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ה ס ו ק

 הדור' מופת עולם אור והעלו החסיד הגאץ להרב 11
^טה מוהר״ר אלהי המקובל הקדוש ו מ ר י ו או ו ד ר ו  ק

.תובב״א מצפת ,זיע״א זצלה״ה

 באור לעולם והאיר ,קודש אדמת עמד אשר מקום ^

<>  ,זוהר אור ונוגה , לטוהר השמים כעצם ובהיר זך ^
 יצא ולא גנוז שגה מאות משלש ,יותר היה אשר

. . הזה היום עד עולם לאור .

ם/ ספר בעהמ״ח ״ ד רי פ , ה י ת ב ר ה מ י ל י ם. ועוד א ספרי

,ז״ל יוסף ב״ר זאב דוב מוהר״ר הרה״ח ובהוצאות במצות

 ז״ל אהרן ר׳ בהרב נחום חיים ר׳ ע׳׳י הדפום לבית הובא
.מקרעמענצוג לאנדקאף י ■
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־: .נ״י גאלדמאן יצחק ר׳ בדפוס _
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ספר

קומה שייעור
 מוהר״ר האלהי המקובל הקדוש הדור מופת עולם אור והעניו החסיד הגאון לחרב

ה ש ח מ י ו או ח ר  עמד אשר מקום .תוכב״א מצפת ,זיע״א זצלל״ה קו
 אור ונוגה , לטהר השמים כעצם ובהיר זך נאור לעולם והאיר קודש אדמת

.הזה היום עד עולם לאור יצא ולא גנוז שנה מאות משלש יותר היה אשר .זוהר

ב ב״ר ישעיהו מוהר״ר ווח״ם הספו׳ הנביר ניהו הוא ,זכאי ע״י הזכות נתגלגל יכעת  דו
 לחכמי אשר הספרים באוצרות בכ״ם הספר את קגה אשר וויליז. מק״ק נ״י ברלין

 ,נ״י הכהן נחמן ר׳ שלו המלטר ע״י והגיהו ספרדי מכתב והעתיקו ,ת״ו כירושלים ספרד
ת כו לזכות לאור להסוציא ומסרו  לרוות ,כישראל ולהפיצו כיעקב ולחלקו להדפיסו ,הרכים א
ת כל נפש כדשן  ממקור הנוכעים חיים מים כאר מי, ולשתות ,ה׳ לדכר הצמאים ישראל כי

א. יקר כי הספר תועלת יראה לו עינים אשר וכל העליונה. החכמה  ,טמירין יגלה כו הו
 אילימה וכספר ,ושתל נטע אשר רמונים הפרדם כספר והילוכו כדרכו מסתורין יבאר
תי כ  ובצחות .הקבלה ספרי ,לבל .כולל מפתח הוא הזה והספר .מקרוב לאור יצא אשר ר
 כל כתוך והנעלמה הגנוזה והקדושה העליונה החכמה סתרי יסודי כל יכאר הזהב לשונו
ת להגות זכינו ולא הזה הספר וצפון ספון והי' המקובלים. מלשונות ותיבה תיכה  עד מאו
ה, י׳יום ת הז  דבריו ומחככים כו החונים ולכ״י ולנו הנ״ל להג׳ יעמוד הקדוש המחבר חכו

מו העומדים ח .החיים באור ולהאירם ,לבכם משאלות למלא > עולם של כ

ל יוסף כ״ר זאב דוב לאור המוציא מקרעמנצוג ר



 הדור פארי המפורםמים הגאונים הרבנים הסנפת
.יתפאר ישראל בוס אשר

קומי׳ שיעור קדישא ספרא האיבעזהי״ת.ב״ה
/ קרישי! עילאין דרןין ממארי

 משה הר״ר דנהורא עכודא
 דצייו הוא לית ז״ל, קוררווירו

און] .לדכוותן ולא ,דידן לאסכבותא
 ממשה ספרא דהדין פפיקא לית

גיר״ הוא דישראל רבא ספרא
 ושתיל דנציב ,ז״ל הרמ״ק

 דיצטת איתיהיב מיניה ,הפרד׳ם
 מתוכיותן ארי דידן, לסהרותא
 בכמר אתבאר כד ,מוכת ופנימיותו

מאורור* בטא׳ כמו דין בספרא דוכתי
ופניי* ופ״ט פ״ח * תורה ובטא׳ פ״נ,

חיבורי) בשם הפרד״ם ספר דטייתי
 ובספר ;שכלליה בגרמיה דהוא

הרמ״קז״ל' ממרן רבתי האיליטה•
׳ הדי! ספרא ית טובא בדוכתי מייתי
 כדפי ,ביה אשתכח סגיאין וזמני!

 שיעיר חיבורי , ניהו והוא בחש״ק^
 מתינו מוכח הכי ובלאו , קומה

׳ דכוות?מ דלית ,דדהבא מלישניה
 קלילא בלישגא טמירין כל מגלי
> דחוכטתא עיינין לי׳ די וכל ,כדי!
 צריו דא כגון ברם .דא כל יגדע

יוסף ב״ר מוהרדיו שהרד,״ח לאורועי .
אתט» דידן, טקרתא קאועו־ניקאוו

שעיה ר׳ מהג׳ הדין ספרא ליה ב ב״ר י  נפשיר וברעות שלים, בכספא יתיה זבין די מויליו, ברלין דו
ב ד׳ להרב שייבא הדין דספרא זכותא וכען אדרא, יתי׳ לאדפוםי הג״ל לדדד״ז מסריה אב דו  ואסיר , הנ״ל ז

 מאז לכל ויאות כו׳. גבול מסיג בארור ליקו דלא דין, יומא מן שנין עשר ולמדפסי׳ למיהדד ישראל בר, לכל
 ומטיל .כדון עד בעלמא אתנהר דלא הדין ספרא מיניה למקני דהרד״ו בסעדי׳ למתי דאורייתא ליקרא דחש

 2ורעי נפשיהון כרעות ,ועידן זמן בכל בסעדהון יהא קדישא דמרן ווכותא ,יתהון עילאה יברך הדין רבא זכותא
 ש^ קטא דאדר תגינא ביומא ,דאורייתא ליקרא וחתמין כתבין .דנפישין ברחטין .פרושין ומצלין מזהירין ת

5 קרעטענצוג לפיק תרמ״ג , י ! !

פיק.' החונה יעבץ יעקב ישראל נאום
.חופ״ק ראפאלאוויץ יואל יצחק נאום

 איש כתבו ספר אלי הוץא
מוהר״ר הוא קדוש אלהים

שיעור בשם הנקרא קורדווירו משה
ה מ הסכמה ליתן ממני ובקשו קו

 שום שאין אף הזה. הקדוש ספר על
 המלך אחר יבוא ומי להסכמה, מקום
 דבריו עומק להבין הנ״ל אלהים איש

 .כמוני בדעת עני כי ואף ,הקדושים
ם חיים הר״ר מוכ״ז לבקשת אך ת  נ

היר את־ן ר׳ בד,רב  לבני ז״לולהז
להסיג עולה יעשו שלא ישראל

 פעם לאור יוציא אשר הטו״ל גבול
 מכתב הזד, הקודש מחברת הראשון

 הנני .הנ׳ל אלר.ים איש הקרוש יד
 הראשון אדר י״ב יום ותתם כותב

.ווארשא ,לפ׳׳ק תרט״ג

 אברק״ק . וואקם אליעזר חיים נאום
. ווארשא בעיר וכעת קאליש

 , הנורא הרזיבור את לקחת האטת,
 הברכות ממעק יתברך והמסייע גבולו, להסיג

ק״ק פה לפ״ק תרמ״ג הראשון

:הניל ק״ק דפה מו״צ זיל במודדי״ז זנוויל שמואל נאום

 ק״ק לפה בא ,הן
 אדדן ר׳ בהרב מוהרח״ג

 קרעטענצוג. מק״ק לאנדקאף ז״ל
 כתב קדישא ספרא לפני ■ ווד־אה

 משה הר״ר ונורא קדוש אלהי איש
 בשם הנקרא , זצלל״ה קורדווירו

ה שיעור מ  ויגידון יעידון כאשר ,קו
 הקדוש מחברת אשר זמננו גדולי

 אלהי איש קודש יד מכתב הוא הזר,
א ת ת  יעיז אשר הוא ומי הרמ״ק, ני

 הדין. קדישא ספרא על הסכמה לתת
 ועסק ידיעה לו שאין טי גם ופה

 הוא הג״ל שודח״ג יען אך בנסתרות.
 ובהיר זך אור ,עולם לאור המוציא

 יותר אשר ,לטהר השטים כעצם
 גנווד, חמדה היה שנה מאות משלש

 ע״כ .הנה עד עולם לאור יצא ולא
 אשר אחב״י לכל ונכון מהראוי
 האנשים ונם בו נוספה האמת חכמת
 חכמת אור עליהם pp לא אשר

 מבלי למחפור אך שפתים ודבר ,הזה
 אדר ט״ו ה׳ יום הבאעה״ח

,יע״א ווארשא



 בשיעורים, אלא בשערים תקרי אל בעלה, בשערים נודע
 אלא א״א המדות ענין הוכן על לעטור והרוצה

 אלא בו לעסוק א״א קומה שיעור וסור קומה, שיעור םתוך
 בפתיחת ר״ש פתח לכך ,שיעור המורים משלים ע״פ

 תועבת ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור האדראואמר
שס  והחרים עולם, של בסתרו בסתר מאי ופי׳ בסתר, ^ו

 דמות שום וישימו המשלים מתוך החברים יגשימו ׳®לא
 פירושי השמטתי הזו׳ לפ׳ כבואי ולזה .למעלה ̂׳®טי .

 הב׳ ,נשא בפי באדרא הא׳ ,מקומות בד׳ העגינים
 פטירת אתר משפטים בפ׳ הג׳ האזיגו, בפ׳ בפטירתו

 בם׳ הד׳ בקצרה, דבריו על החברים כשחזרו ר״ש
 ה״ם הדברים שאותם מפגי דצניעותא, בם׳ תתמה
 כל מפרש בהיותי עליהם לערוד וא״א קומה שיעור

 שיעור מפני יחד כלם דוקא אלא במקומו לבדו יא׳ י**׳
 אלו מאמרים ד׳ מתוך הסודות אותם בהשכלת השכל

 די הביאור להרחיב נרצה ואם לזה, ומזה לזה פזה
 האלו והענינים מהם ומאמר מאמר בכל הצורך כל

 ר״א שנתרעם כדרך , יאמר לא אם חרד אדם של לכו
 אתר ההם הענינים שסדרו על משפטים בפ׳ פהחברים

 לרצותו אבא ר׳ והוצרך בקצרה ואפי׳ ר״ש פטירת
 בביאורם ידו ישלח היום כמוני יתוש וכ״ש ,שם כט״ש

 פירוש ספרו יעדר שלא וכדי .וארבע שלש פעמים כיש
 בחלק לבארם לעצמי ובחרתי התחזקתי חלקיו, ככל

 ונמצא ,קומד, שיעור חלק וקראתיו ,יחד כלם כפ״ע
 ואם האלוה, בעזרת נת׳ הרי והגון כשר הענין שאם

 אשנה ולא אחת פעם שיהיה טוב עק, נדנוד בדבר יש
ראיתי קומד, שיעור בשם הזה החיבור שנתיחס וט .׳י

דל הרמ״ה המדמת
 בענץ כזוהר שעסקם אחרים מאמרים עוד אליו לחבר

 המאמרים ביאור אל הקדמתי וקצתם ,לו דומה או זה
 וקצתם , להם ומבוא הקדמה להיותם ,הנז׳ האלו

 להיותם אותיות סתרי מאמר וכעין ס״י כגון ,איחרתים
 צורך האלו המאמרים לביאור ואין קומה, שיעור מעין
 להק^ם ראיתי ביאור בשום הכנפי וקודם .כ״כ להם

 כל הנשמות להרחיק והיא ,התועלת רבת הקדמה
 בתורתנו הבאים הדברים לכל פתרון ולתת האפשר

 המורות ודרז״ל והכתובים הנביאים ובדברי הקדושה
 בלב יקבע עד מלה אחר מלה אותם ואבאר ,נשמות
 וכך. לטעות. יבא שלא בדי ההוא הדבר פשר המעיין

 א׳ שכל היות עם והשיעורים המספרים ענייני כל
 אקדים עכ׳ז כראוי, בפתרונו לו הראוי במקומו ית׳ וא׳

 פוקדם ולמפקד למשמר שיהיה כדי קודם קצת ואבא.ר
 כלבו יכנס ולא , זאת הקדמתי בקוראו מעיין בל בלב
 שכבר כפשטן, דברי בקוראו אפי׳ דבר ושמץ טינא שום

 והנה .בקצרה הענינים ותקון האמת בלבו קבעתי
 בהם אקצר וארוכה, קצרה דרך אלו בענינים אבאר
 בלב הדבר יקבע עד בהם ואאריך ש״ע, מלכו לכבוד
 לכך לו. אשנה ולא אתת ופעם צרכו כדי המעיין

 כאפרכסת ואזניו פטחות עיניו להיות המעיין צריך
 מהקדמות הקדמה שום ממנו ישמט שאם אלה. דברי אל

 ממני' לא כי ידע ,בדרושים קושי שום עליו ויקשה
 ונא׳ וסיוע עזר אשאל הסתרים ומבעל .הדבר יצא

וכפו הצילנו שמך כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו
:שמך למען חטא.תיט על
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 בכיה נו■
 תארים י נז

 י למשלים טעם נח
 מה למטה מה למעלה מה נט

 לאחור מה לפנים
 ומחריבן עולמות בונה ס

א  הגשמית הצורה יחם ס
 כמדות אשר המספדים סב
 ראש סג
 מצח סד
 עיגים סה
 אזגים סו
חוטם סז

זו:

ח פנים ס
ט . זקן ס

פה ע
א ■ צואר ע
׳ גוף עב
 זרועות עג
 שוקין עד
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 לנקבה רחם עז
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ד הרוב וחד גלגול פ
ה  אותיות פ
 נקודות פו
 טעמים, .פז

ח  הגשמיות בתנועת פ
ט , ושתילה עקירה פ

 עילתו את מודד העלול שאין ׳. צ
א ת ל״ב בהשכלת צ תיבו  חכמוז נ
ב  בינה שערי ך בהשכלת צ
 אור עמודי תריך סוד צנ

 לכתר המיוחסים
 י שבחסד נשרים ע״ב צד
 הנמשלים הדברים להמשיך צה

ת מיו ש  ברותניותם להעלותם מ
 לענין מענין הדברים ולהמשיך

 הרוחני אל הגשמי מתוך ולבוא
 ויהיה הגשמי אל הרוחני ומן

 עולמים כשני נר המעיין שכל
;כאחד
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י

א
.השלום עליו אנינו אכרהס אאע״ה אנפין. אייו

א  אבי״ע .יצירה בריאה אציליס אב״י .באחור אחור ^
 אדם א״ה, אה״ר אדה״ר .עשיה יצירה בריאה

.זרוע אור א״ז .העולם ו^מות אמ״ה או״ה א״ה •
 אי׳ אחרימוח. אח״מ זה. אחר אח״ז ופגים. אחור ס ,״י

בחיים. ה׳ ירצה אם איה״ב ישראל. אין ישי• אוי א״י
:אדם נשר שור אריה אשנ״א .עפר רוח מים אש מ ׳י

.באידרא באיד׳ .העולם באומוש בא״ס .אדם בני א י
ד גבורה בינה בג״ה .כהנים בברכס כ  בג״ס .מ

 בית / המדרש ביש ב״ה .דץ כיח .ב״ד .הפירוש מ
 בזוהר. בזו' .השם בעזרת בע״ה ב״ה .הביש בעל /״״קיש

 חי. בעל ב״ח שחתו׳. בז׳ שבין, בזה בז״ש ספירות. ז׳f 3 ״
S סי י ח  בטעמי בפ״ה לארץ. בחון בח״ל .רחמים דן י

 בי״ע .ומלטש ביסוד ביו״מ .ביוד y בינה כי׳ .
 בכשר בט״ח .אחד בכשר בכ״א .עשיה יצירה יקה

.ממ^מו ה׳ כבול ברוך בט״מ .יום בכל בכ״י ימה.
 .עליון בכשר בכ״ע .מקום בכל .סרךמוש בכמה מ
א  במעשה במ׳׳ב אחר. במקום אגדה, במדרש ״

 ,רבה במדרש במ״ר .קטץ במספר במ״ק .אשית
ד בנצח .הוד נצח בינה בנ״ה .רבים ׳״קימות  בנו״ה .מ

בספר בס״ה .הפירוש ב׳ ב״ס .בספרי בס׳ .והיד יח
ק בס״י .הזוהר כספר סי .יצירה בספר ,יו״ד ב

״  ב׳ כפרק ,ב׳ בפעם בפ״ב .א׳ בפרק ,א׳ ן
ף רךל. בש ב״ק .1עצמ בפני בפע״צ מ  ברכה בי

 מהימנא. ברעיא בר״מ .רבה בראשית ב״ר .יחיד שה
שמיי . בשער השירים, בשיר בש״ה גע-י  בשי״ש ה׳

סו. כטל שם ברוך בשכ״מ ״״,יתברך. ס בשי׳ מל
ק בתרגום בש׳׳י .בתירךנים . : יונ

 לבר דמ״ל .ורחמים ח לו״ר .עלמא לאכולי לאכ״ע
 ,השלום עליו דוד לע״ה .ספירות ל׳ ל״ס .דבר משוך
 ד׳.פעמים. ד״פ בינה. חכמה לעש לח״ב הארץ. דעם

:רבא לשממא לש״ר .יסול ה״ס לעת לש״י

א ברוך הקלוש הב״ה  הן היא, היא ,p® היא ה״ה .מ
. ה. ה״זהרי הזיי״ן. הז׳ ק  ה׳ ה״י טעמא. היינו ה״ט ז

 ה״ס .המלטת המ׳ ממש, היינו ס״מ המיתה. המי׳ יתברך.
ר הייט ה ד,  ה״פ העטרה. העט׳ ספירות. ה׳ סיני, סו

:יו״ל פעמים ה׳ הפ״י ה׳. פעמים ה׳ הפ״ה ,פעמים ה׳

ו
 ובזוהר. וב^' חוזר. ואור וא״ח ביאה. ואיסורי וא״ב

 גבורות. וג׳ וג״ג ובז״שובזהשבק. ובז״וובזעירונוקביה.
ס היא,והן וה״הוהיא אומרם. והייט וה״א ״ ה סו ״ מ  ק.ו
 אחר וזה וז^ז׳׳ז .ומושכל והמשכיל והמו״מ .הול והייט

ה. טעם. וזה וז״ט וזה״ט ז ד, וזמ וז״ס ה  ולק ולכ״א סו
ק וכע״ז .כך וכל ,כן וכמו וכ״כ .אמר  וכעז״ה .זה וכע

ה. ולטעם ולטע״ז הענין. זה על וק  ומשכיל ומו״מ ז
 ,דא ועל וע״ל .הטרק ו׳ וס״ט .ספירות ו׳ ו״ס .ומושכל

 .הדרך ועל ועה״ל .הזה הדרך ועל ועהד״ה .לרך ועל
 .אמר זה ועל ועז׳׳א .זה ועול וע״ז .החיים ועץ ועה׳׳ח
 .פעמים ו׳ ו״פ .סוך ועל וע׳׳ס .ב' טעם ועול ועט״כ

. פעמים ו׳ ופ״ו ׳  ונשמה. ורוח ורו״ן קצוות. ו׳ ו״ק ו
:שאמר ושמא וש״ש .נשמה ורוח ור״ן

ז
ה, אחר זה זא״ז ה. בשוך זה זב״ז .זה אל זה ז  זו״ן ז
ל, זהו ז״ס לזה. זה זל״ז ונקבה. זכר זטץ  ז׳ הו

ה. גבי על זה זעג״ז .ספירות ה, על זה זע״ז ז  עם זה ז
:ז׳ פעמים ז' זפ״ז .פעמים ז׳ ז׳׳פ. .זה

 ג״ה .מלטה ת״ש גטרה גלולה גגת׳׳ם .גבורות < '
 גמילות .חסדים ג׳ ג״ח .זה גם ג׳׳ז .היל ® ^

פרקים. ג׳ פעמים, ג׳ ג״פ ספירות. ,ג׳ ג״ס ס.
ראשונות ג׳ ר ג

 גבורה חסל מגת״ס גבורה. חסל ח״ג .בינה חכמה ח״ב
 חכמה fחח .לחמים p חםל חל״ר .מלטש תפארת

ח: מסל ׳ צ נ
טו״ר
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: ספירות נו׳ ט״ס .חדשים ט׳ ט״ח .ורע טוכ טו״ר

 יו״ד הכפוריס.י״מ יוה״כיום אלהיגו. ה׳ י״א ,יאמר יא׳
 פעם י׳ יפ״י .פעם י׳ י״פ .ספירות י׳ י׳יס .מאמרות

 יתברך. יתבאר, ית׳ יש׳'ישראל. «קרא. יקשה. יק׳ י׳.
; לקק יתבאר ית״ל ,

 .מקום כל כ״מ .ישראל כנסת כ״י .העילות כל כ״ה
 כמ״ר .שיתבאר 1כמ כמש״י .הכתוב שאמר כמה כמש״ה

 כנו׳ פליק. כסר עילאה, כתרא כ״ע דכתיב. כמה
: שמבואר כמו .שעה כל .שק כל כ״ש . כנודע

 .זה לטעם לט״ז .ספירות לה׳ ,הספיר לבנת לה״ס
.קשי׳ לא ל״ק .רחמים למדת למ״ר .אמר לק לכ״א

̂ :טוב לשם לש״ט

מ
 מעשה מ״ב .א׳ מאמר מ״א ,מאמר מא׳ ,מלסת מ'

 מאי מ״ד רפאל. אוריאל גבדאל מיכאל מגא״ר בראשית.
 מד״ר .דבר מתוך דבר מבין מדמ״ד .מדרש מד׳ דכתיב.

 מלאכי מה״ש מ״ה .הדין מדת מ״ה .רחמים מדת מ״ר
ה. מטעם מט״ז המוח. מלאך מה״מ מ״ה השרת.  ז

 ממ״ו מקום. מכל מרכבה. מעשה מ״מ ליה. מבעי מ״ל
 .מפעולה מפ׳ .למעלה ממעה ממט״ל .מושכל משכיל
 מה משא״כ שאמר. מי מ״ש ורביה. מפריה מפ״ו
. שאין  ח׳. משער מש״ח הכתוב. שאמר מה משיה ק

:מת^מתיקק .עולם של מקומו ,טולס של מלט מש״ע

ד נצח נ״ה .בן ן׳  נדב מ״א .טקבא נוק׳ .נודע נו׳ .מ
א. נק׳ ואביהוא. ר ק נ ה, ב ק לעיל: נתבאר נת״ל נ

ת. סבת סב״ס ט סי ס דצרעותא. ספרא 'סד״ל ה ״ פ

 יצירס• ספר ס״י הי׳סימן, סטרין. סכי׳ ספירהוספירה.
ת. כל סבת סכ״ה  סמץ ס״ר סוך. סוך ש״ס הסבו

ד ס״ת ראשונה. סיבה רכוא, ת ה. ס ר  ספ״י פ
:רמורס פרדס ■

 ■ דרך על ע״ד .גביהם על ע״ג .אלילים עובדי ט״א
ה ד  עה״ג ,הארן עם ,השלוס עליו ע״ה .הזה דרך על ע
 הדרך.הזה• עהד״ה.על .הדרך על עה״ד הבא. עולם

 ׳̂’עצה עה״ש .העילות עלת עה״ע .החיים עץ עה״ח
 פ״י .'זה ענין ״ זה על ,זרה עבודה ע״ז .השמים עצם
 מל ע״ס העילות. כל עלת עכ״ה יומין. עתיק עי״ו
 רנ< ערב ע״ר סוד. על ספי׳. עפר , סול*

: נפש שנה עולם עש״ן .שבת ערב .שם על ע״ש

 פל״ם .ואחור פנים פו״א .פעולה .פעמים .פלוני פ׳
. : ספר לב פה

ק
 ושכינפ׳< הוא כריך קודשא קבה״ו .קושיא קי׳ • קשה ק׳
- :הקדשים קדש קה״ק יי

ם. רשות ,השנה ראש ר״ה  רנבים .נחודא ד׳ ר״נ הדני
ה.,רע״ה בן נחוניא ר׳ :השלום עליו רביט הקנ

■ ש
 • השיריה שיר ש״ה .אדם שבני שב״א .שאימא שאי׳,
 שהע״יל .סוד שהיינו שה׳ס .הן שהן שהיה .ה׳ שער

 שבעונוסיגי שבעו״ה .שער ש׳ .השלום עליו המלך שלמה
 שמן פ:״כ .ת׳ שער ש״ח .ומשכיל שכל שו״« .הרבים

 ש״ה .ומושכל משטל שכל שמו״מ .מקום של ש״מ .כתיב
עולם: של

ה פ׳׳מ .לב גלגל תלי תג״ל .תאמר תא' י ד  ומצות׳ פ
ת תח״ה ומלטת. תפארת  תחום תח׳׳ש . המתים תפי

 i חיה מלטת, תפארת ת״מ תירוץ. תיקון, תי׳ שבת.
׳ : תפארת
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ת ^ ו ד  המקוכלים בין מוסכמה מלה היא הזו המלה .מ
 הצורוח לכנות ואחרונים ראשונים כלם

 כמה מל שנחקור ראוי כך הענין וכאשר בו הקדישות
 נוכל כונה איזו על ודרך דרך וכל זו המלה עזר דרכים

 :דרכים ד׳ על יגזר זו שמלה דע .בהם ליחסם
 מחוץ ומדוחם המדה, חבל ובידו כאומרו מדה לשון ייא׳

 קצת ופירשו בד מדו לבושכענין לשון הב׳ לעיר,
 לשון הג' ,למדיו מתחת מדוסיו פי על שיורד המפרשים

 ,עליו נשתעח דהיינו הילד על ויתמודד כאומרו שנוחיות
 מדת הכעס מדת אדם בני דעות אל מכונה לשון הד׳

 הקדושות הצורות כי אומר אני ועתה .וכיוצא הרחמנות
 הא׳ ,האלו כונות כל על מדות בשם יתייחסו העליונות

 הפעולות אל ושיעור מדה נותנים שהם מפני מדות נשם
 מודדות המדות שאלו וזולתי . מאצילה מאת הייצאות

 ותכלית שיעור בלי ממנו היוצאות הפעולות יהיו הפעולות
 שהם האלו האמצעים ותכלית שיעור להם שיהיה גרס מי

 אל דוקא ולאו .למעה יצאו שמהם הפעולות אוצרות
 המציאות וכל התחתונים ההויות אל ה״ה אלא ההנהגה
 ושיעור מדה בעל והוא מהמאציל נובע שהכל המשוער
 מצדו המדות לכך ושיעור מדה בעל בלתי ממנו יהנמצא

 הפעולות למעה ומצדם כלל ^מדה.משוערת בלי הס
 מדות נק׳ ולכך ידם על נמדדות וההויות י משוערות
 למלך משל והוא כדפי׳ ידם על ושיעור במדה שפעולתם

 אדמה עובד הכפריי עם ימס לו אין רוממותו שמחמת
 יצא לאמצעי ואמצעי אמצעי הכפריי ובין בינו יישיס

 והעעס הכפר לבן ויגיע האמצעים אל ממנו המאמר
 הגדול השר אלא דברו יכיל ולא מאד רב המלך שעיין
 ההוא הענין ימעיע הב׳ השר אל הגדול השר וככיא

 עד האדם שאר אל ששב עד המלך ממאמר ייגבילו
 תקיש ומזה ,שוה והכפרי העירוני אל והגיע שיתמעע

 הנמשך הדבר מגבילות הם האמצעיות האלו הצורות היאך
 למדה מדה ומאין לגבול גבול מאין ראשונה מהסיבה

 דבר כל מודדות הם שהמדות כמו מדות יקראו לק־
 הדבר ומגבילות מודדות אלו כך שיעורו ומורידות יעלם

:כדפי׳ והנעלם נודע בלתי׳
 אותם כינו בפי׳ הספי׳ הנה לבוש לשון ייעני

 ועתה ,לבושין ובתיקונים בזוהר וריש המפרשים
 ביאור נרחיב ועכ״ז ומדה לבוש מלת יתבאר אורחין אגב

 המתכסה הדבר כי והענין ,בע״ה ה׳ סי׳ לבוש נמלת
 בבגדים המתכסה הגוף כגון לבוש יקרא בדבר
 במשל הנמשל ויתלבש הנמשל אל לבוש המשל שנא׳ ע״ד

 הנעלם זה דבר נאמר כי עוד הענין דמשך בו. ייתכסה
 מה ישיג החלוש! שהשכל כדי הנגלה זה בדבר יתלבש

באמרם שרצו מה והיינו לבוש אוחו מ״י שיובל מה נסי

 כקופה השורה היהה הרבה משלים ותקן וחקר אזן
 ועתה אזנים לה ועשה שלמה שבא עד אזניס לה שאין
 לס־שים הראשונות הצורות אל יוחסו זה מין מעין

 מלה או שם שוס יצדק לא במאציל כי והענק למאצילס
 נמחקים שאינם השמות ואצ״ל הקדושים מהשמות אפי׳
 ליחסו א״א המיוחד השם הוא המפורש השם אפי׳ אלא
 אמירה או גזרה משום הרחקו מפני כלל האלוה עצם אל

 תפלושינו במלות אפי׳ ענין בשום לכנותו ואין כלל, ושם
 הכרכות וענין מכרכים שאנו לבד כמחשבה רק וברכותינו

 אליו אלא אינה ומחשבותינו האלו והמדות לבושין הם
 בספ״ר כדפי׳ בתי׳ ר״ש דברי הם ואלו למדותיו ולא
 דבר בו לדבר יכול הפה שאין ספק ואין ד׳ בן שם בש׳
 במדותיו לא אם נו יצדק לא אחד מלת שאפי׳ מפני כלל

 מכ״ש כלל בעניינו מלדבר פיו בולם שאדם נמצא וא״כ
 האלו המדות ע״י לא אם לפניו להתפלל וכ״ש לשבחו

 והוא אלו בלבושי; הם מפינו מוציאים שאנו הדברים שכל
 ותפלותינו מצותינו ישיגו איך וענין בהם כחו פושגי

 שלילה ממנו שוללים שאנו אחר אליו ותורתנו וברכותינו
 פקודי פ׳ בשלהי בביאורו ר״ש הרחיב מאד הרבה זו

 והנמשך למעלה והמשיג הקרבן ענין ביאר ושם י״ז סי׳
 התורה ענין ביאר ) (סי׳ עצמה בפ׳ ושם למעה ממנו

 ויתמשל יתלבש ומדות הלבושין שאלו בענין והתפלה
 אלא הדקים הדברים ישיגו לא השכל שחלושי כמו בהם
 העליונים לא לדבר יוכלו לא הא״ס כך המשלים ע״י
 שיהיו ספק אין ועתה בלבושיו אלא בו התחתונים ולא

 :בע״ה אבאר כאשר למדות ומדות ללבושין לבושין כמה
 שאלו ממש והיינו והתפשעות שמחיות לשון השלישי

 והאצילם אורו שנתפשט התפשטות הס כצורות
 האצי׳ אל הבדל אינו זה התפשטות כי נא׳ ועתה למעה.

 שהיה דהיינו התפשטות נק׳ ולזה ומהדבק המתאחד
 ענין שאין במ״ש יובן וזה ונתפשט בעצמו עומד הענק

 מחודשת הויה שהם למעה הנבראים כשאר,כל הספי׳
 בכתר מיוחדות הם כלם הספי׳ אמנם הבורא שבראה

 בחכמה מיוחדות וכלם חכמה אל מכתר ונתפשעו
 ולמטה משם ונתפשטו הבי׳ אל מחכמה כלם ונתפשטו

 מדות נקראו לא ולזה אצילות בש׳ בספ״ר שפי׳ ע״ד
 ומתפשטות (מתס״פ) מתמודדות שהם מפני ספי׳ אלא
 ולכך ולמטה מהם הנמצאים שאר כן ולא לזו ומזו לזו מזו
 לדרך מדות ומלת ית׳ כאשר בי״ע אלא מדות יקראו לא
תר) דבר הכל אצי׳ ומלש זה  העצמות על שמורה א׳(ויו

 בהון חד וגרמיה מלכא בתי׳ כדפי׳ בהם המתפשט
 שודאי מדות יקראו ולזה בספ׳׳ר! אבי״ע בש׳ כדפי׳

 ועכ״ז שם כמ״ש בהם השגחתו אור ומתמודד מתפשט
בש׳ בספ״ר כדפי׳ לנאצלים מאציל בק גדול הבדל יש

אס
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 אלא שמאל ולא ימין לא שימי שום כו ואין משפשפות שהם מדות יקראו לכך הכתר כוא הא״ס אס
ת וכלו פשופים בפ׳ וכדפי׳ עצמו מצד זה שייךהתפשפוש לא בא״ס כי ט נ״י מתלנש הכתר שאור אלא פו שייך

:י״ז סי׳ פקודי

 מדת כגון הגפשיוש הדעות אל מכונה לשון הרביעי
הנה וכו׳. והחדוה והרחמים והרוגז הכעש

 א״ס נקרא וע״כ כלל שינוי בה אין ועדיין החכמה
ושי^ תכלית כאן עד שאין מפני א״ס שאינו היות

החכמס בבחינת דוקא וזה א״ס נקרא לפעולות
א״ס אור או׳ אנו וכאשר לא״ס כהא הכתר —    ........ ........

 J א אור אלו והם ההנהגה ראשי בשלשה יובן במדות מאד קשה הזה עה״ד מדה שירצה דבר שום בא״ס לכנות
̂, החכמה אור בתוך הכתר ואור הכתר אור בתוך והשינויים הפעולות ענין כי וכלים עצמות בש׳ פי׳ וכבר  והמנא
 השס הססמף תחלת הבי׳ בתוך, ושם בבי׳ מתייחדת והיה וינאץ ה׳ וירא וכגון וילך בם ה׳ [אך] ויחר כגון

 I יין׳ ולבן באדום הגוונים נצפבעו ושם ולשמאל לימין בזה כיוצא ענין וכל וכו׳ ישיש כן להיפיב ה׳ שש כאשר
 יאן ולהעניש להשכיר לתחתונים ההנהגה לחלוק ושמור יתישב וכלים העצמות בשוד אבל מאד קשה ענין הוא

 שהמש״ זה שמשל והפעם ללבוש. לבוש ע״י בהם פועל והנה מדות. הצורות אלה יקראו הדרך אותו ועל הענין
,נמא ואח״ה הכתר אור אל א״ס מאור אותו נמשיל בלבנו תהועה אמונה ׳ ........................ ...................................... תקועהשיהיה צריך ראשונה הקדמה

״ נכנס ואח״כ החכ׳ אור אל הכתר מאור אותו ודאי שהם מהמדות מדה שום בו יתייחס לא שהא״ס נ
ה® כאן ואפי׳ לתחתונים נובעות פעולות ומשם הבי׳ שכל ב׳ הקדמה .מדה אל ממדה משתנה ואינו שינוי

^ הוא בחכמה ולמעלה גוונים ד׳ שהם הוי״ה שם ועם ברשותו אלא ורחמים דין ואין ממנו נפעלות המדות
נש® ועכ״ז יותר רחמים שהוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד זך שלא דקדקו מלמעלה יורד רע דבר אין ■ שאמרו היות
אעששי® המאיר השמש אור שהוא בתיקונים פי׳ הוי״ה יורד רע אין אמרו אלא השמים מן נגזר דין אין אמדו

הדק גזרת ושם הגוונים ודאי שבה אדנ״י בשם וכענין רע יגורך לא אומרו כענין והיינו השמים מן
 דא ורע מפפרו״ן דא פוב ואמר פו״ר הדעת עץ אומרו

 שיהיו ח״ו ואלו רע בשם מתכנים והחיצונים סמא״ל
 השכר והשגחת הדין גזרת אמנם מלמפה אלא מלמעלה
 ודאי לזו זו חולקות הקדמות ב׳ הרי מאת; הכל והעונש

שבה העששית אל משל ההוא הענק יהיה במ״ש אבל

 ופועלת בהיכלות מתפשפת
אדנ״י שם ואור בהיכלות

הגווגיםנפשע כי ידס על
עיבעששיח המאיר כאור

 ממש אליו הפעולות מגיעים האלו הרחקות שע״י
 ,״ שאק היות עם בהם. ומשגיח יודע והוא נפעלים ידו

נמקיד בע״ס שית׳ הידיעה בענק עתה עסוקים j j i j ;כג vjyiwy v ’w* w ׳w w v vwi שיש
מאי״ נכי׳ אשר הגוונים צביעת א״כ יקשה שעתה אלא מיר וכל והשחור והירוק והלובן האודם הרבה גוורס

̂® הדברים גבולי ג״כ נקשה כי נא׳ ולזה יצא מקום אל מעבר ומאיר הלז מעבר בה מתנוצץ והאור גוון מא
כך גבול אל גבול מאין יצאו ודאי אלא יצאו מקום גווני כפי גוונים מכמה משונה יוצא והאור עבר

הלחיד שס״י הוא האור והתפשפות דק אל דין מאין ההם הגוונים שאק נאמד אם ודאי ועסה . העששית
. • ■ העששית גווני אלו שהרי יצדק מהאור ״ . ^ בהם יתראה ממנו לעלול’ מעילה המדות ם צי  הגוו

 ננתיע^ ,הנמצאים להנהגת האלהית בחכמה סדרם
 מג״ נמצאו כן החכ׳ מנתי׳ נמצאו שהנמצאים וכמו החכמה
 כאי הקלות הבריות ויתהוו שיהיו כדי [הבי׳] (החכ׳)

 יי׳־ ופי׳ כלס את מהוה ואתה כלם את מחיה ואתה
החיו. ע״י והיית כניס ביצי ועד ראמים מקרני וזן

 העששית מגווני הגוונים א״כ ועיקר כלל שינוי שום
 שהגווניס לגזור נרצה ואס כלל משתנה אינו והאור
 אינה העששית שהרי יצדק באור אלא בעששית אינם

ולפי האור ע״י אלא מעצמה המשונים הגוונים מאירה
 , ״V י ע והיי?ו כניס כיני ועד ovjuj yy-u !׳ן הגוך בתוך הנפש בזה וכיוצא הפועל. הוא האור האמת
 י? צרכם שכל באופן מדרגה אל ממדרגה העליון מצד אלא המדות וכל והשחוק הכעס פועלת אינה שהיא

”הי הכל והמצאס להם הצריך והעונש השכר מציאות זה דרך לפי והנה הגוך. איברי שהם בכלים התלבשה
־*" ' ’ ■׳ ........... שמכונים הפעולות וכל והרחמים הדין בהם המדות
 הגוונים בשער בספ״ר כדפי׳ הזאת בחכמה בגוורס
 א״ס אור ע״י אלא פעולה שוס בהם אין והמדות

 בא״ס באמת הס הפעולות ולפ״ז אליהם. המתפשע
 ואל ועיקר כלל עצמו מצד שינוי שום בו אין ובאמת
לפי ומשתנה שם מהפשע א״ם אור והרי ותאמר תתמה

 הקלות מן קלה שבריה ספק שאין כמו ממנו
 מדלג אל ממדרגה זה הרסק סבב והוא מזולתו נמצאת

 המדרגוח השתלשלות בסוד כדפי׳ ממנו שיתהוו כדי
'”בהי סבה היה הבי׳ עד המדרגות השתלשלות ע״י
יה' שהם מדות ממש והיינו כדפי׳ הדינים שימצאו זה

• ״ לייחס יןכל ןלא ומרחמיס לרחמים מדין משומת -------------- ---- ״ ־. ..........
מדות מלת ועתה הענק היה במדות אלא זה פנק ע״ד אמנם שפירשנו זה ענין הוא כלל שדרך דע דברינו.

ויח ורוגז כעס עון מדות שינוי יש אס באומרו ס״ז אין נקרא והכתר הכתר באור מתלבש א״ס אור פרע
ושמחה



i
7 דקומהספירות .מדותעיעור

 לא אלו במדות כאן תלוי הכל ועצבות ושעין עמחה
ס  בסבת אלא אליו המדוש בבחי׳ לא ואן! ח״ו ״

;שפירשנו הדרך על ממנו התרחקם

. נ ת ו ר י פ  המקובלים השכימו ספירות מלת הנה ס
הזאת והמלה ספי׳ נק׳ שהמדות כלם ,

 וספרתם כאומרו ספירה לשון הא׳ ,דרכים ו׳ על !״י
.v ל  התורם ספר שאומרים כמו ספרים לשון ה

ם, קראום ממש פעמים 7׳  ספיר לשון הג' ספרי
ס  לשון הד׳ ,וכיוצא חלומו את להם ויספר כענין ״י

 העיר חכמים לשון הה׳ ,גזרתם ספיר כאומרו ״סיר׳יות
ק והוא לספר סמיכה  כתיבה לשון הו׳ ,וגבול תחום ע

 יתייחסו המדות כי נאמר ומתה .[וספרות] ׳'״עיייש)
 והענין ספירה לשון הא׳ .האלו הבחי׳ כל על ספי׳ סס

 השיעור תחת נכנס המספר החש הנכנס דבר הל ^
 שהם לפי ספורות נקראו ולא ספירות יקראו ■'יה

̂'*נית  מהם למניה הנברא גבול בעל לכל וגבול מספר ^
הפי׳ יקראו ולזה מדות במלת שפירשנו כעין

' '  מספר בלי והס גבול באין והס מגבילות כלים ך
 בלי כלו׳ מה גלי י״ס יצירה ס׳ געל קראם ולזה עור ס
 הענין והיה כלל בעצמם להס משוער ',יעססי51»,!
 במיניהם בין המעשים ריבוי היה הספי׳ נמצאו ׳׳ילת ״
 שרבו היות עס ועתה מספר להס אין סמציאותם 1
'f צבאם במספר המוציא כאומרו ושימור מספר להם 
R ים ולכך עשית בחכמה כלס ס׳ מעשיך רבו מה 

 מצד בעצמם אליהס יכונה לא זה שם והנה עיי•’̂,
 בלתי שהוא וגביל שיעוד נותנות אינם שמצדו לס’.^׳

 מספר יעשו לא ממנו והיוצאות ומספר ;׳ליעיי5ומ
 משערות הס למניה למניה בחינתם מצד הס אלא ״־'ס ,

 א׳ שיפור אינו המדה ושיעור לנמצאים מספר "מת
L n? מאישי ואיש איש כל שיעור היינו המדה ל^יעיי 

 ולז״א הנמצאות אישי לריבוי שיעור הוא ומספר ״לאות’
א  ריבוי על מודה צבא מלת שהוא צבאם במספר ^לי

 וספר ספרים לשון הב׳ ופקודיהם. וצבאו כמו ^״לאות
L אותם בהנהגת הכותב חפץ [מגלה] (מגילה^) יגלק 

ר פ  חפץ מגלה מנהיג כעץ הוא ולזה אטהס נמצא ^
r מנהיגים שהם מציאותם וכונת הספי׳ וה״ה הספר 

 אל הגדול המנהיג חפן מגלות בתחתונים ימנאיס
 אליהם המתגלה ההוא בחפץ ויתנהגו התחתונים ׳״צאיס

r i מנין על להראות זה שם יבא עוד .כספי׳ אלו 
 את וברא בתורה מסתכל הקב״ה היה התורה פל ״יי

 היה בהם הבוראי שבהסתכל ספרים ענץ והייט
 כאומח בהם היה מ״ב בריאת שכל העולם ̂ אש

את צבאות ה׳ י״ה חקק חכמה פליאות נתי׳ ס

 והוא ספרים בג' נכללים י״ס כי הורה בג״ס עולמו
 הסתכלות ומאור הספרים באותם אורו ומאיר מסתכל

 שבאותו ספרים שהם נמצא העולם נברא האלו בספרים
 הבריאה כונת שכלית נמצא הספי׳ באותם הקצוב הענין
 בהם חכמתו ספר לו יש במלאכות בקי שאומן וכמו

 רחוק במשל כך שכתב החכמה ספרי כפי ועושה מסתכל
 לברוא שחפץ מה כונת ספרי הנמשל סן מאיר הרבה

 בהם והסתכל הספרים באותם מלאכתו ושיעור בעולמות
 שלא כדי האלו הספרים שהיו ספק ובלי העולמות וברא

 הזאת המשוערת מהמדה יותר רחבה המלאכה תהיה
 הוא הספר כי מהנמשל רחוק שהמשל אמרתי ^כך

 להפך ובנמשל נברא שוס יעדר שלא למלאות
 הנרצת המדה מן יותר הבריאה תוסיך שלא והוא
 מדה חפצו או עצמו מצד שתהיה ולא הממציא בחפץ

 וארחיב בזה הארכתי וכבר מצדם אלא להם משוערת
 הענין ויהיה דברים ספור לשון הג׳ בע״ה. ביאור

 תכלית מההשגה ונתרחק העלם תכלית נעלם שמאצילס
 הקצת מן קצת מעלתו רוממות לנו יספר ומי שנתרחק מה

 כעץ מספרים נקראו ולזה ההם הנאצלים הם הנה
 והיינו ספירות ונקראו אל כבוד מספרים השמים אומרו
 ולא ספירות ונקראו העליונות הספי׳ הם שהשמים כדפי׳

 המאצילן בעצם ממש מספרות שאינם מפני ספורים
ד בפ׳ ר״ש כדפי׳ מהם [נעלם] (עולם) שעצמות  פקו

 הס אמנם מהם אפי׳ שנעלם מה יספרו והיאך י״ז סי׳
 אלא,פעולותיו ממנו להשיג שא״א מפני המסופרות בעצמם

 על מורה היה מסופרות או ספורות יקראו א״כ וא״ת
 בי״ע מורה והיה ידם מל מסופרות שהם זולתם מציאות

 ספירות נק׳ ולזה האצי׳ י׳ אלא הכונה ואין אצי׳ לא
 בעצמם הם עצמותם שבספור ומסופרות מספרות שהם

 נכלל ועתה יראה עליהם וכבודו ממציאם מעלת מספרות
 בעצמם והם הספורים מספרים וספדם ספורים במלת

 ספק ואין אל כבוד מספרים השמים כעין וסם יחד הכל
 ומספר חוזר אינו ראשון יום השמים שמספרים מה שכל
 כך ולא מנינים יתחדשו הגלגלים שבהקפת מפני ב׳ יום

 הולך שהאדם אלא אחת בבת משפרות שהם הספי׳
 ואם שם מתחדש פרן שאין מעני ממס מעצמו ומתבונן

 בענין שפירשו כדרך התחתונים בפרך הוא חדש יש
 מתחדשת המ׳ מדת היא שלמעה נעוריכי כנשר תתחדש

 אין במאצילס עצמם מצד א״כ חידוש אין למעלה אמנם
 הוא החידוש אמנם יום אל במס סיפור ואץ כלל חידוש
 תתחדש בענץ שפי׳ (כדרך התחתונים אל מצדם בערך
 אמנם מתחדשת המ׳ מדת היא שלמגיה נעוריכי כנשר

 ליום יום ח״ש סיפור אל מסיפול חדש) חידוש אין למעלה
ר דעות בערך דעת יחוס ללילה ולילה אומר יביע ב

אדס



קומהספירותשיעור
 מ״י האחרונה המדרגה אל שהגיעו מד הנאצלים נשרפו כל הבורא ובערך חידוש מספרים עליהם יאמר אדם

 חכרמנ יגכיל שלא מה וגבול וספר שחום וא׳ א׳ שכל לא ספירוש בגזרש המלה יגזר ולזה בהם. מסודר הסיפור
 הרמונו עיני מחשיך שהוא הבהיר השמש אור כמשל והוא היה אס והנה ספיריוש לשון הד׳ .סיפורים או מסופרוש

 ?י הרבים המסכים ע״י אמנם ממנו ליהנוש וראוי שיקראו ראוי היה מלמעלה מסופרוש שהם ■ הכונה
 ה״; מגכיל ומשך מסך וכל הראוש לעיר משוק שיהיה ראוי היה ספיריוש בעצמם שהם הכונה ואם מסופרוש

 הג והמסך א׳ גבול מגבילו הא׳ המסך כך שיפור לאחרים מספרים שהם הכונה היה ואם ספיריוש שיקראו
שיו״' הראוש זכי ויש מסכים י׳ עד וכן ב׳ גבול מגפילו שלששס על מורה ספי׳ אמנם מספרוש שיקראו ראוי היה ;

במ^ו אלא לסכלן יוכלו שלא ויש ס׳ במסך האור לסבול שהם יהיה זו ובחי׳ א״ס מאור מסופרוש שהם יחד
 יומי זך ויש וז׳ ח׳ במסך לסבלו שיוכלו יושר זך ויש י׳ שלא בזה ורצה מאצילם להשפעש מוכנוש זכוש הויוש
 היה הנבואה מדרגש והיינו ו׳ במסך לסכלו שיוכל פנעיעוש לקצץ ויבא בידם ח״ו שהכח השומע בדעש יעלה

 ברוה״? לא ואך בנבואה להששמש יכולים שאינם בישראל הנמשך מאור מאירה שהיא הספיר כאבן אלא שאינם
 בבש שנששמשו אושס והם השחשונה במדרגה אלא מאור ופועלוש ומשגיחוש מאירוש הס אלו כך מחוצה לה

גמםן זוכים והיו הראוש זכי שהיו ויש ב״ק המ׳ והיא שהם שאמר ולא מאצילם מאש שואבוש שהם החיוש
נביאי® והם יושר זכים ויש ברוה״ק מדברים והיינו ט׳ כמו כך הענין שאין שמושפעוש כמו בדקוש ממש פועלוש

 משננא שהיה מרע״ה במדרגש והם יושר זכים ויש בנו״ה אבן לגוון ונהפך בו משלבש דק שאור הספיר אבן
 ולא הנבואה ביאור ארחיב ובמ״א המאירה באספקלריא דק והוא בספי׳ משפשטש א״ס השפעש הוא כך הספיר

שפירשנו. וגבול ספר ענין לפרש אלא הנה באנו הוא כך האבן בגוון ומששנה הספיר ■באבן האור כמשל
 בעצמם והם מדוש במלש כדפי׳ בהנהגה השינויים פנין

 השפעש לקבל הכנשס הא׳ עניינים, כמה מורה ספיריוש
 לקבל מציאושס בזכוש הספיר (המאציל) כהכנש המאציל

 כאבן ושמורה לדבר השוה הכח שבהם הב׳ .האור
 שמכינים מה כפי הגוונים כל מקבלש שהיא הספיר
 ומה השחשונים הכנש כפי הספי׳ אלו כך שמשיה

 גורמים הס כך שחשם להפך או ומע״ט מצוש שמסגליס
דין.' ומרחמים לרחמים מדין מציאושס להשהפך  הג׳ ל

 הסדן ונבקע הסדן על בקורנס בה שמכין הספיר כאבן
 היוש עם הספי׳ אלו כך משקלקלש אינה והיא והקורנס

 לא ולרחמים לדין והשהפכוש פגם בהם מכניס שאנו
 פעולשס בבחי׳ אלא בעצמם בהם מקלקל הפגם יהיה

 המזיקים שהם והסדן שהקורנס הספיר אבן כעין למפה
מקבלים השחשוניס כך משקלקלש אינה והאבן ניזוקין הם

 מעם® כושב או דרכים ב׳ על והם וספרוש כשיבה לשון
 שישהו® מה כל כי וכענין השמשוניס מעשה או המאציל

 כאומיי בהם וכשוב מסודר הכל ונשהוה במציאוש
 ממגי וכאומרו יכשבו כלם ספרך ועל עיניך ראו גלמי

 כחוג שבהם הספי׳ אלו וה״ה כשבש אשר מספרך נא
 נשחני זה סוד ועל וההוה והעשיד העבר כל וספור

 יצולי כל ופוקד עולם מעשה זוכר אשה ר״ה בשפלש
 למט® עושים שב״א מה וכל במקומו כמש״י וכו׳ קדם
 זכרון ספר ויכשב כאומרו שם כשוב הכל ויעשו ועשו
 כי הטוב מעשה אל וזה שמו ולחושבי ה׳ ליראי לפניו

 בגיהנם או בעוה״ז או ונפרע יורד מיד הרע מעשה אל
 א״® חטא מחיקש טעם וזה גבול לו יהיה שלא רע ואין

 קיי® עומד הוא הטוב אמנם יש׳ לפניו ידוע אל.גבול
לאלפים חסד כאומרו'מצר לדורדוריס ימחה לא ולעולם

 טל אבוס עון פוקד אומר הוא וברע חכליש' אין עדי שאבן כמו הד׳ .עומדוש לעולם והם פעולשס שכר מהם
* . . . כד המשרגס כדפי׳ ובשנאי וגו׳ בנים בני ועל בנים .

 כי זו מדה בידי ששמצא עד וכו׳ למעבד בניא משלמין
 מ״ו שנמחק הממש שנמצאו מיום בעולם נעשה יחוד אין

 ולא ישבטל שלא קבוע והמצוה הייחוד מציאוש אלא
 בטל גלשי עונש אין א״כ וא״ש נטהר שלא נעשה פגם

 יהיה הרשעים שכל ימצא א״כ נטהר שהפגם וכיון שכליש
מי ע״ו נעשה ההוא הפגם דאס וי״ל לעה״ב. חלק להם

 שבזמנים עד כלו המציאוש מכל חמודה היא הספיר
 כל חמדש הס המדוש אלו כך כלל נמצא אינו אלו

 ומי ומי למוצאם מאד וקשה ראשון מהנמצא הנמצאים
 עולם צדיקי ושאר ומרע״ה האבוש אלא אליהם הגיטו

 המקבל לכל מספרוש והם ה׳ בסוד שעמדו והנביאים
 כל להסיר ראשון ענינים ב׳ המקבלים’שצריכים מהם

למעלה ויזהירו יאירו ואח׳׳כ מעצמושם כשם וכל בהרש
 שרשעי אומרם וז״ט כך הוא הדין טהור בשרש שנאחז על ספיריוש ומסשפר נשפע מהם אור אלו הכנוש ואחר

וגו׳ אושס מעלה והקב״ה בגיהנם אמן עונים ישראל למקבלים. ספיריוש על מורה ספירוש שמלש והיינו ספיריוש
א״ם רשעי כעין מרי שרשם אם אמנם בהגדה כדפי׳ לפון לפרשו אפשר היה כלל י ודרך ושחום גבול לשון הה׳

הקלי׳ ביטול דהיינו שרש׳ ככלוש יכלו וחבידו נבוכדנצר עכ״ז אבל לעיל כדפי׳ לפעולוש שנושנים ושחום מדוש
קיום להם יהיה שלא וסוך תכליש לאין ענשס והיינו מט״ז הי והענק וספר ספר על מורה ספירוס יקראו

- - י וחסידי י
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הנחי׳ גאוחה לפילם קיום להם יהיה א״ה
בע״ה. במקומו סירובו יחרחב זה ודרוש פומדיס

 ולבכיל להשקיע רק זו בהקדמה כונשנו שאין אחי
 הקדושה הורחנו שמות ורואים השומעים מלב גשמית
 כי המלה או השם משל גסחר ולהורות גשמות מיריס

 העברה דרך עליהם אעבור בעצמה הה:מה ישי‘׳
 שלא בביאורה שאנו ההיא כמלה להבנת מהם ״סתמך

 צורכי כדי מהם ואסתפק דרושים לשפר הנה כונתי היה
 במקומו יתרחב הדרוש וצורך בביאורה שאני המלה ייירך ,

: בע״ה לו הראוי כפי וא׳ א׳ כל

 יפול לא הגשמות כי וחשבו ניעו רבים . מאורות ג
 וכצומח וכאדם כאבן הגשם על אלא

 וזה גשם שאינו לעין הוא שהאור חשכו ולזה ייצא’’
 ומה גוך הוא שכיחים לו שיהיה דבר שכל גמורה ממות

 או יסודות ד׳ או ומדבר וחי וכצומח כדומם עב ניך
 אורם או הקבועים והמאורות כגלגליס כשמים ^ימי

^ מהם ?יימייצז  בנאצלים מייחסים שאנו ומה , גוך ה
 עתה ההוא הענין ועיקר. כלל גוך שאינם היות עם ״ימת
 המאורות על הזה בלשון זה שם הנחת החלת ״נאר,

 זה שם ישתתף עוד השמים. ברקיע מאורות יהי יאימרו
 האירה אומרו כעין והוא בו כאדם בני שכל כארת מג

 בתלמוד מז״ל נשתמשו וכזה במצותיך עינינו והאר ״יני
 צהריתו לא וכו׳ בהלכה חכמים עיני מאיר גאימרם

 השגה השכל הופעת והוא וכיוצא, לעיינק חיהרתינהו
 אומרו וכן וישעי אורי ה׳ באומרו נשתמש וכזה ,^יה’

 אור השכל כי והענין .ה׳ יאר מכבודו האירה
 דומה בהיותו חשוך יקרא שהסכל כמו כי ודאי נאדס

 יקרא המשיג כך העינים בראות לעור השכל מיאות
 בכל לאדם משמש כלי הוא באדם השכל והנה . איי”

 התמימה התורה מקבלי קהל בין• בשכל שינוי ואין
 אור על כתורה אור מקבלי הוסיפו אמנם א״ה קהלות ̂®אי
 שהתורה הרי נפש משיבת תמימה ה׳ תורת כאומרו ^כל
 על תוספ׳ שהוא אליו באדם נפש *להשיב סיבה יהיה
 היות עם כלל לעכו״ס הישראלי ידמה לא שבנפש ̂׳זכל

 וכאומרו הגוף בכלי הגשמי"פועל בשכל לזה זה ׳מיסדמה
 הארת והוא עינים מאירת ברה ה׳ מצות] [וגו׳ תורת
®  מיעצתו רוחנית שהוא הנפש שבו זה• שכל על ך

 ודאי לנפש יועץ שהשכל אומרים שיש היות ופס להצליח,
 בישראל ישנה נפש אבל הנפש בו שנשתמש כלי ^הוא
 ואין נפש בו שמאיר מי ויש פשוט. וזה בעכו״ס ואינה
נשמה בו מאיר ואין רוח בו שמאיר מי ויש רוח בו מאיר

 השכל אור מופלג שיעור ממט ולמעלה הבין לראות
 בגוף אחיזה לס שאין טהורה נפש ממנו ולמעלה הגשמי

 רוח טהורה מנפש ולמעלה נשמה גש׳ בסס״ר כדפי׳ כלל
 משרשים שהמלאכים ספק ואין ויותר יותר דק טהור

 הנשמות עולות ההיכלות ודרך מהם דקה והיא לנשמה
 הכבוד כסא תחת ומנוסשס להס אשר המנוחה אל

 הוא הכבוד מכסא ולמעלה נברא ככבוד כסא מהם ולמעלה
 למפלה ממעלה הענין לזכך לבך משוך אחי ועתה נאצל כבוד

 לספי׳ המיוחסים המאורות שאין לבך ישכיל שבזה עד
ס מעלות כמה מהם מסולק אלא השכל במאורות ט  מו

 י״ס שמופיעות שכליות הופעות הוא מאורות מלש ועיקר
 לכנותם יתכן ולא יתישב לא למעה וכלם וזב״ז זב״ז אלו

 בלתי או למעלה מסתלקות היותם בבחי׳ זה בשם
איךיתק יתעלמו אלא אורותם יאירו לא שאז מופיעות  ו

 מאורות יקראו שכלם היות ועם מאורות לשון בהם
 ולבנה חמה שה״ס המאורות ב׳ על בפרכיות זה שם ימצא
 ומהם התחתון בעולם המופיעות המדות באמתות שהם
 שהוא החמה מאור הם מאורות הי׳ ההנהגה עיקר
 מאורות י׳ וכנגדם שבו ו״ק הרוב ועל שבו כללי׳

 והעליונים לבנה כעין שהם העליונות מאלו מאירות
 מאלו הופעה מקבלים שאלו החמה כעין הם שעליהם
 הבי׳ שהיא החמה אור מחמה ולמעלה לנאצל ממאציל

 מן קצת בספי׳ פרטיים חלקים מאורות הס זה וכעין
 בנבראים המדות שהופיעו ההופעה משל,אל וככל הקצת

 אור אור סוד שיכונה מקום אל ויצאו במדה מדה או
 נשמי שהאור אור בעצם ולא בזה כיוצא וכל מאיר
 או אור בספי׳ אומרנו בין חילוק ואין הגשמים כשאר

י :משל דרך שאר,כינויים

ת ד ו ר ש בדברי מורגלת זו מלה הנה .נ  בוצינין ד
 ויקת נרותיה את והעלה כענין יכונה ונר

 נשמש ה׳ נר כאומרו הגוף בתוך הנשמה אל כינוי מהם
 שאין בנרות ירושלים חת אחפש או׳ הוא זה וכעין אדם

 הענץ פל מורה שהנר כמו הענין אלא ממש נרות הענין
 אשר מבוא כך הסתרים את לו ומגלה בחשך שיושב למי

 גשמיותו לרוב העכור הגוף עניני על להשגיח להקב״ה
 הנבזה בגוף הקב״ה משגיח בה שדרך הנשמה הוא

 מקום, קורבת מעלה קורבת אליו קרובה דקה שהנשמה
 את אחפש אמר בזה כיוצא ועל השגה קורבת דהיינו

 רוחניים דקים כמות הם בנרות הגשמית ירושלים
 דמות והס בתחתונים הקב״ה בתוכם שוכן שבאמצעותם

סקרטם הם ואלו המשוך הדבר לגלות לאדם הנר
 אחר ועתה .העליונים החיים אל הרחוקים הגשמים • ולמד צא ועתה בזו זו מאירות דקות הויות הס והנדן

 ותורה מצום נר ט יהיה המין מזה נר בנין שהמשכנו כלי משמש האור שהרי דקות על דקות מגיע היכן טד
אור 2 ב קומה] [שיעור ״ ;
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 בזה והאור הזאח ההופעה והנה . הקודם מהמין אור

 מהאדם להעבירה מזדמנח סיכה ויהיה יהדעך פעמים
 להיות הורה מכבה עבירה ואין מנוה מכבה עבירה וז״ש

 כי נא׳ זה מין ועל לקונו אדם בין מכדיל מסך כעבירה
 נר ועריכת וכן חשכי יגיה אלהי ה׳ נרי האיר אתה

 הנז׳ לאור דומה נ״ר בקצת ימצא ועתה וכיוצא ישי לבן
 הוא האור מהמשל ההבדלה ונקח הבדל ביניהם ויש

 בו שיש כלי הוא נר אמנם המקבלה כלי לא האור עצם
ה. ויסתבך האור לה ויבא ופתילה שמן כגון הכנות  ב

 האש מן אותה מדליקין והנר ממש מאש אינו אור עוד
 יתכנו האורות כי הענין פתרון והנה אש. ויסודה
 ויאמר במ״ב נא׳ שמשם הימין מן בבחינתם הספי׳
 מהחכמה האור התפשעות אל ויתייחס אור יהי אלהים

 ובבוא אורות כלם יהיו ומשם א׳ יום שהוא החסד או
 ולזה כדפי׳ מאורות יקראו כמל׳ ואל הת״ת אל האור
 כאומרו הבי׳ אל החמה אור בתי׳ ע״ה הרשב״י כינה
 ואור הת״ת הוא שהחמה מפני החמה כאור הלבנה אור
 מסבי׳ הם נרות כשנקראו אמנם מהבי׳ הוא אליה הבא
 עליון שמן ע״י האור אותו לקבל מוכנים כלים הס ולזה

 בשם שיכונה אור אינו אבל מהחכמה תיקונם שהוא
 כדין מן ידלקו ואז וא״ו סוד שהוא פתילה וע״י אור

 מצד שהם ומפני נרות ונקרא המהנה היפה המתוק
 שהוא זה תיקונם בהסתלק שידעכו אליהם ימצא הדין
 הכנת הוא והפתילה השמן וענין והפתילה השמן

 למדות וגורמים הטובים במעשיהם העילה התחתונים
 הבי׳ אור בהם ויאחז ולהתקן להתקשט השמאליות

 השכינה לפני נשמות דומין בתי׳ מ״ש המין ומזה המתוק
 לומר הא׳ עניינים. כמה בזה ירצה האבוקה לפני כנרות

 לקבל והכנתם בדקותם בשכי׳ לנשמות הדמות שיש לנו
 האם אל הבת כהשואת בנותיה שהם עד עליון אור

 הזה המשל וענין , הגדולה האבוקה אל הקטן והנר
 שדומין והיינו . בע״ה במ״א ביאורו ארחיב בו והנרצה

 רצו וכנה אחד. במין ויכנסו בדומין אהבה יש ספק ובלי
 לו׳ בנרות אלא דמיון בשום אותם דמו שלא הזה במשל

 ולא הזה הגוף מצד רבה הכנה צריכות שהנשמות לך
 האלהית בכונה בחומר הנשמות התלבשות היתה לחנם
 הכנתם להם תצמח הזה שמהחומר (מהמור) מפני אלא

 הכנתה מלמטה שתצמח בתחתונים שכי׳ נמי והיינו
שמן תורה ומעשים תורה דהיינו ופתילה שמן דהיינו
לא שניהם ומבלעדי פתילה יותר גשמיות שהם ומצות
 אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כאומרו והיינו כאור לקבל תיכל
 כמו וכנה. .ל״ה סי׳ אכילה בערך אבאר כאשר הוא
בזה וכיוצא בשכי׳ נר הזה והמשל האלו הבחי׳ בערך

קרובים הם נרות כי והכלל המ׳ במדת נר ר״ש יכנה

 ■ני השמאליות במדות הם ולכך מאורות לתחתונים
 התחחו^^^.» מאלו הכנה צריכים אינם המאורות ולזה

 W י”א מלמעלה באור ולכך כדפי׳ צריכות הס והנרות
החי״ נרי תאיר אמר ובנר אירא ממי וישעי אורי
הנגם אלכינוי ׳והוא אותה מכין שאני שלי והנר משם

 ממך ירחק לא ועתה .כדפי׳ העליונה ההופעה
 שיש נדע אשר אחר שבת נר ומצות המנורה

שיעשה טוב מעשה כל כי והיא אחת סגולה

מצוה
לספי׳
למעה
מגופה  . 1כגי בו אחוזים החיצונים שאין ודאין ונהיה

ותגבורת וע׳׳ז כישוף מעשה דכל שאחז״ל האמורי

נזל V י’
 U שונא נא׳ ועד״ז כלל המגונה הסנה יטהר שלא

 הכונא סוד ט ויהיה מזה סילוקו אמנם בעולה
 הפא בסוד כנר דמיון כעין העליון אל הגשמי הדמות
 האי״ הזה במעשה ויגרום יאיר הנר ואח״כ והשמן
 ה .מניינים בב׳ והטעם . העליונות במדות עליונה

 jj,נא להם אפר הזה והשתתפות הזה המשל דמיון
 לאח ׳35 .הגשמי מעשה אל להדמות בלשון המונחים

 ,י לנ עילוי (מעלן אס אף הטובה כונתם בסוד כ׳׳א
 הנין חסד היה והוא הגדול הפלא ומן התימה מן

̂׳■ כו ונטועה הזה בחומר תקועה הנשמה בראותו לה
 , J יד והבית בהם לאחוז יד בית העליונות לספי׳ עשה

 הנא״ן ההוא ובמעשה במחשבה וההויות בשמות ככונה
 1', נו הנרמז וברמז כהוא במעשה ממש למעלה יחדו
 נא ואפרש שפירשנו המשותפין השמות מן ופלא פלא

,ן : בע״ה . ,
ל ה י ש ל ב  לג™ בלשק הספי׳ כינה ר״ש הנה .ל

לניא״ פי׳ דניאל וכן מקומות בכמה י
 א״ן בזה. וכיוצא אגאלתי מלבושי כל וכן סיור כתלג
 את והלבשת כאומרו הגשמים בלבושים ילקח

 הנאל,. דהיינו .וילבשני לבשתי צדק כאומרו עוד וימשך
 ה״ המעלות בערך גרוע שהאדם ומפני .והצדק הטוב
 כמדי׳ קללה וילבש אמר במגונה וכן וילבשני אמר

 מד״ ילבם מדא דלביש מאן כאומרם חז״ל בזה והתנהגו
 מהמת א״כ והנשיאות, כרבים על השררה הנהגת והוא
 מגג^ שהם לבושים בשם הספי׳ אליו יתייחסו הזה

 התחמייא אל נשיאותו וה״ה כלם הנמצאים על נשיאות
 ן”נ' והנה .התחתון ■ אל ממנו יורדת הנהגה שבהס

 טנלג״ הא׳ עניניס״ ד׳ יורה בספי׳ מלבושין
 ב־״ נעלם שהנמשל כמו כי והטעם במשל הנמשל
 ° להלא ההוא המלמד■ ויצטרך ללומדים תכונתו מתגלה
 המא ישהיל הע^ל שמתוך כדי במפל ההוא הענין

 ° לגני״ הנבואה התלבש טעס וזה ההיא הבחנה ויבחין
דיויי* ברום מגיע שכלו חוש שאין מפני ומידה במשל

הנמשל
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 דקוהו ממעלש למפה וירד צהסלכש ייצפרך הימשל
 יכולת שאין הספי' לכושי ממש וזהו דקותו יכין ייףי’’

 ההנהגה דקות לרום הנהגסו לקכל התחתונים ינמצאיס
 הנמשכת ההנהגה שע״י לכושיו והיינו ממנו מיישכת

 ע״י מציאותו מאמתת להתנהג התחתונים אלו יוכלו ?מס
ופי׳ ההגלות סיכת ההעלם אמרו זו כחי׳ ואל • !;׳'י

 לסיכה שהיה ואמר לנאצליס כיעס נותן כהיותו א
 שמהם האמצעיים אלו ומכלעדי התחתונים ^ייוהו’̂^

 שהס פי׳ וגס להכירו. יוכלו לא כהשגחתו לתחתונים .'יייס
 ידם על אלא לתחתונים נמשכת עוכתו שאין מפני פיכ̂’

 לרוב סוכתו לקכל התחתונים יוכלו לא הספי׳ ״״לא
 חכמה ענין ימשיל חכם פעמים הכ׳ .כנו׳ והעלם ׳׳וק’״

 כל יהיו ולא החכמה להעלים רוצה להיותו סל’̂’
 החכמה שענין אמריו סוד סתרי מכינים ^ימדיס

 יועילם ולא שיזיקם מפני לרבים נמסרת אינה א’,,"
 נמצאו זה וממין ההכנה. מקצרי כמשלים יעלימום

 כתלמוד וכמוהם משלים וכמה כזוהר תוספתות ,ייה
 כפרק כתרא כככא מנה כר כר רכה משלי
 ענין נ״כ יהיה זה מעין ועתה . הספינה את

 הנמצאים וכין כינו נתן שמחיצה כספי׳ ״'טשיס
 יכא שלא כדי כאמצעותס הנהגתו כח והעלים לתחתונים ^

 כאמרם כנוהו הזה והענין .לשונו רסן לשלוח יא׳ א' ^
 כאמצעית מתגלה שהוא מה כי ההעלס הכת ^^גלית

 שאינה והנהגתו מציאותו העלם סיכת הוא ״^^השפי׳
 מלכיש כל המלכוש מדרך הג׳ .לתחתונים כלל י״גת ^

 לצד אשר פנימיותו שיהיה צריך כחינתו לפי ׳כיש”
 ענין חיצונו ומצד עצמותו אל ומתכונן נאות ״מחלכש

 וצדו רך הפנימי צדו למלחמה אס כו המסתכל אל ״'א’
 המהלכש אל נאות כפנימי צדו לשלום ואס קשה לי!’’’,/

 כיוצא ולמשפע לדין ואם כו המסתכל משמח החיצון
 יערוך לא מאצילס אל מצדם יהיו האלו הספי׳ יכך

 שם ואין רוממותם לרוכ מעלתם שכל שום ידמה י׳א
 שויס כלס אלא שינוי ולא ריכוי ולא ועלול עילה

 כפרשת ע״ה רשכ״י וכדפי׳ גמורה כאחדות ״"יאמדיס
 מנד ואמר המ׳ מדת כערך כתי׳ פי׳ וכן י״ז סי׳

 פגם ולא אור חסרון ולא כילות לא כה אין ךאליל ♦
 שהם המדות כערך אמנם לשאר. נקיש ומשם כלל ^נה

 למלחמה שריון לכושי והס דין כגכול אליהם יוחס ׳מנוה
 כשלח כפ׳ מ״ש נמי והיינו שלום לכושי הת״ת ^מרך

ס פ׳ כהוא האמצעיות זה שם שאותיות ע״כ כן מ
 והיה כת״ת והם ישרות הם כלם ידו את משה ע’י
 אין המלך שמצד מעם ונתן מהופכות קצתם שיהיו איי’
 כא׳ כו יכירו ראוכן הנה הד׳ .פס כדפי׳ כלל לשינוי ״

שמכיר ויש כמלכושיו אותו שמכיר מי יש דרכים ״נ'

 ידיעה יש ולזה כעצם יכיר לא הא׳ והנה כפרצופו. אותו
 שמכירו כמי דהיינו ית׳ ככורא פעולותיו מצד לנמצאים

 מצד אמנם ידיעה ולא גמורה הכרה שאינה כמלכושיו
 כמדותיו מושג שהוא והיינו כלל הכרה אין עצמותו

י אין כעצמותו אמנם אלו פעולותיו ספירותיו  שיכיר י
 אינו פהמכיר לומר מלכושיס יקראו ולזה כלל אותו
 ולא הנכראיס. כמלכושיוכעין אלא המלך כעצמות מכיר

 ככודך את נא הראני משה שאל העצמות שעל הדמה
 אחר הא וחי האדס יראני לא כי ע״ז יצדק שלא ח״ו

 אחר לנשמות אפי׳ מושגת זו ידיעה שאין ידעהו מיתתו
 ככחי׳ עצמן לספי׳ אפי׳ אלא לנשמות מכעיא ולא מיתה

 השגה תכלית על יעמדו לא לפעולותיו כלים היותם
 עצמותו את יודע הוא אלא אותו שיודע מי ואין ח״ו

 ואמר כתי׳ רשכ״י פי׳ ראשון נאצל שהוא כתר ואפי׳
 קדמון אור מצוחצח אור צח אור דאיהו אע״ג כ״ע האי

 עצמותו השגת הרחיקו הנה עה״ע, קדם איהו אוכמא
 דוכתי. וככמה פקודי פ׳ כזוהר פי׳ וכן א׳ מנאצל אפי׳

 הנאצלים הפגת ענין על היתה מרע״ה שאלת אמנם
 פהפניס מכלל תפלין של קשר הראהו חז״ל פי׳ ולזה

 נא׳ אלו פנים ועל ) (סי׳ פקודי כפ׳ כדפי׳ ממש חפלין
 .וע״ש ככודך את ולז״א פני את לראות תוכל לא
 הא׳ והנאצל כעצמות לא כלכושיס ההשגה כל הכלל זה

 שהוא עצמו את וישיג להתקרכ שאפשר מה כל יתקרכ
 כהשגת מאצילו גדולת יכיר וכזה ממנו ונאצל נפעל

 והיינו ההיא התכונה על מאצילו שהאצילו עצמותו
: כדפי׳ מלבוש השגת

י י ק םyר  פחי את וירקעו מל׳ זו מלה הנה . י
 רקיעים הגלגלים יקראו והא׳ ,הזהכ

 כאין ספק ואין שמים לרקיע אלהיס ויקרא כאומרו
 שם כין חילוק יש ודאי אלא נלכד השם על זו קריאה
 כעץ הוא ויקרא ומלת כתי׳ פי׳ וכן רקיעים לשם שמים
 מן דין ומקכלין כתי׳ כדפי׳ השפעה דהיינו זא״ז וקרא

 קורא הגדול אם הענין כפי אלא קריאה שאין הורה דין
 כדי הוא לגדול קורא הקכין ואם משלימו הוא לקפן.
 והנס כע״ה. קריאה כמלת ארחיכ זה וענין ממנו לקכל

 מציאותם גמר ואח״כ מציאותם החלת הוא רקיע לפ״ז
 י״ג סי׳ ושמים רקיע כענין הארכנו וככר שמיס הוא
 וע״ד כו הנרצה מה הספי׳ לכל רקיעים שם אכאר וכאן
 ואמר רשכ״י הוסיך לנושץ כמלת הנה כהס. יכונה מה
 קליפה א7 אמר וכן לדא לנושא ודא לדא לכושא דא

 זו נכחי׳ ג״כ הס רקיעים והנה לדא קליפה ודא לדא
 נצלים כגלדי זעג״ז הרקיעים היות עם לדא קליפה דא

זה מתפשפיס ודאי שהם רקיעים י׳ גלגלים י׳ והס
למעה
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 הי׳ נלגל אל ררחס עד מזה למעה חה מזה למעה

 גמצא גלגל שאין הראה אחרס ־בכחי׳ הזה הלבנה גלגל
 יצערך ולא מבוראו נמצא וא׳ א׳ כל אלא כלל מגלגל

 בראוחנו הפכיים ענירס ב׳ יהיו לפ״ז והנה .זולסו אל
 סיבה שזה מורה מזה למעה וזה מזה למעה זה מקומם

 יחד אחד ממציאות נמצאים היו שאס לזה סיבה וזה לזה
 אחרת ובבחי׳ מזה למעה וזה מזה למשה זה ירד למה
 מזה נמצא שזה אמת יהיה שאם כלל מזה נמצא זה אין

 שאינו כח בעלול יהיה ולמה לזה זה שידמה ראוי היה
 שהרי בעילתו בלל שאינו משונה ומהלך בעילה כלל

 גלגל עם ידמו ולא כלל במהלכם ישתוו לא הגלגלים
 עילה הוא יהיה ולמה מהלכם הסך מגלגלס שהוא הע׳

 שהוא עעמו את וישנו ממש מהלכו הפך יגלגלו ועלוליו
 למזרח ממערב יתהלכו והס למערב ממזרח מהלך

 שיעור כדי סבתם ממהלך ביום יום מדי ויתאחרו
 וכוכב כוכב לכל והכוכבים המזלות הרי ועוד . מהלכם

 מכוכב גדולה לבנה והרי בחבירו כן שאין וענין מבע
 יהיה והיאך 'ומאדים ושבתאי מצדק גדולה חמה והרי

 להכנס העניניס אלו מתוך באנו ואם ממנו. מסובב
 נאמר שאם באלו כיוצא מבוכות נמצא בשפי׳ פנימה
 מקום ירידת לא מזו למעה זו למה יחד נאצלו שכלם

 מזו זו אצולות הם ואס כדפי׳ מעלה ירידת אלא ח״ו
 אמרו ח״ל והנה גמור. דין לגבול אב חסד החסד למה

 עומדת במקומה הקושיא אבל אפלה וילדו הרו המים
 אמרו ורז״ל רחמים לת״ת ■אב הוא למה הגבול וגם

 הענינים בשינוי בזה כיוצא וכן רוח וילדה הרה אפלה
 כלולה א׳ שכל היות עם זה בכח שאין מה זה בכח שיש
 אמיתית והיא זאת שאלה תיקננו האצי׳ בש׳ והנה מי׳

 מתפשעות בכחו ומשם בכתר יחד מהמאציל נאצלו שכלם
 עלולה והיא לחכ׳ אב הכתר זו ובבחי׳ החכמה אל

ת ומבחי׳ ^  תשתנה אם ולכך הכתר אל שוה היא א
 מצד אלא הכתר מצד ולא עצמה מצד לא אחרת לבחי׳

 ולא עצמה את משנה אין עצמה שמצד ומפני המאציל׳
 המאציל מצד ולא שניות יהיה שא״כ עצמה את ממציא
 הכתר מצד ולא המדות ישתנו ולא שינוי בעל שאינו

 אין א״כ בסיבה משא״כ המסובב בכח יהיה שלא שראוי '
 הכתר ולכך כלל מבי׳ משתנה שחכמה י שנאמר ראוי

 א״ס הכל עליהם.יקרא אורו המאציל בשיתוך והחכמה
 רשב״י בפעיירת ובאידרא ובתי׳ פקודי בפרשת כדפי׳

 ועילה עלול אלא ט״ח בין ואין וכו׳ אינון ת״ר באומרו
 בהנהגה א׳ במציאותם אבל העלול מן העילה דרד

 עלולה והיא רחמים עצמה היא,מצד וכבי׳ וחסד רחמים
 אחת בחי׳ בחכמה ואין ממנה למעיה תרד לכך מחכמה

אמנם כאמת משובות ג״ר ולק־ אחרת בחינה וגבי׳

5?, • מני״ן חכ״ם רוצ״ה עמהם מתנהג המאציל
 ̂ שפירשו כמו תארים אליו לכנות ראוי שאין
נמ ״ל2355 ן.ןןןק ̂ן,ן המקובליע אצל

 האור משל והוא בעצמות התארים שאין מדות
 יק וכלים עצמות בש׳ בספ״ר והארכנו בר״מ וכדפי׳

ט׳ בה מבין עצמו וקרא בה חכה עצמו וע״ם■'^רריע ו
גנו 1 ^ מהפשעים רקיעיה ג׳

 פהוח פועל ברצון רוצה והוא כלל יתמעע לא השכל
 L ״ כ׳ גלגל החכמה והרי החכמה שהוא הב׳ לגלגל

 הנא ̂ בהם להאיר למערב ממזרח לגלגלם בכלם כח
 והנס מ׳ למגירב מאיר ת״ת מזרח נודע וכבר כלו

 . דליה יחוד ולילה יום ומהלך יפרה כנהגה רחמים
 מל ומייחד קושר יום בלא לילה ולא לילה בלא

 אלא הראות ולא כלל פעולה בו ואין ההנהגה
״ מעשיו רכו מה אומרו והיינו ענינה נודע כתנועה

נכיןמהחכמה הנובעת היא והבי׳ עשית בחכמה כלם

י׳5 לילייר
נאצלה חכמה מתוך ולכך מחכמתו הנובעת הבי׳

 ל״ג^^ן והם מאמרות י׳ והיינו דבר מתוך דבר והוציא
^,, דעובדא אלהים ל׳יב בבי׳ מתלבשים מחכמה  דכי

 ה־ ע״ו למעם הנמצאים לפועל מוציאה שהחכמה
 ׳*,. דהיים קבועים שהם כוכבים שבו ג׳ רקיע והיינו
 י פח ולכך נכי׳ מתגלים מחכמה שהם כצורות ריבוי
 טין ויהיה ח׳ ברקיע ככוכבים שהם היות עם מזלות

 וההין: הכוכבים ממהלכי הנדון עי׳ לגלגל גבוליס י׳׳ב
 , החקי® מתוך אלא ניכר אינו כחכמה כח וכך בתקופות

 י־:! מקומויז בכמה ענינם וכדפי׳ ■ מזלות לי״ב ד׳ הם
ן השמות• פרעיי ובש׳ ככנויים בשער ובספ״ר אח׳׳מ  י

 הכוכ^° וריבוי בחכמה אשר ממקורם שבבי׳ מזלות י׳׳ב
 ניך נראס אינו הכל בהם העליונים וצורות ושינוייהם

 ה׳ מעשיך רבו מה בזוהר אומרם והיינו להעלמ׳
ץ״ פשית אמנם נעלמים הס ושם עשית בחכמה צ״ני

:מה
 ולכך ד׳ בן שם בש׳ בספ״ר כדפי׳ בבי' אותם

 החה״^ מן הכח אל הוציאם והבי׳ בבי׳ גלויות נתיבותיו
 J נ! שם אלכים שם ונתיב נתיב לכל ולכך ודאי

̂? בתי׳ כדפי׳ מחכ׳ אשר נשמתו והוא בו מתלבש  } וה®
 א' אינו והכתר החכמה מרחמי כבי׳ אל המשתנה

™ דדינין אע״ג נהרא האי אז״ל והיינו מועעי דבר  מת
 כאיז ממרכז יוצא זה גלגל ולכך איהו רחמי מינה
 ,התעורי' בערך החכמה מהנהגת מעעי נועה שהוא
 ן שהוא זה ח׳• בגלגל נועים הם וכלס ממנה הדין

 וכל וגלגל גלגל כל נעיה אחר נעיה עוד ונועים
 גלג^? בז׳ לכת כוכבי ז׳ הס ועתה מציאותה כפי ומדה
א פעולתה יתחזק כך המזל אל התחברם כפי דינם

תעלה
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 כפי והנהגתם כחם אלו מדוש ז׳ הם וכך חרד אי

 בהם מגיבלת מילאה פאימ׳ הבחי׳ וכפי מהבי׳
 אצולות הם הב׳ מזו זו אצולות הם הא׳ במי׳ נ׳

 למטה זו הם א׳ בבחי׳ לכך ואמצע ושמאל ימין ג״ר ן״•
 כפי לזו מזו מחודשת הנהגה להם אחרת יככחי׳ .

 השמים ,בגלגל אמס בבטן הגוונים נצעבעו חשר
״  [הספי׳] עס לגלגלים אשר האלו היחסים ומפני הכי׳ צ

 גשמות בהם שיהיה לא רקיעים בלשון הספי׳ ייזמו ו ,
 ואלו גשמיות אלו דמיונות אלא התפשטות או -

 כונת היה שלא אלא להאריך יכולני ועדיין ^'ךיייז.
 ולבאר הגשמות מטעות המעיין להציל רק כזה נול

 במקומם ית׳ הדרושים ושאר כדפי׳ ^״יז.המשותפים
 יחד לבושים כלם שהם לספי׳ יש בחי׳ א״כ להם ,

 רקיעים והס לדא קליפה ודא לדא לכושא יא °
:כדפי׳ המפל בבחי׳ בצלים כגלדי ׳ ■

ם י ד ת  . מלכא כתרי י׳ רשב״י קראם בכ״מ . כ
 הכתר ערן על משמשת הזאת המלה

 נישן ואשר כאומרו מלכותו בשעת המלך כראש
 ונשתמשו בראשה. מלכות כתר וישם בראשו מלכות תי

 כתר כאומרו למלך וההודאה השבח לענין חז״ל
 מתפלות זלה״ה אומרם הזה המין ומעין י״א לך ״

זה לדרך ועתה . ש״ע מלכו בראש כתר <עשה ישי ̂!ל
מצד יתברך לבורא לשבח לאדם דרך שאין אחר מינא

ופעולה פעולה כל הנה פעולותיו מצד אלא כלל
ושבת כתר .אליו ממנו יעשה לעצמו מיוחד פבח ®

 שהם
מדות05

 ממנו
הנה הפעולותאל אמצעיים י״ס

 יוצאת פעולה וא׳ א׳ כל שמתוך ודאי כתריס י■ ־1
 המלך ששבח מלכא כתרי י׳ הס ולכך ש״ע למלכו ̂ננז

 כתר מלת כי שנדקדק ראוי והנה כדפי׳. הי׳ מכל 5̂י
 אומרו והעד למלך העטרה אין אמנם עטרה יקרא י

 זהב ועטרת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא :ידכי
 וכן מלכות עטרת הישה לא שהעטרה הרי 'ילה

 וכן מלכים היו ולא וגו׳ ולטוביה לחלס תהיה ^ינערות
 בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים . זלה״ה ממרס

 שסובב מפני וכשר עטרה תקרא זו ובין זו בין מה
 את מכתיר רשע ,כתרוני בשן אבירי כאומרו ̂■אש

 אנשיו. ואת דוד את עוטרים ואנשיו ושאול וכתיב ק,”,;
 כי והענין .לפטרה כתר בין חילוק נדע בזה ^אה
והאחרונה כתר בפרטות נקרא שבכלס הא׳ למדה

 המגיע משבח שמיוחש מה והענין עטרה, נקרא ^נללס
■ תסתלק מהתחתונים “ ־  עד מדרגה אחר מדרגה י תסתלק מהתחתונים ̂ליי

 כעין התחתונים אל ממנו המגיע יהשפע כתר מיתי
ממטה עולה שזה מפני עטרות נקרא הצדיקים ׳״מות

 כלס שהם כתריס להיותם המדרגות ומגיע למעלה
 כלס המדרגות ומגיע למטה מלמעלה יורד וזה בכתר

 מיוחס הכתר האחרונה.ולזה במדה עפרות להיותם
 כגון המלך מאש כנפניר לכל מיוחסת והעטרה למלך

 לשון ואלו ואלי אחשוחש המלך מאת שנתפטר מרלכי
 ארצה > המעוטר ושפלות המוכשר .למעלת ירצה סיבוב

 בבחי׳ לו סביב שהוא לומר המלך כנגד הכתר כי בזה
 יותר אליו המתקרב אמנם בעצמותו ממש ולא פעולותיו

 לכל יותר הקרוב נפעליו בחי׳ שהוא הכתר מדת כעין
 השכינה זיו על מורה בצדיקים העטרה וכן ממנו הנפעלים
 התחתונים שהם מהם, משובח י אמנם אותם המעטרת

 המלך מאת הרחוקה הבחינה והיא ,אותם מעטר וזה
 זו בבחי׳ דוקא בנאצליו ■ יתדבקו מיתתם אחר שאפי׳
 לחזות והיינו מגעת שמדרגתם ■ עד מסתכלים הס ומכאן
 כתריס יקראו הספי׳, כי הכלל ולפיז למעלה. ה׳ בנועם
 הנה בחי׳ שתי להס ויש למעלה המתקרבת בבחי׳
 אחר השגה ומשיגים מסתכלים שהם התחתונים בערך
 להם נמשל והענין קורבה אחר קורבה ומתקרבים השגה
 ודומה מזה לפנים זה מסכים בי׳ מוכתר שהוא למלך

 והם מזה לפנים זה שהם האלו. המסכים באור למשיג
 שם להכנס .דרך לו שאין צד מכל המלך את טתריס

 ופעלימות מתעלמות הם הספי׳ כך לזה מזה אלא
א הגדולה וההשגה  בשנית קטנה ויותק הא׳ במדרגה ט

 ממטה העולים בערכם א׳׳כ בשלי׳שית קטנה ויושר
 מזה לפנים זה למלך, .כותרים י׳ כימ׳ים הס למעלה
 הב׳ סובבת והא׳ הפנימית אל יכנסו החיצונה ומתוך

 ענין כל רשב״י ימשיל ולזה .הג׳ ומקפש סובבת והב׳
 יש התחתון ג״ע כי יאמר ולזה בנקודה. עליון שהוא
 ולמעלה השפיר לבנת היכל פתח וה״ס נקודה עליו

 מז״ס ולמעלה המ׳ מדת והוא אחת נקו׳ מההיכלות
 הורה כנה .פקודי בפ׳ כדפי׳ הבי׳ והיא א׳ נקו׳
 המסולק כל למעלה ממניה בהשגה הענין היות בזה

 וכאשר למטה המושג לכל המרכז נקודת כדמות מחבירו
 עגולת ההשגה בעדך . מדרגה , אותה תשוב יתעלה
 כתריס מלת נמי .והיינו המרכז. נקו׳ והפנימיות המרכז

 עלייתם בעדך חברתה כותרת ומדרגה מדרגה שכל
 המקיימת נקו׳ שהוא למלך כתרים וכס למעלה ממפה

 הם למניה ממעלה אלא כך אינו באמת אמנם הכל. אס
 מוקן} עלול וכל המסובב מקפת היא סיבה שכל עטרות
 למעלה זו בעערוש הם מעוטרים הצדיקים ולפ״ז מעילג^

 שהיא מ׳ שהיא •ענירה אלא יוחס לא ואליהם מזו
 כדפי׳. אליה מגיעים שכס סיבתם והיא אותם מקפת
 היא עטרה וכל הא׳ המדה מצד הוא כתר כל כלל ודרך
 ימצא זה בפ׳ להעמיק והרוצה האמרונק. המדה מצל

מרגוע י



uר ו ע י ע

 .הזאת בחכמה יכגסו אשר הזמש מכאובי לכמה מרגוע
 האלהיש בחכמה ממנו שיתעלם מה לתמוה שאין ודע
 אל וחסד .המושג במעט ופלא הפלא להפליא יש אבל

 במאמריו עינינו האיר שהוא רשב״י דברי היו היום כל
ע מנחי׳ הוא כשר כל כי בתי׳ פי׳ והוא המשובחים  כ׳

:אנ״י אין והיינו המ׳ מבחי׳ היא פטרה וכל

■ כתרים.:•טלנים.׳.נשמות

בי׳ שולנוים כלם

סמה
ו לנל̂מ

• מלכים

׳־־.,״] דיבור דברים
15 שולגי מלך והכשר, מלכים לי׳ לכ״א

 הבהיר ס׳ לשון פירשו בשי׳ הנה
 לדבר יוכלו לא שמא מלכק לי׳ שפי׳

ט׳. א׳ ע״פ  שם ליחס הותר וכבר י״ס הס מלכים ט ו
 שכרו והשלטשו השגחתו היות מצד והוא לבורא מלך

 ממש למלך יתייחסו אלו ועניניס הנמצאים כל על ועונשו
 כתארים וכל ,זה כשם יכנוהו ולזה מלכותו גני מל

 ית׳ לבורא אותם שייחסו מחמש המקובלים לכל הושרו
 למאציל המדות היתר שפי׳ אחת ובהקדמה ספי׳ מצד

 א׳ סי׳ למעלה ורמזנו וכלים עצמות בש׳ בספ״ר כדפי׳
 היא שכבר התארים שלילת אחר לחזר לני אין א״כ

 רק לנו ואין המדות יחש בבחי׳ ראשונה לנו הקדמה
 יתייחסו דרך איזה על ולבאר מהנשמיות להרחיקם

 להן כאומרו עצה למלת יתייחס מלך מלש והנה במדות.
 המלך כי והענין בדחז״ל. ונמלך עלך, ישפר מלכי מלכא
 ב׳ מורה שמלך בענין .לפועל מוציאה ואח״כ עצה צריך

 המצה הוא הנסתר ; נגלה והב׳ נסתר הא; , עניניס
 ולזה שיעשה וההנהגה השליטה נגלה הב׳ , שמתיגץ

 דהייט מתייעצוש הס ראשונה .במדות שניהם ימצאו
 מאצילם מאש מלמעלה ההנהגה מקבלות שהם בסתר
 מי שאין הנעלמת בחינתם שזו נסתרים אלו ופנים

 כפי משיג לכל נגלית זו הנהגתם ובחי׳ כלל שישיגם
 שליטה וא׳ א׳ לכל יש אלו מדות שי* ולהיות .השגתו

 אל מהם בחי׳ עצה דהיינו ומלט״ש בעצ״ה כנז׳ והנהגה
 עשית יש וג״כ למטה כתחיענים אל מהם מ׳ מאצילס

 בשנה פעמים שלש כעין לזו ולא לזו ידיעה שיש הזמן
 סוכות האמצעי קי שבועות ימינא דרועא פסח שסם

 ולקמן דוכתין ובכסה ובזוהר בתי׳ כדפי׳ שמאלא דרועא
 שנמצא מנהגות אינם וזמן זמן מנהגות הם איך אבאר

 דרך אמנם מאד קשה וזה הזמן סחת נופלות שהם לפ״ז
 לא rועכ מלכים י׳ הם ולכך מולכים מלכים הם כלל

 שהיא האמונה המדה מצד אלא מלכים בשם יתייחסו
 ידה על למטה והנהגתה הס׳ יד שעוצם מפני מ׳ נק׳

 התחתונים המנהגת שהיא האחרונה המדה שהיא מפני
 ז׳׳ם הם המלכים סו״ב מלכי כסר מלך פירשו ומפע״ז

 וכאשר בס״ד. למשה ספלה בס׳ אצלי כמ׳ש בס׳ כלס
 נייחס וכאשר שולכיים כלס הס מלטס סתם יתייחסו

למטה שאר כל על פולטת לבדה היא מלך א׳ לספי׳

ובס״ס
. ומלך ״ , . - ____ . . .
 U שולפי® ושבעתם ז״ס מל שולטים ושניהם והבי׳

®,/ לזה משפיע זה ,בחי׳ בג׳ ■יחד התחתונים  ר
 מלכי מלך בשם יתייחסו לכך השליפה כח

 ’ הג^י חחלת דהיינו הנעלם המציאות ובשליטת
 ומחריב! עולמות בונה היה בסוד ממצאות
 שאותה מפני אדום בארן מלכו אשר המלכים

 י הבאי׳ באותם הנמצא במציאות שליטה הישה
: בחי׳ אל מבחי׳ ההנהגה

. ט ת ו ט ט ז ^ רשכ״י, יחס במ״ר ג / י פ ס  ה
מהא דא ואמי ״.) ליא ט

 הא״ס שייחס עד הענין והגיע לדא נשמתא
 ,) ואמי העליונות בצחצחות שלל וכמ״א לנשמתין
פי תרומה נפשין(בפ׳ ולאו רוחין ולאו נשמתין בפ/  53ו
 ובחי' נפשות בחי׳ בספי׳ שיש למדנו דבריו ומתוך
^לי לנפפיח* נשמות ובחי; נשמות ובחי׳

̂  כייי ומנהיגו המחייהו שבאדם רורזני עליון חיות אל
 5®®, מן לכס חדלו וכתיב חיים נשמש באפיו ויפח
 רוח נשמש אשר כל וכתיב באפו נשמה אשד

 15.®כאן מכריח איני הנשמה ענין ובפי׳ וגו׳ באפיו
 5? כ״ דרך אמנה נשמה. בש׳ בספ״ר הארכתי כבר כי

U שלישי® רוח לה שניה נשמה עליונה במדרגה, הא׳
׳*. ואח״ב ייזח חהיא חיית

t e

 ואח' לנפש זוכה האדם והחלה נפש שהיא חיים
 אינס אלו חלקים וג׳ הנשמה אל והח״כ הרוח

 5 חיי אלא להם שאין והבהמה החיה וכ״ש כוכבים
 55' • השכלית לנפש משכן שהיא הבהמית הנפש שהיא

 ® אמנם גוך אינם גוך היותו עם באדם אלו עניינים
 5 בגיו לקושרם להם הבורא הכרח מפני בגוך כח

 ■מה^ו והנשמה והרוח הנפש חפגם ואמנ: כמבואר.
̂' מדה ומכל מעשה מכל שבו החומרית והנפש  5מ
 מ^ כל עץל5ןו ויתעלה כגוך וישביח ,פועלת שהיא
 הגו^א? אושר והיינו נר״ן בעזרת פועל שהוא טובה

 לי® פגם והיינו יחלין ועצמותיך כאומרו כאדם פטירת
 5® לכאר הנה כונסי ואין מהגוף. סילוקם אחר ור״ן

 הידימי ההקדמות מן מסתפק אני אלא ושכרם הנר׳׳ן
ד  שסקיא׳ן ואחר בו. שאני הענין ביאור אל לבא צורכי כ

 W בפעולות משתתפות הם היאך רוחדות הס שנר״ן
 החומיי® הנפש כי הוא המנץ אלא בגרעץ או במעלה

 וכסא משכן והוא ממש החומר כעביות עבה אינה
 5' הנפש על תשכון רוח ואמ״כ קצת ויתקשרו השכלית

 מש®^ והרוח לרוח משפעת והנשמה הרוח על נשמה
ש לנפש נ ש ו נפשיות כמות שבה הסופדת לנ

הגוף



̂טיעוד פנים נשמות.,

L היוחם עם קפרם סדר חה גכל,המדוס 
,j ויח vr v ,לפשיה הדרך וזה כדפי׳ גדול שיצור 
 מדו״ר היכ״ל כס״א סוד אלא במדות שאעס יייחה ״ ן

ש׳ בספ״ר וכדפי׳ אופ״ן חי״ה '®י״ן* ב־״

15 חקומה־

והנה אבי״ע.
פ״י התחתון כעולם מדרגות כמה ע״י תשמש _ ̂ _ ................ _ ןן-׳געיס̂‘

 המשפיע שהם הגלגלים הנהגת שה״ס שני יייייי ן,.
 והרכבתם היסודות בהנהגת הבהמית ונפש חיוט
 שרוח ) (סי׳ פנחס בפרשת פי׳ וכבר הגון!. יעיין

מד׳ הגוף יסודות וד׳ הגלגלים מחלק נאדס
 והרע העוב האדם שישתתפו אפשר ובזה עצמם ית
 בשינוי והחיה והבהמה עבדו לא כאשר חלהיס יי

 ואיני בקדושה בעהרה בגיבילה העובד שכין
ה %  נפש בו שאין והרשע העברה. דרך אלא עתה ״

 ח״ל שאויר ח״ל אויר הוא הזו הבהמית נפש ״לא ן
L אלהים עובד הוא ורו״נ השכלית נפש שבו יהלייק 
uj ̂לייק  לאדם העולם דומה ממש א״י הוא העובד •י

 חיוני רוח שהוא הזו הבהמית נפש ועל יילקיו ,
 רוח שהוא המשכלת נפש יש בגיבע הפועלים ^'׳לילים

U, נפשות מנוחת סוד ובו המתפשט כאיץ ״אי 
 רוח ובורה שולט הזאת המשכלת ובנפש וכו׳ קים י

באדםממש. כדפי׳ וההיכלות היצירה עולם אהיא
 הכבוד כסא דהיינו כנשמה שורה הזה השכלי ייח ׳ ,
j היחוד בסוד בנשמה ורוח ברוח נפש כהקשר חתם 

 י״ג סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ ההיכלות כקשר ̂;׳;ליתיה
הצורך. כל שם והארכתי י״ד סי׳ תרומה ופ׳ א״י
 צורה וא׳ א׳ וכל קשורות יחד כלם המדרגות אלי

 כצדיקים עומדים ששם •שלסכיה כג״ע ילכן ,;א
 כצ *■־) ■

כ י
. יק

 ד״ש דיצירה וי״ס דבריאה י״ס כתי׳ ואמר לשכ״י
.אכי׳׳ע כש׳ כספ״ר כענין

 ממקרי מסולקות היותם עם אלו מדרגות עשרה ף
ם הס׳ ה ס ״  שיצדק ונעש״ה נוצ״ר נבר״א כבוד ס

jj אציל׳ יש אמנם בס״ד אבאר כאשר מה יחס ״ 
̂שוד  למטה מתפשטים מהמ׳ ניצוצות עשר והם הנפש ,

 י׳ שבאמצעות ובעשיה ובהיכלות בכסא שכינה יי ן,,
,P’L ה הנר״ן אלו  מתנהגים אופן מיה כסא שהם ס
 לכל אחת מדה אחת נפש איברים רמ״ח נעשות י׳ יי ,

יח• ̂ל  פעולת מצד י׳ כס א׳ והס י׳ הם היאך וא״ת ה̂ד
 מיוחד ככל א׳ עצמו ומצד ידס על והאופן וכחיה שא ,

 דמיון מדות במלת למעלה שפי׳ משל אותו אעין ן,!״
 לחלקים מתפרד בלתי מיוחד אור הוא ממש ןיךסשית

ואופן וחיה בכסא שוק היותו מצד אמנם גגבל ׳״ 1

 נפש וכן שלימה צורה הם הזאת גשמית בצורה שמיס
תי א  מי׳ כלולות כסאות שכלם והייט מות כחצר ^
שלימה צורה וכס״א וחי׳׳ה אופ״ן ממש הם וכך ̂יש

רז ז״ת «׳p3 ואמר לשכ״י ן■ F5״n די^ירה וי״ם דז׳ר̂י
בביאור והארכתי

ס כנשמה כמשל ואבר אבר כל■ בפעולות פועל הוא  פ
 י״ס הם ואלו וכלים עצמות בש׳ בספ״ר כדפי׳ הגוף
 «׳כל והנה נפשין. שאינם בצחצחות לשלול והוצרך נפשין

 י׳ בהם מאיריס הם שכמי אחדות אור שהם ניצוצות
 בערך והם הנהגות בעל והוא ו״ק בעל הת״ת מדלגות

 שהוצרך לוחין שהם י״ס והיינו רוחין הס נפש שהיא זו
 אלו י׳ ועל אלו כמו לוחין שאינם בצחצחות שם להזהיר

 שורה ו״ק כולל רוח שהס בענין מו״ק כלול וא׳ א׳ שכל
 י״ס והיא הבי׳ היא הנמצאים וכל כלם כעולם להנהגת

 .נשמתין אינון דלאו ואמר בצחצחות שנשמר נשמתין שהם
 לדעת ובשכלנו בדעתנו נאות דמיון ישרת׳ בזה ו,עתה
 מלמעלה התחתונים כדברים והרחקת ההנהגה סדר

 עצום קשר וזכ׳׳ז זב״ז יקשר כי מאד מאד וקרבתם
 מיתה גורמת שהיא הרעה השיבה זולתי נפרד ובלתי
 נר״ן יסתלק גבוה דין השפעת וברשות ולאדם לעולם
 מקום זה ואין א׳ ענין והכל הקלי׳ וישלטו האדם וימות

 אלו על והנס .בע״ה ית׳ ובמר,ומו ההשגחה בביאור
 ההנהגה ראשי בג׳ מאיריס שהם מאורות יש הנשמות

 פסילתו בשעת לשב״י שפי׳ וכו״ח א״ס ראשים ג׳ שהם
 הנשמה אל הגיעה עד מלמעלה ההנהגה השתלף ודרך

 ראוי ואין י״ז סי׳ פקודי בפ׳ ביארה זו והנפש והרוח
 ויבין יעי״ש בו לעמוד והרוצה בו לשוננו יד לשלוח

 שפי׳ כזה הדרך לפי והנה .ה׳ נפלאות ויראה במר,ומו
 לתחתונים פעולתה שחין לחברתה וא׳ א׳ כל נשמה הם

 הרוח אל הנשמה בערך אלא ממנה התחתונה בערך
 כמשל הוא השגחתו התפשטות בסוד וא״ס בזה וכיוצא

■ודאי לנשמות הנשמה  יבין שהקדמנו המבואר ומן .
 נשמה שיתייחס הענין כל אל שכלו בעין ויקיש כמעיין

: ספק בלי ׳
ם י י נ  ממש כמשמעו ראשונה יתייחסו פנים הנה פ
שצריך ומה ידועים, איברים שהם בפנים .

 שמקומו כאן מבאר איני במדות זה יחס בענין ביאור
 כלל דרך פנים אמנם בס״ד לקמן הוא לו המיוחד
 פרמו^ יחזו ישר פניו, ה׳ ישא אליך, פניו ה׳ יאר באומרו

ס מלת כי ואומר כאן אבאר י״ס לכל כולל יחס והוא ר  פ
 יצא יצוא אך ויהי באומרו ראשונה לה״ר, בו ישתמש

 וכיוצא ,פרעה לפני ויעמדו אביו, ^חר, פני מאת יעקב
 הוציאו ולזה ,ביניהם מפסיק דבר היה שלא ירצה בו,

 ורצה הכפרת ולפני הכפרת פני אס ואמר הלשון בעל
 וירצה הכפרת ובין בינו הפסל, ואין לו סמוך שהוא בזה
 דהיינו נפל אחיו כל פר על וכן ממש ככפרת מציאות אל

 ביתו אל ויבא פרעה ויפן וכתיב אחיו מעמד מציאות
 הביס את ופנו כמו והוא הסתלקות היפוך זה הרי

ה מרים אל אהרן ויפן המציאות הסתלקות דהיינו  מ
יהיה י ■



הומהמאמרות נניס.16
 גחיגת דהייגו ל אליו ויפן• וכן עליה עתו1' נתיגח יהיה

 וכל וחמי אלי פגה כמו פנייה לשון והיא אליו השצמתו
 הכית אח ופנו כמו והפכו דגר שהוא אלא נזט כיוצא
 ,המזנח אח ודשנו כעין הפך מורה שהרגשות אלא

 הספירות הס פנים כי נאמר זאת הצעה אחד ועתה
 למעה הנורא ופנה שהמציא ומציאיות פניות שהם

 יהיה העמיס האלו הפניות והנה ,כנכראיו להשגיח
 מתנכאיס היו שלא נציאים שאר נבואת כעין מפסיק דגר

 להפשיע יכולים היו שלא מפני במציאות מציאות בדנקות
 אמצעי גלי להס היה לא עליון המציאות וגם הומרם

 בה שנא׳ מרע״ה כנבואת ברה נבואה היתה שלא כענין
 ולא במציאות מציאות דהיינו פא״פ משה אל ה׳ ודבר
 שיש• כמו הוא והענין .הנביאים שאר נבואת כך היה

 התחתוניה מן התעוררות יש ג"כ עליונות דקות מדות
 י׳■ והיו בנשמתיה דאית מדרגות י׳ מאיר היה ומרע״ה
 הקב׳׳ה! והיה העליונות מציאות י׳ נגד שבו מציאות
 נבואות מעין sh מבדיל מסך בלי בי׳ מי׳ משפיע

 שאר אמנם ,מצוחצחת באספקלריא אלא [הנביאים]
 הפנים בעצמן התעוררו שלא כך היו לא הנביאים

 העליונים הפנים אליהם האיר לא ולכן התחתונים
 כתיב והא וא״ת בנבואתם פא״פ יצדק לא לכך בשלימות

 עליונים פנים שיש מפני עמכם .ה׳ דבר בפנים פנים
 כפנים היו לא הפנים ואלו מהם למעה ופנים מאירים

 של̂ל בענין עמכם ה׳ דבר ומשם מתלבשים יהתחתוניס
 אצ ה׳ ודבר .כתיב במרע״ה ולכן מרע״ה במדרגת היו

 דהיינו ממכם ה׳ דבר סב״פ כתיב ובישראל פא״פ משה
 ומרע״ם דברי׳ גי״ס מתלבשות פנים הנק׳ דאציל׳ י״ס
 העלות עד מאיר היה אלא כלל בברי׳ משתמש היה לא

 .בו משפיע האציל׳ פא״פ שיהיו כדי למעלה נשמתו
 שהם בערך הספי׳ יקראו פנים כי נא׳ כלל דרך ועתה
 כדי אליהם לפנות השם מאש מציאיות הס למעה פונות
 אלד וע״י האפשר כל מתקרבים עמו הנבראים שיהיו

 יחד שכלם כמו והנה > בתחתונים ומשגיח פונה הוא
 והעעם באלו. אלו פא״פ בעצמם הס כך למעה פנים הם

 התחתונה אל פונה העליונה לזו זו בחי׳ להם יש שהספי׳
 למעיה אשר התחתונה ואל העליונה אל פונה והתחתונה

:בזוהר כדפי׳ פנימו יחזו ישר והיינו הימנה

. 'א ת ו ר מ א  נברא• מאמרות בעשרה כאומרו מ
 כגוי ודבור אמירה ויש / העולם

 בדרושי■ ית׳ לע^מו דרוש והיא ה' ויאמר ה׳ וידבר
 בייחס הכונה עתה אמנם בפ״ה הגשמיות הפעולות

 .להם עצמו בפני דרך וזה מאמרות בשם הספי׳
הלשון רוב אמנם מאמירה נגזר הוא מאמר מלת וכנה

 כאומיי מאמר יק׳ מעע אלא באמירה אלא ישתמש לא
 אסתר מרדכי מאמר ואת המלך מאמר את

 אמירה על נוסף מאמר יהיה והנה קיס אסתר. ומאמר
 המאמל עע שיכלל עד המ' כת האמירה אל יתחבר כי

 באמירי ישתמש הלשין שרוב היות ועם המלך. גזרת כח
 שהיי ירצה מאמרות אלא אמירות חז״ל קראום לא

 מאמריה הספיד׳ שיקראו נאמר בזה ועתה מלך, גזרת
 יד״י שהם ספק ובלי דמלכא הורמנא שהם להיות

 שהם אלא הכת בידס לא וזה העולם מנהיגות
 כיה האמירה עם המשותך המלך שכח המלך מאמר

 מעשיהם גמר מיקר הספי׳ כך מעשהו להחיש העיקר
 עעם ועוד א׳. עעם הרי עמהם, הפועל א״ס מצד הוא

 מפי שיצא שאחר המלך מכח נפרד אינו שהמאמר ב׳
ו אף לכו מזימת הקימו עד עמו המלך סגולת המלך  ̂כ
 השגה כח לעולם אלא כמלאכים נפרדות אינם הספי׳

 להחזיקם אורו עליהם נוגע תמיד בנאצל המאציל
 אמירים נקראג לא ולזה תמיד עמו דבקות והס ולהחיותם
 טל מורה מאמר אמנם עבר אמר על מודה שהאמירה

 שהאצילם אלא אומר שהוא לא תמיד הוה עומד ענין
 מתמיל בכת קיים עומד כח מאמר הוא ועכ״ז ואמרם

 מט״י כי לומר אני וקרוב .כדפי׳ בו דבק כמלך מאש
 הנשים כשאר אינה כי מאמר היבמה קידושי ימסו

 תחם ומשועבדת לו זקוקה זו• אבל להתקדש ברכותה
 לדקדיו הוסיפו ועוד .מקדשה הוא גדול ובכח רשותו

 _לכין מאמרים קראום ולא נקבה לשון מאמרות שקראום
 אל והס ממאצילם מקבלים תמיד מושפעים להיותם זכר

 • השגחתו מקבלות נקנות תמיד עליהם אורו השגחת
 עצמום מהבל יוצא המאמר כי מאמר בענין ירצה ועוד

 הוא פה שהבל מסגי ממנו נפרד דבר ואינו האומר
 בעלו נדקדק כך ויפת בענין רז״ל כדפי׳ הנופח מעצמות

 פחה דבר הספי׳ שאינם להפליא בזה ורצו ;מאמר
 והם המאציל מעצמות הס אלא ת״ו בהם נתון וכחי ממנו
 בהם יקרה ולא כלל ממנו נפרדות שאינם המאציל מצד

 ע'*' אליהם מתפפעיס התחתונים מצד הם אמנם פירוד
 בהון חך וגרמיה איהו מלכא בתי׳ כדפי׳ אמצעים

 גמוים אחדות הם מצדו הנה אני״ג/ ש׳3 בספ״ר זכדסי׳
 יוצא שהמאמר וכמו מעצמותו שהם מאמרות והיינו עמו

 הם ומעצמותו בו הספי׳ כך האומר עצמות מתוכיות
 חסי דבר אין התפשטס אחר וגס מאמרות מתפשטות

 מלז וזהו כלל חסר האומר כאין המאמר כענין ממנו
 דני מסר הא׳ ואין מנר נר כמדליק רז״ל כדפי׳ אציל׳
 במלם■ לט גילו וכשנדקדק מאמרות, ממש והיינו

 ועצמוחי תוכיותו שהם אצילותם י קודם על מאמרות
היוהי שקודם כמאמר כמו בו נוסך דבר ואינם כדפי׳

אין
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 גאמרה, שלא ההיא האמירה מפני כלל מוסיך. האומר אין
 שהוא כו נוסן! דנר היה לא אצילוהם קודם המאציל כך

 דכר משר האומר אין המאמר אחר וגם עצמותו היא
 המאמרים התפשגיוש מצד דכר חסר לא המאציל כך

 מאמרות נקראים הס ולכך לעצמן ת נפרד אין וגם ממנו
 ועליה החכמה מצד מאמרות בכינוי כיונו זה וכל כדפי׳
 י״ס ומציאות בי׳ העולם נברא מאמרות בעשרה יאמר

 ע״ג הכתר דהיינו א׳ מא׳ ויש י״מ הם בחכ׳ הכלולות
 הופר אתה מה אחד שלפני ודאי א׳ מא׳ נקרא שהיא
 לפני אמנם הספי׳ כופר אתה ולמכיה כתר מא׳ ירצה

 שיכנס דבר שם כאין כופר אהה מה המאציל שהוא א'
 להבראות יכול א׳ במא׳ והלא ועז״א ועיקר. כלל נמהפר

 כאציל׳ בכתר הבי׳ אציל׳ ותהיה להבראות יכול היה שהוא
 זכר כולל שהכתר ממש כחכ׳ בכתר הבי׳ שהרי החכמה
 שהם האלה [שהמאמרות] (שהמאורות) אלא חו״ב מקבה

 מ״א אלא י״מ בו יפשנן לא הכתר כי זה ענין גרנט י׳
 מ״א הכל ימינא כולא אלא ושמאל ימין שם שאין

 לדוב ועלול בעילה אפי׳ שם שאינם הכחות השיאת
 שבה החכמה דהיינו הי׳ ע״י והיינו למאציל קורכתם

 כדי מזה זה מתפשכיים בי״מ ויבחנו לי׳ מיזחלקות
 ויתראה יתפשגי הבי׳ דהיינו אליהם שנית שנמדרגה

 וליתן ליפרע כדי וז״ש ,ושמאל ימי! דהיינו והחסד שלין
 העולם את מאבדין במעשיהם הם שיהיו והיינו ^כי

 השובה נעשית אז הדין מצד מסתלקת שהיא בי׳ להיינו
 הבנים על בתשובתה מקיימין בסילוק׳ מאבדין יהיינו

 מפני בחכ׳ א״א וזה שכר וליתן וכו׳ ליהרע יהיינו.
: מ׳״א מכתר נמצאת שהיא ’

 עשרת ובתורה הדברות, י׳ הס דברות• יב
 הם חז״ל ובלשון זכר לשון הדברים

 ביניהם חילוק שיש אלא אמירות הם והדברות לכרות
 רוב הספי׳ אמנם בע״ה. כמש״י לאמירה דיבור בין כמי

 מאצילה בערך שהם שפי׳ ועה״ד נקבה בלשון שמוחם
 זכריה בערכנו והה והשגחתו שפעו מקבלות שהה יקכות

 המושפע שהוא הדברות בבחי׳ ולזה בנו משפיעיה ילאי
 הה שבערכנו להראות זכר בלפון 'התורה כינס שלינו

 עה והדברות נקבות הה עצמן שמצד היותן עם זכרים
 משפיעים זכרים הם לנו נקבה בחי׳ במ׳ למכיה שייתן

 דרך מאירות י״ס כת שהיה בעדך הם נקבה הס יאס
 דברים אמנם מדבור נגזרים הדברות כי וראה .המ׳

 הקכין הדבר ואת כמו ענין לשון אל דבור מל׳ ילא’
 ענין אלא שאינו וגו׳ הגדול הדבר את וכן הם ישפעו

 לא עמי היו אשר והאנשים מזה יותר וימצא דבור ׳א
א״כ ענק. מורה והכל ה׳ חי דבר אין כי וכן דבר יאי

יקומה] [שיעור

 העם וכל כאומרו כך יהיו הנז׳ הדברים יורה עד״ז
 שהם והיינו הנשמע אס רואים ופי׳ הקילוח את רואים

 בזו׳ כדפי׳ דבר הנק׳ המ׳ בסוד ומתגלות היוצאות י׳׳ס
 ה׳ דבר וכן השכינה דהיינו אלי בא דבר להם יהיה כי

 ומתפשט מושפע מה ענין השכינה דהיינו היה אשר
 כי ולומר להפך יכולים עדיין זה ולדרך נבראיו אל ממנו

 וציורם דבר הנק׳ בשכי׳ דברים זכרים נקר׳ היו מצדם
 דברות יאמרו חז״ל ולכך דברות נק׳ בה שם המצויר

 זה על דברים יאמר משה ובתורת התחתונה בחינתם
:לתורה ונאות אליו כנאות העליון המציאות

ד ו  אומר אק כאומרו חילוק לדבור אומר בין יש ד
 דברים כולל שהאומר ספק ואין ,דברים ואין ^

 דברים אין לומר והוצרך אומר אין אומרו והעד רבים
 על יצדק דבר שמלת והטעם ,לדבור אומר שישתוה כי׳ש

 , מדבר בחכמה ,פלוני עם פלוני דבר הדבור, מציאות
 ,אומד בחכמה או ,פ׳ עם פ׳ אמר אומרו יצדק ולא
 לא אומר אמנם ,דבור יק׳ ומציאותו הדבור תחלת א״כ

 יגזור והרכבתם הרבה דברים קיבוץ על אלא יצדק
 יכלול המאמר כי בספי׳ נאמר זה דרך כפי א״כ .מאמר
 יגדל מהספי׳ א׳ כל כי והטעם הרבה דברים יותר

 בחי׳ כמה בכתר יש ולזה על'העלול העילה מעלת
 והתגלגל הכתר של הבחי׳ לכל א׳ וחלק א׳ בחי׳ והחכמה
 נמצאו מהכתר א׳ בחי׳ אל יחד בחינותיה כל החכמה

 לכל שלם א׳ גלגול החכמה מתגלגלת שבכתר הבחי׳ כל
 ,הכתר בחי׳ כמספר גלגולם מספר ויהיו ובחי׳ בחי׳
 בחינותיה כל בי׳ יתגלגל כי החכמה ערך אל הבי׳ וכן

 ובגלגול רבות בחי׳ בחכמה ויש שבחכמה א׳ בחי׳ בערך
 שיש גלגולים.מפני כאה הבי׳ תתגלגל שלם גלגול החכמה

 ירדו ועד׳׳ז .מהחכ׳ א׳ בחי׳ כל עם שלם גלגול לס
 והבי׳ לילה ומלכו׳ יום הת״ת יכונה ולזה ,העניינים

 זמן בחלק אבאר כאשר יובל והבי׳ שמטה זהמ׳ שבת
 כמה נקיש ועתה בו. שאנו לענק יספיק וזה בע״ה
 קא׳ המאמר א״כ מהחכ׳ א׳ בחי׳ נגד במ׳ יהיו בחי׳

 שוים אינם דברות וי׳ דבורים אלן} כמה יכלול
 גדולה מעלה איזו יקשה ועתה ,כלל מאמרות לעשרה

 מסתכל היה בה שהרי אומר.חורה הוי תורה או עולם
 נתנה משובחת שהיא הורה למס א׳׳כ העולם את ובורא

 מאמרות, במשרה ניתן משובח שאינו ועולם דברים בי׳
 תורה העולם _וכל עולם אינה כולה התורה כל כי וי״ל

 העולם כל פסק,נמצא עושק פ׳ דעירובין בגמרא וכדפי׳
 היא התורה א׳׳כ בתורה ומאתים אלפים ׳משלשת א׳ ^ו

 אינה והתודה ממנה קטן חלק והוא העולם קוללש
בי״מ הורה ניתנה■ ואלו שא״א ח״ו כולה בעולם נגשמס

היה
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 אצ האירה עליונות שני״מ התורה טכל מורה היה

 אלא לעולמו הקג״ה המשיך שלא אינו וזה ההנזתונים
 לשאוב והיודע דברים, בי׳ והגשימה מההורה קנון מלק
 רזי כמס שואב והוא אלו פרקיה ראשי דרך יורד הוא

 והיינו כיעמים נמה מצות כמה חורה סתרי כמה תורה
 וכדסי׳ נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב רז״ל כדפי׳
 אמד כד [אלא] ממנה לנו ואין גדול ים שהתורה בתי׳'
 שהם ביס המתגדליס הים דגי העליק בעולם ות״ח

 ויצחק ג״ע לתוך אברהם שעלה ומעת סודותיה שואבים
 בתורה העוסקים הדורות וכל דעה ודור ומרע״ה ויעקב

 אלפים אלפי אלך ופד מכאן ואפי׳ סודותיה ושואבים
 א״כ כלס להשקות כדי בה ויש ומוסיפים שואבים הס

 הקב״ה הגשים שלא מפני במאמרות ניהנה לא התורה
 וי״מ נתי׳ ל״ב כלו העולם כל אמנם העליונות. בחינותיה

 מס כפי העולם שיעור ונמדד נתגשמו כלס לו אשר
 ומאמרים נעלמות נתיבותיה התורה ולזה לפניו חפן שעלה

 שהוא [המקשר] החוע פרקים ראשי אלא לנו ואין נסתרים,
 אחר מדרגה למעלה נעלה בס ודרך למעה דברים
 הס מצוחצחת במראה י״ס הכל סוד ולעולם מדרגה

: דברות הס מצוחצחת שאינה ובמראה מאמרות

נ ה ' ר ל  ה׳ מאת המורה מנין הוא מהמתמיהין .ת
 היא מה ענינה וכל לישראל השמים מן

 גוך שאינו ופשיפותו אחדותו להאמין חייבין שאנו אחר
 הנאה מה הגוך ממקרי מקרה ישיגהו ולא בגוך כח ^א

 ואם לו ניתן מה צדקנו אם הגשמיות המצות בעבודת
 שהיהה לומר נרצה ואס .לו נעשה מה פשעינו רבו

 כל העולם יחדד הלזה וכיוצא העולם לקיום הנהנה
 תורתנו כל שתהיה נאות היה ויותר הזאת המרדה

 ושלילת באחדות להאמין הסודות במסירת 'הקדושה
 הזה בענק הנוגעים האלהיים הדרושים ושאר התארים

 וחכמיהם התורה קבלו שלא האומות שהרי היותר ולא
 האומה ומקיימת המשמרת הנהגה אומותם הנהיגו
 אפו וחרון קצפו שאין שיאמר ולאומר נמרץ. וקיום בשררה

 נצחת חשובה עליו נשיב בלבד ע״ז על אלא כקב״ה של
 ובעדים כרת חייב במזיד ע״ז העובד עונש שהרי

 בסייך מיתתם לרבים אבל ליחיד זהו נסקל והתראה
 על הבא ועוד במועעים ולא ברבים גדול הקצך והיי

 מקציך זה ישתוה ולמה בסקילה דינו ג״כ המאורשה נערה
 לפניו יעלה לא הזאת סברה הנראה שלפי זה עם ה׳ את
 המצות במעשה נכנס זה ומתוך מעשהו יורד ולא

 יכילם לא שהשכל חלקים לכמה מתחלקים ונמצאים
 בסקילה מיתתו בהמה על והבא בהרג מיתתו נפש ההורג
בהריסת רק הברה שום בהריסת אבא ולא בזה. וכיוצא

' קומה תורה . דברות
 שיודין האמת אל להכרסו עעותו והחלת המתמיה דעת
 היסי פרצות לבנות ולא דעות להרוס כדאי שאיני אני

'2א זולתם דעות מגדלי אל מקלעים בהיותם גבוריס
ל״ מעם ולתת הגשמות להרחיק זו בהקדמה כונתי כל

 בהריסוח- מעעיים דברי היו ולזה עליו המורה ענק
 ואין בתורה מאמין לכל הנכונה הסברה בכנין ואתחיל

 סרומייז מדוח שהס במדותי בני והזהרו ממנה לזוז לו
”זי שעליו הסודות בטל ט׳׳ס הרשנ׳׳י של מתרומושיו

 בכמי להעלותם רשות לו וניתן התורה סודות אור
 הין שלא שידענו אמר .התי׳ ש׳ בפתיחת כמבואר
”י לפניו ונדבה ורצון חפן אלא מקרה כעולם בריאת

הג® לזולתו לסימיב [כדי] הפעם שהיה בכ״מ הפעס ופי׳
 י1עיי והוא הבריאה מציאות כל נשתכלל אדס בבריאת
אמה̂י האלו העניניס ולהכין ולמפה. [מהכסא] הבריאה

אי® שם שנמצא היס מאיי א׳ [שבאי] אמרו .מפל לך
 י”ור בפלא בחכמות חכם שהיה עד מאד גדול חכם

 זולהי ואין לבדו הוא שם והיה המצאיות להמציא עצום
 אמי כך כשראה בחכמתו, ביוס יום מדי משתעשע והיה
 נ:עלהי ויכירו ידעו מצואיס להמציא הוא החכמה עיקר
ז® חפן שעלה ובהיות ,בה ישתעשעו זאת וחכמתו זאת

מז® למעלה וזה מזה למעלה זה בניינים לו בנס לפניו
הנפלא® בחכמה ׳משוער מקום הבנק בראש [והושיב]

 יתנויי מקום והוא בו לעלות אחד שום יוכל שלא שנו
 י ההוא כבנין גנותו קודם כמאז בחכמתו להשתעשע הוא

 צי על בנויות ועליות חדרים כמה המציא ממנו ולמעה
כל® רואה מלמעלה והוא וחכמות משכילות כלם החכמה
ההי^ באומן לכביש צופה מהם וא׳ א׳ זכל בהם ומהבזנן

 והיא גהמצאם חכמתו שמפליג אלא ממנו משיגות ואינם
ומהזיי! בהם ומתהלך יורד לו המיוחד המקום מאותו

 יורי בם ודרך להתקיים כלי כח בהם ונותן אומנומס
 מינין צפרים מיני כמה ברא ושם ורחבה גדולה חצר אל

א' כל משפחות משפחות חדרים חדרים שונים ממינים
 דיו קולם ושומט מהלך והוא וזמר שיר מעלה וא׳

 ומחשבותיהם מעשיהם שכלם ההם והעליות החדרים
ס® אתרה חצר אל עוד יורד ומשם הבדולח כמעשה

 גן ולהשקות מים לשאוב המים גלגלי מיגי כמה סדד
 צורך ולפי נאות בסדר יתהלכו בם למפה שנעע עדניו

 לזין ומשקה מאכל מיני כמה ההוא בגן לו ויש הגן
נ® וזמר שיר צפצופי מצסצפות ועופות צפריס ולפרנס

נאכני' הבנויות ועליותיו חדריו אל ברדתו משתעשע הוא
מלונו® דרך ויכנסו יהד הקולות אותם יעלו אקדח

צנורו® כמה דרך העולה א׳ שקול עד בעליות הפתוחות
 נמרצויז- קולות ישמיעו והעליות בחדרים שפתח וחלונות
 לי אין התבודדותו מקום למעלה בעלותו ההוא והאימן

. מכל ■ ■ . -

L,
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 הקול שאין מפני כלל דבר הזה באומנוח הנעשה זה מכל

 וכעליוח,אמנס בחדרים אלא [נשמע] מזמר העולה , סו.
חכמתו אור ויהיל ההם החדרים אל ירד ההוא האומן נל
זמן שם ויהיה ההם הקולות יעלו ומיד ההם כחדרים נל
 את ימשיכו ההם והקולות נפלא זמר [וישמע] מה , ,ן

פרנסתם אור להם להמשך למגיה החדרים אל האומן ןין
אליהם למגיה בהתפשגיו ■ ממנו אלא מתפרנסים שאינם יש
הצפרים שם אשר החצר אל אור יאירו החדרים ומיד <מ
הגן להשקות הגלגלים מהלכי מחזיקים והם אותם ייחיו וה
אלו (ואם למגיה. שהם עפות לצפרים מזדמן מזון ומיד ס
rהגלגלים מיד שיר מעלים ואינם אוכלים הצפרים ׳
ועיקר כלל הגן משקין ואינם גלגולם כח מחלישים ה
ואין שיר מפלים בחצר אשר שאין.הצפרים מפני חלישתן ןר
יורד האומן ואין נאה קול מעלות והעליות החדרים ̂ל
הזמר הזמן אוהו מעלות העליות שאין כיון אליהם ם
כמאז בחכמתו בהשתעשעו מתבודד והאומן ,הנאות) ןו
משוררות הס שאמרנו שבגן התחתונים האלו והצפרים ץ
הידועות הצפרים אל האלו הגלגלים דרך ועולות מה זמן ר
השיר מפגי בשמחה אותם מקבלים ומשם הגדולה כחצר ןו
הם ושם והעליוס החדרים אל אותם ומעלים שהקדימו 5
יורד והאומן העליות בתוך בשמחה יצהיל וקולם מ/מרות 5
האלו הצפרים ויקיים חכמתו אור ויאיר העליות אל 5

 ממה יותר למעלה מהם נהנות והעליות העליות כחיך
 לרדת לאומן וגורס שם מצהיל שקולם מפני למעה שנהנו

 הידועים והנקבים החלונות דרך וזמרם שירם לשמוע
 גדולה אומנות צריך הזה השיר אמנם ,ההוא לשיר

 סדר שעפה האומן ע״י אלא אותה לידע דרך להם אין
 המציאות בתחלת ולזה ,עמו הקשורה חכמתו וה״ה הפיר

אל והעליות מהחדרים האומן יורד בגן הצפרים" של
הגלגלים ומן המשקים הגלגלים אל החצר ומן החצר

 השיר מהות ההם לצפרים ללמד למפה למעה המשקים
 גורס שהוא ההוא השיר מזיק ומה אותו יעשו יהיאך

 אור לרדת דרך ואין והעליות החדרים נקבי ששימת
,למעה הנאמר מהשיר נהנה ואינו העליות אל .החכמה

 לדעת יוכלו לא רב צפצוף ויצפצפו הצפרים יעמדו יאלו
ההוא השיר שצריך התנאים ריבוי מפני השיר לרך

גידול לצורך מאד רב אבק בגן שיש מפני זה יכזולת
 לו הנאות מסדר יתקלקל כהוא האבק ואם הגן צמחי
 שלא אפי׳ הנקבים ויסתום והחלונות צנורות דרך יעלה

 שיזהרו ההם־ הצפרים וילמד האומן ירד לכך כמתכוין,
 בכנפיהם מפריחים או ברגליהם מהנדסין יהיו שלא

 השמימה רגליהם אבק ויעלה למחיצתו מיז האבק ייעלו
 ויסתלק השיר עליית נקבי ויסתום העליון אור ויכהה
ויהיה לשירם ישגיח ולא התבודדותו מקום אל האומן

ה לכל כממע מהקלקול טנ  כך .והנעשה הנבנה והבנין ה
 ממנו קשה ממנו אבק עמוקות בשוחות המלך הזמין
 הצפור [את] יקחו יעלה אשר האבק כפי א׳ וכל [דק] (רך)

 כשוחה אל ויכנס שהוזהר ההזהרה שמר ולא כך שגרם
 שהעלם אכק עליו ויוסיפו העלה שהוא האבק שם אשר

 שישחה עד ההוא ובאבק שהעלה באבק שם ויעבע
 ויש משם ויעלה לשחות השוחה יפרש כאשר בכנפיו
 ויש / יעלה לא ושוב בכנפיו שחפר עמוקה לשוחה שיפול

 כדי שם וקבל שהעלה האבק עונש קבלתו אחר שיעלה
 ויקובל העליות מקום עד יעלה ואז ההוא האבק תיקון

 ע״כ .כדפי׳ והשבח השיר דרכי למד אם בשמחה שם
 קצרים פרקים הזה במשל נפרש ועתה הזה המשל הגיע

: בס״ד בביאור מאד מאד
א8כ  העולם בריאת היה שלא שידענו אמר אומר ״

 ועליו לפנים מה פתח פתיחת יש כאן מקרה
 לעולם בא שלא לי ראוי דברים בד׳ ־ המסתכל אחז״ל

 עתיד ואני לאחור מה לפנים מה למעה מס למעלה מה
 האמנם .וכו׳ למעלה מה בהקדמת בע״ה לקמן לפרשן

 וא״ל למעלה לעלות ראוי שאין מעלה יש קצרה דרך
 על או הכסאות על או המלאכים על או הגלגלים שעל

 ועיקר דרשות כמה בהו דריש ר״ש דהא קאמר הספי׳
 דלא״ה קאמר הבנה לקצרי דמתני׳ וא״ל הוו, הורה סתרי

 על דבר כאן ודאי אלא לפרושי, הו״ל דאכ״ע,דא״ה
 אחת מעלה אלא המעלה מאותו למעלה שאין המעלה

 מהכתר ומעלה הנמצאים מכל מעלה הוא הכתר והיינו
 ולמעה ממנו אלא בכתר להבין לנו ואין הא״ס הוא

 מ״ה למקור לנו אין הא״ס עם ככתר מבחי׳ אמנם
 \יפול מושג שאינו במה יחקור דא״כ מושג מהות דהיינו
 שלא מד בא״ס השואלים א״כ וכמה כמה העעיות בשחת

 שאלת הוא גו וכיוצא קודם בראו לא ולמה הכתר ברא
 מועאיס לכתר קדימה והנותנים הגונה, ואינה למעלה מה

 שאומר מאמר שראו מפני זה בעעות ונפלו ,גדול חעא
 שלא עד שאמר המאמר דקדקו ולא לבד ושמו הוא היה

 אלא שם אין החכמה בכח בי׳ דהיינו העולם נברא
 אלא ח״ו קדימה שיהיה לא אגל עמו שמודבק כתר
 בערך אצילותו שעת מפני הכתר באצי׳ לדבר ראוי שאין

 לא למה לבדוק והמתרים לפנירהיה חפן עת הכתר
 אלא לעולם בא שלא לו ראוי למעלה מה גו וכיוצא קדם

 וממנו עצמו בכתר שהם א״א משי׳ שיחקור לו די
 אמ״ד ולפני לאחור שוב לכך רן אם נא׳ ועד״ז ולמעה
 ואין מהות שהספירה,הוא סופר אתה מס כתר שהוא

 חפן שאין ליחס יאויו אין שם וחפן מושג מהות שם
ק׳ שהוא בכתר אלא  ורצם חפן שהוא נא׳ והיאך רצון ה

ח״ז במקרה והוא ורצון בחפץ שלא ולומר הכתר להאציל
שאינו
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 כלא זו כלילה כידענו אסר אמרתי לזה ,במקרה כאיגו

 י העולה על כונתי כיה ולא במקרה העולם בריאת היה
 על אלא הבי׳ לא וא;ז הרומני עולם לא ואף הגשמי
 ראוי בעונש נכנס ולא לדבר כח לנו שיש המקום מציאות

 לזה ,כדפי׳ למעלה הה בגדר שאינו לעולם בא שלא לו
 בחיוב לדבר שא״א ההוא העליון כמקום בערך אמרתי

 הכור ומה היה איך דרך מקרה היה לא שלילה אלא
 וסמדמי לאחור מיד ורצתי למעלה מה והוא השגה שאין

:ופו׳ ורצון חפץ אלא
ב ״  יראה לפניו במלה הנה ,לפניו ונדבה ורצון חפץ פ

 לפניו ואמרתי למגיה שירדתי דעתי כמעיין
 שהכנסתו אלא פנים לו שיהיו ולא לפניו הנאצל .באותו

 שואב ממי יודע ואינו אורו שואב והוא בו הראשונה
 .בס להאריך ראויה אינה זאת גם ואף גדול שהעלמו
 רצון בעל כהוא לא בכתר ורצון חפץ לו יתייחס האמנם

 נא׳ המדות החלת מקום בהיותו אלא למעלה עצמו מצד
 הכתר ובין בינו לא הזה והרצון והחפץ וחפץ רנה בו

 ואמרתי והחפץ, הרצון נמשך ולמגיה מהכתר אלא ח״ו
 הא׳ ,בכתר ענינים ב׳ על להורות וחפץ רצון מלות שתי
 התעוררות החלת הוא הרצון ,חפץ נק׳ והב׳ רצון נק׳

ם נאמר כי ולמגיה ממנו ד  כך דבר לעשות פלוני רוצה ^
 הנמצאות ציורי והיינו ההוא ברצון יתעורר מעצמו שהוא
 והיינו לפניו וישרו בהם שם,חפץ שנצכייירו ואחר בכתר
 באדרא כדפי׳ ומחריבן עולמות בונה שהיה אחר דוקא
 החלה א״כ ■ בכתר בבחינתם והיינו המלכים אלה בשוד
 רוצה היה הא׳ הרצון כיצד והא רצון ואח״כ חפץ היה

 וחפץ הרצון וכשנצייר שם עעמו כדפי׳ ומבעל וממציא
 למעה להאצילם ב׳ רצון רצה מיד לי הניין דין ואמר בו

 בכתר מתראים והם רצון בכתר למעה ממנו שהם בענין
 נעו־ שנתקשרו בכתר למעלה כלוקם והיינו בהם וחפץ
 לכך ,למעה ונתפשעו שנית רצה ואחיכ בתחלתן כופן

 המאמר שלשון ומפני ורצון מפץ ואמרתי בלשוני דקדקתי
 ויחשבו לי הניין דק באומרו המשובשים מעעה במ״ר

 ונדבה אמרתי לזה מברואיו נהנה שהקב״ה כדעת קלי
 שקדמוני״ אותם בזה שהאריכו כמו נדיבות אלא שיהנה לא

 יחשוב יודע שום יהיה שלא כדפי׳ לפניו נדבה ואמרתי
 מעות שיעעה ח״ו בעצמו בו נדבה או חפץ או רצון שיש

 הענין כל הוא ולמעה וממנו בכתר לפניו אלא גדולה
 מחיה שהוא להראות לפניו נדבה עוד וחמדתי ״ הזה '

 הוא ממנו המתפשע. והאור השפע ואותו בנדבה ברואיו
 כבו לפניו נדבה אמרתי לכך לתחתונים שנדב נדבתו
 שפעו ומתנדב אליהם יורד אלא נדבה שם. אין בעצמו
 אין יורד באומרי לפוני משלח שאני היות ועם .ואורו
בלשונות נשתמש [לא] אס ענין נשום לדבר ןכול פינו

 העניניג ושאר ועליה ירידה אבאר בע״ה ולקמן ,הגשמיים
 כדי האלו הפרקים שקצרתי אמי וראה בזה, כיוצא

:בשכלך שיקבעו
ג ״  יחשוב אל .לזולתו להיעיב כדי העעם שהיה פ

 אנילוחם אחר הם שגם המדות אלו שאין השומע
 להיעינת שבלא אותם בכלל והם ואורו עובו מקבלות הם

 העונים הס שבעצם מפני הם הם שהיותר לומר ואחפוץ
 אמנם יכלתם״ כיעור כפי עובה מקבלים כס והשאר
 ולא לפניו העומדים שהם הנאצלים הם השלימה העובה

 ויודעים לקורבתם הם שאדרבה לעלות ישתקקו כלא
 יותי משתוקקים הם עליהם הנשפע שפניו אור מתק

 יא האפשר״ כל קרובים והם אציל׳ הם והרי וא״ת ויותר״
 להם שיש י״ז סי׳ פקודי פ׳ בזוהר נת׳ גדול מנין בזה

 היחוד בזמן ידוע עת אליה יגיעו להשיג מעלה סילוק
 באפשרות הוא זה שדוחק להם אשר הדוגזק נת׳ ושם
 ארוכים והענינים משתוקקים הם ואליו להתקרב להם

 צריך לזולתו להיגייב אומרו וענין במקומם״ מבוארים
 אוחי והשגתם אליו קורבתם היא זו עובה כי שנדע
 לומי רשב׳־י שדרך ב׳ עעס אמרתי לא שבזה בענק

 מעלתי היה כלא והיינו ליה דישתמודעון כדי דהיינו
 התחתונים אלו ברא בלעדיו שאין מפני לזולתו ניכר
 כלול הוא ועע״ז ״ רוממותו שיכירו כדי ולמעה ממנו

 מהאלהות מה כהשגת בעולם עובה שום שאין בלכיעיב
 ואין ושוב ברצוא הוא בו הכתר ובהשגת בהדרגה וזהו
 שישיג מה כפי כחכמה הנאת אמנם ״ כוס מדברים אנו

 קורבת אלא מקום קורבת שאין הקורבה והיינו בכתר
 החכמה אל מהכתר פמתפשע עליון אור והשגת מעלה

 בידיעת רשב״י האריך ופס בע״ה אאריך פקודי בפ׳ ופס
 שם כדפי׳ בה אורו והארת לכתר החכמה בין שיש רוסק

 ופלימותה עובתה זהו בחכמה כבי׳ השגת וכן בארוכה
 בכי׳ מדות ז׳ השגת ועד״ז בבי׳ כחכ׳ יחוד והיינו
 ומשם הבי׳ אל וכניסחס במ׳ ו״ק ה״ת יחוד והיינו

 מאוי להאיר הכבוד כסא ועובת החכמה באור מאיריס
 המחפשעת השכינה מאור להאיר ההיכלות ועובת הכפי׳
 כל עובת וכן יחד בכלל,יתם בהם שיתפשע בכסא

 ולהאיר היחוד אל שנזכה עובתנו זהו אנחנו וגס העולמות
בכי' למעלה עד כאור אור להכלל כתורה באור
 הוא ולמעלה מכאן כי ע״כ אלא לידבק שאין וחכ'

 כלל עובות אינם עובוה פאר וכל כדפי׳ ושוב ברנוא
 העיקרית העובה היא ההוא ודבקות ידועה״ השגה אלא
 וכל הזאה לעובה הכנה אלא אינם עובות שאר וכל

 שיזכו להיעיבס הוא ולמעה ממעלה ברואיו שירא הכליה
 החכמה באור המתלבש הכתר באור המתלבש אורו להאיר
זה המבעל וכל כונתו משלים זה כגורם וכלי עליהם

מורד
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יי”  כאשר כלל כו מגיש מהפגם דנר שיהיה ולא »< '
 כי הנה המעיין אשיר אלא עוד ואבאר במשל רמזחי

 ממנו העוב מבעל והוא להיגייב כיה שכונסו חחי
 יהיה אס אף לעונש וראוי יקרא .באדוניו מורד ימזולתו

 אפילו עענה אינה בעובחו רוצה שאינו לעצמו כיענה
 רעה גורס שהוא כ״ש .צבריאהו מורד שהוא לכלמו.

, :כס״ד עוד נבאר כאשר לאחרים ■ ־

T S כי הכינין .הבריאה מציאות נשתכלל באדם הנה 
 אבל בפ״ע נברא לשום כלל דומה האדס אין '
 אדם נעשה אומרו כעם והיינו יסד לכלס דומה ה'א

 באחרונה נברא ולזה חלקו בו נתן וא׳ א׳ שכל הגי”
 יסודותיו ד׳ הנה , הברואים מכל חלק שיכלול כי'

 שבו מ׳ הוא חיותו ולמפה הלבנה מגלגל הס הגשמיס
 והם בגלגולם כאלו היסודות המנהיגים מהגלגלים היא

 היסודות שבו הבהמית ב^ש המנהיגים מהם שהחיים
 נר״ן נכיל מהמלאכים ,כבו נפשיות כחות והם האלי

 שרמזנו כמו מכסא נשמה מחיה רוח מאופן נפש יהיינו
̂יל  יקדם ולכך ,יצה״ר למכה מהחיצוניס ואפי׳ פ׳ סי׳ ^

 והחומר הבהמייס החיים על ופורה השכלית כנפש חל
 ולכך מהגלגלים, למעלה מהאופנים למפה החיצונים ®כך
 שלו במחוז וא׳ א׳ כל הגלגלים על שולכיים העכו״ם ״ןי

 מבי׳ נשמה מו״ק רוח ממ׳ נפש לו ים מהנמצלי׳ יאח״כ
 ולמעלה מכאן ולזה עליה עוד לו ואין מחכ׳ לנשמה לשמה
 שבו תאמר ולא ,הבריאה נשתכלל בו ולזה ושוב ^יליא

 היתה הברי׳ שכל ככונה אלא כדפי׳ כבריאה לשסכלל
 השדה שיח וכל ואמר רשב״י פי׳ ^זה בו ונשלמה חשרה
 למעלה יחוד שאין והרי אין ואדם וגו׳ בארץ יהיה שרס
 היה והרי וא״ת ,שם בזוהר כדפי׳ אין שאדם מפני חלל

 לא נמצא יחוד היה לא שאלמלא העולם בבריאת יחיד
 ונשלם גדול בחסרון נמצא עכ״ז, כלל מציאות נמצא היה

) סי׳ שם כדפי׳ ונח התיבה יחוד והיינו אדם . )
ח, ח׳”  מציאות נשתכלל אומרנו שפי׳ נמצא ועתה נ

 ואשתכללו ותרגום וגו׳ השמים ויכלו מל׳ הוא ^נייאה
יייו  ,ונשתכללה שלמה היתה לא הברי׳ מציאות שכל ̂י
 בע״ה. הבאים בפרמיס נבאר עוד שביא׳ זה יהזילת

 יחד קשוריה היו לא הנבראים כי אומר קצרה דרך הנה
 בכל אשר ומדרגות אבי״ע לעצמה ובחי׳ בחי׳ שכל ״חיי

 הוא והרי בו כלס ונכללו כאדם נתפשע מהם יא׳ ״
 וקושרס כלם בין העובר חלי שהוא מפני ימד קישרם
 יצירה וקצתה בד׳ וקצתה אציל׳ פקצתה אחת בריה ן־היא

 וקושרם אלו כל בץ העובר א׳ כעמוד והוא עשיה קצתה
 וצדיק שמו וצדיק א׳ עמוד על עומד העולם. אמרו י׳הך

ומייחדם כלם קישרם עצמו שהמשלים. ודאי שלם ני.”̂'

 ודאי כללות לשון היא שכלול וענין ,בע״ה נבאר כאשר
 כיה הוא מזה זה כלולים שהם ממה העולמות כללות
 ונותנים זב״ז וליכלל זב״ז להכנס רצופה שהותרה סיבה

■ :דין מן דין ומקבלים לזה זה רשות

ה ״  ,ולמכיה מהכסא הבריאה עיקר והוא עוד אמרנו פ
 אלא מדוקדק ואינו בשילונז אמרתי הזה הענין

 בהם יש האדם שאר אמנם השלימות תכלית כשלם באדם
 כל בו יש שהאדם שפי׳ במה והוא מדרגות מדרגות

 הבהמית נפש בו שיהיה האדם והנה .המציאות חלקי
 משועבדים כהיסודות כבהמה נחשב גרוע הוא בלבד
 כל ופרנסת למזונות משועבדים שהם כדרך לזונו אליו

 הוא הנה שכלית לנפש יזכה ואם הבהמה. ושאר החיה
 כאומרו מהבהמה משוב והוא מהיסודות למעלה עלה

 השכלי לרוח אכה ואם ,וכו׳ אין מהבהמה האדם ומותר
 והאופנים מאופנים למעלה עלה הוא הנה מהיצירה שהוא

 שהוא אחר משפיעם כהוא מפני אליו משועבדים הס
 לנשמה יזכה ואס ,אופן על שהיא חיה מלאך במדרגת
 מהמלאך חשוב הוא כסא במדרגת הוא הרי (לנשמה)

 האלה ■ העומדים בין מהלכים לך ונתתי נאמר ועליו
 דאצי׳ לנשמה יזכה ואס לו, ממעל עומדים שרפים והיינו

 מהכסא יותר זו בבחי׳ וחשוב לכסא אפי׳ משפיע הוא
 מכסא הבריאה עיקר שהוא אמרתי הזה השלם ועל

 ומייחד באצי׳ דבק■ והוא משפיעס שהוא מפני ולמפה
 תחלה שהוא הבריאה עיקר ואמרנו למפה, ומאיר למעלה

 בשעת שהיו ולמפה וממנה הכסא בבריאת למחשבה
 במחשבה ונצפיירו כלס הברואים במחשבה עלה שם כאצי׳

 בנפשות נמלך מי עם וז״ש הכסא נברא ידו ועל העליונה
 הנמצאים והמציא במחשבה קדמו שהם .נמלך צדיקים של

 והיינו ולהתאחז להסתלק האלו לנשמות הצריכים עה״ד
 לשכינתו כינוי הוא כסא כי אבאר 'כאשר כסא סוד

 באצי׳ מלו א״כ התחתונים צורך והוא בתחתונים
 .וברא אצי׳ ואוחזים האצי׳ מחשבת שהם הצדיקים מחשבת

 בהתלבש למפה אליהם אצי׳ לרדת סיבה שהוא הכסא
 והרי בכסא מתלבש אלא נמצא אצי׳ שאין בכסא אצי׳
 כיון ממנו חשובים הכשרים שב״א עליו יעיד שמו כסא

 באמצעותה להמצא כדי הבורא בראה להם פפלה שהוא
 שהצדיקים נא׳ ומגיע״ז וא״ת למפה, בנמצאים דבק

,חושבים ג״כ אצי׳ שאינם  לנשמה זכו שלא שאותם אינו ,
 מופל חוב ■ ועדיין הבריאה כונח השלימו לא דאצי׳

 במציאות אלא באצי.׳ שם במחשבה הס היאך ועוד עליהם,
 דור דור שם מסודרים שכלם היות ועם שבהה אצי׳

 באצי׳ במחש׳ העולה מכ״ז ודורשיו דור דור ופרנסיו
אותם כי דאצי׳ ברם שהם אלו אינם הכסא המצא קודם

שהם



קומהפ״ו פ״ה תורהשייעור22
 במכחול ולכך ה׳ אש ידעתי לא ואמר כפר פרעה אמנם מצויירים הם הכסא ואגב בכסא מצויירים הם כסא סהס

 מציאותו הכריח הרי ה׳ אני כי תדע בזאת אומר הס .וס״ס בו הכלולים כל עם ככסא יצייר ר״ל למעלה
ומציאוייי אחדותו הרי אלהינו כה׳ אין כי תדע למען בצפרדע להצכיייר צריכים אינס דאצי׳ אותם אמגס ,מכסא למטה

 והנה ,׳באצי שם מצויירים ממש הם אלא כסא ע״י שס
 באצי׳ שס שעלו הנשמות אלו ולתקן לזכות הקב״ה רצה

 עד מזו למטה זו המדרגות בירידת בתיקונם וראה
 נשמה משס להם לעשות כסא צרכם כל וברא הזה החומר
 רוח משם להם שתהיה כדי מלאך לאצי׳ כסא שתהיה

 ועד״ז .לאצילותה כסא שהיא לנשמתם כסא שתהיה כדי
 אחר מדרגה המדרגות רדת עד צרכם כדי הכל ברא

 וזה צרכם כדי שהוא בצדיקים המלכתו והיינו מדרגה
היה שפי׳ בתורה המלכה והיינו התורה שישמרו כדי

 ׳ ומציאומו אחדותו הרי כה׳ אין כי ,שניהם והשגחתו
 ובמכיז ,ומסירה כמכה מביא שהוא השגחתו אלהינו
ת בקרב ה׳ אני כי תדע למען כתיב הערוב א  היי ה

איז׳ בקרב דהיינו בתחתונים והשגחתו מציאותו  ה
 ההפכי'^ הפעולות שינוי בכחו שיש הורס הדבר ובמכת

 ולהורי® ,וגו׳ מצרים מקנה בין ה׳ והפלה כאומרו
 במה® אמר מהשגחתו דבר יציל ולא הפרטית השגחתו

 יצליחי הפכים ב׳ הנה הארץ, בכל כמוני אין הברד
הכלי בתוך מתלקחת ואש ברד והיינו לעשות וישלימו

 שי הפכים שרים ב׳ שהם היות עם כמוני אין והיינו ונשמתן התורה נמצאת העולם את ובורא בתורה צופה
 הגיבעיי® הענינים יהיו לא כמוני אין הברד ושר האש פי׳ מזה ויותר העולם, לבריאת א׳ .ענין צדיקים של

ק בכל כמושגחיס המסודרים נשמתא לגבי היא טפלה אורייתא אפי׳ ואמר רשב״י א  אגי יסודות ד׳ כל ה
 ולקייי שראו ישראל. למדו אלו ומכלל ,מציאותם מפנה היא שהתורה שנדע אמר תמוהים ודבריו ,נש דבר

 הגלוי בנך ובן בנך באזני הספר ולמען כאומרו מוסר העיקרית הנשמה ביחוד רצה אמנם .הקב״ה של שמותיו
̂  הבחירה גם ,במצרים התעללתי אשר את והקגין היות עם ו״ק ותורה מחו״ב שהיא דאצי׳ נש׳ נשמה ה׳׳ס

 מוסל ה׳ אני כי וידעתם כרצוני ומבטלה מכריח תורה מעלה של מכמה נובלות כדפי׳ החכמה בסוד שהיא
 ואמי הודה פרעה ואח״כ המציאות, בכל באחדותי והיא מחו״ב היא והנש׳ ו״ק והם קאמר נובלות ס״ס

ת/ גס וברכתם :ודאי בתורה מתלבשת בני גדול חכם היה שפרעה ואחר או
 א״י שמוכח כמו בחכמים משתמש שהיה מכמה מיני מלות כלל דרך ,נמצא הים מאיי א׳ שבאי אמרתי |״ך5

 אמ גם סיבות לג׳ ראיה אינס החכמה שהכרחיות נראה להורות הוא נמצא ומ״ש ,הבורא אל משל הוא אלו
 ראשו^ ,לחלוק הדין לבעל יש ס״ס טזבות טענות יהיו ומ״ש ,ספק בלי כופר הוא והמכחישו מציאותו חיוב על

 מודנ חכם אלא מכרחת אינה הדקה החכמה עניני כי השכל מצד עניינו לחייב רצוננו שאין לך לומר הוא אמרו
 ולא טענות כמה נמרוד נגד טען אברם והרי האמת על אמרתי אלא מבוכות כמה זה בדרך שיפול מפני וטענותיו

 לא הקב״ה וכשבא האש בכבשן מלהפילו נמנע זה מפני התורה והכרח אמרו ומקבליה תורתנו דהיינו אמרו
 אמי אלא החקירה מתוך שהכרחתני ה׳ אני לו אמר רואה איר ההכרחיות ושאר בה למאמינים הכרח הוא

 האמונא קביעות להיות כשדים מאור שהוצאתיך ה׳ אני להתחכם רוצה שאיני מפני ועיקר כלל אליהם שנצטרך
הוצאתיו אשר פי׳ שאין וא״ת .חזקה יותר זו מדרך על ואמר לישראל תורה ליתן כשבא ,עולם בורא על

לספי מקוש כאן אין זה חסד עמך עשיתי אשר אלא יגי׳ הוצאתיך אשר אלהיך ^ה׳ אנכי מציאותו אמיתות
 אברה^ היה שעדיין האמונה אמת להודיע אלא החסדים ונפלאותיה ונסיה מיצ״מ מציאותו אמיתת להוכיח ורצה
 רז״ל כדפי׳ המערכות ושדידת הטבעיס בהפוך מפקפק העליונים העולמית כל הנהגת כקב״ה ביגיל שפס

 יקר® שלא האש שמהפך ההשגחה אמיתת הודיעו ולכך מצרים אלהי ובכל כאומרו הכחות כל והכניע והתחתונים
 מיל בכל סכם נבוכדנצר והרי ,ויוליד המערכה יהפך והכופרים המינים אלו שאפי׳ עד שפכייס אעשה

כתיג שק היה וחכמים חכמות ואוהב היה מכמה ה׳ מי כאומרו בו טפר שהיה פרעה כגון במציאותו
ואח״® כשדים ולשון ספר וללמדם שלש שנים ולגדלם חטאתי אח״כ אמר ה׳ את ידעתי לא בקולו אשמע אשר
 בנםי^ אלא החכמה מחוך הודיעו ולא בהשגחה כפר ה׳ את עבדו לט כאומרו וכחו מציאותו על והודה לה׳

 ממיו ברא חיות ועם אינשא p סרדין ולך כאומרו ואם ,להם נלחם ה׳ כי כאומרו השגחתו והודה אלהיכם
 ולמאן אנשא במלכות עילאה שליט די תנדע די עד וכו׳ לנו מה האמת על אלו מענות מתוך עמד הטפר פרעה

ה, יצבי די לא שהרי לכך הוצרכו לא וישראל , מאלו טובות טענות  ולכי נודע הללו הנסיונות ממוך הרי יתננ
 ועת® העולם. חידוש ומציאות השגחתו אחדותו מציאותו אינה הזאת והשאלה שמו מה לי ואמרו אלא משה אמר

 חומלת® מה הודעל החקירה ידיעת אחר הרודך אחי מ״ה שאלת בה שיפול המדוח ענין ועל סדר על נופלת
ספין אין והנה לתכלית, אלא טורח אדם יש כלום ,וכו׳ אלהיס עוד ויאמר השיכו ומה מהות על המורה

סאין .
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 מחוך מוגה6ה על אלא החקירה על מצווה אדם שאין

 שאין ממנה יפה חקירה לך שאין ביצ״מ התורה האמגת
 יוסר א״כ ,יכירו כלס כסכל כחוקר כחכס כ0שי מי

 הדרך שנבחר ממה מוסכמת היותר הדרך לנו שנברור מו־נ
 האחרונים חכמת הודיעני הב׳ .כדפי׳ מוסכמת שאינה

ה  מה שכל ספק בזה אין ,רכה הקדמונים חכמת או מ
 המין מציאות ותחלת הבריאה אל ויתקרבו ב״א שיקדמו
 מחכמת גדולה אדם וחכמת ושכלם חכמתם גדלה האנושי

 וחכמת ודורו אברהם מחכמת גדולה ודורו נח וחכמת נח
 יסוד ראשון שדור ה׳ עם זולתי לאחור הולך דור דור

 דרד״ע חז״ל קראום וכך מצריה יוצאי דור היה הדעה
 כדעת אמנם ישתנה ובחסידות באמונה האנושי יהמין

 וע״ז ,יותר חכמים הקדמונים אדרבה אלא ישתנה יא
 כשתחבר וסברה דעת מאבותיו שירש הדין לבעל יש

 שקדמך חכם שמא לך יאמר מליו מהדעת יאיותיך
 דבריך סותר היה לפניך היה אילו דעתך הפך שהאמין

 הבא ואהה אליו מביאך והיה ראיה לך מראה והיה
 זו שבמענה ונמצא לדבריו נטדה היית משברא מליו
 הגיעו שלא מאחר חכמה חקירת בשום מענה שוס ■אי!

 היוונים חכמי גדול והרי השכל, תכלית אל ימת
 והסברה מהדעת האמתיות האמונות בקצת כפר ^נחקירה
 המבע ושנוי מהמופת הראיות [רואה] היה יחלמלא

 וחוזר מודה היה משה ע״י לפרעה הקב״ה שעשה ישנין
 אל רואה שאני ממה מהשכל אביא היאך ואומר שי

 לפני אשר זה עולס סדר כל מציאות אל הקודס יינין
 ה׳ בחר לא ומגיע״ז .הסכל מדעתו ובוש נכלם יהיה
 ואם לפנינו כלו העולם אין כי הג׳ ,הדרכים שאלי

 אלא מלאך ולא נביא אינך בדעתך אלו במענות הסכים
 הים בכרכי שאין לי אמר ומי ידים רחב והעולם חדס

 ממה ראיה נביא לק ״ ראיותיך לכל וישיבך כמוך הגדיל
 אותיתינו כי החוקר יאמר ואס .יכזב לא נברא ששום

 צדוניס לזכות תורה באה שלא מזה לנו אין ראה לא
 אין אדרבה אלא פמונים מואבים אדומיים חתיס

 מהמופת האמת כשנכיר המשיח לימות גרים מקבלים ,
 היה מה וראה ויהושע משה בימי גרים קבלו לא יגס

 את ראו אשר ה׳ בעם אלא להקב״ה חפץ אין כי בהס
 בלא ימית תורתנו והמכחיש האש מתוך שמעו יקילו ^ילי
̂תי  הראיות אותם כי ראיות לתורה צריכין אנו ואין / ג

 בסיבה לכופרים אך ולאבותינו לנו הקב״ה שהראה
 תספר ולמטן וגו׳ לבו את הכבדתי אני כי כאומרו ישראל

Jשהאמינו הדרכים מן מציאותו באמיתת נאמק ולזה '׳ 
 אדם שבעמוד מפני ב״ה,, בוראנו במצית חכותינו

 והגונים, ראוים אינם אשר דברים שאין ימלא אמונתו מל
וכל ,והידיעה ההשגחס מנין על נפלו מהמבוטת וכמה

 באי ואמרתי הדברים. וקצרתי בהם קצרתי הענינים אלו
 ואי״י הבי׳ נק׳ הים כי זה במשל רמזתי מאייהיס, אחד ‘

 וא׳׳י כאומרו א״י סוד דהיינו והחכמה הכתר היינו הים
 נמשכה שמשם הבי׳ מקוס חכמה י׳ כתר אל״ך דהיינו זה

 לשמות שיודע ומי בתוכה, זה שא״י י״ס והיא למטה
 כי הוא יודע כי זה מכל כלל דוחק לו אין הבי׳ ביס

 שכבר ההנהגה ראשי ג׳ והס בכו״ח משכנו הא״ס
 הנבראים על מתמצא ומשם ודאי נמצא ושם רמזתים

 בסוד כלם הספי׳ ועליית סילוק ששם הבי׳ ובאמצעות
 השגחתו היאך הקודמים בפרקיס כדפי׳ תשובה שהיא

 לכל מתפשט ומשם שם ובנמצאיס בבי׳ והחכמה מהכתר
 כאשר באמצעזתס הפעולות כל הפועל והוא התחתונים

 מפני הים מאיי אחד א״י ואמרתי .בע״ה עוד אבאר
 והחכמה א׳ הנק׳ בכתר אלא מתגלה הזה הערן כאין

 המיוחד הכתר שהוא אחד כ׳׳ח א׳׳י והיינו בו הנכללת
 א״י דהיינו באי׳׳י מתגלה והוא אמד מלת יצדק ובו ודאי
 א״י א״י אי״י דהיינו שבבי׳ וכו׳׳ח שבחכ׳ וחכמה כתר

: בע״ה עוד ואפרש כדפי׳ ים הנק׳ הבי׳ היס

ז ״  כגון החיוב שתארי אמרו רבים ,מאד גדול חכם פ
 רשאים אלא אמת ואינו בבורא יצדק לא נבון חכם

 שאנו הטובים שבעולם התארים כל בבורא לתאר אנו
 מפני נזק שוס מזה ואין ונביאינו חכמינו לו שתארו רואים
 ולא בספי׳ שיהיו ולא לספי׳ כנויים הס כתארים שאלו

 ולא בספירותיו פועל היותו בבחי׳ ממש בו אלא ח״ו בו ,
 מפני חסרון ולא מגרעת ולא שינוי שום מזה לו יתייחש ■

 פי׳ וכן וכליס עצמות בבחינת בספירותיו פועל שהוא
 וקרא בחכמה חכם גרמיה קרא ואמר בפירוש בר״מ

 וקרא בחסד חסיד גרמיה וקרא בבינה נבון גרמיה
 שהארכתי כמו בת״ת ומפואר בגבורה נבור גרמיה
 עצמו. בר״מ וכן וכלים עצמות ש׳ בספ״ר המנין בטעם

 הכשר באצי׳ מדברים שאנו שאחר מכם אמרתי ולזה
 בחכמה אותו מוצאים שאנו מה רשאים אנו אין לו וקודם

 חכם והוא בחכמה פעולותיו מצד וחקרנוהו חכס הוא
 א״כ חכם שהוא כיון יאמר שלא א׳ ,שלילה לשלול גדול

 קודם הדברים יודע אס בחכמה מתחכם היאך נחקור
 דבר בו יתחדש אם ובהיותם היותם ואחר היותס

 ולא בהס הידיעה מצד מוכרחים הדברים ואם בחידושס
 מצד בו הידיעות רבוי יורה אס נקשה וכך בחירה יהיה
 גדול חכם אמרתי לזה בו רבוי יורה וח״ו הנמצאים רבוי
 שאינה וידיעה חכמתנד שאינה חכמה שחכמתו ר״ל

 א׳ וחכמתו והוא ממנו נפלאה חכמתו אלא כידיעתנו
 ידיעתו בין יחס אין כך ובינינו בינו יחס שאין וכמו

לא ואנחנו ידיעתו אל מידיעתנו נקשה והיאך לידיעתנו
ידענו
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 מושג מהוסו שאין שכיון כדעתך תשלה ואתה מס, ידעגו י

 לעלמ׳ ידיעהו כך הכליה כאין נעלם שהוא מפני ח^ינו
מי ולא מ  הנמצאת יה׳ האל מהכמה מקצת קצת טל אלא ע

 עשה דעים המים מפלאי זה והרי נננראיו מתפשטת
 מה כאומרו כחכמה שהמציאם ננראיו עם טרא חסד
 התחתמיס נמצאו שאלמלא כחכמה כלם הי ממשיך רכו
 הגלגלים או היצי׳ או הכרי׳ ע״י הלא החכמה מן שלא
 להשיגו יכולים אנו שאין מפני זולתו עוכדים נמצאנו ח״ו

 הם הפעולות אלו ואם לעיל כדפי׳ פעולותיו מצד אלא
 רצה לזה הפועל האלוה אין הרי התחתונים על נפעלות

 שאין הפחותים הגשמיים לברוא תתפשט חכמתו שאור
 על כשתגימוד כדי בחכמה נמצאת תהיה שלא כריה לך

 אלא בזולתו האמונה תהיה לא הנבראים מתוך מציאותו
 וממנו בחכמתו כמציאם שהוא מפני בעצמותו ממש

 אל אמנם .ממש בו אמונתך תוקע אתה ומתוכם נמצאו
ט׳ באי שנמצא באומרי כונתי זה  הוא זה האר כי חכם, ו

 אמנם בחכמה נמצאו הנמצאים ככל אלינו להמצא כבה
 נתגלה בלא מפני ■לידע דרך לנו אין בכתר שהוא רוצה
 אלא חי׳ו אלינו משוערת בחכמה ולא הסכמה מצד אלא
 לנבראיו שיהיה כדי אותה יצמצם חכמתו יודע הוא

 מפלאי מה להשיג אדם בגי שיוכלו כדי כדפי׳ תכלית
 שחלק הנעלם תבין המישג שבמעט כדי ולא חכמתו •

 מועט שיעוד מהכל מבין ואתה כל אלא חלק אינו הנעלם
:מותר לזה והאריכות בערכה, כלל שאינו

ח ״  עצום וכחו בפלא בחכמות חכם שהיה עד פ
 היא הנכתריס הדנדים מכלל ,המצאות להמציא .

 כבודך אס נא הראני ואמר מרע״ה ששאל השאלה
 מדתו שהיא הדעת בסוד היה מרע״ה נבואת כי והענין

 והשתעשע הדעה בסוד המתגלים הכחוה כל מרע״ה וידע
 וית׳ בספ״ר נת׳ כאשר מסיני הורה קבל ומשם בהם .

 מהבי׳ נובע הדעת והנה בע״ה. אלו ובפרקים במ״א
 נסתרים דברים יש אמנם החו״ב בק הדין ולפעמים

'0 מעשה חקירת אחר לרדוןן המשתדלים בלב שקשה
 הדברים נדונים ששם גבוה ב״ד ויש הוא נורא כי ;

 עד מחשבה הנק׳ העליון הכבוד בסוד והס כנסתרים
 כל ועל עליו תמה ר״ע של מיתתו מרע״ה ראה שכאשר

 כך אלא הושב ולא לו ורע צדיק מכלל שהם בו כיוצא
ד מחשבה הנק׳ עליון ב״ד דהיינו במחשבה פלה מו  נ
 שם אשר האלו המאורות בסוד ושס בחכמה אשר י״ש

 נעלמים שהם כאלו נסתרים עטגיס וכמה כמה נדונים
 הראני ואמר שאל אלו יעל מחשבה הנק׳ הי״ח במכמת

 וא״ת חכמה. נתי׳ ל״ב היא כבוד וסוד כבודך את נא
ד ה בינה שערי מ״ע ,מאלהי״ס מעט ותחסרהו אמרו ו

קומה
 הליו לא הל שער ■ואם הנ׳ משער חון למרע״ה נתגלו

 כנחיג עם הנ׳ השער כי וי״ל העליון, ככבוד על שאל
 השפתי^ ה״ה כא׳ ושניהם יתאחדו עיט ידעו לא אשי

 בפרשח וכדפי׳ אלו גזרות כל גוזריס שהם העליונים
 הדעת׳ בסוד בהתמברס והיינו וית״ל ) (סי׳ משפטים
 מהחכמה הנובעת וגזרתם האלו סוד השיג לא ומרע״ה
 ויאמר ע׳׳ז והושב הזה הכבוד על לעמוד ורצה העליונה

 פגי הם משה פני הנה פניך על טובי כל אעביר אני
 הנריה אס בהיטיבו מל׳ טובי כל אעביר אני ואמר חמה

 זה שם הרי ה׳ בשם וקראתי המה פני שהם פניך על
 ומקכלין כטנין אור קבלת הוא קריאה וסוד הכתר הוא
 פ' מאירים זה ומשם זאי׳ז וקרא תרגום דין מן דין

 כה וגו׳ אחון אשר את וחנותי לפניך אלו שהם נהירין
 שכמעט מפני נעלמים ואלו ליי משלימן הפס וצם ע׳

 פי לעמוד מרע׳׳ס יכול היה ולא בשם עולים אינם
 מסנהגיה שהם הקשים העניניס טעם על ולא סודם

 אעשה אם אך הושב וע״ז המקור התרי מפני זו בהנהגה
 חכמה דהיינו הש״ר שהם פני את לראות תוכל לא זאת
 דהייט אהי״ה שם בתים בד׳ דהפלין פרשיין הוי״ה שם

ט ידעו לא נתיב  ז1ס והיינו הג׳ שער עם המתייחד עי
א שהיא עליון ג״ע דנ  פי! בו שנא׳ שבחכמה עילאה עי
 עלה כך בו נאמר ר״ע ולכן זולתך אלהיס ראתה לא

 ומדונה שם הנסחרים המחשבה מבעלי הוא במחשבה
 . אלהיה גא׳ שעליו כנ׳ בש׳ אלהים בשם אלא מושג שאינו
 1 להבנה' גבול נתן אמנם וחי האדם יראני לח ולזה זולחך

 i הני אחורי שהם תפלין של קשר לו הראה דהיינו
 מאיריה המאורות אותם שאור התפלץ עם המתייחכים

 מ! קצת להשיג שאפשר אתי מקום הנה והיינו כו
ח כמחט הקצת  אה וראיה והיינו רז״ל כדפי׳ ככדקי
 מאוריה הי׳ שאלו מפני הוא הזה ההסתר והתר אחורי
 באיה הכתר והשגת בכתר נקשרים חכמות י׳ שהם

 חכם ועזיא ,י״ז סי׳ פקודי בפ' כדפי׳ א׳ הכל ונקרא
 אומי[ וסיעץ בכתר נקשרות חכמות י׳ הם בחכמות

 עיי מזה למעלה שיש מורה שהיה עד ואמרתי בפלא.
 ולא למשלה מתפשטים האורות שאלו נסתרות מדרגות

 ונמצא מתפשט ולזה מזה יותר לבדוק מרע״ה בדטת ט/ה
 להשיג דרך אין רוצה למעלת כי חכם שהיה עד ומתגלה

 הענינים סתרי פלאי מפני הנביא רצון להעלות ולא כלל
 התפשטיח סוד היינו עצום וכסו ,שס פקודי בפי כדפי׳
 דהיינו הבי׳ מאור עצום הוא הזה שהכת כח הנק׳ הבי׳

 אושיום כיח והבי׳ ה״א וא״ו ה״א יו״ד שס חכמה
 וא״י אל״ך ה׳׳א דל״ת וא״ו יו״ד דהיינו המתמלאות

 פנסי עליונים עתים סוד והיינו אל״ך ה״א וא״ו אל״ך
למטה המצואים העניניס המצאת הוא האלה העתים שנוי

מן
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P הוי״ה ושס אוחיוח כ״ח דהיינו נחי׳ ל״ב נסוד החכ׳ 

 כוי״ה שם שהם מאמרות מי׳ מקורם ל״ב הס ״נכי׳
 בבי׳ המתפשטים חכמה נסיבות ל״ב היינו בחכ׳ למלואו
 ואפי׳ למטה מבי׳ שנמצא מה כל המצאות כמה גסעלים

 מ״ב בסוד ויורד המתחתם החותם והוא הכי׳ נפצס
 הורה התחילה ומכאן לעמו הגיד מעשיו כ״ח יהיינו

 מא׳ והוא חכמה בראשית דהיינו אלהים ברא ייאשית
 ובאלו נתי׳ מל״ב א׳ נתיב אלהים ברא מאמרות מי׳

 ונדרשת אצי׳ בסוד הוא מ״ב שכל כחותם מתחתם
 לא חותם ושם החותם בברי׳ ויורד באצי׳ כלה החכמה
 הכסא סוד בברי׳ כלה הפרשה ונדרשת העליון כחותם

 ומי ונדרשת בעשיה ויורד וחותם ביצי׳ ויורד ינחינותיה
 שהם אלו חותמות בד׳ תורה סתרי סוד על לעמוד ייכל

:א׳ חותם
ט ״  שפי׳ אלו הנה זולתו. ואץ לבדו [הוא] שם והיה ע

 ג״ר כי בספ״ר פי׳ וכבר נעלמות שהם ג״ר ה״ס
 אלו שאין נעלם שמציאותם מפני בהם לחקור יאוי

 מתחכם הוא ונבון חכם שהרי אלינו ממנו יוצאות גמולות
 ב׳ ולכך הבי׳ אל חכמה מתוך דבר ולהוציא ״מציא

 מתפשט מהם אלא כלל הנהגה עדיין כאן אין אלו מלות
 התחתונים עם מתחסד בו א׳ מסד ולכך בויק ההנהגה

 היכלות ו׳ למעה היצי׳ בסוד שהם בהיכלות אפי׳ י׳כך
 שום בו ידין ולמטה מחסד הספי׳ לאור קיבול בית ״הס

 היכל אל בא וכשהוא ענינס ר״ש ומפ׳ השכל הנהגת
 להתפשט הנהגה ענינו.שאינו מסתיר בג״ר שסודו ?ה׳ק

 אלא אינם בו המשפיעות המדות אלו וכך התחתונים אל
 אחר מדרגה בממציאם הנמצאים להדבק סולם מליגות
 בכתר יתדבק והחכמה הבי׳ אל יתקבצו שכלם מדרגה

 מדות ב׳ ויתאחדו הבי׳ אל זכר כעין חכמה ואח״כ מאיר
 אפשר היאך א״כ מדות מעם והיינו יאירו ומשם אלי

 מתענגות הספי׳ אלו שמשם ענג עדן אלא בהם ׳-גזור
 הוא זה אור שהשגת בפ״ג כדפי׳ העליון כאור כקכלת

 מה כל ונחית סליק וע״ד העליונים כל שיקבלוהו העוה
 באור הענינים כל קישוט תיקין זיווג יחוד אומרים אאני

 אמרתי וע״ז למטה^ ימצא האלו המדות ודרך חלויס יה
 לכנות ראוי שאין היות עם והיה ואמרתי לבדו, שם יהיה

 בערך והיה אמרתי עכיז להיותו זמן שום שאין והיה יי
 היות ועם למלך ה׳ והיה כמש״ה הויות שהם הההי׳

 שאנו וכדרך בספי׳ השיתוך מפני אלא והיה בו אאץ
 זולתו איו ואמרתי ״ בפ״ז כדפי׳ התארים שאר מכניס
 והוא אנו מדות בג׳ [פירוד] שום שאין זו בשלילה מיינהי

 אל בהסתלקה הבי׳ שהרי. ונאצליו בנבראיו ׳זמשועו
 מדה ואץ להם בהיטיבו א׳׳ס אור ישתעשע החכמה
 אין לתהו פולס שיהפך אפי׳ זו בבחי׳ חסדה <היעיכ

4 ד קומה] [שיעור

 ועם הבי׳ עם והחכמה בכו׳׳ח א״ס שהם אלו מדות בג׳
 אל בבחינתה היינו פגם בה יגיע שהבי׳ שאמרנו היות

 ולזה לעולם שם דבקה היא עצמה מצד אמנם התחתונים
 רחמי מינה מתערין דדינין אע״פ נהרא האי מ נא׳

 בסוד שהם והעליונים זה ישיגו שהתחתונים והיינו איהי
 והזולת הפרוד שם יגיע לא זולתו ואין כא׳ חשובות ג״ר

 בחורין המגיעים הענינים ושנויי הדין כדין ממנו שחון
 מה דבר שם שיגיע במורה בזה שנמצא ומה .וכיוצא

 צר לאל״ך לך לך פ' בזוהר ופי׳ צר ל״א צרתם בכל כגץ
 בחי׳ היינו הכתר שהוא שמורה היות פס וכיוצא

 שם ואין א׳ בבחי׳ ששלשתם בג״ר לא דוקא התחתונים
 כל ויצדק יגזור שבה בבי׳ בחי׳ ויש מוסכם וזה פירוד

: כדפי׳ האלו הבחי׳
י ״  אפרש כאן בחכמתו. יום יום מדי משתעשע והיה פ

 ראשית קנני ה׳ בפ׳ ח״ל אומרם מאד קשה ענין
 אלפים קדמה הורה יום יום שעשועים ואהיה וגו׳ דרכו
 היא והתורה ו״ק הס שהעולם והענין לעולם, שנה

 לה אין חכמתו ומה הקב״ה של חכמתו שהיא בחכמה
 לעולם קדמה והיא תכלית לה אין תורתנו אך תכלית

 שנמצאו וקודם העולם אש ובורא מסתכל היה הקב״ה ובה
 אור ויונקות מתאחדות חו״ב קשר סוד היה התחתונים

 ימים ב׳ דהיינו יום יום שעשועים והיינו ממאצילס עליון
 ה״ת יום ולינה יום יחוד הם למעה כי עליונים אלו

 לילה ומדת לילה במדת יום מדת ונקשרים מ׳ לילה
 הקב״ה שמשתעשע שעשוע והיינו ומתאחדים יום במדת

 כמבו׳ העולה התעוררותם בסוד בג״ע הצדיקים עם
 מתאחדת יום יום שעשועים היה ואז בזוהר בכ״מ

 שאנו היות שעם יום הבי׳ עם יום חכמה ומתקשרת
 נקבה כמדת ולילה חשך אינה נקבה בשם הבי׳ מכנים
 'עילאה עלמא ) ( סי׳ ויצא בפ׳ ר״ש שפי׳ והיינו
 רז״ל ופי׳ שעשוע וב׳ יום מדת שתיהם ולכך איהי דכורא

 היינו מקשרת) (שהיא שנה אלפים קדמה התורה כי
 הדעת שה״ס הדעת בסוד הבי׳ מם החכמה קשר סוד
 דעת ראשית ה׳ יראת כאומ׳ התורה והוא חו״ב קשר

 שקדמה התורה והיא דרט ראשית קנני ה׳ נאמר ועליו
 יום, יום שעשועים' הוד מקשרת שהיא שנה אלפים לעולם
 הוד דהיינו יום יום מדי משתעשע והיה אומרי והיינו

 העליונה החכמה דהיינו בחכמתו ימים ב׳ ויחוד קשר
 להמציא למטה' עדיין נתפשט שלא בה קשורה והבי׳

 שנתגלגלו בחי׳ גלגול הוא זה שעשוע וענין .הנמצאים
 סדר שה״ס העולם המצא קודם החכמה עם הבי׳ בסוד
 וסדר בתורה מצוייר.* העולם סוד והיה לפניו זמנים
 ועם הבי׳ עם הדעת בסוד שם נעלמות ו״ק ה״ס זמנים

ובחי׳ בחינה בכל תי׳ גורמים ההם והיחודיס החכמה
שמתגלגלת
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 שהיא ת׳ במי׳ הבי׳ גלגל עד ויורדת הבחי׳ שמתגלגלת

 סוד שם והיה כחכמה עם ורתימדה ראשוגה אות
 האצי׳ להפפבע v בבחי׳ ראוי ואין ויחיל שעשועיה

 שהאירה בחי׳ אותה ונתגלגלה עולם בריאת דהיינו
 ונתגלגלה התורה בהוד וזה הזה הימוד מאור ונתקנה

 עם ונתייחדה מהבי׳ ש׳ אות ונתגלה ה׳ אות בחי׳
 היתה ולא היחוד אור שעשועי בהוד והאירה כחכמה

 בחי׳ כל שנתגלגלו עד ידה על עולם ליברא ראוי
 יום יום יחוד בסוד שנה אלפים שהם עשרים האותיות

 שעשוע והיינו העולם ברא ב׳ באות ואח״כ חו״ב
 : ) ( סי׳ בראשית בפ׳ וכדפי׳ בחכמתו

א £י״  להמציא הוא החכמה עיקר אמר כך כשראה ג
 זו וחכמתי זו מעלתי ויכירו ידעו מצואיס

 רצים, עניניס כוללים האלו הדברים הנה ,בה ישתעשעו
 בה אבאר לא ראיה הנה כך כשראה אומרי הא׳ כענין

 ההשגחה על יאמר כלל דרך ועכ״ז אח״כ אותה שאבאר
 מתחדש ענין אינו כך ראה אומרי אמנם / משגיח שהוא

 להגלות מדות בב׳ הראויה הבחי׳ התגלות אלא אליו
 והאירו והחכמה הבי׳ שנתגלגלה והיינו ולהמצא העולם

 עצמם מצד אלו הארת כך כשראה ב׳ אות הראוי דם יח
 מה כשדאה מתכונתו על כמציאות כל להנרא והוכנו
 שעשועים כענץ והיינו בבחי׳ והוכנו בכחו גלגלס שהוא

 אמנם בע״ה לקמן ית׳ אמירה מנין אמר כדפי/ יום יום
 והיינו למניה עליון ורצון חפן המשכת הוא כלל דרך

 כאשר המצואים כל נמצאו ודאי שבאמידה זו אמירה
 סוך לפניו עלה המחשבה שמתחלת חכמה עיקר נבאר

 מצויירים שהם כלס המציאות סדר והיינו ונצעייר המעשה
 היתה ההכנה שכל האדרא בריש וכדפי׳ בדקות במחשבה

 המנע ומפני להמצא התחתונים המצואים שיוכלו כדי
 אמרתי ולזה למעלה השרשיס שיוכנו ראוי אמר המצאתם

 הזו המחשבה א״כ מצואיס להמציא הוא החכמה עיקר
 שכל ספק אין כי ראוי וכן שם כדפי׳ כוונה עיקר היתה
 ירידה אחר ירידה וירד שיחתם ראוי המצוייר חותם

 כלם הנמצאות שה״ס זה חותם ולכך הירידה תכלית עד
 ד׳ שהם ירידתם ע״ס ירידה אחר ירידה יורדים שהם

 כזאת הצורה תעמוד אס א״כ והרכבתם אלו יסודות
 שלימותה ועיקר שלימה אינה המערכות מן בא' ^תתעכב

 לזה לירד שאפשר מקום עד מדרגה אחר מדרגה שתרד
 כלם כאו׳ מצואיס להמציא היא החכמה מיקר המרתי
 לך שאין להיפינס היינו ויכירו ידעו .עשית בחכמה

 ב׳ וצריך התורה שהיא הבורא חכמת מהכרת עזבה
 שהידיעה יודע שוס בדעת ינילה ואל ידיעה הא׳ נידנים

̂בד  דהיינו הכרה אלא עיקר היה שלא כעיקר היא .
וגם ה׳ נאם אותי הדפת היא הצא כאו׳ שמעשה

 לדני יכול הפה שאין זה סוד אגלה האלהיית בהחכמה
 המעיי! יודע שום בדעת יעלה ואל בלב שקבוע מה כל

 רל לכתוב חכם למקובל שאפשר הקבלה הכמת בכפרי
 מפני המשכיל בלב שהם כמו בכפר הדברים חקיקת

 הכחי אל הפה ומן הפה אל מהלב הדברים שמתמעעים
 כחכמא ספרי לעומק שירד יודע שום ידמה לא לכך

 כשאי דבריו שהיו הגס ע״ה ר״ש דברי גס ומה כזאת
 חנא דברי שהם מפני קצרים היו כקדושה תורתנו מלקי

 התלמול ודברי התלמוד דברי עם המשנה דברי והערך
 והעריו המפרשים ואח״כ הגאונים דברי [עם] (הם)
 היוחם הערך [ועוד] דבריכם(נענה) ערכי אל הקצר שכלנו
 השכל שיעזר מה מהם נשיג אמנם יתרחקו. כמה ס״ת
 הידיעא שהיא ידעו ולז״א בו תלוי שהעיקר הבורא מאת

 ידיעא כיינו זו מעלתי הידיעה״ אחר המושג שהוא ויכירו
 התורא שהיא, זו וחכמתי מציאותו והפלאת האלהיות

 מפלא תחלה אלינו ממנו הוא והשדר אחת וחכמתו שהוא
 ידיעא החלה הוא אליו וממנו התורה חכמת ואח״כ
 כנפשיא אלו שישתלמו הוא והכונה החכמה ואח״כ התורה

 ישחעשפן וז״ש העליון ביחוד חלק להם להיות בנו אשר
בס׳ סי׳ כאשר ובעה״ב בעה״ז הוא השעשוע וסוד בה

:בע״ה לקמן ית׳ ועוד ) (סי׳ תרומה

ידיעחו הנה ,לפניו זה חפן שעלה בהיות
 והיינו כדפי׳ חפן בסוד הוא העתידים בפנינים

 לי וגלוים מסודרים שהם היותם קודם הפנינים מציאות
 חידוש שהם נא׳ ולא ציור הוא בלבד והחפץ שחפן בחפן

 כדפי׳ הידוע הוא היודע הוא הדעת שהוא ח״ו בו
 וראיחי מבוכה מקום מצאתי זה ובענין בתפלתו רנב״ה
 ודפא התחתונים הפך העליונים שהדברים והענין לבאר.
 והוא שכל בו יש האדם בזה והמשל ב׳׳א דעת הפך גבוה
 ועדיין לבדו יחיד והוא השכיל לא שעדיין בעוד סשועי
 מן צורה להשכיל לבו אל יתן כאשר אמנם משכיל אינו

 גא השכל אל שנתלוה מפגי משכיל יקרא אז הצורות
 ית' ההיא הצורה בשכלו הצעיייר ואחר ההשכלה פעולת
 ג' הם כאמת ולפי מושכל בשכלו המצויירת הצורה
 הייחא שאחר היות ועם מושכל משכיל שכל דברים

 בערך עכ׳׳ז המושכל הוא המשכיל הוא שהשכל יתייחדו
 לני' נמצא שהשכל דברים ג׳ הם הקודמת בחינתם

 מושכל לו ישתתך וחח׳׳כ ומשכיל מושכל בלי בהתחלה
 דברים ב׳ והס משכיל בלא שכל יש ולפ״ז אח׳יז זו ומשכיל
 [אם] כי יתייחדו ולא מושכל בלי שניהם וכן נפרדים

 משיגים שהם מפני ב״א בשכלי ענין וזה היותם אחר
 בבורא למעלה אמנם הקודם אל המאוחר מן הדברים
י הם והמושכל המשכיל השכל כי להפך הם הדברים נ ל

א׳
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 ומהוה המצואים ממציא שהוא מפני הסרלם קודם
 שיתיימדו עוד כל ולכן המאוחר אל הקודם מן מהויות

 היחוד תכלית מיוחדים הם עצמותו אל ויתקרבו ,אליו
 השכל עצמו שהוא מפני ומושכל ומשכיל שכל בו יתייחס ילא

 אדם ימצא שככר מפני בו נוספים ג׳ שהם באדם משא״כ
 ושכל אדם דברים ד׳ ונמצאו בו נוסןן שכל א״כ שכל גלא

 שכלו הוא שמציאותו ראשון בנמצא כן ואין ומשכיל ימושכל
 ר״נ רצה וזה .מיוחד א׳ והכל ומושכלו משכילו יהוא

 שהוא הידוע הוא היודע הוא הדעת הוא באו׳ נתסלתו י
 וערנס אליו מתחבר ח״ו ממנו מחוץ ואין'דבר מצמו
 והבי׳ המשכיל הוא והחכמה השכל הוא שהכתר מיא
 מציאות על מורה שהחכ׳ ע״ז יעיד ושמם המושכל היא

 מ״ד דהיינו מחכמה נובעת שהיא הבי׳ אמנם המשכיל
 השרש בתוך בהיותם אלו ג״ם והנה המושכל הוא מ״ד

 תכלית בשרשם מתייחדים הם השרשים כל שרש העליון
 שאינו כמו רחוק אחדותם ואין א׳ והם שהוא עד היחוד
 בו מיוחדות שהם שלשתם השגת א׳ באדם יחודס יחוק

 אח״כ פירודם חייב הקודם הפירוד ולא א׳ ישלשתם
 חייב המאוחר התפשפות לא בא״ס כך האדם נערך

 הספירות היאך ג״כ יתיישב ובזה בעצמותו. ינויים
 יחוייב זה מפני ולא ועלול עילה היותם בערך מתרבות

 ממ״ו כשכל כדפי׳ אלינו המאוחר כי בשרשם לטייס
 בעצמו השרש הפרשים בשרש והוא אליו קודם היא

 אור סוד והיינו מיוחד א׳ ענין הכל והמו״מ יהשכל
 הפרש בעצם המתייחדים מצוחצח אור צח אור קדמק
 אמנם הצחצחות, בש׳ בספ׳׳ר כדפי׳ גאון האיי רב לדעת
 היותם עם בכתר כלס נכללו המדות והתפש׳ גילוי אחר

 עכ״ז בשרשם דבקות הם ועדיין היחוד ת^ית מיוחדות
 הספי׳ שרש ולא ספי׳ עילה לא עלולות הס עצמם נכחי׳
 אחר אומרנו יצדק ולא וכלים עצמות ש׳ בספ״ר לדפי׳

 שנתפשפו מצדם אלא הא״ס מצד לא השכל הוא גלויים
 והוא מיוחד א׳ הכל והמו״מ השכל כי בהם יצדק אמנם
 החכמה הכתר העליל לא ועדיין כא׳ חשובות ג״ר אמרם
 בו ומיוחדים הכתר העליל הכל שרש הא״ס אמנם יהבי׳

 אל עדיין קורבתם מפני והמו״מ השכל ונקשר הספי׳ לל
 שהיה ■ מה הנה החכמה העליל הכתר וכאשר / לשרש

 המשכיל נתפשע יחוד תכלית מיוחד [ממו״ש] עלל(ממ״ש)
 החכמה אין שהרי ועלול עלה בדרך [מהשכל] (מהשכיל)

 עלולה עתה היותה מפני הקודמת כהשגתה בכתר משיג
 המו״מ עדיין אמנם לה גרמה התפשפותה וגלוי לבר
 מושכל הרי הבי׳ החכמה העליל כאשר אבל מיוחדים הס
 ששלחנו מפני ולא ,מו״מ שכל ממש והם ונתפשע ירד

 הכתר מציאות כי ח״ו נפרדו נתפשפו לומר לשוננו ן
א׳ בכל ולעולם בבי׳ והכתר החכמה ומציאות כחכמה

 נכנסות ועלול עילה בדרך הם מכ״ז אבל מו׳׳מ שכל מהן
 ועם לעלול, מעילה ירידתם מפני ג״ס המספר בגדר
 הכתר מציאות אין משלשתם כלולה מהם א׳ שכל היות

 וכן מהפרש רחקו מפני בעצמו הכתר כמציאות שבחכמה
 והחכמה ככתר אינם שכבי׳ והחכמה הכתר מציאות
 עצמה משגת שהבי׳ והענין הנז׳ הפעם מן בעצמם

 השגתה תרבה ויותר בחכמה השגתה כן ולא בשלימות
 בהשגה הבי׳ משגת חכ׳ וכן בכתר מהשגתה בחכמה

 מציאות והיינו עצמה משגת עצמה שהבי׳ שלימה יותר
 ממציאות נבחר מציאות שהוא בחכמה הנעלם הבינה

 עצמה בבי׳ החכמה שהשגת ומפהי הבי׳ בעצם המתגלה
 עצמה את משגת היא וכן שבה נעלם במציאות הוא

 משיג הכתר וכן א׳ הם שהמו״מ עליהם אמרנו בשלימות
 הבי׳ ואצ״ל החכמה שמשגת ממה דקה יותר השגה הכתר

 ממה יותר ורוחנית ודקה נבחרת השגה הבי׳ משיג וכן
 יחד השגתה ישתנה ולכן הבי׳ ואצ״ל החכמה שמשגת

 שבכתר והבי׳ החכמה מציאות והיינו עצמותה השגת אל
 הפגת שיהיה ממה עצמו. אל הכתר השגת שיגדל ואצ״ל

 מיוחדים שמו״מ בו הם ולכך הבי׳ וכ״ש בכתר החכמה
 עלול אל ראשונה מעלתם מהשרש יורדים הס אמנם
 המיוחדת מציאותם מצד בם משיג השרש עצם אמנם ודאי

 וכמה כמה מתעלה מציאות והוא א׳ דבר והס והוא בו
 תכלית הוא ושם המשתלשל מציאותם על פעמים רבבות
 ועד׳׳ז למעלה מעלה שאין מפלה רוממות תכלית יחודי
 אמנם ועלולה התפשפותם כסדר •הספי׳ פאר אל תקיש
 אל המושכל שהוא הבי׳ תתעלה כאשר ט מזה ימשך
 הנעלמת במציאותה השגתה תתעלה המשכיל שהוא החכ׳
 עד הקודמת מהשגתה גדולה יותר בהשגה החכ׳ רשיג

 השגתה כמעס ישתוה מיוחד א׳ אחדות הם והבי׳ שהחכ׳
 עליהם א״ס אור הספשפות והיינו החכמה השנת אל

 'קורבתם בסבת אליהם מציאותו וגלוי קורבה תוספת
 בסוד אלו בתוך אלו המדות עליית ענין למדים ונמצינו

 [מושכל] הבי׳(משכיל) שנק׳ שנבאר ראוי ועתה ההשגה.
 והמ׳ ו״ס ו״ק דהיינו בו כלס הנמצאות שמציאות מפעם
 ומתנהגת כלס כוללת נקודה והיא עמהם קשורה נקבה

 אמנם ו״ק הם בשכל המצויירת הצורה ונמצא כלס עם
 אל מתגלים והס מושכל דהיינו בכח מציאותם הוא בבי׳

 שהוא הפועל אל כח הנק׳ מהבי׳ העצמי מציאותם
 דק יותר בכח מציאותם היות עם המתגלה מציאותם

 חלוף כמו כי לס״ז ונמצא קורבתם. מפני ודאי שלם ויותר
 ו״ק מציאיות הנז״ליכך ומדרנותיה ומציאותיה הבי׳ ) (

 בנה, ט׳ חפץ ועלה :בה מצויירים והס הבנים אל אס שהיא
 שאנו זה חפץ זה ואץ למעלה הוא העליון החפץ הנה

באות חו״ב ביחוד למפה ומצוייר המתמק מפץ אלא בו
ב׳
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 מציאות אל ממציאות לסציו פלה זה וחפן כראשית של ב׳

 לכתר ומחה׳ לחכמה מבי׳ למפלה הדברים עליית בסוד
 יורה ולא ויואחדו ויתקשרו יתייחדו כך עלייתם וכפי

 אלא למעה במציאותם רבוי שאינם גס ומה כלל ריבוי
 עלה לומר נוכל אלא למפלה אינו ועלול עלה רטי אפי׳

:כדפי׳ ומעלה שבח אלא יורה ולא לפניו חפן

 בנה אמרתי וכו׳ מזה למעלה זה בניינים לו בנה י״̂)£5
 שאין קיימינן ולמפה מבי׳ שפתה מפני בנין לשון .

 הבנין בונה היא שהבי׳ בנין לשון אלא שם מתיישב
 להנהגתו שהם מפני לו בנה ואמרתי מו״ק, הוא שהבנין

 מדוחיו שהם ומפני בחד״ר בהם העולם מנהיג שהבורא
 הפעולות שנויי בתחתונים פועל הוא בס שדרך והנהגותיו

 שלא ודקדקתי ברנים להנהגתו לו בנה אמרתי לכך
 ה־נין שו״ק מפני הרבה בניינים אלא א׳ בנין אמרתי

 מו׳ כלול חסד האלו מספי׳ וא׳ א׳ בכל כלולים הם
 בחסד חסדים הו׳ כל והס כלם וכן מו׳ כלולה גבורה

 הם ובהוד נצחים הם בנצח וכיוצא בגבורה גבורות
 גבו׳ שאין אלא ו׳ כולל הוא מהו׳ א׳ שכל מפני הודות

 שבגבו׳ כחסד שבת״ת חסד ולא שבת״ת כגבו׳ שבחסד
 השכלים והרי וא״ת שם. נכללת שהיא המקום לפי הכל

 יבדלו במה כאלו קדושות צורות גשם שאינם הנבדלים
 שהבדלם פירש׳ לזה בנינים ואמרנו ו׳ להם מונה שאתה

 ירצה מזה למעלה וזה מזה למפלה זה שהם במה הוא
 על הא׳ יתעלה לזה פלה זה ולהיות עלול וזה עלה זה

 בדעתך שתדמה אחר מזה^ למטה זה שהיל״ל וא״ת מבירו
 וכלס מזה למעלה זה עוד יתעלה האפשרית המעלה כל

 והיינו להם האפשר כל במאצילם ומסתלקים מתעלים הם
 ועלייה מעלה לשון עליותיו במים המקרה דקרא לישנא

 בערך לו בנה ולז״א ח״ו כלל כח וגרעון ירידה לשון לא
 רצה ועוד מזה. למעלה זה הם אליו מסתלקים שהם לו

 נמצא שהדין שמפני בדעתך הדמה שלא לו בנה באו׳
 שנאצלו או רשותו בלי נפעל הדין שיהיה אלו במדות
 ברצונו בנה הוא לו בנה אלא מ״ו רצונו בלי הדין מדות

 רבים בנינים שהם עם אליו קרובים לו והם והשגחתו
 רחמים אל מדין השנוי בהם שיש (שהם) היות ועם

 זה ועלול עלה בהם שיש היות ועם דין אל ומרחמים
 בערך במדות שיתייחסו ראוי אין זה וכל מזה למעלה
 והגזרה הבנין יהיה שלא בהם נפעל דבר אין עכ״ז מאצי׳
 המדות המודדת המדה קו השתלשלות .בסוד ממנו

 המדה וקו המדה בקנה הוא שהכדן ונודע מלמעלה
 מתלבש שהוא המאציל כח וה״ס בנין כל מודדין שבה

 נמדדין , ומכחה : הנמדדים כל ומדת כח ובה בכתר
בחסד ויורד המדות לכל ומדה שיעור וגושן והולכים

 ,וגני^ ושיעול ורוחב אורך מהלכיה ואת אותה ומודד
 \ ומייי הולך וכן ומודד הגבו׳ אל ויורד קשריה שם וקושר

 העליון• בשרש הכל וקושר ומתעלס וחוזר למטה רדתו עד
j K (ובש׳ ) (סי׳ ואתחנן בס׳ פי׳ המדה קו .וענין

ד ״ י  ̂ בחכמה משוער מקום הבנין בראש והושיב פ
 י > בו לעלות אחד שום יוכל לא שבו הנפלאה

 התחתונויז התפשט עד נשלמות אינם העליונות הספי׳ הנה
 נתק! ולא נתפשט לא התחתון שההתפשטות זמן כל ולזה

 ונבנה האצי׳ שנתפשט אחר ולזה נתקנו לא העליונות גס
 התחתוניה והשריש חזר המתוקנת המדה על הבנין

 תחתונים וקושרת העולה המדה קו סוד והיינו בעליונים
 בראם שנתישב ישוב דהיינו והושיב מלת והיינו למעלה
 כל אלא כי׳ דוקא ולאו לבנין ראש בי׳ דהיינו הבנין

 הבין בראש והושיב ו׳׳ק דהיינו הגוך על ראש הם ג״ר
 מקום למעלה הנמשה העליונים הדיורים וכלל ישוב היינו

 לקמן אבאר ואני מאד זר דבר מקום הנה משוער
 מקומם שהוא מפני מקום יאמר כלל דרך עתה האמנם
 הנפלא שרשם שזהו מפני התחתונים ומעמיד ומקיים
 קשי והיינו התחתון המציאות כל להקים לפניו העומד

 מתעלים אלא ממש בו ואינם בו היותם אחר הנמצאים
 מקום ואמר נבאר. כאשר בחכ׳ הנקשרת בבי׳ היותם עד

 אלא הן׳. ולא הידועים הן׳ הבי׳ שערי שהם משוער
 אוי להיות הבי׳ עם החכמה דבקות ששם מהס למעלה

 שערים בסוד משוער הוא ולזה אליהם מתטלז עליון
 בכתי הנקשרה חכמה דהיינו הנפלאה בחכמה ושיעורים

 מם והחכ׳ החכ׳ עם א״ס באור כתר ויחוד קשר ושם
 עליית הזה כפנימיות שאין יחודס העלם והוא הבי׳

 משם א״ס ואור רוחניות שואבים הם אלא האלו הספי׳
 נקוד' ה״ס זו וגקו׳ הבי׳ בתוך החכ׳ באור התלבשות ע״י

 שום [יכנס] לא(יוכל) שבו והיינו הכי׳ עם חכ׳ וקשר יחוד
 שממנה כתי׳ שהיא, בפן הבי׳ אל שיש היות שעם א׳

 בטן שאינה עליונה בחי׳ לה יש למטה התולדות נמצאו
 יכנסו ואם הספי׳ יכנסו לא ששם מבטן למעלה אלא

 הקרח יצא מי מבטן כאו׳ בטן בחי׳ אל הוא הבי׳ אל
 הדעח בסוד ח״ת דהיינו הנורא הקרח כעין דהיינו'
פי בו לעלות א׳ שום יוכל צא מבען למעלה אמנם  מ
 בסוי יחודס והרי וא״ת הבי׳ עם החכ׳ קשר הוא ששם

 שסוי י״ל נעלם והוא עיט ידעו לא נתיב שהוא הדעת
 בסוי משוער מקום כמ״ש המשערת שהיא המדה קו

 המתפשט הזה הדעת בסוד המדה קו ה״ס ומדה ■שיעור
עלייה. שם ואין מאד מאד נעלם וזה בדקות מהכתר

; התחתונות הספי׳ אל ■ ׳

1
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ץ ט  צנזכמתו להשתעשע הוא יתכודד מקום והוא ©
 כי פי׳ כגר ,ההוא הכנין בנוחו קודם כמאז

 אינו שעשוע וסוד תכלית אין ולעליותיו מתעלה הא״ס
 אשר היחוד בסול הוא שהשעשוע מפני למעלה למעלה

 האמנם ויורד שם מתנוצץ הוא א״ס ואור הבי׳ מס לחכ׳
 הוא א״ס שאור עד כח״ב דהיינו אלו מדות ג׳ יתקשרו

 אינם ג״ר כי אמרתי ולזה בפרפוח, שם ומשנית מאיר
 בו עומדות פעולות הם אלא התחתונים אל מעילות
 בחכמה חכם בכתר רוצה יכול מכס רוצה דהיינו •נעצמו

 במי׳ ב׳ בה יש הבי׳ לכך בו״ק למסה לפעול בבי׳ יכול
 בכתר נקשרת היא הא׳ הם שבחכ׳ ג׳ שתים והחכמה.

 ה״ס ואלו .ההנהגה ראשי ג׳ והם א׳׳ס שתקר^/ עד
 היא שבבי׳ והב׳ כדפי׳ ממשה שנעלמו הכבוד דרכי
 עמה ולהתקשר. להתייחד .הבי׳ אל החכ׳ תפנה אח׳׳כ

 כתר באור מתלבש א״ס אור אלא א״ם תקרא לא 'ושם
 הס כאלו ההנהגה ראשי שלשה חכמה באור כתר יאור

 כסא ג״ר ושם הבי׳ אל להמשך בחכמה יחד מאיריס
 לעיל שפירשנו הדרך על מקום והוא וז״ש לא״ס <כון

 א״ס לומר יכולים אנו כאן עד הוא יתבודד יאבאר
 דהיינו בחכמתו להשתעשע גו ומתאחד ומתבודד מתפשט

 של ב׳ מאוס הגנין התפשעות דקודס יום יום שעשועים
 יחוד דהיינו ההוא כבנין בנותו קודם והיינו ניאשית
 הזה והיחוד הספירות התפשעות אל הקודמת בבחינה

 הוא כך אצילותם להתפשט יחוד שם שהיה כמו היא
 שהם והיינו התחתונות ההויות ולהחיות להתקומם יחוד

 תעלה והחכמה לעלות האפשרות כל בכין בחי׳ אל פילות
 עם תתייחד ואח״כ כדפירשנו סוך אין בסוד ותקשר
 וז״ש בתוכה אשר לנמצאים מאירה היא ומשם הכינה

 שיעלו ולא ולהקימם להחיותם כעתה כמאז.להמציאם
 של המציאות אל הקודמת בבחי׳ שהוא מפני כדפי׳

 שהמעיק וכדי ההוא! הברן בנותו קודם וז״ש השפשעות׳
 אין יאמר ולא אלו פרקים בשתי בדעתו נקי יצא לא
 וימצא י״ז סי׳ פקודי בפ׳ יעיין נביאות דברי אלא זה

 אחרים מקומות בזולת אלו ב״פ כל עיקר ומפורש מבואר
; ע״ה ר״ש מתרומות תרומות אמרתי וכבר

ן5 ״  בנויות ועליות חדרים כמה המציא ממנו ולמגיה ט
 זה הרי .וחכמות משכילות כלס החכמה צד על

 שיש הרי בטן חדרי כל חופש ונאמר בטן ה׳׳ס הענק
 המלך הביאני נאמר עליהם חדרים וסוד חדרים בבטן

 בבי׳ המשורשת הספירה מציאות שהם גש״ה ופי׳ חדריו
 חללין שהם גביהן על עליות.בנויות לחדרים להם ויש

 מהם מתמצא שהדעת ואכסדראק אידרין דהיינו ודאי
בסוד בגי׳ זה ענין ויש ,ימלאו חדרים ובדעת נאומרו

חת. צחי׳ ושם למעלה' דמלכא רישא  עתה הכונה ואין א
 בפרק הנז׳ כבחי׳ היא הבחי׳ אותה כי הבחי׳ באותה
 הקרח יצא שממנו מ״י בפן בחדרי הכונה אלא הקודם

 אלו ושם.בחדרים גש״ה כדפי׳ אלו על אלו חדריס ושם
 המלך הביאני כאומרו התחתונים הספי׳ כרסת הוא

 חדריה הבי׳ אותה ■שהביאה המ׳ מאמר והיינו חדריו
 למעלה מתייחדת שהחכמה ואמרנו למטה שהם היות ועם

 החכמה שהיא הזכר אור עכ״ז הקודם בפרק כדפי׳
 החדרים באותם להכלל הוא חשקם ולזה אליהם מתפשטת

 אומרים שאנו והיינו שם מתנוצץ החכמה שאור מפני
 לא החכמה צד על בנויות וז״ש החכמה אל שיסתלקו

 דחכמתא ספרא דהיינו החכמה צד על אלא חכמה ממש
 מאור גם שם נהנות שהם בענק למפה מתפשטת דא

 חשק כל הכלל זה וחכמות, משכילות כלה וז״ש החכמה
 בחדר פס שבהכנסה מפני והטעה באו״א להכלל הבניה
 החב׳ לאור זוכים הם בנץ בחדרי הריונס מקום הורתם
 כי ממנו ולמטה אמרתי ולזה .כדפי׳ א׳׳ס אור שאורה
 המקום שבאותו למעלה הוא בבי׳ מכמה ייחוד מקום

 כדפי׳ האלו המדות ושעשוע בנאצליו המאציל התבודדות
 ששם זו בחי׳ הוא ממנו יונק לו סמוך ממנו ולמטה
 יש והנה כדפי/ החכמה צד על בנויות ועליות חדרים

 והאכסדרה אכסדראין הב׳ שערים הא׳ בחי׳ ג׳ להם
 מהאכסדראות לפנים והס חדרים הג׳ השער לפני היא

 חדרים והם רחס בפטר צאתם עד מזו למטה זו בחי׳ והיינו
 ה׳ [ה״ס] כי(ה״ם) ונודע למטה יוצאיה שעריה פנימיותם

 ■ ממציאות מתפשטים והם נ״ה חג״ת בבי׳ שהם ספי׳ לן׳
 בבי׳ אשר ה׳ בסוד הס הה׳ ואלו צאתם עד מציאות אל

ס הפ״י י״ה סוד והיינו שבחכמה בי׳ נכללים והס  נ׳ כ
 בכל שמאירות י״ס שהם י׳ ובסוד ה׳ הס החדדם ולכך

 על בנויות אומרי והיינו נ׳ עולים החכמה מצד וא׳ א'
 שהיא החכמה מאור ומכמות משכילות כלם החכמה צד

 באותה בבי׳ ייחודה מקום מלמעלה בהם מתנוצצת
 שוין הה׳ כל כי כלס ואמרי ,כדפי׳ המיוחדת הבחי׳
 כמ״ש מזו למטה זו שהם היות עם זה בכללות לטובה

וכנודע:
 דקדקתי > בהם ומתבונן כלס רואה למעלה והוא ^י׳׳ץ

 יתפשטו הספי׳ שאפי׳ הא׳ ענינים כמה בזה
 משגיח שהוא עצמותו מצד ממנו רחוקים אינם למטה
 אין ירצה שרא עמיה ונהורא בחשוכא מה ידע וזש״ה

 הנמצאים היודע שהוא בבורא החוקרים כמ״ש צ״ל אנו
 ידעם עצמותו ובידיעת בו הכלול המיוחד מציאותם מצד
 ריבויים אחר הנפרדים ידע שלא להרחיק כדי זה וכל

 הפכיים ב׳ שהם לז״א רבות ידיעות להם שמחייב והפרדס
 החשוכים המצואים בחשוכא מה ידע הא׳ ,אמת ושניהם

הס0 < .
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ואמרח' בע״ה. אכאר כאשר לממציאם כמשנחיס שכח

 לעצמי וא׳ א׳ כל מעלת היא שזו מפני וא׳ א׳ כל
 עצמומם בהשגת זז על זז מתעלים שהם וננלול בעילה
 יציג שהמ׳ זהענין .בפי״ב כדפי׳ מאצילם חכמת והשגה
 ולמגיה חכליהית השגה ישיגהו לא היסוד אמנם עצמה

 אמנם הספי׳ כל וכן בהוד השגתה היא זו מהשגה
וישיג מהמ׳ נבחרת השגה במציאות עצמו ישיג כיסוד . ̂ ... _
 יומי גדולה השנה היא אבל תכליתית השגה לא בהוד כל מל פרגיית פקידה מאתו נפקד ועכ״ז הגשמי המכיונן»

ס עמו ומדקדק מעשיו  מהשגח ומשובחת נעלמת בהשגה המ׳ וישיג המ׳ מהשגת השערה סוע עד בהם הדין ע
 נמצא ולזה כמדות לשאר נקיש ומכאן עצמה את המ׳ שנק׳ מתעלם והוא ולז״א דבר להם מוותר הקב״ה שאין
 וא׳ א׳ וכל וז״ש מחבירו מתעלית השגה לו יש א׳ שכל אם ומה וק״ו כלס רואה קדושתו בעילוי מלמעלה הוא

בנאצליו כ״ש העכירה ושקול רואה ממש בחשוכא

 כלם מצדם בהם מאיר אורו שאין לממה יורדים שהם
 אלא וכיוצא הניבוי יתחייב א״כ מאמר ולא יודע הוא

 עמו השלימות וכל שהאור היות עם שרא עמיה ונהורא
 כדבר אין החשוכים בדברים להשגיח ראוי שאין ונראה

 והיינו שרא עמיה ונהורא בסשוכא מה ירע אלא כך
 אשר מהאיש גדולה חשכה לך ואין מאתו וכעונש שהשכר

המעשה ופחיתות הקלי׳ בעינון* עצמו מכיסא הוא

 מדרגות מדרגות בהם שראייתו תאמר ולא הקדושים
כלם וכילול עילה מצדו אין לפניו שוין כלם רואה אלא

 אומניא דהי^ו ההוא באומן צפייתן וזהו להביע צופה
 התחתונים כל והמצאת בהמצאתם המתפשגיס החכמה

גאונין וז״ש מהעליונים להשיג להם שאפשר מה וכל
הכליא לו אין שהוא ח׳־ו תכליתו עד שישיג וא״ה ,ההוא והא הקודמים בפרקים לעיל כדפי' ממנו עלולים הס

V__ l . l ____ __________ _ .1 ..A. I .. ___________  כלם יראה’ סשוכי בעילויו' שהוא כזה הדבר יהיה כיצד____
 אל המתפשט אורו בסו׳ בהם ומתבודד לז״א כדפי׳
 בספ״ר כדפי׳ ההיא במדה שם המשתמש ועצמותו הבי׳
 מקרני וזן יושב רז״ל אומרם והיינו וכלים עצמות בש׳

 והיינו בכי׳ היחוד בשוד והכל כניס ביצי ועד ראמים
 ובי׳ דבד׳ ובי״ס דאצי׳ בי״ס נהיר וקב״ה בתי׳ אומרם
סוד על הורה רקיעא גלגלי ובי׳ דמלאכיא כתות

 כ״ם עילתו את להשיג יכול כעלול והיאך שיעור לו ואין
 ואין לז״א כלל תכלית ומעלהו לחכמתו אין אשר בעכה״ע
 ירצם חכמתו שהפליג מה אלא בעצמותו ממנו משיגים

 מם ג״כ חלק לשון והוא בים ספינתו הפליגה מלשון
 לפי החכמה בסוד ממנו השתלשלותם בסוד להס שחלק
 שיעוי כך חכמתו בסוד אותס שמדד ומדה שיעור

בזרא ושמים מים בשעלו מדד מי אומרו כענין השגתם
בסוי הוא הפ׳ זה וכל וכו׳ הארץ עפר בשליש וכל תכן מתפשגי ואצי׳ דאצי׳ בי״ס זן והוא א״ס אור התפשטות

 בברי׳ מאיר ומתוכו באצי׳ מתלבש א״ס ואור בברי׳
 [ביצי׳] מתפשט(באצי׳) בו מתלבש אצי׳ שאור הברי׳ ואור

 א׳ מקורו והאור מראה אל ממראה האור יתנוצץ ועד״ז
 רואה מלמעלה הוא שנאמר מכ״ש א״כ למעלה למעלה

 בסוד בהם מתנוצץ והוא אמר זה ענין היאך והדרך כלס.
 וקב״ה בשילוח שאמד היות שעם היחוד בסוד הבי׳
 וז״ש שפי׳ במדרגות היא הכונה דאצי׳ כייס נהיר

: הבי׳ כבתי' בהם מתבונן
 ההוא באומן להביט צופה מהם וא׳ א׳ וכל י׳קק£5

 חכמתו שהפליג מה אלא ממנו משיגים ואינם
 אלו קצרות במלות נכללי טמוקיס דברים כמה ,בהמצאם

זכה ויסתד בזכות וגו׳ פניו משה ויסתי רז״ל פי׳ הנה

 משיגים אינם ולכן מלמעלה ומשקלם המדות מדידת
 להם שחלק הידיעה חלק לשון שהפליג מה אלא ממנו

 חכמם חכמתו שגזרה מה ורוחק ורוחב התפשטות ולשום
 ומכוד מחכמתו נמצאו שכלס כלס בהמצאתם העליונה

 ממדה לצאת יכולה מהם א׳ ואין ונמדדו נשקלו חכמתו
 בתחתונים כך בעליונים ואם כנו׳ [ואיך] ומכמה וממשקל

:עאכ״ו
ט ״ י  ומתהלך יורד לו המיוחד מקום מאותו והוא עי

 [כדי] כח להם ונותן אומנתם ומחזיק בהם
 החכמם ימוד ה״ס הזה המקום כי פי' כבר להתקיים,

 והייני א״ס סוד גילוי ושם העליונה בבתי׳ הבי׳ עם
ספק אין יורד לו המיוחד המקום מאותו והוא אומרו

בע״ה לקמן אותו ואבאר רחב ביאור צריך ירידה שמלת הדברים אין כי להודיענו הפליגו משה, פני עור קרן כי
 אדרבה אלא למעלה ממטה בהסתכל מושגים העליונים

 באורו שהמסתכל השמש ניצוץ כעין והוא פנים בהסתר
 באורו למטה מסתכל ממנו ליהנות והרוצה עיניו מכהה

 מלמעלה ההבעה כי רז״ל מ״ש ידעת וכבר כמשנוצץ
 אלא ירא כי למעלה לא צופה וא׳ א׳ כל א״כ למטה
 השכליות כצורות מאלו ושכל שכל כל באומן להביט למטה

נמצאה מכמה איזו ועל נמצאה היאך בעצמה מתבוננת

 בהם ומתהלך התחתונות הנמצאות אל אורו גילוי והייגו
 ז' לו שהיו למלך משל הבהיר גס׳ שסי׳ כדרך היינו
 זעג״ז בזה שבו להס אמר מקומו אחד לכל ושס בנים
 שאיני ממך ואתרחק למעה אשב לא אני התחתון אמר
 אתכם מסובב הריני להם אמר ממך להתרחק רוצה

 משתלשלים שהם שמצד בפי׳ כרי היום כל אתכם ורואה
שוים שיהיו כדי לכך מזה למעה זה ומם מזה זה

ג המצאימ דרך ובהשתכל היום כל אותם הסובכ האור העליון באור במציאותם והיינו ומציאות׳ עליון אור הי
וכז׳
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 יהיה עליון ואור ,ס״ר מצד הוא מחהלך והיינו ט׳

 מהגבו׳ והס״ת מהמסד הגנו׳ יקבלוה פלא כענין מתהלך
 היוח ועם בעצמו העליון האור יקבלו הו״ק כל ״לא

 הזה באור ועלול בעילה הוא הספי׳ אל שההתספגיוח
 ומבי׳ לחסד מבי׳ מאיר זה ואור לגיובה פוים כלם הס

 כלם וכן להוד ומבי׳ לנצח ומבי׳ לה״ס ומבי׳ לגנו׳
 ובערך נשוה לכלס בהס מתנוצץ היה הזה שהאור במנין
 ואגב בהס. ומתהלך וז׳׳ש מחבירו א׳ גבוה אין זו הארה

 מפני בהם מצוי שההיזק ענירם ב׳ ביארתי אורחין
 רחוקה היא החכמה אומנות המרחק מן הא׳ ̂ הרחקס

 מתעלמת זה אומנות החכמה מ^ר שיתרחק זמן וכל ■ממגו
 וז״ש הזה ההיזק יתוקן בהם זה אור יתגלה ■ יכאשר
 תמיד יום בכל המחדש סוד והיינו אומנותם ימחזיק
 מציאותו כך למטה שמציאותו היות עם בראשית ממשה
 סוד מחדש החכמה אור שמתהלך זה שהילוך למעלה

 אומנותם ומחזיק ועז׳׳א באצילוחס שנתייסדה החכמה
 בחי׳ בו יש הזה האור הנה להתקיים כח בהם יליתן
 כחם מתחלש ג״כ כנו׳ כת הוא הבי׳ אור כי ב׳ תיקון

) מצד  סוד דהיינו כת בהם נותן ולכך רחקם ומפני (
 בשם נק׳ וא׳ א׳ שכל והיינו אדני כת נא יגדל ימתה
 ה״א וא״ו ה״א יו׳׳ד ששמו החכמה אור וע״י תיי״ה
 כת בהם מיד ונותן אומנותם מחזיק ובזה כחכמה מאור

 יו״ד הבי׳ באור הממלאם הבי׳ אור דהיינו להתקיים
 והיינו אל״ך ה״א וא״ו אל״ך וא״ו אל׳׳ןז ה״א דל״ת יא״י

 דרך השופע מאורו הנמצאות כל קיום סוד להתקיים
:כדפי׳ והבי׳ החכמה יחוד

S ' v' ושם ורחבה גדולה מצר אל יורד בם ודרך 
 פונים ממינים מינים צפרים מיני כמה ברא

 מסילוק לעיל פי׳ כבר ,משפחות משפחות חדרים ייזייס
 להופיע מתגלה מציאותו שימצא כ״ש מאציליו אפי׳ הא״ס

 ומתוכס דאצי׳ גי״ס מאיר הוא כי ג״כ ואמרנו הנייאה
 כמו העולמות ואלו דעשיה וי׳ דיצי׳ וי׳ דברי׳ עשר5

 קראתי ולכך האצי׳ לטרקלין פרוזדור שהם לנשים תלי
 מפני ורחבה גדולה קראתיו אמנם חצד והיצי׳ תגיי׳

 הנמצאים הנהגת כל להכיל יכולה היא גדולה היא שננרי'
 ככסא בחי׳ בסוד ידים רחבת שהיא ורחבה התחתונים

 ומערב למזרח השרפים בחי׳ ונו׳ ובכ״מ, ש״ה נזו׳ ימ״ש
 אלא אצי׳ שאינם ומפני ברא ושם ולז״א ולדרום ללסין ;

 נמצא שום שאין ומפני ודאי בריאה ברא אמרתי ייי׳
 המתלבש בכחו הוא עפה ושם אמרתי מכחו יהיה ̂׳׳א ■

 מחוברת שהיא בכסא כנמצאים המציאיות כל ת״לי'
פי׳ וכבר ולאלפים למאות שרפים מחנות מיני נכמה

 צפרים שקראתיה ואלו מחנות מיני כמה בפירושי הש״ה •
שהם ושד צפרים הם כנפים בעלי שרפים שהם

ט׳ קק״ק ואמר זא״ז וקרא כדכתיב בקדושה משוררים  .ו
 והם■ צפור הנק׳ המ׳ תחש שהם צפרים קראתים לק

 ומחנות כנופיא שהם כנפים אלו בחי׳ בב׳ תחתיה צפרים
 לך דמי אל אלהים כמ׳׳ד תמיד מפוררים והם שכינה
 חדרים דהיינו יצי׳ שהם ההיכלות סוד אל יורד ומשם

 משפחות יש ההיכלות מאלו וחדר חדר ובכל חדרים
 הכל חסד מלאכי רחמיס מלאכי דין מלאכי יש משפחות

 ענין כדפי׳ משמרתם טל מופקדים שהם בחי׳ כפי
 וי״ד י״ג סי׳ פקודי ובפ׳ י׳׳ד סי׳ תרומה בפ׳ ההיכלות

 שהם כחות יש שונים ממינים מינים שיש ובזולת וט״ו
 שאמר■ מי שיש היות ועם מזה למטה זה משתלשלים

 ועלול מילה בדרך אלא בגשמות אינם המלאכים שהבדל
 יבדלו אמנם רוחניים שהם בגזרתו יצדק שלא ספק אין

 אין וזה מינים לכמה האש ניצוצות כהבדל במציאותם
 להרחיק חייבים אנו ואין בחי׳ אלך כמס יבחנו ולזה ספק

 כחות הם המלאכים אמנם מהאצי׳ דוקא אלא הגשמות
 כאומרו רוחני דק בגשם יתהוו דקות הויות רוחניים

 הם כי והענין לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו מושה
 בעולם רותניים והם הגשמי בעולם למגיה גשמיות יסודות
 ד׳ הס ולמעלה ועפר ורוח ומיס אש הס ולמטה הרומני
 ומתפפגיים רפאל אוריאל גבריאל מיכאל שראשם יסודות
 צאתם עד מזה למגיה זה כחות אלפי אלך כמה בדקות

 והם אבאר כאשר התחתודס העולמות אל מההינלות
 נברא כבוד סוד הוא כאן ועד בכסא יותר רוחניים
 גילוי להם לייחס אפשר וכן הגלות להם לייחס שאפשר

 מראת זה וממין ה׳ ויגל לבלעם עיניס גילוי מראת לעין
:נתגשמו שהם אנשים ג׳ אברהם

א ״ ^  מתהלך והוא וזמר שיר מפלה וא׳ א׳ כל פ
 שכלם ההם והעליות החדרים דרך קולס ושומע

 פי׳ כאן הנה הבדולח. כמעשה ומחשבותיהם [מעשיהם]
 וא׳ א׳ כל מעלים שהם בריאתם וגיפם המלאכים ענין
 לו יש וא׳ א׳ כל אלא כזה זה ולא כזה זה שאץ מפני
 וכל העליונה לצורה ונגדייס קיבול בית והם בפ״ע ענין

 כמה נמצאו ומזה בברי׳ ונחתם נחקק האצי׳ צורח חותם
 נאצי׳ ובחי׳ בחי׳ שכל מפני גברי׳ שרפים מחנות אלך

 הכולל מחנה עושה ומדה מדה וכל בכסא כרך עושה
 אלא בכסא מוהר שאין נמצא ובזה מחנות אלך כמה
 בפרקי והס יותר ולא פחות לא אצי׳ השמיש צורך כדי

 א׳ כל ולז״א הצורה השלמת צורך כדי ככולל הגוך איברי
 להמשכת צורך אלא תוספת כאינו לעצמו רשום וא׳

 האלו הכחות ו^:! . העולמות השתלשלות וסדר השסע
 אין ביצי׳ דמותם שלישית צורה ממש כמוהם בברי׳ שהם

 בעל גשמיים אינם הרומניים ואלו מגרעת ואין תוספת
ואמר זא׳׳ו וקרא כנביא ומ״ש אותיות, וחיתוך ולשון פה

.קק״ק
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 גדול רעש קול אחרי ואשמע ואומר צכאוש ה׳ קק״ק

 אוי התעוררות הוא אלא גשמי דינור שהיה הכונה אין
 למניה מתגשם אור אותו בהיותו למעלה ממניה ושבח
 קק״ק שענינו לנו אשר הגשמי הגשם ידי; שבה ואותו

כי צבאות ה׳  מחנות אמנם בכי״מ שענינו ■ ידין וכן ו
 גשמי׳ בפה אינו והמלאכים החיות במחנות וכן השרפים

 אלו צורך לפי הנראות הראות כשס׳ אלא וקדוש ברוך
 גא׳ שהיה השיר רוחניות זהו הרוחנית בקדושתם המלות

 שהוא היות ועם וזמר שיר מעלה וא׳ א׳ כל אמרתי ע״ז
 הספי׳ אל עולה זה התעוררות אין כזה וזמר שיר מעלה

 זיכוך ומזדכך ומלאכים וחיות בכסא כמעלתו וגשמי עב
 הספי׳ דרך ורוחני דק יותר למעלה ויעלה זיכוך אחר

 מקום אל למעלה זה התעוררות שכשיגיע בענק הזכות
 אליו יגיע המשוררים צפצופי קול להאזין הבורא מהלכי

 ההוא המקום אל מתייחס שראוי כמו ונאות רוחני מנין
 בתוככם והתהלכתי אומרו כענין מתהלך והוא וז״ש

 שהוא השעשוע כי בזו׳ ופי׳ בג״ע עמכם אמייל ופירושו
נק׳ התהתורם בהתעוררות למעלה ומתייחד משתעשע

 עליהם שיושסע כדי התחתונים בחי׳ מכל מדו״ר עולה
 ההתעוררום בענין יש ועוד העליון. הזה מהיחוד שפעס אור
• כע״ה הבאים בפרקים אותו אבאר אור ועלייתו הזה

ן ל ר ב פ ״  I סדי שם אחרת חצר אל עוד ירד ומשם כ
 המים לשאוב המיס גלגלי [מיני] כמה

ט׳ ולהשקות  שה״ם העשיה הוא הזה המציאות הנה .ו
 א׳י ממש הגלגלים עד השתלשלותם ויורד האופנים
 ובהיכלות רשב״י כדפי׳ גלגלים יקראו ולכך הגשמיים

 כדי אמצעיים ע״י מההיכלות הגלגלים יניקת איך
 • התחתונים אל ויושפע השפע מימי ימשט שבאמצעותם

 מחג' העליון והשסע הגשמיים הם שהתחתונים והענין
 העניות בחי׳ אל הגיפו עד בחי׳ אל מנחי׳ נמשך והנו
 טי בחי׳ אל מנחי׳ המדרגות שנשתלשלו וכדרך הזה

 ואחם וז״ש קיומם ענין ממש כך הזו הנחי׳ אל הגיעם
 מחיה שמהוה וכדרך מהוה שמחיה כדרך כלם את מחיה
 מים לשאוב מדרגה אל ממדרגה האור ישתלשל ולכך

כאומי', הזה הגשמות אל למעה עד מלמעלה עמוקים
השכט העדר ועל הארץ את יענו והם השמים את אענה מתהלך ות״א היום לרוח בגן מתהלך וז׳׳ש והילוך עיול

 רוח נחת בשעשוע מטייל בזה ירצה יומא למנח בגנתא
 סוד היינו קולם ושומע היום, ליחוד הנאות כפי היום

 בשפה אומרים אנו וע״ז ועולה המזדכך התעוררות
 בחיתוכי אומרים שהם תאמר לא קדושה ובנעימה ברורה

 ואצ״ל ועולה שמזדככת ברורה שפה אלא כמונו מלות
 אומר אין הכתוב אמר בגלגלים אפי׳ אלא במלאכים

 הם מספרים שהם ומה קולם נשמע <לי דברים ואין
 ,למעלה ממעה התעוררותם העולה רוחניים עניניס
 שאחר ועליות חדרים דרך הוא אליו העולה הזו והעליה
 ועליות חדרים סוד בבי׳ שם הבנין מציאות כל שעולה
 ממנו יגיע בשיעור ההתעוררות המזככות רוחניות דקות

 כמו כי והענין במעשיו. וישמח המתהלך לבורא שעשוע
 ויורד זך הוא ושם מאצי׳ יורד העליון והחיות שהשפע

 כך ומתעבה היצי׳ אל יורד ומשם ומתעבה ברי׳ אל
 מזדכך למעלה ממסה העולה העליון והתעוררות השיר
 ובאצי׳ האצי׳ אל ומהבדאה הברי׳ אל מיצי׳ ועולה

החדרים שיעור אל שיעלה פד מדרגה אל מדרגה

 וכתיג כנחושה וארצכם כברזל שמיכם את ונתתי נא׳
 אם חתן לא והאדמה מער יהיה ולא השמים את ועצר

 שילם סרק ענין כל הזאת המדרגה בכלל ג״כ ויש יבולה.
 ומשג משב כל לך אין בארן משערו השים אם כאומרם

 והייט גדל לו ואומר ט שמכה למעה עליו שר לו שאין
 שיי דשאים שרי עשבים שרי גבעות שרי הריס שרי

 ממונים הכל אילנות שרי תבואה שרי האדמה צמחי
 הנם הגיע עד והולך מתעבה והוא והכח השפע לשאוב
 1אי המשולח הזה החיות ולולא הזה הגשמיות אל ההוא

 למעלם לא לעמוד יכולה הנבראים סוגי מכל בריה שום
 העליונה הצורה חותם ממש היא זו וצורה למעה ולא
 המתלנם א״ס ואור דעשיה י״ס ואמר רשב״י פי׳ לכך

 ביצי', מתלבש ומשם [בברי׳] מתלבש(ביצי׳) ומשם באצי׳
 כגיטי, פד מדרגה אל ממדרגה יורד בעשיה מתלבש ומשם

 והייני התחתונים הנבראים ופרנסת מזון תכלית אל
 וכי' דברי׳ ובי״ס דאצי׳ בי״ס נהיר וקב״ה אומרו
^איו ימצא זה בדבר המעיין יעמיק ואם . רקיעא גלגלי

 המשולחים בחייו וחיים בו ונכללים ממנו יוצאים כלנו ולכך חו״ב יחוד הנאת אל דעלה יזדכך ושם והעליות
מאלי מתפרנסים שאנו ומה הוא הנמצאות קיום וכל הזה השיר ואיך וא״ה והעליות. החדרים דרך קולס שומע
 פי׳ לזה למעלה ונכלל עולה התחתונים מנחי׳ עב שהוא
 והעליות החדרים אל ומחשבותיהם מעשיהם שכלם

 מחשבה החכ׳ מצד ומחשבותיהם מ״ב הבי׳ מצד מעשיהם
 הגוורם כל מקבל אלא גיון בו שאק הבדולח כמעשה

 הגוונים כל מקבל שהוא הבדולח כמעשה שהם פי׳ ובזה
שהוא התעוררות מק איזה כל מקבלות הבתי׳ אלו כך

 ניזולם אנו אק והחי כצמח ממנו הגרועות הבריות
 המתגלגל כגלגל הוא זה שענק וימצא ממנו שחון בדבר
 וחורתני וברכותינו הפלותינו בסוד עולה ואח׳׳כ ויורד

 מם ממנו נפרד דבר ואין א׳ והכל היא והוא ועבודתנו
 םי דבק הכל הרחק אחר הרחק מתרחקים שהם היות
 הממיין יעסיק זה וענין בו מתקיים והוא בו ונכלל

בדעתו .
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 ואין גסהר אלה גדבריהו שיש וימצא ושוב ברצוא דעתו5
 יעמוד הוא יזכה ואס פה אל מפה אפי׳ לגלותו יחיי

 ענק כי מפיו יוציאהו אל לו והזוכה מעצמו ה׳ הוד ®ל
:גלי לא לפומא מליבא זה

מ5 ^ ר ״  על׳ אמרתי זה ענק למגיה. שנגיע עדניוי גן כ
 שהוא בפחיתותו לא הזה הגשמי העולם ׳

 אלא הארץ שנתקללה קללות גי׳ אל משועבד לעת
 יעלה אם ועתה ,להתחדש והעתיד הקודם ?מציאותו

 מאלו משובחיס העליונים העולמות הרי להקשות ?דעתך
 נאמר ואיך וההפסד הכליון שבהן התחתונים העולמות

 הנה נשיב העליונים; מהעולמות זה עולם משובח עיהיה
 למעלה המביגייס הפנים הם הא׳ פנים ב׳ כלס לנמצאים

 אל ומיצי׳ יצי׳ אל מעשיה למעלה ממגיה כלם יעילים
 גרועים הם למעלה ממגיה והפנים אצי׳ אל ומברי׳ ?יי׳

 שירד הב׳ הפן דהיינו למגיה ממעלה שהם הפנים ?עיך
 והם משיה אל ומיצי׳ יצי׳ אל ומברי׳ ברי׳ אל מאצי׳

 ויורד מתנוצץ עליון אור ביושר שהם המשובחים הפנים
 הפונה התחתון נמצא הוא שכן ואחר מדרגה, אל ממדרגה

 רז׳׳ל רמזו וע״ז למעלה הפונה־ מהעליון משובח למגיה
 ישר אור שהמשך היתה בתחתונים שכינה עיקר ?אומרם
 שהם והגיעם גבוה עידון עיקר הוא למגיה מלמעלה
 הם ואלו להיגייבם הנמצאות ברא והוא הגיוב מקכלים

 שאחר ע״ז והעד רבים בכמה בפרגיות המובה המקבלים
 לשמי והעלהו בראו לא כלם הנמצאות קשר אהאדם

 שהעיקר מפני התחתון לעולם והורידו בראו אלא מרום
 העליורם הסתלק לא למגיה העליונים להמשיך מיא

 ליחד העליונים כל יתקבצו אפי׳ כי והטעם למעלה,
 אם כמו יועילו לא טובתו להמשיך העליונות למדות
 בעבודה עוסק ויהיה א׳ אפי׳ התחתון האדם יתהוין
 במיוחד וישכיל הנמצאים מכל השכינה ויפנה כלם יעמיד
 לר״ש כששבח שמות בפ׳ חייא ר׳ דברי ע׳ז והעד להוא
 בתורה עוסק שר״ש בעוד מעורר משבח שום שאין אמר
ש סיים וכד עומדים כלם אלא  הרי וכו׳ חמי מאן ד

 זו תחתונה מערכה הוא שעשועו גבוה פדן אעיקר
 אבל מעשיו צבאיו מלאכיו ה׳ ברכו באומרו דקדק ילזל
 משובה אחת נפש אפי׳ אלא נפשות לא נפשי ברכי אדם
 התחתונים אפי׳ אלה דברי ונמצא,לפי ,הנז׳ אלו ̂לל

 והטעם האדם התחתורם ומבחר העליונים p יותר ?ידק’
 שבהם הכושל אל אורו להמשיך הוא היחוד עיקר לי

 הטובה שבהם והטעם הזה התחחק הוא שבכלם ילטשל
ה עיקר והיה מרובה  ואלו להיטיב כולה בבריאה הטנ

 והוא וגרעונם כשלונם מפני מרובה הטובה המקבלים לס
 ולזה פדניו גן התחתונים אלו א״כ מעיב בהיותו התעדן
 מן התעוררות שיעלה הוא העיקר העליק ביחוד תמצא

5 ה קומה] [שיעור ■

 ’ שם הכל שם התחתונים אלו ואם מלמטה התחתונים
 גלות ענק והיינו כלל שלימות אין שם אלי אין ואס

^ הטוב ומניעת ישראל וגירושי מקדש וחרבן שכינה  ב
 מחשבה בטל וכמעגי למעלה שפגם אה׳׳ר בחטא העולמות

 שגורם תחתון גן עדניו גן העה״ז קראתי ולזה כנו׳ זו
 כאשר באדם כלו תלוי העליון שהיחוד כיון העליון העדן
 למטה שנטע ואמרתי בע׳׳ה. אלו בפרקים לקמן עוד נבאר

 העליון שהאור נטיעה כדמות אלא העולם זה אין כי
 והענין למעלה ממטה ועולה מתגדל וממנו בו נטוע

 מהופך אילן ה״ס למעלה ממעה הפונה האור שאפי׳
 ועולה ומתגדל משם ונוטע התחתון במציאות שרשו

 ממעה הפונה האור שאפי׳ והענין למעלה פרי ועושה
 ממש למטה שנטוע ולז׳׳א כמ״ש מהופך אילן ה׳׳ם למעלה

 'ורדי פרחי מיני וכמה בתחתונים שנגיע נטיעות הוא
 ועז׳׳א אלו מנטיעותיו ופורחים מתהא שלין שושנים

 בנבראיו או בנאצליו ה׳ ישמח אמר ולא במעשיו ה׳ ישמח
 'והיינו התחתונים המעשים דוקא במעשיו אלא ביצוריו או

 לשמך תעשה ומה הארץ מן שמנו את והכריחו אומרו
 ולזה בנו ותלוי בנו קשור הגדול שהשם הורה הגדול

 ויתקדש יתגדל וז״ס למעלה להתגדל למעה ה׳ שם נטיעת
 הקב׳׳ה נשבע פי׳ וכן בתחתונים תלוי שהכל רבא שמיה

:וכו׳ עד שלמעלה בבהמ״ק יכנס שלא

ק ר ף פ ״ .הגן צורך לפי גאות בדרך יתהלכו בם כ
 ענק תקנתי הקצרות אלו במלות הנה י
 י הנהגה שיש שתדע הוא והעדן .העבעים ושנוי הנסים

 לרעים תשתנה לא הזאת שהנהגה מסודרת מיושרת
 להתחכם שדימו אותם קראוה מציאותה וכל ולטובים

 שאין משתנה בלתי האלוה רצון יקרא הוא וח׳׳ו עב״ע
 המשגיח הוא והוא ברכתו במטבע חסום שיכל ספק

 המשולח החיות כעין והוא העולם חיות מעייני ומשלח
 סדר שנראה מפני פלא כלם האיברים לנהל הלב מן

 הלב חיי לסvב חי שהוא נאמר מתמידים הענידם
 חיות כאן אך משתנה בלתי כלם באיבדם המשולחים

 וז׳׳ש משתנים. בלתי הזאת הצורה פרקי בכל משולח עליון
 הפרים שהם ד״מ הנז׳ הגלגלים באותם ארצה יתהלכו בס

 מימי יתהלכו הם ולמטה העשיה על מופקדים שהם
 ויתהלך חי עצמו השפע כלו׳ יתהלכו ואמרתי ,השפע
 תמיד מהלך שהוא מתהלך בעצמו הוא כאלו חיותו מתוך
 נראים שהם הנמצאים כל הנהגת טעם וזה משתנה בלתי
 הוא' אלוה וקיות רצון ולעולם שנוי בלי גשמי לעק

 ועתה .ודאי רצון רצון חי לכל ומשביע וז״ש המתפשט
 במם יום מדי יוצא המלך שדרך נראה אם אחי שמעני

 ואמרתי פלוני מקום דינו בית אל לבא פלוני דרך מהיכלו
שמפר י
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 אין או מהלכו יש<ה לא ההיא הדרך שמתמיד שמפני
 המשולח הזה שהחיות ואחד ההוא המהלך לנמל בכחו
 בעל ירצה אם כך מפני לא מסודר בסדר משולח הוא

 הצריך הענין לפי המשולחים החיים המים לכנות הרצון
 מ״ש כשאמר חנינא ר׳ וזה ח״ו המוכחש שנוי שהוא גאמר
 מי שאמר ודוק וראה וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן
 בכח והדלקה ההארה לאור והשפיע שאמר הבי', שהיא

 וישפיע וידליק לחומץ יאמר השמן על הממונה המלאך
 כשחפצו ועתה העליונים ■למיס הוא צינור הזה החומר כי

 העולם שכל וכיון סילון אל מסילון המיס תעלה לשנות
 כמדות שבייחודו השפע בעל הוא ר״ח בשביל וניזון ישפע
 ישתנו ועתה לכך המעותדיס בנחלים החיים מעייני משלח

 הצדיק מאור אלא הזה הענין [ישתנה] (ישנתנה) ולא
 סדר על השולע שהוא הזכר בהוד למעלה המיוחס
 שס ע״י שהיא התחתונה בצורה המשודרת ההנהגה

 אלהיס שם על ישלוכי ה׳ שפס וכיון הבריאה בכל אלהיס
 הזאת ההנהגה שאין לפי שעה לפי בנאות ההנהגה ישנה
 לשנות יהיה הגן צורך ואס הגן צורך לפי נאות סדר אלא

 ולחסידיו לצדיקיו לפנות הוא הגן וצורך ישתנה הסדר
 אל צריכיס שעה שלפי כיון הגן כל על השולכייס

 מהירותם או עיכובם או חילופם או התעלות התהפכות
 ) ( הי׳ הדומה בפ׳ הארכתי הנסים ובפנין .וכיוצא
 מהודר הוא שהטבע להראות אלא כיונתי לא כאן אמנם
 ע״ז והעד הגן צורך לפי נאות סדר אלא הכרח ואינו
 במלאכים גבריאל הוא וברוחני האש יסוד היסוד שהרי

 נאות וכאן תחתק יסוד והוא באצי׳ וגבו׳ בכסא ושמאל
 ויסוד מהופך הסדר וממש הסדר והפך כיליון להיות
 היסוד מכל למכיה ומקומה המ׳ הוא למעלה העפר
 כמים על הארץ הרקיע וכאן במרכבה ד׳ רגל שהיא
מד  בזה כיוצא וכל הגן צורך לסי נאות להדר והטעם ג׳ י

 והיה למטה מהופך העליון שהסדר אחרים פנינים לכמה
 אלא בעולם להנהגה סדר אין א״כ הגן לצורך סיבה
 יעמדו הגלגלים שאר וכל חמה להעמיד צורכו ואם צורכו

 בעת העולם שקיום רואה והריני וחיית העולס. קיוס וזה
 וי״ל כלו העולס כל יתבטל יעמדו ואם הגלגלים מהלכי

 מזונו האדם אל משל והוא התחתונים דעת חסרון שזהו
 ממנו מונע האומן הרופא החלה והיין והבשר החטה מן

 מזוני ממני מנע כי אהה צועק והוא ולחם דין בשר
 האומן שהרי שעות והוא בלעדיו קיוס לי שאין ואמות
 המקרה לסי כגוף קיום הוא שמניעתו רואה הרופא

 הקב״ה הוא והאומן העולם ממש הוא וכך לו שקרה .
 החולי לרפאות הצורך לפי פנינו ישנה או מזוט יעכב
 עהיז שצורך ראה הרזים שחכם ענין לאיזה או ההוא

ממנו המץן שמנעו שצומק החולה כמו הוא והמנגד

 כגמול נפשי דע״ה מאמר והיינו צרכו כדי יודע ואינו
 איט והוא וסדרו טבעו משנין הזה שהגמול וגו׳ אמו עלי

ד והסדר צורכם כדי יודעים ב״א אין כך מבחין סו  מ
 אפי׳ לעולם נאות בסדר כדפי׳ כגן צורך .לפי לעולה

 הוא ושינויו כדפי׳ הגן בצורך תלוי שהכל מפני שישתנה
: ההיא בעת נאות הסדר

! ל ר ה פ ״  ומשקה מאכל מיני כמה ההוא בגן לו ויש כ
 לי ויש באומרי דקדקתי הנה ולפרנס. לזון ׳

 לעולם במתנה נתנו ולא שלו כלו שבעולם מה שכל בגן
 ברכות• במס׳ רז״ל כדפי׳ בברכה יקנסו אם זולתי לאדם

 שבעולם מה בכל נמצא שרוחניותו מפני לו יש ואמרתי
 הרוחניות אותו שאלמלא ומפרנס זן הוא ידו ועל כלו
 ולהעמיד לקייס יכול היה ולא מת גוף אלא היה לא שבו

 הם הנבראים על המופקדים שהשרים וכמו הנבראים.
 זה מהם הנמצאים הגופים כך מזה למפה זה שרים
 הותרו ומטע״ז לזה גופו ונהפך ניתן וזה לזה מאכל

 זה שעל לשר כס שיש מפני נח לבני וב״ח לב״ח הצמחים
 והאדם האדם אל שחוזר עד ונכלל הולך וכן בעצמותו

 וכמו וזב׳׳ז זב״ז שנכלל שנמצא עד במקורו ונכלל חוזר
 רדחם אתרי כך למעה רדתם עד מזה וזה מזה יצא שזה
 אסור זמעע״ז למעלה עלותם עד וזב״ז בזה נכלל זה

 לבזות שאין בפה משתמשים אין ומעע״ז אוכלין לאבד
 לכומילי גדול בכבוד זולתי ממשלתו מעל שר שוס

 לאלו אלו ב״א בכתות אפי׳ נמצא וזה מקורו אל ולסלקו
 עזאי בן אומרו והיינו אלו על אלו מעלה תוספת מפני
 מאכל מיני כמה עוד ואמרתי לשמשני. אלה כל שברא ברוך

 שהאדם אחר כי ומשקה מאכל כלם הנמצאים שכל ומשקה
 לצורך והאבנים העצים אפי׳ בצרכיו אותם מעכל הוא
 שאין האדם לצורך הוא הכל הכלל זה העולם לתיקון בנין

 הוא מ״ב צורת כי והטעם צורכו בה יהיה שלא בריה לך
 צורת הוא לבדו והאדם ברי׳ צורת והיא יצי׳ צורת למות
 הנבראים וכל הברי׳ דמות בחותם שנמצא מה כל א״כ כלם
 אהץ ובחטא ובידיעתו בו ונטפלו באדם נכללו כלם כלם
 אל כלם יעלו ובעלייתו וההפסד הכליון אל כלם ירדו

 ברא די בעלמא סוד והיינו וההעמדה והקיום החידוש
 היא שהפרנסה ולפרנס לזון ולז״א במ״א. כדפי׳ כרעותיה

 שעכוי בסוד והכל והשתיה האכילה זולת צורך כדי
 תמת שתה כל כאומרו האדם יד תחת בוראם ששעבדס

:רגליו ץ פרק  שיי צפצופי מצפצפות עפות צפרים י
 קראתי הנשמות כי העדן וזמר.

 שכינתא דא בית מצאה צפור גס בזוהר פי׳ וכן צפרים
 כך מצפצפים שהצפרים שכמו מפני צפרים ונקראו

בלנופ מתלבשות והס מצפצפות הס לעוה״ב הנשמות
צפרים
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)סי׳ כלק בס׳ כדפי׳ שלממה עדן בגן צפריס  כההוא (
 שאק מפני עפוח צפרים קראתיס ועוד דינוקא> גנינדא

 בעוה״ז מעשיהם מצד אלא להסתלק מעופפות הנשמוח
 מכל בעה״ז ומע׳׳ט חשובה של אחת שעה יפה לדפי׳

 סי׳ בסבא הזה הענין וביררתי ביארתי וכבר העוה״ב חיי
הזה הצפור להשביח נפלאה סגולתו והעוה״ז ) (

 ולא ביוס יום מדי מעלה אחר מעלה מעוסןן להיותו
 עפות צפרים לז״א ימים להאריך ר׳׳מ רוצה היה לחנם

 העבודה של הענין היינו צפצוך אחר צפצוף מצפצפות
 וזמר ושבח שיר הוא והכל ולמעשה לתורה נחלקת שהיא

 כדרך יסתלק רוחרות ממנה יתהוה מעשה כל לי
 שמעשה הוא והענין והמצוה, התורה רוחניות שיסתלק

 עולה והוא דק רוחניות ממנה יתכוה הגשמית כמצוה
 הגלגלים כל דרך שיסתלק עד לאויר מאויר העולם מאויר

 ועולה מזדכך ומשם הספיר לבנת לפתח שיסתלק מד
 הרוחניות והנה .שכיון הכוונה רוחניות לשוד

 הנשמה אל לבוש ממנו מתהוה הגשמי במעשה שנעשה
 ומייחד למעלה עולה הזכה הכונה ורוחניות שלמטה לל׳׳ע

 נעשה ושם ההיכלות כל שיוכללו עד בהיכל היכל יקישר
 להלביש רוחניות ונעשה קה״ק בהיכל הייחוד סוד

 לגורם לתת הנשפע אור חלק הם אלו ולבושים הנשמה
 שיר "צפצוף והיינו הייחוד הוא העיקר אמנם היחוד

 הוא מעפה אלא וזמר שיר ממש שאינו היות ועם יזמר
 ידיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים אומרו העין
 אינו וזמר שיר ממש שהיא התורה וכן הרקיע מגיד
 העוסק מפי יתהוה אלא למעלה עולה גשמי שיר ממש

 התורה שאותיות כמו כי ,לאותיות רוחניות אש להבות
 כך רוחנית נשמה ואות אות לכל שיש רומניות הס

 היוצא והבל רוחניות אש להבות חוצב בה העוסק האדס
 גשמיות של קול לא רוחניים עולים ההבלים ואותם מפיו
 אש ללהבי נחלק רומני קול יתהוה הזה הקול אל ממש

 ויעלה יזדכך צפצוף שכל העליון ביחוד המרובה ייחניות
 ענק ויוס יוס כל כי הזמן לפי וישתנה מחבירו השנוי
 והיינו בזה שמתהוה מה אינו בזה שיתהוה מה לעצמו
 שכרו לו תן ויום בכ״י כי שכרו חתן ביומו אומרו

 תפלותיו בכל מתתקן בעצמו שהיום בוראו לפני להתקשט
 כל טרא לפני מקושט ומזמן ותורמו מצוחיו ימעשה
 זה של שיר אין ולכן ובראני ועשאני קשטני פ׳ יאומר
 שיש לזו זו דומות אינם שהנשמות שכמו זה לשל דומה
 בחי׳ לכל וכן הגבורה מצד נשמה ויש החסד מצד נשמה
 ומתקן מיישר עושה וא׳ א׳ כל של הקישוט כך יכחי׳
חו נבחי׳ מ  אחת תפלה מתפללים ששניהם היות עם מ

 היות ועם במקומו מקשט וא׳ א׳ כל אחת מצוה ימעשה
שבגבו׳ בחסד וזה שבחסד חסד ועושה מתקן זה יייסד

 הקרבנום שהיו היות עם הנשיאים קרבן היה ועד׳ז
 V בחי׳ זו בחי׳ אין בחי׳ לי״ב מרכבה היו עכ״ז שוין
 לרמוז ס׳ י״ב בתורה נכתבו ולכך זו בחי׳ זו בחי׳ ואין

 כפי וא׳ א׳ לכל ממצות מעשה כל הוא וכן תי׳ י״ב אל
 לעצמו תי׳ הוא ויום יום שכל הימים שנוי ועד״ז מצותו
 ולכך הפנים וכן סכות עצרת פסח הזמנים שינוי ועד״ז

 בזה שאין מה בזה נמצא לעצמו ענין הוא ותי׳ תי׳ כל
 בפרשיות וכך שונים ממינים מינים למעלה הצפצופים ולכך

 בבחי׳ ומייחד מחדש הוא זו בס׳ שמחדש מה התורה
 ■ בבחי׳ ומחדש מייחד הוא בזו מחדש שהוא ומה אחת

 מעוסק או בתלמוד העוסק או במשנה העוסק וכן אחרת
 מה ולפי מייחד כך המקרא שיהיה מה לסי במקרא
 רוחניות ומסכתא מסכתא שכל מייחד כך המשנה שיהיה
 ופרשה פרשה וכל ונביא נביא כל וכן לעצמו
 הם והיחודיס תכלית אין עד צפצופים מוני שהם הכלל

 יגרום ומצוה הורה מעפה וכל הפרצוף שנוי לסי משתנים
■ :לדבר קצבה לכך צפצוף

( ל ר ז פ ״  חדריו אל ברדתו משתעשע הוא בם כ
 הנה אקדח. באבני הבנויות ועליותיו י

 ימס שום אליו מעשינו שנייחס למאד קשה הזה הענין
 שש כאשר והיה כתיב שכן לאומרו הוכרח האמנם כלל,

ט שמחת וביום חתונתו ביום וכתיב אתכם להיטיב ה׳  ל
 וכתיב אב ישמח סכם בן וכן במעשיו ה׳ ישמח וכתיב

^ לספי׳ כנויים העניינים אלו וכל שמחה הבנים אם  ו
 כדפי׳ הספי׳ בשיתוף אליו יתייחס לספי׳ שיתייחס מס
 תפעל מס חטאת אם מש״ה האמנם הפעולות ענק אל
 בלבד בז״ס אלא איט הפגם אמנם ממש בו היינו בו

 .הבאים בפרקים נבאר כאשר במגונה הנפגמות שהם
 בם להיטיב כונתו בספירותיו משתמש בהיותו כי והענין

 עובה גורם הטוב והעושה הנוובה מסלק הרעה והגורס
 השיר ע״י הוא היחוד אל הספי׳ והכנת יחוד וגורם
 המאציל P האור שואבות הם היחוד ובהיות והזמר
 המדות שעשוע סוד והיינו למסה בהם מתפשט ושפעו
 השעשוע אליו דיחס ולזה בהם מתפשט א״ס ואור יחודם

 מהכתר שימצא ולא משתעשע הוא בם ואמרנו הזה,
 אלא ירידה בו שיצדק ולא ברדתו אלא שעשוע ולמעלה

 אלא ס״ו ומסתלק מתפשט שהוא ולא אורה התפשטות
 יוכנו לא ואם בס דרך עובר האור מוכנות שהם זמן כל
 קיבוצו או האור ההפשטות יחשב ולא האור יאיר לא
 שמש אור כמשל והוא הספי׳ אל אלא חלילה הא״ס אל

 בין אבק או עשן יכנס ולפעמים העששיות דרך העובר
 מהאבק יהל ולא השמש אור ויחשך לעששית עששית
 העששיות אמנם השמש אל זה גרעון נייחס ולא ולמטה

בהיומ האור שעשוע והנה השמש אור לקבל הוכנו שלא
בעששיות
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ם דרך נעוכרו בעששיוה  הוא ולז״א מאורו, כלם יאירו נ
 יחוד מקום שהוא ועליותיו חדריו אל ברדתו משתעשע

 י״ז בפת״ז לעיל כדפי׳ א״ס אור יפטר שמשם החו״ב
 מציאות כי הוא הענין אקדח באבני הבנויות י׳׳ח

 התחתונות הספי׳ מציאות הם האלו והעליות החדרים
 פנס שאין היות עס לזה בפכי״ז כדפי׳ החכמה עם בבי׳

 המצוה ממעשה שבח יגיע לא וגם החו״ב אל מגיע
 שהם מפני יגיע האלו והעליות החדרים בבחי׳ פכ״ו

 התחתונות הספי׳ ואם התחתונות הספי׳ אל שרשים
 בדין משתנים שהם מהם נפגמות הם ג״כ אלו גפגמות
 עונש באש נקדחים הם ואלו לענפיהם הדין להשפיע

 ומתאחדות מתקשטות התחתונות השפי׳ ואם התחתונים
 מאידם הם כענפים אלו מיד התחתונים מעשה ביחוד

 למעלה היחוד בסוד ולכוללם הספי׳ אל להאיר מלמעלה
 וז״ש הטוב מהמעשה שבח או פגם שם יגיע זו ובבחי׳

 הנקדחות התחתונות הספי׳ שהם אקדח באבני הבנויות
:להתייחד יפה באור מאיריס או להעניש בדין

ה ל ח פ ״  דרך ויכנסו יחד הקולות אותם יעלו כ
רמזתי כאן .בעליות הפתוחות החלונות *

 כצדיק ע״י הזווג בשבת אומרם בתי׳ נמצא סתום ענין
לבאר רצוני אין קשה ענין והוא מטטרו״ן ע״י ובחול

 דרועין בגופא גופא והיינו שבה בת״ת שבו ות״ת שבה
 הרצין היכל עולה וכן ברגלין רגלין בידין ידק בדרועין

 מוטו והוא בה ממש נכנס היסוד ואז קה״ק בהיכל
 מתלנע א״ס אור בסוד הדק זה אור שהוא ג״ר אור לה

 דיו נמשך ומשם בבי׳ ומאיר והחכמה הכתר באור
 מאירייז ההיכלות עס הספי׳ כל והרי בנקבה היסוד
 אל בחול ותורתנו תפלותינו קול עליית והיינו א״ס באור

 משרשים בסוד כדפי׳ ג״ר שה״ס והעליות החדרים
 הקולים אותם יעלו אומרנו ענין ועל בבי/ שם לספי׳

 האלי החלינות בעליות הפתוחות המלונות דרך ויכנסו
 יעלי ואמרתי ומציאותם, בם דרך לספי׳ אשר שרשים הס

 לעני! ממתין הקב״ה כי מ״ש לרמוז יחד הקולות אותם
 קולוין והיינו שכא״י אחרונה כנסיה שתשלים עד הייחוד

 המי' כל ואח״כ זה תי׳ למטה יש׳ יתקנו כי והענין יחד
 למגיה ותשתרבב ההיכלות כח כשירד וזה עולה יחד

 החפלה החול בימי כי בתי׳ פי׳ וכן התפלה לקבל
 השבה ביום אמנם נוריא״ל גבריא׳׳ל מיכא״ל ע״י מתקבלת

 הוא והימוד באצי׳ מתקבלת התפלה באצי׳ הוא שהזווג
^ שהיא הברי׳ תתעלה כי כיצד והא למעלה  הככיי כ
 הכוכבים כאור זה אור לפני ההיכלות ודומין למעה

 עם ולכך כלום משמש אורם שאין החמס אור לפני
בימי העולם הנהגת ההיכלות דהיינו היצי׳ שאור היות

ושואבים עצמנו מקדשים שאנו השבת ביום כך אינו החול מה כאן להוסיך אמנם אבי״ע בש׳ בספ״ר המפו׳ דעתי
 תרומה בפ׳ ההיכלות ענק שפי׳ אחר מצודתי שהעלה

 החול בימות כי והענין .י״ג סי׳ פקודי ובפ׳ י״ד סי׳
 שהם היות ועם זו אל זו בהיכלות נכללים הם הפלותינו

 לספי׳ א״א עכ״ז לעיל שפי׳ והרחבה הגדולה החצר יצי׳
 וזב״ז זב״ז למטה אלו יוכללו לא אס למעלה להתייחד

 עצם בהיכל הספיר לבנת היכל שיכנס הוא והענק
 בהיכל יחד ושלשתם נוגה בהיכל יחד ושניהם השמים
 המתפשט במציאותו יעלה לא זה בתוך זה ובעלות הזכות
 ויכלל שבהיכל ניצוצות כל ויתקבצו יוכללו אלא למטה
אור בערך קטן רצון הוא ושם הב׳ בהיכל הא׳ ההיכל

 נמשו זה ואור הברי עולם בהתלבשות האצי׳ מעולם
 זולמי משמשות אינם ההיכלות נמצאו למעה עד אלינו
 בזם וכיוצא שבת לצורכי משמשות שהם הכחות קצת

 מפוזי פקודי ויקהל תצוה תרומה בפ׳ במקומו כמבואר
 המתפשט הברי׳ אור שהוא הזה האור והנה ומפורד.

 ההיכלום שבת קדושת יכלול עלינו שיחול קודם אלינו
 משתרנג שהכסא ואחר יצאו הכסא מן שהרי בשרשם

 קדושם מצד ממש בשבת ויוכללו ישובו הכסא אל אלינו
 ה״ם התפלה סוד אמנם בתפלה בחול כללותם כעק שבת

דשכינם איברי ויכנסו בו״ק מ׳ בעצמם הספי׳ כללות
 ושם הבי׳ עד ויעלו באלו אלו ויוכללו דנוק׳ איברי עם בתוך כניצוץ ההיכלות אלו וד׳ העליון שבהיכל עליון
 באוי הספי׳ יתייחדו ושם ועליות בחדרים הקולות יכנסו בהיכל כלם וכאשר אהבה בהיכל בהכנסס הגדולה האש

 כמם והרי א״ס אור יאיר ומשם הבי׳ אור שהוא הת״ת בהיכלות ותתלבש אליהם תתפשט שכינה מיד אכבה
ך בתוך הנשמה בסוד איי מקבלים אנו שאין הא׳ ,לחול שבת כין יש שינויים העליונות הספי׳ באים Tומ מו

 אל מתפשט הוא ואז החסד בתוך בגבו׳ מסד ונכללים
 נכללים שבו זה בהיכל חו״ג ואוחזים אהבה. היכל

 לראשי תחת שמאלו בשכינה מתקיים ואז אלו ההיכלות
 הספי׳ כל ומיד הרצון בהיכל אהבה היכל נכלל ומיד וגו׳

 המתלבשים אבריה בסוד בשכינה נכללות העליונות
 וגבו׳ בבה חסד עם שבו חסד נקשר ואז כדפי׳ בהיכלות

בסוד שבו והוד שבה בנצח שבו ונצח שבה בגט׳ שבו

 הברי׳ באור מתלבש אצי׳ אלא יצי׳ בהתלבשות שבת
 עם מעט שאורם ביצי׳ מתלבשות הספי׳ יחוד שאק הב׳

 איי מתלבש למטה הס ס״ס בהם עליון אור שיאיר היות
מ׳, אל מהיסוד נמשך היות עד באור  שיעלי הג׳ ה

 בה היסוד יכנס ושם יחודם אמר הבי׳ אור אל הספי׳
 ם3 ו׳ ויחוד בס׳ י׳ היחוד ויהיה והזווג היחוד ויאיר

בסיי חו״ב שהם י״ה בתוך ז״ס שהם ו״ה ואותיות
הדעת
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 כרסה דרך להס אשר מציאותם ט״י והיינו הדעת
 הפתוחות המלונות דרך ויכנסו ח״ש וחכ׳ שבבי׳ לכחינחס

 וזמר שיר * אש להבות שהס בקולות תלוי והכל געליות
 נשמה הוספת מפני אציל׳ בבתי׳ יעלו השבת שביוס ׳*פי'

 ובימות למעלה למעלה הקולות יעלו ולכך בנו אשר יאצי׳
 קול קבלת ולכך יצי׳ דרך אלא הקולות יעלו לא החיל
האצי׳ ע״י הוא השבת וביוס המלאכים ע׳י הוא לחול

:אלינו ויורד ומשתרבב כברי׳ שמתלנש

ט ״  ומלונות צנורות כמה דרך עולה א׳ שקול עד כ
 קולות ישמיע והעליות בחדרים שפתח

 היאך יקשו עצומה שאלה לסיז כוונתי כאן ימיצות.
 בכמה יגלגל מצבה משפל נמלה בדעתנו לעלות אפשר
 מן הוא כך אורו ויכהה כנפיו יפרוש יתוש או חמה גלגל

 העולמות אצל הנערך בקולו שכאדם שנאמר הנמנע ,
 לקבל כח בו יהיה השמש גלגל אל כנמלה העליונים
 וקי״ס דוס בגבעון משמש תשיבני ואס האלו, העניירס

 בדברים הס דהתס הא׳ דרכים, בכמה לחלק יש אמת ק
 זכותא דהתס הב׳ הרוחניים, בדברים הס וכאן הגשמיים

 יחיד פעמים שהרי דיחיד זכותא אפי׳ הכא ואילו דדניס
 דוקא אלא יחיד שלא שנאמר ראוי ואין אחת מצוה יעשה
 הא׳ שהם אלו דוחקים ב׳ לענין אמנם .דרבים מצוה
 היאך הב׳ העליונים ליחד יוכל שהיחיד אפשר היאך

 אין תחלה שהענין נאמר אלו ב׳ אל כ״כ י^ול היחיד
 אלפיס בכמה ע״ה ישב״י בדעת מוכח והוא להכחישו
 וידי ואמר בהיכלות פקודי בפ׳ פי׳ א׳ אמנם מקומות

 כאשר רביס פירושים בו יש יד והנה כנפיהם מתחת אדס
 שהס אדם ידי הא׳ דרכים, ג׳ על ית׳ וכאן במקומו ית׳

 מקוס הב׳ ממש, יד והיינו רז״ל כדפי׳ שבים לקבל הדי
 בגי אחיזת כלו׳ אחיזה הג׳ יד, לו מציב והנה האומרו

 שהם לחיות מחנות הס החיות כנפי כי הוא והענין אדם,
 יש הבחי׳ לאותם ומתחת פעולתם לפעול מתפשטים

 להתאחז כדי מקומות דהיינו ב״א בהס להאחז נחי׳
 מורכבים פי׳ ג׳ והרי והפובתס בתפלתם ב׳׳א נהם
 פי׳ והנה עניינו. מהו הזה היד על שנעמוד עתה ייאוי

 לכל ומונח מיוחס שם שיש הקדושים שמות שהוא ישכ״י
 הי^ות ששם ואמר שם דבריו אלו הרי והיכל היכל

 נמחקים שאינס ההויות ששמות אמר ובס״ת להיכלות
 והרי מפיו הויות ומוציא שהמתפלל אמר ובתי׳ להפי׳
 ועתה מפיו הויות אדם שיוציא קשה כמה רואה אתה
 המקומות בכל והעיון השקידה אחר האלו הדברים מכלל

 שהם הגשמיות שאותיות הא׳ ,שפיטות השכל ישפוט
היודעים, כמ״ש בחי׳ ג׳ בהם יש האדם בפי קנועות

והוא נפש סג׳ כתב, והיינו בספר המוכתב והוא גוך הא׳ ,

 הג׳ לשון, והיינו להזכרה מהכתיבה שנעתק בפה המוזכר
 וג׳ פל״ס וסי׳ המחשבה אל מהפה נעתק והוא מחשבה

 ממעלה ויתעלו הרוחניות והאותיות התפלה יזכנו אלו
 המלות במחשבה וחושב בפיו מזכיר האדם ועתה למעלה

 ההויות באותיות במחשבתו ויחשוב בספי׳ בפירושם
 מלובש מחניית זה הנס וספי׳ ספי׳ שבכל ונקודתס

 ההויות מפיו שמוציא ועז״א מציאות אל ממציאות ומזדכך
 כלל וזהו מחניית הויה נשמתה ומלה מלה שכל שכיון

 במצותם ויכולים המחשבה זכי שהם אותם אל התפלה
 האלו ההויות סוד אל ולטין לרמוז בתפלתם בתורתם

 הב׳ ההשפעה מפיהם, הויות מוציאים הם ממש הרי
ס אלו  רומניות הם שהאותיות שידענו אחר כי אדם ידי כ
 שלהביות חוטי כס כן אס בפה קבועות שהס בס״י ופי׳

 הזו המחשבה בסוד ומתנשמות למטה מאלילות נמשכות
 הגשמיות ההויות סוד לצייר יכולה אינה שהמחשבה

 להבות וזב״ז זב״ז יקשר א״כ למעלה שרומניותם וידענו
 באויר ומפריחס המחשבה אל מהפה יוצא רוחני אש

 שיהיה מדבר כח וז״ס באדם הרוחניים אחיזת והיינו
 אל וכ״ש המצטרך אל בו להשתמש לא באדם דיבור כח

 מוטין והאותיות הזה לענין בו להשתמש אלא המגונה
 הפס הבל מקום בפיו באדם ונאחזים ועולים מזדככים

 הצורך, כל לכוין במחשבה המוח עליה ושר הנשימה וכח
 מתחת אלו הס דקאמר אדם ידי כי הג׳ ההשפעה

 א׳ כח שתהא עד משתלשלות החיות ירצה כנפיהם
 הכנסים ■ותחת הנפים שהם ענפים כמס אל מסתעך

 ובערך גשמיים שהם ב״א אלא קדושה מדרגה אין האלו
 נאחזים נשמתס בערך כי בס אלא נאחזיס אינם גשמותם

 האדם אמנס שלמעלה ג״ע בסוד מההיכלות למעלה הס
 ,ויוכלל במצותו או בתורתו או כאן נאחז בתפלתו
 שהוא עד ועולה חקוקה צורתו ההיכלות אח״כ ובהכלל

 היאך דרך זה והרי המדות וכולל ההיכלות וכולל פולה
 כי גא׳ ולשנית העליונים. ברוחניים נאחז הגשמי האדם
 התחתונה בצורה הנה כך הוא הזה הענין אל כדרך
 בס׳ בע׳׳ה כמ״ש העליונה לצורה ידמה האדם שהיא

 נשמה בש׳ בספ״ר מזער מעט רמזנו וכבר אלימה
 בע״ה לקמן ואבאר כדמותנו בצלמנו אדם נעשה ובתי׳

 זרועות ב׳ ג״ר הראש י״ס הס כלל ודרך ודמות צלם
 והמ׳ יסוד האמה ירכין ב׳ נו״ה גוך ת״ת חו״ג הס

 וכבר בנקבה אלא שלימה הצורה אין אמנם העט׳
 המתפלל היחיד והנה ) ( סי׳ ויקרא בפ׳ בזה האריך
 אמנם אדם •ידי בסוד בכולה ואוחז הצורה השלים
^ מהם א׳ שוס יפגום שלא בתנאי  האבר הרי יפגס ש
 יתייחד ולא פסול וקרבנו להכלל יוכל לא פגום ההוא

תפלת אל פנה סול והייט פגום קרבן ע״י השכינה
הערער,
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 אמנם אחריה ובודקים כס פונים פניות כמה הערער
 וכל מדוה בי׳ פנכללים מפני שלימה תפלתם י׳ הם אם
 ומשלמת עליהם ושורה ואתיא קדמה שכינה עשרה בי

 פגומים כלם ח״ו שאס להכלל יכולים שיהיו ובתנאי
 גם שלמים איברים הי׳ בכללם שאם אלא ראוים אינם

 היא זכיוש רובה אם איברים אשאר חטא יש אס
 לא כביר אל הן תפלתם אש בזה לא נא׳ וע״ז מתקבלת

 על יתרבו ואם ולבזות למאוס טענה שיש אע״פ ימאם
 י׳ עיקרה שהצורה מפני בצורה נכללים שכלם הענין אלו

 פרקים כמה אצבעות כמס ביד יש אמנם אלו חלקים
 למעלה כס וכך איברים רמ״ח שהם עד איברים כמה
 וכן איברים רמ״ח עד הבאיש כל נכללים ועי״כ בי״ש

 ולזה המדות כללות בסוד אלפים אלך עד יוסיפו אס
 לצורה משלימים הכשרים רביס בין העכור יחיד בין

 אדם נברא ולזה עליון בתיקון נעשה הכל ולזה העליונה
 ומוסיפים יוסיך יוסיך ואם לכתחלה מספיק שהוא יחידי

 שיעלה עוד וכל האחד מן השנים טובים והם מלמעלה
 ג׳ בתים ב׳ בונים אבנים ב׳ בס״י כדפי׳ הפרצוך דרך

 וכך כ״ד בונים אבנים ד׳ בתים ו׳ בונים אבנים
 למועטיש המצוה את העושים מ-־ובים דומה אינו

 אלו של נשמתם שמאירים מפני כמצוה את העושים
 בק׳ נכלל וא׳ א׳ כל ק׳ הס שאפי׳ אלו של בנשמתם

 איברים י׳ כוללים הם שאלו הראשונים כי׳ בזולת
 כדפי׳ אחריהם כבאים כל כוללים הם ואח״כ ראשונים

 אבאר ובמ״א כדפי׳ זו בכללותם אותם בכוללים בזולת
 עד באומרי רמזתי וע״ז נשא פ׳ בזו׳ רמוז זה וענין בע״ה
 א׳ לאדם קול דהיינו צנורות כמה דרך העולה א׳ בקול
 בהם הצנורות דרך הא׳ הקול עליית וע״י אחת וצורה
 החלונות שאותם א׳ באדם נכללות שכלם כלס הספי׳
 העליונות הספי׳ אל ליכנס התחתונות הספי׳ דרך שהם
 שהם נמרצות קולות ישמיעו והעליות החדרים שכס

 שהם נמרצות קולות למעלה יעשה וחלוש דק קול למטה
 מדרגה אל ממדרגה עלייתם בערך ורוחניות דקות

:כדפי׳
ל ׳ ׳  התבודדותו מקום למעלה בעלייתו ההוא והאומן פ

 כלל דבר הזה באומנות כנעשה זה מכל לו אין
 . ובעליות בחדרים אלא מזמר העולה הקול כאין מפני

 ככתר אל בבחינתו נהנה שאינו ממנו לשלול הכונס זהו
 דתוסך לא האצי׳ שהאציל היות עם דבר למעה מהנעשה

ק שוס בו זה מפני  התפשטות קודם כן יצדק שלא כמו ע
 שנתפשט עתה כך כלל מציאות היה לא שהרי האצי׳

 והאומן אומרי והיינו דבר בו נתחדש לא המציאות
 ולא למעלה בעלותו ועשה פעיל שכבר היות עם ההוא

כי ויאמר והעלם גילוי אלא דרידס עלייה ט שיצדק

 נעריו אם אפי׳ והיינו מהאצי׳ למעלה מציאותו בערך
 כדהי א״ס נק׳ זה שכל הכתר עם בחכמה ואפי׳ בכתר

 מחכוין שהוא ספירות שהם מפני י״ז סי׳ פקודי בפ׳
 ״ אין מהנמצאים א׳ שום שם שישיגו רצה ולא בהס
 בבחי׳ אפי׳ כלל דבר ופי׳ כלל דבר הנעשה זה מכל

 פאי! בבהי׳ דהיינו עצמה במכ׳ יצדק שכבר אחרת
 כאומיי בכי׳ הפגם או הגלות שבהגיע שלם הכסא

 ג* תרוכין תרין תשלש שלח וכאומרו שתיהס ותלכנה
 שיה̂י לא צר לא׳ צר לא צרתם בכל אמר זו בבחי׳
 ישיגאי פגום לו אשר שהכסא בבחי׳ אלא באל״ך ממש
 דהיירי באומנות הנעשה זה מכל לו אין ובא״ש צרה

 בנגיו שבח ולא בספי׳ מגיע פגם שאין מפני דבר ההפי׳
 מפגי הטעם ונתן כדפי׳ התבודדות במקום בחינתם

 רצה ובעליות בחדרים אלא מזמר העולה הקול שאין
 I בבמי הוא בספי׳ התחתונים הנמצאים אחיזה סוד

יו אלא פוגמים או משבחים אדם בני ואין הנשמות  : ב̂פ
 ; העכו״א כי במעשיהם ב״א ישתנו ולזה הנשמה כללות

 נר׳ בקדושה פוגמים אינם שבעולם עבירות בכל אפי׳
 בבהי' מהקלי׳ אלא מהקדושה נשמה להם שאין מפני
 כתיא ולכך שרים ע׳ נאחזים שבה התחתונה קלי׳

 בזואי ופי׳ לי מחעו אותך אנכי גם ואחשוך באבימלך
 של״ מחט לשון לי מחטו ומלש קאמר שלו השר שעל

 סאא שבהמלא התחתונים הרעים במעשיך אותי ח^קיז
 טי אלא עולה פגם ואין מגדולתו יעבירוהו השר פגם
 הלילא בחלום אבימלך אל אלהים ויבא נאמר ועליו הפר

 וקיבלא ט״ר שמל מפני מרע״ה שנענש בתי׳ פי׳ לכן
 היי לא הבריש בסוד לקדושה הכניסם לא שאלמלא
 מפא בשש כי העם וירא כאומרו לז׳ ו׳ בין פוגמים

 אווז ע״י לז׳ ו׳ בין לה׳ ו׳ בין והפרידו שש באו ופי׳
 נפט ט שיש מי הפגם כך אחיזתם כפי ביש׳ וכן בריש
 ומי ורוח בנפש פוגם ורוח נפש בו 3שי ומי בנפש פוגם
 ומי הכבוד כסא עד ופוגם בנר״ן פוגם נר״ן בו שיש
 דאה״י בענין בתי׳ ולז״א באצי׳ פוגם דאצי׳ נר״ן בו ביש

 לא ולפי׳ חב תמן אצי׳ באורח נשמתיה דאתנעיל מאתר
 טא בחכ׳ הנשמה תפיסת מקום עד אלא הפגם יעלה
 אחיזא שיעור לפי התפלה עליית מקום הוא וכן הבי׳

 ידי בסוד והתפלה והמצוה התורה יעלה כך הנשמה
 החדריא עד דוקא אלא לתקן שא״א לעיל כדפי׳ אדם

 לא מאיר כאור לעולם ולמעלה משם לכך כדפי׳ והעליות
 כאיי אבל התחתונים הכנת כפי אלא יעדיך ולא יחסר

: שנוי בו אין בעצמו .
ם ר א פ ״  המדריא אל ירד ההוא האומן אמנם ל
 ההם בחדרים חכמתו אור ויהל ההם י

י נפלא זמר מה זמן שם ויהיה ההם הקולות יעלו ומיד
הנה



ר עו טי־ פל״ב פל״א תורה^

 משפמ יהיה מה לנו להראות כיוונו האלה הדברים הנה
 ההם החדרים אל ירד כהוא האומן ואמר ומנינו היחיד
 הכתר כי ) (ובפ׳ ) ( סי׳ פקודי בפ׳ פי׳ זה ייייין

 הא״ס משכן וה״ס וביה מרה מתנוצץ אור ני יש
I אור האיר זב״ז המתלבש אלו אורות בחי׳ בג׳ ינח׳ליו 

 ירד האומן באומרו רמז זה וטל בחכמה בייחודה
 ויהל למעלה בבינה כספי׳ בחי׳ שהם ההם החדרים ״ל

j ומתרבה מתמממ אורו שאין אורו לא חכמתו 
 יתלבש אמנם מאציל ולא נאצל שהוא חכמתו אור יילא

 כהנהגה ראשי ג׳ סוד בבי׳ המתלבש המאיר זה נאיר
 בראשית וז״ס הכס בחדרים חכמתו אור והיינו

 שבבי׳ החדרים דהיינו אלהים ברא חכמתו אור יהיינו
 קולות ז׳ ז״ס הם שהקולות הוא הענין וכו׳ יעלו ימיד
 שהשופר שופר מגו דנפיק קול למניה ברדתו א׳ כל שהס

 הם למעלה ובהיותם המדה אצי׳ היינו היוצא והקול יי׳
 והיינו ) ( סי׳ הולדות פ׳ בזוהר כדפי׳ בחשאי קיל

̂יין  הסתו׳ לפנים כרסתם ענין כך גילויים יציאתם ^
 למעלה וממגיה קולות הס למכיה ממעלה ולכך' יהעלמ׳

ובחי׳ מבחינתם ויצאו יתפשכיו שבירידתס וכמו קולות יס
 באצי׳ התפשגיותה והיינו ב׳׳א אל בואם עד בחי׳ ״ל

 ואח׳׳כ יצי׳ אל מברי׳ ואח״כ הברי׳ אל מאצי׳ 'אח״כ
 והיינו יצי׳ אל מעשיה עלייתם ממש כך עשיה אל

 בזמירות אמרנו סוד והיינו המשוררים כל שיר חקכץ’״ :
 אלינו נגיפל והכל וגו׳ השמים מן ה׳ את הללו 'מלותינו’

 סילוק סוד והיינו יצי׳ דרך ויעלה שיר יעשה "ח״כ
הברי׳ ומן הברי׳ אל היצי׳ מדרך ויכנס שפי׳ ליללות

התקשר בבינה ושם הבי׳ אל האצי׳ ויעלה האצי׳ ״ל
 היחוד וזהו בבגינה אשר אלו ויאירו החכמה עם

 יעלו ומיד וז״ש .העולה השיר ומבחר הגמור ^חלס
 אין כי הוא הענין מה זמן שם ויהיו ההם ?קילות
 היחוד אין גם הזמן סחת נופל איט כי זמן לייעלה

 הזה הנעלם מהאור הס שנכניס נפרד הוא ומיד ייגע
 יש אמנם מקומם אל חוזרים הנאתם גמר אחר י’”'

 זה זמן שעל עליכם ובי׳ ז׳׳ס שהם למגיה זמנים גזדד
 חסד יוה״כ בי׳ אלו בחי׳ דהיינו והזמנים ה׳ מקדש ח׳’

ופורים חנוכה ת״ת שבועות השנה ראש גבו׳ מסח
זמנים סדר זה והרי מ׳ עצרת חג ח׳ יסוד סוכות ה ’

שעליהם נעלם זמנים סדר הם שם ובהכנסס יחקומם
 ראוי ואק לפניו זמנים סדר שהיה מלמד ואמרו ן
 שתאיר הזמרם סדר כל הארת פד היחוד r׳־5״=

 ויתגלגל יאירו כלס הבמי׳ כל זה זמן בסדר בבי׳ החלמה
S זמר מס זמן שם ויהיה ופז׳׳א הזה הגלגל כל היקף 

 להייחד אלו קולות התעוררות כל הפרת היינו מגא
כל שיתעוררו מה כנגד ועיטבו הפליק האור ׳*מהם

39 כ קומה
: בכלס כעליק האור שיאיר מה וכנגד הבחי׳

( ל ר ב פ ״  אל האומן את ימשיכו ההם והקולות ל
 אור להם להמשיך ־ [למטה] החדרים י

 למעה בהתפשטו ממנו אלא מתפרנסים שאינם פרנסתם
 [ומתגלם] (ומתגלים) יורד המלאכים כתות ר״ל ,אליהם

 ממש ומתגשם יורד ומשם העליון דקותם בערך בגלגלים
 התחתורם הגשמיים ממנו להתפרנס פרי כל ועושה משם

 המזון שיתגדל לעשיה נשפע שלא המן היה ממנו למעלה
 מתגלם היה אלא האלו התחתונים הגשמיים הכלים ע״י

 היה אלא הטבע מותר בו היה לא ולזה העולם באויר
 הענין היות ולמען שמרים בו היה שלא באיברים נבלע

 וגו׳ המן את ויאכילך וירעיבך ויענך ככתוב אמר כך
 מהמן דק שהוא המלאכים מזון שהוא מזה דק מזון ויש

 והוא איש אכל אבירים לחם נאמר שעליו מתגשם שהיה
 יום מ׳ בהר בעומדו מרע׳׳ה [נתפרנס] שממנו המלאכים מזון
 כעליון הכסא ופרנסת מזון והוא ממנו דק ויש לילה ומ׳
 המזונות בערן ויש הספי׳ פרנסת והוא ממנו דק ויש

 אנו כאן אמנם י״ד הי׳ בשלח בפ׳ כדפי׳ אחרות בחי׳
 שם כדפי׳ והולך ומתעבה השפע התפשגיות מדרך באים
 ומליא סתימא׳ מעתיקא קדישא טלא נכייף ז״ל ט׳׳ו בסי׳

 דנהורא טלא ומההוא שמיס דאתקרי אתר דז׳׳א לרישיה
 נחית הוה וכד לתתא ונחית נגיד הוה קדישא עילאה

 מבואר כלל ודרך .לעניינו עכ״ל וכו׳ גלידין גלידין הוה
 קאמר ) ( סי׳ תרומה ובפ׳ ויורד מתעבה עליון שאור
 במ׳ הזרוע היסוד אור שהוא לצדיק זרוע אור בענין
 וממנו בתוכה הנזרע האור המגדלת הגנה שהיא

 ומתוך אלו דברים מתוך ועתה העולמות מתפרנשים
 פי׳ וכבר הנשפע שפע מהו שנדע שראוי מה דביים
 כל המאיר עליון אור שהוא והנהגה מהות בש׳ בספ״ר
 שפע נק׳ ממנו מאיריס והס מאיר כאור ובהיות הספי׳

 א״ז והיינו דקאמר וכו׳ קדישא גילא נכייף והיינו ואור
ק הוא המאיר זה שאור שנדע צריך והנה .כדקאמרן  ע

 הרעב האדם כפין בזה ומשל חידוש בספי׳ מתחדש מה
 יתחדשו כספי׳ אלו כך ויתחזק יתחדש המזון כבלקיחתו

 שנברא אור והיינו א״ז שז״ס עד העליק מהאור ויתחזקו
 מתחדש והוא מהבי׳ שהוא גנוז אור שה״ס א׳ ביום
 כללי^ ג׳ שנכלול ראוי הדברים ומכלל מ׳׳ב. תמיד בכ׳י
 מהכתר התחתונים פרנסת ואורו שפעו כי הא׳ הכלל

 ביצי ועד ראמים מקרני וק יושב ז״ל כאומרם ולמעה
 ומשאים הרמים הכתר בחי׳ הם ראמים וקרני כרס
 הנמצא הא׳ מהנמצא דהיינו כמשמעו ממש הם כרס ביצי

 התפשט׳. וסוף תכלית שהוא האחרון הנמצא ועד ממנו
ממנו ומתפרנסים מתעכל הוא הזה המזון כי הב׳ הכלל

התחתונים



4 סמהפל׳ג הורמשיעור0
 בכ״י חידוש מחעכל כאעו שא״ס יוכיח ומן התחתונים

 . ביום יום מדי לחדשו וצריך פמהעכל ודאי אלא למה
 הגוך המתפרנס בחינת כפי הזה שהמזון הג׳ הכלל
 מזדככיס והעליונים לפחות כמן ועביות בגשמיות נוכילו

 כרמזים מתוך מתבארים האלו הכללים ואמות ועולים
 היאך זאת שמעה בינה ועתה הנז׳. במאמרים שרמזתי

 שהוא דבר האלוה וכי האלו הכללים להאמין אפשר
 וצריך ויתעכל מתחלק שהוא שנאמר לחלקים ,מתחלק
 ואל סופם ועד מתחלתם ממשות בלי דברים הס חידוש
 חזקות יתדות שהם הכללים להרוס הזאת הקושיא יכיעך

 מאיר אורו שהוא לומר שכלך יגיעך ואל יתמוגיכיו לא
 יתעלם וכאשר מתקיימים הם שיאיר זמן וכל בכלם

 למעה יורד המן ענין היה שהרי שא״א מזונם יכתלק
 זה ואין שביעתם כדי בעביות ממנו ומתחזקים ומתגלם

 הדרוש אל ליכנס והנה אומר. שאתה האור לענין כלל דרך
 אמר י״ע סי׳ תרומה פ׳ הרvב פתוח פתח מצאתי הזה
 לא גנתא נהר ההוא, דאפסיק ומיומא ז״ל לצדיק א״ז

 תדיר זרוע דאיהו אור וההוא גננא ההוא ביה עאל
 שכיך ולא כמלקדמק אזדרע ומגרמיה ומניה איבין עביד
 ביה נפיל זרעא ומההוא תולדין דעביד בגנתא הדיר

 דאינון וא״ת כמלקדמין תולדין עביד ומגרמיה ובאתריה
 הכי לאו תמן דגננא בזמנא דהוה כמה ואיבק תולדין

 כתבתי וכבר עכ״ל. לעלמין דא זרעא אתמנע לא אבל
 לנו תירץ והנה והנהגה מהות בש׳ בכפ״ד הזה המאמר
 לתחתונים אפי׳ הנמצא שהמזון שאחר עצומה קושיא

 פה״ס מעדן כיוצא נהר דהיינו העליון היחוד מאור הוא
 א״כ למעה מלמעלה האור המשכת בסוד החכמה אור

 מהו הגן את להשקות מעדן יוצא נהר שאין הגלות בזמן
 הגנה משל ממש הוא כי לז״א לתחתונים השפע פרנסת

 ספיחין וספיחי ספיחין נעשה ■ והזרע לזורעה גנן שאין
 לפרנסת בו יש ומתחלך נזרע האור שמעצמו ומה

 ממה נזרעת שהיא כגנה כעק נזרע ומהמותר התחתונים
 היה הגן ואלמלי נעיר עתה בעצמו בגן הזרע שמתגדל

 חדש זרע והיה למעה נאכל ראשון זרע היה כראוי נזרע
 בעצמו עומד מציאות הוא כזה האור א״כ מלמעלה בא

 ממה אלא הצנורות דרך שיבא בלי עומד תמיד שהרי
 ונזרע וחוזר ונזרע שם ועומד הקודמים מהיחודיס בבא

 אינו וכאשר שמתחדש הנזרע הזה הענק מרו א״כ כדפי׳
 והיה כתיב אומר אני לכך מעצמו נזרע הוא מתחדש

 יענו והם כשמים אש אענה ה׳ נאס, אענה ההוא ביום
 והיצהר והתירוש כדגן את שענה והארץ כארץ את

 בהירים כלם ולמעה ממנו הנמצאים אלו ט הענין
 אורו יאיר וכאשר ממנו חידושם אור לקכל מוכרם
נהיר וקב״ה כאומרו כלס העולמות כל דרך יתפשע

 ’ף דמלאכיא כתות ובעשר דברי׳ ובי״ס דאצי׳ בי״ס
 מס׳נ״ מהכשר מתפשע יהיה אורו והנה דרקיעא גלגלים

 החנמ^ באור ומתלכש החכמה אל ומאיר הכתר באור
 כגג״ שהיא למ׳ מביאו והיסוד ו״ק באור ומתלבש ומאיר

 הכט הנה ,היחוד יסתלק זמן אחרי האור ובהסתלק
 ק ויאירו אורם מתחדש ובהיקושם בהירותם מצד

^ וא שנתחדש ההוא החידוש מחמת ויבהיקו בעצמם
 He 'הבהיקו אורו מכח שהרי יצדק הא׳ האור שהוא

בפ׳ •
ץ — ־— — - — W11 וכח

״ והוא מלמעלה שקבלו ופרנכתס מזונם הוא בעצמותם

 הגא״ העצמי האור שהרי יצדק בפ״ע אור שהוא וא״ש
שהחגים מאור בהם שנתחדש והחידוש נכתלה במקורו

 מאל^ק אלא יורד אור שהרי שמתעבה ומה שמשסשע
 א|,’ה ביארתי וכבר קצרה דרך באצי׳ מתלבש א״ם שאור
 הגי באור מתלבש האצי׳ ואור אצי׳ דרך מתלבש הוא
 אי דהיינו ה׳ נאם אענה והיינו היצי׳ באור הברי׳ ואור
 ומפ̂א מתגשם העשיה ואור העשיה באור היצי׳

׳ לפ״ז והנה הארץ את יענו והס והיינו בגשמות  . י כשיס̂י
 ויחפ״ כחס ויתעלם אצי׳ שהוא נרתקו מתוך א״ס אור

 מציא' הוא והמתגלם עומד במקומו ומאיר זב״ז מתלבש
 שנתפפג׳ן( והבריאה ברי׳ ונעשה שנתפשע ההשתלשלות

 א/ אור אין כאשר והנה בזה וכיוצא יצי׳ ונעשית
 האור הנה יחוד שאק מפני ומתחדש מתחזק

° מעצמם כס הקודמים ביחודים בה שנתחדש  מאי̂׳
 1 א ואמנם ועשיה יצי׳ ברי׳ אור עוד ומילדים ומחדשים

 ולכך חידוש אחר חידוש שמתחדש בזמן גדול כמו
 ,ן מי קללתו שאין יום לך אין ולכך שפי׳ ספיחין
 לפ והרי רז״ל כדפי׳ כאור שנסתלק מיום ממבירו

 יאיי ,»ז׳2וה בברי׳ יאיר שהאצי׳ אצי׳ אינו המתעבה
? האור והתפשכי׳ מן ולמכיה ממנו יתהוה ושם ביצי׳  ה
 א יו״ד סוד דהיינו וכו׳ מרישיה דאנגיר עלא ה״ס
 הסלכ״י בסוד הת״ת עד מאיריס שהם ע״ל שעולה וא״ו

 למגי' התפשעותו עד והולך מתעבה וכך כנז׳ האור
 בדיו נתיישבו הענינים וכל דאמרן מן ג״כ והיינו

ה כלל דוחק ואין קושי ואין מ  בהתצויי' תלוי הכל ו
 הכג דהוען כאומן ימשיכו ההם והקולות ולז״א העולה

 כדפי׳ באור אור תתלבש שאורו כדי התחתונים
 מצד לא ואך, מצדו האור מניעת שאין בפרקים פי׳
 להפג הביגס אל מהחכמה אלא החכמה מצד ולא

 למג־'® האומן ימשיכו שהקולות אמרתי ולכך התחתונים
 .י״ץ מל מהחכמה כאור התלבשות דהיינו החדרים אל

 ׳ מזי מתפשט האור שאין פרנסתם אור להם להמשיך
 מאיג כנז׳ חידושם בסוד א״ם אור ע״י אלא להתפרנס

 מקיג־ וזן 3יוש אומרו דהיינו ממנו אלא מתפרנסים
בהחפאג־ הענק חידוש והיינו כנים ביצי ועד ראמים

למעה



פל״ד פל״ג פל״ב תירהשיעור

 הנז׳ עה״ד האור התלנשוח סוד והיינו אליהם למעה
 א׳ יום אור אל חרומה בפ׳ זה אור שמייחס תמצא ילזה

 למ׳ אוהו ומייחס שכה בכחי׳ מהבי׳ התפשגיוש להיינו
 בהם ואק אמת והכל הגנה אל ומיוחס לא״ס ימיוחש

 שהקדמנו ההקדמות ע״פ אמתייס והדברים ועקש
: שהנחנו זו הנחה ע״ס צודקים כלם הכללים יאלו

 אשר החצר אל אור יאירו החדרים ומיד ל־ג רק5
[מחזיקים] והם אותם ויחיו הצפרים שם

 לצפרים מזדמן מזון ומיד הגן להשקות הגלגלים מהלכי
 אמנם נת״ל דקאמר זו המשכה הנה למניה. שהם ייהיס

 וזה רגע תתעכב בלא ההנושכה מהירות על 'יליעט
 ויכמע מועד אהל אל משה כבוא והיה לחסידים יקרה

 עמדו ולז״א זמן עיכוב שאין אליו מדבר הקול ״ת
 כמימריה ברגע מצרה ישראל הצלת ענין וכן מיד יאפמעה

 וסאה בשקל שעורים סאתים מחר כעת ה׳ אמר כה יק
 משך נושא ובכה ילך הלוך כתיב וכן וגו׳ בשקל שלת
 וכו׳ החדרים ומיד ולז״א .וגו׳ ברנה יבא בוא ^זיע

 והיצי׳.ואין הברי׳ לעולם האצי׳ מעולם ההמשכה •להיינו
 מתפוצץ והאור בחצר גדול אור הוא היצי׳ שענין

 והם ההיכלות שבתוך הפרטיים המלאכים שהם ץיליצית
 הדקות עצם הב׳ החצר, והוא ההיכל עצם הא׳ ^^נחי/

 / ניצוצות לכמה שמתפוצץ ההיכל הממלא שיוחני
fדהיינו החצר אל אור יאירו ולז״א עצמן הניצוצות ׳ 

 ואח״כ הנז׳ בחי׳ ב׳ שהם ההיכל אל ההשפעה מנס
 הכחות שהם אש משביבי הניצוצות שהם אותם יייייי

 העשיה כחות לכמה משתלשל ומשם בהיכל המתפרעים
 ואומרי הגלגלים מהלכי מחזיקים והם אומרו יהיינו

 שיכולין וממה מהנהוג מדאי יותר פעמים היינו מחזיקים
 וגו׳ ובכה ילך הלוך כעין נסים מעשה שיעשה עד שחח
 עד נסים מעשה מעשיות כמה בגמ׳ וכן מאד קשה יזח

 וכיוצא למכור סלת ומביאים חול המלאכים נועליס שהיו
 עד להשקות הגלגלים מהלכי ומחזיקים אומרי בכלל הכל

 לאדם והכל הטבע כדרך שלא בחזקה הדבר ®יעשה
 מזון עיכוב בלי ומיד וז״ש בנבראים הכונה׳ עיקר ״היא
 להגשים בעבעה מבשלת שהעשיה היות שעם מזדמן

 ישתעבד שלא עד מעשהו יחישה ימהר הטבע לפי המטנים
 ע״י שלא מזדמן מזון אלא הגשמיים הכלים ת מציא

 דקאמר עובדא ההוא כגון במציאות מתגלם אלא הכלים
ק כגמרא  הנס כשליש אמר ולכן זריעה כלי סלת סאה ו

 כי והטעם הזה. כדבר היהיה בשמים ארובות עושה ®
 המחזיקים והם הגורמים שהם התחתונים צורך לפי הכל

 שביכלתם עפות לצפרים וז״ש > והטבעים המהלכים
 וכל בו תלוי שהכל למעה שהם היות עם כהסתלק

C ן קובה] [שיעור

41 כאקומה
 למעשה נכון טעם וזה וכדפי׳. אליו משועבדת העשיה
 מיד צרה מתוך האדם וצרכי במזונות המצויים הנסים

: תימס ואינו רווחה
ק ר ף פ ״  מעלים ואינם אוכלים הצפרים אלו ואם ל
 כח מחלישים הם הגלגלים מיד שיר *
 בחצר אשר הצפרים שאין מפני הגן משקים ואינם גלגולם
 נאה שיר קול מעלות והעליות החדרים ואין שיר מעלים

י אותו מעלות החדרים שאין כיון אליהם יורד האומן ואין
 מתבודד והאומן אליהם, הנאות [הזמר] (הסדר) זמן

 מדרכי א׳ דרך פי׳ כאן הנה כמאז. בחכמתו בהשתעשעו
 ביטול הוא הזה והפגם הב׳ הדרך יבאר ולקמן הפגם
 מעלבונה לבריות להם אוי כאומרו הוא גדול שעונשו עשה

 ולזה מעל ברכה בלא העוה״ז מן הנהנה וכן תורה של
 הפלה או תורה ביטול או עשה שביטול תחשוב אל יאמר
 אוכלים שהם והטעם הטוב לסלק הוא שכדאי קל הוא

 אלו ואם וז״ש לו שפע מושכים ואין השפע מן ונהרס
 ' ואינם המזון מן ונהנים אוכלים התחתונים שהם הצפרים
 שמונע ואמו אביו גוזל לך יש תמורתו להמשך גורמים

 בהנעת להם הראוי מהמקום אותם וגורע הברכות
 מעלות ואינם וז״ש ברכה בין תפלה בין תורה בין שפתים

 גלגולם כח מחלישים העשיה כחות שהם הגלגלים מיד פיר
 הזה כגלגל בחינתם שהם והטעם ההשפעה כח דהיינו
 מבחי׳ מורידים הם כך זה מצד ועולה זה מצד שיורד
 תחתון התעוררות אחרת מבחי׳ ומעלים עליון שפע אחת

 מגיע הענין שאק תאמר ולא ,דקאמר גלגולם סוד והיינו
 ואינם וז״ש תכלית אין עד הפגם פעולה אליהם אלא

 שעולם מפר מלמעלה אלא עצמן מצד לא הגן מפקין
 בעמדם רז״ל כדפי׳ הזה השפל בעולם תלויים המלאכים

 שותקים שהתחתונים דהיינו שד ענו לא עמדו כענין יש׳
 המלאכים וכתות החיות כנפיהם תרפינה מיד מהעבודה

 האצי׳ וכן שיר מעלים שבחצר הצפרים שאין מפני וז״ש
 התחתורם בהתעוררות תלוי שהעיקר מפני מתייחד אינו
 וז״ש מלמעלה יחוד אין מלמטה מעורר שאין זמן וכל
 . הדר סוד דהיינו נאה קול מעלות והעליות החדרים ואין

 העליון היחוד התעוררות בסוד שם המאיר זמרה
 התחתונים שיעור שאין היות ועם התחתונים בהתעוררות

 העץ את מדליק הקטן העץ עכ״ז העליורם בערך לכלום
 החדרים ואין וז״ש בחינתו כפי וא׳ א׳ כל ומעורר הגדול

 בקול תלוי הנאה שקולם מפני נאה קול מעלות והעליות
 אליהם יורד האומן ואין ,עיקר שהוא הזה השפל הגרוע

 לז״א ח״ו חקו ומעדיך וגרוע משתנה שהוא תאמר ולא
 מכינות ,שאינם המדוא בבחי׳ אלא בו תלוי הדבר אין

 מעלות הפליות שאין כיון ז״ש ושפעו אורו לקבל עצמן
בכס,זתיקון תלוי זה שערן אליהם הנאות הזמר זמן אותו

עצמם ׳
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 אין ס״ו שממה איזה חסר שהאומן א״ח1 > הוא עצמם
 בריאח קודס גדעון היה שלא כמו לפניו כלל חסרון
 מתנודד והאומן וז״ש הנמצאים אלו כל בהמנע מולם

 פגם אין זה שנישוע בסוד ושם כמאז בחכמתו גשכישוע
 עעס לתת בא הזה הפ׳ כלל ודרך כדפי׳ כלל חסרון ואין
 נמשך מעצמו והיאך עשה בביכייל אפי׳ הכייב מניעת אל

 מעיב שהוא העוב מניעת ממנו נפעל ואינו אליכס
 דוחק מזה ואין התחתון באדם זה כל תלוי והיאך לעולם

: ביארנו כאשר כלל וקושי .  שאמרנו שבגן התחתונים כאלו והצפרים ח ל״ פרה
 הגלגלים דרך ועולות מם זמן משוררות הם י

 מקבלים ומשם הגדולה במצר הידועים כצפרים אל האלו
 כאן שהקדימו.הנה השיר [מפני] (לפני) בשמחה אותם
 שקצב מה זמן השלמת עד בעוה״ז ב״א קצבת פנין כללתי

 יאריך ויש בעולם יעמוד הזה הצדיקים נשמת על הקב׳׳ה
 רבים והטעמים שנים בקצרות ויש יסתלק ואח״ב ימים

 לו הקצוב מתו השלמת עד בצדקתו ימים מאריך יש
משלים שהוא מי ויש להשתלם ההוא כזמן לכל הוא וצריך

 בהינל מתלבשות שהם בשמחה אותה מקבלים אמרתי
 להם עושים גדולה ושמחה שטובלת אחד השמים עצם

 ׳ נע״ה לקמן אבאר כאשר הנשמות ע״י סילוקם מפני
 וגורמי® יחוד שעושים ממה נעשה הצדיקים לכוש והנס
 האי® הוא פריו העליון והיחוד בעוה״ז בהיותם אותו

 1וחני הספי׳ בכל זו הארה ומתהוה גבוה באור הספי׳
 נשמהי בו להאיר האור מאותו היהוד לבעל נותנים ידוע

 » גנוז ששם שני באוצר להקלה לו יש ידוע ואוצר
 הימודי® מכל שנתהוה האור שבאותו שגרם היחודים חלקי

 שז® ודאי שהקדימו השיר מפני וז״ש הנשמה מתלבשת
 ועיי ומעלתם וסילוקם לבושם להם גרם והיחוד השיר

: בע״ה לקמן אבאר ושם והעליות החדרים על אותם ומעלים ״ן ל פרק  ומעלים
[יצהיל] (יבהיל) וקולם מזמרותהם

 ויאיר סעליום אל יורד וכאומן העליות מתוך בשמחה
 ה® במדת הוא שלמעלה שג״ע הוא הענין חכמתו. אור
 הכבוי כסא הס אמת הן הכבוד כסא שהיא היות ועם
אמג® שלמעלה ג״ע נק׳ והוא ידוע בעולם עומדות הם

הכם® בתוך והם המ׳ מדת היא בכסא המתלבש רוחניות ונשתלם עתו שבא מפני לוקטו והקב״ה קצר בזמן עצמו
 ה® ומשם המ׳ מדת ממש הוא בו שהם והרוחניות מצוה בשכר ימים לו ויאריך בשירו חפן שהקב״ה מי ויש ־

 ז' במדה נכללות שהם הוא ושעשועם באצי׳ משתעשעים ימים הארכת במה בגמרא כדאמריק ידועות מצות או
סיי הזווג מעוררות שם והס בהיכלו ולבקר והיינו יחמיץ שלא כדי שנים בקוצר לוקכיו שהקלה מי ויש וכו׳  ו

 דיו בעלותם מהרתס אחרי הוא הזווג מעוררות היותם שקצבה מה זמן אמרתי ועד׳״ז בירבעם, שדרשו כענין
 מתלבשי® מיד הב׳ בהיכל דינור בנהר ונקיותם ההיכלות כענין גבוה לצורך לוקטו שהקלה ויש לאדם יש ידועה

 ומיי בעטרותיהס ומתעטרות ועולות להם הידוע בלבוש ויש וכו׳ נחמני בר רבה נוכח מאן נחמני בר רבה
 ההיכלות כל נכללות ושם אהבה בהיכל עולות הם מפשעינו ממולל והוא כענין הדור לכפרת אוספו שהקב״ה

וזוכי® הרצון בסוד ועוד ידו על החיבוק סוד ושם ידו והיינו בימיו שלא הרעה להביא כדי לוקטיו שהקלה ויש
נכללו® ושם הרצון היכל אל עולות ומשם הנשיקה סוד אל לסיבת אוספו שהקב״ה ויש הצדיק נאסך הרעה מפני כי

ק פון ע ק כ ככגי מתנהרת ושכינה תחתונה מבחי׳ השכינה בעצם יש׳ בני לעיני להקדישני בי האמנתם לא י
ה ומיי בתוכם אותה וכוללת אליה זיווה ומעוררת הנשמה זמן שהגיע מפני נדחים להיותם אוספו שהקלה ו

ביי® לזכור וראיתיה כענין עמה ומזדווג מתעורר היסוד מפני או זה מפני זה נדחה וכך אחריהם הבא הדור
 העליי! העדן סוד לה מושך ההוא הנהר ומיד עולם וז״ש בדין היא האסיפה ולעולם לאחד ראויה שאשתו

5 בנועם לחזות והיינו פילאה מאמא הנועם סוד ששם בהיישרת העליון הדין גזרת שיעור כפי והיינו מה זמן
 השעה וכפי העת כפי שלימותה ותשלום כזאת כנשמה

 הויה היא הגוך מן הזאת כנשמה פעירת ואחר כדפי׳
 כבדה היא החומר עם חברתה מפני אמנם רוחנית דקה
 החלה תפגע כי בהדרגה תסתלק אלא לפלות תוכל ולא

 הוד אל גיהנם דהיינו החיצו׳ מן ויכנס העשיה בעולם
, , אומרו והיינו היצי' אל הסתלק מהעשיה ואמ׳׳כ משיה

מ'.והנ® הגן את להשקות יסוד למעה ונמשך הבי׳ עם הידועים הצפרים אל ספשיה שהם הגלגלים דרך ועולות
המדרגי® כל ע״ס המגיע שעשוע הוא זו בחי׳ בסוד - ■

 יתדניי אז כי נשמתם וסוד ועכרתם הצדיקים במעשה
^י הא״ס הארת והיינו ה׳ בנועם ההיא כנשמה  וי
 לעיי כדפי׳ המתלבש העליון אור השגת וישיג הנשמה

' ■ והיינו .

 מאוח® בס׳ בהיכלו מבקר היותו מצד בהיכלו ולבקר
 הנש®® זווג והיינו ה׳ בנועם לחזות ג״כ זוכה בחי׳

 מתיימדי® במ׳ היסוד יחוד כשהוא ואז הנשמה בבחי׳
 מטח יוצא ונהר דהיינו בספי׳ הא״ס אור ומאיר חו״ב
 כהי® השדרה חוט סוד האמצעי קו הוא היסוד סוד

ומתייחד® העליונה מהחכמה מעדן ויוצא הנמשך כנהר

 לאחר תעלה והיאך וגיהנס ג״ע וענין ,ההיכלות דהיינו
 טהורה ואם הצוה, ובפי תרומה בפ׳ הכל נח׳ חדש י״ב
 כניסתם תחלת שלמטה מג״עי אותה מקבלים משם היא
ולכך שלמעלה, ג״ע עד להיכל מהיכל עולות שמשם ליצי׳
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 מזמרות ושם דקאמרן החדרים אל הרשמה עליית יהייני
 היחודים לשאר דומה זה יחוד ואין הזה היחוד זמרת שיד

 הרשמה בעצם שהוא מפרי ותפלה ומצוה הורה ע׳׳י נפשו3
 רכא דהינולא יומא רשי״י קורא היה ולכך חכיב ישיא

 שקול מפרי יצהיל וקולם מזמרות ושם ולז״א סילוקו יוס
 זה בכן ואה אב שמחת שהוא מפרי בצהלה יפה זה

 על מתקדש ושמו במעשיו ה׳ ישמח מתקיים וע״ז העולה
 דהיירו העליות בתוך בשמחה וז״ש העולמות בכל ידו

 העליורות המציאיות האלו העליות בתוך בי׳ שמחה
 בעת ברשמה הנעשה זה שעשוע בסוד ואז לעיל שמירשתי

 זאת ירידתו וערין יורד האומן כדפי׳ העוה״ז מן הילוקה
 עתה מסך שאין בערך ירידה בו מכרים שאנו לעיל ̂י'

 ולא כדרכו מתפשכי העליון והאור מבדיל שיהיה נשפי׳
 ועליה ירידה וענין מצדו זמן בשום עיכוב שום שיהיה
 שמשם העליות אל יורד והאומן ולז״א בע״ה. לקמן נבאר

 כי כדפי׳ חכמתו אור ויאיר ה׳ רועם סוד התפשטות
 באור א״ס אור התלבש הוא העליורה ההארה עיקר
 מאירה כחכמה ואור החכמה באור הכתר ואור הכתר
 מירי מכל משובח הזה היחוד והרה התחתוריס, אל למעה

 שהוא המעשים מירי בכל עתה שהוא מפרי היהודים
 היחודיס בשאר משא״כ ותפלה במצות בתורה מלובש שילה

 ועוד שלשתם בכל רעשה היחוד וזה אלו מג׳ ב״א ^לגישיס
 אלא א׳ בתפלה או א׳ במצוה או א׳ פעם בתורה תיט
 התפלות ובכל שעסק התורה ובכל שעשה המצות נשל

 דורק שמשלח אירו עוד שייחד היחודים ובכל שהתפלל
 מי שכל הדומה בפ׳ כדפי׳ דיוקנו ע״י נעשה יהייחוד
 אלא למעלה ההוא בייחוד נכלל נשמתו דיוקן שמייחד

 כדפי׳ ועולה ונקיה טהורה שהיא נשמה בסוד ממש שיא
 הן כתיב בעוה״ז בהיותו שעשה הייחודים שאר כי מיד

 עליו שמו מייחד הקב״ה היה ולא יאמין לא כעבדיו
 אמנם ונו׳ לי היה יצחק ופחד אברהם אלהי בפ׳ כדפי׳
 עליו שמו מייחד והקב״ה משפעו לאור יצא כבר פתה
 אפי׳ יחוד מירי כל מעורר ועתה טהור שהוא ,מפני

 אפי׳ הנשמה להוליד קבה״ו שנזדווגו נתהויית'הנשמה
 אשה ילוד אשרי ואומרים אותו מעורר הוא היחוד ״יתו

: ידו על מתרהרת ושכינה ילד שזה

ן ״  הרה .העליות תוך האלו כצפרים ויקיים ל
 מ״ש והוא עליון רמז עוד רמזתי כאן ׳

 וערין דאצי׳ נר״ן שיש ובכ׳׳מ א׳ סי׳ משפעים ובפ׳ כתי׳
 הוא אם דאצי׳ רש׳ באדם יהיה שהיאך רמרע כמעט יה

 אצי׳ ט אצי׳ ואינו ונחלק ונפרד נברא הרי בו מתנוצן
 מלמעלה נפרד אינו ואם נפרד שאינו ויחוד אצל ערין של

נשמה תוספת על יקשה זה וענק נשמתו היא שיאך

 בסוד כי אומר ארי לכן .דאצי׳ נשמתא שהיא דשבת
 כסא מתחת מברי׳ חצובות שהם אלו רשמות כללות
 בהיותם נשמה בש׳ בספ״ר בארוכה כדפי׳ כנודע הכבוד
 התיילדם סוד למטה להתיילד במקורס וא׳ א׳ כל כלולות

 אלו האורות שיתלבשו אצי׳ אור בסוד הוא והוייתם
 הבי׳ ואור הבי׳ באור יאיר החכמה ואור כדפי׳ באלו
 סמ׳ ואור המ׳ באור יאיר הת׳׳ת ואור הת״ת באור יאיר
 הויית כח מורידים אלו כחות וע״י הכסא באור יאיר

 אור וחלק הברי׳ הויית שהוא למעה היורדת נשמה
 החכמה בספי׳ ומציאות בחי׳ נתהווה אצי׳ בסוד בספי׳

 הבחי׳ מכח להתפשט המ׳ ובספי׳ הת״ת ובספי׳ והבינה
 אל מהיכל ויורדת ברי׳ שהיא למעה הכסא אור הזו

 התיילד ואחר י״ג הי׳ פקודי פ׳ בהיכלות כדפי׳ היכל
 הוייתם אל והבי׳ כחכמה סור ותסתלק תחזור זו הויה

 סמ׳ ואור עצמו אל הת״ת אור וכן בחי׳ אותה הנעלמת
 ובחי׳ מתעלס אלא מתפשט ואינו ■אצי׳ שהוא עצמה אל

 בטוב האדם ובהסתלק דאצי׳ נר׳׳ן שקראום הם אלו
 דיוקט מציאות ממש הנה למעלה לייחד ויזכה מעשהו

 יתעורר יאיר עושה שהוא ויחוד ימוד בכל העולה שהוא
 הוייתו אצי׳ בחי׳ יתעורר העליון ביחוד אלו בחי׳ ג׳

 וחכמה שבבי׳ נשמתו ובחי׳ שבת״ת רוחו ובחי׳ שבמ׳
ס שם הנכלל דיוקן וענין בחו״ב היחוד להאיר  אמרם ה׳

 ולשון הכבוד *כסא מתחת חצובות צדיקים של נשמתם
 החצובה האבן שדיוקן כהר מן אבן חציבת מורה חציבה

 ומצונ» תורתו בסוד ככסא נפעלת הדיוקן ועי״ז מצויירת
 מציאות יעורר ואז כאן הנמשל והזמר השיר שה״ס ותפלתו

 והייט היחוד יהיה הזה המציאות וע״י דאצי׳ חלק זה
 אור יתפשט שבת ביוה כי בשית נשמה תוספת נמי

 מלק לעורר זוכה שהוא העולם בכל בברי׳ מלובש דאצי׳
 אזרו יתלצש ממש הנה דאצי׳ נשמה לו שיש שנק׳ דאצי׳
 בכסא ומ׳ במ׳ והת״ת בת״ת וכבי׳ בבי׳ החכ׳ באור
 באצי׳ הנביאים דבקות והיינו בו ויאיר נשמתו בהוד

 נפרד חלק האצי׳ שיהיה לא אבל ולהמשיך להתנבאות
 אצי׳ אינו א״כ נשמה כענק אלינו שירד שא״ת ממקומו
 בהסתלק כי מתה נאמר ולזה כלל פירוד בו אין שהאצי׳
 בנשמתו היחוד גורם והיותו למעלה שפירשתי הנשמה

 בסוד בנשמה דאצי׳ נפש שיתקשר הפק אק עהרתה אחרי
 במ׳ הת״ת בסוד בנפש דאצי׳ רוח ויתקשר בכסא המ׳

 וא״ז בתו״מ חו״ב בסוד ברוח דאצי׳ הנשמה ויתחבר
 העליונות ומתחבר.בעליות נקשר הוא בעצם זו בבחי׳
 לו אשר זה ויאיר,חלק שם ומחובר קשור אצילותו שהרי
 הכל אלא ?חלקים בספי׳ שאץ הספי׳ בהארת א״ס מאור

 הנה העליות תוך האלו כצפרים ויקיים וז״ש מיוחד א׳
העליות בתוך מציאות להם יש מותpה שהם הצפרים

בסוד י
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 יתפשם ק עצמן בעליות קיומו שיהפפגי וכמו האצי׳ בסוד
 דאצי׳ עליון ג״ע וסייגו מליון באור קיימות והס בנשמות

 הדבקות וראה שכלך עיני העיר ועתה באדרא. ר״ש דקמס׳
 ודבקותו מחשבה בו לעלות שא״א במה ממש לאדס אשר

: דאצי׳ בן שהוא למי וזה בספי׳ שפי׳ כדרך בא״ס

ו ל ל ח פ ״ ממה יותר למעלה מהס נהנות והעליות ל
 שם מצהיל שקולם מפני למפה שנהנו י

 ביארתי כאן .וזמרם שירם לשמוע לרדת לאומן וגורם
 אליו להמשיך יודע שהוא דאצי׳ נשמה בו שיש בן בין מה

 וככר דברי׳ נשמה אלא בו שאין לעבד כדפי׳ הנז׳ הכחות
 אליו הנמשך ה׳ ונועם דברי׳ נשמה שכר ענין בפל״ו פי׳

 ביארתי בזה ועתה בה די בגרמא הנמשך העליון והיחוד
 אלא זכה שלא מי כי והענין דאצי׳. נש׳ טובת הוספת

 יחוד בסוד יכלול שם נשמתו בעלות הנה דברי׳ לנש׳
 ויוקשרו ויסתלקו כלם ההיכלות ותפלתו ומצותיו תורתו
 לחזות ושם כדפי׳ אליה היסוד ירד ושם במ׳ ויוכללו
 מעדן יוצא ונהר בסוד למפה הנמשך העליון ה׳ במעס

 יחוד אמנם בהיכלו ולנקר אומרו היינו כגן את להשקות
 אמנם ,בפ׳ לעיל שפי׳ החול ימי יחוד כעין הוא זה
 הזה בימוד מתעלס בלבד אינו דאצי׳ בן להיות שזכה מי

 אל יחד ועולים ת״ת עם מ' יחוד בסוד מתעלם אלא
 כמה בשכלך ודמה העליון. אור בסוד נכללים ושם הבי׳
 עולה היותו או למפה בהיכלו ס׳ נועם ירידת בין יהיה

 כמו יהיה כי ונאמר ה׳) לועס (אל למעלה ה׳ נועם אל
 וכך ממש אליו שנכנס מי או מרחוק כמלך היכל הרואה

 כמו ביחודים תלוי והכל ס׳ בנועם חוזה שזה ממש הוא
 שיש מי סילוקו אחר נשמתו חלק כך ממש היתיד שגרם

 ההיכלות לקשור וגורס קושר לבד דעבד נשמה בו
(  בו שיש מי אמנם חלקו יהיה כך ס׳ היכל אל הנועם (
 למפלס הספי׳ קשר גורם לקב״ה בן שהוא דאצילו׳ נש׳

 שקול כמוהו יזכה ממש כך העליון האור אל ועלייתם
 מהשיר פעמים אלך כמס נחמד הוא מהבן העולה השיר

 מהם נהנות והעליות אמרתי זה וכנגד מהעבד כעולה
 למפה שנהנו ממה יותר הנועם תוך אל בעלותם למעלה
 והיחוד ודאי שס מצהיל שקולם מפני העבד ביחוד

 שאין העבד משא׳׳כ לרדת לאומן וגורם כדפי׳ פנימית
 התחתון מיחוד מהתחתון העולה קול אלא גורם שלו הקול

 האומן וגורם דאצי׳ קול הוא ממש קולו זה אבל כדפי׳
בסוד שם העולה ממש וזמרם שירם לשמוע לרדת

_ _ ; הקודם בס׳ כדפי׳ בא״ס דבקותם .
מפסיי^ן הנה חוצה ויצאו הקדושה מאור עצמם ויעקרו י • ,

ן ל ר ל פ ״  וח א׳ לכל הידועים הצנורות וסותמים הידועים התופין סי׳ כבר .ההם והחלונות הנקבים דרך ט
הג® יסמא ולא פוב יעשה אשר צדיק הוא ואם ברוחניים ב׳׳א אחיזת אל מס צד כ״ע בפ׳ *

Of

 הנויג® צד על אלא יצדק לא ההוא הצד אמנם העליונים
יעלה היאך נבאר עתה שם כמ״ש וכו׳ הפובה

ען ׳ עם pVjj, pjip, ן5(-, ן

 i׳> הי״ והענין שם כדפי׳ אדם ידי בשוד ודאי שהוא היות
 יחידי אדם שהוא פס העליונה הצורה שלמות כי

 ״ הוא הגמור השלימות עכ״ז העולם ומקיים משלים
 פחים דור לית בא ודור הולך דור בתי׳ פי׳ וכך רבוא
 והפי( ״ לס״ר אלא ניהנה לא התורה כשנתנה וכן מס׳׳ר

 ס״י ונפשוש ורוחות הנשמות בסוד ברי׳ בחי׳ שיש הוא
 היאו והיינו אלו ס״ר סוד בעצמו כולל אה׳׳ר היה וכן

 ורוי הולך דור כאומרו דור אל מדור מתגלגל הזה הדור
 סים( שלך האפה ארץ ביסדי היית איפה במד׳ כדפי׳ בא

 מייחדים ב׳ כאן שיהיו היות עס והנה וכו׳ היתס
 זם שייחד בבחי׳ זה ייחד לא אדם ידי בסוד ואוחזים

 אלי' בישראל נגדיי שהוא מס״ר א׳ בבחי׳ מייחד שזה
 שגרע מי לכך אליו נגדיי שהוא שבו בבחי׳ מייחד וזה
 נאמי שע״ז מקומו שממלא מי שיש יחשוב אל גבוה ,חק

 צדיק מל עומד שהעולם ואע״ג להמנות יוכל לא וחסרון
 וכ̂י כגי חנינא בשביל ניזון כלו העולם כל וכמ״ש א׳

 א' ונמשך ממקורו נובע מים מעין והוא משל לך אמשול
 היא הבריכה שאותה אותה למלאות הידועה הבריכה
 כי' מימיו צורך שיעור הזה והמעין העדרים כל להשקות

 ס״י כעובי הוא העדרים כל להשקאת הבריכה למלוי
 צייי נמשך מים בו ששואבין נימין ס״ר וע״י יחד נימין
 כל על פקיד ממונה יש ועתה הבריכה למלאת כדי גדול
 אנום צימא ואם מימיו להמשיך הנימק מאלו ונימא נימא
^י אם וכך מס״ר א׳ שיעור המים חסדו הרי נפסק  ח

 מנפל' לא׳ אפשר אמנם אלפים ג׳ או אלך או ג' או ב׳
 חבל שיעשה עד לו אשר הנימא דרך להרחיב הנימין
 לא'שיפחם המים חסרון וימלא ויותר העגלה כעבות

 אלא להמנות יוכל לא שחסרון שא״א חבירו של נימא
 מוכי ומושך קודר ויהיה הנקב יפתח שלו עצמה הנימא
 ופחם .נימין לס״ר אפי׳ משלים ויהיה אולם של כפתחו

 נשמויז ס״ר הם כי העליון הענין הוא הזה כמשל מליש
 המ' אל למטס עד מהחכמה אחוזות שלהביות חיפי

 למגים עד ולהשפיע נשמות בס״ר הבריכה ולמלאות
 הבריכם ולמלאת כנז׳ כשפע להמשיך הזה הגשמי בעולם
 ובמצום' בתורתו בתפלתו וא׳ א׳ שכל שפע צנורות בס״ר
 כי' שפע די לה ולמלאת להאיר ואור שסע מושך

 משפחים עדרים עדרים שהם התחתונים להשקות
ב״א ירעימו ח״ו ואם למפה במ׳׳ב המופקדים משפחות
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 לכריכס שפע להספיק הצנור להרחיב לו אפשר
א  העולה והיינו שפע העולם שביעש כדי עד מ׳ ך
 העליונה, הצורה משלים א׳ שצדיק מפני א׳ צדיק על ״מי
ה  בסוד בס שדרך ידועים חלונוה הס הצנורוש אלו ץ
 נר״ן דרך ויסשלק הטוב מעשה יעלה דאבי״ע יי׳ן

 עד בי״ע ודרך נר״ן דרך השפע מי וימשיך וייחד יחצי׳
 ימשך בס שדרך ידועים ונקבים חלונוש הס ואלו

י  בס ודרך למטה הבריכה ומן הבריכה אל וכמים ^י
 ממטה השעוררוש עולה שהחלה והזמר השיר ץלס

 האדם כללוש בשוד למטה ממעלה ירד ואח״כ ימעלה
 שיעור כפי וא׳ א׳ כל שיקון וסוד הנזכרים ^חלקיס

: כדפרישיח
׳  אין גדולה אומנוש צריך הזה השיר אמנם מ

 האומן ע״י אלא אותה לידע דדך להם
 הזה השיר .עמו כקשורה חכמהו וה״ה השיר סדר ^נשה

 למטה השורה בפעולש השלוים והמצוש התורה ̂יא
 הנה .גדולה אומנות צריך ולכך ’ וייחודם הספי׳ ^יייני

 מ״ב כל בריאת הוא הזה במשל הנז׳ אומנות
 ענין והוא ממנו דק רוחניות על מורה גדולה יאימנות
 וכן ביצי׳ וכן בברי׳ וכן .נעלם באצי׳ דק שהוא לתורה
 מן דקה היא ׳ונתגלמה חורה שירדה מקום שכל ׳לשיה
 שאר אל זה מעולם ובדוק בו מתפשטת שהיא ״לולס

 התורה כשבח שבח כעולמות בכל אין לכך ילילמות
י  ומחוז מחוז שככל והמשובחת הנבחרת סחורה שהיא ךי

,Y לידע דרך להם אין ודאי גדולה אומנות קראתיה 
tb"0 והרי וא״ת האומן ע״י אלא איתה b את שידע 

 ידע בעלמא חסידות מדת אברהם וי״ל וט' ״תירה
 שום עמד לא ועסקה כתיבתה בשרשה אמנם ״ותה

 ע״י והיינו נתינתה יום עד הקב׳׳ה אלא בסודה ייא’
 הכתר הארת באמצעות בחו״ב המתפשט א״ס כח ^״ימן

 מי כי השיר סדר עשה והוא אלהיך ה׳ אנכי אמר ףש
 והיאך בהן לכתוב ראוי ומה תפלין סגולת לדעת

 ומי במקומו והרמוז הידוע היחוד אל שיועילו כדי ,יתט
 שבו וחליותיו וקשריו וחוטין ציצית ענין לדעת

 שוס אין ומעשיהם המצות סדר כל וכן עליון יחוד חד’׳
 סוד בו יהיה כלא כולל או פרעי ענפי ואפי׳ ״לוה
ק  ועניניס סודות פלאות פלאי כמה בו שתלויס מאד ךי
 אם התורה גילוי אחר ואפי׳ ויחודם העליונות גסשי׳
̂מדו  שנס אלפי אלך ויעמיקו וחכמים עולם נביאי כל .

 נברא שוס דעת) (על שיעמוד כ״ש תכליתה על ׳״יעמדו י
 מלמטה מתעורר הזה השיר היה לא ח״ו ואס הענין ׳־׳
 הענק ואין בטלה והכוונה הבריאה כל הנשמות י ״

 בממציאס וקשרם הנמצאות כל שמציאות מפני לפועל י׳א
וז׳ש א׳ עדן הכל בעוה״ז ועסקה והתורה התורה ^יס

 הזחת החכמה עסק שע״י עמו הקשורה חכמתו וה״ה
 השיר ענין כדפי׳ נמצאיו אל אותו מושכים אנו למטה

 כך אליו הקרובים הדברים להפיג שנמלע וכמו וסגולתו
 התורה מן קטין חלק להשיג האנושי בחק נמנע הוא

במקום לפעיל בתחתונים כח יש ובזה נתינה ע״י זולתי
:לעיל כמבואר הזה השיר ע״י ונסתר גבוה

א ״  כאן ,בגן הצפרים מציאות בתחלש ולזה מ
 מאדה״ר עצומה קושיא בדוחק נכנסתי י

 שהרי הדורות ישתלמו היאך סיני הר על יש׳ עמוד עד
 נמצא נדקדק ואם נח בני מצות ז׳ אלא להם היה לא

 ז׳ על אלא נצטוו שלא מפני מהאבות יוסר נזדככו שיש׳
 צד) (על אלא להם היו לא הענינים ושאר נח בני מצות

 נתעכבה למה ועוד ועושה המצווה וגדול החסידות [מצד]
 שית פי׳ רז״ל והנה זה ענין טעם היה ומה כ״כ התורה

ד תהו אלפים שני חרוב וחד עלמא הוי שנין אלפי  פ
 שבש שהם פי׳ ובתי׳ משיח אלפים שני תורה אלפים

 אלפים ב׳ שבש הז׳ והחלך ימים ז׳ פנה אלפים ז׳ אחת
 חו״ג תורה אלפים ב׳ נו״ה שה״ס תורה בהם שאין תהו

 ת״ת משיח אלפים וב׳ ושמאלא ימינא ומל״ת מ״ע דהיינו
 ורצו לה׳ שבש הארץ ושבתה חרוב וחד משיחים ב׳ ויסוד

 יחוד בו שאין תהו העולם היה שנה אלפים ששני בזה
 ושם במדבר התחילו דשכי׳ והי׳ מתסקנש שכינה ואין כלל

 נעוריך חסד לך זכרתי כאומרו קישוטיה כל הפכי׳ קבלה
 ראוי ועתה וכו׳. במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת
 שנאננר ואפשר הורה בלי תהו העולם יהיה למה לחקור

 כעולם מנהיג שביובל שמעות מז׳ ושמטה שמגיה כל כי
 שבת היא המ׳ והנה כנה אלפים ז׳ דהיינו א׳ שבת

 וסוד אמצעית נקודה שהיא ביובל קשרה בסוד שמגיה
 שאין תהו יהיו הראשונים אלפים שב׳ גורמת זו הנהגה
 כמי אלא ומל״ת מ״ע חו״ג שהם ושמאל בימין השגתם
 כמסך מאחורי שרואה כמי המסך ע״י האור שמשיג
 וכיון הגדול הדוחק מתוך אלא האור ישיג שלא החשוך

 ז׳ כ״א בהם אין תהו הם אלו אלפים שב׳ הוא שכן
 פ׳ בזוהר וכדפי׳ השמעה עצם מצד שהם נח בני מצות

 אליהם מהגלים ואלו גשכי׳ כלס נח בני מצות ז׳ בראשית
 אינם ושמאלא ימינא תי׳ שהם התורה עצם אמנם

 היהה יהיייז בה כתיב ארן נק׳ שהיא ושכי׳ מתגלים
 והמצוה התורה יחוד שאין ובוהא חוהא ודאי ובהו תהו

 שהמעט בגלות היחוד כענק ממש וענינה מתגלה והיחוד
 ז׳ השומר ולכן הישועה בזמן כמרובה משוב הוא המושג

 ב׳ כשומר ט־ול חשיבותו תהו אלפים בב׳ נח בד מצות
 הוא כך הזמן שכפי מפני כולה התורה כל תורה אלפים
השכי׳ להאיר אלא חייב אדם ואין זה הוא ודאי תיקונו

־ ולקשטה
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 פמ הקכ״ה שהרכין מלמד עמכם דכרחי הפמיס מן כי קרננוש אין נזמנינו שהרי שאש שופל באשר ולקשגיה

זיי ההר ראש על העליונים השמים ושמי השמתוניס כמרובה חשוב הוא המושג והמועע וגיהרה גיומאה ואין
ק המייחד על ואדרבה בהמ״ק בזמן אח מציע שהוא כאדם סיני הד על והציען הכבוד לעתיד נאמר הזה בז
 נעע והקב״ה עליה המשאבלים כל משוש אשה שיפו

 ודור דור בכל חזקים עמודים קדושות נשמות בעולם
 בו נא׳ אברהם ולכן השורה אור בעצתם שואבים שהיו

 נובעות היו אבינו אברהם של סוד) כיומנותיו(דהיינו ב׳
 כליות סוד דהיינו גיוחנותיו ב׳ לומר ודקדקו ,תורה

 וכיון תהו אלפים בב׳ משמשות שהם נו״ה שהם יועצות
בדוחק התורה אור מאיר היה עליהם שורה שהש״ש

 פי;- וגסי׳ הכר מעל שמדבר וכאדם המגיה ראש מל
 להי״^ שבמציאות הבחי׳ מכל יש׳ עם הקב״ה שדבר
 ‘וח® הכבוד בכסא עמהם דבר ולכך זולתו שאין להם
 עמה® ר3,ך כ^״א בחביון עולה אנכי אלהיך ה׳ אנכי

 ק והמלאנ הקולוס את רואים העם וכל שנא׳ מהמלאכים
 ההי' אש יוליך השמים עוך כי דכתיב הקולות הס

*’ח השמיעך השמים מן דכתיב השמים מן עמהס ודבי
״״ הראך הארץ ועל דכתיב הארץ מן עמהם ודבר קולו גילויה זמן הגיע שלא כיון עיקר היה לא וקיומה גדול
שיר® כדי יסודות ד׳ מכל עמהם ודבר הגדולה אשו שאר כל וכן חסידות ממדש אותה ומקיימים עושים והיו

ה® אמר האלו הבחי׳ ומכל זולתו אק ויסוד יסוד שבכל אפשר היה ולא לתיקונם חכן לכל ועש זמן מדרבק מצות
היה״ לא3 ירצה הענינים על לתיקון ועתה אלהיך. ה' בח״ל שיושב למי דומה הדבר למה מפל לך ואמשול לתקן.

המי שנתגלה היה אלא ה״ס מעמד ענין כנבואה מראש והמעשרות התרומות שהרי ומעשרות תרומות ומפריש
מציאיו״ הענינים בכלל ויהיה מראה אחר מראה העליון

 שיסאמה כדי יחד השגות מיני השיגו יש׳ והנה רבים
הטי^ בכל נמצא וקיומו הנמצאות מקיום מציאותו להם

 החוסמות כל הלביש ולזה הנמצאים בכל והשגחתו
 גילי שיהיה ולא למעה אליהם אמתתו ויודע שירד ולא

כמכילח״ ולז״א לנביאים שהיה כמו לבד למעלה מציאותו
הננימי? כמראת והיינו ה״ס על והציעו הכבוד שירד יכול

 והעיקר זמנם עדיין הגיע לא אמנם הס משובות מצות
 חסידות מדת עכ״ז והמפריש לארץ הכנסס אחר הם

 לזמן זכו שלא אלו הס התי׳ חסרי וא״ת הוא בעלמא
 ההוא לזמן הגדול התי׳ הוא המעט כהרי אינו תורה

 היו למעלה ממעה לעלות הראוי ושיר ויחודס ותורתם
 עליהם והמוסיך והמותיר בלבד נח בני מצות הז׳ אלו

 חשוב וזה הסדקית כמחט צד מחותם דחוק אור יאיר
 הרצועה שהותרה התורה בזמן ומצות מאורות ככמה
 הנשמות סוד הקב״ה נטע לא ולכך התורה פתח ונפתח

הם ובהו תהו על בנויס חזקים עמודים אלא עיר,רם

 בכי״ע הוא היאך מציאותו נראה ואין למעה מראה
 ג® שנא׳ יחזקאל מראת כעין שהיה הרי השמים מן

”הי היאך הכבוד להם הראה כיצד והא השמים נפתחו
ה^ סיאך והברי׳ בכסא והיינו ברי׳ בתוך אצי׳ משפשט ויעקב יצחק באברהם הגיולם התייחס עד וכו׳ שש, אדם

ועש^ בעשיה מתלבשת היא היאך והיצי׳ ביצי׳ מתלבשת י ׳
 היין הגשמיות הנמצאות קיום להם הראות עד בעשיה

’ם״ כעין והיינו קיום להם אין וזולתו מאתו יסודות ד׳
 ופיך לכלס מחיה ואתה כלס את מחיה ואתה לעיל

 על'י נצב ה׳ והנה השמימה מגיע וראשו ארצה המוצב
,להי הראה בכלס ותורתו וקולו השגחתו ויורד ומשגיח

והשי״ ראוש כוללת מראה המראה שהיה והיינו ליש׳
ק בברי׳ מצי׳ המתלבש מציאות כל מציאותו כל י® ו

 בניי ומתלבש המתגלה המציאות כל פנית מראה עוד
”נמל מציאותו היאך שם והשיגו המלאכים דהיינו יצי׳
ומתלג״ המתגלה המציאות כל שלישית מראה ראו וכן שם

 עד בגלותם ונצטרפו והולכים ומתפשגייס שבעים ובי״ב
 הזה החדש במצות מעט מעט וזהו מצורפים ס״ר עמוד
 על נצטוו ושם לנפש זכו הורה של א׳ מצוה וגו׳ לכס

 מדת מצד לבד נפש זה וכל פריעה בלי והמילה כפסח
 הק לו שם שם כאומרו הפריעה על נצטוו ואח״כ המ׳

ט איפקוד במרה ודינים ושבת נסהו ושם ומשפט  לרוח ז
 בעולם נשמות ס״ר ועמדו לנשמות זכו ה״ס במעמד
 וה״ם אותיות ס״ר שהיא התורה סוד לקבל התחתון

 ס׳׳ר עד מי׳ י׳ כלולות ו״ק ודאי בחי׳ ס״ר סוד הת״ת
 הצפרים בתחלת ולז״א תורה אלפים בב׳ ליכנס ונפתלמו

יצי׳׳מ זמן היה התחתון בעולם הנשמות שתחנת בגן
 סעולמויז מקיים והיאך מציאותו אמיתת שם והשיגו בבי״ע להמשיך ההמשכה עמודי חזקות הם הקודמות והנשמות

גי* ומקיים מתלבש מציאותו אמיתת השיגו וכן כלס ־ ־ ׳
”היי וכן האלו הרקיעים ומחיה בעשיה ויצי׳ ציצי׳

מפל® הכירו ומכלה יסודות ד׳ אפי׳ התחתונות הנמצאות
”י:־ קיומם ומאתו כלס את ממיס שהוא להכירם וגודלו

יל״ ממנו שואבים כלס אלא ח״ו שני יד מתחת שואבים
בחנני״ מציאות גילוי דהיינו האומן ירד באומרי טונתי

ומשם

:כדפי׳ התהו בסוד בחי׳ אל מבחי׳ הקדושה

ק ר ב פ ״  החצר אל והעליות מהחדרים האומן ירד מ
 העולם המשקים הגלגלים אל המצר ומן

 ס׳ במכילתא .וכו׳ ללמד למעה המשקין הגלגלים ומן
ת״ל סיני הר על והציעו הכבוד שירד יכיל תנא יקרו
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האצי׳ כל לכלול והעליוח התדרים דהיינו הני׳ אל
אל ומשם והיכלות וחיוה הכסא דהיינו החצר אל

ולמטה ומשם העולס המשקים הגלגלים דהיינו •משיה
ת סדו וגילה נתפשגי האלו המקורות כל ומתוך ני

מדרגות כמה בזה ונכללו אנכי להם ואמר ההורה ״®
טוד מהם ומראה מראה שבכל אלא טוד ולא ״י®
מראות מתנבאים שהיו בנביאים משא״כ סרטיות ״חית
שנשמתו יש בכסא מדרגתו כפי וא׳ א׳ כל מזו זו ״״ינוש
מבחי׳ ויש מהרחמים חצובה שנשמתו ויש הדין מן ״׳ינה

;T אליו הנבואה מתדמה היה וכך שמאל מבחי׳ ייש
הנביאים מדרגת כפי מקום כל אדמה הנביאים וניד ש

 אבל מציאותו כפי וא׳ א׳ כל להם מתדמה אני מקומם
■ ■ ניגר

47 כדקומה

Jוהראה כלם במדרגות יחד ולכלס אליהם נדמה ̂ייאל 
 ה׳ אנכי אלא זולת אין ובכלם הכסא במי׳ נל ̂?®
®..T במלאכים וכן פני טל אחרים אלהים לך יהיה לא 

 גבריאל מיכאל ובחי׳ בחי' בכל והיכל היכל ככל אה '
 ובטפר ברוח ובמים באש היסודות בכל וכן רפאל 'יייאל

: לך יהיה ולא אנכי אלא זולתי אין -
ג ״  והיאך השיר מהות ההם לצפרים ללמד מ

שהוא ההוא השיר מזיק ורה אותו יטשו 1
 לרדת דרך ואין והטליות החדרים נקבי סתימת 'י®]3

 למטה. הנא׳ השיר מן נהנה ואינו הטליות אל החכ׳ י
 לא אילו כי לצפרים ללמד הא׳ רבים טנירם מאן

 התורה בסוד וא׳ א׳ כל נאחז ושם ה״ס על יש׳
 לא לישראל ויתנה התורה את ויקבל משה יעמוד
 שמעו ואלמלא וקושיה התורה חוזק מפני ללמוד

 התורה את לומדים היו הקב״ה מפי הדברות מל
 לך יהיה ולא אנכי על אלא עמדו לא אלא א׳

 אומרו והיינו שמעתי זו שתים אלהיס דבר אחת
 ובעבור האלהים בא אתכם נסות לבעבור כי תייאו

 והיינו ודגל נס לשון נסות והיינו וגו׳ יראתו ®’״ך
 וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור וז״ש יש׳ של

השיר מהו התורה על לעמוד ויוכלו לעולם יאמינו <
 דהיינו אותו יעשו והיאך בפ״ע ענין שהוא התורה ׳®
r ®ללמד קדושתה זולת בו שתורתנו המצות מעש 

 בעצמה התורה בעסק ויותר יותר שכר יש המצות ״א® ,
 יטשו היאך אמר המעשה וכנגד שיר אמר המדרש על
 נעלמים מהן שיש מנ״ת דהיינו השיר מזיק ומהו תו

 נבנה זה בדרך שאדרבה העריות ולקיחת חלב איסור 1ן.י
L’®̂ דגים כגון ב״ח ואיסור שעטנז התורה חקי ישאר 
 נפלאים ענינים הם אלו כל וכיוצא מקושקשים ®’,״י

®  והמציא שבראם אלהית חכמה נפלאה חכמה ^
 אם היודע והוא בסודם לזה זה בק ומבחין ״י<מות ,

ואין פרן אין יפה עולה שזווגם עם אחותו את אדס

 ממון זה על זה יקפידו שלא , בביתם צוחה ואין יוצאת •
 דעוה נצירוך יצטרכו ולא יאכלו כחלק חלק יאכלו אביהם
 ששניהה בממון זה את זה לפייס ולא ביניהם זולתם
 וכאשר למעלה רמז שיש יודע הבורא אלא יחד גדלים
 וימנע העליונות המדות אל פגם יגרמו למטה אלו יזדווגו
 מפסיק ו׳׳ה ע״ר ו״ה ר״ע שהוא הרבע והנחש יחודם

 ואין כשיר מלהכנס ועליות חלונות וסותם לה׳ ו׳ בין
 דהיינו כחכמה אור לרדת דרך אין יחוד שאין וכיון יחוד

 א״ס אור אין זו הכנה שאין וכיון בבי׳ המאירה כחכמה
 מכבה עבירה מצוה יעשו אם ואך בהם מאיר הכתר ע״י

 והיינו למעה הנעשה השיר מן נהנה ואינו וז״ש מצוה
 שאין פי' וכבר למניה״ יורד אורו שאק וערכו השיר בחלק

: בשילוח אלא כאן הנא׳ הנאה ל׳
ק ר £ ף נ ״  רב צפצוך ויצפצפו הצפרים יעמדו ואילו מ
 רבוי מפני כשיר דרך לדעת יוכלו לא י
 האומרים כנגד פירשתי זה .ההוא השיר שצריך התנאים
 שאילו כך הענין שאק ואמרתי מדינית הנהגה שהתורה

 רבים חשבו כאשר גשמיים העמים המצות טעמי היו
 ממנו ליראה ה׳ את לאהבה כגון מצות שקצת ואמרו
 האלו המצות כל שהם בהם וכיוצא שמו את לקדש ליחדו
 האמתיות הדעות ידיעת לתכלית הם שכלם בהם וכיוצא

 היינו שא״כ אמת אינו וזה ,התורה באמונת המועילות
 אדם שדעת אמת ואינו מדעתנו אליהם ליגע יכולים
 יאמר לא אבל ביחודו ויאמץ ה׳ את האדם שיאהב יאמר

 ויהיה יותר ולא ביום דוקא) (כי ב״פ ק״ש מייחד שיהיה
 אלהינו ה׳ ישראל שמע קבועים ודברים קבועה בשעה
 השיר שעושה ק״ש יחוד סוד שיודע האלהי הדעת והנה
 ובפרטי ובכ״מ ובזוהר בתי׳ כמבואר עליון וזמר עליון וסדר

 תכונתם על אלו מצות לנו סידר תרומה ובפי ואתחנן בפ׳
 ובפרט העליונות במדות היחוד לגרוס הידועות והמלות

 ואמר זא׳׳ז וקרא הקדושה סוד ג״כ יכנס שמו לקדש
 המסוגלות והמלות ובתי׳ ובר״מ בכ״מ סודה רשב״י כדפי׳

 את שיקדש לאדם יאמר ואם וגו׳ צבאות ה׳ קק״ק הוא
 שלילה אלא חיוב לומר ראוי שאין יאמר ידיעתו כפי ה׳

 שמטעה קדושה שישלש ולא בלתו אין כי כה׳ קדוש אין
 כדפי׳ וסודו המדושה שילוש יודע האלהי הדעת אמנם

 האהבה סוד וניראה לאהבה וכן זה סוד על נצטוינו לכך
 בראשית בפ׳ רשב״י בדברי הידועה והיראה הידועה

 ואין מייחדת שהיא ידועה ואהבה יראה שהיא ובפקודין
 ללכת שדמו אותס יעמדו שלא כמו סודה על לעמוד
 ועוד הגבורה מפי' קבלתנו לולא במצות כשכל בדרכי
 והכשפים וערלה ושעטנז כלאים כגון מצות שקצת אמרו

 דע״ז מלתא הכל בזה וכיוצא אשס שמלת גבר ילבש ולא
ויחשבו מהם טעמה נעלם עצמה ע״ז שערן ספק ואץ

הדברים .
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 מחיו יאמר

לדני
ומי רחמים כסא פל ולהושיכו ■דין מכסא הקלי׳ כסוד פינינו האירה והקבלה כפשוטן הדברים

סגולה מציאות בום כעולם נמצא שיהיה דעתו דרכים להשלטתם ויש הקליפה השלטת הוא ע״ז ועני;
תחפיק לא ולזה המצות שאר פלאי הוא וכע״ז כזה גדול הוא והפרטי כולל זה דרך אמנם ודאי כלס ואלו רבים

r׳ וציז הבל הכל כי המוגשמים הטעמים פתויי אחד המטמאים בחיצונים ההדבקות הכישוך במעשה שיש j
׳ וח ולז״א עיניך ויאורו לרשכ״י כעע״ה והתבונן ועמוד אור לנוגה העליונים הדרכים מעמעמים שהם האדם
י אחר לחזר רב [צפצוך] ויצפצפו הצפרים יעמדו בין והבדל קיצוץ ויעשה העליון האור השפעת ברקו י

 כההייי^. מקולקלים דרכים להם יבחרו הישרה העבודה מע״ז עצמו להבדיל האדם יעמוד אס אך ולזה השכינה
לע®? ושלא ויערים במדברות ולהתבודד הישוב מן ’ ׳ ׳ ’ '־ ׳’

והא״ .ניס3 להוליד אשה לישא ושלא עולם של בישובו
 P0 פרישי בזוהר כדפי׳ כישוב מן פירשו יש׳ חכמי

 הפי ועסק התורה מצות כל קיום בשנאי אמנם וכיוצא
במקי[|| כדפי׳ רצויה מצוה שהיא ת״ח ועונת ורביה
בפיוהבנים האשה מזון וכן הרפה המתבודדים ולדעת

מין  זה כל בתורה וחזוקס ת״ח וקיום והצדקות דינם
מגונה זה הרי ענינס על והעובר בתורתנו נפלא
שיוכלכ״ש תכלית שוס עד מגיע אנושי שכל שוס :אין

 הנהג חוייב ולזה עבודה או מצוה מעצמו להמציא
 .המ^ בכל האדם הנהגת הקב״ה גילה בה ליש׳ התורה

האדם יוכל ועתה .לעבודה הראויים והיחודים

 שעטנז לבישת או יורידו או יפלו שהכלאים מזה יבין לא
 שומר ברא שהוא בשורתו עולם בורא לנו גילה אמנם

 העליונים הכחוש והמערבב נדל לו ואומר ועשב עשב כל
 הקטטה מפני השפע שערי דלתות ויסגור יעריחס

 הכרס כלאי זה ומכלל ההם בכחות והערבובייא המסרבת
 דרכם היה שהוא שמפני שיאמר ונאומר האילן והרכבת
 ממש בדבריו אין וכו׳ המגונה המעשה לענין כך לעבות

 ממדרגה שה־א מפני ולא אדם צורת הם כרובים ככרי
 אליהם חייבה שהסוד במקום ליש' הקב״ה אסרו עע״ז

 דע״ז מלהא הם הקרבנות שהרי עליו יקשה וג״כ כמבואר
וכיוצא והשעענז הכלאים שמנע כמו הכתוב מנעם ולא
-V ■.״ w אמנם לעינין ענין בין השכל יתבלבל דבריו ולפי בזה . , . - .

 סי'^״ התורה דרכי על ולהוסיך קשה בעבודה עצמו לפי אליהם נאות פעם ויתן המצות יברר האלהי השכל
 שאדם מה שכל מפני ח׳׳ו מצום לחדש אבל ונדרים דרך יעלה איך הזה בשיר תלוי שהכל בה שדרכנו הדרך
 .וקוגי* אוסץ המפתים החיצונים מן והוא יגרע להתחכם רוצה אדם תאמר כאלו ונאות נבחר שיר ויהיה ישרה
 ויגרום שם החיצוני חבור והוא עבודה הוספת לו כמו שם השוכנים ואין מפולס הלך שלא מקום אל ללכת

 ולז כדפי׳ החכ׳ אור והארת השפע צנורות וסתימת יוליך מה יסתפק ממינם ולא הנס כאן היושבים אלו
 לטין. יוכל לא ההוא השיר שצריך התנאים רבוי מפני יקל אם שילך כדרך ולא הנבחר הענין יהיה ומה עמו
 המי? הנביא לא אם ממש נביא אפי׳ אמיתתו על מה מס, ידע לא כי עפר אם זהב אם יכבד אם עליו

: ח״ו מצוה שום שיחדש נביא שום אין ולזה מרע״ה מורה מבלי הענין על לעמוד האדם שיוכל בדעתך העלה י  י
 נבואמי־■ ששקר בודאי גדע לדורות קבועה מצוה יחדש על דעתו על לעמוד אדם שיוכל וכ״ש ודאי א״א זה

התורה סדר גילוי לולא העבודה מפרטי פרטי שום

דהייגו השיר מצד הוא הנ״ל החיוב
ה לטיל? וסוחרות מוטבעות ,המצות שהם מפני ועניינה ״ רה אבק בגן שיש מפני זה ובזולת מ

שהפעס ונודעמל׳׳ת
שם שהלך מי ראה ולא דרך פלא העליון לעולם האדם

. .................................בטעם נכנסנו ועתה יודע שהוא הגדול האומן זולתי צורכו מה יודיעהו וחזר
 י ביטולי או הנז׳ בשיר נוגע ענין הוא כפי׳ הדרך להאריך רצוני ואץ . והמגונה הטוב ומעשה מעשה כל

'״‘“׳ ■ ■ ■ ■’ שחשבו אלו בספר להעלות שדימו המצות טעמי לבטל
האנושי הדעת כפי ומראפם עצמם במצות טעם לתת

נל־1 '
W חו שנז כשיר נוגע עכין הוח ^דרך
. 1 והי® השיר והמבטלים השיר ביכיול הוא טעמו מל״ת

בשיעור ונכנסת שזכית ואחר בטל פועל שהוא אלי ;ראה
 ונכנסת ההוא הדפת מביטול באמת הראה כהכנכתיך

 להלעיג יש וכמה התורה אור ותראה רשב׳״י בשערי אתה
( מק נמנגי וכמה וסודותיהם המצות פעמי בפלאי עוד (

 והממט׳ מזוהמין שהם מפני החיצונים הם כלל דרך
 מלמט•? כנדחה אלא זה לו די ולא מזוהם הוא עמהס

̂  העליונים מצד כניסה להם אין כי בגן שיש ואמרתי
ן ואם התחתודם מצד או חיצו׳ יש אם ועיקר מי ס ת  ה

למעלה עצמס מנד התחתון העולם מצד יגבירום לא
להם״ הרתן ושפעם מזונם רק כלל כח שום לכם כבורא ע״י זולתי הזה הענין על לעמוד האנושי הדעת
והולך מתרבה מכאן רב אבק יש התחתון בעולם והמציאם העליונים הכחות דרכי היודע הוא שהוא

 1ואלי^ העליונים מהמלאכים מכה נפחד שלא רואה אתה כמ״ש מצפוניהם וגילה התחתונים ע׳׳י הוייתם והמציא
״ וכשחטאו לאחוריהם מלפניו נרתעים היו המלאכים לעמו הבורא עצת נפלאה כמס ואמר כשופר בענין בזוהר
וטי והחמה האך מפני יגורתי כי כתיב כח להם ונתנו הטרא ■ ולכעמין העליון הדין למתק השופר ענין בגילוי

מרע׳׳ה ........ ־■-.



I
49 בהרומהפט״ז פט״ו פמ״ה תורהעיעור

ס ®ימ״ה  שהקפן נחות וכמה חיוה בכמה ונפגע מנ
 נחלש ועתה הקלי׳ מכל שיעור מיני כמה משובח ״נכס

 באבק אוחו דמיתי ולזה חיצונים כחוח ב׳ כנגד ̂זי
 טמו א׳יש ויאבק מל׳ הא׳ עניניס, ד׳ סיבה מפני

 אליו נכנסים שהם כחם בכל לאדם עצמן מדבקים 0«ה
 כל להחעיאו אליו ומתאבקים למדיו מתחת בגינו ^■יי’

 מכל תחתונים שהס ממש אבק לשון הב׳ ,להם ^כשר
 דחוי שהוא מפני ממנו תחתון אין העליונים ףחית
 שאין עפר כמשמעו אבק הג׳ כנו/ המדרגות מכל מכיס

 עצמו יפריש ואילו וחומרו עפרו מצד אלא לאדם
 כשיתנהג וזה אחיזה שום בו לו אין כחומר מניני ״כל

 ושאינו הקדושה לנו הורה שהיא התורה בעצת ^ייי
 מה ממש כאבק שפנינו כד׳ ,והכימא הגיהור ?יישה

 אן} בו דש ואדם אדם של מרגליו למגיה הוא זה ״נק
 זה כאבק ראשו על יעלו קצת יגבירם ואם כך •חיצי׳
ה ל  ואמרו רז׳׳ל מ״ש והיינו אדם של מראשו למעלה ^

ו  מל״ת עניד וכל ואוריה דוד במעשה אי״ש אור״ח ^'
 שיעורר כדי מעשה עושה שאדם זמן שכל זה כאבק ^ייס
 בכם יגיבע שהאדם והדרכים בו נגיבע הרי הזה ״יינק

 אלא שידפס מי אין בו יגיבע האבק או הזה ®חנק
 מתבודדים וכמה מחזיקם ומה מציאוימז ידע שהוא ״יאס

 בתוט נכנסו והם הזה מכאבק עצמם שהרחיקו ^כי
 לא שהרי בו נסחבכו ממנו להבדלן בחשבם צוארם י
 בתנאי שיהיה אכילה משום עצמם למנוע דעתם ׳

 מהתבודדותם יתבגילו ולא אליהם קרובה ביותר ״^יה
 לנו והורה ע״ז הקפידה והתורה עמוקה כשוחה .®לי

י ק  ניקור ודיני מליחה דיני לדעת ההתבודדות ^
 דגים בסימני ולבדוק וגימאה גיהורה בהמה סימני

 וכיוצא בס׳ והיתרו ואיסורו בחלב בשר וכחי׳ חגכיס
 כשכל מן זה ׳ יבחן והיכן ה׳ את כדעת ה״ס לןיח1ן

 היא אלהית דעת מתוך אלא האבק אחחת ידע
:וכיוצא לדם דם בין ולהבדיל לנו כמסורה ״תירה

 בנתיב נברא שהכל מעצמו נברא שום אק וח׳׳ו מעצמה
 הנמצאות התפשגיות בסוד הוא שנמצאו מה אמנם ומאמר

 ואנו י הסלאתו מצד לא״ס הפעולות יוחסו שלא וכמו
כדפי׳ המדות אל כשתוך ע״ד אליו אותם מייחסים

 בסוד לחכמה החיצו׳ נייחס הדרך אותו על לעיל הענין
 ובאה מעצמה היתה כאלו היתה ולז״א ומאמר נשיב

 בענין כדפי׳ הוא מאמר נמי דבראשית ומאמר בנתיב
החכ׳ רוחק מצד ויתרחק למגיה החכ׳ משתון} שיתייחס
 ואמרתי פי׳ נבראו למה כגיעם ואמנם מהם כאלהית

 אם שהאבק לאבק אותם המשלתי ולזה הגן צמחי לגידול
 פרן ממש הוא וכך צמחים מגדל הוא במים אותו תרכיז
להאות^ כאדם את יחממו הם כנה ופעולתם החיצו׳

בו' שישתמשו השורה במימי אותו הרכין אם המשגל
 סוד ובה ממש התורה מן מצום ויהיה כראוי לעונתו

ס ערן פי׳ המצות בשאר סוד שימצא כמו ת ש׳ בר־מ סנ
 בעוברי יקנא אם לקנאה האדם יחמם וכן ) ( סי׳ ה׳

 התורה במימי קנאתו הרביץ הרי פינחס כעין הורה
 בו פוגעין קנאין ארמית הבועל פסוקה הלכה שהיא
 כאומרו בו משתמש עד״ז האדם וכן שזכה מה לכל וזכה

 ימשך והנה יצריך בב׳ לבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת
 ולח ונמנע לידו עבירה באה רז״ל כמ׳ש פיר ג״כ מזה

ק מצוה פפה כאלו גישאה בתוט נכנסו וכס  נא׳ כזה ועל בזה כיוצא כל ו
 והיהוד היקר ירצה מעגי סכלות ומכבוד מחכמה יקר

 העליונות המדות שהם ולכבוד לחכ׳ שיש העליון והאור
 כבו׳׳ד עולה שכך נתי׳ ל״ב כבו״ד מאמרות י׳ חכ׳ דהיינו

 שהאדם דהיינו החיצו׳ הם סכלות מעגי ככלות הוא ל״ב
 תחות כגון גבוה לצורך בסכלות לימשך בהם ישתמש
 שיהיה ולא בזה וכיוצא שבת לסעודת שנת לצורך המא^

שאכלו שרם כגון ) ( כמרובה הסכלות אחר נמשך
 אכילה לשם אכלו וא׳ פסח לשס אכלו א׳ הפסח אח

 אלא וקלקל המרובה כסכלות אחר נמשך שזה וכו׳ גסה
^ות :סגן צמחי גידול צורך שהוא ממש ונמצא מעגי ס

ץ ! לחיז טונתי כאן .הגן צמחי גידול לצורך מ ה ר ז פ ״ הנאות מהדר יתקלקל ההוא האבק ואס מ
ההיזק שכל טון כי זו והיא א׳ קושיא ^
 למה א׳׳כ כדפי׳ באבק המשולים החיצו׳ מאלו נמשך ה

 אין כי הוא וכענין נבראו שלא לעולם היה ונוח יחס
 בכבודם להקל אין החיצו׳ ואלו צורך ללא נברא דבר סיס

 וגו׳ השמים את אלהיס ברא דכתיב נכראו מתיכ
 מן מציאותם להרחיק כיק ועכ׳׳ז וגו׳ תהו היתה

 ברא בראשית אמר ולא הלשון ועקם העליונה חכמה
ת ואת וגי׳ היס א  מורה שהיה וחשך ובהו ותהו ה

 היו אלא שמים כבוד ואינו ובנתיב במאמר נמצאים יי
 היתה כאילו היחה והארן ולז״א טגע ואינו חיכטגע

עור ן ז קונזח] [«י

 דסתום והחלונות הצנורות דרך יעלה לו
 ומלמד האומן יורד לכך במתכוין שלא אט׳ הנקבים
 בכנפיהם מפריחין או מהנדסין יהיו שלא הכם הצפרים

 השמימה. רגליהם אבק ויעלה למחיצתו חוץ כאבק ויעלה
 בחירה ניתן לצורך הנברא כיצה״ר כי פי׳ כאן הנה

 כלו המציאות ועל.כל עליו ולהמשיכו אחריו לימשך באדם
 יתקלקל ההוא האכק ואס וז״ש שכל ישמרהו שלא דבר

 נאות בסדר הגיבי^ הקב״ה הרי לו הנאות מהסדר
 והקלות השמחה במדת וירכה הנאות יקלקלהו אמנם

במקום ובעצבות בדאגה ירבה או הדאגה במקום ראש
- השמחה
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ח כמקום ככעס ירכה או השמחה ח  ירכה או והרצין מ

 המדות בשאר בזה וכיוצא הכעס במקום וברצון בנחת
 יקלקל זה כרי לו הנאוה מן בהפך וישהמש מפשיוח

 צרכיו בכל מסודר ביה שמצא לאדם משל והוא רב קלקול
 להדליק ושמן הבישול צורך כדי ואש הרבה עצים ובביח
 להשהמש זה מנין ויהיה צורכו כדי רבה ופתילה לו להאיר

 הבעיר והוא לחייו הנאות צורך כדי מטע מפכי ממנו
וכמעני והאש והעצים והשמן הפתילה ושרך כלם העצים

...............................................................- טל צווח הוא והתחיל הוא ונשרך הבית כל <שרך. היה
 וא^ הפגם מטנין סיפר הנה הנבנה. וכבנין הכונה לכל עצמך את הפסדת אתה ריקא לו אומדים הבית בעל

שיי® ואינו שלס שהוא הוא הענין העליון אור ויככה והבערת צורך ללא בו ונשתמשת כזה רב קלקול שקלקלת

 , M אלוף מפריד והוא ■ מלמעלה דינו ותובע ועולה
 מט^ן שהוא שאחר השמימה רגליהם אבק ויסלה

 גמלי® פנימה ופוגם כדפי׳ פנימה שם כדין מתעורר
 .שה® ס׳ שמים השמימה דהיינו מדות בז׳ שהם ומה

 אחי ומשך אס או יחעא אם החועא גורם וכ״ז הו״מ
: שרירות בו , ל

ה ר ח פ ״  טלייח נקני ויסתום עליון אור מכהה מ
 מי\® אל כאומן ויסתלק השיר י

כמה״ מהקלקול ויהיה בשירם ישגיח ולא התבודדותו

 הכל אלא עשה שלא בע״ה על תתרעם ולא ביחד’הכל
 לא ועT ומשקל וא׳ א׳ לכל עונה הקבע אם בעתו יפה

 אמנם נאות םדר על מסודר אלא מגונה דבר בו תמצא
 ובמות ברע בחירתך מרוע ואתה בידך בחירתך הפקיד
 והיות זה סדר וקלקול הפגם והנה שעשית מה עשית

תדמה שלא מה למעלה גרמת התאוות אחר נועה כאדם

 נמלי? פגם או דין שוס שיש וכיון הפגום מקום על
 הספ̂י ובין גינו מבדיל מסך מיד ולהתקן להאיר שא״א
 יה־ טליון יחוד ואין בבי׳ מאירה אינה שהחכ׳ והיינו
 העליין אור ויכהה אמרתי למעה שנפשה זה מסך

̂  שאק. שבזולת דהיינו השיר עליית נקבי ויסתום
הגי׳ אל מהחכ׳ דהיינו כנקבה אל מהזכר נמצא

 השי? עליית סוד דהיינו הזכר אל מהנקבה תיקון אין שיכנסו ולא הצנורות דרך יפלס א׳ כל האבקי׳ כאלו והיא
ומשניהם לת״ת המ׳ מן למעלה ממעה והתעוררות עולים ומחטיאים יורדים הם אלא ח״ו פנימה החיצו׳

 עולה היא וצעקתם והשענתם ומשכיינים ומקעריגים
 שיעו גורם הדין ואותו האדם על עליון דין ומעוררות

 ואין שם תלוי דין שאותו זמן וכל מאלו אלו כספי׳ פני
 ועומד תלוי הפגם ואותו הדין אותו כתשובה שב אדם
 שהם שכמו מפני הצנורות דרך עלייתו סוד והיינו שם
 כ״ע כ״ח בפ׳ כדפי׳ בססי׳ לעובה ובחינתם אדם ידי

 צריכה שהמצוה היות ועם הנקבים סתימת סוד והיינו
 אחיזת סוד דהיינו שם כדפי׳ תבואתה להוסיף כונה

ט׳ השמות  שלא אפי׳ אלא כלום צריכה אינה העבירה ו
 שיוכל מי אץ ולזה לרעות ממנה שנכנה כיון במתכוין:
א להעמיד מן יקח כמס ומשקל הישרה ההנהגה על ב׳

^ —.........................מן —...................—
 המיה ויססלק כעליות אור אל ולהתקשט לה^ןן הבינה

 שי® כלום זה מכל יגיעהו לא כי התבודדותו מקום אל
̂^ ולא ל1לע כדפיר׳ בעצמו ואחדות התבודדות לו  יש

 ביושר להחזיק התחתונים ירצו אם שאף בשירם
 :’י'® התשו׳ ותי׳ החנוא עזיבת שצריך יספיק לא שפגמו

 המצ״י" כל שכונת אחר כי הכונה לכל כמעט מכקלקול
 החי® ביד נתון והכל במעשיו ולשמוח להתייחד הוא

 הטל^? הכונה וכל כלם העולם כל מחריב הוא כמעט
 ® החעא שיעלה שאפשר מכאן ויראה מתקיימת אינה

ן מד פלה שהפגם באדה׳ר כדפי׳ המחש׳ מקום י  מ
*W למייז זנך לך להיוח גזרה שהמחש׳ שאחר המחש׳

 y ולזה במחש׳ פגם כמעט משתלם אינו והענק וכך עת יהיה והיאך לקיום כדי העצים מן יקח וכמה האש
גאייג® העני! וכדפי׳ שפגם מה אדס״ר שפגם בתי׳ בעתו ויפה לכל המשקל שעשה, האומן פ״י אלא חפץ לכל

למעלה המגיע פגם סוד והיינו ) (סי׳ שמות הנפשות דהיינו ההם הצפדם ומלמד האומן ירד ולזה
יי! משם כנשמה נכלל שאדם מקום בכל הדוחק •מן יהיו שלא הא׳ ענינים נ׳ הזה והחומר בגופות. הקבועות
ש״® מפני הטעם יהיה בתי׳ כדפי׳ הי׳א וא״ו ה׳׳א תחתונות שהם מעשיות מצות הם ואלו ברגליהם מהנדסין

3 בסוד וקשרם ויחודם ונועם הנמצאות צורח נצטייר תלוי זה ודבר מהגוף התחתונה מדרגה שהוא רגל כענק
עצמו מקלקל אדם ואם שם מצוייר אדם ולזה היינו בכנפיהם מפריחין יהיו ולא המגונה מעשה בבחי׳

י ‘ שאדם נפשיות ומדות בלב תלויים שהם ועניגיס באמונות
 ואמרו הגאוה שהרי,הפליגו ויותר יוהד בכמה חיטא

 וגבוה שנא׳ בזה וכיוצא יום בכל עליו, מיילל שהקב״ה
 ממש שאינו בכנפיהם מפריחים אלו ולזה יילפ ממרחק
 ויהיו וז״ש פגם גורם זה או זה מעשה ובין נשמי מעשה

 מחיצה שיש למחיצתו חוץ ׳ אכק ויעלה •וט׳ מפריחים
בעולם מפשטו וזה דת״ל נוק׳ שהוא זה לאבק ת־ועה

. שם המצויירת מהכונה ונפה בידו הבחירה.אשר  ף
 נשמס בנשמתו כמאיר אור והיינו נשמתו שיש

 ן פגין יקרא ספק בלי א׳ סי׳ משפטיים בפ׳ כדפי׳
 מאותה שנטה הזאת הנטייה מפני שם קלקיל

 לבונה הפגם יגיע ולזה הבנין כל נבנה שעליה
 אחר ולמטה מכי׳ דהיינו הנבנה הבנק ואל הספ׳
®י מגורה .-»# vjj. והטעס בזה תלוי  מנוי® הוא המציאו̂ר

פרקים
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 איכרים שהם א׳ פנק סכל אלא כפול דבל נו אק
 מממצאים א׳ יגרע שנאמר מיוסר דנל ואין הצורה חל

 הגריה אותה מבלעדי הצורה משסלמ׳ שהרי נחוש ילא
 אפילו הצורה כלימות הוא הכל צורך ללא לך אין *י‘’

 בצורה אלא שורס הא״ס ואין שבמציאות הקלות חנייות
 הכליון שהרי תדע באדם תלוי וכלימותס מלימה
 חכיא מפני כשפל בעוה״ז ונמצא הזה בעולם וההפסד

ק שנסקללס קללות פ׳ דהיינו אה״ר א  המציאות דהיינו ס
 החיים לכל מיתה וגורם דבר של סשוגיו לפי החחסון

 כלם עצמו ויכיסר יתקדש ואם כנסייתו ממים אנלס
 אדה׳ר תי׳ עס לא לעתיד עמו נתקניס וכלם פעו מהרים

 אמרנו כקלות הבריות ואס הצורה ישתלם ואז לעתיד
 ופרמיות האמצעי קו שהוא עצמו אדם הצורה צורך שהם
 תימס ואק המציאות כל תלוי בו ולזה עאכ״ו צורה להל
 לכל מלמעלה המשולחים מצחייס החיים שבאמת נזה

ק נכיוע ועה״ח אדם הוא העולמות א  הנשמה היא כ
 פד העליונה החכ׳ p שמהלכותע למגיה שבאה מלמעלה

 העליונה הנקודה מן נמשך נתיב והוא אלו יסודות י'
 הקצה מן מבריח הנרכון ובריח האחרונה הנקודה מד
 הנצחיים החיים בו דרך שימשט צנור והוא כקצה חל

 הזה הצנור ואס מדרגה אחר מדרגה ומושך היחוד נסוד
 דרך ואק. למגיה נמשכים העליונים החיים אק *״קלקל
 באמצעות אלא האלו כעולמות אל א״ס אור לשאיב
א׳ הוא כך בעליונים א׳ הוא בזו׳ אמרו לכך האדם

ה עיקר והוא כלס על ורוכב גתחתוניס ; :כדפי׳, הטנ

" ^p עמוקות שוחות המלך הזמין כך והעושה 
וא׳ א׳ כל P ממנו קשה ממנו אבק

חו יפלה אפר האמן ®י’  ולא כך גרם אפר הצפור את ק
 שס אפר ספוחה אל ויכנס שהוזהר ההזהרה את שמי

 ויפבע שהעלה אבק עליו ויוסיפו העלה שהוא ®יאנק
א. נאבק שס  בדרז״ל גיהנם המטנס שהוא בענק ההו

 הוא כאן הנז׳ הוא המורה סדר על העובר עונש 'מך ,
 החיים האור מן הנשמה שהרחקת האומרים דעת ®סך
ק׳ הם ולהפך פחת ובאר והאבדון והעונש כברת מיא  ה
ט׳ העוה״ב חיי  ואמרתי זה ענין לפרש הוצרכתי ולזה ו

,כיש ח׳ו שוה בזה ב״א בחי׳ אין אמנם סתם כך ^גישה
לז ,  קנה א׳ עבירה השבר כי ומשקל מדה הענינים מ
 א׳ פדקליס לו קנה א׳ מצוה והעושה א׳ קמיגור ״ .
/ בשוחות מחבל מלאך הוא ימקשיטר י ת  שיש והענק ה

 דקות צורות כמות פי׳ למגיה 1היכלור ז׳ הקלי׳ ששהות :
 דקות צוטת. והי׳ האדם את ספטינות שכס יעות ,

 . מדורין ז׳ והס גשמיות יותר הס היכלות בזי משפיעות
העמיק כאומ׳ עמויךס שוחות .אותםשקראתי .יגיהנס

ט׳ מדורתה הרחיב ^ הז׳ אלו ו דו  משתנים סם מ
 מע קשה זו העבירם כפי וא׳ א׳ כל תורה לעובד
 לסי הכל סצירות כמס בתים כמה כחוש כמה ובמדור
 מטרה עבירה ושכר רך ממנו קשה סמנו ולז׳׳א העובר

 ולא העליונה הגבו׳ ילהיב שלא מתלהב יצה״ר שאין ממש
 והס החיצו׳ אל יורד הדק והמשכת הקשה הדין יגביר

 ההיכלות אל הדין משפיעות והס הנז׳ ממאות צורות י׳
 האדם את מכפינים היותם בערך יצה״ר הנק׳ האלו

 ותפשה ואבדון שחש ובאר גיהנם ונק׳ היושר מהדרך
 שהוא מה ולפי ממעשיו מהאדם שנפרעים בערך וכיוצא
 יושפע כך שהגביר הדין שהוא מה ולפי שפגם הפגם
 מכניסים ב״ד וע״ס האדם את ודנים העליון מהב״ד הדין
 וא׳ א׳ כל אומד והיינו כאלו בשוחות כאן לדון אותו
 נהר דרך והאש הדק יושפע כך יעלה אשר האבק כפי

ר  ההוא בנפש וישלוט גיהנס של אשו וילסיב לחיצו׳ דנו
 שהנפור מפני הצפדם את יקחו ואמרתי .שם דצטרך
 וכתם לשענו ימינו על עומד והשטן אותה ידינו תחלה
 הדיינים מלפני הנשמה חבלה מלאכי לוקחים דינם גזרת

 שם ויקלעוה גיכנם וכוחות במהמורות ויפילוה ויורידוה
 וז״ש במשקל במספר רשעתה כסי דינה כפי וידינוס

 מפי שהוזהר ההזהרה שמר ולא והדין הפגם כך שגרם
 כנשמה מזכיר שלקב״ה חדשה הזהרה והיא כבורא
 כדפי׳ וכיוצא צדקת שתהיה ומשביעה הגוך אל ברדתה
אדכס בזוהר  כשוחה אל ויכנס ) (. סי׳ ויקרא בס׳ ב

ס לחון היוצאים אלו כי האבק שם אשר  קלים שלוחים כ
 פקודי בס׳ בזוהר כדפי׳ עצמה השוחה בתוך הוא אמנם

 שהטעהו היצה״ר ממש שהעלה האבק שם אשר י״ז סי׳
 במעת ולא לדבד שמעת למס שוטה לו ואומר הוא

 אבק כמו על כס עליו ויוסיפו בידי ליפול אהה Tשעת
 בעבירה שהתעורר והדק שהגביר הפגם ממש שהעלה

 שגיובע כמו שם ויטבע רעה עצה אחר ובהמשט כעבר
 א׳ כל עבירה עבירה ושכר והרבים העצומים נסר במי
 להוסיף לא בידם שאין עליון ובדין שעשה מה כפי וא׳

■ . : לגרוע ולא
ר ׳ pפ ש כאשד בכנפיו שישמס פד ג ס  כשומה י

 עמוקה לשומה שיפול ויש משם ויעלה לשחות
 קבלתו אחר שיעלה יש יעלה לא ושוב בכנפיו שח«*
 ואז ההוא האבק תי׳ כדי שס וקבל שהעלה האבק עונש
 דרכי למד אס בשממה ויקבלוהו העליות מקום עד יעלה

 המצוס עשיית היא לנפש אשר שהכנפים הוא הענק השיר.
 ככהן ידמה לא שאולה ברדתו והנה ותורתו ידיו ומעשה

 וביום מעשהו כפי יקבל וא׳ א׳ כל כי כאדוניו כעבד
ו וסוף דינו לו מזמנין שאולה רדתו  השמורה ומטמתו דנ

ט וכהתם לו ענידם ויש ומצפצף.ועולה, צף ד כמס אלו ג
וכמה
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 מהם שונים ממינים ומינים כחי׳ הכלית לאלן וכמה

 ההורה מנין כלל ומל כדרז״ל ומהם בדרשב״י מהבארות
 הניובוש מטלליו פרי לאכול להסתלק לו גורמים והמצוה

 לשחות השוחה יפרש כאשר בכנפיו שישחה טד וטז״א
 לג״ע להעלותו מקום של שלוחיו לו ומזומנים משם ויעלה

 ) (סי׳ תצוה בם׳ כדפי׳ מפצעיו ולהברותו שלמנוה
 ונעשה בעכירה והכביד כלל במצוה עסק שלא מי ויש
 שלא חק לבלי פיה ופערה רז״ל פי׳ כאשר חובות כלו

 בכנפיו ממש עמוקה שוחה חפר שזה א׳ חק אפי׳ קייס
 ואין בעוה״ז מעשיו פרי אוכל ולפעמים יעלה לא ושוב

 שאול לתחתית לאבדון ויכנס לעולם ויכרת מצוה שום לו
 והיינו ועיקר כלל מצות קייס שלא לאותו דומה והוא

 כנפים עמו שאין כיון ממש בכנפיו שחפר עמוקה שוחה
 אבק עונש קבלתו אחר שיעלה ויש כשמים לעון! ומצות

 שם ומצטרפים זכיות רובם שהם אותם דהיינו שהעלה
 הצדיקים הם ואלו הרעים מעשיהם סיגי צירון» עד

 משובחים והם מועט זמן בגיהנם שנידונים הגמורים
 שתעמוד והיינו העליות מקום עד יעלה ואז מהקודמים

 הרוח ובבא הרוח בלבוש תתלבש ושם שלמטה בג׳ע הגשמי
 הנש׳ ותסתלק ההוא בלבוש הרוח תתלבש חדש י״ב אחר

 צירון} דינור בנהר עוד הצטרף ושם ההיכלות דרך ועולה
 מקום עד ותעלה י״ג סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ צירוף אחר

 ולבקר ה׳ בנועם לחזות שלמעלה בג׳׳ע שם העליות
 למד אם בשמחה יקבלוהו ולכך בפל״ו כדפי׳ בהיכלו

 להכלל לו א״א למד ולא מצות עשה שאם השיר דרכי
 ויתגלגל ויחזור התורה עסק אלא שם שאין מפני שם

 אל הפי׳ הניע כאן ועד .ויסתלק תורה בן היותו עדי
 האמתית האמונה שערי נ׳ שהם אלו פרקים בני המשל
 דידן בלתא שאינו מפני בו פי׳ שלא הח״ה ענין בזולת
 והטעם התורה ענין מהו המעיין בשכל נקבע בזה והרי

 בו הננוועות והנשמות העולם בריאת וענין נתינתה אל
 וההיכלות והבתים האלו השערים דרך באמונה והנכנס

 בשלום יכנס ים מני ורחבים מארץ ארוכיס להם אפל
 שערי לא צדיק נוי ליכנס השערים הם ואלו בשלום ויצא

 בלתי מהמינים הויות שרובם והתכונה והכיבע ההגיון
 ושומר והצדק האמת ובנביאי משה בנבואת מאמינים

 פתח אל להתקרב כדאי אדם כל שאין מהם ירחק נפשו .
 שכבר הנמרצות הרעות זולתי במצודתה יתלכד ולא הזונה

 נתמעטו אלו ובדורות איתוהי לא בפרא עם מדוריהון
 יסרך שמא בסרכות בדיקות אחר ללכת לנו ואין הלבבוח
 דפילסו האדם ויטעה .יצה׳׳ר אחר המינות ויסתבך

\ לישזבן .רחמנא
ד ״ י  הם סללו מלות ד׳ .תמונה דמות וצלם תבנית ה

האדם את יצר אשר לאמרי׳ תברת להי״ח, כנויים

 , תבניח מייחס שהוא הרי תבניתו דמות בצלם בצלמו
 דכתיג מכלם גדול שהוא תבנית על הורה ועוד בשם
 ;החמייי אל מיוחס והדמות הצלם תבניתו דמות צלם

 !חננייי שאין שאמר ומי והצלם הדמות בעל והתבנית
 תנו^ מגזרת אלא שאינו צדק לא בנה מגזרת והוא בשם

 למקונלי® הותר כבר בנין מגזרת שיהיה ואפי׳ ובינה
 בצלמיי אדם נעשה דכתיב דמות צלם .בספי׳ בנץ לייחס

 ספיו ואין יניע ה׳ ותמונת דכתיב תמונה .כדמותנו
 אומף ין5כע והעלמה הצורה דקות על יאמר שהתבנית
 וא״ין הנבואה במראה והיינו מראה אתה אפר כתבניתם

 וגי האולם תבנית את בנו לשלמה דוד ויתן כתיב והא
 פגי׳ האמת אמנם משותפת מלה שהיא לתרן יכול הייתי
 יל" לא שעדיין תבנית אמר בשכלו הדקה הצורה

 הכרובים המרכבה ולתבנית שם אומרו ודיקא מהמחשבה
 ם מיד הכל שם כתיב ועוד דקה צורה תבנית הרי זהב
 הרגי הוא שהתבנית הרי התבנית מלאכות כל השכיל עלי

 זאמי ןלניע״ז אל מוציאה והמלאכה בתבונה התלוי
 מניג^ מחוקקת חקוקה צורה שהיא כנף צפור כל תבנית
 וג״ דק ענין הוא צלם .דבר בכל או בטתל האדם

 הגשמית התמונה עצם על צלם יאמר ולא כתבנית
 5צל סר כאומרו צל מל׳ והוא איש יתהלך בצלם אך ע״ז

 השיי״ רוחני כח שהוא הבזה< צלמס בעיר ה׳ מעליהם,
 אמיר• פרשת בזוהר וכדפי׳ צלם יק׳ האדם על

 מג̂י דמוח שהוא הצלם תחת אשר הענין הוא דמות
 מנג® דומה הדמות אבל מתדמה בלתי עליון הצל כי

 געצמי הטגין מן חשוב הוא צלם האמת ולפי ,ומתגלה
 אליו מתדמה שהוא ממנו למטה הוא ודמות כדפי׳

 שגני״ היות ועם בצלם שנברא אדם חביב אמר במעשה
 הי״ תמונה בצלם, אלא חביב היותו החשיב לא בדמות

 ופי' יביט ה׳ ותמונת דכתיב ודמות מצלם למטה ענין
 תמו^ מדרגת ונמצא למטה מלמעלה אלא הבטה שאין

 ודיו תמונה מדרגת על מתעלה בנבואתו ומשה למטה
 גשמיה המורים אצ״ל מהכנויים כנוי שום שאין נא׳ כלל

 מהה א׳ שום אץ וכיוצא מעלה המורים אותם אפי׳ אלא
 כנוייה ואצ׳׳ל ועיקר כלל האלוה שהוא בא׳׳ס שיורה

 כגון הויות אפי׳ אלא שמות ואצ״ל שמות אפי׳ אלא
 ומחכמה בחכמה הכשר אלא אינו בכתר שפי׳ ׳הוי״ה

 ותמוגה ודמות וצלם תבנית א״כ בכ׳׳מ וכדפי׳ ולמטה
 גמחשנה נתפש ואינו נדמה שאינו בא״ס ענין בשום אינו
 היז נמצא שממנו שנדע רק כלל חיוב שוס בו יצדק ולא

 <י̂ג שלא עד מושג מהות שום אין ובו מקיימן והוא
 התורם בכל שיכונה מה וכל מציאותו אמיתת רק בו לחייב
^׳ אפי׳ ולזה לעיל כדפי' ספירותיו ע״י היינו אליו־  מ
א״״ בכח הספירות מאמר הוא בצלמנו אדם נעשה

השופע
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 כמו אדם נטשה יאמר הספי׳ ובטרך עליהם מיפע
 וכדפי׳ הספי׳ בערך והכמייס הענינים שאר ׳גיאמי
 נעשה מאמר שאין פי׳ וכתי׳ וכלים, עצמוס בש׳ נספ״ר
 שאינו מפני למעלה צודק כעשיה שיחוך שצריך עטורה

 שספי׳ בספי׳ אמנם אדם נעשה שיאמר כדי לזולתו יי?
 אומרו יצדק פעולה איזו לפעול לחברתה יצערך אחת

 ואתה כח בי השפיע כלו׳ אדם נעשה לעליון התחתון
 יאמר וכן יחד נעשה הנגלים במעשי ואני העליון יהחך

 ואתה בשפעי אני כלו׳ אדם נעשה לתחתון העליון
 היות עם שהמדות מפני אדם נעשה הנגלים גמעשיך

 לתחתון צריך העליון גם לעליון תחתון גמור צורך עיש
 כדי ומתתקן ומתקשט מהעורר הוא ידם שעל ®פני
 מ׳' בלא בהיותו הת״ת שהרי העליונה מסיבתו לקכל
 ) ( סי׳ ויקרא בפ׳ כדפי׳ משתלם ואינו משפיע אינו
 יכנס שלא ה׳ נשבע פי׳ מו׳׳ב אפי׳ המדות שאר יהן

 בירושלים שיכנס עד ה׳ לגבי י׳ שהיא שלמעלה גירישלים
 תלויס שהעליונים באופן ה׳ לגבי ו׳ שהוא ילתחא

 בפ׳ מ״ש לפי והרי מזולתם שמקבלים מפני נתחתונים
 שהם בהיכלות המדות יחוד מלוי ההיכלות בענין פקידי

 בא״ס אמנם גבוה צורך בתחתונים שכינה שוד והיינו ׳’יל
 מושפע ואינו המשפיע שהוא כלל לזולתו מצכירך אינו
 והכל מהם א׳ בשום תלוי אינו והוא ט תלוים ההל

 נועל אינו והוא וכח רשות ממנו נועלים והכל בו חלוים
 לתחתונה יאמר העליונה שהמדה והגיעם מהם אחד משוס

 הסכים א׳ לשום אצ״ל הוא אבל זו בפעולה עמי תשכים
 לרצונו נפעלים הס שכלם הסכמתם בלי פועל שהוא ממי

 הוא אדם נעשה א״כ עמו בהסכמה להם מתייחס יאינו
 קאי ועלה אדם נעשה לחברתה ספי׳ שאמ׳ בספי׳ מאמר

 ודמות צלם בה שיתייחסו הספי׳ דהיינו כדמותנו גצלמנו
 בע״ס אבאר כאשר ותמונה לתבנית נכנסים אנו ימלאן
טק  הורה הדמות ואת הצלם את ממעט תדקדק זה ינ
 כאומרו וגידול מיעוט ששייך במקום ודמות צלם היית
 הוא והגיעם עצמך את ומעטי לכי אדני כח נא יגדל

 יתגדל כאומרו מהגדלות פעמים בספי׳ שהוא שמפני
 כערן מתמעטות ופעמים והתקדשתי והתגדלתי ייתקדש

 ב׳ הס ודמות צלם והנה שלם השם ואין שלם ככסא אין
 רחוקים והס כדמותנו בצלמנו כאומרו מיוחדים מנינים
 ,הענץ אל שמתדמה מה הוא הדמות כי זה ידקדק

 הענין .רוחניות שהוא וכדפי׳ עליו שמצל מה הוא הצלם
 פני על ואפול ואראה וכו׳ איש יתהלך בצלם אך נאומרו
 מושג אינו צלם אמנם אדמה הנביאים . וביד יפתיכ

 בצלם כאומרו האדם בריאת בסוד אלא נז׳ ולא צנניאיס
 ראוי היה ביניהם אמצעי שיש רחוקים הם ואם אלהיס
כדמותנו והאמצעי בצלמט ויאמר לדמות צלם, בץ שיזכור

 זב״ז נקשרים אלא לדמות צלם בין אמצעי שאין נראה
 התפשט שהצלם זו מדה לפי בזה ונמצא כדמותנו בצלמנו

 עד תתפכגי והדמות בדמות דבקה האחרונה ובחינתו
 ובחי׳ שבדמות אחת ובחי׳ ולמעה לנביאים שמושג

 לדקדק יש אמנם יתפרדו, ולא המה אחים שבצלם אחרונה
 בצלמנו היל״ל כדמותנו בצלמנו שאמר המדות השוו שלא

 בצלמנו אומרו אמנם בדמותנו בצלמנו או ודמותנו
 שבעצה העצה עם השוה לא המעשה ועוד קשה כדמותנו

 ויברא כתיב ובמעשה כדמותנו בצלמנו אדם נעשה כתיב
 הרי אותו ברא אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים

 הוא שהצלם הוא והערן ,דמות שום נז׳ ולא צלמים ב׳
 ועתה הדמות הוא והגוך לגוך נפש כדמות דקה בחי׳
 ו״י צלם יקראו י״ס למעלה אצי׳ מ; כי אבאר בזה

 בכסא דהיינו הנביאים נבואת למקום מתפשטות בהיותם
 יק׳ אדמה הנביאים וביד נאמר שעליה שה״ס הכבוד

 שמשם י״ס שהם בצלמנו אדם נעשה יאמר ולזה דמות י׳׳ס
 לא אבל הנשמה בו נמצא בהם וממש דאצי׳ נשמה לו יש

 אלא בה מתראה ממש דאצי׳ נשמה דהיינו הספי׳ .שיהיו
 מתפ:ט אצי׳ שהוא שהצלם המציאות באותו כדמותנו
 בי׳ משתמשות דאצי׳ י״ס דהיינו ממש בדמות ומתלבש

 דאצי׳ נש׳ האדם כך אבי״ע כש׳ בספ״ר כדפי׳ דברי׳
 ועתה נשמה. בש׳ בספ״ר כנו׳ דברים בנש׳ מתלבשת היא
 שאר אפרש בתי׳ רשבי׳י שם שפי׳ מה כפי זה ענין שפי׳

 עשיה לשון והיינו אדם נעשה נאמר זו בעצה הנה הכתוב.
 עשיתיו אך יצרתיו בראתיו כאומרו כנודע גילוי והוא

 לכך ברי׳ היצי׳ מן ומשובח יצי׳ העשיה מן ומשובח
 לאדם שיש משובחת בחי׳ שהוא בל׳ האדם מעלת כשספר

 ולז״א צלם אלא דמות ט הזכיר לא מעלה על מעלה
 ויירא ולכך במדה מדה שמשתמש האצי' כעין לצלם ס צל

 דהיינו אותו ברא אלהיס בצלם בצלמו האדם את אלהים
 הבי׳ מצד היא, אלהים צלם אמנם באצי׳ מעלה צלמו
 על ולזה ז׳ צל״ם שהוא מצלמו יותר משובחת מעלה והיא

 בצלם שנברא אדם חביב שאמר התנא כיוון זו מעלה
 דכתיב אלא בצלמנו או(דכתיב) ודמות בצלם אמר לא ולזה

 המשובחת המעלה שהיא האדם אש עשה אלהים בצלם
 לדקות ודקות לרוחניות ורוחניות לצלם צלם והיא הזאת
 אותודהשם ברא בצלם.אלהים פ׳ הביא שלא ומה כדפי׳
 כתי׳ דיצי׳ אדם ומעלת ,מערבבי וקראי צלמי תרי כתיב
 ואין האדמה מן עפר האדם את אלהים ה׳ וייצר אח״כ

 הדקות מצד צלם נק׳ האצי׳ הדברים וכלל .המכוון זה
 האצי׳ אלא דמות עצמה שהברי׳ ולא דמות נק׳ והברי׳

 ועתה ,דמות נק׳׳ ושם בברי׳ ומתלבש מתפשט הוא
 דמות נק׳ בברי׳ המתלבשת היא המ׳ תמצא כשתתבונן

ה צלם ונק׳ מ׳3 מתייחד והת״ש  וכך כדפי׳ לצלם צלם ו
כאדם י..................... י
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ס יש כאדם מ  היא הנל כחי׳5 דאצי׳ והפש דכרי׳ מ

 דאצי׳ רוח לו ויש דמוח והיינו דברי׳ הנש׳ על שולטת
 והיינו לצלם צלם והיינו דאצי׳ מ׳ שנו צלס והיינו
ה. הנעלם הצלם תבנית  ברכה אותה נבץ ועתה הז

 ויברא מ״ד דהיינו בצלמו האדם את יצר אשר שכתבנו
 ברא אלהים בצלם כיינו בצלם בצלמו״ האדם את אלהיס

 הוא הדמות כי והענין ״ תבניתו דמות ואמר ופי׳ אותו
 תבניתו. בכסא דמות והיינו לבי׳ כסא הוא הכבוד כסא
 ובסילוקה דמות היא בברי׳ שבהתפשמותה הבי׳ מצד

 באדם יש ועמה כדפי׳ מבנית היא בעצמה בי׳ למעלה
 מצד רוח צלמו חד וכולא ודאי צלם דאצי׳ נש׳ מבנית
 ויש דברי׳ בנש׳ כדמותנו דאצי׳ נפש בצלמנו באצי׳ הת״ת

 נפש דעשיה ואדם דיצי׳ רוח דהיינו דיצי׳ אדם תחתיה
 בי׳ מבנית המדות יתייחסו למעלה ובאצי׳ העשי׳ מצד
 מ׳ ודמות יסוד ממנו למפה תחתון וצלם מ״ת צלם

 בה לדקדק יש ותמונה כדפי׳ בכסא לנביאים מתדמס
 ולמרע״ה קול זולחי רואים אינכם וממונה כתיב ביש׳ דאילו
 מאד ונשמרתם נאמר ליש׳ והנה יביט ה׳ ותמונת נאמר

 ש״ג בר־ימ והנה ממונה כל ראיתם לא כי לנפשותיכם
ת כתמונה כי פי׳ ט׳ סי׳ א  הא״ס אל התייחס הוא ס

^ הפעולות ע  שאר וכל והשינויים והרחמים הדין כ
 האלו כפעולות שסוד מפני המונה יק׳ זה וערן התארים

 שפי׳ המכלים כל כענין כספי׳ בהשתתפו,אל מצדו הם
 עם כי לנפשותי׳ מאד ונשמרתם ואמר התם וכדפי׳ לעיל
 בק היא התמונה ננ״מ ממנו נפעלות שהפעו:ות היות

 בגרמים בין באופן בין בחיה בק בכסא בין בספי׳
 ח״ו כלל אליו מתייחסת התמונה אומה אין כתמתורס

 וגו׳ מאד ונשמרתם ואמר התם וכדמפרש לעיל כדפי׳
 בהם, הנהגתו ליש׳ וגילה העולמות כל הקב״ה פתח ולזה

ט ואמר  ׳3 להם והוה מיב בס׳ י״ג סי׳ לעיל כדפי׳ אנ
 שהם כתמונות מאלו התמונה שזה י איך הא׳ ענינים

 והייט אליו מתייחסת אינה לאבי׳׳ע המיוחסות הפעולות
 הגשמי כענין אצ״ל תמונה שוס ממורה כל ראיתם לא כי
 לספי׳ אשר ההנהגה מדות אפי׳ אלא סכלות הוא זה כי'

ת גוך מו״ג ידים ג״ר ראש דהיינו תמונה יקרא שזה  ח׳
 הזאת התמונה מסוד אפי׳ וכו׳ יסוד אמה נו״ה ירכין
 בשם ההנהגות ויתייחסו המנהגת התמונה אל משל שהיא

 במעמד יש׳ והשיגו תמונה כל ראיתם לא תמונות,אלו
 דאבי׳׳ע המקומות בכל התמונה סוד ענירם ב׳ כהוא
ה אלא אליכם מיוחסת הממונה שאין וראו  בהם המנונ
 אין בו ■אמנם לפעול״ בהמונמס כח בהם המשפיע והוא
 המונה כל ראיתם לא כי הזהיר כא״ס ועל קמונה כוס

 המתפשט כח שהוא קול זולתי רואים אינכם והמונה והיינו
כדפי׳ בעששיות המתלבש האור .בסול בססי' ופוטל 'ממט

 זי המוני! ראו אדרבה ועתה וכלים עצמות בש׳ בספ״ר
 טמהם שדיבר הקודם בסי׳ שם פי׳ שהרי הפאות בכל

 ורסי יע3ו ותמונס כאומרו בתמונה ושהראו מאבי״ע
 ראיה® לא כי קאי ועליה בא״ס מתייחסת זו תמונה סאץ

 סכלי״ שהוא וכיוצא מגוך משוערת שמונה כ׳׳ש תמונה כל
 נשחנין ואם יביט ה׳ ותמונת אמר זו תמונה ועל גמורה

 P’ הזו כתמונה כי הוא כענין נביאים משאר בזה משה
^ן לשמונה תמונה ויעשה וירד אצי עצם והיא הוי״ה  ו

 במגיגירי! וירדיויתלבש בתי׳ כדפי׳ בברי׳ אדנ״י שם
 נכואח^ והנביאים לתמונה מתמונה מתלבשת התמונה וכן

 הוי*^ לשם ולכוש המונה שנעשית אדנ״י הנק׳' בתמונה
 ואין -יניט אמ״י שם שהיא ה׳ ותמונת אומרו והייט
 ̂’מרט שנבואת הוא והטעם למטה מלמעלה אלא הבטה

 הוי*^ שם בו שנק׳ הדעת בסוד המאירה באספקלריא
 אמי® מצוחצחת תמונה דהיינו ה״א וא״ו היא יו״ד

 דהיינו אדנ״י בשם מתלבשת כוי״ה שם דהיינו ה׳ תמונת
 ינייי מצוחצחת שאינה תמונה מאירה שאינה אספקלריא

 אי ה׳ ותמונת בכפרי שפי׳ והיינו למטה מלמעלה
 שנאני; העליונים אחוריים שהם תחשוב ואל האחוריים

̂  מיד האחוריים אותם כי אחורי את וראית בכם
 האחוריים דהיינו תפלין של קשר לו שהראה ואמרו ח׳׳ל
 נביא'^ שאר אמנם־ פ״ח י״ג סי׳ לעיל כדפי׳ בבי׳ ■אשר

 הנפלאא השגהס אלא בתמונה בהבגיה נבואתם היתה ■לא
 ימיימא המונה כי תמצא וכשתדקדק Jהזאי התמונה היא
)אל הצורה חותם ענין בכל  וכדמי אבי״ע ושל והאצי׳ (
 סגשמוא על מורה ענק ואינו ה׳ ותמונת פי׳ ולזה מ’בר

 אלהיא בשם יצדק המונה כי המצא ועתה .כדפי׳ מ״ו
 ויצ̂י יותר ירד והמונה ודמות סהס ובצלם ובתבנית

 ׳ וצלא מתבנית יותר נגלית תמונה ולזה במלאכים אפי׳
 וה'א אחת שאלה אפרש סודם על להעמידך והנה ודמות,

 באוכ• לי ודומה וכליו המשכן מעשה .למדתי אט זו״
 הוצרן טעם מס כודיעט ועהה רו צי תבטת על .לעשותו
 ?לי' כל תבנית וחת המשק הבניה את למשה להראות
 המשנן הבנית את אותך מראה [אני] אשר ככל כדכתיב

 המאייא באספקלריא מרע״ה ניואת יקשה ולזה וכו׳
 ועמא הכבוד בכסא אפי׳ שאינה ודאי למעלה למעלה

 חבגייי גשמי במעשה למשה הקב׳׳ה הראה היאך הודיעני
 בהא אמר המאירה באספקלריא כליו כל וחבטת המשכן
 ובזוהי העליון כרוחניות רואה והוא מוגשמיס דברי׳

 סי׳ הוא ק אחרת דרך על זו קושיא הקשו ) (ס״
 שיניא ^שיו וסוד f מטנירו דנער משכן הוא המשכן סוד

 מט׳׳א הנער בסוד כמות כלס כלים שאר וכן עומדים
 הגשמיא הדברי; אינו כמשכן תבנית שראה מה, א״כ
ני רומזים שהם כעליונים והכחות חבטת רוחניותם אלא

ולס׳״ז
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 הגשמי למשה הראה שלא א׳ קושיא מדי יצאנו ילה״ז

 גילה אשר העמודיס וצורח ומפשהו הקרש צורח להיינו
 כמה וקרם קרש וכל הכחוח אלו כל ורמז סודו למשה

ק עליו ושוכן נו רמוזים מלשים  פנץ כל העמודים ונ
 ושמם ככחוס רמז משה שיכיר כדי האדנים וכן ׳יענץ

 להמשיך העליון נרמז המשכן אח להקים יאחיזחם
 אכל הגוןז בשוך כנשמה הגשמים הכלים אל ?מרככות

 במדרגת ישיג מרע״ה׳ היאך עומדת במקומה השנית מלין
 ענק האצי׳ בהוד המאירה אספקלריא שהיא ימאתו

 הנביאים שאר מדרגת בסוד למראה הם האלו ?יסרדים
 הענינים השיג שלא שם ואמר תירן לזה והיכלות בנשא
 באצי׳ מושרשים שהם בסוד למעלה אלא למעה האלו

 צופה מרע״ה והיה התחהונות הנמצאות נמצאו שמשם
 במקומם למעה מציאותם ויודע שרשם המאירה לאספקלריא

 יביע ה׳ ותמונת סוד והיינו השתלשלותם גיכ ייודע
 יהיה הנביא היאך חתמה ואל למעה מלמעלה להיינו
 בו טוצא אמרו החיצו׳ בערך שהרי למעה ויביע למעלה
 ומשם קדשו בהיכל שהיה בהיכלות פקודי בפ׳ להושע

 כמה ועתה ,בהושע ה׳ דבל תחלת והיינו בחיצו׳ צמה
 כלל הגשמי המציאות שאינו תבנית במלת עינינו ■אורו
 למעלה נעלם לרוחני דוחני אלא עצמו הרוחני לא .וגס

 המאירה באספק׳ התחתונות הנמצאות שרש למעלה
 דמות והוא צלם והוא תמונה ממש הוא חברת ט •יידענו

 אלא הכוללת 'הצורה תבנית שהם י׳״ס בסוד יהלל
 וכן חכרת קומתה שיעור יק׳ נעלמת דק דק שבהיותה

 צלם הבי׳ בבחי׳ דאצי׳ י׳׳ס והיינו אלהים צלם ■אקרא
 סתם וצלם כנו׳ הבי׳ שהיא אלהיס למדת קומה ישיעור

 והם ו׳ צלם צלמו והיינו ויסוד בת״ת קומה שיפור ה״ס
 הספי׳ קומת ושיעור כדפי׳ התמונה כללות והוא י״ש

 יותר ההנהגה ששם הכבוד בכסא להדמות גידתס
 לכל אדמה כסה״כ שהוא הנביאים וביד כאומרו יגלית
תי במציאות ונטא לביא מ  .הקרא קומה קיעור שם מ

 ותמונה אבי״ע ש׳' בספ׳׳ד כדפי׳ דברי׳ י״ם והייס ,דמות
 דברי׳ וי״ס דאצי׳ תמונה דהיינו דאצי׳ גי״ס ימצא

 כליו וכל המשק סוד דהיינו דיצי׳ וי״ס דברי׳ המונה
ק׳ דעשיה תמונה דהיינו דעשיה וי״ס דיצי׳ הסונה  ו
 קומה שיעור מציאות בסוד תמונה דמות צלם חברת

 ועירם ורגלים בידים המציאיות שאר מייחסים שאר יכמו
' : בע״ה ירך כאפר .

ם. ד א ץ'  גם ומה בדרשב״י מיוחסת היא זו מלס הנה ט
. , ,  וכמה דרך איזה על לפ׳ לנו ראוי י״׳ס כל אל בת̂י

 הנז׳ הצורה כל על מורס אדם מלש וראשונה הבמי׳.׳ !הס
 ק לאיברים מיוחסים שהם י׳׳ם כל דהיינו .?שלימותה

ח״ג זרועות וב׳ ראש שג״ד מפר והיינו שנפרש .העעם

 בהערוי והנקבה אמה ויסוד ירכק תרק ונו״ה חית וגוך
 סתומה ם׳ הבי׳ עד וחכ׳ הכתר מן עלהתפשעות ומורה
 ואות לכל ליכנס ושער דלת שהיא ד׳ המ׳ עד וממנה

 אמ״ד כסדר האותיות באו ולא כדפי׳ הבי׳ היא ם׳
 בראם ונקבה זכר והיינו בסערוי נקבה ד׳ שמורה ,מפר
 ויקרא בפ׳ כדפי׳ אדם שניהם שם שמם את ויקרא יחד

^ י  י״ס דהייט דאצי׳ אדה שיש פי׳ בתי׳ והגס . ) ס
)הזאת הצורה דהיינו דברי׳ אדם ויש דאצי׳  והתמונה (

 צורה דהיינו דיצי׳ אדם ויש לעיל כדפי׳ בכסא מתדמת
( ) ו  ויש המלאכים עולם בסוד בהיכלות מצעייריס עוד ז

)זאת צורה דהיינו דעשיה אדם  באופנים ומצעיירת מתדמח (
 כדפי׳ אדם עוד למטה בגשמית ויש מדורות ז׳ שהם
 והטעם נפ״ש, שנ׳׳ה עול״ם שהם סימן עש״ן דהיינו בס״י

 כ כ שה״ס נתי׳ ל״ב סוד בו יש הנז׳ הזה האדם כי
 מלכים ה׳ באותיות משמשות שהם נקודות וי׳ ,אותיות

א א דהיייי עבדים וה׳ ו א א י א א ל ז א א  ואלו א
לכל ' ■ ׳י ״ ’ . משמשות הס

 הוא אלו באיבדם ק״כ יעלו פכ״ב בערן האותיות
 מצטרפות ג׳׳ר שהם אמ״ש אמות שלש שכם עולם בריאת
 והם שמ״א שא״ם מא״ש מפ״א אש׳׳ס אמ״ש בעצמם

 בפרת בגד כפולות וז׳ שם כדפי׳ הצורה שלמות זכו״ן
ת בגד ורפה דגש בהם שיש מפני כפולות ז׳ דהיינו ר  כפ

 בכל המ׳ ועם מחסד מדות ז׳ הס הכפולות פשוטות. וי״ב
 י״ב הם פשוטות והי״ב ורחמים בדין משמש מהם וא׳ א׳

 מבק נעשים פהס אלכסון גבולי י״ב שהם הת״ת ענפי
 הע״י הו״ז והס כשמות פרעי בש׳ בספ״ר כדפי׳ ו״ק

 מתפשטים ענפים שהם מפני פשוטות ונק׳ עצ״ק לנ״ס
 ונמצאים כדפי׳ ודאי באצי׳ נמצאים הם ואלו מו״ק

 בעביה ונמצאים ביציי■ ונמצאים ככסא בבחי׳ בבריאה
 והם לעיל כדפי׳ ולבוש לזה תיק וזה לזה תיק קזה

 איברים עוד שיש אלא הזאת לצורה ראשיים איבדם
 איברים רמ״ח שהם מהם וא׳ א׳ בכל נכללים פרטים

 כגון עצמות בעלי שאינם איברים הס שקצתם בזולת
 והיינו בע׳׳ה ואבאר בס״י פי׳ כאשר וכו׳ ,לשק עינים

 ועושה באצי׳ למעלה המחתים החותם התפשטות סוד
 בעשיס ד׳ וחותם ביצי׳ נ׳ חותם ועושה הברי׳ חותם

 אחת המונה במותם ארבעתם שהד לזה דומה וזה
 וכבריז מזה זה נחתם כאילו מזה זה שיורד אלא נחתמו
 אלא מיצירה והעשיה מברי׳ חתומה והיצי׳ מאצי׳ חתומה

 בזה וכיוצא בסעוה וזה במיני וזה בזהב חתום שזה
 שהיא אלא אחת תמונה הכל ולעולם החותם משתנה

 כלו באצי׳ נדרש מ״.ב ולכך חטמתה מקום לפי משתנית
 אל מחותם ומסמתם כולו ובאופן כלו ובחיה כלו ובכסא
 שהם חכמה נט׳ ל״ב והם אדם סוד ץהייס הושם

פחפשטם ̂ ־ ־ ■ י * ־ '
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אלול״ב גסוד גמצא המציאוס וכל באצי׳ מהששעים

 וכ״ב נקודות י׳ דהיינו אד״ם שה״ס התורה ממש וכך
 מ״ס ח״כ והיינו אדם מ״ה דהיינו אדם דהיינו אותיות

 שהם י״ס אותיות י׳ שהם ה״א וא״ו ה״א יו״ד ודאי
 דיצי׳ אדם דצי׳ וי״ס דנרי׳ אדם דכרי׳ י״ס והם אדם
 הf בערן הארכתי וככר דעשיה אדם דעשיה וי״ס

 יורדת והיינו בתורה מצגיייר והיינו אבי״ע ש׳3 בספ״ר
 .והיינו אדם נק׳ היא התורה ולכך באבי״ע ומתפבגית

 הורה והיא ודאי מ״ה חכמה הקב״ה של חכמתו שהיא
 דו דהיינו ו״ד הוא יו״ד של מלואה יו״ד סוד והיינו

 וכלל ,אדם שמם ויקרא בראם זכו״ן דהיינו פרצופים
 ל״ב אדם וסוד אכי״ע ועד מכאן אדס יש כי הדברים

 וז״ס לעצמן מצגירפים וג״ר י״ס נקודות י׳ דהיינו נהי׳
 כלל לעצמן , מצכירפות פשוכיות וי״ב לעצמן מצכירפות
 הראשון המציאות אמנם אבי״ע וסימנם ד׳ המציאות

 אלא שלס אדם אינו בי״ע אבל אצי׳ דהיינו שלם אדם
 דהיינו בכסא מקננת בי׳ בסוד שהם ספני יחד שלשתם

 בסנדלפרן מקנן ומ׳ יצי׳ דהיינו במנו״כי מקנן ות״ת ברי׳
 לחיות ראש מע״מ כי אופן חיה כסא וה״ם עשיה דהיינו

 באצי׳ שהם י״ס כלל לפ״ז א׳׳כ לאופנים ראש וסנדלפון
 כסא מנהיגים הם והס׳ בת״ת וו״ק בבי׳ ג״ר דהיינו

 אחת צורה הכל ולמכיה ממ׳ נמצאו בי׳׳ע שהם ואופן חיה
 צורות בג׳ שרדונות והגיעם .צורות ג׳ הס אמנם
 י׳ הם הספי׳ כי אחת צורה והס חותמים ג׳ שהם

 בסי׳ ג׳ ע׳׳י בתחתונים להשגיח חלקים לג׳ ומתחלקות
 מתלבשת היא ולכך מי׳ כלולה ובחי׳ בחי׳ וכל אלו

 המתפשגית העליונה ההנהגה בערך א״כ שלימה בצורה
 י״ם דהיינו א׳ אלא רוחניותם אין ג׳ שהם אלו בתמונות
 ד׳ והס לעצמה וא׳ א׳ כל שלימה המונה היא ובערכם

 בסוד דהיינו הגשמי באדם ממש נכללים אלו אדם מיני
 מעשיה נפש שיש והיינו פעמים כמה כדפי׳ רוחניות

 הגוך מן .ובהסתלקה הגון£ שמנהגת שלימה צורה והיא
 והתמונה הפרצו׳ בכל שלימה הויה היא הנשמות במנוחת

 אלו וג׳ נשמה ממנו ולמעלה רוח ממנה ולמעלה שלמה
 שלמה צורה והיא מיצי׳ רוח מעשיה נפש באדם נמצאים

 והוא שלם אדם בית לשבת אדם כת״ת שלממה בג״ע
 דקה שלמה הויה והיא מבריאה ונשמה ,הנפש מנהיג

 א׳ כל היא אחרת מפאה אמנם שלמעלה בג״ע רוחנית
 שם כדפי׳ שלמה אינה אחרת ומפאה שלמה צורה וא׳

 צריך מאצי׳ אליהם כמתפשגי רוחניות ומצד בלמות צורות
 אלא בכסא שאין שלמה צורה והיינו שלשתם להתקשר

 תשתלם ולכך מ׳ אלא באופן ואין ו׳׳ק אלא בחיה ואין בי׳
ה ולכך יחד בקברם הצורה כ  נשלמה שלשתם אל סו
ברי׳ בסרך נשלמה לא אצי׳ בערך נשלמה לא ואס צורתו

 נאד® ימצאו ולכך עצמה ועשיה עצמה ויצי׳ עצמה
 להשמל®; ר׳יח וביום שבת ביום ויתקשרו יחד שלשתם

 ני^ מציאות שהם באדם יש עוד חלקים. ג׳ לקבל
 אד® והיינו וחכ׳ מבי׳ נשמה מו״ק רוח ממ׳ נפש דהיינו

' ‘ שיש והיינו י י  בשלמי® הם׳ צורות ד׳ באדם שיש והיינו שלם דאצי׳
הי אדם בג׳ מתלבש הא׳ ואדם אדם אדם אדם אדם

ס אחרת צורה עוד ויש כדפי׳ ה׳ שפי נפש שנה עולם ו
 ושגי וביאורם הס׳ עניני כל הנה ולהביא בס״י

 לפיפי עתיד שאני ועוד ימים מחול יכבד שבו הנוסחאות
 ״® אלו תמונות וצורת ענינו אקצר לכן זה בחלק במקומו
 דהיי® נפש ותמונת זמן דהיינו שנה ותמונת עולם תמונת

 שכללוא® צורות ג׳ והס הגשמי בגופו האדם מציאות
מ [תג״ל] בסי׳ ית׳ כאשר באדם נחתמים והס אדם ת ) 

 שי® מולם שם צורות ג׳ והם לנמצאות בחי׳ ג׳ הס כי
בשי® גלגל בעולם תלי הם לג׳ המרכז נקודת הנה נפש

שג® בעולם הנמצאות וכל תג״ל מש״ן וסי׳ בנפש לב
 האוחיי® מכח נבראים הנם תג״ל על מיוחדים שהם נפש

 נביאי ידם ועל אמ״ש ראשיים הם וראשונה כ״ב שהם
 ג' אדם נפש אדם שנה אדם עולם שהם אדם בשלשתס

 אייד פירושם אמ״ש והנה .מהם וא׳ א׳ בכל איברים
 הזמן חלק והס בשנה רוי״ה בא׳ נברא בעולם אש מים

 היא שכך קור ולא חום לא שאינו האמצעי הממוזג
 אייי נברא ובעולם הממוזג האמצעי קו מצד מדאזיל

 אמצעי הגוך חלק שהוא גוי׳׳ה ובנפש הממוזג חלק שהוא
 מים שהוא מ״ס ובאות אלא,בינוני לח ולא קר לא ואינו
 המים יסוד בעולם נברא ורכי׳ החסד מצד לחים בהם
 שיפודי בשנה וקור החסד מן ותולדותם לחים שהם

 הגו^ חלק שהוא בנפש בגין הימין מצד המקררים המים
 נבג״ ש׳ ובאות הבגין אל נמשכים המשקים שכל הלח

 בשנה וחוס מצד.הגבו׳ האש יסוד שבו בפולס שמיס
 היי® שפס יבשה שהיא בנפש ראש הגבו׳ פועלת שהיא

 בעשני נרתם הוא מכ^ ולח קר שהוא המוח בו שיש
 אלי והרי כדפי׳ חמים הם הראש חלקי ושאר האצעומכא

 נחלה שהעולם הוא והענין .המציאות בחלקי חלקים ג׳
 ומציאו® ושמים אין הייי® דהיינו חלקים בג׳ מציאותו

 ומציאו® בא יום הולך יום הזמנים סדר דהיינו הזמן
 והנה ב״ח. כל נכלל ובו האדם דהיינו משניהם הפעולות

 שנה סולם שנקראים אדם תמונות ג׳ הס אלו חלקים ג׳
 ותלי בי׳ עולם דהיינו רוחניים להם ויש גשמית נפש
 מרה] נקודת והיא לבחינותיה אמצעית נקודה היא

 כל סובב שעליה אמצעית ונקודה ת״ת ושנה תנופתה
 המ׳ מדת היא ונפש גלגל היינו ובחינותיו זמנים הדר

 לג היא בחי׳ כל שבבים כעליה אמצעית ונקודה
ס מציאות 'כל הס ובגשמית ל פ יפדו® ד׳ כל נכלל ובו ה

וגס ־
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 הגלגל סינוב ע״י המהחלק הזמן הוא ושנה השמים וגס
 אלו והנה ;ב״ח כל ותחתיו טיקר האדם ונפש ייי׳

 ג׳ שהם הרוחני ביסודם ממש הוא ענינם הגשמים
ק חג״ת בחב״ד שמציאותם חד״ר אמ״ש שהם הלקים  ו

 שהאמצעיים וכמו והנהגה מהות בש׳ בסס״ר כדפי׳ יה״י
 ובבי׳ בג״ה הם והסמאלים חח״ן הס והימינייס דת״י הס

 דח״כ שהם ה כזה קוין ג׳ שהיא ה צורח עולם ?היא
 ומציאותם נה״י ווין ג׳ ה ג״כ והמ׳ חג״ת כולל יהת״ח
 כזר\ השביל אל לברכה כעל מצייי׳

 הנדרש כל רומזת יהיי.הצורה
 סדר הגשמי ועולס בי׳ לפולס

 זמן בסדר מכוון הגשמי ̂מן
 החי ונפש מ׳ נפש וכן כנו׳ ליחני

 רמוזים ואיברים למעה הנמצא
 געשו כן וכמו וגשמי רוחני

 דהיינו לעיל שפי׳ אופן חיה לסא
 נפש אופן חיה שנה כסא ■נולס
 ■ למעלה ענינם רמזנו לנד
אמ״ש והס פועלים זייה

א
אויר
רויה
גויה
דעת
ת״ת
יסוד

מ
 מים י

 קור
 בטן

 חכמה
 חסד
נצח

ש
שמים
חום
ראש
בי׳
גבו׳
הוד

 אותיות והרי מבואר והוא
נקודות י׳ ירון5£ בסוד וזה

 חלק נבאר ועתה .כדפי׳ נתי׳ ול״ב מאמרות י׳ בסוד
 בג״ד שהם כפולות ז׳ בסוד שנה נפש עולם של ב׳

 בעולם שבתאי נברא ב׳ אות ע״י והנה .כדפי׳ כפר״ת
 צדק נברא ג׳ אות וע״י בנפש, ימין ועין בשנה א׳ ויום

 ד׳ אות וע״י ,בנפש שמאל עין' בבנה ב׳ יום בעולם
 וע״י בנפש, ימין אזן בשנה ג׳ יום בעולם מאדים נברא

 בנפש, שמאל אזן בשנה ד', יום בעולם חמה נברא כ׳
 ימין נחיר בשנה ה׳ יום בעולם נוגה נברא פ׳ אות וע״י

 נחיר בשנה ו׳ יום בעולם כוכב נברא ר׳ וע״יאות בנפש,
 ז׳ יום בעולם לבנה נבראת ת׳ אות וע״י בנפש, שמאל
 אותיות ז׳ הס ראשיים איברים ז׳ הרי בנפש, פה בשנה

 אותיות והס האיברים ביחס בס״י גרסאות חילוף ויש
 לדבר בכחם שיש דהיינו דו״ר בהם שיש כפולות

 פעולות ז׳ והס להפך או לעובה שבעתם ולכך ותמורתו
 חן חכמה שלום חיים דהיינו המציאות מלקי בג׳ עובות
 אולח מלחמה מות הם ותמורתם ממשלה זרע עושר

 צורתם* ואלו ז׳ לנוכח ז׳ הס עבדות שממה עוני כיעור
 ביחש חילוף שיש ומה הגירסאות חילוף אבאר ובס״י

:האותיות

ת ר פ כ ד ג כ
לבגד. כוכב גוגה חמה מאדים צדק , שכתאי

ז' יום ו׳ יום ה׳ יום ד׳ יום ג׳ יום כ׳ יום ‘ א׳ יום
פה שמאל גחיר ימין נחיר שמאל אזן ימין אזן שמאל עין ימין עין

ממשלה זרע עושר חן חכמה שלום חיים
עבדות שממה עוגי כיעור אולת מלחמה מות
מלכות , יסוד הוד נצח ת״ת נבו׳ חסד

ה ת ע  הם ואלו נפש שנה בעולם בנמצאים ג׳ וחלק פשועות י״ב שהם האותיות אל הג׳ החלק נבאר ל
 י״ב והם כנודע צירופים י״ב המצערף אהי״ה שם בי׳ בעולם ענפים שהם אלכסון גבולי י״ב ■

 בארוכה פי׳ וכבר כנו׳ אדני שס צירופי כ״ד במ׳ ענפים והס הוי״ה בשם צירופים י״ב שכס בת״ת ענפים
כזה* הם התחתונות בנמצאות חלקים וג׳ בע״ה לקמן בסי׳ ואבאר השמות פרגיי בש׳ בספ״ר

בנפש. ראיה ועוד בנפש; ימין יד בשנה; ניסן ,בעולם כילה ;נברא ה׳ אות ע״ו
.בנפש שמיעה ׳ ועוד ,בנפש שמאל יד ;בשנה אייר ,בעולם שור נברא; ו׳ אות ע״«
.בנפש שיחה ועוד ,בנפש ימין רגל בשנה, סיון בעולם, תאומים נברא, ז׳ אות ע׳׳י

.בנפש לעיניה ועוד ,בנפש שמאל רגל ,בשנה ; תמוז ;בעולם סרכין נברא; ח׳ אות ע״ו

.בנפש רוגז ועוד ,בנפש ימין כולית בשנה, אב בעולם, אריה נברא; ט׳ אות ע״י

בנפש. כעש ועוד בנפש, שמאל טלית בשנה; אלול ,בעולם בתולה נברא, ז׳ אות ע״י

בנפש. שחוק ועוד בנפש; כבד בשנה, תשרי ,בעולם מאזנים נברא; ל׳ אות 1ע״

.בנפש הרהור ועול בנפש; ניחול בבנה, ון מרחש ,בעולם עקרב נברא; נ׳ אות ע״י

.בנפש השמיש ועוד בנפש, מרה , בשנה, כסלו ,בעולם קשת נברא, ס׳ אות ע״י

.בנפש [שינה] ועוד בנפש; מסס בשנה; כיבת ;בעולם גדי נברא; ע׳ אות ע׳׳ז
ע״ו : ! ינחל היודע והמעיין משונה הגי׳ שלפנינו יצירה י בספר *) 8 ח קומה] [שיעור
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 צ■ אוחע״ו

ר אוח
שכט געולם, דלי נכרא,
ם, נכרא; ל עו םכ אדר דגי

 פרגיים שאר שהם כלם המציאוס נמצאו הללו אותיות ע״י
 גירסאות שיש היות ועם הללו הראשיים באיכרים
 במקומו ונברר נבאר הכל האיברים ביחס מסולפים

 דומין שהם בגשמיים אדם ג׳ הם כלל דרך וכאן בע״ה
 מתחתם דפוס נמצא ולכך הרוחנים אל תמונתם בסוד

 שנה עולם אל בדומה דומה רוחניות באותיות ומתחקק
 גשמים הנמצאות דפוסי כל באדם נמצאו וכזה נפש

 התמונה סוד אדם כלל וזה ברוחניות רוחניות בגשמים
 אבריו ובהוד נר״ן בסוד בו נסתמת רוחנית שהיא הזאת
 אל ומרכבה דומין שהם וניתוחיו ניתוחו פרכיי בזולת
 אותו ואבאר נשמה בש׳ בספיר כדפי׳ העליון עולם

 מכלל לנו שנת׳ עתה והנה .בע״ה אלימה בס׳ בארוכה
 לייחס ירחק לא זו תמונה סוד אלא שאינו אדם סתם זה

 משם ונחתמות התמונות שרש שהס בספי׳ אדם שם
 ועולות ומזדככות רוחני דקות אל מגוך. ועולות ויורדות
 ממנה דקה העולם גשמיות הא׳ התמונה אל והולכות
 האדם הימנה דקה שנה דהיינו הגשמי העולם הנהגת
 ומכאן בו שהוא עולם ט״י הזמן כנהגת חצי המקבל

 נפש דעשיה אדם בסוד בעולם התמונה ממש עולה
 אליו נשמה דברי׳ ואדם אליו רוח דיצי׳ ואדם לעוה״ז

 חלקים וכמו כדפי׳ הדקות מן דקות נר״ן בו ואדם,דאצי׳
 ההנהגה הוא הזמן וסוד כדפי׳ באדם הם ממש אלו

 מתלבשת נעלמת הנהגה והיא התמונות בתוך המתפשעת
 הורה במלת שרמזנו הדרכים מל מא״ס נובעת שהיא

 בעולם הנז׳ הגשמי לאדם הנז׳ דעשיה נפש וכן בס״ד.
 נק׳ שהוא אדם יש בשנה שימצא נמשך ומשם בנפש כן

 תמונת היא היא רעה המונה שהיא און איש בליעל אדם
 וה״ס תמונה וכל פסל לך העשה לא נאמר שעליה הקלי׳

 צורת ממש שהם ) ( סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ החיצו׳
 התמונה סוד אל דומה אדם ממש אינו אבל אדם

 ב׳ לה שיש והיינו ב״א בפני כקוף היא אלא דקדושה
 הרעות תמונות הב׳ ואלו נחש והב׳ סמא״ל הא׳ המונות

 ומחשבותיהם מעשיהם ואלו היכלין וז׳ קליפק י׳ הם
 הנהגה עושים ובשנה ולהשחית להחעיא ולהחריב לקלקל

 כמה בעולם נמשך ומשם ודאי הרעה ימי נק׳ ולכך רפה
 קז ונק׳ ידם על לרעה נהפכין שכלם רעים עניניס
 חרון כליון בעלי הם הכלל זה בשר כל קץ והם הימין

 שהוא יצה״ר מפסיק לגוך נפש בק ממש ממנו ובאדם
 מאותיות לה שאין תמונה והיא און איש כליעל אדם

 והיינו ר׳ דאמרי ואיכא ק׳ דהיינו אותיות ב׳ אלא הקדש
וכל ועוני ריש שהם די״ש ב״א כקוך.לפני שדומים קוך

.בנפש ריח ועוד > בנפש קיבה ,בשנה
.בנפש מעשה ועוד ,בנפש קרקבן ,בשנה

' ורק להבל שהםמשתחוים באמהםוצירופטר״ק ריש  ו̂ד
 מס-ל ועתה .עוב מכל רקיס שהם רק לשון שהוא
 חיצוניגן גשמיות אבי׳׳ע הם הכוללות התמונות מפקד

 מיצי׳ רוח דברי׳ נשמה דאצי׳ נר״ן הם באדם והפרעיות
 אלו חלקים והנה גשמי ממש גוך יצה״ר מעשיה נפש
 דאצי' אדם דברי׳ אדם דיצי׳ אדם דעשיה אדם ה״ס
 ממש בשמי בשמי הנקרא כל נאמר דאצי׳ אדם ועל

 הגז' אלו מלקים ד׳ היינו עשיתיו אך יצרתיו. בראתיו
 עגין עתה לבאר . לט נשאר בליעל אדם בענין ואולם
 בקלי' עניינו גדע ומשם בקצרה מעשיו וכל וחטאו אדם

 הגשמיש התמונה עולם היאך ונבין זה בליעל ואדם
 שנעויי צריך ולזה .בע״ה האמתי מציאותם ונפש ושנה

 ריי וגו׳ ערומים שניהם ויהיו אומרו והוא אחת קושיא
 ערומים לשאינן ערומים בין יטרו שלא גדול שטיות יורה
 והייתם מחש כמ״ש דעת הלבישו כשחטאו נראה ולכך

 עיג' ותפקחנה כאומרו והיינו טו״ר יודעי כאלהיס
 האלהיגז שהכונה ונראה הם עירומים כי וידעו שניהם
 לו הניד מי לאדם שאמר בו הזה הפתיות בוחרת היתה

 גיול תימה וזה השלימו שפשעו נראה אתה ערום כי
 עונים בהיותה ונשלמה גרועה בריה היה חטאו שקודם

 מלות בס״ה מצאתי זה ענין ולהערת בוראה מאמר על
 עיני ותפקחנה ז׳׳ל י׳׳ג סי׳ ש״ד בראשית בפ׳ קצרות
דעלמ^ כישין למנדע אתפקחו דהא אמר ר׳׳ח שניהם

 ואתפקחי דידעו כיון השתא עד ידעו דלא מה
 דאבילי הם ערומים דהא ידעו כדין וביש עב למנדע
 ואשתאיי מנייהו ואסתלק עליהון חפי דהוה עילאה זיהרא

 והייתם אומרו כי פי׳ והנה עכ״ל. מניה ערומים
 הרגן בתמונת משיגים היו לא שהם עו״ר יודעי כאלהים

 הא' בחי׳. בכמה שלמים שהיו מטעם מזער מעט אלא
 הים לא החיצוניית הרעה והתמונה סמא״ל שהוא שהרע

 שמתחלת וראי ממנה כלול היה אלא עתה כמונו יד מגע
 און איש בליעל אדם שהוא יצה׳׳ר בכללות נברא ברייתו
 מנינים בב׳ יצרו על והגבירו ממנו הקב׳׳ה סלקו אמנם

 כמונו בקלי׳ כ׳׳כ שקוע היה לא וגופו שהעולם הא׳
 הים לא והוא בשלימות הרע יודעים אנו שהרי עתה
 העולם לעניני נפשיות תאוות הוא הרע וענין יודע

 דלא מכלל טו״ר יודעי כאלהים והייתם שאמר והעד
 והתאוות מהם מסולקים הס להיותם והטעם ידעי

 מויזי מהיותו ממעלתו ירד ואדם מהם למעה בירידה
 אדם זכרי׳ אדם דיצי׳ אדם שהם העליונות בתמונות

 הרעם זו המונה אל דעשיה מתמונה להסתכל וירד דאצי׳
וירד -



6 ־9 לקומהאדם^טיעור

 סי׳ ש״ה שם וכדפי׳(בזוהר) מדרגה אחר מדרגה וירד
 מה בכל למנדע ונסיס לתתא אבתריה אתמשך אדם י״כ

 ואיחוי רעותיה אסמשיך הכי דנהית כמה ללתתא
 עלמא תיובתי וחמו חויא להאי דמגיון עד אכתרייהו

 דאדס אבתרייהו איהו קס כדין דא בתר ארמייהו ישאעו
 גאחז היה שהוא בפירוש הרי .בסו ואתדבק יאתתיה
 ירד שהוא אלא בו להאמז לנחש אפשר היה ולא למעלה

 רעה התמונה וכשחקר תמונה אל מתמונה בו להסתכל
v הזה הדרוש על וחקר הגשמיות תאוות כל שבה הבין 

 ולמדום בהם החיצו׳ נתדבקו הזה הענין בכח ומיד
 ממש היה לא כי בג״ע שהיה הב׳ הגשמיות, תאוות
 ה׳ ויקח אומרו והיינו העכור בחומר יצירתו במקום
 מחומר שיצרו הרי בג״ע ויניחהו האדם את אלהים
 וח״ו מהחיצר מסולק שהוא ג״ע אל המומר מן וסלקו
 הקדשים את פיגל שהוא אלא כלל שם לנחש כניסה שהיה

 לשוך והכניסו זו' בתמונה הסתכל בתמונות ובחקירתו
 והס בהיכל צלם מכניסים שהם החועאים כדרך ג״ע

 מסולק היה אלו מעמיס מב׳ והנה הקדשים, את מפגליס
 דהיינו וביש במב משיגים ■ הם היו ולא החמא מן

 ותדע הזה, כהיום בהם שקועים שאנו הגשמיות התאוות
 ואין הזה הפגם תיקון הוא תח״ה ענין שהרי הוא שק

 פי׳ וכן יהיה (איך) מעלתו יודעים שבג״ע צדיקים
 כמו ר״ש אל הצדיקים שאמרו דינוקי עובדי בהנהו
 בג״ע הצדיקים לבושי ומשיגים יודעים [אין] החיים שאתם

 לא ולכן לתח״ה הגוך לבושי משיגים אינם ג״ע צדיקי כן כמו
 ולז״א האלו הגשמיות ותאוות עינים פתיחת להם היה

 אתפקחו דהא ר״ח דמפרש והיינו שניהם עיני ותפקחנה
 שהיו השתא עד ידעו דלא מה דעלמא בישין למנדע

 להוליד זב״ז ויחודם האלו הגשמיות מהתאוות מסולקים
 המדות יחוד בהפגת הנפשיות והתאוות גדול בזיכוך היה

 הלילה בחצות זכו״ן הנשמות זווג שהוא כעין העליונות
 בחירתם ברוע והנה . ) ( סי׳ ש׳ בלק בפ׳ וכדפי׳ בג״ע
 הרעה זו בתמונה והשיגו ממעלתם למגיה להשיג ירדו
 למנדע ואתפקחו דידעו כיון וז״ש און איש בליעל אדם
 לגופם התגשמות להם היה הרעה זו בידיעה וביש גגב

 זיהרא דאבידו הס ערומים דהא ידעו כדון ויותר יושר
 ש״ו בראשית בפ׳ כדפי׳ והיינו עליהון חפי דהוה מילאה

 אינון מניה קב״ה נטיל אדם דחב כיון ת״ח ז״ל א׳ סי׳
 דחלו וכדון קב״ה ליה דאעגיר קדישין נהירין אתוון זיני

 הם עירומים כי וידעו הה״ד מנייהו אתפשגיו דכא יידעו
 דאינון מזייגין יקר כשרי באינון מתלבשין כוו בקדמיתא

 דהא ידעו וכדון מנייהו אתפשט דחבו כיון מטלא קירו
 מהות פי׳ הנה סוד) (היינו וכו׳ לון קרי מותא

ט׳ קדישין נהירין אתוון זיני אינון ואמר המלבושים ו

 בסוד גברא שגופם העליונה בשמונה היותם סוד. והיינו
 שחטאו ועתה נפש בסוד לעיל כדפי׳ נתי׳ בל״ב אותיות

 האותיות מתמונת וירדו נתעבה זה גוך למגיה וירדו
 מדרגת אל עכירות מקום אל אותם המעטרות המאירות

 דהוה עילאה זיהרא דאבידו הכא דקאמר והיינו החיצו׳
 שהלהב עד בגוך ויתנוצן יאיר האור והנה עלייהו חפי

 גשמי לבוש בלי ערומים הס ובאמת גופם יכסה המזהיר
 ואק מלבישם העליון שהאור מפני יתבוששו ולא למגיה
 השכלי מאור מלובשים שכלם אצלם בושה קרוי האבר
 זט״ן שנים היותם גדול והפלא נפלאה זו מעלה והנה

 השכל הפגת בענייר גרועה שהיא הנק׳ מעלת ותהיה
 ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו וז״ש הזכר כמעלת

 תימימק וכ״כ בהם הגשמית התאום תמעגי בלבד זו ולא
 שהוא זה בפני זה ערומים הם והנק׳ הזכר שאפי׳ עד
 ישיג שלא יתבוששו לא והס טבענו אצל בנעורת אש

 כיה ויחודס הזכר לגבי הנק׳ ולא הנק׳ לגבי תאוה הזכר
 להוליד בג״ע כצדיקים כעונת שבת בליל■ להיות ראוי

 נמשכה והיא התאוות אחר נמשכו והם לו בדומה צדיקים
 אמריה הוא גם וירד גשמית בתאוה אליו ונתעורר׳ יותר

 בנים והבל קין בע״ש והולידו המשגל בסאות ונתלבש
 פקודי בפ׳ כחטא מציאות בענין שהארכתי וכמו סוררים

 אתה עירום כי לך הגיד מי יאמר בזה ועתה .י״ז סי׳
 לבוש שנסתלק עד התאוה כת לך והגיד השפיע מי כלו׳

 ערום ונמצאת התאוות מקום אל וירדת שהלבשתיך האור
 וידענו השאלה אותה אל טעם למדנו בזה והנה האוד מן
 כדפי׳ כלל אדה״ר לבוש אינו שבנו זה עכור חומר כי

 בתמונה והלבישה הכשרה תמונתו ידע שהוא אלא
 און איש בליעל אדם שה״ס כדפי׳ הטמאה החיצונית

 נפש שהוא לאדה׳׳ר היה זו שגדמא תחשוב אל ועתה
 ואסלטייא בדרז״ל שמורגל מה והיינו לעולם אלא בלבד
 הכשרה זו בתמונה מתעלה היה שהעולם והיינו עלמא

 התמונה אל וירד זוהרו אור ונעכר כדפי׳ בו שהיית
 מסולק ג״ע אלא נשאר ולא בעולם קלי׳ ושלגיו החיצונית

 בעשיה למעלה והוא לרוחות מנוחה בו שנעשה העולם מן
 העולם חי׳ והיינו דיצי׳ רוח אלא דעשיה נפש שהיא
 מחליו שיתרפא ימיה העולם גס תח״ה כשיהיה לע״ל

 אל יונס ויתפלל בפ׳ ) (סי׳ חצוה פ׳ בזוהר כדפי׳
 היכלין הר כל ש״ה ריש בראשית בפ׳ שפי׳ והיינו וגו׳ ה׳

 למהוי דלתתא כגוונא בהו ואית דלעילא כגוונא בהו אית
 ובהו דלתתא דרזא ובדיוקנא מילאה דדיוקנא בדזא כליל
 לק אתקין מג״ע דאתתרך ולבתר דאדס דיוריה הוה

 הנשמה לבמי׳ הי׳ שנסקנו דצדיקייאהרי לנשמתייהו קב״ה
 למפה ירד העולם ושאר יחד ונשמה לגוך היו וקודם

עליונה ותמונה בעבורך האדמה אחרה כמ״ש בקל^תיו
שהיא
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 ממגו שנסהלר, כנגין השלם אל קדשא זיהרא שהיא

 דהיינו זוהרו בחלק בשלם היה והוא העולם מן נסתלק
 תבין ועתה בקללותיו. גשמיותו חלק אל ונתגרש ג״ע

 קאים יומא הדין עד ו׳ סי׳ ש״ה כראשית בש׳ אומרו
 על ואודי ביומא זמהין חרין באבהן וסזי קדמאה אדם

 עילאה ביקרא ביה דהוה אתר ההוא לון ואחמי חובוי
 חסדך יקר מס ואמרן אודן כולהו ואבהן דעדן דבגנתא
 אפי׳ עתה שהנפש נפש בסוד הוא זה וענין וגו׳ אלהיס

 נפש בסוד עולם ואין מג״ע מגורשת היא הפמירה אחר
 ממש כך ופגם חעא שאדם כש אלא ג״ע עם מתחבר

 וסוד למעלה יצי׳ סוד ג״ע ונפרד עולם במציאות פגם
 בתמונה מתלבש גשמי עולם ושוד למניה נפש עשיה
 הנששת במנוחת אדם נפש ובבחי׳ למניה בקלי׳ רעה

 בג״ע מדברת ודאי ג״ע מיצי׳ נפרדת למניה בעשיה
 וגורש הרוח עם ונפש בגוף מעמדו היה ששם לרוחות השכן
 צדיקים והיינו רוחות אלא פס נפש שוס נכנס לא ועדין

 דפמעתין מכללא ונקניינן יקרא לההוא פירשו וחסידים
 תמונה אל וירד מג״ע גורש ביני׳ הנז׳ נפש שהוא שאדם

 זיהרא ג״ע ממנו ונסתלק גורש דלעילא אדס וגם רעה
 דהיינו לעצמו ונפש ג״ע דהיינו לעצמו רוח ונפרד קדישא
 בעל בו שאנו עוה״ז אל לעצמו וגוך .הנפשות מנוחת
 בסוד כתבניתם ועשה וראה הגשמיות, והתאוות החומר

 יום לך שאין נתקלקל ג״כ והזמן ההנהגה שהיא פנה
 והיינו הזה בזמן הנחש ושלני מחבירו מרובה קללתו שאין

 שהוא אדם שירד וכמו בחיצו׳ ההנהגה סוד שנתלבשה
 כדפי׳. ד״ס א׳ אד״ם ג״כ שהם שנה עולם ירד כך גפ״ש
 והוא הזה בענין קמן חלק לבאר מתה לנו נשאר והנה

 אל דהיינו בזוהר ופי׳ וגו׳ האנס עלה ויתפרו אומרו
ה בעץ שנדבק החיצו׳ שהם הכחות אלו מנין  התמונה מ

 הפעולות בשמות להתחזק החכמות בסוד ואחז הרעה
 כחות תאנה עלי הנק׳ והם הכישוך חכמת לידע כדי

 חרשיס זיני והיינו המלבוש ספר סוד למעלה המשרתים
 שרי וכן הלבנה ושרי הממה שרי שמות דהיינו וקוסמין

 בהשבעות פועלים הם ומשם בזה וכיוצא התקופות
 כיו״ר יודעי כאלהים והייתם מ״ש והיינו הכיומאה בכחות

 חכ׳ והיינו וכו׳ עולמות לברוא יכולים שתהיו רז״ל ופי׳
 והקב״ה בהם שנזדווגו הוא וחגורות אותה שלמדו זו

 שהיו אור כתנות שהיו דהיינו עור כתנות הלבישם
 שאפי׳ התורה הלביש והקב״ה ברוחניותם במצות עוסיךם
 ומצות חורה הנחש בעור התורה יקיימו הזה בגשמות

 התשנה הגשמים בדברים הס המצות שעיקר והיינו
 לעבדה וקיומה היפה התשנה נעשה בהם הזאת הרעה

: ולשמרה
ן ״ הדרושים בענין קצתי נת׳ הנבואה הגה נבואה. ס

 ענינה מציאות כל כאן לבאר צריך ועכ׳׳ז הקודמים
 כאז׳׳ל הנניא הא׳ מנינים. ׳מג׳ הכנה צריך תחלה כי

 נל' ורצו ועשיר גבור חכם על אלא שורה הנבואה אין
 שיצגירן* מה שכל לזולתם צריך יהיה שלא לא אלו מעלות

 תנאי זהו בעבודה ואהבתו מפרישות והקדושה מהחסידות
 ליד מביאה זהירות ע״ז במס׳ כדפי׳ לבחרו שא״צ

 המעלוה אמנם זעג״ז מעלות כמה שס ומנו וכו׳ זריזות
 האלהי כעזר צד על ב״א בקצת נוספות הם האלו הג׳
 יצעיו שלא לשלול לא וכו׳ מכס איזהו שפי׳ היות ועם

 שלח צריך שבו חכמה על שנוסך אדרבה אלא חכמה
 הגבורה יצכירך שלא לא וכו׳ גבור איזהו וכן יתגאה

 אלא מהעבודה ינירידהו לא שבו שהגבורה כלו׳ אלא
 שהעוני ודאי עשיר איזהו וכן עובד למס גבורתו יכבוש
 הנסתרים הדרושים בעניני ההסתכלות מן האדם יטריד

 יטריד אם העשיר גס אמנם אליהם להתבודד יוכל פלא
 אל שיצרף צריך אלא לנבואה עשיר יק׳ לא ממונו אמר

 ממנו בעשירים עינו יתן ולא בחלקו שמח שהוא עושרו
 הנבואה אל להפנות העושר תכלית אל יגע לא ומשלם
 הדרושים לדעת החכמה האדם, אל צריכים שלשתם ונמצאו

 יד בחוזק הבאה הנבואה קושי לסבול הגבורה הנפלאים,
 חשכה אימה והנה וכתיב ונחליתי נהייתי ואני כאומר
 היתה ה׳ יד כדכתיב בו וכיוצא עליו נופלת גדולה

מי בניו צורכי לו להזדמן והעושר ,חזקה עלי  ביחו ו
 .הענינים בו שהתקבצו ואחר שלימות לו אין הס שמבלעדי

 עם שיתלמד צריך הראוי והפרישות החסידות עם האלו
 אל עצמם מכינים שהיו הנביאים בני כענין חשוב מלמד

 קמי שמחה'כענין אליהם צריך עוד שהיה וזה הנבואה
 כפי מתבודדים והיו וכו׳ המנגן כנגן והיה מנגן לי

 והפשעם הנפלאות המעלות בהשגת להתבודד ידיעתם
 היי ולא נעזב שהחומר עד בגוף השכל והגברת חומרס

 המעלות וסדר בדרושים השכלתם כל אלא כלל בו משיגים
 ומסתלקים מהחומר ונפשטים ומתבודדים העליונות ההם
 הכנת הב׳ .עצמו מצד האדם הכנת הוא זה ענין והרי

 ס' אל כפי את אפרוש כעיר את כצאתי כענין המקום
 נפתמי כבר נהר על וכענין הבקעה אל ואצא ופעגין

 הנבואה שאין רז״ל ופי׳ אולי נהר על וכן וכו׳ השמים
 נבואה שאין למקום ה׳ מלפני יונה ברח ולזה בח״ל שורה
 פי׳ וכבר המקום לכיהרת המיס על היה ובגלות שורה

 כל וכן וכו׳ הענין סיס מה ) ( סי׳ ששת פ׳ בזוהר
 וכן להתנבאות ידועים מדרשים להם היה הנביאים

 וישמע מועד אהל אל מפה ובבוא שעד באהל מרע״ה
 שהוקם אחר וכ״כ האהלה משה כבא והיה וכן הקול את

 שהמקום בענין וכו׳ מועד אהל אל משה ובבוא המשכן
ה. גורם הכק נרים בן ברוך שהרי אלוה רצון הג׳ הכנ

עצמו
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 כאומרו רוה״ר, עליו עלתה ולא הצורך הכגת כל עצמי
 חגי שמתו ומיום וגו׳ תבקש אל גדולות לך מבקש יחהה
 בזכותן ג״כ תלוי זה והגה נבואה. בעלה ומלאכי יכריה

 אליהם שתבא' האל ושליחות לנבואה ראויס שיהיו יש׳
 שתשרה שראוי אדם ביניכם יש ואמרה ב״ק יצאת יאימדו

 נתנו לכך ראוי דורו שאין אלא רבינו כמשה שכינה יי׳יי
 יהיה לא [מוכנים] כלם שיהיו שאחר הרי הזקן בכלל מיגיהם

 ראוי הדור שאין מפני עליו רוחו את לשפוך אלהי יצי[
r וכיוצא לכך צריכה או לכך ראויה השעה שאין או 

 האפשר כל ביאורה שקצרתי אלו ענינים ג׳ ובהשתלס אה,
 כמה עד שונים ממינים מינים ההשגות כל תחלקו’

 כלל הכנה שום צריכה שאינה מדרגה שיש עד מדרגות
 מאד מאד רבות הם כמדרגות והנה .בע״ה אבאר יאשר
 שיתנבא יש במעלות כאחד .דרכים בב׳ שיתחלקו ממי

 דרכים בב׳ תבחן וזו נבואה הנק׳ והיא הא׳ מתמונה
 וזאת ממירה שאינה ואהפק׳ המאירה אספק׳ חז״ל קראוה

 וע״ז בלבד ננרע״ה אלא ממנה התנכא לא הא׳ התמונה
 כמשה בישראל עוד נביא קם ולא התורה עליו העידה

 וע״ס העולם שנברא מיום זמן בכל יתאמת זה ימיין
 והיתה וגו׳ נביא קם ולא זו אמירה יצדק לעולם העולם

 הישרה והיא מלמעלה התורה המשכת לענין זו היאה’
 לא זה וענין כדפי׳ הראויה עבודה ללמדם לב״א אלהית
 ואמר ומשל חידה בלי וברה צחה אלא לבוש בשום ימשך

 אל פס הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא ההתוב
 וספר יביט ה׳ ותמונת בחידות ולא ומראה בו אדבר מה

 פא״פ הב׳ הוא, נאמן ביתי בכל הא׳ מעלות, ד׳ היכיאשו
הג׳ אדבר  יביט, ה׳ ושמונת הד׳ בחידות ולא ומראה בו,
 ניתוסך מרע׳׳ה שנבואת שנקדים ראוי דבר כל יקודם

 הנק׳ הדעת בסוד היה שמדחו שיהיה מי כל מראה מל
 להמשך וא״א ו״ק שהם הת״ת הוא והגוך לגופא ישמה

 נפעלת פעולה שאין היחוד בסוד אלא לנכיא נבואה שוס
 הא״ס אור סוד שיהיה היחוד בסוד אלא למעה המעלה
 ואור החכמה באור מתלבש הכתר ואור בכתר התלבש

 וו״ק בו״ק מתייחדת כבי׳ ואור בבי׳ מתייחדת החכ׳
 ה׳ ואז שבשם אחרונה ה׳ בסוד מתייחד שבשם ו׳
 כנו׳ ההיכלות כל היחוד אל קודם עמם יתקשרו אחרונה

̂צייך  השמים עצם בהיכל כספיר לבנת היכל שיתקשר צ
 הזכות בהיכל נוגה והיכל נוגה בהיכל השמים עצם יחיכל
 הרצון בהיכל אהבה והיכל אהבה בהיכל הזכות יהיכל
 נאמן ביתי בכל סוד והיינו קה״ק בהיכל הרצון יהיכל

 כל וקשר יחוד דהיינו אמן בסוד נאמן הוא ירצה היא
 שיוכללו אחר כי כלס בסאי׳ ההיכלות כל ומייחד "ש’

 נוגה בהיכל עה״ש והיכל עה״ש בהיכל לבה׳יס היכל
כן אהגה בהיכל וארנעתס הזכות בהיכל מגה יהיכל

 תוך אל בריאה דרך מאצי׳ המתנוצצת שכינה התחילה
 הספי׳ והתחילו • אלו בהיכלות ונתפשעת ההיכלות
 היכל עלה ואח״כ דרועין תרין בין אותה לכלול העליונות

 שט׳ נתפשט׳ ומיד הרצון היכל אל בהיכלות כלול אהבה
 כלס הספי׳ והתחילו ההם ההיכלות בתוך והתנוצן
 והספי׳ בססי׳ ההיכלות ונקשרו במדה מדה להתנוצץ

 רישא הזכר עם מתייחדת והמ׳ המ׳ באמצעות בהיכלות
 מאירות הי׳ כל בגופא גופא בדרועין דרועין ברישא
 השנת ומשיג עולה והוא דרגין מי׳ מרע״ה נבואת והיינו

 מדרגות י׳ הכולל הדעת שם שהוא בס מסוד נבואתו
 בסוד מדרגות הי׳ כל ביחוד הוא נאמן ביתי בכל והיינו
 כאשר בנשמה תלויה שהנבואה דהיינו נשמתו נכללה הדעת
 נבואתו ומושך י׳ ומייחד י׳ כולל הוא ולכך בע״ה אבאר

 ה״ז בע״ה ית׳ כאשר המאירה באספק׳ ומאיר מי׳
 דרגין בי׳ פי׳ שמות ובפ׳ הוא נאמן ביתי בכל מעלת

 הב׳ , ) (סי׳ כמ״ש שם כדפי׳ וכו׳ נשמתיה אשתכלל
 אינה לנביאים הנבואה שסוד הוא הענין בו אדבר פא״פ
 שבזכר פה דהיינו פיות ב׳ הס פא״פ כי זו נבואה בסוד
 ברוחא רוחא דבקותא וה״ס נשיקין ה״ס הנק׳ של בפה
 והיינו ) ( סי׳ ש״ה ובפי׳ י״ג סי׳ פקודי בפ׳ שפי׳

 מפה ממלל דהיינו ממלל עם ממלל באונקלוס כדפי׳
 רישא דנוק׳ רישא ממלל עם דמלכא רישא הבי׳ שהיא

 מנשיקות ישקני כאומרו נשיקין סוד דהיינו דשכינתא
 העליונות בשפתיה והחכמה ברוחא רוחא מאיר ואז פיהו

 הן׳ ושער עיט ידעו לא נתיב דמלכא שפוון שה״ס
 מתדבקת השכי׳ ואז למעלה ומושכי׳ התורה גזרות גוזרים

 תפלין של קשר והיא המאירה אספק׳ נעשית והיא
 מרע״ה נבואת היתה ואז פנים אל פנים הנקשרת
 נבואות שאר כי במידות ולא ומראה הג׳ ,אליו מושפעת

 באספק׳ רואה ומרע״ה מלמעלה שרואים מפני מידות הס
 בס אצא לגוש בשום מתלבשת נבואתו ואין המאירה

 לבעלה אלא לבושיה פושעת האשה שאק ערומה מלך
 ומראה מאורשה אלא מורשה א״ת מורשה משה ולכך
 משא״כ מידות הנק׳ לבושי׳ בלי אליו עצמה מראה ממש

 שיתלבש גלי מצוחצחת נבואתו ולכך בע״ס כמ״ש הנביאים
 תמונת סוד לעיל פי׳ הנה יביע ה׳ ותמונת הד׳ ,למעה

 ליש׳ התורה יבאר מרע״ס והנה י״ד גסי׳ יביע ה׳
 במדרגות והס כפשען והלכות המצות מעשה גשמות

 ובאצי׳ ומוהר אסור וכשר פסול סוד ששם מעיערו״ן
 ואח״כ הגס הלבוש משיגים הנביאים ושאר נפלא סודם
 ולזה נגואסם פירוש ומשיגים ומתחכמיס ומזדככים הדק
 נפוח סיר שקד מקל רואה אתה מה נא׳ נבואתם רוב

המשל מקדימים הק נמצאו פנימיותם להם יבא ואמ״כ
והוא ־
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וכפר דפסולדמע״כילהלביש  בו״ק בהצכות ההורה
 בפרשים מושרש מלמעלה יביע ועמא עהור ואסור מוהר

 ההחחונה בחמונה למפה שיתלבש מה יביע העליונים
 מראה אתה אשר בתבניתם ועשה וראה לעיל פ^׳ כנין
 ואח״ה המצוה רוחניות למשה מראה הקב״ה והיה בהר

 וכך כך וצריך וכך כך יתלבש למפה זה ענין לו אומר
 שאם בזה והתבונן .התחתונות מדרגות .להתלבש,מפני

 לך שיקשה ראוי כיה הזאת בחכמה המעמיקים מן אתה
 למפה שהם משנה סדרי שיתא מרע״ה התנבא למה

 בו״ק למפה הם ופסול כשד וכ״ז ופירושי ברייתי וכמה
 לך יצא ובמ״ש מרע״ה נבואת זה ואין במפ״פ מתלבשים

 תהיה ולא היתה לא אחת נבואה מעלה וה״ז גדול אור
 זו על הפליגה חפאו קודם אדם ונבואת למפה רק נברא לשום
 בנו שם ומה הראשון אדם דא שמו מה בתי׳ פי׳ שהרי

 עוד נביא קם ולא כי מידי ל״ק ועכ״ז מרע״ה לא
 שהפליגה הוא והכרח לעצמו ואדם כתיב בישראל
 כיתה וכך בעולם זוהמא שאין בזמן שהיתה נבואתו
 והיינו ישראל חפאו לא אלמלא מרע״ה נבואת ראויה

 זה וכענין לחדש הקב״ה שעתיד והיינו שנשתברו הלוחות
 ויש וכו/ שהורידו עמך שחת כי רד לך. בסוד בר״מ נת׳

 כל מדרגת והיא ברי׳ והיא הב׳ מהתמונה שיתנבא
 היא נביאים ויד אדמה הנביאים וביד כאומרו הנביאים

 שיתקשרו והענין הכבוד בכסא והיא נשמתן חציבת מקום
 וג׳ נוגה עם וכיה״ש עה״ש עם לה״ס עד״ז 'ההיכלות

 דאצי׳ הנבואה מדרגות שהם בנ״ה נקשרים היו אלו
 משיגים אינם אמנם תו״מ ביחוד יוצא האור ומשם
 כל של רבן מרע״ה שנק׳ והיינו ידו על אלא בת״ת

 אליו במראה ה׳ נביאכם יהיה אם אומרו וה״ס הנביאים
 לכם החלה הוא מתנבאים אסם אם בר״מ ופי׳ אתודע

 במראה והיינו הנבואה לכם נשפע נו ודרך לכם רב
משם יורד ואח״כ הדעת בסוד אתודע משה אל אליו

פמונוין במראה והיינו כדפי׳ הדעת בסוד הבי׳ שהיא אמנם המשל פירוש והוא הנסתר ואח׳׳כ הלבוש והוא
ק בחידוש ולא ומראה אתודע אליו סתומה ולא ואח״כ כהלכה סוד העליון הפנימי יקדים מרע״ה כ ’ו
למפ̂ל מ׳ דהיינו דעיינין בסתימו נביאים שאר אמנם באסור זו הלכה התלבשות דהיינו . יביע ה׳ ותמונת
גניי תרי ונו״ה יחוד בלא נבואה שאין מתייחדת מנו״ה מן החיצון אל הפנימי מן למעה שיבינו ופסול כשר ומיתר

מסמנ^ והנביא עינא סתימין עינא כרובי תרץ עינא במראה שמתלבש מה ה׳ תמונת דהיינו הנגלה אל הנסתר
היי® ועם אקרון צבאות נו״ה דהיינו צבאות בשם

 אצח מסתכלים■ אינם הם וזב״ז זב״ז נקשרות שההיכלות
 שמאיי סתימא בעינא היחוד בסוד הת״ח אור בבחי׳
 אלו מדות ב׳ יחוד בסוד מסתכלים ומשם בנו״ה

ה®' הוד> על נצח בהגביר נביאים,הא׳ חוזים מדרגות ב׳
 גסיי וזה מדתו כפי וא׳ א׳ וכל נצח על הוד בהגביר
 גאצי להשיג יכולים שאינם דהיינו הנביאים ביד הדמיון

כה® וסוד הכבוד בכסא מתדמה הנז׳ זה אור אלא
 בסוי הנביאים אחיזת מקום הנביאים יד נק׳ הכבוד

 מ׳י למפה מדרגה ויש בע׳־ה, עוד אבאר כאשר נשמתם
לנגה® אלא בנו״ה משיגים שאינם ברוה״ק מדברים והיא

מני״® היא שהנבואה נביאים אינם ולכך לבד המ׳ במדת
 ושאי דמלכא עילאין שפוון מתרץ נבואתו ומרע״ה
ושלה® דוד כגון רוה״ק וכותבי במקומם מנו״ה נביאים
ה® מהיסוד הם בכתובים הנסדר בזה כיוצא וכל ודניאל

בהיכלו® למעה אלא יפיגו לא ולכך מנו״ה למעה המ׳
 רגליי ותחת ישראל אלהי את ויראו נאמר זו מדרגה ועל

על® היכל זו לעוהר השמים וכעצם הספיר, לבנת כמעשה
 אלא באצי׳ שישיגו ולא נוגה היכל זהו לכיוהר השמיס

מז® למפה ויש הנז׳ הספי׳ כנגד המכוונים בהיכלות
החלו® מדרגות מיני אלך כמה והם החולם מדרגות שהם

 מחוז משיגים והם בנש׳ עולים שהם הכשרים יש
 הנשמא עליית ה״ס ובזה הקדושות במדרגות להיכלות

 פקוד ובפ׳ י״ד סי׳ תרומה בפ׳ כדפי׳ למעלה ודבקותה
הסשי' מסוד לכימאים נבואה יהיה זה ולדרך י״ג סי׳

 אוי ויש הפמאה מהתמונה בלעם נבואת והיינו הפמאוח
 סוי והיינו מפ^ה בכל ומלכותו בסוד בהם שיתלבש קצת

והייג( לון לאכפייא קלי׳ בי׳ מתלבשים קדיפין אתוון י׳
יש! של מעלתן מפני והיינו שם יתפשפו אור ניצוצות

א( השכינה דהיינו בלעם אל אלהים ויקר כתיב ומשל
הקלי! ובאותם מהקלי׳ אלא מתנבא היה לא והוא בלעם

 אכל ולז״א הקדושה בספי׳ מרע״ה לנבואת נבואתו דומה הנביאים מקום נ״ה אל ומהת״ח הת״ת אל הנבואה
 אליהם המתפשפת ההנהגה לערך בלעה ומנו קם באו״ה הנביאים מראה וענין הנביא עם בו אדבר בחלום. והיינו
והוא אלהים ויקר מעלתו הוסיפו ישראל לצורך אמנם בחלום נבואה שיהיה ולא חלום נק׳ דעייפן סתימו ה״ס

 דברי' של סדרן כיצד והא מנבואה למפה הוא שהחלום
 מ׳ עין בס ה״ס הנבואה הסתכלות שבו הפץ הנה

 מדרגת שה׳׳ס אבוס ג׳ הם עינא גווני וג׳ מנו״ה למעלה
 והיינו מ׳ עין. בת דעינא .גווני ג׳ ש׳ ב״ת ש׳ שבת

העליונה עץ בה אור עץ לבת ומתוך .מרע״ה נבואת

 ניצוצום י׳ והיינו אלי ה׳ ידבר כאשר עצמו משבח
 שיהיי וא״א ליש׳ יתקיימו הברכות שאותם כדי פנתפשפו

 אינם והם צמרותיהם ופותחות להשפיע רוצות הקלי׳
 • והצנורום שם מזדמנות אורות י׳ מיד קללות אלא משפיעות

ט״י לישראל הברכות ונתקיימו ברכות ומושכץ פותחין
הסיצו׳



נבואת ^טיעור
 כמי והיינו אמן פרחו נעל עונה רע ומלאך

 הוא העמאים דרך הקדוכה כששעת דהיינו קרי ׳׳ייאה
 עד מדרגות עוד ויש .עשה יש׳ לצורך אלא ודאי יו'י

 והס ונכוכדנצר אגימלך וכן פרעה כעין כחלום מזיגת
̂חלומות  העמאים הנחות דרך למגיה מהקדושה הצדיקים י

 אל אלהיס ויבא נא׳ שלו שר ועל מעלה של השרים יזיך
 מדרגה עוד ויש בזה> כיוצא כל וכן הלילה נחלום ״נימלך

 וכמה כמה במינה ויש עיניס גילוי מראת קראתיה ״חית
 באויר ויתגלס למגיה המלאך שירד והיינו זיגות”

 מראה ומעין ) ( נע׳ כדפי׳ דעלמא באוירין 'יתלכש
 וכתנאי עליו נצנים אנשים בג׳ אירהס מראת היחה י’
 לחשיד או עיניו ויגלה לצדיק שיגלה אלהי רצון יהיה1̂

 ה׳' מלאך וימצאה הגר ענין היה הf ומעין אותו 'יאה
'P ואשתו מנוח מראת וכן בלעם את ה׳ ויגל בבלעם 

 ויראה המלאך שיתגלס בזה וכיוצא גדעון ממראת 'קצת
 אומרו והיינו האיש הכנת כפי הראות לזכי בשר יעיט

 וכלל עיניו, את ה׳ ויפקח ויראה הנער עיני את פקח יי'
/ הס האלו למדרגות  והיא מרע״ה של נבואתו הא׳ ו

פי/ כמותה אין מיוחדת ד הג׳ הנביאים, מדרגת הב׳ כ
 בחיצו׳ הה׳ החלום, מדרגת הד׳ ברוה״ק, מדברים יידיגת ־

 . מינים גילוי מראת הו׳ וחלומותיהם, נבואתם בזה יימלל
 ותמונה תמונה בכל הבחי׳ יתרבו היאך נבאר יעתה
 שואב שהנביא מה שכל הוא וכענין התמונות מאלו

 במעלת נאמר במרע״ה ולכך נשמתו בדלי הוא מלמעלה
 דאשתכלל הכונה ופי׳ הוא נאמן ביתי בכל יניאתו

 בנבואה צופים כס הנביאים שאר אבל דרגין בי׳ ^מתיה
 מתחת חצובות הם הנשמות וכל נשמתם מדרגת יהי

 נשמתו בחי׳ לפי לו שופע וא׳ א׳ כל ולכך הכבוד מקא
 זו שלשלת ודרך צופה כוא זה חלון ודרך למעלה י£היא

 אמר ולכך שלה הוא כזה הסולם ודרך משתלשל היא
 אמנם א׳ הכל נבואיי שפע הנה אדמה הנביאים יניד

 צופה וא׳ א׳ כל לכך אחת נשמתם בחי׳ אין הנביאים
 ישעיה ואופנים חיות ראה יחזקאל לכך נשמתו במציאות

 מהם וא׳ א׳ כל מנורות ראה זכריה שרפים ■ לאה
 לפי׳ בה אחוז שהוא המדה אותה הנהגת כפי מתנבא

 לרעהו איש כמדבר בנחת מהם ברתת בפחד רואים ממם
 חצובה שהיא כנש׳ מצד כנבואה עניני ישתנו ימעע״ז
 היא ולכך מת״ת לפעמים מגבו׳ לפעמים מחסד לפעמים
 נגיריח לא ולזה מתנהגת שהיא הבחי׳ באותה מתנהגת

 הנביאים בכל הנמצאות הרבות הנבואות בשארי עצמנו
 ג״כ צודק זה וענין זה בכלל תלוי ענינה שכלם לפרשן
 אמר ושלמה ומזמורים שירים אמר דוד רוה״ק בעניני

בדברי ואיוב קיצים דברי דניאל ושפחות ואהבה מישדיס

S3 לבקומה
 הענינים שאר אל בזה וכיוצא וכו׳ לו ודע צדיק דרושים

 בחינתו כפי שואב היה וא׳ א׳ כל הבחי׳ שינוי מפני
 גילוי מראת וכן ושינוייהם כחלומות טעם הוא ועד״ז
 נמצאו לא לכך וא׳ א׳ לכל המציאות לפי משתנה עינים

 ' הכלל זה .מששים אינם שהנששת כמו בשוה הענינים
 יהיה תאמר כאלו ישתנה האדם רואה שבה המראה לפי
 רבות חלונות הבית בכל א׳ אדם ובתוכה א׳ בית כאן

 במלך וצופים מביעים העששיות ודרך עששיות ובחלונות
 אומר לבנה בעששית והרואה משונים מגוונים והעששיות

 לובש המלך אומר ירוקה בעששית והרואה לבן המלך
 המלך אומר אדומה בעששית. והרואה ירוקים מלבושים

 ותולה העששית בחי׳ כפי צופה וא׳ א׳ כל אדומים לובש
 העששית כפי משתנה וא׳ א׳ שלכל אלא ואינו במלך
 ישתנו ולזה כדפי׳. הענינים ישתנו' ולזה רואה בה שדרך

 וכייצא צופה רואה חוזה הנביא שנק׳ יש השמות ג״כ
 צופה שבה בעששית הראיה ודרך כצפיה לפי הכל בזה

 ושאר מגייך מביגי ג״כ קורין וכן הנבואה־ שם ישתנה
 יש הסגנון ישתנה וכן במראות תלויים הם השמות כל

 והנה וארא שאומר נביא ויש ה׳ דבר ויהי שיאמר נביא
 הנבואה לו שבא ויש אחר בענין שאומר ויש וכך כך

 אלו כל בזה וכיוצא ששאל כעין יכיר ולא פתאום
 'לפי המרכבה במדרגות צפייתם שינוי לפי הוא העניניס

 לא וכיוצא חזיון צפיה ראיה יקרא כלל ודרך נשמתם בחי׳
 דבר המרכבה ענין שאין גשמי עין ראיית שם שתהיה
 ממש(בכשבי׳) שכלית צפיה יהיה אמנם הגשמי לעין הנראה

 והוללות מכמה לראות אני ופניתי כאומרו [רוחניית]
 וכתיב קהלת בס׳ רבים וכמוהם שכלית ראיס והיינו
 שכלית ראיה והיינו כמכאובי מכאוב יש אס וראו הביעו
 עוב כי אלהיס וירא בצלאל בשם ה׳ קרא ראו וכתיב

 ממעון השקיפה וכן כה עוללת למי והביעה ה׳ ראה
 בארץ האדם רעת רבה כי ה׳ וירא וכן השמים מן קדשך

 התחשניס מן בין שכלית צפיה הוא ככל בזה כיוצא כל וכן
 וכן יביע ה׳ ותמונת כאלהים את ויראו כגון לעליונים

 ראיתי וכן וגו׳ אברהם אל וארא ישראל את,אלהי ויראו
 ממרא באלוני ה׳ אליו וירא ו׳.! כסא על יושב ה׳ את

 זולתי הנבואה ומראה שכלית אלא גשמית ראיה אינה
 מנוח של המראות כגון עינים גילוי במראת שהם אותם

 וירא וכן דאברהם וגו׳ אנשים ג׳ והגה וירא אשש ושל
 ולפי העניו לפי ישפכי בזה וכיוצא דהגר מלאך וכן לוס

 השגחה היא התחתונים אל העליונים ק וכך הצורך
 האדם השקפת כעק והשקפה ראיס ח״ו לא רוחניית

 לרחמים אם לדין אה הענין בחי׳ לפי כמלות ישתנו והנה
, : לדפי׳ הענינים שאר בכל בזה וכיוצא

ויאכלו .׳



ההאלהים את ויחזו* פניו משחי ויסתרשיעור מ ו ן ל

 האלהים אש ויחזו פניו משה ויססר וישתו. ויאכלו י״ן
 זה בדרוש הנופלים הקשים הדברים מן וישהו. ויאכלו

 השכלית בהשגחה פנים הסתרת יצדק היאך הוא הנז'
 לא יש׳ בני אצילי אל אומרו להפך יקשה וק האלהית

 והם רז״ל וכדפי׳ יד לשליחות ראויים שהיו נר׳ ידו שלח
 ואביהוא נדב והם ונטנשו הפכי׳ מן טיניהם שזנו אמרו
 קרן כי ידט לא ומשה שכר לו נתן פניו שהסתיר ומשה

 שאפרש וקודם ביאור. צריכים אלו וטנינים וט׳ פניו טור
 הטנינים ופי׳ פקדמני במי השיבני אל לך אומר דבר לך

 טל שנשטנתי אחר א׳ לשוס אחוש לא כי כוונתי בהיפך
 הוא זה לדרוש הכרסה פתח וטתה .בתי׳ רשב״י דברי
ק לדקדק שיש ט  ושבטים נו״א ואהק משה ויטל או׳ ב

 זו בראיה ואין יש׳ אלהי את tויר וכתיב ישראל מזקני
 בראיה וכאן האלהים את ויחץ אמר ואח״כ מכשול שום

ההממול  מלמד ידו שלח לא יש׳ בני אצילי ואל דנתי׳ ץהי
ט׳  שבראיה שנדקדק צריך ולזה מץ v נשתנית מה א״כ ז
 וטוד האלהים את אמר ובב׳ יש׳ אלהי אש אמר הא׳

 הספיר לבנת כמטשה רגליו ותחת אמר הא׳ בראיה
 ג׳ שהם נמצא רשתו ראכלו אמר ובכאן וגו׳ וכטצס

 מה שנדקדק וראוי זה ענק עיקר כל ת^י שבהם חלוקים
ק נשתנה פ  במראות צופים הנביאים מקום שכל כאן ה
 ירא כי פרו ?גשה רסתר כתיב וכאן וט׳ וארא כאומרו
ד וגו׳ מהביני ה  דהיינו וא״ל יביכי ה׳ ותמונת כתיב ו

 המראה מן ניזון להיות לאדם ראר שאק ׳ אחר ט אח״כ
 השס מן לירא לאדם שראוי לזמן מזמן הענק ישתנה למה

 ותמונת אומרו כשנדקדק אמנם רגע. ובכל עת בכל הנכבד
 ה׳ תמונת אש מהביט ירא כי כאן אמר ולא יביט ה׳

 אלהים ותמונת אמר ולא האלהים אל מהביט ירא כי אלא
 ועתה האלהים. .את רחזו למ״ש דומה זה והרי יביט

 מב׳ א׳ טל אלא אסור טליק הסתכלות שום אק לך אפרש
 אפי׳ מהחכמה למפלה המסתכל מביא הוא הא׳ .דרכים

 המראה וארא ביחזקאל דכתיב והיינו נבואתו במדרגות
 כי פני טל ואפול ואראה אמר לי׳ כשהגיט ט׳ עד במראה

 לחקור התחתונות בבחי׳ הב׳ .כלל לדבר כח אין שם
 לשכי׳ אדם חייב ששם הדק בבחי׳ החיצונ׳ באחחת
ס ג׳ שהם 'בכסות ר ר  כסות שמאל מצד שאר ימק מצד פ

 החיצו׳ אחוזים ששם הדק בבחי׳ ולכך שנה אמצע מצד
יכנסו שלא להגק ערותה את לכסות צדך ערוה והוא

 בדי® דביקות הכחוש שאלו מקום חיצוניות תאוות
 נכנסי ד׳ סוד היא וכאן נכשל כאן והמפשפש

 אמנ® בשלום ויצא ביחוד בשלום נכנס מהם וא׳ לפרד״ס
 ול^ ו״ג סי׳ פקודי פ׳ כדפי׳ החיצונ׳ במקום נדבקו הג׳

 חט״ היה וכך בנטיעות וקצץ והציץ ומש הציץ ונפגע הציץ
 בקנל® עיקר הוא זה טון וטנין מיתה ונתחייב הבל

 מתגלי® הדק ופני בא בשר כל קץ הנאת שם שיש הקרבן
 1עגי שידענו אחר ולכך י״ז סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ אליהם

 הסג® מחוך אש בלבת המראה כשראה הבל שת משה
 ההי® ומתוך כאש היתה לכך החיצונ׳ בהוד המראה היה

 הסכסונזי® כאשר בהם בוער שהאש כסוחים רךציס דהיינו
 מצד® בגלות מתלבשת היתה השכי׳ אמנם הקדושה מן

 ואח״® ההנס יבער לא מדוע אמר משה ולכך בחיצו׳
 הסחיי מיד הקודם הטעות מקום היתה כאן כי כשהשיג

 ® דקדק האלהים אל מהביט ירא כי v מהשגה פניו
ד למעלה שנבואתו למטה מלמעלה הא׳(ממטה) פנינים.  וי

 למעהוה® ממעלה הבטה וכל למטה ממעלה נבואתו וכל
 ויד החיצו׳ אחיזת מקום הדק מקום דהיינו האלהים אל

^ס אינו  וגולל יפול בה גומץ חופר כי לחקירה מ
 י® יכשל מכשול וצור נגך אבן האבן אחיזת בחי׳ לדעת

 מ®® כזה יהנה ועיקר כלל באלו לחקור ראוי אין ולק
 יד® אמר ישראל אלהי את ויראו כתיב נבואתם השגת
 שיד® יש׳ אלהי את בתי׳ כדפי׳ ודאי ארי׳׳ה ימינית שהיא
 וי® הקדושה במדרגות והשגתם ברחמים הנבואה בחי׳
 פה® רגליו ותחת אלא החיצונ׳ אחיזת מקום אל ירדו

 שה״® רגלים הנק׳ הרחוקות והסבות התחתונות המדרגות
 בחינוח בג׳ והולטת מתפשטות והם הירכיס נו״השהס

 שה® היכלות בג׳ מתלבשים והם רגלים שוקים ירכים
 הי ברגלים ומתפשטים נו״ה כנגד עה״ש היכל נוגה היכל
 לבנח כמעשה רגליו ותחת ולז״א הספיר לבנת היכל

 ול׳® לטוהר וכעה״ש v בהנהגה מתנהגים שהם הספיר
 לבג® כמעשה אלא הספיר לבנת רגליו ותחת אמר לא

 השג® שהשיגו להראות השמים עצם ולא כעה״ש הסטר
 דקדק® הדי .בהיכלות יש אשר ההנהגה במציאות בסט׳

 א® ימינית ראיה ויראו טובה השגה מורות מלות ג׳
 יוחי׳ רגלי^ולא ותחת ורחמים יפה בחי׳ יש׳ 'אלהי
 לפגיע®׳ רארם שהיו במקום הציצו א̂! אמנם מפי׳ מזה

חזין במלת ט׳ וב«׳ ויחזו אמר הא׳ עניניס ג' ודקדק
^ תוקך על מורה וישכר היין מן רשת שנא׳ נח פגם וכאן להיכל טמאים  יא מקומות בשאר כי היות ועם ה
 פ® עכ״ז בזה וטוצא אמוץ ק ישעיהו חזק עובטה חזון מפי׳ הבל פגם וכאן אהלהודאי בתוך דתגל הדק בכחות

 האלהי® את נבאר, כאשר הענינים שאר אל משתתך אינו זן ז״ל אמרם ידעת וכבר בשכי׳ עירו שק והיינו בתי׳
 ני זה שם ט ונודע וקושיו וחוזרך p מורה זה שם הרי החיצונ׳ משק והיינו נדבקת גשמית שתאוה שר״ל עיניו
 במקו® הציצו א׳׳כ אחרים אלהים י׳5ו^ הכחות כל אחוזים העץ טוב ט ^)שה ופרא שנא׳ אדה״ר חקירת סוד וטינו
ים® דכתיב ממש נא כעק גלו והם בכסות חייבים שהיו אחר שבדקו פגש זה ובעק לשרס הוא האוה וט למאכל

P .  '
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P ה ועתה ויהג( ויפכר היין  מן עמיהם פמו נבין מ
 לראות ותאבים זני׳ פהעינים במקום פהציצו דהיינו כי'5ה

 ויפתו ייאכלו נכין ומה ,כדפי׳ לעינים תאוה להיינו
 והיינו ויתגל ויפכר היין מן ויפת אומרו כעק דהיינו
ק פנא׳ הגפמית האכילה מקום ?נהנו ת  לאיפה גם ו
 בפתיה תניא ונח באכילה חעא אדה״ר והנה ויאכל עמה

 מאדם יותר לפגיעה היו וראוים פתיהם ייחס יכאן .
 לערבב פלא אלא לו פהאריט מנח ויותר לו ?האריט

 עד פם נתקן לכך ח״ו החיצו׳ יפלכיו ולא הפמחה את
 ואמר ראויה פאינה בהנהגה יפ׳ בהיות והיינו עתם כא

פהחיצו׳ זו י בבחי׳ מהם פני אסתיר הסתר ואנט עליהם
 כעק ודאי וכיסוי הסתר צריכים אלו ופנים מתגברים .

 נאחז פהוא לפני בא בפר כל קן נא׳ כאפר וי ,ויסתר
 פנים פהראה חמס הארץ מלאה ט נא׳ ואז האלו נפנים
ק את אלהים וירא כתיב ולכך אליהם א  נפחתה והנה ה
 וחזן ות״א ויפתו ויאכלו כתיב ולזה בס״ה ולדפי׳

 פא״א ידעת וכבר ברעוא מתקבלין דהוו קדבניהק
 להם לתת לחיצו׳ v אכילה בסוד אלא ברצק להתקבל

 ח׳ הי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ הבפר והיינו הקדפ מן חלקם
 פא״א יוכל לא א׳ בחי׳ הסתכלות ע׳׳ד לבאר והרוצה

 פהמתרגס ואפפר ,לבד הבי׳ עד אלא אליהם ליחס
 דהיינו ברעוא דמתקבלין קרבניהון ית באומרו לזה ליין

מאד: קפה זה דרך אמנס פני על ואפול נא׳ ופס ,הדצק

ח’  כגון קורבה לפון בסט׳'כל יחסו המקובלים הנה ״
 וכיוצא ואחות אח ובת בן ואס אב ואפה איס ־

 הארכנו פכבר בקצרה הענק נבאר ועתה קפה דבר יהוא
 פעם פנדע צריך ותחלה ) ( סי׳ ויצא בפ׳ מדאי יותר

 להיות אלא ,אינו אלו בענינים יפתמס היותיפהלפון
 בענין פיפ בחי׳ vאי על אלא וכיוצא הגפמיי׳ הדברים

 פכל ידענו כעק ההוא הלפק יפתתך בחי׳ אותה ?על
 מפתתך פאינו היות עם הפם נייחס לכך גבור איפ

 ^ומרו בהקב״ה זה פס יוחס ועד״ז האיש בחי׳ נשאר
 לאיש והגבורה לאפה פהחולפה מפני מלחמה איש .

 תחתונה שהיא ירצה אפה וכיוצא הגבורה, על יאמר ילאלו
 א״כ אפה יקרא לזאת כאומרו האיש מן לקוחה כמדרגה

 ולמעה מאחרת לקוחה שהיא עליונה מדרגה איץ לל
 הכנתה על יורה וגס אפה בכם יכונה מדרגה ממנה
 מדות ב׳ קשר לל א״כ האפה אל והאיש האיש ק להזקק

 שיהיה ולא ואכה איש בפס נייחס בזו v להקשר מוכנות
 הזכר פמדרך מפני ונק׳ זכר וכן ביניהם אחר יחס ?וס

 ממנה מהוה והנה בנק׳ זרע מפקיד שהוא משתיע להיות
 זה ענק ביניהם שיש מדות ב׳ מ לכך במעשיהם תולדה

 נכנה הויה שוס ממנו יתהוה פפע ואותו לזו משפעת ?זו
׳ ט ט קומה] [שיעור -

 זרע הוא והשפע האור אותו זכו״ן ואפה איש מדות הב׳
 בהם אחר ייחס פוס פס שיהיה בלתי בזה כיוצא כל וכן
 מוציאה שהיא שנדע מדה איזו כל ועד״ז השמות ענק אל

 ואותה א״ס העליונה ההיא המדה נקרא הדה איזה
 להמציאו ההוא האצי׳ התחתונה שקבלה ממנה העליונה

 יהיו ואס ב״ן נקראהו ההוא והאצי׳ א״ב נק׳ למעה
 ובת בן נק׳ ומושפע משפיע והס מדות ב׳ מתאצלי׳

 ,בפס כלל פיתוך פוס שם שיהיה לא המשל יהיה ועד״ז
 והפתלכלוהם מוצאם והם שוות מדות ב׳ איזה כל ועד״ז
 שיתוף פוס שם שיהיה ולא ואחות אח נק׳ אחת ממדה

 בסוד למדות הקורנות ייחסו ועד״ז כלל זה בפס אחר
 עעם זה סוד בענק ותלוי מאלו אלו ואצילותם המצאתם .
 כי והכיעס ) ( סי׳ אח״מ בפ׳ כדפי׳ ,שבתורה לעריות ’

 המצויות ■בדות ב׳ שכל לעליונה דומה התחתונה הצורה
 מדות ב׳ לאותם ממש מרכבה הם אחים יקראו א׳ בבכק

 תהיה אותם שילדה ואמם הא׳ המדה מן הנמצאות
 והאב מדות הב׳ אותם שהמציאה המדה לאותה מרכבה

 יהיה ההיא הנקבה בבען ולדות הב׳ אותם הוליד שהוא
 הב׳ אותם ומאצלת הממציאה המדה לאותה ממש מרכבה

 בספי׳ שנייחס פס איזה כל ועד״ז ההיא במדה מדות
 הצומח או מהדומם בק גשמי דבר לאיזה מיוחס והוא

 הס כלס השמימיים מהגרמיים או המדבר או החי או
 מפני אליה מטנה ההוא פהכנוי המדה לאותה מרכבה
 ברוחני וזה בגשמי זה ביניהם אפר הפעולה אותה שיתוף

 פעולה וששי׳ גשמיים בדברים המצות ענין הוא ומעע״ז
 ועלית סוכה וישיבת לולב נעילת כגק במדות למעלה
 לעמת־ והרוצה בזה תלוי הכל המצות פאר וכל ותפלין

 דטץ פפועה כפי המצוה תנאי כל ידע המצוה סוד על
 עמד בזה והנה בהם בקי הוא אם במדות ההם העניניס

 אמנם מזה פנימ׳ זה מצות כמה שיש עם המצוה סוד על
 עעמי על לעמוד המעיין וישכיל ידע זו המצאה ע״י

 ופאר בקורבות אלא עסק לנו אין ועתה קצת המצות
 מז׳ העעמים ומן בע״ה, במקומם ביאורם יבא הענינים

 מעעם ברתא ה׳ ברא ו׳ ^מ׳ ה׳ אבא י׳ להקרא הרגילו
 ו״ה דהיינו ז״ס שהם פרצופי׳ דו שהם ההויות כל שמוצא

 אלא נגלי׳ בלתי נעלמים הם ובם י׳ שהיא החכ׳ מן הוא
 הבנים בהעלם נעלמים ושם ו״ד שהוא יו״ד של מלואו

החכ׳ כפריחס ולכך אבא החכ׳ תק׳ לכך המולידס באב
 פהוליד זו ובחי׳ זה מציאות על בהכרח יורה אבא בפס •

 החכ׳ מן אותם שמקבלת בבי׳ שהם ומפני כדפי׳ הבנים
 הויס בה ונתהוו ■ אותם שקבלה דורה אימ׳ תק׳ לכך

 קצת ונראות ומתגדלו׳ אמס בבנק המתהוות בתולדתו
 כך כראוי מבושלות הויות אותם האס מציאה ואח״כ

א^ פיצאו ומפני ■בבי׳ שם להרות האלו ■הבחי׳ כל ממש
כהויות
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 האב כמשפט ולנהלם לגדלם והאם האב כרחמי ההויוח

 ההחתו׳ אלו שתים יקראו לכך ידידים הכנים טל והאס
 על מתחטאים שניהם על ויורה וכרתא כרא ו״ה שהם

 עם כבנים שנמצא יחס וכל ממש כבנים ואמם אביהם
 אל יחס אותו מהולק אלא מהנשמות שנשללו אחר או״א
 שם ליחש מותר הכל השכלי מציאותם כסי הספי׳ ערך

 יורש שהבן לומר ואפי׳ בו הכתובי׳ ולדרוש לאומרו ונוכל
)ולא אמו ואת אביו את  מיתה שם שאין אותנו וכשילחון (

 שפי׳ ונמצא העולמות במדות הענק עליהם נחזור
 בארץ מלכו אשר המלכים דאלה רמת וימלוך בס׳ ישב״י
 שסירש^ מפני דאצענעו אלא מיתו דלא ואמר ■ אדום
 אביו את יורש הבן כי נאמר אנו גס א״כ הכתר בבחי׳

 ‘ החו״ב בהתעלם דהיינו דאצטנעו אלא דמיתו לא אמו ואת
 בכמה אומרו והיינו יורשם שהבן ידועים אורות להם

 כל אחר נרדף ועד״ז מאו״א דרית עטרין תרק דוכתק
 מכלם קשה לך ואין pונת בקורבת מיוחם שנמצא מה

 יורש ואחיו מהם אחד ומת אחים ׳3 יצדק שהיאך טבום
 הספיח׳ אל בתי׳ הדבר ונתייחס אשתו את ומיבס ממנו

 כאן והמיתה מ׳ המת ואשת ות״ת יסוד אחים ב׳ והיינו
 אשתו את מיבם והיסוד וסילוקו הת״ת לגניזת יתייחס
 שעל ממש לאחיו זרע להקים וגורס עמה ומתייחד ונוטלה

 וחמותו חמיו וכן אלו בענינים וכיוצא במ׳ מאיר ת״ת ידו
 והטעם חו״ב שהם מדות הב׳ אלו לגבי הת״ת אל ריחם

 אותה מקשטי׳ שהם אליהם בת שהיא המ' כשריחס שא
ך ר  להכניסה כדי בתם את מקשטי׳ שהם והאם האב ע

 בן בערך הת״ת נבחין לא אז החתן'הנה עם לחופה
 חמיו בת את לוקח הוא אשר איש בערך נבחינהו אלא
 אחר בגשמות נמצא אשר היחסי׳ אותם וכל חמותו ובת

 רוחדותם בערך במדות נייחסם הגשם מענייני שנסלקם
ס המ׳ ריחס אס ועד״ז ודקותס  בערך והחכמה הבי׳ פ

 משניהם בבן מתקשט הת״ת ואז וחמיה בחמותה כלה
 עמה מתנהגים והס חמותה ואל חמיה אל באה והכלה

 בערך המדות על ונייחסס בגשמות שהם התיקונים באותם
 הענין שנעריך אחר ויצדק יתייחס הכל ורוחניותם דקותם
 זה ומענין הגשמות מן מסולק המדות דקות כפי ההוא
 כדפי׳ במדות מתייחסות שכלם העריות כל אל נקיש

 והבא חו״ב בק פוגם חמותו על הבא ולזה אח״מ בזוהר
 בין פוגם בתו על והבא למ׳ חכמ׳ בק סוגס כלתו על

 תקרא אחת בנחי׳ כדפי׳ הבחי' שינוי כפי אלא שניהם
 בק פוגם אחותו על והבא אס תק׳ אחרת ובבחי׳ כלה

א חו״מ מ  בחי׳ ב׳ שהם אלא ג״כ אחיו אשת על ו
 להם רש מזה גדול וזה אחים ב׳ שהם היסוד באמצעות

 לה יש שהמ׳ והיינו לקגק והקטנה לגדול הגדולה נשים ב׳
בה היא אחרת ובבתי׳ ליסוד בת.זוג היא אחת בהי׳ כ׳

 שה̂י מה לפי אלו מניר׳ בב׳ פוגם והוא לת״ת זוג
 למ׳ ני׳ כץ ג״כ פוגם הוא אשתו בת על והבא הערוה

 • כלל דוחק זה ענק ואין בזה כיוצא העריות לכל וכן
 אל שיתייחס בחי׳ בשום ימצא לא ונקבה זכר ענק וכל

 בעצם נקבה ענק שיצדק ולא זולתם אק נקבות והמ׳ הבי'
 נין שנמצא מציאות וכל בלבד החכ׳ של בערך אלא בכי׳
 ותיקוגיו העליון הזווג בסוד מתייחס כלו נקיה בין זכר
 כלי מתייחס רוחני ה״ס אלא גשמי זווג שוס שיהיה ולא

 בטוג התורה במצות הנאות שהזווג מפני הגשמי בזווג
 במדוה הזווג וענק העליונות במדות זווג יעורר הכוונה

 מן הענק שנסתלק אחר לנו אשר הזה הזווג כמשל יצדק
 יתאוו מדות ב׳ שדבקות ונדמה גמור סילוק הגשמות

 שהיא הרוחנית העונ״ה השגתם מפני ודבקותם יחודם
 זל״ז ויחשקו זה את זה מאהבו במדות א״ס אוד השראת

 או כלתו אל איש כחשק ממש הגשמות סילוק אחר
 כל בא זה דמיק ועל פינו כבבת אהבתה אשר חשוקתו

 לשורר לנו הותר הדרך אותו ועל במשליו ש״ה ענק
 בכונא המ׳ אל הת״ח או לת״ת המ׳ לחשק שירים

 הכתור מדרך להמשיל לפה שאפשר מה כל הנטנה
 מחריג הוא גשמית ולכוונה לזמר אותם,השירים והאומר
 היא הנאות והסדר היפה יהכונה על והאומרס העולם

 השירים אותם היות שחשב מי דעת הפך עולמות בונה
 עלים יקשה ועתה .ח״ו הוגילת ללא פיו והרחיב שטות

 עומדין אק בפ׳ דאיתא המאמר אותו אלה דברינו לפי ט
 הגדול האל אמר דר״ח קמיה דנחית ההוא ז״ל להתפלל

 והודאי והחזק האדיר האמין הע^ז והנורא הגבור
 א״ל סיים כי דסיים פד לו המתק והנכבד והיראוי

 הם אק האי טלי ל״ל דמארך שבחי לכולהו סיימתינהו
 באוריימא מרע״ה דאמדינש לאו אי דאמריק תלתא
 יכלקלמימר המק לא בתפלה ותקנינהו כנה״ג אנשי ואתו
 לי שהיו ב״ו למלך משל ואזלת האי טלי אמרת ואת להו
^ בשל אותו מקלסים והיו זהב דינרי אלפים אלף  כ

 באותם שמיחה מי נעזר ומכאן עכ״ל, לו הוא גנאי והלא
 ונאמל נפרש ועתה ״ המשבחים כל פה שחתם עד השירים

 יתחלקו בהם וכיוצא ואמין עזח שהם כאלו הכינויים כי
 הב' והרגל חסד הוא הא׳ הרגל רגלים ג׳ הס חלקי׳ לג׳

 הכני' רגלי ג׳ ומתוך ת״ת הוא הג׳ והרגל גבורה הוא
 וכיוצא חסיד יש גדול ותחת ונורא גבור גדול הס האלו
די יראוי יש נורא ותחת חזק אמין עזוז יש גבור ותחת  א
 מדום בג׳ הס ראשים הג׳ אלו והנה וכיוצא אביר

 לשכם שבא ומי המדות ענפי הם תחתס אשר והכנוייס
 הנמשטם הפעולות ובענפי מדותיו בכנויי להקב״ה
 אלפים באלף המלך את כמשבח ידמה זה הנה מהמדות

ב לכלול שא״א ככף דנרי ופעולם פעולה שכל הכנויים מ
־ יעשה
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 <פעלו׳ שהס מהפטולוס למטה הס והכנוייס כינוי יעשה

 ככינויים המלך ליחס ראוי ואק מטפרו״ן המלאך מ״י
הם שהכנויים שאחר והטעם הכינויים כענפי ל״ש

 לשכחו למלך הוא גנאי מט״כי כמלאך הנפלאות הפעולות
 דינרי כעק והם החול כמדרגות שהם התחתו׳ כפעולות

 ראוי אץ נורא גכור גדול ולז״א זהכ דינרי לנכי כסן>
 דגל נושאי שהיה מפני מרע״ה שאמרם לא אס לו ליחש

 ליחסם לנו הותר הכנויים לכל מפתחות כמו והם הפעולות
 הדגלים פרטי שנייחס כ״ש כמט״ט שהם היות עס

 סיימתינהו ולז״א כע״ה , תורה כסתרי לקמן נכאר אשר“
 שגמרת כיון כיללת פרט דרך כאלו נראה לפרט כאת אס

 רככות ורכי אלפים אלפי מאלך אחד אפי׳ ככחך שאץ יאינו
 שהוא מפני לאומ׳ לנו ראוי אץ הג׳ אלו ואפי׳ מפעולותיו

 לא א״כ הנז׳ עה״ד לנו שהותר אלא ונו׳ למלך משל
 מגדול דוקא אלא וט׳ גומל עליץ אל ממש״א יתקשה

 מהמאמר ראיה אץ א״כ שפיר׳ עה״ד ונורא גכור
 כ״י חכיכות על גדולים אנשים שחכרוס השירים כל הזה

 הישרה הכונה על לאומרם לנו ומותר כדפי׳ להקכ״ה
 איכה כמד' ופי' קינות ס׳ מחוכר ג״כ יהיה ועד״ז היז'
 כהיותה כעלה על אשה שיתרעם תרעומת שכל כזי׳

 גלות כסוד המ׳ כמד׳ יצדק הכל כעלה מכית מגורשת
 השכי׳ עם ומתחכר והמקוק כע״ה כמ״ש שני׳

 הרי כניה על מככה רחל כאומרו והינות כתרעומותיה
 איננו כי כניה על להנחם מאנה יש׳ על כוכה שהיא
 על כוכה והיא הת״ת שנסתלק איננו אלא ס״ל אינם
 שק חוגרת כאשה משל ע״ד כפיו שיחכר י מי וכל כעלה

 כי עמה כעלה פרעי כל על ותככה נעוריה כעל מל
 הדמע ודמוע לכה אהכת וחשק ועונה כסות משאר אינה
^ על עינו  יחד ושניהם עמו ששכי׳ לי כרי זה ע

 עולם כורא לפני ספורה ודמעתו זו כפעולה מתקשרים
ועליו עליה המתאכלי׳ כל משוש אתה שישו נא׳ ימליי

 כיוצא וכל כספרתך הלא כנאדך דמעתישימהנא׳
 אלא מהמדות הגשמו׳ עניני כשנסלק וזה אלו כזכרים

ל  ע״ד אלא לאומרו פה לנו שאץ הרוחניות רמז על מ
 שלמה ע״י ליש׳ הותר זה והיתר הגשמיות הפעולות משל

 שהיתה ארז״ל זה ועל שם כמכו׳ ועניניו כמשליו כש״ה
 כזה כיונו שהע״ה שכא עד אזנים לה שאץ כקופה שרה

 וע״י הנכתריס כדכרים לחכמים אחיזה כית היה שלא
 הדכרי׳ לכלול אחיזה וכית אזרם עשה המשלים תיקץ

 הגשמי מן כמשלים שנתכוק וכדי כפינו הנעלמי׳ העליוני׳
 המנגדי׳ דכרי וגם אלוה אחזה ומכשרי כאומרו הרוחני אל
 זה ענץ יאמרו לא שהם מפני והוא עמהם מסכימי׳ אנו
 מיוחס היות דימו שכס מחמיד׳ אנו מהמה ויוסר כא״ס חלא
ט דכרו וכיוצא העצם שה שקראוהו מד ל ק שם ̂ליי

*I

 שאץ מזה יותר לט נאסר ע״ה רשכ׳׳י תלמידי אנו אכל
 שאנו אלו התמונו׳ וכל כלל נקודה ולא שם לא כה

 הכינויים וכל והנקודות והשמות ההויות מענץ אומרים
 שלא שנאמץ כמה דוקא אלא כו שנתייחסו ח״ו והיחודים

 קטנה מהפעולו׳ פעולה שום מהמדות מדה כשום יעשה
 אץ אמנם הפפי׳ על השגחתו ככח תהיה שלא גדולה או

 ולכך כעצמותו העניניס מאלו ערן שום אליו לייחס ראוי
 אס העלמו על המורה כלשון אלא אותו מייחסי׳ אנו אץ

 דוקא מורה הסיכות כל וסיכת העילות כל עילת כחיוכ
 כשלילה ואס ממנו מצואי׳ וכולם המצואיס לכל ראש שהוא
 וכנוי ושם ואמירה דכור שום כו לדכר אץ ירצה א״ס
 כא״ס והוא סוך מורה והשם גכול מורה שהשם מפני

 הרודפי׳ שדכרו וכל כנאצליו אלא אינם כלם והשמו׳
 כמה צדקו האלוה כענץ כשכל האלהית הידיעה אחר

 לומר שרצו כמה אמנם והפעולות התארי׳ ממנו שסלקו
 הישרה הדרך מן נטו הענינים וכשאר והידעה כהשגחה

 ק ואינו הקכלה חכמת אור עליהם האירה שלא מפני
 אץ ונסתר נעלם הימים כאותם הזוהר ס׳ שהיה התימה

 טוכה להם להחזיק ויש יכלתם כפי חקרו והם pנפ חזץ
 ואמתו ממנו כו וכיוצא הגשמו׳ ענייני שהרחיקו כמה

 כשרה אמונה וקכעו האמתיות והטענות השכל מן הדכרי׳
 אל כיונו לא הערני׳ כשאר אמנם ה׳ עם המשכילי׳ כלכ

 ולא ההכלה . חכמת מהם שנעלמה מפני הנכץ הדרך
 תמצא שלא מהאלוה הערני׳ מהרחיק כדכדהם תמצא
 וכתי׳ וכר״מ ככ״מ רשכ״י כדכרי אלא מזה ויותר יותר

;דוכתי וככמה וכאידרות

האלהי הפילוסוך החוקר .כצלםו בדמותו ויולד
 ולא לתקן ודימה רעיוניו נכהלו זה לם׳ כשהגיע

 הא׳ .חכמה מפתחות כמה ממנו שנעלמו מפני הועיל
 יקנה היולית כריה אלא להוליד הזה לאדם שא״א שדימה

 נשמה יש ט גמור שקר וזה > אח״כ כחכמות חינוכו לפי
 אלא כאדם אינה זו ונשפה האושר אל האדם את מסייעת

 הטעם ולזה ככשרות האדם הולדת שתהיה תנאי ע״י
ק מצות תורה ציותה ע  אשר הטעמים כצלת הנישואין כ
 מוכן שיהיה הולד מציאות אל הכנות כלם כס כהם

 ולשץ יקדשנה תחלה דהיינו הקדושה הנש׳ אליו לשאוכ
 כרכה הקדושץ על נוכך כו שפי׳ מה כזולת קידושץ

 לפר המלאכי׳ שירת שהוא וכדרך קידוש כענץ והיינו
 נפלא ענץ שהוא יחוד ואח״כ אומרי׳ שאט כדרך קונם

 מקום ואץ והכרכה כקידושין אחר אשתו עם להתייחד
 מושפעות יחוד כר;ה קדושה ג׳ שהם רק הנה כיאורם

 וטכילה וליכץ טהרה סוד לג׳ רתקדש אטת ג׳ מג״סהם
וכאשר תשמיש כשעת יוסיך.קמשה האלו התנאי׳ ואחר

יקדמו
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 א׳ עכירה העוכר כאומרו כעכרו׳ מכראי׳ מוכה לכל מוק ילד האדם יוליד אלו הכמת ■יקדמו
ממג שמגע מפני כת כתוספת שזה אלא א' קפיגור קדושה כץוגם ביניהם ולהמשיך האלהית לעכודה שבעולם
 לפי מאלו מון הזווגי׳ שאר וכל ההוא הולד אל עליונה
 הרעה הירושה מפני הולד רשעת שיעור כך הפגם שיעור
 כיאה כל כהורה יאסור ולזה זווגו מעת שירש הזאת
 כיאה יש מדרגו׳ ילדרגו׳ שהם אלא מץ חון זר כגגץ
האסורות הנשים וכך פגום עושה כיאה ויש ממזר עושה

 זו̂ג ככן מתאחדת היא העכירה וכאותה כהולדה
 כיי ההוא המשחית וכורא הרעה שכתמונה חיצוני׳ למעל׳

 גמוי׳ כתשו׳ שב ואם ,פמירהו כעת כגיהנם להענישו
 שיזדל עד מחיקה אחר מחיק׳ המשחיסי׳ אותם כל ימחקו
הזאח הרשעה כו שולפש שהאדם ובעת ויפהר האדם

 פרצופי אש ומחכל הזו הפיומאה בו ונדבקה פמא נשאר שהפעם הוא כלל ודרך קל בעונש מהם חמור בעונש מהם
חנייז מפני מליו הבא ההיזק p יושר) הוא מזה (ויושר היא נק׳ וכל הנז׳ הפעם p לש״ש רמז זכר כל לטוש

 דוקא והיינו הקודם בשי׳ הפעמים כדפי׳ למ׳ רמז
 שנאי עם יחוד ברכה קדושה ירצה בק״י יחודם כשטה

 מ״ו בסי׳ שפי׳ רעה כשמונה למפה יש אמנם ,הכיהרה
 ויחוד וסמא״ל לילי״ש בשם בע׳ המכוני׳ והם ונק׳ זכר

 ויערה הרעה השמונה זאש יעורר רעה בשמונה זט׳ץ
 בגשם ויתלבש החיצוני הכח מאושו הטא וגvב שם

 הזהירה ולזה פרין בן מהם ויוצא שניהם מכק המטלד
 כמה בו רז״ל והחמירו היושר צד על הזווג השורה
 עולם שאדם שלם פולס בנק שה״ס מפני ושנאים עניני׳

 והשמונה הפוב צד על פעמי׳ יצפרפו האושיוש ואושם טא
 שלוי והכל הרעה והשמונה הרע צד על ופעמים העובה

 כל יושלמו אפי׳ הב׳ .הנז׳ כשנאים הזווג מציאוש בטד
 בכבוד והקלו עצמה היא או עכירה עובר והוא כו אלו

 אושה הנז׳ התנאי׳ אלו כל יקיימו אם אך והמצוש השורה
 השמונה שהם מהקלי׳ רע וכח פגם בהם מגביר העבירה

שה היטד אל להזדקק ירצו וכאשר הרעה  העבירה ̂י
לאושה גם ומה רעה שמונה בבן יקנה באדם שהיא

 אחי ולזה בידיהם מעשיו אוחזים יהיו שלא כדי בקדושה רז״ל החמירו ולזה בקל זה על עובר יטה שהבן העטרה
כי? כשרה כהכנה כן הוליד כצלמו כדמותו ויולד שנפהר יוט לשם או ממק לשם אשה ונופיל עצט הפוגם על
 והסטרו ה״ח בש הנושא מל והאטרו משפחה לשם או

 שיירשו והיינו ת״ח יטו בניו יגלה שאס באומרם הסוד
 ע׳׳ה בש הבועל כל אמרו וע״ז מוכה ירושה מאמושם

 רז׳׳ל שכיונו והייט בזה כיוצא וכל חמורה־ בועל כאילו
 ולזה לו גורם שהאב בידיהם אבוטהם מעשה באומרם

 ט׳ בזולת ואבותינו אנחנו חפאנו אבל בידוי טקנו
̂׳ הקרי בטד הג׳ ,בסומ שיש אחטם שנעמה פי׳ וכ
כנוי* אש האלהים בני ויראו נאמר שעליה האלהיס בני דטדי אמהון היא נעמה קין טבל ואחוש עליה שכתוב

 ענייני׳ כמה על מופקדת והיא אוכלסק כמה לה ויש
 והיינו בקיראק האדם אש להחטא מהם והא׳ להשטן

 כראוי העון ומחק הטדה לא והוא ביום שהרהר ט
 לפלוש כבדה טא וטד פגומה עולה נשמט בעליית

 פון אוט מצד בה ומתדבק׳ זו נעמה בה פוגעת וטד
 לא החום מאוט נהנית והיא מחממט והיא טוך ונסבך
 הגוך מאש והרטזש העבירה מחום אלא הגשמי מהזרע
המשטט׳ כעק א׳ .שד רפה תטנס בו וטליד ונופילו

טי אלו הקדמות בג׳ ועשה .כדפי׳ הזאת הרשעה  ע
 טי ודטש בצלם נברא היה שהאדם בס״ש והתכונן
 השמונא אל וירד בטנו ממנו ונסתלק׳ הפטרה הנשמה
 על הישה אשט עם וזווגו פ״ו הי׳ לעיל וכדפי׳ הרעה

 1כי ועשה י״ו סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ הרעה הבחי׳ צד
 בלי יוליד שיוליד מה כל רעות שטנות ג׳ בו שנתייחדו

 אי̂׳ קק והבל קק בנים ב׳ היו ולזה ודמות צלם מעלת
 מהינג בו היה -הבל אבל ומר רע וכלו זוהמא ובו גבור

 פמיה נשמה בו טש היות מם ומש פגם ולזה והפוב
 כיי ודמוש בצלם נשמה בו היה לא אבל בש״ה כדפי׳
 ודטיז צלם אק כי כדטט בצלמו בהם אומרו שיצדק

 טליי שהיה פירשו וחכמים נבאר, כאשר כשש דוקא אלא
 היה מאשט שפירש שנים אותם שכל טא העק שדים

 דבקוה מפני פגומים ילדיו בראוט החסידות צד על
 ההיא הפגם מפני מתקדש היותו יועיל ולא בו העבירה

 ולשיג להסטף שנה ק״ל ועמד מאשתו פירש לכך
הגוניה בנים שיוליד כדי זוהמתו ששפהר עד בתשובה

 לאים השלמות שטא ודמות בצלם נשמה עליו לשרות
 וכל י״ד בסי׳ כדפי׳ וגו׳ בצלמנו אדם נעשה כאומרו

 ממה והולידה בו נדבקה הזאת הרשעה שנים אושס
 והלא וא״ש הרעה, מהשמונה תולדות שהם ממש מזיקים

 נעמה קין טבל ואחוש כתיב שהרי נעמה עדין נולדה לא
 רעה רוחניים אלא שאינה היא גשמית שנעמה תדמה אל

להמפייא כדי זו בנעמה ונתלבשש מהחיצו׳ כח שהיא ודאי

 ומחה מ׳׳ל וכדט׳ בזוהר כדפי׳ הנה פובות כי האדם
 בעין לאדה׳׳ר מזדקקת הישה מנעמה מופשפת כשהיקה

 כדפי לו שקדם החנוא קדימת מפני ומחפיאשו שינתו
 אמנה ודטס מצלם שלו היו לא אלו תולדות כל ולזה

 אה וא״ת כדפי׳. כצלמו בדטשו ויולד נאמר באחרונה
 פכי אין א״כ עהורה נשמה מורישו הבן שזה־ הוא אמש

 כלבי עובה הכנה אלא כאן אין כי וי״ל הבן במעשה
מרובה פורח צריך ועדין בידו היא הבחירה אמנם

להמשיך
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 הרונכ ואין ’ לרוכב מפלס הסוס ואילך אילך משופעים מן לו ואין מעשיו ע״י מעע מעע הנשמה אליו ׳
י כד״א לסוס מפלה ולפי כדפי/ הטוב לפעול טוב ויסוד טוב פזר אלא ״חנ  ישועה מרכבוחיך סוסיך על סרכב נ

 בתי׳ מצאתי הזה הדרוש השכלת אחר רדפי ואחרי טכ״ל. כצלמו לדמותו ויולד הי״ל דברינו לפי עתה ״יקשה
 מתניתא מארי אוקמוה דהא מקום אקרי ידו״ד דל איש שזווג נאמר ,והדמות הצלם לאותו הכנה יהייני

 דא כגוונא מקומו העולם ואץ ש״ע מקומו אקרי דקב׳ה הכנה יולידו גס אלא בגשמות יולידו לבד לא ״מתי’
 אינון זמנץ חמש ה״ה מקום מן ק׳ איהו זמנין עשר י׳ כדפי׳ לנשמה וכסא משכן הוא הזה שהרוחני ^יייייית

א ה שכבר הולדה הוליד ממש ויולד ולז״א ^נ טנ  לקכ״ה דמיימדין זמנין תרץ דיחודא אתוון כחושכן נ׳ לשון י
 שית ו׳ אשתאר וכ״ם כ״ה ויפן הוא ודא יומא בכל ואינו און וילד עמל הרה כדכתיב הרוחני אל ״י/דה
 בהון דאתמר דשרפיס גדפץ כחושבן ל״ו סלקין זמנץ שכמו ברוחני ויולד וכמו רוחני אלא טבעי והריון ״לדה
דאיהו ו׳ מן תליין נדפץ ואלין ל״ו ממעל עומדים שרפים שבהם כחות ב׳ ימוד ג״כ גוך יולידו גופים ב׳ ״יסוד

■ ■ - ו,ס5יוק
 פי׳ יהיה ועתה במעשהו אח״כ עליו השורה ̂ןלנליון

 כדמותנו בצלמנו כעץ ממש פירושו כצלמו בדמותו ייילד
:ועיקר כלל קשיא ולא דוחק ואין י״ד בסי׳ שפי׳

 להקב״ה הזו המלה יחסו במ״ר הנה .מקוס
 והוא לישראל תורה שנתן המקום ברוך כאומרו

 ואין ממקומו ה׳ כבוד ברוך אומרו ב׳ זרות y מאד יי
/ מקום בעל שאינו מקום לו לכנות י״יי ג׳ זרות כנו

״ ......................... ...................... ידוע מקום על שאלה יצדק ואיך כבודו מקום איה ״ימיו
 ד׳ ק ששם הניס ראשונה ,דבריו כללות אבאר אמנם על הורס אתי מקום הנה אומרו ד׳ זרות ,לו ^יפורסם

 בכתר ולא בא״ס הענץ שאין שהרחיק הרי מקום אקרי הקב״ה של שמו נק׳ למה ובפר׳א ״ עמו מסוייס ״קיס
 ואקרי בת״ת אשר הוי״ס בשס לוקא אלא בזה וכיוצא שנא׳ שם נמצא הקב׳׳ה בס שהצדיקים מקום שכל ״י^ה

ל  וקא׳ אחת מלס הוסיך שהביא ובמשנה כדפי׳ מקום ויפגע ע״פ ובב״ר וגו׳ שמי את אזכיר אשר המקום ׳י
 בבי חרי שהם דקדק מקומו העולם ואין מש״ע אקרי מפני מקום הקב׳׳ה של שמו מכנץ למה וגו׳ ׳מקום
א  העולם ואין הב׳ מש״ט אקרי החיוב שלילה הב׳ חיוב הא׳ יודעים אנו אץ חלפתא בן יוסי א״ר ש״ע מקומו ״יי

אלא מקומו העולם נק׳ ואין אמר לא ובשנית מקומו ממה מקומו העולם אם או ש׳׳נג מקומו הקב״ה
תיג גמורה שלילה הא׳ לשלול והייט מקומו העולם ואין ואין ש״ע מקומו הקב׳׳ה הוי אשי מרךם הנה יי
 ואפי׳ מקום בעל שאינו מקומו העולם אין צד שבשום ,אץ קדם אלהי מעונה כתיב יצחק א״ר מקומו ?פולס

מציאות שום אץ מציאותו וחלק המעלה צד על שתקחנו ’ העולס אס או ש״ע מעונו הקב״ה אם יודעים ״מ
מקומם מצמו הוא אלא התחתונים הנמצאים מצד מעלתו ש״ע מעונו הקב״ה הוי וגו׳ אתה מעון ה׳ ממ׳׳ד ייפיני

וקאמר חיוב בגמר השרת נייחס לא אמנם עצמו את וכליו הסוס מל רוכב שהיה לגבור מעונו העולם י״י!
ויתרט עולמו לבין בינו ימס שאץ מצד מש׳׳ע ממש הוא הרוכב ואץ לרוכב טפלה הסוס ואילך אילך ״שיסעיס

^ סוסיך על הרכב כי הה״ד לסוס ®ל’׳  המשתלשלים ובאמצעות תכלית■ אץ עד ביניהם הסיבות ישועה מרכטח
 הקריאה מצד מש״ע אק׳ לז״א א״כ מש״ע הוא הרבים הזה במקום אני הנה חלפתא בן אר״י ובתנחומא

 הזה הענץ והנה וכל, מכל הערן מציאות צודק שיהיה לא לי טפל מקומי וגו׳ אשי מקום הנס אלא כאן כתיב
’r מדת שהיא המחשונים לנמצאים ההנהגה במדת יצדק המדרש רבה תהליס ובמד׳ עכ״ל. למקומי טפל אני 

הב׳ .כלס הנמצאים לכל ההנהגה בעל שהוא הוי׳׳ה שם הקב״ה אס יודעים אנו אין יצחק א״ר הזה כלשון ״זה
דעתו נח ולא מקום הוי״ה שם יק׳ היאך לבאר שב מעון ה׳ ופי׳ משה בא מעונו עולמו ואם ש״ע ״נגימ

 אשבדאו דבהון אתוון מ״ב סלקץ וביה דימודא תיבין שית
 דוק קפ״« יהו״ה דסליק מקום תשכח וארעא שמיא

 בלבא חהומיא קפ״ו וביה פליליה פק״ו וביה ותשכח
 דרגץ לאתכנשא צריך הויה דאיהו שמא דהא דימא

 וא״ו ה״א יו״ד דא כגוונא י״ס ביס ולאכללא דיחודא
 וא״ו ה׳׳א ליו׳יד מקום הוי״ה מה בלי י״ס דאינון ס״א
ם דאיהו ה׳׳א על ם'ונ תי  עלם אקרי עולם ובג״ד ס

 ושכינתא עלם דאיהו עלמא מכולי ליה לעלם דצריך
 דבר כל ותחלת עכ״ל. חי כל מפיר ונעלמה הה״ד נעלמה
לשונו התכת על אבארהו ולא התי׳ מא׳ לפ׳ ראיתי

כחשבון ^קפ״ו יעלה ואות אות כל נרבע שכאשר באומרו טפלה הקב׳׳ה אס יודעים אנו אין חלפתא בן אר״י ״תה
׳ ׳ • .................................. -jjj, -)gjj 5וא ׳פילמו

אמי רבי בשם כונא רב אמר לו טפלה עולמו הרי ״תי
שהוא מקוס אותו וקורין הקב״ה של שמו מכרןלמע

ק ש׳׳נג ״קימי ״י.יו וכליו סוסו על רוכב שהיה לגטר א

ק לבד חפצובגימ׳ ■שאץ מקו״ם אכ  הגימ׳ היאך לבאר אל
 באמצעות והוא מקום שם בו יתייחס היאך לבאר ענין בה יש
 וראשונה לנקום להיותו מציאות כלס מספרים ד׳ אותיות ד׳

ק יס״י מרובעת י׳ דהיינו ק׳ הוא פ ס שרשי על מורה פ״ז ו
מציאות



קומהםל.וםעיעורסז
 העולם נכרא שנהם מאמרוה י׳ שהם השלם מציאוס

 י׳ דהיינו מהחכ׳ י״ס הם ממנירו כלול מא׳ כל ולכך
 וכ״ה כ״ה הם הפ״ה וא׳ כ״א יהרכע ה׳ ה׳ והיינו
 ה׳ בסוד ביום היחוד כי ונו׳. דיחודא אהוון נ׳ והיינו

 והיינו מ׳ אחרונה ה׳ בסוד בלילה והיחוד בבי׳ ראשונה
ה ויפן  מעלה לצד לכאן ופנים לכאן פניה שהם וכ״ה ד
 י״מ סוד בח״ח בו ליחד ענינו והיחוד מ׳ מגיה לצד בי׳
 והמאמרוס הספי׳ שכל מלמעלה ומלמגיה מלמעלה אלו

 המחהוים שכל ומלמגיה שה ומסקוממיס באים העליונים
 בו עולים . בס״ה הנאספים המאמרוש מאלו למגיה

 עולם או מש״ע שהוא בענין בו.בשרשם ומתאחדים
 למעלה הנעלמים השרשים בסוד עולם או למגיה' המסהוה

 כל יוכללו והנה בע״ה. כמ״ש בו אסיפשן ומקום
 כלולה בעצמה יו׳ד עשר ובהם מהם שבשם הענפים
 הם כלולוש ה״ס בעצמה היא וה׳ ק׳ הם ולכך בעצמה

 ה״ס היינו ובה מינה בעצמה כלולה שניה ה׳ וכך ובהם
 ובהם מהם כלס הי׳ או בי״ס בחי׳ ב׳ הס ואלו שבה

 למעלה פועלס י״ס והסוד נ׳ והס ה׳ לה׳ נחלקות או ק׳
 ה׳ מולקן שבש׳׳ש הוי״ה ושם מת״ש למגיה וה״ס מש״ש
 ק״ש לילה למדת וה׳ דיומא דיחודא ק״ש יום למדת

 כ״ה בי״ם פנים ועשה ת״ת ויפן והיינו דליליא דיחודא
 שהכל י׳ כאוס ולא למגיה ופנים למעלה פנים וכ״ה
 ו׳ ונק׳ בעצמה היא לכוללה שראוי י אשתאר א׳ פנים

 לההי״ן אמצעית שהיא היות עם אותיות לשאר שיורין
 זו אחר זו ושניה ראשונה הס הנז׳ החלוקות, שאלו בערך
 נקראת ו׳ אות יו״ד שהם מדות י׳ ולכאן לכאן פניס

 בעצמה כללותה דהיינו זמנין שית ו׳ אששאר ואמר שיורין
 ל״ו סלקק מכולם כלול וקצה קצה כל ו״פ ו״ק שהיא

 ו׳ וסם לא׳ כנפים ו׳ דהיינו דשרפיס גדפין כחושבן
 שמות ל״ו צרופים שמות ז׳ והס מ״ב ששם מפני שרפים

 האחת והאות כנפיה שש שש שיהיו כדי אותיות ז׳ של
 והעד ו׳ באות השרפים שהם בענין בעצמו השרך עצם

 ו׳ לאות ממעל הם לו ממעל עומדים שרפים אומרו
 גוף היא ו׳ שכל ווי״ן י׳ שהם ו׳ מן תליין גדפין ואלץ
 ו׳ שיש בענין ו׳ שבאות ו״ק הם כנפים וו׳ א׳ שרך.
 הספי׳ לכל וכן בת״ת ו׳ ואות בגבו׳ ו׳ ואות בחשד

 וו״ק לשרך כנפים ו׳ הם חסד של בו׳ הנכללות וו״ק
 שהם בענין ווי״ן ו׳ לכל וכן לשרך כנפים ו׳ הס שבגבו׳

 שהיחוד בענין מ״ב עולים הס בעצמם הווי״ן ועם ל״ו
 ל״ו סוד בעצמם הם דיחודא חיבק שיש שהוא בעצש
 נהי', ול׳׳ב י״מ שסם עולם בריאת ה״ס מ׳׳ב ושם כדפי׳

 וארעא שמיא אתבריאו דבהק אתוק והיינו מ״ב _ הם
 כלל שלישית כדפי/ מקו״ס הנק׳ ד׳ בשם,בן המתמצאוס

כלו׳ קפ״ו יהו״ה דסליק .מקום ואמר.חשכת הנדרש כל

 גגזי ג׳ ואמרנו ואות אות כל פרגי דרך אמרנו כאן עד
 ה® ופ״ו כ״ה כ״ה שהם ה״ה פ׳ וה״ה יפ״י שאמרנו

 הח מנינים, ב׳ תמצא הנז׳ הכלל וכשתדקדק קפ׳׳ו כללם
ף הנמצאות שרש דהיינו בש״ת העליונים מציאות  ג

 בעצמם הנמצאות שרש דהיינו התחתונים ומציאות
 דהיינז פליליה פק״ו ביה ותשכח ודרשנו במ״ש דוק

 תהומולז קפ״ו וביה וגילויים למעה הנמצאות הוצאת
 בשר^ם והוייתם הנמצאות המצאת דהיינו דימא בליבא
 שבש״ג הוי״ה שם שהוא קדישא שמא דהא הוא וסענין

 סי; סילוק סוד דהיינו דיחודא דרגין לאשכנשא צריך
 המשאספי דיחודא דרגק דהיינו בשכמל״ו בסוד ההיכלות
 גי התחתונות הנמצאות והיינו היחוד בסוד ונקשרים
 העליוגו^ הנמצאות שרש סוד דהיינו י״ס ביה ולאכללא

 ה״״ וא׳׳ו ה״א יו״ד שם דהיינו י״מ דהיינו מהחכמה
ק תולה נאמר שעליהם בלימה י״ס דהיינו  בלינ̂ג על א

 שג מ״ה שם דהיינו וי״מ נתי׳ ב״ל ירצה בל״י ומלת
 ואי! מש״ע הוא יפורש כיצד והא מ״ה הנק׳ החכ'

 ף הנפלא עליון עולם הא׳ דרכים, ב׳ על מקוש העולם
 טל מקומו בת״ת הוי״ה וירצה כתיב לעלם לעולם שמי
 מתגלם זה שם שאין ונעלם סתים דאיהו כנעלם מ״ס שם

 ’אחי זה בשם שנתהוה עולם ובג״ד המתעלם שם שהוא
 שם משא׳׳ב לגלותו שאין לעלם שמי זה המורה מסר מלס

 כינויי ע״י אלא עצמו ע׳׳י שיתגלה ולא שמתגלה הוי״ה
 יו״ל דהיינו במלואו הוי׳׳ה שם עם אדנ״י שם דהיינו

 כדכשיג הנעלמת הבי׳ שהוא שכינתיה ה״א וא״ו ה׳׳א
 עלמא מכולי להסתירו צריך ולכך חי כל מעיני ונעלמה

 ומתגלם שכינסו אדנ״י בשס מתפשפת הוי״ה שם אמנם
 דהיינו עלם דהיינו מש״ע הוא ,ולכך העולם וממציא

 התחתון העולם ואין מ״ה שם דהיינו הנמצאות שרשי
 לבאי שראיתי מה כדפי/יע׳׳כ מקומו הנמצאות הספשעות

 כ״גן בפר״א אומרו לבאר שבתי ועתה .המאמר בזה
 אל יתייחסו כי מרצה שם נמצא הקביה שם שהצדיקים

 להשגיז בו יתבודד מיוחד. מקום הא׳ עדנים ב׳ הצדיק
 ועים הצדיקים בלב החקוקה ההיא הידועה ההשכלה

 המשיך עכ״ז מקום זולת במקום ימצא לא כהוא היות
 להכין השמר מצד במומר התלבשו מפני הצדיק הוא

 כאומי' מקום לתvב בו מתבודד שהוא מקום יצערך עצמו
 איז כצאתי הצור מל ונצבת אתי מקום הנה למרע׳׳ה

 שם והנה הבקעה אל ואבא ה׳ אל כפי אפרש העיר
 אשי בכ״מ אומרו והיינו כבר נהר על וכתיב ה׳ כבוד

 מלא היות עם המקדש בית גיעס והיינו שמי את אזכיר
 התחתורם מפני מיוחד במקום ימצא כבודו הארץ כל

 התחתונים בערך שכי׳ בהשראת ההוא המקום יכובד
מקו!ם יהיה זה ובפרך אליו יתבודד המקום אוש. שמשך.

מכונס י



מקוםיטיעוד

 אס כי Of אין וכחיב במקום ויסגמ והיינו לאלוה ייטנה
 משל שהוא רז״ל ופי׳ כשמים שער וזה אלהים ייח

 ממלא מסמלא בהמ״ק הוא כך הים מן שנהמלאה למערה
 להשגש גבול השניש ״ הנדרש אל כיונו כבודו הקרן יל

 המהבודד אמנם בע״ש בלתי הוא פהשי״ש המתבידד
 מקום שס ויקרא ההשגה של כתכלית אל כשכלו ייע’ .

 כהשגה יק׳ המשיג מצד ובערך להשיג יוכל שלא למידתי
 הכבוד אוהו ולזה עמידתו מציאות דהיינו מקום יימיא

 ואל יוסיף שלא המשיג קביעות מקום עד יושג ®לוליין
 שיעור יש שם נמצא הקב״ה שם שהצדיקים כ״מ כיוון ^

 ■ הצדיקים שיצמצמו מה שיעור הוא השגתו שנמצא מה
 בשערים א״ת בעלה בשערים נודע כענין בו נהשגתם

 יקראו ולכך השגתו שיעור כפי וא׳ א׳ כל כשיעורים חלא
בבתי׳ מקום מציאותו באמיתת השגתם מקום ״ל

 שאתה השגה אותה אתי מקום הנה כיוון זה ואל המשיגים
 שאין מפני אני מקום הנה אמר ולא במציאות משיג

 קצת אלא עצמו כל להשיג שא״א השגה אותה ליאותו”
 שהוא הספי׳ שכס העליונות ומהדרגוש פעולותיו מכמה
 מקומם והוא לו גיפלים הס המדרגות ואותם כהס ̂יעל

 כעצמו הוא ואינו ממנו חוץ אינו ההשגה מקום ילמצא
 תאמר אל כלו׳ מקום יק׳ ולכך אתי ההשגה אותה ״לא

 הוא הוא אלא ח׳׳ו בו אינה משיגים שאנו ללההשגה
 הוא ההשגה אותה אלא בו משיגים שאנו ולא נעצמו

בשערים נודע השגתו כפי וא׳ א׳ וכל לו הנגיפל ינר
ומתוך אלינו מתפשפת שחכמתו מה מתוך יהיינו

ומתוך הנמצא המציאות כל שהוא חכמתו ״תעפעות
 ממנו חון דבר ואינו פעולותיו הס הנמצא המציאות

ס/ מקום הנה והיינו המושג עצמותו 'אינו  לאידך וגס א
 או בהמ״ק כגון מקום זולת המקום שיטבד ככבוד ״י׳

 בביש כשוכן לשם עובד שהוא אדם יאמר אס נלכ״נ
 מקום בעל שאינו היות שעם ס״ו זולתו עובד אינו לזה

 מקומות משאר יושר ההוא המקום שנתכבד מה אליא
 אתי מקום הנס והיינו מקום נק׳ ולכך לו ונעיפל •אי*ו
 ההתבודדות מקום שיכובד מה בע״מ שאינו היות מס

 בזה עובד אינו שם השוכן הכבוד שיעבוד העובד ייאמר
 עובד שם והעובד לו ומפל אתו שהמקום ח״ו "לתו

 יכבד אמנם בע״מ שאינו מציאותו אמיתת על לאלוה
 העניניס ב׳ שבו ובזה ,התחתון להתבודדות למקום
 להתבודדות מאתו מכובד מקום דהיינו א׳ ללייתס

 כגשמי האדם השגת מקום עד שם האדם ישיג לתחתונים
 השגה בעל ואינו בע״מ שאינו האלוה את לעבוד ללי

 זולתו ואין עצמו את היודע שהוא לתחתונים למישגת
 מקום יק׳ עולמו והמצאת פעולותיו מצד אמנם שידעהו
כעולם והמשיג מש״ע שהוא אלו ענירס ג׳ למיהוף

וקומדו 7ל 1

 זאת השגחתו ובו כעולם ועשה שפעל למי שעובד ויאמר
 שהוא למה ולהתבודדות להשגתו לו המיוחד המקום וכבד

 למתבודד מקום הקבועה זאת להשגה לעולמו שם משתתף
 האדם לבני כמגיע מה זהו שכלו כשיעור משיג לכל או

 אומרים שהיו ותדע כך רצויה והעבודה מהאלהות
 עבודתנו ואליו וכך כך יעשה הזה בבית השוכן המשמרות
 מקום מלת שיגביל באופן מקום נייחשהו ולכך ואמונתנו

 העבודה להתבודדות מיוחד מקום הא׳ ענינים, ג׳ עתה
 ,במקום ויפגע והיינו לו שוים המקומות ככל היות עם
 מה כפי וא׳ א׳ כל בו למשיגיס ההשגה מצב מקום הב׳

 ונועדתי כאומרו א׳ מקום השגתו מרע״ה והרי שיתחכם
 למעה השגתם זקנים וע׳ למעה השגתו ואהרן שם לך

 מה כפי וא׳ א׳ כל מהם למעה ישראל כל ושאר ממנו
 מקום היות עם א׳ אלוה עובדים כלם ועכ״ז שישיג

 אתי מקום הנס ולז״א המשתנה ב״א שכל לשיעור השגתם
 או בה״כ א׳ לכל מיוחד מקום .או כהשגה שיעור כל

 לכלם הוא אני ואני לי עפל אתי לתפלה קבוע מקום
 מתוך הוא זה זו,במקום בהשגה וא׳ א׳ כל והעמדת יחד

 מציאותו אמיתת על שיעמוד ויש > מש״ע והוא עולמו
 והארץ מתוחים כאהל וגדולתם השמים רואה היותו מתוך
 ההרים בין מהלכין ונהרותיס גדולות ובקעות הרים

ט׳ מפוזרים ובריותיה  שהשיג שבראה הבורא ויעבוד ו
 הזאת ההמונית הגשמית ההשגה(הזאת) מפעולותיה הוא

 הנפלאה בחכמה יותר מעמיק ויש אותו עובד והוא
 המקומות שכל מפני אותו עובדים וכלם אותו ויעבוד
 מקום וכל אתי מקום כנה והיינו מש״ע והוא לו מפלים
 באומרו כיוון אלו ג׳ וכל לי ומפלים אתי להשגה ומקום

 רבוי על מורה שהוא שמי את אזכיר אשר מקום כל
 שם נמצא השגות ריבוי מורה שם שהצדיקים המקומות

 וכלם ממנו משוללת ואינה בחי׳ מאותה חכמתו יפיגו
 דברי בזה וצדקו מקום יק׳ אלו ג׳ ועל אותו עובדים

 השגת דרך דהיינו מש״ע שהוא מפני באומרו ב״ר מד׳
 מפני ולא יכלתו כפי וא׳ א׳ כל עולמו מתוך אלהותו

 מובדיס הכל אלא זולתו עובד יק׳ סוף עד הגיע שלא
 כעולם ידיעה וחלק חלק וכל מש״ע שהוא מפני א׳ לאלוה
 הידיעה אותה מתוך והעבודה היא בו בחכמתו ידיעה

 והוא ועשה פעל שחכמתו מש״ע שהוא הוא ממש בה
 שעצמותו לא אמנם בתי׳ שפי׳ ע׳׳ד בעולמו מושרש

 אין פד יפלא שעולמו שיאמין אלא ההוא העולם יהיה
 ומתפשפות בפלא בחכמתו דבקות הפעולות וירצה תכלית
 הסולם מעלות דרך■ יעלו ולזה הזה כגילוי עד אלינו

 מדרגה אחר1 מדרגה עולם וממשה החכמה התפשכיות
 השתלשלותו מצד והעולם מש״ע שהוא מפני בו והכל
א׳ וחכמתו והוא בו חכמתו דבקה לעלול מעילה ממנו

ומהפשעת •



t iר ו ע י ט ם^ הו הומהם
 מצר והעולם מש״ע והוא בעולמו סכמשו ומהפשמת

 לבאר לנו נשאר והנה .כנ״ל וכו׳ ממנו השסלשלותו
 מקומו שהעולם או מש״ע הוא אם יודעים אט אין אומרו
 זו לשאלה יש מקום וכי זו שאלה לנו יפול צד מאחה

 אתה שאס האלוה בהגשמת מסתפק בזה המסתפק והרי
 הוא שהאלוה מאמין שאתה נמצא מר\מו העולם אומר

 ב׳ שהם הטנה אמנם ח״ו, במקום מוחזק בגשם מוגבל
 והתבודדות והשגה השגה וכל מש׳ע הוא הא׳ ,מנינים
 בה״כ קדושת כגון משתנים אם אן£ האדם שישיג מקום

 זה על לזה קדושה הוספת שיש כרבה בהמ״ק קדושת ׳6
 העולם אומרט ואחר מש״ע הוא אלא בו שינוי יורה לא

 ולזה ההתבודדות מצד מקום לאותו סיבה שהוא מקומו
 לפי יהיה מעוכים או רבה השגה שיושגו אלו שינויים
 כיוון וזה מקומו העולם ואין לז״א וכיוצא המוק המקום

 והעד שם נמצא הקב״ה שם שהצדיקים מקום כל באומרו ר״א
 המקדש ומקום עמהם המקדש היה במדבר יש׳ בהיות מ״ז
ק היה  א״כ וגבעון ונוב שילה וכן פחות או ארונה גו

 בצדיקיו מתדבק שהוא מפני המקום המקדישים הם הצדיקים
 א״כ מקום זולת במקום ימצא ולכך בו התבודדותם מצד
 לזה והכיעם כבודו הארץ שכל מפני מקומו העולם אין
 לכבד רצה שהוא ימצא ־במקום ההשגה נתלה אם כי

 במקום ימצא למה כי לנו יקשה ולפ״ז מקום זולת מקום
 שכל אמרנו ואם ח״ו למקום נופל שהוא מקום זולת

 בערכנו הוא המקומות ושינוי עצמו מצד א׳ המקומות
 א״כ בו אחדים כלם בו האדם שישיג ההשגות וכל

 הוא והשנוי המקומות בכל המושג שהוא לו נופל עולמו
 הטח לזה משתנים שהם רבים שהם המשיגים מצד

 שרשי שהם מש׳׳ע שהוא ואמר בתי׳ העטן מציאות
 מושרשות הם כלס התחתונים או העליוטם הנמצאות

 שמי את אזכיר אשר המקום בכל בו שנא׳ הוייה בשם
 במדבר כשהיו במשכן כגון שם שהצדיקים מקום כל א׳כ

 הנמצאות וכל שם נמצא הוא וגבעון בנוב או בשילה או
 בהשואה ומשרים קדוש הנברא העולם וכל שם מצויות הם

 שהם הצדיקים השינוי גרס ומי אשת ההשואה וכל אחת
 בזוהר הנה אפרש ופתה .מקום בזולת במקום נמצאים ,

 המיוחד שהמקום פי׳ ממקומו איש יצא אל בפ׳ בשלס פ׳
 גבול למעלה שסודם אמה אלפים הם וא׳ א׳ לכל

 והם החיצו׳ הם מקום מאותו וחוץ לקדושה המתייחס
 א׳ לכל מקום שיהיה הזה השינוי פשה ומי לשרים משכן .

 מצדו כי האדם בחי׳ פליו השורה לקדמה וגבול וא׳
 אמנם המציאות בכל לקדמתו שויס הם המקומות כל

ד שנתלבשת סכיון  דהיינו למגיה לצדיקים ההנהגה ס
 מקום בזולת במקום שיצא ישתנה ולמטה מט״ט ־מעולם

כסא פד למעלה עצמו מצד אבל לגשמי יגיע זמשס

 ואין בו מתגלה השגחתו שאין שער אין הכבוד
 ואי! לו שוים המקומות שכל מש״ע הוא וז״ש המקומות

 ו̂מ מקום זולת במקום שימצא ■ כדי מקומו העולם
 ונג המשיגים התחתורס מצד הוא ההשגה שישתנה
 הדטי* מן מתרחק היה ולא כדפי׳ בו אחת ההשגות

 ההתבודדיז להשגת מקום בזולת למקום סגולה היות
 המושג כפי לא כדפי׳ השנוי היה המקום שכפי לחושבנו

 ברוא® היא כולה pשסא נצייר היטב זה להתבונן וכדי
 ואוחיו® שבשם אותיות מ״ב שהם וי״מ נתיבות מל״ב

 אומי ובוראים הגשמי העולם סביב מתגלגלות הם אלו
 הוי'® בשם מושרשות האותיות וכל מציאותו ומעמידים

 מאמי או מנתיב נתיב מצדו ישתנה למה א״כ כדפי׳
 והוא שוים המקומות שכל כדפי׳ אלא'ודאי ממאמר

 המקומו® ושינוי בשמו הנתי׳ השתרש מצד לכלם מקום
 המאמרי® בקצת יאמר ולזה כמשיגיס מצד הם וההשגות

 והסי® הבורא הוא הרוכב הנה הסוס על לרוכב משל
 רוכב גבור נק׳ התחתונים הנמצאים וכל העולם הוא

 כסו® בחירת הפך כרצונו הסוס מנהגת שגבורתו הסוס
 מתפשפי® ומאמריו שנתיבותיו ואילך אילך מושפעים וכליו

 הגניי ומדות הסוס בענייני והמשכיל הבחי׳ לכל בעולם
 הסי® והנהגת אחת השגה הכל ואילך אילך המתפשטים

 א® המסתכלין מצד הוא והשנוי אחת הנהגה, הכל
 ידנני עינו ואם מצדו או מפניו או הגטר אחורי מפאת

 פאו® ומכל הסוס הנהגת לכל בסוס א׳■ כתו הגבור כי
 סי® המאמרים בקצת אמרם והיינו גבורתו ישכילו הסוס
 השג® יושג בו שדרך מקום שיש תאמר אל לרוכב מפלס
 למקו® ככבוד נותן נמצאתי שא״כ אחר ממקום יותר

 במקו® ואינה בו האמונה הוא בו ההשגה כי ההשגה
 אחדי® הם המקומות וכל למקום מפל שאינו מקום זולת
 למגי® בנפרדיס השכי׳ סוד כי פירשו וכבר כדפי׳ מצדו

 ופירטי פרעה ברכבי לסוסתי נאמר ועליה סוהיא נק׳
 נומי שבקשו .מלמד הלילה כל זא׳׳ז קרב ולא דהיינו
 ’לסוס® והיינו רעיתי דמיתיך וזהו הקב״ה והשתיקן שירה
 דמיתיו והיינו ודאי לרוכב טפל למפה סוס בחי׳ שהיא

 העול® סוס שהם סוסיך על הרכב כי ועתה השתקתיך
 מקי® בזולת במקום שנוי ואין ישועה מרכבותיך התחתון

 המרכנו® ושנוי פירוד בלי שנוי בלי ודאי בישועה שכלם
 מעוג® אמר עוד .כדפי׳ האדם בבחי׳ למעה והסוסים

 א® לעולמו מעון הוא אם יודעים אנו אין קדם אלהי
 היי® אפשר ■בלתי זה שענין ראיתי כבר מעונו עולמו
 שנדקיגי במה יובן זה ענק והנה .כדפי׳ מעונו עולמו
 בנמצאו® ופעולתו ומעשיו חכמתו משיגים שאט זו השגה

 אגי ספק בלי בו דבקה או ממנו נפרדת היא התחתונות
שהנפעלי® ספק ובלי אתת וחכמתו שהוא לומר מוכרחים

בחכמה '
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 אין ממגה גפרדים שאם בה דבקים הם הזאה בחכמה
 עמו קורבה לו יש ספק עולמו'בני א״כ קיום להם

 ששי עתה לה שיש אלא ממנו חכמתו מתרחקת יאינה
 שהעולם והיינו למטה בנפעלים דבקה החכמה או דרכים
 והס בחכמתו למעלה דבקים שהנפעליס או ממוני

 אומרו ממש וזהו לעולמו מעון כהוא והיינו שם מישרשים
 שהוא קדם שאלהי מורה מעונה מלת קדם אלהי מעונה

 יאמר או ״ לעולמו מעונה הוא קדם הנק׳ כחכמה נמל
 והכריח לו מעונה החכמה שהיא בקדם הנפעל העולם

 למטה מתפשטים אנו כי לנו היית אתה מעון מאומרו
 בשרשיס בחכמה דבקים היינו כלנו ממנו הנמשכים יכל

 הנפעלים שהנמצאיס עולמו של מעונו הוא וזהו הנכבדים
 בחכמה קורבתם זו זו ומפאה למעלה בה מושרשים בחכ׳
 שאין מש״ע הוא אומרו עם ממש זה זה יצדק יעתה
 אלא מקום זולת במקום שימצא כדי מצדו אלהותו גילוי

 המשיגים בעדך הוא והשנוי לפניו שוה והכל מקומו העולם
 עולם של מעונו שהוא ממש והיינו מקום זולת במקום

 למעה נמצאו שבה בחכמתו מושרשות הס שהנמצאות
 מעונו עולמו ואין לפניו ושוות דבקות הנמצאות כל ילכך

 התפשטו מצד בו כנמצאות שדבקות לומר נצטרך לא15
 ח״ו מקום זולת במקום שימצא שנאמר כדי למטה אליהם

 ע״ה דש לדרך והיינו בחכמתו דבקות המקומות כל אלא
 עוד ̂ שם מושרשות שהנמצאות מש״ע הוא שאמר יתי'
 טפלה עולמו אס לעולמו טפל הוא אם יודע איני אמר

 המסובב עיקר שנעשה אפשר היאך מהכל קשה וזה לי
 ח״ו. הסיבה לא המסובב עובדים היו ולפ״ז הסיבה יגל

 בהתפשטות בו מושרשות שהס היות שמם הוא יהענין
 וקב״ה כאומרו בהם חכמתו אור יתפשט למעה ייליאותס

 א״כ רקיעא גלגלי וי׳ דיצי׳ וי״ס דברי׳ בי״ס יהיר
 מי למעה הנמצאות בכל האלהי המציאות בהתפשט

 הוא ונמצא בהם שכינתו. מצמצמם הקב״ה למי יי׳יסל
 רב עילוי הנמצאות מעלה הקב״ה או לעולמו י׳יפל’
 אתי מקום הנה ולז״א בהם המתפשטת לחכמתו תעפלו’

 דהיינו בחכמתו הנמצאות דבקות שה״ס המקום ייצה
 בו דבקה ה״א וא״ו ה״א יו׳׳ד שבחכמה הוי״ה אם

 נטפלים הם ברוחניותו דבקות התחתונות יהנמצאות
 וכאשר ,אליהם ויורד נטפל אינו והוא אליו יהתעליס

 התפשטות בענין תור״ה בסי׳ שם מ״ש בנפשך תדמה
 כל תמצא ההם הנפלאים בפרקים ונבראיו גאצליו ̂ל

 שסידרנו ואחר .ומיושרים מתוקנים שהם האלו העניניס
 עתה כלל דרך וישובם המאמרים בביאור האלו ^עניניס

 האלוה ייחסו המקום ברוך הא׳ , הענינים פרטיי לבאר
 לעיל כדפי' בו לצדיקים המושגת ההשגה ע״ש מקום כאם

 הקבוע הגשמי המקום הא׳ ענינים ג׳ באמצעות
10 י קומה] [׳*יזגור

 ובהכ״נ ובהמ״ד בהמ״ק דהיינו ההשגה והתבודדות
 ושם השגתו שכל גבול אל המשיג תכלית הב׳ בזה> וכיוצא
 מקום אליהם המושג וקראו ועמדה ההשגה מקום מגיע

 שיפור לכל המגעת שההשגה מפני הג׳ ,זו לסיבה
 אלו כל כהשגתו וא׳ א׳ לכל ומקום מקום ולכל ושיעור

 שזה עצמו מצד מציאותו אמיתת והם בו הם ההשגות
 השגה שיש ולפי בכי״מ אומרים כלל יוגבל ולא יושג לא

 המלאכים ממעלת למעלה לנשמות ויש זו על זו מושגת
 מי כלו׳ להעריצו כבודו מקום איה אומרים הם לכך
 למעלה שהם לנמצאים המושגת השגה אותה ישיג

 מקום הנה כאומרו לבדם לישראל זו והשגה ממציאותנו
 כאומרו לו טפלה שהיא משיג שאתה לך יש השגה אתי

 מאותה ממקומו אומרים אנו ולזה אחורי את וראית
 העליונה החכי שה״ס בו מושרשים הם שהנמצאיס הבחי׳

 מקום יש ובזוהר וכו׳, שמו המייחדים לעמו ברחמיו יפן
 ממקומו איש יצא אל נאמר ועליהם לנמצאים מיוחד

 סוד דהיינו תח״ש אמה אלפים ה״ס הזה והמקום
 שבת תחוס סביב אלפים והס המדורין בתוך ההיכלות

 שט׳ מחנות ד׳ מחנותיה הם ואלו שכינה דהיינו ב״ת ש׳
 והיינו. היחוד בסול הת״ת מקום שה״ס במ׳ מקום ויש

 בחי׳ והיינו אחד מקום אל השמים מתחת המיס יקוו
 וממקומו כבודו מקום איה הזה עה״ד פי׳ וכבר היחוד

 מקום ויש / הדרישות בחקירות בש׳׳ה לעמו ברחמיו יפן
 מעונה שהיא החכ׳ אל היחוד מקום בחי׳ שהיא בבי׳
 כתר א׳ שהם אי״ה מזה״ד לפרש ואפשר ומקומה, ודאי

 ל״ב התפשטות סול דהיינו כבודו מקום בי׳ ה׳ חכמה י׳
 שרשי מקום שממנה מפני בחכ׳ מקום ויש חכמה נתי׳

 כדפי׳ עליון בכתר מקום ויש כדפי׳ כלס הנמצאות
 ויתבארו יתיישבו הערנים אלו וכל , ) ( פ׳ בזוהר
 בזה ודי כלל לרך הנז׳ המאמרים לעיל שפי׳ עה״ד

 אלא מכר המעיין יתרס ואל הנעלם זה לדרוש ההערה
: ידלנה תבונות ואיש עמוקים מים דבדנו שבכלל יחשוב

א ■ ״  כסא על יושב ה׳ את וארא בפ׳ נז׳ זה .כסא כ
 ואחר כסאות קורא הספירות לכל בזוהר ואולם

 שום לו לייחס א״א ולזה גשם השם שאין ידענו אשר
 שינשא גשם לו נייחס היאך וא״כ ועיקר כלל בגשם משכן

 ונאמר מפשוטו הזה הענין שנפשיט וצריך עליו הבורא
 הב׳■ ,משיאות על הא׳ / עדנים ג׳ על יורה שהכסא

 מתייחס מקום תיקון על מורה הג׳ ,המשפע על מורה
 כסא בדמות הנעשה.בו למקום ומתייחס א׳ מצד ליושב
 רוממות על המורה. צד. על הזה הענין ולפרש עליו לרוכב

 כסא ^(ציאות על הקבלה שבאה מפני לנו א״א לבד
 הכסא.ה״ס.בחיי אלא ח״ו גשם שיהיה,כסא ולא ממש

̂ ■ ההנהגה ■ ■ י • ■
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 מז׳ הספי׳ שהם מאצי׳ מהפשמש היא כולה ההנהגה

 תמהיהן אשר הא״ס השפעה לקכלת ראשונים שהם
 והיה הככוד כנשא המכונה כסא והם גרי' נקראות

 מחמש כי נשיאות פל המורה הא׳ פטמים, כ׳ לזה הענין
 דקות מרוב יכולות הפעולות שאין ונשיאותו רוממותו

 יצערך ויורדים הנמשכים התחתו׳ גגשמית לפעול
 שהם אלו בשכל>׳ להתלבש מאתו הבאה הזאת ההנהגה

 לקבל התחתונים יוכלו זה התלבשות וע״י מנאצלים למעה
 על מורה הב׳ דקותה. ברוב הדקה העליונה ההשגחה
 נדונים התחתונים הכסא ידי פעל דהיינו המשפע

 ויסתר יתעלם באצי׳ אורו יסתלק לא ואם ומושגחים
 הם התחתונים הנבראים אלו וע״י המדוש דקות לרוב

 והם ברוממותו מתנשא שהוא אפי׳. ומושגחים נידונים
 ב׳ הזה א צריך אלו הערניס ג׳ ואל למעה, שפלים

 שהכסא כדי עליו ליושב הכסא מתייחס שיהיה הא׳ בחי׳.
 והשפע העליונה וההשגחה הדקות הנהגת לקבל תוכל
 כדי התחתו׳ אל מתייחס שיהיה הב׳ ,מהאצי׳ הזך

 הנמשכת הדקה בהנהגה להתנהג יכולים התחתו׳ שיהיו
 . הכסא בענין שפי׳ פנינים הג׳ ממש והיינו מהכסא

 כי לעיל שפי׳ שניה תמונה ה״ס אלו כי נאמר ועתה
 כל ראיתם לא כי כאומרו תמונה שום בו אין הא״ס
 סוד התחיל ובאצי׳ בזה וכיוצא ורחמים דין מערן המונה
 הפעולות שאד כל וכן ושמאל ימין דו״ר חסד תמונת

 אלא הפעולות אליו יתייחסו לא שהא״ס וכמו הנפעלות
 וישתנה בגוונים המשתנות געשפיות המתפשע אוד בדמות

 יתייחס לא ולזה העששיות גווני בשינוי ההוא האור
 המאיר ההוא האור האמת ולפי האור אל ההוא כשינוי

 הפעולות הם כך אור אין וזולתו העששיות עבר אל
 במדות ויעבור אליהם משפשט א״ס והשגחת בספי׳
 הפעולות אין האמת ולפי והחשד והרחמים הדק רפעול
 אין באצי׳ הנה מצדו אלא כלל במדות ואינם בא״ס

 אלא למטה להפעל מוגבלות אלא מתגשמות הפעולות
 בלתי דקים הס שם שהשינויים שוה אור כדמות ממש

 הפשוט האור כדמיון ויהיה כברי׳ ע״י אלא מושגים
 ישתנה לא האצי׳ אור כך בעששיות אלא ישתנה פלא

 כסא נק׳ היא ולכך ברי׳ אל ברדתו (אימתי) לצורכו
 יהיה לא ומתנשא מתעלם העליון הכבוד שסוד הכבוד

 ורוממות נשיאות המורה כסא ע״י אלא בתחתורם נפעל
 ונשא רם כסא על רוכב אומרו והיינו עליו הרוכב
 להתנהג לתחתונים שא״א העליון הכבוד רוממות שמורה

 ולכך המלכות כנהגת שמורה הכסא ע״י אלא האצי׳ ע׳׳י
 עליו שירכב כדי לחצי׳ דומה שוה בחי׳ יהיה זה בכסא

 ראויים התחתונים שיהיו כדי לתחתוג׳ דומה ובחינה
אלו שכלים שי׳ אלא שכלים והם ממנו ההנהגה לקבל

 אלי יקראו ולכך הראשונים שכלים כי׳ נפלאים אינם
 נרי' נק׳ ואלו במאציל וקורבה אצל שמורה נאצלים
 אה כסא וכשנאמר הבורא מן והרחק הבדל שמורה
 רוחניוא מדרגות י׳ הם אלא הגשמית הכסא על הכונה
 מן ההשגחה אור סוד מקבלות שהם דקות שכליות
 ומפני הנז׳ הטעמים מן כסא ויקראו העליונות הספי׳

 ובמדוא במדה״ד ויתנהגו תכלית לאין יתרבו שהפעולות
 רחמים וכסא דין כסא יקרא לכן החסד ובמדות הרחמים

 שיא מרכבה בפרקי פי׳ ולזה בזה וכיוצא חסד וכסא
 כסא צדק כסא נכון כסא אמת כסא הרבה כסאות
 הפעולוא בבחי׳ כסאות בחי׳ שיהיו מפני וכו׳ משפע

 בזא וכיוצא חסד אם רחמים אם דין אם העליונות
 בחי׳ בה יש כך וההנהגה העליונה ההשפעה וכפי

 צהרים בקר למעלה הזמנים סדר ששנוי וכמו להתנהג
 רז״ל פי׳ ולכך בכסא למכנה הזמנים סדר שנוי כך ערב
 כך הכסא בבחי׳ פלונית שעה בכסא פנימה לו שיש

 יאץ כך העליונה ההנהגה לפי בזה וכיוצא כך ופעה
 בבנזי' הדין שעת כך בבחי׳ מזון שעת בכסא השגחתו

 צו ההשגחה עניני לפי כך בבחי׳ הפלה קבלת שעת כך
 שהכסא מפני הכבוד בכסא פונה שהוא פונותיו ישתנו

 הכלי שיעור לפי בכליו יפעול האומן יפנה למעשהו כלי
 כסא בסוד ויש הצריכה הפעולה צורך אל לו המצטרך

 וממונים מופקדים תכלית לאין וחיילים מחנות כמה זה
 אשי המלאכים כתות אל ומשפיעים ההשפעה על

 עניו כסא שאין הטעות מן המעיין ניצל ועתה תחתיהם.
 הסאי' שהונחו כמו רוחני ענין הוא אלא ח״ו גשמי

 הכסא מדרגות הונחו כך מא״ס הפעולות להמשכת
 מיה שהיא שכי׳ ואור למעה מהספי׳ הפעולות להמשכת

 להנהיג אורה שם ומצמצמת בכסא מתפשטת האחרו׳
 דאדנ״י ואלין בתי׳ יאמר ולזה התחתונים הנמצאים
 שהיא אדנ״י משם המתפשטות ניצוצות י׳ ירצה אתבריאו,

 בי ומתלבשים בכסא ומתפשטים אתבריאו אחרונה ספי׳
 אל העולה מלך שהיא לספי׳ משל ונמשיל העולם להנהגת

 שבאמצעים כסאו על היושב למלך התחתונים הנמצאים
 נשיאים ומורה משפטם על ויושב מנהיגם הוא הכסא
 ולא ונשא רם כסא על יושב ה׳ את וארא והיינו עליהם
 אלא ח״ו גשמית כסא ולא בכסא נשוא גוך שם שיהיה

 שהם דקים שכלים אורות מחנות וכתות רוחניות סוד
י שגדרנו ואחר כדפי׳. הספי׳ שפע לקבלת ראשונים י  ג

 המוסג השכל דמיון כל ושללנו בו והנרצה וענינו כסא
 ’הבי אל כסא בשם שנייחס טהיד כי נאמר גשמי כסא

 א׳׳ב כדפי׳ עליורם ניצוצות י׳ בבחי׳ והוא החצי׳ בבחי׳
 יסייחם[ אצי׳ שהם היות מם כלם שהספי׳ ירחק לא

 שהכי ע׳׳ד רבים לשון כסאות או יחיד בל׳ כסא כלשון
יתייחס ־
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 לסעולוח בחי׳ בו שיש היוח עם א׳ כסא בשם יתייחס
 דרך כלס הספי׳ כך הכבוד כסא כלל דרך אלא

 וכללוסם הספי׳ בחי׳ רבות והפעולות למאציל כסא ללל
 רבות כסאות בשס ויתייחסו פרעיהס שאר וכל יעגפיהס

 חיילים רביס שכלים וכחות הרבות הפעולות ננחי׳
 אח״כ כסא יקראו המשרתים מהס וכת כת וכל חיילים
 מאד רבות מהם הפעולות כי הרבה כסאות כלס הספי׳

 כסא והיינו גבו׳ שמאל חסד ימין פועלת סו״ס וכל מאד
 כסא בין לחלק נרצה וכאשר וכיוצא רחמים וכסא דין

 וכיוצא רחמים וכסא דין כסא נאמר נגיעה ולא לכסא
 דאצי׳ כסא נא׳ לברי׳ אצי׳ בין לחלק נרצה כאשר יק .

 נק׳ עוד פרגי דרך אמנם כלל דרך זה וכל דברי׳ ״כסא
 לה וא״א נעלמת ספי׳ שכל מפני לחברתה כסא סו״ס כל

 אדנ׳׳י שם המ׳ הזה הגיעם ומן חברתה ע״י אלא לפעול
 ענין הגוונים בש' בספ״ר פי׳ וכבר הוי״ה לשם כסא

 שם ויפעול בדקות הוי״ה בשם בהם והפעולות הגוונים
 וכך שפי׳ העששיות משל כדמיון אדנ״י שם י’ע הוי״ה

 כינה הזה עס1הנ ומן שם כמבואר בתי׳ הענין המשילו
 הכבוד כסא באמיתות באצי׳ והיא החכמה אל כסא

 כסא והבי׳ חכמה נתי׳ ל״ב בסוד כבוד נק׳ שהחכמה ,
 שמות ל״ב שהס הוי״ה שם החכמה שאין הזה לכבוד
 הנחי׳ התלבש ע״י אלא עולם בריאת פועלת נתי׳ גל׳׳ב
 אמת כסא נק׳ והמ׳ דבראשית דעובדא אלהיס גל״ב

 גי״ס סוד וכל לאמת כסא היא והמי אמת נק׳ שסת״ח
 והגיעם נור די שביבין כורסי׳ דכתיב והיינו לכ״ע הס

 ושמאל ימין בו שאין הפשוטים הרחמים סוד שהכתר
 חיור כתלג לבושיה יתיב יומין ועתיק כאומרו כולא אלא
 הלבושים שאלו הם כך מדות נראה שהלבוש היות ועס
 ממנו שלבושו הכתר סוד והיינו א״א סי׳ ה״ס

 עליה חפיין דיליה ותיקונין וביה מניה ענפיו נכסשעסות
 שדרך רישיה ושער גמור לובן רחמים כס שבו זה וכללות
 נקי שהוא נקי כעמר הדין כחות להיותו למפה השער
 הפשופיס רחמיו מצד והוא דין תערובת מכל ובר יפהור

 יושב אלא הדין פעולת בו שיש לא דין בכסא מתנהג
 והיינו לרחמים דינם להפך א׳ כסא שכללם ט״ס מל

 לאכפייא דינור דשביבין כורסיא על יתיב באדרא שפי׳
 למאציל האצי׳ כל לייחס יש הזה הדרך לפי והרי לון '

 שהס הכסא חיות וד׳ לכתר כסא חו״ג לייחס ויש כסא
 נא׳ זו ובבחי׳ והמ׳ והת״ת והגבו׳ החסד למפה מדרגה
 מלמעלה אור מושכים היו שהם המרכבה ה״ה האבות
 נשאר ועתה .בע׳׳ה ית׳ ועוד בספ״ר כדפי׳ למטה
 הזו שככסא והענין וגו׳ כסאי השמים אומרו לבאר

 יהו׳׳ה אכתריא״ל י״ה שסודם אורות י׳ הס שאמרנו
התפשט בסוד אמנם לי״ס לבושים והס כדפי׳ לבאות

ר הנהגות ד׳ שה״ס עמודים ד׳ לו יש במי׳ והסתעך ד  ח
 כסא עמודי ד׳ במשל יכנו מדות ד׳ במי׳ והיינו והכולל

 לו״ק לבוש מדרגות ו׳ הס לכסא מעלות שש ולמעלה
 אי׳ מציאות שהוא הכסא לעצם ויש במעלות אותם יכנו

 הכסא ברדיפת הענין המשיל בכורסייא דמקננא עילאה
 כמה התפשטות העמודים באלו למפה ויש משל והכל
 יהיה ולזה לכסא משרתים הס שהשרפים שרפים כחות
 למפה ההנהגה תרד כאשר לזה לכסא שרפרף בהם משל

 דהיינו וא^ שמים בסוד המלאכים מעולם ותתלבש
 כח להשפיע בשמים מתלבשת היא כאלהית שההנהגה

 גלגלי סיבוב ע״י למעה הנמצאים כל ולגדל להצמיח לאק
 יאמר לכך ארן דהיינו יסודות ד׳ והרכבת השמים
 שכס מפני רגלי הדום והארן עיקר שהוא כסאי השמים

 רגלי הדום הנק׳ מהכסא המתפשטים המשרתים אותם
 ההנהגה המשכת ואל ההשגה אל אחרונות בחי׳ שהם מפני
 סבות שהם רגלים והדום האחרונה בחי׳ הארן ולזה

 מ׳ וארן ת״ת שמיס נפרש ואם ,ההנהגה אל אחרונות
 ההנהגה אין יש׳ שגלו ואחר שפי׳ הדרך על יתיישב

 כאשר וענינה שכי׳ גלוש בסוד כדפי׳ כראוי מתפשטת
 שלם הכסא אין אומרם ירחק לא גם א״כ בע״ה נבאר
 הפגם לסיבת והטעם שלם השם אין הוסיפו מזה ויותר

 מימות נמשך זה וענק העליון האור המחשיך העליון
 כחותיו וכל וסמא״ל הרשע עשו קלי׳ נתחזקה שאז עמלק
 כס על יד כי ולז׳׳א . ) ( פ׳ בזוהר כדפי׳ שס עמדו

 ה׳ ת״ת ו׳ בי׳ ה׳ חכמה י' י״ס שהם שהשם הורה יה
 מחסד ז״ס שה״ס נפגמו ו״ה אותיות כי שלם אינו מ׳

 ביא׳ כאשר שיצדק עה״ד הפגם בהם שיצדק ולמפה
 מכל הרחוק העליון האצי׳ ואם בג״ר פגם שאין במקומו

 הכסא מכ״ש פגם בו לומר לנו הותר האלו הענינים
 נפעלות שאינם העליונות כפעולות בבחי׳ תלוי וככל

 התחתונים מעשה מפני האפשר השלימות כל למפה
 בתי׳ והנה .כדפי׳ י״ה כ״ס והיינו פגם יק׳ זו ובבחי׳

 הזה הסוד על הורו אלהי״ם כשם עולה הכסא כי פי׳
 אלכושו וגילוי המתגלה אלהותו על מורה אלהים שם כי

 נמשכת שהיא ופעולה מעשה וכל הבריאה הוד על הוא
 יק׳ הנגלה אל הנפלא מן הפעולות אל ואמצעי למפה
 נפעל הוא והתחתון הכסא על רוכב והעליון הכסא
:בו יתייחס כסא ששם מקום כל יכלול ובזה בכסא

ב ״  מעשה הראשון ״ פנינים ג׳ בענינה יש .מרככדו כ
 הן האבות הג׳ המרכבה, אלהי השנינק׳ מרכבה,

 אלי ויאמר עד הוא מ״מ פי׳ חגיגה ובמסכת המרכבה. הן
 וארא עד חש^ התס ומתרן ומקשה וגו׳ אדם בן

מזה ולמעלה פרקים ראשי מסריק ואילך מכאן מגמריק
קאמר ־
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 למעלה יש א׳ רקיע עור יעקב בר אחא רב אמר קאמר

 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות לכתיב החיות מראשי
 לו אין ואילך מכאן לדבר רשות לך יש ע״כ הנורא הקרח
 אל ממך במופלא סירא ן׳ בס׳ כתוב שכן לדבר רשות

 יחזקאל של זו פ׳ שיתחלק תתבונן זה ולפי וכו/ הדרוש
א/ לחלקים  וממעל עד חיות ארבע דמות ומתוכה עד ה

 והוא אחר חלק החלק לזה ויקדם ראשם, על אשד לרקיע
א והחלק ונו/ סערה רוח והנה וארא י  וממעל הג׳.הו

 ונסתר נסתר בהם שיש אלא פסוקים ג׳ והם לרקיע
 אדם בן אלי ויאמר עד או השמל עד וארא על לנסתר

 מ׳ב לגבי לה מייתי יעקב בר אחא רב מאמר והנה וכו׳
 דורשין אין במתני׳ דקמייתי הם חלקים שג׳ משמע

 שהם הקלי׳ ענין והיינו בגמ׳ כדמסיק בג׳ בעריות
 כירו ותרי רביה סם ושקיל מרי לחד דחיישינן העריות

 מחמדתן אדם של נפשו החילו׳ הם ועריות אהדדי ושקלו
 בשנים במ״ב ולא אחריהם ירדוך אם החילו׳ אחר וימשך
 אשר לרקיע וממעל עד חיות ד׳ דמות מתוכה דהיינו

b ומבין חכם היה אא׳׳כ ביחיל במרכבה ולא ראשם 
 אלו ענינים וג׳ וכו׳ אלי ויאמר ועד ממעל מפ׳ מדעתו

 הכבוד כסא היא שבכלם העליונה שפי׳ תמונות ג׳ ה״ס
 והג׳ ואופנים חיות יליר׳ היא והב׳ למעלה שדרשנו

 העשיה נכללה ובשניה החילונית הרעה התמונה היא
 לדרוש שא״א מפני נז׳ אינה האלי׳ ותמונת כנודע העובה

 מראה י״פ תמלא שכך י״ס בסוד אלא כסא שהיא בברי׳
 ספיר אכן כמראה ראשם מל אשר לרקיע וממעל הא׳

 הג׳ אדם כמראה הכסא ■דמות ועל הב׳ כסא דמות
 ממראה הד׳ סביב לה בית אש כמראה חשמל כעין וארא
 ראיתי הו׳ ולמעה מתניו ממראה הה׳ ולמעלה מתניו

 יהיה אשד הקשת כמראה הז׳ סביב לו ונוגה אש כמראה .
 הוא הע׳ כביב כנוגה מראה .כן הח׳ הגשש ביום בענן

 שלא פני על ואפול ואראה הי׳ ה׳ כבוד דמות מראה
 חותמין בסוד הם ואלו בתי׳ פי׳ וכן בכתר להסתכל יכול

 הנביאים יד שנק׳ הכסא סוד למעה שראה דהיינו דשעוה
 ממש (ולא) ודמות מראה ולא כמראה לו נדמה ושם

 וכאן בחי׳ פי׳ וכן כדפי׳ בכסא מתדננות השפי׳ דהיינו
 קראוה יחזקאל פ׳ סוד והנה בגמ׳ כדפי׳ מ״מ נקראו
 עולם הילי׳ עולם שענין שרלו מפני המפ׳ מ״מ חלק

 ממנו חלק חלקים שיש אמת והן במ״מ יחשב המלאכים
 משמע מ״ב בפרקי אמנם במ״מ וחלק במ״ב נכלל הוא
 הוא כלו כמעשה על ששולעיס המלאכים עם מ״ב שכל
 שהם פי׳ ובשי׳ מ״מ נק׳ כלס הכסאות מעשה וכל מ״ב
 הם מע״ע של שההיכל והכיעם ובכסא במע״ע מ״מ

 השבת וביום המעשה ימי כפת דחול דיומין מרכבות
אלא מתפשעי אלי׳ שאין דברי׳ העליונה מרכבה הוא

 הם החיות ופני החיות כנפי כל כלל ודרך בברי׳ דוקא
 מ״נ שם וכן למ״ב נשי׳ ל״ב הם כנפים י״ו פנים י״ו ל׳׳ב
 כגפי הם השבת ויום המעשה ימי ו׳ בראשית ימי ז׳ הם

 לדין שיש בעגין לא׳ כנפים שש שמות ז׳ שהם השרפים
 השפשעויז ה״ס מ״ב אלא לנד זו ולא כך או כך מ׳׳ב

 הנהגים והתפשעש מעשה דהיינו למעיה המתגלה האלי׳
 וכן באני״ע התמונות וכל המערכות בכל הנדרש החכ׳

 בזא כיולא וכל ובתי׳ בזוהר היעיב באר בדרשב״י מתפרש
 פי' וכן למעלה ממעה הספי׳ וקשר יחוד ה״ס ומ״מ
 יאהדונה״י אתוון תמנייא א״ז דהיינו ירננו א״ז בתי׳

 יחוי דהיינו מ״מ ה״ה ואמר האש מתוך מלאך נענה
 ה״ש מ׳יב המתפשעוש הקלי׳ ה״ס עריות וא״כ קובה׳׳ו

 נקודה למעה פד מאתו ההשפשעוש המליאות כל פי׳
 אלי השמות שמתרכבין עילאה יחודא ה׳יס מ״מ אחרונה

 סור כי וארא דאמריק והיינו ההנהגה סוד אל באלו
 ויש בתי׳ כדפי׳ ובחינותיו היחוד ה״ס אלו הפסוקים

 המדוח אל היחוד ה״ס מ״מ כי למ׳׳ב מרכבה בין חילוק
 העליונות המרכבות לדעת פ״ש יק׳ ומרכבה וקישורם

 בעלת היא שהמרכבה רז״ל פי׳ וענינה המרכבה ובענין
 יסודות ד׳ שהיא גשמית מרכבה יש לפ״ז ועתה ארבע

 היסודות שהם וכמו אופנים ד׳ והם רוחנייח מרכבה ויש
 מתנגדים שסם מפני ברוחני׳ אלו כינויים כך ארמ״ע

 וכיולא מ׳ עפר ת׳׳ת רוח גבו׳ אש חסד מים שהם לאלו
 ד׳ דמות והיינו • אשנ״א בשם אותם שכינה בחיות בהם
 עמוד בש״ה כדפי' כסא עמודי ד' בברי׳ והם חיות
 באלי׳ והם מערבי עמוד מזרחי עמוד שמאלי עמוד ימיני

 באלי׳ והבי׳ מרכבה ה״ס אלו וכל חגת׳׳ם ספי׳ ד׳
 ד׳ על והכסא כסא עמודי על והמ׳ המרכבה על רוכבת

 ורוחניות היסודות מל ואופן אופנים ד׳ על וחיה חיות
 בזה כיולא וכל הגלגלים ותנועת מ״ב בכל להם אשר
 הכת יהיה אלא גשמית ממש רכיבה אינה זו רכיבה וענין
 והיינו אלו הנהגות ד׳ על למעה מלמעלה השופע ההוא
 ד׳ אל ומכסא כסא רבעי ד׳ אל ומשכי׳ ד״ס על מבי׳
 עולם רבעי ד' אל מאופן אופנים ד׳ אל מחיה חיות

 מרכבה מנהיג רוכב אלא רוכב נושא מרכבה ואץ השפל
 העולם הנהגת המנהיג אלוה ר״ל המרכבה אלהי יק׳ ולכך

 ובערך כהנהגה מושכות הם המרכבות ואלו בו ושופע
 מרכבה מציאותם תקרא ידם על וההשגחה ההנהגה גילוי

 באצי׳ נק׳ הבי׳ וגיתה כנו׳ המרכבה מנהיג שהרוכב
 על המרכבה אלהי ושכי׳ דאצי׳ במרכבה המרכבה אלהי

 נקו׳ שהיא בסוד ואופן וחיה בכסא ומתלבשת הכסא
 כל מלא בסוד שהם בכ״מ הנהגות לד׳ ועיקר אמצעית

ת א  בחי׳ אל מבחי׳ שכינתו התפשעיות דהיינו כבודו ה
כסא אלו תמונות בסוד זב״ז ההנהגה שהתלבשות כנו׳

מיה
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f ממנה הפל אופן חיה m מפני המרככה ה״ה האבוח 

 למרדם כעולם מן נסתלק׳ וההשגחה ההנהגה ״חור
מיייס  כמעע העולם שהעמידו אבוח זנוח ולולא • ̂י

) בזכופס והס ואבד כלה היה חי׳גולס ,  האלו כמדות (
 במעשיהם בעולם מהפשע׳ וההשגח׳ ההנהגה שתהיה יי‘ !

 נעמיק אס אמנם כך המרכבה לדרך זהו הרי העיביס
 כי ויותר יותר יתיישב ,הייחוד שהוא שפי׳ ׳ייו ן
 וזה וקשרם למעלה ממעה הספי׳ יחוד ה״ס המרכבה ^
 למעלה עולה תחתון והתעוררות במעשה אלא נמצא ינו‘ ,
 להתעורר עולה מעשה היה לא כמעע הזמנים באותם י״ ,

 מהם וא׳ א׳ שכל המרכבה ה״ה האבות אלא חיי̂’
 יאהדונה״י מדות ב׳ שהם אלו שמות ב׳ וייחד היכיב

 דהיינו יהו״ה שבשם חסד והיה החסד מצד ייחד חברכס
 אותה היתה ולכך ומאירה למ׳ נמשכת הגדולה מית
 אל אברהם נשמת סוד לכלול אורה בניצוץ מהפשע׳ יידה

 נבאר כאשר אברהם מעל אלהים ויעל והיינו היחוד
 אותו וכוללת יורדת שכי׳ שהיתה משמע בע״ס ׳קמן

 מתייחדת והיא אשא נפשי ה׳ אליך בסוד יממתו
 וכן הגבר מצד יצחק וכן אברהם בהתעוררות צמעלה

 א׳ כל המ' מצד ד׳ רגל שהוא ודוד הת״ת מצד יחקב
 והיו אליו וההגון הראוי כפי וקישע תיקן מהס יא׳

 דרועא אהבה בהיכל שבמ׳ בחסד חסד שיתייחד ^'ימק
 ושרה אברהם דנוקבא ימינא בדרועא דדכורא חינא’

 דדכורא שמאלא דרועא הזכות בהיכל שבמ׳ בגבו׳ יגכי׳
 ס״ת בגופא וגופא ורבקה יצחק דנוק׳ שמאלא ייעא’^

 היה דוד וכן ורחל יעקב הרצון בהיכל שבמ׳ ת״ת יי®
 דתמן התחתונות ההיכלות בסוד למעלה המ׳ לייחד יייס

 נכללו כאן וכן הספיר ולבנת השמים ועצם נוגה ייה״ק
 ממש המרכבות בסוד שהם בענין פקודי בפ׳ כדפי׳ יניאיס
 שנזכר יהו״ה אלהי״ם א״ל זב״ז במרכבה השמות ניחוד

 יאהדונה״י סוד נמי והיינו שבנק׳ יהו״ה אלהי״ם ״"ל
 והס דוד ה״י יעקב ו״נ יצחק ה״ד אברהם י״א
 ליצי׳ ומברי׳ לברי׳ מאצי׳ ממש למרכבה אור מישכי׳
 והיו מ״מ והיינו מרכבה דהיינו השפל לעולם ימשס

 ג׳ שהם׳ בענין כדפי׳ המרכבה אלהי השס שיק׳ טימיס
 ה״ה האבוס המרכבה אלהי מרכבה א׳ ענינס ®דיגות

 רכיבה מלת כל כי למדנו אורחין ואגנ ומ״מ, המיכבה
 על וירכב קל עב על רוכב ה׳ הנה כגון למעלה איאמר

 ערנים ג׳ מל יאמר בו וכיוצא ערבות על רוכב ?רוב
 התפשעות הב׳ במי/ באותה היחוד סוד על הא׳/

 ההתעוררות היות יען הג/ בחי׳ מאותה ההנהגה ״חע
 לעולם פרעית ההשגחה אותה וצריך צד מאותו הילה
א  מ״ב עניני ופרעי ח״ו כלל רכיבה ענין ט יצדק ך

מפוזד הנז׳ בחיבורים וענינם פדעיהם ית׳ כלס ימ״מ

 תמעה שלא זולת עוד אין הנה ואחת הנה אחת ומפורד
 ערן הוא ומ״מ העבע ענין הם שמ״ב שפי׳ מי כדברי

 מעשה כי הוא הבל כי התכונה מעשה שהם התיכונה
 ואלו יחזקאל הנביא דברי סתרי להבין הוא המרכבה
 דצניעו׳ ספ׳ כגון פרקים בראשי דורשים היו הדברים

 בראשי להם מסור שהיה וברייתות תוספתות וכמה
 סניס בכמה ומ״ב• בכ״מ בזוהר שהעתיקו כמו פרקים

 עוד ויש כלל דרך מ״ב ג״כ שדורש יצירה ס׳ ויש נדרש
 במ״ב ורי״ש לר״ע יש ידועה וברייתא עניניס כמה

^ר בדעתי ובמ״מ  התכונה ענין אבל בחיים אי״ה קצת ל
 חולקים רז״ל והרי בארובה כסומא הלב מן הויות רובה

 שעוסקים פירשו ואפ״ה המקומות ברוב דבריהם על
 עם נחוניא ר׳ היה מ״מ אבל העינופת במקום בהם

 כדאיתא רי״ש פס דוקא בעזרה אותה דורש תלמידיו
 המרכבה מעשה שיהיה להאמין ואסור פרקיו בקצת

 יש' חכמי והיו המינים מן אחד מדעת שהיה התכונה
 ליש׳ אלא אמיתתה נמסרה לא והמרכבה עליו חולקים

 חייליה כל פס השכי׳ היתה בה העסק וע״י לנביאיהם
 בחגיגה כדאי׳ סביבותיהם קדוש באש ומלהעת יורדת

:דורשין אין פ׳ ■
מכונה וירידה עלייה יש הנה עלייה'וירידה.

 ארדה אברכם מעל אלהיס ויעל כאומרו להקב״ה
 כאומרו גבוה לצד התחתו׳ אל מכונה עליה ויש ואראה נא

 עמך שחת כי רד לך אומרו וכן האלהים אל עלה ומפה
 על ה׳ וירד וכתיב אכפרה אולי ה׳ אל אעלה ועתה
 V המדות אל וירידה עלייה וכינו פי׳ והמקובלים ה״ס

 עשירי אצי׳ יעלה היאך מאד למאד קשה דבר והוא לזו
 המכונות מהעליות וכיוצא הג׳ אל שרהס או ה׳ אל

 הנז׳ עליות הג׳ מאלו א׳ אין הנה ובכ׳׳מ ובתי׳ בס״ה
 שהיא ספק אין אמנם גשמית וירידה עלייה הירידות או

 השתים אל יצדק וזה מעלה ירידת או מעלה עליית
 עה״ד אפי׳ יצדק לא במעלתו קייס הוא ית׳ בו אמנם

ה  ההשגחה שיתוך ע״ש וירידה עלייה בו יאמר האמנם ס
 או אברהם או סיני הר יהיה וכאשר האנושי מין אל

 ירצה להקב״ה ירידה בהס שיכונה הפנינים מן איזה
 וירצה וכיוצא אתגלי אונקלוס כדפי׳ בו שכינה גילוי

 ראשון הנאצל העליון הרוחר עד הגשמי מן יש כי הענין
 בספ״ר אני״ע כללם וכדפי׳ תכלית אין עד מדרגות

 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם ה״ס האלו והמדרגות
 אומרו שיצדק עד המעלה עליונות צד דהיינו השמימה

 ק הסבות שהגיישו הכוונה דהיינו עליו נצב ה׳ והנה
ק כ״ה של העילה אל שעלו מד העילה אל העלול ע  ו

 קיומו מכח המסובבים כל מעמיד שהוא הטנה נצב
בענין מ״ש בזולת מציאותו אמיתת על עומד נצב והיינו

בע״ה
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 אלהיס מלאכי העגין יהיה הזה כסולם והנה ,בע״ה
 מאסו המסוכנים הנמצאים כל ירצה ט ויורדים עולים
 היינו אליהם והירידה העלייה והנה ויורדים עולים

 מקום קורבה לא מסקרניס שיהיו עד וזטכם דקוחם
 זיכוך מעלה בעלת אלא מקום בעלת אינה שהסולם
 חנוך עצמו שזיכך כדרך יזדכך אם האדם והנה ורוחניות

 רצו שע״ז גשמית עלייה ואינה עלייה יק׳ אליהו או
 לא אמרו וכן למרום אליהו עלה לא מעולם באמרם

 העלייה אפיי עלייה שאינה בזה רצו למרום משה מלה
 לייחס אפשר שהיה זכות באמרם רצו שע״ז הגשמית

 לגבוה נייחס שא״כ עלייה אינה זו אך השמים דהיינו
 ולא מכה״כ הוא אלינו קרוב כי הגון ואינו המעלה צד

 ההתבודדות מקום עד ההר אל רק אלא למשה עלייה היה
 כרוחניות בסולם יעלה עצמו ומכין מזדכך בהיותו ושם
 אחת מדרגה עלה והרי מלאך זיכוך אל שיעלה מד הזה

 ויותר יותר עצמו זיכך ואת״כ המלאכים אל עצמו והשוה
 אחוז לו נאמר אז הכסא משרתי השרפים אל ודימה
ד בכסא  אותם אל שישתוה עד שיזדכך דהיינו כבו

 לך ונתתי הגדול הכהן ליהושע כמ״ש העומדים השרפים
 ומפני מרע״ה עליית והיינו האלה העומדים בין מהלכים

 אלו מעלות ולעלות להזדכך לו גורמת הרבים שזכות
 והיינו ממך בחת כי רד לך לו נאמר ישראל מעאו כאשר
 אל מצורך מדרגה אחר מדרגה הזיכוך מאותו שירד

 יש׳ בצורכי ההשגחה אל התבודדותו מקום ההר p ירידתו
 ואל משה אל [ירידה] זו(עלייה) והרי וכיוצא ותשובתם

 בעולם להשפעתם שליחותם אל ברדתם המלאכים בזה כיוצא
 כענין בואם עד מתגלמים שהם יורדים יקראו התחתון

 בזה כיוצא וכל ובלעם והגר מנוח ומלאכי אאע׳׳ה מלאכי
 וגבריאל מיכאל ממש שהיו שידמה מי יש אם לי ותמיהה

 חסרה העליונה המרכבה ממש ויהיה מתגלמי׳ ורפאל
 ודאי אלא המרכבה פרקי הם המלאכים כי זה אבר
 כח שהוא בו מתלבש אלהי וכח המלאך מצר יורד ניצוץ

 וניצוץ המלאכים' ויתגלמו לאברהם השליחות השפעת
 ומה לאברהם בואם מדי ומתפשכית וההנהגה ההשגחה

 והיה הנבואה מראת בסוד אליו שיגיע ראוי שהיה
 מד זיכוך אחר זיכוך הסולם במדרגת עולה אברהם

 ירד הסולם בסוד נבואיי שפע עילוי מקום אל הגיעו
כמלאכי׳ וירדו ונתגלמו במלאכים ונתלבש נבואיי השפע

 שפי׳ עינים גילוי במראת אנשים בדמות היותם עד י
 והנה ויורדים עולים אלהים מלאכי והיינו ע״ז בסי׳

 כת מקבלים הם מדי זיטכ׳ מצד אליהם תהיה העליה
 המשכת׳ הוא ורדתם העליונה המדרגה מאת השליחות

א לפ״ז והנס התחתונה מדרגה אל לפעול  ממש ירידה קר
להתטדדות מוכן בלתי אברהם שהיה זה מנין הקב׳ה אל

 ונתפשט לקבל הסולם במדרגות להסתלק הנבואה
ל עד המלאכים שליחות באמצעות הקדוש נ  אני־י ק

 בהתבודדות שלא אפי׳ וכיוצא הכשורה .צורך
 יהי? זה ומעין מעלה לצד ירידה יק׳ זה והחסשמות

 ליה להם הנבואיי השפע שנתגלה סיני הר על ה׳ וירד
 מדרג® אל עלותם פדי עצמם זככו לא שהם בבחי׳ אפי׳

 פל״ אליהם מתגלה הנבואיי השפע שהיה אלא הנבואה
 המציאיה ויגמור הנבואה אותה תפסק וכאשר כלל בהכנה
 ן מעליי ויטל או אברהם מעל אלהים ויעל יק׳ ההוא

 ייו הנבואיי הרוח שנתפשט המדרגה שאותה אלהים
 נביאה ופסקה לאברהם הכוונה השלימה הסולם מדרגות

 נבואה השפעת היתה שבאמצעותם האמצעיים ונסתלקו זו
 היו יהיה ועד״ז כדפי׳ והיורדים העולים דהיינו זו

 ני שפתם שם ונבלה נרדה הבס וכו׳ ואראה נא ארדה
 ונשפהה הנמסרת ההשגחה כח היא הזאת הירידה

 דיגה שיהיה עד כסולם במדרגות מדרגה אל ממדרגה
 הזכיה בהיכל המלאכים עולם שהוא שלמטה בב״ד נידון
 שהי״ השכי׳ שה״ס אל בעדת נצב אלהים נא׳ ושם

 כאומי( ב׳׳א מעשה שם לדון המלאכים בעולם מתגלית
ס וכו׳ ה׳ על להתיצב האלהים בני ויבאו  יי) זה כנ

 וירידיז עלייה שימצא המקום לכל נשפוט זה ומדרך הTיר
 1הי' את ודט הדיינים אל הדין כח שנמסר אחר כי

 ול̂' המטיר וה׳ ג״כ נא׳ לדון כת הדין לבעלי ונשפע
 הוא המטיר כלו׳ דינו ובית הוא וה׳ ואמרו רז״ל דקדקו

 שהא דינו לבית והשפיע שנתצלה הכח ענין יהיה
 ואמ״א ירידה זהו לפעול לחיצו׳ כח נתנו והם המלאכים

 שתהי® לא השם אל עלייה יק׳ מהס שכי׳ אור יסתתר
 יקיא גילוי אותו אלא מקום ירידת או מקום עליית שם

 המלאניגז אלו שאין עלייה יקרא הסתר ואו!ט ירידה
 שפנו' וקבלו משיגים שהיו האור אותו במדרגתם משיגים

 עלייא בסוד והתבוק עמוד האלו הדרכים על ועתה
 המתייחסוג* העליונות הרוממות הנה ירידתם או הספי׳
 מ״' מקום מציאות אינו ושפלות החסונות או בספי׳
 א׳ן כי הוא וענינו מעלה בחי׳ אלא גשמיות שאינם
 העלול כי בזה ארצה ועלול עילה בסוד אלו על יתעלו

 והוא זיכוכו לסיבת כלם העלולים מן הגבוה הוא הא׳
^ועילתו במאצילו בהשגתו השאר מכל יותר משיג '1 

 ימ אליו שנית מדרגה והוא השגתו ימעט ממנו העלול
 והאוי לשפע מאלו אלו יורדים הם וכך רביעי וכן שלישי

 ראשוג® יקבל הא׳ כי עליהם ממאצילם ונשפע המאיר
 מהג׳ יקבל והד׳ הב׳ מן קבל והג׳ ממנו יקבל והב׳

חי שהוא הא׳ העלול שאור נדמה ועתה כלם וכן  הנ
 כשיעור בבי׳ יאיר אם שניה והחכמה בחכמה מאיר הוא

 טי רב שיעור הבי׳ יזדכך כנה בחכמה מאיר שהוא
שכמעט ׳



ה ביאה יציאה שיבה קימה .וירידה עלייה שי^ור מ 79ט ^

בי שעלתה יק׳ ואז החכמה אל ישחוה  אצ ה
 כ״ס הסולם מדרגות שגרס ממש שהגיעם ממי *״ל

 מקכל וזה ב׳ מקבל וזה ראשון מקבל שזה כזאת קבלה ;
I ^ ב׳ מקבל במדרגת יהיה הג׳ שהמקבל מתה יתעלו ייס 

ג׳ עלול הוא שס״ס כמוהו ממש ולא הב׳ אל
 נמשיל ועתה החב׳ אל הבי שעלתה נאמר ס5ןס

̂שפיעה  המ׳ יעלה הגבו׳ בה ישפיע אס במ׳ הבי׳ ®
 ויוסיך. ביסוד ויעלה תזדכך כי מדרגה אחר ״ריגה

 אל ויעלה בה האור ויוסין! ההוד אל ויעלה בה לחור
ץ׳  בה החסד ישפיע ואח״כ מערבית צפונית והיינו ל

קנה  עלולה היא אז והרי החסד צד אל הגבו׳ מצד יס̂׳
 אחר נמשכת והיא והבי׳ החכמה אור באמצעות ג

 שתיהן בין אל עולה ולכך אלו ואורות השפעות ׳
 סוד יהיה בזה וכיוצא חיבוק מכניס שאנו מה קי<ו
 וכן הת״ת אל וכן העליונות הספי׳ אל המ׳ אל ׳ןייה

 ישאר בעלייתה כי לדקדק יש אמנם כספי׳ שאר ל׳
 בין זיכוך מעלת שהיא ההיא המעלה מקום ר״ל ^קיס

 בין משתוה אמצעי עלול אין למעה והנבראים ליחצליס
 אלו יורדים כעלולים כל כי כגון בלתי וזה ״,לאלי

 כי נאמר לז״א כתחהון עליון כאלו אלו ומשתויס ״״לי
 בב׳ אז שתסבחן כספי׳ עצם כל אל אינה הנז׳ פלייה

 תסתלק והב׳ מדרגתה ומצב עלולה במציאות הא׳ ״י'
 פקודא בסוד בפקודין ר״ש רמז זה וענין קבלתה היי

 הייבין שמים ואינון ואמר הדברים אלה בס׳ יישא 1
 מציאותם בחי׳ כי לדוכתייכו באומרו רמז ״״^ייהי

 כמעלהו עליון אור קבלת ומציאות עומד במקומו ״׳ולס
 האור העליונה העילה העלים וכאשר לו שנית בחי׳ יא

 קבלה בכבד יורדת תקרא פניה אותה אז לה ״איר
 יורד׳ והיא ההארה אותה ופסקה ההיא מהבחי׳ תאירה
 ומסתתרות למדה ממדה בהארתה מדרגה אחר ייגה
 מציאותה אל להשתוות באה והיא העליונים פניס
 זה אלא ועיקר כלל ה״ו גשמי מקום במדות יאק ״קידס

J אל מהיכל ההיכלות אל עלייה יכונה ועד״ז עלייה 
 עליון אור ירד הנה ) ( סי׳ פקודי בם׳ וכדפי׳ בל
T מזדק שהוא עד הספיר לבנת בהיכל ויאיר ההפי׳

 ■ בניהס והרי הב׳ ההיכל אל להשתוות עליו הנשפע ר,יי
לפרגיי בעצמו ההיכל נבחי׳ ועד״ז א׳ ומציאות א׳ *

 שיבה קימה גשמיות פעולו׳ הם אלו כלם ,אליך בא
 עס בע״ה כללם נבאר •ועתה בזה וטוצא ביאה יציאה
 עכ״ז הסט׳ בשוד הם כלל זרד הפעולו׳ שכל היות

 בעלי שאינם מהס גשמית פעול׳ כל להרחיק. חוייבנו
 בכל שעשינו כדרך הגשם עניני בהם שיטנה כדי גשס

 שיעור סוד על נא' הקימה כגון אלו פעולו׳ והנה הקודם
 שיעור שהוא האמצעי קו סוד ר״ל קומה מלת כי קומה

 פי׳ קוממיות אתכם ואולך וכעח המדרגות התפשטו׳
 זאת אומרו בענק נדרש והוא קומות ב׳ גבוה רז״ל

 בענק יסוד דהיינו לתמר דמתה קומתך מ׳ שהיא
 התפשטו׳ מדידת קומה שיעור והיינו קומה הוא ו׳ שסוד

 א״כ המדה קנה שיעור דהיינו ו״ק ומדתה ו' אות
 בת״ת שהוא הוי״ה שם היות היינו ה' קומה באומרו
 ואם ו׳ אות מדת בסוד קומה שיעור בסוד מתפשט

 בסוד מתפשט בה השיעור יהיה אז במ׳ הכונה יהיה
 בזו׳ בה המטנה והיינו בה האלו המ׳ מדידת התפשטו׳

בא כי אורי קומי דכתי׳ והיינו מעפרא שכינתא להקים
 היא שאז קומה שיעור בהוד מאירה היותה דהיינו אורך

 וכללות שבה המדות התפשטות שיעור על מתקוממת
 אינו זה וענין ובתחתוני׳ בעליוני׳ להאיר לה הראוי

 בזה המשל שבה, המדות הארת אלא ממש במדה תוספת
 שיעור שזהו יהו״ה והיינו מי׳ כלולה היא מדה כל

 הוי״ה שתהיה דהייט מתפשט׳ קומת' בהיות הקומה
 יו״ד כזה ומאירות מתפשטות שבה קמוטות הפי׳ עשר
 נסתרות היו אלא הם ני׳ היו י׳ והרי ה״א וא״ו ה״א

 כשיעור הפס אותיו׳ וקמו ונתפשטו האירו בעצמם נכללו׳
הראויו׳ והארו׳ הכללו׳ סוד ועד׳׳ז קומתה שיעו׳ דהיינו קומתם
 ומדם מדה כל קומת שיעור וכך דשט׳ קימה והיינו בה להיות

 מתכנת שהיא המדה על הקימה במד׳ כשנדרוש ענינה לפי
 וקומתו יושב שאדם ע״ד הפס שיתוך ויהיה אליה
 מתפשטת קומתו קם וכשהוא נראה ואינו מהקמטת הוא

 יתפשטו קימה לה בהיות המדה יהיה כך שלם שיעור
 זו קימה מציגו אמנם ,קומתם כשיעור ויאירו אורותיה

 מתגדל 1שמ ברשעי׳ דק עושה כשהוא והיינו לנקמה
 רשעים ובאבוד כענק הנז׳ ההארה סוד והיינו ומתייקר

ק ישיבה .רנה ונשא רס כסא על יושב ה׳ את וארא ע
אלו משפיעות בהיותם סספי׳ רוח נחת כי הענק יהיה ................................ ...........................

ק שהוא שהאדם וכמו אלו בתוך הב׳ בהיכל האור יאיר וכאשר שם כדפי׳ שבהיכל ^לחות  גם ינוח לא ממקומו ת
בתחתוני׳ להשפיע הראויה בבחי׳ כשאינם העליונו׳ הפפי׳ י ’ ׳ • - י

 צפור ופי׳ ממקוט נודד איש כן מקנה נודדת כצפור
מנוחתה עיקר המ', היות כמו והנה ת״ת, ואיש ככי׳

 ג׳ היכל לסיבתו משתוה שהוא אל ויעלהו שיזככהו
 ר־י׳ 'תייחדו

נלם
שיוכללו עד מזדככים הם ועד״ז היכלות הג׳

הנז הזיווג בסוד האצי׳ מאור מקבלים והם כאחד
 מקומו זה ואיןהס

ה׳ קומה

 כל אל וירדה עלייה נת׳ ובזה
: המקומות

אנכי הנה ונלחם ה׳ דצא ה׳ שובה

 מחמת התחתוני׳ הוכנו לא וכאשר בתחתוני׳ להשטע
 שכי׳ להשכנת אמצעיי׳ שהיו בהמ״ק חרבן וכן הגלות

מקנה נודדת גק׳ היא ואז בע״ה נבאר כאשר ביניהם
מפני
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ק שאין מפגי ק על קיימה השפעתה ע ע ח ה  אליה מאו
 העליונה המדה שהיא הת״ת כך התחתוני׳ העדר מפני

 כמ׳ ׳ משפיע אינו הוא שגס ההתכודדות מזה ישיגהו
 הוא גם ונמצא ממנה מקנלי׳ אינס שהתסתוני׳ אחר
 לתחתונים ההשפע׳ מנוחת על להתיחד לו שא״א מדד

 שם היות סוד ועל כסא על יושכ הוא למדד וההפטי
 אז והיא לקבל מומי׳ והתחתוני׳ לתחתור׳ משפעת אדני

 אלא למשפיע. רוח נחת שאץ למשפיע המיוחס הנחת
 יושב באומרו גס ומה יושב יק' אז ממנו לעלולי׳ להשפיע

 האהל פתח יושב והוא אומרו הוא זה ומעץ כסא על
 הנחת אל משל יהיה הישיבה העליונות במדות בזו׳ ופי׳

 במשפעת המקבל׳ או במקבלת המשפעת המדה המוצא
ת שב׳  ביום וישבות שבת בו כי בפ׳ בזו׳ כדפי׳ יש מחתו
 יש רוח ונחת ששביתה דרכים ב׳ על■ במי שבת מי הז׳

 כא׳ יתישבו ושניהם לקבל ולמושפע להשפיע למשפיע
 ונלחם ה׳ ויצא כגון יציחה .בכפי׳ מטנות ישיבות כמה
 כינהו מעדן יוצא ונהר ממקומו'וכגון יוצא ה׳ הנה וכגץ
ק במדות ר״ש  וכיוצא נפיק אפיק דקאמר לשונות כמה ו

 אל הנעלם מן יציאה הא׳ בחי׳ ב' שהם הוא המנץ בו
 ימצא כאשר ענינס ויהיה הרוב הם זה־ וכעץ המתגלה

 כעץ מתעלם ואורו בעילתו ונכלל מתעלה עלול איזה
 הוא כך והעלימן המכבים אור על החופה השמש 'א^ר
 בסיבתם נכללים בהיותם כי העליונים העלולי׳ אל משל

 ובלתי עליהם העילה אור שיגבר והיינו נכנסים יקראו
 דקות אור עצמת תחת העלימן מפני ■ ונמצאים נראים
 יתגלמו אלא גשמי רוחק לא יתרחקו וכאשר עילק

 מפר יוצא יקרא מעילתו העלול גילוי בסדר ויתפשניו
 מתגלה והיה קודם מתעלם כשהיה הדקות באותו פאיע
 ולא בדבריו ר׳׳ש דקאמר דאפיק כל והיינו ויותר .יותר

 במשלי׳ משתמשי' בהיותם בדיבורם ■ חכמים נזהרו
 אליהם הא׳ מושכל שהיה מפר הדוחניי׳ בענירס הגשמיי׳
 המשל על ענינם כל ודברו מהמשל הנמשל להפשיע

 כדפי׳ האלו המשלים ע״י אלא באלהיות לעסוק שא״א
 מעלימי׳ היו ולפעמים כרבה מפלים ותקן וחקר איץ

ק במפלי׳ עצמה החכ׳ כל ומסתירים ע  שהיו כבא ההוא כ
 בדבורו היקל שר״י עד יוסי דר׳ לגבי כחידה עניניו כל

 ונהר הוא זה ענץ ומעץ רקיס ענינים שהיו בחושבו
 ומתפשס ועילתו במקורו מתעלם רק שהוא מטק ייצא
 הגיעו עד ומשתלשל הדקים השכלי׳ דרך הזה השכל סוד
 אלא ממש מקום לא עלולו ומקום ובחינתו מר\מו אל

׳עלול מעלתו  אומרו ועד״ז בזה וכיוצא רביעי או ע׳ או ;
ההיכלו׳ שהם שלמה במלך ציץ בנות ויאנה צאנה

 אלא מקום עליית לא עילתס בתוך ונסתרים המזדככי׳ .
כך בשרשה נכללת והיותה בעילה העלול דבקות עליית \

 הע^? פל עילה בתוך עלול ונכללים מזדכט׳ ההיכלות
 למ» י׳53 העלייה אותה ע״י ודוקא העליונה עילתם אל

/ כאומרו ממש מבחינתו יציאה היא הב׳ כ״ג. הי׳  י
 מדה עלול שהוא והיינו ההם בגוים ונלחם ה׳

 ,jJ עלול הוא ת״ת בזה המשל ״ כך אורו גילוי ושיעור
 הנמל״ וכל וי׳ וט׳ וח׳ שביעי בעלוליו מסתתר הוא ושם

 ’רחס^ יתגלה זה שיעור הנעלם הזה השכל וכאשר למעה
 בהחפעי מזה ויותר י׳ עלול במדרגת יהיה ו׳ ומעלול

 ״ התחתונים העלולי׳ אל להשפיע הצריכה מדרגה אל
 ,“ט® הת״ת הוא הזאת המלחמה שערן ולפי יוצא יק׳

 ״ נקמם לנהום בחיצו׳ מתלבש אורו ויהיה בנקם תתלבש
 אגאל״ מלגושי וכל כאומרו ויצא יק׳ והיכלו תורתו ונקמת
 לפגיול שדרכן והמדות הפעולות שאותם בזה וכיוצא
 המלנו-? ופעלו בחיצוניס והשפיעו עתה נתפשטו בקודש

 נצחם ויז קאמר דם ושפיטת הנקמה החיצוני׳ באמצעות
 המא אל מתיחסס הדץ נקמת החיצונה פעולה דהיינו בגדי

̂  זה ומנץ בחיצונים להשפיע מדרכם שאין העליונות
 ממאי® איש יצא אל ממש ועד״ז בזה כיוצא וכל יוצא
 אמם אלפים מישראל'שהוא וא׳ א׳ לכל ידוע מקום שיש

 הקדושי׳ מכלל יצא וכאשר הקדושה ה״ס תח״ש
. השופע הקדושה שאור בבחי׳ יוצא יק׳ החיצו׳ בכלל  ך

^ מזה יוצא ונק׳ בו פולני החיצו׳ ואור עליו איננה  אל
 יציאה הענץ שאין רעה לתרטת יצא והיינו
 ]”המצג יקיש ועתה מדעתו יצא כאומרו בו וכיוצא

 היג״ ביאה, מהגשמו׳. רחוקי׳ הם כמה דראה העניניס
 בהזל^ ט ועהד״ה ליציאה הנגדיי, ממש שהם מהם

ד מסיבתו רב זיטך העלול ץ לשרשו שיתעלם נ א  נ
 I ונגי ,גילויה מקום אל למניה עלול׳ קודם שהיה דכוך
 ”רמל בזה וכיוצא בדא דא עאל אומרו בזו׳ נרמז הוא

 ראעיל® יציאה הפך שפי׳ עה״ד בעליץ נכלל התחתון
 השט״ ובא כאומרו בתחתץ עליון שנכנס וימצא ,׳שפי

̂? לזה ודומה ויצא בפ׳ כדפי׳ למ׳ כניסתו דהיינו  והם
 והע׳יי לעליון קיבול בית הוא שהתחתץ הוא והענץ

 יהי״ ולפעמים העלולי׳ ע״י העילה לפעול עילתו אל לבוש
 בהתלבטי לא ממנו התחתץ שכל ע״י העליון השכל פועל

 ממט יהיה ולפעמים זב״ז בהשפע׳ אלא זה בתוך זה
 ואז ממנו העלול בשכל העליץ השכל מתלכש
 מתעלם שכל אלא בגוך מתלבש גוך שיהיה ולא ט שנכנס
 בפיל״ יתחזק העלול השכל בכחו לפעול שכל בתוך

 שיפצג̂י ממה פועליה כא׳ ששרהם מפני בו בהתלבשו
 מזיז? התחתץ מעלת שאין העליץ השפעת מכח התחתון

 ט^־ל מפגי נקבה אותו נכנה שכל הוא המ׳ ולזה כ״כ
 יהי® שמות ג׳ והיינו ידו על ופועל ט מתלבש עליון

ס״ והיינו יאהדונה״י נק׳ זב״ז התלבש ולרמז אדנ״י
' ■ ייווד ■
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י י  ערכם פיהיה ולא נאור אור החלבש שהוא !
ק שהוא גזה וטוצא כלי גתוך מ<י  המשיל אלא גשמי מ

כדפי׳ ההפיד לכנת בהיכל כ״ש נזה גכיוצא
 והפליג כמיא כמין,שמשא שהוא ץאמר י״ד שי׳ קרומה
 גכנשי׳ אורו גיצוצי שהשמש כמו כי בפלא זה ׳ימל

ק ואינו המיס  מאיר האור אלא במים נוסף ע
 ממש כך מאיריס המיס שישונו עד מחלקיו ■חלק ל’^

 ומפר אדנ״י שם דק כשכל מאיר יהו״ה שס דק הכל ״י״
 יש אדנ״י שם מדקוס יומר הוא הוי״ה שס

 שיש כעץ הוי״ה לשם קיבול בית אדנ״י שס
 ריקות המנץ שיהיה לא השמש אור לקבלת השערה למיס

 במים השמש אור נכנס נא׳ זה ובדרך השמש יכנס
 בשכל שכל יהיה העליורס השכלי׳ בסוד גדול כדקות ל

 וזה כ״כ דק שאינו במקוס הדק מקום וימצא ״תחחד
P אליך אבא אומרו כעץ ביאה יש אמנם וביאה. כניסה 

 הענן בעב אליך בא אנכי הנה אומרו וכעץ ליכתיך
;צדק שלא יוכרח לא כי והוא לו אחרת דרך זה ^יץ

יקר׳ שופע היותו מת ברוחני שכבר בגשמי אלא ״ה’:
 שלא הנביא בחי׳ אל גשמי ערן שיהיה לא שכא

 אל אלהיס ויבא בלעם וכעץ נא׳ זה בזמן אלא ׳תכודד •
 נבואת זה וכעץ אבימלך אל אלהיס ■יבא וכן

להיות אליך בא אנט הנה כאומרו הענץ ונשתנה ״יע״ה :
 העם ישמע בעבור כאומרו ישראל כל כנגד נגלה

עמך כדבט .
ג<וי כעבור :

Pj ה אמרו מ  לא הקדים מדרך בא ישראל אלהי כבוד ו
דמק בבתי׳ אלא קדים דרך ולא ביאה לא בו :
i א * שהרי זה כעץ יהיה אשר כל׳ וכן המקום דבנחי׳ ^

 מזולת במקום העליון מהרוחניות •המאיר׳ ההופעה חין
ס ק התעוררות יהיה ואם כ׳ בסי׳ לעיל כדט׳ ^ו ע  ה

ד  ומעלה להשגתם ידוע מקום אל מצורף התחתו' מ
 שובה .בזה וכיוצא ביאה זה בערך יצדק כדט׳ תןועה

P ק הנה  ט המנץ ויהיה הרבה ר״ש בו נשתמש ■זה מ
 לשיבת מה •זמן העלול אל מעילה שפע איזה ^!יסתלק ,

 אל שבה בו יאמר הדבר ויתוקן ואח״כ-יחזור מס
J ip® או למעלה נכללת היותה לסיבת יסתלק אם או 
 ששבה יאמר להתגלות המציאות אותו בשוב בזה ^יצא

 אומרנו יהיה בזה וכיוצא מציאותה אל ההיא ®מד®
̂-׳יבת  הנמצאים כלל דהיינו היובל בהוד בה הדברים ח
ק ויכלול לעיל כדט׳ י^ש® ם זה מ  ומכאן רבים פרר

 מה לסיבת יעדר מקודם שיהיה מה כל ׳מל
 ההיא המדה תשובת יהיה דבקותו על אירי

 האא- הנננירס ורוב תשובה המ׳ תקרא ולכך■ חיחי®
;א׳ דרך אל יסכימו

א קופה] [שיעור י 11 י

 וברכתיך אליך אבא כעץ ביאה ויש וט׳ עמך
ק טהיה לא במקום השט׳ .וי בו מתחדש ע

81 מא קומה .
מי הנני כאומרו ?גסידה. כ״ךי, ז ש ^  הצור על שם ל

 והנס עליו נצב ה׳ והנה יאמר ומענינו בסורב
 ה׳ לריב נצב י״ג] ג׳ [בישעיה פ׳) (באיוב שתיהם
 ברוחני׳ אותה יכנו העמידה והנה עמים. לדץ ועהמד

 שלמעלה כנופיא שאין כנפיהם תרפינה בעמדם כאומרו
 יחוד חשאי הוא עמידה אלה דבריו ולפי שירה אומרת

ל ויש עמידה היחוד שהוא החשאי תפלת נק׳ ומכיע״ז  ט
 ממעל עומדים שרפים כאומרו והוא ממש לעמידה ניעה

 סוו והיינו שמדים שפים עצי אומרו כעץ והיינו לו
 השרפים ששואבים היחודי׳ בסוד למעיה מלמעלה השפע

 הענץ קיום הוא והעמידה ומשפיעים שעליהם ממה
 עומד הנני אומרו ע״ז והעד ומשפיע מקבל אמצעי להיות

 המקבל כי עמידה בל׳ זה ענץ ויק׳ וביניכם ה׳ בץ
 דומה העומד ולכך לתחתון נותן והמשפיע מהעליץ שואב

ט  לקבל האיברים כל מתיישרי׳ ולכך מלמעלה שמקבל כ
 י״ב הם ועיקרו הרבה מאיברי׳ מחובר האדם כי וזה

 ויש חוליות ח״י הוא הגוף באמצע נקודה והוא איברים
 איברים י״ב הס ירך בכל וג/ זרוע בכל איברים ג׳

 לאסור בולטים ופרקיו מתקמט׳ איבריו יושב ובהיותו
 ואז ויצא בפ׳ כדפי׳ אחוריים מהם ד׳ פרקים י׳׳ב שהם
 אלא בעזרה יטבה אץ ולזה הוא )בחי׳ אלא( מקבל אינו

 עצמה במדה שהם הע׳ מדת שה״ס בלבד דוד בית למלכי
טו וכאשר פלוס סוכת והיא יש׳ כל על ויושבת הנחה ע  י
 סוד ולזה מלמעלה לקבל מתיישבי׳ איבריו כל האדם

 שהוא האמצעית והנקודה כולם בפרקיו להתיישר העמידה
 כשהוא זולתי לקבל זע״ז מתיישרו׳ חוליות ח״י הגוף

 שוחה גדול והכהן להמטך למטה מלמעלה שטרע משפיע
 ומשפיע מושך החסד בסוד שהוא מפני וברכה ברכה בכל
 • משפעת מדה שה״ס תמיד שוחה והמלך וברכה ברכה בכל

 וכך למב״ד אלא בעזרה ישיבה אין שאמרנו כעין תמיד
 מרע״ה מדת היא הת״ת והנה עומד מקבל לכל יטנה

 לפניך טמד הנני אמר ולזה העליץ מאור אז מקבל היה
 ועומד אומרו• ענץ יהיה וכך המ׳ שהיא הצור על שם
 כלס מהספי׳ עליץ אור .מקבל שהוא דהיינו עמים לדץ

 אחרת גזרה ועכ״ז עד׳׳ז,נצב לפרש אני וקרוב הדץ לפעול
 א׳. ושלשתם דרטס ג׳ על יגזור עומד מלת וא״כ לו יש

 התיישרות על למעלה יטנה העמידה מציאות על הא׳
 החשאי על הב׳ .וטשט׳ משפיעים להיותם זע״ז הספי׳
 סתר בשוד מתאחדת היא אז המקבלת שהמדה והיינו

 המציאות קיום על הג׳ ,דחשאי,בבי׳וחכ׳ מלמא המדרגות
 מציאותם קיום כל מתאמטש הספי׳,הס קבלת בסול וק•

 ׳ מציאוט אטתת מרע׳׳ה טביג לפרך עומד הנר ואמר
 העליוטת מהמדות בו,לטותו,מקבל הכלולות המלות דופר
 במדתו משה ודברי התורה י עסק שכל מדתו דבט והם

היה '
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 מוצב כאומרו הא׳ גזרות, ג׳ בו יש גצב ועגץ מו׳ היה
 הב׳ ,נצב יק׳ זקוןן שהוא מציאות כל נצבים יצאו ארצה

 מל כיגוי שהוא פלשתים נציבי מצבים שרי ואלה כאומרו
 המנץ מל והממדה קיום טל הג׳ .והגדולה השררה
 מל להתיצב הוא זה ומסתרון מצור מל ואתיצבה כאומרו

 ,ממנו מקילים שהם והתמדה וחוזק קיום דהיינו ה׳
 נצבים להיותם מינוי לקבל ירצה מהב׳ הוא שגם ואפשר
 נצבים ממש ויהיה מהא' ואפשר משמרתם טל ושרים

 ית' אלו פי׳ ג' לפי ומתה מומדים שרפים כמנץ טומדם
 טליהם ורבץ אדץ שהוא הא׳ אל, במדת נצב אלהים אומרו
 מפני יש׳ אלהי נק׳ להיותו משתבח שהוא כמץ והיינו
 אשר יש' כאומרו ליש׳ ותורה מצות מממשה זה קישוט

 ממש שהקב״ה פממים כמה ובתי׳ בזו׳ כדפי׳ אתפאר בך
 הם וממש ומפארים מתקנים שהם מפני ביש׳ מתפאר

 במדת ונשיאות מלט׳ לשון נצב אמר ולכך שמו ממליטם
 ונצב מתחזק הב׳ .הגזית בלשכת ישראל דיני שהם אל

 ילדך כמץ-צור והיינו למטה דץ מושים שהדיינים מה מ״י
 דין שכשאץ לממלה p יש למטה דץ כשאין כביטל תשי

 שפי׳ ט״ד הוא זה ומנץ שלממלה כח מתישץ הם למטה
ק ממש ממידה ממץ הג׳ .וט׳ השיר ממין בתורה  ו

ט׳ כתיב ישב יושב והוא פ׳3 רז״ל פי׳  שיש והמנץ ו
 ושם לישראל יוצאה הוראה הוא שמשם הלשכה במושב

 אלהים ולכך אחריו רודפת ששכי׳ הת״ת אור השפמש
 שהם אל במדת ומקבלת ומומדת נצב׳ המ׳ מדת שהיא

 מנץ יהיה אלה ג׳ ומל .נמצא הת״ת אור ששם הדיידם
 הסולם טל נצב נפרש אם ובין. מליו נצב ה׳ והנה אומרו

 כלול הסולם כי א׳ מנץ הכל ימקב מל נפרש אס ובץ
 אבי״ט הס ושליחותיו בסולם מדרטת שיש כמו בימקב

 דהיינו בשמי הנקרא כל נא׳ שטליו סולם ממש האדם כך
 אף יצרתיו בראתיו ולכבוד מליו נצב ה׳ נא׳ שמליו אצי׳

ה טשיתיו  וסוד יטקב מצד בו משמשת יהיה נצב מלת מ
קבל במדותיו ויחודו האבות ט״י בתחתוני׳ מש״ט המ׳

 .וט׳ מאברהם
 המטלה רוממות

 השמים מל רומה
ט״ז והמד גשמו׳

בהקב״ס יתייחס טד״ז והנה
’אם־יאן לו'ואף דומה שאץ מד בכל

יוי® זה מפני לא בו וכיוצא אלהיס
השנג״ טל אלא בשמים אמר שלא , , ^ ................

 הפמ'° הם החוש למץ המושגת הטליונה שהמטלה מפר
 שהי מה כל טל לרוממו והפליג ובהיקותס קיומן מפני
 המגה? אומרו זה מטין יהיה אמנם המשיג לטין נפלא

 רוממות לפון אלא גבוה מלת שיהיה וח״ו לשבת
 הפי״ ומ״ד כ״ד סי׳ לטיל פי׳ ישיבה ומנץ מקום לא

 מצד רם שהם מדות לב׳ מיוחס ונשא רם יהיה
 מאבי^ ירום באומרם רז״ל רמ^ ולזה הבי׳ מצד ונשא
 אברהם מדות ב׳ שהם שידטנו ואחר מיצחק ונשא
 רום וירצה חו״ב הם משניהם ונשא הרם גבו׳ יצחק

 R שאץ סי׳ וכבר יותר להתרומם שא״א רוממות
 תתיי^ טצמה שהחכ׳ להיות החכ׳ מן למטלה להתרומם
^ סא׳ כחי׳ ב׳ בה יש אמנם א״ס בשם בהנהגה  הפ

 טני^ג שג׳ מפני נאצל לשום טלייה שם ואין הכתר אל
 ג״ א׳׳ם שהם נמצא שום בירהם יתמצט לא אלו

^ ראשי ג׳ הם ושלשתם והחכ׳ והכתר הנמצאים הנ  ה
^ רשב״י בפטירת בט״ה לקמן וית׳ למטלה כדפי׳ ר א  נ
 הבי׳ באמצטות כלם במדות להשפיט הפונה והב׳
 ג״ ובתי' הבהיר בס׳ וטז״א ה״א וא״ו ה״א יו״ד

 .שהגי השמים לרום אצבטות י׳ שהם כפים נושאי׳
 לשי ריחם וכאשר הרוממות מקום וכאן אלו אותיות

̂  אלו אותיות י׳ מצד הסתלקות הוא הרוממות מדה
 מיי״ בטצמה המלה שהרוממות כרוממות איק והנשיאות

 נשיא יש הנשיאות אמנם הרום גובה בסוף שהיא
 ®י טליה דש נשואה שהיא בחי׳ היא א״כ והולך ומתנשא

נ?״ איץ כל ןעל נשיאות כל שמשם הבי׳ דהיינו רוס
וט; הבי׳ שפע קבלת הוא נשיאות שם שיטנה

אורו  ומקיים ומתגבר המרכבה ה״ה האבות והיינו ט״י
 ומטשיהם התחתורם במציאות מלמטלה מקבל מהיותו

טקי, והיינו בא׳ יצדק להקב״ה מטנס נצי שימצא ומה י
 :בשלשתם או מהם בשנים או פנים מג' י

ץ  להקב״ה ייחסוס אלו כינדים ב׳ הנה .ונשא רם כ
 ונשא רם כסא טל מאמרו ראיה ואין בכתובים

 לכסא אהדר ונשא רם ומלת ונשא רם שיש במרכבה שפי׳
 אלו טנדים ׳3 לו מייחסי׳ אנו ובתפלותינו במ״א אמנם

 הגשמות מגדרי שהוא רוממות לו לייחס שאין לספק ואץ
 ירום כאומרו המשל בטנץ הלשץ בטלי בו ישתמשו אמנם
 גובה טל אלא הגשם מציאות מל הט^ ואץ מאד וגבה

ק הערנים והצלחת במלטת המעלה ירום ס״ל פי׳ ו

I■׳*-
 עלותה טד מדרגה אחר מדרגה והולכת מתנשאה

 כי^ טליה העובר הרום שיהיה כדי עוד ולא הבי'
 השר הם הגדם כי ירצה ה׳ גדם כל טל רם ואומרו

^ ישמעאל והיינו מבחון מדות ז׳ טד אחוזים והם אבי  מ
^ והם השרים והם למטלה מטניס והגדם מיצחק פשו קי נ ו  י
̂  התמצית והיינו המדות מז׳ שיושפע שפע מכל חלק להם

 J ג״ למטה שופטית כשהיא החכ׳ מצד אמנם יונקים
 . • טל רם יאמר ולזה בו שולעיים השרים אץ כוי״ה

 ,מתיו״ שהוא מפני ממט יונקים השרים שאין ה׳ גוים
 ש^ מפגי אלהים בשם הוא שולטים ואם החכ' מצד
 אצם מלך כאומןין מבחוץ זה בשם נאחזים והם במ׳
ן יקבל זה שם וכאשר בשבא כדפי׳ גדס טל ן ^  ו

 ^ אלהים השמים על רומה והיינו מהם תסתלק
̂  ומסתלקים החכמה אור בשוד מתרוממים ששמים

השרים ■ ■
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 הוי״ה שם היא שמיס דהיינו מהם יונקים פאינס }דס5ה

הספי׳ משאר יותר החכמה באור יססלק אלהיס שס ?
: כדפי׳ השמים על והיינו ״
 ואין כאומרו צור בשם הקב״ה יכונה הנה .צור ן כ

 צורם כי לא אם פעלו חמים הצור כאלהינו צור
 השמש הזו והמלה .עולמים צור תשי ילדך צור מכרם

ק ע  כגון יצירה ובענץ החלמיש צור לשון חוזק ב
 צורה צר כעדן צורה ובענק האדם אס אלהים ה׳ יילי

 הא^ הדרכים כל על למעלה יחייחס והנה צורה; הוך’
 הגבו׳ במדח והוא חוזק בשם יתייחס ^תחלה

ק החזקה מדה״ד ההיא  פעלו תמים הצור בפ׳ בזו׳ פי׳ ו
 דכסי׳ היוס ועם העולם בריאת היתה ינאמלעושה

 יהוד שהדי בגבורה נבנה עכ״ז יבנה חסד שלם אמיתי
 מחמת יצי' נק' היצירה ולזה הגבו׳ בדק היה איייאה

 לברי׳ הגבו׳ שכח ומפני לוהע אש משרתיו דכחיב ״יק
 התולדו׳ כל ציירה שהיא צור נק׳ הבי׳ לכך הבי׳ מצד ״יא

 אי׳ שהיא צרי והיינו אלהים ה׳ ריצר נא׳ ידה
 כל צורת " כי צורה לשון והוא בתי׳ כדפי׳ ״ילאה
 שמורה אלהים בשם נז׳ מ״ב כל ולכך ודאי ממנה ^מלא

 צור; בשם מדות ג׳ ימצאו זה ולדרך לבי׳ רמז והוא ^
j z ידה על נמשך שהדק מפני צור נק׳ שהיא המ׳ ; 
 היצי׳ כח ונותנת בה' הדק משפעת שהיא הגנו׳ ״נ

׳ !  הס ההויות וצורת הדק צמיחת שהיא בבי׳ מ
 הנהגה ולהיות גשמות מורה אינה צור מלת ולעולם המנה

 עולם שהיא היצי׳ ע״י בתחתונים מתפשע׳ היא הקשה י
 לכך אבי״ע בש׳ בהפ״ר כדפי׳ היכלות ז׳ סוד ״כי5״
r המלאך כח והיה בצור והכית כאומרו צור הזה המלאך 

 בו המתלבשת השכי׳ מדת מכח מיס המשפיע ״יט
 סוד דהיינו הצור על שם לפניך עומד הנני אומרו ^ינו

 אל והברי׳ מהאצי׳ להמשיך העליונה בהשפעה
 ממדרגה למעלה עלה ומשרע״ה לישראל להמשיך ״ילי׳

 נאמר ולכך על סובי כל אעביר אני
 והעמד׳ וקיום חוזק ה״ס ונצבת ומלת הצור על בת‘׳
 נצב מלת שפי׳ כדרך משק שם שקבל ונשיאות 2,

היהוד ולהיות אלו דברים מד׳ בא׳ צורי נא׳ וא״כ כ״ה לסי

 כל דרך ההנהגה והמשכת זה פנק כל וקשר לסלאכיס
 כצור בנקרת ושמתיך ואומרו ודאי צור יק׳ ״ילרגות

 בפנימיות קשר והיינו במעלה מרע״ה פליית לי’
 בכסא אחוז לו שנאמר כדרך מע״ע בעולם ^דרגה

ד׳ עולם מהיצי׳ למעלה דהיינו  במעמד כאן אך הנ
ס אל המעלות כל רום שהוא הצור נקודת אל פלה ״

 הצוך בהכנת הנבואה במראה ויציץ שיראה כדי ההיכלות
 לאל אומרה כאומרו סלע בשם יכונה ועוד זו; במדרגה

 החוזק צד על יאמר וכנה ומצודתי סלעי .ה׳ וכז סלעי
ח בחי׳ פל ולפרשו בלבד  אל ודברתם דאמ׳ א״א ה
 ודברתם אלא בסלע והכית נא׳ שלא בר״מ ופי׳ הסלע
 בחוערא למחאה אורחא מע״ט עבד היינו דעבדא משום
 דמלכא לברתא למחאה אורחא ולאו י מלך בת סלע אמנם

 סאצי׳ מצד המ׳ מדת היא שסלע בזה רצו ;בפיוסא אלא
) היא ודאי אלא שמאל מצד ואינה  אופרה אומרו והעד (

 ד׳ בן שם סלעי ה׳ וכן בחסד א״ל שם הרי סלעי לאל
 מחסי לצור לי היה דכתיב והכריע הג׳ הכתוב בא אמנם

 וכן אתה ומצודתי סלעי כי להושיעני צוית תמיד לבא
 סלעי כי להושיעני מצודות לבית מעוז לצור לי היה כתי׳

 הישפה ששם מימק ההנהגה להיות יורה הנה אתה ומצודתי
 אמנם מהחיצו׳ ישועה חוזק לשון סלע השכי׳ נק׳ לכר
 והטעם אחרת מדה בשום יכונה ולא לבד שכי׳ היא סלע

 היא מצודות לבית מעוז הישועה חוזק מורה סלע כי
 רצוני ועתה עד״ה וגבו׳ בבי׳ ג״כ הורה צור אמנם המ׳

 משאר יותר לשכי׳ הנמצאים הכינויים ענייני על להעריך
 נק׳ התחתונים •הדברים אלה בכל נקרא שהיא מדות

 גנה באר ים מעק תבל ארץ גבעה ובקעה הר וסלע צור
 שבמציאת שם כל יונה נשר עוך בהמה חיה גוק שדה

 הנמצאים שכל להיות ט בתי׳ ופי׳ אליה יטנה כמעט
 שהם הזו מהמדה נמצא דק מציאות להם יש התחתונים

 וכל ימים שרי הארץ שרי גבעות שרי הרים שרי הנק׳
 ומתפשט׳ תחתיה אשר בשרי׳ משתמשת היא בזה כיוצא
 המלאטס בעולם ההנהגה ומתלבש׳ ההשגחה באור

 ההשגחה בניצוצי מתלבשת היא ופעמים בעוה״ז לפעול
ט הכל האלו הפרטיים השרים מן באחד בפרטות  צונך כ

 י שפעה הלבשת אז נק׳ ׳p את להשקות הגשמי הצור כעק
 מה וכל ומלאך ואופן בחיה וכן במט״ט והיינו צור

 בהם משתמשת שהיא חשמישיה כלי הכל למטה שנמצא
 כמיני בכלל הכינויים על לתמוה אין ולזה ההשגחה לצורך

 יש כח או סגולה נראה ולזה ט׳ זהו כלל ודרך העולם
׳ היא צד אותו ועל בו המטנה הענק באותו  באותו ק
 הסטלהההיא צד על אלא ח״ו הגשמות צד על לא הכינוי

 ומהשר ברוחמות השר על ממנה נשפעת שהיא בו המצדה
 הטנדם כל דרך וזה בגשמיות ופועלת ההוא הגשמי אל

 הדבר אותו (השמאל) צד פל אלא למעלה יתכנו שלא
ק ברוחמ הגשמי  הרשים האילן וגוף ענפים בו יש אילן ט
ד ענפים בה שיש ירצה עץ המדה מכר׳ כשאנו פ  בענף ו
 דאילנא גופא י דאילנא ענפא ה׳ דאילנא איבא י׳ והיינו

 דחרבא רישא י׳ פי׳ וכן בחי׳ כדפי׳ דאילנא שרשא ה׳
ד ה׳ ה׳ גופא ו׳ דשא י׳ לדק חרנא ו׳ למרבא פיטוס ח

ה׳
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 גופא ו׳ א6דעו רישא י׳ פי׳ וכן וקשקשיו סגפיריו ה׳ ה׳
 כינויים בכמה סי׳ וכן דעופא גדפוי ה׳ ה׳ דעופא

 כינוי שכל למדנו כלל דרך נאריך! שם ובביאורם ומשלים
 ט״ד אלא אינה הזאח במדה ברותני שימצא גשמי

 או דמיון מנין איוה שם ימצא ומזה הנז׳ ההסלכשות
 הנמשל להפשיט שיודע למי לרוחני משל יהיה סגולה

: מהמשל
ח ״  אל משה ונגש ושמע אתה קרב .גנש נגע קרב כ

 ואל פנמו אל ונע ויגישנו בהרים גע וגו׳ ה׳ .
 ואתם נו ולדבקה כמו דבק ומכללם בו וכיוצא בשרו

 לאדם אפשר וכי ואמרו רמזו רז״ל אלהיכם. בה׳ הדבקים
 בזווג בת״ח להדבק זה כל מכלל וכו׳ בשכי׳ לידבק
 והוי רגליהם בעפר מהאבק הוי באומרו וכן ומתן במשא
 בלא למד אתה זס מכלל דבריהם את בצמא שותה
 ולא הט׳ הגלגל אל יעלה אם אך בבוראו האדם ידבק

 הקב״ה כי עולם בעמקי יהיה אם אך ממנו יתרסק
 אמנם בזה, וכיוצא והריחוק הקירוב בו שיצדק גשם אינו

 בסוד אליו הדבקים החכמים רגלי בעפר שידבק מי
 שידע וההשגה הידיעה שיעור כפי וחכמתם התבודדותם

 מחברת ימשך והנה רחוק או קרוב יק׳ האדם וישיג
 ודאי וקורבה עבודה הוספת העובדים אל וריעות האדם

 מידיעתם ילמד שהאדם מפני וזה השגה בהוסס׳
 מהמוחש יפעל גשמי שהאדם מפני זה ובזולת ומעשיהם

 בבית בהיותו והתבודדות עבודה האדם יוסיך ^זה
 אל קדושה תוספת שיאמרו נמצא ולזה ובבהכ״ג המדרש
 מפני אלא במקום נמצא הקב״ה שיהיה לא המקום

 מהמקום כ״כ חושיו ויפעלו מצד,המקום האדם התבודדות
 ולזה דבקות יקנהו שהמקום טבע אליו ישוב עד הגשמי

 טעם והיינו מקום מזולת מקום יתקדש האדם מצד
 הסולם מדרגות שיש בזולת כ׳ בסי׳ כדפי׳ לבהמ״ק

 מראת כענין מתגלם מציאות הוא האחרונה והמדרגה
 מענין קצת ויש הגשמי בחוש יושגו למלאכים עיניס גלוי

 סיני בהר זה ומעין ובהמ״ק ובבהכ״נ בבהמ״ד זה
 קריגה האדם אל ימצא יחד האלו הענינים על ובהשתתך

 מקודש ידוע מקום אל יתבודד כי ההשגה צד אל ונגישה
 והנה הסולם מדרגות וידיעתו במחשבתו יעלה שפס מצד

 השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב הולם שם לו נמצא
 אמר זה צד ועל הסולם מדרגות עולה והוא עליו נצב וה׳
 ומחוך כ״ג ובסי׳ כ׳ בסי׳ כדפי׳ הזה המקום נורא מה

 לסי והנה הזה הענין הוכן על תעמוד וכאן שם מ״ש
 לפי כי מחבירו קרוב האדם ימצא שפי׳ הזה הסולם ענין
 עבודה ויוסיך השגתו ומזכך עצמו מכין האדם שיהיה מה
 יש שהפולם בדעתך ותדמה המעלות, ויעלה יתקרב כך
איני הרי אחת מדרגה שיעלה מי יש מעלות כמה גו

קומה
 שים שיעלה מי ייש כלל עלה שלא מי שעומד כרוחק

 יעי! אדם ■ בני לידיעות שיעור שאין ק׳ ויש י׳ ויש
 זנם ובתי׳ משפטים בס׳ אומרם והייט להשי״ת עבודתם

 ימיי זכה רוחא יהבק יתיר זכה נפש לו נותנים אדם
 יעם במדרגות העלייה סוד על הורו נשמתא ליס יהבין
 פי כמבואר דאצי׳ ונשמה נר״ן כלל דרך מנו שהס היות
 שמי אלא מעלות כמה מאלו אחת בכל עוד יש עכ״ז
 קיי למשה יאמר ולכן פרקים ראשי לט ומסרו כלל דרך
 האנמי מין מכל יותר הקרוב כקרוב שהוא (ושמע) אתה
 כמי החי לאדם שאפשר מה שיעור מדרגות ועלה כנו׳

 מי תכלית אל שהגיע וחי האדם יראני לא כי שהשיבו
 הים הסולם ממדרגות לו ועלה האדם בחוק שאפשר
 האים הוא הא׳ קצהו הזה השולם אמנם רב שיעור
א הב׳ וקצהו  מלין נצב ה׳ והנה כאומרו הקב״ה מ
 ימ' השגחתו p מדרגה אחר מדרגה יעלה שהאדם וכמו
ח כדפי׳ מדרגה אחר מדרגה יורד הוא ע  כ״ג בסי׳ ה
 וירידה. בעלייה כ״ג בסי׳ כדפי׳ יורד באומרנו היזק ואין

 מ( ה׳ וירד כאומרו לטובה היא הזאת הירידה והנה
 ה' וירד ואראה נא ארדה כאומרו לרעה או סיני הר

גו׳. העיר את לראות  יהים הזאת הירידה מעני! והנה ו
 לי אשי בכל וגעי אומרו וכן ויעשנו בהרים גע אומרו

 בזה כיוצא כל וכן נקרבה למשפט יחדיו אומרו וכן
ס שיהיה :ח״ו מליו שיורה דבר או גשם ענין פ

ס ״ רך כ  ום׳ כאומרו להקב״ה נתייחסה ההליכה .הי̂נ
ס׳] אך ויחר יומם לפניהם הולך  וילו בם [

 ההליכים והנס . וכיוצא בתוככם והתהלכתי בגן מתהלך
^ יצדק לא וזה למקום ממקום גוך העתק היא ב ק ה  נ

 כלל הגוף מקרי ישיגוהו ולא בגוך כח ולא גוך שאינו
 וס' אומרו ׳bo ,מינים מג׳ היא הזו ההליכה מנין אבל ־

 הדבאם הפרטית ההשגחה ענין שנמשל דהיינו הולך
 בישראל השגחתו ענין שיוכר וממה לכל נכרת בישראל
 טמוי ואותו יומם טק עמוד מאותו הוא עמם ודבקותו

 י® והוא הטבע נגד דבר זה כעגין וממה לילה האש
 אותים ויתייחס בהם העליונה ההנהגה דבקות יוכר

 וכיין המציאות הגורמת ההשגחה אל הנסיית של הפעולה
 יאמר לפניהם הולך מגלם מלאך כת ענין הוא שהנס

 והמתרגם י ,כלל הליכה בו שיצדק לא הולך וה׳ עליו
 גזים רצה קדמיהון מדבר אמר כזה פנין כל לתקן שדרכו

 המנהיגים האלהית ההנהגה כי לו קרוב או שפי׳ כמו
 מהגים היוצ»פ יוכר אש ועמוד העק עמוד ענין באמצעות

 אליי. ההליכה בו יתייחס בהשגחתו ית׳ מאתו מיוסדת
ם ה׳ אך ויחר הב׳ והמין  המתרגם נשמר בזה וגם וילך נ
 שיעחיו האדם שאל כמי פי והעגק ואסתלק ואמר

ממקום . ’
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 הנביא מן הנבואה סילוק כך הליכה היינו למקום ממקום
ק נעשק ענין שיהיה ולא הליכה יק׳ ע  אלא האלהוש ב

 הנבואה יסשלק ואח״כ הנביא אל הנבואה ישרוש
 מפני הליכה כזה הענין יק׳ ׳ענין שום משיג ואינו ממט

 ושואב שעוזרו אלהי ורצון עצמו שמכין הנכיא ״נערך
 מכל לא׳ הנבואה שלימוש לו וכשיחסר ומשנבא אלהי ייח
 שנעדרה או אלהי רטן שס היה שלא או סיבה תיזי

 כמק ממנו, הנבואה יאמר.שהלכה בזה וכיוצא הכנתו
 בג״ע עמכם אמייל פי׳ ורז״ל בהוככם והשהלכשי הג׳

 יק׳ האדם כי ואמרו קצש הענק העשיקו ז״ל הם יהנה
 ממקום ללכש ההליכה באושה הכונס כשאין מתהלך

 אל מהליכה הענק שנעשק שמעייל העיול אלא
 באיזה לאדם עיול ולפעמים ממייל שהוא ועיול רוח נחת
י נ  רוש הנשש הכונה בהעיול כיון גופו, בהעשק שלא י
 בסי׳ כדפי׳ למעלה מקצפש פעולה שים שידענו אחר ״״כ

 הבורא אל ולא רוח נחש עושה פעולה יש וכך הייה
 ועסק המעשים רוח כנחש הוא שבס לשפירושיו אלא ממש

 לא מיול יק׳ הזה רוח הנחש א״כ כס כדפי׳ התורה
 שהשכי׳ מה כי ואמר העיול ענין פי׳ ור״ש כגוןן, ^מתק

 שהיא וכיון כיול ונק׳ שעשוע נק׳ עליון זווג ®יייוגת
 עמהס מכיייל נק׳ הצדיקים מעשה באמצעוש מזדווגת

 שאויר מפני הזה מהזווג משעננים ג״כ שהצדיקים יהייט
 באור מאיר הוא השכי׳ מזיו בו נהנים שהצדיקים פ ^

 כחמה באור מאירה ביניכם השכינה זיו וכאשר הת״ת
 עליק וזוכר בזיו מאירים הס הצדיקים ג״כ אז ®מליונה

 השגשס שמשגדלש והייט יושר משוק באור נהנים יהס
 ועשה הי׳ המדה השכי׳ בזוהר משיגים היו עשה מעד
 משענגים שהם ופייט העליוטש בו״ס משיגים הם

 הש״ש שהוא הזאש שהספי׳ כעין וממייליס יממלמשעים
̂שע  על המאציל אור סוספש מפני הע׳ עם בזווגו ®שחנ

 והייט בג״ע עמכם אטייל הייט א״כ כנו׳ יחד מניהס
 ביניטן שכינתי ואשרי פי׳ והמתרגם בתוככם יהתהלכתי

 המאספש היא השכי׳ שהיא הזאת שהמדה הוא ימענק
 כדי למעלה להמטאה והמצוה השורה התחתונים ®עשה
 ההתעוררות והיינו היחוד וימצא בספי׳ השיר מימצא

 V פעולה נעשה ואיט בע״ה נבאר עוד כאשר יקאמרן
 היא אס אמנם לבד יש׳ על שורה היא כחשר ״לא

 שפלה ולא שורה לא מישראל אוספת אינה ח״ו מסתלקת
 ס׳ אין כי תעלו אל נאמר וע״ז מנחה ולא זבח לא

 והם יש׳ במעשה משתעשעת היא כאשר ולזה כקרבכם
 אשרי דהייט בתוככם והתהלכתי נא׳ הזה מהזווג יפרם

 המרה ובעל כדפי׳ גג״ע עמכם אטייל הייט מכינתי
 אלא הנמשל סוד לגלוש המשל דרך שאין היות עם ג״כ

דהיינו והשהלכשי ואמר סודו על הורה כאן להסתירו

 דבר הטיול זה מנין יהיה כלו׳ בעצמו עומד פועל
ד שישששך מפני בו המתבודד מ  אור גילוי היחוד ב

 לא בעצמו משתעשע שהוא אמר לכך נבראיו אל הא׳׳ס
 הוא ומשתעשע מתהלך אלא ממנו חוץ שהוא בדבר

 דלות ,בתפלושינו הנז׳ הענין הוא היום לרוח בגן בעצמו
 משהלך שהוא באופן ,מאליך צדק קרב בשורך מעשים

 ממט חוץ שהוא בדבר ולא בעצמו הוא ומשתעשע
 עצמותם והשגשס בהתבודדוסם הספי׳ ג״כ ויששעשעו

 כדפי׳ שעליהם העליון מהמאציל להם הנאצל והאור
 הוא היום לרוח בגן מתהלך וענק אבי״ע בש׳ בספ״ר

 קרב וכו׳ מעשים דלוש אומרים שאט שאמרט כענין
 מעשיהם מקלקלים התחשורם כאשר הוא והענין וכו׳ צדק

 לה׳ מתפללים אנו בשורך מעשים דלות אומרו והיינו
 אלא העליון והזווג השעשוע 'סוד זה מפני יתבטל שלא
 שעשועך מפני מעצמך מאליך המ׳ מדש שהיא צדק קרב

 חטא עתה כי והיינו שמי למען ואעשה אומרו כענק
 היה ועכ״ז ידו על זווג להץת ראוי היה ולא אדה״ר

 היה כלא יופ0 ועם בגן ומעייל מתהלך והייט זווג שם
 שם היה עכ״ז פגם שם היה אדרבה אלא מעשים שם

 נק׳ שהוא בעצמו הת״ת רוח לנחש כיוס לרוח וזווג ימוד
 הראוי הדק לאדה׳׳ר והמשיכו הזה בשעשוע ונהנה יום

 והיכל גבו׳(היכל) ורביך: יצחק שנזדווגו דינו וביש הוא לו
 במס ועשה ,דיט אח ודנו ר״ה של ימים ב׳ הזטת

 והוא הולך וה׳ לפרש נוכל בגן משהלך בענק שרמזט
 הוא שנא׳ מקום כל כי טדע והרי וב״ד הוא וה׳ במ״ש
 והיינו המסיר וה׳ כשיב וכרי וא׳׳ש .יחוד הוא וב׳׳ד
 בפ׳ זה ענין פי׳ כבר זווג שם היה ואיך וב״ד הוא

 הספי׳ מס ההיכלות בסוד הזווג היה כי י״ד סי׳ פקודי
 עם העלמנה הגבו׳ דהיינו רבקה עם יצחק ונתייחד

 מזווגם ויצא הזכות בהיכל המשפאעת בבחינתה השכי׳
 מפני רשפים ויאבדו הדין כת וכך כך לחוץ שיושפע
 ושעשוע יחוד שם הולך וה׳ לטובה הכא גס א״כ אלקיס

 כזכר מצד דסייט נבראים אלו כחוש לישראל להמשיך
 לפ׳׳ז והולך ודאי לילה במדש לילה האש עמוד ושעשוע

ק נפרש ועסה הנז׳, כטיול כעק ממש יהיה  אף רחד ע
ס ט זה לדרך וילך בם ה׳ כ ^  יחוד היתה ג״כ הזאת ה

 הש״ה עם מ׳ ורבקה יצחק שיתייחד כדפי׳ ליסרס
 העונש אח״כ וימשך סדין נידונו שבהם הגבורה בכחי׳

 הוא ה׳ ולעולס הראויה המקומות אל הדק המשכת מ״י
. :יחד נמדה׳׳ר מיוחדת מדה״ד האלהים

׳  לא הוא והטפס לו מיוחס העברה לשון .ויעבור ל
ס ח״ו גשם שיהיה  כמו ה׳ קול ויעבור נפרש לא ונ

י לבאר יאוי וגס זולסנו שפי׳ ק והנרצה כהוא המעמד מ
בו



רעיעור86 ט ע קומהוי
 להעירך רק מקומו זה שאין אע״פ הוא והעגין בו

 כי ירצה פניך על פוני כל אעביר אני אמר שהקב״ה
 הרעש סוד והיינו והשגהו פנייתו מקום הם משה פני

 מסתכל שהיה מפני סמה כפני משה פני אומרם והיינו
 בספ״ר כדפי׳ הדעת בסוד דהיינו המאירה באספק׳

 הצפון פוב שה״ס ספק שאין פוני כל אעכיר ואמר
 מורה פובי כל וממ״ש נפלאה מעלה שהוא לע״ל לצדיקים
 הנעלם פובו יהיה עתה אמנם יתנלה הזה שהפוב
 ומלת משה בפני ומתגלה מצורך ההוא הפוב הוד והיינו

 שופר והעברת מל׳ הוא [אלא] ממש העברה אינו אעביר
 תעבירו ומלת לפניה פשופה שה״ס דרשו ורז״ל תרועה

ס אעביר א״כ כדפי׳ פשופה לשון הוא והעברת  ה׳
 פניך על ההוא הנעלם הפוב סוד מתפשע אהיה אפשיפ
 אור ומתעלס מתסשע הנעלם היות העיבור סוד והיינו
 בתוך בצורה שמתעבר׳ עוברה ממש כענין אור בתוך
 הפוב סוד והיינו אור בתוך מתעלס אור כאן וכן צורה

 שמתעבר ואחר משה פני בתוך ומתעבר מתפשט ההוא
 היינו ה׳ בשם וקראתי כתיב באור אור בעליון העליון

 בענין לתקנה המ׳ למדת וקריאה ותיקון השפעה סוד
 אל לקשעה אחרונה מדה תיקון הא׳ תיקו/ ג׳ כאן שהם

 פובי כל אעביר והיינו להתייחד הזכר תי׳ הב׳ ,היחוד
 סוד דהיינו משה פני הי׳ הוא זה ענין שבסוד פניך על

 ואח״כ התית במדת מתעבר הדעת בסוד הצפון כוב
 דהיינו כלל בהם משיג משה שאין הפנים סוד מתגלים

 אסון אשר את וחנותי לפניך שהם דחכמה אורות פ׳
 פ׳ שהם פני לראות תוכל לא נא׳ אלו ועל וגו׳ ורחמתי

 מתפשפים הפנים מאלו עור יש אמנם הנז/ אלו אורות
 והוא וראיס הפנים לאלו אלו אחוריים הס ושם הבי׳ אל

 הוא זה שנתקיים במקום והנה השגתו על נוסך ענק
 מרע״ה של ההשגה סוך על והורה אתי מקום הנה אומרו
 והניעו מרע׳׳ה גדולת ענין הוא ונצבת כ׳ בסי׳ כדפי׳

 כ״ה בסי׳ כדפי׳ שיכסוך ממה שיוכל מה תכלית אל
 הנז׳ ההוא ההפשפיות סוד היינו כבודי בעבור והיה

 הנמצאות קיום שה״ס הזה הכבוד הוא הצפון שה״ס
 פוב והס נתי׳ ל״ב שהם כבו״ד בסוד נבראות שהם

 הפועל בראשית ימי בששת שנשתמש אור דהיינו הצפון.
 בפובו מחדש זה ומניעם אלו הנז׳ נתיבות ל״ב בסוד

 לא והנה תרומה בפ׳ כדפי׳ יום בכל בראשית מעשה
 שהוא מפר בראשית ■למעשה האור אותו להשיג יוכל

 כאומרו פירוד שם שעשה אדה״ר חפא מיום מתעלם
 כי לו נאמר ולזה לעיולס וחי ואכל ידו יפלח פן ועתה

 חשך והוא מבדיל מסך שם ויש וחי האדם יראני לא
 בחפא האדם שנהעב׳ מפני השגה אותה המעלים

החשך מפני ההוא מקום להשיג יוכל ולא אדה״ר זוהמת

 כי עליך כפי ושטתי אמר ולזה השגה אותה המעלים
 א̂ו ומאיר מתעבר הנעלם האור שאותו בעוד עברי
 להם̂! תוכל לא והתפשפות העיבור בסוד אור בתוך

 שיסחלת הזה היחוד אחר אמנם מבדיל מסך שם ויש
 למג̂י המתפשפים דחכמה אורות תשע שהם האור אותו
 אחיין את וראית כפי ושכותי אז והנה מתנוצץ אור ישאר

 חו̂י שלא ההם העליונים הפנים שיסתלקו אחר דהיינו
 מפ^ פגי שהם שלך בנבואה המעלות שיתנוצצו מה לראות

 פי אמנם ותראה השיג שנסתלק לאור האחוריים באותם
 ק'י לו להראות פרצה מה סוד זהו והנה ,יראו לא

 וכגי בענן ה׳ וירד אומרו הוא המעשה ומקום להשגתו
 בשיי שניהם עמו ויתיצב כ״ג בשי׳ הירידה ענין פי׳•

 ויקיא כ״ה בסי׳ כדפי׳ נצב ומשה נצב הקב״ה נצביס
 כאשי ה׳ בשם וקראתי כדפי׳ השכינה הוד ה׳ בשם

 ה׳ ויעבר ואח״כ בע״ה נ׳ סי׳ לקמן קריאה עדן נבאר
 העליון האור התפשפות דהיינו רי״ו ע״ב עיבור סוד

 ה' דהיינו הת״ת ותיקון דרועין תרץ בין בשכי׳ להאחז
 אוי שפס העליונים הפנים שהם פניו על זה אור בסוד

 שבחכמה אורות סוד דהיינו ומתפשע מתעלם זה
 פה בסוד מתנבא משה כאן ועד הבי׳ אל המתפשפיס

 דהייג' ה״א וא״ו ה״א יו״ד שהוא זה וכשאור הדעת
 כ״גי סוד שפס הבי׳ אל מהחכ׳ מתפכפיס אורות תשע

 במיג שבכתר מאורות מ״ב ומשפיעות למלוי מלוי אותיות
 יהו״ס אהי״ה יהו״ה כזה, מ״ב סוד דהיינו אלו מאורות

 כזה בה׳ י׳ זווגא דהיינו דז״א יהו״ה דהיינו אדרי
 ומקבלי! ויק׳ יאהדונה״י כזה בה׳ ו׳ וזווגס יאההויה״ה

ר כזה מ״ב שם שבאי׳א נעלם שם דהיינו דין מן דין  יי
 היא וא״ו ה׳׳א יו״ד ה״א יו״ד ה״א אל״ך ה״י וי״ו ה״י

 זה בין פשק ולכן שני שם והיינו יו״ד נו״ן דל״ת אל׳׳ך
 אלא באורו ומתפשע משפיע אינו שהעליון מפני לזה

 אורולז תשע התפשפוס והנה וזווגו, התחתון תיקון אחר
 לא ופד אחורי את וראית כדפי׳ הבי׳ הוד אל שבחכמה

 מאורות בעשר א״א סוד בהאיר לא אם אפשר אי יראו
 שה הוכן ותחלה. מ״ב שם כדפי׳ אלו בתוך אלו מאירות

 וא״י יו״ד סוד היינו פובי כל אעביר בסוד למפה מ״ב
 ושה שבבי׳ אל״ך ה״א וא״ו אל״ך וא״ו אל״ך ה״א דל״ח
 שבחכמה כ״א וא״ו ה״א יו״ד ופס שבדעת יהו״ה

 ואז עליון אור מקבלת בהיותה מאורות בעשר שתאיר
 בחסר מתלבשים למפה רחמים של מדות י״ג מאיריס
 ולא החכמה אור מתנוצצות וגו׳ וחנון רחום אל דהיינו

 אל דהיינו למפה רחמים של מדות י״ג מרע״ה השיג
 התפשפי אלא ממש הכתר בסוד שאינס וכו׳ וחנון רחוס

 כ״ם יראו לא ופני והיינו החסד בסוד למעה מתסשע
אל^ שם הס רחמים של מדוח שי״ג העליון מ״ב שם

דל״ח



8ז מדסמהדרכיו . ויעבורשיעור
 למעלה מהגלי׳ שאינם דיקל חי׳ י״ג יו״ד ט״ן ש ל

שכחכ׳ אורוח י׳ מחנוצצים שהם הכהד של נחי'
 שס אלא משיג משה ואין ה״א וא״ו ה״א יו״ד

 עילאה דיקנא חי׳ מדות ■ כי״ג ומחטלז המאיר'
 ונקה עד וכו׳ וחנון רחום אל דהיינו האחוריים ישוד
ג׳ שהם יא״א חכמה דהיינו ולפנים ופנים הפנים קמנם
 באור מהלבש א״ס שהם בא״ס המכונים ההנהגה י״שי
 ההנהגה אלו ג׳ פ״י כי החכמה באור הכשר ואור ̂כתר
 שהוא יראו אחורי אמנם יראו לא פנים הנק׳ ״לה

מספשגיי׳ לכתר אחרונות בחי׳ שהם תי׳ י״ג ״תמצצות
 אש וראיש בחסד למט׳ ומתלבשים ומתפשטים החכ׳ ייו

 רי׳׳ו ע״ב הוא ויעבור סוד כי למדנו כלל ודרך ״ ״חייי
 ענין ולא כלל גשמיות ואינו התפשטות הוא עיבור

 כבודך אש נא הראני תוכן על ולעמוד ,אליו המתייחס
 שאחר דרכים בפי׳ אפרש דרכיך את נא הודיעני ימיין

: בע׳׳ה זה סי׳ l׳
S  כי וכתיב בדרכיו והלכת בתורה כתיב .דרכיו 7

 נאם דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא ^
 מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ שמיס גבהו כי

 החמלה ה״ס המחשבה סוד ,ממחשבותיכם מחשנותי
 ה״א וא״ו ה״א יו״ד מ״ה דהיינו חשב מ״ה מחשבה

 כבודך את נא הראני סוד והיינו החכ׳ בסוד חש״נ
נא׳ זו מחשבה וסוד לעיל כדפי׳ החכ׳ שם סוד

 ה״ס העליון שבמ״ח המוח סוד דהיינו שבה ח מ
 מתפשטים הם דרכים אמנם יחשוב. שבה ״מחשבה

 ששם דרישא דשערי פלגותא סוד והיינו ״המחשבה
 חסד ה׳ ארחות כל שה״ס אורחין לכמה דמפלג ״ייחא
 עליון בכתר תלוי הוא אורחא כי באידרא שם וסי׳ אמת

 סוד דהיינו לתרי״ג מתפלגי׳ הללו שאורחין עוד
 תד״ג לסמור בדרכיו והלכת נא׳ אלו שעל מצות מיי׳׳ג
 מתגלמים למעה הם האלו המצות והנה ולקיימן ״לוש
 בעמקי bרוחניוה וסוד למעלה רוחניים דקים והס "״נו

 ונעשים מתפשטם והם הנז׳׳ל אורות ט׳ בסוד המחשבה
 הס ושם שערי בק הגלגלת דהיימ מהמ״ח חוץ ייכיס _
 ראה כתיב האלו האורות וכנגד ואמת חסד וכלס י ״יי״ג ,
 ואמת חסד דהיינו הטוב ואת החיים את לפניך ׳אתי |
j ורע מות עוד יש ולמעה חיים דא ואמת טוב זא 
 ההנהגה כי הוא והענין ואמת לטוב הפכיים 'הס .

 דהיינו אמת הב׳ חסד הא׳ דרכים בד׳ היא •מליונה
 תלוי שט הגנו׳ בסוד והוא רע הג׳ רחמים של ״ליש

 שבה המ׳ בסוד והוא מות הד׳ רע הנק׳ הזכר ״תיצוני
 שהם ואמת חסד המצות ושמירת מות הנק׳ החיצוני

 ומות.ודאי רע הס המצות •על. ועוברי ולאי ה׳ ״יחיש
ונחרת כאומרו ואמת חסד שהם כדרכיו והלכת יגזה

 שהמחשבה מחשבותיכם מחשבותי לא כי ולז׳׳א בחיים
 שיש הדרכים וכ״ש ומוח רע שיש,בה גרועה היא לאדם
 ואחריתה איש לפני ישר דרך יש כאומרו והמות הרע בהם
 החכמה ענפי שהם עליונות מחשבות אמנם מות דרכי

 כדפי׳ מחשבות מ׳ שהם אורות מ׳ שבה אחת מחשבה
 ידח לבלתי מחשבות וחשב עליהם נא׳ המחשבות ואותם

 י׳ ודאי מהמחשבה הבריאות סוד כי ירצה נדח ממנו
 שהם היות ועם משם נמצא והכל נתי׳ ול׳׳ב מאמרות

 מתתקניס כלם אלא בידם עולה הדיחוי אין למעה נדחות
 ולזה העליונה . במחשבה שערינו הגלגול סוד והיינו

 שכרה וזו תורה זו אמר ומיתתו ותורתו ר״ע ענין כשראה
 ולזה נפלאים משם שהדרכים במחשבה עלה כך והושב

 וטוב רשע לו ורע צדיק ענין על לעמוד שרצה רז״ל •פי׳
 ה״ס שהדרכים הרי דרכיך את נא הודיעני ולז׳׳א וכו׳ לו

 הם הדרכים ומשם במחשבה התלוי הנפלא גלגול
 ומות ברע מתנהג שהאדם היות ועם למעה, מתפשטים

 גבו׳ שהם השמאליות מדות ב׳ אל עצמו ומטה למטה
 ורע יצה״ר מגבירים הם ומשם בדין נבראים שהם ומ׳

 מיד להעניש מו״ת ולקטרג להשעין רע נפעל ומות
 מדות ב׳ ואמת משד שהם בדרכיו ומנהג מרחם הקב׳׳ה
 יתקיים ומות.אלא ברע נדח ממנו ידח לבלתי ימיניות

 מרע״ה דברי והתבונן עמוד ועתה .כדפי׳ ואמת בחסד
 תלוי הדרכים שבאותם דרכיך את נא הודיעני באומרו

 מצד שיתעוות מה כל כי התחתונים של המעשה תיקון
 ואמת בחסד מתתקנין ומות ברע ויתקלקל התחתונים

 הבקי החכם והמות הרע והגבירו יש׳ שפגמו הרי א״כ
 המעוות יתיישר מיד דרכיו שהם ואמת משד יגלה

 שאל ולזה עון יכופר ואמת בחסד וז״ש המקולקל ויתתקן
 בעיניך חן אמצא למען ואדעך דרכיך את נא הודיעני

 את ידע והאדם כעין ואדעך ולייחד לפניך להתפלל אדע
 מדותיך על רחמיך אגלגל אלהיס וידע וכעין אשתו חוה

 הגוי עמך כי וראה לרחמים מדק אותך אהפוך ואדעך
 ואחר .להתפלל זה סי׳ דרך עליהם שיתגלה וצריך הזה

 קו ה״ס העליונה הידיעה כי דע זה בשער שנכנסת
 האמצעי קו ג״כ ובחירה אלו דרכים ד׳ בין האמצעי

 ואת החיים את לפניך נתתי ראה נאמר כי שניהם בין
 הקלקול אחר ונד׳ קודם יושר ותי׳ יושר דהיינו הטוב
 כדפי׳ וטוב חיים דהיינו ואמת בחסד תלוי שהכל כדפי׳

 בסוד והאדם ומות קלקול דהיינו הרע *ואת המות ואת
 הבחירה סוד כי שירצה צד לאיזה עצמו יטה הבחירה

 והאדם האלה הקצווי( ב׳ בק הנה המ׳ ממדת שהיא
 ידיעה הבחירה על ויש צד לכל להטות בבחירה נברא

 ממטה הדעת בסוד העולה האמצעי קו בסוד דהיינו
ימק לצד וטוב חיים שהם דברים אלו ל׳ בק ודן למעלה

ומות
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 האדם ביד גיחנת היא והבחירה שמאל לצד ורע ומוח

 מפני א׳ במשקל ממש בזה זה צד ולהגביר לבחור
 הקצווס ב׳ בין לדון שוה קו ממש אמצעיש היא שהבחירה

 מדה המ׳ מדת הנחירה מדס שהיא במדה האדם ונברא
 כל בה מצויירס העליונה והידיעה והמורתו לדכר שוה

bהדעת מדש היא שהידיעה מפני יבחר שהאדם ה 
 יבחר הזה שהאדם מה כל יודע הקצוות ב׳ בין עומדת

 יעשה אשר מכל הרבה או מעני ימה אם הצדדים כל אל
 כדפי׳ ורע למוש וחיים ניוב בין מכרעת עומדת והיא

ונבון בחכמה חכם בכתר רוצה ק׳ שהקב״ה והענין

 ליני כאומרו גלוי שם גאולתה מקור הבי׳ אמנם שם
 הגאולה דהיינו יגאל עוב יגאלך אם בבקר והיה כלילה

 מעירי שיהיה כאיז צדיק שאין יחסון לא ואם היסוד מן
מהיצי! יחפוץ לא הזה היסוד מדת שיתעורר כדי צדקה

 מניה ה׳ ששם הבי׳ היא אנכי וגאלתיך לגאלך העליון
 אל והראיתיך הגאולה מתגלה ושם בגלות שהם אסורים

 מחילה ולזה הוייתם הם במדות י למעלה הדברים ציור
כדפי'• וכל מכל ומחיקתו ההוא הפגם העברת הוא העון

 היא העליונה הידיעה כי הד׳ שער דרך הכנס ועתה
 המין קודם אדה״ר בחירת בסוד בחי׳ ב׳ בה יש המדה

לפניו ידיעה חידוש יש א״כ תשיבני ואל העון אחר והב׳ ובספ״ר בר״מ כדפי׳ המדוח בכל וכן בדעת ויודע בבי׳
 שער דרך הכנס ועתה הארכט. ושם וכלים עצמות בשער

 כל מבוארת זו בידיעה היה העולם נברא כאשר כי ג׳
 יברא שלא ראוי היה וכמעכו ויהיה והוה שהיה מה

 שהכל שצפה מפני אמנם הרשעים הכעסת מפני העולם
 היה והנה . ) (בפ׳ כדפי׳ העולם ברא בתשובה תלוי
 מדות שהם ודעת ותבונה חכמה בסוד שקול זה בדין

 מעמקת זו צפיה וענין כנו׳ ו׳׳ק שהם לעולם קיימות
 היות עם כי וצופה המחשבה סוד פד הדעת בסוד

 שם יחשוב המות ואל הרע אל להמות יסמיק שהאדם
ומות ברע המקולקל וליישר לתקן ואמש־ חסד להגביר

 1שאי עצמו מצד בתחתונים ידיעה שאין אשיבך לזה יש׳
 דהיינו הספי׳ אל בהצערך אלא יודע שיקרא ראוי

 כאי.א שיחעא וקודם התחתון מעשה לפי המתחדשות
 אמי אמנם בבחירה נועה להיות שעתיד מה שם מצוייר
 היסוי סוד יתהוה אז רע או עוב או שעשה מה שעשה
 להיוח שעתיד במה בעולם יהוד ואין העליונות. בספי׳

 ל ידעתי עתה כי אומרו בזי׳ת ועתה שפגם במה אלא
 אל קודמת ידיעה לכנות שרצו ואותם אתה אלהים ירא

 הידיממ היאך האחת אלו שתים להם הוקשה השפי׳
ידיעה יתחדש כי והשנית וכו׳ הרבים במינים תהיה

 הקבלה שבא למה אמנם הכרח יורה תתחדש לא ואס עליק אור מיד מקלקל שזה היות עם כי הוא והעדן
יולנג אומרו יצדק לא תמונה שוס בא׳׳ס למעלה שאין ימין לצד הדעת ומכריע המחשבה בסוד ומגביר מתגלה

 שימחק בפדן ומנהיג והפוב החיים לצד הידיעה ■■וגובר
 לפניו מזכרת ואין ומהבחירה המציאות אותו מהידיעה

 נמחק והרע והמות האדס שעשה וזכות עוב דוקא אלא
כאומרו רע יגורך לא כאומרו למעה ויורד מלמעלה

 מדולז תמונת שם אין שהרי במדות כאן שיהיה במה
 ידיעה תמונת אמנם י״ד. סי׳ תמונה בערך כדפי׳
 קודם לדברים או לידיעה בחי׳ ב׳ יש ושם הדעת בספי׳

שגלי אפי׳ ־המדות מייחדת זו ידיעה אין שאז הוייתם
 הגאולה ידיעת שאץ כמו שבעולם הישר מעשה כל לפניו אלה גם כתיב זה וכנגד חעאתם כל יס במצולות ותשליך

 ועז״א היחוד עושה היותם אחר אמנם גאולה עושה עולה לא ירצה שכחה ולא מולה לא לפניו שאץ תשכחנה
 היום שעם אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי הכתוב מהעובות שכחה ולא האדם שעשה ועול פון להזכיר
 במעשה אלא היחוד עשה לא קודמס ידיעה שם שהיה בידיעה מצוייר ואינו וכל מכל נמחק הפגם אמנם שעשה

 אין הכתר בסוד עליונה ידיעה שם שמסודר ומה בפועל אור עובר ממש פשע על ועובר נאמר וע״ז ועיקר כלל
 לא ועתה שם עולה חכיא .שאין וחעא פגם ידיעת שם ומרז ים למצולות למעה ועובר נמחק ופשע במדות מליון

במקומו הפגם ואראה נא ארדה אומרו לך ירחק האדם לבני העונש דהיינו הראשונות הצרות נשכחו כי
 זיסתרו בהם ההשגחה היה שלא הרי מפיר נסתרו וכי

 / מעוות כל שיתוקן במה העליונה מהידיעה רמחקו
 הדבדס ציור הוא העליונה הידיעה כי הוא והענין

 מעשה כל שישת^ הפגם והיינו בשרשם התחתונים
 הישר והמעשה העוב שיצעייר להפך וההפך שם מגונה

ה שם וישתרש מ  בלבי נקם יום כי מש״ה הוא לפ״ז ו
 סוד וגלוי מצוייר ושם בי׳ הלב כי והכינץ גליתי ללבי

 גלות היה לא שא״כ גליתי לא בע' למפה אמנם הגאולה
הם האורות הרי הגאולה סוד שם מצריר אם כלל

 שאינם הנפגמות במדות פגם עשו אלי הבאה הכצעקתה
 בסי' זו ירידה ערן פי׳ וכבר למעה אלא באצי׳ אפי׳
 שמקשים מה נתקן הללו שעדם בד׳ ופתה בארוכה. כ״ג
 ציור היא הידיעה כי הבחירה מכריח אם הידיעה ערן

 מהאדם הפגם וזה המגונה המעשה נוסך ויש מעשה כל
 ורע למות הנוניה הבחירה בידיעה היה והרי ולז׳ת
 העוב לצד מעה היא הידיעה שהרי איע מוכרח זה והרי

 מיישר האדם שיהיה מחוייב הוא הידיעה שרש וממקום
למפלה העליונה בידיעה שהרי' עוותו אשר את ומתקן

ואמת חסד ה׳ ארחות דהיימ וחיים עוב ואדרבה רע אץ ■לגלות ראוי אין בהברכה גלות יהיה זהיאך בה מאיריס
יורדים .



89 מהי itקומהדבר אטירדו ,דרכיושייעור

ל

 גיוכ כמקומו ולצייר והרע הפגם למחוק ומנהיגים יורדים
 אמ.יר ידיעה מצוייר שם שהיה אומר אתה ואס יחייס
 ולמה העוג ותי׳ ידיעה אותה מחיקת מצוייר שם שהיה

 שכל מגיע וע״כ כדפי׳ הידיעה וימחק למעלה חפש יא
: עוד ולא האדם ^

כ  להקכ״ה המיוחש ודכור אמירה כל .דבור אמירה ״
 וי״כ י״א בסי׳ לעיל שהארכנו היות ועם , כתורה

 היות שעם כאן לבאר אנו צריכים דברות מאמרות דפנין
 שמואל אברהם אברהם הקב״ה לו שיקרא יגזור שלנביא
 ואמירה כדיבור גשמי ההוא העני; אק וכיוצא שמיאל

 כלים ע״י יוצא לנו אשר שדבור גשמיים שאנו בנו אשד
 אין אבל הדבור יעשה שבאמצעותם בנו אשר אלו גשמיים

 להמציא גשם שם שאין ח״ו כך נעשה ודבור עליון יויל
 אשר והדבור הקול כאשר כי הוא הערן אמנם לדבור

 רוחניו׳ באותיות העולם באויר יגלם מפינו יוצא שאור ״י
 אחר מעלה ויתעלה בתפלה הוא רוחני אור מציאות

 אל עלותו עד ומזדכך עולה ורקיע רקיע ובכל מעלה
 לו אין רוחני דק ששב עד מזדכך עוד ומשם עליון יקיע
 ההיכלות דרך ועולה ומזדכך כגשמי דבורנו עם יחש

 ההיכלו׳ מכל למעלה עולה שבזכוכו עד להיכל מהיכל ימזדכך
 זיכוך שיזדכך עד ולעלות להזדכך למעלה נמשר ימשס
 אומרנו ענין ואין המלך, לפני שיתראה עד זיכוך אחר

ועליית מעלה מעלת אלא מקום מעלת על להראות מעלם
 אל כי כעם העולמות כל כלל היותו הוא הרקיעים

 עליית אלא יצדק שלא. היות עם המעלה צד כינו הדקים
 דק הרומני אל מהגשמי כובו עד יזדכך כלל, ודרך מעלה .

 זה כדבורנו ממש שאינו עליון דבור הוא זה לדרך יממש
 יש׳ הבורא ברצון למעלה ויברא יתהוה אמנם הגשמי
 ויצגיייר ויברא יתאצל ידועה הויה אצי׳ דרך מאתו גשפע

 אלהי רצון רוחרש שכלית למעלה והיא באבי״ע ייעשה
 מקום הנביא שכל אל ובהגיע העולמות דרך שיתפשכי

 מנשמה לו ויתדמה שכלו יקחהו הסולם במדרגות השגתו :
 שיהדמה עד החושים אל ויפקיד ושכל ונפש רוח אל

 באותו ונבואתו השגתו וימשיל כך שמעתי ויאמר החוש
ק’  ופעמים אומר ה׳ קול את ואשמע ויאמר ממש הענ

 באויר יגלם ממש עד המדרגות כל ויעבור הקול יתהנה
 השומע אזני אל שיבא עד לם הס מדרגות עוד יירד

 הלכה אומר קול ממנו ויתהוה לנבואה מוכן היותו נלתי י
 עד ממנה למעה אלא נבואה מדרגת אינה וזו כפלוני

 היא אמנם נבואיי קול שאינה והטעם ב״ק קראוה שחז״ל ,
 כאלו לאב בת בין הבדל שיש כמו ודאי ממנו גרוע נ״ק

 שהוצרך הוא והגיעם ב״ק וזה קול זה מזה משתלשל cf י
 כדי הסולם מן השפל מקום עד ולרדת להגלס הקול

 זו מדרגות עוד ויש . לנבואה מוכרם הבלתי אל להשמע .
ד קופה] [שיעור 12 י

 1ממנ יהגלס עליו השופע ובכח המלאך שיגלם מזו למטה
 ויתדמה האדם אל שיגיע סד ממש בגשמי שפעו כח

 היתה ולא ואשתו מנוח כענין וכך כך יאמר המלאך
 ׳יורד והמלאך עירם גילוי מראות אלא נבואה מרחת

 למענה להיות שא״א הוא והגיעם העולם באויר ומתלבש
 במרום משה עלה ואם רומני דבר למעה ולא גשמי דבר
 אלא ממש נשם במחיצות נכנס לא ונזדכך שנתעלה ר״ל

 העק בתוך משה ויבא אומרו והיינו ועלה החומר פשט
 ההוא לרוחניות בשרו ונהפך הענן בקדושת נתלבש ממש
 כל משיג בחוש היה כי העניו; הדבקות לסבול שיוכל כדי

 היה ולזה והנאצליס כנבראים כל משיג ובשכל הנוצרים
 אצי׳ בבחי׳ פאותיה .בכל התורה את לקבל יכולת בו

 במציאות הגלם עד ובבחי׳־עשיה יצי׳ ובבחי׳ ברי׳ ובבחי׳
 פושט היה לישראל יורד כשהיה וכך הזה הגשמי לבוש
 והייט אליכם ובא העולם באויר ומתגלם דק לבוש

 הויה שם שנתהוה הרי ה׳ עס שם ויהי התורה שהעירה
 הענק שיהיה לא כעליון כרוחניות אל המתקרבת חדשה
 הויה נתהוה אלא גשם ה׳ שאין ענק לשום קורבה ממש

 מכל הנפרדים השכלי׳ ברוחניים דבקותו בסוד שם חדשה
 וכך התורה לקבל כדי מהחומר נפרד הוא ג״כ הומר
 באויר ויתגלם יתפשט כי בהפך המלאך ענין גיכ הוא

 כאנשים מן אדה״ר בגשם כחוש אל שיראה עד העולם
 יסבול שלא הוא והגיעם אלי בא האלהים איש כאומרו
 ויצטרך רוחני הגשם יסבול ולא גשם למעלה הרוחני

 ממעלתו הרוחני רדת מחייב הענין אס העניינים לפי לפ״ז
 שיהיה כענק יצגירך ואס האדם אל ויראה בגשם יתלבש
 תורה לקבל להסתלק שהוצרך כעין,משה מסתלק כאדם

 יבינו ולא מוגשמת הורה לישראל שתהיה ולא הבחי׳ בכל
 ונתלבש ונתקדש בענן בגופו נתעלה לכך .ח״ו בדקות

 מאצי׳ המציאות שכל הוא זה לדרך כטעם אמנם בענן ־
 ואל > יסודות מד׳ מורכב כסולם מדרגות כל עשיה עד

 וימיה יפרד מורכב שכל שאמרו הטבעיים מפתויי תשיבני
 לך אין כי הוא לבם ותרמית ששקר הפסד הרכבתו אחר
 חסד מים שהם אלו יסודות מד׳ הוייתו יהיה שלא דבר
 למטה היסודות שאלו אלא עפר מ׳ ת״ת רוח נבו׳ אש
 בעולם רוחניים הס ולמעלה הפסד להם ויש גשמיים הם

 הנמצאים השכלי׳ כל יתרכבו ומהם מגא״ר והם כמלאכים
 הם כנפים וד׳ פנים ד׳ להם שיש חיות ד׳ סוד והיינו

 מד׳ מורכבות הנשמות וכן אלו רוחניים יסודות ד׳
 יש ג״ק והכסא הרוח בואי רוחות מד׳ כאו׳ אלו רוחות

 עמודי ד׳. שה׳׳ה הברי׳ עולם בסוד יסודות כד׳ אלו בו
 שה״ס אלו ד׳ הם באצי׳ ג״כ ולמעלה מכנים שאנו כסא

 כהנהגס מדות ד׳ שהם והכלל חד״ר העליונה המרכבה
 מהם ויורדים הוי״ה שבשם אותיות ד׳ הס ואלו גגת״ס
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ה אדרי אוחיוש ד׳ מ ' ו  יעלו נהזדככס אלו יסודוש י
 יסודות וד׳ המלאכים כעולם שהם רומי׳ יסודות ד׳ אל

 יסודו׳ ד׳ אל רדתם עד ויתגלמו ירדו המלאכים שנעולם
 וירידת ואליהו מעכירו״ן עליית דרך והיינו השפל שנעולם

 הוא זה ודרך וכיוצא ולגדעון ולמנות לאנרהס כמלאכים
 עליית או התחתונים אל והדבור הקול ירידת ממש

 בעליית היה מרע״ה שמדרגת זולתי לקבלו התחתונים
 ההם הרוחניים ביסודות יסודותיו ונתלבשו ונזדכך הפק

 העניו לצורך ומוייב נביא כל על נבואתו סילוק בזולת
 וכך ההוא הנורא למעמד ההוא בדקות להתלבש ההוא
 ביסודות להתלבש המלאכים לרדת אברהם לעני; סוייב

 באר כל וכן צורה וללבוש ולפשוע העולם באויר הגשמיים
 אל אלו מדרגות דרך והנה המתלבשים או המתפשעים

 ותתפשע בשינה תנומתס עת בנשמתם ב״א יעלו הסולם
 הוא קדשו ומקום ה׳ ה״ר עד ותעלה מהגוך משמה

 ימפה שם ובהגיעם הכבוד לכסא קרוב הז׳ היכל מדור
 ובפ׳ תרומה ובם׳ ויקהל בפ׳, כדפי׳ שיעשה מה בהס

 וימשכו נבואיים מנינים להם ימסרו אמנם ובכ״מ, פקודי
 לכח ומנפש לנפש ומרוח הרוח אל מנשמה הדברי׳ אותם

 נתלבש חלום והוא כך או כך שראה שידמה עד המדמה
 האדם ויבין הגשמי אל בואו עד המשכתו ממקום

 שיש עד צורה בעצמו החלום יפשוע וברדתו כך שבדמיונו
 החיצו׳ בין • ברדתם עוברת ונשמתם זוכים שאינם

 שבעולם הבן כל השפעתו בעת חלום באותו ומכניסים
 שהם החיצו׳ מצד בעלים דברים בלא לחלום א״א ולכך

 בעל בו ומערבים בחלום ומלבישים הדרך על משעינים
 לכשרים סתם חלום במדרגת וזה תעתועים ורוח והבל
 אמנם וגו׳ ה׳ בהר יעלה מי כאומרו לעלות זוכים שהם

 כל נעמאת והיא נפש אלא נשמה להם שאין לרשעים
 דברים לו ומודיעים מהחיצו׳ אלא שואפים אינם מנינם

 כח ויבץ אמת אמרי קושכי מזעי ומעע וכיוצא בעלים
 אלא דבור ואינו וכך כך דבור לו שבא בעצמו המדמה

 בערך'חושיו שהוא לו נדמה אליו הנמשך כח שאותו
 שהיה ולא דבריו פתרון וכך כך דבור שהוא החומריים

 ועתה נבואה כ״ש רוה״ק כ״ש הקדוש החלום וכ״ש דבור
 שאין שמעתי זו שתים אלהים דבר אמת אומרו יובן בזה
 בדבור אות אחר אות אנכי שיאמר קולות פיסוק. שם

 מציאות כל הפשועי ברצונו מלפניו יתהוה אבל הגשמי
 ישראל שמעו לרעך מד אנכי יחד הקול וכל יחד הדבור

 שלא החומר מצד אלא משמשוה הפסקות היו ולא יחד
 פרשה בין למשה להתבוק כדי וז״ש זה פרן לקכל יוכל

 א׳ בבת ומתהוה היורדס העליונה ההויה מצד אמנם לפרשה
ק וזכור _ שמור יתהוה  י׳ בכל יחד הדבור מציאות כל ו

אחר דבור וימשך ויתאחד כולה התורה וכל הדברות

קומה
 גמשך הענין ויהיה כדפי׳ המקבל להשערת דבור
 ו^נ כך ששומס שידמה עד בגשם פועל והשכל השכל
 גדיל רעש קול אחרי ואשמע והיינו וכך כך הנביא וידע
 שנדמה עד וירד והוגשם הנבואה בהשגת נסתרו השיג
 אין ולעולם ההוא המשל בענין המראה אותה החוש
 ועניו הנפש אל כגוף בו דבק אלא הנמשל מן חון המשל

 כיון לדעת ראוי הזה הענין שכללנו ואחר בע״ה, אאריך זה
 וידני או׳ פעמים שראינו בשם נשתנה למה כך שהעני;

 קול או׳ ופעם אמר כה ויאמר אומר ופעם דבר ויהי
 אהה דברים קול הקולו׳׳ת את רואים העם וכל כאו׳

 היוא הנה בגשמי ענינם שתבין וצריך וכיוצא שומעים
 נה' יחתך וכאשר קול יעשה בחזקה בצאתו בגרון הנושב

 יחוברו וכאשר דבור יעשה קולות בפסוקי מוצאות
 ׳ יחד דברים חבור שהמאמר אומר יעשה יחד הדבורים

 הקול גלוי הב׳ קול, נעלמת הא׳ מדרגות, ג׳ .נמצאו
 מנין ויחבר במעלה הדבור כשיעלה דבור יעשה ופיסוק

 ובזוהי מה ענין גזרת שהוא מאמר יעשה מהדבור מה
 ו״ה בת׳ית קולותיוכלם ו׳ הס שהקול פירשו ובתי׳

 במ׳ או בני׳ לפרשו יש הז׳ והקול קולות ו׳ נקראות
 לכנוא שהורגל עד במ׳ דבור יעשה למעה הקול וברדת
 אלא כמי ג״כ היא ואמירה דבור והמ׳ קול הת״ת

 וכאשי הקצוות לכל נדון הוא קול כי שמאל מצד שהדבור
 ההיא וכאשר דבור היא הדין בקושי למעה במ׳ יתפשע
 לממלא שהמאמר בענין אמירה היא ברחמים למעלה

 ישמש מכ״ש קול שהשומע להבין קל ובזה כדפי׳ מהדבור
 ולשבאן בנגלה שישמע כ״ש בנסתר שומע הוא ואס דבור

 במראא שהשיגו הקולות את רואים העם וכל גא׳ יש׳ של
 בדנול וית׳ במ׳ שיכנס קודם הרוחני הדבור הנבואה

 זי שתים אלהים דבר אחת כאו׳ הדבור שהשיג כ״ש
 קיל אלא דבור שמעו לא שיש׳ האו׳ צדק ולא שמעתי

 מל פירושו והס׳ כדפי׳ הדברים וקושע העעהו והפסוק
 אא ואשמיעם העם את לי הקהל ון״ש מעלה תוספת

 מדני וגו׳ קול שמע אשר בשר כל מי כי כתיב וכן לברי
 ממלא לתוספת קול ומ״ש דבור ששמעו הרי וגו׳ מתוך

 קיל וז״ש יחד הדבור עם נקשר והקול בדטר שהשיגו
 למעא ויורדים מתהוים שהיו שומעים אתם דברים

 מקול שלמידה רואים אינכם ותמונה למעלה וההשגה
 ראי א״כ קול זולתי תמונה שום השיגו לא הנעלם שהוא

 ותמלא כלל תמונה בו שאין נעלם מנין הא׳ ,השגות ג׳
 במ״ם ומיין כאו׳ בדבור התמונה וגמר בקול התמונה

 אמנם י״כ^ סי׳ ש״ב ואתחנן ובפ׳ תמונה בענין י״ד כסי׳
 שאי מנביאת למעלה מרע׳׳ה נבואת כי לדקדק יש

 כא כאומרם באמירה הנביאים נבואת היאך א״כ נביאים
שיהיא ראוי והיה וידבר כאו׳ בדבור ומשה ה׳ אמר
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ת אש ממלא הוא שכבודו משמע כבודו הארץ כל ה׳ צוה אשר הדבר זה בעגין בספרי פירשו ובזה להפך א  כי ה
 כסף בישו מלא בלק לי יתן אס כמו הוא מלא מלש בכה משה שנשנבא שכשס מגיד וגו׳ נדר ידור כי איש
מלא ה׳ וכבוד אומרו אמנס 6ארע כל מליא וכן וזהכ בו שנאמר משה עליהם מוסיף בכה כנביאים נתנבאו כך
 מחנבא היה מרע״ה כי בזה רצה ,ע״כ הדבר זה

 באור מצוחצחש בהיושה מ׳ דהיינו המאירה כאספקלריא
 המ׳ במדס משה מחנבא היה שלא שיאמר ומי הזווג

 היה לא ח״ו מפריד מרע״ה שהיה שנמצא לו הקשה
 שבה הזכר אור בבחי׳ בה משיג והיה זו מדה מייחד

 דרך המ׳ ממדש למעלה לעלוש נאצל משה היה שלא
 הזו המדה אל הרמז וכל שופע היה ודאי כזו המדה

 שאר אמנם מ׳ היא כה מדש כי ה׳ אמר כ׳׳ה הוא י
 אלא זו מדה שהיא בכה מהנבאים היו ג״כ נביאים
 ומזדווגש מיוחדש מ׳ דהיינו הדבר זה מוסיף היה שמשה
 נביאים שאר אמנם הדבר ז״ה דהיינו בש״ש למעלה

 משה שיאמר ראוי א״כ מ׳ דהיינו לבד בכ״ה מתנבאים
 באמירה באה הנבואה שסוד ודבור אמירה נביאים ושאר
ו המדה מבלעדי שא״א המ׳. מדש שהיא ודבור  אלא ס

 באספק׳ נביאים ושאר המצוחצחת באספקלריא שמרע״ה
 עליית׳ בסוד אמירה תקרא המ׳ ועתה מצוחצחת שאינה
 האיש דבד בסוד דבור ותקרא אמיר לראש למעלה

 השיגו שלא נביאים שאר והנה קשות אתנו הארץ אדוני
 בכחות להתנבאות כלז בהם היה לא הזו המדה לצחצח

 כי שבה האמירה בכח מתנבאים היו לכך שבה הדין
 כלל לסובלו יוכלו לא הדין מדרגת שהיא הדבור בכח

 מצוחצח האור שהיה בהדרגה המדה צחצח מרע״ה אמנם
 אור סובל מרע״ה והיה שבה הדין בחי׳ אפי׳ וממחק יורד

 בדבור אפי׳ התנבא ולכך הדק בבחי׳ אפי׳ נבואתו
 ענין שפירשנו ובמה . ) (בפ׳ לזה גלוי ויש / הקשה

ויאמר אומר׳ יקשה לא הדבור או האמירה המשכת

 מלא מלש כל וכן ה׳ ברכת ומילא כמו הוא המשכן אש
ל  הוא ה׳ כבוד וימלא בזה וכיוצא מלא עצמו שהכבוד ד

 והיה אתמליא תרגם המתרגם לכך הזאת הגזרה כעין
 אין והנה נתמלא, עצמו הוא אתמלי אמלי לתרגם לו

 שהם מפני מזה ענק שום לו לייחס ראוי שאין ספק
ח להבין אמנם מגוף מתמלא נוף הגוף גדרי ע  הזה כ
 אמר קצרה דרך אמנם הקדושה ענין לפרש צריך כיה

 ואומר למגיה ויורד בבי״ע נכנס האצי׳ כל עד שהמשיך
 כבוד שס ברוך בסוד והענק כבודו הארץ כל מלא

 שהם למגיה ההיכלות שסודו ועד לעולם מלכותו
 האחרונה זו מדה מתוך מאצי׳ למטה הנמצאים מתפשטים

 היותם עד זה בתוך זה נקשרים שהם היכלות ז׳ וה״ס
 וסם במ׳ שרשם בתוך ונכללים קה״ק בהיכל יחד כלולים

 להנהגה התפשעם עד מזה וזה מזה זה משתלשלים
 למגיה מתפרדים הס מתפשטים הס כאשר והנה תחתונה

 המדה אור בכח והכל תפקידו על וא׳ א׳ כל לשליחותס
 הספי' כל כח ובה כמדוש לכל המשמשת שהיא הזו

 ואינם פעולתם לפעול מלמעלה להיכלות כח ונותנת
 אל וחזרתם נכללים בהיותם אלא בשרשם בעצם נקשרים

 נכללים שהם הא׳ ,עניניס ב׳ אז אליהם וימצא שרשם
 בכל עוברה כאשס מהם מתמלאת והשכינה בשרשם

 להסתלק מתקשטת והיא • בהם ומתתקנת התחתונים
 העליונות במדות הוא הזכר שתיקון כמו ולכך למעלה
 המדות כך אחד ה׳ אלהינו ה׳. ישראל שמע דהיינו

 והיינו ההיכלות דהיינו דנוק׳ תיקוני הס התחתונות
שהשכינה וכשם ועד לעולס מלכותו כבוד שם ברוך

 שנשתלשלו ומקום שרשם אל בהחזרתם מהם מתמלאת מלמעלה הרצון המשכת סוד הוא שהכוונה אור יהי אלהיס
■ ” ׳ ונעשה ויורד מאמר ונעשה ומתפשגי קול ונעשה ויורד

 וכך הגשמית הבריאה מציאות אל הגיע עד רוחני אור
 הנרצה ענין איזה אל הנביא אל וישתלשל ויחפשפ ירד

 ולפעמים גשמית הוי״ה יתהוה עד ירד ולפעמים כדפי׳
 והיינו רוחניית תורה סוד ויהיה ) (■ כ׳ש ולא ירד
כי ענינס לפי הנביאים דברי בכל ס״ת כמה שיש

 ההנהגה וכח השכי׳ מאור מתמלאים אינם הם כך ממנו
 ניצוצות אז בזה זה בקשרם דהיינו למעלה בסילוקם אלא

 בענק העולם להנהיג בהם מתלבשות הם עליונות
 דשכינתא ספיראן אק מהשכי׳ מתרחקים הס שכאשר

 נקשרים שהם מיד בהתקרבם אמנם בהם מתלבשים
כדי אליהם מתפשטת שכי׳ אור השכי׳ ומקשטים , _

מלו וענין להעולס ברדתם להנהיג כחם שיתחדש לחדשם לייסר הנרצה ההוא המאמר יעשה למעה האור בהתגלם
 לפנים ופנים עליונה ונחי׳ מציאות לו ויש לדורו ולהוכיח

ד  להתפשט העליון מהרצון הוייתו חחלת אל הגיע נ
 תורה לדברי למסכים המושגים הם הפרם ואותם מאמר

: ממטמונים ויחפרוה ,
^ דו. הארץ כל מלא ל״  את מלא ה׳ וכבוד וכן כבו

 כל את ה׳ כבוד וימלא אני חי ואולם המשכן
מלא כי שוות אלו מלות שאין תמצא תדקדק כאשר הארץ.

 וממלאים גשם והשכי׳ גשס שהם אינו אומרים שאנו זה
 מהשכי׳ יחד משתלשלים שהעלולים הענק אמנם זה אש זה

 מזה זה משתלשלי׳ שהם וכשם דורדיס משפשעים וכולם
 והטעם היותם אחר בזה זה נכללים הם כך היותם קודם

 מאז השמים עצם בהיכל כלול הספיר לבנת היכל כי
 להמציא זה כח הביט כאשרb מפני ממנו שנשתלשל מעש

 שע״י היכל ואותו המדה אותה בו הושיש השם את
שנסתכל .........................................
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 ףז ההחלזוגים להנהגת המהפשטיס אלו שכס האין כל

 הסיכליגן המושרשים חלו שהס ה׳ כבוד וימלא ג״כ
 פ/ וכן ביהוד נקשרת מ׳ דהיינו הארץ כל את בקשרם

 ה מכבוד מתמלא המשכן המשכן את מלא ה׳ וכבוד
מהם מתמלאי׳ ורוחניים בגשמיים רוחניים שנקשרים

 העולה זה ומציאות בדקות שם נתהוה להמציאו שנסתכל
 בעצמו בו מיוחד והוא שרשו יק׳ סבתו במחשבת שם

 הפעולה אחר ולכך והמושכל המשכיל פס כשכל כיחוד
שם ו־היו אליו עלוליו לאסוןן בעילה כח ויש נתפשכי

______ - ...... - והיכל היכל כל כללות והיינו המצאם קודם בדקותם
 נכוי ל3 מלואן מלא ה׳ וכבוד וכן ה׳ כבוד וימלא והיינו במדה העליון בשרש נכללים כלם היותם עדי בשרשו

̂־ם גשמי מלוי הכוונה ואין כדפי׳ המשכן הוא ה׳ ובעלותם נתפשעו וממנה אותם המציאה שהיא אחרונה  א
 בשורשם התחתוני׳ ונקשרי׳ אלו ע״י מתנהג העולם היות פירוד שאין במציאות בו השרישו להמציאם במחשבה שם

 ההליין המשתלם השלמת דהיינו. מלוי יקרא העליון ביודע מיוחדים שהם והידוע כדעת אלא ויינם בינה
 בעליי! אלא לתחתון שלמות שאין* בעליון ותחתון בתחתון ימצאו ועתה פי״ב. תורה בערך י״ג כי׳ לעיל וכדפי׳

 הזן< הכבוד וסוד המלואיס ימי אומרו כעין והיינו דוקא יצי׳ בברי׳ החצי׳ כח שיהיה הא׳ ,יחד עניניס שני
 וזנ״י בזה זה וקשרם התחתוני׳ בהנהגת הוא שלמותו הב׳ ,כדפי׳ בהם הס ויחודם בסבתנז וקשרם בעלותם

 יקי" וזה בשורשו הענך נכלל בהיות הוא קשרם ודרך העליונה והםבה בסבתם ונכללים מתאחדי׳ הנוצרים שיהיו
 במסובב^ משתלמת הסיבה כי המציאות לכל מלוי כל מלא ע״ז ויאמר אותם יכלול השכי׳ שהיא אלהי״ם

 ההנהגה ועיקר א׳ ענינס שכל בסיבתו משתלם והמסובב מגיעם המתפשכיי׳ אלו הס הכבוד ירצה כבודו הארץ
 ברמיזה( המשכן כלל(כהיכל) בהוא ההיכלות אלו לקשר כבוד נודע שבכם ועוד וברי׳ ביצי׳ נתי׳ ל״ב כלל שהם

 הגי שמדת התחתוני׳ בכס ולהנהיג העליונה בסיבתם למגיה הנפרדים מנהגת שבאמצעותם לתחתונים הנהגתו
 א'״ בהם • מכונה ואינה התחתונים הנמצאים כללות ־ נאמר זה ועל כולה ההנהגה מדת שהיא הזאת כמדה
עיו למגיה ונקשרי׳ ממנה יונקי׳ שהם אלו באמצעץת אומרו והיינו בי״ע סוד הכוללת זו מדה דהיינו בשכ״מ  ונ

ק הנק׳ השכי׳ שהיא הארץ כל מלא  היא ג״כ והמשכן כדפי׳ מלא יאמר בעילתו העלול קשר הנכללי׳ אלו כבוד א
 התחתיגיא אלו שהם ה׳ מכבוד מתמלאת והיא השכי׳ אלו כבודו התחתונים שהם הארץ כל ומלא כבוד הנק׳
וסיי א׳ דרך והכל כדפי׳ בתחתונים הנקשר רוחניות שוגיר לו שאין בתחתונים לך שאין מלא.העולם הס ודאי

 ויתפשגיו בארץ משגירו חשים אס כאומרו מלמעלה
 דהיינו אני חי ואולם אמר ולזה תכלית לאין היצי׳ ניצוצי

 למעלה היחוד ויחד אדני כח נא יגדל ועתה אומרו סוד
במ׳ יסוד יחוד ובסוד מ׳ אנ״י יסוד דהיינו ח״י והיינו

: כדפי׳ א׳ .
ף ״  בחונ^ ושכנתי ה׳ כבוד וישכון כאומרו שכן. ל

ה, וכיוצא גם® האלוה שאין ספק אין בז
מ״® אמנם מקום בשום שכונה שום עליו יצדק ולא

 נשם הכי׳ ע״ה רשב״י שכינה מה כשנבין בו שכונה הוד דהיינו כבוד מתמלא pהא כל את ה׳ כבוד וימלא
 תתאם שכי׳ עילאה שכינה וקראן שכינה בשם והמ׳ שכי׳ שהם מפני הארץ כל נק׳ שהס הנוצרים לאלו שיש שדש

 טנין שכק האמצעי יהיה שכי׳ כלל דרך כי הוא והענין על המופקדים אלו היותס והיינו כלו העולם כל הנהגת
 גי! המתמצע בזה המשל ,כלל מתייחסים שאינם לענין אומרו הוא ועד׳׳ז כדפי׳ ה׳ בכבוד. מושרשי׳ הארץ כל

ל ואותם מנינים ב׳ לחבר כשנרצה שניהם המשכן את מלא אלו הנמצאים כל שרש שהוא ה׳ וכבוד  עגיינים ה
 עני! אמצעי שם להביא אנו צריכים מאד רחוקי׳ הוא ועד׳׳ז כדפי׳ אופנים ־ חיות שרפים ה״ס המשכן כי

 לתמחה נאות ויהיה לעליון נאות יהיה ביניהם לענין את מלא הנמצאים אלו שרש שהוא ה׳ וכבוד אומרו
 שאי! מה כי נא׳ בזה ועתה שניהם בין מתמצע שיהיה בפרשת כדפי׳ ושרפים וחיות אופנים שה״ס כנז׳ המשכן
 א״ם הא׳ ;ההנהגה ראשי שלשת הוא כלל השגה בו וה׳׳ס נער הוא המשכן סוד כי ויקהל ובפ׳ תרומה

 עליי תמונה שום התארים ענייני מכל יתרחק בעצמותו בתורה אלו שהושרשו מפני מלא ה׳ כבוד ולז״א בשכמל״ו
 דהייגי בסתר ושם וגו׳ פסל יעשה אשר האיש ארור גא׳ ונקשרים מתמלאים רוחניים היו וכליו המשכן דהיינו

 גי להנהיג הא׳ יתלבש הב׳ הראש ,עולם של בסתרו שם כמבואר המשכן בכל שבהם הכחות ופרגיי בהיכלות
 נוג( לא מקולו אל קורבתו שמרוב הראשון הנאצל הוא העליון בשורשם יחד וכלם בגשמיים הרוחניים ונקשרו
 י' ההויות ראש כי כלל הויה או שם בעצמותו בו לצייר מלא למעלה שורשם'המושרש שהוא כבודה׳ ולכן בשכי׳

^ או הנפרדים התחתונים שהם הארץ כל א / דהיינו העליונה ה כ  הי" הא׳ עם הב׳ בו שיתלבש הג׳ הראש ח
 JP’ כאן ועד ודאי מאין יש דהיינו הישות החלת ההכ׳ אמצעיים הם כי הא׳ י יש דרכים בב׳ השכי׳ שהיא

ם בשרש למעלה ממלאים ה  כגג לדפוח להמשיל תמונה ואין וא׳ס גבול שאין א״ס להנהיג למגיה ממלאים .ו
 לחיו® ר״ל זה מאור להשתמש לנמצאים אפשר והיאך אח העליון השרש שהם ה׳ כבוד וימלא וכן ,התחתונים

ממנו ־'



9״ י ״ אכילה .שכן ̂טיעור ת מז קופה ׳ ש
וכן כיוב לא הרבה דבש אכול ההורה בסודוס ) (אמרו לזה ממצא לכל וחיות ספק שהוא ממנו להההסק ®״גי
כאומרו המלאכי׳ במזון ורמזו דייך אכול מצאה דבש אמרו לספי׳ הראשי׳ אלו בין מתמצעה אחה מדה שס עשה
אכל לא לחם אומרו הפך והוא איש אכל אבירים לחם הפליץ משכנה פכי׳ הקרא ולכך ו״ק דהיינו פולס שהם

השכי׳ מזיו ניזון היות הוא הפרן האמנם שתה לא ומיס ביש מתוארים שהם לתחתוני׳ גבול ואין בא״ס ״תיאר
;T ה וגכול מ השכי׳ וזיו מאור מצוחצחה היא כי הנשמה קיום וה״ס ט״ס מגיפות המתפשגיות המדוה אלו ו

P אביה בית אל ושבה ואמר בסבא רמזו וע״ז קיומה וזהו בהם שיש לא בגבול הבאים לכל וסוף גבול שהס
בתרומה היא פי׳ ההפך ופל האכל אביס מלחם כנפוריה הגבול למגיה שנפפל אלא במאצילם התאחדס מצד נוג

הקדשים תרומת הנשמות מזון דהיינו האהל לא הקדשים שוס פם יחם להם אין אצי׳ שהם וכיון והתכלית ״סיף
והיינו להחזיקם הפליוני׳ בכחות המתנוצן והזיו האור י היותם פס נפרדי׳ אינם הנאצלי׳ שאלו נפרד תחתון מגא

וחק לביתה כירף וההן לילה בפוד והקם כאומרו ממש מתמצפת שהיא אמצפית ע״י אלא הדקות תכלית דקי̂ס
. I 'וחק וגירף חיל באשת המשולה השכי׳ שהיא לנפרותיה פשירית אחרונה מדה המ׳ והיא אלו קצוות נ

̂ליס’ לי ופשה בתי׳ טוד ופי׳ חקי לחם כגיריפני מל׳ הוא והיא טמהס נאצלת הפליונות באחדות והיא א
ממל׳ית שנאתי כאשד ולא ע’ ממ אהבתי כאשר מכיפמי׳ ולהסתפק לחיות שיוכלו כדי התחתוני׳ אל קצת ״תויש

ומל׳׳ת יפיס מכיפמיס תבשילי הם המצות כי הוא והפנין הפליון משכנת תתאה שכי׳ הנק׳ והיא האצי׳ .״יי
כבד כי ואמר ולב כבד בטנין פנחס בפ׳ טוד ופי׳ להפך הנה באצי׳ אלו שכינות ב׳ שנמצאו אחר ופתה ,
התחתונים הכחות שהם המפשים מיני כל אוסף הוא הזאת התמונה סוד ובה בברי׳ נחתמת הזאת •תמונה

מליצי שאין היות ופס הבורא לפני כיו״ר מליצי׳ והם הנז׳ הדרגות ג׳ שהם אופנים חיות שרפי׳ דהיינו ״®ס
יאמרו שלא כדי ניו׳׳ר מגיד הוא ס״ס החיצוני הגיוב השכינה ביצי׳ בחיות הו״ק בברי׳ בשרפי׳ ג״ר ״יינו

 'התבשיל מגיט והכבד ב״א מומי אחר רודף שהוא טליו א«־ מדרגה יורד זה והרי בפשיה באופני׳ ״הח־ונה
והוא הלב שהוא צבאות ה׳ המלך לפני והרט הגיוב הנמכני׳ לפין מתגלית קדושה יהיה זה וכפין דרגה
השמרי׳ שהם והשיורין מפ׳׳ט שהם והגיוב המשובח נומל הנודט במקום הקדושה לשכינת הצפה היא מוכנים י״תי

שהיא ומרה לכבד אותם מניח המגוני׳ מפשים שהם התורה נתינת לפת סיני הר כגון התחתוני׳ ׳•״בודדות
אל פונותם כל את מליו השפיר ונשא כאומרו הכופסת דהייט וישכון נאמר שם המוצפת ההצפה חותה ג

מה הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי טוד ופי׳ גזרה ארן כי נאמר ופליו במשכן וכן לגשמי רוחני שכל כין ̂'®׳סי
P יהיו פת בכל כאומרו המפשה כשרון טוב אוכל הוא ופל בפרפל לשכון אמר ה׳ בבהמ״ק וכן הפנן עליו

על ושמן רעים מגיפמי׳ ויפשה יחגיא שלא לבנים בגדיך נביא ולבלתי לנביא העין בחוש המושג הזה הרוחני ״עק
הזאת האוכלת האש את לפרנס כדי יחסר אל ראשך אלא מושג הכבוד שיהיה לא בעץ נראה ה׳ וכבוד ®

ענינים ג׳ לשכי׳ חייב שהאדם בתי׳ עוד ופי׳ ,כדפי׳ הנפש משמח לחוש מתוק אור המאיר הרוחני ̂®ק
קה בכל לה הנשפט השפע שארה והם ועונתה כסותה שארה בסוד להתאחז להתבודד הכנה נותן בעבודה ^ז̂ז
כל לכסות כסותה כנו׳ התחתודס וקיום לקיומה יום ■ ופתה ההשכנה הכנת וישטן נא׳ וטליה הנבואיית ״=סגה

ועונתה בה ערוה שהם החיצו׳ יאחזו שלא פרוסה מיני התמדת מה כי סיני הר על ה׳ כבוד וישטן אומרו ייק
ה׳) וישכון שיאמר שם היתה ״כונה ד(  כי הדברים ומכלל יום בכל הידועה והעונה הימוד הוא הענן התמדת על כבו

 ■ בתחתוט׳ בץ אכילה יקרא הנמצאות קיום שהוא השפע העץ הכנת על הפנין ודאי אלא כך המפרשי׳ דעת ׳י
 עוד ופי׳ דקאמרן דוכתי כני בכל כדמוכח בעליוטם בץ הדק הענן לשכונת הצפת שהם והאש והערפל ״חשך
 אור דהיינו לשכי׳ הבא שפע מאכל יצא יסוד מהאוכל אל מקום זה מפני שיתחייב ולא כגשמי לבין !^׳יון
 ממנו ושופט ומתקיים נהנה שהוא ליסוד הנמשך וזוהר הארכנו כאשר התחתונים בפרך אלא כדפי׳ ״ייחני

i הזה המאכל כי נא׳ זה לדרך ופתה למגיה המ׳ לקיום ’ : ך׳ בםי׳
 והם התחתוטס המעשים הא׳ ערנים, ב׳ פ״י יהיה אש כגון בכתוב בא ממנו מעט .שתיד, אכילה H ׳

 יושפע התפוררותה שבסיבת אהב כאשר המעפמי׳ הרבה הספי׳ אל כינו בדרז״ל אכל הוא אוכלה
 אחר הב׳ ומטפמי/ מאכל נקראי׳ הם ולכך מלמעלה מהאוכל וגו׳ רפים אכלו דבשי עם יערי אכלתי ,®ין

• ■ ־ ־ מאכל יא’

'r שהם אנשים ג׳ מספיד אברהם היות ירחק לא עררם ולזה סודותיה ולימוד התורה היא וקיומה הנשמה 
היו ׳ -
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ועצניי' דץ מנערן היא הכי׳ פיד מהני׳ כלמטלה מה וכל מצוס שיעשה נ״א שמעשה כמו כי כיצד והא מלאכי׳ היו

ולנן שם טהיילד אלא מלמעלה נשפע אינו הדץ ואומו כמעשה אכרהס א״כ כדפי׳ שפע מלמעלה משפיע הוא
f והסמכחם מחכ׳ ולא מכתר ולא מא״ס לא הדין אץ שיחשב ימנע ולא מטץ היה מצוה לשם הבקר וכן העוגות

̂״ א״כ שיאמר ץלאומר הנז׳ פנים הספר כערך הדץ של מדתו השפעת דהיינו ג״ח מצות והוא למצוה לו ימ
נסג̂י שהד כלום אמר לא הספי׳ מכל שאינה פעולה לץ הגשמי v כלקיחתם המלאכים ואלו למעה חסד אכרהם

 ונח יום ככל להשקותה וראד ירק פזרעונה גנה כאן שיש י מתדמה ואכרהם ומסתלק כאשם נשרך ראשון וראשץ הזה
סיויי עם זרעורה ויכשו המים ממנה ומנע א׳ אדם משסע נהנים שהם אוכלי' שהם והאמת אוכלי׳ שהם לו

 מחהיי יבשו שלא נא׳ זה מפני לא הירק מיכשת שהחמה
שמחל^ מה כי כאן ממש הענץ הוא וכן המים מונע
הנפיגגיי' הממתיק האור שנמנע מה מפני הוא הדץ

 העיג מניעות ג״כ האלו למדות שיוחסו ראוי וא״כ ומלחלחן
 W שהכל אחר כי להקשות יש ואדרכה הדין והתילדות

פשו^ רחמים עליץ והכתר מלמעלה הטוב כמניעת
. זו קושיא הא״ס אל שיקשה וכ״ש דין כו שאץ אמ̂י

הא̂* שלעולם הפרקים כאותם י״ג כסי׳ רמזתי תירוצה
^ המניעה ואין העוכ להשפיע מוכנים הם והכתר מ

י נפתחי׳ שאינם הכי׳ צנורות מצד היא הנגנעתם אלא  נ
שהנ^ כאידרא כזו׳ שפי' דהיינו העליץ האור לקבל

פה? מקורות יש אמנם כלל נאים דלא פקיחא עינא
 פקיא מעינא האור לקכל ראוים שהם דז״א עיינץ

ק וראה עיניך פקח כאומרו ונסתמץ  חימ . למה עורה ו
אמ̂ג מימיו המושך המעץ אל משל שהוא כענץ ה׳

נח» שלא נתקלקלה לגנה המים מגיעים שע״י התעלה
 שנתקלקלה לתעלה אלא למעץ ויכשותם הירקות פגם

 1י שאץ אחר בבי׳ הדץ יולד היאך לכאר נשאר אמנם
והיא* הכי׳ אל יצא מאין בחכ׳ וכן וא״א בכתר כלל

 י מקום' לה אין זו שאלה כי אני ואומר ,כה יתהוה
 אי נק׳ שהוא ספק ואץ וענינו הדץ גדר מהו נחקור

ד לחועאי׳ הקב״ה יערש לא כי המעוות  לינקם כ
נתרט^ ולפי׳ לפ״ז יקרא תי׳ והדץ קלקולם לתי׳ אלא

 מואי ברכס את הכיתי לשוא ואמר הנניא ע״י הקכ״ה
 כל סרה תוסיפו עוד תוט מה על וכתיכ לקחו לא

ח אץ א״כ דוי לככ וכל לחלי י® דבר שאין רע ענץ ה
ובגכורי( דוד ולז״א ותי׳ טוב אלא השמים ק יורד

 באומרם בזו׳ vרמ ולזה המצוה בסוד שנשפע העליץ
 באומרו בתורה ירמוז וע״ז ,אברהם מדת מחסד שנהנו

 את ויחזו אומרו ענץ והתכוק עמוד בזה ועתה ויאכלו,
 הגוך המקיים השכי׳ מזיו נהנו כי וישתו ויאכלו האלהיס

 יטל אדם שאץ רז״ל מ״ש ידעת וכבר ושותץ אוכלץ כאלו
 צדיקים כמה מצינו והרי ימים שבעה אכילה בלא לעמוד
ץ אכילה בלא שעמדו  אותם ומעשה ומרע״ה אליהו ע

ד דעובדא הצדיקים  בלא בג״ע ימים ז׳ שעמדו אילאי ד
 יאכל לא השכי׳ זיו הנאת דע״י אפשר ודאי אלא אכילה

 היה וזה הנפש בשיתוך הגוך מתקיים ויהיה ישתה ולא
 מצורך הדקות והגשימו הנפש ממזץ הגוך שנהנה' חטאם

: י״ז בסי׳ שפי׳ מה אל  מרו והמה לבו אל ויתעצב אומרו כנץ .עצבות ל״ן
בזה, וטוצא בישימון יעציבוהו קדשו רוח את ועצבו ■
 בע״ה לקמן אותו שאבאר לב ענין כאן לבאר הטנה ואץ

 בבורא צדק ואיך מהו העצטת מציאות לפרש הטנה אמנם
 לשון ויתעצב במלת הורה ראשונה והנה .ובספרותיו

ה התפעל  שנמשך מורה לבו אל ואומרו בעצמו עומד מר
 להם גילה שלא להורות הטנה היה ואילו לבו אל ממקום
 נח ע״י המטל ענץ הודיען שבפי׳ פי׳ ורז״ל בלבו היל״ל
 הכתו׳ אותו יחס העצבץ פעולת והנה ועזאל פמחזי וע״י

 אמר ולא קדשו רוח את עצבו כאומרו התחתונים אל
 שמרו כמה מרו הכתוב ופי׳ קדשו רוח אלא לבו את עצבו
 בישימון יעציבוהו במדבר ימרוהו כמה אמר וכן עצבו
 הוא הטוב שמעשה הנה נפרש ועתה עצבו שמרו כמה

 ומעשה השמחה וענץ במעשיו ה׳ ישמח כאומרו שמחה
 והעדר ההם בפרקי׳ י״ג סי׳ שם פי׳ ענינו מה הטוב

 מבטלי׳ הם שהמורדי׳ והיינו ודאי העצבץ הוא השמחה
 השמחה שכל הוא והטעם הידועים מהמקומות שמחה

 בסי׳ הנמשל השיר ומעורר המשמח הטיוב מהמעשה היא
 ההוא השיר יבטל למעה הנעשה והמרד והפגם י״ג

 הוא הזה והענץ בספי׳ הדץ את ויעורר שם כדפי׳
 ושיר זמר מיני כל ביטול ודאי וטינו עצבות י הנק׳

ק העולה  קדמוהי הנעל לא ודחוץ מתעצב בפ׳ בזו׳ פי׳ ו
 זה ושבח שיר יפסק וכאשר המשוררי׳ ושבח שיר דטינו

 ראפי׳ ג׳ סוד דהיינו מהבי׳ החכמה סוד מסתלק מיד
החכמה אור יסתלק וכאשר י״ג ובסי׳ ל״ד סי׳ שמש״ל

 באפך אל במשפט אך ה׳ יסרני וכתיב תדינר
 ניז יורד רע דבר שאץ רע ענץ הדץ אץ א״כ תמעיטיני

 משפט לעשות ג׳׳כ הפ׳ ולז״א ותי׳ טוב אלא השמים
 הסבלניג* ואדרבה ביומו יוס דבר יש׳ עמו ומשפט עבדו

 בנגי! להם הוא קלקול לרשעים אפו מאריך שהקב״ה
 במדויז כ״ש לתחתורם אפי׳ תי׳ הוא הדץ מציאות שכל

 ולחיז! למטיה להורידו הפגם העברת תיקונם שהוא
 הטב^ מדרך ט עוד ידענו שק ואחר הפגומו/ המדרגות

̂  שיוכל מה כל ההחק מעצמו אבר כל לדחוס הגס
» מהם המזיק דוחי׳ והכבד והלב המוח מצינו שהד

האפשר
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 סכלים כזה יקראו ולא הרחוקים המקומות אל
 ועתה המזיק מעצנע לדחות הענע חכמת היא

 הוא שהדק אחר הדין יצא מהיק שאלה מקום מה ׳ה״ז
ס יי »  ששם הכי׳ עד עולה והפגם ההיזק ודחיית ה
 הכי׳ מיד כדפי׳ העליונה ההשגחה אור סוד התלק”

 דחייתו ודרך מעליה הזה ההיזק דחיית כדרך ייעגחת
 הכינה תחילת הנה לזה מתוקרם שהם הכלי' ע״י

 מוליד ושם והפוגם הפגם וענק הפגם שיעור כמה ייאה
 שאק התפעל לשק לכו אל רתעצכ אמר ולזה / יקילו’

ח זה יניז  כסוד כעצמה כה אלא מלמעלה נשפע ה
 מה שיעור שם המצמיחים הם כה אשר הגכורות ^קייי
 ועצכו מרו אשר את לתקן לתחתוני׳ דק להמשיך ״איי

 הנז׳ ההשגחה כח שסלקו מפני המגונים למעשיהם
 אל יותר גילוי אל מדקותו להולידו זה p משפיע יאלז״כ

 הדק, יוצא הוא ושם כמ׳ מתאחדת והגכו׳ ממש הגכורה
 עילאה גכורה ומ׳ גכורה דר״ה יומי תרי כסוד מיעל
 ויתעצכ אמר ולזה פינחס כפ׳ כדפי׳ תתאה לנורה
 הדק אותו מושך ואח״כ כעצמה כה מתעצכ תחלה

 יתכאר כאשר לכ הנק׳ המ׳ דהיינו לכו אל יהעצכות
 והניעס הגכו׳ היא אלו מדות כ׳ כק והאמצעי יפ״ה

 כנמשך רוח נחת טינו קדשו רוח סילוק מפני ̂יא
 שרש והוא כנודע כדעת כסוד הכי׳ אל מהחכמה

: שם לספי׳  אך ויחר ככם ה׳ אך וחרה אפו ויחר ה׳ וישסע אף. חרון ל״ז
 ככיאור עצמינו נכניס ולא כהם כיוצא והרכה דלך כם ה׳

 כמגדל אפך אומרו כעק חומם מגזרת שהיא אך לת”
 יחס לו שיש היות עם כע״ה לקק יתכ׳ זה ט הלכנק
 האך מפני יטרתי כי מל׳ אך אכאר אמנם הזה ידרוש
 ממלת שנצפר׳ ומה הזה הגדול האך חרי מה וכן |החמ׳

 והנה ,לכ ממלת שעשינו כמו העכרה דרך על נקח ?
 והכעס האך וחוזק ושריפה חמימות מלשק הוא חרק מלת

 הם כאו׳ הכעס ערני רכים והנה אפו חרה יאמר
 כאפי קדחה אש ט כהכליהם כעסור אל כלא יזיאוני

ה העם ־ ינאצור אנה מד  יצא כי הייתם מקציפים ט
 והקצך והכעס האך האמנם כזה וטוצא ה׳ מלפר הקצך

 מג ומופקדי׳ שלוחי׳ כשאר האל משלוחי ^יח ®יא
 והחמה האך מפני יגורתי כי והעד ותפקידם משמרתם

 ט לעולם צורך כשאק פועל אינו פעמים הזה יהשליח
 הם שלוחי׳ שאר ט שלוחי׳ לשאר דומה אינו אמנם

 פני את מתראה אינו הזה והשליח המלך פר מתראים
 השלוחי׳ כשאר השליח זה אק כי הוא והענק ממלך
 דכר וכל והשממה וההפהד המית׳ על ממונה שסא יי־מני

 פר את להראות ראר ואק רמ יגורך לא וכתי׳ יע
ליום כא הזה והשליח כ״א יחמאו כאשר אמנם המלך

 כק לו ידוע מקום אל שיכנס כשם יקרא אז לדק הנועד
ק ואז כתוכם השק גם ריא כאו׳ הממונים שאר  לו ר

 לכ׳׳ד רשות יש ולא וכך כך שיעור פ׳ עונש לפפול רשות
 פועל אינו הזה השר הנה לפעול כח לו שישפיעו אלא
 כשרים שאר כדרך עליו הנשפע כשליחות כח מצד אלא

 קץ דהיינו לפר כא כשר כל קץ יאמר ולזה ,השלוחי׳
א הכריות קציצת  רשות ליפול לפני וכא המות מלאך מ

 לשק ה׳ מאת הנשפע הזה הכח והנה להעניש וכח
 חום אך חרק יקרא ולפעול להתחזק הזה לאך אלא אינו

 ׳ לשק כי כדפי׳ הפעולה לפעול האך להלהיכ עליו הנשפע
 נחושתה וחרה הכתוב כדפי׳ וחוזק חום לשק הוא חרק

 ירצה הל אך וחרה זה דרך ולפי כזה וכיוצא רחר ותוט
 לומר עוד ואפשר אך. הנק׳ הזה השליח כח דתחזק יושפע

 דק אל מושל שהוא אפיך וכרוח מלשון הוא אך כי
 יצא מנחיריו והיינו כע״ה ישכאר כאשר שכת״ת הגכורה

ק ט נשפע ומשם כאט קדחתם אש כי וכאו׳ ע  צורך כ
 שם שנתחמם מה ע״י כי אך וחרה והיינו העק נקיק
 שליח שהוא התחתון לאך נשפע הוא העליק והאך הדק

 ואולם כע״ה לקמן אותו אפרש הנחירי׳ הוא האך וענק כדפי׳
 קצך נאצה כעס קנאה אך חרק השמות שנר כפעם
 ענינו לפי וא׳ א׳ כל ועT ענק הם כלם נקמה אש קדיחת

 כח ויש אך הנקרא כח יש כי העליוני׳ ככחות פעולתו ולפי
 ה׳ .מלפר הקצך יצא כי כאו׳ קצך הנק׳ כח רש חמה מקרא
 כי אך חרון ממש הוא כאפי קדחתם אש אומרו ואולם
 כחות הם שאלו וידוע כדט׳ א ענק הוא הכל וחרק קדיחה
 הפעולה מציאות אל ויוצאי׳ לפעול כח שקכלו יוצאים

 'הכעס מציאות פועלים היותם שהם כעס נאצה קנאה משא״כ
העק לפרו והקנאה ומאצה  א יש הזה שהשליח הוא ו

א הא׳ פעולות כ׳  וכך כך עפו איך להלשק כניסתו ט
ט׳ מעטו אק ופעטם ומכעיס מנאץ ופעמים  רושם עו

ק ואק רחק שהקכ״ה מפר  כלל הדק לפעול רשות לו נו
רושם שעשו אחר כרשות כצאתם הוא וקצך אך חרק אמנם
ק דכריו נ נאצה קנאה הכעסה יאמר ולזה רשות לו ו
ק תחלת כי כזה וכיוצא ע להלץ לכ״ד ככניסתו שהוא ה

כדפי' וקצא אך חרק יאמר רשות לו כשנק וסופו רפה
ק ויש  דהיינו שנעט אחר הפעולה שם שהואי אחר ע

 קנוא אל אמר הקצוות כ׳ ועל הדק נעשה שככר נקמה
 הרי חסה וכעל ה׳ נוקם אומ׳ כאמצעי ועל ה׳ ונוקם

ק יחד עררם הג׳ ע  לתת הפעולה לצמיחת שם שיש כ
 לרשות שם רש כזה וכיוצא נאצה קנאה כעס והוא רשות
 כרשות יוצאת שהחמה חמה .וכעל אך חרק והוא עצמו

 הפעולה ככר ואט׳ ה׳ נוקם יאמר ולזה ודאי כעלה
 ראסר טרצה פת ככל להשיכה יכול החמה כעל נעטת

א עצמה לפעולה שם דש הרך ס ולזה וכיוצא נקמה ו
ישמו
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א׳ להשתנות סיכה יהיה שד ,הששת ישתנו  וא׳ ככל'
א והדק הזה שההונש מפני הבחי׳ כאלו  מד׳ א׳ ע״י מ

 שן הנק׳ א׳ הרי עק יכפר רחוס והוא כאומרו שלוחים
ס מאד דכק וזה פליה עונה ואפקוד נא׳ וע״ז  הפפולה פ

 ששכר כאו׳ כשמו פון שנק׳ עד האדם שעשה הרעה
 פון נק׳ ולק מדה כנגד מדה כעק והיינו פכירה מכירה

 לסיכות זו דגולה להס שאק אחרים עונשי׳ ויש כשש
 פועל והוא משחית נק׳ הכ' הרי ישחית ולא ,ידועות
 אפו להשיכ והרכה ,השחתה שנק׳ שעלת לכלי פנינים

 חמש כל יעיר ולא ,מהשחתה קשה והוא הא̂ן היינו
 מרע״ה אמר הקשים אלו כ׳ ועל מץ קשה וזו חמה היינו

 ואחרון חזקים כחות שהם והחמה מפני יגורתי ט
 עמהם מתנהג כרחמיו והקכ״ה הככיד שככשכ אחרק

 לכ״א הראויים העונשים ולט הצורך לט ידם על ופועל
ט להשיכ והרכה יעיר(ולא) ולא ועכ״ז מעלליה׳ רוע על ;א

ה. ל״ח אי ק לסוכה וממנה ר  כיוכ ט אלהים וירא ע
 אלהיס דדע ישראל כני את אלהים דרא כמ״כ

 מן קדשך ממעון השקיפה שומשתינו וראה כזה וטונא
 כניו מכעס רנאץ ה׳ וירא לרעה ראיה דש ,השמים
 ,אלי הכאה הכצעקתה ואראה נא ארדה וכיוצא וכנותיו

 ,כע״ה כמקומו ית׳ והעק העץ אל יצורף הראיה והנה
 כע״ה ככאן נכאר הראיה ענק אל שנוגע מה •אמנם

 אלא גשמית ח״ו הראיה שאק שנדעהו 7צי וראשונה
 כסי׳ שפי׳ כמו השכל אל ראיה לשק ישתתף וככר שכלית

 הוא הידיעה כי הידיעה ענק אינו הראיה וענק ,י״ו
 קודם אליו מוקדם וזהו היותם קודם הדבטם ידיעת
 הדעת וע״י נעלמת ידיעה ככחי׳ והוויש העולם כריאת

 הכלים ע״י הוא הראיה אמנם ככחי׳ הדכטם יודע שא
העק , עירם כשם המטני׳  שאנו התארי׳ כי הוא ו
 שלא המרךכלים אל כלל שזה הסט׳ ע״י הוא כו מכנים

 כמדות המטנות אל מתמונות תשנה שוס ככורא יצדק
 המציאות שכל לומר 'שכרחי׳ שאנו זולש כא״ס למעלה
 שידע ולא היוש קודם לפניו מסודר שא הנמצא

 כדכריסאלא ח״ושאקידיעש גרעק שזו עצק מצד הדכדס
 ממצאות שורט שהם שהסט׳ vרמ ולכך עצמוש מצד

ק כפצשש ומושרשות נעלמות טלם ע  עצמוש שכהשגת כ
 הנקראות הסט׳ כסי׳ ש א׳ והס ששא ספירושו ידע

 כאשר כהק חד וגרמיה איש כשרך׳ שט׳ עצמוש
 כדעתך יעלה ואל וכלים עצמות כש׳ כספ״ר הארכש

 הפששת פעולותיו עם הגרוע שם נמצא ראוכן טהיה
 כערך התפשגק אחר עצק הספי׳ שהד ח״ו כזה וכיוצא

 שם יצוייר איך וא״כ כלל שם מגיע הפגם אק פצשת
ס י ט שנא׳ שא זה ענק לדעת אמנם מגונה ממשה ט

 ן2פ לא כהם יצדק ולא עצמות והם כו מושרשות הסט׳
 ה״׳' הפעולות ואפי׳ עצמות אלא ולא.ספי׳ מספר ולא

 מיוחם v פעולה שאק ח״ו ושמאל ימק ורחמים דק שהם
 אצילים אחר כספי׳ הא״ס התנהג אחר אלא אליהם
ק על לעמוד וכדי כלים, כשם המיוחסות הספי׳  הדגי ש

 מכולי! השלמות תכלית שלם הוא הא״ס כי שא הזה
 הראטי! העלול והאציל סילוק תכלית הזאת התמונה מכל

 ני לדשת ששכל השלמות תכלית שלם וזה הכתר והוא
 כמם הראשונה העילה מן ירידה זו שככר עלול שהוא רק

ס ישתוה שלא ממלות אלף  כ״ם כמציאות לעילש עילה ט
 נש כספ״ר כדפי׳ פעמי׳ מכמה לעכ״ה הא' העלול

 כלים שהם הסט׳ כל עתה והנה הכתר הוא הא״ס אס
 נאצלים הם כהס הא״ס ולהשתמש כהס הנהגש להתלכש

 עצמוחם וא״ס מהכס׳ ויהפשפו הכתר ממציאות א״ס ככח
 ומהפשני המשתמש העצמות והנה כהס ומתלכש מתפשט

 כשמש ח״ו כיניהם פירוד ואין א׳ וא״ס שהוא כהם
 הם אלן הנה כעלמא משל והוא א׳ שהכל אורו וניצוצי
 מצי המתפשטות כספירותיו חד שא וכהס עצשת
 ח״י רקים כלים אלו ישארו מהם אורו וכהסתלק הכתר

 דני ואין אצילותם כקודם אצילותם אחר כו מיוחד ועצמותו
 מצי כי הנמצאים מצד הוא חידוש איזה יש ואם כלל כו מתחדש
 לאחי האצי׳ היות קודם כין לפניו שוה הכל עצשש

 שום הכל התפשטות לקודם הנמצאי׳ להתפשכיו׳ האצי׳
 זי והשגחה נעלמת היא זו וידיעה כאורה כמשיכה לפניו

 יחיינ המדות התפשטות אמנם כ״א ממחשכות מסתתרת
 והשתנום הדק שפעולת וכמו אליהם חדשה ראיה שם

 שא? אחר פנוי כו מחייב אינו כזה וכיוצא לרחמים מדין
 הנהגימי והתפשטות עצמותו מצד אליו מיוחס זה ענק

 נחמדם זה כדרוש כללים ככמ׳ שם והארכנו כר״מ כדפי׳
 שיני מצד כספירו׳ המתחדשת הידיעה אין כך ע״ש

 הדכדים כל כי אחר שינוי כו מחייב התחשניס הדכרים
 מנהיג והוא כספי׳ והידיעות ההנהגות חידוט הם האלו
 כלל ידיעה וחדוש ושנוי רכוי מהם ישיגהו ולא הכל

 בעצמן הנמצאות מצד הנמצאות ידיעת לי מה כי כדט׳
 ראי ואק כחוקו גרפון שא הכל והרחמים הדק לי מה

 ההשגחה ענק נתקשה זה טעם ועל לו זה ענין לייחס
 החכמה ידיעת עצם על העומד אמנם הענינים 'כפרטי
 ויקדה וכלים עצשת והיותם הספי׳ כסוד ומתכוק הזאת

 ואינו כו דכק מציאות אלא אצי׳ אינו העצמית כי לו
 דני יחודש ולא תמיד נמצ^ת ט הס אלא כו חידוש
 כאינה היו מלת אפי׳ יצדק ולא כו והיו עצמוש שהם
 ולא הספי׳ אצי' אחר אלא יצדק לא זה מספר כי עשר

 אוי וכש המספר הם אלא כו מספר הספירות טחייכו
 הוא וחידוט אורו שא והוא השמש ק מאצל הלכנה :

מצד . '
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 הכלים והיינו לאו אי להחקבל ראויה אם בנחינחם או העצמיות ספירותיו ממש כך החמה מצד לא הלננה מצד
 <הסנה הוא שפי׳ ושמעתיו שמלת וכמו אזנים הנק׳ שינוי ולא מססי ואץ כלל פירוד ואין הוא והוא א' איי

 כך וכיוצא זכאי או חייב אס בו מרע״ה שישגיח שיטי ענץ כך בספי׳ הוא הכל והעלוני׳ והמספר יהשימי
שק ובחי׳ השגחה יהיה ית׳ ט ומיוחסת הנז׳ שמיעה כשתרצה ועתה ,האלו העניני׳ פרעי כל ושאר הידיעה
אס להתקבל התפלה ראויה אס הנז׳ במדות בהשגחתו ספירותיו מצד שהידיעה תדע הידיעה י ענץ על לעמוד

 אס מצרתו צועק שהוא ההוא לצער האדס ראוי אס לאו שאינם הגייעי׳ העניינים בפרמי א״א עצמותו שהס
 בהס חובו שיעור שוה מגונים האלו הדברים אם לאו העריני׳ חידושי לפניו שאין שם לפניו בפחיתותם מצוייד׳

הנעשה בענץ השגחתו בבחי׳ תלוים הם אלו הענינים כל האלו בדברים ידיעתו יהיה אמנם אח״כ המתהויס
בענץ ושמיעה מעשה בענץ יובן ראיה אמנם ,למטה בה יש אס קלה תנועה שום לאדם יהיה אס אפי׳ הסרעיס

 מעשה מצד משתנה העטן ולהיות וצעקה תפלה הדבור והדמר המחשבה הרהורי אפי׳ גדול או קכץ עץ ממול
ע במעשה וזה בדבור שזה התחתוטם שאמרו כענץ מגונה לענק ולבבו הטוב או המגונה הקל  הכלים ישתנו ל

ישתנה התחתונים מחמת כי הטעל מצד לא הנפעל מצד הוא זה ענץ אמנם מסודר הכל רע ינקה לא ליד יי
הפועל מצד כי בשמיעה וזה בראיה זה אליהם ההשגחה הספי' התפשטוא אחר בהם וידיעתו הדברים לאיית

 השגחה הכל השט׳ הס כליו מ״י המשגיח ית׳ הוא שהוא בהקדמה ועתה בכלים השתמש דהיינו בהם וההנהגה
 א׳ שעטנה הגון! ע״י, הפועלת הנפש אל משל והוא א׳ לרעה שהיא שההשגחה לומר לנו יש מוכרח בהכרח זו

 הגון! כלי מחמת והטעם בעץ ורואה באוץ שומעת והיא אמנם לבד הבי׳ עד והיינו הפגם מקום עד משיג יהיה
אלו מחמת כאן אן! באזן ולראות בעין לשמוע שא״א הטוב ויצוייר מעלה מעלה יעלה הטובה ההשגחה
 בסט׳ הפעולות ישתנו המעשה כלי השט׳ הס הכלים אט׳ טובה שגורס העליץ היחוד מקום העליונה כמדרגה

 מחמת זה ענץ וטעם שומע ידועה ובכפי׳ רואה ידועה ואטזת פגם בסוד למטה יצוייר הרע אמנם חו״ב כיחוד
 טוב דיבור הוא לעצמו לענץ משתנים שפעולותיהם התחתונים הרעשס יצוייר לא ולכך רע יגורך לא והיינו לבד הלזיצו'
נשתנה לכך רע או טוב מעשה הוא לעצמו וענץ רע או העץ פקיחת שם דז״א עיינץ דהיינו העיניס בבט׳ אמנם
אל שמיעה דיבורם בערך דאמר ההשגחה אליהם לרעה או לטובה ראיה הבט׳ באותה ולכך ולטובה לרעה
ק עשיט בעיניך והטוב כאומרו העיניס בסוד והיינו  ההשגחה אל מעשיהם בערך וראי׳ אליהם ההשגחה ו
ושבשמיעה שבראי׳ ההשגחה .אליו בערך אמנם עליהם הוא העיניס שבסוד מפני עשיט בעיניך והרע אומרו

ט׳ שונות פעולות ואינם א׳ ענץ הכל עד הבחי׳ ויתפשטו והמגונה היפה המעשה כל ציור ובערך מ
שוס בו יצדק לא ■ הספי׳ אל הצטרך בלי עצמו עיני ז׳ והס היצי׳ מעולם בחי׳ התחתון בעולם שנמצא

תמונה שום בו אץ ט ראיה ולא שמיעה לא תמונה הרvב טרשט כאשר המתפשטי׳ ההשגחה כחות ז׳ ה׳
מצד פועל היוט מצד אלא ענץ בשום אלו מהתמונות : אאטך עץ ובענץ י״ג, סי׳ פקודי ה׳ , ,

ל ״ השמיעה אמנם י״ד בשי׳ כדפי׳ ידם על הסט׳ את אלהים וקמע כגץ לטוב ממנה ,שמיעה ט
ץ הראיה או בנביא שנא׳ ,אפו דחר ה׳ וישמע כגץ לרע וממנה נאקתם וכו׳ ה׳ קול את וישמעו מ

יושב ה׳ את וארא ראיה וכתי׳ אומר ה׳ קול את ואשמע כאומרו השכל ענץ על הלשק בעל זו במלה השתמש וכבר
השגחט שיגיע אחר כי כמ״ש הוא הענץ וכו׳ כסא על השמיעה על הכונה אץ בו וכיוצא תשמע שמוע אס והיה ■

ההוא לענץ ההיא להשגחה ראויים שהם לנביאיו ית׳ אלטך ה׳ אבה ולא אומרו א׳׳כ השכל שמיעת על אלא
ט המשיג אלא עניט מה א׳ לשום לידע שא״א אומרו וק דבריו את קבל לא המנה בלעם אל לשמוע הוא או

ישראל האמיט שלא תדע נבואה מנין מה אוהו יודע הוא וכן ויודע מבין המנה יוסף שומע כי ידש לא והס
מהות ידש הס נבואה שהשיגו מה מצד אלא בנבואה שכלית ידיעה שהכוונה יתב׳ בהשס השמיעה .עיקר .

 ישמע בעבור כאומרו מרע״ה בנבואת והאמינו הנבואה היא הטרה בכל הכטבה שמיעה עיקר כל וכן והשגחט
אל יגיע וכאשר לעולם יאמינו בך וגס עמך בדברי העם ושמעתיו אלי תקריבץ כתי׳ וכן שכלית וידיעה השגחה

ק על להשגיח המנה אטכם בץ שמוע יק אל■ הנשמה יצטרף הנה ההיא השגה בנשמט הנביא התובע ע
^ הגוף מצינו אמנם התורה בכל השמיעה הוא זה ומעץ והנתבע  ההשגה שתהיה הדמה שאס העניינים שאר כל כ

ט כאו׳ האזנים כלי על מצורפת השמיעה הנשמה תוכל לא כלל הגוף אל באה ואינה בנשמה העם י
ק להוציא אבאר אץ עיקר ,בזה וכיוצא ה׳ באזני רע כמתאונרס יוכל היאך וא״כ הגוף ע׳צי בנשמה המושג ע

לו טשגת השגה שום לזולתו מנשמט להוציא הנביא בחי׳ ויש שפי׳ הדרך על השמיעה ועיקר בע״ה במקוש
עם האדם שידבר ראינו לא נ^עולם ה׳ מאת בנבואה התפלה קבלת לענץ כלים שהם העליונות במדות ידועה

ג קומיי] [שיעוד מכירו ■ • 13 י



שיעור98
 ימשך נהכרח אלא כשכל שכל או בנשמה נשמה חבירו
 הרות אל מהנשמה לו הנשסעס והנבואה ההשגה אוסה
 המהלבש זה בכלי המהלכש שכל אל וממש נפש אל ומרוח
 כפי ט יבין הגוך אל ההוא המנץ יגימהו וכאשר בגשמי

 הצריך דבור דמיונו ישיג אס אליו נמשך שהמנץ מה
 וכיוצא אומר ה׳ קול אס ואשמע יאמר לזולתו להודיע

 יתדמה לזולתו ג״כ להודיעה צריך מראה ישיגהו ואס
 ה׳ את וארא ראמר הגוך אל כראיה השכלית ההשגה
 אל משמיעה הנביא השגת ענק ישתנה ולזה בזה וכיוצא
 אל מראיה או שכלית השגה שהיא היות עם ראיה

: יחד בשניהם או שמיעה
שכה. ך|ין׳  מחשבותיכם מחשבותי לא כי כתיב מח

 חושב אני אשר וכתיב וגו׳ מחשבות וחשב וכתיב
 המח׳ בענין ל״א בהי׳ פי׳ כבר לנוובה. וכלם וגו׳ עליכם

 דבר אץ כי הוא והעני; קצת בו אבאר ועתה קצת
 במציאות ולא במחש׳ מצויר יהיה כלא למגיה שימצא

 המקום כפי ויפה . גאה דקות אלא למגיה המתגלם
 לכל מחשבה שהיא הנפלא׳ מחשבה ויש בו המשתרע

 הנמצאי׳ שכל בבחי׳ מחש׳ יק׳ הא״ס וה״ס המחשבות
 במציאות ולא הנמצא כל טלל והוא בעצמותו נכללי׳

 שהוא המתאחד העצמות במציאות אלא למגיה הפרדם
 מתגלי׳ ולא מתרבי׳ ולא גפרדי׳ ואינם א׳ דבר והס
 דבר ואץ הכל הוא והוא בספירותיו הוא עצמותו אלא
 הנמצאים וכל הכתר והוא קדומה מחש׳ ויש ממנו חון

 עד נעלם רק מחשביי מציאות בו מושרשי׳ הס למגיה
 שנתפשגיו והיינו בדקות אלא המתרבה במציאות שאינם

 סתם מחש׳ ויש הא׳ העלול אל מעצמותו הנמצאים כל
 כאומרו בחכמה אשר הנמצאים כל שרש מציאות והוא
 מאד נעלם שרש בדקות הדברי׳ וכאן פשית בחכ׳ כלס

 ראשי ג׳ שיתלבשו ההנהגה ה״ס אלו מחשבות ג׳ והנה
 לזו וזו לץ נשמה וץ זה בתוך זה כאן הנז׳ ההנהגה

 מחיה הוא זה ודרך במאציל הנמצאו׳ יתדבקו זה ודרך
 בחכ׳ המושרשי׳ הנאצלי׳ יתפשפו והנה הנמצאות כל
 להמציא כחו את נותן וא׳ א׳ כל במ׳ ושם היסוד עד

 נק׳ ושם תרומה פ׳ בזו׳ כדפי׳ הנפרדים המצואים
 הנפרדי׳ הנמצאים כל מצויירים ששם תחתונה מחש׳

 ק״ש וז״ס וקיימים חיים הם ומשם נעשי׳ נוצרי׳ נבראי׳
 אחדות דרך כלס בנאצלי׳ המאציל נקשר היחוד שבענץ

 0 מותר הס התפשטות׳ שאחר החיצו׳ הגימאי׳ אלו ץלתי
 ק״ש הוד יאמר ולזה הגיליון האחדות ביחוד ליחדם ראוי
 ומבלעדיו בבי׳ ואחרון בחכמה ראשץ נעלם יחיד אחד

 ראשון בו יצדק לא בעצמו בו והנה בכתר אלהים אין
 ראשון נקרא החכמה הפי׳ אל הצגירפו ע״י אלא ואחרץ

 לכל אחרק הוא בבי׳ מתלבש ובהיותו כלס לנמצאי׳
גאחדים כלס אלהים אץ מגלעדו בכתר אמנם הנמצאי׳

ה מחשבה .שמיעה מ קו

העולם ומנהיג ממנו נאצלי' כלם אלא מבלעדיו ואינם
 בהם מתנהג שהוא ההנהגה בו׳׳ק נמצא וממציאותו

 ט' מערב ת׳׳ת מזרח גבו׳ צפון חסד דרום דהיינו עולמו
 ע״י מתייחדים אלו ע׳׳י והנה > הוד מטה נצח מעלה
 הימי בתוך דהיינו המצואיס כל נמצאי׳ ושם במ׳ היסוד

 הנמצאים כל נמצאי׳ ששם מלכותו כבוד שם סוד
 דהייט יצי׳ אל ומברי׳ לעולם דהיינו בברי׳ ומתפשפי׳

 ודיו המ׳ בתוך וזב׳׳ז זב״ז ונכללי׳ היכלות ז׳ שהם ועד
 להם יש הגש״וז׳ האלו המצואים כל כי המחש׳ ה״ס זה

 והצומיי המגדל כח כל בהם מושרש מופקד רוחניות
 הרוחנייט ואותו נמצא כל והמקיים המדבר והחי והדומם

 בהינל ומושרש ועולה מזדכך הספיר לבנת בהיכל נקשר
 בלמ דקות ועלו הגשמיים נזדכט והרי השמים עצס

 מזדכן היכל מדרגה אחר מדרגה עוליס הס וכך משוער
 ושם קה״ק בהיכל עלותם עד בהיכל ומושרש ועולה
 וכ«ם נתעלה כמה יושג לא שיעור ונשתרשו נזדככו
 הזם ההיכל שמן המציאות כל בדקות נכלל וכמה נתעלם
 האלי מעלת אל הגיע וכבר באצי' נשתרש ושם ולמגיה

 זם באחדות יוכלל שלא מי למטה ואין למטה הנמצא כל
 ח״ן א׳ אינם מורדים שהם הטמאי' החיצו' אלו זולתי

 מל ור׳ רבתי דאחד ד׳ ולכך אחר הם אלא באחד יוכללו
 וא״ג וא׳׳ת באחד נכלל אחר שאין לך להורות רבתי אחר

 חיז הם א׳׳כ האלוה מן הנמצאים מן אינם שאלו נמצאו
 חיז נמצא שום שיהיה ראוי שאין שניות והס מהאלוה
 ובשימ בקדש מושרשים הס שאלו אשיבך לבדו״ מהאלוה

 שרם הם שם אבל תפלין של שער והיינו נמצאים החכ׳
 ליחים ואין מריס נעשו למגיה בהחפשגים אכל מחוק

 הקדו״ם תחום מכל חון הס ולמגיה ממנו והם,נמצאים
 וזב״י זב״ז בעילתם העלולים למפה מייחדים כשאנו ולזה
 והם למטה טומאתם מפני בעילתם ליחדם ראוי אין

 הוא וקיומם מיותם אמנם אחד ולא אחר ודאי בהבדל
 כסוי שם אשר הטהור המתוק השרש ע״י מהקדש

 ומאמי מנתיב נמצאו ולכך המ׳ מדת התחתונה המחשבה
 המזדככם המחשבה לענין ונחזור .פמ״ו י״ג בסי׳ מפי׳
 ומזדכנם הבי׳ ונקשרת הת״ת עם ביחוד המ׳ מדת ועולה
 חם' העליונה המחשבה סוד אל עולה ושם שם ועולה

 מציאום כל מחשבת ה״ס זו ודרך כלס המחשבות ונקשרו
 יחשוב ששם הא׳ המחשבה כי למעה שיתהוה ההנהגה
 אומי יתהוה עד ההנהגה ראשי ג׳ בסוד דהיינו הקב׳׳ה

 ולהתגלומ למטה לרדת המהוית המחשבה אותה או הטוב
 יתפשט כדפי׳ מחשבה סוד ששם בהכ׳ יתמצא וכאשר

 המחשנם אל בואה עד הספי׳ המשכת אל רדת עד
 וימצא עשי׳ ^י׳ ברי׳ סוד אל ירד ומשם המ׳ התחתונה

העליונה בחכ׳ למעלה הענין שם ובהמצא התחתונים אל
יא׳
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 הא״ס מן ומתמצא שס המתהוה המנץ אותו '^^מל
 אשר יא׳ והמצאותו'שם מחשכס למעה לסמצא מי״ח

 מבי׳ מתמצא קשה גזרה יהיה וכאשר וכו׳ חישב ׳•יכי
 מחשב׳ אק בחג׳ כי במי מחשבה יהיה הדין כסוד גמעה

 בהקדמת ל״א סי׳ דרכיו בענין לעיל כדשי׳ כלל ורע יץ
 איך תמצא הזאת המחשבה עגין בהעמיקך והנה ייכיי/

 העליונה במחשבה אשר הדעת בסוד למעלה הידיעה היא
 שיתפשעו מפני ובכתר ובחכ׳ בבי׳ ימצא הדעת הי

 במציאותם יודע והוא יורד הדעת ויהיה העניינים
 והדעת שבבי׳ ובמציאותם שבחכ׳ ובמציאותם שבכתר
 מציאותם וידע לת״ת נשמה נק׳ ולכך בו״ק מתלבש

 ,ומתרחק מתעלה ומציאות מציאות כל אמנם שבקצוות
:ל״ח ובסי׳ ל״א בסי׳ במ״ש מאד זה והבן ומהפגם מהדין

א0  האדם את אלהים ה׳ ויקח דכתיב .לקיחה ״
 אשר מצלעותיו אחת ויקח וכתיב בג״ע ויניחהו

 פוב. וקח לקח וה׳ אלהיס אותו לקח כי האדם מן לקח
 עמכם קחו כאומרו השכל ענין על לקיחה נאמר כבר

 כסן} ואל מוסרי קחו אמרי וקח וכן ס׳ אל ושוט יבריס
 ההשגחה ע״י שהוא האדם אל השם לקיחת יהיה ועד״ז

 היא הזאת הפעולה אמנם מהמתפעל בנפעל המועלת
 ית״ל הידים ועיקר הידים דהיינו הכלים אל מיוחסת

 יד ידים נק׳ החו״ג הם העברה ע״ד כאן אמנם בע״ה
 שאר כמו מתפשט הזה הענין ויהיה שמאל ויד ימין

 בח״ג אצי׳ מציאות אל ממציאות המתפשטים העניינים
 אהבה בהיכלות ושמאלי ימיני הכסא בעמודי בברי׳

 ועל ויורדים המתגלמים ברוחני׳ שיתפשטו עד והזכות
 ע׳׳י פועלים והם הגשמי בעולם אלו התפשטות סוד

 אש וסוסי אש רכב והנה הכתוב אמר נגלית סיבה
 בואם עד המחפשעים הכחות והם שניהם בין ויפרידו

 הפועל מהדקות ההנהגה ויתפשט הלקיחה מציאות אל
 וכן האמצעיים והיינו בגשם המתפעל אל כלל גשמי בלי

 דינו ובית הוא רז״ל ופי׳ לקח וה׳ כאומרו לרעה הענין
 שהם דינו בית ע״י ויתפשט הפעולה דקות הוא והיינו

 כדפי׳ המתגלמים הגשמיים השלוחים עד וירד האמצעיים
 השמים מן נפלה אלהים אש ותקחם שבא ותפול שס

ט׳ באה גדולה רוח והנה ראשים שלשה שמו כשדים  ו
 לרעות, השלוח השען אמצעות ע״י ההשגחה שלוחי והס
 שהם שס פעלו קלי׳ שד׳ בסי׳ ימצא המעיין ידקדק ואס
 רעים יסודות ד׳ הם ולכך ,תהום ,חשך ,בהו ,חהו

 פועלות סיבות שהם הוא והכלל כדפי׳ הרעה בתמונת
 מלמעלה יורדות הם וכך גשם ליש גשם מאין למעה

טת ואלו לרעה או למעה עד העליונה מההשגחה  הסי
ביצירת נמצאות והם למעה ממעלה למטה מתפשטות הס

 אלו דהיינו הקב״ס של כפיו יציר vרמ ולזה האדם
 של יצירתו ונמצא ונתפשעו (נתפשט) שירדו הסיבות

 ב״ס שאר כל כי ב״ח שאר מכל בזה משתנה האדם
 בזה וכיוצא כן ויהי כן יהי וכו׳ ויאמר נמצאו א׳ במאמר

 בע״ה כמ״ש אדם נעשה כאומרו בעצה נמצא האדם אמנם
 מסוד המתפשטות האלו והסבות בע״ה ובעצה בעשיה

 ידים יקראו החו״ג מדות שהם העליון והשמאל הימין
 לקיחה בו שתהא עד באדם ופועלים המתפשטים והס

 והניחוהו שלקחוהו הם ממש האלו הסיבות והנה גשמית
 ענין וכן בזה וכיוצא ה' רוח ישאך אומרו כענין בג״ע

 גשמי והאדם פרצופים דו בו שיסדם אחר האדם נסירת
 האדם עד ומתפשטת משם שבאה רוחניית היא וההנהגה

 אחת ויקח נק׳ מצדו זוגו בת להפרד הגשמי הנפעל
עלז לאשה האדם מן לקח אשר מצלעותיו׳וכן  לקיחה, כל ו

 ענין אל המצורך הנתינה ענין כאן לבאר ראוי אמנם
 לאכול לחם לי ונתן וכאו׳ לקח וה׳ נתן ה׳ כאומרו לקיחה

 האמצעיים ע״י מאתו המושפע הענין והם ללבוש ובגד
 והאמצעיים יבולה תסן וארצנו הטוב יתן ה׳ גם כאו׳

 המקבל וכפי הנתן הענין התחלפות כפי מתחלפים רבים
 הנפעלים התחתונים אל העליונה מההשגחה יוצא והכל

 המדות דהיינו וגו׳ ידך את פותח אומ׳ והיינו למעה
 לנתינת הידים מנין אל וישתתפו ושמאל ימין שהם האלו
 ולזה דינו ובית הוא וה׳ שהם ההנהגה מדות ב׳ סוד
 י׳ יאהדונה׳י יודי״ן ב׳ שהם יודיך אלא ידך א״ת רמזו

 י׳ לימין ראשונה י׳ שסם לסיבת והיינו בסוך י׳ בראש
 ע״י נתינתו והיינו להשביע נפתחין והם לשמאל שניה

 וכן יבולה תתן וארצנו כאומ׳ הפועלות האמצעיות הסבות
 את יענו והם השמים את אענה וכן ארצכם מער ונתתי
ק א  ושמאל ימין מצד לרע או לטוב לקיחה שיש וכמו ה

 מה ה׳ להם חן כאו׳ לרע או לטוב נתינה יש כך כנז׳
 השבות ע״י גבוה מב״ד העונש המשכת והיינו תתן

 כדפי׳ ידים ג׳ ושמאל ימין בבחי׳ והכל כדפי׳ האמצעיות
 כל כך יכונה ולא והנתינה הלקיחה ענין יכונס האמנם
 שימצא מס כי המתפעל מצד הטעם והמשכה השפעה
 בחבירו פועל שאדם כדרך למטה בו לכגלם בבואו בנפעל

 בכינוי הענין .אותו ממש ית׳ אליו יכנה בגשמי גשמי
 המדות מצד למעה נשפעים דברים שיש היות עם כהוא
 שהאדם כיון ולזה המקבלים מפני אחר בכנוי ויכונה הסם

 מתנה הנותן האדם כעין והוא ברכתו מקבל המתברך
 כך ההוא הענק ומוסיך מתברך המתנה שמקבל לחבירו

 יכנה ויתברך יתעלה מהמשגיח עליו הנשפע שהשפע כיון
 ענין וכך האדם לבני המושג• כעין התורה כותב אותו

 אל שדומה מפני לקיחה יק׳ והברכה השפע הסתלקות
^ יכנה ממונו ולקח שבא לגכב הגשמי ע  אליו ההוא ה

ית׳ ■ ■ ■
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 העגין שאין היות עס הגשמי אל הנדמה לקיחה בשם ית׳
 בשם יכונה הרע נתינת למוכה ממש ועד״ז ברוחני כך

 שאדם כעין האמצעיים ע״י הנמשך העונש אותו נתינה
 מושאל הזה הענין ויהיה וכיוצא וחולי מכה בחבירו ־נותן

 הענין שאין היות עם הרעות נתינת אל המוגות מנתינת
 מצד לקיחה בשם יכונה לעוב טוב לקיחה וכך כ׳'כ צודק

 שהוא עד פיוס שהוא ג״כ אהרן את קח אומ׳ שיצדק
 אל זה גשמי מעולם נמשך האדם כך לענין מענין נמשך
 הסבות אל מצורך לקימה בשם יכונה חנוך כעין רוחני

 המפורש אש סוסי כעין מסתלק בס שדרך האמצעיות
: וכדפי׳ לאדם או לחנוך להם כדומה או באליהו

ב ״ ה. מ  אשה ניחח ריח הניחח ריח את ה׳ וירח רי
ה/  ישימו כאו׳ האך כלי אל הזה הענין ויכונה ל

 היותר המזון הוא הריח ענין הנה וכיוצא, באפך קעורה
 דבר איזהו רז״ל כדפי׳ התחתון הזה שבמציאות דק

 דבר יוחס לא כי הורו הריח זהו ממנו נהנית שהנשמה
 הכתוב ולז״א כריח לנשמה הגוך לקיום הנלקח מהגשמי

 הריח כי הורה ה׳ ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה
 מקום בכל 'ייחסו ולזה ה׳ מברכ׳ בשדה נמצא ההוא
 מהריח נהנים הצדיקים מנוחת ששם מפני לג״ע הריח

 יותר הכתוב וכשהוציאו גופים בלא ורוחות הנפשות שבו
 הטובים המעשים ענין ייחס ה׳ ביראת והרימו אמר

 יותר הלשון בעלי בו נשתמשו וכבר בריח ה׳ ויראת
 המזדכך מנין כי הורו למרום תורתך ריח יעלה ואמרו

 הגיע עד להסתלק הסולם מדרגות דרך ומתעלה
 המדרגה עד ועולה ומזדכך הגשמית הזאת מהמדרגה

 ממש שהריח ) ( מניע ריח - כשם יכונה העליונה
 יעלה א׳ גשם הוא כי הזה ההסתלקות כמעשה מעשהו

 רוחני ריח יעלו הגשמי׳ המעשים כך רוחני דק ריח
 והריחו יהיה וכך בחי׳ אל מבחי׳ הענינים סילוק בסוד

 אחר ועתה .למרום ה׳ יראת ריח יעלה ,כי ה׳ ביראת
 סוד בה יש התורה ממצות ומצוה מצוה שכל ספק שאין

 הכוונה בסוד יסהוה רוחני ענין הוא והיחוד היחוד
 אותו ובהתעלות ההוא הרוחניות יתעלה המצוה במעשה

 כל ותי׳ קשר יגרום מדרגה אל ממדרגה הרוחניות
 נמשך חיוני רוח יודד התכליתית העלי׳ ואחרי המדרגות
 הוא הזה והסוד המדרגות כל על הכל את מהמחיה

 יוליד המצות מן מצום שהוא הקרבנות מעשה ממש
 מדרגה ההוא הרוחניות יתעלה המצות כשאר רוחניות

 ויוריד התכליתית העליה עד הסולם במדרגות מדרגה אל
 ריח אשה סוד והיינו הנמצא כל על מהמחיה חיוני רוח ■

 הסולם מדרגות עליית אלו במלות יסד והנה לה׳ ניחוח
מה כל נרמז כאן אשה והיינו ) (סי׳ בש״ה כדפי׳

 מעשי׳ דהייט האצי׳ נקודת תחלת עד העליה שתחלת
 וכולל הת״ת היינו ריח באצי׳ א׳ מדרגה ומ׳ וברי׳ יצי׳
ק  החכמה סוד אל עולה ומשם הבי׳ עד עולה ניחח ר

 המדרגוה וסדר ותקן הרוחניות נסתלק והרי לה׳ והיינו
 עולה הוא שהריח פמו הריח אל יתמשל ולכך האלו

 והתולה המצות ומעשה הקרבנות מעשה כך מהגשמי
 או והעצים האש עם ההוא הבשר גשמי ענין יסודם
 ויתעלה הזה הגשמי הלולב או הזאת הגשמית הסוכה

 וע״י הזה הענין מן העולה ריח דהיינו הזה הרוחניות
 ועולה החוטם דרך ונכנס הריח שואב החיוני הרוח סוד

 של הרוחני עליית סוד והיינו המוח עד הסולם במעלות
 קשי בסוד הנשאב רוח שהוא אשה דרך והקרבן המצות

 ישימי דהיינו החוטם עד ונקשר כנו׳ וזב״ז זב״ז ההיכלות
 יח׳ «׳3שכ הת״ת שהוא מועם וענין באפך קטורה

 דהיינו הבי׳ אל ההוא הרוחניות ויתעלה בע״ה במקומו
 המווי אל שיכנס עד המדרגות אל החועס נקבי דרך

 לעיל כדפי׳ המתמדת ההשגחה עיקר ושם חכמה שהוא
 התחתוני׳ אל והכין הזה התי׳ שעלה ואחר פעמים כמה

 דהיינו מא׳׳ס הנשאב מיוני רוח המשיך ראויה הכנה
 טל מתיישבת החכמה ואז בחכ׳ וכתר בכתר א״ס סוד
 החיוג' הרוח מתפשט ומשם העליון הימוד בסוד הבי׳

 לבל וההשגחה השפע הורדת עד מדרגה אחר מדרגה
 נמשך המוח אל שיעלה שאחר הריח כענין העולמות

 שבו כחיוני לרוח לב וישוב רוח נחש עושה חיוני רוח
 ונעשה שאמרתי לה׳ ניחח ריח אשה רז״ל פי׳ ומטע״ז

 המצות מן מצוה מקיים והוא מצוה שהוא ירצה רצוני
 הנאה שום בהס שיש המצות בשאר לטעות שאין וכמו
 קיום אלא וציצית והפלין ולולב מזוזה סוכה מצות כמו

 מצוה רצונו נעשה הקרבן ענין כך רצונו ונעשה המצוה
 ריח ואמרו ח״ל עוד הי׳ וכן .שפי׳ עה״ד המצות מן

 ל' להקריב תשמרו הריח מן אלא נהנה איני ניחחי
 כיונו והנה וכו׳ מאד לשמור פקודיך צויש אתה במועדו

 הריח מן אלא הקרבנות ממעשה נהנה שאינו שפי׳ במה
 כיונו היאך שא״כ הגשמי המציאות שיהיה ח״ו ולא

 ודאי אלא גשמות בו חייבו ואדרבה הגשמות ממנו לשלול
 ניחחי ריח מש״ה והיינו המצוה מעשה ריח סוד כדפי׳

 תשמרו והיינו המצות מעשה ריח אלא רוח נחש לי אין
 פי׳ ועוד מאד לשמור פקודיך צוית אתה לי להקריב
 שאמי שמא מנחות מסכת עשרון עלי הרי פ׳ בגמרא
 אבירי׳ בשר האוכל וכו׳ ארעב אס ת״ל צריך הוא לאכילה

 אעשה שתאמר כדי זבחו אליכם אמרתי לא וכו׳
 לרצונכם אלא זובחים אתם לרצוני לא רצוני ויעשה רצונו
 מן מצוה קיום שהוא בפי׳ הורו ,תזבחו לרצונכם שנא׳

המתפשט בשפעו למטה רוח ונחת ייחוד שגורמת המצות
בייחוד
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 פקודי כפרפת הוסין» ור״ש כדפי׳ המצוה מעפה כיימד
 העליון היחוד לייחד כדאי הקרכן מעשה אין כי '״מי
 קרנן אלא האדם כגון} נפשיש מצוה אינה שהמצוה ״חי

 עד העולה ריח עושה הוא הקרכן כי ואמר ופי׳ ימין*
 שהשכינה אחד אמנם ושמאל ימק דהיינו והחסד הגט׳

 שמאלו כדכתיכ החיבוק בסוד ובשמאל בימין מתייחדת
הבי׳ אל קובה״ו ייחוד להעלות הוא עיקר לראשי תחת

 כל להחיות העליון הרצון ולהמשיך החכ׳ שם ילקשר ■
 בסוד התלוי מעשה וזהו העליונים מהחיים הנמצאים

 במעמדיהס ויש׳ בדוכנם ולוים בעטדתם הכהנים טונת
 למעלה ומייחד גביו על ועולה הקרבן עם המתלוה ‘

:כדפירשנו ניחח ריח סוד והיינו התפלות ייחוד לענין

XO כישן וייקן א׳ בפסוק ושניהם .והשינה היקיצה 
. לנצח תזנח אל הקיצה ה׳ תישן למה. עורה ה׳

 לעיני שנס אתן אם כאומרו לעינים מיוחס כזה הענץ
 אל נתייחס כבר העיניס וענין וראה; עיניך פקח יכתיב

 עליו עיניך שים וכן עליו עיני ואשימה כאומרו ההפנמה
 ההשגחה סילוק יכונה השינה א״כ ההשגחה ענין יהיא

 העין ענין אל שנוגע ומה כהשגחה אל יכונה יהיקיצה
 שהישן ידענו השינה בענין ואולם .בע״ה במקומו ית׳

 ידבר לא ישמע לא ולחוץ הגוך שמן ממה ההשגחה יסלק
 יזון יעכל ולעצמו שממנו ממה אמנם ימשש לא יראה לא
 הפעולות שכל שידעט אחר ועסה■ ;וכיוצא עצמו את

 וההילוך והראיה והדבור כשמיעה אל נמשילם האלהיות
 לזה הקודמים בפרקים כמבואר וכיוצא והקימה והישיבה

 מכם השגחתו ומסלק התחתונים עם כועס כפהקב״ה
 לרוע אליהם ממנו נמסכת השגחה שום שאין בענין

 הכתוב ביאר קצתם ועל פנים כסתר והיינו מעלליהם
 חרבו כי גם מהם פני אסתיר הסתר ואנכי כאו׳ בפי׳

 חזון אין נימחכם בריח אריח ולא שומע אינני תפלה
 סילוק שינה במלת בא יחד הכלל אמנם וכיוצא נפרץ

 שאנו היות ואס המופגחיס הענינים מכל ההשגחה
 הזאת התמונה מצד היינו ההשגחה סילוק מייחסים

 כדפי׳ וכו׳ והריח והדבור השמיעה בה מכנים שאנו
 שאק באיד׳ שפי׳ עד ח״ו כשנחה סילוק אין למעלה אבל

 וע״ז ולמעלה ממנו כ״ש מהכתר אפי׳ השגחה סילוק
 כי בזה ורצה ישראל שומר ולא,יישן ינום לא הנה נא׳
 מהאמצעי׳ אלא העליונה מהשגחה גא גרעון שוס אין

 מלמעלה תמיד הנמשכת ההשגחה לקבל מוכטס שאינם
 דהיינו ההשגחה סילוק יצדק ולמעה מהבי׳ כי ולז׳^

 כל ומיד מסתלקת הבי׳ עם בחינתה בערך שהחכ׳
 אלו ובבחי׳ מעלה מצד לא הספי׳ מצד נמנעות ההשגחות .

היחוד המונעות הסכות הספי׳ שיעבירו היקיצה יצדק

 לקבל ומוכטת נקשרות השפי׳ ומיד הספי׳ אל והקשר
 ענין על ואז .למעה’ פועלות, והם העליונה ההשגחה
 וכל הקיצה ה׳ הישן למה עורה יאמר הזאת הפעולה

 מקומם אל האלו הפעולות כל החזרת דהיינו בזה כיוצא,
 אינו הספי׳ לעצמות הצריכיס הענינים אל אמנם כראוי
 ואם עצמם וצורך קיומם כפי השגחה דהיינו כלל חסר
 שעס השינה משל דהיינו התחתוניס בערך הוא יעדר
 בעצמו הגוך השגחת צורך כדי יעדר לא שינה שיש היות

 י שום שנייחס מה כל וכך וביה מניה שהם הדברים אל
 אץ בזה כיוצא או גרעון או פגם או השגחה סילוק
 אל שמשפיעות מה מצד אלא עצמם מצד בספי׳ הענין

 משל שהוא אליהם מהתחתוטס שנמשך ומה התחתונים
 בעצמו הגוך צרכי אמנם תוכו אל מבחוץ הגוך צרכי אל

 וצרכם קיומם הספי׳ אל נמשך יהיה עצמו אל מעצמו
 בשינה הזה הענין נייחס ולכך עצמם מציאות וכדי

/ :ויקיצה , י
ף ״  ויזכדאלהים נח את אלהים ויזכר .פקידה זכירה מ

 את פקד זה׳ וכו׳ בריתי את וזכרתי רחל את
 .אותם כאומרו לרמה ושתיהס וכיוצא, פקדתי פקד שרה
 הענין ופקדתי. פקדי ביום וכתיב לבו על ותעלה ה׳ זכר

 לו יש למעה נמצא מציאות כל כי פעמים שפירשתי כמה
 שנתהוה ההויה מציאות והוא למעלה מושרש מציאות
 הנמצאים כי והענין להמצא ירד ואח״כ שם ונשרש למעלה

 זה ומציאות שם וישנס העליונות מהספי׳ נמצאו כלם
 הזכר עולם נקראים עליונים בו״ק הא׳ במי׳ בשני ימצא
 הס כלל ודרך הנקבה עולם נקראים תחתונים בו״ק הב׳

 והגיעם אלו ונקבה מזכר נמצאים ההויות וכל תו״מ
 מזכר נעתקיס בנקבה זכר ובהתייחד בזכר נמצאים שהם

 V מעלה ויש למגיה להתפשע יוצאים וממנה״ נקבה אל
 מצוייר ציור שוס תמחק שלא קדושתם מפני הספי׳ אל

 שנמצא המציאות לעולם ימפשגי אס י ואן} לעולם בהם י
 והמציאית'הנמצא לעולם שם ימצא להמצא שם ונתהוה

 משרשו אלא ניזון אינו שהאילן כמו כי לו שרש הוא שם
 והמציאות משרשה אלא מתקיימת אינה הזאת ההויה כך

 וילחלח כעליון השפע לחלוחית יבא שאליו שרש הוא הזה
 הנמצאים המציאיוס לכל ההוא הקיום ימשך ומשם ■השרש

 ימצאו 'לכך לנקבה מזכר ההויות שינוי העתק ומפני -
 הפגם הנה יפגום האדם וכאשר ובנקבה בזכר השרשיס

 כי הזה והשרש המציאות בסוד העליונות בספי׳ יתחקק
 בנקבה הפגם וימצא זה במציאותו והפגם הרע יצעייר

 יעשה ואם שם אשר נשמתו מציאות בסוד מ״ו ובזכר י
 במציאיות מצוה אותה רומניות מצעיירת תהיה מצוה איזה
 מ״י העליוטת גספירות לאדם הייחוד סוד והיינו אלו

 איזו ששה בהיותו כי שם לו אשר זה במציאות תפיסתו
מצוה ,
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 בזכר אשר והוייחו רשמתו מציאוה מיד קדושה או מצוה

 להפך p ונקשרים זה אל זה ומקנילים מאירים ובנקבה
 והנה אלו מציאיות מחשיכים הס מיד מכירה כשמושה

 הנמצאוח המציאיוס הם אמרנו אשר המציאיוש אלו
 האלו המציאיוס כי הנורא לסר מונמוח להיוחס להויוס

 במקום למניה ריבויים בחיוב כרבוי מחייבים אינם
 צד על מושרשי׳ בדקות נמצאים ששם מפני ממש הוייסם

 שם ואין וקשר אחרות שיורה הוא האצי׳ שמציאות האצי׳
 שפע יושפע כאשר ועתה וקדושתם דקותם מפני פירוד
 יק׳ הנה השרשים אלו בבחי׳ העליונות בספירות ואור

 שכחה שס שהיה הכונה שאין לכיוב פקידה או זכירה
 וזה ואור שפע עליהם ששפע׳ ככונה אלא נזכרו ועתה
 שפע ונשפעו נפגמו ח״ו אם וכן ופקידה, זכירה בשם יוחס

 מקום אל למניה להמשיך כדי הפגם מפני ודין רע
 שימחק עד לרעה ופקידה זכירה היינו כפגם מעשה
 יפקד ולא יזכר לא שוב ואז וכל מכל משם ההוא כפגם

 שם שהיה הפגם שאותו מפני לרעה וזכירה פקידה שום
 העון בערך למעלה הנמצאש כביכול שכחה והיינו נמחק
 ראוי והיה שכחה לפניו שאין היות שעס מ״ל כדפי'

 למעלה במציאוסס לעולם עד נכתס העון כתם שם שיהיה
 ורוחץ שוכח עצמו עושה הקב׳ה יש׳ של אהבתן מפני
 ולא מלפניו ומשכמו ומוחקו פשע על ומעביר העון כתם
 שוב הכוביס המעשים אמנס ופקידה זכירה עוד יהיה
 ואין בם דרך נשפע והניוב השפע ולעולם נמחקים אינם
 וז״ש נמחק אינו שהניוב מפני כלל שכחה המע״ט באלו

 ה׳ ואנכי ישראל אלהיך אלה דהיינו תשכחנה אלה גם
 ,בתשובה הפגם ולכל הניוב לכל וכן אשכחך לא אלהיך
 או הניוב למעשה ופקידה זכירה ידענו בזה והנה
ק כל הרע  ולהפך לפני עונך נכתם כאומרו נמחק שלא ז
 כתולע יאדימו אס ילביט כשלג כשנים חניאיכס יהיו אס

 והיינו תמות לא חניאתך העביר ה׳ גס וכתיב יהיו כצמר
 זכירה שבק והחילוק כדפי׳ שם החקוק הזה המציאות
 אם שם נשפע השפע בהיות בזכר המצוייר כי זו לפקידה

 שפע ההוא במציאות השפיע כלו׳ זכר יק׳ רע אם ניוב
 למניה דין ,לעשות רע או למניה ניובה להמשיך ניוב

 אם שם הנשפע כשפע בהיות בנקבה המצוייר והמציאות
 ועם .כדפי׳ לרע או לניוב פקידה יק׳ רע ואס ניוב

 דרך זה מציאות בנק׳ ופקידה בזכר זכירה שגזרנו היות
 בנק׳ ושניהם בזכר שניהם יש פרת דרך אמנם כלל

 בנק׳ אלהים ששם היות עם אלהים ויזכור כתיב ולזה
 ששם היות עם שרה את פקד וה׳ וכתיב בזכר וזכירה

 בנק׳ זכר שסוד מפעם וזה בנק׳ ופקידה בזכר ה׳
 ישתרשו זו לסיבה וזב״ז זב״ז מצויירים והם בזכר ונקבה

ובזכר עצמה ובנק׳ שבזכר ובנק׳ עצמו בזכר ההויות

 נזרי ופקידה שבזכר בנק׳ זכירה נמצא ויהיה שבנק׳
 צי על לא ופקידה זכירה יאמר זה מציאות ועל שבנק׳

 העליונויר הנאצלות בספי׳ רוחני שכלי אלא כלל הגשמות
• 0 כס' זה בדרוש הארכתי וכבר כדפי׳ הרוחניות הדקות

ח ״  ליי אדם אשרי לי יחשוכ ה׳ כדכתיב .חשבון מ
 בכחור יםפור ה׳ מספר ומלשון שן לו ה׳ יחשוב

 והנס .צבאם במספר המוציא אתה ספרת נודי עמים
 בעיה לקמן אותו שנבאר המםפר בענין נוגע הזה הדרוש
 על העליונים הענינים אין כי נאמר כלל דרך ועכ״ז

 הדבי כי כמספר צד על הם אמנם ההזדמן ועל המקרה
 מס שנא׳ היות ומם החכמה צד על הוא והמנוי הספור

 מספרה יודע והוא עשית בחכמה כלם ס׳ מעשיך רבו
 צבאה במספר המוציא לכ״א לגדודיו מספר היש כתיב וכן

 המספר וסוד במספר הכל אלא עליון מספר בלי שאינם
 אל משרתים הם הגדודים כי גדודים הם העליון

 המספר תחנת הס העליונות והספי׳ העליונות הפעולות
 לאין פעולות כח סו״ס ובכל י׳ הס ולמגיה מהם והגבול
 ובנחתם ומדה מדה שבכל לבחי׳ תכלית אין ולכך תכלית

 תכלית לאין מדרגות עשר הה בברי׳ הזאת התמונה סוד
 היוצאוח הפעולות להכיל וא״א ירדו אמנם ספירות י׳

 בכסא נתרבו אלא הססי׳ מספר במדרגות מלמעלה
 אמש פעולה פועל וצבא צבא כל להיות צבאות גדודי
 תכלית לאין הפעולה אותה החת אשר הפעולות ומיני

 ולא תכלית לאין גדוד שבכל ושרך שרך כל מספר לכך
 לא שלימה תמונה יחד כלס אלא מספר בלי שנבראו

 יעלה ח״ו ואם הוסיך ולא גרע לא הותיר ולא פחות
 שתחת ההיא הפעולה יגרע מהס א׳ העדר בדעת

 שלימה תשנה אלא בגיל יהיה יותיר ואס ההיא הממשלה
 נתפשגיו ושם ביצי׳ למגיה הברי׳ תמונת נחתם ואח״כ
 ולא תוספת לא התמונה צורך כדי והצבאות הכחות
 המשל העליון השפע בקבלת התחתונים צורך כפי מגרעת

 ויש זה באופן ־לקבלה שצריך מי יש העובה בקבלת הזה
 ובדוק צח יותר והוא אחר באופן לקבלה שצריך מי

 בפעולתם למגיה הגשמיים הנפרדים הדעות שינויי וכמה
 ז׳ בג״ע שיש שנא׳ היות שעם תמצא ולזה בחי׳ בכמה

 מצוה פוסקי זה בהיכל לצדיקים גיוב שכר לשלם היכלות
 יש בזה וכיוצא פלונית מצוה עוסקי זה ובהיכל פלונית

 הרבה שעוסק מי יש שהרי ולרבבות לאלפים עוד בזה
 לא ויש ההיא המצוה על נפשו שנותן מי ויש מעט ויש
 מעט הן הרבה הן לא בדקדוק השכר שיהיה וצריך כ״כ

 מזה אחזו שהם מדרגות לב׳ שזוכים ויש זה בהיכל יכנהו
 ואנחנו בעון ועד״ז בשכר אחרת דרך ולהס מזה וגס
כך עונבו פלוני עון שעשה מי לומר פינו שולחים כ״א

וכך
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פרפראוס גימטריאות שכם מה ואפי׳ החמהונים בפרך מספר אמנם וכך כך שכרו פ׳ מצוה שעשה ימי ל

: מלכוה לחכמה אנוס אם מעט אם רג אם טונו כפי וא׳ א׳ כל
א ן לידו מעשה בא או המטשה אחר רודך או חושק או ך ״ ונשיב השביטי ביום וישבוס דכחיב .וינפש שבת מ

P וינפש שבח הז׳ וביום הז׳ ביום וינפש שבש בו כי ומשקל ומנוי ומדוד שקול הוא הכל בזה כיוצא כל
שישייחס ראוי ואין גשמי פרן היא והמנוחה רבים. וכמוהו טון לו ה׳ יחשוב לא אדם אשרי נא׳ עליו זה ימיק ״

אחר מבואר יהיה הזה הענין אמנם גשמי ערן באלוה ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על אמר המרובה ימל
כדי אקצרם אלא קיצורם מפר לא קצרוש הקדמוש ג׳ היצי׳ בשמונת השמונוש כפי הוא זה ומספר אשיבנו

דבר אין המציאות כי הא׳ ,בע״ה המפיין אוחם שיכלול ששם המדרגות אל העולה הפגם שיעור בשוד יהיה
ריקות אומרים ואין ריקות בה שיהיה מדרגה ^א ריק ורע מטטרוין דא טוב טו״ר הדעת טן הוא היצי׳ ישוד

כי זו והיא אחרת ע״ד אלא בלבד הריק הגשמי טל יונק שיהיה סמא״ל שהגביר שיפור וכפי סמאל יא
והוא הכשר האציל ופכ״ה הסיבות כל סיבת הוא הא״ס הפגם יעלה ומשם עונו מפקד מספר יהיה כך מהקדישה

מפסיק מאציליו ובק בינו ואין ממנו ראשונה הנמצא והגדודים האיברים מפקד מספר כדי הכסא מדרגות אל
ח״ו אליו ישתוה שלא גדול רוחק מאצילו מן ירחק אמנם לא ואס יושר עונשו יהיה יושר פגם ואם השמונה אל
להמצא שאפשר שאמר ולא מדרגוש וכמה כמה ירד אלא כמספר וכן פונו שיעור כפי וירד עונשו ימנע כ כ

אל נמצא הוא להקרב שאפשר מה כל אלא ח״ו אמצעי העונות מפקד מספר הוא ההם בפעולות הגדודים אפקד
היותו מפני הוא שנתרחק ומה נתקרב ראשון ממציא גשמי מספר ואין מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש ץיויד
ולא סיבה שהוא המאציל ונתעלה סיבה ולא מסובב והתמונה העליונות המדרגות כפי רוחני אלא ימעלה

ולא ישוער לא עילוי הכתר מן אפי׳ יתעלה ולכך מסובב הם פשעי שלשה על המפורש מן סתום וילמד ®עליונה
מתקרב אין שנמצא המאציל מצד חסרון שם היות מצד שלוי הדבר ועדין האמצעי לקו הג׳ לשמאל הב׳ לימין ״'

מצד אלא שאינו מסובבו ובין בינו ריק דבר והוא אליו וכך אשיבנו לא כלימה תמונה שהם ד' ועל .יעימד
כמו כלל זו במדרגה לעלות יכולים אינם הנמצאים בד׳ שפגם אחר אמנם הנז׳ עה״ד גבר עם שלש העמיס
ממנו והנה הכשר. הוא הא״ס אס בשע׳ בספ״ר שהארכתי משפר הוא וכך בתי׳ כמ״ש טלה השמונה כל • ®חשי׳
בעולם סיבה לשום כלל ריקות אין כו״ח בין ולמטה כפי ענין כל חשבון הוא וכך השלימה בתמונה ידידיו

סון£ הבי׳ ראש החכ׳ סוך_ חכמה ראש הכתר סוך אלא הדמעות ג״כ הוא וכך העליונה התמונה שישלים הה
 העליונה התמונה בסוד הוא הכל אתה ספרת נודי ̂אי׳
 שנית מדרגה כני׳ א׳ מדרגה היא א׳ דמעה היא י£אס

 המדרגות מספר כפי והולך מוסיך העליון הענק יהיה ך5י
 הוא והוא וההיכלות והצבאות המערכות אל הסדר ®הי

 שהוא הגשמי העומר מספירת ולמד וצא לכל המספר
 שער א׳ יום למ׳ שערים ן׳ וספירת הארת רוחני אלינו

 עד והולכים השערים מתפתחים וכן שני שער ב׳ יוס א'
הנ׳ שער הוא בי״ט ואח״כ בינה שערי מ״ט השלום

 חום עד וכן הגבו׳ ראש החסד סוך החשד ראש הבי׳
 האצי׳ וסוך העליונות הפעולות אל ראשונה תמונה האצי׳
 המשופר כשיעור מתפשטים מדרגותיה וכל לברי׳ ראש

 מדרגותיה וכל לעשיה ראש היצי׳ וסוך לתמונה תמונה
 ג״כ והחיצו׳ לתמונה תמונה המשוער ^כשיעור מתפשטים

 הט׳ מגלגל והגשמיים מהעשיה למגיה שלימה תמונה הם
 הכל מכס יותר שמים או גלגלים איזה עוד יש אס או

ומה בעצמם והגשמיים מדרגה אחר מדרגה יורדים הם
 הוא שהכל ריקות נק׳ אין שנה ת״ק לגלגל גלגל שבין ולז״א כדפי׳ הפגם אל להפך ועתה הכל כנגד שקול אהיא
 לגלגל גלגל בין ריקות תקרא שלא כמו כחוש מלא העליונות המדרגות שאין עון לו ה׳ יחשוב לא אדם אשרי

ובזולת האויר ויסוד האש יסוד מלא שהוא לאק האחרון העליון החשבון בהוד יחשוב לא ולכך ידו על נפגמים
 שם יולד זה עמים בכתוב יספור ה׳ ג״כ וכך ופגם ®ין
 והאבות העליונות מדרגות הס יש׳ נפשות מספר ®י

 י״ב הם פשוטות י״ב שבטים י״ב ספי׳ ג׳ אבות ג׳ יוכיחו
 הם רבוא ששים מדרגות ז׳ נפש שבעים אלכסונות ננולי

יספור ה׳ א״ג ו״ק מכללות כלולות מדרגות אלך שש

 העולם באויר מתפשטים מדרגות שהם כחות כמה זה
 מופקדס שהם כמות מלא שהכל לגלגל גלגל בין הענין כך
 את יפנו ולא ירדו ולא יעלו לא ותפקידם מקומם על

 אלו בין ריקות יש לא הגשמיות הבריות ועד׳׳ז תפקידם
בריס עד ההויה רדת עד באלו אלו משולשים אלא לאלו

 בין יברא יצדק שלא מד יותר לרדת שא״א פחותה שהיא המפרשים כדפי׳ וכו׳ עמים בכתוב העליונה במדרגה ליש׳
 להתמצע שאפשר מה שהרי־ וכך כך בדה לזו v בריה דהיינו שבאצי׳ האחרונה במדרגה הס אלו חשבונות יעיקר

 ביסוד וכן ברוחניים וקן בגלגלים וכן נמצא שתיהס בין אין למעלה אמנם בראשית בס׳ כדפי׳ בתחתונים פמ׳
נעלה ח״ו ואס שלימה הויה חו והחי והצומח בדומם וכן . אלא עשר יצדק ולא גמורה אחדות הכל אלא ס'ו מספר

בדעתנו
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ץ ריקוש שום כדעתנו  שנא׳ חסרון יהיה לנמצא המצא נ
 המציאות נתפשט אלא וכך כך ויהיה וכך כך יעשה
 העליונה החכ׳ כסוד הוא והכל סופו עד המציאות פרוס
 שאפשר מה כל ונתפשכה לפעול שאפשר מה כל פעלה

 ובהו תהו היותם מפני החיצונים שנרמו אלא להתפשט
 הגשמיים בנמצאיס להויה הקודם ההעדר והוא וחשך
 תי׳ והי׳ס נשלם שלא הצפון כבחי׳ רז״ל שפי׳ מה והוא

 בע״ה במקומו יש׳ כאשר ליתקן העתיד החיצונים
 משם, השיבני אל לכך לעתיד מקוים אנו זה ושלימות

 ולתםrו כמציאות שלימות הם יחד האלו החמונות כי הב׳
 האצי׳ בסוף המציאות מצב יהיה שא״ת שלימות אין

 המציאות מצב יהיה ואס הברי׳ להיות יכול שעדיין יחסר
 מצב יהיה ואם היצירה להיות יכול שעדיין יגרע בברי׳

 ולזה העשיה להיות יכול שעדיין יפחת ביצי׳ המציאות
 אחר אלא שלם הזה הסולם שהיא הזאת כשמונה אין

 ועד״ז המציאות כל ע׳׳ס מדרגותיו וכל שליבותיו כל שירד
 השלם המטיב שאין להם נשפע טובו השפעת יהיה
 הקדמה■ היא שזו השלימה בבריה דוקא אלא מכייב

 כלם עולם על אלא שורה הא״ס שאין מונחת אמתית
 אחת בריה על אלא יתפשט לא טובו יתפשט וכאשר

 אחר מצד המציאה המציאו לערך שלימה אמש ותמונה .
 בטנו הברי׳ וזרועותיו גופו האצי׳ ראשו שלם אדם לכל

 כלס הגשמיים הס רגליו העשי׳ ושוקיו היצי׳ וגופו
 פגום אדם הוא מנבראיו נברא שום העדר יצוייר ואילו
 שלם העולם שאין תדין לפ״ז וכיוצא מאיבריו אבר חסר

 הבריות ירידת עד הכל התפשטות ע״ס האצי׳ מתחלת
 השמשות בין בע״ש שנמצא כמו בשלמותיו כמצאו עד

 השלם אין המציאות נשלם שלא זמן שכל הדק וכעת
 המיוחס המציאות שהוא שפעו מאור מאירו ולא בו משפיע

ק יהיה טרם השדה שיח וכל באומרו בס׳ א  עשב וכל נ
 הארץ על אלהים ה׳ המגייר לא כי יצמח טרם השדה
 סוף כאדם שהצריך הרי האדמה את לעבוד אין ואדם

 ועשב שיח המצמיח והשפע קדמו יתוש שאפי׳ הנבראים
 היה שהעיקר מפני אין המשלים שאדם זמן כל אין

 כלם הכריות הצלת טעם וזה כלו המציאות של כשלימות
 כל בהצלת דוקא אלא שלם העולם שאין מפר בתיבה

 יצטרך חדשה בבריה להשלימו יצטרך ואלולי סנבראים
 יצגירך לא השלם האדם שגוף וכל מכל הנבנה כל להרוס

 ויתחדש ימות, לא אם ישתלם לא יצטרך ואס אבר אל
 השפע כי הג׳ ,יחד כלו המציאות ממש וזה חדשה בריה
 קוד ממש הוא הנמצאות קיום שהוא הזה והחיות הזה

 הנמצאים כל היות הוא 'היחוד כי העליון היחוד
 מתפשט אורא׳׳ס יהיה פד א' ואחדות א׳ בקשר נקשדס

דאצי׳ בי״ס נהיר וקב״ה בתי׳ אומרו והיינו בם דרך

ה , יינפש שבת מ ו ק

רקינ̂ג גלגלי וכי׳ . דמלאכיא כתות ובי׳ דברי׳ ובי׳׳ס
אחיי, ואז א׳ והיותו יחד המציאות קשר ע״י והיינו

 ?־ן ונודע מתפשט החיות חין זה וזולת בהם מתפשגי
אל״ שכת נברא לא כי שבת מנוחת הוא היחוד עיקר
,גיי וישבות סוד והיינו כלם הנמצאות וקשר ליחוד

נ® היסוד ששובת היחוד דהיינו שבת בו כי השביעי
״ מנוחה וענין בראשית פ׳ בזוהר כדפי׳ ביסוד ומ׳

והגי״ והנברא הנאצל אל אלא הבורא אל נוגעת אינה
 נסי כדפי׳ אליו יוחס לא היחוד ששלימות וכמו והנעשה

 P ונעשיו ונוצריו נבראיו נחצליו אל יוחס אלא י׳׳ג
ולי״ העולם היא המנוחה אלא המאציל אל אינה המנוחה

טא'• הורו השביעי ביום לעולמו וינח ואמרו רז״ל רמזו
 העילא מה אמרו ועוד לנמצאיו אלא לממציא המנוחה

השליגי• ממצאים כל שנמצאו שאחר הורו הרי שבת מסר
עלי^ חיותו והתפשטות הנמצאים העליון.וקשר ביחוד

 אלא אינו כלו העולם שקיום יתרו פ׳ בזוהר פי׳ וכן
 איא וינח ומלת החול ימי לכל קיום מקבל שבו כבת ביום
 עומי זה שענין ומפני הז׳ ביום לעולמו הניח אלא

 אליהם כנוי היא התורה שכל הספי׳ בערך בעצמו
 ייא על שהפעולה לספי׳ גם המנוחה שיצדק מלה אמר

 כאשל יגיעה ואין עמל אין המאציל אל בערך אמנם
וציצי' ולברי׳ לספי׳ היא שהמנוחה מנוחה ואין נבאר

 הצויא מלאכת כהתס המאציל וחיות כח שנתפשט ולעשי׳
ה לזולתו מגייב והיותו הזו  גמי אחר שבש ביום מ

ה ואס המלאכה נק׳ שהיא השלימה הצורה צ  ליעא מ
 ושביטא מנוחה שייך ושם בבי׳ אלא אלהיס שס שאין
 וגמי כיחוד אלא אליה מתפשט הא״ס שאין מפני

הנמצג* היחוד סוד והיינו אחד הכל הנז׳ הזו התמונה
העול^ שהיה קודם נמצא שלא מס המלאכה הגמר אחר
אליה^ והתפשגיו א״ס אור וגילוי והיחוד שבת חסר

:שפי׳ הגיעם מן להגייבם ■
ן ״ לעש̂י אלהים ברא אשר אדם נעשה כגון .עשיה מ

שה״ מפני זו מלה צרפתי .עשה אשר מלאכתו
מלאנ^ יצדק לא כי הקודם הדרוש לתשלום צריכה
 המצא מ״ב אחר כשנבדוק כי נאמר ולזה בבורא ועשיה
 ואט השמים את אלהים ברא כאומרו בריאה בו נאמר
 עשיא בו ונא׳ ויאמר ויאמר אמירה בו ונאמר הארץ
 המאורוא שני את אלהים ויעש הרקיע את אלהיס ויעש

 בהבראא והארץ השמים הולדות חלה וכתיב הגדולים
 נעטא עשיה נמצא ג״כ ובאדם אלהים ה׳ עשות ביום
 דכתיא ויצירה האדם את אלהיס ויברא ובדאה אדם
 דכמיא לכל כוללת ועשיה האדם את אלהים ה׳ וייצר
 מטל מאד טוב והנה עפה אשר כל את אלהים וירא

אלהים ויצר,ס׳ מ״כ בכלל טללת ויצי׳ עשה אשר מלאכתו
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ק חית כל את האדמה ק א  השמים עון£ כל ואת ה

 והצם אמירה, בי״ע כלו במציאות נאמר כלל שדרך ׳®יין
 אמירה ולא נרי׳ ולא יצי׳ ולא עשיה לא יצדק לא ס י®

 וראיה רצון שהאמירה ואמרו רצון אלע צנו ?®מממיקיס
 ואני אמירה <ק׳ הלב שרצון לבי אל אני אמרתי לדני
 דע ,■אפרש ועתה רצה אפי׳ אליו יתייחס שלא ;®י

 יק׳ בכתר המציאות המצא ואחרי רצון נקרא ®הכתר
 לכל בקדימתו הא״ס אמנם ברצון נמצא הנמצא שס ייין

 ואין א׳ ורצונו והוא שלימה השגה עצמו את משיג ימלא
 והשגת בעצמותו השתעשע וכאשר לזולתו ממנו ייא’

 שהוא הרצון מציאות האציל אמנם זולתו אין ®ליאותו
 מעצמותו השגחתו וצאת בזולתו בהשתעשעו והיינו ®®תר

 ובהמצא הכתר שהוא הרצון נמצא מיד העלולים ״ל
 דבר ואינו א׳ ורצונו שהוא רצונו שהכתר אלא רצונו [ליט
 זולתו ואץ עצמותו הוא בעצמותו הרצון אלא ממנו ׳®יז

 והנה בזולתו רוצה שבו' הכתר הוא בזולת הרצון אמנם,
 ורצון הרצונות רצון הב׳ רצון הא׳ בחי׳ ב׳ בו יש ®כתר

 מתעלית פרמי׳ בחי׳ הוא הרצונות ורצון כוללת בחי׳ ®יא
 כל כולל רצון והיינו בם מזדכך להמצא אליו הנרצה ®כל

 היאך ושדר ממנו ועלולים ממנו מתרצים שהם ®ילונות
 להשיגם האנושי בשכל אין ברצון הרצונות ממנו ®תלכלו’

 ראשון ממציא ממנו נמצאים מושג בלתי שמהותו ®®כי
 וזה נדעהו זה נדע באם המצאתו סדר על לעמוד ®"א
 במלה ממנו המצוי ברצון הרצון נמצאו אמנם אפשר ®לתי
 רצון לנו המושג שהדקות מפני מה שיגדיר מלה ®אין
 נשיג לא בנאצל המאציל מן אמנם במאציל לא הנאצל ®ה
 בהויה וא״ת המצאו שם שיגדיר גדר אפי׳ דבר נדע ילא

 צודק אינו הכתר שהווה והיינו כך או כך כיה ייאמר
 ויאמר דהיינו ואמירה מרצון למעה היא הויה ®מלש

 נתחיל ועתה .בע״ה נבאר כאשר p והדין יהי אלהים
 כל וחותם בכתר ,המציאות המצא כי ונאמר ®ילון

 הרצונות רצון נק׳ והכתר רצונות נקראו בו '®מליאות
 נבאר כאשר דעתיקין מתיקא נק׳ שם קדמותם ימשני
 שם יקראו בחכמה המציאות כל בהמצא כי ®ע״ס

 מכמות והם שבחכמה י׳ מצד׳ ויאמר ויאמר מאמרות
 ויקראו הנמצאות לכל החותם כלל בם בחכמה ®לילות

 לחכמה מכתר שבהתפשעו הכתר מן בהמצאם מאמרות
 מתפשעות מאמרות י׳ והחכמה א׳ מאמר הכתר יכיה

 1יה יא׳ המצואים להמצא הבי׳ עם החכמה ינהשתהך
 אמירה,למעלה א״כ יחד מרב יחוד הוא וסודו יהי ®מלת
 אמירה התלבשות דהיינו אלהים ויאמר ולכ׳׳א מהייה
 החזרת דהיינו יה׳׳י מבי׳ אלהים בשם מחכמה מאמר

 ממעיה חוזר ואח׳׳כ י״ה דהינו למעלה ממעיה שוב הכח
 בי״ע אלו; ובג׳ בתי׳ כדפי׳ יה״י ושניהם ה״י למעלה

H יך קומה] [שיעור

 ויתייחס המ׳ עד באצי׳ הנמצאים ימצאו אמנם אצי׳ שכלם
 וו״ק שביסוד וו״ק שבת״ת בו״ק דאצי׳ בי״ע שוב בהם
 משפע בבי׳ חכמה קשר מסוד נמצא אצי׳ וע״כ שבמ׳
 במה האציל מלש אפי׳ יצדק ולא כדפי׳ עליון מרצון נשפע
 עניינים, ב׳ יורה זו שמלה בערך אלא המאציל אל שנוגע

 מציאות קיום להם שאין והב׳ ,זולתו מצואים המצא הא׳
 נמצא מכל יותר ואצלו אליו קרובים והם ממנו אלא

 מסוד ואח׳׳כ וקריבה אצל מל׳ נאצלים אצולים נקראים
 כתר התפשטות בסוד לבינו ביט שיהיה מה יהיה הרצון

 הת׳׳ש יקבל כדפי׳ יה״י בסוד מאמרות החכמה אל
 הוייש ממנה וימציא במ׳ ה״ס ידו על וימשיך דקה הויה

 ונייחס ברא יצדק שעתה הכבוד כסא שהוא הבריאה
 יתפשט מבריאה וכן הכל נמצא שמרצונו מפני אליו הברי׳

 מלאכים שכם משיה אל ומיצי׳ המלאכים עולם ליצי׳
 מדרגה אחר מדרגה הגשמי העוה״ז שיתפשט עד יורדים
 ויתבאר ועשיה ויצי׳ ברי׳ בכולו ימצא ולזה מ׳׳ב בביאור

 בגשמי וכלו באופן וכלו בחיה וכלו בכסא וכלו באצי׳ כלו
 שמיך אראה כי יצרו ידיו ויבשת אומרו יצדק ועד״ז ממש

 וידים אצבעות בביאור כיוצא וכל אצבעותיך מעשה
 פי׳ כאשר למעשה אמצעיים כליה שהם בע׳׳ה כמש״ל

 מלאכה נק׳ נמצא אחר נמצא הזה המציאות והתפשטות
 אשר וכן כדפי׳ עשה אשר מלאכתו מכל נאמר ועליה

 ויכונה העשיה עד המציאות כל רדת לעשות אלהים ברא
 המדרגות ושאר הרצון בכח ממנו שירד מפני העשיה אליו
 והחפץ הרצון מקום עד המציאות יעמוד וכאשר הנז׳

 שדי נאמר והרי וא״ת וכו׳ אלהים ויכל נאמר העליון
 וא״כ והולכים שמתרחבין נראה די לעולמו שאמר

 מקום ומתרחבים מתרחקים שהיו המקום ואותו הגבילן
ד) להמצא הוא עו  היינו כי לומר עוד ויש עולם בו(

 והגדירן הגבילן והוא לרוחניים הגשמיים התפשטות
 יתעלו ואם לגבול גבול ומאין לגשם גשם מאין ונתפשטו

 שהורידן אלא די להם יהיה לא שרשם אל ההויות
ק דיו ואמר והגדירן והגבילן נ  והויה הויה לכל גבול ו

 נבין ובזה ,שדי שם והיינו יותר ולא סלוקה מקום עד
 והלוחות כאומרו לבורא מיוחס עשיה ענין שיבא מקום כל

 ממעקי פסולות היו שלא דהיינו המה אלהיס מעשה
 התגלמס עד מלמעלה נתפשט התפשטות אלא הארץ

 עשיה אל מיצי׳ יצי׳ אל מברי׳ ברי׳ אל מאצי׳ ורדתם
: הוא נורא כי ה׳ מעשה גדר זה כי הגשמי עד

 הקב״ס נתייעץ וגו׳ אדם נעשה כדכתיב מ״ךן,עצת.
 אמרם וכן שפתם שם ונבלה נרדה הבה וכן וכו׳

 שאץ מאד זר זה ע;ץ ואמנם .וכו׳ נמלך מי עם ז״ל
ולזה ויסייעץ ימלך ממנו נובעת החכמה שכל שמי לומר

- פי׳
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 יצדק ולא כלל עצה נועל א״ש ח״ו אי; כי ואמרו בפי׳ פי׳
 הכתר מאמר הוא אדם נעשה מלת אמנה זה ענין בו
 פס דבריו ומכלל שס הארכנו כאשר וכו׳ הספי׳ פאר אל

 הנאצלים כי זה הוא הזאת העצה נעילת שעני; שמענו
 שהרי זל״ז צריכים הס זה על זה מתעלים שהם היות עס

 לא אס לפעול התחתון יוכל ולא לתחתון משפיע העליון
 מן התחתון שיתייעץ מה והיינו העליון מהשפעת יהיה

 מכחו יפעול והתחתון מהשפעתו להעזר כדי העליון
 שיצערך מפני התחתון מן ג״כ לעצה יצכירך והעליון למעה

 או להשפיע העליון יוכל לא וגס ידו על לפעול כדי אליו
 לעליון התחתון מן כעולה בהתעוררות לא אס לפעול

 התעוררות מצד אלא אינו העליון שישפיע מה שכל
 הויה מציאות שום לאיזה הספי׳ כשיתקשרו ולזה התחתון

 העעמים ק בעליון ותחתון בתחתון עליון להתייעץ יצכירך
 מקבל באינו מפני עצה בלי שיפעול בא״ס משא״כ הנז׳

 וגם עליו להשפיע בו להתייעץ שיצערך כדי נמצא משום
 לכל משפיע שהוא מפני התעוררות צריך אינו מעע״ז

 שההתעוררות מפני אליו עולה התעוררות בלי הנמצאים
 ועליון גבוה שהוא ואחר העליון מן להמשיך כדי הזה
 הפעולה אל הספי׳ את יכין והוא כרצונו יפעול כל על

 והתעוררותם בהכנתם להתייעץ יצערך ולא כרצונו ויפעילס
 דוקא אלא זה ענין יצדק לא אדם נעשה בתורה ומ״ש

 לקבל להתייחד כדי למכיה הספי׳ הכנת מציאות בבחי׳
 ויאמר הכנתם אחד בהם ופועל המאיר הא״ש שפע

 ואתה עצמי מכנת’ והריני אדם נעשה לעליון התחתון
 אל הוכנתי לזכר הנק׳ שיאמר היחוד ענין כדרך תשפיע’

 לתחתון כעליון יאמר וכך מקומות בכמה כמ״ש היחוד
 להתייחד עצמיך את הכיני לנק׳ הזכר כמאמר אדם נעשה

 ושאר בכו״ה יצדק זה וענין פ׳ אדם הויית אור לקבל’
 מינה וחכמה וביה מיניה בכתר אפי׳ בתי׳ כדפי׳ השפי׳

 והת׳׳ת והבי׳ החכ׳ בין וכן שם כדפי׳ במדרגותיה ובה
 בראשית בפ׳ וכדפי׳ אחרת לדרך שם כדפי׳ המ׳ עם

 ומה אדם רמז ענין יהיה מה אדם מלת בפי׳ תלוי והכל
 בסי׳ כמ״ש הרבה אדם מיני יש כי אדם בהויית הנרצה

 שיצדק כיוצא וכל ונבלה נרדה לענין אב בנין וזה מ״ו
 ועתה כדפי׳. בהם א״ש בהשגחת לפעול להכנמז כדפי׳

 שהם שממה נמלך צדיקים של בנפשותס אמרם יצדק בזה
 כעולם לפעול התעוררות כח נעל מע״ע לפעול עתידיס
 מקום כל וכך וההכנה ההתעוררות אל הצריך במקום

 התעוררות צריכים שהעליונים התחתונים עם אפי׳ עצה
 להכין הספי׳ וקשר יחוד צורך מעעס הוא זו והכנה
 מניעת ממנו אין הא״ש מצד כי א״ש אור לקבל עצמם

 נ כלל ושעה רגע בשום היחוד חור
ט ״ ה. מ ב תי וכתיב אלהיס באצבע כתובים דכתיב כ

 הלוח̂י על וכתבחי וכתיב הוא אלהים מכתב והמכתב
״ • הלוחות על ויכתוב וכתיב להורותם כתבתי אפר  נ

 עול® מעשה ענין ופי׳ גשמי מעשה כל מהאלהות כילקנו
 לכתיג״ שיש מפני אמנם כתיבה ענין לשלול די בו והיה
 ̂י’הי הם האותיות כי לך דע ואומר, אפרש אחרת דרך

 בכתיבתם גשמיות צורות אלינו יהיו ואס רוחניות
 ציי® היא הגוף שצורת כמו רוחניותם אל גוף כדמות
 עלייל® נשמה למשק גבוה כשיעור ומשוערת ,נערכת
 צוי̂י הם הקדושות אותיות כך נשמה בספ״רבש׳ 'וכדפי׳

 הנאצלות העליונות הצורות ולהתלבשות לרמז נערכות
 ה® ומנצפ״ך פשוטות וי׳׳ב כפולות וז׳ אמות ג׳ דהיינו

 הסכמיות ואינם עליונות צורות לכ״ז אותיות כ״ז
 כ™ בוראנו שכתב הלוחות וכתיבת מסיני מקובלות

 בפינו קבועות והם אלו אותיות ממש היו נבאר
 1?׳ רוחניות הוא בקדושה שפתינו ומוצא בריאתנו
 ל'® נעתק ומיד בכתיבה החקוקות הגשמיות האותיות

̂ל בפה למעלה וממעיה וכתיבה פה למעה ממעלה  וכתיב
 סי יתרו בפ׳ ובזוהר במכילתא באמרס רז״ל רמזו ולזה
 ככ׳ם כלי יש׳ את סובב היה ליש׳ הנשמע שהדבור י׳׳ב

 ליי! במקומו בלחות נחקק היה ואח״כ הדבור את יקבלו
 הי'*® דבור הוא למעה ממעלה המציאות המשכת שדרך
 נשני״ היה בדבור ליש׳ להם שהגיע ואחרי אלהיס וידבר

 הלומיק על נתקק והיה ומתגלם עוד יורד שהיה לכם
 ’מהס^ מלמעלה הוא הדבור המשכת כי תלמד ומזה

 חיי® ה״ס הם רוחניות צורות סדר סוד שם ויתהוה
 ישת׳ם׳! כאשר שהאורות רוחניות אורות שהם למעלה
 יל® אוסיות שאינו שם אשר רומני מאצי׳ נודד למניה
 מתאצלי״ שהם אציליות רוחניות צורות אלא ממש קולות
 אות® ושם ברי׳ אל ויורדים ומשתלשלים ספי׳ אל מספי'
 ילו בברי׳ שיתלבש האצי׳ כדרך בכסא יתלבשו צורות
 יני® התורה בבחי׳ יתלבש התורה שהוא האצי׳ פרעי

 ילי.® דברי׳ ותורה דאצי׳ תורה ובתי׳ בר״מ אומרו יובן
 מתנול! אור הוא התורה בסודות עתה משיגים שאנו

 וית̂י המציאות והרכבת באצי׳ אשר האורות מאותם
 הנרמזים ויחודיס הכתובים פי׳ הוא הספי׳ ענפי

 ום® היצי׳ אל ויורד יותר התורה יהגלס וכנה כדפי׳
 התיי® ושם הברי׳ לבוש והוא מתגלם יותר רוחניות

 ט״® דהיינו והפסול הכשר והמותר האיסור על יורה
 גמקי® לעמוד הוא והאיסור מבחוץ העמאים הרשעים

 מחי® תת לבלתי נפשותינו על ולאסור הטמאים פרצת
מט? היא גס והמצוה ההיכל אל שיכנסו העמאים אל

אלירי וכאשר באצי׳ שם כהיותה רוחנית לא מעשית

 החיל, וחהיה הזה בגשמיות הדבר יתגלם העשיה
 ® קול כאומרו אש מלהבות חצובות בצורות מתגלמת

חוצב .



קדאה .כתיבהעיעור

 על וגחקקות מתגלמוש אלה ואותיות אש להכות «וצנ
 כחקיקתס הראשונות הלוחות על סקיקתס ואין הליסית

 הראשונית כלוחות שחקיקתה מפני השניות הלוחות מל
 והאותיות כדפי׳ אלהיס מעשה הכתיכה סוכל הגשה היה

 על חרות אמרו תכין ועתה רוחניות גשמיות ״יוש
 האותיות שהיו שנית בנסיכה כן היה שלא מה הליחנת
 רק הגשמיות החקיקות כעץ כלוחות קשורות גשמיות

 שהיו לרמוז ועכר צד מכל נהגות היו שנרוחניותם
 והאותיות לך פסל אדם מעשה הלוחות הגוך כתוך ?גשמה

 אל משועבדת שהיא הגוך בתוך כנשמה כהן ׳£קיעות
 צד מכל בגוך מאירה היא אמנם עמו נקשרת והיא הגיד '

 אלא חרות א״ת הלוחות על חרות הראשונה הכתיבה אכל
 הלוחות בכתב משוקעות האותיות היו שלא דהיינו סירות

 לא המה אלהים מעשה רוחני זך גשם היו הלוחות אלא
 כפ׳׳ע כריה אלא לך פסל כאומרו מעדן צומח ולא דימם

 גוך אלהים מעשה כשאר ונשתלשלה מלמעלה יי־ימשעה
 סרות האותיות והיו הזאת שנית הכתיבה אל יאיש

 קשורות היו שלא דק רוחני נמשך אור אלא שאינם
 אור דק אור מהגלמי׳ היו אלא כשניות הלומות כגשם
 רואה והקורא בלוחות ומצמייר מתגלם נמשך ריחני

 שם יתרו פ׳ בזוהר כדפי׳ לעיינין משטצץ אורם ניצוצות
 שהיו פורמות אותיות מרע״ה ראה יש׳ כשחעאו ולזה

 הרומנית כנשמה אלא בגוך כנפש נקשרות בלתי רוחניות
 ברוח הנשמה וקשר ממנו מסתלקת היא כאדם שבחעא

 מסתלק הכעש כענין תרומה בפ׳ בזוהר כדפי׳ נתר
 האותיו׳ כי היההענין ואולם ע״ש, וכו׳ מהגוך הנשמה

 אלא מדרגה אחר מדרגה ירידה ירדו ולא נתגלמו לא
 ,שנכתבו היות עם מהגשמות מסולקות עדיין נשארו

 רוחניות שהוא המשכן על השורה נברא אור כעץ ונכתבו
 שהיה לילה האש ועמוד יומס הענן עמוד וכעין מתגלם

 ואור ומלבין ביום הת״ת של אור בו מתלבש אחד עמוד
 לנפש מתוק נברא אור והיינו ומאדים בלילה המ׳

 מעין רז״ל כדפי׳ המתגלם לרוחניות מאד הרבה סגולותיו
 אלהים מעשה והלוחות ולז״א הראשונה כתיבה היה זה

 רומני גשם אלא זה גשם כעין גשמיות היו שלא המה
 העליון ברוחניות ושבירה פגם גרם שהמון וכמו נתעבה

 למעה שנתגלם הדק הזה בגשמי ושבירה פגם גרם כך
 הכתיבה ג׳׳כ זה מעין כדפי׳ רוחניות שהגשמיות וכמו

 כעין לכתב כיפל הוא הגליון כי ויותר יותר רוחנית
 ולכ״א הגוך כזכות הנפש זטת היה וכך לנפש הגוך

 ירד שלא רומני היה עדיין הוא אלהים מכתב והמכתב
 ולא מכתב שפי׳ דקדק ולזה הקצה אל גשמית ירידה

 למעלה.שהכתב מכתב למעה שהכתב מפני כתב אמר
והמכתב הכתב פועל שהמכתב ממכתב למעה הוא
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 שירדו הכתב היה הב׳ הכתיבה אבל עליו מתעלה

 אחרות אותיות שיהיו היו ולא ונתגלמו יותר האותיות
 שהיו בעצמן האותיות אלא ח״ו תורות ב׳ שאינן מ״ו

 פרמו אשר השניות בלוחות היו הם הראשונות בלוחות
 ואח״כ והאורות הצורות אותן הב״ה גנזן לגבוה ועלו

 הראשונות לוחות אותיות והיו יותר בגשמות וחקקן הגלימן
 על וכתבתי אומרו ובז״ת שניות לוחות לאותיות נשמה

 ממש הראשונות הלוחות על היו אשר הדברים את ^וחות
 אלא בראשונה שירדו כעין ירדו שפרחו הרוחניות אותם

 במעמד גדולה השגה והשיגו מוכנים יש׳ היו ,שבראשונה
 כאומרו ההר נתקדש השניות בלוחות אבל ההוא הנורא

 אמנם כהוא ההר' מול אל ירעו אל והבקר הצאן גס
 אורם יש׳ השיגו ולא האותיות מלובשות וירדו נתלבשו
 כראשונות בלוחות ולכך לבד אלו אותיות ראו אלא הקדום

 עדץ האותיות שהיו דהייט אלהים באצבע כתובים נאמר
 ומזה מזה ואמר רוחניותם עוד ופי׳ < ורוחניות דק באור

 הרוחניות כעץ זא״ז וקרא כעץ בתי׳ ופי׳ כתובים הם
 פנים כמה להם היה ולזה כתובים היו היצי׳ בעולם

 מעשם והלוחות ואמר פי׳ ולזה והשרפים החיות כעין
 וגו׳ חרות הוא אלהים מכתב והמכתב המה אלהים
 שהיא בתי׳ פי׳ עליון כתב האותיות אצי׳ אמנם .כדפי׳
 שהוא הת׳׳ת דרך יורד והוא אלהים מכתב דהיינו מבי׳

 אצבעות וב׳ אבות ג׳ הם הכתיבה אצבעות וג׳ הקולמוס
 נ״ה גג״ת כטתב יד נמצאת’ נו׳׳ה הס מהקולמוס למעה
 ע״י נמשך ח״ת דהיינו נאמר קו עצם שהוא ו׳ וסוד

 וכאשר ודאי הכתיבה שהיא במ׳ הקולמוס פי׳ היסוד
 אותיות שמכת באצי׳ היחוד שסודו תמצא בזה העמיק

 ומשם ביצי׳ ומשם בברי׳ ונבראת הכתיבה נמשכה אלו
 לדרוש שיש אלו רוחניות בצורות בעשיה לנו נמסרה

 בצירופם כ״ש בהם אורייתא רזי ושנים ימים בצירופים
 ממטה ועד״ז למטה ממעלה כתיבה בסוד הוא זה וכל

 בדרך למעלה ויתחקק ישתרש הגשמית כתיבה למעלה
: להבץ וקל למפלה, ממעה העולה ההשתלשלות

אליו ויקרא וכגון משה אל’ דקרא כעץ .קריאה
 והנה . בזה כיוצא כל וכן השמים מן ה׳ מלאך

 הנקרא של לאזניו לו מגיע קול שהיא ספק אין הקריאה
 קראת כי הנט ויאמר שמואל שמואל ראמר אומרו כעץ

 משכיל ולא לנבואה שיתבודד שנאמר גדול ודוחק וגו׳ לי
 שחשב מי חשב כאשר אותו קורא היה עלי כי שישכיל
 האמירות ולכל הדברות לכל ז״ל אמרם יותר ודוחק
 ודוחק משמרת זו קריאה היתה מה כי הקריאה קדמה

 לא זו קריאה שענץ ‘ה׳ ה׳ ויקרא אומרו ויותר יוסר
 קריאת הא׳ קריאות ה״ד ונמצאו רז^ כדפי׳ למשה אהדר

המלאכים י



ר108 עו טי הומהקר'אה^
 שמיאל שמואל קריאש הב׳ זא״ז וקרא כאומרו המלאכים

ה ה', דקרא ד׳ מרע״ה קריאת ג׳ מ  יהיה קריאה ססס ו
 והורה דין מן דין ומקבלין ואמרו המפרשים כדפי׳ עניינה

 ננין שיהיה גשמיי׳ מ״ה שאין הא׳ עניינים, ב׳ על
 או מדבר השכל שאין גשמי כקול לזה זה בין האמצעי

 דין ומקבלין ואמר שלל ולזה אזנים בעל חבירו ולא קורא
 מששמשים הם אמנם לדין דין וקרא אמר ולא דין מן

 של שפעו מקבל ומשעלה מזדכך השחשון השכל בהיות
 הגשמית הקריאה כי ומקבלק לכ״א עליו המתעלה השכל

 ג״כ לרצונו שיזדמן לחבירו הא׳ לעורר התסהונים אל הוא
 שכלי התעוררות בשכל שכל זל״ז יתעוררו המלאכים

 כשכלי השתמש דרך והיינו הב׳ מן הא׳ שיקבל בענין
 שיפרש למי ה׳ רקרא הוא זו קריאה ומענין בשכלי

 הוי״ה לשם קרא כוי״ה שם אלא הקורא משה היה שלא
 והב׳ בז״א שהא׳ הורה שמות ב׳ שבין הפסיק בסוד וזה

 ה׳ משם העולה התעוררות היא והקריאה בא״א הוא
 בע״ה הענין וכמשי׳׳ש מא״א ואור שפע לקבל ז״א שהוא

 ה׳ ה׳ ויקרא שיעור ממש שיהיה ולא לקמן באדרא
 בעולם וזה הנפרדים בעולם שזהו זא״ז וקרא כשיעור

 ומי ומקבלין כמתרגם בל׳ יתבארו שהם אלא האצי׳
 שקריאה מפני לזה יצכירך לא הקורא היה שמשה שיבאר

 דהיינו עולם אל ה׳ בשם שם ויקרא כעין יהיה זו
 ממש בקריאה ישתמש גשמי שמרע״ה וצעקה הפלה

 הזה הדרך והנה ,בע׳׳ה בו אבאר ועוד ואענהו יקראני
 או דבור שם שאין הרוחניים בין הוא יתר כן פחות הן

 שרצו מי יש וכבר בשכל שכל שכלי התעוררות אלא מלה
 אמנם שהרחיקו מי ויש לגשמיים זה ענין מעין לייחס

 חשק ע״י ברוחניים האדם דבקות הוא אפשר שהיה מה
 משכיל יהיה כנביא כי זה מעץ הוא בהתבודדות נבואיי
 פעמים וישיג ויתדבק עליו נבואה רוח ומעורר בשכלו

 ט״ז בסי׳ כדפי׳ העליון הרצון כפי ישיג לא ופעמים
 לזה ודומה בשכל שכל הרוחרים התדבקות מפין והיינו

 כמת בנפש נפש להדבק יודעים הקדמונים שהיו מה היה
 מאן אית אם חמיה אח״מ פ׳ בזוהר ולז״א קברו על

 , ע״ש שם שהארכתי וכמו אנן בר למתיא למידע דידע
 לרבים שהוא כדרך תפלה דבור שוס כס ישתתך ושמא

 בתפלה לעוררם הצדיקים קברי על להשתעח שהולכים
 הגשמי עם השתמשו ודרך גשמי שהאדם הניעם ויהיה

 החנה בו להפציר לקוראו בשפתיו התעוררות הוא
 ישתמש לפ״ז והנה לרצונו כמוהו הגשמי לב יתעורר
 ומעשהו גשמי הוא בערט הרוחני אל בשתיהס האדם

 שניכם ישתתפו בש^ ומעשהו רוחני הוא הרוחני בשפתיו
 תפלתו עם ושכלו בלבו הרוחני אל בשפתיו בתפלה יפציר

הבורא אל הגשמיים ממנו התפלה ניעה וזה לבו יתעורר

 וימיוג̂י ית׳ גשמיות מיני מכל כמסולק השכלי הרוחני
 והתבוידי״ השכל כונת אל מצורך חפלה נרבה כי שמו
 ̂’מני* שיתעלה הדבור בענין שפי׳ מה אל מצורך בה
 נ ל׳׳ב בסי׳ כדפי׳ ויזדכך גשם לאין מגשם בחי׳ אל

 מלמט״ הדבור עליית כך מלמעלה הדבור ירידת כדרך
̂̂, לבוראו האדם קריאת יהיה זה ומעין למעלה  בחם
 נניח שום אל הבורא קריאת יהיה זה ומעין כדפי׳
 התחמח אמנם ברוחניות בשכלי מצדו יתעורר שהוא גשמי
 ויתגג® הרצון אותו ירד ולזה לסובלו יוכל לא גשמי

 המשי הנכיא מעמד אל הגיעו עד מציאות אל ממציאות
 מט® מדרגת מעמד עד יורד כיה משה קריאת בזה

 נגי שמואל וקריאת הסולם במדרגות התבודדית בסילוק
^ וקריאת הסולם במדרגות שמואל מדרגת מעמד י נ  א
 מדרגי״ בהם למעלה הדבקות בזה המשל בזה כיוצא

 ״ גי לעצמו מחיצה אהרן לעצמו מחיצה משה מדרגות
ט/ לבדו משה ונגש בפ׳ רז״ל כדפי׳ לעצמן מחיצה  ועל̂ז ו

 השמימ״ מגיע וראשו ארצה מוצב סולם שזה בשכלך דמה
 ויורדי״ עולים אלהים ומלאכי עליו נצב ה׳ המעלה רוס

 עולים והנביאים אבי״ע הסולם מדרגות דהיינו
 וההכפם^ כחס שיעור כסי לסולם אשר מהמדרגות

 הנני״ מצב מקום עד מדרגה אל ממדרגה יורד העליונה
 ההשפסם שהיא הקריאה סוד יגיע האצי׳ עד שיעלה מי

 הפשיג העליון השכל מאת הנז׳ התעוררות כעין הנז׳
 הקיי^? יגיעהו האצי׳ עד שיעלה למי כעולים לכל

 הרוח אל מנשמה יתדמה עד משס וישאבה באצי׳
 לאזגי' יגיעהו קול לו אל הגשמי אל השכל אל הנפש

״ משה אברהס שמואל הנק׳ כגשמי בשכלו יתדמה  וכי̂י
 הגשגי' השכל להדמות משה אל ויקרא בתורה ויכתב בזה

 רוחגי מנין הנטאיי השכל אל משה משה ממש קריאה
 לשמי״' ועד״ז לאברהם ועד״ז שכלית השפעה אליו מגיע
 דיו שבלי מאת והתעוררות קריאה אותה שירד אלא

 למרט״ם שירד ממה יותר הסולס של המדרגות השתלשלות
 שאי מכל יותר מיוחדת בנבואה לעצמו במחיצה המתעלה
 שייי עד וגו׳ עוד נביא קם ולא כאומרו הנביאים
 והייגו והחיצוגי׳ הגיומאה מקום אל אפי׳ הזו הקריאה

 בהשכלם רז״ל הפליגו כמה וראה בלעם אל אלהיס ויקר
 לםיז קריאה לשון חבה לשון למשה באמרם זה ענין

 שפירשן מה אל רז״ל כיונו ממש מה״ש בו שמשתמשיק
׳ מהגשמות הקריאה ושללו בקצרה הענין סוד וניארו י  נ

 תתפשני כי ירצה וקרי טומאה לפון אמרו ולבלעם האפשר
 חיז עד הסולם מדרגות דרך ותרד השפעה אותה

 לחול מקדש ותתפשט הנביאים מדרגות קדושות למדרגות
 לחיצי המשפיעות הקדושות המדרגות אותם דרך דהיינו
בקדוכם עולה שאינו מתבודד בלעם ששם לטמאים ומשם

ח״ו
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 כל מסחפרן היה טמאו׳ במדרגוס אלא ועיקר נלל ייי

ס  ומגלימה הקדושה הקריאה סוד מש^ע והקב״ה ״י
 והטומאה הקרי מקום אל תתפשט עד בחי׳ אל מנחי׳

 להתקיים קיומם שפע רוחניות דתסשט שיתענה ימץ
ק לילה בעוד ותקם יאומרו ת  וחק לכיתה י טרן> ו

 אותה ממק לסת* שואגים הכסידם וכתיב ״עדותיה
 אליו מתפשט והתעוררות הקריאה סוד היה המשכה

ק שירד יאחר ע  אפי׳ הענק יתפשט הצורך לפי הזה ה
 אל שיתפשט השכל אל יתקרב יותר לחון החיצוני׳ אל

 בהיותם אלא לנבואה הכנתם בלי הקדושי׳ הגשמיים
 וירד הרוחניות תתפשט בקדש למטה הסולם כמדרגת

 התבודדותם השערת כפי אזניהם אל דגיע יתעבה עד
 יתבודד לא אם מתבודד אם והמקום הענק וכפי ניבואה

 בזה שוה הפל אברהם כמו בקרבן עוסק אם שוכב אם
 אל העליה כעק במדרגות יורדת היא שהקריאה אחי

. : בזה וכיוצא הצדיק אל או הנביא
א  וברוח חיים נשמת באפיו דפח כדכתי׳ .ויפח ל

 נשך וגם ים כסמו ברוחך נשפת מים נערמו אפיך
 פירשו והמתרגם וט׳ גפרית כנחל ה׳ נשמת ויבשו נהה

 אמנם כדרס הגשמות להרחיק כדי בכלם דה׳ מימרא
 שמפני ואפשר ונפח ואמר נשמר לא באפיו ויפח במלת
 ומלת אליו ליחסה ראוי ורוחנית דקה נשמה הייתו

מה אל תחזור ג״כ יסיחה מ  נופחת שהיא בעצמה ה
 שנבאר לנו ראוי ועכ״ז רז״ל כדפי׳ הנשמה דהיינו נאסיו

 ע׳׳י או כלים ע״י יהיה זו נפיחה ענק כי ונא׳ זה פגק
 ואולם בע״ה לקק ית׳ ועניינם האך ע״י או הפה
 מפיו והיינו שבבי׳ ת״ת אך שבבי׳ מ׳ הוא פה כלל ירך
 בפה הנופח הרוח עצמות הוא הב׳ והכלל ותבונה לעת

 אמנם ב״ה לקמן ית׳ וענינו אפיך וברוח כאומרו באך או
 בתוך המתלבש עליון חיוני רוח דקות הוא כלל ידך

 עצם היא הנשמה ט בזה תדקדק ו^שר האלו השפי׳
מת וכתיב העליונה הנשימה מ  הדוח א״כ תבינם שדי ו

 הוא הנשמה נתפשטה ט שדרך vה בפה הנישב
 בסוד אלא סתם הבי׳ ולא בעצמה הבי׳ התפשטות

 רוח והוא הנשמה מתפשטת׳ ומשתיהן בחכמה קשרה
 באדם נשמה נפח ומעצנעתה ובפה באך ונופח הנושב
 נפרש ועתה נופח מעצמותו הנופח זלה״ה הרמב׳׳ן כדט׳

 משתנית הויה הנשמה ט בה רצה .זו נפיחה פנק
צק הויות משאר ה  במקוק ימצאו ההויות שאר כי הוא ו

 בעשיה האוק ביצי׳ המלאך הסולם במדרגות וא' א׳ ̂ל
 אלהעוה״ז מיצי׳ וירד המלאך יתפשט ואס בברי׳ השרך

ק יהיה  ובלעם והגר אברהם מלאכי כעק יסתלק מועט ז
 יתמיד לא אבל בזה טוצא וכל ואלישע וגדעון ומנוח
ותקבע הזה הגשמות אל מבד׳ תרד הנשמה אמנם

ק בגוך ירידתה מציאות  פקודתו עת יומו בא עד מה ז
 אלא שאינו המלאך בגלימת מתגלמת שהיא תאמר ולא

 בפתויי נטמאה לא ואס בגוך מתלבשת היא בדקותה
 ותחזור הרמתה מקומה אל לילה בכל תסתלק היצה״ר

 כסילוקה לילה בכל סילוקה מציאות אק אמנם הגוך אל
 קשורה מסתלקת שהיא, היות שעם מפני הפטירה אחר
 מפני משינתו אותו כשמעוררי׳ מתעורר ולכך בגוך היא

 אחר אמנם עמו וקשורה הגוך אל הנשמה הזמנת
 קשור וענק וכל מכל מהגוך ותסתלק מותרת היא המות

 הנשמה ענק שאין יפח ולז״א נשמה בש׳ בספ״ר ט׳ זה
 כסולם במדרגות בחי׳ אל מבחי׳ משתלשלת הזאת

 הדקה בנשימה אותה נופח הקב״ה אלא ויורדת ומתגלמת
 ויפח וז״ש אדם של באפיו קבועה היא הדקות ובאותו
 שלא מה לנשמה קרה מקרה וזה חיים נשמת באפיו
 ערומה ממקומה חון שתהיה כלם הנמצאות לכל קרה

 ולהתקשר לעלות שטבעה טבעה הפך בגשמות קבועה
 לרדת האבן כדרך מעיקק יגירידוה לא אס מקומה אל

 המים מן למעלה לעלות הען וכדרך המיס מן למגיה
 ועתה הגיבע אל הנאות הדרך מונע מעיק ימצא לא אם

 האדם אל ממנו הנשמה ענק ישתלשל היאך שנדע ראוי
 עלק רצק ע״י הוא הנשמה פעולת שכל נאמר ועתה
 מהבי׳ נזרקת ותהיה מ״ח סי׳ מעשה בערך לעיל כדט׳

 והוא למעלה וחוגים פה שהם תו״ס המדות יחוד ע״י
 הפה דרך חכמה מהמוח העליק מהדקות מתהוית הויה

 ממש תו״מ יחוד ע״י דורדת נטחה בסוד והחוגים
 דרך יורדת היא ומשם קה״ק בהיכל נמצאת היא ומהמ׳

 בדקות פורחת ומשם השפיר לבנת היכל עד ההיכלות
 רוח בלבוש המתלבשת דקות מציאות לעוה״ז־ואל

ק ויפח אמר בגוך ונקשרת מהעשיה ונפש מהיצי׳ הע  ו
 ואח״כ רוח עליו יבא ואח״כ נפש הגוך אל שיקדם הוא

 נשמה ישלוך ואח״כ עלץ וישרה מלמעלה נשמה ישתלך
 דתקשר משפטם פ׳ בזו׳ כדפי׳ עליו להמשך לאצי׳

 האלו האמצעיי׳ ע״י הגשמי בגוך הרוחנית משמה
 אל העליק מהיכלה משם שליפתה וע״י בגוך הקודמים

ך  דקומ הא׳ עריני׳ ב׳ מורה שהוא רפח אמר הזה מו
 משמה זאת וזורק שנופח במי זריקתו כח הב׳ ועצמותו

ך אל באה שהיא והיינו ממט  רז״ל וכן בזדקה מו
 שהוא כמו וכיוצא נשמה מ נזרקה דזריקה לישנא נקטי
 באה ואינה כרחו ועל ומקומו מטבעו חון ענק זורק
 והפה האך רוח כהוא הסליק השרש כח ע״י אלא

ק שיהיה ולא כדט׳ למעה אותה וזורקק הדוחקק ע  ה
 ההויה המצא סוד על אלא ממש נפיחה ח״ו גשמי
 והיות׳ טבעה לפי מאותה המדה p חון למגיה הזאת

׳ שרש בכח נמצאת באטו ויפח נא׳ אלהי והכרח מז
כלט׳
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 למנה הגמשכח הסנולה ירצה אפיך וכרוח ואומרו כדפי׳

 האף לרך למנה אשר והחדשכוח השמצצוש אושו ע״י
 המ׳ שהיא הפה ע׳׳י יהיה כרוחך גשפש אומרו וכן ה״ש

 הרוח המשכש כימו וגשיפה הנז׳ והריח הגז׳ ככחי'
 גשף וגם אומרו ואמנם הנסייש הפננולה לפפול למנה
 נו הגז' שהרוח החזק הדק מצד דהיינו ויכשו כהם

 הזה הדק כח וימשך בע״ה נבאר כאשר הדק ננחי'
 אל מדין בחי׳ אל מבחי׳ ונפיק נגיד דינור נהר בהוד

 להחזיק ונמשך להיכלוש מחוץ יוצא היושו עד דק
ד השחשונים ולהנהיג לייסר בדק החיצו׳  כח שימצא נ

 ה׳ נשמש דהיינו בגיהנם אפי׳ הנהגשו השפשנוש של
 גהינס של אשו המפרנס נליק כח והיינו גפריש כנחל

 הפשה מאשמול ערוך כי כאומרו הרשני' ולשוכחש לייסר
: הנשמה לנהרש העליונה החכמה מהנהגה והכל וגו׳

ב ״  הוא הזאה שבחכמה הקשים הדברים מן .זטן נ
 חסד זמן ואמרו הזמן שחש המדוש ענק שיחסו

ק ר״ה גבו' זמן ש״ש שבועוש זמן פסח  סטש יסוד ז
ק  ובזולש מ׳ עצרש וזמן פורים הוד זמן חנוכה נצח ז
 ב׳ יום חסד א׳ יום הזמן אל יחסו בעצק הימים זה

 יהוד ו׳ יום הוד ה׳ יום נצח ד׳ יום ש״ש ג׳ יום גבו׳
ק שחש שהם לפ״ז ונראה מ׳ שבש יום  ששינוי כיון הז

 יום מדש אמרו וכן העליונה ההנהגה משנה הוא הזמן
 משועבדו׳ המדוש שיהיו הוא ודוחק מ׳ לילה ומדש ש״ש
 והיחוד המצוש שענק כמו כי אני ואומר ,הזמן שחש

 ושני אזוב ולקח כעק הגשמים בדברים הוא העליון
 הראשק ביום לכס ולקחשם בזה וכיוצא ארז ועץ תולעש

 נחל וערבי עבוש עץ וענף שמרים כפוש הדר עץ פרי
 נפעלוש הם העליונוש המדוש איך להקשוש ואק

 אלו שאדרבה כך הענין שאין האלו הגשמיי' מהעניינים
 טבעם הוא ולכך העליוגוש מהספי׳ נפעלי׳ הגשמיים הענייני׳

 בספי׳ הלויס שהם מפני העליונוש הספי׳ לעורר
 וכמ״ש למעלה אלו ישנועעו למטה אלו וכשישנועעו

 הענק שהוא הזמן יהיה זה ענק ומעין שמוס פ׳ בזי׳
 וכמעכי בסופו תחלמ תמיד נעוץ ונקשר ומשגלגל הנמשך

 העליונה בחכמה מסודר המציאוש יהיה סוף לו שאין
 נשעורר כאשר העליק והזמן העליון זמן כנגד מכוק זמן

 בחי׳ גלגול דהייט הספי׳ הנהגש דהיינו מאצילו׳ ונמשך
 וימים ושבשוש וחדשים ושנים ושמטין ביובלוש הספי׳
 נשפשט ואח״כ , השערים בש׳ בספ״ר כדפי׳ ושעוש
 להנהגה הכסא בחי׳ ג^ול סוד דהיינו ברי׳ אל מאצי׳

 בבד׳ הדק בשטש מתלבשש האצי׳ הדק שעוש העליונה
 בשעות מתלבשים הם באצי׳ רחמי׳ סימני שטת וכך

ד׳ יתלבש ק בברי׳ אצי׳ שמתלבש וכעק הבד׳ חמני ב

קומה זטן .דפח
 ושיגי ביצי׳ ויתלבשו יתפשטו הבריאה זמני וסדר ביצי'

 אשל הזמנים שנוי וכן ביציי יהיה בברי׳ אשר השטש
האופי^ סוד והיינו העשיה בעולם ג״כ יתלבשו ביצי'

 האופן כי הידוע מהלכם על הגלגלים לגלגל שכחם
 בעולם זה הזמרם סדר <סדר ולזה באזני הגלגל קורא
 הזי הירח ומיעוט וגלטלם אלו מאורות ששליית מפני

 ומהללי העליונה בירח תלוי בחינותיה סיבובי וכל
 וכגי הח׳ עה״ד תלויס העליונים ברקיעים הגלגלים
 למנים הזה הזמן נקבע לא א״כ ו׳ בסי׳ קצש יחסנום

ק בקביעות אלא  הזנמ חייב העליק והזמן העליק הז
ק ועיקר העניינים כשאר התחתון  בשאר אינו המטון הז
 מצם! סוד שבה א״י בתחומי אלא העולם תחומי

הי̂ו ובה כנגדו מטון הספיר לבנת והיכל הקדושה
 תפלים ולזה העליונים ולילה יום' כנגד מטוניס והלילה

 מםל העליונות משמרות כנגד מטונוש ממש הם א״י
 ששם העולם תחומי זמני ושאר אבי״ע הסולם מדרגות
 הח«ם זריחת מפני האמת ק נוכייס השרים שליטת

 הנמשו העליון והיינו משאחרש או להם מקדמי ושקיעתה
 ייז תמשך אלא מיד ומטונת מיושרת אינה ההוא לשר
 רגםיי ישתנו ולזה אליהם העליק האור הגיע עד מה

 הקדו״ם מזמני וליליו ימיו וזריחושיו ושקיעושיו ושעותיו
 שהוקשם השבת קושיש לשי׳ באנו וכאן העליונה
 שפי' כענק הוא והאמת שתירצו מס ותירצו לתוכנים
לם* אליהם יקרב או אליהם יתאחר שבש שקדושת

 קדוסם הרגש שאין מפני איחורה או זרימתה קדימת
 בהיותם ולבנה וחמה א״י לאויר אלא ידועה שבש

ל״ הטלם בשאר אמנם באוירס שוקעים או זורחים
ק כנגד ערינם יטון  בח״ל היושבים וישראל העליק הז

 אם תשאלני ואם , הם בטהרה ע״ז עובדי זו בבחי׳
 והאיריוי הקדימה כפי הענק לך פי׳ כבר יאחר או יקדם
 מנקוים אחת נקודה על המאורות נתלו ספק בלי אמנם

 ביים שנתלו אמתיש קבלה לנו רש הוא שכך וכיק העולם
 שממנה א״י של נקודתה על שנתלו נאמר לא למה ד׳

 זדחסה וימצא רז״ל של קבלתם כסי הטלם הושתת
 ואחריה הראשונה השקיעה והיא א׳׳י על היא הראשונה

ם קדושת ולפ׳׳ז והזריחוש השקיטש שאר כל יבאו  ק
 הטלם לכל יתפשט וממנה העולם לכל בא׳׳י ראשונה

 הי כלל יקדם ולא העולם לכל השבת יתאחר ולזה
 והשקיפם ו׳ יום זריחת היא לא״י הקודמת הזריחה

נא*' ראשונה שבת רום ו׳ יום שקיעת היא המאוחרת
 התוכנים ע״ד הוא זה וענק העולם לכל לה ושניה

 כנים הדברים אם היודע הוא וה׳ ושקיעתם בזריחשם
 מם אלא לבאר עשה נשאר ולא , הגלגלים סיבוב על

 שאיז גא״י החמה מהלכי לסי יורד או היום שיעלה
היום .

I
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ק תקופת יוס על דוקא אלא שדם והלילה  החכמה ואור החכמה בחוך הכתר אוחש כהה האלו ר
 הא״ה חיי הס הזה העצמות וסוד השפי׳ בתוך מתפשט ו״ק הס תקופות ד׳ כי הוא הזה הענק ,תשרי י^ןיפת

 הכתר באורות מתלבשי' הם להחהתם בספי׳ המשולמי׳ תקופות ד׳ בהס ג׳ ג ג׳ ג׳ ומהלכם ירחים י״ב הס ק יי
ק הסנס ק ולכן גבו׳ תשרי. חסד ר ר  V בבתי׳ והם כלס ההפי' שבתוך החכמה באורות שהם ניכרים ואילך מ

ולזה וכלים עצמות בשי בספ״ר כדפי׳ עצמות הם הספי׳ ומתהפכת דין לילה מדת על גוברס יום ומדת ^חמיס
ק דק ממנה חלק ולכן גרחמיס לא חכמה בכתר א״ס שהם אלו ההנהגה ראשי ג׳ יוחסו גבורות ואילך מתשד ו
̂׳מיס  הנהגתו להמשכת אמצעיים שהם אלא ביניהם יחס. שיש לדק היום ומתהפך גוברת לילה ומדת דק שהוא ג
המתפשט מהותו מושג הבלתי עצנעת ומטעם בספי׳ משמרות ולזה ה' הוא האלהים האלהים הוא ה׳ יה״ס
לא מכם חי יטל רוצה אליו נייחס בהם ופועל בספי׳ הקצרות הלילה ומשמרות ללילה משלימק הקצר ליום

הכל יטל יודע מצה אפי' ועיקר כלל ממש בו שנאמק היום ולא שעות מי״ב פחותה הלילה שאק ליום לשלימיס
נדבר ואם כלל עצמו מצד לא אליו יוחס הספי׳ באמצעות :כדפי' שעות מי״ב פחות ,

ק .התעוררות נ ^ והפעולו׳ הספי' אל אודו שיתפשגי במה הוא לפניו בתפלה 'vוב המקובלים בדברי נמצא זה ע
הפעולות אלו מתוך אליו ונדבר פעולותיו משיגים ואנו והרחיבו לתתא איתער עד לעילא אישער לא

 למדותיו ולא אליו טונשנו אמנם לו המיוחסות התחתוני' תלוי הכל והשפעת׳ הספי׳ יחוד שכל שאמרו עד
 כל כי המשטל בלב אמונה קדימת שיהיה צדך ולזה רציתי השומע לעיני לכאורה • קשה והדבר נתחתורם,

 ממשות בכלים אין מהם נמשיך או הספי׳ שנייחד מה הם הספי' ט נא׳ וראשונה ,בשכל ולהטעימו ׳גארו
ק הם לעיל כדפי׳ מאצלי׳ מלדות  כלים שהם מפר אליהם המתפשט מכחו אלא פעולה המתפשטות הפעולות ע
 סילוק בדעת יעלה ח״ו ואס אורו להתפשכיות כלים והס הקודמים הדרושי׳ בכל כדפי׳ לתחתור׳ ^א״ס

 שטריס כלים ישארו אליהם המתפשט ועצמותו השגחתו והשינויים שהפעולות מפר התחתוני׳ אל השגחתו <המצא
 מהם יסתלק לא אליהם לחיותו אמנם נשמה בלא גוך פינו יסכר כמעט הספי׳ לא ואם בו ליחסם רחוק יייק

ימנעו והסט׳ ממנו יתרחקו שהפעולות מצד אלא כלל מפר ענק בשום ולא בהודאה ולא בתפלה לא מלדבר
 אלא לעולם הכיוב ימנע שהוא לא התחתונים ק אורו לפרו לומר לבו יערב ומי המציאות מכל מתעלה הייתו
 קורי׳ אנו וזה ממט הטוב ימנע 1גרמ ומעללינו מעשינו ומברך משטע אלא ומושפע מבורך אינו והוא יייך

}V וכ״ש בכתר מולה פגם ואין פגם בשם אותו ומייחסי׳ לנוכח לו יאמר מושג מהות על מורה אתה מלת 
ק אתה  מקורות תמיד אלא כלל הטוב ימנע לא בו האדוק בא״ס נקודה ולא אות ולא שם לא עליו יצדק לא ה' ו

 הספי׳ אל השגחתם אור ומשלחים מתפשכייס הם אורו לא תכלית אל שהשיג וחשב בו השמות ליחש שרצה 'מי
 כלל דק בלי פשוכיי׳ רחמים בכם יוחסו ולזה התחתוני׳ כלל בו מתייחס שם אק כי השער בפתח אט׳ יכנס

 פגם יגיעהו ולא משם הכיוב ימנע לא שמעולם מפני זה לערך ועתה בע״ה לקמן אבאר כאשר ח״ו ימיקד
 הפעל מה צדקת אם יאמר ולזה התחתק הרע מעשה ענק בשום וכ״ש בתפלה פה׳ לפתוח אפשר היאך יאה
ה אמנם לו תעשה מה פשעיך ורבו ט פעולות כלי שהם המדות התפשגיות באמצעות אלא אחי מ ג  שט בה יש מ
 אל להתפשט אורו ומקבל הכתר כסא היותה הא׳ בט' . הגרועי' לתחתור׳ המסתתר עצמותו בק אמצעיים יהס

 הבי׳ אל מהחכמה המתפשטי׳ אורות בחי׳ הב׳ הספי׳ הכלי׳ הס הפעולות הם סמדות בין אמצט ויהיה
 שיפדד פגם יגיע וע״כ הטוב המגע החלת הוא וכאן במדות יתפשט שהוא המשתתף הפשוט רצונו למציאות

 ימנע וח״ו הבי׳ אל המתפשגיי׳ אורותיה דמנע החכמה כסא ויהיה החכמה בתוך ויתלבש הגוף בתוך כ׳שמה
^ אוד לקבל הכנתה ההנהגה ראט ג׳ והיינו במדות התפשטות סוד אליו כ  אמנם יפה הקצר הדבור וכאן ס
 ממנה החכמה ויסתלק החכמה אור כס ימנע ודאי היי׳ אלא שוק אינו א״ס שאור פעמים כמה זה שט׳ ®נו

ט׳ כדט׳ ג״כ הגלות אליה יוחס ולזה והשינויים ההפעלות מן והתרחקו דקותו מפני ככתר  תרק תשלח שלח ב
ק ‘ נהי״ם חג״ת שהם הפטלות .רמצאו החכמה אל 'יעתתף רו  לכם תהפך ואדרבה מהסט' הבי׳ הסתלק וג״כ ת
ת החכמה ואור בה ומושרשות בבי' מיוחדות  והטעם הדק צמיחת שבה מפט ח״ו דק וישפיע לאויב נפש ממו

 אלא בעצם מגיע הפגם ואק מהפגם אלא נמשך דק שאין הנפש אל רוח כדמות החכמה באור הכתר ואור אליהם
ת א״ס יאור מו  מוכנים התחתורם שאק דהיינו בחכ׳ וקצת הבי' עד והחכמה הכתר אל הכתר בטך נשמה מ

ק ונאמצעות ע  מקורות הסתלקות מחיק ולזה החכ׳ התפשטות אור לקבל בט׳ ולז״א אליו הפעולות יתייחסו זה ה
 השפעת הם ובבי׳ ברחק תעמוד ה׳ למה כדכטב הרחמים ממילז מאא״ס משולח וחיות מתפשט עצמות בסט׳ איש

 וכפרי כדרטו לאיש ולתת הרעה הגורס את לדק הדינים האמצעות קדימת אחר אליהם המתפשט עצמות אוד יממי
מעללץ ' ■ ׳
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 יקראו ולזה כספי׳ שהלץ ולממה הני׳ ק וכ״ש מעלליו

 כפי והפנו דבר פועלות וכס דו״ר בהם שיש כפולות ז׳
 הראויה בהמזגה הכל גבו׳ של חסד חסד של דין ממש מדתם

 הדק הסכמת ויהיה ובמשורה במנק במדה שקולה והגהגה
 והיא ומקייק המדות המנהגת הבחי׳ אותה בערך מלמעלה

 מהם ומסתלק ומגהיגס אותם ומחיה בהם שולכית
 כל מדאי יותר יתפשנו ולא הדץ לעשות קיוק לצורך
 רחום והוא כאמרו בדיניו רחום שהוא והיינו מדון
 המשכיל בלב v אמונה שהוקבע ואחר וגו׳ עון יכפר

 מה וכל ההיוב כל כי נא׳ זה ענק לדעת שכלו והגיע
 הוא בבורא ואמונתנו השתדלותנו שיהיה אלינו שנאות
 כסאותיו שהם האלו המדות ולהכץ ולתקן ליפות

 בהם יהיה שלא התחתונים אל מאתו היוצאות ופמולותיו
 מפני אלינו כיובותינו התפשכיות מונע שום או מעיק שום

 אל אלהותו ולגלות להיניב סוד) (והיינו ית׳ טנתו שזהו
 ית׳ טנתו מהפך הוא זה מונע שהוא ומי מתחתוני׳

 התורה מסק והיינו עצתי כל ותפרעו אומרו סוד והיינו
 הספי׳ להכץ המרבה כל ולזה י״ג בסי׳ כדפי׳ אלינו
 שיתקן הרצויה העבודה היא היא ולתקנם ולטננם האלו

 אותו ימנע ולא אלינו גיובו יעבור בס שדרך הצינורו׳
 מהסיבות סיבה שום ^תו אל ממנו המושפע הכיוב

 המוב מנעו וחניאותיכס כדכתיב ההוא מיוב המונעות
 רוח ונחת ית׳ רצונו הוא השפעתו מזה והסוב ״ מכם
 הסוב ולהמשיך להכץ עשה ול״ת .עשה כל' והיינו לפניו
 הסגר העושה הפגם דהיינו הסוב המונע כל לסלק ל״ת

 אלו הנה לנו הם שהפעולות וכיח המובה שערי ונעילת
 דרכי נסתוס אם אלינו מסורות הספי׳ שהם הפעולות

 לפשות ידינו לאל יש העליונות המדות ונפגום הסובה
 המובס ולהמשך ולתקן דרכינו להיטב נרצה ואס

 ישוער לא אשר דבר פד בסט׳ יאיר שאורו ולעשות
 בבוני ולזה לעשות בידינו כדאי ויש בנו תלוי הכל

 יצאו שבסיבתו מד גדול הפגם כ״כ שהיה המגדל
 הפגם היה כ״כ לשרים ונמסרו גבוה מרשות האוטת

 יזמו אשר כל מהם יבצר לא ועתה הכתוב שאמר עד
 ומעשיהם גבוה מרשות חון נח בני אדם ובר ויצאו לעשות

 הספי׳ בפעולות יוריד ולא יעלה לא ומחשבותיהם
 שהרחקנו וכמו שם אחוזים שאינם מפני העליונות

 הספי׳ נתרחקו כך מהא׳׳ס המעשה פגם כל למעלה
 ע' מכל הקדושה צדדי כל אלא הסט׳ דוקא ולאו

 הם לשרים אלהים ה׳ אותם וחלק נח ובר ב״א משפחות
 במלאת הפגם יגיע ושם לעו״א נשמו׳ ומשם שרים פ׳

 למעלה אמנס לבד מממשלתו ההוא השר יעטר האסם
 מדרגת שהיא הספיר לבנת בהיכל אפי׳ פנס יכנס לא

ולז״א למעלה מעלה בשום כ״ש לפסיה היא אשר הקדש

לי  י ממט״י אוקך אנכי גם ואחשך אטמלך אומת של השר
 שנ״ לשוןמחסוהערן אל״ן£ בלי מחסו ובמד׳ ׳vב ודקדקו

 הרעים מעשיך במחס אותו ותעקון בו יפגום שלא להזהירו
 לבדכם אלאיש׳ בקדש נשארו ולא מממשלתו אותו ויעבירו

 קדושים נשמות השואפי׳ הס נחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק
 גאטיי ויפח דהיינו נ״א סי׳ לעיל כדפי׳ חו״ב מיחוד
 ולזם ח״ו קלרץלם וע׳׳י המדות תי׳ שע״י חיים נשמת

 1אי ולזה בלבד יש׳ פגם אלא שם פולה פגם שוס אין
 וטנילם בברית אלא קדושה נשמה מכס משליך הגר

 שהכניסם מפר למעלה פגמו פ״ר ולזה דמים והרצאת
 ולהיים עמך, שחת ט רד לך וה״ס בקדש פנימה מרע״ה
 נקיאי המדוח מיחוד עליונות הויות הקדושות הנשמות

 נצלם שנברא אדם שחביב היות עם לזה למקום בניס
 למקום׳ בנים שנקראו יש' וחביבץ נח.חוצה בר יצאו

 שים שאץ שידע ראוי המפיץ בשכל זה שהוקבע ואחר
 ימוד ע״י לא אם למניה מלמעלה ומתפשט יורד סובה

 הוא והטעם בכ״מ כדפי׳ עוג המטנה ענץ הוא המדות
 לא ואורו הא״ס אור התפשטות היא הטובה עיקר ט

 אם ברחמים פעולתם לחזק להאירם המדות אל יתפשט
 המיו^ זווג הדק׳ הוא זה רחוד המדות יחוד ע׳׳י לא

 שהי' במה ומטרסמת גלויה והשיבה באצי׳ מקומות בב׳
 צינורום שהם למעה התחתור׳ יוכנו תחלה כי והענץ
 הוא וצאתם תיקונם ולזה הגשמיי׳ אלינו השפע מעבר

 ולים המעשי' טוב ע״י בסיבתם בדקותם בהשתרשס
 הזו המדה וקישוטי תי׳ הוא היחוד הא׳.אל ההקדמה
 בתחתונים המולכת היא שהיא המ' מדת האחרונה

 סיקונם ולזה העליונות הסט׳ כל בשליחות בהם ופועלת
 המורגל והיינו בה שלה פמליא התחתורם בכללות הוא

 תרומם ובפרשת י״ד י״ג סי׳ פקודי בפ' הע׳ בדברי
 סיכהם אל העלותס עד וקשרם ההיכלית ענץ י״ד הי׳

 מתקשטם היא שם העלותם ואחר הזאת המדה כתוך
 לקנל התחתורם בהתבוננות הוא וקישוט׳ הכנתה שכל
הד העליץ הטוב  התחחוני' שהפעולו׳ אחר מוכני׳ הם ו

 מכל נעהרו הפק בלי ונסתלקו נקשרו ההיכלות הם
כצפודם בהם הנאחזי׳ החיצו׳ מעל ונעקרו פגם

 ולזה בפ׳ כדט׳ האדם בר יוקשי׳ כהס בפח האחוזו׳
 ולמטם מחסד שהם בו״ק להקשר מתטננת היא אח״כ

 ענפיי והם הגוך והוא לת״ת ענט׳ חשוטת כלס הס
 החשונם הע׳ מדת שבו לו״ק המשפיעי׳ דבדם והם

 הגק׳ הו׳ אלו דרך מלמעלה הנשפע כטוב לקבל נקבה
ק זכרים ע  וקישוטי ותירךניס הקדמות צריך יחודס ו

 בספ״י ט׳ וכבר העברה דרך אלא ביאורם כאן אין
 שבשם אותיות ב׳ יחוד היינו ובמ״א והנהגה מהות בש׳

נקנם <היא הבי׳ אל יתקשרו יעלו ואח״כ ו״ה שהם
אם
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 וכאן נמצאו וכאן מסנה השתלשלותם בערך אליהם ^

 בעלה בעיר ק מוצאת איננה האם ולכן ינשהרשו ,
 בטנה בתוך אותם מקבלת היא ולזה ברה ננ״י ״׳א

̂יישת  שלה באורו׳ מתפשט' החכ׳ ומיד עליהם כנפיה ̂י
 הוד דהייט בהם מעיב א״ס אור הכתר וע״י ובהס נה

̂יחיד  כל כלל והיינו הספי׳ אל המתפשט א״ס אור ע׳׳י י
̂שינו  ומעשה ותפלותינו קרבנותינו ומצותינו ותורתנו ^
 ענק יבק המשכיל בלב זה כל שהוקבע ואחר > יחודנו

 המדות ענץ יהיה היאך לתמוה ואץ הנז׳ התפוררו׳
 גלות ערן ית' ובזה ובהתעוררותינו ובמעשינו בנו חליי

 בארוכה ענינו ביאר׳ הגלות ומציאות בטבתנו העני׳
: דוכתי בכמה

.וגו׳ השגיח שבתו ממכון אומרו כענץ .השגחה
 וחכמיה העיק בעלי סבלו ועצומות רבות קושיות

 אלהיס וה׳ בה נבוכו רבות ומבוטת ההשגחה המנין
 האמונה על לעזרי עמי ויהיה לכתי יישר והוא לי פזי’

 השגחת שבעגץ הוא הכל תחלת .בע״ה ונטנה ישרה
 בעצמו יהיה בין נחת או צער שיגיעהו מה לכל האדס

 וכוונה שלימה בהשגחה הכל קניינו בשאר בץ בממונו נץ
 ידיו מעשה (בתו׳) מדכחיב לזה וראיה מלמעלה מכוונת
ק פרץ ומקנהו ריכת א  של גדרו סיז רז״ל וכדפי', ב
 ואחשוב מתברך היה מאיוב פרוט׳ הנוטל כל וט׳ מולה
 ושכרו מרע ובד אלהיס ירא באומרו הספד החלת היה

 נדרים בעץ לנו שקדם מפני בבנים תחלה היה נפוה״ז
 ללכת יישר וכאשר מתים ואשתו אדם של ובנותיו נייו

 לישראל מזל אין וט׳ מוליד אברהם שפי׳ וכענץ לו ייולדו
 חיים בעלי במין וההשגחה האנושי במץ ההשגחה יהיינו

 האדמה בצמח וההשגחה וגו׳ צאן אלפי שבעת מקנהו ייהי
 בפרטי המצויות הברטת על יורה וזה רבה יפכודה

 אם כאומרו האדם מעשה מטעם הענין יהיה הפנינים
 בכלל ההם הברטת בנץ יהיה ולא וט׳ תלכו נחקור\
 כי להורות איוב ספר רע״ה משה כתב לכך דוקא

 מקנהו דהי שאמר וזהו בפרכיי אפי׳ יתקיימו הברטת
 היא וכך אליו פרטי בניס לו רולדו למקנהו פרטית הייה

 וגו׳ בעתם גשמיכם ונתתי בתורה שנאמר ומה מנודתו
 לעצמו הכשר הכשר ואל יחדו ה׳ בם אל בכלול יהיה

 עליה אמטר לא אשר וחלקה תמטר אחת חלקה כאומרו
 ונתתי אלא העולם טבע לא' מאתו השגחה וזה י*יכש

 ג״כ השגחה תהיה ירשיעו ואם וגו׳ בעתם גשמיכם
 וצמח חיים מהבעלי בץ מהבנים כץ המינים בכל ניבית

 בהשגחה הכל בזה כיוצא וכל. התולעי׳ וגידול האדמה-
 באצבעו נוקף אדם אץ ואמרו רז״ל שפי׳ היות ועם גמורה

 בפרטי ה״ה אלא בגופו דוקא לאו וט׳ אא״כ מלמטה
 בזה טוצא וכל לוקה פשתנו בענץ שפי׳ כדרך מליניו

ך קומה] [שיעור 15 ט

ק וכדנד׳ מלמעלה יסורץ הס הכל ר ע  לכיש ידו הושיט ב
 בצונן ומזג בחמץ למזוג נתטץ וט׳ אחת פרוגיה להוציא

ט׳ חלוקו לו נהפך להפך או ^ הס סכל ו סו  השגחה והם י
 היות עם ולזה עץ בלי יסורץ ואץ כדפי׳ מלמעלה גמורה

 ובצומחיס במדברים המינים בכל יסורין בתורה שנתבאר
 בספר פי׳ לק יחד ישראל לכל כלל דרך היינו ובדומם

 ואת ותקחס שבא ותפול ואמר הפרטי האיש על זה
 השמים מן נפלה אלהים, אש וגו׳ חרב לפי הכו הנערים
 ראשים שלשה שמו כשדם וגו׳ ובנערים בצאן ותבער
 המדבר מעבר באה גדולה רוח וגו׳ הגמלים על מפשטו

 חיים בבעלי אפי׳ בתחתוני׳ מצויה ההשגחה והרי וגו׳
 ב׳׳ח בסבת זה ענץ יהיה ולא להמיתם או להצליחם

 התבואה ויאכל שדפץ יבא ואם האדס להבת אלא עצמם
 ברצץ לא וקצתה משתדפת החלקה קצת שיהיה אפשר

 בהמקבל בב״מ שפי׳ והיינו האיש לייסר יתברך הבורא
 אמנם גרס עונו אלא ממש מזל לומר כוונו לא גרס מזליה

 יבואהו שאדם שאפשר ענץ ) (אלו השגחות שתי בץ יש
 לשכנו אוי לרשע אוי אמרו זה על שכונתו מפני רעה
 לא לעצמו היה אם בינור איש יהיה הזה השכן שאס

 זכה לא מדינה מכת היותו ומפני הזה המקרה יקרהו
 בבע׳׳ח בץ אדם בבני בץ זה ענץ ויהיה מביניהם שיבדל

 משל רז׳׳ל שפי׳ משפט בלא נספה ויש והיינו בצמחים בץ
ק וט׳ המלך גבאי והיה לטבריה שהלך צפודי של לאיש  ו

 לא נשתדפו לא וקצתם הצתם נשתדפו שאס בהמקבל פי׳
 מכתי הוית כלס נשתדפו חם אבל מדינה מכת הוית

 הטעם מן והיינו הפרט מכח הוא כלל וזה מדינה
 שהדץ רוחות מד׳ שדות ד׳ נשתדט אס וכמ״ש שטרשנו

 ניצול להיות זכה ולא סביבותיו מכל אותו סובב הוא
 השגחה תהיה לא אמנם גמור חסיד ולא בינוני שהיה

 אלא הצאן מן שה על או השוודס מן שור על פרטת
 עורב לבני כדפי׳ ההשגחה יהיה יחד כולו המץ כל על

 האדם מצד תהיה אם אמנם בזה וכיוצא יקראו אשר
 תפקע אם קערתו ופל תשבר אם כדו על ההשגחה ימצא

ט כל ועל  ואפי׳ יטיסר לא ואם יטיסר אס ממונו פר
 על היינו פרטת השגחה בהם שאץ שאמרנו ב״ח על

p r o ימצא המץ הטלל הדבר על אמנם המץ יכלול שלא 
 יושגחו עורבים של א׳ p כגץ הפרני על אפי׳ ההשגחה
ק המץ כלל בהשגחת מזונם בהשגחת  יעלי לדת עת ו

 אחת אילה בל בנטץ ימצא תשמור אילות חולל סלע
 עורב יצא אס אמנם המין סלל שהוא מפני האילות מן

 גמל ירמסהו אס או לקינו יחזור אס ימות אם מקיגו
ה לא אס פרטת השגחה אינו זה ט  האדם מץ לצורך י
 העקרב וכעק במדרש שט׳ בדרך שטה הצולע pכע

ר מעביח הצפרדע שטה ה הם בזה טוצא כל וכן מ
השגחות
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 הרחלי׳ מן רחל ימצא ואם האדם לצורך פרמיות הענחות
 השגחה אליו יעשה החסידים מן לאחד השדות מן כשדה

 שאר כל הכוללת המיתה מן ההיא הרחל ותנצל פרטת
 לא האדם לסיבת הוא והכל וכיוצא הזאבים מון סמץ
 בהשגחת ויש לזה שידמה ומה זה וכל עצמם הרחלי׳ מצד

 כגון מסכים חלהי ורצון הכיבע אל נאותם ענינים האדם
 באני היזקא דשכיח היכא ופי׳ בידך תקח בקר עגלת

 לשומרון בא אשר ובנביא הנס על ממש סומכים ואק
 לו היה פלא מפני ידו ותיבש כדכתיב ירבעם יד במל
 מפני ניצול היה נשמר לא אם שמואל וגם להנצל דרך

 לקב״ה ליה דניחא אלא היזקא דשכיח אע״ג חטדותו
ם, על יסמכו שלא  ההשגחה ענייני טמצאו בענץ הנסי

 כל אפי׳ טללת השגחה היא הא׳ ;אלו בבחי׳ העליונה
 ולפרנסם לזונם האדם בני וכ״ש האדמה וצמח ב״ח מיני
 המין משפחת ומקיימת המין מעמדת שהיא חייתם ולכל

 הידעת כענין הנהגתו פרעי וכל ולהצמיחו להולידו ההוא
 וגו׳ יקראו אשר עורב לבני וכענק וגו׳ סלע יעלי לדת מת

 בר השגחת היא הב׳ :בארן משערו תשים אם וכמק
 אשר ובב״ח בבניהם וברעתם בעובתם בפרטת אדם
 יישר אם להרבות מושגח הוא הכל השדה ובעבודת להם

 ויראי לחסידים משוללת היא זו והשגחה ירע אס ולמעני
 פרעי וכל בקנקניו ביוריו בכליו אפי׳ ההשגחה רמצא ה׳

 השגחה היא הג׳ :לעובתו הן לרעתו ק לו אשר המציאות
 מיוחדים שאינם האדם לבני הפרטת תבעל הטללת
 שהרוב בגמ׳ הנאמר מדינה מכת היא מעשה באנט

 בין מבחין אינו לחבל למפחית רשות וכשרק המעגי ידיח
 המיוחד אבל גמור שאינו בצדיק דוקא וזה לרשע יצדיק

 הענין ויהיה וכמה כמה בק וינצל השגחתו יטחד במעשיו
ה  ורובם אדם בר כמה בה שבאו בספינה צודק ט

 מג׳ בא׳ א׳ צדיק שם והיה למבוע ונכסיהם הם נתחייבו
ה לא ואילו עצמו להציל כדאי בו שאין צדיק או בחי׳,  ט

 שהי׳ הצדיק הב׳ ,נשפם רובא ואגב נעבע היה לא שם
 הוא ינצל או בחי׳ כמה בו יש וזה עצמו להציל כדאי

 ינצל או צער בלא הוא ינצל או ממונו ולא הוא או וממוע
ט וכמה בצער הוא ר ק יש פנינים פ ע  הצדיק הג׳ הזה, ב
)בו כל (בו) טש  כולם ג״כ ושינצלו וממונו הוא להנצל (

 א׳ צדיק על עומד והעולם נקי אי ימלע כאומרו בזטתו
 העיר כמו היא ביס והספינה עולם יסוד וצדיק שנאמר
 הכל בצער העולם או בצער הספינה אם לי מה ביבשה

 כגון האדם לצורך בב״ח ההשגחה ימצא הד׳ :א׳ ענק
 והקולית וט׳ המים את לעבור מושגח שהיה העקרב

 להכשיל בר״ה נתונה אבן על אפי׳ בזה וכיוצא הדרך בחצי
 למדנו ומכאן ,גבוה שליחות והכל ' המחוייב האדם את

בלתי כב״ח והס עט״ס ע״י גס שליחותו הקב״ה טעשה

 שנן אפור הד אומרו והיינו לישראל ורצק בחירה בעלי
 לישראל ישראל אמנם נבוכדנצר וכן הרשע פרעה וכן וט׳ אפי
 היא שהדק היות דעס בשוגג אלא ע״י בא זה חעא אין

 גע״א לקמן נבאר כאשר גדול סוד בשוגג.היינו שיפרגי
 סדי בעעם וסיבתם בעעמס נבארם החלוקות אלו וכל

 הא' ,מיתה מיני ד׳ הם במיתה ההשגחה הה׳ :ההשגחה
 פנה׳ י״ג עד לידתן מיום הקענים הב׳ אמס, במעי הנפלים

 האדם חיי ימי כל עד מכ׳ הד׳ כ׳, עד שנה מי״ג הג׳
 העיי! בזה וענינים טעמים להם יש מושגחות מיתות
 לאי ומזוני חיי ובני אביהן של בעון ברם מיתת בפגם

 ׳ החולאים השגחת הו׳ ;במזלא אלא מלתא הליא בזכותא
 מא! ויש עון בלא יסורין דאין עונו למרק כדי מהן יש

 יסור^ כגק ברכות במס׳ רז״ל כדפי׳ אהבה של יסורק
 וכיולא הקדוש רבינו של ויסורין שמעון בר׳ אלעזר דר׳
 לאי אלו יסורין כי מוכח ופס פ״ק ברכות במס׳ כדאיתא בזה

 ומהא מאהבה שהן יש מהם בנים מיתת אפי׳ אלא חולאי׳ דוקא
 ומאי דהווליה הא כלל ליה הוו דלא הא מאהבה שאינם יש

 חין בני חז׳׳ל למ׳׳ש מנגד נראה זה כי צ״ע הדבר וזה
 מלחאי תליא במזלא אלא מלתא תליא בזטתא לאו ומזוני

 כוללים ערנים ג׳ שהם ומזונות וחיים בנים השגחת הז׳
 באם גדולה רוח כאומרו איוב נתיסר מהם ובא׳ האדם עיקר

 הנעדם על ויפול הבית פנות בארבע ויגע המדבר מעבר
 הענין יהיה מה לדקדק יש ומזוני חיי בני ולערן וגו׳

 אנאי הכל וט׳ בברו שנתנסה היה מה איוב וענק הזה
 נראם הצדיק נסיון כי יבחן צדיק ה׳ הח׳ :בס״ד לקמן
 מאי וצ״ע אהבה של יסורק מכלל ואינו לעצמו ערן שהוא

 שיגיעא' מה הט׳ :לקמן אבאר לזה זה בק שיש ההפרש
 נספא ויש חגיגה מם' בגמ׳ כדפי׳ השגחה בלי לאדם

 מעיין שם שמבואר כמו ממש במיתה אט׳ משפט בלא
 לטבריא שהלך צפורי איש מענק במדרש שפי׳ וכמו מריס

 היזיןא דשכיח היכא זה כעין דש וט׳ המלך גבאי ובא
 מזכיותיו לו וינכו נס לו שיניפה ואפשר היזק יגיעהו
 בילו תקח בקר עגלת והיינו נס לו יעשו פלא ואפשר
 על ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם מש״ה ג״כ זה וממק
 1ני מכחק אינו למשחית רשות נתנה הדק שמדת כיון בקר

 ההשגחא סילוק הי׳ ;בע״ה ית' והכל לרשע צדיק
 אסתיי הסתר ואנכי כענק המקרים אל האדם ונשאר

 עתא עמנו העמיס מעשה רוב והיינו לאכל והיה מהם פני
 תחהולא ע״י להשמר לאדם אפשר בזה וכיוצא בגלותנו
 ואן עקש בדרך פחיס צנים ז״ל אומרם זה ממין וכן טבעית

» ל) במש׳(כתובות שפי׳ מה בו עי  הא״ ההשגחות מעין ו
 ויא רשע לו וטוב רשע לו ורע צדיק לו וטוב צדיק ימצא

 האלא ההשגחות ערן נבאר זה בביאור שנכנס וקודם לו
ההשגמוא עניר שנבאר וקודם ועעמן, וענפיהן וסניפיה;

הנז׳
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ס ה״׳ מ  עם בקצרה אלו בדברים ידיעסו עגין בהבגס נ

יית  מ׳ ובסי׳ ל״ח ובסי׳ ל״א בסי׳ הענין למעלה שפי׳ ̂,
:הענין חוחס יהיה כאן

 או א״ס קראוהו יחכרך אלינו הראשונה הסיבה והנה
ומן העילוש כל עילש או הסיבוש כל סיבש ׳

 כל המצא קודם במציאושו הנה בספ״ר שסי׳ עמים1מ
̂יי  עצמו בהשגחש חכם והוא עצמו אש יודע הוא יי

 אם ששיבני מה וע־ה זולשו. שאין בעצמושו ימכין
 קודם א״ס אשיבך לא או התחשונים עניני יודע הא״ס

 מהושו בהשגש ישתעשע עצמו אש ישיג נמצא כל מציאוש
 גבוה רוממוש אושו נרומם וכאשר לזולשו מושג הנלתי

 אין ובזה בזולשו ישגיח שלא מעלשו הוא גבוה מטל
 ישכיל אם נמצא כל המצא קודם בא״ס עלינו חשובה.

 שבעצמושו ממה ידעם אמנם אינם שהרי למעה נמצואים
 כח עצמושו שהוא המציאוש ואושו להמציאם ואיל כח

 בעצמושו השגחשו הוא הוא בו הדבק למטה המצאשם
 שהידיעה בו חדוש ואינו היושם קודם הדבר ידע יכאן

 מה מצד למעה הנמצאים והדברי׳ עצמושו הוא הזאש
 הידיעה אושה אמנם יודעם ממציאם מציאושו שכת

 המצאם אחר ממציאושם גרוע מציאוש אינה בו הדבקה
 עד מדרגה אחר מדרגה יורדים גרועים מצואים שהם

 שנייחס ראוי ואין מעע הבדלם והיינו כזה הגייעוש
 הזאש הגרועה הנפרדש מציאושם למעלה במציאושו אליו
 א׳ והם והוא בעצמושו דבקה שהיא מציאושם אלא

 עצמושו אלא למעה הנסרדוש הם לא והם, יאומרי
 הדעש הוא ויודעם אחש הנמצאוש וקדמוש יידיעשו
 לא הידיעה ואושה סי״ב י״ג סי׳ כדפי׳ והידוע יהיודע
 האלו בנפרדים עשה ושאמר גרועה ששהיה חייבה

 שאין זאש בגריעושם לא ידעם אשיבך ידעם לגרועים
 ונשימהו מעלשו ויגרע האלוה ירד הנפרדים שמצד חיוב
 מעלשו גריעוש היא שזו ח״ו גרועים עצמים כולל עצס
 ומה א׳ ענין והס והוא בו דבקושם מצד ידעם אלא

 רבוי בו יחייב ולא א׳ והם שהוא הזאת הידיעה תהיה
 מתפשעש שהיא עצמושו היא זו ידיעה ושוספש ישנוי

 הוא אלא ח״ו ממנו נפרדש ואינה להמציאם המצואים אל
 הנמצאים המצאש נדע בו המיוחד זה ובכחו א׳ וכס

 שידעהו, מי ואין עצמו אש יודע שהוא להמצא העתידים
 לא כנפרדיס הנמצאים בעניניס א״כ שתקשה יידעחי

 ההשגחוש ערני שכל הקדמנו שהרי קושיא אינה זו ידעם
 והנה ,עוד נבאר היאך והדרך ממנו וסעיפיהן ייז׳

 אושו ובהמצא ידם על הוא להשתמש כלים הם הספירות
 עש דהיינו הנמצאים אל מעצמות המתפשט המציאות
 חוץ נמצאים שכלם שם בבחינתם בכשר ידמם המצאתם

אחר בו ידיעה חדוש זה כי וא״ש שם ידעס והוא ממנו

 בהמצאש נתחדש ענין אלא הקודמת הידיעה זאש שאינה
 והרחמים בגבורה הדין הרי כי כלל קושיא אינה הכשר
 שלמה אמונה לנו ויש הגדולים מהשנויים והם בחסד
 לנו הוקשה ולא מכחי אלא נפעלים והרחמים הדין שאין
 ) ( מהימנא ברעיא שפי׳ הטעם מן בא״ס שנוי מזה

 אלא עצמותו אינם ממנו חון הספירות וכלים עצמות
 היא והיא שמפעילם נשמה לספי׳ להם יש אמנם כליו

 הזה העצמות שאין המתפשט עצמותו היא והיא חיותם
 וע״י א׳ שהיא בגוך הנשמה כמשל הוא אלא משתנה

 במינים הראיה כעין שונות פעולות פועלת היא האבריס
 הגוף מצד אלא בנשמה השנוי ואין באזנים והשמיעה

 עצמות הוא וכך הנשמה מצד אלא פועל הגוף ואין
 לפעול כח בהם נושן בספירות המתפשט ואורו הא״ס
 וכיוצא בו והשנויים הפעולות ואין הספי׳ חיות והוא
 ספק אין למטה המצאם אחר הדברים בידיעת בזה

 אמנם הפעולות בשינוי המתחדשות בספי׳ ידיעה שיתחדש
 אחר הדברי׳ יודע והוא כמ״ש ח״ו בו אינו חדוש אוהו

 נוספת אינה הידיעה וחידוש הדעת ספי׳ בסוד המצאם
 הדין ממדש המדוש ושנוי הדין כעין בספי׳ אלא בו

 היות ועם כלל בו ואינם לדין ומרחמים הרחמים למדת
 מס מעין היינו בספי׳ החידוש לחייב לשוננו ששלחנו
 כי ואמר סי׳ כבר ואמנם הפעולות שנוי רשב״י שחייב

 הבדל כך והספי׳ הא״ס בין ויחוסו הענין הבדל כשיעור
 יחס וכן המי׳ עם העליונות הספי׳ בין ויחוסו הענין
 בין הענין יחס וכן והבריאה המל׳ בין והבדלו הענין

 הפעולות בעדן משל ושם הענין ויכס והיצירה הבריאה
 שבה עששית היא הס׳ אמנס אור הס הספי׳ כאלו

 והאור האור משוך אלא מאירה ואינה הרבה גוונים
 העששיס גווני בשינוי משתנים אורות פניה עבר אל עובר
 ג״כ יועילנו זה ומשל עצמן מצד באורות השינוי ואין

 ומשם בספי׳ משפשט הוא שעצמות העליונה בידיעה
 בססי׳ אלא בו הריבוי ואין מציאותם מצד הנפרדים ידע

 ענין ויהיה א,זרים שינריס להם מייחסים שאנו בבחינתם
 אחר מדרגה היורדות והפעולות כהשגחה כעין הידיעה
 ברי׳ אל מאצי׳ ותתחדש תשתנה וכך כדפי׳ מדרגה
 המראות מצד אלא ח״ו עצמו מצד לא יצי׳ אל ומברי׳
 כלל וזה וההשגח׳ הפעולות ישתנו בם שדרך והכלים
 שכחשו לאותם שנתקשו הקושיות כל לשי׳ העליונה לידיעה

 שכל דע ההשגחה, ענין וכהבוק עמוד ועתה :בהשגחה
 אל מאצי׳ וישתלשל בספי׳ מאתו יוצא׳ השגחה של מין

 מושגחי׳ הס הנאצלי׳ אלו והנה וכו׳ יצי׳ אל ומברי׳ כרי׳
 נק׳ קיימים הם כלל.ולכך אמצעיים ע״י שלא מעצמותו

 הוא קיומם למעה הנמצא מכל יותר בו משיגים גאצלי׳
ראשי ג׳ סוד ע״י אמנם בהם המשפשט ואורו מזיוו

ההנהגה
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 ההצהגה אל הריבוי סוד ועל לעיל כגו׳־כדפי׳ במעשיהם לעיל הההעוררוה בסוד גס ומה בכ״מ כמ״ש ההנהגה

 ונסגה בעתס גשמיכם ונחתי אמר והשפע וההשגחה ישתלשל ואח״כ כלל ביאור בזה ארחיב ולא הקודם. בסי׳
 המסיבה. העליון השפע דהיינו פריו יתן וגו׳ יבולה הארץ ממנו התחתונים יתנהגו1 בברי׳ השגחתו ותתלבש בברי׳

 הרעים המעשים פגם לסיבת גריעותו ועל ונשפע בה מתנהג שהעולם ברי׳ אצי׳ שהם האמצעיים אלו ע״י
 מעי יהיה ולא השמים אש ועצר אמר הטוב המונעים יהיה לא אם בחול לא אבל א״י וקדושת וי״ט שבת ביום
 בדברי ופירושיהם בפסוקים הכתובים הענינים ושאר וגי׳ זו בהשגחה והמושגחים בזה וכיוצא הצדיקים זכות ע״י
 כולל^ ישרה הנהגה וע״כ ובמדרשים ובזוהר רשב״י אלא המחוזות שאר ולא גלולים העובדי לא לבד יש׳ הם

 השגחה שהיא תפקידם את ישנו לא בראשית מעשה מפני אליהם מצויה הברכה היתה ולכך א״י מחוז
 עסה אמנם ישר האדם את ה׳ עשה נאמר ועליה לעיל שפי׳ החומר [על] העליונה וההשגחה העליונה הקדושה שהעמיס

 הנהגס היא הא׳ תכלית לאין בחי׳ לכמה נבא מזאת מגדר מון נראה שהיה עד ברכה א׳׳י חומר הזה הקדוש
שתחס והיינו זו מהנהגה למייה ירדו שהם עכו׳׳ם אומות כמה ומציאות א׳׳י' ענייני בהשימן ח״ל כדפי׳ הטבע
 השגחתם ירדה כ״כ זכו לא וכאשר בה הנעשים נסים

 המתלבשת ההשגחה מסוד מתפרנסים והיו ביצי׳ ונחלבשו
 להשגחה השגחה בין יש כמה לידע תרצה ואם ;במט״כי

 ית׳ לפניו ואמר מט״ט המלאך שדחה ממרע״ה הלמד
 שלא קבלו ויהושע מזה תעלנו אל הולכים פניך אין אם
ה׳ צבא שר אני א״ל ולזה בחול השבת להנהגת זט

 מ! התחתונה הד׳ והקלי׳ הקלי׳ עוד יש המלאכים
 שפע שואבים והם טומאה ענפי ע׳ שפי׳ ע׳ הם הכל

 כפי וגכולו תחומו וא׳ א׳ כל מנהיגים והם המלאכים
 העליונה הקדושה ההנהגה מן שישפיעוהו מה שיעור
 שאע ישראל פשעי כהתם סאתס למלאת השפעתם ויגבר
בהצלחה שיהיו והם הטובה מיעוט לנו בעונותינו גרמנו

׳ כאומיי בידם עשוקים שיהיו והברכות וגמורה גדולה נק׳ שאלו החול הנהגת היא זו וההנהגה באתי עתה
אנל הטרחי לא שלי כרמי הכרמים את מטרה שמוני שהוא מפני תשועה לו שאין אדם בן נק׳ וזה החול ימי
 אפי' ה׳ עם השגחת מבחי׳ גרועה היא השפעתם שמלכך ארן לך אי נאמר ועליו מט׳׳ט נער שליח נק׳

 למנוי ולא בא״י לחנותם אסור ולזה ובהמתם א״י בקרקע מתלבש אור אלו האמצעיים ע״י ההשגחה דהיינו נער
 הוא ישראל רשות תחש שהוא שמה בענין להם'בהמה בה כשמשפיע יונה שכינה אמרה ועליו כדפי׳ באור

 שאלו וכמו הכיומאה הוא רשותם שתחת ומם בקדושה מרורים מזונותי יהיו העולמים רבון זו הנהגה בשיעור
 החיצונים אלו כך לישראל ויסורין לתוכחת הם החיצונים ואל תוכחות יש׳ יקבלו אם אף בידך מסורים ויהיו כזית
כדכתינ לישראל הרעה בבחירה ולא בהכרח פועלים הס היוצר השגחת היא ועכ״ז ב׳ו בידי כדבש מתוקים יהיו

צרופן כלי היה פרעה זה ומטעם אפי שבני אשור הוי ע״י אלינו מתפשגית היא זו בין זו בין השגחה אמנם
בחייה בעלי הס שהשליטן ואחר נבוכדנצר וכן ישראל של הגשמי׳ הנמצ׳ כל מציאות על המופקדים השרים היות

 לחבל למשחית רשות משנתן כאומרו לגרוע או להוסיף ־ שר זה הזה השפע השואבים הנמצאים שרים והיינו
 והם א׳ מצד מוכרחים והס לרשע צדיק בין מבסין אינו שרי ואלו והגבעות ההרים שר וזה האש שר וזה המטר
בתוכחת הכלים הקב״ה חצי והס הב׳ מצד בחירייס עופות שרי ואלו חיות שרי ואלו דשאים שרי ואלו אילנות

וה^ כלים חצי חז׳׳ל ופי׳ בס אכלה חצי כאומרו מוסרנו , מעשה על וממונים מופקדים ואלו בהמות שרי ואלו
 הא' רבות, מסבות להקב׳׳ה לדין ונתחייבו ,כלים אינם ומהברי׳ החול בימי מההיכלות אור שואבים והס הגשמי

 מגלגלי! שפי׳ והיינו הטומאה בטיני ונענשו שנגימאו מאירם והקב״ה מ״ב על מנהיגים והם השבת ביום
 מרשות יוצא שהחייב חייב ע״י וחיוב זכאי ע׳׳י זכות ממונים ואלו מ״ב יום בכל המחדש ^ומרו אותם ומחיה

 התוספת מפני הב׳ , לחיצונים בסיס עצמו ועושה גבוה ההשפעה מכח ישמור אילות חולל סלע יעלי לידת על
 משניתן הענין לרעה עזרו והם מעט קצפתי אני כאומרו ה׳׳ס אלו בארן משטרו תשים אם ה״ס ואלו העליונה

 הג׳ ,לרשע צדיק בין מבחין אינו לחבל למשחית רשות ולא עורב ולבני וחיותם נזקיהם ושמירת המינים קיום
לכלותם היה זעמו כלי ודרך זעמו כלי הס היא שהיא יעבור בם שדרך צינורות הם אלא ח׳׳ו אותם שעזב

במסכת חז״ל שפי׳ כאותו הדרך מזה להמלט להס היה נק׳ ואלו הגשמיים אל להתגשם העליונה ההנהגה
 ביתיה לחרובי בעי קב״ה קיסר נירון ענין על גיכיין בן ר״ח כיון אלו וכנגד מ״ב על ממונים שהס מלאכים

 ממגי ויצא ונתגייר ויצא גברא בההוא ידיה לכפורי ובעי וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי באומרו דוסא
 שהם וכיון לעשות להם היה ג״כ בזה וכיוצא מאיר ר׳ אלהים ויאמר דהיינו החכמה בשיתוף בינה מי דהיינו

 מ! לכלותם שהוא הקב״ה של זעמו כלי להיות רוציס יאמר ההוא למלאך הכח אומו והשפיע וידליק לשמן אמר
•' בע׳ע אאריך ובמ״א זה ענין דרוש מקום זה ואין העולם ב״א וימעטו שפע העליונה בהנהגה וירבו וידליק לחומץ

ההשגחה י .־ -



117 נטקומההשגחהשיעור
 שהלוי במה הוא הב׳ ההשגחה והנה הב׳ ההשגחה

והס ההשגחה יגרמו הם ב״א במעשה ■
 ההחעוררוש במנין שפי׳ וכענין השפע של הצינורוח יסחמו

 בהיכל יהיה הזה והדין ב״א לדון היא ההשגחה אז• ̂עיל
 בפרשת כדפי׳ דברים בקצת היכלות בשאר וגס הז־וש
 ידינו ושם מהברי׳ הדין שם ויושפע וי״ד י״ג סי׳ ®קידי
 בשאר שאין מה יותר בדקות יהיה אכל במעשיו האדם

 כדפי׳ העוה״ז לענייני קרוב כמעע דנין ששם להיכלות
 באצי׳ ולמעלה יותר ורוחניית דקה בהשפעה ולמעלה עה

 אל הדבר גמר אחר• הדין ויושפע ביותר דקה 'שי’
 באומרו בפ׳ נרמזו הללו ב״ד ג׳ והיינו המלשין מכין

 בני ויבאו החחשון בב״ד היום הגבו׳ כח דהיינו 'יהי
 בכח השכי׳ והיינו אל בעדת נצב אלהיס כד״א האלהיס

 רז״ל כדפי׳ ר״ה שהיה היום והיינו הנבו׳ של היחוד
 דתמן הזכות בהיכל ההיכלות ה״ם האלהים בני ייטאו

ד  על דהיינו ודאי ה׳ על ה׳ על להתיצב קיימין ל
 וקיומם למעלה הנעשה הכיוב המעשה על או לפנס

 כ״ה סי׳ נצב בערך כדפי׳ לדון ממש נוכילים ילשיצבוחם
 הפועל הסנכיירא החיצור הדין כח שהוא השכין גס יינא

 לו הכח משפיעים הנגמר הדין ואמר למטה לדינים
 והדינים הטמאות הפעולות וכל בידך הנו לו 'אומרים

 ההכנה לפי א״ה ע״י פעמים דהיינו ידו על נעשים
 באש פעמים ותקחם שבא ותפול ראשים שלפה שמו לאדיס

 ולפי הדיין ולפי הדין לפי הכל גדולה ברוח פעמים לשמים 1”,
 והס בידך הנו כאומרו עליו המושפע העליונה ^לשסעה

 את להעניש הקלי׳ מצד ושליטחס האומות שרי
 לנו גילה זה וסוד הישרה הדרך מן בנטותס המיבריס

 הנז׳ עונשים בכמה האדם נענש ואז זה בחלק מיע״ה
 ופעמים ובמשורה במשקל במדה המעשים לפי לתורה

 בע״ה במקומן מבאר אני כאשר נסיון של יסורים שהס
 ומתלבש החיצוני כח ונכנס כליו שבירת יספיק 'להעמיס

 הם בכל תרנגולים של ברגליהם או באגרוך או לאכן
 למקום שלוחים כמה חז״ל שפי׳ והיינו שליחותם מישיס

 בסיבה ויתלבש ויבא וירד מהדין המושפע השליח יתלבש הנה
 נפשו את הפך במיתה ופעמים ויענישהו שבסיבות לה1י

 פעמים בידך הנו כאומרו בתחלואי׳ בגופו פעמים שמור
 פעמים בידך לו אשר כל הנה כעין בממונו פעמים ללניו

 או קנקנו או חביתו ותשבר קלים יסורים בינוני לממון
 בזה וכיוצא באריה או בזאב ויתלבש פרתו ימית או הלי
 וילמד הנז׳ בפ׳ כדמוכח להתלבש כח להם יש ללל

 גבוה ודין עליונה השגחה הוא והכל המפורש מן סתום
 שימצא וכמו לשטן כח משפיעים הס כך מעשיו מ׳׳פ
 ה׳ על להתיצב האלהים בני ויבאו כאומרו ביצירה ^יין

והס מעשיהם על למעה משגיחים היצירה כחות ימצאו לך

 מתשועעים שהם השפע בעולם כחות ממש מתפשטים
 המגונה המעשה המציאות בהם ויצטייר יגלם במציאות

 בו להשתמש וא״א היצי׳ עולם שבעוה״ז והטעם והטוב
 (כ׳) רוחניות סוד יתלבש לא אם והברי׳ האצי׳ כח

 יתפשטיו ולכך העשיה אל קרוב בענין תפעול והיצי׳ ביצי׳
 ה׳ עיני המה ז׳ הנק׳ הם רוחניים מלכים ז׳ כחות ז׳

 ההשגחה שיתלבש והיינו הארץ בכל משוטטים המה
 המעשה בהם יצייר אלו זז׳ ביצי׳ והברי׳ בברי׳ העליונה

 או עשיתי בעיניך והטוב אומרו וז״ס המגונה או הטוב
 המעשה בעיניס מצוייר ובהיות עשיתי בעיניך הרע

 מה וכן בעבירה שנתלהב מה כפי ברוחניות ההוא
 מה כפי בעיניהם יצוייר ג״כ כך בה היון בטיט שנשקע

 מקצת ויש גרועה טובה שיש שהוגיב מה שיעור שהוא
 גמורה שאינה ומצוה גמורה מצוה ויש מצוה ועסק עובה
 עיניס הם ואלו המעשה בשימור בחי׳ אלך וכמה

 שני ושם ועולים ומציירים המעשים פרעי בכל המשגיחים
 ומעידים בעינים צופים שהם עדים נק׳ הס כחות

 ע״ב הם הדיינים וכן בעיניס שמצוייר מה כשיעור
 הגיע מהיכן וראה רבים שהם הזכות בהיכל מאורות

 קרוב ודמיון בשנוי העוה״ז אל להתקרב היצירה ענין
 מהעשיה הגשמי המעשה שיגיע שא״א כדפי׳ והטעם אליו

 נאמר שעליו מקום אל כ״ש הגבוה האצילות אל השפלה
 תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא

 שיתלבש אלא ח״ו למעלה וכ״ש כ״ש הכתר דהיינו
 הענינים ויגיעו זה בתוך וזה זה בתוך זה ההשגחה

 קרוב עד ההנהגה כחות ויחשועטו האדם ענין אל קרוב
 כחות ולהם ה׳ עיני בז׳ בענינס להשגיח האדם בני אל

 הכחות ירדו שכרם להם לתת כדי וכן ולרבבות לאלפים
 החיצונים כחות השלוחים עד וישתלשלו העליון מהדין
 מאד אדם לבני קרובות סבות בגשמיים מלובשים שהם
 אל קרוב אליהם הענין יהיה אלא ב״א ישתוממו שלא

 העולם שיוכל כדי העדן ויהיה מציאותם של הטבע
 מדת כפי העליונה ההנהגה כח ב״א ויסבלו לסובלו

 והבלתי הכשרים ב״א יסבלו׳ יסורין יש ועוד מעשיהם
 קללות י׳ והיינו אדה״ר בעון שזין כלס להיותם כשרים

 הארץ שנתקללה וט׳ אדה׳׳ר שנתקלל וי׳ חוה שנתקללה
 המציאות קלקול אלא ואינו כך המציאות טבע ויחשיבו׳
 וחשבוה ההיא ההנהגה על העולם נמצא ההרגל ומחמת

 דמיון כמו בה יקוצו ולא העולם בטבע אליהם שהיא
 להרגל ונחשבהו לטבע אלינו שב ה׳ עדת אנו לנו הגלות

 יכולים היו שלא .מה כך שהענק ונחשוב ונסבלהו
 חיזוק אליהם והוצרך ענינו בתחלת לסובלו אבותינו
 פ׳ יחזקאל אל ה׳ דבר הים היה ע״פ בזוהר כדפי׳ בעבודה

)סי׳ שמות ) :
השגחת
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 יכדל ולא הכולל טל כנפסע דין היא הג׳ ההשגחה
 מרובים מטשיו אם עלתי משס הפרטי

 כולה והספיגה והעיר הדור להציל יכול שאיגו היוה שעם
 ומעין אחריו הגגרריס וכל אוהביו וכל עצמו יציל לפחות

 גת כאומרו עצמו אלא יציל לא ולפעמים נח מנין זה
 ובנות בנים אם ,אני סי וכתיב בתוכה איוב דניאל

 יכבד אם הדור מרעת יהיה וזה ינצלו לבדם המה יצילו
 הזכות או החטא לפי הענץ יהיה הזה ועה״ד מעאתס

 או רבה רעתם אם עמו המתגוררים לפי וג״כ להציל
 העדה משוך הבדלו אומרו הוא זה ומעין כ״כ אינה

 האחרים על כלל זכותם יגין שלא כדי הזאת הרעה
 והיינו ביניהם ימצא אם עמהס נספה הוא ולפעמים

 וגו׳ האלה הרשעים האנשים אהלי מעל גא ־סורו אומרו
 לרשע ואוי לרשע שכן שנעשה מפני וזה וגו׳ חספו פן'
 לברוח או עמו ולהתקוטט להוכיח לו שהיה לשכנו אוי

 הכל ששתק או הרע המעשה כשראה ששמח או משם
 לא ואתם מעין או עמהם להספה מספיק טעם הוא,
 שניתן שבשעה מפני בקר פד בישו מפתח איש תצאו
 לרשע צדיק בין מבחין אינו ס״ו לחבל למשחית רשות

 נגזר כשהדין הוא זה כל וטעם ̂ בע״ה לקמן ית׳ חה
 מתלבש הדין ואותו המייבין על נגזר הוא מלמעלה
 העליונה הגזרה כפי לפעול החיצו׳ בכחוש מלמעלה
 כלל עס החייב הזה באיש מגעת היא באה ובהיותה
 ההשגחה בלא נספה ויש נק׳ וזה עמהם נאסך והוא החייבים

 הוא וצדיק הרחמים בעל ת״ת הוא משפני דהיינו משפני
 הרחמים סיס מלמעלה נגזר זה דין ובהיות מדה״ד,
 משפט יחוד דהיינו מדה״ד המ׳ שהיא הדין עם משתתך

 הוי״ה שם יחוד והיינו כנז׳ המ׳ מדת שהיא צדק טס
ואינם מזוגים הם ודיניה צדק אדנ״י שם עם משפע

ה׳ העתידות יודע

ובזה בדין מזוגים ברחמיםהעולםנידון ואז חזקים
 אז במ׳ הזה הדין נשפע וכאשר ארחם אשר אש. ורחמתי
 הדין החיצו׳ שלוחיה ע״י המ׳ ופועלת הת״ת נסתלק

 הנגזר הזה הדין פועלת קשה דין ובהיותה נגזר אשר
 והיא בחטאתס הנספים שאר עם כזה באיש פוגעת
ס חייב הוא הדין שמצד רואה  גובה והיא הדין בקצת ג

 לא מזוג הדין היה שכאשר היות עם ממנו עונו חוב
 נראה היותו מצד נפגע הוא עכ״ז הזה הדין על נשפט
 והשגחה עליונה הנהגה הוא והכל כדפי׳ השלוחים גפני

 היא וזאת ברחמים היא ההשגחה שזאת אלא עליונה
 שהמלך בשעה וזה בנחש שהמלך בשפה זה בדק השגחה

 בשעת בפניו נראה עבדיו שאר על שכעס וכיון בכעס
:לו האריך לא חייב והוא כעסו

ה ח שג ה ד׳ ה  בהצלחה מושגהות הם מהעו״ג בב״ח ה
שליחותו לפשות כדי גדולה והצלה

 נעשה לישראל המיצר כל רז״ל פי׳ בזה וכיוצא
 מחנייז לא בהצלה מוצלח שהוא. הרי יפול באדיר והלבנון

 שהם עניינים כמה וכיוצא שליחותו מחמת אלא עצמו
 להם יעשה ב״ח אפי׳ פרטית בהשגחה מושגחים כ״כ

 גהשגי̂] אלא להם זר שהוא למציאות או להצלתם נסים
 והצלם כזאת הבגחה שאין עצמם מחמת לא העליונה

 שליחים מפני אלא זה לב״ח או זה לרשע ראויה כזאת
 ל' ועוב רשע קצת יהיה זה ענין קצת ומעין לו המזומן

 עמיל שהוא ילבש וצדיק רשע יכין חז״ל שאמרו כעין
 לשמנגי שהאריכו כעין צדיק איש להוליד ידועה לסיבה

 עתיל להיות שהוליד עד מיתה שנתחייב היות עם
 נ׳ם וכיוצא מרדכי ממנו לצאת עתיד שהוא ידועה לסיבה

 וצדי? רשע יכק והיינו צדיק לשום לההנות שעתיד מפני
 וטים רשע על אדם ישאל והיאך בזה כיוצא שפי׳ ילבש

 הים לא הזה הטוב היה לא אם שמא יודע ואינו לו
 הקנ״ם האדך שהרי הטוב אותו הבן אותו ע״י בא

 ועם מהם לצאת שעתידות נשים ב׳ בשביל ומואב לעמון
ל על כאומרו שהרשיעו שיעור עד שהרשיעו היות  ד
 וגי' שכר ואשר ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר

 ננל זה מדרך וכמה וגו׳ יען מה נא זכר עמי כאומרו
 בשמים וה׳ ההוא החפץ על האדם ויתמה ודור דור

 ותתמלא עתם גא עד למו ילעג י
: סאתס

ה׳  הנפלים הם הראשונים ,המיתה המיני ה
 שנתמייני הנשמות אותם והם אמן ממעי

 בעוברים יתגלגלו הא׳ פעם ונכרתו ב״ד ומיתת כרת
 1אמ וגם להם טעם וזה מיתה טעס ונתחייב ויכרתו

 נתחיים שהולידם אביהם גם צער באותו נתחייבה
 וסיכום יחדיו, צדקו אמת ה׳ משפכיי ונמלאו אלו ביסורין
 אכילם מצד אם שנתחייבו המיתה גענין תלויה המפלת

 תאום מצד , נופלים וכיוצא בפסח חמן או ודם חלב
 מחמם כופלים בשבת מלאכה עשית מצד אס האכילה
 מתים הם וכיוצא נדה בעילת מחמת אם יתירה מלאכה
 שמפלם עד המעוברת טל הזכר ביאת מחמת ונופלים
 קל שבענין מעוברת יש זה ומטעם זה בענין וכיוצא

 כל ועכ״ז סיבה גשום מפלת שאינה ויש מפלת היא
 מפני בהם המגע׳ הקלי׳ אותה בצער רבים העוברים

 סיכם ולכן בקדושה באחיזחם חוזק להם ואין רכים שהם
 גמורים צדיקים שהיו אותם זולתי בהם פוגעת היא קלה

 לחיצום שא״א ידעתיך בבטן אצרך בטרם בהם שנאמר
 > עליהם העליונה השמירה לרוב בהם לפגוע

 מי לידה משפת מתים שהם הפשוקים הס השניים
 מ! שעשוקים אותם הם ואלו א׳ ׳ ויום שנס י״ג

כשהם מתים בנים אביהם בעון שנא׳ 55וז החיצונים
. קפניס
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 הנשמות אותם חועא כשהאדם כי הוא והפנין ,!טייס

 מהיכל ועושק׳ נכנס׳ החיצונים ע״י לכא "יחייית
 וכאשר הקלי׳ בתוך בחגיאו נכנס שהוא מטעם ס1ךזל

 לי הנו ואומרת בדין תובעת החיצוני׳ מיד שס
 אומרו והיינו וגורלי מחלקי שהוא מלוני בני נשמות יז׳ק

 בסבא כדמי׳ מנחם להם ואין העשוקים דמעת יחיתי
 מת אפי׳ ימצא ולזה מהימנא וברעיא פנחס בפ׳ ינזיהר

 מת וכבר קטנים כשהם בניו מתים הס שנים כמה ״יס
S אחרים טעמים עוד ויש כדפי׳ לא אס בעונו שייך 

 שמתים אותם הס הג׳ :הארכתי ושס בסבא סי' י״לי
 שאינו המות מלאך ע״י מחים ואלו שנה כ׳ יעד

 משפט בלא מתים הם ואלו הגדולים הממית ממש ה מ
 ובהגיעם ידוע חטא קודם חטאו לו כי הוא י?עמם
 רשות ויש עון באותו לחטא קרובים הס עונה יחיתה

 מזומנים שהם חטא אותו ויחטאו שיחמיצו קודם <הכריתס
 לאותו יגיעו שלא טוב חנוך ע״י להנצל יכולים יאלו ״

p j בעולם מסוחה מד״ה שכאשר אותם הס ואלו כלל 
 בהם לפגוע רשות וניתן ידוע בסי׳ מסומנים הס ״לי

 פי׳ וכך לעיל כדפי׳ משסע בלא נספה ויש כסוד מ״ה
 ולמעלה שנה מכ׳ ב״א הם הד׳ :י״ג סי׳ פקודי ס׳5

 והכיעם מעשהו כפי כאו״א ממש מ״ה ע״י מתים ׳זאלו
 עד אלא ב״א על שכינתה משכנת השכינה שאין

 במעי העוכר כי הוא לזה והטעם שנה כ׳ בני הייתם
 ונמתחי׳ מתגדל הוא צלם אותו שע׳׳י לבד צלם בו יש י”״

 וכתיב איש יתהלך בצלם אך כאומרו ולכאן לכאן איכריו
 והצלם וגו׳ ארן בתחתיות רוקמתי בסתר עושיתי ״אי
 היא שהנפש עד החיצונים אלו אל מאד קרוב היא

 בספ״ר בארוכה ענינו כדפי׳ בצלם ותתלבש ״העשיה
 בצלם יפגמו מהרה החיצו׳ אלו ולזה הנשמה נשער

 סכנת אל קרובים הם מאד הנפלים ולזה וימיתוהו ייפגעו
 מיד יולד וכאשר והמיתה הקלי׳ אצל שהם מפני המות

 אליו מזדמן רוח לחינוך ובהגיעו שם מזדמנת היא <סש
 אלא הקלות הסיבות לא בו פוגעת היא החיצור׳ ימכ״ז

 בכח ולילית העשוקים דהיינו יותר הגדולות הסיכות
 שנה לי״ג יגיע וכאשר באלו שולטת היא שבה אסכרה

 החיצו׳ עדק אמנם אלו מכלל ויצא אליו באה הנשמה מיד
 רוח שהוא היצי׳ מעולם שעלה ומפני בו כולכי

 החיצוני׳ כשם הנשמה שהיא הבדאה עולם אל ייסש
 אחר שנמשך מ״ה זולתי מהם מתרחק לכן מאד יחוקיס
 ועליו האצי' עולם אל הגיע כ׳ אל ובהגיעו החיצוני׳

 שלמעלה בב״ד ונדון וגו׳ אתה בני אלי אמר ה׳ <אמר
 שבע בת מדת היא שהשכינה והטעם האצי׳ עולם שהוא

 מה ועתה .ע״ש תרומה ס׳ שלהי כדפי׳ הכבוד כסא אל
מה ההוא העובר או ההוא התינוק הנה שאלה ישאר

 ^:כל כיון העולם מן שנעקר פשעו מה עונו מה מעאו
 שלמה ■ והנהגה ׳ושלמה ־גמורה והשגחה גבוה בדין הוא

 שאמר היות ׳ועם יחדיו צדקו אמת ה׳ ומשפטי עליונה
 והשגחה גבוה ̂־בדיז עכ״ז בסבא כדפי׳ מנחס להם ואין

 ועל אביו פל אמת דין והדין הדק נגמר וגמורה שלמה
 והוא ומעלה כנה י״ג מבן כשהוא ג״כ וכן ועליו אמו

 כגזרה ידועות לסבות עוקרו והקב׳׳ה ישרה בדרך הולך
 ■יו^ ומי כדפי׳ ידועה וסיבה ידוע לעון יתברך חכמתו

:מחשבותיו שעמקו הקב״ה דיני על להעמיק

ה ח שנ ה  כאומרו פון על יסורין הם החלאים ענק על הו׳ ה
ת עון על בתוכחות ^  ראיס הבא פי׳ וכן איש י

 הס לא כאומרו אהבה של שהם מהם יש אמנם וכו׳ והפטיר
 מליו הכתוב שהעיד והיינו איוב יסודי זה ומעק שכרם ולא

שתם  •נתייסר ועכ״ז מרע וסר אלהים ירא וישר אי
 שיעברו לסיבה שהיה ) ( פרשת בזוהר כדפי׳ והגיעם
 הס ואלו השטן עליהם יקכירג ולא הים את ישראל
 בה יש אהבה הנק׳ השכינה שכאשר אהבה של ישורין

 בענין ־הדין אותו להשפיע יצטרך הדור מעשה מחמת דין
 *כאומרו איוב כעין מלפניו המקגירג השכין את להטריך

 הדוב את עליו שגירה הרי איוב עבדי אל לבך השמת
 ־אין 'ועכ״ז הדור אל ומטיב למעלה רוח נחת יש ואז

 וכפין בניו עון על איוב יסורי כעין מון בלא יסודן
 ע״י שלא ולפעמים האכזריות עון על הקדוש ד יסורי

 ■על טוב שכרי להם ויש אלעזר ר׳ יסודי כגון עון
ם ולפעמים שכרם ולא הם לא כאומרו ח  ׳הצדיק ינ
 הרף עתה רב כאומרו רבים דרכים בזה ויש המיתה

 לכפרה •והוא ידך והרף שיהס רב פול מז״ל ופי׳ ידך
 ־במחשבה כך־פלה שנא׳ ר״ט ג״כ וכן זו ברעה נשכר והוא
 עמוק עמוק והוא הגיעם עיקר ) ( פ׳ בזוהר ופי׳

 הרבה באלו כיוצא ויש בארוכה הכל ביארתי ושם מאד
 מן למה לו ורע צדק א״כ השאלה יפול ולא מאד

 בזוהר •נתבארו אחרים פעמים יש ועוד הנז׳ הטעמים
: בכ״מ

 היו ושם בבדם ג״כ נתייסר איוב בעדן הז׳ ההשגחה
 יומו איש בית כאומרו הרבה גדולים

 פשעם ביד וישלחם לו חטאו בניך אם לו נאמר ושם
 המגיע צערו וכיה מהצער רב שיפור לאיוב יומשך אמנם
ק מעק לחלקו סר  ברכות במס׳ בגמ׳ אמנם אכבה, של י

ק הס כוה ליה הוו אי אמרו פ״ק סר  לא אי אהבה של י
ק אהבה של שאינם יסורין הס ליה הוו ס ה  יסורין שיש ו

 סל ובחמלתו ה׳ באהבת באים ופעמים פון על שהם
ק יעזרהו ההוא האיש  פשעו ביד וימותו בניס לו י

ת הס אלו והרי עונותיו ויכופרו מו ת שהיו מ רו ^ 
להסתלק .
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 וגזרה הגלגל לסבת ההוא הנועד • הזמן אל להסהלק

 כמה מיתה חייב הזה והאיש ההיא הנשמה על חכמתו
 מהם וא׳ א׳ כל ובמיתת אלו בניס הקב״ה לו יתן סעמיס

 והם המות קבל כאלו עליו ויכפר כמות מר צער יקבל
 ,דרכים כמה. על אהבה של יסורין והיינו כפרה מזבח

 אותם בכיהרת מזרה הב׳ ומתכפר, חובו שפורע הא׳
 בחנוכס שזוכה הד׳ ,התמיה אל בניו שהם הג׳ ,הנשמות

 שאינו בנים לו שאין במה שמתייסר מי משא־כ במצות
 לאו ומזוני חיי בני אמרם ואולם .מאלו א׳ בשום זוכה

 זכות מהיכל נשפעות ההשפעות שכל העדן בזכותא
 חיי בני אמנם ז״ס היכלי שהם ההיכלות כל בחברת

 ובני בעליה תחיה והחכמה מהחכמה חיי שהם ומזוני
 שלחן שהוא הבי׳ מצד ומזוני הדעת בסוד הכתר מצד

 זכות היכל שהרי מדות ז׳ דין דהיינו בזכותא לאו בצפון
 זכותא בתי׳ פי׳ וכן חו״ג היכלי והם אהבה בהיכל נכלל
 שהוא במזלא אלא אלו במדות תלוים אינם ועכ״ז חסד
 וכבר לו מתקיימים ומשם לאדם ניתנים ומשם ג׳׳ר היכל

 וכאן אאריך ובמ״א ) ( סי׳ פקודי פ׳ בזוהר הענין פי׳
 למיל פי׳ איוב בני וענין יפה הקיצור

 שנתנסה נסיונות י׳ כעין הצדיק נסיון הח׳ ההשגחה
 אהבה של יסורין ,מעץ והוא אברהם ,

 הנסיון על הצדיק בעמוד מתכבדת שהשכינה והיינו
 נתנםה ולכך אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כאו׳

 מעפה מעין והוא בנהיונו השכינה להתייחד אברהם
 השפעת הוא והיסורים יבחן צדיק ה׳ נאמר וע״ז המצוה

 אל מביאו אלא דין אינו והנסיק לעיל כמבואר הדין
 והבא יצחק עקידת כענין מיסרו ואינו יצרו נגד עומדו

 בל זמותי שאמר דוד כענין פוגם ומבכילו הנסיון אל
 ויעקב יצחק כאברהם נסיון על העומד ולכך פי יעבור

: להקב״ה מרכבה נעשה .
 פי׳ כבר השגחה. בלי לאדם שיגיעהו מה הט׳ ההשגחה

 בהשגחה לאדם להיות אפשר הסוב כי
 תהיה דחיה אותה אם הנה גדחיה ידחהו ואם עליונה

 פחים צנים כעין ה׳ כיובת לו העמוד ה׳ לעבודת
 ידחה בחירתו לרוע אס אמנם וכיוצא ב׳׳ה להשכמת

 תסלף אדם אולת נאמר זה מנין על ויחלה הכיובה
 מקום אל ליכנס לאדם ראוי ואין לבו יזעף ה׳ ועל דרכו

 שמואל והרי שמים לעבודת אפי׳ היזק ודאי שיגיעהו
 יגיע אס א״כ היזקא דשכיח היכא בקר עגלת לו נאמר

 גמור צדיק יהיה אם א״כ בחירתו רוע מחמת לאדם נזק
 לו גרס הנהגתו שרוע לו רע זה צדיק למה שאלה אין

 לשאר כ״ש ה׳ לעבודת אפי׳ זה נדרך לבחור לאדם שאין
 ב״ח מפתיות וחלאיס בעוה׳׳ז רעות ■ וכמה הדברים
ם ורוע במאכלם ח הג מכרסיס נכונה הבלתי ומצ^זס מ

 ליז® ויזדמן ממון לשם נשים נושאים ויש ברעה עצמם
ל עצתו ופחיתות הנהגתו רוע על ויתרעם רעה אשה  י

 זמן כל השמים מן רע יקרא לא ודבר דבר כל על
 לאי® המזדמן הרע מן גדול חלק א״כ לו גרמה שאילתו

 שמי שלא בעבודה מקצר יק׳ אמנם יסורים יהיו לא
• ההיא הניובה חננו אשר הבורא בה לעבוד כיובתו

ה ח שג  מחמיז ויהיה ה׳ מאת פנים הסתר הוא הי׳ ה
לאי® ויש וההזדמן, הטבע אל עזוב עונו

 שהיא לו יאמר מי כי לבטוח יכול ואינו הקרי מן להשמר
 היא ושמא יבטח ככפיר צדיק עליהם שנאמר מאותם
 הקיי אל מזומן ויהיה עון איזה מחמת פנים בהסתר

 הייא עם מצוה למלחמת מלחמה כלי נושאים היו ולזה
 נייי חרב בלי הנכנם וח״ו ה׳ יהושיע ובחנית בחרב פלא

 בז® וכיוצא ובוטח מתעבר כסיל ויקרא בנפשו יתחייב
 בחטאי נתלכלך שמא נתיירא יעקב והרי רבים דברים יש

 ומי יודע ומי לו ורע צדיק פלוני הרי נקשה היאך א״כ
 אחי שבאבות שלם יעקב ואם בחטא נתלכלך אם יפיס

 שמא נתיירא מצוה בדרך היותו ואחרי כלם ההבטחות
 וכיוצא בחטא נתלכלך שלא צדיק איזהו יפיס מי א״כ
 סילייז לו שיגרום אפשר שהוא כל חטא אפי׳ ולזה בזה

 1טגי איזה נזדמן שעה שבאותה מקרה וקרה השגחה
 שאיל כיוון זה ואל יסתכן מבוראו מתרחק והוא קשה
 אלא העולה. ואעלה ואתאפק חליתי לא ה׳ ופני באו׳

 שמואל ויאמר כאו׳ המצוה על שעבר במעשהו שטעה
 מ® הגיע וע״כ .וגו׳ שמרת לא כי נהכלת שאול אל

 ויא צדיק קושי׳ לתקן ההשגחה ענין על לדבר שחשבתי
 רש® נאמר שעליו הגלגול סוד בזולת לו וטוב רשע לו
 רש® ן׳ וצדיק צדיק ן׳ ורשע צדיק בן וצדיק רשע בן

 וא® שבא ראשונה לפעם בן יקרא מגולגל שכל בן דהיינו
 אמרו ולעע״ז בפ״ב יהורין שיסבול צריך הרשיע בס״א
 .בפע® יינייבוהו בפ״א הצדיק ואס היה יבמה בן איוב

 שעליו נודע ערן יקיים עד הרשיע אם אפי׳ הזאת
 הגלגול בענין הזאת לקושיא גדול מפתח ויש .נתגלגל
 אגי אשל בחבור בע״ה ואבאר מהזוהר בכ״מ כדפי׳

: בע׳׳ה אילימה שמו יק׳ לחבר עתיד

ה ״ ה. גלות נ  גלו® ענין יחסו ובתי׳ בזוהר שבינ
 אל הצגנין יחסו מקומות בקצת ובפרט השכינה

 ממקומי’ נודד איש כן מקנה נודדת כצפור ואמרו הת״ת
 שנתגיש מלחמה איש ה׳ כדכתיב קב״ה דא איש יפי׳
 שכינתא אלא צפור לית ואמר הוכיף ועוד השכינה אחר

 א® האם אס השלח שלח הה׳׳ד מאתרהא מתרכת דאיהי
הה״י. עילאה שכינהא האם תתחה שכינתא לרבות

ובפשעכס ■
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 מאתריהון אחתרכו דחרווייהו אמכם שלחה יגסשעכם
 גג׳ הגלות לפ״ז וגמצא שילוחין חרי תשלח שלח ינג״ד
 משה דא איש כן טוד והוסין! ובבי׳ ובת״ת שכי׳3 ייייש

 רוחיה דאסתדך מאד ענו משה והאיש ביה י״תמר
 והוסיף למרע׳׳ה אפי׳ זה גלות ענין חייב הרי ״נתריהו

 צדיק איש דאיהו מאן ממקומו נודד איש ואמר ינוי
 ולכך כרבו להיות לעבד דיו וכו׳ מאתריה ונד נע יאזיל

 הגלות עניני נמצאו שיחרבו הצדיקים בתי על יזי
 בצדיקים וכן הצדיקים נפשות וה׳׳ה למרע״ה גיעין”

 ומה זה יצדק היאך שנבאר ראוי מאד ק׳ זה וענין מצמן
 וסמכתי בו הנרצה ומה האלו במדרגות מהגלות יגיע
 לו ורע צדיק ענין מתקן ג״כ שהוא מפגי כאן זה מיין

 היותה ההשגחה ענין פי׳ כבד . ההשגחה בענק יניגע
 אצי׳ קראום האלו הספי׳ ע״י אלינו מהמשגיח ימשכת

 לפעול ידם על משתמש והוא הבורא אצל קורבתם לרוב
 ואינם מדאי יותר התחתונים נתרחקו אמנם בתחתונים

 יכולים ואינם דקותה מפני הזאת ההשגחה לקבל יסלים
 משם השפע לשאוב שיוכל מי ואין גשמותם מפני לסובלה

 ישאבו ומשם הכבוד כסא הנק׳ היא בברי׳ תתלבש לק*
 והם ביניהם מתמצע ואין העליונה ההשגחה ישיאל

 הזאת ההשגחה שואבים יש׳ ובהיותם ה׳ אל הקרבים
 אפי׳ הנמצאים על העליונים שהם מפני בהם שולע ל*י|

 גשמיות המעלות בכל מתעלים ונמצאו השרת מלאכי
 היא וזאת בתורה הכתובות ההבכיחות כענין ירוחניות

 שבעולם עובה וכל ב״ה בנק והיינו כמעגי שבת מניחת
 רדתם מפני הזאת ההכנה אל יזכו לא לפעמים אמנם

 והיא היצי׳ סוד ע״י להתנהג וירדו ה׳ אל מקורבתס
 היכלות בו׳ מתלבשים ההנהגה ו״ק והם החול ימי הנק׳
 זה עולם באמצעות אלא עליהם שורה אינו עליון יאור
 שביום מפני חול המכונים והם המלאכים עולם הנק׳
 ההשפעה בא׳׳י שואבים ואנו העולם מנהיגים אינם שבת

 במלאכים תתלבש החול בימות אמנם הברי׳ ע״י מסאצי׳
 שדחה ההנהגה והיינו מעערוין עולם כלל דרך המטנים

 והיינו מזה העלנו אל הולכים פניך אין אם מרע״ה^באו׳
 וכו׳ באתי עתה ה׳ צבא שר אני כאו׳ הנהגת'יהושע

 ההנהגה כאותה במעלה לא אבל בשלוה יש׳ יעדק
 העשיה הנהגת והיא מזו גרועה הנהגה וים העליונה

 עולם והיא שלישית מדרגה עוד ההשגחה שתתלבש והיינו
 הם זאת בהנהגה יש׳ ובהיות תחתונות מדרגות האופנים
 יתהלכון רשעים שסביב מפני דמי אל מדחי נמסרים
 והיינו הגרנות את ואונסים ונכנסים שולטים והסיצו׳

 אינם אמנם לאומות נמסרים יש׳ שהיו השופטים בימי
 קרבנותיהם מקרבים והם בארץ יושבים אלא גולים

 ומקדשם שולטים הם ופעמים עתים שולטים והאומות
ז , קומה] [שיעור 16 ט

 הרבה פחותה הנהגה עוד יש אמנם בטהרה מכונו על
 וחרבה מארצנו שגלינו האלו בדורות הנהגתנו והיא
 ממש החיצו׳ והם מיש׳ כבוד וגלה מקדשנו ושמם עירנו
 המדרגות כל והנה ,מדרגה אחר מדרגה יורדים שהם
 מלכות הנק׳ שהיא מפני שכי׳ אור התלבשות הוא הנז׳
 והיא ידה על בעולם ומשגיח מולך שהקב״ה מה שכל

 שבת ממשלת נק׳ היא והא׳ האלו בממשלות תשתמש
 שאפשר צדיקים ביניהם ויש מעלה בתוספת יש׳ ובהיות

 מהספי׳ מקבלת היא ידם על למעלה להתייחד לשכי׳
 ומנוחה שבת יום כשיעור התחתונים אל ההנהגה אור
 ואין זוכים יש׳ אק כאשר אמנם רע פגע ואין שטן ואין

 הוא כלל דרך אלא שביניהם רשומים צדיקים ע׳׳י יחוד
 קשר סוד הפנים שר מטטרו״ן דהיינו החול ימי יחוד

 על העולם שמנהגת מפני בהם מתלבשת והיא ההיכלות
 כשיעור אלא מלמעלה אור לקבל יכולה ואינה ידם

 הנהגה מל מתנהג העולם ואז התחתונים ההנהגתה
 ככליות חטים שנעשו שטח ן׳ ר״ש כימי נפלא לא ישרה
 שלמה כימי בשלוה ולא וכיוצא כדינרין ועדשים השור

 הנהגתם תתלבש עוד מעלתם יפחות יש׳ וכאשר וכיוצא
 גרוע בשיעור השפע ושואפים העשיה עולם בסוד יותר
 ע״י השגחתה כשיעור אפי׳ מלמעלה מקבלת השכי׳ ואין

 הלילה ממשלת הקדושים כשיעור אלא המלאכים עולם
 שכינה מארצם גולים יש׳ וכאשר כנודע אופנים והיא

 העשיה דהיינו אופנים הנק׳ שהם ככחות באלו תתלבש
 ואז בארן א׳ אופן והנה כאו׳ מכלם התחתונה הנהגה
 בשרים ותתלבש לח״ל מא׳׳י ותדחק בחיצו׳ תתלבש
 לה אין ואז התחתונה הקלי׳ חלקי שרים ע׳ שהם החיצו׳

 העליונה בספי׳ מתפשט א״ס אור ואין ועיקר כלל ימוד
 בכ״מ לעיל כדפי׳ והבי׳ החכמה בין ■גדול הבדל אלא

 אלא בשלימות אינה ההנהגה שעיקר בהתעוררות בפרט
 החכ׳ ושם בבי׳ ונקשרים העולים התו״מ יחוד בסוד

 אין בחיצו׳ מתלבשת שהיא ועתה א״ס באור בבי׳ מאירה
 הבחי' אלו יתפשטו לא אם להתייחד לה שא״א כלל יחוד

 סוד והיינו החיצוטם מאלו שכינה רגלי הנק׳ התחתונים
 א״א זה וענין אטנפם איככה רגלי את רחצתי אומר׳
 בגולה משולחת והיא בישראל נקשרת עתה שהיא מפני

 בחיצו׳ מתלבשת היא עליהם שהשגחתה דהיינו עמהם
 שאין כיון יחוד אין א״כ באומות בח״ל מפוזרים שיש׳ בשרים

 חו״ב בין יחוד אין תו״מ בין יחוד שאין וכיון לשכי׳ חי׳
 האומות בין גולים יש׳ א׳ .מדרגות כמה נמצאו ולזה

 אלא להתפרנס יכולים ואינם החיצו׳ עליהם ושולטים
 נא׳ וע׳׳ז השרים לקאר וכיוצא בבל שר ממשלת מתחת

 שהם ע״ז שסוד הס בטהרה* עע״ז בח״ל העומדים יש׳
מולה ההוא השר דרך ותפלתם משפיעים הם החיצו׳

שאק
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 דוד שאמר והיינו ומצותם הורחס לתפלסס מטבר שאין
 וההורה שההפלה ה׳ כנחלה מהסהפח היום גרשוני כי

 לך לאמר נכנסות קלי׳ שאין ישרה דרך עולה והמצות
 השר דרך יעלה ויחודו שתפלתו אחרים אלהים עכוד
 ונמצאת יש׳ אוכלים ותמציתו קרואים כרחש חלק ונוטל
 השפע משך וסוד אליה נשפע היחוד שפע אין השני׳

 בחי׳ כמה עתה ונמצאו ויבש יחרב ונהר כאו׳ גגוב
 הטמא באויר בח״ל רובם הגשמיים יש׳ הא׳ זה, לגלוש
 הנז׳ התנאים עם הטמא החיצוני השר ממפלת החת

 הטומאה דרך תעלה ונשמתם ומצוהם תירתם שתפלתס
 יש אליהם ג״כ יחוד שאין היות עם בא״י היושבים ויש׳
 עולה ונשמתם ומצותם ותפלתם תורתם שאין רווחה להם
 אמש בארן שולטות קלי׳ שאין מפני הטמא השר פ״י

 אמנם כדפי׳ בגריעות העולם שהנהגת מפני יחוד שאין
 מאיר אינו יחודם שאור רק הנז׳ לכל פתוח להם שער
 תרומה בפ׳ פי׳ וכבר בשרים המתלבש האור בערך אלא
 וסמך סעד הוא והיאך ביחודנו תועלת מה ) ( סי׳

 היחוד שבהיות שבג׳׳ע הצדיקים לנשמות הב׳ לשכינה,
 ויגיע רבה בשמחה שהם ספק אין התחתונים אל כראוי
חי/ כמה הצער מן אליהם עתה  העליון היחוד הא׳ ב

 עםהיותשבערכם כשלימות שמחתו להם ואין שלם שאינו
 מצד מערכו שנגרע כיון אמנם היחוד לגרוע ראוי אין

 מצער יגיעם הב׳ מאורו, גרועים הס גם התחתונים בחי׳
 רז״ל הי׳ וכבר הבנים בצער ידעו שהאבות התחתונים

 יגיעם הג׳ ,המקדש בית בחרבן האבות נצטערו כמה
 הד׳ .הענינים ושאר מהדאגה כמה ה׳ חילול ,מענין

 רבן שהוא ליש׳ הורתו אור מאירה שהיא מרע״ה לנשמת
 השורה אור ת״ח ששואבים מה שיעור וכפי חכמים של
 העליונה החכ׳ ממעינות שואב הוא אור שיעור כך

 שבכל בחכמים מתנוצצות נשמתו אורות ומשם בג״ע אליו
 הדור לגדול משה שם מכנים היו ולכך ודור דור

 מציץ שהוא מפני קאמרת שפיר משה בגמרא כדאמרינן
 נדלדלה שישראל וכיון בתורה העוסקים בנשמת ומאיר

 יש׳ יאירו עד בגריעות והוא בהם מתנוצ׳ אינו חכמתם
 שהיו למלאכים הה׳ ,חוצה מעינותיו פותח והוא בתורה
 אל הכלסם עד באלו אלו ההיכלות קשר בסוד עולים

 תרומה ובפ׳ י״ג סי׳ פקודי בפ׳ כדפי׳ זב׳יז וקשרם מקורס
 הן או׳ והיינו זה בכללות נכללים אינם ועתה י״ד הי׳

 זו בכיה ענין אבאר ולקמן וגו׳ מוצה צעקו אראלם
 ויש כראוי משמשים כחם שאין אלא עוד ולא גע״ה
 כנפי אמעיט כאו׳ ונגנזו משרתים שאין להם מחנות
 מחנות ו׳ כנפיס ו׳ הם בו״ק ודאי העולם שהנהגת המיות

 ד׳ לסוד ההנהגה ראשי ל׳ חיות ד׳ שהם וחיה חיה לכל
ו׳ בו״ק .משמשת והיא ■והכלל ח־׳׳ר שבשם אותיות

קומדז ׳
 משמטים אינם שכי׳ וגלתה הבית שנחרב ואחר הנהגות

 והעעם.^ ודאי כנופיא מחנות ד׳ הם כנפים בד׳ אלא
 ך פנים הכרובים ׳3 על המורים נ״ה שהם מחנות ב׳

 ובזולם הגז׳ שהם כנפיס ד׳ ונשארו משמשים אינם פניס
 טל הממונים הכחות אותם כל גרעו בעשיה אפי׳ זה

 גזי כלפי׳ לאשי לחמי קרבני בהם שנא׳ הקרבנות ענין
 סיד והיינו מעטו כי הטוחנות ובטלו בסוד פנחס פ'

חי/ ב׳ והם כדפי׳ הגלות  מחנים שהם אראלס הא׳ ב
 מלאכי והכ׳ מחנות, גשם המכונים אלו שהם העשיה

 ואלי להיכלות פנימה שהם שלום מלאכי הנק׳ היצי׳
 נקג^ העשיה כי הזכרים אל נכנסים שאינם חוצה צעקו

 נעיין אראלם נק׳ והס באלו אלו ונכנסים היצי׳ אל
 סי מהזו׳ רבתי ובאיכה כנו׳ ההראל נק׳ שהי׳ המזבח

 שלמטס שכינה גלות היא הו׳ .יותר זה מענין פי׳ ) (
 הספ̂י עם היחוד מקבלת, ואינה כראוי למעלה מתייחס׳

 ם׳ שמו קדושת ואין ההנהגה מאור מגורשת והיא
 גירושין נק׳ וזה כנו׳ בגוים מתחלל וכבודו ניכר הקב״ה
 בחילי' שתתלבש ולא החיצונים גשרים מתלבשת היותה

 עש בח״ל שורה היא נגה אור סוד ע״י אלא ח״ו ממש
 רים וכתיב וגו׳ נפתחו הגולה בתוך ואני או׳ כענין יש׳

 סיד דהיינו סביב לו ונגה קלי׳ ד׳ הם וגו' סערה
 קדושש בתוכחות מתלבש ומתוכה העשיה סוד האופנים

 1כע! שם השולט השר בתוך בגלות' כגר נהר של זו
 ישרא/ בהם מנהגת ושכינה המרכבות שהם וגו׳ החשמל

 יש של לתועלתם לשרים השפעתה ועיקר השרים בתוך
 שיגיש מה היא הז׳ התמצית, ואנו עיקר אוכלים והס

 מעלחן מיחוד ירצה ממקומו מגורש הוא שגם לת״ת
 בספי' המתנוצן א״ס ואור הנשפע' היחוד קדושת דהיינו

 ממקימי נודד איש כן או׳ והיינו כנו׳ מהבי׳ ו״ק שהם
 מתפשט החכמה אור אין הוא שגס הבי׳ הח׳ ,קב״ה דא

 ענינים לבאר עוד ויש כדפי', היחוד מניעת בעבור אליה
)סי׳ שמות בפרשת בארוכה פירשתיס אלו )ובפ׳ ( ) 

 שירחיק מה. קצרה דרך אלא כונתי שאין קיצרתי וכאן
• הספי׳ אל כמגיע גריעות או הגשמות ענין

 תכהש במסתרים תשמעוה לא ואם כאומ׳ ,בכיה ג״ך
 ה ויקרא נוהו על ישאג שאג כאו׳ שאגה וכן נפשי

 אראלם הן וכתיב וגו' ולמספד לבכי ההוא ביום צבאות
 דמעה עינינו ותרדנה יגכיק מר שלום מלאכי חוצה צעקו

̂  פעולות ד' שכם תמצא וכשתדקדק מים יזלו ועפעפינו
 עינים הס והכלים צעקה הד' מהפד הג׳ שאגה הב' בכיה

 ועע'"' במקומן ית״ל עיקרס הכלים וערן פה עפעפיס
 הכניס ענין אולם לו שנצטרך מה נפרש .העברה דרך

 דמעוח ב׳ ובוכה בניו את זוכר הקב״ה ופי' עוד ססיפו
ומוריק .
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 כמות ס׳ בזו׳ ביארו זה ועגץ הגדול ים לתוך ימייידן

 ים כהוא הגדול לים מורידן והקב״ה הדין מדות ב׳ שהס
 סי׳ עליהם ומרחם למ״ר מדה״ד והופך להמתיקן החכמה

 כהת״ת תו״מ דהיינו וגבו׳ הוד שענינם ביאר׳ ושם מ״י
 אל מרכבה נצח והם בהוד ודאי ומ׳ הגבו׳ הוא שבו לין

 מתמתקי׳ היי' אל ובעלותם המ׳ אל מרכבה הוד היז״ת
ם החכ׳ מרחמי עי  בינוקא ועיין הארכתי ושם בבי׳ מונ

 כדפי' הוא וכללו הזה הענין הרחיבו ושם ט׳ סי' ש״ח
 והדין דמעות ב׳ ומהם עינים ב׳ שהם פי׳ בתי' אמנם

 דמעות שב׳ עוד ופי׳ מהעינים אלא דמעות שאין עמי ■
 ב׳ דהיינו א דהיינו יי״ו וה״ס וייצר יודק תרין ה״ס

 שמשם החכמה בסוד הס שהעיניס עמו והדק ,חכמות
 יודקוהס ב׳ שהם טיפין ב׳ הם דמעות וב' בעינים ראיה
 הוי״ה משם י׳ וה״ס בסוף וי׳ בראש י׳ שהם א בסוד

 שניה אני בסוד חכמות ב' למעלה שהם אדנ״י משם וי׳
 י״ם מ״י עינים בב׳ בחינתם בסוד מ״ן מ״ד והם לחכמה

 עינים ושתי חו׳׳ב בסוד וא״ח ישר אור דהיינו ה״י י׳׳ה
 עינא גווני ג׳ הם ה ווק.כזה ג׳ ס׳ דהיינו ה׳׳י י״ה הם

 לימא ונחתין דמעין תרין נפקין ומתמן עין .לבת דסחק
 מקורות מב׳ גדול ים ונעשי׳ המתגדל׳ הבי׳ שהיא יבא
 שהם אדנ״י יהו״ה הם כשתדקדק האלו המקורות וב׳ אלו

 ב״ס דמעות ב׳ הם ולכך בתי' כדפי׳ בחכמה מושרשי׳
 הוד על השוכן ומ׳ גבו׳ השמאלי שזרועו ת״ת שהם ג״ה

 נ״ה הם העפעפיס הם הם עינא כרובי תרי כי ונודע
 וימצא בתי׳ כדפי׳ הוד על אדנ״י נצח על הוי״ה דהיינו י

 תחתוני׳ ומים עליורס מיס יזלו העליונים עפעפי׳ כי לפ״ז
 הדק מדות ב׳ שהם < הדירם למתק מרךרות ב׳ שהם
 הם אלו דמעות שב' בתי׳ ופי' א׳ מקום אל עולה והכל

 יפה, הקיצור וכאן הנז׳ יודק ב׳ שהם חכמה תעלומות ק'
 תו״מ דהיינו והגבו׳ ההוד כי הענק יהיה לפ״ז והנה

 יפתח ומיד שרשם הבי׳ אל. ויסלקם.הב״ה בדק יתלהט
 מקורות דמעות ב׳ אורות ב׳ שהם העליוני׳ המקורות להם

 שמות בס׳ ור״א ומתמקי׳ הבי׳ אל מחכמה אשר הרחמים
ק סי׳  בינוקא ור״ש הבי׳ אל העולו׳ הדק מדות ב׳ ע

 מהחכמה הנמשכין היודי״ן הם הדמעות ענק פי׳ ובתי׳
 ובינוקא האמת אל וצודק א׳ ענק והכל למתקן הבי׳ אל
 יאהדונה״י דהיינו יחד פרצופי׳ ד״ו שהם שהלויתן סי׳

 ב׳ מוצא ושם י שבבי׳ חו״ג דהיינו תהומות .לב׳ נכנסי׳
 באים שהם אלו יודי״ן ב׳ דהיינו וט׳ ומוציאן דמשת
 נכנסו׳ ושם שבבי׳ וגבו׳ חסד בחי׳ בב׳ הבי׳ אל מהחב׳

 דמעת והמ׳ בחסד הימין דמעת ת״ת pלח ומושק תו״מ
 למתק לחון אותן מוציאק תו״מ ומשם בגבו׳ השמאל
 הס הללו הדמעות כי הוא הנא׳ כל וכלל ״למטה המדות

מךר׳ בלק - ובס׳ ששת ס׳5- הם.דבריו וכך. ומשקן תי׳..

 צער ששרה הפך מורה הבכיה כי קשה וא״כ בינוקא
 לחיה על ודמעתה בלילה תבכה בכה או׳ לדקדק יש אמנם

 סי׳ במלאט׳ וכן לחיה על דמעתה אם בשני׳. לט מה
 הבכיה כי הענק תי׳ וזה פנים כל מעל דמעה ה׳ ומחה
 ועוד בוכה אינו מרחם שאינו' מי כי הרחמים על מורה
 הצער לתקן .ויכול שמרחם שמי לרחם יכול שאינו מורה
 להקב״ה הבכיה מיחסי' שאנו כיון א״כ ונוקם ומקנא מציל

 מפני מציל ואינו עליהם ומרחם בניו את שזוכר מורה
 ובוכה מרחם אבל דק בהם ועושה בדק חייבים שהם
 רחמים התעוררות שהוא להקב״ה הדמעות אותם א״כ

 נפעל הדק למטה אבל למעלה שם הוא הדין והמתקת
 החכ' ים שהיא לבד בבי׳ אלא הללו הרחמים שאין נמצא
 והשכי׳ ונשרף בדין מתלהב העולם למגיה אמנם שם כדפי׳

 שאלמלא ) (דהיינו בתחתוני׳ נופלות דמעותיה אין שבוכה
 רחמיה אין לחיה על דמעתה אלא מהצרה ניצולי׳ היו כך

 שהם דמעותיה קבועות כס אלא למטה מהלחיים יורדי׳
 שהם דמעותיהם המלאכים וק למעלה שהם בלחיים הרחמים
 ולכר מתעכבי׳ ושם הפנים על אלא יורדים אינם הרחמים

 אלג שירדו פנים כל מעל דמעה אלהים ה׳ ומחה נאמר
 בפנים מתעכבת דמעה ■ עוד יהיה ולא למגיה הרחמים

 צבאות אלהי׳ ה׳ ויקרא נא׳ כאשר ולזה למגיה תרד אלא
 היה ומה השפעה היא קריאה ענק לבכי ההוא ביום

 למגיה מתקיים שהדין צער שמורה דהיינו לבכי זאת השפעה
 הדק אלא יוכלו ולא הדינים למתק מתעוררים והרחמים
 שהצער יבכיון מר שלום מלאכי ולכך כדפי' ונפעל מתקיים

 במסתרים ולז״א יכולים ואינם להציל רוצים והס אליהם יגיע
 מורה בוכה ששם להקב״ה לו יש מקום שם נפשי הבכה
 נפע׳ אלא נמתק הדק ומק שם הדינים ממתק שהוא

 ותרדנה כאו׳ לבכות מקום היה לא נמתק היה שאלמלא
ק מעשה רוב על מים יזלו ועפעפינו דמעה עינינו  הנפעל ה
 וכאשר מעלליהם רוע מפני לבטלו יכולת ואק למטה

 אמנם בעלמא צער אלא בכיה אין מעט הנפעל הדין
 ואק לתקן מתעוררים שהרחמי׳ עד מתגבר הדק כאשר

 המדות יכנסו וכאשר למטה הדין כובד על מורה זה כח
 ’ דמעות ב' שהם הרחמים אותם להמשיך פנימה החיצוניות

 העולמות בכל הדינים תי׳ הוא אז כנז׳ התהושת שבתוך
 ט׳ סי׳ בלק בס׳ דינוקי עובדא בההוא ׳ כתב ולכך

 בתהומות נכנס כשהוא ללויק גדולה שמחה שיש מש״ח
 בהמ״ק יבנה שמהם אבנים והיינו לש! אלו דמעות להוציא

 ה״י י״ה סוד דהיינו טהור שיש אבני שכם ודאי
 מים ה״ס ענייני׳ הג׳ שאלו. לעיל כדפי■ ^ יאהדונה״י

 בוכים תחשנים שמיס נו׳ וכבר תחשני׳ ומים עליורם
 ולכך למגיה מהם לפעל והדק באמת הדק שבהם מפני

 לרמי או להציל כח שאין הבכיה שס הדק פעולת מקום
ולכך ■
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 דנ5כ והא עצנוס ליכא בראי ובבחי אמרו בגמ׳ ולכך

ק הכל והבניה בהעצבו׳ מורה ה׳(צבאוה) ויקרא  א׳ ננ
 מבכה ואץ ;מרה5ו ונפעל היורד הדץ מציאוש על שמורה
 המשד מעשה שהוא שאגה הבכיה עם ישסהך ולזה כדפי׳

 רוע מפני וא״א להושיע וראוי הימץ שהוא בזוכרו
 לא מי שאג אריה כחו׳ כאריה ישאג התחתונים מעשה

 הרואה כתיב שכן המרחמת הש״ת מצד הוא מהפד ירא
 מצד והוא השמים מן פדאוהו חם ר׳׳ל ט׳ בחלום הםפד
 ולפדות לחוס יסל שאינו וכיץ והפדיון הרחמים בעל הת״ת
 רחל השט׳ שהוא הלב מכאב הוא צעקה הספד עשה
 נשמע ברמה קול וצועק׳ תמרורים בכי נהי עושה שהיא ודאי
 מעלה שם הרחמים בשרש ברמה צעקתה שעולה ודאי

 קיצור וכשנדקדק נפעל הדץ למניה אמנם הקול התעוררות
 הכנת מפני נפעלים ואינם הרחמים התעוררות הדברים

חנני׳ ת  ב״ה בחרבן ולזה הספד שאגה צעקה בכיה יק׳ ה
 לאץ עד בחזקה נפעל הדץ שיהיה לרמוז בכו מלאכי׳ אפי׳

 במסתרי׳ וכ״ש יוכלו ולא יחוסו המלאכים שאפי׳ עד מרפא
 ולמעה כדפי׳ לרחם חכמה העלומות התעוררות עוד ששם
ק ומכלל נפעל הדין  וכי תשי ילדך צור אמרם הוא זה ע
 להיכלו אויבים כשנכנסו מהושיע ה׳ יד קצרה קצור

 נפעל הדץ שיהיה נוראותיו ה״ה גבורותיו ה״ה אמנם
 תשי והיינו נפעלי׳ הרחמים ואין מלמעלה מרחם והוא

 מתקיים הדץ שבהכרח מפני מעלה כח מתיש אתה כביטל
עד לאיוב שנא׳ וזהו ועמר  אל חכמה תעלומות לך ו

 מרחם הוא אלא עליך לרחם חפן הב״ה שאין תחשוב
 שהם חכמה תעלומת לך ויגד וסייע מעלה כח מתים ואתה

 כח מתיש שאתה לתושיה כפלים כי העליוגות הדמעות
 סי ירחם א״כ שא״ת ודע הנמתק הדץ וכח הרחמים

 רוצה ואינו מעונך אלוה לך ישם כי ודע בידו מעכב
: למשפס דסרתיך אלא כלל פץ בך שתהיה

ז ״  הקדושה תורתנו בדבט החקירה אחר .בתארים נ
. ענינים ג׳ הם בסט׳ המטנים הענינים מצאנו

 לאץ וענינם צרופם הוי״ה שם כמו שהם הויות הם הא'
 אלהי״ם א״ל כמו נמחקי׳ שאינם שמות - הם הב׳ תכלית.

שד״י י״ה אהיה צבאות שתופם. ;ה^״  הם הג׳ אדנ״יו
 יפה אמין עזח אדר חסץ נורא גבור גדול כענץ כטייס
 הדעת, שאץ כטייס שאפי׳ כנויים הוסיפו והמרךבלי׳ וכיוצא

ם הס מחייבי׳ חס ט׳ יי ס  עד התורה מלות שאר כגץ ב
 אחר חקרי ואחרי וכיוצא; בספי׳ שאינה בתורה מלה שאץ

ט׳ הם ההויות כי הזה.מצאתי הדרוש ס  שם הא׳ בחי/ ב
 השם יתיחס שזה וכו׳ וחנץ רמוס ,אל ידו״ד. ידו״ד המיוחד

 ויש מ׳ ה׳ וס״גי ו׳ בי׳ ה׳ מכמה י׳ דהיינו בט״ס הא׳
 ממם. כתר רמזשאיט והייט לכתר שליי׳ עוקצו ליחס שרצו

לא עצמו נכתר .שהוא זס שס האמנם עצמו בכתר ׳5ה

 שם ימצא גדול ובדוחק באיד׳ כדט׳ הרבה בתורה יהיו
)בש׳ סי׳ לקק כאיד׳ ית' וכאשר בכתר שירמוז  ולים (

 לא' ואם בכתר ית׳ בכתר הוי״ה שם לפרש גילוי כשימצא
 לא עצמו בא״ס שם שיש שפי' ומי ולמעה מחכמה יהיה
 לומי מוסיך אני ועוד בא״ס כלל שם שאין עצתו אמת

 שם שום כ״ש אינה עצמה בכתר מיוחדת הוי״ה שאפי׳
 ולמעה שבו מחכמה הכתר בבחי׳ תהיה ההוי״ה אלא

 י' פירושה אותה שניחס באיזה הוי״ה שכל סוד והיינו
 ולמעלם מחכמה תופשת אינה א״כ וכו׳ בי׳ ה' חכמה

 עצה הא׳ אלו שמות שב׳ והמפרשי׳ עצמו בכתר אפי׳
 אלא כלל העצם שם שאץ בגזרתם צדקו לא מדה והב׳
 שהה אלו במדות והב׳ שבכתר אלו במדות הא׳ השם

 i ב״ה ית׳ כאשר ר״ש ט׳ וכך ולמעה עצמה מחכמה
ט׳ כל טללות הם הב׳ אלו ההויות אמנם ס  חכמה י׳ ה

ט׳ ס״ע ו׳ בי׳ ה׳  פרמיום המות האלו לספי׳ אמרם ו
 קמן כלו בכתר *TTTT והייט וספי׳ ספי׳ שבכל י״ס לכל
 כלי שבבי׳ הוי״ה ושם פתוח כלו שבחכמה הוי״ה ושם
 נקודתו ושבא בחסד בסגול נקודתו סגול הם וכך צירי

 ופורק בנצח נקודתו וחירק בת״ת נקודתו וחולם בגבו׳
 בכל מתנקדת היא והמ׳ ביסוד נהודו ושרוק בהוד נקודתו

טי מזה ואץ הנקודות  האלו ההויות שכל בתורה ממש גי
 מאלו שיש לא ע״ה לרשב״י קבלה בסוד רמחתס מז'

 שבתורה שמות שכל כלל בנקודות ממש רמיזות ההרות
 נבאר שכאשר שבת״ת שם והיינו בנרךד׳ נקודות הם

ט׳ מכללם אלו נמחקי׳ שאינם השמות ץ׳ כד  ים ולזה ג
 שהמטרם סתם הוי״ה לשם המיוחד שם בץ חילוק

 בח״ת סתם הוי״ה שם הספי׳ הטלל שם הייט והמיוחד
 לשאר בהם שהרמז נמחקים שאינם השמות שאר כל עם

 הרות בב׳ השמות טלוקי אמנם אבאר כאשר הספי׳
 הוי״ם ששם הם שבמדות ידו״ד ידו״ד שם דהיינו מז׳
 כד' שהם אוטותיו ד׳ ולמטה מחכמה דהיינו שבז״א הא'

 לי' א׳ מערכה שבחכ׳ הר״ה י׳ היינו לספי׳ מערטת
 מערכה הוי״ה ו׳ בבי׳ לי״ס ב׳ מערכה אהי״ה ה׳ מאורות

 הקצוות ושאר בת״ת ועיקרם ו״ק הס הספי' להנהגת ג׳
ק אדנ״י שם והיינו לספי׳ ד' מערכה במ׳ ה׳ ענפיו ע ה  ו

 ראם החכמה ארבעתם אלו בהנהגות נמצאו שהספי׳
ט׳ ׳ וא״ס הכתר אור להמשכת ס  כל עליית שם הגי׳ ב

 שם הת״ת לספי׳ אס שהיא בסוד התחטטת הססי'
ט' יערט שם המ׳ כנו׳ להנהגה וגלרים הקצוות עיקר ס  ה

 ה' הוי׳וה ו׳ אהי״ה ה׳ הר״ה י' וכללם התחתוט׳ להנהיג
ד כי ידעת וככר אדנ״י ט ב׳ ס  א״ז רמוזי׳ והס בחי׳ ג
 וטוצא שמות ב׳ חו״ב יחוד היינו רה״ה יאה״ה תקרא
 שמות ב׳ רמז ולזה יאהדונה״י שמות ב׳ התו״מ ימוד בהם

יחד.גפרע■ ■יצטרפו. ,הוי״ה״אדנ״ז אהי״ה היי״ה הס אלו
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 tpויצכי אדנ״י הוי״ה אהי״ה י״ב p שם הוא מ«וח ^
 מס יצכירפו יחד וארבעתס הה״י יו"נ הה״ד ^״ה
ד׳ קשר ומורה ההה״י ויו״נ ההה״ד יאי״א הג׳

 לשם והמעלה ח״מ ח״ב דהיי׳ יחד שלשתם אלו
 הוי״ה שם כי הוא שכת״ת הוי״ה ע״ש שבחכמה ה הוי
המורה ייי כזה אותיות בי׳ יתמלא הרוב «
 שניהם וכאשר ברחוק אלא יתמלא לא ושבת״ת י״ס ״

̂יס  ששם בת״ת בנו שם ומ״ה בחכמה שמו מ״ה נא׳ מ
 הדעת בסוד ובת״ס חכ׳ דהיי׳ מ״ה עולה במלואו ה ״יי

 ע״ז פי׳ וכבר בכי״ס נקודות ט׳ שהם יללל כזה
 מלאות שהם אותיות וד׳ השמות וש׳ ד' בן שס ש׳

אמנם שם פירשתים מערטת בד הם לא ^
 נפלא כחו נסתר לשם רמז ירמוז שבכתר הוי״ה
 מ״ב שעולה שבו אותיות ד׳ מערכות לד׳ שמות ד׳

 ואו הא יוד הא יוד הא אלף הי ויו הי יוד כזה ̂זיות“׳
 לכל ראשי׳ אותיות מ״ב הם הרי יוד נון דלת אלף
 לתיקומ רמז כלל והוא ולמטה מהחכמה המתפשגיי׳ ̂;ינעי׳

 דיקנא תי׳ בי״ב שהוא יוכיח אדנ׳׳י שם של י״ב ושם
 שלא אריכותו מקום כאן אדנ״יואין כח נא יגדל יןה,נא׳

 ב״י כ״י נאמר זה שם ועל התורה פסוקי לדרוש
 בעזרך ב״? כ״י ימיך ירבו ב״י כ״י מ״ב שס דהיינו
 יהו״ה מה למטה אותיות מ״ב זה לשס לבוש ויש

 הא ואו אלף ואו אלף הא דלת ואו יוד הא ואו הא
 מקוס כאן ואץ למגיה מ״ב עוד• ויש .מ״ב הס ^

 פירושים כמה בו יש הנז׳ זה לשם אלו מערכות וד׳ ייחורי.
 פרטים כמה הנז׳ אלו להשמות ויש בתי׳ ית׳ ^אי׳

P או הי ואו הי יוד מס השמות יצגירפו ועוד חכלית 
 כמה עוד ויש י״ס על המורה יסו״ה יה״ו י״ה י׳ ^

 וכבר כצו ביודיץ המתמלא זה משם יצטרפו ע״ב הייית
 ביאורם והרחבתי השמות פרטי ש׳ בספ״ר צרופם ̂ייאר׳
 ההויות בסוד בספי׳ ענפי׳ רמז הם הבחי׳ אלו וכל יהי׳
 עוד ויש הויוח בבחי׳ הוי״ה בשם הם אלו רמיזות ייל

 שהם נמחקים שאינם שמות בבחי׳ תכלית לאץ ייהי®
 דעת גילוי לי ויש כסויות בפנימיותם יהיו לא אבל יהעי'

 והשמות שם בבואו המעיין, יראה כאשר זה בכל יחי'
 בחסד א״ל בבי׳ בחכמה י״ה בכתר אהי״ה ^

 אדנ״י ביסוד שדי נ״ה צבאות בת״ת ידו״ד בגבו׳ אלהיס
 אדנ״י או אדנ״י ־?יזי כגץ השמות צירופי עתה י^ויש

 צבאות ידוד וכגץ אלהים ידוד ועון בתורה ממצא
 אל וכגץ חי א״ל וכגץ שד״י א״ל וכגץ צבאות חלהיס
 הוראה עוד אלו עם אלו לצירופם שיש וכיוצא ידוד אלהיס

 וכל בספי׳ ועדנים רמזים לכלם אלהיט אלי אלוה יק
 ודאי למטה והס להויות לבושי׳ כמו הם כלל. ודרך ייילא

̂!ייוק כהויוח מעי׳ ופנימיו׳ עצם טל, מודם ואינם ̂®
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 שיורו תאמר ואל בכינויים שיעור לאץ רמזי' עוד ויש הנז׳

 ח״ו בשמות שאץ מה או בהויות שאין מה בהויות הכינוי׳
 ספי׳ ה״ה וההויות הספי׳ עצם על יורו ההויות כי

 בשמות מתלבשות הס שהסיות ההרות ה״ה והשמות
 שבהויות בחי׳ כל אמנם בכינרים מתלבשות והשמות

 בבחי׳ פרטיות בחי' הם שהכנויים מפני בכינויים אינם
 יק׳ כך פעולה ובבחי׳ פלוני בכנר יק׳ פלונית פעולה
 ההוי״ה עצם כל שיכלול כנר שום אץ אבל כך בכינוי
 בעניני הספי׳ אלו שיפרט שהמציאות והגיעם והספי׳

 לפעול המתלבכיס הספי' ענפי מציאות הוא הכנויים
 אפרש ועתה .הכנרים הוא שבו מטטרו״ן בעולם למטה
 יצדק לא בא״ס מה > מתמנתם על התארים רת׳ הענץ
 מושג שאינו מפני כלל הוי״ה ושום כנוי ושום שם שום
 כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם נאמר וע״ז

 או שמות או ההויות מתמונת תמונה שום ירצה תמונה
 כלל ראיתם לא מושג מהות או העצמו׳ המורים כינרם

 אפי׳ שזה ח״ו גשמית תמונה לשלול הכתוב בא לא כי
 ראיתם לא כך או כך בו המחייב תמונה שום אלא בספי׳

 מושג מהות והיינו כדפי׳ י״ס תמונת מחייבות וההויות
 ארור נאמר ולזה ח״ו שג1מ מהות אץ ובא״ס מה דבר

 מתי רש״י ופי׳ בסתר ושם ומסכה פסל יעשה אשר האיש
 ושום תמונה שום יצדק לא שבא״ס ש״ע בסתרו בסתר
 ח״ו מדלתו נמצא שאץ שנדע הזו השלילה זולתי כלל חיוב
 לא תמונה ושום ועכ״ה י הסבות כל סבת הוא אלא

 ממט נמצא תהיה שלא הכתר תמונת אפי׳ למעה נמצא
 תמונה לשוס פעולה אין אבל כלל תמונה בו אין והוא
 פעולות כל פועל ממש והוא ובכחו ידו על יהיה שלא

 או תמונה לו יחוייב זה מפני ולא הספי׳ שהם התמונות
 ולא מכחו בספי׳ נפעלות שהפעולות מפני מושג מהות
 הפשוט אור כעץ משל והוא פעולה שוס בו אומרנו יצדק

 מאידם הגווט׳ ואץ מהעששית שהגווני׳ בעששית המאיר
 ענץ הוא וכך האור מצד אלא בעצמה העששית מצד

 ולזה וכלים עצמות בשער בספ״ר בארוכה כדפי׳ המשל
 מקורות שהם השמות וכל הפעולות שהם התארים כל

 כלם התארים למקורות מבוע שהם ההויות וכל לתארים
 פעולה שוס יחוייב לא ובו מכחו אלא פעולה להם אץ
 בצאת אמנם ,כדפי׳ הויה שום ולא שם שום ולא

 פעולה ליש פעולה .מאץ ממש יצאו לא ממט .הפעולות
 אלא המונה לס תמונה ומאץ גבול ליש גבול זמאץ

 תמונה שמחייבות הדקות בהויות יאיר מעלם המציאות
 תמונה עצם מורה הוי״ה שם שאץ נעלמת אלא כ״כ לא

 תמונה יורה אלא התמונה שלילת ג״כ יורה ולא נגלית
 י״ש דהיי׳ ותמורתו לדבר השוה כח רבות פעולות פועלת

 פעולות יורו .שמות ואח״כ הפעולות ;כל נעלמות.נובעות
יותל י
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 בשס נפרטו׳ להשיג והרוצה מושגוה ויותר נגלות יותר
 שהרי שהשמות'יושגו ולא השמות המציאות יבאר הוי״ה
 אהיה בחכמה אהיה אשר בכתר אהיה למשה נאמר
 תא' כה מושגות ג״ר ואץ נעלם ועלץ בבי׳ אליכם שלחני

 שבת״ת הוי״ה שם דהיי׳ וט' אבותיכם אלהי ה' וט'
 השגה אץ בשמות שאפי׳ הרי המושג הוא ו״ק על המורה

 שם אלא עוד ולא הנעלמו' בהויות כ״ש למטה דוקא אלא
 אלא החכמה ולא הכתר יטנה ולא נעלם שבחכמה הוי״ה
 הבינה בחי' אהי״ה ג׳ והס הבי' בהוא אהי״ה בשם

 כדפי׳ בעצמה הבינה ובחי׳ שבחכמה הבי' ובחי׳ שבכתר
 יוצאות הפעולות אץ השמות ואלו ) ( סי׳ יאח״מ בם׳

 הפעולות ומשם בהיכלות השמו' התלבש ע״י אלא מהם
 הספי׳ יתכנו ומשם מושגות בפעולות לב״א מגיעות
 שע״י תכלית לאץ הכנוייס הם האלו הרבים בכנויים
 בהם שידע למי בנעלם טלה התורה תתבאר ידעתם

 בהם שנמצא ממה אלף מני א׳ פי׳ וכבר בקי ויהיה
 דוציא המעיץ יתחכם ומשם הכינויים ערכי בש׳ בספ״ר

 ההקדמות ע״פ התורה לפרש וידע דבר מתוך דבר
 הארכתי בב״כ הנז׳ שם עק ואל לקח ויוסף האמתיות

 ביוה״כ הנזכר שם ענץ ואל מקומו שם כי נשא בפ'
 ג״כ הענץ שאר ואל מקומו ששם אח״מ בפ׳ הארכתי

 ממנו התארים בהרחקת אמנם למשה תפלח בחלק אבאר
 בספ״ר נת׳ הזה הדרוש פרעי ושאר כאן ביאור יספיק זה

: בשערים ומפורד מפוזר . .
ח ״  להאמץ ראוי שאץ כיץ לבאר ראוי .למשלים טעם נ

 התארים להרחיק ראוי וג״כ כדפי' הפנינים בגשמות ־
 וק דתעלה יתברך התורה טתב למה הפנינים אלו וכל

 ענינים בשי״ת מלכנות נמנעו לא הנטאה ספרי שאי
 וגו׳ אתי אץ ומעמיס לבד דרכתי פורה או׳ מץ רבים

 פרטי שאר וכל אגאלתי מלבושי וכל בגד על נצחם דז
 היא טלה התורה ענץ הנה אפרש ועתה .הנז׳ העדרם
 שהתורה כנו׳ האצי׳ בחי׳ אור שהוא ר״ל הב״ה של שמותיו
 ומתפשט בחכמה למעלה בחינתו וסוד הת״ת הוא שבכתב

 או צירוף או יהוד אתה כל ^תורה אור הוא מו׳ מד
 ואור א׳ בחי׳ היא היא התורה p שיצטרף שם או הוי״ה‘

 ובחינות אורות טלה ההורה כל וכך הת״ת מאורות א׳
 שלמעלה נובלות ולז״א החכ׳ מפנימיות הדעת בסוד הת״ת
 של מהצטרפות אלו באותיות שם מציאותה אץ אמגס חורה

 לרדת התורה שנתגשמ׳ ודמיץ לבוש שזהו הזה הגשמות
 לא האותיות היא למעלה אמנם מדרגות כמה אחר אלינו
 השמות מקום אל למטה וברדתה כינויים ולא שמוח

 טלה נעשית עוד וברדתה הב״ס של שמותיו טלה מגשית
 בחי׳ ב׳ שהד יותר למטה יורדות שהם א^ גנויים
אמץ עזוז חסין כמו ממש הנ״ה של טנויו או הם בטייס

 % הספי׳ ככנויי כנויים או וכיוצא גבוי נורא אדיר
 המו^ מלות כל אפי׳ הפועל מלות שאר בכל אותם מכניס

 ייזי יתכנו האלו הכנוייס ששתוף עד בהם שבקי למי
 דברים וספורי גשמי מעשה יחד מלות מצרופס יעשה
 כנרא^ גשמיים דברים ספורי כולה התורה כל שבאה
)סי׳ קדושי׳ פ׳ בזוהר פי׳ וכבר  למה ל״ק fלפ״ והנה (

 שתתל^ הוא שבהכרח ואותיות במלות התורה נתלבשה
̂  מחותם המתחכמת התמונה חותם שמחייבת מה כפי

 להממימי רוצה שאתה א׳ לחותם משל לך ואמשול חותם
 נחושה של טס ותחתיו כסף של טס ותחתיו זהב של בטס

* ומבהיק יפה זהב של החותם והנה עופרת של ותחתיו  ו
טר עופרת  ז® חותם למה תקשה ולא וחשוך ודעוך פ
ו התמונה שבעוגרס מפני סאת גרועה בצורה נתעדך י  י

 ינו הזאת בצורה והחותם התמונה נתדעכה העופרת
 הטליינם התמונה בהכרת יטנה אלינו כשתרד היטרה
 הרומים הדקים יתגשמו האלו הגשמים הדברי׳ בצורת

 העיי! נמשל יבץ היודע והחכם הגשמי׳ במשלים ונתמשלו
 כדיו גשמי הענץ שאץ יבץ הדבר תוכיות ישכיל

̂  העליונות הפעולות כי פי׳ וכבר המשלים שנמשלו
 אנזי מדרגה וירדו ויתפשטו נאצ^׳ ספי׳ דקות רוחניות
 יגינני בחומר המלובשים אלינו הדברים ובהגיע מדרגה

 חומ^ להפשיט והרוצה הזאת הגשמית בתמונה לנו
 ”הםי בתמונה ויבץ התורה בסתרי ישכיל בשכלו ישכיל
מד להפשיט שתדע כדי כללי׳ לך למסור ורצור  המשלים חו

 הן' בדמשי׳ המתבאר כל על נוסף הקדושה מתורתנו
 מפי^ הקדושה הורתנו במלות סלה שוס כשתמצא והנה
 או כזו׳ ביאורה לך שקדם המדות מן מדה לשוס

ד בשאר או פ  «ם ההיא במלה השכל הנה ט״ס ר״ש ס
 הנם וכיוצא אריה שור כגץ ב״ח מכלל היא אם ענינה

 נהל רחמים בעל כגץ יחס ותמצא ההוא הב״ח בסגולות
 ראם האדמה צמחי מכלל הוא ואם ענץ איזה או דץ

 טי או גדלתו מקום או ההוא העשב או האילן בטבע
 תני! ומשם וטוצא הקוצים בץ או ביובש או המים
ק ע ץ ההוא ה  השיח חבצלת בענץ ר״ש שהתנהג ט

 בגווי ולפעמים וטוצא בתפוח בשושנה לולב מיני בד׳
ח הנבראים היסודות מכלל הוא ואם וכיוצא הטרות » 
 שהתנהג כמו יחסו ותמצא ההוא במזג הבט אמר״ע•

 אבנים הדוממים מכלל הוא ואם עצמם ביסודות ר״ש
פ ויחס בערט ראה וכיוצא א או  תיחם ומר רע פ

ם לשץ וכל הננץ נפי הפנימי לדץ או לחלו׳ אושו קנ  נ
פ תיחס  ג״ם שפא לבי׳ גדול ובדוחק הרוב על לשכי׳ או

 גקנים רבות ואס לשפהס ביחד נקבות ואס נקבה נק׳
ת לז' ד ע  אולבהי^ במ׳ שבה לז׳מדות או ההיכלות הם מ

ממים ופציא בעצמם המלה תצרף לפעמים בדוחק הבי׳
pע
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 האותיוח מפרגיי או אותיותיה מצירוף או מחש׳ או ננק
 פמולה אלא כאינה מלה היא ואס הענק לפי הכל נפצמס

 מיוחסת הפעולה אס הפעולה גזרת לפי הענק יהיה חזי
 שיהיה מה כפי מדה לאיזה או לחסד או לרחמיה או

 העלם המורה מדה וכל במדות המלה תזכור כך
 שהיא בא״ס ליחכה אפשר אס בה תשכיל אז [ן־נא

 במדות ולפעמי׳ המופלא בכתר לאו ואס גדול נדחק חיללת
 או המתעלס ת״ת או חו״ב כגק למעלה חמתעלמות

 עצמה במלה תהפך ולעולס א״ס עד בסילוקה חחי׳ ,
 בפ׳ שדר׳ זה״ב כענק אותיותיה ורמז ומספרה נצרופיה
)סי׳ תרומה  וכיוצא ויצא בפ׳ שדרש שנאץ וכענק (

 רמז בענק מאד הרבה בתי׳ שהתנהג וכענק הרמז לחי
 תתלבש הפנימי׳ שהתמונה והעעס וזולתס בראשית מלת

 ענק בגשמי בחיצונה שמורה ומה שפי׳ כדרך חחיצונה
 בשאר ועד״ז וכך כך יהיה ברוחניות דוגמתו וכך ?

 בית כגק קיבון הוא אס הוא מה עניניו דרוש המציאיות
 הרוחניות הבחי׳ קיניז ראה וכיוצא וספינה חצר גן

 בקיבוץ ויחס הקבוץ ענק מה ההוא במציאות יחליק
 הוא אס וכעז׳׳ה אפשר אס פס ברבוייס או המדות

 ופריו כשרשיו אילן כנק כזה דבר ירמוז שצורתו
 כדפי׳ וכיוצא בגופו ברגליו בראשו בב״ח ועד׳׳ז ימלסיו
 וגשמיות חומר ותפשיגי ותיחס תרמוז ועד״ז חתי׳

 שאתה ואחר למעלה הענק צורת אל ותסתלק העניניס
 תרגיל משלם מקליפי והעניניס המלות להפשיט מירגל
 דעתך ולהמשיך מחומרס המאמרים להפשיט עצמך

 או המדות השפעת על יורה אם בפנימיות נהכנסס
 או כרשס או מאלו אלו ואצילותם המשכתס t קשרם

 לא אם כראוי עליו לעמוד , לך א״א זה וענק הנהגתם
 מפשיגיס הוא היאך בפסוקים הזו׳ בפשעי הנהגתך מ״י

 ואז בו כיוצא אל תתחכם ומשס נסתרס ומגלה מחומרס
 החכמה בהשכלת שתוסיף מדרגה שיעור אל שכלך יגיע

 נשמתך בסיוע חלקך שהוא מה בפלא ונהקדמותיה
 הרחקת אתה ואס הדקות העליונות בצורות נתפיסתה

 זאת עצתי כל לך תועיל שלא דע מפעליך ברוע אותה
 ועוד נכיהרת אם לד מועיל שהיה מהתועלת מאלף נא׳
 אליה המחוברת הקלי׳ וכת יזיקך עלא מפחד אני
 המזיקות האמונות במהמורות שתפול מקום אל יביאך לא

אל ליכנס רוציס היותם בעבור שקדמוך רבים 1שנפל כמי

 מי ויש מאד עמוק בור או ותלול גבוה הר כדמות להם
 הבושת מפר ויש כלל בחכמה ממשו׳ שאין להם שנראה
 ויש ימיהם בסוף החשק להם שהגיע מפני מזולתם ללמוד
 מה לפי הכל להם צריך הענק שאק להם שנראה מפני

 מפני הב׳ ,מבדיל למסך להם יהיה בהם. דבקה פהקלי׳
 וזה צרכם כל שמשו שלא עד להתחכם להקדים שרצו
י' ׳ ■ ■ י גרם
להם

 די ולא קשות אמונות ועוד בנשמות להאמק להם
סברתם פחיתות שמעו שגרמו'לאחרים אלא זה

 אלו ונדחו י בה העוסקים בכל פחיתותם לתלות וחשבו
 מדרגה אחר מדרגה בפרד״ס הכנס אחי אתה ולכך ואלו,
 תמצא ובהם ע״ה ר״ש בספרי והתלמד בקי אומן ע״י

 להצץ תמהר ואל הזוכים מן אתה אס הזך לשכלך נועם
 טזבות בסברות עירך יחשכו ק ידיעותך מעוט חרכי מן

 שערי לך שיפתחו עד והתבונן עמוד אלא נפגע ונמצאת
 אליה הנאספים ממשפח׳ וב׳ מעיר מא׳ ותהיה מדע

; בשלום ונכנסים בשלום
ט ״  בא לא כאלו לו ראוי דברים בד׳ המסתכל נ

 המשנה פי׳ לחבר ראיתי וט׳. למעלה מה לעולם
 האזהרה עיקר כמעט שהיא מפר הדרושי׳האלו אל הזאת

 מה פי׳ ע׳׳ה רש״י והנה האלו. החכמות הסתכלות אל
 ומה מק למטה ומה החיות ראשי שעל מרקיע למעלה
 למערב, לאחור ומה למזרח הרקיע למחיצת חוץ לפנים
 ראשי בגמ׳דרשי׳ דהא כלל בלתימובר׳ ע״ה רש״י ודברי
 כסא מק למעלה כלם כנגד החיות קרר כלן כנגד החיות
 כנגד ככבוד כסא טלן כנגד הכבוד כסא רגלי הכבוד

 והרי וט׳ עליהם שוכן ונשא רם וקייס חי אל מלך כלס
 הכבוד כסא ורגלי חיות קרני החיות מראשי למעלה דרש

 אמאי דקא׳ מק למעה ועוד הותר שהותר וכיון וכסא
 ההיא בברייתא גס עצמן מחיות אלמעה אלימא קמהדר
 ח״ק מהלך לרקיע האק מן והלא דקאמר בהו דרשיק

 רקיע כל בין p שנה ת״ק מהלך רקיע של ועוביו שנה
 מס שדרש הרי וט׳ הקדש חיות מהן למעלה ורק^
 קודס ח״ל פי׳ גופייהו הרקיעים וענק מחיות למעה

 דקא׳ למעה מה א׳׳כ וט׳ רשות לך יש ע״כ ואמר לכך
 רש״י דקא׳ מק ולמעה קא׳ מהקרקע למטה ואילימא

 האק במדרש דרשו הרי בגמ׳ הנא׳ מכל מהן הייט
 למס אוי יוסי א״ר בגמ׳ כדאי׳ וט׳ העמודם על עומדת
ואיק שמדות ממחאות יודעות שרואות,ואיק לבריות

למטה מה דורש הח וט׳ עומדות ק מה על יודעות הצריטת הסיטת לכל הנאות הזמן קודם הפרד״ס חכמת
 הזאת הפרד״ס חכמת לים נכנסו ורבים הזה הענק אל

 ב׳ סבה להם ויהיה עמוקה שוחה ברשת ונלכדו יטקשו
 לפי עדק קלי׳ להם שהיה מפני הנז׳ ענק הא׳ ,עניניס

 מי יש משונות רבות סבות מצאום ולזה שהיא מה
שנראה מי דש טעמים מכמה השעה להם ■כנערדה

 למערב לאחו׳ ומה הרקיע למחיצת חק לפנים מה או׳ וכן
 ממחיצת לחוץ כי א׳ ענק הכל למערב מזרח בק מה

 קאמחנן דבגמ׳ בזולת‘מערב היינו מזרח הייט הרקיע
 לחיי ל^זור מה למטה מה למעלה מה בשלמא איפכא

 לפניס שמה בפירו׳ הד הוה דהוה מאי לפנים אלא
■ יימ9 ' ■ • ■
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 עתיד אני כאשר כעולם שנכרא קודם היה מה היינו
 אנו שהרי לו הוקשה המשנה כפי׳ והרמכ״ס בע׳יה, לפרש

 אלא הזה העק אק כי ופי׳ האלו כערנים דורשים
 והקדמות בהתחלות הורגל שלא מי מל לנופש דוקא
 לפי' קשה דמתני׳ לישנא אמנם הזאת החכמה אל ליכנס
 שנפרש לא אם לאיש איש כץ חלק ולא המסתכל דאמר

 וראשי מקובלות הקדמות בלי ושכלו מעצמו המסתכל
 במה דקא׳ איפכא משמע גמ'3 אמנם לו מסורק פרקים
 שאמר ב״ו למלך משל תרווייהו דאמד ור״א ר״י לפנים

 ובנו הלכו האשפה מל גדולי' פלנוירץ לי בנו לעבדו
 ענק שאק הרי אשפה שם להזכיר מלך של רצונו אק לו
 בכבוד נוגע הוא בו שיעסוק מי שכל מאיש לאיש זה

 והשתא אשפה שס להזכיר מלך של רצוט שאק כמלך
 כדמפרשי א״ס עד למעלה מה דרשיק היאך א״כ הדרינן
 לא דההיא רחא הרמב״ם ובשלמא דוכתי ובכמה באיד׳
 אק אבל הקדמות בלי בעצמו במתכוק אלא קאמר

 בזוהר דוכתי בכמה דרשי׳ למגיה מה וכך כך המשמעות
 בפ׳ גם ומה מילי הני וכל ארצות וז׳ תהומא עמקי פד

) הי׳ צו וס׳ בראשית  מאצי׳ דרשי׳ נמי לפנים ומה (
 תח״ה דרשי׳ נמי לאחור ומה אחרונה נקודה פד ראשק

 כמה עד ויובלק שמיניק עוד שדרשו יש שעתיד ומה
 ■בס׳ גם ומה וכיוצא שעברה בשמגיה דרשו וגם פננמים

 וט׳ למפלה מה למגיה מה פי׳ ובתוספתא Q ובס׳ התמונה
 השמים מלמקצה השמים קצה ועד השמים ולמקצה ת״ל
 למעלה מה שואל אתה ואי שואל אתה השמים קצה ועד
 חון שיש מה לשאול אסור ופירש״י וט׳ למגיה מה

 שנברא רךדם לשאול דאמר גפ״ל (ה״מ) ממילא למחיצות
 עכשיו היס לברייתו קודם שהיה מה היא דהיא העולם

 שנברא קודם אדם ישאל יכול בגמ׳ פי׳ וק > למחיצתו חין
 אמרו היאך ק״ל ואכלהו וט׳ היום למן ת׳׳ל העולם
 כי א׳ דבר היינו דבדס בד׳ המסתכל המשנה בלשק
 הוא העולם שנברא קודם שהיה מה הוא שהכל אחר
 קאסר ובגמרא א׳ ,דברים ד׳ וכל הרקיע למחיצת חוץ

 מאי לפרם אלא לחיי וט׳ למסה מה למעלה מה בשלמא
 .הרקיע מחיצת לפנים שאץ בפירוש שגלו הרי הוה דהוה
 הג׳ באלו ליס דניחא מאי ליה מבעיא מאי שא״כ
 צדדי לד^ דהיינו לפנים נמימקש הייט ואחור ומגיה מפלה
 מתרצי קא ולכם לעצמו ענק לפנים ודאי אלא העולם

 שם להזכיר מלך של רצונו אין וט׳ למלך משל ואמרי ליה
 מנינם שאק שאלות ד׳ הם ממש ט הדט א״כ אשפה

 היאך בגמרא לן הקשי דלא היכי ט הס מה וצ״ע א׳
 שאלות ד׳ שלל השמים קצה ועד השמים ולמקצה מאוס׳

 מלך שבשלס בנוהג ואמר זה מעק ובמ״ר.טרשו יחד אלו
ק במקום פלגיח גונה ב״ו ובמיץם האשפה ובמ^ס מינ

 הביגי! במקום בנדה זו פלגיק לומר שבא מי כל הסדות
 מ' כל כך פוגם אינו הסריות ובמקום האשפה ובמקום

 פוג® אינו ובהו תהו מתוך נברא העוה״ז לומר שבא
 ובמעיכ® בגמרא. שפי׳ לפנים מה והיינו .עכ״ל אתמהא

 למעלה פי׳ וק מא״ס הכתר מציאות על לפנים מה פי׳
 כאהי הגק בלתי ענק באשפה שבנה למלך מא׳ ופי׳

 שפי׳ לפנים מה הגמרא ממשמעות והנה בדבריו תראה
 שיכל® אחר יהיה מה הוא לאחור מה פי׳ קודם היה מה

 כסהי ונגולו הכתוב פי׳ שהרי מאד קשה זה וענק העולם
 מתאי® וכנובלת נמפן עלה כנבול יבול צבאם וכל השמים

 וחי עלמא הוי שנין אלפי שית חז״ל פי׳ וכן בפר״א ופי׳
 רז״ל ופי׳ וט׳ החדשים השמים כאשר כי וכתי׳ חרוב

 מלי א׳׳כ המים ע״פ ושגיין כנפיס להם נעשים צדיקים
 לאיזן ועוד הפתח פתחו שהם אחר שאסור לאחור האי
 כדפי' וט׳ חיות רגלי שהם כס פירשו למחיצות חון פי׳

 V לדרך כלך א״כ מנו רחקה הגמרא דרך א״כ בגמרא
 יטלי® שאנו היינו ראשונים לימים נא שאל כי ט׳ ר״ש

 מני', היינו השמים קצה ועד השמים ולמקצה בו״ק לחקור
 א' ענק למדנו וא״כ השמים קצה הס׳ ועד השמים קצה

 של® פי׳ וכך ולחקור לדרוש לט אין ולמעלה ומהם שבג״ר
 ני' האם דהיינו לך תקח הבנים ואת האם את תשלח
 וט' נא שאל כי בכלל וחסד ולמטה מחסד הבנים אמנם

 מ® כל הכתר שהוא בא״א פי׳ הוא שהט לי ק׳ וגס
 נו ונותן טשא ובתי׳ ב^הר ובכ״מ בא״ס אט׳ עד שפי׳
 לדקדי! יש שד כדפי/ טחא הרמב״ס כפי׳ נפרש ואם
 המ' ממדת למטה וכי מ׳ והיינו השמים קצה ועד או׳

 לדברי הששה קצה ועד דקאמר ולחקור לדרוש אסור
 ז® מקצה חון אסור דודאי מידי ל״ק בגמרא כי הזוהר

 ני' השמים מקצה דקא׳ הזו׳ לט׳ אלא זה מקצה וחון
 והרי אסור השמים מקצה למעה מ׳ כשמים קצה ועד

 דוכתי ובכסה המלאכים עולמי ובכל מ״ב בכל לדרוש שתר
 בגמרא כדפי׳ בטלו לדרוש לנו מותר עצמו במ״ב והנה
 לת שמותר מ״ב הנק׳ זה עק מה לידע לנו ראוי ועימ

 מ״ש לדרוש אם לנו ששתרת vo החקירה ומה לחוקרו
 והיינו אלהיס ברא בראשית כתוב בפ׳ הרי בראשית בפ׳

 לגו מותר יהיה א״כ בזוהר כדפי׳ בי׳ מאצלת חכמה
 דהיינו השמים ולמקצה אמר׳ ואת אלו מדות בב׳ לדרוש

 אין א״ה בבי׳ דבקה החסד הא' קצהו ו״ק בעלי מהת״ת
 כדפי' ר״ש בה דריש שהרי ועוד עצמה בחכמה לדרוש ראר

 אל ממך במופלא הירא ן׳ בס׳ כתוב אדדיה דדיה ופליגא
 ההבוגן שהורשית במה תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש

 ובדברי בגס׳ מוסכמים אלה ודבדו בנסתרות עסק לך אק
 לגי ראוי אלו בדבריו הסכימו שהכל ואחר בתי׳ הזו׳

הם הנה וצורך אזהרה אלא וכפל מותר ההם שאק לומד
ד׳
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 דהיינו ופי׳ כדפי׳ שוטח בכחי׳ הדנור רשוש על והורה

ס7י ו י ס ה  שהם חיוה ד׳ טל הדטת סוד דהייט ״
 דהיינו הטרא הקרח כעין רקיע אומרו והיינו חגש״ם

 פי׳ והיינו גסי׳ כדפי׳ והנורא הגכור הגדול האל כאו׳
מהו המעלה אל המניה הוא למטה מה ופי׳ למעלה מה

 שהורשית, גמה הג׳ כמכוסה, הג׳ במופלא, הא׳ חלוקות, י
 הההור אל הדרוש אל גזרוה ד׳ הם וכך נסהרות, ®י׳

 ד הש דגריו אפרש אני ועהה עסק, לך אין חחטק
בא״ס והייט אסור כלו שהמציאוה מקום א׳ כאצי׳ ג׳ יחי׳
...״ , _................................... ................שוס שם לנו ואין מה לדעת רוצה שהשכל מקומות שיש

 ראוי שאין החיצו׳ הוא ומעה האלהות רוממות המעלה והיינו לאחור שוב לכך רן ואם נא׳ וע״ז כלל ייישה
 אדה״ר חטא היה וזה אחריהם ימשך שמא בהם לחקור כיסוי מורה שמכוסה מכוסה אמר לא ממך ימוסלא

היאך שחקר מפני במחשבה למעלה ופגם למטה שחקר ולזה הפלאתו רוב על מורה במופלא אבל נפלא לא חמנס
וענין ט״ו סי׳ פקודי בם׳ וכדפי׳ מהמעלה נמשך המטה מדרישה יותר רבה חקירה שהיא תחקור אל אמר ׳ח

 וכו׳ שבנה למלך משל בגמ׳ כדפי׳ הוא לפנים מה להתבונן הרוצה ולכך אסורה מועטת דרישה אפי׳ ״לא
הוא וההעדר להויה קודם העדר יש כי הוא והענין וישוב מקומך אל לך ברח אלא לו אסור הא״ס ימציאות

באו׳ כללם ובגמ׳ קלי׳ ג׳ והם וחשך ובהו תהו דרכי מהם שהתעלס אלו ולזה כלל יתבונן ולא דעתו ״ל
 ש׳ בספ״ר כדפי׳ העכור מותר דהיינו לבד אשפה בו אליו הם בתורה המיוחסות שהפעולות וחשבו ®סעי׳
 מציאוהס ומותרי העליונים העולמות ובירור התמורות וכיוצא ויכלתו וידיעתו התארים עניני לישב ודימו יעצמו

 אלו קלי׳ ונעשו למניה נמשך הכל והכס,ה הזהב וסיגי להאמין אלא בו לנו שאין ומתנם במשאם נשכרו לא
סריות ביבין ואמר עוד דקדק ובמדרש אשפה נק׳ ולכך נמצא ולדעת המציאו שהוא הנמצא כל ולחייב מציאותו

 אפיי המוענית הדרישה היותר ואל הכתר שהוא ממנו א׳
 למקור ראוי אין הב׳ הבחי׳ בכתר וגס ממנו מנועה
 סי׳ כמש״ל וכיוצא בו הא״ס מציאות ומה נמצא היאך

 וידיעת מופלא לא מכוסה נק׳ הכתר ולזה פ״א י׳׳נ
 אל אמר לא אסורה אינה ט המדות והשרשת מיניו
 יותר המיותר שהוא החקירה תחקור אל אלא תדרוש
מותרת הקבלה לנו שנמהר מה אבל האסורה היא מדאי

 באלו אליהם עדק ומותרות זיעה משך על עוד להורות
 ,בחי׳ ג׳ הם ולכך בהס עדיין העליונים העולמות ביבין
 להיותה המותרות מלמעלה עדין המושכת הקלי׳ הא׳

 למניה להם שנמשך סלוטת שם דקא׳ ביבין והס ניזונה
 קשים שאינם מותרות שהם אשפות הב׳ ,עליונים שופכין

 סרחון מעלים שהם למניה השלישיים שהם כסריות כ״כ
רביעית קלי׳ ויש ,וחשך ובהו תהו קלי׳ הם ואלו

 לעולם קדמו אלו והנה במקומו כדפי׳ תהום נק׳ שהיא הא׳ס ענין אל שנוגעים הכתר בענין דרושים יש אמנם
 ע״כ אב״י האלהיות התמונות סדר הס שכך הזה הגשמי דהיינו התבונן שהורשית במה האסורים, הם שאלו ני

שהב״ה אלא הקלי׳ הם מיד ולמניה המלאכים עולם הנהגת היא היאך דבר מתוך דגר והתבוק עמוד גו״ק
 מהם הנפעלות התחתו׳ ומהפעולות' מהם התחתונים

 במדת וענינס וקשרם המדות ביחוד מתנהגים הם יהיאך
 התגונן הורשית שם מה גק׳ שהיא במ״ה דהיינו המ׳
 שאו כאומ׳ מותר קצת הבי׳ אל יעלה מתוכם אס אך

 לראות רשות לנו יש בחי׳ באיזו מי וראו עיניכם מרום
 כפל ולזה ו״ק שהם אלה שברא בבחי׳ הבי׳ שהיא מי

 .ו׳׳ק שהם ראשונים לימים נא שאל כי ואמר לכתוב
בקצה קצה ועד ו״ק המאצלת בי׳ ,שהיא השמים ולמקצה

 והיינו והסריות והאשפות הביבין על שלו פלטין בנה
ד׳ ובקע ותהום וחשך ובכו תהו היתה והארץ אומרו

 הזאת העשיה לעולם מקום נעשה ומתוכם אלו קלי׳
 עשיה שניהם ובין העליונה הקדושה בעשית התלוי

 טמא ח״ל אויר דהיינו החיצו׳ הם גשמית ועשיה רומרת
כדפי׳ א״י של חללה כנגד ואינם הב״ה שבקעס אלא
 ענין אינו לפנים מה והנה ). ( הי׳ תרומה בם׳

הקלי׳ חקירת הוא למטה מה כי למטה מה חקירת . , , . ,
^ שאו והיינו בי׳ שהיא העליון הקצה תשיג מ׳ שהיא’הא׳ ע  בהם ישתמשו והיאך ובמחנותס בהן בקי להיות ב

 בהם והתאבקות וכיוצא ע״ז וספרי מינים ספרי Jכעי פרשת ריש כדפי׳ להשיג סובל ושם המ׳ שהיא מרום
,סי׳ בראשית (  תהו העולם היה היאך הואחקירת לפנים מה אמ^ החו״ב הייט בנסתרות עסק לך אץ (

 מקום היה ומה הזה העולם מציאותי קודם וחשך ובהו . הם ולו׳ להתחכם עסק לך אין נסתרות מדות ב׳ שהם
 ואין המלך בכבוד נוגע וזה היואו קודם העולם הוייס י פעולות שהם בהם ונבון חכם הוא היאך ובינתו חכמתו

 אחרית יהיה מה הוא לאחור מה וענין בזה. לחקור ראוי יותר עסק דהיינו עסק לך להיות ראוי ואין בו ׳פומדות
 שעמום לידי מביא בזה ההרהור כי וכיוצא היובלים סוך הזה הפ׳ ביאור מתוך לנו יצא א״כ בהעברה אלא מדאי

 ראשונים לימים נא שאל. כי ולז״א מקצר אני ולכך למעלה מה פי׳ לנו יצא נפלאים ענינים סירא ן׳ של
 אל שנוגע במה כלו׳ השמינז קצה ועד השמים ולמקצה רשות לך יש ע׳׳כ בגמ׳ פי׳ וכן הזה הפ׳ שהוא מהי

שנברא למה הקודמין בחיצו׳ אמנם החתתו׳ המהגה כו׳ הירא ]׳ בס׳ כתיב שכן וכו׳ ואילך מכאן :לדבר
ן קומה] [שיעור בו״ק17 י
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 יל הנגהידהילהחפשט ההנהגה להתקיים'כמציאות יכול מאלו חוץ כהם החיצו׳ וכך הגשמי מ״כ דהיינו אלו גו״ק
 י׳י התפשעות עס הבי׳ מציאות דהיינו עולם בנין 'כל השמטות ז׳ אחר היובלים גלגול וכך באחד שאינם

 יצגיייי ולכך עולם ציור הנמצאות ציור שהם סרצופיס המלכים ואלה גינין או בא״א ר״ש סקירת אמנם אכור וה
 בכמי בחי׳ עוד ויתגלגל ויתעלם המחשבי המציאות שם למעלה מה בהם אין העברה דרך ומחריבן עולמות ובונה

התחתונים הנמצאות להגלות הגונה זו בחי׳ שאין מפני :כדפי׳ הוו דידהו בלתא ולאו וכו׳ למטה מה
 היק אלא הצורה אותה ימחק ולא העלימה לרוב ממנה

Dנחי הכתר ויתגלגל הב׳ לצורה שרש להיותה קיימת שאין ראה כך לעשות במחשבה פלה אומרו פנין ׳ 
 עולם ין53 יצטיירו שבו סכמה המחשבה ובסוד אחרת וכך ומחריבן עולמות בונה וכן כך עשה מתקיים

 וא״ח כדפי׳ ולמטה מהבי׳ ההנהגה פרצופים דייו דהיינו וסופן א׳ בדרך שתחלתם הענינים וכל הירח מיעוט פנין
 נא חרבנה וירצה ההיא הבחי׳ ויחריב עדין דקות לרוב א׳ הס, זה בענין שמצאתי׳ הדרושים ומספר אחרת בדרך
הנמצאיין יתגלו. שלא בערך אלא ההיא הצורה שתמחק מלט אשד המלכים ואלה וסוד ומחריבן עולמות בונה

 כדי הב״ה לפני שנכנסו האותיות וסוד באיר׳ כמבואר
 פרשת בריש כדפי׳ מהן א׳ בכל העולם בריאת שיהיה

)סי׳ בראשית  בראה שתחלה הירח מיעוט ענין הוא ב/ (
 ראה במדה״ד עולמו את ברא ג׳ נתמעטה, ואח״כ מלאה
ביום כדכסיב מ״ר עמו שתך מתקיים העולה שאין

 לצורה שרש עצמם מצד ובהם חורבן ׳יק׳ בה דרך
 עי וזאח״ז אח״ז זו הבחי׳ כל הכתר יתגלגל וכן הבאה

 עולמית בונה היה אמרם והיינו הנאותה הבחי׳ יבא
 אדית בארן מלכו אשר המלכים אלה סוד והיינו ומחריבן
לעיי במחשבה עלה כך שתוק הדממה במקום דהיינו

הת״ת ההנהגה גילוי מקום דהיינו ישראל לבני מלך מלוך בלא קומעו אשר ענין ד׳ ושמים, ארן אלהים ה׳ משות
והת ודאי בנין ו״ק הס וענפיו הוא במחשבה העולה יש׳ קודם להבראות עתידין שהיו דורות התקע״ד שהם מת

הני מצגיייר שם החכמה בבתי׳ באדום וימלך הא׳ ח׳ שדין הה׳ כדאי/ וט׳ מקלקלין שהיו וראה התורה נתינת
עי יעיד שמו הנה במור ן׳ בלע פרצופים ד״ו בציור ביום שהות נשאר שלא מפני גופין בלא רוסץ שנשארו

’גילי נכון שאין והטעם ונטלם ונתבער שנבלע העלמו א' חוה הו׳ ,לעשות אלהים ברא אשר בפי שדרשו כמו
דנהנת עירו ושם וז״ש קיומן שא״א זו בבחי׳ הנמצאות בזוהר כדפי׳ חוה לו נתן ואת״כ לילית שהיא הא׳ לאדם
וברי! העליון הדקות מפני יתקיים לא המ׳ בחי׳ דהיינו התלוי ערן כל הז׳ ,אשה יקרא לזאת הענין והמט
כלע וימת בכתר א׳ בחי׳ והיינו כדפי׳ • נתטלת עליון בזה כיוצא וכל וגו׳ אתם אלהיס אמרתי אני כגון בב׳׳א
שמציאות והטטס ב׳ בחי׳ הכסר ונתגלגל ונבלט ונתעלם בשעת במ״ר וכדפי׳ לבו אל ויתעצב או׳ זה ענין ובכלל

 נצטייר ולכך אחדו הבא למציאות שיש זו שבכחי׳ זה שינוי כל יכלול וזה אבלא אבלא בשעת חדוושא מדווחא
לת זו בבחי׳ הנמצאות מציאות יצויירו לא אס שח״ו הדרושים לבאר אבא ועתה .כמעשיהם ב״א שגורמין

משתלשל אלא לנמצאות קיום שאין הב׳ בבחי׳ יתקיימו כי הוא הענין עולמות בונה אומ׳ ערן שהוא הא׳ ,הנז׳
היות מס שס ימצאו ולכך השתלשלותם ע״ס ממשהלשל התחתור׳ הויות מציאות פולס העליונה המחשבה בתחלת

שנצעיירי בבחי׳ והס להגלותם נאות סה המציאות שאין מפר באמש המטיב מן הטובה המקבלים שהם מפר
המציאות זה הוכן שלא ובבתי׳ עולם בונה יק' להגלות שיטיבם ממה אלא קיום להם זאק מציאותם גדעות

 ולמעה הברואים מן זה מנין ויהיה הבורא וישפיעס
 המאציל אצל ראשונים נמצאים הם הנאצלים אמנם

 להמצאת אמצעיים הם אמנם שלימה טובה ממנו מקבלים
 הכתר הוא ראשון ממנו המצוי ולזה החחתוניס אט

 המשכת כל גלגול בשוט החכמה נמצאת נמצא ובהיותו
 כאן שהגיע וכיון החכמה הוא הכשר שסוך הכתר כחי׳
היה גילויה בתחלש ומיד כסר מאין חכמה י״ש נמצא

 זהייס וימת ונאמר מחריבן יק׳ בו דרך הנמצאות להגלות
 נחי סחהיו וימלך ואח״ע דאצענעו אלא דמיתו לא

 בחי׳ והיא מבצרה זרח ן׳ יובב הא׳ מן ונגלית החתונה
 למעלה ממטה י׳ כ׳ שהוא הזכר יובב פרצופים ד״ו ב'
 ככתר מזדחת ענך שהוא ודאי זרח ן׳ למטה ממעלה ,וי׳

 שנסנצי מבצרה והיינו מתעלם אורו בהיקות ■ומרוב
נתגלן ולא יובב וימת ולכך רוממותו לרוב ונתעלס

במי אחר בסי׳ הבחי׳ שנתגלגלו עד בו דרך הנמצאות ונמצאות: לנמצאות הצורות במחשבה שם שיתגלה הרצון
 שהם= כיון במחשבה שם שעלו והייט פרצופים ד״ו הס

 הדקות לרוב נמצאות הצורות שם היו ולא ההנהגה עיקר
 המתפשט׳ למהגה א״א העליון המקור אל והיץרבה
 שמתגלגלת. ובחי׳ בחי׳ כל ולכך שם נמצאת לנפדדם

ואינו שם מצטייר פרצצופיס ד׳׳ו, וסוד ט והמתשביה בכתר

 פעי מפטא דבור לשון פעו פירו ושם הדר שמלך עד
 ד״ז ודאי בנקבה זכר נתכונן זה אשתו. ושם ומתגלה
 אלהי״ם שצירופו מהיעכאל נק׳ ולכך מתכוננין פרצופים

 טייס בסוד למטה ונהפבטה היסוד עם שנתייחדה -ט״ב
זה״ג מ״ו בת מתייחדת הימין ובסוד מטרל; בת ■כלבנה

מהבי׳
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ולא מיצו׳ ולא ח״ו כלל דין ימצא שלא ממייבס ולרעיס זו ומנחי׳ בכ״א משחמשים מלכים כ׳ והיינו מהני׳
היה ואס כלל הוה בשום חסרון שום ולא אור גריעות וימת כתיב ולא נתעלמה לא ולכך כלם המציאות יחגלו
ימצאו עונתו המחייבת ההיא ההנהגה כפי העולם'נמצא ית׳ כאשר באריכות זה בדרוש באיד׳ ע״כ נתעלס, מלא
וכלס החיצו׳ וביפול העונה קבלת צד על כלם ההויות כאן נשתרשו היה כאשר והנה .בע״ה •במקומו עוד

שנמנע במה אפי׳ מלהשיג לאדם מונע ואין מזדככים כדי שם הנמצאות שרשי א״א תיקון וה״ס ככ״ע לנמצאות
שמה בתי׳ כדפי׳ וחי האדם יראני לא כי כאו׳ ממנו שוב החכ׳ נתפשע׳ בחכמה הנמצאות מכחם להתקיים

 והיינו בכתר כגלגולס ממש אח״ז זו הנחי׳ מתגלגלות
 ית׳ כאשר המלכים ואלה פ׳ שוב ז״א בסוד ופי׳ שחזר

 שדרך החכ׳ שהוכנה האחרונה המדרגה ובהגיע כמקומו
 בי׳ כי ונו׳ הבי׳ נאצלה הנמצאות כל יתגלו הבחי׳ אותה
חותם בסוד בבי׳ ה״י בחכ׳ י״ה ה״י י״ה ה״ס יסכ׳

 התדבקות בו •דבקים ואינם מממצאים נעלם שהאלוה
 נבאר כאשר הירח מיעוע תי׳ אחר לעתיד יתוקן הנאות

 הבריאה בתחלת הזה העני! שתהיה לפניו החפץ ואין
והקלי' אותם מפתה ויצה׳׳ר יורדות הנשמות שיהיו אלא

שהעולם הזה המציאות על תהיה וההנהגה אחריו רודפות ̂ ^
 מצד נכון ולא נאות אינו וזה בדין ויברא בדין יתנהג והיינו •נק׳ בלא מתגלות הנמצאות היו וע״כ המתהפך

 עתה בדעתנו נעלה א״כ בעובו לכלס הבורא המעיב אמנם כלל ונק׳ זכר בלי נמצאו חו״ב וחוה אדם סוד
 הקיום צד מל הנמצאות המעיב מצד הפכיים ב׳ שהם י״ה והיינו זכו״ן מיחוד ,הנמצאות ימצאו ולמעה מכאן
 ואין דין ואין גרעון ואין יצה״ר ואין והעוב והשלימות בש׳ בספ״ר כדפי׳ נק׳ הפוך אור ה״י זכר ישר אוי

 עולם המצאת יתחייב התחתונים האמצעיים ומצד גיהנס ע״ד אותו אמרנו זכו״ן למעלה שאין ומ״ש למעלה מממה
 הדין את הדן עליון וב״ד המפתה •יצה״ר ובו בדין יתנהג הנפלא שם שהוא ה״י וי״ו ה״י יו״ד שם סוד כי השילוח

 כחייב להעניש חבלה ומלאכי וגיהנס ולהעניש להשכיר הזה השם שהם נקבות אל רומז שבכתר כחכ׳.הקדומה
וכ״ז החייב על הדין ולתבוע המקערג ודילעור העונש נפלא זה ודרוש מהופכת נק׳ הוי״ה והיינו י׳ על גובר ה׳
הממציא מאת נמצא זה ענין יהיה והיאך תחתונה הנהגה כחו״ב זכו״ן ממש הענין אין אמנם בע״ה. בתי׳ ית׳

 ושניהם בבי׳ אהי״ה בחכ׳ הוי״ה שם בסוד המזדווגים
 תרומה בפ׳ ועכ״ז בתי׳ כדפי׳ ויה״ה יאה׳׳ה, בזווג יחד
 מכאן הנמצאות הויית שאין שאומר ■ מי יש ) (®י'

והנק׳ ת״ת שהזכר זכו״ן בלא עדין אלא בזכו״ן ילמכיה

 שאס זאת ההנהגה ממנו שימצא הוא שהדרך ספק אין
 שניות הוא וכחו מרצונו פלא שנמצא בדעתנו נעלה מ״ו
 המדה בהיות כיצד והא ממנו נמצא ממש אלא ח״ו

הדין הנהגת אין ישרות הנהגות ב׳ הם למעלה הזאת
כדפי׳ עוב ממדת רחוקה שהיא זו מהנהגה כלל פועלת אלא הענין ירחק ולא נק׳ ואין זכר אין מהם יי׳.ולמעלה

ואחר העליון עובו מאור ויתרחק למעה יערד אמנם תקבל הבי׳ והנה זכו״ן בהם יצדק מס בצד שכבר
שאנו מה והיינו כולו הזה המציאות ינהיג למעה שיתפשע בחינותיה תגלגל ולכך ידה. על וישגלו מהחכ׳ לנמצאות

ברחמים הת״ת אל ההנהגה כי הלבנה קערגה אומרים נכנסו ולכן בחי׳ כ״ב אותיות כ״ב הס ובחינותיה
המ׳ אל וההנהגה העליון סמעיב הנהגת אל כראוי המנין העולם יברא בי אומרת ואות אות וכל לאותיות

כדפי׳ וכו׳ והחיצו׳ והרע כדין להמצא והדין והשמאל ההיא והבמי׳ שהאור ככתר בבחי׳ שפי׳ .כדרך ממש
זב״ז מקערגות ודאי מלו הנהגות ב׳ הלבנה קערגה א״כ בה וישתרשו הנמצאות בעצמה יצייר. ת׳ באות המיוחסת

והנהגה המאציל אל קורבהה מפני למעלה וכשהיא עולם בנה והרי בה דרך הנמצאות יתגלו ירצה ויאמר
כנו׳ החיצו׳ וביעול והרחמים העוב הנהגת היא הגוברת הזה הנמצאות יחריב שם שפי׳ לסיבה נאות שאינו וממני

להשתמש מלכים לב׳ א״א מחייבת זו הנהגה ולכך לזה המתגלגל להויות שרש יהיה אלא ח״ו .שיחריבהו 'לא
הנהגת שהיא הזו הקשה ההנהגה שתתבעל א׳ בכרמי ע״י הנמצאות גילוי ויהיה ש׳ באות יתמצאו וכן ש׳ לאות
והרחמי׳ העוב הנהגת שהיא העליונה ההנהגה לפני הדין הזה המציאות ויתעלם שם הנז׳ לסיבה אפשר גלתי

 הנהגה שתהיה כדי הדין מצד למסה הלבנה יעריד ולזה ושיץ בשי״ן אפר משרשו מתמצא שלישי מציאות 'יתגלה
מכס ולזה הנהגתה שימנע מי ואין משם רחוקה הזו ,ממש שיעלה ולא עולמות בונה ענין והיינו בתי״ו שישו

פד ונענשים חועאיס אדם ובני והחיצו׳ כדין הזה הענין ונעלם מתמצא הזה המציאות יהיה .אלא ע״י שיבראו
יתחדש ואח״כ זו להנהגה נתן וע3ק וזמן הנשמות עהרת הזה הדרוש נת׳ ובזה כדפי׳ אחריו הבא למציאות שיש

שען ואין למעלה המדות בב׳ תהיה וההנהגה העולם בו לכיוצא המעיין ילמוד וממנו דרך.קצרה הצורך כל
והימוד למתיקות אלא להרע .דק ואין רע פגע ואין גם הירח מיעוע ענין הב׳ כלל: שינוי שם שיהיה 'לא

) שער בש״ה הארכתי הזה בדרוש כאור הלבנה אור והיה אומרו סוד והיינו לעולם הגבר האמנם ) ( סי' (
 בפולס וקנו.עולמם .1.נתקנ שהנשמות ה.עעס1 החמה לשוביה להיעיב. הא״ס ספק.שעיובס אק בקצרה סנה

> התחתון ! ,
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 צוי דנר אומרם הד׳ ;כס״ד כמקומו כדפי׳ העליונוה הנהגת באמצטוס וזה הרע מל הטוב והגכירו התחתון
 וג דורות לאלף להנתן ראויה התורה שהיתה דור לאלף כמדה״ד עולמו כרא הג׳ :פמ״ו י״ג בסי׳ כדפי׳ הדין
 וט דורות תתקע׳׳ד אלו עת בלא קומגיו אשר אומרו מהקודם נמשך הזה וענין וכו׳ מתקיים העולם שאין ראה
 פמ״י י״ג כסי׳ פי׳ ככר הנז׳ אלו דורות התתקע׳׳ד ענין העולם שיתייסד יחוייב הנז׳ הזה הדין שהנהגת והוא

 ט׳ נוסף הי נפרש ועתה ,תהו אלפים לכ׳ טעם הצדיק את והצדיקו הישע את והרשיעו הדין תוקף על
 להיותג ראוים היו עוד תהו אלפים ב׳ מהשמעה היותם ההויות העולם ולכן ידקר הישר מקו חוך הנמצא כל והיה

 ראוייג שהיו דורות אלף נגד והס אחרים תהו אלפים כ׳ הנשמות להתפשטות הכנה הדין מצד נמצאו התחתונות
 תתקע״י עוד שנתגלגלו דורות כ״ו על נוסף להתגלגל בתוקף תנהגס הנערדת והלכנה בעולם משתמשים ויהיו
בהרי בהמות נק׳ היא תשב״פ שהשכינה והטמם דורות אצעערנא יומא כל פטירתו בשעת רשב״י כדפי׳ דיניה
מי״ר מאירות עולמות שמס עולמות אלף והס אלף והעולם דצדק בדינוי דצדק בשלהובי עלמא יוקיד דלא

עולמוי כת״ר הס אור עמודי תר״ך בו הכתר כיצד אנשי וכן הפלגה ודור המבול דור כענין בדיניה נשרף
אוהט להנחיל נאמר שעליה עולמות י״ש בה יש החכמה והדין עליהם בתוקפה מתחזקת הקלי׳ שהיתה סדום

 דהייגי אדה״ר של שנותיו מנין כמו תתק״ל שהם י״ש זאת אין הדין בהנהגת מתנהג ומעולם בחוזק מענישם
 שהיא הבי׳ בסוד עולמות ט׳ עוד יש אדם מ״ה חכמה ואחר הרחמים שיתוף בלי כ״ש הרחמיס בשיתוף אלא

 אלף הס אלו אלף הם לדוד שנה ע׳ השפיע שמשם ע' להיטיב התחתונים יתחייבו זו הנהגה על העולם המצא
 שימצא קודם להתגלגל ראוים שהיו עולמות אלף דורות מיוחדים וימיו העליונה ההנהגה עליהם וימשכו דרכם את
 אלז מקיימק שיהיו ראוים היו הדורות ואלו לעולם תורה , הא״ס הנהגת ידו״ד סוד דהיינו אלו הנהגות שתי

חסיד שנשתלמו כדרך -תהו בסוד ומשתלמין התורה למטה יהיו ב״א וכאשר הדין הנהגת ואדני המתפשט
 הנהגת היא העליונה ההנהגה ימשיכו מעשיהם מטיבין

 ויבטלו א״ס אור וימשיכו אליהם וימשיכוה הוי״ה שם
 למעלה בהיותם בטלה שהיתה כשם ממש הדין המשכת

 סוד והיינו למטה בהיותה יבטלוה הדרך באותו ממש
 בשם הוי״ה שס והתלבשות וקשר אלו מדות ב׳ יחוד

 במדה״ד העולם שברא והיינו יאהדונה״י כזה אדנ״י
מתקיים העולם שאין ראה כדפי׳ הרחוקה ההנהגה דהיינו

 יצמא אברהם ונח מתושלח חנוך שהרי דורות הכ״ו
 אלפים ב׳ דהיינו בתהו נשתלמו כלם שבטים וי״ב ויעקב

 מה שם כדפי׳ חורה להם ליתן ראוי היה שלא תהו
 נשמתם גרורים שהם דורות שתתקע׳ד צפה הקב״ה משה

 ויאבד' בתהו ויעלו מקלקלי׳ כלם לעולם נמשכות להיותם
 הלז בלא קומטו אשר לשונם זה חגיגה במסכת כדפי׳
דורות תתקע׳׳ד אלו החסיד ר״ש תני יסודם יוצק נהר

עמד נבראו ולא העולם שנברא קודם להבראות שקומגיו אלהים שם הנהגת שהיא הכמות לעולם התרחק אם ירצה
שבדור פנים פזי הן \הן ודור דור בכל ושתלן הקב״ה יהיה לא ולעולם הוי״ה שם המנהגת המ׳ שם דהיינו

העליון מעולם ונגזרו קומטו אשר דכתיב והיינו עכ״ל למטה מתנהגת - ההנהגה אותה הטירדת אלא יחוד
שהקב״ה עולמות אלף הס אלף בהררי בהמות בסוד שוב יחוד לעולם יהיה ולא זו הנהגה על נמצא והעולם

חוייבה העליונות המדרגות אלו ומצד לאוהביו מנחיל והרחקתם הדין בתוקף יתקיימו היאך כי קיום לו אין
בתהו משתלמין היו ואלו למטה נתינתה להתעכב התורה ממנו המתפשני החיות מכח הכל את המחיה מהמעיב

למרום משה כשעלה פר״ע שבש במסכת דקאמרו תדע שיהיה רחמים מדת עמו שתף לזה העולמות לכל
מששח לך שגנוזה גנוזה ממדה מה״ש לפניו אמרו וט׳ משפשט העליונה ההנהגה של אור גם הנמצא המציאות

אתה העולם שנברא קודם דורות חתקע״ד בראשית ימי הטובה אותה להמשיך יוכלו פבמעשיהם כדי אליהם
דורוח תתקע״ד רש״י ופי׳ עכ״ל לב״ו לישנה מבקש לא ח׳׳ו שאם אלהים בשם הוי״ה שם ויתלבש אליהם

דורות עשידין היו לעולם הורה שקדמה שנה באלפים יהיה לא לעולם הזה המציאות על זה עולם בריאת יהיה
הקב״ה וראה דור לאלף צוה דבר שנא׳ להבראות הללו ולזה להתקיים יוכל ולא רחמים יהיה לא ולעולם יחוד
בראן ולא והעבירן כ״כ הורה בלא מתקיים העולס שאין המציא והדין הקשה ההנהגה צד על שנמצא אחר שתף

מאלף דורות תתקע׳׳ד חסרו הרי דורות לכ׳׳ו התורה ונתן התחתונים אל מאירה והיא יורדת העליונה הנהגה שיהיה
 שתף מתקיים העולם שאץ ראה משל ע״ך אומרו והיינו

 מאמר ויש כדפי׳ ההויות למציאות צורך והכל מד״ר עמו
 ואינו לו אחרת דרך וזה אבות ג׳ על זה ענין שיאמר
 בחסד החחסונים הנהגת סוד על הכונה אלא הזה מענין

והבחי׳ הזמנים וגלגולי במצות בהנהגתם ורחמים דן

 שקדמה שנה אלפים כי הוא והענין נכונים ודבריו עכ״ל
 נובלות כי דוכתי בכמה כדפי׳ חו׳׳ב ה״ס לעולם התורה
 ונתעכבה יבנה חסד עולם ואמרתי תורה שלמעלה חכמה

 ורוח כאומרו לעולם נשמות הקדים והקב״ה אלפים ב׳
 משיח של רוחו- דהיינו המים פני על מרחפת אלהים

י ועוד. '



שיעור
 ברא ראשיה שגקראו ישראל בשביל בראשיח הי׳ 'ןיי

 של בנסשותיכן נמלך מי עם אמרו ועוד וכו׳ חצהיס
 משמוה צורך כפי המציאוש המציא הוא והנה ״יקיס

 להמצא לעולה שראוי וכמו להיוה עהידין שהן שצפה ימה
 ,אדם שהחנהגו כמו כראוי לנשמוש ההנהגה היה יחם

 שבכייס, גי״כ ויעקב; יצחק, אברהם; ;נח מחושלח> חייו;
 מהגלגלים דורוה אלן? ויהיו העולם שיברא ראוי היה

 סוד דהיינו תורה אלפים לב׳ עד שיש תהו אלפים יי׳ ■
 היעיבו לא הנשמות אמנם פמ״א י״ג בסי׳ כדפי׳ ס״ג

 עולם היה לא ההו של מאוהם אלפים ב׳ לזה מעשיהם
 דורוה כ״ו אלא אלו אלפים בב' לעולמו המשיך ולא ילל

 עהידין שכן הדורוה וכל תורה דהיינו הוי׳׳ה שם צחשכין
 אלא העולם נברא שלא תהו אלפים שני בהיותם להיות
 חשב והקב״ה שבה במסכה כדפי׳ גנוזה תורה היחה

 שנעקרו דהיינו שהלן נדח ממנו ידח לבל מחשבות
 דור בכל ושתלן עצמן מיישרים באינן מפני ממקומם

 ומתגלגלים משיח אלפים וב׳ תורה אלפים בב׳ שהם ידור
 תבלין חורה הרי בכס מתגבר הוא יצה״ר ואם ונאים
 מצרפן והקב׳׳ה שבדור פנים עזי הן הן ואפ״ה כנגדו
 או פנים; מד' א׳ על הוא הגלגול סוד כי הוא יהענין
 שמתחסדי׳ חסידי׳ והס החסד מצד אריה פני שהם נשמות

 הי״ה ואברהם כאומרו ע״ה אבינו אברהם כמו קונם עס
 והם הגבו׳ מצד שור פר שהם נשמות או ;כדפי׳ יהי״ה

 פני שהם נשמות’או כיצחק, בפק עומדים שהם גבוריס
 מארי והם הת״ת מצד בשמים הנשר דרך כמש״ה <שר

 פעמים נאמר שעליהם מפר עצמן מיטיבין הן ואלו חורה
 עצמן להשלים כרוב על שיתגלגלו דהיינו גבר עס פלש

 שור אריה נה״י או נשר שור אריה חג״ת או שלש פעמים
 שהרשעים גמורים רשעים לא למסה יש אמנם <שד

 שהם שבדור פנים העזי אלו אלא נכרתים הס הגמורים
 רביעי רגל התחתונים אדם פני והם פניהם להבים פני

 מנלגלן שהקב׳׳ה דור לאלך צום דבר וה״ס במרכבה
 אמנם פנים עזי והם באים כיצד והא פעמים אלך אפי׳

 קצת שהיעיבו בדעתנו ונעלה ובמצות בתורה אוחזים
 מפני וכל • מכל נכרתו לא אמנם קצת בעזותם יהרשיעו

 בגיהנם מרעתם מצרפם הקב״ה הרי מצות קצת בהם שיש
 מסיגי נקיים ונשארו ובלים וכלים נאספים שבהם וסיגים
 בה שעסקו והתורה המצות אותם בהם יש והרי ישעתם
 שיש מסייען הקודם המציאות הם ומתגלגלים חוזרים

 והם עוזרן הקודם והגלגול תורה וקצת מצות קצת בהם
 לגיהנם חוזרים כ"כ ולא עזים והם ומצות תורה מוסיפים
 א׳ מפעם מצות כפלים להם והרי מסיגיהס ומצסרפין

 מאותם להיותם שיזכו כדי דור אלך פד מצטרפין הם וכך
אלך בהררי בהמות עונג של עולמות לאלך הזוכים

 ומחריבן עולמות בונה

לעיל

קומה
אומרו
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 ר״ל עת בלא קומטו אשר אומרו והיינו לעיל שפיר׳
 גלגולם זמן להם היה ולא כלל גלגולם עת היה ולא נגזרו
 הוא ותיקונם זמנם וקפץ קלקולם צפה שהקב״ה מפני
 דינוד נהר בסוד תיקונם ושם יסודם יוצק דינור נהר

^ שיצטרפו עד אשם ומלהיב לגיהנם הנמשך  פי׳ זה ו
)סי׳ בראשית בפ׳ והעתקתיו בתי׳  עתה ונמצא () מש׳ (
 להמשכת הישרה ההנהגה כי העצה היה מה שאלה שאין

 אלפים לב׳ קודם תהו ענין להיות מרומניותה התורה
 את שעקס גרמו לפניו המכעיסין הדורות ואלו ־תורם
 קודם מעשיהם ומביני צופה שהקב׳׳ה מפני לתקנתם הדרך

 שמשב כדרך הנשמות לתיק׳ מחשבות וחושב היותם
 לפניו שהכעיסו דורות כ״ו לצירוך מצרים גלות מחשבות
 היאורה הילוד הבן כל בסוד ונצטרפו שם ונתגלגלו

 האלו מיתות ע״י ומצטרפין ובאים שבים והיו תשליכוהו
 בחומר וכן לבונן עד זו אחר זו ב״ד ומיתות כריתות
 לשרפה ונשרפה לבנים נלבנה הבה נצטרפו שם ובלבנים
 שנשארו עד נצרפו הדורות וכל לחומר להם היה והחמר

 שהוצרכו עד הדרך את להם עקמו והם נקי כסך
 גלות נתחייבו לא הדורות נפגמו לא ואלמלא לצירוך
 והיתה והתורה העולם דרך העקימו בזה וכיוצא מצרים
 שנברא קודם דורות תתקע״ד גנוזה חמדה התורה
 ואין הנשמות לתקן עליון עצת והכל שנה אלפים העולם

 : דרכם כפי מנהיגן והב״ה עצמן שנוי אלא גבוה שינוי
וכו׳. שדים והם לעשות אלהים ברא אשר אומרו הה׳

 התמורות כי התמורות בש׳ בספ״ר שפי׳ במה העדן
 כדפי׳ הקדושות ההויות ושמרי המים מעכירות נמצאו

 בהכרח שיתהוה הויה כל ולזה ) (סי׳ תרומה בם׳
 מציאות אל ממציאות ההויה שיעתק ממה מותר ישאר

 שם היה שנתהוה השה״ז לענין ההויות נעתקו וכאשר
 המהוה מסוד נמשכות היו המותרות ואותם למעלה מותר

 אלו קריין והיו כזכר עולם שה״ס התחתונות ההויות
 היה ונקבה זכר מזדווגים והיו נמשכו לא ואלו נמשכין
 סוד היו לכך עלמא ומטרטשי הקלי׳ מכח כלה העולם
 מצד רוחין אלא עליונה נקבה בלי נמשכין והיו בעלה
 יתכוננו שלא כדי הנקבה מצד התלבשות בלי הזכר

 ההויות גמר אחר ובהמשכתם העולם ויחריבו החיצו׳
 גמר והשלמת היום בהשלמת השמשות בין ע״ש דהיינו

 גרועות נמשכות תחתונות הויות היו האלו הקריין המעשה
 מפני רומין בלא גופין נשארו ולא כדפי׳ ההויות מותרי
 בפרוד המציאות היה אלא ח״ו להבראות במח׳ שעלה

 קדושת הקב״ה והקדים ויזיקוס יקטרגו,בב״א שלא כדי
 ונקבה זכר שלם הזווג ויהיה הקריק שיכלו כדי היום

 גבוה וצורך עליונה עצה והכל הקדושות הנשמות להויות
 וילמוד יודעין,לדרוש אנו שאין ממנו אלא, ריק דבר ואין

סתום ׳



1 3 קומהוטחר'בן עדפות גונה̂טיעור1
 ככנפי לדבר פניו המתחכם יטיז ואל המפורש מן סתום

 שם שהיה תחשוב אל ראשונה חוה ענין הו׳ :דרחמנא
 זה פנין היה האמנם ח״ו טנה שנוי או מחשכה שנוי

 נאכרהם שהיה דהיינו לאכרהם הגר ממשה כעין לאדה״ר
 שנפסק אחר אלא וכטהרה כקדושה להוליד א״א זוהמא
 הניהרה צד אלא כה להוליד א״א טהור כלי ושרה זוהמתו
 ממנה והוליד הגר את לישא הוצרך לזה יצחק דכייט

 יצחק את הוליד כ’ואח מה כצד זוהמתו ופסקה ישמעאל
 להוליד דרך שוס היה לא ישמעאל את שהוליד ואלמלא

 וחוצצת מפסקת ישמעאל קלי׳ שהיתה מפני יצחק את
 אח״כ גס אלא זו ולא יצחק נשמת הקדושה מוס בפני
 יהיו שלא כדי המשפחות אותם להוליד קטורה נשא

 יעקב ויולד כעליון המקור ויטהר הקדש כפר חוצצת
 ענין כיה וכך שלימה מטהו יצא ואח״כ וכטהרה בקדושה

 המקור שיטהר פד ורוחין שדין הוליד שנה שק״ל אדם
■ ׳ ’ ׳ ויצא

 כחיג העליונים אפי׳ אלא התחתונים המלאכים אלו
 מי שלום מלאכי חוצה צעקו אראלם הן בהמ״ק בחרבן
 האייא כנפי אימעוט או׳ והיינו הנטל ברכתם שכל יבכיון

 דהייני מעטו כי הטומנות ובטלו פנחס כפ׳ פי׳ וכן
 נתמעטי שכלם הקרבן קבלת על המופקדים המלאכים

 טל כתיב הכבוד בכסא למעלה גם אלא בלבד זו ולא
 ישראל גרס ומי שלם הכסא שאין רז׳יל ופי׳ יה כס

 ידיהם שרפו ברפידיס ישראל עם וילחם כאו׳ במעשיהם
ול״ האדם בכח הקב״ה שת כמה עד ראה התורה מן
 מצי י״ה כס דהיינו פלס אינו השם גס אלא בלבד זו

 מלכוא ה׳ ו׳ קצוות ו׳ סוד שהם החשד שעד ו״ה השם
 משי ילדך צור נאמר וע״ז הפגם מגיע אלו אותיות בב׳

 עי פוגם שהוא דהיינו מעלה של כח מתיש אתה כביכול
סי׳ לעיל כדפי׳ הבי׳ עד עולה פגם ויש הנז׳ המקום

דני של בטעמו הארכתי כבר כי ע״ז לתמוה. ואין נ׳׳ה . . . .
העניו על ונערך מסודר ההוא הדרוש שכל י״ג בסי׳ והקלי׳ החיצו׳ שנתבערו אחר כצלמו בדמותו שת

 ולק מחש מחטיא אליו שנתקבך חוהמא שמרים וזהו
 היה לא שקין שראה מפני שנה ק״ל כל מחוה פירש

 ידע נהרג אליו קצת דומה שהיה והבל כצלמו בדמותו
 פת בא פד ופירש במקורו והטמאים החיצו' אחיזת
 ברייתו בתחלת אדה׳׳ר ענץ בזה כיוצא וממש טהרמו
 שכל בו שהיה והמותר מהקלי׳ המקור טהרת צריך שהיה
 להמשיך אליו א׳ חוה היה ולזה כדפי׳ מותר בה יש הויה
 מקור חוה בא עד ויטיהר והשמרים הוייתו סיגי שם

 חטא שקדמתו זולתי בכפרות מוליד ויהיה ויר טהור
 דוכתי בכמה בזוהר כדפי׳ עצמן וקלקלו וזוהמתו הנחש

:ט״ו סי׳ פקודי נש׳ והארכתי ט׳ סי׳ בש״ה והארכתי

 הנז בענק ויפגום יקלקל שהאדם היות עם הב׳ הזה,
 איא הקב״ה קונו רשות מתחת ובורח אורח עוזב והוא
 והקב״ם א׳ מצד בורח והוא בו תופס אלא כך עושה
 ומנהיגו מתקן הקב׳׳ה מקלקל שהוא היות ועם הב׳ מצד
 שיתקן עד שמלקל מה לפי נאות בסדר קלקולו אחר
 בג״נג שהיה העליונה במעלה לאדה״ר לו היה מה וראה

 השגא והפגתו תכלית אין עד ועידונו כאיש וקיומו
 בחכמתו מתקנאי׳ היו שמ״ה עד בזוהר שפי׳ כמו נפלאה

 הדרך מן נטה בבחירתו מעשיו ברוע והוא והשגתו
 הזם הגרוע המציאות עד הקלקול מן וקלקל הזאת הישרה
ויתפרו הם עירומים כי וידעו אומרו והיינו בו שהוא

פירשנוהו נפלא ערן וזה חגורות להם ייעשו תאנה עלה [זה] בדרוש ויש כדפי׳ הנהגתו ושנוי האדם פרן הז׳
 נמסר הכל וההנהגה העולם כי הוא הא׳ .חלקים

 ונכונה ישרה ההנהגה יעשה ייטיב אם האדם זה ביד
 קונו המשילו שכך ולקושי לדק ההנהגה יהפך ירע ואס
 הסולמות בחי׳ וכל והנהגתו הזה העולה מציאות כל מל

 ועם' מעשהו כפי משתנה הכל הבי׳ עד ולמעלה ממנו
 צמחי ועל כמים מעיינות על ממונים שרים שיש היות

 ועל המטיר ועל וחיות בהמות גידול ועל ופירות דשאים
 תלוי השרים אלו כל עכ״ז המציאות פרטיי כל ועל השלג

 ירכה ייטייב אס האדם במעשה העליון הכח קבלתם
 חטים היות עד וברכה טוב בהם וישפיע כחם הקב׳ה
 בהם שאין עד שפעם ימעט ירע ואם וכו׳ השור ככליות

 מן מים לשתות וילאו נהרות אפי׳ ויתנגבו להשפיע כח
 לאדם המצויות ברכות כל,מיר בשאר וכיוצא הנהרות
 לא והאדמה מטר יהיה ולא השמים את ועצר כאומרו

 והם השמים אס אפנה אמר ההפך ואל יבולה את חתן
\לא וכו׳ ואס הדגן אס תענה וסארן הארן אס יענו

 בפ׳ כדפי׳ היתה סאנה אדה״ר בו שחטא אילן כי בזוהר
 בכחוא עצמו הלביש שפגם כשראה ולזה ט״ו סי׳ פקודי

 ליטיול שרצו ואמרו חז״ל רמזו כמה וראה ההם הטמאים
 ולא העליונים הכחות מכל שנדמו רצו ולא האילנות מכל

 ההוא בטנופת אלא המדרגות מכל מדרגה שוס קבלום
 כמו ויתפרו וענק תאנה עלה ויתפרו ולזה בו שנדבקו
 חזוקים חגורות להם ויעשו ולזה וערמה שקר טפלנו

 שהם וראה עליהם רחם הקב״ה אמנם בחיצוני׳ שנתחזקו
 כתנות להם עשה ולזה העליונים האורות מן נתפשטו

 אורות חפלין היינו עור כתנות שפי׳ יש ולכן וילבישם עור
 ליפהר ענין לו והתקין בגירושין אותם ודן עליונים
 והיינו שפגם הזה הדרך על הנחש וזוהמת זו קליפה
 ואתם הישרה הראשונה הנהגה אמרתי אני אומרו

 היאך קלקולכם לפי ונתקן נחזור ולכן עצתי כל ותפרעו
 היה וזה תמותון כאדם אכן והיינו יתוקן אלא ידח לא

 עצה ע״פ שנסקני סיני הר במעמד -ישראל מעשה ׳ עמש
העליונה .
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 ה׳ פיני כאו׳ הפינים ,חלהלים קווצותיו וכתיב ■גיל ונתן אחרת דרך פל תקנם והקכ״ה קלקלו והם העליונה
פען פלה באפיך, קכיורה ישימו כאו׳ החוניס ,בכ״מ שכרון פעם היה ^ה בדות מלוחות אחרת דרך גסס

פני כאו׳ הפנים בכ״מ, ה׳ אזני כאו׳ האזנים באפו, הענין שישתנה כ״א פם הבורא עצות הם ועדז מייייח
היד ,ה׳ פי בו, אדבר פה אל פה כאו׳ הפה ככ״מ, ה׳ לו ייפיב אלמלא הגלגול סוד הוא וכן פניניו שינוי

המו כמו המעיס ה', זרוע כאו׳ הזרוע ה/ יד כאו׳ ויתנהג ויתגלגל יחזור קלקל לכד לו די א׳ הנהגה
 ,רגליו ועמדו רגלי, הדוס והארץ כמו הרגלים לו, מעי וזהו כלל שנוי אין והפרפי הכולל הוא ועד״ז כ׳ גהנהגה
 יותר נמשלו השירים וכשיר ,לבו אל ויתעצב כמו הלב עושה הוא הזה היוצר והנה היוצר כמשל ירמיהו ׳היאש

 כל כלל הגשמית התמונה שנתייחס ואחר כלל דרך משוב כלי יעשהו וראשונה החומר לסבול יוכל כאשר ״י
 .ובפירושם באדרות רשכ״י ייחס לכך יתייחסו האברים לסבול יכול לא כי עושה הוא אשר הכלי נשחה יאח״כ
 אחשוב ולא יחד האיכרים לכל כולל פעם נבאר ועתה כעיני ישר כאשר אחר כלי ויעשהו ושב ההיא כצורה

̂י’®  הענינים שיהיו שיאמין הסכל מהפתי גרוע דעת שיש לסי ומחזר הגלגל מנהיג כיוצר ולעולס לעשות י
 אמנם אדם כן גוף כדמות כאלוה וידמה כפשפן האלו ממש ולזה החומר תאבד פלא ומהנה החומר צורח ̂יעלש
 צד על יאמרו האלו שהעניניס יאמין המשכיל ספק כלי אדבר רגע התחתונים אל ההנהגה יהיה הענין ̂איחי

■ ■ ■י ■ השאלה שיכא כמה הג׳ וגו׳, ממלכה ועל גוי
 בו ישמח למה א״כ למפוא שעתיד לפניו וגלוי שידוע 1ייי

 תחלת העולם תחלת המציאות ככל הזה הענין ייהיה
 כמדרש ופי׳ שיחרב יודע שהיה כ׳׳ה כבנין במ״ת ̂זיאל’

 דע הוא הענין .אכל אכל שעת שמחה שמחה
 הקכ״ה וידע יהיה מה סופה ותדע הדין ודאי ^הידיעה

 כג׳׳פ חוסה לו פשה ועכ״ז מקלקל שהוא ואדה״ר ̂עילס
 הוא ממציאה שלימות לסי שכהויה והפעם שם יהשכינו

 הבחירה לכוף למפה ההויה מציאות ולפי שלימות מחייג
 וחס מלילה תתקלקל שההויה מפני וכי גריעות יחייג
 א״כ מקולקלת מראשיתה ג״כ ויהיה שלימותו הוא *קלקל

 מיסוד מקולקלת עשאה שהרי תשלם [לא] לפולס ח״י
מאנץ ימצא לעול־ אלא שלמותו מדת זה אין ס״ו הייתה

 כמקומו וא׳ א׳ כל שנכאר כמו ההשאלה או כשיתוף
 האלהות יתמשל למה יקשה כלל דרך אמנם .כע״ה

 ולזה כנו. אשר הכלים כאלו פחותים כלים האלו כעגינים
 שלמות אינם העולמות כרא שהקכ״ה ההויות כי אומר

 כדמותנו כצלמנו כהס יאמר לא ולזה השלמות כתכלית
 הכהמה כראיית אינה וראייתו האדם, ששמיעת מפני

 הדכריס להשיב לאדם ישרתו הכלים שאלו מפני ושמיעתה
 כה וישכיל השכל אל השמיעה וימסור וישמע שכלו אל
 שכלו אל הראייה וישיג ויראה והפכו דכר בחינותיה כל

 ישוכו שכה כפעולות כזה וכיוצא היא מה כראייתו וידין
 שאלו ודמות צלם האדם יקרא ולזה השכל אל כלם

 המשכלת הנפש אל ימסור והשכל השכל אל ישמשו הדכרים
את לראות למעלה האלו העניניס כמציאות ותתענג

 הזו הראיה סוד ועל הנמנע מן עצמו ולמנוע הראוי ויפגום אדם כשיקלקל ואח״כ השלמות תכלית שלמה יהכי׳
̂יאות  הראייה והיינו וגו׳ כעיניו יראה פן השע ועיניו יאמר מציאות אל מכוון קלקולה כפי תתנהג הוייתה יי
 שהיא הזאת השמיעה ועל ההגונה והשמיעה הפוכה חסרונה שכהשלם כדי כהוייתה שהתחיל ההוא השלמות

 המשותפת הרוחנית והראיה המשותפת השכלית השמיעה שמחה כשעת,שמחה שאמר וזהו ותקונה יסודה אל תחזור
 יוצר אס ישמע הלא אזן הנופע המשורר אמר הגשם אל יקלקל שכאשר כדי שמחה חפא לא שעדיין שעה יהיימ
 הזאת הסגולה כו שיש הזה הגוף והנה יכינו הלא פין לחזור תיקונו הוא מוכפח אכלותו שעת ויהיה אח״כ

 הכהמה מיסוד וגווניו אכריו ניתוח שיהיה ספק אין לעולם וענין לאדס ענין הוא כאשר תיקונו ואל שמחתו אל
 ומשך עיניו גווני כרמז כאדם הפרצוף חכמת יתיסד ולזה מוכפחים נהיה ויחרב שיחפאו היות שעם למקדש

 וכפי הפנימי לרוח לכוש שהוא מפני כזה וכיוצא חופמו מאתו הראויה ההויה שהיא קדושתו אל נחזור מכתיקונו
 יצפייר כך הנהגתו כמדות הפנימי רוח שיתייסד מה לא שמעולם רפואה למכתו היה לא נתקדש לא יאלמלא

 וכתיקונים יתרו כס׳ רשכ״י פי׳ לכך לחוץ ממנו הגוף ההויה כחי׳ מפני הידיעה כחי׳ הקכ״ה וכהסתר היה
 אכריו כמציאות האדם כפניני שסי׳ מה כראשית כס׳ ואח״כ תתייסד הזה שהמציאות כדי השעה לפי העומדת
 ספק כלי ולזה הרוח [מהות] מתוכם ליכחן הראוים הידיעה אותה וימחק הרשה הכחי׳ אותה תתכפל התיקון

 מין ולא הכהמה כמין משתנה אינו האנושי שמציאות תמחק המצויירת הידיעה היאך תקשה ולא המצויירת
זו ולא הכימאים החיצוני׳ העו״ג כמין היהודי כאדם , :ואמרו(חסר) ח׳׳ל פי׳ שהרי  רשע אדם כפני לכסתכל אסור נאמר אלאכיפר׳ כלכד הצורה שכל מצינו הגשמית. הצורה יחם ״א0

זו חכמה שאין מפני הפרצופים החכמה הסתכלות, והיינו כאו׳ השער .להקכ״ס מיוחסת היא הגשמית '
 כקדושה 'משתמשים שאיכדהס הקדושים ה׳ כפם אלאנמלא שראשי דכחיג הראש וגם נהי כעמר רישיה ישער

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . ל ■ ו
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 דסוי איברים ניהוח נפרשו בזה וספי׳ ספי׳ בכל אשר באבריהם ומשמשים עצמם מפרקין שהם כאלו ולא

 שנהפשה אהר למעלה דוגמסו נהבונן ומשם הזה הגוןז שיהיו כדי גופם בתוך נגנזת העהרה רוח ואץ בכיומאה
נמגיי לא וכזה רבות פעמים כתבנו כאשר מחומרו המנץ כח יש אמנם הקדושה הנשמה צד על מצויירים אבריהם
 שר לבהמה יש ולזה הציורים אלו בכל שוכן והוא לחיצוני

 השר ציור כפי מצויירת נבנית והבהמה הבהמה על וציור
 דעות המיס בנפלאות ׳ להתבוק והרוצה עליהם השורה
 בין חיים בעלי בין הנבראים גשמיות מתוך יתבונן
 יוכל ובזה עליו נתייסד אשר השר מתוכם וישטל צמחים
 אמנם הנבראים מתוך האלהית החכמה לבחון האדם
 בצלמנו כתיב שכן העליונה הצורה על מיוסד הוא האדם

 דקים ומציאות רוחריס ציורים בו יצייר ולכך כדמותנו
 מזדכך בו שנחתם זה חותם באדם נכנה כאשר והנס
 תשנה לא אשר הגשמית זו היא הא׳ במי׳ אל מנחי׳

 ב׳׳א כל שמציאות מפני העיהור ובץ הכימא בין גשמיותם
ואנו לגיומאה עצמן הפקירו שאלו אלא וחוס מאדם הם

 5סוי נמנעה שלא כמו הענין למעלה מלכנות עצמנו
להבינג' וכדי אזננו לשבר האזן את לשבר פעמים כמה

 שלמה חכמת היה זה וענין האלו במשלים הזה המדע
 ותכשימיה הנקבה בפרצוך בשכינה משבח בהיותו בש׳׳ה
 והכל אל דרכי ואיבריו הגבור בתכשיטי הקב״ה ולשבח
 אחי כי בזה ירצה אלוה אחזה ומבשרי כאומרו יסודו

 בצלמא אדם נעשה כאומרו הזה הסוד התורה שגילתה
 שהם החותם שורש על לעמוד הרוצה לכן כדמותנו

נא׳ ופתה .החותם ישיג ומשם בנחתם לו יחקור הספי׳
 6י רשב׳׳י בדברי נת׳ שלא מה שגם האלו הדרכים על
 אחי כי לנו שהקדים הקדמותינו ע״פ לסחבונן רשות לנו

 אמח בקבלת לנו ויש הנז׳ הדרכים על רצועה שהותרה
 להחכם פרקים ראשי אלא אלו בעניינים מוסרים שאין העליונה קדושה ולכך התועים מן והבדילנו ה׳ בנו בחר

ולידע להוסיף ■יוכל הזך ובשכלו בהקדמות המורגל המבין בו אשר השכלי המעשה דקות הוא והפנימיות בנו שורה
 אברי׳ רוחנית דקה צורה והיא המאמין מן המין ישתנה

 פעולת והיינו החלו בגשמיים מתלבשים שהם רוחניים
 לשמוע האזן פעולת או העליונה החכמה למחשבת המוח
 ובכל ובמצות בכשרות להסתכל העין פעולת או הטוב
 אברי׳ וישמשו בנו אשר האברי׳ כל אל בזה כיוצא

והרוח בנפש ובהתלבשם גשמיים באברים רוחניים

 היוח ועם באיד׳ רשב״י פ״י נת׳ שלא בחי׳ כמס עוד
 צרמזי שלא איברים קצת שיש כמו בכתובים נרמזו שלא

 לא הבחי׳ פרעי ועוד זו הקדמה מתוך פירשם ורשב״י
 מפרא ורשב״י סתם עין אלא נאמר לא בתורה שהרי נת׳

 עול גוסיף דבריו מתוך אט גם באיברים ניתוח קצת
ועול מעט בדבריו רמז אלא נרמזו שלא הנתוחיס פרעי

הרומזים הכתובים כי לנו גילה שהרי אחרת דרך לט יש צורתו בדקות וא׳ א׳ כל נצעייר הזה הגשם מן והנשמה
 וק הראות לזכי להראות בגוף ממש הקבר על הנפש
 קרובה אמנם דקה בצורה בג״ע ויתלבש יותר יזכך הרוח
 המתקרבת שהיא והרוח כזה הגשם מציאות הל עדין
 והיא הזאת הצורה בעצס תפשוט העליונים אל יותר

 שהיה ורוחני דק מעשה כל מזכוכי ומתלבשת מזדככת
זה ומטין חומס פשיטת אחר וזיכוכו הזה הגשם דקות

 ההם בפסוקים ־להעמיק לנו ים וכך כך הם האיברים
 על ולבארו עני ומעשר ופאה שכחה לקטי שנשאר מה

 הגיח מקום בכתובים מעט רמז שהוא כיון ההם הדרכים
 שיא הנה אומנותי זה שיהיה תחשוב ואל בו להתגדר לגו
 נסתפק דבריו בביאור הלואי ספק עצמה המלאכה מן לי
היאך ודרך פרקים ראשי לך מוסר אני אלא הצריך כל

ע״י ונעזרו הקדמוטם נכנסו והיאך הזאת בידיעה תכנס כבר ועתה למעה ממעלה הזה החומר מציאות כל נמשך
 הדרך ועל מלמעלה בדקות חשובה היא הנשמה כי נודע

 פעולתם לא ואף גשמיות שאינו האברי׳ יחס בה שיתייחס
 בה ימצא מהם ויותר מהמלאכים כא׳ היא אלא הגשמית

 בצורות הזה הנשם אל חיוב בה המורה רוחר ציור
 שיש נאמר כך ,׳כדפי האברים וניתוח האלו הדקות

 יוחס שזה בספי׳ ומרכבות מציאיות העליון' ברוחניות
 בזה כיוצא כל וכן פנים ושם רגל ובשם עין בשם אליו
 המופקדים בשרים ולהתבוק לעמוד שהרוצה שאמרנו וכמו

 בפר יתבוק ומתוכם הגשמיים הגרמים במציאות יהבוק
 הזה החותם שידענו אחר ממש כך עליו שולכי שהוא

 אחד חותם הנמשכת הרוחנית צורה הוא בנו מחתס
 כאשר א״כ הזה המציאות אל ורדתו בואו עד מותם
הרוחניות והביף׳ המרכבות פלאי בפלאי ונתבוק געמוד

 כמו הידיעה הרחיבו והם להם שנמסר פךקים ראשי
 חדרם הזאת הצורה כי אומר אני ועוד באיד׳ שהרחיבו

 הא׳ נקבות וב׳ זכרים ב׳ הם כי המדות בפרטיות אפי׳
 כחי א׳׳א פי׳ ובאיד׳ מ׳ הד׳ ת״ת הג׳ בי׳ הב' חכמה

 כשדיבר ובש״ה ת״ת'מ׳ ונוק׳ היסוד ועד החכמה מן ז״א
 רעיתי הנק׳ בי׳ העליונה כנקבה קישוטי אמר קישוטים
 שיהיו. ראוי שאין אלא כלס תחתונה הנק׳ וקישוכיי
 כעין הכלה בקישוטי ומתפשטים מתגלי׳ הרעיה קישוטי

 ה^ה קישוטי כך בלבד הזקן עד אלא א״א קישוטי פאי;
 שענייני מפני כזו״ן התפשטות ע״ס יהיו ולא נעלמי׳ יהיו
 וכן התחתוטם והספי׳ הכתר בין אמצעיים הס הבי׳
 כך הרעיה קישוטי שיש כמו א״כ רעים נק׳ והבי׳ החכ׳
אוחם מייחסים ומאנו חכמה דהיינו הזכר קישוטי יהיו

גשם
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וחלה הכישיריוס בחלה מאירוח ההיא שבמדה אלא וענייוים איברים בו לייחס גוכל לא מיחא
בסוד ;לכד
jv ג מדוח שהסס׳ ל״בונא' המספר שיעור ולכך האחדי׳ וכיוצא רבואוש אלפים אלף כך אורוס החסשכיוה 

הם והב׳ העשיריות בכללות מאירות עליונות מהם בעצמה הצורה ולכונן לתקן כשתבא אמנם הבחי׳ ״^הר

״ בענין ויש דודים רעים בענין ,
 בסוד י נכלל והוא הכלה אל ושבח הרעיה אל
 כדפי׳ הבי׳ לבחי׳ שייחס רשב״יבאיבדם שייחס ךילמית

 הכתר להיות זה דרך לו לקח• באדרות לשריי '׳ייס
 ואח״כ תכלית לאין נעלמת התמונה ובו לתמונה
וחוזר היסוד עד מחכ׳ שהוא תמונה למגיה מתמצא

 על אלא עלו לא ולכך כלל נכללו לא הב׳ אמנם לבד
 אל מכללות עולים המספרים יהיו ועד״ז הפשונו מספר
 בי׳ המדוש יוכללו בחי׳ מאיצ שנדע ראוי ועתה ,כללות
 באלף יוכללו בחי׳ ומאיץ במאה יוכללו בחי׳ ומאיזו
בלה״ק ׳המספר הוא שע"כ ברבוא יוכללו בחי׳ ומאיזו

 והמאות והעשרות האחדים אל המספר חוזר ואילך ומכאן כל עד תופשי; וקישוכייה במ׳ התמונה ומחתים ״לזיתס
 ושבעים ומאתים אלף רבוא ק״ך כצון והרבאות והאלפים שכל כשק ואין כלס המלאכים אפי׳ הקדושה ״ויגות

 בסודחנוך שהס תחתונים מספרים האחדים והנה רבאות אותם מייחסי׳ שאנו היות עם פי׳ שרשב״י התמונות ׳'׳י
ה ג ב א סוד דהיינו מט״ט אלא מדברים אנו אין הספי׳ ובכל ובבי׳ וכחכי כתר  והיינו בתי׳ כדפי׳ י ט ח ז ו ד

 המדות אוחז שאינו מט׳׳ע נער בהוד קטן מספר סוד שאין מפני המדות בהיכל שמתחתמין מה כהוד ׳מ
 נאמר ועליו אחדות ששה שהכללות מפר כללות בשום הס שיעור או מדה או חשבון וכל ממנה למעלה

 ענפי אלא כלל הכללות מספר יכלול לא לכך יפרד ומשם ירצה לחכמה פרפראות הס גמטריאות בתי׳ ןכן ^
 י׳ והיינו וספי' ספי׳ מכל ענף ענף העליונה הצורה מספר אין העליונות המדות באלו כי תתאה לחכ׳

̂_גכיל  ורצוץ רצוץ כל ובערט אליו המתפשטי' מהשכי' ניצוצות ופרשת פנחס פ׳ בס״ה פי׳ וכן חשבון ואין ']
.הנוגע בעצש האוד בערך אמנם בחי׳ אלף לכמה יעלה :שם שיעור לעשות שאפשר בדעתך יעלה אל ’

רצוצות י׳ הס שכשט׳ המדות מכלל א׳ ניצוץ הוא אליו
I לכן ^שית’̂’

 בענין שיבא מהפר שכל הפק אין . מספרים 2 ^
 גשמי מספד הכונה אין בתיקו' או בזו' או האיד' ̂ .

 המספר כי הוא הענין אמנם גשמית מדה או ^יעור \
 יקרא ■בהם אשר הכללות כי הספי׳ יסוד הוא ״עלה
 שיעורי אחר שנחפש ראוי ועתה מציאותה אל וגבול ̂_כסר

̂כזפריס  אחר, חיפוש בלי התם המדות כי נאי ולזה _״
 אומרנו כגון כללות וכך כך בה שיש נא' המדה ;■עיית

המציאות על נדבר כאשר לפ״ז הם מי׳ כלולה אחת י

 וכל עשידת היא השט׳ אמנם ביו״ד מיטטרון יק׳ ולכך
 ולכך הם ממנה הי׳ מספר וכל עשיריות הס בה המדות
 בה הם י׳ הכולל המספר בתורה הכתוב לחדש בעשור

 שאותם אלא י׳ על ה' הת״ת דהיינו עשר בחמשה וכן
 שנה ח״ק עה״ח מהלך ט כנו' מאה בה' יוכללו הה׳

 מי׳. כלולה היא ומדה מדה כל המאות כללות הוא והת״ת
 אמה דהיינו אמה אותיות הם מאה ולכן ק׳ הם מי׳ וי׳

מה הנקרא והוא ו״ק בעל הת״ת שהוא טפחים ו׳ בת
 אלא מה א״ת או׳ ואנו מ״ה נק׳ והמ' בנו שם ומה שמו שלש ועל שתים שתים ועל אחת אחת מדה על יא׳ %

ה״א יו״ד כזה עולהמ״ה במלואו הויה שם דהיינו מאה בהם אשר הכללות סוד על נדבר אם אמנם י׳ עד יק ׳׳׳א
אלף מולה והבי׳ ק׳ היינו יפ׳׳י עולה ובהתרבעו ה״א וא״ו מספר עד ל' ג' ועל כ׳ שתים ועל י' אחת מדה על ^

הכלונ^ת הספי' יעלו שמצדה דהיינו בינה אלף אמריק וכן אחת מדה על נא' הפרטי כללות על עוד נדבר ואס
̂יא באורם,בכללות׳ מתפלאים שהם יהיו אלף באורה י״פ מק׳ אלף עד ש׳ ג' ועל ר׳ שתים ועל ק' מי' כלולה י' !׳
ib שלש או שתים או אחת שיפורם מדת לט אלפים והם מי' י׳ הכללות סוד על לרבאות עד המספר יעלה .׳יד

ייי״ו לאלף יהיה הא׳ שפי׳ אלף צורת ג״כ והיא וס׳ ארבע י׳ שהם לרכוא ומספר מספר כל שתעלה עד ^,,מי׳
וחוזר וט' בכ״ר אי״ק סוד דהיינו ק׳ וי״ס יפ״י ירצה מדות ולב' רכוא למדה עולה המספר יהיה ולפ״ז ״׳חיס

הספי׳ כל כי החכמה מצד הס והרבאות לאלף המספר ־־־^־־ ׳“ “*־ יי•......... *״‘"י־ ׳‘ — יי^'"־ י
 והיא החכ' מצד אלא ומתפשטות מאירות ואינם קמוטות
 וגדול קודשא רבות קודש משחת שמן כאומרו רב הנקרא

 ושם המסד על הימנית החכמה מצד ור״ב החסד מצד
 והיא החכמה מצד אלא מה בהוד מתמלא א\נו הוי״ה

 רבוא היא משם לכך וט' רבות משח כנז' רב הנקרא
בסמי׳ '

ת ׳  רבאות י׳ עד יעלו וכך רבאות ג׳ מדות ולג' מאו
 אחת מדה שיעלה עד מיו״ד וי׳ מאלף אלף יוכללו עוד 1,׳

 ק׳ עד רכוא ל׳ מדות וג׳ רבוא כ׳ מדות וב׳ מאות
 בדרך תכלית לאין מדרגה אחר מדרגה יעלו ושד נאות

 אינם המדות שכללות ספק ואין הכללות בסוד והכל ׳ז
 הלקהמדות ויהיה מאירה שהיא בחי׳ יש אלא המקרה. נ

ח קומה] [שיעור 18י
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 והנה רכוץ אלן! ן׳ יהיו פעמים המספרים ומחה כספי׳

 ן' יעלו הה״ס מצד מאירוה ה' הספי׳ כהם מזור לפ״ז
 הסכמה מצד pרכו והם הכי׳ מצד אלף והם המ׳ מצד

 וה״ח אלפים וז׳ רכוא אלפים אלף יאמר פעמים נמצא
 הכינה היינו אלפים ואלף החכמה מצד הרכאוח יהיו א״כ

 הכינה מן מחעלוש האורוח שהרי מאלפים כלולה כחכמה
 הח״ת מצד ה״ס ח״ק והס פככי׳ ז' מצד אלפים ז׳ והס
 הספירות כי שנדע עם המספרים לכל ועד״ז הנז׳ הה'
 ז׳ ויהיו היסוד עד מחסד ו׳ ויהיו נ״ה חג״ח כסוד ה' יהיו

 מחכ' ע׳ ויהיו המ׳ עד מכינה ח׳ דהיו מל' עד מחסד
 מל נה״י או חג״ת ג' ויהיו מ' חג״ת ד׳ רהיו המ׳ פד

 או א' יהיה ואם חו״מ מד הם שנים ונהיותס הרחוק
 כזה וכיוצא היסוד מד או הת״ת מד או ,המ׳ מד

 המספרי׳ יעלו ועד״ז נו״ה או חו״ג כ׳ יהיו ולפעמים
 שרוב אלא בז׳ ע׳ הבי׳ אל הס הן׳ שרוב אלא בס' ן׳

 בב׳ כ׳ בג׳ ל׳ בד׳ מ׳ בס' צ׳ כח׳ ס׳ ליסוד השביעיות
ק ענינס נקיש ועד״ז ק במאות הם ו  וכן באלפים הם ו

 והארתם הספי׳ לכללות זכו המספרים ולעולם ברבאוס הס
 הספי׳ שיעור מדידת כי והענק המאירם העליק מהאור

 בכמה המבואר המדה קו מסוד הוא וענינס וכללותה
 המתפשנו אור וה״ס משחתא בדרשב״י נק׳ שהיא דוכתי

ק והוא מא״ס הספי׳ לכל מוסד היסוד והוא מהכתר ו  מ
 בהוד מהכתר ההוא הקו יתפשכי כיצד ההפי׳ לכל מדה
 מדידק ימדוד שבכתר בחכמה ושם בחכמה ויתפשנו א״ס

 בשיעור מתפשמות וניצוצין אורו׳ ויעשה פשיכיין רתפשני
 שבכתר בחכמה וישריש ממע׳ המדודה המדה המדות
 עולים נקשרים מהן מתפשעיס מהן אורות ויאיר שרשי׳

 הס שכליים אורות אלא ח״ו הגשמי ענק לא מורדים
 ויורד הויות שם וממציא בהם משתעשע שהבורא עולמות

 אורות ויאיר שרשים שככתר בבי' שם מצייר הבי׳ אל
 וישריש א״א ה״ס שבכתר שבחו״ב האלו השרשיס וסוד
 הזאת המדה קו ויעשה א״א תי׳ הס האלו המדות שם

 עד מאלו אלו משתלשלות בחי׳ בחי׳ האלו בעולמות המתפשנו׳
 סוד וימדוד שערות יק' שם שיעשה ידועה בחי׳ רדתם
 החכמה ומתעלמת הנעלמת הבי׳ שהיא דמוחא קרומא
 והיינו תכלית אק עד שכליות והויות שרשים בה ומודד

 הבי' עצם ממדוד יתפשס ומשם באיד׳ מא' שיעורם
 בה וימדוד שבכתר בינה דהיינו הרצץ מצח הוד והיינו

 כל ולקיים להעמיד שרשי' שיעור הויות בה מהוה מדידות
ת וענק ממנה הנמצאים  הוא בה השכליים האורות ^

 האזנים שיעור ממדוד מחסשס באיד׳ המשוער שיעור
 החכמה בסוד דבקים ידועים ואורות נעלמים שהם

 מגילוים להתעלס למעלה ממעה מתפשנוים והם הנעלמת
מורד המדה קו התפשמות הוא וכך המוח תוכיות אל

 זגיייי נעלמים באורות שיעורים ומשער מדידץ ומודד
 ומולד יורד ועד״ז כדפי׳ הספי׳ כללות בסוד שכליים
ק בעיניס  לז וכמה ותוכיוסם בעצמותם באזנים שיעור ונו

 וגנוג שיעור לא השערות ואורך הגלגלת מדת שיעור לאזן אזן
 והשערה הספי׳ בהתפשעות ומדה שיעור אלא מוגכל

 אוריה ושיעור למעלה והשגתם ורוחניותם בדקותם והספי׳
 טין בין וכמה העיניס וימדוד יתפשיעו ולזה להכלל הספי׳

 רו^ג ולא משוער אורך לא ורחבס ואורכם ושיעורם לעץ
) לא משוער י כי כספי׳ סוד יש במדות גס (  ה̂ק

 ק״י דהיינו הת״ת ו׳■ אות התפשפות ה״ס המתפשס
 דהיינו —.— כזה ומודד שקושר י׳ דהיינו והקשר

 וא״י התפשכיות ואח״כ יו״ד קשר ואח״כ וא״ו התפשיעות
 הי ויו הי יוד הנשמות בסוד מדידץ שיעור שימדוד עד

 והכהי החסד מצד והאורך שכלית בהשערת בזה וכיוצא
ת הם שהרחמים ט ד  קציה והמדה המדות וכללות א

 כה® מהגבור׳ והקיצור הנהר רחובות שהיא מהבי׳ ברוחב
 והנינונייה . ן ן ן כזה מרובות קצרות מדות שברי׳

 קו״י אמנם — התפשגיות והיינו c כזה מהת״ת הס
 .היי י׳ קשר כל והיינו ומתפשט ̂ קושר ומתפשט

 כעין למעלה ממטה וקושרת ומתעלת המתפשטת המדה
 ולז® למטה ממעלה ועשר למעלה ממטה עשר שהיא י'

 מדד® ימדוד וכך ויקשור ויתפשט ויחזור ויקשור יתפשטו
 וכמה לאבר אבר בץ ומה ואבר אבר כל כללות מספר

 שיטוי הוא זה וכל הספי׳ בחי׳ שהם בו יתקשרו קשרים
 למיוי המתפשטת המדה קו בסוד מהא״ס משוער

 ישתיפו כמה בהתפשטותם באצי׳ הנבנים הבניינים
 ומיה מדה כל תתפשט וכמה ומדה מדה בכל ההויות

 הכל ישפיע וכמה יאיר וכמה ימדוד וכמה יפער וכמה
 גי דברנו מאד עמוק המדה קו ומנץ בספי׳ שכלי שיפור

:ואתחק בפ׳
 הח חלקים בו יש הראש בענץ הנה .ראש ״ג0

 ככי שער. הד׳ המוח קרומי הג׳ המוח הב׳ הגלגלת
 כאומיי וקדימ׳ התחלה לענין ראש מלת הלשץ הוציא

 והשנה המעלה לענץ יותר והוציאו מראש נסכתי מעולם
 המציאותית' לכל ההתחלות ואח״כ ראש בשמים כאומרו

 תחלה רש יתבאר •כאשר ראש לכתר יתייחס ולזה ראש
 תחלה הכתר כענץ בהתחלה מתעלמת תחלה ויש לכל
 הראה שבח והנה ראשית הנק׳ תחלה,החכ׳ ואחריה לכל

 מויז החכ׳ לכך המוח על החופה הוא הגלגלת המוח הוא י
קז דהייט חלקים שבה י׳ וה״ס הנעלם  ועואז העליץ ש

 לחלקיה המוחות התחלות סוד והיינו באמצע וגוף התחתץ
^ גלגלת הנק׳ בבי׳ בחי׳ שהם חדרים רש יודי״ן  החו

 דגלגלתא אוירץ היא והאלף אלף והיינו החכ׳ ומסתרת
אוייא א׳ מוח׳ י׳ אלהיס יהוה כזה מוחא על החופה

וסדרו
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 היא היוד אמגם מהדאפ נמשך ראש י׳ כזה יסדרו

 גסוד המהעלמש חכמה והיינו האלך חוך5 סחטלמש
 יהיה ובמקומם שבו בחי׳ יהיו שבכחר אלא הכי' נתוכיוש
וה״ס כזה אוירץ ד׳ האלך בצורת ויש ממש מציאותם

 ה״י וי״ו למטלה הי יוד דהיינו הי ויו הי יוד ייי
 כי אלסין כמו ההץ ולכך pאוי ל׳ תוך מוחי׳ ד׳ למניה

 הא יוד הא אלך טל אויר שהיא אלך בה יש הא רל
 ומוחא מוחא טל והחופה גלגלשא הזה השם יק׳ ילק־

 ובמוח מקרקפשא מוחא דאתמפיא מויה'אלא שריא מיקר
 המחש׳ ואק הטולמוש בנק סוד היינו המחש׳ ה״ס

 מחש׳ ומבנילים ונמלכק שחושבק ב״א כמחשבת העליונה
 למחש׳ מממש׳ ויורדת משהויש המחש׳ אלא מחש׳ מפני

 כלם מציאות לכמה למחשבה ממחשבה ומתסשנית
 המחש׳ בסוד שיש טליונוש מחשבות סוד והיינו מחשביות

 ההויות שיששלשלו כדי במוחות חלקים וכלם בחי׳ כמה
 לפוטל וצאתם התפשטותם מקום טד מחשבה אל ממחש׳

 הטליונה מהמחש׳ מתקיימת מחש׳ ש^ לאלו שרשים יאלו
 לפוטל יוצאת שאינה היות טם הקודמת והמחש׳ ממנה
 סוד והיינו המתפשנית למחש׳ סיבה היא מתטלמת והיא
 חדרי בתוך והנה ,ס׳ סי׳ הנ״ל ומחריבן טולמוש כונה
 והמוח הגלגלת בק אמצטי והיינו קרוס למעלה יש המוח
 החכ׳ התלבשות על גדול ענק יורה וזה קרומים ב׳ והס
 החיים החכ׳ העלם שבסיבת והיינו שבבי׳ דקות בחי' ככ'

 מיד הקרומים ניקבו ח״ו ואם אליה מהפשעים העליונים
 במקום שורה הא״ס שאק מסתלקים העליונים החיים
 החוקרי׳ כמ״ש בא״ס ועיקר כלל השגה שום שאק הגילוי

 בחי׳ כמה על מוחם אלו קרומים וב׳ הייתיו ידעתיו אלו
 קשים הם הגלגלת חדרי שד׳ העולמות והתפשטות נעלמות

 הנתפש אויר ויש י׳ אור אוי״ר סוד והיינו ודאי נחים ואלו
 והייט למעלה והוא נתפס שאינו אויר דש למטה והוא

 והחכמה המוח מן ג״כ מטה מצד הוא הזה שהקרום
 הקרוס ולכך כלל חכ׳ נשי׳ בל״ב נפתחת אינה שבכתר
 טל למניה השוכנת בחי׳ מעה מצד כי׳ שהיא התחתק

 סתומה חכ׳ ונק׳ כלל נפתחת אינה הכשר מצד התחתונים
 והיינו החכ׳ מתעלמת והיא סותמת בי׳ שהיא שהקרום

 שבבי׳ החכ׳ אמנם זולתך אלהים ראתה לא עין אומרו
 קרומא אלהיס ברא מוחא בראשית בה נא׳ למעה

 נפתחת אינה למעלה אמנם שבילק בל״ב דאתפתח׳
 ׳ ובדעת כאומרו הנעלמות הדעות ה״ם הקרומות וענייני
 מאלו מתמלאים שהם הגלגלת חדרי שהם ימלאו חדרים

 בתוך מתפשטים והם ד״ו הוד דעות ב׳ שהם הקרומות
ה בתוכו מתעלם הוא והמוח הגלגלת ) ס ס  ספק ואין (
 הדפת ולכך הגלגלת מבחי׳ מעולה הוא הזה שהדעת
אינו העליק הדעת אמנם החכמה בנשי׳ נבקע התחתון

 הם למעה שהם ווק כ׳ דעות וב׳ מתעלם והוא נבקע
 בתוך מתעלם שהמוח דעות למעלה והם דסוד ת״ת

 מחון הגלגלת בחי׳ מן נבקעת החכ׳ ועכ״ז האלו הדעות
 הי דו הי יוד כזה ווק שה״ס הזה הדעת בסוד כמם
 יוצא והוא הגלגלת אש ובוקעות נובעות הס ווק ג׳ הרי
ט הגלגלת דרך ^  הגלגלת היה קרום ובבחי׳ בחיץ ו
 השער בבחי׳ ועתה האלו הדעות טל מכסה שהיא בי׳

 סוד והיינו הגלגלת על החופה הדעת שער שהוא החופה
 ומשמאל מימק המתפשט הדעת .שה״ס דמלכא שערק

 רחמים רחמים שיש ומקום דק p שיש מקום ומאמצע
 נקי כעמר דשיה ושער כתיב ולכך פשוטים רחמים הם

 דהיינו וקווצותיו כעורב שחורות תלתלים קווצותיו וכתיב
ח ונובעין מתפשטים הם הדעת בסוד ו״ק היו  שהם מ

 יודק השער מבוע וכל ודן ושער שער כל ולכך המוחות
 המאות ושבע האלך ואת כתיב לזה בחי׳ כמה וא״ו בכל דש

 : 0 סי׳ תרומה בם׳ שם כדפי׳ לעמודים ודם עשה וע״ה
ף ״  ועור בשערות עצמה חפיא הגלגלת הנה .מצת ס

 צדדק ד׳ שהם צד מכל לה שאפשר מה כל קשה
 שיש במקום למטה והס אחור הג׳ שמאל הב׳ ימק הא׳
 תרועה תקיעה לשערו׳ בחי׳ ג׳ י דז״א גלגלתא שהוא דין

 אחד צד שהם הפנים אמנם המ׳ היא והאחור שברים
 שבתוך מה כל וגילוי ההתפשטות היה ששם לגלגלת
 בראשית כי אלהיס ברא בראשית כאומרו הפנימיות ההויות

 הברי׳ סוד גילה אלהים שהיא בי׳ אלהים ברא
 שי״ת ע׳׳י אלא הנעלם המוח שהוא הראשית וההתפשטות

 ימק הס צדדים ד׳ כי הפנים היינו א״כ ו״ק ת״ת דהיינו
 גילה בחינתו ומצד ת״ת הפנים מ׳ אמור גבו׳ שמאל חסד
 מעלים והוא צד מכל ומשתלשל מתארך השער א״כ הכל

 מתעלס עולם ושער שער כל והשערות הגלגלת על וחופה
 שאורו תחתון וקוץ קון אלא ממנו מתגלה אק ומסתתר

 השער שהוא מה. לפי עולמות לכמה ומאיר שופע הוא
 מצד החכמה גילוי שהיא הבי׳ אלהים בחי׳ יש אמנם
 נעלם ראשית דהיינו בראשית והייט הת״ת בסוד הפרם
 שהוא אלהים וברא גלגלחא בתוך מוחא שהיא ב׳ בתוך

 המצת ה״ס כלל שער שם שאק ראשק וגילוי בי׳
 הנמצאות גילוי למטה p הוא הזה והמצח הבי׳ בחי׳ והיינו

 טבע לק כני׳ הדיני׳ צמיחת מקום והייט הדק בצד
 ומצחך וכתיב וגו׳ דנה אשה ומצח כאומרו במצח העדת
 אחיזת והוא ודאי מהנחש פרם עדת דהיינו נחושה

 מצח נק׳ רחמים אלא דק ט שאק והכתר מהבי׳ הדירם
ק ולזה הרצק כ  תמיד מצחו על והיה הציץ בענק כחוב ה
 ומבטל פנים עדת מכפר.על הציץ והיה ה׳ לפר לרצון

י ל uhs כזה היינו הצץ וסוד הדירם י י  היוס והיינו י
חכמה קדש דהיינו כח״כ שהם ג״ר סוד מגלה המצח

ל׳
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ד בי׳ צ׳  בחורה נתיב ולק ל,לש;ל׳ מתעלמיןבתוך מוחק ו

 הוי״ס ששם להראות ל׳ קדש יהו״ה כתיב ולא לה׳ קדש
 על לחפיא גלגלתא בי׳ ■ היינו ל׳ קדש בתוך מתעלמת

 דהיינו ל׳ בקדש הר״ה.מאיר הוא הסדר אמנם מוחא
 מגדל ל׳ שהיא החל,והבי׳ בר,דושס מוחין ד׳ התפשגיות

 ולפ״ז מצח בבחי׳ מאירה היא הבי׳ ומשלשה באויר הפורח
 והתפשעותה פתיחתה בחי׳ דאמק בגלגלתא הבי׳ סתימת כל

 כדפי׳ חכמה הענוה,היא כי נודע וכבר מצח מבחי׳ הוא
 תתאה חכמה דהיינו לראשה עכורה חכמה שעשתה מה

 חכמה שהיא ענוה עשתה בי׳ ה׳ יראת ראשה על עטרה
 שתהיה והדרך ה' יראת ענוה עקב דהיינו לסוליתה עקב

 הדק מצד שהיא ה' ביראת מתפשטת חכמה שהיא העטה
 המות גילוי הוא ושם הדק מצד חזקה והיא המצח והיא

 בעל אם האדם מדת יוכר במצח ולכן הפנימי׳ והדעת
 שיחלק דהיינו שירטונוק עוד במצח רש סכל אם הוא שכל

 הוי״ה. שם שהם מוחק ד' בתוך ולרוחב לאורך המצח
 שירכיוכיק הוי״ה שם מציאות מצייר הוא ולכן שם הסתגלה

 כדפי׳ הנעלם הוי״ה שם מתפשט בו העליק המצח ולזה
 אמנם דזעיר מצח׳ והיינו אהיה כשם במ״ק עולה ומצח
 יוד הא אלף כזה במלואו אהי״ה שם היא לאריך מצת׳

>fx קיבול בית הוא והמצח בא״א המצח התפשטות והיינו 
 אהי״ה בשם מתלבש הוי״ה שם כי העליונה הטובה לכל
 כדפי׳ ושערק מוחא שה״ס ה״י רו הי יוד שם הוא וכך

 י׳ ראשו זה ולכך הא יוד הא אלף בשם יתלבש לעיל
 מוחק בסוד שזהו אלף וסופו אלף ראשו וזה י׳ וסופו

 האויר התפשטות ה״ס המצח וסוד אוירק בסוד וזהו
 שבו בחי' בד׳ והוא ומאיר המתגלה . הנעלם הפטמי
 עלהעיגים חופפת שהיא כנו׳ שבראש המוקדם זהו לגלגל׳

 ואמצע ושמאל ימק עליונים איברים כ׳ שהם החוטם ועל
 אבות ג׳ על■ בי׳ עליהם המצח וזוהי בע״ה נבאר כאשר

 שהם והשערות עליהם רביעא והיא למעלה בדרךתם
 נובעים נהרות ולהיות כדי:להתפשט הגלגלת' בוקעים
 בעצמו במצח אלא נודע שער נהר שום אק כאן מהנהר

 אורכו בסוד הפנימים המאורות גילתה בעצמה הבי׳
 באידרא ביארו כאשר שבו העולמות כללות דהייט ורחבו
 עולה במ״ק מצח ומספר במלואו אהי׳׳ה עולה המצח ומלת
 שם והוא זעיר בו יש שהמצח לומר אהי״ה כשם כ״א

 כדפי' במלואו אהיה בשם ועולה אריך בו ויש אהי״ה
 אמנם עולמות אלף כמה מתפשט הוא דא״א מצח׳ ולכך
 ויש באיד׳ כדפי׳ זעיר אלא מחפשטא לא דזעיר מצח׳

 מעין שהם ומקורות שערות הבי׳ בחי׳ ' היא המצח אל
 העינים מתי׳ הם ואלו העיניס על שסם דאשגחותא מארי

 והם המצח משיפולי הס ט ■בעירם אינם אמנם ימשט
ואלו בעירם ההשבחה ד̂ק על מבעים המצח .דק מכמות

 כאער שה׳׳ס׳הת״ת במצח החוטם משרשי מושכים הם
 מושכים שאינם נובעים ווק הם השערות ואלו בע״ה ית׳

 פשוטם בשוד אינם הדק שברי שברים בסוד קצרים אלא
 העינים על מתעגלי׳ הס ועכ״ז אלא.•שברים תרועה ולא

 זעייז ורן שהם אהיה וה״ס דאשגחותא מארי להיותם
י ; בע״ה אבאר כאשר ההין בתוך

T D! .העפעפים הוא הא׳ חלקים״ כמה יש ובהם עינים 
 היח הד׳ בגווניו הי׳ בעצמו העין הב׳ ושערותיו

 כהשגחה ענק על בבורא נא׳ עק שמלת ספק 1אי עק. בת
)סי׳ לעיל כדפי'  ישתת^ אלהיות שכליות כחות ואולם (
 בחי' עצמה בגלגלת יש ולזה בבי׳ בחי׳ והס ההשגחה בענק

 הה העינים ימצאו ולזה העיניס חורי והה העינים למשכן
 משגחח היא הבי׳ ומתוכיות הבי׳ בתוך החכמה בבחי׳

 ואנט כאומרו סילוקה פעמים ההשגחה בענק ויש לחון
 והנה וראה עיניך פקח וכתיב מהם פני אסתיר הסתר

 עינא כרובי הנקרא הם ההשגחה המסלקיס המסכים
 המכסי׳ והם בזה וכיוצא עינים גביני העפעפיס כמו

 נו״ה בחי׳ הס ואלו העינים לכסות מסכי׳ !יעשו העינים
 נמשי׳ הדין מפאת בבי׳ בחינתם אלא למטה בחינתם לא

 כחוט כל ונשארו למטה ההשגחה כחות בק מבדיל מסך
 בתוכיוט החכמה בחי׳ ונעלמים ונסתמים למעלה ההשגחה

 וכאשר מבדילים בשמאל ונצח והוד בימק נו״ה וסוד הבי׳
 וה״ם וראה עיניך פקח נא' ■ העירם בהוד ננעלים הס

 ולנעול להסגיר שערים שהם צדק שערי למעה נק׳ אשר
 ביסוד לעולם מדות הב׳ אלו פעולת ולהיות הצדק דלתי
 וסוגרים מושכים שהם וחוטין גידק אלו כנפיס לב׳ יש לכך
 המכריע שהוא היסוד בחי' הס שאלו ע״ה רשב׳׳י ופי׳

 ולזה חו״ג בין כת״ת נו״ה ק3 שהיסוד שלמטה בב״ד
 וכשהם מסכים היסוד לנעול חובה לצד מכריעים כשהם

 מסכים היסוד לפתוח זכות לצד מכריעים והס פותחים
 ידם על יהיה והנעילה שהפתיחה ראוי א״כ ההכרעה
 ביסודי נו״ה דרך מלמעלה הטשכי׳ ווק ה״ס והשערות
 והשערות׳ היסוד הוא הסובב והחוט נו״ה בעצמם שהגבות

ד הגבות בתוך כחוט וצומחים מתגדליס הם ת הם ה  י
 מדם ולכם היסוד דרך אלו מדות מב׳ צומחים הס זעירין

 והעין בס״ד, באיד׳ אבאר כאשר ומספר משוער ושיכיור
 שאינה הכתר .השגחת כמו ,כלל ההשגחה סילוק בו שאק

 הוא למטה מתפשטים אינם רחמיו ואס תמיד חסרה
 בעירם שאק יאמר לכך נעכרם אינם שהתחתונים מפני
 העק• .ההשגחה גבינק,שאין,מסלקים שוס ההשגחה ,בחי׳

 יש ועק עק וכל ההין תרק בסוד עירם ב׳ הס בעצמו
 מיני' ז׳ אלו בגלדק ויש ז׳׳ס שהם עינא גלדי ז׳ בו

^משוטטים ה׳..כפה מיני המה שבעה נא׳ ולכך אשגחותא
בכל ' .
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 בחסד הראיה כלי כלל ודרך חכמה מעיעוח גובעוח בס דהיינו אחרת פבעתסע״ד למנות ואפפד האיז^ נמ* ,
 כל שיבחנו היות עס הימין אל ראי״ה ארי״ה שהוא ז״ס הס לעינא וחוכיא עינא כרובי ותרי גווני ותלת פץ

: כדפי׳ הנזכרים הבחי׳ • משם ההין ב׳ הם אלו ההין וב׳ אחל לדרך עולה יהנל ׳
האזן או בעצמו הנקב חלקים ב׳ יש ובהם .אזנים ס״ן• ותרץ ויו דהיינו באמצע חוכימא הרי הי ואו הי יוד

 כלי אינו שהאזן ספק ואין אליו המתחבר וכל שבתנוך צ״ל ואולי חלק גליון כאן [בכ׳׳י הם סטרין מתרץ פיינץ
העיניס ענין פי׳ וכבר העליונות בספי׳ הוא אמנם גשמי שהם גוונין תלת בה יש ה׳ b כזה הוא וענינם ה'] ה'
§) כזה סובבים והם ה ה כזה דהיינו אבות ג׳ ) (@ הימין מן עיקרם והם כדפי׳ הרוחנית הראיה■ כלי שהם ואו(

הס האזניס ולכך השמאל מן היא השמיעה עיקר אבל ^ עין בת דהיינו יוד מילוי ה׳ כל בתוך ויש
פי׳ לא ורשב״י אחוריס הס כמעט אחור לצד משוכים שהבי׳ החכמה בחי׳ והיא עין בת סוד .והיינו ה ד« כזה

, מצד שהס מפני אס למה ידעתי ולא הכתר בתי׳ זה ערן כנו׳ עין בת מ׳ שהיא תתאה חכמה דהיינו עליה נוברת
 ב״ה ארחיב ובמקומו בחי׳ בכמה ברחמים הס כבר הדין מאיר העץ.והוא בתוך מתעלס סול עליונה י בחי׳ בה ויש

שהאזנים הורס באלף דאסעבידא אזן דא אלף בתי׳ ויש הנובע מהבי׳ חור והיינו עין בבת עינא גלדי ז׳ ירך
ואינה אחורי׳ בבחי׳ והיא בי׳ אלף הבי׳ בעוד הס האור מבוע .עליונה יוד שהיא הנעלמת יוד מהחכמה

 מציאות והס הגלגלת בנקבי במי׳ להם שיש כעינים גוונים וג׳ שי״ןב״תבתעץ שב״ת דהיינו עין לבת המאיר
 בבי׳ מתגלים והם שם הנעלמים חו״ג דהיינו מהחכמה וה׳ עילאה ה' ההין בב' עינים ב' והם אבוס ג' הה

 דרך נובעים שהם שנים חדרים להם ויש גלגלתא שהיא סוד מאיריס והס כנו׳ שמאלית ודא ינננית לא תתאה
 כלס האזניס אמנם המוח שהיא החכ׳ מעמקי החדרים בו שאץ בא״א אמנם ועין עין כל גמור בב״ד ההשגחה

 מוחא החכמה אל שמתעלה עד נכנס נקב בגלגלת הס לרחם מסכימים הם שבו המדות כל רחמים וכלו דיניה
 מאוחרות היותם בזולת ‘ בבי׳ היא השמיעה כל .א״כ שמאל ולא ימץ ולא גוונים בעיניו אין לטובה להשגיח

 אלף של בחי׳ ב׳ שהם ושמאלית ימנית שתים והם כדפי׳ מה כי לבניות וגווניו גמור יחוד והכל אחד כלו ■אלא
 אלפין ב׳ ולכן ) (ההין ב׳ מלוי אהי״ה סוד דהיינו ברחמים למעלה הם.מושרשות למניה מסתעפות שהמדות

 שיקועס מציאות על הם מורים• ההין וב׳ אזנים ב׳ הס בהם נא׳ למעה מציאותם בערך אמנם לבנים וכלס ,כלס
 וערן בחיז מציאותם על מורים הס והאלפין פנימה עינא ונק׳ רחמים לובן הכל אבל כלם בלובן גוונים שהה

 עניני כל לקבל צורך הוא בולניס.לחון שהיא האזן הססי׳ מושרשות הס שבו מפני שאדרבה מפני הקיחא
 ומוסרם הכל לקבל בחי׳ אלף כמה שם .שיש כמציאות שהם התחתורס העינים ואם ומבטלו הדין מיפר היא

מתעקם הוא פנימה האזן אל הזה והדרך הפנימיות סוד אל ונובעים מאיריס יהיו ומכמה שבבי׳ הספי׳ יי-קורות
בגבו׳ בחסד ורן ג׳ שה״ס VA נזה הה״א בחי׳ בג׳ אסתכלותא בשם יכונה זה שענין שבכתר הספי׳ ממקורות

שיהיה כדי פנימה מתעקם הוא האזן נקב ולכן בת״ת בעינא כלל דין שאץ עילאין בעיינין תתאין דעיינין
 לשמיעה ראוי הוא אס לדון העליון בב״ד ההכרעה לא אלו העיניס כאשר אמנם רחמים הכל אלא פילאה

 הקול בתחתור׳ ווי׳׳ן ג׳ ה .ולזה לאו ואם העליונה נפתח שמקורם היות עם משם יונקי׳ ואינם לכך יוכנו
 המוח שוכן הוא ושם הגלגלתא אל נכנס משם נכנס ׳מסכימים והם מתאדמים הם .אלו .גוונים מיד תמיד

 מציאות ר״ל החיצוני׳ וב״ד כדפי׳ להבחין החכ׳ סוד השגחה בסילוק פעמים ח״ו לדין פתיחתם פעמים ־
 יהיה לא ואם ויושבת ומקבנת אלף שהיא נגלית בחי׳ המה ה׳ עיני כאומרו כינויים הם נובעים הם יסעמים

 והיינו מבדיל מסך נעשי׳ ידועים כחית יש להשמע ראוי והס בחלב רוחצות הס ופעמים הארץ בכל משופעים
 כיצד, בחיז הבחי׳ בסוף הב׳ הבחי׳ תחלת הא' בחי׳ ב׳ ה׳ וירא אומרו הח׳ בכתוב, כלם במי׳ ד׳ והס מתלבנים

 יש הדרך ובראש כזה עקומה דרך בו יש האזן אדמימות והשגחה לדין ראיה שהיא בו וכיוצא יינאן
 שבאזן רך בשר והוא האזן לסתום יכולים שהם שומרי׳ יוכל לא כגבור נדהם כאיש תהיה למה אומרו הב׳ הדין,

 העקום הדרך בסוד האזן לנקב קרוב ותחתהו למגיה הקיצה, ה׳ תישן למה מורה אסתיר הסתר ואנכי להושיע
סותמים ב׳ והם ממש בלול, נכנס תלול קטן הר יש הזה דהיינו ההשגחה סילוק מורה הכל ורמה עיניך פקח ינו׳

הוא שיכנס עד ויורד וחוזר תעלה עולה והדרך זע״ז וההשגחה הכוללת הראיה הג׳ ,ח״ו הפינים הגירת
 לסתום בסוף וי׳ בראש י׳ דהיינו האלף סוד על מורה משופטים המה ה׳ עיני המה שבעה כאומרו הבינונית

 ב׳ באמצע ו׳ הסוד1 הקול שיכנס ראוי אין אס הנקב על יושבות בחלב רוחצות וכו׳ עעיך כתיב הד׳ ,יגו׳
 תתאה מיו״ד עולהיהקול זה ו׳ שבסוד מורה יודי״ן רוחניים דקים ההשגחה כמות הס כלל ודרך מלאת
 ליודתתאה העליונה מיוד ויורד חוזר והוא עילאה ליו״ד בני׳ למעלה ,חו״ב שהם עליונות בבחי׳ הספי׳ פללו׳

ואח״? ׳ .
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 להסכימה לזה ומזה לזה מזה זה ב״ד בסוד לפשמ ואח״כ
 ולכן ^ סוד והיינו הבחן מלץ אזן והיינו הקול נשמע
 הקול שעולה ו׳ דרך חתאה י׳ בערך למעלה ממפה בוחן

 בהוא ו׳ דרך העליונה י׳ בערך למטה ממעלה ובוחן
 יודי״ן ב׳ ונמצא בפי׳ דקא׳ א' דא אזן והיינו הקול יורד
 דינם מצד מונעים שהם ודאי גבנונים' הריס ב׳ בכס
 או ההפלה וקבלת השמיעה וסותמים הקול ,יכנס שלא

 כחות שהם מהראש היורד שער יש כיוצא כל וכן הצעקה
 פלא ומגיעים האזנים על מכסים שהם ושמאלייס ימינייס

 ובין ולכאן לכאן מסתלק השער שיהיה וצריך הקול יכנס
 שהשערות ידעת וכבר הקול ליכנס דרך נעשה השער
 ולכך השמיעה מסלקים הם ולכן הדץ כחות הם למפה
 ממתיקים שהם זמירות כמה 7צר התפלה קבלת' לענץ
 כדי הבי׳ שהיא הוא במדת הוא הלוי ועבד שסודם הדץ

 מכלל הס וגם ואילך אילך האזניס שעל השער להעביר
 אם ליכנס ראויה אם האזנים אל הנכנס הקול המבחינים

 הוא האזנים לצד הפנים כלפי שהוא הזה והשער לאו
 אחורי שהם ואלו פנים לצד ימיניים שהם אחרת בחי׳

 באיד׳ ית׳ כאשר אחוריים שהם יותר דין הם האזנים
 ושער הראש שער בץ עצמם האזניםהם זה ובזולת בע״ה
 ואותם רחמים הם כלם הזקן תי׳ שכל מפני הזקן

 מתחילים הם שם הרחמים של הכחות הם השערות
p האזנים לפני הזקן כלפי יורדים והם הראש 

 דין הס האזנים מאחורי שהם הראש ושער ודאי לרחמים
 הימיניים הכחות אותם אל יפו שהאזנים צריך ולכך

 למפה הם והאזנים ושמע אזנך ה׳ הפה ולז״א מהרחמים
 פקח ואח״כ אזנך ה׳ הפה תחלה ולכך בבחי׳ מהעינים

 בבחי׳ הם שהאזנים וכדפי' למעלה ממפה וראה עיניך
 ה״י ה״י הם והעינים אהי״ה שבשם ה״אה״א שהם הבי׳

 לזה זה נגדיים והס כנו' מזה למעלה וזה הוי״ה שבשם
 לבוש ה' והם הוי״ה לשם לבוש הוא אהי״ה שם כי ממש
) ויה״ה יאה״ה כזה לה׳  בגלגלת הם אזנים שהם מה (

 בסוד הם בעינים כי יפה בחי׳ והם העינים מושבי
 העינים דהיינו אהיה בשם מתלבש הוי״ה שם כהוא היחוד
 הם לכך לבד אהי״ה בשם הם והאזניס הגלגלת בתוך

 הראיה ולכך דץ שהיא הבי׳ מצד שהם כדפי׳ מאוחרים
 השמיעה אמנם יותר המצויה מההשגחה מרחוק יותר היא
 וצעקה תפלה שמיעת השגחת מונעי דבר שכל מקרוב היא

 בחי׳ לעיניס ויש גדול זכות וצריך הדץ בבחי׳ שהם מפני
 עיצומות ובחי׳ רבים מונעים שיש האזנים כמו לא אבל

 עינים פקיחת בכתוב מעני יש ולזה כדפי׳ הקול להשמעת
 שמע ה׳ תפלתי שמעה כיצד אזרם האזנת .מאד והרבה

 הכל וט׳ קולי שמע תחנוני קול שמע אלהינו ה׳ קולנו
;כדפי׳ באזרם הרב הדץ מפני הוא

ן ״  ה״ם החופס משך ושמאל ימץ נקב ובו . ההוטם ס
,בחינאי והוא הדעת בסוד הת״ת דהיינו וא״ו

בג״י הוא הראש כל כי וכדפי׳ הבי׳ בסוד למעלה
שהוא בחי׳ ב׳ ובו למפה המצח מן נמשך הוא והחיפם

 ושמאלינז ימנית היא ולכך העינים ב׳ בין הנתונה הוא׳׳ו
שמאל ואין ימין הוא הכל בכתר כי שמאל שיש במקום

כדפי' שבעולם הדץ מכל מסולק הוא שם והחופם כלל
 ונין כדפי׳ ה״י ה״י שבץ יו׳׳י הוא החופם סוד ולכך
 וסייגו יודי״ן ב׳ שהם יו״ד הוא אהיה שבשם ה״א ה״א
 דקאן וייצר הוד והיינו דחופמא נוקבי תרי סוד
 ג' שהם נוקבין תרץ דא י׳ י׳ חופמא דא ו׳ בתי׳

 והוא דץ יוצא ומהאחד רחמים יוצא האחד מן צינורות
 היא ולכך מהבי׳ והגבו׳ החסד כולל שהוא הדעת
 מחמא דין בו שיש והיינו דז״א חופמא וזהו דין פועלת
 אלא מוציאה אינה דא״א חופמא אמנם בבי׳ הדין צמיחת
 ה״ם החופם ולעולם למפה רוח ונחת גמורים רחמים

 למטה בין בא״א למעלהי בץ למפה בץ למעלה בין וא״ו
 הנז׳ מהאיברים איברים בשום שמצא לא אמנה בז״א

 מכנים והוא רוח שמוציא כזה הנרגש דבר ויוציא -שיכניס
̂  יעשן אז כי עשן יצא מנחיריו למעלה יחסו וכן ריח
 קפורם ישימו וכתיב מים נערמו אפיך וברוח וקנאתו ה׳

 האיברים כי שנאמר צריך ולזה באפו עשן עלה באפיך
 ירד וזה בחכמה או בבי׳ או בג״ר דקים הם כלם הנז׳
 וכיוצא כנסתר נגלה ענין בו יש לכך ו״ק מציאות אל

 של עיקר זה ובזולת כדפי׳ הנז׳ באיברים ’ משא״כ בזה
 פרצ̂ו על אלא מעידין אין כאומרם החופס הוא הפרצוך

 כי דהיינו דעת הוא שהחופה מפני החופם עם , פנים
 עיקל כי נו׳ וכבר עדות אלא דעות א״ת ה' דעות אל

 ולכך הזה הדעת בסוד הם למעלה המושרשות הו״ק
 הוא החוכם סוד ולכך הגוף כל אל החיים ימשך ממנו
 עושה שהוא הריח עולה הוא בו דרך ולכך החיים עיקר
 להחיות בו דרך מפנימה הנמשך החיות לאותו רוח נחת

 דהיינו י״ס סוד כל והיינו התחתונים הנמצאים כל
 חופם כמספר ס״ג שם עולה שהוא ה״י וא״ו ה׳׳י יו״ד

 דחופמא מקבץ תרי ה״י ה״י חופמא היא וא״ו והיינו
 דץ, שיש בז״א למפה אמנם רחמים סלו שהוא כא״א
 ה״י' דימינא חופמא דהיינו נאלחו יחדו ס״ג הכל כתיב

 דץ הוא והא׳ רחמים הוא הא׳ ה״י דשמאלא ' וחופמא
 שהם יודץ תרץ החופם הצינורות עצם הם ההין ותרץ
 דהיינו מוחא קיימא הזה החופם ועל כדפי׳ החופם נקבי

 במוח אלא פועלים אינם האלו האיברים שכל קדמאה י'
 באדם החופם ובהיות אליהם נובעת שהיא החכמה שה״ס

 שתהיה שצריך אלא הוא״ו בסוד פגם מורה הוא מקופה
הוא משוכה החופם תהיה וכאשר משוכה ביושר החופם

■ מורה
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 מל מורה רה5ק שהיה וכאשר אסים אריכת מל מירה
 שהיא וא״ו היא כאשר כדפי׳ לזה .הממם אפיס י«יי

 והוא לזו מזו מושך והוא מחברן ההק ב' בין מתארכת
 בין קשר כאץ מורה ו׳ מתקצרת היא אם אמנם מייחדן

 מל מורה שהאסיס בזולת אפיס קצר והיינו ההי׳ץ ׳5
ס  החוגים מצס מל וא״ו ירמוז ומוד במ״ה, ית׳ כאשר מני

 האל״ך אמצעית וא״ו מצמו החוגים וא״ו באות יש יי
 או דחוגימא נוקבין תרץ הס האל״ך של יודי״ן יתיץ
 בתרץ מלעילא דאתמשך צינודן תרץ הם ווי״ן חרי[

 י׳ יכרימ אס לשקול משקל היא האלף כי ונו ייקנץ
 לזו זו ויגיה דין וזו רחמים זו כי שניה י' אז יאשונה

 מממלה ימשך או למעלה ממעה יסתלק או לזו זו אי
 צדדי מב׳ שהם מיינין תרץ היינו ה״י ה׳׳י וב׳ למעה

 ה״י מצחא ראשונה ה״י וסומא מצחא הם והם החועס
 המצח כי הפה אל מהמצח מושך הוא והחומס סומא שניה

 בץ החוגים אל הכרעה שיש וכמו כנו׳ מ׳ והפה ני'
p P מורה שאל״כ עקלתונץ יהיו דלאו דאצגידך עייק 

 אל איש אינם ח״ו ופניהם הכרובים ב׳ בין בריח נחש מל
 וצריך לפומא מצח׳ בין החוגים אל הכרעה יש כך אחיו
 פירוד שיש ח״ו מתחזי הכי דאי תמן מקלתונא להוי זלא
 שעקם מורה הוא האדם בפרצוף זה כל המ׳ אל הבי׳ נץ

 הפגם שם ועולה דינא המן דאית דז״א בחוגימא למעלה
 נשיבו רחמי כולא אפים אריכות שם דא״א חועמא אכל

 דז״א חוגימא כהאי ודינא רוגזא ולא ורחמי דחיץ דחועמא
 אף יעשן אז כי ביה אתמר דז״א חועמא בהאי ולזה

 מסוד משם נובע הוא והרוגז הדין עשן ח״ו וקנאתו ה׳
 ריח נעשה ובקרבן למטה ומתהוה הלץ נובע שמשם מהמצח

 תהל עטישותיו וכתיב רוח, נחת עושה שהוא ריח ניחוח
 המתפשט הגוף לכל החיים ומתפשט חיים מורה ולכך אור

 ירחק ולא ש׳ באות חתום הזה שהאבר שפי׳ דש למעה, י
 ווי״ן ויגיהסג׳ ויבא דסע ענפים ג׳ ש כזה השי״ן כי
 ששם כדפי׳ וא״ו בסוד הכלולים אבות מג׳ יודי״ן יג׳

 בו שיש האל״ף בסוד הוא הא׳ כדפי/ ווי״ן ג׳ כלולים
 ב׳ אלא אינם היודי״ן אמנם מי׳ץ וב׳ באמצעיתו יא״ו

 ממטה ד׳ למטה ממעלה יו״ד יעשה .יחד ובהכרעתס
 ג׳ סוד והיינו יו״ד יחד ושניהם יודי״ן ב׳ הם למעלה
 והא׳ בהפוך וזה ביושר זה בגבו׳ הא׳ בחסד הא׳ יודי״ן
 דהיינו הוא״ו בכלל הוא והכל שניהם מקצת שהיא נת״ת

: ממש שורשה שהיא הבי׳ ומושכת כדפי׳ חוטמא ׳

ח0 ם. ״  אודם גוון בהם ויש ושמאלי ימני והם הפני
 ושמאל וא״ו אות ימין בחו״ג הם הפנים סוד ולובן

 בז״א לכך וחסד דין בהם ויש החוטם דהיינו וא״ו אות
וכתיב ואדום צח דודי כאומרו ולבנים אדומים הס

143 עב קומה
 הרין נק׳ ולכן ולובן אודם ביה דאית היער בעצי כתפוח
 המשמח דין הוא לפעמים הזה הדין אמנם תפוחין תרין אנפין

 מצד סומקא ואתי חוורא דאזיל הרוגז דין הוא ולפעמים
 וסוד ההוא באיש פני ונתתי אומרו והיינו והדין הכעס
 ו״ק ווי״ן תרין אנפין ,תרין דהיינו וא״ו בשם הפנים
 י״ג עולים הם בא״א אבל בז׳א זהו משמאל ורק מימין
 ששם והיינו במלואו וא״ו עולה שכך רחמים של מדות
 כדפי׳ שבכתר מ״ב משם הג׳ השם ה״א וא״ו ה״א יו״ד
 אנסין דתרין ודאי אסים ארך והיינו ) ( סי׳ לעיל

 עליון באור מאיריס הס למטה אמנם כדפי' מתארכין
 אליך פניו ה׳ יאר אומח והיינו מאיריס אינם ח״ו או

 דאזיל הדין פני והיינו לך והניחוחי ילכו פני וכתיב
 פני ומאירים מלמעלה יפה ואור חוורא ואתי סומקא
 אפים ארך ג׳׳כ הת״ת ואז התחתונים בפנים א״א הכתר
 ,.בו המאיר ובאורו הכתר בסוד מתארכות הס שפניו
 דהיינו כדפי׳ במלואה וא״ו י׳׳ג הם האלו הפנים וסוד
ק  חצי והיינו שבחסד חג״ת כיצד ג׳ג׳ג׳ג׳ והם וו״ק ר

 נצח חסד כי ראשונה וא״ו חצי שבנצח נה״י ראשונה וא״ו
 ב׳ וא״ו חצי שבגבו׳ תפארת חסד גבו׳ וכן הת״ת ימין

 ג׳ ד״פ המייחד הממוצעת והנקודה הת״ת שמאל גבו׳ כי
 והס י״ג היינו ב׳ וא״ו חצי שבהוד יסוד נצח הוד כדפי׳
 ולכך כדפי׳ בדין ומתקצרים ברחמים מתארכים פנים

 במשך משוך מהחוטס ולמעה החוטם מימין נמשכים
 המלא משם ה׳׳א ה״א סוד והיינו בע״ה ית׳ שסודו הזק;

 אודם גוונים ב׳ הס ההין ב׳ והיינו כדפי׳ פניו מתארכין
 מתמלאים וכאשר ולובן אודם מהם וא׳ א׳ ובכל ולובן
 והיינו ודאי י״ג עולה באמצעית׳ ו׳ וסוד י״ב ה״א ה״א

 לעולם מאיריס לעולם בא״א ולמעלה כדפי׳ הפנים הארת
 זמטן בזעירו בקמיגיו הוי״ה זמנין למעה אמנם ארוכים

 המאיר העליון האור כפי באריכו ה״א וא״ו ה״א יו״ד
 דכתיב מהחכמה הוא הפנים והארת כדפי׳ מלמעלה

 אדם מ״ה אד״ס חכמת והיינו פניו תאיר אדם חכמת
 וחכמת מ״ה עולה במלואו ה״א וא״ו ה״א יו״ד דהיינו

 דהיינו בנו שם מה פניו תאיר שמו מ״ה היינו אדס
 ה״א וא״ו ה״א סוד מאירים יו״ד שבאות אור בשוד

 הו״ס להאריך האור נובע משם כדפי׳ אדס חכמת דהיינו
 שניה כמוה יו״ד בכח שיש והיינו ה״א וא״ו ה״א שיהיו
 והם הכתר לגבי פונות לחכמה מדרגות עשר שיש והיינו

 אלו מאורות י׳ ויתפשטו מאיריס בלתי בעצמם עומדים
 וכאשר לתחתונים להאיר למעה פונים מאורות בי׳

 אותיו׳ ג׳ אורה מתמלאין מיד למטה הי׳ אותם יתפשטו
 ומיד מי׳ י׳ בהתפשטות 5מלא יו״ד והיינו הו״ה שהם

 וכאשר כדפי׳ אנפין תרין דהיינו ה״א וא״ו ה״א יו״ד הם
יאן־ נא׳ אז הפנים כסוד החכמה אור מאורי יתפשטו

ה׳
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 ששם מפני הכי׳ שהוא הסן ממקום ויהי־ אליך פניו ה׳
 מאורוס כי׳ מתפשכייס ומשם האלו הפנים אור צמיחה

 מקום כאן יש והנה א׳. א׳ א״ו דהיינו הו״ה מלויי שהם
 משוא צגמ׳ וקראוהו אליך פניו ה׳ ישא אומרו דקדוק

 ה׳ ישא כהפך הוא פנים משוא וענין קךכר יש פנים
 פניך ה׳ ישא והל״ל הכ׳ פני נשיאות דהיינו אליך פניו
 משוא ודאי אלא ישא תו מאי יאר שאמר מאחר ועוד
 פניך נשאתי וכעין גדול פני השא לא כעץ היינו פנים

 פני והם למכיה פנים שיש העני! ויהיה הזה לדכר גם
 מכס אלא מאירים ואינם למעלה ממכיה המאירים המי

 התעוררות הפגים לאותם נותנים והתחתונים הסחתוניס
 הם לנו פנים והם להקכ״ה פנים והם למעלה להתייחד
 והם למעלה ממניה המאירים שכינתו פר ודאי להקכ״ה

 כדפי׳ להתעורר הפנים לאותם נותנים שאנו לנו פנים
 אליך פניס והם לו פנים הם אליך פניו ה' ישא וז״ש
 כנו׳ לתועלתך הוא ונשיאותה אותם נושא הוא ידך שעל
 נשיאות לאותו וראויים הגונים ישראל שאין ■ פעמים ויש

 היות שעם הדין משורת לפנים לנו עושה והקכ״ה פנים
 להם ומושה פניהם נושא הוא הגונים התחתונים שאין

 היות עם מפוררים שהם הפנים שאותם פנים משוא
 להתייחד למעלה אותם לישא כדאי ממשים להם שאין
 כאותם התחתונים הפנים אותם מתייחדים הם פכ״ז

 אותם ינפא אליך פניו ה׳ ישא ולכך העליונים הפנים
 כםיכתך אליך פניו שהם שכינה סר לאותם למעלה
 ואחר כדאי שאינך היות עם היחוד אל זוכה שאתה

 אותם נושא שהוא ופניו פניך שהם הפנים שאותם
 כנמשכים היחוד אור היסוד שהוא שלום לך וישם יתייחדו

 מתייחד הוי״ה הוד דהיינו התחתונים ופרם עליונים פנים
:עמכם ה׳ דכר כפנים פנים יאהדונה״י כזה אדנ״י כשם

ט ״  ונפרכיים כלל דרך דיקנא חי׳ כל .וחלקיו זקן ס
 מקום כשום .תמצא לא וכאידרא דהפרא כצניעות

 כש״ה נאמר כרמז אמנם להקכ״ה זקן שם הכתוב שייחס
 נרמזו וכאן מרקחים מגדלות הכושם כערוגת לחייו
 לחייו כאומרו דזמיר דיק׳ דזעיר ודיק׳ דאריך דיק׳

 אמנם ודאי הלחיים. שהם הזקן והיינו הכפס כערוגת
 רמז הכושם ערוגת אמר ולא הכושם כמרוגת ממ״ש
 מרוגת נק׳ שהיא דאריך לדיק׳ דומה דזמיר שדיק'

 הדרת הוא אמנם,הזקן ערוגת ולא כערוגת ולז״א הכושס
 היות ועם הזקן הוא הדר וא״כ כגמ׳ כדפי׳ הפנים
 הדרת לו יש האמה לו שיש שמי הכי׳ כיסוד הוא שהדר

)פ׳ כזוהר וכדפי׳ זקן  מפני כאומרו ככתוב רמוז וא״כ (
 דא״א דיק׳ היינו גאונו והדר גאונו ומהדר ה׳ פחד

להתעלס ככתוב נז׳ שלא והכיעס ודאי גאון נק׳ שהכתר

 ■ כללייז הוא הזקן עניני וכללות נעלם עיקר שהוא ודאי
 רצון מציאות כל לדמשיך מקורות יעשו מהם ככי׳ ג״ר

 ככחי ג״ר כללות הא׳1כחי/' ב׳ וכהס כתחתוניס 'האלוה
< תי׳ י״ג 'מקורות י״ג שהם האחרונה הכתר וכחי׳  ד
 כל אור ונוזלים נוכעום מזלות ונק׳ לכל משפיעים שהם

 רחמים כלם אלו ומקורות ככתר אשר הספי׳ מציאות
 'הני' כי דכיא אפרסמונא נהדי תליסר הס שאלו אפשר

 לרוב דכיא אפרסמונא נק׳ אלו אמנם סתם אפרסמון נק׳
 הם ואלן אליהם מתייחס כלל דין מציאות שאין כיהרה

 יו״י נו״ן דל״ת אל״ך שם היא וסודה דא״א דיק׳ נק׳
 גכולים י׳׳כ והם שככתר אחרונה כחי׳ מ״כ משם

 גכולי שם שאין מפני גכולים כשם ליחסם שח״א עליונים
 כדפי' מקורות י״ג אלא רחמים .שהכל מפני כלל ו״ק

 ויתגלי למכיה אלו וכרדת כלם כלל הוא הי׳׳ג והמקור
 הכתר אל כלוכן וידמה עליון כחסד חסד שהוא כחסד

 וכו' והנון רחום אל שהם רחמים של מדות י״ג הס אז
 אחרונה כחי׳ יחד מכללותם ממש כחו״כ למטה ויש

 זקן כחי׳ יחד כללותם משך כסוד ראש ככחי׳ שככי׳
 כעליונה■ מקורות י״ג כה ואין דז״א דיק׳ נק׳ והיא

 והם ויפיס נכוחים כלם מקורות כי׳ כה יש אמנם
 הדעח כסוד לו״ק להשפיע ונוזלים המושכים נהרות

 יכרך כ״ך נאמר כ״כ שהם כללותם ועל ישראל הנק׳
 והוא הוי״ה שם צירופי הס הנז' הב׳ אלו וכללות ישראל

 הוא י׳ ועתה יהו״ה יה״ו י״ה י׳ כזה הא׳ אות כשנצרך
 כונות אכניס כ׳ אחת כית אלא כונה שאינו אחת אכן

 כזה כתים ו׳ כונות אכניס ג׳ ה״י י״ה כזה כתים כי
 כי׳ שמות ט׳ כללותס וה״י וי״ה הו״י הי׳׳ו יו״ה יה״ו
 י״כ יצורך השלם הוי״ה ושם מקורות ע׳ דז״א דיק' תי׳

 כונוח אכניס ד׳ כדתנן כראוי כ״ד יעלו ולא פעמים
 כזה צירופיו ולזה כפולה היא א' שאות מפני כתיס כ״ד

 והי״ה ויה״ה היה״ו הוי״ה היו״ה יהה״ו יוה״ה יהו״ה
 שהוא יחד הכוללס והשם מה״י ההו״י ההי״ו והה״י
 מקורות י״ג אלו הרי כאידרא' כדפי׳ התי׳ כל הכולל התי׳

 כיצד התורה אותיות כ״כ והם מקורות כ״כ כללותם
ז ה ד ג ב א  דיק׳ תי׳ הם דאתוון זעירו ע״כ ט ח ו

י דז״א ר ה ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ  דאתוון אריכו ♦
 והם דא״א דיק׳ תי׳ הס א״א מצד רב לחושכן דסלקין

 ככריאת התורה כסוד האלוה רצון להראות מהפשעים
 אלו כאותיות תלוי הכל העליונות ההויות נהשגת עולם

 כסוד כהניס כרכת ה״ס ואלו העליונות כרכות שה״ס
 וישמרך דא״א תיקוגא הרי ה' ישא ה׳ יאר ה׳ יכרכך

ס ע״כ שלום לך וישם אליך פניו ויחנך אליך פניו  ט׳ כ
 אלו כרכות כ״כ להמשיך הס שכ״כ מפני דזעיר הי׳

מושפע אל:י .כח כל והיינו התחתונים אל למטה
לתחתונים
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 שי״כ מפני צירופים י״ב הס שמוס וג׳ לחחתוניס
 הוי״ה הוי״ה הוי״ה חיבותס ראשי פולים אלו יייופיס

 שהם לחייו באומרו הכתוב רמז זה ואל יחשכח י׳יק
 למעלה בחינותם ב׳ ונעשים מתפשמיס שהם חו״כ ̂חי'

 לחיים שני למעה בחינוחס וב׳ העליונים לחיים י
 אליהם המשגליח מבחי׳ הלחיים בסוד ויש לתחחוניס

 לחיים ב' ה״י העליונים .לחיים ב' י״ה בשוד יליינו
 בז״א ולז״א כדפי׳ דיק׳ חי׳ התחחונים ובסוד לתחתוניס

 הבושם ערוגת כי הוא והענין הבושם כערוגת יחייו
 הערוגה כי והעעס דא״א דיק׳ הי׳ שהם בכתר ליא

 השם בסוד הכתר הוא בשמים מיני כל שיכלול יללחי׳
 מיני בכל ריח המעלים בשמים מיני ד׳ שהם שלם

 שמן דכיא אפרסומנא דהיינו שאפשר הבחי׳ של למליאוש
ע׳ ואין העליון שבכתר בבי׳, אפרסמון נעשה מלחכמה

 הזה בשמן קדש משחת שמן מרקחת רוקח דיק׳ לי׳
 הבושם ערוגת אמר ולא הבושם כערוגש לכ״א הנעלם

 אמנם העליק כשמן בשמים ריח מעלה שמנו שאין ללש
 תפלתו בענין מרע״ה שהזכיר רחמים של מקורות הס

 פון נושא חסד ורב אפים ארך ה׳ כאומרו כמרגלים
: בפ״ה במקומו וית׳ פ״כ, ונקה ופשע

?Jהשירים הג׳ הלשון הב׳ ,חלקים כמה ובו .פד. ׳ 
 פה כי המ׳ במי׳ היא הפה הגרון. הה׳ החיך הד׳

 המ׳ היא בח״א למעלה בבחינתה המ׳ היא מקום ככל
 חו׳׳ב יחוד שהיא הראש חי׳ לכל השער כרמת פתח סוד

 תכלית לאין ואורות עיקר העליונה בצורה ויש לדלי׳
 שבהם מפר הגות בכל שיש ממה .יותר הראש כתמונת

 כ״ב מוציאה היח הפה סוד והנה המתפשע לכל שיש
 רוח הא׳ ״ פנינים ג' הם ורוח קול מוציאה והיא אורות ■

 שהיא החכמה סוד נעלמת מבחי׳ שהוא נעלם יהיא
 מהמדות הנמשכים החיים ה״ס ולכך החיים כפלת

 העליונים מהמקורות נביע עילאה דרוחא וכשיבו העליונות
 מהחוץ רוח שואב הוא ולכך הגוך כל להחיות הדפת דרך
 מבפנים רוח ונושב התחתונים ומעשה התעוררות הוד

 החומס בסוד החומס מצד דא נשיבה עיקר יע׳׳כ
 פרצופים ד״ו שרש הס וחומס פה כי בפה יפעמיס
 יותר במדות ותתגלה הרוח תתחזק וכאשר כדפי׳ עליונים

 רו״ח הת״ת בחי׳ יפלם אלו בחי׳ ב׳ ועדין קול ימשה
 אל חוצה ובצאתו הגרון בשרש רוח שרשו והקול י״ל1י

 פעולת אלו פעולות וב׳ כנו׳ קול יעשה הגילוי מקום ,
 לחון להגלות הספי׳ נובעות ושם הגרון בבחי׳ לחוץ לפה

 [מתעלות] הס והספי׳ העלם בתכלית נעלמות הס אמנם
 אשר מציאותם וכל מציאות אחר מציאות שרשם כסוד

 אל.החוץ מתגלי׳ שהם התורה אותיות כ״ב הס שם
ט קומה] [שיעור 19 י

145 עגקומה
 בסוד נבעי׳ הם בפה אמנם דיק׳ תי׳ בסוד מהפס

 שה״ס הגרון בבחי׳ גילויו במקום וא׳ א׳ כל מקורם
 הדבקה החכמה בבחי׳ נוגע ואינו נוגע כמעע נעלם
 לספי׳ ושרש מציאות אותיות ד׳ הס אחה״ע נעשה בכתר
 חכמה שהוא החיך אל ויוצא באידרא ב״ה יח׳ כאשר

 הספי׳ ושם יותר החכמה שמתגלית והיינו מ״ה ח״ך
 סוד דהיינו הלשון אל ויוצא גיכ״ק ונעשה מתגלות

 לחיים ב׳ שהם והבינה החכמה בין הרובץ הדעת
 בגרון מציאות נו יש הדעת ולכך והתחתונים העליונים

 יש׳ בסוד משם ויוצא נובע הדעת כן כי מצטרך ובחיך
 התפשטות מציאות כל דרך ויוצא ומתפשט במחשבה פלה

 והיינו הלחיים שהם כדפי׳ ה״י י״ה בסוד והבי׳ החכ׳
 דהיינו הדבור בבחי׳ אלא מתגלי׳ אינם הנעלמת בחינתם

 הכלים בשפיטת המתגלי׳ אותיות כ״ב במבטא המ׳
 כלים פ״י הויות לכ״ב נחצב הת״ת שהוא שהקול האלו

 יהיו שם ההויות ובצאת דיבור נק׳ שהיא במ׳ אלו
 ה׳ סוד הורו ועתה ד׳ ד׳ סוד הורו וע״כ דעלנ״ת

 דעות ב׳ שהם הדעת משך היסוד פנין הוספת שהוא
 כנו׳ הדק הלשון ראש משך והוא למעלה ויסוד ת״ת

 שסוד וסבי׳ החכ׳ גילוי סוד אל הדבור עוד וימשך
 הבי' פ״י המתגלי׳ חכמה נתי׳ ל״ב בסוד הוא גילויים

 שיניים ל״ב סוד והיינו דבראשית דעובדא אלהים ל״ב
 השיניים ואלו הבי׳ רחמי בסוד מחלב שרים ולבן עליונים

 יאורי בתוך ורובצת בהם ופועלת בהם דנה היא הלשון
 בסוד בהעלם מתהוות שם ההויות ולכך פעולתם
 הלשון שגס מפני הלשון בענק הויות ה׳ הס זסשר״ץ

 נו״ה סוד אל הבל התפשטות יוצא ועוד כדפי׳ מצטרפת
 עליונים שהם לחיים סוד כי וחכמה בבי׳ הנעלמים
 יחד יחודם סוד פד התפפעותם פועלים הס ותחתונים

 ב׳ סוד והיינו הבי׳ מצד הוד החכ׳ מצד נצח בבחי׳
 אותו ומגלי׳ הדבור כל המוציאים הס העליונים שפתים

 אלא,שנמרדה נו״ה על הוא האמתי מקומה שהשכינה
 דיבור הוא ולכך המתוקנת זו בחי׳ על מורה ולמעלה

 שעליו העליון שער הפה היינו ופתיחתם נו״ה מתוך יוצא
 תפתח שפתי אדני והיינו צדק שערי לי פתחו נאמר
ס מתהוים שההויות והייני  ד׳ הס בומיך בשוד ■ פ

 אל וחזר פ״כ ונתפשט יצא לא העלימו מפני שהלשון
 אל בחי׳ יש שעדין לדעת ויש .כדפי׳ הנעלמות הד׳

 וכלל נעלמות הם הבחי׳ אלו אמנם מתגלות והבי׳ החכ׳
 נתיב הנק׳. חכ׳ נתי׳ לל״ב ראש ה״ס שפתים שהם מה
 החכ׳ מצד השערים כל הכולל הן׳ ושער עיגי ידעו לא

 מצד שפתים הס יחד שניהם' שעי הבי׳ ומצד- .נשיב
 אל •עוד ולמטה ומשפתים הוד הבי׳ ומצד נצח החב/

 כאפר צואר בחי׳ עוד הבי׳ ואל שפי׳ זקן בחי׳ שניהם
בפרש י
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 ואין סבינה שערוא יש מ׳ הפה אמנם נע״ה נפרש
 הדבור שה״ס כלל הפס אס יכסו כשננרוס ראוי.שאלו

 הקול שמעכב מי יש ולא הציצה בלי יוצא אלא הגיליון
 קיוס וכל ממצאות כל מיוש שהוא מפני הדבור ולא

שר הנעלמים עניינים ג׳ ע״י הוא הממונה  חדקדק ^
 המצא ספירושיו ע״י מא״ס הנמככוש הפעולוש .בסוד
 אלהיך ה׳ אנכי אסר וקולו מאשו התורה נשינש גינין

:למבין כאן יספיק זה וברמז כנמצאות, מחיה שהוא וחיושו

א ״  והגרק עורף מול ואחור פנים וכן הצואר. ד
 כצואר כלל דרך פנים, מצד והקנה הושט וכסוכו ^

 אנוש ג׳ דהיינו והגוף הכשפים על הוא ולכן הבי׳ היא
 ביש כי צואר נק׳ המקדש ביש ולכך בע״ה יש׳ כאשר

 ג״ר הם שכך כגלגלש משך והוא כנודע הבי׳ היא א׳
 שכינה נק׳ שהיא האבוש על בחי׳ לה שיש הבי׳ על

 וסוד כדפי׳ הגלגלש כלל בסוד למעלה ובחי׳ גיילאה
 הגבו׳ מצד בצואר סגולשה הצפון מן שהיא השמיעה

 אחור בחי׳ והיינו הדין בחי׳ בה ויש הבי' והוא כדפי׳
 עורף שם אין והכתר פנים בחי׳ והיינו רחמים ובחי׳

 רחמים ככל אלא דין שם שאין מפני כלל אחוריים דהיינו
 ) ( הנמשך ואחור אחור יש בכי׳ אמנם פנים ובחי׳
 עורף אלי ויפנו בישראל נאמר ולזה עורף דהיינו אחור

) בצואר ויש פנים ולא  עריפה לכך הדין שהוא עורף (
 כנו׳ שחיפה של הדין על והוסיף החזק כדין מצד משם
 בנקודת הוי״ה הנק׳ שבבי׳ פרצופים ד״ו בחי׳ והיא

 הוי״ה הנק׳ הש״ת מצד רחמים שהיא דהיינו אלהים
 הוי״ה יחד שניהם' ויחוד אלהים הנק׳ הס׳ מצד דין והיא

 משערין ודינין רחמים דאיהי המורה אלהים בנקודת
 ו׳ בצואר ולכך ) ( סי׳ אח״מ בפ׳ בזוהר כדפי׳ מינה

 ה״א או העליונה וא״ו בסוד פו״א ו״ק שהם סוליות
 מהמוח יוצא הצואר ובשוכיות כנו׳ בו׳ ו׳ דהיינו במלואה

 צפון שהוא אור סוד דהיינו השדרה חוט חכ׳ דהיינו
 הזרוע הוא כאור אושו לצדיק א״ז דהיינו לצדיקים

 צפון והיינו ) ( הי׳ חרומה בפ׳ כדפי׳ למטה לצדיק
 לצדיקים צפק והוא עוה״ב הנק׳ לכא לעתיד הנק׳ בבי׳
 נמשכת שהיא בבחי׳ לבא עתיד נק׳ והיא וצדק צדיק

 ככסף לבן ברחמים מושך שהוא הזה החוט ע״י ובאה
 הכסף חבל ירתק לא אפר עד כאומרו הכסף חבל ונק׳

 חסדים כולה והיא מהחכ׳ נמשך שהוא הוא והטעם
 ודאי מדן חכמה סו״ח דהיינו מעדן יוצא ונהר והיינו
 למטה עד הגוף לכל נמשך והוא הצואר דרך חו״ב יחוד
 לדבור הא׳ הוא וסודם והושט הקנה הבי׳ בשוך .ויש

 לאכילה הוא והא׳ פ״ה בסי׳ למעלה שפי׳ ולרוח ולקול
הש״ח אל והששיה האכילה שמיוחסת וראיט וששיה

ונ פנחס בפ׳ שפי׳ וכמו פשישי אכלתי הכאוב כדפי׳
 מכנים שהפה מה הוא הא׳ אמנם ,ויקרא ובפ׳ אסור
 רח״ מכניס שהפה ומה מוציא שהפה מה הוא והב׳

 ייי שפיה או אכילה בסוד העליון השפע שיונק דהיינו
 מקומים ובשאר ויקרא פ׳3 כדפי׳ בעניות או בדקות
 למכם מלמעלה מכניס הפה ולכך למטה מלמעלה ונכנס

 שה̂ו להפך הוא מוציא שהפה מה אמנם כגוף אל
 בנים יובן האמנם למעלה ממעה הקנה דרך מוציא

 הדמא שהמעיים נישא המעיים ה״ס בהדעש שנפרש
 מבחיז המכסי׳ שהוא השחשונים באיבדם ושיוש כס נושן

 בכ״מ^נ| פי׳ כאשר הנשיקה בשעש הנקבה אל או
 אלי פעולות לב׳ בבי׳ כלים ב׳ אמנם בע״ה עוד אבאר

 ולנו בוא״ו המתפשט ו׳ סוד והיינו הושט הוא הא׳
 אדום הוא והב׳ מבפנים לבן הוא הא׳ לב׳ כפול הוא

 מכסא הוא והדין ודין חסד ולובן אודם דהיינו מבחוץ
 ועכ״ו אלו בשוך אלו מתעלמים בו׳ ו׳ והם הרחמים על
 ברחמים ההמשכה פעולת להיות פנימיים הרחמים היו

 והיינו ודאי אחוריים מבחוץ מגינים להיוחם מבחוץ והדין
 לשון והיינו מתפפעש פעמים בוא״ו ומתעלמת משלבשש

 השענים בסוד מחקצרש פעמים האכילה להמשיך ושט
 משקלי ובדין מתארך במסד וקציר אריך דהיינו והדין
 עמויז הוא וסודם עבעוש טבעות בו יש הקנה אמנם
 הנובעות תהיינה■ המסגרת לעומת ונאמר מאד מאד

 בשש בס״י כאומרו חותמות סוד והס לבדים בתים
 קצה של חציו שהוא המסגרת מהו׳ למעלה ויש טבעות

 שהוא המסגרת לעומת . ולכך והדבור הקול עיקר ששם
 הוא ומשם למעה נעלמות הטבעות תהיינה הקנה ראש
 דביז הוא שמשם עד מאד עד נעלם נעלם הדבור נובע
 כאשי בא״ס התורה נאחזת היא ומשם ,החיוני ברוח

 הקנס מצד נובע אלהיך ה׳ אנכי דבור סוד הדמה
 שהוא נעלמת בחי׳ או בחי׳ בב׳ הדעת סוד שהוא
 בט״ס ית׳ כאשר החכ׳ עד מגעת שהיא בריאה, הדבק

 ודאי מסגרת הס׳ בחי׳ שהיא שבה מתגלית בחי׳ או
 ודגוי בקול נביעה ושם החתנה בשר ויסגור בסוד

 ממעלה המתפשט החיוני ברוח להדבק עולה ומשניהם
 היחה חיותו ובכלל הקול את מהמחיה יוצא והוא למטה
 בראשו בקנה ויש ) (פ׳ י״ג בסי׳ וכדפי׳ התורה נתינת

 נעילת שהיא למ׳ אחרונה בחי׳ שהיא נועל דלת סוד
 פסוח הקנה ט הוא והטעם בתי׳ כדפי׳ ודאי דלת

 אליו כלל המניעה ואין החיוני הרוח להמשיך כדי תמיד
 נועלת שהיא בלכד vה הדלת מצד הוא מניעה יש ואם

 אמ<ם אודם נו שיש כפוף נעול מעצמו הושט אמנם
 והנה תמיד ברחמי׳ להמשיך כדי כולו לבן הוא הקנה

סא׳ בעצמם ושניהם וכדפי' ודין חסד אלו כליס בב׳ יש
מייד' ■ ׳■ ■־ י . -׳
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 קנה דהיינו רחמי׳ עיקרו והכ׳ ופנו דהיינו ח

 שם.החיצוני׳ שמיד במשהו נקיבתו הושע ולכן ולוכן אודס
 שם שאין מפני ברוב פסיקהו הקנה אמנה מזדמני׳ הס

 :ח׳׳ו גדולה פרצה ע״י לא אס כלל חיצוני׳ ׳
כ ״ קי/ כמה וכו הגוף ?  היא ולמטה מהכחפיס חל

 הבטן אחו״ם לו ויש והצלעוח השדרה נמשכת
 המהנים אחור ומצד הכסליס ויורד מכר השדים החזה

 והיסוד הה״ח הוא כלל דרך קומתו הגוף הנה והחלציס.
 ודאי טפחים ו׳ הת״ת הוא אחת קומה חתם אמנם
 בב׳ הדעת שה״ס הפנימיי׳ האיברי׳ לכל כלל דרך והנה

 בתוך שנכנס הת״ת והיינו ושט קנה ראשם שהם חי׳5
 והגבו׳ החסד בראשו כלל הת״ת מציאות והנה הדעת

 בעצמו כולל ממש בגוף הנכללים כתפים ב׳ בו יש לכך
 ויש זרוע לכל כתף יש ולכך בעצמותם אלו מדות ג׳
 י׳׳ב שהם הצלעות ע״י עושה שהוא החלל סוד יאשו5

 ודאי י״ב הוי״ה בשם שהם ההויות הם ומציאותם יי׳׳ב
 פרוס פרוכת ושם לריאה כניסה לעשות ודאי צלעות יהס

 י׳ מצד ו״ק דהיינו ו׳ י׳ ביסוד הם הצלעות ואלו יש״ל
 נאחזים שהם והיינו כ׳׳ד הם ה׳ ה׳ מצד מ״ק ר מצד יו״ק

 אחד נעשית וו׳ ו׳ שכל אחד אחד כ״ו פולה הוי״ה צסוד
 בצלעות אוחזות והם כ״ו הס ב׳ מצד וי״ג י״ג דהיינו

 אחד הוי״ה סוד דהיינו באחדות הכל להאחד נראשסכדי
 בחוליות שתים שתים אחוזות הם מ׳ אחור ומצד פנים מצד

 שהם חוליות ח״י שהם ושמאל ימין המייחד לשדרה
 וו׳ מימין ו׳ בסוד והיינו ודאי ח״י היסוד בסוד מילות

 שהס הצלעות מייחד הוא היסוד ולק דאמצע וו׳ משמאל
ק  שהם חוליות ו׳ לו ויש שמאליים וו״ק ימיניים ר

 הגוף אחיזת מקום עד למעה נמשכי׳ שהם אמצעיים
 נ״ה על ת״ת שהוא צבאות ה׳ דהיינו הוד בנצח ח״ת

 הגוף קומת והוא היסוד הוא בעצמה השדרה סוד אמנם
 בו דרך נמשך מעדן יוצא נהר השדרה חוט סוד ילכן

 ודרך בתוכו היסוד משך וזה הת׳ת הוא הגוף אמנם
 ט״י אב׳׳א נקשרי׳ והיו שם שהיה המ׳ היא אחריו כלל

 היחוד להמשך כדי הקב״ה ונסרן היסוד והוא השדרה
 בחי׳ ב׳ הס אחר מצד אמנם פא׳׳ס המ׳ אל מהת׳׳ת
 ובנקבה חו״ג שהם שדיס ב׳ דהיינו החזה בסוד דהיינו

 להמשיך סתומים הם ובזכר הרחמי׳ שפע מושכי׳ הס
 הנקבה דרך אלא כלל לזכר השפעה שאין היסוד דיך

 הטבור סוד יורד והוא להשפיע נקודה היא הנקב׳ אמנם
 בו היא ולכך המ׳ והיא הגוף אל המרכז נקודת והיא
 בחינת׳ שה״ס המעיים סוד ולכך בפנים בטן צחי׳

 ירד ולזה בע׳׳ה יש׳ כאשר ובה ממנה הס בבטן אחוזים
 כנגד עד הבטן דלת ונועל וסותם מ׳ דהיינו הבשר

מעמידי׳ ב׳ סוד לו יש ושס הגוף מעמידי שהם הירכיס

 שהת״ט דהיינו הזרועו׳ שנכללי׳ כדרך בגוף הנ״ס שנכללי׳
 ו׳׳ק כולל שהת״ש והיינו וההוד הנצח בעצמותו גולל

 בסופו למטה וההוד והנצח ודאי בראשו. למעלה החו״ג
 ולהכרעתו למעה ובכסליס בכתפים אחיזתם והיינו

 אמנם כהנהנתו הנהגתם להיות בעצמותו כוללם ביניהם
 ב׳ שהם בזו׳ וכדפי׳ חלצים בו ויש מתנים בו יש למטה

 ובהוד הוד והב׳ נצח הא׳ הת״ת בעצמות לנ׳׳ס בחי׳
 וחלצים מתנים הם ולכך ההוד כלול ובנצח הנצח כלול

 והגוף חלצים למטה וששיהם מתנים למעלה שתיהס
 ירכים נק׳ ולחון ממנו וכשמוציאה יחד וכוללם אוחזם
 סוד הש״ש הוא הגוף כלל ודרך בע״ה, ית׳ כאשר שוקים

 וטפח טפח לכל ויש ו׳׳ק ו״ס שהם טפחים ו׳ בת אמה
 ב׳ לקומה שיש בסוד לו״ק חוליזת ח״י שהם חוליות ג׳

 ט׳ והס ויכו ויבא ויסע ווין ג׳ כלל ו׳ סוד הא׳ בחי׳
 הם אלו פי׳ וב׳ ח״י ׳הם ממטל״מ וט׳ למטה ממעלה

 א״ח אחד נק׳ וכן המדות כל כלל הוא כי והענין בתי׳
 והוא ג״ר ג״כ כולל שהוא דהיינו שבת״ת ט׳ א״ח ד׳

 ולכן ממטל״מ והי׳ למטה ממעלה ביושר הא׳ ב״פ כוללם
 ו׳ ג״פ לעולם שהם בענין וו׳ ו׳ על שלישיים ו׳ הס
 ביושר חציים השלישיים בהפך שניים והו׳ ביושר הא׳ הו׳

 קומת וזהו כדפי׳ א׳ לדרך עולה והכל בהפוך וחצים
 זאת נא׳ ולכך דומה ואינה דומה הנק׳ וקומת הזכר

 דמיון אלא כתמר ממש שהיא לא לתמר דמתה קומתך
 מצד וארוכה מעלה מצד קצרה הנקבה קומת והיינו
 שהרחיב מלמעלה ורחב מטה מצד קצר והזכר מעה

 העליונות קצרה הנקבה אמנם התחתונות וקצר העליונות
 אין בא״א למעלה אמנם דין שרובה התחתונו׳ וארכה
 ■ מתפשעי׳ בלתי נעלמי׳ הם שבכתר שו״ק מפני כלל קומה

 אלא הגוף שאר ולא זרועות ולא קומה שם אין לכך
 ודאי במ׳ ,או בת״ת אמנם הזקן סוד עד לבד ראש

 תיקונים עיקר ושם הגוף התפשטו׳ עיקר שם זו״ן דהיינו
 ויש כלל דרך איברים רמ״ח שהם עצמות בו והגוף אלו
 אורו׳ רמ׳׳ח מצות רמ׳׳ח וה׳׳ס שס״ה ועורקין גידין בו

 ;ליכנס פרצוף בהם יש ולכך דין שהם אורו׳ ושס״ס
ק מצד החיצוני  עשה קום ימיני אור בכל יש ולכך ה

 והכל האויב יכנס שלא תעשה אל שמאלי ובכל לתקן
 הוי״ה בשס המצות הלוים בתי׳ כדפי׳ הוי״ה בשם תלוי

 יש בת״ת האורות כל תלוים וכך באתכלא כענבין
 דלתות ב׳ אדנ״י שם אוהיו׳ ד׳ דהיינו ד׳ לנק' תוספת

צידן: וב׳
ג ' ״  הידיס הזרועו׳ וחלקי ושמאל ימין ובהם רזרועות ע

 חו״ג הם הזרועו׳ והנס . והצפרנים האצבעות
 נכללות שרפס ואמנם‘ ושמאל לימין מתפשטו׳ בעצמן
כא׳ שלשתם דהיינו מהבי׳ יוצאין שבאמצעיתו בת״ת

מהצואר ־



קומההשוהים הזרועותשי־עור148
 וזרועות וענפיו גון! ועיקרם זרועות וב׳ גון! יחד מהצואר

 ה״ת סקול בי׳ השופר שופר מגו דנפיק קול הוא וכך
 א״כ קול הנעשה רוח ועיקרו וסמים האש כולל והוא
ני׳ דהיינו מהצואר שמוצאם כדפי׳ וזרועות גוך היינו

 ומסתפפי׳ מתפשטי׳ והס כא׳ חשובי׳ בראשם והס כדפי׳ ■
 ממש הן מגבו׳ א׳ ובמי׳ מחסד א׳ בחי׳ ולכך לג׳

 כאו׳ ממש בשכמים כתפי׳ והיינו הגוך בתוך נכללי׳
 בשכמים נכללי׳ הם צספים וב׳ תפול משכמה כספי
 בכל שהם ג״פ עוד יש בגון! הנכלל הזה הפרק ואחר
 וג״ג במסד ג״ח שהם ויצא בפ׳ מ״ש כפי וזרוע זרוע

 הכוללת והגבורה והת״ת הגבו׳ הכולל חסד והיינו בגבו׳
 כוללי׳ ווץ ג׳ דהיינו ווין בסוד וענינם והת״ת החסד

 הכפל וכאשר למטה וב׳ למעלה א׳ זרוע בכל קנים ג׳
 אבות ג׳ וסודם ו׳ו׳ו׳ כזה יחד ווין ג׳ יהיו למעלה הזרוע

 הגוך שהרי מהאבות וא׳ א׳ ככל ויט ויבא ויסע יחד
 כנו׳ ווק נ׳ ובזרוע ווין ג׳ ובזרוע ורן ג׳ הס כתפיס וב׳

 י׳ זרוע ו׳ כתך ה׳ הוי״ה שם הזרוע כלל כי פי׳ ובתי׳
 ר בסוד ווין ג׳ ה״ס קנים וג׳ אצבעות ה׳ ה׳ היד כף

)כתף של ה׳ אמנם  ההין ב׳ כתפי׳ ב׳ סוד שיהיו ואות (
 ה׳ הם אלו ההק ב׳ אמנם הו״ה ה״ס באמצע והגוף

 הם ובמלואם כנו׳ מסבי׳ הנמשכי׳ שבגבו׳ ה׳ שבחסד
 וא״ו הזרוע ומשך א׳ פרן והכל ממש ווין דהיינו הא הא

 שהס בערן הא׳ שבתוך הא׳ עם ווץ ב׳ שהם במלואה
 הקושר קשר י׳ אות ע״י הוא אלו ווין ג׳ וקשר ווין ג׳

 כנו׳ ^ כזה האלף שתחת וי׳ אלף שעל י׳ דהיינו הווק
 וג׳ ודאי איברים ב׳ כל בין קושרת שהיא קשר י׳ וסתם

 הזרוע בחצי הב׳ בכתף למעלה הא׳ בזרוע הס קשרים
 קשר י׳ כתף ה׳ דהיינו ה״י וי׳׳ו ה״י י יסודם ביד הג׳

 וכל היד אצבעות ה׳ ה׳ קשר י׳ קנה ו׳ קשר י׳ קנס ו׳
 הזרועו׳ המודדת המדה קו בשוד הם האלו הצירופי׳

 ומקורה כנו׳ למטה ממעלה מתפשט׳ והיא במו׳׳ג למטה
 למטה עד הוא הזרוע המתפשטו׳ זה והתפשטו׳ מהראש

 יו׳׳ד דהיינו מציאותה על מורס כף ומלש היד כף בסוד
0 כ״ה והפ״ה ק׳ כ״ף עולה וכך ק׳ עולה יפ׳׳י במלואה

 קשיים נ׳ אלא בו שאין גבו׳ והגודל ג״ה הם הקיצונים
 י׳ אצבעות י׳ הס האצבעות כלל ואמנם נבאר כאשר

 י' והם שמאל יד הא ואו ימין יד הא יוד כזה אותיו׳
 י״י הרי אלף הא דלה ואו יוד קשרים ה״ח כזה אצבעות
 י*י הרי אלף הא ואו אלף ואו אצבעות לה׳ פרקים
 יוד הימנית וה׳ השמאלית הידים ב׳ והם פרקי׳
 אלא כו שאין גודליס ב׳ הם הא הא אותיו׳ וב׳ כדפי׳

 הספי' סוף למטה מתפשטי׳ כמות הם ואלו כדפי׳ ב״פ
 החייג כמות והיינו מאד מאד התחתונה ובחינתם
 התחחוני׳ הפעולו׳ שכמעט עד בתחתונים למטה הפועלי׳

 וכיוצא יצרו ידיו ויבשת שמיס ידיך ומעשה שלז״א מהם
 בתחתוגי' פועלי׳ הם הספי' אל והאורות השמות שאלו

 והנה זו היא החחשוני׳ חויג ופעולת מצוי כל להמציא
 שהם הצפרניס אחוזו׳ החו׳׳ג אל אלו פעולות בסוף

 הפעולוח קצה שהם אסורים אלא ממש חיצו׳ ולא החיוני׳
 הבמי׳ ע״י תפעל למעה ומציאותם המדרגות וסוף

 הפעולו׳ אל לבוש שהם החיצוני׳ סוד דהיינו האחרונות
 חשובים אינם האמורים ואלו למטה קצוות ולהיותם
 צפרנים נמצא לא לכך לגרוע ולא להוסיף לא בפעולות
ה שאין להב״ה מיוחסו׳ ל  הפורענות על שמו מזכיר ה

 קדושוח לי׳ לבוש י׳ והם הפעולות קצה הם אמנם וראי
 הבחינו׳ אלו כלל ודרך בע״ה, שנפרש הרגלים בזולת ודאי

 כדרך למניה הפעולו׳ להמציא בחי׳ אל מבחי׳ משתלשלות
 הפעולו' ומששלשלות הזרועות ע״י לפעול מתחזק שהגוף

 ידים שהיא האחרונה ׳למדרגה הגיעם עד פ׳ אל מם׳
 כיוצא שפל עוד משתלשלת מדרגה שהם אצבעות ובה
 כתובים היא אלהים אצבע אצבעותיך ממשה נא׳ בה

 או י׳ יכלול יחד אצבעות כשיאמר אמנם אלהיש באצבע
 שבהם העיקרית המדה על יורה אצבע וכשיאמר ה׳

 נמשכת פעולה והיינו האצבעות כל בק אצבע הנק׳ שהיא
 אבות ג׳ שהם אצבעות בג׳ היא והכתיבה ההיא מהמדה
 עליונים נ׳ המעמידים אצבעות 0 הם נ״ה מהם ולמטה
 הבריח שהוא הת״ת יהיה ידוע ואצבע כתיבה בענין כדפי׳

:הקצה אל הקצה מן מבריח התיכון
דדכורא. ביעי ותרי והאמה והירכים השוקים עולה ואצבע אצבע וכל אצבעות לה׳ קשרים ה׳ יעשה

ף מעמידי נק׳ שהם נ״ה ה״ס הירכים הנה ה״ס מדות ה׳ אצבעות שבה׳ ומדה מדה כל כחשבון מו
 הוא לפעול להתעורר לש״ת אשר כח כל כי וכטעם שהם אצבעות ה׳ הם בגבו׳ וכמוהם שבחסד נ״ה חג״ת
ע״י אח״כ פועל אמנם נו״ה שהם אלו מדוש ב׳ מאת הם מכאן וב׳ הת׳׳ת והאמצעי נצח אצבע חסד גודל
עיי נמשכות כפעולות שיהיו הוא כב׳׳ד וגזרת העליון הב״ד ואפשר * כנו׳ להמון בגבו׳ קמיצה סוד ולכך הוד גבו׳

ירכים ב׳ מל עומד שהגוף והיינו יחד והשמאל הימין מסד והקמיצה הוד והאצבע ודין גבו׳ הגודל להפכם
לפעולות אמנם והדין החסד שנים הזרועות ע״י ופועל שתים חו״ג שהם ואפשר נצח והקטנה הכהן וקמץ בסוד
כאו' ו״ק כ’ג דהיי׳ מאלין אלין מתפשני׳ בחי׳ הרגלים וששים ודאי הת׳׳ח שהוא הארוך לאמצעי סביב שהם

■■ ״שוקע , . . _________
 קמיצה מ״ש אמה גגו׳ אצכע משד גודל אהס נ״ה מג״ת זיס עד מגודל סדרם הציצימ של ב׳ גדדוש זלה״ה האליי הרג יחי״ה

י ספק; באין ליה נמיעא ומיפפס p״p הוד זרת 1נצנ
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 יש אמנם וא׳ א׳ ככל ו״ק שיש דהיינו שש עמודי ̂יקיי

 והירכים ואחד אחד ככל ו׳ הם השוקים ירכים ויש ^יקיס
 ואחד אחד ככל שיש קנים כ׳ והיינו וא׳ א׳ ככל ו׳ ?פוהס

 כין שעות כ״ד והיינו כהוד וי״כ כנצח י״כ שהם יעיין
 היום עמידת ולזה שכהוד לילה ומדת שכנצח יום מית

̂וא  שת״ס שעות כ״ד מ׳ שהיא הלילה ועמידת הת״ת ^
 מדש והמלט׳ צכאות הוי״ה כסוד כנצח יום מדת היא
 י״כ שהיום נת׳ וככר צכאות אלהים כסוד כהוד ׳ילה

 הלילה וכן כגכו׳ ולמעלה ומחצוש כחסד החציים ®עית
 תחלת שהם כו׳ ו׳ הס ולזה כחסד וחציים כגכו׳ יזחלתס
 תחלת ולכך כגכר ו״ק השוקים וסוך כחסד ו״ק זקוקים

 ימין רגל כסון! היום וסוןן למסה מלמעלה לירד היום
 שוק כתחלת הלילה וסוך שמאלי רגל כסוף הלילה יתחלש
ל כימיני ווי״ן כ׳ והיינו ודאי כחסד המאלי  ווי״ן ו

 הירכים והנה וירכין שוקין . הם צבאות והיינו ישמאלי
 הוד על נצח ע״ז זה הא' ‘כחי׳ כ׳ להם יש נו״ה הס15

ל זע״ז הא׳ כחי׳ כ׳ להם יש ולזה שוין זע״ז הה׳ ה  ו
 זע״ז קנים ל והס שוין והם שוקיס ב׳ הס ולכן ̂יין

 ונצח כנצח הוד שהם בחינותיהם ב׳ על להראות עלתי׳
 המחנות למעה וימשך כדפי׳ שוין שניהם ויהיו כהוד

 שלישית בחי׳ שימשך עד מאלו משתלשלים אלו התחתונות
 והס ההוא ביום רגליו ועמדו כאומרו רגלים נק׳ היא

 הנפעלים לב״א שיתקרכו עד מתפשעות רחוקות סטת
 אותך ה׳ ויברך אומרו כענין רגלים יקראו ולכך מהם
 התחתונים שיהיו עד ויורדים משתלשלים והם לרגלי

 הסבות אלו ולהיות רגלים וה׳ס מהם לקבל לסבול יכולים
 ג׳ והיי׳ בשנה לי תחוג ג״פ הם אבות מג׳ למניה מתפשטות

 מתפשטי׳ שהם הנק׳ רגלי כסוד פעמיך יפו מה והיי׳ יגליס
 דהיינו באמצע והשמאל הימין המזגת והיי׳ התחתונים אל

 ממש הם ואלו כנזכ׳ האלו ההנהגות ב׳ על העומד הגוך
 מדרגות על מדרגות למטה והחיילים הצבאות השתלשלות

ת ואלו מ׳ היא שהדבר לדכר רגלים נק׳ יכלם ט  ס
 ואלו ודאי שכי׳ רגלי והיינו למניה פעולותיה למציאות

 וכעת כנו׳ מהם נפעלים הס וב״א מתפשטים הכתות
 פעולות ואין כראוי לפעול יכולים הסבות אותם אין

 אמנם הרגלים אל עמידה שאין יק׳ ולכן מתגלות מליונות
 מעמד על ויקומו ההוא ביום רגליו ועמדו לעתיד

 עמידה פנין פי׳ וכבר ישראל של בטובתם כראוי העולתם
 ההדר מדת האלו השוקיס ב׳ כין ויש כ״ה בסי׳ כמקומו

 הנק׳ והוא היסוד גורם הזה האבר שענין היסוד שהיא
 כחינות ב׳ כין למעלה■ אלא למטה נמשך ואינו היסוד

 שניהם בין מתעלם הזה והאבר אלו למדות יאשונות
 שהיסוד והיינו ודאי שוקין תרין בין אמה היסוד יהיינו
המכריעין בש׳ בספ׳׳ר כדפי׳ נו״ה בין מכריע אמצעי

U9 עה
 גוח דהיינו הגון» בתוך נכלל עיקרו הזה האבר ולזה

 נכללים האלו המדות ב׳ יהיו ולזה חד סשבינן וברית
 המשמשת הבחי׳ ואותה היחוד מלאכת דהיינו במלאכתו

 אל ביצים ב׳ יהיו עמו אחדותם בחי׳ דהיי׳ היחוד אל
 האמה דרך להמשיכו הזרע ומתקני׳ המכשלים והם הזכר

 והנה והנהגה מהות בש׳ כסס״ר כמכואר היחוד בשעת
 נהר הכסך חבל מסוד בדקות תמשך העליונה ההמשכה

 קומת עילאה ואו בסוד הנכללת היסוד מבחי׳ מעדן יוצא
 שבגון» ובריס גוך היינו וא״ו טסה ונמצא כדפי׳ הגוך

 נכללת והיא זעירא וא׳׳ו והיא האמה במי׳ עוד ויש
 תתאה בה״א וחציה ודאי וא״ו משך עילאה בוא״ו חציה

 האמה ולכן ף, כזה הה׳ שבתוך זעירא וא׳׳ו דהיינו
 הנק׳ בחי׳ לה ויש בנק׳ להכלל וחציה עצמו בנוף חציה
 והיינו ו׳ על י׳ הצדיק בראש עטרה דהיינו צדיק ראש

 לראש וברכות נאמר ועליו הנק׳ בתוך המשפיע המקור
 הנק׳ אל וקצהו ראשו הוא זה וראש היסוד דהיינו צדיק

 בחי׳ ב׳ זו למדה ויש ברית אות ודאי י׳ בחי׳ והיינו
 אינו ואז החיצוני׳ מזון והוא למפה המותר השפעת הא׳

 ען שהוא לצדיק הזרוע האור השפעת והב׳ כלל מאיר
 ומתפשט מאיר הוא ואז הארץ על בו זרעו אשר פרי
 בסוד מתפשט אז שהוא הזה האור התפשטות בחי׳ ועל

 זו בחי׳ ועל אריכא נעשית זעירא וא״ו ומתארך א׳׳א
 שבאמצעות דהייט יצחק את אקים בריתי ואת נא׳ זו

 בספ׳׳ר כדפי׳ הזה המציאות נפעל התחתונים התעוררות
 שיעור סוד והיינו וגו׳ בריתי את והקימותי וכן שם

 ב׳ לו שיש מדות כשאר זו מדה שאין הברית אל קומה
 שהיא ארוכה ומדה בזעירו שהיא קצרה מדה מדות

 והנה כדפי׳ והזווג היחוד סוד אל והיינו זקופה בקומה
 היכל בענין י״ד סי׳ תרומה ובם׳ ג׳ סי׳ פקודי בפ׳ נת׳

 וקושרם המדות מיחד הזווג כי קה״ק והיכל הרצון
 והכל מיעוט אין ומשם א״ס אור אליהם ומתפשט יחד

 מצד ארוכה מדה משם נעשית היא ולכך זו בסבה תלוי
 ובין בינו אין שכמעט עד באור מתעלית היא ואז א״א

 התעלות לרוב חד חשבינן ובריח וגוף הבדל הת״ת
: הת״ת אל והשתווה היסוד

 פי׳ כבר . הצפרניס הרגלים אצבעות .הרגלים דז׳׳ך;
ק ^  בלי הם האמנם קצרה דרך לעיל הרגלים ע

 . ורגלים לרגלים רגלים ויש פ״ג הם אמנם נו״ה בחי׳ ספק
 מה נאמר שעליהם דשכינתא רגלק דאית משום לרגלים

ט מה ונא׳ בנעלים פעמיך יפו  יש וט׳ בנעלים פעמיך י
 וכתיב רגליו יכסה בשתים וכתיב ולשרפים לחיות רגלים
 לצלם רגלים ויש .מגל רגל ככף רגליהם וכף בחיות
 ומדע חסף די ומנהון פרזלא די מנהון רגלוהי כאומ׳

 הס הרגלים כי נפרש ועתה החיצורות הוא שהצלם
מ ■ ט ס ה
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 יהיו מאריכין התחתונים אל הקרוכים התחתונים הסכות

 שליעת וכהמשך כזאלו אלו משתלשלים שהח לחילו׳ כנות
 הנחות אלו בחי׳ כפי אלא שליכיה להם ישאר לא החילו׳

 המו״ג על שולטים והם תחתונים שדים והם התחתונים
 כח לפעול בגשמי מלך או שר מהם. ואחד אחד כל ונגד

 הקלי' והם לללם ראש שהיה נבוכדנלר כענין פעולתם
 סבות שהם וחיות אופנים מהם ולמעלה החזקות העליונות
 אותם שהם הנחות אמלעות ע״י למטה פועלות תחתונות

 רגליהם וכך אמרו וכך דין כחות והם החילו׳ על השולטי׳ .
 ולכך מהדק שהם שור פני סוד נת׳ וכבר עגל רגל ככך

ם מתפבטיס ה  אומרו והיינו מאלו אלו משתלשלק נ
 עד מגיליז מתפשטים נחות נילולות דהייט ונוצליס
 המשתלשלים' ע״י והשפעתם שליטתם מקום אל הגיעם

 הנחושת שסוד נחשת כעק הם ולכך ובסילו׳ בדין להשפיע
החילו׳ ממש שיהיו ולא ודאי לנחש להשפיע הדין הוא

 סיגי מכל וטהור ממורק קלל והיינו טהור דק אלא ו מ
 למשפיעם להשפיע מכס משתלשלים שהם אלא החילו׳
 שהם ולאופנים לחיות התחתונות סבות הס ואלו לחילו׳

 להם יש אמנם רגלים יש כסא שהוא ובשרפיס בהיכלות
 ראוי ואק הסיבות אלו ומעלימים מכסים שהם מחנות

 יכסה בשתים וז״ש חזקים דיני׳ שהם מפני לגלותם
 העגל מעשה לזכור שלא כדי רז״ל כדפי׳ והיינו רגליו
 משפיעים הם התחתונות הרחוקות הסבות ואלו

 המשפיעים הדינים לבעלי ממשתלשל משתלשל לתוזתונים
 י' מדרגות י׳ סודם ניצולו׳ הם הכחות ואותם לחילו׳

 לנחות קרובות סבות דהיינו צפרנים להם ויש אצבעות
 תחתונו׳ סבות עוד מאלו למעלה יש ועוד החזקי׳ הדין

 יורדות רגליה נא׳ ולזה ופנימיותיה רגליה הם לשכי׳
 שהיא אטנפם איככה רגלי אש רחצתי וכתיב מות

 ותחת נאמר וע״ז מהתחתונים הניצוצות אותם אוספת
 אמנם בהיכלות שהם וגו׳ הספיר לבנת כמעשה רגליו
 אחיזת סוד ויש באני׳ מתפשטות שהם ניצוצות הם רגליו

 למעלה רגליה אוספת כשהיא ולכך האלו ברגלים הסיצו׳
 שתחת צואה שם יש ולזה רגלי את רחצתי אומרה היא

 שלא כדי טהרה וצריכה בטבילה חוצצת שהיא הצפורן
 אותם הצפדנים קציצת אחר היא הרגלים ורחיצת יחון
 והם המתפשטי׳ נחות שהם מדאי יותר מהגדלות שהם

 היחוד בכלל ואינם לקוצצם מצוה ואלו בצואה הנאחזים
 דקים כלים והם למעלה׳ והאור ההנהגה אסיפת אלא

 הכח מהם נתרוקן שכבר משמשים שאינם אותם וקוצצים
 למטה הפועלות סבות שהם צפרנים יש אמנם העליון

 דין בהם שיש היות עם קדושים והם בבשר דבקות והם
 העולם המנהגת הפעולה את לכסות טהורות קלי׳ והם
אל ומקשרם אותם ורומן למעלה ליימדם מצוה ולזה

 רגליו ויאסוך וז״ש בנקבה בין בזכר בין היחוד
 היק' עם הזכר אל ההנהגה שהתפשטות המטה

קיז הזכר יאסוך התחתונים עד למטה המתפשט׳  ו
 תוכי̂' אל ההיכלות רוחניות סילוק והיינו המ׳ אל אותם

 דוני?" בתחתונים אז פועלים ואין מקושרי׳ והס המ׳
 הנפרדים בנחות אשר בחינותיה מציאות אוספת שהיא

 ומתעלניין שחרחרת שאני תראוני אל להם רתJאו. היא ואז
 רגליו אוסך הוא לזה ודומה כלל בי תשיגו ולא

 פועלינן ואינם נאספות נאצלות ובחי׳ המ׳ אל המעה
 האחרוני' הרחוקות הסבות הס הרגלים בכלל ואינו כלל
 ש̂ה צבאות נקראות הבחי׳ ואותם הנקבה ואל הזכר אל

 והם והירכים והשוקים הרגלים שהם נו״ה מתפשטות
 המתפשנוי' הפעולות לריבוי צבאות בחי׳ לכמה מתפשטים

 הפעולויי עיקר כי בעצם פעולות להם אין והנה למעה
 הג̂ו קומת שיעור מעמידים צבאות הם אמנם בידים

 באצבטונז תנועה ולכך מלמעלה לינק כדי מציאותו על
 הרנם למגיה מוקצים שהם מפני הידיס באצבעות הרגלי׳

 ההיליו פעולת בהם הרגלים ולכך העליונה מההנהגה
 החולפים בפרקים לעיל כדפי׳ בזה וכיוצא והעמידה

 הידים אצבעות הם בזה וכיוצא והמעשה הלקיחה אמנם
 נ״ם חג״ת סוד הם בחו״ג עליונים י׳ כנגד י׳ הס ואלו

 חג׳ים הם ברגלים ולמטה שבגבו' צ״ה וחג״ת שבחסד
 שלימם פעולתם ואין שבהוד נ״ה וחג׳׳ת שבנצח נ״ה

 עליול' שהם הידים אצבעות כפעולת הויות להוות
 מתייחסום פעולות קצת אלא שלימות פעולות ופועלים

, : בכתובים כדמוכח אליהם
ג' והם ,הגיך חלל שבתוך הפניסים האברים

 לפרוציז וחוץ הפרוכת, בתוך והלב הריאה חלקים
 ולמגים חלקים כמה בהם והמעייס והכבד הטחול
 חלקים ב׳ הס הפנימים האברים בענין הנה .הכליות

 הו̂< הושע הזכר הוא הקנה הקנה הב׳ הושט הא׳
 ולכן פו״א הדעת בסוד פרצופי׳ ד״ו וה״ס הנקבה
 בדקים מושך הוא והקנה הקנס אמר מתעלס הושט

 ושתים אכילס בעביות מושך הוא והוושט החיים רוח
 נערכויז והיותם אלו המדות ב׳ התפשטות ענין נת׳ וכבר

 מים עליונים מים והס אח״כ להתייחד הפרצופים לב׳
 פרונם והיינו למים מים בין מבדיל ויהי ולכך תחתונים

 סוי קה״ק ובין הקודש בין לכם הפרוכת והבדילה שנח׳
 והנתלם הושט אמנם קה״ק הוא בו הנתלה וכל הקנה

 נחמדים כלים ב׳ תלוים בקנה יש ולזה לבד קדש בו
 מפיכם בסוד והם והלב הריאה שהם הנחמדים האבדס

 חלוים ושמאל ימין י״ס מאו״א ברא דירית עטרץ חרק
 הדעם בסודי והיינו יה״ו כזה ו׳ דהיינו■ קנה בסוד

ריאה העיניס את המאירה החכמה מצד היא והריאה
אריה
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̂־יה  המים מליחות ליחה והיא א׳ פנין הכל ראיה ^
 מנפנת ודאי רוח מלאה היא ולכך ממש נחשד מינית
 העולם ישרוך שלא דינו ולקרר. הלב אש להחיות תמיד
 אלהים זמנין ל״ב נתיבו׳ ל״ב ודאי ה׳ הכי׳ הוא ״׳נ

הא׳ מדרגות ב׳ לריאה ויש ודאי יחד מיוחדים שניהם
 שמאליות וב׳ ודאי■ ימיניות ג׳ חג״ס שה״ס אוני ה׳ ים

ר  המי שהיא דוורדא מינוניהא לפעמים ויש הוד ׳י
 כשהיא ודאי ברייתא שהיא מצדה והיא שושנה 'P״

חווי הני ולזה האונות בחשבון ואינה שגלות
 העיקריות כס האומות אמנם להו אית הכי ׳יייתא

 כנסי והם כנו׳ לתולדות אמהות הס חו״ב ודאי יןשיש
 סוד דהיינו רוח לו ומושכי׳ הלב על מנשבות שהם ייאס

 דיניה ואת אותה ומקרר לבי׳ מהחכמה הנמשך הימת -
 חדרים ובדעת כאומרו חדרים בה ויש הבי׳ היא יהלש ,

 אמנם רבים והס חדריו המלך הביאני וכתיב יילאי
 והם הורתי חדר ואל אמי בית אל אביאן דכתי׳ נ׳ ״ס

 רוח מלא הב׳ הנק׳ מצד ודין דם מלא הא׳ יפמאל
 הגון) מחיה והוא ודאי חיים רוח הזכר חיות מצד ״[יני

 רוח בסוד המתפשגי הדעת מסוד חיות הס הססי׳ ישל
 הוא הזה החיות משכן ולכך האברים כל להחיות יני’״

 אחותה אל אפה משולבות ודאי ווי״ן פה׳׳ס ׳ללעיש
 תתאה ו׳ בסוד מתפשט עילאה וא׳׳ו הדעת ®יינו

 ובם הדעת מצד בגבו׳ המ׳ תתפשט ועתה כדפי׳ ששת׳׳ת
 חזקה גבו׳ שהוא ודאי המרה עם הכועס הכבד ®יד
 על מפרשו פינחס שבס׳ היות ועם לחיצוני׳ להשפיע ׳שי

 הם הספי׳ בפרמיות אמנם למטה בחי׳ היינו ̂®ילוני׳
 מצד טחול ויש לתחתוני׳ להשפיע׳ כדי לדיני׳ ״יאי׳

 ועכ׳׳ז הרחמים מצד וקר הדק מצד שחור שהוא ®י! ^
ת  לחיצוני׳ נמשך וממנו למטה ומשפיע ושוחק מעכל ״

 לחיצוני שרש והוא יחד ומשתלמים שוחקי׳ שכלם ׳־ללגי!
 פורע שהקב״ה מרה והיינו לחיצו׳ שחוק פעמים ימישה

 ס׳ ישחק בשמים יושב והיינו בעה״ז לרשעי׳ הגיוב ׳ה
 במרס אלא זו בהנהגה חפצי׳ הצדיקים ואין למו למג

 ובגבורתן ולז״א לחיצו׳ משפעת בהיותה לא ®■־ייסרת
 את במשפט תבא ואל תיסרני בחמתך ואל וכתיב תזינני

 במשפט אך ה׳ יסרר חי כל לפניך יצדק לא כי
 שיהיה תמעיטני פן באפך אל לסבול שיוכל כדי ־ילחי
עבדו משפט לעפות סוד והיינו בכולה ולא הגבו׳ ׳י^ת

 כעש טוב משחוק כעס טוב רז״ל מ״ש והיינו ני'
 שהוא משחוק בעוה״ז הצדיקים עם מתכעס ®הקב״ה

 ומדת טחול מדת שם יש ולזה וכו׳ הרשעים. עס ״לזחק
 בחי׳ המ׳ מצד הדעת במדת וסודם מרס ומדת לגד

 אמצעות הגבו׳ ימין הגבו׳ שמאל והס והדק ®גכי׳
הכבד ויותרת וכבד טחול דהיינו התאה וגבו׳ ®לט׳
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 שבגבו׳ ו׳ דהיינו הכבד אצבע יק׳ הכבר ויותרת ומרה
 כנו׳ בדין הפועלי׳ צור׳ לח פרשים הם ארבעתם וכל

 וסוד לחיצו׳ שרש שהוא תפלין של שער כדמות והם
 עשת מעיו באומרו רמוזה והיא הרחמים הם המעיים

 מחזיקי׳ אין ולכן הרחמים לובן והיינו ספירים מעולפת ישן
 החסד בחי׳ אלא דין בהם שאין מעיים בבני דם

 והיינו החיצו׳ אפי׳ הכחות לכל להשפיע המתפשטת
 בחי׳ להם יש ושם לאחוריים עד ויורדות לבנות שהם

 וענין הזה מהמותר ניזוני׳ שהם להם המותר להשפיע׳
 התמורות בש׳ בספ״ר שם פירשתי שנעשה ממה המות־

 באדם ש־יש כונניות הס ומתגלגלות מתעלפות היותם וענק
 מזון לסוד העליונה - החכמה בסוד כוננם שהקב״ה
 דם בסוד הכבד מסוד העליוני׳ ניזוני׳ שהם האיברים

 שואבת שהיא הריאה בסוד• ומים הלב מצד והוא ודין
 חדר הנמצאים לכל להשפיע ראשי׳ ג׳ והם הלחיות

 בעצמם המעיים שהם רחמים והם במותרות והתחתונים
 שלא כדי וגם לחיצו׳ המזון יתערב שלא כדי כלל דרך

 נקבים הדעת בסוד בו וברא אומרו והיינו פרצה יפרצו
 התחתונים הנמצאים לכל המזון להמשיך וכו׳ נקבים

 ומשפיעים מושכים הם המתכוננים כונניותס וע״י
 ולכך ח״ו אליהם מתדבק דין ולא טומאה ואין ויורדים
 שנעשה אחר שבו טוב מכל נעצר בהיותו הזה המותר

 נשפע מיד אלא ח״ו נפשותיכם את תשקצו אל נא׳ מותר
 הזה למותר מאחודו נקו? האדם ולכך לתחתונים

 והוא מלמעלה עליהם מכסה האלו למעיים ויש לחיצו׳
 החסד הוא הזה הלובן כי להראות כלס על הפרוס חלב

 המשכתס המדות בחי׳ ועושי׳ מתעלפות והם הכוללם
 הדעת כי א״א בסוד ארוכה שמדתם מורה סביב סביב
 רחם לו מפי המו ע״כ כאומרו הרחמים מעי והם משם

 הארוכה והמדה א״א ה״ס א״כ ה׳ נאם ארחמנו
 בתוך הדעת סוד ומודדת סביב עגולה בסוד מתצמצמת

 אל רדתם' עד בראש וסוף בסוף ראש נעיצת בסוד ו״ק
 הוא ושם נו״ה שהם הירכיס ב׳ בין אל היורד המקום
 מתעבר המותר להיות הוא וחסד לאחור המותר מעביר

 להעביר מלפנים הירכיס ב׳ בין לו עשה ומקיה משם
 להשפיע האיברים שאר כל מותר שהם המשקק מותרי
 ובהמשך שתיה אכילה שהם המים מותר גס לחיצו׳

 'יעשה השתיה ובהמשך מותר יעשה גסה שהיא האכילה
 ההמשכה ולכך מהשתיה נהנים חפוביס חיצונים ויש מותר
 להם המותר טינופם ואין מהמותר פנים מצד להם

 נגיד דינור נהר וז״ס גסה שהיא האכילה מותר כטינוף
 הנס וכתיב וכו׳ ישמשוניה אלפין אלף קדמוהי p ונפיק

 סוד נמשך והנה יחול רשעים ראש על וכו׳ ה׳ סערת
ונמשך הדם מותר הדק מהמשכת הנעשה הזה המוסר

מהיד



קומהונקבה .רחםיצדעור152
ה מסוד ע  כסות שיש ידעת ונגר הפנימיים מהאיכרים סי

הרס שהם אחרים ייש רותחת צואה הנקראים סיצורם  נ
 פעור עכודת ענין הרשעים לאותם היה ולזה מהסימן)

 מאותו נהנה שהיה ידעו ולא כזיון שהיה וישראל,חשט
ם אלו ולזה זה רמז מפני הסנופת'  מאחור הם מקכי

 משפיעים והם האמה נמשך מפנים והס האחוריים מצד
 רופא אומרו והיימ כהם נתפסים החיצונים ואין לחיצו׳

 דהיינו מ׳ וכש״ר יסוד לכ״ל רפואה שהוא ודאי כשר כל
 ולא זה ענין יעשה היאך פלא וזהו האמה ומשך אחור
 הרים כ' מכין יוצא שהוא והיינו יפנם ולא יסמא

 אלא הרים כ׳ מכין כחו הנחש כי נחשת הרי והכרים
 העליון לאדם ויש לחיצו׳ להשפיע ודינם נו״ה כסוד שהם

 וה״ס חכמה כסוסות שש מי וכתיכ יועצות והם הכליות
 כמי׳ שכהס נעלמות והם הדעת כסוד, הפנימיות נו״ה
 היותם ומפני מקומם אל כמציאותם המתפשסות נו׳ה

 כליות זיל כאומרם ועצה חכמה כעלי הס מהדעת
 למעה זה הא׳ בחי׳ כ׳ המדות לאלו שק ומפני יועצות

 דגופא פלגי תרי שהם הב׳ מזה מקכל שזה דהיינו מזה
 מזה למעלה זה כליות כ׳ הם לכך שוץ כאחד ושניהם

 על להראות לשמאל וזה לימין זה זה כנגד זה וסם
 'ב׳ שהם הדין כסוד אדומים והם אלו מדות כ׳ מציאות
 עוזרים והס החשד כלוכן מתעלפים והם נחשת עמודי

 כמון המתגלה תםtכמצי הנעשית ההולדה אל מכפנים
:כנו׳ היסוד עם המשתתפת

X V האדם על תוספת לנקכה אשר רחם כשוד . רחם 
 כי הוא העדן צירים, וכ׳ דלתות וכ׳ ולידה ועיכור ׳

 המדה מציאות ואץ כמש״ל היסוד הוא הזכרות אכר סוד
 אכל המדות מכל כלולה שהיא היות עם כמ׳ כזאת
 היא והמ׳ זכר סימני שהם מפני כלולה אינה v ממדה
 אור וכמקום דדכורא סימני׳ כה שיראה ראוי ואין נקכה

 חזטר רחם כרוגז סוד והיינו רחם כחי׳ כה יש היסוד
 ההויות להוליד שסודם אורות רמ״ח הס זה רחם וענין

 • אחד לכל ע״כ מחג״ש שהם אורות רי״ו כסוד שמציאוק
 שכהם נתי׳ ל״כ דהיינו רמ״ח להשלים ל״כ נשארו ואחד

 מג׳ רי״ו והם מחו״כ ל״ב שהם כסנין הוי״ה כל מתהוה
 שכאורות כדי רחם סוד כרמ״ת מתקכציס וכלס אכות

 שהיא הוי״ה לכל איכרים רמ״ס מציאות יקנה אלו
 כס הס האורות ואלו הזאת כנקכה מלמעלה מתהוה

 אורות כרמ״ח ויתפשס היסוד אור סוד מקכליס שהם
 יש הזכר ולזה לצדיק זרוע אור סוד כהם וישפיע אלו
 כ' שהם ד׳ הזכר על הוסין) והנק׳ איכרים רמ״ח כו

 א״י הם הדלתות שצירי אדנ״י וה״ס צירים וכ׳ דלתות
 נ׳ ד׳ הם ולצאת להכנס נפתחות והדלתות נעלמות שכס
דלתות הם ולזה ודאי זה .כשם נקכות אותיות שהם

 ף ואלו איכריה רנ״ב והס ציריסן על סוככות שהס
 מ-יי! אור סוד הזכר אליהם להשפיע קיכול כית סוכנים
 יהיה הזה הרחם כתוך ימפע העליון אור וכאשר
 שהי״ דקה הויה שה״ס י׳ דהיינו אחת עייפה האור

 5עיפ< «׳ ן^״ס ן,-5למ וממעלה למעלה ממעה י״ס כוללת
 אמ̂ג מתפשעים אורות מותם פתוחי כה אין סתומה
 ולנ״! לכאן מתפשעת היא אלו אורות כתוך כהיותם

 מגילי• והיא תמיד כה שנשפע ושפע אור כסור ומהגדלת
 הוייג• ע׳ והם עלוהי יחלפון עידנין וע׳ הזאת ההויה

 מוכר זה תמיד העוכר על ומוכרות חולפות שהה
 הויוגז י״כ חדשים י׳יכ וה״ס יוצא וזה נכנס זה כא

 ’ונ® אלכסון גכולי י״כ י״כ הם הוי״ה שם מצגירן) שהוא
 ומיי מהי״ב פ׳ חילופין כך ההויה שיפול המקום
 והייג' ההויות גילוי מקום אל ויפלעהו לחון חתפשע

 טילאא ממוח׳ י׳ ככור ה״ס העיפה וסוד רח׳׳ם פער
 מתפשטים והם ההויות המהוה המאציל ששם חכמה

 היסיי דהיינו האמה פי סוד אל השדרה חוע דרך
 הנעיעוגז גידולי ושם ציון נקודת סוד אל הנכנש
 ולידם מיכור סוד והיינו כדפי׳ הגנה כסוד האלו ההויות
א^ והזרע תצמיח זרועיה וכגנה והיינו כדפי׳ למעלה

 הם כה המתגדלות וההויות הגנה אל הגנן והוא לצדיק .
 וזם! עיכורם זמן הם עליהם ההויות וגלגול הנטיעות
 צאתם עד הנטיעות מציאות יכקר ולחדשיו נטיעתם
 פ' ע״ח העיכור היות ופעם למפה גילויין אל מהעלמן

 חיום בסוד הוא הא׳ נותנים ב׳ יש כי הוא הויות
 חיום נא׳ ועליהם גדולות חיות כסוד והא׳ קטנות
 מהמ' יוצאות הויות הם הקטנות גדולות עם קטנות
 שהיא מהכי׳ יוצאות הס והגדולות קנינה אמת שהיא

 ועינוי הגדולות החיות מן הכי׳ ועיכור גדולה אשה נק׳
 חדא ייב הם גדולות חיות ועיבור הקטנות מהחיות הס׳

 י״נ שהם העליונות מההויות אור שיקבלו עד דהיינו
 שיאירו ואחר הכתר מקורות י״ג עילאה דיקנא תיקוני

 אותם אז כלס את הכולל המקור עם המקורות כל כה
 קיים למציאות להוולד ומהוקנות מבושלות הם הסויות

 פ' הם דז״א דיקנא תי׳ למטה אמנם ח״ו נפל ואינם
 מאור וכח ההוי״ה שהקכל פד פ״ח נקבה של ועיבורה

 נפל> ואינה קיימת היא ואז עליונות הויות פ׳ תי׳ מ׳
 נואם עד ממש פ״ס שהם חדשים פ׳ ענץ פי׳ ונחי׳

 והא דהא ואפשר מדרגות י׳ כל שיורדת והיינו למ׳
 מדרגה יורדת היא בה שמאיר ותי׳ תי׳ שככל איתנהו

 שפי׳ מס ולפי א׳ לדרך טולה והכל ממדרגותיה אחת
 הכי' שהיא העליונה בנקודה רחם ענק שיש להבין קל

 נקרא ישראל ומשם הבי׳ בסוד הוא רחם פפר ולכך
מנט! אומרו ה״ס ודאי רחם וסוד ודאי קראל בכורי



רוח.חיים .לנקבה רחם שיזןור

 יצא והיינו כמן הנק׳ בחי׳ בה ויש הבי׳ דהיינו מ׳י
כמין רקיע שהוא הרחמים בסוד הת״ש דהיינו הקרח

זקומה 3153 ע

 שהוא אחר דהיינו ילדו מ״י שמים וכפור הנורא .הקרח
 והיינו הלידה העיבור אחרי דהיינו ילדו מ״י מתסשמ
 או׳ והיינו שס פשועים רחמים שהם העליונות ההייות

 מקדושת קדש שם הבי׳ בחי׳ שהוא מבען ידיד קדש ״הי
 שמצדו ודאי• יצחק הדין בחי׳ אפי׳ שהוא ידיד החי׳ ־

: ידיד *
 ונפש רוח יסוד ^הקב״ה ייחסו במ״ר . חיים רוח ׳*״ח

 וכתיב בי דבר ה׳ רוח וכן ה׳ רוח את תכן מי כאומרו
 אעשה וכנפשי בלבבי כאשר ישראל בעמל נפשו יחקצר

 וענין ה׳ חי כתיב ובמ״ר הזה העם אל ולבבי נפשי חי;
 ובענין וחיות ונפש רוח להשי״ת לייחס למאד קשה זה

 אמר ולא העולם בחי וישבע ואמר א׳ במקום שינה החיות
 בתיק׳ רשב״י ״ שפי׳ מה על להורות ה׳ חי אלא ה׳ חי

 בהון חד וחייוי איהו בהון חד וגרמוי איהו" יאמר
 העולם שאין העולם חי אמר המדרגו׳ אל ירד יכאשר
 ענין המשולחי׳ לעצמו"והחיים העולם אלא אחד יהחיים

 שהוא דהיינו העולמים חי אומרי׳ אנו ולזה מאתו לחמד
 ומחיותו ממנו חייס הם‘ העולמים שכל העולמים חי

 הפרש מה ובספרי > בעולמי׳ השוכן בעצמו החי ^הוא
 המלך בחיי כנשבע הנדרים לשבועות נדרים בין יש

 לדבר ראיה שאין אעפ״י עצמו במלך כנשבע יהשבועות
 החיים כי והענין נפשך וחי ה׳ חי בנא׳ לדבר זהי

 הנשבע ולזה בהתפשעו׳ העליון מאור החיים המשכת ה״ס
 נפשך הי דהיינו עצמו במלך הנשבע דהיינו במ׳ היא

 רוח שהוא כנו׳ היסוד הוא הנפש וחיי נפש שהמ׳
 הבינה אור התפשמות דהיינו המלך חיי בתוך החיים

 נפרד זה ענין שאין ה׳ חי סוד דהיינו למעה ממעלה
 לעצמו זה שאין ודאי אחד ענין וחייו הוא אלא כלל לעצמו

 הענין אבאר זו בהצעה ועתה א/ הכל אלא לעצמו וזה
 התפשעות ה״ס יחד הנמצאים כל המחזיקים החיים לי

 שפי׳ ענין דהיינו א׳ וספירותיו והוא בספי׳ א״ס אור
 הספי׳ שנייחס היות ועם וכלים עצמות שה״ת בספ׳׳ר
 אליהם נתפשע אורו שעצמות אצי׳ הם עכ״ז בכלים

 לספירותיו לייחס ראוי אין ובבחינתו א׳ דבר והם יהוא
 זה ענין כינוי כל ולכך פגם שוס ריבוי שום שינוי שוס
 בהון חד וגרמיה איהו ולז״א הברי׳ בסוד■ למעה ליא

 קודם הדמותו מציאות על יורה אלו מלות ילשתדקדק
 ומציאות איהו והיינו למעה מתפשעות הספי׳ המצא

 והיינו בהם המתנוצן ואורו הספי׳ אל חיותו התפשעות
 אין בהון חד והיינו לעצמן חד הספי׳ ומציאות וגרמיה

 לא אמנם עמו דבוקי׳ מציאותם לרוב ריבוי ואין הירוד
 אלא כאן בא ולא ספירותיו על הא״ס לעלות שיש סופק’

20 ב קופיי' .שיעור

 ואמר מזר ולזה במאציל הנאצלים קורבת על להראות
 עצמו הוא הספי׳ שח־ית בהון [חד] וחייוי איהו

 הזה במציאות ואין כדפי׳ בספי׳ אורו התנוצצות והיינו
 וכלים עצמות בש׳ כמ״ש ריבוי שוס או פירוד שוס ח״ו

 התלבשו׳ בסוד הספי׳ אל יהפשע זה מציאות אמנם
 בחכ׳ וכתר בכתר■ הא״ס דהיינו ההנהגה ראשי ג׳

 והיות מאירות הספירו׳ נמצאו ולזה בכ״מ לעיל כדפי׳
 בחיי והם בבי׳ הם שהנדרים והיינו מהכי׳ זה באור
 בעליה תחיה והחכמה וכתיב נשמה שהבי׳ דהי־נו המלך
 יחוד בהוד לה הנכנסים וכל בבי׳ החיים הננשלח׳ שהיא
 ה׳ חי סוד והיינו ודאי המלך חיי והיא בשוכה הספי׳

 ה׳׳ס ה׳ וחי הבי׳ מבחי׳ הספי׳ ה״ס הויה כס כי
 חי אמר לא ולזה בהון חד שם המשולחים וחיוהי איהו

 חד״ שהוא ה׳ חי אלא ח׳׳ו לעצמן שהחיים שיורה ה׳
 שאחר מורס נפשך" חי הוא שבועה אמנם בחייוי

 החיים אין בתחתונים למעיה"לפעול השבועה התפשעות
 אלא נפשך חי אמר ולא דברים ספירן דהיינו בהון מד ממש

 מתלבשי׳ ‘העליוני׳ החיים סוד כשיתפשע ולזה נפשך חי
 המשולח רוח ודאי ה׳ רוח נק׳ אז הת׳׳ת אור "במציאות

 וכאשר והעשיה והיצי׳ הברי׳ להנהיג למעה הת״ת מן
 בשם מיוחס יהיה אז למעה מהמ׳ הההנגה חיי יתפשעו

 בתוך וזו זו בתוך זו ההנהגות באלו אלו ויתלבשו נפש
 ועשיס יצי׳ בברי׳ ושלשתם במ' והת׳׳ת בת״ת הבי׳ זו

 חיי הוא בהם המתנהגת העליונה ההנהגה באצי׳ אמנם
 י בסוד בספי׳ בדקות שיתייחס כמו ולזה כדפי׳ ודאי המלך
 ולזה שבהם החיים פנימיותם בסוד יתייחס כן היחוד
 החיים בזה והמשל ברוחא רוחא דבקות הוא נשיקין בסוד
 הם והספי׳ העששית בתוך המאיר כאור הס האלו

 עצמותו מצד מיוחד א׳ ענין הכל האור ולזה העששיות
 הנשיקין סוד ולזה בעששיות מאיר היותו מצד לבחי׳ ויבחן
 האלו הספי׳ הנהגת פנימיות ברוחא רוחא דבקות הוא
 יתייחד המ׳ עששית דרך שמאיר מה ירצה פה אל מפס
 י ב׳ ונמצאו זב״ז ויכלל הת״ת עששית דרך שמאיר במה
 ברוח ופנוי ריבוי שיהיה ולא במ׳ ושתיהן בת׳׳ת בחי׳
 ולזה כדפי׳ העששיות דרך מאיר היותו מצד אלא עצמו
 אמנם עצמו מצד א׳ הכל העולמות בכל החיים רוח

 לפעולות הוראה שכח עצמן העולמות מצד למציאיות יבחן
 בעולם הנראה ככחו אינו הזה השפל בעולם האלהיות
 הנראה ככחו אינו הגלגלים בעולם הנראה וכחו הגלגלים

 נק׳ שהוא א' והנהגה א׳ כח והכל המלאכים בעולם
 וחולשתם בעצמם העולמים אלא כדפי׳ העולמים חי

 במדרגות וכיוצא ההנהגה אל שינוי,ההוראות עשו ושנויים
 בש׳ בספ״ר כדפי׳ בעששיות האור כמשל והכל כלם

בס״ד: וכלים עצמות
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ט ״  [פעמיך]'כנעלים, יפו מה כאו׳ לנק׳ אשר נעלים ע

פאו׳ פעמים הנק׳ והם רגלים ענין לעיל פי׳ כבר
 אל המדרגוש השפשעו׳ הם הרגלים והנה וגו׳ ירחץ פעמיו

 הנק׳ אלו הכחי׳ והנה שם כדפי׳ השני׳ הנהגש כהפשגיויש כוך
 סוד והיינו [לחיצו׳] אפי׳ להשפיע יורדוש הם שכי׳ רגלי

 הקדושים הנהגש כי ידוע כבר ועשה לעיל כדפי׳ הצפרניס
 שוס לפעול ראוי שאין ודאי הנהגש ה״ס החיצונים פ״י

 פעולה איזו שאם הכימאים החיצו׳ אלו ע״י פעולה
 לפעולה הצריך השפע יושפע בהכרח ידם על שפעל
 (הליכה) פנין זהו הרי וא״כ לחיצונים מלמעלה ההיא

 דהיינו וברע בכיומאה הקדושה אור שישלכש [הנהגה]
 להרגלי׳ יופי אין (וא״ב) [א״כ] פרו״ה ו״ה ר״ע
 החיצונים עד נשחשוני׳ ופועלוש יורדוש סבוש שהם אחר

 הזאש במדרגה השחחונה הנקב׳ לשבח כשכא לזה הכימאים
 הנמסל על יורה והמשל בנעלים פעמיך יפו מה אמר

 מכסי׳ הם המנעלים יורה והמשל עולמוש הס הנעלים
 יהיה פלא מגינים הם עוד החוצה יראו שלא הרגלים

 ולא הנעלים ע״י אלא ממש הקוצים על מדרך'הרגלים
 לבוש יהיה ועד״ז ובברקנים בקוצים הרגלי׳ ישנהגו
 השכי׳ שהשפיע שח״ו שבפני׳ האחרונוש הבחי׳ לחושם
 מהכשוש השחהונוש הסבוש אלו יהיו אלא ממש בחיצו׳

 משפעש הפני׳ ששהיה כדי האלו הנעלים בסוד ומשעלמו׳ ׳'
 הם והקוצים הנעלי׳ הם ואלו האלו האמצעיים ע׳׳י בחיצו׳
 והיו בקוצים הדריסה היינו ע״י הנפעלש והפעולה החיצו׳
 והנה והפגם העדוה דמיון הוא ח״ו ברגלים מזיקים

 שהם והעשיה היצי׳ משמשי׳ ממש הזה הערן משה
 עולס לבין אצי׳ בין אמצעיים שהם המלאכים עולמוש
 מושפעים מאלו אלו המדרגוש הששלשלו׳ וע׳׳י החיצו׳
 ובפ׳ פקודי בפי ההיכלו׳ בענין כדפי׳ מהקדושי׳ החיצו'
 בשם ישייחסו ולפעמים נעלים נק׳ הם ולזה חרומה
 הגברים רגלי אלך או׳ כעני; פכי׳ רגלי שהם ממש רגלים

 ראשי ולזה מנעלים עיקר הם ועכ״ז אעבורה ברגלי רק
 למגיה ממפלוש ב׳ שהם סנדלפו״ן מכי״כי הם המחנוש
 ממפלש והם סנדלפו״ן והב׳ מטכירו״ן הא׳ מהפכי׳

 במגי״גי משנהג יום מדש וה״ס הלילה וממשלש היום .
 הא׳ שכי׳ רגלי ב׳ והם בסנדלפו״ן משנהג לילה ומדש

 דהיינו הזכר «ז ימין של שמאל רגל והב׳ ימין רגל
 הלילה ממשלש והיינו הנק׳ כח שמאל ושל היום ממשלש

 והיינו הנדל וסנדלי מנעל מעטרו״ן וסנד״ל מנע״ל והס
 ומדש ביום לילה מדש כי יחד ההנהגוש ב׳ שיחלבשו

 ועל פנדלפו״ן וסנדלי׳ מע״כי מנעלים ולכך בלילה יום
 שכי׳ ברגלי נראה דופי שאין פעמיך יפו מה אמר שניהם
וב׳ כדפי׳ הנז׳ ההנהגוש מכסים שהם כדפי׳ צנעלי׳

 יאל הש״ש אל הפכי׳ כחוש ממש משמשי׳ אלו שמושי׳
 כי בשי׳ ופי׳ לרעהו ונשן נעלו איש שלך נא׳ ולכך היסוד

 ה:ז והיסוד הש״ש הנהגש שכחוש מעעם השכי׳ היא נעלו
 והשפענז ההנהגה סוד מכסה והמ׳ במ׳ משלבשים

 לעיל כדפי׳ העלמניס רגלים צפרני והיינו כדפי׳ החיצו׳
 החפפעוח שאין נלל רגלים אין מזה ולמעלה ע״ה בסי׳

 והאיז או׳ אמנם ,לעיל כדפי׳ בו״ק דוקא אלא ההנהגה
 מזה■ למעלה זה דרכים ד׳ על לפרשה אפשר רגלי הדום

 • הרגלים פעולוש שממש השחשונה הזו הארץ על הא׳
 מנהיגים החחשונים הכחוש שהם נעלים ונעלי בנעלים

 על רוכב ה׳ הנה כאו׳ החיצו׳ ואפי׳ בהם ומתפשכייס
 ממש החיצו׳ ע״י היינו ר״מ ולדעק מצרים ובא קל עב

 שקרא הב׳ ,השחשונים לנהל הקדושה שתלבש שבהם
 האופנים מציאות והרי בארן א׳ אופן והנה כאו׳ הארץ

 סור דהיינו רגלים הדום שקרא העשיה סוד דהיינו
 באמצעוח פועלות הרחוקות האלו שהסבוש רגלים הדוס

 ארן הס וההיכלות ממש היצי׳ הם הג׳ ,הזאת העשיה
 ושחש כדפי׳.וז״ש ממש רגלישכי׳ שהם העליונים בערך
 היכל והחש א׳ היכל והיינו הספיר לבנה כמעשה רגליו

 אלא הספיר לביש רגליו ותחש אמר לא ולזה העשיה א׳
 ולבנת ממש להיכלות הדומה העשיה דהיינו כמעשה
 עצם הנק׳ ב׳ היכל ממנו ולמעלה א׳ היכל ה־ינו השפיר
 לברירו לעוהר והיינו הזוהר היכל ממנו ולמעלה השמים

 השכי׳ ניצוצות ממש בהם להתלבש היכלות הם ואלו
 והיא העליונה ארץ המ' היא הארז הד׳ ,רגלים ה:ק׳
 והיינו למעה והיא עליה פנו״ה העליון לש״ש רגלים הדוס

 שם מנו״ה למעלה שהיא ישראל ש״ש ארן משמים השליך
 שהיא שאמר ולא משמים השליך ועתה בשמים מיוחדת

 ' פס גס אלא הששון ביחוד שם מיוחדת מנו״ה למעה
 יחוד לה אין כלו׳ רגליו הדוס זכר ולא לה ינוח לא

 והאת והיינו רגליו הדוס היותה בבחי׳ אפי׳ וזכירה
 כדפי׳ נעלים ה״ס ממש האלו והדרכים דגליו הדוס
 משלים והם מדרגה אחר מדרגה היורדות ההנהגות וה״ס
 י נפעלים רעים וענינים גרועות הנהגות שנמצא למה

 שהם היות עם ,למעלה ממש שיתייחסו וח״ו מלמעלה
 הכחוש ההשתלשלות צד על אמנם ואמונה בצדק

: כדפי׳ וההנהגות
׳  שגיר ומגדלות שדים לה ויש לנקבה זקן שאין בפה פ

 חוסך לא בתורה כתוב ,כארגמן ראשך ודלת כאו׳
 על להוסיך שאסור ודאי ממנו תגרע ולא עליו

 שהם הדברים מאותם ואפי׳ א׳ אוש אפי׳ שצכתב שורה
 והנועם שבכתב הורה לעשותס אסור שבע״פ מתורה
 דיקנא שי׳ כ״ב שהס אותיות כ״ב הס התורה שמקורי

לאריך ■



עחהומהזקן לנקבה איןשיעור
 שהם מגצס״ך אוחיוח ה׳ ויש דזעיר דיק׳ ותי׳ זחריך

 היא נקבה היוסה עם שהיא מפני עילאה אי׳ מקורי ה'
 למטה אמנם דיק׳ תי׳ סוד וכה הסחשונים בערך ̂כר
 מאוחם בהורה א׳ אוה המוסיך לכך כלל אלו מקורות חין

 פשוטות וה׳ כ״ב אלו אותיות מצירופי שאינם האותיות
 שהיא שבע״פ ותורה העליונים המקורות מכחיש זה היי

 למדות כס בה שאין מפני כלל אלו מקורו׳ בס אין למטה
 מג״ר אלא נשפעים רחמים של מדות שאין רחמים של

 אתעביד׳ דנוק׳ גלגלתא אמנם כדפי׳ גלגלתא בסוד שהם
 דינא דאיהו דהיינו מאחורי דדכורא דרועין תרין נין

 מחודשות לא כלל אותיות בה אין שבע״ס תורה ילכך
 מקורין דיק׳ דילה גלגלתא בסוד שאי! כלל הנז׳ אלו ילא

 ואילו אתעבידא דדינא ומסט׳ דינא דאיהי כלל דרחמי
 שאין החיצו׳ בהם נאחזי׳ היו שערין בסוד זקן בה היה
 הכ״ב כל כלל שהם מקורות ב׳, זולתי דק אלא מקורות לה

 ונעתק המתוק הדין נובעים שהם שדים ב׳ והם מקורות
 דגלגלת׳ להראות דרועין תרין בין דהיי׳ לרחמים מדין
 מקורין וכלילא אתעבידא דמלכא דרועין תרין בין דילה

 ולכך ודאי חלב נמתקת -דהיינו זרועות ב׳ מצד דרחמי
 דמנח דהיינו ילין שדי בין לי דודי המור צרור כתיב

 אותם כל ירצה דילה דרועין תרין בין רישיה דכורא
 ונובעי׳ שדיה ב׳ בין אליה יורדים העליונים המקורות

 ע׳׳י אלו מקורות מקבלת היא מה וע״י רחמים בה
 להשפיע ואז ותלד ותתעבר אליה זכר הת׳׳ת שיזדווג
 וזולתי בדדיה חלב לה יהיה התחתונות ההויות ולהניק

 כי והטעם לרחמים מתהפכים דיניה אין חלב לה אין זה
 היסוד שהוא זה הזכרות אבר בסוד תלוי הזכר אל הזקן

 ,היסוד שהוא הדר עץ כבפרי הוא הזקן אל ההדר כי כדפי׳
 לה יש אמנם זה הדר בה אין זה הדר בה שאין והנק׳
 נק׳ היא ואז הזכר מן ההדר סוד יקבל כאשר שדים

 המ׳ והיי' לשנה משנה באילנו הדר ופי׳ הדר עז פרי
 עושה פרי ען בסוד ונאחזת ודאי באילנו דרה שהיא

 כלך בה נא׳ ואז האיז על בו זרע אשר למינו פרי
 דהיינו יפיה הוד לה יש ואז בך אין ומום רעיתי יפה

 ב׳ אל טעם וזה כדפי' רחמים מקורי המשפיעים שדים
 הזכר משער האשה שער נשתנה אמנם אלו טנירם
 ובשער כארגמן ראשך ודלת בה נא׳ הנק׳ שער כי העליון

 בשער ואין כעורב שחורות תלתלים קווצותיו נא׳ הזכר
 באשה שער נא׳ הנק׳ בשער אמנם כלל טרוה הזכר
 חזקי׳ הדינים מקורי הם הזכר שער כי והטעם ערוה
 הגבו׳ שהרי נחים הם בסופם אמנם בשחרות ודאי

 החיצונים מעוררי׳ הזכר דיני ואין בדיניה מתמתקת
 החיצו׳ התגיוררו׳ אין בדינם קשים שהם היות עם לכך
תלים תלי תלתלים הם אמנם ונמחקים וחוזרים ידם «ל

 וקוצי ווין שערות דהיינו וקון קיץ כל על הלכות של
 וקוץ קון כל ועל ודאי ו׳ קן TV יסוד היינו שערות

 למשה הלכה נק׳ שהיא התורה הלכות סוד המ׳ יונקת
 בחי׳ שיש הלכות של תלים תלי וקוץ TV דל ועל מסיני

 שבע״פ. לתורה להשפיע שבכתב לתורה ולרבבות לאלפים
 שבכתב תורה לקבל בחי׳ אלך כמה שבע״פ לתורה ויש

 היות עם שערה הרי ראשך ודלת בה נא׳ הנק׳ אמנם
 דלת והדלות הדלת בסוד הוא מאד קשה דין שאינה

 ההנהגה התלבשות אדגמן סוד והיינו בעוני והיא נכנם
 החיצו׳ לדינים משפיעין והם ארגמ״ן בסוד והתפשטותה

 (הקודש) חיות של שזיעתן המקורות השתלשלות ע״י
 דינים א״כ לגהינם אפי׳ להשפיע דינור נהר נעשית
 קושי בהה יש ולכך בסיפא וקשין ברישא רפין דנוק׳

 שער לזה דיניה בקוצי אחוזים תחתונות ועריית ודין
 בשערותיה החיצו׳ יתאחזו שלא ליזהר וצריך ערוה ראשה

 החיצו׳ ויתאחזו כלל יתגלו שלא הכיסוי צריך ולזה כלל
 לג׳ בחי׳ בהם שיש תש״ת בסוד הם הזכר ושער בהם
 יחד כלס א׳ בחי׳ נעשי׳ לנק׳ שערות בחי׳ אמנם אבות
 אלא אינה וביד בראש שתים הס שחורות רצועות ולזה
 «מטה ונכרכת וחוזרת למעלה סופה ומתעלמת אחת

 מקורות ודאי בע״פ אותיותיה קוצי להעלים למעלה
 לכך ויפנמו אלו במקורות החיצו׳ ירגישו שלא מתעלמים

 ודלת מתעלמת שחורה א׳ רצועה ה״ס שבע״ס תורה הבל
 על שבכתב בתורה אמנם לבד אחת דלה כארגמן ראשך

. שהיה אותיות קוצי והס וכו׳ חלים תלי וקון קון כל
:וכו׳ דויש

צורת להקב״ה הכתובים ייחסו הנה בחרות זקנה
 גבור לו וייחסו יתיב יומין ועתיק כאומ׳ זקנה

 כארזים בחור וכתיב מלחמה איש ה׳ כאו׳ מלחמה ערוך
 כגבור כבחור להם נראה בים פי׳ רז״ל והנה ,וכיוצא

 והעני; בישיבה יושב כזקן להם נראה ובסיני מלחמה
 הפעולה כפי בפעולותיו בהשגתנו אלינו נדמה שהוא
 בפיני ליש׳ מתגלת שהיא הספי׳ כפי דהיינו פועל שהוא
 סוד דהיינו כזקן להם נראה היה תורה להם נותן היה

 על הא׳ עניניס, כמה על מורה זקן ונק׳ בכתר בחינתו
 רישיס ושער חיור כתלג לבושיה כאו׳ והרחמים הלובן
 ואפי׳ והלובן החסד על הוראה הוא זה כי נקא כעמר

 ואמר התחתונות בספי׳ הדין מקורות שהם השערות
 לבושיה וכן בהם כלל דין ואין החסד על נקא כעמר
 כדפי׳ לפעול תתלבש שבהם נו אחרונות בחי׳ שה״ס
 והיינו והרחמים החסד ובחי׳ מדות הם לבושין בערך
 ה*^ולי׳ הנמצאים כל טל הקדמה על הב׳ ,חיור כתלג
 עלול שהוא מפר עלול:עה״ע היותו עם הכתר נק׳ ולזה

העלולים שאר אמנם כלל פילה לו שאין א׳ מעלה
עלולים
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 עה״ע יק׳ לכך א׳ מעלה עלול שהוא ממנו עלוליס
 העלולות העלוה אפי׳ כלו׳ עכ״ה נק׳ הא״ש אמנם

 קדמון כלו׳ עי״ו יק׳ ולזה אליו קדימה יק׳ וזה ראשונות
 אל נוצר לא לפני יא׳ ולזה ממנו למעה המצואיס לכל

 הג׳ ״ יקדמהו עלול ואין ועלול נוצר שהוא כמשמעו
 מגלה הדס רתימת מצר הכחור כי ההעלם על להורות

 באיד׳ דקא׳ והיינו סודו משתיר הוא והזקן מסתוריו
 הכתרזעלס ולכך דורדיה ושקיט.על שכיך דסנא מוחא
 מתפשע׳ חכ׳ אפי׳ מתגלי׳ ספי׳ ושאר כלל מסגלה ואינו
 סהימא דעתיקין עתיק׳ יק׳ הכתר והנה ;נתיכותיה בל״כ

 ולמטה וממכ׳ הנז׳ כטעמים מן דטמירי; עמירא דסתימין
 שהכניס מפני מלחמה גכור בחור נק׳ בת׳׳נז ועיקרו
 א׳ הויה שם והיינו למעיה האלו המדות מן נפעלים

 ועיעם כעי״ו ב׳ הוי״ה ושס הנז׳ מלחמה גכור בז״א
 ביניהם פסיק ויש בחסד פועל וזה בדין פועל שזה

 מלחמה איש ה׳ ז״ל זה בענין רז״ל ופי׳ באדר׳ כדפי׳
 מגיד הרבה במקומות קצר מקרא זה הרי יהודא א״ר

 כגבור עליהם נגלה זיין כלי בכל הב״ה עליהם שנגלה
 עליהם נגלה וגו' כשריון צדקה וילבש בנא׳ וכובע בשריון
 וסגור חנית והרק וכתיב חניתיך ברק לנגה דכתיב בחנית

 העור עריה שנא׳ ובחצים ובחנית בקשת עליהם נגלה
 בצנה עליהם נגלה ויפיצם חצים וישלח וכתיב קשתך

 או וצנה מגן החזק ואו׳ אמתו וסחרה צנה שנא׳ ומגן
 ה׳ ת״ל הללו המדות מן לאחת צריך כהוא אני שומע

 הללו המדות מן לא׳ צריך ואינו נלחם הוא בשמו שמו
 אלא בפע״צ וא׳ א׳ כל לפרוע הכתוב צריך למה וא״כ
 מלחמה להם עושה הקב״ה למדת יש׳ להם נצרכו שאם
 ואמרו הללו להעלים'בדבריהם ע״ה הפליגו וכמה עכ״ל

 המלאכים בעולם שיש פרטיות במדות פועל הוא ט
 ע״ש יק׳ וכחות מגינים יק׳ וכחות חרבות יקראו כחות

 פקודי פ׳ בזו׳ פי׳ וכבר מלחמה כלי זיין כלי פרעי כל
 אשר הרצים תא הנק׳ מקום נוגה בהיכל שיש י״ג סי׳
 כחות וכיוצא ההצלה על מופקדים ממונים מלאכים שם

 השפל בעולם למעה חלו פעולות פועלים הס פרטיות
 ההר והנה כאו׳ הגשם אל התקרבם עד מתגלמין כמפע

 שנסגלמו הרי י אלישע סביבות אש ורכב סוסים מלא
 הבכאים בראשי צעדה קול את י כשמעך בזה וכיוצא

 מתקרבי׳ אלו ענינים ועד״ז לפניך ה׳ יצא אז כי תחרץ אז
 צורך הזה הענין צורך ואין בגשם גשם פגיעת כמו כמעט
 ע״י הנפעלות הפעולות מדות כה אלו מדות כי גבוה

 ולז״א ,לעיל כדפי׳ האחרונים כרגלים התחתונים הכחות
 המושג הזה המציאות כהוא עליהם נגלה עליכם נגלה

 יתפשטו מעצה מצד כי תאמר שמא למטה הנמצא הגשמי
מדוש דהיינו נלחם הוא בשמו שסו ה׳ לז״א כאן הכתות

 הספי׳ שהם כדפי׳ מלחמה גביר על המורה, הוי״ה שם
 רוחנית והשגחה השכלית ההמשכה בכס פועלות והם

 לבוש המדות שמתלבשים התלבשות הס הכחות אלו אמנם
 להם יש׳ נצרס שהם והיינו התחתו׳ אל רדתם עד בלבוש

 מה כל והחסד הרחמים בחי' אל הזקנה ירמוז ולזה וס'
 ברחמים להנהיגם עונס לסלוח כבשמיס לאביהם יש' שכין

 כאו׳ גאולה להם להצמיח הורה להם לתת בחסד לנהלם
 'שיצטרס מה כל אל והבחרות וט׳ יתיב יומין ועתיק

 ואם בעונשיו במעשיהם להשכירם אותם ולדון להתייסר
 במדותיו להם ועושה בס נלחם הוא מיד בתשובה ישובו
 שיפרוט עד במדות מדות הנהגתו ויתלבש מלחמותיהם אלה

:כדפי׳ למלחמה גשמיים כלים כהוא מה כל

ב ״  על וירכב כאו׳ בהקב״ה הנא׳ .התעופפות ענין פ
 מן אחד אלי ויעך במלאכים וכתיב ייעך כרוב

 ואמרו זה בענין פי׳ ורז״ל ביעך מועף וכתיב השרפים
 בח׳ ומה״מ בד׳ אליהו בשתים גבריאל באחת מיכאל
 הגשמי אל המלאך שהתפשטות והענין בא׳ המגפה ובשעת
 מן אחד אלי ויעף דכתיב א׳ בפריחה מתפשט מיכאל

 הוא בב׳ וגבריאל ,מיכאל דהיינו ופי׳'בגמרא השרפים
 זה ביעף מועף כאו׳ הזה הגשם אל מדקותו מתפשט

 שכל בח׳ ומה״מ בד׳ אליהו ולזה דברים, של פשוק נראה
 בק ויגיעה מצב התפשטיותו וצריך מחבירו יורד א'

א׳ גדול ולז״א להתפשטות התפשטות  ממ״ש במיכאל מ
 מדרגתו יפעול מיכאל לפעול ירצה שכאשר מפני בגבריאל

 חוזק מצד באמצעיים ישתמש ולא בחזקה הגשמות אל
 תוספת אל יצטרך כך כחו שיחלש מה כפי אמנם פעולתו

 למה ט גדול נ״ל וזה עצמו ע׳׳י יפטיול שלא האמצעיים
 כח המוסיף אדרבה יהיה ולא האמצעי׳ הכח חולשת יהיה

 אינם האמצעי׳ ט לומר נ״ל לזה אמצעיים אל יצנירך
 דק לכל הס גבוה צורך האמצעי׳ אלו כי זולתו אמצעיים

 בעצמו המלאך מצימית אמנם בגשמי לפעול ורוחני
 מהתפשטו׳ העושה ומצב נגיפה דהיינו לענק מענין טשתנה

 בהקב״ה נא׳ ולזה כדפי׳ כח תשות ודאי זה התפשטות אל
 בלי אחת בהתפששת ויעף האמצעי שהוא כרוב על וירכב

 מכח הוא בד׳ אליהו כי פי׳ ) ( אמנם ח״ו כלל מציאות
 בחסד מיכאל כי נפרש ולפ״ז אותיות ד׳ שהם הוי״ה שם

 שהוא בג׳ מהת״ת שכחו מי ולזה י״ה בגבורה וגברי׳ י׳
י ביה כתיב ואליהו יה״ו  שלום בריתי את [לו] נותן מנ
א ולכך  שהוא מפצי בה׳ מה״מ ולזה הוי׳׳ה דהיינו בד׳ מ
 הב׳׳ד גזרת ועושה אדנ׳׳י ושם הוי״ה משם למטה יורד

 וכיוצא הדוס על המטיר וה׳ כאו׳ וב״ד ה׳ שהוא הסליק
 משפט בלא נספה ויש שנא׳ המגפה ובשעת הגזרות בכל
 יחור כאין מסתלק העליון, שהב״ד דהיינו בא׳ טס הוא

. לשוס י
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ה אלא גזרה  עליו יושפע ולכך החינגה מהג
 שהנהגתו שמורה גדולה כא׳ מיכאל מעלת ולזה א' ״מדרגה

 דין כתות ב׳ יעשה לא ולכך שס של ראשונה ׳׳חודי
 המציאות כל ומנהיג מדלג א׳ בכת הכת דין אלא ׳המיס

 גבריאל אמנם אלי ־ויעך ׳1כא לפעול או להנהיג ̂.מצערך’
 י״ה שהם אותיות ב׳ ביחוד אלא אליו נמשך הכת

 כל לפעול עס כתות בב׳ ולכך בשתים פועל כשפועל
 התעופפות אמנם מכתו אלא פועל אינו והקב״ה פעולה

 פי׳ וכך בהם והנהגתו לעולמות השפעה הוא כו ״א'
̂יא  , בסוד הת״ת סוד דהיינו בתי׳ ופי׳ עולמות בח׳׳י עך ׳׳

 ולפ״ז היתול בסוד במ׳ להשפיע מהיסוד עולמות י ״
 על וירכב והיינו ומשפיעם ממלאם א׳ וכת א׳ להשפעה

הוא התעופפות כל אמנם ויעך ליוה
מרררזו ו»ד 'לנפים

מיותסת תנועה הוא התעופפות . ^
א הכנפים וסוד :נפיס  והמלאכים ומחנות כנופיא לשון פ

 כמה על שר וא׳ א׳ שכל כנפיס להם יש שפירשנו האלה
 סתם נאמר ולכך בהם פועל שפא כנפיו והם רבוא א׳ך

 דהיינו כרוב על וירכב נאמר בהקב״ה אמנם לאעופפות
 מעערו׳׳ן שהם הכרובים מב׳ בא׳ והנהגה התפשכות
 להשפיע א׳ כרוב שהוא במכערו״ן ותתלבש סנדלפו״ן

 פעולת שהוא ויעך ולזה היסוד מצד ח׳׳י שהם ת1ימולמ
 ח״ו כנסים בעל שאיע להקב״ה ייחס לא ומחנות ללפיס
 השס שכל האצי׳ במציאות רבות בחי׳ לו ואין ׳יחיד ׳ןהיא

א אלא ודאי א ולזה התחתונים בצבאות צבאות ה׳ פ

 א׳ פרקליט לו קנה א׳ מצוה הפושה שכל חייליו והם
 יתקיים ולח ומעשיו רוחניותו מצד בעצמו הצדק ויתקיים

 יחרב העולם אלא העולם לפינו המעמידו ץלתו מצד
א  נשפע בו הנתון אלה׳ בכח מעשיו שב מצד יתקיים ופ

:המלאכים מן כא׳ לוי
ענין .חרוב וחד עלמא הוי שנין אלפי שית

 שם עוד ואמרו חלק פ׳ סנהדרין במסכת ביארו זה
 שנה אלפים ז׳ לאחר אלא עולש את מחדש הקב״ה אין
 שית כך העולם הנהגת יהיה אם לדעת א״א כאן ועד

 יחדש או אחרת עוד זו שמעה ואחר חרוב וחד שנין אלפי
 הניא התם עוד איתא אמנם תמיד בחדוש ויעפד עולש

 לשבע אחת משמעת שהשביעית כשס קשנא דרב כוותיה
 ונשגב שנא׳ אלפים לז׳ שנים אלך משמע השלם כך שנים

א ביום לבדו ה׳  יום השבת ליום שיר מזשר ואו׳ הפ
 שבת שוס נראה הדברים אלו משמעית ולפום שבת שכלו
 זה לענין גילוי מצאתי לא ובזוהר ימים שבעת לכל נוהג
 שבת דאיהו בראשית ל״ו תי׳ ז״ל בתי׳ מזער מעע אלא

 , ימי ששת ליה אית מד ולכל אינון שבפת ז׳ דהא בראשית
 אלך כי הה״ד דקב״ה שנים אלך איש יומא וכל המעשה

 שממש נראה אלה דבריו מכל כנה .וגו׳ בעיניו שנים
ת פ  ולכל ז״ס שנה אלפיס ז׳ שהם שמשח שבע עולם הנ
 ט ביאר לא עולם חידוש אמנם שבת יום ושמעה שמעיה

הקב״ה שעתיד פי׳ י״ד עי׳ אח״מ ס' ב^הר אמנם כלל
ה התלבשות דהיינו כרוב על יירככ הג ואולם אבאר כאשר צדיקים מדריגות בכ״ב עולמו את לחדש למעיה בנפרדים הפ
 צבאותיו ע״י פועל ויעך ושם העולם שר מעיעירו״ן יהיינו
 יחוד הכל אלא רבים לשון כנופיא אין בעצשפ חמנס
 מלאכיו עושה כאו׳ דהיינו כנפי על וידא או׳ והיינו מיוחד
 רוח כנפי ואלו ודאי רוח הנק׳ דקב״ה מלאכין מצד יסיינו
ד רוח הנק׳ הת״ת מדת לפהגת מסנות פ  ׳7 אותיות ד׳ ב

ב ובנביאים ונוח דאיהו ו׳ דאות מלאכין ואלו סודות’ פ  כ
ה רוח כנש על יא’י  כחו גילו כי כלו הסוד בל גלה מ

ק׳ דקב״ה מלאכין ומחנות בכנופיא כיה והנהגפ כנפי מ
 פעולותיה וסימני דקות רשישת הנעלמות ואותיותיה תמימה דין דעלמא באוירין ויגלם יתלבש המלאך וכאשר ייח

 ומדה מדה כל וכן הבי׳ מן קבלה אשר ופרתה וחוקה לבד עצפתס על כשרה בניצוץ פעמים הצורך כפי תראו’ •
קיבצה והעט' לעט׳ משפיע והת״ת בת״ת מקובצים והם ’

 כמה וידעה מכלם ונכללה העליונים ודרכיהם פעולותיהם
 אשר וכל וגלגל וסכב עליון משרתי ומלאכים וכחות פעולות

 אשר הורתה מצות ומחק שבעה ו.הקך המדה מצד יבא
ס כגור אשר ידה תחת והכל בעט׳ אצוליס כלס פ ח  ו

א בפכה האמצעי עולם ודרכי כחות כל נעול גן שנא׳ פ

 ראשון ,שהרחיבוהו מקובלים להקת כזה בדרוש מצאפ
א לכלם  ראשונה ז״ל השלישית בתמונה התשנה ס׳ בעל פ

 וחד שית שנין חלפי ז׳ העולם הקפת שמעות ז׳ שהם אמ׳
 לה ויש מכלה כלולה א׳ וכל נהי״ס חג״ת ז״ס והם חרוב

 ישרים ומשפטיה וחקים ומצות ונוראים עליונים דרכים
 דרכיה אצילות כאשר שלה ששכוע לפעול ההקך כפי

 הגוך בתוך כנשמה בתורה אשר נקודה נפש מכח וסבובה
ת נקראים הא^ והדרכים והסיבובים והפעולות ר ה׳ פ

בנינוץ פעמים ׳ורך
 יתראו ולפעמים כנפים בלי אנשם לאברהם שנראו
 ניצוצם התפשטות סוד ופינו בכנפיו הצורך

 . ) ( כי׳ לעיל כדפי׳ דן דעלמא באוירין יססלכשותם
 צדיקים [חלק] פ', בסנהדרין אומרם ענין יובן בזה יסתה

 כל כי בזה ורצו כמים פני על ושעין כנפיס להם ;ןשיס’
ד תכלול נשמש וצדיק 'יק פ וכמה חיילין כמה גלגוליו ב

והיינו
כפי

ס ומעין השמים צבא הנק׳ ומלאך ושכב גלגל כלו המים ע״פ לשוט כח לו יש שבאמצעותן כנפיו והם יסמות פ רמז ח
אשר הגשר .והיחוד ישרים וחקים אמת ופרות למצות וכלם גלגוליו מחנות הם כנפיו מתוך הוא כנשמה ̂■יכות
א ככל בפכה העצם יהיה הצדיק ועיקר כנפיו יהיו ומהם לו סכלים ם נעול פ חפ המלך שאמר עד העשירי תוך ו

א ש-אשפה פלעין לבנות למעלה פורח שבהם כנפיו הם מצופ ג״כ וכך המנהיג פ ק אלה פלשן גלתה ו ועשה ונ
וצום י
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 וסעולושיה דרכיה ראשוגה שכשמעה מה כל וקדש ולוה
 היקפה כל והלך הפלסין גמו אשר כחסד ותורפה וחוקה

 מקומה אל לשוג זמנה כא טד צשלוס ושיה שיזה ופס
ס אל ותורפה סטלופיה כל טס כנטוריה אביה לכיש ,  ^להי

 מלטפה אחרים פלטין לכנות אמר וטוד נפנה אשר
 הקשה שכשמטה מה וליפן ולקדש ולצוות לטשות כבראשונה

 כונה והנה מאד וקשים חזקים ודרכיה מאד והחזקה
 לה נמכר כאשר תנאים שם לכנות שהצדכה טד ומחריב

 קנני ה׳ כתיב נפלאות תיותtוכ גלגל לכל להיות כדין הכל
^  ודתה חוקה זאת כי נמכרתי ככיטל ראשית שם דרט ית1ר

 כל נבראו וכה קנית זו טם כתיב וכיש׳ לה קנר להיות
 ויצה״ר רטיס ורוחות וכחות שדים טון וקשה טז דכר
 זרות וטכודות 'משונים ולשונות פנים וטזי ממזרים לרוב לרוט

 חטאים קשות גזרות טוייהס לארצותם מובדלים וכחות
 ת1וכהמ חיות מטונפות וכחות טריות ארוכות וגליות וטוטת
 ורחוק ולכלוך טומאה וכל ונגטים ונחשים שרפים כימאות

 וט׳-טד מנטוריו רט האדם לב יצר ט ומטה מטלה וחוץ
 יטקכ כמדת וטהורה קדושה רוח וזקק וטיהר ה״י שכירר
 מצות וליפן כאותיות את לחבר והוצרך חקוקה רם ככסא
 לנו לנהל הג׳ לכטכור הג׳ כיוס צדיקים ומשפטים מקים
 למציאות השמטות רמז .כהקדמה ט״כ וט׳ לכנו כאיש

 ד׳ ז״ל כתב דל״ת וכ^ת j שמטה ואחריה קה־מת שמניה
 מהז׳ הוא כי מחוכר ציור לו אין כי מאד נטלם האות זה

 לטולם ז1רמ ההויות פטולות תחלת והוא פשוטים טמודיס
 _ קדושות נשמות א׳ גוך כשמטתו ובריותיו ואורו המים

 גלגליו כחסד אור כלה השמטה כי מאיר ומאור מסרות
 הגלגלים היו לא ההוא שכזמן מורככים לא זכים פשוטים

 וזכים כרים כמים פשוטים ומלאכים וכתות יסודות מד׳
 ארוכים חיים וכרים היות וכריות ימניים וברים מאירים

 לא פשוטים כ״א מגולגלים גלגלים ולא גליות ולא גלות לא
 וכל קדושים וטהורים פנימים כ״א נמצאים רחוק ולא חון

 יצה״ר ולא נחש לא שם ואין נהרץ טלק מאור בריותיו
 וטטדה סדר וכל חטאים ולא חוטאים לא אכילה ולא

 וטטדה וסדר משם הי׳ ירד ן׳ וחנוך למלאכים שטתה
 כקר וצורת וחיותם והנאתם בריאתם למלאטם טתה שיש

 כג״ט טלק זיו פס ומטיילים צורתם חיה כדמות כצורת
 ומאותו וחקם תורתם הסדר אותו וטל מטנס הנאת וע

 משרתים, טליונים ומלאכים כחות נגלתה סאות ומכת הצד
 צדקים וקצת ומשה ואכרסם חנוך ט כרמזים ביאר שד
 דינה חוזק לקיום זו כשמטה והונחו שמטה מאותה היו

 דכריו לכלול ורצוני תשהים טנינים כדכריו ויש וטנינה•
 להרוס סוללה פליהס ולשטך דייק טליהס לכנות ככללים

 ולכנוח כה היסוד עד ולטרות וסודותיו רמזיו יסודותיו
אחרת וזשמטה שקדסלשמטה א׳ כלל והנה שב, טל שלם

^ ה מ ו . .ק

̂  ליצי׳ וכך כך שנין שאנו ומה החסד שמטת והיא
 ההי״ כשמטה שהיה כ' כלל ,כה שאנו זו שמטה לגילוי

 ותוריד קדושת ונששת ומלאכים גלגלים החסד שמטת
 הגלגל̂' שהיו ג׳ כלל ,והיקפו לשלש כנאות וענין וסדר

̂זי כי ד׳ כלל ,שרככות כלתי פשוכזת וסיות •פששם  או
ם שכשט והכריות וכרים זכים היו המיס סד  וטהויג ח

 שמיי הה׳ ^ל ,כלל מטשה רוע ולא יצה״ר כהם אין
 שמטה כאותה) לה (שהיה כאותה להם שהיה כהמה

 כג״ תחת אשר החיה כפני ’ חשוטת צורות שהם כקר
׳ כרקיטים,הכלל או הככוד  שנ^י שכפה שמטה שאותה ס

 כמתחלה׳ אין והיה מקורו אל הדכר וחזר כשרשה ונדכקה
 השמנים שגרמה הא׳ הכלל ,כללים טוד כה יש v ושמטה
 מקלי להם שהיה כש מכלטדם אפשר שהיה קשים דכרים

 ואותיוחיי שהתורה הב׳ הכלל ,הדין שמטת לולי שמטת לא
 הי אותיות ז׳ זולתי פשוטות ואינן שרכבות והם נרככו

 הי האותיות שצורת מדמה שסא מפני וזה יגכ״ר דו״ז
 ועל״׳ ווי״ן ג׳ ה וכגון ווי״ן ג׳ וכגון יו׳׳י א מון שרככות

 הקשה׳ שמניה מצד שרכטת וני״ו פשטות אותיות ז׳ הם
 חיצוניי שדים עריות גליות השמטה שגרמה הג' הכלל

 קלי זו כשמניה שש הד׳ הכלל הענינים, אלו וכל ועכו״ם
 כגיו החסידים מאותם מהס והס השמטה להעמיד נששת

 כסני שהנששת הה׳ הכלל ,וכיוצא משה חנוך אכרהס
 וליז ככהמות יתגלגל גדולים צדיקים אפי׳ השמטה קוש
 צדיקיי והם הדם כיסוי וגס דשחיטה הסטן לכדוק צוה
 ה׳י השמניה כי הו׳ הכלל השחיטה, שמפסיד למי לו ̂_ואוי

 מקומי אל תשב ואח״כ ד׳ גלות אחר לה תהיה "גאולה
 שיהיי רצונה היה לא כי השמטה מצד הגסלה שתהיה ולא

 שכסגי אלא שכת יוס שהוא הששי כסוך ומנוחה שכיתה
ל הישד מדת כ , ט׳  כדכנץ מכואריס ככללים'הם אלו ו

 התורה שדות שהרטב כזולת כשלישת כתמונה
 וכאוי ד׳ כאות ועיין הנה ואחת כנה אחת ופזרם הענינים

 כהקדמי׳ שהעתקתי מה עס האלו הכללים כל ותמצא ה׳
ק ס הו ה, מ  שרצי עד עניניו ואימת הקנה כס׳ טלדכריו ו

 חרךקיס וחקק כשר ועד מנפש המותר את לאסור
 כפיי את הרואה שראה רק להאריך לי ואין אלו הקדשת

 כאומיו הקדמותיו אל לקלע יכול אתה שאין ראה ועתה
 יי שיתחדש אלא אינו- דעש שהוא קדמון הטולס שהרי
 מחייני החולפת השמטה ואין ושמטה שמטה ככל מאין

 התויי כשינוי וחיל חושת להרוס יסל אינך וגס קדשת
 השלי ושרש כה שאנו לשמטה אמנם היא אחת טלה

 הנהגותיי כמצותיה ויתלכש כחסד כחינתה וימצא מהחכ׳
 ותתלגי הגט׳ כשמטת נתלכשה וגם ופורותיה חקותיה

 וניגי כריאה יפה שם יהיה התורה וגם הת״ת כמדת
ויו חטא ואין ששס ואין ונעישת ישש לגששת והצורות

ככל
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ע״ש, י׳ ועד באל״ן! דכריו הס שאלו ושמעה שמעה
 שהיה להאמין לו כא מאין ור^מר מהמארב לו כא ■מי

 שלישית או ראשונה שמעה עתה תהיה ולא שמעה ס”\
 לדרוש רוצה שמא מה אלא בתורה נכתב שלא אחר

 שלא בתורה פנים ממגלה אחשב שלא לולי צמוקים
 בשמעה אנו ועתה לנו 1קדמ שמעות ד׳ דורש הייתי גהלכה

 אלא האמונות יחזיקו שהדרשות ראוי אין כי ״^יכיס
 וכי בקבלה באו שדבריו וא״ת הדרשות יחזיקו ^׳ונות

 האמתייס המקובלים מעיני ונסתרה נסתמה זו ?נלה
 מדרשי׳ ג״כ הבהיר ס׳ סד״צ בס״י ר״ע וחביריו יל!כ״י
הסוד כל והניחו מזער מעע רק לנו פי׳ שלא רגמ׳ ״גדות

159 פקומה

 ואת הוא אחרץ כי האמת לכבוד אלא איש פני לשאת
 להרוס לנו יש וכיתה .וספריו הזה׳ האיש נמנה אחרונים

 ברא יחזיק לא להחזיק והרוצה הסברה מן הגמ׳ מן. דבריו
 זו דעתם אל ר\לע הנע ועתה תיובתא בהא אלא בגברא

הא׳ ששמעיה במ״ש הא' הבנין, כל להרוס עד אבן על אבן
 אפשר זו שמעיה אלא ד:עתץ/כך שאין אני אומר חסד

 נבנה חסד .יבנה חסד שלם אמרתי שכ״כ בחסד שיהיה
 וכך בו שאנו זה שלם על עולם ושד יבנה אלא כתיב לא

 שנאמר תאמר ואל בראם בה׳ באברהם בהבראה כתיב
 נבנה השלם אין ט בו שהיו החסד נשמות על זה ענין

 נששת הקב״ה ונניע נבנה שהיה אלא דבריהם כני עליהם
 רשב״י דברי תבדוק אם ועוד הנששת להיישרת בו אלו

א בכ״מ העולם בריאת בענין האצי׳ כל ענין מקדים מ
האצי׳ דבריו ולט הזה המעשה מציאות עד וששן כלו
 לט יובלות או שמעות או האחרת השמעה זה קודם הוא

 כש:ית ״ מזה קשה יותר להאמין הם וקרובים דבריהם
 מה הנשמות ואתם וט׳ ונשמות ומלאכים גלגלים שהיו כתב
 אין מצות שכר א״כ יצה״ר היה שלא עובם עעם היה
ה לא שכנה להם  בהם שעלת ומה להשכירם ראוי ט

 ביצה״ר והשנש השכר צד על זט שלא אחר ובמעשיהם
^ וא״כ המחנייאם שי  שבה להם יועיל למה זו בשמעה כ

 ואלו יצה״ר יש ועתה יצה״ר אין שמעה שבאותה אחר
 מה מחטאם יצה״ר אין ואלו מחטאם יצה״ר הנשמות

שצריך ח״ו כחו החסד וכי שליטת / אלו על אלו של עיבם - ,
r השמעות כל יהיו עולם טש כיון עולם מפני עולם להעביר שתדע להרחיקך רק ח״ו ב״א שמי אחר לחפש רצוני
v וז׳ עולשת ז' ויהיו א' במציאות נמצאים העולשת וכל זרים כינויים כספי' אל מכנה והוא בכינויים בקי מ

 רבותיו מקבלת כללו העניינים כל לנו ויחקה שיבא
 דברים ספור רק לנו גלה ולא דורות כמה עד איש מסי

ר׳ דברי שהם לנו שנמהר זולתי הס׳ מחבר מי ידענו
 ספר ובעל הצובאות מראות ס׳ ובעל א״ז ס׳ כמל ׳ייק

 וצא ספריו לך ביארתי הרי רזי׳ סדי ס׳ וכעל ^גטל
 והוא חידוטו על לסמוך כדאי יש אם ותמצא בהם יכייק

 הוא כי לך דע להקדימו שרצו הקנה ומס׳ אחרון
 שאומרים המתפתיס אחר תתפתה ואל מאד מאד ^זיון
 שהיה אלא אמר לא עצש שהוא הקנה בן ר״ן בזמן ^יה
ואם המצות לעעמי הקדמתו תראה אם הגאונים אחי

 כדי ממש הרמב״ם דברי שמעתיק תמצאלשונו
 ותמצא הרמב״ם ודברי הגמ׳ ע״ד והולך כמצות ע ^

רבים ובענינים כלל כסמכא דלאו בעניינים מחמיר אטא

 חכ' אתה כתר ברוך אמר הברכות בפי׳ ישרה דרט יי|ין
הספי׳ כסדר המלות סדר אחר נמשך בזה וכיוצא כי׳ ^ ____. . - - .... נמשן .

 עמו הדעת אין כי לך יגיד ולשונו הוא התמונה ש׳
תמצא הקנה בס׳ וגס בחי אינו הקדש בל׳ אפי' יי

 היותם רביעית ,דבריו כפי תורות וז הנהגות וז׳ שמעות
 אותם נפשעו ולא חסד של אותם נפשעו למה וט׳ פשועות

 כלולה היא וחסד מדות מד׳ כלולה גבו׳ שהרי גט׳ של
ושד מכלם וא׳ א׳ כל כלולות המדוש שכל מדוש מד׳

’הבחי וקושר שמייחד נאה הכללוש אדרבה נאה השפשעוש כי ידעש וכבר לרעה עליהם ומשפלל הארץ עמי |אקלל
שלא וא״ש מפריד שהוא נאה אינו וההתפשעוש כלם על אלא אינה אשנתו ורוב יש׳ על קעיגוריא ללמג ״י!

 שרצה משליו שכלם יבהילוך אל מראותיו ופלט הזה ילרך
ש ענין ועל במשלים הידיעה ׳סמשיל  איזו מטג טו

מ וראה הפינה וראה אריה שראה אומר היה יריעה
 וכיוצא ה׳ שניו שמספר מ״ש הוא ועד״ז אנשים ד׳ וראה
 חון הוא חכמש וכל ממש בהם ואין שעה דברי נזה

ולא כינוי טזה לפ׳ כשבא רשב׳׳י כינויי כי רשב״י מרנרי

ושמדיס, לוהט אש משרתיו הם למה לעשד יוכלו
 צורך מה א״כ וט׳ מלאכים שהיו דבריהם לפי חמיטש

 חיות ואק שלם אין מזה תtמצי ולטם ולגלגלים לעולם
 זה עולם מציאוש שהרי מצוש ואין ג׳׳ח ואין מעשה ואין

 או רשעים או חסידים בהם יצדק ומה איננו ונבראיו
 שהוא ושד עסקה ולא שרה ,ולא מעשה בלתי ̂ או מעשה

חז״ל י ' ‘י
שנה

אלך כמה קדמה הרי החסד משמעש חם היו שמעה vמט אס צכינוי' נבו שנק בגי בחכמה פירט
ד אלא עתה הרביתי לא וכמה כמה ועד״ז שמעה כץ שאין אינו זה לשמעה שמעה' בין ואס שנים שלא כ

ס יהה נברא הב׳ ,השלם ׳ ושד חחב סד אלא כלל לשמעיה ופליג, הוא תנא ויאמר כדבריו בזה להחזיק אחד ט
הס שנה אלטם ט ט׳ רשב״י הרי ועוד הבאה בשמניה שלא חייבים אנו שרש והנחילנו בראנו אשד ה׳ ננוד’

נד ■
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’וגי־■' גזה זה דכק והעולם שהאצי׳ ככ״מ כדבריו והייגו
 ואימיי יחודא בחשד להיותה והייגו בימילא לאתקשרא

 כאומיי קשה ׳בדין נברא שהעולם .היינו לקגלא אושימ
̂י בחסד אמרן והא וא״ס אלהים ויאמר אלהים ברא  היי
אמגג' לקיומו ודאי כשיתוף וחסד בדין שנברא רז״ל מ״ש

 והעונגז והשמאל .הימין בין שהוא וחיבוק יחוד היה לא
 מפגי להנהגתו לחשד צדך מטע״ז ואדרבה בפירוד נמצא

 החלי שמעת שקדמה כדבריהם אמת ואם בדין שנמצא
 שאפי ודאי אלא דקא׳ בעא מאי הגבו׳ שמעת היא ועתה

 שמתחלפ וכיון ויחוד בחיבוק בימין להקשר רצתה שנאצלה
 עולפ בריאת והשפיעה אליה הקדים לכך בגבו׳ החיבוק

 ולהעניפ להשכיר כדי בדין העולם וניעם כדפי' זה
 השניפי באלף השכר ימי הם ואח״כ העוה״ז ע״י הנשמות

 ולעולפ זו בשמכיה העונש ימי הם לעולם כדבריהם ואם
 ושפי שכר בלי עונש ונמצא שעברה בשמעה שכר ימי הם
 דבריהם ולפי בימין הז׳ באלף יהיה העולם והרי שנש גלי
 מעצמפ שהיא השבת בשוד לו די הימין עם לו מה

 הוא לעלמין.בהכרח אומרו מאי דבריהם לפי ועוד שובתת
 השמנךמ יחזור ואח״כ וו׳ וה' וד׳ ג' שלם ושציא שתחזור
שהי' השמעה אל השלם ייחסו שלא עוד וראה מהיוגל

 אמי ולכך השלם בהנהגת תמיד שומעת היא השמעה
 והיפ יחד שתיהם מזווג עלמא וברא שמאלא דרועא אושיכי
 שמיפ שהיא הימין מצד וישתלם השמאל מצד חסר השלם
 בשמעפ אליז אחרת שמעה שהם ולא חדשה וארץ חדשים
 לא רמש אלו ונששת לשלם ובשמאל בימין בקשר׳ עצמה
 החדשים השמים כאשר כי דכתיב תדע אחרות נששת
 זרעכם יעשד כן ה׳ נאם ששה אני אשר החדשה והארץ
 והתבוגן ועשד ,בע״ה לבאר עתיד אני כאשר ושמכם

[אלפי] שית אס נהלר\ חלר פ׳ דשנהדרין בגמ׳ דבריהם
דחי ’ימסי־ר, חרוב תרין אם או חרוב וחד עלמא הוי שני בורא גהיוש לבדו ה׳ נק׳ בהיוש בחשד פועל הקב״ה

 א״כ גר^ןית פ׳ בריש כדפי׳ השלם את בה לברוא כדי
 קנני ה׳ כאומרו שנה אלפים לשלם קדם השלם שרש

 לפרש ואין יום יום שעשועים ואהיה וכתיב דרס ריאלית
 לשמניה ושמשה שחלש שמטה כשני בשך קדמה שהתורה

 בה שמעה'ששרתה ^תה שמשך ראוי שאין להקדים זו
 ,וכיוצא המתרכבת הבאה לשמעה תשמע ורוחנית דקה

 בהמה הוצרם למה וט׳ בהמה מיני שהיו אומרו ששית
 סצרט עתה גשלמא ורוחניים דקים היו שהם אחר זו

 כדמפרש לקרבנות וא״ת בזה וכיוצא והקרבן המזון לסוד
 חפץ אין למעלה והרי צדטם הס קרבנות וכי התם

 ומקריב עומד מיכאל חז״ל כמ״ש בנששת אלא בקרבנות
 בהשת שם שהיו לומר באתה ואם צדיקים של נשמק
 וכל למנורה ושמן לנסכים יין ג״כ שהיו או׳ אני גס לקרבן

 ומאן הענינים שאר כיו בקרבנות שהיו כשם השלם מיני
 שאין כך למה אקבלתך לשאול לך היה קבלת ואם לן פליג

 למלאכים קרבנות נמסרו שלא עעם בלי ענץ ששה הקב״ה
 שהיו שעברה זו בשמניה לנששת כ״ש v בשמניה אש׳

 זו שמעה של הקדש כחיות להם אשר החיות חושבים
 הנששת אותם שבתה שמניה שאותה אומרו ז׳ ,דבריו כפי

 נשבש הייע א״כ כקדם נבלש ואם נעשה מה אז שהיו
 היה מה א״כ היו כלא והיו מר\רס אל שחזרו אחר

 שאין ויתגלו כשיחזרו הס ומה עתה הם ומה גילויים
 עמך על ורחם בחסדך הנשא ה' רךמה אלא להס עובה
 לששה דוד פי׳ שק בחסד בראת שלמך שכל ישראל

 וט׳ בתבונה השמים לעושה כל״ח לבדו גדולות נפלאות
 ' היתה הקשה שבשמניה אמרו ואילו חסד שכלם וט׳ לעושה

 ניתנו שלא דברים שאלו ח״ו עולמות המחרבת בידיעה
 עוג כי לה׳ הודו כאומרו לעולם קדם שהחסד ליאמר

הרי האדנים לאדני מדו האלהים לאלהי מדו כל״ח

 כמלאכים עולם בסוד בריאה בסוד ה׳ אצי׳ בסוד הבריות
 חסדו ולשלם בחסד פועל הקב״ה הרי האדנים אדני

 ושמים חסדו לשלם נסתרות בריאות לברוא הפליא וכאשר
ה וענין פשוט וזה בחסד הכל וארץ  נעלם שלשת טנ

. סי׳ לעיל כדפי׳ מעיניהם ׳  דברי וסתטנן ועשד ס
 שמניה דא לאדני יובלא דא ה׳ נאם בראשית גפ׳ רשב״י
 ימינא דהא לימיני שב אדוני את אהבתי ביה דכתיב
 דרועא אושיע לאתקשרא בעי ושמעה שריא ביובלא
מה ובגק עלמא וברא לקגלא שמאלא  לא דשמאלא מסני' ד

יומ.א דגהמא שביטאה דאלף זמנא עד קיומא ביה מיא

 צריכה הבאה שמניה אם חרוב תרין יאמר והיאך חרוב
 בניינו קודם חרוב חד ודאי אלא מיד שלמה להנהיג היא

 ושי החדש בניינו קודם חרוב תרין או קאמר החדש
 ולהתחדש לעבור הם עתידין וארץ שמים בפר״אחכ״א דקא׳

 קורא שמא כאדם השמים כספר ונגולו עליהם כתיב מה
 כך אוש וגולל בו וקורא ופותח וחוזר אוש וגולל בס״ת
 כספר ונגולו שנא׳ כספר השמים את לגלול הקב׳׳ה עתיד

 עליחו את פושע שמא ס כר״ תבלה כבגד והארץ השמים
 למקומה .^תה ומחדש ולובש ופותח וחוזר אוש ומקפל
עגיה יעעשן יושביה וכל תבלה כבגד והארץ שנא׳ כבגד

ויושביה שנא׳ הארץ על בהמה נפש שאין ימים ב׳ מיתה ימינא בין המי וכדין בימינא כדין ואתקשר חד אקרי
ומחיה הכל את הקב״ה יחדש הג׳ וביום ימושן כן כש חדשה וארץ חדשים שמים וישתכחק שלים בקיומא ושמאלא

ק העדי לא וכדק ת ביוה מיומים יחיינו שנח׳ ,לפניו אותם ומקיים המתים את בפי׳ שאמר הנה .עכ״ל לעלמין מ
א שהשמעה ק דהיינו דאשתכח ומיומא מ׳ מ עשדן השמים צבא כל או׳ ר׳׳א לפניו ונחיה י^מנו הג׳ מציאותה מז

ליבול



שיעור
 טלה כננול יטל צכאס וכל כשיכ מה להתחדש כדי ליטל
 הזאת והתאגה הגפן מה מתאנה [וכנובלת] (י״ס) מגק

 ונוצצות ופורחות וחוזרות יבש כטץ ועומדות נובלות כליהן
השמים צבא כל כך רעננים חדשים עלים יכיליאות

161 פא קומהיכו׳ עלמא הוי שנין אלפי שיה
 חוזדס אינם שוב הקב״ה והחיים מתו שכבר שהצדיקים

 עדין הס מיתה גיעם מעמו שלא אותם אמנם לעפרם
 וימותו מיתה נועם לגיעום צריכים הם בעפרם שקופים

לעפרם חזרו שלא הצדיקים שאר במנוחות תהיה ונפשם
הגי וביום הכבוד בכסא ונקשרים ומסולקים מזוככים שהם ומתחדשים חוזדם והם והתאנה הגפן כעלה ליבול כייידק

 רעה עוד ואין בולה ואינו מבלה אל שיש למדיע לסייו
 הנני כי שנא׳ הראשונות הצרות ואק מגפה עוד יאין

 אלו הנאים תרק הנה עכ״ל. החדשים השמים טיא
 לעולם שישאר אלא וכל מכל חרב העולם שאץ ס״ל טלהו

 וחד דקא׳ הגמ' לשץ משמע והכי ונבנה חוזר כארית
 יש אמנם חורבה ונשאר שנחרב חרבן כענץ ירצה חרוב

 התנפלו מציאות אל חרבן יצדק לא כי השארות מה לי
 אל הדברים והחזרת שרשו מציאוא אל והעלמו וכל מכל

ודאי אלא חיותם אלא חרבק עליהן יאמר לא הליאותס

 ימים ב־ או פירושים ב׳ יסבול זה ענין הנה הכל את יחדש
 ב׳ דוקא או שנים אלך הם שלו יום שכל הקב״ה של הם

 זה ובחרבן חרוב ממש אלך חד להו אית ולא ממש ימים
 הקשה והיסוד הקשה זו מהנהגה העולם מוציא הקב״ה

 מיוסד ויהיה ודק נאה חידוש בו ויחדש ליחרב ראוי שהוא
 ובריותיו נאה חידוש ומציאות הרחמים של בחידושו
 הקיימת ההנהגה סדר על בחידושים וחוזרות קיימות
 אדה״ר חעא קודם קיומם כמציאות עולמית בפילה שאינה
הדין צד על ונברא העולם נבנה שעמה ממנו ונותר

ומציאותם הבריות בישול נגמר לא לבד בגבול המ׳ וקשר עתידץ אומרו מורה וכך במינו כל שיחרב היינו חרוב חד
 לעבור אלא וליבפל לעבור אמר ולא ולהתחדש לעבור

 של חידושה כמו שמתחדשים אלא בעצמן ה״ה ולהתחדש
 שיאמר ראוי ואין שמתחדש׳ אלא בעצמה היא שהיא לבנה

 שיאמר שמי שנתחדשו חידוש שהיה הקודם מציאות כל
 ואמר הכתוב דקדק לזה ח״ו מיש יש יאמין פנתחדשו
 עם כלו׳ הארץ ואת השמים את אלהים ברא כיאשית

 שהיו בראשית עתה שכך שאמר אל יתחדשו שלעתיד היות
 היו לא המצאתם תחלת בראשית אלא ח״ו ינתחדשו
 בדאה הא^ ואת השמים את אלהים ברא ■אלא ונתחדשו

 לא עתה אמנם המוחלפ ואפס הגמור מאין יש חדשה
ק ויתחדשו יעברו. אלא אץ יהיו כספר ונגולו כתיב ו

 כמאז מברא שרשם מציאות אל יחזרו בחידושם ועתה
 ומה השלם הזווג ע״י והשמאל הימץ ביחוד חדשה בריה
 דהיו האהבה בסוד פא״פ יהיו הדין בסוד אב״א שהיו

 ברחמים תהיה וההנהגה לעולם וקיימות שלמות הבדות
 ביפול יהיה שלא וקא' את״ק פליג ור״א בע״ה כמ״ש

 השמים כספר שנגולו אמר שהוא ת״ק כמ״ש כ״כ העולם
 הוא והחידוש עומדים במקומם וארן ששמים ס״ל ור״א
ס השמים צבא וכל וז״ש האיץ ולאלאי השמים לצבא  כ

 והמזלות הכוכבים כחות כל והיינו להתחדש כדי ליבול עתידם
ק וכן א  קיימת והגפן והתאנה מגפן כמשל מבראיס וכל ה

ק שיהיה ואפשר קיימת והתאנה ע דברי על תוספת ה
 צבאם בהעברת יהיה השמים כספר נגולו על שנוסך ת״ק ואץ מציאותס יהיה כי הורה כספר במשל הרי י השמים

 דמילתא אעיקרא אמנם באתרייהו קיימי דצבאם ס״ל ות״ק ,עניירם ב׳ אלא בחורבק למציאותם עתה מציאותם נץ
 ו^ן הכי ונץ הכי בץ מודו כ״ע שארית לעולם שיהיה כספר שאינו והב׳ ,גלילתו בעת בו קורץ שאץ כספר הא׳

 אמנם גמור מאץ יש שהיה הראשונה כבריאה זה ענץ כי הוא והענץ הנגלל כספר אלא כו קורץ ואץ הפתוח
 שהוא כאדם מחדשס שהקב״ה אלא בעצמן הס הס עתה במקומן וארץ שמיס אמנם המכול בזמן העולם נחרב כבר

מכל ומפיהרה מחדשה והוא לכבשונות קדרתו מחזיר שאין כספר נגולו עתה אמנם בו קורץ שאין הפתוח כספר
 ממש ממציאותה תתבפל לא והארץ גלילתו מפני בו קורץ

ד פליתו שמקפל כאדם אלא .  מקופלת שהיא היות שעם ה
 עתה שהיא והיינו מקופלת שהיא אלא קיים מציאותה

ת לרוקע כאומרו המים פני על רקועה א  המים על ה
 העולם יהיה המיס בתוך זעג״ז מקופלת תהיה יעתה

 אלהים ברא א׳ בבנץ כאומרו ותחתונים עליונים מיס מלא
ת ואח השמים את א  המציאות שאר בנץ אץ אמנם ה

 הנפשות והיינו המים פד על מרחפת אלהים רוח אלא
להחיות הקב׳׳ה שעתיד צדקיס זלה״ה כאומרם הכשרות

 המתיך כאדם או הא׳ למציאותה מחזירה והוא לכלוכה
 אמנם כבראשונה צרוך חידושו אל ומחזירו וקנקנו כדו

 אחר מולם אלא יחד המדות לכל ואץ עומד קנקנו יסוד
 שהם דבריהם על עתה שנדקדק ראוי ועתה אחר ומציאות

 שמעיה בכל שנה אלפים ששת העולם שהנהגת אמרו
 ומה אלך ענץ'שביתת מה אלך שובתת ואח״כ ושמעיה

 ששביתתה אחר כן אחר הבאה לשמעיה החדוש ענץ
 ותורותיה וחקותיה ותורתה בנשמותיה מקומה אל החזירתה

ד היובל שנת תום עד שנה אלך מ״כ סובבה היא ה
 השמה ימי כל מסבבת אינה ששוב אחר שובתת שלעולם ושעיץ כנפים להם נעשים אלא לעפק חוזרים אינם כוב
 שהעולם לדדן ובשלמא דקא' חרוב וחד מאי א״כ תשבות עיעס יעיעמץ יושביה וכל בע״ה אבאר ואני המים פד מל

 שובת שהעולם חרוב חד אומרו דחא העומד הוא בעצמו מיתה עיעם עיעמו שלא אותם דהיינו ימים ב׳ מיתה
א קומה] [שיעור מכ: 21 כ



ר1?נ162 ה חייב וחד עלמא הוי שנין אלפי שית יןו מ קו
 השמישו אל שוכו עד שנה אלוי הנהגהי מציאות מכל

 השבוע בימי א׳ שבת יום אלא כאן ואין עצמו המהודש
 יש ושמטה שמטה שכל דקאמרי לדידהו אלא השבת ובימי

 אחד יום כשביתת א״כ ונשמותיו ותורתו וגלגוליו עולם לה
 שלא לומר שאין חרוב חד מאי א״כ ימים ב' שביתת הוא

 מציאות כי חרוב נק' אחר עולם ואח״כ כלל עולם יהיה
 ודאי אלא במקורו ונכנס חרב לעולם הוא העולם אותו

 משמטה לקח שהקב״ה דקאמרי לדידהו עוד כדאמרן.
 ויתהלך בראשית בס׳ בזוהר אמרו בפי׳ הרי חנוך שעברה

 אדרבה והרי שיסרח קודם אלהים אותו לקת כי וגו׳ סנוך
 והיאך חוטא היה זמן הקב״ה לו האריך שאלמלי הורו
 לאו משה כי פי׳ ועוד לחטוא הראויה בנשמה עולמו יסד

 וכתיב הבל שת משה בזוהר בפי' פירשו והרי זו משמטה
 שם ומה אדם דא שמו מה ואמרו כצלמו בדמותו ויולד

 וממנו זו משמעה שמרע״ה בפי׳ הרי בנו שת דא בנו
 מאדם הקדושים בשלשלת הקדושות בנשמות העולם הושתת

 והיינו הזה העם’ כל את הריתי האנכי והיינו ובגו שת
 הפרצופים כל דיוקן הוא מפה כי למענכם בי ה׳ רתעבר

 שאמר אברהם וכן שמעה מאותה הקב״ה שלקחו ומנ״ל
 שהיה שראו מפני כך שאמרו לי כמדומה הקב״ה שלקחו
 ושרי זו בשמטה חסידים שאין להם ונדמה החסד במדת

 ודור דור בכל חסידים כמה ביש׳ יש שהרי מרייהו להו
ק עומדים גבורים וכמס פ  ושאר הורה מארי וכמה ב

 שהשמעה שאמרו והגליות תכלית אין עד הצדיקים מדרגות
 בצדקת היה העולם תי׳ שהרי הבל זה גס זו גרמה

 הר על בעמדם בישראל העולם תי׳ היה וכבר הנשמות
 הקב״ה צפה דורות ובכמה לארן בכניסתם תי׳ והיה סיר

 צד על לא בבחירה הדורות שקלקלו העולם לטובת
 ח״ו מזה שימשך בזה יד מגע לשמעה ואין ח״ו ההכרח

 וגם קב״ה חשיד דלא דבריהם אימתו ולא המשפטי בחוק
 עד המדה מן יותר הענץ הרחיבו ובבהמות בחיות הגלגול
 בין ובעוך ובבהמה בחיה גלגול שיש אמת שהן לחון שיצאו

 וכמה העון נקיון שיעור כפי הכל טהורים בין כימאים
 שנתאמת עד הזה הדבר על הוכיחו בעולם שהיו עובדי

 הבהמות כל שיהיו ולא צדיקים שהם לא אמנם הכל בפי
 הנפש בה שיתלבשו בהמה יש אלא מגולגלות והחיות
 כלל דבר בהם שאין בהמות אלך כמה ויש וטהרה לצירוך

 שאמרו והשחיטה המין בכל כך להאמין המקרה יטיטינו ולא
 בדבריהם אין וכו׳ בדוק בסכץ השחיטה שתהיה שראוי
 אותם להאכיל ובבהמה בחיה האדם להשתמש שמותר ממש

 אסרו ולא חשו ולא בגמ׳ הכי פירשו בפי׳ לחיותם או לכלביו
 כפי לכלבים או רפואה לצורך בזה וכיוצא לעקר או לנחור
 השחית בל משום •הבריות יחבל שלא ובלבד האדם צורך

ס׳ שהרחיב מה ובפרט המה הבל ומחשבותיהם ומעשיהם

 וסגרוח יתגלגלו שהמלאכים לומר רצה שכמעט עד הק?ה
 יין בכתב מעלה שאיני כזה בענין מאלה פחותות שהם

 רעיוניך שמיהרתי נתניה/ואחר בשוא תאמין להרחיקךשלא
 הוכן על להעמידך רצוני האלו הזרות הסברות מכל

ך עד כלס הדברים  .ועיקר כלל ספק בלי הדבר אימות מ
 כע״ה> הזה מהדרוש גס זרות דעות אעביר דברי ובכלל

 ע״ם הנאצלים מציאות תחלת כי בלבך תקבע וראשונה
 זולהו ואין הזה המציאות היא היא האחרונה הנקודה

 ויכלו הו׳ יום המציאות תשלום מיום השמטה מספר אמנם
 המצאת הוא לזה שיקדם ומה צבאם וכל והארן השמים

 האצי' בהמצא אמנם עוד אין א״ס ועד מהכתר הנמצאות
 דהיינו שמטה הנק׳ היא ,האחרונה הזו המדה ונגמרה

 שהעתקתי מאמר בההוא רשב״י כדקאמ׳ דאשתכחת יומא
 והתגלות היחוד אחר השכינה רדפה מיד הנה לעיל

 המדרגות כל על מהכתר אחדותו והתפשטות אצילותו
 תחבקני וימנו לראשי תחת שמאלו ה״ס היחוד והחלת

 בגבו' גבו׳ לראשי,דהיינו תחת שמאלו בסוד והתחילה
 מתדבקת שכינה שאין מפני היחוד אל וא״א

 ,בהתעוררות דוקא אלא ומתחבקת ומתאחדת ומתאבקת
 להמצא לתחתונים א״א ולזה התחתונים מהנמצאים

 שאין נאות ויחוד המחבקת הימין בסוד ממנה
 בש״ה המפורש אב״א יחוד וזהו לייחד מלמטה מעוררים

)סי׳  פכי׳ היתה לא ולזה ) ( סי׳ נח בס׳ ופי׳ (
 אושיט לאתקשרא בעא כד ר״ש כדאמר בימין מיוחדת
 האי וברא אב״א האחוריים שהיא לקבלא שמאלא דרועא
 תחתוני׳ שאין מלמעלה התעוררות שום היות בלי עלמא

 שהיה ודאי היחוד היה מה והתעוררות מה בזכות א״כ
 שנתייחדו נותן הדין שאין הדין צד על שלא גמור בחסד

 ראוי היה שלא יבנה הסד עולם אמרתי וז״ס המדות
 א״א שזה בחסד היחוד היה ולא חסדו מצד אלא ליבנות

 אב״א אלא מעוררים שאין אחר זווג׳ פנים אל פנים
 בזו׳ כדפי׳ בראשית ימי ששת בכל שנעשה זווג כל ולזה

)בסי׳ וכו׳ סדרין בשית תרומה ס׳  בלתי אב״א היה הכל (
 אלא גמור פרי העולם שאין גורמין אחוריים וסוד שלם

 ימוד ובאמצעותם התחתונה בגבו׳ העליונה הגבו׳ דבקות
 צד על ועולם בשכי׳ מלאכתם ועושות המדות כל וזווג

 מי שאין מפני הגמו׳ והדין האמורים בכח נברא החסד
 ועמד גדול חסרון חסר העולם היה ולזה מלמטה שיעורר
 נמצאים למטה שימצאו הבורא וגזר זה בחסרון העולם

 כאשי למיניהם משפחות משפחות היחוד מעוררים שהם
 מציאות הוא הא׳ ג׳, הם המשפחות והנה .נבאר

 המתפשטת נקודה מהחלת כלס הנמצאות התפשטות
 כנים ביצי שהם האחרונה הנקודה וע״ס וברי׳ מאצי׳
אחח שלשלת שהכל ע״ס וארקים וגלגלים מלאכים ובהם

משתלשלת



ר ו ע י ט שנץ.\זד אלפי שית^

 כאוסוח דגלו על איש מופקדים כלס ע״ס משהלשלש
 ע״ס מרחפת אלהים ורוח כאו׳ הכבוד מכסא שואבים

 ומשתלשל אור יהי אלהים ויאמר הכבוד כסא זס ה'מיס
 וכל כאו׳ כלל יחוד גורמין אינם אלו וכל ע״ס .יהולך

א יהיה ערס השדה שיח  יצמח ערס השדה עשב וכל pנ
 היות עס השפיע ולא הארץ על אלהים ס׳ המעיר לא כי

 והארץ השמיס תולדות אלה כאו׳ הנמצאות כל שנמצאו
 וכל ועכ״ז ושמיס ארץ אלהים ה׳ עשות ביוס בהבראס

 להחיותם הכל עיקר הוא כי אין ואדם והעעס וכו׳ שיח
 משך אדם תולדות ספד זה הב׳ המשפחה ,עליון כשפע

 שהם כנו׳ לתולדותס למשפחותם הנשמות השתלשלות
 הייחוד הגורמין והס נבאר כאשר קהלות קהלות מינים מינים

 הודאתם תפלתם ומחשבותיהם מעשיהם וצדקתם כעובס
 בסודותיה אותיותיה התורה הג׳ המשפחה , ועבודתם

 בכתב פירושיה ונסתריה בפרשיותיה ברזיה בתיבותיה
 ולא קרי קרי ולא כתיב עעמים נקודות אותיות פה יעל

 משניות קענות בינוניות גדולות אותיות הפסקות כתיב
 דרשותיה ראיותיה פשעיה אגדות תוספתות ברייתות
 אלו משפחות ג׳ ומשל השכיל עלינו ה׳ מיד הכל סודותיה
 ופרעיו העול׳ הוא בית בית; וכלי בית ובני כבית הס במציאו׳

 בית בני כדפי/ וחייליה הא׳ המשמרה הם ומשפחותיו
 התורה בית כלי למיניהם; הנשמות כל הב׳ המשמרה הס

 מס כל בעוה״ז ההנהגה הא׳ תשמישין ג׳ בה להשתמש
 הג׳ שבשמים אביהם אל לעלות סולם הב׳ להם שראוי
 על תתמה ואל הנשמות ובתורה במצות להתלבש לבוש
 לגבי היא עפלה אורייתא בתי׳ פי׳ שכך אלה דברי

 והנשמה בת״ת התורה כי פשוע וזה נש דבר דנשמתיה
 בתורה האדם משתמש אלו תשמישין ג׳ ספק ובלי מבי׳

 צורך אין מאלו ותשמיש תשמיש לכל הרבה וסגולותיה
 מה כפי לאדם ישרתו הבית כלי והנה כלל בביאורם

 בואו קודם העליון באוצר כשמופכו עמו ילכו כך שילך
 מצויה היא שהתורה שם בחינתה כפי בה עוסק לעולם

 כפי בה עוסק בעוה״ז למעה ירד העולמות בכל
 לעולם להמשיכה שיודע מי ואשריו בעוה״ז מציאותה
 התחיה ובשלם ובעוה״ב בעוה״ז במציאותה התחתון

 מפני אבאר כאשר העולם חידוש אסר ובמציאותה
 גשמיים במשלים נתלבשה רוחנית דקה הויה שהתורה

 בהם לעוסק עוב ושכר גדולה חכמה בהם יש ומשליו
 עליה ובא המלך בת עם שוכב חומרה המפשיע אמנם

 לבוש לבושיה להפשיע ויודע לו נשואה והיא כדרכה
 אליה בא היותו עד לבוש שתחת ולבוש לבוש שתחת

 ולזה הדרך נעה ולא שנכנס מי ואשריו פנימיותיה אל
 האדם הנהגת סוד דהיינו אותך תנחה בהתהלכך נאמר

תורה אלא אמת בו שאין הזה הכזב בעולם והלוכו

א מ ד על ח ב ו רו 163 פב קומה ח
 קשר שלא ומי הרויח שלשמם שייחד ומי ואלהינו ונשמה

 עולם דהיינו עליך תשמוי בשכבך דבר עשה לא שלשתם,
 חשיחך .היא והקיצות התחיה זמן עד המות שאחר

 האדם עם מתהלכת חורה ולעולם המות שאחר בתחיה
 ראויים, היו היחודים כל והנה ;החיים בעץ התקשרו עד

 רק גריעות שוס בו היה .שלא נבחר בתיקון להעשות
 הימין בין ויקשרנה האדם שיתקן עד לבנה של מיעועה
 זולתי ביתה [שם] כי הרמתה אותה ויעלה והשמאל

 התחתוני׳ יבואו עד בדין בבריאה נדחית שהיא מעעס
 ה׳ והיה אחד ושמו אחד ה׳ ויהיה מיעועה סוד ויתקנו

 תיקן שלא די ולא אה״ר קלקל אמנם הארץ [כל] על למלך
 העליון מהיחוד ונדחה והגן החיים מעץ וגורש קלקל אלא

 הרוחניות בסוד ולשמרה לעבדה בג״ע וינחהו בו שנאמר
 את לעבוד כאו׳ הקשה העבודה אל ונדחה י העליון

 והמצוה התורה עסק והיינו משם לקח אשר האדמה
 והגביר ,קודם שהיה ממה כפליים כפלי יצה״ר בקושי
 הפגם סוד דהיינו עקב תשופנו אתה לו ונא׳ הצפוני
 וישראל אלון! ומפריד מעקב י׳ ומפריד בעקב שפוגם
 ישופך הוא עליהם ונאמר האדמה את עובדים אה״ר
 והשבתת התחיה ולגרוס והפגס החיצוני׳ להשבית ראש

 בני מעשה באמצעות ענינה י יתוקן והלבנה החיצונים
 והיו זוהמתן סיני,פסקה הר על ישראל וכשעמדו האדם

 וגברה וכל מכל החיצון השבתת זמן עד והולכין נמשכין
 מלכיות לשעבוד וחזרו כמראשונה והחכייאן שמאל יד

 ולזה הגאולה זמן אל המשכן עד בגליות וצירוף ותיקון
 הא׳ באדם כלולות כלס הנשמות שמציאות שתדע צריך

 וגו׳ לחם תאכל אפיך בזעת בסוד וכלסיצכירפו בו ונפגמו
 מהורות ה״ס על שעמדו נשמות רבוא ששים והיינו

 זוהמתן ופסקה ונכיהרו הגלות בצירוף צרופות ונקיות
 ס׳ ס״ר ממש התורה כשיעור ושיעורן הנשמות ומדת

 והלבוש המלביש מתוקן הכל משנה סדרי ו׳ הם מסכתות
 לבית תאמר כה וה״ס יותר ולא פחות לא א׳ סדר על

 שבע״ס ותורה שבכתב תורה זו ישראל למי ותגיד יעקב
 מעמי׳ אותיות ונשמה רוח נפש אותיות גוף סוד והיינו

 הרוחניות אותיות פרחו כיון'שפגמו אמנם נקודות
 אל והוצרכו ופגמו הנשמות ונתעבו וגתגלמו 'ונתגשמו
 כמאמר הנכון לבית ששבו עד והזיקוק והצירוף הגליות
 הלוחות אל ה׳ בעזר ונזכה ה׳ בית הר יהיה נכון הכתוב

 ותשוב מקדם שהיתה כמו התורה ודקות הראשונות
 אומרו והיינו והימין השמאל בין ביתה אל השכי׳

 לשפוכי ציון בהר מושיעים ועלו וכתיב בימינא ותתקשר
 אל שנדחו ב״א \רשעי המלוכה לה׳ והיתה עשו הר את

 א״י הנק׳ חלק יש ועתה יתבכילו בחינתם כנו׳, השרים
בלבד א״י על אלא למלך ה׳ שאין מפני ח״ל הנקרא וחלק

כאומרו
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 אלהיך ה׳ חלק אשר וכתיב עמיס גבולות יצב כאומרו

 לע״ל אמנם השמים כל תחת אשר העמים לכל אותם
 אל אהפוך אז כי וכתיב הארץ כל על למלך ה׳ והיה

 א׳ שכס ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרוא ברורה שפה עמים
ה היחוד בשוד בקיומו התחיה אחר העולם ויעמוד  ס

 שגה מאום לפש ויהי כאומרו שנה מאות שש תשלום מד
 התחיה אחר השלימה זו למנוחה מאות שש לזמן נח לחיי

 החיה ככר שהקב״ה וצדיקים הארן על מים כיה והמבול
 כנפים להם נעשים אלא לעפרם חוזרים אינם שוב אותם

 כח יחליפו ה׳ וקוי כדכתיב המיס פני על שטים והס
 ב״א כי לבאר מקום כאן נשאר אמנם לעיל, כדפי׳ וכו׳

 שמתו אותם הא׳ רבים לחלקים התמיה אחר יחלקו
 מקדושתם יוצאים אינם שאלו ונתקדשו וחיו ונעהרו
 ואין זך הוא ועפרם ורוחניות דקות בסוד ואלו לעולם
 ב״א אחריהם הב׳ הכת ,המיתה צירוך צריך עוד עפרם

 שמתו לאותם שויס והם מתו לא התמיה בזמן שאז
 ליום ואלו חומרם לצירוף למות עתידים שהם ונזדככו

 במומיהן וקמו שחיו אותם עם המיתה להם יגזר הדין
 כאומרו הג' ליום ויחיו ימותו יחדו וכלס עדרים עדרים
 הביאו וכך לפניו ונחיה יקימנו הג׳ וביום מיומים יחיינו
)פ׳ הנעלם בספר  למעלה כדאים שאינם עוד צדיקים ויש (

 יאכל ואחר יכיעו לא ישב ואחר יבנו לא נא׳ שעליהם
 מן שנשאר פנה מאות שש אלו ממי ימי העץ כימי כי

 ואלו נבאר כאשר העולם השבתת זמן עד התחיה זמן
 א״ה עוד ג״כ ויש הנמיח לימות זוכים והם ע״ה הם

 שפה עמים אל אהפוך אז כי כאומרו מתרפאים שהם
 שעליהם א׳ שכם ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרוא ברורה
 מאה בן והחוטא ימות פנה מאה בן הנער כי נאמר

 דברים אלו פ׳ פסחים במש׳ בגמ׳ כדפי׳ יקולל שנה
 זרים ועמדו כאומרו ישראל את־ שעובדים אותם והיינו

 א״ה הם ואלו וכרמיכם אכריכס נכר ובר צאנכם ורעו
 ורבים שנא׳ א״ה חסידי שהם לחיות עתידים שהם

 לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו עפר אדמת מישיני
 ועמדו בהם נא׳ מא״ה יחיו אשר ואותם עולם ולדראון

 אינם. אמנם להם יש עמידה ודאי צאנכם ורעו זרים
 ישראל את עובדים והם מיומים יחיינו מעלת אל זוכים
 שהם אלא למעלה במנוחה להם ממידה עוד שום שאין

 והיה כאומרו לעבודה ונהפכיס וחיים ומתגשמים יורדים
 מדי ועלו וגו׳ ירושלים על הבאים הגוים מכל המתר כל

 מג אס ולחוג צבאות ה׳ למלך להשתחוות בשנה שנה
טת  כנפיו ותחת מקבל הוא הגבו׳ מצד הזה החג כי הס

 אהפוך אז כי כאומרו שרים ע׳ כל ויתבטלו ע״א כל הם
 שכם ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרוא ברורה שפה עמים אל

נעשים שהם בגיהנם שהם ישראל רשעי עוד ויש אחל

׳1

 פירות עושה אינו אפר וסוד הצדיקים רגלי תחת אפר
 ועסותם אלא פירות עושים אינם שמבציציס אחר ואלו

 אילני שהם מתוקנים בלתי כלים אפר יהיו כי רשעים
 צדיקיה מהם ויש בחלקיו מתתקן הוא העולם והרי סרק

 הג׳ ליום ויחיו ימותו שכלם מתו ושלא שמתו גמורים
 מהה אלא לעפרם חוזרים אינם ושוב ימותו לא ושוב

 ומשם בירושלים תמיד עומדים כלם וצדקניות צדיקים
 מעולם ומשתעשעים שלמעלה לג״ע ומשם לג״ע נכנסים

 והנותר בציון הנשאר והיה נאמר ■ ועליהם עולם אל
 בעפרם נשארים שהם אותם הנשאר כי בירושלים
 כימי כי נאמר עליהם וגשמיותם ועביותם

 . החיים ען כימי שנה מאות שש שהם עמי ימי הען
 בחדשו חדש מדי יעלו ואלו מאות שש הת״ת שהוא
ט שלא ודאי בשר שהם בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי  .ז

 אלא יבאו לא ולזה הנז׳ כצדיקים בשלימות להשתלם
 משפחות והס בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי

 ושם מקומם אל ויחזרו יעלו אמנם לצדיקים משפחות
 הנני כאומרו בירושלים הקבועים הצדיקים מם ישמחו

 בירושלים וגלתי משוש ועמה גילה ירושלים את בונה
 זעקה וקול בכי קול עוד בה ישמע ולא בעמי וששתי
 הנשאר והיה נאמר עליהם הגמורים הצדיקים אמנם
 נשאדם שאלו לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון

 של הגשמות אל למטה יורדים שאינם בדקותם שם
 מזדככים שהם רומניים דקים שם הס אם א״י קדושת

 שהיא למעלה ורחבה ונסבה בה שנא׳ ירושלים בקדושת
 אל מזיכוך הכבוד הכסא עד ונקשרת ועולה מזדככת

 זיכוך אל מזיכוך ומשתעשעים עולים אלו וצדיקים זיטך
 העליון ג״ע אל התחתון מג״ע קדושה אל ומקדושה

 מעלה כיחודים בחי׳ אחר והלילה היום משמרות בסוד
 לנפש שץכים יש בחי׳ יש ע״ה ובבחי׳ ומטיה

 והם לרוח שזוכים יש העו״ג על שולטים והס לבד
 ונפש לרוח שזוכים ויש הקודמים כתות הב׳ מל שולטים
 והצדיקים הקודמים כתות הג׳ על שולכיים והס ונשמה

 הג׳ וחלו בר״מ פי׳ וכך ארבעתם על שולטים הס הנז׳
 עם פולס בשביתת מתים הס המוגשמים שהם כתות
 בחידושו זכים להבראות שיים והם ובהמה וחיה א״ה

 בפר״א ר״א במאמר וכדפי׳ בעז״ה נבאר כאשר עולם של
 יקשה שלא כדי עד״ז ודרכתי לעיל שהעתקתי כמו

 ט שאנו הזה הארץ שבת ענין כי עצמית קושיא מליך
 בו יהיו לא או בינונים כשרים בו יהיה או ימנע לא

 שיאבדו ראוי שאין מהם נעשה מה בו יהיו לא אם
 בשוה שוה שבת ישבתו היאך בו יהיו אם ה׳ מעדת

 ר״מ מדברי לך שהקדמתי בזה ועתה גמורים לצדיקים
בירור הענין לך נתברר יהכתובים מפשוטי וכן ומדמ״ל

יפה
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 לעולם ועומדים קיימים גמורים הצדיקים יהיו כי יכה

 חלק ס׳ סנהדרק מס׳ ביע׳ הזה במאמר והסכונן 'יאה
 שוב להחיות הקב״ה שעתיר צדיקים אליהו דבי תיא
 בירושלים והנותר בציון הנשאר שנא׳ לעפרם חוזרים אינם
 לעולם הס אף קיים לעולם קדוש מה לו יאמר קייש

 את לחדש הקב״ה שעתיד שנים אלף אותם וא״ת קיימים
 מה צדיקים ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב שנאמר מילמו

 ושמין כנשרים כנפים להם מושה הקב״ה עושים הם
 ובמומ ארן בהמיי נירא לא ע״כ שנא׳ והוא המים מ״ס

 יחליפו ה׳ וקווי ת״ל צער להם יש וש״ת ימים בלב הריס
ט׳ לח  וכל שא׳ ר״א דברי עם דבריו ראה ועתה ו

 עם מתוקי׳ דברים ושראה מיתה מעם ימעמון יישניה
 חידוש הוא העולם חידוש הצדיקים לאלו והנה מ׳׳ש

 ורוח נא׳ שעליה הכבוד בכסא ודבקה הזכה ייישליס
 משיח של רוחו זהו ופי׳ המים פני על מרחפת אלהים

סוד ועל הכבוד כסא דהיינו הקב״ה של רוחו זה 'הי׳

 בוי וימצאו זה גרוע עולם ימצא לכך תחתון עולם ע״י
 ואחר היצה״ר הכנעת ע״י ויזכו ותורה ונשמות מצות

 אלף כ״ב שבת יום עד בו שיזכו פ׳׳י יתוקן שהעוה״ז
 שכי׳ להתייחד א״א מזה פחות כי צדיקים מדרגות
 כצדיקים שישתלמו ואחר החדש העולם להמציא למעלה

 אלא מיסודו לא העולם יחרב החול ימי וישתלמו האלו
 אלא למעה נבראו שלא אלא נבראו שכבר להתחדש
 ולחדשו להחריבו צריך ולזה למעלה העליונה במחשבה

 והס מתים הס הכתוש ושאר קיימים יהיו והצדיקים
 יוצא העולם העולם חידוש ואחר לעפרם וחוזרים מתבמליס

 להם שנעשים אותם שהם הצדיקים אותם כעין חדש
 אח״מ פ׳ בזוהר פי׳ וכן העולם יסוד הס ואלו כנפים

 סילוקו דצדיקייא דרגין אלף קב״ה תנא ז״ל י״ד סי׳
 להו מזמנא וקב״ה עלמא אסברי לא עד ברעותא
 עלמא ומסין וסלקין ודרא דרא בכל דין בעלמא

בהו עלמא לחלשא קב״ה וזמין דחיי בצרורא ומתקשר
 החדשה והאיץ החדשים השמים כאשר כי כתיב ועלייהו נברא שלא חדש עולם זה שאין רז״ל פי׳ זה עולם חידוש

 האלו הצדיקים כי בפי׳ ראיתי וכבר וכו׳ עושה אני אשר כי תיקונו סוד על בראו עולמו את הקב״ה כשברא ח״ואלא
סדר אמנם ונקי זך בגוף זכים להיותם במחשבה פלו העולמות ראויים כבר כנה העהרה הדורות שנכיהרו אחי

 בימין נקשרת השכי׳ ותעמוד היחוד בבריאה להתחדש
 למעלה שהעתקתי במאמר ואמר רשב״י כדפי׳ ישמאל

 וישתכחו שלים בקיומא ושמאלא ימינא בין תיהוי כדין
אק החדשים השמים ה  נראים שהם כנה החדשה ו

 בגשמיותו שנתלבש הזה העולם רוחניות והוא 'נעלמים
 ומס שלם שיהיה הזווג בשוד מתגלין יהיו ועתה כחול
ביחוד שליעות יהיו השמאלי בימוד פגומות הבריות שהיו

 הקב״ה הביאן ולזה הזה הסדר חייב העולם מציאות
 של ופרנסן ההנהגה ראשי לסדרן ודור דור בכל ושתלן
 נתחדשו שהם לעפרם חוזרין שאין אותן הן ואלו ישראל
 יהיה וכאשר כדפי׳ מעשיהם בעוב העולם לחידוש קודם
 והעולם יהיה אלו של במעשיהם העולם חידוש יחוד

 והס יושבת לא לעולם קיים והוא בזכות ממש אז
בנימול שמתו הצדיקים נפשות שאר ומולידים מחדשי׳

 למתים תחיה אין ששוב זך בלבוש אותם ומלבשין העולם המציאות ושאר וארן שמים חידוש צריך ולזה פא״פ הימיני
הס אלף הקכ״ה ואלו העולם את מחדש הקב״ה אלא מצד וגו׳ אלהים ברא בראשית באומרו הכתוב רמז ולזה
 ובהו תהו היתה pוהא העולם חרבן יהיה ולזה הדין
 עושה אני אשר חדשה וא^ חדשים שמים ומיד וגו׳

 ז״ל דבריהם וראה וגו׳ אור יהי אלהים ויאמר כדכסיב
 וכו׳ החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי כב״ר

שמיס אומר הגלילי ר״י של בנו ר״א בשם יהודא ל׳

 בעולם שהיו אותם כל ומולידים בו מתפשטים מדרגות
 קיימים יהיו ולזה וחרבנו העולם בביטול ונתבטלו זכים

 הם אלא אחרת שמטה קיימים שיהיו ולא לעולם
 באומרו רשב״י דקדק וכך עולמים ולעולמי לעולם קיימים

הוא וק״ו ז״ל בספרי וכך לעלמין מתמן יתעד לא כדין
 הם ישראל של לכבודן אלא נבראו שלא וארץ שמים ומס החדשים השמים אלא כאן כתיב אין חדשה וארץ חדשים
אק השמים אפי׳ החדשה והאח ה  הצדיקים ק״ו עולמים ולעולמי לעולם וקיימים חיים עתידים שהם ו

 דור אומר קרחא בן ר״י העולם נברא שבשבילם עצמם דכתיב בראשית ימי מששת ברואים הס כבר להבראות
 באה וארץ הולכת ארץ אלא כן תאמר אל בא ודור הולך ואת במחשבה שעלה השמים את אלהים ברא בראשית

עליהם שינו מעשיהם ששינו לסי אלא עומד לעולם ודור היאך זלה״ה דבריו , עתה וראה במחש׳ שעלתה כארץ
ישראל בני מספד והיה אומר הוא וכן עולם של סדרו העולם הוא במחשבה שעלה מה שמתחלה מיוסדים הס

 וא״ל הים כחול ש״מ רצוט עושים כשישראל הים כחול השלם העולם יהיה שלא גרם המציאות אמנם המתחדש
ויש׳ ארם יזכה שאם נפי׳ והרי עכ״ל ב״י מספר והיה צריך למניה הפוה״ז להמצא כי שפירשנו הטעם מן הזה
שהיה ואפילו לעילם קיימים היו המתןv כשפסקה אפשר בלתי וזה ובשמאל בימין דבקה והשכי׳ שלם יחוד
 ודור בא וארץ הולך ארץ יהיה להתחדש עתיד העולם בלתי א״א התחתון והתעוררות התחתון התעוררות בלי

סם אלא לגלגול י הוצרכו שלא מפני עומד לעולם אלא א״א מצות פועלות ונשמות מצות פועלות נשמות
מעיככיס '
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 כאומרו מתים הם שחכיאו ולסי לעולם וקיימים מזוככים
 כא ודור הולך דור ולזה וגו׳ אתם אלהים אמרתי אג«

 חידוש בלי רעועה שהיא אע״ס עומדת לעולם והארן
 כק״ו -■ה״ק דבר• יתקיים ואז שתתקן עד ועומדת לעולם

 חדשים שמיס והיינו וכו׳ נבראו שלא וארן שמיס ומה
 א״כ וא״ת עולמים ולעולמי לעולם הקיימיש חדשה וארן

 שהם הזה הסי׳ בתחלת שהעתקנו התי׳ דברי עני; מה
 המעשה ימי ששת ליה איש חד ולכל אינון שבתות ז׳

 שניה אלך כי הה״ד דקב״ה שנין אלך איהו יומא וכל
 שעתה כמו כי הוא הענין יעבור כי אתמול כיום בעיניך

 פסח דהיינו העליונות בס׳ העולם המ׳ הנהיג הזה בזמן
 ענין כך שמאלא דרועא סכות ת״ת עצרת ימינא דרועא
 העולם מנהיגות שיהיו שבתות ז׳ יהיה החדש העולם

 שבו יש׳ של ונשמתן שנין אלפי ששת ומדה מדה כל
 תהיה לא והעשיה הימים אותם כל העשיה בסוד יהיו

 וא׳ ההוא החדש בעולם ידועה עשיה סוד אלא מלאכה
 בו והשלוע ההיא מעשיה במנוחה שובתות שנים לז׳'אלך

 אז השמעות הנהגת ענין ויהיה אחריה הנמשכת פספי׳
 שהנשמות כמו אמנם לנו, האלו הזמנים שינוי כענין בעולם
 מאירות והס לעולס קיימת התורה כך לעולם קיימות
 ופעמים הגבו׳ משמחת פעמים הכתר מרחמי פעמים
 יאירו ואח״כ כלם כשמעות מתנהגות וכך הת״ת מזריחת
 והנהגתם ויובלות שמעות ענין וזהו ואורו היובל כעולם

 דבריהם עוד וראה כדפי׳ שינוי עוד ואין ומציאותם
:בספריהם ז״ל

ד ״  לבאר שכוונתי המעיין בדעת יעלה אל גלגול פ
 הארכתי כבר כי ועניניו הגלגול ענפי ענין הנה .
) סי׳ פנחס ובם׳ ) ( סי׳ משפכייס ובם׳ בסבא בו ) 

 בו והדרך ומציאותו סענין עעם לבאר כוונתי אמנם
 והרוח הנפש שיעתק ימצא הגלגול ומיני לבד כלל דדך

 קודם וימצא הא׳ מות אחרי איש אל מאיש והנשמה
 עיבור זה ענין המקובלי׳ ויקראו כולדו ואחר הב׳ הולד

 הבהמה ואל העכו״ה אל מאיש וימצא ולפוביס לרעים וימצא
 והרוחות הנשמות שצירוך אחר כי יק׳ ועתה והעוך והחיה

 ויצערכו זה פרן להם יספיק לא למס בגיהנם והנפשות
 הנשמה יתרכב למס כי יק׳ ועוד הגלגול צירוך אל

 החיה וכ״ש העט״ס במין האדם צורת העכורה
 כ״ש אחר ופרצוך מין שהוא העהור והעוך והבהמה

 בדרכים ימצא והיאך כעמא ועוך וחיה בבהמה וכ״ש
ח או הנפש אל צרוך אלו  אדרבה כי הנשמה או המ

 השאלה יפול ועוד עבודה ומיעוט יותר טומאה יורה
 או זה מענין והנפש והרוח הנשמה אל צער יגיע הה

 השאלה יפול ועוד לדעתו לנו אפשר אם צערו שיעור איזה
גלגולה במציאות השמה או הרוח או הנפש ידע אם

 שה̂י שראינו כמו ממנה יעלם או האלו הטמאים במינים
 מציאיה מצד שידע מי אין שהרי באדם סהמתגלגל נעלם

 מגולג• בלתי או מגולגל שהוא בעצמו ירגיש או עצמותו
 הפרצי)* בחכמת הקבלה צד על <הם שנמסר מי אלא

 שידע יצא ואס בעצמו שירגיש לא אכל החקים צד על
 ממה בבהמה בגלגולו הדעת יתוסך למה כי יק׳ בבהמה
 לי נודע לא וזה לו מדע שזה באדם בגלגולו שיהוסך

 וכיוצא נקבה אל מזכר יעהק אס השאלה יפול עוד
 נאמי וראשונה זה. להעחק עעס ומה הזכר אל מהנקבה

 העני! והשכימו איש אל מאיש יעתק שהנשמה ספק פאי!
 עסה יזכור לא למה כי עליך יק׳ ואולי בכ״מ בזו׳ הזה
ס שעבר מה על  על להשכירו כדי הוא אל מחשד זה נ

 נשפי היה לא זוכר היה שאלמלי שלם שכר מעשהו
 השכי מחמת או העונש יראת מחמת עובד שהיה כ״כ

 היל* הנשמה כי מינה ועדיפא שלימה עבודה אינה וזו
 בוראה את ומכרת בתורה עוסקת היא רוחנית שלימה
 והכריחי ובתי׳ בזו׳ ופי׳ רז״ל כדפי׳ לעולם בואה קודם

 נאה כשהיא ועכ״ז לפניו עמדתי אשר ה׳ חי מאמרו ק
 מפני כלום עליה שעבר מה כל על הזכור לא הזה לעולם
 תזכור אם כי משובח יותר עעס עוד ויש הנז', הפעם

 כי בעולם יתרבה והאיבה שהשנאה ימצא עבר אשר אס
 ועשו הבל את שהרג קי; כגון זה את הרג זם פעמים

 וכמו יתרו והיינו מקין נפרד הקיני וחבר ביניהם שלום
 תאומה' עסקי ועל תאומתו שלקה עונו היה קדמון שבזמן
 שלום משו צפורה דהיינו תאומה עסקי על עתה הרגו

 לדברי קין והודה השכינה כנפי תחת ונכנס ביניהם
 מה ידעתי עתה ואמר דיין ואיה דין אית ואמר הבל

 והתודה האלהיס מכל ה׳ גדול כי קודם ממני שנעלם
 אשי השנאה את זכר ואלמלי עליה חעא אשר את

 התרים כמה ה׳ בדרכי יש בזה וכיוצא וכו׳ ביניהם
 הם וב״א אדם מבני וסודו הגלגול הסתיר שהקנ״ה
 זוגם בת את נושאים חביריהם ב״א כמה כחשוכיס

 וכיוצא בלעו חיים רעהו את איש יודעים היו ואלמלא
 .ז״ת1 בסתר מנהגת היא הזו המדה זה בדבר לכך בזה

 אם בא דנר אותו שעל הדבר את האדם ידע במה
 הענין עצמו יתקן או עצמו שיזהיר כדי עבירה או מצוה
 הנשמה רדיפת בסוד באדם בסגולה מוטבע הוא הזה

 עבירה אותה על מפתהו יצרו או המצוה בפנין וחשקה
 ובא מקודס חסורה היא לגגב ומחתרת קודם שהכשילו

 וכיוצא כיותר ממנה יזהר לכך דרך באותו היצה״ר לו
 לפעמים והנה קודמת, ידיעה בלתי מעצמן אלו בענייני׳

 ולפעמים שניהם ולפעמים והנשמה והרוח הנפש יעתקו
 במה יובן זה וענין המצערך כפי הוא הכל מהם אחת

והנפש הגוך את לבנו האדם יקנה לבד לא כי שנקדים
,החיוני
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 בספ״ר כדפי׳ נפש חלק לו יקנה גס אלא הגשמים החיוני

 יחגלגל ולא נפש חלק לו להיום זה וישלים נשמה נש׳
 כניס כלא שמםו אוסם כענין ונשמה רוח אם כי שש
 שלשחס שס יחגלגלו ולפממים כסכא כדפי׳ יכמה ניי

 הגלגול אין הנפש החגלגל מחמם אס הגלגול ככיעם יהכל י
 שנחגלגל מחמם והרוח הנפש הכרח אם חלקים נכ׳ אס ני

 כחי׳ כדפי׳ כלכד הנשמה ונחגלגלה כשחיהם יהמוה נ״ש
 לסיכח יחגלגל ולפעמים הקודם כמעשה חלוי יהכל

 לחיקונה כרם מחייכם כלחי או .כרם מחייכם שכירה
 צריך שהוא מצום או מצוה לסיכם ולפעמים נכאר נאשר

 עיירה עשה הכל זה וממין גכוה רצון כפי הכל להשלימן
 שלישים ונחגלגל ונשחלם שנים כשם ונחגלגל ונפגע ׳!הלץ
 שהושחחו כמו יוםר לעצמו ולהשלים הדור להשלים נמשה
 וכמצוח כחורה ממנו הושחחו כך כגוך הדורוח ממנו

 לעולם להכיא לפעמים יחגלגל וכן ,כעכודה והדריכם
 מכיאו הוא כך העולם מן שהוציאו וכמו שהרג יהש

 וכיוצא יכיאהו שהכיאו כמו לעולם אכיו להניא או למולם
 ליחן או נכסיו לו ויחן שגזלו ממון לחכירו לשלם נזה
 כמשק זר לאדם ייכייכ או הכנים כין לכן נכסיו נל

 הנסחרוח כל יודע רק כזה יודע ואינו ההיא ככיוכה נמשו
 מקנה או לו כחו אח משיא או הענין אח מגלגל שהוא

 השחומה והנהגחו ה׳ כמשפכיי כזה וכיוצא נכסיו לו
 ראו ועינינו כזמננו נמצא וככר אדם מכני ננעלח והדלח

 הנואפח אח והמים ככלכ ונחלכש שמם אחד נואך זר ילא
 כמשפכייו הנואפם כן מם ואח״כ הכלב הרג הנואפח ינן
 על המהו וכ״א כסחר הממזרים להמיח הקב״ה של

 'וכלי לשרידים אלא כלו המציאוח נחגלה ולא המעשה
 נורא כי אוחו שראו לאוהם לככ חמהון מעשה היה השק
 הגלגול הרחכח זמן אמנם כעינינו ראינו וזה היא

 מחגלגל שהוא יש ה׳ כגזרח הוא הכל להעחק מהעחק
 והרי שנים כמה אחר מהגלגל ויש קכורחו אחר נשעחו
 הוא למשה ומשח פחום או שנה ק״ל שח עד מהכל
 כטעם אמנם גכוה כגזרח הוא הכל שנה לאלך קדוכ
 לשכון כגוך כח נוחן שהקכ״ה מה כפי הכל יעהק כיצד

 כשלישיה גם כשניה כח לו נוחן כראשונה הנשמה נו
 העיכור פעם אמנם הנשמה כש׳ כספ״ר הסדר פי׳ וככר

 וכיוצא כפינחס נו״א כעין הכ׳ כחיי הנפש העהק דהיינו
 הקשו ולכך גלגול ע״ד שהיה פי׳ ששם היום עם כזה

)סי׳ אח״מ כפ׳ כדפי׳ א׳ כגוך שנים יהיו היאך  אמנם (
 המעשה שיחוך מצד כנפש נפש מרכיכין העיכור נעוד

 מעשה ע״י שישלימנו פוכ עיכור כסוד יזכה כמצוח אס
 כחכמחו כו המחעכר לאיש יועיל העיכור וגס העוכ

 החכרים כשחמהו ינוקא ההוא בענין כזו׳ וכדפי׳ וכחורחו
מחעכרם היחס אכיו שנשמח רשכ״י להם פי׳ מתורהו

 היה ואביו אכיו כחורח משחלם שהיה החינוק ונמצא בו
 נשארו אשר החורה סודוח שאר בהגדח עצמו משלים

 שלא מפני סילוקו קודם כעוה״ז אוחם גילה שלא לו
 לא נפש לו ירכיכו עכירה יעבור ח״ו ואס . הספיק

 מעונו בחשובה שב הזה הרשע שיהיה כדי מטוהרה
 הטהרה עליו חכבד ולפעמים עמו ואחר עצמו וישלים

 במעשהו לעצמו גרם והוא הרשע חברם מחמם והחשובה
 מסייעק ליכיהר בא והיינו מגונה לעבירה עצמו שהפקיר

 מקום ומה בו יחרכב והיאך לו פוחחין ליטמא בא אוחו
 ושחיהם כאלו אלו יוכללו שהרוחנייס הוא הענין זו להרכבה

 בגוךלהחעבר הנשמה שישחרש אחר מקום יש בגוךולכך
 טוב או רע שבו החיוני ברוח ולהחרככ הגוך באוחו

 הנשמה שדבקות ונו׳ וישתרש האילן בארץ שיתרככ כמו
 האלו מהרקיעים שהוא החיוני הרוח מחמת הוא בגוך

 הוא וחיותם יסודוח מד׳ הוא שהגוך הטיבעיים כדפי׳
 ביש הוא וחיותם שהגלגלים וכמו הגלגלים סכוב מכח

 להשפיע מעלה צבאות ולכל ולקדושים לחיצונים קיבול
 מז׳ מקבלים הס הגלגלים שהרי לתחתונים ידם על

 כח משתלשלת דרגין על דרגין מדורוח וז׳ היכלוח
 ביש והם מקבלים הס וכך למעה עד מהן ההשפעה

 שהם ענפיהם ממש כך העליונות ההנהגות לכל קיבול
ק שמיס א  יצה׳ר הרעה הנהגה מקבלים הם וחעתו גוך ו

 עיבורים מיני וכמה נר״ן דהייט ויצה״ע רשע עיבור או
 נרץ לבד א׳ אלא מגולגל דהיינו מושרש אין אמנם

 בשאלת אמנם ,ויצה״ר יצה׳׳ט הנהגות ב׳ ע״פ מתנהגת
 הגלגול אל ויצטרך הנשמה לצירוף גיהנם יספיק לא למה

 חסרון משלים גיהנס שאין המצוס בערך אינה זו קושיא
 שתתגלגל צריך ולכך המצות שלימות בענין הנשמה
 דבר כאומרו גלגולים אלף עד עניינה להשלים הנשמה

 בענין השאלה יצדק אמנם בשי׳ כדפי' דור לאלף צוה
 מטהר הוא שגיהנם ספק שאין ונא׳ העכירה גלגול

 גיהנם שאין בענין פגום יהיה לפעמים אמנם הנשמה
 פצע בחבורות הנשמה פוגם גיהנס כיצד והא לו מועיל

 הנשמה יצטרף בגיהנס הנשמה ובהכנס הגוף את פוגמים
 מתחלשת היא מה והנשמה אותה מטהר שהוא עד■

 ארוכה שיעלה כדי כס תשאר שאם כדי עד באש ונאכלת
 מפני תקנה לה אין לגיהנס כשתכנס אם אבל למכותיה

 מעלה שתהיה כדי ממנה ישאר ולא בשרה רוב שתאכל
 וגלגוליה תתגלגל ואז כלום לה מועיל גיהנם אין ארוכה

 הנפש ונכרתה חטאה כנר״ן הם ראשונה פעס הם
 בנשמה מתגלגלת יותר פגמה ונשמה כרוח מתגלגלת

 ותשלחהו פניו 'משנה נא׳ אז יותר פגמה נכרת שהרוח
 כמ״ש אשנ״א הם לנשמות והפרצוף אחר פרצוף במציאות

שלש פעמים מתגלגל והנס בראשית בפ׳ ובתי׳ יהרו בפ׳
מאריה
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̂ו אשס והוא נקבה או ושפחה מבד אל יורד אדם  י

 כעכירונז ואז בעכו״ם ומתגלגלה און איש בליטל אדם אל
וסיני! בחר כאשר מהחיצו׳ יונקה והיא היתר לו נטשוה

 כפי מלמעלה גזור הוא הכל בזה כיוצא או בטתיה נפשו
כאנוש' החיים ברוח שיחלבש כמו לגישתו ודרך מטשיו

 והכל וטמאים טהורים הבהמות החיים ברוח ילבשוה
 בהמה מטשה טושה והיותו גחיצו׳ מדבקותה לה נמשך
 מקום וכל מינה הם באדם מתגלגלת בהיותה הנה וטתה
 לא ולכך חושש אינו במינו ומין יהו שם העץ שיסול
 מצטערם שאינה לפי הנז״ל הטטמים מן בגלגולה הבחין
 אי תזכה אס ותתגייר תרגיש גכותית המתגלגת אמנם

 היא בבהמה והמתגלגלת בסופה לשד וההפך תרשיט
 והבא מכרת היא לפי׳ בצערה ותרגיש יותר רחוקה
 האפשר כל קצת מנוחה לה ליתקן כדי לקרוביה בחלום

מרחיקי! לפעמים קרוביה או מקומה לזכור יזכנה אם
 ההיא לבהמה ויהיה בצערה ותרגיש מנוחה כל ממנה

 שהיא הנפש לסיבת ידיעה תוספת הכלב או לחיה או
 צודק והוא זה עלן אימתו מעשיות וכמה שם מגולגלת

 גכתונ ונרמז זה ענין כתבו מהמקובלים והרגה ספק בלי
 עשני שלא גוי עשני שלא וכאומרו יחידתי כלב מיד

 סיבה לאתה לנקבה מזכר ויעתק אשה עשני שלא עבד
 פטי או בזה וכיוצא גרמא שהזמן מ׳׳ע קיים שלא עון

 להקיש סוכל ומזה הנק׳ מקום אל וירד מפ״ו עצמו
 עבירם אדם שעבר כיון והכלל והפרטים העניינים בשאר
 ואוכל הגלגול בסוד והיינו כהיתר לו נעשית בה ושנה

 פרחי לגן המצות ובטעמי באיסורו, לאכול שרצה מה שם
 וברוך ומצוה מצוה כל בעונש הגלגולים בענייני הרחיב

 כל ויפטור פגם כל השלים התשובה ומט״ז האמת יודע
 מקום שינוי השם שינוי היא התשובה כי פי׳ ולזה גלגול
 שאם שלשתם בו שיש ממש הגלגול כענין מעשה שינוי

 במדינת מת הים במדינת מהגלגל הוא בירושלים מת
 ממש השם ושינוי בזה וכיוצא האיים בכרכי מתגלגל הים
 לעני מעשיר משונות ממדות ממש ומעשה אמר שם נק׳

 בתשובה ישוב לזה בזה וכיוצא לסכל מחכם לחלש מגבור
 וענוה בשפלות ענויס את ישב אלא ממקומו עצמו וישנה
 הוא ועתה קונו את מכעיס היה עתה עד מעשה שינוי

 בתפלותיו ובמצותיו הטובים ובמעשיו בתורתו לקונו משמח
 גאה עתה עד השם שינוי וסיגופו ותעניותיו בוידויו

 עתה עד משמח ועתה מכעיס עתה עד פרו עתה
 שהוא עובד ועמס עובר עתה יעד צדיק ועתה פושע

 גלגול א׳׳צ_ ולזה למקדש ממחלל לש״ט רע משם משתנה
גון* ולא נפש שמגולגל מהמגולגל מאד משובח הוא כי

וזה ' ---------------
 ופ5הס בש׳ ז״ל האר״י אזהרת וזהו כנז׳ פון מחמת מגולגל בה יש שלא ממי ה׳ סוד אליו שעלה למי אם כי בשר לאכול אץ ל&״ז *אי״ה

• המיות עיקר שם כי הש' בסוף שם כנז' ועוף היה בהמה שום לב לאכול שלא הוא בהחלש אמנם ע״ש, מה״ש הבשר באכילת להרטת שלא מקב פ'

 פעמים שלש היינו חג״ת שהם לנשר ומשור לשור מאריה
 לא אס לראות בנה״י נשר שור אריה ואח״כ אחת פעס

 כאדם ג׳ וכן ב׳ גפרצון* יצליח שמא א׳ מפרצוף הצליח
 לראות אחר קרקע אל זה מקרקע נעיעותו גוקר שהוא

 לנשמה צער שאין תחשוב ואל נטיעה בשום יצליח אם
 מהמשל דמה ועתה לה הוא גדול שצער זו בעקירה

 הנשמה וכך חי והוא יונק הוא נטוע כשהוא האילן לנמשל
 חיותה יונקת היא הפרצופי׳ מן בא׳ נטועה בהיותה .

 משם חיה שהיא ההוא הפרצוף מסוד הכבוד מכסא
 אחר קרקע אל קרקע p נעקרת כשהיא הנטייעה אמנם
 שבה והלחלוחית ודאי מיתה היא שבה הצומחת הנפש

 יניקתה וצינור שפעה החיות נפש הנשמה כך מתמעט הוא
 עד מתמעט הוא שבה ולחלוחית ממנה מסתתמת היא

 משפעה שיינק כדי נטיעתה במקום ותקלוט שתשוב
 מלמעלה היא יונקת שהנשמה שתאכל התרומה וקדש
 מדרך ועתה ולהקימה להחיותה בגוף בהיותה אפי׳ שפע

 והענין הכיהורה והבהמה החיה גלגול ענין מה נדע זה
 לה שא״א פד הנשמה נפגמה עונו במציאות כי הוא

 והיינו קשה צירוף עיי אלא פגם מאותו נמהרת להיותה
 המלאך כח דרך מטבור פור פני מדרך מלמעלה שיכנס

 מהבהמות וילגשנה׳בא׳ הכיהורות הבהמות על הממונה
 שבאדם החיוני׳ בנפש ונאחזת מתלבשת שהיא כדרך

 האכל כבקר והרעה שבבהמה החיונית בנפש תתלבש
 צער כדי לה ויעיק בזה וכיוצא מלאכה ותעשה הבן

 הבהמה ובמיתת במספר רשעתה כדי שם ותצטרף עונה
 ההוא המיות ממציאות עקירתה מיתה צער לה יש גם

 סכין עיי למות תזכה היא טהורה ואס שם שהלבישוה
 סכין ע״י תמות תזכה לא ואם הקדושה צד שהוא כשר

 עדין מסורה והיא נבלה והיא סטראדשמאלא שהוא פגום
 לכלבים נאכל ובשרה בכשרות תשחט תזכה ואם לקלי׳
 יתרחק נפש ובעל* ליש׳ תאכל היא טהורה ואם טרפה והיא

 ההוא הרשע בו יתרכב בשרה שע״י שאפשר מפשרה
 ע״י חופה ומגלגלין המות עד מלפפתו שהיא ופעמים

 פתאים ושומר לו מכייב ופעמים מרשיעו ופעמים חייב
 המזבח ע״ג ליקרב זוכה היתה פעמים בהמ״ק ובזמן ה׳

 דרך כך שור מפני הבהמה וכדרך בקדושה נקשרת והיא
 כלם והדרכים נשר פני מצד והעוף אריה פני מצד החיה
 טומאתה ע״י פעמים אמנם העבירה לפי והכל בהם שוים

 אל תם משור ויצא טמאה הבהמה אל עוד הרד ופגמה
 כשר טהור ומעוף כלב פני אל טהורה ומחיה מועד שור
 מלכישי׳ החיצו׳ ואז החיצונים פנים ג׳ שהם הדורס נן אל

,מפני ולפעמים ממות מר טועמ׳ והיא בטומאות אותה
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 להשונה ענן! שהגלגול למדסי הא ונפש גוף מהקן וזה

 עקב ההשובה עשהה לראשה עערה הגלגול שעשה ומה
 והגלגול ודאי הבי׳ ממדה היא ההשובה ולזה להלייהה

 הוא גלגל ולזה משובחה כ״? שאינה הז״ת ממדות הוא
 גלגול ונעשה הגלגל אש מהזר הח״ח שהוא הו׳ עם מ'

 האלו ההי׳ ב׳ וסוד עליו מחזר שהגלגל יתר דהיינו
 נדה ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב והיינו מהחכמה

:האלו ההנהגות כל ומשם כנו' החכמה מחשבות ידאי

ה ״  האותיות פרמי לפרכי כונתנו שיהיה ולא .אותיות פ
 כלל דרך וענינם האותיות בכללות לרמוז אלא

ה, דבר  מציאותם שהאותיות שתדע צריך ותחלה מ
 נעשות והס ויורדות דקות רוחניות הם ומשם מהבי׳ הס

 והיינו לחסד מהבי׳ קצת מתגלות הויוש דהיינו או״ר
 והם לגבו׳ נמשכות הם ומשם אור אור ה״ס ששם

 לת״ת מתפשמות הם ומשם מים נעשות והם מתגלמות
 הוי״ה שם בשוד ומעשיהם בישולם נגמר ושם רקיע וסם
גבו׳ ה׳ חסד י׳ הנהגות ד׳ שהם המרובע שם שיק׳

ת לכך מרובעות ולהיותם מ׳ ה׳ ת׳ית י' או  ואות כל.
 יש האמנם כלם נתייחדו זו צורה ועל Q כזה מרובעת

 המרכז נקודת היא אמצעית נקודה מרובעת צורה להל
 אור ה״ס שהם נקודות ה׳ וז״ס 0 כזה המרובע בתוך
 בס״הריבועא שפי׳ והיינו כזה רקיע ה״פ מיס ה״פ

 מנהגת אינה המרובעת ההנהגה כי וירצה רהימ לא
 מעכבת היא והנהגה הנהגה שכל מפני במרוצה יסיעלת

 מונעת הגבו׳ בחסד לפעול החסד בא שאם חברתה מל
 לו נגדיית המ׳ ברחמי׳ לפעול ת״ת הרחמים בא ואם
 מארבעתם ההכרעה צריך ולזה להיפך וכן מעכבת היא
 חגית ה׳ הם ולזה כללותם שה׳׳ס האמצעית הנקודה מ״י
 ארבעתם כלל שהיא אמצעית נקודה היא והת״ת נ״ה
 שכל ראוי היה ולזה בנחת והנהגתם רהיכי לא ולזה

 עגולה שהיא כלבנה שהם אלא מרובעות יהיו האותיות
 מנהגת והיא חסרה היא ממנה וחלק ממנה חלק ומאירה
 בכל השלימוש האותיות לפ״ז ותמצא הארתה מצד העולם

 הוי״ה שם בה ונשלם ודאי נקודות ה׳ שבה א שלימותם
 צדדים הד׳ בה שיש ם כאיח נשלמה וכך יו׳יי דהיינו

 וגס כ״ו דהיינו הוי״ה שם בה נחתמה ולכך גמורים
 בשם בצורתה כ״ו עולה היא “ולק ס באות נחתמו
 שצד אלא צדדים ד׳ בה יש ל אות וכך השלם הוי״ה

 ולא למעלה ממנה נסתלק האותיות ברוב החרב צפון
 שאפי׳ מפני האותיות מכל למעלה ראש נעשית לחנם
 האות ירמוז ולזה למעלה מסולקת היא האותיות חרבן
 האותיו׳ שאר אמנם באויר הפורח מגדל ונק׳ למעלה פזה

 ויש ת פ כ ט ח ה ב כעין צדדים בג׳ חותמות מהם
ב קומה] [שיעור 22 כ

 בצד אותיות נשארו ר נ ג ד צדדי׳ בב׳ חותמות מהם
 דהיינו אחר מין מעין שצורתם אותיות ויש ז ו אחד

ם הא׳ בחינו׳ ו׳ והם צורתם ואבאר ק ש צ ע מ ל א  
 ק ש צ ע הה׳ ז ו הד׳ ר נ ג ד הג׳ ת פ כ ט ח ה ב הב'
 מ על חונה אחת נקודה והיא האותיות לכל ראש הי׳

 אות לכל אותם מודדת והיא בהם מתהלכת והיא האותיו׳
 .בסופם פעמים ראשה .על פעמים צורתה כעין אות1

 צורות כ״ב כללם י' אות והיינו באמצעיתה פעמים
 הפך והנה העולם מנהיגות אורות דקות הויות רוחניות

 נוקבת שהיא ק׳ אות היא למעלה מסתלקת שהיא הל׳
 למנוס החיצוני׳ אל ירדה האות צפון וצד למניה ויורדת

 המתפשת צפון צד דהיינו ק׳ באותיות תלוים הם ולזה
 הכולל ולזה רבא דתהומא נוק׳ עד ונוקב לחיצו׳ ראש שהוא

 ה׳ הנה וז״ס ל ק אותיות ומטה מעלה המציאות כל
 הוי״ס המציאות לכל ראש מצרים ובא קל עב על רוכב
 ה׳ הנה ולזה ודאי החיצוני מצרים המציאות כל סוף

 אחת ככל ק אות חמורה ולזה ק״ל ע״ב על רוכב
 מונים אנו אין לחיצוני׳ שיורד מפני אמנם אלמ״ס מאותיות

 בוגדים קשר שהיא מפני לעצמה והיא עמהם אותה
 ג״כ דוכתי ובכמה בראשית פ׳ בזו׳ כדפי׳ לשקר וראש
 V שראשם עש״צ נשארו לחיצו׳ היא ק׳ שאות אמרו
 בארות ג׳ מודדת מחכמה מדות ז׳ סוד דהיינו יודין
 שהס ע׳ דהיינו בנ״ה ד׳ מודדת יודין ג׳ חג׳׳ת שהם

 ב׳ מודדת היא ודא עינא כרובי ב׳ שהם עיינין ב׳
ן והיינו מ׳ נ׳ יסוד י׳ דהיינו צ דהיינו ביו״מ מדות  ע

 י אימ׳ שהיא ראש של בתפילין רמזס ובא תפילין של שן
 ומושכת ראשין ב׳ ע׳ ולזה מצטיירין הס ושם עילאה

 שנפרדו אלא עצ כזו, שהם צ ראשי[ ב׳ בה לקבל כדי
 ממץ י׳ אנפוי מהדר אהדר צדי״ק ולזה הגלות בסיבת

 באות צדק ולזה במ׳ מתייחד הצדיק שאין המ׳ שהיא
 וי׳ היחוד ומפריד אנשוי ומהדר ודאי צדיק נעשה י׳

 פעמים נסתרת פעמים האותיות לכל ראש היא לעצמה
 מקומה ודאי ראשה על שהיא ל הרגל נושאת נגלית

 ואחריה עשירית היא ולזה ודאי מלך חכמה שהיא האמתי
 ראשונה אינה ולזה כנז׳ עשירית והיא ודאי מל״ך אותיות

 היא לאל״ף קודמת בהיותה כלל נגלית לבדה שאינה מפני
 מדת מודדת שהיא ואחר נקודה אלא אות ואינה נעלמת

 שאין מל״ך נגלית בחינתה היא אז מדות ע׳ האותיות
 שיתפשכיו עד אלא נגלית א״ס כמו הכמה של מלכותו ,

 נעלמ׳ היא הגילוי אחר אפי׳ בעשירית והיא מדרגות כי׳
 בבחינתם כלל דרך לדורשם לאותיות אחת צורה היא וזו

 וכדפי׳ יסודות ד׳ ודרום צפון ומערב מזרח לעשותם
 עליונים רוחניים יסודות מד׳ מרכבות האותיות כי בתי׳
מתעלמי׳ הם פעמים אחד יהוד מתעלם הוא פעמים הנז׳



ר170 ו ע י ט .אותיות^ I D p

יונוחיי שיצמרש וכזולח מהחיכוח המתקבלות האורות מדת האלו המדות מ״פ למדוד לך ויש ג׳ פעמים ב׳
ץ בעצמם התיבות יצפרפו לעצמם כמה בגבו׳ רמבה כמה בחסד ארכה כמה ואות חוש כל ס'« קויתי לישועתך מ

קוישי ,׳ה לישועתך קויתי ,קויתי ה׳ לישועתך אורך ושמאל ימין והיינו בת״ת גובהה כמה במ׳ עומקה
 עומקא מפה בהוד מ׳ דהיינו נו״ה ומפה מעלה רוחב
 הנקודה במדת והכל ומעלה ורום נובה בנצח ת״ת ודאי

 שניהם המדה קו ו׳ ואות המשקל אב; י׳ שהיא האמצעית
 אות ובסוך אות בראש ו״י האלו המדוה ומודדים שוקלים

 כרצונך ומדוד צא וכיוצא ודאי פ שבאמצע נקודה והיינו
 ארכם למדוד הבא כאשר אמנם ,האלה המדות ע״פ

ס פרסה ומלת המדוש פרסאות אורך שתדע ורחבס  ה׳
 עולמות ג׳ פרסאות ג׳ ואם אחת מד״ה או״ר שה״ס פרוסה

 אי״ק בסוד ויסודם במספר ומדה שיעור לאותיו׳ יש ולזה
 והנה ט^״ז וי חס זע״ן וס״ם הנ״ך דמ״ת גל״ש בכ״ר

 נקודות ה׳ שהם מוצאות ה׳ האלו האורות דהיינו לאותיות
 במספרם האותיות אלו ראו ולזה משם שנמדדו מדותיהם
 הקבועות מוצאות ה' שהם מנצפ״ך ה״ס ואלו במשפפם

 ובהכרח נאצלו שממנה האותיות מדת שממנה הבי׳ בסוד
 ח״ו ק׳ כאוס לא מפה לצד פשופות ולכך שם מקורם

 מלמעלה מתפשפו׳ והס בבי׳ שמציאותם להורות אלא
 ולכך האותיו׳ שאר בכלל נכללות והם למפה יורדו׳ והם
 מאות מד׳ ומספרם האותיות כל משאר ארוכה במדה הס

 ד׳ יסודות ד' סוד דהיינו ודאי מאות אותיות ד׳ שהם
 עליכם רוכב שהוא בי׳ המרכבה ואלהי המרכבה חיות

 בה׳ והשנים הימים באריכות א״א בשוד והם מלמעלה
 באו לא פשופות הה׳ אלו ולזה כדפי׳ מלמעלה עילאה

 וגמר סילוק שהם הכל בסוף שהם ודאי תיבה בסוף אלא
 ומציאיוש מקורו׳ שהם בבי׳ נעלמי׳ חדרים ה׳ וה״ס בנין כל

 הפרסאות זו במדה תמדוד וכאשר כדפי׳ עליונות לה״ס
 האורות שיעור שהוא הזה המספר ע״פ תמדדס ומספרם

 יש עוד .כדפי׳ למושבותם שיעורם והיינו האותיות לכל
ח ואחס אחת בכל כלם כללות להם ע  אותיות כ״ב שיש כ
 ואחד אחד בכל נכללו שכלם הכללות 'ע״ד ואות אות בכל
 שסוד היות ועם ותמורה צירוף וז״כי ביתות האלפא וז״פ

 שיעור סוד על מורה עכ״ז מפ״כי בהוד היא התמורה
 וקפנים מספרים להם ויש המ׳ במדת למגיה ומדה

 הצירוף בש' בספ״ר פירשנום כבר ומרובעים מעוקבים
האורות וסגולות המלך היכל אל להכנס מבוא והם

וכיוצא לישועתך, קויתי ה׳ קויתי, לישועתך ה' לישועתך,
כמס בזה וכיוצא החיה לא מכשפה פסוק צירופי בזה

ושיעור בסוד הכל פו״א להפכם הגולה להם שיש פסוקים
והפרשיוא והפסוקים והתיבות האותיות למדוד המדה

עתיר הסוד מזה כמס טלה והתורה והספרים והסדרים
הספרים לכתיבת נצפרך ולא בשכלנו ויצוייר לנו להגלות

האורוח ונשיג עלינו ה׳ מיד ושכל באור מצוייר הכל אלא
ומדתם והתפשפותם וברדתם 'פשופים למעלה ושרשם
ומכלל וצירוף תיקון בסוד באורות אורות מרבץ והיותם
לעתיד מתחדשת שהיא התורה וז״ס בספ״ר כדפי׳ וחשבון

דהיינו האותיות גלגול בסוד בחי׳ אל מבחי׳ המתגלגלת
ממנו ונעלם ועולות ויורדות ומתגלות המתעלמות האורות

מחם כשיעור אור שרואה כמי רק האלו האורות סוד
היאך ומכירין יודעים אנו מכאן אמנם והלואי הסדקית

אלא הנשמות גלגולי גמר אחר כלל נשתנית לא התורה
המתעלם המתלבש ונסתריה צירופיה ותתגלה שתתחדש

פנימי ולבוש לגדמי' זה גשמי התורה לבוש סוד ויהיה
שאינם בירושלים והנותר בציון שנשאר למי למחודשים

בעפרורית מתלבשת אינה התורה גס לעפרם חוזרים
לבוש בלי עמהם מדברת שהיא מלך בת אלא להם משליה

לבושה זהב ממשבצות פנימה מלך בת כבודה אלא שק
מתעדנים שהם להם הנישאת מלך בבת מביטות והם

כי ויותר יותר ויתעלו השכינה וזיו באור מרע״ה במשאת
פני לראות תוכל לא כי לו שנא׳ ממרע״ה הנעלם הוד

מתנוצצות שהם האורות הנעלמות האותיות צירופי דהיינו.
החסרץ מסוה מהם ויוסר ישיגו כלס ממקורם משם

כדפי׳ בציץ שובתים הס שבת שכלו עולם ולזה משכלס
הנמצאים לכל מולם יתחדש בהם ולזה בירושלים חוגגים והס

יש שפי׳ וכללותה האותיות ובענץ .כדפי׳ הכולל בשבת
בהיותם מעלתם הרוחניים הדברים שענץ לדעת עוד לך

מי׳ כלולה ואחת אחת שכל י״ס וז״ס וזב״ז זב״ז כלולים
שישפט נפרד חלק ימצא שלא עד תכלית אץ עד מי׳ וי׳
כ^ילה היותה אליה הצטרפות בלי פלונית ספי׳ היא זו בו

 ע״ב ענין וז״ס והנהגה מהות בש׳ בספ״ר כדפי׳ מי׳
־ מהם א׳ שכל סנהדרץ נק׳ שהם הזטת שבהיכל נהורץ פשוטים ב׳ שיתוף יש המרקחת כסגולת הם והאותיות

כחצי עומדץ שהיו סנהדרץ וז״ס נהורץ הע״ב כל נראה שיעשה התיבה סגולת היא וזו ידוע וענץ ידוע כח שיעשו
וא׳ א׳ לכל אחת בבת כלם נראים שיהיו כדי עגולה גורן אמנם כלל צירוף מקבלת האות אץ ולזה וסגולה ידוע ענץ

 כשיעור וימדד יעלה צירופיו הצירוף'ומנץ מקבלת התיבה
 המספר כפי התיבה למדות ומדם שיעור היא וזו אותיותיו
 לאורות המדות מהות הוא הכל שאת יוכל כאשי והצירוף

שיעור וכפי האותיות מקימן מתחדשות שהם הנכללות

 טללת מהם א׳ כל ונשמת דעת שיהיה כדי מהחברים
 ראשודם מי׳ האדם היות מעלת וז׳׳ס כרגע יחד כלס

 הוא אחריו באים ק׳ אפי׳ ופי׳ לבנו בצואתו הגדול ר״א לדעת
א׳ שכל מפני ק׳ כולל שהוא מפני כלס כנגד שכר נוטל

\א׳
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 ט והעהץ וא׳ א׳ נכל ק׳ והיינו מי׳ כלול הוא מי׳ יא׳
שה גדול כדכקוס קה5ד החסיד גשמש נהיות  למעלה מר
 הנה החכריס כל אהנה כרוב נכללים כדעתו יהיה לאשר

 צכאות ה׳ האדק פני את מתראים ידו על כלס יהיו ייאי
 כלס ונמצאו בו מתראים והס לפרו מתראה שהוא אחר
 אומרו כך לפ׳ ויש מהם. וא׳ א׳ כל ע׳׳י מתראים שהם

 אחיה לפניו שעמדתי ופירשו לפרו עמדתי אשר ה' חי
 היה בשכלו מצוייר והוא לפעלה רבו דבקות וע״י רכו

 רבו פני להקביל אדם חייב וז״ס ה׳ לפני ממש -עומד
ה׳ האדק פני את לראות הוזהרנו שברגל מפר ברגל

ת העומד רבו ע״י ועתה ' מ  ע״י ה׳ האדק פני את ל
 טהורה נשמה מציאות נאה במציאות מתראה הוא דבקותו

 יבקשו תורה אשר צבאות ה׳ מלאך שהוא הרב ממת
ט׳ מות אהט משנאי וז״ס מפיהו  ט משניאי משנאי ו

ט בפני עצמו את שמשניא ליק  מהדבקו׳ רחוק הוא ובעירו ר
 אוהב והוא הנצחיים החיים שונא הוא מהדבקות והרחוק

 ולהפך זה גלותנו גורמת שהיא חנם שנאת ג״כ וז״ס ודאי המות
 עתה ח״ו לבם חלק לו הנח אפרים עצבים חבור הוא

 ואחוה אהבה שבהיות מפני רז״ל ט שדרשו כמו יאשמו
 כלם נכללי׳ והם מתאחדי׳ הם האנשים בין וריעות שלום
 עליק מלאכי מעלת ודאי הוא וד מהם וא׳ א׳ בכל

 וא̂׳ א̂׳ כל להכלל כדי זל״ז רשות ונותנים זא״ז וקרא
 , מיש' וא' א׳ בכל כלס מאירות הם והנשמות בחבירו
 את העושי׳ מרובים דומה אינו וז״ס מתרבה הוא והאור
 יהיה הזה והסוד המצוה את העושי׳ למועטץ המצוה

 ואק ומאירות זטת הנשמו׳ שיהיו בע״ה התהיה אחר
 אלו הנשמו׳ כל יאירו ולזה לחבירו אדם בק מבדיל מסך
 הנשמות כל ונמצאו בראובן ושמעק בשמעק ראובן באלו

 כדפי׳ התורה כצירופי מספר לאין הצירוך ע״ד עולות
 מגביר היותו הצירוך בסוד עוד יש הזה הכללו׳ ובזולת
 על השרת פעמים השנית על הראשונה אות פעמים

 שהוא ניציז בסוד המתהפך חותם וה״ס כנו׳ הא׳
 הוא והענק למעלה ממטה בש׳ בספ״ר כמ״ש מתהפך

 סודו זכר כי הזכר הפך הם מדרטתיה הנק׳ להיות ט
 שהם למטה ממעלה המדרגות שה״ס הישר אור הוא

 כלט הם ופיו משטע שהוא ההשפעה בסוד כסדר
 המדרגות ה״ס אורו הנה ממר מקבלת שהוא התחתונה

 ממשכת שהיא המ׳ בסוד המ׳ עד מכתר שהם ביותר
מק׳ השפע  כלט פניה הופכת היא מקבל׳ להיותה ו
 מועדות פניה להיות למעלה ממטה וז״ס לקבל כדי מעלה

 התחתון מכתר למעלה אמטה pוע המעפיע הזכר אל
 הנק׳ להיות כי המתהפך חותם וז׳׳ש העלית המ׳ מד

 למות יבא הזכר שבעליונה למה דפוס היא התחתונה
״ וסוןז לסק• ראש מתהפך שהוא מז׳ למדרגות דפוס

171 פו קומה
 הגשמי החותם טבע שהוא כמו הרז׳ הסבה ע״י .לראש

 האותיות וזהו ראש נעשה והסוף סוף יעשה הראש כי
 נתי׳ ל״ב בסוד נעלמות דקות לט׳ מהחכמה ילמשטו

 ומשם , פשוטות י״ב כפולות ז׳ אמות ג׳ דהיינו חכמה
 דטרא שהוא אבא שהחכמה מפר ביושר האותיות הם

 ההם הרוחניות הדקות ההתות בערך אי׳ נוק׳ ובי׳ ודאי
 הנק׳ בבי׳ נחתמי׳ הס הזכר מחכמה הם תיותtה לכך
 מצד ולכך חכמה נתיבות ל״ב מתגלמים הם ידה שעל

 בהיפך הם הבי׳ ומצד למטה מלמעלה ביושר הם החכמה
 הס ואח״כ 0 סי' בראשים פ׳ בס״ה כדפי׳ למעלה ממטה

 מפני התחתונות לספי׳ ביושר למטה מהבי׳ מתהפכים
 הברן ו״ק שהם התחתוני׳ בערך הזכר בסוד היא שהבי׳
 סש״ת בספי' ביושר הם ואח״כ לכולן המשפעת היא שהיא
 אלפא שיש תמצא ולזה ש״ה ׳v5 כמ״ש בע׳ בהפך והם

 וצריך בספ״ר כדפי׳ מהופכת ביתא ואלפא ביושר ביתא
 לנסתרים גריעות איר וענינו הגילוי סוד. ט עוד שתדע

 נאצל האצי׳ בהיות כי הוא והטעם להם מעלה הוא אלא
 וזהו בגילוי הוא שלימותו כי משלימותו זה אין ומתעלם
 הוא והענין פעמים כמה מלכא תיקוני באידרא המורגל

 ההתפשטות דהיינו בפועל ההסתעפו׳ סיבת הוא הגילוי ט
 דקה נקודה הוא הנאצל ההתפשטות קודם כי וירצה
 משל דרך במקורה מסתתרת והיא מתעלמת שהיא

 והנה מספר אין ענפים ממנה יתפשטו ואח״כ להעלימה
 הקודמת המתעלמת הנקודה אל לבוש הוא הענפים אותם

 נקודת כדמיון בענפיה מתעלמת והיא ההתפשטות אל
 שהם מימיו בריבוי מתעלס והוא מסתתר שהוא המקור

ק ממנו מתפשטי׳  מניצוציו מתלבש הוא השמש עין תמצא ו
 המתעלם המלך כמו באמצעם והוא סביבו טתריס שהם
 אל יתפשטו עוד האלה והניצוצות וצבאותיו גדודיו בתוך

vהקודמי׳ הניצוצות וערך ויותר יותר מתגלי׳ והם לתם 
 מתגלה הענק יהיה וכך אליהם המקור כערך המתגלות אל

 וזהו העצמי הגלוי עד ענף אל ומענף רצק אל מרצון
 רצוצו ומעלתו השמש תיקק שהוא כמו ומעלתו תיקונו

 בריאת שהיה ברדיפתם האותיות אל וזה׳׳ט והתפשטויר
 יצא בזה והנה בראשית בר״פ ׳v3 כדט׳ ידם על העולם

 מהפר אותיותיה טבד היות עם התורה עיקר כי לנו
 אותיוח הכ״ב אמנם לבד אותיו׳ כ״ב הוא עיקרם רב

 אותיוח הכ״ב מאותם וא׳ א׳ כל מסתעפים הם האלה
 ששיער שיעור נודע מספר אל שיעלו פד אחדם מכ׳׳ב
 מהם שיתהוה עד ויתפרדו ויתחברו ויצטרפו מאצילם להם

 ייחסו כך שהענק ולהיות לפרשיות מתחלקת שהיא תורה
לו העשה גדילים פ׳ 1כמ האותיו׳ לקצת התורה פרשיות

 מצטרפות אותיו׳ שהם להם שנודע מפני הגימ״ל לאות
 הגיס״ל של האות ובאה הגימ״ל ממקור מתפשטי׳ והם כלם

נושאה '



mת תיו ומהאו
 כי אמח החותם על להורות הנעשה כראש הדגל משאה

 עד אחריה הנמשטת האותיו' כל בראש העערה היא
 לעולם לעד יחוייב ולא ההם והמצות הפ׳ כל חשלום
 במצות כהרי כנז׳ האותיו׳ כל בראש הס' בראש שיהיה

 לא וזהב וכק} סוהים לו ירבה לא נשים לו ירבה לא
ק ש״ה בזו׳ ט׳ לו ירכה  עלתה ירבה של י׳ פאות במ״ר ו

 עם פהע״ה על נתרעמה והיא ית' ה׳ לפני ונשחעחה
 בקבלה תלוי הוא הזה והעיקר הס׳ ראש אינה שהי' היות

ק רז״ל ביד לנו המסורה  ה׳ אנכי של באל״ף אמרו ג״כ ו
ק 7אלה ק ו ע  בראשית של בבי״ת ג״כ ודאי הזה ה
 לכל מקור והיא טלה התורה לכל ראש שהיא וכו׳ ברא

 וענין ממנה ומקור חיות כואבים הם שכלם אותיותיה
 נובע והוא מצכירף שהוא וצירוף צירוף לכל יהיה זה

 מאורות הכ״ב בסוד הוא והכל אותיו' הכ״ב מאותיות
 בי״ת והחכמה אל״ף הכתר ממקור נובעי׳ שהם עליוני׳

 אור להעמיד כדי וכללים הערות לבד רק מקורו זה ואק
 יש עוד .ובורייס ונוייס יופיים על ואותיותיה התורה

 הרחמים על בבחינתם יורו שהם היות שעם האותיו' בענק
 קבלתם לפי הוא והכל בהפך יורו הס לפעמים הפשוסי׳

 על מורים שהם הא״ב ע״ד נסדרו בהם הקינות וז״ס
 גילו האותיו׳ בעונותי׳ ואפי׳ יבכיון מר שלום מלאכי

 והשפיעו והחזק הגמור הדן בתוקף בחינתם את כל לפין
 והפעם יש׳ בהם שפגמו פגם כך מכל והי והגה קינים

ק הרחמים בסוד בחי׳ להם שיש הוא  המאורו׳ שבהיות בז
 והס למפה ממעלה יפר דרך אורם מאירות הם העליונות

 השפע והיה בהמ״ק בנין בסוד האור דתגלה פא״פ
ע ס  תוקף בסוד בחי׳ להם ויש העולם ומרוה ישר דרך ס
 והרע רבה והמהומה והרע הדץ יורו בהם xא הדין

 הרחמי׳ בסוד שהוא יוכיח ס לזה ראיה והרי ההוא
 וט׳ ה׳ ויפר עוב נאמר וכן וט׳ לכל ה׳ מוב כמש״ה

 אחרת מבחי׳ הכל ועל החיים אות שהוא ארז׳׳ל וג״כ
 בארץ טבעו בה נא׳ הדץ ובסוד והקלי' החטא אות היא

 והנה האותיו' שאר לכל בזה כיוצא כל וכן וט׳ שעדה
 כנו׳ קיומם וע׳׳י' האותיו' ע״י ונתגלו נתהוו הנמצאות

 הוא הרחמים סוד משפיעות שהם האותיו׳ בהיות ולזה
 והתחתונו' העליו׳ ההויות שהם וענפיהם שפעולתם מוכרח

 הקיום בסוד ובקיום בשמחה כלם וגשמיות רוחניות הס
 משפיעות הם האותיו׳ ובהיות והחסד הרחמים בסוד
ח  פעולתם היות מוכרח הוא והחרבן והשממה והמממה ה

 כא' כלס הם והתחתונו׳ העליונות ההויות שהם וענפיהם
 הבץ ומזה והולכים חרבים והם ומגפרת ומהומה בשממה

 הראשונות הלוחות כמו התורה מציאות היתה אם ט
סי׳ כמש״ל ודקותס הראשונו' בלוחות שסי' מה כפיק

הדקות בהוד והתחתונות העליוטת י י הנמצאת היו מ״ט

 שבעו״ה ומפני שבעולם יפוי מיני בכל והיופי והחידוש
 נהפגי ולהתענות להגלס האיתיו׳ ונשתנו הלוחות נשברו

 השי״® ׳בעזר ןכאשר לגריעותא שבעולם הנמצאות כל
 תתחדש וכאשר העולם ג״כ תתחדש התורה תתחדש
 הנשמי' ויתחדשו אז המרה תתחדש גמור חידוש העולם

 • כדפי׳ התורה של והמקורות האותיו' אורות יאירו ואז
 ממש״ל המעיין על שיקשה דוחק ענין לבאר ראיתי ועתה
 לחברתם קודמת שהיא אות כל האותיו׳ הנה זו והיא
 וכו' ז ו ה ד ג ב א הוא ביושר ולכך מחברתה למעלה הוא

 מורה הוא והיושר לעיל כדפי׳ וכו׳ תשר״ק הם ובהיפוך
 על מורה הוא וההיסוך המדרגות כל סדר ועל הזכר על

 אום כי נר׳ לס״ז א״כ מתהפך שהוא החותם ועל הנקבה
 למה א״כ וט׳ ג׳ אות ועל ב׳ אות על עליונה היא א'

 והיה קטן מספר היא א' ואות גדול במספר היא ג׳ אות
 מדתה שיעור יהיה שהקודמת בהיפך להיות כל לעץ ראוי

 ית׳ הזה הענין אמנם מעט מספרה יהיה והמאוחרת רב
 אינו אחדותו ומצד(כ״כ) מיוחד אחד הוא שהמקור במש״ל

 יורה ויתפשט יתחיל וכאשר ועיקר כלל ענפים מורה
 על יורה הג׳ ואות מדרגות ב׳ התפשטות על הב׳

 והולכים הענפים מתרבים הס וכך מדרגות ג׳ התפשטיות
 היא ג״כ וג׳ א׳ לאות לבוש היא ,ב׳ אות לעולם אמנם
 למעלה שפי׳ השמש אור משל כמו והוא ב׳ לאות לבוש

 דאנן עוד לו יקשה אמנם בניצוציו מתעלס הוא שהמקור
 חנוך, מצד למטה הוא הקכץ המספר כי בתי׳ קי״ל

 בסי׳ כמפ״ל בספי׳ למעלה הוא הגדול והמספר מט^׳ט
 מתגלה הוא כך האור שיתעלם מס לסי כי וי״ל מספר
 כל כלל הוא במקורה א׳ אות שהנה עתה נמצא למטה

 היא האל״ף שאות בזוהר שפי׳ וכמו כלם המהורות
 במראות כח אץ אמנם כלו המציאות כל הטללת

ד התחתונות  ^תם מורים והס שלימותס להראות כ
 הוא שם כי המיעוט עולם בסוד אחד היא ולכך בזעירו
 ובעולם תכלית אץ עד למעלה היא אמנם אורה מתגלה
 שאץ מפני מאד זעיר הוא שיעורה והשיעור המדה

 רב והס מעט הס אותיות ט' ולכך מתגלה מציאותה
 רב הוא אורם לספי׳ ענפים שהם אותיות י״כ אמנם
 במקום מתגלה שהוא מפני וכולך מתרבה והוא מאד

 למטה הוא והמדה השיעור כי לומר אפשר עוד • הגילוי
 בסוד הם ולכך למפרע האותיות שסדר במקום(שבמקום)

 לאלף יהיה והקטון למעלה ממטה והם המתהפך חותם
 בדרך הוא כסדר למעלה אמנם עצום לגוי והצעיר
ד באל׳׳ף שיש אחרת  כל כדי ובבי״ת כלו כמציאות כל כ

 והוא חשד גמילות ובג׳ העולם מציאות וכל טלה התורה
 לכל בזה כיוצא וכעז״ה כלם הנמצאים לכל וסזץ חשד

ס; האותיות . ל . כ
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הנקודה מבעא אחה שאין והיינו גוונייס׳ באור שאין היוש ולזה החכמה מעצם כס הנקודות הנה , נקודות פ״ן

 החכמה מנקודת ויושר יותר וסתומה נעלמת צורתם
 חכמה ירצה החכמה על המורה י׳ שאות מפני שכאיתיות

 ונודע החכמה ענפי עצם על מורים ונקודות מכני׳
 למעה מלמעלה הנמשכות מאורות י׳ הם החכמה שענפי
פ״ש כנגד פ׳ הם הנקוד׳ וכלל התחתונות הספי׳ אל להאיר

 בכי״ת אם ג׳ בגימ״ל אם בה שתתלבש האות כמו אלא
 שהנהגות ודאי והיינו האות בשינוי הנקודה וישתנה ב׳

 וישתנו בדקותם מאירות אינם מחכמה היורדות עליונות
 לקבל כדאי העולם שאי; הבי׳ בהנהגת שיתלבש מה לפי

היה וכך הבי׳ באמצעות אלא והארתה החכמה הנהגת
 הנקודות בכח הפועלות האותיות באמצעות העולם בריאת שבא גבו׳ סגול חסד צירי בי׳ פתח הכי קמץ כ׳ מהחכמה

האותיות הארת אלא מאירות הנקודות אין ולזה כמ״ש מתנהגת המ׳ שירק יסוד ברק הוד תירק נצח חולם ת״ש
הפעם מן העולם בבריאת משובות שהאותיות כמו ולזה וסודם עומקן להבין א׳ דרך •י' וזה החפפין וה״ס כלם עס

 מורה וכך ה׳ כנגד ה׳ נמדדו' אמנם מדתן יתמונתם ,
 ה״ה וסוד משרתים וה׳ מלכים ה׳ יקראו ולכך תנועתן

 והס נ״ה חג״ת וסודם תתאה וה׳ עילאה ה׳ ה״ס הס
 יהיה והיאך כדפי׳ מאמרות י׳ מדתן אבל ודאי בה׳ ה׳

 י׳ הם בחכמה למעלה אלא הפכיות בחי׳ ב׳ להם
 ס׳ אלא לבי׳ שאין מפני בה׳ ה׳ הם י למפה יבהתפשכי׳

 והענין בה׳ ה׳ מוצאותיה בה׳ מוציאן היא ולכך מוצאות
 הבי׳ כך הגוך בתוך כנשמה האותיות מנהיגות שהם

 מה כפי האות מבפא ולכך החכמה המשכת ע״פ .מתנהגת
 לאות אין וכשתדקדק הנקודה היא הנשמה שתתלבש

 נקודה בשום אותה תבכיא אם אלא כלל תנועה שוס
שאין כמו ממקומה תזוז לא מתה היא נקודה בלי אכל

 בהארהם ונמשכו נעלמו הנקודות כך ס״ג בסי׳ הנז׳
 האותיות היו ראשונות בלוחות התורה בנתינת ולכך

 לעיל כדפי׳ יפה אור מאירות הנקודות ואור רוחניות
 וכאשר מ״פ בסי׳ שפי׳ מה אל מצורף הקודם בסי׳

 ההויות ונפגמו האותיות ונמשכו ונתגשמו הלוחות נשתברו
 ונתעלמו נחשכו כך ממש התחתונות כנמצאות ונתגלמו

 האותיות מתוך אלא מאירות שאינם הנקודות אור
 כ״ב אותם תמדוד הנקודות שיעורי למדוד בא וכשאתה

 אות בכל תתלבש ונקודה נקודה שכל מפני אותיות פ׳
 מיני וכ״ב הבי׳ בעולמות החכמה אור ותתפשע ואות

 להבין יכול אתה וא׳ א׳ ומכל מכמות בי׳ משתמשות בי׳
מדוש סוד האורות למדידת למדה שיעור ויהיה דמ״ד

 להנהגת מעבר אלא האות^ שאין ולפי באותיות הנקודות אלא מציאות לה אין הבי׳ וכך נשמה בלי לגוף תנועה
׳ ’ ' ’ ■ ׳ הנקודה תסתלק ח״ו ואם מלמעלה לה הנשפע אור התי

 י״ה דום דומיה נאלמתי תאמר מבי׳ מכמה מהאות
 זו לדרך וכלך מהבי׳ מכמה שהיא י״ה שנסתלק מפני

 נקודה שום לבפא תוכל ולא לפעול לנשמה א״א הי
 מורה וה״ז מהאותי׳ אות בשום תלבשנה לא אם בעולם

 והרי הבי׳ לבוש בלי להנהיג לפעול לחכמה א״א הי
 בבי׳ המתנהגת החכמה הנהגות ה״ס ממש הנקודות
 נקודה כל כי באותיות הנקודות ויצפרפו העולם להמציא
 שהחכמה להראות כלם האותיות בכל הפעול ינקודה
 א׳ אות בזה המשל לרצונה בחינותי' בכל הבי׳ תפעיל
 כלם הנהגות מיני י׳ בה החכמה יפעול רחמים פהיא

 ומאמר מרצון לשנות ופבעה הנהגתה מצד תוכל ילא
 ותכריחנה פליה הפולפת הנשמה .שהיא החכמה

 הנהגות מיני צי׳ הנהגתה וישתנה וכיוצא א אי א לומר
 זיל או פעולה מיני ובכל ובדין ברחמים ‘י *
 שינוי שבה כעששית היא הבי׳ ואימא גיסא לאידך
 מיני כ״ב עד חד״ר באותיות הפעולות וריבוי הגווני׳

 והחכמה כדפי׳ ומדתם שיעורם כפי המשתנות מאורות
 הגוף בתוך כנשמה ויתלבש פעולה בו שאין שוה איי

 באיברים הגוף בפעולת פועלת והנשמה כמו הגוף ייפעול
 הבי׳ בעששית החכמה אור ויאיר פעולתם מציאות לפי

עם גווניה שינוי כפי למעה מציאותה גוון הבי׳ ייאיר

 האות על שיעור לבלי יעבור הנקודה ואור הנקודה
 סכפיאה הנקודה וימשיך' בנקודה האות שמבפיא תמצא
 יותר האות מרחיב אתה אי או א אות לבפא ונסה

זיתלבש האות על הנקודה * ’ ומאריך ממדתה
 כי יורה וזה ויאיר ולמפה פניה מעבר ויעבור בתחלתה
 מעבר אלא הבי׳ שאין הכי׳ אל יתיחסו לא הפעולות

 הפועל הוא שהא׳׳ס החכ׳ אל ועיקרם הפעולות לעבור
 וכאשר מא״ס להנהגה א׳ ראש שהיא כדפי׳ באמצעותה

 בג׳ החכמה ענפי הם הנקודות שישתמשו תמצא תדקדק
 האצי׳ קומת שיעור אותיות יה״ו אותיות הם אותיות

 סודם הרי אה או 1א אי אי נקודות ה׳ כיצד כנו׳
האותיות י ■ ■ ׳ ” המשכת הם והרי ייוו״ה
 ושיעורם אלו אותיות ענין והנה כנו׳ יה״ו בשיעור שיאירו

 מחכמה המאיר הוי״ה שם יסוד הם כי נודע וקומתם
 לשמות נשמה והוא השמות כל דרך אורו ומושך ועובר

 ו״י יה״ו נקודות ה׳ סוד והיינו כלס ולפעולות כלס
 י׳ שביסוד ו״ס ו׳ ו״ס ז׳ בי׳ ה׳ חכמה י׳ דהיינו
 מדוד כזה ומתה הנקודות כל המקבלת המ׳ נקודת
 כשיעור שתתפשע יש הרחבתה כשיעור נקודה כל שיעור

 ס׳ כשיעור שתתפשע ויש ו׳ כשיעור שתתפשפ ויש י׳
 ולז״א בה פנתלבשה האות מדת שיעור פל נוספת

שרשים שהם העבדים אמנם מתפשפיס הס שהמלכים
לה׳
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 לסון! והרחנה אריטס להם אין שניה ה׳ שכאוס לה׳
 הצירוף מנגלש ויש ככיר לא מזער ממגי אלא האוס ק

 ממנו ומשוכח האוסיוה צירוף כמעלה האותיוה עם
 זו המה זו או זו על זו נקודה על נקודה בהגכיר

 הקי״ה ועהיד ההורה נקודוה נמדדו אלו ו?מדוה וכיוצא
 וסוד המאורוה אלו על ויעמדו לישראל סודם לגלוה

 עולם חידוש והיינו וענינס ונסהרס באוחיוה ההלבשם
 א׳ ענין הכל הויוה חידושי תורה חידושי נשמות חידוש♦

 הצירוף בש׳ כספ״ר הניקוד צירוף פי׳ וככר א׳ וסוד
 כי והיינו רהיכי דעגולא הנהיר כס׳ פי׳ הנקודוה והנה

 כפעולה ומוסכמים ו״ק סוד דהיינו המעוגלת ההנהגה
 ו״ק הנקודות ולזה השב אומר ואין ונמשך רהיט אמת

 שהם מפני מו׳ כלולה מעוגלת שהיא ונקודה נקודה כל
 ולזה כחכמתא דהיינו שי״ת כרא כראשית שנא׳ מחכ׳

 כחי/ ה׳ להס אמנם ו״ק ונקודה נקודה כל מדת שיפור
 והם נקודות כ׳ הב׳ סירק, שורק חולם והיא א׳ כחי׳ הא׳
 רקיע הד׳ שרק, סגול והם נקודות ג׳ הג׳ שכא, צירי

 המורכבת קמץ 'והיא ונקודה רקיע הה׳ פתח, והיא משוך
 כל ומדת ודאי י׳ נקוד׳ כל ומדת יחד כחי׳ מכ׳

 כמדה אותם שתמדוד ואחר כתי׳ פי׳ וכך ודאי ו׳ רקיע
 כשיעור נמדדם עוד כמדתו ואחד אמד כל לייחס הנז׳

 שיש ואותם י׳ עולה א׳ נקודות להם שיש אותם נקודותיו
 נקודות ג׳ להם שיש ואותם כ׳ עולה נקודות כ׳ להם

 מדה וה״ז ו׳ עולה רקיע להם שיש ואותם ל׳ עולה
 מספרם נמנה א׳ כתיבה יחד כקינוצס אותם למדוד א׳

ק להם ונייחס  מספר שגם כזולת המספר יחס כפי ע
 א׳ ספי׳ מורס א׳ נקו׳ כמו ענק יורה כעצמם הנקודות

 נקודות יתקבצו וכאשר ג״ס נקודות וג׳ כ״ס נקודות וב׳
 שם כגון רכות ספי׳ על יורה א׳ כתיבה הרכה

 ושם וכיוצא ט״ס יורו נקודות ט׳ כו שיתקבצו וה1יך
 ו׳ שהם הא' עה״ד וב׳ ע' נקודות יעלה יהוה ’ ̂ '

 ועד״ז ע׳׳ב הס י״כ רקיעים וב׳ ס׳ נקודות
 לנקודות אשר יחש בזולת ותמדדס הנקודות כל נדרוש

 מקומם לפי שיפורם נמדוד עוד הנ״ל סדר על כעצמם
 האותיות כל ראש על עטרה לעולם חולם ולזה כאותיות

 מעלה מורה האות כאמצע ושורק כלם על מעלתו מורה
 יחנו שכלם הנקודות שאר עם למטה ומירק אמצעית

 גילוים שאין מפני מהחכמה היותם עם מהאותיות למטה
 ה״י כסוד שהוא זה לענין מעם סי' ובתי׳ למטה אלא

 כל למדוד עוד כנו׳ הה׳ מן למטה שה̂י אלהים מן
 מורה צירי שהם נקודות שב׳ ומדוד כעצמו וניקוד ניקוד
גובר׳ ספי׳ על מורה ושבא מיוחדות מתאימות כ״ס על

 נקודות ג׳ על יורה סגול זה כדרך וגס חברתה על
ושרק כינתים מכרעת והאמת מתאימות שתים שהם :

 המקום הכלל זה נטייתם על ונוסף זו על ע״ז מורה
 המדות אלו וכל ענינה מציאות על יורה כעצמו
 למדיי ראויה אחת מדה יש עוד .הנקודות למדוד מדות

 ני״י• אל״ף כגון כשמם והוא והנקודות האותיות כה
 כ̂' כ׳ים יו״ד טי״ת חי״ת זי״ן וא״ו ה״א דל״ת גימ״ל
 צדי"? פ״ס פ״ה עי״ן סמ׳׳ך נו״ן נו״ן מם] [מס למ״ד

 האט התיבות כאילו וזה תי״ו שי״ן רי״ש קו״ף צדי״ק
 בצירופם כאותיותס כמספרם למודדם וראוי כתובות

 בזו׳ ר״ש כדברי רכים יש וכזה כספי׳ אותיותס כרמז
 שנא סגו״ל צידי פת״ח קמ״ץ הנקודות ימדדו וכזה ובתי׳
 ונקודמם בחשבונם לדרשס וראוי שורק שדק חירק חולם

 ושיפוי מדה והכל שאת יוכלו ̂'כאשר ואותיוחס
 שהנקודוא שאחר להקשות יש ועתה ,העליונים לאורות
 וקטנא מעוטה צורתם למה מהאותיות גדולה מעלתם

 ואמי ק״ו ונשא ר״ש תירץ לזה האותיות כצורת ואינה
 כשיעוי אלא ראשינו על גבוהים שאינם כוכבים ומה

 אורוא נקודות אלא כארץ נראים אינם ח׳ רקיע עד מכאן
 שיושג אפשר היאך גבוה מעל גבוה העליונים הנעלמי׳ אלו
 בהעלם העלמם שמפני כזה רצה גכהם לרוב צורתם לנו

 דני מורס צורה כצורתם אין לכך כחכמה א״ס הנהגת
 האדם וצריך לכד נעלמות סתמיות נקודות אל מה

 ולמודדם נסתרס להשכיל עמוקים מכורות מים לדלות
 החכמם תוכיות אל, להכנס יפה ושיעור מדידה כשכל

:הפנימית וההנהגה העליונה
 ולזם הכתר מעצם הם הטעמים הנה . טעמים פ״ץ

 הכמי ענפי והם כנקודות וסתומה נעלמת צורתם
 שמאורוא נודע וככר כחכמה ומתלכשיס המתפשטיס

 לכן למספרם מחקר אין מאד מאד רכות הם הכתה
 התיכוא להנהיג עיקר והס הנקודות על הטעמים יתרבו

 פעמים כעיכוב פעמים כמרוצה פעפים וינהיגום
 הל מנהיגים נעלם סודם והיינו מאד רכות כתנועות
 צורא משנים אלא עוד ולא עליון ורצון כראוי המציאות

 אפי׳ כי הכתר אור כח גדול כמה לענין מעדן התיכה
 הנהגא תכא אחת הנהגה תסכים הכי׳ עם שהחכמה

 כן והכונה העליון הרצון ויורה ענינס ויהפוך הכתר
 וכיוצא כאה או כאה כגון אחת כתיכה עוד ולא כך ולא

 ויפסיקו הטעמים יכואו הרכה תיכות קיכוץ אפי׳ אלא
 אוי הרי זו ולא זו כונה שיורו עד ייחדום או קיבוצם
 והכינם החכמה ייחוד סוד על הנהגתו מטעים הכתר

 ומתיחה נאות אמנם ענין זולת ענין על להורות ויכריחם
 יורם או ישנה הכתר שאור שח״ו כעצמו המציאות אל

 לאותיוה נשמה שהיא מפני הנהגה שום כעצמו הוא
 כפי אלא ורוח כגוף זולתי פעולה לנשמה ואין ונקודות

התיכוה אל נאות וטעמם הנהגתם ישנה המלות אותם
כך .
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 והבינה החכמה אל מחייחס בענין ינהיג הכתר ?י
 לפניו הנרצה כפי הנהגה בפעולתם ממש ינהיגם חמנס

 נשמו׳ הכיעמים הrול ברוח כנשמה נעלמת זו יהנהגה
 המשל הפליג כמה נפשיו׳ והאותיות כחות יהיקודות

 בו יש שהכתר אדם שום יחשוב לא כי להשמיענו הזה
 כפי ופועל מתפשכי ואור רצון זולחי פעולה או הנהגה
 נעלמת הנהגה סוד דהיינו והבינה החכמה העולות

 מתייחסות בלתי נפעלות והפעולות בפעולות מתעשנית
 הנקודות בערך העששית משל בנקודות לעיל כדפי׳ ״ליו

 שדרשנו מה וכל הנקודות אל הגיעמים ערך האותיות ״ל
 רב תוספת ענינם נוסך אמנם כאן יצדק בסודם הס5

 ונועם טעם בזולת הידוע הזאת ההנהגה ענין מצד
 כי מאד רב וזה המקרא זמר להנעים הנמשך השיר
מבטל השיר

 מאורות וק״ו כ״ש הנקודות שהם העליונים במאורות כ״ש
 בלתי נעלמים והס הטעמים שהם הכתר הנהגות

 העולם בהתחדש אמנם הפגם מפני האותיות על שוכני׳
 כלס והאורות כלם הנעלמות ישיגו והנשמות והתורה
 וטעמיה נקודותיה אותיותיה התורה סוד וישיגו מושגים
 התורה מעלות וישיגו שלימה בהנהגה העולם ויתנהג

 זאת היא וצורתם הכיעמים ושמות , כדפירשנו
יומו בן ירח פזר־גדוא סנוילתא מקה־שופר־הולך זרקא . י f I f <> ' יזיז ״ ז

 רביע .פסק אזלא־גריש תישא^ געיא פרה קרני
 שני שלשלת זקף־נדול זקף־קנצון קדנ^א ^ופר־מהופך

 אתנח טרחא מזןריך .תביר דרנא תרי־טעמי נרישין
 מפיק־בהא שבולת שבולת תרצח ^יתיב דרש רפה

וצורתם תרי־קדמין סוף־פםוק יטבא נעיא ישכא^עיא
 הכתר שרחמי מפני וממתיקן הדינים

במקצת הנקודות לצורת קרובה והיא האותיות מצורת נבדלת ומרככים הקושי שחרות ומחוורין הדיני׳ אודם המלביטס
כדפי׳ י׳ על מורה והנקודה רב תוספת נוספת אמנם גמורים רחמים תנועותיו בכל טעם סודו ולזה קשה

על ג״כ מורה ומקומם מספרם מורה הנקודות וריבוי שהוא הביר כגון דין שמורים יש.טעמים והרי יא״ת
 מורה ע״ג וזו זו אצל זו נקו׳ ג׳ סגולתא כגון בחינתם דין פועל אינו דין שמורה טעם כל ח״ו וכיוצא שבירה

 עמידתן סדר בש׳ בספ״ר כדפי׳ כך שבחינתם ג״ר על שהוא וכיוצא טמא וכל שקץ כל חיצוני כל להעביר ל*לא
לנקודות וה׳׳ה האילן צורת מכל הגשמות הרחקנו ושם אל שאין נוסך ענין הטעמים אל ויש רחמים של יין

מורה בגשמות הנקודות סדור אלא גשמות מורה שאין אלו עם אלו וחיבור קשר והוא הנקודות ואל האותיות
נקודות ב׳ קטון זקך וכן דקותם בשכל למעלה יחסם על דרגא סגולתא ואחריה זרקא כגון זה בלא זה יבא ילא

יהיה ועד״ז ומדתם שיעורם יורה מזו למעלה זו מקומם זה וענין בזה וכיוצא אתנח ואחרי׳• מאריך הביר ואחריה
 או גרישין ב׳ כגון יחד הרבים והרקיעים הקויס לסוד שהם העליונים המאורות על מורה מאד מאד עמוק סוד

ויסוד, ת״ת ווץ ב' הם רקיעים ב׳ על מורה טעמי תרי המדה סוד שיתפשט והיינו א׳ מדה וסודם מתייחסים
 מקך זרקא א׳ במדה וימדוד הטעמים למדוד הנעלמת

 היינו רבים לגיעמים שנפסקה ומה סגולתא הולך אופר
 מדה והולכת ומודדת האלה המדות מדדה המדה אקו

 האלו האורות שיעור למדיד׳ הפסקו׳ ועתה רושם א׳
 ענין תהיה הכתר הנהגת סוד בזה וכיוצא מאד כרבות

 שונות מבחי׳ והרחמים הטובה להרבות בשופע הנהגתו
 בעושר עולים כשעולים ישראל של טובתן ראה ,ולזה

 ככתר רחמי מפני הצלחות בכמה בנצחון בכבוד בחכמה
 הנה שתים ראה להפך ח״ו ובסלוקס ,רבות אהס

 ורבוי הטעמים בסוד להעמיק יוכל ומי וגו׳ קוראותיך
 האותיות מדידת בשער נמדדים אמנם הנעלמת בחינתם

 תנועתם נוסך אמנם וצורתם בשמם לעיל שפי׳ והנקודות
 דש מתגלגל יש למסה מתנועע ויש למעלה מתנועע יש

הם הענירם אלו וכל אח״ז זו הכאות מכה יש משתלשל

 מדת ישפוט בזה וכיוצא מהם א׳ יורה אמת ובהיותה
 בחי׳ והנה למציאיות בחי׳ וכמה ,וא׳ א׳ כל שיעור
 רביע קטן זקך סגולתא כגון נקודות הא׳ רבות צורתם
 ומהם נקודות ג׳ ומהם דגש בהא מפיק שבולת שבולת

 א׳ נקודה ומהם עג״ז זו המאורות ב׳ שהם נקודות ב׳
 שהם האותיות בתוך וב׳ מהאותיות למעלה מקומם ג׳

 הוא והדין דין או רחמים או והיינו ודגש בהא מפיק
 בי׳ שהשי״ן סבולת והיי׳ בבי׳ או מקומות מג׳ בא׳

 דינה גרמה אליה מהכתר הנמשך זה ומאור ונקודה
 שהיא הבי׳ דין מרפה הימר המאורות ב׳ כגון והוא

 המ׳ היא בהא מפיק וכן הבי׳ דין מחזק והשמאל ש׳
 בג׳׳ד באותיות דגש וכך בחזקה דינה מוציא שהמפיק

 אלהיס ג׳ והיינו הגבו׳ מצד הז״ס בסוד והיינו כפר״ת
כדפי׳ האחרון הים אל וחציו הקדמוני הים אל חציו

מוטי[ מהם שוכבין מהם זקופין מהם רקיעין ויש בש״ה ממציאים או סובבים או נמשכין העליונים האורות תנועות
מקיף הרחמים בסוד והם ורפה המקך הם השוכבי׳ הנהגות העניניס אלו וכל ארוכות רבות מציאיות

כפולות ז׳ דין ומרפה היסוד כמנהג תיבות ב׳ ומייחד מושג מציאותם אין עלומות ועולמות ואורות מהעלמות
,מצדו רחמים מדות וז׳ הרחמים בעל הת״ת כמנהג אחורי את וראית למשה נא׳ האותיות הוד על שאפי׳
ו׳ וה״ס פסוק וסוך והפסק הגעיא והיא זקופים מהם יראו לא ופני ולמטה מבי׳ הפעולות שנמשט׳ מה דהייט
זקופה ‘
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 על הענץ מעמדת ולכך עמדה על ועומדת ודאי זקופה

 y׳3 או א׳ מאד רצים מוטין מהן > ומפסיקו שלימוהו ,
 כפי תלוי וזה והכירהא והמאדיך והגריש אזלא הס כא׳

 הוא ומתפסכי והולך ההמשכה לצד מטה אם הטייתו
 ולמטה המודד שהוא אזלא הוא מהתיבה ולמעלה רתמים

 מאריך אמגם ברחמים הולך איגו כ״כ שאעו מהתיבה
 מורה אז שרעו לצד להפך מעה ואם האפשר כל במקומו
 מהתיבה למעלה וזהו למעלה ומדידתו'ממטה שרתגרש

 בעורס ופוסק למדוד עורח אלא מודד אינו מהתיבה ולמטה
 מהתיבה למעלה דהיינו גרישין ב׳ הם והב׳ רחמיק וכובש

 אל למעלה ממעה ועלו נתגרשו שניהם ויסוד ת״ת
 ות״ת יסוד והם קדמין ותרין שרשם כלפי וחזרו מקדם

 ולמטה ג״כ לבדה הא׳ דרך וזהו ומודדין וגיולין מקדימין
 ימין טעמים ב׳ מהיסוד ודאי והם עעמי תרי מהתיבה

 פעולת שכיבה עושין לכך ברחמים הדין מזוג ושמאל ’
 בתבירו מתפשעיס והם מהרממיס שהם ווי״ן בב׳ הדין

 והם ורקיעי׳ מנקודות משותפין ויש ,ודאי הדין למתק
 זה בשבא בהיותם דין שהם המאורו׳ ב׳ שה״ס גדול זקך

 למעלה ודקפס הת״ת אל וא״ו מציאות וראה מזה למטה
 קטנה זקיפה בביתו האיש כמ^ין אמנם גדול הוא לכך

 שבא הם מהתיבה ולמטה רקיע בלי נקודות שהס ודאי
 ומשלמת עמדה על התיבה מעמיד או שבא געיאו געיא

 למעה שהוא הזה המציאות בסוד והולכ׳ מנהגת או
א והתביר ,כדפי׳ מהתיבה  אשה דהיי׳ ונקודה רקיע ס

 ומשבר הדין לצד ומכריעו עליו שולטת אמנם בעלה בחיק
 והוא ושוכב זקוך רקיע מב׳ משותך ויש .בדירו החיצו׳
 למעלה עד זוקף בחי׳ בב׳ הת״ת על ומורה גדול הפזר
 רקיעי׳ ב׳ ג״כ והא־נח הגדולה מצד ומפזר הימק וטלל
 רוח נחת ומוצאים מתאחדי׳ והיסוד הת״ת לזה זה מטה
 ויש העוגל מצורת רש ,לכל הנחה ועושים היחוד בסוד
 לא ולשמאל לימין מתעגל פרס קרני כגון מקצת עוגל

 יומו בן ירח הוא והנפרד ,מקצתית אלא שלימה פטלה
 וכפולה הת״ת מן האור בקיכיז המתעגלת המ׳ דהיי׳
 ולכך פרה שהיא הבי׳ קרני ב׳ נו״ה על פרה כקרר

 לשמאל ומשתלם מתעגל והא׳ לימין ומשתלם מתעגל הא׳
 הספי' על החכי מן והולכת משפעת בי׳ הולך שופר רש

 הפום בהוד מהופך שופר או ומשתלמת מתעגלת והיא
 במקומה ויושבת המעכבת עטלה והיתיב למעלה ממטה

 ועולים למתעגלי' וראש מעלה לצד הניהפכ׳ הע׳ ,מצד
 העולה מ׳ והיא הזרקא והולכין, וזוקפין למעלה ממטה

 משותף שהיא הרקיע בראש למעלה ומשתלמת ומתעגלת
 מש־תפו' שהם והתרצא התלשא ואחר ורקיעא מעגולא
 לא בעלה ראש על ומתעגלת משתלמת מ׳ ורקיעא מעגולא
חסד נצח מצד מסעות ג' אלא האמצעי רך דרך ג״ר

 יו ודרך בי׳ גבו׳ הוד מצד שמאליות מסעות וג׳ חכמה
 :! / תרצא השמאל ודרך הלשא הימין ודרך סרקא האמצעי

 ויה בעל הת״ת על מורה שודאי השלשלת וכמשתלשלין
 לכן משתלשל' המ׳ שהוא הדרגא לה ישניה ויורד משתלשל

 השך מהתיבה למעה והיא המדרגה בסתר יושב נק׳
 עולה אינה וץ ומארכת מהחיבה למעלה שהיא השלשלת

 עד ועולה עולה ת״ת אבל נה״י שהם מדרגות ג׳ אלא
 הניגימים כל אלו במדות ומדוד צא ועיתה תכלית אין

:התיבות עם וצרופה
ח ״ ת פ עו  שהתהלכנו אחר כי הענין .הגשמיות בתנו

הנז׳ הדרושי׳ בראש דעתנו וקפץ התהלכנו באשר
 צד מכל הגשמו׳ להרחיק ענין ובאותו ענין אל מענין

 שהניקובלים מפני ממנו להפטר שא״א מצאנו הזחת מהחכמה
 והוקבעו צורות להם וחקקו אילנות הזאת בחכמה ציירו

ה לסין וכשבאים המתחילים בלב ההם הצורות  בשום סנ
 כדפי׳ לספי׳ הויות לכנות ירצו אם אף מהתפלה ענין

 המטין יסק הגמור בהכרח עכ״ז הסונה בש׳ בספ״ר
 . תנועות המחשבה ויעשה זו בצד וע מזו למעלה v ההויות
 אצל ותעלה בזו זו הוי״ה שהשפיע גופני׳ וחקויים גשמיות

 ונמצא ודאי אינו וכ״ז המקומו׳ להויות ויכנה וכיוצא זו
 סתם המעלה ויכנה האדם יגשים הסנה במחשבה שאפי׳

 ■ מצאתי זה ובזולת ,הגשמיות התנועות ב^לת הספי׳ אל
 ,ואמ׳ לשמים לב נשא כאו׳ באלהות המעלה מייחסים רז״ל
 בשכלנו לחקוק ראוי שאין שבוש וכ״ז לשמים עיניו נשא

 בזה כיוצא וכל המטה מן יותר מהאלוה קרוב שהמעלה
 I גשמיות תנועות הזה הענין וקראתי מאד למאד קפה

 זהו הזה הדרוש ומרךם כלל דוחק זה ענין שאין וראיתי
 האותיות בתנועו׳ קשורות התנועו׳ אלו להיות ושעתו עתו

 ■ ובפינו בלבנו תנועתם חקוקות שהם והטעמים והנקו׳
 שהם ספק ואין ליש׳ ית׳ מאתו ותנועתם צורתם מקובלים

 ג׳ סוד תורה וציירה מקום בעלות וצורות גשמיות תנועו׳
 הנקת־ו׳ במקומו׳ הספי׳ ושאר בסגולתא וג״ר בסגול אבות

ק כדפי׳■  תנועתו וזה למעלה תנועתו זה הטעמים כל ו
 שום לכנות ראוי שאין היות עם יורד וזה עולה זה למעיה
 הורפט לנו ומסרה באלהות גשמי ציור ושום תנועה

 מקום מורות ושמאליות ימיניות הגשמיו׳ התנועו׳ הקדושה
v ו וזעג״ז זו בצדv שהגשמות מפני נמנעו ולא זו תחת 

 ויתפשעיו הרוחניות הצורות כשירדו בו שקועים שאנו הזה
 יתהוו הגשמי העוה״ז במציאות הנה מציאות אל ממציאות
 כאלו גשמיות בתנועות הרוחניות התנועות אותם ויתלבשו

 שכליים יסודות ולהם הרוחניו׳ האיתיו׳ שנתלבשו, כמו
 מכתיבה גשמית בכתיבה להתלבש כשירדו רוחניים וצדדים

 ושמאל ימין ומערב מזרח גשמיים צדדים עשו רוחניית
שבא ״זrז גשמיו׳ הימניות ועשו ירדו הנקודו׳ וכך ממש
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 מתחדש או מתאחר מציאות מפני קודם מציאות שום
 הוצרכו התחתוני׳ לצורך במאצילם דברךת היו בזה המשל

 נתבכיל וגילויים רדתם מפני לא למשה ולהמצא להשתלשל
 הזה המציאות אליהם נתחדש אלא המתמלס מציאותם

ק עומד במקומו הנעלם ומציאותם  משתלשלים בהיותם ו
 ימחק ולא הקודם במציאות יצעיירו מציאות אל ממציאות

.הב׳ במציאותם וימצאו ויעתקו שם ימצאו אלא ח״ו
הי׳ למציאות וחיות שרש הקודם המציאות כי הב׳

 כדי כדפי' מציאות אל ממציאות מתמצאים הם ומע״ז
 תקועים היותם עד מאלו אלו חיים המציאיות שיהיו

 אשר ברצון ראשונה שעה ונמצאו והאצילם שרצה במאציל
 מציאותם כי נא׳ בזה ועתה י״ג בשי׳ שפי׳ כדרך לפניו

 נעע אשר לכגון ארזי דכתיב והיי׳ בכתר לשפי׳ ראשונה
 חגבים קרני נק' והם דקים למעלה ראשונה מציאותם

שהשתלש' מפגי חגבים ונק׳ השפי׳ הס חגבים כי והענק
 והס מניה דלבושי׳ קמצא כהדין כאמ' מהם ההויות

 חגבים וקרני רחמים של מדות י״ג והס י״ג עולה חג׳׳ב
 מתעלה הראש על הוא קרן כי העליון מציאותם הם

 דקים למעלה מתעלי׳ הם אלו מציאות וכך למעלה
׳ אל ממציאות הנעתק מציאותם היינו ועקק הדקות תכלית

 או בכתר שבהיוהס מפני הבי׳ ע״י ועקירתן מציאות
 נמצאת ההנהגה מציאות בא״ס,שע״כ מתאחדים הם בחכ׳

 אל מבחי׳ ומעתיקת׳ משם נוטלן בי' אמנם לעיל כדפי׳
 שהם ו״ק מציאוש היינו השתילה וענק בג״ע ושתלן בחי׳

 והנה ג״ע הנק׳ מ׳ שהיא ה׳ בבית שתולים במקומן
 שהם הכתר תי׳ מציאות הס חגבים קרני הנק׳ המציאות

 ישבעו הכתוב יאמר ועתה ז״א תי׳ שהם לשפי׳ שרשים
 בשם ממש בו״ק אשר מציאותם ה׳ עני נק׳ הם ה׳ עצי

 העליון בכתר אשר לבנק ארזי שהם בת׳׳ת אשר הוי״ה
 בבית ושתוליס משם נעתקיס שהם במ׳ למטה נטע אשר
 ממש במקומן הב׳, בכתר הא׳ מציאות ג׳ להם והנה ה/
וד^ כי חייהם ישבעו אמר מציאיות הג׳ ולאלו במ׳ הג׳

 חיים הס למעלה נעלמים הס אשר המציאיות אותם
 שקע שביעת כשיש הפק ובלי המשתלש׳ למציאותם ושרשי׳

 ויש לבנון ארזי למציאות שביעה יש ה׳ עצי במציאות׳
 במציאותם דהיינו מימיהן ישבעון וז״ש הג׳ למציאות שביעה

■ משתלשלין הס ועתה במ׳ נטועי׳ בהם במניעתן הג׳ ממש
 לעולם יהיו שמתרחקין היות שעם מציאות אל ממציאות
 האמת ול^ ראשונה בשבתם ודבקים ,בשרשם תקועים

 כי בארזים להשתמש ראויים התחתוני׳ שהם העולם אין
 משוד שפע מקבלים שיהיו התחתונים הנמצאים הם מה

■ הכתר עד ונטיעה שהילה בשוד מציאותם שמגיש ארזים
 מציאות אל ממציאות ונשתלשלו ונשתלו נבראו ולמה כדפי׳

הה״ד המ׳ מדת דהיינו בהמ״ק בשביל למטה שברדהס
ישבעו

 וכיוצא סגול ומכריע ושמאל ימק שהם ג׳ צירי זו בצד יו
 הטעמים היו להם וכדומה גשנניות׳ צורות ציירו נזה

 בכתיבה■ הגשמית ובצורה פה בנועם הגשמית נתנועתם
 התנועות כי או׳ אני ומעתה וירידה, בעלייה ואפי' נדפי׳

 יפה ותי׳ גבוה וצורך הסנה אל נוגע ענין הם הגשמיו׳
 עיניו על ידיו מעביר דר׳ בגמ׳ גילוי יש שהרי יידע

 אשרוהו לא חולקים שיש היות ואם וכו׳ מצייר נהיה
 ציורי׳ ומצייר ו״ק הם רוחות וד׳ ומניה מעלה כי ינודע
 תנועות עושה שהאדם בלולב התנועות בזה וכיוצא גשמי׳

 הס התנועות ואותם כנו׳ הרוחניות אל מורות גשמיות
 בלב שיקבע אחר ולזה המציאות,הרוחני להתלבש גיך

 גמור בהחלט עליו המורה וכל הגשמות שלילת המשכילים
 מה צד ועל יורה מה בתורה הנא׳ המציאות כל ייבק'
 והתנועות הגשמי הציור יצייר אם נאשימהו לא גאמר

 אל ייחסו ועד״ז כדפי׳ לרוחניות הס לבוש כי עשמיות
 שער דרך הבית אל בא ה׳ וכבוד וכן המעלה צד האלוה

 והאש להתפלל שלמה וככלות וכתי׳ הקדים דרך פניו אשר
 מלא ה׳ וכבוד והזבחים העולה ותאכל מהשמים ירדה

 וכבוד האש ברדת רואים יש׳ בני וכל וט׳ הבית את
 עולות ויעל לה׳ מזבח דוד שם ויבן וכתיב הבית על ה׳

 מזבח על השמים מן באש ויענהו ה׳ אל ויקרא ישלמים
 העצים ואת העולה את ותאכל ה׳ אש ותפול וכתיב העולה

 צד וייחס באלהות גשמית תנועה המורים רבים ובמוהם
 רהfה< שמצטייר גשמי ציור אלא ח״ו ואינם המעלה
 התנועות המשכת כדרך ולזה וכדפי׳ הרוחנית השכלית
 ופתח למעלה ממעה עלייתם דרך כך למטה ממעלה
 הגשמי' המציאות אותם דדך ממש הם לרוחני־ נניהתס
}לא שנתגבשו  ממדרגה מעלה לצד ממנו יתע̂ג הרוחניים (

 הגשמות והתנועעות מהנשמו׳ הכניסה ודרך מדרגה אל
 דרט כי גדולה האילנות מציירי אשמ׳ אין ומעתה כדפי׳

 המאמינים אשמת אבל והאותיות והנקודות התנועות דדך
 הציור בגשמיות ציורס במציאות הספי׳ וציורי הגשמות

 מצייר לכל שראוי גרמה מאד כבדה כי וחטאתם רבה כי
 נוסך הנז׳ העניני מכל הגשמיות מיד לשלול צורה או אילן

:במקומו ומאמר מאמר בכל בזו׳ רמזנו שכבר מה על

ט ״  כאומר הנאצלי', הרוחני׳ אל ושתילה עקירה פ
 בג״ע ושתלן הקב״ה ועקרן היו הגבים כקרני

 ישבעו מימיהם ישבעו חייהם ישבעו ה׳ עצי ישבעו
 להשתמש ראוי העולם היה לא חרנא א״ר מטעתן
 עצי ישבעו הה״ד בהמ׳׳ק בשביל נבראו ולמה כארזים

 בב״ר ע״כ והלבנון הזה הטוב הכר כד״א לבנון ארזי ה
 ט והענק בכפי׳ זה ענק פי׳ בראשית פ׳ ובזו׳ שט״ו

 מהם יעדר לא ט הא׳ בחי/ ב׳ להם יש העליוטת ההויות
ג קופה] [שיעור 23 כ
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 ■מציאותם למון ארזי בת״ה אשד מציאותם ה׳ פצי ישכפו
 למון המ' כק׳ מציאותם וש״ש במ׳ וכינו אשר בכתר

 המ׳ מדת היא הר דהיינו והלבנון הזה הכיוב כהר כאו'
 צדק גרי כדפי' הגרים מדת שהיא הר קראו אברהם

 כיוב הנק׳ הת״ת פ״י מובה ונק׳ למכיה מתייתד׳ והיא
 הכתר מצד לבנון נקרא והלבנון לכל ה׳ כיוב כד״א

 החצי׳ כי הפנין נכלל ע״כ כדפי׳ הפליו׳ הארזים תtמצי
 ושתילה פקירה י דהיינו מציאות ,אל ממציו^ת ישתלשל
 לעולם יהיו אלא הא׳ ממציאותם יתרחר\ לא כי והכיעם
 כדי חיים ומשם מאצילם אל קרובים בדקותם נמצאים

 התחתונים לצורך וישתלשלו המשתלשל במצי^תם להתקיים
 בערכם ויהיו כלס התחתונים [עם] במ׳(אס) להתייחד
 השרש מאותו ויונקים וחיים במאצילם ודבקים קרובים
 למפה שתולים ויהיו משרשיו חי שהוא האילן כדרך העליון

 מהמציאות יונקים התחתוני׳ שיהיו כדי המ' גיס להתייחד
 וה״ה כדפי׳ יחד ומציאותם ושתילתן עקירתן והיינו העליון
 שכס דזעיר נוקב׳ ותי׳ ז״א ותי׳ א״א לתי׳ בעצמו והענק

 תי׳ ה׳ עצי זעיר תי׳ לבנון ארזי אריך תי׳ הנז׳ מציאיות ג׳
 מימיהן חייהם והיינו נכיכי אפר דהיינו ה׳ בבית שתולים נוק׳

:כדפי׳ מכיעתן
'  שוה בהשערה אינם המשתלשלים ומדת שיעור צ

 הרקיע אל הארן ערך בזה המפל מאלו, אלו יורדות
 א׳ רקיע וערך לזה זה בין מעע בשיעור משוער הא׳

 כיוצא ד׳ אל ג' וערך זה על זה מעכי בתוספת ב׳ לרקיע
 יש אלא העליונים במשתלשלים כך הענק אין זה בו

 לפילתו העלול ישוער לא שיעוד לעלול עלה בק הבדל
 פרק חגיגה במסכת רמזו גדול וענק ביס.הגדול כגייפה

 ת״ק מהלך לרקיע עד הארץ מן והלא ז״ל דורפק אק
 רקיע כל בק וכן שנה ת״ק מהלך רקיע של ועוביו פנה

 כלם כנגד החיות רגלי הקדש חיות מהן למעלה ורקיע
 רכובי כלם כנגד החיות שוקי כלס כנגד החיות קרסולי
 כנגד החיות גופי כלם כנגד החיות ירכי כלם כנגד החיות

 כלס כנגד החיות ראשי כלם כנגד החיות צוארי כלם
 רגלי הכבוד כסא מהם למעלה כלם כנגד כחיות קרני

 ובין לרקיע הארץ שמן בפי׳ הנה וכו׳ כלן כנגד הכסא
 אמנם משוערת מדידה יפה מדה משוער לרקיע רקיע

 החתונה מדה כל סללת מדה היא ולמעלה מהרקיעים
 אלא התחתונה מציאות טללת אינה ממנה, שלמעלה ומה

 משוערת היא ועד״ז כלס כנגד וז״ש התחתונות הנ;דות כל
 הנה ההיכלות ושיעור במדת והתבונן עמוד ועתה ועולה,

 כספיר לבנת הנק' היכל הוא למעלה ממפה א׳ היכל
 התחתונים הנהגת כל להנהיג למפה מהפשפים וענפיו

 היכל בתוך ונכנס אליו נתחיו אוסך והוא תפקידו כפי
ביס כפיפה בשרשו נכלל והוא כשמים עצם הנק׳ כ'

1י( הגדולה המדורה בתוך אש כשביב שהוא עד הגדול
 ונכלל השמים עצם עולה ואח״כ איו מקומו נודכי

 P אש כפביב זה היכל בתוך נכלל והוא נוגה היכל ג'
 נכלל השמים עצם שהיכל ואפי׳ הגדול הלהב
 י כהון מעיו בתוך לטללו ג׳ היכל בכח יש הספיר לבנת
 P אלו ועד״ז הגדולה אמו בבפן כעדשה שיעורו הקפן

ן כלן כנגד באו׳ כמאמר דברי הס ואלו נכללים אלו  י
 ודרינק בחקירות פירשתים הזה במא' נז׳ מדרגות וי׳

 שהן הרוחניות הספי׳ הס זה כענק ממש ועשה בש״ה
̂״ ולזה ו״ק שכם בזכר נכללת בהיותה קנינה כנקודה  תני

 אדה^ לא דטרא לגבי נוק׳ דוכתי בכמה בזוהר שפי׳
 ה׳ אל עלה אמר משה ואל ולז״א כשמא סלקא ולא

 מ״י' מאן קאמר ולא משה אל ויקרא וכן מאן קאמר
 העליי! האור אל אורה במיעופ מסתלקת היא שכאשר
 נרא̂י ואינה הנורא האש בלהב קכין בביב היא המאיר

 וסייגי בשרשה שם להכלל ומאוייה חשקה וזהו נזכרת ולא
 יה̂י החננה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה או׳

 פרצוגין דו יחד,דהיינו ושתיהן זפ״ז דהיינו שבעתים
 הגא; בים קנינה כניפה משוערים בה והס בבי׳ ונכללים

 ן שבתוך ו' נקודת והיינו אמו במעי הקפן כעובר ממש
 למציאוי̂* ממש היא זו והשערה דוכתי בכמה כדפי׳
 בהשפלה באב התולדות כי ויותר יותר החכ׳ בתוך
 גדולים הם שבנקבה בנקבה שהם ממה משוערת קנינה
 באו! ולזה תכלית אין עד קנינות הם ובזכר מעני יותר
 תולדואיי באב אמנם העובר היכר והיינו ניכרות הם אמן

 שיפו( שום משוערות ולא ניכרות בלתי נעלמות לעולם
 על יורה מלוי בלי ה׳ פאות תמצא ולזה מיעונק מפני

̂* על בעצם יורה במלואה אמנם כדפי׳ התולדות  אל
 במציאול* יו״ד אבל הטלדות גילוי שהם הא׳ דהיינו
אמ̂ג כלל הולדה שום על רה1ר אינה גופה

 יו^ שהרי תדע נראות בלתי בתוכה נעלמות התולדות
 אי̂ג עצמה וגופה פרצופים ד״ו על יורה בהתמלאה

 נר\דא שאין ר1גר הכרח זה כלל ציור פוס נראית
 ועד״׳ הגדול בים כפפה נראה שם בהצפייר׳ מציאותם
 לי אין סבתו אל וכתר ככתר ערך אל בעצמה החכמה

 אע׳׳ג עילאה כתר האי בתי׳ פי׳ וכך כלל שווי ולא דמיון
 קד^ איהו אוכמא מצוחצח ^ר צח אור קדמון אור דאיהו
 לפני וחשוך כשחור אלא כלל דמיון שאין הורו עה״ע

 שאי! למדים שנמצינו בענק הרואים עיני המחשיך הבהיר
 משוטי צשיעור לזה מזה משוערת המשתלשלים השערת

 לל* דבר זה על זה ומתרברבק מתגדלים הס אלא כלל
 ושתי^ ו״ק הת״ת לפני המ׳ במציאת גס ומה ישוער

 מאצילג׳ לפני והכל בכתר בחכמה,וארבעתן ושלשתם בבי׳
היע' בתוך וכלם זב״ז נכללים בהיותם ההיכלות ג״כ וכן
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179 צקומהחכמה נתיבות ל״ב השכלתשיעור

ובו המאמרוה וכל הגמי׳ כל כלל עיע ידעו לא נהיב אלו מדפם לשער א״א ומעתה הגדול הים כתוך ̂י-ייפה
כנו׳ מ״ב שש סוד בו נחסס לכך כלם הנמצאות כל כח ולא העליון מודד אינו שהתחתון מפני כלל אלו ■יך”’

■ ' ■ ׳ ’ ■ העליון ערך אל נערך מציאותו שאין מפני אותו העער
 למעלה התחתונות הנמצאות להשיג דרך אין ולזה ״ל

 שס ששיעורם מפני במקומן נגלוש שהם היות עם לעליונות
 אור בתוך קענה כנקודה מיעוטו לטצם ונסתר יפלס

 המכסה השמש לפני הקטן הסכב לשטר יוכל ומי הנהיר
 אורו בבהיקות ומםתירו ומעלימו הטכב על אורו נפנפי
 המשער אותו ישער ולחוץ השמש מ^ר בצאתו צפנם
 נודע לא בשרשו בהעלמו הנגלה האצי׳ ולזה כמותו יידע

: כלל יושג ולא
א  מציאות אל ממציאות חכ׳ נתי׳ ל״ב השכלת <״

במ״ב תורה שרמזה ממה הנעלם אל מהמתגלה
 מכמה נתי׳ ל״ב הס במ״ב שנז׳ אלהים ל״ב כי יהענץ
ולהם אלהיס בל״ב מתלבשות שם הויות ל״ב יפודס

 אותיות מ״ב הס ובהו של ב׳ עד בראשית של מב׳ כי
 בש׳ בספ״ר וכדפי׳ בתי׳ כדפי׳ מ״ב שם מהם שיצטרפו

 סוד בו ונדע הנתי׳ בענין נכניס זה גס השמות פרטי
 נשתר מ״ב כל כח ובו בו וכלול בו שתלוי מ״ב שם

 בנתיב תלוי והוא מ״ב בכל לפעול כח בו ולכך ונעלם
 לנתי׳ ראש הוי״ה שם סוד וממקורו ממנו ויונק הזה

 בראשית שכס זה לנתיב קדמו מלו׳ שב׳ נדע ועוד כדפי׳
 להורו׳ ב״ס משם אותיו' ע׳ והם אותיות ט׳ שהם ברא

 הם מאמרו׳ י׳ נתי׳ ול״ב מאמרו׳ י׳ הם אותיות שמ״ב
 מלות ב׳ הם ואלו קדמום לכך בכללם ואינם לנתי׳ שרשי
 דהיינו דמלכא הורמנא שה״ס פרצופים ד״ו לסוד רמז
 נעלמות הנמצאות כללות סוד דהיינו יו״ד שבתוך א סוד

וה״ס הכל מן יותר נעלמות שהם החכמה בתוכיות
 לפניך בפ׳ שנרמזו מאורו׳ ע׳ שהם כבודך את נא הראני אלהים ברא לראשית כז^ ושם שם בכל ידועה יקידה

aI ומקורם ארחם אשר את ורחמתי אמון אשר את וחנותי עד {דרהפת.על[ן,סוס]וכןכלם אלהים ןןהוה־זןרוח 
ועליהם ה׳ בשם וקראתי נא׳ שעליו הנעלם הוי״ה שם והתלבשם אלהיס בשם הויה שם מתלבשי׳ שהם ל״ב' יגי

 הוי״ה שם החכמה סוד דהיינו וי־ה״ם אילהה כזה זנ״ז
 מן נכנס פעולס מהות ולדעת אלהים שם בבי׳ ייחלבש
שם משנחתם שנז׳ מה כל הנה הרוחני אל הגשמי

 וכמו בזו׳ כדדרשו פני את לראות תוכל לא למשה נא׳
 ובהם הנתי׳ מכלל ואינם א׳ סי׳ א׳ שער לקמן שאעתיק

ומי ברא בראשית בחכמה פתחה פיה שנא׳ הורה פתחה
 עמוקות שהם אלו אותיות ע׳ ע״ס לדעת להעמיק יוכל נתיב פעולת הוא הב׳ אלהים שם עד בכתוב א׳ אלהיס

 ר״ש צירך לחנם ולא מאד עד והשכלתם וצרופיהם מאד מאד ברא בראשית כאו׳ ענינו מה ראשונה ונדע ומהותו א׳
 שהעמיק מה והעמיק שדרש מה ודרש בראשית סוד בתי׳ ובהו תהו היתה והארץ הארץ ואת השמים את אלהיס

 התלבשו׳ שבו אלהיס שם להזכרת בהורה קדמו לחנם ולא המיס פני על מרחפת אלהים ורוח א׳ נתיב פעולת ע״כ
 ושמו הבריאה אל הקודם, המציאות והוא הוי״ה שם אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר ב׳ נתיב פעולת פ״כ

 הבריאה אל וקדימה תחלת ברא בראשית עליו יעיד הנתיב ענין הנתיב נדפ ועתה ג׳ נתיב פעולת
מציאות שיבא קודם המקדים המתהווה המציאות והיינו שכן הנמצאים כל כח בו הא׳ הנתיב כי ונא׳ ימהיתו

שא״א ההוא המציאות יתגלה והיאך אלהים הנק׳ הבי׳ דהיינו הארץ ואת כשמים את כלל דרך באומ׳ פללו’
 הנמצאים האחוריים באמצעות אלא הכבוד סוד להשיג דו הס הרוחניים תו״מ דהיינו הגשמים וארץ שמיס

 את וראית נא׳ שעליהם אלהיס שם דהיינו שבבי׳ במ׳ העולם בהנהגת הנאחזי׳ החיצו׳ שרש ושם היצופים
 דבתרי ית והיינו תפלין של קשר לו שהראה ופי׳ אחורי וכשנדקדק וחשך ובהו תהו היתה והארץ ולכך יצורכו

המציאות אותם להשיג יוכל והיאך יתחזון לא דקדמי וית ארץ הי׳ שמים הא׳ דברים ו׳ זה בנתיב שנבראו יצא”
הנתי׳ בכלל אינם ולזה אורו׳ ט׳ מלות בב׳ נרמזו׳ שהם הפנינים ואלו תהום הו׳ חשך הה׳ ובהו הד׳ תהו פג׳
 כך בו היו הזה הנתיב מהות על מורה וכך כך רמז הס
 דרך המתפשטות הכחות על להמשך נכא ומכאן יפך

 ונעתיק כך ירמוז כך אלו הויות ענין מה ונא׳ פהייות
 צורה אל מצורה לענין מענין ונמשך לענין מענין פפניניס

 ונא׳ לאלהים אלהים שבין המלות מספר נדקדק ג״כ יק״
 נמנה עוד זה שבנתיב כחות והם וכך כך לזה כימז

 שבנתיב למציאיות רמז ג׳׳כ שהם ונדע האותיות ספר”
 הכתובים בדרשת למצוא שנוכל מה כל הכלל• זה ^היא

ש שדרש  עלינו ה׳ יד בחזקת נוסיך ועליהם בזו׳ ד
ה״ס הא׳ הנתיב כי נדע ועוד ההוא הנתיב סוד

 יש ברא בראשית נא׳ ולכך הנמצאות לכל שרש אמנם
 השגה שום שאין העליון בראשית עליונה נעלמת בריאה

 הנה y כדפי׳ לכל שרש הוא כלל דרך אמנם כדפי׳ בו
 אני בחיים ואי״ה ודעת במועצות שלשים לך מסרתי

:בע״ה לך אשלמנו

ד ״  מציאות אל ממציאות בינה שערי ן׳ השכלת צ
 ממה בו ליכנס וא״א הנעלס אל מהמתגלה

 התלויות במצות מפוזרים שענינס מפני תורה שרמזה
במענה נרמזו אמנם הנה ואחת הנה אחת מצרים ביציאת

ה׳
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הזוהל כהקדמס כנכא כדי רומצו אש והעירו אזניצו שפי׳ היות עם המפרשים שקכלו מה כפי לאיוב ה׳
וכי' איוב אש ה׳ ויען אמרו והוא בסודם להעמיק גילו עכ״ז הצורך כל בו העמיקו ולא שפי' מה בו

 וט׳ ארץ ביסדי הייש איפה א׳
 שדע כי ממדיה שם מי ב׳
 קו עליה נעה מי או ג׳
 העבעו אדניה מה על ד׳
 ט׳ פנשה אבן ירה מי או ה׳
 בקר צוית המימיך ו'
 ט׳• מקונץ השחר ידעת ז׳

 כו׳ ים נבכי עד הבאש ח׳
 התהלכת תהום ובחקר ט׳
 מות שערי לך הנגלו י׳

 תראה צלמות ושערי י״א
 אור ישכון הדרך איזה י״ם
 וכו׳ מקומו איזה וחשך י״ג
 ■ שלג אוצרות אל הבאש י״ד
 וכו׳ הראה ברד ואוצרות ט״ו
 וט׳ אור יחלק הדרך איזה מ״ז
העלה לשעך פלג מי י״ז

 וכו׳ קולות לחזיז ודרך י״ח
 אב למער היש י״ט

 טל אגלי הוליד מי או כ׳
 הקרח יצא מי מבען כ״א
 וט׳ ילדו מי שמים וכפור ב״ב
 כימה מעדנות התקשר ב״ג
 הפתח כסיל מושטת או כ״ד
 בעתו מזרות התוציא כ״ה
 תנחם בניה על ועיש כ״ו
 וכו׳ שמים חקות הידעת כ״ז

 וט׳ קולך לעב התריס ב״ח
 כו׳ וילכו ברקים התשלח כ״ט

 חכמה בעחות שת מי ל׳
 בינה לשטי נתן מי או ל״א
 (ט׳) בחכמה שחקים יכפר מי ל״כ
 כו׳ ישכיב מי שמיס ונבלי ל״ג
ט׳) ללביא התצוד ל״ד ף(ו ער

 , וכו׳ תמלא כפירים וחית ל״ר.
 וט׳ צידו לעורב יכין מי ל״ו
 סלע יעלי לדת עת הידעת ל״ז
 וט׳ תשמור אילות חולל ל״ח
 חפשי פרא שלח מי ל״ט

 פתח מי ערוד ומוסרות מ׳
 ̂ ט׳ עבדך ריס • היאבה מ״א
 וכי' עבותו בתלם ריס התקשר מ״ב
 כחו רב כי בו התבעח מ״ג
 זרעך ישיב כי בו התאמין מ״ד
 ט׳ נעלסה רנניס כנף ם״ה
 וט' גבורה לכוס התתן ם״ו
 כארבה התרעישנו מ״ז

 נץ יאבר המבינתך מ״ח
 גשר יגביה פיך על אם מ״ט

רעמה צוארו התלביש ג׳

ה הנ  שרמזו מה כל הכתובים דרכי אחר נלך כאשד ו
 על יורה מאד עמוקים סודות ובהם חז״ל בהם

 ברובם ולכן הנז׳ השערים ע״י העולם הנהגת מציאות
 מי נעיה מי ,ממדיה שם מי מ״י הנק׳ הבי׳ חותם בא

 שהבי׳ רבים וכמוהם וט׳ שת מי יצא מי פלג מי ירה
 איפה באו׳ נרמז כלם כנגד השקול הן׳ ושפר מי נק׳

 טלו המציאות כל על מורה זה כי ארן ביסדי היית
 ואינו א׳ ענק נתי׳ ול״ב שערים שן׳ לפרש רצו והמפרשים

 מהחכמה ואלו ■ מהבי׳ אלו לעצמו וגינין ענק כל אלא
 מ״ב שם הוא שערים הן׳ אלו על המיוסד השם אמנם

 בעני) לעצמו חשוב ענק והתיבה תיבות מ״ז יעשה כי
 בעצמו השם וכלל מ״ט הם תיבות וז׳ אותיות מ״ב שהם

 בתי׳ מבואר וזה הכל כנגד חשוב שהוא הן׳ שער הוא .
 אבל הנז׳ עה״ד מ״ב שם ה״ס בינה שערי מ״ט שסוד
 אם שם לו מצינו לא אחרת דרך שהוא שערים הן' בסוד

 שערים לן׳ שמות יהיו מ״ב שם מקורות ולפ״ז כדפי׳ לא
 מ״ב לפ״ן ונעשה השמות פרמי בש׳ בספ״ר כדפי׳

ויהיו א׳ שם וכללם חלקים לז' נחלקות ההוי״ה אמיתיות

: שערים חמשים'
^  אפשי אם משתומם רבים ימים זה עמדתי צ״

 לכתר• המיוחסים אור עמודי תר״ך הוד על לעמוד
 סעלמן לרוב עליהם לעמוד שא״א ספק שאין ואמרתי

 כימי הנירךד בצירופי משתמש בהיותי כי מצאתי זה לבד
ד וע^ ד׳ בן שם ניקודי לצרף בקשתי בחורותי  כתר״מ בי
 חול׳׳ם vציר׳ קמ״ן שהם מלכים תנועות בה׳ ניקודק
 ושמי ס׳ יעשה תנועות בה׳ א' שאות מפני שור״ק חיר״ק

יעשו וד׳ קכ״ה יעשו אותיות וג׳ כ״ה יעשו אותיות

אמך אמד אמד אמד
 הוא קמ״ז שכלו שמה מפני לימנות ראויס אינם ואלו

 בת״מ חול״ס ושכלו בבינה ציר״י ושכלו ממש בכתר
 נשאיי ביסוד או בהוד שר״ק ושכלו בנצח חיר״ק ושכלו
 וראימי שבכתר, אור עמודי לתר״ך שמות שהם כתי

: ובי״ה בע״ה הנה ולהעתיקם לצרפם
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יהוה ;רזה ,יד!וה :הוס ;הוה _יהוה ;היו! ;מה ;הוה ;הוה
 יהוה .יהיס ;הוס ;הוה
 יהוד-:סוה :מה:הוה :הוה

 ימה:הוה ;מה;מה:דזר-
:ה-וה-:מה-:מה:מה:הוה

 :הוה :היהד-1;ה :היה:חול-
 ,ימי-.ימה;הוה:מה:חוה

ה:היה:מל- מ ה: מ ה; מ : 
 ;מה:מה :הול׳:לול-;מה

יהןה:מה:הוה ;היה:מה
 ;מה ;הוה ;מה, :לוה :מה
:ר-ול- ;מה :מר-:לוה :מל
י הקמ״ן בהמלכה צידוסים קכ״ה ע״כ

 הוה:מה:מי׳:מד-:מה:
: ה:הוה:היההיה:לוה מ :  

ימה ימה יהוה יהוה ימה  
יהודז יהוה יהוה יהוה יהוד,

•• •  • •  T  •  •  • •  T ״   T  • • • M X  T  •  • •  T

ימה ימד- ימה ימה יהוה
״ * . X T  •  T  T  t  T  • *  r r  X T  X

; ̂ה ןהוה והורז ה1;ד ה1:ה יד  
יהורז;חרז ̂יהוה יהןה ה־זוה  
יהוה יהוה יהוה יהוה יהוה

•^ • •  •  X  •  • •  •  X  • •  •  T  • •  • •  •  X  T ׳ ״  • •  X

: ;מה:הוה;הוה ;מה מה  
ימה ימה יל,־ח ימה ידזה  

: ימה:מה:מה ימה מה  
:הוה :מה ;תה יהוה ימה

ז י  •• ,• •• •.  \ T  T  T  % ^  T

הצירי בהמלכת שגייס קכ״ה נעתיק ועתה

■ימל- :הוה:ה.ול- :מר-:ליה :הול-:היל :מד, .ילוה ;הול.
 :לול•ימר■ :מל:מל:לוח

 :ל-וד-.:ל-וד-:ל-ול- :מה :ל-וה
 :לוד-:היד-:הוד׳:לול :הול
 :לוה:הוד-:מל .ימה :הול
 :מל, :הול :הוד, :ד,וה :מל,
ל:מל מ  :מל :מח:מל, :
 .:מל■ימח .יהוה :הול :ד,ול,

 :הל■- יהוד, :הוד, ,;הוד,
:ל,וד, .יד-וה .ימה :לוה

ל .ל,וה ה ל:  .ילוד, :הל. לו
 .:מה:מה.^!וה :לוד, .מזל
.דווה :לך, ך,ול :תל

:תה.ילל-:לול-.לוה :מל
:הוה :תל-:לול, :תה :ליל

:מה :מל׳:מה:מל-:מד,
.ילוד! :מה:מל :לוה :הול

:מל-.:הוד, :תל׳:מל-:מל,
:מל.;מל׳:הול-:מל :מל.
:למ;-ימח :מה.יהיה :ליל,

:מל:מל:מל-:מה:מל,
:לול-:מל:מה:מל :ל,ול
:תל ל,1:ה :הוד. :הוד, :לול
,״ ״ \ •• .״ . ״״ • ידת! :מל.;מל'.ד;וה :מל

הצירי בהמלכת צירופים קכ״ה העתקנו פ״כ



182

יהוה
T T T

יהוה
יהוה
•*•ייהוה

יהודי
יהוה
יהוה
יהלס
יהוה
יליול•
יקוה
יהוה
יהוה

י י' '■ .

יהוה
T T T  •

יהוה
T  T  •

\ rיהוד.  T •

ורווה
והודי
יהוה

T  T  •

f f l i r

והוד.
ימל■
זר * • ייתה

י \יהוה ז
יהוה

T ג •

יהוה
י

יר״ודו יתד. יך.וד. ימה’
יתל יתד. יתד. יל.וך.
ימל׳ יעל. ■יתר. יסוד,
יתד. יהוך, יקול, ייסוד,
יועהייהוה יתה יהוד,
יתה ה1ירווה.יד, יתד.
mfi’ יהוה יהוה ידוודו
,« •• • • •• • י• • »* •י « יהוה יהוד. יהוד, יהוד,

•») ••• •• •••• יהוד. יהוד, יד.וד. ידווה
̂־, יתד. יל.וד. יהוס  יה

ייתל. יל,ול, ירווה
ת־,וה לווה יר\ד, יהוד,

.• .• .• ‘ \ \ \ V ״ \ \

קומד. שבכתר אור עמודי תר״ך שיעור
החולם נהמלכס צירופים קכ״ה נגיתיק ועתה

ייהוד. יהוד. יהוד. יהוד. יהוד. יד.וד, יד.וה יד.וד, יד.וד.
I T  • I T  I T  • • I T׳ • , T  •  • •  T  •• T  ••  • • T  T \

יתד, יתל, יהוד, יתה יהוה
יהוד. יתה .יעה יהיה יעה
יער! ירווה יעד, ינוד! יעד,
יעד, יהוד, יד,וד, יתד, ידווד. • % X י• •• •* «• *, • •• • •,

יהוה יהוה יתה ירווה יהוה
\ י• י י• •• •י •• T ״•

^יהוה יתד. יהוד. יהוד, יעה  « •  « ♦ • •  •  T  •

יעה יהוה יעה יעל יתר,
יתד. יתד. יהוה יהוה ל.וה •X •־׳י• • . •
יהוה יתד, ירווה יתד, יודה « . • * t ̂ ״ ״״ \ ״ *י \ ״

יעה יהול. יעה ייתרו יהוה
יתה יתה ל־.וה יתד. יתד,

• • t  •  • V • • •  •  4  T  • • • • • י *
הסולם כהמלכת צירופים קכ״ה העתקם ע״כ

החירק בהמלכת צירופים קכ״ה פעתיק ועתה

יד.וד. יד.וה יהוד, יהוד. ,וד,7: יד,וד. יהוד, יד.וד, יתד,
 ועדו יד.ור! לתל, ילוה יליולו
יהוד! לעד.יוהוס לעד, לעד.
לעה יעה לעה לעס להוה
לעל! ללוול׳ ועדו לתה להור,
יעה נס1.יר .יעה יהוה לעל,
לד.ולו .ירווה להוד, לתה לד,וס
לתה וח־ס לעלי לתה ילול,
ותלו לתלי לתה לתל, לתל
לעל! לעה לעה לליס יעל
לעל. יע.ל להע, לעל לעל,
ירווה יהיה לתה לתל לעל \ ־ \״ .״ ״ V .״ ^ •״
צירופים כקכ״ם המירק המלכס ס״כ

לתל, לתה לתס יתה
7.t< .יה.וד, להודז להוד

,י •• •• • • •• •• • •• »•• •• •• • יהוה יהוד, ירווה

• יתד, יהוד, יהוה יתד, • • • • ,י • •• • • • •• • • • •

לעל. להול יהוד. להול
יד,ור, לדוול יתל, יהוה
לתה להול, ללוד, לתה
\ •• • • • •• • • •• • • ■••••• לתר, יעל יהוה יתה
 יעה לתה יהוה' יתה
 ללר! להול לעד, לו־דה
 לרעו לתל .תווהמס
לעל! לעה עוד. לעס
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שרק גסמלכח צירופים

וסל! יו׳1ול! יהגה יהוד. יהוה
ידווה ידווה ידוול. ידוןה יהוד, ןדזד. ןרגך, i,־w גלוונ, יהוד,

, יהוד ידדה ידווה יהוה ידדה ■י ■י -• • ד  • T \ י ר *   •• T I •. » T T ■.

יהוה ידווה יתה יהוד, יהוה
.״ .• * • .״י .* \ \ י \ \ ■י \

;היה ;ד,ןד, יהוד, יהוד, גהוק
ןהול! :ח1יל יסוד, ידווה ירווה
יהוד. ;הוד, יהוה יהוד! יהוד!
;דדל! יד»ה ;דדה ;רדה יהוה
יהוד, יהוה יהוה יהןס, יהןה
;הגה ןך!וה יהוך, יהוד, יסוד,
;ד,וה ;ך,וה ;הוד! יהוד! יר,וה
יהוד! ילווה יד,וה ילוס יח[יד
יחר! יתה ילדה יהגה ידדה
ילגלי ילווה ידדה ירווה הדד, \ \ ־’ • ד ד י \ ד ד י • י •־ .-יי \

 קדו5ל ואפשר המטוס ה׳ צד טל הפס צירופי הגיטו ע״כ
 וסם א״א ה״ש המטוס שה׳ וטנין שניוס המטוס גה׳

 כ״כ מאריכין אינם שניוה וה׳ המכגיא מרחיכין מלכים
 אלא מהקיל שאינו א״א והשורק מאריכץ שאינם מפני

 ד׳ שהם כמו כי ודט כשרק מנקדין אנו לכן הוא״ו על
 ככר כי שווה אינם וטכ״ז 'ההי״ן מהם וב׳ בשם אותיוה

 שטם והעטס שניה ה׳ על ראשונה ה״א מעלה נה׳
 אחרונה וזו ראשונה זו מדרגהם מפני שוה שצורחם היוח

 שהרי זה על להמוה ואין ניניהם גדול הנדל מראה
 המעיעו או הגדילו האוה מדרגה מפני כמספר נפלי

 יהיה ועד״ז לא׳ מי׳ לי׳ !ממאה למאה מאלף המהפר
 שאינם הניקוד מטלת ראה גם ראה ועהה האוהיוה, ענין
 והעד נפלא רמז ירמזו כן יחנו כאשר כי הנקודוה שוות
 ידמה שלא מנוחה כריה ס׳ שפי׳ השם נקודי י׳ ע״ז

 מאורוח vירמ אלא שווה שהם אפי׳ לנקודה נקודה
 הטעם מן לה השוה הנקודה הרמוז שלא אחריה והודוה

 כחן היכן עד ההויוה אלו מעלה ולמד צא וטהה כפי׳
מהיוהס יצאו לא אור עמודי כהר״ך אינה שאס מגע׳

 יסוד! ;תה ;תה יהיס יסוד.
 ;סגה ;גזור! ;דדה ;הגס יסוה

 ;נווד, ;קס ;תד, ידוודו;קד,
̂> יהוס יהגה ;הגס ;הגה  יה
 יר,ור! יהגה יוזוה יהוס ידדד!
 יסוך, יהיס יהוה יהוב, יקד,
 ידדך, ידדה ירדה ;דדס ירדה
 יהוד, יקה יקה יהוה יקה
 יתד, יה^ יה:ה יהיס יקה
ידדה'יוזוה יתה יתר, ידדה ד־ - • ד ד י ■ ד ד •ד ד ד ד • ד ד •

שורק בהמלכס צירופים קכ״ה הטהקנו מ״כ

 זה ולא נפלאים כהודוש גדולים ומאורוה אור עמודי
 שנעולס נקודה מציאוה ככל יחנקד ד׳ כן שם אלא נלכד
 רומזה היא שההיה מה חהיה מיושרה נקודה שהיא

 מכלל וזה ספק כלי וזה נפלאים ועניניס עליונים מאורות
 אלא לידע כח כנו שאין לההחדש העהידה הורה סהרי
 כללים לתת שרצה מי מצאתי וככר שכר וקכל דרוש

 כשתהיה פלוני אות שיהיה מה יהיה השם כנקודי
 שלא וראיתי וכיוצא רחמים או דין תהיה פלונית כנקודה

 ומאור מאור כל ומדוד עמוד אמנם ר״ש דרך דרכו
 הוי״ה שם מדת והשער תמדוד כאשר המאורות מאלו
 כעצמה האות ומדוד עמוד ואח״כ י״ס ששיעורו לך כנו׳
 כהיות ומדוד ועמוד נקודות י׳ שפי׳ וכדרך נקודתה כפי

 על עליונה שהיא פלונית נקודה על גוכרת פלונית נקודה
 כחי׳ כפי הנקודה ומדוד ועמוד להפך או תחתונה

 לאו או וברחמים כדין משתוית אס כו שהיא האות
 צירופי׳ כמה אתה ושער הנקודה או האות הגוב׳ ושיטור
 הנקודה,וכיוצא באותה צירופים י״ב שהם כשם יצטרף
פי׳ וכבר תכלית 'לאין ומספרה שיעור שאין ותראה

בספ״ר ^
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 מזה זה מכהלפלים כהה האלי הבמודים בסוד בספ״ר

 נקוד והגביר יבר דרך בו הלך שאם הנקוד סוד הראה לק
 מזה יורד שזה ממש תראה הנקוד צירוף כסדר נקוד כל
 שק נירי לה ושניה ק״ז לכל ראש כי מזה למעה וזה

 ממנו ולמעה ביי׳ שהוא צירי ממנו ולמעה בכשר הקמץ
 בנצה שהוא הירק ממנו ולמעה בה״ת שהוא החולה
 לעולה הצירוף בסדר ולכך בהוד שהוא שרק ממנו ולמעה

 מזה זה וישהלשל בו שהורגל למי הקודם ■־' יגבר בקודמת
 יורדי' בכתר אלו תר״ך וענין y מזה זה מציאות כל וירד
 אוהבי להנחיל והיינו בחכמה י״ש משתלשלים’ והס
 והי״ס יש״י סוד והיינו ש״י י״ש והיינו בבי׳ י’וש י״ש

 תחתונים ומים עליונים מים והי״ס עהור שיש אבני
 בסוד הארכנו וכבר א׳ דבר הכל ושיש מיס סוד כי

 לג׳ יתחלק י״ש סוד והנה ;הפנויים בש׳ בספ״ר מיס
 ר״ז דהיינו ואור גבו׳ דהיינו לשמאל ק״ג שהם חלקים

 אשי החלק והיינו לצדיק זרוע אור דהיינו לחסד כפלים
 ק״ג ק״ג ק״ג שהוא הא׳ עם לת״ה אשר וחלק לחסד

 הת״ס מצד הימין בהכרעת הוא נוסף וא׳ חלקי׳ ג׳
 יתייחסו ולכך השמאליים ש״י התחלק וכך האמצעי קו

 והם ימיניים הר״ך כלם אלו שיהיו אור עמודי בשם
 אוד אלו כלם יהיו כך ר״ז הכרעת שיהיו כמו מור כלס
 בספי׳ למעה וגיו׳ דין שיהיה מה כי כנו׳ ימיניים ודאי
 כלם אלו יהיו לכך בכתר פשועים ורחמים אור יהיה

: ודאי אור
ף ״  שמות ע״ב רמז הנה .שבחסד גשרים ע״ב בסוד צ

 הרחבתי ואני בזו׳ פעמים הרבה נרמז בחסד
 ובפ׳ בשלח פ׳ ובזוהר השמות פרעי ש׳ בשפ״ר ביאור

 לדעת הנה כוונתי אמנם ובכ״מ בהעלותך ובפרשת וירא
 לדעת שנוכל מה ושיעור משמשי׳ הס ומה גשרי׳ ענין

 גשרים ובם ומדתם שיעורם הגשרי׳ חלו נמדוד היאך
 לו מיוחסת שהיא א׳ בתפלה הקגה בן נחוניא ר׳ קראם

 המתחלק הוא הזוהר בסתר יחיד אתה החסד בספי׳ דל
 המיס ומהם החיות זיעת על מורים שהם גשרים לע״ב

 וגשי גשר וכל היא'החסד רביעית הפי׳ ונק׳ העליונים
 ע״ב שם ע״ס וה״ו השמות הן ואלו ידוע שם לו יש

 שהגשר הא׳ ענינים, ג׳ להשכיל צריך הגשרים בענין ואולם
 העובר הג׳ עצמו״ הגשר הב׳ תחתיו, עוברים שהמים מחייב

 חזית ובמד׳ עליו, לעבור אלא עשוי גבר שאין הגשר על
 היא עגולה עומד הוא היאך הכבוד כסא ז״ל כתוב
 כמה בו יש כמה גשרים כמין הוא מתוקן מלבן כמין

 אני באיזה עובר וכשאני גשר בין הפסק
 גלגלי' גשר באיזה עוברים האופנים גשר באיזה עובר

 הגשריס עיקר למדנו ומתוכו עכ״ל, עוברים המרכבה
באצי' אינו ע״ב שם כי הוא והאות הכבוד בכסא שהם

 כסא, בחסד והוכן כאו׳ החסד מסוד והס בכסא אלא
 ■ או אופנים או הקב״ה לעבור הם שהגשרי׳ ולמדנו

 לגו ויצא לעוברים עעם לתת צריך אבל מרכבה גלגלי
 שאלתו ואל רבים שהם אחר לגשר גשר בין כמה שאלה
 גשרים ע״ב שהם ר״נ מדברי למדנו הס גשרי׳ כמה

 תלוי חס״ד כמספר ע״ב שהם הזה למספר והעע׳
 ה״ס ולכך תי׳ ע׳ שהם דזעיר דיקנא הי׳ סוד בעגין

 בחי' עליוניס שרשים והב׳ ולמעה מחו״ג שהס ע׳ הז׳
 שאינם מפני א׳ א׳ אלא כלולות אינם לחכמה אחרונות

 אלא בי׳ שאינה מהס אחרונה בחי׳ אלא ההן נכללות
 .על ראשיים ב׳ הס מהיי׳ ונקודה מהחכמה א׳ נקודה

 דניי נפדש ועתה ) (בס׳ בזה הארכתי וכבר הע׳
 הברי' עולם מציאות על הכבוד כסא אמר א׳ ,המד׳
 במציאות לו אשר ענינים ג׳ על להורות עומד ואמר

 נקשרות מי׳ כלולה והיותה זקיפתה הא׳ העליון היחוד
 על והנהנה שררה על והב׳ נ״ה בסי׳ כדפי׳ וזקופות

 ומפני שס ענינס כדפי׳ והעמדה ק־וס ענין והג׳ ידו
 שהוא העליון ביחוד ההנהגה הוד• על כאן שהנדדש

 מיושב הפלה שסוד כנו׳ סתמית השפעה על נוסף ענין
 ייחם לכך יחוד בו יש מעומד ותפלה יחוד בו אין

 דהיינו עומד היאך ואמ׳ הזווג בחי׳ הוד על מציאותו
 ע״נ הם שהגשרי׳ והעעס מעומד הפלה בסוד בחינתה

 והנה חסדים בע״ב עולמו מנהיג שהקב״ה החסד בחי׳
החסר הוא הא' בחי׳ ב׳ בהס יש האלו החסדים
 בשכי׳ הנמשל והיינו ולפרנסתן העולמות לקיום המפולח

 וזן יושב נאמר שעליו עליון חסד והוא כסיתה בארה
 שהם כנים ביצי ועד מהכתר דהיינו ראמים מקרני

 ולמעה משכי׳ ניזוני׳ והכל שבמציאות הנרועו׳ הבריות
 דרך חסדיו ומשפיע א״ס משכן בו חסד והכתר ידה על

 לקיום אלו חסדיו ע״ב גשרי׳ ע״ב בסוד החסד
 ובחי׳ השפע מי בכם מיוחס הזה והמזון הנמצאות
 בחי׳ פהס הגשרים אותם כדרך גשרי׳ כס החסדים

 כל וקיום למזון יודדיס העליון השפע מימי החסד
תחתיו עוברים שהמים כגשר דרך שכך הנמצאיש

 היא V הגשר דהיינו כמסד בחי׳ מג׳ אמנם ודאי
 להם יש העליורם שהחסדים והעעס מכלם התחתוגה

כסותה שארה שהיא זאת היא הא׳ הבחי׳ בחי׳ ג׳
לנערותיה וחק לביתה ערף חלק לתת לשכי׳ הנשפעת

 חיות ד׳ שהם העליונות שהספי׳ מה מותר שזה ומפני
 המים סוד השפע שהרי למעה ומשפיעות מושכות

 שהם מים פלגי אל מהקבצים הגשרים תחת העוברים
 היא ואמר בתפלתו ר״ן פי׳ לכך המים שקתות נ״ה

 החסד במדת בחי׳ ע״ב דהיינו גשרי׳ לע״ב המתחלק
ניתן הזקן שבחי׳ אהרן זקן הזקן חקיקת סוד ששם

לאהרן
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 מפני יגלמו לא זקנם ופאת כאי החסד איש ^צהק

 מציאותה ראשונה מקפל והחסד לני׳ אחרונה בחי׳ הזקן8
 החיות זימת על מורים שהם ואמר נש׳ לקמן לדפי׳
אור מותר וחסד רחמים שזיפחן דאצי׳ החיות יהיינו

 כסוד העולה החסד ה״ס ענולא סוד והיינו בעיטל
 וגס ) ( סי׳ אמור פ׳3 כדפי׳ היחוד שמשם החכמה

 מלכן כמן היא עגולה ולכן וכו׳ אני בס אחותי אמנה
של עונותיהם המלכניס העליונים הרחמים סוד דהיינו

בסוד ולכך ממנה יוצאה מרובעת שהיא שהלבנה ישראל והשפעתן דין הס התחתונות שהחיות אליהם הנשפע פע1(
 אמנם החסדים מי וההפך דינור נהר נעשה מזיעתם

 והיינו מהגשרי׳ למעה המיס מעבר אחרונה צבחי׳
 הנשפע שפע דהיינו העליונים המים ומהם אומרו .
i הכסא ה״ס לחסד ודומה כדפי׳ התחתונים לפמסת 
גשרי׳ ע׳׳ב בכסא יש ולכך כסא בחסד והוכן לאו׳ ^
 סי״ת יל״י וס״ו דהיינו ויס ויבא ויסע שמות ע״ב סוד ן
) סי׳ ודרישות בחקירות בש׳׳ה כדפי׳ וכו׳ |  באצי׳ כי (
 בענין הויות ע׳׳ב שיש בספ״ר כדפי׳ ממש הויות הם ן
 אשר למים הגשרי׳ ובמי׳ בברי׳ ע״ב באצי׳ ע׳ב שהם !
 יש אמנם ברי׳ באצי׳ איהו חדא והכא הנא חחתיהם ׳
 לעבור הגשד׳ שה׳׳ס מאלו משובחי׳ חסדים בחי׳ בהם *
 האלו החסדים בחי׳ ועל נבאר כאשר מלמעלה עליהם '
 לשון קא׳ הזווג בסוד מלמעלה המשולח החסד שה״ס .

 היחוד סוד בה שיש העמידה תפלת בסוד דהיינו עומד
 היאך כסא במד׳ אומרו והיינו מיושב חפלה על תוספת

הזווג סוד אל הכבוד כסא בחי׳ דהיינו עומד הוא

 והוכן כאו׳ גשרים כמין היא מתוקן הרבוע הנהגת בחי׳
 ויסע קשר שבו מחסד הרבוע הנהגת שה״ס כסא בחסד
 כאשר ד״פ ובכ״ן ובכ״ן ובכ״ן ובכ״ן והכלל ויס ויבא

 החסד בחי׳ שמצב והיינו בס״ד למשה תפלה בחלק ית׳ ,
 המזון מעבר שתחתיהם גשרי׳ כמין עשויה הזה

 עגולא ויש כדפי׳ העגולא מצד הזווג סוד ועליהם
 החסדים מקבלת שהיא המ׳ והי״ס זה מרבוע למטה

 ה״ס בס יש גשרים כמה עוד אמר העולם לזון
 מינים חסדים ע״ב והס העולם את מנהיג שהקב״ה חסדים
 וחסד חסד כל עדין חסדיו בחי׳ לריבוי שונים מינים

 לגשר גשר בין הפסק כמה עוד ואמר מסדי׳ מכמה כלול
 חסד ומגדיר מגביל ושם שם וכל שמות ע״ב שהם הענין

 שיעוד לשער והרוצה גשרים ע״ב שמות ע׳׳ב והם א׳
 כגון בו הרומז השס לבאר צריך וחסדיו ההם הגשרים

 אשר ככל בהם וידרוש הב׳ בגשר יל״י הא׳ בגשר וה״ו
 מה בכל ברמז באותיות בנקודו כמספרו שאס יוכלון

כמה וגשר גשר כל שיעור וישער וימדוד להתבונן שיוכל אל מבחי׳ ונמסר פולה ישראל של תפלתן סודי כי כנו׳
בין ירצה לגשר גשר בין כמה ישער ובזה עניניו סוד הכבוד כסא אל ההיכלות ויחוד קשר סוד ובעלות בחי׳
 סוד דהיינו האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים גא׳

 היצי׳ עולם מעטרו״ן עולס סוד העולם אהבה היכל
 ועכ״ז הרבה הדקות ושם הכבוד כסא דרך העולה

 את לכבות יוכלו לא שם אשר גדול ודקות רבים מים
מחסד משובח עליון בחסד העולה והתעוררות האהבה

 שיעוד ישער וכך וכו׳ סי״ט לחסד יל״י לחסד וה״ו כחסד
 נתי׳ ל׳׳ב בתי׳ ר׳׳ש שיער וכך כלס החסדים ומדת

 וזה באפשרות יעלה אשר ככל בהם דורש בהיותו החכמה
 לעיל כדפי׳ אור עמודי תר״ך ושיעור נש״ב שיעור דרך
הגשרי׳ על העוברים בחי׳ ׳הם וכו׳ עובר ושאני עוד אמר

בענין לעיל כדפי׳ התפשטו׳ עמנו עובר מציאות ותחל׳ אס האיש פרנסת בין בגשמי אשר כהבדל והשסע המזון
 חסד בין ההבדל כך ממש עמה מזדווג להיותו אשתו
 למציאות • הגשרים תחת העוברים מים ׳ שהוא המזון

 וזה החסדים בחי׳ הגשרים דהיינו הנשרים על העובדם
 הענין״ שפי׳ פנינים ג׳ למדנו ובזה מהחסדים למטה

 בעצקהג׳ הגשרים הב׳ מהגשרים למכיה העובר מהו הא׳
 ואמר העוברי׳ על עוד מ״ש בזולת גשרים על העובדים

רטעא ויש ורבועא עגולא סוד נודע מלבן כמן עגולה

 הנד החסדים דרך הזווג בסוד והנה לי סי׳ ויעבר
 ממעלה תחלה למטה וממעלה למעלה ממטה יתפשטו

 ועז״א בי׳׳ע בשוד המתלבשת השכי׳ סוד יתפשט למגיה
 אורה ומתפשט עובר אנ׳׳י מדת דהיינו עובר וכשאני
 הזווג סוד אל בהס להתקשט בבי׳׳ע להתלבש למטה
 עובר אני גשר באחה למגיה שכי׳ סספשגיות בסוד

להיטיב למגיה התפשטותה הוא כחסד בחי׳ באיזו דהיינו
 אופנים ההיכלו׳ סילוק כשסוד וכן הזווג אל התחתונים והענין רבועא מגו דנפיק עגולא ויש ענולא מגו דגפיק

 הס גשר באיזה כסא בסוד וחיות החיות בסוד עולים חיות ד׳ סוד דהיינו מרובעת הנהגה ה׳׳ס הרבוע כי
 הוא זה חסד בחי׳ באיזו דהיינו הפס בחי׳ איזו עוברי׳ יעשה חג׳׳ס ויט ויבא ויסע שבחינתם ע״ב שם שה״ס
 יתחלקו האלי שהגשרי׳ והטעם למעלה ממגיה התפשטותם אמנם רבועא והיינו השס כלל שהיא טללת בחי׳ מהם

 ל״ו ל״ו ויתחלקו בספ״ר כדפי׳ כ״ד כ״ד כ״ד בחי׳ לג׳ מהבי׳ הכסא הנהגת בחי׳ היא המרובעת הזאת הבחי׳
 ח״י ח״י ח״י לח״י ויתחלקו ,ע׳׳ש בהעלותך בפ׳ כדפי׳ נפיק הזה הרבוע אמנם בכורסייא מקננא עילאה דאי׳
 ידועו׳ בחי׳ והם חלקים ו׳ י״ב לי״ב ויתחלקו מלקים ד׳ כלולות י״ס בסוד עגולה •מכמה י׳ דהיינו עטלא מגו

ק יעיז  למעלה ממגיה החסדים בחי׳ מהם החסדים להנהגת יחד קשרם סוד והיינו בסופן ותחלתן בתחלתן סו
ג קומה] [שיעור ומהם ’ 23 כ



i s eקומה וכי׳ הדברים להמשיך שבחסד גשרים ע״ב שיעור'
 בו יש בעצמו שהשם או׳ ואני למגיה ממעלה ומהם
 וכאשר בע״ה במ״א ית׳ האלו הענינים ירמזו סודוה

 שהם מים נלגי אל הנשרי׳ שחשה האלו המיס יהקבצו
 להמשיך אלהים עיר ישמחו סלניו להר היסוד יעשה נ״ה
 יעשה כ״כ המים כשאי; ים יעשה גוברים וכשהמים למ׳

 אל הולכים הנחלים b כאו׳ החכ׳ מצד ים והנה באר
 סין צרוס בו ואין הים מן מים מסחפקין שהכל הים
 הבאר כן ולא כרצונם ממלאים כלם למכירו א׳ עיכוב ולא

 נמחיס יהיו ימעע וכאשר הבי׳ דהיינו הדין מצד שהיא
 יחסר ולפעמים המים לדלות כלי צריך ואז הבאר בעמקי

 היסוד דהיינו יעדר המים שמקור והיינו מזה יותר עוד
;ויכש יחרב ונהר ים מני מים אזלו כאו׳ לבאר מקור

ף, ״  למעלה שהקדמתי מה בכל בוראי שחנני אחר הנה צ
 הנמשלי׳ הדברי׳ להמשיך כוללת דרך לכתוב ראיתי '

 מענין הדברים ולהמשיך ברוחניותם להעלותם בגשמיות
 אל הרוחני ומן הרוחני אל הגשמי מתוך ולבא לענין

 והנה כאחד עולמי׳ בב׳ גר המעיין שכל ויהיה הגשמי
 בכל הטנה שאין ספק ואין גשמי׳ דברים יתייחסו
 כינוי הוא אלא ס״ו' ממש איברי׳ איברים ברמז הנמשל

 אין בזה-עירים והמשל למיל כדפי׳ ■עליונים דברים אל
 בערך נק׳ אלא עיניס בצורת להיותם עינים נק׳ העינים

 והראיה ההשגחה כח כל ולכך ומשגיחים מביגייס שהם
 לנו והיית ליתרו מרע״ה אומרו וראה עיניה תקרא

 וכיוצא העם להנהגת הצריכי׳ בדברים משגיח פי׳ לעינים
 קבוץ שכל מפני עינים נק׳ ומאשריו העם מנהיגי בזה
 שהם ואותם אתם אדם כאו׳ א׳ אדם יקראו יחד עם

 מיישרים שהעינים כדרך עינים יקראו העם מיישרים
 גבוהים שהם אותם וכן הגוך כל יתנהג דרך ומשגיחים

 וכמו העדה לכל ראש שהם ראשים יקראו העס בל על
פ מפני הנוך אל המצערך דבר כל תלוי בו שהראש  היו

 הנשיא או המלך כן דיר כל שפיעת שבו למוח משפן
 הזה לראות המנהיגים כל על העומד העם על שהוא
 גם וכן ראש יק׳ מובים כא׳ שניהם ואם זה או יכשר
 ממש הרים שהם מפני ולא הרים נק׳ שהאבות מצינו
 ויהיו הרים נק׳ ישראל זרע כל על גבוהים שהם אלא
 כאו׳ ההרים מן חצובי׳ קענים כאבני׳ ישראל בני שאר

 שמשכנו וכמו פצבתם צור ואל וגו׳ אברהם אל הביעו
 הרחוקים בדבדם אפי׳ הדמיון צד על ב״א להמשיל הענין

 עד״ז קצת אל וראש לאבות והרים לב״א עיגים כגון
 ידו על אשר הרוחני הדק והאצי' ברוחניות יתייחס

 עינים יקראו ולמגיה מהם אשר ובכל בעולם ההשגחה
 ג״כ ואלו הגוך בצרכי שמשגיחים העירם כדרך הם כי

שאל וכמו ולמעה מהם אל המצערך בכל משגיחים

 עיניו גבות נק׳ וההשגחה הראות המסלקים המינים
 ׳ המבד המסך האצי׳ הרוחניות אל כן עינים כסות וכן

 י עיני הנק׳ מהאצילות הנשפע והשפע ההשגחה המסלק
 ̂ הכוני ממש שיהיה ולא מינים וגבות מינים כסות יק׳

 י׳ן א; כגבות מינים גבות וכן אלו מינים כדמיון מינים
 נברסס ודאי האדם כי שנדעהו שצריך מה אמנס .כלל

)בסי׳ לעיל כדפי׳ הרוחניים ודמות בצלם  לאמו ולזה (
 נובלה לא והנה עליונים דברים צל איבריו כל היות יכחד

 ישתואמ לא בשר פיני לנו אשר המינים ראות כי להכחיש
 דמיוןנו לנו ואץ גבוה ראות אל כ״ש המלאכים ראות אל

 ק זה עליית להשיג נקל דרך ויש בלבד השם שתוך אלא
 כ1פי העין ראות על לנו אשר השכל ראות מעליית זה על

c יראו העינים להיות א׳ מעלות כמה עליו יעלה p 
 5 המקל כעין פנימיותו אל יראה וכשכל החיצוני׳ הפנים

 ר והשכל עקום הראות לעין המים''שיראה בתוך ראשו אשר
 i הראות מעין יותר ויצדק ישר שהוא ראמר העין יכחיש
 נ האבנים מן באבן האדם יביע כאשר משל ועוד הבשרי

 ל ממנה להשיג יוכל לא העין הנה הגשמי׳ מן א׳ גשם או
 ו בין לבנים או אדומים הס כאשר פניו שעחיות אלא

 נ אותם הצובעת במשיחה זים משו בין עצמותם מחמת
 ההוא האבן פנימיות היות וישיג יראה השכל אמנם

 על השכל שנתעלה עילוי הרי שהוא מה לפי וכך כך
 רואה שהוא נתעלה עוד הגשמי ראות שהוא העין

 נתעלה עוד הראות לשפוע יוכל שלא מה למרחוק
 הזרע הפילו שביום ■נודע כי היה לא שעדין מה שרואה
 הרי וכך כך שיהיה עד ויגדל יצמח המים ע״י ,ארצה
 שנים כמה זה שעבר רואה וכן עתידות השכל שיודע

 אינו השכל ראות ועכ״ז רבות שנים אליו שקדמו עם
 רואה שאינו גדול חסרון בו שיש מפני אמתי ראות

 כי הגשמי׳ העינים ראות שפיעת מצד אלא הדברים
 כאלו אחרים צמחים צמחו המים שמפני שראה מפני
 בשר במיני שראה ממה יהיה אשר את בשכלו שופע
 אבנים שראה ממה האבן עצם תוכיות יודע וכן שהיה

 אמנם וכך כך האבנים שעצמות יודע לפניו שנשברו
 4 ■ אליו שיראה מה ישפוע זה כי החכם שכל עליו יגבר

פ  מתוך דבר משכיל והיותו עיור בעוב ממש חדש כיו
 לעתים יכזב שגם אמתי ראות אינו ג״ז אמנם דבר

 שקכה כמו אחר בענק והוא כך הענק לשפוע ויחשוב
 ג׳׳י הגלגלים ומדת pהא מדת לשפוע שרצו לתוכנים

 שערי להם ושנפתחו המאורות שהשיגו וכמו האצערלוב
 מנינים כמה כי ענינם ברוב הולך בחשך ולבם שמים

 ראות הזה הראות. מל יתעלה אמנם רז״ל הכחישום
 פאק מה ברוחניים וישיג נשמתו בעיר שיראה הנביא
יום ילד ומה מנרדות דדע להשיג יוכל הגשמי השכל

חס



187 צד קומהלענין מענץ הדבו־ים להמשיך ^צי^ור
במכירו׳ מתלבש ממא , אמגס נמרצות השגות משיג מראות יגרע ה/ה הראות אמנם מעולה ראות ייאי ■יגייוף

ס כד הי א לכך כזו ירידה וירד זה לבוש צורתו והלביש חומרו המשל מתוך הנרצה המבין השכל כגרמון ^ל
במציאות שירדה כמו הזו הצורה ה־ןדושה הצורה קבלה נכנס עצמותו מתוך המביע כי עצמותו מתוך :מניני1:יני
עילוים כדי וצורה צורה כל עליו העגה ולכך הזה שיכנס צריך במשל המבין אמנם ממש לעגין :ימה1כונ

אל הגיעה מד ממנה למעה אשר על צורה כל ותתעלה הרואה כגרעון זה גרעון וידמה הנמשל אל המשל תוך א;^
הצורה מלשפוני עצמינו נמנע לא ועכ״ז העליון מקומה ע״י הרואה או אמצעי בלי עיניו ע״י הגשמי :בראצזדבר

 הדבר יראה בעיניו שהרואה לבנה זכוכית שלי לאמראות
 ע״י והרואה הנראה הדבר ובין בינו מסך בלי הנראה נוכל
 ההוא הדבר יקבל שהמראה יצנירך זכוכית של מראות תוה
 הדבר רואה אינו ודאי וזה עיניו ישאבו ומשם נעצמו מיו!
 במראה שנצטייר הנראה כדבר צורת אלא בעצמו הנראה זה

א ן  כי משל מתוך הדבר המבין הוא בזה וכיוצא מההי
 ההוא הדבר שיצעייר יצטרך שכלו ראות סולשת מפני אל
 ממש וזהו הנמשל הדבר יבין ומשם מתגלה יושר במשל מקל
 ומשלים ודמיונות מראות אל שיצטרך הנביא ראות שכל
 מליו.ראות יתעלה אמנם אליו הנמסר הדבר להשכיל אות
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 בחותם נחתמת צורה שהיא אחר התחתונה מהצורה
 כל מלכנות פינו מאמר לשמור התחייב לא וגם עליון
 מל העליונה הצורה מילוי שנדע אחר הזאת הצורה ציורי

 זה ואל הרמות המעלות נשיג מבשרנו ולכן התחתונה
אל משל והוא אלוה אחזה ומבשרי באו׳ הכתוב רמז

של וטס כס̂ן של וטס זהב של טס שלקח האומן
ולקח טיס של וכיס שעוה של ׳וטס עופרת
כלם ונמצאו אחת בבת והחתימם ספיר של חותם

 שעי לפי החותם וישתנה א׳ חותם סכל ויהיה חתומות
אל להכנס ונאמנת מזו נקלה דרך לנו יש ועוד .החומר

היא הנפש כי והוא ברוחניוסם להשכילם הדברים המשכת שיתעלה ספק ואין דבר יעכבהו ולא כל שיראה המלאך
מ״ה רשב״י כדפי׳ וצורתו הגוך אל משל ולה בגוך שוכנת הנוצר ראות על הנביא וראות הנעשה מל הנוצר ראות
 וכמה מעלות כמה הנברא ראות על הנאצל וראית

 הענינים שאר אל מהראות ולמד צא ועתה ̂ מדרגות
 דרך והרי אדם כבני גרועים והם באלוה המכונים

 ענירם וכמה כמה להשיג התועלת רבת אחת המשכה
 וכיוצא ומציאותם בהם הנאמר הדבור כענק עסרוחנים

 שיעור כפי הרוחני אל זו עלייה שעלינו ואחר בהם
אל מדרגה אחר מדרגה בו וגרד נחזור השגתנו קוצר

 הנפש עם האדם על הנא הצלם שמנין שסי׳ עד בכ״מ
 אלא כזה גשמי גוך שאיע ודאי וא״כ הגוך צורת גורם
 ודקה ט ההיא שהצורה הרוח ממט למעלה עוד רוחט

 בנשמה הצורה שד ממנה ודקה בנשמה הצורה עוד מהנפש
 כנרות השכינה לפני נשמות ודונעס ממט ודקה הנאצלת

 כן הצורה התעלות כסי כי ודאי יורה האבוקה לפני
החיות שהרי ח״ו גשמית צורה ולא לעלה מעלול תתעלה

הנפש משכן הוא שבאדם החיות ספק ובלי הגוך כח בו המשל העליוניס בדברים היות יתרחק לא והנה השפלים
הנפש תתעלה כך מהגוך החיות ר׳׳ל מזה זה העלות וכפי ג׳ שיש כדרך גוונים ג׳ ברוחניות המכונים בעיניס בזה

כח סוד על הסנה יהיה אם מזה ויותר עצש מהחיות דרך שנעלה אלא ממש גווני׳ שיהיו ולא בעירם גווני׳
הכלים כי והעגין רוחגיות אלא גשמיות לא הפעולות העלייה כדרך הרוחני במציאות ונקשר׳ שירדנו המדרגות

) ( בסי׳ כדפי׳ האותיות מ״י נפעלו שכאדם הגשמים העינים איברי ניחוח מציאות כל פולה כך בערן הנז׳
 הרוחני׳ הדברים והמשילו באיד׳ שנרמז מה לכל וכן

 לעיל כמבואר אלהיס בצלם נברא שהאדם והענק בגשמי׳
 ונוכל באדם הזו הצורה חייבה העליון הצלם וא״כ

 זו בהקדמה שפי׳ מה כל אל מלוין* נאה משל להמשי׳ י
 העובר וניצוצו השמש אור אל משל והוא זה בסי׳ ומ״ש ־
 ואורה מזו למעלה זו שהם עששיות וכמס כמה דרך •

עוברת של  ההוא השמש שאור ספק יאק זי דרך זו'
 המקבלות העששיות ירידה כדרך יורד ויהיה תשחנה

ק ההוא סנ,ור  כן החומר כפי כי זו לצורה קדה ו
 באבי״ע היא הזה הנכון והסדר הנחתמת הצורה השתנה

 תתפבה־ כן הצורה המקבל החומר וכפי השפל. ואדם
 הזה מכור בחומר האדם להיות ולכן הזדכך או הצורה
קודם לבושו היה שלא אה״ר בעון מתלבש , שהוא

והיה' סופו ועד העולם מסוף צופה והיה הזה בגשמיות ^ ם

 היותם עד בחי׳ ,אחר בחי׳ הדק ממקומם יורדם והס
 מים אויר והס גשמי׳ נפ״ש שנ״ה בעול״ם כלם פועלות

 מזה גשמי זה אלא שויס ולא ובנפש ובשנה בעולם אש
 והסשלס א׳ שהפועל לך אית מאי אלא שוות והאותיות

 ולשלם מציאתה תשתנה ק ידדתה שיעור כפי יורדת
 נפש שנה שלם יש אלי נפש שנה עולם ועל א׳ פנק הכל

 עצמט נדחיק ולא אלו דשת אלו שהם דקים רוחריס
 ואש ושמש וסכביס מזלות הרוחר׳ לאותם להם מלייחס

 המתגלים אלו הם שהם מפגי בס״י כדפי׳ וכיוצא ומיס
 שהם מהצורה הנפעל החומר בעדך גסים הס שאלו אלא

 הרוחנית הצורה קב^ וא^דרךת הצורה הפעולות האותיות
 שיעור •כך עלייתם שישר כש■ וירט הדברים ויתעלו

 אותיות כ״ב בוראו בו קבע האדם בזה המשל .ירידתם
ש׳ וס׳ אחה״ע בשו ה כס״י מ מ  מזניל־ האדם בהיות ו

בשו •
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ה ההם האותיות בפיו  ממדלגה ויפליג יממצאו האותיות «

 ספק ואין נאצי׳ פלותם פד דקות אל מד^ת מדרגה .אל
 כמו רוחניות דר\ת מיות הס האצי׳ במקום בהיותם ששם
 שימורם וכמו הגשמי האדם בפי קביפתם רץדם שהיו

שם  השמות ופפולת תפלה קבלת שמם וזה בבי׳ מד
» והנה התורה, ופסק הקדושים  הדבדם עליית היות כ

 ממעלה שיפורם כך במי׳ אל מנחי׳ מפלה לגבי ממנו
 הקולות^ את מאים המם וכל הכתוב אמר זה כענק לממס
 אלא קול ענין אין שהרי היו והיאך יצאו מאין אלו קולות

 מכ׳ז סנטאס במראה דקונ» שישיט היות ועם גשמי דבר
ק שמעו למטה ףורד המתגשם הול גס ע ה  מז שיש אחר ו

 כפי הנה הפולה קול כשיעור קול להאציל ודאי למפלה
 חפלה קול כפין הגשמי הקול שפולה (שעולה) מדרטת

 שפולה המדרטת כסי ■באצי׳ רזדכך ^פלה פד ותורה '!
 פד מאצל הר^ל ירידה שיפור p שי^צל עד הקול

 היה כאלו נעמע קול הגשמי באויר דימוה שיכצפם
 לא הנשמע את מאים רז״ל שפי׳ ומה גשמיים מאיברים

ק יכחיש  בגשמי נשמע שהיה שמה רצונם שיהיה זה פ
ק ברוחני ראו פ  לממה הסמגצא המציאית שומעים שהיו ב
ק זה ועם מלמעלה הנסתלשלים מציל^תיו רואים והיו  יו
 שמציואת אחר כי א׳ בדטר ושמור זכור יש׳ שמפו איך

 הנה האדם בהזכיר למעלה יחד פרצופים,הם ח אצילות
 דתייחט הפירוד בעולם נפרדים יעלו נפרדים וזסר שמור

 והם נפרדים אורס אמר והרי היחוד במרץם למעלק
 מיוחד יחד אצילותם היה שלמעלה אחר א״כ נזדווט
 יחד מתאצל מציאתם שהרי נאמרו ממש אחד בדטר

 לכי ותי׳ יחוד גם ליש׳ להראת אמנם יחד ג״כ ודטרם .
ועכיי  מיוחדים הנפרדים בשלם ^ יצא למטה עצמך את ̂ז
ק גרם לא אס היו שוחדים י שהרי  גם וא״כ הקטרוג פ
ך יתרחק לא מזה א׳ בדטר הדברות משרת יש׳ שמפו א
ק  מיוחדות הם שהספי׳ אחר כי לך יהיה ולא אנכי ו

שת למפלה  פעולת ר״ל אצילותם אחת .שגולה אל מסט
 נמצא א״כ יחד והאציא הסכיש יחד דברות י׳ אצילות

ק שא״א מה א בבת לה׳ נשמשם יחד הדברות כל  פ
 הגשמיים הכלים מ״י פניט להיות משמי האדם אל זה
׳ להזכיר יוכל לא שיקדים לא אם א׳ בבת א׳ תיגה ^י

ת ת תנושת ואפי׳ לאת א א  מהירה תהיה לא ה
 י א׳; סטפת שתשלים ואחי מה, נמשכת תטפה תהיה

ט' יהיה ועזד כ״י תנועת. ואח״כ ג׳ הטפת  יא/] א
 באן אלא לכתבה יוכל לא יותר גשמית שהיא הכתיבה

 בבת לכלול שכל מששהם רוחטת שהיא והמחשבה רב
| אל 5שש» מפגי אמנם א׳ בבת א׳ משבה יותר ג  ה

 הד ק ולא בדטרם המלאטם ק ולא קצת תתאחר
 סרוחו הצורה אל נרךש מכלםופד״ז משלה שהוא האלש
^ נאה פנק מצאתי הזאת ההמשכה בכח ועתה ח י  ש
ת בבריאת כשקטל האלמת בחכמה האדם א צ  מפ

 איון וקצתם חושים ה׳ להם p מסם איבדהס גתסנת
 שיש: מש ג׳ להם שיש מש ב׳ לסם שיש מש א׳ אלא להם
 * רגלים, וכלם רבים איבדם להם שיש P והאיבדם ד להם
 מרוג*; וש משך אטום טן* להם יש ומהם וטוצא כנדל

ס ומה וכיוצא וקצר רחב מש  וכיוצא! בשם בנבראים ג
ם מהשנויים ט ד דבר משצא האדם משכיל ר פ  בריאתם! ב

 תלייתם; משכיל מהם חסרים וכמה נבראו ל^שות בכמה
 'משכי( מציאות׳ כח מס עליהם השולנית והקלי׳ הוא במה
ק הטסרות בבדות ג״כ ע שחם ו  ורשזתם) ומציאותם ר

ם; וש^נם הטהורים המקשקשים בדגים וכיוצא ד פ  ט
 ־ ברךי גמלים האדמה גצמש משטל הנמצאים בכל וטוצא
 ומציאולזן פטלים או ארוטס פליהם ומציאות ובשם

 באודם| ויש בלובן שש וגווטהס וטוצא סרשהס זרפיהם
 ■ ומנין רמז והכל הרבה מגוורם ויש תכלת מש ירוק מש

ת במציאותם וגשבלים לו מ כ ״  אשרבמציאוגן־; מהרמז ג
שרהס מסש־  (הכל וטוטהס ומציאותם הפימת ושיש גר

ח ס [א׳] פ מ ת מ מ פ  !ובלבו העליונה מהחכמה הנמצאות ב
שה ת ששר במדד בקי ש מ טם הפליוטת מג מוו  vi כדי ו
ח לכל הראויה מדה לתת שדע ח ט פ ) גזה משטל ו י  ■ פ

שר להזטר מטא בזה מש ופטטה הבדאה  י כלן יטקת ש
 סטלתסן להשכיל מכנס הנמצאות פל המשנה ומלאך מלאך

ד נכנס והכל ופנינס פ ך| העלקנה החכמה בש׳ ב ש  מ
ד ממשך השזשטת ממצאות פ  אחר מזכרות ההמשסת ב
 יבשות לשת קרות חשת גשמיותם שטנת מל שפשד

ד פ  הקבועות שמדות הטנת להשטל מגא רשזתם ב
, :לטרא לשבח מתחכם והרכבתם' בהם

 חכמי כיד וגנוז טמון חיח אשר קודש טכ״י הראשונה בפעם הזח, הקדועז פפר מילאנת והשילם
 מבוך וט׳ המלאכה כל את וירא.משח לסדר ה׳ יום ,ווארשא פה הע״י. הספררים 'ים

ען רחמנא כריך לפ״ק. תרמ״ג ראשק אדר כ״ט משה. אוהס • -1 דסיי
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