה שלמעלה ההפירה בטרך בריאה וכן ממנה שלמטלה הספירה נבלך ו

 המהירו סוד נסרך בריאה נקרא כתר
ר אצלה״אציל שהיי* ד הוא ניי ניו  שמו ו

, נשאר;^ילןח נה אגל;אגל מאציל 0שי. , ,  כל טל ומתחמם ט.וי כל סל המחטלה ן
 במקורו נשלמים אצילותיו אשר תהלה שלמטה ירה5הכ נכון מאציל גי,יאת כפירה :ל

 הפרק נשלם ונזה טילה כל טל המטלה מאציל שנאיאא הנם כי כאלה וה אין ממנה
ה כי והסליחה המחילה ולה׳' ־אצל נקיא״ 1״־׳ ממני־ כלמטה הכפייה נננרן ט נ ו נ י נ  ד
*I t 1 שכל כחופן לזמנה שלמעלה ההפ-רה גערך ^ 

ה ,jjj ;.ר,ש5כ ט סחט ני נטשה מה אכל נ יחד טל נ
 אשל תמיד תשנה כאהבתה שיש ועמוד אנל לגמרי היפך אל מהיפך אינה שאצילזהן

 לט ינסר השט ת׳ו שננט אס כן טל המאגילים כל מהמאגיל כאגילזהו הנהי סיר
 תהיה ושגגה צט נרמה אהנתינו כי ל^ אצל ילא ליי”” ==י<יא

j,,,, ת סללשונט חסד מורת אהגת כ לזנו
ד לרצון יהיו וננצח לעד שמו וניוך נ׳ה נאצל ולא מאיל מ ט א  לפניך לנינו והגיון פי

: ונואליט. צוריגו ה' ה;ה׳כ ע'כ : <צס-ם

ו ל ר י פ נ י מ ט  מדריגות לנוי בטנין זה בפרק פיגיך להאי.ר ראיתי כנה ^
 אל המתקצר הפיגול בסוד נבחר הנמצאים נחיטח ורנוי

 אלא אינה בכלל נלם וטכ׳ז ופלול טילה בסוד הצמצום בסוד הנקודה אמצע
 בקבלה שנמצא מה והוא כתר ספירת לומר רוצה אחת מדריגה א.אח הפירה

 סמול שכל כתר כמנין אור עמודי תר׳ך שבו מפני כתר נקרא כהל שקפירת
 מחקצר יותר למטה הפונה טיגול שכל טינול פל מיגול בסוד אחר לטמוד מקיף
 בסרק שפירשנו כמו ופלול טילה בסוד במדריגה היורדיל בחינות ג' אחד ונכל

ה שלפני  בן נאונייא ר' הוא העניין זה צט והמגלה ד' פרק ראשון ונפער ז
 שהם אור סננודי וטשרים מאוח בשש אקראך וז׳ל הנחמדת בחפלתו הקנה

הספירות בכל החיות יממשך ומהם מפלתך לרום תיקון שהה מילולך ראש
ועומדי:



 שמיני פרק אבי*ע סוד שלישי שער
טל

לד

ה 'פומדים  וצחיןון ומניויז מנפנים מלו)יס והם הנוף נחוך כנשמה זה כצד ז
 וממננה לת׳ת ומתהסנים ונקכה זכר כדמות גחקקיס והם ידוד ידוד *דוד

 פירוש . ומ״שריס מאיות בש׳ש אק״ראן ופירוש לפנ״נינו המצסרך כל) פל
מי זה אל זה וקרא כמו השפשה לשין הוא הקריאה לשון א  יונתן ותרנם ו

ל מדין דין ומקבלין ׳  ואקראך פל פירושו ויהיה מזה השפפה מקכל שזה י
מי כאלו  ר׳ל אור פמודי וסשרים מאות בשש שפפסך אשפי״פך ב׳ה לאיה א

 חרך אלו פירוש מילולך ראש שהס כתר פמודי בתר׳ך שישפיע לא׳ס שמתפלל
 אלינו מושגים שאינם ואפים ב׳ה מא״ס האצילות הסנלות ראשית הס פמודים

מ  לשון שהוא מילילך לכתר וקרא נאצל שנקרא אצילות נלוי ראשית הוא מ'
 ראשית הוא שכתר ומפני אדם ממשנת מצפון נלוי הוא הדבור כי מפני דבור
 קראו כ; מפני ספי לו וקרוב ביה מא״ס ראשון נתגלה שהוא הנאצלים גלוי

 תקון הם פמודים תרך שאלו פירוש • מפ׳לחך לרו׳ם תיקון ש׳הם מילולך בלשון
 רק השנה שום ביה לא״ם שאין מאחר כי לאצילות׳! יתנלה ידן שפל ביה א'ס4

כ פמודים חר׳ך שהם כתר ידי פל  נילויו ר״ל תיקונו הם פמודיס חרך אלו א'
 ראשון פרק ראשון בשער כמנואר להתגלות יתוקן ידן שפל כליו שהם כביכול
 אלו פמודיס תריך מן פירוש י החיות יתמ״שך ומ״הס .ספירות עשר בפניין

 בו היו הספירות שכל כדפירשנו הספירות לכל והחיות והשפע האור יתמשך
פד רחחיע בסיד אבי״ע בסוד ונתגלו נתפשסו וממט הנקודה בסוד הפלס בכת

ה ועו׳מדים כלס את ולהקיף להם פינול להיות חזר שהוא ה בצ׳ד ז׳ כנשמה ז׳
 בחינה דהייט בתיטת שני להם יש פמודיס חרך אלו כי פייוש הנוף בתוך
 על משפיע ב׳ה שאים צנורות חרך יוצאים שמהם מקורות תר׳ך שהם אחת
כתות חרך הס פמודים תרך שאלו שנייה ונתינה ביה ספירותיו לפשר ידם
 כנלדי חנירו מקיף פינול כל פנוליס חרך היו כאלו חנירו את מקיף כת וכל

 בסוד אני״ע בסוד זה את זה המקיפים נפנולים למפלה מצוייר כאשר בצלים
פ יורדים הס וכן ממנו עלול שני ופיגול לחבירו טילה אחד שעיגול עד .יחח׳

ע ובסוד ועלול פילה בסוד כי והפעם אמצבית נקודה עד רתח״ע בסוד אניי
 אל מפצמו עצמותו בתוך הפנוי בסוד הצמצום בסוד נתנלה שהאצילות להיות
 כל זה מסעם הנה כדפירשנו נשינול בא הוא זה מפעם אשר כדסירשנו עצמו

ס מפצמות הפטי פינול שיתרחק מה ה א׳  האמצפית הנקודה אל ויתקרב ב׳
 רחתיפ כסוד פ’אבי כסיד נצלים כגלדי זה פל זה וההקפייס העגולים יתרבו
 שירדו פוד כל כי האמצעית הנקודה עד ועלול עילה כסוד ויתמסעו וירדו

 אורס לירידת מצב אין ני ועלול פילה סוד שהוא יחמפפו ויתרנו ההקפייס
 הנקידה פד זה עם וה נינעיס הש ופליל פילה בסוד היורדים שהבחיטת פד

ת פליל הוא ומתקצר שיורד מה וכל האמצעית חני ג המקיפו מ  נמצאים שהם פ
 אכייע בסוד בצלים כנלדי זה בתוך זה ומוקפים זה בתוך וזה זה בתוך יזה

 וצנורות נוקייוס שהה הראשונה הבחינה פל והנה כדפירשנו רחח׳פ בסוד
 פילה בשוד ויורדים מתפשפים שהם מאחר לשכל לצייר אפשר אי וזה לספירות

 יכולים איך רח׳חפ בסוד אבייפ בסוד היורדים פנוליס תר׳ך בסוד ופלול
 מאלו שבכתר הראשון העיגול שהוא שבכתר הראשון מהעמוד לקבל הספירות

 סגולים חרייע שהס פמודיס תרי׳ם שהרי ענולים תר״ך שהם פמודיס תריך
 ראשון שמוד שתחת עמודים משאר לקבל יכולים איך וכן ביניהם מפסיקין

 הנם כי להירות כדי והנה נצלים כגלדי זה בתוך זה מוקפיס שהס מאחר
חון זה מוקפים .שהם ה נ  וצנורות מקורות הס זה כל שפס נצלים ננלדי ז

ם שהם אמר בספירות להשפיע ד מ  הם הםפירוח כאלו ר׳ל זה בצד זה פו
 מעיניל יוצאיש עמודים ותירך הנדול בעינולו אותם מקיף כתר וספירת ■באמצע

כזה זה בצד וזה זס בצד זה הגדול

ס שפנולים  הפסק שם שייך אין ק אם במקום שאיגס מסגי ביניהם מססיקי
 שהם פד חנירו את מקיף בת וכל גתות חרך שהס השנייה הבחינה וסל

ר רתח׳פ בסוד אבי׳ע בסוד ועלול עילה בהוד זה בתוך זה מוקפים  אפ
כזה תיירו מקיף אחד פיגול כן כמו מקיפה שהנוף הנוף כתוך כנשמה

 אינה נרוהניות כי בספירות להשפיע מקים לו יש ופמוד פמוד שכל שאופן
ק בספירות הפליק הפעול להשפיע יטלין איך קושיאל מאחר פטליה שאר ו

 מציאות שהרי לראייה דומה הנדון אין שהרי הנוף בתוך לנשמה לדמותם ודקדק
 להורות כדי המקיפה הניף ממציאות חזק יותר הנוף בחוך המוקפת הנשמה

 בהוד אגייס בסוד ויורדיה המתסשפים הסינולים מדריגות ירידת פל לט
 רצין שכל בסוד מדריגות ד׳ בירדת הניף בתוך מתפשפת שהנשמה כמו רחח׳ס

 השפר מזה ד׳ נפרק למפלה שסירשט כמי אבייע סוד שהוא אנריס כתות
ד' ויורדים מתפשפיס פנוליה אלו כן כמו  רחחיפ נסוד אבייע כהוד מדריגות נ

ס מלאים פ׳ני חיז מנ מנ׳  בחינות נ' לו יש מהפמידיס אחד כל פירוש ונחייצון ו
 אחת נתינה דהייט הקבלה בדרכי רביפי פרק ראשון ובשער למפלה שפירשנו

 שטנפת במקוה עילתה לצד הרחב לצד ממנה שלמעלה הנתינה עם שמשתווית
כ דהא גיצמותה בחינת שנייה בחינה בג  מפמוזי למפה מדריגה לירר צריכה ט'

 שלישית נתינה אור לירידת מצב אין דהא שמשתווית הנס ממנה שלמעלה
 למטה שפינה הקצר בצד משחווית והיא ממנה שלמסה נפמוד הנוגעת בחינה
 ובחיצין ימבחיז מבפנים מלאים אמר בחיטח ג׳ אלו ועל ממנה שלמפה לעמוד

 אותה מגחו] רצין שנע שפע ברכה מלאה שהיא פצמותם בחינת מבפנים ר׳ל
 שפע נרכה מלאה ג"כ מדנה למעלה ר׳ל מבחוץ והיינו לעילתה שמשתווית בחינה

 בעלילה ר״ל ממנה שלמפה בבחינה שמשתווית בחינה דהיינו ומגחיצון רצון שנע
כ ממנה שלמפה בסמוד  ידו׳ד ידיוד אניר וס׳ז רצון שנס שפס ברנה מלאה ג'
^ מפער בלול יהיה שלא באצילות ונקידה חלק אין בי ידוע ר׳ל ידו׳׳ד ע מ ו
סד פעילות לפעול וכת ברכת מלאים הם זה שמצד הבליח בלתי עד לפשר
 ידוד שם כי ולהיות אחד הוא יעשר עשר הוא אחד נשער כמבואר תכלית בלתי

 כל כי אמר לזר ה״א וא״ו היא יד יו כזה אוהיית בכשר כשר פל מורה במלואו
 עשיריות מן מלא ר״ל עשר - סוד שהוא ידו׳ד מן מלא בחיטת ג׳ מאלו בחינה

 ואות אית בכל כי הקצוות אצילות כדר נשכר יהנאר כאבר תכלית בלתי עד
לה ויש רצין שנע ושפע ברכה מלאה היא זה שמצד כשר בו ימצא ידויד משה

בחינות נ' על להורוח ידוד פעמים נ' ואמר חפלית בלתי פעולות לפעול כת
 מלאים שהם הנה כי להורות ד' בן נשם ריל אהד נשה לכלה וקרא שפירשנו

 ח׳ו ותלוק הנדל אין ני גמור נאחדוח הם פכיז תכלית בלחי עד מעשיריות
 שעילתה מסילתה למפה מדריגה ירד שהסלול לעלול פילה שנין נמה רק ביניהם

 כתו שלגודל עד הזק יותר ונחו יותר ככחו שמקיף כליו למעלה מדריגה לו יש
ד אני״ע בסוד נפלה יותר הוא ט  ממגלה הפילה ונח למפלה כמבואר רהה־פ נ
 ס6ב יכלם משתווים הס האור פצמוח לסנין •אבל הצמצום בסיד העלול נכח
ת נחק׳קין וה*ם • גמור אחדות הס כי יקראו ידיד מו ד ר נ נ׳ ה ז  פתה ונקייג

 נ' שהם סמוד שבכל נתיגיח ג' שאלו ואמר אחדוחם סניין איכות רש לס נא
 ר׳ל נחקקין שהם אמר תכלית בלתי פד לפשר מסטר כלול מסב אחד שכל שמות
 גלוי אל מהעלם לצאת כדי לחקוק היא החקיקה פנ״ן ני להחףלית ונאצלו גתקקו

טת אלו כן כמו חי  שהכחינס באופן גלוי אל מהפלס לצאת נ>• מתחקקין נ
 ממט שלססה בבחינה כתה ומצמצם הצמצום בסוד סתחקקת הנפלמה הפליונה

ק יותר. שמתגלית פד סלולה שסיא או  ואין הפילה כח עצמו הוא הפלול סבה נ
ק שנהעלם מה רק בגלוי ואין נג^ט׳ חה נהפלס שזה רק ביניסם הנדל  ו

חה מתגלה שנייה הבחינה  באוק שלישית בבחינה הצמצום בסוד יותר■ סוד נ
הוא שלישית הנאינה וכת שלישית לבחינה סילה להיות שדיה הנתינה בחזרה

עצמו



 שמ^ני פרק אבי־ע סוד שלישי שער
טל

ל אין1 שריה הנרועה כה עצמו מ ף חה נהעלס שזה רק טניהס ה j על 'h 
ק שנהפצס מה לק עלוי  נלוי אל מהעלם ועליל עילה נפוד הנסיגות יורדים ו

 הראשונה,הוא הנהיגה ני ר׳ל ונ״קינה זנ״ר כדמ״ות גלוי לנלל שנאו עד
 המקנלת הגקינה כמו היא שגייה ונסיגה נעלם השפעתו ונס המשפיע זכר כמו

ה ומסגלה מהזכר ההשפעה  שלישית ונסיגה ראשונה נסיגה שהוא הזכר כת נ
 זכר להיות האמצעית נסיגה שחוזרת אמצעית נתינה לערך נקינה כדמות היא

 שנייה מנהיגה ההשפעה מקנלת שלישי נתינה כי שלישית נסיגה לערך המשפיע
 שתסתיו העמוד נסיגת ראש לערך המשפיע זכר להיות סוזרת שלישית ונתינה

 המשפיע העיצה כוד זכר ת״ת כי וממלכה לת״ת ומתהפנין שאמי וזהו
 שהיתה מה כי מתהפכין והם המקנל העלול הוד נקינה רלכות שהיא וממלכה

 חוזרת וזכר עילה שהוא ומה הזכר סוד עילה להיות סוזרת הגקינה סוד פלול
 וכן וזכר עילה סוד שהוא ממנה שלמעלה הנתינה נערך ונקיבה מלול להיות

ע כסוד שנתגלו פד ונקינה זכר ככוד מתהשכים הם כאשר רחס״ס נמוד אני׳
כמעפ לנו ומגלית מבארת היקרה התפילה זאת הרי למעלה עניינם פירשנו

: הפרק נשלם והנה זה שלפני נפרק שפירשט הדרוש פרשי כל

ס י י פ ע י ^  נריאה אצילות נמנין הקודמיס נפרקים לכיש שזכינו אחר ת
 רצונינו השכל אל ומתקנליס גאים דנרים עשייה יצירה

 ויותר יותר השכל עיני שיאירו נאופן ניאורו ולהרחינ העניין להאריך זה נפרק
 ד' שמייחס נזוהר שנמצא מה השכל אל לצייר וקשה תמוה דנר כ׳ זה והוא

 רזא קדמאי אימן ד' שממון רני אמר וז׳ל באצילות עפר מיס רוס אש יסודות
 ואינון קדישא עילאה דרתיכא רזא ואימן עלמין דכלא אנהן ואינון דמהימנותא

עלמין דכלא אנהן אימן ואילין מילאה לזא אימן אילין ועפר ומים ורוח אש
הג נפקין ומאימן לון דדמיין אחרנין מחכאן איליי וחחות ונרזל ונחושת ככף ז
 ותתא דלעילא ושרשין קדמאין אימן אילין מפר מיס 0ר: אש ת״ס דאילין כנוונא

 והנה לפניימנו המצסרך המאמר לשון כאן עד קייסין עלייה! וחחאץ ועילאין
 גשמיית יסודות לייחס יתכן איך השכל ומחמה ומרעיד מנהיל המאמר זה טדאי

 העולמות לנל והאנות והקדמונים הראשונים שהם שאמר אלא עוד ולא גאצילות
ה למאציל קרונים שהם עד והתחתונים העליונים  המרכנה כוד להיותן נ׳
 שד' שאמר אתר כי קשה ועוד מילאה דרתיכא לזא ואימן נאמרו העליונה
 עוד להזכיר לו מה העולמות לכל האנות והס עולמות לכל קדמוניה הם יסודות

 נכלל שהרי מהכלל יצאו ולמה נרזל נחושת כסף זהב שהם מחכיוס ד' אלו
 הכלל מל ולהוסיף ללמד שלא די לא והנה נכללין הס נה עלמין דכנא אנהן

 העולמות כל משמע שנכלל מהכלל היפך והוא יצא מהכלל לממס אלא יצא
 עפר מיס רוח אש ת״ת וכפל חזר למה קשה ועוד מחניות אצא אינם ונפרס

 שזה קיימין עלייהו ותתאין ועילאין ומתא דלמילא ושרשין קדמאין אינון אילין
 עלמין דכלא אנהן ואינין כן' קדמאין אינון ד' שאמר נמה מרישא נשמע כבר
 הוסיף מה וא'כ קיומן הס ממילא העולמות לכל והאטה הקדומים הס ואם

 זה והוא להקדמה אנחנו צרינין המאמר ליישב והנה נרישא נזכר שלא נסיפא
 לנמר׳ הפכייס הם מהם ונבנה מהס מורכב שאדם יכודוח הד' כי שהדע צריך

ר המיס יכוד כי  מייכש האש ויכוד מלחלח המיס יסוד מחמם אש ויכוד מקי
 וינש קר העפר יכוד פי העפר ליכוד היפך הרוח יכוד וכן הפכיים שסם נמצא
 מחקשרים הס פכ׳ז לזה זה הפכיים שהם הנה והנה ולח חס הדוח ויפוד

 וקישורם דנוקם שלעוצם פד מזה זה יהפידו ולא האדם נניין כנוף ומחדכקיס
 ט מיוחדים הס כן ושכל וריעות האהנה נאחדות ומדוכקיס מיוחדים אסים הס
 כלס ונכס כלם כס אסד יסוד נכח רק עצמו נפני יכוד שוס נראה שלא סד
 כשהוא נראה שהוא נמו האדם נגוף פשוס אסד יסוד נראה ולא אחד יסוד כת

ק לגדו  אחר והנה האדם מנוף ונקודה ונקודה וחלק חלק בכל מחאחדיס כלס ו
שיוח הוא אין להודיעך צריך זה שחדע ע נאפ  ויתקשרו שיתדנקו ההשכ״ס מנ

 המים ושורף מיינש והאש כאש את מכבים המיס שהרי שיתייחדו עד כך כל
 מפסידים.זה הס מנעם לפי והגה הרוח כוחם והעפר העפר מפזר הרות וכן
nb שונאים כי וקורנתם התדנקותס אפשר פאי סד זה את זה ומנסלים זה 
 צריך והנה אדם נניין נגוף ויתייחדו שיחדנקו אפשר איך וא׳כ זה את זה

 מתקשר המיה יסוד כי זה נדרך הוא והחדנקוחס קישורה אופן כי כמדע;
 הרוח יסוד ני לכניהס הממוצע הרוח יסוד נאמצעוח לו ההינך האש כיסוד

 שנו החמימות ומצד לס שהוא המיס ניכוד ומהפכמ מר-קשר גנו הליחות מצד
סחנכס מתקשר ה זה מחרשרים ואש מים ני נמצא חס שהוא האש ניסוד ו  נז

 מצד קדים המיס ני מצד נזה זה סחנגדיס ואש מים וכדיין הרוח נאמצעות
ת מ  שני הנה אש של התיינשות חמימות מצד ינש הוא ואש מים של הניחוח קיי
 שנו הקרירות מצד העפר יסוד כי העפר יהוד ע׳י מהקשרים אלו ססכייס
 ומתקשר מתאחז שנו גינשות ומצד כמים ביכוד ומחפנע וממקשל ממאחז

סד והינשות כקרירות כי' אש ניכוד ומתפשם  אחד וכל מהחלקים העפר שני
ס והינשוה כקריוות יחדנקו וכ׳י נמיט מתדנק ״ פנ ה  קושיא ואין ומיה שנאש ה

ש עפר ניכוד מהדנקים איך  להתדנק א׳א ואש נמים שהרי אמצעי נלי קר.וינ
ת הקרירות ואש במים ני קוכיא זה אין אמצעי נלי מ הינ ס ו  מצד הפכיים כ

ה נ ס פי ע אנל ענפים שני שהש לזה זה ההפכיים ואש מיה שכם ככפניי מנ  נ
ר יסוד ח העפר יסוד ארד שהואסנפ הפג  כמים שביסוד הסכייהכמו אינה לנ

ס אינם ולרה קרה שהיא לנדה ע בהה מפני לזו ז! כנכיי ענ  דהיינו אחד יעוד נ
ד כן נמו מים ר ניגו ענ  אנל לזה זה הפכ״ה אינס וינש קר אחד סנפ שהוא י

ד של והינשות המיס ינוד גל הקרירות ס ה הס האש י סיז כיי שהם מצד לזה הנ

 שיתמצע■ לאמצעי הוצרכו כן ומפני ומים אש דהיינו הספיים שהם שבסיס משני
ד דהיינו ניניהם שלום לעשות ולקשרם ניניהם ס  ומתמצע המתקשר המסר י

 לזה זה ההפכיים הרוס ויסוד העפר יסוד וכן ומים אם נין וינשותו בקריחתו
 ומתעשס מתקשר שנו הליחות מצד המיס כי המים יסיד אמצפות ע׳י מחקשרים

 יסוד ועדיין העפר ביסוד ומתפשט מחקשר שנו הקרירות ומצד שניות בליחות
 מפזר חמימוסו מצד זה ינם וזה חס זה כי לזה זה הפכיים הרוח ויפוד הספר
שי ינשוחי מצד וזה שמלחלתו הלח טנעו מצד ומחיכו הקנון  ומקפיא! י-קגיז מק

ד פ׳י מתקשרים אלו הפכים שני הנה הקר ענמו מצד ס  האש יסוד ני האש י
 מתאתז שנו היבשות ומצד הרוח ניסוד ומתפשע מחאחז שנו החמימות מצד

 מנוף ונקודה ונקודת וחלק חלק שנכל מזה העולה הכלל העפר ביסוד ומחפשע
 זה נלתי זה תמצא שלא מד נשוה ומיוחדים מקושרים יסודות ד' בו יש האדם

 ויסוד יסוד כל כשיש מתראים שהס כמו ונמראיתם ,נצורחס נו יתראו שלא הגם
 מיוסדים נו שהם לומר אתה מוכרח זה כל מה האדם לנוף חון בפניפצמו

 הס כי להתקשר ינולין היו לא נשוה נו היו לא דאלו זה נלי זה ואין נשוה
 שלא יסוד מאיזה חפירת נקודה או חלק נמחשנתך תדמה ואלו לזה זה הפכיים

ה נמצאו  שהוא הקישור ני כרגע ומת נפרד נקודה אותה היה נשוה ■הודות ד' נ
א הנוף חיי בניין  מפני אשר נדפירשוו נשוה יסודות ד' בל שיתקשרו לא אס א׳

 וחלק ננקודת ימצא זה יסוד וחלק ננקידח שימצא מה לומר מוכרח אחת כן
 שנאדס תיוח יהוד שאפילו סד זה נלחי זה ולא זה נלתי זה ימצא ולא זה יכוד

 שאינו הנס ממנו פנוי מקום ואין כדפירשנו הגיף בנין אנרי כפל המתפשס
 ופפר ימים אש קישור מכ׳ז יסודות הד' שבכל הדק שהוא דקותו לעוצס נרנש

 שבנוף הדיח מיסוד ונקודה ונקודת וחלק חלק ובכל מנלעדו לנניות יוכלו לא
 הרוח כמו האדם בנוף המתנלה ביוח חראה הלא פפר מיס אש חמצא אדס

ם הוא רק נראה שלא פד דק שהוא הנס והחומס מפיו היוצא וההכל  סכ׳ז נינ
 נמלם יותר אחד כל נתעלם ט מתראים הה ורק אך יסודות ד' כל נו סמצא

 יסוד חרניש ביד פיך הנל נרות ותנפח לעה היד תשיס אס נזה המשל מחנירו
ה ותרגיש הרוח ש מצד האש יסוד נ׳  המתחדש ידך שמחננס הרוח חמימות הינ
פ נו וחרניש שנרוח האש יסוד מצד  מסע לנפוח כשחתמיד והוא המיס יסוד נ'
ס שיפור איזה מ  הרוח שניסיד המיה לסבח מליחלח היד חמצא נידך פיך הבל נ

 באותן וכן הרוח ביהוד נעלמים שתיו ניד הרוח נפיחת התמדת לסבת שנתגלו
 המיס ותיתית נשתנשל תראה הלא הספר יסוד תמצא הרוח שביסוד נפצמן מיס
 היסוד אפילו כי מפואר לך הרי לחוש נרא־ וזה’ ממנו אנן יהיה שיתסכלו פד

ע יסודות שנד׳ הדק ת יסוד שהוא ארמ׳ ת  נראה שאינו סד דק שהוא ה
 נפלמיס יסודות ד' נו תמצא פכ׳ז שפירשתי כדו נהרגש רק דקותו לטוצס

 היותר האש נרנש ואח'כ האויר נרנש נחחילה כי מחכירו נפלה יותר אהד כל
 נו נעלם היוחר הפפר נרגש ואח׳ב נו נפלה היוסר המיס נרגש ואח׳כ בו נשלם

 הנסים ׳סודוח נ' נשאר וכ״ש כש׳כ שנהם הדק הרוח ביסוד כן תמצא ואם
ת כל מהם ואחד אחד בכל שימצאו והפניה דו סו י  נאמת זה מצד אשר בהעלם ד'

ש ח׳ס ל׳ח ק״י אינייות ד' נו שיש אחד כח רק אינם יסודות הד' כל  ינ׳
ח באותו הרוח שנכת באופן אחד נכח נו נעלמים  ונכת־ האש כת הוא נעצמו נ

 ובנח הרוח נכח המיס כת ממילא המים פת ימצא נו הרוח שנכס נעצמו האש
ח נו ימצא הרוח ונכח האש שנכח נסצמן המיס  נכח העפר כת ממילא העפר נ
 ד' נעלמים שנו אחד כח רק אינם שכלן כאופן ויסוד יסוד ככל וכן הרוח

 צארנע נסחעפו והחנלוחן ונהחפששוחן מחנירו נעלם יותר אחד כל איכיות
 מאנלה הרוח שניכוד רק ניניהם הבדל אין ובאמת ומובדלין מחולקים ענפים

ד וכן בו נעלמים יסודות וסאר יוחד הרוח יסוד ס  האס ד1ים מחנלה האש י
 מובדלים בענפיו שמסתעף אילן כסו כלם וכן ט נפלמים יסידות ושאר יותר

 ומתולקיס מובדלים ענפים לכמה בענפיו שמסתעף והנס מזה זה ומחולקים
 הזא זה נפנף שיש ומה א׳ שורש כא נכלל מנסים לכל מפ׳ז וגדלות בקסעת

ה בענף הוא זה שנפנף ומה זה בענח ק ניניהם הנדל ואין ז  יותר שאחד י
 האילן שירש נכח נעלמים כלן וכת מחנירו מתגלה יותר ואחד מחנירו גדול

 שנד' איכייות ד' כן כמו האילן שנשורש הצמיחה כת אחדות אחד נח שהוא
ת סדו מתייחדים הס אחד ושורש ונכח אחד כח אלא אינם יבש חס לח קר י
יסודות משאי יותר מחנלה זה שיסוד רק ניניהם הכדל ואין גמור כאחדות

 ותנין כשחיע והנה .צורך ללא הוא נו והאריכות שעירשע כמו כלם וכן
 ומנשמי אלוה אחזה מנשרי לומר תוכל לפניך אשר הזאת היקרה ההקדמה

 ׳כוד עורש הוא חסד כי נ״ה נספירותיו הוא נפצמו הדמיון זה כי לרותני תרד
 יפוד־ ופירש הרוח יסוד שורש ומלכות ות״ת האש יסוד שורש ונטרה המים
 שורש לחשי והמקשרים והמזווניס המייחדים שהם ונקבה זכר שהם הספר

ה סם המיס יסוד ר ט ה וע׳י המים יסוד חסד ידי ועל האש יסוד שורש נ ר ט נ
זה ולא r ז כלס זה נראה שלא פד ומקוטדיס מזווגים הס נם האש יסוד
 ונכח כלן היסודות כל שורש כא נמצא מהס ואחד אחד כל ונפח זה בלתי

 כת מתגלה יותר אחת שבספירה רא ניניהם הנדל ואין ואחד אחד כל כת כלן
 יתנלה חסד שמספירת , הנם גי אחרת בספירה שמתנלה ממה יותר יסוד שורש

 שתמצא וכמו נו נעלמים יהודות שאד שויש כת גס סכ׳ז המיס יסוד שירש כס
ה מספירת וכן נרוחני תמצא כן כדפירשנו אדם נניין נגוף עשמי זה נוי  ג

ק כא נסליוים יסודות שאר שורש נס אס יסוד שירש כת בה שמתגלה הגם  ו
ת ספירת ה סמהנלה הנס ח׳ ח ג ז האויר יסוד שויש נ  שאר שורש כת נס ענ׳
 למפלה נפרש; נעלמים כלן וכת וספירה הפירה בכל וכן בה נעלמים יסודות

אער־ כ׳ה א׳ס עד ולמעלה ממעלה נעלם יותר למעלי; שפולה מה כל וכן מהם
זהו



 תשיעי פרה אבייע סוד שלישי שער
סל

ה י

ם עשייה יצירה ה6נרי קצילות סוד נו)פמ זהו  בפרק שפירשנו כמו רחפ׳ע ד1נ
ה סלסני  וקצינות מיצירה נעלה יוחד ה6ונרי מעשייה נעלם יותר יצירה כי ז
ע סוד סדריצות ד׳ קלו שתמצק פד מבריקה נעלס מתר  נקצילות קפילו קני׳

 הפולם הצשמי הסולם נכנה שמהם בעצמם ביסודות תמצא זה וכמו כדפירשט
 הספר יסוד כ׳ הספר יסוד כמו כ'כ מחבלים אינם המים יסוד ט סיזחתון

pשאיט המיס ישוד כן שאין מה כלי בלי ביד ומתעלסלת וסבה מקשיי א 
ה לדקותו בכלי אם כי מתעלעל  ויותרןמתבלה נרנש יותר הספר יסוד זה מצד מ

 הוא המים שיסוד שאומרים פילסוסיס לדברי ומכש״כ המיס יסוד שמחנלה ממה
ה אינו בו שוכנים שאנו האויר זה ני ידוע והוא בו שוכנים שאט האויר א  ני

 נלבש הוא רק האויר את רואה ואיט אוחו מפלשת והראות ספיד״ הוא כ׳ ל6
 כל כי כלל נראה איט המים מיסוד למעלה שהוא האויר ׳סיד וכן הרוח ננשינת

 וכש־כ נפלס ויותר זך ויותר דק יותר הירח לבלבל מעלה כלס׳ שמתקרב מה
 ^שאיט עד בפלס ויותר ודק זך יומר שהוא למעלה יותר סוד שהוא האש יסוד

 עד אני״ס בסוד הזה כסדר הולכים וכן וזכותו דקותו לרוב וגלל כלל נראה
הוא ברוך סון אין עד עליהס וגבוהים וגבוה ביוה ומפלס מעלה למעלה

ה הי הג
ה לפי כי פליט קושיא ואין.  יסוד שורש ונבויה המים יסוד שורש שהחסד ז
ת האש  הספירות כסדר אינם שהיסודות רואים ואנחט הרוח יסוד שורש ות׳

ה מספירת למפלה חסד ספירת שהרי  המים יסוד להיות מהראוי והיה בנוי
כ מהראוי והיה האם מיסוד למפלה  איט זה אש מיסוד זך יומר להיות ג'
ת קישיא סוד יש זאת קושיא בלא שהרי קושיא חי  הימין היא דרום צד שהרי א
א כי החסד שהוא ת שם שיתחדש מהראוי והיה החסד מצד מ  לסבת קיירו

 החוס דרוס לצד ני זה היפך רואים ואנחט שנמפד המיס יסוד שויש קרירות
 לסנת גובר והיובש התום שיהיה צפון בצד מהראוי היה וכן גובר והיובש

 בנורה הוא צפון ט צפון שורש שהוא בגבורה שרשו אשר אש ויבשות ממימות
פן רואים זאבחט  הלא כן הוא הפגין אכל גוברת הקרירות צפון נצד ט זה הי

 מצדם אבל במקום ואיצה מקום להם אין הוא ברוך כפירותיו כ׳ ידעת כבר
ה ט ולהיות 'למקום שורש שהם באופן המקום מתלשל היה שמו ■תנרך הקב׳

ת ע׳י בנורה של בחמימות חסד קרירות ומקשר מזווג ומלכות הרוח יסוד ת׳
צפון של בחמימות דרוס של קרירות וחם קר מקשר שהיה הפפר יסוד

גמתשבה הכוונה סיקר שהוא ■ומה בנורה ולקרר למזג שם המונה שסיקר
 ג׳ פרק פרצופים דו סוד שצי נשפר במבואר ומחנלה הנובר הוא קלקיית

כן שנייה בהקדמה  החסד התמזגות ששם מפגי צפון מצד הקרירות נא מכני,
 ממזג היה במו יתברך שהקב״ה להיות וכן הכוונה עיקר שהוא ומחצלה הגובר

 ולחמם למזג שס הכוונה שפיקר מכד של כקרירות גבורה של תמימות ומקשר
ת ע׳׳ חסד סל קרירות  כדסירשנו העפר יסוד מלכות ועיי הרוח 'יסוד ת׳

ה עיקר שהוא ומה  שהיא מדרוס החמימות נאה כן מס;׳ הגובר הוא המוג
 והשתא ומתגלה הגובר נכוונה סיקר הגבורה התמזגות פשס מפני מסד

 אש יסוד נא התמזגות מצד כ׳ המיס מיסוד למעלה הוא האש שיסוד שפיר
 וקיום לתקון אש של התמזצות גוברת חסד בספירת כ׳ המים מיסוד מלמעלה

 כ׳ מפני האויר יסוד בא ואח״ה גבורה מכפירת למפלה חסד וספירת השלם
ת שהוא האויי יהוד שורש ד שורש בין מהמצע הוא ת׳ מ  יסוד ושורש המיס ׳
 ובין האש יסוד נין מתמצע הוא למסה נס בן ומסגי וגבורה חסד שהס האש
ד מ  הנבורה כי מפני וכהלכתו כדיט המיס יסוד בא האויר יסוד ואחר המיס ׳
ם והמיס באש מים פולס ולתקון לקיוס בהתמזגות הכוונה עיקר היה  גוניי

 התמזגות מצד שהוא אש יסוד אחר נאים ולכן הכוונה עיקר לפי שס ומתגלים
כ מהמצע שהוא מפני ואש מיס בין נכנס הרוח יסוד אך שבחסד  בסוד ג'
 ואש מיס בין אמצעי פהוא באופן יחד וממזצס ומזווגס שמקשרס השויש

שט ר נ וכן מים רוח אש השורש בהוד הדרס ויהיה מפי ׳  ויסוד למטה סדרה ג
כ מלסת שהוא שרשו צה ט כדינו באחרונה בא העפר  למעה באחרונה ג׳
 מהלאו׳ היה ט האש מיסוד מחעביה יומר המיה למה כ”ג מיושב ונזה .מכלן

ה של מאש דקיה יותר חסד שהס שהמיס ר  הפעס אלא טחכד למפה סהוא ננו
 מחסד למעה שהיא במדרינה שקצת ונחענו ירדו חסד של המיס נ׳ מפני הוא

ט  במדריגה סלה גבורה של ואש נתפנו ק מפני נבורה התמזגות בהוד דה״
 דק יוחד והוא יותר נזדכך כן מפני חסד מימי התמזגות בסוד יותר למפלה

 כי זה והוא היכודוח להדר אחר סעס ועוד .חסד כמימי כליייו בסוד וזך
עולס החסד ע׳י הוא הנבראים עס העליונה ההנהגה עיקר  יבנה חסד כי'

 כי מזעיר ממס מהגלה והדין הספל נסולס מתגליס יותר נ״ה וחסדיו ורחמיו
 יסוד שהוא האדן על ההחסוניס השפליה מושג ט ולהיות מדוכה פונה מדה

קס לפיכך העפר חי  היותר וכל לרחק האפשר בכל הדין סהוא .'האש מן הי
 הס כי הכדיה ויותר רחמיה יותר העפר יהוד שהוא השפליס מושב אל קרוב

 מושב עפר יסוד על ולכן יבנה חסד עילם כי עולה לקיוס וחר’ המהגניס
ה הכדיו כנגד לו קרוב המים יסוד השפליס  המים יסוד וכל המתגליס נ׳

 השפליס לרןיוס סמתגלים מרוניס רחמיו כי רחמיה בעל ת׳ת כנגד האויר יהוד
ס רחוק דין שהוא האש יסוד מכלן ולמעלה  בהוד רביעית מדלתה מהנידאי

 רחוק הוא כן מפני רחוקים לעתים לק מתנלה איני אש של דין ני א״ר״מ׳ע
כ • מכלן : עונים כאהד שגירה כי העעמיס שגשג׳ הפונ לנהור העע״ן ועל . הגה׳ה ע'

לביאור נכא הזאת היקרה ההקדמה שתדע אחר וכתה זה שלפני נפרק כמבואר
יח

ה ה' כיד המאמר  ההקדמה אריכות המפ״ן פל יכבד לא ולמען עלינו העונ
 נשלם והנה עצמו בפני סרק המאמר לפירוש נייהד המאמר פירוש ואריכות

: והפרק ההקדמה

̂ירי פרק ̂צ טן ד׳ תז-י ת׳א ע  ד' פירוש . דהימ׳נותא ר׳זא קדמ׳אי אי׳
 גד׳ולה שהם פולס לננין המחגליס הראסונים הם כפירות

 יסודויו ד' מן נבנה התחתון שהסולס אחר ני והכעס מלינות תפא׳רח גב׳ורה
 שרשו הזה התחחון ועולם יסודות ד' נו יהיו תלא בסולם דבר לך ואין

 אלו יסודית לד' ושורש מקור יש למעלה נם יכן מפני מלמעלה וחיותו ומקורו
 שפירשט כמו הגמיר באחדות שהם להאמין שצריך האמונה סוד הס ד' ואלו

 נעלמים עצמו בפני ויסוד יסוד שבכל פד ואחמחן קישורן אופן יסודות ד׳ שסנין
 רק ניניהם הפרם ואץ זה ניסיד יש זה ניסיד שיש ומה יסודית שאר מ

 הוא כן נמו אחר ביסוד שמתגלה ממה היסוד זה מתגלה יותר אחד שביסוד
ח בשורש ה שיש מה הספירות שהם היסודות נ ה יש שבזה ומה בזה ים נז  רק נז

 דכלא אנהן ואיני! גמור אחדות וכלן באחרת שמחנלה ממה מסגלה יותר שבאחת
ל עצמין י יפודות ד' מן המורכבים הסולמות לכל אבות הס ספירות '7 ואלו י
ע בסוד ח מהן ואחת אחת בכל ספירות ד׳ אלו ט אני׳ יסודות ד' שורש נ
ד ט ע נ ח גם זה כל פס אבל אחת יסוד שורש כת רק מחנלה שאינו אני׳  נ
פ בה כלולין יסודות שאר שורש י׳ נ א י ד ט  כח ט מחבירו נפלם יותר שאחד נ
 מכלן כלולה אחת שכל זה ומצד נדפירשט באחת כלולין כלן וכתות בכלן אחת
ס סוד מהן ואחת אתת שבכל בסוד  הסולמות שלשלת מהם נשתלשלה אני׳

 ומסולמות יצירה לעולמות בריאה ומפולמוח בריאה לעולמות אצילות מעולמות
 נדסירשנו אבי׳ע סוד עצמו בפני מהם ופולם פולס ובכל עשייה לעולמות 'צייה

ס רוח אס פהס נעצה יסודות ד' מהס שנתגלו פד נשתלשלו נך וכל  ספר מי
 שתחתיו הרוח ליסוד אצילות נמדריגת הוא הירת גלגל תחת שהוא האש שיסוד

 כידוע זכותו לרוב נראה שלא עד וזך ודק נעלה כ־כ היסוד״ האש כי
 שיסוד באופן היסוד״ הריח יסוד ויצא נשתלשל היסוד״ האש ומיסוד לחוקרים

 תהנלה יותר הרוח שיסוד באופן האס יסוד לסרך בריאה כמדרינת הוא הרוח
 צא’ מאש ט האש סוד’ בנח הרוח יסוד כח זה כל ומס היסוד״ האש מיסוד
טד הרוח מי  שיכור באופן היסודיים המים יסוד ויצא נשתלשל היסודי׳ הרוח ו
ו יצירה נמדרינח הוא היסודייס המיס פי  היסודיים המים כי הרוס יסוד ל
ח זה כל ועס היכודיי הרוח מיסוד מתגליס יותר יסוד נכח המיס יסוד נ

ת ני הרוח ח אש נכח שציהס וכח כרוח בכת המים שנח באופן מים יצא מ
ב׳י בסוד  באופן היסגדיי העפר יסוד ויצא נשתלשל היהודייה המיס ומיסוד א׳

 הפסר יסוד ט היסוד״ם המיס ׳סיד לערך עשייה מדריגת הוא העפר שיסוד
 שלא סד מחגלים הם כך וכל היסודיים המים מיסוד מתגלה יותר היסודי׳

 ימצאו שלא המים ביסוד כן שאין מה העפר יסוד ימצא שלא מקוס שום תמצא
 וכס העפר יסוד ונח המיס יסוד בכת הספר יסוד כת זה כל ועם מקום ככל
 אש סיד’ ככת כלן כח ורוח ומיס ספר יסוד וכח הרוח יסוד בנח המיס יסוד

ע בסוד ק כדפירשט אני׳  כסוד הרוחני אל מגשמי מדריגות ד׳ אלו עולים ו
ע  שומר סליהם וגבוהים גבוה מעל גנוה מעלה מעלר^ השורש בסוד אבי׳
ה נו כלולץ כלן וכח ממט גשתלשל שהכל שמו וברוך ביה העליון  שהוא עד נ׳
 החפיליח מתקני תקנו זה סל אשר הסולמות לכל וההעמדה והקיום החיות
 העולמות לבל התיות בעצם הוא כי השלמים חי אל מלך ישתבח .ברכת נסיוס

 לפרש חספה שלא ונדי השלמות לכל אבי׳ע השחלשלות בסוד החיים המשפיס
 נשלמות ר׳ל סאצילוח למסה נמצאו אבייע השתלשלות מדריגות חלוקי ד׳ שאלו

די זה מסגי אצילות נעולה לא אנל עשייה ובשלמות יצירה ובעולמות הבריאה ק  ד
 להורות שרצה אלא דעלמין דזא אמר ולא קדישא פילאה_ דרתיכא לזא ואמר_

ע בסוד מדריגות ד' כי ד ממש הס אני' ט הקדושה העליונה המרכבה מ  דה״
ר. מי׳ם רו־ח א׳ש ואי׳נין הסולמות מכל למעלה שהוא באצילות פ  פירוש פ׳

 מרכבה ובטס אבות נשם שזכרם הקדמוניס הס נני מפרש היה לא כאן דעד
מפרש לכך הס מ■ אמל לא אבל הקדמונים הס ‘ד נסחס ר שא. רק עליונה
בסוד שהה הוא והענין פפר מיס רוח אש הה שזכרתי קדמוניה שהד' ואמר

 וכלי כרסירשט מסבירו כסלם יוחר שאתרי ע רחח בשוד ס אבי בסוד השורש
 א׳ר׳ט׳ס שורש הם הקדמונים שהד' לומד נזה דעתו שאין לפרש תפעה שלא
 כאשר אבות של אחדותן סוד כל ומשל ראיה שמניא לומי בזה דפתו רק

ת גיורה גדולה הן והן המרכבה הן הן האבות ידוע די ור׳ל מלכות ת׳  ג
 פירוד שהוא מספר בהם ל־תש יתכן שלא נכפירות שזכר די מכפר על להתנצל

ע משל ר.ב'א וחלוק .׳רגו׳ מ׳ ר׳  כמו אדם נציף מתאסדין שאילו כמו ור׳ל מא׳
 נהם שאין באופן זה בלי זה ימצא ולא נזה ז? ומתקשרין מתאתדין האבות ק

ת לד שיהיה לא אבל כדפירשת׳ רגו׳ סרו קצה בדעת למעלה ,שורש אר׳מע ׳
והס הירח גלגל תחת רק שירש להם אין ׳כודות הדי נ׳ שאמדו הפילכוס־ס

 להציל וכדי השפל עולם ומאחי הנלנליס סולם נעשה :מאחד היולי חומרי שני
ד האריך זה ניפעות א״י ע א אייי! 1אל' י  דכלא אנהון אינץ ואלץ עילאה י׳
ק ממש הס יכודות שהד' ר׳ל ונרזל ונחטת וכסף זהב :פקין ומטיען עלמין  ט
 זהעיטה והיוצר והבורא המאציל אחד כח בסוד אצילית בשוד למעלה ושרשן

ד ונתגגו וממנו.ילאו  כל כי להורות רח׳חע בסוד אבי׳ע בשד השתלשלות נכו
ר אתדיהן מצד העולמות קט  הוא יצאו אתר מכת ט וינידו יעידו השתלשלות! ו
 שנ טאומריה הסילכופיס מדעת לאפיקי והעשה והיוצר והבורא המאציב
ח׳ו רשויות שצי חיו כח.ית שני לחשי: מינית עפות לידי תיו מביא בזה תונזריס

אבל



 עשירי פרק אב־יע סוד שלישי שער
טל

 הפולמוח כל של האנוס הס השורש כסיד ממש הם יסודות הד' הס אנל
הג נפקי! ומאלץ שאמר צמה דקדק הrול כדסירשנו אצי׳ס בסוד  וכסף ז

 שנכנה יסודות ד' מן משל שמניא לספות המפיין יוכל שלא כאופן ונרזל ונתשת
הי וננראו יצאו שמאלו אמר בפירוש־ שהרי ממנו האדם נוף  נתושת כסף ו

 לספות המפיין יוכל לא כן אם לאלו הדומים אתריס מתכיוח מיני וכל ברזל
 שורש והם קדמונים ממש הם אנל מאר׳מס משל מביא שהוא ולפישש בהן
 מאר׳מס משל מניא שאינו הוא אמת לפרש אדה ימפה שלא וכדי כפילמות לכל

 אנות אינם סכ׳ז אכל העולמות לכל והקדמונים האטת פצמן הם הם שהרי
 הם ר׳ל סלמין דכלא אכהון ואימן שאמר ומה הרוחניים לסולמות וקדמורס

 וסולם הנלנלים סולמות כמו מהם למטה אשר הסולמות לכל והקדמונים האנות
 כפני סולם ונלנל כלנל וכל ת׳ק מהלך הוא וכלנל נלנל כל כארז׳ל הזה השסל
 פילסופים קצת כדסת והמרכבה והאנות השורש כסוי הם בנלנלים ושם סצמו

 הספר ליסוד השורש הוא ריל הספר יסוד מניס הכופכים כלנל שאומרים
שורש הס ר׳ל הרוח יסוד מניסים הננוכים הופכי ונלנלי הכרזל יצא שממני
והוא לומר רוצה האש יכוד מניס חמה וכלכל גחשת יצא ומהה הרוח ליסוד
הוא ^ר׳ל המיס יםוד מניס הלכנה וכלגל הזהב יצא שממנו האש ליסוד שורש
חלוקות לד' שנחלקים רמרככה הס זה ומצד הכסף יצא וממנו המים שורש,
ד׳ ושרשים אנוח ד' שהס  הנכונים כוכני וכדור הכוכבים כדור שהם כדורים נ

 ולד' הכשמייס לסולמות רק אנות שאיצים כאופן לכנה וכדור המה וכדור
 מפני הרוחניים לעול׳מוח אנות אינם אכל, להם ולדוסיס מחכיות ולד' יכודות

ה  שאמר וזהו אחר כפנין ולפרש לסעוח מקום שוס שאץ כאופן כדיוק וכפל חזר ז
ח  וסילאין ותחא דלפילא ושרשין קדמאין איטן אלץ ספר מים רוח אש ח׳

 שנחנלו הראשונים ממש הם ארמ׳ס וראה נוא פירוש קיימין סלייהו וסחאין
 בסוד אחד יסוד שורש נחנלה ספירות ד' מאלו אחת שכפל הפולמות כנץ לצורך
ס  ויצירה כריאה סולמות ר׳ל סליוניס סולמות של שורש והס כדפירשנו אני׳

 דלא סלמין ז׳ל אליהו כמאמר נקראים שהס וגדולתן מסלחן מצד הנסלמיס
 לסולמות שורש והס משם יפויין ראשון פרק ראשון נשפר כמנואר אהנליין

 שהם התחתונים יסודות וד' ומזלות כוככים הנלכליס סולמות שהם התוזתונים
 נקראים והס לחחחוניס וגלויים לתחתונים קרונים שהם ■מצד חחחוניס כקראים
 וזהו הנזכר ̂ פרק הנזכר כשפר כממאר דאתנליץ סלמץ ז׳ל אליהו כמהמר
מיו שדקדק א  פליונים לסולמות ואבות שרשץ ר׳ל ותתא דלסילא שרשץ נ

כסוד כאצילות שהה יהודוח ד' שורש שפל מנואר יותר סוד ודקדק והחהוניס
כאופן קיימין סלייהו ותחאין סילאץ שאמר וזהו הסולמות כל מתקיימים אני״ס
 הגשמיים לפולמית רק אנות אינם יסודות ד' שאלו ולחשוב לספות שת״א

 הס אכל לכד להס ולדומים וברזל נחשת כסף זהב מתכיות וד׳ יסודות‘ולד'
 סוד לנו להורות מחכיוח ד' אלו רק זכר ולא הסוזימות לכל והנות שרשים

ה ס:ין סל ר׳ל אתר ענץ סל ה  שהיסודות המפ״ן יחשונ שלא כאצילות מדדנו
 כסולם שהוא כמו המיורכנ והחשוך והסב המכור ננשמיוסם כאצילות ממש הס

 הרוחניות כדקות הם בשרשן למפלה אכל חיו p שאינו המר לזה ס׳י החהחון
ורוחניותם נהירוחן לסוצם מושנין שאינם סד תכלית כלתי פד וצח וזך דק

וירדו נשתלשלו ופעולתן כחן להתגלות כדי ורק אך השורש בסוד אפילו
 יש שהאצילות פד למשייה ומיצירה ליצירה ומנריאה לכריאה מאצילות המדרעות

 חטיכות וכן הככף סל הז־כ כסשיכוח הכריאה סולם סל ומטלה חשינוח לו
 פשייה סל היצירה וחשיבות הנחושת סל הכסף בחסינות היצירה טל הבריאה
 שהם מדרינוח ד' והשתלשלות ירידת לכד ולא הנרזל סל הנחושת כוזשיכות

ד שיש ורק אך אנייס נולמוס ׳7 כין  מדריגות ד' מאלו ואחד אחד ככל ס
 נסשח כשף זהב מדריכיה ד׳ ירידת יחש סצמה כפני ומדרינה מדריגה ככל

 האש יכוד שורש כי מדריגות ד׳ יניידת יחש נסצמו נאצילוס שתמצא סד כרזל
 שהוא אצילוס חשיכות כשוד הזהב כסוד הוא נחשד גנורה התמזגות מצד שהיא

רה חשד התמזגוח מצד שהוא המים יסוד ושורש הכשף טל הזהב חשינוח  נננו
 הככף השינות שהוא הנריאה כסוד למסה מדריגה שירד הכפף כשיד הוא
ח סוד שהוא הרוח יסוד ושורש הנהושת כל ונין זהב הכד נין המסמצס ח׳

 ושורש הנרזל סל נחושת סשינות שהיא יצירה נחושת בסוד הוא ככף גיורה
 היא כשייה כשוד אחרונה מדריגה ;שהיא מלכות כוד שהוא הפסה יסוד

סולמות ד' אלו ככל הם כן כמו מדריגות ד' אלו כאצילות שיש וכמו הכרז; כשור
ופשייה כפר יסוד שורש שהיא שכאצילוס המדריגה שסוף סד מדריגות ד'

 שננריאה המדריגה לראש הזהב כסוד וראש אצילות היא כאצילות
 חשינות לסרך הככף סשינות בסרך היא נפרכה שכנריאה המדריגה שרחש
שננריאה ומדריגות נפולמוח המדריגות ומשתלשלים יורדים וכן הזהב

וככוד שננריאה סשייה שהיא שבבריאה המדריגה שסוף סד כעצמה
 שראש שביצירה המדריגות לראש הזהב ונסוד אצילות כסוד להיות חזרה ל הכרז

 וכן הזהב חשינות לסרך הכשף חשיבות כפרך היא כסרנה שביצירה המדריגה
 שסוף סד נפצמה שביצירה ומדרינוח נעילמות ■המדריגוח ומשחלשליס ׳■-דיש

ד להיות הזרה הכרזל ובסוד כיצירה פש״ה שהיא שביצירה י המדריגה כו  נ
 שבעשייה המדריכה שראש שבסשייה המדריגות לראש הזהב ובהוד אצילות
כ״ סי  בכצמה בסשייה וגן הזהב חשיסות לסרך הככף חשינוח כפרך היא נ
ק שנסש״ה עשייה סד מדריכות ד' אלו אמצא  בלחי פד ומדריגה מדריגה בכל ו

 מדריגות ד' אלו המצא ומתעשס שיורד וחלק וחלק ונקודה נקודה וכל תכלית
 ולא אצילות כגקידה וכזו החלק כזה לומר אור לירידת ומסמי מצב הין נ־י

מהם ונקודה נקודה ככל כי פש״ה ולא יצירה או יצירה ולא בריאה או בייאה

 מתגלה וזה כזה כתו מתכלה כשזה רק ניניהם הבדל ואין באחדות כלן ימצאו
 בסוד חשוב ויוחד מתסלס יותר הוא למפלה מלמטה טטולה מה וכל כזה כחו

 מתמסס ויוסר מסנלה יותר למטה שיורד מה וכל זהב כסף נחשת נרזל חשיכוס
סף זהב בהוד חשיבוסו  כסוד השרשיס ונשחלשלו ירדו וכ'כ ברזל נחשת י
 נחשת כסף זהכ נטצס ונחנלו יצאו שמהם פד ברזל נחשת כשף זהב חשיטת

 ממש וזה זהכ ממם שזה מזה זה חלוקות מטדנות לד׳ וגתחלקו ממש ברזל
פכ׳ז חלוקות מטרכות לד׳ שנתחלקו והנם נרזל ממש וזה נחושת ממש וזה כסף

 ככף המצא ובנחשת נחשת חמצא ככרזל
 לחכמי ידוס כאשר זהב המצא וככשף

ומכשף כסף יסשו מזהב כי א אצקימ מססלש יומר הכפף וסיד הככף מסיד ממפלס
נחושת ימשו ומזהג מכסף וכן זהב יפשו הנמישח ופוד ממושמ, מסוד חשוג דומי
ומזהב ומכסף וזהב ככף ימשו ומנחושח כמו הניול מסוד וזשוב ויומר ״מפלם יוחד

א ט'הז» ^ ״ t מ o ז ר ר ז ו ״ ״ ־ ; ^ ״ ^ ״'. ' ? ״ י TP' זה כל אשר וזהב כהף נחושת כיש נמצא ואינה
יצאו אחד ומשורש אחד מכח כי ויגיד ״],ftp 1, הנהושת כמו נדנד כיכ איוו

ה ומפני כלן גינוי כ׳כ אינו נמושח וכן מנחושת נסלס נפקץ ומאילין אמר ז
כ סוי ויפו מניזל נעלם יומר והיא כיזל כמו ה׳ רוצה וכ׳רזל ונחו׳שת וכ׳סף ז

האציל שהוא שכאצילוח להיוס כי לומר ־ '’,“-j״”?,“' "י"
נחתמץ שט החותם והוא הסולמות .כל '

 ככף זהב כהוד ארמ׳ט בסוד מדריכות ד' אלו נמצאו ונחותה הסולמות כל
 ככל גמצאיס כן מפני כדפירפגו רחח׳ט בסוד אבי׳ס בסוד ברזל נחושת

 סד כנחתם החותם צורח כי אלו מדריגות ד' מהם ונחתמים שיצאו הסולמות
 שנשתלשלו והגס ברזל נחשת כסף זהב ממש מחכייות ד' ויצאו כ׳ב שנשתלשלו

 אך צד מכל לו ושיויס לו דומים אינם סל״ז כיה הפליון מחותם ונחתמו ויצאו
ך הגדול מהחותם ונתרחקו שירדו כפי ורק ו י  ירדו כן שמן וכרוך הוא נ

 מדריגות ד׳ שהס באופן נאות צורות ד׳ שבוגחקוקים חותה בזה המשל < ונתסנו
והראשונה ממנה נאה יותר והשנייה ממנה נאה יוסר והשלישית נאה ד' שצורה

 ד' שנו החיחס נזה גזחתיס החותם שנידו החותם ונפל מכלו נאה יוחר
ה מונחים טסיה *7 _סל נאות צוהת תחתיו והב׳ זהב של האחד זה גב סל ז

 שבחותם צורוח הד' מנה ברזל של חחחיו והד׳ נחושת של תחתיו והג' כסף של
 אחת ובבת נחתמו אתד שנהותס הנם טסיס ד' אלו טל המקומות בפל נמצאו
 שירדו כפי כי נחחמים נין ההבדל ורק אך החותם צורת כלן קנלו אחד וברנט

ה גן המחוקק מהחוחם הנחתמים ננחרחקו  לחותם הקרונ כל כי צורתה חחמי
 כפי מחודד ויוחר ניכר יוחד חקיקתו רישום כי ניכרח יוחר צורחו פצמו

 כן החותם צורח המקנליס ססיס של החומריים הפניית כפי וכן לחותם קויבסו
 מחפנים יוחר בכסף הנחקקים צורוח מחפביש בודאי ני הנחחמח צורה חתמכה
 מצורות מחסכים יותר בנחושת הנחקקים צורות וכן בזהב הנחקקים מצורות

 הנחקקים מצירות מתפנים וחר’ ננרזל הנחקקים צוחח וכן נכשף הנחקקים
ח פכיית לסי מחסנה אחד כל צורח כי כנחושת מ  בסדר נעצמו המשל הוא ח

 והם נסלמיס שהה בינה חכמה כסר הוא החוקק החוחס נטל כי אכי׳ט למות פ
 שבהם נפצמו החותם והס משם יפוץ שני נסרק הזה נכפר נדפירשנו האומנים
ד שכליית צורה מצוירים  נסלס שהחוחס וכמו הסולמות כל טרת השורש נכו

ה יותר לו מתכנה ואינו מהנחתס מ ק  צורת-החותס דהיינו ממט הציור שקבל ר
 הננין ימי ז׳ ק כמו ננחתה מתנלה אינו החותה מהות דהיינו החותם נוף אכל

ה נצח שלה פנף מם *ולה שהם ר ט ת הוד פלה פנף כם נ  שלה פנף פס חי
 הנדול מההותס יוחד קבלו לא ארמ׳ט ש,׳יש כוד שהה מלכות זוגו וכה יהוד

 בשוד ארמ׳ס כסוד כפולמים כל צורח ציור שורש בשוד שנהגלו נמה רק
פ  לו וקרוניס החוחס אל הראשונים שהם ולהיוח כדפירשנו רחח׳ס כסוד אני׳
 ממט למפלה לך שאין והמזוקק המפוהר הטהור הזהב הסם כסוד הם ואצלו
 ואחר אצילות כשוד הזהב בסוד ארמ׳ס צורות ד׳ נקראים והס אצילוח בשור
ט צותח הד' ציור שקבל השני הסם הוא הנריאת כולה אצילות פולה ארמ׳

 אצילות וחשיטת יתרון כי כפף של סס נקרא והוא והטהור (מהתחותסןהקדום
הוא יצירה פולס הנריאה פילם ואסר הכפף פל הזהב וחפינוח כיהרון טליו
והוא והטהור הקדוש מהחוחם ארמ״ם צורות הד' ציור שקנל השלישי הסם
 סל הזהב וחשיבות כיחרון פליו אצילות והמינוח יתרון כי נהשח טס נקרא

 צורות הד' ציור שקבל הרביעי הטם הוא סשיה פולס יצירה פולס ואחר הצחושת
ט  וחשיבות יהרון כי ברזל של סס נקרא והוא והטהור הקדוש מהחוהה ארמ׳
 מירידה משיה טולה ירד וכן הנרזל טל הזהב וחשינית כיתרון כליו אצילות

 חמרס וגסות כהססנוה יסודותיו ד' שירדו טד ארמ״ט יהודות ד' כהוד לירידה
 ונטסדיס ההווים הזה נפולה שהה הנשמייס יסודות ד' וקלקול׳ סהיחות אל

 וכלם למטה כין למפלה נין כפולמוס ככל כס ארמ׳ס יכודוח שהד׳ למדנו והנה
ה זה ומיוחדים מקושרים ה וזה נז  ואין כלן נחסמו אחד ונרנס אהד ונהוחם נז

 שלישית וזה שנייה וזה מהחוסס ראשונה מדריגה שזה אלא ניניהה הנדל
ד רניפית וזה כו  בההרחקם חס7ר סד כדפירבנו ברזל נחשח כשף זהכ נ

 גשמיים ספר מיה רות אס ממש הנשמות פחיתות אל והטהור הקדוש מהחותג
 וצא שפירשנו כמו מדרינוח ד' עפר מיכ רוח אש ואינון שאמר וזהו יסודיה

 בהוויה ורק אך למסה שהה כמו ח״ו נשמ״ס יכודוח למפלה ארמ״ע ממש שהם
 פילאה רזא אינץ ואלין אמר ולזה השורש בסוד צד מכל פשוטה רוחנית דקה
ח רוח נכורה אש חכד מיס שהה שבאלילות פודות’ ד' בסוד שהן ר׳ל  ספר ח׳

החותם שהה פלמין דכלא אנהץ אינון ואלי! שאמר וזהו הזהב בהוד מלכות
שנו



 עשירי פרק אבי־ע סוד שלישי שער
טל

לו

 סשיה יצירה. נרי:)ה אצילות שהס ולמפה מהן אשר הסולמות גל נחתמו שנו
ד טו הג נ ס עוד מהן אחד וננל נרזל גחשח כסף ז הנ אני׳ ז לי טו  נחשת כסף נ
הנ נסקין ומאלין שאמר ו,זהו ברזל  נשתלשלו כך שכל ר׳ל ברזל נחשת כרף ז
 ממש ברזל נחשת כפף זהב נסצם יצא שמהם פד ברזל נחשת ככף זהב בסוד
 זהב כסוד אבי׳ס בסוד ארמיס יהידות ד' הן הפולמות כל מקור כ׳ למדט הנה
פ של ומקורן והודן נרזל נחשח כסף. לן פנשם הקדושים אותיות ד הן ארמ׳

' ודT ד׳ שבשס ראשון אות י׳ שנקראת הסליונה החכמה שרשו וסוד חסד י
ה ה' המים יסוד שורש סוד די בן ר ט ראשינה ה' שנקראת גבינה שרפו וסוד נ

ת ו' האם יסוד שורש סוד ד' בן שבשה קצוות צא ומתפאר שמסחפף נסוד חי
 הקודמיס בשפריס ביארה כאשר כתר פד השלה הנפלם נדפת שרשו וסוד

ד שורש ו' ש:וא ד' בן בשס שלישית אוח שהוא גפ״הי סוד יחבאר וכאשר ס י

 בטת כלה משה כלת בסוד הסלמנה בחכמה שרשה וסוד מלבות שנייה ה' הרוח
ה ד בסוד אני  משם יפרן שלישי סרק פרצופץ ח סוד שני בשפר כמבואר ל

ס פרן אל ודפת פפם סוב כתת הפרק נשלם והנה הספר יסוד שורש סוד  ארמ׳
קין והתחלחן ומקורן שרסן בסוד אבי׳ס בסוד אצילות בסוד פי  וכלן ואתדותן ו

 והפשיס והיצירה והבריאה שהאצילות באופן כלסירשנו יצאו אחד ומכס אחד כח
 בראס אחד אל כי וTויג וTיפ כדפירשט ואחדוחן והחקשרוחן השתלהלוחן מצד
 הפושה כוא היוצר הוא הבורא הוא המאציל הוא פשנו אחד ואל יצרנו אחד ואל

ק נשלה־ ונזה תהלה דומיה לו אשר סי  לפי.לת וחהלוח הודאות ורוב והשער ה
 ■סם הזה בשפך להכנם זיכה גי ■מפלות בפשר ומתנלה המתפשס העילות כל

 עד ולגשר לפשות יזכפ כן בסלים ויצאט בשלוה ושרשיו בכלליו הרקיו פשרה
א מולם : ארר׳

ש סוד רביעי שער ̂שון פרה נשמה רוח נפ ̂ר

שפע
ם זאדבר  הס' מחבר נפל פירוש .פניניס בשני נ

 בשני הספר כזה שידבר אומר אנדת
 הדמיונים הס ואלה .וישיאל הספירות והס פנינים
 אינס וישראל הספירות שהם פנינים שני אלו פירוש
 ראשון במושכל חושב אדס רק פנינים שני -ממש
 שני דמיון רק אינס באמת אבל פנינים שני שהם

 מה אחד ופצס אחד פנין הס נאמת כי פנינים
 פנינים שני אלו ר׳ל אחת שהם שתים ואזיל שמפרש
הם שאדבר  נשמות כי אחד סנין רק באמת אינה נ

 לספירות בנים והס מספירות נאצלות ישראל של
ס כפנין  דאביה כרפיה וברא אלקיכם לה' אתס נני

ה זו כי שאמי וזה הוא  י;ראל ר׳ל מונחת נז
 ל׳ יצרתי זו פס שנאמר כפנין זו פס שנקראים

 כחיק המונח כגן כספירוח מונחים ר״ל נזה שנחים
ה' ז׳ו סל ונקוד ואמו אביו  ז״ו כי להורות בז

 אחד אתה פנין פל ורמז אחד כמנין י׳ג נגמפריא
 נמפריא יה בז אחיד מי ישראל כסמך ומי אהד ושמך

 הכולל המיוחד כשס שהוא ידו׳ד שם פל ורמז י׳ב
כ שהם ציחפיס י׳ב  שנתבאר כמו ידוד הויות י'

 בשפריס פוד שיתכאר וכמו שנה מאה בן בהקדמת
 השס זה כי המיוחד שס ידוד שם ונקרא נס״ד הבאיה
 ובכל אותיותיו ד' כל נכלל פפירות פשר כל מייחד

 י' בה מיוחדין נ״ב אוחיות ד' מאלו ואות אות
 בשערים יתבאר כאשר אחדותה על להורות ספירות
ד הנאים ס'  מונחת בזה זי כי המחבר רמז זה ועל נ

סשה באחדות מונחיה ישראל אחדות כי לומר רוצה
 נעלמים הם ונריאותן אציליחן וקודם השם מאחדות נתאצלו שנשמותיהן מצד כי
 שהשם נמו זה מצד הווייתו קודם האב בנח כנעלם הגן כמו ונכצמותו גהוכו נו

 כנגד הראשון הדמיון ■ דאנזה כרעיה ברא י ני אחד נשמותיהן ק כמו אחד
 כ;;ד המאמרוה כנגד ופירוש בביאור יותר דבריו המחבר מפרש פתה המאמרוח
 נברא מאמרות בעשרה כאז״ל נרהשיוז שנכןישת ר,אמחת פשר שהס השפירות

 ישראל כנגד מדבר הוא כני וענין נו ידבר שהאינרה אחד ענין זהו השולס
 קטן בר.ככר עברה נחשנון ישראל ני באומרו אחדותן על לשבח כעם יטה;

ש י' הס כפפיריח כמו ר׳ל שוויה הה . עשרה קטן במ.שפר שליה ישראל נן נ

הטעמים אגרת
 הם ואלה .;־ניינים בשני בם ואדבר

.אחת שהן שתים ,הדמיונים
 הראשון הרמיון .מונחת בזה זו כי

 בעבור השני והדמיון המאמרות כנגד
 קטן במספר עשרה כחשבון ישראל
 וקרובים דבקים הם בה כי שווים
 הזה בפסיק ויש הדבקים ואתם והטור

 בראשית ימי שבעה כנגד תיבות ז׳
 בעץ ודבוקים נאחזים התורה ובעבור

 0ב ומסיים בן והפם־קכובחיל החיים
 בשבעה והביונה העשרה בעבור
 הידועים 'שבעה כנגד הנזכרים תיבות

 אמרתי והסוד מחמר מתחיל הבנין כי
 קדושות השלש כי יבנה חסד עולם

 אין נוט־ריקון אחת כאהת חשובות
 מודעת זאת הארין בכל תשובה חכמה

:ד;ית אדם המלמד בעזרת נתחיל בכן

טל
ה“  סניינה לפרש עצש בפגי ששר לייחד הסכמט נ

 ושיימחה והתייחסותה נשמה רוח נפש של
 שהה שתים שליהם לומר נוכל שבאמת פד לאצילות

 בשןד עניינה עקודם בשער שפירשנו והגס אחת
 ט אנח צריכין עדיין עכ׳ז קליפה גוסא חא1ר ל!וחא

 בחוך געש של גלו״ה רק פירשנו לא שם כי למודעי
ה מצפוניה ענייני אבל הניז סחיי  וסודותיה ו

 לנוף וחון הנוף בתוך שהיא ונצחיותיה והשארושה
 בנוף למפה א' בקצה המקושר חבל כמו שהיא עד

ה' חלק כטנין באצילות למפלה מקישר השני וקצה
 ידי ועל שס פירשט לא נחלתו חבל יעקב עמו

 גדול אור לנו יצא ומצפוניה וסודותיה ענייניה ביאיר
 על לומר נוכל שבאמת פד אבי׳ע עילמוח ד' לענין
ע וסוד נשמה רות נפש סוד  אתת שהה שתים אני׳

תיארו לא וצפונותיה וסידוחיה הנפש שענייני ובהיות  ׳
 מאמרים ע׳י אך א' רנל על ובקצרה קל בביאור

כ להבינם לשנל וקשיס חמורים רביש  ביאור נתלק ע׳
 המעיץ יוכל למען לפרקים הנפש סודות שנ״ג׳
 ההוא לפרק המבוארים הפנינים מן בשפלו לכלול
 לפרק הקדמה כמו לו יהיה הראשון שהפרק יאיפן

ק נ' לפרק הקדמה כמו נ׳. ופרק נ'  הפרקים כל ו
 כל שמכלל עד הזה כסדר ילכו השער כוף כד

 נשמה רוח נאש סוד יחבאר הקודמים הפרקים
 ובאמת שתים שהם נראה לכאורה אשר אבי״ע ושוד
 ועתה אחת ש שה שתים נאמר ועליהם אתת הם

הי נתתיל ע׳  ואיח וז׳ל מהימנא רעיא בשפר נ
א־' חורה התרי מארי אהרנין מ  דמלכות משפרא נשמתין ידתין דאינין מדוח '
 לעשר זכי לה וזכי לה דירית מאן דכל שפירין מעשר כלולא דאיהו קדיבא
 נפירודא תשע הוי ׳סודא למלכות ירית ה,׳י דאי תשע ולא פירודא בלא כפירי;

 המצערך פכ׳ל תשע ולא עשר יצירה נכפר אמר פיחדא המן דלית ובנין מינה
 ה' ניד קישיות דקדוק בלי המאמר נפרש להאריך שלא כדי וכנה .לעניינו
 הענין מזה למעלה פירוש הורה פרדי מארי אתר׳נין ואי׳ח כליג׳ העונה
 עולם מצד נשמה להם שיש מעשה אנשי צדיקים יש כ׳ מהימנא רעיא מפרש

אתרים צדיקיש שד שיש משרש ועתה וחציטתן ברשן נל״ הוא ובס הבריאה



ראשה פרק נשמח רוח נפש סוד רביעי שער
שפע

^ י  ׳’ סן מנלולה נמלמס סדונקים ראל1מ ג׳ ר׳ל וקלונים דנוקים הס ה
ם1קר1 הקודמים נטמריה ססירסם סמן ק פניןצלו לה גי סי פמז  טהם מאןילזת נ

ס ולכך י' סן כלוליס ם ו׳א׳ת׳ם והסוד עטר עולה ׳סראל נ קי  לומר ה5רו הדג׳
ס שהם נו שהרמז ר׳ל י' מן כללותס על מרמז אוההת י' סהם  כמלכות דנקי
 . י' מן כלולה ישראל של נםמתן כן נסו 'סן כלולה שמיס שמלכות וכמו שמיס

ס ואהה שהס תיבות ז' הזה נפסוק דש  .היום גלכם ת״ה אלקיכס כ״' הדנקי
ד נ  חסד ספירות ז' והס העולה שכנאו הננין ימי ז' ננד ר׳ל כראשית ימי ז' מ

ה ל ט עז ודנוקיס גאחזיס התורה ונעבור . מלכות יסוד הוד נצח תפארת נ  נ
ריח בזוהר כענין.שנדרש באצילות נדבקים ר׳ל סתיים  בעבור נ׳ לה וזנ׳י לה' ׳'

 וזיווגו ביחודו העהורה בכוונתו התשמיש וקודר התשמיש בשעת עצמו אח שמקדש
 ליחוד נינזודו כוונתו רק נופו להנאות לא דקדושה לסטרא ומכווין זונו בת פה

 נפרדה כמבואר הספה בסוד סהורה נשמה לו שיחאצלו כדי ומלכות תפארת
ס מוני  שקדש אביו קדושת מצד נשמה יורש הוא אז משס ימוין הנשמה נשער י

 ובמעשים במצות לה זני הוא הקדושה הנשמה לו כךכשנשפע ואחר מאצילות פ)מו
 הוא ואז ומצפוניה וסתריה ופרסיה ודקדוקיה בכלליה חולה ובתלמוד טוביה

כי  שבענור רואה הנך . הקדושה הנשמה ממנו תתפרד שלא מעשיו מצד לה זו
ק נדבק הוא סתורה  בסלקיס עוד יתבאר וכאשר האצילות שהוא הת״ם ב

ד הנאיס • בס׳
ס ומס״ס בו׳ מתחיל והפסוק מ׳  הדבקים ואתם פסוק פירוש הע׳שרה נעבור נ

 ואות ו' ואות ה׳יוס כליכם נמ״ס ומסיים הדנקיה ואתם נו' מתתיל
 כלולה אחת ושכל באצילות הנשמה דנקוח על לרמוז טשרה קטון נמכפר עולה «'

 שוה ואחדות דביקות נקיא זה היה לא נשוה שוה פשרה היה לא ואלו מפשרה
 והכוונה . צד מכל נמחדמיס הוא הדביקות כי ופירוד קיצון חיו נזה והיה -בשוה

 ואת׳ם שנפהוק תינות השנפה פירוש הידופים השנפה כנגד תינוח נשבעה
ס קי ס אל׳קיכם כיה הדנ׳  נכורה גדולה ספירות ז' כנגד הם היוס כלכ׳ס חי״

 פירוש כ׳אתת משו״בות קדו׳שות הש׳לש כי . מלכות יסוד הוד נצח תפארת
 ז' שהזכיר כמו ספירות י׳ כל בפירוש הכתוב הזכיר לא למה מחרן המתנר
 ראשונה נו׳ פשרה בכלל נדול בהעלם רק הזכירה ולא חיבות ז' נרמז ספירות

ה ואח׳ה של מ׳  ראשונות נ' ני לזה טפס ונותן פשרה שפולים היוס של אחרונה ונ
 חכמה נכתר הם ספירות י' וכל ההפלם בסוד כאחת חשוניס בינה חכרה בתר

 אחדות אלא אינם יחד הספירות וכל גלוי להם אין ששם ההפלס בסוד ובינה
 ראשונות נ׳ ונין הבנין ימי ז' בין הבדל ואין המחבר שאמר אחת והיינו נמור

 ביארנו נאשר הבנין ימי בז' ומתפשסין ומהנלין נטלמיס הס ראשונות שהג' רכין
 נדול בהפלס הס ראשונות שהנ' ומפני פוד יתבאר וכאשר הקודמים נטסריה

 וזהו היום של המיס ובסוד ואתם ו' של המספר כסוד נהעלס זכרן p ספני
ט אין נוטריקון צחת המחבר שאמר  של ת' חכמה היינו אח׳ת ל9 ח' נחר דה״
ט חשובה אחת' ה״  גמור אחדות הם כ׳ להורות באחת נרמזים וכלה בינה ד

 ראשונות נ' אלו כי ביניהם הפרש ואין באחדותם נכללים הבנין ימי ז' וגס
 הס ז' ואלו הננין ימי בז' ומחגליס מתפשטים אחת הנקראום נינה חכמה כתר

 בנפלם שהוא מה רק אחר דבר הגלוי ואין הנפלם טישס הס נ' ואלו בגלוי
 קראו הנפלמיס ג' ואלו הנפלמיס ראשוטת ג׳ פצמן כן הן הנלויס ז' ואלו

 תפארת זה שמצד הנפלם דפח שהה הנפלמיס ומלכות תפארת הוד הסקובליה
 בהוד קצה אל מקצה מבריח האמצטי קו שהוא פד האצילות כל כוללים ומלכות

כי  שאמר וזהו פרצופין דו נשפר שפירשנו כמו האצילות כל הכוללים ונקיבה ז
 שמקבלת הקבלה בסוד ארן נקראת מלכות ר׳ל מודטת זאת הארז בכל המחבר

ת  הנכלל האצילות וכל הבנין ימי ז' כל שכוללת בסוד זא״ת ונקראת נגולה סת׳
 נזיוונה הנפלם הדפת בסוד פולה כשהיא ת׳יו פד ה׳אלף מן ניחא באלפא

ת פה  נבאר כאשר אשתו חוה את ידע והאדם בסוד הנפלם דטת בהוד נפלה ת׳
 שהס ואמא אבא יחוד בסוד הספירות כל ומזווגיס מיחדיס הה אז ני בסיד
ה סנפה  נבורם גדולה שהם הזרופוח נין ומנריפים וחוה אדם הנקראים ונינ

 מודפת זא׳ת סוד שהוא מלכות שסוד באופן והוד נצח שהה נשוקים וקטפיפיה
 ובכל ומלמטה מלמפלה הספירות כל בכללות ומעוטרת ומכוללת ידיעתה בסוד

איז בכל עליה לומר שנוכל כד הקצוות  זה פנין יתו.אר וכאשר מודפח זאת ה
די בס׳ד הבאים בשפריס לשכל קרוב סוד

טל
 וזהו אצילות מעולם והן הנריאה מפולס למעלה פוד ושרשן נשמתן שגלוי
 רוצת חורה שרי שהם אחרים פוד שיש ר׳ל תורה התרי מארי אחרנין אמרו
 נשמתן שחצינת וסתריה ומצפוניה חורה של בסודות הפוכקין אותן לומר

 נדכריו המט״ן יטעה שלא ונדי נסמוך יתבאר נאשר מזה גבוה ממקום
 ולומדיס הפוסקיה צדיקיס אותן הס פה הנזנריה חורה התרי מארי כי לחשוב
 של פשוטן כפי והמשפטים והדיניה וחוקים ודרשות ואגדות הלכות נפתר׳
 הפוכקיס שאלו הנה ני לומר רוצה מדיות מאירי אמר זה מפני לנד דבריה

 ומכופל כפול שכרן וכו׳ ומשפטיה תקיס ודינין והנדות הלכות בסתרי ולומדים
 הזאת הנשמה למ.כלת זוכיס אינה זה כל כה מאד כד טובה מדה והיא

ה הציפה ■עד אצילות מפולם שהיא יקר מכל היקרה ה מ  וללמוד להתטהק נז
 בכלי להה שזוכים נמו אלקות הוד שהם הספירות כהרי שהם כמדות בסחלי
 הצדיקים לומר רוצה מדות מארי נאמרו שרצה וזה מדות מארי שהם קבלה

הוא ברוך מאצילות נשמתן אצילות נהפירות נהכמה ולומדים לעוסקיה ינפייס

טל
ת שנקראים מ  מד«9 בקו ביס המגה כאומן הסולם בנין ומדדו שגגאו פ׳ש מ

ד נקראים הקבלה בחכמת ולומדים הפוסקיס והצדיקים לו שיש א  מדונג מ
 נאצלו נשמךזן שהרי מספירות למפלה שרים אינם שהרי ספירות שרי נו שרצה

 ולמוד פסק שכל מפני אלא המאציל ממדרינת למסה הנאצל ובודאי מספירות
 מצד הקבלה בחכמת שריס שהם והפגין הקבלה בחכמת הוא אלו חכמים של

 תתגדל החכמה •ומדרינת מפיית ולפי המדות מאצילות שהיא נשמתן אצילות
 דאי׳נון שאמר וזהו מדות מארי נקראים להיות ומדריגחן מפלתן ותחרומס

 ר״ל ספירץ מפשר נלילא דאיסי קדישא דמלכותא מסש״רא נשמיתין ירת׳ין
 מפשר כלולה שהיא הקדושה מלכות ספירת מצד נשמה יורשים צדיקים אותן

ד הוא ופשר עשר הוא אחד בשפר למפלה שפירשנו כמו הקדושות ספירות  ^ו
 השוה באחדות כתות פשר ספירה וככל אחד סצמוח וכלן לפונה שווין שכלן

 נם מאצילוח אצילות שנשמח! אלקיית הקנלה הלומדים הצדיקים נשמות זה שמצד
 שהיא מאחר כי בספירות שהס כתות מפשר פנים מפשר כלולה גשמה אותה
ס ■לה יש אצילות ופצמוח אצילות תלק  מאה בן בהקדמה כמבואר אצילות פנ
 או הכריאה מפולס הנאים נשמות שאר גט שמא לי שהוקשה ומפני שנה

 מנא או ממשרה כלולים כן ,נס נבאר כאשר פשייה מפולס. או יצירה מפולס
 אינה היא גם דשמא מפשר כלולה שהיא מאצילות הנאה בנשמה לומר לן

 תשונה יותר אתת שנשמה והגס לנשמה נשמה בין לחלק לן דמנא מפשר כלולה
 אינה וזאת מפשר כלולה היא זאת ולומר לחלק לנו חיתי מהיכא מחברתה

ה מפני מפשר כלולה מה גמורה בהוכחה מוכיח הוא ז  ה׳וי ד׳אי שאמר נ
 מצד הוא ההוכחה ופיקר וכו' נפ׳ירודא חש׳ס ה׳וי יחי׳דא למלכ׳ות יר׳תי

 לא שהספירות מהספס מפשר כלולה היא פ"כ קדישא ממלכות היא שהנשמה
 תלק לך ואין זו בכפירה יש זו בספירה פיש ומה השוה באחדות והם יפידו

 ופרוד קיצון הוי דאל׳כ פשר בה יתראה שלא וספירה ספירה בכל ונקודה
 גס כי הוכרח ק ומפני אחד הוא ופשר פשר הוא אחד נשפר נדפירשנו

 לא פמהה באהדות ואינה מהספירות נפרד מלכות היה שאלו פשר במלכות
 מהם נפרד מלכות שהיא פטירי כת שהרי ס' כת רק פשר כת לספירות היה
כ א'כ י' כת הם הספירות שהרי אמת אינו וזה  פשירי כס שהוא מליות נס פ'

 פשרדאליכ כח בה שגס הופיח באחדות פמהם שהיא ומאחר נאמדות פמהס
 הוי יחידא למלכות ירתי הוי דאי הזוהר שמוכיח וזהו שוה אתדות זה הוי לא

 מפשר כלולה ואינה יחידה המלכות היה סאלן לומר רוצה נפירודא תשע
ה מוכת היה ספירות שאר נאמדות  פשירי וכת ט' הם ■ספירות ששאר מז

 ומאתר תשע ולא י' יצירה נספר אמר וכבר ופירוד קיצון רהט והוי נפרד
 מפשר נכלל שמלכות נמו ממילא ממלכות חלק .והנשמה מטשר כלולה שמלכות

 וזהו מהכלל נחלק יתראה נכלל שיתראה מה כי מפשר נכללה הגשמה גם
 יורשים הצדיקים היו שאלו ר׳ל יחידא למלכות ירחי הוי דאי הזוהר שאמר

 רוצה אהד כח רק בה שאין נשמה לומר רוצה לנדה ממלכות רק הנשמה
ח לומר  נטכח היה עשר נח שהם ספירות שאר כללות בלי לנדה מלכות נ
 נספר אמר וכבר גפירודא חשט הרי שאמר וזהו ופירוד קיציז ח׳ו מזה

ח נכללה היא גס מאצילות אצילות הנשמה זה. מצד כנה ס' ולא טשר יצירה  מנ
 כי מפשר כלולים אינם טשייה או יצירה או נריאה של נשמה לאפוק׳ פשר
 יצירה או הבריאה מצד שהיא כנשמה אומדים שאט ומה משצמותה תלק אינם

 כי כמשמפו י׳ בה ננלליס שאינם כוונמיט אין מפשר כלולה אינה פטייה או
 ההיא הפעולה תהיה שלא מלמפלה נמשכת נפולס פעולה שוס שתהיה א״א זה

 היה מפשר נכלל שאינו נפולה דנר איזה שהיה כן היה שאלו מפשר נכללה
 הפולמוס כל שהה בנתחה הוא האצילות חותם צורת כת ני וקיצון פירוד ח׳ו
א זה ומפני מהחותס התאימה שקבלו חמיס0ה,נ ה בשום א׳ מ  בשום או בפולס ני

 הנשמה זאת שנאמר והגס ספירות פשר כל בה ;כללים יהיו שלא בפולס פפולכו
 מלמפלה מאצילות באים שאינם כווצתיט אין מעשייה וזאת מיצייה וזאת מבריאה

ר לך ואין מפשר ננללין כלן ולפולס מלמעלה נמשכין הנשמות כל כי ח׳ו  דנ
 דאצילות נשמה בין שיש שאמרנו החלוק ורק אך מפשר צכלל יהיה שלא בפולס,
 אבל מפשר נכללים נשמות שאר כי זה הוא ופשייה ויצירה דנריאה לנשמה
 נקודה לך שאין עליהם שתאמר פד השוה באחדות עשר בה יתראה ולא בהפלה

 שאנחנו כמו מליהס לומר תוכל לא זה פשר בה יתראה שלא אלו בנשמות וחלק
 פד השוס באחדות כתות פשר ממש בה שמתראים דאצילית בנשמה אומרים
 וכן פשר בה ומחראה חוזר פשר מאלו .כת ובכל פשר בה שמתראים שתאמר

 ופשייה ויצירה דבריאה בנשמה אבל תכלית בלתי פד לפשר מפשר הגלגל מוזר
 נעלמים רק באחדות בהה מתראים אינם אבל מפטר כלולים שהם כן אינה
 כמו אצילות מנדר ונתרחקה שנפרדה בריאה שיעור מרך וכפי פשר כחית בהה

ק ונחרתקה צפרדה דבריתה הנשמה כן  ונתרחקה שצפילה יצירה כשיפיר ו
ק יותר ונתרסקה נפרדה דיצירה נשמה כן ■ כמו אצילות מנדר יותר פוד  ו

 כלילא דאצינות נשמה כל שאמר וזהו יותר פור ונתרחקה נפרדה דפשייה נשמה
 לחשוב חפפה שלא וכדי ספירות מפשר ממש כלולה לומר רוצה כפירין מפשל
 השוה באחדות ממש הטירות י׳ בה מתראים ואינם נשמות שאר כמו לנד כלולה

 פירודא בלא פפירין לי' זכי לה וזכי לה דירית מאן דכל ואזיל מפרש לזה
 כתות פשר כל כי פירוד בלא השוה נאהדות כפירות י' אנ ממש זוכה פירוש

ה אתת ספירה בכת שיתראה כת שאותה באופן הבוה באחדות מ ס  יתראה נ
 כפירות פשר כל בכה שיתראו כהות ואותן שבנשמה כפירות עשל כל בלח

 כלן יכח כלן נכח אחת וכת כבצשמה אתת כפירה נכח יתראה שבנשמה
זהו ביניהס והבדל וחלוק פירוד שאין באופן ראשון נשפר כמבואר אחת נכח

שאמר



ראשון פרק נשמה רוח נפש סוד רביעי שער
ל ט

ז ל

 שהס הגס ס1נשמ נשאר גן שאין מה הירודא כלא ספירץ לי' זכי מאמלי
 לה זכי לומר לשוט שכפל ומה השוה כאחדוח אינה זה כל פס מפשר גלולים
ת ד  נשמה מלמסלה לצדיק להשפיש כי לנו להורות וירושה זכייה כלשון לה ר

 אניו מצד הכנתו מצד הראשון דכרייס שני צריך כזאת הפרך יקרת תסוכס
 שצר^ ורניה פריה מצות לקייס זוגו כת סס כשמזווג והזיווג ההולדה כשפת

 כו' תשפיש נשפת פצמו המקדש כאז׳ל מטה לשם קחשה ככוונה לקדש,;פצמו
^ אכיו שנתקדש אתר ט  כפי הקדושה בכוונתו ההיא הפפה מפלה כאשר כ

 קדושת שיפור כפי כי גבוה ממקום קדושה לנשמה זוכה הכוונה קדושת שיעור
 בזוהר כמפורסם למסה מלמפלה קדושה נשמה המשכת תרומה כן סונתו

 רוצה הגוניס לבנים זוכה ז׳ל כאמרס מספור רכו רכים במקומות וכתלמוד
 ירושה נקרא זהו הטניס שיהיו בפנין גבוה ממקום נשמה לבניו שימשיך לומר

ה רבינו משה כוונת זהו מאביו  לו שנשפע אחר כי השני לה וירית באמרו ס׳
 תסתלק שלא כדי הגונים מפשים אל צריך אביו קדושת מצד ההיא הנשמה

שמה ה רבינג משה כוונת וזהו ההיא החשובה הקדושה ממנו,הנ  נאמרו פ׳
ט  תסתלק שלא ההיא הקדושה הנשמה אל במעשיו זוכה הוא פירוש 0ל ח

ה מדברי למדט והנה ממט  בחכמת הלומדים מפשה ואנשי הצדיקים כי מרע׳
 דרשות בתלמוד הפושקין ואותן קדישא ממלכות מאצילות נשמתן אצילות הקבלה
 הבריאה מפולס נשמתן חציבת מפשה ואנשי ומשפפיס דינים חקיס והנדות

ס ללמוד טכל ממילא הפרק בראש כמטאר  במקרא הפוסקים אותן כי כן נ
 מפשה אנשי הם אבל במקרא גס שאינם ואומן מיצירה נשמתן חציבות לבד
 דאצילות הנשמה כי שביניהם וההבדל וההפרש מפשייה נשמתן חציבות לנד

 הנשמה כן שאין מה כדפירשט השוה באחדות י' בה ומחראה י׳ מן נכללה
ם שהיא הנס כי דבדאה  שלא בפולס דבר לך אין שהרי י' מן כלולה p נ

 בה מתראים אינם זה כל סם נחתמו אחד בתותם כלס ני י' מן כלול יהיה
 יתרון וכן י' בה מתראות נשמה כמו נך כל כוללת ואינה השוה באחדות י'

 ממה יותר י' מן הכללות דבריאה בנשמה יתראה כי יצירה פל דבריאה נשמה
 נשמה פל דיצירה נשמה יתרון וכן כוללת יותר והיא דיצירה בנשמה שיתראה
 ההפרש ולהשכיל ולהבין לידס הביאור ולהרחיב בפנין קצת נפמיק והנה דפשייה
 ממראות ובלתי מפשר כללות ובין פשר וממראות מפשר כללות בין והחלוק

 באמת ולמה פשר מתראות בלתי ובין פשר מתראות נין נפקוחא ןמאי פשר
 אנחנו צריכין והנה מתראות בלתי מפשר כוללים יותר מתראות משר יהיו

: הסרק נשלם והנה פצמו בפני פרק לה ונייחד להקדמה

ק ר ה נחדש לא הפרק בזה הנה פ  הדברים חזרת רק איט כי הרנ
שפי שביארט  סם ה' פרק אחד הוא ופשר פשר הוא אחד נ

די ביאור מוספות מזפיר מסס  ההבדל פנין ולהבין לידע מטקשתיט אל להניס נ
 נשמה על דנריאה נשמה יתרון וכן דנריאה נשמה פל דאצילות נשמה דתרון

 שכנר מת ידפת כבר הנה דפשייה נשמה סל דיצירה נשמה יתרון וכן דיצירה
 למפלה עולה אינה המספר שלימות כי הנזכר ובפרק הנזכר נשפר גיארט
 רבוי בשום יתחדש לא י׳ פל יותר המספר שיפלה מה כל כי מספס מעשר.

 כשתעלה תראה הלא ראשון למספר יחזור ולמפלה מפשר כי ראשון מספר פל
פי ס מ נ י׳ב י״א כמו פשר סל יותר ה ד י' ח י׳ז מ׳ז ס׳ו י׳ ם י׳ אלו כל הנה י׳
פי פל הוםפה אינם באמת הוספות ט מה י' פ' ח' ז׳ ו' ה' ד' נ' ב' א' מ

 כשתפלה וכן ראשון מספר של היחידים מספר כפלי שהוא רק ספרת שכנר
 כפל רק איט פשריס מספר כי דבר הוספת לא פשריס פד פשר מן המספר

ק סשי ס וכן פשר פפמיס ג׳ שלשים ו פי נ  סד פולה וכן פשר פטמים ד' אי
מספר בהשלמת כי עשיריות כפלי אלא אינם סכלס י' פפמים י' שהוא מאה
מ' נ' ב' א' שהוא אחד דהייט מראש למטת תחזור פשר מספר וכן עשר סד ו

כ סמאהייות  אחת מאה הייט י' פעמים י' כי מפשר יותר פולים אינם ג'
 עשיריות כפלי דק הוספה כה יהיה לא מאה מספר פוד פליו וכשתוסף
' ויהיה הראשונים  עליו כשתוסיף וכן עשיריות כללי נ' שהס מאה פעמים נ

ס ויהיה הראשונים סשיריות כסלי רק הוספה יהיה לא שלישית מאה יסוד  נ׳
 עשיריותיו כללי נכפל׳ המאהייות מספר יפלה וגן עשיריות כללי ני שהם סאה

 עשיריות כללי פשר שהם עשיריות כללי בכפלי יכפלו רק יתרבו ולא אלף פד
 להוסיף תוכל שלא פד פשיטותיו כללי השלמת נמר ובסוף אלף פספר עד

 מאה פפמיס י' שהס כללות פשר דהייט אחד למספר תחזור כלל שד פליו
 בלתי פד סוף בלתי עד המספר ילך וכן אחת שהיא א׳לף דהייט אלף שהם

 הנזכר הודמטךבשער כבר והנה מפשר יותר יפלה ולא לפשר מפשר מכלית
 ואומה אומה ובכל לשון בכל המספר סדר נאמת למה הפפס הנזכר ונפרק

י' פד א׳ מן במספר מוניס שאנחט כמו שהרי מפשר יותר פילה אינה
יכולים הייט כן כמו הראשוטת המדריגות חזרת הס ולמעלה יי' ומן פדריטת

ק מדריגות פשיים שיהיו באוש; עשרים סד א' מן המספר למשנת עשרים ו
ק' סד המספר לפשות יכולים היינו או הראשונית המדריטת בחזרת ולמעלה

 ופירשט הראשוטת המדרינית בחזרת ולמעלה ק' ומן מדריגות ק' שיהיו באופן
 ואין כתות י' הם שהספירות להיות גי הנזכר ונפרק הנזכר בשער הפפה

 אשר שוה אחדות גמור אחדות רק ושלים חש וקיטן וחילוק ופירוד רבוי בהם
 ופירוד קילין נל' אחדות הגמור באחדות והס כחות י' שהם זה ד5פ

טן יהא שלא כתות י׳ מן בלולה אחת שכל להאמין אנחנו צריכין  נהם ח׳ו קי
ד כלול כח כל וכן הגז' נשפר כדפירשנו ו קיצון יהא שלא כחות י׳ מן עו  ח׳
שט בעצמה אתת בהשירה ‘לי י׳ מן ילט וכן שני פרק הנזכר בשער נדפיי

יט

 הם שהספירות ולהיות מפשר למפלה עולים אינם זה כל וסם תכלית בלתי פד
 וכנט פשירי פרק אבי״ס סוד נשפר כמבואר העולמות כל .נחתמו סבו החותם
י פשי• כללות צורת הנחתם בצורת כן כמו עשר כללות החיתס שבצורת  נ
 כמו כן כמו הנזכר נפרק הנזכר בשפר כמבואר דחותס דומיא הנחתם

 פשר נכללות הפילמוח כל נשפש שמהם הסולמות כל התוחם שהה שהספירות
כ והשפיעו חייבו  נכללום שיהיה ולשין אומה ובכל העולמות בכל המספר נ'
 ספירות עשר סל ויניד rיס לשון ובכל אומה בכל שהמספר באופן פשר

שי הכלולית  בארונה זה כל שניארט וכמו מהשר למעלה פולים ואינם מע
 ונו׳ נכר איק ביתא מאלפא לזה ורמיה אחד הוא ועשר פשר הוא אחד בשפר

ה טורים לג׳ כשתסדר מ

דאכון ניוד אחריש ט ח ז ו ה 1 ד .ג. א

כני כיור כשירייס צ S ע ם נ i ם 1 ל j ו

שליפי טור מאהיייח ץ ף ן 1 ^
ף j ת 1*צ ר ק

 אינם מאות ט' אל שיעלו הנס ביתא שבאלפא המספרים כל כי רואה הנך
 השני וסור א' ראשו! נסור רואה שאתה ^כמו פשיריות וכפל׳ אחדים כסל אלא

 הראשון טור וכן עשיריות כפלי רק שאינו ק' תחתיו השלישי וטור י' תחתיו
 כפלי אלא שאיגס ר' הכ' תחת השלישי וסור כ' הב׳ תחת השני וטור ב׳

 ש׳ הל' תחת שלישי וטור ל' הג' תחת שני וטור ג' ראשון פור וכן עשיריות
 ט׳ תשלו: פד ביתא האלפא כל ילך הזה וככדר עשיריות נפלי אלא שאינם
 נהשליים אלא סוד ולא עשיריות נפלי אלא אינם שכלם כשוטה ן׳ שהיא מאות

 עשיריותיו בכללות אלף למספר ונכנם פשיריותה בכללות מאהייות של המספר
 רוצה לאלף ר״יזר הוא מאלף יותר במספר אין כי גדול היותר המספר י שהוא
 הנם כי להויות במספר אחד שהוא א׳לף היינו אלף כ' אחד למספר לומר

 זה כל ביארנו ובאשר גמור אחד אחדיש אלא אינם כלס טשיריוחץ שנתרבו
 אחדותו על להוחה לקח סיד ונוסף חמישי פרק הנזכר בשפר באיוכה ק גם

 הרי נחות מפשר כלולה ספירה כל כי ידפת כבר הנה המספר מצד יתברך
שיה  י׳ ק גס אתת שנספירס החות י' מאלו כת בל וכן ספירה בכל כתות פ
אחת בספירה כחות מאה שהס נמצא ח׳ו וקיצון רבוי בהס אין שהרי כמות
שהם י' פעמים י' שהם י' מן כלול כת וכל כחות י' מן כלולה הכפירה שהרי
ס אין שהרי י׳ מן כלולה אחת כל כחות מאה אלו וכן כתות מאה עולים ה  נ
 כחות אלף אלו וכן כחות אלף הרי נזה ים שבזה ומה ושלום חס ופירוד קיצון

בחית אלפים פשרת נמצא ח׳ו קיצון בה אין שהרי י' מן כלולה אתת כל
ח ■אלו וכן פי כתות אלפים מאה הס י' מן כלולה אחח כל כחות אלפים ע
 אלף פעמים לאלף יעלה י' מן כלולה אחת כל כחות אלפים מאה אלו וכן

 מוזרים הס שאפשר גדול היותר לרבו׳ הכתות בהגיעם רואה הנך כתות
 אלפי לאלף כשתבפילם כן צה וכן מאחד יותר אינה א' פעמים א' ני לאחדות

 כי אחת רק יהיו לא האלפים פל סוף ובלתי תכלית כלתי עד אלפים אלפי
 היסך וזה יתרבה שלא המספרי האחי נטבע האחד. בכוד יתרכו לא האלפים

 מצד ופירודם וחלוקם נשמיוחם ׳תרנו שיחדנו מה כל הגשמיים כי הנשמיית
 נספרים להיותם ומחלקם ומפרידם צדדיהם מכל אותם המקיף והמקום האויר

ה לגופייס  ,שום נהם ואין אותם מקיף ומקום אויר שאץ ,הרוחניות אבל הרנ
 הוא נספרים שהם מה ורק אך למספי נחלקים שיהיו ורבו׳ ופירוד חילוק
 נסערים כמבואר תכלית בלתי עד לטער מעשר המתייחדים כחותיהס מספר

 תראה הלא יותר אחדית נהם יתראה כתותיהם שיתרבו מה כל סנה הקודמים
 א' סעש א' אמר כאלו דומה והוא מאחת יותר איט אלף פעמים אלף כי

 אלף פעמים אלף אלף וכן יתרבה שלא אתד מספר טנע שהוא כמו א' שהוא
 אצא שאינה א' עעמיס א׳ א' אמר כאלו דונוה והוא מאחת יותר אינם כן נס

 אמר כאלו והוא מאתת יותר אינם כן גם אלף פעמים ■אלף אלף אגף וכן אחת־
שיעלה מה וכל יתרבה לא האחד כי אחת אלא שאינה אחת פעם אחת אחת אחת

 התייחדות על יורה אתת אלף ויוסיף
 הקולמוס לשון בח קצי הענין וזה יותר

א; פה למ״וי אס ב׳ ן הענ ■ להסב p יוחד המשכר יטיימד המככר
 הספירות אחדות סוד הוא זה אשר סה אמ בכודיהמסכר יוחד יח״חד שהמפכר
 ביום מינה נדול כהן שהיה סוד וזהו לחלקי: יההלקי ונוכש ונשני-יוחש עצמזחט

ושתים אחת ואחת אתח אחת בפוריס ®’’והניל
והיה הזאות ז פד וכן וש,ש אחת pp; ו5מ הוא להט כמיוהה המשכר

 מנין עצמה בפני הזאה כל עס מינה ננחי כד לעכר מכשי המחייחדיש ל1ה;ד
ת י' לאחדות על להורות אחח יח־יחדי י,יחר שיכרנו מה כל כ;ה חכניח רו  ספי

ה כדכירשט: הנפוריס ביום השפע להמשיך והתחיל ע׳כהנה׳
 ומקיף הכולל כתר פני הרחמיה מלובן

תי ני אהח ואמר הספירות בל  כתותיו אלפי מאלף שמשפיע אחת נקרא הכ
ליג שבלם חכליס בלתי פד לעשר מפשר המתייחדים  כדאירשנו אהד לאחדות ט

אלף מכחותיה שמשפעת אתת נקראת הנמה בן גש ונן לחכמה משפיע הוא
אלט



שני פרק נשמה רוח נפש סוד רביעי שער
טי

 היא כדסירשע אהד לאחדוה טולים פ:לס חכליא נלת׳ טד אלטיס אלפי
כ פמשפטת אהת נקראת בינת ורן לנינה מספטת  אלפי אלף מכהוהיה ני

 בלתי טד כהות אלפי אלף נופפפת וין לתהד תפליס בלתי פד אלפים
ק לגבורה הפלית ק לנצס וכן לת׳ת ו  בטצם מקילים פילם ליכוד וין להוד ו
 בו׳ קמתפאר קצוות השש נפצמו הוא הוא ת״ת כי תפארת ידי פל הבינה
 אלפי אלף במלכות משפפת נינה וכן )ונהו מלכות פד גינה מן שלו קצוות
 הכפורים ביום מונה גדול שהכהן ושבט אתת סוד וזהו תכלית בלתי פד כתות

 שהיהיף וזהו בינה מן שגת׳ת קצוות ו' ידי פל המקבלת השביטית היא שהמלכות
 קצוות ו׳ ידי ופל קצוות ו' פם בת׳ת משפפת בינה כי ואחת ו׳ השלישי באחת

 שפירשנו ממה הפולה כלל והנה . נחות אלפי אלף במלכות נס משפיט שבתית
 שבהפירה וכת נח בכל יחראה בפשר ומתראוח מפשר כלולות שהספירות מצד

 הכהות שיפלו מה וכל סכלית בלתי פד פוף בלתי פד לפפר מפשר עשיריות
 על יותר מירה ויהיה יותר יתיחדו האלפים בהוד לפשיריות מפשיריות יוחר

 . ינין והמבין הפנין להכביר הדבור כח וצר הלשון יד שקצרה מה האחדות
 מקשת כפירה שכל זיל המקובלים שאמרו מה אצלינו מובן מפירשע מה ופם

 בינה מקפח והכמה הנמה מקיף שהכתר פד ברוחניוהה מחנרחה ונדולה הברתה
 ונצה נצח וה״ה ת״ת מקפת ונמרה גבורה מקפה וגדולה גדולה מקפה ונינה

ד  וגדולת זו הקפה הוספת מנין מה לדעת יש כי מלפות ויסוד יסוד והוד ה
 יובן האלפים בהוד שפירשע מה פס אכל גמור אחדות סכלה אחרי מפלתה

מי כאן שיש אלף פעמים אלף שבמספר כמו כי נכון טל  פעמיה אלף בחינות ר
 על יורה זה כל פס המספר כוף שהוא פד גדול היותר המספר שהוא אלף׳
 אחת פעם אהה אמר כאלו והוא מאחת יותר איט אלף פפס אלף כי אוזת

כ אלף פפמיס. אלף אלף וכן מאחת יותר שאינו  כמו מאחת יותר פולה אינו ג'
 אלף פעמיה מאלף יותר הוא אלף פפמיס אלף אלף ובודאי נכסוך שפירשנו

 זה מצד הנה יתרבה שלא הא' מהפר כסנט מאחת יותר פולים אינם ועכ׳ז
 בחינות רמי יהיו אחת בכפירה כ> חברתה פל יתרון אתת בספירה יהיה

 האלפים בחינות רמי אחרת בספירה שיהיו ממה יותר תכלית בלתי פד האלפים
 ורגוי תכלית בלתי פד האלפים בסוד פולים ששניהם והנם תכלית בלתי פד

 מרמי גדול יותר הוא זו שבספירה תכלית בלתי פד שהס האלסים בתיגוס
 פד ממנה למפה אשר אחרת שבספירה תכלית בלתי שהם האלפים נתינות
 אינם כול: פכ׳ז האחר תכלית נפל מבלתי נדול יותר יהיה תכלית נפל שבלתי
 לכו’ וכן הא' מספר כפנט יתרבו שלא האלפים בסוד מאחת יותר טולים

 ספירת פד מלכות מספירת למדריגה ממדריגה תכלית בלתי אל תכלית מבלתי
 גיניהם מתפשש וסוא כלן וכולל כלן את המקיף ב׳ה א׳ס טד ומכתר נ״ה בתר

 מצד אצלינו מובן זה וכל צדדיהם צדי כל וטל מהם ותוז ובסנימיותס ובתוכם
 בלתי עד ובחינות כתות בכל יהיה בעשר ומתראות מטשר כלולות שסכסירות

 הוא אחד נשפר וכממאר שפירשנו כמו נמור באחדות כלם הם ופכ׳ז תכלית
 תכלית בלתי יהיה איך עלינו יקשה ולא משם יעו״ן אהד הוא יפשר משר
 שאנחנו מה כי קושיא אינה זה האחר תכלית נפל מבלתי גדול יותר אחד

פשיריוחיה נכח ומתראות תכלית נפל בלתי הוא וסטירה כסירה שכל אומרים
שנשתלשלו הנבראים ובערך ממנה שנמטה מה בערך הוא תכלית בלתי סד

 #5יו ואים באחדות וסומד ווחרנה שאינו א׳לף פטמיס א׳לף מספר פסבט גמור
 מאח■ יותר אינם אלף פטמים אלף אלן פעמים כמה שתאמר הנם מאסדותו

ס הבריאה פולה אבל שסירשגו כמו כ שהוא הנ  פולס להיותו אבל מפשר כלול נ'
 מפשב■ כלול שהוא הנם אצילות כאחדות ואינו מאצילות נפרד שהוא הפירוד

כ לי ויש  TD ובח כח גבל פשר מחראים אינם פכ׳ז הרכה פשיריות כללות נ'
 כמו לאחדות שיחזור באופן תכלית בלתי פד ברנוי פשיריותיו מכפר שיפלו
^ סשיריוחיו כללות להחמפם לו נרמה פירודו כי אצילות בעולם שהוא טו  מ

 מגדר שיצא סד הבריאה מטוצם סוד ונשתנה שנפרד יצירה טולס וכן אצילות
 כוולט מכונה שהיא יצירה בנדר ונכנס כבוד בככא מכונה שהיא בריאה

 סוד משיריותיו כללות להתמכס השתנותו נ״כ לו נרמה מסטרון סולמות מלאכים
 יצירה רוחניית נדר מכלל שיצאו כד יותר סוד שנשתנו סשייה עולמות וכן יותר

 סול סשיריותס כללות להחמסט שנויים להם נרמה טשייה גשמיות בנדר ונכנכו
 אצילות אחדות סולמות שהם הספירות לעולמות נתייחסו זה שמצד טד •ותר
 בהקדמת כמבואר אחדות בסוד אלפים אלפי לאלף הפולים פשירות כללוה כוד

 פשידיות כללות כוד הבריאה ולסולמוח משם יסויין הראשון וכשסר שנה מאה בן
 של פשיריום כללית סוד וליצירה המאהיות שוד שהוא אלף פעמים מאה של
 כל ותבין שתדע אחר והנה אלף של סשיריות כללות סוד ולטשייה אלף פטמים י'

כ וחדט תבין שפירשנו מה  שהיא הנשמה כי זה פל זה נשמות מדרינות יתרון ג'
 בכל פשר כללות בחינות בה שיתראה יוכרח ממלמת סלק שהיא מצד מאצילות

 שיתראה מה כי תיו ופירוד קיצון בה יתראה שלא באופן תכלית כלתי כד וכת נח
 וכמבואר הנשמה שהיא ממגי הנחצב נחלק שיתראה הוא האצילות שהיא המחצב נכלל

 עשיריות כללית כתינות נ"כ בה שיש הנם מבריאה שהוא ונשמה הקודמים בשעריה
 היא אכל אצילות פצס אינה להיותה פכ׳ז אצילות אל קורבתה מפני הרבה
בכל סשיריית כללות בה מתראים אינם אצילות פצם מגדר ונפרדה אליה לבוש

שעולים אצילות נפצם שהוא פמו תכלית בלתי עד לפשר מפשר :לופד וכת כת
 שנראה ובמקום ואתדות אלקות מנדר שיצאה מפני האלפיס בסוד לאחדות
 יתראס תכליח בלתי סד אלף פפמיים אלפים אלפי אלף משל דרך דאצילות בנשמה
 ירדה דבריאה נשמה כי אלף פטמים מאה או אלף ספמים אלף דנריאה בנשמה

ק דאצילות מנשמה למטה מדרינות י'  הנאה הנשונה פל דנריאה נשמה יתרון ו
ה כחות כוללת יותר תהיה מיצירה ר ליצירה נשמה וכן יצירה שכוללת ממה סז
: הסרק נשלם והכה פשייה של נשמה שכולית ממס יותר וכחית בתיטת כוללת

J  D " 'S' ד ז׳ל מהזיהר וינש פרשת מ ל  אלין טל אלץ דרנין אינון כלא ת
א נשמה רות נפש נ דרנא ואיתי נקדמיתא נפש דרגא סל ת

 הפילה כי תכלית לם יש עילתה בפרך ממנה שלמפלה מה בפרך אבל ממנה
 ומגבילה ממנה שלמטה הסטירה ר׳ל עלולה כתות כל בידיטתו ומקיף טשיב

לה אין מלכות כן ומפני העילה כת ומשיג מקיף אינו כפלול אבל בידיפת!
האלפים כי יסוד בפרך נבול לה יש אבל הבריאה פולס בפרך ותכלית נבול

 המדריגות יתפלו וכן מלכות של האלפים שכוללים ממה יותר כולליה יסוד של
ם פד ה א׳ תכלית בעל בבלתי גדולה יותר והיא תכלית נטל בלתי אחת שכל ב׳

ד; אין לא׳ א' נין ני גמור באחדות כלם ועכ״ז ממנה שלמטה ממה וחלוק הנ
 לכל הזוהר שקרא מה פל ודעת טפס טוב מזה פוד לט ויצא שפירשח כמו

 בלתי סד כחות כוללת כפירח שכל מצד כי אדם שה פצמה בפני הפירה
 כמה המנהיג כמלך העולמות כל להנהיג כהות ' אחת שבספירה באופן תכלית

 בכל והנהגתם ופרנסתם ומזונם נצרכס ביתו בני המנהיג ונאדה מדריגות
 ולהיות אדם לקראה ראוי כן מפני־' בית לשנת אדם כתפארת כענין פנ״ניהם

ממה תכלית כפל בלתי יותר כתות וכוללות גדולות יותר אחת כפירה שכחות
אחר תכלית נעל מבלתי גדול יותר אחד תכלית נטל שבלתי עד הבדחן שכוללת

תיון להורות מדריגותס הזוהר תיאר זה מפגי באדם מדריגה פל מדריגה י
והיא בתיקונים נאמרו דפשייה ונאדה דיצירה ובאדם דבריאה ובאדם דאצילות

ע סוד נשער שפירשנו מאמר, אוהו  אדם דאיהו כמו וז׳ל ז' פרק אני׳
תר נדיוקנא דפשייה אדם דיצירה חדה דבריאה  איהו הכי נינה הכמה דנ
 בג' תיארם כי בפירוש לך הרי ושכינתא וצדיק דאמצפיהא דפמידא בדיוקנא
 שלא ומה חברתה פל אחת מדריגה יתרון פל להורות אדם מיני מדריגות

 פל וזפת פעם בטי: פירשנו כבר דאצ״ות אדם שהיא רניפית מדריגה הזניר
 פנ״ז מדריגות מיני בכמה שתיארם והגש . הנזכר נפרק הנזכר בשפר זה
 הניכר בפרק הנזכר בשפר כמבואר נמור אחדות חס כנס המדריגות כ;

 להורות דאצילות אדם איהו כלהו דנספירין המאמר שמסיים חה משם יעויין
ס באחדות 1מ;קור לו וכר.;ך אצלי הם כלס כי אחדותם פל ה א׳  כמבואר נ׳

ל: דוקא ומוכת מוכרת זה כל והנה . הקודטיה נשפריס פו  שהוא מצד האצילות נ
 מה האצילות אחדות ומצד השוה האחדות ומצד בפשר ומהראה מפשר כלול

 כללות שיהיה מזה ומיכרה מוכח הקידמים נשעריס כמבואר בזה שיתראה
לאחדות שלים כלה זה כל ועם תכלית בלתי עד פשר פד מעשי בהם הכשר

 דסלקא דרגא נשמה פלה וקיימא נפשא טל דשרייא לבתר רוח כדקאטרן תתאה
ע נהר מהוא נפש לקבלה דק״מא דוד נפש דא נפש ואוקמוה כלא פל  7ד

ח דא רוח ונפיק  רוה הוא ודא ברוח אלא לנפש קיומא ולית פלה דקיימא מ
מן ומהכא ומיא אשא בין דשריא  ■W אחרא דרצא נקיומא קימא רוח נפש האי א
ח נפש דהא נשמה דאיהו מילאה ע אתןן מתמן זרו נטש נמלא כדין דוה נפיל ו

וכלא ננפטה אתקרב ורוח ברוח אתקרב נפש נדא דא ואתקרינו תד ובלא
; פכ״ל חד

הלקיס לג' נחלקה אדה צורת כי לדפת אחה צריך המאמר זה להבין הנה
כס החיוני הנח שהוא בנגד היא הנפש חלק נשמה רוח נפש והם

 שיפודי המאכל המחזיק וכח סאנריה לכל ההזנה המושך הזןוכח כח שני הסבפי
 והראות הכמיהה ־הוא המרניש וכח בדומה המוליד וכח המגדל וכס לו הראוי

 שהוא בלב הוא הרוח תלק הטבעי ננטש פחות אלו כל והמישוש והריח והספם
 רצוט לסי פמו אה המנהיג כמלך רצונו לפי כהותיו כל המנהיג והוא הרצון
ס וכמלך  לחם ומזוט סרנםתו אחד לכל לחת וסבדיו ומשרתיו שריו את המכונ

 הכתות לכל מסרנם שבלב חיים הרות ק כמו מדרגתו לסי אהד לכל כראוי קקו
 היא הנשמה חלק לו הראוי כפי ואחד אחד לכל האברים לכל ומכצכל תן

 קודם ר הדט הנה זה ולהנינך נכלן המולכת השכלית המהשנה והיא במוח
שבמוח במחשבה פולה לפשוחו גירצה דבר איזה לפשות שבלב הרצון שירצה

יתלבש אז לפשות מה שבמוח במחשבה שהכניס ואחר לפשות מה שמחשב
 ומפני הרוח שהוא הלב רצון פ׳י מחשבתו וגומר שבלב ניצון שבמוח המחשבה

 שסה אשר אל כפנין רצון פירושו רוח כ׳ רוו שבלב הכת זה נקרא הטפה זה
 שבבגד מנפש שמתפשפים גכתותיו מתלבש שבלב והרוח ילכו שמה ללכת הרוח

 המוח שהכניס יצוט בפי המוח במהשבח שפיתה הפשלה וגומר ידם טל ופוש^
 . ו הלב שהוא מרוח מקפל הנפש גמור באחדות מתאחדים שכלם נמצא במחבתו

 ובם׳ שבמוח המחשבה הסכמת כסי אלא פושה אינו והרצון הרצון שהוא
ס סוד בשפר באריכות זה כל ביארט נאשר פועלים הם שבמוח ההשכמה  אני׳

פליוניה צנהעפירות נשתלשלו כחוא שלשה אלו כי תדס הנה זה שתנין אחר והנה
הנשמה כי

 ס״ת וכן מתפארת אצולה והרות תבינם שדי נשמת וסימנך מנינם אצילה שימוח
ק ממלכות אצולה והנפש לנשמה ומסן כסא שהרוח כמו לגינה ומכו! כסא  ו

ת ומכון כפא מלכות כ לרות ומכון כסא שהנפש כמו לת׳  וכתה הקדמה פ'
 אי׳לץ דרגין׳ איט׳ן כ״לא תלמ׳ידי פלינו המונה ה' כיד המאמר בביאור נבוא
 יותא׳ בן שמעון רבי פירוש .דרנא מ׳ל דר׳גא נש'מה רו׳ח נפ״ש אי׳נין ע״ל

 טליונה במדריגה אחת שכל מדריגות ג' הם שלנשמה עניינה כי לתלמידיו אמר
ת ממדריגה יותר תי ק מאלו למפלה■ אלו לומר רוצה אלין פל אלין שאמר וזהו א  ו
גשעס ממנו למעלה מדריגה רוח אחת מדריגה היא שהנפש נשמה רוח נפש

מדריגה



ש סוד רביעי שער שלישי פרק נשמה רוח נפ
טל

לח

ס ואזיל מפרש ולזה • סמנו לממלה מוד מדמעה ה׳ נ׳קדמייזא גס׳ אי׳  דירנא י
ה והיא הנפש מדריגה היא המאשונה המדריגה פירוש כד״קאמרן &סא'ה מינ  מז
 נפ״שא של דשרי׳א לכת׳ר רוח למפלה שאמרנו כמו מדריגוה שנג' ־מחהונה
 של ששורה הרוח מדריגס היא הראשונה המדריגה אחר פירוש ש׳לה גקיי׳סא

ש פ  כפי אוחה ומנהיג כנפש שמתלנשח פד במדריגה מהנפש למשלה והיא מ
א נ״שמה ונה5ר רג  ?שלישיה המדריגה היא הנשמה פירוש נ״לא של דפ׳לקא ד׳
 שהוא שהרוח באופן המדריגות מכל למשלה ששולה הקדושה המחשנה כיא8

כי שוס לפשול רצונו מתשורר אינו סרנון  למשות המחשבה שתפכיה אחד דק ד
 שהה הנפש ס׳י לפשול הרצון שהוא כרוח מחלנשח המחשבה שאז דבר אהה

 לקנ״לא דקיי׳מא ד׳וד נפ״ש ד״א נ״פש ואוקמוה .המחשבה הסכמת כפי הנחות
ק דנ׳גיד נ׳הר מה׳הוא כיסש  לשרו כי מלכות ספידח נקראת נפש פירוש וגפי׳

 נקראת מת׳ת למשלה מדריגה סוד שהיא בינה מדריגת ולשע תפארת מדריגת
 מרכבה היא מלכות שספירת p ליודעי כידוס דוד נפש שאמר תהו נפש מלסת

 ספירת של ושנינה אליה מרכבה היה והוא ממנה נאצלה שנפשו הממ״ה ללוד
 נהר שנקראת מנינה לומר רוצה נהר מאנתו נפש לקבל תמיד שסומדת מלטת
 ויוצאת נמשכת שפמה הפסק בלי ותמיד לסולם פוסקת אינה שהשפעתה ספני

 באופן ויוצא נמשו הוא לשולס כי ונסיק דנגיד נהר שאמי וזהו למלכות סמנה
 לקבלא דקיימא שאמר וזהו מנינה נפשות מקבלת מלכות השסק בלי ותדיר Tמnש

 באופן הפסק בלי Tותס תדיר נפשות לקבל וקיימת סומדת היא לסולם כי נפש
 לנפ׳ש קיי׳מא ולי׳ת ש״לה דקיי׳מא רו׳ח ד־א רוח .במלכות הס שהנפשות

 קיוס ואין נפש הנקראת מלכות פל ששומר המדריגה הוא רוח פירוש בר׳וח אל־א
 שהס אדה לנפש קיום שאין כמו התפארת שהוא הרוח ע׳י לא אה למלכות
 החיים מפתחות ו7שנ שבלכ חים מרוח אלא שכככד מנפש המחפששיס כתוחיו
 כי לבך נציר משמי מכל כפנין רצוט בהשפסת ואבריו גידיו כחותיו כל להחיות

ת שהוא רוח כן כמו חיים מוצאות ממגו  נפש שנקראת מלכות בהשפשחו מחיה ח׳
 שפירשתי הרוח וזה לומר רוצה ומי״א א״שא נ״ין ד׳שריא לו׳תא הי׳א ול׳א

 כנקראת חכד ספירת ונין אש שנקראת גבורה ספירת נין ששוינד תפארת הוא לך,
כ שומד האדם בנוף הנה שהוא שהרות כמו מים  שהוא הכבד בין גופו באמצש נ'
 ליחה וקרירות משקין מלאה הריאה ונין הסכמי אש חוס וחמימות דם מלא

אי את׳זן ומהכא הסכשי מימי קרירות לבנה  מקבלת מת״ת פירוש נ׳פש ה׳
 דא׳יהו ע׳ילאה אח׳רא דר׳נא בק׳יומא קי׳מא רו׳ח . ממט וניזונת מזונה פלטת
הא׳ נ׳־פמה ת דהייט רוח ר׳ל נ׳ששא ד׳  במדריגה תלוי הוא וחיותו קיומו ת׳
 היא מדריגה ואותה שלישית מדריגה והיא יותר למפלה שוד שהוא אסרת
 נפ׳יל ו׳כד את׳זן מ׳תמן ור״וח , נפש הנקראת מלכות של נשמתה שהיא ניבה

ה ר׳ל משם מזונו מקבל תפארת דהייט רוח פירוש נפ׳ש נ׳טלא ו^ותכ׳דין  מיינ
ת מקבל וכאשר  שהיא הנשמה שהיא מהמחשבה הרצון שהוא הרוח שהוא ת׳
 אז לששוה ברצון ונתלנש הקדושה במחשבה דנר איזה לסשות שהסכים הנינה

t o טן  ונשלמת נגמרת ממלכות דהיינו מהנפש מתנלות והכתות בנפש מתלבש כי
מי דהיינו הפעולה  שמתשורר תפארת הרוח רצון ש׳י הנינה מחשבת ונשלם שננ

ד וכ׳לא .מלכות שהיא מהנפש היוצאים כחיתיו ע׳י ופועל לסשול רנוט  ר׳ל ח׳
בוי שיש ח׳ו לתשוב חששה שלא ר י דנ  רק כי אינו מדריטת נ' שהם מאחר נ
 שהיא המחשבה באהדות נשלמים הס מדריגות ג' אלו כל נ׳ גמור אחדות סכל

 שזה פד נחוהיה והרנלות התפשסור הוא מדריגות לג' ומה.שגתרלקה הנשמה
ח וזה רות נקרא הכת.  קילה נשמה של והרגלותה והתפשסותה נפש נקרא הנ
איי וזהו הנשמה מקור מאחדות יוצאים כלס נאמת אכל שמות אלו  ואת׳קרינו ש
רנ נפ׳ש נר׳א דא  כי פירוש הד וכ׳לו) ננ׳שמה את״קרנ ורו״ח כריות אתק׳

 להרנלות א׳א אורי. נודל מצד הגשמה שהיא המחשנה השלם נודל מצד
 לההגלית ולהרפשש המחשבה מהשלמת לצאת שצריכה לא אס פצמה ש׳י פעולותיה

 ומרגלית המחשבה מהעלמת ויוצאת בתחלה מתפשסת זה ומפני מדריגות בג'
ת ד7פנ  ברוח גם שפד״ן ומפני מהמחשבה נגלה יותר שהוא הרצון שהוא היו

 מגדר צאת י כן מפני כמחשנתה שהככימה הנשמה מחשכת נטלה הרטן .שהוא
 וירגלו יצאו שמיני באופן הנפש גדר בגלוי יותר שוד ולהתגלות להתפשט הרצון

 הנפש כרית מששה פעולות ש׳י לפשות והסכימה שחשכה ומחשבותיה כסותיה
 מלכות נפש כי יהד ומיוחדיה מקורביה נשמה לוח נפש מדריטח ג' שאלו כאופן

ת ביות ונתקשרת סתקרנת  והרות שביארנו כמו הנפש נחהשסת מרוח כי ת׳
ה המחשנה שהיא לנשמה סלזקרנ טגינ היי ח נחפששת שממנה ד  הרוה שהוא רי

 בסוד נשלמים הם בגבינה רק ניניהם הנדל ואין גמור אחדות הוא והכל
 ובהתגלותן אהדוהן כשלמה מצד ומחשבה נשמה נקראים וכלם המחשבה

 מז? לידנו הנה ומלכות ת׳ת דהיינו נפש רוח ר׳ל שמות קבלו ופתפשסותן
ת והרוח מנינה נשתלשלה הנשמה כי סמאמר  נ' שרה ממלכוה והנפש מת׳

ה' וז׳ל בתיקונים משמש וכן עדריגית ר ש אדה נשמת נ פ נ י  אצילות ואינון רוח נ׳
 דאימא אצילות אדם נשמת כפירין שית דכליל דאמצשיתא ועמודא דשדנתא

ר כי אמר כפירוש הרי עילאה  שהיא משכינה נאצל׳ שהם רוח נפש טסריקון נ׳
 נאצלה והנשמה קציות בו' שמהפאר תפארת שהוא דאמצשיתא ומשמודא מלכות
 כפרק שפירשט למאמר עצומה קושיא ומכאן מילאה אימא שנקראת סבינה
 דמלדת מפשרא נשמהא ירתין דאיטן מדות מארי אתרנין ואית שאמר ראשון
 הזוהר ובמאמר ממ;כוח שהנשמה דמשמש כפירין מפשר כלילא דאיהי קדישא
ס שני שבאלו קשה וסוד . מגינה שהנשמות משמע חיקונין ומאמר דרנש רי  מאי

 מחלק ואינו מספירות נאצלו הנשמות שכל אמר דתיקונין ומאמר דויגש מאמר
אצילה נפש מדריגת שהיא שכנשמה התחתונה והמדריגה לנשמה נשמה גין

 מ10נש חלוקי הסה פוד שיש סשמע ראשץ בסרק שפירשנו ובמאמר ממלכות
 של העליונה והמדרגה פשייה מצד וכן יצירה מצד וכן הבריאה מצד שהס
 הקודם נפרק שפייסנו מה סם אבל רשנ׳י דברי הם וכלם מלכות היא נשמה

 אתם כל כלולות שהספירות להיות כי והוא מיושב הכל הקודמים ובשמריס
 כתד הם בה שמתראים ספירה שככל כללות והפשר טשי כה מתראות מעשר
ה גדולה כינה חכמה ר ט  מזס לנו יצא הנה מלכות יסוד הוד נצח תפארת נ

 ס' כ' כה ימצא שנאצילות תחתונה מדריגה שהיא מלכות כפירת אפילו כי
 סצנלס כפני וכתינה כחינה שככל אלא שיד ולא מ' י' ה׳ נ' ת' נ' ג' ב'

ד יריצא שכמלכות ט ס י ה נ ת ג נ ב ח כ ה  שבמלכוס כתר בבחינת שתאמר ב
 ששל בה ימצאו שבמלכות חכמה בנתינת וכן כחננגתנהיס כתות פשר. בה ימצאו
 ימצאו שבמלכות מלכות שנתינת סד שבמלכות הבחינות כל וכן כחבצצתנהים כתות

ס ה:  ותכליס כוף בלתי סד לשפר מסשר ילכו וכן כחיננתנהיס כתות פשר כן. ב
 כסז הגמור לאחדות שישוט פד יתיחדו יוסר כחותיהס מספר שיעלו ויותר

 אלמ רק אינם ותכלית סוף בלתי סד אלפים אלפי אלף מהנוםפר שהוכחנו
 שולמו® כל להנהיג תכלית כלתי סד כתות לה יש לבדה מלכות זה מצד' אשד

 שולמו® להנהיג אלם נקראת היא לזה אשד ובהשפעתו הוא ברוך מאצילה ברצין
 אדגז נקרא שבינה וכמו אדם נקרא שת׳ת כמו ביס לשכת אדם כתפארת
 לן׳ ב' נ' כ' ח׳ כ' מדריטת י' לו יש הבריאה פולס וכן הקודם בפרק כמבואר

כ ס י׳ ה' נ'  הספיח® אל קירבחה מצד כחנננתנהיס כתות מהרבה כלולים ג'
כ שנקראת שד אצילות לבוש שהיא  אבל שתחתיה הסולמות להנהיג אדם נ׳
 וחלק וחלק ובוזינה בחינה בכל בה מתראה ואינה הפירוד שולם שהיא מצד

 אק השתנותה שמצד מאצילות קצת נשתנה היא כי באצילות שמתראה כנ;ו משר
ו׳ כללותה שולה רנ  נקרא® השפם לזה אשר תכלית בלתי פד לסשר מששר נ

 מנדד שיצא והשתנית התחדשות שנין שהוא יברא בריאה אם מלשין שהיא בריאה
ס סוד בשפר כמבואר לאצילות ולבוש ושמש כסא ונעשה אצילות  ממס ישוין אני׳

כ שהיא הנם זה מצד הנה  ממדריב® נדולה ירידה ירדה שכ׳ז אדם נקראת ג׳
 אדזס הנקראת שבמלכות התחתונה המדריגה כי אדם הנקראת מלכות כפירת

מ אדם הנקראת כננריאה ראשונה למדריגה, ראש היא  שמחסיל המספר כמו ד'
 הא״ מן שמתחילין אחדים סוף היא שהוא י ט ח ז ו ה ד נ כ א כזה י׳ שד א' מן

ב י״א כזה אחריו הבא למספר ראש והיא ג י׳ ד י׳ ׳  .0נמ ששרים פד כלס וכן '
 P כמו אחריה הנאים המדריגות כל וכוללת ראם ונפשה כוף נששה שהי'

 הבמלט® המדרינת וסוף שנבריאה המדריגה ראש היא שבמלכות המדריגה סוף
 טלל יצירה שולם וכן כחננגתנהים שהם שננייאה מדריגות הי' כל כוללת

כ  6וכם לכוש להיותו שכ״ז אכל פשר כללות ברבו׳ רחנננתנהיה מדריגות י׳ ג'
ה שמצד סד הבריאה לשולם ושמש  מבריא® ונשתנה דיצירה אדם נקרא ז
א להיות קי קי יצירה נ  בריא® רמו גרנוי כ׳כ פשיריותיו אין הנזכר בשפר כמנו
 דכריאס חשימת־אדס כן כמו שבבריאה אדם של שבמלכות אדם חםייוה ובשרך

כ כולל ססייה שילה וכן דיצירה אדם של  ברנף כחב״ננתגהיס מדריגות י' ג'
 Of שמצד שד יצירה לסילס לשמש וכסא לבוש להיותו פכיז אבל פשר כללות
 הנזכר כששר כמבואר עשייה נקרא להיות מיצירה ונשהנה דששיה אדם נקרא

 יציר® סל דנריאה אדם חשיבות ונערך יצירה כמו ברבו׳ כ'כ סשיריוהיו אין
 שפירשס וממה מזה לט יצא הנה דפשיה אדם אדם.דיצירהסל חשיבות כן כמי

 P הבריאה בפולס בין אצילות בפולס בין הפולמוס בכל כי הקודמים נפפרים
 וככל כתבנגחנהיס הכולל אדם בחינת בה המצא שביה כפולה בין יצירה בפולס
 כללו® נרבוי יותר כחנצגתנתיס אדם ברינת שולמית ד׳ מאלו ושולם כולם

 אצילו® מדרינת סוף שהיא .מלכות שאפילו סד ממנה שלמטה נוכילה עםיריותיו
ע® וטתה תכלית כלתי סד כחבנגתנהיס אדם בחינת עשיריות רבוי כללות כוללת

 הנשמת! השפר מזה ראשון כמאסי למפלה שפרשנו מה כי קושייתנו יתיישב זה
 פ6המתפש הנשמה פירושו יהיה קדישא ממלכות הם הקדושה בקילה הכוכקים

« אדם נתינת שתמצא שפירשנו פחה כי כמלכות והכל בנכש ורות נרות ט  ה
 שגמלס® מבינה ריל ממלכות שהיא הנשמה פירושו יהיה במלכות כחיננחנהיה

 והרז® שהנשמה והנפש שצמלכות מרפארח כה מתלבשת -הנשמה והרוח
 הצדיקים שפירשנו מה וכן במלכות והכל שבמלכות ממלכות בה מהלבשים
 הנריאס משילה נשמתן ומשססיס ודינים ותקים והנדות הלכות בכתרי השוכקים

כ פירושו יהיה  הנשס® פירושו ויהיה בנפש ורוח ברות המתששסת נשמה נ'
 פולס בכל כי שבבריאה ממלכות ונפש שבבריאה מת״ת הרוח -יבריאה מנינה
 נשמסן במקרא הפיכקים שפירשט מה וכן כ׳חבצגה׳גהים בחינת א5יר, ועולה

ה הנשמה זה בתופן כן צם מיצירה ש שליצירה מתיח והרוח שביצירה מנינ נ  ו
כ מעשייה נשמתן מששים כשלי שפירשנו מה וכן שביצירה ממלכות  Of כדיך ג׳

ה נשמה  לסי הכל שנששיה ממלכית נפש שכפשיה מחית רוח שנששיה מיינ
 במאסר אמר שהר' פליט קושיא ואין • שלומדים התורה ולשי כטשיה המעשיה

 מתוך דמשמש מבינה ונשמה ותפארת ממלכות אצילוחן והרוח שהנפש ההיקונים
 אצילות איטן רוח נפש אמר כפירוש שהיי ממש כפירות נ' מן בנאצלו המאמר

 דאימא אצילות אדם נשמת שפירין שית. דכליל דאמ.צשיתא ופמודא דשכינחא
 אחל שהיא נינה היינו שילאה אימא ני אחר נשנץ לפרש א׳א שזה שילאה
 אחר כי קושיא אינה p נם זה שלישית מדרינה שלישית כפירה חכמה כפירה

ס שהספירות וכו' ישחים אחת ואחת אחת אחת במנין למפלה שפירשנו  ה
ה דהיינו לג'חלקים נחלקים  כשש המתפאר בתפארת המתפשפת שהנשמה נינ

 שהנשמס ריח נקרא ותית נשמה נקראת בינה זו שננחינה בו ומשפעת קצוות
קצוות ו' ידי של במלכות משפעת בינה ונם לפיל כמטאר כרות מתלבש

תפארת



שלישי פרק נשמה רוח נפש סור רביעי שער
טל

ע הנפש מדריגת ר\א מלכות הf ד5שמ לפיל כמנואר תפארת פ  תפארת רוח נ
 גינה כי מזה לנו יצא הנה הרוח ידי פל ננסש מחלנטת שהנשמה נינה נשמת1

ח גפרכה נקרא ות׳ת נשמה נקראת  הנה נפש הרוח בפרך נקראת ומלכות יו
 שמצד אומריס שאנחט כמו כי הכל יתורץ למפלה שפרשנו מה ושה זה פה

 ולימוד כמפשה פוד יתגבר ואם ׳ שביצירה לנשמה זוכה ולימודו האדם מפשה
אה לנשמה חכה  ממלכות לנשמה יזכה ולימוד במפשה פוד יתנכר ואס שנניי

 שוד כשיתגבר אומריה אנחנו כן כמו למפלת שפיישט כמו מאצילות קדישא
 להפמיק השובים מפשיו ומצד אביו ירושת מצד זוכה ויהיה ולימודו במפשיו
 לת־ת מרכבה שהיה השלום שליו רבינו כמשה ויותר יותר הקבלה בחכמת
 הנה נינת ששרי למ׳ש נשמתו מדריגת שפלה פד הנפלם פולס שהוא הנפלם

 ורוחו מבינת נשמה לו שיהיה ולימודו נמפשיו להתנבר האדם יוכל זה פצד
 בבינה והכל רוח ונפש נשמה לו יהיה פוד כשיתגבר וכן ממלכות ונפשו סתית
ת ורוח שנבינה מבינה נשמת דהיינו  כי שבבינה ממלכות ונפש שנבינה מת׳

 ורוח נשמה בחינת רבוי וספירה ספירה בכל יש ביה אחדותם מצד באצילות
 כשוד לבא לפתיד נזכה הגדולה הטדרינה ולזאת .כדפירשנו תכלית בלתי פד ונפש

 . שלום רב פל ומקורן בשרשן יתפננו והפנפים לבינה הכל שישוב התשובה
 כח ובקש אברהם בא הבהיר בספר שנדרש מה כן גם נתיישב זה דרך ופל

שנא' חסד מדתו ולקח זכה בה רצה ולא זו יקרה אבן לו ונתנה לו ליתנת
בת רצה ולא זו מדה לו ונתנה לו ליחנה כח ובקש יצחק נא לאברהם ססד
חד יפקב וישיש שנאמר פחד דהייט הגבורה גמדת ונטל זכה פ  יצחק אביו נ

 להיות אברהם ח׳ו רצה שלא לומר שייך איך ותמוה גדולת קושיא היא וטדאי
ואיך וחש חלילה יצחק וכן וחש חלילה יקרה אבן הנקראת ממלכות פרכבה

חסד מדתו ולקח זכה שאמר הלשון קשה וסוד בה רצו שלא ח־ו לומר שייך
 בחשד לא אינם הנשמות שהרי קשה ופוד חסד כמדח לקח ואיך זכה איך
 הנשמות שהרי תפארת גבורה לנחלה מרכבה האבות היו ואיך ננבורה ולא

 זכה אברהם כי הכל יתיישב דרכינו לפי אבל ומלכות תפארת מכינה באים
 כפנין יצחק ג־כ וכן במלכות והכל מלכות משפירת נשמה רוח בנפש נתחלה

 ממלכות נפש שבמלכות מת׳ת רוח שבמלכות מבינה נשמה למפלת שפירשנו
 דמשמס לו ונת׳נה לו ליח״נה כ״ח וב׳קש אב׳רהם ב׳א שאמר וזהו שבמלכות

 יותר פוד נשמתו הגביר כך ואחר ממלכות בתחלה שקבל לו שנתנה מת שקבל
 שזכה באופן מלכות דרך שבחסד ונפש ורוח מנשמה שפע להמשיך לזטת
 יצחק וכן • שבחסד ממלכות ונפשו שבחסד מת׳ת ורוחו שבחסד מנינה נשמתו

 ונפשו שבגבורה מת־ת ורוחו טנננורה מביני: נשמתו במפשיו והגביר יכה
סד מד׳תו ונ׳פל ז׳כה כ״ת רצ״ת ול׳א שאמר וזהו שבגבורה פמלנות  ר׳ל ח׳

 למלכות מרככת פתה שהוא כמו כמפשיו אחת במדריגה פומד להיות רצת שלא
 פוד במעשיו לזכות שלימות יותר לקנות רצה כי יותר שלימות קנל לבלתי
 מחסד השפע להמשיך שזכה סד גנות ממקוס למלכות שפס להמשיך •ותר
ת והיה כנ  ורוח הנשמה מרוחניות עליו להשפיע משורר שהיה נמה לשכינה מי

 שלא רק כן אינו ח׳ו כמלכות רצה שלא לא אבל מלטת דרך שבחסד ;פם1
 ולהיות גדולות יותר למדלינות פוד לעלות רק אחת במדרינה לפמוד לצה

ע השפע להמשיך כדי למלכות סרכבה ה ממקום מלכות ד ט כ יצחק וכן . ג  ג׳
 ורות נשמת מלותניות פליו להששיע מעורר שהיה מצד לשכינה מרכנה היה

 שהיה במה לשכינה מרכבה היה יעקב וכן .מלכות דרך שנננורה ונפש
 סוד וזה מלכות דרך שבת׳ת ונפש רוח נשמה מרוחטות סליו להשפיע מפורר
 התחתון נפולה למפה נצדיקיס מתדנקת השכינה כי צורך בתחתונים שכינה

 להשפיע נורמיס העונים במפשיהס שמננירין הקדושה נשמתן זכות ידי פל כי
 של כנפמתן שתשפיע כדי ידן סל מקבלת השכינה שאפילו פד העליון המקוס
 פל רוכבת השכינה כי המרכבה הן הן שהאבות המרכבה סוד וזהו צדיקים
 מחשד אם הסוכים מעשיו הנכרת לפי ואחד אחד כל בנשמתן ומשסיס נשמתן

טרה אס  הצדיק ס׳י כי תצדיק אחר רודפת השכינה סוד וזהו מת־ת אס מנ
 רודפת כי צדיקים שני נין שכינה סוד וזהו מלמעלה מקכלת היא מסה של

 של מצדיק הפוכים מעשיו ידי מל השפעת שתקנל כדי מפה של צדיק אחר
 מגבירה אש מחשד אש בעלת מת׳ת בה המשפיע קודש ברית ישוד שהוא מפלה
 לעניו מענין מעניינינו תוץ שיצאט כמפס והנה .צדיקים שני בין היא נמצא

 ופקפוק נמנום בלי בידיע ונחת בשובה מיושב כהונן הכל ועלה פנין ובאותו
מי אמי נפרש שאמרט מה כל כדחז׳ ולק״ש לאשר י  וכדי מתיקונים אחד מ

; הסרק נשלם ונזה עצמו כפני פרק לי נייחד המעיין פל להכביד שלא

 יהבין דאת״לד מיד נש דנר חזי תא לשונו זה בתיקונים רביעי פרק
 דאחקריאו מאילין דדכיו מסעדא דבעירא מםסרא נפשא ליה

א יתיר זכי . הקודש חיות יוחא ליה יהנין יתיר זכי . קודש אופני שי  מס
 אמה איטן אילץ וחלת דכרש״א משפרא נשמחא ליה יהנין יתיר דאיטן דחיוון
אצילותא כאורח נפשא ליס ׳הבין יתיר זכה . דמלכא דנלתא ושפחה וסכל

א ת מספי רוח ליה יהכין יתיר זכה המלך. בח איהי ואחקדיאח יחידא דנ
 אתם בנים תהיי הוא בדיך לקודעא בן ואחקרי דאמצפיתא דעמודא מששיא

ת . אלקיכס לה' פכ׳ל ואמא דשבא מהפרא נשמחא ליה יהנין יתיר זנ
 מצד שאדם שלט דרוש פרסי כל המורה המאמר נפרש והנה . לענייגיט

לנשמה שזוכה פד ונשמתו ורוחו נפשו ולהגדיל צהנייר זוכה פפשיו
 וכינה הכמה מספירת השרשים שורש הוא כרוך העליון משורש עליונה

ר ח׳זי ת׳א פליט העונה ה׳ כיד כפירושו נתחיל ועתה ואם אב הנקראים דכ׳

וראה נא פירוש דגע׳ירא מס׳שרא נפ׳שא לי׳ה יה׳בין דא׳תילד מי׳ד צ׳ש  
שאץ הבהמה כמו פיהש הנהמה מצד נפש לו נותנים נולד אדם שנן ומיד תכף  
ו?ד כלל שלימות בום בלי יולד פרא עיר האדם בן כמו כלל שלימות בה • 
הן שאין ח׳ו לחשוב בדבריו חפפה שלא ת זה משני סבהמה פל לאדם ׳  

גי ידופ ור׳ל דדכיו מספרא מפרש

״־י אל אל ל־ו י זה את כי 1.הסומא צד נרא הסהרה'
הסהרה צד אלקים פשה זה לעומת ם5 קיש ואופני קיש אופני דאחקייאו מאיליו  
י יתנאי נעשי״י פועלים י שמתפשס הקדושות הספירות הם *”פי” י  

־ , ־ ־  ^  T O
הקציפוה הס הסומאת צד .תחתונה  j,pp gj,pj ^pp״ ,  ^ppp״  (;p,״

אחתם לתם שיש עשיית בעולם שהם ימצא לא ניצירס וכן משמש רוח מדריגות  
פשיה בפולס הפופליס קודש באופני שפייפני לסי סותר ווי וגשמי גפש מדריגות  

® ̂',לי '®ל° י״ל® ??ל י® ’ל̂® ד שבתם ומת הנלנלים את ומניפים א פ  
והנה הפםוק סוד וזה  pbo ״pp, p, שנור   pp, ppp, pjpp p,,jj p<jj 

אופנים נקראו ולזה בארץ אחד אופן  !;j cpti יצה ימאמל נעל ני פתירי זי אין  
נלנלים אמר כאלו אופנים פירוש כ׳ •י ומפני מעשיו עיי איי שווכי סתדיינות  

המניסיס קדושים מלאכים הם כי ®ל’® ®*'א ®(’®א ®”י® א®® ’אל
®“® ק י® יייי ®ו’ ®קי® יג®״® יי® י מצד ה פש בפולס ם ושועל ם הגלנל   pj.pppp p , ״ ן .; p^ אן5מ,-,  pppj!

אז ו ח חופאים וכשישראל הקדושה 5לנשמ קיא זי ומשני לי זוכה שאדי וימעלי
אי של יכן יצייי של וכן אופניי של מקנליס הסומאה נחות הקליפות נשי ניי

ח׳ו נונר והסומאה השסע מיסג ״®־® ®ל י;®״® יי® ®״’«יי ®י ל״ייי® י®®  
״ V,-, -1 ..- הם שלשתן הטלל נפש כגנלת הרמוזים , הפסוק סוד וזה ה פש בפולס וסופלה   p,,j,jp p ,̂ p,j,״ p 5״,ן  pp; Rijipipp

ושניהם גבירתה תירש ט ושפחה עצמה נערך כאמת אנל הקודש תיות שהם  
צירה’ תחת הס והקליפות האופנים שום תמצא לא שהיי נשמה יוח נפש כה גס  

ויצ׳הר יצ׳ש סוד וזהו סמוכים הס כאלו ®לא’ ®לא ®®?לי® קל יגםפםיא יעילי איי  
® ״ .17- ®ם® ®®י® ®״®נם ®ל® יי® ®®®י י®® י . . ״ נברא שאיה ו ח תשפה שלא וכד   p̂  ̂ ^,pj^ p.,, pppj p,, pp,

קונה שאינה בהמה נפש כמו מנפש  f̂ -yp ׳צילס p! שניצירה נשמה חשינות נער״  
דדכיי מססדא משרש כן מפני שלימות שיוא ותיע שננייאי נשמה סשינוס נערן רזת  
ק יתיר זכי אונר שיי׳ כן וצד והקדושה הסהרה מצד ר׳ל ®®א’ ליי יינ  

״  - ,.,V ״ ״ ״ ״ v ,V ״ ״ B ואתקייאח יחייא דנת מסשרא אצילות נאויח ״ 
ת צו פ מם !הקדוש כי שלמות לקנ  pp  ̂ ייאממלמה ינפש מלויזי בת אייי  

אלו זה ומפני אותו מםיישין לסהר הבא  pjipp יותר ייא כרחן על שהיי נפש קראי  
פרוס שיזכה אותו מסייפין אופנים על אלא נפש קראי ולמי שננריאה מנשמי  

® גרות עשייה נפש ויתקשר מיצירה ״®׳®י® ®®״יו לי״י ״יני® א״יי יחו  
 ̂ ^ חל יתרו לו שיש באופן יצירה  נ  

בשלימותה נו,דת בהמה כי מבהמה קיאש ; p ינ5שנ נשמי שנת׳ת דוח נערן
קודש מאופנל נשמתו מצד וזה האחרון כלן ונן נשמי נקראת עצמזתי נער־ אנל נפש  

לשלימות משלימות הולך תמיד הוא • ®'®®® ®'®  
שאמר י וזהו ואזיל שמשרש כמו

ה קודש אופני הנקראים דדכיו מספרא שנברא נ׳ ר ז תי׳ ליס •הבין י  
רוס לו מתנים במסשיו כש׳וכה לומר רוצה הקודש חיות רוחא  
נשטה אותה וקרא הקודש תיות שנקראים מיצירה נשמה מקבל לומר רוצת  
ת׳יר זכ״ה בהגהת כדפירשתי בריאה של נשמה בערך רות נקרא היא כי רוח י  

חיות מצד במעשיו יותר זוכה אס לומר רוצה ית׳יר דא׳ינון דחי׳וון מס׳שרא  
דכרסייא מסטרא ;שמתא ליה יהבין יותר למדריגה אוחו מסייפין שהיו כיצירה ש  

כסא שהוא הכטד כסא שנקרא הבריאה סולם מצד נשמה לו טתניס פירוש  
דמלכא דגרתא ושפחה ועבד אמה אינין אילץ ותלת אצילות לפולס ולבוש גבוד  
נשמס רוח נפש נשפע שמהם עשייה יצירה בריאה שהה מדריגות ג' אלו ריל  
ממלטת שנשפע נשמה דהייט המלך גת של ושפחה ועבד אמה מדריגות הס  

ו הבדאה כי אמה בערכה נקרא הבריאה ועולה המלך בת שנקראת י מ נ  
שיש חשובים הס ונס לה המשרתות מלך לבת הראויות הנערות כמו מלכות  

כ לנערות מבד מדריגת הוא יצירה מפסרון אותה המשמשים ושפחות פכדים נ׳  
השכינה כי החול ימי ששת השבדות עולם שהוא בייאה ממדריגת ירד כנר כי  

שסס כפנין חול בנדי נקראים שהם פנדות ובימי חול כימי בתוכו מתלנשת  
שנפסס כמו הכריאה פולס אורות משערי נפתח השפע שאין ספכוד ימים  
השנת כיום בריאה של נאורות מתלבשת שהשכינה הבריאה מעולה השנת ביום  

ט שנת כנד׳ הנקראים נריאה ס׳י ומאירה כדפירשט מלטת ולטפי ור״ח וי׳  
ס סוד בשעי לממס מדריגה פוד שירד פשייה מדריגת היא שפחה • אני׳  

ה שיש וננשני מיצירה מדייג כ זו ג ר הנקראים הסומאה וכתות קליפות ג' ה מו  
ה בה להלקות רצופה נישא שפחה ט׳ ג אז נגלות כשישראל שלפסמיס ב ׳ נ  

מה כביכול נגלית פמהס השכיגה כניטל ולהתלבש לקלישות להשפיע שהוצרכה נ  
כאשר גבירתה תירש כי ושפחה נאמר זה פל אשר להם להשפיע שפחה בבגדי  

ד שכינה נלות בשפר יתבאר ס׳ וגלות פבדוח שהוא שפחה נקראת כן מפני נ  
לשפחה השפע מיטב להשפיע שהוצרכה ושכינה נדול וצפר גלות ודאי זהו כי  

ה . הצזכר כשפי יתבאר כאשר שפחה פ׳י ניזונין וישראל כ׳ יה״גין ית׳יר ז  
את ית׳ידא דיבת מש׳פרא אצילות גאו׳רח ■נפש׳א לי׳ה אתק׳יי ם אי״הי ו ב׳  
ח מצד אצילות בדרך כשמה לו טחניס יומר כשזונה ר׳ל מלך ר׳ל יחידה נ  

1 זונ בת שהיא פ״ט בת ונקראת האחדות פיש יחידא בת שנקראת מננלכות  
ת של ס׳נין יתי׳ר זה״ה בכטיים בפרדס כמבואר מלך נקראת והנשמה ס׳ י  

ד לקב׳ה כ׳ן ואח׳קרי דאמצ׳פיתא דעמ׳ודא מהס׳רא אצי׳לות רו׳חא לי׳ה הה׳  
ס נ׳ני



ש סוד רביעי שער רבי?ך פרק נשמה רוח נפ
ל ט

ט ל

ם ני ם ג ס ל אל׳קיכס לה' א ה י׳ נ ו ז ח לו גוחנים יוסר מ  אצילוח סהוא ח
ח יוצד ה נ! נקנא נכחה ואומה ח׳ ח כהוא לקני  זכה . לולה הגקרא ח׳

הא ליה •הנין יחיר  לונכמה טהמס יוחר נכזוכה ר׳ל ואמא אנא7 מכסרא (בנ
ה ואל 5א הנקראיל ונינה מלמה 7מצ  יוכל סבשיו 7ל.צ כ7א ני נפירוש <» הולל כנ

 בריאה שצ לנשמה שניצירה וסצבמה כביצירה לנכמה כנללייה מצלמה ולשלוח לזנזח
 כנאצילוס לצלמה מלטה לנאצי' ומצכמה מלנוח כבאצילוח לצלמה בריאה סל ומנשמה

ח  פלשי כל לט ביאר והנה ונינה מכרה שבאצילוח לנכסה וזרארח ומאצילוח ס׳
נ ולא נכבלו הדרוס כיש■ המפ״ן שיכלול ונדי והוחר ודי שלנו דרוס נ  שליו 7י

ה נשלים השניינים ארינוח כרק וצההיל הפרק נז ; אחר נ

ק ר י פ ג ^ י ב ט הפולה ולנה ה  נפש שימצא הקודם בפרק שביארנו ממה נידי
 הבריאה ובשולס יצירה ונשולס ששייה בכולם נשמה רוס

ס לוח ממלכוח נכש שימצא כד אצילוח ונפולש  והנה וגינה מחכמה צשמה מח׳
ה לפי  הוא וחלק חלק וכל גשמה לוח נכש חלקים לני נדלקה אדם בצירה ז

 אז יוחר ולימודו נרפכיו וזונה צדיק יומר בהוא מ• ובל ננוה יומר ססקיל
הי שולה נכמהו סדרינח  השולס מן הצדיק אדם כנהכחלקוח הראוי מן היה יו
 נכש נמו הרוחני וילודה מקודל אל נבמה רוח ננש חלקיכ נ' בל יכחלקו

 בפירוש בי נן הדבר ואין אצילוח אל לחזור מהראוי היה דאצילוה נשמה רוח
ה רשב׳י פירש  כדן בנן הרוח ורבנן הנדמי הזה בכולה הנפש משנן ני ע׳

 חאנא בזוהר פיה כישב׳י לשון וזה הכליון כדן בנן הנשמה ומכרן החההון
א יומא בבל כלקין ריחי; מאה ורמש אלן ה ננ הו דמהנשמי דכדן י  אינון נ

ה ל׳ אמר נע דבר יומא מן דמחכפרא כלמא דההוא יקר לטש׳ ד ס כמה י
הד ן אינו הלחא אבל פל־בי נדא כלמא כורח אליכזר ר' אמר איטן לנושין

 צרורא בגו נשמהא ביה דרהלנשא וחד דארהא דנגנחא חהא ביה דסתלנש
 אחהזי קאיה ולא דקאיס דלנר לנישא ומד מלנא דניה פויכירא נין דה"
ח בהאי אהחזי ולא  ריש ונבל נשנהא נשלמא וכאפא אזלא נכשא ביה מחלננ

 יקירא פרנודא נין דקיימא נארכא די דנננהא ברומא !אהקכיר אזיל ׳רחא
ס והנה . שביל נשלמא ליה ואודש וכאש דידש מה וידכ אוליף «ינכ  הנ

 למפן אוחו נכרש שנ׳ז מבוקשינו ויפורש מבואר ונו מכצמו רניאר שהמאמר
סן המכ״ן הל יקל לן הא׳נא .הקורא גו וי  כלק׳ין רי׳חין מ׳אה וחירש א׳

ל מי דש׳דן רננ׳חא יו׳רא ננ׳ הו דמהב׳נ  דה׳הוא יקיר לנו׳שי אי״טן נ׳
ר ■ו׳מא מ׳ן דמח׳׳כפל• פ׳לחא נ׳ וחמש אלן ננרייחא הניא פירוש . ניש ד

ה ר נכמיה סיני ראם ומהנשמיס שמלנמריכ כדן הנן יום בכל ופונה נודף י
ה הלצושיה שלהס נ!שכ נריח קוי  ביצירה כהה הננושיה ר׳ל כילה אוחו בל הי

ד צששו צנישין אןחן1 הקדושים נהיפלוח  נאדה נפצל הימיל לן כשרות נכו
ם סי ה ז נ ה׳ נ  ננוונהו ר,פלחו להפלוח כזוכה הצדיק האדם פי כוא והפגין נ

ה דרך הקדושל  באיזה השולק ובן אצילוס בריאה יצירה כשייה הכולל מדיינ
שיפור לפי מפשה אוחו או חפלה אוהה הנה ־מיה לכל בה כמל"[ מצוה

הו טונהו כנ מי ח חלנוח הפלומה ו כ יכראל כל אלן ר,ר.אה אחא יכמאל ננ
ס מחלנכח למסה הקדוכה כוונה נאור,ה ומר,כפרח הT כל הצמה ומחקכנ

ה לכני השהורה ומחשבה קני  ככרה נאכה כבא ישראל נכלה הכארח ה
ה1כ ונמכשיה נר.ורה ר,כ1א כנדלה נהלה לפני בניה נמשכה רמהקככח  כן גי

כלח ׳כנאל אה כלכוח ח מחנ מחקכנ ש׳ ו  שוביה ומככיה דציח נוונח נקיס
 שחככיש נדי רטן כנש ברנה שכפ בה להכפיש ומטררחו נכלה חכארח לפני

ה נל מקפליה זו הככשה ידי וכל לנניה  כל מלא לצין שבש שנע אוצר הטלמו
b ר נארינוה זה נל ניאלחי נאשר הכולמוח בכל ואדוה הוד גדוהיהה פ כ  נ

ה מאה בן בהקדמה ניארר,׳ ונאכר • ישיש הראשון אדה לבוש•  . נהנהס -נ
 צדיק כל חלקו גכאר כצדיק זה מיי הפולמוח לכל מלחשלה הנככש האור ונחה

חה לדי גנוז נא,יצר ננוזה נגכמרא למפלה שה  הו לנכצ נבוש לו יככה אור נאו
ה אל פלייחה נפח  הוא חולה ולומד מצוה שפוכה דוה יוה וננל הרמהה מקונ
ה ומצוה מטה ופל למפה להכפיש טרה ב כו  למפלה שם חלקו צכאר נ

כי רניה מימים נכלה כהננוש באופן לנכרהו הלניכיה נו ינכו שטמט
כין הוא ויום יום ננל  יוצרי ימים דהכיה כרמז מה וזהו לנוביו פל אור מו
אח ונבראו נוצרו בנר והוא לדכח יש רי  שהוא יוצרו אמר למה וארן שמיה ננ

 יר,ייצרו אמר ולא מהימן דמשייש יוצרו אמר למה נדייק יש ושוד כהיד לשון
 חי בהוא צדיק כל כנמה שהימיה ר׳ל אלא אוהה היוצר הכופל כל לסרוח
ה יוצרו הזה נפולס א נכונה לעד  ויונראי יוצרו יום ננל שרוכין המטח ני הנ

 למוח ישראל ימי ויקרבו לוד וזהו ימיה הנקראיה לנושיס נננדה למפנה לי
 אפיה ׳כקב של ככירחו נשכח אלא פגרו והנא הימיל לרבו איך לדכח יש

ק נכמהו בהם לההלנש הלטכייל הימיל קרנו א זקן אברהם ו  והי נימים נ
ררל אח בירך נ אנ נ  שנא הזקנה כנין ירד ויה״חכו יחרשרו ך א נד״ק יש נ

ל כנין כש נימים רנ רכו הנ  ולא בימים אמר למה לד״ק יש ושוד נבל ננ
ה יודכיה אנו וממילא זקן יאנרהם להל אסר הי ס וימיה שנים הי נ י נ  י

מקוג כאמר למו ליחיל אמר ולא נימיה אמר למה לדייק יש פוד1  אחר נ
 שנמשלה הצניש״ם נימיה ונא הזקין כאנרהה שר״ל אלא לימיה אנכי צשיר

טצוו  הימיה נהוך לומר רוצה נינזים אמר ונזה נשמהו נהה להחלנש לו י
היו וגאדטפוחכ  והיי כנין אה המקיף נלנוב צידיו מכל אוחו מקיכיה נ

 כאל( הינוכייה הימים ידי ופל הלא.ש את ומקפח המשפרת ככפרה לו מפפרק
ח בל לו הס ר רשום הכר היה ולח הנרני ח בל מלא רק דנ רנו  חמר ולזה הנ
p ים' 'Jנהר,לנש לפכלה ל« שפצרו הלטש״ה היפים פצד כי נפל אנרהם אח ־

מר נמה הזוהר לט רמז זה ומל נפל נחנרך נשמתו בהם  מן דמחס״שרי ש׳
ר ׳ו״מא  לצדיקים כשרוח שפם היקריה הלנוביה אלו פירוש . ג״ש ד״נ

 דנר יומא מן ומפרש יצאי מי ומנסן נפשיס הס ממה נשמהן נהן לכחלנש
 ונמצות בחורה ופסק הזה בפולס הצדיק חי שהיה פצמס מהיסים ר״ל נש

ס ממ׳  ושנין .שדפירשנו למפלה פשרות לנוס״ס ימים לו נוצרו ימיה מאוחן ונ
ה ביארתי ומהיחס ואיכותה לבושיה אלו הנ א ר נ כפ  הראשון אדה לטשי נ
ה נפשך והגל חכמח כליהם פיניך שים ה  נפשך מפלח צודל בהס חראה פי נ

 ונחזור מפכיינינו שיצאנו במכס והנה . להם כזובה מי אשרי ונשמרך ורוחך
 פו״רא אלי״פזר ר׳יני אמ״ר אי״טן לב״ושין המ״ה יהודה' רני אמר המאמר לפנין

 כמה שאל יהודה רני פירוש • אי״נון הל״חא אנ״ל פלי״ני נד״א דפ״למא
 טולה הרי אליפזר רני לו והשיב נהן ומחפפר מחלנש שהצדיק הלנושין הן

 שלשה הן נאנזח אנל בזה פליני הריס כמו והשונים גדולים שהם חנאיה ר״ל
 ננ״ו נכמ״תא ני״ה דמחל״נש וחיד דאר״פא דנננ״הא רו״ח נ״ו דמח״לנש ח״ד

ה פור״פייא נ״ין ד״חיי צרו״רא ר לנו״שא וח״ד מלנ״א דניי נ  ו״לס דק״איס דנ׳
 שבנשמתו הרוח לחלק הוא אחד לבוש פירוש . אהח׳זי ו׳לא אחח״זי קא״יה
 נו שמחלנש השני ולנוש יצירה נמולם שהוא מסה של שדן ננן מחצנש שהוא

 ר״ל דמלכא סורפירא נין שהוא העליון פדן ננן שהוא הח״ס נצרור הנדמה
 מלכי מלך הנקרא נכללו האצילות דהיינו מלך של החשוב הלנוש נין שהוא

ד נשא הנריאה פולס שהוא נו שמחלנש חמלנים  נשפריס כמנואר הננו
חיך והוא נופני ואינו טפני ר״ל פומד ואיט שפומד ג' ולנוש • הקודמים

ננדרס ואינו הראשונים הלנושיים לשני

הנשמיוח נין אמצשי הוא וכאלו הרוחניביא כמוינל לכי טמיוה בגין כי בדנו וכיבוש
 ואיט ח5כק גרחה והוח והריחגות נמקזדהי׳קזס עעזמד זנב ונל כ1נג:ין במידה
 נו שיש מפני נקצח נראה • נקצח נראה וכל נבנול בוא מנוכה כמוקף בנין וכל מקיכו

ח נראה ואינו נכמיח קצח נכם ב,א ג:מ׳ יקיף מט בגניל בבוא דנב צ להיותו ני
׳ ־״י J״ 'P”'דה לבוש אוירייי לנוש והוא רוחני קצח לי־ם יי יי־ |j; L,w ג ״, ,I 1 רף,אי;ן1מ אמר כאלו בומו ואינו נזד1ב ו׳ל

̂,ן,ו, רק לראוח זוכה אדם כל ן שח וזך ן
פצמס והפשיטו שהכחלקו הצדיקים כנביה ע׳ב :נכמי

 פמו נרוחנייח והורגלו נשמייח משנ״גי
 אויר״ נלנוש מלונשים שהיו אגשים נדמות מלאכים נ' אליו שנאי אנרהה

 מאן ממש אנשים דאלו ממש אנשים ולא אנשיה נדמות לומר שדידק וזהו
 דמוח שהוא אויר״ לבום מלוגשים שהיו הוא חכנין אלא מלאכים שהה נן "מר

פני ואינה גופני  נפלמא ושאסא אזלא נפכא ניה מחל״נשא יה״אי .מרם נו
ה ר״ל  הנפש חלק נו מהלנבת פדפירשנו אויר״ לנוש שהוא השלישי הלנים נז

 יר״חא ריי׳ש וגכי׳ל ונשנר,א . הגשמי הזה נשולם נו ושאפה ומרחפח והולכה
יק״ירא פרגודא ניין דקי׳ימא נאר״פא ד״י דגי״נחא נרו״הא ואר,קיכ'ר אז״יל
פירוש . פכ״ל נש׳לסא לי״ה וא״ודש וש״אס די״דפ מה וי״דע או״ליד מי״נה
ת כנ אל סולם אורוח שפרי גפחחו שאז הדש ונראש נ  הנשמות ומקנלים הניי
ד נשפר בארוכה ניארט כאשר היתירה הנשמה כסוד אור והוספות 'הרון כו ׳  נ

ע  ורחקשרח יצירה של פדן ננן הנפש כילה אז הראשון אדם לנישי ונכפר אני׳
 יצירה. נין דהייט החשוב הפרופת נין נורד שהוא שליפה כדן נגן כהוא ברוח
ט  למפלה היא הנשמת כי שיודפ מה ויודש מהרוח לומד הנפש ר״ל לו״מד מח׳
 הפליון בפולס שננזר מל בל שביצירה לרוח חננה והנשמה הנריאה בכולם
 והנפש מהרוח מקבלת יודפת שהנפש מה ונל לה ומידיה לנכש מגלה והרוח

 הזה המאמר מחוך והנה .אדס לבני ומגלה השפל בפילם וירר.פת משופפח
 הר.מהון פדן בנן והרוח הזה בכולה הנפש ישיבת כיקר בי בפירוש מביאר

 למקומם יחזרו לא למה שישאל לשואל יש וא׳ר בבריאה למפלה והנשמה
 וז״ל מוח אר,רי נפרשת בזוהר נתבאר ונן למפלה חצינחם ולרקום הרמתה

ד חדווין חנח  מהאי אשתציאו דלא צדיקיא אינין חכו חד לצדיקיא קנ״ה כני
 צלואא מצלי אינון יחנין נצסרא חייא ואינון פלמא בני אצריני ובד כלמא

 מדן לגן ואפלין ומאפרץ חברון דמיכי לאינון מלה ומודיכין ואזלין כלייהו
 וגזרין נהו ואתיישמו דנהורא בשסרץ מאלנשין דצדיקייא רוהיהון דהמן דארכא

 משאכחן דצדיקייא נששאן ואיטן סלמא על והם רעוח־.ון שביד וקנ״ה נזירה
 שלמא מהאי אשחצי לא ודא נפש אקרי והאי חייא של נאננא עלמא נהאי

 דעלמא בצשרא ידעי דמיא• הוא והאי דרא כל ולאננא ולמנדפ לאכהנלא
 חניינא מדורא . משמיה ההיא הנפש וננרח דכר,'נ היא בהאי דחייבא וטנשא

 דהאי כטונא יקירין פילאק מדורין קנ״ה ביה דפביד נאייכא די כדן נן דא
 ואילנין חושננא לון דלית נוונין נחרין והיכלין כילאה דפלמא וננוונא כלדא

 דוויגין רוח דאקר׳ ההוא שאר• אחר ובהאי יומא בכל דכלקין ורוחין וכשבין
ח דהאי ומדורא צדיקייא ח ונל שארי ביה ח  יקירא נלנושא מחלנשא ורוח ח
 מדורא ההוא חליחאי מדורא . פילאי פלמא דהאי וננווגא פלמא דהאי ננוונא
 קדישא פילאה דרגא ההוא מתשדגא דהמן דהיי צמרא דאקרי קדישא פילאה
 של חתפנב אז כתיב פלה פילאה נכדונא נאתפננא אהדנק והאי נשמה דאקרי

 ומסירש מבואר המאמר שזה הגם והנה ,פכ׳׳ל ארן נמתי, של והרננחיך ה'
י וננארהו ממנו הקולמוס יד נמכיך לא פנ״ז מעצמו ה׳ פ  פב״יד מדו״רין ח״לת נ
ה פשה ודיורים נתים שלשה פירוש • נצדיייקייא קנ״ה קני  שידורו לצדיקים ה
מא מה^זי אשתיי׳ציאו ד׳לא צדיק״ייא אינ״ון דנ״כו מ״ד . נר,וכן  פירוש ■ פנ׳
ת רדול  קידש מאיפני שגא לנפש הוא גצדיקיס שישה שהי,;"ה אחד ולניש וני
 נפש לאותה השארה היה לא השונים נמעשיהם הצדיקיס זוכים היו לא ואלו
ה ת נפש שהיא משני י-שפל הטצם נז פי כ שליטות שנלי אלד סרא פיר נ* כנ

ר א ס »



ש ס*ד רביעי שער חמישי פרק נשמה רוח נפ
טל

r הפגי למיל ■רמנואי r ה ^וכה הלדיק הסונים ממשיו מלד  לו מושה שהקנ׳
ה היא מהגוף הגסש כיציאת כי לנושו שהוא הנומגי כמולם «דור מ מ  לנוש בלי ע

 קיום לה יש לכוש וכאותו ודק צח חומר זך אויריי לכוש נאוחה מחלנשת או
ד . הגופני כעולם וחיות ני ת׳נין נצפרא ח״ייא ואי״גון מל׳מא ננ׳י אצסר׳יכו ו  י
 צריך או נעולם סודמגות איזה ח״ו כשיש סירוש .מל״ייהו צל״ותא מצ״לי אינ״ו;
 אותם כעולם שנוכר הסורמנות וניצד סליהם שיגיט הצדיקים לנפשות העולם

 ומתפללין קכלות נחי מל והולכים נצמר יומנים בנופש חיים שעודם אדם בני
 והמורעמת הנוירה וינעלו בעדם יתפללו הצדיקים שנפשות כדי צדיקים קנרי סל

 הנפשות ושומשין והולכין פירוש .חנ״רון דמי״כי לא״ינון מ׳לה ומו״דיפין וא״ולין
 מנוחתם על סוכנים שהם לאנוח ר״ל חנרון לישיני הדנר ומודיפיס צדיקיה של

 דצ״דיקייא רו״חיהון דת״מן דאר״פא פ׳דן ל״נן ואפ״ל־ן ומחפר״ץ .בחכרון
כה נו״רה וגו״רין כ״הו ואת״ייפעו דנהו״רא נפ״פרין מחל״נשין  סנ״יד וק׳
 ן מקיצי .או לאכות מודיסין כשהנפשות פירוש . פל׳מא ע״ל וח״ס רפו׳חהון
ק ננן האכוח פס הנפשות ונכנסיס משינחס ומחפרין  היצירה נסילס שהוא פ

ת הס ששם חו  ואו אור של כעפרות מלוכשין הרוחות כיצירה ושם שלהן היו
 ומתייעצין כצשר הס הננים כי כיצירה שהם שלהן לרוחות■ הנשסוח מודיעין
 השורפטת לנמל נוזריע הלוחות י״ל נוירה וגורין !שלהן הרוחות סש הנפשות

 ואי״טן . הנזירה ומנעל פולס פל ומרחם רצינס פושה הוא כרוך וקדוש
אי משחנחין דצ׳דיקייא נפש׳אין ה׳ נ

! '’?ל'״’ ״ . ״ ' י י ״ י ״ " : י י י י ' ^ , ̂א נורה נעול ,עמן ?  הדיינים כי <־ 'ממכה ה
הם ונקודת, איש מנשי כל על הממומם י’® ^ ̂ ^ ^

 בעש הרוחש ,השיעיים שניצירה המצאהיש ד״רא ע״ל ולא״ננא ,למיינדע לאסחכל״א
מי ה,"א וה״אי נקציסות הה עשי-ה געזצש הש כדייניה שלשי כצערא יד׳עי דמי׳

ש ;”^^^^^^^^^;ירהש״^לא^״ש ׳’”׳־?ל ^
 נעולם שהש הסשית ,ה ,מעני מעמשיס • ה מ מע א הה פש הנ כרת ונ נ ח כ7

(ששק כי הסירה לנעל נח לכס א־ן עשייה מה וסל למה עסם טחן הווהר פירוש
ט נסולס הנפשות נמצאים טס כן ,משני מהוששות למעלה ש;(א מיצירה הטן נפולם ה

™״! מקושרים המיל נמצאים אינם ולמה הזה ,S ל ^ ח  הי״^ש״מהיצ-ר־ ה
 ומתיןשרין כרותות מת-יעצין ואו להרותותשלכן ’ם^ילי^ סדן ננן יצירה נס,לס כרוחם

 למעלה שהש הנייאה נעולש שזש ננשמ,היה,ן אמר לוה יוחר פדן נן החפטג שס
ת נמצאים נך שמפני ס:, מושל כנריאה ט כסירה ומנמל־ן מהטימם צדיקיס של הנ
כי ידן על משכיש פכקנ׳ה ,כ״נ, היצירה על החוי״ סל שיגיט כדי הנוסני כפיצס

̂טוח ג״כ הכריאה געולם ____ _ . ; וכאור של!' כל' פש
^ללי כגוסם יס הח הסולם כני שהם  שושתנה כנם ט; שס ואין ורצון מייס מלן ה;י י

 להיות אלקות מנדי שיצא אצילות מאור קצר. נקרא הוא הזה כפולה מהצדיק הנשאר
 שוש שש נשמע לא עכיז כשירוד עולם נקרא מכחלקת אינה לפולם נפש ואותה נפש

ן מפזלם ז , ה , ,J אזר ־ש-ע;ת רק טיגיש זלא שיני׳ ולא דין

« ן « ־ ־׳ ל י . ־־ . ״־ ״ ״ ־ ״ ״P־ ־
כנכ׳ה ע׳ע ; עליכש מיחש כנ(| הצורך כסח הדור פי. להנין תדע1

מודים כשהרוח החשוכה פל להזהירה
 שאו בצרה שישראל נסת או מלמפלה שנגזר מה סונים וימים כשכמות לה
 שארז׳ל הוא והיינו לפיל כנזכר הגזירה לנשל תנרון לישיט מפוררים הס

ף החיים כשהעולם דכייט העולם כצער יודפיס המד.יס ט  נפשות נצעד ונפש נ
 שחיעאים הרשעיש ועונש כנזכר הגזירה וענמליס נצפרם יודפיס הצדיקים

 כלה הרשע נפש כי נפש נאותה היא הכא נפולם פונשם הזה נפולס
 ולכוש מדור זהו מעמיה ההיא הנפש ונכרת דכתינ השארה לה ואין ונחוצה

א מדו׳רא .נשמה של הראשון בית ״נ א תנ׳ ק ג׳ן ד׳  דפ״ניד נאר׳פא דיי פ׳
אי כגוו״נא יקי׳רין עיל׳אין מדור׳ין קנ״ה בי׳ה  דע׳למא וכג״וונא עלימא דה׳

 שיש השני ולכוש ונית כית מדור פירוש . נוו״ניס נח״רין והי״כלין פיל׳יאה
 ודיוריס כתיש לצדיקים פושה הקנ״ה ששם שלמסה פדן כנן הוא לצדיקים
 סהוא ר׳ל הפליון פולס ונדמיון הזה פולס כדמיון שהם וחשוניס פליוטם
מו כי הזה פולס כדמיון  ושה״ס אכריש רמ״ח נשמה הל לנושה הזה שנפולם נ

 עשה מצות רמ״ח וקייש שעשה ממצותיו הצדיק כן כמו נופייס גשמיים גידין
רה התלויים מ״לת ושס״ש כחסד התלויים  אוד צהשפיע נמצותיו שנרם נננו

 ממט לכוש לו שנפשה עד ומצוה מצוה מכל אורו חלק נשאר עולמות ככל
מ״ח  כארוכה כמנואר העשה לא מצות אורות ומשס״ד. פשה מצית אורות סי
 פולס ונדמיו; הזה סולם כדמיון הוא שלבושו נמצא הראשון ארם לכושי בספר
ם רמ׳ח בלנוע שיש הזה סולם כדמיון העליון רי  מצותיו מצד לדין ושש״ה אי

 כלס הה אסריס שאלו מפני העליון שלם כדמיון והס הזה בפולס שהם כמו
 והינצין שאמר וזהו גשמיים ואינה אור 1נל שהוא פליון ®לס כדמות אויות
טם בתרין  בש;י נפשה י הוא ולטשו שלו מדור שהוא צדיק של ההיכל ר״ל טו
 והס״ה רמ״ח שעולים וחלקיו אנריו חכור מצד הזה עולם כדמיון גווניה
 ואי׳לנין חוש״ננא ל׳ון דל׳ית ■ אורות כלס שהאנרים מצד העליון ®לס בדמיון

 רוחות לרטי וחשטן מספר פירוס .יו״מא כ״כל דסל״קין וי״וחין ׳עש״נין
 לכמה משל הוא ורוחין ועשכין. ואילנין הזה עין נגן יום ככל ונכנסים שפולים

 וכה״אי .כטדו לפי מדור לו יש וצדיק צדיק נל כי פדן שבנן רוחות מיני
הר ח ראק״רי כ־אי שא״רי א׳  בי״ה רו׳׳ח דהה״וא ומד״ורא צדי׳קייא דאי״נון ת׳

ח הנקרא הנפש חלק אוחו שורה סדן שננן מקום נאוסו חירוש . שא״רי  ח
 בו שורה רוח של הלניש דהיינו רוח של המדור וכן צדיקים של רוחות שהם
 אין כי מדריגות כמת יש כרוח גם כי הרוח פרןי כפי נפשה הלבוש ר״ל
ר לו שאין צדיק לך ת מד ולפי כטדו לפי מ שלא וכדי לנושו נעשה ק הרוח כ

t שיש נמדרינה פדן כנן חלוקים שסלטשים שאמי הואיל לחשוב תפעה p 
 ור״וס ר״וח וכ״ל אער זה מפני כהש שמתלכשיס פחותים לבושים נ׳׳כ חיו

אי כנ״וונא יק״ירא נליבושא מתל״נש  ורות רות כל פירוש .פיצ״אה פל׳מא דה׳
 ר״ל העליון ועונש הזה פולס כדמיון חשוביס הס וכלם תשוב בלכוש מתלבש

 שסצד באופן כדפירשנו רוחניים אברים אורוח הם ונצה מאברים נפשו שכלה
תת הם שהאנרים ומצד הזה לעולם דומים הם האברים  דומים הש רוחניית או

 מדריגנת עשרה יש מצננה שביצירה כמו שביניהם החצוק א:צ העליון לעולם
 ברוחות הוא כן נמו רוחניות אורות שכצם הגם ממדריגה למעלה מדריגה
 צר״ורא דא״קרי קדי׳שא עי״צאה מדו׳רא הה״וא תצי׳חאי מד״ורא . הצדיקים

 כלטש והבית המדור קדי׳שא פיליאה דר״נא הה״וא מחע״רנא דח״מן דח״ייא
 שהוא החיים צרור שנקרא הקודש העליון העדור הוא לצדיקים שיש השלישי

 וה׳אי צשמז הנקראח צדיק של העציונה המדריגה מחפנצת ששם הבריאה פולס
הז הי סל חחפנב אז כח״יב פצה סיצאה נפידונא לאחפ׳נגא אח״דנק כנ ד ה  ו

ק אצילוח בעולם למעלה מחדנקת נשמה ואוחה פירוש , א״רן במחי סל  ו
 דהיינו העליון בעק שמחדגקת פד מפשייה בזכות למעלה למעלה פולה היא
ט ובזוהר כפרדש כמטאר מציון עדן הנקראת כינה  אותה ועל מצשפור ר

ת  נשפה ואותה תפשרת הוא ידו׳ד פירוש .ה' פל תתענג ואז כתיב מדיינ
 שמקבל נן נקרא תפארת כי גינה לעדן שעילה ר׳ל מתפארת למעלה פולה

שאסר והיינו בינה לעדן מנן למפלה עולה והנשמה נינה של «פדנה השפע
סל והרכבתיך . מתפארת למפלה ר׳ל דייקא ה׳ פל ה' סל תספננ אז הפסוק

 שהוא מה ר״ל מצטת של וטבה ונמתי ארן נקרא מלכות פירוש ארן נמתי
 במותי סל רוכב יהיה ונשמתך ממלכות למפלה שהוא תית הוא ממלכות למפלה
 לנשסה מרכבה יהיה שתפארת עד מתפארת למפלה תפארת פל ר״ל מלכות

 •שיבש כי שהבאתי המאמרים מכל העולה הכלל והנה .המאמר פירוש כ פ׳
 והנשמה הפחתין עדן בנן והרוח הזה בפולס הוא צדיקים של הנפש חלק

וסרוח הנפש סעלה לא למה שישאל לשואל יש ופתה הפציון פדן בנן למעלה
יגרע ולמה ד נפרק כמטאר הרמחה צמקימן כאצילות העליון ומקורן שרשן אל

 באחדותה כחות ג׳ המלצת מאלילות שהנשמה טדאי כי ונאמר ונתרן נחלתן•
פרק כדפירשלו מאצילות גשמה רוח נפש  כפותיה ב' נכלל נשמה שאותה ד נ

 זה כל ושעה אדם בלוף שתהיה באופן הגופני הזה בעוצם למסה יורדת אינה
 להתגלות לו אההר אי ב׳ה בעצמו שהאצילות כמו ני אפשר אי זה אצילות נגדר תהיה

טל הבלתי אורו לגודל תכניתייס ננולייס נופיים בעלי הנבראים לחולשת  ג
 כניסל הוכרח להתגלות שרצת ב«ה רצה ולאשר סוף הנצחי תכלית הבל,חי

 הבריאה בהחלנשוח להתסשש למדריגה ממדריגה ולירד אורו להשתלשל
כאשר הבריאה לנדר אלקות מגדר שיצא במקצת האור שנתענה
עוד התפשע אורו לבידל ועדין אבייש סוד נשפר בביאורו הארכנו
 לגודל ועדיין • ישיש הקודמים כשפרים כמבואר יותר ונחפב־ כיצירה והתלכש

 יסיו תכליחיים ונעלי גופייה שנפלי כאופן נפשיה והתלבש סוד התפשס אזרו
 כן כמו הקודמים בשעריה כמבואר מטשם אור מתוק אור ומשיניס נהנים

 לגודל למעלה כדסיש־ע' אצילות ועצמות אצילות וחלק מאצילית שהיא הנשמה
 הטף נחוך וצהתקער למפה לירד לה אפשר אי תכלית בעל הבלתי אורה

י אצילות נחצק יקרה האלילות לכלל שיקרה המקרה כי נהמכליתי הנטליי  נ
 לירד אפשר אי אצילות שמקיר וכמו מהמקור שיתצב במה ימצא המקור סבע

 שהוא המקור חלק כן כמו סשיה יצירה בריאה והתלכשות התפשסית פ״י אש כי
 והתלבשת החששפוח ע״י אם כי לירד אפשר אי מהמקור שנתצב הגשמת
 בבריאה וצהתלנש ולהתפשע לייד הנשמה הוצרכה ולק עשייה יצירת בריאה

 כיצירה ולהתלבש להתסשש פוד לירד הוצרכה ומנריאה הבריאה אור כשיפור
 אוד כשיעור בעשיית ולהתלבש עוד להתפשס הוצרכה ומיצירת יצירה אזר כשיעיד
 יוכל שהטף סי הניף עם קשר לה להיות ונתבשם אורה שנמחק עד פשיית
 חנל כדנזות היא אצילות של לגשמה הזונה צדיק של שהנשמה באופן אורו לקבל

 קשורה השנו ובראש האצילות בקדושת למפלה מקושרת אחת שבראשה זהב של
 כי אוד־ יתעב־ ק למשה מלמעלה החיל שתר־ מה •וכל הצדיק נטף למעה

 משל דרך הסהור הזהב החבל במדריגת הוא אלקות בנדר הוא באצילות למעלה
ת ונשתלשל וכשירד .ממנו יותר סהור שאין  לגדר ובא נתעבת הבריאה למדדנ

ב שהוא משל דרך כסף של החבל במדריגות שהוא סד הבריאה  כסף חשוב נ׳
 לנדר וגשתלשל ירד ומבריא־ הזהב נשרך אינו מ"מ אבל שבעתים מזוקק צרוף
 ירד ומיצילה משל דרך נחושת של חבל נמדרינת שהוא סד ונחסכה יצירה אוד

ך ברזל של חבל במדרטת שהוא פד סשיה אור לנדר ונשתלשל  פל אשר משל די
ה ה׳ ה • הנ יעקב עמו ה' חלק כי הסהוק רמז ז

 זכותה לטדיל כנשמה כי נחלתו חנל
 עשייה נפילס לירד לה אפשר אי וצחותה ,,!;ץ שנענ;, נעה י' ושדק ע' סדק ̂,ביי׳ע

 בנדר שהיא כמות והחשוך והנס הסב נמס וישמח יגיל ונדול ונחשח ככן וסב
 אורה והתעטת החפשפות בלי אצילות ינייל ונסעת כשף ו:נ נע;■( 00 ש:,'.ננו

ר כנדר יי ה אור נדר כי מפני ו>ה’הנ ש פ
ה ה־ נאור וכן אורה נודל לסטל יכול אינה הנ

 לאור לירד לה אפשר אי הבריאה פרע כנס טייו על סוס סספוק רמו ולהנינך
 צור וחולשת הבריאה אור לגודל משיה חלק סש ישראל כל פשעמוח להיות ני

’' ״ ׳יי” י לרחס־ט ם־וצרכה עד פשיה יי'
ה נאור וכן יצירה כנדר ®ד אורה -,j,,,,; ;^.,!,)3 ש-;ר,ל:ל( כ,א ר /י

לגודל עשית לאור לירד לה אפשר אי נעקג אוחו, 0כר.ומר כהוא ניעקנ ור.קכיו
אור



ש סוד רביעי שער ח נפ חמישי פרק נשמה ח
טל

מ

ר6 ̂זי הזס'הנוש;י ע-לן picp ()ןן■ ppJini יצירה ו ז5=י זהנש  (הזענית י
.0 ,*,ר- ו^-חמרוו׳ לה״שתוו מי-וירדר  נמו ההשמלשצ ל1ני ;חשת נשף זשג נשוד ,

״ ׳ ״ ״ ,׳ ‘ י’״ '  ונות ;חלתו ח־צ ח־י (מנות מלמעלה חנל ״
ר ד  ואמי עמו שאמר נשתוק כשל נ״כ מ־ושנ ל' 1י5 ה״מס כ׳ פשייה ע
Wp ה המשל נש1הל עם המ״חסוח  הימו ועמו עמו ה-נו יעקנ סורא־ כי גו

ד נלנוש מתלנש אינו המלך  עצמות מלק ש:-א השמה כי שר׳ל אלא יעקי וכן ה1פ:
̂ ‘’י ממדריגת יורדים שהם שלו הדוכסים

ו כלומר W מירק אנל כלכוש״המלך מתלנשיס אינם המלך ר א ו ת ל א  ^ותו י׳
ש אצילות ג־כ יהוא עמו מקישר אצלו הוא ־ חלק נלטשיש כ : מתלנשים אינם זה כל פ

יומר שתכלל אלא וששלל החלק נץ הנדל וא-ן מחלכש אאד כל רק והשסותיש הנסים
ממש שיו־ש הש נעצמותש אנל מהחלק כולל ^;״ p,p ״ ל, כלטש

»M  M א S י ’«?g ,S ' tm, pi. U ״
נמששר עמו p כמו י׳ו קען נמששר ידור אצילות מעולם בהשתלשלותה לנשמה
להיותו קת; מששי נרמז נא P ומשצי י׳ו וע! ג' שהם לנושין ל;' סשייה לעוצם
גדרה והו האג נערך כנו מאצילות קש; חלק הראשון לטש דה״ט מדוריו

אלקית ננדר שהיא למעלה נשמה של ומהותה ל -,■״.*״f ״יי■״״
 למעה נהשתלשלותמ אנל מורה דקות כתכלית צפצפות ק.וג א■! ש.<נר ות ולה א.« הנר

 וכיול נחשח כהף והנ כשוד נחענתה כנר שמתייחד הראשון לטשה והיא הנשמה
חנל יעקב שאמר --ו1ו ונם ענ שהיא כחנל הנשמה שהיא שהמחלנש ונמו פמה

מצו הוה נעיצש התחתון נמקיש כי נחלחו ;,,g pj ,אץ p,gp אןר היא לאצילות
״ ק ענ. שהוא נניף אחיותו ,,ן,, ״

טי י ש ש נ ט ל א ה ך הו י פ ל ש . נ לו ' ' ה '
ך ה שצרי הי ה צו שי צ ח ק שו ח י חי ן ה ו מי ד שו ו י ללוב נ פ א כן מ ר ק ש נ א הלנצ הי  ש

ה א י י נ כ מ ־ ה נ מ ש ל נ נ ם א ל ע ה כ ת ז ו הי ה של ש־־^נשמה ל א י ר א נ י ש ה  לני
ה מ ש נ ל ו ת ס לו צי ק יש א ו ל ל ח י נ ה ן ו י ת נ מו ש ׳ הנ ה נ מ ש ת נ לי צי א א ד ר ק ׳ P נ  ה
ה מ ש נ ! ו נ א אהxד ר ק ד נ נ ק ה' פ ש ו ר י פי ׳ נ ש ה ר ״ ם ע י נ קי תי א ב ר ש ה ד מ ט כ  ד

א ר כ ן נ י ר מ ל א א ר ש כי י ן לנ דו א א מ ל ס פ ם א די כ ע א כ ר ש ה מ ד ו ט כ ר נאצל ד מ ת  א
הו ם ב ס א י ג כ ש כ רו ל פי א ר ם ם י לי ל פ ת מ ה ה ״ ר ם נ ר מ א ם ב ם א י נ כ ו כ נ מי ת ם ר ח ר  כ
ג ל א ם פ י נ ם כ ם א י ד נ פ י כ נ י ג י ת לך פ ו י לו ד ת י פ נ י הנ ת ' ש ו ל כ ם ר״ ו א נ תי מו ש  נ

ה ל ט ד א ט כ ל נאצל מ ת ר׳ לו לי א כ מ ' ה א ח א א שינו הו ו א נ ח אנ ך ו י נ ו כ נ מי ח  ר
ם ח ר : כ ל א ס ס י נ ם נ א ו ו נ תי מו ש ד נ ט כ א מ ר כ ל נ ם ר׳ ל י ע ה מ א רי ב א ה הי א ש ה  כ

ד ט כ ש ה מ ש מ ש ו א שמו ס א כ הו ח ש ר ש א מ ס כ ת ו לו אצי מו ל א כ ה ח כ הו ש ש מי  ש
ת ר ש מ שכ ו ליו ציו ה שמצד ס ה ז ל ה פו א רי ב א ה הו ה ש נ מ א מ ש כ ד כ בו כ א ה י  ה

ד ב ה פ ל פו ת ל לו צי אז ח ט ש תי ו מ ש ה נ ל צי א ד ה י נ כ א מ י ב ם נ מ ת לך ה כ רי ד מ  כ
ס י ד כ ה ס ת א ט ו י נ י ד ט א י נ י ת לך ע ו י לו ד ת ו פ נ י ג ח ת ' ש ו ה נ נ ה ה ו ר ו ש ה רו פי  נ

ק שיש לו ן ח י ה נ מ ש ה נ א י ר נ ה ד מ ש ח לנ לו צי ח ק ד לו ח ד ל־שבד בן כין כ ת ע א  שז
ה מ ש נ ח ה א ר ק ת כן נ א ז ת ו א ר ק ד נ נ ת ס היו ל ן ו י די ע ר ש אי ה נ א י ר ב א ה ל ל כ  תו

ש צנ ת ה ק נציך• ל י ד צ ל ה ד ו ה לנ ר ו ה א ח ר כ ו ת ה ט פ ת ה ד נ ו ה ע א רי ב ה מ י י ל י  נ
ש כ תל ה ל ש ו ט א. שצי ל הו ש ו ט ר ל ה או ר צי ר י ד נ ה נ ד צי א י הו ת ו נ י ר ד מ ת ג ו ר  ה

ה מ ש ה של לנ א רי ן ב י די מ ל ו ד ו ר לג או
ה ר צי ר אי י ש פ ש א ב ל ת ה ף ל ו ק בנ די צ , ......... , , , ה

ה ח ר כ ו ת ה בו ע ת ה ״ ל ל ת ה צ א ^ק ו ם ־י נ ־ . י ל ו חקבא 1, ע ־ ע כ ־ ת ש נ
:1צל קרונה היא ני ̂ ̂ , ״S ות .נ

 וא9ו כצל כ:וי בה מין אצילית דנשלתא קושיא לה והיא עשייה לטש שהוא שלישי
 כאלקות שהיא עד כתש-עיח נחנצית כשוע מתורצת הקושיא והנה הנפש במדרינת

״j ,,]ל, ״לק כל באמת -כי , , נלכותה ליהם ראי אי! כן עת:■ 9ני נעצה ״
L _ כחיה ;ש:וה נקראת צנושה נה כן מ:;• עצוי

דו סו  מנדר גי:א כחקצת כריחה::ח;ה p כחץ מס היו׳ופייי הנשפ׳י . כ .<,חנ ו
̂ד נרילוה נקרא (?*ות אצילית ?שמה ח1ר כסש כחסלותה  כללכו

 להיוח ל;ז:ה נ־ש <שחי.ה כך נו:;י סק;דמיס חןור ננריאם מתלנש וסהיתה באצילות
ן ^,),ן ןו;ןן, למקורה ן , , הנהיה עיש . כוח נקרא ,

ד ת פ ש ב ל ת מ ה ש נ ד ע ה של ב נ י ם נ א
ה ת כ ך ז נ ש צ ר פו מ ה כ ל פ מ א ל ר ו ד מ י ב א ת י ל ס ה א ה ו ל צ א ה נ א רי ב ת מ ש ב ל ת  מ

ה מ ש נ ה של ה א רי ה ב י ת ו ח כ ת נ ל נ ו כ ש ה פ ח נ ו ה ר מ ש ה נ א י ר י ש5 ב ר לנו ק ה י  מ
ה שלא י ה ה ם ל ד ו ה ק ת צו צי ר א א ט מ א כ ר ו ד מ א׳ נ ת י ל ד ת ה פ ת ל ע ה ש ל פ מ  ל

ש לנ ח ס ש ל לנו ר ב רו ה צ ״ ח כ וכ! ה ' ה נ ה מ ס ש פ ח נ ה ש ת ב ע ת נ ר ו ד נ ת ב ג ר  ה
ה ר צי ר בי עו שי ר כ ו ר א ד ה נ ר צי ה י נ י א א שי ה קו מ ר לח ל ו ז ח ה י ל ע מ י ל ר נ ד  ג

ח רו ר ה ו ע בי ר כ ר או ד ה נ ר צי א י ו א ה ס הו ט ע ת ר ה ו ח א ט ע ת ה ה ר ו ו א
ה ה ב ע ת צ ר ש ד נ ה ב ר צי א י ה ל י ם ה ל עו ה ל ל ע מ ת כ׳ ל י ק ר ד ה חו צ( ש ה הנ מ צ ע  ב

ה ה ה תי סו ם כ י חי מו צ ע ה ה ש ל פ ח נ ו ה ר מ ש ם נ א ר/ ב ר שנ א ש ה נ ח רי ב י כ ן נ י  א
ה ר צי צ הי ט צ י נ ק ל ל ד ו ת נ חו ר צ ה של או ח י י ד נ צ,־ך פ פ שהו ש פ ת ה ת ל ט פ ת ה ל  ו

ד ד צ ר נ ה או ר צי ה י ת או ת ו ט פ ת ת ה פי ש ס א ה י ו ו ה א ר צי א שני ר ק ח נ ה רו ר צי י נ  ו
ה מ ש שם ק ל ת ח ו הי א ל ר ק ח נ ו ת כ׳ ר ו ב ע ת ר ה ה או ר צי בי ה ש מ ר כ צו נ ח'  ו

ו נ ה אי ש ה ק מ א נ ר ל ו ז ח ה י ל פ מ רי ל ה ה ש ר ז ו א א ה ה ל י ה ה ל פו ה ל ל ע מ  ל
ם נ של ה תנ ש ה שנ ל ע מ ל ל מ כ ה א ו ה נ ל ע מ ל ם מ ל פ ה כ ת ז ו נ ע ת ר ה אי א ה ה ל י  ה

ה נ פ מ ק נ ח ר חו ר צ ו ה א מ ש נ ם ה ' פ ה ג י ת ו ח ם כ י כ ז ה ה ־ ק ד ה ה ו י ה ה ל ע מ ה ל ז  ו
ר א ש ה נ צ ע מ א נ הי ה ו ש ר ש י ב נ ח ו ר ה ה ת נ י י ד מ ה נ מ ל פ מ נ ה ו ת י פ ש פ ת ה ב ה ו ח י ו ר  ה

ש ו ב מ ש נ צ ת ה ר ל ק ה י ר צי ר בי א ט מ ה ג י נ ש א ר ו ד מ ד נ כ כ ו ד ק א שו ש ר ־ או ה ל א רי ב  ה
ן כ ה נ”נ ו ה מ ס ש פ ת נ ל ש ד ה מ ״ ש ד פ ס י ש ר כ ר או ד ם נ ״ ש כ פ ' ה נ נ י א א שי  קי

ר חו ה ש י שי ר ע ו ז ח ה י ל פ מ ם בי ל ל ו ע א מ ה ל י ר ה ה או י שי ה פ ל ע ר צננ או ה ו י י ע  פ
ש ד ח ח ה נ ב ע ח צ ה ו י שי ע ד ב צ ה מ ת לו ש ל ת ש י ה נ פ ר ק מ א ש ר נ ה או י שי שו ע ר ש  ב

ה נ ק ת ו מי לי ר ש ת ו י י ה נ ש מ ב תל ם שנ ד י ק ש מ בי ל • נ ס; י ר ג מ ג חי ך פ ו ע ח ש ו ב ל ת  נ
ה ת ש פ ט ל ״ נ ר י ו ר א מ ך חי ק ז ד ה ו י שי ע ה ב ב ו כ ח ״ ק נ ב ד ת ה ת ל ו ת ב ש ם נ י מ י  ו

ם י נ ו ו פ ג נ ' ה ב ר צי בי ר ש א ט מ ד כ ו ד מ ן נ שו א ר א ה צ פ אן שאין נ א כ שי די כלל ק־ ה ש

ה מ ש נ א ה הי ת ש לו צי א ה ב ר א ש ה נ ת בו שי ח לל ב כ ׳ ב ה נ י ת חו ם כ ה ש ש פ ת נ  רשטפ רו
רי ה ה ש ל חי ת לו ב פי ה א ת לו ש ל ת ש ה א ב ה ל ד ר ר י ל או ו ד נ הן ה ' ש ה ג י ס ו ח ש כ פ ת נ ו  ר
ה מ ש ה נ פ מ ה ל ל פו ה כ א רי ב ה ה מ ד ו ר ה שי א רי ב א ל ד ל ר ק י ת ר סו ש פ ה ם ה ט פ ת ה  ו

ר י או ״ פ ת ו סו ש פ ת ת ה ו כ ע ת ה ר ו ה או פ י ס ו ר ה ת ו ת י מו לי ה ש ת צ ק ה ש ש בי ד ל ו ס  ב
ת רו פ א ס ל ה ו ד ר ר י א ט מ ה כ ל פ מ י ל ר ב ד י ב ׳ ג ש ם ר ס ה כל ו י ז ׳ ס פ ת ו פ ש פ ת  ה

ה ת מ פ ת ה ה ו א רי ב א ב ה הי א ר ' מ ה ג תי חו הן כ ש ש פ ח נ ה רו מ ש כן נ ם ו מ ש נ  ה
ה א י ־ ב ה ד ר א ש ה נ ת בו שי ח א ב ל ה ו ד ר ם י צ פ ה ב ר צי ק לי ה ר ־ מ ר א שי ס הו ת ו ס ש פ ת  ה

ה ת ט פ ת ה א ו ד הו ר ם שי פ ל ו ה כ א ז ה הי א ר ה ג׳ מ תי חו הן כ ש ש פ ח נ ה רו מ ש  נ
״י ה ע ת ו פ ש פ ת ה ה ח ו י ס ת ה ה ו ר צי א בי ר ק נ ח ה א רו ר ק נ ח ו ך רו ר ע ל נ ד י ר ג  או

ה מ ש נ ה של ה א רי ה ב פ י ס ו ה ת ו י ת ה ה ל ז ת ב ו נ ק ה ל ש ל ר לבי ק ד י י ס ת כ ו ר פ  ס
ר א בו מ י כ ר ב ד , מ י ׳ ב ש כן ר ש ו ט ס ל רו ה ה ר צי בי א ש הו ת ש ת כ ו פ ש פ ת ה ה מ ש נ  ה

א ר ק ח שנ ך רו ר פ ה ב מ ש ה של נ א רי ר ב ש א ו נ שנ ר ה פי ל פ מ ר ל א ש כ נ ' ו נ מ ו ק מ  כ
תו בו שי ח ם . ב ל ו פ מ ד לא ו ר ה י פ מ ה ל שיי ע ה ל מ ד ו ר א שי ת הו סי ש פ ח ת ה ט ע ת ה  ו

ח ח כ רו ה ה ר צי בי א ש ד הו ר ה שי שי פ ל ל ב ח א רו ה ה ר צי בי ם ש צ ע א נ ד ל ר ס י פ ו
ה כל א ז ה הו א ר ׳ מ ת נ תו ה כ מ ש נ הן ה ש ש פ ח נ ה רו מ ש י נ ׳ ת פ ו ב ע ת ם ה או

ה שיי ע ב א ש ר ק נ ש ה פ א נ ר ק נ ש ו פ ס נ ג ץ ה א י ס מ ה ש ׳ כ ת נ תו ה כ מ ש נ ^ ה ע  ב
ר ח או רו ה ה ר צי בי א ש ר ק א נ ש הי פ ה נ פ י ס ו ה ה ו ת ל מו לי ר ש ת ו ה י ת נ ק ש ש ט  ל
ר ק ן י ן בנ ד ד פ ר ע ש ק ת מ ה ש א רי ב א ב י ה ה ו נ ו ר ת ק ו מ ד ה ה ל א רי ב ן . ל כ ש ו כו  ל

א שלישי הו ש ס פ ם נ ל עו ה ב י שי ד לא ע ר ה י מ ו ק מ ה כי מ נ ת לו ק מו לי ה ש נ ק  i ש
ש ט ״ ל ר י ו ה א ה שלא מ י ה ה ם ל ד ו ק ק ש ר ט י ל י נ פ י ט ע׳ ש ו ״ לכו ר י ו א א י ה

ת ק נ ד ת ת מ תו ב ש ם ב מי י ם ו י נ ו צני פ י ב נ ד ה פ ל פ ה מ ס מ ר ו א בו מ י כ ר ב ד " מ ב ש ר
פן או ה ב מ ש הנ ל ש ל כ ' נ ה נ י ת חו הן כ ש ש פ ח נ ה רו מ ש ה ג י ו ל ע ה נ ל ע מ ל ל ה פ מ ו ק  מ

ה ת מ ר ל ה נ ח ר נ שו ק שני ה תיו ב צד קצו ה מ ת ו פ ש פ ת ה ר ת לו ש ל ת ש ה ש ו א ם ר צ ד ק ת  א
ה ל פ מ ה ל ט ה על נ ט ש נ א ר י ו שנ ה ה ס מ ת ל תי ח ת ת ב תי ח ת ב ם ש פ ש ה כל ו א ז  הי

ה א ר ת כל מ ק ב ל ק ת ל ח בל ו ת ב כל ש ב ה ו ד ו ק ל נ ב ח לל שנ ' בכ ה נ י ת חו הן כ ש » פ  נ
ת ה רו מ ש ו נ נ ש ר י פ ד ה כ ל ע מ של ל מ ה כי ב מ ש נ ה ה ש דו ק ; ה ט מ ה מ ח י י ש פ ג י מ מ ו ר  מ

ש על מי רו ת מ ח נ ש כל מ ה ב י ת ו ח ד נ ה כ ר קי ה נ נ ו ת ח ת א ה הי י ו ו נ פ ה ב ל ע מ ב ה ו צ ק  מ
ה אל צ ן ק פ או ש שככל ב ש לבי לו ולכו א ' מ י נ נ ם מי שי בי ה ל א רי ה ב ר צי ה י ״ ש א כ י  ה

ת ־ ל חנ ' בכלל מ ה נ תי חו הן כ ש ש פ ח נ ה רו מ ש ־ נ ק א ר אין ו ש .צלוי ש פ ח נ ו  ר
ה מ ש ה נ ר צי בי ך רל ש ק זך ר ד י ו לו ח כנ פ ח נ ה רו פ ש ה נ א רי ב ב ד ש ה ע א שז ר ק  נ
ה מ ש ה ג ז א ו ר ק ת נ ו רו כ ר ע ד ב צ ו מ ח ו ע ש פ ת ו ה ח ט פ ת ה כן ו לוי ו ש ג פ ח נ ה רו ו שנ  נ

ה שי פ ב ו ש נ ך כך כל אי ק ז ד י ו לו ש כנ פ ת נ ה רו מ ש ה נ ר צי בי א ש ר ק נ ת ה ן רו ר ע  נ
ה מ ש ה של נ א רי ד ב לוי כ ש שג פ ח נ ה רו מ ש ה נ שי פ ב א ש ר ק ש נ פ ך נ ר פ ח ב  רו

ה ר צי בי ו פ,צד ש ת ו פ ש פ ת ו ה ת ו ב ע ת ה ה ו צ ה ה ל עו ל ה כ ה מ ו מ שנ ר פ ק ש ל ת ש ה ק נ די צ  ה
ם מן ל ו פ י ה נ פ ו ג ך ה שו ח ת,׳ ה שנו ק של נ די כל צ ה ו תי חו ק כ ש ש פ ח נ ה רו מ ש  נ

ם ה כל פ ת ו ט ש פ ת ה ה ת י ב פ ה ה ה ו א רי ב ה ב ר צי ה י י שי לו ס כו פ ז ה ו ג י ר ד מ ז ל תנ ו  י
ה נ ו לי ה ע ו נ ה מ הי ם ש ה ם ל ד ו ק ק ד ל שו ת ד' כ ו ר ט ה ע שו ת ו ם כ ה א מ ד ל ר תו י ל פ מ  מ

ו ת נ י ד מ ך ו ל א ו ע מ ו ק ה מ ת מ ר ב ה ש ר יו ת י ח נ א ר ש ת י י טז ו מ י ם מ ד ה ק ת מ ד .ק
ה נ ה ם ו ל ש ק נ ר פ : ה

מ י י פ ר ח ו א רנ א בי ק ש ר פ ם ב ד ו ק י ה ה כ מ ש נ ק של ה די א צ הי ת ש לו לי א מ
ר אי ש פ ה א ד ל ר ה לי ר או ל ב ו ד נ ף ה ו נ ק ל די צ ת ה מו א כ הי ש , ■'יז’ ■ ם צ ס ך נ ק א ר ה ו כ רי צ ש ש ב תל ה ת ל ו נ פ ת ה ל ה ו א רי ב ר ב או ה ש א י ר ב א ה י ה ה ש  לנו

ת מ ל פ ת מ ה ש כ תו ת ב היו ל ן ו י די ע ה ש ה נ ש ט א ל הי ה ש א רי ה ב ר ו ל א ו ד ה ג כ ר צ  הו
ס ש פ ת ה ת ל ט פ ת ה ל ה ו ר ו ד א ו ר ע או ה ב ר צי ד י ה פ ר צי הי א ש י ש ה ט ר ל או ה ל א רי ב  ה

ת מ ל פ ה מ ה ש נ ו ת ת נ ו הי ל ן ו י די פ ם ש ש נ ו שני לבו ר ו ל א ו ד ה ג כ ר צ ט הו ש פ ת ה  ל
ת מ ע ת ה ל ה ו ר ד או ו ה פ י ש פ ד נ ה פ שי ע ה ם ש ה י ש נ פ ו ש א ד ש קו ר לכו או ה ל ר צי  י
ת מ ל ע ת מ ר ש ה או ר צי ה י שי פ ר נ או ה ו שי ת פ ש נ לו ף מ ו נ ק נ די צ א ה צ מ ה שכלל נ ל סו  ה

ה ז ה כ׳ מ מ ש נ א ה ש לנ ת מ ף ש ו נ ק נ י ד צ ו ה נ ק אי ר ר ו ה א שי ה פ ה ר ש י או נ פ ו  א
ש ד ס קי ש כן א אל י שו שאל ל ה שי ן מ רו ת ה י ז ק ל י ד צ ש ה ה לו שי מ ש ת נ לו לי א  מ

ק די צ ש ל ה צו שי מ ש י נ נ פ ו א ש מ ד ם קו ה ר ש ה או שי רי פ ה ס ש ה נ מ ש נ ת ה לו צי א  ד
ל לא כ ד תו ר ה לי ש » ה ל ר ו א ל נ ו ד נ ת ה ו מ א נ הי ם ש צ ע ם נ א א ך ל ר פ צ ת ת ש ט ע ת ה  ל

ה א רי ב ה ב א י ר נ מ ת ו ו נ פ ח ה ה נ ר לי ה • ר צי מי ת ו ט פ ת ה ה ב י שי ם ע ה ם ש י נ פ ו א  ה
א צ מ ה נ ק שז די צ ל ה ב ק תו מ מ ש ס נ י ג פ ו א י מ א ש ם כ קי י ד צ ה ה ה ס ש נ י ר ד מ כ . 

ה נ ו ת ת ה ב ה א׳ ה ו מ ט ל ם א קי ל ח ה בין מ מ ש ה נ מ ש ר לנ מ ו לו ה ז מ ש ס של נ י נ ג ו  א
ה של וזו ר לי זו • ה של ו א רי ח •זו ב לי צי רי א ה ה ש ל ם כ י נ פ ו א רי מ ה ם ש ת נ לו צי  א

ה כ ר צ א הו רו ב ה ל א רי ב י ב צ י י ח ה ל : ו ר י צ י ת נ שו פ ת ה ל ה ו שי פ ם נ ה ם ש י נ פ ו ד א  פ
ד ר ת ף ש ק צני י ד צ כן ה ה ו א י ר ה נ כ רי ר צ צ ״ ח ה שי ר צי ח בי שו ע ח ה ל ה ו ־ ש ע ז נ  פ
ד ר ת ף ש י נ ק ל י ד צ כן ה ה ו ר צי ה י כ ר צ ת הו שו פ ש ה ה ל שי ס ם נ ה י ש נ פ ו ש א ד כ קי ־ א  ו

ש ל ה ג ם ה י נ פ ו א ל מ כ ס ו ־ ק די צ ם ה ל ם בכל נ י ם א לי ב ק ה מ מ ש ם נ צ ע ק נ ת ר מי צ  ס
ם י נ פ ו ב א שי נ אל ו שו ו כי ל ה ז ג י ה א ל א ר ט כצל ש ח א ת מ מו ש הנ ת ש לו צ א  הנ

ת ש ו ד ק ת מ לו צי ם א ו ק מ ש מ דו ן ק י נ ל ה ת ם י ה מו ו ו ר ה של ב ל ן פו י כ מ ם מ ת ב  ש
ם׳ רו ת מ מו ל עו ם ה י פ ש פ ת ל מ ש ל ת ש ה ה ל פ ס ר ל ש ק ת ה ה ל ד ו ק נ ה ב נ ו מ ח ח ף ה ט  נ
ק י ד צ ד ה ף ע י ק ש; י ד צ ה ה פ מ א ל ת הי ב בי ש ה מו ב כ ר מ א ו ס כ ה ו מ ש א לנ הי  ש

ם רו ס ב מו ל פי ה ה נ י ה צ ה מ ף ז ו ק נ י ד צ ד ה צ תו מ מ ש חו נ ה כ ל ו ה פ פ מ ה מ ל ע מ  ל
ה ג ר ד מ ה מ ג ר ד מ ה ל שי ע מ ה ־ ר צי ה לי ר צי מי ה ו א י ר נ ה ל א י ר נ מ ת ו לו ד לאצי ו ס  ב

ל ב ס ל ה ז ר ת נ ש ת ף נ כ ב כ ה שני ז ר פי ד ש ם פ ת רו מו ל עי ש ה ר שו ם ב שי ר ש י ה  פ
א הו ם ש תו פ מ ש ת נ של של ל כ ב ח ל ו ו ד ה ; ל פו ה נ נ ו ח ת ה ו צ ק ר נ ח ה א ש מ ה ל ל ק  ו
י שנ ן ה י ע ב נ חי ת ס ו.־י.קישר ו ו ־ ת נ מו ל ו ע ש ה ר שו ם ב שי ר ש מצד ה ה ש פ ז פ ו נ א שי  כ

ל ב ח ה ה ל ק ן נ ו מ ח ת ה ה ט מ ל ל ך ס מ ר עו כ נ ע צ ת קי כל י ל ל ח ב ח ד ה ה פ ל פ מ ש ל שור
ם שי ר ש ה



ש סוד רביעי שער ח נפ ששי פרק נשמה ח
טל

ק גוף כן כמו ססיטים רי ח לו יס נו הר,טורה נסמחו 7J9 מ  ומסטיו לנסוס ג
 לנריהה ור־צירה ליוירה מכט״ה למדרגה ממדרגה למסלה ממסה וניס6ם

 הריזמיס למדה ץ7ה ממדה הסליוניס נטרטיה טמהפך עד לרצילוה ומנריו)ה
 וכחלק רצילוה כ5מכ חלק סולס טל נרומו טהיו) נ־מחו nh ומפורר ומאיר
 כל מלא רצון טגע טפפ1 אור להכסיע אצילוח כלל ומפורר מאיר הקדוט ההוא

 טננריאה העולמוח כל ומחמלאיס פקנליב ההוא המכס כמאור פד גדוהיו גל
ל  נהוד למטפרח לה ננקה וחלקה טנפטיה כסולמוה וכל טניצירה הסולמות מ

ד הגון מן הפרדה לפה לנוטה  מדורין נ' נפנין למפלה רדפילטט פפרוה נסו
 ומקור טטורט דאצילוס צטמה לו טיט הצדיק פרך חטינוה ויקרה גדולה ורו

 למסה טמקוטר חנל רמו הוא דנריאה נטמה לו טיט מ' אנל נאצילוה גטמחו
 ומקורו טרטו הוא טטה לנד הבריאה נפולס למפלה מקוטר וראסו הצדיק גגון

 לנד הנריאה עד החבל סלקי כל יחגפנפו ההחחון נקצה החבל טגטיסנופס,
0BU למפלה ני לנפנס סורס לו אין מנריאה למפלה אבל ומקורו החבל סורס 

ה ככא אינו טהוא פד טרסו טורט הוא מנריאה כנ מי  אס לנד לנייאה רק ו
p יצירה פולמוס לטאר לנד מנריאה רק טפס להוריד יוכל לא מכסיו מצד 

ה טיי  אור סיפור רק נריאה סל גטמה 'T סל פולמוס סאר מקבליה ואינה מ
ה א  אור סיפור הארס כפי הוא ללנוטה נו נהמת סל חלקה הסארת וגס ניי
 סאפילו פד אצילות אור להטפיפ סמפוררס דאצילות גסמה ק טאין מה מייאה
 מאור ללנוטו לחלקו לו ונטאר ידו פל אצילות אור היכפות מקנלח גדיאה
 זה כ׳ דנריאה לנטמה דאצילוס נסמה בין גדול חלוק טיט נמצא אצילות כגדול
 סהיא הצדיק נטמת וכן בבריאה סמנפיס כרסו וזה נאצילוח סמנכנפ פרטו

 מקוטר הטני וראט נכסייה הצדיק בנוף למפה הקסור כחבל היא מיצירה
 הוא יצירה ני מיצירה למפלה יתנופנס לא החבל סכטיתנופס ביצירה למפלה

 סנבמחו הצדיק כן מפני סרטו טורט מיצירה למפלה אבל נו סחקופ מרטו
 יצירה לתולה אבל פשייה לפולה מיצירה רק השפס להוריד יוכל אינו מיצירה

 טל חלקה הטארה ונם מיצירה למפלה טורט לו אין כי שכס להוליד יכול יט6
 לבריאה נשמה בן שאין מ̂ר יצירה אור שיפור הארת כפי הוא ללנוטה זו גשמה

 בנון שמקושר חבל כסו הוא מסטייה קודש מאופני נשמה לו שיש מי מן
 אופניה שהה סטייה כראם מקוטר הוא הטני ובראש אחד בראש למסה כצדיק

 של חללה שהוא מהגלגלים שלמסה ומה לגלגלים רק טפס להוריד יכול נצ)יט
 יכולה שאינה קפנה מדרינה היא נסמה ואותה ארן מרכז ההונב הזה פולס

 שביצירה המלאכיס כי מפני פולס טל וסנט סולם של ממנהנו דבר טוס טנות5
פי הפולם את לדון הממונים כדיינים הס  טל השלוחים הם והאופנים מפשיו נ

 הדייניס מסי שנצפוו ממה דבר טוס לטעת יבוליה אינם והשלוחים דוירס
 מפי טנצפוו ממה דבר טוש לשנות ירוליכ שאינה קסנה מדרינה הס כן מפני

 כס רק יצירה שהה הד״ניס מם בלל וקירוב טורט להס אין הס ני הדיינים
 אלא יתלבטו לא כפולה מן נככתלקוחה כן ומפני טנעטייה כדיינים קלוחי

ה של נשמות זה שמצד נמצא גפשייה א  מדרינהם אצילות טל נכרות ומכש״כ ניי
 המלאכים פל אכילו לנזור כח לכס יש מדרינוהה נודל טמצד פד מאד פד גדולה
 שהיה פה רחוק אינו זה יכה שפכקו ודינה נזירוהם לנטל הד״ניה פהס
 שנשמתו מצד כ׳ לנד ואמירתו ננזרחו פולס של סנפו משנה פ״ה רנינו משה
א ה מפני הטרשים בשורט טמקוטר החול ס  הים לבד וכוונתו באמירתו ז

ס לשנות הפליוניה הטוטיה משורר  כפסה ומופהיס אוחוח בכל הפולם פנ
 לפרפה אלקיס במדריגת שהיה פד ישראל כל ולפיג• מצרים ונאלן פרכה (פני’

ן י חחין אלקים שנאמר מנ  1ק שהוא נשמתו אצילות מצד זה וכל לפרפה נ
 חן ליודפי כידוס שירצה צד לאיזה ולכפות לככריס שנידו אצילות מלק צאמצפי

ל  יצירה דייני מלאני כל ולצווח בבריאה להנפיס לו קה ואמר בנזר מה ג
ס המת נכנפיש ישראל שהיו כסומאה קליפות נחות ולהכניס  קליפות נחות מ׳

הי כנאיה נטסריס כוד נבאר נאשר הסומאה פ׳  ברוח כ־לוס מליו רנינו ומכה נ
 האלה כדשכיה אריות טיני מכפירי ישראל ממו את להוציא וטנרכ הנניכם צי!
ט׳ יבראל בל לפיני בפטה והנכים והמוכחים האוחוס לגל ט ס נ  . הכונס פנ
 הנלנלים וכמדו וצו' דוה בננכון שמם יהוכס כאמר מה פליט ירחק לת מן

 לנלחי לנלגניה ומניפים המטפיפיה האופנים טהם לכוחם שציוה מפני פגלנולס
 לאופני כיש מכני לנלנליה ניכו’ טלא להם שציוה והפכה פסלחה הפלו
 איז !יטניהים שנירבניה המידי ההיא אהת שפולה דהיינו פסולות שתי קודם

 שהם כנ״ה פסולה • ונלנל אופן מלהון אופנים ני,ראו זה כמפני מד הגלנליה
כה כטירה השנינה פ׳י הטומאה נחות הקליפות מגניסיס  כפירות פטר בהוד נ
 למפלה פמלק טל כרו הקליפית ולטנר להנניס שפה צורך שהיה ומפני גפטייה

 הנפת ככיא חדידיח בהיר פטלהה יסכלו טלא לאוכניה ציוה וזריזות מוהירוח
 הסיראה פחות כקליפית ובבירת בהכנכת־ פסולתה יהיו אלא כנלנליה וכנוב גלנול

טל כי למפה נשבר הוא וממילא למפלה כמצק טל <קו  הפזור נופל הכוזי נ־ינ
 מזה והנה אויביו נוי יקום פד אילון נפמק וירח דוה נגנפון שמט שאמר מהו
 אנרהס כי המרכבה הן הן האנות סאמרו במה המרכבה כנין נן נה להבין סנל
 אברכם נגיף ומחקטר למסה מלמפלה מתכד משתלשל נטמחו חבל כיה
 וכהא ומרכבה מושב בית היה ניסו בתוך למסה אברכה טנבמת מל

ת ר פי א מהכד האצולה למפלה נשמתו מצד 7חכ ^ ^  אצילות חלק ט
ד קנ ר נכפר שאמרו וזכו קנ הי ד רדת אמרה הנ ה היית ימי כל מג כ ר נ  י

ארן ד אברכה טהרי מלאנהי לכסות אני כיצרכת׳ לא נ  וינמור נמקימי פי
ה הריחניות ני הדס כנה זה כנין ולכנינך מזאכחי היא זאח ואני משמרתי  נ׳

טפי בת \הט\ת הולטה מפני נטטמיית נכצה טפל נאיט נכפלה טפל טאיס כנ

 ופטהלטל כטהלכלות פ׳י התפלה פפולחו נך ומפני גתו גודל לקבל יכול
 שפירשנו כחבל נכוד פליו טמשנפח כצדיק נטרח פ׳י וכופל כצדיק בנון למסה
 פטלחו מנלה והצדיק כצדיק בנשמת ומחפלמת ברזל נחשח בכן זהב בהוד

 לא לומר רוצה מלאנהי לפטוח אני הוצרנתי לא שאמר זהו לאור ומוציאו
 ממני מלק שהיא אנרהס של נשמה ככרי נפצכ ממני כפולת׳ לנלות הוצינחי

 זאת ואני משמרתי וכומר במקומי טכומד אנרככ טל גופו ס׳י מלאנחי סוטה
 נו מכפיס שאני ממט מלאכתי הוא פוגה כאנרכה המכד כ• מלאכתי היא

ה והוא בהונו ומהעלכ כ  סרכב־ טהוא הסוה נמו רצוני בכל ופפולחי פנודחי ט
 יפט אשר חפצו ולנל נכבו אות לנל לרוכב ושמיש כבודה שפושה פליו לרוכב

 צכל ככפירה ושמום כבודה לפשות להכירה מרכב הוא הצדיק נשמת כן כמו
ה אוח פנ  בהשתלשלות רוכנת כצדיק נכמת חלק שנה הכפירה בי חפצה ולכל נ

כנ כליו ורונב הצדיק בנון ח  נשמת ידי ופל ובלוטה כטלהת לפשות כוה כל כ
ה מתפלמה כצדיק ה אינה היא כאלו כפולחה הכפיי ט  הפפולה־ כעיקר כנה ט

ס לטחיפה והלך יצרו אח נובט שהיה יצחק ונן ממנה היא פנ  לטחיפה־ ציארו ו
 יחידך כנך לטהוס לנך מלאך איך לאביו אמר ולא פלי' ונהננר יצרו אח ונבט
ח אטר נ האב כרמי לפורר אכנ ס נכמהו לקטר זכה פ' ת נניס נרקו  ככפיו

 פל פכולתו לכטוח נו להכפיס לגבורה ונכא ומרכב רוטב בית שהיה פד גבורה
 שהצדיק לכייח כי הצדיקיה אחר רידכח כהטכינה טארז׳ל פנין וזהו נ־מחו ידי

 מקבלת השכינה כאפילו פד פליונוח מכפירוח לכשפיס נ־מחו חבל פ׳י נורס
 רודפת היא ק מפני השכינה ודרך לשכינה מכנימות יורד כבבס טהרי ידה סל

די ונמצות בהורה שיפסקו אמייהכ  צדיקים טני נין כפינה הוד וזהו ככס לקנל נ
ח לכטפיכ שנורה כחמהון וצדיק טלם כל צדיקו יכוד ב׳ה הפליון צדיק  בהוד נ

 הים ינקב וכן .מפנינינו שיצאנו נרכס נזה ודי ,כקישוסין בהוד נוקנין מי
 י״ד שכל מלמד ככוא כמקום וישכב כאוז״ל בחורה מתמיד שהיה מצד מרכבה

ח ככמש טצה ני שם טל כמדרש נני כ  פד נהירה מתמיד שהיה כנב לא ו
ארח מקוטר ויורהו ננמהו חנל שהיה חנ  בית והיה טנכהב הורה שנקרא נ
 חוכל ומכאן . ננשמהו להטכיס חורה שנקרא לה״ח ומרכבה ומרכב ורכנב מוטב
 ממלאב׳ יוהר שכן ז׳ל רבותינו נאמרו כצדיקיה מפלת נדולה ולהבין לידס
 באצילות כרטן צדיקיה ואלו בריאה וכרכן יצייה הן טרח מלאכי בכרי שרת
ה ה נוזריס הצדיקים רן ומפני נדפירטנו נ׳ כקנ׳  כמבואר נזירחן מקיים ו

 מוטל צדיק שנאמר צדיק בי מושל מי טארז׳ל מה יובן ובזה ראשונה נמדורא
ל1 אלקיה ביראת  יובן ונזה נאצילוס למפלה נשיתי שורש מפלח מצד זה נ

קנו כארז׳ל מה ג־נ  והפנץ חמה נלגל כין מכפה היה כראכון אדה כל נ
ה של רפצריהו יתהלך קדוש ממקום הראשון אדה של בנטרחו להיות ני קנ׳  ה

 טפס הוא מנצרוהו הטפה ובל הייה נברח באפיו ויפח כנאמר נפנין בניבול
רדו לומר צכ1ר כקנו היה זה מצד ד וצח זך נך בל י  נלגל מכהה שהיה נ
ך לפי ני חמה כל פינו  הוד וזהו , דמרו זכות היה נשמתו וצחות זנות כו

הי שקנל אורו קירון למדל נו להבים יוכלו כיו שלא משה פני פור קירון  נ
ה פד נו טנהושכה נשמדו לכנח כיני  בינה בנכי,' רחלשרח ננמחו נזבל בהיי

ד כי  מרמז לרפלה כפירשט מה כל פה כה פירשנו‘ רה זה ובל הנפלה דפח נ
ה' כי נכללו הפסוק כליו ק ל ה ונדכירהנו נחלחו חנל יכקב פמו מ ה׳ הנ  שיה נ

ט נהונן הנל ופלה הפרק נכלה והנה כליו פיניך הי נידי  ופקפוק נמנום בלי נכ׳
 לה וניימד פפירשט למה מהננד לכאורה טיראה 7,אד מאסר נבאר ופרה פלל

י פרק » ; פצמו נ

 ואופנים מהפרא אינון בציה הבניה פל אה הקח לא ̂נ־ניעי פרק
הן דגכר מהפרא אפרוהיר צי ^נ ד מהפרא מכפוון א ה״ ר  דנו

ה' כלוה ככת איהו אי א קינא ז  נחלת נרורה״א מקנגא פילאה דאימא דטפיני
 אימא נמפפרון מקננא ככירין כיח פליל דארצכיחא כמודא כילאק ככירין
טד בארן צמד אופן והנה ביה דארמר נאופן רירננא ממאה  מהפרא ככינחא ו

 וכנינחא ציפור פ;1דא ולספרא יונה דנכר ורככרא נכר אהקריאח דנירכיא
 מאינק אונן פל דממנא איח מלאנא תיח . תשלח שלוו להנה אדט דמות

 פקודא האי מקיימא דיכראל ונזימגא במיה כנדלפון צפרין דאחקריאו נטמהין
 והא לקנ׳ה ואמר פיגין כל זנו אולין אי׳׳הו צווהין ובגין מחתרנא אימא ואזלא
א האי כל גזרהא אמאי מכשר בל כל ה־הנויו נתיב פ קינהא מההרכא דאיהי ט  ג

 נכמחין אינין לכורכיא רומין דאינין דילים טכין כל זכו אולין מפפרון וכן
טפן רוסין אינון היה ומהאי ל טין ו ס כשיה יצירה בבריאה ואינין ני טנחו  נ
ת ונככין ורורין נברפין כלייהו צוהין פוביה ןימיכ  רוס דאינון אצילות באיו

 טל השופו שפמ״ה וכנה פנ׳ל דיליה כופין פל זבו אולין רמנא וכל דקודשא
אמי  בהנשמה הבכר מזה הקידמיב הברקים נבני נכרשנו מה כל וכתר מננד מ

ד כהכהלשל כד לירד תוכל לא כו  בהוד כביה יצירה בריאה נכוד החבל נ
רן זהב  הופרחה הנשנה כן נמו להשהנשל הוכרח שהאצילות ונמו ברזל נחיכח כ

ה בי להכריישל ר  דאימא ש1בפיר ארה כמאמר ונזה למלק יקרה הכלל רי
א מקננא כילאה ״ כ י ו נ  כפירות בג' בבריאה מתלבש נינה דדבלמ כפירין בג' נ

 תפארת דנכמס נמפכרו; לקננא כפירין ביח כליל דאמצנולא כמודא פליוטח
מפ באופן מקנגא מחאה אימא ביצירה מתלבט  וזה נכסיה מתלנט מלכות דמנ

רנצו ה נ היכך  בהוד נכבחלשלוח לא אר להרצלוס הובל כלא הנשמה נכנין בנ
 סד נמנלות כצמן הבכירות אפילו רטרס במאמר ונזה סטייה יצירה בריאה
 הוד בכר הקידה נשכר ככיבדנו מה כל כותר המאמר כזה וכוד כטייה טלה

ה אצילות נכנין אנייה ד' לירד שהוצרך אב ני לההגלית באפטר כיה נלא ג׳
תדדטת



ש סוד רביעי שער שביעי פרה נשמה רוח נפ
טל

ד ולפהלגש &ב׳ימ מדמולו סי ע נ ה אנ׳י ס DD[; in מר6המ ו h’יh ^מחנלה מלפ 
ד פפשיה אסילו מ  יגירה נריאה לעולמוח צורך מה הזה כמאמר לפי קשה ו
רות אור להתכלות שיוכל מאתר פשית  למה קשה ומיד נמשיה נמצמס •ספי

ה מדריכות לכ' חלקס נאמת מ ;׳ מקננת נינה שאמר נ  מקנן ותפארת ססירין נ
 שהספירות כתס אמר לא למה טצמס ננחינת מקננת מלכות ספירות נשש

 המאמר זה כי להיות והנה כמור אחדות שכלס אחרי מקומות נג' מקננים
ד נפרשנו כן מל ארוך פירוש מ׳י לא אס סופו ופד מתחנחו מונן נלתי הוא  ני
 המאמר מזה למפלה פירוש .קושייתנו יתודן הפירוש יד־ ועל פלינו הפונה ד'

 קלוות לשש ומנכינשץ ואוזרוכ לולג מ$ו,ה מק״רץ ־כשישראל כחקוניס ננפרש
נ' מנפנמין רוח ולכל מפה מפלה דרום צפון מפרכ מזרת רוחות לד׳ דהיינו

דהיינו מפמיס '7 מישים הס נפנופין ח׳י ואלו נפנועין ח׳י שהם נענופין
ת כשמפרכין צולב ננשילת מיד אחת פעס רנ  '7 נאנא שנית פמס לנ1ל נטילת נ
 ננד נטנוטין ט״ג הס הכל שכין וסון! תתלה לה' נהודו !רכיטית שלישית ספש
נ של 00  של נכחו נענומין ובאלו ויש ויבא ויסט מפשוק יוצא שהוא ט׳
נ שם  סריס שנפיס אומות שכפיס סל כחות למסה מלמעלה משפילים הס פ'
ס כת לרה אין מלמעלה נשפל נשכתס וממילא מות א שרי מעלה של  נן נ

 לולנ מצית מקיימין כשישראל באופן עזור ונפל פוזר כשל דרך על למפה
ל הא״ס ת״קח ל״א הפשוק נהן יחקייס אז כהלכתה ואתרוכ  ור׳ל הננ״ים פ'

למשה ישראל פל האומית וכששולסין ישראל הה והכניס נ̂ר’נDה היא האס
נס״ד שכינה נלות כשער ייונאר כאשר למעלה השכינה פל כ'כ כביכול שולסין

 ישפילו כי האומות עליהן ישלטו לא כהלכתה ואתרוג לולכ מצות נשמקיימין אנל
 לשלוט לאומות כת להס יהיה ולא ׳טלו למסה כס ממילא למעלה כחן זו נמלזה

 סל האס תקח לא שאמר וזהו למעלה השכינה שהיא ישראל ונאס למטה נישרחל
ס האומות יסלפו לא ך־ל הנניס  הפסוק פירוש זה ולפי אתכם ליקח ונשכינה ננ

א אל תקח לא זה נפנין הוא H לא תקי p r i ח לא אלא ה״' החת נחירק ק  ת
כהלכתה ’ המצוה חפשה הת'פ־רוש תחת נפתח  ” מכין המצוה ותהיה '

 ואס נגלות כלקחיס יהיו שלא ישראל שהס הבכיס ופל השכינה שהיא האס פל
 לא ומלת נגלות בנים סל האס נלקח־ם שיהיו כורם תהיה כהלכתה חפשה לא

n p H ק לאחר יולא פועל הוא נ  מדבר פסוק של שפשוטו ומפני מפעיל מ
 בפירוש נאמר שהרי ושכינה ישראל פל לפרשו יתכן ולא הק; בשלוח ׳ ׳

 הכניס כל אם תקח לא בניס כל או אפרוחיס על רובצת והאם הפשוק נתחלת
 התייחסות איזה ני השכינה ופל ישראל סל הפסוק לפרש ש״ך אין זה שמצד
 פל יתפרשו לא ואפרותיס שנצים וכמו ואפדוחיס נצים עם לישראל יש וכפי

 ושכינה ישראל סל יתפרש לא בניס טל אס תקת לא כן כמו ושכינה יעיאל
 או שנתרננולת ידוס ר׳ל דאוש״ניס משט׳רא אי׳נון נצים ואזיל מפרש כן פפני

 שנולדה ניצה א' מזה למטלה זה מדריכות כ' יש עופות במיני וכן נחרנכול
 מזה גדולה שניית מדריגה וסוד קטנה מדריגה הוא אחר מסוך או מתרעול

ת כשנעשית הנ' גדולה יותר שלישית מדריכה וטוד אפיו ת מדריכות מ מו קד  ה
ה בגידולה האפיוח כשעמר ת מ ק ל להיות צרכה כל ונ עו  הרנכולחא או תי

 אז נולד כשאדס מתחלה כי מדריכות כ' אלו לישראל יש נעצמו הזה וכמשל
 מסטרא לו נשפע שנשמתו מפני לזה והפטס הניצה כערך קטנה מדריכחו
 שנקראים סשייה כסולם שהס מהמלאכים לו נשפט וחיותו נשמתו ר״ל דאופניס

 המדריכה שהכיצה כמי שנחתניות התחתונה המדריכה שהם קודש אופני
 המדריכה שהיא נפש נשמה אותה נקרא כן ומפני מדריכות שבג' סתחתונה
 כן נס נקרא פשייה דהיינו שאופנים כמו שננשמה מדריגות שנג' כתתתונה

ם שניצירה הרוח כפרך נפש חי  פולס פירוש .מתס׳רון דנ׳פר משפ״יא אפיו׳
 כמבואר מטסרק ידי טל ניזונים שביצירה מלאכים שכל מפני מעפרון גק^-א ^ירה

 נפר שימוש משמש הוא כי מפני נער נקרא ומספרון הקדיש כפרדס כארוכה
 השפל ולפולם מלאכי: כתות •' לכל מזון השכינה מחלקת עיי כי שכינה לפני

 נצים נמדרינת שהם האיפניס מצד שהס שהנשמות ומפני האיפנים נ"נ שבכללם
 נשמה סליהם שיושסש זוכים ונמפי־׳פ ובמצות בתורה כשפיסקיס נפש ובמדריעז

 נפש מדריכת שהיא נצים מדריכת מכלל שיצאו באופן לעיל כמסאר פיצירה
 הנשמה נעדך רוח הנקרא יצירה של נשמה דהיינו אסדות במדרינת ונכנסים
 יותר מדריכה שלאפ־וח כמו מהנפש נדונה יותר מדריכה שהוא נפש שנקרא
פי מספרא אפרוח־ס אמר כן מפני הניצה מדריכת פל נדונה  ריל מסשרון דנ
ת כמדריכת שהם ישדוזל של נשמות ת  שמקנליס מצד אפרוחים מדריכת הוא ה
שע נפר הנקרא מספלון שהוא יציר־ מפולס נשמתן  שהשלים ואחרי לפיל כדפיי

נ לפרש חזר ישראל של נשמות לפנין ואסחסים נצים ושייכות התייחסות סנץ '» 
 התייחסות פנין סל והנה .ישראל של לנשמות צפור קן ושייכות התייחסות פני|

 שאחר מפורסס זה ני פירוש צריך אין זה בגיס נקראים שיפראל ושייכות
ס הם א״ג הקדוש מאצילות נאצלו םנשמוחיהן מספרא רפכ״י שאמר כמו נני

ם אם ישראל א«רץ גאצל דכגור ורק אך אלקינם לה' אתם בנים וכטנין נבני
 לסרס צריך ועוד ישראל של לנשמות צפור קן ושייטת התייתשות פנין לפרש צריך

 דהייט בצים שפירש אחר כי והוא נםדר המדריכות ילכו צא פירושו לפי ני
כ מיצירה רוחות דהייט ואסלוחיס מאופנים הם נפשות מדריגת  סדר לפי א'

 יש והרי כן הוא ולמה נבריאה נשמה שהיא חשובה היותר המדריגה יהיה זה
 תאמר שמא בן הנקראת דאצילות נשמה והיא מזה חשוכה יותר נשמה עוד

מז רק בריאה של מנשמה ידבר נא שהפסוק  נשמה ועל דאצילות נשמה טל מי
פילם הניח למה לדעת יש הבנים טל אם תקת לא הפשוק רמז דאלילות
ט שהר■ בחון הבריאה ם אפר זה פל לפרש וכדי השדר כן אי מסשירא נניי

גא

 להזכירך צריך זה להבין והנה .קי״נא דאי׳הי של׳וס כו״נת דאי״הי דמרס׳ייא
׳ זה והוא הקידס בשפר שכתבנו מה  חפארת בפרך נשמה נקראת נינה נ

ה בפרך רות נקרא ותפארת קצוות נו' המתפאר  נפש נקראת מלכית וכן נינ
 נמדרינת שי-ם פד נשמה הנקראת בינה ובפרך רוח הנקרא תפארת בפרך

כ ידעת וכבר ר-קודכ בשטר פירשט כאשר באצילות והכל סשייה יצירת בריאה  נ'
 נחתמו שבו והקדוש הנדול החותס הוא האצילות כי הקודם בשער שפירשנו מה
 והנה שביארנו טשי: הד' בסוד החותם צורת העולמית כל וקכלו הפילנוות כל

 נ;התם מתחקה צורתו הנה דבר באיזה צורתו המחתים התוחם כי ידוע הוא
 אוחז ומפלים החוהס צורת המקיף ולבוש 'ורפוס תיק נמו היא סבנחתס מד

 כמו הוא ההוחש צידת שקבל שהנחתם באופן שלו נקן פצמו המעצים הצפור כמו
 נ' בו ים והקדיש הנחל החותם שזה ולהיות בו המקנן הצפוד המקבל הקן

 כן נס קילו כן מפני כדפירשט נפש רוח נשמה בסוד צורות גי שהם מדריגות
 שהוא הנשמה צורת קבלה בריאה דהייט צירית נ' הקן בסוד שהם הנהתמיס

 נשמה הנקראת בינה שהיא העליונה הצורה בסוד מהננדאיה יסליון העינם
 תפארת צירת בסוד מהנבראים השני פולס שהוא הרות צורת קבלה ויצירה

 עשייה הנדולי מהתיתס שנייה צירה שהוא רוח הנקרא קצווח גו' המתפאר
 צורת בסיד מהנבראים השלישי פולס שהיא הנפש צורת קבלה אוסניס דהיינו
חל מההוחס שלישית צורת שהוא נפש הנקרא מלכות  המתייחם הקן שהוא הנ

מה ידעת כנר הנה בוריו על היפב הענין וגהכינך . לו  נשער שהקדמנו נ
חל שנחוחס צורות אלו שג' הקידם  מה נמיר אחדות אלא אינם הוא ברוך הנ

 מעשר,ואין נכללה צורות נ' מאלו צורה כל פי בזה יש שבזה ומה נזה יש שבזה
 נשמה בסוד ביותר נעלמים היו שנגינה רק שבאלו לעשר שבאלו פשר נין הנדל

תנלתז תפארת ובהוד האדם נמות הנעלמה המחשבה כמו  בבבינה נשמה נ
ת בסוד נפלמות כחוח מסשר הכלולה אי  עשרה כללות יוחד בה שמחנלים הפ

ח כה שמתגלה שמב הרצין שהוא האדם שבלנ הרוח כמו כחות  המחשבה נ
 אל מכת להוציא מחטירר הוא הלב רצון רוח כי במוח שמחנלה ממה יוסר

 ובהוד רות תפארת נקרא זו ובבחינה כנווה שהיא הנעלמה המחשבה הפופל
ח ידי סל נעלמות פחוס י' שהס שבנינה הנשמת נתגלתה מלכות ת שהוא ח לי פ  ה

 המחשבה להוציא הרצון בבחינת הוא חפארת כי נהפארת שנתגלה ממה יותר פוד
 פל רק מתנלה אינו נכצמו הרצון זה בל ופס הנלוי אל ההפלה מכת הנעלמה

 הרצין ידם ופל הגוף אברי בכל המתפשפים כחותיו שהם הנסשייס כחוחיו ירי
 הבינס נערך רות שנקרא תפארת כן כמו המחשבה מצפון מנלה הרוח שהוא
 מלכות נקרא זו שנבחינה שבמלכות כחות ידי של שבבינה הנעלמות כחות מגלה
ד וחכמה כתר נכלל שננינה נחות י' נתגלה במלכות ששם נפש כו  אצילות נ

 ונם הרוח סוד שלוא קצוות נן׳ המתפאר תפארת דהיינו האצילות שכל באופן
 שנלוי ומפני אצילות בשוד נינה כת נלו׳ רק היו לא הנפש בסוד שהיא מלכות

 לנבראים מושג יהיה ולא החותם בשוד האצילות בהוד רק מושג היה לא בינה כת
 הכליאה בשוד בינה כש גלוי שהוא חותמו בח להחתים הוצרך אורו לנודל

ה היה הנפש בסוד מלכית שוד שהוא צינה כת שנלוי פד ק תי  בבריאה צורוזו מ
 אותו ומעליה החוחם צורת המקיף וקן ולטש ודפוס חיק היתה שהבריאה עד

 לכנים וקן ודפוס חיק לו שיהיה כד' נכוה במקום קן לו המתקה צפור כמו
 נראה שהין אדם כני יראוהו שלא כד' בתוכו פצמו להסלים בו לקנן בתוכו

 כליו ידיהם להושיט אדם בגי יוכלו לא נראה שהקן והנה נראה לא והצפור
 בסיד מלכות שהוא נינה כת לנלו׳ קן בריאת היה זה מצל אשר גבהו לרוב
הו מוש; היה לא הקן ות נם שפד״ו ומפני נינה של נפש ב ; חי  הגדול ואורו ל

 החותם נמדרינת היה שהוא הד הבריאה שהוא הקן זת עוד להחתים הוציך
המקיף וקן ולטש ודפוס תיק היתה שהיצירה פד ביצירה צורתו מתחקה והיה

נכוה במקום קן לו המחקה צפור כמו אותו ומעליס בריאה של החותם צורת
 כדי בחובו ו1כצ: צהסלים נו ולקנן נו לכנוס וקן ודפוס חיק לו שיהיה כדי
 לא נראה שהקן והנס נראה לא והצפור נראה שהקן ארם בני יראוהו שלא
 נלו׳ יצירה היחה זה מצד אשר כנהו לסב פציו ׳דיהס להושיט אדם בני יוכלו
 כול סהוא צחפארח הנשמה כוד הוא שבינה נמו כי הוא והפנין חכארת לכה

 נשמה נקרא תפארת כן כמו נשמה שהיא כינה לערך הנפש הוד ומלכות הרוח
ה פולס ובפרך מלכות נערך א שהוא תפארת נשרך נקרא שהמלכות סד הניי
כת נלוי שהיא נפש נערכו נקרא ובריאה רוח בערכו מלכות נקרא נשמה

 כן מפני לננרא־ס בבריאה מושג היה לא ת״ת נפש כת שגלוי ולהיות תפארת
 שהוא הקן שנם ולהיות כתו יתכלה יצירה קן ידי כפל נדי ביצירה לקנן הוצרך
 סוד להחתים הוצרך הגדול ואורו נכהו לרוב לנבראים מושג היה לא פד״ן יצירה

 צורתו מתחקה והיה הת־חם נמדרינת היה שהוא עד היצירה שהוא הקן זה
 להעלים ט להתלבש נרי וקן ולביש ודפוס תיק היהה שהפש״ה פד בפעייה

 בעוצם אפילו נאנגת הוא אשר נראה לא והצפור נראה שהקן באופן נתודן עצמו
 פד השפל כנסולם ראשונה מנקירם הדנריה בכל פשייה עולם שהוא הכפל הזה

 נ• תראה שהרי נראה נא והצטר ;ראה הקן השפל שנפולם אחרונה הנקודה
 נפשם חיות נהם ישיפפים הנלנליה המניפים קידש איפני הה השפל עולם ראש

הצורות כל וכן נראה בלתי הנלנל־ם נפש דהיינו קידש ואופני נראה הנלנל
ם בלתי שבתוכם והצורות נרא־ן הק־נין שהם הטפיים הירח נלנל שתהה אי ני

 בלתי נו המקק צירסו נראה האין דומם גו המקנן שצורתו האבן תראה הלא
ח נו המקננת שצירחו האילן נראה  נו המקננת צורתו נראה האילן הצמיתה נ
ח הוא נו המקננת כצורחו חי הנפל נראה בלחי הצמיחה נח שהוא החיוני נ
שהוא מדבר תי שהוא האדם נראה בלתי נו המקנן החיוני כה נראה הנוף

, צורת



שביעי פרק נשמה רוח נפש סור רביעי שער
טל

 הנש נראה כלהי מ המקננת י ונשמחו נראה 1נופ מ המקננה נטמאו נורה
 שיצאנו גמטם והנה נשש׳ אדע ולא אני הה איוש נאמר וכמו ונחוכו נו סהיא

 נקראת וכתר הכמה פס נינה כי הפילה כלל והנה .לעניינינו ונחזור מעניינינו
רן נשמה ע א ותפארת מלכות ונערך קצוות נו' ממחפאר תפארת נ קי  נפרנו נ

ח נלוי שהיא נפש נפרכו נקראת ומלכות רוח  תפארת וכן ננריאה המקנן נינה נ
 רוח תפארת נערך נקרא מלכות זו וננמינה ונריאה מלכות נכרך נשמה כקרא

ח נלוי שהוא נפש תפארת נערך נקרא ונריאה  וכן ניצירה מקנן והוא תפארת נ
 ויצירה רוח נכרפה נקרא ונריאה ויצייה נריאה נפרך נשמה נקרא מלכות
 יונן זו הקדמה אחר ופתה .נעשייה ומקנן כחה גלוי שהוא נפש נפרגה נקרא

ם השכל מיני ויאירו המאמר  נקראים ישראל לומר רוצה דכורם׳ייא מס׳פרא ננ׳י
ס  מצד נניס טהרי עליו להקשות ימהר אל שלנך הנריאה שהוא הכסא מצד נני

ת דאי׳הי ואמר דנריו מפרש דנור כדיי נחוך זה מפני אצילות נ  דאי״הי של*וס ס׳
ר ואחת דשכי׳נתא קי׳נא  נקרא שלוס לומר ורוצה שמטנו זו שתים אלקיס דנ

ם שני נין ומיס אש נין נאמצס ומתווך פומד שהוא מפני חפארת  הפד
ד הקודם נשפר למפלה כדסירשנו ניניהס שלוס ועושה פ יסודות ד' נסו  ארמ׳
ד יחד והמזווגס המקשרס שהוא פו  ומיס אש נין שהוא הרוח נ
 מליו וחופף גשמה נסוד נו ומשפיע מחפארח למפלה היא כינה

למעלה והוא הנג הוא שהסוכה שנחוכה מה כל על המסכך כהונה
סכת דאיהי ואזיל מערש זה ומפני נאמצע הוא השלוס שהוא ותפארת

 שנאמת ומפני שלום הכת שנקראת לגינה וקן כסא היא שהנריאה ר׳ל שלוס
 לזה מלכות שהוא נינה גלוי לנה רק נינה העלם לעצם וקן כסא אינה

 נלוי מלכוח שהיא השכינה שלהיות ר׳ל דשכי׳נתא קינ׳א דאי׳הי נאזיל מפרש
ח ומתסיס כנריאה מקננת ומלכות כדפירשנו נינה פת אה נינה נ  כנתינה ננרי
אלא אינס ומפארת מלכות כי מנינה שלממלה ולכפירות לנינה קן נקראת זו

ס שאמר מה ג'כ מחיי׳] והשתא ונסר וחכמה נינה פח כלוי ׳ נני ר אחת נ דנ
 הוא האחדות סוד שהוא שהאצילות להיות כי ור׳ל שמננו זו ושתיס אלקיס

קק  והמקנן המחלנש לערך מתייחם והלנוש הקן שיהיה וראוי ננריאה ומהלנש מ
מו נו  שנוי לעצם הקרוש נלנוש שיהיה ראוי אין כן שנוי נו אין שהמתלנש ונ

נ נקראת כן מקני אשר  נשמה שנקראת נמו נשמה נריאה של נשמה ג'
כ שרוצה ולהיות הקודמים נפרקיס נמנואר נשמה דאצילות  נשמה פל לרמז ג'
חי רמז נמפס דאצילות  נקראים שניהם להיותם דמוי קצת להס יש שככר א

כ יהד שניכם על רמז נשמה שס אהד נשס  כדי אחד נכס כניס נשס נ'
ד נקראת נריאה של שזאת פי כל אף נקצר  ק נקראת אצילות של וזאת ענ

רי כמנואר ס אה ישיאל אמרין ;ירא דככוד מספרא רשנ׳י נדנ סנדי  וכולי נ
 נשמה נ"כ קצר נרמז להזכיר נדי זה כל ספכוק הקפיד לא פכ׳ז נדפירשט

 ונפגין הסדר על הולכים שהם עולמות כדר מנין שסיים אחר וכנה דאצילות
 הקינין גם כי לפרש לנו חזר . דאצילות ונשמה דנליאה נשמה לנו הורה נניס

 הכל צפור וקן ונצים אפרוחים פנין כי לנו לפרש נדי והפל הסדר סל הולניס
 כפו׳רסייא מקננא פיל׳אה אי׳מא ויאמר שנישראל נשמות חלוקי סנין אל תתיחס
 הרוח נסור קצוות נו' המתפאר שתפארת להיות ני ר׳ל פילאין כפירין נחלת

ת גלוי הוא הנפש כסוד מלכות ח גלוי אלא אינם ונלם נינה נ  כפירות י' נ
 הקינון עיקר ננריאה מקנן נשמלכוח זה מצד הנה מנינה ושלמעלה שננינה

 הס׳ירין ט׳ית נל׳יל דאמצעי׳חא פמו׳דא שאמר מה ונן למלכות ולא לנינה יחיחס
קנ׳ן  ומלכות ותפארת שנינה אחר ני זה נדרך כן גס הוא נמספרון מ

 שנהפארת קצוות ו׳ כוד נן נמו כפירות י' כוללת שנינה ונמו גמור נאהדות
 שתפארת נמו זה מצד הנה כפירות י' כוללת מלכות נן ונמו כפירות י' פוצליס
 נקראים ונריאה מלכות פן כמו נינה נשמח נפרך נפש רוח סוד הס ומלכות

 נפש היא טהנריאה עד נדפירשט להם נשמה שהיא תפארת נערך נפש דוח
ח ונלוי ח וגלוי נפש והיא ניצירה מקננת היא שהנריאה ולהיות תפארת של נ  נ

מא יצירה שהוא נמפסרון מקנן תפארת כי אמר נך מפני תפארת של  אי׳
אה פן מקנ׳נא הת׳ או׳ ה נ״יה דאח״מד נ ה׳נ  להיות כי ד׳ל נא׳רין את״ד או׳סן ו

ה שישי ומה ותפארת נינה כמו כפירות י' כוללת מלכות שנס  כזה יש נז
 כן כמו תפארת לנשמת ונפש רוח סוד הם ונריאה שמלכות רמו זה מצד

ד ויצירה נריאה ח וגלוי נפש םיא שהיצירה פד נזלכות לנשמת ונפש לוח ס  נ
 אימא אמר כך מפני קודש נאופני נמשיה מקננת שהיצירה ומפני מלכיח של

מו קודש אופני שהם אופן הנקרא נפשיה מקנן מלכות שהוא חחאה  שאמר נ
 האריך הנה התחתון פולס שהוא נעשייה שמדנר ני^יז אחי אופן וענה הפסוק

די זה ננל ת נ  יתנאר וכאשר והגשמות הסולמות לפנין הקן החיחכוח להויו
 ונזססרא נ׳שר אתקריאת דנו׳רסיא מהסרא שנינ׳חא וסוד נסמיך סוד

 קן לשון שייך דשפיר וסמך ראיה וסוד ר״ל צ״פור דאופן ומס׳סרא יונה דנ״ער
 סרך לפי מתייחם הוא וקן קן כל כי ידוע והוא והנשמות העולמות נכנין וצפור
 הנדול האיש משל דרך הלונשו נערך נעשה שהלנוש נמו נו המקנן הצכור

פוג קומה נעל כ צריך הנשן מלך נ כ צריך ננס כמו והקסן גדול לניש נ'  נ'
 משל דרך הקיען סנין הוא נן כמו קעט לפי והקטן נדלו לפי הנדול קען לכוש

 יותר שהוא והצפור ממט קטן קן ויונה גדול הוא נס ני נדול קן צריך הנשר
 עולמות נ' שנאלו ומשני קסן יותר לקן צריך רהדרור קסן יותר שהוא פד קען

 נמדדיגת ונמדריגה בספלה מחנירו רואני יותר שאחד רוחניית מיני נ' מקננים
 אורות מיני לג' מייחם זה מפני קסן צפור סל יונה וכמדרינת היונה על הנשל

עו כי להורות המקננים סופות אלו שמות רוחניים  נדלו סרך לסי שהקיטן נ
וסוד ט ששוק כרוחניות גודל טיד לסי ני״מ עולמות אלו נן כמו פיף של

 ע״ש שאויר פורחים שהעופות מעני העופות נשמות הרוחניית לקריאת ספס
ח יסוד מהן אתד ונכל נהן שנונר הרוח יסוד ח  שהנשר סד נונר יותר ה
ה ועף שט  ואח״כ העופות מפל למפלה נשמים נשר דרך נטנץ השמים ננונ

 פושה וסוספת שעה ונסודה אחת נפנף וסף סשס היונה ממנה למפה מדריגה
 הנס והנה וינימוח עייפות לה יגיע לא זה שנאופן השנייה ככף מטתה לה

שי מדריגת עכ״ז כאויר לסוף גדולה מדריגה ליונה שיש  סל פליונה יותר הנ
 נפנץ מהיונה למסה מדריגה סוד לו יש הקען והצסור השמים נאויר ששט

 פפיפתם בענין סופות מיני נ' נאלו מדריגות נ' שתמצא כרו והנה פפיפה
ד יותר הרוח יסוד מהם שהאחד השמים נאויר  סם כן כמו מחנירו נו נונ

 ומעני מחנרו נמדרנה יותר אורו נמדרנת אחד סכל רוחניות אויות מיצי נ'
ר הזה השפל נפולם שאין  לחוש הנראה ארמ״ס יסודות ד׳ ננל רק יותר דנ

 נונר הרוח שהיסוד לעופות הרוחניים האורות מיחס כך מפני הרות מיסוד
 לאחד פנפיס שש כנסים שש וכסנין ויפוף נרוג סל וירכב שנאמר פענין בהם

 שהוא הנדול הנשר נקרא בינה של הרוחני שאור ומפני מ' יעופף נשחיס
 נשט המתפאר התפארת שהוא כנפיו פס ידי סל עצמו וסנלה ששס' כנסיה הנעל
בי הרוחני או* שיכוד לו הסמוכיס הכנפיים סהס ספירות שש שהס קצוית  גו

 אין בזה ונס רוח ותפארת נשמה נקראת שהכינה ורוח נשמה נסוד כתפארת
 הגשר כת בינה כת מגלה מלכות כי הנפש סוד שהוא כמלכות אלא מתנלה נחו

ח שהנלוי ולהיות ההוא  אינה הנדול הנשי מצד למלכות שיש מה מלכות סל נ
 אמר זה מפני לה וידוע גלוי ככר כי נלוי צריך אינה לעצמה כי כבריאה אלא

 כדסירשנו נינה כת הנדול הנשר כת כבריאה שמנלית מצד מלכות דהיינו שכינחא
ומס׳פרא נפר נ״כ מלכות נקראת ןץ^ך,,ןן

מקסין סהכריאה מצד ריל נה יו ער דג ,,ן5,,ך, מטנן;■;/
 ממדרגת לרדת יותר הרוחני אורה ״^<,5 ש״צד כרא נקיא כגייאה
 נאור להתנלוח •צירה למדריגת הנריאה נקראח p מפני כגד!ל מנשי נח ננניאה

שמיש שעושה שש סל נסר שנקרא יצירה : לגיז׳ה ע'כ טר ני? מלכות
 לסרך כנסר קסן שלו וסהשעע נפר

 היונה על הנשר כמדרגת נסדרינה ניניהס שההבדל טצמה נריאה של השפע
א הזה האור ירידת שנערך  ונריאה נפש וכריאה רוח ומלכות נשמה תפארת נקי

ח שנקרא מלכות ידי על תפארת של כת גלוי הוא  מזה הנה תפארת נערך יו
ח גלוי שס על יונה מלכות נקרא הצד  שאמי וזהו יונה שנקרא תפארת נ

 שהוא מססהן שהוא נער מצד יונה נקראת שהשכינה יונה דנער מססרא
נ שאמר וזהי אחד למספד פוליס כלם יצי׳רה ממע״רין נ׳׳ער כ׳ יצירה '  נ
 הוא ד׳ בן משם ה^או פירוש ו׳ דחמן חליתא׳ ביומא יונתי בחקיניס רשנ׳י
א קי כ נקרא והוא תפארת נ  וכנה פעל שהוא בראשית ימי מששת שלישי יום נ׳

 מצי׳ יונתי למלכית תפארת ואמר העל שהוא בראשית ימי מששת השלישי יום
 נשמה נסרך שאני עצמי כנתינת זוגי כת שאתה מאחר כי יונה נקרא אתה

 רוח ס״י פצמו ומגלה כרוח מתדנק שהנשמה הרוח נסרך ואתה הבריאה נערך
 שהוא כיצירה כחי שמגלה נפשי הוא שבריאה שם סל יונה נקרא פאני כמו
 כרוח מתדנק שהגשמה כשוד זוגי כת אתה ני יונה תקרא אתה כן כמו יונה
 היונה שהוא שהיצירה מצד כי לומר חצה צ״סור ד״אופן ומס״ערא .כנפש ורוח

 אופני סהס קפן צפור למדרגת יונה ממדרינת לרדת יותר סוד אורו מקסין
 בערך קסן צפור נסרך הקדושים שנמדרינת הקשנה המדריגה שהוא הקודש
 כאופן נפש ויצירה רוח ובריאה נשמה נערכו נקראת שמלכות פד היונה

 לעקך הקסן הצפור נערך שהוא אותו ומקטין מלכות של כתה מנלה שהיצירה
 קודס אופני מצד צפור נקראת שהשכינה אמר זה מפני הקודמים המדרינית

 בחינותיהם כל טס ונציס והאפחחיה והצטור מהקן שהמסל נראה זה מכל הנה
ת שיש לומר ח״ו אדס יסטה שלא ונדי אכי״ע שלמות מל יטה מתיישנים  נאמ

אמר לזה חלילה גשמיית צטיר דמות או יונה דמות או למטלה נשר דמות
ולא אדם נקרא למה אדם שנקרא שהאדם י״ל לה׳נה א״דם דמ״ות ושכי״נחא

א קי המה סל יתרוע שהוא נשמתו מצד אלא נהמות כשאי שש נ  נמצא הנ
א הנשמה ומנין שנה מאה כן כהקדמה שסירשט וכמו אדם נקרא שהנשמה  ס

ג' שמתנששת ד כחותיה נ מ  אפר לזה הנשמה אחדות וכולו נטש רוח נשמה ב
 אינם בשכינה שסירשנו שפות מיני כל לומר רוצה להנה אדם דמית ושכינחא

 שהשכינה נפש רוח נשמה כשוד שכליות אורות כלס רק חלילה כמשמש שפות
 לסופות הסולמות החיחסות פחה פד שפירש ומפני נדפירשט כהן מתפשטת

 התיחסות טנין נ״כ לפרש חזר שפות נפנין ישראל של מהנשמות כלום רמז ולא
א אי״ת מל׳אכא ח׳זי ■ ס״א חש״לת ש׳לח ואמר לשפות הנשמות  ט׳ל דססנ׳

 דיש״ראל ובזי׳מנא שמי״ה סנ״דלסון צפ״רין דאת״קייאו נש׳מתין אינ׳ון פו׳פין
ל זכ׳׳ו או׳׳ליף אי״הו צ״וחין ונ״נין וצתרכא אי״מא וא״זלא פק״ודא האי מקיימא  ס׳

א ק״סיס וא׳׳מר ע״ופין  גז״רתא א׳מאי מ׳סשיו כ׳ל ט״ל ורח׳מיו כתי׳נ ק׳נ
א דאי״הי שי׳׳פא ה״א׳ ס״ל ס׳ל ז״נו או״ליף מס״טרון ו״כן סקי״נא מתחרג׳

סין א האם את תשלח שלח אומר הפסוק פירוש רו׳תין ד׳אינון די׳׳ליה ש׳ ס
 הממונה מלאך יש זו «צוה מגיס היכן וטד לשפות ישראל התיחשות מנין וראה

 מיני לומר רוצה אלא כן לא שפות נאמת שהן לחשוג תטעה ואל השפות סל
 המדריגה שהוא קודש אוסני מצד הנאים נשמות שהם צפרים פנקראים נשמות

ט סדרנות שנג' התחתונה נ ששם ני׳ '  סנדלסון בשם הנקראים מלאכים כתות י' ג
 נפש הנקראת הנשמה בסוד שהוא משם שנשפטיס הנששת פל ממונה שהוא

ד היא סהעשיה כדפירשט  הקן שלות מציות מק״מין שישראל ונשפה נטש גסו
סנדלפון מלאך אותו אז צוטקין והכנים וגד נט שלה מקן מגורשת הולכת והאס

מלמד
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ג זכוה ־מלמד שזח פל נ׳ ש ם שהם יפיאל של מ ש ד1נ פ  ממ» הגשפפוס מ
^ למסה שמקושר שפירשנו הפנל נסוד שהה ג  באופ:י למפלה ופרשו הצדיק ג
 מנפנס פינו פנל ואופו נשמה שאופה סנדלסון של מלאכיה כתוא שהם קודש

 נסשופ אופן ופל שרשו שרש הוא מסנדלפון למפלה כי מסנדלפון למפלה
 כי ישראל פל למשל הפופוס ולוקה סליק זכוה מלמד הוא ננלוה שהן

ה שישיב החשוכה קנ׳  מהמלאך שנשפפוה הנשמוס סל ג"כ ימיישכ הפופיח פל ה
ה רפמיו לפורר כדי הקנ״ה לפני ואמר ההוא  הכפוב אמר מפשיו מל ורפמיו נ׳
ה שירחה כדי נלקחים וגניו מגורש ננלוח שילך הסוף זה סל גזרה אמאי קני  ה

 מפסרון וכן ׳ בגלות ק גס שהולכים ההוא מהמלאך הנשפטיס נפשות פל נ"כ
 בסוד שהה ישראל של נשמות שהה ממנו שנשפפיס הסופות סל זכות מלמד נ"כ

 מסנדלסון למפלה ושרשו הצדיק בנוף למסה הקשור הפנל בסוד שהם הרוח
 מלמד מטשרון כן מפני במססרון ביצירה מקושר ששרשו פד מאופנים למפלה

 דמכו׳יסיא מצדו רוח הנקרא נשמה בסוד ממנו שנשססין הנשמות סל זכות
 יציירה בר״יאה וא׳ינון נ׳סשין ומ׳אוסן רו׳חין א׳ינון פייה ומה״אי נשמ״תין א׳ינון
 סוד סל זכות מלמדין ומססרון סגדלסון למה לדבריו פעם נותן פירוש ס׳שיה
כ מלמדין אין ולמה ויופות כפשות  שהיא הנשמה מדריגת סוד פל זכות נ'

פ נ׳ אלו כי ומפרס הסליונה המדרגה  וסיקר סשיה יצירה בריאה הס מדרנו
ס והסלסול והגרוש הגלות  שהס הקליפות מצד נסשיה הוא דחי אל מדפי ונד ננ
כ כיצירה וכן יפשו כן יפסקו כאשר הדיינים ושלוחי שוסרי  הדין מקום שס ג'

 הללי צופקים כשקליפות ישראל פונות לטבח והספד והבכי• והצסד והמשסס
 שוסכי הללו פריוח מגלי והללו סריוח מגלי הללו ספ׳ז והללו זרה פסדה פונדי

אלו נשחט מה דם שוסכי והללו דם

״ ™ ק י־נל־ ואם ’’ י’’ ל״י  לומר יסכן איו נלנו וקושיא ־
̂ל ®®לי הסר דיינים שלולוי והם קילס ̂וסני הם פנפשיה '
 פשיה מלאכי צריכין כן מפני אשר

 סליהם רחמים לבקש יצירה ומלאכי
ה  שהוא דבריאה נשמה כן שאין פ

 פד מיצירה למסלה התבל בסוד פולה
 רן אין ששם בבריאה נשלשו שקשור
 צסקה לא נפמס שלא ומכש״כ ודברים

 ושמחה ששון רל! והספד בכיה ולא
 פייס מלך פני באור במקומו וחדוה
ם צדיקים ואלו ברצון כי  כזו בנשמה סו

ס רד  בסוד בריאה של הרחמים פפו
 כל יתטסגס לפסה כשמנפנס הסבל
סד ספלה מסלה פד החבל מלקי

 כפות שהם הקליפות מחדאה והסהרה כשהקדושה בסוד ויברחו וישחברו יכנסו
כ דין שפובסח קליפה כשאין וממילא הקדושה לפני ויברחו יכנסו הסומאה  ג׳

 זכות מלמדין למה זה בסגנון לדבריו ססם נחינח זה לפי ויהיה לדון ד״ן אין
כ הנשמות טוד סל זכות מלמדין ואין הנפשות סוד וסל הרוחות סוד סל  נ'

 הם הסליונה במדרגה שהם שהנשמות ידפת כנר אמר כאלו לזה סעס ומפרס
 הם רוחין הנקראים נשמות סוד ר״ל הרוחין הם ומחיה מהכסא ר׳ל מכורטיא

 בריאה ואינון מאופן הס נסשין הנקראים נשמות סוד ר״ל נפש־ן ומאופן .מחיה
אדך סשיה יצירה  ידפיק לא פתה דפד דאסו ואופן וחיה כורסיא לפרש בזה ה

 האריכות זה לו ילמה סשיה היינו ואיסן יצירה היינו וחיה בריאה כיינו דכורסיא
ר הלא אמר כאלו שר׳ל אלא  שהם ואופן ופיה כורסיא מנין מה ידסח כנ

כ ידפת ממילא פשיה יצירה בריאה  אין ובבריאה וביצירה נפשיה הוא שהדין נ'
 שבבריאה ואלו זכות ללמד צרינין ויצירה שבסשייה מלאכים אלו כן ומפני דין
כ ויו׳ס ושיבח ואזיל מפרש זה ומפני צריכין אין  נשמ׳פין טליי׳הו נח׳חין סו׳

 ידוס הפנין ופירוש . דקוד׳שא רו״חא דאי׳נון אצי׳לות נאוירח ונ׳פשץ ורו״חין
 ששסרי הוא הפנין וסוד ושנא סוב יום לנושי נקרא הבריאה סולם ני הוא
ה סוב ויוה השבת ביום נפחפין בריאה של אור הקני ה אורו מראה ו  ומחראה נ׳

ושמחה בששון מלכות בלבושי לפמו שמפראה שמלך שולמוח לשאר הבריאה באור
ורצון חיים מלך פני באור בודאי שאז

 ר״נים שלוחי נ'כ כקלהופ וכן פניצייה
 ואלו קידש אלו נקראו למה כן ואם שניצירה

 אהר׳ יאק איך וכן וקליפות סמאויז נקראו
 והמקנורנים והמכים המפנישים שלוחים שהם
 הנינור נפשה קנונור אין כי זניח ילמדו איך

 קושיא אינה זה ניצייה לשאול יש זח ונענין
 ויש לזנוח מימינים יש כיייניס נוה המשל

 כדומה ניכ נשלוחיס וכן לחונ משמאיליס
 שהם נוינ נטושה נהשטי שלוחים יש כי לוה

 ולהנוח להטגיש שלוחים ויש קודש אוסני
 וכחוח הקליפות שהם יט העושה מרדח נזנח

 שהם גופני הסוננאוח כחוח ונקיאים כטזמאה
 והמענישיס והמקסרנים ים הננסית הי׳צהר

 יחנאר וה כל וטטה ישוח נטילם אוזר
: הגיה טיכ .כטיה הנאים נשטרים

ה הי הנ
 ;פחחין טינ ויזם נשנה שדווקא הטנין וטעם

 שנימי מפני המטשה ימי שהם ההול נימי ולא
 נשכלם טרודים הס הנזטשה ימי שהם החול

 גשנניות ענידת מעשה שהם משיה נעניג•
 נייאס אור גודל לקנל ׳גוליה וחינה שכעשיה

 העשיס ענודות כמעשה שכלם טרדת לפנח
 טנודח ממלאכת פנוים הם וי׳ט נשנח אנל

 כן מפני עליהם מיושנת ודטחם !שכלם טשיה
 שנין שנקרא הנריאה אוי לקנל יכולים

. וייט שנח ילנושי ונננוהה
: הנה'ה עינ

 רחמי לפורר מסשיה פ*׳ שגורמת
והקליפות הלינין כל ויתנפלו ופשיה היצייה פל מקדושתה להשפיע הבריאה

רו כשהקנ׳ה וכן ושמחה וששון  מנלהאו
 הסלסוח כל הבריאה נאיר נסולטוח

 ויברחו יכנסו והקליסוס ושמחה בששון
 רס פנס ואין ששן ואין הקדושה מפני

 כן ומפני המטפה ביום וינון צרה ונס
 ויום שנח לכיסי הבריאה פולס נקרא

 ויום ושמחה מנוחה היינו שבת כי סוב
 סנידנא כסנץ ושמחה מנוחה כן נס סוג

 נחנך ושמחת וכסנין לרבנן סבא יומא
 טמחראה כצל דין שא-ן מפני זה וכל

 נרוך הבריאה אור שהוא הזה בלטש
 שמתלבש מפני וינון צרה ואין דין אין סוב ויום נשבח שכמו אמר וכאלו הוא

 דין אין הבריאה מצד נשמה לו שיש מי כן כמן בריאה בלבוש מלכוח בלבוש
 ושביצירה שבפשייה הדין מהפך נשמחו בחבל הוא כי רס פגע ואין שפן ואין

 במקו® וחדוה ושמחה וששון היד שכלו בבריאה שהוא פרשו מצד לרחמים
 מזיו ונהנים סוב יום1 שבח למשי מאורות הצדק ידי סל העולמות כל ומתמלאים

 באיזה שננט ואס השער נשלים ובזה ואנחה יטן וגם ושמחה בששון ההוא האור
ט מחחח להסיר יסר פליט קדשו רוח ברחמיו השם •פטר כחום סנין ד  י

: אכיירא יאיר פליט וזיוו ואורו והספר המכשול



חר ד* בן שם המקור הורות ייב סוד חט־שי שער ראשון פרה י

טלהטעמים אגרתשפע
 דהיינו מלכות פירוש הסהתונה הספירה
 כסדר כמדרימת דרך הספירות נשתדדר

ת ילוחן5א תפ נחלת בינה חכמה כתר ס ה ר  )רת5ננו
היא מלכות אז למפת מלממלס מלכות יסוד הוד עת

ה הי הנ

 כשנפלה השנתינו נסרך אבל והאחרונה התחתונה
 הראשונה היא הספירות פדני בנן למפלה מהסה

 להשנת נשכלינו לפלות נוכל לא כי אלינו הקדומה
 אם מהס למפלה ומכש״כ הוד להשנת ומכשיכ יסוד

 לאצילות הכניסה שפר שהיא מלכות נתתלה נשיב לא
 תרפ׳א במילואו בנימסריא שהוא אדני נקראת ק ומפני

 שפר שפירושו תרפא שפולה י׳וד נ׳ו! ד׳צת אלף כזה
 לכן .הספירות להשנת הכניסה שפר שהיא שס מל

שהיא זה מפפס פירוש כזאת מתחילי!

(היעאויומרפא ליה דלייו מא! ־!ל הרל מלשו! שפי
 כנכ׳ה כאן עד .עכיד ל־רחא בזיייז החכמה כפרדס להכלס מתאינין
לשונו בצחות ניב לנו ומרמז הספירה

 זאת נקראת מלכות כי לנו לרמז כדי בה מתחילי! לכן אמר ולא בזאת שאמר
 ואזיל שמפרש כמו החכמה מסודות אתד סוד זאת כרמז לנו לרמז ורוצה

ה קשן במהפר י׳ב בנימכוריא ז׳את ר׳ל הקדש אל אהרן יבא בזאת והסוד  ז׳
 מי כן הוא ההוד פ;י[ ופירוש נקיבה לשון זאת זכר לשון זה י׳ב ננימסריא

 אהרן שנכנס כמו ולשניס לפני הספירות חכמת בפרדס ולבוא לכנוס שירצה
 שהיא ז׳את שנקראת הספירה שפר דרך בסמלה ויבא יכגוס ולפניס לפני הכהן

י' לדגי ספה ונח! מלכות ל ׳ י י
נעל כל אלא אהרן ידייקא לאי אהרן מקע ז־פ י״כ כל־מפריא ז־את

 אמר ולא החכמה ככרדש לכ;וש כ־רלה חורה יי® י® נקנש לשון זאת זכר לשון זה
 נכניכת יוחר מכורכה שהוא מנני אלא אהרן דהיינו זכר לשין זה כן הוא כפלין

 הככניה כי כ;י טעה יעיד לכניה י לפני ההיכל ידיד לקרא ותפארת זכר שהוא תפארת
DD1 חד ייחר מ-וה־ח והחידה אהרן נבה יקראו בכלל צרופים י׳ב לו יש י

u out דעח יש־רו כהן כפהי שנאמר כענין ככהנים ״ עי
 הוא צנאיח ה׳ מלאן כי מפיהו ינקשו חייה ידלל אלו והם השלה חדשי ב ני נסולם

 מדני שהוא ר,:ירן לאיש ואורן חומין וכענין ודדי ודיד דדיו דויד דודי יודד ילדו
כנה׳ה ע־כ . נכהניס י׳ב מאלו שם שכל דיוד דידו דדוי רדד

שפוסל פצמו בפני פעולה לו יש שמות
ב שפולה זה תפארת נקרא כן ומפני שנה חדשי בי׳ב נחדשו  הויות למספר ׳'

כ פפולה זאת נקראת מלכות וספירת פנו ג פפולת שמקבלת מפני י״ב ג'  י׳
ד צרופי ח  כאשה אותם ומנלית מכפלה פונרה המקבלת נאשה בעלה מתפארת י

 מנלית עיבורה ■ידי פל מלכות כך הזכר כת מפולת ומללית מכפלה העתפכרת
 מתבלה שהיא ומפני נפלה תפארת של הוויות צרופי י׳ב פעולת ומנלית סינורה

 :לנסתר נכנס מהנגלה כי מנניסה שפר היא כן מפני נפלה מתפארת יותר לנו
כ סספפ פירוש פ'

ר אדני בגימטריא זרקא סז מ צן ב  ק
 ד/וזחתונד! הספירה והיא

ה מה הראעונ ר על אלינו הקדו  סי
ה המעלות ט מ  טתהילץ לכן למעלה מ

 אל אהרן יבא בזאת והמור בזאת
ס ד  במספר י׳ב בנימטריא זאת ר׳ל ה״ו

 זכר רכון י׳ב בגימטריא ג׳כ זרז קטן
;נקיבה לשון זאת

י ג ו ק י ת  וק!זפ לנביא השנה דלית נלין זוהר ב
 אל הנביא אמר מינה פחות וחכם

׳ בפשרו משיר ננבורתי ככור בחכמתו חכם יתהלל נ
 אוליףלה יפקי דא ובכין המתהלל יתהלל בזאת אס

ד מינה קבלה לון ויהיב לבנוי ה׳  דבר אשי וזאת ה
 לנכה אמר מינה קבלה ליה הוי ודוד אביהם להס
 נההוא ליה רמז בוסת אני בזאת מחנה פלי תחנת אס

 pואת לני יירא לא ואמר לנכה מחשבתו וסליק תנא
 פחות ולפנים לפני סאל הוי לא מינה קבלת ליה דהוי
ד מינה  ידפ דהוי הקדש אל אהרן יבא בזאת הה׳

 אשה לה' פילה לה' קרנן דאיתי דכלא פיקרא דאיהי
ה בפו לא מינה קבלה לון דהוי וישראל לה'  מקנ׳

 זאת גס ואף דכתיר זאת אלא נלותא מן בנינה לון דישרוק אחרא משכונא
 אשיב זאת נגינה אמר גנלותא דישראל דוחקא תזא גד והנביא אויביהם בארן

 דל׳ית ננ״ץ השמים מן לנו יורו כאשר המאמר נפרש והנה . פכ׳ל לבי אל
 ח׳כם ׳תה״לל איל הננייא אמ״ר מיינה פח׳ות וח״כס וחו״זה לנ׳ניא השינה

ם כ׳י וכו' פ לן הוא הפנין פירוש . וגו' בז'את א׳ ח  מדרינוס נ' שהס י
 אליו במראה כפני! מרפ״ה כנבואת ונהקיז במראה נביא א' מדריגה בנבואה
. המאירה אספקלריא הנבואה אותה חז״ל סבינו בו אדבר פה אל פה אחוודם

ה' דבר אליו ויהי כפנץ לילה בחזיון שהוא במחזה המתנבא נביא מדריגת נ'
 אברס סל נפלה ותרדמה כפני! ותרדמה בינה מתוך היא הנבואה שאותת במחזה
 אותה אזיל שביט לזה כדומה והרבה ישסיה חזון וכפני! ליליא די תזיוא וכענין
 חרדמה מפיל שהקנ״ת הוא הנבואה שפניןאותה מאירת שאינה אספקלריא נבואה

ח שלא הנסמייס ואבריו חושיו שיתנפלו כדי כנכיא סל  נהשנח השכל את יפרי
 שכליית כלה שהיא בנבואה להתדנק ויוכל מגשמיות פנוי השכל שאז גשמיות

ה הנבואה ולקבל דגי נביא מדריגת נ' . שכלי מלו שהוא מהקכ׳ מ  חכמות ה
 דוד וכן שפליו הקודש ברוח ספריו שחבר שהפי׳ה נענין שפליו הקודש ברוח
 מרוח טליו משסיפ שהקכיה היא הנבואה אותה שמנין תהליס כשר ט׳ת המלך
 מל ומלחו ני דבר ה׳ רות דהפ״ת שאמר כפנין נו מדבר הקודש ורוח קדשו
 הנבואה אין שארז׳ל מת נ״כ תדע הנה זו הקדמה בתדפ אחר והנה לשוני
ס אלאפל שורה  תן הן ופושר ננזרה הכמה שהן מדריגות נ' ואלו וכשיר וננור אנ

 בחכמס נו המדבר הקודש ברוח הנבואה שיהיה הן לנבואת כצריכין הכרחיים
 במראם נבואה שיהיה הן כאברהם לילה הזיון של נטאה שיהיה הן ושלמה כחד
רי נ ז1ו ה רנינו כמשה '  מדריגות תוארי אלו שצריכין להם אחד דרך כלס פי

 שזכרע נטאה מדריגות מהל' מדריגה לשוס להניס יוכלו לא ונזולתס הנכואה
 וללח המוס והוא נו להאריך מקומו כאן אץ הפנץ וספה ראשונה כהקדמה
 יוכן הקדמות שני אלו «חדפ אחר והנה לו הנאות כמקוס לפרש כאוצרות׳
שנ׳י אמר הראשונה כהקדמה שזכרנו מדריכות ב׳ אלו פל והנה המאמר ס ר  ע׳

 ולא פ״ה אביט אברהה כסו לחוזה ול* כמרפ׳ה לנביא לא השנה שאין מפני
ה ושלמה כדוד הקודש רוח יתהלל אל הנביא אמר ק מפני ממלכות חון פי

חואדיס נ' אלו ידי פל ננואתה שמקבלים לומר יתהללו אל שניית בהקדמה שזכרנו הנביאים מדריגת תוארי שתם נפשרו פשיר בגבורתו צבור בחכמתו סכם
ה ממקום יונקים שהם הנס בזת יתהללו אל ממלכות תון  היו הנביאיה ושאר תפארת שהוא המאירה גאשפקלירא רואה שהיה כמרפ׳׳ה ממלכות יותר גנו

 ואין שס דרך השפפ להשפיע הפתוח השפר היא כי מלכות דרך להם נשפע כלס נבואת פכ״ז קפוט נביאי תרי נקראים שהם והוד נצח פיי בחזיון סוזים
 הנביא שאמר וזהו משם ״עויין שני פרק אחד הוא ופשר משר הוא אחד נשפר בארוכה כמבואר מלכות דרך אס כי לאצילות חון להשפיע השספה לשוס דרך

פ יהיה שלא העליונות מהספירות שנא דכר שוס לך ואין סשס לו בא הנבואה שפע כי יתהלל זאת הנקראת במלכות ר״ל המתהלל יתהלל בזאת אס כי פ ; נ
ע ר אש״ר וז־את כדכ״תיב מיינה קבילת לו׳ן וי׳תיב לבנ׳וי ל״ה או׳ליף יס׳קב ד׳א ובל׳ין מלכות דרך שס י ם. לה״ם דנ׳ ה׳ י פקנ נן ומפני פירוש אנ י
 אשר וזאת כדכתיב ממלכות גרכ« שיקבלו הברכה ונתן-לבניו מלכות דרך אס כ׳ החכמה בפרדס יכנסו, ושלא מלכות בסכירת השנות פנייני לבניו מלמד פיה
ד . זו בספירה אותה ובירך דהיינו,מלכות זאת של מניינה להם מלמד שהית ר׳ל אביהה לתם דכר ד׳ו ה קב׳לה לי״ה דה״וי ו מר פי׳נ ם לנינה א׳  תחינה א׳
 בזאת נו להלחם #לחמה של חיל פליו ויתנה יקוה שאס מלכות מל ואמר ממלכות ברכה שפע מקבל היה דוד פירוש . נו״שח איני בזיאת מח׳נה פ״לי
 ל׳א ואימר לנ״נת מתש׳נסו וסיליק תנא בהה׳וא לי׳ה רמ׳ז . פלי לשלוש כמחנה יוכלו שלא וצינה למנן לי היא ני נפוח אני מלכות פל ריל נוסת אני

ד פירוש .ל׳ני יי׳רא ח ולמנן לפזר לו שחפמוד במלכות נסיח כך כל שהיה כה כסחוט ותלת מלוכה כתר לה שנתן נתר באותה למלכות מרמז היה ו
בה בנסחונו היכולת כתר לה שכחן נמס למלכות כתר הוא הפנין וזה לני יירא לא אמר לזה כלום מתיירא היה שלא פד שונאיו פל אותו ושתלניר וצינה

א כז׳את הסיד מיינה פח״וס ולפ״ניס לפ״ני פ״אל ה׳וי ל׳א מיינה קבילה לייה דה׳וי ואה״ר! יכילת לו שאין במי נופחין אין כי רן ינ׳  . הקוירע א׳ל אה׳
כן אס אלא לחשד כהשגתו נכנס לא פכ״ז מדריגות ששה, ממלכות פנימי׳ היא חסד של הפירה כי ולפנים לפני שהיא לחסד מרכבת שהיה אהרן פירוש
 קורס הנקרא תפארת אל ר׳ל הקודש אל אהרן ויבא יכנום מלכות ועיי זאת הנקראת במלכות פירוש הקדש אל אתרן יבא בזאת דנתיב תחלה בה נכנס

דה׳וי מפני נעצמו ומחרן מלכות דרך שפע ממשיך היה ולמה אהרן של מרכבה שהוא תפארת של קצוות מהשש אחד קצה שהוא מחסד שפע להמשיך
 ובכל ידה על העולמות להנהיג כה משפיפים שבלס הספירות כל פל הנהגה עיקר היא פהמלכית ידפ אהרן כי מפני פירוש . דכ׳לא פיק״רא דאייה׳ י'דפ

 .קרנן נקראת שהיא פייוש • לה' א׳שה לה' סו׳לה לה' קר״נן דאי״הי שאמר וזהו בעלה לתפארת אותה ולקרב לייחד צריך ככלן נקרננות שפושיס עבודות
ר, ה׳ ק שיהיה נין תפארת שהוא לה' ויחוד קרוב דהיינו לה' הנ אותה לייחד צריך ככ^ן אשם קרנן שיהיה נין פולה קד

ל לה' אשה נקראת והיא לתפארת ר״ל לה' פולה נקראת והיא לה' , , י י ! ׳ פנימי לכנוס יחלין אין ונזולתה לתפארת י
ת כסוד נפלה התפארת פס ולייתדה ולזוונה ולקשרה כה לכניס נתתלה שצריך לא אס ^ כנה כ ע קירוב. סנבץ קכנן מצת בייט כי  . המיתית וכרית ושוקים הזחפו

רוק אח׳רא מש׳כינא מק״נה ביפו ל׳א מי׳נה קב״לה ליון דה׳וי ויש׳ראל ת א״לא נ׳לותא מין גני״נה ליין דיפ׳ א׳ ם וא׳ף דכ׳תיב ז תס ז׳את נ׳ ה׳יו  באירן נ
 יצטרך המשכן לפחת כשירצה כאופן מנלותם איתס שיפדה גלותס פל אחר משכין מהקב״ה ישראל בקשו ולא ממלכית מקבלים היו ישראל פירוש • אויני׳הס

א מפמן רק תחלה ישראל לפדות קי  נלאולת וממילא השכינה ינאול בודאי גי ננלות פמהס שתחא שכינה דתייט זאת שנקראת לר<£ק בקשו מלכות ר׳ל זאת הנ
ס ואף השסוק שאמר וזהו אותם שילאיל זה סל נידה 1מש_ל השכינה כי אותם לס יגאל השכינה אין זאת נ  היא ל'כ זאת שנקראת השכינה אפילו ר׳ל אויניהם ב

א חז״א כיד ונני׳א .לישראל משכן היא כי בנלית פנגהם אויניהס בארן ק ח  בגלות ישראל כשראה ר׳ל לב״י א׳ל א׳שיב ז׳את נני״נה אימר נג״לותא די׳שראל ח׳
 מסכון שהיא זאת שנקראת מלנות לכיפה את מנחס אני ר״ל לו אוחיל ק פל לכי אל אשיב זאת ואמר זאת שנקראת מלכות פס פצמו מנחם היה גדולה ובצרה קשת

כ יגאל ובגאולתו אוהו ויגאול 1כנ5מ יניח לא ובודאי אותנו שינאול בידיט ז״ אמר: כפנץ לו אור,׳ל פיב הנביא שמכייס וזי־י בגלות ח׳ו נאבד ולא אותע נ'
ואם



ראשוז פרק ירוד ד בז שם ממסור הוויות י־ב פור חמישי שער
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Dfci ר’שרס נהשגחה פליט •שניח הקב׳ה לו יוכה יחמהמה ט ע נ 5 מ.  שהיה כנו2
ט׳ פדן ש״טת ולהנין והפרק מרbהמ פירוש נשלם והנה נידיט  לפלטת תfcf כ

תו פל ורנוייתו ח ופומקו מתסנ פו :פצמו גפני פרק לו נייחד וי

( ל ד רפ ה ז  דנצסקרי החרא הו)י חנינן לשוט זה פרפה אל בא פרשת /
 משום אמאי אשה יקרא לזאת דתדנן בנין אשה אתקרי זאת

ה דאתקרי ההוא איש הוא מאן זאת לוקחה מאיש גי דכתיב  איש הוא ודא ז
י נ ל. מזה אתנסינת וזאת זה ואיש האיש משה וזה כד׳א ד כ׳  יש הנה פ

 שאותה נצחיית ראייה שהניא אחר המקשה הקשה מאי הדא המאמר בזה לספק
 יקרא לזאת מהפסוק אשה שנקראת זאת הנקראת ספירה אותה ר׳ל בתיא
 יקרא לזאת אמר בפירוש הפסוק שהרי אמאי תו .ליה קשיא מאי א׳ה אשה
ל אשה  ליה קשיא ומאי אשה נקרא יהיה זאת של המדריגה דהיינו לזאת ר׳

ה לפסוק ליה מנא גופא הפסוק סל שמקשה לומר אין  בי סוף לדבר אץ א׳
ס  למה דקרא פפמא מאי שמקשה לומר אץ ליה מנא יקשה שני פסוק פל נ

 לזה הכתוב פהס נתן לא שהיי מהתשובה לו הגיפה מה א״ב אשה קראה
 למה' ססם ליחן רוצה כאלו מזה אתנסיגת וזאת אמר נתשונתו כי בתשובתו

ב זאת לוקחה מאיש כי הפסוק שזכר במה ספס שטחן לומר אין זאת נקראת  א׳
 לו ומה זאת לוקחה מאיש כי פסוק רק לראייה להביא שלא לקצר לו היה

 אריכות זה כל כי מזה אתנסיבח וזאת האיש משה זה כי באריכות להארץ
ה נקרא* דמלכות ידפנא לא פתה פד וכי כ' ספק • טרך ללא  שהרי או
 . נקיבה נקרא מלכות זכר נקרא מפארת כי מזה מלאים הקבלה ספרי בל

 יודפיס רנן בית תנוקות שהרי הפסוק נדרש לן קמסמס חדוש מאי ג' ספק
ק שהרי זה  קרי זיל זאת לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת אמר בפירוש הפסי
 אמר למה ד' ספק . פמו ופפמא מצמא הרי, • הוא רב ני

_ דאתקרי האי סתס אמר ולא כתרא

 . ואת נהח־ מאיש ני אצלי כחוג־ דני המקם״ ג ישב ל נראה אלא זה ש וא כל יט־־מו אש־ יץכא לואח מל״א ־,׳ שירוש 2’ר״אר' ואיס־זריאי׳לא'
. כג־׳ה כאן עד אשה נקראת מלכות כי סוr וסתרצן
רצה ולא כלל חדוש אין זה ובכט•

ק נאמר זה כי אשה מכטי דבר שוס להשמיסט  שרצה ורק אך בפירוש נפסו
ק נאמר שלא דבר להשמיפט  זה והוא לן משמש קא גדול וחדוש בפירוש נפסו

א•. שנקראת מלכות של כסי כי  שאמר מס כי בפירוש מקיס נשוס נאמר לא ז
אייקרא כפסוק  שהזכיר מנשרי ונשר מפצמי שקאיפלסצם נפרש טכל אשה לז

א ספימי שהוא הפצם לזאת ר״ל מיניה לפיל קי  מלת שיהיה לא אבל אשה י
 איזה פל מורה שיהיה למלסת סצמו בפני ובחינה כטי איזה סל פורה זאח

 כמו בטי ת1ז מלת לה שיהיה סד אשה בחינת זולת במלכות ובחינה הוראה
 זאת מלת כי נדול תדוש לט וחידש השמיסט זה ומפני אשה נשם אותה שמכניס
 כנוי אשה מלח לט שמירה כמי מלכות כטי' פל לט מורה הוא בפסיק הנאמר
 לזאת מבשרי ונשר מעצמי פצס הפפס זאת סדכתיב והוכחתו ודיוקי במלכות

א קי  מסצמי פצם הפפם זאת שיאמר הוא די כי מיותר הוא השני זאת אשה י
 שצריך שנודה והנס לזאת מלת ולנפול לחזור לו למה אשה יקרא מנשרי ובשר

ק׳ו דאתיא מילתא ס״ד זאת מצח ולכפול לחזור  ודרך קרא ליי וכתב סרח נ
 רק ל׳ סס לזאת לכתוב לו היה לא כי קשה זה כל פם ולכפול להאריך הכתוב

 קא׳ שאינה המלה פל מוחלפת הוראה מורה הל' כי ל׳ בלא אשה יקרא זאת
 דבר לחייב ומחייכת מדייקת הל' כי סצמה המלס פל מורה אלא מסצמי פצם פל
 כת״רא ה״אי אמר הזה הגדול החדוש להורות וכדי לה הסמוכה סצמה המלה פל

טי פל ללמד שלא ר׳ל אש׳ה אתק״רי זא״ת דאח״קרי  ללמד אלא נא אשה נ
טי כ ל.  אשה דאחקרי כחרא האי להיפך אמר ולא שבמלכות זאת דאתקרי פ
 לומר אלמפלה שקאי נפשופו זאת להבין בדבריו יפסה שלא כדי זאת אתקרי
 הנזכר מפצמי פצס זאת נקרא היא אשה שנקרא מלכות של בחינה האי ולפרש
א כאלו למפלה  מסצמי פצס שהיא פפני אשה נקראת למה לדנריו פפם נותן הו

ט'  מבורר דיוק שסיר מדייק כן מפני סצמח בפני ובחינה כטי אינה זאת ומלת ו
רי כתירא ה׳׳אי רי ז״את דאחק׳  שהיא מלכות כתר אמר כאלו אשה אתק׳

 כמו עצמו בפני וכטי בחינה לה שהוא זאת בכמי נקראת היא מלכות ספירת
ה ומפני סצמה בפני וכנוי בחינה פל מורה שהוא אשה בננו׳ נקראת שהיא  ז

 נדי זאת דאתקרי האי סתס אמר ולא זאת דאתקרי כחרא האי לודר האריך
 ספירת כתר כי לדייק זאת לכטי מלכות ספירת כתר שהיא הכתר להסמיך
 ומביא למפלה הנזכר מעצמי פצס נכטי ולא דוקא זאת בכטי נקרא הוא פלטת
 לזאת אמר כאלו ר״ל אש׳ה יק״רא לז״את דתני׳נן נג״ץ והוכחתו ראייחו מקום

^  פם אייתורא פקפיד ולא קרא וכתב שסרח שטדה לו והן נכללו מיותר ה
ה כל  אשה יקרא זאת רק לכתוב לו היה ולא בל' לזאת לכתוב לו היה לא ז

 מלכות שספינ׳ת כמו ופירוש פצמה בפני ובחינה כנוי הוא זאת כ׳ שר״ל אלא
א קי טי יקרא כן כמו זאת בכטי י נ א זה הר• אשה נ  ולא למד ונמצא ללמד נ
 כמו אשה נכטי יקרא שמלכות כמו מינה ולדרוש זאת יקרא לאשה להיפך אסר

 ועיקר ומפורסם וידוע פשוס היא למצטח אשה כנוי שהרי זאת בכנוי יקרא כן
 מלח ולדייק זאת למלת הל׳ אות להסמיך כדי אלא זאת כנוי על הוא סלימוד

 בפסוק למפלה הנזכר מעצמי פצס זאת ולא למלכות כטי היא לנדה זאת
 מקשה לו שנתחדש פתה שד זאת מבטי PT שלא מפני והמקשה וכדשירשני

 זאת כטי למלטת שנתן דקרא פפמא מאי פירוש ואמאי ואמר דקרא ססמא
ב משוס ומתרן זאת מנת של ענייט ומאי זאת נקרא בחינה נאיזס1 טני כי ז

כג

 וכיי• בסלה תפארת דהייט מאיש שנלקחה הואיל פירוש זאת לוקחה מאיש
 שפולה זכר בלשון זה נקרא בסנורם אשר ידיד ציריסי י״ב לו יש נפלה שתפארת

עו צירופים ׳״ב נ ג״כ למלכות ר׳ל לאשתו ראוי דן נ '  זאיז להקרא ידוד צירופי י
ה בלשון ה הנדל אין לנקבה זכר נין כי קטן במספר י״ב ג״כ שפולה נקנ פי ה  ו
ה היא וזאת זכר בשזה רק בפולס ומציק קנ  נקרא בסלה שתית כמו גן מפני נ

כ מלכות נקרא המשפיטיס זכר בלשון ידוד צירופי ייב שם על ז״ח  סל זאת ג'
ב שם  מתיקת הנין שלא מפני והמקשה המקבלים נקבה בלשין ידור צירופי ׳׳

ב על איש נמלת שמרמז לשונו  כ• דוחק לו נראה שהיה מפני ידוד צירופי ן'
 יהיו באשתו שנם מזה יתחייב לא ידוד ציחפי י׳ב על מרמז איש שבמלת הגס
א מ״אן מקשה הוא כן מפני ידוד צירופי ׳״ב ה הוא מי פירוש , אי״ש הו׳  ז

 דאח״-קרי הה״וא ומחרן זאת בכטי אשתו ׳חקרי שבשבילו ממנו שיתחייב האיש
 האיש אוחו בפירוש לו אמר לשינו מחיקת הבין שלא שראה כיון פירוש . ז״ה

ה שיקרא  וזהו זה נקרא שלכך זכר והס צירופים י״ב שעילה לומר רוצה ז׳
ר אי׳ש ה׳יא וד״א ואזיל שמפרש  פירוח . האי־ש מ״שה ז״ה ב״י כד״א דכ׳

 תפארת הוא משת כי וידוע האיש משה זה כי הפסוק שאמר נמו זכר איש וזהו
 שלכך זה למספר שעולים ידיד צירופי י׳ב ממט שיוצאים 1 ידוד כה שהוא
ר זה ותירון פירוש י ז״ה וא״יש זה נקרא  מאיש ני באמרי למפלה לך תירצתי כנ

כ נרמז זכר ונמלח זכר פל איש נמלת רמיזתי היה זאת לוקחה ה ג' ס ז  כמ׳
וכשזכרתי זה הייט ואיש איש היינו זה כי נמצא האיש משה זה כי הכתוב

שבמלת הנס ני אותך שדחק הדחק זו הלחן מפני אך זה הזכרתי כאלו איש
ה שהוא זכר סל מרמז איש  שגס מזס יתחייב לא ׳דוד צירופי י״ב שעולה ז׳

רון לך אומר זאת בכטי מקרא שנעבורס עד ידוד צירופי י״ב יהיו באשתו  ״י
ס נאה ה אתנסייכח וז״את לזה נ  ומלטס שתפארת מאחר כי פירוש מז׳

מד החכמה בסיד יסד מדונקים היו סרטסים דו בסוד ב  גוף שהיו פד הנינה ו
 אחד בנוף שהיו ד1י כזה במלואה פשועה י דהייט שבחכמה היוד בסוד אחד
ד בסוד החכמה בסוד  גוף ה׳ בסוד דהייט פרטפין ד״ו בסוד הנינה ובסוד ל
 נינה של ה' דהיינו המתהפך החותם בסוד ו' על ד' ה כזה הנינה בסוד אחד
פרטפים דו סוד בשפר כדפירשנו אחד וניף נינה בנוף אחת בספירה והיו

הנשירה כסוד חלקים לשני נחלקו נינה ונוף מבטן כך שאחר רק בארוכה
 ימצא זה נחלק שימצא מה יוכרח זה שמצד הנזכר נשפר בארוכה שם כמבואר

ה שמצד נמצא נשוה שניהם יאירו לשניס הנחלק הנר משל זה בחלק ג״כ  ז
"נ במלכות כן כימו צירופים י׳ב שבחפארת כמו יוכרח  חלוק אין כי צייופיס '

 זה כנוי שייך שלחפארת כפו זה שמצד נמצא ספירות לשני שנחלקו רק ניניהם
 שמלכות כדי היה החלוקה כ׳ להיות ורק אך זה כנוי למלכות שייך רן כמו

ב לקבל ראוייה שתהא כדי הבנין ככול נננית תהיה  י״ב שלה צירופים ני׳
 למסה נפולמות להשפיס כדי ממט השפס ■בקנלתה כתו לגלות כדי בסלה צירופי
 כן מסגי מבעל כת ומנלה מכפלה המקנלח נקכה כמו היא זה שמצד נומנה
ס תפארת צירופיה י"כ כי נקבה נלשון זאת שלה צירופים י׳ב נקראו אי קי  נ

 בלשון זאת נקראים מלכות צירופי וי׳ב המשפיפ כזכר משפיפיס זכר בלשון זה
ה ס מה לדעת ראוי וה:ה בע״הי הפרק נשלם והנה המקבלת בנקבה נקנ  ה

עצמו נסני סרק להם ונייחד ושנמלכות שנחסארת צירופים י״ב אלו משמשוח

א נספר שלישי פרק פי  שכיגאא איתי דקנ״ה מנא תרומה פרשת מהימנא י
 ביום שנס בה דאחמר איהי לנפלה לשמשא מנרתא דאיהי

 ז' והמלנות והיסוד וההוד והנצח והתפארת והגבורה הנדולה דאינון הללתיך
 איכי דמלכא דרופין וחרין נופא אחת מצד מנורה קנה נ' אילין דרגי! מז׳ כלילין

 וברית שוקין חרין איוו! השנית מצדה מטרה קני וג' בלון לאנהרא מצוה נר
 המאסר זה ורנה .סכ׳ל אתקריאח דמלכא מנרתא בהון לאנהרא מסרני גר ואיפי
מה לכאורה מנגד ה זאת נקראת מלכות כי הקודה נפרק שפירשנו נ ס  נ

 ולעשות למשה שתשפיע כדי כה המשעיעיס צירופים י״ב נפלה מחפארח שמקבלת
 אלא שאינם לנאורה משמם המאמר ונזה הוויות י׳ב שהה כתו בהתגלות שמישו

 קני ז' אלא אינם כתו נהחנליח שמישו לשמש מתפארת שמקבלת מה כי ז'
 והנה ,כו' אתת מצדה מטרה קני נ׳ אילין דרנין סז' כלילין שאמר נמו מנורה
 קושיותינו נ־נ יתורן ואז ונכון כראוי עליט הפונה ה' יד נחזקת המאמר נפרש
מה ידעת כנר והנה  הפילם הנהנת פיקר ני הקודמים בשערים לך שהקדמנו נ

רה נד׳ולה קצוות ו' שהה הננין ימי ו׳ ידי על רח וננ׳ו ד ה״וד נ׳צת תפא׳ סו " 
 ומה הצמוד באחדות הם הספירות בי לך שהקדמנו נמה כן נם ׳לפת ונבר

 שימצא הוא זו נפסירה שימצא ומה זו נפפירה שימצא הוא זו בספירה שימצא
 •מ• קצוות ו' כי הקידמים נשפריס לך שהקדמנו כן גס ידסת וככר זו כפסילה

 הניף הוא תפארת ספירת ני וענפים שאמת מלשון תפארת נקראים נכלל הננץ
ח! גדולה זרועותיו שהה בעגסיו ור.כהעף המתפאר ט נ  ובריתו והוד נצח ושוקיו ו

 ומספפעיס שמהתכפיה כענסיס תפארת מגיף ומתפארים מההפפים שכלם יסוד
 כלם כן תל אשר האדם מגיף שמחפשסיס וברית ישוקים ונירועות האילין מגוף
 תדע והנה מחייחדיס פנפיס ו׳ קצוות ו' שנו מסגי תפארת נשם •קראו נכלל
ד מתיתדיס קצוות ו' שתמצא נמו פוד מו תפארת נכו  בסוד קצוות ו' חמצא כן נ

 יתבאר נאשר מצניח כפירת כסיד מחייחדיס קצוות ו׳ תמצא וכן נינה הפירה
 קטות הו־ סחנלים שנחפארח רק ניג־הס הנדל ואין הנאים נשפריס נם"ד
 בסוד שמאנלים ממה יותר מתגלים ובמלכות הנינה בסוד כמחגליס ממה יוחר

 שנחסארת קצוות ו' הנשמה הפלש בסוד הס שננינה קטיח פו' עד .תפארת
ח הפלס בסוד ח המגליח הנפש בהוד שבמלכות קצוות ו' היו וכת הריח נ

הנשמה



nm י־ב סוד חמישי שער nמקור שדשי פרק ידור ד שסבן מ
טל

r ל5שמ הצשמה r שנה קגיות נו' שמושן ומשמש מהן שמקנצח נקזה ניןראה 
ק אלו הקדמות שתדט אמר וסתה הי דקנ״ה מגיא רש״ה׳ המאמר לך ״  אי׳

ה מל הנלי פירוש .לנפ״לה לשמ״שא מנ׳רתא דאי׳הי שפינ׳הא ת דהיינו הקני  ת׳
ה שנקרא קני  הוא מי שיצסדך מיץ ננל ושמושו פשולתו נישה ידו שעל ככלי ה

 לנפלה לשננש מנ\ר« כלי שהיא מלכות כפירת היא ר׳ל שנינ״תא אי׳׳הי עלו הנליי

ה I’’“' 1^'“ מנירה כמו ריל הי הנ
ק מפלמה כלל אוד לה שאץ מחשוג אל כמעיין אתה '^ י

 לא חיו כלל אוי לה כיג לא אלי כי ר,'ו שמישה שת ומשס מאירה היא rh אותה
 הוד כי הוא העוין אנל חיו נמ:אפ היפה לה אין השנינה כן כ״ו נעיותיה להאיר

לאיקסד עמה המין רצון שדעשנע מנא ישכון מנירה כמו היא רק סכצמה ושמן אור

י המיכצח עולמוה לשאר להאיר איר והיהנייה -הרון ריל ^ י
וזהו מנעלה לקנל וצריכה כה שיהפי זהו כדשפים כפיה מתפארת ואור
 פעולוה לעשיה לומר רוצה לנעלה לשמש שאמר לנל משפפו להאיר לו משמשון היא

ה דאת״מר אי״הי הפולמוס  ע-למוה ̂לשאל למעה (השה-ע נעלה ושמיש שנ״ע נ׳
; הנהיה כאן עו והג״כורה הנדו״לה דא׳ינין הל׳לתץ ני״וב

והיס״וד והה״וד והניצח והתפ׳׳ארת
 מדתו שהיא מלכות מל דוד אמר שנמלכוח וו נתינה פל קירוש .והמ״לכות

 קצוות ו׳ סן שלה קצוות נשש מקילת מלכות להיות כי ר״ל כללחץ ניוה »נפ
ת '1 כס זה שמצד שמושו לשמש נפלה תפארת מ  קצוותיה ו׳ נכלל מלכות נ
ת ט' המתפאר ותפארת המקנלת המפרה ח ה המשפיפיס שלו נ  שהה נמצא ג

פ1  סז' כלולה ומלכות והמקנל הניתן מאירות שכלם כפירות שנע נרות נ
 שקנלה ספירות שש וסוד פלמה נפני כפירה שהיא עצמותה נתינת דהיינו ספירות

ה׳ננורה הנ״דולה דת׳ינון ואזיל שמפרש יזהו כפירות ז' נרות ז׳ *הם  והתפארת ו
 ספירות ׳1 לומר רוצה אי״לין דרנ״ין מז׳ כליילין ז׳ וסהיוד׳יוהמ׳לכית והנ״צח

מלמת  קצוות שש רק א-נש כמלכות השפפחן כמקידס מדריכות מז' כלוציס ג
פת כלי ר״ל נרות וש  שש קציות שש רק אינה למלכות כשפמהן כנתינת הנ

 שש כצוליס הס נזה יש שנזס ומה נזה יש שנזה מה ארדוחן שנכוד גרות
סת אנל משש הנ  ספירות ז׳ שהם שניסית הסירה שהיא נמלכות השפפהן נתינת נ

ה מוידין וכצם נרות ז' ד זה מצד הנה נהשפכר.! נ כו  יש שנזה מה אחדותן נ
9 ה יש שיזה ומה 0  ופרוד וחלוק הנדל נהה אין שהרי מז' נלוציס ז׳ הם נז

 סס ניצד ואזיל ומפרש השוה נאחדות וכלס מזה וזה מזה זה נלוליס כלם ו
ה י־^׳״ין מנ״ורה ;׳’ק נ׳ ואמר ז' הי נ ה

פל-לוס י'נ:ריח יכ-ו אינ עלינו קיכיא זא-ן J ̂ י’ '’’J דרייפין וח״רין גו״פא
אין קציוח ו׳ נמצכית גס פכרי נרוס ייג מן ®י" תפאריי כוא אחד מצד מנורה קנה

ת השני פס הניף פפכיריה כל כהפכעה רפוד ני קיכיא וס תפארת של זחסו
טרה נדולה 0שה סלך ק;ר,רא כלם הכד אה אהת למפעה מככיריס אי״ר,. ונ

■ יי,- - >• •- ״ ז ״ . , ״ 6נל והמיס אס מכד להכנעת מככימים ,
ר  מקננת ומנכוה וממיכ לככפעת נזכנימיט מ■̂, הרוש .י נ הרא צאנ וה מל נ

״ כאור שמקנצח מצוה נר נקראת ע מ  נקצה או הכד נקצה או כנה קצה נאוהס סנ
 . ודוק ז׳ מן נלולי: '1 הם ממילא רתמים נרות נ' נאלו להאיר המקנל <ר כסו

■ י^ז *י מתפארת מצווה שהיא ספני מצוה ונקראת
^ ט לומר נונל או ננרוהיו לי-איר שמושו לעשו* נפלה  כי סצוה נקראת ל

 נאתב׳ש תצוה כ• ידוד נקראת היא p כמו ידוד נקרא נעלה שתפארת כמו
ד הוא ו  מצווה מלכות כי להורות מצוה מלת נרמז ידוד שם של הרמז ונא ז

 שו״קין ת׳רץ א־׳נון השניית סצ״דה מנ׳ורה ק׳ני וג׳ . שמושו לפשות מנפלה
 שוקין תרין הנקראים והוד נצא הס השנית מצד מנורה קני נ׳ ופוד ר׳ל ונר׳ית
ת אוח הנקרא כיסוד הוא זכרית  לאנהרא מע״רני נר ואי״הי חן ליודעי כידוע נדי
 האורות כל כה שמתפרכין ספרני נר נקראת נפצמה סלכוא נתינת פירוש .נה״ון

ה ומתייחדיס ס שיתראה שמה מז' כלולים גרות ז' שהה עד נלס נ רז נ  יתראה נ
 פירוש . אתק״ריאח דמ׳לכא מנר׳תא .השוה נאחדות כלולים כלה שהרי זח כנר

 פישה שהיא מפני מלך הנקרא תפארת שהוא מלך סל סטרה נקראת מלכות
ח קציות הו׳ ני מזה סתנאר הנה מלך שצ שימושו  קצוות נו' המאירים שנתפאי

ת הז׳ סם שנמלטת ח ט נ ה״  וששה סטרה שנקראת שנה קשות ו' פם מלנות ד
ה משפיפין קצוות '1 גרות  כלל פם מלכות ני נרות ז׳ הם יחד וגכללותן נ

 שלמעלה קצוות ו' מן מקנצת מנורה הנקראת אתת ספירה שהיא קשוחיה '1
ס נרות ששה שים ממנה  משנע כלולים שנע וסס שנפ הם סנכללס כטחרי

פת נלי עצמן ננחינת משש כלולים שש וסם. נמלטת השפעחן כנתינת הנ

 כאשר התחתונים התפוררות כסי הנל לדין מרחמים לרחמים מדין מסהפכיס
 דסמים פיפלים ולספמים דין פוסלים לספמיס כי סרצופיס דו סוד נשפר נארנו

ל ני  ופס כזה יש כזה שהוא ומה כאחדות כלס שהרי ורחמים דץ ש’ קצה ננ
ה יש שנזה  הוא׳ו כי וא׳ו קצוות נו' המתפאר תפארת נקרא כן מפני אשר נז

 צלמן '1 ידול שנצות '1 פל סירה נימין ו' נאסצפ א' נשמאל ו׳ נימין ו' במילואה
» צרופי ו' ירוד שמות ו' של מורים נשמאל ו' רחמים הפופליס ידוד הוויות  הויי

 השוס כאחדות הגמור כאחדות ׳חודם פל מורה נאמצת וא' דין הסופליס ידוד
 דק נראה אינו רחמים שנראה שנמקוס לומר תוכל שלא הפניל נצורת שהם פד
 וכל■ נכלם אחת כל כ׳ כן אינו רחסיס נראה איט דין שנראה במקום או

 ולא ראש לא בו אין שהפיגול נמו ני הפיגול נצירת נאים הס זה ומפני נאחח
ה0 כילו הוא אנל ף1כ ולא תוך  הוויות צרופי י׳ב אלו כן כמו פגולו באחדות ו
ם שיש הגם ה  השוס באחדות נלם הם זה כל פס לרחמים וששה לדין שסה נ

 אחד נספר וכרפירשגו דין יש רחמים שיש וכמקום רחמים ים דין שיש ונמקים
 אלו דין פיפלים דין של m׳p *שה כשאלו כי אחד הוא ופשר פשר הוא
 לפפול פמהם מסכימיכ הם מדין נ"כ כלולים שהם סצד רחמים של הוויות ששה

 של הוויות ששה אלו רחמים כשפיפליס רתמים של הוויות ששה אלי וכן דין
כ כלולים שהם מצד דין  ונמטאר רחמים לפטל פמהם מסכימים מרחמים נ'

משם ישיין נארוכה ■נזכר נשפר

דג-- מדדו ;

ה נוי ס נ ד נצח חפאי ד מ ט  קצוות שנע לומר יתכן לא שנאמח ור.סני מלכות י
הוד נתפארת ש* שש אלא אינם הקצחח שהדי  נשוד במלכות ושש ההשפפה נ

 והמשה המפלה הם מהן שש יאמר חלוקות לשני מחלקן זה מפני הקנלה
 נאשר המשפיעים נהיד קצזות ו' כפירות ו׳ שכס דרום צפון והמפרנ המזרח
צ1 פניג■ פ<ד יתנאר  מקבלת שהי' נשוד נאמצע מכוון מלכות שהוא הק״ודש ה'ינ

 קשות שש שנמלכות ר״ל כלן אח עשא הוא שאמר וזרו כלן כאמצע היא מכלן
מיו פנין וזהר ממנה שלמעלה קצוות שש ולישא לקבל  והנה כלן את נושא או
נ פנין לנאר נכא שנמלנית קצוות זשש שנתפארת קצוות ו' נלצית שתדע אחר ״  ׳

 הם8 קשות שם ושוד פנינם ומה הוויות >'נ סוד שהם שגתפארח צרופים
 לטפירות ושייסותם והתייחסות: פנינס מה דרוס צפון מערב מזרח מפת נצפלה

שסם פ«לות מיני שני צה: יש שכחפארת י,פות ו' אלן ני תדע והנה כלמעלה

ת ^ ר א פ ^ ת
C

 לתזנויה ופעמים לדין ספמיס מנסלה קשוחיה מ' מקנלת ״נ1 מלכות וכן
 לרהמ~ ופשה לדין ששה שהם באופן פולסות לשאר סשפפת כך קנלתה כפי1

נ שהם ׳  הטלמות לכל ושורש מקור סס הוויות י־נ ואלו שנתפארת הוויות י
ח ולכל  כל ומנהיגים הפילמות בכל המשפיפיס הס כי מהם שנשתלשלו הפטלו

 שהם סגהיניס פשר שנים קסן פולם שהוא באדם אפילו שתמצא פד הטלמוח
קי: קינה סח״ול מ״רה כנ״ד כ״ליות שתי רג״לים *תי י׳ד־ם שני  קרקנן ל
ר שנזכרו כסו כפ p כלן על מלך שהוא הלב נהש נזכר ולא יצירה נ i המוס 

י נעלמות כחוחיהן שאלו מפני הנשמה משק שהוא סו  to כמו הנפלם סולם נ
 הויוח לי' המייחדית הוא׳ו שנתוך הא׳ דהייט נזכר לא הוויות שני׳ב הכולל

ג שפולה השסאליים הויות לו׳ •סיניים נ להיות ראוי והיה י׳  מסגי אלא הוויות י׳
ת נ  והוא הא'ף הוד שמא הסלמו שס פל נזכר לא סנהינים לאלו כמייחדס כי

י הוא ני המנהיגים בין נפלס ושמו סלא ו כ  נעלם לפולה היא והשורש השורש נ
א אחד נשפר פפכואר נזכר״ לא זה מפני ו' נפרק אחד הוא ופשר פשר מ

ם ■ג אד  B6 של ושרשן המיחדס כח ככ
נ י מנתיני י' י נ מנהיגי <'נ ואלו י מנהיגי נ י וחנו מנוי ״ני.ג־ ע ^,^5״ ,,

כ הנוף נס,ך ומלכוח פגשמד לימין חלקים לשני נחלקים ני
ופלס ימין וגנד היפך והשמאל ולשמאל יאינם נעלמים נם למעלה ז

ה י ה׳ הג
 הרוח כהוד הוא חשאית כי שני עעס ועזר
' I נשוי כיא נינה
 ורוח שנשמה וכמנ

 מחנלים
 מלן

נננשכן
״. —........... - — - מחנל־. ״ ״..״״ I ־. -  - -

 תטלל וכת ימינייי לרחמים ששת ; הנהיה ע'כ נזכרו. לא כן רנעני
כ וכן מייחדם שנהשארת  פשר שנים נ'

פררג מאזנים בסולם אריה סרפן תאומים שזר פלה הפולם אח המנהיניס מזלות
נימות פועלים וששה החמה נימיה פועלים סזלות ששת דגים דלי גדי קשת

פן הס החמה שניסוח וששה הנשמים  ששה אלו הנשמים שכיפות לששה הי
מיוסזית וכלס שמאלייס וששה יעינייה ששה קור ®פלים גש® ואלו חוס פועליה

טלגל



ב סוד חמישי שער ת י שלישי פרק ירוד ד בן שם ממקור תרו
מל

מד

ח ע׳י המזלוה הגלנל ק המניפס הנעלם נ ג הם ו ׳ מ שנה מדשי י ג  מן ים5«
נ  שגס סבת כסליו השוון חשדי הלול הג המוז סיון אייר ניסן והס סולוה י'

 וכלם סגאל״ס והלו ימינייס הלו פנשמיס ימוה ששה הכמה ימות ששה אדר
 ו' בוקר כעוס ו׳ שסוס "נ’ היום וכן כלס כולל כנה כי בשנה יניוסדיס

ה וכן החד גיוס מיוחדיה ו:לס ערג פפוס  שעות ו הלקים לשני נחלק הלילה ג׳
 מדת בוגר הליח קודס כי הפכיס שני והס הלוח החר כעות ן' חלוס קודם
 מתייג ה קכ וה הלחמיס מלח ניכר חצוח חר4ולג ימר חייתן כל הרמוש ונו הדין
 כי ות להד- זה גל השר אחד גלילה מיוחדס ושניהם עדן גנן הלדיקיס פס

 לרחמים ששה לדין פשה שה« חפארת שנסוד הוויות י״ג ממקור ;פחלסלו כלם
ד' נהלככון נבולים פשר סגים חמלא כן וכסו  שכם ומעה ומעלה כעולם רוחות נ
ה זה כננד זה קלוות שש• ה זה היכך ז ד ששה שמהלי זה ימיני ז שש• ע
ג 0«ה ט נלייר כילד השפל נפולה חדים1מי וכלם י׳ ח נדפחי י ^יזי ני י' ג י ^ , ■ °’י

ע י קי סוה השני הננול וזה רחמים היהשון למפלה המקרה הס שהשמים בכלל ־הפולס כדמי,ן למעלה וחקרה למעה ו
ה הס דרוס לפון מפרג מזרח שהה עולם רוחוח וד׳ למטה הקרקע ר-א ״!ארז הי חודי ננורה ני הדין אל נועה הי

י קני• מפלה קלה קלוח ו׳ נכלל שהס נחליה הד׳ ס ״ ?ני• י י ״ ‘יי^י ״ ״ ”״ י - ״
ג בהכ ימלא הנה דרום קלה לפון קלה ״נ מן שנשחלשלו אלנהון גבולי י׳  ׳

 קלה שהוא שפליו המקרה פס מזרח מהל •חדנק שנו וזוויח נגו< כילד הוויוח
 שמחדנקים נחליה ד׳ לגל וכן דרומיח מזרקיו: וזוית נכול שהיא מפלה

סע: לקונית וזוויח נגול שהם לדדיו לד החקרה נקלה למפלה נקלדחיכס  דוו
טל טל רומיח מערבית וזוית נ  נכלל הלה שהם רומיח ,דלומיח ןזן־ח נ

למקום למסה אחרים בטלים ד׳ יש עוד זוויח ד' ננוליס ד' הרוה במקום

ק בטרם פס תפארת נשיתייחד ליחוד החסד פס  יל*ד נחיניו יסחווה לא ו
ד פס חסארח כשמחייחד ליחוד נלח עם מפארח  יתהווס זם שמלד באופן מ

ם מזרהית גבול נקרא בחינה ואותה חסד סס תפארת מיחוד אחת בחינה חפי  ד
טל הרי וחסד תפארת שהם ורחמים חסד של מדות משחי סחהויח וםיא  אתל נ

ם מזרחית שהוא זה נטל וננד חפארח לרחמי טסה חסד כי רחמיה שהוא חפי  ד
ח נבול גנדו יש רחמיה שהוא ני פי ה סס יסוד יחוד והייס לפונית מ ר ט  כי נ
 הבעל הוא כי הספירוח כל של כשפע מחפרב שנו שם על מסרב נקרא יסוד

ח י י ח אוח טילה נ  ז7י על משס־טין הספירות שבל השפע מעבר קודש נרי
 מקחש בפרדם בארוכה כמטאר במלכות להשפיע להם דרך אץ וזולחו למלכות
ה יסוד שהם ולסין ממסרג שהוא הזה והיסוד ר ט נ  גי דין הוא סיחוד אותה ו

רה דין הוא. תפארת רחמי נסק־ נעלמו יכוד ט  יתהווה p ■ מפני דץ נ׳׳כ ונ
טל וזה שני גנול הוא וזה דין מיחידים טל כי הראשון היפך הוא השני הנ  נ

ה פס תפארת ׳תיחד ועוד דין י ר ט ס נ ח
טל יקרא היחוד וזה דץ  לסונים מזרחית נ

טל הוא לפונית מזרחית  דרומית מסרניח נ
ר חסד כי רחמים ודאי וזה הספד פה היסוד יחוד והיינו  נקרא יסוד וגם נונ

 מפר אשר תפארת, כרחמי גדולים כך כל רחמיו שאין רק סלמו נפרך רחמיה
פק־ אכל דין יסוד רחמי נקראו הכארח רח«י כפרן זה נ הוא פל*ו נ '  נ

טל הרי כקודם הנבול היסך הוא הנבול זה הנה רחמיה סוי ד׳ נ  יתייחד ו
ס הדרוס ק רחמים היא הבחינה וזו הנל« עם כחסד יחוד והייט הסמלה פ  ס
ח דרומית רומית נבול והייט לרחמים הנו*ים חכדיס שניהם והנלח החכד ה

־ ׳■ שר'■׳•׳-- שזנרנו כתקרה ׳ י , , , .t , 1 . ׳ ־ --------- ׳־■ ״ , ,
סג סם הנלח יחיד והיינו רו»ית לסונית נטל הוא הזה הנבול וננד ז׳ נבול לקלה נא הנעה מבלי נלנוח זווית שהם לזה זה הנתליס דבוק בממס זוויות ט  נ

ערן לק החת 'לקצה ולא רום pהי והוא טבר ננורה ני דין שהוא שכס לזה זה שטנעין כלרן מלד כחטס ל׳ נ
ק אחד הרי צפונית חזרהית וזוויות נטל בילד נצבות ז״ייח .-ד׳ יתייחד עוד ח נטל הרי הקודם הנטל נגיל ו ת הוי ע& חסד רחוד אומרים שאנו w( והמעס l,_. י, _______ ?{ך זוזוס הל מןי שר ם ס ס ה

n»p7rj3 ת חמיח ל13ג נן1 נ הרי לרזמיח כחסארק וזי נגוצ נ הר לרומח מפרנ
ה כחנה מוח1% נמליס לץוח1נכ ד כהן ד הלו נמצא זוויח לי הה הלי צהוניח מפרנית לחמיה^והייגן בחנת ה
נ רם הכל נין למפלה רכזנריס ונכד מ׳ גנול הרי רומית מזרחית גטל והנד הכנים !כסוד כמקנליס והכלפיס נבזליס הי׳ב הס נלצלו הfה וכמכל ננוצין י'

W' וה״ט חסת־ח מערבית זה נטל ה״־■״ קצה הוא והארן כחקרה שהוא כרמלה תוא־קלה כשמיה כי הסולם נ'כלל
ס לפון מכלב מזרח פולס רוחות וד׳ הקרקע שהוא מץ. והם קלמס ד הה דיו קלצ י י ו י ל ג ט ח יהי^ ני חנ הוד לי דין ג

י תים ש מ־דהן יצירה נהפר שאמר וזהו נטלין י׳ב שנהם קל״ת שכה ננללס נ קל• נ״ה וניטיד דין הלה הוד כ ט
חד ד' בן משה טרוש נא׳לנסונו נ׳נוליס מ־־רר מערבים נטל והייט יסוד מם הנלוז יתייתד מוד י׳ גבול הרי • ת בערך דין הוויות צירופי י׳ב שבו י

 וה׳וי-כין ומררינין •לירה בהפר שאסר רה לפרש ו״כל
 שארר נרו ההולס קצוות שכס רמה רסלה דרוג לפון רמרב רזרה קרות נ׳ אלו

ב שנהם הפוצה זרועות ,שהם  ממה יותר עוד מתרחנין הם הקצוות אלו בנולים י׳
 שיהקרט סוד וכל למעלה למפלה הוא שרגן מקום ני הנכרי השפל נפולה שרה

 עד דהייט ע׳ד והולכין ומחרחבין יותר !•תנדלו יתרחבו לרעלה הרוחני כרבן תל
ט ופ׳די כנפש בהוד צרופיה י׳ב בהוד רוחניים קציוח ו׳ כן גה שנה ■מלכות ה״  ד

 בסוד נטלים י׳ב שכס קטוח ו' כתפארת דהיינו גנוה יותר עוד שורש שיש
ה ייחד שורש סוד שיש דכ״נו ע׳ד הרו׳ח ט  נעלמות קטות ששה נבינה דהיינו נ
 כפני[ לרעלה נדפירסט שננינה הנשמה בעוד נעלמים נבולים עשי כניס שהם
הי ענינס עוד שנפרש ונמו ובינה ומפארת שנמלנוח נשמה רוח נפש  והיינו בע׳
ד׳ סיד ב אלו ונקראיה לירה’ ספר נמשנח שזכר ע׳ד פ׳  אלכסון נטלי ננולץ י׳

כדר והפנייס מרננדיס שאינה מפני  מסלה קלה שהם עצמן מלד קטות הו' נ
 זה מול זה הישר נקו הפכיים הס למסה וזה למפלה זה דהיינו מעה קלה י ננד

 הפכייס שהה אחור הוא מכלב פגים הוא מזרח מפרב קלה ננד מזרח קלה
קו הפנייה שהם ימין דרוס שמאל לפון דרום קלה ננד צפון קלה היכר ניקו  נ

ה הפכיים הס קטות שהששה כרי היכר ד זה זה מול ז  הישר קו על זה ע
 נבול בילד אלככוני נקו זה מול זה והפנייס מחננדיה נבוליה י׳ב אלה אבל

 מזרחית גבול ננד רומית מערניח נטל ובן תהתית מערבית ננל רומית ■מזרחית
ד רומית לרומית ונטל החתית דרומיח ננד רומית צפונית וי,טל תחתית  נבול ע
ד צפונית מזרחית זווית וגמל החתית צפונית  ונטל דרומית מערבית נבול ע

טל ננד דרומית מזרחית זזוזח  ומתננדין פומליס וכלה צפונית מערבית זווית נ
ה ד ז  בגשמיות אלכסון נטלי י׳ב אלו שתמלא ונמו נאלפכונן זה מול זה זה נננ

לי משל דרך סל תמלא כן פמו עני נ הם נהפירוח האוזן את ל הנ״ו  בי ניו
כ מלמעלה נשתלשל הפל כי תרוחני אל בש;לינו נפלה ,מגשמי  לו שיהיה נריך א׳

 ■ומלכין ומתרחני; נאמרו יצירה כסר נמשנח למעלה שרמזתי נמו למעלה שורש '
די עד  צפון שהוא הגטרה עס ומתקשר מתייחד. מזרח שנקרא חפארח כילד כד נ

 המסה שהוא כהוד ועם כמענה שהוא. הנצח ופס הדרוס כהוא החכד ועס
 ולמעה מתניו ממראה נצח ולמעלה מחניו ממראה ז׳ל רכב״י בדברי במבואר

ה פס החכד דהייע הצפון פס הדרוס ישתוו כלא ונמו הוד ר ט  הס שהרי הנ
החםארס יחוד ישחעס נא כן פלעה בפני שכולה 0מי. אחת לכל השירות ..כתי

ס . ג
ונשלים

י א,מיים שא-ו לו־ ו־סעם י ״ ת קליות ו' שפן הוויות י״ב הס ״זי׳י" י ט מל נ
גיי ח ®ייא "■”ג * ג ^י *י א " ״ -״-r< mV י•— ג ־ , ,p ^רחמס ושש! לדן שש  זכד בין י נ

כ שמפאיה  הזכרות גפנץ רק חנוק אין לנקיבה ננור־ של מדן מקנל לפעמי־ נ'
 מקנלם וזאת משפיע שזה והנקבות יין היא אז מננור־ כשמקבל כמינה ובאות־

ב משפיעים קליות ו' שאלו ההשפעה מתיימר ־!א נחי;־ אומה ומצד י׳
״I .V״. * ר! כמינא אותה נקרא כז ומ־ני דן ״ ״ - -Vi״ - ' I שבמלכות קליות ט שלהם הוויות נטל־ ‘ י י

ה ועל שלה הוויות גבולי ני*נ  מרמז ז
 עצמו בפני הרק לו נייחד הדנקים בין ריוח ליתן וכדי יצירה הפר בן
 נשבל הוויות י׳ב שהן קטות ו' כנין המעיין יכלול למען הפרק זה !ים

: הסרק נשלם נזם והנה

ס ל י פ ^ י י ב ד כפרת כנד כפולות שנע יצירה ספר במשנת ר ע  קצוות שנע כ
ס לפין ומסרב מזרת וממה מפצה קצוות שש מהן דיו  והיכל ו

 כפו׳לות שנ״ע פירוש .המשנה כאן פד כלן אח נושא והוא נאמלע מטון הקודש
גד כס״רת ננ״ד ד אותיוח ז' אלו כי הדקדוק כחכמת ידוע קלי״וח שב׳ע כנ׳  ע

 דנש מקבליש הם כי לדגש ומרפה לרפה מיבש מחהפכיס ניחא שנאלפא כפרת
 ק ומפני רפויה קריאה סל מורה והרפש חזקה קריאה סל מורה שהדגש ורפה
ה הכרה או חזקה הברה או הברות בשני קריאתן נכפלו פיי  חזקה הט־ה י

ל כזה רפויה ת ל פ 3 ל J ב נזה ג ת ב ל פ  הנם זה מצד הנה כ
ד שהה כפיליה הה זה כל עם אותיות ז' אנא שאינה ת י׳ ד הנרו  ת1י,ול י׳

 מדגש מתהפכים .שהם ורפות חזקות שהם אותיות ז' אלו וכנגד מזה זה •שונים
ע הם לדגש ומרפה צדפה ה גדולה שהם ספירוא ז' ר״ל קלוות כנ ר ט ת נ  ת׳

 וממדח הדין למדת הרחמים ממרת כפעולתם שמתתעכיס מלכות יסוד הוד נצח
טן ד אותיות ז׳ אצו נשתלשלו שמהם הרתמי־ למדת ה  קראם p ומפני כפרת ע

פרק שפירשנו כמו ורחמים לדין נח־נש לה יש קצה שכל ספני קצוות  הקודם נ
נ שהם קטות ו׳ נסנין '  וששם לדין הוויות ששה זה היסך זה אלכעון ננולי י

ח ו׳ נתעארת קטות ו' עהה לרחמיה הוויות ת קטו ט מל  קצוות שכל ומעני נ
 קצוות ז' מן להיות מהראוי הי• שנס שהם דבריו ולפי שנע ולא ו' אלא אינס

ד ק •לאט לא ואנחט ץח1כו ׳׳ ב ד א p מסני סויוש י׳ ת לשני ססצקן « חצע
ואמר



רביעי פרק ירוד ד בן שם ממהור הוויות י־ב פור חמישי שער
טל

 שהם‘ פצמן בפד פ1קצו ששה הס שזנרזוי קצזלת שנפ מי)לו ר׳ל «״הן &מר1
 והיינל המשפיע־ם קצווס ו׳ הם אלו ׳ד״רוס צפ׳ון מ׳פרב מ״לרי! מ׳סה מ״פלה

 ט׳שא זס״וא נש״מצע מנ׳יון הקוידש
ת6  שנפ שאמרת• ומה ר״ל נ׳לן, '

 גמו משפיפ השניפי שהקצה לא קצוות
 שנקרא רק המשפיפיס קצוות ו' אלו
 קצוות שש נו שיש שם פל קצה ג*כ

 הקודם נפרק שפירשט המטרה נסת ממנה שלמפלה קצוות שש לשפס הפקנלים
 מכלן מקנלת שהיא מצי מלכות ר׳ל נאמצפ סכו׳ון הק׳דש והי׳כל שאמר וז«
ו' לה שיש ומצי כלם נאמצפ תיא

r  s ־ ■<־־ י ' ־־<׳ ■י ־ ׳ ׳ ״

ה הי הנ
 י׳צ מוות הוי ריל ממה (צח י׳ל ממצה

ל ממינ שמארח  נטרה ר׳ל צמון יסוד י׳
כנה׳ה מ׳נ חסד. י׳ל ודרום

השניפ• הקצת זה ר׳ל כלן את טשא המסיק ונפוד הינל בגממייא שמולה מלכות
ו׳ לקנל כדי קצוות לו׳ מתתלק שהוא מלכוי) ר׳ל כישו כהיכל וה׳ נשי כל ממד הם

. אומרת ה׳ס נכממריא שמולה איני שהוא ״ , ״
ס שלמפלה קצוות טע^ וווחנת נשר כל ויחרדו יראו ממני מ שופ נושא הוא מ

השפפות נ י הם למפלה שאלו וכמו כלן שהוא וה' שר״ל קדשו כהיכל יה׳ מפ(י צדנריה
 כן כמו לרחמיה וששה לדין ששה שהם שהיא פמילחי וכל קדשו כהיכל משמימ שמאית

 השפפות י״כ שפפ ומקכלת טשאת היא ״”יי' ;!י״י סיכ^ מ׳י מישס הוא עושה
כאופן לרחמים וששה לדין ששה שהם ‘ ,מש;,, להתילא ראוי

כתפארת שימצאו צרופים •'נ שאלו הנהיה מיה
 למלכות ג"כ ימצאו ההשפפה בסוד

 פזרט אשר לאל והודאה הוה ותששר הפרק נשלם ונזה הקנלה נסור,
;אמן ופד סלה נצח יפזרט הוא

ראשה פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד ההצוות אצילות סדר ששי שער

טלהטעמים אגרתשפע
י  כתר הוא אהיה פירוש .נזאת משפימ אהיה כ

 אשר ובינה חכמה פ״י המתגלית נתינה והוא
 הראשון אה׳יה אהיה אשר אהיה נקרא זה ספד

 שני אה׳יה חכמה פל מורה אש׳ר כח״ר פל מורה
 ונמוקו סממו היפנ הסוד זה כמבואר נינה סל פורה
 אחריו פוד הבאים ונפרקיס השפר מזם ד׳ סרק
 מעפיפ הנחר נכח נינה שהוא אהיה ני ואסר

 שלכך אהי״ה ג'כ שנספרה ס זא שנקראת נמלכות
 שפפה קנלת פל להורות אהיה פל במספרו נקראת

ה הפו׳לה .נינה פ׳י נתר1׳ ה כ׳׳י מ׳ז  • שו׳ין וז׳את ז׳
 מחה להודיפנו] רוצה המתנר שהרב לפרש אפסר אי

 כאלו מזה הפולה של פירושו ויהיה במספר שווין שהן
 הראשוציס בדבריו נשמס כנר זה שהרי שווין וזאת זה כי מזה המולה כלל אמר

ה שאמר ב ז׳ נ זאת י׳ ׳ נ י  אינו מזה הפילה לשון וסוד שווין שהן נשמע הוא ככר א'
 לקצר לו היה כמלכות כתר להשפפת רמז ספס ליתן כווצחו אס כי שסיר מתיישב
 אהיה ננימסריא הוא זה הניח שכנר אחר שווין וזאת זה כי ולומר נלישניה

 וזאת זה כ׳ לומר לו ד• לזה ורמז ספס רק לומר צריך לא תו נזאח משפים והוא
 חזקה קופיא לחרן רוצה כי זה והוא ימצאט מי פמוק פמוק הרב רמת אלא סווין

ריו הנופל  מס לכתר יש פייכות מה נמלכוס נינה פ׳י משסיס נחר שאמר נדנ
 מדרינה כתר כי מזה זה רחוקים שהרי נסלכות הרמתה ממקומו להשפיס מלכות

פ׳י ראשונה  וא'כ למסה ממשלה מנינה שמידת מדריגה היא הפחות סל נינה ו
ת נין מססיקין ספירות ששה  נמלכות נינה ס׳י כתר ישפיע איך וא׳כ למלכות נינ

ה הפו׳לה ומתרן נ יש במלכות לומר רוצת מז׳ ' נ מן שמקבלים אלכסונים י  י'
 מלכות נקרא שלבך הוויות צירופי י׳ב סוד בשפר כמנואר שבהפארס אלפסודם

אח ה ותפארת ז׳  הדפת בסוד הוא מאתיה מקנל שמלכות שאמרנו ומה ז׳
נ שם פולה כשמלכות ׳ ה למפלת אלכסונים י  אלכסונים מי׳ב למפלת פירוש מז׳

 פשרה היא שאז הדשה בסוד כפלה תפארת פסרת כסוד שנתפארת
נ בפרחי ושלתה כמקומו לתפארת '  לב גלגל תלי נסוד שננינה אלכסונים י

 שני נשפר המנואריס סדצופיס דיו ונסור סשפי מזה ז' נפרק המנוארים
 מבחר נשצס מקכלת היא סאז תפארת שהוא ו' מן למפלה מלכות שהיא שהד'
 תוכל פלייה כסוד כי שווין וזאת זה כי כקיצור הרמז פעם היסכ יחיישכ ופתה

נ אלנשונית ני״ג להתייחד מלכות ׳ י ה שהם שנגינת אלכסונים נ  אהיה נשוד נ
מנואר  רחמים ולקנל הכחר משצם לקנל שתוכל פד השער מזה ז• סרק נ
ד גמורים ס הול״ך הכיל כ׳י שם כמבואר הראשון מקורה שהוא הדעה נ

אל

 קטן במספר אהיה בגימטריא זה עוד
 העולה בזאת משפיע אהיה כי

 כי בגימטריא שווין וזאת זה כי מזה
 אחד אחיד מקום אל הולןז הכל

 והסוד דביקות חבור אחרות נוטריקון
 האהל והוא אחד להיות ה;:והל לחבר

:מעלה של הידוע

ר ש א ב סוד לפרש הקודם נשפר נאפסקנו כ '•
 ושש נחפארת קצוות שש שהן הוויות

רה נד׳ולה ספירות ז' ככללן והן נמלכות קצוות  ננ׳ו
ת י א׳ פ  פתה נפרש מל׳כות י׳סוד ה׳וד נ״צח ח

 ואיזה הקצוות נאצלו איך אצילוחן סדר הזה נשפר
 זמניית^חיו קדימה לא איחדה ואיזה לחנרתח קדמה

 תחת טפל האצילות אק כי ח׳ו זמניי איחור ולא
ת ח״ו הזמן  וקדימת משלה קדימת רק נאצלו אחת וננ
ה  איזה אצילותן סדר לדפת רדסט כאשר והנה סנ

 יוסף ר׳ הרג מצאנו נאצלו ואיך איחרה ואיזה קדמה
 ונצח חסד נאצלו שמהחכמה ורננא מרנא ז׳ל קארו

 תפארת נאצלו ומכתר והוד גנורה נאצלו ומכינה
 אלהין רוח די אלקים איש ומורי ר' הפחיק הנזכר הרב לשון והסתקת מלכומ יסוד

ה קדישין  משה רני ורננא מדנא כנוד ט להצזשסר לראשי הספרה הוא ני
ספר פ״ה קורדיווארו  כי ולהיות ג' פרק אצילות סדר נשפר הקדוש הפרדס נ

דני הכמות מפסי הם ז׳ל קארו יוסף ר' ורננא מרנא הרג דכרי  האיטת ו
 כנראה הקנלה סתרי מסודות ימצאנו מ׳ סמוק סמוק ממוקיס פנ״נים כוללים

כדי לשוט נפתיק ק על ט מדנר הקודש ורוח המגיד מפי שתם לשונו מחוך
הפונה ה' כיד ולפרשם דנריו ללבן ה הי הנ

' דניי הוולה  כא (שונו זה ו׳( קאיו יוסף י
 הלשון ה1 במלהא קובטא לן לאודעא אבינא
נ זה מגיד דברי משמע  רצה לא זיל יייף י

 שקבל הל־ון 51ונ המנ-ד לשו!
.נשנש בך סמניד מש■ קרלשו

הנהיה ע'כ

לשניש

 לשון וזה סמו ונימוקו ססמו כי פליט
 זכרונו קארו יוסף ר' הרנ קנלת

 קושפא לך לאודשא אתינא הא לנרנה
 דכד למנדש אלין דרזין ורז־' דמלתא

 דמתיקין פתיקא דרשוין רסוא סליק
ם  חד מניה נפיש פלמין למכרי א׳

 חלת כליל דאיהו נה־רו חד ונהיר נפישו
 ההוא והכי ושומקא ורוחב אורכא חלת כלולא דאיתי חדא ונקודא רבנן וכדאמר

 תלח סהני חד כל ונתר בינה חכמה נתר חלתדאינון ניה וכליל חד הוה נהירו
 הוי גופא חכמה ושס ונצח חסד דאיתו תרי כליל דאיהו חד נהירו מניה בשיש

 ושם והוד ננורה תרידאיהו כליל דאיהו חד נהירו מניה בשש נמי חלת,ונינה
 דאינהו חלת כליל דאיהו נסירו חד מניה נסיש ונתר תלת הוי גופא נינה

 איתו נמי דסא ליה ודמי לא״ש טשי קריב דאיהו דנגין מלנות יסוד תפארח
ס כנוונא פונא נעלם ס כנוונא תלה כלילן דאפיק ננהירו הכי משום דא׳ א׳  ד

ח מנו וטשהא נ׳ תר נסיק ומלכות נהירו תד הוי נ׳ ד׳ הוו חכמת מן ואנרהם מנ
כאלו



מוז ראשח פרק המוחית ובסוד הצמצום בסוד הקצוות סדד^גצילות ששי שעד
שפע

ל  ר^ftפn לווס;ה ^מרנ'c מה פל החפה ל6 ס-רת . נ)״חד סק׳־ם ^'
י שהה זה יקרא י ת אללסוניס ׳ ח׳ ג שמת״חדיש rbr גי,-אח ומלסח שנ ׳  י

ח אל:כיניס ניי׳ל לכ«:יפ6  מלליס כי אמלט יפתה מהל ומקכליה שנה׳
 ני תימה זה א־ן ימ^ימי לחפאריח שפרה שהיא לד מהשארת למפלה *לס
נ נין פירזש אהד ר,ק;כ אל הזלך הסל  י׳ב נין שדחשאיח אלהס־טה י'

ד להם יש ללס שגמלנוח אלנסוניה  אל ליגזר חצה אחד מר,-ה אל ח1̂ די
- מז ד לפני יטלה פפר למאמר אהד הנלןרא ה  כדפיישט סזס■״ אחה מה אז
 וגלזי האפהפוח הן !מללות שנח׳ח להיות ל׳ והספס השפר מזה נ' פרק

ד בלחי הנפלמה גחינה א' p'D כמנואר האורך צפוד י,דמון אור נסי

טל
 אממש ינס פלה אנרהם קאמר הלי ומשים חד מאתר ת־ווייהו נפקו לאלו

ח אחותי ח לא אך היא אני נ  פנ״ל..׳. שפיייוח פשר לץ אשחלימו והא אמי ג
אמי נפרש והנה ^ ■ל׳ך לאוידפא אחי־נא היא השלגים מן יירוט יאש־ המ ש  קו׳

ה פירוש א״לו ד״רזין ו׳רזא דמלח׳א ת׳ הי א ^ פניני אפחת להודישך נ קנ  5ה
 פחלקא דרפוין רפו׳א סג׳יק ד׳כד למנ"ד« • אלו הירש כתרי סודית וסיד־

י כל קידס נפרש והנה .פל־חין ל״נגנרי א״ם כח׳ירןין נ ! י ני  ואח^ג היגליח ׳
 רפו״א לידע לך יש אמר לאלו לדפח יש פיריסו למנ׳דפ הפנין קשיר נשרש

ח כי הפטן יסיריש הרצוינייס רצין פירושו דרפיי״ן ח ספי  רטטים נקראו ה
ס נלח הפילמוח לל יפ״שאו ייצ׳לו נ׳ראו שהה מפני ה א׳ ונלי מלריח נלי נ׳

ה ת רק כלל הלי־ח ואין הלחר אחדות פציזן חן והן אתריו פוד הנאים ונפרקיס השכר פז נ י נ מם ל׳ולחו להשלים .השלם שלגסנפ שלמותם רצין שפע נ
טהה הנדל  ומלכות נת־ת יפלול פילה נפוד פצמיתו נתינת גילה הלתר רק ני

ד הנפלה מקורן והוא נאצליו הן והן הו  לדמות והן קדמון אור כהוד האורך נ
 נכלל וכלן ממט שמתפשמין פנסיו פ׳י נשרשיו גו הנפלם נחו שמנלה האילן
 יש זה מספה הנה ארדות וכלה שנהפלה מה רק ננלוי ואין אילן גקניא
ר אתד׳וח טער״יקון את׳ד . כתר פד לפלות לח להם  הרג דני׳קות חנ׳ו

חיז רוצה הקחנר  יש ומלכות תפארת כי שאמר נדנריו כנופלת קושיא ל
 דמסמס שנלתר הנפלם נחינת נלוי שהם מצד מקורן נהוד לפלות כת להן
 זה לפי יקשה הנפלם לנתר לפלות לח להל) אין כפירות שאר אגל

 יתייחדו איך ואיל נכתר פלייה להס שאין מצד נספירוח נמור יחוד זה שאץ
ר ח  שכלן מרמז אחד מלח ני ומחרן הנפלמה נחינה נאחדוח שיהיו פד מ

חי איוחדין ל ר אחת שכל והנם נ פ ר להחייחד יכולה אינה פצמה נ ח  פס ננ
 שזה ואסר כיצד הי«וד שנין ומפרש להתייחד יכולין יחד ככללוחן זה כל

חן שהוא אחד כהוד נרמז רי  הספירות כי פירוש . דנקות חב׳ור אחדות טפ
חנו ט אחדות ראשונה נתיצה נחימת נג' ויופכצו זנ הוד לתר דה״  הנקודיה נ

ה שאין צד הכל פשוסה אחח נקודה ק ולא מנור לא נ  כצל ריבוי ולא דינו
היטס צ' ורק ך1 ה נפלמוח נ ד נ כו  אחדוחן לגודל אסר סומק רוחנ אורך נ

 ואור קדמון .אור נשם שכלן מצוחצח אור צח אוי קדמון אור נזוהר נקראים
 ראשון סלק ■ק^מאר הנקודה אחדוח רק נחיגוח חלוק שם אין כי יקראו צח

ס ^0 נחנלה לא ג׳ אחריו הנאים ונפרקים השפר מזה רק נחיצה פו
ר נקרא נכסירוח שנייה בחינה . הנקודה אחדות גחיטת שני נסוד חנו

 הנפלם דפח הוד שהם סוחוח נ' נסוד נחנלו הנקודה נהוד שנכמי הנפלפוח
ח ה ומוח מגמה ומוח כסר נמקים הנא הנפלם « הראשים סוד שהם נינ

 סוד שהוא החסד קו יצא חלמה ממוח . קוין נ' ונחנלו יצאו שמהם והמוחוח
ק סוד שהוא הדין קו יצא נינה ומסוח הרוחב ס ע  יצא הנפלה דכח וססוח ה

ז שהוא הרחמים קו רן כו ק פמטאר האו ר פ  שט ובפרק השטר מזה ואסון נ
מוחות נ' נפלמה שנה הנקודה נשכנר מנור נקראו מוחות נ׳ אלו וגהוד

ק נהול נאחדוחה  פילה לרך סוסות ג' הכול ונכחפסה נתפבסה א״יז <ו'ן אי
ת שהשלא מכתר שנכתפסו נחיטת שט נהוד מלול ט  הוד הם הראשוטת מי

י שהם חכמה של פצמוחה שנפרך הסלמה סוח ח ה נ מ ם ס  וני שנחלמס נינ
ד הם מלחר חלמה טקנלה אחרונות טזיטח ה רוח ספירת מ ר שהם נינ ח  נ
ה נינה מנסה ה ג׳ נללל חנונה מוח ר״ל חכמה מוח ושניהם שנניו טיי חי נ

חכמה של אחג־וטח גחינמז ג' שהם נחיטהיה נ׳ נכלל בינה ומוח הראשוטת
עי ומיוחדים מחונריס והגינה החכמה יחד שרהם הראשוטת ששלשה עני ננו
אחד חשונים נ נסרק נדסירשט נ ה •׳ שפי מז חבור נקראו זה «<sw ה

 נקרא סנספירוח *ת6אל< נתינה .במיטת הו' לל נלחר ומחחנרץ סמחאחדין
ח ד דנקו מ ד ונתנלי פור נהפשפו אלו מוחות שנ' נ ת סוס ני « פ  הנפלם י
י נלו• שהוא ד נתסארח פצמותו נחיגת נילה שננקודה קדמון אור כו ט  י

מסד פצמותה נחיגח נילר נ;ר\דה0 צח אור גלוי שהיא חלוגה ומוח מלמח  נ
ה סצותצח אור הוד נלו׳ שהיא נינה ומוח תצח ^ד  פצסוחה בחינת נילחה שננ

רה ה מטפס הנה והוד נננו ל סמה ז ד מדונקים נ׳  הנפלמה הצקידה נסו
תר סוד שהיא ס מוחות הנ׳ שהם סקורם כ׳ הנפלם נ  ומיוחדים מחינרי
 הס מקורן שפי׳ נמצא נטקורן ומיוחדים פחוגרים והם נדפירשנו ב«חר

ר סדונקיס ח  סוד שפיר ויחיישנ יוק והשתא הנפלמה הנקודה בהוד ננ
 כל לסלוח קוץ ג׳ נללוח שיחדנקו ס״י לי פצמו נכתר טמחייחדי; אחדוחן

 הנפלמה הנקודה פד מקורן •די פל יפלו אז גסקורן ויתייחדו למקורו וקו ק!
ד רחייחדו כו רון סיף אין פד פלייה נסוד יפלו כנקודה ומסוד הנקודה נ  נ

ך הוא ח נ ה כיצד שמו ו ר ט הוי נ  ויתייחדו שננינה ומקורן לשרשן ילו’ ו
ה סם ה נרחמי הדין שה ויתנשם ויתסתק ננינ י נינ  מוח נקראו שנלס פ

הוד למקורן פלו’ ונצח חשד וכן גינה  העלזטס החהדיס בסוד החכמה נ
הוי חסארת וכן חלמה מוח שה נקראים וללס חכמה ממדי  יפלו מלכית י

הוד צסר,ורן  הופלם מוח יקראו וכלן הנפלם מוח כנמורים הרחמיה בסוד הדפת נ
הוד הנפלסה בנקודה ויתייחדו הנקודה לסוד מקורן ידי פל יפלו ומשה  נ

ק ן א׳  יפלו ומשם הנקודה אחדות צחצחות רק השנה שם שאין אמ׳ן א׳
 בארוכה הפטן זה נתנאר נאשר שמו ונמוך הוא נרוך הוף אין סד

פרק ונימוקו פפמו נ . ד ופרק י'  כלס זה מפסס הנה השפר מזה י׳
ת וכולה סיוהדיס חיו א ק ידי פל נ נ תי  חנור אחדות הוד וזהו יחד חן1ה

תי שהגא שאחיד דני,ות  מיוחדין כלס *ופן נאתה שלו נטשריקון מרמז כ
א לח״נר וההוד ואזיל שמפרש אחד להיוחס האוהל א׳

א׳ זה ומפט להשליש שנחקו קי  והשלימו נראו שלמותה רצין שמצד רצוטים נ
א בדיך א׳ש ני מפני הרציניים רצון יקרא היא נרוך סוף ואין הסולמית  מ

 שצימותו רצין שמנדגת ורק אך ח׳ו כלל ומכריח הלרת מבלי האצילות האציל
 להשליס סנחקו מה לזולתו ולהשלים משלגנוחו וצהשסיט להשלים השלם טמפנע

שי לזולתו מפינו להשיג חפוג ושנפ פונ הוא כי  והאציל רצה כן מהצי א
ה אצילותו ס פל ולצייר הנריאה פולס ידם טל לנרוא נדי נ׳  צירה’ פולס יי
ה כי אלהותו נדולת לנצוח כדי משיה שלם ידה פל ולמשות אלהותו נדולת ז

ס שאפשר מה ננל לזולתו שמשלים נמה סנ ע לפי סהשלימוח לקנל חקס נ  סג
מה טוני ממדת וזהו מהותם  לזולתן ורוממותו אלהותו נדולת שמגלה נ

ט לשפלים אף ת׳ שוכני הזה שלם נ מי ג ת טשה זס וכל חו  ב״ס רצוט מגינ
 וייצ׳ר ינירא ידם שפל הספירות שהם רצוניים האציל נ״ה שרצוט גאופן

ה ונקרא הרצוניים רצון נקרא כן מפני וי״סשה • . דסתיקין טח״יקא נ׳  נ
ס נשטר למפלה ש*ירשט כמו זקנים שפירושו סתיקין נקראו הספירות  דו׳

 אצילוק קודם נסצאים היו ני נתחדשו שלא מסט זקנים נקראו שההפירות
ק אך שאת וניתר סז ניתר י  נארולה שם כמנואר נסרכט הוא האצילות ו

ך וגלוי תדוש היה לא האצילוח לי פי ם ומפני לזולתו ונצו• חדוש רק סצמו נ  ז
חוך סוף ואין זקן שפירושו יחיג יומין וסתיק כסנין פתיקין האצילות נקרא  נ

ה קדימת לו שים האצילות שהאציל הוא א סליהן וממלה הנ קי פתיקא נ
 6נסר המלות פגין ניאור שחדט אחר ופחם מהזקנים למטלה זקן דטתיקין

שין רסו׳א כלי״ק דכ״י לסנדפ האלה המליח טגין ור8ק ץ פת׳יקא דר׳ ק חי פ׳  ז
ם של א״ם רצץ סלה נאשר לדסת לך יש פירוש פצמ׳ין למנ׳רי א׳׳ם  רטטי

ן סוף ואין רצוניים הס שהספירות השפירוס ו י טן שא נ  תהרצוטים למפלה י
ך סיף ואץ זקנים הם טהססיחת הספירות הזקנים של סיף אין זקן  ניז
 שהם שלמות לברוא הסשוס רטט וסלה מהם יותר זקן ינהם למפלה שא

חק וזה סשיה יצירה בריאה נאש(* הספירות אצילית פ׳י א״ה גי הנמנס נ
מסכי משם ישיק אחד סוא ופשר פשר הוא אחד נשפר נאריכס זה פירשנו

 מנץ פירוש נחחלה נפרם והנה נהירו חד ונהיר נפישו חד סטה נפש זה
תי של הפלה של לו יש נפישו לשון והנה הסטן קשוי נפרש ואח״ה י

ט פיחשיס  צשן1 פסחר לשון כל כי וצפון והפלס הסחר מלשין אחד סייו
מו פש נלשון קחרנוס מפרש  מתן דאששחא צפנח אשר יסשינני יצפנני נ
ח את וסח נסיסא מוהנא נפתר ם סמחלי מסני ניחא ית ויפשץ הני הני

ק והכתלים נראה יסאפר והפיס הכתלים את כשמפיחין וגסלמץ תסתחרץ אי
ץ רק נתזים שד • פליו הטפח וספפד הפיס תחת ונסלמיס מםתתי פירוש יש י

לשון סלז לומר שיץ נאור נשמכין הכ*ה לשץ והוא נפישו נלסון שני
 פירוש לפי נתחלה הסטן נפרש הגה1 לסרנאן. וגפש חמרא אחא כענין נסישי

ר הנה פירושו וזה יהםחר הסלם לשון ששא הדאשץ פת כנ מה יי  שהקדמם נ
׳ אבי׳ס סיד נשפר לך ם1 גי׳׳ט הפולמוי! שננראו קודם נ ד  שהאציל גן

כלם היו להגראות הפתתין שלמות כל נמקים היה הוא נרוך אציליתיו
ף אין מאור מלאים שלל) פפי ונקודה וחלק מקום שים היה ולא הוא נרוך »

תא אפשר ננלתי שהיה גאופן הוא סריך הוף אין אור 1נ היה שוס נו לג
ר טל זה ספני אשי היא גרוך סיף אין מאור מלא הכל ני דנ p נני 5w 

ן כבימל מקום לספח פצסו ונאסצפ ונתיך סצמו אל ספצסו פצמו לצמצם תו  נ
 שלמו* הקדום אצילית מיי נו וצנלוא הקדוש אצילחו גו להאציל כדי פצמוש
ס סיד נשפר שסששס והנקודה הסינול נסוד פשיה יצירה נליאה  נסוזל אני׳
ץ שכינתו צמצם כטנין הצמצום  מצמצם שהיה הוא ס4הצמ וסוד ארץ כד• ג' נ

ק פצמו אל מפצסו סיף אין איר החזק אורו או ס שנשאר־ נ  נפצמות! סטי פקי
רק סטי ולא כניכול י ח׳ו נן לא חיו וכל מכל ו ם נ שורה שהקמשה נמקי

T הקדושה אור רושם לשלם נשאר שם הקדושה ש השנינה זזה לא 03
ס נפתקיו אינה והרווזטיח סי\ ר נחקום איוה כי למקום מ דנ  הנפחק נשמי ג

 שחסם שא ספרן אנל ומקיפו הנשם מנניל -שהסקוס מפני למקום ממקום
שא הפטי המר\ם מפסיד היה ההוא הקדושה אור ה הנשמס בסוד ה מ פ  ננ

ה לא ואלו הטף אח המפסדת ת ש ם אס הקדוש רושם אור מסכ מין  ה
ד הסטי י נלה להיות פטי המקום חוזר היה הצמצום ונסוד הנשמה נסי  או

י ח״ו ממש סטי לא פטי מקים היה ני הנס כצי שמזה פד סיף אין  נ
א נרוך הוף אין אור לישס שם נשאר ^ סטי שנקרא רק ש ס שאין מה נ

א נרוך סיף ק צמצם ס יז ף אין פצשח אור י ס0 ס !הפציס ההוא כי)י\
והשחיר

וזהי נאחדוחו נו
טי היא *והל *׳ריש י ואסר M תשסיכיס שכלם הספירות לכל ושטנה ודירה ועד ונית אוהל היא כי למלטת נ  OyPD שהיא סלנוח ספירת אפילו נ

ץ אתה מכלן לקנל הכפירוח לכל אוהל שהיא סד א«רונה ה ולדנק לחנר צי ר ^ מ ד שפל נאופן ג ש פל״וזה נסו* הי* סתיץןד ודיניקה פטרה י להי
אחד ע



 ראשון פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד ההצוות אצילות סדר ששי שער
טל שפע

ד זד1& ק מגצ1 כמר סשיסומ רחמי נסו שמסרס wn ססירוח סאר ס
)̂rt’הל1כמ הוא ל ' > ל פ1ה חן למדסי ידיס לומר ה5רו מפלה ס׳

ה ק7די, nr ומסני טלכויז. ftw מפלה סל י)<הל ’סכנו «קנלה  לומר p נ
מוד כי צט להורות מסלה סל סי מת״חדח היא פל״ה נ רי׳  נמר פשיסות נ

מקנלס היא במקומה למפה אכל לישראל לכשפיס סוב ורב שפס (קבל
ולספמים דין מקבלת לספמיס כי פשוסיס נרמסים טת״חדמ ואינה מכלן

לפי הכל רחמים ולפפסיס חסדים
. לססמיס כי

:מפשיהם ולפי החחתונים המפוררות

שפע
ת א לכןמ א יניא ב׳  גואת סיחש .אחד בגימסריא ׳

 פנימי ונכנס בא הוא מלכות דהיינו
 נכתר שמתייחדת מד ופולח הדפת בסיד מניסי

א ר ק  הפלייה בסוד אחד כן נם ונקראת אחד ונ
פל  אהר׳ן . אחד שמספרו ינ״א מדמו זה ו

 פלייתה בסוד מלנית כ׳ פירוש . אח׳ד נניססריא
 כפירת נ׳ פליון מסד נקראת היא חכמה בספירת

 בגדולה ורחשי! ראם הוא כי גדול כהן הוא מהד
ה שכם הבגין לימי ר ט  יסיד הוד ,נצח תפארת נ

 הוא גדול כהן שהוא חסד .של והמקור מלטח
 שבחכמה מציון ומהד פליון חסד שנקראת מכמה

 מכתר רצון שנס שפפ השפפס ומקנל ככתר מתייחד
ה  למפלה פוצה כשמצכות. זו ובבחינה זה מפפם הנ

תר ומקבל בחכמה  מקור פציין חסד היא נקראת מנ
 לכל וראש סקור שהיה אהר׳ן דהיינו נדול כהן של

 פפסר מכתר שמקבלת ובשוד הנדוליס הכהניס
 ואזיל שמסרס וזהו נתר שהוא אחד כמספר אהר׳ן

ת ומק׳נל מושפ״ש הכה׳ן כ׳י ד  הרח״פיס רס׳
ר ר׳ל תפריובוח בליתי הפש״ופיס הנמ׳ורים  בפנ׳ו

ה ה ננימפריא כיהן ז׳ ק אה׳י סי  תצ׳א מש׳ס כ׳י נ
ח ר׳ מיס תו  שהוא הנס פירוש . הפ״שוסיש הרח׳
 והוא משפיס חסד הוא שנהן מקום בכל מורגל

 אינו זו בבחינה אבל הבנין ימי לו' גדול וכהן ראש
ססד הדפת בסיד פלייה בסוד הוא כ׳ כן  פליון נ

 הפשופים הרחמים ממדת מקבל הוא חכמיו בספירת
 בחינה ונאותה מישספ הוא זו שננחינה נתר ססוא
בלי נסורים לחמים פשוסים רחמיס מקבל

ת נ ו פי  ם יש במקומו למסה חסד כי דין ח
ת נו רו פ ח  בה שמתגלה מדין קצת כלול שהוא דין '

כ שנקראת פד דין קצת  פרק כמבואר הדין שורת נ'
 הקודמים ונשפרים השפר מזה ’ח ופרק ז׳ פרק ששי
 נפורים רחמים מקנל הוא פלייה בשוד למפלה אבל

 למסה שהוא כמו כלל דין תסרונוח בצי סשיפיס
 סרק שפירשנו נמו דינין מחפרין דבינה מספרא כי
 ננימפריא ׳ כהן אמר זה ומפני השפר מזה ז'

 שנקרא מבחר גפורים רחמיס שמקבל ספני אהיה
 ההשפפה שם סל אהיה היא כן נס נקרא אהיה

 משה כי שמפרש כמו נכתר שם יחודו ופ׳ש שס
 להשפפת כטי שהוא הפבוסיס הרחמים חורח תצא

ר ד׳ כגימפייא הקדש איל . כהר פפירח פ׳ ס ס ן נ  המידה פיל לרמ׳ז קפ׳
ח1 שה׳יא הזיאח עי  שמרמז ד' כגימפריא אל פירוש . הק׳דש שכשיס אוחס)רני׳

 בן שבשם שנייה ה' דהיינו •דוד ד' בן נשם רניפיס אוח שהיא מלבוא פל
 הפש׳רה כ׳י לרס׳וז במ׳ק אח״ד בגיספריא הק׳דש מלבוס פל מרמז ידוד ד׳

ם קדוש׳ים ר ה׳ נו ח׳ ך לאחידים וה׳יו והרמ״ז של״ם נ אל פירוש . נידי׳
 ומלכות כחר ונין למפלה ממסה ראשונה כפירה והיא נדפירשט מלכוח 1הו
ה חכמה כתר שהם כפירות פשר סהם קדושות מדריגות פשר הם נינ

ה גדולה ר ט ד נצח חפארת נ  שהיא מלכות הפשוק ופמך מלכות יהוד ת
 וכתר מלנוח סל המרמזים ) אל(הקודש ברמז אחד הנקרא נחר אצל פשיריח

אמר ספם• ומאי וצמה פשרה הוא ואחד אחד הם פשרה אמר כאלו
ר הס כלס הקדושיס הנאצליס הפשרה כי להורות כן הפשוק ט ח  שלה נ

טי שה ואין שלה צנאחדוח  כאחדות כנפלס וההנלוח החפשפוח רק ופלוס חס ר
ראשון נשפר אחריו הבקים ונסרקיס ראשון פרק זה נשפר במבואר הנקודה

וכדי סרצופין דו סוד נ׳ ונשפר פשר הוא ואחד אחד היא פשר סוד
ב, נמשל סוד שכלך פיני להאיר רו ק  משל פוד לך אמשיל השכל אל ה

ה והמשל הלב אל סמסיישנמ ואוחה נסרי כמו שמגלה האילן שורש נז
 הקרובים נסנפים ולא לשורש הקרונה בגזפ לא גלוי ציד׳ לבא חובל ל^ פרי•
 פספס הנה הגזס לפנסי הקרובים מפגסיס המחפשסים בסגפיס רק ל;זפ
פי• ונחנליח פנסים שנפשית מד מנזס השורש כח נשתלשל? פוד וכן בגזס פנ וכן נ

ד שהוא השורש שכח נמצא נפצמי הפרי גמגלתה ס ממדריגה ונסגלחה ירדה ה

הטעמים אגרת
 יביא יבא כזאת הכתוב אמר

 אהירו אחד בגימטריא
 מושפע הכהן כי אחד בגימטריא

 הגמורים הרחמים ממרת ומקבל
 זח בעבור תעיובות כלי הפשוטים

 קטן כמספר אהי׳ה בנימטריא כהין
 הפיטוטים הי־חמים תורת תצא משם כי

 קטן במספר ד׳ כגימטריא הקדש איל
 אות שהיא הזיאת המרה על לרמז

 במ׳ק אחד בנים׳ הק׳דש שכשם רביעי
ר הם קדושים העשרה כי לרמוז ו ב ^ 

 ביריד לאחדים והיו והרמז שלם
 מקדש הגדול הכהן היה זה ובעבור

 בעשרה הכפורים ביום עצמו את
 טבילות וחמש העשרה בעבור קדושין

 ליחר בדי שבשם האחיוגה הה׳.. נגגד
 הכלל היא כי הכלולה הכלה הכל

 רמז ועוד חן ליודעי כידוע (והרפט'
 בגימטריא זה ר׳ל השיער זה זא־ת על

 השער הידוע כהש׳ער משפיע אהי׳ה
 והרמז אריגי שהיא עשרה אותיות

 בחבור כאשתו ובער כבעלה שה א
; בגחלת הקשורה כשלהבת שלם

f אין פצמוח איר חחק1 בתוקף יהיה שלא פצמוהו אור חוזק והטהיר o 
W מחסקום פצחוחו והסלים הסחיר הוא ברון סוף אין פצמוח כאלו 0 
 כסוד פחה והסלים סוף אין פצמות כלס מקודס שהיה רשימו אור שהוא

Tומס מפלים סיף אץ סצייות כנינול וכאלו סצסו אל משצמו והצמציס הפינוי n 
 שקתוך באיסן סצמו אל משצמו שצמו שמצמצם הצסצוה בסוד שיסצמוחי סחיך

 שאינו הקייהה ה־ישימו שהוא פנוי מקום כביכול יהיה שכפצמותו והאמצש
ה מפגי ממש סוף אין סצמות  סצמו את שהסתיר לומר רוצה נסש אמר ז

תין  שפיסז באופן פצנזו אל מעצמו עצמו ובאמצע נ
טל סצמוחי בחון  נסיס שאמר וזהו פנוי מקוה כני
ה ס ר׳ל ד״קא מניה נפי׳שו מ׳ד סנ׳י ע מני נ ו

 מסצסו
b נסקים

 פצמו אח והסחיר הפליס ונעצמו בחובו
 אחד ונהסחר בהפלס עצמו אל

ח העתידים הסולמות  סצפום כלו היה להניאו
 תצפו את ולהסתיר להעלים כביכול הוצרך סוף אי!

 שיהיה באופן פצמו אל מעצמו פצ«ו ובאמצע בחון
תון  אצילמו להאציל פנוי מקום כביכול פצמו נ

 היה לא הפנוי שהסקוה ולהיות הפולמוס פ׳י לברוא
 רושם כי שבינה זזה לא בסוד חיו ממש סטי
ה ספני כדסירשט גשמה בסוד נשאר קדוש אור  ז

רו ונהיר אמר הי  היה אורו צזוצוה לכנת גי חדנ
 בבלתי היה הצמצום קידה ט אחד אור מאיר

 אין אור פצמות כלס השולמוח כל ני להאיר אפשר
ח שלגידל פד הוף ס שום היה לא או ^  פנוי מ

או« מאיר היה הצמצום הנח ל סחס אבל להאיר
 ונחנשס שנמחק והצמצם ההפלם טבת כ׳ אחד
 לננראיס הרשימו בסוד הפנוי בסוד החזק אור
 הוא אחד בשש־ וכמבואר הגלוי סבח הוא הוא
 ונהץ אליהו במאמר אחד הוא ופשר פשר

 סוד וזהו משה יפוין פלמין בסון לאנהרא אחכהיא
 להיות כי ז׳ל קארו יוסף ר' הרב שזכר הגקידה
 לכל ומתרחב הולך הוא ברוך סוף אין שעצמות

 סוף אין סד נבול אין סד צדדיו צדי לכל בביטמיו
 והלב לדבר הלשין יד שתקצר מה תכלית אץ פד

ע שום היה שלא פד להרהר ק  יברא שבו פנוי מ
 מפצסו פצעו לצמצם כביכול שהוצרך פד ספולמות
 פטי מקום לפטת פצמו ובחור נאמצס ■אל,יסצמו

 בסוד פצמוחו ובאמצע נתיך הסולמות יברא ■י.שבו
 השיטל ונאמלש .בתוך כנסנה בנקודה הרשימו ,

 כי נקודה סוד הרשימו לאור ׳חיחם זה מצד הנה
ן סיף אין ו י  המחרסב הגדול העיגול הוא הוא כ
 ומקיף חכלית אין פד סוף אץ פד גמל אין פד
תין הרשימו אח  את המקיף כעיגול פצמיתו נ

כ הרשימו סיד שהיא שהנקודה והנה הנקודה  אץ נ'
 יזה כל עם חבליס לה ואין סוף לה ואץ קן לה

 הוא ברון סיף אין פצמית אור הנדול הפיגיל לסרן
 העיגול לערך הנקידה נערך רק נחשבת אינה

 יתרון ק משל דרך הנקידה על העיגול וכיתרין
ס הרשומו סוד סל הוף אין אור מ  סד שיחריט ו

 כל יותר פעמים אלפיה אלפי אלף וכפה כמה .
 אינו והלב לדבר יכול לא שהפה מה תכלית בלתי

 שזה הגם מזה יותר האוזן לשבר נוכל לא האוזן לשבר פכיז להרהר יכול
כ נאמת  יותר רב פלו׳ הוא ברוך סוף אין יתעלה כ׳ אמתי משל אינו ג'

 תמונה שום וצא ציור שוס ולא פטל לא בו יצויר שלא פד תכלית בלתי פד מזה
 יחוס לייחס כדי זה כל פל פוד יתבאר וכאשר הקידמיס בשמרים כמבואר
 סוף אין עצמות ובאמצע בתוך נתונה שהיא מצד הרשימו לסוד הנקודה
חון כנחוגה כנקודה  את לשבר רדי הלשון להרחיב הוכרחנו העיגול ובאמצע נ

 לסי נה׳ירו חד ונה״יר נסיישו חד סניה כשיש כל הפירוש כאן פד האוזן
 סיחש ולפי . וצעץ והפלס הסחר לשון הוא נס־ש שמלח שפירשנו הפירוש

 פמשל כן פירושו יכיה נאור הכאה מלשון פירושו נפיש מלח ש«ירש;ו שגי
ה ' ' לשושה כמראה השמש אור כשמכה נז
 אמנם אך השמש נגד לנגדו אור עוד

 המכה הראשון אור כמו גדולה במדרגה
 העוצמות כל ומלא אור כולו הוא ברון

 אל מעצמו בעצמו כביכול הכה הסולמות
נפצמה הכאה ומאוסה העולמות 1נסוכ

 לפושס מהמראה ויתחדש יתצלה
 כן כל יהיה לא המתחדש אור

 סוף אין כביכול נן כמו במראה
 ט לברוא מקום אפס פד אורו

ק עצמו או  לברוא מקוס שפינה נ
 לעיל נדפירשנו נהירו חד נהיר

נסירוש

י' שהוא השורשזה,כת פ  מהשורש נשתלשל ה
ח נשתלשלה פיד  מסנפיס השורש נ

הגזע ובאמת הסר׳ שנתגלה פד למדריגה

 ונתגלים גזע שנפשית פד
 ושם דקים פנפיס ,ונפשית

 הסמוטם והענפים
לגזע



סו רא׳נוז פרס הםוחות ובס.ד הצמצום בסוד הסצוות אצילות פדר ששי שער
לשפע ס

ק השרי שויש כח כלם הס הדקים והכנסים 1לגז/ כול ממש הכ!)ה שהו!) סכה מרינו1נו חסמה ואל • שראשון נסירוש קרוג הפלמה לשכת י m מי
חו מכה שהשמש גחנלחם שלא סד שהיא ן (כחות כסצמה השרי לסחנלוה יוכל שלא לשורש קי הוא רק כן אינו לסושה כמראה מ כני משל ד להשנוז ו
ס וכן prj שה הסר• נקראח נגיע רק הפרי הנסי ך סוף אין אור פנסוח שהשיג ^הוא כרוך להיוה מניס שנגחלשלו י מ סי סצמיחו אור בהשגה היא נ
רון פצמוחו אוי העולמיח גל מלא שלא פד שהיא כסוח לההצנוה חוכל שלא פד לשורש קריג ד1פ הפר• מהו® כעציו מהשגהו והאציל הוא ג

הוא נריך הי̂ן שאין להיוה כי הנקודה והוא נהירו חד וניה מניה ונאמצפי שנשתלשלו הפנשיש וכן פנפיש הפרי נקראה נפנפיה רק הפרי &גלמה
ס רק שש הפרי נתגלתה ולא שם נפלה השי* להיות פנפים3מ ברון סוף שאץ פד וגאמצפי פצמיחי צחוך האצילות הוכרח הפולייוא כל מלא דקיס נפנפי

ה כפרך הוא והנתצל המנול כפרך הוא היא ונקראה שקיא כמוה כפצסה הפר* שנתנלה פד פנפיס שם הסר׳ נקרא ד ס נסז־ון כדפירשט הני\ 8ת ג
ה חכמה' כח״ר דאינין ח׳לח כלי״ל יאשיןדח׳יהו ותכליתו מיקרו סופו ופד מראשי '■,אילן שכל נמצא לה המיוהד נשמה ארי שה► איר ח־ א ס־ריש נינ
חת ג' כה נכללין הנלץדה ושרי׳שח נפי״פח חנ׳ליח שה׳רי הפרי היא השירש גאמר כאלו השיי היו* ר שהן או ס ה חכמה נ ר נינ ס א מ ק ו ונקוזים רנ

פ הסירי יל נשנ״ הי׳א אאי׳לן ד״ל רינן שאמרו כמי פיחש ופומקא ורוחנא אוי־נא חלת נלילא איה• הדא הס לנוע הקרוניש הפנפים השרי היא ה:ז
ר ופירוש . פולס גאוני קנלה חכמי כח הוא אילן של ויוכליח' פצמותו כל ני הפרי הס הדקים הסנפיס הסדי 1 לה ים גשמייח נקידה כל כ• הדנ

ק נמדד שהנשם סימק רוחנ אורך שהם קיפריכ אש כי להתגלות נאפשר היה לא והפרי הפרי ממט להתהוות םצמיחה דה שיהיה הנש נ ^קה ני\
ק שלא נאיסן לקסטסת לחלקים פוד לחלקה חיכל שלא פד הדקה מן נסרי כחו מגלה השורש שהרי נכלן הפרי כח זה כל פם דקיש נפנסים ת י
די רק סליה לומר ולילא ספנסיס שנפליונ• נפנפיס פליון סרלס פד שנחתתיחו החחיחו ממקום קי קפטמס להנח ניץדזח לשני לחלקה חוכל לא ט אחח נ

ץ נכלן הסיי כח ט זה נפ;ץ למעלה הפרי כי יפלה א פי ק הכי אפילו כאצילות הוא נ נ נ' ח רן שהם אלו כחינח נ נשס שהיא מאחר ני סומק רוחב או
רון סין אין רצון להיות ט שמו וכרוך יטא כחך חן הוא נ כ יהים שלא נפילם גשם סוס לן אין ט פומק רוחב אורך לה יש כרחן פל שמו ו

ם ג' אלו כ־ קושרים נ' כאלו נמדד אלהותו את לגלות הפולס את להנייג הוא נצחיש ולנצח לפד זכרו ויהפלה סד ד כמטאר הנשם נדר הס קו סי כ
ס מורה מלטת ידי סל הוא ההנהגה וסיקר ורחיים דין נחשד הנהנחו •די סל טני ' שהגשם ומתחר נ מ

אדן שהיא ! כמניאר הפולמוח כל המנהגת והפטרין. ה י י לו אין ט מלמפלה נשמלשל קושריו . ״ ___________________________י
״,ן אדון לשין אד״ני כקראח ושל^ שכיס׳ ופרק ששי פרק זה וכשער שני ',!p’ ר למפלס שרשו יהיה שלא לספה דנ

״ היל אדון שאתה מפני אדני קורא אתה מה ולי כארז״ל הכל יי יי’' כ דנר ונל במקוס כוא נשע שהוא לסי ת1כא: ״' rרpקו ג' לאלו שיהיו הוכרח א'
ר שורש סומק רוחב אורך שהם - קופיים ג׳ לי יש נמקים עדוא כמבואר ורחמים ודין נחשד שמתנליח הוא כרוך הקדוש של הסד׳ מצמה ח ח
ה ראשונה ננקידה ציפלה ״י®'® ״'® חכליח ונלוזי סוף הבלתי המחשנק שנתחילח נמצא השעי מזה ששי סרק נ' ואלו נ׳

וגבל גשם ככל סנמצאיס קושטם להאציל חכליח וכלמי סוף הנלחי הטהורה נמחשנה ק1פ הוא כרוך סוף אין
ה כמתשטתינו לא כי מלנוח ונאצל הסולמות כל ידה פל להנהיג מלטח ד ק דה השישים כל כשורש למעלה יקראו נ קי ר נרוחניוחם הראשונה ננ כי

ר כאיזה נחשונ כי סנם הכל המה סחשנוחינו ני סחשמחיו ת חכמה היום כל דנ בסוד מתיחרים מציחצח ח׳ור צי איור קדמון איור כסוד נינ
ר שוס מהמחשנה יחהווה לא ם שו׳רש כשוד הנקודה ויסשס הידיס כמלאכת ויעשה שיפרח פד דנ ׳  כמטאר גמור אחדות אחד פנין שהכל ופ׳צם י

רי ברצי! שיעלה תכף הוא כרוך מחשטתיו אכל לפשות שחשנ מה נידיו מלאכתו ככל מחיחרח היא ינשמית הנקודה שזאח כמו הענין ופירוש . הזוהר נדנ
ר איזה להתהוות סתשבחו כן p ומפני מתהווה הוא מיד דנ וצא רוחכ בחינח ולא אורך נתינת לא כה נראה ולא סרסיה וכל חלקיה רצי! שפלה חי

ה שאתה צד וככל סומק בתינח כי ורק אך מצניח נתצלה הנסניזו ידי של אלהוחו לגלות הטהורה המחשנה א טי מטלה נקידה רק רואה אחה אין ח כדו
ך פוף אין להיות ח ה כל ופס נקודה נשה נקראח זה שמצד פד חכליח וכלי ננול כלי הששישות כתכלית טשוס הוא כ אנחש 'מוכרחין גשם שהיא מצד ז

חנ מאודך נכללה שהיא לומר האצילות כן מסני פשיסותו טוצם ולהרהר לצייר הסכל T שתקצר סה ז י ורוחב כאורך נמדד גפם שכל מצד ושוסק ו
כ היה ממנו שנאצל הראשון ג' שמחינלה הנשם תואר זה ני ועוסק רנתו1לק הפשיטומ כתכלית חכליח בלתי נ׳ פוסק רוחב אורך שהם קוטריס נ
שי היה לא אשר למאצילו וכל חלקיה ננל מתיחדח הרשימה כסוד הראשונה הנקודה זאת כן כמו לנים ורם דץ כתשד ידו טל הטוצמום להנהיג גאפ

דן חסד שהיא ההנסנה שם להתגלות יכול היה לא ט ה יושג ולא צד מכל פשוטה איזדות סרפיה כמטאר ורחמים ו נתינת א1שה כתר נתינת לא נ
ם ונשעיים הזה בשפר ה היןדמי נ נתינת שהוא נינה נתינת ולא הרותכ נתינת שהוא תנסה נתינת וצא האור־ הית־ הראשין האצילות זה מטפס י
י ורחמים ולץ נחשד ההנהגה שהיא נסירוחיה נחגלתש שלא רק גנלטת ונתסששו שנתגלו מצד זה כל ופס הנקודה אחדות פה ■סש אחדות רק העומק נ

ס טשיסותה לשנח למאצילס לקורנחה חמי שי היה לא הגמורים הפשוטים הי ה כהר שהה כשיטת ג׳ הנקודה מזאת נאפ ס כ ה י ד נינ פו תג אירך נ עוסק מ
ה מכמה מכתר נכללה שהיא לומר אגחט מוכרחץ שס נתגלו רק ההנהגה שהוא הרחמים ותסרונת והסד דין שש לסחנלות ד טנ רותג אורך נסו

י נשה שם מלכות נקראת p משר גמורים רחמים פעוטים רחמים ח ק נ רותנ אורך כסוד שים נחיטת נ׳ נ*לו מחנצית הנקודה שזאת מצד סו־
לא נתינה שום פצמה הנקודה ועצמות ,מושג ולא נראה פלא ונהיות סומק וממשלתה ואדטחה מלכותה פל המורה סלטת שהוא לה המיוחד שמה כי

אח לא כן ספני שם נפלת והנהגתה קי ק נ P מסני נקידת אאדוח רק פומק בחינת ולא רוח: נחינת ולא אורך נחינת שהפרי כמו שם שמחנלית גשם י
ח כן כמו סר׳ ולא שורש נקרא נשרשו הנפלם טת' ג' אייו כזוהר מיחשיס אני ההנהגה שהוא מלמת נ חי ה חכמה כתר נ סומק רוחג אייך שהה וינ
א נכתר שנפלס קי ן פל המורה כתר נ ר׳ ג' להן ומקור שורש שהיא הנקודה כהוד שכלם כחד נמנין אור עמודי ת קדמק או׳ר שהם רודפים שמוח נ

ס שכלם מצוזצח או״ר צח או׳ר ולא נדי; לא שם מלטת נתנלתה צא ט גמורים רחמים סשושיס רחמים  שהנקודה הנה כי להורות אחד פנין פל מויי
ה חכמה כתר שהם נתיטח ג' מן נכללה שם אין ני אץ נקרא לזה אשר וכלל כלל רחמים נתמרוטח וצא נאסד כסוד יקראו לא זה כל פש נינ
רק פימק רוחג אורך כסוד נינה חכמה כתר שהם תלוקות ננחינות הנקידה סיחנאר כסו רחמים פשיפית רק הפרי שהוא הנהגה של כלל השנה

ח שצם שלסנת ולהיות • השפר מזה ו' סניק היסב זה פגין סוד ם יק־או נ ע ר1א צח או״ר קדמון או״ר נ השרים רודפים שמות שכלם מצוחצח ׳
אור אמר כאל! אחדותן להורות יקראו אוני נשס אחד וכשם אחד ענין סל כת שד נשתלשלה ר.גהנתה שם להתנלוח אפשר אי שנכתר מלכות פשיטות
ד מלכות ׳ המצוחצח אור נפצם והוא הצוו אור נעצם הוא הקדמון ונעשית החכמה כפוי ונתגלתה הפרי כסיד ההנהגה להתגלות כ טת הג' ־ כל נ חי נ

ומיצה ש׳ס טו״רש כשוד הנקודה נסצעות ימתיתדים מתעצמים כה הלצולי: שש נתגלה שלא ונזפג׳ . לגזס משורש נשתלשל שפרי כמו חכמה ספירת
סם הפרי נקרא הנזס רק ה השתלשלות כן כמו נזע נ ״ ״ נ טת נ' שמוח נ' שה־ הנם ט ה חי CD נ

הוא השורש ט א׳ סנינס זה נל . י ̂_ ״ ל׳י> למקיי® לקורנתה פדיין פשיסותה לשצם החכמה לסוד
ר שהוא נחכמיז ונתגלתה הנהגתה להסנליח : ליי®” לחשל מי\ ״ ו נ:ורה“ד , ל שם פצסות pii לו ע רוה פצמות כן נם הוא הדנ

ת־ ליחנלוח אפשר אי שם שגס ולהיות שנתגלתה הגלוי נהי חכמה הנ הנ הדנר פצעית נ"נ הוא והעצה «דנר !צעותו על מ\יכ ח• אילן כל י.ו1על'עצ;: נ
 והשם יהטצם השה הויז השורש כן אס כל עלהיתו על ״ויה עדני חי חי געל כל

שא והסצם • והפצס השורש הוא • ®®®'® '®“ • ייי®
 כנקודה שכלם כאופן והשם ישורש

ת היו שבנקודה ולהיות נמור כאחדות אחיו  היה לא אחדותם שלעוצם פד ניער נ
פה נחינח ולא האורך שהוא כתר נחינת לא ונראה מיש; נ שהוא חנ תוו  ה

P מפני אחדותה נכללות נעלמים היו ורק אך העו«ק שהיא נינה נחינת יצא
יצאו

ד ונתגלתה הנינה לכוד החכמה מהוד שד *שחצםלה סשיעותה לשצס הו  נ
 שהפרי כסי כי לדמין מקור שהיא נינת כפירת נפשית שהיא טד הנינה

 נשם השרי נקרא פנפים רק שם נתגלה שלא ומפני לסוסיה מנזט נשתלשל
 לקירנהה טשישותה לכיצס לנינה מחכמה מלכות השתלשלות p כמו טנפיס

 מקיר שהיא בנינה ונתגלתה הנהגתה להתגלות נאפשר היתה לא למאצילה
היד ט פשישמה נשצש להתנלות נאפשר היה לא שם שנה ולהיות לדץ

הנהגתה כת להתגלות נדי שד נשתלשלה פשוטים רחמים כן נס הנינה
להתנהג יוכל צא שהשלם ולהיות גחסד ונהנלתה חסד פשירת ונפשית

ד קו שהם קווץ נ' ידי ®ל הוא ההנהנה סיקר כי לכדו ד3ת ידי סל ת: ט סוד ספר כמטאר הרתמים קו הדין קו ה ט׳  הוצרכה שלישי פרק א
חה כשם פשידמ מדריגה פד למדריגה ממדריגה לסטירה מהסירה להשתלשל ד ם’ורחס דין השד ההנהגה מזני מ  טל והארמון מתכוותו טל הפרי נ

 החנאר הנה מלכותו כסא ידי מל וחסדיו ודיניו ברחמיו פיצש להנהיג מנכוש כסא פל יושו הוא נרוך הקדוש המלכים מלכי והמלך יזמנו
סן ופד מתתלחן התפירות שכל לך יj מלכות למדריגה ממדריגה שנתגלתה מלכות של אחדותה אלא אינם ט ^ כ ס מלכות סזכמה מלכות נ טנ נ
ח ויתעלה שמו ויתברך הוא ברוך סיף אין של הקדוש הפרי שהיא נפצס הסלסח שנאגלחה פד נכלה וכן ; ומחשנמו הנהגתו שפוא נצחים ולנצח לפד ז

נסצסת והיתה הכתר 7נםו רלטת נתנלתה המחשנת נתחלח נ׳ המעשה הוף המחשבה תחילת הסוד חהו תכלית ונלתי סין הנלתי הקדושה הטהורה
ד נהנהגתה ש ן הכתר ג מ ה ט הסטשה ו ץ סון אץ של מפשיו ורחסיס דץ תהד שהיא ההנהגה נתגלה פשיריח נסדרינ ר ד שנתגלו סוא נ ש ה נ טג מד ה

נשוד



ראשוז פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד המנוזת אצילות ששי.סדר שער
שפע

״ ל  ניזהל הסילמות t>b להנהינ ומלכותה גאדטחה יהמופלת המולכת רלכ״ח מו
 שהיא מלטת כי לכוסן וחסילהן נתחילחן סיכן כפוז סול רהו ורחמ;ר׳ יין
 המחשנס שיוז זר־ הרחשנה רי)ש שהיא נראש גפיצה היא ה״דר־גיח סוף

תר היינו נס-פן ♦()תיצהן  נחו שנשהצשצ השורש שהוא הנקודה שהוא נ
p o l■ 'י פ  ואני ראשון אני סיד וזהו ההנהגה שנחנלתה פד גצו׳ אל מ;לו< ה

טי שהוא אני ני אסרין  איין שנקרא הכתר בסיד ראשין היא צמלנית נ
 יההנלות התפששית פל להורות ו' גאוהפות אתרון ואני אנ״י הלירופו

המחגלית אחרון שהיא נהיד סצנות ידי ופל קצוות ו' ידי פל נםר1ו
שיה שנל נמצא ורחמיה דין נחשד ההנהגה שהוא הפרי כסוד  ספירות פ
ר הרב שאמר וזהו גמור אחדות אצא איגה לאת׳דיס וה׳יו והרמיז המחי

ך י ׳ ץ אלא בידיך תקרא אל פירוש • מ ד הפירוט י' אצו לומר רוצה ניי
 בלם פירוש לאחדים יהיו פשר סתמים פשר שהה י' מן בלולה אחח שגל

שהיא הנחר פצס שהיא מלנות דהיינו אחא י׳ אחת ?קידה אלא אינה
 פשירית במדריגה שגתנלתה פד מדריגות פשר שנשחלשלה ההגהנה מסשנח
 פס היסב יונן הפנין זה וסוד בה שננללין מדריגותיה בפשרה הפולש להנהיג

ד נסרק שפירשנו מה  סרק שני בשפר שפירשגו מת פס ונן השפר מזה י׳
 אית לא הוה בסכמה דדו ואיתימא ובסנין סרלופין דו סיד נפנין ס;י
ג' נסרק שפירשנו מה פס וכן שם שפירשנו מה סם נגלית הויה חמן

ם ישפר  החיקונין מספר לזה וראיה משם יפו״ן משה ללת בסוד ד׳
ה תפארת פסרת אקריאת מכתר אתנפילת מ סי צדיק כל כראש ס

ד חלף נחגא המשסמש כל אסמר ונגינה תירה דספר חגא  אחנסיצט נ
 אתנסילת וכד שמיה פל אחקריאח ראשית דהאי פילאה חכמה מהאי

תורה אתקריאח מחסד אחנפילח וכד חנונה שמיה פל אתק־יאה מנינה
ב מימינא דאיהי סבנחב המאמר שם מאריך ובן דת*למו אש מימיט דנחי

פד הנהגתה בנתר נסלמה שהיתה מלכות שנכפה המספות כל לסייש
כאיזה ומפרש הפרי כסוד לה המיוחד נשמה פשירית במדריגה שנתגלתה

ן  אסגש״ילת ג״ד שאמי וזהו וספירה ספירה בכל נאגצתה אופן ונאיזש עי
א היתה הנהגתה לגלות בדי מכתר נספה כאשר לומר רוצה פכ׳חר קי ת נ

 כשנשתלשלה במקומה מלכות כי לומר רוצה תס׳׳ארת סס׳רח הכתר מצד
בסוד כשהיתה למעלה אנל לראשה וספרה נתר הוא תפארת לומה
תי כסוד כי תפארת לראש ושפרה כתר היחס היא מהתר היא מכ
ש פפרה היא הכתר מצד וכן מאפארת למפלה א רוצה צד׳יק כ״ל ני

א נסוצס לימר  ניאשיהן ופפרוחיהן יושניס ש:צדיקים לנינה בטי שהוא הנ
 הם הנא פולס שנקראת הבינה בסוד סדן גן בלבושי להתלבש חוכיס
 מלכות דהייט מנינה למפלה שהיה בראשיהן מלכות סל למפיות זוכץ
ד סו כתר בסוד נכתר שנתגלתה נסוד וכתר ספרה שנקרא הכתר ו

 למפלה צדיקיה לראשי ספרה היא ושס ונמורים סשופיה רחמים של ופסרה
ה כי ספרה נקראה אינה במקומה למסה אבל מנינה פולס שהוא נינ

 פירוש . תורה דסיפר ח״גא נקראת נ?תר שס וכן . ממנה למפלה סבא
ל לחורה ושורש מקור היא כ׳ חורה הפר נקרא חגמה ז׳ אי  חכמה נוכלת נ
הוא «כחר בסוד מלכות כן מפני מחכמה למפלה הוא ונתר (!!רה
וכתר ככתר בסוד ממלכות למפה שחכמה באופן לחורה נחר <ר.רא
ח ס מ ה ידו פל מתגלה שנחר לכתר משמש וחכמה ממנה למפלה ו בניינ ו

א הסש׳חמש כ־ל אחמיר נ ח׳ _ נחר שהיא מלכות ונשכיל לומר מצה ח׳לף נ
שהנקודה נמו יודע הנה קסנה הקדמה לך נקדים היסב הרג דנרי ידי פל שמחנלית הכתר בסוד שימושה עושה שחכמה מד החכמה <לאפ
ת חכמה מ חנא המשתמש כל ז׳ל א טת נ' אלו בה שנבחט אחר הגשמ״ח מחכמה למפה החנא שמהפך לומר יוצס נ חי  <ך אחר סומק רוחב אורן שהם נ

תצמה כפני מהן אחת מכל הקדומות הראשוטת בח־טת נ' מאלו ^או חכמה שסוש עושה ומלכות שבכתר מלמת ידי פל מתגלית שחכמה אומר8
חיטס נ' מוד דהאי סילאה חכמה מהאי אמנמילת . ושלוה חה גפנש הוא חנא שהוא נסוד ^ מנתינת דהייט נ או י יתגלו מנקודה שנחנצחה ה מו

נ׳ נד• חכמה סן מלכות נספה כאשר לומר תצס סמיס על אתקריאת ראפיח
לומר רוצה כחכמה שה מל החכמה מצד נקראוו היחה הנהגתה לסחגלוח

חי גלוי לה סיה שלא החכמה נפצמה היא היא כ• סכמה יאשית ס אתנפ״ילח וכ״ד א חי רוצה מג׳ינ ה נספה כאשר לו הנהגיזה לנלות מנינ
ת א קד ח ה שמיה מל א סנ ס כי תכונה נקדאת נינה מ״ש לומר רוצה ח ה נין שהחלוק רק נינה ספירת היא תטנ ה ני ותבונה נינ נקראם נינ

ט ה' חממה הייט י' לומר רוצה י״ס p אותיויו צריף כינה דהייט בחכמה ומיוחדת מזווגת נינה שלפולם היחוד בחינת פל לסוחת ״ ה
ד תסארח שהוא נן ידי פל וממחדיס מזווגים כי«ה ט ק כמנואר הדפת נ י ה הספר מזה ׳*א פ חטנ ה נקראת ו ת נינ חינ  היתוד נחינע בלי סו1ס ננ
מ ב מורה נקראח לוער רוצה למו דח אש מימיט דכמיב מימינא דאיהי שנכתב תורה אחקריאת מחהד אתנסילח « ת החסד סם על פננ

ד סל בימינה נתנה שהתורה ס p נחר סעירח נשס 01 נקראת שהיחס פד נכחר נתגלתה מלכות כ• בפירוש המאמר זה לט הורה תנה י t
ע וכן חכמה נקראת היתס נחכמה ה ננינ ה ק נינה נקראת •׳ מדרינה שנשחלשלה סד הספירות ככל ו • לס המיוחד נשחה ונחנלחה סשירית נ
ט לא הקטר לאהבת יאנחט ה לט די כי המאמר כל להניא הארנ חיינו ראיה נז ס פעם וזהי לסי ח לה יש שמלכות כן נ סיף אין סד למפלה לפלות נ

ד ספם וזהו הפחשנה חחילת שהיא מפני הוא עיוך נמשל סהמשלט כמו בה וכלן נכלן היא ני הספירות כל פס היא יתולה שבחינת כן נ
ל הכיהן הייה ז״ה ונפב״ור צפנייניט ונחזור .«)ילן ו / נ ס נייום סצ׳מו מק׳׳דש ה רי פ׳ו  ביום הגדול שהכהן להיית כי פירוש . קדו׳שץ בעשירה הנ

מדרעותיה י׳ דרך מלמס להפלות נדי קדזשים י' פשה כן מפני ישראל פוטת צכפי כחר רחמי גדוליה רחמיס סםוסיס רחמים צרץ• הכפורים
ם יוה פנקראת לבינה נמורים רחמים משה ולהשפיע כדי בחר רחמי הראשון■ מקורה בסוד ליחדת סקדושיה ד פו כ פוטש לכפר למסה ומשס ה

ה' כנ׳גד סבי״לוח וחמ׳ש . •סלאל " הכ׳צולה הכילה הכיל לייחד כדיי שנש״ס האחרונה ה פירוש . חין לבד׳כי כידויע יה׳פרס הכילל ה־״א כ
. גפוטחימם ישראל בה שפגמו מהסנמים נחיטתיה בכל לסהרה כדי שנשם אמדונה ה' נקראת שהיא מלסת פל טזנתו היה סבילות חסם

ט כמו קדו׳שץ !עשירה רפ די למפלה פיי א כיי כתר רתסי פד מד׳רינותיה בכל צייחדה נ י׳ כלול'״ שטא כלה נקראת סלנך לומר רוצה הכילה י
רה ספירה בכל ומצאת שעלכות תיקונין במאמר וכדפירשט האילן נמשל נדפירשט רכלן סיי ק ו נקראת לא ולכך שה הנהגתה נתגלה שלא י

! נאותה שפתנלה נסם נקראת רק ואדטת מלוכה לשון מלסח פס א1שה להנהגה המיוחד נשס ם6 די פי לומר רוצה ספ מלכו״ של נלוייה נ
p מו הספירה נקראת חני שאסר וזהו מכלן כלולה היא זה וחפני האילן נפסל פפידשט נ ס פפר כל פירוש והפרס הכלל כיא כ׳ ה

תל כי מלכוס אלא אינם נכלל ספירות ר גקרא נ ת כסטאר האילן נמשל שפירשט כמו מלכות נ ק נריקוניח י ה ו פ ס וכן מלמח •במה חנ י  נ
ה- ת גינ ט ל p . פ i סו ק סלסח חסד ח א נכלן היחה היא כי בלס ו ק ממקומו שגסחק נשפי כדבר אינה הקדופה כ• נכלן פדיק והי ת מ ס כ ו

ה ;*

טל
 פהס ונומק רוחב אורן נסוד ונחנלו הפלמחן סנללותן כחיטת נ׳ אלו יצאו
נ" יהיו שהם כאופן מקומן על ונינה וחכמה שיתבאר כמו הדעח כסוד כחר

בה הנלוציס בהיטחיה נ' הפלס עס שהנקודה כאופן הסירות לשאר מוחות
ח בסיד לנתר נעלמות מקורות הם ם, שנחנלו ונינה ולחכמת הדנ  שמצדם ני

 בסוד נינה תכמה כחר נחיטת ג' כללות ראשונה כנקודה מיחשים אנחט
 נקרא הראשונה שהנקודה נאופן ופצ״ם סיס שיר״ס נסיד אמ״ן א׳ן איק
נתינה כה הכלוליכ נחיטת נ׳1 פילאה נתרא נקרא וכזוהי פל־ון כתר

בסוד התנלואה שם תל הראשגת
ס נקרא האירו . ' !י כתר נח־;ת והייט א׳ ״i* _ כתי תאינו גדעת פיד הוא נחר ספם כ׳ . ■

ה • פ״יון שננתר ,•n; ״ jjjpjg f,,■, ,ק ס5נע טל<» חנ ע VP .<שג נ ו 1׳
והייט ן א נקרא הרוחב בסוד החנלותה .עוד ■תבאר כאשר עליון

שלישים בחינה .מליון שנבחר חכמה : הנהיה ע־כ
 נקרא הפומק בסוד החנלותה ס׳ש

ה והייט אמ׳ז כללום הפלס שבאחדות נחינוח נ' אלו כי שליון שנכחר נינ
^ כסוד בחיטחיהס ונחנלו הסלמחן מכללות יצאו הנקודה  סומק רוחב או

כאשר ספירות לשאר ומוחות ראשים שיהיו כיי נינה חכמה נחר שהס
הט זיל קארו יוסף ר' הרג שאמר וזהו אלו המוחית ענץ עוד יתכאר ו
 לדייק יש כי בייה רכסה כתר דאיטן חלת כיה וכלילין חד הוי נהירו ההיא

ח וכלילין חי הוי שאמר כלשונו  חלת ביה וכלילא פבר לשון הוא הוי תלח ני
ר כלו או לומר 1ל והיה בינוני לשון הוא  ונהיר דסריו בראש שאמר כמו פנ
ה0 או תלת כליל דאיהו נהירו חד י מו ניניני לשון כולו לומר לו : שאערו נ

ד לומר לו והיה הנקודה נפטן רבנן ה ביה וכלילין חד איהי נהירו ההוא ו
 הוי מבוררת בהוראה אמר ולא תלת ביה כלילין אמרו לדייק יש ועוד תלת

י' סד נ ב דאיטן אמר למה וסוד תלת ו ח׳  עדיין שהרי כנר הידועים למשמע נ
 הוי גהייו ההוא והכי לומר לו סיס והכי אצילותן ראשית הוא וסתה ;אצלו צא
ה חכמה נחר חלח וכיה חד  הנקודה אור אצילות נתאלע סר״ל אלא נינ

 חכמה נכתר נריטתיה שהחגלווה קודם בה הנעלמות נחיטתיה נ׳ נכללות
 בחינה שום ההיא הנקודה נאור מושג היה לא פוסק רוחב אוק• בסוד נינה

 סשום אור אחדות כלו רק נינה נחינח לא חנמס בחינת לא בחר בחינת לא
י לשון חד הוי נהיר! ההוא והכי שאמר וזהו בחינה שום מושג וצא היס נ  ע

ה ח ספ חכמה כחר שהה פומק רוחנ אורך נקוד נחיטתיה נ׳ שהחנלחה אסנ
עראסק אור בנקודת נצולין בחיטת נ' שאלו לומר אנתט מוכרחין נינה

ה בסוד והס באלו נחנלתה שהנקודה מאחר קיי ק בסוד הנ ז א״ז א׳ ס׳  א
ה וססני נדפירשט וסצ״ס ש״ס סוי״ס בסוד ה וכלילין בינוני לשון א»ר ז י  נ׳

ט פלא מס משיגים רואים אנחט מתה ני ׳ המנציחה קודם סשינים ה״ » י  ו
מן לומל דייק זה אי  שאנחט בחינות השלש כללות ר״ל נינה סכמה כתר נ

פל שנתגלו בינה חכמה כיור ממש הס הראשונז «}ודה1 פתה■ משיניה
p כיי מקומן i i f 'הס עאלו שדטהס ההבדל אך מסירות לשאר נטחים ג
סוי ופצה שם שורש בסוד אפיז אין א׳ק בסוד המקורית בסוד כ  ו

ד ואלו ההפלם הןנכחינח שנתגלו הגלוי נסי טהי תי p בהוד נינה חכמה כמר נ iO 
פומק רוחב ה שנין שביאר .־אחר ו ד ק ד נחיטמיס ג׳ פס הנ  רותג pאי גכו
ר פהס פומק ח אי נסתק נינם תכמה נ אי שהם ספירות נ' שאלו לנ כ
ה תכמה ^ בסוד נינ ו רי• לשאר וראשים מוחות ג' נפשו פועק רוחג א  ספי
י אמנם אך מלגות יסוד הוד נצח תפארת גמרה גדולה שים שיובס מ



 ראשון פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד ההצוות אצילות סדר ששי שער
טל שפע

מז

ם נמצא אינה הראסין(גאר מגיאוח כי כן אינה הקדושה כי הראשון נמקי
אכל ממרכי מכיחל שכינה זזה לא נמוד ממקימי זז יאינו שמדי «ל קייס

 דגר שיס ״סרה ואינה לניזינה מנוזינה ימשחלשל רנה מרז הוא הקדישה
י כמדליק ר יזסר הראשין נר שאין מנר נ זה מנין ששירפני כמו דנ
 המונחר נמציאיתה מלכיה כן משני כששר מזה פשר שניה פרק בארוכה

הר נקרא המינהר סציאיהה כי נהר נפצמה היא והיא קיימה היא  וכן נ
תר מדריגה וירדה ליזנמה שנשחלשלה מה חנ«.ן פ;מה היא היא מנ
 ננלן היא יפדיין בכלן היתה היא ני ננלס וכן נינה פצמה היא היא וכן

 מונחר יותר הוא לה שיש מציאות יכל מציאות כמה לה שיש נאיפן
חי מציאותה נכתר כי מר.נה שלמפה ממציאות ו  נחכמה ממציאותה מונאר ׳
 יותר מציאותה ונגינה כנינה ממציאותה מונתר יותר מציאותה ונאכמה
 מציאותה למאצילה שמתקרנת מה כל כי נכלן ונן נחשד ממציאותה מובחר

 יותר היא למפה שחרד מה וכל פשיפותה לפיצה נעלה ויותר רונחר יותר
 מלכות אצילות רק אינו כלו האצילות כל שהרי הכלל היא כן מפני מחנלית

 הפרס ק גם והיא לה המיוחד נשמה שנתגלתה פד נתינות נכמה שנשתלשלה
 פרפית שה נקראת שהיא פשירית גמדרינה וגלויה למפה מציאותה נהוד
שהפרי כמו ממנו למפלה לה שיש הגפלמיס המונחריס מציאותה בפרך

כלל• וקרא היא

למפלה שרשים פשר לה יש פרחו ̂ י ‘ ,
■'א יפיי וה שלשי עפה שכלו ! , , , ת רותג ̂ ננקוד ס תד מת ת נרוחג ״ ,

מפני

 כראש יתואר נכלל שתאורך סל שנאירך הוף היך ראש שהם נתינות ג'
 שהם נתינות ג' פוד יתגלו מהנקידה שנתגלתה הרוחג מבחינת וכן סיף תוך
 וכן היף תוך נראש יתואר נכלל שהרותנ פד שנרוחב סיף חיך ראש

 תוך ראש שהם נחינית נ' פוי יתגלו מנקודה שנחנלתה הפוסק מנתינת
 יתד מכלליתש והנה כוף תוך כיאש יתואר נכלל שהפומק פד שנפומק סיף

תי סוף חץ־ וראש נאירך סוף חיך ראש שהס  תוך וראש ביו
ף המתיזלקים נתינות פשר הם׳ נכללה הנקידה ופס נפומק מ
ויווזנ האירך נהינת ב' חלק נכללה כנקודה נתינת א' חלק חלקיס לב

להתוך ומיהית ראשים שהם והשומק יהרותג האורך נתינת נ' חלק ופומק
נו יש אצילות כלל כן כמו פשר כלם שנץ מהם ואחד אחד שנכל והכיף

 נתינת אחד חלק חלקים ל;׳ המחתלקיס כשירות ששר שהס נתינות פשר
ד פילאה כתרא ס חג האורך נ' חלק נכללה הנקודה נ מ ה והסומק ו

 שהם והסומק והרוחב האורך נ' חלק ונינה וחכמה הרסת כסוד כתר שהס
ה תנסה כתר  סשר כלס שיין ספירות לשאר ומותוח יאשים שגעשו נינ

n j a— מל הנשמיית שכנקידת סשר כי

I , סגלגל ׳אל
 וכסי סגקיוס נרוד עילאה כסיא נסינוס
נשמיית ננקידה שמתייחדים כמו ונסרקיס נשמי־ לו יוכן יה ידעת כסיד

גפלמיס כלס נתינות י' שאלו וכמו . פסי! שום צ,' יהיס שלא פד נע׳ם ככאים
ה' יי׳י יצאו אתת ומנקודה נשמ״ח כנקודה ׳■ '’ינ

ספירות י' כל נססירות כן כמו
 תדע זה שתדם אחר והנה יצאו אתת ומנקודה הרוסניית בנקודה נפלמיס

כ  רצזש בנתינת בתחילתה הגשמיית הנקודה לתאר נוכל שלא כמו ג'
ה נדר ני מהספס סוף תוך קיי  חלק היא נקודה שנקרא מה הגשיזיית הנ
 שאלו וקסנותה נקודה לקושן חלוקה מקננת שאינה מחס של נחידה דק קפן

תה לא נקודות לשתי מתחלקת היתה ' הקו אורך רק נקודה נקראת זי  נ
 הנה אחת נקידה היא הנקודה גדר זה מסגי אשר קו ימשו נקודות שתי

 פנילה היסה לא אלו כי מגילה להיות הנקידה הוכרחה נפצמו הזה מכספם
 נקרא אינו תלוקה שמקנל ומה כגולה שאינה צי נאותה חלוקה מקנלח היהה

 לא פגולה שהיא ומצד פטלה להיות הוכרחה שהנקידה מזה לנו יצא נקירה
 ש״ך אין נפנול כי בסוף ולא נתיך ולא בראש לא נתחלה אותה לתאר יתכן

ל ני כוף ולא תוך ולא אש י לא  ונקודה ונקודה ותלק וחלק ומקום מקים ננ
 כאשר ני התחלת לו אין כי כיף וילו תוך וכלו ראש כלו הוא מהפנול
ס המנול יהנופנס חמינ לתאר נוכל לא זה מצד הגה יזזד כפגיל כל י
 הנד;דס לתאר תחלה נשנקדים לא אס סוף תוך כראש :נולה שהיא הנקידה

ג' הן נמדדת שהנקודה כומק ר!חנ אורך שכס קופרים נ  טכל שאז נ
םרן סוף תוך ראש לתאר _ _ הקיסרים נ

! ! v ’ קופרים שתג' פד סוף תור יצאו שמהס ! י י מן והה כיא שכד עליני קישיא יאין
̂ס y, ,,!,ק, ^,;^p, 5 ן,- f ת הס ^,ן ול V גת ומדר הקדמה נמדרינ

ראש לנתינת הקודמת ראשון ותורד ני קישיא אינה וס קיטייס ג' לה יתייחס
י וכל גסס כיא שכוקיוס אסו נ  שייך אין נסצמה ננקידה כי סיף חיך גשמי ו

י ונל כמקום מוקף א1כ נ Ob כדשירשט סוף תוך נראש לתאר י!'״”’ ו
nn'tnMH ^ המיןמי כמסום מצו קוטיים '1 לו יש

פ ומגכיט טיי ך לא י י. ״ ר ורבתינתי׳ שמהם הקוטרים מ
ף חיך יצאו הכס׳ס ע׳נ באצילות הוא נן כמו ס

ך T אין הראשונה נ«ץדה הוא ניי ’c 
ן ולא בראש לא אותה לתאר תו  נ

ה שאין גפלרת היא כ• נסוף לא1  אך היף השגת ולא ראש השגת לא נ
ה תכמס כתר שהם פומק רוחב אורך שהם קומריס ג' פ׳י אמגם נינ
י סי ן י*'ק נ ד אמ״ן יי׳ ס ופתייחדים כלולים פכלם ופצה ש׳ם שיר׳ש ב

טת בג' נקודתה הפלס מאתדוח בקוטריס והתגלתה בנקודתה נהפלס חי  ג
ה תגמה נתר שהם ממילקוח הם שהם פומק רוחב אורך בסיד נינ
יצאי הקושרים גלוי אתר ואז הנקודה אחדות נזהפלס ויצאו שנתגלו הקוסריס

ג' בחיטח בג' פצמו נסני מהס וקוטר קיסר גל ונתגלו המכונים כפירות נ
בראש

נשרשו ני פרטי נקרא אינו בשרשו באילן
ס וכן השורש נכח כליל שהפרי פ כלולה הפרי ננז וכן ננז
 רק מתגלה אינה הפנפיס ובסוף בענפים כלילה הפרי בסנפיס

 במציאוחיה מלכות כן נמו לנדה פרסי פרי נקרא שהיא פד לנדה הפרי
 היא גלויה במקום תשירית ובמדרינת בכללותה מתגלית היא הנפלמיש
 בפריה מנהגה פרסית לנדה הקדיש הפרי מציאות שהיא נפרסיותה סחנלית
חכד העילמות כל הקדוש  שלמפלה הנעלמות מציאותיה נכת ורחמים דין נ
 נשאל האל ומאת פמוקיב מיס נפלאים הודות כהיקים והדנריע ממנה

 מ״לך מלכנו אבינו ננד תק לבלי פינו שפכרנו וכפרה ומחילה סליחה
ה הנד׳ולה לו אשר משלה בכל מלכ׳ותו המל׳כיס מל״כי ״וי נ הנ  ורהפ״ארת ו

י והה׳וד והנ״צח  . ראש לכל והמתנשא הממלגה לו ונארן נשמיש רל נ
ה ז׳את ע׳ל רימז וע׳וד ה תיל הש׳פר ז׳  מש׳פט אה׳יה נגימ״פריא ד

ש . היד׳וע נהש״פר  הקדש אל אהרן יבא בזאת הסכוק שמרמז כמו נייו
שי ננל שהיא מלכות פל ר שהוא אהיה כנס פד פפירוס ע ה  הוא הוא נ

ן נמו שפירשנו נמו מלכות כפירת סצס  שאמר הפשוק זה שוד פל מרמז י
ה ה נאמרו ואזיל כספרש כמו הש׳פר ז׳ א ז׳ מפיי  מכפ׳יפ אהי״ה נגי

ר פירוש • היד׳וע גהש׳סר שפ׳  ורוצה נכשירה אותיות ציוף הוא נה
 נפצמו שאהיה פירוש כפירות כפשרה משפיט נתר שהוא אהיה ני לומד
 לכשר למדריגה ממדריגה משתלשל נפצמו היא נדפירשנו מלכות נחר שהוא

סי ואזיל שמשרש וזהו ספירות פשר שהם מדריגות־ ש׳  סש״רה אוחי׳ות ה
 רק שש נתנלה ולא נכתר הוא עלנוח נ פירוש . אדנ׳י סה׳יא

 בחכמה רק נתגלה לא בסכמה וכן כתר מציאות שהוא המובחר במציאותו
 ואדטחו בממשלתו מלגות גחנלה ■ששש פשיריח מדריגה פד נכלם ונן

 הנה .נדפירשני נבל ומושל כל פל ומולך ככל אדון שהוא אדני דהייצו
 הפרט הכלל.והיא והיא מדריגות פשרה נשתלשל מלכות ני מזה עחנאר

פנ ביאיר יותר הסוד זה פנין לפרש ונדי . למפלה שפירשנו כמו  מפרש הי
לה אש׳ה יהרמ״ז ואזיל  נפל למפלה ח׳ו שיהיה לא , נאשחו ונפיל ננפ׳
 כי ההשספה וקגלת ההשפפה לפנין מטל שהוא הוא הפגין אנל ואשה

מו נפל נקניא הטשפיט נקרא והקבלה באשה זרפו משסיפ שהוא הנפל נ
 מפורסם שהיותר ולהיות מנפלה הזרט השספת מקבלת שהאשה נמו אשה

 מכלן שמקנלת איזרונת ספירה שהיא מלכות היא ההשפפה שמקבל בספירות
ה סלנות נקראת נן מפני  הספירות בנל שבמטפיפיס מפורכס והיותר אנ
 במקומו תפארת כי הספירות בכל סשפיפ הוא תפארת נ׳ תפארת הוא

 הנפלם המוח שהיא הדפת בסוד יחסארח מלטת יסוד הוד ננצח לשסיפ
תר נקרא שהוא נחר גלוי שהוא ס הדפת בהוד נ ה מטני מ חנ  ונינה נ
מניאר הפפירוס בכל משפיע מהוא פד גמרה נמלה א בפרק זה סוד נ  י׳

ת נקרא נן מפגי השפר מזה אי פ  סוד שהוא נתר שסיד באופן זכר ר
ת המטסיפיס ראש שהוא זכר נקרא הנפלם תפארת ח סי ס  שהיא ומלבות נ

ט ופתה . אשה נקראת מכלן מקבלת שהיא פד הקבלות סיף דברי יונ
 היא היא לומר רוצה נחר דהייט הדפת בהוד תפארת נפלה פצמה היא מלכות שהיא אשה פירוש נאשהו ונפל כבשלה אשה שאמר הסתנר

׳ הדנר ופירוש נהר נפלה פצמה שהיא ממציאותה שהפלה נאופן עונתר יותר למציאות מונחר ממציאות למפלה ממפה פל״חה נשוד מלכות נ
מינהר נמציאוהה הפלה למסה  היא הנה ננצח וחח״חד לנצח מונתר יותר למציאותה הפלה ונן יכוד סצמה היא תנה ניכור ותתיר,ד ליכוד נ
נן נצת פצמה רחמים פשוסיס רתמים נחר פצמה היא ונצה נכתר בהחייחד פד מונמר יותר למציאות מונחת ממציאות למדריגה נזמדריגה הפלה ו

ד שהרי כנטלס ממש היא מלנות לומר רוצה ננעלה אשה והיינו גמוריס כו ל המשס־פ נתר ממש היא סלייהה נ ד הסשירות ננ כו הזכר נ
ל נ׳ ההשפפה כמקנלח הקנלה נשוד סלנית שהיא אשתו פצמו הוא היא כהר שכיא המשפיע נפל פירוש . כאש׳תו ונ״נל . עמשפיע פי נ

 מתגלה וממציאות מחנלה למציאות הנפלם ממציאות למסירה מכפירה יורד הוא מליית של ההנהגה להתגלות נדי למדריגה ממדריגה ירידתו
ה שנתגלה פד מתגלה יותר למציאות הנ ענ  שירל וספירה ספירה ככל זה נהוד אשר ההשפעה המקבלת האשה שהיא אטה הנקראת מלכות של נ

ד המקנלת אשה נכ.י.ד ירד נתר ה נכו פיי כ האשה בסוד הנפלם מציאות מקנל המתגלה מציאות דהיינו ממנו שלמעלה מכפירה מקנלח שלמסה כ
ד שאץ לה המיגחד נשמה אשה הנקראת מלטת כפירת לפצם שירד פד  , הנפל' לומר רוצה נאשתו נפל ותייט שמקבלת מנזנו למסה ככירה ט

ד י פוד ויונן אשאו נפצקו הוא הוא נ׳ לאשתו מקנל נוא הירידה נכו י נ פירוש כאשתו ונפל ננעלת אשה לזה קרוב אתר נכנץ המהנר ד
ה מלכות דהיינו אטה שנפה מקנלח פהיא' נמו ני נפלה מנשה כי: ר להיות חזרת היא נן נמו גה משפיע ונעלה תנארת מנפלה הנ להשפיס זנ

ה שהיא פד ממנה מקנליש העולמות וכל פולמוח נשאר ג נ נ הכד השלמות נל ד ם מקבל שמלנות נמו לומר רוצה כאשתו ונפל •ודין ורחמיה נ ח׳ מ
ה פנ ר . נאשמו נפל והיינו ממט שלמעלה מהספירות מקנל נפלה מפארת נן נמו נ תנ׳ו הגהנה נמו פירוש . ננת״לח הקשיורה נשלהינת שלש נ

ד שמשראה כ



ראשה המוחות,פרס ובסוד חציזצום בסיד ההצוות אצילות סדר ׳בשי שער
מלשפע

 שלהניות ידי וכל נה הנכלמיג כליניות ידי על ני. ה;״ל; כר,י. :־.רי־,־,
ור'. כרע ר,::כ כ:כ  ולו) ננחלת 0ומחיו)חדי ננהלח 5ק:ורי ר! ׳כ;; ̂י

 כל ש: אורית מ".י נ־מה כמתראי: תנת וככלסניוי. נתלת כלי כלכנת !נא5;
 כין. אין נן כמו א: כל התמידית חיכית :היא 7תת ,-.■.׳-.‘כ ר: י:לכ זה

 ך1נ,־ כפירותיו, ידי כל נו תועלה והנהנתי ואדנית׳ אלקותו .;:ה הוא ברוך
וכלה וכלי: חכ נלתו נייצאי: ולא נו ומתאהדיה ךכיריה ונל: ה-א

וזאת ין7נ וזאת נוזכד מאצלה כזאת והנה כלה נאתדות הוא צרור כצמיח׳
רונו ד.תת:": כלה זת כל כ; כררנויה י י י ר ר ודה 7אא כלונות נכלמיתדד* נ

 לה המיוסדת נפכילהי אחת כל כמדינה רק נזה כנמצא הוא יזה כנמנא
 פדק הכנין זת 7כו הפירכנו כמו היא נריך ן.1כ אין ינואציל (-צון לפי
 נסעילות כמתראיה והצס כני פרק ראכין ונכער הככר מזה ע׳ו יפרק י״ד

צ' כה הימצאו הכלהייות אורות כמו אהד עצמות ה: זה כ; עס .ליקית7
אתד עצמית אנא נהה א■[ זה כל ועה כרזור לוין אודה צייניה צ' צצכיה
אהד כצמית הה הוא .־וך הכפירות נן נמו האה חמימות עצמית כהוא

נתהלקי הוא נרוך הצנאציל רצין לפי ורק תך אתת ככת וכלן גכלן אמת ■דא
נקראיה הה נהה כצנאנליה פד.;לאן ולפי . ה;ז' נפיקיה כמנואר נפכולהן

פוס כן צה להה אין הוא נרוך כצמותן נפיך כי עצמות; נכדך ילה
 שוה נהה שאין הנצה מהיס נצי ר׳ל נ;ה נצי כפירות פשר הס ני ש:

 מכציס אצחנו מלמעלה שנהאלשלו משיניה שאצהצו הפעולות לפי ורק אך ההגה
; הסה הפכולית נשמות אות:

 5 הרג שאמר וזהו כוף תוך בראש

ואצר,׳;ת
 הואצלו ונצא ל־כד ודא: דוא• הוא אנננה
 כדוס היא כאכד: נאונן הריאג נקיניד

 ינהוף דאין הוא . ונצא יאכד כנאיטר גרא:1
 צננידה ידא: ר,יא הוא ניוס יכי כנאיי-יד

ה נאינן כעינוא מאיהד :ואצלו ודוד  ::נינ
 הוא ;;:ידה כנאוציר והדא: «דיא הוא

 נהוד כאי וכן ה:ון הוא ולוד כאין
■ ■ הווווה ודא: ;:וא ה-א הדעה
הועוו
ו־נא:

,..4.נעוייהו
 כאין היא יכוי ע: נ:'-א־ו:ו

הוא ואלכוא קככיון הד ונייח וין■
;■.וה: ׳;זו נמד 7:1; ל כילו יכלכלו ̂ו
ו.■:!: ;:רז: ככידוה ני כדעק פ:יד כד,ד

(ד,ור. מדלס וכן כני: רק ינא( לא
לן יהיאר 7; כי כ:יפ רק -או לא כ־;:

ויל ךארו יוכן. ר' ר;7 r i p :דנרי כ::יר
: .■י.ר’ כוד י : : לן כ: הד.'! והכין ככוויו

. בנינו ;י,ה : היעי :ך5
. כגה׳וי. : ע׳

ס״ד , כ׳ל ונ׳תר ז״ל קארו י=ד’ ׳
ה״ד נהיירו מ׳׳ניה נס׳ש 'לת מה״נית'
:::׳ש הכ׳מה תר׳יי; כל״יל דאי״הו
חר׳ין כלל דאיהו ת׳ד :־ירו נר מנ׳יה
נויפא הכ״מה ישם וניצח ׳׳סל ק' דאיהו
מנייה נ'שכ נח־׳׳ ונינה לח ת׳ ר\״י
חר׳י[ כלי׳ל דאי׳הי ח״ד נהי׳רו
בי״נה וע׳ס וחו׳ד ננו׳דה דאי״הי
מנ׳יה בישש יכיהד חצית :יי ו :ו״פא
סלת כנייל דאייה׳ :׳"יי נ־ ח׳ד
וה;ה מלכו׳ת 'סיוד הפא׳רת 'דאיינהי
נדייק הרג דנרי כנפ*ס קילה

איוא תא;ה

שפע
ס נ כ ה ל  והפרדה הסרקצין שהוא ההיכל אל '

 לתפארת היכל הוא מלכות פילוש
 קדשו נהינל וה' נשל כל מפני הס שנאמר כמו
 אד'נ׳ ננימשריא הי״כל וזד״ני נגימשריא היס

 הוא ידוד כי ידוד שנקרא לתסארת היכל שהוא
מלכות שסא היכלו ידי פל שמתנלה מכארת
סמיש׳ נששי־ זה מנין פול כמנואר אדני ענקרא

 שהוא הסרקלין והוא .ד' ופרק נ' ופרק כ' פרק
 שלייה נשול מלכות כי שפירשנו כמו פנימי יותר
 פצמן קצוות הו' היא היא שצמו תפארת היא היא
 להיינו פנימי יותר שהוא פצמו הפרדס היא היא
ממלכות הקולש האילן כל כוללת שכיא עז. כחל

פירוש כי פרלם נמלת לנו שמרמז וזהו כתני עד
 של פרדם נמלת לנו ורמז אלנות נן הוא םדדש

 נענפיה הוא שהפרי למעלה שזכרנו האיל! נושל
 וכשרשיס וננזש והעניס הנפיס ונכנסיס הדקיה

 היא כי נפלן היא מלכות בפיחת כן נמו
 למציאות מונחר ממציאות למשלה ממשה מאעליא

 הנעלם למציאות הנלוי ממציאות ;|ר,,יצה,־ יותר
 כמו נפלס יותר מציאות אל הנעלם וממצימית
 הפרש והיא הכלל שהיא בשוד למשלה שפירשנו

 ולהכנם פצמו את לקדש שרוצה נר כן ומפני
 המלכות אל מתחלה לבנום צריך התכמה לפרדה

 יותר אל ומהנעלס הנפלם אל מנלוי שיבניה פ; נא:
 עילאה כתרא פד למדרינה נומדדיגה יאנעלם
ומהכלל הכלל אל יכנום מהפיס כי קדישא
 שצמו נכתר שיכגוס פד כללי ייתר אל יכנוה

 ובזה .:ופירשנו והפרס הכלל היא מנכות כי
 תסעמיס ראש מתחיל למה הקושיא מתירן
 סשס כמו אתר בספה התהילו ולא הזרקא נשע:
 ראוי שהיה קשה ויותר פסיק שעם או יתיב

 תחת שהוא בתורת שנא הראשון נשעם ,אתהיל
 לשון שהוא ועוד ספחא דהיינו נדאשית מלת

 וימיני שנאמר שמיס בריאת אצל שנאמר כהיק
 בזאת להתחיל כוונתם שהיחה אלא שמים שפסה

 מושפשס שהיא לתורות מלכות דהיינו הברכה
 נגלית היותר אחרונה ספירה פרשית והיא מכלן

 במלכות תחלה לכנוס צריך לכנוס הרוצה ע'כ1
 הכלה והיא הפל שהיא כן נה לע ולהורות
 אל מוגתר ננמציאות עלייתה בסוד מכל הכלולה
 ועד ־מכתר שמקבלת כד מובחר ■ותר מציאות

 היא וכן כהר עצמה היא א’וי. בכתר שננאייחדת
 שמה בעלייתה :שפירה כפירה כל עצננא !;יא

 מכל מקבלת עצמה הלא ובן הנלל שהיא כסוד
 מקבלת פרטית שהיא כד בירידתה ושעירה כפירה

מנתר מקבלת היא אז מכתר בירידתה כי מכצן
יק

הטעמים אגרה
 מי כל ערמזג־ ממה העולה ומהבלל

 עצמו אה לקדיצי שירוצה
 קירא ה׳ איצר מהיצרידיט ולהיוה

 אל ולהכנם פנימי הקודש אל ולבא
 צריך והפרדס הטרקלין שהוא ההיכל

 היכי כי לפיוזרור עצמו את להתקין
 לעילא מתתא דרגא בתר דרגא דליזל

 הנה עד קיישא עילאה נתראה עד
 לשאול לגו שהיה הקישיא מתורצת

 ועל זה למה דגא מקדשת ולהקשות
 אגשי שכה על ראו ומה זה מה

 הטעם־ם □ורות מתכרי הגדולה נגסה
 היושב בתקלה הזרקא ולציין להתחיל

 ולא המלבות' כסא על בראשונה
 יתיב כמו אחר טעם בראש הציעו
 מזה קשה ויותר . ודומיהן פסיק

 שהוא בטפחא להתחיל להם שהיה
 תחת בתורה שבא הראש־ון הטעים
 לשון הוא וטפהה בראשית תיבת
 אלא הישימים טפחה וימינו פםוק

 בה הבי׳ בז׳את כוונתם שתיתה
 העליונה מברי׳כה והמקבלת המושפעת

 ברי׳כה באד-ני בגימטייא ברינה
 בזרקא המשפיע באחיה בנימטריא
 דרין וחושבנא בר׳בה בגימטריא
 מצב םלם והנה והסוד רדין כהושבנא

 עם אדיני בגימטריא וה׳נה ■ ארצה
 וייט י׳ט בגימטריא פו־לם המלה

מעילא העשירית והיא י׳ בנימטריא

 שמתוכם בצשינו דייקי:
 יש ני יותר הפיריש שנין לנו יתנרי
 לומר נליפניה להלדיך לי למה לדייק
 נשש תלת דל,הנ׳ הד כל ונתר
 כך פתר דמשמע נדרו הד מניה
 לכך קוד: לפ ולמה כך אתר למה

פו קודם פ: ליה אכפת מאי או
 בשיש חלת מהני הד וכל ולימר נלישניה לקצר לן , כיה כי כך אחר

הרב כק: למה שני דיוק כי׳ נהי־ו תד מיניה
מתני הד כל ונסר ולמו■ נדו: באריכות לשונו
 דאיהו הרין כליל דו!י:ו הר יהירו p'ct פלה
 נמצא תלה הוי נופא חכמה ושם ונצה תשר

 הסד חכמה שה: אירוח משלש כלול איר שאותה
 זניה כשיש היה ילומר לקצר לו היה א'כ נצה

נצח חסד חכמה דאינון תלת כליל דאיהו חד נדרו
חד הוי נהירו ההוא דנדיו בראש שאמר כמי

 אור חנמה^שאותה כתר דאינין תלת ניה וכלילין
ננדון לומר נו היה p כמו אורות משלשה כלול

 בסוף חכמה לומר נלשוני לשקם ולא ולקצר שלפנינו
 שהרי חלת הוי נופא סכמה ושם שאמר ני״ה

 אמר למה נדייק יש וכן הראש היא החכמה
נינה באצילות לדייק יש וק גופא חכתה
 תלת הוי ניפא נינה ועם תרין כליל דאיהו שאמר

 הנכונה קבלתו ויושר אמתת על לנו להורות אלא
 כאלה נענינים בראוי צח ובדיוק קק ןרמז
 רוצה תלת מהני חד בל ונתר לומר ורוצה
 כנקודה להתנליח אששר שאי להיות לומר

נתחלה שתתנלה לא אם סוף תוך ראש ראשונה
שהם מומק רוחב אורך בשוד קיסרים בג'

 אין אס כי סון תוך ראש נתגלו שמהם ראשים
 ונדפירשנו סוף תיך ראש יהיו מהיכן קיסריה

 היולי ימדרנת הקדמה נמדרינית הם שהקושריס
 כי ®ף תוך ראש לבחינת הקידמת ראשון וחימר

 או־ך קישר השנת לא בה אין הראשונה בנקידה
 רוחב קושר השנת ולא הדעת נםוד בחר שהוא
 בינה שהוא עימר! קושר השנת ולח חכמה שהוא

 בכללותה נעלמים היו בחינות נ' אלו כל רק
 אמין א'צ■ א״ק נסור נקודתה אחדות בסוד

 נן ספני אשר ופצם שה סורש בסוד מתייחדים
 שהם קיסרים נ׳ תתלה להתנלוח הגקידה תוצרנה

 מפני נינה חכמה בחר שהם סומק רוחב אורך
 נסיש חלת מהני הד כל ובתר ואמר דייק כ;

חסד דאיהו תרין בליל דאיהו נהירו תד מניה
ואח׳ב ר׳ל תלת הוי גופא סכמה ופס וגצת

 אהל כל אז קוסריס בג׳ הנקודה סנתנלתה
 א׳ק בסוד בנקודה תנעלמיה ןכחינות ג' מלאו
ועצם שם שורש כסוד המתייתדיש אמ׳ן א";

 בסוד משצמוחו האציל לומר רוצה מגיה בסיש
;;' דה׳ ט שנתגלה קוסרו ידי סל שפירשנו הנסישת

 קישרו שהוא חכמה ס״י האציל א"צ גסוד■ חכמה
 שסם אורות משני כלול שהוא א' אור ט שנחנלא

הד שאמר מה שסיר אתא והשתא ונצח חסד
 תלת כלול נכירו חד אמר ולא תרין כליל נהירו
 היה לא ש.יה נסישה פ׳י אור אותה שבאמת מפני
 אור כי ונצח הסד שה: אירוש. משני רק כלול

 אור הוא הרויזג קיסר כי נתגלתה בבר החכמה
כ׳ הרוחב נשנתנלל■ נתנלתש כבר והחכמה תכמה
נ''כ ויחייק חכמה הייני כרוחב קושר

ר,ה



מח
שפע

 ונן מחכמה מקנ^מ h’ה מחכמה הד7כ־,־' ;ן
 יכידחה עד מניכה מקנלח היא מנימה :',"דהה
 ותקנלח נמלכיחה המחנליח ההההיכה :מ,דר־;־

ה ה,;;; : : מ:  כסוד פהעית מהיא נם־ד כ:לן ־
שני הפרי ד  ח״קוח שני אנו ועל למעלה ::׳

 הרנ לנו נ־מז הפרש והיא הכול היא נ דה";.׳
 לומר רוצה המושסערו הנרכה נואת שאמה נמה

ה שנרהאה מלכיה.  שמעורהמת אדני כשוד נהנ
 המדריגה נ׳ פהעיה שהיא עד מנלן שמהנלה

h7׳:;.x החלוקה ומל מכלן :׳.׳שפשח מלכיה שהיא 
 דהיינו עליונה מ,נרייה והמקנלח .א,י-,ר כלניה שהיא
 מכחר מקנלה שאינה ידוע ׳היא אהיה שהיא כהר
 כן נס היא עלייה ונסוד כלייה נשיד א,א

 וכדי כחר מלמה שהיא מד נכהד ,׳.הי׳הדה
 Dr מסני מלמו מנסר מקנל שמלכיה ;הידיה
 בדי״כה נאד׳ני כגימ"*ריא נדכה ואזי; מכדש

 לומר רוצה נזריקא הוושמיע נא-י״ה נ;יר,ש"דיא
רכז ה ני,לנוח דהיינו נאדלי נגילימהיא נ ר״ינ  נ

 במלכוח המשפימ ני.ר שהוא נאה״יה ממניא’:;
 וה״נה והכ״וד , אדני דמני[ שהוא ונקא :;קנא־■.

 והנה הפסוק זה כי כירוש < אד״צה מי׳לנ ש",ש
והיא הכלל שהיא מ;כוה. כל כן נש ״׳,־נ ש;ש

 בגישטריא וה״נה ו«זיל שמפנש כר,ו השרש
: אד;׳ הפרם שהיא מלנוח והייני ר.;ה7. :

 נרמז הכלל שהיא מלכוח כ; כן כש לני 'ר.ד«׳
 כמו האצילור. כל כללוה הוא השי;ש כי הכיוש
ש ג פל זו מדריכיה שיש ־:׳;  כלל ק נמו זו נ

נ פל זי מדשינית הש האציכה  ושול״ס ז: ג
 מלכוה ופפירח פשרה הס וי״ש ייש ננימעריא

 אמה נמלה מרמז איך כיצד והא ששיריה היא
אצילוח כלל פל מירה כלס דהיינו פנייניש שני

 להורוח אלא לכדו מלנוח פל מורה שנו וגימעדיא
 מפרש זה ור.פ;י הכרפ והיא הננ; שהיא לני

פנ ניאור יוהד נ־ איזר  והרמז שאמר נמה ה'
 אל לשלוח מדריגה היא הזאת שהמהה נשנש

 ממדריגה פוליס רזאח מהמדה אמר לא המשלוח
 מדריגה הייא הזאח ש'צ־,דה אמר אנא למדריצה

 מלכוש עצמה היא שמשמעו המשלוח אל לשלוח
 למדריגה ממדריגה פילה שהיא :.דרינה היא פצמס

 ממציאות מונהר יותר למציאוח המונהד מסציאוח
 היא פשירית שנמדרינה נשלס יואר למציאית נעלס

 יסוד נקראת ס' ונמדרינה סלכיח נקראה
 נקראח ז' ונמדרינה הול נקראח ה' ונד,דרי:ה

 כתר פד למדריגה ממדריגה מחפלית היא יכן נצת
 שפעיסגו נמו מלניות הן וכלן ר,י.עלמח ומלכות

״ן יהפרי האילן נמשל ט אחריו אמר לכן משש י
 מלאכי' פירוש נו ויורדים עיליס אלקיש מלאכי

^ מלכות דה״גי אלי,יש הדלןרא פ  בחינותיה נ
 פפיריח במדריגה מפשרה כלולה שהיא בשיר
 וממדריגה יסוד למדריגת מלכות ממדריגה פוליש
ק הוד מדריגה פד יהוד חי פד ו  הס ונלם כ

 שסירבט כמו והשלמה פשישותה בשוד מלכיות
 מורידים כך ואתר פלייה בסוד חפו לד,פלה
 בחינות הפשר לומר רוצה מירידה בכיד השפע

 מכתר המדריגות דרך השפע מורדין שנכנלכזת
 לנינה מחכמה וכן חכמה נקראים ושש לחכמה

הוא השפפ שתלד מה כל כי ניגה נקראים ושה
מתגלה פשירית שמדריגהמתגלה חתר

 ונקרא ה' ברכת מלא רצץ שבש נשפע נמלטת
קא פיל והס׳מם ואזיל כדמפרש מלטת  הזר׳

 ופנ״יו ננ׳׳יו פ׳ל מישכ׳ב אי׳ש תבא׳יח פדמ׳ות
ץ למפ׳לה  ומב״תת משג״חת הפס״ירה ז״את נ

 היא הספירה זאת ני פירוש , למפ׳לה ופ׳ניה
 הנפלמ,ות מציאותיה בסוד הפילה היא נפצמה
ד נפצמה נה ומשכיכ פי ד ירידתה נ פו  גלויה נ

 ב״ה (להשפ׳יפ להור׳יד נד״י ואזיל שמפרש וכמי
 כיליאה ממפיי״נא והמע״לות הצינו׳רית דרי־

רס לקי';  שמפרש וכמו שפ'פ לקנ׳ל ר״ל פ׳
רקין וא׳יי,  תנין שכל לת׳חא מע׳ילא נ״ה :זו׳

רמז הכל וירידה ופל״ה אלקיס ומלאכי חשולש

הטעמים אגרת
 רזלאת שיזמדה בסלם ודזוימז לתתא

 לכן הסעלות אל לעלות מדריגה היא
 עולים אלקים מלאכי אחריו אסר

 מתחילה לדלות שצריך בו ויורדים
 . ויורדים עולים זהו . למעל,־ז ממטה

 ממעלה ההשכעדז כך יאחר ר׳ל
 בדמות הזרלוא על והטעם למטה
 ופגיו נבו על מושכב איש תבנית

 סשגחת הספירה זאת כך למעלה
 להוריד כר• למעלה ופניה ומבטת

 והמעלות הצנורות דרך בה ולהשפיע
 לכן פרס לכבל עילאד! ממעיינא

 מה מקבלת שהיא לפי קבלה נקראת
 נקראת זה ובעבור בתוכה ששופכין

 בה שזורסץ לפי זר׳קא המרה זאת
 רי־קה ז׳ נקראת עור לתתא מעילא

 לפרקים השביעית הספירה לומר רוצה
 למים וצמאה ויבשה ריקה היא

ה היא כי העליונים ספ  בלהה ונם ננ
 לתחתונים ולדושפיע להוריד להייק

את לכן  פזר מלשון פזד, כן נם נקי
 פרנם כן גם ונקראת לאביונים נתן

 מזון ונותנת שמפרנסת לפי הגדול
 ולתחתונים לעליונים חי לבל ומחיה
 לפי אהייה בנימטריא פרינס

 נקראת ולפעמים משם באה שהפרנסה
 נקראת ים יבשה ולפרקים י׳ם

 ׳הטדד! שהוא העליון מים כשמקבלת
 כנגד מ׳י ונקראת בינה הנקראת

 נקראת ולפעמים כינה שערי חמשים
 דכתיב וזהי בה. שופכין כשאין יבשה
 וליב-קה־קי־א וכתיב ויבש יחרב ונהר
 הארץ היא ז׳את גנימטריא א׳ר*ז

 היא שלפעמים מזרז העולה .העליונה
 ריקרז היא ולפיקי□ ומליאה שביעה
 ההיבפכה כפי הכר ורעיבה וצמאה

 □למעלה לה הבאה והה־צפעה
 זהו לרין או לרהמים יום למטה
 כגיטטריא סג׳ל לויקר רוצה כג׳ל ;ריקא
 כאמור בזרקא מיצפיע אהיה

 על רוגזזים נק־דות והשילש וכמדוכר
 באין זה ובעבור בינה הכמה כתר

 יחיד האהד על ירמז כאהד ׳:ניהם
ממטה העשיר־ הוא

טל
ד6וה תלת הוי ניפא חכמה ופש שאמר מה  ר

 שהקכמה לחיות כ׳ נפיף חכמה לומר לשוט ופקס
ד שהיה  האציל א'צ בפיד הצקידה השלה נסו

 הרוחנ פוד שהיא חכמה מ״י ונצח חשד אצילות
 תוך שהש ה7י פל שנאצלו ונצח לחכד ומוח ראש
 יתייחס מה פל ונצח חשד אצילות קודם כי סוף

 ונצח חשד שהרי ושוקי תיך חין אש לראש חכמה
 שסיר יתייחס שגאצלו פתה אנל נאצלו לא סדוין

 חכמם לימד לשינו ושקה האריך ולזה לראש חכמה
ס נזשית וצלח חשד אצילות פ״י כי כסוף  הכנ
 דוצה גישא חכמה ופס לומר דייק ולזה יאש
 זה והר,וח הראש שהיא פצמה חכמה ופס לומר
 חלת הוי ונאפצפוחה ידה של כמשה שהכל פיקר
שוי שהיתה ונצה חשד באצילות שפירשט ובמו  נ

 P הר;חנ נפוד חכמה פ״י א'צ בסוד ככקודה
כ יספרש  נשיד שהיחה 7וה גבורה אציליח ג׳

 גי הפומין בסוד נינה פ״י אמ״ן בסוד הנקודה
 אמ׳ן כשוד נינה ונחינת להס" אחד וסגנון דרך

 ט שנתגלה קוסרו פ״י הנפישה בסוד האציל
ד נינה דהיינו כו טרה האציל הפומק נ  והוד נ
 אפר לא ומלכות יסוד תפארת באצילות והנה
 pת כלול דאיהי תי נהירו מינה נפש וכמר
 נח:מ,ה שאמר כימו תלת הוי צופא כהר ופס

 זו;מ שהם בשיחת נ' שהאציל אסר אנל ובינה
 סוד שהיא שלישי ומות ראש שהוא האורך בחינת
ת בסוד הכתר פ ד  להיות כי הוא הפגין ופפס י

ק בסיד כתר סיד שהוא הפליונה בחינה שאותה  א׳
 אל קידנחה מפני לפולס מתגלית אינה שבנקודה

 גלוי שוס לס ואין הוא ברוך סיף אין המאציל
 שאיט הנפלס דפת שהוא הנפלה המוח פ׳י כ׳א

 ונינה הכמה שהש מיתית לשני אפילו מתגלה
 גפנה להיות כמסש כליל אינו הנפלם המית וזה

 ואין נפלש היא כי סוף חוך ר;!ש נכלל פמהס
 מניה בסיש וכתר אמר זה משני כלל השנה ט

 ר׳ל ס' י׳ ת' דאינהו חלת בליל לאיהו חד נהירו
ק נסזד שבנקודה בתר בשוד מניה האציל א׳

 שור שהוא הגפנס דשת בסוד כתר פ׳י הנסישס
ד שהוא האורך  יתנאר כאשר ׳ ,הנמלס תפארת ס
 שהם . ספירות ג' כולל שהוא אתל אור מניה האציל

 שהוא בחינתי בזולת כי מלכות יסוד תפארת
 ,לאש ש«ס אורוא ג׳ ששיחת ג' הס הנפלס1 ובמוח

 לש1הנ.! במוח פלויתו בשוד תפארת כי סוף תון■
ת למפלה האורך סוד שו  וגנ\רה גדולה. שהש מזח

 במקומו.^אדזת ותפארת קראש‘ היא יתבאר כאשר
 התוך הוא יסוד פס וגבורה גדולה שהס הזרופות

 ט הסוף הוא ומלכות חשניגן חד וברית נוף גי
ק בסוד שהוא שנכהר כתר בחינת  שגני\דה א׳

 נשלם הוא ברוך סוף אין הצנאציל אל י קורנת! מצד
חלמה שהב מותנת לשני אפילו ננתגלה ואינו

 כי ת פירי ס לשאר מתגלה שאינה שנן ומכל ונינה
 שהיא הנפלם דפת הנקרא הנפלם המוח פ״י אס

 צא נפלמות ונתיבות ונשכיצין הנפלם תפארת
 וצשאר מותית לשתי משפיפ הוא פים_ ירפו

 תפארת ממנו נאצלו נפלמות נתיבות ופ׳י ספירות
ד ותפארת יושוד'ל,לכות  כת לו שיש שלייתו גכי

כתר פד האורך בשוד נפלמות בנתינות לפלות
דשת הנקרא הנשלש הר,ו.ח הוא הוא א׳ק בסוד

ופליו יותר Tפ הפגין זה יתבאר נאשר הנפלם
דשת פי' פירש ננקפו ההוד,ות ונדשחו נאמר
 שד האורך ד1:ם שלייתו שיי ,הגשלש דפח שהוא

 שנקראו ונינה הגויה ;דגקשו שנגקורה ת־ק סוף
: שהר שת של ההימוה י  ו;שלר.'ם כמוקיס נ
 נסיגתו נהם ,זשפיש דשה ש׳' ונדזקשו מהשגה

ת האורך נתינת שהות מ חי  גלוי ני נשלמות ננ
נמוד אפילו מתגלה אינה שננקידה א״ק סוד

אינו נשלם מות שהוא אנפין ארך כי האורך
א כן ומפני מסגלה  ור,ג.ישה הכלאה מלשון אלף נקי

ע'י ה נשצדוח נתיבות ו שפש האירך נסינת הה;;
 סדריש וגדשח ;א;;ר ופניו השכירית צנל נתינות!
נישה הדרי ימלאו שפשו ידי ששל ר׳ל ימלאון



 ראשון פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ששי שער
טל דמעמים אגרת שפע

 רי״קס ז' ח6נקר פול סצמה מצטת של עג״נה «ל
ה לככמיס שהיי) שם סל ק שמפרש נמו משםס ד

ה שכלך פיני להאיר והנה . ואזיל הננ  הזה הסוד ג
טה לומר יסנן נחינה ונאיזה צד ונאיזה מל נ

 אלון היא והלא ושלום חם משפס ריקה שהיא
פצמה והיא נידה אצילוח סונ נל אשר הנל
פ אצילות פצם אלקוח סצס  אין נן ואס טדו
כ שהוא ופול אצילות נילר חיו ריקית יפול  נ'
 כפירות ושאר חיו ריקה שהיא ח״ו ופרור קצון

כ׳ שחדפ צריך זה סול להנינך והנה . מלאיש
אופנים ג' טל הוא נלל נדרך הספירות יחוד

 הריקות פנין להנין נו שאנחנו שלכנ״נינו ולראיות
פל יחוד אופני נשני שנלך פיני יאירו נמלנות

ח צא ק פיי  ולא יחוד מאופני הג' אופן לפרש נ
מהם נשחיס ני ימוד אופני שני רק נפרש

 הוא אחד יחוד אופן הס ואלו מטקשינו יחנאר
 לומר רוצה אצילותם מצד מיוחדות שהס נמה

לנרוא הוא נרוך סיף אין שטונת נהיות ני
חנלית ומנלי נצול ונפלי חנלית נפלי סולמות
 נדי ננוו' להמציא ננול ומנלי תנלית להמציא

ח לנלוח  נטלי שהס לזולתו ׳חנרך אלקוחו נ
 צרניהן ננל פליהן ולהכניח ר,נניח ונפלי ננול

ופולס הוו״חן ופל פמדן פל ונקיומן נחיקינן
 ושלום חס ונטל חרנ יהיה ולא ינהונ נמנהנו

 נדר נחק אינה ככוונה זאח יהיתה טין נכרף
להמציא הנליח נפל הנלת׳ הנשיכוח כינולח

 ידי טל אס ני נאמור ננול ונפל מנליח הנפל
 מדריגות פסר ופלול פילה נכ!ד שירדו נאצליו

 מדריגות פשר פוד ירדו אצילות מדרינוח פשר ומן
 נריאה פולמות פשר שהן ופצול פיצה נסוד

א נשב המנונה כ ד נ מדריגות פשר ומן ננו
ה א  ופלול פילה נסוד מדריגות פכר 7פו ירדו ניי

 יצירה מדריגות פשר ורן יצירה הולמות פשר שהן
ד מדריגות פשר פוד ירדו כו  שירדו פד פשייה נ

 שנל פד נפצם ולהנציח לנטל המדריגות
 סרקיס של נמנורה ויתקשרו ׳ח״הדו הסולמות

 נהס הוא נרוך סוף אין השגחת זה מצד והנה
ה אצילותם נר.חלת מ  כפפו נהה שהשסיס נ

 הה ההוא כאור נשכס אשר אורו נכס וכאיר .
יחכר ולא ואמין חזק אמח׳ יחוד מתיחדוח

 ניזונים רם השפפ וממיסנ לפולס ככוא הססס
מלאים רצון שנט שטס מלאים כשוה נאמדות

 וסשפפ נמקומס ותדוה הוד נדוחס נל •ל
 נריאה פולמות נשאר סיסים מש סלימוחם

 נססט אשר ומזונם מקם למס סשיה יצירה
שוי קיום תלוי ההוא  היסודות וקשור טולמות ק

הסנט I'n נדפת יסלה■ ואלו טנור 7פ
 קטולמוא נל היו אחד רנט אסילו ההוא הטסט

ס הנטמייס ט ונאנדין ונטסדים נני רנ  והרוחניות נ
ח היא וזו אצילותם נקודס מקורו אל ישונו  לסי שסט קריאת טוג

ס טד למפלה רמסה לסולמות נל שמיימד הננונס הכוונה  הראשונה הכנ
ה ומיוחדים מקושרים שנלס הוא נרוך ה ז ה ווה נז  נטלחז טלול נז
הגדול נשפטו שהוא כראשונה הטרה פד המדריגות לפי נפילתו וסלול

 טנור נקודח פד הראשונה מנקודה וינקיימם ומייחדם מקשרם והקדוש
אין נזרנז יפדרו כלם אחח רנס שסטו הסדר ושלום חס ישופר ואלו ה

 שישפע שמט קריאת ניקוד הכוונה אין אנל למקורו יחזור והרוחניות
 אצילותם נפת־ נהם ששפט משססם יותר רג שפס ננאצליס כו* אץ

כמנהגו הפולס' שנו יסודות' וקשור המולמות קשור קיום תלוי ט אשר
טי פטם ושלום חס נפצמו נאצילות השתטס יהיה כן שאס טהג ר נ

רינוי כך כל לא וכפם השפם  ככווכה אלא ההוא כרנוי לירסר• נ
 נמאציל וכלס אחד אל אחד כלס הבהירות שנייחד שמע כקריאה הנכונה

ל ונמצינהו והקדוש הגדול נשפטו שהוא וקטנים גדולים הנמצאים ננ
ח ננוצליו ידי פל  ולהנדיף להוסיף לא אנל אמונחינו היא זו קיומם כנ

 ני והכמדהן הפולמות לקיום אצילוחן נפת המתנהג טל יותר שפם
 הנגראים כל ז׳ל כאמרם ננראו שלם היותר צד פל הננראים הל

 שלם היותר כשלימות נכל לומר רוצה ננראו ונדפחן ונקומרן נצניונן
לי נמצא ני והגה לגרוס ואין להוסיף אין פליו ופ'כ דנ שנפון רני נ

להיות ■הוא הסנין כפס יופיף שמט קריאת שניר.וד ז״ל יוחאי נן
מאצילוח הנשפט והשפט הי^ין נהדלדלה ונכומהיו מפא הרמנו! אדה ני

ה ואנו נר,מטפה הפולשות לכל קודם שונסיס שהיה נמו ופוז וחיל ננ
שחפא

ה נשלמים קצוות ו׳ שסם הנפלמיס למטה כמעלה עשירי זרקא למעלה כאשד ננינ
 שהוא הצצלות קציות לו׳ יתסשפו ומשם יחכאר

ת ^ בפשלק נרמיו אלו ושת אי נו׳ ומתפשש ומסתעף המתפאר נמקומו חפ
הי נקיאין והס קצוות איש לימי רוצה אחי״ו א־ל אי׳ש ו נסרך אכשדרץ נזו

 על מרמז ה׳א העליונות, על רוכז
 הנקראת החכמה על היוד אהיה

כנגד חכמה ראשית שנאסר ראשית

ה הנטלמיס תדרים תיאר כאשר ננינ  והנה .טוד ׳
 המוח זה כאמת ולמה הנטלס דטת סנין להכין
 וכינה חכמה שהם מוחות שני משאר נטלם יוסר
ה קצת לך אצלה הי היאים ו-־פרקיכ הפרק נז  נטז׳
 שאלו להיות כי שהדע צריך הנה יותר לך אגלה

ר ספירות ג' ח המה ונינה וחכמה הדפח נכוד נ **.^—**u,— ס ג ז ס; ה והכמה מח7ה 715J קוזר □ מ ה
אחד שיכל והסיף החוך נאצלו ידם שפל הראשים ^ ^ שבשם הראשון האות

 בינה על מימז הש׳ הן וליודעי
 לרחמים הן ההפוכים באין שמשם

ומשפיע המשפיע שורקת ש׳יץ׳ לדין הן

 כסו הס זה שמצד טד ספירות שאר מהם ואחד
 להשפיע אדם של נמיחו נראש שמשכנה הנשמה

 ננל להשפיע ומוחות נשמות הס ■נן נמו הנוף בכל
ת ספירות שז' נידוס הספירות  שהם נ״היס גנ׳

ה חכמה כתר מן שפפם מקנלים וכוף תוך נינ
ש שלשון קול ל מרמז א ן ע י ן ד כ הנשמה ני ידוט הוא והנה והמיתות הראשים שהם ל

״ _____________ ״ , הנוף את ומשגת כנוף ומשפעת כניף מתפשטת .
וכמו אותה משיג ואינו ממנה מקכל הנוף אנל ̂ ו אח אל ש א הם ופג אמר

אלו כן כמו נפשי אדע ולא אני חס איונ שאמר ןץףןךז בר,ספר שכינה בניכמריא
המוחות נסוד נינה חכמה כחר נשמות נ' י

כה p נם נקראת המרה א בר׳ מביי הספירות בכל ומתפשטים הספירות ככל מטפיפיס, בגי
ס נ״ג׳ת הכסירות אנל הספירות כל ומשיגים ה׳י  נ׳
 אותם משיגים אינם אנל כמקימן מהם מקנליס

 -נטלמים שהם העלמתן ס׳ש מותות נקראו שצנך
נשפר כדפירשנו נמות הנעלמה הנשמה כמתכנת

 מבריכה שמקבלת לפי באד׳ני
 דכהיב וזהו סג׳ל בגיככיריא העליונה

שה ארץ ליבשה אלקים ויקרא ם סודינ כ נקראו זה מטפס אשר נארוכה אני׳ נ'
א י ר י כ מ י נ א ב ק ר ר ז כ ס כ ן ב ט ר ק ש א מוחות נקראו כלם זה מצד הנה הנפלם פולס כ

הנעלם דעת השם זה נחיירד ורק אך נסלמוס י
מה יותר אורך לנתינת דוקא הנפלם מוח וכלי כניל בגימכריא ארץ אמרנו מ

רות ת לל לדו חדו א חכמה מוחות שהם וסומק רוחנ לנחיצת שנתייחד ״ , ה
ו ו , n /!ט ו וו קו n . v i^ י ^ - ״ ״ י ־ שסחנלה שננקודה א״ק נחינת ני מסעה ונינה ״ י

ד *כ־ניהם ח א י כ פ ה ל ש ב י ה ת ש ל ב ק ד מ ד הספירות לנל ומיח נשמה הוא האורך נסו פ
חכמה מותות שאפילו פד הספירות בכל שמשפיס . ̂ ̂ ״ ,

ץ ר א ה כ נ ו י ל ע ון ה י כ, ד ד, נבקעו תהומות נדפתו נפנץ ממנו מקנל־ס ונינה ו
ן שו ה ל ק י ר ף, ז צ ר רו ^ ו q ל t שע דפיי ספירה לשים מתגלם אינה זה שמצד נ
שטעו ממנו מקנליס המותןח ואפילו למוחות אפילו י

ם י ק ר ז ו ם מ י כ ל ש ו כ ת ו ו ל ג < ב נ ם ם ה ס נכטלם ו משיג: והוא מנשמתו נהפלס המקנל ננו

מר יוצה העמים מכל סנולה ̂לס• נ?א״מ,״ צושים א ל ה ; ? ם ל ^ ה ° ̂״;יר,?[ ?
ה ולצאת ולנחפ,ה לישועה ומביטים ט •ונן ונו י הנפלם דעת נקרא למה ג׳ נ

י הזיווג ענין הוא ההשספה טענץ הוא ידום ____ . נ
ר מזדווג טפ0ב הזל! האהוד המ,ל מהגלות נ הזווג וענין . נו שנשסע מ
אשתו חוה את ידע ואדם כענין M׳r נקיא בגיממןי־יא זר׳קא לישועה ומצפים

ק נסיר האיקי בסוד נתר והשפעת י ״ הוא א׳
ד נהסלם המלדי עס ישר׳אל סו לנל הנפלם טנשמה פהוא הנשמה נ

א נן מעני נדפירשגו הספירות קי  המולה דעת נ
ה וזווג שפע שהיא ס ד  גנפלסה הקדושה ה

ס יונן ונזה • גדסירשט הספורמן מכל  P ג
 להם יש ומלכות ויסוד משאית כ•

^ w תר פד לפלות תי נ נ ד שנ סו נ
ה נחכמה לו אפ ע להסס ק א נ ני  ו

 וססם ננורה גדולה לזרועות ומשם נקרא קי מפני !המהשנה כירפה ששט
הוי נצח לשוקיים ■ ייטיו ״®’יי גצשס הזווג כי- הענין ופעם ו

י” ם ומלכות ויסוד שחעארת להטת ' ה
סוי שבנתר כתר בחינת גלוי ש נ ״  א

השפעתו הם והם נשמתה שהיא פד הידיפה נסור הנפלה דפח ידי פל
ה מפני הנה כפליונה נתינתו שהוא נתינתו ונלוי ואצילותו 1כל להם יש ז

ר פד הנפלם דפת ידי פל לפלות ח ולהשעיע. נשמתה סוד שהוא סנכתר נ
 ויסוד תפארת שיפלו ידי על כ׳ ונינה נחכמה אסילו העולמות נשל

ד יעלו הנם נשמתם נכוד ומלכות  נעלמים‘ נשנילץ הנעלם דסח נסו
 וישסיטו א״ק נסור שבנהר נתר עד עיט ידעו לא נעלמות וננחינות

ד הוא ני ונינה לחנמה אסיצו סו  ותנור וזווג שסע שסנייט ידיפתו נ
חכמה ומייחד ומחנר ומזווג משפיפ הוא אשתו את ידס והאדס מלשון
ה למטה משפיט שננינה קצוות ומשם שבנינה קצוות נשש, להמסיס ננינ

ת קצוות נו' ומזווג, שמייחד פד שנמלטת קצוות לו׳ ומשם שנתפאי
 נאחוה באהבה מיוסדיה מלם למטלה ומלמסה למסה הכפירות,מלנוסלה כל

 גדוחס כל טל מלאים כלס אח והממלא המייחדים שפסי אור נאהדות
טמוקיס-. מים מחיקים והדברים והדרו הודו זוהר מזיו יצון שנע שרט

סחהו, לך ותשפיק יותר הפנין יחנאר השפר מזה דנרינו וישוף
נגלוי

ד. ה׳ הג



 בסוד הקצוות אצילות סדר ששי שער
שפע

ס6 שיוסי) nhv.ip היחוד ידי סל שפס מוסיהין זה ומפני שי;6הר ד
 קידה משסיס שהיה נמו נפולמוי. גדול פ!ר ישפיס שהאנילוס שמס

 נאציליח ששס היהדות שיחחדשו לא איל נמאז הפיצמוח ויהחזקו החסא
 לעולס אצילות נהצ: השפה ני האצילות נסצם היא כרוך המאציל מאת

 מאת הגדול גתיין וכי,דה כאז וכננורהו נחר,סו יעמיד סמדו סל
 יעדיף וצא יחתור לא קיומ; שהוא זה שניסיד נמצא הוא נרוך המאציל
שהס מה הוא • נאצילית שגי יחוד נאצילית אחד יחיד זהו לטלס

ענתמנו מה כפי העולמית לכל להשעיע ה' נרכת רצון שנע שכס מלאים
ך ידה שתחת נאיצי וכפירה כפירה כל אצילותם נמת סליהם משל די

ס הרתמים לכנינות אוצר כתר מויי  תדמה תערוכות נל■ הפשומים הנ
אוצר ניירה■ כחסד אוצר חכד ההשונה איצי נינה החכמה אוצר

כסי הנכראיס פעילת צייך לעי כלה וכן התורה אוצר תפארת הפושר
 והליחה ניחילה אל הזמן צריך סיהיה פסה יש ני והזמן השפה וצורך

המלנן כהר שהוא הפל״ן מהלינן השפע להמשיך צריך שאז וכפרה
פל החשיכה פיק* היא כ־ הנינה יי■ על ישראל של סוטתיהס
 אל ההיא השסע ישפיע חכמה שהוא האנ נימול ידה וסל הכליחה

ח ששה ידי פל והמלכות הנינה ויתייהדו מלכות ח נין כארצפיס כפי
הםוד וזהו יכוד הוד נצח תפארת גנורה גדולה שהם ומלכות נינה

 ישתים אחת ואחת אחת אחת הכפיריס ביום גדול הכהן מונה שהיה
ק וארנע אמת ושלש אחת  ג' מונה והיה וש־פ אחת פי מונה היה ו

כאחת חשויין שהן ראשונות נ' על להורות זה אחר זה אחת פסמיס
מפס יפויין דכיקיש חנור אחדות נסוד למפלה כדפירשנו אחת והן

 להורות פמהם אחת מונה היה ונכלן מלכות שהיא שנפ פד מונה והיה
 פנודח פיקר היא שזו והשפפחן המדריגות דרך ההשפשה ירידת מל
ספה ויש מלכות אל והכפרה ההליחה ממשיך שהיה נפוריה יום

דרך סכמה שפע ישפיע ואז כתורה להחחכס נדי חכמה שיצסרט
v! חס;׳ j!; אל ומשם דרום הוא החסד ט ידרים שיתכיס הרוצה
ת פפם ויש תחאה חכמה שנקראת מלטת אל ומשם התורה שהוא מ׳

שיצפרך

 מט ראשון פרק המוחות ובסוד הצמצום
טל

מוחות ג׳ נסנייגי עודי עיניך להאיר ננילנו את ה' ירחינ עד זה נגלוי
נסוד דרכיך לכסח ותלך אורה שפרי נך יחנלו אז האלה הקדושיה

רני הרג דנרי לפרש ונחזור בזה נפכיק ופתה הנעלם דפת
ה זכרונו קא*• יוהף  מפורשים כנר שהקדמנו דנריני מריך כי הנה לנדנ

 נתסלשה כי לינה נלג) מאתנו יפער לא זה כל פ! דנדיו ומוכני:
 מרגליות מלא פיו כי פיהו מנשיקית ונשקהו ונחנקהו נאהנים איתי

ס אליהם זכינ׳ לא שפד״ן סיכות ואבנים קי פ־  לא למען והנה שקדפו נ
ק אריכות פליני יכנד פי הזה האמור פרק המפ״ן יכלול ולמען חזה י ה

רנ דנרי לחלק כשכלו נ׳ ה דנריו ונתחיל הפרק זה ונשלים פרקיה ל:
כ שני כפרק . הפרק פ'

ן ל ר כ דא־יהו דכני׳ן פ ס קר' א׳ ל י י פ׳ אי׳הו דה״א לי׳ה דמ״י ס
ם כנוונא סי׳נא נפ׳לה נמ׳י ננהירו הכ׳י משו׳ס דא׳

לשנת ספה גוחן ז׳ל הרב פירוש . יא״ם נניו׳נא תל׳ת כלילן דאפ׳יק
 אמין א״ז נפוד הנקידה ש;סוד העומק ונחינת חנ1הר נחינת מה ופל למה

 והמוח מתריי הכלול אחד אור ידן פל והאציל נמוח מהן אחד כל נחנלה
ש׳ שהם כאופן סנזהן נכלל נעצמו ף תוך יא אורך ונחינח המוח פס ס

א' אור ידו פל להאציל נמוח נחנלה לא א״ק כסוד הנקודה נפוד מנכתר
ש עמהם נמנה שיהיה כאיפן מתרין הכליל ראע הה אנל סוף חוך ניא

 כלול ואיט מהם נעלם והוא מלכות ׳שוד תפארת דהיינו זילתו סיף תוך
ק שנתינת מפני לזה פפס ונותן זה מה ועל זה למה סחהם ד א׳ סו נ

מת המתגלה פנקידת תי ד נעלמות ננ כו כאשר הדפת כהוד האורך נ
תי קרוכה נחינה איתה פירשנו פון שאין פד הוא נרוך סוף לאין ניו

 והנקודס הראשונה הנתינה נו' א׳ק סוד שהר' כה מתאחד *וא ברוך
לאין משתווית הוא גרוך סיף אין פניל כתוך שהיא והנקידה׳ הנעלמים

ס סוד בשפר כמבואר הרוחב נצד הוא ברוך סוף  וכדי ז' פרק אני׳
 הרוחניות תשיג שמגשמי כאופן נשמי ציור לך אצייר בשכלך הפנין לחקוק

הציור נזה הקדיש
הגך



ק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ששי שער שני פי
שפע

̂ז■ עושר שיצטוך  להעשיר ירולה ןז;ייט הננורה it גינה שגע ימשיך י
גננורה לה שיש הכושר נ׳וצ-־ לו יסחע שנינה ימין פירוש ׳נפי(

fh1 cמ^ועיה להנקס ופח ננורה שיצעיכו ולפפמיס המלכוה ומשם
ומגנויה ;נולה הל לדין ומקור שורש שהיה כסוד דין מהנינה ישפיע

 וו)ו המנצח הנצה נכיוע נריח נקם הנוקמח החרב הל ומשם הוד חל
פלס שה□ חנפי□ צרלפי נחינוח הה ופן וינצחוס האויניה טל יגנירו

 כפי ידיהן ומכשה נפעונחן שמחהדשיה הננראים פעולת לפי חחחדשים
העולה לקיום כאיש אינה הנשפכות אלו נאמח והגה ־ להה המצטרך

מנקודה יכלול עילה נדרך הפלש נמלריגת והחאחוותו והחקשרוחו
 פדי והווייתו עמדו על וקיומו להתמדתו התזתונה נקודה פד הראשונה

פיל ההוצש השפעות אלו נלת פי חרג יהיה י ולא
לפי הס  השפעות אלו רק יעמוד עמדו

 פך למטה התחחוניס מעשה הגנראים ידי
 דו נשפר נארופה העצין זה כוד ביארנו

אתער דלתתא נאהערוסא הזוהר וכמאמר
 פל נאצילות ונושף

אחר והנה . פמנהנו
 פופ רנ הוא השפש
 שינהג והפמדתו יכולה

 שני שהס נאצילית שכם
 והסמדתו העולם
 התתתוניה מפשה
 כמלכות ככיכול שימצא

 לא ניניהם ידי! ולא
 ראשונה מהפשירה נהם שוה ההשגחה

 וששון !הדר כהוד למוכה שווי! כלן
' י פל זוהר זיו
לא כו איו

 מיני
 על לפמוד
 פיני יאורו

 ונאגזר
ריקות

 דהיינו השפעות
 והווייתו שמדו

 נאור פפלך
 הראשו יחוד כי

חלוק ולא

מלאים
חסרוןאלהוח

 לא נדותס
יתרון ולא

 לא אלקות כנדר שלימות ואיני דמי ופנפול
ע ע נ

השפעות
 פל ונתחדשו שנפעלו :שעולות

 כששר מלמעצה להה פועליה
 משה יפויין ד׳ פרק פרצופין
 זה ני נמצא דלפילא עונדא

 לקיום כהן ששפפ השפפ
 יהידיס שני אלי כוד שתדפ

 לקיום שהוא אחת השפעה
 לפי שהיא שנייה והשפעה

 הריקות כסוד חיים אצקים
 פפירה פל אל נשוה הוא

 למולם אלא ושלום חם ופרוד
 מלכות אחרונה ספירה פד כתר

 נזיוון באורן ברוחניותן ושמחה
 בגדר כי יף

הוא חםרון
חסי  יעו ולא נהה י

ויתר חסר כל פי

אבל הנבוכים מורה
 כמבואר יתרון ולא חסרון

 ההנהצה צורך שהוא השני היתוד לפני!
שזה תחתוניה וממשה ננראיה ידי פל ויתודשו שיופפלו פעולות לפי

טילה בשוד והתאחזותו , והתקשרותו הסולם קיום לעצם אינו השפפ
נוגע ואינו פרנפ ׳אכד שלא והווייתו וקיומו פמדו פל לסמוד וענו;
השלם הוא ברוך עצמותו נכחינת הצריך הוא ברוך אלקות אור בפנס
ר הוד השפע זה בזולת כי ממנו למעלה שלימות שאין ד במקומו וי

 צריך ואינו יעמוד ממט למפלה שלינזוח שאין שלימותו ופל פוו .־כחניון
הוא השפע כזה הננראיס לצורך הוא אנל מאתר שלימות שום לקנל

למלפות■ הריקות יתייחס זה ונדנין הננראים פפולח ’ י
ושלום הס לנך זוכה ישראל ואי; לעושר ישראל

נניכול שמלכות נמצא למלכות נכורה ירי טל עושר נינה תשפיע נא
טוב כל תתסר לא היא כ־ ריקי. ושלום חם שהיא לא מפוגר ריקם

 כשיצסרך וכן לישראל המצטרך הפושר אותה קנלה שלא ריקה היא רק
אינה היא לכך זוכין ושלום חס ישראל ואין מאויניהס להנקס ישראל
רה מקנלת לישראל להשפיע׳ נצחון והכת הננו

לקנל צה שהיה מהשפע ריקה שהיא כאופן
 כי הערון או ושלום חש ריקות לה שיהיה

 לעני] לה המצסרך האצילות פוב וכל טוב כל
המחנר האריך כוונתינו כל להורות וכדי

י ■ כלתה ונם נכספה
והיה נמור אריכות

 לפי לפעמים שיחשר
כשצריך משל דרך

אויניהן
'י;יזר,־ז‘,

כלה ורן

 ריקה שהיא השניפיח
 מן ולא הצורן מן כא

 מלאה היא כי לשונו
 ריקה שהיא אמנם אך

שיתחדשו אדם כני פסולת

שינצחו
 צא תנל לישראל המצפרך

 מלאה עצמותה נערך היא
 נידה הוא אלהות גדר

 ני שאמר נמה כלשונו
 ודאי הוא זה כ' לתתהונ־ם 'ולהשפיע 'צתריק

הספירה כל להורות זרקא שנקראם שיאשר די
ונודא לפסמים

להורות אלת לה אין כי היקב
 לדשפיע סוכל לא ריקה כשהיא

נייריכות לנו
 אנקות כנדר שהיא נמה לה המצדרך פוב כל

 לפי והזמן השעה לפי כמצסרך השפעה מיתר
לתתתיניה להשפיע להריק לומר שדקדק וזהו

טל
מל הנקודה■ לפנונית שפגע שינקידת העליון במקוה כי  בס
 הנקוג׳ שם כי הוא ■שרוך סוף לאין קצת משתוית שם

 פד הוא ברוך סוף לאץ שמסתויח פד
 בפנוי לו ומתדמה כשתרואו הוא בחך סיף אין

 הוא כרוך סיף שאין כמו זה מצד הנה השנה
ולא תמונה ולא ציור ולא דמות וצא השנה

 רואה הלך
ה א׳ס נ׳

 והולכת ומתרחכת רתכה
 מרוחנ נשרשה שננלפים

 הפלס סל המורה שתיות
 ישוש גלוי שוה לו אין
 שיתפש נקידה ולא אות

 ראשונה לנקודה שאפילו
 מתגצה אינה הצמצום
 לו ונזשתווה לו וקרוב
נקודה האציל הוא כרוך
 גחינה כן כמו אורו לנודל מהשגחה חשוך שהיא סד להם מתגלה אינו

 האציל כדפירשנו למאצילו משתוה להיותה א״ק הנקרא כתר של טליונה
 תפארת שהה סוף תוך ראש שהס אורות נ' מן הכלול אחד אור נ״כ

פי' להם מתגלה ואינו מלכות יסוד ה משפיע הפלם ו ה  כנשמה נ
 את רואם אינו הנוף אכל הנוף את רואה שהנשמה כנוף המשפעת

 נעלמות כנתיכות כי הנעלם הדפת סוד האורך סוד בחינת שהוא הנשמה
נ׳הירו ח״ר ה׳וי דכ׳יזב מ׳נו והש׳חא בהן משסיפ פיס ידפו לא

נפ״יק

 סד לספירות־ אפילו שנעלם פד הנזחסיה בה
 בסוד ממט שנאצלה ז“י*מ י*'ז יו”י* '’’כה שהיא
 לו דומה להיותו ח״ק בשוד כתר כן כמי

 סוף שאץ וכמו צלוי ל׳ אץ כן נס כדכיישנו
י בחיניא מג' הי והוא ]”אי א״ז אייו י כלולה

ביהס מכ״חר נפ״יק ומ״לכות אי  ניפקי כאילו ה״וי ח׳כמה מ״ן ו
רוו״הו ד מא׳חר ת׳ כי ומ״שוס ח׳ מר ה׳  אימצה ו״נם ס״לה אב״רהם קא׳

א א״ני נ״ת את״ות׳ ס ל׳א א״ך ה'י שפיר אחא והשתא פירוש א׳מי נ׳
 לא אך היא אני בת אחותי אמנה ונם שאמר הפסוק היסג ויתיישכ

 אחת בנקודה כלוליס היו בינה חכמה שכתר מפני ומחה פירוש אמי בת
סיי ז א״ן א״ק נ מ׳ שנפתר א׳ק בהינת שהוא מכתר יצאה ומצפות א

שני ואלו שנפתר א״ן נחייא שהיא מחכמה יצא חסד שהוא ואנרהס
ט נתינות פאלו לזה זה המוכים הס הנקודה שפכללוח ואין א״ק דה״

חי מקור הס  שהיא שרה פל חכד סוד שהוא אברהם אמר פן מפצי א
אב היא חפמה לומר רוצה היא אני בת אמנם אך מלכות סוד
ד של סמוך א׳ז כהוי חכמה ולהיות מחכמה חסד אצילות בסוד ח;

אני בת אמר אתת ומבחינה ־־אחד ממקור הס כאלו שבנקודה יק א לסוד
ואמר

אחיות
בסוד
ונינה

 הסמיכות כסוד אחופי
 אמי בת לא אך

 מהתכמם שההכד
ולהיות אס נקרא

נאצלה
מקור

 כשני לזו זו סמוכות בחינות שני שאלו
אברהם של אס היא גינה לומר רוצה

 אב נקרא שהחכמה בסיד נינה דרך
 בחינת שהוא הנקודה ככללות מלכית של

 שהוא א״מן שהיא הנקודה כללום ממקור רחוק שנכתר כתר בשוד ק”א
 ניניהם מפסיק שנכתר חכמה סוד שהוא אין נתינת שהדי שנכתר נינה
ת לא אמר כן מפני  פירוש 'אלין 'פשר להון אשת׳לימו והא אמ״י נ
 מן הורוט כאשר עליו פירושנו פם פכ׳ל ספירות פשר נ־למו הרי

ומעתה הפרק נשלם והנה פולה ופד מפתה ויעזרט יורנו ק השמיס
ומפורסמות גלויות תושלת כמה לפרש נס״הי אחר נסרק נתחיל

 אור כ'גקנלתו
מקודם

 אור לנו קנצתו
סתומים נסלמיס

 חכמה נתעלומות להאיר מאיר
; הסדק נשלם והנה וחתומים

יצא
שהיו

 לנו
ט ל

ה ר ? J' מה סוד הקודמים בפרקים שפירשנו ממה לנו מונן והנה 
נינה חכמה כתר ראשונות נ׳ כי הקבלה חכמי שאמרו

 ממס אתת איורו ולא כאחת חשובות אמרו למה לדייק ויש כאתת חשונזח
ראשונות שג' להיוא כי משפם אלא אחדות הם הספירות כל שהדי
והתגשמות התגלית אלא אינם מוחות הג' שהם בינה הכמה כתר

ק כסוד נהימת צ׳ מן הכלולה הנקודה  בנקודה המעייהדיס אמין א״ן א׳
 אח« היא שהנקודה כאופן ראשון נפרק נדפירשט ופצם פס שירש בשור

ממנה שנתפשפו מוחות והג׳ נאתדוחה בה כלולין וכלן צד נונל פשיטה

ם נק׳ראת לכ״ן ואזיל כמפרש וזהו התחתונים מרך רק,, עצמותה פדך שאינה  נ
 גם ונק"רא.ת התחתוניה שהם האביונים שהם לה הנזצפרכיס כפרך צריכה היא

 הכנל שהיא בשוד לכפירות אפילו לכל ומזון קיום שנותנת פירוש . וצתח׳תוניס
 שאוצר הנם פירוש במזלא ר.לא מלתא תליא ;זכותא לאו ומזוני בני ח״ ז״ל כאמרס משס נאה

את לפתוח פ־.ח1הנ שבידו הכתר שהוא האוצר לנעל להתפלל שצריך מצסא הל־א כהר שהוא
כ׳ ;כפירות אפינו וקיום פרנסה נותנת הית הבצל שהיא ומצד והסרט הכלל שהיא בסוד אלא

אבל לו הקודס שלפניו למה עוד מצסרך - ואינו הפיקר והוא המבוקש הוא במלאכה
כרס: שהוא לו מהקידה יונק והגלוי שרשו הוא לו הקודם הנצוי

ז סוד נתבאר כאשר וקיומו והיותו שרשו שהוא לו כ1נאד הכנין ז
כש״ה החתית פד שבבריאה בריאה עולמות מפליוני התחתוניס נכל

אינם

 אך צריכה אינה פצמה בערך היא כי לאבי״ונים נס״ן סיז״ר מנ״שון פ״ור כן
 לפליו״טס ח"׳ לכ׳ל ומח״־ה מ״זון ונות׳נח שמסרנ״סת לסי הנ״יול כרינס

שהפרנסה לסי אהי׳ה בגימפריא פר׳נס ואזיל מפרש זה ומפני הפרס והיא
ת הנקרא בחסד הואהמזו:  במזלא מקום מכל זכו
מלכות שהיא למעלה אמר איך כן ואם האוצר

המאוחר כל הנשמיוח כי בנשמיות אינה הרוחניות
גלוי אל מהסלם שנשתלשל הנס ני כן אינה ברוחניות

הקודם בע־ך נלוי נקרת הנפלם זה וכן וקיומו חיותו שהוא הנפלם
ב פרק  ומזון וחיות קיום נותנת היא הסרט שהיא ומצד השפר מזה ׳׳

הפרםוהיא הכלל שהיא שנתבאר מה ועם :נפשייה
 שנקראת שאמר

מקבלת
תמשיםכנגד

̂ח וו
הכלל כהוד שהרי גי״נה שפרי

,jj״ ״בשה נקראת העולמות קיוב קשור^ זולת שהיא שפע חופפות ״
 שהוא כאן אמר ולמה יהוד הוא וצפפמים תפארת הוא ולפפמיס נינה
התהר״ונים התעוררות מצד בא שהוא התחתונים עולמות להנהנס שפע

מ: אלא מתנלה אינו הההתוניש לעולמות הצריך השפס כי השפע

 שאמר ומה נינה כצמה היא היא
ונהר שתמר מה p גס ו־וק ו

 ותפארת בינה הכלל בסוד אלא נזנכוח
 ד' סרק פרצוסין ח בשער כמבואר

לה זוכים כשהם התחתונים התפוררות

 ינש״ה נקראת
כ׳ ויבש יחרב

 מה כן נס יובן
 וכשאינה הפרס בסוד

 הוא נהר המורנל לפי
 וכשאין מנכות הה כלס ומלכות

 מתופפות ינשים כלם
 צורך נתהתונים שכינה

ה ס נ

כניכול
ד וזהו ט



נ שלישי פרר, המוחות ובסוד הצמצום בסוד המצוות אצילות סדר ששי עמוד
שפע

ר׳ פרק המפר גשמר כדפירשגו מ<מל גבוה מ  מפססח גסהשכינה הג
ע שר,•;ניר הר בנס כניפו; הסכירוש צורך הוי) שנמיש שור ורב דנ

ה בכעס להשפיע מקוה להם שמשפיעים עוד כל כי נעצמס מסרנ
 מרכבה להיוה צדיק אחר רודפה שהשכינה ההוד ווהו שפעם מהרנה

ה היא שגס ידו סל שהשפיע כדי אליה  השפפחה יד סל שפסה מהרנ
 השנינה כן כמו מהרנה החלב שמציקה סוד כל המניקה א״ה נמו

ממנה למפלה הכפירה וכן שפס חוכפוה מקנלר. שמשפעח פוד כל
ס הנפלם אוחה לנלוי הנעלה שמשפיע פוד כל ה כן נ שעפו מהרנ

כי הנזכר ופרק הנזכר נשמר כמבואר ממנה שלמפלה מהנפלס
חכמה נס כי חכמה סד אומרים ויש בינה סד שנינה נקרא הכל

פל השוכנת תתאה אם שכינה היא מלכות כי פנינה נקראת
מרכבה שהס הצדיקים פל ונפרס ממנה שלמסה הסולמות

אליה

טל
ה הנקודה נלו• אלא אינה לי ע אי סגפצמוחה ו׳סספוש והצשן הסמון מ ו
ת נ׳ הם שמקידה רק ביניהם הבדל ו נ ס בהפלס כ^ליס מי אדו א  ג

ר מוח ואתת אחת נל להיות וניונלו נתפשסו הם ונמוחוח הנקודה ס  נ
 שהם כסו ממש אחת ולא כאחת סשונים הס זה ומסני סצמו
ה אחדות רק נתינה שוס בנקודה נראה שלא ד נתיסת נ' אלו אנל נין
ת נ' צינה חכמה כתר שהם נתינות לב׳ ונתחלקו •צאו כנר ס ניי

 יהין אבל כאתת חשובות אפילו יהיו לא ק אם לשאול ואין מחולקים
ה כשלשה חשובות אלס אינם שלשה שאלו להיוס ני שאלה אינה ז
 דס■ אינם שהם גאושן בשרשן מתאחדין והס הנקודה אחדות התגלות

ה מסר שנססלם מה אלא מלוי ואין הנקודה אחדות זולת אחר ז
 אתת בנקודה כי הנקודה כאחדות חשוניס אמר וכאלו כאתת חשוניה הס

כזה נהם נתגלתה והנקודה יצאו
ושזה

הדף מזה השני מעבר תמצא הציור



הדף הדאעון:מה לעבר שקל חצילד זה



שלישי פרק המוחות ויסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו שער
ע פ ש

 פלנוח1 הקיוומ טל שוכ;ט ינינה נינה על שיכנה יהכמה •דה, טל ע להשט :יה6
ס שנינה שהזרני «ה ח׳ו נדשהך יעלה ;hi נהה להששיט חיני חי ה צויך נ  גני

 1יו* טצנוותש צו־ך הו:) שייש־נה שנע ש־*וחו שזעה מתכנה נטצתה פהסהירות
 •עדיף ולא •רוםד צא כסשילוח טצמי' יחוד יצייר שהיא הששע אמרנו כנר שהיי
ס אך פהה למטלה שניעוא שדיז נשלימית שהס מ  לצורך הוא שהתדנה הששע א

מו לנילמות רנ נששט להשמיע י־שמע נהש שיחרנה העולמות סנהגח  הסלב נ
 השפע נן כמו הילד לצורך הוא אנל .{מה לצורך נה שא נמי-ילןת שמתינה
 שרודפת נהס-והםינם להשפיע מהש שלמסה העילמוה לצורך הוא נם־יירות שמתינה

הכ׳ הוא עצמה לצורך אינה צה שיש השמע רנוי שהרי הצדיק איור העע  יותר מ
 שלמימו מצד השלם שמשנע נסוד 'והוא להניק רוצה הסרה ליגק לה י שההנל

פי  אתר יודפת סיא נן וממני לדילתו סשלימותו ולהשפיע ׳:זולתו צה:ליכ היא ענ
 נאליכפ זה מנין ד פ שפירשנו כויו לזולחי ידו על ולהשפיע לזולתי ס להשל ק הצי

 הפ הספירות נ׳ למפלה שאמרנו הספירית צורך יזהו הנז' נשפר הנזכר נסרי,
ם למעלה שלמות שאין נשלמות כ לתו לז זלהשליס להפתיע הוא השלם זשנע מז  ע'

 מצד שענפס השמירות •שפיפי ידם שיפל נדי נתתתיניש צהץת השכינה ■יכה צ
ע להשלים להס צורך הוא התשפפה ק סל אש־ צהשמיפ שלימותה  . שצמיחש ס:

ע פוי כשפר שפירשנו מה ולשי  משתלשלת שהשכינה נמסה רוח נפש ד פ ונמער אני׳
ה נסיר למסה א  עולמות ד׳ מאלו עולם ונכל נעשיה מר,ננח שמלכית עי פשית ניי
ס סמירית עשר ,ימנא׳ ׳ י נ א ד פ ׳ נחמתיגיפצירך שכינה פרוש יהיה נ נ ה י נ  עולמות ג

 לצורך ה' נלכח רג שפע נאמת •קנלו כלס נעשיה א שה והשכינה יצירה נריאה
ס •יו על כ• הצדיק אחר רודפים ונעשיה צירה נ1 שינריאה השכינה כי עצמן  נ

שפי זה סוד נארח׳ נאכר עצמותן ;צירך שסע סר,־ליס הס ע׳ נ ני  רוח נפש סוד י
' סרק נמייה  נזה ונמסיק עשיה, יצירה נריאה עולמית כל ס סקנל הצדיק י’ שע י
ר׳ לפרש ינתז־ר ספניננו יצאנו כמעט כ׳ עתה נ חני י ר . הס כע׳נו ה' ו  כאי׳ס ז

ם;׳ ז־קא לומר רוצה כאת׳י שני׳הס ס כעצמה היא שמלכות ל׳ה זה סמיכיס י  ר נ
 שפרשנו כמו וסיוח׳ר יחייך כאמיר הנרסזיס :נינ היא ח:מה היא כתר היא הכלל

נ מהם אחת ונכל כאחת חשיניס י! ראשונ ששל: למעלה מ'  לסם שיש נתינות משש כ
ת כי שפרשנו כסו סצכית הוא והכל ׳מיוחד יחיד אחד נקיאו ולזה פנתר ס  מ:

א כתר שהוא אהי*ה שהוא סנ׳ל ואזיל מפרש זה ומשני השרע והיא הכלל סיא  הו׳
כ מלכות הוא זרי,א לסש׳נה ממס׳ה פשייר׳  כ׳ להורות למעה מלמעלה עשירי נ'
 שנקראת פד נכתר נפלה הוא למעלה רק למעה הוא מלכות ל:ע!ה הוא מלכית

ק כתר  נשלכיחה נתגלית ולמעה נכלם וכן חכתה שנר,יאת עי כחכמה נפלה כחכמה ו
ס ואיל סמרש זה ומפני האילן נמש שמ־שנ׳ כ«< הסדה״ע כן נ שתי  חכמה כהר כי

חי נפסוק גומזיס פטהס מיכוח ונס נינה  שהא׳ אחיו אל איש ושניהם שהוא א
חי על י רומי אי׳ש מסלח  על מרמז איש ממלת י' אהיה שהוא אחד ש;ר,יא נ
 ראשון אות הוא הי׳ נן וכסו הננו׳ ראשית שהיא ראשית נקראח שחכמה חכמה
פי י' של קיצו כ׳ חשמה על שמרמז שנשם תי העלם על מי  על פרמי עצמה י' כ
ה ה׳ תכפה ת על מירה ו׳ נינה ע; מיי  אחרונה ה' יןצ׳יות '1נ משחעף שהתא ה׳
 מורה שהי׳ לך היי השפר ניזה ׳*א סרר, נארוכה הסנין זה סיד שפרשנו כמו פלמת

ס שס׳שס כי׳נה ע״ל מרמז ש' חכמה על אי׳  לדיין הין לרמ׳מיס הין כהמיוכיס נ
 כה נעלמים שהיו ודינין וחשדיס רחמים כנסיעה כסוד גתנלו הנינה נסוד סיייש
 סחנלס הוא משרשו צמיחתו ניציאח תכף שהאילן וכמו שישו טח ננס הנטלס כאילן

ף והחסליה והרחמים כיינין נחנלה כ; כסו ה ניציאתן חנ  כ׳ ההפיכיס שהמה מנינ
פי ה אכל לדין הירך רחמים וכן ליין היהך ד ר מתאמדין היו עצמה ננינ  נסו

 ׳תנאר כאשר הנסיעה נסור אפילו הדינין מושנין כיו לא מנינה ילספלה הנסיעה
 שמשם אמי זה ומעני השעי מזה ס׳ו וררר, •יי תרק כארוכה ן הטנ זה סיי

ה נעצם שש חיו שיהיו לא אנל סהסוכים נאים ה  כ׳ ושורש כנסיעה נסור שס כי
ק מתנלה אינה עצמותה נסור נינה  ולחון ני! מג ׳ציאחן נסיר ורק אך נרחנויה י
 מקיר שהיא ומפני ן ולס סמנה דהיינו משם שדאים אמי זה מפני ההפוכים נסנלו

י ני,ראת לכך הנסיעה נשוד הדין מיןוי שנה;חנלם לי? נ ש' מרומז הוא הדין ש'  נ
ן ט׳ל מרינוז א׳ש שלש*,ן קו׳ל ומש׳סיט המש׳עיע שור׳קת היא הש׳ ט  .די

 שנשמע דין של קול ומשמעת כירקת היא נשין הנשימה קול שימשיך עוד כל פירוש
ש שרקו מלשון שייקס ולשון ן ד והיינו אש מסנה חי  נשננע הוא דין והשמעת שן וי

ה״;׳ אש היויל נשימת סהסשנח  רוצה אחיו יאל א׳יש ופניהם אסר ולכן . דין י
) |אל ח' כ' מ־וסז שכו אי׳ש לוסי  ואזיל שספיש כסי מלכות מרומז שכו אחיו נ'
 אלא נינה חכמה נחר אצל ת מלכ הפסיק מיחש למה וקשה שכינה ננמסדיא איחיו

חי נסיד הכלל נסור הפרס והיא הכלל שהיא להורות חי נקראת הנ  ונסור נ
 להקרא לספה שנשתצשלה עד נינה נקראת הכינה ינסיד חכמה נקראת כחכמה

ה נקיאת מלכות כ׳ ואזיל המפרש וכמו למעלה שפרשנו הסי׳ כסוד סוסי פלנוח כ  ני
ה וסקנלח נ י כתר שהוא מניי טו ה כ׳ פצל והייני אהיה נ כ כ ניי נ נ'  סגל כסו •'

 נינה מכסה כתר על שמולים שנסנל נקודות הג' שהם כח"נ מיומזין ינסנל •'נ
תר למסה שהיא מכתר מר,נל מכמה דהא אפשר יאיך מכתר מקכל שמלכות ואחל  פנ

 כתר מד עיצה היא עלייתה נסיד הכלל נסוד כי לנו להודות א;א מלכות ולא
 ומקנלח חכמה עצמה היא לחכמה מהתל ונירידת כתר עצמה והיא נכחר וממיימדח

 זה ועל נינה עצמה והיא מחכמה מקנלח היא לנינה עוד ׳יידחר ונסוד מהתר
 פסרש זס וסמני הכלל נה:ד מלכות על סורים וכלן נקודות נ' שהם הכנל פרטז

א רי ס מ קננ  לע לרמז אלא כן ולמה סגל ־ננססויא סלכית שהיא ארן ריל פנל א
 והשאר הפרע נסוד מלכות עצמה היא יהיא הכלל נהוד הסנל מצמס היא היא הי

א זדיקא פירוש ך צי י+ן סעצסי מונן יי ס׳ מ ס ׳ש׳ראל ננ  הנלאה שהוא הסל׳ה ע׳
ת ומוזרקים סושלכיס שהש והגס ננצוח מושלהיס נעו״ה שהם ישראל סל  עכיז מלו
 לישועות ס וסניס ם וצית והערס הכלל כהיא נכנל וסתדנקין ס העס מכל סגולה סס

ד ולנחסוח י

ל ט
נ ונזה נ' ן ב י  למאצילן קרוניס הס מוחות ג׳ שא;ו להיות נ• כלן הספיוית אסדות י
 » לסנה אשר מאורן ליהנות לננראים שא׳א סד מאד נדנל אוון קורכתן לסנת הגה

ח סמירוח ז' ׳שהם סוף חיך ציאש ילהתששע להשחפף הוצרכו נ׳ ס נ׳ הי׳  כד׳ ג׳
 ראשונה מדרגה מדרגות נ' ששס נאיסן מהם שיהנו לננראוס נריניתיהס להתגלות

' סיד שניה סדרנה הנר,ידה סוד  המוחוס הססשסום סיד שלישית מדרגה מוחות נ
 אחדוס כלס זס מצד והנה וז' וש׳לש אמית שהם כפירות עשר הכל שנין ספירות צז'

ג' נחינוחיה התגלתה הנקידה ה׳ גמור ז' נתגלו פיחות נ׳1 מוחית נ  ופס חפירות נ
ג׳ ימצא ספירות נז■ שנסצא ג' שימצא ומה מוחות נ  הנקודס נאחדות ימצא מימות נ

ס ימצא הנקודה נאסרות שימצא ומה א׳ ה נ ה; הנול ואין נ׳  הספירות נין ר׳ל ניני
ק ג' נגלו׳ הס ספירות שנז' י נ ג' וכן נכעלם הם אורן לגודל מורות ו  מומוס נ

לו׳ הס אורה לגודל כנר,ודם צעיך ס הם ניה וננק ננ ענ ה ה נ ד קו נ נ ן נ ם לערך ו  א׳
ה ם נגלי׳ הס תכנית ואין י,ן ואין הגדול לאורו סיף שאין נ׳ ח׳ ה ינ  נהעלם סס נ׳
י  סנלסי הפשיפיח נחכלית הפשיש אחדיחו אחד כח כלם תכנית אין על סיף ן א ע

ס איס אתדות נסור פשר מנין כל כוללת תכלית הנלח• ®ף « כח והתגלה נ׳ מ ח  א
חו כח הוא שההעלם וכסו שנהעלס מת אנא י1ננל ואין עשר כשוד הצמצום נסיד  א
 כאמת חשונים הראשונות ג' למה עלינו קישיא ואין אחד כח הוא הנלו׳ כן כסו

ז כאחת חשונוח כלן שהרי ה ז  נקודה של הראשון שנלוי להיות כ׳ כלל קושיא אנ
׳ הוא ;  כן ספני נה שמחאחדין ננקודה הוא מוחות נ' של ה,עלם ושיפן מוחוח נ
ן כאחת משונים כה י ע כ שמחסססיס ספירות ז' כ  מפני מהסוחות ריל מהם אמ'
צז סחיחדיס אינם כפירות שז' כ סם שסחאחדין שרשן הם המוחית כ׳ דה1ננר, נ  נ

ל כנקידס משונים ראשוסת נ' כן משני הנקודה נא אנל  שהן מפני עצמה כנקודה ו׳
 סמיחת גז' שירש נעצמו הירןודה שהוא כתר שנס והגס דה הנק של הראשון גליי
ל שישן שורש היא כתר• עכ׳ז כתר גנו׳ אלא אינה כנם שהרי  ססייות ז׳ שורש י׳

 היא זה שמצד ספירות לז' שורש שהם מוש1ס נ' שירש הוא וכתר חית ס נ' הס
 ז' ולא חמדות הם ראשונות שלשה כן שאס עליני ן הסע׳ לנ יפיל ואל שישן שורש

 סיתות גליי הס ספירות שז' אחר כי ר,׳שיא אינה זה נזין מהן המשפשסוח סשיסח
א כתר גליי הם תיחוח ונלו׳ ה שימצא שמה פן נ ה1 נזה שימצא היא נז  שימצא פ
ה  נעצם שנתששעי ספני מוחות נ׳ ורק אך אחדות כלם א•: נזה שימצא הוא נז

 לק מהנקודה נעצס ולא מהמוחיח נעצה שנחששס׳ סשיייח ז' כן שאין מה מהנקודה
 כאחדות תשוניס שאינם ספירות ז' נערך הנקודה שהיא כאחת חשוניס אלו נקראו

ומגז* נזע יצא ומשורש שייש לי שיש האילן נזה המשל אחח. שכלה הנס הנקודה
 ניניהס ההבדל ורק אך אחד אילן והכל אינן נזע שוניש מדינית נ׳ שהם טנסיס •צא

ע השפעתו מגלה ני״לס הוא השירש כי והנצוי ההעלם ע ותתאחד ננז  והגזע ננז
 סשאסזין נכלג וכלן נזמנו הסםחפפיס נענפים וע־אחד נטנעים השכעתי סנלס

ענוי עד ׳ח״נשו כלס והענפים הגזע השורש השפעת לולא נ׳ נשירש ומתאחרין  שנ
דון הוא כן כמו אחד אילן נכללירךאו כלס זה  הנר,ויה סוד שהיא הכאר שלפרנו ננ

 ספירות וז' שרשן שהיא כ;ר,ידה הסחאחדים הגזע הס מוחימ וג׳ הנעלם השורש הוא
ע תהאחדין ענפים שסם  השורש שהיא ננר,ודה טחאחדין נכלל וכלן המוחות שהם ננז
 וכלן נהשסעחו כין אח והמייחד גכלן משהיע רש הש כי וע׳צס ש׳ס שור׳ש בסוד
ס ספירות והז' והמוחות הנקודה נכלצ כלן זה שנעניר עד נהשפעחו חלוין אי קי  נ

ת  להם שיש מפגי נאילן ספירות לפשר כקנלה סכמי שתארו השעם וזה אחד אחיו
 וסקצז, ה׳ו הספירות נין שמפריד וסי עיר שנשרש ונסו שנו שפי כמו האילן דסיון

אקרו ניניהם  מחלקי קוא האילן כקיצן «׳ כסי הוא כ׳ נסיעות קוצצי עליו ת׳ו
 ש«צן ס׳ ח׳ו נסעירות הוא זה הענין יניר,חו ממלןיס שישו מרקים ולקחו לשנים
ם ה  כלולים 1ל צריכין וכלן נהשפעתו לכלן הסייחד סשויש הוא שהכתר ומעני ח׳ו נ

א כן משני נאחדותו  אתס מה אחד ולפני יצירה ספר רמז ועליו אחד נתואר כתר נקי
 P והראשין האחד שהוא אחו שהוא מה רק נכתר השגה שאין מאחי ר*ל סושר

ה הנאצלים ל לפניו להשיג יכול אחה מה א׳ ם נ'  שהאחד ונסו נחר לשני שהוא נאי
'J'tר הוא ׳ כ פ י לו מחפכס נחו זה כל עם א

ה אס מנין שוס לנשיי תוכל צא כ׳ נסכשר ׳ נ ה
דרך האחד כח המסתר נחחלח יהיה לא

' הספיד אס משל ככתר לעיל פישנו כנר מכדי טלי ואל נ׳־אס לסשור לא״תוכל נ
ן נ׳ ורן לו הקדים הא׳ בפרך צא , פ עצמו מצו אמה וכשנג ותואר כנד שום לו אין ג

דפיז נסיו כש־טתו עיי אמנה או כני׳ לו אין י ,1 , , , ״ «!,/
כלס ומייחד נםע:ם נכלם משסיט שכוא כנעלה r ״

נעלמת והיא כנוף כמבפעי, ננשמה נכשכעתו ילא נ ילא נ אין ח סין שאס כסכשר
;'כיונוינימ הנוף אני׳ נל מימות ונכשסעתה נמו נכצן סחפכס הא' שנח נמצא ד'
א רכקר כח כו הו לן השפעתו נ  ופת ע" נתר נן נמי ותיותן נכוויתן ועיתינ ,,,.ן נ,

ל־ה שנותן ננשפעתי הכשירות תיחונל הנעלה מספר אינו נעצמו שהאיר
אנל אחו כנר לי יכ זה נווד ותזונה שפעה _ !

שיו זיג שנו כלשה המספר ! ע״כהנ׳ה עצתו נערן לא ™ זנ
 דומה קצת להיוחו עצמו מנד הנחר
ה לא׳ס ר׳ כמוזכר נ׳ דנ •וסף ר' נ
ל מספר שאיני אחד נקיא ליה יי,רינ ליה דמי דאיהו בנין ז׳ל קארי ׳ ו
 כמו נספר אינו היא כ׳ שנספרין שם פל ספירות שנקראו לספירות רוסס אנו

ס נכח להשפעתו לי צריכים כלס כי להם דומה שאינו י״ל הספירות ה א׳  אנל נ׳
 המשנת הנשטס כסו אלתו משיגין אילם הס אנל לו סיכגין יהס להם ך צר אינו הוא

סו אותה משיג אינו והנוף הנוף  נסיר נהם והשפעתו מהספירות נעלם הוא ק נ
ד נשמה ט א הוא שהאחד וכסו טיס ידעו לא נתיב הנעלם דעת נ  עס נסנשר נ

ג נמנה הוא מהשר השיש ר׳ל אמרים ׳ א׳ כסו עפהס אנ  כתר כן כסו ה' '7 נ׳ נ
ס  לספירות דומה אינו כ׳ לסמלה כדסיישנו מספר אינו עצמו גפני לנדו שמא כנ
ל הנאצלים מספר פצו זה כל שם  נכנם הוא נס הנאצלים הם נמה כשנמסר י׳

די סי בנ סכ ם כ׳ להורות ה ה נאצל הוא נ ה מעל וננו טליסס ונניהים שיטי גנו
ליו



ה׳ נ׳ פרס המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו שער ד
ץ פ ש

י ולנוזמוח פ;' ע ן6כ פד : לו ס<ס •חפהסק ob נ&פל5 נ ש מ

ל ט
. להיוח ס’צלbה; שאר פס נמסשר נא לק־

ה מןדושיס כלאשיניס מפשרה נראש נמנה " ג ה
̂לש5י לא י-שפירות ששד וא״ש נלדל ונכלס כמוהם נאצל הוא נם כי pj;n השול'.ג

ה א*ם כי הנאצלים פש־שפר די! ננללעמהס אנו כי.י ואש עשר של שורש הוא ני
 הספ׳יות ־חסרו א״נ זה זולת ולא הנאצליס ...ל.

לן המשאחד ם השלש כנר וש ’V ולא עשר אמרו וכנר עשי מנונץ גיל! ומתש.ה נ,
הן וסוא ק וחו! ונחוכן ניני הוא בנעלש דעא ני ששקדמנו נמה מיושג ולב/ ט

ז הנ״ה ע*כ המנין משלים צליך אינו והוא לי צריכין וכל! צדדיהם
הראשונה כנקודה כחד שאפילו פד להס

חג כמו לנניה איהו צוכטא  קדפון אור דאיכו נל טל אף עלאה כהרא במקונין טנ
 מליון כתר כי נשייוט הודה הפצות מלת לנניה הו א אוכמא סצושצח אור צח אור
ג' ק שנקראיה הטליוניס מדרגותיו נ סן אין א׳ ך שחולים הס א׳ טי  הגדול אור נ

 ונא עמהס נמנה הוא נ״ה א*ם הגדול אוד נערך כ; משני העלות עלת הנקרא
י המוהם נאצל נקרא להיות פמהם נמססר  הנם נאצלים טשר נסשריס שיהיו פ

נ לזה וכדומה להם. דומה שאינו א  אפ׳ג קדמון אור וזיל נתקוניס עוד רשניי נ
 הכי אפילו ופעמי וגקיד׳ אהוון ולכל סשילץ לכל קדמון הו וא ז וגנ סתיס דאיהו

 רה צ ולא גוון כיה ,ליה העלות דבטלוה נשמתא לגני כנושא איהו העלות פלת לנכי
 האור כי כפירוש הורה דמיון, למטרד יכיל מאן שליט לא דעין ונאתר ייוקנא ולא

 לנודל ספפירות אפילו ס וסתי נפלה והוא הספירות לכל קודם שתוא הנס הקדמון
 בתכפס שהה נקודות השנות ולא נבינה שהה אותיות השנות לא בי שאין על אורו
 אותה הכי אפילו שנכתר התחתונות המדינות כסוד שהם פעמים השנות ולא

ה איס נעדך נשמה לגני הגוף כערך היא שנכתר העליונה סדרגס  ף שהנ כמו כי
 מטלי ביה לאיס משיג אי;ו שנכתי העליונה המדינה כן כמו הנשמה משיג אינו
 למשות יכול מי שולפ עץ שאין ונמקום דמיון ולא צויה ,ולא נוון לא שה שאץ

י איזה דמיון נ ם המאציל גדולת כערך זה מפעם הנה ד  שאין עד גדיל שאורו הנ
 כנויס ציור נו שאין וסכ׳ש פעמיה ציור ולא נקודות ציור ולא אותיות ציור לא נו

 כן מפני נאצל שהיא מפני לנשמה גוף כערך נ״ה איש אור נערך אורו להיוה עכיז
חי מאמל שמצאנו ולהיות הפרק זה נשלים והנה הנאצלים. נ;דר יכנום  נתקונים א

 ולא אותיות ציור ולא שם שום לו אין שכתר שעישצו במה קצת לכאורה שמננד
פני מרק לו נייסד אהיה נשה נקרא שכתר משמע שס כי סעמיס ולא נקודות  נ

ה ונריתנו שלומט מאנשי שיהיה נאיסן עלינו הפונה ה' כיל ונסישגו עצמו  ונז
י : הפרק נשנה

ע׳ ני דן אתקריאו שלאה דכתיא מספרא נחקוצים י  אשר אהיה תלת,ספ'
ס אהיה אשר אהיה שם לו יש שהכחי מצד דמשמע אהיה י  יקראו הס נ

ק שפרשנו מה סותר וזה זה נשם סי  קשה ד1וע שם. לו אין כתר כי הקודם נ
ה יש וספירה סזירה ככל שהיי א יויד כזה עשי שכחו ׳דוד שם נ  סיא ואיו הי

ס נמצא ידוד ששם הדי עשר שעולה  כי שתדע צריך זה להנינך והגה נכתר כן ג
 נזיל אהא כסו עתיד לשון אהיה אחד משמעות משמעות שלי לי יש אהיה שס מלת

 אהיה אשר אהיה כסו והווה ניגוני צשץ אהיה שני ומשמעות עתיד דסשסט
שי' פירוש ולפי !ניגוני הווה שפיושו.  עסס אהיה אשי זו נצלה עמס אהיה ששירש י

 אז להס שהים מצרים גלות שהוא גיניל׳ הראשון אהיה ופירש מלכיות שאר נשיענוד
 טורה סשוסי כי דרש דרך הוא מלכיוח שאל גלות סל עתיד על שמודה שצי ואהיה
 הסמוכה אשל מלת כי ונינור הווה על מורה ש;י ואהיה עתיד מל הראשון אהיה

 שהודפתיך אחל והנם לעתיד ולא עתה מזומן שהוא הדנר הזמנת על מורה לאסיע
כ תדע הנס זה  מות ידי טל זאס־לו מתגלה אינו כחד כי לך שהקדמנו ממה נ'

א כך מפני אשי מתגלה אינו הנעלם  ורנלוי למעלה כדסירשט הנפלם דעת נקי
ק איני הנעלם דעת עיי ממנו שמתגלה  שפע מתנלה הוא לנישו ועי׳ נננושו י
 כן כי ונינה חכמה הוא ולנושו נחינתו
הגיה יז׳ל י^חי' שדשא כזוהר נסנאר

אשר סלכא לשלמה נששרא אשכחנא
עליון כתר ר־ל נבקעו חמימות נדעתו בעין

חכמה שהם בתהומות בחנחו ש&ע משפיע . ̂ ״ ^
 דעת ככז^ הנעלמה דעת ר״ל כדעתו ונינה כנוח שלונ*6 כי כאשד b כד שחכח6

עציק לכתר כלי. הוא הנעלם מומו כנפלס המלוס כתסלה נסרש והנה המאמל. ע״כ
בחינתו ששע לנלות בתהומות ידו על להשפיע יחנאל ומתוכם העלן קשול ח״ככםרש6(

״־ ק כ׳ היכל קססייא מלת ושריש סנוקכנו ״ I’l! ״ l  a’'!
פילס חח ני רפני נעלם חוא עדיין ונינה שמותיהם ואצה התרגום מתרנם

שהם חהימיח נקראו כן מפני אשר הנעים עליי מתרגם ונסרותס בחצריהם
לנאת צריך כן ומפני חנעלם כתחום נעלמים פדונא קשור סרושו ונקפסלווח־ון

( , ״ ,p הניקע כי נבקעו . לשון אמר ולוה מחיעלמחן 
דנו שם ררך ועוני לסופי מראשו נוקע חיא י ״ י

״ י ל י ־ י היי י יי ״ ״ ? * I’’״ י י ג ״ ? ^ ד ? ' ל ש י א י ; ח ' ח י מ ' ף ; ; ר ^ ז ^ א ^ ;
היא לעולם הדעת כשיד אסיה הנקרא

ק סיד ויהיה חיי. את ידע והאדם פו ר וקשור יחוד שהוא דעת היינו אהי׳ש הז חנו  ו
שי וסילזד שמקשר ם תשמה שהיא אי אהי אי הנה נהשפעתי. כינה שהים נ׳  מזה התנ
 אחר והנה אשתכח חנרותא שאמר כמו נצנושו מלונש תמיד הדעח נסיר שכתר
 אשר אהיה השד וזהו אהיה נקרא ונינה■ יזוד חכסהנקקא כי תדע זה שתדע
ה לימי ריצה אהיה  א׳ש׳ר נסיל חכמה על סירה ששיי כתר על יה פו הראשון ס:י
 הנקרא ירוד אישיות .שהיא הויה גנויה וראשית הגלי׳ ה ראש שהוא ר׳א׳ש צריפי
שגס הויה  זם כ; עם דיש נשער כמנואר ממש הויה גליי היה לא כתכסה והנם,

 שני אסיה ׳דויד חכמה נקרא שלכך כוויה ישית גליי כתחנת תה ה נ־כמה שם
ה על מורה  הזמנת על מורה א׳שר עתיי על מורה הראשון תהיה פרושי ויהיה נינ
 ועשוי מהווה הוא שעתה והווה נימני על עורה השני י,היה מזומן הוא ש.תה הדנר
 אח אגלה לומר רוצה עתיד לשון אהיה אומר י-כשי כ׳ הע;ין נאיר ויהיה וגלוי
ולהיות הגאי ראשית נשוד חכמה דהיינו א׳שר שהיא לכושי ידי טל ונחינחי עצם׳

ומזומן מוכן כנר הוא אכל הגלוי ישית רק מבוררת נ;וי ממש גלוי צו אין שם נם כי
 ̂ < הזמנה צהון שהא אשי לשין מורה סטשישזה נצוי סנוררת זהץננוי גלוי מצד

 נינוני שפרישו שני לנוש שהוא נינה דהיינו אהיה שנית שעש אמר לזה כישרשנו
רת נלוי סחנלה הוא שעתה ה והי ה כ׳ מניי שורשי ני,גנו שם ני הנלו׳ הוא נגינ

ם שיתנאי כמו כצל נכתר נצו׳ להם היה ולא ככתר נעלמים שהץ הקצוות עי נ
 ונתינת׳ עצמי את אגלה אמי הכתר כאלו אהיה אמר אהיה הפסוק סלים ויהיה

או זה ספני אשר. ונינה חכמה עי׳ «י רוצה אחד נתואר ת שמ שני נ  השם ג
 נתמנו נו שחיסרו התואר שם שהוא אהיה השני ושם המתואר שהוא אהיה הראשון

 ומה ניעת יש כי אחד נשש לומר רוצה אהיה נשם שניהם ה אה אשר אסיה
 מקום נש. כי כראשון תהיה כמתואר על התואר שהוא השני אהיה נתואר הוסיף

אי פם  ה;א פה מתואר של ועצמותו ענינו ומפרש המתומר עצם על סישיף החי
דני ח׳ האדם כאפרך  הנה השוחר הוא מדנר וחי הממואר היא כאדם הנה ס
אי נשם לנו הושיף  עצמותו האדם שהוא המתואר כי תואר של עצמותו לשיש ההי

דני חי שהוא הוא ואיכותו  אשר המתושר שם שהוא אהיה שמוח שני נאלי אנל ס
ה הרחה כאנו שנ׳ל אלא כלום לפרש הוסיף לא התואר שם שהוא אר.*ה  נז

א כתר שהוא נעלמו חסמואד לומר ריצה נעצנזו התואר היא נעצמו שהמתואר  מ
 אהיש ששר ם שנקרא ונינה נחכמה נמצא שהוא מה לי ונינה חכמה שהוא התואר

ק ניציהם כנדל ואין אהיה הצקרא נכתר מצא. ש הוא  החצנמותו קודם שנכתר י
 עתיד לשון הלאשין שהיה לשין מורה שזה השגה בו אין נהם והשפעתו ונינה נחכסה

פה נחינתי להשנלות אני עתיד אומד הכתד דיל חנ  סין עצמי מצד נעצמות׳ כי וגינה נ
 הכשל ותמר ומזומן עתה סוכן שהוא הדנר והזמנת התחלת על מורה אישר גליי

ד אשר שלקראת בחכמה  הנצוי ור.זמנת המחלה ט; שמורה רא״ש שצלוסו אישר נסו
 רמשית שהוא נסוד לה־נלוח ומחחיל וסוכן מזומן אני נחכמה כתר אמר כדעישני

דני לנמר הוא ושעתה ונילולי הווה על המירה השלי אסיה הגלוי  הוא ושעתה ה
ה כי מנוצה אל הא ה אה שלקרא נכינה הכתר אסר מנוצה  ו' שירש נתגלו ננינ
 לרחמים י' לדין ו׳ נשרשס קצוות ששה שהם צרופים ׳*נ שכולל אהיה נסוד קצוות
נ שורש נסור  ששם למצא אהי״ה ת׳שר אהי׳ה והיינו נע״ה אלכסון,שננשי נגול׳ י'
ק כתי עצמות על מורה אינו אהיה  אורך שהם שנכחי נאינוח הג' על י
 חכמה שהם מוחין נשני ונחנלו להמגלוח עצמן שחקקו אש*! אין א*ק נסיד עומק
י י־זי של הנלוי ונתינת בינה אהיה חכמה ידיד דהיינו ונינה סי ו ״י* י  שסוא י
ד הנו רק נתגצה לא שלימי מוח הנעלם סנזוח מ ׳ צ:ת:-ות ע ע' ד מי ע  חהמה נ
 נערך שכנתי היי אהי״ה אישי אהי״ה והיינו טיס ידעו לא נעלמות נות ננת וננה
 שהוא הנעלם דע־י. ע'י חמד כנוי רק ■ כלל שם שוש ולא ננוי שים לו אין עצמו
 ואפר שדקדק עצמו שהמהמר מוכת הוא השריש וזה למעלה ונדפרשלו כנעלס המוח

 כשים מצאנו ולא אהיה תשר ס אה פשירץ חלת אתקי!או עלאש דכחרא מהפלא
 על לשמשו;״ לו יהיה אהיה אשר אהיה לקרא שנחר נרמז לא1 בנלו׳ לא מקוה

 ר׳ל משפרה נאמרו דקדק לזה אהיה אשל ה אה נקרא שהכשר זמנא חדה הפחות
 שהם מוחות נ' נאצי א״רן אי: י^׳ק נחינותיי נ׳ סחנלה שהיה מצדו אמר כאלו מצד

ת נילה חכמה פ ג׳ שלתנצו הנעלם י  והתחלת להחצליח עתיד שהם נתינות חלוקי נ
 כסר ששירות ג׳ אלו לקראו זה מצד ננולי דהיינו מנוצה עתה ושהוא הגלוי הזמנת
 נתלוח מיל׳ נ' על מורה הלשון שזה תהיה אשר אהיה וכלה והסכמה הדעת בסוד

 ששאלנו ומה . הפרק נייש םלשאצנו יאשילה קושיא סתייז ונזה כדפישנו חלוקית
: ידיד שם יש שנכתר נמצא ספירה נכל יש •דוד שם שהל׳  נכחד כי קישיא אילה ז
ם שס הוא ידיי שס שם שיש הגס על  פס כי לגלית כהוויה ולא השורש נסור נז
ה ידיד  סשייוש נשזר שהוא כמו לגלית הוויה שס אין ונכפר לגלית הוויה «ל סוי
אנהעלס השורש נסיד בכתר ידיד שש ׳תימס אנל  נידנו כהוגן הכל עגה והנה סהו

ך שסודענוך ואחר  עוד געמידך נכמר אהיה אשר אהיה ושש ידיד שס יחיוזס א
ס ג״ה ני■״. צסשירות שיש היחוס והוא מזה עסוק יוחל ענץ על  אצילותן קיי

;הזה הסרק נשלס והנה עצמו נסני שרק לי ולייחד

' ו׳■״ ׳ ״' כשעולה יעמש נו אשד הכלי נלוקוהכזכנימ ‘׳־״׳■ ׳■״'־י ׳•״" ״
 נלי הה ככונביס כי נכיבנים המוזיס כמו העליון נהיכל חכמה של נקשור נימוד
: סנ״ה ע": .יק״ל ליד־עספ אותס מיחד הוא לעולם כי נינה שהוא

עסהם מקושר הוא ותמיד נהששעחו
תא שאלוי וזהו  דכוקם ידי ועל ימחינדים סדונקים הם תמיד דיל אשחכח חניו

 בעת אשרוני כי נאשר׳ לאה שאמרה וזהו המשק נלי ל נד שמע לנינה יש תמיד
ה הייני לאה ליל ה דיל ננות אשיונ׳ כ׳ נאשר׳ ענינו ויהיה חן ליודעי כידוע נינ  נינ

 פסתכפס לה הנשסע נשפע הסמירות שאי נין עצמה לסשכחת וננתהללת סחאשיח
ח עי• ד שמרשנו והידיעה הזווג בסוד סלו נשפע אוחס ומקשר מי שמי הד, נסי

מה ידעת והגה ה' פרס ־ שהקדמנו נ  ונביאו השמירות שנאצלו יקודם שעסיס ז
ריצה העולמות וכל האצילות כל סמלא הוא נרוך הוף אין היה העולמות י

 עולמות נו לנמא הראי׳ ועקום האצילות נו להאציל הראוי הרוחצי מקום לותי
 א׳ש שעצמות נאושן הוא ביוך סיף אין ס;א הכל היה בעתיד עשיס יצירה נריאה

ה  העתידי( כלן למות הע כל ממלא היה מכלית יכלתי סיף הנלת׳ הסזק איר נ׳
י עינה שאת פנה ונכל צד וככל נזסלא היה כיה סוף אין כלס ולהניאות להאליל  ע

ם סוף אין היה תכלית נלחי מי סוף נלחי  אין בו ה יה שלא ונקווה חלק ואין ני
ף ף הרלת החזק נאורו מאיי נ״ה ס  אצילות שוס היה שלא נאיסן תכלית וצלת׳ ס
ל עולמות ולא ה א״ם כלם אנל ועשיס יצירה אה נ מתגלה אלהותו. היה ולא נ׳

ל״ל«



ו׳ ה׳ פרס ד.מוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצ'את סדר ששי שער
ק שפל צ̂לfrנ 6ל שפדיץ מש:׳ לזולת־  י

 הצפצים בשוד לזולתי אלהיתו :גלוי
 כדשילש:־ פשיה יצירה נריאה יוהשתלשלית

הקידפיס ונשערים אני״פ סוד נשער

ה ׳ נ ה

רוויש שיא ש:אצצ האצילית א״ב קיתיא יא■;

געלתים אצילויזן קידש הסשירות ,והיו
ה ■נכסו  משת יתרין התז הוא ותשו עשי היא כמציאות הששיס נמציאותו נ׳

ק סשיסות ש וצעלת וזך ד די מ תי ת' נו מ ! הג׳ה ע•: י
ש כלם אי ר ק ת נ ו ד ח ס א ס א׳ נלי ני
י ו נ ה איש אחדות כשש עוליש כלש אך ח׳ו וחציר ופרוד י  אל סעצין ולצייר . נ׳

 החצתיש האנן נזש והמשל צרות;׳ לצייר נששלנו נרד יסנשתי צשתי יזשל נניא סשנל
 שוס צדפת יעלה ש-א פמצו הנתזין נצצות לכמה האש ופתחלק האש תמצי ■שמוציאן

 ימחונריש נסרדיש חלקיש .או נישצות רצוי ההוא האנן בפצש ׳ שיה שכל נר ארם
 האנן פצש כי מהשפש צדפחו יעלה לא ודאי זה ההוא האנן עצש כתוך מאש

 והנדל תלוק ואין האנן עצמית היא שנו ונקודה נקודה ותלק חלק כל נעצפותו
 כל יין שנא:ן זו (נקירה שכאק נקודה.זו ונין שצאנן זי לחלק שנאין זו חלק בין

 כין ■צר אנחני כרסנו על ואעש״נ האנן עצמות הש שנו הנקידוח וכל סתלקם
 בכת הש נציצות שאלו מאנן ן נתז נציצות שחלקי נרווש רואים שאני ממה להודות

ה נאים רוח השמ מציאות ק כמי יצאי. וממנו ספנו ן נחז הש שהיי האנן  קידש ב׳
 רנוי לא ב?ש יושג שלא עד כיה איש מצחות כלס נ״.; א׳ם נעצמות תש אצילוחן
 נזציאות שה ס;יחריש הה אכל כלל בחנוח חלוק ולא נחצות פדיר ולא גסנוח

שוי הוא אציליחן כי אצילותן אחי שהש ממה ייתר נתר ס  שש־שני כמי הצמצוש נ
 דוס: רך א נשיד «שש־ להה נזייחם זה מצד אשר והצקידה הענול כשיד למעלה
הן סת.ליח שהנקודה עוסק ׳ מאלו אסד וכל נ ס ; פ״ ך שהה קו  עומק סג ל איי

 וינציל עלה סיד שהוא עשר תש ננללה הנקודה ועה שוף תוך ראה נו סחנלה
ת לעשר שירדו א' מיינו מנו  והנה הקודחיש כשיקיש ז״; קא,-ו יוהח ר' נדנרי כ

 ופש פדרניח לפשר שירדו ועלול עלה שיי שהוא משש* להש שנתייחס זה מצד
־ כל ה איש סאחרות כלש ז  אתה מועלית א*כ נחנלו ב׳ס ;א׳ס ומאסרית נאצלו ני

ה א׳ש נאחדות למפלה שמקורן לומר ה איש ונאחד־ת כי  שש ל״סש אששר אי ני
 יאש ולא פומק ולא ס: י ולא אורך לא ימנלא חלידי ולא ועלול עלה סדרנות י׳

 צאות נאמדות שוים כלה המקורוא כל מאיי נמקו־ן שש כי סיף ולא תיך ולא
ש אור ה אי א) נ״ כה״נ  איש צחצחות אול כלש כי עליונות צמצחות נמקורן שלה: א׳
 שיין עלה האנן עצמות האנן נמקויי נמקורן יחיש! צנן מה תנתוין כמו.שנצוצות ביה

ה א״ש נעצמות הספירות כן נסו אכן להקיא  ימשו נח תקירן יחס ענחנלי אחר נ׳
ה איה צסצחיח ה איש איר צסות נאסרות ן עיו כין נ׳ ס נאסרות כי נ׳ ה א׳  ני

ה ולא נמנוח או מרדנית לומר שייך אין קי  ולא עומק ולא רוסב ולא אירך ולא נ
אין ר*צ מ״ה יקרא לזה אהד וכ:ל כלל שש השנה אץ כי שוף ולא תוך ונא יאש

ירד נאי,<וחי ■נאצלות חי׳ א׳ע י ע להשינ לנך ימה להשיגהוזל קן ן יא סון*
ת אצליחן שקייה הנדולה סתדרגתו מדרנ הנ  ועתה נשיה שוה נמצמותו ביה איה הי

 מאציל סמירנת ייירו נאצליה שיקראו פי נאצ.יהז להרדנח ירדו שנאצלו אסר
תנ אורך נקידת נסנות ח'.וקי המקנליס נאצליש למדינת  וזה סיף הוך ראה רו

ת נו פ במלת ראוי אינו  ן1תצ'אות כי קושיא אינה זה ילהשליש. להשיג שמרח׳ ני
ק להש שיש המונסר מקי ס נ ה נא׳  נתקה יעמיד סמינחר מציאותו יעל לפולש נ׳
ת וננורסו ה איה כמדינ ת אז כחן נ׳ מירנ ה איש נ : נפדרנת עסה כחן ני ה אי  ני

שאוהו מני נר עפדליק הוא א:ל הראשי; ממציאיתו חיו ׳סשד ולא חי ישתנה לא
י גלתי.תכלית עד משש־ רני נד-ת מתני שידלקי הנה חאו־ו לעילש ישתנש לא נ

 מאורו מהפיע סוא אכל וננורחי נתקפו נאורו יעמיד הראשון הנר זה כל מש
 ויותר נעצמו זה ן כענ כצוס. אידו משלמות תשר ואיני מאילו לזילת־ ומשליש לזולתו

שהיה וכמי תיו נשחנה לא רן מק כס כי הסהירות נפנין שלפניני נניון הוא מזה
מקירן כס כן כמ השכישוס נתכלית ששיש שיש צחית פצמוח אצילותן קודש מקורן כס

 כמציאות■ הראשי! מציאית כי הפשיעות ננכלית השיש איש עצמות אצילית ארזי
ש צא הקדישה פס כי כליה סשו■ ואינו יעמוד מעמדו על המובחר  לעילה יחס;

ס היא הקדישה אנל שכינה זזה לא נשור ממדרגתה זזה ולא  סון> נלסי עד מת־נ
 ולא ישתנה ונא יעמוד הראעון עמדו על המוימר מציצית ושמיר תכלית נלת׳ עד

 שלמותו רצון שת:דנת אלא פניולתה סיו הניולה המדרגה ירדה שלא כאופן יאשר
 לחקוק ושנה סשר. אינו והוא להשליש השלש שנענע מה להשליש יהששיע האציל
פסדך כהכלך הסנין  גדול סכס שתמצא נצה המשל לשכל קרינ משל על מיד נ

 היסתה מתכמתי שהששיע וכתורה כתכסה כמוהו אין חנואו עד השמש ססצלח
 עד עולש מקצה מתשששת וחכמתו שתורתו עד סרנה חכמיש חלתידי והעמיד לוולחו

ישתנה לא המופלג החכש מנעת נודאי והנה סופי עד עילש סשוף עילס קצה
והכלימש מסכתתו סנסיש הוסיף אך כלוש סחשמתו חשד אינו ונם ןה כעניר

ס ששניאש בלזה  שהוא כמדינתו שאינש פי על ואף סכסיש שיקראו סכמיש למייג
 חכמיש נחרכו סקיס סכל סמנו עלוליש והס לשש עלה והוא כיותר סופלג מכש

ה ני שלסנט כנדון כעצתו צה כפנין סתכמתו. תש־ אינו והנא שלמות וקנלי נ חי  נ
ה ואים הקדושה  עלה שהיא לי צריכיש יכלש נעדרנחו שאינם יאע׳ש משי אינו בי

ש סא׳ש שלמות ו וקנ סת־נת הקדושה עכיז נאצל־ו והש מאלילם והוא להם  נ׳
ם הגדולה ומדרגה ה א׳  וסקדושה יעמוד המונתר כסציאוחו מקורן כת שהוא ני
 חיו ירידה הוא נפצעו הצפיעם שוד כי לשאול ואון נותורצס הקישיא ונצס משינת

ס נסווק יאיר סלא אורו סצמצס במה  עצסיחו נסיך מקום פנוי סוד שהוא צ׳
ם נפרקים נאריכנש כרסיישני עצתו אל ספצמי מי ד  אסר כי שאלה נה א צו קו
 כפי סשונו עמהם ולהשינ לזולתי אלהנמו גדולות לנלית כרי פילשוח לנרוא שרצה
ע ע ׳כפי לסשינ שפנפו הסוג סנ נ  שלמותו נאמת שזהו להשליש שפגעו השלם י

נ*ה אורו צמצום יל• על לא אס הננראיס ליחולשת אפשר ננלתי צה והיה ונדילסו

ע סיד נחפר ונפרש הקורסים נפדקיש כדפרשנו : אני׳ י  הוא הצסצוס כן אס נ
ה אלהיתו ונדולת לשלמותו לו תקין ה סלסותו ו חקינו הוא כיה •צמצומו ני  ט נ׳

 חהו וחקוני ושלמותו גדולתו וזזו לזילתו שיג ו לזילחו ישליש אורי צמצום ירי פל
ר הוא אסד נשפר שפרחנו כמאמר פיה אליהו שרמז  אנת וזיל אחד הוא ומשר עז

י ספירין עשר לון וקיינן תקינין עשי דאפקת היא לשפירוא שקרא בפירוש לך הי
ה אלהותו תקין שהש ספני תקינין שנארנו ואחי כהוגן הכל סיושג ונזה , נ׳
ז נפרק ה נאים נמקזדן נלוי שוס להש היה לא שהשכירות ז  שלפוצם פד נ׳

 המנהינץ שהשפייוח פחה נפרש יקראו איש אסדות אור צחצסות כנש העלמתן
ת :׳קצוות פהש הפילס אז צי תפ נ שהן כמלכות קצוות ו' נ ׳ ד׳ ו  לדן ששה הוויות ח

 נהוויס להתגלות יכונין היו שלא גצרוכה הקידש נשער כאדני כאשר לדתמיש וששה
 הנינה נשיר ולא החכמה בסוד ולא הכתר נשוד לא הפילם את להנהיג נגלית

רנז מנינה למסה אכל ד מ ח רנ נ פו' נסני פרק להש סד וני נתגלו ע ונזה פנ
: הסרק נשלם

ה£5 הורות י"כ שיד שהש קציוח ו׳ נלוי זה נפרק לנאר יצינני ששי ך
היה לא נזנינה ולמעלה רביעית נמדרנה מנינה למשה הן שנחפאיח ‘

 הפשוס רצון כשעלה לך הקדמנו שניר במה ידעת הנה .הנהנתן להתגלות נאפשר
 אל הנסישה נשיד הצמצוש בסוד והאציל היציא וגדולתו אלהותו לגלות נ".ה א׳ש

ג' הכלילה הנקודה שהיא ראשונה ספיר־ הפשיש מאורו הוויה  הנקראת קישריש נ
ס כארוכה כמנואר מצוחצח אור צס אור קדמון אור נסיד כתר  הקודמים נפלקי
תה ותה ודק זכותה וגודל אירה צחיח לעוצם הזאת והשזירה השער מזה קוינ  ו

תז ואניקיחה  עד אצילונזה אסר אפילו וכלל כלל נצלית היחה לא בסקירה ודנקו
מי ע ה ההשנה ותעלש שה האפ על להורות •ן א נקראת זה שנ ה ופיצש לחוזק נ  אוי
ה המשל הגדול, ר: נתוזק המאירה נחקופתש החמה נז  חוזק לשנת נצהייה או

 השמש נ:נל נחסיס להניס .יתנהה החשך היואה עין השמש תפוח אור עוצם
 האיר חוזק ילסנת הרצית כח לשת ח לשנת החא חענש השמפ אוי לתילשז איצו וז:

ש ינשו אש שזרי ושלמותו י ג ס כחי הפמש נלנל תפוח אח ה  נאופן הניפי־ן ניו
ה להניס הרואה עץ י:כל נסהרת־ השמש חחות תחראס ולא גסחק תאיר שלח  נ
ה להניס אשש־ אי השמש תפוס אוד חוזק שמצר ה־י  הוא מזה וייחר זה כענן נ

ח לשנת כי שלפנינו בנדון ח־ איר זק ח נ  שאץ עד ארו עקש נחוזק הסתגלה הנ
 וינהה ילאה הפנל כ׳.עין השנה שש שצץ מפני ציין נקרא להשינו ספייך הפנל
י איזה אי נקודה אי אות אי דמות ושוש צור שיה ני להשיג ויחשך נ  יהיה י

נ עליו לומר יצדק צא ין א דהיינו ז־ שש ואשיצו שיהיה מה ה המאציל אל נתוTנ י  נ
ר הפסיפק כאדם השנה קצח מורה אי־ן מלת כי ספני די י איזה שרואה נ נ  אנל ד
ר יודע איני רו י רואה אש נני נ  תסשיי מציאות שוש רואה איני אי סמשיי מציאות ד
א־ כאלו לו שנדמה רק ו ס שיראה לסניו ושואל י  או ממשי׳ דנר הוא אם הוא נ

ם כל עש והנה ממשיי מצאיח שיש שאץ'כאן איין סשינו ידזנרו נלוש אינו  ז
 נמצא לשאול ססיפק שהיה נמקצח השנחו נתעוררה מקוש מנל אין משיני שחנרו
 המאציל אל ולה למ הפינה הכתר נחינת נערך זה ומפני השנה קצת סירה אין קמלת

ה שר הראשונות נחנוח שהש ני  יעצם שש שירש כשיד המחיחזיס אמין אין איק ג
 השנה של וספק הרגש שום ילא כלל השנה אין כי איין אשילו עליו לומר יצדק ^א

 היא נחינה שאותה להאציל הנאצליש אל הפינה התחתונה ננחינתו אין שנקרא אלא
ס ;נאר כאשר העלייניח סנתיניחו יותר בקצת מהנלז ע׳  נכתר נתינות ו' שנמצאים נ

 נעלם כך כל כתי■ שאלצוח זה ומצד איין כתר נקרא שננתר תחתונה נחנה ומצד
: ההוויוח יבולים היו לא ה נ נשיד שנחשארח קנוות ' ה ; '  לדץ ששה הוויות י

 ביה חכמתו :נזרה ייד כחד ידי על להחנלויז העול: את הסנהיג־ש לרחמיש ושפה
 דיל תנזצא מצץ והסכמה הכחיג שאמד וזהו חכמה והיינו שני אצילות להאציל
 אץ שנקרא הכתר נערך והחכמה חכמה וחחאצל תמצא איין הנקדא עליון «כתר
 יש נמלת המיצה ואין יש היא תקרא
ר, עד גמורה השגה ישוח נש למיינ הני

מל מירה יש שמלת נמחשנחך שתדמה
: המומות נתצנלו מין הנלך תחנליל יחל אינו כה שתשינין נחכתה מונזצשח השנה  ז

f, :5 p,, יתנאר זה כל כי נחנלוח; סדרן זצין מזה

״ ההיו שזין אורה לגודל ' י ת“י ״ י ^ ה ^ ^ ^ ה
לגודל ידה מל הנהנתן להתננות יכולין
 כך כל שאינה המוחלס מאין אפיסה ערך עמנה לשלול כדי יש נקראת ואמנם <>רת
תד ונין נינה הנדל וליחן כתר כמי מהשגה נסלס ם עצמות־ נערך נצמח אכל הנ  נ

ה  ואדוקה קרינה היא שניה סדרנה היותה יעה עדיין סיא כי כלל השגה אין נ
ה העליון לסקור  מחשנש שתקיא עד השנה נש אן אורה ודקות צמת ולגודל נ׳
טדר משוששת המחשיה כי ממש כה ן שא דנר שהוא  ואל שיויש אל להמציא נ־
ה על גש ק וע; הקנץ  נאסרנו תשעה ואל להתגלות. הקצוות יכולין היו לא יו

 איגו זה כלל ידה על להתאצל יכוציש שאייה מזז לשני! להתגלות ינולץ שאינש
י שהיי אמת נ תי נכח כלש אצלוח היו כ  כלס (אצלו ומנתר הנקידה נכח כ

 מה כל וכולל מקיף כתר ט בחכמה
ס וכס בכלש ונחו מענו שלמשה ל ה נו י גי ה

שלמשה סה כל ומקשת כולנת חכמה וכן
כחר נכת ני אחינו אין עתת שנלן■ תנלנל ואל שהרי נש כלש וכת נכלם וכמת ממנה
ר מפשר כושלים כלש א כהרי כלס היו מכחס נ־.מ וכן כל: כיו אתר כששר כינו

״־־ז אנל א״י ״יא י־שר ״י היא
חיו כסות כי סוא רו דיןונז  נפרקיס־נאי: נמני: נלי לוהימנ ו־יתנאני שהם ה

נ שכן הננין ימי ששח הקצוות כג׳ה עיכ ניעיה הודוא י'
קציוה ו׳ מיי העולם את העגהיניס
ת '1 נכללן שהם שנעלכות מ במג שטו סיוודעיס ופרקים בשערים כסטאי ספי

ככתר



ו פרל) ויסוד הצמצום בסוד המצוות אצילות סדר ששי שער
ת אומן החכמה ונכח הנתר סו ח ל;את |’ל0י היו לא הדץ נ י10ל הסזעל )ל1 מי ^ 

אר שס  סהדץ מה הדין שורה דה״גי חסד פסולס או דין סעולא נחכמה או נ:
 נכחר שס כ• משני גסשוך •שנאי נאשר מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לחח טחן

 רחמיס סשסוח רק אינו ששם הוא כרוך סמאלל אל ניס קיו הס שדיין ובחכמה
ק כלל ן ד סרכיח בלי גמורים ה והדר והוד ששוןושטחס י חוו  היו ולא כמקומו ו

 ׳חנאר כאשר ורחמים ודין מחהד וטורכנח משורנח א שה שם ששולחן לששיל •נולים
 שלא שאמרנו הוא !היינו כאלה נשפולוח שם להחנלוח ׳כילים שאינם פש;י נסמוך

י נאמח כ׳ שם להחנלוח יוכלו נ ק חכמה נכח וכן כחי נכח נאצנו כ  יוכלו שלא י
 נום המשל נשמי משל לך נמשיל היסנ כענין ולהנין כדסרשנו. ששולהן שם לגלות

ק דין הנהנת שם אין נהיכלו ודם נשר סלך טי כצו ונהיכלו ושמחה ששון י כנוד אי
וצום ואנל שק נלמש המלך נחצר אשילו לנא דרך אין כי נמלכוחו המלך לשמח

חדי המלך נהיכל שכן סכל ונכי ח פנימי ונ טשנצות טלכוח נלנושי רק ממלך ניחן גנ
3t t הדי הוד לנושי רוצם המלך כ׳ שיניו יחז׳ ניושיו ומלך כמלך את לשמח כדי ו

אוי כי מונים וחיים ושונחה בששון  כדי הנהגה שלצירך אמנם אך חיים םמלך שני רצון נ
 הוצרך חברו את והורג וחוסם נוזל אחד כל יהיה שלא המדינה וישונ קנון ס שחחקי
 כשורה שיחנהני כמם והמדיה נישים וסס והסכיס הנונשיס ושומריה שושמים לדייניס

 והשימריס והשוממים שהדיינים הגם והנה .ודינם חקם נמוסם לשי וכהלכה וכדת,
ק  יחוקיס הס אגל שנימי בהיכלו אינם זה כל שם המלך פשי ממונים כילם כלס ו

 זה כל מה ארן יעמיד בממסס המלך כי המלך טי׳ נטשם שהכל הנם מהיכלו קצח
 למאציל הנאצלים קורנח מצד כי שלשנינו כנדון הוא זה כשנין פנימי. להיכל חין סם
ה  שילים הדין כחום והיו לההנלות הדין כחוח ׳כילין כיו לא פשסוחן נסיד ב׳

 שני נאור כי השולחם ם שרא היו ולא שועלים היו לא אנל חכמה שהיא בסחשנה
ה ונהחאצל קצת להתרסק והוצרכו רחמים וששימוח ח״ם סלך נ מדי ח נ עי ני  לנזסה י

 והרכנת חשרונוח נלי נמוריס רחמים הוא המשימות ענין כי הוא הענין והוד מנינה
 חכליח נמל בלחי סס הגמורים והיחמים מזה ממש למטלה שרמזנו כמו כלל דין

שמי כמכואר הגשמי ה/יולס ונמרש להנהנם הצריכץ והעונמוח ננוליי »נלחי  סוד נ
 שוד הנהנת צריכין הרכגחן שמצד ננול נטלי תכלית נעלי מייכסים הס אני״ע
 מצד הנז שיד יחנאר וכאשר הנז' נששר כמנואר הרכנחן למי מעשיהם לסגגיל

 ממשימות החנמנה לקנל יכינ איני י’יג;ול חכליס בעל טורכנ הגשמי שהפולם
 ס רחמ מורכנים רחמים רק ננול ינצח׳ הכציח נטלי בלחי שהם הנמוריס הרחמיש
ס רנג שהוא נחו נטליי  אלא הגשמי נשולם הרחשים שלמות אין זה מש;׳ אשר סו

כ ג דין א' עוי טוינ רחמים א"כ אלא דין שלימות ן א וכן המגגילו נ■ וחירכנ מ  מ
כנ פוי מיון כלה דין הוא הרץ כ׳ המנכילו בו י  שד חמלה נצי נמרצה נגזילה ו

ג הרמסיס וכן גנול נלת׳ מד חכליח בלתי  חכליח נלח׳ מד נמוריס רחמים נ׳
 נלא חשד שליסוח אין כן טל אשר חכלית בלמי ננד חפד כן נס חשד וכן נמל «נלחי

 נשער שבארנו כמי דין בלא רחמים ולא רחמים בלא דין ולא חסד נצא ן ד ולא דין
ס׳ מנחם ר׳ בדברי נאלוכה אני״ע ם,׳ד קנ  העולם שחולרך נענין משם יעויין סי
ר גדולה שסודים לג׳ ט  מל שהרחמים באיש! רחמים דין חטד שהם חסאלת ה נ

 ולערנם שעולתס להנביל ניניהם ויכייש והדין החשד ן נ סשרס יעשה מפאיח
ל יחד הפכים שני ורננו וכש יחד ולהרכינם  כלתי חסדים מהם חסד פעילח נ׳

 יחמשקו נזה זה ם השכ שהם תכלית נעלי נלחי דינין שהם ננורה וסעולח פכליח
 הבלחי הדין יגניל החשי כי נניליי שעולה משניהם אמצעית שעולה ויהיה שניהם

 רחמים חשארח נקרא כן טל אשר חכליח נעל הבלחי החסד יגניל והדין חכליח בטל
 יוכל ומרכינם שהואממזנם חפאיחסצד מע״׳ לשולם לחשנייח סדה נאמת זה כי

 ונלח• ננול מהנלחי לק:ל העולם יוכל לא זה לולא כי ידם מל להתנהג הטנצם
נ העולם והיה חכליח י  נו' הפתפאל תשארח ג*כ נקרא כן ועל משם ׳עוין כרגע ח
 חשצו לכל ולערכם ולהרכינס להכריע נידו המשסס ושאזני ש:ם כ׳ משממ קצווח

 הדינין כחית וננורה חסד עם הסשמה ומאזני שלם לו אשר שחשארח ולהיות והליוחו
ח מנינה למסה מקימן טל שנאצלו קודם הקצוות ראשי  נכח אלו הדינץ היוכחו

ם המשימות בסוד כמנסה חסי ס י מויי  יכ'לץ^כחית היו לא כן משני כדפרשנו נ
חן לסבת מו־תן שש לעוצם להחגלוח הדירן ה למאציל קיינ  הייןימולים נחות יהיו נ׳

ר כ׳ נסעילחן מחנליש היו ולא שועלים היו לא אנל מכסה ששיא נשמשנם  נאי
 מלכו אשר המנכים נאלה נססיק שרמז השוד יזהו הרחמים ופשיפוש חיים מנך פני

 וימת מהם ואחד אחד נכל שם ונאמר ישראל לגני פלך מלך לשני אדום באון
 להשפיטנו נא סחורה וכי ושיד הוי דהוי ומאי נזה החורה הולישנו סם לדעת שיש

 ויסת וימלוך מהם ואחל אחד בכל שאמר נזה חועלח ומאי ומיסחן אדום מלכי
 שנשרשח נדורוח שהזכיר כרי מ׳ שנים כמה מלך שנים כסה נזכר ולא וימת וימליך

 קודם ישראלית אומה שהיתה קידם היו מלכים וכמת כמה שהרי ושוד נראמיח
 לי ס׳ יוצא המקרא ואין אעת ששסימו הנם אלא לאומה ישראלית אומה שנה״חסה

 הלינין לנחות כנוי היא המלכיס כי גלול רמז התורה לנו למזה פסימי
י אדום בארן שאסר וזהו רה סנסשירח הלינין לכמוח כנוי היא אלום נ  גנו

 לתני נמחשנה עלו לומד רצה ששלכו אדום שציוסו אוד׳ם נוון ננולה שנהשיית
 כי קודם מלכי הלין וכחוח לרממיס כנוי היא ישראל כי ישראל לכני מלך מליך

ה  דין עושים אין אס כי הדין נסדח הוא וההנהגה להנהיגו נדי השולה נרא הקנ׳
 הכתוב וכמאמר המששט יושר היא ההנהגה ני הנהנה זש אין רשעה טוש׳ באנשי

 הדין נמלח צהנשגו העולם שברא הלין פדח הוא יאלהים אלהיס ברא בראשית
 בחכמה ולא נכתר לא דין שעולח ששולחן לסשול הלין כחוח יכולים היו לא אנל
 כאשר רחמים ופשישוח חיים מלך שני נאור כ׳ הלין כחית שם להפנלוח שלא

ה נמאציל וקויבחן ששפור.ן נשוד ני בארנו  נאמר ולזה שס לפעיל יכולים היו לא נ׳
 אנוח שששוסו הנס וימלוך ויפת וימלוך וימס פהם אחד נכל הדינין כחיח אצל שס

נ נזכר ולא הוי דהוי ומאי גזה ההורס כודיענו המלח מאי שכ׳ז ומלכו שמחו '  ג
אפר גאלו ויפח וימלוך וימח וימציו אסר רק מיו שרם וכמה מלכו שנים כפה

 למלוך בסחשנה ששלו מכך כי הזת הסוד לנו להודות אלא מחו שמלכו שתכף
 וסתו נחנמלו פעולתו ולהתגלות שמו המנשיג כסלך השלש את מלידס ולהנהיג

 לבטול כעי היא המיתה כי ומעולחן והנהנתן מלכותן שם להתגלות •כולץ תיו ולא
 לא ו כא נזת׳ כאלו סעולתם שם להראית ה־ינין כאות יכילין היו שלא ססולתם

 למס לשזול ך שי ואין כדשישנו הרחמיש במשימות סיו החכמת נכת כ• נמצאים סיו
ת ויתגלו ן דיג שישעלו נזשום אי נאצלו נאפת ולטש הדינין שתות קדמו נאסח חו  נ
ה כי שאצה אינה זש דין ישעלו ולא ׳תאצלו לא דיגין  לפראות כדי טולסו נרא הקנ׳

 שיצאו הסויככיס הס הם זולתו ושנין הקודמיס נשערים כמבואר לזולתי גדולתו
 אתדות מגדר ננדלים הס שכזה סשרכנה וקכלו הרוחנית אחדות פשימית סכלל

אי זולתו נקראים זש שנענור של אלסוח ס ומצד הקודמים בשערים כפנו כנ סי  ה
 חאות להם יש זה משנ■ לסנעי חשק לו יש מגט כל רבים מסנעים פנת־כני שנהם
 המנץ לזש ותאום חשק לו יש שצשעמיס פד סמנו ששורכג ם המנע כממשי רנות

 המורכב שהוא האדם וסין מבניו לעי הכל הענין לזש ותאוה חשק לו יש ופעמים
 P סמני בהרכנשו נמצאים המכעיס וכל המכעיס סכל מורכנ שהוא עד האחרון

 זו נשכירם ותאום חשק לו יש שלמעמיס עד דנית ימחשנוח סוש וסו תאית לו יש
 תל אשר סנפיי ״פא התנכרות לשי הכל זי בשכירה ושאיה חשק לו ־ם ילשעמים

ע הפישה להעניש להנהגה ן צריכ כן שי יל״גי־יגי מפזיי לסי י  אין ואם יעםאע ניי
 שורת מצד היא ההנהגה עקר כן אם הנהנה כאן אין שילה בעושי ודין מששס

 שהם לזולתו אצהוחו לנלות כדי הים לם ע בריאת ושקי הדינין כתות שהם הדין
 שהם הנהנה בלח' אפשי א' והמורכבים נדשרשנו זיצתו שנקראו המורכניש הם

 נאצלו ק ועל להחאלל במחשבה לעלית הלינין כתות קדמו ק על כדשרשנו הדינין כתות
ם ם עתיק והדנרים כ־אירשנו צהנסנה הכרחי שהוא הדין שורת שיששצו כדי  מ

' אלו כי ובהיות לעניננו ר נחז והנה ימצאנו. מי שמוק עמוק טפוקיס  סדרנות נ
 יכולין הדינין כתות היו ולא למקור עוד קרובים הדינן כתות שנהן וחכמה לתר

ד עשישוסן לעוצם כלל להתגלות ו :  תנסחו נזרה הוא למאצילנרוך קורנתן סשימוח נ
 מאין והחכמה הכ־,ונ רמז זה ועל בינה שהיא ש׳ישי אצילות עוד להאציל יהנרך
 כלשישנו אן הנקרא מכתר נאצלה תכסה לומר רוצה נינה מקום ואיזה תמצא

 אלף הנקרא כתר הוא א׳י מן אלף דהיינו אי״זה סמלת א״י אותיות ר׳ל ואי׳זה
 סשם ראהון אות י' הנקראת חכמה הייני א*׳ סן י׳ .והטלה מכוסה מלשון שלא
 נאצלס אלו פיחות פני ע׳י ני בנה נאצלה משם צומי רוצה נגה מקים ז־ •דול
ה שניהם הס וחכפה וכתר נינה סגי,  ואמר בינה למוח שקדמו סלרנות ר"לש.י סקו

אי כשיאמר הוא די בודאי ני גינת סקיס זה  ואיזת כילה זה אותיות כי נינה מקום ו
 ו׳ שהן הדין שורת שורש נשתרש בנינה כ׳ לנו לרסוז’שיוצה א־-א לגמל' שיוחל הוא

 י׳ב שורש נתגלה בנינה כי הוויות ׳*נ סוד נשער ששרשגו הוויות ׳*נ בסיד קצוות
 כמנץ צרופים ׳*נ שעולה אהיה אשר אהיה בסיד בניצה שסוא אהיס בסוד הוויות

ה ב סול חנאר’ כאשר ׳*נ פעולה ז׳ ה3 אסיה צרוש׳ י׳  סדרגם שהיא ומעני פ'
הר שלישית חקהיו חי  סשוסים ליזמים גמורים דחמים היא .שגם הגם מהמקור ונ

 אלקים בנקודת ילוד ג*כ נקראת זה וממר הדין שורת שורש שם נתגלה עכ׳ז
 מעולם היא ני ששוסיס רמשים גמולים לסמים ג"כ בעצמה היא כי להורות
כ והיא כאחת חשוניס ראשונות ושלשה נינה מכמה כתר שכוא הנעלם  תקרא יווח נ'

 פם אכל רחמים של מורה פר.וא ׳דוד תקרא זה נעבור אשר השלמה שם על
 בנקודת ׳דוד נקראת הדין שתעורר שמצדה לדין שורש שהיא להיות זה כל

 רחמים כלה נעצמותת אנל אלקים שנקרא הלין סחעירר שמציה להורות אלקיס
 בנין אלהיס דאקיי ידיד חנינא וזיל מזוהר לזה וראיה ס. סשימ רחמים נמוליס
 בשלוש הורס אלק־ם ונקוד רסמי כתיב מינה מתערין דדינין ובגין רחלי גהר רההות

הי הנקראת בינת סעייוח כ׳  אלקיס בנקודת ילוד נקראת שרציפין דו נשפר כמבואר נ
 סמנה סתעולר ן שהי ופצל ילוד נקראת רתמים בעצמותה שהיא מעני והסעם
 מצד הלין להחעירר נאששדוח הוא איך זם ולהנינך אלקיס ננקידת מנוקד

 רב♦ הניאו נאה מש; לך נביא הנה לדין שולש תהיה שהיא עד נסורים רתמים
ו להתשמי לראשי השמדה הוא ביה קדישין אלקין רוח ד׳ קדישא נוצינא ושולי  נ
רננא מרנא כבוד  והמשל רסונים שרדס הקדיש נסער ע״ם קיידיוורו משה לני ו
 כשטלא מצד אך מפן ולא אש לא נמצא לא ען של שנעצסיחו סען כנה זה הוא
 פסה יותר האש כח וסדנכר עשן ומוציא ו־ו.ק לנגדו מתעורר הוס לו סמוך אש

 כשיחעוירוכחות אך נמוריס רחמים רק כלל דין אץ בעצמותה ניצה כן נסי שהיה
 אז היצה׳ר האוח נחומס לסמה שנתחמסו אש ממימוש נמשן לנגדם הגבורה

 להורות אוקיה ננקילח ילוד נקראת לזה מ״ו וששן ואש דין להשפיע נינה פהעוררח
 דין ששרושו אלקים ננקילת נקראת אמ:ס אך עצמת מצד גמורים רתמים שהיא

 ונדי שסרשגו כסו הי.עוילותש מצד כתם הדינין כתות נוטלים משם כי להורות
 סשוסים שהם המים בזה המשל נאה יותר משל עוד לך נמשיל היסב המנין להבינך

ח משופים מים אלו חתן ואם לנר משום וכלל כלל ריח להם ואין ו שיש נסני  נ
ח  קנמון ריח נו שיש בחנית סשימה ואה אוהלים ריח מיס אלו יריחו אוהלים יי

 יין ריס המים יריחו יין נו שהיה בחנית חשיסס ואס קנסון ריח סיס אלו יריחו
 שיוכל בהן כח שים אין לתוכן סיס נתינת בלי נעצסס מניות ג' אלו נאמת הנה

ה תועלת שה כי מהן ליהנות  ממנו ליהנות יכול אינו אס ריח לו יש שהמניות נז
ח יתנו סיס אלו אז סשופים. מים נהם כשתחן אנל  לפעול כת להם שיהיו בחביות נ

 ששיסים מהסים כת סקנליס הם ואז המים ונאמצעום הסיס נמוך הרוחני' שפולחן
ען ץ המיס הם כתם שעיקר נמצא מריחם יהנה אלו עשומיס מים ידי שעל נאי ענ  נ

 משוטים טיס ס ששיט רחמים עצמה מצל הנינה כי שלפנינו בנדון 6ס נמצמו זה
 שתשמיע התעוררה חסד שסשיית מצד רפד נכסירת הששוסים מימיה ונשחשמיע

 לחוכס הסשומים מיסיס נהשששת לחסד כת טתצת היא העשלמיס מימים בה
ח הסשימיס מייים כשתששיע יכן חסד לשעול שיי  שיחטי מצי תפארת רתס׳ נס

ס שתשפיע התפוררה תשארח סעארת לרתמי כת טתנת סיא הששימיס מימיה נ
נהשספס



ו■ פרל) המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצ'לות סוד ששי שער
ח ט פ הנ חפי: לסעול (חונה רסנוטיה סימיה נ ק ל :1ה גיסי-ז כ:ר,שש'ע ז ס5  כ'
ה גפשיית וו נ ה נדינין שנסיח רצל נהיד ג סנ ויז שננ פו ח ה שחשניע ה  B’B'D נ

טם נו;וש סצל כפ:ופ■:  נפששפש שנניולה רדיגין צנהוח כח טחנת היש ההההי
ה ה השפיט פינז־ה חג וזהו זי;ין לנטונ ;חונ כ ח הזוהר נ  דנין ן חפר ס דני;פ מכסי
רי הלין יצלה פל׳ל  לש נל6 נדפיישנו נהם פרז ש:וח;ח (לין שורש 6שהי מחפי

 מספרא הזיהרצומר פדיןלין מה1 סיס. פש מיס הס מימיה כ• דין נעצה נה שיהיה
ס א;מצי ק1 ליצין נלין לנינה דנמרא חמר ולא די.ין י,פרי;0 לנינה  הארפצו ק נ

 חסד שספירת מצל חשל נספי־רת הפשיסיס מינזיה נשניצהחשפיפ (וסר נלנריצו
ה ש־.שפיפ כי.פיררה צז גהשפעת סארפצי וכן הפשוםיס מימית נ  ופן לתפארת ני
ה נהשכעח ה לנר נינ  וננורה תפארת נדולה נל ני.הניוורוהן נל,י.השם:ו־ וחלינו י

 כשנינס צוסר לשוננו קצרני ולא פילה ולקלוקיס הזה האריכות כל לני ליה
ק חכל מימי הוי נתסד הפליפיס פיה י. השפיה  הפשוסיס מיחיה ככתששיפ ו

'■ י תכירי. נרחי  נלינין נלינין הפשיסיס מיתיס וכשחשכיפ תפא-רח לחמי מ׳ 0 ס
 הנה נהתפוירוהן ההשפפה ר,ציית נצי ננורה של לינין מימיס הוי גנורה כל ־

הנינן א וז'צ הר חז שכחנ ר.ה שתדפ צליך זה נ ד נ פו  פונדא אתער דצחחא נ
ר חחחחוניס רפשה כני כילו: לצכילא פי ח ה לפי י.כל פליוניס מעשה כננלו מ  מפי

ש אס טור סיג אס נניפה אלש נני ת י  פעמו וכלפירשנו לכיניס הפציס נמים י
 מלכות אז למסה חסידות מפשה כשפישיה כן ומפני פרצופיס דו נשכר ונ-יולןי

ה כל יסידיה נרפשה לי.ק;־פ־; ט  כדי שנה קצוות ו׳ גסוד שנה רפד כני י
ל רר לההס ט ד נעלה שנתפאלמ החסד פני קנ.ין1( מי נ ט  להשפיע שנו קצוות ו' נ

ה ר1מ- תפלה של חסד מפלה של סהחסד נ ה הנפלם שרשו י ס ננינ  קצוות '1 ד נ
ה׳ נכלשן 0כנפלר.י ס  להשכיע פת לה ויתן נה משפיע שנינה פדי בילה פשיסות ני

ה ס  מתקלסת מלפוח אז למסה פשמרחמן ופן לתדמוניה השפיע ומלפוח ח למנפ ני
 נסוד ר להתפיל כדי שנה קצוות י' נסוד שנה רחמה כני ספה :צ רחסויה נמעשה

ה י.פצרת רחמי כלי עקנין סי ענ ה להשפיע נ  נהלה ותפארת מעלה רחמי נ
ה הצפנה שרשי מפורר ו' נני; ל סו  נילה פשיפיח נרמס׳ נשרשן הנפלמים קצוות נ

די ע שנינה נ  ומלפית מעלה רירו׳ למלכות ליפה להשפיפ פח צו ויי.ן נו הכני
ו ואה לחחחיניס חשניע '  לסלנוח ואין למכה ורתסנים פ וחסיד צדיקים אין ו
כ כ ו :  שנגרו ההחאוניס עיגוח לסנת ח׳ו פניה וחסחרת נזחניישה שהא עד היו ק

 הללו וציעקיס דין וחינפין כקפרנין והקציכוח מסד,יי הסקר יא..נ׳ נ־-ינין ק׳ו שה
 שונה׳ הצלו עריוח ינלי והללי עניית מגלי הללו פע׳ז והלנו זרה ענודה עונד■

ה שיפכי;ימיה והללו יה דד. ה איגנרין הדיצין כסות אז מאלו אלו נשתנו י ר  ננני
ה הנעלס שישן נהתעוול ת״ו ד ננינ סו  פשעות :רחמי נשדשן הנעלמיס קל.וות ו' נ

די נינת ז מת ונזה תיו למסת דילין להשפיע כת להם ו.-.ן ו נה תששיע שנילה נ  מה י
ח נינה השכעח לחלוח נצשוננו ך להמר שדקדקצו תעוייו ה  כל כי התפילוח נ

 חחחוליס ותעשה החפוררופ ע*׳ נאים הם למסה יעלס מ סנאים ההשפעות
ה פמנואר נ ו לי : נ פ7 סיד ל נ  מחערין הזוהר שאמר מה ק נס ן מחיל ונזה ׳

 ומה כדנרשנו המעוררות ידי על רק נאיס שאנס מרצי י,ין7 ן נא אמר ׳לא ן דיל
 נאיס ורחמי: מסדיס נם שהיי מנינה מחטריין דינין דוקא לומר הזוהר שדקדק

 מתערין ודינין ורחד.יפ חסדים דנינה מספרא לומר לו והיה נדנרשנו החעורסח ע'
ה מכני א מיניה ליסוק דצא שדקדקנו ממה יותר דקדק א1נ : והוא חיו חוינ  ז

 נקראת שהיא מצד אתת הששעס דהיינו הנינה נסול השפפית מיני נ' שיש ידוע כי
 זה מצד אשר מנסנה ונחגלו שיצאו קצוות נו׳ רש ש שהיח רצד ענאה אמא
 נל' אפילו נאילן המשפס האילן וכשולש בניה מת הל״ינת כמס נקצווח היא

ק ■א השפעה שאחה סתעורדות ס  הפסק נצי וחדר שתמיד באופן לעולס מ;י;ה ׳נ
 נכיכיל וקיומן וחיותן נשליפותן עצמן הקצוות צורך שהיא מה ות לקל לשפעת סיא

סק בלי חסד לעולס משפעת רהד עלפפירח באופן  וכן תה עצמ לצורך שהוא מה הנ
שנפתלעולס חנארח לרחתי  וכן תפארת נעצמות צורך שהוא מה הפסק בלי רסמיס י

 זסכיאתה סצנון נסוד :זהש פושר הפסק בני לפולס סשכעת שיגנילה הסשמת לדין
סשפעות אנה כל אשר נבירה עצמות ^^ןיך שהוא פה נשיה ו אצקיס הסשמת "!1

’ בלי הס פלמן הקליות לצורך שהן
ה והדד ה!ד ת.־.יד אבל כנל התעולנות ׳ נ ה

כשורש נסקומן והדיה !שמחה וששון
;׳ באינן המשפיע האילן נ ,׳:■־.נ־ של: יש קי הפסק נ  כנזנואר ננניד׳ה דין :

ק,,ך כ”הג ע": . נ;נדכ ,,

ובלי סופו עד מראשו ט לסשניע
 סעד! יוצא ונסר הפשוק רורז ההשנפה זאת פל אשר הפסק ובלי התפוררות

 דו בשער כמבואר בילה היינו נפר תפמס היינו פדן ופירוש הנן אח להסקגגד
ת שהס הקצוות היינו גן וגימיקי סממו 0 פרצוס  ור׳ל שנגן שות הקד הנסעו

 רבים מיס הרנה שפע צו שיש כנהר הששכתה שס כל נהר שנקראת נינה
 ודקדק ות הקצ שה• נגן ולהשפיע להשקות עדן הנקראת מסכמה יוצא שכס אותה

ר לשון יצא אמי ולא וגינוני הוה לשון יוצא לוסר הפסוק לה;יוח אלא ענ  לנו '
 להשקות הפסק בלי חכמה מעדן יוצא הוא ותמיד לפונס יפסק לא שפע אוחי כי

 השפעה סין והיינו ונינונ׳ ה־ה שהוא צא’ לשון תהי הקצוות נסיכית שהס כנן
 שפע יחרץ נמשכעח פה פות נינה שנכוד שניה והשפעה הנינה שנסור אתת

לחח נהנהגת לספירות שפפה שאותה החתתוגיס הפי אס לח י  ידי על חס כי נ
 מססרא אמר אלו פן ייננ■ פדפידשנו החמהיניס ומעשה ההתרוניס החמירןות

ה רסדיס נותפרין דגינס ס היס ן ודינ ויסעי ק  נס פ׳ ולתשו: נסעוח ח׳ו פ
 נאים אינם עלסן הקצוות לצייך שהן יונים הס המשיותין ודינין והרתעיס סאסזיס

ה ידי סל רק חפוייו  יש אם לנרקיס רק ה׳י באים שאינם באופן התחחורס ה
ר  ת׳ו הוא וזה תיו שפע צהס אין התפוררות אין ואס ששע להם יש ח כתפוו

פני ח׳ו חתת־ח שאול סד ומות אבדון וקיצי; ח מינ א י ואסר דקדק זו תוינ
טו

 מדת הוא דינין סתס כי לספות מקום אין דנפאן דינין רחכיין דנינה מסכרא
ש״ך אי; הדין וזה סרחתינים ססשה לסי שהיא רנסה סיש׳ צהסניש גהיא הדין

ובסוד ואנשים אלקיס י.משמח ה״ן בסוד המשרח הדין הוא למטלה כי תיו ליסלה
 וששון שמחס1 והדר והוד ירחה זהב סצסין נם!ד נסליו אח הרשמת הסושר

 ופקסוק נדווד כלי כהיגן הכל סלה'בידינו ונזה הפסק ב;׳ ותדיר המיז במקומה
 בהשפעתו העול: את סמנהינין בכלל קצוות הו' כ׳ למפלה שפרשנו מה ולפי

 נבול נעלי הם התסחיניס העולמות שהס שהמורכביס ספני ן הד נורת נקראו
 ספני אשר תכלית ובלחי נבול מבלתי ההנהגה לקבל ׳פיליה ואינם הפלית ונעלי

ה ערוב ידי סל והשספחן סעולחן להנבינ הקצוות צייכין זה ב הינ  דין להסיל י
סד בחסד ס בדין וי סי ת  לפי נותן הדין ששירת מס לפי הפל נדתמיס ודין נדיו י
 שנימוח ולא דין נלא חסד פעולת השפעת שלימות שאין' עד מתחתונים ממשה

 פדנרשנו לין נלא רחמים פעולת השפסח שלימות וצא חסד נצא ן ד כעונת הספפח
ח לרעלה פו איי  שיהיו הן הפעולות יכל ההשפעות כל זה מצד אשר משם ׳עוין נ

ס’המ.ויכג לעילמות למשה סלנועלס הנא־ס דין שיסיו כן רחמים שיהיו הן חסד
פד;ישרו נכלל הקצווח שהם ן הד שורת פי סל נאים הס כנס גניל נפלי 3שה

פ זה ניצי אשר ק מה שפיל אחא יקראו דיגין כ: קי ד  דנינה מכסרא הז!הר :
ת ידי על באיה הם מלמעלה הבאים ההשפעות פל פי ייני( נזתעדין  החפוייי

ס נס א והמחתוניס החחחונים טלי  על אס פי דין הן רחמים הן חסד ה; לקבל ׳
י׳  הקצוות שהן היין ושורה פדנרננו ההשפעה המגביל הדין שולח שהוא הקצוות י
 א.לה נםוד נחנמה ולא נשהר לא יהשפעחן פעולתן להחנלוח נילין’ היו לא

 ההגלוח לנשיול כג!׳ א1שה כדפרשנו ונו' וימס ;יך0י1 ונז' ר.לכו אשר המלניס
 סיו ונשר:ן אלהיה בנקוד ידיד בסוד שישי נתגלה שננינה סי והשנעחן פעולתן
חמי בפשיעות נעלסיס ; הנסיעה האילן נסירש נינת י אי  בארן נעלם ססוא נ

 באינן נתגלו ואצני ני וממיך סשורש נצי משושן וסידניציאהן הכף זה מצד ה;ס
 פירושו ויהיה ואצלי נו וסמוך השורש בצד משרשו ביציאתו ומיד תכף שמרנלה
ת מסשרא  מאפיין סכלשן ניציאסן !',רף ואצלה וסמוך מצדה ר׳ל דיגין מהערין יניג

ל מרמרין אד,רו וענין נדפרשגו הדין שורש שהן הקצות שהן דינין  מחנצין י׳
 בפעולתן נחנלו שהקלווח באופן נדסישגו התחד.וגיס המעוררות מצד פעולחן מדינין

ה נלד ה למסה טית רב נמררינה פרשן ואלל ס״יך נינ ג מך מנ  כאילן נאצלה (ה ס
ן שרנוהנעועה ואצל סליך קמהנלה אנ  להיות שפרשנו מת מכללות לגו יצא הנה נ

סגין היו לא קצוות הו' כ׳ מה ונא נכהר נא ננעולחן להר.ננוח ׳  נתור נחנ
 ומשורש השורש נסיד נתגלו שנגינה עד שפר:ע נמו וימת ך וימל וימת וימלוך

ה בשישי :עלס הוא וגידולו למחותו דס1שק כאילן ונחגלו ציו’נינה סו.  ה:
 בו שיש התילן כענין אלו קצוות ו' יהיו זה מצד הנה וסתנלס ייצא ומשרשו באון

 שפל הנעלם מציאותו הראשון מציאותו ר״ל ועיירות וש'.י.ילה סניאוחנפ״יעה נ'
 שהם באון הנסועיס השישים שהם הנסיע' והיינו האילן השקאת תהיה ידו

 נעצמו האילן מציאו' ש;י אוח מל שגאון נליתיחם האילן חח וגשקיס סנפיעיה
 שהוא הנעלמים מהשרשים !׳ונקיס לשישים רון וסחגליס היוצאים הענפיס שהם

סח הס שלישי מציאות השחילה. צינ.וח0  נהו^ נאילן הפייוח מקים דה״צו הפי
ם ס ומחיסדים בהם סדונקיס הננני י  ההשפעה מקבל שתפר׳ באופן נ
 שהם האילן השפעת נח ורננה ונאטצעוהס הענפים עי׳ הנעלנ׳-ים ס מהשיפ

בקצוות הוא כן כמו לן לא שלישי מליאות והוא והעננים השישים
והיינו ה:קא־.ן ידו שעל נעלם מציאות הוא הרארונה מליאוחן
ז׳ל רמזו :1 !על ביינה נעועיס הי,ציית ־נרשי הנסיעה
ח קוצן בלשו;: טעו נ נ '  משורש ריל ס:ישת נסיעה שנקראת הספירה שקון י
עת־  הוסוע פדנר פויפ נקרא שהנסיעה הרי משרשה ומקבלת נשרשה שתקיעה נגי

 סשרשן נחגלו ץ שיצאו קצוות הו' מציאות קצוות לי׳ ש;י איח טי כניפול נארן
 שהוא קצוותיו ו' שהם ו נענס ומסתעף המתפאר תפארת והוא משרשן ויונקים

 סציאוחשלישי השתלה. מציאות והוא משרשושננינה שמסי־.טףומתגלה הקצוות נעל
ם ח השיר מקום שהיא ה קצוות ו' ד בס סצנות הוא קצוות ׳ ל  עדונקת הקצוות ף נ

הם ומיותרת  לחון השפעתן ומנלה הקציוות נואייצעות סהשישיס ההשפעה סקנלח נ
רי כמו ח המגלה הנ  מרמזים ת שבקצו מציאות מיני ג' אלו ופל המילן השפעת נ

 האצילות פ■ לך שהקדמנו נמה ידעת כנר הנה כיצד אדנ״י. ידו׳ד אתי״ה שמות נ'
אח  עיי הוא לזולתו אלהוחו וגלוי לזול'.ו מלהוחו לגלות פדי רק היו לא העולמות וניי
ם ו'קליות ע"׳ הוא והנהגתו לזולי.ו הוהנתו פה פל פדשישנו הדין שורת ש: איו ה״נ  ז

: למעני רי ק נ  חכמה שהוא שני באצילות יכן פתר שהיא יאשין נאציציח זה מצד הנה ן פי
 מלכו אשר תלפים אלה נתיד נאצילותן ן הד שירח שהם קצייס ו' נאצלו כנר

ק אך באדיפה למעלה פדפירשנו הדין שורת שהוא אלהים ברא ביאשיח ובשוד  שלא וי
 וימת וימליך ויסת וימליך נכוד לסרצילן יקורנמן פשיסוחן פפילהטלסילס שם נתגלו
סו' ונחנגו נשתרשו שנבינ' עי הפעולה סחנלות נסיל שהו'  נעלם שילש להיו' השורש נ

פני אהיה אשר אהיה הסיד וזהו שנהפארח נגלות קלוו' לו' ה הנ  אסיה שסד ידעת י
ב ני יש פי' צ י׳ ל יו א: נ שנהם קצוות !' על ה מרמז והם עוד יי.נארו פ '  נגול׳ י

ם ׳*ג שנו שנסשאית קציוח לו׳ נעלמים ושישים נסלסוח סקירות והם אלכסון  גמלי
איוכה כמבואר ידן על סחנפג שהעולם נגלית הוויית ׳*נ נסוד  סוד נשער נ

 לעוצם להתגלות יכולים היו ;א החכמה ובסוד הכהר שבסיד ולהיות הוויות ׳"נ
ד תפיצו סשיעוד.ן סו ג' שהיא בנינה אס כי השורש נ י י  נרמז באו פן ספר שלישית מי

 פסו נמפלה כיפיישנו קחיד על נזירה הראשון אהיס פי אהיה תשר אפיה
טי הפתי ר*; י נז אהא טיד שלי אלכנין ננולי ׳*נ לההגלוח אני טחיד או  נ

פי השורש ה א י הזתנת סל סוי נ ד  והוא למעלה ישנו ש כאשר עחה ט.יפן ישהיא ה
ש צירופו י אשי מלת כ• סכמה ספירת פ: רה מ א׳  אצילוש גליי ראשית חפנזה שהיא י

 כאל' הקצוות שירש לגלוי ההחלה היס נחפרה כי וי.נלה נדפירשני כרצווח שורש
נ להחנלות עושן אני חנסה נפפירח עתה הכתר אער נסווד שלי אלפםירש •'

השירש



ז׳ ו פרס המוחות וכפור הצמצום בסוד הקצוות אצילות בור ש*טי שער
ה למע;ס וכדשירשגו השורש סי׳ ה השג׳ נ  . להPDל כדפיישני וניגוני הווה על סוו
ל נינה השירה על סירה ד שהש הקצוות שורש נהגלו ני;ה נששרת שעמה י׳  סו

הן ננוצי י*נ  שנהסקרח לו'קצוות שורש שהם נהור נה הנ נעור נגלסוה אלנ
נו.׳ ׳*נ שתה לו נגנוס תלנסי( נ ת עי.ה נחר תפר וני שיו  ’(h נינת נפ

ל רעולה פ ) <'נ נ אנ פול הנפיעה סוד שהוא השורש נפול תלכשון נניל' (  נ
׳ נלעה מיך6הר והנה הנמות נשירש סהפלס נשול הנינה  תהי׳ה שם נ
 שסוד ולשיות לקצוות יתשין מציתות שפית הנמיעס נפיל הקצוות מציתות תל פורה

נ׳ מרגלה תינו והשורש נעלם הוא השורש סול שהוא הנסיעה  נתגלה לת נן פ:
 ויותר שישו גלוי על נהירות ארול סתם רק כלה התורה נכל השש וה

ם הקצוות ת מליא ושל גלוי תין סזס ז (”ניני פקום שהוא הסחילה ד נ °  כתיל י
דו׳ד שס מורה מיס נ׳1ס תל  פנינת לרסס נסקימה תסארח סל מורה ידור שפ כ ׳

ו' ולרמנו נארכו שנניצה משרשו ומפתעף המחסאר ו' ר״ל שלו ענשיו נ  שלו קצוות נ
"נ שנגינה משרשו ומתגלה משרשו המהגלה כת<!ן אלכפיניו גנו;׳ ני
 לשי( כלפ שהס הוויות ׳"נ נו שיש ילי*י שס נרמו נא כן משני אשי הנעלם
 כדסירשנו מגולה שהוא השחילה כפור שהם מסגי נגיית הורה על שמורה הוויה

 ו!ח5ק לו' ש:׳ מציאות והיינו נגלית הוויה מל מורה שאינו אהי״ה נשס ק שאין סה
לן פגוליס שהה השחילה כסוד הס א  כענסיו. מנילה שהוא מיס שלגי על השרול נ

 הפרי כסוד הששעתן כת י וגל השירות מקוס שיוא קצוות לו' שלישי מציאות
דנ׳ שם כ א׳דני שם פורה  נכולי ׳*נ כה שגם שיתצכית קצוות ו׳ על מורה א'

 זה שיזצל עי ת שנרל: כו'קציות מתיאדים שנחשארח קצוגת שו' ולהיות אלכשין
 כלס כפלכוח וי"; שנתשארח ׳*נ יתודס נפיל כמלכות אלכסון נגול׳ כ״ד ׳סנאו

 שהתצכות שש על מצכיי. מל המורה אדני כשש ימצא כן מפני »מלנוח פיותדיס
 הוא אחד נשמד ניאר:׳ באשר מצניח ספירח היח ככל המוש;ח והשירה והאדנות

חי הוא ועשר משי  נעצה תתארח וי׳ב שלה ׳*נ ציסשיס כיד אדני נשם ימצא א
הו אדני נשם צירופים ד”נ אלו יחנארו כאשר כה שמחיחד ע׳  שפשירת ולהיוח נ

' מלנוח ו  כח ■גלות האיצן השפעח שמקנלת השירוח קנול מקוש היא וחיה ip נ
או כן מפני נעצה ה וקנול ה קציות ר נלז׳ נ ת ת ששירוש׳ אד.׳ נשם פייו  ני
שק אדני כמו קסול שק לקישיס קנול כיח שהיו הי  שציש׳ מציאוח והוא שני

 כח המנלה כשרי הששמחן כח מנצה מלכות כי הפרי כסוד שיט קצוות לו'
לה נסי׳עה פוד והיינו האילן השפעת שת' פ״י׳ ו  כאינן ממש שהם עי נשסירוח ו

ם הנסוע ש הקד האילן זה ועל ושרי ושתילה נסיעה שנו ר נפקו  מיצי כל פל פזו
 נמקים סירי״ת חן והנ קדושיח פיני כל על קדוש נמקים והשחיל פהרוח
 נאמניס רות ס תהילות פיני כל על סחילליס כרכות מיני כל סל פנורכיס נרכח
מז הצדיקים כל על צדק ח״ם ען ציי״ק פר*׳ ממוקיס סירות ר עליו י ר סז ה  הנ

 שהרי לדייק יש כאפציג והאילן ניולין י*נ ונו להקנ״ה יש אחד אילן לשינו וזה
כ ונו להקס׳ה יש אילן מדקאמר לרישא סיחר יסיתא לסיפא סיתר הרישא  ננולין י'

 סזר ואיך וכאמצעי האילן נחיך הם שהננולין ננילין ׳"ב וני סדקאמל דסשמע
 נאסצע האילן דמשמע כאמנע האילן ולומר דכריו ר לסה נשיסא דנור כדי נהיך

נ ה יש לן א לומר לו והיה לין נ  שרוצה אלא גנוצין י"נ לו c ן א׳ ואוחי להקנ׳
נ שהם לרחמים וששה לדין ששה נחינוח כ;י ׳שלהם קצווח הו' פלהיוח לומר  הי'

כ הוויות ג' ן גניל ■'נ ואלו אנכםין גנול׳ ׳'  ושתילת פה נס כהוד מקיפות נ
שנו ממש כאל; פירוח ומקום נ ונו להקנ׳ת לו יס אילן אמר זה מתני כיפי '  ׳
ב נהש הוויות ני*נ שפועלים ח קצו ו' שתם גנולין  ואמר כדפרשנו ננילין ׳׳

 ועישה ו ;ש1נ־ ומשתיגף מהשורש היוצא האילן שניף כמו כי להירות נאמצע והאילן
 עם והאילן למעלה השורש כ׳ הפירוח פקום ונין השירש כן אמצעי היא סירות
 המתשאל תתארח שהוא האילן נוף ק כמו ענשים נשיף והשירוח נאמצע ענפיו

פיו פ. ״נ נ ת שהם אלכסיניי ננול׳ ני הוויו *נ.  נין אמצעיים הם משרשן הססגלות ׳
שיי שתם שנגינה ננילים י"נ כ נשיר איהיה נשוד השורש נ  ננולים ׳*נ צירופי' י'

ן שרשה וסקיר ניאשם שהם נעלמים נ  ספי״ נסיר שהם שנמלכוה גניליה *נ ו
ר ת  אלו ועל נסיסו הפתעתו מקום ענפיו ינתיף הסירוח קנול מקום שהות אדני נ

ג׳ צוות לק סיש ר,ניאות נ'  שכלל ׳ציים ספר עליהם רמז כדסרשנו קדושים מקימות נ
 פרק צו נייחד פירושו ן ענ ך שיאר ולהיוח נפ״ש שנ׳ס נעו״לם העולמית כלל

 השוק זה קדושת תנוח למען הדנקים נין ריוח ליחן הפרק זם ונשלים ענמו כפני
נ '  אשר השם וכריך הפרק נשלם ונזם (נפשו מרגוע וימצא נו ין הממ חכם נ
ז כה עד עזיונו לא  יספנו ואל יעזננו אל ק הקדוש הסדק זה להשלים •ני ו.

: ונילאו׳א פרקים שאר להשלים ייעודנו  נשנה גלגל נשאו על כמלך כעולם סל׳ לשונה וזה רה יצ השר כמשנה ז' פרס
 לעדינינו המצסרך לשונו כאן עד נמלחשה כמלך כנפש לנ כמדינת כמלך י

 כי הגםתי נדרך לנריו נפרש ואח׳כ הששס נדרך תחלה דנריו נסר: והלה
 כמרומי נרמיזותיו ומיימז התחנונים נעילמית מדכא הפשס נדרך דנריו רל

 וטנסיג וסליס סיסל מלך כמו לומר רוצה כפיאו ס׳ל כמ׳לך נעיל׳ם תיל׳ עולמות.
 והוא ציוויו ע*׳ נעשה ורצונו ׳חשון אשר לכל וענדיו ושריו י וח״ליחיו לגיועחיו

ח וסליה כסלים ונסת נהשקס מלכית׳ כשא על יושנ ני  ססלך ניסן גינת מלטתו נ
 אכל נראה כיסי והוא נעשה ורציני ציוויו ממקימי ימוס נל ז ׳ז נל כנימי פנימי

ח יושנ כפאו סל  סל ושליס מושל מלך הוא תלי כן כמו כנימי סנימי מלכוחי נני
 הנקרא הארן מרכז סכור עד ונחללם סנתיכס סה וכל ינונלים וסזלוה הכיכנים

 לא נסאו על יושנ והוא ורצינו נעשו איות ולכל חסלו לכל להנהיגם עולם נכלל
 ונתתר נעלם הוא אכל ולהתראות להתגלות למקום ממקום ממקימו ימיס ולא ימוש
ם הגלגלים וכל כנימי עממי חדריס כחדרי כפאו על יושנ כל תעין  ידו על פונני

 האמצעית הנקודה היא האשת ולס׳ נעין נ־אית שאינה נקודה היא תלי של וענינו
ם על כמנוחה א ה נקודה אושה כי ומזלות וכוכנים הגלגלית חסוננה שעליה  עקו

שפצשו הישר קו שנאשצע הנקודה משל דרך והיא לעילם סמיןימה תזיז לא אחד

אויי וסיס אש נין העוכר צדיוס  מרכז סגור נהוך ועוכר העולם מת השונניס ונ
נ נקודה אותה שעל הארן  ירדו ולא יעלו לא השמרס יחסיאו ולא הגלגליס כל ם;ו
ס שעליה נקידס אותה יעל תלי גקיאת ולכך כת תלויה וכלם  הגלגלים כל מסנני

ה והשקס כשאנן ׳ושנת סהיא אמד תלי הנקראת ח ס  כיל ז תז וצא ונמנוסה ננ
 זז ואינו ושליה ושלום ונסח נהשקש מלכיהו כתא על כזלך־יהיוסנ ממקומה
, נמ׳דינה כמ׳לך כסנה נ׳לנל ממקומו.

, P , עניני יחשדרי שני השמש נצנל סירוש
. יי■ !*י-״ ״ ״ שהוא כנקודה מזאש מזכיר מעש ולהניק־ ״
ד הש-ם ח י שהס הש,ה תחושות נ ם צוי־ לר אנ״ר עליו יוני. חל׳ נכמלן כשא י

אינו ני חדשה לא וכלו י.דאם קצהו אשש r;6,א הילוכה שמשלמת השמש מהלך לסי
כיא כי נה לכאריו הזכ השגר מלאכח מכין שנח החמה שנת שהיא ימים נשס׳ה

j j j j . j ,י g  ,pj- .ממלאכי pwn נאדכוח מקומה וב; הר.נונכ
העוני כיני קו נזה כמנל כצורה כיא וזאח ׳ . . י ,
® י "’ייזי ״יי׳ י נכגללמנוה היי'לרוום מכוה כנלנל ש מצכין f“ ייי־

״נ כלס ן שנ הנשמים ק חדשים ' הנחונו הנלגלים פאר גתין ועיני כיום טל ו
וכאויר הא: נחין כאין אי. המסנגיה על מאירה שטית "כ’ שהיא היום ידם

האדן חח החהיניס נזללה כני״ון והמים הו,ן ה 'מ שפ׳ה סדר ונחשלו: האוסק
. קצה אל מכצכ ועונר הרן מרכז ענוד וני.יו ״
א זה שמצד שנה י מנך ה ״ ררים לקצה היי: מניה שננלנל צ־ין מקצה "’נ
נלנל כל אלנשו:' וקו. כייכ מ;וכ כננלנל המדינה עניני מסדר שהוא מלך נמו
ונחון הנלנלים נחון נאלנכון עונד נש״ה אה סוב אס מעשיו כשי ש א לכל לחת
קצה אל מקצה עפר מיכז חח אש יפויוח ר׳ ההנהגה שהוא שכר אם עונש אם רע

V,כיונו משוה גלנג של נר כ קי זנאמלע נחון , ״
״ חה״' מ ״ " י’ל״ כ ׳ שנקו עד לנ׳ ימוזחכי ארן מרכז נעיוד שהיא =י י

ה הנהנחת לס• נשנה סועלח השמש לי ג כריו חצי נניף נאיש: מלקינו לשני נחנק הישר ו
משומן שנו האדן מרכז נשנוי הוא צפי; של וימות החמה ישות נע־ין כסכייס פעילות
- הנשמיס j, ק,,• ן f גקור־ נקרא כוא קו חצי כל סין ואיחו א׳

קי יערב כיקר וכן כו ן מתרכז האור נ ^ ״ ^ ל ׳ י ו ־ י ^ ^ מ " ח 1^ ^
ערנ צינ׳יח נקירה נקראת כיא כאמד. ועל נקירה ־״”יל יום וכן מחסעש האור ונ

למור״ת נמנמה כמנואר נממשנה נקומה הניעות כדר לסי שהכל השנים שהם
כ::הומ; דרום נל קו מצי ף ס וכן משם יעו״ן נמ״צחמה כמל״ך ננש״ש ל"נ . השמש

ל י הכח הוא נלנ כי י׳ י עי מג ה
כאדן מ־כז נכניר קיק'דהיינו תצאי ננסוף של^ או לששוח דנר לאיזה שממעורר

כי לעולם ממקומם ימושו ולא ׳מדכי נא לעשוח שרוצה הרצין ענין שהיא לעשות
כםא נקראים וכם עליהם רינניס כגלגלים לעשות רצונו וכשיחעורר לעשות שלא או

רn־מזל^^־.מ ״לנקם^־צ י’כחיא ע׳י עישה היא ^ כ ד ^״ ד ^ '^ י
ף אנרי ככל המחסשסוח נעצמו ־מלן היא נעצמו כחלי כיא לשצ״ם ״’״צל שגי׳ הני

של אמצעיתו נקודת שהוא אמצעי מהים ר*ל הלב רצון השועל אל מכת ותוציאיש
נ שהוא עצמו והרצון '  םיבר ק■ כל אמצעו נמקים שהוא האלכסוני קו מתראה נו א נ

ק , , , היא מלק־ס לשני :חתני וננקירה במטס ,

״ t כס כהן שמחסשס הגששית ״״ נ כארן נמיכז ש־יא כיוס משים של הת-.;־ לי׳
אחר מקום על נאים הם נקירוי. ם;׳ באופן סעילז עניני שכל כמלחמה מלך כחו ר׳ל

נקירם אותה עילי וא אחת נקודה כלה הס כאלו המלך רצון לסי נעשים הש 'המלחמה
 ואינה נראיי. איצה כ’נ אחת כנקירס כנראה

. ,i, . כס נחמת נ׳ נעלמי. היא אנל נחושיס ניגשת ״
להס ואין כמחשבה מכל״תלקיחים ליריית נקירית •גניייו חילותיו ע׳י כמלחמה
ונמתשנה ננכל רק ננצו׳ נמקום מוננל מקיס מ:ך אין כענין כחותיו שהם מלחמתו

הנ היא אלנהו:׳ קו נקודות כ' ולהיות היא מלחמתו עס ירי ועל עה נלא על ׳׳
ה1כעחר וכוא יםר קו חצאי נקוריר, ק כש! נמלתמה ורצוני פעילחו מראה וכס נ

לי י=לנ ז 1״י ׳ י י ° ^ ל /^ ר י ק ^ ת א ^ י י ע ס ^ ^ ^ או ^ י ־ ז ^
האדן במרכז העונד הנעים ננננלנל אלכסוני הנגשייא כחיחיי ע׳י ורצונו סעולתיו

וכל המזלות וכל הנלנלים כל סונניס עליה דרך זשו הנוף אכרי ככל המחסשסות
■ד־ על מינהנים כלס העולה :נכל הישו-ית ה,,! הר^, דיך ועל : סשכז של המשס
ן הענ וסוד מעלות מרומי ברים מרמז ה’ יו״כת י . , , תו ע• רצזק׳' •ינ תייי תר,יעה נוי
א מוצס כי הוא . c^ip הנקי i'ן p,

שהל מלו כמו ד״ל כסאו על כמלן נעולס הוויות ׳"כ שהם קצוות השש כי שם מל
ועל צאו’ פיו ועל עליי תלו״ס כמדינה עסק־ העולם את המנ־ינין אלכשון גכול' '״כ

״י על נמנומה יו:נ כיא זה נל ועם נא;■’ פיו י .
ה וכיחמיפ כדין ואינו וכלום נשצום ונסח השקע <אנן נשאי נדי! ששה ש.

ורצינו ציודו ע•׳ נעשה הכל כי ממקומו זז 1שי= כדסיש־׳י הפנ״ם שחם לרחמים
כלל כ׳ תלי נקורומ םל עניינו הוא כ; כמו ומחנלה להם השמך הראשין ומקורן

על עניו שוננים יכלם נו תלד הגשמי העולם כי א׳סים הנקראת ככינס הוא להן

»■ ¥;״ ;־ ' ״1 ־ S :•'“■־< ־ ; ; S " ־ £ ' S
נ ׳" i ־■ ־Kli ■־a־ <?■'’ ־'”' ™  11V 16 lif

:רף סל העני נצר , איקק אקיק כזה ציופפ ושוד למעלה
יאקק ׳קקא קיקא קאק׳ קאיק אקק׳
 שישן כפור אלכפן נכול׳ '*נ שהם הקצוות ונקראו קיאק קקאי קקיא יקאק
 כסוד שרסן כסוד והם העלם מלשון הוא עולם לשין כ׳ משני עולם כלשון

כ כסוד נעימים הנינה  נמלש שהוא אילן של השורש כדרך אהיה צרוסי י'
ה: מסכי השורש נתוד תלי הקצוות ונקיאיש עשם יעוין למעלה כדשישנו  שנ

 כשישיו חלין מנשיו שעמידת כאילן שנחסארח הנגלות קצוות שש ועמידת קיום חלו׳
ד: שהיא משני צראה ואינו נטלם שהחל׳ וכמו ני שמשפיעים קו  נראיי. שאינה נ

 ק כמו כדסרסנו כנן את סנהיג והוא נו חלנין הנלנלים כל זה נל ועם כדפישצו
 נינה שורש נני^רת מחיסדים וכלה נעלם שהוא השורש כירך נעלמים שם הקצווות

 וזהו נשרסן תלויה וכלן שנתשארח הצצלות קצות ו׳ המנהיגים הם זם סל ועם
 סש י״ל כעולם בו תליין שכתסארת קציות פהשש חל׳ ר׳ל כעולם תל׳ שאסר

 ר׳ל כש׳א ע״ל כס׳לך ואמר בנינה נקודתן שורש כשוד נעלמים הם כי נעלמים
ונמנוחה כשליה שה יושג שהוא הסניס׳ נהיכלו מלכותו נשא על שיושג סלך ןכמו

ונששון



ד ו שער שביעי פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות ם

הי
הי:ר

שנצפון

םון נ: סמה ו פ כלי ו: מ ס ולא ו ד כעלי ולא דץ ר;ול c: נ: הכי  כי שיסריס ולא :ו
שכ מלך כ' מ:־ו מנווניס הס וה כל ועס להיכלו ח!ן הס  כן כ:וו אלן יפמיד נמ:

ם הקליות ה ה :  נשמע כני נמקוסה ולולוש והוד רחמיה כלש נשרשן הם ננינ
ה נפצמה נכינה  אל גילוין אחר ר׳ל מהיכלה ן ח רק דינין ונשל׳ רין :ו
ה מקוס שש כנחשארת קליות שש נסיד הוויות ׳*נ בשוד נגלית סוי
 השורש נשוד הקצוות שהה המלך ידי על נעשה הכל זה כל ומס הדין

ה  למעלת שעישנו החנית כשוד לנכירה נהשכפתה מצדה דהיינו נגינ
־ רלד נארוכה למעלה כדערשנו האש לשנת לשרוף שמתעירר המן ־ ונש  מהעורר ז

 היד כשאו על כתלך רחמים כולה נענתה חנל די; ,יה נא השמעתה ולולא הדין
ס כלה ני משש זז צא ושמחה ושש-ין נמקופו והדי  למעל' כדעירשנו ס ששונו יסתי
סו וימה וימלוך נסיד תנ  ר׳ל כמדינה כמנ׳ך נשנה נלג׳ל הדינין כיאות שם שנ

 שתירשנו כמו השכים הוויוח נגלית בהויי' השנה מנייני כל משדי יומה שגלגל כמו
ערג נוקר הגשמים וימות החמה ימות שתם  שמשידרין עד נזה וכדומה ולילה יום ו

 שמי המדינה קנין וחקי נימוסי ענייני המשד' הסלך כמי הש;' ענייני ממנה
 אחד לכ; עונש לו יהן ו:ך כך שיעשה ושמי שכד לו ׳תן וכך כך שיעשה

 P כמו העדינה וישינ קנין שיתקייש נאישן ודרכיו מעשו גשי ואחד
 העועליס נעלמן כוויות הי"נ שהם נגלית נהוויה הם שנת״ת קלונח השש
 על מורה הוויה לשון כי שגולה שעוצם ונהעניש להשכיר והישוכו דנר

 כל יומשלו ידס שעל לרחמי® וששה לדין ששה והס לעי; הדנר וגלוי התהוות
 ׳נאו שיו ועל ילאו עיו על נסדינה שהמלך כמו העוצמות ככל הנעשים המעוצות

 ואת ידו את איש ירים לא ונלעדו וחקי: והמשעעיס הדינין שדרי ענייני כל
ע העושת המעניש הנא כי רגלו  שנענה מת כל כן כמו סיכ העישה ותמשגיד י

הן דכר ק בתונס ק  נעשה הנא הכל שיהיה מס יהיה, רחמים הן דין הן גדול דנר ק
כי: המלכים מלכי סלך ידי על ק  המתשאר תתארח שהיא שמו וכרוך הוא כרוך ה
ת לרתסיס ו׳ לדין ו' שתס קצוות נו' או ה ר מי ת ענז א׳ו ו  המיוחש ד׳ נן סשס ו

 לרממיס הוויות ו' על הסודה ימיני׳ ו' תמצא נמילואה ו׳ א' ו׳ כשתנתונ ני לחשארח
 הששוע נאחדותו כי להירות ווי; שני נאמצע וא׳ לדין הוניות ו' על המורה שמאל״ ו'

ה ס כיו ותשעולותכצן ההוויות תיעל שמו ברוך נ׳ מי ח ר ק קנ  כמלך שאמר והיינו ד
 ונשמחה נש:ון כשאו על יושג הוא כי מתגלה הרץ אין כמלך כהיכל כ• נמדיגה

 ענייני לתקן סשתש כשא על לישי להיכלו חין המלך כשיצא א:צ כמקומו והדר והיד
 זה ומשני סדין מתנלה אז ארץ יעמיד נמשעע סלך כעניין המדינה וקנון סלמת

 דינו נתגלה השורש שהיא השנישי ו; השל מהיכלו כנר שיצא האילן שהוא תשארת
 ני כמדינה על־ נקרא זה ומשני דיני נית שהיא שנגכורה דיני; בכתות ששועל

ב הדין חשד שיהיא הן שעולותיו כל נאמת כ׳ דין נו ה׳ נעדינה אותיות  גו פעוי
 שלימות ן א כ׳ נו טעורנ החשד דין שיהיה הן נו סעורנ הדין ראמים שיהיס כן

אן דין נלא חסד  ולא דין נלא רחמים שלימות ואין חסד נל• דין שלימות ו
נ מעם, יעי״; למעלת כדעיישע רממים נלא p שלימות נשל׳חעה נמ׳לך ננ׳שש ל'

ה:*ה
 ר למעלה ::ירכנו למה כזכר זה ואין

 הס כהמע :׳ ננצית כהויייס הה נהשאדת
 הכעץלוה :ועליה כהה למה נגלית בהוויה
 נעלמה ה: !צנל הפעולה ניתנלה וננה; נעצה
 ה: P לעולמות ג:עו:מה מ־,ליס מינה

 מגלה ומנהו־ למנהות פעולמה מכפיעיה
 נהיו׳: כה: ,מינו‘ה ומה לעולמית פעיל־:

 נצינ־. ני-ינה כי :ככינה ה:ירכ כעדן גגלית
 נעיד עם נעלמיה כ: אכל פעילה :יה מתנלה
ה 'נאי ינתפארת ה:ודב : : :  :‘היי תל מ
 ת-נה (גל־: היייה אל :ינאי ועכ״ו נ;ל'מ

 , למלכית רק לעילמיה :עינתה מתגלה
כג״ה עי:

 שהוא ה־וח שנו לנ נק־א חעארח ר׳ל
 נסש סוד שעד שעידשני נסיד הלצץ

 נשמה נק־את שהנינם ונשמה רוח
 כסו וניל נהם ומלכות לוח ותסארת

 ידי על רצונו מגלה הרצון א שת שהלנ
 איני נעצמו והרצין הנששיות כחנח
 קצוות הו׳ דיל כן כמו את מת־

 הההולות כל שעוענים הגם שנתעארת
: העועליה הם והס סנעולם ; ע  עכיו ג

 ידי על אלא נעעולתן סתראיס אינם
 נמלחמה ם־ך כמו שנמלכוח קצוות ו'

 סמנו יסודרו מלחמ' ענייני שכל הגם
 נעצמו הוא עכ׳ו הכל עושה והוא
סתסח ע׳י נמלחס'אלא מתלאה אינו חיו  המקנליש מלחמתו לוחמי ילוהיוגנוריו כתו

נעמולחם מתראים אינם שכאסארח קצוות ו' p כמו עליהם יצוה א!ר כעי סמנו
ועיכים סמנו המקכלים שכמלדוח קצו־ח ו' ידי סל אלא נעולס בעצמם
 קצווד. ו׳ שעולת מגניש שבמלכות קציות ו' ואלו עליהם •צוה אשר ככל שעולתו

 ללשון קנ;תה ע*ש אריגי מלכות נקראת כן ומשני העולמות לכל שנחסארת
ת שהם המשכן אד׳ני  לשעם קרוב שני העם ועור המשכן. לקרשי קנול ני
 נאושן המשכן אדני נסור נעלה מחשארח מקכלת שמלכות להיות כ׳ יאשין
כ סוד שהן :נמלכית קצוות שתו' ה שגתשארת ות קצ ו' מקנלים שלה ננולין ׳' ענ  נ
נ שהן '  וי*נ שגסוכיח ג”׳ גנוליס כד' בכלל הן הקנלה שגשיד שלו ננולין ׳

 נשוד גנוליס כ״ד מל לתורות צירושים כ״ר שנו אדיני נקראת כן משני שנתשארת
 דא׳ני אי״רן אי׳נר אניד׳ אנייד אר׳ין אדני הכ׳דציריעים הן ואלו והקנלת סיחור
א׳ ני׳רא ני׳אד נאידינא״יד רנ׳יא דנ״אי דיי׳נאדייא! דא״ץ א׳נד יא״דן נדייא נד׳  ׳
 מלכון כן נם הוא אדני שייוש כי שלישי עעם יעיד יד״נא ׳ד׳אן ינ׳אד ינ׳דא

ולהיות לכל אד-ן שאהה מעני אד׳ני קורא אחה מת ולי כאריול ושדרה אדנות
על נעש־ן שעולוחיו וכל העוצמות לכל שנחשאית הוויות ׳"נ שעולת מכלית שסלטת

ה על ידם או שיה ועל יצאו ש והשערון האדון היא היא זה שמצד ינ
היו ימה סעילמוח לשאר השעולית טחגציס ממנת כי הע־למות לכל המתגלה כ :  י'

ם חשאית נערך ננולי  חזרה הנקבה בסוד כמשק אד׳ני נשוד הקגלה ד נ
־ ההששעה בסיד השונמוח שאר נ^רך להיות סו שאי שמששעת הזכר נ  נ

 שמושלת וממשלתה אדניחה כסוד המשביע הזכר ד כס המשתיע כזכר עולמות
נ העולמות כל על י' נ שהן והשתיררות אדנית מיני נ '  כיש נאושן הששעות פיני ׳
נ לה ' י המשק אד׳ני כסוד סקילה שס על אד׳ני שמות ׳ סו ה נ קנ  שמות נ■״נ הנ

ד אד״;׳ סי  אדנות מיני ני*נ העולמות כל על שמושלת וממשלתה אדנותה נ
נ שהן וסשתוירות אדק סשכיע זכר ת להי שאזרה כזכר שמשסעת כששעות סיני י'

ומלך



ח ז פרל) המוחות ובסוד הצמצום בסוד הסצוות אצילות סוד ששי שער
ס קנלה של ■'נ נכללס אשר זשליס לושל ושלך  השפסה של ו■'נ ששק ד'נ<6 ד נ
ר הס ושררה אדגוח נסוד ד נו שיש ד;׳6 גקראס כן ם:ג׳ נ׳  סיג׳ ׳״נ צירופים נ׳

נ׳  אד׳ג׳ סיני וי*נ הנקנה נסור כסשנן אד'נ׳ נסיר קנלחה סוד סל מורים אד'
ר השססמה על סורים  נסלנוהה וסולכה שמושלח וססשלחה אדנוחה נסור נזנ

 ידו rfi איש ש1ירי לא ונלסה העולסוס נל סל ופררוה אדנוח סיני ני*נ ואדנוסה
 נסלכום ימצא כן סנ׳0ו אסד הוא ופשר סשר הוא אסד נשער כסנואר רנלו ואס
ד ס נודא׳ כ׳ נסינוס נ׳  שהס נאופן לסוד הששפסה נס ונס לסוד קנלתה נוס נ
נ לן ׳כללה אסת וכל נסיגוס שני '  טסרה ודני וס-ר׳ כ׳ד כס שנכללה צניל-ס ׳

א לראשי א מינ  שהיא המוכיח כ׳ ואסר אסר נענין סינן קילדיווארו משה ר׳ ויננ
 שני צריכה כן שמס;׳ ספארח שהוא הזכר שיעור מצי היא והנקנה נקנה

 לך נסר חעארח של ׳*נ ננד כ״ד צליפה ק משני פנחפאלח צירוף כל נגד צרופים
 נחפאדח גש כ׳ שלנו לפעם לפי לשאול ואין פונים כאמד שניהם כי שתרצה אחה
 הקנלה נמוד <'נ שהם נמצא מסשרשים סקנל חפאלח שכרי כיד וס לה ראוי היה
 השורש נסול שהרי קנלה נקרא אינו זש כ׳ קושיא לינה זה ההשפעה נשוד וי*נ

"נ סן מקנליס ׳*נ לומר שנוכל פד צנליח הוויה להם היה לא נ אלו ה׳ ׳ '  ׳
 מה הוויה אל שיצאו הן והן הנעלם משרשן ונחנלו שנחשוו עצה הן הן שנחפארח

ה נגלית הוויה שבשניהם ומוכוס חפארת כן שאין הנ  ונרוך המפנה פירוש נשלם ו
־ העז. שם׳  ומכמה שמהם נאצילוח נפ׳ש שינה עו׳לס לפרש שעדיצו האמת׳ ה

נפל נפש שנה טולה וננראו נשתלשלו
״ - י ,V״) נפש ש:ה עולם שתמצא עד העולמות
י נפש שנה עולה ותמצא ננמיאה ^ ו פ ^

נדרן■ סצן לעע; והגה ר.ן ליודעי כידוע כ' כפשיה נפש ש;ה עולה ותמצא
ולמה כעות עיג ק לעפ נשכילן ח״ס א;קיפ ' א ה פן כאצילות נפש שנה פולה כסדר

״ נגריאה ס כ דויקא אותיות גאונה כמות ע״נ מאלו ■בס כל ,;,א ״ ו
י״נ להס ביס קנוות ו׳ n;1: 1סי' ה<ה י

גמור נאמדות נכפה־ כפועלים ;:ולים תיש כ| צייה נ שהוא וכס,ר ביצירה
וה ;:p: יימלא כוא זם נקל: כימנא ומה נחותה כוס כ׳ כדסרשנו נעשיה
אלא טתגלה אינו כי.דןלפ ניגיהם ופכנדל ונהיות נשתלשלו אחי וססותם צחתזו
ת לוח אל שנסוד כעליין מכמאליל עליו פנתמ;פ גניליו הדר יהיה נמור אחיו

גכול נכל ימלא ום מלד הלכ במו נ״פונחן 1.
״״’ ו בל כללות כוויות לכילי ׳״: מאלו ונגיל ^ '’י׳'' קצוות ו׳ «; נכלל נגול ככל כאופן קליות מצי לדין סשפימין קצוות י.ו׳ פל י•!

מן אתת כל נלילים הוויות י״ג יחד תלרפה הו' כל יתתיס של השפעה ואס כלולמן
במות ע"נ מאלו כם לכל ונא ע״ג ׳כיו בכה הלשפעה יאם לרחמים מםפימין קצוות

™ j הצוות הו' כל מסד של .;jn, - , מלל' ייתר ;א1 נמות לא אותיות ל' דמכא ,
1 , , ל כאלו לכלליה הש כלפעייה הפעילות בכל י , י

באי: למעלה פדפדכלו ייממיה דין מהד בהה צמיי אממש כהן שלפולה נאופן
-ין כלימית ולא די! כלא תכד כל שלימור. כל נארנו כאשר ונשעילסן נסצסותן

הרתמיכ מדת כאם כ; כעל תפד כלא ועשר עשר הוא אחד נשער נארינה זה
ק נשלם ונזה אחד הוא עי כיכיו נאיכן ולמתק: ' לעדנם כאמלע וע.]^ ה

מי ״־ •־״-ו ״י‘ *־׳י STS ״
כאמת הוא <ה כלה ייתמיה דו; מהפד נ:ללכ הכושי ושעת דצון העס הגיע שהקדמנו

כי וכתמולוק כתעדבות; היתמ■: עלס כאשר הנעלה דעת עוס׳ק 1 לם לירד
על לכתלכל יכולת לעולה כיכ לא וה לולא (ך,ךp ,5,;,;,, השמי□ מן יורונו
1ל ־?■ר !נז^ עצמי כשני כרק לו ל״תד הענין יב כנזכ ודכ נזה יכ בכ:כ ומם ם ויחמ ̂ י , י

לין1כצ במות ע"נ נמפד נאו זה מפלי נזה • ®®ייז נשל^ וכתכאית עיג ונלנורכ ורהמיב דין מההד שנאינו ס־ לפי ועתה ח' פרס
I ק י פ ם נ וזכו זיע וינא ויכע פ:וקם ל׳ נפוד ע״נ יכפרקס הקד

ני שפנרו ל ג' ק־י טיקצייי' ידע^ כ י י
רק הקזלמזם וקלי.כה כיו לכה כאין מיש הנינה ד1נם ראשון ת מציא מציאות

ה נמוד ע פ׳ פוו ל*כ הוא כ׳ פה אל פ.כ הדנר למהור עולם וכשוד והשרשה הנ
יתד במות ל׳ שכה בניניכן יודין ל׳ מ,, השייש כדרך לפלש שהוא

ר. ספי של נסשנה שפרשנו צי ע״נ כלירופב ליכ1כע כ״ד אהד כל בעול־ מצי,] י
ללוז כוא ת1כווי ייג מאלו ׳;׳היתן ותיכוי. , , __

לאור ;ול'א כ:כ יזכנו ואב אזליותי נלנזי חסאית ״-.וא לה הל<ח נס.ד ה״ל
 כלה כ ע" מולא; איכוה. הכמה העלומות 0שה נפלפיו ומתגלה המתפאר נמקומו

פדפרשנו שצ״ה נסוד נגלו׳ קצוות ו'
ק סי ר׳ נהיד שלישי מציתות . הגיל נמתנה הקודם נ  נסוד תשפפתן ש:הגלה הפי

י כסוד השפעתן הסרי{שנתנלה ס נ ו ( י י ס  נמשלה הקודם נפרק שפרשנו נפ״ש ה
שוי הפרי כסוי במלכות קצוות ו' שהן הנ׳ל  לעולמות נפעולחם שסהגליס כנפש ונ

ה קצוות '1 ונתנלו שלאצלו נאופן  נסור נמלפוח קצוות ו' נחפארח קצוות ו' נגינ
ר׳ ושהי׳לה נסיע׳ה  הקודסיס נפרקים כדפרשנו נ״פש שניה עי׳לם ונסיד ופ׳

ת הידכ הנ כ ו  שהה קצוות ו' שאלו הקודמים נפרקים לך הקדמלו שכיר מס נ'
 הדין נורת נקראו שנכללה ורסמם וחסדם דינם ע"* ממנהג שהכולה הדין שורת
כ ולתאצלו נמצא כנר  ונסכמס נכתר נ'

כפוי אהיה אשר אהיה נסיר הנ׳ה אלה ו
 הדין שורת נכלל לקדאו ויחזיש דן מפד נרא נראשית וכשוד מלכו אשר מלכיה
נלא הכד שלימות נאין למעלה כדפרבלו ■..jp ;],ך^ ר.״נו7 ס אלק אלהיס

 :לימות ואין השד נלא דין שלימיי• ל.'! י! ש^ מתנליס היו שלא רק כדכרשנו
ניליכה ומר.מלע ־מהיון דתמיה גל' כניה: . ו! ,

כו. אפילו  ידם על להתנהל יוכל ::עולם ולמזלם לעינם שם להם ה ה לא השורש נ
הר.ערנותן לעיל: ירגונית מדי. טלה היא בזו וימת וימלוך ויפת ויוזמך נסור גלוי

הגיה ע*כ והר.מזלוי.ן שס השרישה גלוי לנשול כנוי שהוא
ה המאציל אל קורנסן להנת לעוצם נ׳

ס המקורות כל סקוי נעקורן ואסדוחן עוחן פש ה א׳  מלך פצי נאור כ׳ נ׳
חיוה ושממה ששון ח״ס וכלצ כלל כדין כורח קול שה השיפת נלי נמקומו ו

ס נערקיס כדפרשנו קנו שלא עי ונסכדזס בכתר כך כל מתפלסיס והיו הקייטי

ה המאציל אל קורנחס למנת שם הצהצמם נלו׳ להעדר מציאות של שס שום שה  ב׳
 שהם שבנזלכית קצוות ו' שנלו׳ עד נתעלמו יותר לסקור שנתקרנו פה ״ וכל יי

םוי סוי שהוא שני.סאיח קצוות '1 נכס נעלמים היו גיצוין קודס הפרי נ  נ
סי׳ השתילה  ו' גלוי וכן בישולו ונמר חניסתו קודש האילן נכח לה י:נ נ

ם שמם שנתפאניח ח קצו  קצוות ו׳ נכס ;פלמי' היו גילוין קודם השחילה ד נ
 צמיתחו ס7ק נסיעתו בשורש האיון כשמילת והשויש הנטיעה נשיד שבגינה
ה גלוי וכן משרשו ויציאתו ה השורש כסוד נינ  שישים עם נעלמה היה גילויה קוו

 כה נעלמים ר בילה שישי פס נעלמה היה גילויה קודה החכמה וכן החכמה נכח
ן כ סלל שהמקור עד נמקורן נעלמים שכלה באופן הכתר נקידס אחדיח נכח

ין שה לומר ית:ן שלא עד סנה ומכל ד5 מכל שוס נאמדות קי ס ססייות י' נ
י נ ח׳ ג׳ נ' נ' מ' כ' שהה מלוקים נשמות ׳  כי חלוקות נחינוס סל המוריס ס ה

ר נאחדוס שם כס מ  ורק דך נחילה מלוק שום שם סינג ולא שוה אחדות נ
 בחינות עפר על מורים כאצילוסן שהה עסירוח עשר מהמקור נתסצלו פי לכיוח

 הס ומקורן שנשישן ולהיות ליעלה ומקור שורש להה שיהיה הוכרח ולוקות
 כן מפני נחילות חילוקי שה מישג ואינו צד בכל שוה אתדוח גמור נאתדות
 פלה .הה שנסקורן להורות פדי לעלמות צחצחות נעשד הזוהר יספר ׳חימשו

ק ספגה אין שם כי ונלתצוחחן נאחדוקן שויין ת׳ אור צחצתוח י  לגודל סישג הננ
 הספירות שמות חלוקי שם מושג שאין הנס פ׳ חכליח הנלת׳ סיף הבלתי אוי

ז כל עם נחינות חלוקי על המורים  משם שנאצלו אחרי לומר אנו מוכיחים ז
 אחד נשם טולים כלס זה מפני צמיר כאחדוח הס שבמקורן ות ולה ניזקורן שהן
 שהיא כגנז פחי אצילות שגפת זה לסי פח ומ מוכרח וא'כ צחצחות ינו דה

עם וחסונה דמוח ציור בלי נה ס וטפל צד מפל סכומה וצמה זכה נקודה
ת י׳ הכתר בתוך ;אצלו זה פל אמת וססתתדוח ממעלדוח זו ך נח: זו ספרו

 נפתר מי,גלה היה ולא פחד נקודת נתיך נעלמים וכלן נצלים כנלד׳ נמנרי,ה
 הדין שירח הקצוות שהה כ' י' ה' נ' ת' נ' ג' מספירות הראשינה ננקודה

ק ני.נלו לא מוחות כג' ואפילו כלוה  שורש שהיא מצד רחנלה שהיה מה הט;קר י
ס עיסק ריחנ ייורך נחיניח ג' שהם תות ס לג'  שנסגצתה נינת מכמה כתר ש:

 ג' נשרשה כלולה נקודה אותה פ׳ לומר יזוכרחים אנו זה מצד בהן הנקידה
 אינה הנקודה שכא.חד'ס ומפני ועוסק ודוחנ (אודך שורש שהיא מצד נתינות

 אוי גסיד ננקודה אותה פיחסיס אני זה מפני תור צחות רק פלוס מושג
 על המוריס רודפים שמוח הה שמוח אלו שכל מצוחצח אור צח אור קדמון

 שפרשנו יעצה שה שירש נםוד הנקודה אור קדמות צחות נאמדות החיחדוחן
ד׳ שפרשנו וכסו למעלה דנ נ הרסיד נ ו  חד הוי נפירו ההוא ז׳ל פף י רגי ה
ה ופלוצין הי נקראים ננקזדחן פרשן כנסוד משם יע!״ן תלת ני  קדמון אור גזו

ך ועצם שם שייש שסוד מצומצח אור צח אור  הנעלמים אצי בחינות ג' וגחי
ס ננקודה  אור שנסוד נאופן בהם ;עלמ,ים השמירות כל היו אמיץ איץ א״ק ד נ

האורך גסוד ממנו ינחנצו נאצלי שהם מלכות ׳פוד תפארס נעלם היה קדמון
ד קו ס היה צח מור ונ ע' סנ ד גם ממנו וניונלו נאצלו שהם נצח חכד חכמה נ  היו
סוי  כבוד סמלו ונתגלו נאצלו שהם הוד גנידה נינה ;טלם היה מצוחצח איר ונ

ד נדבר׳ כסנואר העימק סי  חד נהייו סיניה נפ״ש חלח מה;׳ וחד סד כל הנ׳ל הי
שנו מדין כלול דאיהו  הנקודה העלם בסוד וכלס רשם ׳כוין נאדוכה למעלה וכי'כדסי
ק הנדל ואין לרעלה כלפדשנו יקראו צחצחות בשם י ס ה נ י  הנעלמיס שהצחצחות נ

 צח אור נתינת נסוד הנעלפיש סהצחצחוח נעלמיס יותר הס קדמוין ר א נחינח נסוד
 מהצחצחוח נעלמים יותר הם צח אוד נחינת ד נם מים הנע וצחצחוש

 נר,ינת פכגיד הצחצוח שסוף עי מצי״חצח א.ר נתינת 7נםו הנעלמים
ם מלכית צחצוח כהוא קדמון אור  שבבחינת לצחצחית יאש הוא קדמון נאור הנע'
 שהוא ציח אור נתינת שגשוד צחצח׳ סוף וכן צ׳ח נאור תכסה בחינת שהוא צ׳ס אור

 כאור נינה בחינת שהוא מצותצח אור שננחינח נצחצחי ראש הוא נצת צד.צוח
 כגלוי אל ההעלם סן לצאת והוצרכו כזה גדול נהעלם ונכיותם מצוחצח

 מפני הק:דמם נפרקים כדפירשנו לזולתו אלקוחו נודל להיתית כדי
 נסיר בחינות נזן הכלולה דה הנק שהיא מקומי על כתר שנאצל אחר כן

ת הג' מר.״וז־'ס והיו הצחצחוי. נסיר אמין ת״ן איק רנו ככל;ות שננק;דה ג
מי,״חדים בכיו ממם יותר אין היד בדחינת שנהן םפיר־ת י׳ העל;

שננקודה שול בנתינת  ננחילת ומתקשרת המתיימרת המנזצעיח הנתינה לר.י.יחה ת׳גץ
 מפשיק אין שנתינת אמין נתינת כן שאין מה וכשוף בראש אמין וכנחינת א׳ק

הג' לנלוח הרוחב סיד החכמה ד ס ש־.וא אין נחינת התחקקה ק מעלי ניניהם
שוי החילה עצמוהה נחילח והחהקקה והחנלת־ שננקידה נחינ׳־ת שחעשם אין נ

ה הכלוצין ונצח לחכד מוח ס שלישית לנתינה טעצמוחה ויידה נ קוי  סיד שהוא פננ
 נעלמה א ה ופד״ן שיריה אחת סדרינה והיינו שננקויה מצוחצח אור נסינת

 ופנרס שניה מדרנה עוד ידדה, כן מפ;י שננקודה אמין נחינח שהיא כנקודה
 עוד חכמה מוח שם ם ונפש אמין בחינת שוד תחת ונתחקקז אמ׳ן דרך

כ  שי.חנלה כיי עדרילות שני צרדת שהוכיחה שירדה שניה מדרגה והייני היו־
נך ואח.ר נעצמות נחינות שיה הנקודה שייש מהעלם ותנא כחי;תה

 שהוא הגינה שירש סוד שנה השנישית הנתינה סוד,להתגלות התכסה סתחקקה
 שתעשה כדי עצמת והתתקק: אמין בסוד נ־-קודה נעלם שרית שורשהעימק סיד
 חס מעצס וירדה אמין כהוד מכללותה שיתאצלו כדי כה הכלילין והוד צננורה חות
 נמוצז זננלטת ללסה נ היא ועדיין תכעה מוח בתיו אחת מדריגה לנקודה חון

ך ומגרה שניה מדרנה עוד ידדה כן מעני חכמה  תתס וגחתקקה חכמה מוח די
 שילדה שנים מדריגה יכ״נו העומק• סוד גינה מוח שם ונעשית חכע: מוח

 יזכמס מוח מהפלס ומצא נחינתה שחחנלה כדי מדיינוח פני ללדת שהוכרחת
 הראשונה'של בחינתה והנה והוד גסרם שיתאצלוממנה כדי עצמה גפני מוחה לעשיח
ס גע נ חיןשליא נסיר שהיא חכמה מו סיד צחצוח ף נ צחצוח שסוף שניאדט ת״קנ
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ט ח פרק המוהות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ש?גיי שער
p'h ד 7חכס 6’ש* י■'! נצשצוסי ל:)ש כיא שגא׳ל, טצמת ש?וא * 'P1 נ : i  f h 

ק ציגע ליאסי א' ס נא׳ש שנות&הד סד ;סלם והוא נ ש ג׳  ל׳ הרג נע׳
איו ■וכף א ס נמלס גיו• איני דהא י׳ל י,  כיאה לא P מאלי לאים נצוונא נ

ח אוהה וסמוזקקא וסאאצלא מאסשנוא ק שוד שהיא צה י מו א׳  שאר שהאאקר,ו נ
ז וסוד א׳ן סוד שהם ינר,וד־ שנללליח נאינוח שני  אלא (ינס שאיגו ונצש אג׳

ק סיד בחינא להייס זה כל סס שנא״ק רולכוח צחצוא דכ״נו א׳ל, נסינא נסיף  א׳
ה א׳ש כמו מהשנה נעלם והוא נ*ה נאים משחווה ג שכסנ כמו נ׳  הנ׳ל הי

קי ליס דמי דאיהו וננין ם כנ-ונא שונא נסלס נסי אינו דהא ססי ניה נ ו א׳  ו
ה ך נסילתו נחנלה לא כ! מס;י נארוכה שס נדפישנו נ׳ סי  ׳נצלה ולא סצמו נ

 וסוד א׳ן סוד שנהצלה כמו ני׳ינאו
ך אמין סי ד, נאשששו נסצמש שהם סצמם נ הני
דהינו האכיוה נדינח יאש זה ומסר

::סבנו מה לסנין מילה אש כמכ״ן אי.ה א״ק יסוד שנוצע א׳ץ אש י י ס
עד א״ר, •ר,;ומ נ:׳(־ שנונע מכמה ראה נעלן כסנ,,),- נו וסח״יזי

׳ ’״ » « « ־ » «י ״ i« יי.׳ סרויל' ילד ליי) לל;ל ־.רra 1 יילי יי' » 1יי יי "
; הנ׳ש כא; עד ניריו על הע;'ן והנץ רניעי וימ.יד ידועה לשון כיא שכנינו הנסלס
אשמי אא ידע והאדש כענ-ן וזיווג

י ויז״מד שיזדווג ידי ע; ני שפניו נפיקיש ששישנו  נעצם א
 שיטלו טד מנזנו נטלם ניומר צטלס אור ייתיחד יעלה ועוד נעלם יוחד נאור
חי אל מהטלם חדו ויחי  נטלמח היוחר לשסס להעלכ נשמה טטטלס נענם ׳ו
 על״חס כסוד לההיוזד שיעלו עד ממנ■

ח ׳כיליס אז שננקודה א״ק כיי ננחינה ״ הנ
הששעחו נגלות טמנו ולהשפיע לשמש׳,־

הש ני ר.נין אל הסהירויז עלייה סוד עדן דהיינו הנעיס דעת ט"׳ ונחיגח ואצילותו
,j ס הנע יחוד עי' . נשמי גוף סהעהק היו ממקימן יש1ו! עיניה ע;,,, ,

ה P^' יהי־נניח הנפלם ד ר ,;^ ; : '^ '’
ם ח מ י ע ההעוירת ומנו ממנה׳ ענמעלה הספירה כנפי "וח1הדיאל שדרJ נאוטן כ.ע.

עד גדול אור בה מספעה היא :נדה קסוניה ך צ׳ שה טן הא נזה הוא הש-ישי המוח
ענ״הס הוא והיינו נ־וירה נה דומה סהיא ן נינה מוח להתיירזד

ג' ק נ= היא והיינו ו ״ א ^ להנץ וץ•; ^י

ה נשוי ' ' ■י נמות וחהיחד יח־׳קשר ע;״
נינה ח שמ נאופן נמם;ה מנסטה נזפמה

ד חסמה סיח איר כשיעיד עלייה נשוד גדיל סור נס יהיה  וטוח הנעלם היחוד נפו
ד למטלה תמימד חכמה  שננקודה שלישית כנתינה הידיעה כסיד ענייהה נדו
 סמ׳ן אוי כשיעור הצמצחות כסוד צדול איר נה שתהיה עד סמ״ז סוד שהיא
ה כשוד כידיעה כשוד תר,׳מד אמי! ד וס הנע;ס דוד כ כסוד י נל״ ו נ  כמינה כ

ה על אי; סיד שסיר, שננקידה שני״ה תענ  וכן אין צסצמית כעוד יי.ידה כשוד נ
ה ותתקשר הידיעה נעיד ותר,יחד עלייה כעוד תיועלה מ׳'; סיד תינ  ומשונה ננ

 נשוד הכלילים נחינחו התגנית שסע ממנו לה־משיך היק סיד שהוא שננרךדה
 שלישי מוח ולעשות שעלו הנעלמות המדרגות דדך מלכות יסוד תפחית כהש א״ר,

הו הנעלמת המדרגות דרך משם גהתאצ; תנ  מלכוח ׳שוד תפארת שהם נ
י נינה כעמק׳ נעלם היא הנענע ח ס כל ומר,ימו ^י כ ירד ני ז’אמ נ  נתינתו נ'

ה דהיינו ני-דינות שתי ד ראשונה מדינ  אין ומנתינח קי; נת לנח א״ר, מכחינת יו
ם הנקודה כשוד נעלם מוח נעשה ושם אמ״ן נת ח ל ירד חינ  שנה שלישית ננ

ת המיח וה ״.תפשני ורשם  נמר,ומו תסיזרת לד ע ע ידעו לא נעלמת ננהינו
ה על״ריו נשוד השלישי המוח שיד ה,א נסיןויו שהפיית נחוש! ע די ה ד עו  ג

היי ממני נהאציל כנענמה ת ומ ׳ נ ע;י;ו ני ל,"ק עוד נמינת שהם ט  המיח זה :
 הנעלם נעולם וונ והז הדעת כסיד נהשפייתו מזיונ הד.ימד היריעה כעוד הוא

 יסוד תפארת שהם נתינתו ידס ע; נעלמות ננתיבות נהי,צ'ל נינה י.כמה שהוא
ס ומזזיוג חד מת כמקומו שתפארת כמי כי סנכוח  הוא ק כמו הננו׳ נעונ
מ: שהוא עד הנענס נעולש מייחד ;  כמו ול״ל העפייות ולכל נמקימו ;חשאית נ

ו' מתפאר כמקומו שתפארת ו' כהשפעתו ימת״הד קצוות נ  כזו שנרלכות ות קצ נ
' מתפאר הוא כן ו  קצוות לו' "נשמת הוא שמשם שנכינם הנעלמות קצוות נ

( שנעיןימס ' ו׳ מתפאר הוא וסן נספעו ול״תדם נהם נהלפיע שנתסאית י  נ
הי כסוד לנינה נשמה הוא שמשם תימה נהעלס נעלמות יוד.ר י,צווח  היוצא הנ
ה מתני-ית שהתפמה מחכמה השפעתה י.קנצ שנינה מפדן ה כמנואל נגינ כ מ א  נ
הו: והמזיונם ה״יאדה היא והוא פדצופים דו נשער  ונינה זכר החכמה נ
ו' מתפאר הוא וכן עילאה אימא ונינה ע־נאה אנא חסמה נקינה  יותר יןצוות נ

ת משפיע שמשם שננר.י אפיז נעוד הכתר נעיד נפצמות חיני  נעלמות ננ
ה חכמת נהשפעחי ומקשי וש״תד סמיחית הש שהש נינה נחכמה  וכן ננינ
 העולמות לכל וכן למלכות נמקומו ומתפארת נמקימי נ־,פא.ית ונינה מחכמה

ח שהוא סד ל'ו נע-ן יסוד י,צה אל מקצה והמשפיע המכריח התיכון הניי  תחי
ת ד ס שזהו אחרון ואני ראשון אני נסיד נתחילתו ושיסו נסיש׳  הנפלם ד.

תו השסוק רר.ז הזה הסוד ועל ע ני׳  ו' שהם ד״קא '1 דפת ;נקעו י,הימות ו
 הנעלם הדעת הוא כי שענדו נפרקיס למענה וכדסרשנו היע-א יסוד קציית

י ממלה מעלה העולה טו ד לנשמה ונשמה נשמה נ ם נכו  שננר,ודה שלישית נחינ
מני,פ וטשפיפ משם השעע ומישיך הנעלם למוח אמין נסור  נחהוסות ו

 נתמלאו ומשם איחס וממלא נינה ומוח סכמה מוח שהם הנעלמים הטמוקיע
ן י די פנן ואכסדיין א ח כ פ ד כנזכר ימצאו! חדרים וני ה ״  שממלא פירוש נ
 קצוות ו׳ לנלוי הראשון יציאות שהוא נינם נסדרי הנטצמות קנווח שש נשפע!

רי שם שהם חי אכסדרין ממלא ומשם הנסיעה נסוד השרשים גסוד נפלמיס נינה נ
טז

 לנלוי השני המציאות שהוא כאכסדיין נלויס שהם מהשירש היוצאים הענפים שכס
' ם קציות ו  שהוא שנמצכוח קצוות שש נסוד סירותיהן להשפיט השתילה ד נ

 ומקשר מייסד סוא ר כדשרשט סירות פקוס גםוד קצוות ו' לצצוי שלישי מציאות
ל פו  מצמסלה התיכון הנרית נסור קצה אל מי,צס ולנריח הנפלמם הידיסע נ
ד למעלה ומלססה לספה פו  נדותם כג על יחודו ישפע מלאים ככלם עד פלייחו נ

 כה עד שהארכנו סס נעדנו יכשר והשס להרהר והלנ לדנר יכול אינו שהשה סם
- לשירע נסעניח ז ד ו  נין ריודז ליחן וכדי אחד נמאמר הזוכר לנו נלה כסו

ז עצמו נשני שרק ;ו נייחד הדנקים ז נ . השרק נשלם ו
׳ פרס  קדישא סעחיקא אשחכת דשייותא אייר האזיני שרשת נזיהר מ
 טינר נ לל דאתשפע דחכטחא נהירו ההוא מסזצא דאחנהיל י

א ונשקו ט ה חא קדישא סעחיקא דנהיר ומה דניה מנהירו סח־מאם מוחא ס מי  נקי
 לון ׳;ליל חדא ורישא ישץ לתלת אחעניר סוי דאתנליא ממה ישירוחא הי׳א דא

ר סחששסין תנת ואלין כי  ואתמשיך חכסתא הא' אחגליף כלא נהיין ומאלין ן אנס נז
ר ועיל  נישא נכל ונגיד אתמשך ומתמן סיחא יזד ואחמניי אנשין דזעיר שא נ

ד ונןיעין אימן נכל יאטקי  ואתמשיך חכמתא הא• אחגליף מפדן ייצא ונהר כה׳
שא וטיל ייו ההו׳א אחולא מוחא ואר,טניד אנפין דזעיר נוי ה׳  מניה דאח׳סשיך נ
ו אחנליסו משיכין מרין אליי חני ח א חד ו  נדטחו דכחינ דנילא דעמיקא ישיכו נ

שא ועייל ננקטו תהומוח  אתמשיך ומתסן אחרא מוחא ואחטניד אנסי! דזעיר ניי
נו ואעיל  ׳סלאון חדרים ונדעח דכתינ הא ועיינו ואנסדרין איררין אי;.ן כל נושא נ
 טחיקא כמזלא דאחנהיר ספימאת טילאה מוחא דההוא מנהירו נהירין ואלין

דא ודא נדא דא ואמקשיר חליא נדא דא וכלא קדישא  דכלא דאשתמודעא עד נ
 לתלת נהיין ן נהור חלת אלין כלום סניה אחסליש ולא קא עת הוא וכלא חד

אלן אנהין לרןוון חחרנ-ן הן ו כאן עד חד מאחר נהיר וילא לגנין נהרין אכ
ר שנכנס ור,ודס לפונו. או לך נחדש ולא קענה הקדמה לך נקדים הסאמל נני

ר חזרת רר, אינם היא כ׳ חדיש שוס זאת נהי,דמה  הענין תיק ותמצות ס הינ
כשעת נדרש כקדוש המאמר זם כי חדע והנה הקודם נשרק ששמשגו מסה

לגלות רשית ניחן שלא מה נשלאיס סודות כעיררע בשעת שנמצו רשג"׳ שערת
אח מיום  שפרשנו הנקודה שהיא כתר העלם נענין מאד שם ג והשל עולם ניי

ק סוד שהוא העליונה ניחינחה א כמינה ואותה שפיש;ו א׳  שככתר כתר נקי
 מתגלה אינו הוא אנל האצינות עיקר י״יו׳ שנכחר נכתר נ"נ כו כי כש ואסר

א שמחנלה סה העיר,י אנל כלל ו  חכמה שהם הר,דישים אנויו ידי טל מחנלה י
ם ה;עיר״ם נצח חסד חכמה שהם הכתר שנמוך חי צחצח׳ שהם אין ד נ  כ

 שנתיך נינה שהם אנריו ונהיר כתר נכל;ה שנקראת הנקודה כמתדות הנטנעיה
 נחר צהצס׳ שהם אפ״ן כסוד נעלמים שהם הוד גנורה נינה שהם הכתר

ח הנעלמים תי נכ:לם שנר,דאת הנקייה נאחיו  הקודטיס נפרקיה כמניאר כ
ל עצמו אנלהיא צחצח;ת נשוד ננקידה ספידותלנעלתים הי׳ שכל  שנו שנכסר כתר י׳

סונוסלכוא תפארת נעלמים  אות־ שנכחר כתר דה״נ׳ א״ר, ציזצח׳ נם־ד שהם ׳
 נטוד הנעלמים הספיריח יסכלו הנעלם דעת ע׳׳ רק יינלה וצא נתגלה לא נה נח

 נחינם וסוף שניתר סכמה של נחינה רא: היא נחינה יאותה שנכחד כסר צחצמי
כלעוצם עד נאודם ומירווים הנחינוה דיכ0שמיר. נרקום שנכהר כתר של

כר,ר של נמינה נשיף שנכחדוזנכ׳ה_ -Iנחיני יאש ננלעח ושוויים ■'חןדק

 ועפר עפר א1כ אר,: ;ער על עינין וכיה
:' רניע׳ נ;ל ד' ברדק אר,ד הוא  ורע'

 מפירה לכל פי: נפי: נוי-ן על הע;׳; וי.נין
:10׳ ’ג ׳ ■ נעניאר : : הנ״ה נא; עד ::

 היא שנכפר כר,ר של מננות שהוא שנכתר כהי של נחינה שם־ף עד שנפחד
 העליונות הצסצסית נסוד שנכחד מלכות נ׳ שנכר,ר סכמה לצמצס׳ וכחד ריש
כסה י.צח׳5ל ואש כוא  ר,׳5שצר, עד י
ד כתר דג*~ שהם שנפרר הכתר נסו

ת יכיד תפארת מ ד סנ ע העלם כ
ה צסצחי נערך הם כהר י שנכחד חנ
ס י.ס מ5נ רפד חכמה שהם כ עי  נ

וצחצח׳ נינה חכמה כחר נקראיס
ס ;ר,רא'ס חכמה כ עי ה חכד נ ר ט נ

ה0 שצסצרד ולהיות חפאית  המה א״ן נשוד נצא מסד חכמה שכס כ;
ף נואש נכתר המר.יחדיס ה י ימצא זה שמצד עד ונ ס  כמינות הג' כל א״ן נ

 מתימרת חכמה שהיא שנואשה נאופן
ה יהודה ולעוצם שנכתר כחד של נמלכות ג׳ ה

ה וננלעת נאירה משחוויח היא עד נ
מה לצסצהי ראש היא שמלכות כם ר,:ארס ננורה מעד לספוג ־.יעפ0 אל חי

^ .j, - מו אנל אמר. אינו זר :הרי ר,גמפ נה.ת■ ,
וכוונת;! ועסע תפארפ ננורה אשר פאמ-נו _ . . ,
ה מח־חדס היא ״י ננינ י ' שנ י חכר ר.נמת בכס שנכר.ר :מ־0 פלסנא׳ נוי. 1’ י

ה סתיחדח צנזליז׳ נערן והמדמה הערך להה יי: נלת שנינה עד שנכתר ננינ
ר,פארח גנורה מסר גמדרנת פנ:ר.ר כר.ר לאור דהיינו לאורה משחיית שנכחד

תפארת ננייי. ;ר,ש: שכמו ניני, מור, נערן ,לעוצס שנכחד חכמי. של נצח
כן נמו ;׳;כ ממוח למעה מדינות ג כס , ״ , , .

ג׳ כה שנכד,ר :נמנמה ;צת :ד0 ר,כריה נצח נאור שנכחי נינה ראש אור
 :נכתר נתד של סמננית למעה מדיניתנצח נאור ננלמת היא שנקחר חכמה

 מכמה אמרנו כאלו מסד נאמוגו ',ו0יוע
 ססז אמרנו כאני גנייה ינאמינו פנכתר

 אמרע כאלו תפארת ונאמינו שננתר כנסכמס
הגיה. ע*כ שנכתר שנמנמה נ!מ

 של נצס שאור סד שננתל חכמה שצ
 נינכז צחי לצי ראש היא שנכחר חכמה

ז נסוד ימצא זה מצד הנה שנכתר  א׳
 אורם ימוד נהשוואת ומייחד מקושר

ג' כל  נהפוואח ומיוסד מקושר הוא חכמה שהוא אין ניאש דהיינו נחיצות כ
ק סיד כסוף אורו  וכחרה ראשם הוא שהמלכות סד שנא׳ק נמלכות ר׳ל א׳

ח שניה נאינה .ראשינה נמינס והיינז חינ  צועל רוצה מסדה דהיינו טצפוחה נ
ד שנכחד שניזנסה חסד סי ז נ  חכמס כי חכמה של טצמוחה הוא שהוא א׳

חה נקראת אינה שנכחד שנחכמה ם שסחיחדח מצד חכמה של סצ׳ו תי כ שס נ ניא
שהוא



ט פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד הסצוות אצילות סרר ו׳ שער
סי ק יסשני שנבחר כחל של מליוח שהוי)  עצמייה t!yn3 6גקר הי!) שגם ס

צ5ו וס-ף ראש הנסח נלי נעצסוחה שמח״רדח חז האייצעיח ה;פלם ו שנ׳
ה. שניה נסינה היא והיינו ם דהיינו שנה שלישיח נחינה שנ ן ף נ  שהוא א׳

 נראש אורו בהשיואח ומיוחד מרןושר שהוא שננחר שנחכרה נצח
ה ר'ל אסין ח שנכחי שנינה מד שנאמ׳ן ננינ  שנבחר חכר.ס נסוף מח״חי

 נצח לאור סשתוויח היא נצח נאור ׳חודה ולעיצס שנבחר ) ננצח(שנרמה דהיינו
ראשס היא שנבחר שנחכפה שנצח עד שנבחר שנהנרה נצח נאור שננלעח פד

ן נסוד שנבחר שנחנמה שלישית נחינס והיינו נינה צחצח׳ של ובחרה א׳
ה ימצאו שנבחר החבמה שנשוד ולהיוח  כל נכללים ש;הש נחיניח הנ׳ כל נ
 הוא כתר של סקדושים אנריו גלוי תחלח זה רסני כחי של הקדושים אנריו

ח הג׳ ׳חנלו ידם שינל מחין מ נחצלח סנכחר והחכמה שיכתר מחכמה חינ  נ
ן שנסוד נחינוהיה שני נסוד שנכחר שהחכמה נאוסן נחינה דהיינו א׳

 סוף שהיא שנא׳ין השלישיח והגהינה חכמה של עצמוחה שהוא שנ״אן האסצפיס
 נחנלחה מצמוחה ואינה אמין נחינח א שה בחינה צחצח׳ ראש שהיא א׳ן

ד רוחי! בשני כו ה ונ חנ ק סוף שהוא א״ן של ראשונה נ שסיא חכמה וראש א׳
כ ק נסיר נמינה נאוחה שמה״חדח ספני לחכמה פצמת״ח גחינה אינה ג' א׳

 שלישי נמוח נחנלחה א*ק נחינח נקראח הבחינה שזאת שד לאורו וסשסוויח
חיאר כאשי הנמלס דעת מוח שיד שהוא ה׳ הינאמר נסירוש ע:ד עניינו ׳ ע׳  נ

רק חחנלח ולא נננצמה היא נחגלית ולא חעמוד עמדה על שנכחר וחכמה
כאשד נהן הנעלנניס סשירוח ז׳ שהם הקציוח ידן על להחנליח נחחקקו הסוח׳;
 המאמר צניאיר נ;וא שהקדמנ׳ מה כל שחדס אחר ועתה המאמר. נשירוש ׳חנאר
 אע׳ש כי ופירושו התחלה לשון הוא שירוחא פרוש א״שתכח רשירוחא אתרא נע״הי

 והיא הנקודה סוד שנו צחוח י׳ נכללות עליון כתי הוא האצילות שתחילת
 לרונ סתנלה ואינו נעלם הוא עכיז אנסין ארך נזוהר הנקרא ראשון הנאצל

א שהיא חכמה ממוח הוא האצי,ות הקגלוח לח יחח רעלרחו  לסי שירותא נקי
ס יא׳ש שצירופו אישר נסוד הנלו׳ תחילת שהיא  נצו׳ וראשיח התחלה פל הנזיי

שוי שעברו נפרקים סיישנ■ כאשי החבמה  כי ואמר אהיה ח״שי אהיה נ
ך נאצל הוא במקימה חברה שהוא המוח ומציאות אצילות  כחר שהוא אנפין מאי
ה סוד שהוא קי  משוד נאצלה חבמה מוח ר׳ל נחינוס נ' שנכללה שרירשנו הנ

אי כאשי הנקודה שנשוי כנכי,ר החכמה תנ  אשתכח דשירותא אתר שאמר וזהו י
 וראשית התחלת שם על שירוחא נקראת שהיא נאצלה שהחכמה נזקים פירוש
 ן אנשי ארך מבתר ר׳ל קדישא מעחיקא הוא כדשרשנו אהיה אישר נשיר הגלוי
 פיריש סמ״זלא דאתניהיר יתבאר כאשר כנכתר חכמה י ונש הנקודה שיד שהוא

ה מא אינה סכמה מוח דהיינו שאמר זאת שייוחא  הוא נ׳ הכתר עצה מצד י
 שוו שהוא בו שמפצליח אחח גחינה מצד נהצלה אלא ההעלס תכלית נעלם

א נחינה ואותת הנקודה סוד אנפין דאיך דיקנא קדישא דעתיקא דיקנא קי  נ
 גחינה ונקראת אמין בסוד הנקידה נסור שבשתי בינת נתינת שוד והוא מזלא

 משפיע שבכתר שתחכמה שנכחד המשפעת נחינה על להודית מזל שבכתר זו
 חכמה מוח :נכתר החכמה האצילה ידה ועל ספירות לשאר שנכתי נינה עי׳
 לננון מן וניזלים פדליו מים יזל מלשין מזל נקרא נחינת ואותה מקומה על

 התבלות תחילת עכ״ז ראשון הנאצל הוא שהכתר אע"פ הענין פירוש ויהיה
ת תכמה במוח הוא האצילות  שבנקודה אמין בשוד ן עלי מכתר קבלתה נבחנ

 ראש הוא שבנקודת אמ״ן כור דהיינו שבכתר דיקנא בחינת כי זה לפי ונמצא
פ' הנז' נשער כמבואר מכמה למוח  דאתנהיי שאמר וזהי הנז׳ נכלל הנז' נ

 שבכתר נינת שהוא מזל ע״י כאורה ומתנהרת נתאללה מכמה מוח ריל סמזלא
 ראשונת ננתינת משפעת זו של אחרונה בחינה כ׳ הירך כן כי יתבאר כאשר

 האצילה שבכתר חכמת ק מפני ג' כלל הנז' נפי הגז' כשער כמבואר זו של
 שבנקודה אמ״ן בהוד שבכתר נינת שהיא האחרונה נחינוחה ע*׳ תכסת למוח
 היא שנאצלה החכמה זאת ר׳ל עי׳׳בר לל*נ יאתפ׳שפא דתכמ״תא נהיריו הו׳א
י  החכמה לתיבות ל״נ שהם צדדים ושנים לשלפים ינחנלחה שנתפשמה החכמה או

 מוחא שהוא שבכתר חכמה כן שאין מה נ' פרק פ־לופין דו נשפר שפירשנו
כלל סתנליח שאינה סתימת סומא נקרא והוא שבנקודה אין בשוד אנפין דאלך
על הנח כיין ר״ל דורדיא על דשקיס מוחא הזוהר קרא שבכתר תכמה ואותה
ה כן כפו שמריו פ ה נחה חכמה א אנ  כ״ן ושקע נח סתום והיא כצל מתבליח ו

: ומשני נעצמת ומתגלית סתפכשת שאינה שמריו על  מתס׳וא ונס׳קו אפר ז
ל שחימה מו״תא י לנ״ב שנתפשה המוח זה י׳ נ צא’ הוא נאיבית לב' ר׳ל עי

שהוא אפין סיד ירי על ר״ל נעלמות נתיבות ידי על השתוס גזהמוח ונאצל
ה סוד ל דניה מנהירו .אמ׳ן בסוד שבכתר נינ  שהוא שבכתר מכמה מנתינת יי

 האמצעית הבחינה שהיא עצמה חכמה של עצמותה בחינת שהוא חשד נקרא
 נאצלה חכמה מוח כי ואמר נצח חשד חכמה נעלמים סשירוח ב׳ שנה א״ן שבשור
 בשוד הננלם חשד דהיינו א׳ן שנשוי אמצעית מבחינה שבכתר חכמה משוד

 הנתינה שהיא שנ״אן חכמה כן שאין מה חכמה של עצמותה נקרא שהוא אין
 מפיחדת נחינה אותה סהר׳ החכוזס כצזוח נקראת אינת שנ״אן הראשונה

 נהקדפם כדפרשנו החכמה עצנזות נקראת ואינה לא׳ק ומשתווית שנ׳אק נרזלכות
הז סבלתי מצמיתה מבחינת שי׳ל דניה ואמ״ר דייק זה ומפני  לבחינת לא הנ
אן ראש  שנ/אן נצח שהוא ף ס לנחינח ולא נא״ק שפח״חד חכמה שהוא שנ׳

פן ססחיחד א׳  דסיעו בעצמותה שמתיחד שבכתר מכמה של עצפיתה מאיר רק נ
 דקדק זה ומפני כהקדמה וכדשרשנו אין שבסוד האמצעית בחינה שהוא חשד

כן ואפר ס  יום שהוא חסד נקרא איר שי הוא ידוע כי אור שפירושו מנהייו נ
 הננין תחצת לחשד כנוי שהוא אוי ים׳ אלהים ויאמר שנאסר כענין יאשק
סז מחשד אסר וכאלו ר א נקרא שחשד היי יבנה חסד עולה כעגין חכ סנ

מ׳יתא קדי׳שא סעחי׳קא דנה׳יר ומ״ס .מכסה מוח ונאצל יצא שבשתי  דיא נקי
ריו לפי כ׳ לו הוקשה סוס דאתב*,יא ממ׳ה ושירו׳תא הי״א  שמוח שפירש ינ

כ שבכתר שבחכמה מחסד נאצלה מכמה  אשסכח דשרותא אמר נסה קשה א'
נז שהרי שבנקודה א״ק בחינת שהוא קדישא סעחיקא חי אן אמצעית מנ נ׳ : 

ה מתרן לזה שבכתר שבחכמה מתשד שהיא נאצלה ס' קדי״שא דפחייקא מ' א ר נ  ד׳
 צו אין שכתר ומאחי זאת אלא אינה מתבלה הכתר עצם שכל סס פירוש הי׳א
 הכסה של עצנזותה שהוא שבכתר מכסה ידי מל שהוא זה נדבר רק אסר בלוי

 סוי שהוא מכתר שהוא הבלוי התחלת ני אליו החכמה מוח אלילות ליחס ראוי
 אחר דנר אין אס״ן אין א״ק נקודתו באחדות בחינות כב' כל הכילל הנקודה

ק  נקודתו באחדות נכללים כלס כי אליו ליחש ראוי ולכך המוח זה י
 נכתר אכסה שהוא סתימאה מוחא שסיא המכסה ר׳ל ייש׳ן חצחא ואחענידא

ק שמתיחד מכמה ראשה בחינות ג' סנה א״ן בסוד א׳  שנה ואמצעית תוכה נ
סן שספיחי נצח סוסה נמצסוחה שמתייחד חסד א׳  כל מתיחיין שגא׳ן באופן נ

 מאלו ר׳ל ס ראש נ' נזנשית שנה נות בא נ' מאלו שוך אוך נראש נאינות ב'
 שהש ספייית ג' מיאין נ׳ שהן יאשים נ׳ נאצלו שתיסאה שבאכסה בחינות ב׳

 דעת מית נינה מוח מכסה מוח שהס מהם שנאצלו הספירות לשאר ראשים
 שהוא שנכתר חכמה דהיינו אחד ראש ר״ל לו״ן כלי״ל תדיא ורי״פא . הנעלם

ה שנשוד חין שיד  שד שהוא אחד ראש אותה אמ״ן אין סא״ק הכלולה הנקיי
 שמתיחדיס אח־וסה כשוד מוחות תג' שסם יאשיש הנ' כל כוללת שננקויה ן’א

ה  כדסישנו אין בהוד מיוחדים שכלן ובסופה ונחושה בראשה הבחינוא כנ נ
 שבכתר חכמה דהיינו יצאו א' ומראש א' כראש נכללין רוחות שהב׳ נאופן
 זה נך להב הנה , כ־.״א נה״רין ומאלין אנ׳פין נזע״יר ן סתפ׳שפ תניא וא״לין

־ כל אמין א״ן א״ק סוד שהם שנו תצתלחות עס כתר כ׳ שתדע צריך  בכלל ז
א  מוחות והג' אגפין זעיר הכל נקרא ולמפת מוחות ומהב' אנפין איך נקי
ס נפני  שנאצל) ששירות לשאר ם ראש פהס ספני אנפין דזעיי רישא עצמסנק־אי

כזעיר פתפשפיש ראשים ג' אלו לומר רוצה חלת ואלין אסר זה וסהני מתם
יאשים ג' ומאלו מהם שנאצלו םזירוס שאר לכל סתששפים לימי רוצה אנפין

.מ' י׳ ה' נ' ת' נ' נ' הקציית שסם מהם למסה שהם השפירוח כל מאירים
פק דנגיד נה״רא חד ואפיק חכמה האי אתנליף ואע״ל צינתא לאשיקאה ונ
עייי ניישא  ואשק׳ נושא נכל ונניר אסמשן ומתמן מוחא חי ואחעניד אנפ״ין דז

 המלוח פירוש נתח:ה נשרש הנה מ״עדן יוצא ונהר הה״ר נפיעין אינון נכל
 דעזקא כנלוף חותם פתוח׳ סל מתרגם התרנום כי חקיקה מלשין הוא אחגליף

 '1 עם תפארת היינו נופא אור לשון הוא נהרא הוצאה לשון הוא אפיק
ת. היינו עין נע נושא נקיא קצוות  שפירש אחר והנה הענין. ננאר ועתה הקצו

 נתחקקו שממנו משני אותן כולל אחד ייאש מוחית נ' שיש נכלל מוחות נ׳ מנין
 נאצלה ואיזה מקומן על ואצילותן החחקקותן ר7ם איכות לך ובייש תזי ונאלצו
ת ׳,יתר הענין לך ׳פירש תחלה פי פי  בו תשנה ולא מ־פ: ן הענ שיובן ס; נא נ
 הכלולה שבנקודה סתומה החכמה ליל שזכרנו חכמה אותה עלמה החחקקה ואמר
 להתגלות כדי התחקקה בחינות מג'

ח ענמוחה מבחינת עצמה וחקקה בחינותיה י נ ה
אן אמצעית בחינה סוד שהוא ב׳  כאי אתנל■[! האי יאמר ו״ק זה מבני :
ה ויידה ק ק א הרוע: כחכמה י״ל ד״קא האי מכמתא עצי,,,)- לבחינח זי נ

, ה;"ה עין; . כהימה: מוחח שהיא שזכדני

אמ׳ן ראש עצם הוא א״ן םיף כי אס״ן
 עצמה תקקה ואת׳ר עצמותה נתיך אחת מדרגת ירידה ור.״נו למעלת כדפישנו

י יותר עוד  ר״ל לעצמותה תק א״ן בחינת הוי שהוא עצמותה נתינת שהוציאה ע
 שה:א סתימאה סוסא של לעלמות יכונה ג״כ א״מן נתינת כי אמין לבחינת חון
 כ׳ רגם א״סן לצחצח׳ הראש מצה הוא הוא אין בחינת סיף כי מצד א״ן סוד

 להיותה ׳כינה עלמות׳ היא גם זה כל עס אמצעית בחינה כעצם עלמות״ אינה
ה רש״ב׳ עליהם לנו רמז שפרשנו ירידות שני ואלו כדפרשנו ראשה  בדיוק ע׳

 נהרא ת־ ואפיק אמרו בדבריו לדייק 0׳ כי וחכמתו חורפיחו כפיס וחריף צת
־ אין שהכי צד״ק יש ויוצא שנמשך צור היציא ששרוסו ינמיק לנגיד  הסדר ז
 הלדרס לכל להשקות נמשך הוא ואח״כ ססקירו יוצא הוא שנהר מתחלה שהרי
 חין ירדה לא הראשונה שבירידה להעת כ׳ ננו לרמז שריצה אלא הסדר היפך ולמס

 דנגיד אמר כן משני כיפישנו עצמותה אל מעצמוחה נעצמיתם רק לעצמותיה
ל  הוא הכל שהרי כולאה בזה ש״ך אין לכן נעצמואה נמשך הוא סשאור י׳

 מבחיגש ר״ל למפה מלמעלה נעלמוחה נמשך שהוא שייך המשכה רק בשלמותה
 לעצמותה חון שיריה השנים הירידה ועל בנגמותה והכל שופת לבחינת אנזלעית
 על שמורה ונפיק אמי סוס שש לה לעשות א״מן מנסינח לגמרי שיצאתס
ה לשון ונפיק דנניד ואסר ודקדק לנמר׳ לעצמותה חון לבחינתה חין יציאתה  הוו
 בפני מוחא לה לעשית שתימאה סמוחא האור שיצא אסר תאמי שלא כדי ובינוני

 דקדק זה ספני ח״ו בו וימיר התקפיות לו ואין ח״ו ממנו נפשק שהוא עצמו
א כי ובינוני הווה לשון ק ונס דנגיי לומר ו ה , ס  האופן ומאיר ויוצא נמשך ^

 מהמוח בחסידות חסיד לפולש ויוצא שנמשך איי היה הקדוש האור זה שהוצאת
ו ומקושר מיותר סתימא סוחא הנקרא העליון הפתוס הפעץ  השפעתו להשפיע נ
 תאצלו ש ,הספירות שהש הגן לעתיד שישקם נדי הפשק בלי יחדיר תמיד
־ שנפקוסן הקצוות שהם אנפין בזעיר אמ׳ש ז  הפורה גנחא לאשקאה שאמר ו

 סאמלעית הבחינה נכנש זו בהוצאה עתה נ׳ הגן ישקה שעתיד עתיד על
 אנפץ מזפיר למעלה נכנסה י״ל אגסין זעיר של בראש סחימאה שנתכסה

 שם שנעפת נאיס! אנפין דזעיר ברישא ואעיל שצמר וזהו הקצוות סן למעלה
פניד שצמר !זהו הקליות משש לההקית צחד ומוח אחד ראש וצת׳

א׳ד



ט פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד הסצוות אצילות סדר ו שער
ש^ג1ג ל וחא1*ד( ׳ ר] שנעשז י  סוח (נ

*ה שמשש■^הפשש נאושן אחל ש6ר1 אמד הנ
נושא נכל והשפע האצילות ואתסשך

 סמר למד ה-א ננפא צאפ^אס בל למ׳ד א-!זן בכל והשקה בתסאית י׳ל
: 9הנ־ ע•־ שנע־ עוד לימי־ ני נמו שתפאלח הקצוות שהן נשיעק

ונניד אחסשך וסתמן שאמי ו«הו נהן
 והשפעה האור זה ני לדנריו ראיה ומניא עק נע אינון נהל ואשק׳ גיסא נהל

ו ומקושי מיוחד הוא אנל לעולם סיסק אינו הסתום סהסוח שיוצא  לעולם נ
הי סהשפוק נ ק יוצא ו ע ק ר׳ל ס  ואמר אורה השמעת הוא ונהר מכסה הייני פ

 לשון היא יוצא ^ לסירות אלא •צא אסר ולא ונינוני הווה על המורה יוצא
ק יי'' עתיד ולא מנר לא ואינו וניצור הווה הי שלעולם ססני תמיד הווה י  הנ

מי הוא תמיד ני הסשק נלי וסששיע יוצא הוא האור שהיא  ואיני נו ומקישר סיו
 השתק נלי להשפיע רצון שנע ששש סלא לעולה הוא כן נמס;׳ מ׳ו ססנו נשסק

ה ה;ה  החכמה מוח ם־ד שה^ הראשון המוח נעשה איך הזוהר לך שירש ע׳
 חקיקה לשון שהוא אחג״ליף לשון כה ואסר מדינות שתי וירי ונאצל גתחקק איך

 עצמו סכמקק והוא הציליס סכל וסתום וססון הנעלם ללני משל שהוא מפני
 עצמה החמקהה חכמה סוס ק כמו וסתיסיוחו מססמוניוחו ולהתגלות לצאת
 דהיינו לה חוצס לס וישנה ונתנלחה סתיסאה מוחו וסתימיות סססמוניות לצאח
ד חסת  הנקודה סעפורוח מהעלם שיצאחה נאופז שננקידהכדפירשנו אמין ס

 הא" אתגיליף אנתין לזעיר אחד וראש מוח ונעשית הנקודה תחת לה וישנה
י ני׳׳יש וע׳ייל ואת׳משיך חנפ׳תא ׳ ע ז עניד אנ׳פין ד את׳ ח ו  כנה אח״רא מו׳

 הסתומה מהחכמה חכמה מוח שהוא הראשון המוח נתחקק איך לך שתירש אחר
 סתומה מחכמה נינה מוח שהיא שני מוח לצאת גחחקק איך לך ופירש חזר

 הנזכרת התשומה חכמה אותה עצמה התחקקה ר״ל חכמתא האי אתנלין! ואמי
ף שהי׳ שנה השלישית הנחינה דהיינו התחקקה אמין צחצחי וראש א״ן נו
שוי ’ נירידתס ונאה אחח מדרנה וירדה עצמה חכמה מוח כ' חכמה מוח נ
 לעשות וכדי שנגקודה א״מן סוד חמת חנף ר׳ל הנקודה מחת וסמוך תכף הוא

פני סית לה ה משם נתמשכה עצמה נ ד  שנכנשה סד שניה מדרגה עד ויי
 ראש שם שנעשה נאוסן סהקציות למעלה מז׳א למעלה ר״ל ז׳א של נראשו

מי ולא נינה ספירת והיינו כינה מוח שהוא לקצוות שני ומוח  לשון זה נסוח א
 והיא האמצעית הנחינה הוא חכמה מוח פי מפני חכמה במוח שאסר כמו ואפיק

 סנחינה לומר רוצה אחח מדריגה מתחלה שירדה הגס כן מפני הנקידה כאמצעית
 עצמות שהיא נעצוזותה הפל היה זה כל עם מצחצח אור לנחינח צח אור

אנל מעצסוחה שיצאה להורות כדי ואפיק לומר הוצרך למעלה כדפרשנו הנקודה
ך אין אמין נתינת שהיא שוישיח גנח״ינה י עומדת היא כ׳ ואפיק לומר צ
 (ירידתה ניציאתה ושתכף חקוה היציאה ולפתח היציאה נשער התחתונה נכחינה

חי כי לוצמותה חון ויורדת יוצאת היא תינה כה אין התחזינה הנחינה א  נ
 ירדה היא שגש שמעני זה כל עה אכל ואפיק לימד צריך אין זה מכני יותר
 מון לצאת שנתצצפה אח־ מדרגה דהיינו אתנליף שאמר כמו מדרגות שתי

ד נתמשכה כך ואחי חכמה נמות זה נהתגלסוח מיד ונאה לעצמיתה  לרדת ס
 חכמתא האי אחנליף שאמר וזהו חכמה מוח חחח לה וישנה שניה מדרגה

 ועייל ואחמשך כך אחר ואמר לטצחותה חון שנתחקקה אחה מדרגה ירידת שהוא
א נרישא  נעשית ששם שניה מדרצה ירידת שהוא אתדא מוחא ואתעניד יזי

ה מוח שהוא שני מוחי  דקדק זה שמפני לקצוות שני ומוח יאש חכמה חתת נינ
 השני המיח התתקקוח לך אירש כאן עד ואתספיך אתנליף לשונות שני לומר

 לא עין כל מעין הנעלם השלישי העוח לשיש ע״ה רשנ״י ירד ואילך ומכאן
 קדושתו ולגודל הכנתו וחומרת י,ישי המעיין פל חכנד לא ילמק ראתה

תינוח הולך כל סטין ונשתר הנעלם ורוממותו  נחלק עיש ידעו לא נעלסית ננ
ה לו שמיש;׳ מה על המעיין יחזיר למען פרקים לשני הזה הקרוש המאמר  נז
 נסרק שנפרש נמה להכין והתחלה ושחת מאיר אור לו שיהיה נאופן הסרק

: הסרק נשלם והנה הפרק נפם׳־ק ונזה השני
א י  אתנלי״סו כין ”מש חר״ין אנ״ין מנייה דא׳תמשיך נהיירו סה׳ו

ד ואתח״נרן י ח׳  להיות כי פירוש דני׳רא דעימיקא משייט נ
ח סיף שהוא שנ״אן ראשונה נתינה סוד שהיא השלישית שהנמינה ק נת נ  א׳

 לגודל העליונה גחינה אותה הנה למעלה כדתכשנו א׳ן לצתצחי ראן שהוא
א מונא נעלמה שהיא עד העלמתה ה דאיש מוונ ם ליה ודמי נ׳  כמניאר נ׳

׳ י נ ד  שני שאד כדרך נתנלתה לא זה מתני ז׳ל קאיו יוסף רני החסיד הרג נ
ה מוח להתייחד הוצרכו סהעלם שנדרך עי כחיגוח תינה התמשכות שהוא נינ  נ

 אמצעית נתינת התנזשכות שהוא ח־ח-ה נמות א״מן נחינת סופיית נחינה שניה
 העלה יותר אל מהעלם עליה נשיד למעלה לעלוח ;חיחדי מוחות שני ואלי שנ׳אן

 חכמה סוס סשישוח נתעלם ושלחה נחיחדה נינה שמוח עד סשיתות ליותר מפשיסיח
ר הנקידה איי ששישוח נהטלם ועלתה נתיחדה חכמה ומוח מ  נסור הנקוד' ואור אמ׳ן נ
 נהעלם ועלתה נתיחדה אין ושיר אין סוד סשינוית נהעלם ועלתה נתיחדה אס״ן

ק נסיר הנקודה ד שג*כ עד א׳  מראש נעלמות ת ננתינ ההעלם נסיד מדרטת שתי יי
ק סוד שהוא סתימה חכמה של נחינה  סתומה חכמה של נחינה אמצע אל א׳
 ירדת סתומה חכמה של נתינה ומאמצת םתומש חכמה של עצמותה א׳ן סוד שהוא

ה סיף אל חינ  ושם שננקודה אמין צחצח׳ ראש אל דהיימ סתומה מכסה של נ
 הדעת הוא והיא שננקידת אחין שוד פהוא הכתר עמק׳ נסוד הנעצס מוח נעשית
 עצמה ננקודה נעלם מוח נעשה ששס כאותן הנעלם המוח היא הוא הנעלם

 חכמה נמות מעפיע הנעלם מוח אותו ומשם למעלה שפירשנו כסי הנעלמה
 יתייחדו שפעו ירי שעל נאופן הספירות ונכל קצוות ונשש נינה ונפוח

אי הידיעה נסיר כלס ט מ נהי׳רו סהויא שאמר וזהו נארוכה למעלה כ

ה יאתמשיך  אכסה שהיא איר סאותו לוסר רוצה סשיסין סרין אל*ץ מינ׳י
 נחינותיס שני נסור מוחות שתי שהם סשיגוס שתי סמנה שנחסשס סתימאה
 סד גחינתה להתמפך יכלה לא ראשה סוד שהוא שלישית בחינת העלם ולעוצם

 חכמם מוחית שתי שכעש״ת כמו עלייה נתוד למעלה מלמעה ונתחקקו שנאגלתו
 הפך ההחנלפוח זה היה לחון והתחקקות למסה לרדת ההתגלמות היה ונינה

 אל תנימי תניפי ולהחנלף להחחקק נהעלם עלייה נסוד והחחקקות עלייה כסוד לעלות
ח ונתמנרס פצס־ נחחקקה נינה מוח כי יותרנעלס חוד עו ד סו  היחוד נהוד חכמה נ

 וכן סכמה ח ס נסשיסוס נאורה שעלחה עד מכסה העלה תוך ונתסקק והעלייה
ל להתחנר והיחוד עלייה נסור ועלתה עצמה נתחקקה מכסה סוס ט  אמין נ

 נפשיעית נאורה סעצחה סד שננקודה אמין העלם ך ח שנחחקקה עד שנגקודס
סיי נחימדה שננקודה אס״ן וסוד שננקודס אמין אור ן נ  אין וסוד שננקודס א׳

ר נתיחד שננקודס ק נטו  סשיכו נתמשך יחודם המפוררות שמחוך עד שננקודה א׳
 הוא א*ק סוד שכוף כדפרשנו *ק0 סוד שהיא חכמה של העליונה נחינתה ר״ל

 האמצעית הנח־נה שהוא ן א של לעצנווהה נתמשך א״ק ומסוד אין לצחצח׳ ראש
אן ח והינו סנ׳ י י י  לסוף ירד אין שנסוד האמצעית ומנחינה אחת. מדריגה י

 מדריגה ירידח והיינו אחין צחצח׳ ראש הוא אין סיף כי אס׳ן סוד שהוא בחינתה
סן שס ונעשית שניה א׳  נאושן אמין בסוד סהעלס נסיר שלישי מוח שבנקודה נ
 שהיא דניירא דט׳מיקא נסש׳יכו ויתייחדו יתחברו ונינה חכמה מוחות שני שאלו

י כי הנאד נעוגזק נעלם מוח שנעשה הדפת סוד א  א׳ק הוד שהוא לכחד כנוי נ
 תכסה של שורש הם המעמיקים כבאר וכותל' הדבח סוד שהוא האורך סוד שורש
חנ סיד  סוד שהוא הנינה שורש נעחקי ושם הנינה סול שורש הבאר ועוסק היו

מן  ועומק רוחנ שהה המוחות נשאר להשפיע נעלה מוח האורך סיד נעשה א׳
 מוח הם הסהוסוח סירוש ננקעו תהומות נדעתו דכתיג ונינה חנמה שהם

 למעלה שהוא השלישי המוח שהוא ודעת כתהומות נעלמים שהם נינה ומות מכמה
 נשפעו מוחם את ומנקע משפיע הוא נינה שורש נעמקי אמין בהוד מהם

 ירורם עע׳י כדי נעלמות נגתינות הידיעה נשיר הקדוש נשפעו ומזונם ומיחוס
 נתפארח לכנוש ונפמה מוח שם שיהא כדי מהם לס«ז ויתאצלמוחו וזיוונסיתתקק

ס מתפשש שמוחו באופן נו להשפיע בחינתו גלוי שהיא  נינה משורש עילמוח ס־ו
 אנ״פין דז׳עיר ברי׳שא ועייל תפארת. עד ונינה מחלמס לממש עד כתר שנעמקי

עניי ת׳ א  הקצוות סן למעלה ר״ל אנפץ זעיר כראש ונכנש ר״ל אחירא סויחא ו
ו וא״עיל את׳משך ומ׳תחן נקצוות להשפיע לקצוות שלישי ומוח ראש נפשה נ  נ
כ י-שפעתו נמשך אמין סוד שהוא הנינה שורש מעמקי ומשש ל”ר נו״סא  ג'

דז מתחיל הוא מוחו שסקס עי נמקוסו לחעארה קו  שויש נעמקי אחין נסור ננ
ח והוא נינה י' הסתסאר חפארת עי מוחו מתסכס נעלמות ננתינו  כאלו קליות נ
כ מיוחד מקים לו נודע, שלא נאופן סתפארח למעלה הכף מתחיל הוא מוחו
 ולהורות מקומה ;ירע ולא הצו״ חלקי ככל המשפעת הנשמה כמו נכלן משפיע הוא
' היה כאלו היא המוח שזה זה על נ  שני אמר נכלן משפיע והוא מקימות נ

 להורות רז״א נרישא ועייל אמר נתחילה כ׳ ועייל השלישי המוח בזה פעמיה
ני ואטיל אתמשך וסתמן שנית פעה אמי ואחיה כדפישצו אמין בשור שמקומו  נ

כ שנכנש עד משם מוחו שמתסשע רסשסע נוסא  P נאמר שלא מה נתפארת נ'
הנעיעין כל משקה שלו שהשפע נאמר חכמה ח נסו שנס והנס מוחות שני נשאי
נסוח שאמר כמו שס נכנס נעצמו שהוא שם נאמר לא סכיז הגיף נכל ונמשך

למעלה שהוא ממקוס׳ משה ר׳ל תניד אהמהך ומממן שאמר רק הנעלם דעת
ת כן שזין מה שלי השסע נוזשך נינה ממוח סי נעצמו שהוא אמר הנעלם דעת נ
ני ונכנם נמשך הף ועוד נחפאדת נ״ל נופא נ ה נפרשות יותר לנאר הו  המיח נז

א גיי ואיעיל נאמרו מוחות שני נשאי כן עשה שלא מה  אד׳רין אי׳נון כיל נופ׳
עת דכיתיב הו׳א דא”ה ואכ׳שדרין ד׳  דעת שעוח שמצי ר״ל יס״לאון חד״רים ונ

 למעלה מיד הוא כאלו מוחו ומתפשס נינה שורש בעמקי מתחיל מקומו הנעלם
 אומן וכל תתארח נחוך וסשהיע נכנס הוא p ספני עצמו ונתפארח מתפארת
 יכל נעלמים חדרים שהם השייש נסור ששנינה קצווח שש שהם התדרים

ךbנ נמקומן נלוייס קציוח שש שהם האכסדרן  אכסדרין כמו שננינס קצוות שש '
 הנקרא סנעלם מוח של מהשפע מחסלאין כלם נעלנויה סדריה נערך נלויים

ל ימלאון חדרים ונדעת הכתוב אמר זה ושעל הנעלם דעת ׳  הנעלם דעח עיי י
הן המשפיע שלהם והראש המוח שהוא מפני משפעו יתמלאון הקצוות חדרי  נ

נ שהפליג מאחי ח׳ו לומר חנופה שלא וכדי אותם וממלא  שהוא נהשפעתו כ'
כ נקצווח  למעלה לא אנל מנינה למעלה או לנד מתפאחת למעלה הוא מקומו א'

ר כן סמ;י חכמה ממוח כ סקימו כי אז  נתיירין וא׳צין ואמר מחכמה למטלה ג'
 י*צ קדי׳שא עתי״קא נמז״צא דאת׳נהיר התימאה מומא דההיוא מנהייו

 סהסוחא אור מקילים כלם מוחות הפני ונש והאנסדרץ החדרים אלו נל
 לפנמוחה םפצמוחה מדריגית כמי שירדה חכמה של נחינה מראש ל”ר סתימאה

 א׳ר, סוף שהיא נתינתם מראש שירדה יסייצו נעצמיחה כלס סדרנית השני וכל
 עצמות שהוא שניאן האמצעית שהוא פצפיחה בחינת סיקר שהוא האמצעית לנחינה
אפה ה;מת נלי כעצמה המחיחדת החכמה  ומנחינתה למעלם כיפרשנו ושושה י

 והכל ן”אמ סיד שהוא השלישית לנחינחס שניה מדרגה סוד ירדה האמצעית
 אמר זה ומתני נפוחות מפינו נפלן להשפיע מוח נעשית ששם נעצמות־
ר  נינה עסקי שורש נסור דהינו עצמו נסזל ר׳ל קדישא עתיקא נמזלא דאתנז

 הנתינה שהוא קדישא דעתיקא מזלא שנקרא כעצמה הנקודה נתיך דהיינו נעצמה
 נתינה ונאותה הסשסעת הנחינה שהיא למעלה כדסרשנו שננקודס התחתונה

־ שס;ד מוחא נעשית נעלמה  עוחות שני שאי כן שאין מה ננלן משסעת היא ז
 נסמקי נפצסה מקורס שלהם מוחות נעשו שלא נינה וסוס חכמה נזוח דהיינו
ח אצל למעלה שאמי מה ג"כ ידויק ונזה שנכחד נינה עזל שולש  חכמה «
להודות נמזלא דאתנהיר אמר הנעלם דעת אצל וכאן סמזלא דאמנהיר ונינה

ט



יא י פרס המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקציות אצילות סוד שעי שעד
נ ;:נגה לוח כי ס’ג שמלוי לשולש לין ללין ההזל משמקי ו;ח:כשו ו65י גה ו . 

 הגעלם דשח ;מ.יח לגחל חין ר׳ל ממזלו) ר’דג)חנמ נהר מר6 כן ;״00 שנכחר
ך הגזל עמי,י נמוך ר 6ם שסוסי מו  אמר כן משג שנכחר ניגר שמקי שירש נ

י׳ ר׳ש לך גירש כאן מד מגמו נמזל לומר ריצה נמזלא דאבנהיל  מוס נ*ה נ
 נניזינוח מחסשש והוא ניגה שסקי כשורש שהוא הנשלס דעיז סוס שהוא השליש■
ח וגכגש התארס שד נשלמות הכאי  לשלוח כס לסשארח יש זש שמלי שר נ

ס א1 . איק סוד כחי שד השלה אל מהש;ס עליה ד נ : א7 כ' א ' תלי׳א נד׳
ח וכל ס מוס אלו כל תירוש נ  שנסיגה נאישן נאסרה אהס מלו־ץ נלן נוס י
ק כחינח נ״ל שגיה לנסיגה שנה אסיז  א״ן לנסינוז שנה הוא שננקודה א׳

ה הוא שננקודה א׳ן ונסיגיז שננקודס  כי ריל שננקידה אשיא לנסיגת סנ
ק שנאצלה אסל  שנססשש־ סנה הוא היאשינה נסיגה שלוא הנקודה ד נש א׳

 נרינש לולא כי שננקידה האמישיח הנסיגה שהוא שננקודה מין נסינס סמנה
 ראשון אין אס כ׳ שניה נאינה ימצא מהינן ראשונה נסינה דס״נו שננקודה א׳ק
סיג' חלו׳ אין נחינת זה מצד הנס שני אין  שננקודת אמ׳א נתיני. וכן א׳ק ננ

סיג' יזלו׳  שהוא א׳ז נסינח רה הנק נהשל׳ שנר.רשס אסר כי שננקודה אין ננ
 שהוא שכנקודה אמ׳ן נסינס ממנה שנסכנס שנה הוא שננקידה שניה נמינה
ל לולא כ׳ שננקורה שלישי נסינה אנ  שאם שלישיס נחינה ימצא מהיכן שניה נ

 אחס וכל גזה זס ס;ו״ן ננקודס הכלולין שהנסיסס וכמו שלישי אין שני אין
ה אס כן כמו :סנרסה סנ  ן’ור,לו נכחיגוהיכן חלוין הנקודה מכילה שיצאו המו

ה זה ה אמד וכל נז ד כ׳ לסנרו סנ  הוא מיז כוי :כנקודה אמצשיח נתינה ר
 ילשונה דדרינס שירדה ייידחה יהחפששת סכמה מ;ס להחסקקוח סנה
 יכול היה לא אין סוד אמצעיס נוזינה צולא כי נינה שירש שמקי אמין לסוד

 אין אס כ׳ נינה שורש עמקי לשוד לאמין ולרדת סכמה run ממנה לההסקק
 היא אין שנסיגת גמצא לא׳סן שתרד שד סכמה מוס ימצא מהיכן חיו אין

 כ׳ משני ראשונה סדרנה אמין לסוד לירידרה שנה והוא מכמה למות סנה
 מוח ר,רד מהיכן אמין נשוד סמיך אמצעית נסינה אין פול היי,ה נא אלו

ה זה כ תלו שהם נמצא לאיין ראשונה מדרנה סנמה  וכן לזה סנה וזה נז
 מוס שירדה סנה הוא אמין נסינס לסוד חכמה מוח סיידה ראשינה מדרגה
ן סכרה ה חחחיה וישנה לאירן ס מדגנ  מכמה מוח שירדה תלא כי פניה נ

ד מהיכן לאמין ראשונה מדריגה ן שניה ודריגה סי  ירידה אין אר לאמין ס
ה הוא וראשונה שהירידה נמצא שנייה דה יל קוד מהיכן ראשינה  לירייה פנ

 ראשונה מדיינה וליוידהה כינה מוס לההסקקוס סנה הוא אניין נרינח וכן שנייה
 ני.תקקה נינה שהרי נינה מ!ס ירצא מהיכן אמ״ן נחינס לו;א כ׳ הכסה למוס

ק מאמין fo י b ה ג״כ היא  ז א", נולא כ׳ הכמה נמוס הראשונה לירידסה פנ
 צהוס ראשונה מדריגה ניגה מוח מרד מהיכן תחתיה שהיא חכמה ;מוח ך סמ

 חכמה לרוח ראשונה מדריגה ניגה שירדה לולא וכן נזה זש סקלויס הרי מכמה
אין אם כי תחתיה ולשנת חכמה לד־ת ן ח שניים גם מדר חרד מהיכן

ה הוא הראשונה דתה שיר הרי השנייה חהיה כן מה ראשונה מדריגה  סנ
רידחז למלייגת ה הוא א׳׳ק נחינת וכן השנייה י  דשת לנוד כנ

ת יוצא מהיכן מיו ה״ק לולא כי ראשונה מדריגה וליריותה הנעלם  דנ
 הנם הוא איק נחינת ג"כ וכן א״ק נת רנח שך ני הנעלה דעת שכרי הנסלס
ד ראשונה מדריגה הנעל□ דשת ליריד' ר  אין לשוד כרוך איק סוד לולא כ׳ אין נ
 דשת שירד לולא וכן אין לסיד ראשונה מדריגה הנשלס דשת חרד מהיכן
 אס כ׳ ז’אמ לסוד סנ״ה מדריגה תרד מהיכן אין לסוד ראשינה מדריגה הנענס

רדה אי;  מדריגה הנשצס דעת שירידת לך תל' שנייה ירידה תרד מהיכן נאשוגה י
ה היא ראשונה  מוח לו לגישות ארי; לסוד שנייה מדריגה הנעלם דעה נייידח כנ

ם ס נזה זה תלו־כ הידריגית כל כי נך הלי כדעירגנו למין ד נ מכינני ה זה ;  וז
ה זה תלויה הנתיניית וכל  דשני׳ ונא לרנירו סנה ארד וכל רזה זה ומסונריס נז

ש־כו נא גדול תועלת יזה זה רניים כנס שהס נזה גו : להוד שיה  זהנ כל י
א נעילר וזכוכית יו דנייו ושלים רם יכשר, שנא המע״ן אח לתלי; ו  כ׳ לנזשינ נ
ר זה כשמיה נ' ינר.ריקה נתגלשה הכתומה החכמה  ר:רות נ' להוציא זה אי

 רוח שאתר מה וכן אחריו וזה קודם חקק י נ המוח זה שיאתר עד זה אחר זה
 ומוח הכתה מוח ש;חחנ'ו עד מקומה על לה־נלוח יכול היה לא הנשלס דעת
 נזמן שניהם המתין כאיו לישה הקדוש מוח אוחו להמשיך למעלה לשניח כינה

ד כניכול  מציל היא זה תשני ר״ו הזמן חדח נישל ת״ו סאצילוה כי מנה שחיין ג
רו מתשעוח התש״ן את אי קדימת לא שס אין כי לתורות חל״א נדא דא וכלא נ
ק כלם כ׳ מ״ו זמן אסור ולא ס״ו זמן נ לרם הראוי מקומן על נחירקו אחת נ

ס קדמת הוא ואיור הקדימה אנל ו נ5הרס ואחור וחשינוח ומשלה סנ י ז  שאמר ו
א וכלא ד ^  קדימת נהנה שיש נסשחו ת.לו׳ כהמסיננ הוא סהקדימה ו״ל חלייא ד

שיניח מטלה ה הוא יקדימה כי תיו הזמן החח ס נישל ואינם טליה וו  הסנ
 כשל אמרו ק נדי ׳"ש נד״א ד׳א יאקיקשר שאמי מה וכן המסיננ הוא והאיחור

א ד׳א ד׳  להציל ג'כ הוא עחיקא וכ״לא חד דכ׳לא דאשחמודט שד גדיא ודיא נ
ט״ן יסטה שלא מהטעוה הסטיין ו הי י י נ י  עצי,׳ם חלוש׳ שהזכיר מליחי לומ.ר נ
 א״ק נחיגח שהוא אחד שנין שהוא קיישא משחיקא אשסכח דשרותא אחר נאמרו

 סתימאה מוחא מההוא וגכקו אמין נחיגת שהיא אחר שנין הוא מניזלא דאחנהיר
 המעיין ויחשונ חלוקים שגייניס שלשה כאן שיש נמלא אין נתינח שלישי שנין הוא
שהם רישין לתלת ואהטניד שזכר מה וכן מיו וחלוף ושחד רכו׳ כאן שיש מ׳ו
קצין יזם מזה זם ו,שידיס מחולקים מוחות ג' מיו לחשוש מיחוס נ' יאשים ג'

 אמר מהמשיח המט״ן למציל ■כרי תיו החתית שאול ושית"שד ואנדון שאול וסייוד
 שהם ר'נ עחיקא וכלא חד דכצא דאכהמדשא פד רדא ודא נדא דא ואתקשר
 מצ״ניס חלוש׳ אלו וניכר,:כל נידט קשווס שמצד עד נזה וזה נזה זה קשויים

ה הג׳ שהם ראשם השישה וכן שזכר ח ת התנלוח אצא אינם כלס נזכר מו הדו י

 מת״מדיס שהם הקדושים אנייו צתצח׳ נחינח ידי על קדישא סחיקא כתר
י׳ על נודט כיצד זה ולהנינך נקידהו, נאסדוס  כנר שנם אחדות שהכל קשורם י

פ שהם ידפח ס הנקודה נסוד מח״סדיס כ'  שם שוס להם שאין פד ההעלם ד נ
ם צחצחוח אלא הנקודה נשיד אסר ק ד נ  ם געלמ אמ׳ן אנר׳ ושצחצח׳ אמין אין מ׳

f צסצס׳ ואנד׳ n ר  ומתייסדיס אין נצסצס׳ נסיןשריס אמין וצחצח׳ נפלנניס יוי
ח וכן יקראו ן א יצחצח׳ אין נצתצס׳ נטלהיס שהם עד שלייחס כסוד בהם  אנ

ק צחצח' וארד׳ נשלמים אין צחצח׳  נצסצתי מתקשרים א*ן וצחצח׳ נשלמים יותר א׳
ד נהם ם ומתייחד א׳ק  א׳ק וצחצח׳ א׳ק נצתצת׳ ס נטלס שהם שד של״הם נסי

ד נחינוח נ׳ של וימודכ הטלמס שלנודנ עד יקדאו  נשים ׳חייחהו לא יו׳ק נסו
 פשישותס אחדות על המוכה הקודמים ס נסרק שסיינגו עג״ס שי׳יש כס רק שם

 התקשרותם מצד ר׳ל חד דכלא דאשתמודש' עד נלא דא ואתקשר שאמר וזהו
 וכן נתור אסדוח שהכל וניכר גולש העלם אל מהשלט ההעלס נסוד ישנ״חט

כ יעלו  שכלם עד השילס אל מהעלם נהחקשרוחס יראשיס שהם המוחית נ'
 יקראו קדישא פחיקא וכלס קדישא נעחיקא ונעלמיס ויסוד עלייה נסיד טוניס

 קדישא פסיקא אברי צחצח׳ ת אהד החנלוח אלא אינם שהם מורה זה שכל
 חנל׳ בהה חמין תעי-ס תחח השנייה מדיינתה מקום אשר חכמה מוח כיצד

ד הנה קדישא שחיקא ס  שהיא שלח ראשונה מדריגה נתעלס ה״קשרוחה נ
 שהוא קדישא שנעחירא אמין לסוד וההש־ים עלייה נסיד מעלה הנם נא״תן

י מנוד קדישא נעסיקא נינם ערקי שורש כי  קשר חי קדישא שיעחיקא א;."ן ו
ה כוד ותעלה ד קו  מוחא של אמצעית נסינה ד ס שהוא ח״ן סיד שהוא הנעלם ני

 שחוח לך היי ;טחיקא,'קדישא פ״ומא חכתה שהיא קדישא שנעאיקא מאה סת
 כי נקלאא קדישא ועסיקא קדישא נעהיקא נתייחדה והעלס ענייה נסיד סכמה

ק גלו״ו הנא  ותעלה חסקשר חכמה מוח תחת שלם שצ״ה :מדריגה נינה מוח ו
 וסעלה תתקשר סכמה ומתות שלה ראשונה מדריגה שחוא חכמה נסוח עלייה כסוד
מין סיד שח!' הנעלמה נמקירה ויעלה עלייה נסוד  של שנישית גחינה שהוא י
 נתייחדה והענס עלייה נסוד נינה שמוח לך מרי ש' קי שנעתיקא סחימאה מוחא

 ועלייתו קישורו כל הנעלם מות סיד וכן נקראת קדישא ועתיקת קדישא נטחיקא
 שנעתי־א אמין נשוד שהוא שלו שנייה מתיייגה קדישא עחיקא כפוי הוא

 חין ומשל קדישא שנעחיקא אין ד1; שזוא שצו נה רא: למדריגה קדיכא
 קדיכא שנעאיקא היק גיף אין ראש שחוא הנעלס למקורו קדישא שנעתיקא

ת כלס הס רוחות ג' כאלו וניכר נודע ועלייתה קשורס שרצי לך היי סיו  גמור י
ם כי  מלוק ואין חיו מינו נשריין וא.ינם קדישא עהיקא סל ו צלו אלא יינ

נאסדיח הם :נהעלם וכמו שנהעלס סם אלא נגלו׳ אין כ׳ ס׳ו ניניהס ושדוד
סו' הנקוד׳ כסו אמדותס טל כמורה יקראו קדישא עהיר,א וכצם מצסצחוח נ

 הו׳ וכלא שאמר וזהו קדישא נטחיקא מח״חדים והס נ־׳חדות הם בנייוייס כן
 ואינם יקראו עתיקא ח אסי כנם לומר צ' ר כלום מיניה אחכריש ולא טתיקא

 לג' שנתחלק■ והגס אסדות הם כן כמו אחיוח שהיא וכמו סיו מתנו נפרדים
 לג׳ שנאחלקו ומה נזה וזה נזה זח קשורה מצד מת״חייה הם עכ״ז ראשים
י מצד הוא יאשים י  טל ו :נ־צ נקודס־ נאתדוס הנעלתיט קדישא עחיקא אנ

ם  רצון לפי קעולחן גלוי לפי שנ-,חלקו הקציות שהם ידה טל שסו ונח: 'י
ך לא אנל האצילה ענ  סדוייק כפיל ונזה ל ורז יכרש כישר ר,״ו עצמם נ

ם  כהקשרוח מיל שני על לנו רמז הוא כ׳ נדא ודא נדא דא נומר שכשל מ
ס מנועי ת הרקשר אח' מין דהיינו אחדותן על המורים נ י י נ  שחיק׳ שאס שזכר נ

סיי אמין אי; א״ת סוד שחס תזלא סתימאה מוחא ומין . החקשרוהן נ
ת כלם שחס המוחית התקשיוח הוא שני האקשרוח קדישא עתיקא אחיו
 אנהוין ואלין אנהון דאקחו׳׳ן אח־נין לתנ״ת נחיין חלת אלין נדתיישנו

משרש עחה פירוש . לשונו כאן עי חד מאמר נחיר ׳כל״א לננין נהרין
ומוחוח ראשי: לקראם נאחלקו מה ולעניין ומורות ראשים הס מה ן לעני

חכמה הדעת כוד נחר שרה מוחות נ' שהה ג׳ אלו ריל חלת אלין ואסר חלוקים
ר׳ל אנוח ג' ^נא.צלו יצאו מחם :שירשנו מקומן על פפירוח ג' שחס ונינה
ה לה גד שחס ספירות ג' עוד  ת׳ ג' וג' יאשים נקראו כהמותוח תפארת גנוי

ה השונים יוחד שהמוח!׳ נאיפן אניח נקראו  אנוח ראשי -נקראו עד נמעל'וגמדרינ
 פ׳ על מר.נהניה והאנות האנוח נאצלו כמחס אנוח של יאשים שהש מפני

ם נאצ;"■ מאנוס ואסיה הראשים נני ספירות שהג' יסוד הוד נצח שהם י
ת'  האנוח נערך נקראו מאנית כנאצלו ואלו אנות הראכים נערך נקראו ג׳ג׳
׳ נניס ת לאנוח נ ג' על וחכינות מעלה מדיינ נ  מאירים נכלל 0וני. ה

ת מה אלא נגלו׳ ואין יצאו אתד וממקו׳ אחד ממקום  של ההעלם :נאמדו
שנו נקודה כללים כרנה לנו יצא וחנה המאמר פירוש כאן עד ניפיי

ק להם ונ״מד הזה מהמאמר תמיד הכללים שיהיו נאופן עצמו כפני פי
קצרה נדרך לתלמידו אדם ישנה לעולם דרך על נקצרה עינינו לנגד

כ למזור נו ונוסף ונזה שיקים משאי צאו ש כ:ליכ קצת שאר גל ג'
ק נכלים ; הפי

ק מכללות לנו יצא הנה יא׳ פרס  ■לס ה; דעת סוד לדעת הקידס הפי
I נתינה פול שהוא הנעלם דעת סוד שהוא הנפנה שהמוח נאופן 

 סחימא כנמוחא אמצעית בחינם ע״׳ נחאצל ששירכנו פתימא שנמוסא לאכונה
 סכל נעלם שהוא באופן םת'מא שנמיחא שלישית ננחינה נעלם מוח ונטשיח

 זה נחאצל ושידה חכמה כהס מוחית השתי כנתיתדו ידי שפל ומשני המוחות
 יסוד משאית שהש נאצליו נתינת וגלוי לאצילותו סנה שהס עד הנעלם המוח

 סציאות שני הנפלם הסיח לזה יש כן משגי פוד הענין זה יסנאר נאכל סלכיח
פני למעלה אמד מציאות דהינו  פחישאה מוחא נראש ששישו משני מוחית י

סחימאס שנפוסא ׳מכיף מאמצפוש שרכם יציאות בינה חכמה שהם המוחוח
ועוד



יא פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ד עער
: ופוד ק לו י ח לרפה דגי נצא;  נזגזש מיוג&רח לרפלה inn כיה כאלו ככגוחו
ר וגלוי לאצילורו כגר. ר,יו ®ודוח פי.:;י מכני  ומלפח ׳כיד תכאוח פרם גשו נ
 ct ’וגת; עוד ׳חנאר שר6כ וסנה עילה לו 3כ וה כגכג׳ עד ע!ד ש;כיס כתו

מ7 לסוד 0’ ח של ר.נשר.ה שר.'א כגכלה ג  היה כאלו נככאדח גליאוה כסאו
ה. על עקועו ד עי ה ונינה רככה שר,ר׳ ונינה ר.כל.ה סכרורוה ליניה ר  סנ

 לו ויש הה ל; נרינהו גלוי מחגצל כוא ;ור,ס5ונל,ס 07׳ :על ואצילותו לגציאוחו
ה נ״כ עציאוח נ ני א נ הו ד נ ח ס מ ד נינה ;; ה עשעיע שהוא מקויו ננו נ ני  נ

פי. כנשגה שנ ד ננוף נג ה נכו כ7ל. ונדע י כ ניצה דודי׳ שהם ׳סלאון י  ונ'
ד הוא ד רכמה נשרה ס  נשעעו רשעיע הוא כ׳ ננר,עו חהוסוח ונדעסו נכו

ה הו ה נ י נ ה רנמה ׳הירד ככעו שינייצח עד ד  נשול אוהה ועמלאה ננינ
ט כידיעה ש ני כ ונשאר מ' נכרי, ;  וידיעהו נהינהו הנעלס בדעת נאוכן מר,׳

כ לי יש וילכיח תכררח נין שאפילו עי כסעירוה נכל  הידיעה נסוד מציאוה נ'
ה לכל וראיה ר7 נשקו;׳ ז׳ל ישע"׳ ר.דנר׳ וה נכרק שכרשנו י  נראשיה וז׳ל ה

'  אהגר דעה ונההוא דעת ראשיה ה' יראה תליחאה ונינה רנרה הרי! נ
 יאנוצעיחא עגודא ראיהו נדכה אלא זיווגא דליה אשתי רוה את ידע והאדס

 ■רודא ק צד לי.תא איהו הכי א0וא דאנא א7ירו איצעיר.א7 עמודא דאיהו כמו
 דעוה אל כי אחמר על״הו ונרית וסף דלוההה ורכי-חא דלגצעיהא ער.ודא7

ה7ע ליח7 עדור, ונרוויהו ה' ן כרות ו י חו  ואיגא דאנא ׳הודא איהו נן והא י
נ איהו  שעהסיל נראניק סלה כפאר,ר פרוש לכיני. כין 70 כלא כניל 7!כ

ה נו א ח ננאש כרוי י  נינה רכמה שהה סכירוח נ' כל ל.רי.ו א1י. אייקיה ג
ה שהוא דעי, ת של נ' כצד שלישיה ככירה נתר נמקוה נינ שי  שהיא ניי

ר כ ס ז כניה ני נ  היין ג' מאפל חפו וניצה רנרר. שרה כפירות לשני י
 מפצח כנשאר יאשיח נפלת ררורזת רעת שהיא כשלישיה ורכנירה וני-ה רכפה

ת שי  עורות נ' של משרשן למענה א’י. ששישה ריכני ראשית דעת ונריאר. ניא
 ראש שהוא א*ק סוף גכוד התיתאה מורא של גחינה ראש שהיא ונינה רכמה

ו7נ ז’יי נ ; י ד ליעלה פ ס  השני נ׳ מוחות משני לרעלה הוא הנענה רומא ו
ן ר,יין ר מוחות י ן נננקידה שלישית נה לנח י ד מקומה וואס לאכיז ר ס  נ
ש אנין הטלה סי קי נ ה מי  נקראה כן לפני נראשן מכן לרעלה ננכחר נינ

ו ראשית י נ רה ו  הדעת סיד רמו ס7קו נהרלה רמחים ונינה חכמה מורות ניו
ג׳ שכלי  יש הנעלה דעה שמוח להורות כדי אשית נו נמלח ניאביח י,דמי. כ

ח עצמו ונר.כארח רהכארה לנעלה ונינה מדרמה ׳ירכה כן גה מציאות לי ס  נ
מה ד ינכ הו ד רידד כהוא נרו ריעה ה ונ הו  נין למעלה נשכעו היריעה י
סיי לננוה רד מ י,וא כן נמו ונינה חכר,ה  ועל ומלגות חעארח נין הידיעה נ

שנ׳י רמז זה  נמריתותו רמז דעת ראשית ה' יראת י.ליי,א׳ נאמדו נ’ז ו
ת נ' כדר על ורנמתו ו פי  כני לו שש הנעלם המיר הדעה יציאות ועל כ

א דל.יחו וטל כישנו נאשר ה1ל.ציא רקנ  יחייכית נצמות אחת ונתינה אחד נ
או׳ גדול שני׳ חכמי, חריכוה עעלח לשי וחריף לחנה ונאה ני  שאמר וזהי ז׳ל י

ל ח;יי.א׳ נ נ׳ כ ק נזה מרומז השליניר רה י ככו ל עח7 ראשיה ה' ידלה ו  יי
ה היינו יראה נ ם על נ חניין דנינה רהכרא כי נ  רכנה כיינו ה' דינין כ

ח א קו ע ילוד ננ דו ה ירשים שכיא י . כיינו עמ7 רישיח הי י נ ה שהיא ז  כפר
אונן• ראשית :נקראת שלי:יח כ בהה נ דני ח7 לולה ונינה חכרה נרמז רני  כ

תה נד.׳ ג ררינזיה : ' : נמוית נ י ר ת קודם ונינה רנג.ה ח נ  נ"כ רמז ונזה דנ
א שדעת נרריכותו ו נ ה לנעלה יצילוח לו יש כננילה ר!ח נ חני  וליניה ונינה מ

רו: ולכיפא יירישא !דרש שירכוק ה ראש רילר. ני ונינה מרכמר  כנר,יה לרישא נ
פ כ ם ה׳ יראת ונ״ל י^דעת ח אש נ יריפא נא ו כ  קודמים כה ונינה חכרה :

 מדונק ודעת נדעת רדונק יי׳שיח כי לסיפא ונדוש כדעת למציאוה ויאשונים
שיה ה שכה י.׳ ׳יאר. וו*ל ראשיי היינו ודעה דעת קייני ראשית ניא ר.וני מ  חפ

3ק דעת ל’נ דסה דישיה פני לכם ׳ראשון 7 ה כוזיעני לא עתר. עד כי וי  י
ם לתעלה ככוא עד כדעת זה של וגיננ׳׳ ענינו כ : זה ’ניכ; רכס וליכיה י פו  וי
א1 ואדל כ.י א ארנ׳יר ע*י.7 נו,' כ7וי ה1ח י׳יס כ’7י '  זיוי״נא :;׳"ה ר:ר.'ו י
י א;*א ע י ז ד לרנרה כנוי אדם פירוש נ ס  אדם פי ננו 3ש ורה (,"כשמו נ
ה עולה ה עי רננ כ ו א נ' קי ד רה נ ס ה נ רו  נדפישנו תיה כח מיה יך ר י

 אפכו שכיא חי כל אס פהיא וסוד לנינה כנוי הוא וחוה נוציפין ו7 נשער
נ מי דעת ונכא׳ ואנזר אשיו ר״נו ונינה חכמס היינו ואלם אדם : והארה אי

ע כ׳ אנלו.ו חוה אה ידע המיחדם ושפע זיויג שכנינו דעת ולשין י.וא י:
ס רני הי עו ו כנ ה שמשפיע נ ה ד נ כ  וע״י שפרשנו נמו ננקעו חסמיח ונדעי.ו נ

 דליה שאמר וזהו אשתו נינה שהיא נאוה רנמה שהוא האדה חד יי. שפעו
ת אלא זוונא דנ אונן נשפעו העיסדה ושפע זווג לנון שיטח מאחר פירוש נ  נ
ח כן אם דעת נלא ג זו שום גציני שלא כי  דשת ע*׳ ונינה חכמה זווג הו

ע שפי ם :י ה פ’דד, היייעה נסוד נשפעו ומזוונם ומיחדם נ א 1'  פגודי
 שרר׳ דעת עיי אלא זחג שאין שפירש פיר<שו לפי לו הוד,שה דאסצפיהיא

 עמרדא דאיהו ומתנן דעת ידי על ולא לדיק ידי טל ומלכות חפארח זווג מצינו
ת רוח ריל דאמצעיהא  נעצמו הוא והוא תפארת ננצמי הוא כוא כנעלם דנ

ה רכמה ונזווג מחד ה ה  מוחו ויתפשם שיתרקק נדי הידיעה נפול ננינ
ם יראם ידי על רו תי נינה שירש עמקי ו  נדעתו וד3נ מכס ליסה שננ

 מווך פוד שעוא נריני.ו ויתגלה נהפאלס לרעה שיחאצל כדי ננקטו ההומות
ק סוד  ונקצוות נו וישפיע ננדנתו נוף גלוי יהיה שיופאדק נאופן נמפארח א׳

 לנ-נה הרונזזת שלאה האומד הזוהר דנרי ׳ונן ונזה נשמה והפלס מוח נפול
א סיפלנ נתמנוה הו ה י.סאלח : ה ו' וילדה ננ י,צוות ו׳ שנו סעארח שהוא נני

ם וזויג שיחוד היות עס כי דקשה הננין א הנן נ פרות אין הי למעלה מותר ו
ל איך זה נל פס ה1למע חיו שני אפ: תפ  שילדה עצמו הנן והוא סהנן האס :

וניני, נסה ח יחול כי הוא נפצין אלא צמצא עדין היה לא לידתו קודם שהרי
יז

׳ הוא  שנאד קורס ומוח גשמם נסיד הנעלם תפארת מציאות שהוא הדעת ע'
ה ע שוי הין הוא שהוא נאופן נופו נהיגה גלוי נסור למסה הי ̂■ הגלוי נ  וי.ו

ה חכמה והמזווג המימד נעצמו כוא  הנעלמה וי־-נשמה הנעלם מוח נסוד ננינ
 שגיהה מנין ויהאצל ינקטו חהומוהיהם שת• ידיעתו ע״י כי ידיעתו יסוד

ואמר . נשמה והעלם מוח נשיד נופו נעל להשפיע גופו נפל למנוה וימבך
המפורסם שמו שזה תפארת דאיהו נשירוש אמר ולא דאמצעיחא פיודא דאיהו

 שהרי דנריו לפי שהוקשה הקושיא עיקר על נאה וישיג ן חיר לנו כרי'להורות
 עמודא ואנזר דייק זה מפני דעת ולא והמזווג המיחד הוא יכול למטה

 שהוא האמצעי העמוד הוא שהוא מצד תפארת כ• לורד רוצה דארצטיחא
ח  לעמק׳ עליון קצה עד ומומו נשמר,ו נסוד מעלה מעלה העולה החיפון הניי

 ניפו גלוי נסוד למפה ויורד גילויו ומקור שישו שפם הכתר נסוד נינה שולש
ד הר׳חתון קצה עד מלכות שהוא וזוגתו צדיק שהוא ונריי׳ו הפאות שהוא סו  י

 אמצעי קו האורך סיד נחינת נחינפו גלוי הוא שזה אחרון ואני ראשון אצי
ד ומזווג מיר׳ד שהוא כמו זה מצד הצה אמצעי עמוד  למעלה הידיעה נסי
 צנקעו תהומות נדעתו נסור נכינה רעמה מליון נקצה נשמי.ו נטול עליה נסיד
חו תפארת שהיא גופו גלוי כסוד למשה יורד סוא כן כמו  לדיר. שהוא ונרי

ד זוגתו נמלפות לרעה ומתייחד פו  שהוא קולפ נריח אות נריחו ע׳י הידיעה נ
ח כי נופו ף ס שהוא צדיק  נמלכות ומתיחד הנוף ף ום הנוף משך הוא ניי

ת נוף כי צדיק שהוא שנו נקצהההחחון לי הי כמנואד חפנינן חד ונ ו ז וזהו נ
אי׳הו ה״ב׳ ו׳אמא ד״אנא ׳׳חודא ד״אמצעיחא דע׳מודא והימו ואזיל שמפיש
 שהזיווג נאישן ל״לתהא ושכינהא ד״אמצעיחא ד׳עמ׳דא ׳*מורא צ״ויק לח׳חא
 תפארת שהיא צדיק ע*׳ שהוא תחמתון וזווג טליהו נסור תפארה שהוא העליון
 האמצעי הערוד שהיא הדעת נסוד הם שציהם צופו משך נריהו ע*׳ ירידתו נסוד

ח  מעלה מקצה קצה אל מקצה ידיעתו נסוד והמזווג והמיהד המכריח ההיעין הניי
 מלמפיה נין מלמעלה נין נדעה אלא ז׳יונא דלית קאמר ושפיל מטה קצה עד

 היינו גוף ר״ל ה' דעות אל אד,מר על״הו ונדיח ציף ואזיל מפרש זה ומפני
ד למעלת למעלה העילה ידיד שנקרא תפארת פו  למעלה ומיחד ומזווג נשמתו נ

ה חכמת  הוא אל שנקרא צדיק שהוא נופי סיך• שהוא נריח הידיעה נסוד נניג
 נאסר ויחורים זוונים שני .אלו על נמלהוח תפארת גוף למטה ומזו׳ג מיחד
ם ומיעוט רנים לשין דעות ני  ד׳ער. עת’ד פעמים פני אמר האלו שנים י
ומזווג הדעת נסיד הידיעה נסיד למעלה ומיחד מזוג חפאית כי לומר שדלה
נדיוק יותר )ואזיל ן,אזיל שמפרש וזהו הדעת נשוד הידיעה נשוד למטה ומיחד

 עדות ואין עדות צרופי דעות פירוש מתר׳ין פ״חוח עדות ליח’;־ ע״דוס ותרחיהו
 עדות נקרא אינו אח־ ענין על מעידים עדים שני אין אס פ• משנים פחות
 המצא שלא באופן פלוס העיד לא כאלו עלום אינו שהעיד אחד עד ואותו
דעת לעולם תמצא לא פן כמו שנים פלא עדות שנקרא עדות שים לעולם

העמוד הוא כי ולמעה למעלה שהם וימו־ים זווגים שני אלו נלא דעת שנקרא
ח האמצעי  רעלה מקצה קצס אל מקצה הידיעה נסוד המנדיח התיכון הניי

הו וא׳מח דאנ״א •חו׳דא א״יהו נין והיא ואזיל שמשרש וזהו סטה קצה עד  א'׳
ד סיריש כ״לא כ״ניל עמו׳ד ן שנקרא תפארת שהיא הנן הוא הוא הדעת ס  נ

 הפארח שהוא מיע־כ נונענרה לאה נסור שנאצל ונינה מחכמה לרעה ננחינתו
 ואמא דאנא ימוד ה:א הוא הדעת סול כדפרשנו ננה מפארת וילדה נגה

 ומויונם ומיחד: נכס שמשפיע עד מהם למעלה הנעל: המיח שהוא ננח'נ־.ו
 הגפירות שפל הספיר׳׳־■, כל סינל שהוא ד העס הוא הוא הדעת סוד נהשפעתו

 המכריח עתיפין הנריח האמצעי העניוד שהוא נסור עליו ונסמכים נשענים
ק׳ הידיעה נסור כהשפעתו והרזיוג והדיהד מ  העליון קצה שרפי׳ר נינה שורש מנ

 ׳דיעיר,■'! שני נם:ד הנעלם דעת שיחינר, נאומן כמלכות החהד׳ון קצה עד
 כגינין רק ידיעות שני אלו נין והפרש הנדל ואין השכירות רשפיענפל הקדושים

 נעלמ.וי, גנד׳ינות וני:־ נחפמה הנעלם נעולם שהיא נ׳צד שלמעיה שהידיעה זה
מ־ ד נם א שה הנעלם מוח הנפלם דעת נקראת עיט ידעו לא הנעלמה הנ;
ק׳ נעלמה שהיא עד מוחות משאי יומר נעלמה שהיא עד עי נשול נינה שויש נ

 ולמטה יחפאלת שהוא הננלה נעולס שהוא שלמטה ור״״ייעה פדפרשנו איי,ין
פ שהיא היות עם  לתפארת נשמת הוא כנעלם :חפי׳רת והעלם נשמה רפיד ג'

:''>1' ונשמת מוח ד נש נו כשפע־,ו ע׳י נזונתו ונייזדו נו להשפיע הננלה
ידיעה שתש לקראת רק נעלמה ידיעה נקראת אינה הנגלה נעולה להיותה

י׳ מכללות לנו י;ח והנה המאיר פירוש פ’ע ח לדנרינו ראיה ז׳ל ישנ״י דנ מו : 
ת ונינה מחכמה למעלה אחת דהיינו מציא-יח שני לו יש הנעלם דעת א צ מ  ■:;׳ ו

נשוד שהוא עד פדפרשנו דעת ראשית ה' ׳ראלי. ד1נם ונינה מחכמה למטה
 ומלפות נחפארח רטה‘ו ונינה חכמה נין צמעלר. כהשפעתו ג ומזו מיחד ידיעתו

ק שפרשנו הנקיעה סור נענש הוא והוא פי  פסיק על פרקים ונפאר הקידס נ
ה ומוח חשמה מוח נוקע הנעלם דעת שמוח ר״ל ננקעו מהומ׳ית נדעתו  נינ
 דין■ לו לעשות רווים רוך שיורד נאופן מידם ד׳־ך ועונר מיחס ני>ןך !יולד

 לניטה ג״ה מציאות למורו שיהיה נאופן הידיעה נטור וציחרם נר,צ:ו'־, להשפיע
ונהיות מלכות ישוד חשאית שהם נחינהו נצלו׳ להשפיע ונינה חכמה ר,חת

ה חכמת ומיחד ניזויג שהוא נסה הוא הנקיטה :ענין הנקטלי.ו עיי ננינ
פ ידם על פוחו ויחאצל שיתחר,ק פדי ידע והאדם נסור טה ג'  נאה נסיר לי

ח שהוא מיעקנ נר,ענדה  סגה הם ונינה חכמה זה נז'.ד הנה נלה חפאי
שמציאיה פדקין נריש שפרשנו מה ששיר ׳וגן והשתא .למטה מוחו למציאוח

 מציאוח שני לו יש שתימא שנמוסא ראשונה נחינה שהוא הנטלם דעת חוח
 וכן מוהלת של ישרשן למטלה שהוא ושרשי נמקורו הראשונה מציאותו דהיינו
 :חכמה עד ונינה מחכמה ליטה השניה ומציאור,ו מהמוחוח למילה מקומו
לאה נסוד שטישנו כמו ידם טל שנאצל אחר נוודא׳ הנה אליו סגה הם ונינה

נחעכלה



יא פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילהת סדר ו שער
ע?נ גשעניה י ששיפגי וכמו נצה חשארה שהוא מי י נ ד  1<ה6 גן הא רשג״' נ

־ טצ שגאצל אחר בודאי איהו ואימא דאנא יחודא  והה נן שצקיא עד האושן ו
ה הה הנה ואם אג נקראו ה שהם ואה כאג למשה מוחו .למציאוח ועילה סנ  הי

 הרקיס ישאי הקודם מהשיק היוצאים הכללים לשרש לטניננו ונחזור הגן. למציאוק
 אמצעיא לנחינה כן כמו מציאוח שני השימא שבמוחא ראשונה שלנחינה וכמו

 השניה ומציאואה גמקירה הראשונה מציאוחה מציאוח שני סמימא שנסוחא
 מצד הנה .אמ׳ן אאא אמ״ן סיד שהיא שככאר שלישיה גחינה ידי על שנחאצלה
 שנמיחא אסצעים בחינה א״ן נחינא שהוא מקירה מצי הראשונה יציאואה

 שהיא ,סשציה מציאואה ומצד נאמ״ן מששעא היא במקורה כשחאקשר סאימא
ה שאמ״ן עי אמין ידי מל נאצל  כה חששיע אש׳ז ה:ה למעה למציאוחה סנ
כ סחיסא שנסומא שלישיה בחינה וכן  הראשון סציאואה מציאוח שני לס ג׳

מין מקורה מציאוח א  מוח אחא חכמה מוח ידי על שנאאצלה ׳השניה מציאוחה נ
 היא חששיע במקורה כשאחקשר שבמקורה הראשונה מצ-איחה מצד הנה מכמה

משוח לממש חכמה מוח ידי על שנתאנלה השניה סציאוחה ומצד חכמה במוח
בה אששיע מכמה מוח הנה ממנה למסה למציאוחה סנה שחכמה עד חכמה
 האנוא סדר כן כמו מציאוא שני כסוד שנהאצלו הראשים שהם המוחוא וכסדר

 אחד ובאוש! אחי ונסדר אמד נדרך האצילוח בי מציאוח שני נסוד נחאצצו נ״כ
רה שלכל באומן הננים סדר כן האבוח וכ;דר נאצל מציאוא שני לה יש סד

ומציאואה מקומה מצד טלול ומציאוח למעלה ומציאוחה שישה מצי טילה מציאוא
 זו הקדמה זכרון ויהיה ,המוחוא כמו מציאוא שני נסור נאצלו וכלן למסה
ד מששם •וחד 1ז להקדמה מצעיו כי חשכחנה ולא עיניך לננד  נדול כלל והיא אן

ס עצס היא וזו נאצילוא רה טל סחירה האננרוח הסנ  לרחמים מדין סזי
 העליונה חאגכר מקומה נחינא מצד כ׳ לחסד ומדין לוין ומחסד לדין ומרחמיס

 תאדנק כי הטליונה על החחאונה מתנכר המקור כאינה ומצד החחאונה על
ני זה שמצד שעליה מהסשירה למעלה עוד שהמקור נמקורה האמאוצה מנ  על א

רה שאאנני ינא נעצמס הצד ומזה שעליה, ספירה  על ומסד אשי על גנו
 ידי על מקיפה על ירדה ננורה כי מננורס למעלה שחסר להיות כי ננורה

ה עילס חשד זה שמצד נשלש כאשר חסד ר ט טרה על נובר מסד לנ  שמקיר ומצד נ
ה ובהחדנק למעלה כמנואר דין שורש שהיא כינה הוא גנורה ר ט  כשישה נ

 משני שעליה חסד על מאננר למעלה שסישנו חכיוא הג׳ כסוי משרשה שחקנל
 כאן יש כי למש!נ חיו אסטה ואל מקימה על מאד מסאירא למפלה שמקורה

 המאציל רצון שהוא וכמי כיה המאציל לצון לפי הכל כי חיו וקשס החננרוח
 כללואם מצד נ״ה המאציל לרצין מסכימים כלס כן ספירה טל ספירה לסנביר

 מפס יעיין נארוכה אחל הוא ועשר עשי היא אחד נשער כיפאשנו מעשר
 שורש משיד כי זיל קארו יוסף רני מדנלי לנו שיצא ההקדמה ק גם וזכור

 הנעלם דעא שהוא הנעלם המוח טס מלכוח יסוד תשארח ונאצל יצא האורך
 יצא העוסק שירש ומשני חכמה פוח עס נצא חסד יצא הרומנ שורש ומסוד
ה ר ט  עלה נדרן• שהספירוא הקודס משרק כ”נ לנו ויצא נינה מוח פס והוד נ
 יצא מכמה וסמוח חכמה מוח ונחנלה יצא אמין העלם מסוד סהר׳ נאצלו ועלול

 הנעלם דעח מוח מציאוח ונחגלה יצא וחכמה נינה ומסוח נינה מוח ונתגלה
 עכ״ז שנכחד נינה שויש נעסקי למעלה הוא הנטלס דעח מוח שסציאוח והנס

שיי למעלע ששישנו כמו למסה ק נש מחששע מציאותו ה לאש נ עני ח  סיעקנ נ
 !;שנקראו סראפים שהם ועלול עלה בדרך יצאו שהטוחוח וכסו כנה ספארת שהוא
' ג׳ שהס האטת כן כסו אבוא ראשי ס אחדי סאנהגיס האנות כי מ' נ אפי  הי
ס כן מעני  עלם כדרך האנוש וכפיר ועלול טילה נדרך נאצילחן יצאו הם נ

 הנניס כי ועלול עלה נדרך י' ה' נ' שהן הכנים ואצילות יציאח סדל כן ועלול ■
ץ אלא אלין כענין למעלה שפרשנו במה שכלך חנלכל ואל אנוש. מעשה יעשו הוי  נ
ק מהמוחוח נאצלו שהאנוח אמרנין לחלח נהרין  יום״ ר' החסיד שאמר מה ו
 פירוש ומקולו פלו מוח שהוא הרוחנ סיר מחכמה נאצל נצח מסד ז״ל קארו
 אצילות מקור ומקוש האנוח אצילות מקור מקום ר״ל מקורן לסי הוא הטנין
 מקימן סל לותן אצ נסדר כי מקומן על ;אצלו איך אצילואן סדר לא אכל הכנים
 שכל חליא נדא דא וכלא חש בש המאסר שאסר וכמו ועלול עילה נדרך נאצלו

 יוק זה ועש נעילתו אלוי שהעלול ועלול עילה דהיינו בזה זה מלוין האצילות
אנ האילן הקבלה חכמי שציירו מה  לחא נ

א הנס כזה וסגול ר חחא נצח חסד ׳נ ת כ
ה חחא הוד גנורה סקולה שהיא מכרה ט ר ה ח נ בי

ד יסיד חפארח מקורס שהיא נינה ס גבורה ® ח
ד כאר חמה סלטח תפארת שהוא הדטח נסו
ד נצה ׳ונינה מחכמה למפלה כתר מקולס הו

ד המקורות מקור שהוא משני הדעת וסוד מו י
סוי ת למעלה חכמה ונאה הנקגדה נ כו ל מ

הנה מחכמה נאצלה נינה כ׳ מנינה
 ומצד מחכמה נאצלה נינה ■כי עלתה שהיא מצי נינה על חכמה חנבר מקוסם מצד

 אתקשר כפנינה מחכמה למעלה שהוא הנקודה נסיד נינה שמקור מקורה
ר במקורה משפיע שנינה נאופן מנינה נאצל חסד וכן אכעה על היא חננ

הי ח וכמבואר ממסר נאצל ננורה וכן בבינה חששיע בחכמה מקורה ומצי נ
י מקוסם מצד הצה חשוכא אעדו סיא נזוהר נ ה על חשי הנ ר ט נ
ה ש^ז> נבורה סקור ומצד י ננינ נ ה חנ ר ט סננורה וכן חס־ על נ
ח נאצל טרה אגנר מקומם מצד הצה חסאי מקור ומצד השארת על נ

ה למעלה שהיא סס^ית ר ט טר מנ ה על חנ ר ט סקירה שמצד עד נ
 ונדרך זונחו במלכות וסששיע נזרועוח ומכריע ואס אב בין ומייחד למעלה מולה

ה האילן ציור הוצרך ק משני אשד כלס נאצלו זס לסעלש שפירשנו וכמו האופן נז

ר בן המואוח כשדר כי עזד העניין שיחנאר וכמו המאמר נשירוש  כל אז
כ לנו יצא וה;ש האצילות.  הה קצווס ו׳ שמציאית סק־דמיס מזשרקיש ג'

כ והה נמלכית ם והם נאשארת נ' ה כן נ  תג״ל עמיסנס לני נלנל סל׳ בסיד ננינ
 ומלכות כאפארא פאצלה מציאות ל־ה יש מקומות נ' שכאלו נסש שנה עולם נסור
 נ״כ לנו ויצא והפריש־ הנעי״עח נשיר ונכינה . סירות ומקוש השאילה נשיד

 נסיר וחכמה בכתר ג״נ נעלה סציאית קציוא ו' לאלו שיש הקידמים מ־שדקיס
 ויסת וימלוך נסיר ולהמנלוס שש לשדוש יוכלו שלא מלכו אשר המלביש ואלה

 שהוא אשי־ אמר אהיה נשול שש נמצאים הקציוא והיו כדפירשצו וימא וימלוך
י ישנלה שעתיד ר׳ל עמיד לשון  וככל נרכוש מ ה' הקצוות נשנו זה שמצר ע

ת כלס שהדי שמירות י' מן נכללים הם וסע־כה מערכה  כהש, קצין ואין אחיו
 הדעת נשיד הכאר כשיד ראשונה מערכה מההע',ם והאנלוא האשפסיח רק מיו

ך שכתר כתר נמקים שהוא הנעלם המיס  ע*י רק כלל מזנלש אינו אנסין אי
 בסיד ש־יא ההפפע־ כשיד הדעח נשיר העימק שייש סוד שהוא נחינאו סיף

עז בשיי כחר בעמק׳ ושם למעלה כדשירשנו קדישא דעחיקא דיקנא מזלא ד ה
 קצוות ו' של ראשינה המערכה היא

בסוד שנייה מערכה שפיטה י' שכללותם , הנ״וז
 ששם הנינ^ נם!ד ח ש ש. מער״ה . הח.ס

. הנע נסור נשא.ישו נדחך על נלוה עם ל! קיעו עדפ5וני» רביעית מערכה ע
ת רתפארתשמחשאר נש ניחיו׳ לחפ קוומ כת:■ גנקודח נמצא הוא הדעת קצוו ומתכלה. ני'

ו1נ שעלייי' שימינה ומאחי שכנקידה העליינה פי נ ע הפשילה נשיר מעשי הכלילים '
« אמצעית ל־תי־ה סי-י׳ שנ־י,'י;־;א "׳י כה פי ד' נמלכוא קצוות ו׳ אששיא מעי סי נ

S 'f t 'I S . 'W 'J B tS S »■־״׳■׳•׳ ־־״ ־־״ « *״י י׳ י
ה' עולמות אד לש מעשי הכלוליש העליונה נתינה א"כ השעי מוז י׳ נפיק כמנואד נדכו׳ מ ו

ואות אוח ד'שככל נ! נשם נרמזו אלו עלעז היא ושיא אמצעית ננתינס משפשעת היא
 המערכה והנה סשירוא י׳ כל נכללו מהם מ״ת■■{ היא אמצעי׳ ימנחי־ה אמצעית שינה הי

- r רי־ו- קדיתא דעתיר,׳ מולא שהוא עיפז לנתינה . r i, ״ . . . . ״
עמ,.ן פי^ש בה!׳ ב,ש. א1ש ^.אפונ..! ש;;ז;ל תלישא היאעצציהמזלאדעתיק׳ והיא
נקוצה נרמזז ה;ע,ש הרעש כסיד כחד התפשעית יק אינה נתינות נ׳ אלי

׳ד״וד מפם ן ראש ח א י׳ של העליון היא העליונה נתינה שמקוה כאופן עליונה
ת־וכויל ולרוב 'מאתי “I't"־ ינא^צע ניא£ נכלה נאה לא העלמשה דקי
-1, ואיו הדעת TP ע״י יק מחנלה אינה העליונה L,,, ״i״ .
א כ מפ׳כש כשז, גשוח מפורשש נע׳״מו הוא היא הדעת שיד א"כ אתל גליי לה ה

רק מושנא שאנה עד נעלמה כך כל ידאש שמקימה העליונה הנתינה
כחע־צה לב*־נו נכת־גז תילןא1אד1בזז הנ״ייס

f:מולא על= הוא והוא קדישא r r r ^הד:ג כשיד למ;יזלהשפי;נ ה£מה קרישr וכנו־ד

j c s ״5 ׳ > ״ «g g !.,ן■! להן:! ן;י;,ע ; ; ;j t(.,.. ח. וא ש, 4..!נ . ש; ן א <׳.(.א.ש כ
נ' אפילו כי מפני ההששעה לענץ קנוע ימות קיוע מקיה שש ח שכה החחשינה ה:

־ ספני אפ* מושכת אינה גנ-עו תהומות נדעתו בעיר נמותה להפפיע דעא נק־א ז
הכלולה הנקודה ש־יא כפר ני הנעלם כלשירפט סזלא ע״ כיאה אי״ ההשפעה ט

-t שהוא נתינתו ידה על שיתנלה וכדי לתעלה .).״״ . ת ס: ך ס! ש.י.א בחנו ען א. א,
ם הוא העליז:!: ניתינה היחיד עוד הדעת שיד שמגלה רק נשינושיו כ. עם נע,
הדעת באוד כלמות נ ננחינוח השפעתו ניתינה היתור סיד הדעת ד1ה הוא הזא

אינו והנוף נניף הפפפעש הנשמה כמו ס׳חיי סיד הדעת סיד הוא הוא . אמצעית
לנוד' זה וחפ-י הישתש אח רוא־ י־־י ׳־"'■■׳ 1.!.^ ,p,, .ש, ,.,,,.ן ד. ז.י ומפ, .י,שמ. חש רו ננו

צז זה רמ העלמשזהיא יהדנל״ש נצתיה ולנצח לעד ״:די שזו ונדון ׳ של בןי שפיא י
כל ומם נראית אינה כאלו דקה נקירה ; עמוק•: מיש עתיקים

־ !הנ׳תת ע״כ ם כל כי עשר כח נרמז ז קיי הנש נ
יוצא שפהאפרך בשוד עימק רוחנ אורך בשיד טשד היא הדקה מן דקה ששיא

ף תוך ראש ומששפע ף ראש ומשפשע יוצא יטהרוחנ ס יוצא ומהעומק שיף א
הצקייה דהיינו כלם הכולל המקיר ששוא השינלן והנוף סיף תוך ראש ומתעפע
דקש ס! יקש נקידה ששיא י' של שכקיצה נאופן עשר סש ש1כ נין נעצסש
כה נרסזש אז וע! לשעלמאש אין הנקראש הנעלמש הראשינה המעי מו המעדכש ז י
ע ענ׳׳ל נאי! רמיזא דלעילא קיצה ז״ל מיא אשדי כפרשש ט״ה רשניי היא וינו

חי הוא אין כי דעת וכשיד א1מז נשיר לשפפיע למעש ננחינששהזחשונשהפינש כ
ראשו. איא נעצמש ה!•׳ נוף עליה סירה נחכעש ששיא פנ״ש מערכם הנעלה.

ת כשיר כשר של סמערכש יואר משנליא מערכם היא כי ידור משש ע מעני! הנ
כן משני אין שוקרא הכתר נערך יש הנקראת השנה ראשית מלוי ראשית ששש

' נוף כרמז בא י ׳ של מקיצו מאכלה יואר שהוא ה חכמה של שכסערכש ומפני י
־ שמזנליש ממה עשרה כללות יותר מאנליס ד: ע מ מש: הדעת שכם׳־ נ

׳ כמלוי נאו כן אנין והיא ור fc״ יור מ.'ואפ כי עפר מניין עצמה י
: עפר ורוחכועוסק לאורך מחחילה שאצערךלאלקז כנקודה כן שאן מ

שנעלסוש ש' ת' לר' ס־ש נחינש כל לחלק איסשצייך ואת'כ בנקודה שנעלמים
הרומז בנקודה העלמות ש;׳ שהש דנזלש נעלם שהוא נאומן ונחינם בחינה נכל
׳ של הנעלם שהיא אחד ם1הע רק אי;נפ נחכמה אכל כאר על ך׳ דהיינו י (׳

כללות שנם שנייה מערכה והיינו עשר בה מרומזים הראשון ובהעלם
ה שהיא ת שליש פערכה . נהעלס עשי סשורש בשיר קליות הי' נאנלו ששם נינ

ס: יואר עשר נכללית שוי שנאנלו ס ת איא ־’■‘ט מיירם החכמה נ ו א ' ן שני ד
יואר ך(' נאות עשר כללות ונס י' מחנליתסאוא יואר ששיא ייור טשש

׳ נאיח שמחגליש ממש סאנלים ' טאות כי י ה מטסויש הם י העלז של ג
׳ ר ד-זיי־י י ה׳ ו ח י א ־ ל ג ׳ מרומזים הם א ה ה נ(י עצפז ־ ס למלואה הנ

' ולהטלפאא י יי' 11 י*"' י ' י נעשית ה
ה אות דהיינו אותיוא משני ל ח א נ ׳ ואח׳ב ף' ה כזש נאמצע זנירא ן

ף ן י נ י י ה «י שם נחנלי שהקצוות ולהיות עשי שהם ו ה השורש כ בפודהנעע ו
ך כןנאה ספני ה׳ ה ־ ׳ כלפי מעלה כלפי פניה ם פו; הפוכה ש צעוע' היא כאלו ף

ותקועה



פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סוד שעי שעד
.לתקיעה ד' . ן6נ הגפועה כשירש נ נ י ס ה6ו כ׳ להזיות וערא ק נ

י קסגה עד״( היא טו שוי ותשנדל שתצסת עד הנסיעה נ  משיכה והיינו השתילה נ
ה שנכלל׳! שלישית שי נ ת מעיכה ע עי  ד נן סשס שלישית אות ן' אות היא יני

תז ך׳ נאות יםfרפו הקצוות שם ונאו צוי ד;' נ  הו׳ כי להזיות ה וקימת וננ
ד קסנים והיו הנינה בסיד ונסועיס חקועיס ביינה שתיו קצוות ו :  הנסיעה נ

 ונתהשכו מתגלים שהם סד השתילה בשוד ונתגדלו ונחסשסו משם יצאי כבר
הינו למסה להשסיעה מסה כלס׳ סניסם סז כלס׳ סניה סונה סשוסש ך ד  מה מ

ש המערכה נאה כן ומשני הנינה בסיד כן היה שלא עי ׳ בצויש יני ה4 ן  לנו
׳ אות כ׳ בשועל שנתגלו הדין שויח שהס קצוות ו׳ על להורות  בסשיסות׳ בין ן

ה שתניס נתינה ונאיזה נמילואה נץ  קצוות י' גלוי על שמורה ן׳ כך יתגלה נ
מ) שיאה חנפה של תערכה כן שאין תה ממש השתילה נסור בסועל ׳ ני ק י  ו

׳ כ׳ 'p| נרמז שכא׳ בינה מעיכת י ׳ ה ן ך ה  כי לפלואן סשיסיחן נין חלוק יש ו
׳ י סה סשיעותה ה שי ס ק ומלואה י׳ ץ ד ׳ ו ה  ומלואה ה' סשיסיחה ה

 והמלו׳ המשימות שאין באוסן הה הי הא כזה אחרת '0 או י׳ או א׳
ן אנל שס העלססן משני זה וכל סינה וככל צי בכל שווין * ^  נתינה נכל - ן

ה שתנים ונתינה  י נגל קצוותיה נן מתראה היא כ׳ ן' רק תניס לא ג
 ליין ששה נתינות נשני נאים הס קצוות שהו׳ וכמו צד ונעל סינה נכל ממש
היין ימין שהימסיה ליתמים וששה א כן מסגי שמאל הוא ו ו׳ ג׳׳כ ׳1 כמילוי נ
אה מעשרה כלולים קצוות מהו׳ אתת שכל להורות וכדי בשמאל ו' בימין א׳ נ

ו כזה ווין השני באמצע א ו א׳ האלכסוני הקו כ׳ עשר על מורה א כי . ב  ש
' כזה ס ועכ״ז עקימה ש<זיא רק ׳1 הוא א עקומה שהיא הנ
 שבא׳ התתתין ורגל ו' כמשסר ששת היא שמנ״נת דהיינו מעמוד *נמססרה’ היא
 וקון מעשר נכללים שהם הטורה עשי והיינו ךך״ הרי א כזה הסיכה ד׳ הוא

ה העליון כז א'  שנתסארח קצוות שהו׳ כמו כי לנו מרמז י שהוא א שנ
 ו׳ ברמז שנאו עד מהס שלמעלה מה נערך מתגלים שנס י'סשירות נכללות

ד ואותיות א הנרמזים ו  שלמעלה מה בערך גלו״ס על להורות א כזה נ
 רמז באה שלזה עד שבמלכות קצוות י׳ בעלך נעלמים הס כן כמו נזהס

 ידו״ד משם ראשון אות שהוא י אות כמו להורות א כזה בא׳ מעלה של הי
ם קצוות ו' נכלל תסארח כן כמו נינת נערך מכסה העלס סל המורה ע ; 

עס לחנסה שיש חכמת וימס ערך כי מלכות בערך נעלסיס שנתן ש”׳ כללות
י יותר ומתגלית ואשתו אס היא ונינה וזנר אב הוא שהתנמה הנינה שהיא ע
ה מתעלסת ומכמה חכמה כת, מגלית י נ  תסאלת כן כמו לחכמה סיכל שהיא ע
 שהוא עד וזוגתו אשתו נקנה ומלכות בעלה זנר הוא תפארת כי ת1מל: בערך
 ס׳ש בסוד היכלו שהיא עד כה סספלס נעלה וחעארת נעלה תסאש כת מגלית

 מערכה והיינו הקויסים בשערים כדפירשנו קדשי בה״י־כל ה׳ ו׳ נשר כל מס;׳
 שנאו ד׳ נן משש ד' אות ה' היא חמישית מערכה .עשר בה שגנללין רביעית

כ ף בסיד הה׳ בשוד ססירוס י׳ כללות רמוזים ג' ן כזה ן ן שתישנו כסו ך ך  נ
ה ■של שהה׳ וכמי בינת של  מסה ססיחת י׳ נכללו׳ מתגלית יוסר נינ

תנסה שפסגלים  נערך שסתנליס ממה מתגלים יותר במלכות סכירוח י׳ כן כמו נ
כי שהחלוק רק לתנסה נינה כערך לתתארת מלכות ערך כי תתארח ס ה  שס ניני
 נעועיס שהם קציות ן׳ סצ להורות והסוכה זעירא נינה של שנה' הי' נא בנינה
״ן והס הכלישה בסיד בבינה אה מלכות של ובה' קפניס עי ' נ ן ק ה  הסוכס שנ|
ו׳ מנעלה לקנלשסע מעלה כלס׳ סציהפינה תמיד כי לתורות ידעירא  קצוות ג

 מתמטעת שהיא על להורות זעירא הו' ונאה .למס־ לנניה לתספיע כדי שלה
ו' ת נס:׳ קצוותיה נ  עליה חרחס שנעלה נאוען הרנה שעע צריכה כי בעלה ח׳
 הערה לינק רוצה שהעגל ממה יותר כי לנניה שתשפיע כדי הרנה שפע נה וימן

 קצוות הו׳ נעצס .סועליס שנה נסלכות חמישית מערכה לר היי להניק רוצה
 נשזר עולמות לעאר אזמן ומגליס ומשפעת סעולחה סקנלת והיא שנתסאלת

ע  וד' נעלמת אחת מערכה מערכות ס' סל סרסזים ידיד אזתיות ד' נמצא אג׳י
 שנכל וכמי סזירות י' מרומזים סהס וח6ו אות ובכל כיתירשנו ננלזת מערכות

׳ כ! כמו עילות ם י׳ מרומזים ׳7 כן סשס ואזס אות ס נכלל אותיותיו י  כן נ
ש'נ׳ שפירש כסו ספירות י' מרומזים : ע*ה ל  ה׳ חכמה י' איה׳ ■דוד לשיני ז

 כולל ידור אותיות ד' פירוש לפינז כאן מי מלכות ה' סערץ שית כליל ו׳ נינה
 כתר על רומז י׳ של ו־,וצה מכמה על רומז ראשון אזת י׳ כיצד ספירות י' כל

ץ רמיזה דלעילא קיצה אתר כמקום שניאר כמו א׳ תי על רומז ר׳ל נ  כדפירשנו כ
ז על מרמז ה׳ למעלה נ י שתש קצוות י' על מרמז ו' ר׳ל פמרין שית כליל ו׳ נ

ג צד מזרח צד ממת צד מעלה צד צדדיה ששה עי ששה שסם ירום צד צשון צד ס
ס שפירשנו כמו יסוד היד נצלו תפארת ננורת גדולה ספירות  נשער בארוכה פנ״נ

״נ ישוי  על מורה נכלל ד׳ נן שהשם לך הרי מלכות היינו אחרונה ה׳ הוויות ׳
הוא כן כמו העירות י' על מורה אותיותיו ׳7 בכלל שהוא וכמו השירות י׳

כ מורת נסלואו י היא מלואו כי העירות י' על ג' ׳ ו א י א׳י ה׳ א ו  י׳ שהס ה׳
 כל P כמו העירות •' על מורה נמ;יאו שהזא וכמו משר על המורה אותיות

ענ״ן שפירשנו כמי העירות עשי על מורה ד׳ נן סשס ואות אות  מערכות מ׳ נ
ה שהיא מערכה בכל כ׳ מוז  עשר . כל נרמזו ד' בן סשס אתת נאות י

ידור של שהשם נצזת; ירוי אית־ות ד׳ בכלל זיס1לס שהס השירוש
 ומערכה מערכת ובכל והעילה העירה בכל ונשיש נכלל הוא עשי על הפירה

ה רש׳בי ששירת וזהו עפר על טולה הוא ז לית וז׳ל בתיקיניס ע׳ י י ע  דלית ה
יהיה שלא ספירה לך שאין שאמר נפייוש לך הלי הא ואו הא יוד ",י7תמן?
ס בה מ ׳ בן נ ד' י׳ ואזיל מפרש ולזה עש• ע| המזלה י א׳ ה׳ ו' א' ו א' ה' ו

פשר הס והעירה הפירה בכל לומר שרוצה מלואו דה״ני אותיות פשר שהה
' נן שהשש נאופן ה י ׳ ופרמי אותיות ד' ומלוי אותיות ד׳ כללי נ׳ אותיות י

והעירה השירה כל ועל ספירות י' על וסרמזיה סוליה כלס רהן ואות אות כל

 עיצה להראות נמלק וסכל בכל הפלק כי להורות העירות י' בה שפתיחדים
ה הפירוש של אחדותן וגודל ה ד' נן השש כי נ׳  הרוחניות אותיותיו בי' נ׳

 נחיגושיו ונכל חלקיו נכל הוא הקדושות הסשירות עצס הוא שהוא הקדושות
: ולשעס פרש דרך הן כלל דין׳ הן עשר ני שסש״שיים משר טל מורה  קראוהו ז

 ונבל נו נותן שאתה הכתינית נכל שעירות י׳ נו שסת״תדיס■ מפני המותר שם
ח שהוא י׳ מן נכללה תהיה א1ש נתינת לך ואין נו שתניס צי וגכל פינה סי  א
חינה שנמצא שסה נאופן צד נכל שוס ה שנמצא וט־ זו כנתינה נמצא זו ננ נ חי  ננ

ץ והגדל העויש ואין זו בנתינה נמצא זו  שנשתלשלו סז שנל רק התעדנות נ
 ה׳ ואלו למעלה ענינם שעישנו כמו יותר נתנלי המדרגות דרך המערכות
ר גמצתים מערכות ה ז  רמז תזריע ונפרשת ה;ה ואתת הנה אתת מפורקיס נ

,7 הזוהר ה כלם ה' ,מעעיך לנו מהי נפשוק מערכות ' תכז  הארך מנאה עשית נ
נתכסה כלס ה' מעשיך רנו מה נקצרה כונתו לך נגאר להאריך שלא וכדי קנינך
התחלת ושה נתנסה כלולים הם השירות שהי׳ ל'צ כללות לשון הוא כלס סיליש

 כלל השגה שס ן שא העלמתו לגודל אין שנקרא הכתר נערך יש שנקראת גנוין
 כל כ׳ מעשיך נדיליס כמה ר״ל נתכמה כלס ה' מעשיך רבו סס שאמר וזהו

ק השגה שם שאץ נתכסה נעלמים הס מעשך כללות  שהית החגמס ישות י
ק יותר השג־ שס שאין והנם נמצאת  רוצה כלס זה כל עם המציאות ישית י

ה כלולים העירות עשרה כללות לומר מה כלש והייני נהעלס נ מנ  לומר שרוצה נ
' היא נתכמס של וב' כללות לשין היא כלס ח בעדן נן כמו המקיש נ ני נ

ס כי כאן ב' של ענינס כן כמו בשדה יכלם השכמה נפניסיות נתונים היו ל
 לגודל נזהרה לא ראשונה ומעיכה שניה מערכה והיא בפנימיותה געלמיס

 השנה לי אץ יכפר מקוסם הוא שכתר כתר נסעלם שהה מקומס כי העלמתה
ך נ’א השנה לו אין מקומם אפילו זס שמצד עד  ש־זהירס מש שסר׳ ׳זנרס א

 שהיא השפירות כללות שמקום דהיינו שפרשנו כמו מקוסם מצד הוא בחכמה
ס ישית במציאות מושנת היא מכמה  השגה אותה מצי נתוכס נתונים ו־

 השגה לו אין כתר שהוא מקומס אפילו בכתר אנל נחכמה כלס נרמז הזכירם
 שבנינס ג׳ מערכה על לסירות עשית הפסיק אמר ואח׳ב . ׳זנירם איך ק אס

 שנשתרשו הקצוות שרשי סצאויז ן תק דש״נו ספירות של תיקונן עשיית ששס
 ה6סל הפסיק אמי ואת*כ השלישית המערכה והיא כופרשנו הנסיעה בסוד שה

ו׳ וסתפשע המתמלא תפארת מערכת טל מרמז  הנעצמיש סהשרשיש קיותיו נ
 קצותיו נו׳ ומתמלא זמתנלה מתראה היא מלואו ופוצה שלנידל עד השתילה בסוד

' ני נהלל יהיה שלא קצה שוס נו תמצא שלא עי גדותיו כל על  ולא קצוות י
 רצון שנע שפע מלאים כלש ספירות עשר נו ננלל יהיה ש!א קצה שוס ממצא

 צד ככל כ׳ ד' ק «שם י' אות נמערכת למעלה כדפישנו למלכות להשפיע
 מערכם והייני עשר כללית קצס ונכל מנילים קציות ו' ממצא נו שתניע ופינה

 ההוא סמליא המקבלת כמלכות חמשית מערכה על מרמז קנינך הארן רניעית.
 בעלם תפארת קצוות ו׳ מן פירות ומקים הארן שהיא כשוד קציומיה נו׳

ה צהפפיע שסע המלאים  נקנינו הזוכה כאיש ההיא נשפע זוכה שהיא עד נ
ך האל״ן מלות נשני מופלג נקצר שרמז וזהו נ אין קנ׳  למלכיה כעי הוא ה

 יד• שעל סידר קנץ לשין זכיה לשין הוא קנינך המקבלת התחתונה הארק שהיא
ת ד׳ עצ רמז ז׳ל שרשר״' לך היי נקצינו. זוכה א1ה שידי קנין  ק נפש מעיני
ה למעלה כיפרשנו >׳ של נקיצה עליה רמז תמישית ומערכה אמד  נשלים ונז

ע אמד עצן רציננולנאר כ׳ הפרק ג פני שלא וכרי וה לפרק הנ אריכות עליו ת
; הפרק נשלש והנה עצמו כפני סרק לו ניחר הסיק

 אתר כי לו הקודש לפרק הנונע דנר זה בפרק לנאר רצוננו ׳''ג
 ונתכמה נכתר גס צפלש פציאוס להס יש שהקצוות הקיים נפרק שפרשנו '

ק  עד ויסת וימלוך ויפת וימלוך נשוד שס ששולהתנלית לשיוש יכולים היו שלא י
 נשעו כלל נלו׳ לו שאין כתר מהעלס מערכות ה' הקצוות נשיעו זה שמצד

מ־ להפלס  ומתנמה המנמת ישית מציאות דהיינו קצת נתצלה שנתכמה עד ח:
 שורע שיהיו יתקין הנסיעה נשיד נשתרשו ששש פד ׳!תר שמתגלית לנינה נשעו

כ לקצוות  עפל ציאות מ יהיה לא כ”א ומחכמה מכתר שיצאו ת״י זה לפי א'
 נהעתקתן משש שנסעו הקציוש חשרו כי ת״ו תכסה ולא נכתר לא ספירות

 נכתר כי שניי וקבלו ח׳ו נשתנו כי יקשה ועיי לנינה ומתכסה לחכמה מכתר
 ישות כמציאות צלוי קצת שקבלו מה נקצת נשתנו ונתכמס ינל מנל נעלמים היו

 נסיר שיהיו הזירות של תיקונן עש״ח ששס עד ׳,יתר נשתנו וננינה החכמש
 מצד ו”מ שני' אל משנוי יצאו וא"נ קצוות לו' שירש שיהיו■ נאיפן הנסיעה
־ ל״ש: הנה לנינה. ומחכמה לחכמה מכתר ונשיעתן אצילוחן  לפוררך אני צריך ז

 שהקדמתי נמה ידעת כנר הנה הקידמיס בפרקיש לך הקדמתי שכנר מה על
ע סוד נשער ונן השעי מזה שעניו בפרקיס לך ׳ נ  שירדש מקים ככל כי א

ת נמקיסס הראשיצה הקדושה כי ממקומה זז־ לא הקדושה השנינה סי  עי
 מציאות ש־יתה שתהתה למדמה ירידתה קורס ש־יתה כמו המינתר במציאות־

 במקומו המ-ינתר ת המציא איתי שירדה שתשת־ המירנה מהמציאות מובחר
י כמו ממקימי זז ואינו עומדת נ  ומאמר בנשיעפ׳ למקוש סמקיש שנעזק גפמי ד
 יעמוד המונחר במציאותו הרמתה מקומו על הוא א״כ ממקומו זז שאינו

 הוא כי מ׳י ישתנה ולא נשתנה ולא עתה כתו תז ככמו וגטרתו בתקפו
 שה,ל מנר נר כמדליק דנר חש־ ואיני הנאצלים מאציל הרמתה במקומו

אויו יעמוד מקומו על הראשץ ושנר הראשון מנר אור נתמלא השני  ותקפו נ
תו  לחכמה מכתר ונאצצו והמערכות הקצוות שנששי הגש זה ומפני וגנוי
 לאתר כן אצילותן קידש כמו למזלה נשאר המינתר מציאות לנינה ומתנסה
 אופיף והנה עניניו בכל הפך^סנשמ״ח הרותנת כ׳ זה לכל והעעש אצילימן

ו הרוחנית דרך אץ כי נשנלך חקוק הענץ יהיה למען נאור לך י י  הצשדת כ
התומר תציאות קידם שתתנהל לא אס פעזלס שוס לעשות תוכל לא הגשמית כ׳

מכפות



̂סי שער יג יב פרק המוהות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ש
 נגל אליו להמציא האלש לצה נש נזה כסשל נהסילה נהיה נזכמורו
ש שהוא ח׳ מנעל הצמר ׳נזוז ה;ה ללבוש כצמר נאטח והנה המ

הי הנעל על בעודו קולם לו היה א ש מה שעולה לו נהמלש
 שגנז) ושחה מלאנס לשום מובן היה לא ה׳ הבעל על בעידו כי ההיא הכנש
 נשאר הכבש שהוא סי והנמל המוויה מלאכת שהוא לו הצריך למלאכתו ראוי

 שהוא מי לנעל שכיה הראשון מציאוס שגחנשל הרי מהצמל ועריה טרוס סנולל
 אמרת כטולת לצמר ונתחדש ועריה טרוס הוא וטתה נצמי סלונש שהיה הכנש
 טול . למציאות ממציאות שנשהגה נמצא הטוויה למלאכת שראוי זה כגז להנת
 מציאות השאר לא וכנוסה לינונה אמר כי כהו׳ הצמר ויכנס כסילנין שני שנוי ימצא

 ;הימה שקולם נשתנה כנר כי וכנוסה למנה קודש הצמר לניזת היה אשר הראשון
ה צמר  שני שנוי שקמה נמצא ולננה ורכה דקה היא ועתה ושמולה ונכה מנ

 לדקות נשתנה כי לו הלך מלף והשמלות וכטנות כנסות שכוא הראשון ומציאות
 ג*כ ׳שאר לא י-היא הצמר עוו כ: שלישי שנוי ימצא מור וכן ולנסיח ורמת
ת צמר של לשונות היו מו״תן קודם כי כראשון סומר מציאוח נו מי  צסר של ו

 לארינס שראו״ס טד צמר של מוסין הס נמוו״מן ועתה לאוינה לאו״! היו שלא
 ׳שאר לא מהמכיווה הנגד יארוג כאשר וכן שלישי למציאות נמשך כוא והנה

 העוויה צורח ששע האריג' טלאכת עי׳ כי לנגר נהפךההמעוות אנל המעווה
ק רניטיח לשנוי ונהכך שנשחנס נמצא הנגד צורח ולנש ממחילה לו שהיה  ו

 ויענרו ויחנעלו כלאשונוח הצורות ׳הסשעו המלאכות שיחרנו כסי זה דרך סל
 המקריים אלו כל כלל עוד תוכרנה לא כראשונות ומצאוחיו וצורותיו כיו כלא והיו

 זה היסך הוא והאצילות והרותנ״וח הקדושה דנר׳ אנל נשס״ח צשטוצה יקרה
 יוחל צורה אמר צויס וילנשו נאצלים מיני ויחששעו שיחאצלו ש׳ על אך ני

ע זה סטני לא !אצילותם החסשעותס קורס שהייה מכמות סהנצה הנ  מניאוחם ו י
א אצא ת״ו הראשונים  רן לאין על ומתעלים תכלית עד^אין הטנ״ציס ■תרנו אדונ

א הרומני שיחסלף וכנס ותכלית  כראשון מציאתו ענ״ז מתגלה יוכל ח1הדי,אלסצ'
 כמדליק הראשון הואנאיהנו;׳נתגאו מושנואנל יפקד ולא ממקומו ז יז נא כמונמר

 להמכיס ממנמחו המאציל המכס משל ס הקורס בכיקיס שנילרנו ונמו מנר ;ל
ם סכמיס ני ה אלא ממשמר,ו ססי אינו והוא ו סינ  הזוז לא מנסחו קדושח כ׳ מ

 הראשונים נסדשים יסליפם אם כי קרושה וחשמישי קדש שלי גני מצינו וכן ממנו
ס נהם קדושתם טד״ן ני נגנזים ד ג  אח והשימותי זיל דרשו וכן נננזיס ול;ך עו

 זזה לא שס שנינה שיודה (שי עומדים נקדושהס שוממים שהם אטיס מקדשיכם
ה ישתנה סערנהעוד מכותל שכינה זז; לא ל וכאא מסנ״  שהרור;ני מצד מהשגס״ח ה
 אל מעלה וסשינוח נטלו׳ הם הסחסרשוח מציאוחיו כל הגשמי כי לנכס כינך
ק ע ח1ס7י. כנ  הניצה אל יחקרנ ויעשה שיסטיל טוד כל כי אדם נני נכעולוח נ
 ומציאות אליו ה׳רצה 01ה והכליס' כשעולה ר וגג מניקשו ישיג נ׳ שנסו הוא וזה

 שהיא נצר ממנו לטשוח שתכליתה הצמר גזה כמשל ונתנשלו. נשכתו הראשועת
ם שהיא ממה לו משונה יומר נזויזה ד  נתקרנה נזוזה שהיא שע״׳ משני שננזזה ק
 שהיסה ממה צו לשונה יוסר כשיכיוום ושן נגד נו לעשוה למנוקשו לכניעה יוחד

 כשנטשס וכן יותר סוד נתקרנה כשיארוג וכן יותר עור שנתקרנה שנעוות קודם
 וכל פעולתו ונמר תכליתו הוא כי הרא;שו;ות נעולות מכל לו תשונה היא נגד

 ונסנעלו נשהנסו רק מציאות שוס נהם ואין טור מזשינה לא םראשוצות םשעולות
 מכל (ו הינך אדרנ' כן אנו הרומני אבל נזכירה! אפילו נכן מועלת אין ני

 והעיקר רש הש הו' הקודם המגיאות וימאצל ויהכשפ שיהנל; טיי כל ני הצדרים
 ונקים ו שואניה והמתיצלים הסהסדשיס כי והממאל;׳' המתמרש׳׳ סניאות־ו אל

 שזה עד השרשים ימסדשו שנמסר:! ;־מציאות רנוי נשי משרש־ ושישה משרשם
ק בשויש תלוי וזה זה נשויש תלוי ה, א־ון השורש מצאוה עד כ השרש יעלו ז  הי

 (יותר משונסיס ׳!תר הס הראשון השורש אל שיתקינו מה וכל כלם אל כקורס
ה ו,ולים ורוממות משלה !משינוח נהדריגה מהעלים סדייג  גדולה מגדרינה נ
ה כראשון המקור אל כעולים על נדו-ה יותר צסייינה  והמקור שורש י שהוא נ׳

 המלכים מלכי נזלך כמציאת כל ושירש ומקור ם השרש כל יכויש המקורות כג
; וראייה ב׳ר. ז  כשיריו אינין וכסה פנימיים כ:י;ין איון וכמה וז״ל מההיקונם ;

ג על דא ואינון ממור״ס ה מטל גנוה כי ההיד א7 ג מ עליהם ם ונכוה שומר נ
נראין ולא לאמור־יס אסוריים וכמה הננאים לכנים כנים כמם ■ ואומי וננינ״כו

י יו״ד ה״׳ ויי׳ו ה"■־ 'ו״ד איני! כנימ״ס ואינו!  ה״א ואיו ה״א 'ו״ר הי׳ ואיו ע׳
ה׳ו י״ה י׳ אינו! אסור״ס■ ה ׳ הו׳  לנו יצא המאמר מזה אה׳יה איה׳ א׳נז א' ׳

 ושנכל מזו למעלה זו מריינוא כמה הם כי לנו לאורוס כוונאינו א; ול נ אור
 ומבינות במעלה ויוה' פצימיי יוסר הוא העילה מדריגה וכל עכר הם מרנינה

 אס;ר נקיא שהסריה שהמדריינה עד שארזהיה לסדרינם ומקור כנים שהיא ער
 כסו ומקוייס ובלשים משונים ויוה' ש,ימייש ר ׳וי הס שירקרנו טוי וכל נערכה
א ׳ו׳ייד כזם אלשין ,מלוא ׳7 ני השם ני הזה נמאסל שהשד:  הוא ה״א ו״או הי

 כללוה נסור הנינה נהיר ע,׳!ן השד הוא ני דקיתי שם ע: וכנימ׳ סגיס נקרא
 הסכמה מסרי נקנל למעלה השונה העליונים ם שהשד נמנמה המת״יווח שנה עשר

 י' כן גם 'הכולל ר' כן שם ככרך שנימי נקרא והוא שנם עשר כללות נאור
הגנלה עולם ספצרת שהוא ׳ה׳וה יהיו ייה י' כזה אמורייס נסיד מרנינות
י' נכלל שהכינה עד ונעלמה פנימי שהיא נינה דהיינו הנעים מעינם עמקנל
עוי ששחפארא צי״ם ושורש ומקור כנים המה שנה האירוס  יוכר סדרינוס י' י
 ׳ויד כזה ארס וא׳ ודין’ נסלוא ד' נן שם הסקר אל ׳וחי אסמקרניה שניס״ם

י'' י פהיא ’’י• !'אי י א '  ונבם אלשין נ׳ הראשון נשם א הרחשין מאשם נעלה '
ק אינא השני  כי ורעעש יותר נלו׳ אורה האלשין שנתינו מם כיעל אסת אלף י

ך וסייא הסחפשסוס ן ו י : ך שנמליא הן כי J}! הי ן  האלכסוני הקו הוא י
S ך ה ך שנמלוא ו ן  ההסהון הרגל הוא י

הי ^ כזה שנא' כזה ניאש שנתנה הוא פשיטה ו

 היא התפפמיחה אמר ובודאי א יוד של ומלואה התפשטותה פ״א
אשיסה יי ממילא החפבסיחה קודם שהיה מסה מחנלית יואר
 במלוא ד' נן השם זה מטפס הנה במלואה יוד מן נעלמה יותר מלואה בלי

א׳ יורץ ׳ בן משם נעלרס יוהר אמת ו  מלוא הם האלפין כי ן אלט׳ במלוא ו
 סנדרינח עליונה יומר תו מדריג אחת ואלף יודין במלוא ד׳ בן השם כן ומפני יודין
 ושם בנינה אם אלפים נ' במלוא ד' בן שם כן מפני אלפין ג׳ במלוא ד' בן שס
 כתר כלפי מטלה כלפי הפונה בסכמה סדרינחו אמס ואלף ׳ודין במלוא ד' גן

ד בן שהשם עד אתר ייומי בסוד כדעת בסוד מהחי לקבל כדי נבחר מתיימרת
כל מקור פנימי יותר הוא שבכתר ד' בן ושם אליו ושורש ומקור שנים שבכתר

א כן ומפני המקורות א ס ׳ודין שכלן ה״י ו'״ו ה״י ׳״ול כזה יודין במלוא נ
פנימיות פנימי הנעלם במקור וחשיבות[ העלמחן נודל על להורות נקודות וכלן

ק שהם בחינות ג' הכלולה הנקודה נםוד  שם שורש בסוד אמ״ן אין א׳
 כלס ׳ודין כלס שוות צמצמות אלם דק ובלל הלל השגה אין ששם וטגם

 שהוא המקורות מקור כשנות רק בחינה שוס כס מונג ואינו; נקודות
ס בכת המקורות לכל וטקור השישים לגל ומקור שורש ה א׳  תלויים וכלם נ׳

ס1לה אותיות י׳ הס שמוח שלבה מאלו אמת בכל והנה בו ו ק אמת שבכל י  מ
 מקורות ואלו מאלו נעלמים יוחד נשאלו רק ניניהם הנדל ואין ׳ים

הכתר הוד שהוא ׳ודין נמלו׳ ד' בן השם כי לאלו נעלמים ושלשים
ד נשם וסחנלה מתסרט רדעח ד1נם ר  י

הוד שהיא אח' וא' יודין ג' במלוא רנ״ה
ידור שם שהוא המהמה וסוד התכמה כיי כיור! 5כ א' ני נרבע שי,רי לן יק:כ ועל

מרגלה אחה וא׳ '!דין נ׳ במלוא “די נא״ר ואין שנ־י,וזה כצוזצתות
 בנינה אלפין במלוא ׳דוד נשם ומהמבט

 כת סוד א1וה מאנלה יומר שהוא אין ר,1הי.נ:ט הוא וא«'ן שננקידיה נא״נוז
ע׳ צו אי; א׳ר,1 איק ההפשעוס נוא ואין ה כת נקרא נינה כי מה נ נ! ע״ש ס׳
א '7 יייד^” ’ני י■'״ יי-וי׳ עי•7י, כור יק אמר סכמה כי מיה נטולה אנפין ננלו

יו״ד כזה מיה כשם בנינה כמה רנליח f ׳”
בינה נקראת זה ומפני היא ואיו ר.יא י _ ,..,,ן

 מהמס אוחיית הוא מה ונח מה נח
 נקראו שמוח נ' וא;לו לה שורש והסכמה חכמה כת גלוי כוא שנינה מפני
 שמקורם מותות השלשה הס אלו שמ:ת נ׳ כי מאצילס אל קורנתם בהוד פנים

מ נ' מן הכלולה בנקודה  ואין אתדוח ככלם באופן אמין א״ן א״ק בשוד נות נ
 ואיינו[ אמר זה ועל שתחתיו ממוח נעלם יותר אסד שמוח רק ניניהם הנדל

א נ״נ ע׳ל ד״א נאמרו הורה עליהם וננוהים גנוה מעל גנוה כי ההיד ד׳
ה ם ונאמרו מזו למעלה זו שהם המומות טל ננ!ה סמל גנו סהי לשון עליהם נ

 נכוד המחיתדיס מקורות ג׳ שהם נתינות ג׳ סן הכלולה הנקודה על הורה רבים
ד הסקנרוח כל על וננוהיס במקורות לכל מקורות שכס ועצם כס שורש ס  נ
 זו הם נראים פנים וכמה כמה כי הקודמים נשיקיס שפרשנו אמי! אין איק

 נ־־ נון הכלולה בנקודה מקורם :המומות ומעני מזי למטלה וזו מזו למעלה
 הנס פנים נקראו כן מכני כנקודה שהיא אחת מקור שלכלס באופן בחינות

 וכן תכסה למוח נהשפ־,תו ופנים מקור והוא במכסה משפיע הדעת שוד כמות
מה מוח א חכמה owe פד בינה למוס סקור מי  ן וכ בנינה להשסיט ס,״כ ט
ה וזה נזה זה ה חלו  נננןודת שהיא מקורס מצד ם פג נקראו זה כל עה לזה כנ

ק פניה שנקראו מזו למטלה זו מדרגות פמס הס כן מכני ת כמה הה ו נו דו  נ
ס שנקראו סהס לכסה  אמוליים נסוד בס וליטה מנינה :נתפשט כל כי ארוו״
 ששלשן העליונים בשניה הלו״ס והס המקורות כל מסקור קצת שנתרחקו מעני

 הפנים בהוד ה: והמוחות להם הסמוכים המקורות שהם השוחות הם ומקוון
 וכמה כרוה p גם והם העליונים מהעניס מקבליה הס כי האחוריים בסול והם

 אה׳יה אהי' מיה א׳ יהויה ׳״הו י״ה י׳ כמו י׳ בן כלולה אתת סכל אתירייס
 ׳י’ מן כלולות שכין ולמטה מבינה אמורים נסור י״ס מדרגות על מורים שהם
 זזין ואינם מהם למפלס 6שהו המובחר מציאות שהוא בשרשן תלוין וכלן

 ובקומת; ונצתיותן ונכירוחן וגנצרהן ותקפן ונתזקהן וצאוחן ויותניוקן רתשיטוהן
 זכרו ויתעלה שמו וברוך הוא ברוך חיו והעתקה כנוי בלי עומדים הס וצניוי!

 ונזה ס המובחר נמציאוחיו ם עולמ ולעולמי לעד והק״ם החי נצחים ולצצת לעד
 כלל הוא כי לנך ל!ת על וקשיהו מיניך לננד הזה הפרק ושים כפרק נשלים

מנדם לכנוס גיול  . הפרק נשים ונזה נשליס ולצאת בשלום התנסה נ
ת ר ה  לעולם המובחר המציאות ני לך שהקדמד ממה שתדע אסר והנה י״נ ו

 ולא ימהר ולא לעולם ישתנה ולח הסונתר מציאותו על ועומד קייס “׳
 קי־ם הנעלה ומציאות וסחנלה טחששס א1ה אבל כלל ת׳ו הראשין מציאותו חחנטל

 ו׳ מוצא מקיר שתדע באופן אמת הקדמה טל עוד נעסידך הנה כמובחר במציאותו
 למה זה ע״י ג*כ ותנין הפועלים ספירות ו׳ הם ולמה פעולות מיני כל הפופלים קצוות
 ונימוקו טעמו לך הקדמנו שכנר מסה לשכל קרונ יותר כאסח משוכות ראשונות שנשה

 שקצת המקובלים נין שנפלה המחלוקת ניב יתיישב זו הקדמה וט׳י הקודמים נפרקים
ם הוא הכתר אומרים  מהם וקצת ביה היף אי; אינו הכתר אומריס וקצת נ״ה הא׳

 דו והקדמה הספירות בכלל והוא באים הוא ונחר >'ם אלא שאינם ס אומר
 על ואיש ופרח כפתור אחו נקנה פולים כלם כי ביניהם שלום ויעשה יפשר

 ועקש נפהל אין חיים אלהים דנרי כלס משכנותם על ינומו בשלום יבא מקומו
 בכל כי תדע הנה זו היא וההקדמה דער. למוצאי וישרים למבין נדוכיס ח׳ו

 י' מן כלולה ונתיצה בחי,ה וכל נתיטת ו׳ ממצא ראשונות נ׳ מן וספירה ספירה
 בה תהיה שלא ונתינה ונקודה חלק לך אין כי הקולמיס נשרקיס ככקדסנו כמו

 נעלמת שהיא להתאצל העומדת ספירה של העלמתה נתינת ראשונה במינה י'
עדיו עלמה לא שהרי נעדרה שהיא עד איהה להאציל הסיכנת בספירה

אפי'



יג פרס המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר W ^סער
 להוליד עשיד6 האג נמוס הנן כהעלס געלהיש שהיא יפן נא איחה להאציל נוצין אפי'

 ואישה זונשי טס ל)ויג דצזט ׳טצה באשר
חינ' ה ששששצל לסשירה כשר גקר' הגטלמה נ ל ד
 ;משן כוא הילד «וגו יגולר שגעשה הירע שמשגל•' נלו״ה ניזינש שנייה נסינה ממנה

למשה ימתנשל השדרה חיט דדן יזמיח הספירס ומשיאח
היל, ממני י־ה־העשי ̂,5^^

' להאציל המיכנש הסש-יס נתיך ינהגלית
 מששנותינו מששנישיו לא כי נ' סרק סרציסיס די נשער שהקדמנו ממה כידיע אותה
 מחשנש אנל הייה כל ילזשוג כי הנס תושלש ואינה הנל הסה מתשנותינו כי נ׳ה

 נמסשנש שיעלה מס ׳שתייה מיד הקדיש הרצין שיעלה יתכף נחשני תכף הקנ״ה
 נתינש שלישית נחינה ממנה שתשאצל לכפיר' שכמה נקרא נשינה ואישה נ׳ה הרצין
 נתיך הישה עדיין אבל נשנלתה יה שנ ננסינס כי מקומה על הסשירה עצם גלוי

 שחרד כדי שלישית נתינה עיד הוצרכו וה ספני למאצילה תין ירדה ולא מאצילה
 .נחינישיה נעיך נינה נתרא נמינ' ואישה נאצל נמדרינש ושתהיה מאצילה סמדרינש
 יכל י' מן כלילה אחת וכל נתינות שלשה אתת נספירה שנחרנס ^י הראשונית

 ועומדים קיימים יכלם מאתרת נמדרינה יותר אתת יכל לאתרת ועלה סנה אתת
 ם אדיק יכלם זה שלתני נהקדמ' הקדמנו כאשי השתנית נלי המינתר נמציאותן
 שנייה ונתינה שנייה כנתינה תלויה שלישית ונחינ' נזה יש מתייתדים וקשירי'

 מדריגות ג' ואלו נזה זה שליים מדיינית ג' שהם נאופן ראשונה ננחינה חלייכ
 נינה שנקראת השלישית שהנחנה נאיפן מכתי חכמה אצילית נקראים הס נכלל
 נ' כי האמת תנסי שאמרו הסוד וזשו מקומה על חכמה היא נתינה אותה

 כ׳ זה נדרך היא נינה תכמה כתר ימצא ואחת אתת נכל הראשינוש סשירוח
 כתרה נינה חכמה כתי שהם מדריגות ג' ימצאי נאציליתה י׳ל נעלמה נתכסה

 הנתינה היא וגינתה נכתר שהם הראשינית נחינותיה שני הס וחכמתה
 נינה הראשוני' נחינוחיה שני נערך שנקראת מקומה על חכמה שהיא השלישיק

 כת עתנה סראשינה שהסזירח ייל כת נתינת נתיית היא רניעח נתינה
 עוד להאציל ממנה לקנל שתיכל כדי ה שני ספירה שהיא טמנה שנאצלה לספירה
 שתתאצל שלישית לסשירה כתר נקרא נתינה ואותה עשר מן כלולה שלישית סתירה

 פתתנלה שנייה לספירה כת סיאשיג' הספירס שניתנת ח חמש נ' נח שנייה מספירה
 שיתראה ר׳ל הראשונה מסשייה שקנלה השלישי' הספיר' נתוכ׳ ותראה נסוכה
 שהוא הרניעיח ננתג' כי השג״' השעירה לסחאצלנחוך העומדת השלישי' הספיד

 נה נעלמה סית: ששתאצל שלישית סשירה של הראשינה נתינה שהוא נח קנלח
 החמשית הנחי;' ונזאח ננלה נפיעל ולא נכת נה והיתה שחתאצל הספירה

 שלישית לספירה חכמה ניזדרישח היא נתינה תה וא נפיעל שנראית נה תחדש
 שנייה ונתינה שנייה נס נש שתתאצל שלישית לספירה הא כי להחאצל העומדת

 שמיכל שנייה לספירה כת נותנת הראשונה שהספירה ששיח נתינה , חנוזה נקרא
 חן לצלו׳ ולהנאה מקומה על נה המתגלית הספירה להאציל שנייה נהספירה
 שהרי נאצל נקראת עדיין ר\תה ולא תה כעצת היה הראשון גצוייה כי לשלמותה

 נחינס עוד הוצרכה כן ומפני אותה המאלצת ספירה של עצמותה נתיך עדיין היא
 נערך נינה נקראת נתינה ואותה נאצל שתקרא עד לסאצילה דן ש־צא כיי

 אתת נספייה שנתרנה הי׳ מקומה סל גינה ספיר' היא והיא הקודמות נסינותיה
 וכלם מאחרת גטדריג' יותר אח' וכל. לאחרת ועילה הנה אחת וכל נחינו' שש

 אדוקים וכלם הקדמנו כאפר השחנוח גלי המונתר נמצי;)ורין ס ועומד קיימים
 רניעית נתינה כי נע'.תו עלול נזה זה וחלו״ם נזה זה ומיותדיס וקשורים

 שלישית נתינה שהו' מקים' על תכמה נאצלה לא אנו כי שלישית ננחינ' ה תלוי
 ד' נחינ' קנלחה •ימרח ד' מהיכן ג' אק אס ד' נתינה לקנל יכולה היתה לא

 ומנזציאוח החכמה כמציאות נגלוי נינה שסוא הגלוי ח נמציא נ' נתינה נתגלה
 חכמי מיש יונן ונזם נמקומה נינם דהיינו ו׳ נתי;' נחנצה נחכמה גלויים
 כאחת חשיסית השפ-ייות כל שהרי לדעת יש כאתת חשונות הראשונות נ' האמת
 משאר יותר אחדוחן על להורות מכללותן אלו הוציאו ולפה אחרות הם וכלס

 נאמת הס כי מפני השפירוח משאל יותר כאחת חפינות שהה מפני תלא השירות
 על נינה דהיינו שננינה גינה נתינת כי והעעס אחת כספירה חפוט' אתת

 להאציל מכתר כת שקגלה החכמה נמציאות הוא ששית נתינה שהיא מקימה
 לתכמה כת ;חן הכתר שסרי הכתר נמציאות צ'כ והוא מקיש' על שננינה ניצה

 הית חמשית נתינה שהיא שנניצה נתכמה וכן מקימה על שננוצה נינם להאציל
 הכתר נמציאוח ג'כ והיא נינה נה שתתגלה כת מכתר שקנלה החכמה נמציאוח

 נתינה שהוא שנני:' כתר וכן נינה נה שתתנלה לתכמה כת נתן כתר שהרי
 נסיר נחכה נינה לקנל מנתר נא שקנלה החכמה במציאות הוא יניעיח
 וכל נהעלמח־ שתקנל לחכמה כת צתן כתר שהרי נכתר ג'כ והיא העלמה

 ישתנו ולא שכי:' זזה לא נסור הפונתל במציאותן מקומן על יעמדו הנתיצות
 שיח של נתינה שהיא מקומה סל חכמה דהיינו שנתכע׳ גינה וכן יתרנו רק

 נתינס שהוא נתכס' תכמה וכן מקומ' על לה האע כתר שהרי נכשר מציאותה
 על וגלוייה אצילותס קודם התכת' נו שנתגלת' הכתר במציאות היא שנייה

 כתר במציאות הוא הראפוצה במינה שהוא שנחכמה כתר מליאות וכן מקומה
 לזיגתו להזדוונ רצוצו עלות קורס ראנ מוח נמציאו כנן נכתר שצתגלתה קורס

 השכילה |וזה צא נסור המונחל נמציאוח' ועומדים קיימיס נשארו בתינו׳ אצו וכל
 נתינות ט' ’ נתגלה הכתר כי מכתר כלם הם נתינות ו' אלו וכל יפתנו ולא

 כחל הה מכתי חכמה של אתרונית נתינות שג' נאיפן ונינה חכמה בספירות
 הם מכתר לס שין נמה ח של ראשונות נתינות וג' מקומה טל לנינה ונינה חכמה

 סתפשסות גלוי הס יחד שניהם ונינה וחכמה מקימה מל לתנמס וגינה מכמה כתר
 רק השטנה זזה לא נסוד יעמוד עמדו על לעולם נחי הטו המציאות שסר סתר

ובכל כתי אנזדוש אלא איצם כלס א׳נ ימלוח והמוסת צגתינה מבתנה פנותגלה
FO

 על ניצה של וחכמתה וכתרה נינה חכמה כתר שהה מדריגות נ' ימצא מהם אחת
 מקומה על חכמה של וחכמתס וכתרם מקומה על נתכמה נמצאים הס מקימה

 'ר״ל יחד שניהם של ומקורן ומציאות מקומו על נכתר נמצאים הס חכמה י׳ל
 שאלם אלא מכתר נתינות הו' כל שהיי נכתר כלס הס נינה ישל תכמם של

 ראשונות נ' כי ומשורש מנואל לך הלי אחיינית נתינות ואלה ראשונית נתינות
 נפרקים למעלה שפירשנו מס נ׳כ יונן ונזה אחת ממש וסן כאחת תשובות

 ולא ונינה בחכמה שמתלנש לנישו נפוד אהיה ידור נקרא כתר כי הקידסים
 נהם מהפשע הוא נתינות השש מצד כ׳ נעצמו הספס מזה הוא עצמו בנתינת
 התפשעוח ואותה נחכמה המפשיעים נתכמה הם מהם הראשונים שהשלשה ויזשפיע

 נינה צות אצ הוא החזשעיח שאותה בינה הס אחרונים וג' חכמה אצילית הוא
 שהם תו וההפפע הפשעתו נערך רק עצמו ׳נערך א'נ' נתינות השש שכל נמצא

 נת נננז יק עצמי כנתינת צא אפיה ירוד נקרא שהכתר מה א'כ ונינה חכמה
 שמחלנש לנישו הס ותם נהן שמתפשס נתינות הו׳ שהם התש־סותו שפס ונינה חכמה

 שצמו ננחינת ולא אפיה ידור צקרא החפשעיתו שהן ידן ועל ידן על צהשפיע נהן
 אהיה אשר אהיה סו־ ווהו אהה נקראת ונינה ירוד חכמה יקרא כן ומפני

 נתינות נשש להתגלות אני עתי ר״ל עתיד לשון הוא ^אפון שאהיה שפירשנו
 נתינות שש כן כמו הכתר מצד לחכמה נתינות שש שהם וכמו ונינס חכמה שהם
 נאים הפלמי הוא נ׳ת נא׳ם הראשינס נחינחו יגה שעו ונייך נ׳ה מאים לכתר
 ולברוא להאציל דין העת העולמית וכל א״ם שכולה להאציל הרצון עצות קודם נ׳ס
 עצו' קוד' האג נמות הנעלה כנן נ׳ה נא״ס נעלמים הס כי נקרא ם א כלם

 ולא נקודה ולא אות צא נחינס לוזה על לומר ך שי שאין ומפני לזוג רצונו
 נתיצה אותה צקיא כן מפני דנר שוס מהשגת משולל הוא כ׳ תמונה ולא צייוד
 להתאצל דין העת והנחיצות המדריגות בערך רק עצמות נערך לא נ׳ה א׳ם כתר
 חנף ניה תה בעצמ הכתר ונתגלה נצסייי שאז להאציל נ׳ה הרצין וכשעלה סמנו

 שנייס־ נחינה והיא נ׳ה א׳ה נכתר חכמה נקרא נה נח אותה נ׳ה הרצין שעלה
 נכתר נינה נקרא נ׳ה איה לעצמות חין נ׳ה מא״ס לייעה מקומו על כתר וגלוי
 לאים קרונה עדיין השלישית שהנתינה ולהיות שלישית נתינה והיא נ׳ם א׳ם

 אני׳ע סוד נשער למעלה שכתננו ורשימו הסהירו נשוד בו ומתייחד לו !דומה
 דאיהו נתינה אותה ׳!ל ז׳ל קארו יוהף ר׳ הרג שכתנ כמו ז' וסרק ה' פרק
 על אשר ראיה כגוונא שונא נעלה נעי איהו דהא ליה ודמי לא׳ם ספי קיע

 שאר יחאצלו ידם שעל הקדושים אנריו נתיקוני נאצל נקדא להיות ראוי ן א כן
 עשר הוא אחד נשער כמנוואר אליי וומוייי נ״ס למאציל קירנתו משני הנאצלים

 ולהתפשס לירד נ״ה מא׳ס נח שלישי' נה הנח קנלת כן ספני ז' ופרק ס׳ פרק
 נעגוצ המפרחנת העהירו מסוד למעה מדריגות ג׳ עוד לעצסיתה סעצמופס עוד
 מיזלת הכלולה הנקודה לסוד וירדה הנז' נפרקים הניז גשער כמנואר א׳ם עד

̂׳ז א״יו נסיי■  פחיסאס מוחא שנקראים הקדישים ו אנר תיקוני שהם אימן י
 מז,א נסור הנאצלים ׳תאצלו ידם שעל תיקוניו שהם קדישא דעתיקא ודקנא
 נדנר למעלה כדפירשנו עותוח נג׳ שנתגלתה מומאהפיטאה ונפוד קדישא דדיקנא
 יב כת ספירות ג׳ שהס מישות שהג׳ אשתכת דשרותא אתר נמאמר ז״ל רשג*׳

 א׳ק נסוד דפתיקא דיקנא ע׳י סתימאה ממוחא נתאצלו רוח הסס כל הכולליס
 מד הי' נהירו ההוא והכי ז׳ל קארו יוסף ר' ה־נ החשיד שכפג וכמו א'נון א׳ן

 שתם שה ׳עויין למעלה וכרעירשנו נינ' חכמה כתר דאינון חלת ניה ן -ליל ו
 נשודעתיקת כתר א נק אים שנכחד רניעית שנחינה נאיסן א׳מן אין מ״ק סיד

 מוחא. נסוד חכמה נקרא א״ס שנכאר ת חמש ובחינה ראפון הנאצל שהוא קדישא
 מזלא נהוד קדישא דעתיקא דיקנא נקרא א״ם שנכחד ששית ונתינה התימאה

 המוסא שהם תאמרוניס נתינות שני ואלו דיקנא ונשוד מזלא נהיד ננה שהוא
 '.צלים ה; יתאצלו ידה שעל הקדושיה אגריי ח־קיני הס הם קנא והד סתימאה

 באוכן הקדושים אנריו תקיני עם נאצל למדריגת מאציל ממדרינת יצא ידם ועל
 הזכר נסור שהם אצילותו לצורך ג' נתינות ששה עצמותו נאצילות לכתר שיש
 זכר הוא שהמאציל נאצל למדריגת מאציל ממדריגת עדיין יצא לא ג׳ שנאותי מפני
 יצא בחינות ג' שבאותן הנקבה בסוד שהם אצילותו לצורך וג׳ ההשפעה בסיד

 כצקנה שמקבל הקבלה■ בהוד הצקינה הוא שהנאצל נאצל למדריגת מאציל ממדרינח
ד ס שהוא ונאצל מאציל סוד נו ימצא נעצמו הכתר שצהיד נאיסן המקנלת

 נכתר וכן נזה זה הקשורים ועלול עלה
סוד שהם נחיטח כשה ימצאו נעצמו ד,נ*ה

 שפוא ראשונה מנתינה כי ועלול עילה נוי נתינית ככה כהד נריו למע ־.המם !א;
נעות כנן מציאות בסוד א־ס בסיד נעדדג״ מאציל ממדריגה :■:א

ד ונם נפומו כהר כל יהיויה־ו ה: , נניי ו נ י י - ״ , r-,■1״,״ ״ I .
ד נס שהוא ה ש< נמצה צאה האב איג^ והמור,יה ר,ר,ה ההירז
עלול הלצין עלות הרי הרצון עלות לגאציל מאציל ממדריגה ליר-רר.ם יהיניה
ומנמיצה נה וקשור' ראשוצה מנתינה כל המאציל נאצל ככהר מהני א1י. העננה

נתינה יצא הרצון עלות שהיא שנייה י'=ו ״ '־'=יו
 מקומו על כסהירו הוד שהיא שלישית

שניים מנתינה מלול העתירו . הו" היי ;! ההור.וה כן כאין מה כרפידפגו הראכונים
שהיא שלישית ומנחינה נה וקשורה אינם זה כל עם ממאצילם נאצלו הם כנם הנם

שהוא רניעיש נתינה יצא הסהירו סוד מפו׳ נפייי' ה״תנפו היפו אל מהיפן וצאים
̂לי S ^ע^ק1הl־למ t:r׳rr־r,^,שהוא נסוד קדישא עתיקא נסוד כתד ״
e ;האצ״צם הי-, כליכיה t e ־ ע״כ ;ק-או הרי הנקיבה נסור הקבלה בשוד נאצל ס;.

 נאצל שהוא בסוד קדישא עתיקא ם,ד
 בגוד קדישא קא עת שהוא רביעית ומבחינה בה יקשור' ת שליש מנתינה עלול
 מוחותיס נג׳ שנחפשמה סתימאס מוחא סוד שהוא נזמישית בחי;׳ יצא נאצל שמ'

 ומנחינס נס וקשורה רביעית מבחינה מלול תמשית שבחינה היי אברי׳ לגלות
דמת̂׳ ויקנא ננזנת שהוא ששיא כאינה יצא סשיטא׳ מותא סיד ש*א צמש*ס

יז קדישא



יד יג פרק. המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו׳ שער
ה קדישא  נ' מגלה חמש<ת נמיגה ה6םשימ מ*1שפ ההשפעה !ד0נ fל(tמ ד1נ

ה הגעלמיס מוסוהיה  נהיגה שהיא מ«לא נהוד ששיח נהיגה ע*׳ אנריה גסוד נ
 שנא׳ס ראשונה מנהיגה ששית ונהיגה כדסייפנו אימץ נהוד שנגקודה שלישית

ס  עלול קדישא דפתיקא דיקגא נהיגה שדיא ששיח שנחינה הרי נדפירשגו נ׳
ה וקשורה טתיסאה מוהא שהיא המישית מנהיגה  הר• נעילתה סלול הקשר נ

תי של נהינות ו׳ שכל  אנריו ותקון הסהירו כשוד אצילותו חקזן לצורך שהם כ
 וכלה מזו זו מלולים כלם קדישא דטתיקא ודיקגא שתיסאה מוסא נסור הקדושים

נהיגת ו' כל שהיי נכתר מתייהד׳׳ וכלם נטילתו מלול הקשר נזו זו קשורים
 וק״מיס מומדים המונהר נמציאוהן

ה תיקוניו שהם נמר אצילות כלם וסם הג״
הייו נסוד עילה נחיגות ו' המריגו ע,יין 3cp' ואל מ הא אנריו ותקון ה סודמו  נ

ו מתייהדים שכלם ודיקנא סתיסאה ייאי” י“ יה כ' אחוז גספירי. !עלול  נ
■ של נמי״ח ומתדנקננהי־ות^ו מח״הד שכמר נאיפן ׳j^' עצי;

ד שהוא שנו ששית מנהיג ע;!״, «רן כס נכחר ששרי ועוד אמח גו  הדיקנה נ
 נהיגה מד שננקודה אמין נשיד הם שכלם חיו pc: כסר נקרא שע•׳
ד שהוא שנו ראשונה וזונל לא נ׳ ועלל עילה נשדרינח עוליה סו ה איש נ נ׳

; ״ ״ ג י ? ד י ילה1״ ו י י ל ״ ע י י ״ ^’‘י ״ ' , ן, עצוזוה היא הראשונה הנהיגה ני ממני ן,ן,ן5ן
ה ;הגיה ע״כ ה אי ה מאיה ולמטלה נ׳ חושל לא ג׳

 אין הוא כי נהיגה שום לומר
־ שהדט אחר ומחה דנר שום נו להשיג פון  סשכנוהם טל ינוחו נשלים ינאו ז
מי היו ומקש נסחל אין חיים אלהיט דנרי כלם אסחייס כלם ז׳ל דיעות חלוקי כל  ו

א אמר ומר הדא אמר טונ נשונו מחדש מהם ואחי אחד כל כי מליגא וצא הי  נ
 שכתל האומליס המקונלים והנה חנירו היש שלא מה הדוש קנלחו ויושל וטאמו מעמו

 נהיגה שהם כתר של אחרונות נחינות ג' מן סדנריס הם וכלל כלל א״ם נקרא אין
 למדרינח המאציליס כל מאציל ממדריגה יצא נחינו׳ שנאותן וששיה והמשיח רנימיח

א נחינוח ג׳ שנאוחן הקדושים אנריו ותיקין תיקוניו נגמר נאצל  עתיקא הוא נקי
 שהוא ימתיקא ודיקנא סתימא מוחא גקראים ואני׳!׳ תיקונו נמל שהיא קדישא
 אמין א״ן א״ק כסוד נינת חכמה כהר שהה סזצא בסוד אנריו חיקי!

ס בחיגוח ג׳ אלו בודאי הנה למעלה כדפילשנו ^ ולא היו א*ם אנ ר ק  נשם י
ש׳נ׳ שכחנ וכמו מפש נאצל במינוח נ׳ נאות! שהוא ספני חיו א׳ש  הר
 צח אור קדמון אור דאיהו אעיג עילאה כהרא נחיצות ג' אלו סל ז׳ל

ס כפירוש הורס הטילוה מלח לגבי איהו אוכסא מצוחצח אור  כחל שאור כג
ג׳ מליון  להורוש אור פעמי' ג׳ אמר זה שמפני ומצוחצח וצח קדום אור נסינוחיו נ

 שחורים נמינוחיו ג' סס הוא אורו גודל כל ומם זם כל סם בחינותיו ג' טל
ך ף ס אין אור הגדול אוי לטרך הס ו י  נקראים אינם ג׳ אלו זה משני אשר הוא נ
 ג' מן מדנריס הם היף אין כתי שאומרים והסקינליס מיו וכלל כלל סוף אין

ם שהם הראשוני' נחינוחיו אי פו׳ ביה נ ם כי הס־ירו ונ  נ׳ נ''כ שם שימצא הנ
ם לו דומם השלישיח הנחיג׳ שאפי' סד נ״ה נאים להיותה זה כל סס נחינוח  ני
ה ונאים י נחינת חלוקי שם לוע' ש״ך אין ני  זאח לומר לנחינה בחינה נין שתחלק ע

א הנחינה וזאת חכמה נקרא הנחינה וזאח כחד נקרא. הבחינה קי  כלס ט נינה נ
ס הס אי ם אוי הס כלס כי וירימה השגה שום נו שאין ביה נ ה א׳  מפני נ״
מי נשם ׳ח״מסי לא ק ה חכמה כ  בחינו' נ׳ שאלו מפני איש כחל בפס ויח״חשו נינ

 נחר שנשם והנם יקראו נחר גשם כן מפני כסל של חיקוגיו הם
המהירו ונסור אים בסוד ססונחר כסציאוחן בחינות נ׳ אלו זה כל סם יקראו

ם שסם מפני איש אור ג*כ להקרא יעמידו מעדן טל אי ה נ יקראו כן מפני ני
ם כחי כ והס איה אור שהם מפני א׳  שמינים והמקונלים כפר של נחינוח ג'

 וטלה מדריגה סונים ואינם אים הוא והוא כטילוח י' נכלל ונחר ספירות י'
 הפולים הנתינות והתדנקוח התקשרות נערך וכוונתם דעתם נתר מן למעלה

 מקנן שהם נמיניחיו בששה כתר כהתקשרות כי איס עד והח״חדותם נהתקשלוחם
כי ונא״ש איס סד טולה הוא כדפרשנו ק^ו. מתייחד׳' שכלם אנליו ומקון אצילותו

חינ' חינו' ו׳ מאלו שלו ראשונה ג ס איש עצם היא והיא נאים תקועה היא נ ני
סוי תקיעה ננוינותיו ו׳ מאלו שלו אחרונה ונחינ׳  אמין כסוד הנקודה נסיף הנקודה נ
ק מונים אינה כן ומפני דיקנא בהוד  כמר וכווניוס דטנזם כתר ונאמרה ספירות עשר י

 חיו מאים למטלה במינה אין אשר ונאים איה עד העולים נחינוחיו נהסקשרוח
 הן כמינות ו' אלו כ׳ חדס הנה זה שתדע אמי והנה כהר של ראשונה הבחינה שהוא

 קצוות ו' טצמן הן והן ידן על מתנהג שהעולם קצוות לו׳ והחמלה שירש עצמן הן
 נעצסן הם והם העלנזחן לגודל שם שוס מקנלים שאינם עד נעלמוח שהן אלא

 קצוות י' הגלוי לעצם שנאו עד לעלול מעצה לנחינה מנחינה ונחחקקו שנשתלשלו
ה׳י' שמותיהן נחלוק׳ נ׳ ת׳ ג׳  שאים להיות כ׳ הוא הענין ותמס ונינה חכמה תחח נ׳

ה p/לזולחו אלקומו זח לגל לצה נ׳ ' j( נעל הבלחי א,׳לו לעוצם הנמנע נמק הוא וזה 
 פשר הוא אחד שער ראשון נשמר כדסירשנו גאצליו אצילוח ידי על אס כי תכלית
 ממדיינת לצאת הנמנע נחק .הוא כמר שהוא הראשון והנאצל אמד הוא ועשר
ו׳ להשתלשל שהוצרך לא אס אנריו נתקוג׳ נאצל למרייגח המאצילים כל מאציל  נ

 מהם ושלשה הטילה בסוד הזכר נסוד מהם ששלשה ועלול טלה נסוד נתינות
 מאיש בחינות ו׳ שקנל לכתי שאירע כמו זה מצד הנה הטלול נסור הנקכה נסוד
 שקנלה חכמה למוח אירע כן כמו הנקנה בסוד ושלשה הזכר נסוד שלשה נ״ה
חינוחסכחל שש  נסוד שלשה לסמלה נדטיישנו אין ונסוד דיקנא בהוד אמין כהוד נ

ד שלשה הזכר פ  ולק אך לכתר חכמה פרך כן ביה לאיה כתר כטיך נ׳ הנקינה נ
 מהיפך ויצא הסאציליס כל ממאציל יצא שכחי להיות כי ניניהם הוא כחלור! שזה
 אינה נחינוח ׳10 שכל באומן ותיקינו פצמו לצורך בחינות '1 הוצרך היטך אל
הגהס לסמלה נסנואר אחס שפירה רק ג״נ שהוא המאציל שיצא חכמה מוח אנל נ

 הנה היפך אל פשיפך יצא ולא נאצל [הוא תיקוניו נכלל נתר שסר׳ נאצל
ג' עת נ חי  מאצילה ממדריגח יצאת הז:ל נשוד שהם שלה הראשינות נ

ג׳ עצמה נפני הפירה ונקראת נ ד מכתר שקנלה שנה אחרונות נמינוח ו הו  נ
נחיניח שפשפה נאומן נינה שהוא שנייה השירה עוד האצילה הנקנה
 שני יצאו מכתר חכמה שקבלה בחינות שמששה וכנס ספירות שני יצאו מנתר שקנלה
 מאיש נחיצות י' קנל שנחר כמו לכתר שאירע כנזו לחכמת אירע זה כל סם שפירית

 מכמה קנלה כן כפו נחינות י' לו יש וכתר הנקנה נסור וג׳ הזכר נשיר ג׳ ביה
ס נחינות ׳1 סכחר  זש כל עם שנייה ששיר׳ עוד אחיונוח בחינות ג׳ פן שיצאו והנ

נ לחכמה יש ׳  סמקומ׳ זזה ואינה מתרבית הקדושה שהרי אחרונות נחיצות הג׳ נ
ס תעמוד הסובסר ובמציאותה מ חנ ־ כל עם לנינה סמנה שנשתלשלו הנם נ  נחרנו ז

ם ונשארו בחכמה הנחינוח  כמדליק חשדה ואינה זז־ לא ש מקדוש נחכסהשהרי כן נ
 נחינוח ג׳ אומן זה כל פה לנינה נחינות נ' מחכמה שיצאו שהנם נאופן מנר נר

ס נשארו  חכמה למוח ריל לחכמה שיש נאושן מנר נר כמדליק שהוא נחכמה כן נ
ה מאיש נחינית ו' לכשר שיש כמו מכתר נתינות ׳1  קצווה ו׳ נשחלשלל הנה ני

כן כסו מכתר לחנמס שאירע ונמו לסכמה מכחד נתינות ו׳ שהן נעלמות
 מוח שקנלה אחרוגוח נות נמ ג׳ כי חכמה ממוח נינה למוח ר׳ל מחכמה לנינה אירע
 הקדושה שהרי נגינה כן גם נשארו מקימן על הקצוות שהנלס חכמה ממוח נינה

ת סי נמציאוח עמדה ועל מסציאוחההמונחר זזה ואינה מחיני  נאופן תעמוד המונ
 צחצחוח י' מן כלולה אחת כל אורות;עלמות שש שהן קצוות שש נתינות שש שהן

ם מצד בכתר ה א׳  עילה נסיד הם שהרי מאחרת נעלמה יותר ונחינה נחינס כל נ׳
ה נחיצה כי ועלול חינ  י׳ סס ונחינה נח-נה ונכל ועלול עילה סוד שהוא יצא סנ

 אחדותן מצד י׳ מן נכללה חהיה שלא ובחינה נקודה לך אין שהרי נטלאוח צחצחוח
ף נלח׳ עד השוה אחדות  הוא אמד נשער ראשון נשער נסנואר חנל׳׳ נלתי עד ס

ס הי׳צחצחוח גחנלו שלא ולהיוח אחד הוא ועשי עשר ח ד נ חינו נ  לגודל נחר של הו׳
ה רק העלמחןוקורנחןלפאצילן חינ  הנחינה שהוא מילא נסור דיקנא נשוד אחרונה ננ

א הששיח הו הה י״א נש׳ כסנואר הנעלה מוח הנעלם דעת הוד שהז' סנ  השער מזה נ
ק שה נתגלו לא כן משני הנפלם מוח נקיא שם העלסחן לנייל אשר כקוצה י

שפירשנו מערכות מחמשה הראשונ' המערכה והיא העלם על המורה י׳ של העליון
ס׳ ס סן לסמלה כי ׳״א נ חינ  כי י' של בקוצו אשי' לצחצחות כלל גלוי שום אין ששית נ
 שש נחינות שש וכן מוד יתנאר למקורות המקורות ונסור השישים נשוד שה הס

 יותר שם שהם חכמה במוח י׳ מן כלולה אחת כל נעלפוח אורוס שש שהן קצוות
ך׳ שנעלמה הי' נוף כצורת שס נאים הם כן שסשצי עשירוחיסן' בכללות ננלות  ן

 והיא ׳יא נסרק לסמלה כפנואר יוסד גלוי מורה שזה עשר על המורה
 אורות שש קצוות שש נחינוח ש: הס וכן ייא נש׳ שסירטנו שנייה המערכה

ח י׳ מן כלולה אמת כל נעלמוח  להם והיה הנעימה כסוד נשדשו ששה נינה נפו
י יומי ונתגלו ונסיעה שורש גלוי שם , נצורח שנאו ע  שהוא יותר גלוי שהוא ך

 שלישית המערכה והיא פרצופין דו נשער שניארנו בנינה סרצופין דו גלוי סוד
ן נצוית שנאה בתוכו ן ך נצויח היא טצם נ׳ נעשר נתגלו ממש שנה ך

| כזה , כעצה טשר והיינו ך ף ק למעלה כדפירשנו ה פי ונתגלו "א’ נ
ה  והשיישה הנסיעה נסיר מדיין שהיו רק קצווח הו' שהם כן נס הן׳ נ
' למעלה שניארנו כמו י פ א נ כ׳ י׳ עי ס טו״ן ;הפוכה היא ש־ן' שלישית נ  ׳

ע׳ כסוד קצוות הו׳ שהן נחינוה הו׳ שהיו שנגינה שלישיח וממעיכה משם  הנפי
ח בממיכס אויותיהן קצוות הו' שהן נחינוח סו' נחנלו השורש נטול עי ני  י
ר פעילחן שה שעמלו עד נטצס השתילה בסוד  ונחמלקי מקומה טל תשארח נסו

 רק י' מן כלולה אחת כל זה גל ועם מאצילם רצון לטי פעולתן לסי נחינוחיהן
 רצון לסי נהן שחתנלוח פעולה! לפי פ׳ י׳ ה׳ צ׳ ח' ג׳ נ׳ שמוח חלוקי שקנלו

 שלמעלה אורות השש עצה נמיניח השש עצה קצווח השש עצם הן והן מאצילה
 סחנלוח יותר שהיא לסמלה שפירשנו ן׳ נצורח שנאה רניעיח המערכה היא והיא
ה' שמתגלות ממה נעצה קצוות הו'  ונעלמה ננלויה ן^!^ן צורח כי ה

איזז  וא' קצוות ו' שהן ו' מחנליח בה נומן שאתה ונחינה נתיצה ונ
^ן נאמצע ^ו  י״א סרק נאדוכה למעלה ניארג׳ כאשר מעשר כללוחן מל שמורה הן

עו״ן הרניעימ הנזערכה והית טשר על מורה ני משם ׳
ס יותר מוד קצוות השש נתגלו רניעית וממערכה  קצוות ו' שנת מלכות ד נ

תוי  לשאר להשפיע פעולחן לגלות כדי השפעתן קנלתה כסוד הסירות מקום נ
 החמשית הנזעיכה והיא נצתיס ולנצח לעי זגרו ויתעלה יח' אלסותו לגלית עולמות
״, בצורת שנאה י׳ יותר סמחגלוח ה׳ן ק כמנואר ונעשירוחיה קצוותית נ פי ח נ  יי

ר שום תמצא שלא עד נ טעה צד מעלה צי קצוות ו' בו יהיה שלא נעולה י
ח 7צ  נקודה תמצא שלא עשירותיה נ*כ וכן צשון צי דרום צי מערג צד מזי

ה א ניי ח יהיה שלא נ  שתמצת עי בעשי צנראו עילמות כל וכן עשר מנין נ
ק ונרגליס נידיס אצנעות י׳ האחרון א הננו שהוא נארה  סינים מינים כסה ו
 הגדולה לה אשר והמלך והשי והשסרון והמנהיג האיון היא כי שונים ממיני

ההיי והנצח והתפארת וסננורה ל מלכוחה אשר ו  נחיעסיו ו׳ להראות משלה ננ
ח של טשיייוחיו טשירס ונללוח ה כעלה חפאי ך כ׳  ולנצח לעד וזכרי שמו וניי

ה הסלניס מלכי סלך נצחים ל ק ;ואמן אמן לעולם ״ ונרוך ה
: הפרק נשלים ונזה

ק שניארנו מה לפי ועחה יד פדנו פי  הנעלמות נחינוה ו' שאלו הקודם נ
 שנשתלשלו נעצמן הן והן הננלוח קצוות לו' והתחלה שורש הן הן

 לפי שמות חלוקי וקנלו פעולתן לפעול הנלוי לעצה שנאו עד לממה מלמעלה
מ׳ ססולחן המגלות ה׳י׳ ח׳נ׳  הנעלמה ונחינה נחינה שננל י' מן כלולין והן ג׳נ׳

 אחת וכל עצמה נפצי ואחד אחד כל כלן נסעילוח הנגלה וקצת קצה ונבל
ג' כ׳ לך נתנאר י׳ מן כלולה עצמה בפני ואחת  נתגלה לא הראשונות נחינות נ
לא כעלסחן שלגודל עד נתגלו לא בינה חכמה כתר ואפילו מהקצוות כלום

יתייחסו



יד פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו׳ ̂נזער
ל■*/

ם נשם •Sc נשים ימיימסי א׳ סי ם ונסוד העהירו ונסוד כ  לנג׳ למעל׳ ר6כסגו א׳
ס -בחינוח חג ע חיי קר1הי לת קציות סו׳ סי כלום גחנלה לא ק א ' t n שהים 
סול הנקודה בסוד נינה הכסה כסר סחנלה היה שה מתגלה ק נ  אמיז א*ן א׳
ג' סתימאה מוחא סוד שהוא  למעלה כמנואר המומות ד בס שנתגלתה נסינותיה נ
 מקורות ססס המקורות נמוד נינה מכסה כסר הם אמרונוס נמינות שג׳ נאומן

 שהם אמרונות נמינות ג׳ וגאלו מהס שנאצלו מוחות נ׳ למקורות וגנוזות נעלמות
 סעירות עשר מהן ואחת אמת נכל נעלמיס והיו מצוחצח אור צח אור קדמון אור

חי ועתה . הצחצמות נסוד  לייר ?^*לו”וית יונן הקדמות שני אלו לך שהתנארו א
חי שלש על שלש אמת חכמי אותו שטציילי( האילן צורת כ  ונינה מחגמה למעלה ו

 ומלכות והוד מנצח לסמם סול ו וגנורה מגדולה למסה והוד מנצח למעלה ותסארת
 יסוד ותפארת מנינה למעה והוד יננורה מחכמה למסה ונצח ומסד מכלן למעה
ת סוד שהוא מכתר למעה מלכות ע  שאלו להיות כי הוא העניון ועמם הנעלם ז

 ואלו נעלמות צסצחות י׳ מן כלולה אחת כל אחרונות נתינות ג' שהם מקורות ג'
 אחרונות נתינות נ׳ מאלו שננקודה ראשונה נתינה שנהוד הנעלמות צחצמות
ס׳ נשם יתייחסו ה׳י׳ ס׳נ׳ ת׳נ׳נ׳נ׳ ק נסוד כתר צחצתי נסוד כ׳  יוסר שהם עד א׳

 נחיגה שהיא שננקודה אין נס־ד שנחכמה הנעלמים צחצחות י' מן נסדרינה
ם אין נסוד שנמנמה צחצחות הי' וכן שנייה נ יתייחסו יה שג נתינה ד נ '  נשם ג

ס' ה׳י׳ ס׳נ׳ ג׳ ג׳ נ׳ ח׳ ד כ׳ סו ד מכסה צמצחי נ סו  כסר מצחצחי למעה שנייה נחינה נ
ה שהם נינה מצמצתי ולמעלה סיג ק אמ״ן נסור ננקידס שלישית מ  צחצחות הי׳ ו
ם הנעלסיס שננינה נ יתייחסו אמין ד נ '  נינם צחצח׳ נסוד כסנגגתצהי׳ס נשם נ

 וכן מזו זו למעלה הם שהנח־נות זה וערך יחס לסי והנה וחכמה מכתר למסה
ק ואתת אחת שנכל הצחצחות כ מ  ראשון צחצוח זה מצר הנם מזו זו למעלה ג'
 תהיה שנייה נתינה שהיא נסיד שנה נעלמות צחצחות י׳ נערך תהיה שנתכסה

^ נתר כיא ע  ראשונם נתינה ונערך עצמותה מדריגת יאש שהיא עצמותם נ
 שהרי מכסה שנייה ונחינה כתר מסגלה ראשונה נתינה שהרי סכמה היא תהיה
ערן ד מכמה' היא ראשונה כנתינה הנקודה שנסוד הכתי נ סי חיגה הנקידה נ  ננ
ד חכמה של שני צחציח וכן ננקודה שנייה מדריגה שהיא שנייה  הנתינה נסו
 תהיה ראשונה נתינה ונערך שנתכסה שנייה מדריגה שהיא מכסה תהיה שנייה

ה של שני צחצוח שהיי נינה היא מ מנ סי שלישית מדריגה הוא שנייה נתינה |  סכ
ך שהוא צחצוח שאותם נמצא ראשונה גחינה של ע־  שניי^ נתינה קל חכמה נ

תי נערך הוא מכסה ה ראשונה נתינה של כ  חכמה של שעצמותם נמצא נינ
ה הכתר נערך הוא מכמה עצמותם נערך שהוא מה שנייה ננחינה מינ  ראשונה ננ

ק נינה ה עצמה נערך תהיה נחכמה שלישי צחצוח ו  שלישית מדריגה שהיא נינ
 עשר נכללות שנעלם שלישי שהצסצוח נמצא חסד תהיה הכתר ונערך נחכמס

ס חכמה נסרך מעצסואיחכסה שיוצא שנסנסס מדיינ  ניצה שהיא שלישיא נ
ה נכתר מתגלה הוא שנחנמס חינ  נמדריג׳ הכתר נערך הנקודה שנסוד ראשונה ננ

תי של רניעיח מדריגה הוא חכמה של שלישיח סדיינה כי מסד שהיא רניעית  כ
עית ומדריגה  מוח כן ומשני כמגגגםנה׳יה המדריגות סדר לפי חשד הוא רני

 שהרי שלישי הספד לקו מקור היא שננקודה שנייה נחינה גלוי שהוא חכפה
 שהנינה נאושן בחפד הכפך נערך שלה צחצוח חכמה נחנלחה הנקודה נסוד
ך שהיא חכמה של ספצסואם שיצאה שלה שי  מדריגה ניגה שצמוחה נ

 הנס יכיעית מדריגה .חסד ראשונה בחינה של הכחי נסרך היא שליויח
 נכתר נחנלחה שהרי החסד לקו פקוד החכמה מהים זה מצד

 שלישית הנחינה וכן חסד בצחצוח טצמוחה נערך ממצה היוצא 'חצוס העלם
ד נינה שהיא א״מן נסוד שהיא הנקודה שנסוד סו  י׳ נעלמים שנה הנקודה נ
 תהיה בינה ראשונה נחינה הכתר נערך שהוא שלה ראשין צחצוח סנה צמצמוה

תי עצמותה בערך  מנסה טצמוחה שנעיך שלה שני וצחצוח שלה שני לצחצוח כ
 של יסשוג׳ סגחינה ד' מדריגה שהוא חסד הכתר בערך תהיה שנייה מדריגה

 נינה דהיינו שלישית מדריגה נינה עצמותם שנערך שלה שלישי וצחצוח כמר
ר' הכתר בערך תהיה שננינה  עצמותה סתנלה בינה הנה ׳ חמש מדריגה ננו

ה נעדרינה.שלישית  בחיגה של ננתר עצמה מתגלה שנגינה בינה דהיינו פנ
רה ראשונה ה סוא p ומפני נגנו ס גלוי שהיא נינ  היא שננק-דה שלישית נמינ

ס גבורה של הדין לקו סקור  בפרך שנס שלישית ומדריגה רחמי' כלה שהיא הנ
ה ולא נינה הנא עצמותה י י נ תי מחיאת שהיא הואיל זה כל פס ג כ  נערך נ

ה עצמואה נחיצת הכתר ר ט  הדין קו סקור היא כן משני סאצילם רצון לפי ננ
ה שהוא י ו נ  שלישית ונמינת שנייה נתינה שהם מקורות שגי אלו שנתגלו ומפני נ

ם שני שהה הדין קו בסקור וזה החסד קו בסקור זם  החשד קו וכשירצה הפכ״
 קו ירצה דין לשעול הדק קו וכשירצה דין לפעול הדין קי ירצה חסד לפעול
סי לפעול הספד  לפשו' ניניהם להכריע אמצע• וצייכין לזה זה ספכיי׳ הם הי ח
 הבחינה נהגלה כן משני אמצעי דרך להם להמציא כיניהס ולהתמצע כיניהם שלום

 קו חשארת האמצעי נקו שהוא מוחו ידי סל נתר שהיא שבנקודה הראשונה
 חסד סעולתם ולמזג שירצה צד לאיזה להסוח ניניהם ופכריע המחמצע הדחתים

די; פי נחפד ודין נ  נאופן התסחונים והתפוררות פעולות לסי השפה צורך נ
ד על פעולתן ויתמסק שיפנסם  קו תפארת שמקיר מצד כי נהכרטחו מזיגתו י
 ראשונה בחינה גלוי הוא מקורו כי והמסד הדין קו ממקור למפלה הוא הרחמים
 קו תפארת כן משני ממקורם למעלה שמקורו הנעלם דעס מוח שהוא ,שננקודה

 ממלה מעלה האמצעי בקו הנעלם דעא סוד שהוא נשמתו נסור עולה הרממי'
שנו ננקעו תהומו׳ נדעחו נסוד בנינה חכמה נהששעסו ומזווג ומייחד  נדסיי
ה שורש בעמקי שמוחו למעלה ס׳ן שנכחד נינ א  מוס נהשסעסו ומבקע שננקודה נ
ה ופורז וזכטה  חסד שהם בזרועות וסנריע ויורד ידע והאדם בסוד ומייחדם נינ

 שהם נשוקיי׳ ומשפיע נתסארחו •עוד ויורד כדפירשנו כנדעה שציינין וננורה
ד ויורד והוד נצח ק לישוד עו א הנריח שהוא נאופן נזוגתו ומתייחד נליתו נ

 עד מכמה ראשון מקצה קצם אל מקצה האוזצעי נקו ומכריע המכריח החיכין
ם מלכות ן אחי קצה  נכתר הנפלסים מקירות נ' ואלו אחרון ואני ראשון אני ד נ
אדי' הזוהר לצו גילה כו׳ המעיין על יכנד לא ולמען דנזיר ב  הזה השרק איי

התשירה האילן צורח ור צ יונן ועתה הזה סשרק אחר עצמו נשני סרק לו גימד
נחיצות ג׳ שנה תתיסאה מוסא בסיד שנו אחרונות נחיניח ג׳ נכלל כתר הראשינ׳

ג' שמתגלית הנקודה בהוד אימן אין א*ק נתור  שנחיגה ולהיוח מוחות נ
 ומקומה הנע'.ס מוח עיי רק משגלה איגה סתיפאה שנמוחא איק סיד ראשונה.

מן בסיד הוא סן עצם הוא והוא סתימאה שיסותא אי  בהגהה רשנו כדש א׳
א סרק כ הששי מזה י׳  ווםו התיסאס סומא נכלל אחת לספירה נמנה היא ע'

שי נמקים ונא סשייות עשי r?” משלים שהוא הסשם נעצמו השירות י' נמנין כ
שכנתי ולהיו׳ש התיסאז שנשוחא שלישית ננחיצה נעצוזו נכשר שסקימי עש;י
ק סוד שהם הראשונים נחיגותיו נשני השנה נו אץ התיפאם מוחא נסיר  א׳

שי שיכניס סד א׳ן א ק משני כשירו' שאר פה נמס  סוד א שה הנעלם מוח נ
ה סשירית ■׳ מנין להשלים חחתיו הדפת לז כ ם ע  שתימאהכערך מוחא כסוד כפר י

ה' שכשר וכמו הוא נאצי. דהא נקרא נאצל נ*ה אצילים הס כל המאציל  עילאש כשיא הזו
 למפלה כדשרשנו הפילות עילת לגני הו א אוכזא אמין א״ן א׳ק דאיהו אע׳ג
 שהוא הגעלה המוח זה כן משני אמין פיר עצה הוא הנפלם מוח וסוד משה יעויין
 חכמה מוח שנייה ספירה סשימאה חא מ נכלל אחת לסא־יס נמנה הנפלה דעת

 מוחא חחא פוחא ונא אין סוד שהיא סשימא־ שנמוחא שנייה בחינה גלוי שהיא
׳ ירדה שק לעצמותה חין סחימאה  שגייה נחינה מאין אחת מדריגה מדריגות נ

 סתת מקום לה לעשיח סא״מן עוד שירדה שנייה מדריגה שליחית נחי;ה לאיסן
סן ש מזה וח' ז׳ בשיק כמנואר א׳ ר שו ס ה  על נאלילוסס מדריגות שחי דו

 עלתה היא הנעלם דפת מוח סוד שהוא שננקוד' אחין סוד p ומשני מקימה
סי שהוא סחיסאה מוחא נימי( לה וישנה אימן תחת היא ק ומשני ומקור'  כ

 שנייה נחינה כסוד נעלם מקיר עוד לה יש כי להורות אחד מפס ספעיס לשני
עקור מסים שהי׳ שני ספם ועוד שנייה כחינה של נלוי היא שהרי שננקודה

בסוד שנתגלית וסמסד הימין' לקו
הגיה

 למפלה 6הנפל דעת מוח
 לפעלה מ:ןיר מנעה לפונו

 והשעה שיקשה ממה זה ן
 נ!דשמ למשלה מקידה משמה שמיח מה ני

 דעתהנשלש של נלויו מקיש היאנשדן מנשל'
 עיד הנשלש דשת מקיר מקירו נערן אנל

 א״ק ןנשוו הוא מקירו שהרי ממני למעלה
 גחינה גלוי היא ששרי ראשונה נגמינה

! ם ”ס; ע*כ ראשונה

 שהיי חקשה ואל
 יהיה ואיו מכלן
א־ הנעלס ממוח

 כמיואר נחשד הכתר נסיר הנקידח
ה שלישי׳ סשירה כהקדמה  גלוי שהיא נינ

חינ'  שהיא סשיסאה שנמיחא שלישי' נ
סן גלוי ה שננקודה א׳ ד ענ  מוח דרך ו

כ היא כי מחכמה צמפה חכמה  ג'
 נשרקיס כפנואר מדריגות שחי ילדה

 היא חכמה מוח זה שמצד סקידסיס
 נתגלתה איך עלינו קישי' ואין עלתה

 הנעלם דעת פוס שהרי מאפ׳ן כינה
 כמביא' איתא וסא הא׳ כי ראהונ' בחינה של גלויי והיא אימן בעצמו הוא

א' נש־ק נהגהה ה משש יפייץ השער מזה י שנ  סתימאס סומא ששאל ?צד לס י
 סקור לה יש כי להוייות אחד פפם ספחים לשני חכמה מוח של ונשמאלה

ה חכז נסור מחכמה למפלה פקיר לה יש וע־ד •ידה על שגאלצה עילח' שהיא נ
סן  שני וספה א״סן גלוי שהיא התיסאה שנמוחא א׳

בגבורה הכתר בסיד כנקידה סנתגלתה משני שמאלי׳ ש:וא הדין לקי השמאל
 לקו סקור שהיא משני

רה ־  נגנו
הנעלם דעת מוח  הזה כשדר המוחות ישבו) שנת אחר ועתה בהקדמת כמבואר

 נשמאל נינם ומוח נימין חכמה ומיח מכלן למעלה סתימאה שנמומא אמין נסור
 מפוח נאצל הרחמים וקי מנינה נאצל הדין וקי חכמה ממוח נאצל החסד וקו

 משריש שני שהש ינצח חשד שיהיה הוכרח כן אם נהקדמס כמנואר הנעלם
 הוכרח וכן נצח יצא ומחסד חסר יצא מחכמה כי חכמה שהיא מקירש חחת לישב

 יצא מניגס כי נינה שהיא מקורם אחח לישנ דינין שניהם שהש וה.ד גטרה
ה גבורה טי מג  קו הרחמים קו שהם מלכוא ישוד חשארא הוכיח וכן הוד יצא ו
 ונאפצע אמ״ן נסור הנעלם מוח שהוא מקודם חחא לישג המכריע קו אמצעי

ח כסיד ולמשה למעלת ומייחד מכריע שיהיה כדי היןצווח  המכריח התיכון הירי
ד קצה אל מקצה  למסה תשארש ונא י״א נפרק שפירשנו ונרית ניף גשמה נסו

 שני לו יש הנפלם דעת שחוח משני וסוד מנצח למסה יסוד וכן וגנירה מגדולס
 מחכמה למפה שני ומציאות ונינה מחכמה למעלה אחת מציאות דהיינו מציאות

ד ונינה א בפרק שפירשנו דשת ראשית י״י יראת תציתא׳ תרין ב' ניאשית נסו  י׳
 יסוד תשאית ק ומשני למשה נאצליו כן כפו הש;י נמציאותו למסה שמוחו וכשם

 פקורם עד עוליש ונצח ומסד נכתר הנפלם מוח שהוא מקורם סד עולים מלכיח
 כי מחכמת למפלה גלוי סקור להם אין כי מחכמה למפלה לא אכל חכמה שהיא

ה לטקירס יעלו והוד גנור׳ וכן מקורס מקור מחכמה למעלה  למעלה צא אנצ נינ
רס. סקור מכינה למעלה כי מנינה למעלה מקיר להס אין כי מנינה  סנה מקו

 ומה נדבר ופה נאמר מה אנל וחיקיגו ומכינו כנו על היא האיצי צייפ ציור
 לספירת לא השפעה שוס לנינה חיו יהיה נא סייישינו לפי כי הזה נציחר נצסדק

סך הוא וזה והוד לננירה רק תפארת לספירת ולא יושר  בקנלה המונח הבצל ה
שפפסה. כלן את ומניקה שסשפעח הינים אס עילאה אפא היא שניג'  ועוד נה
 נאצלו ועלול עילה דרך רות שהסס ז*ל נאין שדירא רנ לדעת נעשה מה יקשה
 וכו' כתר ראשון אצילות לשונו וזה זה אחר זה כפרי איחה מונה זה ומפני

 תבונה והיא רעם ו ננון והסי׳ מדע נ׳ אצילות וכו׳ חכמה והיא אויר שני אצילוס
ה ר״ל  אציצות משד ר׳ל חסד וגדול אפיס ארך והסימן יטץ זרוע ד׳ אצילים נינ
ס עם זרוע לך והסימן שמאל זרוע ה׳ י ו נ ה ר״ל נ  עסודא '1 אצילות בנוי

 שלישי שני ראשון זה אחר זה כפדר כלם אותם סונה יכן תפאר׳ ר׳ל אווצפי
 פרק ייר שער אמוצוח נספר העחקת^לשינו אמצ׳ כאשר מלכו' שהוא עשירית מד
נראה והנה .קצרה דרך לתלמידיו אדם ישנם לעולם משוס קצרנו ואצחצו י׳א

מדנליו



יד פרה המוחות ובסוד הצמצום בסוד הסצוות >לצילות סדר ו שער
ו י י נ ך גל׳ללו nnh( מת1י כי « מ  OBih למנות דר,דק לזה ועלול עילה נ
ט• שלימי מר וי׳־-ון וס ויקל זה נכלר  על כ• להורות rr שכל כו' תס׳שי וני

ה והוא כתר לתמון הנאצל כי נב ומס ולנה וכלול טילה יסדר נאצלו ר7הנ  סנ
ק לרכנה קמצינו כלן וכן לנינה וסנה טילה והיל נ•5 אצילות וכמה ו  לרשב'• ו

ת הסט פדר לונה ד׳ל מ׳ יו ״ ה ת/׳ נ׳ נ׳ נ׳ ״ ס  וכן וטלול טילה כסוד הדרן שזהו כ
ני הו אני ס ס הזה נ י י  אחד הוא וטשר «שר סוא אחי שטר הראטין כשטר כ

ן שהפטיווח זה דוך דוכנו הזה כהסו וככל ו ד  וטתס נאצלו והלול טילה נ
ד הוא נהכך ס י ה מחניוה יצת ונצח נ גניו מד ו  מלכות ׳תוד והשארת מנינה יצא ו

י יצא ה נ ת כל יצאו מנינה כי שלישיה דעת רצינו ומוי ו  לאס בסוד ההסיוו
ס נשה ילדה ס׳ סטירות ששה כאלילה גינה שהיא לאה נני ס׳י׳ ת׳  נ' אלו וכל נ׳נ׳

ה דיטור לי סז אדצי טל מנכדי נ כב׳י י  . כזוהר ראייתה מצאו כלס כי ז״ל ו
 לנו יכין מי לנו יעזור מי ננוס מחסידים מי ואל נהגה קדושיה נ סי אל וטהה

ה מי כמוטר  צוות נציול מהיישנו מסיוושנו כגם נאסר p מל דטה לנו יוו
 זנמא נן פדיין יזוז ולא זז לא אשר נאמן נמקוס מקוטה יהד אמת זס האילן
ך לנו שיורה דמודטי ומודע׳ למודעי אנחנו ולריכין *כמון  אשר החייס טן די

 אלו ולטשר להשוות ותווסס עזר וכת און למצוא נטשה אשי והמעשה כה נלן
 וסרח נסתור אחד נקצה יעלו שכלם נאיטן ומחולקות כוודות שונות דיטוח נ׳

 שכני ההקדמות על לעמוד אנחנו צייכין כי הדל שכלינו כעיון נאמר כן ועל
סינוונו ארים הנו  חכמם תעלומות דרך לנו להאיר מאיי נר לנו יהיו והס זה נ

ן נסלכוחו דיעוח נ' אלו והל אחד מיך להמיין השוה לעמק דוליטנו דו  הוא נ
ן ו ו נ  הלא ונאסר נתחיל וישועתו הצור נעזרת ועתה . לסונה שווין יהיו שסו ו
 סוף מאין שקנל שנכחל נחינות שהשש לך הקדמנו שהנר מה ידעת ונס ידעת
ן דו  סנתינס מנתינה נתינה ועלול טילס נסור מזו וזו מזו זו נשחלשלו כלס הוא נ

 גזנחינס וכן ראשונה מנתינה יצאס שנייה נתינה שהיי אחרונה נחינה טד ראשונה
 שאירע וכסו שחחחיה לנמינה וסנה עילה אחח שכל כצן ונן נ׳ נחינה יצאה נ׳

 וכמו שנמוחו׳ נמינות לו׳ אירס כן ועלול עילה נסוד שנשתלשלו לנחיטח
 מילה כסוד מזו זו שנאצצו עצמן ל״וחוח אירע כן שנמוחות לנחינות שאיוס

ד מזו זו שנאצלו שנמוחוח לנחינוח שאירע וכסו ועלול כו  אירע כן ועלול עילה נ
 עילם רס:ד מזו זו שנאצלו נתינות ו׳ ושל מוחות של נילו״ן כהן נמצסן לקצוום

אט! לול וני  גאון שריי' רנ כדעח וע'וצ עיצס ׳נסור מזו זו ;אצלו ככלס נ
ס וידטח ז*צ ס הנסלס כאה מגלה שהעילה הוא ועלו׳ עילה כסוד ק נ  נעלול נ

 שנעלם מה אלא טלול של ננלוי ואץ קטילה הח מנלה שהטיול נאוסן ממנה
 שנח ננלוי וזה נהטלם שזה א א הנדל ואין נמול אחדות וכצס נעילחה
 שנכתר נחינו׳ שהשש לן הקדמנו שכני ממה וידעת ומחנל' מהנשס הנעלה

 נעלמים מהם ואחד אחד שנכל קצוות הו' נצסן הן הן נעצמות אורות ו' שהן
 והיו סאצילן אל קורנהן להנת גדול נהעלס היו הכתר שנסור אלא צמצחות י׳

כ מתעלמים ג וסח״תדיס כ' נזו כ׳ ו.  מן לא שם שום קנלו שלא סד נזו וזו ז
מר שהם העליונות הסטירות סן ולא מ׳ י' ה' נ׳ ס' ג' נ׳ שמוח שהם הקצוות  נ
ס אוזת רה נפט הלם רק המוחות נםוד זונסס., ד כתר־ כשס מטני ס  הצחצחות נ
ק נסוד ן א׳ ם נהוד הסהילו נסוד צחצחוח וצמצתי אמין ס׳ ה א׳  ונרוך כ׳
ם הים לא ואחדוחן העלרחן ולגודל נצתים ולנצח לסד זכרו ויתעלה ססו ה  שוס נ

ה רק השגה חינ ד צסוד ששיח נתינה שהיא אתלונה ננ  דטתיקא דיקנא אמיזינסו
 אחרונה נתינה שמאותה מזלא נהוד רק סשינין היו לא נחינס אותה 0\<

 טיס ידעו לא נעצמות ננהינוח הקצוות ומשתלשניס הסטירות ונאצלים ;וזליס
 משינין שאין מסני אין נקרא העלמתו לגודל אשר הנעצם דעת מות סוד קקוא

ח ומאציל נעלמות ננתינות שסשסיט ההשספס רק דנר שום נו  נטלסות ננתינו
 עצסן קן הן נינה שנמות נתינות הו' וכן חכמה שנסוח נחיצות השש זנן

 אלא ניניהם הנדל ואין סטירות י' נטיימיס מהן ואחת אמת שננל הקצוות
ד מזו וזו מזו זו שנשחלשו  יוסר אל ומנלוי נלוי אל מהעלם ועלול עיצה נפו

פול נצו׳ לידי שנאו עד גלף  הכתר שנפוד נאוסן הנינה נסוד הנסיעה ■ נ
ר7 שוס נו סשיגץ שאין עד כ*כ נעלמים שהקצוות  מן ולא הפטירות מן לא נ
ד שמשפיע מה השקעתו הוא כו שמשינין פה רק מקצוות טו  נצסינות סזלא נ
ד מלמו׳ א אניין כסוד ה/טצם מוח נפו קי ט אין הנ  כלום נו סשיגין שאין עי
ה אסילו חינ תי שה הקצוית נקראיס אחווצק ננ ד כ ס.  העלם פל המורה אין נ
ד השגה » נ  מושכת שהיא טד הגלוי ראשי׳ שהיא יומר שנמנלו חכמה מוח ו

ק הקצוות »ן כלום משיני! שאין יש כמציאות  והנם החכמה מציאוס ישוח י
ה טנשחלשצו  יאשונס מנתיג' גלוי יותר אל מגלוי ות קצ השש שהן נתינות הו׳ נ
ח עד שבחכמה  כמציאות תלא פישגח אינה זה כל עם שבחכמה אחרונה נ' נ

 וינסוד •ש נפוד חכמה שם הקצווח ;קראו שנה אחרונה ;בחינה כחכמה ישוח
ס שנשתלשלו והגס יותר כקצווח שנתנלו נינה  יותר אל מגלוי לנחינס טנחינה נ
ק נעצה שם נתנלו לא זה כל ועם גל!׳ ד י פו  זה ואפי׳ והשורש כנסיעה נ

ד גשפרש־ ששט אחרונס כנתינה רק היה לא נטיעה טל סגלו׳  שנשוי הנמיעה נפו
 אשל מלכים אלה כסוד ולנמוע לשרוש ׳כולץ היו לא החכמה ונהוד הכחל
ה לנחינה ונשחלשלו שגאו פד ®לנו  והיו ונטעו נשרשו ושם שננינה אמיונ

 אנל טהשויש וי-יאמו צמיחתו קודם נטיעתו כשורש הנעלם כאילן כה נעלמים
 ומתגלה יוצא הו' נסיעתו משולש בצתיתסו תכף כי עומד והגלוי היציאה לסי,ס
ם שם נעלסיס הס כי הנסיקה כסוד נינה שם הקצוות נקרא!  הנמיפס שולש י י

 נסיגות והשש שנכתר נתינות שהשש נאוסן עוסדים אס והיצ הגלוי לטתח אנל
ת והשש טנחכטס תינו  הקצוות השתלשלות עצם אלא אינם כלם שננינס נ

סי אל ופגלו׳ גלוי אל מהעלם שנשתלשלו ם שנתגלו עד גלף יו ד ננינ » הנשיעס נ

׳ מערגות החמשה נסור שניארנו וכמו שננינס אחלונה ננחינס,  במערכ׳ נ
 קורנחן, לפנת העלמחן לגודל שזכדט נכתר נמינות ששה שהן ראשונה
 נתנלה לא העלמחה לגודל המטרנה שזאח עד להחנלות יכולין היו לא למאצילן

ק  קוצה מוח אחדי טרישח הזוהר שכתב כמו אין נסור י׳ של נקוצה י
ד והוא נאין רמוזה דלפילא  שבכתר בחיניס הששה שכל כאוס! שנכהי אמין נסי

ק נחנלו לא נילוייס כל ועם נלף יותר אל סגלו׳ ועלול עינה כסוד נשתלשלו  י
ק היה לא גלוי אותה ואפילו אחרונה כנתינה  וכן אין שנקרא י' של נקוצה י

כה י י' של קיצה שהיא הראשונה המעי םו  נעלמות קצוות ו' שהן אין נסול איזין נ
 ונתגלו חכמה מוח כסוד שנייה למעיכה עוד נשתלשלה שנכחד אחרונה כנתינה

 שהוא העליון מקוצה יותר נלוי שהוא הי' כגוף פטשר כלילה אמת כל קצוות הז׳
 ואפילו הנלוי ראשית ד' נן משה ראשון אוח י׳ שנקראת החכעה ישות מליאות

 הן שנחכגזה נמיגוח ו' אלו הנה שנה אחרונה ננחינס רק היה לא הגלוי אוחה
מ׳ הן ק ניניהם הנדל ואין שנשתל נתינות טצסי  אורן לגודל נטלוזיס תה שנכפל י

ר  כסיד יותר נתגלו החכמה ונסיד השנה כה ן שא אין הנקרא י' של קוצה נסו
 ניאראנו וכאשר החכמה מציאות ישוח דהיינו השנה יש עתה כי יש שנקראת הי' נוף

 ת מציא נסיד הי׳ ניף שהיא שנייה המטרנה וכן נפודהמטרכוח י׳א נסרק עניינה
ס עוד נשתלשלה החכמה  שם וניזנל׳ הנינה נם,יד שלישית למטרכה ועלול טילה ד1נ

 שפירשנו כמו י' סן יותר נלר שהוא ס' נצורס י' מן כלולה אתת כל הו'קצוות
א גלויה י ק׳ ר ט  ר.ת1וא הנטיעה כסיד קצוות שסהו׳ מגולים שהיו עד נסטרנוח נ

ק היו לא נלו׳ ה י חינ  כאשר פומדים היו והיציאה הנלוי לפחת אטנה אחרונה ננ
 התצאר לך שהקדמנו ההקדמות אלו שתדע אחר והנס הנטיעה היד סל עניינה ידועה

ד שנתגלו מקורות ג׳ אלו כי מהם לך פו ק נ  קוין נ׳ נפוד שננקודה אמין ;.'ן א׳
 ימצאו הנינה ובסוד חנינה לסוד נשתלשלו כלם הרתמים קו הדין קי הספד קו

ה נשתלשלו כי כלם  לנתינה פכחינס אן ד1פ שהיא שננקודה ראשונה מבחנ
ד שננינה אתרונה נחיגה עד לספירה ומפפירס פי  הראשונה מנתינה שהרי הנטיעה נ
 לקו סקור שהיא טננקודה שנייה נתינה יצא סימטים לקו מקור שהיא שנצקודס

 עילה סוד ידעת ובנר טלול יה ש; ונתינה טילה הראשינה הנתינה הצם החפד
ה הנעלם כתה מגלם שהעילה ועלול ח מנלה שתעלול כאופן ממצה כעלול נ  נ

 העיל גמור אחדות וכלס נפילתה שנעלה מה אצא עלול של כגלוי ואין העילה
 הנה ומתגלה מהפשט הנעלה שפח ננצוי וזם גהעלם שזה אלא הנדל ואין ואעלול

 כסה נלתה היחסים קו כח בה שנעלם עילה שהיא הראשונה הנחינס זה מצד
 קה שנייה נוזיצה ימצא זש מצד הנה שנייה נחינה שהיא נעלולם הרחמים קו

 מקורמ מצד החסד וקו עילתה כח נלוי מצד ס הרחמ קו החסד וקו היחפים
 שהיא שלישית נס לנח עיצה שהיא שנייה נחינה וכן פרקין כריש שפירשנו

ה הנעלסיס נחוחיס נלחה הדין לקו מקור  שלישית ננחיגה הנה שלישית כנחינה נ
׳ כל כה ימצאו  נלוי מצד וחסד רחמים ן הד וקו וקוהסהד הרחמים קו קוץ ;

 כדמירשנו שלישית ניחנה שהיא מקורה מצד ודין שנייה נחינה שהיא עילחה כת
 ראשונה נסינה נלוי שהוא הנעלה דעה מוס זה כשידעה עתה והנה טיקין כדיש
ק פוד שהוא ק אחר נלוי לו ואין ביחמיס שמחנלה א׳  רק מתנלס ואינו רחמיה י

 והנם היחמיס קז מקור מקום הוא הנעלם מוח זה מצו הנס הנעלם מוח ידי על
ס הוא שמקומו חינ  הג׳ כל כה ימצאו שכנקודס שלישיח וננתינה שננקידה שלישיח ננ
 נתגלו לא נכתר שנחנלו המקורוח שהרי כלוה נכך אין שירשנו כאשר מקורות

 מקום ועיקר מקורות רי מק נפוד שם נחנלו רק מקורס מקים יהיה ששם
 נתגלה שנאמ׳ן ולהיות הקדושים נמוחותיהם הנתינות כשיחנלו ה:א האמת׳ מקוים
ק סחנלה שאינו הנעלה כמותה ראשונה נתינה  הוא כ! על נמוריס ניחטים י
 א׳ז 7® שהיא שנייה נחינס גלוי שהוא חכמה מוח וכן הרחמים לקו מקול

 חכמה שהי' מוחה ידי על רק ח מתגל אינה והיא ■ויתמים בחסד שפחגלה
 הוא הדין שמקור והגס ליין לא אכל ורחסיס לתפל מקור היא מכמה כן על

ד טמנה למטלה  הוא שם כי כליס נכך אין ואמ״ן נשתלשלה והיא אס׳ן נפו
 ע׳י רק מתגל' אינם שלישית ונחינה שלישית כנתינה מקורות מקורי נמוד
 נחינה גלוי שהיא נינה וכן נח״שנ' לא עדיין ונינה נינה שהוא מוחה

 ורחמים ודין חסד מקורות השלשה כל סחנלין שנה אמ׳ן סוד גלוי שלישית
 תהיה כן על נינה שהיא כמותה רק אחר גלוי לה אין שלישית ובחינה

 יש הרחמים קו הנה האופן זה על נהיותס והנס והדין והחשד הרחמים לקו מקור נינה
ד מקור לו עי הו עיי נחכמה נכנד יותר מקיר ישלו ננינ  נכבד יומר מקול לו יש ו

ת לו המיוחד נטקומו מו  ה־סד וקו הוף אין ועד תכלית ן א עד עילה הוא וכן הנעלם נ
 למטלה אכל נחכמס לו המיוחד במקומו גכנד יותר סקור לו ויש בנינה מקור צו יש

 כי לנדה נניצה רק מקור לו אין הדין וקו מקירו סקור כס כי מקור לו אין מחכמה
א' זה כשידטח ועתה מקולו מקול היא וחכמה מכמה הוא מגינה למעלה  לך התנ

טוו נפלמוח מציאות שלשה קנו שהקצוות מז:  הראשון מציאוה דהיינו המומות נ
ם כלם והיו גמורים לתמים כלם הנעלם נמות נעצם פצואות להם קנו מי ח  ני

 השני מציאות .השגתן לסמלם נקיאיסצאין שהם עד כלל מושגים נלת׳ נמורים
ח נעלם מציאות קנוילהס  חםדים כלס שתיו באופן חשדיס דהיינו חכמה נפו

ח נעלה מציאות להם קנו שלישי פציאות יש. נמציאות קצת וסישניס ורחמים  נסו
ה נינה חינ  בשוד המשמחץ דינין ומנורכים קלושים דינץ נסוד שנה אחרונה ננ
 נסור הנינה נסוד המשמחין ודינין ותסדים רחמיס כלם שהיו נאושן המשמח היין

 מצד יאה עמדו והתגלות היציאה ולשחת נעיעחן נשויש שם נטלסיס והיו הנעימה
 דינץ ים קדיש דינין כלם חסרים כלס יחסים כלן לסונה שווין כלם הס זס

י ססשמחים ו פ  ידעת וכנס יאחה זהב ;סצשון נסוד נעליו את המשמח המושל נ
ד ק יאמיע האילן נטו ש:יא היא מס המזימה עניץ « א צמיחת ש־ודם נ

ףציאת



טו יד פדר! המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות פדר ו׳ ^טער
ם יצילן ה ח6ויצי ף1וי נכישו !(זדיירד ננלב רו^ דו !גינ ר־וי  מ:רש ניצלחו י

ט רחנלה ז נ  מיד ׳חנלו יסטנסיס הטגסיס «י!נליס זטיצילן האילן יהנלה וסנזט י
ע הטיניש צ<למ כי ישיטהכ שייש נכח מהנלי״ יכנס טנטיס טפ ס ס ה  ונורן נ
הם ח לולא כי כנוס ולגנוח להוציח ירוליס היו צא כח נ  היה לא גנזט השורש נ

ח ח לולא וין האיצו להוציא גנוט נ ח שחן נגוס ושורש נ  טוד להוציא לאילן נ
ח היה לא ניס טל ח לוצא ונן כצכיה נווציא נאילן נ ח נצוחן השורש נ ע נ  נגו

ח שירן ח אורו יחן והאינן נאילן נ  טצטיס טוד להוציא שיונלו נאוסן נטצסיו נ
ס ט!ד להוציא יכוניס נעצסיס היו צא  נסוד כיןצווח נהיוח והנה יוהר טנני

 נהריצה הנה צטיטמס השורש הצלוי אל צצרח והוצרנו האוטן וה טל הניצה
ח נינה והאצילה הוצייה נ  נסור ני סנני חסד ראשון הקצה .ראשונה נחינס נ

ל י.ר.ינה רסו ירנצה המקירור א נו  הרחסיס קצה שמקיר והנס נרקין וריש ני
0,י חנארח ו חכר קצה ציקור 7  לרין חכד מקורוח שניגצה טד נינצה לא טנ׳
 מסלי שנחנלו טד כהסכיס רקצווח נין צהנריס ילרמיס קו הוצרך <א ני רחיצה

ה וגחן לה חס רסד האציל ין י נ רה ג ח הנני קצה ננו  שצטלס שנייה גחינה ננ
 רסז והי וטל החסד צלוי אחוי רנזקורוח נמקור נרגנה כהיא היסיטה נשייש
ה לשנ׳י דו מ״א נאררו נויהר ט׳ א אנ שינ  כיה חסד שהיא מיס שטירושו י

ח נכחה נרן נך ואחר דינין שנה ט״ש חורך שנקרא ננולה מן רטינרח  תסאי
ס ח ש:יש׳ קצה וונחו נ טה צרינין טהה כי שנישיח גחינה גנ  נך (אחי להני
ח רגיטי קצה נצח נכחה גרן ח נסינה גנ טי ך ואחל חסד של טנן כהוא יני  נ
ה נין י נ  גך ואחר ננירה טנף שהוא חסשיח גמילה נכח חמשיר קצה הוד ג
סה לרן כוי ננ  חסד האצילה נך ואמר חסאיח טצף ששיח נחיצה ששיח נקצה י

ח ח צינה גנ נ ה לחיצה השורש ג ח ונרן השלי קצה ננורה סני נ רה נ  נני
 כשורש נכח נצח ננורה נכח נרן נך יאחר שציכיח גחינה השורש נכח הסארח
ך ואמר רניעיח נחינה שנניצה  שננינה השורש נכח הוד ננורה נכח נהן נ
ה נכח (לן כך ואחי ממשיח גחינה י י נ  ששיח נחילה שנבינה השורש נכא יהוד נ
ח גנורה האצילה לך ואחר י י ס ח ו  נכחו ונרן שלישיח נחינה שנגינה שורש נכ

מינה שננינה השווש נכח נצח  השורש נכח הוד נכחו נרן נך ואחר רניכיס ו
ר נחילה כננינה טי חו צחן כך ואור רי  נחיצה שננינה השיוש נכח יסוד גנ

ס נרינה שנניצה לשורש נכח נצח רטאיח האציל לך יאחר ש:יח טי  ונמן יני
אמי חישיח נחינס שננילה הנירש נכס היד נכמו ח יסוד נכרו לחן כך ו  נכ

ח נחילה שנגילה השורש ני י נ י א  שננינה שורש נכח הוד נצח יאציל כך ו
ן ואח*כ ממשיח נמילה י ה שננינה השורש נכח יסוד וכחי נ נ  ואח*נ ששיח ניי

סוי למסה ירדה וטלכיח שכיח נרינס כנבילה השירס נכח יכיר הוד האצילה  נ
כיאר כסויה הסינים ס כי ד כו ח והלה הירח סיטוס נכטל הרדוש נ  נהיו
ס כלס היו האוסן זה על אצילורס ס קדושיה ודילין רהיי  אחדות וכלם ויחסי

ה יש שגזה ומה נזה יש שנזה ומה נסיר  שנטילה מה אלא נטלול אין כ׳ נז
ה וכמו כנהפצה מה אלא ונצו׳ ואין סי כלס הס סננינ  ק■ כמו ורחמיה דין ר

ד כלס הס סנחסד יכסו וירסיס דין ריסד נלר הם לרסד כאצילורס ס  דין י
ה נאצילורס כן נמו ורחסיס  סנננורס וכמו וראמים דין חסד כלה כה לננוי

שהם נאוסן נכלם p וכמו רד׳ר כלס לחכארר נאצילורר רן כסו חליי כלס
ה לססירח חכד כשירח נין כנדל ואין נמיר אמדוח ו ני ימצא פנחסד כמו כי נ

רה ימצא כן כמו וררמיס דין חכד  כן חדיר בננורה שימצא וכמו חדיר נננו
ח ימצא תסאי  נכלם וכן חדיר ננצח ימצא כן חדיר נחסארח שימצא וכמו חדיר נ

ר כרן רקורוח נ' שאלו להיות ורק אך י קו  יממים ומקור דין ומקור מסד י
' יציאות נ׳ קנו שהקצוות לך שהקדמט כסו חלוקיס מקומית כל' ;רגלו נ  נ

 חכמה ונסיח נרחמיס כלס נרלני הרחר כסיד כלסנס מוח נללוי דה״נו מקומית
 שהיה ודילין ורחמים נמסדיס ניצלו נינה יניווח ורממיס נחהדיס כלס למגנו
ה המאציל הדצין ה ני  וחסדים נדחסים השוה נארדות נלוליס כלס שיהיו נז
מקורותיהן ננלו׳ שנתתלקו כמו הסוצמן ננלוי ירחלקו זם כל וכטס ודילין
סי ירדה כפירות שאי נכרה ונרן רהד נינה כשראצילה ק מפלי ה חמת ח  נינ
 סקירה טל להורות מכמה רתח לישנ ימין לצד מכם ונכסה סלולה שהיח יפלי
ס והנם לה המיוחייה הטליוניס חהידוחיה מקור גלוי ששם ס כנ ורהלדם דינין נ
הם לה הרדוחד מקורה כי מפני רטנה אלא חחגלה לא החסדים ספולח טכיז

כדך המקורוח נסקור לרננה שנא חסדים חסד כמר נסרך ראכונה נחילה נ  רקנ
ש כמניאר  ירדה ספירות שאי נכחה ונרן לנורה חסי כשהאצילה וכן סיקין ניי

ד רחת ננורה ס ה מחת לישב כמאל לצד משה ינהטה סלולה שהיא מרצי י  נינ
הקדושים דיציה הקדושים ננורוריה סקור גלוי ככה מקידה טל לכודות

ס שנם והנס נטליה אח המשמח הטיבר נסוד המשסחיס  פם וחסיים רחמים נ
 לטי לה המיוסד מקורה כי מפני ממנה אלא ימללו לא הדיצין סמולוח זה כל

קיי נחגלה כלא לנורית הס מאצילה רצין ט ראשונה נחילה נטרך הסקירות נ
הי נטרך להורות חסד כלנד לה וישנה סיקין נייש כסנואר נגנורה רק הנ

 רצון לפי נדין רוצה וזה נאסד יולה זה דינין נפלי שני קצוות כני הם כ׳
 היא זה כל וטם ושקולין שווין כניהס שיהיו צייכין כן סכני הוא נריך המאציל

צי תסד שירי טילהה שמסד מורה  כשהאצילה וכן שמאל נצד ונביית ימין נ
 שהיא מסני מננילה לרסס מטארח ירדה ספירות שאי נכחה ונרן חסארח ננורה
ת נסוד כתר חחת לישנ מסס ונסטה טלולה  להורות הדפת נסיד הלטלם חסאי

ס הסלונים רחמיו רקיר נלו׳ שכס מקורי על  טס ימסדיס דינין נו שנם וכנ
ה חכמה ליאד סמע אלא יתגלה לא הרחמים סטולת זה כל ד ננינ ד עלייתו נסי  נסו

ע ירע והאדם לה:יי  שהיא מקורו מצד נהשפססו הפכ״ם שהם נפוד הזרועות נין ו
ס למטלה רי ו סמקוי חכי לזגנורה לפסה יו  עילה שהגנורה נכוד מקומו מל ו

 היא המזינה כי היצוות שנתמזגו הסזעה נסיד דחחיו מלאה שס והיא לחשאלח
יט

 השפעתם לקנל כעולה יכול היה צא המזינה לולא כי הלחמים עצם יהיא
אל ה נפנו ה לנ ק נ ק סנטה פי  אנ*ע הוד נשער וכמניאי השטר מזה ששה וטי

רי דנ קנסי מנחם ר' נ יי על כי היא המזינה שטנץ ולהיות משם יטויין י  י
 שיתגשמו כאופן דינה נודל חקטי והלנולה חסדי רגדול החסר ירסין המזינה

 המקנל וכ!א הממזג היא כ׳ בחפאיח ממוצעת לחדה ילידתס ילי טל ויחמחקו
 כשהאצילה וכן שניהם ;כאמצע מהם למטה תפארת כן מפני כמזינה הנפעת
 לישנ מסס ונסע לו טליל שהוא מפני מססאית למטה לצח ילד לצת חספית

י’ והיל נצח כשהאציצה וכן חםד טנו שהוא מפני יחץ ד5כ מסד חחס  היד י
 ענף שהוא מפני לנידה לחח לישנ משם !נסע טילחו שהוא מסלי מנצח למסה

לאנוש נניס שכם נפול דילין נטלי סלי שהם ■מסלי נצח כלנד לה יישנה לנורה
ן רוצה וזה נמסד רוצה זה ד וטכיז ושקילין שיוין דינין נפלי שיהיו וצריך נ

 מהוד למסת ׳היד ירד •היר הוד הכהאציל ורן נימין נצח שהרי סילחה לנח
 והוד מנצח למטה ו'שנ הפאיח טלף שהוא חפארח תחח לישנ מסה ולסט פילחו

ך כי ונאפצעס ר נין יהוד ויחס ערך כן וננורה נחלה נין תסארח ויחם מ
והוד ונצח אנות ולנידה שגדולה נסיד נניס יעשו אנוס נסעשה טי והיד נצח

ת השלשה כל יתסרשי זה כל שהודטנוך אדר וטחה בניה הה יסוד  שזכרנו חפו
ה ויתייחדו השוה נעמק משכנוחס טל יניחו נשליס ינאי יכלם למעלה  נאהנ
 לצו ומחדש מניין לנו מנלה אחד וכל כלס לחנוילו אחח ולדטת וריסוח ואחיה
סונו  כ׳ סלינא ולא חדא אמר ומר חדא אמר וסר חנירו וחדש נילת שלא מה נ

 ונצח חסד יצא מחכמה שכחנ ילנרכה זכרונו קארו יוסף רני החסיד דעח
 כן כי המקילות נערך סולתו מנכות יסוד תפארת ומפתל והוד לנורה ומנינה

 מלכות יהוד תפנורח שהה הרחמים נמקור נתגלה נכתר כי כמקורות נתנלו
 ונצח חהל שהה החנדים בתקיר נחנלו וחכמה מסן מחללה רחמיו כפעולח
 והוד לנירה שהה הדירן נמקול נתגלתה ונינה מהן מסנלה חסדיו מפעולת
 לחשד יהיה כלא ולא מהן סמנלה המשמח כ״ן כסוד השרושיס דיניה שפעולת
ס וחפאיח  אכל ננילס ייינין ומסליס לרמים הס פלס שהרי נכינה מקור כן ג

ד יותר מקור להם ויש ננינה נפלה מקור להם שים הוא הטנ״ן נ נ ס מזה נ  נ
 סנטלם כסוח מזה נכנד יותר מקור מלכות יסיר לתפארת יש יעיד נתכסה כן

 מפני נכתר א1י. לכני היותר מקודם מלכות יהוד שתפארת ולהיות נכתר
ס מקור להס שיש והנם לכתר אצילותם מייחס כן  כל סם ונינה נסכסה כן נ
מלכות יסוד לתפארת יש כן ומפלי נכמר שהוא כמו נכנל כך כל אינו זה

ה עלייה כחכמה נכנדח יוחל עלייה להם יש ועוד להם הקלוב המקור שהוא ננינ
נכתר נכנדח יוחל עלייה להם יש ועוד מובחר יוסר נמציאוח סקולה ששם
מסלי לחכמה ונצח חסד אצילות מייחס וכי סונחר יוחל מקורס מציאות סשס

 כל עם ננילה סקול כן נס להם שיש הנם לכנד היותר המקור לכם שהחכטה
 יותר במציאות המסדים נחכמה כי כחכמה שהיא כמו נכנד כך כל אינו זה

ה שהם מסה סונחל  הקלוב המקור שהוא לנינה עולים הלסדים כן וססג* ננינ
ס להם אין סתכמה למעלה אנל בחכמה נכנד יותר לסקור טולים ועוד להם ל״  י

רה מייחם וכן מקורס סקור מחכמה למפלה כי  מקורס היא כי לגילה והיד גני
 ולמטצה הגנורות ;רגלו בלינה כי מנינה למטלה סקור להם אין כי להם המיוחד־

 שהרי נאצלו וטלול טילה שנסוד גאון שלירא לב ודטח מקולס מנילה,סקור
 ומחכמה חכמה נללל מכתר שהרי ועלול טינה נדרך נאצלי אצילות נדרך נאמת
ה נאצלה ה לנירה נאצל ומחסד חסד נאצל ומנינה נינ מננוי  תפארת נאצל ו

ק נצח ומתפארת  ימס לפי הוא קווין לשלשה שנתחלקו מה ולק אך כלן ו
 חננול ה פטמ של הספה טצמו וזהו כדשירשנו מאצילה לצין לפי מקורותיהם

 סל היחסים או הדין על החסד או החסד על הדין יחגנול פילה טל הטלול
 נתינות שני לספירות שיש להיות כי הוא הפנ״ן וטטס הרתמים סל הדין או הדין

 מפני טליה העילה תננור סמנה לטטלה שהפילה פילחה לערך אתת נתינה דהיינו
 הטלול נהחקשר הנה עילתה ממקום למטלה סקירה שהעליל ולהיות טלולה שהיא

 כצד שמזה מילתה טל היא חגניר טילחה ממקום למטלה שהוא המליץ נמקורה
 טילתס שהוא לננורה חסד נהשפטת כי לחכד וסדין לדין ממסד כתהסכיח יבא

 נמקורה לנירה והתקשרות מסד לפשל נניריז סל מסד חגסר מלולה יהגנורה
ה ה נינה נהשפטח נגינ אי חסד טל היא מגנור לננוי  מזה ששי נסרק כסנו
טנ״ן השפר  חס ן ד תפארת יהיה נחפארח גנורה נהשסטח וכן חניות ג׳ נ
ל תפארת ובעליית ושלום ט ה 7נסנ הדעת נ רה היא ישפיע מקוו ה נננו הי  ו

ק רחמים ח כל ו  נתינות שלי להם שיש פצי צהס הוא זה שכל זה נדרך הכפייו
ך אחת נמינה שפירשנו סי  והנס אניליסם פדר נטרך פנייה ונחינה סקורסס נ
 הגאון ויפת לנרכס זכרונו קארו יוקל רני החסיד דפח דיפיס פני אלו נתיישנו

ס נח״שנה וגן מכונם טל ז׳ל שלירא לג נזוהר׳ שנמצא סם השלישי הדפת כן נ
ל כלס. (אצלו מנינה כי ט ס ששה ילדה לאה נ ה להיות כ׳ נני כלם היו פננינ

יצאו נינה ונכא ומנינה כלפילשנו הנפיטה שולש נסוד שנה אמרונה בנתינה
ע שרשן נסיטח מהעלס ונחנלו  נטיעתו שולש נכח האילן מוציא שהגזע האילן ננז

כ כדפיושנו ציאה ה נסיעתה שילש נכח היא כ׳ כלס יצאו פנינה קאמר שפיל מ'
שורש שנכח לל,ם להן היא נח״חסה זה ומצד אצילוחן נסדר נדשילשנו לנצוי כלן

ה נטיטתן  כאס הסכולס נהשפפ-ה אותן. ורניקס עציהן תמיד משסעת היא נ
 לנו ואין ונדנוד פקפיק בלי וכנו מכונו על הכל נת״שכ והנה נניה את המנקת

 אשר מקורות לאלו מהזוהר. וגלוי ראייה להניא הזה נפרק שיעדנו מה רק לפרש
היו ונל־ ונכע הפרק זה נשלים כן על פז  מזוהר וגלוי ראייה נכניא ט׳ו לפרק נ

הפרק נכלם ונזה מקולות נ' לאלי
ח ר אי ה  עד דעמירין טפילא לפמיקץ עחיקא תנא לשוני זה לנזיר נאדרא ר

עטוי' מלכא תקוני זטין לא * והוי הוי לא ושיומא שירוחא כסלי ו
■ סל;׳



טו פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הפצוות אצילות סדר ו שעד
ה ומשער מנלין ע סרסה רזי קמיס ופרש ני  ויוקני' f/0 ן נ1מ ושעיי נליף ונ

י חקיימו6 ל<ן ושק;ו נעקעי ער,ן6ו .שקיימו6 ולא סישא לההוא ש׳  ו^לה ס
ן סלנו אשר סלניס אי לב;׳ קדעאש מלכא ישראל למי עלך מלך לשני ארוס נ
עד אשסימו ולא אחקייעו אאקרו נשמה; ולא דנליפו וכלסו קדמאה ישראל
 ואעעקן ערשא נהשוא. אשחלק הוי זימנא לנהר להו ואצנע לסו דאנש

ה אערה מיד ואפקא אורייחא למביי ביעושא סליק ומאגא בחיקורוי  מאן קזי
פי נ סא יתקן ולסעינד לאחקנא י טי א תקוני• נקי נ שנין אלפין חיי מעיי  לשון ע'

י מורי כ׳ הנם והנה ענייניע ■לפי הסלסרך המאמר נ י סאלקיש איש הקדוש ו
מספיק סירוש שלו החכמה נסרדם המאמר וה שירש ז׳ל קיידהארו משה לבינו
עשרה לו שיש כמוהו סלך ובשרש ממלך אמרי יבוא ומי חייס אלקים דברי כולה
מח ידוח משר מלוכה נדני חנ ס זה כל עם הקבלה נ והחלש והעני השעל לי ג

 אמזקנו אחזמיו ופירושו ודבריו נו להחגדר מקוש הניח מחלמידיו מלמיו בדעח
 דרכי לפי מאיר ונר לראשי עשרה סמה כי ארשנו ולא האהבה עבוסוח בחבלי

 אך אישא והא והא אחד בקנס עוליס כלס ושסשו שימשי דרך כי ושישחי
 שאמר אחי לדייק יש כי דצזיר האדרא במאמר ׳סוריס איזה שמילה כשנדקדק

שעיים סצודע נשר שהוא סשורשס שהוא דעשיקין פשיקא כ שמו נ  כסל למה א'
 ^נוד בזה יוחר גלוי לנו הושיף סס דממירין שמירא לומר עוד דבריו כך אמי

חי לדויק יש  כשל קשה ועוד עשרץ שמורי לכשול לו מס מלכא חיקוני שזכר א
שעיה של מניינה ומה ומשער סגליף זו דוקא אסר למה קשה ועוד הזאש ה

ס פרסא חד קמיה ושרם המליצה י׳ בדברי כי הנ יש זה כל מם ססורן הוא מו
 הנסה מניין ומהו להו ואצנע להו דאנח הכשל קשה ועוד בחוכו נסחר סוד עוד

שני׳ בודאי כי לדעס ראוי כי הצנעה עניין ומהו ס קדישק אלקין רוח די י  ני
ה] לא נ י  ופירוש ז׳ל רשנ׳י כמוהו מכם פועל זה אין כי צורך ללא דברים י

ס דבריו שנ׳י שיניל מקום בבל חדע הנ  פירושו דעחיקין עשיקא לזכור ז׳ל י
 דיקנא סשימאה מוחא משיקא' נקראים שהם בחינושיו נ׳ נכלל כשר סוא

 זקן גקרא חיקוניו שהם נחינושיו ג' בכלל שהוא י^״׳ז י*'ז P^״ בסוד דמחיקא
 קודם ודיקנא סשיסאה מוחא שהם מיקוניו פס הוא כ׳ מפני הזקרס על

 סיקוניו עם והוא בינה וממוח מכסה ממוח קודם שיקוניו עם הוא ב״ל לקידוסיס
ה ומוח חכמה מוח בערך זקן נקרא  דעשיקץ עשיקא וזהו זקרם שנקראו נינ

 דקוש על להורוח מהם ונעלם זקן הוא ובינה מכסה שהם הזקנים נערך שאפילו
 הנעלמוח העליונוש הספירוח על ומשעלה ונעלם זקן הוא ני אורו ופשיסוש אורו
 מסורי עשה לדבר רוצה שאינו לנו לרמז שרוצה ולהיוש ונינה חכמה שהן

 שננשר ראשונה בבחינה עשה יה;ה ודברו עסקו אבל בחיגיחיו שלשה בכלל הכשר
 מוחא שהם בחינוש שני משאר ולא קדמון אור בסוד קדישא עשיקא שנקרא

ן בהוד ודיקנא סשימאה  כפר על שרומז דעשיקין עשיקא אמר זה מפני ואמ׳ן א׳
 נקרא שהוא בחינוחיו ג' נכלל מכשר שמדבר לחשוב בדבריו יעסו שלא וכדי

 דסמירין ממירא אסר כן מפני מקוש בכל נחינוחיו נ׳ נכלל דעשיקין פמיקא
 לומר רוצה הנעלמים מן אפילו שנעלמה שבנחר בחינה באושה שמדבר לומר רוצה

 שהם אחרונים נחינוח שני כי הנעלמים האחרונים במינוש שני מן אפי' שנעלמה
 אפילו אורן לנודל נעלמים הס ואנו"! א״ן שהם דעשיקא ודיקנא סשימאה מומא

 משני אפילו נעלמה א״ק נחינש הראשונה הבחינה וזאש מקומם על ונינה מחכמה
 וסזאח ונינה חכמה בערך נעלמים שנקראו ואמ״ן א״ן שהם האחרונים במיעשיה

 הנעלמים מן אפילו נעלמה שהי' בהוד דעשיקין עשיקא שנקיאש הראשונה הנשינה
 עמירה אסר כן מפני לדבר רוצה בחינה מאוחה ואמין אין סן אפילו לומר רוצה

 שסם בחינותיו משני שנעלם שלו ראשונה בחינה בסוד כשר לומר שרוצה דשמירין
 חיקונ״י זמיין ל׳א ע״ד מהם שלמעה ונינה מכסה נערך נפלמיס נקראו כן גם

סיייו ופעור׳י מלכ׳א  קדמון אור סוד שהוא קדישא עחיקא נקרא סלכא פייוש פ
 מוחא נקרא שיקוני שמו וברוך הוא ברוך הנדול המלך שהוא הראשונה בחינה

 תיקוניו שהה האחרונים בחיגושיו שני שהם מזלא בסוד דטהיקא ודיקנא השימאה
 בסרקיס פירשנו כאשר תהפירוש יחאצלו ידם שעל ואמין אין בסוד ואבריו
ק בסוי וכשר שעברו  חיקונ׳ קודם אצילותו נתנלה ראשונה נה נח שהוא א׳
 הספירות עייוש עערין ועפורי ודיקנא סשימאה מוחא שהם הקדושים אבריו

ל ככלל ד כנעלניס הסירות י' ואלו ג-עדוש נקיאיס כעירות י' כל יי כו  נ
 נקראים וייקנא םשימאה מוחא שהם נ׳ ושננחינה שנייה שננחינה הצחצחוח

 שהם ההסירוח נאצלו סכם שהרי לעערוח שמרוח שהה ספני עפדין פעורי
 וזימן שהכין קורס לומר רוצה הוא העניין ופירוש לספירוש נעלמות מקורוש
 לעערוש עפרות שהם העמלות נעלמים שנהם שלישית והבחינה שניים הבחינה

 בחינות שני עוד ממנה שבנקודה היאשוצה הבחינה שהשסשסה קודם לומר רוצה
 נעלמים שבהה אבריו חיקוני שהם ודיקנא סשימא מוחא בשוד ואמ׳ן אין שהם

 תיקוניו עם המלך שנתגלה קודם ודיל והספירוח המוחות יתגלו ידן שסל הצחצחוש
 נעלמות צמצחוש י' מהן ואמש אחח שבכל אחרונות בחינות השני שהם ואבריו

 שילושיא הנאצלים וישאצלו המומות יחנלו שמיי ואבריו תיקוניו נקראו שהם
 במינוס שני אלו שנשנלו קודם לומר■ רוצה היה לא וסוף השחלה סו״י ל'א והי!'פא
 הקו שהיא הנלו׳ ראשיח חכמה שהיא שירושא ואבריו . שיקיגיו שהם אחרועת
 האשלון הקו שהיא בינה שהוא והיוסא היסיניי קו מסד שהוא שנאצילוש הראשון

ה הרין קו שהוא שמאל״ קו שלישי קו קווין שבג׳ ר ט  היו לא קווין שני אלו נ
 כי כיה לא הרחמים קו כי אמי לא אבל מדיין היה לא והדין החםד לומר רוצה

 הו״י הראשונה בחינה עצמו שהוא נמצסו עחיקא סוד שהיא היה כבר באסם
ה וסשע״ר סגלי׳ף י׳ חי ר׳ל נ  חקיק שבנקודה ש׳ק בסוד קדישא עתיקא בסוד כ
 ומלך יחש משעל היה בחינות שתי ובאותן נחינוס שני עוד ונתפשע נעצמו

 שהם המקורות נתגלו שנהם עד הקודם נפרק כדפיישנו עצמו נערך צחצחוסיק
חבמה שהם וסוף מחילה שהם הדין וקו החסד קו לפקור׳ נעלמות מקולות

 שצמצוח הקודם נפרק כדפיישנו הדין וקו סחסר לקו נבלות מקולות שהם ובינם
ם: הכתר נערך סוא בינה חכמה שבערך ־חכמה של שלישי  שלישי צחצות וכן ח

 ששם באופן גבורה הכתר נערך הוא שנבינה נינה הנינה בערך שהיא שנבינה
 בסוד בכתר הפאקקית עניין ם1וע סדין שורת כמות מקירות מתנזקקות היו
ה אלהומו לגלות כדי הים שהאצילות מפ;י הוא בחינות הב׳  נשער כמבואר בי

חי הוא ועשר עשר היא אחד שעי הראשין  הנהגתו ידי על הוא אלסושו וגלוי א
אר הדין פילת שהן הקצוות ידי מל הוא לזולתי הנהגתו ונליי לזולתו מני  נשער כ

ה כהל ש;תאצל תכף כן ומפני שקדמו השערים ונשאר סנז׳  המקורות התאקקי נ׳
ה ספני אשר כיה אלקותו לנלות כדי להתנלים הרין שירת כמות של  נתגלו ז

עת הג׳ בסוד נבחר הנעלמות הסקירות תי  הדין שורת יתגלה ידם שעל כדי נ
י קמיים ופרים שאסר תהו  וידוע ומסך עיוכת הוא פרסא וסירוש פרס׳א חי
ץ שסידיל היא “pn של עניינו כי הוא טך שלפני סדגר נ דני ובץ סז  שלאאדיו ה
 והפרוכת ספ־וכת שלאחר והדכר הפרוכת שלפני הדבר ענ״נים נ׳ שהם מד

 מפנה בחינות שני עוד סדאשונה הבחינה שבהתעשעיח ולהיות ניניהם שעססיק
ח שהיחס סר בחינות נ׳ בכללן היו  ומפשקת מבדלת אין סוד ששיא אמצעית נה נ
מו שלאחריה אאיונה בחינה ונין שלשניה ראשונה בחינה נין  וסםך עיוכת נ

 על בזז שרומז ערסא חד קמים ופרש אמר כן מפני דנרים שגי נין המפסיק
 שני נין המפשיק הפדוכמ דמיון להם שהיו מד מפנו שנחפשעו בחיעח שני

ם ם שהשני באופן דניי  ואחפ בחינות הג' שהם מניינים ג' הם השרונת מם דניי
 היה השרפא סור ש״וא הבחנות שסתפשסות להורות וכי• שפענו זו וששים אמר
ד ם אמי אלקיתו לגלות הדינין שורת כאות שיתנלו כדי המקורות שיתחקקו כ  ונ׳

שעי׳י גלייף  דבריו שנפרש קודם הנה אתק״סו ולא שרפא לזהוא ותקוני מלנין ו
 שרסא ־לה־וא ותיקוני נאמרו שזכר פרסא מקוני של מניינם מה תחילה נשרש

 שנקראו והעעם קצוות הו׳ ש־ן סדין שורת הכחוח הם פרסא של תקוני ופירוש
ם שישגלה כיי היה הפרהא שהתפשסו׳ ספני פרסא חקוני כחות מקירו' נ
 כאופן הדין שורת כחות ע״י נסקויוחיהן הנעלם יחנלו והמקורות היין שורת
 הם הדין שורת ז־ ממעה הנה הדין שורת כתות ע״י יחוקן הפרסא שסוד

חי ועתה תיקונו  ותקוניי סלכין ושעיר גלי׳ף וביה דבריו נפרש זם שתדע א
 כלולה אחת שכל הפדשא שנשיד בחינות שני שנאלו לומד רוצה פרהא לססוא

 ושיערן נהעלמשן וחקק גליף שזכר עסרין עעור׳ בהוד נעלמות■ צחצחות מעשרה
ך ומצאן עצמן בפרך עי  כי כיפירשנו הרין, לשורת מקירות י*ל מלכי! שהן עצמו נ
 ואזיל מפרש כאפר הדין שורת לכחות כנוי 0שם ארוס מלכי נו רוצה שזכר מלכין

ם כי חשד ושל נבירה של הקדושים דינים כאות רק ח״ו החלוניס כחות ולא  נ
ק פירשנו כאשי הדין שורת נקרא חםד סי  נקראו נכלל שהקצווח השעי מזה ו׳ נ

 הוא כי וערך השערה לשון שהוא ושיער אותיות בצרוף הוא ושפיל הדין שורת
ס  ואחד הדין לשורח מקורות יהיו שהם כדפירשנו עצמו בעדך נחש שיעי ני

 שהן הקצתה שהן הדין שורת יתגלה יין ועל שמהן וגליף חקק מקולות שמצאן
 פיתנלה באופן הדין שורא שהן הקצוות יחאצ^ע הפרסא ונסור פרסא של תיקונו
 ר׳ל-שחקק פרסא לההוא ותקינוי שאמר וזהו תקוניה עם הסרסא סוד בזה ויתוקן אלקותו

 ר״לילעיצם אחקיימו לא אבל מפרש' מקון שהם הרץ שירת כת שם להתנלו' הפרם' בסוד
 הקודמים בפ־קיס ניארנו כאפר שה נתקיימו לא למאצילן קורנתן לפית ופשיעיחן אורן

ח כסם להשהלשל הוצרכו כי מוד לפעלה כי שנתגלו עי מהערשא לסמם מיייגו  נ
ם סלך פני נאור לסנס דינין להאגלו'כח ׳נולץ היו לא סשימותן לפוצם1השרסא '. י

סי' ופשיעות ח אזל שמשרש וזהו הי  ו
ד הניר! ה׳ נארן מלכו אשר המלכים ואלה ה

כח שורת היינו אדום פירוש אדום כהיי כן כפפיק לפרש זו=ל של הוכחתו
" " ״ י י ' ״ ״ ם נקרא הדינין י שורת ט ואסר איו

נשיר נאצ.ו כנר הקצוות שהן הדין הג״ה ע'כ כפשישו. להיות
 יכולין היו לא אבל הפרפא בסוד הכתר

ח שם ולהתגלות שם לעמוד  המלוכז כסוד המקורות בהוד שס היו רק דינין נ
 פשימותן לסבת יוכלו ולא אלקותו לגלות כדי ן דינ כת להאנלוס שם מחחקקות והיו

 ממש מיתה לא וימת וימלוך וימת וירלוך בהן נאסר ולכן למאצילן וקורנתן
 בסי נעלם להיות הוצרך כי שם מת הדין וכאלו הדין שורת גלוי העלם רק ת״ו

 ונתרחקו למעה שנשתלשץ עד פשיפוחן לעוצם המלונה בסוד המקייו' בסוד
ה הנקידם ם־ד שהיא הפרפא מסוד דהיינו מהמקורות קצת תי חו מו ^  נשו׳ ל

ק סוד שהה המקורוח שנתגלו מסיח ונשחלשלו מוחות בג' שננקודה אמ׳ז א׳ן א׳
מהסוחות למסה סקופן על שנאצלו עד הקודם בפרק ביארנו כאשר למוח

 באופן סהמומות למעה אלקוחו לצלות הדין שורת לפעול בפעולתן ונתגלו
 מקולות להם הס והמוחות נעלמים מקורות להם הם הפרסא שבסוד שהמקורות

 ישראל קימאס מלכא ישראל לבני מלך מלך לפני ואזיל שמפרש וזהו וגלות
 בבינה מקור לו שיש הדעת בסוד תפארת הוא קדמאס ישראל פירוש קדמאס

 שנקרא ביצה היינו ומלך הקודם נפרק פירשנו כאשר נתכסה מקור לו ויש
פירוש ויהיה בנים שנקראו קצוות הו' היינו וכני הבנים שהם הקצוות פל סלך

שמלכו קצוות השש שהן הדין שורת כ׳ל מלכו אשר המלכים ואלה הפסוק
ר ט לקצוות נגלה ומקור מלך שהוא נינה מלך קודם הנעלמים המקורות נ

כי וקודם לאשדיס נגלה מקור שהוא האנפה בסוד דעת שהוא ישראל וקודם
ד להן קודם נאצל כבל הדין שורת ט  פמעלסים שהיו רק הנעלט׳׳ המקורות נ
 להם היה שלא ויפת וימלוך ויפת וימלוך כסוד דיניו שורת מחנלים בלח•
 שממנו הדינין לשרת נגלה מקול שהיא מקומה טל נינה שנאצלה מד קיום
 להם הראוי ■ מקומן טל וגלו״ן נשליסותן והרחמים והחסדים הדינין נחגלו
׳ ש«חן גלוי ולס׳ להם הסמוך מקורן נצו׳ לסי פעולתן לפעול ׳ נ  י׳ ׳0 נ׳ מ׳ נ

לנינה השתלשלותן קודם אבל הקודם נפרק נדפירשגו סעולחן to המורים
ולחכמה



טז טו יד פרק המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו׳ עער
 נשורה נחגלו 6ל1 מקורוש וסקירי ס1הטקור בסוד ל׳ל המלוכה בסוד היו זלמכפס

 הדין לשורה 6ול עלות מקירות שיהיו למקורות W קיום להם ה ה לי) בי דינם
 וזהו הסתולה התגלות מל המודם נשמותיהן נעצם סהן שיתגלו הקצוות שהם
 ולא אמקריו נשפס׳ן אתקיימ׳ו ול׳א דנליש׳ו ונלה׳ו נאמדו הזוהר שרמז

ל אחקיימ״ו פיד נקתקקו הסרכא שנסוד י׳  עלות מקורות שיהיו המקורית נ
 המורים בשמותיהן הקצוות שהן דיגין שורת יתאצלי נעצם ידן ועל ושטהן לקצוות

ס אלקוחו לגלות כדי עעולחן יתגלו הסרסא מסור למעה ושחכף סעולחן על  נ׳
ה וזה ה נתקימו לא וז ד  שתהיה נתקיימה לא הערסה סוד כי עשיסוסן לעוצס ני

 פעולתן התגלו' על המורים בשסיח־הן הקצוות שהן הדין כורת ונס עלה מקור
כ, דן שירח פעולת על הסורים שמותיהן כי נתקיימה לא ג'  צחצחות למעלה ס

' ג' ולא יקראו  נתקיים לא וזה וזס למעלה לסתנלות יוכלו לא ם' י' ה׳ נ' ת׳ נ
 כל על תהיה שהיא ריל שהיא כסו המקורות בסוד הערסא סוד שהנינז עד

 נעלסות מקורות רק עלות מקורות להס תהיה לא אכל הדין לשורת מקורות פנים
 ומהמותוח מיסות ג׳ כסוד עוד ותחנלה חחסשע ססרפא שסוד נאופן וגנוזות

 להם יהיה שסמוחות באושן הדין שורת שהה נשמוחיק הקצוות ויחאצלו יתגלו
 מתוקן הכל יהיה ונזה נעלמו' מקורות להם תהיה הסרסא יכוד עלות מקורות

 לא קיום להם הים שלא ר׳ל להו ואצנע להו דאנס עד שאמר וזכו נקיומו
 הסקורו' שהגיח עד הקצוות שהן הדין לשורוה ולא המקורות שהה הפרפא לסוד
 ולשון הגאה לשין שהוא לה.י ואצנע להו דאנת והיינו שננזיס רק שהן כסות
ת:  נ׳ נםוד ונתפשעי נתגלו הפרסא כסוד שהם מ־ןירות שזג׳ להיות כי יר׳ל גנ

 יהיו והסומות הקצוות שהן דינין שורת ויתגלו ׳תאצלו ת שמהמוס נאוסן מוסוח
ן מצד הנה להס הסמיך מקורס  טפוכים הם כי נגלות מזןירוא להס המוחות ז

 רחוקים מקורות הם כי נעלמות מקירות להם הפרחא וסיד נהנלו ומהם להס
 הוי זימנ׳א לכת׳ר שאמר וזזו להו ואצנע דקאמר גניזתם ענין והיינו להם

 השדסא סוד כשגתגלתה כך לאחד ר״ל נתיקינוי יאתתקן סרסא כההוא אסתלק
שיי ' נ  נתגלו ומסמומות הדק שורת שהן הקצוות למוחוח ונשחלשלו מולז־ח נ

ז מצד סנה השרסא מסוד ולא הקצוות ונאצלו  סוד עם עתיקא סוד נסתלק ז
 שורת שהוא פרהא של ר׳ל.תקין נתקינוי ואאתקן שפירשנו הנניז: בשוד הזרסא

י להתגלות פחתקק שהיה הדין  הפרסא סיד שיתוקן באיפן אלהותו לנלו׳ כי
 סוד שהוא מוחוה כג' התששעות פ״■ לו כראוי ונתגלה קיומו על כראוי נתתקן
מוחות כג' והתגלוהן התששעיתן קורס כן היה שלא מה וההסזלקות הגניזה

ז .כיפילשנו נ  מ:מאמר לנו נחנאר ה
ממה הילוש פרעי נזלק׳ כל הזז הקדוש הגיה

 והנגלות הנעלמות המקורות פענין שכקשנו הזיויייז נפה וזפתלקופן גניוס! יאנופ אפי
 לא אתר התזת ועמוד ונניו ימוד שהוא הפזנלסזיא פנס ני נצו״( «א ענעצסופ

. צ'1פי פנס גוא הוא ס1הי.! ופנס הנלוס פנס . . .1. hk(. .י .I .... fcV• ' jjj לצורת זוז ולא זז לא סוס ולא סס
 התקיטה הקודם כפרק שפירשנו האילן עיי ה,מסנלים המוסוס נפוד הזפפעוסו יוי

ם ע' והנע האפס לפי »העלפ הסו־! כאוי היה הקצוות ר נסקום נאמן נפקי עזו
ש הפקירן' נפוד מסמל׳ היה לא שאז ס-.נלה היא קיי קי' מ ך הוא נרוך וכרוך נ מ נ ו

-k.-v. ״,k צא הנגלות המקורות נפוד והספפע הנעלמות ,j. ולעולמ לעד וס׳צח ס והק סח שפו ,
והוא פד ועדי עד נצחים ולנצח עולמים !ז1ה ונזיקק! אייו תו־ף מפ:י הנה השמש
נלשוניגו שגגנו אם נעדנו יכפר יהאשי נ! להניע י<מ כלא ממנו נעלש

וראי ושורו עמקו כי ונפימשינו יו״' א! עשפית דיו ויגיע החוק אודו יעלימהו
ז נאצילו׳ הענץ הוא ק נו להניע ,fc ,vk.rn ->k״-.k זי נ׳ ״ , ,k k׳ ״ אן נו מש.ל למעל! לרד אש ו כ- ו

ורני נ* מרש ז,׳/ח ו5ל̂ש לעומק ; ע״ן .,#<0 ^ךי ״לןיייית
ס עקיכא םוו די ע׳ לא נשרא עם מדי

כש• אוהו לערש הוכרחנו הדפת מ:״ תלושי אנחנו אכל ז׳ל וחניריהס איתוסי
ח׳ו נמעל ולא כמרד לא חיו שנגגו ואם עלינו המיסל הפשיג קיצר השכל חיוג

ה אהגה מתוך רק ז המלך שלפה אוחני והורה לימד כאשר וחנ ׳ : על פ ועל ז
תה נו כיוצא הנז תמיד תשנה נאהנ ; הפרק נשלם ו העלות המקורות יסוד הנעלמות המקייות סוד שהודענוך אתרי ס׳ז פרס

ועלול עיצה כשיד כי גמו אחדות וכלה הקצוות ש:ן הדין שירת ושל '
הוא העלול כ׳ לעילה מליל נין הנדל ואין כעלול מתגלה הטילה ינח כלס נאצלו

נעלס הוא שנעילה רק העילה כת עצמו הוא א וה העילה כח וגלוי התפשסות
אמדוה שהן כאופן נעלול ל־ הע וכח נעילה העלול ונח עתגלה הוא ובעליל

המקשז יקש: כי זה והוא מז: עמיד י.יתר אחר סוד עוד להודיעך לנו יש גמור
תאייחד איך יקש: עילתו כח גלוי הוא ועלול גאללו ועלול עילה שנסור אחרי

שהוא סללוח משל דרך ממנו נעלמה עילתו עילת ש:רי עילתו בעילת העלול
: כל סם ישיר כת גלוי שהיא ספני כיסוד שתתיחד הגם האחרון הנאצל היד ז
הוד כי ממנה געלמה הוד ש:רי כהוד היא תתייחד איך מילתם עילת שהוא
קשה ומכש׳כ ננצח ת־.ייחד איך ומכש׳כ עלולו שהיא ניסוד אלא מסגלה איע
עד נכתר תתייחד איך יסכש׳כ ספירות נשאר וכש*כ נתשארת תתייחד איך

ה ונדרך סמנה נעלמה מדריגות בכמה שהרי גמור אסדות שהה שנאמר יקשה ז
ק בהוד אלא סתנלה אינו נצח שהרי ננצח יחייתד איך ניסור כן גס יקשה ו

נמקורותיהן יתייחדו איך קליות הו׳ על יקשה וכן יתייחדו איך השעירות נכל
כי הגס הננלוה במקורית אצא מתגלות אינן הנעלמות העקידות שהיי הנעלמות

ד מילת־ עם היא תתייחד עלייתה בשוד מלכות כי לתין נוכל זו קישיא מ נשיר נ
הוי יסוד עש מלכות תתייחד וכן להוד עלייתם שוי ננצח ו וכן לנצח עלייתה נ
ה וכן טצייחהלכתסאר' נסור יתייחדו ךז די תי עד נ נ*כ יתייחדו זה נדרך וכן כ
: תתארת כשיעלו כי הנעלעים נמקירות סקציוח « לשוד הרחמים קו מלכות ׳

 החסר קו נצח חסד כשיעלו וכן הנגלה במקורם ויתייחדו הדעת נסור מקורס
 קו והוד גנורה כשיסלו ופן הנצלה במקורם יחדו ויה חכמה מ!ח מקורס לשוד
 עם יעלו הם הנה הנגלה נמקורה ויתייחדו כינה נמות מקורס לשד היין

 נמקורותיה׳ ויתייחדו הנעלמו׳ מקורותיה׳ אל פלייה נסוד הנגלוח עקורוסיהס
 ג׳ נזן הכלולה הנקודה כסוד מתאחדים כלש פלייסם שנסיד כאופן הנעלמות

ש' חי;ח הא נעלמות מקולות נ' שהם במיטת  נמקומס למע' אנל עלייתם נ
 רק כאתיות שזינס תאמי שמא יתייחדו איך קשה פלייה נסוד עולים כשאינם

 נסיעות קיצון היא ז׳ אמונה ח׳ו אמדו׳ אינם נטקימס אנלליוע־ עצ״חס בסוד
י וגיהנם ומות ואנדון מ׳ו  מצד שמחיימדים תאמר שמא חיו תחתית שאול ע

 תינח הא הקידמי' נפרקים שפירשנו כמו ודינים ם ורתם משדיס פלס שהם
 מתייחדת ודיניה ורחמיה בחסדיה מלכות משל דרך נמאצילו נאצל נעילתו עלול

 תתייחד איך א;ל יסוד כח גלוי הוא מלכות כי יסוד של ודיציו וחסדיו כרחמיו
 ודיניו ומשריו רחמיו מתצלז אינו הוד שהרי ד1ה של ודיניו וחסדיו כרחמיו

 נעלולה אלא מתנל' איג' והיעילה נאצצו ועלו׳ עילה כדרך שזרי ליסוד אצא
כ עלולה כעלול ולא. א' : וכענין כהוד התייח' איך ו  והנה השפילו' נכל יקשה ז

 כלם הם שהסשירות ידעה הנה זו והיא להקדמה אנחש צליכין זו קושי' לחין
 ההנדל נזולת כי לעלול טילה שנין סז ההנדל וידעת שכליית אורות נחות

 עילה נין הנדל עיר יש מתגלה הכת ונעלול נטלה הוא הכת שנפילה שפירשנו
 העילה שכל כת כי וסשינות מעלה נמדרעות מעלולה העילה מנדל כי לעלול
 כאשל עלולה שכל שכלה נכח סקפת העילה כ׳ עלולה שכל סכח גדול יותר

 שם וכמצוייל שני סרק אחי הוא וששר עשר הוא אתר הראשון נשע' פירשנו
ת שכלה ונודל כרוחב שהעילה עד משם ׳פויין נענוליס  צד מכל ומקפח מסננ

מו' גלוי הוא שהעלול שאמרנו ושה עלולה שכל שפז  ־וא י נפילהו הנעלם כח ו־
טו' כוונר.ינו אין עילתו כת עצמו הוא ק נפילתו הנעל׳ כת כל החסנ  כוונתיצו י

 מלאה ואינה נעלולה שכלה כת מצמצמת הפילה כי. נעילתו חנטלס כח צמצוס
 מקפח העילה הפליל ד ס שהוא שכלה כח צמצה שמצד שד בעלולה שכלה כח כל

 הפער סז: ראשון ס' כמנואל הנקודה אז המקיף כעיגול שכלה כח צמצום
 מדריגה יתרון לה יש שהעילה עד ו' ופרק ה׳ פרק אני״ע סוד נשמר וכמנואר

קוי' על העיגול ערך כיתרון עלולה שכל על נשנלה ז שכתוכו הנ ז  העניןמוכרח ו
 אש לו שיה העילה שכל ככת העלול שפל כז אכל p לא שאש עצמו מצד

ח עשר למשפר לתלקס כינייסו מאי כן  עשר למשער לתלי,ם תוכל לא ש־ר׳ סזייו
חז לעוצם לה הע שכח ועלול עילת כשוד אלא  ננודל להתכלות תוכל ולא נעלמה כ
 יהיה ואס מהכלה העלול שפח נאושן נעלולה להתגלות הוצרכ׳ ק טל■ אשיי כחה

ס נ”א העילה ככת העלול כת ח כל הוא היא שזרי נעלם הוא העלול כת נ  נ
ת־ כרתך על אלא לעשר לחלקם כינייהו ופאי העילה  צמליש ש:ו׳ לי»׳ מוכרח א

: מזני העלול שכל מפת גדול יותר העילה שכל וכת כתו  משזר עליזה יפול ז
ר הלמצוש נסור כניכול שא כרוך השכל נתצמצה כי משר  שהם מדריגות עז
חז אחת כל שכליות נחות ספירות עשר  מעפס הנה עלולה מכת יוחד'גדול כ

 שכל בין כ■ עצחותה נעניין ניניהס הנדל ואין שכליו: כתות הס שהספירות ש ז
 מדריגות לעשר הפשוע השכל שנתצמצם אלא יש הנדל מה פשוש לשכל פשוע
 אחרונה שפירה אתרון שכל האחחן צמלוס שזיא עלכו׳ אפי׳ הנה הצמצוס נשיר

 שהרי ישר עס ניחוד היא כלן עם נאחדות חוד נ׳ היא למעז תחחיתה ממקיס
כלו מארחג שהוא העינה נסוד הוא שיד ש רק הגדל אין עצמותה בעניין  נז
כ מלכות וכן מ.;יף ויותר נדול יותר ושכלו  ואץ הוד עס באחדות ביחוד נ'
 תמצא וכן עילתה מיסו' אפי' יותר בשכלו מתלחג ששד לק עצמות ניענ״ן הנדל

כ ע: הנדל ואץ נצח עש באחדות ביתוד טלכו׳ נ'  מחרתנ שנצח לק עצמות ין נ
תז עילת שזו׳ משיד ואפי׳ עילתז שהוא י מיש אזי׳ יותר נשנלו  תמצא וכן עי:

ר' ספירה נפל באתרו' ניתור ג״כ סזי ד שכל כי נכתר ואפי׳ ו  כביכול נתלמצס כז
ז תכמז צמצומו שנקל' כתו כתר צמצם שנחכמ' באופן מדריגות בעשר' נ י נ נ  למלס ו

צמצס וכן חשד שנקרא כתו עוד נחר צמצם ובחשד נינה שנקי' כתו עוד כתר
הוח למעלה1 אחרון ואני ראשן אני בשוד משירי שפל מלכות עד בכלן כתו

א ולמס התרחבות בסיד הו העיכול שכתיך הנר,ידה נזה המשל הצמצום נשול ז'
ד: על מתרחג שהעיגול הנס קי והגש העיגול מעצעות היא הנקודה גיכ׳ז הנ
ה אס ובן העלמות בעניין לו ושו־ היא העיגיל טענמות עכ׳ז קענה שהיא עז  ת
־ עגול־ן עשר ז בתוך ז ז ז ז ה השני שהעגול עד זה בתוך ו ד' נערך יזי קו  הנ
חו׳ דז ■נערך השלישי העיגול וכן הראשון עיגול נ קי  וכן השני עיגול נתיך נ
 הנה עשירית נקירה עד כלן וכן השלישי עגול בתוך נקודה בערך הרביעי עיגול
 הגדול העיגיל באחדות ביחיד הי.א טכ״ז קענה שהיא הנס עשירית נקודה

 כך כל מחרחנח שאינז היות טס העצמות בעניין לו ושום מעצמותו מלר, ושא
ז וכעניין מעצמותו חלק ה:א זה כל עם  ן בעני מזה ויותר בעצמו שא ז

 שמצמצא עד לנרןודה מנקודה נחצמצם כתר שכל כס כי שמו וברוך בו׳׳ה השעירות
סז עשירית במדריגה כחו  נעילת ולא נעילתו מתאחד הוא שהעלול שאמרנו ו

א אבל P הוא אמת באחדות ופלס מש״חדיש כלס סירושינו לעי שהרי עילתו  ש
נז השכל השכלת לעניין חי  תוכל העלייה שנשר■ הנם כי במקומה למע־ ששא ננ

 הנעלמות במקורות נכתר למעלה אפילו בהשגת: וצההאתד נכתר אפילו להשכיל
 ולא ניעילתז לק בהשגתה להתייחד תוכל לא סה1נמין לרעה שהיא בבחינה אבל

שד ונאצלו שכליוח נחנה הס ר.ס’ש־םס לסיוח p הדבר וסעס פילחה נעילת  ב
 עילתו שכל כח צמצוס חוא העלול שסוד באופן כדפירשנו עלול1 טילה
ה ט  אנל שכל: כל בה מתנלה ואינה נעלולה שכ<ז כח סצמצס שהעילה נ
תין נקידה .כערך מצומצם הוא  אינו העלול בשוד שסוא ששאצל באופן העיגול נ

משיג ׳



טז פרק המורות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ששי שער,
 עלסו 1״כ כל טכיג ו()ימ העימל נערך גקודה י1כשיט כק מילק.' רככל ככיג
רג ככוג) ך טליה מהי  עיגקה מילק שכל להשיג מר״סד וליך *כ6י ול7כג עגול כגו
 כפרך עילקה עילה שכל נערך צחשנק עילתה ששכל 7ע גדול יוכר 7טז שה:ת

 לעלות נתחילה צריכה עילתו נעילת נשתמ״רד ות״כ לנרול סגול נערך ה7נר,ו
 פילחה עילת לשכל הפלה פילחה וסשכל עילתה נשכל זלכחורנ עלייה נכיר
ע' ליפה לנל  עילתה נדכל ונס מילתה נשנל רק נהכגכה להתיירר לה הית נרקו
ך נקודה כשינור רק יותר השנה לה אין עו  יש עלייה נסיר לא אס כעיגול נ
ס לכי ככל י.ר1י כשנה לה ה על״י  כעלול שכל שהוא שהנאלל רזה לנו כחגרר וינ

מ נו רשכיע שפילחו כשיעור לתו ע ששכל קלח שיג וו גצכו אח רשיג  שהוא 7נ
 הנאצל שהשיגו סגה שלייוח שיורה עצמן השיג העילה כהוא וכראציל נסו צסציס
רנ כענול הנאצל שכל על וררגרל הידרש שכלו שכרי מהו  שנחונו הנקודס על ה
 ופעמו פצמו אח הנאצל שהשיג מרה שלייוח ניוהר הנאצל את ל צ6המ מור והשיג

 מה השכל רק יוכר לו ואין כיאציל שכל כס צהצוס כוא כגאצל כי דנר של
 ניוכר ולכגדילו כנאצל שכל לכיסינ נידו יש כיאציל אנל נו רכסיע שכמאציל

א ממאצילה קצת והשגת יצהה רשנח הלכות כי עניינינו ולכי שליהוח  יהיר נכו
ה שליהוח ותר נ עצהו את השיג ויכוד  אינה מלכות ככרי הלכו' ני שישיגה סנ
ן וגרלו גררנו עציו השיג ויעוד ציצוהו רק גשנה י פוי השיג ו ר מלכו' אח ׳ י ו י  נ

ה שלימות ר  שכלה צרצו' רק רכנת אינה הלה.' שכרי מצרה אי. מלכות שהשינה י
: ויכוד  שיותר ככלה ונכגדיל לכרריש י7שי שכרי שלירות שיורד צוצויה ג י

ה7וכו יאצילו מהוד קצת וישיג עציו אה ישיג יכוד ורן שלילות א נ ש;  עצמו ר
ח רו שלי ד נו שנשיג רהה ניויי ס רי י סו צמצוס רק כשיג לא יהוד כי סד נ  ו

י וכן ורסנו רגדלו נרו ישיג יסוד שהשיג ממה שלימות ניורר יסיר משיג ה
ק עצרו אח ישיג אירו ׳כוד ששיי עצמו אח ד שקשל כיו צר.צום י ס מ

 רוד ועוד יוכר עוד ולהשלימו שכלו צי.צוס ל7ילנ לכרתיש נידו יש והוד
ה נליהוח ניוכר ילכוח את משיג  אק להשלים נידו יש שכדי יסוד ששנינו מי
ג לכסליס יסוד ניד כיש הרה שלימות ניוכל יזלכוח שכל פי  הלכות את מרשיג וי

 נעצמה משנת אינה מלטח שכרי עצמה את מלכות שמכינה מרה שלימות גיור,ר
ק  שכל ואפילו שכלה ולנדל ככלה לכריינ שיוכל רנינס ורוד עיליה ככל צרצוס י

ד וכן עילתה עצמו ישיג ונצח מאצילו נצת רן קצת והשיג שצמו אח השיג נו
ה שלירוח שיותר מ והוא כרו צמצום רק נו השיג צח שוד ככרי כוד שנכינו י
ו ששלו כס ר.שינ נ ס י ר ה:ד אח משיג נצס וכן וננדלו נ  שהניכ סהה שלימות ניוי
ק נעצרו כשיג לא כור כשרי עצמו אח כוד  עילתו שכל כח צמצום ככוא י

 ושן יותר עוד שכלו ולגדל ולכימינ יותר להכלימו שיוכל הוד אח משיג ונצר
ד שכשינו המה שלימות שיוכר יכוד את השיג נצס דו יש שירי ה  להשלים ני

 יש שכרי יסוד שכל לכשליס כ!ד ניד שיש ההס ייתר יכוד שכל ולנדל זלהיויש
שיכ כוד כשל אפילו להשליס נידו ס שליהוח שיוכי מלכות אח שישיג וינ  שכשיש מי
ד שיש רהה יורד מלכות ככל ולהדריש לכשליס נידו יש ככרי וכוד יסוד  כוד ני

ס יפלו וכן ויסוד שני ה הרדריגה כ  הנעלמות המקורית ומד נהר עד למויינ
ס הנס כסו ונרוך שיה מ כ  אוסס עצמה את מלכות שישיגה מלכות כשנח וה י

 יכוד השנת וכן יותר יה,רחרח יהוד שכשנח רק ניכוד שן נם ■רצא השנה
ק שהוד שתיכן ימצאו ומלכות ח הוד ש־כנית י נ רי ה  שמגיל מליכס יוסר י

 רק ננצח ייצאו שלשתן כשנח וכיד ויכוד מלכות כשנח ורן כנקודה על כהתדסנ
 ו;צח והוד ויסוד מלכות השנת וכן כנקודה על כנינול כן מל רכררנר, גצס כשנח
טין כשנח רנ ח ייצאו א ק נככאו ת י או  הנקידה טל כעגול עליכן מכריש תי

ש וכלן שלן אח מקיך ששכר עד שכר עד כסדליגות יפלו וכן  כעיגול כנקודה נמו
שלכוא ספר כוא נשמר(אהד כהצוייר וה נהיך ווה !ה נכוך וה מוקפין וכלן  וס
ט ונלן אסד  וככל משל דרך מנוליס וי' נקודות י׳ עד נקודה שתוך נקודה 7נ
 הצמצום נהוד כעיגול אל כנקודה כגירך שיה איס נערך יר.ד ככעירוח כל עם

ן אס ישיג כוא שרוך שהוא ה רק נו משילין אינם והס ל  פטצמוחו שמתסשם י
ה  הימה דנר וה ואין הקודמים וכפדקיס נשטלים שפירשנו כצמצום נכ:ד גכן נ'

 הנשמה של כסות ושאל והדגול הראות כהס מהנשמה יסהכשמוח ככסות שכמי
 ורואה עיניו עוהת נראות שיראה הנשמה הרצה אס שהיי אוכס משנת כנשרה

 חרצה אס כן רואה ט וא עיניו סונר היאות יראה שלא הנשמה הרצה אה וכן
דנוי כיו כידנר כנכפה  אינו ידנר שלא הנשמס כמצה ואם מדרל הוא או ה

 כת וכן שרואה רה רק משיג שאינו כנשמה כח משיג אינו הראות אשל סדני
נו אמרו וכעניין שמדנר מה רק מפיג שאינו הנשמה משיג אינו כדנול י נ  ו
 שימצא השנוא כל כי שכלך נעין ראית רנה .יגלה לא לסומא לנא לנישה זכרונו
ר לפעלה שכס רק למעלה ימצאו לרמה ת ג וכן שסירשנו כמו שלימות ני ׳  ג

פה נשתלשלו ורעצמותן ליעלה שכן השגיח ^ פל להורות הצמצום נסיד לי ו  נ
 נעצמה השנה מאורה נכתר שיש שספשנה שמו ונרוך כוא נרוך אסדותן

 נאמת והיא אשמה גקרא כשנה ואותם נהכמה הצמיוס נסור מינה קצת יש
ד מינה קצת יש יוכתר סכמה שקכלה השנה ומאומה כרר של צרצומו־ סו  נ
ה כצמצום כ והיא נינה נקראת והיא ננינ  צק עצד סנתצמצס כי,ר של צמצומו ג'
ר שהיא נינה כקנלה כשנה מאותה ת כ היונ ר כ  יש נמצמה ספגה מאותה ניו

סכד הצמצום נסוד מינה קצת  כתר של צמצומו ג״כ והיא מסד נקרא׳ והיא נ
ה שנדסד ישגה ומאותה כלן וכן כור נ(ר.צמצכ  קצת יש ונכהל ונתכסה ונניג

רה כצמצום רכוד מינה כ והיא ננילה נקראת יא וי נגנו  כפל של צמצומו נ'
לה שהיא השגה מאותה וכן ע:ד כרהצמצה ה ונססד נננו ל ונמכמה וננינ כי נ  ו

כ והיא הפאלס והיא נהשאית צמצום ו. נסור מינה ,קצת יש  כחל של צמצומו ג'
 ונתרמה ונניגה ונחסד ונגנולס נהפארת שהיא הפנה מאותה וכן עוד שנר.צרצס

 והיא נצת והיא ננצח כצמצום נסוד מיצה קצת יש נטצמה השנה מאותה ונכחד
כ ונתכארת נגצא שהיא השגה מאותה וכן מ:ד שצכצרצם כהר של צמצומו ג'

 נהוד הצמצום נסוד מיצה קצת יש ונכהד ונכינה ונחכמה ונרסד וכנוורה
ח וננצס נהוד שיש השגה ומאותה נחר סל צמצומו והיא הוד והיא  ונתפאי

ה ל סכד ונננו ה ונ  ניסוד הצמצום נסוד מינה קצת יש ונכחד ונחכמה וננינ
 ונחסארת וננצח ונהוד שניסוד רשנס מאוסה וכן כסר של צמצומו והיא

רה ה׳ ונחסד ונננו חל ונחכסה ונניג  והיא נמלכוח כצמצום להוד מינם קצת יש וננ
חל. של צמצומו והיא מלכות  רק סשים אמד שכל הס יסד הסעידות כל הגה כ

 ועלול עילה נסוד שנתצמצם הצמצומים כל עם כמר וכן לצמצום מצמצום שנחצמצס
 הנעלמות הסקולות שנה העליונה כנקודה צמצום כלס כס לצמצום מצמצום

 שלימה אחדות שכלה נמצא הקודמים נפרקים שסירשיו מוחוח נ׳ נסוד פנחצמצמה
ד שלא נין עליירס נסיד נין נטול אסדוח ו נ  נין למפלה מלמפה נין מלייחס נ

ס ימצא נזה שימצא ופה למכה מלמעלה ה ימצא נדה סימצא ומס נו  ניגיהס סנדל ואין נז
 ועכיז סמנו למעה שהוא כשכל טל יוחל ומהלח׳ מקיף נשכצ ארד רק השכל עצסוח נטנין

 והוא ניטוד סח״סד מלכוח ששכל עד הירוד מנציח ומחארדים שוים הס נעצמומס
 שכל פס סח״חד מלכוח ככנ שגו ד ים ושן יסוד סניהס ונקראים יסוד נסכל ננצע

ד וננלס נכוד מלכות מו  ומלכות יסוד שכל שנו הוד וכן הוד שלשתם ונקראו נ
ס צצח נפכל וצניפ נצצת מלכות שכל ועם יסוד שכל עם מתייחד אי חן ונקי ע  אינ

טי כתי פד כלם וכן נצח חניס והס הצטלמות המקורות ו  א״ם פד נשכלם טי.י
ה  וסציח' מחילה נשאל יתעלה וממצו נצחים ולנצח לעי וכיו ויחעלה שמו ונדוך ני

 הקדושים שכצם ולשפר להנניל לשוצינו יד ישלחנו חוק לנל׳ פינו פעסרנו וכסרה
 שלמעלה מה נערך הוא שיעיר נהם פצחננו מה כ׳ עלו״ס כל על המחפליס

 ושיעור ננול לשכלס אין מהם סליעה מה ונערך פצמזחס נערך אנל סכם
חנן לגודל וחכליח  כוללח נשנלה סיא האחרון שכל שהיא שמלמח עד ועסקן י

ה עוצמות וכמה נמה תרחנה נשכלה שנראה טי כעולמות כל א  כסה שנה ניי
נ עצמה נס;• אחת ככצ מזה צרעה זה שכציות מדריגות וכמה ' מנציח צה אין נ
ך סנצית לה ויש ממנה שלמטה ומה מצמיחה נערך טי ממצה שלמעצה מה עילתה נ

ס עולמות שכלי ככל עד א ק מלכות ככג נערך ס נתכנ ל.י;ם ניי הנקודה כערך י
אלכוח לנדר רון הוא כי מלכות פס לנריאה אין כירם וה ואה׳׳ כעיגול נערך

ה ך נ׳ י י נ  הל שיצרה יצירה עוצמ;ח ונעה כרזה הלחנה נשכצס כולצת וכן שמו ו
ה ידי א ר כמנואר ניי ע נ ה אש׳יע שוד נ מה כנ  מדריגות שנציוח פוצסוח ורמה נ
 שלכפה רה נערך מכלית צו אין פצרו נסג• וככל שכל שכל מזו למעלה וו

 נשודו מקוס איס שואלים פנלס סד עהס שלמפלה מה נפרך תכליח לו לש מסט
 ורזי תכלית והנלס׳ סיף תשלחי מלכות שכל לגודל ויחם ערך שוס לכס ואין ה’נ

ר להנרין כשעם וחיך ליאות שכל מיני לו שוש  שנצו שטין ויראה ינחין שכלי דנ
 עשייה טוצס שדוא ורטש רום כחומר וכרכיך רפנול תעולס וה צתכויה איך

ו שנהסנפו מניעות כל טל משוס משכל  עטם למצוא יכלו שלא ■העייסיעיס כל נ
 משוע כישנל רצד אמרו עכס שקצים פד כזה החומר לסציאוח ועילה וסנה
ה משוע שכל יצא העילות נל פילת שהוא ג סמנו שיצא רסשיע השכל וז  כני

ח שהות סבתו את שהשיג איות השנה דהיינו השנות נ׳ מיד ' סנ ו נ ט  רחוייב י
 שניים ולהשגה שני נכצ עוד יצא חשונה השנה שהיא השנס אותה מצד כמציאוח

 שלא אמשל שיהיה אסנר הוא עצמו שמצד המציאו' אפשר שהו' נפצעו שהשיג
חו מצד הוא נמצ' שהוא ימה כי יהיה סו שמסוננ סנ סנ  שזה מפינתו ועלול י

ח והיא כראשונה דשוג׳ אינה שמיה השנה רננ שג׳ מו רי טנין דהיינו עגייניס י  א
שי שיהיה אספי עצמו מצד שהוא שמשיג אי  מה שמפיג שני וסנץ יהיה כלא ו
חו מצד נמצא היא ניצא שהיא  יצא השגה מאותו מויישנת השנה שזאת נאומן סנ

רכנ והוא וך חיסר שהוא הגלגל שהוא מוישנ ג׳׳ש  והוא וצורה לתומר יו
ס  זה גהה סנגחושל עד יהנצנליס השכליים נשילכלו וכן המציאה אפשר ק נ

פנ. הגוש;׳ החומרי הגטלם ם למצוא נדרקו איך ראית הלה כ ע ה ועיצה נ כנ  צסציאוח ו
 וי.טנ המשוך רומיר למציאות ספה יצאו צא הדוחק׳׳ כל ופס כמורכב כחומר

כנ מוי  ויותר •וסל העצ״ן יתיישב הקדושה הקנצה דרכינו לשי אנל יסודות ציד׳ ה
׳ ה שהאצילות להיוח נ ו ושדך נ׳  עגול נםוד מדריגות י׳ הצמצום שהוד ירד פי

לה שואת עד ונקידה ועגול ונקודה קו  ומגדל נתחחיה לנקודה מנול נהיות תורה מ
ס לגדי ירד אלקוח עולם שהוא אצילוח א י י נ  י' נס שש הסרוד עולם שהוא י

ה אבי׳ע סוד נשעד זה כל כמנואר סדיינוח א סניי ד ו ס ציצילס יו  י׳ כן נ
דו צירה ו שננויאה נאוסן גות מדל  אפילו להם שאין עד כשכל״ס פדרינוה יי
 כמו עמש אשיצ-זת אינם הס כ׳ אצילות עילם נערך הפיגול לערך נקודה ערך
 השכצ״ס מדריגות ילדו שמצד,זה ממס אצילות שהם שנאצילות מדריגות י׳ שהה

ה גדולה ידידם פלאים מזס זם ח ורנ נ ת נ ה וכל או  ההשגות ;חרגז שירדו י
 נתעעסו המדריגות רנוי שהן השגות לנוי מצד כי סיטיסן נאמת הוא ודנדין
ה זה ההשגות ההכאות ורצד אורן ונתמעט השגתן  האצילות השגיח והרכנת נז

ריאס אה אצילות וישנות נאצילות נריאס והשגות ננ  והכנות יצירה נהשגח וניי
ס יצילם א יי נ ה זה הנאתן מצד הנה ואצילות נ  והחדנקוחן והחאבלוחן נז

ד אודן נחטגו והחיכבוחן סו  גחענו השנות ולנוי רמדמינוח שלסוף טד ההשתלשלות נ
ג׳ שהוא ועכור עב נשם מהם לכחהוו' ההשגות רנ  ואינו שהוא׳לסנעו כמו יסודו' ד' ה

 שאינו דק הוא השכל שהרי תומר השכלייס כרכבת פ*׳ יתהווה איך חסוה דנר
 אס שהל׳ גשס״ח במלאכה תמצא דוגמתו כי ניגש חוסר םמגו ימהווה ואיך ניגש
 מהם אמד מכצ יהיה עצמם נסני ואחד אחד כל ומכחתס וויפרייול ותר,ח משני' פקת
הן והחן יחד כשחערנם ואחיכ לנן אנק  מהם •ההווה לננים. נ״כ סהס מים נ
ם כ׳ נראשיצה כן היה פלא מה חדש דנר  לנציס כלס היו והסרכנומן החטלנוסן קוי

דני שחורים כלם געשו ועכשיו  מה רודש דבר יצא החרכנותן מצד כ• לטין גראה זה ו
ק נגדון חיעה שאין כש'כ לכן קודס היה פלא  סרהרכנות שיתהווה אלה׳ במלאכ' די

 יעלה ואל יסודות ד׳ רן סירכנ סומל השסטחס השתלשלו' ידי כיל השכליים
ו נלנך ם מ׳ו ומצא זה שלפי מיצוא רוח ספק ס׳ וכאל לה׳ עליונים שמיס הנמי

גחן



ד הקצוות אצילות סדר שער ס טז פרק דסוהות ובסוד הצמצום ב
דמה לו ואין מ׳ו אדה לנגי גחן  סדנרי גחהיוה הנשם שהרי קי׳ו נהם נמלק י

 נ׳ כלל pPB אין זה אצילוח מעולם רחוקים והה היצירה נעולה שהם ■כשנוח
ה ועולה כיצירס ועולם העשייה עולם שהוא הגשמי עולם א  המתונה סהנקודם הניי
ה עליונה נקודה מד הארן סנור שהיא  כלם חאויוח וכל השנוח וכל כלס נ׳

ה הראשונה מסנה וקיומם מיוחם שסם יונקים  וכל שטשיצין הסשנות וכל ני
 סשינין כלם שסנשימין הנשמה וכל שמרכינין ההרכנוח וכל שמכווין הסוויות
ה קדושתו שסע שהוא נ*ה וכשנמחו נכחו ומנשימין ומרכינין ומהווין  שהוא נ׳
ה וק״ומ' מי־ומם ע כשנחחו מ״ו יסולק ואלו נ׳ נ  כרנע יאנדו כלם מהם א׳ י
ס נרצונו קיימים מיי' כלס כי ניצונו מיי׳ נאשו רנע דהס׳ה כמאמר  חיו ונאסו נ׳

ה בשרשו ננלע והקדישה יאבדו כרגס כלם  לנדך ה׳ הוא אחה עוד ונאמרו נ׳
און צבאם וכל השמים ושטי השמים אח פשית אחה  וכל הימים עליה אשר וכל ה
 עד ראשונה מנקודה בכללם העולמות כלי כלל הסשוק נזה כנה נהם אשי

 כי עשייה יצירה בריאה כלל ס השמ ושנזי לשמים נאמרו כ׳ אחרונה נקודה
ה שפירושו השמים ושמי שבעשייה הנלנלים פירושו שמים  כולל כנלנלים גונ
ה כי ננהם שהם ונריאה יצירה ה מעל ננו  עליה אשר •וכל האון שומר גנו

ק מנור פד שנה «ה וכל שנעש״ם הארן כולל נהה אכל וכל הימיה א  וימס ה
 אפס נאמרו ממש ידיו מעשי ושהם משאם ונכנודו נעצמו שהוא ׳"ח לו כלם

 מסס נעלם הוא אנל ידיו מעשה שהם נסחשנחו אדם ׳מעה שלא ונדי עשית
ה להם והוא מ״ו  נהם •דימה לו שאין עד לני' אמצעיים ע״י ,-,׳ו רחוקה סנ
 נ״ה לנד! הוא כי ר׳ל לניך ה' אחה אמי זה מפני אפקורכין כדעת מיו

 ושואניס ניפליס וכלס כמו הם כלם כי מהם אמד שוס ועזר סיוע נל׳ טשאס
ס שנראס לאחר האדם ימשונ שלא וכדי מכחו ויונקים  נהם סשניח ואינו ח״ו עזנ
 העולמות כל על מס״ם זה ספני כה משנית ואין אחהארן ה' עזג ארכניו כדעת
 משנית געצמך שאחה כמי נכלה משניח נע!מך אמה דיל כלה אח מחיה ואמה

 ססושתי׳׳ והראייה עליה אשר וכל נארן סשניח נעצסך אחה כן ויצירה ננליאה
 השגממך ולוצא מסך חיוחס שסע שואניס כלם כי כלם אח מחיה אחה כהרי זה על

הה  3נעצמ אתה ר״ל שחייה ואחה אמר זה ומפני החיוח קיוס נהה היה לא ג
 הנקוד׳ פד העליונה מהנקוד׳ נהשנחמך כלן אח ומכלכל ומפרנס מחייה ונכנודך

 יוכל לא ונלשדיך !יך0 ומזונם וקייימס מ״והם שפע שואני' פלס המחחינה
ד' שים לעשות נ ר ולא גדול דנר לא ■ציר שים ולא נ נ  לקנל שצדי' מפני קטין י

חו מ״ומו שפט  לעשות יכול אינו, אמד דנע ואפילו עושה שהוא מה נכל מסך ונ
 אמר (לא ניניגי לשין מח״ה אחה אסר זה ומפני מנלעדיך להחק״ם כיל ילא

יפסק לא כהסידוח יחדיר מסיד כ׳ לרמז שרוצה אלא עכר לשון החיית אחה
נלחי אמח רגע חיו ישוער ואלו כלס אח ממ״ה אחה רנע ונכל טח ונכל השפע

 ולהיות כדפירשנו ניצונו וחייה נאפו רגע כ׳ כעניין כרנע יאנדו כלן השנהדך
א ששיה  ית הכנסתו שפע נלי אחד רגע אפילו לההק״ם יוכל יציר שים ולא נני
ח וק״ימו חייוחו שפע גו משפיע ונככודו נעצמו והוא וקיומו חייחי שהיא כי  נו

ח הארן כל ומלא העולמות כל מלא כי מזה  נ״ה מענמו הוא שהרי נ״ה כנו
ונקודה ונקודה וחלק וחלק ומקום מקום ונכל וק״ודו חייומו שפע נו משפיע

ה נו נמצא יהיה שלא כנוי מקום ואין נמצא הוא הפלש שאין עד שטו ונליך נ׳
טנול האיש הייח נין אנן מרכז נקודח נ  אלו שנאצילוח עליונה ננקודה או כ

ל כשהיא יח' ממנו ינמק לם האיש שאיחו שה שיהיה אנשר היה סנו און נ  ה
ס יח׳ לו יקדנ ולא י שס להיוח לו אפשל היה אלו נאצילוח כשהיא יוהד נ  נ

נ ו קי  עולמות כל מלא כי מעשיו רוט לשי או מעשיו זסח לפי הוא והרחיק ה
 ה' עזנ הפוקייס מדעח' לאפוקי מלפסה נין מלמעלה נין שנידו האדן כל ומלא

 האגן וטל ממעל נשמיס האלהיס הוא ארה הכסוק שאיר כנינ״ן האון אח
ה נ״זרח ד ס נאמדו נכירוש יו מי דו כי ממעל ננ ה ננו  העליונים הטולמוח נכל נ׳
און ועל ונאמרו ולרעלה כשמ״מ׳ מנלנל שהם ח ני הורה מממש ה ה כנו  ננל ני

אין אין שהשח ר.ה ונשל ה י ואין ה נ ה פכנויו פנוי ד  אל הדנר לקרש והנה נ'
של העניין להנין נוכל נשמי ומה נשמי משל נאה ישל לך ומשיל השכל מנ׳:המ  נוו

 שני זהג לך ויש ומונו ניסיו כמוהו נמצא כלא עד זוקק י מוג זהנ לך שיש נזם
ג כן גס  מפני היאשין מהזהב סדרינה ירד כי הראשין כסו גיונ אנו אנל מו

נ כהוא שלישי זהב לך ויש גמוכח קצח ני שיש ו מ כ.  נחושת חצי נו יש אנל נ'
ט זהב לך ויש י נ  שהוא ספני לריס הזהב נו נראה שלא טד מאוד רט שהוא ו

ה כי להודות צריך אתה נרמך על הנה ונחושח סיג מלא עי כזהב נז ם הרני כג

כ נו יש עכיז סיג כלה שניאס ק’ ־ '.׳ זהל. ;' ק  הראשון הזהנ שהוא נטי ״
 סמלקי חלק בכל שנמסשס היא סצרוף הזהב וזה צרוף זהב ננחושח נחחם שהרי
 ולא סם שהוא ולסידוח לומר ס«נר« אחה ע״כ פכיז נראה שאינו והנס הסיג
 ונקווה ונקודה וחלק מלק בכל נתמשס שהוא אלא הסיג מן אחד נסקו׳ שהוא

ה שצא בסיג ונקודה מלק לך ואין השיג ינקודוח מלקי מכל גי  צ.ויף זהב שם י
־ וכמשל נראה שאינו הגם א בעצמו הז  המזוקק הצרוף סזהב כי שלפנינו בנדון הו
אחחח שהוא ב׳ס האצילוח הוא כסוסי שאין י ח מו ה חנ ח ב׳  והב כלה שלם אחח

ה אלקות עולם שהוא ראשונה המדריגה הוא טהור  זהב סוא שנייה מדריגה נ׳
 הפרוד עולם הבריאה פילס גסוא הראשון הסיב הזהב במדרינח אינו אכל סוב
 ושבח מרב יום לבושי נמוד האציל- פחלנש ששם עד סשימוח שם גם עהיז אנל

 עולם הוא נחושת מצי זהב הוא שלישית מדריגה אני״ע סוד נשפר שפירשנו
ס השוסמיס שהם יצירה ״ני סי  ספושס לסשכיי מונה מלמדין ואצו זכוס מלמדין אלו ו

ב ושס רע העושה ולהעניש מוב ה נראה נ׳ , י :  מצד להשכיר מול לבושי בסוד «
 שהם הדיינים שומרי שסם קליעוח ע׳י הנחישת מלק מצד להעניש הזהב מלק

 הגשמי מולה סיג מלא רע זהב הוא ד׳ המדריגה דין ומנקשין השואלים נעש״ה
ח חאוח מלא מוסרי כלה יצ*ם כלה עו  הקדושס ואיין קליפה כלה היום כל רע רק י

א הזהב לרוע נראיח ס לך אן ועכיז סהו ^ד  שלא הגשם חלקי מכל וחלק• נ
מו בתוכו מחמשסת כקדושה תהיה  ג שהס כגם בסיג שנתסשמ המהיר הזהב נ

 ונקודה נקודה ובכל בחובו הזהב עכ׳ז נראה הזהב אין שהיי הזהב אח רואה אינו
ק חלקיו בכל נו מעורב הוא כי הסיג את הוא רואה א׳ שאינו י  כרמך של אבל גי

י בכל כקדוש׳ כן כמו נקוד׳ ובכל מלק בכל שם היא נ  ואין עשייה שנפולס ד
 דבר לשוס היה לא הקדושה שם היס לא ו־זלו מהקדושה מנוי ונקוד׳ מלק לך

 די מקדושתו מין דבר לן שאין כלס אח סחייס ואתה כעניין אחד אש*'ינע קיוס
א סו׳ סכל אבל ישויות נ׳ ח׳ו היה שאילו  שאפי' עד נכלן מחשש׳ וקדושתו מקדושתו נ
א למה ונארז״ל קחשה צד יש נחזיר קי עד להימירו לחזיר שעתיד מזיר שטו נ

נקרא שלכך קדושה נו 0׳ הלע היצר הוא השען שהוא המות המלאך שאשילו
כ שהוא אל שסו שסיף סמאל סנאל כאשר קדושה כן נם שנו מלאך ג' זם ׳

ד עצמו בשני בפער העניין ס׳ בסוך אשס שוכן ה׳ אני הפשוק סוד וזהו נ
 וס ולולא בתוכה סתפשפת הקדושה והקליפה כפומאה נתיך אשילו מומאותס

 לבלי והעמדה וק״וס חייה גוחנת הקדושה כ׳ וחיות קייס דבר לשים היה לא
ס והקדישה דבר א  שהע״ס רמז וט׳ז הקדושה אח רואים אינם והת אותם יו
 ׳0 סיני סקוס בכל כי בפירוש הורס וסינים למים צומות מקום בכל ה׳ טיני

ס נו א שהוא כגם ונקודה ונקידה ומקום מקום כל שרואים מחפשסית א  יו
 לנו אל וישים מניו נגד אלה דברינו חטטיין שישים והלואי בסיג הזהב גטניין
 מעשיו וכל ביה בוראו לשני וניראה באישה לטסוד הערל לבני יננע בודאי

 לו הנוחלים נו שסחששסיס סקדושיח נצוצוח הססגסות מפני לכס בהצנע יהיו
ת שנשם ונשיעה נשימה בכל והעמדה וק״וס נז״וח  כי ששתיו וברוח תפו נוו

 המחסכס בביתו עסו פולס כל סלכו המלך ולכבוש ולחסוא למרוד פניו יעיז איך
 וקייום ונח מ״וח לו הנותנים הקדושים נצוצוחיו וכומוחיו וגידיו אנריו בכל נו

 סקומוס ה׳ פיני כעניין טנ״ניו שדעי בכל פליו וסשנישיס אותו וריאיס והטשדה
 הסחפשסות הקחשוח הנצוצוח בודאי כי כדרכיו לאיש לחת אדם בני דרכי כל על
ס וענייניו ודיניו מעשיו כל רואים כמה נו  הי ולכן אותם רואה אינו שהוא הנ

ס אחד סוס בננות לסעד שלא מחסידיס נזכיים  סתסשסות משני טהנניאי
ס וחלק חלק בכל הוא הקדושות הנצוצוח אי חו שפע לו נוסן שהוא פהנני  ח״ו
 משני הוא נראית אינה שהקדושה והגס כרגע נפסד היה זה ונזולח וק״ופו

 לעתיד אבל הצייף הזהב על שנחרבה הסיג כעניין סנחדנחה והטומאה כקליפה
 שהוא והיצ׳ס המוח ויבולט הקדושות הנצוצוח ׳חנלו הקיוסה שיתרבה לנא

 יחזור ואז שרת כל מעל כגופניות תאוות תיפוח ישטח ויסיר וחמופאה הקלישה
ס שי וסומאת לקדושתו החזיר סימאח ׳ לקדושתו יצהיר סי  ומתם הסשע יכלה נ
אין ושלאה הסוסאס יכלה כלה הקלושה נהחרבתה ני החמא  לים כמים דיעה ה
 בכל וסלטח הפלונס לה' כי וידמו יכירו גדולס ועד טקסנס וכלס מכסים
 אלי זת ויאמרו נאצנפוחיהם שירמזו עד אלקיקס אח שכלם בעין וירא. משלה

ה לו קוינו אשר ם׳ זס ואגוהו ק נשלם ונז  ישלח הוא הקדש והשער הקדש הסי
 ניץדש אלי זם לומר חיש שיר נשיר ואז ועקדש מציון ועזיחנו גואלנו לצו

: אכיר׳א

א פרק השכינה גלות סוד ז שער
שפע

 ומחאונ׳נס קובלת כביכול השכינה י*ל רביע'• כוונה
 נגלות רבוצה יע רב סונ׳מת והיא וכו

 נעצם משפעת ואינה לאומות להשפיע כביכול שהוכרחה
 סמאל אז מוסאים כשישראל הוא כעניין ושוד לבניה

 אומות שיי הם0 הקליעות שהן החיצוניות וכחוחיו
ס דין וסנקשין צועקים עפ׳ז טי א  עבורה עיבד׳ הללו נ
ה  דשים שישכי והללו דמיה שומני הללו ממיז והללו זי

 אלו נשתנו עה טליות מגלי והללו טריות מגלי הללו
 אשי וכמקום חיו וקנאתו ה׳ אף יטשן ואז מאלו
 שהיה ובמקום עמי לא להם יאנזי אסם טסי יאמר
 דים0ח1 ורחמים רצון שנס פפע שיושפע ראוי

אעויי  שמצד פד עליהם לקערג נגדם ח״ו הדין ט
קמרונו כ

המעטים אגרת
ח נ ו . קובלת שהשכינה ר׳ל רביעי מ

 על בגלות ומצטערת מתאוננת
 רביעי מונחת והיא בצרה אנכי עטו דרך

 על מרמז רביעי מונח ועוד רבוצה
 שבשם רביעי לאות טינחת שהיא השניגח

 נון ז־ונמת מונח ותחת רכיעי מונח זהו
 סכטת תתאח אם נקראת השכינה ר*ל
 בינה שערי הנון שהוא עילאה אם אל

 על מרמז ח״ה ריל אלקיך לה׳ הין והסוד
 מבטת שכשם אחחנח היה שהיא השכינה
הכל כי חץ זהו הבעה שהיא הנ׳

טל

אל
 בגמטריא י הןעוד אחד וחבור קשור

עשרח

ב בזוהר א׳ פרס ר דא אונים ענו ה הוז . אי
רקי. וכל אונים רוב דאקי׳ דלעילא

 לאנהג ארעא יעל טלמא על ואחשקד עסנא ורקיע
קיעא לה אנהיג דלא דישראל ארעא בר כלא  ולא י

א מילא ה אלא אחי  ואי אוקמוה והא נלחודיס קני
 דיעראל ארעא על רקיע לעגנא סריא סין תיסא
 ארעא •כל כשאר עלה נמית מרקיע ומלא ספרא והא
י רקיע בכל אלא  עלטא על שלמין ממנן אית פpו

 דאית ממילא יהיב רקיע ההוא על דשל־מ ממנא והסוא
 גוההוא נקיש וההוא לחתא לטיסנ בגין רקיע מההוא ליס

 נקית לא ממנא וההוא לארעא לחחא דהיב עטגא
ל ילפילא פספצית אלא נ •דיע! מתימין איח יקיעין נ

דשולמגו



שנינה גלות סוד ז׳ שער א פרס ה
שפע

 יכל פעלי חמי' ג״ה הציר כי צליח נחסייני קפריגו
 י6מ י'ל6יכ כביכול מעפס למשי׳ יהוצוך משעם דרכיו
י חייי יופרו יפרן הקנ׳׳ה דחמר  גחחיינו הדץ שמצד ע

 נר היצרב' גלות׳ מצד חשר העולם שי*,פיםיח כין נליח
 עליהם לפטניח כיי כנליח עמהס לילך השכינה ק

 והוצרכה חימוה שרי עיםרוםםיס6 פ׳י ולערנסם לזינס
 יפונו ידם שעל כיי אומוח לשרי שפעה מיסב להשמיע

 השער מזה שני ערק שפירשנו כמו ישראל !׳חפרנסו
 כניס כארז׳ל הם כניו עכיז גלו׳ טנחתיינו הנם כי
 נפסוק שפירשנו וכמו הם בנים שחעאו אע״ש אמן לא

 שנרשחי עד נהם ונעלתי שמאספי הנם כי Ptr נם ואף
 בהם ונעלח׳ מאספי לא אויכיהם באון פני מעל איפס

 כי כן לא וזיו לנמרי ינאכייס כלים שיהיו לכלופס
ם ח  נעינסומה עליהס אשניח אויביהם בארן אפילו אני א

י ׳  היא ומזונ׳ שסרנספס ורק אך וצרכיה׳ ומזונם '
 זה מצד אשר עעיז אומות שרי שהס אפוםרופסים ע׳י

 כחופ אומות לשרי שפעה מיפב להשפיע השכינה הוצרב׳
 שמחנניס האפוסרופעים שהם והקליפה החיצוניות

 ולא שדה לא להם שאין ידה מל ישראל ומחפרנכיס
 בנלות פמהס והשכינה ננלות הס כי נמלה ולא כרם

 רכוצה מונחת א ה ואז כדפיישנו עליהם להשגיח ככיכול
 כי נגלות חיו ממש שהיא לא ננלוח וקובלת מתאוננת

 שהשפע היא גלותה אך נמקות' וחדו׳ והדר הוד
 בירך הולך הוא ישראל על להשגיח כדי סמנה הנשפע
 שרי אומות לשרי להשפיע עקיה נדרך עקלקלות צינורות

עז לאון חוצה  שהיו מה ששעה סיפב האפפרופסיס ע׳
 המוחרו׳ שהוא השפע המצית נלותס קודם לוקחיס

 סס עתה השעי מזה ראשון סרק כמבואר והשירים
 ישראל כאין הסתפשםיס וצינוריה השסע מיסב לוקחים

 כמבואר כל אק יבשי׳ נשכרים כול כנ הס הישר נדרך
 טל מי״נזז לני״ע מונית ועוי , השער מזה שצי נסרק

ע׳י לאות מוניחת שה׳יא השכי״נה  כי ריל שנ״שס לני
 ס׳ נקראת ומלבות ה׳ הוא ירוד שם של רביעי אות

 ה׳ רח שצ משני ה׳ שנקראת והמעט השכינה שהיא
 קו על רמז שהם קווין ג׳ ה כזה ווין נ׳ צורת הוא

 הנפעלים הפעולות שכל הדין קו הספד קו הרחמים
 פעולה אין שהרי אלו קווין נ׳ עיי נמדדין בעולם
 כלולה היא והשכינה מחדיר ג^לה תהיה שלא כעולם

 הננין סוף היא כי מכלן סקנלח שהרי קווין נ׳ מאלו
 ין קוו נ׳ אלו מיי שנסדדין הפעולות כל נחנלו פעיי

 ידה מל מחנליח תדיר בקווין הנמדדין הפעולות וכל
 ורחמיס דין תסד קווי טל הלועז ה' גקלאת זה מעני

 ברניעי השם כאותיות מונח והיא ידן על מתנהג שהעולם
א כי להורות השם בסוף  ; הקבלה ם־ף הבניין סוף י\

ם נק׳לאח השכינה ר׳ל נ׳ דוגמת מונח' וחיחת  א׳
 שעלי הנ' שהי׳א עי׳לאה א״ם איל מניסת חת׳אה

ל ביינה  הולידה שהיא בסוד התאה אם נקראת השכינה י׳
 ומשפעת שתחתיה העולמות כל וטשא׳ ויצרה וביאה
 המניקה כאשה שתחתי' העולמות לכל נשפעה ונינקת

 שהיא עיש עילאס אס נקראת בינה וספירת בני׳ את
 נהם (משפעת שתחתיה הספירות כל והאציל׳ הולידה

 הנסיע׳ בסוד הספירות נתגלו שנה נסור קייומם והיא
ס' הקוי' נשער שביארנו והשורש  משפע׳ והיא ו׳ נ
ס את המנקת כאם אותם נמנקח  שויש שהיא מצד נני

 באילן משפיע נעלם שהוא הננויעה שהשויש להן
פי׳ קננלה  שמצד סמנו ונחנלה ממני שיצא הנגלה ונ

 שהיא מלכות כי אמר זה ומפני טילא׳ אס נקראת זה
י פ  שרמזנו כמו בשורש הנעלה את סגלה שהיא הפרי נ
 מילאה אס אל מניע נשפע הקודם נשער האילן נמשל
 נינה דהיינו הנסיעה נסור נינה שעל' הנ' שהיא

 מקנל הגלוי שהוא שהפרי נסוד כערי' נ' נה שחשעיט
 שורש ונסזד הנסיעה נסור השורש שהוא מהנעלס

 נ׳ ועניין פרי עיי כתו וסחנלה כפלי שמשפיע האילן
 שעיים נ' נכללותה הכוללת כינה הס בינה שערי
 ויסוד מעשרה כלולה את׳ שכל ה' נ' ת' נ׳ ג׳ שהם

 אחת לספירה הס נתשנין היחוד כסוד ותפארת ומלכות
נ דכרכלא כזוהר כמאמר פ' ס קני  שניהם גוסאאקיי גו

ק פלט נוף יסד  משנינן חד וכרית נוף וחית יסור ו
א ני  ה' אלא אינם היחיד שנסוד נמצא המייחד' מ

 וכשתרצ׳ חמשים הס י׳ סן כלולה אחת וכל ספירות
 נספר דייש נורייס על נינה שפרי ;' סוד להנין

פרדס

הטעמים אנרת
 העשרה כי רביעי מונח וזהו עשרה

 והנקודה כזה זה ושוכנים ורכוצים מונחים
טז הרביעי שעל  הראשונה הטבח על טי

 ובהםתלר, בתחתונים טשפיע שהוא
 טרסז הנ׳ ר״ל טו׳ח נשאר טינה מן הנ׳
 המקבלת בינה שערי חטשים על

 שהוא המוח על הטרטזת מהנקודה
 נסתרת היא העליונה הסבה כך בפנים

 מיי ואל הכתו' ש׳ וזהו חי כל מעין
 תעיכו דמות וטיח ואשוה תדמיוני

 שהשכינה מזה העולה יבין והמשכיל לו
 ופדיום ישע טמרוס רוח להעיר מנקשת
 י׳ בנטטרי׳ ישר׳אל מאל וזהו לנאולה

 השכינה אז נגאלין כשישראל ריל
 כלל אתן ועתה .עמהם ננאלת כביכול

 זה והוא בידך בללא האי ינקוט ניול
 מעולם יפרדו לא והתחתונה שהראשונה

 סקום בכל זו בלא זה נמצא ולא
 אהיה בריוך אחרון נמצא ראשון שנמצא

 בר׳וך רבים וכן ותטעשר הבכיר לוי בהן
 בטיק אהייה בננזטרי׳ בר״וך ר״ל אתיה
 והיא י׳ בגסטרי׳ אתה עליון בתר שהוא

 משפיע זיה לתתא טעילא העשירי׳
 אהי״ה בניסטרי' כה׳ן מושפע׳ וזאת
 י׳ בגטטרי׳ ג״ב ישראל י' כגמטרי' לרי

 והחבור והקשור הלוי׳ על להורות
 הדמיון ר,אמתי הגמור האחדות והדביקות

 רבוצים מונחים שהם ישראל על השיני
 הסבה עליהם יגלה עד נגלות שוכנים

 וגה״ם אותיות רביע טונה עוד העליינה
 מקוים טתחגגי׳ בגלי יש־ראל ר׳ל בי־עי

 מהגלות בעגלא לגואלם לחסרו מייחלים
 והמסוכסך הטסובך ליער והנדמה הגטשל

 בארץ גבוכים הזה בגלו׳ אנחנו כך
 חזיר יכרסמנו וכתיב המדבר עלינו סגר

 למעלת תלויה יער של והע׳ מיער
 ולקץ עשו הר הוא ציי- על לרמז להורות

 אי ציון נהר מושיעים כב־יעלו הימין
 כסדריגה למעלה למעלה ישראל יהיו

 כע' נרמז זהי אומות משבעים העליונה
 ז' בנטטריא ע׳ עוד למעלה התליייה

 המרה שהיא שבע בת על לרמז במ׳ק
 ישראל בגלות שוכנת והיא השביעית

 דודיך טובים כי ש־יעה רמז זה ועל
 ורעים אחים גקראי׳ ישראל ל’ר מיין

 שיעים בנמטריא הי׳ין על יעלו הם ודודים
 פ’אע לרמז למעלה נקודה רביעי ועל

 יעלו לם־ןפ בגלות רנוציש שוכנים שהם
 הע' נ׳כ זה ובשביל שאמרנו כמו למעלה
 למעלה שהוא הרביע כמו למעלה תלוייה

 יהיו לם־ש אויביהם בארץ זאת נם ואה
 מכל למעלת שהוא החולם דוגמת במי

 כמו ריל אהי־ה בנמטרי׳ חולם כי הנקותת
 הספידו׳ למעלה םכל.שהיא הזאת הספירה

 וזהו למעלה לעלו' כעתיד ישראל יהיו
כ מרומז  ארצ׳ מוצב סול׳ והנה בפסוק נ'
 האימה כי ריל השטים' מניע וראשו

 חתתתונה בשפל עתה הם הישראלית
 ששים עד בראשם וגמולם חסדם לבסוף
 נשא הקדושה תירחני שרמזה וזהו יניעו

 תרתי טינה ושמע ישראל בני ראש את
 המתנשא מלשון נשיא־ת ולשון קבלה לשון
 הכלל .לתורה פנים ושבעי' לראש לכל

 עקודים ישראל כנסת בהיית כי העולה
 לעתיד עקור אל הצאן ופני בגלות נקודים
 ויח׳לום אתייה בנמט׳ מהחולם שפע יקבלו
 יורדים ולא עולים אלהים ומלאכי חלו״ם

 וכתיב ושררותם ומעלתם מנדולתס עוד
 כי לשמור עליו נצב ה' והנה בתריה
 יעקב ובפרט לבנים סימן אבות טעשח
ה אבינו  בזכיו׳ המשולש החוט שהוא ע׳

ובשם

טל
 ומההו!) לשיסא לפחח^ מסחחח סמק נכל דשולסצו

 דא עאל ולא ציווא כמלא אפי׳ שלסא לא ולהלן פסחא
 דשו ליה אחייהב כי כר דחכריה דפחחא גתחומא
 כארעא די מלכין שלסין כדין תכריה על חד לסלסאה

ען דכל כאמצעיחא חכריה טל הד קי  פחחא איח י
 שבעץ איח סחחא הא' ותתוח נרילון דאקרי חדא

«ן ושנעין לחחא אחדנין פחמין  חדי מרחיק גסלין מ
 סליק פתחא וההוא לנניה קרבין דלא אמין אלפין

 ומההוא עילאה כרסייא לנו ססא די עד לעילא לעילא
 דאקר• דסתחא חיטא טל לרקיע פפיין לכל ׳פחחא
טא היוח^ איהו לחסן מנלין קי  לארעא לתחוסא לי

 סתתא ההוא נו לרשימו פחחין איגון וכל לישראל
 וכלהו קדישא בכורה״א רשיסין כלהו ננילין לאקיי
ה עלייהי אחלא שליס ללא צלק שערי לין קליק קני  ו
 לפחתא מפפחא רקיעא בההיא לישראל לארנא פקיד

 נסלין פקידו דההוא ומתיוציח לאצסריך כמה כפקילו
 כאן עד אחרנין עסנן לכלהו ויהנין ממנן שכעין אינון
 כיד המאסר נפרש והנה לעניינינו. המצסרך לשונו

 זהירא אי״הו דיא אוני״ם מלויב עלינו הטונה ה'
 אומר העסוק שילוש אונ׳יס לו״ב דאק״רי דלעי״לא

 הפסוק אמר למה צזוהל וקשה כח ואמין אוניה מלוב
 אמר כך ואחר כחוח לכוי ,שסיחשו אוניה מרוב
 זהלא איהו לא ומתי! אחד כח דמשמע כח וא.זין

 כאור מדבר הפסוק פילו׳ אונים 3ר דאקרי דלעילא
 כתות ^ולים נו אשר אתד אור כח שהוא העליון וכח

 סמנו ומזונם נסם מקבלים רכות כחוה כי רנות
ג נקרא ולכך ל ואז משלש כאשל  כח ואמין אונים מיו

ה כתות כלולים שנו אחד כח שפירושו א וכיל הרנ  לקיע׳
 אלפ׳א ועיל פלמ״א פיל ואחפק׳ד ממניא ורקיע״א
 אנהי״ג דל׳א דישרא״ל ארע״א נ״ל כל״א לאנהנ׳א

ה אל״א אחי״א חיל״א וצ״א ״ע לק ליה  נלחוידיה קני
 וכל רקיעים וכמה כמה שיש פירוש אוקמו״ה, והיא
 עולם על הקניה מפי ומיסקל ממונה ורקיע רקיע

 והאלן ההוא העולם כל להנהיג עצנזו כפני אלן ועל
 שאינו ישראל מאי! חין עליה ממונה שהוא ההיא
ה רק אחר כח שום ולא רקיע אותה מנהיג קני  ה
 דורש אלהיך ה' אשר ארן זיל שלרשו וכנזו נעלמו
 ולא כח שוס ולא אותה דורש כיס נעלמו הוא כי איחה
 יקיע״א לסגניא שרייא הי״ך תיס״א ואיי מלאך. שום
 ט״רקיע וסליא מסר׳א והיא דישראיל ארע״א פיל

 תאמר שנזא תירוש , אליעא כיל כפ׳אר עלייה נחיית
 אלן על שהוא הרקיע גלנל שורה כחנה וכי ותקפה
 ישראל ארן אין שהיי כלום עושה שאינו כיון ישראל
ה עיי רק הרקיע ילי על מונהג כ כעצמו הקני א'  ו

אין נחגם הוא הרקיע  ועוד .לצורך שלא ישראל כ
 יולד והמל שזסטר בחוש רואים אנחנו שהרי קשה

 והסל המסר שיורד כמו ישראל אין פל מהרקיע
כ1 ארצות שאר טל מהרקיע ס א'  הוא ישראל אין נ

 נכיל אילא ומחרן עליו. שהוא הרקיע ידי על מונהג
 וההויא עלמיא על שלס׳ין ממנ״ן איית ורקיע״א לקיע׳א
א טיל דשלסיא מפליא  סחיילא יהי'כ רקיעיא ההו׳
 לתתיא למייהב נניין רקיע״א מההו׳א צי״ס לאיית

 לתחיא ויהייג ממניא סתהויא נקי״ס רקיפ״א וההו״א
 מתמצית אליא נקייס ל׳א סמג״א וההו״א לארעיא
ם מרקיע יורי והמסר הסל באמת סירוס דלעלא  נ

ן אי  נא הוא והמסר והעל השפע אותה אנל ישראל נ
ה נעצמו מהקנ״ה נעצם  אותו מנהיג נעצמו והקני

 הרקיעים שאר כן שאין מה שתחתיו והאין רקיעא
ה שבא מהשפע נעצם ניזונים שאינן וארצות־הם  סהקני

 מתמצית ניזינים והממונים מהממונים ניזונים הם רק
 וזהו ישראל בארן שצשפע ושיריים ומהמותרוח השפע
ל אלא שאנזר עא נ: קי  יש לאק בחוצה י״ל ורקיטא י

 רקיע על הפפונה מלאך ואותו עליהה מלאכים ממונים
 מהרקיע השפע תניליח שקנל השפע סכת נותן שלו

 שלו לרקיע שפע מאותם נותן הוא ישראל שבאין
 ויוריד ישפיע רקיע שאותו כלי עליו תמונה שהוא

 ממונה שהוא שתחתיו ארן על לפעם ההוא השפע
 ההוא השפע סקכל לאין פנתילה רקיע ואותו עליה

 ממונה ואותו למסה אוחו ונותן עליו המפונה סהמלאך
 ישראל ארן פל שהיא הפליון פהרקיפ השסע שקנל

שי״ם ומותרות מתמצית אלא קנל לא  השסע של ו
שקבל '



א פרק השכינה גלות ז'סוד שער
טל

p סעל רקיע 6ההו נקגל b ישרbמי5בש סהקנ״ה ל 
ן ני ישראל pf< על שישפיע ■כדי  מקנל לbרcי או

 סעלאנים סקגלים והסוערוע וסהמליע השסע סישנ
ס רקי׳עא נכ׳ל .לאין וווצס על ה«מו;יש  פת׳מק אי׳

ל דשולסנא ידיעין ק נני  לסח׳יוא סע׳עעא עע׳
 אפי״לו שלשיא ל׳א ולהלן עס״מא ומה״הוא דשי׳סא
b׳״j נפ׳לא r דסשמ״א נעחו׳סא ד׳א עצ׳ל ל׳א 

ר דחנ׳ריה  חיר לשלישאה רש׳ו ליה אחיי׳הב כיד ני
עא דיי סילכי[ שילשין כדיין חנרי״ה. שיל ו נאר׳ חי

ס ע״ל ונודע ידוש פסח יש רקיע נכל סיייש חנ׳רי
 רשושו שהוא ההוא הסשח שייך מלאך לאיזה וניכר
 ממונה שהוא רקיע אושו נכל להשהטש נו לכנוש

 וניכר נודע הוא למה וכש־נס השמנושו כפי עליו
 של והשולששש שהממשלה מפני נפלפו הזוהר ומפרש

 פשוז שד זה מלאך של רקיע ססשח ומלאך מלאך כל
 רקיע ששש כל על ומקוק לשוס אחל מלאך של רקיע

 וכן וההמטהו שולשנושו שלי מלאך של ששח פד שלו
 עד עליו שלו ממונה וחקוק ושום ורקיע רקיע נכל
שולש אינו והלאה סשס ומאוחו אסר לקיש של סשח
לכנוס רשות ואין השפלה כחוש אפילו ממינה אוחו
 שממונה ברקיע ליל חבירו וששח בננול ממונה לשוס
 כפי שלן רקיע על אחד כל רק אחר מלאך עליו

 שיכנוש סהקנ״ה רשוש נישן כאשר לנד השמנוחו
 נננול נכנס אז עליו וישלוש חנירו נצניל אמד ממונה
טל ממונה שנכנס וכשם סליו ושולש חנירו  מנירו ננ

ע למעלה קי  כפו עמו מלחמה ועושה עליו ושולש ני
 שעקנליה השחסון נעולס מסה של והמלכיוש הארטש כן

כ ממלה של מהממונים כחס  ברשוח זה נכנסיס ג'
 והממונה יחד מלחמה ומושיס זה ננבול זה זה של

 החשיו שהוא ליזמה סלכוח אושה למעלה שיננור
 אי״ש רי}י'פין דכיל נאמציעישא למשה. ק גס יננור

 ששח׳א ה״אי ות׳חיש נניילק דא״קרי ח״דא שחח׳א
 סמק ושינעין למח״א א׳מרנין ן ש׳שח שנ׳עין אי׳ח

p מר׳חיק נש׳רץ 'n קירנץ דילא אימה אילעין 
שו' יוסר העניין הזוהר ישיש עשה עיריש לנני״ס. סי  נ

 מחמציח ניזונים עליהס והסמוניס לארן חון כל איך
 הרקיעים כל של שנאעצע ואמר ישראל און של הששע

 והוא נגילון שנקרא אחד שחח יש לצין ל־ ח של
 שארן כמו ישראל אלן על עמש היקיטין כל באמצע
כ ישראל  יש השח אותה ושחש לאדן חוצה נאנוצפ נ'

 ישראל לאדן כלס השייכים אחרים פשחיס שנעים עוד
 לאדן מוצה על הממונים מעלה של שרים ושנעיש
 מהשנעי׳ הששע שמציח לקבל רצפים וממשיניס עומדים
ע שהם סשחים קי  כי לפרש או.נוכל ישראל ארן של ני
 שלא סשחיס שנעים אלו נצד עומדים שרים שנעים
כ עומדים והם נשוכם וזי וחיצוני קליפה שום יכניס  נ'
 אלפים שני ישראל שנארן הדקיע של מהפשחיס רחוק
 פשח׳א והה״וא שם. לגשש רשוש להם שאין אסוח
ד לעי״לא סלי׳ק  עיל׳אה כור׳ס״א לנ׳ו מפ׳א ד׳ ע׳

ד דרקי׳ע סישרין לכ׳ל פש׳חא ומההו״א א ע׳ ע  סי׳
 דרקי׳עא סיומ״א אי״הו דש׳שן עג*וון דא״קר׳ לפח״חא
 הנק״רא פחיח ואו׳חה דישרא״ל דארע׳א דשחו׳מא

 שמגיע עד ועילה לפעלה למעלה עד השוח נבי״לון,היא
 שנע בשע ומקנל שמו ונרוך נ״ה העליון הכנוד לנשא
 שברקיע הצדדים לכל הששש טיפנ ומשששש מהקנ״ה רצון

 רקיע שנאוחס פשח־ס כשנשים ולכל ישראל שנאיי
 הששח שער עד והסוג והקדוש העהור הששע ומשששש
 של הרקיש וסוף וס וס קצה הוא ששס מגדון שנקרא

ן וכ׳ל ישראל. ארן נגול ו /  ג״ו דרשי״מין סשחי״ן אי
 נכוירש״א רשי״מין כלה״ו ננילין דא״קרי שה״חא ההו״א

 שלייש ד׳לא צדק שערי לו״ן קרי׳נן וכל״הו קדי״שא
ה עליי״הו אח׳רא קנ׳  נההו״א דיש׳ראל לאר״עא שק׳יד ו

 דאצשריך כנז׳ה נשקי״דו לפש״סא משי״״חא לקי״עא
 ששח רשומים שהם החחיס שנעים אלו כל סייוש
א וחקוקים רשומים כלס שלו נרקיע גנילון ששח כ:  נ

ה כקידש  שהם צדק שערי נקראים וכלן כנוד נכסא נ׳
ה ששים מלכוש של שעריה  שלש שלא צדק הנקרא ג׳
ח שוה עליהס ם רק נ ה נעצמו הקני ׳  והקניה נ
 שסח9 רקיע נאוחה ישראל ארן ומנהיג ודורש משגיח
 ישראל לאדן שיצפדך מה נכל ומשליח דורש לששח

איינון גשלי׳ן 'סקיידא דההו׳א ומשמצי׳שא צרכיו בכל
שבעי'

הטעמים אנרת
 על באשת המורה •כנה ישראל ובשם

 הפמוה יקויים ואז ליעקב אמת וזתן ישראל
 בארץ■ אהד נוי וישראל וגו״ ההוא ביוב

 יית מהשם מבקשי׳ ישראל השני 'הדמיון‘
 הנחלאה הנהלאה הנאלה לפשוט

 ימינו כי הנלות עכור בעסק הצולעה
 הטעם והתעוירות שבים לקבל פשיטה

 לכנסת רטז מהופך דונמת שהיא יוכיח
 ממעלה טהופבי' כעייה שהם ישיאל

 בנמטיי' זק*ןפ נדו״ל זקיף קטץ לםטה.זק'ןש
 ושפלה כפופה בסופת שהיא שכינה
 יכול שאינו קטן כמו ונחשבת כנרות
 שכינה נהיל זקיןש ראש־ את לזקיח

 מצטער׳ הא׳ם בגלות שהבת כיון עידאה
 קטן חזוק צריכין ושתיהן הבית בשביל
 ישראל על השני והדמיון הוא שם ונדול
 התחתונה כשפל השפלות בתכלית שהם

 נרול נזקף נהיה הישוע׳ בזמן אמנם
 זוקף נופלים םוסך עיר זקופה בק־ם'

 ככור יהיה נדול מכריז והכתיב כפיפים
 נחסו וע״ד הראשון מן האחרון הבי׳
 והנחמה בנפליים לקינו כי עטי נהמו

 טיבה ומרה כפלים כפלי בכפל תהיה
 מר׳כא . פורענות מדת על יתירה
 הגלות מאירך השכינה לוסר חצה טפחה

 כף אל כף המטפהת אשה בדטיון היא
 עם בנמטרי׳י׳ טארך ■אותיות מדכא
 שהיא העשירית היא טר׳כא ר׳ל הטלה
 ר׳ל ההו״יה בנמטרי׳ טפח׳ה בנלות

 לבעלה באשה למעלה מבטת השכינה
 עליון בחשד לאשתו סיונות מניע והבעל
 שטי׳ם טפחה וימיני שנאמר בימין שהוא

 שהוא בטפחה משפיע אהיה בגימטריא
 שהיא וטרכא השפע בא וטשם ההויה

 ישראל השני והדטיון המלח עם העשירית
 קובלים ומתלוננים וםתאוננים ציעקיש
 עוללי טלשון טפיחא טר״כא בנלית

 סו״גח .ורביתי טפחתי אשרי טפחים■
 העשירי׳ חיא השכינה לומר רצה אתנחת'

 י׳ בגמטרי׳ מיו ר׳ל ניח ם״ו לשון וזהו
 מנוח למציא מבקשת חיא נ״ח ומיק

 ובשיהיה טהנלות ושקטה גהה במרגיע
 למעלה רוח נחת אתנחתא יהיה אז זה

 פירור שיש בטי בעו״ה ועתה ולמט׳
 כך העמים בין ומפורד מפוזר למטה

 השכינה כי למעלה פירוד יש כביכיל
 ולא ביהוד להיות כלתה ונמ נכספד.
 הגח־ לשון שניהם אתנחתא מונח בפרור
 לנשפע יאחד למשפיע אחד וחנייה

 ר־ל השני הדמיון גדול. זקף קטן זקף ע״ד
 ומתאיים ונאנחים סתאנחים ישראל
 הקדושה באיין בנתת לנוח תאוה

 במנוחה ה־אשון לאיתנה ותשוב
 האתנחתא שיבא■ מקוש בכל בי במקומה

 ומחובר דבוק ואינו עצמו כפני עומד הוא
 .ומפירד מיפיש אם כי אחריו של לתיבה

 ונחת בשיבה וינוחו ישובו ישראל כך
 לא וכשמתתם אתם זר ואין במקומם
 לומר דרצה פז׳ר .צר ולא זר יתערב

 בנמ״ט מההויה פיזור מבקשת השבינה
 ושניהם ה׳ טוב והסימן בטיק פזיד

 פזר של הטעם והתעוררות אחד נסטריא
 השפע לקבל בזה. למעלה קבול בית הוא

 המישתיקקת כאש־ למטה‘ ממעלה
 הימני והרשיון .למזונית וממתנת לבעלה
 המפיזר מהנלות להנאל מבקשים ישראל

 נדוילת ת״לישא . העמים כין יתמפירד
 יהיה הנאולה בזמן ר״ל קטנה ותילישא
 והדביקו׳ והחבור והתתנודדות האחדות

 לומר רוצה נדולה תלישא שלם ביהוד
 תלישא הנני׳ אם שהיא עילאה אם

קטנה

שפע
׳ הש־גרים גששי פרדס אן קציני נ  ט שפר נ:
ץ ;וסס״וד קצים דרך לשלמידו אדם ישנה לעולם  ה

 ה*ס שהיא השכינה טל שרמזה היה ריל אילקיך ליה
 נ' בסוד ניצה שהיא הנ׳ אל שנטש שנשם אשרוצ׳
ה יש שש שש אליה רינשש שערים  בסיד ששריה נ׳ סוד נ
 שפירשנר והפרש הכלל נסיד פ־צעלס נזקנל שהגלו׳

ה היא והג' הג' היא בעצהה היה כי הין יזהו  הי
 הכלל היא שהסלכיש נהיר אחד יחנור קשור הכל כי

 הין עוד :נשפע הקודם נשער כדשירשצו והיא.הפרש
ק עפרה ננישש' מ׳  אפר והפשוק ספייוש י׳ על לרמז ג

 אצקיך ה' הה ספיריח העשר ר״ל אלקיך לה׳ הן
 מצד הוא והמשפד גמיר אחדוש הם י׳ ש־ם ואעיש

 ושח סלילה מקף שהעילה ועלול עילה בסיד אצילוש'
 מקיף העילה שפח עד נפילתו העלול וכח נעצול העילה

 הקודם נפער זה ן עוי סוד שפירשנו כמו סלולה כח
 שאער נמה מרמו העניין זה ועל משם ׳עוין ׳״ז שדק

ה שוכניהיז׳ה ורניציס מונ׳חים העשירה כ׳  כי שירוש נז׳
 סש־יוש של מדדיגיש י' כל וכן בעילת■ מינח הוא העלול

 נעגילים כמצי״י נשיכה ומוגש טעילש׳ עוקשש כלאחש
 ש;י שיק אחד היא ופשר ששר הוא אשד נשער

 ויסיר ומלכיש מילחה מיסוד מוקף מלכוש משל דרך
 מנצח מיקפיס יהוד ויסוד ומלכיש מהוד ישדיסוקפים

 ככשר מונחים שכלם כשר ער זה אש זה מקיפיס הם ופן
ה נאים מיצחים כלס מס וכתר ך נ׳ ניי  באוען ששו ו
 מוקשיסז־ כשוש עשי' שהם והנם הישיש הוא שיס'
 העניין שיד כשנואר גמור אחרוש הוא עכיו זה נשוך

 והנקודה ואזיל שמפיש יזה הצ׳ז סדק הניז נשער
ע׳ שעל השעם ריל הרני״ע׳ פעיל ני  כרסות הוא הי

 כי כשר שהוא הראשיצה הש׳׳בה ע׳ל מרמז נקייה
 נקרא וכשר ססנוש כל ם;ש נקרא הוא ברוך איש
 שהוא ומצד לנאצלים ראשיצה סנה שהוא ׳שינה ר סכה'
 ספני כלם אש נכחו ומקיף לגאצלים ראשונה סנה

 שהוא שאמר וזזו שששיו שהה נכלם מפסיע הוא ק
 על למעלה היא הנקודה ולכך בשחשונייס משפיע

 ישאיר מינ״ח שינש ק הנ׳ השינה׳;וכששש׳חלק
 כשר כי ושירוש חכמה הוא מיח ר׳ל שי׳ח אושייוש

 הוא ידם ועל וניצה חכמה עיי נששמוניס סשפי'
 נששע הקוד׳ נשער שפירשנו פמי נשחפונים מהצלה
 וזהו ניצה חכמה כחר שהם ׳אהייה אפר אהייה בשוד

 נ' שיל מר׳מז «יצח שנחינש הנ׳ ר׳ל יאזיל שמפר:
 מקנל שערים צ׳ הכולל הנין שער שירוש בי״צה שעריי
 שהיא ריל העוח על המרמזת הנקודה שהיא מכשר

 יושר מיד שהיא חכמה שן למעלה מוח מן למעלה
 השעס רניעי מונח תירוש וזהו חכמה מן ונעלם פנימי
 סויש כזה מונס סשינח למשה שהוא נ' כמי שהוא
 נינה שערי נ׳ שהוא מונח שנסינש הג' על מרמז
 הוא מונח סן הנשאר מוס שהיא מחכמה למעה היא

 אויזז מקיף וחפשה עילחה וחכמה מחכמה למשה
ע' כזה רביעי שעל והשעה ״  למעל- נקודה שהיא רנ

ה עוד יש כי להוריש החינה על  חכמה מן למעלה סנ
 אצא סחצלה ואינו נעלה שכשל ילהיוש כשי וה״נו

 על שמורה הנקוד־ נאה כן ספני הנעלם דעש עיי
ע חינש על כפר ני  כי להורות סונש תיבש על ולא י
 מפרע ולזה להם מתגלה ואינו ננעלה נהם משתי׳ הוא

 כ׳ל יוע׳ין נש״שי הי׳א העליונ׳׳ה השינה כיך ואזיל
 סשינש נעלם רניע על שזיא הנקידה כמו פירוש חי׳

 אמר לוה ונינה משכשה נעלם כשד כן כמו מונש
ע״ע בינה וגה ש״ם נקרא חכמה כי ח"' כיל

 ומשגצה משניה' נעלם הכשר מחכמה הח״ס שמקנלח
 הקידה נשער שפירשנו הנעלה דעח נהוד ידם על

 הודעה לשון שירוש חדשיוני ס״י צ״ל שאמר יזהו
 רוצים אשם אם איסד הכשר וריל שאלז לשין ולא

־ איז׳ כ׳ להשיג : ר איזה במששנשכ' לדמית ד  דג
 טי הנקרא' נינה דהיינו מיי אל אלא אושי שדמו לא

ה שערי נ' נהוד  1ז< ווולס ל'x^ אני בבינז כ׳ נינ
 הודע' לשין לי תעריכו דמית ומיה גלוי שיה לי ן א

 לא דמיש כאיזה איח׳ לערוך רוצי׳ אשם אס סי׳
מס אלא אוחי לערוך סוכלו  הנקרא' חכמה דהיינו נ

כ בסוד מיה  וא״ו היא יויד כזה ידור שעולה מיה ח'
 שרצוסין n שני נשער ענ״ני סוד נדשירשנו היא
אנל משנלה אני וניג׳ סכמה שניה׳ ע״י כ׳ נ׳ שיק

בשרו



א פרק השכינה גלות סוד ז׳ שער
שפע

ן פו  נ•;' נהחנלות גלוי שום לי אין מומי5ם ב
י כינוי נ מי  כגוי אמי ונוזכסם מדמיוני שהוא נטדו ה
י נ ד סתי נננוי אמרי' נשם מ  ל׳ו מעריכו באמיו מנ

0/ ה כ׳ סנ מי הוא ננינ  שממגלה ממס סמגלה יו
סוי ה המו׳לה המכס׳ נ  מנק׳שמ שהשכי׳נ׳ מז׳

מ עליה להעייר ו'  וויהו לגואלה ני״יון ישיע סט״רוס י
שי׳אל גו״אל א ׳ סיי מ ק י' נג מי  כשישייאל ייל נ

 שירוש מיהן נגאילת כני׳כול השכ׳״נס איו ננא׳לין
w משכינ' של גלוחס כ׳ למעלה כה^דמנו נמה יוכן 

 ממונים שהם אוסוס לשרי להכפיס שהונרסה למס
 ולא נגלומ ידם מסח הולכי' שישראל לאין מוצס על

ה לוון סוכל  שרי שכס אשיערוספוס ידי טל אס כ׳ נני
 סיר, כדשירשנו הישר השסע לעקם ונריכס אוסוח
ק ראשון עי  לשרי להששיע כדי כשער מזה שני ו
 לזון,כני!: חוכל שלא גלומה וזהו ישראל נעכור אומוה

 צאי׳ מון לנימה מון והנניס אסושרוססים ע״׳ ס6 כי
ן יהיו שאז ננאלין כשישראל אנל אנ  היא ולס ישראל נ

ם וחכגירז אוהם ומסרנס מזון נעלמה ה ז כי נ  אי
 שר לשוס ואין נעלמה השכינה ממח היא ישראל

ן שס לנשח מילוני רשוח וקליפה או , ן י ענ  יי׳ אשר נ
כ׳^ ננאצח השנינה ממילא וגו׳ אומה דורש אלקיך

נ׳ נעלמה נניה סנקח שהאם קישר נדרך הולך השכע
 לטקס מלשון ולא נעלמה ישראל נארן משסע׳ היא

א כאס ואז אוסוה לשרי לימן הששע הי  השכינה נ
פרק נסוף נדסיישנו שממס ככני׳ שאס ישראל פס
עו״ן השפר מזה שני כליל אמין ועמיה . מכס ׳

ס וכויא ניידך כלילא כאי׳ מ ונקי! נד״ול  ז׳
שונה ו והממיחונה נתיר דה׳׳״נו נהואי נ ״׳ ה  מלכ׳ויז י

א  זו ולא If נ״לא זי׳ה נמציא ולא מעולם ׳כרידו נ׳
 ננלוח שהשכינה למעלה לך שאמרח׳ הנס שי׳ זה נליא

 כי מ׳ו ק לא מכתר מ׳ו גשרדח שהיא ממשונ לא
 ממלא לא וכן עמו מלנומ יחוד נלא כמי ממלא לא

חי ימוד נלא מלכות ימוד  שנמ׳לא מקוים נכיל עמה נ
 סדונק שהראשון כמו שירוש אמריון ומילא לאשיון
 דנר לשוס ראשון מסשי ל״רס חוכל לא ני נאמרון

רן לא אס ע י נ נ ד  אחרון אין אס כ׳ לו אחרון שהוא ה
 מח״סד הראשון שנססעי נמלא ראשון לומר ימנן לא

 ג״כ נודע ראשון מכסי שעדע מרף כי כאחרון ע«ו
ד ולא עמו למלא ואחרון אחרון עי  רן נמו טמלו נ

ר המניין הוא ח  מזה זה נסרדיס לא כ׳ ומלכוח ננ
ם ואין נזה זה סיומדיס הן לעולם כ׳ לעולם ה  גלוח נ

עו ח״ו  והדר הוד נשממתן הן לפולה כי עצמן ן נ
 השסע הוא הגלוח פנ״ן אן נעקומן וחיוה כילה

רן להנסיע שהולרן ד  שהם אומות ולשרי עקלקלוח נ
 סמיכהם ואזיל ומפרש נדשירשנו כאשופווססיס

ה זה ואחדוקס ן נז ו ׳ י  מנכ״ור לוי׳ כיהן אחיה נ
ס וכ׳ין והמפ״שר י נ׳  נמיק אה״יה נני׳ בריון שירוש י

חי שהוא  מטילא העשירי׳ והיא י׳ נ•'3 אמה עליון כ
 העשירי' היא מלכות למסה מלמעלה שירוש לממא
ן כסוד לזה זה סמוכי׳ שהם! גמלא ו י  הנם אחה כ
ס שהם קי סו  נסור היחוד נסור הס כי מררינית י' י

אי והשר׳ והאילן השולש  נשסע הקוד' נשער כמנו
 כמו סשפוע כחי שירוש סוששעת האת סששיע דיס

ן מלח עליו שתויה ס  כל ומקור ראש נוסייקון נ
ת כו  ממנו שמושסעי' סנרכות לכל המקור שהות ני
רן נעצם הוא כן ומשני ד  השור' כח שהוא המקור נ
 מקור שהוא מלד הנה השורש מן נעלם יוחל שהוא
 מלכות ר׳ל מושפעת וזאח משפיע הוא נעצם והוא

 אין כ׳ לנוכח שהוא גלוי על שפורה אתם שנקרא
 ופלד ומיניו שניי נוכח שהוא לפי אלא אחה אומר׳׳

 שהיו הסר׳, נסור מכתר פקנלת היא סגלו׳ בסוד שהיא
 שפירשנו כמו נעלם שהוא השורש טכת סקנל נלו׳

הסי׳ האילן נמשל הקורס נשער נשפע  והשורש ו
 וזהו נזש זה ומיוחדים םמוכי׳ שסם למלא והעגפיס

 משטעח וזאס מססיע זס אמס בריון נאמרו שרלה
סו' והוא  והסר׳ והפלס׳׳ והאילן והנזע השורש ששל נ

מס׳ כהן הקודם נשער שפירשנו  שהוא אהייה נני
ר חי דהיינו בנכו י ראשונה ססירס כ כו הנ  ש״ן ו

ס׳ לוי לכהן מ  b שה חלמח דהיינו עשירת שהא י׳ ננ
 שהוא שהכחל נמלא ללוי שיץ והמעשר עשירית ששילה
 הלו׳ שהיא וסלכיא הראשון והוא והוא],סנהן שנטר

והעשירית י

הטעבים אגרת
 השכינה היא תתאח אם היא קטנה

 והנעתק הנתלש הדבר הוא תיישא
 אינם למעלה ההייות כך ומוסר מסל,וטו

 ת״לישא להם המיוחד ובםקוטם בטעלת׳
 הכאה ההשפעה ריל אהייה בנכטריא

 וחלושה חלושה היא הישר קו דרך
 דרך יורד והשפע הגלות בזמן ונעדר
 עקלתון דדך נשכרין בבורו' עקומה

 לכן לענולה חוץ סביב וסעקל עקלקלות
 ונבורחם ככדם בתקפם דם האומות

 ישועה בזמן אמנם קם זה נופל וכשזה
 תקרי אל בידך לאחדים וחיו יקויים
 באטצע הנקודה והיא ביודיך אלא בידיך

 דם ישראל ריל השיני והדמיון העגולה
 פרם מלכית ממשלת חחת גדול' בתלישא
 גם תשתרר המושלת השולצןת הרשעה
 קטנה תלישא גדולה בש־ררה השחרר

 ויאש להרים דחנשאות כך לה שאין דיל
 את ותולשין ומשילין שולטין בי ו אפילו

 עליהם כוננים ע״עז והאוטו' חיו ישראל.
 ועבורי' ועקווים תלושים שהם לומר

 מרוטים הגלות עמר בעמק עצורים
 על סבב' ורחל הננזזת כרחל וננזזים
 השכיג' לומר רוצה ואז׳ילא קדיסא בניה,

 רדבא טעונה קדם אלקי אל מבטת
 דפרוטה אזל הלדם מלשון אזלא י׳ כנכטי׳

 אזל נפכק בגלות בע״וה העיפע כן אזלא
ק והלך הלך ד חנ  כגכט׳ אז״לא ענ

ל אהי׳ה  י' בנכטריא שהוא קדמא ד
 ■אל לפעלה מבטת אלינו הקדומה

 לשון אזל׳ אהיה בנכטריא אזלא
 רחמים מבקשת קדיפא דיל הליכה
 כלי אל חיים מים שפע כה שילך מאזלא

 והדמיון הבריא׳. בתחילת שיהיה כסו
 כגלות תנר וקוראין צועקים ישראל השני

 שהראשונה עד בלום׳ ואזלא קדטא
ת השנייה פקודה קדומה  לבא ממדו
ל נר׳ש אזילא  כגלות מתחננת השכינה ד
 אהי״ה בנכטריא לאזלא מעלה כלפי

 האדמה פני מעל האומות נרש ואומרת
 ואז י מלפניך למעלה האופו׳ שרי וגרש
 על אפקוד שנאמר למטה משררוחם יפלו

 האדמה מלכי ועל במרום מרום צבא
 חרבי בשמי׳ ורוחה ונאמר עיש באדמה

 שהם מעלה כשרי נקמה יעש' השי׳ת ר״ל
 על חרד ואל כתיב כך ואחר בשמים

 הדמיון . מדון ויצא לץ נרש דרך
 ואומרים כנלות מתאוננים ישירא״ל השני

 שנלך זה יהיה מתי ועד תניון אנא עד
 לגלות מגלות לגרוש טנרוש נרש באזלא

 ונחיה יקימנו השלישי כיום יקוי״ם ואיבתי
 :השלישי הנלו׳ זה על נדרש שהוא לפניו

 בגלות מתאוננת השכינה ר׳יל גרשיים
ש ועל גרושיה על ניושין שני על  נח

 תעשה ומה אוסרת היא וכך ישראל
 דרך על בגוים המחולל הגדול לשפך

 ישראל השני הדמיון מנואץ שפי היום כל
 משני מנורשין בנלו' שהם מתאוננים

 נעים מקדושתם ונדחין מקדשים בתי
 נוי אל מנוי ויתהלכו הזדים תת ח ונדים

 השכינה לופר רצה תביר דרנא : ונו׳
 ההשפעה השתלשלות בנלוח זוכרת
 שבור והוא תביר דרנא כדמיון שהו׳

 נובעי׳ אינם חיים המים כי בע׳יוה ונהרס
 בנפטר׳ דרגא פקולקל והמעיין כבראשונה

 כהווייתן אינם הידועים העישר׳ כלומר י׳
 סנונים הצנורות מ כבתחילה ובתקונן

 המים יכילו רא אשר נשכרים בורות בשם
ל ישראל על השני הדמיון  בנפטר׳ דרנא ד
 שלהם והמעל׳ המדרינהי כי ישראל
מיחלי׳ מהכיס ומקוי׳ בנלו׳ והרוסה שבירה

טל
כניו ממינן שנעיין הו וי ס׳  פירוש צמלינין ממניין ל
ר ושוחר ומחמצי׳  סדיישח שנשסע שסע צות׳ של סיו
 שרים שנעים לוקחים חמליח ומס6מ נעלמו סקינה

 שחח' צחרים למטול׳' וגוחלים ונחם ומזונם סינגחס
 נטולה שיששיעו לארן מוצה טל שהם וליקיעיס ידם

ן לנו וסוא המאמר שירוש נשלם והנס לאון ו  ומנא ד
 סוד ענין להשכיל לכנין שכלינו עילי להאיר ושחיח'

 מחיקונים. אחד מאמר עוד אליו נלרוף השכינה גלוח
ד לא ולמען כנ  לי, נייחד השיק אריכות המפ״ן על ׳
ק  לנו יאיר המאסרים עני וממון עלמו גפני פי
 ונזה השכינה גלוח סוד שהיא מבוקשינו לדעח נדול אוי

: מסרק נשלם
 שנחא דישיאל'נשרין נזימגא נתיקוניס שני פרה

 לא נהון אחסר ורחימו נדחילו ושמור נזכור
 חשלח שלח נהון כתיב לאו ואם הגנים מל אם חקח
 לקנ״ה מ״סדין דיעראל ונזימנא חיוכין תיין ונוס'

 האם חיןר לא נהון אתמר דיצש ונחסילין דיד נחסילין
ס על  דמ״מדין נזיסנא כאם אח חשלח שלח צאו ואס נני

מן נרכאן ז׳ נקידושין נזיווניהון א  דלהון ׳חודא ד
 כנניס על אם תקח לא בהון אחמר וגנלכתא נקדושא

 נרעו ננלוחא ישראל ואינון חשלח שלח לאו ואס
 מקינה' דאתחרנח לשכינחא נלוחא גרים ודא אחרא
י ידושליס דאיכו ה׳  פרין אמכם שלחה ונסשעיכס ה
ה ואנתימא שני מניח חד ראשון מנית חד שלוחין  דקני

 מן נודדת כצשור קרא אדר דא ננין ממכון שרי לאו
 ננלותא לון לנעיא ננין ממקומו נודד איש כן קנה

 לאחר וכנוד׳ שסי הוא ה' אני הה״ד נוכראה מרשו
 לכסיליס ותהלת׳ סמאל b̂ אחל אל דא לאחר אמן לא

 לעניינינו, המלשין עכ׳ל אומין שנעין דטל ממנן אילין
 זה לשני נזוכר שנדרש מה נקצלס לן אערש וכנה

 למעלה והנה שהנאת׳ המאסר ן3יו שמתוכו כדי המאמר
י דורש הסאמר מזה שנ׳ ה י  לשור קן יקרא כ׳ נפסוק ט׳

 הבלים על או האשרוחיס על רונצח והאס ונושר לשנין
 השכינה על מרמז לסור קן כ׳ שה ודרש וגומר

 הנצים על מקנן שהלסור כמו ישראל אלן על המקננח
 לרכיהס בכל לשמים עליהם להשגיח כאסלזמיס ועל

 כן כמו להם שנלשין מה וכל ומזונם נסרנסחם
ן ישראל סל מקננת השכינה או  עליהם להשני׳ ישראל נ
 להם המלשין לרכיהס נכל ולסרנסם ולזונם לשמים

ז שייה השכינה כי שם ודיש אי  בשביל ישראל י
ז שלסור כמו כי אפיומים שנקראו חכמים חלמיד׳ נ ו  י
 חלמידי על שורה השכינה כן כסו אפרוחיו על ושולה

ז שורה השטנה וכן חכסים אי  חינוקות נשניל ישראל נ
 ויושב רונן שהלישול כסי כ• נצים הלקראים רנן ניח של
 השכינה כן כמי אסרוחיס מכן להוליד כדי הנצים על

 רנן נית של חינור,ות נשניל ישראל נארן שורה
או האסלוחיס של דונלת והאם שאסר וזהו  ו

ז שולה השכינה לומר רוצה הנצים מל אי  נ
 חינוקות ושל חכמים החלמיד׳ על ישראל

 של השרים הס הנניס כ׳ עוד ומערש רכן ניח של
 הקדושה הקנלה הלומדים חכמים הסלמיד׳ סם קנלה

 על אם חקח לא לאמר מהןועליהם זזה לא לעולם שהשרג'
 זזה לא השכינה שירו' לעוצם מינייהו זזה לא דאימא נניס
 ובאוחו לעניין מעניין נמחק כן ואחר לעולם מהן
 שכינה וגלוח ישראל נלוח שגורמי' המסאים לשיש מניין
 מלית שיטי נכסה שם ומאריך ישראל מארן ממהן

 להאריך שלא כדי כלם להניא שלא קליני יאנתני
 אתל ועתה .לטל״נינו נמקלח לני די ני נענ״גינו

 נזימנא עליע הפונה ה׳ ניד לפרש נתסיל זה שמדע
 נדחי״לו וש״מור נז׳׳כור שנת״א נש׳יין דיש׳ראל
ה׳ן את׳סר ירחי׳סו ם חקיח לא נ אי ם פ׳ל ה  הננ׳י

ה׳ון כת׳ינ לא״ו יא׳ם  חלין וגומר תש׳לח שליח נ
 נזכיר השנת שומרים שישראל נשפה שילוש חרוכין.
 השנח יום אח זכור שנאסר כסו נזכיר ר׳ל ולשמור
 סוד שהוא עשה נסצוח השנס שיקדש דהיינו לקדשו
 לחסדי הנושה הזכר נסוד עמנו שנאלצו תפארת הזכר

 כמו נשמור ור׳ל לשנח הש״גיס ספשייס המלוח ויקיים
 מציות שהם לקדשו השנת 01׳ את שפוי שנאער

 פן השמל שנאמר מקום כל נאז׳ל מעשה לא
 נשנת נשמר שימיה ור׳ל חפשה לא אצא אינו ואל

ד מלכות ק שנאללו חמשה לא פלוש על מלסנור ס,  נ
הנקנה



ב פרק ^טכינה גלות סוד ז שער
טל

ה שג לדין הנישה הנקינה י ו נ  לא המצזח \יק״ס נ
ד' תפשה שיי סי נדסילו לשני! ה חי  וקיימי פיייש יו

ה רצין קנ׳  האהבה ייחיך כ׳ ובאהבה ביראה ה
ה את שאוהגיה ק שנצשיה פשה מציה יקיימו הקב׳  ב

ה שיראים יראה יסחיך  מציחיו טל מלטניר מהקנ׳
 יראים יהיו העבה לא מצית שהה לטשוחה שלא שצוה

ס יהיו ונוה עליהם לענוד די  ומלבות מהארת מ״י
 לא בהן נאמר או נאמרו אמד נדבור ושמור זרור בסיד
 יועילו אז הן תעשו אם פי' הנניס על האס רקת

 הפהינה שהיא האס בנלית נלקתיס יהיו שלא מעשיך
ם מל גני  למקים בנים שנקראים ישראל מם ו*ל י

 לא ורצית עשה רצית הקיים שלא מיו לאו ואס
 בלח הפסוק אמר ושמור זכור בסוד המרומזים תעשה
ס שאתה הרמז ר״ל ניושין הצי תשלח  נמעשיך מגיו

 מירושל'׳ ר״ו רנורשין יהי ישראל טס שהשכינה הרעיה
 נתי שצי על תשלמ שלח לשין נכסל הרמז הוא וכן

 -ל נעוצותירס מהן צצלשה כביכול שהכהיצה מקלשות
 ממשמעות נשמע׳■: הס הכויצית שצי נאמת כי ישראל

 נתפי׳נין לקגיב צי״ח״דין דיסצ״אל ונזי׳רצא תשלח שלח
 על י,אס מקח צא בהון אתמר דיאש ובתפילין דיר

 קירין כשישראל פירוש תשלח שלח לאו יאם הרצים
ה והיימדים שהע קריאת קג׳  הל המוצחים נתכיל׳[ ה

 אחדות על רל.ז זה שבל ילן שעל ורהילין ראשיהם
 הנצים על אם תקח צא נאמר אז שמים מלכות עול

 אז מ״ו מייחדים יהיו שלא חיו לאו ואס שצי הדסיי
ו הנלות נאמר  ישראל גלית שכייה גלות תשלח שנס ס׳

ח מצות דמק״מין נזימצא וויו מעניין מילה ניי  ו
 לא נהיו אתמר ויחימו בדמילו ופריעה ערלה מיצייהו

 אש פירוש תשלח שלח לאו ואם הנצים על האש חקח
 השם על זו נמצוה שהימז מילה מצית ישראל יקיימו
 ט' ש׳ הה' ו' צ' צ' ה' ל' ע' י' י' מ' בפסוק

אמצע ידי״ד שם חיבות סוף ה' ל' י' מ' חיבות ראשי

הטעםים אברח
 הפסוק לנחסת עליון לחסד

 יתיב . עולם כיסי ובניתיה שמכריז
 ונם נכספת מכקשת השכינה ד׳ל פסיק

 נעוריה כימי בעלה עם ליתכ .כיתה
 פסי״ק . קדמוניות וכשנים קרם כימי

 המעלות הפסק משם כי שכינה בנמטריא
 הדמיון הנפרד. עולם מתהיל ואז העליונות

 שיתיב ננלו' מתפללין ישראל השני
 והפסל, פסיק יהיה ואז לציון שבינתו

 נדחינו לקבץ לנליותינו ותכלית קץ סיח
 במהרה נואלנו לציון ובא לצרותינו ודי

 עינינו יראו ישראל אלקי בשם בימינו
 נזכה ואז נפשנו ותנל לבנו וישמח

 טוף והיא השכינה שהיא פמול, לסוף
 שהוא אהייה בגמטריא פסיוק המעלות

 מחיה ונותן משביע משפיע קוצב פוסק
 פסוק כסות םםיימין אנחנו לכן חי לכל
 הבל ליחד כתחילחן ,מיפן נע־ין עיד

 נ*כ נרמז וזהי •מרמזנו כמו למעלה ממט'
 אחד כנמטריא מקייש מק״ןפ של בקי

 כאהד יכלולים טקיפין באחד העיטרה כי
ה יש בזה שיש מה  וקציץ פרור בלי יז

 הנה זכרנום שלא והציורים נניגים והשאר
 ולפרשן לפותרן למבין נתונה הרשות

 לחכם תן שבלותן יד תשיג אשר ספי
 להתחיל וזבן עת יבא ואז עוד ויחים

 חדש בשיר לשורר לזמר לנגן
: קדוש

ישפע
ס טל לכולוח לזש זה סמונין והטשיריא חוי ם זס י  נז

' כן נם ישראל ׳ י ע מ ג  והחבור הלויה טל להורות י' נ
 להם שיש האמיתי הנמור האחדות ודביר,ות והיןשור
 צשמה רוח צפש בסוד הוא נשכיצה טצין וסוד בשכיצה

 משם מעולם זזה לא הקדושה והנשמה שצאצלקמשהיצה
 נשמה רוח צסש סוד נשער שפרשנו החבל בסוד והוא

 של ברומו שנחה מסכין שהנשמה חמישי הלק ונפרע
 לא נעצם והנשמה בנפש והרוח ברוח משנחת עוצם
 בבריאה דנריאה נשמה היו/ אם אמנם אך למפה תרד

 על תעמוד דאצילית^באצילות נשמה היא ואס תעמוד
הוי הרסת׳ מקומה  הנזכר נשער מבואר ענייניה ו
 והנשמה השנינה זה מעעם הנה . הנזכר בפרק ונפרע

 אם השכינה נקרא זה שמצד עד גמור באחדות הס
 ומזין משנחת היא זה ומסעם ישראל של לנשמות

 שהם מקום בכל צלכיהס בכל ישראל את ומפרנס
 זה ומסעם בניה אח ומזין ומסרגם המחיה כאם

 לאלז חון לביתה חון הסמים בארן בנלית ישראל בהיות
 ענ הסמוצים אימות לשרי להשפיע הוצרכה ישראל

pn ן ער שזכו ידיהם סל בניה שיחזנו כדי לאין 
א׳י תשפיע שלא נלוחה  בעצמם בניה ולפרנס לזון נ

 לבי׳עי מוצ״ח ש׳ל הש"נ׳ הדמ׳יין למעל'. כדפרשנו
 ל׳אש סירים נ״לי רבוצי' סונחיס שהם ישראל על מר׳מז
ס  הסינה עליהם ינלה עד המל בגלות שוכנים בע׳ו

 השולסים קליפות שלי יד מתחת לגואלם ב״ה העליונית
 ישראל לאיז להכניסם סשיניהם ערף ויוציא לארן במון

 הישר נדרך להשפיע שמחה הבנים עם אם יהיו ואז
היא בביתה בניה טל להשגיח הישרים ציגוריה בסוד

 כמרומז המיוחד
 ליל ה' '0 י'
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 סוד הששי נשער כביארנו כמו אותעתיו ר'3 סכירית י' כל המיילל
 נאיקינה אותה ויקיימו ייא פרק המוחצת ובסוד הצרנציס בהוד הקציוח אצילות סדר

 שהרמז ונמיאה באהבה פריעה ויעשו הערלה מכן ויעברו ויחחכו ויסירו
ת דמחפייא סשכא וחתיכות בהעברת  החוח והקליפה החצונוח נחות והשכחת כענל

 פסוק על הזוהר כמאמר ההוא נסבכא שם וכחו משכנו שסקיס ׳צ״ה כמאל של
 בגין לסיכלא אסור הנשה ניד הא• הגשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן טל

 שם שמאריך כמו רביע הרע יצל דרמן דסאייהון מפולחנא נשא לנגי דמנשי
רז הפריעה וגלוי משם יעו״ן וישלח בפרשת  קדושת שמתגלה הר,דורה גלוי טל י
 ומחבערין נכיתין כחיינות כמות■ השם אחדות קדושת ב־־רנלוח כי השם אחדות

ז פלי, הנז׳ נשער מזה קצת ביארנו כאשר העולם מן  פודי יתבאר וכאשר י׳
 מ״ו לאו ואס הבנים על האס תר,ת צא נאמר אז שביארנו נסו זו מצוה כש-קיירו

 דמ׳יחדין נזימ׳נא . מנורשין חיו יהיו ח״ו האם אח תשלח שלח יקיימו שלא
אן וז' נקיירושין נזייוינימן  ובבריהתא בקייושא דל׳הון יחוידא ד׳אינון ניכ״

ח ל״א נהון איתמר קי ח חשל׳ח 'ש;״ח לאו ואס הננ״ים על האיס י  האיס א׳
 נעכעת אשתו שמקדש נרןיושץ והזיווג היחול וטיכיס נשים להם השנישאים פירוש
ח קדושין כי ת שהרמז וישראל משה ' ע ענ י י נ  ברכות ושבע מלכות עצ קדושין
 וברכה קדושה והיינו ספירות ז' עם מלכות שמיימד ספירות ז' על הרומז

 בחכמה הנעלמה מציאותה בשוד ן קדיש עבי.ת קראת
י י ו  וםיה5םר דיו בשער נדפירשנו בחנטה ךהוית .

 קדש נלןלא שמכמה מפני קדושין עבטת נקראת
ק ג"כ שם טלכוח והיה החכמה ספירות היא יג! ה ומלכות חפאלח הרכמה ונפציאות סו פ״ והי נ

 הכלה שהיא שהמלכות
 בסיד משה הלת בסוד
ושם ד׳ ופרק ג' סרק

ה היו שהם עד נעלה להכארת דומה  פבע להה היה זה מצר אשר אחת הפיי
ה הס שהרי אחת שהוא שנעת במינה נאותה מלכות נקרא כן מכני אתת הפיי
ע לשין ע למלכות היה ששם לומר ורוצה עי חכמה של יעבע תפארת של סנ

ע היה שלכלס לדש שנקראת ד סנ  נשער :פירשנו כמו אחת כפירה היו כי אי
 אכמה הייני למעלה במניאוחה כמלכות לן הא במכל נשפע ראשין סרק הקוד'

שעם הנה  הממן תפארת של השבע שם לכלה שיש קדושין שבעת נקראת זה י
 מכינע קדושות נ' שהם ססירוח נ' שהס שם ועל קדש שנקראת מכמה של ושבע
 וזהו קדושיח מג' אחח שנע אמר כאלו נקיבה נלשין שנעת מלכות נקראת אתת

ס לשון קדושין בי  ברכות והשבע נו שמר,דש'ן קדושין שנעת של הרציה סיד וזהו י
 היחוד בסיד מהלן כנוצה ככלה בסוד כשהיא למסה ת מלה׳ טציאיח על סדמזין

ה מצד חתניה טפשיות כליל שהוא בסיד תפארת מחתנה שמקבלת מתנה טס  הנינ
תוי בסוד מקבל מיא שהיי ברכות י.ז' כליל הוא שאז ח הי שאז מנינה פסיו
נצא תשארח גבורה גדילה נינה ספירות ז' שהן ברכות בז' עמה מח״מד הוא
 טעלה של הלה להתייחד נישואין בשעת שמנרכין ברכות שנע סיד וזהו •סור היד

 משונים ראשינוא ג' ני רוח הסס סכל שפע לי. להמשיך ביה מעלה של במחנה
ד מכלן מעושרת שהיא באופן כאחת כו נ כלה והיינו היסוד נ  כלולה כלה ר'

א מכלן כ

ו שמחה. הגנים אס ויקוים בעצמה : רבי״עי סונ״ח עו'
 מקווים מתחננים ננלוד. ישראל ר״ל ביער ונחם אוחיוח

 לי״פר והנ״רסה הנמ״של סהג״לות במהרה בענילא לנוא׳לם לחסידו מיח׳ליס
ר לנו לא בארן בא״רן ננוכ״ים הזיה בנל׳וח אנח׳נו כיך ותמסוכ״שך המסו״נך  כנ׳

דני הנקראים הקליכות שהם המד״נר טלי״נו  רקים בירות שממה חורבן ס
ס תחת ישראל לולא כי מים יכילו לא נשברים פז לתם היה לא יי  מי לט׳

 שנעם צפי כן מפני אשי ושירים ומופר התמצית רק להם אין כי כלל ברכ' שפע
ה נרמה שעוניתינו י״י, מיס יכילו לא נשברים יר,ים נורות הם ע׳ו ל'׳ שהה נ  סקנ

 של הע' מי״ער חזי׳ר יכרסמנה וכתייב ,למעלה הדפרשנו שפע סישב טתה
 מי׳ר אותיות כי הידוע צור על ולרמז להוריה %"ר כזה למעילה חלו״יה יעיר
ש״ה עע״ז על מורה  מרכבה החיצונות כחות של המרכבה אלי,יס גוי ההסיר נ

ר המושיעים כשיעלו הגאולה שהוא הימין ולקן סמאל של ה  ישראל באין יון צ נ
ה למטלה למעלה ישראל יהיו אזי הארצות סכל גניה שהיא מדייג  מע' העגיוצה נ
ע׳ נרס״ז וזה״ו ע״עז אומות  במספר ז' נגמשריא ע' עוד למעלה. הח״לויה נ

 נקראת מלכו״ח פירוש השבי״טית המ״דה שהיא שנ׳ע ב׳ת ע״ל להורות קסן
 שנאמר חסד מן המתחילים הננין ימי משנעת שביעית הספירה שהיא שנע בת

 נצלית עתנו :צת1ש והיא שירוש ישראל נג״לוח שוכ״נת וה״יא יבנה חשד עולם
 מיין דודיך כיונים כי ע״ה המלך שלמה ר״מז זה וע״ל למעלה שפירשנו כמו

״ן ע״ל יע״לו הס ודודי״ם ורע״ים אח״ים נקר״או ישי״אל לימד רוצה  ה״
 שעל הני,ודה ג"כ מרמז זה ועל מעיז אומות ע' שהם שבע״ים נגמכיריא שהוא

 נצלית רניצים שוכנים שהם ע״ש שאף לרמז רביעי כזה צמעלה רביעי של השעם
כ זה ובשביל שאמרנו כמו למעלה יעלו להיף ע' ג״  הנקודה כמו למעלה תלויה היא ה
 בארן שהם פי על אף כי להורות התיבה על למעלה הרביעי על כעם שהיא

 ני הנר,ו״רופ סכ״ל למע״לה שה״וא החוצ״ם כדוגמ׳׳ת ו <־." לם!ף אוביהס
 מכל למפלס כתר הזאת הסשיר־ כמו העניין ופירוש אהי״ה ננמסריא חו׳׳לם

 מרומ״ז העניי״ן וזי׳ה האומות מכל לפעלה לעלות כעתיד ישראל יהי' כך הספירות
צ״נ ׳ מ ה ל ע ורא׳׳שו ארצ״ה '  האומה כי ר״ל השמיסה סג״י

 לנס׳׳וף אכיל ארצ״ה מצ״ב ש״לס והייינו התחתונה כתפל עתה הם הישראצית
ע שמ׳׳ים ע״ד נראישה ונת׳ולם חס׳׳רס ג״י  השמיימה מצ״יע ויא״שו וה״״צו ׳

תינו שימ״ז־ ׳ו וזה  תר״חי מיינה ושמ״ע ישר״אל בנ״י רא״ש א״ת הקדו׳׳שהנש״א תוי
 שניים ושנ״עיס לייאש לכ׳ל המח״נשא מלשו״ן נשיאי׳ות ולשו"! כפשו׳כו קבילה לשו"!

 כן גס נו לדרוש נוכל עכ״ז קפלה לשון הוא נשא של פירושו ני הנה פיר' לתו׳רר.
ת ני.״יוח כיי העולה נשיא!׳.הכלל לשון די ׳שי״אל כנס״  סיגי בכל בגילוח גי,ו״דיס 0עי,ו'

 פיליש הער,"וד א״ל הצ״אן ושיני מחתדשיש אתיים יעברו צרות שאלו עד הצרות נר,ודי
 ידי על השפע ומקנליס נגלות עמהם המקושר' השכינה בלשי מסתהלים ישראל

ה בנמכר' מהחולם השס׳ע יקב״לו בגאולה לנ׳א לסת׳ייד אומות שלי  רוצה אה״י
 לקבל כחל עד הדעת בסוד למעלה תעלה והשכינה עצמה משכינה השבע יקבלו לומר

 הישרים בצינוריה לישראל ובכבודה בעצמה מכתר שהוא הששט ותשפיע מכתר השפע
 חזור, לשון שהיא והחיינו החצימנו מלשון פירוש חלום ויח׳לוה ער,מומ'ח בדיך ולא

 של סירישו וזהו כתר דהיינו תולה של נשפת לישראל השכינה שיתחזר, הפנין ופירוש
 ושררוחסה ומעלתם מגדולתם פודי ■דרדים ולא עולים אלקים ומלאכי חלום ויחלום
י ישראל הס ומלאכי אלקים נקראת מלכות פירוש כו  אצולוח צדקים של שהנשמות נ

I בגל סוד יודו ולא עליונה למדריג' יפלו אל ישו כ׳ ואסר אליןיס הנקראת י,ממלכות
תי״ב ונ



ה גלות סוד ז שער ב פרק שמנ
טל

ח למחן קישוסין גלי.ן הססן נ׳6ש הסוד סמי מכלן מגו ח  לנלה שיסן אנלוגומ1 ו
p כליוי לעמד הססן לחסאלת ספשלת שבי;׳ כהל לקשפה e p ד יקישלשין 3 »  נ

ס ופלד הימלי שהלל) מסה של הנישלהין סלד ני סירשנל הגס פסה יסלדל פ  פנ
 לכלה מסן סלד פל רסז הס כלס לסנללגלה לדלרלנלס נרכלס ז' לשלד ן’הר,לילש

ה  של שם סלד 6שהל נלכה קדלשה ימלד סלד היסלד סלד 6שהל שמל וגללך ב׳
׳ י׳  אהיס לת6הס ידלד מלכלס אדני אהי״ס ידוד אדני שמלת ג׳ שססייסדיס ק׳ נ

מס' נינה ס ימוד ׳נ׳׳ר! ננ לסדידלחל נסליסלסל הללהר עליהס שלפז קדלשס נדכ
לאת כשיק״מל לדיל לננלכמא בקדלשת' דלהלן יסלדא נאסלל ל?צר צח נלשלן

 אשה שנלשא מ׳ל לאל אס אנל הננלם סל האם סקס לא נאנלל אל כהלנן המצלה
 נל״שלתא ננ׳ללתא ׳ש״לאל לאי׳נלן סשל״ס של׳ס נאמל כלכלת לל׳ קדלשין נצא

 יללשילים דאי׳הי מתי״נהא דאתת״לכית לשכי׳נתא גצליסא נלי״ס לד״א אס׳לא
ד לאשלן מניס סד חשלח ש״צס שלל*חין תל׳ין אצלכ״ס של׳מה לנסש׳טיכס הה״ר  ס׳

 ישמעאל אלמלת שלי תמת האלטל' בלשות נפ״לס ננלל׳ ׳שלאל לאל פיללש ש״ני מני״ת
לק נפצמל הק״נה יד תחת ׳שלאל אלן שהיא לדשלתס מלז ע״על ושלם מדי

לארן חלצה מנללשים שישלאל למלד מעצה בל שלים סחת שהלא לאין נסוצה
 יהללכת בע״לה ללשלים’ שהיא שלה מקן סנללשח vהשכיצר שנם הגללס הלא ׳שלאל
 נעינוחיכם ליל אסכם שלמה לבסשעיכס הפסוק שאסר להל ישראל עם ננצנת

 צשסלר עמ;ל ההללכח שלנו האם שהיא השכינה דהיינל אסכם לנחנלשה נשחלסה
 היה לה כאשר האדלך נגלות ס׳ל נאנד שלא צלכינל בכל עלינו להשניח אלחגל

 דה״נל וגיללעין שללחין שני משלח שלח פליהס שהלסל פעמי׳ שני הלנים נעונלחינל
ה לאי׳תיסא שני מנית והשני ראשון סניה אחד סן ש'רי אי״כו לאל לקינ נין ע׳  נ׳
א  ב׳נין סס״קומו נל״דד אייש כ״ן ק״נס מ׳ן גלד״וס נציפלר ק׳רא א״סל ד׳

 לא״סר לככוידי ש׳נל׳ א היל ה' אני הה״ד נליכראה מל׳של נג׳ללחא ל״ון לנ׳פרא
ס שיר ד״א א״מר איל ד״א לא״חר לפסי״ליס ותה״לח׳ אימן ל״א  ומה״צת׳ פל׳

ה תאמר שמא סילוש פיעל אל׳מין שנ״עין דיעל ממ״נן א׳צין לפסייליס  הקני
 <נפנ׳ מ׳ל והרגונו אוהנל סמלצאיס לכל מיל לפגע למקל׳ אומנו לעלנ עמנו אינו

 הצפוד כילל פיללש ססקוסל נודד איש כן קנה סן נודדת כצסול הפסוק אסל לה
סל כן כסל אפלוחיל אמל׳ להולך מהקן נודל הוא שלו האפלוחים כשללקמ,;ן  כני

 שלא אחדיס טלשלס ננללת אותנו לשמור אחרינו והולך ישראל מארן נולד הקנ״ה
 וכנזדי שמי הוא ה׳ אני הפסוק שאמר להו ולאנד ולהרוג להשמיד ו“ח ננו ישלמו
שפי יכסנואל כנוד׳ כסא מתחת שנאצלל כנללי שהם ישראל פילוש אמן לא לאסל  נ

 של שהלא אחל לאל כנולי שהלא אלקות׳ סנלים להס נשמה ללח נפש סוד ד'
 לחהלפי לל אמן לא פיעל סאלמלמ שלי שליס פל ראש הסלמאס כחלת לאש מלם

 אמן לא אמפאל נך אשל ישראל כעניין תהלתל שחן ישראל פירוש לססיצים
 אלמם לנרשח׳ חתמיהס שהם הנם כ׳ עיפל אומלמ על הממלניה שלים לשנעים
ס לה פל עם חחחיהם  עליהס להשגיח שהם מקלם נכל לשסרס פמהם הולך אני ג

 לאסל שדקדק ולשל ח׳ל יאבדו שלא לשמירחס ופרנסמס מלונם נענין צרכיהם נכל
 נהילחס לאח גם לאף ן וכפני ׳שילעאל דהלא גלכראס מרשל ננללחא לון לנפלא
 אמם דקשה אפס נרימי להפר לכלוחס געלתיס ללא מאסמים לא אויניהם באלן

 נלשומ אליניסם נאלן אלחם שנלשח׳ הנס כי שליל אלא ל׳ למה נקרא סנאמל
ל תסשלנ לא אחרי׳ טנו ־ נ  ללהפר תיו לכללחם פני מפל והשלכמיס מאסמיס כי ז
נטלתים ולא נלאספיס לא כי כן לא חיל לגמל׳ כלים שיהיל מ׳ו לשנלעתי נליתי

שהס מקים נשל כי אמם זה טל והראייה ס״ו ואשם כלה שיהיו נאושן לכלוחם
 נשלם וה;ס צרכיסס. ולכל לפלנסתס נמזונס עליהם ולהשגיח לשפרס אני אמם גלו

חי לעחס המאמר פיילש  שנפרק המאמר לסיללש הזם הגלאמר פיללש שהודטנוך א
 נלימם כ׳ השתל׳ כנזאמל שכינה לגלוש לער גודל ולהשפיל להנין גוכל זה שלפני

 נגללח ירדו שישראל מקלס שנכל להילה כי הוא העניין לסוד כניכול ללא׳ צל לו
 צלכיהם לכל לפלנסמס נמזלנם ולהשגיח.טליהס לשמרם כרי עמכם ירדה השכינה

 הוכלמס לאדן ניזוצה אלמות שד מחת מנללשים נעל״ה הילחם ולפנח שפירשנו כמו
י׳ שעל כדי ידם חמת שישראל ההם אומות שלי להשפיע השכינה כניכלל  אלחם י

 לא להם אין כי ציכיהם נפל ישראל ויחפלנסו יתז:ל שם סגללשים שהם האלמות
הם אנל מדינה ללא טיל צא להם שאין לטכש׳כ גמלה ולא כלם ללא שלה

ונדים נעים לעיר מעיר למדינה ממדינס לממלכה מממלכה סמולפליס מגולשים
 (ל לחם עוני לחם לחמם לנקש ן לצליכ לשר משר לאומה מאומה אומות שלי מחת
 האונלה מחת אל ההיא האומה שר מחת אפס לנזיעח כפם ניגיפח למן למים

 גלותה קילס משסעת הימה שהשכינה שמה נאלפן שם שמגלרשים מקלס ההיא
ושלי ישראל לימפלנסל שיתזנו כדי ישראל נשניל ישראל נארן 1 השסע מינינ

אמה אלפים להמתין צלינים והיל לשיל״ס לממלמר מתמצית אוכלים היו האלמות
 ישראל לנאלז ראשון נסרק כמנואר משם השפע תמצית לקנל ישראל מארן לחלק

 על מהשכינה למטה מלמעלה הישר נדרך השכינה שסע צנלרי ס מתפשמ היל
 לסכינסים מקונצים היל ישראל שכל ישראל ארן ומהרקיעעל ישראל שנאלן הרקיע

קנון שם ומחוספים תאנו חמת איש גפנו תחת איש ונחלתם אדמתם על אמד נ
ס עתה אבל צאלז לחוצה שפעה סישב להשפיע לפלפל השנינה הלציכס ללא נעל׳

 מדחי ונדים נעים לאלן חוצה פני כל על ומפורדים מפוזרים נפוצים שישראל
לא קשה פלפול לפלפול מפלפול לחי אל  שרי תחת גדולם לעד מקפנם לאשת' גנ

ל לאלן נחלצה נשפעה לפלפל כניכלל השכינס הלצרל' ההם האומות  מקלם ננ
 לשלי ותו6 צתת לאלן לחלצה הרכים נטינוחינל סשסע מיפנ ולהניא שם שישראל

 לא להם אץ כי ישראל ליתפרנסל יתזנו אומות שלי שע׳׳י נאופן פפיז אימות
ס נעלנלתינל אוכלים ׳שללעאל והנה כרם ללא שדה ללא נתלה  השפע מיפנ הרני

 תמצית אלא התמצית ולא התמצית אוכלים לישראל והכרס והשדה הנחלה להם כי
לאיש איש כל להניא אשם למיטת כסיס ניגיעח הגדול הסולח אחד חפציס

מישראל

שפע
״׳ 6וס;״ בתל״יה יכתי״ב  הראשלמ' שהגאללל׳ להיו׳ כי הענין לפי' לשס׳לו פל׳יו צ״צכ ׳

 לגאולתן היה כן כסל מכלית ונעל גבול נעל סהלא זדם נשל יד• טל היי
 פל!■;■זצ;( יהיה אליה סצסים שאנו זל !אאל)נאולה גלות אסליהן ואין ותכלית גנלל

ה  ננול נל׳ הגאולה יהיה כן כעל תכלית לבלתי גנול נלת׳ שסלא נפצנלל הקנ׳׳
 לנננלוו נעצפל הוא כי לשמרו עליו נצג •״׳ והנס נאסרו שרמז ללהל תכלית לנצי

ת סעש״ה כי אש לחומת להם לאה׳ כעגין לישנלל׳ אותם יגאל הוא נללך  אנ״ו
 סימן הלא יעקנ יצחק אנרהש שהם אנוח מששה כל פירוש לננ״ים סי״מן

ס הנאים לדורות ה חד  הארוך נליותינו על לפז הוא השולס ענין כל כן כסו א
נו ונפרס שלישי גלל׳ שהל' אני קנ פ ס י  וזנות בזני״ות המשול׳׳ש הש״לס שהוא ע׳׳

 מרמז יעקנ ולכל׳ ננל מגלות אותנו גאל ולנלחיצחלן מצרי׳ מגלות אותנו גאל אנרס'
ח המול׳ יכנ' ישראל לנ״שס השלישי לה מגלו' אלתצו שיגאל שלישי׳ גאול' על מ א״  ע׳ל נ

 נניו על לנלרסליש מורי' ענ״״יו כל כי ישראל נשם מכלג' הלא לכך פירוש ישריאל
 לישראל יעקב ב/שמלת לו יש יעקי פירוש ליעקנ תת׳׳ןאנל׳׳ש ישראל נשם שסכלניס

 ישראל ורמל סוף לשין טקנ דהיינו הננין ס:ח שהלא מלכות פל יעקנ של שהרסל
 השכינה שהי׳ מלכות כאלו ננלות נע״לה ועתה ישראל תפאר׳ שנקרא תפארת על

 פד ננלוח הולכים לוזפה ישראל שהם שכנים מאחר כ־ נעלה מתפארת נפרד'
 מזגצלת נניה את להושיע ידה קצרה , כניכיל וכאלו כניכיל כגלות עמנו היא שגס
טל לס פללי לאין  נעלה מתפארת כניכול נפרדה היא כאלו היא א״כ מנעלס כני

 אולת שנקרא תפארת ל״ל ליפקי א:זת חתן אמר לה מפרי לה עולל אין שהלי
ה אש ולהושיע לה להדר יער,כ הנקרא כמלכות תד תת׳ ר׳ל ליעקנ חמן ר  מגלו׳ נ

 מלונה,ומלכת ש;קראת שהשכינה ל״ל המלוכה ליי' כ׳ הגלים כל ויכרו וידעו
ס הפלויק ליק״לים שאמר ללםו לסקישל׳עולך פסך מיוחדת שהיא ״ י  יהיה ההוא נ

׳׳  ׳*׳ ילקוים אינה ננלות עתה כי ר׳ל נארן אמד גלי וישראל אחד לשמו אחד ׳
 שכפכהלוהר כמו צח׳ נקרא׳ אינה נפרדה כאלו נגלות שהשכינה מאחר כי אחד
 כחדאחרין אתחנרן לכד מד איהל לאו ופלג איקרי גופא פלג צלקניה נלא דנר

ת שהי׳ שהשכינה ומאחר מד אקר׳ כדין פלנא  וכאלו בנללסא חפארת של זונא נ
 מיוחד כשהוא אכל כניכול חצי רק אחד נקרא כניכיל תפארת ן א כ”א ממנו נשדדה

ס ויקיים שאמי וזהו אחד נקרא אז שכינתו טס  ■לישראל אחד י״י יהיה ההוא ניי
ה יקוים לאימת׳ ל*צ כארן אחד גלי א כ׳ האומות כל שיכילו ז׳ הי ״׳  כשישראל אחד ׳

ן מקלכציש יהיו אי  שזה גארן סתאחדין כלן שיהיו אחד גיי שאמר וזזו ישראל נ
ד לשמו אחד יי׳ כי משורשזת וראיס לעול' אות יהיה ת מיוחד והשכינה אז כי מונ  ע

 מהסך להגים לצ־יך כאן תשר כ׳ לו נראם השני הדמיון המלך. ניתן נינת מלכותו
א לא המתיר שהינ לזה והראיה פשטא  שני דמיון משרש ושלא כלל השפם זה הני

 שהם צינורי' טל מנקשח שהשכינה הענין לפיריש פשפא מהפך להניה לי נלאה ט״נ
 נסשיפלת הישל נדרך להשפיע לה שםים ננלקיס למעלקמיס סזלשכיס נגלית עתה

תה ך פ״עז לאין חוצה לשרי להשפיע צ;וליה להפוך הוצרכה נני די  עקמומיות נ
 ההפוכים צינלליה על להורות הפוכה כדגללת מהפך של הגיעם מורה לזה אשר

כ וזהו בעונות  להישריס הסשופיס צינוריה שנתהפך שפירושו סשפא מהפך לשון ג'
 אלספש על ישראל שיתזרו פיר' ספמא צינוריה על ומתחננת מתפללת ולכך

 של הפעם זה למפני הישרים ציניריה לעקם תצפרך ולא נפשיפית השפע ותשפיע
ס פשפא כזם פשוס מקל כדמות פשטא  ישראל שמקנלים ורחנלים פשיפית פל פחוי
 מסש״׳ מניקשים ישי״אל סש״ני הדמ״יון אדמתם על כשהם השכינה מעצם נטצם

ה לשש׳וס ח א/  אותם שיגאל הגילוח עכ״ור בע״מק הציולע הנת״גאה הצם״,אם ה;
 הש׳וכה דוגמת שהי״א ׳וכ״יח הש׳עם להתע״וררלת שנ׳יס לקינל פשליסם יסי״ני כ׳י

ה ־־.״ם ש ישראל לכניסת כ״זהרמ״ל ו ט׳  שה״יו תח׳ת למ״פה ממפ״לה מהופ״כים נ
ס המסה נתכלית פחה הם המעלה נחיכלית ע׳ו  כגמפריא גד״ול זק״ף קפ״ן זק״ת נ

 א׳ש לזקוף ינ״ול שא״ינו קט׳ון כמיו ונחשב' נג״לות וששלה כעו׳סס שהיא נה מכ״
 באמצעות צרכיהם נכל ישראל מפרנסת שהשכינה להיות כ׳ העזין ושירוש ראישו

סי וראשונה נעצם מקכלים הם כי השפע על מושלים שהם נמצא ע״עז אומות שרי  סי
 לזקיף יכול שאינו כקט! כול כנ הששע פתמציח אלא אוכלים אינם וישראל הששע

 סי׳ אם כ׳ גדול דגר ולא קבין דגר לא כניכול לננים להששיט תוכל לא כ׳ ראשו את
 לך אין תמציתם אלא אוכלים אינם וישראל הזיסר אכלים והם ע״פז אימות שרי

ת כיון עיצ״אם שכיינה גד״ול זן*ף כניכיל מזה גדול חולשת ם נגילות שהנ׳  הא׳
שי״ל ח מצפערחנ  הענין לסיללש הו״א ש׳ם וגדול קפ״ן סיזוק צרי״נין לשת״יהן הגי

 טל שורה והיא חכמה של שכינתא ש:יא שגגינה נשיד נינם היינו עילאה שכינם
ם ע להשש שהאצילה מ;ל:ם שלמשה השפירות ה  ו׳ קצוות ל׳ שישי שגגינה כסיד נ

 הצנלים שכמלכית קצוות נו' ם המשפיע ושליש פה הנס נסור הנעלמים ספירות
ת ׳ שנקרא הפרי נפיד ־ הם כ׳ נ ת  קצוות הו' כי אם שנקראת נינה של נ

ת נקרא■׳ ואלו נן נקרא׳׳ פכתשארח  סמנה שנשתלשלו בינה של בתה הם כ׳ ג
 לגלוי מנעלם מלונם ונשתלשלו פדצלפין לל שני נשער פשירשנל שרצושין דיו נסור

 דץ נחש־ העילמוח הנהנות תהיה ידה שעל כדי הפרי בשיד לגלוי שנאו עד
ם בשער כדפיישנל ורממיס קד  והשר׳ והענשיס והגזע הפורש כת נמשי. נשפע ה
ת נקראת זה ומפעם  כמו לם1מה: מקנל שהגלו׳ מצל מאמה שנלקכלת מצד נ

תי הכל והאם שהגת ולהיוה והשי׳ סאילן נמשל לעיל שפירשנו  גמור אחדות א
 מה אלא נגלוי אין ני בת פ*׳ מתגלה טםאם במה אלא ביניהפ הנדל לאין

 נשגיל מצטערת האם נגלות כשהנת זם מצד הנה גמור אחדות והכל כגנעלס
 שרי נין גולה והיא הישר נדרך הולך אינו שהששע נגלות כשהגק ר׳ל הנת

א: נס ע״עז אימות  עצם מצעה היא ני השפע שליש היא כי כניכול מצטערת ה
 עילאה שכינה סיייש חחיק ציינין ושתיהן האילן נמשל ששיישנל כסי מל;וח
 מלכות דהיינו חתאה ושכינה המששיעיס הנעלמים המרפיה נסור נינה דהיינו
שיחזרו מישראל לומר רוצה חיזוק צריכץ העתצליס ההנהגה קצוות ו׳ נסיר

נחשונס



ב פרק השכינה גלות סוד ז שער
טל

ף טלי«ית מישראל ה נשיו מי מיוי שי ניד - ם נ  לחמו יניא גגששו לניחו למרף וי
א נמחיר טציו שוחה נכסף מימיו אי וזשו ליון מיס מימיו צטד למש לחמו ׳נו ד  ו
 ס־שי נסדר הולכים צגירות ששמ שאין כנימל לשנינה גדול ולטי גדול גלוח
ך צינוייה להמטקש וצרינז נתחילה ®שהיה כסי ישראל לארן  נחוצה וסהpע בדי
 וחין לארצה ומון לגיחה חון שמה וגסוציס מנוישים שישראל מקום נר; לארן

 שרי שהם האמשרושטיס ש״י נניס ולו,׳[ לפרנס שהוצרכה אלא טיי ולא למקיסה
 השחמה לגשת יוכלו ולא החמציח ליקח לה סמחינים מקולס שהיו ׳שתטאל
 ונדה נמה ססילטלח נונ הס ששטה סרנים נטונואינו וטחה ראשון נפרק כמנואר

 לא דפמצית חמציח שאפילו החמציח ישראל שיקגלו והלוא׳ טט״ז אומוח שרי נין
ק נטצס ממנה ׳קנלו  סתפשפיס שהיו הראשונים וצינוריס האסיסרופשיש טי׳ י
 כל חרנ כל ואין ינשיש ומקולקליס נשנריס הרכים נמינוחינו הש ישראל נארן

 נטו״ה וגלמודה יחידה ׳ושכח השנינה והאש ושממה נמורנן יושג מאין ישראל ארן
א׳ ה אש נלא והנניש טקרש נאשה ה ננ י1נ נ׳ טו׳  אחרים רשות תחח ננלוס נ

 על האם ואחזור ולניחה לארלש הננים וישונו השמיש מן ה' וירא ישקיף טד
 צינוריה לתקן ליושנה העשרה ותחזור ששפה טמיםנ נעלמה ולזינש לפרנהש נניה

ך לי ה מה ויקי״ש ס״ו עקוש נדרך לא למעה מלמעלה הישר נ  מושינ׳ שאמרדע׳
 לומר רוצה אלא יחידה ה־א דמושינ׳ י' דקשה שמחה הכניס אם הניא עקרח

ן ה"׳ נשיושיג אי  סן אצולוח נשמותיהן כי נס״ק י' שעוליה ישראל שהש ישראל נ
אי סהירוח י' מנו  נשיישנישנאין הקודסיש ונשעייש נשמה רוח נשש סוד נשער נ

ה נלא עק־ה כמו עחה שהיא ישראל  הגגיס עש השכינה שהיא אש ואז נני
 כ׳ ושממה וששון ונעא נהשקע ונמלאש אדממה על ישראל יהיו ני שממה
ה תחזור עי ט נדרך שפעה מיענ מלמעלה להשפיע ציניריה נתקין ליושנה ה
ם ולא הישר ן נאמצט למעה מלמעלה נעקי שונה ישראל אי  והשכינה ונמת נ

מיעי. שאטה מפיס: נעצמה ולזונש לפרנסש נניה עש וסשמעשעת מחעננת
ישיגו ושממה וששון שלום רונ טל ויתעדנו ויתענגו כרסיהש מיענ שדומיהס

: אמן נימינו נמהרה

שפע
ח גנורס מושישין מקים של רצונו עושין כשישראל לי כמשונה ד למעלה ונ מ  ו

ג׳' סי סותמים הם יזשונחן נכת כ׳ הוא הענין  להם שאין המקטיי
 ולתבוע להסעין טקסיג כשאין כי ננאליס סם וממילא לין לחניט פה
נארן שכינתו כנשי חמת להניאש אוחם גואל והק״נה ד״ן אן דין

ך נציגוליה להשפיע היאשינש לתנאה לאיתנה ליושנה העערה להחזיר הקיושה  די
חה שישר  קע-ין שמחה הנניש על ואש בניה על לזשניח הקדושה נארצה נגי

ה שלא כדי הוא שש וגדול קמין ליסר האריך פירוש הו׳א פ״ם ונד״ול  חע;
ו י י דנ ת על מצעער' פילאה שכינה שאמר גמה ח״ו נאצילו׳ שניות לחשוב נ  הני

 גדול מלכות דהיינו קען אמר זה משני חיזוק צריכן כח־הן שאמר מה וכן
 שהכינה לק ניניהס הכדל ואין נמיר ואחדות אמד ע:ין הכל היח שש נינה דהיינו
 אמד אילן והכל נסר־ הנעלם כמו סגלה השירש כמו נמלכית הגעלה כמה מגלה

א ש*ם לומר לשונו ציף דנש נמחק שהמתיק וזז  על מילה שש כני' כי הו׳
 הניעו שכנר שסה וינאו וכענין הוא שש נאצנעוחיו שמורה מושג דנר על גליי
 שהיא מלכות דהיינו ז' עולה קען נמששר שם וכן גלוי שהוא מלכות והיינו שס

י והוא מושג שאינו נכחד על טורה הוא וכנוי שניכית נ  לפנינו אינו נ־גלס ד
 דאיהו עילאה טלמא וז״ל ויצא פרשת הזוהר שפירש ונסו נעלמה שהיא נינה והיינו
 שהוא עליון עילם כי אמר שנפירוש היי נאתכסייא מלוי דכל א הו קרי:ן ׳ונלא
 הענין זה ישכל הרי נהעלם הוא טנ״נו ש:; ט׳ש הוא נקיא יובל שנקרא נינה
 רק ניניהם הנלל ואין אמד ענין הכל אמי כאוו הו״א ש׳ס לשינו נצמות נרמז

 הכני זדמיון ו סטלממך. קמנלה שהנעים ננל" הוא ולמעה נהעלש הוא לפעלה
ן אמ״נס המממ׳ונה נשפ״ל הש״פלוח נמכ.י'ש שה״ש ׳שר׳אל ט׳ל ׳ ז ז  הישו״עה נ

ק נה״יה והצא׳׳ולה ה נ עז אומות שאל מכל למעלה זקופ׳ה מ׳  סו׳סך עיד ע׳
ת כנו״ר יה׳יה גד׳ול מכי״יז והכמונ כפוי־פים זוק׳ף נופ״ליס  ס״ן הא״חרון הני׳

 נטהרה שיננה לו מצפים שאנמני שלישי המקדש ניח על נאמר שהוא הרא״שון
ה ״נו לק כ׳ עמי' נמ״פו נונ״מו וע״נ־ כימיני נכפל׳ לקינו כ׳ פירוש נכפ׳ני

ה פ פדה כ■ כפלי' כפלי נכפל הנחמה תהיה כן ועל הגליוח מדת פצ ימירה נ
 היא הגלות מאירך השכינה ריל ־ך פא אומיוח סרכא עשיחא מרכא פורענות

 המ״לה עש י' נצמעריא מרכ*א צערה גודל מחמת כף אל כף הסעעמת אשה כדמיון
ה נגמעריא ;׳עמא השכינה דה״נ׳ ננ״לות ״א שה עשייי׳ח הי״<א מרכ״א ר׳ל  הוי׳
 למעלה מנשית הגלוי נמינוז שהוא השכינה כי »ענין ושייוש נמ״ק ירוד י״ל

 שהוא !ן’עצ נמשל לאשמו מזינונז מגיע והנטל לנעלה כאשה הנעלמה לנמינוחיה
שהסמנעמ שירוש שמים פפחה וימיני שנא' בי«ין ע והנעל לנעלה א  למסדי מני
שפע לקנל בעלה ח״ת כלפי ע ס: השנינה כי שלפנינ■ ננדון הוא כן כמו השש
ת פירוש נימין שהוא עליון נמשד לסלמח פשפיע השארת דהיינו והנעל סמנו ת׳
.יון חסר הנקרא צחכמה הדעת נה,יד עולה  הדעת נסוד מכתר סקנל ונזשש ̂ע

 בסיד משפיע כמר דהיינו אהי׳ש נגרעריא שמיס שמיה שיפחה וימיני שנאסר
 נשער כמנואר נתכסה הדעת סו־ והוא מכמה שהוא עליון חשד ידי על הדטח

ח נ׳ לו יש שתית ׳*ד פרק כקודש ו קיי  נחכמס בנינה הדעת נשול ושיסיש י
 ׳דוד שנק־־א נתקימו תפארת דהיינו הויה שהוא נעפמא משפיע ומשם נכתר

א ומשש חש״ק ננקודת  שהמרכא מלכות שהיא טשיריח שהיא למרכא השפע נ
 קיגליס וסחאונניש וסתלונניש צועקים ישראל השלי והרעיון המלה. טש י' טולה

כא ולשון ורנית׳ עעמת׳ אשר סעמיש עוללי מלשון סעמה מיכא בגלות  הוא מי
כא מלשין השכינה ר׳ל אתנחת׳א מונ׳ח הם מלכים נני ישראל כל כ׳ ריכא וכר יי

 1למצו< פ-נקשת היא צ׳ח נמ״ק י׳ ננסעריא מו מונח לשון וזהו העשירית היא
n נחת אתנחתא יהיה אז זה וכשיהיה מהגצוס ושקשה נחה ומרגוע מנוח n 

 ישראלי' אומה ומפורר מעוז.־ למעה פירוד שיש כסי נעו״ה ועתה ולמעה למעלה
 השכינה כ׳ למעלה ופיזור פירור יש כניכיל כן כמו עע״ז אומות שנעים נץ

עז אימות שרי פל נין וסתפרד מתפזר  נלס שפיג׳ גלו שישראל מקים נפל כי ע׳
 סעוקסים שהצינורות גפצא צרשהם נכל ולשרגפש לזוגס עליהם להשגיח .פסהש

 נצותס וזהי שש שישראל מקום נפל עע׳ז אומות שרי נין ומפורדיס וספוזריס
 פירוש נפרי״ר ול׳א נימו״ו להי״ית כל׳תה וג׳ם נפש׳שה השכי׳נה ע״י גדול ודאי

 אחותה אל אשה ישראל של נראשש חמיס סלז״חדים ממאמויש צינוייה שיהיו
צז נניתה אי נ ה שהוא פסו בתונש זר יענור ולא הקדושה בארן וננחלתה ו ו׳ ג  ב

 הכל כרמינו ומיע: שדינו וסיענ עינינו ומחסל חפצינו כל ,אשר נגלות עתה
 ואשי' התמצית ואנחצו הסיע: נופלים שהמה ח׳ל אימות שרי השריש ר׳ל באמצעות
ח דחסציח. תמצית והלוא׳ לנו אין התמצית ה לש׳ון שגי׳הש אתגמ׳חא סונ׳ ח  הנ׳
חנ׳״ה ץ זק׳ף ט״ד מלכות דהיינו לנש״פע וא׳ נינה דה׳״נו למש׳סיט א' ו ע  ק

 שהיא נינה לאם וא' סנליי נסינח שהוא מלכות לנת א' פירוש גדו׳ל זק׳ף
ד אמרות ישניהש מה1הנע כחינה רע׳ סו  הדפ״יון נדפירשנ׳, הוא שס ינחל קסן נ
 לני׳ח לנאו׳יה וסתא״וייש מינת לשון וזזו ונאנ׳/מים מחאנ״חיש ישרא׳ל ר׳ל הש״ג׳

־ון ננח׳י׳ת א׳  בארן נמקו״סה נמנו״חה הרא״שין לאית״גה ושחש׳'צ הקדו״שז נ
 וזהו עליהש הסושליס ישמעאל אומית שרי נקליפיח מדונקים יהיו ולא ישראל

ו בשנ"׳ עוס״ד הו״א אמנ״ממא שי״נא ס מקו' בכ״ל כ"׳ אתנחתא לשין ת' צ  ע
ק ,אי״נו ׳ שצאחר-״ו לחי״נה ומחו׳׳נר ד״ג ׳  כך ומשי״רד שרש מו׳ א׳׳ש ל
 יישו״נו וינוחו עע״ז והאומוח הקלישוח משרי ומוכדלין נשרדין שיהיו מנקשין ,שראל

ה שו״נ  ׳תת״רב ל״א ונשמחת״כש אתש חיצונה וקליפה זר ואין בפקוסש ונ״חת נ
 נפלה שהוא סהווה״ה ופר״נשז עזי׳׳ר סנ״קשת השכי״נה לימי רוצה סז״ר זר.

ח א שהוא ׳דו׳יד הנקרא חפאי ק פז״ר גנמעיי מ״  דהיינו הסינ שינא ומנקשת נ
 ה ת׳ כי הפיג נעל שנקרא מחפארח לומר ריצה נ הפ מנעל והפרנסה הפזור
ד ידור נקרא ח "נ קפן נמששר עולה וי פינ פו  ומזונות והפרנשה הפז,ר הוא ו
נ שנקרא ת״ת מנעלה לנניה  אח״ד נססריא לשגי׳הש ה' פ״יב לז׳ה ועי״מן פו'
 והתעו׳ירות ייז דהיינו אמד למסשר עיליס הס ׳דוד ומעפר ס־נ משפר עיריש

 לקלל קנו", ני״ת שהו״א השכינה טל מורה פז״ל כזה שהוא סז׳י ש׳ל הע׳טם
 לשזור משתוקקת והיא מ־נעלם מקנל שהגלו׳ ‘נשו׳ לס״עז ססע״,ה הש׳פע

מזומת שתשזר כדי למז״נימ יממ/מנת צנע׳לה המשחו״קקת כאש׳ה ושדנסה  נ
לני והדמיץ .נניה ופדנסית שלאל ה  המפו׳זר מהנ״לות להלאל מנ׳קשיש ׳

ן והמפו״רד מן ייל קטנה מלישה גדולה תלישה .העמי״ס ני׳ ל ש ה.או״לה נ הי׳  ׳
ד והדנייקות וחנו״ר והת״נוירוח האחדות חו׳  תלישה ו׳אזיל. שמפרש כמו של״ש ני

ם א׳ש שהיא עילא׳ה א׳ש ר*ל גדילה ז' שמששעת הנני׳  בניה שהש הננין ימי נ
פז מהשורש. ומקילים סמנה היוצאיש הענפים הס השורש שהיא ה תלי׳  היא קפ״נ

ה א׳ש ר הו״א תלי״שה כ׳ העני! ושי-־וש השכי־׳נה והי״א חחא׳  הנמ״לש דל׳
ר וזנע׳יחק ל מי ך ממקימו ו  נמע׳לתש אינש תששע צינורי ר״ל למע״לה הה״וית ל

ק צהשפיעה לה״ס המיוחיי׳ד ונס״ק־מש א  אדממש על וישראל קודש נאדמק ישראל נ
 והישרות העניפית צנירות ולשניר לעקש והוצרכה משש חלושה נע״יה היא ועתה

 נפו״ה עמהס שכיגה ישראל שם שגלו ומיקיה נח״ל ומדי פרש אומות לשרי להוליכם
ס' תלישא מ שלעם ר׳ל אהיי׳ה ננ ה הה א ל  למלכות מכתר הי״שר ק״ו ירך ה

ק טל וממלכות  כל יתזנו ישראל ארן ומתוזצית הקיישיש ציגיריה ידי על ׳שניאל א
 וכן הגולמית כל ונת״שדו הישחמו שממנה שחייה האגן היא כי ארצית שאר

 שםיא האמצגית הנקידם היא כ׳ הא־צות כל ונמ״סזו ה־שתתי ישראל מאין
 שטית וי״ב יום שעות ׳״נ ולילה יום המשים השוה הקו הוא ששם עולש באמצע

מו עגולה שנאמלע הנקידה והיא לינה  היא והגקידה עגיל תעשה שמהנקידה נ
ק כן כמי העיגיל גלגל תסינ שעליו העיגול קיום  שעליה הנקידה היא ישראל א

לאדן הישר נדרך הולך והששע הארצות כל ׳חזנו וממני ת הארצ י כל ק״סים
ז סרק וכמנואר ישראל העיקר היא ישראל ארק כי השער מזה ראשון וסרק ז

ה אלהיך ה' עיג׳ אשד אי! כעצ״ן עש״ס נעולש והתכלית  שאר ׳.;זנו ומממציתא נ
: ראשון פ' כמניאר ארצית  שהלט צינוריש אותן נע.-*ה עחה איל השער סז
 הגלי״ת בזמ׳ן ונער'ריס וחלושיש חלושי״ם הם פתר שהיא מאהיה ישר נדרך

 והם ופרש מדי ארצית נשאר עע״ו אימות שרי חמת נגלות ישראל ולהיותן
ן לגקידר. חין  שהש מקיש נפל את,־',הן יורי השפע גם לארק נסין לעגילה מ
מפעם אשר ה; על להשנית לנקידה חון לא־ן נחין אחריהם גלה הששע גלוי
ע׳שת אומיח שרי הקליפות שהם רקיש ננורות עקי״׳מה דר״ך יורד השפע זה

ה נחשים איל נהם אין מיש עק־ני  ולשגע נשנריש הקדישיס וציגיריה נהם יש י
 ונדרך נשב־ים נדרפיש רק להששיע ציניי וצא דרך שם ן שא נדרך יורד

נ וסעוקל עקלקלות ועק״לחין מעו״קם י ! סנ׳  לאדן ן ח י״צ לעיג״ולה חי
 יישראצ הששע ספי: פיעז האומות שיי מקנליש וסכם העמים נארן ישראל

קפס הם ע״עז האומות לכן דחמצת תמצית נדוחק אוכלים תו׳  בכ׳חש נ
 הקליפית שהם סשריהם השפע מיפנ וראשונה נמנם מקנלים הם כי וגנו״רתס
נ כי הקדיש; לעגונה חון החיצונים שגים כני ה ניפ״ל ונפ״זה ׳חהלפין הי  קם ז׳

 ת-ן השם ננמלת מהםתפח מגורשים והם בחפאם נ-פלים ס״ו כשישראל סיייש
 פרם ע*עז שרי לקליפות יש אז קם זה העמים באין לארצם סין והם ישראל

 והמכינז סמשלתס חחת נחיגים שישר׳ לסנה למענה עולי׳ והש תקומה ומדי
אנדו שלת ולק״ס' לפרנסם להם להשפיע בניה מנקשת  והוצרכה נגלו' ח׳ו ׳

 והלוא׳ ידה תחת השפע מיפג מתזקח והיא בניה :׳חזנו כדי לקליפות להשפיע
טל כן כמי ט״עז האומות נין ומפורד׳' מעיזריס והמה התמצית לנניה שיהיה  כני

שם מפוזרת השכינה שפע שם שישראל מקום נפל ומפורד מפוזר השכינה שפט
ואין



ב פרק השכינה גלות סוד ד שער
 ם1סק נשגריס דרכים טקלקלוח ודרכים וטקום וסיזור סירוד רק ס׳ו ומ7וןק «&ין
 סגם6 לג &ל שם אים ואין גדול ודאי וגלושס קודם קידש ששט שם טנר פלא
 ונאולשם אשוזחס לאין לארצם ישראל וישונו שיאזרו הגאולה נזסן הישועה בזמן

ס איז ישראל גיטיש שסלסח חסארח צני י*יז ס' נחל״ ונסלסם קו״  וה׳יו ׳
 ישראל שסיו כמו כ׳ שירוש ך ניו״י אל׳א בי״דיך אק״רא א׳ל ניז״ך לאיזד׳יס

פז אוטוח חאא וטסוידיס מסוזרים נגלוא  לגקודח חין הקדוש׳ לרנולס אץ ע׳
 לגקודה און לטגולה חיז ע״טז אומוא נין ומפורד מסוזר היה השנינה ששם נס

קנון הישועה נזמן אנל המא״אדיס צינוריה שנהפרדו פירוד רק ו’ח ד יא! זה ואץ  נ
ן אמד גוי ■אד מקונציס ישראל שיהיו נלונז או ל נסוך נ  הקדוש' ננקודה העגו
p b ס אז ה' נאלח ישראל  אחד נמקוס הקדושים נצימריה אשפיע השכינה נ

והיו זיקו״ם ישראל העגול נאיך הישר נדרך להשפיע צינוריה זיהייאדו
 צינורי' שפע ר׳ל לסחדיס עשירי׳ שהיא ׳ו״ד טנקראת השנינה ר״ל ניודיך לאאד׳׳
 ועל ארצה על ישראל ני^יז אחד נמקו' לנניה וראשונ' נעצם להשפיע •א״אדו

 העג׳ולה נאמצע הנ״קידה והיא שמחה הנני׳ עס האה ויהיו שנחה סכון ניאה
 צנוריה לעקה צריכה שהרי ישראל און עגול נאמצע אינה היא ננלוא טחה ר״ל

 נזמן אז אנל נגלוש שס ונדים נעים שישראל נרקום ישראל און לעגיל ׳ז”
אי נאמצע ממש אהיה הישועה  נקוד׳ על ואששיט עגול נחיך כנקוד׳ ׳נראל ן נ

ן עיגול נכל השפע חאסשס ומשם המקדש ניח המצו״ן מקים ציון  ע״' ישראל אי
 נתלי״שא ה״ס ישו״אל ר׳ל הש״נ׳ והדמ*,ון ראשון. נפרק כמנואר הקדושים צינוייה
 ג׳׳סהשח״יר חשה״רר המונ״לת השו׳ל״עת ׳שנזע״אל סצ״סח ממש׳נח חס״ח גדי״לה

ה ר כו״  ר״אש לה״ריס האנש״איח נ״כ ה ל שאי"! נ״ל קפ״נה חלי״ש' גדו״לה נ
ס הם ישראלי' האומה כי לנס אל לעלו' להם שהיה  פי על אף כ׳ לה' נני

 נרא נראשיח כעניין העולם ננרא שנשנילם הנריאה עיקר והס הם נניו שרסאו
אל נשניל אלהים  ננראו לא נישא רציעה ישריהס והקליפו' ראשיא שנקראו ינו

ם אין עצמן מצד כי עצמן נשניל ננראו ולא נניו אא נהם לייסר נדי אלא ה  נ
אחס עיקר רק שנימוח ס ל״סי כדי נוי ה  שנע אשור היי כעניין נניו אא נ

 אא לייסר ורעה שנע להיוח ננראקאלא לא הה כי זעמי נידם הוא ומעה אשי
מו אנ נ ע ננו אא המייסר נ כנ  שמ״סר והמטה השנט שנאמח המוסר ורעה נ

אנ בו  כי עצסוחן שלימוח נשניל ומטה נשנט ואכנה חנן לאג אין ננו אח י.
ע יש ישלימוח אפן מה כנ שנט האג שאנן ורק אך ורמה נ  לייסר כדי וסטה נ
י נויו אח ט ו  לכם להיוא ויזכו טוניס כדרכי ילכו ומוסריו אוכאחו ידי שעל נ

נ הצדיקים נין והעמדה קיום ה ט׳  מדי החצנניס שרי כקליפוח ננראו זה גטנין נ
וי יפרם ׳ עצמן לצורך לא ישראל טיו אח נהם ליישר נ  שוס אין נטצמן נ

ק שלימוה ה נדרכי שילכו נדי ישראל ׳הייסרו שע״י י  ה׳ אל וישונו ומצווה היי
א נטילס והעמדה קיום להם להיוא שיזכו .באופן  את מ׳ו נאסאם אנלו’ שלא הנ
 בה אין פי׳ של שהקציפה כמו כי קלישוס וקראו זה מפני אשר הנא עולם
 כדי הקליפה נאיך שהוא הפרי אס לשמור רק אינה היא כ׳ לעצמוחה צורך

 אינם וכרם מדי שיי הקליכוא הס רן כמו השי׳ אחקלקל ולא הכר׳ שמחק״ס
 ׳אק״מו לישראל מושר ומעה שנט שהם ידי שעל ננרא הס רק עצרן לצורך

לא ושריהם הם ומדי שכרם כן שהוא ואסר הנא נטולם הפרי שכס ישראל
או להעלות להם ראוי היה ישראל לצורך רק שלימות בהם אין כי גצסן נשניל גני

שהם נאופן ננו אא הנזייסר כאנ בניו אא ׳”ט מ״פר הק״נה ני לנס על זה
אבל ראש להרים כך כל להם היה ולא שלימות נו שאין וספה שוט אלא אינם

ס  א״ח ותולשים ומוש׳נים שולס״ים הס אנל 'אשונ כן לא ולבוס כן דמו לא נ
ה לחלישה סאלישה ישראל קיי  מגרוש לט־יטול משלטיל יודיס נעים לעקירה מנ
ה ע״ל מנ״כה ויא״צ הנג״זזס כרנ."ל וננזזיס סרוסי' גגייש  זה כל נע״וה ננ׳י
 והמה הצלוש חקלא שהיו ומדי פרס שרי נגלות וקינליס מחאונניס ישראל

 שהיא השכינה שהיא י' נגרע' קל״מא ואזלא קדמיא אדצס אח ככארינו
ח שיגאל מעו״נה קדם אל״קי א׳ל מנע״ח הש״כינה לומר רצה טסייי

מל״שון אז״לא . נארצם עליהם שנינמו וישרה לארצם ויניאס ויקנצס ישראל
ה השכע כ׳ך אז״לא הנ״רוטה אז״ל הל״אם עיו א״זל נפ״סק ננ״לוח נ

 השכע מיטנ מקנלי' ומדי כלם ששרי להיוח כ׳ פירוש טנ״ר חמ״ק וח״לף כ״לך
 וכאלו א׳ו נפסק הוא כאלו לישראל נוחניס ואינם לעצמן ומאזיקין וראשונה נפצם

א שהוא קד״מא לומר רוצה אהי״ה נגרטריא רזלא מישראל. נםי.ר הוא  י׳ נגסטיי
ל.יל למע״לה טנ״טח למעל' וממטה אליכ' ויא׳שוצה הקד״ומה השנינה דהיינו
סוי נרל דהיינו אכ״יה נגימטריא אז״לא כה שישפיע מהנעלם מקנל שהגגוי נ
 רחמי׳ם מנק״שח קו״מא ר״ג הלי״כה לש״ון אז׳׳לא נניי■ על להשפיע רחמים שפט

הוא שהגלו׳ כסוד מלכוח אל כ״ל׳ א״ל אי״יס מ״יס הש׳פע י נ״ה שילך מאז״לא
ח נצי נחא״ילת שה״יס כמ׳ו גדיל שפע כה שישפיע מהנעלס השפע לקנל קנול ני

א קידם לומר רוצה הנר״יאה ט  הסכל אור נכהנוח מלונש שהיה הראשין אדם י
 זה ענין סוד שכרשחי כמו אמה נלגנ מכהה היה שעקנו עד שכלי כולו שהיה
אייכה הרסשין אדם לנוש׳ נספר ג' הוא זה אשר נ  ישראל שסט נפסוק יחיד מו

ה שישפיע יחסים השדנה וסנקשה הקודם נשער נשפע נדסירשנו  גדול שפע נ
ויכירו שישיגו הרוחני האלק׳ השכל אור כחנות שחלניש כדי הנבראים לצונך
ניחוד לטיהר השמים כענם ויזהירו וישכילו ה' ננוטם לסזוח נ״ה יוצרם גדונת
ה קדושה כ  הנליאס נחחילא שהיה כמו יוצרם גדולת נקשנת ויאדנקו ויתאחדו נו
 שנאסר כענין יוצרו גדולת גהשנא יסאו קודם עדן נגן הראשון אדם בהיות

ה ז״ל ודרשו ולשמרה לענדה עדן נגן אנקיס ׳״- ויניחהו  לשמרה עשה נסצות לעני
 תעשה לא מצות וסויוח עשה המייח סודות נהשגא היה שטנודאו תעשה לא נמצו'
ה של שמותיו כלם נ״ה אלקותו נחלא שהם  טשה מצוא לפרש חונל שלא כקג׳

 עד זריעה ולא חרישה לא עדן נגן ש״ך אין שהיי כפשוטו חששה לא זי.ציח
ולאלמנה וציחוס ולגר לעני ופאה שנחה נלקט עשה נסצות ׳צוה זה שנטניר

 מני וכי ועוד וחמור נשור תחרוש לא חסשה לא נסצוא או אותם נ1אפז
גי  ודאי אלא וכאם שנחה לקע להס שיניח צו שיצוה עד שם ס״ך ואלמנה ויחוס ו

 נידיפה אלקיו עונד שהיה המצות סודוא מתוך יוצרו גדולת נהשנא היה פנודסו
 של וגדולתו שמותיו על מורים אלק״ת סודוא כלם הם המצות כל כ׳ וסשגה
ן בהקדמה שניאינו כמו הקנ״ם סו״ן חכמה היא יי׳ יראת הן נעסוק שנה שאה נ  ׳

ה שאחזור השכיגא מתשללא זה ועל משם א  ופרנב שחסא ואחד שהיא׳ כסו הניי
 טנ״וו סוד שע־לשוו כסו ורע עוג הדעת מען ואכל כקודש וסול כחול קודש
 שואפלנו אומוא שנעים שהוא עור נכאגות צתלנש היאשין אדם לכושי נסשר
י ח  לו שהיה שיזה עד שכלו טין שנחעוור ערר לשון שהוא לשנעיס הפלגה נ
א' איי כחנית חטאו קודם  לכל היה חמא לא שאלו ית' אחמאו טל שמירה נ

 היו ולא ואחדותו לחו וגדי שמותיו סוד להשיג אלק׳ שכל איי כתנות הנרואים
 שהיה השכל איי כחנות לסנח יח' אחדיחו מכירים היו כלס רק צ״עז עונדים

 משאו לסנא נא אחח נאסונה וישי שוה שכל היה שלכלם באופן עליהם שופע
א חחח  עור בכתצות ונחלנש שכלו שנחעוי על המורה ע' איר שככתנוח ה׳

 והפירוד הרע היצר לשציעח סנה שמא חלוקות דעות לשנשיס נשכלם חנהחלקו
 על טנר נחלה סנלנו אשר והנלוח דע ואס עוב אס העולם נני מעשה נפל

 ועד סקטנס כלס היו השכל אור כחנות היה ואלו כידוע משם נמשך נפשיט
 היה ולא אוחו עינדין וכלן אחי ושמו אחי ה' כי מנירין האומות כל גדולס

 העטרה שתחזור השכינה מחפללח זה ומפני אחת אומה היו כלט כ׳ נלוח שוס
 אור כחנות להלנישס הנריאה נחחילח שהיה כסו גדול שסע יישפיט ליושנס
עז אוסוח שרי הקליפה וחחנטל כשפל  ׳צ״ה טימאת יפקד ולא ׳זכר, ולא ט׳

הנאד כאשר למקורן יחזרו הקדושות והנצוצוח דברינו נסיף כענין זה שוי עוי ׳
ס' לנזכר תיקיו סוי וזכו ג יחר׳ן תש״נ׳ נוטריקון שהיא איתי שמשרשין נ

ך וקשה יאנעיוח קשיו״ת  דינים שהם נגסרא שהם והאנעיוח הקושיות יתרן א
 כו' לטמא לא לסתר לא בא לא אליהו אר׳זל שהרי ולהתיר לאשור ולטמא לטהר

 יטמא לא שהיי כן אינו יתרן בעצמו הוא שאליהו הכשם אץ כן היא הענין אלא
 לכל שוה ושכל ישר השכל ׳היס אז אליהו כשינא הוא הענין אנל יטהר ולא

ח יהיו ולא העולם טי  אלקי אור שכל יהיה כלם על כ׳ ומפורדות שינוח קוח חל י
 ממילא אוי כחנות כסוד אחד שכל איר באחדוח סלונשים יהיו יכלם

 דנר נשוס ספק ולא קושיא לא אדם לשום יהי׳ שלא והאנטיוח הקושיו׳ יתורצו
לים כמים דיעה מלאת האין כל כ׳ גדולם ועד סקסנס ויכירו ידעו כלם כי

ע״ו׳ ות קוש יתורצו חשבי כשינא כן הוא חיקו וסיריש מכסים אי והאוסרים ו
חין ה' נאם ההס הימים אחיי ירמיה שאמר מה סוד וזזו נידם היא טעות ׳

ס סורח׳ את נתחי נ קי לי יהיו והמה לאלהיס להם והייתי אכחננה לנס וטל נ
כ;ם כי ה' אח דעו לאמור אחיו את ואיש רעהו אח איש טול ילמדו ולא לעס
ר׳ -לך הרי גדולס ועד לסקסצס אוחי ידעו מה ומפורש סכואר ירמיה נדנ

 התורה יהיה משיח לכשר אליהו כסינא דס״נו ההם י.ימ'ם אחרי כי שפירשנו
ה יהיה ׳׳׳ת גדולתו להכיר תורה של כסודות המשיג תישי השפל שהיא נ תו  נ

 מלובשים יהיו כלס נ׳ ה' את וידעו יכירו שכלם נאוסן ואיש איש פל לי על
 אחל לילך ושונות חלוקות דעות יהיו ולא נפירשי.ו אלהי סכל אור נכחטת

ם כעוכרי אניו קבלת ואחר ודעתי שכלו וזכו השמים צנא ושאר ומזלות סכני
מלונש הוא שהשכל פחה כי רשהו את איש עוד למדו ולא ואזיל שמפרש
י נכתנוח  מחנירו ללמוד יאחד אחד כל צריך השכל שנתמוור עור שהוא עו
 אח לר.כיר אמונתו מאניו אי סרנו צלסוד וצריך נולד פרא עיר אדם כי אמונחו

 כי ת' אח דעו לאמר רעתו אח איש ללמוד ך צר יהיה לא לעתיד אנל ה'
 אור נכתנות סלונש יהיה שיולד תכף כי לס נדו ועד למקסנה אותי ידעו כלס

לה' קדושים כלם ויהיו אחד ושמו אחד ה' כי ויכיל אלה׳ השכל
ס נשער שפירשנו כפו מתנערת והקליפה  כסה ועוד ׳יז סרק הקיי

די כי נזה אפסיק מעניינינו שאינו להיות אנל זה ין לעג לאיות ונסה
 שהיחה כסו הנריאס שתחזור מתפללת שהשכינה כוונחיני לפי עתה נזה לנו

אה בחחילח  נג״לות חלר וקור״איס ט״עקיש יש׳ראל הש״נ׳ הדמי״ון .הניי
 .לניא ממהרת השני׳ייס סקו״דת קדו״מה שהי״אשינה עיר כלי״סר ואז״לא קדמ׳א
 שהוא השס״עה השח״לשלוח ננ״לוח זונ״רת השכ״ינה לומר לצה תנ׳ייל יר״גא

 מזו למעלה זו מדריגות כסה כה שיש סילם כמו 'פירוש דל״נא נד״סיין
ך  ועלול עילה כסוד למדריגה ממדריגה ישראל גלות קידה משתלשל השסע היה י

סרי  אלצה נ5מ אחז ראשו אשר הסולם עצם היו הפה נאלצה שישראל טד הישר נ
 להיריד נאציליח העליונים השר,ים ושמי השמים מניע השני וראש ישראל אין

ה ועמה הםולס מדריגות ידי טל השפע ע׳י  ושבו׳רין חניריין סדרינות אותן נ
 מקול״קל המעיין כ"׳ כנדאשוגה ש׳ם נינ״עין אינ״ס חי״ים המ״ים כ״י ינהריסין
 דדנא נגלות מפוזר והשפע המעין' יכך נגלות זיין מש ישראל כי גשנרין !צינורית

ן משכיעיס שהיו ספירות עשר שהם הידוטיס העשרה כלומר י' ננמטריא תי  נ
 ותיקונן כהוויח' טחה אינם ישראל בארן הישר בדרך הלכו שפע וצינור׳ ישראל

א׳י שתלכו השכעת צנורות כי כנחחילס  בע״וה סכו׳נים הראשון נש' שפירשנו נ
 מפוזרים לה חוצה שישראל להיות כ׳ מייס ׳:*׳לו ל״א א׳שר נשנ״רים נור״וח בש״ם

 לומר רצה ישראל על השיני הד״סיון כגתסילה. שם יורד השסע אין לאין נחוצה
א דרגא עיי ט  וסק״וים ננל״וח והריוסה שנוילס פל׳הס והפעילה המדריגה ישראל ננ

 ית'יכ . עולם כי״פי ונג״יתיה שמכריז ק הפס לנח״מית עלי׳ון לחסד מיחי׳לים ומח״כים
עת סנק׳שח השניינה לו׳מר יצ׳ה שס״יק ס ננס׳  כי״מי בעל׳ס ט״ס ל'*חנ פליחה וג׳

 ממיז אומות ע•׳ בין מפוזר השכע תהיה שלא פירוש קדמונ״יות וכשיגים נפוי״יה
אז כתחילת שהיה כסו יהיה אבל רי  שתתלנש נאוסן הראשין אדם חטא קודם הנ

ך השם אחדות ישיגו שכלם אלה׳ שכל אור גכחנוח הבריאה חני  לתם ויהיה ׳
ליחנ שרמז וזהו ואלקיחו אדגוחו ויתגלה אלה׳ אור שכל ישר שכל אחד שכל

עם



אpפר גלזתה^נ^כינה סוד ^טערז׳
 שעס צעגדו ׳דוד גשס ו6רp' שכצם ׳דוד 6שני,ר מסשרח דהיינו נעלה טס

טינ לשון וזהו למעלה פידשנו כו)שר אסד  נכסשה שהשכינה לומר רוצה ששיק י
 מיושב יהיה שהשכל לומר ורוצה ישינה לשון הוא ׳מיב ני מיושב יהיה שהשכל

ק השכל כשמבשות היה שלא הבריאה נהחילת שהיה כפו  ז6ו ומיושב ישר שכל י
ל ששיק יהיה בוי אמונוה רנוי יהיו לא ט הנלוח שיעסוק י׳  כששכל כי אומוה י

 לישב ומנוחה ישיבה לשכינה יהיה ונזה אסע אמונה להם יש העולס כל מיישב
 כלם אחע אומה •היו כלס כי אומוח לע׳ ששמה לשזי תצערך ולא נעלה אצל

 והנלוח והמאורמוח ססקריס וכל רע שנע וכל שמן כל נאמח כ׳ ה׳ אח יכירו
ח וכל אמונות ורנוי אסונות וחלוקי כסלכיוח ומלחמות פו  הוא הכל שנעולה י

 שהוא אחד דרך אלא לו שאין ישר שכל היה אלו ט השכל השתבשות להבת
 היו ושמילא אחת אומה כלם והיו שמיס מלכות ומכירים יודעים היו האמת דרך

 שעיינה ננסעריא ססיק ; אמת ואסונה אמת אומה כלס הס שהרי ננאליס ישראל
 נשם המכונים העליונות מעלות עשרה י״ל העליוינות הסע״לות הסיסק משם כי

ח ירדה שם עד אצילות  אצילות עולם נקרא להיות ועלול עילה נדרך אצילות מדיינו
קי שהיא האחרונה וכמדיינה ד ההנהנה מי «  המעשה וסיף המחשבה תחילת נ

 אור בכחנו' להתלבש נעלה טס ליתב מבקש' והיא בשסע הקודם נשער ששירשנו
 המכונה הסירוד עולם מתחיל ולמעה ממלכות דהיינו ולמעה וסמנה ששירשנו כמו

ח' מכחו גערד חיו שחהיה לא בריאה נשם ס י  ונין הבריאה חון הוא כ׳ בי
 הארן עבור נקודת עד ראשונה מנקודה נקודה לך ואין לנריאס וחון הבריאה

ס אלקוסו בה החששע שלא  החפשסותו ובלא ׳*ז שרק הקודם נשפר כרפירשנו ני
ה ה נ׳ ה עיש הפירוד עולם ש־.קרא הטצין אלא כרנע ויחסו יספו אחת רנע נ

ס ואצילות אלקיח בנדר שאינו ם אלקוח כח שאין ני  שמתגלה עמו שם סתנלה ני
ק הנז' נשער הזהב נמשל פירשנו נאשר קדושיה כעשרה  השיני הדמיון סנז'. פי
סק פסייק יהייס ו׳אז לצייון שכ׳ינתו שית״יב בגילוח סס׳פללין ישר׳אל הפ׳  ו

קין סיף א לציותיינו ודיי נד׳חינו לקינן לגלויתיגו וחכ׳לית ו נ׳  גוא׳לנו לצייון ו
 וחיגל לנינו ויש׳סח עיניינו יר׳או ישר׳אל אל׳קי נשיה נימיינו במהירה

ק לס״וף נזכה וא״ז נעשינו שנ׳ינה שה׳יא עט׳ו ף והייא ה  כאשר הע״עלוח ®'
עדיא פס׳וק שירשנו  מחיה וניחן משניע משפיע קילנ פוסק שהוא אהייה נגט׳

ף ימין סס אנחנו לכן חי לכל הו  הכל ליחד נחחילחן פוסן ג®'! עיד עסוק נ
ד למעלה שרמזנו כמו למעלה ממעה כו ד סאילן כסוד וססרע הכלל נ  חחילת נסו

ג נרמז וזה הגמור אחדוח אמד בקנה עולה הכל המעשה סיף המחשבה  ני
קו  להורות יחד עניינים שני מחבר שהקו כמו להורוח י— כזה שהוא מקף של נ

 מקף ,אחד וח לה אלילוח אוהל לחבר מקף של עעם מרמז כן אחד עניין שהם
 כאחד עקיפין כאחד כלם הקדושים הנאצלים העשרה כי להורות אחד נגמעריא

 יש בזה שיש זסה נסור אחדות והן ניניהם הבדל שאין פירוש כאחד וכלולים
ה סד כלי נז  בשוד ניניהם מכער ההבדל רק באילן שהמשלגו כמו קלן ונלי פי

די סלולה מקיף עהעילה ועלול עילה חה לנלות נ  באילן שהמשלנו כסו ולהחנלוח נ
 ׳ וצייור הניגונים ושאר לעל כסנואר נסרי שנתנ׳לה עד י1לגל סגלוי שעשגלה

פי כעי ולפרשו לפתרו למבין נחונה הרשות הנה זכרנום שלא עעפים של  א
 לזמר לננן להתחיל והזמן העת יבא ואז עוד ויחכם לחכם חן שכלו יד חשינ

שיי לשורר : קדוש חדש נ
;ח' שסל נינה שערי ג' סוד שעי מתחיל ^״ן

א פרה בינד׳ ערי1̂צ נ סוד ח שער
שפע

עיוז נע״ק שכי׳נה בנמע' שלשילת ס כיי לי ו  ט׳
סן ההיוא א הנאו׳לה נז׳  השחלש׳לוח יני

ה וריבוי בריכה נמוס״פת ההשט׳עס נ  כי והסע' עו׳
ה אלקוחו יחנלה  היה כאשר הנדולה ההשפעה נכח נ׳
ד'  הישויעות כיל א׳ז ויתקיימו הראשון אדם תשא קו

 וננביא׳ים נת:״רה המשול״יות והנממיוח הננאוח
ם ז שליום ונתית׳ ויקוים ונכחונ׳י אי׳  המרינר נ

ל למעילה ומל״מז למיסה י ז י אי  מדבר ישראל נ
 סגע ואין שען ן וא ונשליסוח׳ בישוב' שתהיה הפסוק

 ר׳ל למעלה וסרמו תאנו תת' ואיש תחתגפט איש רע
ק שנקראח השכינה על  שיהיה עליונה אלן החיים א

א' כוונת נשלמת ך והששע ההנענה שחכיה הנלי רי  נ
 אחותה אל אשס משולטת ימוקנו והצנורות הישר

 לסלניש האדם סין ברואיו סל הגדול נאורו להשפיע
ת כלס  ה׳ ידעו האדם מין כל כ׳ השכל אור ננתנו

 עוד ילמדו ולא שנאסר כעניין נדולס ועד סקענס
 ס' ידעו כלס ני ה' אח דעו לאפור רמהו אח איש

וכוחותיו וסמאל וגו' ה' נאם נדולס ועד למקסנס
 והסשוריס המסמאיה עטיז שרי מסלהשיי היוליסו' שהם
י כתנות כעוד שכל עיני  כעניין רחמו יכלו עור פו
 מו׳ת באמירי המו׳רה שרמיזה וו׳הו לנצח המוח בלע

 שהיה היעודים כל יקוימו אימתי ר׳ל אמ׳ור קדוש׳יס
לנו מד, חי נביאיו פי׳ השייח עי  השי׳ית שיעביר א

ע׳ניי אחיי קליעות שרי שסה מפלה השרי  הש׳יח שי
 ושירוחן מסשלחן העבר׳ כי ושרר/תן עעשילחן
 אדה פיני ולעשא לסמא כסועאה על שמושלים

 ף לכוה הרש יצלם להגניר אדה יצר פל וסשתרריס
 ושריוח ממשלוח הפנרח הרע יצרם בתאוח וכח נגולה
 העולה שן וניעולן והשנחסן מיתתן היא זו אצו כמות

ס כי לגמרי ׳מנעלו לא ט  כעי קרועה צד נהם נ
 מן חחבסר העומאה כי ׳״ז סרק השעי נשכר שביארנו

א למה אר׳זל כעניין נסהרת שנהן והקדושה העולם  נקי
 דבר לך אין כי להיחירו למזור פפתיד עיש חזיר שסו

ו יהיה שלא בסולם  חיותו שהוא קדושה ניצולי איזה נ
ש׳ מיוחם שסע יונקים כלם ני וקיומו  ביס סהקיו

 קדושה הוא והמחייהו הפקייפו נו שהוא חיותו כן אס
 עקדושתו מון שיהיה שנפולס דבר לך אין שהל׳ בו

ה ה מקדושתו גא הכל שהיי נ׳  משפע ׳ונקיה וכלס נ׳
ס כ׳ רשויות שני חיו הוי כן לא דאה קדושתו  נ

 בקדושה ותלוי' מהקדושה תיוחס החיצוניס הקליפות
ע סכה דש קי שסע תסתלקו' ואלמלא ג י  יכלו אחת נ

ם כנם זה משטם הנה ויתסו וישעו ה  קדושה צד נ
 עד וסרןסריציס ומססינים החיצונים כחוח שהם הגס
ם ניכר קדוש' של עוב מעשה שאין ה  ורתסיו עכ׳ז נ

 הקלישה ברחמיו מעביר והיא נתיב מעשיו כל על
ח והקרושס מהן החיצונית עהי  ויוחזרו שיועהרו באופן נ

זכים וסהוליס קדושיה י
ונדים

ס נל יהיו ואז לקדושה אי  הנני
כב

הטעמים אנרת
 וביום שכינה בנסטריא שדש-לת

 השתלשלוח יבא ההיא
 טובה ורבוי ברכה בתוספת ההשפעה
 והנחטו' הנכאות הישועות כל אז ויתקיימו

 ובכתובים בנביאי' בתורה הספורה'
 למטה חשדבר בארין שלום ונתתי ויקויים
 בארץ שלום יהיה אז למעלה וטיטז

 מות כאחרי תורה רמז וזהו העליונה
 כל יקויימו אימתי ריל בהר אטור הרושים

 שיעכיר אחרי בלומר מות אחרי היעודים
 ושררותן מסששלתן מעלה השרי השי׳ת

 יהיו ואו טיתתן היא זו והעברתן
 זבים וטהורים קדושים ישראל
 נפסקת תהיה הטומאה כי וברים

 חוצות קליפות בשם הםבינים והטקטרנים
 אחדי לכן אז תשו ספו לשו חלפו ערלות

 ואזיל הבהנים אל אטור בא קדושים
 לי תהיו ואתש דבתיב רבנן שלבי מאן

 לא נפש ואז קרוש ונוי כהניש ממלכת
 והבל סיני בהר ליה וסטיך בעטיו יטשא
 סיני בדיר ישראל שקבלו התורה בזבות

 ביום הגדול ולשבת הגדול ליובל יזכו
 בא הנה כי נדול כשופר יתקע ההוא

חל יום  שחקנו וזהו לבינה רמז ■הכל נ
 לחירוחינו נדול בשופר תקע לושר

 גדול בשופיי יתקע שהשיית יתבן איך כי
 והשיי גשמי הוא השופר והלא קטן או

 טקום אל הולך חבל אלא נשש איני
 יקויי' ואז שיהיה הוא שהיה ומה אחד

 לים כמים השם את דעה הארץ ומלאה
 והוא הים אל הולכים הנהלים כל טכשים

 השביג' תהיה ההיא בעת אז הידוע הים
 קרן כי מלשון פרח קיגי גשם נקראת

 לפי פדה קרן אשרו לא לכן פניו עיר
 רכים ומיעוט רבים לשון הוא שקרני
 ויסורו יסולקו ההוא כיום לומר רוצה שנים

 הטקטרנים הטלשינים השםטינים כל
 שער ויסוגרו עתק צדיק על הטדברים

 ויפתחו ויתרחבו (יתארכו הדין טרת
 לבן הוא טהור לבן כלו רחמים שערי

 כעבור אשחית לא ויקויים י' בנפטריא
 ברחמי׳ ואוטרי׳ עוגיס כאח׳ כלם כי העשר׳

 ועל השכינה על מרמז פרה קרני א*כ
 וא״זל אז סמנה שיושפע השפע

 חצה פרה ליגק רוצה שהעגל משה יותר
 שהן והצינורות שהטעיינות רמזו להניק
 לא אשר חסרות והן נשכרין בעיוה עתה

יכליה

טל
 6נ6 אליעזר ר' אמר אלהיך ה' אנכי נזוהל א פרק

 דרניניס רשוחא חחוח דאיהו מאן וכי
 לשכמא איח ליה ואשיק לחייו לאפקא אנטח ורטנא
ה יהא שיפבידא מגו ליה יאשיק גרמיה  אפל קנ׳

 אנשח הוא יהא וגו' זרסך יהיה נר ני לאברהם
 כסס נרפיה משבח ואיהו נלוחא מן לננוי לאשקא
אין הוצאתיך אשר זיסנין  נרי ליה אמר מצרים מ
 כל אלא לגרמי׳ שנחא איהו צאו אכל קאמרת שפיר

 ובנין לחניתה ראש אחקריאת וספירה ספירה
חי מאן לון לאשתשדעא  פתח שיעטדא מנו לון אפיק א

ס ואלניר באנני  חרפין חסשין לקבל זמנין חסשין ני
 הקדושים נשסריס שנכנס שבחיקידס אשי .עכיל רכינה

 שאומר דברי כל כי ומתודה עומד ה:ני ולפרשם לבארם
 וסור• רני דברי הס כלם כי משלי אינם ר1י.שי בזה
 משה ר׳ ורבנא מרנא הוא בו מדבר הקודש רוח אשר

 כיאור נהלחנח מפלי סזפיר מעם רק ננ״ח קורדיווארו
 סומק להבין המעיין טל יקל למען הקדושים דבריו
 מן שיורונו מה חרוש בלא מדרש אין וע׳כז דבריו

 דבלי לפרש למנוקשתינו נגיע ידם שטל באופן השמים
 שטרי נ' נסנין ברמז המרגל הספמים אגרח המחנר

ט' ואומר אחחיל וטתה דבריו מחוך כמבואר נינה  ג
׳ פירוש נב*ח ולבי מורי פירשו כאשר המאמר  אליטזר י

שנ׳י לאביו הקשה  נמרן כמשל קוש״חו והפליג זיל י
א לו ואמי  חמיה בלשון דיל כו' דאיהו מאן וכי אנ

 אוחו מבטיח והוא ידו חחת שכוי טרד לו שיש מי וכי
 ישתבח לחילות אוחו מוציא ואח״כ לחידוח להוציאו
 שאין הנפחפו ושקיים למירוח שהוציאו שצמו ויחפאר

 ממוייב הוא שהבטיחו אחר כ סלך של שנח זה
 .כסאו הונן ואמת כחסד כי ואמונתו הבטחתו יה לקי
 מה והבטחתו בדבריו ס׳ו ישקר המלך ואס מלך של

הנסחתס אמונתס יקיימו שלא מכ׳שכ עם שחוחי יעשו  ו
כ ה זה לטי וא'  יהיה גר ט לאנרהס שאסר הקני
 ראוי כאיז׳ל מלריה נגלות שבוייה אותם ונתן זרעך
 והוא ברזל של בשלשלאות למלריס לירד יעקב היה

 הבטחתו וקיים נהנלוח רות' לח להיציא אותה הבטיח
 וכסס כסה ולהחפאר להעחנח לו למה לחירות שיוציאם

אין הוצאתיך אשר בחורה טעמים  בודאי כי סצליס מ
 אשר אלסיך ה׳ אנכי שיאמר אחד נפעם הוא די

אין ך הוצאת■  אבל הנססחו שקיים להגיר מצרים מ
מה להגיד  שלא בחורה מצריה יציאת סטטיס וכסה ג
 לו יש שבח ומאי והחפארוח שנח אלא זה אין לצורך

ה ק״ס שעשה נז  כי לעשוח מחוייב היה שהוא מה ו
חי  שמשון ר' וכשיגו לסיים. מחוייב היה שהבטיח א
 ואמר הוגנת תשונה נו השיב כהוגן ששאל כמו אביו

תו אין אגל שואל אחה כהוגן קאסלת שפיר ביי לו  טונ
ה של נ קי רנוי ה ולהתסאר• לשבח פצלים יציאש זכיית נ

 לק לצורך שלא שהוא חושב שאתהנמו כניטל טלמו
חו סנ



א פרק בינה שערי נ סוד ה שער
טל

 ולחם6נ היחה מקום מאיזה נזה להודימם היא כונ«
 לסחוס הולרך וכי היה אוסן נאיזה נאולח' ואימס

 לכן'לכסנו'!סמשים לגואלם כדי ניגה שעי׳ נ׳ להם
 שערים חמשים כנגד נחולה יוצרים יציאה סעסיס
 שנזכר יטכיק סכיי; נכל כ׳ הדנר וסייוש . שננינה

 שננינס אחד ש;!ר לנו ומגלה מורה סלרים יציאה נו
 וססוק פסוק כל כ׳ האסר הפסוק לנו גילה שלא מה

פני  שער לנו מגלה מצרים יציאה נו שנזכר עצמו ג
 שממיס חמסים נחורה לכזניר י הוצרך ולכן עצמו גפני

 נינה' שעלי ממשים כס לנו להראוח כדי מצרים יציאת
 נזכירה נינה שערי סמשיס סוד המורה לנו ורמזה

 וכסל אריכות שהוא ססוקיס נ' מצרים יציאה סעסים נ'
 נ' יש שנבינה אסד נפסוק כקצרה רמזה וצא גדול

ה ונכס שערים ׳ לנו לגלות כדי הוציאם נינ  הוצרך נ
 כדי כשעלים מכל ולהשפיע השערים כל לפתוח

 היתה עצמו גפני ושעל שפל וכל ממצרים להוציאם
 פואס היה לא ואם עצמה נשני מנוצרים ויציאה גאולה

 נשום לצאח להן אפשל היה צא מכס להשפיע כלם
 הפילה כל כי ידעת נשכנל העניין וששם כפוצם. אופן

 חחגלה שפולה איזה נשעולחה מיוחדה היא וספירה
 מאגלוח הפעוצוח כל שאין נעולם לפעול ממנה

 נפעולה מתגלה וספירה ספירה כל לק אחה מספירה
 הספירות ושאר ה’נ מאצילה לצון לסי לה המיוחדה
 כדסילשנו ממנה שמחנלה נספולחם| ממה מסכימים

 שההשפעה נאוסן שני פרק הראשון נשער העניין סוד
 והשסע' זו מחגלה^מספייה אינה זו מספירה שמחגלם
ס שטתגלם  נאופן זו מספירה מחגלה אינה זו ספפיי

 להיות סלוציצה רצון לשי ממונה ושפילס ספירה שכל
 שמצד ממנה שתחגלה לה המיוסדת פעולחה מל לאש
 לא האמרת הספירה כי אחרה לספירה ראש היא זה

 האחרת הספירה וכן פעולה נאותה להסגלוה תוכל
 שעולחה על לאש להיות מאצילה לצון צפי ממונה כן גס

 ראש ג*כ היא זס כסצד סמנה שחחנלה לה המ״סדח
 צהחגלוח חוכל לא האסלה הספירה ני אסרת לספירה^

 אלא נאמרו כזוהר לנו כרמז וזהו פעולה נאותה
 שכל ר״ל לסנירסה ראש אסקריאת וספינה ספירה כל

ה אמרח לספירה ראש היא מהספירות אסת מ  שהיא נ
 נאופן לה המיומדת הפעולה על ראש להיות ממונה

 תמה שאינה פעולה לאיזה תצסרך האמה כשהספירה
 אליה וראש ממונה שהיא ספירה לאותה תצטרך ידה
 פעולה לאיזה כשחצכילך נעצמה סשירה אוחס וכן

 ממוצה שהיא ספירה לאומה חצסדך ידה חתת שאיצה
נאוסן לה כצריכה פעולה אותה על וראש
וכלם לזה זה צריכים וכלס לאשים כלס שהם

 סער העג״ן פור כדפילשנו לזה זה מסכימים
 ראש ואתקריאת לומר כזוהר ודקדק שני. פרק ראשון

 ומנוכרת מוחלטת הוראה נלשק אסר ולא לחנירחס
 ראשים כלם אין שנארת מפני לסנירחה ראש שהיא

 נמול אסדות כלס הם שהיי עצמותם נערך לזה זה
ס ני הפעולוס נל לפעול ינולה אסס וכל  נכלס אחת נ
ס ק ראשון נשער כמנואר נאחח כלם ונ  ראשון פי

 רצון מצד לזה זה ראשים שנקראו ורק אך שני ופרק
ה מאצילה  ממונה תהיה ,הספירה שזאת הוא שרצונו נ׳

 מספירה וזאת זו פעולה ממצה שחחגלה ראש להיות
 שכלם נאוסן זו פעולה ממנה שתתגלה [ראש חמיה
 שתחת הפעולס כי פעולתן גלוי צערך יאשים נקראו

 שתחת והפעולה זו הפילה יד תחת אינה זו ספירה יד
 פירשצו כאשר זו ספירה יד תחת אינה זו ספירה יד

־ עניי! סוד ק סס׳ נשער ז  ואתרי ט׳ז ושרק ט׳ו פי
ס הספירות פעולות שענ״ן  כסיות לכן האופן זה על כ
 מקום הקליפה כתוך ונכנסו נסצרים ישראלית אומה

 סנניסין אתם תכן כארזיל הטומאה אנוח אני הטומאה
ק שכלה עיר לעפר״ם  כשפים שכלה עיר מצרים אף ח

 כשופיהסומלפוסיהן מעשה שנשמח זה ועל טומאה וכלה
 כך כל וצכנסו והקליעה העיז עצס הם הס ולהטיהון
ט עליהם ששלטו עד הטמאה נקליסה  קליסוח שערי מ׳

י׳ נ ס לסחוס הוצרך האלה הקליפות לשנר ו  שטרי ס׳
די ושער שעי סכל שסע צשפע להיות נינה  צשנר נ

ט שיש נמו כי סאה1ר.ט שפרי נל  כן טהור פנים מ׳
ט יש ט שהם טמא ס׳  זה אח כי טומאה שערי מ׳

כנגדה דקדושה סטיא האציל אצקים טשה זס לעמת

הטעטים אנרת
מן אז אמנם העליוני' מים יכילוה  כז

 כמו וכהווייתן כתיקונן יהיו הגאולה
ה קרני השני הדמיון אז שהיו.  מלשון פי

 שאז לומר רוצה לדוד קרן אצמיח
 ותפארחם ונשיאותם קרנם תצמיח
 וממשלתם שררותם רוממות ויפריח

 רכים מיעוט קרני ישראלית. אומה של
 המשיחים גואלי שני על מרמז שנים

 ככפריים והנחמות הישועות אז שיקכלו
 רשולים בלי ירושלים בבניין ונראה ונזכה
 ויעשה כמים השם את דעה הארץ ומלאה
 כיום שנאמר במצרים שיעשה כמו נ־םים

 נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך
 שאמר זה פה להקשות יש נררא ואנב
 נצאחך שיאמר וטספיק די היה צאתך כימי

 כימי לומר תלמוד מה מצרים מארץ
 ניטא לידן קרא דאתא השתא אלא
 שהשיית ר׳ל צא.חך כימי מילתא בה

 הנקראת בינה במרת ממצרים הוציאנו
 כאורח שריכחשיכה עמיה ונהורא יום

 הקדושה תורתנו רמזת וזהו יאיר
 החכמות בל על העולה היא התמימה

 כי בה דסלא בה והפוך בה הפוך בלן
 כדבור ברמז בתורה;בפירוש נמצא הכל

 עלו וחמושים לעניניגו ונחזור,! ונאביר•
 מפרשים שאנו אע׳ם; וגו׳ ישראל בני

 דבר אחת כתרגומו מזויינים לשון אותו
 לשון ומשמעות שטענו זו ושתים אלקים

 מירי יוצא מקרא ואין כטשמעו חמשים
 הא.מת עיר העניין בפנימיות כי פשוטה

 טובן זא״כ בינה שערי חמשים כנגד הוא
 הזאת במרה ממצרי׳ עלו שישראל מזה

 כעזר' ולינאל לצאת נ״כ אנחנו ועתידין
 שאמר וז־ו זאת נם אף והרמז בזאת האל
 נ"כ תקנו זה ובעבור וגומר צאתך כימי
 כו' הק״בה הוציאנו לא ואלו האנדה בעלי
 היה לא רחמים שערי שפתח בזאת

 מורח היה שהמערכת לבי לצאת אפשר
 לעולמי ונכנעים משועבדים שיהיו עליהם

 והוא מרובים רחמיו הש׳ית ואמנם עד
 המערכת משדד שהוא לפי שדי אל נקרא

 שהשיורשי אות במקום הוא שדי של והי'
 שיגרש לומר רוצה שדד הוא שדי של

 המונעים עיעז יי' לאויבי השמד ויאמר
 תורתו מקיום ישראל את ומעדרים
 שארית ואז האלתית ומשלימותן הקדושה

 נשיג ואז אש בדת סודות ישינו ישראל
 להשיג לאנוש שאפש־ר מה נחלה השנה
 נשי; שלא מה והמדרינות המעלות באלה
 מכדיל המסוה מסך כי בנלות עתח

 צרת סערת טרדת בסבת בעונינו בינינו
 על נשוב ההיא כעת אמנם הגלות

 אז דנו טוב כי הראשון ואיתגנו כננו
 ואז נגנן מעונה קדם אלקי ובשם מעתה

 וצאצאינו אנחנו ונהיה יומו בן בירח נשיר
 בנמטר׳ יר״ח ביומו הנולד קטן כחנמת

 במד׳ השפעה השתלשלות תבא ואז אדיני
 דלת עם ולת־לה לשם כבתחילה אדני
 יחסר ולא תלה על ירושלים ויבנה דלה

 כי וצהלה רנן בה ויתוסף כדה מעליה
 אל ומאורה נרה ויאיר תורה תצא מציון

 הגרות שבע' יאירו המנורה פני טול
 ברה בהמה יומו בן ירח ויאיר בתפאר׳

 י׳ בנמטריא אוח אורך בא כי אורי ק־מ׳
 כאור שבעתיים נדול אור יהיה ואז

 עלינו והיעודים ההבטהית בצריף החמה
 אתן ובכן נעדר לא כלנה'איש יהיו
 בבפחם נלין נלין בטוב למלין קנצי

 חילין תילי תורה דבהרי ונזכה בשבילין
: ואביר״א כילאויא

שפע
 המסמח׳׳ והמקטריגי' נפסקת תהיה ר.טמואה כ׳ ונדים

 ונש״ם קליס״ות נשם המנונים שנל מיג׳ והסטווריס
 והססחמים הסטמטנזים טרילת ונשם יויצו׳טת

 לזז׳ו חל׳סו כלס וממשלתם נאותיהם עיני והמטווריס
 קדי׳שים סו״ת אמ״וי לכ״ן הנאולס גזמן חמ״ו ס׳פו

 ור.ערלס האיצונה הקליפס כסות מות אחרי ר״ל אמ׳ור
ת דהיינו עני  קדושים כלם יהיו וסמשלסן כסואיהת ה

א קדושיט ואארי וטהורים  ר׳ל הכהגיס אל אסור נ
 חפ״יו ואתם כטג״ן נהגי׳ קדושים נמדרינוי יהיו שכלם

 ליא נס׳ש וא״ז קד״וש ונו*י כה׳גיס מסנ׳כח ל׳י
ם שלא סי׳ ו נעמי׳ יט״מא ה  מיחס ולא טומאה לא ׳

ק׳' סייס כלס רק ה׳ דנ  התורה נזנות למה זה וכל נ
 נם:ד הישרה ההנהגה שהיא סיני נר.ר ישראל שקנלו
ה שנענור סיים אלקיס אוי כתנות סג  ננראו זו ינ

 ולשנ״ת הגדול ליונ״נ יזכו נזכופס אשי העולמות כל
 השער נם:ד נינה היינו הגדול יונל פירוש הגדול

 כולל שהוא ה׳ן שעי כעליון שער שהוא שנה הנעלם
 ונתגלו יצאו ומכחו שממנו שערי' ה״ן כ! שרשו נהעלס

ם רי פ ש  העליון שפר אמד ש׳:ר אסר כא שנכחו , נ'
 הז' שהם ממנו שנתגלו שעיים הנ' כל כולל שננינה
 ראשון נסרק כמטאר שעריה נפתמי שנהם ספירות

 טשפעח והיא משס ׳עו״ן שלישי ופרק השער מזה
עי נכח נכלן  וכן כלס אח הכולל שנה העליון ס
 שנה החסשיס שנא אס וקדשתס ק ספס נזוהר מוכח

 נעצמה שהיוכל לך לומר אלא לי למה ישנס יחויא
 שהוא עד שנה החמשים כל כולל החמשים שנת שהיא
 נכלן משפיע והוא שנה הסמשים לכל ושורש מקור
 שנה אמי כאלו ולאחריו לפניו נמשך ממשים ונזלח
 הגדול ׳ונל נינה נקרא כן ומפני מסשיס כולל שהיא
 כשירו' הז' כל "הנעלם נכסה כוללח שהיא ספני
ה שמיטה נקרא עצמה גפני אמא שכל  שנים ז' כנ

 יום וכל הננ״ן ימי ז' שהם מז' כלולה אמת שכל נסור
 נזה יש שנזה ומה אחדו' הס שהרי מחנירו כלול
 היא טצמ׳ ונינה מ״ט שהם ז' ספמיס ז׳ נכללס שהם
 הגדול יונל נקראת כן מכני כלס לצ'1כ הנ׳ שער

 וכן השעי מזה ג׳ סרק נאריכות זה כל כמנואר
ם נקראת זה מטעם  ספירס כל כי הגדול שנת נינ

 היא ונינה שנתות שגע נסור עצמה נסני שנת היא
 ממנה יצאו שכלן שנתות ז' כל הכוללת הגדול שנח

׳ כסנואר י נ ד  נאופן משם יפדין ה׳ סרק המקונל נ
 מצד כי נסינות שני היונל נסוד הנינה נטול שיש

 ז' שהם ספירות נז׳ ונתגלתה שנתפשטה החפשסוחה
 ט’« שסם ז' טן כלולה אחת כל ממנה שיצאו עצסיס
 נתגלה למטה הסונה הססשטותה כ׳ ׳ונל סתם נקראת

ט  דהיינו הג' שפר שנתגלה סס נערך עצמה והיא נסי
 נזוהר נקרא והוא ז' סעמיס ז׳ הכלול יונל סתם

 מצד אנל ה׳ נהקדמה ג' סרק. כמנואר דיונלא ססרא
 עליון שער הצעלס עצמותו נעלך jהנ' שטי עצמות
ט' נל׳ וסהל נסכמ׳ ומתייחד מעל׳ כלפי הפונ׳ נ  כ
חינ' שנע למט׳ החסשטוח' נ ע' רק כפירות נ  נסינח' הנ

 מחייסד׳' שנה העליון שער שהיא עילא' ה' שנקרא'
 רעש׳ כלול אמת כל ן׳ ף' ן' ס׳ ך׳ נסור .חמש'מקולו׳

 פרק כמנואר שטרי' ;׳ הס עשר שעסיס ממשה, שכס
ח' ספירות ז' שאלו נסור הפער מזה ז' ופרק ׳1  גג

ה' מת״רודים נתים  ה׳ ס' ג' ג' שהם םסייו' נ
 מחייסדיס ומלכות תפארת יסוד היסוד נסור כי

 פשנע כלול היסוד קודם שהיה ומה אסת נססילה
עת כי מעשר כלול היסוד נשט' הנה  מתייחדת היסוד נ

' ף' ן׳ ם' ך' נסור נינה דהיינו עילא׳ ה'  כחכמה ן
 השער מזה ז' וסרק ו׳ סרק נארוכה כמנואר וכתר
 שהוא נ' שעסיס נ׳ כלולה היא נחינה נאותה הנס
א עצמם הנינה סוד כי הגדול ׳ונל סוי  ספירה כי

ס אחת נ  נסור פערים נ' אחדותה נסור נעלמים ו
' ף' ן' ס' ך' מקולות הסמש׳  טילאה ה' נסור ן
 ארורות׳ נסור כשנכללס ואחדותס כללותם ונסור
ה יש שנזה ומס נזס יש שנזה מה לומר  שהיי נז

כ גמור אסדות הם  יעלו וכן נ' פרסים נ' הם א'
 רן מפני מכלית נלח׳ עד ואחדותם כללותם נכס

 נסוד נן שאין מה הגדול יונל השעי אותה נקרא
 אינה שהכללו' ספירות ז' כללות נסור החששסוחה

 ז' ענפי׳ ז׳ שהס '1 פפסים ז׳ נכללו' רק יוסר פולה
סמירות



ד ח שער א פרק כינה ^טערי נ מ
ס מן אמ׳כלילס כל סשיייח כנ ד ק נס ׳לכי ז' סעכיש '1 שנס ז'יו סו  כילוסס נ

י לז' מו' מי היא כ׳ משינח יותר נ' סננמים נ' כללו׳ ננכ׳ז תכלית בלתי ע  יו
חי ומקיף כולל עיי יי  (‘הנני ימי שנע כללות סלי הוא ו' כללות שני ׳1ס ו

 כללות אנל נלאשית ימי סשננג שנננה הוה נסולם וסעולתם נרינם שנשנלה
 המתייתי השער הוי שהוא ■הננין סעולס למעלה שהוא עשיריית מכללות היא ר

' שרק כמניאר וכתר נ־כמה  למעלה הנניין מעולם למעלה שהיא השער מזה ו
 האריכות כל הארכנו והנה .הגיול שנס הניול ׳ונל נינה נקרא כן מעני משנע

י הזה  נאזור ועתה הגדול שנת הנדול יונל נינה נקראת למה יך לכרש ‘נ
לי לשרש נ  עצמה לנינה ר״ל הנדול לשב' הנד׳ול ליונ׳ל ׳ז׳כו שאפל המחנר י

 נשפר כל' הכולל' הנ' שעל שהי׳ נינה של נעצסותה תהיה העתירה שהנאולה
ש היסה מצרי׳ שגאולת להיות כי שננינה העליון  ימי ז' שהס נינה שעלי נט׳
 ששנרו שנתות ז' שהה עוס' סשילח הוד שהה מ׳ס שהם טז' כלול א' כל הנניין

 סססרא הימה שהגאול׳ נאושן ידן תמת סשיעניין ישראל שהיי קליעות מיס
ה כן מעני הזה עולם שננאו הננ״ן יפי שהה ייונלא א  אנל. אתריה נלות נ
ס גאולה שוי שהיא עצמה הג׳ נשער תהיה העתיי  מהשנע לפעלה העשיריות נ

 נלוס תהיה לא כישילשנו וכתר נסכמה המתיייזי הנעלם מעולם הנניין ימי
א ניו׳ם שאמר השסו' ויקויים אסריו א הנה וכן גוול נשיס׳ יקקע הה׳ו  יום נ

 שנט נניה אס נהשסעחה שפשפר׳ ע׳ש שישי שנקראת לנינה רמז זה נל ניול
 נענשיה' וסחסששיה ננמיעות הסשעיפיס הפרשיה נם:ד אותם ומייפה הנניין ימי
שוי נינה תמגצה כי מי שטליה נ' נ י הנוול יונל ב ת.  שנת הניול שופר נ

 תתגלה ני מעשר כללותם נם:ד משנע למעלה גשעריו ומתלתנ :יל0הפ הניוצ
על ' ף' ן' ס' ך' נסור הג' נ שוי נ׳ סטמיס ג׳ הכוצל ן מה הירויי נ מנ  ונחל נ

י נתקיפס כמכונה כשפעסו ותסלסנ  כשופר זה ומפני תכלית ונצת■ פוף נצתי פ
ו' מל להורות רמב אתי נצי נ מו  נכל נינה של הצהר שפע שסתפשש הנהר י

פ' ענ ע מתפלליס שאנו וזהו למורות להוציאנו גיול שפט יהיה שאז ה  נכופ״ר תק׳
 ני״ול נשו״פר ׳ס״קע שהש׳יח יסיכן אייך פשיעו לפי יקש' לחירותינו גי״ול

 ה״נל א״לא נשם א׳״ני והש״ית גש״פי הו״א ׳׳שר1הש וה׳לא קס״ון נשו״פר איו
מו פירוש שיהייה הו״א שה׳יה מ״ה אמ״י מק״וס ת׳ל הו״לך  השסמ שהה נ

 משפר' נשופל הסכיג׳ נינה שהיחה הנריאה נחחילת נמקיעה המכונה גדול
ה את ניול נשפע שוי להלנישה פעוצפיס להנהנוח נני  היה ולא אור כמנוח נ

ס היו כלס מילות לק השפעס אותה מצי גלות שום אוי  מלכים נני להיות י
 העשרה מחזור כן שיהיה הוא הראשון אדס שתסא דם ק קדוש ונוי כהניס ממלכת
' כוונת וישלם הראשון לחנאה לאיתנה ליושנה י ו נ  כמנות להלנישה בשליסות ה

' ידעו שכלם השכל אור ה הא״ין ומליאה יק״ויה ואז ״  כמ״ים הש״ם א*ת דע׳
ס ליי׳ה ס׳י  נשפע תכשה ס״י כסנין שעלים נ' שהם נינה היינו מ׳י ני עירוש סנ

כ שעולם י״ס שנקראת מלכות דהיינו ליס שעריה :׳ י נ' נ' סו  שפע שמקנלח נ
י ס“י מלכות נקראה זה ומפני מנינה נ' הו  נמות׳ שהוא שמה המתהפך תוחם נ

ם החאימה המקנל ננאמם מתהפך מי״  נקראו שננינה שערים הג' כן כמו ״
ר ם׳ ששואלין השאלה מקיס ס׳ לשון שזה ההעלם ע״ש מ״י ס שאינם הינ עי  ׳וי
 שעיים נ' שפע וקנלה אותם וגילתה שעליה נ' נמלכיה כשהשפיע כמלכות אנל

י ס שוי המשפיע סך ה שהקנלה נ  היפך שהוא '״ס נקראת המתהפך מוחם ונ
מו הנעל' סקי' הוא מי שלשון ונסו מי  כי נלו׳ מקי' שהוא היפך הוא ים כן נ

 ניני כי נמ״ים נמלת נ״כ נרמז וזהו ננלה שהוא י״ם כסו נסעה נמג;' כנר
שוי ההעלם עיש סי נקרא  י׳ אות כי מים נקרא׳ נמלכו' שמשפע' ההשפע' ונ

 ונסור ההעלם נסור לנינ' רומז שהוא עיה שנמלח סמואה למ' נמשך מים שנמלח
 מלכות שהיא סתימה לת' מים שנמלח הי' נמשכת השפעתה נינה שסתנליח הנלו׳

ם שהיא ראשונה מ' ר״ל מים סי ממלח ונעשה ס' שעריה להשפיע פתוחה נינ  נ
 נעירה כי הקנלה על לרמז סתומה והיא ההשפעה לקנל השאוס' אחרונה
 שנמרה עד עולמוח לשאר משאעא ואינה לקנל מעלה כלפי סניה פונה מקנלה
ה איל הולכ״ים הנח״ליס כיל חן ליודעי פייוע קנלתה  עתתתאח נינה כי י״ל היי

 השער מזה ז׳ וארק ו' פרק כסנואר ה' ;' ת' נ׳ נ' שהם שעריה נ' נכל
ס אל להשפיע  הה״יא נע״א ו״אז מלכות דהיינו ל”י הידוע׳ה ה׳יס וה׳יוא כי

קר' השיכינ' אהיה ר ק׳לן כ״י מלש׳ון פילה קליני נשים ני  לשון שהוא סנ׳יו עו'
 כנר אדומה סרה כסו הננוח דין מצד אדומה פה״חה עיש וסרה זוהר זיו אור

 קרן אמי ולא פרה קרני ואמר שעליה שיאירו קרצי לשין וזהו להאיר נתלננה
ס לשון הוא שקרני צפי וזוהר אור פירושו קרן שהרי י נ  שניה לניס ומיעוע י

עניי תשהי דשוסאה השיא כ׳ להורות  נצוצים ויחזרו הפשע והחם המומאה וי
ע; בכומאה סחשפמיס נהיו הקדושה ען מקורן אל ורע שינ כדעת נ  החיים נ

ס י׳׳ל  המד״נריס הסרש״רנים הסלשייניס המששי״נים כיל ויו׳סרו ישיולקו ההיוא ני׳ו
כונייו עתיק צדייק ליל לי׳ וי ע חנו יהי ו ויתיארכו הדיין מדיה נ  שעירי ויסתמו י

 שהם וכוחותיו שמאל אפילו כי סייוש היוא שה׳ול לנין כילו רחמיים
 שהוא חיות ונילון וחשאחו פשעו וכל שומאשל ותעבור חאהסך אומוא שרי

ז שהיה הקדושה  ולנליס רחמים לעשו ונלס ולשהר' לקדושה נאהסכו ונכחוחיו נ
 וזהו מאיר אור להיוח חזי החטא בהוא האדום אפי' כ׳ תנה קרני רמז לזה

ס לשון קרני  אור דהיינו נסלנות במקורן נתייחדו אור של קרונות ש;י ר׳ל לני
 אשחית ליא ויקוים ננמשריא!׳׳ לנין החיצוני נוזקוס שהיו הניצוצות ואור הקלושה
ר ו ענ׳ א להשחיח מהראוי שהיה הגס שירו' הטשילה נ מרי  שהם דמשאנא נ

ל עכיז הרעה כל וגרסו וקשדנו שהכעינו הואיל וכל סכל הקליפות ענו  שהם נ
ת עשר ננלאו ת' הנורא נרצון החצוציי' נמו  נדח ממנו ידח לא כי אשחית לא י
 והמסחים האדם את המשנואין דשומאה השירות י׳ ננראו כי ידוע העצין וסירוש

ע דנר לכל א!סו י מכל אותו ומסשינין י נ  לפעלה עקשינין כך ואמר שנקדושה ד
סנזאל הוא אלו שפאוח י״ם של ונמן משא כאשר עכשו לו ונוחניס רשות ונושלין

ונחותיו

טל
אי וכאשר מלפניו שייראו כדי דטוסאה סשיא עשה תנ  נשוף פנ״נו סוד פור י

נו י  ולכן עליהם שלשו וכלה ישראל נשתענדו בכלה שומאה שערי נזיס ונאלו דני
 הקדושי' נינה שערי חמשים נכח לאחת אתת כלם והריסת !שנירח השנסת הוכרח

איו כאשר כינה ר׳1ש נפתחו שנהן הקדושות הספירות שהן תנ  עניינם עוד י
 וסהור קדוש שעי כנגדה לפתוח הוליך הקליפה משערי ושער שעי שלכל באופן
 פנפחמק גינה שערי כל לפתיח שהוצרך באופן ולנטלה לסנרה נינה משערי

 זם שנושסירה זה שטר נכח אין זה שנשפייה זה שנשער הכח כי בסעירות
ל לחנירחה לאש אתקריאש וספירה ששילה הווהרכל שאמר וזהו  שהכוחות יי

 זו ששירה של שנשעיים הפעולות נכחוא אין זו ספירה של שנשערים הפעולות
ני הם הסוסאה כמות ששערי כיון ולכן  היו והם השסלה שערי כוסית נ

חז לא הטומאה כמות שעדי למ׳ש ונכנעים משוענייס  עם אחת הפילה נכח הי
 אחת ששירה כי דשומאה נסטרא שהם סומאה שערי ס״ש ולנשל לשבר שערים

 כאשר נינה שערי כחות עשרה ולפעמים נינה שערי כחוח שנעה רק בידה אין
דו היתה לא אחח שששילם נאוסן עניינם יתנאר  שערים ז' שם ולנשל לשנר ני

ח נלו׳ כי כננדה שהם שומא־ שערי כסות שנעה לק העהוריס  השערים נ
ע והריסת ישניתת שנירת להיות היכרח ולכן זו כשאירה אין זו שנסשירס  מ׳

 שנכללם נינה שערי ז׳ אתת שככל הנניין ימי האירוח ז' כל מן טומאה שעלי
 ק ומאני עניינם עוד יחנארו כאשר ז׳ שעמים ז' שהם קדושים שערים מיש

 ספירם כננד אחד אעם דהיינו מצרים יציאת פעמים נ' בחולה לזכור הוצרך
 שהית להודיע כרי פעמים מיש ועוד ממצרים ישראל אח שהוציאה עצמה נינה
 ׳כולי[ היו לא מיש מאלו אמת חסר היה אלו כ׳ מצרים יציאת מיס גאולות מיש

הן שלפו טמאים קליפות טמאים שרים טיס כי לצאת ה והוצרכה נ  לסתות נינ
ת ז' שהם שעריה מיס רו  פעמים ז' שככללם שעיים שנעה גפחתו אחת שנכל ^׳

ע שהם ז'  טרף להוציא כדי הטמאיס שעיים מיס ולנשל לשנר כיי שערים מ׳
מ״ננ ילשנר האלה הטמאים אריות שיני מיס כסיר׳ נין המטורסיס ישראל עמו
ס האלה ישעיה מלתעות שיני מי וזהו שעליה סיע שהה וקדושים סתורים שיני נ

נז חרעין חמשץ לקנל ז.זנן חמשין ביה ואזכיר הזוהר שאמר  שזכר י״ל דני
 היא נעלמה נינה כי ני;ה שערי חמשיס כננד מצריה יציאת פעמים חמשים

' ספירה ככל לה שיש שעריה מיט פתחה והיא הג' שער שער שכל כדי עיים ש ׳
שני טהרה משעלי ושער משערי ושער שער כל כי העומאת משער שער י

 שנכח מה זה שעד נכח שאין שניארנו כמו עצמו כפני שעי לשנרו פדי הוצרך הטומאה
 כל כי סעמיש ג' הוזפיו ק ומפני שעריה מיט כל לפתוח הוצרך כן שמעני זה נער
פני ויציאה וגאולה נא הוא מ׳׳ט מן אחד  ן נגי הזוהר לנו שדמז וזהו עצמו נ

 יציאת נזכר אחד פעם דיל שיענודא מנו לון אפיק אחר מאן לון לאשתמודפא
ע ועול להוציאה שהנסיחם הנטחאו שקיים נעצמם בינה טל להורוה מצרים  תי
ה להודיעם פעמים ס גאולתם היה מקום מאיזת הוציאם מקים מאז המקו איז  ונ

ט נכח נינה מן נאולחם היה מקום מאיזה סשוענדיס היו  הקדושים שעריה מ׳
 שריס׳ קליפות מיס יד אחא נמצריס משוענדיס היו מקום ובאיזה הטהורים

 מצרים יציאת ושעי שעי בשל נאמר זה מפ;י נהן ושלטו טליק שמשלו טמאים
 על מורה ויציאה הטמא השער על מולה מצריה כי הפכיים עניינים שני שהם

החריג ונטל פשנר והקדוש הטהור השטר מו את והוציא הנומא השטר '  ע
 אינם מצרים יציאת הזכרת רנוי אלו שכל כאופן ההוא כטמא מהשער ישראל

ס שקיים מה פעמים כמה טצמו ומתפאר שמשאבח עד צורך ללא כפל ח״ו  חת הנ
 נאולחש היה ואיך השיענוד היה איך ישראל עמו להודיע הם רק אדעאין כסלקא

 צריכה וכלהו אחר נסשוק שאין מה גדול ונס חדוש יש ופשיק סשוק ובכל
 אך ומכונו כנו על ומפולש מב<אר הוא זוהר של כמאמר והנה .כיסרשנו להו
 יותר יהיו מצרים יציאת נזכרו שנהן התורה פשוקי משפר למנות באנו אם ורק

 ׳*א ששם נמצא מצדים יצאת נזכרו שנהן פשוקים ש״א הם שהרי מממשים
־1 חמשיס טל יתירים  1כל והנה ולפירושיגו ז׳ל רשניי לנזאמר חזקה קישיא ז

כ ותייז אחי מפרש סדרה האפר :ז אחר זה נשדרם הקיש״א לחרן  הקושיא נ'
 שכלוואלד אל יש: ומת מקינל יותר קושיא של התלון לו יהיה שמתוכם נאופן

: האורה פשוקי הש
ה ת׳ ג ה

 ;!העיד דהנני מצרים מתיז אי.נז המיציא ם' א;' פי וידעתם א
אי! אתפם פםוציא׳ תתפם כאכצתי אפר הצתם את יראי למען פ  מצרים מ
 יתרו ויפמע םק0ד ממצרים 'פראל את היציא ופי נ
 מצרים מארן ן תוצאת אפר אלקיך ם' אנכי ד
 ממצייס ':את נו כי תפמור תמצות תג את ם
 מצדים מארן אותם תוצאת׳ אפר ם' אצי כי וידעתם ו
 מצייס מארן תעלית אפר עמן :חת פי דד לן 1

 מצרים מארן הוצאת אפר נעמן אזן יתרת ם' למה ח
 מצרים מארן העלית אפד והעם אתם מות עלה לן ע
 מצרים יצאת האניג נחרת פי תפמור המצות מג את י

מצרים מארן אתפס תמעלם ה' אני פי יא
נ  מצדם מאח אתפם הוצאתי אפר אלתיפם ה' אצי וגו' צדון איני צדק מאוני '
 W או פפנ או דפור מצדים מאדן אתכם המוציא <נ
 מצרים מאין אותם נהוציא׳ דולות־פם ידעו לעע; יד
 מצרים מאין אותם הוצאתי אפי אלהיפם ה' אני שו
 מצרים מארן אותם הוצאתי אפר הם ענד׳ ני ניי

 נתקות׳ דאם מצויס מארן אתנס הוצאתי אפר אלהינם ה' אני 1׳
 ממצרים יצאנו זת למה נאמר לפני ותנפו ימ
חן העלית ני מנריס ופמעו יע  מקרנו םום תעם את נג
 הנה ועד ממצרים הוה לעם גםאתם ופאפי פ

 דניציא מצריפ מארן אתפס הוצאתי אפר אלקיכס ם׳ אני נא
; מצרים ויוצאנו מלאן ויפלח נ



ב פרל) שכינה גלות סוד ז שער
טל

 8«!רי1י נעלית(! !למג ־גג
ד  ממצרים מוצילצו 3S נ
ממליים ציי!פ1מ אל <ה
י יםיאל כני מסעי אלג נ!  מצדם מארן יצאו א:
מג ניד ישראל ;<׳ יצא! ת5עם ממחרת נו  מצייט כל לעיני י
ח י מכ!י אתכם !׳!ציא ס' לקח (אתכם נ נ  ממצרים ל1ג
 ממצרים ל1נגד נכחו נפניו ויצאן נש

 מצרים מארן הוציאן אשר אלכין ה׳ אנכי ל
 מצרים מארן הוציאן אשר אלקין כ׳ את תשלח סן לן הנמר לא
 ממצרים ה' ויוציא:! נמצדם לסרעס גייס ענדים לנ:ן ואמרת גג
משם הוציא תנו1וא ולו' ומופתים ת1אות ה׳ יתן1 לל
 מצרים סלן פרעה מיד ענדים מניח ויסדן חזקה ניד אתכם '0 הוציא ונו' ה׳ מאהנת ני לד
 אלקין הי הוציאן אשר ונו' המסות ונו' לפרעה אלקין כ' עשה אשי תזכור זכור לס
 מצרים מאין סמוציאן אלהין כ׳ את וככחת לננן ורם לו
 מצרים מארן הוצאת אשי עמן נתת כ' מזה מהר רד קום אלי אלקים ה' ויאמר לז

 ממצרים הוצאת אשי ננדלו פדית אשי וצחלתין עמן תשחת אל לח
ה' יכולת מנלי משם הוצאנו אשר הארן יאמרו •ן לש
 הניול נכמן הוצאת אשי נחלתן עמן והס ס

 והפוןן מצרים מארן אתכם המוציא וגו' כהוא !הנניא מא
 מצרים מארן המוציאן ונו' ומת נאננים וכיןלהו מג
 מצרים כאין היית ענד ני וזכרת מג
 לילם מצדם מאין אלהין ס׳ הוציאן האנינ נחוד־ ני גיד
 מצרים מאין יצאת נתפזון ונו' חמן עליו תאכל לא מג
 מצרים מאון צאתן יום את תזכור למען «ו
 ממצרים צאתן מועד השמש ננוא מו

 נמצרים היית עני ני וזכרת מח
מזקה ניר ממצרים ה׳ 1א(5ויו מע

נחקות' דפישת מצרים מארן אותם הוצאתי אשר ראשונים נוית להם וזכרתי ^

 בהסשים בתורה הנרפזים כינה שערי חסשים הם אלו
אלו והם יתרים י׳א עוד ויש סצרים יציאת פעמים

 מצויס מארן ישראל נני לצאת השלים׳ נחדש א
 מצרים מאין לצאתם השנית נשנה נ
מדנו נ  מצרים מאון לצאתס השנית נשנה פיני נ
 גארן עין את כסה הנה המצרים יצא עם הנה ד
ממצרים צא1הי עם הנם ם
 מצרים מאין ישראל מי לצאת הארנעים כשנת ככהן אהרן ויעל ץ
t ממצרים נצאתם ישראל נני אל נושם דנר אשר כעדות אלה 
n ו ענ  ממצרים נצאתס ישראל ונני משה ונו' אשי הירדן נ
 גזה כמקום אל נואכם עי ממצרים יצאת אשי כיוס 1נ
ממצרים כצאהכס נדרן עמלק לן עשה את זכר י

 מארן אותם נהוציאו עמס נרה אשר אנומם אלק׳ ה' כרית את עזנו אשר על ואמין יא
הגיהה ע"כ מצרים

שפע
 הבשן מי' ממיח מלאך הוא וכאזיל נדוהי כמנולר ונחומיס נוקניה וליליח נמוסיו

ס מכלית נמל בלחי הנלל להנדיל הקדושות טמירות שי' וכמו היצ׳הר הוא מויי
משר אלו כן שסו מסן שנשפט ונלכה והקדושס כשהורה מהנהג׳ טל נששומימן

להשו' ששולח וטל טומאה וטל מנהגה קלקל מל נשמותיהן מורים שמאים ששירות
ס כמטאר רט לנר לשל ולמחותו הישר מדרך האדם חכ א W נ f j שילס נשמר ונ

המונות ששמי צרעת טומאה וכל מגט וכל מקרה וכל מחלה וכל ננמ וכל חמורות היכלי
ס טצס הם הס ח י ננל שכל עיני מסמא שהוא סמאל נקרא ולזה פנ נ  שנקדושה ל
מקני׳ למטלה שניארנו כמו  התרגום ששידש כסו וילל יללה לנון שהוא לילית נקראת ו

ם א נ נ ״ ת  ללרך שכל'להטותו פיני מסמא נתתילה כ׳ היסיא אס ות״לל פיסרא ו
מס שחו שנטל עד סתויו לטון נמלקלקוח להכשילו י  ישוח ונוטל ומקטרג ינולה ואתיכ ני
ה שכר סל שנר וכמותי׳ וגוקניה לילת ידי סל טורכנות לי ונותן  טל יללה סוס טל נו
ה יותר שהיא נוקניה לילית לשון והיינו יללה ט  נזוכר מעניינה הוסר אשי השי סמנו י
נכומותיס׳ קרונות טשייו׳ לטשר צהחדמו' רוצים נכומוחיכם טמאי׳ ספירות טשי ואלו
ג היס שונה ניום שהט״ה רמז זה וטל סו  זה לעומת זה אח גס ראה רעה וניוס נ

ה ניום אמר הצה אלהיס עשה סוג היה סונ  כסיכ נששט ממצה נ׳ רקלושס השיא טל. נ
ם ניו ה ו כ ה י א ה נששט שסכנה דסומאה טטרא על י ט  דיש סמנה והשמד ראה הו

ח לס ומהיכן רעות לפטול כח ג׳ש לה  זה לטמת זה את כי גפצמו הפסוק ומשרש הנ
מו טי' אלהיס טשה כך דיטינא שסרא שנקרא׳ דקדישה כפרא אלהי׳ נטשה נ
כ לס שיש דנמאלא כשיא המכונ׳ דסיסאה ששרא לנגדה טשס מ״מ אכל כח ג'

ר הימין נ׳ לקדושה כסרא הימין כמו גדול כח לה אין החכפייא ושמאלא גונ
רק שכל לו שאין קיף וכסו אדם לש;׳ קיף כשני לקדושה דומי׳ והס לימינא
 ולהיזק לקלקול אלא אינה טצייניהס כל אלו כן כסו וקלקולין נזיקין סיגי לטשו׳

ה נמקוסוח כסנואר או ומהיכן מאין ומקורן גריאמן ומקום מהזוהר כרנ  נני
 נארוכה מביאי טמא מטהור יצא ואיך שרשן לילית סס וסמאל כטומאה נמוש

ם סיד ר נ ע ל השרות היכלות ננ אי  המוטל גמור מייוג הוא זה כל שהודטנוך ו
אי סלינו ה שנרא נמה לסולם חוט;' מה אזניך ולגלות לך לנ קנ׳  הטומאה זאת ה
א מה ועל ולמס י ה לחיז מאין אותה נ קנ׳  הרשעים להטניש אומה נלא ה

 אנזי ני ויאמל כשואל ישאל כי מפני ישסיק לא החירון זה ידם על והמיסאיה
 כסו כשאל כמ הסימאס כמ שהוא יצ*ה של פתוייו ידי טל נטשה הוא שהמטא

א לא שפירשנו ל  'צה׳ר ולא שמאה לא יהיה ולא ונמואיו סמאל לא ע
תיז ונאמר צליקיס. קחשיס כלס ונהיה מטא יהיה ולא ך הנורא ני ונ חננ  שמו ׳

ה כי זה והוא גדול לתוטלח כרצונו אוחס נרא קנ׳ א ה י את נ
ס אי  כסו והיושר והצדק הדין ס׳ סל וסזונס ערנסתס מקבלים שיהיו הנני

א נלאשיח שנאמר י ם׳ על ונטנפיס לשכלים שיהיו הדין נמדת אלהיס נ
ס הסמציס וכמותיו סמאל ננרא היה לא אלו זה ומפני מעשיהם  המפיי

ס בלתי הננלאים כל היו רטה לדרך לוחו ל״ מי  רק מעשיכם טל נ
ראוי היה ולא מהקדושה להם נששע כאשר קדושה נדרני סוכלמים

ע' הסוג אח השוטליס כמלאכים נפעולחס מוכרחים שהם משני והצדק היין שי טל הטונה שעולמה על נכד להם לימן סכ לפניהם ושכיס אתם שעולמם נ
ע. כועל נל כדיך שפועלים עצמה מהפטול׳ שנהנים נמה ענ ס ויהיו נסלאכיס יהיו ולומר למלוק מקום דין לבעל ואין נ ע הופלי פג הדין ע׳ טל השכר •היה ולא נ

י מלאכים כ׳ שאלה אינה זו נ א כ י דנ׳ ולזה מלאכים של עולמו' וכסה נמה נ ה להשלים כדי נ״ה שלימוחו מ; א ס הניי מפשיהצש על שנר להם שיהיה זה נשליטוח נ
מי נמדרינס הוא הפעולה לח בזו שהוא השכר שזה שעולמם היא ששכרם נמלאכיס שהיא הפעולה נזולמ גדולים וכאיזל ח שי מלאכי שכל ממדליגח עליונה יו
סנירא שהאציל כמו זה ומשני צדיקים מעשה לומד דקדקו ולזה נרח מלאני משכר יוקר צדיקיה ממשה ששכר נסירוש הורו הנה שרח ממלאכי יוקר כצדיקים מעשה

ה לדרך האדם את המכחים זה היפך זה דשומא׳ כטלא כנגדה עשה דקדושא ע ה דנר ננל אומו ומכסיניס י ה כי שנקדונ חז  שיהיה באופן אלהיס עשה זה לפרח א
א לו נשפע יצ*ט ומיציה מ׳יצט מורנב ורצון נחילה נעל האלה טו ירצה שאה השמאים וכחוקיו סמאל מצד דשוסאה מסכרא לו נשפע ׳צ׳ה דקדושס מכסי סנ  נ

 יצפרך וכי בוראו אח ולהזניח ולהוכימו ליהיהו ימינו סל יצ׳ס יהיה הרע אחיי להסוח וכשירצה הרע אל להמוחו צנטנו שמאלו על יציהר יהיה הטוג אל להסות
עצ לדרך הנטייה טל שכי שיקבל באופן מעשיו על וקשנון ד׳ן לחח ה על עונש ויקבל הצדק דין ס׳ העונ סי  לא<ש ולחת והצדק היושר הדין פ׳ על רע לדרך כנ

ד לזה נמשך מעשיו ע׳ על הצדיק צשכר ׳הים ידו נעל כדי הטומאה כהות יאש הטמא סמאל לנרוא שהוצרך ולהיות רע אס סוב אס מעלליו וכפי׳ כדרכיו  עו
ד הטומאה אנוח אני הטמא סמאל שהוצרך פנ י נמצמו שהוא כדי כאדוניו המודד כ פ מססי רשעתו נכדי הישע את ״  סמאל דהיינו ישעו תדרוש ורע נ
א קי  שדרשו כננין שכרו יקנל נקדושה שמדנק מ׳ כמו כי טנשו יקנל ושם נמינו מין בישע רשע וידנק ענשו לו ׳חן והוא ישע של ישעו תדרוש רש הנ

ה' הדני,ים ואמש נססוק זיל' ה אלהיכם נ  סמאל יאכן איך נול,סך לנך ואם ענשו יקנל נסוסאה שמדנק מ׳ p נמ״ם אתם אף נחייה הוא מה היום כצנס מ״
ס למרוד וספתהו האדם את הסיטי׳ הישע נ ק׳ כ שיג׳ פיניצו האיל והנה . ענשו לו ימן נעצמו הוא ואיך המודד עצם הוא סמאל נמצא נ ה י מי זה נענין ע׳  ויו

מה סרשח הזוהר כמאמר צסאונו אח שירמה מה מזה ד מה כ׳ל וזיל הזה הדיוש מלי,י כל ינואר שנו מיו הו נ״לא ותיתא עי׳לא הקינה דעינ  נג״ןלאמיזאת אי׳
ריה קי ה שיר׳ לפולמ״ניה איהו ונ׳לא די׳ליה י מ ה שבר׳ כל י נהן להלאות נראם כלם הרמקמים נעולמוח עה ולו עליונים ח בעולמו למטלה הקני  וכלס מלכותיה י1י
ם א ו טנודחו שיהיו נ ה יקשה זאת הקדמה הזוהר שהקדיס ואמר נ ס דרסו׳תיה מיה וביכל דמאירי׳ה מקשירגא דלס׳ו׳ טנ״דא מימי מאן וכי׳ נחמי  אתע״ניד דמאייי
חא מקסירצא. אייכו עו׳ י דיהיון דק״נה י ; ה לו״ן למזכייה נגיין קשיוט באורח ויסיכין בסול׳סניה מדייר אנ׳שא נ' ר כ׳ ה ורמו׳מיה הויאיל ס׳נין נ נ'  היייך נה״א׳ די,
א איתי ה רעויחא מג׳ו מקפד״גא ואשחינמ ניש״א טנדי איי נ מאודיח לו׳ן וארד,*׳ק ני״שא לאו׳רח אנ״שא ננ׳< ואיהס״יה דסי דון דל׳׳א לוין ועיניד ע׳ עג׳  ׳

ד שהוא שהענד כזה ראה מי בהמיה פי״יוש דמא״ליהן לעויחא ה שרצון מה וכל לאדונו מקכיג יהיה לאדונו ענ יצון יעשה שלא מיןסיג הוא שיעשה הקני
דיו תמיד אדה נצי שיהיו הוא הל,נ״ה סני י חודה של נדדכי הישר בדיך וילכו נ נ י די ואמת קפוש ד מאמר וכי הנא לעולה שכרן לקנל פונות ונסה לכמה שיזכו נ

ה שרצון א ואיך נזה הוא הקינ ד זס ׳נ ענ ע ה ד הוא שגם סמאל שהוא הי ה ענ ה רצון יסש' שלא מקעיג ימצאו לו,'נ  מדרך אדם נצי אח ורשע' וממחה הרינ
עי' נמטשיו כך כל וסופה ע״ז לנקר חורה של מהאמת הרע אל מהטוב המעוקל לדרך הישי ה לצון יעשה שלא טד הי קינ  הקדמתו לסי הר,ושי' ואיה כ

״נ׳ שהניח ו מה נלאו לננודו הקנ״ה שברא מה כל כי וחזקה גדולה היא ז״ל ל: ויהיה נלאו אח שיענוד לטנד לו שיהיה סמאל שנו׳ נמה לו יש כנו
ה מורד הוא כי סמנו לו יש כנוד מה ממנו כנוד לו נ ז להיפר רוצה הוא הק״נה שרצה מה נכל כ׳ נו למרוד ומכוין בי,' חי י לעו״תא ודאי אליא הזוהר י

ה רצון עושה הוא נם כי הוא והאמת כלל קושיא כאן אין פירוש טנ״יד דמא״ייה  לצון יעשה ■שלא פצ״נס נהל ומקסרג מולם נני ממטיא שהוא והנס הקינ
ה נראו אח ועובד נצונו שעושה נמצא מקטרג שיהיה נלך רוצה שהקנים כק״נה רצון עושה הוא זה כל טס הקינה פ או שרוצה נ מה כפי ענודמו ועושה ממנו נוו

ה יפה משל ומניא טליו שנתמנה ב דליא נרמיימו עלייה ופר,'יד ׳תייר לי׳ה ־רמייה א1וה* ימיד״אי נ״ר לי״ה דהיו׳ למלכיא עלז ק״י דכ׳ל ניישא לאתימא נרמייה ׳
א׳ ציאו לג״נה די״קרנ מאין ד׳ א נרח״ימו דאנוהי רטו״תיה למייטנד נרייה הה׳׳וא לייס או״ד׳ דמל״כא פלש׳רין גיו לא״טלא נ ה ני׳  משל פירוש דמנ׳כא נ
הנ והוא ימיר נן לו שהיה למלך ה אוחו או ה גודל לשבח לננו ומצוה 7מא עד יתירה אהנ הנ ה לאשה פלטו יי,רנ שלא פאהנו א ט  מי שכל הזונה טס יזנה בלא י

הנן המלך נהינל לכנוס ראוי אין טסה שיזנה ה אניו רצון לעשות עליו ומקנל לז וסודה לעצתו שסע המניב ו הנ א ת נ ני  ■איה זוניה מיד הוייח לניר המלך נ
א שפייר' גמי״זו יו י י ה דנ״ל׳ רעויחא לממיזי נעיינא מליכא אסיר לייוסין נ ה לההייא ליה קריא נגינ /! ריה אזילת ענידת מיה ז ה אנת׳  שרי׳אס דסילנא נר׳י

ה לי״ה למעית׳ לי״ס ולנ׳שק לייה למנ'ר,א ס אי' ננ ״ן. ״ מו ו׳ לפ״י,ודא ואייזן צי״ית נרא י האי פ אנ׳ ס גויפר ד  מדיי אניו׳ נדי׳ן מיירה ליה ודימי ליה ס אצ' וליא ני
 נלנו המלך אמד כימים ארכו כי ויהי חואר יפה מראה[ יפה אמת זונה יש מלך של לפלטרין חון פירוש סג׳י ויקר ן וננזניז מחנן ליה ויה׳יב היכ׳ליה לג״ו צייה ואטייל ננר״יס

ס״ אח אניא ציננ לנתון נדי לננו ומעקה שמלך לה ואמר זונה לההיא לה קרא המלך ׳.;ה , :׳ הזונה טס לזנוח שלא יצרו את ויכבוש נצדקתו יעמוד אם ואראה pנ
ולנבוח



ג ב פרק בינה שערי נ סוד ח שער
טל

 דכרי יזם שהעתהגו ההעתקה וזאת היתרים פסוקים ה*׳א אלה
 נ' אחד בחלק וחלקם האלה הפסוקים שהעתיק אחד שפרש

 פסוקים י׳א שגי ובחלק בינה שערי נ' על להוחת פסוקים
 ם ו לסח לקושיותינו תירץ כן נם ינתן שתראה כמו היתירים

 שנזכרו פעמים הג׳ כי לו נראה כי ואמר יתרים פסוקים י׳א
 חנם כעבור מצרים לזכור^יציאת הסוד היסוד על העיקד הס

ט שנפתחו לומר רצה הגדול  בינה שספירת בינה שערי מ׳
ט שעריה פתהה ט לשבר ם'  יצאו שישראל קליפה שערי ם'
 המאורע לזכור רק בהם הכוונה אין היתרים ודר' מהן ונגאלו
 פלונית כשנה או מצרים מיציאת פלוני כיום זמן כאותה שאירע
 לזכור או מטצרים שיצאו פלוני חודש או ססצרים שיצאו

 שנעשה הנסים לזכור בהם הכוונה שאין ססצרים שיצא העם
 הם. הנזכריפ פסוקים החסשים אבל שעריה בם*ט בינה ידי על

 ונוסד וידעתם אסר ולזה שעריה ע׳י שנעשי הנסים על סירים
 pתי כך כלם וכן וגי' תזכור זכור ונו' דורותיכם ידעו לסען
 המפרש שמחלק מה כחלוק כי הגם והנה זו קושיא אחד ש טפי
 יש י׳א שני ובחלק נ' אחד בחלק חלקים לשני פסוקים סיא אלו

 תתתיחם ולהניח לחוץ חמשי□ מאלו פסוקים קצת לדחות
 יפה המפרש הסכים זה כל עם י״א מאלו החמשוס לסלאות אחרים

 הזיהר בספר וסיוע ועזר טםך זה לתירוץ סצאנו כי בתירוצו
 פרק לו נייחד הפרק אריכות הםעיין על יכבד שלא וכדי

.עצמו בפני

שפע

 מיומא יהודה ר' אסר יתרי פרשת הזוהר בספרפרק
 דאתייהיבת יוסא עד מצרים טארץ ישראל דנפקו

 אינון משום יהודה א׳ר טעסא טאי הוי יומין חמשין אורייתא
̂  אמר תנא ש;ה החמשים את וקדשתם דכתיב יוכלא שני

 דיובלא ואיתימא ממצרים לישיאל להו אפיק יוכלא ההוא שמעון
 על דינא אתער דיוכלא ומסטרא דיוכלא סכמרא אלא מסש

 דא לקבלא תנא הוי דיובלא אלין יומין חמשין בן וכגין סצראי
 וכלוע דמצרים נסוסין באורייתא ואדכר אתמר זמנין חטשיין
 ביד מסצ-ים ה' ויוציאך מצרים מארץ הוצאתי אשר שבחי
 חמשין זמנין וכלהו ממצרים ה' הוציאך הזקה כיד כי הזקה
 דיוכלא ומסטרא אתעטיר בייכלא דבלא סשום יתיר ולא אינון
 בימינא אתעטר בנבורה דאתי אורייתא כך ובנין כלא אתא

 וכלהו הוו קלין המשא ותניא לסו דת אש מימינא דכחיב
 להסתפק יש .עכ׳ל ברא ואתעטרו בהו ואתבלילו כהו את־זיאו
 מצרים יציאת כין שהן יומין שהמשין אמרו־ אהד הזה במאמר
 שאלו שנה המשים שהם היובל *שנית כנגד הם התורה לקבלת

 לקבלת מצרים יציאת בין שנה נ' שיהיי ראוי היה כן היה
 ב׳ ספק .שנים נ' הם היובל שנות שחרי ימים נ' ולא התורה

 הפסוק כי החמשים שנת את וקדשחם בפסוק ראיה א שהב מה
 אחרונה שנה דהיינו לבד אהת שנה שיקדש אלא אומר א־נו
 שנה אותה המשים חשכון תשלום שהיא שנה חמשים שר

 היא השנה אותה שמיטות ז' אחר שהוא שנה מים אהר שהיא
 ראייה קמייתי מאי וא״ב שנה המשים כל ולא היובל שהוא קודש

 אחת שנה רק אינו היובל שהרי דיובלא שיני דאינון כאמת
 הם היובל ששני נאמר כי גם פירכא דדינא אעיקיא 'i ספק

 נ' להמתין שהוצרכו כאמת טעם מאי כינה שערי נ' והם נ'
 קבלוהו לא ולמת בינה שערי נ' כנגד התורה לקבל כדי ימים
 ראשון בפרק שפירשנו מה לפי ונשיב טמצרים כשיצאו תכף
 בינה שערי נ׳ להן שנפתחו עד ממצרים לצאת יכולץ היו שלא

 כן אם טימאה שערי מיט להן ששכרו והטהורים הקדושים
 בחמשים נכנסו וככר לה הדך הלח כבר הטומאה ביציאתם

 הקליפית שברו הטהורים הנ׳ שהרי הטהורים בינה שערי
 ולםח ביציאתם מיד התורה קבלו לא לטח כן ואם הטמאים

 שטעון ר׳ אמר תאנא ד' ספק ,אחרים נ׳ עוד להמתין הוצרכו
 לא למה יוכל של מעגיינא דמיירי משים אם הכא כעי מאי

 יובל של מעניינו שמדברים רשביי של הםאמרים כל מביא
 אמר לטח יוכלא ההוא אמרו ה׳ ספק יותר. עוד ישנן שהרי
 ו' ספק .אפיק יוכלא בסתם לוסר א היה אפיק יוכלא ההוא
 דיוכלא סטרא אלא לומר לו היה לא אפיק יוכלא ח־וא אמח
 טסש דיובלא תיסא ואי באסרי במסקנא מסיק דהבי אפיס
 כדי יוכלא למיטר ליה למה כן ואם דייבלא ססטיא אלא

 בתחלה יאמר כו׳ ואיתיסא לומר דבריו כך אחר לתקן שיצטרך
 טסטרא אפרו ז׳ ספק דבריו. לתקן יצטרך ולא דיוכלא טסטרא

ספק בעי מאי וכו׳ אתער בלא די!  דמשמע אתער אשרו ח׳ הכא.
 בטאי הוי דיו־בלא בסטרא ואם ד^עוררות רק טמש הוי דדא
 שפיר שייך ססש יוכל על קאי אתער בשלמא אסרת אי הוי

תעי לופר  טצד רק יצאו ספש יובל פן שלא לופר רוצה א
 ספטרא שאפר עתה אכל דיונל ספרא זסועא יובל התעוררות

דיוכל כנ

ן חרי6 הולכת הזינס עשתה סה פמה לזנות ר{ונו יהיה 6א ננו אס ולנסות  מ
ו !וסחזיקה שניה העזה ולנשקו לחנקו ופסתלח י ככמה לשיזותו נ  פחויים סי

 נאותה נוטר שציוהו פה לאניו וציית אניו של ציוויו הנ1א נן אותו ואה עפה שיזנה
 ופנניס רנה שסתם ננצו פשמת נך הפלך וכשרואה ידיה נשת׳ פמנו איחה ודומה זינה
ס ן6פ גדיול כטד לו ופושה ואוצרות סתנות לו ונותן הסניפי להיכל לנן ר׳י  נ

א להס׳וא יקיר האי נו׳לי לי׳ס ר'  אי״ת זונה וההיא ^"נה והי־רא איפא ה׳ו׳ נ
אי שנ׳נוא צ׳ס ה׳ ל ל׳ה א״ית שניסא וד׳א׳ ל״א א׳ו נ ת ססר׳ין פנ׳  חוי

א לה׳הוא צייה דנר״פא וח׳דא דמל״כא סקו׳דא דטנ׳ידת ׳ י  האי לכ׳ל נ
 כחייג ליא וטיל לננ״יה דפליכא רחי׳סו היא׳ לכל טינו האי לכ״ל יקיר

 ודיא׳ דאייהו הפ״וח טלאיך דא פא״ד הח׳ים מל״אך ד״א סייג וה״נה
 הכנוד כל נרה ם׳ שירוש דטא׳ריה סקויוא דאצ״יח לפאין סא׳ד נ”1ט

שתאפר סיך את אשאל ועתס זונה אומה אופר הוי נן לאותו תנחל
ם לה יש אם נן לאותו הטוגה כל שנרמה זונה .אותה לי  שנת כן נ

ה נזה ושכר פ הסלך טליה ציוה כאשר הנן אח לסתות רוצה שהיתה נ
סנן רצונו יקוים סצא ושכר שנח לה יש יצא אי אניי רצון ויסלה יפרזד ו
 יזנה שלא ננו טל שיצוה ורצונו וכוונתו פלכס רצון שקסינה כיון נזה

לזונה יש ופסלה שנח ודאי כי להשיג סינרח אתה נררך על והנה
 וקיימה שעשתה ישכר שנח לה שיש אסל טעם הטעמיס מכל הצדדין מכל

 ראוייה שני מסמס יעוד טשסה וכן לשתותו עליה צייה כאשל המלך מציות
ד אותו לכל הנן. לאותו שנרפה ולשכר לשנת  ולכל המלך שכנוי כננו

 ניתר המלך שאהנו הנדולס ולאהנה המלך שהעניקו ואוצרות טונות מחנות
 הכחונ אמר זה יעל ההיא הזונה מעשה ומקדם כמאז עז ויתר שאח
מטהרת שנששע סוג יצר דהיינו הוז״ס מלאך זה סוג עאד סוב וסנה

ג ודאי והוא דסוסאס מססרא המות מלאך זה מאר דקדישה ו  מאד ז
 הוא נריך לקולשא וצייתין הוא נריך הקלוש של מציחיו שסקיימין לצליקים

האי יהא ל׳א א״י וזז'׳ וח״א ההוא הטוב כל להם גורס הוא• כ׳
לעלמא לייתא דזסינין טילאין נניזייא אינין צדיקיא ירשון לא מקטרגא

ה אפרעו ללא לאינון ויו• מקסרנא נהאי ניה דאטיעו אינון זכאין לתת׳  ני
 וכל עדונין איני! וכל סנין אינון כל ׳רתין דנניניה ניה דאערעו תינון זכאין
 יעשה זולחיך אלקיס ראתה לא עין כתיב ועל״הו דאתי ד^למא כפועין אימן

ה אערעו דלא לאינון לו,ווי למחכה  מארן. ואסרדו גיהנס ירהין לנניניה ני
ס  וזית צדיק״א ופ״ד אנתריה ואסמשכו לסאריהון צ״י.ו דלא אירן המ״
לע׳למא ינהוסין ועדוגין סנין אינון כל ירתין דננניה טנא ליס לסיתזק
ח׳ ס דא׳ א סיי  .־.יו1וכת המאל שהיא הסקסלג זה ננרא היה לא אלו וראה ט

 לכך מזומנים שהם הנטזים העליונים אוצרות נאלו הצדיקים ׳!רשים היו .לא
שכנעו לאלו י להן וסיג אשרי זכאין אותם יורשים שהצדיקים הנא נפולם
נו שמעו ולא יו את! נתעמתו ולא אותו ודתו א;תו טנצחין והיו נטמאל
ת חעדת אלו יכל חענוניס אלו וכל סונית אלי כל ילסו זה ונטנור  אציי

 יעשה זולתך אלהיס לתחה לא עין נאסר עליהם אשר הנא עולם של
 זוהפחו לים גצמי ולא עצחסה עשו ולא ביס ענעו שלא לאלו ואוי לו למחכה
p סגן ומנורשין יוטרדו הגיהנס ירשו שנשבילו ליה ושמעו אמריו p* און ס
כקדוש להן שציווה למצוות צייהו ולא שמעו שלא הרשעים סם אלו החיים

ך כזו גדולה סונה ;ורם שסמאל ונשכיל היצס׳ר אתר ונמשכו הוא ניי
ה לעמדק להם יש לצליקיס  ניס ותעו! הטונות אלו כל ירשו שנטנורו לסמאל טונ
א. לעולם להם הנווזין האוצרות ותעודות נ א׳ תועילחא ה כד מקסרנא דה׳

נ על א״ אלא היא מאי ציה צייתין תיינין  סקודא תוטלתא ליה דלית נ
 כשהלשעיס סמאל סקסרג האי של תועלת מה שילוש מנייד אי׳הו דמאיים
צומר ״ך ש אין דכאן מזה לי יש תועלת מה אתריו ונתפתו לו שומעיה

ידו על ניהוס יורשים הס ארלנא לרשעים סונה שנרם על שכר שיקנל
ג טל אף ומפרש סירעעח ומקנליס אין שהיי מזה תועלת ציה דלית ג
מ שכר ס מקנל הרשעים  הלןדיש של מצוותו שקיים עצד לשכר הוא ראוי ם'

 שנתמנה ופקידתו התמנותו כסי ומשה שציוהו פה משה שהרי היא נרוך
 לקני. ודאו׳ שפירשנו כסו אדם נוי את שיפתה הוא י נלוך מהקדוש זה על

 ד־ הוא וזה יותר עוד שס ופאריך נולאו שצווהו מה שקיים שכי
 ויותר מנוקשיט כל צחנאר הזם הפאסר פחוך והנה נו שאנחוו לעניינינו

ס ני העילה והכלל מצאנו סניקשט פמס  טישיס העשרה הטומאה כצזות ג
 ונאה לעולם נאה הקליעה כי לשכר וראויס הוא ברוך הקדוש של ציוויי

ס כי וכל פכל יחנטלו וצא לצדיקים ס קדושה רצוצי סם ג שעישיס והנ
עושים שפים ולשם לשמה היא עכ׳ז אדם כני להטעות ומכוונים ענייות

ד• שסירשט כסי זה על ומסורס פצווים הם שהיי דנ זיל רש׳ני פאפל נ
ר נן ומפני טני נצום ולכלות סשעם לסתם הפשרה כטסאיס וממשלת כמוש ׳

ם שנספשע הפשרה קדושי .יניצוצי והמטתים והמספים ספיזטיאים ה  נטופאה נ
 אש׳חית ל׳א שאמר וזהי טהור לנן כלו ויהיה לקדושה פסומאה כלו משאר

ר ענוי י העשייה נ ס נ ס כאיתד כלים ;*׳ לצורך הס נ ני שנ׳י פ׳ או  ם ו
ס י ס׳ ס ה שהיהה דפועאה ועם!םערא רתמים היא הקדישה שירוש ני  1 לנל סני

ט ולכל מתלה ס דללה צער ורשע וששע ואששה ומון תעא ולכל ע היא ג
ן ואם לריוסיס סתהסך ששט שמא השכינה ע״ל פריטז שריה קריר נ

ט נעהרם שיאיר הקדושה פי ה שיוששע הששיע וטיל ני ם כי אז פפנ׳ נ
ישראל נשם ונצם אחד לששע נלס וית״תדו כדסירשט יוסהרו הקלישית

ס יותיר ואזיל יקראו אחד ה׳ ושם •נצו  השירם לינק רוצה שהעינל טפ׳
ק רוצ׳ס ס עהה ש*הן והציטיוס שהטע׳״נות נכאן רמזו לסר׳ ע׳ו דם נ שני נ

• והיו



ג ב פרק בינה שערי נ סור ה׳ שער
ז1מ:> 1r,t3 פגס6 העלילני: מיס י:ילו ל^ V-ch «מ,־*יח יה׳ן ל ' ’v ' r

 רוג של יששגס וכלס ן שימש אדם ממא קודש אז .■כשו״׳חן שפייןוק
ושט^סאה הקדושה עליק משרה׳ קדושים כלס לש שגע ואין ששן ואין שלוש
שה ששישה אשי העני ס ששי סוה קר;׳ וה״גו ו  יש״סדו אוי:פ שהי קיניי

שיה שיי נשכינה ׳שיישיו אסה נ  השרה לי:ק רוצה שהעגל ממה יושר נ
 לי״וי קל״ן אצפ״יח של׳שון סר׳ה קל״ני השני הדמיון . ולהששיע להציק לוצה
ה הצזיוז שא״ז לומר רצה לושסו׳שס ויפרייש והשאי׳שם ונשי׳אשה קינ

ש עו'ש ס קר';י ׳שרא׳ליש או׳מה של וססשל״שם שלרו״םה  שציש לנ"
והגחמ״וש ע;ה היגוי א׳ז שיק׳נלו המשי׳שיס גואל׳י ש״ג׳ על מלי׳יז

ני ונר׳אה וצז׳כה נכשלי״ש נ ׳ ירושלים ן ג ' : הא׳יין ומליאה רושצי״ה נ
ס ע׳  שנאמר כמ׳ו נמליים שמשה כמו <םיש ויע׳שה כמייס השים א׳ש י
אננ ,נשלאוש אראנו טצריט סאיז צאשך כימי רא ו  זה מה להקשות לנו יש גי

למ צארוך כיום א״ו כצאשך שיאמר וססשיק יי היה צאחך כיסי שאסר
 לומר רצה מלהא נ*ה צימא לי״ד; קרא יאשא כששא אלא כיסי אמר

ה נמד״ש הוצי״אנו שהי׳ש  ימי זי' נאציו שממנה ממני ימי׳ שנקר״אש נינ׳
 הס המירוה ז ואלו ובשישה נכוזה הס ונלס השייוש ז' שהם יש כראש

אינה ז' סעמיס ז' שהם וכללותה שערים נז״ה שהס ז' שעפים ז' כלוליכז
נששא׳ נינה השכיעו-, יל׳ על כי נינה שעלי מיס שהש הנינה מצד אלא

 ולעניין השער הזה שלישי וסלק ראשון סרק כמבואר שעיים נמ״ס הספירות
ה מיס נהששעתה לסשורז הנינה הוליכה ס נזמצר ישראצ יציאה  ולהאיר כפיי

ס שהם ז' נזעמיס ז׳ ססירוש ז' נכל  נשיה סאיריש היו וכלן שעריה מ׳
 ונהורא ואזיל שעשרש זזהו עוד ישנא־ וכי׳שר הנזכרים נשרקים מניאר כאשל
 כל היו הנינ; שנשיר להיות כ׳ לומר רצה איר’ כאורה כששכה שריא עמיה

ה הספירות ה וכלן הקוימיש ונשסרים הזה נשער כתנואר ננסנ  נשוה נ
ק ו' ופרק ה' פרק כמבואר נקיישה נאשדוש פי  העליון וכשער השער מזה ז' ו

ה כן על השערים כל כוללת היא שגס אש נשפעה ולשתות לכלן להאיר ניי
מלכות נונזר רצה כאורה כיזשיכה שריא עמיה וצהולא שאסר rוז נשוה כלן

 נסור אנל נפלה מהשארת ושפע אור כמקנלש שם על משכה שצקרא
 תפארת כמו מאירה כן נס היא נינה של ונקידתת ארזריתה נפוד כנינה
ה פרליסין דו נהוד כעלה  הוא ז' פעמים ז' ההפירוש כללות כן ספני נניג

 השער מזה נ' פרק• כמנואר דיונלא כסדא נזוהר שנקרא הנינה מצד
ס להשפיע נינה שהוצרכה ולהיוע מי כ ממצרים ישראל אש לנאול שעליס נ פ'

היא כימי נפלת הקדושה התירה צנ״ו רמזיה וזשיו לנינה הגאולה פיורזסת
ה הפוך כלן היזכסוס כל פל הפולה ה והסוך נ ה דסלס נ נמצא הכל כי נ
ר נרמז נפירוש נתירה  מה מל מתנצל הממני לומר רצה נאמירה נדניו
 כל כי אסר כן מפני לחיק קצת הוא הדרש כי נינה פל כיפי פלת שדדש

 כן על רה נאס או נדנול אי נרמז או כפירוש או נתורה נמצאים הדרשות
 אמר הסחנר סיייש לומר רצה לעניינינו ונסזור . זי דרשה הסעיין ירחק אל

ניצה נמדת היתה מצרים גאולת כ׳ נסירוש לאיות להניא לעניינינו נמזור
 פםישים שאנו אפיס ונו' ישראל נני פצויי וקסוישיה פססוק ראיס וסניא
 שפענו זי שתים תלקיס דנר אתית זה כל עם כתרגומו עזו״׳ניס ^שון אוחו

 נסנימיות כ*׳ סשיסו מידי יוצא מקרא ואין כסשסעו תמשים לשק ומעגופוחו
ד הפגין ה שפרי נ׳ נצנד ועא האפס פ׳  סלו שישראל מזה פונן ק אס ני;

ה לומר רוצה זאת נפרה מסצדיס  סנקלאת נמלכוח שעריה שהשפיע ס*י ננינ
 ששר ידי פל מצרים גאוצח הימה לא כי השער מזה ד' סלק כמנואר זאת

 על רק נעלמה נינה שהוא הנמל היונל שהוא שערים נ' כל שכולל העליון
t’ כמנואר שנמלכות היפים נכוד לפלכיח מנינה שנשפע החיוחון כיונל 

אח הא׳ל נעז׳רת ולהגאל לצ׳אח כן גם אנתגו ועתידין ד' פרק  פירוש נז׳
 נינה שפרי נ' ויהיו יסיר ידי על נחסארת זאת שנקרא מלכית שיתייחד כסוד

ה' נ״נ שפם םפירוח נחעשה נסחחיס  שיתנלה נסור מפשר כלולים שיהיו ח׳נ׳
מה יחידם נסיר שעריה נ' שננינה העליון שער מנ  ז' פרק לשנו כרס וכתר נ
ד ז6ש השער מזה ט  ויפתח אחת נסשייה ותפארת ויסוד מלכות יאיר היחוד ג

 נ' ׳מנצו שאז נ' הס משר מעמיס וחפשה שעיים עשר נכללות ספירה כל
 מזה ז' ו' סרק שפירשנו ן ו I ם ך נהיר כגדול יונל נסוד פלפיס שערים
 שהוא הגדייל ויוכל הנדונ שנת וכשוד נשפע למפלה שפירשנו וכפו קשער
ר׳ יהיו שלא מיכלת הפירוש וזה נ' ספמיס נ׳ נכצלוחו עולה  המחנר יג

ך שעל ועוד זה אח זה סוחריה ח  לנאוצח עתירם נאילה נין הנדל יש מ
 שתהיה מלריה מנאולת עז וניחר שאת ניחר ח־-יה העתידה גאולה ט עצרים

 ו' פרק וכמנואר צמעלה כדפירשנו אחריה גלות תהיה שלא חזקה כך כל
 ששניהם גם אף לי לננה כפל דקשה זאת ג*ס «ף וה׳רמז השפר עזה ז' ופרק

 ר״ל עצמה נניצה שתהיה העתידה גאולה אפילו שר׳ל אלא הם רנויים
 על דהיינו מלכות ידי על ק נם יהיה זה כל על נינה שערי נ' כל שימגנה

 שתת״ה־ למעלה יחוד יש אז לימסה יחוד וכשיש נחשארח מלכות שיס״סד ידי
 כשוד ספירות חנזש ידי סל גינת שערי נ' ויאירו וכתר נחכמה <'0 שמר

 מזה הנזכרים נפרקים וכפנואר כיסירשנו הנדול יוכל שהוא מפשר כגלוהס
רוצם הסתנר שנעל לא סילוש מצרים מאדן צאח׳ך כימ״י שאפר וזיה השער

 ראייה אין שהרי עלפה נינה שעי' נ' גלוי על תפסוק ננז־ ראייה להניא
 להניא רוצה רק למעלה כדפרשנו מלכות שהוא קסן ׳ונל טשעע כימי שהרי
 יחוד נל׳ עצמה ננחינת פלכות על נסשיסו זאת נם אף תשרש שלא לאייה

מפסיק סניא ואינו נינה סל לרמז טמי פסוק מניא זה ומפני תפארת קם
נעכור לומר רוצת זה ונענול ניצה על לדנר וזכר גלוי רק חזקה ראים

סלכוה ידי על דיינלא ססרא רה״צו נינת ידי על גיליים גאולת שהיחה
נסששעח

טל
 אסרו ט׳ pספ .התתעורדת הוא סא־ן כן ואם אתער דיובל
 ניובלא׳ הוי אסרת אי כן ובגין פאי כי' יופץ חטשין כן ובגין
 אפרת אי אלא אינון שנין נ' דיוכלא בן גין ו הייני ססש

 חשים־ין אם־ו י' ספק .חטשין מאי כן אש דיובלא סטרא דאיהו
 כיטלמא יומין לא אינין שנין ביובל והא הוו דייבלא אינין יומין
 ולא בגגרם המשמע יונלא שני אינין משום דקאמר יהודה לרבי
 •מאינו הוחל ידי על לתרץ ניבל כי חזקה קושיא אינה ממיט

 שוה ש־־רא המספר עי רק השנים על ולא הימים על מקפיד
 המשין דקאמר שטעון לר׳ אבל המשים נגד חמשים דהיינו

 אסיו י״א ספק . קשיא ממש המשמע הוי דיובלא אלין יומין
 וכלתו אמרו י״ב ספק . ז בז רצה ומא־ קאטר מאי שבהא מלהו
 הוא בי יתירא יישנא דסחזי יתיר ולא אינון המשין זמנין

 יתיר י״א ויש יתיר ולא הרי א י״ג ספק . צ־רך לרא אריבות
 והקושיאן יתירין שאינ״ן ואיתימא הקודס בפרק האה שאתה כמו
 ש־תבנו כמו כרבנן צניבא האי שתירץ' במו מתורצת היא

 ז־מרתי טלהא הראו הקויטיא לתרין לפרושיי לו היה הקידם בפ-ק
 ביובלא הכלא משים אמרו י׳ד ספק הזקה. קושיא היא שהיי היא

 ער שהרי דפשימא מלתא היא שתרי בזת רצה מאי אתעט-
 למימר צייבא י.י ום היובל מצד בא שהבל היה דבריו כל הנה
 בינייה׳. מאי אתער אמר ולמעלה אתעטר אמיו ט״ו כפק עוד.
 כלא דקאמר כלא אינין מאן אתעט־ ביובל כלא אמרו ט״ז ספק

 דלעיל איידיח דירי־ הפליג דאיהו י״ז ספק אתעטר. כיובל
 רק מ־ובלא לאו דקאמר היא מלתא חרא לאו דיוכלא קאטר

 מיובלא כלהו דקאמר שוין לון שוי והשתא דיובלא מסט-א
 ננבורה דא.תייא אורייתא כן ובגין י׳ח ספק בו', דיוכלא ומסטייא

 דאתי דמחזי ותניא אמרו י׳ט ספק . זה אצל זה עניין מה כי'
 אתהזיאו ובלהו אמר ך' .^בלל ראייה משס אין ולכאויה לראייה

 ואתעטרו אמרו כ׳א צורך ללא בפל נראה ואתעטרו ואתנלילו
 דהכי למימר ליה הוי בהו קלין בה׳ תימא ואי במאן ברא

 שייאינו מה ע״ב .ואתחזיא־ דאתכלילו רבים לשין כן נם קאטר
 הזר, המאמר בניאול שנכנס וקודם המאמר בזה לר,תעורר

פרק להס ונייח־ הקדמות קצת לר,קרים אנחנו צריבין
. עצמו בפני

 צריכין ובגו תבונתו על הזה המאמר להבין כדי נ׳ פרס
 הראשונה הקדם־ הן ואלו הקדמות ה' להקדים אנחנו י

 שנה סתם כי הוא החלוק ועניין שנים ובין ימימ בין חלוק שיש
 העניין וטיד מלכות בספירת הוא ימים וסתס בינה בספיי־ת היא
 ההמה ימי שס״ה נקראים והם ימים שסיה הם בשנה כי הוא
 ועליו הבינה בכח הוא וענייניה, החסה הד,לובית כי ידועה והוא

 זריחת היות ויצא פרשת בזוהר ופירשי■ השסש וזרח נאמר
ע באר שנקראת בינה שהיא שבע מבאר הששש ה ע״ש שנ  שנ

 הולידה, והיא והנטיעה השורש בסוד נהי'□ נג׳ת ספירות ז׳
 בינה טספירת ומשם אותם וגלתה הנזכרים ספירות ז' והאצילה

 ספירת אל החמה כנוי ׳שמייחסימ עד ושפע־ כחו השמש שיאב
 שממנה. בינה של ימי היות וטעם בזוהר הם-,ימות כריב בינה

 ונטיית נקבה ש־היא מפני ימים שס״ה החמה נשתלשלה
 שסיר, נתנלו שבה גבורה נאצלה שממנה השמאל אל הנקבה
 הנטיעה שורש העלם בסוד הבינה בסוד שהיו תעשה לא מצות
 מצוד. היא מלכית וספירת חמה של ימיס לשס׳ה ־ס־ירש שהם

 הענין וסוד פרוסה מצה נקראת שס־יכות בסיר אחר יוס שיחיא
 ספירת כן נמו וכלי כלל חמץ תערובת בה אין ש־מצ־, במו כי

 טהורה היתה במזצרים פסח קרבן את ישראלי בשעימו מלכות
 נשברו כלם כי וש־אור חמין שנקראים הטמאות הקליפות טבל

 ש־עדיין מפני פרוסה ונקראת יכל מכל מעיקרן ונתבערו וגתכמילו
ת עס הנטור והזיווג ביחיד נתייחדה לא  פרוסה יהיתה בערה ת׳

 חתונתו ועת חופתו יום שחוא הירח מתן יום עד ממנו יהלי־קה
 רוצה חלוקה פירושיו ופרוסה, והנמיר השלם כיה־דר, לבו ושמחת

 מלכות כן במו מהמצה, ונפיסר, שנחלקה פיוסה מצה במו לומר
ח עס מזרנה עדיין היתה לא  והזיוונ היתד בעיקר בעלה ה׳

 בצרוף פרוסה וזהו ממנו הלוקה כביבול יין עז היתח אבל הנטור
 ממנו נהלקה עדיין תפארה שהוא שה^' ר*ל ויה פרס אותיות

 והזיזו: היחוד כעיקר ונתייחדה נזדו־נה לא בי מלבות שהיא הד,'
 מצד פרוסה מצה שנקראה זה מטיעש הנה תורד, מתן יום עד

 בשהיא הטעם מאותה כעלה עם הנטור וזיווג ביהוד •טאינה
 נקרא להיות נעורה כגשר תתחדש בעלה עם גמור וזיווג ביהוד
 פרוסתה על המורה הפרוסה שס כי טצוה כשם הדש בשם

ת נתיירוד כי לה הלך חלף טבעלה וחלוקתה  שנקרא כעלה ת׳
 היחוד בסור צצה, על ו׳ ונתוספד, מצה שנקיאת במלכות ו׳

 ואמא אבא שנתייחדו שלם יחוד על שמורה טצוד, נקראת להיות
שבנינה בה' שבחבסה י' ר״ל י׳ה בסוד ובינה, חכמה שהם
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ס סקני לפלכית רמפיס פערי s*' בה:ספי) ד: ’ל’1נ ק נ אנ׳  לא וא׳לו ה
 כשחח נ«אס נינה כהוא הקניס צ־'א;ו1ה לא וא׳לו ר׳ל וכו' סקנ״ה הולי׳א^

 היה שהמערכה לשי לצאה אשכל ה־ה לא נעלסת להשש־פ רחמיס שע׳ר׳
ס משופכלים שיהיו עליהם מילל  רחמיז הם־׳ח ואמנס עד לעילמ׳ וגמעי
 נמקים היא שדי של והי' סמעלכס משדד שהוא לשי שדי אל נקלא יהוא לניס
 החצ/יוה הכהות כל השמי ואמר ויניש שדד הוא שיי של ששורש לששל שיל.

מו כאשר יי׳ יכירו לא אשל סיעז והאימוש א  כי השטר מזש לאשין שלק נ
 מעלכוחיהס וגהלנ ונשדד שמאוס ח קציש שערי מ״ס ונחנשלו ונתנערו נשנה■־

 ישיגו ננאולחס ישראל שאר׳יה ו וא משם יעו״ן מצדים ניציאת הסמאיס
 השנה ׳הלון לישראל להם ים והמעיקים המונפים נההרת כי ל׳ל איש נד״ס

ה ננאולה וכן אש שנקראה נחולה  קרה מע הקליסה מאח ס כשהחנסל העליי
ל ענ ח  מהיפה ונשכה הששש והמס השא לכלות נזיון ושע־ז ההישאיס סטש;ה ו

 והמדרגות המטלות כאלה להשיג שאששל מה נדולה השנה נשיג ייז הגלות ציות
ת נעינינו עתה מנדיל המסית משך כי נגלות שתה נשיג שלא מה סי  נ

נ סהיא נעת אמנם הגלות צרת םשרח סירה  הראשון ואיחניני כנינו טל נ:ו
 נין ניר״ה נשיר ואו ננגן מעונה קדם אלה׳ ונשם משחה אז לנו סוג כי

 כנרים שנהיה ל׳ל כיומו לי הצ קשן כדונטח וצאצאינו אנחנו ונהיה יומ״ו
 ׳נ״ה לא יהיה שלא ז' נשער ששירשצו השכל אוד כחנית נסור מלונשים ידשה

 עיני והמעווליס ם המשמא לליח ולא סמאל ולא המוח מלאך ולא ששן ולא
הו מנתשכיל ש:;  נחתי ה' נאם ההס הישים אחרי ירמיה שאסר כענין נאחיו
ס הורתי הת רנ ק  לי יהיו והמה לאלהים להם והייתי אכתננה לרם ועל נ

עו לאפור רעהו אח איש שוד לסיו’ וצא לטס  ידעו כלם כ׳ ה' את י
עי מקטן כלנו נהיה כ׳ וסשילש סנואר הרי גדולה ישי לסקסנס אותי  ו
ההששעה תהיה כי נ״ת אלקות׳ אחדות נאור להשיג חדשה כנליה גדול

עת נדולה  והשחצה והתחדש הראשון אדם השא קידם שהיה כמו ההיא נ
 השנל אור נכתנות להתלנש וסומא שיור עיר סכתשת ישכלינו וגופנו לנושינו

ת׳ המרומזת' אלקוחו אחדות אור אלה׳ אור  סודות נרזי להשיג אור של נ
 כי אלקי-ח אורות הס הסויות כי ל׳ז כנמס־יא הוא או׳ר ר המצות

 ר׳ה’ ואזיל שמשיש וזהו כנו שיששיש הגדולה שהשפעה שכלינו תתחדש
א ואז אד״ני נננויסריא נ  ד׳ל כנתחלס אדני שכמיה ההששעה ההשתלשלות ׳

 מאור נסוד קסן אורה שהיתה ירח וצקראת אדני הנקראת מלכית תי.חדש כ׳
 נשירת תתחדש כן נעוריו המתחדש כנשר אורה חחחדש ידה שנקרא הקטן
 היחיד כסיד תסיה כ׳ תפארת שהוא החמה אור הגדול נאור שאיר להיות

 והמר הצי נגלות דלה דלה שהיה לעס להאיי הגדול נאור נשלה חשאית שם
 ניהוד תתארח שכינת צלה מעליה יוסר ולא חלה של ירושלים ויכנה כולה

 נל״ה וי׳איר תו/״ה תצא מציון כי וצשלס ר־.ן כה ויתיסף וכלה החן מלכות
ל נמפ׳ארה הנל׳וח שנפ׳ת יא׳ירו המנו״רת סנ׳י מו״ל איל ואוריה ד

 כמפ״ס יומ׳ו נ״ן יריח ויא׳יר כתתארת גדול אור נהם יהיו פסילות הז' כל
רה  הגיוליס עאורוח שני נסוד תתארח כמו הגדיל נאיר יאיר מלכות ר*ל נ׳

א כ׳י או׳ר קי״נו׳ תתארח שפרה ליושנה הפשרה שיחזור  או״רי אי״יך נ׳
ל י' נגמשרי׳א תחנלס כ׳ שעריה כעשר אחת כל הישירות רי יא שאז יי

שעריש נ׳ כל לפתוח וכתר חכמה ביחיד שננינה ה:' ששר העליון שפל
דך סו ף נ ן ״ ז׳ ושרק ו' י סרק שתר:ש ננתינה ונסור י ס כי השפר סז
גד׳ול אויר ׳הייה וא׳ז נשלה חית נחיק •סוד ידי על מלטח אז חח״חד

ס כאו׳ד שנע׳ח״ס ז ח׳  רחוקה שניעית כשילה גנלוח שהיחה סה דיל ה
 שניעיח היא קצוות ו׳ כל וכולל קצוות צו' סחשאר שתפאית נעלה סחפארח

 החמה נאור אחד ניחיד שתת״חד עד למעלה שנעח״ס אודה תחשלה ממנו
כסיד כטלה תתארח עס אחת ססילה נחשג להיות ממש תפארת באור

 ר יתא הנזכרים כתרקיס שתרשני שערים נ' נכלליח הנדול אור שמזיר היוזוד
ר ל״א מ״יש כל״נה ׳ה׳ייו נו טג' והישונ׳ים ההנ׳שחות נצרויף הגדול באור עי׳ : נ

טל
ה בסוד ומלכות תית שהם ובת ברא ונתייחת-  תית ו' דהיינו ו'

' בכל היטש שנתייחד מלבות של כה׳  ביחוד להיות אותיותיו י
 יהויה דאתב״ש ביתא אלפא בסוד שהוא וד.1ם בסוד שלם

פצוה סן ויה ונשאר באתבש ייה הוא בצור. טן מיץ בי
ה והי־נו ויה עם ייה תצרף הי ביחוד ידוד אותיות ד' בן שם י
השם לייחד שעושה סצוה י בבל לכווין ארם בל שצריך שלם
 בי מזה העולה הבלל הנה .שפרשנו מצוה בסוד אותיותיו .כד'

 אפיין כי מצוה •טבה ספני היחוד כסוד סצוה נקראת מלבות
 במו שלם יחוד שהוא אותיותיו בד׳ השם יתייחד אחת כמצוה

 כינה •טהרי אחד יום נדךאת בעצמי הזה ומהטעם שפירשנו
 כמנין ימים שס׳ה שהם מצות שם״ת שבה מפני שנה נקרא
 יום נקראת אחת מצוה שבה סלבית כן מפני החטה שנת
 ומטעם ימים שס׳ח שהם מצות פשס׳ה אחת מצוה שהוא אהד

 יום שבה במלכות וימים שנה שבה בבינה השנים יתיירסו זה
 בתית שנה תתייחס שלפעמים שנמצא ואע״ם פירשני באשר

 בבינה כי להן שורש שהיא הבינה מצד הוא רכל זה כל עם
הנטץח השורש כסוד נעלמות קצוות ו׳ הם  פירשנו כאשר ו

 ורהסים מדין בלולים הם קציות ו' ואלו הששי משעי ז' פרק
לדין ששה שהם הוויות גירופי י׳ב סוד בשער שפישנו כמ•

 השנה הדיט׳ ייב ם־ר שהם י׳ב בכללם שהם לרחמים ושישה
בסיר הנטיעה ושורש התחלה בסיד בבינה שהם שבשנה

 עניינם שפי־שנו במו צרופים י׳ב שהם אהיה במור המקור
 שנה תמצא בי הנם כן מפני אשי• ז' פיק הששי בשער

 בבינה בי מבינה הוא העיקל עביז בת״ת או במלכות שנהייחסה
 המשפיע והיא כלן יצאו שממנה והמקור והשוריש העיקל הוא

 הנזכר בפ־ק הנזכר כשעל שפירשנו בסו לבלן האם שהיא רכלן
 בשנה יםים מנין תמצא לכל והמקור השורש שהיא לן ומפני
 שמ״ה הם החמה שנות י“שה היתלים ימים והעשר שנה כמנין
 שנ״ה שהיא הלבנה שגת על־ יתירים ימים עשרה ש־הם ימים
 לשרשן ימים ש־נ׳ה כל ממש שש:ין תשובה ימי הי' הם ימים

 והשבת הזהה שהוא תשובה והיינו שיצאו פםקים ומקורן
 שנקראת בינה ספירת ע^ ה־ומזים יש־שן למקירן הדברים
 שהם תש״בה ימי י' שנקראין ספירית י לין נבל שב־ תשובה

 שנה בכל והשנה לדפריטנו שנה נשתלשל שםהם ומקיר שורש
 למקירן ויחזרו ישיבו ים־ם נש׳ה שהם ימיה כלי עם ושנה

 חזרת בדפי־שנו התשיובה מור שהיא הבינה נס־ר ושרישן
 ושקטים שלוים וישבהו ינוח־ שבו ושריגץ למקולן הדברים והשבת

 חזרת אחר ר״ל שיבבינה אלו השיבה ימי י' ואחל ונחים
 שם ומנוחהם שביתתן ואחל לםקורן השנה ימ׳־ה כל והשבח

שנה חדשה שנה היינה סמוי מסקולו ויה־ריש ישתלשל
 ישבץ ימים י' אלו כן ומפני כפורים יום אחר שנתחדש אתרה
 כל שעיוות מה להק; האדם יבול הכפ-רים ויום בינה ה ראינז

היום הוא העשיר' יום שהוא תשיבה ימי י' ;יבם■,ה השנה
 השייכים תיטויה ימי ט׳ עם הישנה ימית כל ובולל חםקם־■(

 ספירות ט' עם ביעצמה בינה שהוא הבפירים יום שהוא לי
 ומקור היתם שהוא הכפולים יום רומז ׳:,אליה שבה התשיוכה

 בל שובתים שבו ומנוחה שביתה יום םמ־ים יום השנה לכל
 וזהו בדם אה הכילל מקירן אל והשבתן בחזרתן השנה ימי
מנדל נעילת מיכה ושתייה אכילה מלאכה עשיית איסור סיד

 שנקראת הבינה על שהרמז דברים הי שהם המטה תשמיש
 שמו וברוך הוא כ־וך הנחל המק־ר שהוא שבשמ ראשונה ה'

ממנו שנשתלשלו העולמות בל ושקטין ונחי; שובתי; שבו
 ב; ועל ז' פרק ששי כשעל שפליטנו נפש שנה עולם בסו״

 ה׳ האדון פגי לראות הגרול המקור לפני ב־אי קורם ארם כל
 תיקן לא ואם תשיבה ימי בי׳ עיוות אשר אה יתקן צבאות

 הבל חותם הוא בי הכפורים כיום פנים כל יעל יתקן חיו
 סקור אחד בל תשיכח יםי י' אלו כל כי לבל מקיר והוא

 ויותר מקור יותל הוא הבפורים ליום יותר הקרוב ובל לחבירו
 הכינה כס־ד המקורות לל מקול הוא הכפיר שיום עד כולד
 היא כעצמה והיא תשובה נקלאיב שהם ספירות ט' נבללין שבה

 ביום נמ ושלוס חם תיקן לא ואש לכלן מקיר העשירית
 הספורים י־ם אחד עתה כי ושלום חש תקנה לו אין הלפורים
 ואיך מהמקור שיצא ענף הוא והשנה אחרת שגה נשתלשל

א מה בענף יתקן  צכאות ה׳ האדון לפני המקיר לפני ונת־לה שי
 והלואי לפיריס יומ שהוא בבינה לתקן צ־יך ע׳ב י'כ שהיא

 ' השנת באמצע נמ כי פניו ננד אלה דברינו המעיין שייטים
 לבך צריבה השעח אמ הבפורים יום לעשות האדם יכול

 האדם יראה פנים בל ועל כינה אל שי־ומז גדולה בתשיוכה
 מה כל בי והנורא חנדול יום כוא לולם עיווה אשל אה להק;

 זח ולהכינךדבר שעיוות. מה לתקן לו נקל יותל הוא שיקדים
 יסים ששת אחר כל לי שתיע צריך חנה נחל היעלה היא יי

 ימות כי יצאו שממנו ימים לששת מקור יגוהיא שכת הלא
 נקודת שהיא בסוד יצאו וממני חשכה סן מתפיגסים החול
 למקורן חוזריש המ וכיטכת הזה נשער עוד שיתבאר כמו

 יפות כואן קורם שי־עייות מה לתקן האדם יראה ע״ב בו ושובתין
 לתקן לו נקל יותר למקור; בואן קידם בי כשבת לימק־רן ההול

 נסיעתן וקורס מקיון אל נסעו ולא ממקוסן נעתקו לא שעדיין
 ושופט שר הממנה מלך כזה והמשל לתקן לו נקל יותר למקוק׳

 על עכר העיר מכני ואחד וכך כד היעיל בני שייעשו בעיר
 אד השר; אצל שיעבר מה לתקן לו נקי' יותר הוא הנה מצוותו
 הדבר כשנודע כי למלך הדבר שנודע קודם ההוא השופט

 בעני; לתקן לו קשה הציווי יצא שממנו המקור שהוא למלך
 וסניפים ענפים עבדים :הם החיל יסית שלפניני בנתן הוא זה

 יםי סתפרנמימ שממני והם־*ך המקור שהוא מהשבת יוצאים
 ההול כימי עבירה ועשה עיוות אש והנה יצאו וממני החול
 החיל כימי לתקן לו נקל יותר הוא עכדימ וענפים סניפי; שהם
י השבת ליום למד,ורן שיחזרו קודם  בלם למקורן בחזרתן י

 במקור שמהאחדין היחיד בסיד מלבים ברם והם שובתים
 יעיב החול מימי ומקור מלר שהוא כשבת קשה יותר והחטא

 •ל ו אלו ודברימ שבת שיניע קודם החול בימי לתקן יראה
לא ואם שנבאר שניית בהקדמה יותר יובנו המקורות סוד

תיק



א פרל) בינה שערי נ סוד ח שער
 שכולל ח’ל 6שהו למקירן הימים ן6נו קולס למקן זמן סוד לו יש שנח קודם •סיקן

נ שהוא חויש ראש הוא יום ל' אחר כי יום ל׳ '  ע*כ 01’ ל׳ יצ&ו שממנו מקוג' נ
ק ח חי אז כ׳ למצוין שיניעו קודם י אחי לו לקל ׳ו  יום שהוא אחד יום הוא גה5 ו

 שנו הגדול המקוי ל1הנד החותם שהוא חשובה ימי י' נכלל שפירשנו הכסורים
 לחקן יראה ע*כ למקורן נו וחוזרים שביס השנה ׳מוח ונל סשגס ׳מוח כל שונחין

 לא ואם צנאוח ה׳ האדון לשני ליראוח ניאו קודם הכסוייס ויום השנה ראש בין
 לכל מיוחד שהוא מפני הכסורים ניום אשילו מלחקן יתרשל אל שנים כל סל חיקן

ס נכל אליו סשניס ס נהכנננח נפשם וככל לננ  לכך שנים לקנל ששומה ימינו כ׳ לננ
 דאשסיד איהו ח״ו תיקן לא ואס אליו לשנים שמכפר מפני כפורים יום נקרא

ח שנ׳ת כפרה זמני נ׳ שהם כאופן נראשו ודמו אגסשיס  ימי י׳ נכלל כפור יום ר׳
 רים יח יסים י' שהם שפירשנו מה מל עלינו חקשה ואל לעניינינו ונחזור משינה.

 שהל׳ יחיייס אינה נאמת שהרי כפור ויום ר״ה שנין יטיס י׳ שהם נשנה ימים שנס ענ
ה מר׳ה נכלל השנה ה עד ז  שנג או רק אינם נכלל השנה כל אחריו הנא השני ר׳

סדין אס השנים לשי הכל שנה או שנ׳ד או  למחשכי כידוע שלטים או חסרים או נ
 לזו זו ושורסים מזו זו לווים השנים שהרי קושיא אינה זה שרם, וקונעיס חולדוח

 משנוס חסרים שסם ם ימ י׳ אלו ממלא שהוא ■וחי חודש נו יש הענור כשנח שהרי
 זה ומם ימים שח״ה המקורות סם ושנה שנה לכל שיניט נאופן שנים שנשאר החמה
 להשניל שכלך נעין ונשחרר שנייה להקדמה נרד ועחה הראשונה. הקדמה נשלמה

 . ראשונה נהקדמם שפירשנו מנינים כמה ויוהר יותר לך יוננו שנייה הקדמה היסב
 נז' ׳חחצק שהזמן אומר ומחה ויסיזחס נסודס הזמנים חלוקי היא השנייה כקדחה
' יונל ח׳ סלקים  היונל שעוח. ז׳ ימים ׳1 שנועוח ה' חדשים ד' שנים נ׳ שססוח נ

 והימים והשנועוח והחדשים השנים הזמנים שאר כל שנו שמיסוח ז' ומקנן סלל הוא
 ומקנן כולל חודש חדשים ׳״נ ומקנן כולל שנה שנים ו' ומקנן כולל שמישה והשעוח.

 לה הל שנין שמוח כ״ר ומקכן סלל יום ימים ז' ומקנן כולל שנוע שנועוח ד'
 ם ש לכלול חוכל לא שהרי ים פרש זמנים הם והשעוח שלם אחד יום שהוא והיום

 הזמנים מכל פרשיח יושר שהוא עד ביום כ"ד רן תלקאחד היא שהשעה נשעה •וס
אקנז כי הוא הענין ד1וס שלפניו שהו  נכללוחו ם’שארזמ. כל וסלל ז׳שסישוח ה־ונל

 לנינה רומז הוא והשעיח והימים והשנועוח והחישים והשניה השמיסוח שנו
 הזמנים כל מסדרת שרשה ונכח ממנה שלמשה ססייוח ז׳ כל שרשה נכח הכול:ח

י סו  נסור הזיונים כל המסדרים נשרשה נעלמים סשירוה ז׳ שהס שנס פרצושין דו נ
 עניינם סיד שפירשנו חכניח אין ער לז׳ מז' שמחנלנלים נראשיח ימי ז' השניעיח

 מלמד נוקר ויה׳ ערב ויהי זיל רמזו עליהם אשר משם ׳עוין נ' שרק שני בשטר
 קידם היו הזמן כדר שנקראים סשירוי/ ז' אל שהרמז לכן קודם זמנים שההסדר

ה שנחנלו פרצופין דו נהוד היו מנינה למסה אצילוחן קולס לכן  שנם ואע׳פ נגינ
 כמאמר פחנלה מציאוה נחכמה לרם היה לא זה כל עם שם כדפירשנו היו בחכמה
שנ״י ח ממן איס לא ה.״ בחכמה דדיו חימא ואי ט״ה י לי סננ  נחנלו בניצה אנל מי

סיו הזמנים כל. המסרייס פרעפיס ר ם  אהיה אשר אהיה נםוד הנטיעה שורש נ
 ואילך משם וכן ז' ונפרק ו' נפרק תששי נשער נארוכה הפנין פוי שפירשנו כמו

 החיים ען לן א ושירש עיקר היא שהנינה עד ההוא מהשער הערקים נכל כמעט־
 מתמשנזים ה ששיש עד ם המי הסן כל לן הא כל עתה נע נכח הנעלה נשרשה שנולנת

 שנו החיים הען האילן ניף ונמנצה יצא נינה עח נם שורש ומכללות חכליח ן לח
ם ועהוריה קדושים ענפים ז' ה  לז' הרוחזיה מלכוח עד ולמעה מחשד סשירוח ז' :

ח  אשי הזמנים סולי הי הן ננילויין והן נינה שהיא היונל כקנון הכלולים סמסי
 האלה הענעיס שלז' באופן כמכואר בינה שהיא הזמן ממכדר ונחנלו נשפעו הס
 ספירה שכל נסור שמיעה נכל שנים ז' שהם ענפים ז' עוד מהן ואחד אחד לכל

 למעה שמיעות שנע כללות מ״חסים שאנו ואע״ש משבעה כלולה מנינה למעה וספירה
 שניס ז' שמיעת סנ״ין לכלל חעלה ולא ספירה שוס סחנלה לא ׳.ה כל עם חנינה

ה ומחצלה סא:רה נינה שחהיה עד ה הנעלמים שישיה נז' נ  עצמה שמצד כאופן נ
 וכן שנים שנע נכללות חחייחם בה נינה כארח ומצד שצה נשה חת״חם ספירה של

 הספירות הנינה ומצד י׳ מן כלילות הספירות החכמה מצד כ׳ נחיןוניס כפירוש ניארו
 הנינה נפח לא אם שמיעות להיותם השנע ננליח להם ן שא נמצא סנה ז' מן כלוצוה

ה הנמלמים נשרשיהס כחאירה ה ׳נחננה שיצא האיון הל יושק ומשם נ  מנף ונפל נס:
נ עוי וספירה ספירה שנכל שנים הו' שהם שניים ענפיס עוד ענפים ז' מאלו ומצף  י'

ה נ ; מק שהשנס ושנה שנה ננל הסי,ונציה חדשים הי׳׳נ שסם פניי  פסם חדשים ׳׳׳
*נ ד נשפר שפירשנו אלכעון נטלי הי״ג הויוח י.•'  שמצערעים צרוסיס שסם'

ד דדיו ד ׳וז ׳דדו ידוד כזה ילוד ׳7 נן ר,פם דיו  דידו דויד וידד ודרי ודיד דדוי
 לד׳ המתחלקים הויזה ׳״נ מאלו אחה סויה פועל וחדש חדש נפל הנה דודי

י' המהחילין הויזה שלשה כי השנה חקופוח  שהם,ג׳ אתח תקופה פועלים הם נ
ה׳ שמתחיצין הויוח נ' והן חדשים נ' שנה אחת לחקופה הויוח  חקיפה פיעליס הם נ

ו׳ הסחחילין הויות ונ׳ •ה שנ  פועלים שנייה נ*ס הזיות וג' שלישית תקופה פוטליס נ
אפן רניעיח חקוסה  שלשנה תקופות ראשי הס ילוד ד׳ שמנן של שהד׳אותמח ב

ם נ' שהם הויות ג׳ ׳חתטף אוחיוח ד׳ מאלו ואות אוח «כל כי  אחת סאות ענני
 יהין מנפים נ׳ ידור ממקור ואות אוח שלכל באופן סנזקור ילוד אותיות ד' סן

נ מנפים •׳׳נ נכללם פענשים י  וזוש כל החדשים וכן אחת הויה חודש לכל הדוח י
•נ שנהם חדשים י*נ מאלו והדם ם שישלים נ הזיות ׳ ה ר להיות יתזור נ מר\  קטןו

עו ד׳ל שנו שנתות לד׳ ד׳ סשה יתחלק שנו תקושות ד׳ נשנה שיש נ  אותיותיו נ
נ שנסים י*ב ממנו להתחשף תלקים לד׳ '  שנתות ל' חודש נכל כן כסו צרושיס ׳
ט ן שם להסתלק יחזור פ ד׳ ההוא נחודש סשופל ד' נ חלקים לד׳ אותיותיו נ

' ושנוש שלוש נהל לספול ושנעיס צרופים לי׳ב לססחעף  זינאשר ות הו נ
נ יהיו הויות נ׳ שנוע לכל סנועוח ׳7ל נחלקם '  יפיס לכ׳ד שותלות הויוס י
ת יש שנועה נכל ט שבחדש  ימים לששח המקור שהוא שנת אחד יום נ

' והסקנן הכולל יום שהוא שנשבוע ס נ  אותיות ד' סן אחת סאות שיצאו הדו
ד ונחים שונחים כלס רם נשנת כי ילוד  ימי ששנז נזונים משם כי מקורן נסו
 זה מצד הנה כשנח. ניוס שונחיס הויות פלסה כל לכן השנוע יפי שהם החול

ו ששונחץ מקורן ומם ימים ו' סומלים הס הויוח נ׳  שד׳ גאופן ימים ז׳ הס נ
ל שהם שנחלש שנוטות  כ״ח הס השבה ימי ד׳ שהם שקורן ומם ימים כ׳

 הוא בכלל ׳דוד אותיות ד' שהוא והמקור נחדש וכלולים המקונציס ימים
ח טל רומז ׳  נשנוע ססוסליס הויוס נ' אלו כשנחלק וכן כלן אה וסקנן שטלל י
' יבאו שנוע של לימים אחת  ואוח ליום א׳ אות ׳דוד אותיות מן אותיות נ
 שינא צמצא ששה הם סשנוע וימי אותיות ■"נ הס הזיות נ׳ שארי ללילה אחת
 ששם סשמשין אינה נשנת שהרי נלילה לשמש אמת ואוח ניום לשמש אחת אוח

 ימי צז' קנון שהוא מקור שהוא השנת כי מזה לנו ויצא במקורן. וצחים בונחים
ע ז סם הפנו פ י  נסלכוס מהם והממגליס המחסשסיס ספירות מנשי למציאות ;

 למלכות החפשעוחס כללוה ובמציאות ימים נקראו במלכות והתנלוחס חס וסתפשע
 המהדר מכס סליה השופט הזמן סדרי וכח הזמנים פטולוח שנוי כל נכללים יהיו

י קנון הוא והיום נינה דהיינו אוחס נ שעות כ׳  רומזות בלילה ד״נ ניום י'
ס ענפי פז׳ עצמם במלכות הסחסשעיס לפנסים  ד׳ נן חשס אחת אות הפרו

ה סוד היא מלכות וספירת שפרשנו כמו נלילה ד׳ נן משם אחת ואות ביום מ  ה:
 באיזה יהיה שלא סטולס שוס תתעעל שלא נמילס שמולה לך שאין הפרסות

שנוי זמן ושנוי פעולות שנוי וכל הפעולות כל כן כסו מהשעה זמן ונאיזה שטה
כל מנליח היא כי מלכות פ״י נעשה הכל שיהיה מה יהיה ימים שנוי או שעה

סיותם הפסולות מה רק עצמה מצד לסעול כללות אין למלכות כ׳ זה אחר זה נסי
סרעיח שהיא בסוד השעה סוד היא חסיה פן מסלי משלה של מהכללים שקנלה

ג ו' שפר נששע שפרשנו הפעולה שמגלה השרי בסוד הי׳  ורן כנזכריס סהויוח ו
 מהם תמצא שזכרנו כסו נלילה אחת ואות ביום אחת אוא ששועליס האוחיוא

אוי זכרים הס ׳*ו אותיות כמו רחמיה נטלי הישר אור נסור זכריה  ר׳ל ישר ׳
 בה' משפיע י׳ כי יחפים המשפיע ישר אוי סוד הוא ידור הצרוף כשינא

ה חכמה לומר מצה נתו ז שהיא ראשונה  שהיא שנייה כה' משפיט ו' וכן נגינ
 כשכם הרחמים נסוד זשרים הם והי' ש־.׳׳ נמלטת תפארת לומר רוצה זינתו

ה נקינוח שהן הס׳ין השני מן למעלה  יבאו אם אנל האותיות כסדר *'דוד נז
י הוא אז (מעלה שהצקיגות דודי כזה ייו מן למעלה ה׳הין ס החוזר אור נ

ד והוא המתהפך אור ט ההי״ן כ׳ למעה אז סששיעיס שאינם הדין ננו פ  סניהס ה
 ותר’ י,חד חןרש תמצא כן כמו מתהפכים האורות שהם שהצריף וכמו מפצה כלפי

 האור התהפכות לפי הפל רחמים,מהאחר יותר אחד חרם וכן אחר מחיש דין
 נדוליס ז׳ל רמזו ע׳ז אשר למעה התחתונים מעשה התהשכיח לפי שהוא למטלה
הרשעיס ארורים להיפך וכן הרחמים למדת היין מדת שמהפכין צדיקים ממשה

■כן כמו נחלשים כתהשטס זה שחמצא וכנזו הדין למדת הרחמים מדת שיוהפכין
 שעות ני*נ אחת אות אותיות ב׳ יום נשל שמשמשים בימים כ’נ זה תמצא
נ אחת ואות שכיום  ואות ניום זכר של אוח •נא שלפפסיס לילה של שעות בי׳

ס שניהם תמצא ולסממיס נלילה גקינה של ניי  נקנות שניסה תמצא ולספחיס ז
לזה אשר התסתורם מעשה לסי שהוא האור התהסנות כשי הכל
ק פמנירו דין יותר אחד יום  סוד ולהבינך .מחנירו רתמים יותר אחד יום ו

שי עצם הוא הוא ד' נן השם כי תדע הננו התנין כשירות ע
א פרק ששי נשפר שישנו כאשר אחדות הס שהספירות ולהיות ׳׳
כסו זה יולד הנה אחת נכח וכלס נכלם אחת שכח נאופן נטור

מל רומז והוא פשילות יי כל עצמות שהוא ידור ד׳ נן שס שתמצא
שהרי וספירה ספירה נכל ד' נן שם תמצא כן כמו ספירות י׳ כל
ם הנה אחת נכח וכלה נכלם אחת נח ע. עשר שתמצא כפו זס ס

נכל תמצא כן כמו ספירות י׳ כל הכולל ירוד ד' נן נשם ספירות
נשער שניארנו כמו ספירות פשר כל כולל ד׳ נן משם ואות אוח

ס הנזכר סרק הצזכי ס' ד נ הוא הוא ד׳ נן השס שהיי מעיכות כ
ו יש ׳דוד ד׳ נן משם ואות אוח שנכל הזה ומסעם השפיוות עצם נ
ואות אוח בכל הנה ידוד עצמן סן סן סשירוח וסעשר ספירות משר

ח שהרי ידוד שם נו יחנצה אחר והנה אחת נכח וכלס נכלם אחת נ
אחת נאות אפילו אור התספסת שפרשנו מה לך מונן הוא זה שידעת

ם שמשמש ד׳ נן משם נסוד הישר אור נמוד להתנלוח שיוכל ניו
ם וכן הרץ נכוד החוזר אור בסוד להיזגצוח י:כל וכן הרחמים כן נ

ד הישר באור להתהפך יוכל בלילה ס נ להתהפך יוכל יין סרתמים י
 נו 0' ידוד אותיות מד' ואות אוח נכל שהרי הדין נסוד החוזר נאור

החמחוניס ממשה לסי נאורוחיי ומתהפך תנלס8 שהוא ׳דוד אותיות ד'
נן ונזה החחהשך באור אס הישר נאור אס ם ״ו אפילו ד P נ
נ המשמש אחת אות י י נ המשמש אחת אות וכן נלילה שמות נ ׳ י נ

שי כללות פפולות כל לשתול יוכל ניום שעות דנר ספירות ע
ת שהרי נשום וסישוט שנכחו ידור אומיות ד׳ כל שמצא אחת נאו

 שפרשנו מס לשי ופתס ספירות שפי כל שעולת כללות
ד ׳7 נך עשם אניוז סאזס ח נ משמש י י' ם שעות נ ז נ

סלפעמיס



 שלישי פרק בינה שערי נ סוד שסיני שער
טל

ה הרחמים נהוד כרfה גסוד הישר נאור מחגלה הוא םלספמים ד מ מ  י
קינה כהוד המחההך אוי נכוד יתגלה ולפהמיס ה הנ  לפי הכל דודי מ

נ שמנמש ד' נן משה האחת הא^ת וכן החפיררוחן לפי הסחחוגיה מפשה ׳ י  נ
ה כסיד הדי! כסיד ׳חגלה שלספמיס נלילה שמות קינ נסור ולפפמיס הנ

ק החחתוגיס מסכה לפי הכל הרחמיס  ז׳ל רמזו סמליהם האור יתהפך ו
הרשמים וכן הרחמים למדת הדי! מדח שמהפכין צדיקיה ממשה גדולים
ס יוה מזל אה מליגו יקשה לא הגה ושלים חה להיפך  שפה מזל או גוי

מזל או גורס שנה מזל אה או שנת נמסכת שהחשיך מ׳ דנסרק גורם
ה לא נאמת כ׳ גירם ׳ינל מזל או נירם שמימה מזל או נירה חודש  ז

נממשיהס הם נך התחתונים ממשה לפי הכל רק גורמיה אינם וזה
נ אם נהן לפעול היא נרוך נאותיותיו השה להתהפך גורמים רע אם פו

 פרוצה דלפילא פינדא אתפר דלתחא נאתערותא הזוהר רומז זה פל אשר
 והקדיש הגדול השה מתעורר כך למשה לפשות מחעירר שהוא כמו לומר
הוא אם לפנים הפניה נמיש למעלה לפכות כנגדו להתפורר הוא נרוך
אותיות ד' שהם פניו לו מגלה הוא נריך הקדום כך היכר נדרך הולך
ה הוא נרוך פני תוזר הוא ואם ידוד אותיותיו נהוד היפר נאור ישרים נ

 P נם ידוד אותיות ד' שהם הוא כרוך הקדוש של פנים כך הישר מהדרך
ר לכל מתגלים הוא נריך הקדושים הפנים כי דיד׳ נסוד חוזרים ודנר דנ

, ותמורתו דכר לכל שווים אחדותם נסוד הם כ׳ מוג אם רפ אס נשוה
 שפירשנו ממה לנו החנאר והנה לפנ״ניט ונחזור מפנ״נינו יצאנו נמפס והנה

 צנורות הם והימים מהימים נשפעים איר של וסנפים לנורות הם השעות כי
 נזהחודש נשפפיס אור של צנירות הס והשנועות מהשכועות נשסעיס איר של

נשפפיס איר של צטרוח והשנים מהשנים נשפפים אור של צנורות הס והחדשים
והקדוש הגדול מתיונל נשפפים איר של צנורות הם והשמשות מהכמטה

ך נינה שהוא הוא נרוך ו י  הכל נסיפתה שירש נכח נכחה הכוללת הוא נ
 למקירס הפנסים יחזרו לעולם כי זה לה׳ ספק אי! והנה מנחה יצאו וכלם

פל האדם שיתוודה הזוהר נספר אמרו וע׳כ הימים אל יחזרו השפות ני
 גיוס פנס שהוא מה נ׳ מפני פיות אשר אח נתקן שוננו קודם פונותיו

מו ׳דוד משם אחת נאות ההוא לאות תשונה יפשה לא אס שפירשנו נ
חי אות אותה שמיש׳ שמשממ נמוד  ומתייחד למקורו נכנם שמושו א

יותר תשונה וצריך למקור תשונה לפשות ולרץ כילל יותר שהוא כמקורו
שקלקל מה אחר נאות לתקן יוכל ולא אחר אות ישתמש שני ניום כי

 הם למקורן הכנשן נשרך זה כל פס אחדוח שכלה והגש זה נאות ופנס
שפירשנו כמו חזקה יותר תשונה לפשות וצריך נכתותיהם כוללים יותר

ס הנשמה וכן ראשונה נהקדמה  ומתודה מקירה אל חיזרת לילה נכל כן נ
 יש ולכן השנת שהוא מקורן אל יחזרו הלילות פס הימים וכן פוטתיה סל

הימים שונתים שנו מקיר שהוא מפני מנסר היא השנת כ׳ שנתנו
 וצריך ראשונה נהקדמה שסירשט כמו מלכיה והם נמקורן ומתאחדין

 יהיו שנת סנשינא. כאופן מקיר לפני חסאו התגלות קורס תשונה לפשות
כדי שנת פרב שמחמנין הסוד וזהו חשוכה פשה שהרי מכופריס סונוחיו
יתגלה שלא ופון מתסא מטקיס כולם נשכח שנפה של ימים הששת שינאו
ה הוא כרוך הגדול המקור לפני וחפאו ופונו קלוט  ככניסת זה מטפס הי

שנת פד מנפת היתה וחשינתו תשונה ששה שהרי מכופרים טוטתיו השנת
משמע שמזה הנאיה הימים נזוניס משנת שהרי פליט לך יקשה ואל

תנור לו אין נן אס שפנרה לשטט ולא הנאה לשנוס מקור סהשנח
השנוט פס יחוד לו יש השנת כי קישיא זו אין שפנרה השנוס פס ויתוד

פונדיס שהיו ׳יניחו נמשמרותם כהגיס שהרי הנאה השנופ ופס טסנרה
 פל יורה שזה הנאה ומשמורה הפונרת משמירה משמורות שחי השנת ניוס

ה המקורות ויחוד הקשר ה נו ונאמר החדש אל יחזרו השנוסות וכן נ׳ כפי
ה זמן נתת לפמך תדפיס ראשי מתפללים שאנו כמו פי ט' לנל כ וזהו ו

ד ס  ימיהן שיכנסו כדי חדש ראש פד ומשנימין חדש ראש שרר שמחפטן ה
״סדין ומת נו ששונתין נמקירן חדש לראש ופון חסא מנל ומנוקים פהוריס
 ומשם השנה אל החדשיס ונן לפיל נדפירשט מכסריכ הם וממילא נמקירן

פל להורות הכל כרכות ס' מתסללין שהיו הכסוריס יוה שהוא הסשונה אל
הוא נרוך הקיום במקור שונתין תשונה ימי פ׳ שאלי כשירי שהוא המקיר

עמה ככללן שהם שכה חשינם ימי ס׳ פס נינה אל הרומז משירי שהוא
 השמשה אל הוזרים והשנים ראשונה בהקדמה כדפירשגו תשונה ימי פשרת

 הקדמה לפי ופתה הכפוריס ניוס היא והיוכל היונל אל מוזרים והשמיסת
 המקיר כשירצה כי השנה כת ספמיס מגלה היום שיהיה סלינו ירחק לא זו

 לנלות הפנף יכול הפנף פל רג שפע ולהשפיע האור להנניר השנה שהוא
ח אל וכל מכל ישתווה לא רב שפע עניו שישפיע זה כל ועס מקורו נ

משפיע שהוא מקירו הוא מקום מכל שיהיה איך יהיה כ׳ השנה שהיא מקירו
 להנניד יגול שהמקיר מזה כן נם לט התבאר והנה נולל ■ותר והוא נו

 אינו הזה היום שהוא שמה הזמן ענין נך ופעם נך פעה שירצה כפי אורו
וכן בשמיטות וכן נשטה ונן שסנר יום אינו מחלתו כהוא ומה מחרתו
עד למפלה מתישסיס השרשיה כי זה יוכל א־ט זה יוכל שהוא מה ניונלות

תנאה השלישית הקדמה .ב׳ הקדמה נשלמה ונזה תנלית אין ה ׳ גלות פנין נ
ט אנרהס אור שזרה שקודם להיות ני הוא הענין והוד דלרים  עליו אני
הר נעמ-תיו שנע משפיע הוא נרוך הקדיש היה השלום מנ האנשים שנץ נ

לו היה הראשי! אדם מפא היה לא אלו נ׳ להשפיע ראוי היה כן ני

 6ל והשכלוחיו השנוחיו שכל כאופן ויחודו השם לאחדות שרומז אור כתנות
משיגין היו כלס אחריו נאים שהיו הדורות כל וכן השם נאחדות רק היו

מצד ומשיגים ומכירים יודעים אחד שכל ישר שכלם היו כי השם נאחדות
ל' הישר שכלם ם כלס כ• ם׳ את דפו לאמור ומלמד רנ הוראת נ  מקענ

 נשפר שפירשנו כמי הוא נריך אחדותו ומשיגיע מכירים היו נדולם ועד
תולדותיו כל היאשין אדם שחפא קודם להיות ראוי היה לכן הקודם

 מתלנשים כלם לומר חצה נאלף אור כתטח רמז שזהו קדושיה נשמות שיהיו
ה שפירשנו כמו יתנרך אחדותו להשי; אחד בשכל כ ח א  הקודם נשער נ
 נחש ונא ■;קדש וקול נתול קודש וערנב הראשן אדם כשחעא אכל נשפע

ה והפיל חוה על  פניימ סיד שפירשנו נמו השכל השתנשות זוהמת זוהמא נ
 קידם לו שהיה שכלו נקדושת ונתערב בארוכה הראשון אדם לטש׳ נספר
 ממתשנתו שטלד פד רפית פצית בראו פל לחשוב נחש זוהמת חסאו

סליו ורוכב נו מקנן סמאל שהיה דמסאנותא קינה קין הרעים והשגותיו
 והעהור הקדוש והפת ומתקלקל הולך הפולש והיה שיצא מה שיצא פד.

 ממנו נילוש הראשון שאדם הפיסה כי נתפפש ממנו נילוש הראשון שאדם
ה ת שטת להשיג טהורה טיפה ס ד השם נאתדות. ושהוריח קדושות נה ס  נ

נשפר שפירשנו כמו הקליפות לצד טסים השגותיו והיו כאלף אוד כתנות
 אומה אחד שכל ישר אדם אלקיס פשה אשר פסוק בל נשפע הנזכר

השגות הקליפות השנות אומות ע' שהוא רכים חשנוטת נקש והוא אחת
אז והץ אומות ט' פל שהרמז סור בכתטת נתלנש וצק מפורננות רנות
שמו לכנוד הוא נרוך הקדום חלקם לא כי בתפרונות האומות כל כלס

ומכילר אוהנו שהוא הסלנה דור עד אברהם אור זרח לא שפד״ן מסט
 ואחדותו אלקופו לפרסם עולם נאי לכל פילס אל ה' נשם לקרוא ויודעו
ואז נתרן טשו אשר הנפשית נסוד שכינה כנסי תחת לקרנם הוא כרוך

י בזרימת ס פיר כתנות נשיד שנתעיוח הסולם פיני שהאיר אנרהם ס  אד
מדרך שכל סיני המשמא סמאל וסומת השכל וסימת בפווחן הראשון
א האמת אהי ד או תו ט ת נשם שניתם נקראים ש;זה סמאל עצם הוא שכ

 ולהה׳(' מלהשכיל אותם המטפה השכל פין יסימת פורץ פל המורה אחד
ם השכצ אור נזריהת ואז יתברך אחדותו ס וסומתם ופורונס סטוחם המפי

 אומת כל לו הראוי מקומו לפי ואחד אחד כל הוא נריך הקדוש תלקה
השכל אור שהוא איהנו אנרהם לחלקו ולקח מיוחד מלאך תחת ואומה
בסוד הכתונת ונתחקן הראשון אדה ועיוור שעיוות מה ומתקן המיישר הישר

>50וכ נכסף מעורבים סיניס עדיין כי גמור תי־וו ולא נאלף אור כחנות
ס מעורב הקדושה ונין קדושות וגצוצית נשמות היו האומות שנין נסיני
 הקדושה לטהר הוא כרוך הנורא גחתכם נראשונה והנה זוהמא עדיין היתה

ונקייה טהורה שלימה משתו ויטקנ עשו ומיצחק ישמעאל מאכרתס ויצא
האוכל ולניר ללקט הוא כרוך הקדום רצה הקדושה כשטיהר כך ואחר
לטהרם ורצה אומות נע׳ המעורנים קדושות הציציצות שהן הפסולת מתוך

תוך הנקי הכשף הכניס כן מפני נדת ממנו ידת לנלתי דלינו כי ולקנלס  נ
 הקליפה טומאת נלות כתוקף מל־יס כענדות למצרים שהורידס הברזל הכור

ת כל שם נתנלנלו במצרים הנקי הכסף רוב שהיה ידי וטל  לומר רוצה הדויו
הכפף רוג אל הקליפית נין ומפוזרים נדחים שהיו הקדושות הגיצילית כל

היאורס היליד הנן כל רמז עליהם אשר המבול דור של ניצוצות הנקי
י ניצוצות תשלינהו  ונמצריס לנניס נלננה רמז עליהם אשר הפלנה ח

שנן סיג מכל ומניקה נקי צריף הכסף שיצא עד תתנו לננים ותוכן נאמר
לי" מי׳ הדכריס החכללות ידי מל קצוות ו' מן העולה כמנין אלף מאות

נתקנצו שכנר מפני נרים לקנל שלא להם היה הראוי ומן רבוא ס׳ עד
 רין כקליפה קדוש ן טלי פיד נשאר ולא הקליפה מנין הקדושות גלוטת כל

 ישראל כשעמדו ראה לומר רוצה גויה ויתר ראה נאמר זה ופל קליפה כלה
ה סיני הר סל א ניצין שום נשאר ולא פס הס הקדישות הניצוצות ענל י

הנטלות שנתנררו קודם כי לומר רוצה מצות ז' לאומות התיר .כקליפה
 קדושה נציצי ־נהם סעירכ שהיה נשכיל מצות ז' להן טווה מהן הקדושות

ל נהם המפורביס הנציטת כשניל נקדושה דנקית קצת להס שיהיו כדי  אנ
 להם יהיה כלא כדי מצית ז' לאומות להן התיר קדושות הנציצית כל כשנתקנט

 ;טצות עוד בתם נשאר לא כ׳ וימות לרשם הלפיטהו דרך על נקדושה חלק
 לימות נרים מקננים אץ שאמרו כפטן המשיח בזמן יהיו שלא כמו קדושות
 לקלקולו הדבר חזר זה ופל העגל והעא רב פל־נ קנלת ידי על אנל המשיח
ל נור תוך ולנא נליות לטאר והוצרכו כמצרים שהיו כמו נגלות הניז
צקיים אלף מאית שש היו נמציים ישראל נהיותם והנה נפניניט ונחזור

עםוהסינים הקליפה עליהם גנרה אנל נקי צרוף כטף כלהו שיג מכל
ה שגע׳ ציוף ככף היותם  הקליפה נתיך נכנסו זה כל על לישראל עדות ׳י
ס שנכנסו עד טליהס שלט והסיפרת והסינים פלאים וירדו מ׳  טומאה שערי נ

 מ״ע יש ק כמו טהור טטס מ״ט עיש כמו כי נהם הנלוליס ונמדרנות
 עדיין נינה שטרי נ' טהור סניס מיט טליהם נהשורר לא ואלו טמא פנים

ט אנו  הנדולם ההתפוררות הונרת ולכן משיפנדים היינו כנינו נ׳0ו ונני
ק שסירשט כמו בינה שערי מ״ט לפתוח הזאת י פ  גלותם הים כי ראשון נ
 ער פרף ישליכו ומשיניהם אריות כפירי פול מתלעות לשנר והוצרך קשה

 החזקה הקליפה את לפקור אחה הורין כני והכריז לילה קה נעצמו שפרעה
ה שהוא רננ : הג' הקדמה נשלמה ונזה וכל מנל אותה ונשנר אליה מ

הקדמה

א מ



שלישי פרק בינה שערי נ סוד שמיני שער
טל

ה ז ב ד | ה ף' ה , נ5לנ <:רל)ל nfiii כיא ך  וטר-וריכ טטקיס היז S5 נד־ין ד
 מנוקיל היז ג״^לו :ל1 נינל רקלינר גרל זוללה ך1לגכ;

רג רוקיליכ היו וכל «כל  לנון ימי ללנוס לנו51ה א;מ ניציההל יינן■ להו
 כלל סלרה ימי ז' ללטה צל צרינל ודל ר7 זינה לנכר, באהר צדה כאסה

מו סלרל לגוני ימי כקו רניצריכ ניציהלר צורהל’ p נ  לניראיס לדריל נ:רכ נ
כ סנפה ללס מט ואה׳יכ קליפות של ל איו וון סלרל ימי נ  פרכת נזולר ני

חייא ר אצור נאירתא אזלו לוי ל״א ור' אנא רני ז״ל א«ור
ליה אמר מ״רי קא מאי וגו׳ השנת ממחרת לכה «ספרחה

א ד ישראל ו;זי תא אנל תנרייא אוקמוה ה לוו נמלריס לוו נ
רא אהידן ולוו אחרא גרשוחא י 7ג דא נאררא נלכאנו ל כיומי יהנא ל

כא נהוצר,א כאלו דרחנזרו נחר דמאכנוהא די קרי י  דאהירו ניין נרית די
ה  דאהפליוו נהר מיצל מכאנו דמי פכר,ו נד נאהתא ריצ״לו מסאנו פכק ני

הינ מאי מינה א אוף ימיכ שנפח ל? וככרה נ  קדישא נסולקא רפאלו ניון הנ
ל ואמר מינייהו מלאנו פכר, נ' , אן לי  ונכרתה לדניוהא היכיצא ולהלאל דנ
ף לנצמל לל ימיר שנפת לה ונפרל דכהינ כמה דייקא לנל לפכ א א לנ
למיתי לנהר ר,דיכין נילאין נמיין צאידנאה ננין ולמה לנצמינה לכה

נ אורייתא ולא,גלח נמצנא ניה לאהחנרא הי  אוף ימיל הנפת לל ולפרה נ
ץ שנתות שנה אמאי שנהוח שנס הרא דרלוא נמיין ולאתדכאה למזכי ננ
מיציה צפר,ו שנתות ז צלר ולהוא חייל מיג ואררי ונפיק דצגיד נהיר

א אתתא נמה ניה לאדני נצי) ודאי שנתות דא ופל דני נלילא דילה ז
ח נתיב נך ננפלה לאפאמכא ד  פתינ המאנה כל לילה המהנה פל כפל וננ

נ ולא הי  פירא פל ישראל קרינו נד פלא לאי צאא ואימא לילה הפל ונרדת נ
מהנה דאחקרו יומין אימן ופל צהרא מההוא פלא ההוא צרח נדין ■דסיצ׳

 וקנילו קדישא נמלנא גיל ואתוזנרו מ־ציילו זוהמת; ופכק ואדנו גשלינזו
ה ולא קדינא נמלכא אהתנרח ישראל ונגכת אורייהא מו זירנא ונההיא איי

אהקשרו ינלא ולאכהחאל לאהדנאל היה אל לולנים לצחליס נל ודאי
ל ואאאנרו ר כל ר,זי תא קדישא נמלנא ני מאיצון דא אוהנצא מצי דלא צש נ

דטהור נכלל ולא מלור אקרי לא דא לדכיוחא וומיכי תמימות שנתות שנפ
יומא ללאי שלור מטי7 ומאן נאורייתא חולקא ליל למלוי נדא׳ לוי ולא הוא

ד מניה אחאניד לא ;רישננא  לפונו פ"נ מ' ליה לינפי ליליא לפאי רש׳ נ
 פס רייוש נלי הזה למאמר מחוך ממארת שכווצחינו היות ופה צפציינינו

 הולניס היו ח״א ור' אנא ר' פירוש מפניינינו שלוא ניון אוהו נגאר זאת פג
נ אנא לד הייא ר' וכאל נדרך חו  השנת ממחרת לכה וכפרהס שאמר הנ
ה מצות תלה למה ר׳ל מדנר קא גמאי  ראוי ליה פי השנת נפתרת הכפיי

 לדקדק מינה ליה צפקא ומאי נאודש פשר ששה מיוה לנס והפרתה שיאמר
א ר' ליה ותירן הפכת מתרח שהוא השנת נמחרת להכירה ולתלות  ש׳ו אנ

 יש נאמת אנל לפשט דרך כל לתלמוד הנמי שלס חנרייא חרצו הקישיא
יי נהאר 7כו חי י ל“י נ ן ט ו י  ישראל נהיות כי זה ולוא הוד פ״ד אאר א'

שליו פירוש . נמהא״נוהא אתי׳דן וה׳וו אח׳רא ניש״ותא לו״ו נמצרים
לוא נרוך לקדוש שהכציכן לקליפוח רשות דהיינו אחרת רכות חתת
ף לצרף לשה כ כהקדמה כמנואר קדומות צצוצות כל לקנן כדי לנ

קכה היה לא אהרת רשות תלת שלס לנד זה רק היה לא ואה שליכיח
כמנאניתא ואחידין אהוזין היו הם '5 קשה יואר זה אנל להוציאה נך כל

נ נידיהס מצריכ מפשה ואחזו לטומאה פצרן והפקירו תי דנ  לנס וקחו משט נ
 צדה שנקראת נפ״ז פצמן מסמאין והיו פי׳ז מן ידיכם משנו ז״ל ופרשו צאן

צו תאשר צא דוה כמו תזרם שנאמר כצדה נמשא שמפמא גפ״ז מנין פארז״ל
פד נפיז נך כל טומאתן והיל נמשא מסמו* פ״ז אף נמשא מטמא צדה פצה

 אסידין ולוו שאמי וזהו זינוחה נימי צדה דה ששונעת לאשה שנמשלו
א נאתתא נפכאנותא  מלן צפפק ולא דמאסצוסה ניומ״א •תנ״א איה׳י כ״ד ד׳

 שנן פכהו אח מרט״ה שפשה כהת של ראשון יוס פד כ״ז טומאת צדות זינת
ה נמדרש פרשן ה ז'ל רנ ה אמר למול מקנלין היו לא מלה הרנ  למשה לק־׳
ה גזר הפהח את משה שפשה וניון הפקח פשה ת לארנשה הקני המולס חמו

פירי שנאמר ללהא נאותה וצדנקו תלנו שננן לרוהות ומן פדן נגן ומשנות
 אמרי ישראל כל נהנצכו כ1י שלשים מהלך הולך ריחו והיה חיסן ומאי צפון

 אחס אין אק אמר האלקיש להס אמר מפקתך האנילנו ממך ננקשה ־.ו
 ליד וצו' אקת זאת משה אל ה' ויאמר שנאמר אירליס אתם אין צימוליס

 המאמר מכללות לצי יצא הנה מילה ודם פכת דה וצחפרנ ומלו פצמן צתט
 האכילצו למשה שואלין היו שהרי אנילהן לשפת כמוך נליצל! היתה שמילחן
 מילה מצות לקייה שמיה מלכות פול טלילס קנלו לפכח .ומפח מפלתך
 פלק שצא מזה למדנו הנה ט׳ז מן ׳דיהה ומשכו שפינה ננפי החת ונפצהו

 מצד שלדי פפח של ראשון יום סד פיז טומאת צידת זינת דמי מישראל
 ישראל צננכו השכח ומנא זה נמאמר נמנואר למילה פליהם קנלו הפקח

 דמי שהוא אחרת מרשות ויצאו לילה נרית רצות לק״פ שפיצה כנפי תמת
אונן פ׳ז טימאת נדת זינת ח נאו פסלרה ים׳ שכפירת נ  לק הפכת מנ

ק דקדק  פי הפכת יום ממחרת כפירושו תכפרו כשנח ממחרת לומר לפכי
ן ידי טל רנ  פיז של הנדה טומאת מהן וצפכקה אתרה מרכות יצאו פכת י

די מילה נמצית נקדוכה וצדנקו  גדת זינת הפכק אתר סלרה ימי למטת נ
ר שאמר וזהו שומאתן תי א נה׳ולקא אפ״לו דאתגז׳רו נ  נר״יח דא״קר׳ קדי׳נ

ק ני״ה דאחי׳דו לי׳ון כ ד גאח׳תא מינ׳ייהו מס״אנו פ׳ מי' פש׳קו נ׳ אנו ד  מס׳
ח״ינ מיה מי־צה זאת״פכקו נ״תר מי״נה ה נ ר פי א׳וף ימ׳ים שנ״פת ל״ה ונ

א  הקנ׳׳ם יאימר מיניי׳לו מהא״נו ב״שק קדי׳שי) נח׳ולקא דפי׳אלו פייון ה׳נ
אה מפיאן לל פ ופפר״תה לדנייותא אישפ״נא ו ט  דכתיב כימה ד״״קא לכ״ב ל

רל א אויף לפצ״מה ל״ה ימ׳יש שנ״פח ל־ל יכ״נ נ  פירוש . ;נצ־שיכק לש׳ש ה׳
 שנקרא הקרושה ס-ק תתא צנצשו כדפירשצו הספא ס״י ישראל שצימונו לאחי
 מהם הטומאה נפשקה זו כמציל ונתדנקו שאתזו וכיון מילה מצות שלוא כריה

א זינת דמי נלפשק ממנה הסומאה ־נפשקה האשל כמו  כן כמו ציתה ני
 ספרא אחרא ר=יתא' מן ט׳ז לן ידיהן לשמשנו מישראל לטומאה צפכקה

 פשנסשקו האשה וכמו מילה מציא לקנל הקדושה חמת ינלנשו דמכאיו
סיג לזיג דמיה  ק פמו לינונה ימי שלש ימיה כנשא לה וכפרה כה נ
 מהן הסומא־ ־כקל נ לקדוש־ ׳ נתז מיצה ידי פל ישראל שצנצהו כיון נכאן
ה ארר ה ימי תשכון אתש ציינין וא־צך אנאן הקני לי  ■מ' ספירת לנין מי’ ט

 התורה שדר,דקה כמי לנש לומר התירה ה ודקרי לנה ולפרחר שצחמר צק״ש
 שתהא ־צמה :צייך לימר ריצה ה לפצח לה שפירושו לה ופשרה צימר אלה גני

ת ימלוינה מצצת שי  התורה דקדקה הכז כן נמו נישלל לינוצל ימי אחר ומני
ת ימי שכאלו ר״ל לשצאיכם לכל לומר  ומוכנים מוכשרים תליי לטהרה לפיי
 דהייט זלמהן פשקי שלא כררשי! לפפה קרוה שני מפש ונול ההולל צקנל

ר מלתת יציאהן ט פ ם שהיו הקליפות נ  מלרים ■יד מאסת ונן נהה רנהפנדי
 לקליפות ושנדי פרמה שנדי ולא "י מנדי הלנו הללויה שאמרו ח הצ ארי כד
ד׳ ורלאל מנא) פרשה מנדי השתא פד ז״ל פירש׳ ופן  צשנרו לא צנן "י פנ

ס הלילה נחציא אצא נננפו ולא הקליפות מנ ת נ כרו ר נדכתיג נ ט  פרמה מנ
 השניתה ממחרת ר׳ל אהפרו לשיח ממחרת הפקוק שפירוש צליות ויוכל וגוי

ה פפלי  נראטון אלא הקליפות שיפטד מתחת יצאו ולא תכפרו טומאה מ•70 ו
 והקליפות פרפה טנדי ולא יי' פנדי הצלו הללויה שאמרו רצות אהד פלא של

 שהרי פסו לילו םא'ו מפני לנין של בנופיח הזי מנין מן אינו ראשון יול ולק
 טיל׳אין נמי׳ין לאתדפ׳אה ננ׳ין וצ׳מל קליפתן זולמת פסקה לניצה נסציה

 לו הוקשה אורי׳יתא ולקנ׳לא נמל׳פא נייה לאהחנירא למיית׳ לנ׳תר קדי־שין
מה הקדישה נמדרינות נננסו שנכר כיון כי  הספירה פני! מה פצמן שמלו נ

 לנון ימי שהס פה־ה ימי כפירת שהוצרכה לזה שנודה אמת לן צך אחר
ימי להיות ראוי היה ט קשה פכ׳ז צדתין זינת הפהק רתר אשה נמי

 סילאין נמיין לאאדכאה ננין ומחרן המילה קידש הלטן ימי שהם הכפירה
 שאם לפי כקדושה פצ-האן לתתלח שהיא אמיצה להקדים הוצרכו כי פירוש

 אץ לא לשולם כופריה היו המילה שקידא נאיפן נקדושה נלל ננצבין היו לא
 שאינם לסנימייס הפליונים צציל הקדושה נמימי היא שלטהרה מפ;׳ צטארין

 אלא ׳תנאר כאשר שזוניש מיה נפלי מיס שהם לראשונה לקדושה נמדרינוה
 נמדריגת קצת המילה כמצות צננשץ היו לא ואם יותר קדונים טלאין הם

 משני פצימ״ם יותר פלס פליוניס המים לסנול יכולין היו לא לפולס ׳.קדושה
?״ין עד״! שק  שאתר נדי נמילה נקדישה ליכנס כמילה קצת הוצרט לק ״

ה צדנק לפאר הכליוניס למים יזכו הפירחה קנ׳  זה ופס התורה את לקנל נ
ך ואחר פנל ואס טבילה קוד־ הנר אל קודמת המילה , טפס יינן  לא מל י

ה לו טלתה הקליפה מתיך פלו נמילה ישראל כי הוא הפגין וסוד פנינ
 ולפתותה'אחר הישר מדרך איחס להספית טפס וטל יצרם פל שולפת שהיהה

 שכרו מילה ונמצות נחרו אשר לאלקיו איש נפ״ז מורנליס שהיו לנס שרירות
 סול וקפלי סליהם נ-נרת שהיחה מהם פיז של והסרלה יצהיר טל הקציפה

ה השכינה פנסי תסת מלכות כפירת נקדושת ונפנכו פליהס שמיה מלכות  ונז
 פליהס שגנר הרס ליצרם שנתפתו מצד פונדיס שהיו פ׳ז מפומאת נטהרו
 לך לאמור ניצרס ששפמו מציק השמאות הקליפות השפפות מפח מילתן קיודה
 שפתן הסמאות קליפות של כת! ונשכרו ננרתו נמילת פי אחרים אלקיס טנור

ד שם ושכונסן נ  לא ק פל ראפוק וישלח פרשת נזוהר נמנזאר הנשה נ
 אפילו אכור הנשה גיד האי שס שפאב הנשה ניד את ישראל כני יאנלי

ט הרש יצר דתמן לכצנא  הורה דמאריהון מסולחנא נשא לפני דמנשי רני
ח שהוא הרס יצר של כמו ט נכירוש ומקים שם הוא הקליפה השפפת נ
ונכרת נשכר נזלו שישראל וטין רניש יצז׳ר רחמן שאמר כמו שס משכני
 נמהרת ונתדנקו פליהן שלפת שלא הקליפה מטומאת נפהרו ונזה כסו ונתלש
 רשות שהיא אחרת מרשית שיצאו שמים מלכות טול קנלח נכוד צה’ר.שכ

 שהוא נקדושה ונכנסו שנזיס מלכות פול סליהם וקנלי והקליפה הפימאה
שטנ: שהיתה זכו ונזה שמים מלכות שנקיאת מלטת פטירת  אנל פמהה ה

ט לא  התורה נששפ שמשם תפארת שהוא ולמפלה יהוד למדריגת פדיין ז
 ספירת ימי שהה הלנין ימי פדיין להם היה שלא מפני י.תורה קנצת ומשם

 ימי שצריכים פדפירשצו פ׳ז טומאת נדת זינת הסשק אחר שהוא הסהרה
א;נ נדה כאשה לנון  ר׳ל דהיינו פרפו ולא ישראל מלו למה נ״כ מתורן זה ו
ד שהיא הי' גניי דהיינו פרפו ולא הקליפה נזלו ס  שלא מאחר הוא הטשס פי י

 נטמאים הם לרי הלטן ימי להה היה שלא זנין וכל לנון .ימי להה היה
פו ואלו לנפלה סמתת היא ליניצה ימי קורה אשה כמו  אלו לומר רוצה סי
ס קודש ברית אות מנליס היו טפ  מסמאין היו יסיר שהוא י' גלוי שהוא נ
 וע״ס נטימאה סהרה הכציסו כאלו ת׳ו והוי לנין נימי קודש נרית אות ח׳ו

ר כל קודם הוצרכו  הקליפה פת שהוא ותיצה׳ר הקליפה לשכר הדי מילה דנ
 שהם לנון ימי צריפין נשפיצה וכהתדנקותם נשניצת לדנק שייפלו נאופן

 טס יתייחדו ההמשיס יום שלוא לנוצס ימי וננמר הסהרה ספירת ימי מ׳ט
 כתיב בריתו צאמן יהוד פ׳י תורה לתם להשפיס נפלה נתפארח השטנה
א' שפ״תות ש"נפ הפ*א או׳ף ינוי׳ס שניסת ל״ה ום׳פרה - שנת׳ות שכ'פ אמ׳

פירוש



שלישי פרק בינד שערי נ סור שמיני שער
טל

 לו)שה שנמשלנו מפני הוא תומר ססירח של שהסתם מאוזני נו הוקפה פירוש
כ נקיים ימי טהירת לנון ימי שצריכה נדיזה דס זינה הסכק אחר  זה לס־ א'
מ שהם שכהית שנת לספור המצוה באה למה קשה לו היה לא ימים מ'

וצאוזד׳כאה למזיני נג־ין ומהרן אפה של לינונה כימי ימים שנפה רק למוח
ר׳ ונ׳סיק דננ׳יד נ״הר דההו״א במ״׳ן ם מייס ואק׳ ז' נ׳הר והה׳וא ח״׳

א׳ שניחוח ד״א וס״ל קי״ניה נפ׳קו שניחוח ה למדיני ננ׳ין וד׳ י׳ • נ
 שנמשך נהר אוחה של מימיו שפת לקנל וסהוריס ראויים שיהץ נדי פירוש
 . הפשק נל׳ נניסח׳ תיש ח״ס מיס שנקרא הפסק נלי חמיד ונונת ויוצא

ם ולא ח״ס נמים להיות צריכה החורה לקנל כדי והסנילה חי  ככלי שאוני; נ
 ימים ז' למנות נמלניח ויסהרי מלנות שהיא -נלי מהם ישאנו אם נם ולק
מי: ו׳ שיר לגלית -יזנו פד נסהרו לא  נצח תפארת גיורה גדולה שהם י

 ומשפשת ממנה שיצאו סשירות ז' הם נינה נל ודיס המיס שהרי יד3י הוד
 יספיק קשה פוף כל פוף לומר נפשך נ;. והקדושים כשהודיס מימיה כהן
 ז׳ מיס’ '1 רק יותר אינם מלכית תד מנינה שהרי כזנא ימים '1 להם

נ‘ספירות  ניוס להס די לא כי אחה ספירה נגד אחד יום כזנה ז' להס די א'
 שמיפה שהיא הנינה מצד משנכ כלולה היא כפירה כל שהרי א כפירה נגד

רננו אחת  נכצלס שהם מכינה יצאו שנתות שנע שהרי שנייה בהקדמה נדפי
כ הנה ז' סתמים ז' ק הפנימיס פליונים מים אותן של הפנילה א'  יותר ש

 פישתיס ז' ספירה ימי צריכה שאונין מים כלי נקראת שהיא וזלטת מן פנימי
 שמיסות ז' יצאו שמכינה ריל נפקו:■יניה שנתות ז' נהר וההוא שאמר וזהו ז'

א ז' שהס  כיה דכי לח נג׳ין ודאי שנתות דא ותל '1 פפמיס ז' שימיה הפייו
 שיטהרו ז' פתמים ז' שהס שנתית ז' ממם למנות צריכין כן ומפני ריל

 רק נסהרו לא המילה בסוד ישראל כי הוא הפנין וסוד ידן תל פצמן
 נדפירשס כשגינה להתדנק שיוכלו רק סהרחן היחה וצא הקליפות מתומאת

 כניכתן תנין סוד והיינו שנשנינה התחתינה במדריגה מדונקיב והיו למתלה
 נמדריגה לומר רוצה השכינה נהתתית מדונקין ר״ל השכינה כנם׳ תחת

תי התליוניס נמים לדבק כדי פחה והנה שנמלגות תחתית  כדי פנימ״ם היו
ד מנינה שנהנה התירה לקנל הו  אחת כל סשירוח ז' שהם שנחות שנש נ
 והיצרכו השתר מזה ראשין סרק כדסירשנו שתרים מ״ס שהם משנת כלולה
ק דנ ז' ;  הוציכו ה;' שתר חחת ולכנוס בינה סתרי מ׳ם שהם שכחות נ

ה ימי מ״ס נספור י ז  שנקראת מנינה יוצאים סהוריס מימי מ״ס כי מפני ס
ס מן פחות לאפוקי ח״ם מיס נקראים נכלל ונו״ט חיים  מיס נקראו לא מ׳
ס מן פתוה כי מפני חיים  שורש היא שהרי נינה מן הם מינניו שנם הנם מ׳
 ונניפחן יציאה; ממקור אותן ונפלה חלקת כנר ז סב נפל ומגפפת לכל

ס הס וכתפשפותן ונניפוחן ׳ציאיחן שנמקיר  נפלי שתונין מיס הס והרי מ׳
 חיים מים הס מים שאצו הגס נונת מפין ממקור נכלי ששואנין המים כמו

שנשאנו מפני כפלי שאונין מים נקראו עכ׳ז טכס ממפין וניפצו נלקחו שהרי
לא אלו כן ומפני שלפנינו כנדון נתצמו הוא זה ובנדון ׳ציאחן ממקור נכלי

ק סהרחן היו לא ימיס ז' רק ספרו ה י  והיה לנד נמלכוח ר״ל אחת ככפיי
 ממקור מלנות מימי ושאנו נפלו שהרי נכלי שאונין מים נקרא זה

 צריכין פן ומפני מ״ס הס והתפשפותן ונניתהן יציאתן שנמקור ינניפתן יציאתן
לה לאשת׳משא נלי׳לה די׳לה דכי״א איחת״א כמ״ה טהרה ימי מ״ס ו ננפ׳  כ׳
ה ס״ל הפיל ונר״דח יג כח  כת'"נ ול׳א כחיינ המח״נה פיל ליילה המח׳נ

 סהרה ימי מ״ם שהוצרכו זה לסי לו שהוקשה סירוג . לי׳לה הט׳ל ונרידיז
ק גדי דנ  כיוס כי החמגיר יוס אל צורך מאי כן אס כינה גפר׳ במים נ

 לספירת שמיני בליל גטהרתה כאשם כמו ייייזיז החורה לקנל להם היה ס מ
יום ליל ישראל כן מנתלה שפס לקנל נפלה סס לשמש גדי סהרחה ימי ■ז'

תינ כך שאמר וזהו סהרחן אל צר־נץ חמשיס המחנה טל הסל ונרדח נ
 כתיג שהרי לסהרחן חמשיס ליל צרינין שהיו לזה והרמז והראיה ר״ל וכי' לינה

ת רי  סביב המן סס הגא הסל והלא לדייק דיש לינה המחנה טל הסל ונ
רי היה למחנה ה ופוד המחנה סל ולא יו הי  לילה השל ונרדח לומר לו נ
ה״ט ממם המחנה סל משמס המחנה פל מדקאמר אלא לי למת מחנה  הסל ו
ד ס׳לא ה״אי נת׳ית וא׳ימח ישראל אח לסהר ״נו כ׳  סי׳רא ס״ל יסר׳אל קיי

 המחנה פל הסל שירד הלילה זאת היתה זמן נאיזה ואירוח פירוש .ג׳ דסי
 התירה אח לקיל סיני הר אל ׳סראל כשנחקרנו לפרש צריך אתה כרהך סל

ד נמספר טולה סג ני הוא הטני; וסוד חמשיס ליל שהוא ור׳ל וא׳ו ה״א ׳ו׳
מה שהיא ד היו כ׳ ה משפיט חנ א תהיא נניג משסיס נינה שהיא והיא ה׳

איו  סוד שהוא ותסארח שיורד הסל סוד וזהי ואיו שנקרא תפארת שהוא גי
 סל נינה שהיא האס חלה ומשקה יורד נלפירשנו ואו הא יוד נסוד ל הס

 יניקה להס שאין הנטיתות מכל מתנסרות והקליפות מחנה שנקראים הנניס
 נחיית כדיין חיוח להם אין שהרי מחנתרים הס וממילא מהקדושה וחיות
א לא P ההוא רא מהה׳ו  נשלי׳מו מחינה דאח״קרי יו״מין אי׳נון ופיל נה׳

ה ואסס״נרו מיגיי׳הו זו׳הממן ופיסק ואד׳ני י׳ א נ מל׳נ  וקנ׳ילו קדי״שא נ
תא נו' אוי׳יי נקרא שהוא הקדוש השפת ירד אז ישראנ כשנסהרו פירוש . ו

ד ס״ל ל צהשסיס מבינה יו למסה ממלכות וכן מלכות סד הספירות ננ
 מכסא אצילות להיותן ישראל של נשמתן כי הסנין וסוד השלמות בכל להססיס

 נפש סוד נפתר שפירשנו נשמה רוח נפש כסוד אצילות ומתצמות ככנוד
ח ק נשמה ח ' פי  הוא ברוך כאצילות להם שיש שרשן נכח צטרות הס נ

 מלכות קישוסי נסוד התולמות לכל למסה ומשם צמלפיח מניני! להשפיע
ס נסוד שני נשתר סירשט כוזשר נשמח; ונסוד נוקנין מי נסוד ' פרק די ד

כ יתתיינ ח״ו נשמתו סוגם האדם כאשר והנה משם יפויי; א הפנס נ'  ההו
: ש; כחו מה כי הספירה לתצס חיו לא למתלה קצת ני  חרסי חיש יחיש ז

ס רק וקיימים חיים הקדושים בשרשים לסנוס אדמה  השפ* שא״ הוא הפנ
רי  כד• סתירות לשאר כנינול מנינה יורד איט הננראיס לצירך שהוא יו

ס יניס זה מפני אשי לננראיס שישת־תו  למססן שהס ת״ו .׳תילמית לכל הפנ
 להיות כראוי נשל־מותו הנכרא־ס לצורך שהוא יורד הששת אין כי מזצילות

ד ש:ייא השנית׳ ונשתר השש' כשתר נשפת הסנין סיד שייארט כמי  סו
 יתויי השכל ושינית טייר תור כתנות כסיד הראשי; אדס חתא בשוד הגלית

ה תל השתת יורד היה לא טהורים היו לא שישראל נתוד־ ולכן משם  המתנ
 לצורך כשל־מית נדיל נששש מכינה למסה שהם השת־רות קנין שהיא התליינה

ס היה נאשר העממית  ׳שראלתל :שהדו וכתשי הראשי; אדם של חסאו קיי
 פשם תליהס ז שה! היריה דם והזאות וסנילה השתייה ימי מצית קיום ידי

 קדושים ;:ור-א ישראל של נשמיתיהן נתשו אז משכסים טרשת כיף כמכיאד
ה שהוא הקדוש מהנהר ש הקד הסל להיריד וסהוריס נ  חכמה משד; ה־יצא נ

ס מיט שהה טליוניס שנותיה ז׳ שהה הקדושים הימים איתן סל  קדושים שטי
 שק ז' מ; כלילה אתת כל ספירות ז' קנון לומר רוצה מתנה נקרא שקנוצס

ס  שהוא המחנה תל התל וירדת והייני מתנה נקראו שככצלש שתרים מי
 לכל הקדיש הששש ירד הקדישה המחצה מאות־ ומשם והפהורה הקדושה המחנה
 נשלימותו התוים והיה התירה לקנלמשה ישראל מתנה סד מחנה מול מחנה סולמות

ס תשא קידם כמו  ס״י כי הוא התנין ד יס נ,יאיס כלס שהיו פד הראשי; אי
 דס והזאת וסכיצה סהרה ימי שתר׳ מ׳ס שהס ספירה מצות ישראל שקיימו

 נמתשת מלכות סנתקששה נשוד הזיייג כשיד ומלכות תפארת נתייחדו כרית
ל מששה ריח ראה לאמור תתאה אמא שהיא נסוד ישראל של המצית  נ

אי והנוניס הכשרים  פ׳* נתלה תפארת והתתיררה ד' סדק שני נשפר פמנו
 כנסת כשלמא זכאי; דאסניאו נשתתא נזוהר כמניאר כה להת״תד קישוסיה

 כדש־רשנו.ססד נהירין ואנתהא קדישא ממצכא מתנרכא סכין ריחי; סלקא ישראל
 תפארת מק;;' א׳ נמלכות מתייחד וכשתתארת בארוכה הנזכר סרק הנזכר

 נשרית ו קניול. ו' כסיד כצות ותסרת חתנים שטרת ומנינה מחכמה ומלכות
 שנס ששת הססירוח כל נששתיש וסשס בנינה נעלמות מסרות ו' נתכמת נטלמות

די ה׳ ברכת מלא רצון  נקודה טד ראשונה מנקידה העילתית לכל להשפיס נ
שתי כארוכה פירשנו כאשר ה' נרכת מלאים כלס החחהונה  הנזכר סרק הנזכר נ

ה במאמר פ׳ שניי ה נשתתא ר קנ׳  מתתסר ומתתא מלתילא נתסרוימחשסר מתתפר ד
חי מלפילא א  אתוסף כדין דצדיקייא ננשמתהון נמה מתתא מתטסר דנלא דסמיקא מ

ה כי בפירו* הרי ומתתא מלסיצא חיין קנ׳  ומקנל מתשסר לתסאי־ת כנוי שהוא ה
 מנקודה ;רכה ותישפית חיים מקנלים הסולמות וכל צדיקים של נשמחן טסרותס״׳

ארט ושס תחתונה נקודס סד ראשונה  ומזה משס יעי״; וסתתה מלתא נארוכה ני
 עומר פייוש פימר ספירת על מנרנין אנו והנה העומר ספירת מצית סוד יוכן

 שמחקשסין סו; אכן שהיא ספיר מלשון הוא וסתירה מלכות דהיינו שכינה נקרא
 ולהיות לנונז ימי שהס נימיס המלכות מקשסיס שאנו הפני; סוד וכוונת נו

ס שיש ה המאירים העליונים כמנין לק;ל שתרים נ  ולקשס להאיר אנחנו צרינין נ
הה שישפיעו הת־מד בספירת המצוה ע׳׳ שנמלכות התתתוניס השתריס  השתריס נ
 ולכן אחד שתי־ ומסתדיס ומקשסיס מתקנים אנחנו וווס יום ונכל הפליוניס

 לצרף כן נס וצ־יכין המתנלה השער שהוא סלוני יוס היוס לומר צריכין אנחנו
ה הקודמיס נימים ענ  כך סהם שניתוח ולמנית יחד כלס בהארתס שיהיו כדי *

מ וסתירה ספירה לכל שסריס וכך  ז־ תע־רושו אחת שכוע שהם ימים שנעה ד'
תן זה וכל אחת ספירה שהס שפריס  הקדמה נשלמה ונזה נשרשו הסנף כיילי

 התצזישית ההקדמה .מתצמי מנואר המאמר ושאה המאמר פירוש סס הרביעית
רי גדול חלוק שים היא  ספרא כשאומר או סתם יונלא כשאמי הזוהר נדנ

ה כוונתו סתס יובל כשאומר נ• דיובלא  דהיינו ממש נינה ר׳ל ממש יוכל נז
ה סל טצמותה ה כיונאו דיונלא מספרא כשאומר אכל נינ  וצא מנינה הנמשך נז

ה חלוק וכפני; ממש נינם סצמות נ מציט ז '  כסתירות נסי־וש הזוהר ■״נד?רי נ
ק לך לך נפרשת שכתג אחרים  ססרא ההיא כה לשוני וזה זרסך יהיה כה נפסו
 ששרא וההיא ■צחק אתיא קא דננורה מספרא דהא דגנורה מספרא דאח־א

ה דננורה ל לעלמין ופרי; אנין אתיין דמתמן אתקרי נ  נקרא שמלדוח הרי פנ׳
ה רה נמשנת שהיא מסעם דגנורה מססרא כ׳ ה מניו  הוא נעצמו וה החליק ה׳
רי הנזכר יוכל בין ג״כ  נינה היא שיונל באופן דיובל ססרא ונין רשנ׳י נדנ

 הספירות נכל היא היה ונמשפס מנינה הנמשך הוא דיונל וססרא שצמה
 ההקדמה נתלמה והנה ממנה הנמשך משמש הוא ססרא כ׳ יה לשון שיזכיר

א ועתה .הה׳ ה ם' כיד המתמר לביאור ננ ר סליני הסונ  מיו׳מא יהי׳דא ר' אמ׳
 יומ׳יך חמ׳שין אייר׳׳״תא דאת״־היבת יו״מא ט״ד מצ״ריס מא״רן ׳שר׳אל דנפ״קו

 לקנלת יום נ' ישראל (תעננו למה יהודא לר' הוקשה פירוש • סע׳מא מ׳אי ה״וי
ן ולזה . ממצרים ליציאתם תכף קנצוהו ילא התורה ו ני אמיר, תי דא ר׳ הו׳  ׳
ני א־׳טן מש״וס ק ׳ונ׳לא ס׳ קי מי שליי ד ל א ב ז ל  ננד ר׳ל יוכלא שני ל

ם שהרי ימים שהם מפני היונל שני מי י ס נ' יצא” = י סכנו נ'  שהס ואחר סני
 וימי וקשיס לנון ימי שהיו וסוד ה־אשונה נהקדמה כדפירשנו כמלכות הם ימים

 שני איצון משוס אמר לכן ד' בהקדמה כדסירשנו נמלנות הס והקשוס הלנו;
ר סירוש יוגלא  לקשס כדי נ' הימיס להיות הוצרכו חמשים שהם היובל סצי גסנו

 לשער וכ-י העליוניס שעדיס מני הספירה במצות ולהאירה המלכות ולהכיר
הם אותה ולקשט ה נשפת האוד שיהיה כדי סציס נ' בה להאיר צריך נ  כמיס נ
דו נשער העצים כסוד המצית ס״• הקשוע סוד שפירשנו כמו לפנים הסניס

פדציסין



שלישי פרק בינה שערי נ סור שמיני שער
טל

׳ לו שהוקשה ומשני הרלוסין  bםה' nnf( שנה לא6 לכהורה אינה היובל שני נ
 שהוא שהיובל כשכוק מ! הבדיה זה ומפני שנה חמשים בל ולא ההמשיה שנה
ח  האמשיס וגל האמשיס כל בולל והוא שנה ההמשיס בל ממש הוא ההמשיס ונ
 וקדשהס השהוק מ; זה והבריא שנ״ש בהקדמה כדשירשט ממט יוצאים שטם

וקדשסס אלא לומר לו היה לא ני מיוסר הוא שנה כי שנה החמשיס שנה אה
שנים נ' בל כילל שנה הוא שהיובל לך לומי אלא שנה מאי הוזמשיס שנה אה
 בהקדמה כדשי־שנו שנה נ' כל בו נכללים נפצמה והיובל בלבד אאה שנה ולא

ה והביא אנ״ג קושיות נהיישבו ובזה שנייה אי  ס׳נא ז״ל רשנ״י מדברי לדבריו י
 שאי( פירוש ממציריס• לישר־אל ל״הו א״פיק ׳וב׳לא הה׳וא במש׳ו[ ר א״מר
 שאם ממש בינה נטצמה ביצה ספירת מל יובלא ההוא נאמרו ז״ל רשג־י גוונה

 מל בזה כוונתו אלא דקאמר יונלא ההוא מאי פתה יונלא לימר לו היה ק
 המתנליה הספירות מגפי שהם במלכות המתגלה היובל שהוא החתתון היובל

ת כו שנים יובל ולא ימים יובל במלכות נקראו והס נ' בהקדמה כדפירשנו מל
הידוע׳ היובל פירוש ׳ובלא ההוא לומר דקדק זו הכוונה על למרות וכדי
 ואיתי״מא והקשה הבדול היובל לא כשמלו נו נכנהו אשר שהוא נו עומדים שהיו

 העליון יובל נימא היה התחתון שהיובל לן לימא דמאן פירוש . ממ׳ש דיונ׳לא
 שהרי אותם הוציא המליון שיובל לומר מוכרח שאתה וסוד אותן מפיק היה

 מ־ס ממאיס שעיים במ״ע נכנעים היו ישראל כי העליון מיובל הוא החירות
ב קליפות ס נפתח להיות הוכרת א׳  לא זה ולולא אותם לשבר נינה שערי מ׳

 ומתרן ממש נינה שהוא שניה יוכל ממש יובל נאמר וא׳כ לנאנס נאפשר היר%
 מלכות שהוא התחתון יובל לך אימא לעולם פירוש . דייונלא מס״מרא א״לא
 הקליפית ולשניר לחירות אותם להוציא א״א כי לך קשיא ומאי אותה הוציא

 היה כי קושיא זה אין קליפיח נמ"מ נכנעים היו שהרי לנדה המלכות מצד
 שבמלכות התחתונים הימים והיו העליון היובל מן נשפע התחתון הזה סיובל

ח ויש נימים מתלבשים והשנים העליונים השנים בסיד מאיריס  להגביר נשנים נ
' בהקדמה כדפירשט ובהו אורו נו להנניר המקור ירצה כאשר הימים אח  ולכן נ

 שהיה לפרש אין אבל הקליפות ולשבר אותם לנאול כח ימיה בסוד למלבות היה
 הגאולה אותה אחרי היה לא מסם העליון ביובל הגאולה היה שאלו העליון ביובל

 ממש בינה שהוא גדול בשופר גאולתיט שתהיה מקוים אנו נאשר וגלות שיענוד
 היתה שלא משמע ונשתעבדו שחזרו רואים שאט וכיון בנלות עוד יעננו ולא

 ונשפע הנמשך שהוא דיונלא מפערא אלא הגדול היובל נעצם הגאולה אותה
 ממנה וההתפשפות הנמשך כי ור״ל ה׳ כהקדמה כדפירשגו במלכות מסנה

 והוכיח וחירותם נאולחם היחה כדפירשט שלה ימים בני כמלכות שנתלבש
 . מצרא׳׳ ע״ל די״נא את׳ער דיונ״לא ומש״פרא שאמר נמה הענין והבריח
 דינין דאתער היינו דיונלא מהטרא כגאולה שהיתה נאמר אם נשלמא פירוש
תעדן דיונלא מספרא אמרינן דהכי סתמן  ו' פרק ששי בשער כדפירשט דיגין מ

 דינין ממש בנינה ר״ל ממש ביובל אמרת אי אלא דינין מחסרין דנינה מספרא
ק  דיונלא אילין יומין חמשין כין ונג״ין אינון לאו ניונלא דדינין אתפר מהי

חה אחרי שהיה משום הוי ממש דיונל לומר אפשר שאי א־כ לו הוקשה הוי ד  תי
 דיונלא מספרא ולא הוי יובלא דלאו נימא א״ב נלות נאולהס ואתרי שיענוד

 גן ובנין אמר זה מפני שלימה נאולה היה לא ולכן הוי מפצמה מלכות אלא סף
 דלאו משמע יומין דהוי מדחזינן ופאותיו צדדיו מכל הענין מכריח זה פירוש
 דמספרא משסס חמשין דהוי ומדחזינן כמלכות הס הימיה שהרי הוי עילאה יוכלא

 מצד אלא מצרים יציאת שאין להכריח אלא כוונתו שאין ומפני הוי דיונלא
 ה' ד' נתרצה ונזה חמשיה שהם הימים ממנין אלא ראיה הניא לא לכן הנינה

א צקבלא תאנא י׳ פ׳ ח' ז׳ ו׳ מר זמ״נין חמ׳שין ד׳  נאור״״הא וא׳דכר אס׳
 שנזכרה ממה היובל מכת מצרים יציאת סיות להכריח פירוש . דמצ׳רים נמו׳טין
 הס כתורה מצדי□ יציאת שזנירת ומפני מצרים יציאת פעמים המשים בתורת

 אש׳ר שבח״׳ וכ״להו נאמרו מצרים יציאת נמגין כלם שאין לשרש כיון נ׳ מן יוחר
j סוצ׳אחיך i ' t n ויי׳ציאך מצ״ריס " ד ממצ׳רים י קה נ׳׳ ץ כ׳י חז׳  תז״קה ני׳

 נ' סן הקנ״ה לשנת שנזכרו מצרים יציאת אותן פירוש . סמצר״יה "י הו׳ציאך
 המנץ מן אינם שנח בהן נזכרו שלא מצרים יציאת ואותן נינה שערי נ׳ שהם

 איזה הדרך לט ולהראות קמא נפרק כדכתנט מרבנן צורנא ההוא בדתריז
 אותן הס להם וכדומה פכוקיס שאותן כאופן קצתם מהם הזכיר לככח הוא

 הזמן הוראות פל להורות שנאו אותן אבל נינה שערי ג' ננד לממת שראוי
און ישראל בני לצאת השנית נשנה כמו השנה ומנין  אין בהם וכיוצא מצרים מ
 ראיה דמאי לו הוקשה ׳תי״ר ול׳א אי״נון חמ׳שין ז׳מני וכ׳להו . למטח ראוי
 מצום בכל קאמר הכי דהקב׳ה דנימא מצרים יציאת מנות במעשה שהזכיר משוס
 חייביס אתם זאת כל עם המצות כמעשה אחכם ממדית שאני היות סם ומצוה

ס שאתם לפי לק״מנ  אין וא״כ מצדם מעכדוה אחכה שהוצאתי בכבודי ת״ני
 הכוונה היה אס פירוש יתיר ולא איטן חמשין וכלהו אמר זה מפני ראיה מכאן

 אבל המצות נמנץ האזכרות שיהיו ראוי היה המצות כמפשה החייכ לנו לקראות
 השערים כמנין היה מכוונת שבכוונה משמע ודאי יתיר ולא חמשי, לאיטן מדחזינן

 מליו שקשה ירצה או ממצרים ׳ציאתיט היתה בלם השככת ע"׳ כי להודיענו
ז קמא נפרד גדפירשט שמעון לד׳ אליעזר ר' שהקשה מה היי  ולא נ' דאיטן ו

 שערים הרומשיס בל להשפיס שהוצרכו הגאולה אל החוזק הוקף להראות יתיר
 . אתע״ער ביו׳נל דכ׳לא משיום . י״ג ■'ג י׳א הקושיא ונחתרצ׳ שש גדפירשנו

 אס לעיל כדקאמר דיובל ספרא אלא ממם יובל היה שלא כיון לו הוקשה סירוש
 מפגי חמשים שהיה אמר לזה ממש ביובל שהיה שמורה מ;שיכ היה למה כן

בימים מתלבשים השנים שהיו כדפירשט הגדול היובל בסול מתעמרים היו שכלם

ם והימים פסרי רא .אור ותיספות פפרוח לקבל פסהס מי  דעג׳לא ומספ׳
 אלא. ממש מהשניה נמשכת פעילה היתה לא לפעול אבל פידש .כ׳לא א״חא

 פיפליט היו והימים לימים נשפע היה מצדה כלא.:פירים אתא דיונלא מספרא
 לשפריס אבל הדין משם שמתפירר הייני חתער אמר שבדין ודקדק .כחס כפי

 קושיוא נתתיצו ונזה כדפירשנו נפליונים מתפשרים שהם אתעפי אמר תמשים
תיג בי׳מינא אתפ׳פר בנב׳ורה דאיתי אור׳ייתא כ״ך וב׳נין י׳ז פ״ז ע׳ו י׳ד  דכ׳

 פמה היובל בנח הנאולה פניני כל היות הכריח למ׳ו ד״ת א׳ש מי״מיני'
ה נכללת סג׳דולה נהיות ריחה התורה שנתינת שראיט וי ב׳  הנב׳ורה והיות ננ

 יצאו שמכסה והמזוונס המייתדם הנינה נכח לא אם אסשר אי וזה נג׳דולה
 חמשא היי החורת דבנתינת דקאמר מהברייתא ראיה הניא ושוד והשמאל הימין
 חמשא פאמד וזהו ממשים שהיו הרי עשר מכל כליל היה מהן אחד וכל קלין
ה אה״חזיאו וכלהו הוי קלין  אחד ככל נלאים היי הספירות כל פירוש ,נ׳

 אינו לפרצוף אכל במראה הנראה בפרצוף כהן נראית שהיו ילא קולות מתמסה
 כן מפני אשר ממש כהן ונראין נכללות פהיו ואתכלילו אמר לכן כמראה ממם
 שהיו יהיאיל חמשה רק היו לא ממש וצנתראין כלולין היו לא ואלו חמשיס הם

 חמשי® שהם עשר פעמיס ה' הם מעשרה ממש וכלול מחראה אתד וכל חמשה
 היה לנד ואתחזיאו אמר ואלו נבאר כאשר הוד נצח חפארא גבורה גדולה והם

ה ומפני מסם בהן שיהיו לא אבל במראה המחראה כדבר בהם דנראץ משמע  ז
מד היה ולא לנד ואחכלילו אמר ואלו בהן רלולין ממש שהיו בהו ואתכלילו אמר  א

 הספירות כללות כדרך מהן אחד ככל נכללות כפירות י' שהיו משמע הוי אחחזיאו
 שאר נכללות מתעלס אלא ’י ממם מתראה לא אכל י' סן כלולה אחת שכל

 . נד״א ואסע׳סרו ממש ונראות כלילות דהיינו אתחזיאו אמר לכן כתס המדיח
 בפליוניס הסחתוניס מעושרות שהיו אלא הפיעלות הן ממש היו שלא כיון פירוש
 פירוש ע׳ע הקילוח כל הכולל הקול היחה שהיא במלכות פירוש בדא ואמרו

ז מתנאר ומתוכו הנשארות הקושיות כל ונתתרצו המאמר י  הכאובים היותם אל חי
 ששירשט נמו יירנצן צורנא האי וכדפירש החמשים פל יותר מצרים יציאת של

 איך הגמריס ענייני אל מתייחם היותי מפני זה נענין והארכנו קמא נסרק
 וססס . השסריס בגיאור נבא ועתה שנתבאר כמו נתחתוניס העליונים מחנליס

: ומניינם עניינם אל

ן ל ר י פ ^ י ב  במציאות עסקינו היה הזה משער הקודמים שנפרקיס אחר ר
 הנזכרים מצרים יציאא של נססוקים ותלייתס השעריס

 למפרש וראיט ומצאנו נמנינס עעס לחת זה נפרק נתעסק כתורה פעמים חמסים
 שהם ספירות שנסה ננד שהם למנינם טעם ונתן שפירש המקונליס מגדולי אחד

 שנעה הס משנעה הלולה אחת וכל מלכות יהוד הוד נצח תפארת גנורה גדולה
 הרי■ החמשיס שפר היא שצמה היא והכינה ותשעה ארבעים סם שנפה שסמים
׳ ולהיות חתשיס כ בו מדנר הקודש ורות גנואה דברי דבריו נ ^ נערוך ע' ס  ל

 יורט כאשר ונארשם מדבריו סיסקא גששה ואח״כ והוייחו כטרתו הקדוש לשוט
 כל. כולל שהוא השניעי כ׳ הגדול.:ססס שנח נקרא נינה לשוט וזה השמים מן

 מד וכן שני יום ואמר ראשון יום א ב השם גי מחשוב ואל השנת והיא הימים
r׳ שהוא כמו נעולמו יחיד ויתעלה יתביך האל אמנם חלילה הששי סוף n כך 
 קצוות שש נתהווה ועמה נכבדת מלאכה היא כי השכח והיא יחידה שעולה ברא
 ו' לה יש נקודה כל ומדרך הפנימיות האמצעית נקודה והיא ספירות ו' שהם

כ זוטת והס נקודה אלל והם הקצוות קיוה והנקודה קצוות  לו אין לשנת א'
ל זוג  הורס הוא מלל הוא קצוות הנקודה מ; הפיאה כל לכן יחיד הוא א׳
 יחידה שהיא הנקודה מן פושה הוא כי יומת מוח מחנליה אמר לכן הקצוות כל

כשאר ממנה חלל עושה חלליה הנקראים הקצוות קיום וריא קודש והיא
נקודה אפשר אי ני הקצוות פה נקודה שהיא השכח לכן יומת מות חללים

כ הנינה מן נאצלות הס קצוות בלי ה לא כ׳ הבינה בכת עומד הוא השבח א׳  הי
 שלם שבח נקרא הקצוות סס הנקודה ר׳ל לפועל יצא שלא זמן כל משורסה

באמצע בכת עומדים היו הדנריס וגל הנדול שנת נקרא נכח בהיו;,ו אבל
 הקצוות נגד שאמרט הנקודה זאח כי הטעם נינה ששרי חמשים ונקרא הבינה

 בלתי הקצוות ולא הקצוות בלחי הנקודות להיות יכולות אינם הננין כנגד היה
ל נקודה כ כלם כת לה יש מהספירות אקד כל א׳ פעמיה שנפה איי’ א'
ה נאצלים וכלה וחשפה ארבעיס והם שנעה שהוא ועמה שאמרט כמו מהגינ
 עם להתייחס דרך ואץ יחיד הוא המלך כי שערים נ' יהיו הגדול השער

רו ממנו הנאצלים הדברים  מקום הבינה כן לקצוות מקום שהוא השביעי נ
 הנקודה להתיעזם דרך אין כן הפנסים סס להח״חם ראוי שאין וכמו לכלס
 שנפה והם ואינשיס תשעה העומר ספירת לכן הקצוות פס שנסה שהוא

 אנו אין אמנם יום צ׳ להיות ראוי והיה ספירות שבפה כנגד שהס טבועות
ט הטעם נסניר יום ואדנסים מתשעה אלא מונים  לט ראוי סאין ודמו שאמי
וי שסריס וארנסים תשעה עם הבינה ליחם נ ס  ליחס אץ כן מהן נעלמת שהיא נ

 שנוע לממני ומצוה יומי לממני מצוה וע'כ הקצוות סם נעלם שהוא השביעי
 כי טאלקיס מעע ותחסרהו משה גבי נאמר לכן בינה שערי חמשיס הס א״כ

 אלאי השיב ולא הבינה שהוא אחד שער למשה חסר אלקים נקרא הנינה
 לשוט כוונת סנץ תוכן לך נפרש והנה • לשוט ע"כ הננין שהוא וחפפה ארנעיס

 שהוא השביעי כי והססס הנדול שנת נקראת נינה כי תדע והנה כלל נדרך
 ונאצליש ויוצאים משבח וניזונים יונקים הימים כל כי הימים כל כולל שנת

דא השה ני לחשוב נדעהך תססה ואל ב' בהקדמה כמבואר משנת  יום נ
ה שהם הששי יום הוף פד בליש׳ יום אחריו שגי יום אחריו ראשון נ שסולות, הי

תלוי'®
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מן חלויים ה נז  «פולת זהו כי זה לההמין וזלילה זה ^חר זה יום זה אחר ז
ר ח שיוצא ודס « רג: שהוא וכשה נזמן הלוי והטלחו הטפל אל מ;  מהררוי סו

שה כך ה שפולוח ט חו שהוא נמו זה אחר זה הרנ כנ ס הו מרנוי רן נ
ם ני נ ל יסיד ׳תנרך האל אמנם אך האחרון המורכנ שהוא זה אחר זה ט

וכמה יחידה ספולה פשה יחיד שהוא ונמו הפזופוח נאחדיח נטלמו
ס ת הכל מל פ ני,ודה רל,רא והיא השנת והיא אחד ונרגפ אהד נ

 והנקודה ננאר נאשר קצוות ו׳ לה יש נקידה נל דרך ני סניסייח אמצפיח
כזה זונות והס נקודה חלל והס הקצוות קיום

 קצה שהוא נ׳ חלל .ד' קצה חלל שהוא א' פס זוג א׳ קצה שהוא א׳ חלל
 שהוא ג' פה זוג ג׳ קצה שהוא נ׳ חלל . ה' קצה חלל שהוא נ' סס זוג שני
זינוח להם יש חללים שהם הימים שהם קציות הו׳ שנל נמצא ו' קצה חלל
כ זוג לה אין אמצפית לנקידה אנל  הקצוות שהם החללים וכל יחידם היא א'

קוד־ מן הפושה נל ולנן ממנה ומתמלאים ממנה יונקים  חלל הוא קצוות הנ
ה שהוא הנדול השנת הוא וכן הקצוות כל הורש הוא  שנה נקודה היא הנינ

 ממלאה והיא שרשה והיא הקצוות כל יונקים וממנה הקצוות כל ונכחה
 יומת מות מחלליה כל הפסוק אמר ולק כלס נאצלים וממנה כלם אס
א כי  הקצוות קיום והיא קודש והיא יחידה שהיא הנקודה מן פושה ט

 והוא ממנה מתמלאין והחללים חללים הנקראים הקצוות יוצאים שטמנה
שהיא השנת כ׳ תדפ והנה . יומת מות חללים נשאר מהנקודה חלל פושה

 בהפלס פומד הקציות פם כשנח ק אס מנינה נאצלו הקצוות פס נקודה
יצא שלא זמן נל מפורסם היה לא כי נינה נכח הנפלס השורש נסור

ח מהפלס ונחגלה נאצל שלא זמן כל שרשו מהפלס הנגלה לטפל שרשו נ
 נהיוחו אנל אצילוחו אחר שלם שכח נקרא הקציוח פס הנקודה לומר רוצה
מל שנח נקרא אצילותו קודם נינה נכח ם נל ט הנ לומר רצונו הדנרי

שאפילו פד הנקודה נסוד הנינה נאמצפ נכח פומדים היו הקצוות אפילו
ה כשסם לקצווח הפנין זה יתנאד כאשר הנקודה הוד להם יש נכחה ננינ

ד ת השפם זה ומפני מנואר יוחר ט א קי ת נ  נינה שפרי חמשיס נינ
יכולוח ואינם הננין ימי כננד היו הקצווח פס שאמרנו הנקודה זאח כי

 הס כלס שהרי הנקודות נלתי הקצוות ולא הקצוות נלתי הנקודות להיות
 כח לה יש מהספירות אחת נל הנינה נסור ק אס נינה נקודת נאחדות

 שנפה פפמיס שנפה יאירו רן אס הקצוות פס נקידה כור שהיא נלס
ת מ־ס שהה נס״ד שד יחנאר נאשר  שסריס 0מ״ והם מנינה שנאצלים אויו

ר שהוא נינה ופס פ נ׳ יהיו נגקודחו וננחו נו נכללים שנלס הנדול ה:
פ נספירה שמוני! פפס וזהו שפרים שפר שהוא הג' השפר כי נ' ולא מ'
מלך נמו והוא ממנו יונקים שגלם שפרים מ״ס ננל יחיד הוא הנמל

ס יחיד כ ראוי אץ כן הקצוות פס הנקודס למנות ראוי כאין ונמו נ
נפיונך ת״ו חנשל שלא כדי והנה ממנה הנאצלות הקצוות כם נינה למנות
 מדנריו וציונים פיכקות ואפשה רחכ -נניאור יותר המקינל דנרי לן אפרש

ך לאחת אמת ואפרשה ו  מפל׳; קצה ר׳ל קצוות ו' ל׳ה י״ש נק׳זדה פ״ל ד׳
ם דרוס קצה צפון קצה מנדר קצה מזרח קצה מפה קצה לנקודה הכונני

הנקודה מן לומר רוצה הקצו״ות קיו׳ס הי״א והנק״ודה נאמצס שהיא
 לא אמצעית נקודה אין דאם קיומם והיא קצוות שש יוצאים האמצעית

קצה שהם קצוות ששה לצייר תוכל לא שהוי קציוח שש למצוא תוכל
ת מסה מכלה הנקודה נפרך לא אם לזה זה מנכדיה דרום צפון מכרנ מזי

 ומתרחניס מ״מ׳צ״ד׳ מסה מפלה שהם הקצוות קו• יוצאים שממנה האמצכית
 לפשות חונל לא שהרי זה פל והמוכח כנזל מהם שיכפה כד !מחפנביכ

צריך שאתה לא אם למכלה נמצוייר קצוות כש ומקיף פש הכולל פיגול
ה אמצפית נקודה לפשות  הנקודה ומן הפינול יוצא הנקודה ומן נראנונ
האמצעית כנקודה מצד לייחס תוכל אמצפיח נקודה ונשיש הקצווח יוצאים

קצה וזה הנקודה נערך מסה קצה וזהו הנקודה נפרך המכלה קצה זהו
 קצה וזה לנקודה צפון קצה וזה לונ־\דה מפרר קצה וזה לנקודה מזרח
 מאיזה כי קצה שוס למצוא חונל לא נקודה אין חם אנל 'לנקודה דרום

 לכל ההתחלה שהיא נקודה סס אין אס הקצוות לייחס רוצה אחה צד
הקצוות לומד רוצה הנק״ודה ח״לל והים הקציות קיום היא הנקודה נן ומסני

טב

נ0 דהיינו הנקודה חלל הס  הקצוות ומקיף הכולל הפעול שטא הנקודה נו
 נמדרינת להם הוא רק הקצוות מן אינה עצמה הנקודה אכל שציירנו נמו

 מאציל הנקודה כן כמו הנגים ומולדת מאצלת שהאם כמו הכניס אל האס
ה התלויין פנסיה הס והקציות שרסן והנקודה הי,צווח  והם כדסירשנו נ

ט קצה נגד קצה וזוג חנר לו יש קצה כל ל ר זונות  יש מסלה קצה דהיי
דו זו; לו יש מזרח קצה וכן פמו כמתחנר מסה קצה שהוא ננדו זוג לו ^

קצה שהוא נגדו זוג לו יש דרום קצה וכן פמו שמחחנר מערנ קצה שהוא
 יחד והחחירותס והחננדוחס קצוות ששה אלו כנין. וסוד פמו שמתחנר צפון

טיין אלכסון ננולי י״נ סוד נשפר פירשתי  חללים נקראים והקצוות משס י
 אנל לקצה קצה נין שהוא נחללומס להשפיס מהנקודה מלוי שצריכים מפני

 זוג לה אין יחידה נקודה •חידה היא סצמותה ונפרך פצמה מצד הנקודה
 קצווה של שס סצמוחה בפרך לס ל״חם תוכל שלא פד ח״ו נלל חלל ולא
 לפנסיה וכח מזון שפפ ומשלחת מפרנסת בפצטת־ יחידה היא ולכך כלל

ה ואין פנסיה ושורש חיות שהיא היחידה מפצמוחה  ושלום חס כלל חלל נ
רנ נשפע לסולם מליאה היא רק ר חסרה נלחי לטלס חמיד להשפיע פונ ו  דנ
 קצ״וות הנק׳ודה מ״ן הפ׳ושה כ״ל ול״נן נידה אדונה סוכ וכל סוג נכל ממולא רק

נ כן וכשפושה קצווה הנקודה מן שפושה מי כן מפני פירוש .ח׳לל ה׳וא סל א'
שה הוא קצוות הנקודה מן שפשה ומחשנחו דפתו לפי כרחך כנקודה חלל ט
 כשיש וממילא למפלס כמצו״ר חלל נלא קצוות שאין חלל יש קצוות כשיש שהרי
 ריקה וכשהיא שלה בחלל ריקה היא רק להשפיפ מליאה איני. נני!ודה חלל

 הריסתם והיינו הקציית שהם הפנסים נפלים וממילא לקצוות להשסיס יכולה אינה
 חלל סצמו השורש גי חללותס למלאות ממט להגיק חזק שורש להס שאין שזכר

 שהיא לשנת שפושה מי לומר רוצה יו׳מח מי׳ות מח׳לליה א״מר ל״כן וריקה
ד שאין ואמר חלל נקודה  ימי ששת שהם לטל ופרנסה מזון להשסיס השנת ני

 נקודה שהיא סצמה מהשגת ופשה חלל פצמה השנת היא כי שנוע של חול
ה שפושה לומר רוצה קצוות  ר,צוות היא נם שאומר מפני חול נימי כמו מלאכה נ

 ננל,ודה ופנס בחסא נסוגו יומת מות כאיש זה כן מפני חול •מי שאר נמו
סז ומחיה מזון חיים לו משפח שאינה הקדושה  מפני מדה כננד מדה ופרנ

 משספת פוב כל מלא־ קידש והיא זו: לה ואין יחידה שר.יא הנקודה סן שפשה
 קצוות של ואלליס קיומה והיא בה תלויים והקצווח נקצוות ופרנסה מזון חיות

ס והוא ממנה מתמלאין נ ה ט ט נ  ופושה חללים כשאר חללה שהיא לחשוב נפו
ה  חול כימי ופרצסס ומחיה מזון לו חשפיס שהיא כה נסחון לו ואין מלאכה נ

ה אין כי חול ימי לשאר השבח אח ומשווה השכח כיוס ממלאכתו ששנת סכור  נ
 מדה סנשו כן טפני חול ימי משאר יותר חיוח להשפיע וחיות קדושה תוספות

 מות מחלליה כל סליו ונאמר חיותו יופל שנח של חיוחו נשל הוא מרה כנגד
 נשמתו נהסתלקית כי מח חלל נופו יפשה כן חלל לשנת פשה שהוא כמו יומת

 נו שוכנת שהיתה נשמתו מנקודת וריק חלל הנוף ישאר מיתתו שהוא מנופו
ה שנת מנקודס חיוחה מקנלח  לפנייניע ונחזור ׳ומח מות מחלליה והינו ני

ח מנינה נאצלה הקצוות פס הנקודה שהיא השנת והנה נ  הש״נת ל׳כן אחת נ
 נא׳צלות ה״ם קצ״ווח ב׳לי גקו״דה אס׳שר א׳י כ׳י הקצ״וות פ״ס ;ק׳ודה שה׳וא

ח פומ״ד השנת א״כ הנינה מין נ ה נ׳  היה השנת שנאצל קודם פירוש . ני׳נ
 שנת היה ולא ננלה לפופל יצא ולא הבינה הפלס נכח והים הנינה נחוך סומד
ט שלם  הנקודה ני היה לא שלס שנת שנקרא ננלוי קצוות ו' סם נקודה דה״

 ו' פס הנקודה וכשיצאה נינה התלם בכת היה קצוותי־ ו' פם שנת שהיא
ח נגלה לפופל קצוותיה ה תפלס מנ  שלם שכת נקראת הנקודה היתה אז נינ

 נקראת נינה הפלס נכח נהיותה אגל ננלה לפועל שיצאה הנקודה לומר רוצת
 ני והפפס הנדול סבת נקראת הנינה ונסור שנאצלה קודם ר״ל הגדול שנת
 השניפית שהיא מלכות סס ספירות שש והס נניצה היו הנקודה פס קצוות ו' אלו

ה׳ייס נכללס שהם השנת שהיא ת׳נ׳ ה וכשהיו נ׳נ׳  אפסל ננלתי היה נכחה נניג
 היה הכל דהא הקצוות נכח והנקודה הנקודה נכח היה שהקצוות רק להיות

ח היה הנקודה פס הקציות ר׳ל הנינה אחדות בנת  היה שצא הבינה אחדות ננ
 נשלם הכל היה רק נפופל קצוות ו' סס נקודה דהיינו נסופל שנת הנינה בסוד
רה נפלמיס כלס ר׳ל נינה ספירת אחדות נכח  הנינה כסוד רן ואס אתת נספי
ח היו  והכל קצוות ו' נכת הנקודה אחדות וכח הנקודה אחדות נכח קצוות ן׳ נ

ח  נקצוות הנקודה יחד כלולים כלם היו בנינה נן ואה נינה נקודח אחדות נג
ח לקצוות היו נינה אחדוח בנח כשהיו ההכרח מן הוא א״כ ננקודה והקצוות  נ
ח קצה ולכל הקצוות כח ולנקידה הנקודה  אחד נכח היו כלן דהא הקצחח כל נ
ה נכח שהיה מזה נשמס ממילא  אחת שכל נקודות ז' נקידוחה באחדות נינ
 חלק סוס על בינה ננקודח לייחס חורל שלא נאוסן אחדותה בסוד מז' כלולה

 קצה או חהד קצה הוא החלק וזה הנר,ודה היא החלק זאח לימר מנקודחה
 ננורתה נכח הקצוות נל כי כלם וכן נצח קצה או תפארת קצה או (נורה

י לציירם נאת אם כן סל אשר הקצוות נל נכח נקידחה ונח ו  כל להורות נ
ז נסור וכלצוחס שיווייס נ י  זה נדרך אס כי לציירם תוכל לא הנ

מלכות יסוד ■ הוד נצח ת״ת צנורה גדולה
ת כדולר. בנורה  מלכות יסוד הוד נצח ת׳

מלכות יסוד הוד נצח גנורה נדוצה ת׳ת
מלכות יסוד הוד יז׳ת גנורה גדולה נצח
ת ננורה גדולה הוד ל נצח ת׳ ט מלכות י

מלכוח הוד נצח ת״ח גנורה גדולה יסוד
יסוד הוד נצח ח״ת ננורה גדולה מלכות

נמצא
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 נש־סה בראש היא מלמת כ׳ נאחדוס הס וה1הקצ מס שהנקודה הזה ר1י5נ נמצא
הקצוות ובראשי בסוף מלכות בראש הראשונה נ׳ בסיף הס והקצוות אסרונה

הקצוות וכת בקצוות הנקודה כת וכללותן אחדוסן להורות הנקודה בראש
 ז׳ נשם שית״נזס סד קצוות ו־ פס נקידה כח קצה לכל שיתייקם סד גנקידה
ה ומס מ״ס בכללם שהם קצוות ו׳ אחת לכל נקודות  הם כלן הכוללת סצמה נינ

 האצילה ולנך נקודתה אחדות שורש בכת בנינה כלן שהם בינה שסר׳ נ'
 קצוותיה שש מס בפוסל שרת היא אחת שכל ספירות שבמה נינה והוציאה

 שמימה עושה מקוננה סל נאציצותה הבנין ימי המירות מהז' אחת כל כך ומפני
 ונכללה ׳,' מן כלולה אחת כל מקומן על נאצילותן ספירות ז׳ שהס נאוס: אחת
ם הם  אתת כל שעריה ולכלות להשמיע שעריה נפתחו שבהס בינה של שברים מ׳

 שהיא כנקודה בכת פעמיה ז' בנחה כלולים הס סצמה ובנינה עצמה בפני ואמת
 הכוללת ר,נ׳ השער הגדול השסר שהוא הנקודה נכח והקצוות הקצוות בכת

שערים מ״ס ממנה שיונקים נכחה שמריה נ' בנינה יש ולכך בלן באחדותה
מלכות שהיא אחת נקודה שנת שבכל שנתות ז' שנקראו ספירות ז' שהש

כזה שנח הנקראת
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א ז ו ״ י י כ - ׳ ׳' ׳  הארכתי והנה שנת שהיא מלכות -היא נאנ;יע שנת נקודת -'
ה ״תר  נינה שמרי נ' נמנין עיניך להאיר נל■ לפנ״נינו צריך שהיא ’ מ-
ו ריי״יא •אי, נ י ת ציירנו נמה ל הנקודה היא השנת ני באמצעו כ;

שש בסד מהשנת וחצילוסן ו;.זו;;-,ן ך;.ר,,הן קציות שש אין‘ש״מנה'׳!
ח ל״ות ח !הנקילה הנקידה ינ בינה נאמדות נשרשן קצוות שש ;;

 כלם בכמה שהרי נקודה בלתי קצוות ולא קצוות בלי נקודה אששר שאי
 באמצע שהיא הנקודה כת הקצוות לכל יש כן מפני אתד נכח מתיייתיס

השנת מכת ונלו״ן נאצילותן כן מפני לקצוותיה וסרנסה מזון השולחת
ז׳ שהם קצוות שש נקודה ולכל נקודות שנע הם נינה שהיא הגדול

שנאצלו ותשעה ארבעים והס שבעה ששמים שבעה יאירו כן ■אס שנתות
 בכת כלן הכוללת הגדול השער שהיא ועמה שאסר כמו הגדול השנת מבינה

ראגי ואין יאיד היא המלך כי שערים ;׳ יהיו שאמרט כמו אתדוחה
שהוא הגקודה שהוא שנח שהוא השביעי כמו ממנו הנאצלים עס להתייחם

 מקווה הנינה ק ממנה וניזוגיס ממנה ונאצלין ממנה שיוצאים לקצוות מקום
ראוי שאין ונמו ממגה וניזוניב ממנה ונאצלים ממנה יצאו שכלם לכלס

 נמו הקצווה שהן ממנו שיצאו ססנפים עס -הנקודה שהיא השורש להתייחס
השערים עס להתייחס יראו׳ אין כלם ומקום לכלם שורש שהיא בינה כן

רח לכן ממנו שצאצלו שנעה שהם י׳ום וארב׳פיס חש׳עה הפו׳מר ספי׳
 אחת לכל שנתות ז' נקודות ז' שהם ססירות שנסה כננד שהס שבועות

אלא מונים אנו אין אמנם יום ג' למנות הראוי מן והיה קצוות שם
ממנו הנאצליי סס המלך למנות ראוי שאין שפירשנו הסעס מן מ׳ס

פני ימים למנות המצוה ונאה כ׳ מפני עצמה בפני והשנוע עצמם נ
ה השבוע ממנה שגאצלין הקצוות הכוללת הנקודה שהיא שנת על מוי
וארבעים ההשעה סס הבילה לייחס לט ראוי שאין וכמו ממנה וניזונים
אינה כן סל אפר להן שויש והיא מהן נעלמת שהיא בעבור שערים
 שהא השביס׳ לייחס ראוי אין רן אחד ביחום לייחסם פמהם בדמיון

 פס בדמיון אינו כי אחד ניחוס לקצוות שורש והוא הנקודה שהוא שנת
הה נכללה ק אס שבועי לממני ומצוה יומא לממני מצוה כ’ס הקצוות
מי לכן גינה שערי תמשיס א  הבינה כי מאלקיס ממס ותחסרהו משה נני נ
 חשר שהיה ותחסרהו והיינו הנינה שהוא א' שער לו חסר אלקים נקרא

 '1 שהוא ותשעה ארנעיס אלא השיג ולא אלקים שנקרא הנדול מהשמד
כאשר סליו פירושו עם המקובל לשון ע״כ הספירות שהס הבניין ימי

שנסה הס בינה שערי חמשיה ני ומעורש מבואר הנה השמים מן הורוני
 ימי נשבעת הס וסשע הארבסים והנה ותשע ארנמיס שהם משבע־ כלולות
 לבלן שויש כלן תכיללת הגדיל שער בעצמה בינה היא החמשים ושער הנני[

ם השבעה יונקות וממנה השבעה כל ונבחה השבעה בל נאצלו שממנה  נ
 נעלמה ועצמותה ופעולותיה נחה מראים שערים הם לבן אציצוחן אחר

ס היה וזו השלוה סליו רנינו למשה אפילו  יוחאי בן שמעין רבי דעת כן נ
 וכן לעצרת פשח שנין ימים וארבעים השעה נענין לפיל שפירשנו במו ע׳ל

 תשעה סלקיו יומין שית חד לכל שנתות שנע לשונו וזה גת־קונים הוא
 וארנסים תשעת אינון שנים שנתות שבע לך וספרת איהו וסאי וארבעים

אנב דאינון אלין שמהן שנע שנחות שנס ימים יארנסיס תשפה שנים
ז ״  שנע אינון צית שקו פוק ינל ענע חקב צחב נסר יבש ננד שמן קרע '

 פירוש ושבת שבת לכל שבוע יומין שיתא לקבל אתוון סיחא חד לבל שמהן
שהוא אחד יום על מורה ואות אות כל חול ימי ו' סל מורים אותיות ו'

שהוא עצמו שבת על מורה נכלל והשם אותיות ו' שהוא השה מכלל ענף
כ למקור ענפים שהם האותיות חזרת דאחמר איטן ואילץ פירוש ע'

ומ״ט שבתות שנע וכלהו לאחד כנפיה שא לו ממפל עומדים שרפים
דן שבש שנחוס ושבע יומין סי  וארבעים חשע והלקין דרגין שית חד ולכל ס
ה' . עומר דספירת יוס חמשים פילאת אימא דאור״חא סהור פנים

 ממראה שאמר יחזקאל בנבואת הנזכר מסה ר׳ל פירוש מעה מן סילאת
ע פירושו ויהיה ולמטה מהניו ע ה' מ׳ והיינו נינה תחת הם שעריה מ׳

 מילאה ה' ור׳ל מעה ונעשה שערים נ' הם ה' הנקראת הנינה וסם מ׳ט
ס הם ומיס בינה היינו משמע והנה .פ"כ סוד יתבאר כאשר שעריה מ׳

ושנים ארבעים שהם קצוות שש אתת לכל ספירות שיעה ני מדבריו
ג שמס  שהם עצמן שנתות ושבע אחד אות יום לכל מ״ג שס של אותיות מ׳

חשפה כלולות שהס עצמן ספירות שנע מציאות הם עצמן שמות השבע
 ני ממש המקיבל כדעת והוא השלישי שער היא עצמה והבינה וארבעים

 הוד נצח תפארת גבורה גדולה שהם קצוות שש יש ושבת שבת בכל
רביעי שהוא המלכות שהוא .שנת הוא קצוות של החלל ונקודת יסוד
 משלשתן למסה והיא, ממנה למעלה חעארת ננורה גדולת ובאמצע תלת לכל
ת היא שכן סי  ולמעה המיעוט קודם געלק אצל מקימה וכן למרננה יני

 הנקודה מקומה נמצא אחרונות לשלש רביעית והיא יסוד הוד נצח ממנה
ם והיא למעלה ציירנו וכאשר קצוות משש האמצעית  כל של השנת כן נ

פרק כדסירשנו הימים כל קנין ושנת ימים ששה שהם ושנוע שביס
 שגעה הס באמתות שנתות שנס זה לסי ונמצא שני־ בהקדמה שלישי

' מציאות מחסד אחד מציאות למעלה ציירנו כאשר מלכות של מציאות  נ
מציאות הוד מן ה' מציאות מנצח ד' מציאות מתפארת נ' מציאות מגבורה

 כנין ובן שבמלכות מלכות דהיינו מעצמה מציאותה ז' מציאות מיסוד '1
 הוא עצמו השרף כי מפני כנפיה שש אם כי להם שאין שזכר השרפים
שלו הקצוות בתוך הנקודה והוא שלו קצוות השש הם והכנפיים השניעי

פ״ם שש אחד ולכל שרפים ז' והם ז׳ הס ופמו משש הכלולות  ננ
 שנחות שנע שהם בספירות כמו מ״ס הם השרפים ועס מ״ב שננללס

 רם עצמן השבתות ועס מ׳ב בכללם שהס קציות משש כלולה אחת כל
ה מהשנתות הקצוות שחלק וכשעם נשרפים הוא כן כמו מ״ע מ שאמר נ

לבל
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p מפץ שיח אחד־ לגל i ה  דמסמתנלולוח דרגי! שית חד לכל <)מר0 טג
ד פשנש זלא מסש  שצמן בשנחוח הם שפדס מ׳ש שמססר להורוח נ
מח שהם ס והנקודוח קצחחיהן פס הנקי לן כן נ ח  כלילות הם וב!)מס נ

 ניחום קצווחיה פם ושורש שנח שהא הנקודה לייחס שאץ רק משנפ
 המלניח פצס הס שנחוח שכפ ואלו למפלה וכדסאשט קצוומיה פס אחל

 האמצפית הנקודה שהיא למשלה וכמצוייר למפלה כדסירשט הספירות גל ססללוח
p הס והקצווח מסקצווש לאחד דומ ואינה דייה נחלל נקודה והיא חסומיה 

 רמצפיח נקודה הי.ז אצא מהקצוות אחד סוס ואינה וצנאיה ותכשיפיה פדיה
ד נחנאר ובוה נ  נפנין נדחזי דנריו ומקייס מאשר ז׳ל לשנ״י ודכרי המקונל ד
ט ואס חורחו נאור פ־ניט יאיר וו.שס נינה שפרי נ' סוד גנ ר נאיזה חיו :  דנ

: הסרק נשלם ונזה T^מ תשגה נאהנתה נאמר נו וכיוצא פ׳ז

ק43 ר לנאר הזה נפרק רצוניט ר וסוו מננד לכאורה שנראה דנ
ספיר ז׳ שכס נינה שפרי נ' שוד נפנין שפירשט למה

וסותר
 ספירות ז׳ שהס נינה שפרי נ' שוד נפנין

א פצמה נינה ופס ז' מן כלולות כ והוא הנ' שפר ה ׳ נ' י נ  נן של רשנ׳י ד
ם יהיו שלא כדי דגריו וליישב לפשר חוייכט ד ת  זה והוא ח״ו זה אח זה כו
פין נ' היד פד אחפדפח נינה פילאה ה' נתיקוניס שנמצא  ה' פירוש תי
 שסחהפסת מהצי ה׳ נקראת ולמה נינה נקראת שנשם ראשונה ה׳ ר״ל פילאה

ה ד מ ש  נ' והס הוד נצח תפארת גנורה גדולה סירות חמש שהם הוד סד נ
 הם פשר פפמיס ה' וא'כ מפשר כלולה ספירה כל כי שפריה נ' ר׳ל תרפין

ש הורה הנה .ממשים ח סי  לנד הוד פד ממנה המחסשפים נינה ששרי היות נ
ד נפירוש ביאר וכן מששר כלולה אחח כל לכד ספירות חמש שהם  נסקוס פ
ני נחיקונים אחר ר כר דרנה מימרא ההיא כיאור נ  צשרי הר דחזא חנה נ

א מ ה הוא הים כ׳ שס פירש קרסולי פד מסי ד  והוד נצח אילץ וקרסולי נינ
 פופא דההוח קרסולי פל חרפי לחמשיס אחפשסת ימא איהי תילאה דאיחא
 נכל פשר חרפץ נ' איטן הא פשר זמנץ חמש ה׳ משל מיהו יוד דא בנוונא

אחקיי נולהו לון נפיל יסוד הוד פד מחסד חפש מאילין ספירין  כליל כל ו
כ חמשץ מאילין ה הנה לשוט פ'  פד מחסד הס שסריס שהחמשיס כפיריש הוי

ד׳ שפירשנו למה סוחר וזה הוד דנ ס רשנ׳י נ קי אננ הקודמים כפי  ין אורה ו
מנינה שפייה חמשיס שמקנל לפי חמשיס שפולה כ׳ל נקרא היסוד כ׳ שמפנא

ס׳ שהם נ׳ הפולה כל ר׳ל ה' כל פירוש כלה הנקרא למלכות ומשסיפם
מכלן כלולה שהיא כלה והיינו נמלכות :משסים מפשר כלולה אחח כל כפירות

ת כפסוק פליו מרמז וכן קנלתה נסוד מ א והחפחרח והננורה הגדולה ה' ל״ך נ
ה סל שמרמז חמשיס שולה לך וההוד והנצח  שסריה כחמשים שרחפשסת נינ
 לומר רוצה ה׳ לך הפשוק שמפרש והיינו הוד נצח חפארח ננורה נדולה שהס

 ואח׳כ שפרים חמשיס שהס הוד נצח הפארת ננורה גדולה מיוחשיס לנינה
ק אסר ט פ  חמשיס מקנל שהוא מפני גל שנקרא יסוד פל מרמז כל כי ה

 לך של היסך שהוא כ׳ל נקרא זה ומשני למלכות להשפיפס כדי נינה שפרי
 משמס זה מכל הנה לך כ׳ל המחהפך מוחם כדמות הנוח; היפך הקנלה כי

 ינשר איזה לחקור ראוי ופתה כפירות ה' רק אינה הם נינה שפרי שג'
ה הדפה שניש מאלו  או הקודמים סכסרקיה השני הדפח או זה שכסרק ז

י לפומק כשכלט נרד ואס סוניס כאחד שייהש אם י נ  להס נמצא ז׳ל רשנ״י ד
ר פשר ד להאמין ראוי אין כודאי כי דנ דנ ו ז״ל רשנ״י ש י  אלו סוחרים ף

ד נניאורס פצמו כפני נסרק ננא ולכן לאלו ס׳ : נ

ק ר יחס פנץ לדפח צריך ז׳ל רשנ׳י דנרי נפשר לה:נס כדי פ
 נכר הנה ונאמר סנ״נם ומה הנינה אל האלה השפרים

מה חדס  האציל,ח אל הנינה יחס כי הקודמים ונשפריס נפרקים שהקדמנו נ
פטר הנניס פס האם כיחס אחרונות ספירות לשנפה וומר י!צה כלו  זה ונ

ס אס נקראת ס התחתונות והכפירוח הנני ס אמנם אליה נני ט  אינה הזה הי
ס אלא האס היא נאשר פליהס חופפת היותה פל לנד  שהאם שכסו ירמוז נ

 מחחילס וממציאה ומצמיחה ומולידה מנפלה שקנלה ההיא מהפסה מחפנרח
 נפלמוח השפירוח קנלה הנינה כן ?פולס לאויר לצאת הפנפי ננול פד הישות

 פל להתאצל מחנלה מציאות אל הצפלס מפרשן והמציאם וכצמיחם םTוהול
 אמנם הקודמים נשפריס כמנואר ורחמים דין חסד פפילסן נלו׳ מקום מקומן
חי המשל כי נקצת מהנמשל המשל חשחנה ת האש לידת א  נשמיית שהיא הסנפיי
 אוחה שהולידה אוזר הנה מכפלה שקנלה מהספה נכפנה המחהויח ההויה
ה שהיתה ההויה מן ריקניח היא חשאר ההויה סנ ה נאם כן ואינה ננ קדונ  ה

אחר הרוחניות המאצלת  והצח הדק מציאותם שם ׳שארו הנניס דת ול אצילות ו
ת היא אנל המונחר ממציאותה זז־ לא הקדושה כי לידחן כקודם  מחרנ

ק שכשי נשפר זה כנין שוד גיארנו כאשר ומחרמנת ומסנדלח נ פי  הנה י'
ה כלו האצילות שרשי הזאת מהקדמה לנו יצא  נתנאר סוד . וצח דק נמציאוח ננינ

שג'' נדנרי ה הנפלס מציאות שאץ ז״ל ר אלא המתגלה פתה כמציאותו כנינה נ

 היא6 מלטח מי הניסו המתגלה באצילוחן הספירה מציאות ני אמרות נפנים
סן אמנס לקטות שניסית ה״ נכללות הם אמס ננ מן גדולה והם לכד ג א ס ח ה ר  ננו

ה נהפארת מיוחדים כלס והמלכות היסוד כ׳ לנד הוד נצח י סי כ ק אחת נ אר ו  ני
6ח אס כי בנינה למפלס אץ כי נמצא והנה רכים כמקומות כזוהר הרסנ׳י 0 0 
פ אצילותו אחר שנתפסס החסארת התפשפות הוא כיסוד וסלטת ספירות ל  ו

ף'ן שהם הסשיסוח האוחיות ס'ן׳ ה גפלמות הס ך' נ ני  Jfc רמז שהם ספק ואץ נ
חון הס כי נכינה שס הנמלמוס החמשה הססירוח ץ נ  אלו ר׳ל כפופות כ"נ נמנ

 נילויין מקום ר׳ל מקומם פל לנינה חין התסשפוחן אחר פשיסוח אוחיוח ה'
נ ניחא אלפא אוחיוח כ"נ מהס ונתהוו נחפשסו  תחיל* ט כפופים אותיוח כ'

 אותיות נ' מן כלולה ספירה וכל מלכות פד מחסד הס ניחא אלפא אותיות נלו׳
 ר נוצא ורחמיס דין מחסד כלולה אחת שכל בסוד ואחדותן כללותן סל הרומזים
א הס מח׳׳דר כלולה אחת כל ספירות  האותתת כל הכוללת הא׳ ופס נוחיות כ׳
 כזה נאמצס ו' כסיף י' כראש י' היא האלף ציור כיצד כיב הם נזוהר כמבואר

ה פל מורה נסוף י' חסד פל מורה כראש י׳ ר ט  סורר נאמצפ ו׳ דץ שהוא נ
א סוד והנה תפארת רחמים פל  מחפשפיס האותיות כל כוללת שהיא בהוד ה

ה׳ו׳זיח' כיצד ז' ז' ונחלקים כחסד שהיא אלו קווין ’בג אוחיותיה ד׳ ק היו נ׳נ׳  1נ
ד׳ סחטד  הרחמים נקו יהיה ל׳מ׳נ׳ס' ס׳י׳כ • במלכות מ׳ ננצח ה׳ו׳ז' נחסד ב׳נ׳
כ' ר׳ס׳ת מלטת ם׳ ביהוד למ׳ן׳ נססארת פ׳י׳ ק׳ ס׳ן׳ קו יהיו פ׳  '}ש'פ הדין נ

ג שנמלכוח נמצא נסלכות ח' כהוד ק׳ר׳ש' נננורה נ ג' שימצא נמו קוים נ' ג׳  נ
א ופס וספירה ספירה נ הם א כזה שנחסד כללותה ציור בסוד ה '  והחמשה נ
 היותם נסגור פשופוח מצויירים סהם אלא הכפופות הס הג ן ך׳ס׳ן׳ף אותיות
 והנה ונכפפו שנסנלו קודם נבינה ריל הנפלם מציאותן אל נכוה במקום רומזים

ד נינה נשפר׳ נשלמות הם אותיות ה' אלו כ׳ נמצא סי  הספירות אל מקורות שהם נ
ת פם המלכות ?שיתייחד כן ומפני הכפופות האותיות ואל המתגלות  ‘סי ת׳

 ’ך׳ם׳ן׳ף'ז שהם המקורות ודאי אז ספירות ה' אחדותו כסוד הם שאז יסוד
 ראשוטת שלש מכל קנלתס כשוד שססם ומשסיפיס נמוריס נרסמיס נפתחיס

ר שהוא האין שמקי מחוך ס  ולא ׳שפיפו אז שנפה הס אלא יחוד אין וכאשר נ
 נמצאו, זה ומפני משכש כלולות שהס בהה השסש מכת אלא נשלמת השפשה

 תפארת ר׳ל נכללים. הקצוות נהיות הוא ראשונה נתינה בחינות כשני נינה שפרי
 שכל נכללים הה שפריה ואז הזיווג כסוד אחת בספירה מת״חדים ומלכות ויסוד
 שתהיה פד פמהם והחכמה הכתר תתנלה היחוד כסוד כ׳ מפשר כלולה אחד

ה' י' מן נכלליס ה' מאלו אחת כל  ישתחר המקורות ואז נ' יפלה י' פפמיס ו
 שיהיו עד ראשונוח נ' וגלוי ההשפפה בסוד שפעם וישפיפו גמורים נרחמים

ה' בג' נכללים התחתונים השסרים נס  י' פשמים ה׳ בסוד ההוד סד ספירוח נ
 מפלתן וזה מהן ואחת אחת ננל ראשונות ג' מציאות שיתגלה מצד שיפלו פד

 יסוד ס״י ומלכות תפארת יתייחדו .שלא נזמן שנייה נתינה • אחד לעצם ביחודן
ה שנפמקי השישים ישפיפו לא אז ז' נמ;ין נפרדים ויהיו למפה כאחד נ  ני

 אור יחגלה לא כי בינה שסע דהיינו פצמן מפאת אלא נחר שהוא אץ מפסקי
 הספירות חהיינה לא ולכך התחתון היחוד העדר מפני פמהה והחכמה הכתר

ה ופה ותשעה ארנפים אלא יפלו ולא ז' פפטיס ז' אנא נפחחין והשערים  ז
ה' שיפתחו וכזמן הנ' שפר נפלה ויהיה מ״פ יפלו נז' שיפתחו בזמן למה יונו  נ
 מיוחדות למפה הספירות נהיות כי וכפפה ה;' שפר יחפלס ולא שלמים יפלו

ת יחוד יהיה כאשר גי הכתר שהוא האין פמק׳ משסע המקורות ישפיעו ט מל  נ
 מסוד וישפימו הדפת סוד סי׳ וכינה בחכמה נס יחוד יהיה יסוד פ׳י ותפארת

 כל יהיו ואז הכתר סוד הדעת הוד שהוא סליהם הנפלה שפר ויתגלה יתודס
 מאלו אחת נכל יתגלו כ' ירודה כסוד מפשר נכללות הסירות ה׳ מאלו אחת

 שהם כאחת חשונוס שהה ראשונות ג' יחוד סוד שהוא הנפלה שסר ספירות ה'
 ראשונות נ' יחוד סיד הוא הנסלס שעפר לזה וראייה למסה יחוד כשיש מחנלים

ס וז׳ל החני.שיס שפר הוא סליו! שכתר נחיקוניס בפירוש אומר שהרי  דא כ׳
ה שפרי דחמשין שלימו איהו  אתמר דעליה למפה אתייהג דלא איהו ודא נינ
 אמר ואיך כתר הוא החמשים ששפר כפירוש שהורה הרי פיס ידפו לא נתינ

 השלש היחוד בסוד כי כדפירשנו הוא הפעם אלא החמשיס שפר הוא שבגינה
 הספירות אז מיוחדות הס למסה הספירות וכאשר מיוחדות הס ראשוטח
 ונינה חכמה יחוד הוא ותפארח כמלכות היחיד שנהיוח אין מעמקי סשפיסים

׳ פו ואז יהודה כסוד כאחת השונות והס נחר השפפת פ' סי  יחודם מסוד ׳:
 אמנם נססירוא מסנליס שלימיס שפרים חמשיפ הה ואז הנפלה שער ויתגלה
 נכללים ואינם הנ' שער יחנלה ולא למעלה יהוד אין אז למפה יחוד אין כאשר

 ונכתר כחכמה למפלה מת״חדים שאינה מפני לנדה הנינה מפאת נשנפה אלא
 נתבאר אורחין ואגב אחד פנץ אל מסכימים והס ז׳ל רשנ׳י דכלי נחפשרו ונזה
ק נשלם ונזה ונלויו העלמו החמשים שפר סנץ פי לוי אין ופתה והשער ה  לנונ
 חשכת נושה משוה ויסיר תורתו נאור עינינו וינלה צדק מורה ינא עד יותר
ך מכסיס ליס כמים הארןדכה ומלאה פנינו מפל השכל ח נ ;ואמן אמן לפולה ה׳ ו



שנה מאח בן לההרמת למעלה שייכיט עינולים עשרה אלו
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