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 חקינזת ממחבר
 זאת מנוחתי עלי עד יה סלקינא ונא יחתינא למשקל ולמנויי למגמד ולאגמורי יןגתפי• ההרלייע•
 הויה דאכיי וריא גופא ונשמתא כי והיל הארם על. לא בעי לצלויי ואני בעוניי חזי הוית בצל

 החכמה רבנן סכוראי כל חל הפרי בילו יייסמצוהיבותהאיירא רנא קיישא אתרא דבסים אוירא
 שוכעא לאוריתא בית ה' בלילית לעובדו שכס אחד כונתם לשמים ונאספו שמה ?ל העיריס והאבן גדולה
 על פי הבאר השער סגור יהיה אין פיתח כי אפיילות הני רזין עלאין חילות אלהיות אשר כגובה איזים
 גובהם בסתר המלרגה וכל הרוצה לימיל לברים ככתבם אינו אלא טיעה וקרא יה אל זה ואמר >ןי ישקני
 מיס מנאר לחי רואי לא מצי לשנויי • . אנא לאמרי הני מילי לרבנן מצוה עלי לקיימם הגס מזה לי ןך
 כתית למאור שני רעה שזכיתי לשכון כבול בארצינו רובם יגון ואנחה שיגרת ש3י על שבר בשר המלוללל
 ושף מלוכתיה צפת ת״ו מהתסיליגנא להכא כבורח מנית הסוהרלירושליללהבה ניציל מהנחש ופגם מ
 העקרב צוק״י ירושלים וכל הני ארפתקי מוכי ציון והקיפוה עין רואה ויילפה מפגי.בחל המייקאויבז
ע לאיויייי • לא זיתי מלתבבן עד ששמתי לילות.נימים ביני הני ד' עמודי י א א ל י ר ע  בשער אנסו הי צ
 מלכם בראשס הרכ הקלוש האריי זלהה ונאמן ביתו מרוץ״זזלההייליהד״י צמח וליקונזין מארבירוחו" בואי
 הרוח ושם הפירושים ארוכים ללורינו גס בי ייצאין מן ה?כ'*ללמד על הפרט ואין כל מיחא סבילדא
 מלבל ללא ראי זה נראי יה גס כי כלס שבילי('!מוינה ובעי'יג נפהאי כעינא לגלויי י ואלהי הרוחות
 ינחני במעגלי צדק להוציא לאור רוח דוד יה פייוש האיירא רבא קיישא וכבר קלמה הנפ*
 נפשא ורו״א וקא בעו נשמתא ני היא חיי• ונתד דנשיג האירותאקדישא יהיבנא אלעתאי
 לצלול במי עמקים מי מקיישיס להוציא לאור מיווייתי דאורית' n חד חאניהו רוי מעלי ועומקי דשיר*

 השירים קיק רמיוא לחכימא מלתא כטעמא וויכוחים יקי״ה ושכינתים באורךגלותינוהמר
 והארוך הזה והנחמות ועליותהעצומית העמידו' לשכינת עווינו צהלי ורוני יושכי! ציון
 >י גדול יהיה • וכל איש חכם לב כל חכמתם תתבלע אחד חכם ואחיתס בקוראי מקרא כל מעלי שבת>

 >:ובר על החילה יורה נחץיאין מיליד חליף שעתא ולא מגמר בעתיקא מקורא דחיי • אשכחניוגלינ'
 האי מרגניתא טמירתא רי שסרי שם ואני אקבצס כאן שנא רבי מקרם מוענ^והלכית מתבויבנין מצוה
 על יסילי האמת מנקיקי הסלעים בחורין ובסלקין ולמכשיה עז טמיר יגניז תחת קרקע בתולה אשד
 לא ידעו איש היציאה נא א מהן אליכם אישיס רק לאנשים האלה נפח באפיי נשמת דור יה שמו רומ1
 למקורו ככולו איה • ותלמא כחלא נ דיין לוי יחליו ילובקו בעלמא לאתי עול הכסא כי
 שס ביתו תילי היש בחלשו ימ״יי שכת בשבתי שס ינוחו נשמת כל חי בהעלות כל בשר להשתחוות לפני
 אניני שבשמי' נקשר אמיץ נעיף יעופף למאן לכעי חיי • ווה חלקי אשר זכיתי לחלש בהאי רוחא
עלה ר״ל ואמר לוד אעלה לעבולת קוני גס נתתי טע׳ למה צוה רשב׳י לקום כל  קיישא קראתיו ואיד י

 >זכר לתיק\ן פרטי והוא בחר לעצמו מה שעלה" לדעתו העליון יל%ת ססקא כי כל כהאי
 מלהא היה בהכמתא עלאהמלתא.על בוריה • ועיטרתי ה רוח ב-פזמון א'שתיקנתי לכבוי רשביי וחבריו
 ע״הזבכלבית רשום שם כל א' עסמית נשמתי ״ והתיקון שגילה ותיקן מצינא לאשתעויי •
 וכל כי האי מלתא מחויב אניש להודועי מעשה נסים ימציאה בדרן ייהי בירי במלין מקויאריז הנגב שם
 נמצאו ישס היו פנית צבאות קדושי׳ יחידי סגולה אשר הטו דרכם בהשגתי פרטי ופנו לסומ לשבות

 ככפר אשי קישתי בו הייס דרוש דרשתי יום ש*ק ויהי לריס כמשיב נפש צא זזו מלחבבה יחדיו עמי
 ידובקו עי שהבילנו נין קילש לח״יל קיישו ממונם כארף עין סיוע שיש בו ממש להוציא לאור הגי ספרי
 לכי רב המה הגבירי' הרמים האנשייהאלה שלמייהראשון איס כמה״ר אברהם הלוי ישני לקיש כמ׳הר
ה י ל  אליה בנייר אברהם שאמי יעוד בא שייישיה שליש שלם שמו בקרבו כמה״ר א

 בנייר יהודה שאמי וגליה להם באשק אהבת התורה הבחיר הנחמד
 0ח׳ הנעלה כמה׳יר שמעון פאראג״ וחמישים עלו הגביר המרומם נמ״ר רפאל מודווק

 ה'האנשים האלה טעונים . ברנה ברכות שמיס מעל פתחו פתחה כיש
 כיס קריא פאן בעי סס חיי • ומגלגלין זכית עי ינאי בעליתי לראות את פני האיון שר וגמל בישרי
 הוכתר בנימוסו ורע כל הערכה למפר בשבחיו מגרעו׳ נתן תנא ושייר אילן אילן במה אכרכן

 גצלו נתיה«



 חקימת הטחבי
י י  החיתגו גמצא חן הוא החכם המרומם הן מיר לגמיר ושכיר ידו בכל כמיה״ר יצחק די מאי

 גר׳ו לץ גרמא לן כרכת ה׳ בנית וכשדה וידו פרש שר יד המלך אבא אבא ליהיכ
 מטרא תיל כטל אמרתו המרת ה' צרופה הוא יתנהו לרב חינה בעיני השרים כל אשר לו מסביב יחיו
ן ויפרחו כגפן האי גרא מעלייא ידיד נפשינו אחי יפת אחי נועם הגביר המרומם כמה״ר מעה ג  י

 די מאייו נר״ו יהקטן יהיהלאלף וחתני המלך מן המנץ יעלה וינא לשכון נבול בארציני אויר׳
 לאיי ני שם ביתו בית ועד לחכמים בניס שעמדו בסיני אנכי ולא אהיה • והימה הרוחה
 ההלל והשמחה ובסימו דרויזא בהאי אכסניא גאה פלטין ימלכא שבת אחיס גס יחד אחיס ולא יתפרדו
 איס הראשון אסיא לאוקיר ורחיס רבנן הוא הרופא •־מובה׳כא מבאר לחי נמהיר יצחלן יי בלאסקי

 ושם השני חתן למנך חזרן במצית ראש וקצין זה יייי ווה רעי הגביר המרומם
ג פותו ני״ו:*מי בקרבו לבי לחוקק,־ ישראל המתניבי״בעס זריזים ד מו ו  הן חנם וותיק ופזרן כמה״ר י
 מקיימין יחייו יהיו תמיד בבני מעלי סביב לשלחנן פתירא ייהבה גס יוד עש* רי יבא
 להם אל המנוחה ואל הנחלה גילו צדקתם לעמוי בפרץ על בל צרה שלא תביא אי אמר מלכא עקר טורא
 כה יעשו וכה יוסיפו כל מן יין סמיכו לג-\ סמוכים דאורייתא הס ונשיהם ובניהם בוכות נשים צדקניות
 סימא בביתא וו היא אסתר חמלכה וכאימא ברתא הס הבנים שמחה ורחל באה עם הצאן צאן
 מרעיתה פריסי סולרא בשמחת חופה איש על יגלו נסרקץ במקרא ואפריץ

 נמטייה
 ובד יינא יתיב וספרים פתחץ הר ציין ששמם אנינות לילה יאיריתא ויתנצלו בני ישראל את עיים
 תלתא תלתא בחי קינה ל״ו יקרחו קרחה מוצאי מיס לצמאון נפשי לשאול הגיע טלטילא יגברא
 ללא חזי עיף ייגע עלי לבי יוי הס הרהביני לצאת ממחיצתי ירושלס ייהנה סגור ומסוגר אתיא תוך
 תוך ביתמירשי ששת ימי המעש׳ אוי לנו כי פנה היום אוי לנו מיום היין העם ההולכים בחשך גיל׳ כבול
 מישיאל תרי גוניי יחימה גברו עלו הוא צוה ונבראו יינא דכא על רבא יעמא שר וגיול בישראל אף
 גיול היה באותו יום נמס כל לב גילה צעקתם כך עלה במחשכה בגזרת עירין גזרה היא מלפניו על אים
 גיול נענקיס אני יתומים מחסה ומעוז ועורה בצרות לעניי עמי ותהי על שלמו המשרה רנא! יעמיה

 איש על העיה הגניר המפורסם כגלילית ישראל יהיר ויזהיר כזוהר הרקיע נגנתא ללעילא נמחיצת
 חצייקי סרביס כמה״ר דוד זונאנה ?צל אתיא חקר חקר מבריאת עולם תיקן ואיזן כלל ופרט אלו
 נמסרים לפח יקיש ניצוצות פרטיים מזרעשרי ישראל יואב אבנר עמשא זה תיקונם ועלייתם לכ מלךניד
 ה׳ עלה רוגזא באוסייה תהא נפשו צרורא בצרורא יחיי • העתר אל אלוה תרוממנה קרנית צייק אל
 שפך היישן שש מעלות לכסא להבן יקיר לו האירו ברקיו תבל עי ויבולה בתריתא יראו ישרים וישמחו
 הוא אשון בת עינינו הגביר המרומם כמה״ר יעקב וונאנה נר״ו בבואו בשער החצר הפנימית רכ
 חינה ורב חסיה וגס ער״ב רב עלה יעלה ויבא יעסכ שלם בממונו שלם כגופו גיול
 שבאחים ולא יתפריו 1k ואלו נצרפ׳ין בנית הל״שן לשנים י ורעננים נרכת הכית מרובה איש

 ננרכתו אלה הס נ;י שם מלתא יענייא לגלויי •
 ושוכן מעונה כונן שמיס בתכונה נתנני לחמלה וחנינה ימים מקים ויהי לפנינה עין כל עין
 העזה לרופחקא יאויייתא אחי למטה ישכע למעלה עומקא יהלכתא וכהיי ככשי ירחמנא אייי
 ואילי כחי שיעורא עלא שמיס וירי תנא ופסיק כמשה מפי הגנורה היה אביגו רעינו ה׳ י
 המצייץ ילו ככל יייי ימימב כחו״הר שמואל יהודה כריו כנשר יא׳יר ק״ינו על גויכי ירחף חק
 «תן ולא יעגור שכחא יאתי ממיליה שפתיו ישמח לעת זן ומפרנס לן זה לנו כמה

 שנים על הארץ יעל המזון כל היכר הקשה כקריעת ים סוף ולית נגי ילפרקינא מברק כלאחר יי
 וכמשחלבניתא האי תגא תינא תנא בכולהו תנייי יאתלת רואתא תורה חתומהתרגימה נהוריתא ולא

ן ותני תלת מאה בעיי •  החיתאיגיש געשיה לממקא מנע חקירות נדו
 ואחיי;



 ואחרון חניג ני מימי תןציאותחייס ולמען סערשמויענקוינחיה׳ןדויוכר^,
 המרומם הןגכיר לגמיר וסניר זה שנן טוכ נמהיי אליה דולו כריו לל דשני ארץ •ורע
 רב שלם ישלם כרנומ שמיס לכיילי בקנא רכא תחת צל קורתו וככית מירשו האי ת'>רה•
 תתומה ניתנה ברתובו׳תקר׳יה ולאשר הוא לו יתנהו מלת צליק ילו פרש לנל עובד-ועכ על לא !יי׳ קת
 צלינן יהא חזרתו בקול רס עטרה ליושנה, ויהי נמשיג ידו מצא ומוצא ארנקי ילינרי ברכת ה׳

 היא תעשיר מללל ופרטו מעוטי ורבויי..
 ומלאה הארץ לער. אל ה' ואין חשש לממרא יין גלי רזיא נ? תלינן באילנא רבא תורה ציה לנו מקור
 חיים מהר״חו ?ל וכדורות אלו שמחה גדולה לפני הקב״ה לגלות הנסתרות בי ביה תלוי ימהר
 יחיש גאולמינו כי בל מה שאמרי רזל הוא לאותם,דורות הראשונים אבל אנו בדרא דמלנא משיחא אין

 לנו תקנה כגלות המר והארון הזה להקים השכינה ולסלקא לגבי קב׳׳ה רק ע׳:י עסק התורה נשמתא
 לאורייתאע"כ.אילנא דתיי•••

 א׳כ איפה המבין ישמת נה׳והלועי ששמעגכמשפך שמכנים •זעוצלא ארסיי וארציייי•
 ונרוזא קרי בתיל לקרא לשכויים-״ירור מצאה כית וישראל עושה תיל ותהי תיתת אלהימ על הערים
 והאלהיס יעננו בקול דינא ימלכיתאקול ה' שובר ארזים ורוח הקדים נשימו דרותא יחיש

 ישייה הקרקפמא דגברא רוח תכמה מפיק מתוטמא קומי ונעצה ציון ה'מסיני כא מלכס בראשם
 ׳יה ה׳ צנאית רווח ואצלה ו״יג נהרי יאפרסןענא דכיא ליןמגן וצינה, ־ כה מעתיר העבד העברי

 יוד לו מןינה י

 ללח! חפזעיות
 אין דנין אפשר כוי שעת הדחק שנה כי לא הספיק הזמן להגהה הראויה כי האוניה חשבה לפרוש כלב
 י0 לירושלים תונ״ב וסגיאית נ;י יבין גס־שהוספני. טהחא בתר טרחא לא יצא}1 מילי תןנתי*(

 לף י׳ והנה צ״ל ואגכ . ש° 5 צ':ל,״?יי' 1.
 לח״י ע״א שי׳י משוכנים צ׳׳ל ששכביס ל׳ ח ע׳ב צ.ל ודן לאומתו

... w י * i צ ^ n " ׳ L ? B א ״־•לע״נונמצאשאשןצ׳לשאין ש0 מפני צ״ל שנפנים ן : י ר ד ל ״ א צ ש י ר ן 3 . ע ^ 
,.. 1 ״ . •י צ - א P.° י ' י י ר ע  שס די״ט ע״א צ״ל נכנס »

ס ע׳־ב הוא מזמין דזא צ״ל הנה מזחץ נ' ו ע ח קירחתס צ ל קיראותי  ש

 שסענני צ״ל נעשיס י שם סוף היף צל כיונים הנאמנים זה ייה
 »ס לכל תיקונם צ״ל אבל תיקונם שס ע־ כ להיח משבחת כתפוח צ ל

מ י שס ,כמה ד?מ צ״ל י חכמה בהמ ניכה ה י ק ל ל ״ י צ י ה  £ ל י
 ,!״י <"ל לעיל ע׳כעבשהס^ניהצ״לעיניה

א שם ע־א מעמקים גלילים צ״ל מעמיקים ויולים י ה ה צ״ל ש ש  » fb,\ ק
 £״יי)יז״י 4״לאא*ל• ע, ג שובה צ ל שוני ,

א שם ע״ב לרמ״ נר צ״ל ,׳ בחינות ״ א * 'צ״ל מ £ 
 שס הנקרא כלי צי־ל כל שם שהיא העלה צ ל עגיה

 לי! ןג1א ייייה צ״ל יראי
< ואס המצא תמצא עול איזה טעיות הוא טעות הניכר והתבומת על מקומו ואיננו ^ 

• כן הת׳המ׳נה״ר משה רהאניסייצי ה ר ב  ע! הפועל העוסק במלאכת הקיש כאמונה יימסיי א

צתלן שמאריאלי״צו  (te הנועל העוסק נמלאת הקייש כדפוס י



 הוכוון

wnf i f tn •י מהיייםמזהמהיריס ו 5 9 ו נ  והידנייז^מויהזלייוהתגרים• ת

 א 1 ימות ״ וחס מש מה אחת בלי הפסק שלא ליתן מום בקישים

ש ^ , v<- י גורתו י ו ר ה ל י ה ס ת ל ר ^ ן ן ע  ל

 למן גר יוחאי הנהוג ממני הקתן לוי לעס יליי י וו/ נמים בחינת ישבי ח״י עולמי*.
 בר יוחאי בנהודא דשמשא ״ ראש כתר ד-זמא קדישא.

ס m דיחבח הגנוז הוף פיר* ש הפזתע • י?ודם יהכל רמוז כתיבת יוחאי בחינת הרשלי ע״ה כי הוא היסוי לאכא ימוז הוי ל מ ל כ א ה ן ה א י מ י א , י ו ס , 
™ o ^ i י מ י ס צ ^ א ר ק ^ י * מ ^ ״ ש החכר 8 •יוחאי חי יסיי עולם יאיתיית הישא״ת ואי ג י ה 1 י ^ מ נ י י מ א ח ן י ז 3 ן י ״ ר ה  י

 .וייךי ר״וז כיוחחי בחינתי וגחיכתהתבריס• «״u וירא ישמשח פי מהשלימו לתמו התיהוריו *יוי•,״וי״י *״-,י*.״״.* ״!!..
 יש״זא פי סהשליימזלתקן התיקונין אמר דשני אסהינא ש«יא עלאיו טי דתמיגא מה
 ללא חמא כר נש כי׳ יעיי יאנפאיכנהירא ישמשא ונל״על ינקמ שמשא להיות שא^מעלד
״ שאי ממש עלה א ו - מ 3 ״ א י ) ? י ן נ  לחירגת הר עה כליחית ש
ת שהיה תוני כיסייי־נ f אותםיסייית יא״וא הי/ כוללים ״י חסי׳י המתלקז £ ם . * ר ת  כ

מא. אי או דאנ ן י ללעטד ו ז •כ יפנימו ו  בר יוחאי אורהגנ

 רב חסיא וחיא תעלומה י מאין תמצא נפתמי נעלמה.
 וכין כל כית ובית יאמר כר יוחאי.

ל שעיקרי הוא יסוי אכא והיא גניי תיךימול אימא • ״ * ! ^ ״ ו פ מ ^  יילל ע
^ י י ם י ר כ ח ה ם ה ש ^ 

. ה מ על ̂ יתפים יא״א 2הי מאין תמצא בכתף נ . " ^ £ $ * J 1 * 
ל ^ ^ ״ י! הג ראשונות לכן תקנתי לי ע ה ג׳ כתיס יאחר פן סיר הספירות כתי׳ ן  ־

ר •יוחאי לביאדראדבא - שם אתכנסוה\דה ה־דדה יויוה  ב

א קיי^א יטבא • מחובשי, שריין רומחי ו־חרבא. י י ר ב  ח

> טוכ החסייס כחיגת החברים כנ־׳ל וטכא בתי׳ יפזי טוג  הוי׳ ה ה ירה דוה רית ג
* P ה הפרסאסת^מא ™ ת ע ו ב  בר יזחא ימה נכבד ההוא <ומא.. ש

 עקודים נקודים נזעינא ופיכזא • יצא תיקונו מכזצת היא שסכד־יז.
! * . *^ ׳ - ח. ־ י ־ י ״ ז ו  קה כמי פיי אלו הכי תיגותכיתיקווכלהעולמוהריד ^

 ההיטכאל כסוי המליהנק׳כ ויווהמה נככישמ^ tt^SJ^1 יא-קיע«ואשי»



 ו1מון א
ן . הגנן יקיר לך מאיד איעוון בת עין י ^ ז ^חפמד  בר יוח^י ו

ן  פרעימ דאנוה גילת רעוא דדעיין ־ רבי א^עיר גם סוד המילי
 זהתכמה מאין אמרנו שהכי כתר וכנו ר׳ אלעזר חכמה וזהו והחכמה מאץ ברא ירכא]דאכוה •
 מאיר חישון כו׳ בסול והחכמה יכנה בית היא מלכות הנן* אשון כוי וגס גלה סול המולץ•

 גילה רעוא כיי שהוא פיריש סול שעת רצון כששי! לו רשכיי אימתי •
 בר יוח^י אמרי בינה נחקקו • בלב משכיל 3תד»וס עמקי; .
 תקן מצילות ועינאפקיחא ובו . דבי אבא מליו כבוצינא דלקו־

 אמרי בינה היא כתעת ר׳ אכא כבינה ולוה היה לעולם חכרתי כיחלעםר׳ אלעידשהוא חכמה 'זזה
 מיי שאחר רשכיי אנן כללא דכצא שי;ס היי הגי ראשונות כתר חכמה בינה ופ״י תינת זט לשון זימי

 להיינו שעיןא״א מיכן ומלבן כחסליו לעיני זא כאשר תמצא הכל מפורש •
ן י  בד יוחאי חסד אל עלי עין • תתן אמת ליעקב חסד לאברהה נימי

 אשר נשבעת ומימי קדם דאין • רבי יהודה ובורסיא דעתיק יומין
 יישל V עלי עין פ? עץ גימ׳ ק*ל שהם כאן ה' הייית של הה' גכורות והחסד שולס עליהם וממתיקש
 יזהו עלי עין י תתן אמת כוי שר׳ יהולה תיקן ל• תיקוכין ואעפ״י שpקס ר' חזקיה תניינא יצא
' שליחויות שנה ר׳ יה ולה כי להיותי בחינת חסי והוא יומא וכלא  גת קול ואמר אי\ מלאך א' עושה י
 אזיל עם כלהו וכן רשב< ורבי ׳!עזר פרשו נמהכחינית ובכלל התיקונץ תיקן ר" יהודה ג״כ טרהייא

 לעתיקיימין•
 בד יוחאי ר*ח עצה וגבורה • גאוילתי עורה בבודי עורה.
 תיקן מי אל פמון; בסוד נסתרת • רבי יצחק ימחה אף ועברה.

 גנורס בתינתר׳ יצחק גאולתי עורה כי׳ כך מי׳ הרכ ןלהה שגאולת מצרים כהתלכשית כינה כמלכית
 ולכן נשארי מהם והעתידה תהיה במהרה כהתלכשות כינה עצמה בגבורה אשר לא ישאר מרשעי

 האומות שירש וגגנף יזהו גאולתי עורס • ימחה • אף וסימה•סמ׳וללי'ב*«•
ד גדולתו, • צ  בר יוחאי תפארת אדם חמלתו • רחמן מטח ל

 רןחא דמשיחא גילה בחכמתו • רבי יויסי פר יעקב למנודותוי
 מפארת אדם חמלתו בחינת ר׳ יוסי כר יעקכ והיא גילה סוד הרוח העתיד לנוח גמלכא משיתא נמ״ש

 ושרה עליו רות ה מ ׳למנוחתו פ׳י שכעו׳ה נפתרו ג' כאיתה אררא וזה הראשון
־ יוחאי שימרה נצח לנביאים • נא להחיות חיש לב נדבאיס » 
ן יה אלהיס. א עון חמיתא ברעיוניס • רבי חזכן־ה לשכו ש  נ

 שומרה נצח הוא נחייר״ח נשא עון ממית׳שראה סיקון א׳ כשסיס״מהרש וש!1 ואמרו לו ג שא שן תמותא •<
 לשכון י״ס 1הים שהוא השבי. . שנפסד •

^ אפרי ז ן סתו ו הי י ו להתר  בר יוחאי ישא1זוד לנפש פדי^ן •גאו
 גילה תיקין פי חפץ חסד נלליין >בי ייסא לשורשו ש0 חביון

 יזא הזד נתינת ר׳ייסא ישם מקים מלכות כנודע איהי בהוד^הוילנפש שהיא מלצית פדיון גס שגהוי
ton מז תוקף הגלות כל המס דוה לשורשו שם חניון שהואסג^עמהעעה שנפערו ן1ו הג׳» 

 תמצאהו כאן כסוף^זפירוש בד 1



גהו• ו ץ חלקתו • עועזגין זי.ל ר י צדיק בנ ר ר יוחאי וליסוד א  נ
גר על פשע דתו־ • רבי חייא סולח.איש ועוול •  גילה תיקון עו

ע שהוא יע והוא גילה יתיקן תיקון עובר על פי  יליהוד ארז בחינתר־ תייא והוא השושבין הקדוש מו
 האורח יתחות חוטמא לא״א האומר סלחתי

 בד יוחאי כתר מלכות על כפים י. שאי בעוז מי אנכי במצלתיס
 גילהלא החויקלעדאפו כמים• רבי יוסי קומי ירושלים•

 במר מלכות בחינת ר׳ יוסי וחברתי כהר עס מלכות נשוי נעיז סופו בתחילתו • שאי .בעוז במצלתים
 שמ-יר עליתה למקומה במהרה עי עיז שהיא גבירה מי התלבשות בינה בה תעלה אנכי מלכות בתופים
; העשר ספירות כסיר דהיינו הי ׳  ?במחולות והיא בחינת ירושלים קומי אקים את סוכפדוד במ״בא ע
ן עלינו ואעפ'. שלסיף האירא חזרו ידברו בנו ג  »»יס?מ״ש לעיל שהסבחינות רישני וחבריו זכותם י

 תיקוני יזא לא הכנסתי אותו בפזמון כי בכלל מאתים מנה
 בר יוחאי לשארית ותרין תפוחין. גמרת לכלהו תקוניץ

. בגושפנקא חתיכין ורשמין ן ני  נהיוין בפרםאדעליכיץכבוצי
יקונץ בכלל ציה לכל חכר לפרשם כפרנו ובתוכי  לשארית ותרץ תפוחיו מיי אחר שפירש רשב׳רגעצץו הת
 פי׳ הוא ע־ה אלז השנים לשארית נחלתו ותרץ תפוחין וצריך טעם והיא כי לשארית תיקון זה נקי ישר׳
» t» l p 1 * « ח י נ  כמו שתמצא כפירוש! כאן ולהיותו הוא ע״ה כחינת זא משה מלגאו ^ ה

 ותריו תעוחין תיקון זה הוא יסוי החכיןה כמ״ש בסיר התיקונץ כאן וזוהי ג'כ בחינתו כנ״ל לגן ג ב
 פרשו בעצמו. נהרין גפרסא שבא לסכך עליהם עיין איתה במקומה כאן ובה היו חקוקים
 כל התימוכין ומאיריןכוהר הרקיע ולהיות שאץ התיקונ ץ נעקרו ממקומו רק מה שנראה להם בפרסא

 הוא הארתם וזהו כגושפנקא
 בר יוחאיחיון כרוביא ומלאכין • נחתו כלהון מכלהו עלמין •
 למשמע מילין עילאין כסנדולכיז• משי קדיש הורמן דעושגין •

 הילץ עילאין מןנדולכץ פ< אכניס טונות. הורמן יעושנץפייוש מגל הכוחות וקאי לרשלי •
 בר יוחאי דרפתוקאדאוריתא . לבריק והוריתיה וגלא עמיקתא •

 תפארת עטה רוא דמהימנותא . עד נהורא דכל נהורין מטא-
 1 רזא ימהימנותא פ״י הרב שהוא ת״ת הכולל חסיים וגבורות הנקראים מהימנותא ואם זכית תבין.

. יגזור אילמות וכליה לאלמיז • ן י נ ו  בר יוחאי פומא דגויר בעלי
 סליא בעוריא וית קל דש ופרא • תונבא לנקוט לםהדותא דטץרא •

 קליא בעוריא כוי תרגום קולות לפידים יקיל שופר • תונבא לנקוט קאי לשרי האומות ופירושו כפיה
. חציפותא דרברבי עכזץ • ן  ^ ייחאי איאג יםובר ריבון עלמי

א מ&יגאאנתובק־קדישא• עם ל פנחס תעמדו בפירצא • *  * ת
א מהימנא מרעיה גם רומז אנת דהיינו שהוא עצמו ניצוץ מרע׳׳ה והשאר מוכן * י « 

ניסא ן ן להאי גיסא. למאן רכל שעתא מהרחישלו ר יוחאי מאן לימא לפו  ג
. יצמח פורקניח ויקרב משיחיה •  אלהפין דדעיא.מהימנא פלחי
 5/אן לימא צנון להאי גיסא אין כת לשוס סקערג להתריז כנגדם ויליצו כעיס עם דל ועני

 שיר המעלות אלין נש אתי את עיני היו;ני נ:ןמי3 3\" * רם



 ב
 מלוהט םהורת מאירי

i n k העושק ננשהתא שלתייבני גלם יזיפים 
 גוף ומלבוש כתורה והנשמהמינחת«pp *וי• *סא
 קחן זה פריו המר אגזרת הגלות לא היה רק אל^

 שנים כמ״ש כל הי1ס לוה ובהמת שמדד תלוי
 נעלית הניצוצות שנשארו נתין קליפת נוגי»און
 זה געשית כ״א עי עסה תכהתהא«תוכ1נ«'הת5ל'
חזשנ* ישמו  ויחוייס וכבר מקנתי הכל לאוהבי •ה̂י
 והרוצה ליעול יביא וימול והארכתי בזה נהקל«'

 הע״ח ע״ש ישוב משביתן ותרחם ציון מהר׳׳חו
 ורמוז התיקין של העילהיתנפ' ק! לקי צו לצו
b h l זעיר שם כויכשנתקנו בשוד קזיןא! זעיר מס 
 נעשיפרצו' זעיר וכפל הלשוןלרמוז על ימי הקוין
 והפרציפיס וצו הוא לשין מנוה יחשרמ״ה לרמוו
 שאח״כ כא שס מ״ה החדש ונעשה חציה שלימי עז>
 וא״ד יעלה ילא נתן סעם על כפל צו לצו
 ואפשרששודועלמה שגידע שכשיצא
 מיה החדש יצא.בת זוגו עמו כמ״ש הדר יאשתו
 מהיסכל ונודע שכל הפרצופים כתקני משני במי'
 אלו והס כלולים ממ׳יה ונ׳׳ן החדש״י יזמ לפי ע*ד צו
 לצו שנגמר מצית תיקון הפר,צ1פיס על ידם עיכ
 עוד פי' הרב זלהה עד אימת ניתיכ כוי ני
 מציאית חד סמכא היה ככל הז תחתונית
 של כל הפרצופים מעתיק עליזא דאצילית יעתיק
 ככלל ועל מתי נתיב כקיומא דחד. שמכא לכל ולכן
 התחיל מסמכא קלמאה מיז דעתיק ואמר דף קל׳ת
 עתיקא דעתיקץ כוי עד $א ימין תקונאי כוי והיה
 חגליף ימשער ביה ופריס קמיה הרי אמר. ביה
 וקמיהוהמלכיס הם הנקודוח והס הסומא
 אדיא יומין זערץכלומר חייתהאדסמא
 מועס כדי שיוכל לתקן קדוסי הכלה ילהימ
 שבאותו ימן היה צרת הגלות לא היה אפשר להם
 מחמת דוחק לתקנה הן בגופם הן בממונם יוערין
 חוזר על ימי האדם יעל איתס הימים «
 עוד יומין זעירין פי' מצל. זא ולא מצד א*א
 כדיית הראשונים והרי הם שתים יומין

 זעירין והארי דחוכה כוי
 אדרא כרוזא קארי כל יומא

 פירו© כרווא קארי כוי כרוז 4ימ׳ זכור ע״כ
 קס״א שהם א״וא היוצא מהסליואוהזא
 לגוקביהכהן שהאב והאס המייסרין את הכנים

 כךיןצאזה הכריז מא״וא
ד כהוא כמ*ש ככל יזס קיל יוצא מהי ח1ינ  עו

 פידושףןאףוארבא קדישא
 .האדרא תניאאדיש למברייא עי אימת ניתיב
 בקיימא דחד במכא כתיב עתלעשות

 לה'הפרו תירתו
 &*דוש להיות שישב* ראה העולם מתמי&ת
 שאפי' מהאמור לא הירי זויג החד
 שמכא לזה רצה לתקן המלכות נדי שתהיי הוגנת
 לזווג מג׳ מוין שהסכמי דייו דהייגי גי שמנת
̂ו שהייעגול'  של ע״נכלו עגולים יאדרא נהנין ר

 כי תרגום גורן אילרא
 ואיד יעלה נלעיד שפירושו כן כני נודע מ*ש
 הרב?ללה ממני עצרת שימין כהו&ף
 שאז היא הז״ג כג׳ שמות של הוי ה דעיגיציס כי
 נל א גי ה' ע״נ 1הג' גימ' ר׳יו ינתניס למלכות
 עח״גת והיא בהוד הגויפ־בסויכאר ח״פרוהש״רים
 כימה נז׳ור״תחשןלרמוועלסודהיייגחש כדי
 שתהיה חומת לזווג מגי קוים כי האכות כוללים

ד אימת ניתיכ בקיימא כוי  אותסע״כ ע
 הנה קודם התיקון היו סדר הספירות בסוד ישית
 הרכים h קציות זן על גבי זז דומיא של עמוד א׳
 ובהם היו עוגקיס החברים ורצה הישניי לגלות
 להס סדר התיקון ואין נעשו אח״כ ה' פרצופים
ד עד אימת נתיב פי־ שעד מתילאתתישכ  עו
 השכינה ;!א על חדסמכא שהוא ההוד שאז
 נעו״הד גברו צרות הגלית ולא היתה״השכינה
 התיישבת כנגד נויה אלא כנגד הוד כסוד כל היום
 לוה וסוד הפרו תורתן פי'מפני שמניחיימלעשו'
 גירש ייעש דוד שס!מלתקן השכינה הנקי עת ״

 אדרא יומין זעיריין ומארי דחובא דחיק
רוט י1מיין זעיריןכי יעירין נקראי' וון כי  פי
 ?א כסוד ו״ק ומלכות כסוד נקודה כי

 עסק החכמה הוו כונה פרצופם בהמשכת נהם
 פרציג< דגדלית שהוא סיד כצי הפנימי מהגיכליס
 עם נשמה חיה דחילה וזהו סיד הגדלות כי כל
 *מן שאין להס אלא הבי כלים חיצין.ואמצעי הס
 גסת קסנית דהיינו בחיילינין ונהחשכת הגדלו'
 ע< תפילותינו תורתיני ומ״ס לש״ש מוצאיינשמית
 ראויס לעמי, ישראל ושפע רב לכל העולמית והגורם
 לנו שלא. נעסוק כחכמתייאמת כדי לבגןל כל קנז
 וגס למשוך גלותיני ההר הזה היא ס״מ המכניס
 ?לב החכמים הךוצ^ נכלז מאמצי כחסלשייע
 ןלננות השכינק שענית של הכל וריק ובעונותינו
 ערס היען לו אוזן כעצסני אין נמצא א' העיר



ד ו  mn ד

ז הכל זנות!  י«שס ליעת יעליזן יהיעיז יקי
 לנוקכא יי צורכה כן הם צריכים לעלית למעלה
 מן העניס ח״כ י׳זאנ׳׳וה לאימא שגזא שבהם סחוז
 ו ידים ח׳ גת ימשס לרגלים נהי* ומאותה הארס
 המתפשטת ככל הקווין יקבלו המכרים שפע לומר
 יל א' תיקינו *מיז כתיזו כמי פרצו׳״
ן ירגלין תג״ת נהי) כי זה התיקין היית יזיזו י י : 3 

 כאכדיס ננויע מק' איס א״נ כחייו כציור יככמ*'
 וכן לקמן אימי ואתפשנזו תיקוניי מכאן ומכאן
 כחיזי כר נש לחשלנןא כיה ריחא כמראה אדם
ד אזירזו כוי כחכמתה פיישתעשו כל גופכם  עו
 יתימינו כל אכריכס שאין הקרישה שורה אלא ע!

 הכנה ואומנה
 אררא כעינזא

' נעינוא כליית נ״וה יוא תליה ר״ל כ״י ישם  פי
 מ׳׳ה יהס היועצים ועצהגימ־שס קס״א יייפשועו'
 יאהיה והיא ישוי יאימא ניעת ייזא ומשם
 מתפשסת ל?א שבו הוא העצה ילהייתס תרי פלגי
 לגופא כללם יחי כלשין יחיל עינוא יאמר להם
 שיכונו כעצה יי שהיא שם קס״א כזה אל'ף ה׳< •יוד
 הי יכזההכונה ישפע עליהם שפע רב

 אררא אמלכי עליכין למאן( ס•׳ t למלכא /
 רכשיתיה חיי ימיתא

 פירוש אמליכי עליכין תקיני תיקוני ?א שכזה
 כיכר שתמליכי אותו עליכם למאן לכישיתיה
 חיי להייני זא במלכים שלו נאמר מיתה אחר כי

 חיים
 אודא למגזר מילין לקשינז מלין לקיישי
 עליונין צייתי'להו יחיאן למשמע להו
 וכמניע להי יתיכ י״ש ובכה יאמר ווי אי גלינא
 ויי אי לא גלינא חכריא יהייתמן אשתיקו קם ד'
 אכא ואייל אי ניחא קמיה למרלגצאה הא כתייהול
 הילראייוהאחברייאאכין לחלין לקלה איניו

 וככר עאלי כאירא לכי משכנא
 פירוש למגזר מילין לקשינו תיקוני זאהנה׳
 אמת שמה שתוציאו כאירא מפיכם הוא
 גורה והנה הרשב׳יי היה ריצה לגלית להם
 מיקיני U לכי יראה שהיה מיכרח לגלית להם
 שיר*נושהס תיקוני עתיק וא״א כיי שלא ינועו
 כאירחיי יקיים אייל שימליכי עליהם למלכא שהוא
 כמי מהירת נפשה על ק״ה ולתקן ילזייג ואחר כן
 אמר ייי אי גלינא כתיב ככיל &היס כוי תיקוני
 א׳׳א סתרי של עילם אכל לחכמים כתיב כטל חכמ״י
 מחלי וזהו נמומלא ממן c תלרהן נוילהיינו מצל

 ג מעונו

* עושה  *־מייגין אניזיולע&ויןימותוהאמת ו
 מלחמת חיבה עם יצ״הר להיציאכלעי מפיו וליוןן
 גחת רייי לשכינה ילכערממנה הקיציןשהס כסיי'
 הקצות כ«לע בפיממחינת מלנית הנולעתואין
 כאן מקימי י

 »דד*« ימחצליחקלא זעיריו אינוו
 פידוש זמחצליחקלאהעיםקים בחכמת האמת
 ^ ^ נק׳ כן כי כמי שמזל״ צייך לכער
 ממנו הקיצין כלי שיקח הפרי כן מי שעוסיכחכמ־
 יי חיתך הקליפי מהשכינה יתרל שפע רכ לישרי
ד מחצלי שצרין תפילת הצייקים להזריע ו  ע
 ילילל נשמית מזמינים תין העפר יהיינו
 סנציצי שכקליפת נוגה כסוי קצירת שיה העליון
 ינכןנק כןשקיצריסשלההעליין יהייני פרי

 השכינה
 אדרא ואינהי כשולי(י״*מייי)?רמא לא
 אשגמןילאילעיןלאןאתראזליוכמה
 ייאות איתמשו חכרייא לכי אלרא מליכשיןשריין

 סייפי ורומחי כייכון
 WPD ואינין כשולי כרמא מיענרןהם
 העוסקים כחכמה יי ומחמת שאינם
 מכינים » rsrif הם כשולי רהייני שאינם משיבים
 ולכן התחיל לכאר כל סודי התיקין כלי שילעי כל

 לכר כשירשו
 אררא איזירזי כתקוניכון

ש אזדריו כתקזניכון כי׳ פי* שיכינו רו  פי
 עצמם להייתמרככהלזא־ועוד אזדרזו

 גתיקינין״ילשכיר מליפת סימ שהיא מארי
« כל א'ואחד כתיקון הניגע לו £ ה ב י ח  י

 « שכק״לכשכל א'היה מפרש מפומאוי נהיר
 ואתענןר ייתיכ כמלכא גי חיליה וככח התיזןונין
 העליונים האלי יתכנע ס״מ יחליפה כלה עד שלא

 יהיה להם תקימה
 אחיא כחכמתא כסיכלתני כדעתא

 פירוש בחכמתא חכמת ft כסיכלתנו
 בינה כל«תה דעת הייגייאשינוידידיה
 ומיהם יתישכ הדעת שהיא מאירית החסליילאבא
 וכןבגכירית דאימא לכו חזר לימד כדעתא
 אחיא בחייי כידץ כרגליו(־,^ כ-י־לייייין י־נניי)
 םייוש גחיזו היינו נ־׳יה עיקריים ד?א בי דין
 כיגלין יסיל כולל הילין צידת יד ל
 עמית ייסילייל שנית במלכות וזהי ניייז וגיד
 הנכאי אימה «נ"יה ששס-הנכוא' ורנלזלהס שכמו
 שמנ ה יזאעולי העצה נמ״גת ומשם לת״גל ומשם



 דוח דוד
 בי כל זכריהם היו Bp ברזאהקק ולזה פעל חלף
 לכורם בכל תיקון והיה נתקן א>תי תי«ןו|י שהי«

 מפרש וליה העילו נשמתם לתקל להייגו תוך
 מלכות כי משם רוח הקלש ילזה המתי שטין
 הפי ללעיל שאחר להם הרשכיי שימסרו עצמם על
 קילוש השס ווה לומיא הלי שעלו לפרלסכלי
 שיראי והסתכלו כעוצס נשמתם יישארו הדברים
 חקוקים כלכס וכשירלו לעה? יכיר כצ אחי חלד׳
̂ שנכח זכיתי יהיש  תיקינו ולזה ידין יהכי לרשכ
 להס לדנפיס ייפרחי נשמתם למעלה יביני אילני
 הס נשמית הצדיקים הנמצאים שם תמיי כמלכית
 גי נןפי' נוהר אצני דכגנתא יעדן על נשמ1«
 הצדיקים אבל כאדרא ייסא ששם היס פמירת
 הרשב׳י זל לא היה אפשר זה אדרכא כאו העליונ*
 לקכל נשמתו וכמ״ש פתח רשכ? עימי זתמא מה

 דתמא ע׳׳כ
 אדרא כל חד ישוייחי כתוקפישיו ידייהו
 ונסיב לון פתח ואמר ארור האיש אשר
 יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חיש ושם כסתיוענז

 גלם ואמרו אמן פתח ד״ש ואמר
 פירוש כל חד יש יי ידוי בתוקפיה פי' שציו•
 שיתנוידס כחלסיכשהס־רט מלכם השביעי
 שאל יחשבו לדמות ה־]םי לשום צד t הגשמיות
 ח* ו אפיי בדברים ה״יתר לקים שבעילם
 אדרא ארור האיש כיי ושם בסתר בסתרו של
 שלם ופיחשו על א׳׳א המסתתר בכל האצילות
 וא״ד יעלה לא הכנתי פי וה כלל שאם היה
 שוס חשש של הכנסת קליפה היה קלו
 כמקום שיש להם אמיוה עי הניעות או הדמיון
 בגשמיות היה אפשר לתת להם חייו איזי יניקה
 אבל כמקים גנוה מי נתן שיכור כו׳לנןנלע״י שי?
 כאן סוד נעלם ואין לי רשות לטתבו ושסעסוק
 ותכין בתורת האמת או תדע סוד קציפה קדמה
 לפרי ורמוז כלידת עשו ויעקכ ועל והנאמר מאן
 ללא עייל ונפק סב ליה ללא יתברי שצריך לעמוק
 בסול יזה כיי שיבחן מה הזא הקלושה ואם לא
 תמצא רבי במקומך תגלגל עצמך ממית חברון
 אלו הקיושיי אפ י הסו' העולס ועד סופי ואתי שפיר
 ושם בסתר שגס שבאותה ססרא שיין קצת מאלו
 התיקונים שריצה לפרש להם הס כקוו< לפני אדם
 ולזה תראה שנפשות האזמית אף על פי שבאים

vi)> מאותה סערא נמ״ש הרב ?ל הס שלמ ם 
 עייניןדיקנא אדם בליעל זדי ביה כיאיןלי תועלת

 להאריך לעי דעתי עי כי יכזא שצה במ״א
 i עת

 מעזנושכלניו הוא מופלא ממנו אבל כבוי חכמים
 חקור דבר עוד הסתר דבר קודם שנאצלו
 הנקודיס וכבוד מלכים אחר אצילותם הנקי מלכים
 אדרא מנהון עאלז מנהון נפקו תאניאתמנו
 חכרייא קמיה דר״ש יאשתכחו ר' אלעור
 גדיה ור' אבא ור' יהודה ירי ייסי כר יעקב ורבי
 יצחק וריחוקיה בר רב ור' חייא ורייוסי וריייסא
 פירוש מנהין עאלי ומנכון נ0קי כוי הקשה
 הרב צמח ?להה־שזה אינו סיוע לדברי

 הרשב'< דקאמדוויאי גלינא
 יא׳יו יעלהזנלע״דלתדןע׳יפיחשאחרשהג׳
 שנפערו הוא החמת שלא הבינו הדבר*

 על מתכונתם וחברין אלין כבר עאלו ונפקו ע״כ
 והנה ה״י תלמידי ישב* הס היו? חסדים דא״וא
 ולכן לא הוצרכו ליהרג כמ״ש ה' שמעתי
 תמעך מ' שנאמר על י הרוגי מלכות התם יאית

 למלחל לפי שהיו מן הז גבורות
 אמנם רשב׳י הוא סול היסוד עצמי שממנו יצאו
 הסיפית ולכן הוא כא לתקנם אכל"י המגי מלכו׳

 היו גבויזת לא* יא
 וכחיגתם רשכי כתרריאלעור חכמה ור׳ אבא
 כיבה ולזה אמד אנן כללא דכילא ר'יהודה
 חסד ר' יצחק גכורה ר' יוסי כר יעקכ ת״ת רני
 מזקיהנצחריי׳יסיהודר' ידיא יסוד ר' יסא
 מלבות וא״ך יעלה וקשה דאמרנויכסמון
 שבחינת' ׳׳׳ החסדים וכאן אמי שהם כנגד *׳ ספית׳
 והתירוץ כ׳ החסדים מזשכס בו*ק וכשעולים בסוד
 אור חוזר למותהרציף מלמת עולים עד הכתר
 שאל״כ היו ג׳ ראשונית חסרים מאורות החסדים
 הרי שהם י׳ חסדים דאו״א המתחלקים •בבל
 פרצוף דזא ובחינתם רשכיי כתר ר׳ אלעזר חכמה
 מ' נמצא שיש לכל אחד שלי בחינות כחיבת
 החסדים כעצמם ביסודי ארא ועוד בתינ׳כ׳ כסני״י
 שתופסים כל פרצוף ׳{א הכתר למלכות דידיה
 ׳אררא ידין יהכו לר״ש ואצכען׳זקשולעיצא
 ועאלו בחקלא ביני אילני ויתגו קס ר״ש

 וצלי צלזתיה יתיב בגווייהו* ואמר־
 פיולש ידין יהבו לרשב׳׳י פי' שכלם התפללו
 שיתן ה״קבה בלבי שיגלה^הס קוד כל
 התיקונים וחצבען זקפי לעילא תפלה תניינא
 שיצליח הרשכיי וגס הוא התפלל עליהם (tf קם
 רשכיי ואח־צ ישבו כאדרא כשירן כנ״ל *

 אאדר ועאלו כ חקלא כניאילוני וא״ד יעלה
 כלעיד שרמי ביה עיליי נשמתם יאדלא >ינולע



 ליםינווגעצמס גייאשון יאמת יייע *ת״מ שלוא
 על עטיא יחסיים יזא1יהנ־ פ־ מאהניז ה׳איזמ
 מ.מן לחסיימקייס התפשמיתס bb יהיא אהנה

 הניתנת אתכם יי איזס רמוזים מעיר אנפיז
 ימ:s אחז איזס יקירי תהיי זא לשל אנא להיית
 ששם >ין לני השגה יכתיב.-לח תשלת%פ־ שלישי
 אהבחיאיזיסיג סיפא ילא אח עשי לי^ק־יאימ
̂ס מימנ והרי  את יעקכ ונומנ.שמזנינה נק ב

 ימיוים הגי מקומות והי ימחול כעלי
 אדדא הילך רכיל מגלה סוי ונאמן רוח מכסה
 תר הולך רכיל האי קרא קשיא(־-י1 י>«׳
* רכיל מבעי ליה למימי מאן * ו ל י 8 י * 2 & 
 הילואלאמאןילאאיזישכמרחיהולאהוי 1
ה לשימ אייל בגויה בחיזר* ל א מ י ה א ה נ י ? י י  י
 בחיא עי דרמי לה לבר מ׳־ט משום דלית ריחיה
 יויזא ״דיומא אבל מאן דריחיה רוחא יקיומא

י ונאמן רות י  נ ה נתינ ויאמן ריח ממה י

 ?י״*('׳־י* יייא)תלייא מלמא יכתיכ % תתן את
» ולית עלמא מקימא 1אלא  *V לי-»יא את נ
 ייזא יכי או נמלי עלמא אצטייךיזא כיהליו ריין
 יייייא י״תיק יימיןילאאתמסראןאפי־למלאכ!

1
ש  עלאין-עא״כו ארי

 פ הנועם שנפשי עיין משרית ואינ ׳מתוקנת
ר ימכייחילהיצי־חיצה מה שנמסר י י ג v m 
̂י אכל נאמן ריח שיש לי חלקכת״ת ישיאל  לי גס
 ה ק. ריח מכסה י־ייאגנ יכיתי מכסה המלכות
 הנק יבר ה שתהיה לעיל ע' תורתינו ואמונמנו

 צמ^ינתייאללתתןאתפיוכי־כמ, ילאכתן
 שיחין להחנויאאת כשרך לא תניח את פין
 של איסיר או כמאכלית אסירות
 כהחטיא את כשיו שגורס ככ יכיל אחיזה כמלכו׳

 ,ישי מן השמים
 ואי יעלה ילית עלמא מתקיים אנא כרזא
« עי שנודע שרוח זה נק היסוד ודייל . 
ץ המלכות הנקי עלחא התקיימה דהיינו שאין א . 
 לה קיוסכהמתה מסטרא ייינא וכלי מיתור,
 גנידתי־י»יקיוג היקיר.עלמא מלהיכית^
 וההולך רכיל מגלה סוי. והייני שמסלר, במיגת
% t  היסיי הנקרא סיד ממלכיתיפגס בעתת >
 1 ואיני לא תגלה דהיינו יזון י

א לא אימא ייציתין(>״א יי5הן)לארעא י שמי  י
׳ "י• נא אימא משמע להא אנן קייומי עלמיז י  י ג

 אדגא י» לעשות לה׳ אמאי1נגון• למות
 . מזים יהפרי תורתו מאי הפרו תורתי
י מתמזלח אי לא יתעכיי ה י א א י ל ^ י י י י  י

 *יא)יא ילעתיקייהץ אתמד
« עתלעשית מלכות נשארה כלתי ת י  נ
 תיקין כי הפרי תורת אמת יאח״כ kc מהו
 מי־יתירה^עילא פי׳ שגס צריך כיי שיתקנו
 מנכית לתקן קייס מלגית יעתיק ייא״א שכל עול
ן אין יזיקין למחפיון י י ל ע ז ? ? ה א נ < ! ?תיקוניו העלייניסהס מלכישי ומסכים ״ש מ י  י
יי שיוכל התחתון לקבל ממני כי גוא  י

 .. נשמכלו 1 י
א יתיג אשריך ישראל מי כמור יכתיב י  J י
 ?זי ימין כאלים ה־ קרא לדכי אלעזר כריה
* ולי' אנא מסטרא אחרא W % j P \ m v M 

 ??״יא^ללאיכילאעיהשתא אתתקניקיימי,
 אשת wשמעו קלא ואיככיתן יא ליא נקשןמא*
 W קלא יכנימיא עלאהיתתכנפי תייר ש ואמי

 ה׳ שמעתי שמעי יראתי
וישר׳\ ^׳׳דיעלה»  3hTיתיבחמרי
 . לא מצאתי פירש ונל״עישאחר שהגיד
 מיכיכס להיית מקים גכיה ונעלם לזה ?מי להם ממשצייולתקן נמליית יעתיק k יקשה היבי
* אשי־וישי' שנא׳ על יעת מוחג י ? ™ 
P ?סיימתי שבמקום חיצינייתו אנו m S י  ל
 ל^קחמזהיעתמייעירצה^מיילהסכיהיאזל
ש ל עם ר' אלעזר ירי אנא ח״ינ י  ירמוז ככתר מ

 יח ל־יייס לתקן נמקים גמה
 ומימון כאלים ה׳ שיאמר על זאירומי להם שכס
 יו קציית ולכן pn< מאדום כסירן ע״כ
 אח־איתם יאיתהוהלממידחילאנן בחכיכות׳
 חל* >לתא יכתיכ ואהכת את ה׳ אלהין וכתינ
t'H ימנתה התכס וכתיב אהבתי אתכס וגו׳! 

 , פתח ואמר
 9 לתס יאית כבי פי' שפסוק זה נאמר על ז
 יריגי מככית שהיי מי הג כידית אנו כחכימחא

י £לה יקשה לי כי לימיי שהם מהחסיימ י « 
. ילמה הביא ג׳ פסיקים ינלע", א ^ : י כ * 
ripiKt י*ז לעי שישב;בחי׳יסיד אכא המלל WJ 
מ התפשטיתס ב?א א״כ הרי ב ־אהמת הרמוזי׳ « 
 ^סייס שירשם לתעלה יהתפשמיתס נ׳1א ינידע
 ש» מקכלם ליתנס ליולכית לצורך הזייג לחתה
 גיוייתיה הרי נתינה שלשית יהימו ע־ פסוקיה



י י  דוח ד
-כל איחוי! ה׳ אהז ואמת לגו*,* «ייו!ו ונו

0t וכלא צלזתא ברעוא יהא ולא יתמןנלמזב» 

 פי' שהארה ז! מיוידת לרישא דזאשם
 מתחלה האור הנ? של זך אותיות צייית
 מצות עשה ושס״ה לא תמשה ו?9יס אור וה
 כא״א היה סתום ולוה אמר כא׳׳א כתיבואות*
 צדיקיה כאור נוגה אבל כזא אמר כל אורחות ה

 חסד ואמת ששם נגלה אותו האורההםתו ונעשה
 תר״יג-לוה נקש כלשון רבים אורחות והרי ילעמ
 שירשתורתינוהקדשהשהיא גההוא אורח ״
ל א׳׳א נפלוגתא דשערי אעפ״שיש שישי  סתוס ש

 לשרשיס והתירה יותר עליונה ממקויוה הגבוה
 והנעלם ואין כאן הקימו ומי שהשמיט זה
 הלשין היא מפני שלוכא לקמן ושם הקוהז האמיתי
 וכאז כתבו להראות מעלת הצדיקים העוסקים
 בחכמה״ ואין להשמיסז הכאן ועיין לקמן בלשון
 עייר עלמין אין יוצא השטן והשל תריג המת

 עיש
לייא דהאי קרא קשייה 3  אדדא זמג יימרון מ
 הזא דהא לא הוה ליה למכתב הבי דהא
ו על ללא ייתון בני ישראל  חזינן כמה מלכים הז
 ועל לא יהי מלבא למי ישראל ומה אתחזי היא
 ובלא אתערו חברייא אלא קאדרוין הוא דלא
 י נלין בני נשאלמנדע זלאשתמודע ולמוח*
 נדעתייהונהאי . ,
 פי' ימרין רברייא והלא כמה מלכים מ

 ותרץ שלא נא התירה אלא לרמוז בשוחת
* ו  העליונים של המלכים אלו שהיו היי מקולי ו
fאדרא תאנא עתיקא יעתיקין עמיר לשתיו 

 על ללא זהין תק1מי(ל5לנ־׳)
 פי׳ א."ק *׳.1נ;שהירוהתל:ש נכל פרצופי
 האציל ת שהירא למשמרין יותר העידי!
 והא״א שגס הסטמירין ו1ה הא״ק קודם שעשה
 הלבושים והתיקונים לנהיי שלו ושם מגלם יושבת
 המלטת שלו ככ יכול הנק׳ הלכא ״מלקאמי

 תילךני דמלכא
רא ועשולי עשויין .  אי
 פי' קולס שיצאו ממנו העשר נקולים שהם בתו
 r*1 ומלת עשיין היא תמיד נחי לין שהם

 יצאו נכחי' יין
 אדדא שיריתא וסיומא לא הוה

 פי׳ כי עליו לא היה >יכר לאש וסוף כעולמות
 * אש

אמי האזינו כי  פי׳ ןןהוא היה גתי״ מי״צה ש
 ועכשיו אין אגי ציין ישית מהם שכל
 גונתינו לקיום ולהעמדת כל העולמות ״כי לאדם

 שלא בפניו
 אןךא תנא. רזי לחץ כל פתח ריש כדיי
 לחץ אזיעזע אתרא וחנרין אתחלחלו גצי

 גרזא ופתח ואמי נתינ
 פי' שנולעזע הההיס ההיא יהד סיני זכן

 החכיים לימית לישראל
 אדדא ואלה ההלכים אשר הלט באין אלום
 לפני מלן הלן גו׳ זכאין אתון צליקייא
 לאתגלי לטן רזי לדיין לאוריתא ללא אתגליין

 לקיישי עליונין
 פי׳ הנה ג״פ הזכיר ישנ״י נאלרא פסוק זה
 א׳ קולס תיקון א׳׳א כ׳ קוים תיקין fif וג

 קוים תיקון הלכות והענין שכל ג׳ ראשונית של
 כל פרציף לא נשכה אלא 1 תחתונות חכינה

 ולמטה ימינה דיניו מחערץ והנה מלכים
 דא׳׳יח להיותם נעלמים לא נזכרו כתורה רק י]א
 וכליה ינוקכא ואלו המלכים הם הנקראים עולם
 הנקיליס שיצאו מעייגין לא׳ ק ויצאו מעילא
 לתתא כתר הנמה נינה משא״כ נעולס העקויים
 שיצאו מתתא לעילא מלכות יסוי ונו וזהו שוי
 אני ראשון יאני אחתן אין ננקוייס יהיינו כתר
 ואני מלטת נעקולים ואחר שנשבח הנקוליס
 !נתקנו נעשי מהס אנ״יע ולזה התחיל נזה הפסוק
 אדרא מאן ישגח נהאי ומאן יזכה בהאי ויא׳

 מהדיתאעל מהימנית׳(למהימנית' דכילא
 מהיר למאמן וע ענמין

 פי׳ שמי שיזכה ליזע ולהכין סולית אלו זהי
 עלות והוראה שיש לי נפש עובה ונאמנה
ה ל־א לראויים או נק נאמן רוח ל ג ס אי לא י ר מ נ  ן

 וזש מסיר לעיר עלמין פי׳ כמקבל הארה מזן
 אותיות ההורה כל א׳ בלולה מעשר גימ ע י ,
 אדרא ומניה נהיר אודחא לנהירין ביה צלי

 לעלמאדאמיהדא הוא לכתיב וארח צליקי
 נאד נגה הזלן ואזר עד נכין היום

 פי' שמזה הארה יורד לאורח שהוא באמצע
 וישאדא״א ומשם מקכליס הצלקיס הארת
! ואורח צללןיס באור r t w fa 10 י^ואיתיזת 
 נוגה והשס מקבלים הארה בעלמא דאתי
א אימא מתפרשן לשית מאה ז  אדרא ומן הק
 תלי«* אזרתי דהליג בזעיר אנפין דנתי



 ולוז דוד
 אדדא לפני מלן אלך לגני• הןרימלכא מ«*ה

 למי ישראל קימאה
ל ישר׳הא' ' שאלו המלכים הס סוי rf ן מ  פי
 הוא כלע סוי היעת שכולל כלם חש לפני
 זה המלך שהיה לפני היה כלול מכלם מלוך א׳
 מלך כ' למי ישראל ג׳ הרי ג׳ מלכים שהם בלע
 יובכ חושם כלס כלולים בראשון בלע שהוא רעי!
 והס בחינת חג״ת שיש כדעת וזש מלכא קימאה
 בערך האחרים לא שנק׳ כלס ראשונים בערך כל
 מלכי ישראל שהיו אחרונים להם אלא המלך הראשון

 ראשון כערך האחרים שהיו אחריו
 אדדא וכלהו דגליכו

 פי' שכלם היו נכללים במלך הראשון
 אדדא ולא אתקיימו 1

 פי״ אפיי המלך הראשון
 אדדא נשמהן אהקיין ולא אתקיימו

 פ י' שאז היו נקראים שם ס״ג מלשין ג«נו
 אהוד וכמ״שהכל סיג יחריו נאלחו ווהו
 נשמהן אהקרון ימה שכפל יבייי ילא אהקיימו
 להורות שאפי׳ שעיקר השבירה היתהכ? תחתינו'
 גס ג'ראשונית היה להם חלק בשבירה כנולע
 אררא על דאנח להו ויצנעגהו ולבתר זמנא
 הוא אסתלק • הוי. «ם«5ל • בההוא פרסא

 ואתתקן בתקוגיי
 פי' שקיומם כשעלו וחזרו תוך הבמה ועלי
 בסיי מ״ן בשורשם שהוא כפנימיות א" ק
 בבחי׳ע״ב סייג שלו ואז מ;ה הוו.יג נעשה אור חלש
 הנקי שם מיה החיש בחיי רוח זאז יצא איר זה
 מן המצח יא״ק ועי* נתקנו אלו המלכים שבס בחי׳
 נפש ויזש וכתר זימנאפ״י שנע:ה הפרסא צץ
 עילמית א״ס לאציכית לא היה ראש וסוילעינמית
 זאח״כ אז אסתלק בההוא פרסא ואו היה ראש
 וסוף לעולמות ח״ס יזש אסתלק בההוא פרסא
 זאתתקן שע״י שנעשה הפרסא בין עולמית ח״ם
 זאציצות אז נתתקן דהיינו שהיה כת באצילית

 'לקבל אירי הגדול
 עול והוה חגליף !משער ביה ר״ל שהיי הספירית
 והקצוות כסוד בחיי לין ולא היה העולם מהקיים
 עד שיתגלה הדין למקום האפשר גמג!ה וכאשר

 ראה דקות ההויתומעוטם של המנץ היציל
 החכמה והתחיל כה ההויות ולהוציאם אל גלוי הלין
 יזהו פייס קמיה חי פרנ«א הייני הכמה כנו׳

 שהיא פרוכת ומסך בכתר וסוגר בעדו
 ג ותיקינוי

ץ האצילות מדל נ  איש עי שמשה פמוא ו
 לעולמות א״ס א״נ ׳ שעדין לא היה אצילו׳
 הנק׳ התחלה יעשיה הנקי סיף שמאלו הנקידים
 <עשי אביע צמח שירותא כו׳מדבר בעגול?
 שאין ניכר בהם ראש וסוף כר? ע״ח שעי קו הסי
 ניכר מעלה וממה ואחר העגולים כא הישר וניכר
 יאשזסוף ואין עשה זה הא" ק להמציא

 ולהוציא אלוהיי נקודים
 &דרא והיה מגלי0 י

' ,שהעלה כל האירית והרוחניומ שהיה י • 
 נפנמיית נה״י שלו כת״ת שלו מן החזה
 ולמעלהוצמצם שם אורות אלו כיג״ת שלו שהוא
 שעור וכמות מועט לקכל שם כל אלו האורו׳ונשארו
 כב יכול נה״י שלו יקניס מאיייתיהס וזהו פירוש
t גליף שהעלה האירית של נהי וכפלס למעלה» 
 ןאדרא ומשער ביה ופריס קמיה חד פרםא
 ובה גליף ישיער מלכיןיתקונוי לא אתקימו
 הה׳׳דזאלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום כוי
׳ שכצחצס האורות הנז. או עשה שם פרסא  פי
t h המבדיל כב יכול בין החזה ולמעלה למטה 
 נפריס קמיה חד סרםא ואז היו שם האורוידחיק״י
 מחינת מ׳׳ן יאז נזדווגו שם ע״בזס״גשלא״ק
 הפנימיים ינעשה איר חלש מכיז זה הזייג ומפני
 שהיו האירית דחוקים למעלה מהפרסא כקע זה
 האור החדש הפרסא יירד למטה והיא האור

 החדש שנתהיה מן הזווג ה^
 אמנם האיר שעלה מן הנה י למעלה זה לא ידל
 אלא מפני שהיו שם דחוקים למעלה יצהו
 <תי' ענפים דדן ה׳-יניס של א׳׳ק והלבישו לא׳׳ק
 הן טיבוח ולמעה כב יכול ותש גליף ישער מלכים
 שמפני שדחק האורות הן החזה ולמעלה יצאו ״י
 שפיחת מקומם מן העיניגז הנקי מלכים
 א״פ הפרסא היתה סיכה ליציאת הנק׳ודיס
 ישידחקז האורות למעלה ושיהיו בחינת ה״ן
 ושיודווגו ע״כ וסייג ויוציאו אורות חדשים ואלו
 האורות בקעו הפרסא וירדו להאיר בכלי נה׳>

 יא״ק שהיו יקנ׳יס מאיחתיהם שעלי למעלה
 ועם כל אלו הצמצימיסשנעשו להאיר לנקודיס
 ע? הצמצום והפרכא עם b לא נתקיימו
 ונשברו יזש יתיקיניי לאאתקיימו הה״ד ואלה
 המלכים כוי הס הנקודיס מיז מיצאו הז תחתינו'
 שלהם מהגינ' שלהם הנקיאדן אדים אי יצאו השם

 ומלמ וא״חכ מתו



 ה
 להתגלות אלא אמ לא ע'שיתגלה שי המזי שלא
 היה מוומן וקרא לכתר טמירא יב' אלפי שנים מי
 הוא נעלם בחכמה וכינה וקראיטמיראמפני
 שלעת כואתהיה נעלם אפי׳ לב׳ אלפים שנים ואו
 נתקן הכתר נעצמו במה שיתגלה ויזדמן על ילי
 הכינה או אפשר להיות להתגלות ולהאתצל ע״פ
 צמח ומאן דבעי הטעם הוא שתחילת קודם
 התיקון שנתקן עתיקא קדישא במוחא
 שתימאה כמ*ש לקמן כעין יכר ונוקבא אותם
 ^לכיס שמתו היה מפני שלא היה להם שוויש
 בעתיקא ואתר תיקון זה אז המלכים שיצאו אח״פ
 נתקיימו וגס אותם שמתו נתקנו על ידם ובמלכי
 יא״א שלא היה בהם אלא קצת פגם בעלמא לא
 האריך רשב״י רק במשל אי רישא דעמא אתתקן
 כוי והנה התורה אין לה ראשית ומ״ש
 3׳ אלפי שנים ר״ל קודם ?,נגלה ?א הנקיתורהומכאן
 נויע גדילת התירה וזהו 0וד כי מלכים ימליכו
 שע׳י עצת התירה מלכי ולא אמר בי ימלכו מלכים

 זר'ת ב*ן כתי׳ המלכים ע*נ
 אדדא יתקן בקלמיהא תיקונוי תאנא בצניעו'

 דספרא
 פי׳ יתקןבקדמיתא שאינו יומה תיקון
 ג׳ מלכ־ס הראשונים שאלו נתקנו לגמרי
 לתיקון אחרים שאעפיי שנתקנו לא נתקנו לגמרי
י שנים כבר יייע ששיהא אלפי  יטמ־וא תרי אל :
 שנים הוי עלמא והכ נחלקיס כ׳ אלפים כבריאה צ'
 ביצירה כ כעש.יה אכל זה התורה שהיא שס מ*ה
 התדש שהוא התירה שככתב היה קודם אכייע צ׳
 אלפיה ר״ל קודיבריאה שיה התורה עיקר׳כאצילוא
 ואצילות הוא קידם ב ׳ ^פיס ושם באצילות טמירא

 וזש טמיראב׳ אלפי שנים
 אדדא עתיקא דעתיקין סתרא לסתרין טמיר

 לטמירין אתתקן ואזמלן י
 פי׳ עתיקאדעתיקץהואא״קכנילשעל ייי
 התקינים שנגה להלביש אתנה״י שלו שהם
 h נקודים הנ? ע* התקינים והלכpים מזלמן

 ויכול להמציחולתתשפעלעועמות ני בלתי
 תיקיניס לא היה להם אנ0ר לקבל שפע ממנו. י
 אדרא כלומר אשתכח ולא אשתכח י לא
 אשתכח ממש* אכל אתחין י ולית לילע ליה
 משים להוא עתיק יעתיקין( אבל בהקוייי י״יע )
 9י׳ אשמכח ילא אשתכי! כי אין הכזנה שאחי
 התיקונים אשתכח ממש רק:;יש יטלת

 גקכל

ד ו  רוח ז

 <נוד ותיקימי פי׳ תיקוני האצילות וגלויי
 ןלא אתקיימו לא היה אפשר עלין להתאצל
 ולהתגלות מפני קרוכתי אל ממורו והחכמה הוא
 דקו׳גלול וקרוילממציל ולכן סול הרחמייהיו גוכר׳*
 וסול הלינים לא אתקיימו הה״ד ואלון המלכים
 שהם כוחות הדיו אשר עלו במחשבה להאצל ולא
 גאצלו ולא נתגלו-מפני דקית גדול של החכמילכן
 נאמר בהם זימות דהיינו העלם לכן עז רשביי ד^
 קל״א שאיז הנ״נה שנתבטלו ח״ו אלא שנתעלמו
 עד שנתאצל האצילי' ושם נגלו העולמות במקומם
 הראוי שהם הספירות שהיו מתגלים בכתר אח״כ
 בחכמה ולא נתקן שם האצילות עד שנחצלו אל
 מקומם ואל שורשם כראוי וענץ וימות הוא העלם

 בחי הדין שלא היה אפשר להתגלו׳
 ולפני מלוך מלך ר״ל קודם דיתאצל וימלוך הנינה

 <היא קודם את כני ישראל והיינו ת״ת
 מציאות גלוי העולמו' שהס בחכמה

 צמת ומשער ביה פי׳ בחלל עגולים כל העולמות
 כנודע

 ומיקינזי היינו הכדורים שהוא התיקון זהעקודים
 שהם ״י אורות בכלי א׳ עד כאן חלק כלי
 אור הכתר וע״כ כלי אור החכמה וזה ע*י מסה ולא

 מטי בחירת הא ירית ל־דשיישבפה
 *&דרא ותנא כד סליק ברעיתאלמברי־ אזריתא
 טמירא תרי אלפי שנין ואפקא
' שעלה שם מייה החדש כנז שיצא מזייג  פי
 מ״ה וסייג דא׳׳ק עלה למצח שלו יזה השם
 «*ה הוא בחי״ןא הנק׳ רוח תורה שבכתב יזש

 ואפקיה כוי יתכ*< נתקנו המלכים
 אדדא מידאמרקמיה מ^ןלבעי לאתקניוצמעב׳
 פי׳ אמרה לשו ן אמירה שהיא רתמים ולא
 7יבור ק־ןה כמו h מלכיס ומאן לבעי אחר
 שס כרה על הכלים של המלכים שיתיקנוכלי
קי קיימא לחד סמנא  שיוכנו לקבל אותו צאפז
 <אירע למלכים אלו מה שעתיד ל היות באדם נתח י

 המתים ממש.שאז יהיו חיים ונצחיים
 וכל שביק ברעימיה נוי הייניכתרעלייןלמברץ
 אורייתא הייג ו חכמה שהיא התור ׳הקלימ'
 ןאפקא טמירא ד״ל שהאציל מציאיתההכמ ייין
 מהכ־!' יאמרה קמיה הייני השל אל מציאו העלמו׳
 ושירש ילין שגא היי מתג לין מזכמה וה־ז
 מתבטלים ומתעלמים וזהו ענץאהיה קהיה
 האצילה מאן נעי p אי אפש׳ אל הע«מי'«0ויר



 ת יי יהם משים-בשוי הי *פי עלמיףמתפשמי
 למפים/שלו ככ יכול עי טיכורא מאחוריו ששם

 מתחיל יישאיזא•
 אדדא ומנהיר! יהאי תיזורא ירתי צליקייא
 לעלמא יאתי י' מאה עלמין הה״י ל'

 מאות שקל כס ף עובר לסוחר
fמידיש מהאית אלו היי חוויתי יאהו׳מתפשת 
 לא״יא ישס הס נ«שים כסוי מאית ונק׳
 ז מאות עלמין מזו הארה ייתי צייקייא שמו

 ?וןמן הכינה הנק׳ עלייא לאתי4
 ומנהייו להאי כי׳ פי׳ לאפיקי אלי לשני מים
 ילא ייתי ואיד יעלה נלע״ל שפייישו
 בחיל ותמיל לאפוקי ישי׳ יבתפילת ויעכיי שאז
 מאייין עי יישא יזאימתחביץ זמשלמין ייקנא

 שלי עיי
 עיני לסייזי שנמשכים לתנור ועוביים מן
 הגולגולת יזאשהוא כתיא המםככהיאש כגיטל

 גמו נמחית עגולה
רא בגולגלתא יתכין  אי

 פידיש ג׳ מוחין חכ*י דא״א רם ג' הזיזזן
 ויש בהם'נ איתיית וכיולל״יג

c ייניא עלמין i U  אדדא בכל יימא זג(>ז*א *
ש סאלי היי חוויתי שהם ת׳ אלפי עלמין י י י  פ

tw עז תפילתם זמ״ט יישיאל עולים 
 התיניס בכל יוה ונעשים תליסי אלפי יבוא •

 אדדא מעליו עליי יגליז זםמכץ עלוי
 פירוש h לעתיק מתלבשים כיאשיא״א
f והשפיות הס בחי׳ מיה מול׳ והם 
 בשערות יא״א ונסיי אמי אינון עמי נקי תליין
 ישיהילא שהם השערות ינצח הח־ יעתיק ונקרא

 יגלין וסחיין והס הרגלוי בגולגל יא״א עוינומן
ן קייין י? תייהינית חד י  מגי יאשינית יצאו י

 סחכא וזהו יגלין וסמיין לשין ינים
 יאיר יעלה ולא נתיישב עלוי לסיפא כי הוא
 ״ מייתי לגמיי ינלע״ל שמובן עם ח״ש הרב

 זלהה שעיקר הארת t לעתיק גיpא לא״א הוא
 מתי ימוחא סתימאה פי הס פרציפים גמורים
 והשאר הם הקיני יישא בעלמא אעפ* שמתלבש
 נהם אינו מאיר בהם נעצם כמו בני נחי׳ הנו׳
 כתי ומוחא«זשינטלין עליי יגלץ יממכין
 כמפויש אכל ציי\ שתבחין ותיע שעיקר הארת
 אלו הרגלין שהם ג' ה יעתיק היא בכתי ומוח׳ ווה
 קיזיי לימי עלוי י*ל על אותם ב' בחי׳ בפיטון

 ווקעיצ ינעלין

 ליןכל צזוהעו אנל היא לא נמצא כלל וזשאתתקן
 ולית יילעליה אלא הארה סייצא מתיקונוי שהם

 לכושים שלו
 tffW בחי שנא לסכין

׳ יאשי?ית לעתיק ששם התחלת  פי הפ«
 היזלכשית א״ק סבא חל שבין נ׳ היי ג׳
 "אזיק עצמו יצא מהארת ז תחתינו׳ למל׳כגימל

 יא״ק
 אןדא עתיק מעתיקין טמיר מממיוץ
י הס הז תחתונית לעתיק הנק׳ כשם עתיק » 
 יימין יי עתיק סתם הס הג׳ יאשינית ואלו
P ששת ימי ביאשיתמתלpים י «  ה

 יא א הנק טמייא יממייי! •
3 יייע ילאיליע מאיי יחוור  ^Wדדא 1

 ימי y ס״א בסומק
י ח ק ש>ן«>רהם עתיק וא א עיי ייימ ילמנ • 
 ילא יייע שאמי׳ איא שהוא מלכיש לעתיה
 היא יממים גמיי;ס ומן מאייה ייזויי פ״ש עתיק
 ישוקוא־׳ק• «
״ שסימא (פיא גוציגא י ח א י י י  א

 יאנפוי (יויאבאגכוי)
י וחיוו כוסיטאיאנפזי ?אי לא״א שכל » 
 העולמית שתחתיו מאייי ומזהייו ku>p׳
ו להם ימ״שנאוי פני הלי חיים •  מי

י שאיי יחמי יסו י * 
' קאי ליסיי יא*א לאפיקי פנימיותו שאץ נו  ג

 אמי שם לכן כלל צמת 1
י יחוויבסי פי׳ נהיית א״א כעל היחמים  מפניוה נכסהונעל׳ומתלנ בפנימיו׳הפיצוישלמש' *ימאי
 ימנייאי^גליס ממנו אלא הג׳ יאשמות שהם
 גקיאש ובהארת פניס שלי המגולים מאיי נל

 ייעינמי י?ז וחיזי ביסיטא יאיפוי
 אדדא יתינ על כייסיא ישככיז לאכפייא ליי
 פי שא א היא כ׳יכ חשי עי שאפי׳ הכחי׳ של
 יזלהיס שיש כגפירית הנין שכיכין ששככץ סי׳
 נימצית והס ק ך צייופי אלהיס מתחילין חן חכמי
 ולמטה יא״א שהיא בחי׳ כתי הוא למ&׳לאכפיא

 להל*
 אדדא איכע תאה אלפי עלמין אתפשט חווי׳

 יגילגלתא ייישוי•
 VTB& ייג חוירי יש כגילגל*׳ יא*א שהם ג׳
/מן ימין וי׳ כפו  הזיית ע״ה י״ג י
י הגיתי לאחור ועל *?ואחיי אמי  ?מאל ו



ץ  דהיינו בינה יגדיאה epp אישב הנשמה גן ע
 עליון כמדע

 וא״ד יעלה באתי להודיען חיייישהה שהמצ'
 שהנפש על הקבר והחת בגן עלן האדן
 והנשמה בג״ע עליון כנ? זה לוקא למי שלא זכה
 לנד״ן דאצילות דק לכדיאה ונחלקים כן אבל לה*
 שוגה לנד״ן דאצילות כל הג׳ כחינות עולות לגן
 עק^מליון וככד ידעת שכשזזכים לנחי׳ עליונומ
 הכחי' התחתונות קדמו ולכן הנר״ן שיש לנ
f ונד*ן לאציגן׳כלם כגן עדן  מכדיאה נחלקים «

 עליון ע״כ
 אדדא ינטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין

 קדישין
 פי' שנוטף ממנו נופץ למלכות

 אדדא הה״ד ותעל שככת הטל והנה על פני
 הדכד דק מחוספס

 פי׳ הה״ד יתינל שככת הטל חוור לעילשאמו•
 שזה הטל כקרא מן ותעל שככת הטל
 מעולה הטל נשאר החן מגולה אותו החלק שלא
 נגשס היה נשאר עליו רוחני לכסותו וחס השמש
 הוה סליק הטל שהוא הרוחני ונשאר המן מגולה
 ואייר יעלה ויעשסעס הכיסוי וגס שלא היה
 יורד כיוס הוא סוד נעלם הרמוז בשככינ
 הטל לשון שכיכה כי היה ככ יכול זרע גד לכן מיל
 וראוי לכסותו וכלילה דוקא כי ישראל קדושים הם
 ט׳ ודי למכץ והייחחול כעליאפ״י שהם דברי הרכ

 ?להה•
 אדדא וחיזו דההוא טלא חייר י כהאי גוונא
 יאכנא דכדולחא דאתחוייא כל גוונין
 בגווה * הה"ד ועינו כעין הבדולח האיגולגלתא
 חוורא דיליה אנהיי לתליסיעיבדגלופיןכסחדנוי
 לארבע עיבד כסיתדא חד ולאדכע עיבד כסטרא
 יא לסטדא דאנפיי ולארבע עיבד בסטרא ד>1

 לסטרא דאחורא
i»פירוש שמונו היה לבן כשירשו מחוודתי 
 ועינו כעין הכדולח שנראים מ כל גוונין
 מפני שנמשך מא״אשכוללכל העולמות ומתלכזן
 כהם וא״ד יעלה נלע״ד שאפשר שגם יהיה
 רומז הכדולח למל עצמו כשהוא יורי כנר בזא
 שאמי' שבהיותו כא״א הוא רחמים פשוטייסיורל
 למטה אינם כר ממש רק רחמים שכולל דין ורחמ*
 כבדולח שכולל כל. ׳ונין ואחרי כותבי מצאת*
 :ןכו פי' הרג זלל<\ות׳׳ל שכיונתי לדעתו דעי!

 א עליון ושי

 מטלץ עלוהי פי'שמעלין א״ן א״זא לא״א
 והוא למעלה עד סוף המדרג ות על ידי
 מפילות ישראל ואז נעשים דיכמת בחוודתי שהם

 מקבלים ומשפיעים זה השפע רב
 ומאי דקאמ״וסמכיןעלוי

ט שסומכים א״וא על א״א שיתן שפע רו  פי
 והארה כדי ליתן לכניה״זין

 ארדא ומהאי גולגלתא נ טיף טלא לההוא
 דלבר ומלייא לרישיה בכל יומא לכת/

 שראשי נמלא טל•
 פירו״ש שמהגולגלת' לא״א הנ״ז נמשכים מוחין
 חלשים בכל יוס מבחינת ברודים של אותו
 יום ליזא הנקי ההוא לאיהו לכד ונק כן לגבי
 א״ואשאץשםשוסאחיזהח״זוכוא יש בחינות
 קטנות שהוא כחיי לין ומהסיגי מתפדנסייכנול'
 וגס זא מלכיש חיצון של עולם האצילית
 זא״ד יעלהינשתטדחנעשראצבעיתיך לירע
 את אלהי אבין אי תדע למה נקס הכא
 ההוא דלבד היכי דתכיד מי הוא ההוא דלגאז
 ונתקיים בנו בעו״ה ימיס רבים לישדאל ללא ׳!הים
 אמת ואין איש שם על לב זטדחת ולא מצאת אל
 תאמן כי לא תשכח מפי ורעו והי ינחנו גדרן

 אמת
 והביא ראיה שזה השפע תליר לכתיכ שראשי

 «ילא נול דהיינו תחיל לשון הוזה
 אדרא ומההוא נ«לא דאנער מרישיה ההוא
 לאיהו לכד יתערון מתייא לעלמילאתי
 יכתיכשראשי נמלא טל מלאתי סל לא כתיב אלא
 נמלא לכתיב כי טל אודות טלך * אורות* נהורא

 לחוודתא לעתיקא •
 פירו ש שמוה הטל שמקבל ?א כל יום מוחין
 של שחרית עולים על ראש זא למעלה
 בסוד אוד מקיף ובמנחה באין חלשים ואחר כן
 עולים גס הס כסוד אור מקיף זט בערבית ?כן
 נחצות ועלז תמיד עדשיתיקנו כל בחייהניצוצות
 הקדשות שכיל תלוי גאילתיני יתחיתהמתים וזש
 יתערון מתייא ורמוז ביישקזל אברהם לעפרון ה'<

 שימיעפר• ׳'••••
 אדרא ומההוא טלאמתקיימץקדישיעליונז
 והוא מנא דחטנין לצדיקייא לעלמא דאתי
 פי׳ הזה הטל היוצא מראש ?א מתקיימין
 ונזונץ כל ההלאכיס וגסנשמויהצדקי׳
 והוא מנא לטחניןריחייאלצלייךא לעלהא לאתי



' שג*ה h תחתונית זעקי' המפלכשוינייש'  פי
 לא"א נקי אריכא דאנפץ אף על פי שהם
 בחינת ו׳קציות עכז נקיג״כ איא אבל ה! תחתיני'
 של גוף האצילית אץ נקרא אלא !'א ויזש זההוא

 ללכרנת״זא
 אדדא לקנליה לעתיקיסכא pjr קישי׳לקלישייא
 3י' שיה ה׳זא הוא בקו האמצעי כמו א׳׳א שהוא
 כנגדו למעלה צמח והאי דקאמר ,לעיל
 ההלאדליע־גק^ ?א ד״ל שארץ נקי איך עיש מנץ
 ארך נהורין שלוקח לעצמו מה׳׳שע דידיה t>h נק

 גן עיש שלוקח המיעינו מהמ שהם קין נהוריןלכל
 וזה בימי בחינת העיקה כני־! למעלה י

 .אירא ו׳זא כד אסתכל להאי כלא( ס״א נזלא
 ילתתא)אתתקן ואנפוי תתפשנויו
 זאריכין כההויזמנא אכל לא כל שעתיכמה יעתיק

 פי׳ •יזא כי ׳הסתכל להאי כוי דע שכל כחינת
 החסדים מתם ע' כ חסד גימ' ע״כ ואעפ)
 שאמרו לעיל שכל אחד הוא שם של ׳!הי של ע" ב
 ש" ג מ״ה עלז זהו בחינת פרסן יען שכל קצה
 מהס ככול מגי מוחין שהסע״כ ס״ג מ" ה זהנ׳ אס
 תמלא עשר הייותהסכגימ' ס״ר יעשר המלוי

 הס שיע פ׳<"יפ כ״ו הס פיר ותוס״י על כל שס יי
 אותיות דמילוי הס ק' הרי t׳׳p ושד כוללות היי
 אותיות של המילוי סך הכל ש״ע ומאלו ש״ע נמשכ*
 לפנים דזא כקננזניתי כימי היניקה •קין ריכוא
 זעתה כגילות •נעשה ש״ע ריבוא בהארת אנפוי
 כמו געתיקא כא״ש קכ״ח הרי ייעת שכל אכרי'זא
 נגיליסכומן הגדלות והענין-כי מדעת זה נמשך
 הארת הפנים שלו«f רצ״א יעת אסהיי נאנפוי
 והנה האותיות והחלויץ עצמן הס י• הזיית יע״כ
 ז׳יפ ע״כ גיייתש״ךצירו׳ כראיית כנויע שהיעת
 הוא כראשית כרא שית כמ״ש כהקדמת בראשית-
א כי תסתכל להאי דהיינו בש ע נהורץ יא"א  ̂׳
 או כל העולמות שלמסהמתתקנץ וזש כולא
 ללתתא אתתקן ואו פניסדזא ג׳׳כ נעשים ארוכים
-ימי דא׳׳א דהיינו שמארץ בו כל הש״ע נהזרץ •
א •ומהאי גולגזלתא לפיק חד עיבר חווי* ד ד  א
 . לגולגלתא דזעיר אנפץ לתקנא רשיה
 פירוש ומאי גולגלתא נפיק חד עיבר כוי
 ־לגילגלתא לזא הוא על האורת דחורתי

 דיזא הני׳ל .
 #דרא ומהאי לשאדגולגתץ •ילתתאז־לימ

 לץ חושמא
 * עי׳

 ועיי ייייןתי למס תלה היגר מגינים ועינו כעין
 הבדולח וכבר רמזתי למעלה מה סוד המן עיין
 הישכ וידעת משריין׳ל כח הגוף ומאור העיני׳ והבן
 ותכסהו כמן עצמו אש רי העס שככה לו ורמוז
 הגזולהנ!בר״תויעינו כיעיןהבדולח כוי ה' סול
 קנייה ישכינתיה ירמיז ש:יתנס״תי' ח״ן שגם
 יימז׳ייסוד-ויעם מן מלבויואץ צריךלהקלי' שכל
 הזזוגץ היא גינוי למיתיק הי f •ע: ייי הרחמים
 ומתמזג הרץ ואלשתעה ח"וע״כג5עיד

 אררא וחדלעילא דגולגלתא
fפירוש הוא סאודח היג של חזרתי דא׳׳א הנ 
 •לעיל שהוא שורש התורה הכולל כ ו כל
 ה?ג חיזרתי יא׳׳ד יעלה נלע׳׳ד נועם •לשכחדלוה
 יתנה התודה *שבת דנייע שכסועית שחרית של
 יזם זן״ק מתגלים אז ה״יג חוורתי הנז והס רמיוים
 ב*«ב לחמים שאנו, מסדרים כשלחן עם הכולל
 ואמרנו לעיל ששם שורש התורה ומשם יורדים

 ומאדים לזאזחתרביס לתרי״גמצות רוק •
 אררא עלומר לסשראדלעילא

 פית© ׳אעפיי שכל התר יג הס ג״כ למעלה בוה
 הגולגולת מימ נקי זה ה״יג הכולל לעילא
 מןגזלגלתימפני שהוא באמצעהראש והוא האורח
 והלבנוניתהכדאה לעין למגדלי שעד ומזה האזרח
 יש גס כן הארה לצדיקים נמצא שבס ב׳ הארות

 לצוקים מהו״ה דחוורתי דאחור ומהארת הגן
 , :בדלקחןד^קל״נז •

 אררא הנהאיאתפשש אירכא דאנפוילתלת
 מאהישמגץ רכיאעלמין וההיא אתקרי ארן אפ'>
 פירו© מהאורח לא א הנ?שהיא שירש התר׳יג
 זנתפשמו פניי של א׳׳א לש״ע ריכיא
 ««נץ ע״י שיש לכל פן ופן ס' ספירות וכל ספירה
 יש בה מיא שערים הדי נךפ מ״א ממי שס׳׳נו ועס
 ילליתם שהוא שעדהמ״כ של אורת ה״יג הכל גימ׳
 ש״ענמרץ יא׳׳א יזיש ומהאי התפשנז כיי שהוא

 המשלים שער הלל׳כ ואו הס ש״ע •
 אררא יכלומריאורכא דאנפץ •

' !רילאודך הפנים הם אר״ך נהזיץזלא י  פ
 יארךאפים עיבאריך אין שייך מדהזו כי
 איןשי f בו $i'n c בדי שיהיה ארך אפיס שהכל
 ׳רחמיה עשישים* צמת נמצא •שאפים דכאן

 פירושו פנים •
א והאי *גתיקא דעתיליז אתקרי אריכא ר ו  א
 7אמין מהוא *לגר &נד־רי *עיר אנגין



ד ן  דו

' ילא פ&קקאילאזייא שהיא גשמי! מ  פי
 קצייתלעתיק אינו פוסק כלל מלהאי׳בהם

 אדדא והאי לא שכית ולא אתפתת.
' אינו נמצא אלינו ואינו נפתח להשפיע  פי

 אלא ככחי' כסוי והעלם על מאל
 אדדא והאי קרומאאתחפייאעלמותילאיהי

 חכמתא סתימאה •
 פי' שהקרומא סוככ החכמה סתימאה ולא
 האויראשזוהיאמח הגולגלת מיז כמה פעמים
 אדרא ובגיני כך אתכסייא (ס״א וכגי{
 לאתכסייא האי חכמתא בההוא קרומ>

 ללא אתפתחא(ס׳יא כגי׳ל אקריחכמתא סתימאה
' •שיה הקרומא סתם המוחא סתימאה כלי  פי

 שיוכל לקבל שפע האזירא
 אדדא והאי מוחא לאיה ו האי חכמתיסתימאה
 שקית ואשתכיך כאתריה כחמר טכ על לורלייה
' קאי למוחא התימאה שיש כה שויש לינץ  פי
 בהעלם גלול שגה מתלכשת גכורה לעת״ק
 הנק׳ נוצינא לקרליניתא וכלי שלא נסעה שיה
 המת היא המיח העילאה סתימאה להיינו האוירא

 לזה אמר והאי מוחא
 אדדא והיינולאמרי• סנאלטתוהתים

 זמיחיה סתיס ושכיך
 פי' קאי לאוירא הני שבי מתלכש לעת לעתיק
 סכא לעתו סתים ואינה מאירה ל׳א ע״י
 יהקרזמא ויכולה המוחא סתימאה לקכל האר'ממני

 אדרא *האי קחמא אתפסיק מזא •
' שאין קרומא מפסקת בין כתר לירייה  פי
 ילתכמה ליליה כמי בא״א כיאץ טעם

 בכאן לזה כמו כא״א
 אדרא' זכגיני כך מזחייאתפשת ונפיק לתלת)
 ־יתרץ שבילין הה״ל ונהר יוצא מעלן מאי
 טעמא משוס לקרומא אתפסק ללא מיזפיא על

 מזחא(זעכ'׳פקיומאפסיק לתתא)
 פי׳ •ובגיני כך מזחיהכויהמח של? א שהוא
 ־החכמה נתפשט ונגל ז לל״ג שביליו מפני

 ׳שלא היינו הקרימא הסותם הארתו כמו בא״א
 ־והבינה שלו נתפשט לתמשים שעדין *הדעת לאלף
 ׳!פיס אלריסזאכסלראץזאח״ג כל ג' בחינותאלו
 מתפשטין' בגוף יוקרומא לא״א מפסיק בין ג'
 יאשונותליליהלחסלליליה •וזהו התיקון של
 עתיקא לםתוםהאוי העצום שלגידאשונזתשלו
י שיוכל ללןכל האית החמל ליויה המתלבש תין  מ
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 B*׳ מגזלגלתאליןא ליעקב דיזל לאה יכן גס כן
 על סוף בי״ע •

 אדדא וכל גולגלתאיהביןאגדחייירתא
 ( ס״אאוראותא.) לעתיק יומין

׳ וכלגולגלתאוגולגתאיהכיןאגר כו׳קאי  פי
 לכל כחינה ובחינה מאלו הנוכרית כלם
 מעלץ מיין וזהו השכר וכלי לקכל שפע החוורא •
רא כדעאליין בחזשמא תחית שרביטא •  אי
 «לקביל לא בקע לגולגלת לתתא כל

 •עאלין בתושבנא
 פי׳ בי כשפולין בחשבון בסול מ*ן תחת
 החוורתי שהם בחינת נ״וה יעתיק
 5חינה וויןזשרבטין ותחת אלו השרבטי׳מעלין כל
 העולמות מיין וזש לקובל זה בקע לגולגולת וזהו
 יכלעאלץ בחושבנא ליתןכל חיבקע לגולגולת

 •להיינוחצקי במ״ן •
 וא״ד יעלה ביקע ל׳גזלגלת ר״ת לב רומז שהל
 העולמות טפלים וכאבריס אל החוזרתישהוא
 ־הלנ נזל החוורתי ג״כולהייתו המלןכלס משיעביז

 ׳לו ע׳׳כ •
 •עול פי' על עלית העולמות בשעת התפילות
 לאצילות שעולים חכ״ל כנהי כויוכל אותם
 יהבחינית העולים ונכללים כאצילות צריך שיעלו
 •ויתנו שכרם וכן ג״כ אנחנו ישראל עמו ככלל שכר

 וה כמ״ש כיומו תתךזכדוזו תפילת שחרית כו
 שאנו מעורריםומעלץמ״ןכעכר לאיון •

 אדרא נחללא לגולגלתא קרימא לאוירא
 לחכמתא עלאה סתימאה

 &י׳ בחלל הגלגלתא לא״א הנקי אוירא שם
 מתלכש לעת דעתיק שהוא נשמת כל ה1׳
 &5ות לעתיק והוא סתום ונעלם מאל ולזה הקרום
 בא ומפסיק כין לעת יה למוחיסתימא׳כיי שיזגל

 י לקבל אורו
דע שזההאויראיהנ?כאןכקראזזכמהעלאה  ו
 סתימאה והוא כחינת מוח של כתר לא" א

 ואינה מוחא סתימאה זמן •
חללא לגולגלתא שהוא מזוך ׳כתר לאיא  vfr ב
 ולהיות שהאוירא הנ׳זיהואיבחי״יהמח לגפרלא׳׳א
 בני? נקש קרזמאילאזירא מפני שזה המח סתום
 מאל ונעלהשכומתלכשלעת לעתיק ועיי הת״ת
 זעתיק המתלכש בקתמא-במצא ומושג סול הארס
א ומפני זה הזכיר הקתמא ממון לאוירא ־י ר י ^ 

 &דרא ללא פמק



 לקבל ממנו וריאשקיטאיייזחאעפז שהיא שוהן
 היין עז גבורה יעתיק המתלבש נמוכה וכנז

 עול הייו׳ כענין ישומי אתוגן וכליש והתיית
 ת'וכעלמא לאתי היו כשלין וכשהתחילו
 לייל למשה ידלה ת' תחילה כסלי תשייק ועשת׳

 יושם הת׳ בקרום ונהשק
ד : הנה האוי העליון הי ויל חחי ומכה  עו
 ועולה בסול איי חוזי ויש לו אוי גחל והאותיות

 הס הנששין ונמצא שתי סיף האותיות חוזר
 אורה למעלה כמעש על מקוס הראשון ראש
 האותיות והנה כא״אשהקיומא שותמת יש כח אל
 האור לחזור כתוקף גלול אך כמוחא לזא לאיהו

 נקוכ בלב שכלין אז האור היודל נמש כאותם
 הנקכין ואינו חוזר כתוקף וזהו ישיס רשימו לעת?
ן ״ עול הנה לא יש אות שנקרא רשס כ״א י מ , ו  י

 ת והי״לל כדשומי את תיולא כרשימו ור״לשכשם
 שמאתתישהואלשוןתשסהוא התרשם כעתיק
 יומין כך כל האותיות הס שס כלקות גלול כשול
 רישס צכל כי האותיות שורשם למעלה והס עצמן
 נגלו מכינה ולמשה ולזה הזכיר ת כייצאו כסול
 תשר״ת כא כמוסף שבת שצריך למין בתקננן
 לכ״כ אתוון כמוחא עילאה מאירין מתתא לעילא
 והכלייהתחילו להתגלו ׳מעתיק כנז כלרו׳הספקו׳
 והס עצמם האותיות להיינו רישסילקית גמל כני!
 אררא תאנא כגולגלתא לישא תלין אלף אלפיו
 יכוא ושכעת אלפין וחמש מאה קוצי
י חווי ונקי כהאי עמיא כל איהו נקי ללא  מעי

 אסתכן לא כלא
 פי׳ ח׳ ש כגולגלתא ליישא לאפיקי גולגלתא
 אחריתי שיש למשה להיינו האוירא אע״ע
 שהוא מוחא לגולגלתא כנ״ל היא נעשית גולגלתא

ד  למוחא שתימאה עו
 גולגלת׳ריישא כוי ככר נולע שחשל לעתי׳מתלבש
 כגזלגלת וחשל זה נטש כאוייא וגוימלן
 ששערי לרישא להייני למוחא סתימאה יצאו
 חו ודין שהס יצאו ממיתרי המוחא מיז וחשל
 הנ? הלביש אותם כמ״שנאללא השא כל אתתקן

 • חוורא לא כיזם תיקונו צמח
 וטעם לחשבונית אלו צף אלפים רכוא וז אלפיס וה׳
 האות אפי׳שעהקו מאל הוא זה לע שמוחי
 י סתיהאה עס היותה א' >ח הגי מוחין התחתונים
 נו וממנו מתפששין והנה מגל החכמה
 :ןהיא כוללות הכל יצאו אלף אלפים רניא שהוא

 ל התשנון

 •יצוף אבאויןנבורה ייליה ההתלתתתין
 3יצי1< אימא זמשס לזין ותיקון זה מלכ׳התקוני'

 לרישא לכתבנו לעיל
 צמא גפי לשון הזהר עכ׳יפ תיכה ללא פסק
 קאי לקרומא ועכ? יש מציאות כמוחא
 התימאה שנוכל לומר ללא פסק שהרי הארתה
 נימשכת כחוורא מימין כשערות לליקנא כמצח
 בחוטם וכפה וכיוצא כשאר הבחינות גס תמיר
 גורמת להיות נזא ל׳ מקיפין על ראשו ולי מוחין
 במצח נשול תפילין ונמשכים גס האיתלבינתיבו׳
א י>?יףקל״יעל.,ןזכהות ניייז תרונה י ז ! ? 5 0 3 

 וכקכ ט לאית עלן מהיר לעלן וזהו הרמוז כאי
 שאעפי שהיא חכמה שתיהאה ע׳< הקרומא עכז לא
 כסיק הלמןפיעככל התיקונין היוצאים ממנה כי
 י״א שייש לכל התיקו׳ וכה תלוין כלקוי הפרצופי׳
 אשי נתקנו ונתקיימו אחי שנתקן ע*ק כמוחא
 >!תימאה כעין לכי ונוקכא ובגינה כלא אתקיים

 כנולע ע״כ
 אדדא והיינו לתניינן ביישומי אתוין ת״ו
 ישים יי שומא לעתיק יומין ללית
 יכוומיה יגיה תליא תמים לעית שלים מכל סטחי

 וסתים
י ילעת שתוך כחי׳ ככ יכול האחיונה י מ 3 

 שנמאציל נעשה מציאות של כל העולמות
 ונמצא שת׳ אחרונה שכאותיותהיא האצילה הכל
 ומכאן השירש שגסכעולס האצילות מל׳ לא׳׳ק כב
 י«ל יירלת ונעשית עתיק כראש א׳׳א והיא ת׳
 וסוף האותיות שכא״ק יתיהר שאין איתיו׳כגילוי
 רק כזא כחינת הס׳׳ת וכאכא הם כצורת נקודות
 יכאיחא כצורת תנין ימ״ש אותיות
א על שירשיהאיתיי׳ ו ה ה נ ו ו י  נמקים גמה מהם ה
 גחזזר לפירסינו ת׳ רשים רשימו לעתיק ולכן
 האותיות מתחיליןכתשר״ת הס נסו חית•

 המתהפך והכן זה מאל
ד פי׳ שני כענין רישס האיתיית איתת׳ ו  ל
 י כמילוי ת׳יו וייו הוא רושם ורמז לעתיק

 יזמין ללעת שלי המתלכש כאיירא כנ״ל ווה הלעת
 הוא נשמת ה ז קצוות שלו הנקי תמים לעית שהת׳
 רמז לתמים והו״יז ללעיתשהוא נחי׳ הלעת והוא
 בשלם מכל הלעית שממני ולמטה ובשביל

ן היצרן הקרימא לסיתמו  י
 ארדא ישכין ישקיש כחמר טכ על לירלייה
 3י׳ קעז מייןון זה גןנ הקרומא, יכול המת



 ״יי ח
̂ש ומנהיר! דחיורא  ונתיכ אייןפס לא ילעו עינו י
 דגולגלתא ייתץ ציקייא לימאית עלמץ ללסו«א
 אדרי סתים וגניז ולית לילע לון נר איהו ולה׳יגן
 לשכע׳יש״א לארכי)מאה ועשרין עיני זננל נימא
 וניימא אית מבועא לנפילן ממוחא סתימאילכתי
 נותלא ונהיר ונגיד כההוח נימא לנימץ לזעיד

 אנפץ
 פי׳ סתים עיי הקרומא וגניו ע״י הגלגלת׳
 ואמנם המוח היוצא מחכמה אין לה התפששונ!
 רק על מיחא לזא והתפששותו עי שעמ׳דאמ

̂נתפשש לל׳נ שנילין  העליון ט ע
 א דרא ומהאי מחקן(ס* א מחין} מוחיס
 ומין נגיד ההוא מותח צתלתין ותדין שנילין
' משפע זה הנשפע על ראש.ןא. נתקן  פי

 מוחיה ונעשו נחי׳ הל״נ שנילץ
 א~רא וכל קיצא יקיצא מתלי-שן

 פי׳ שכל אלי הקוצץ הם מאירין אור גלול
 ארדא ותלין מתתקנןנתקונא יאה נתקונא
 שפירא מחפיין על גולגלתאמתתקני ק1צי
 לנימין מהאי ששיא ומהאי ששרא על גולגלתא

 פי' שכל 1ו התיקינ ים לא״א מתיקנין יפה אף
 נעים וחיסיס ומכסים על זס הראש וניאר
 אין ואמר מתקני קוצי מימי ן מהאי סשראימ'
 שהם כסירההי׳יות לחיוורתי ייבכל פן וליבאתור
 אררא ותאגא כל ניתא ונימא אקרי(ס״א איהי
 משינא למנועא (ס׳א ממכועין ק׳יא
 ואינון מכועין סתיחין ינפקין ממןחא שתינתה
 יתאנא משערוי לנר נש אשתמולע מאי הוא )אי
 לינא אי רחמי מכל ענרץ עלזי ארגעין
f>V< שנץ ואפי' כל איהנ עולם בשעריה נתקוניה 

 נליוקניה ס*א כליקניה זכגכיגי עינוי
 פי' מה שכפל זה הלשון מפני;ifo קל׳ עניו£

 היי סאוכין נמשגה ניחל שהיי שונים ת
 כל נימא וסמוןהיו שינים ג״כתנא משערוימי

, י ש  נ
9 ד  אררא קיצץ לשערי תלין גתקוניי ״

 כעמא נקי על כתפוי י
 פי׳ קאי לאי׳א אכל קוצץ ל/א הס נחינו׳אליןימ

 יפ אלהיס גי׳ תל״תל י
 אררא עדכתפוייצולאלאעליישי לכתפי•
 ללא אתחזי קוללא משום לכתיב כי אנו
 אלי עורף ולא פנייושערא מציקאנתריי^אזידן

 דית
̂ק יבולל וכבגד פינה שנס ז'  ?השנון הייתי ש
 אלפים כי היא אס הכניס וכנגל היעת יצאו תיק
 $ה1א עץ החיים חהלן ת*ק שנים וכנגלו ג' בחי

 אמר בדן> קכיש ג' תיקינין תיקיניי שליינגלי 11
 <!נמה שבו חשכין שלס ונינל כללא לכולא תקונא
 יאה נגל בינה איןאשה אלא לנוי תיקינא שפירא
 וגל הלעת כתיש ישראלאש? כן אתפאר והנה
 נירילתס נמשה בוא נתמעע חשבונם נמ״ש ואת
 האלף ושבע מאות יעיה עשה 11 ין האלף נגד חכמה
 ן f מי<!ת בינה יהי נגל לעת נשמה לחג״ת נ״ה
ג ן. 1ברית ׳שבינן חי וזהו שאחר ויהי שירו  ד

ף !ע' הכ t ספירות הננץ הנשארים  וזמ..ה! !
 ונחייה נש נגט־ו יצא אתגליין אלא רעואכלאול
 ומאלו התחתונים עשר ואין לעמודים שהם מעולם

 מי
 אדדא דלאלאחואה ערבוביא בתקונוי אלא
 כלא על בוריה ללא נפיק נימא מנימא
 ושערא מ^ערא וכלקיצא וקוצאאית ביה ארבע
 מאה ועשר נימי לשערי נתזשק קי׳יוש וכל נימא
 וניהא להיש נארכע מאה ועשי עלמין וכל עלמא

 ועלמא
 פי׳ ללא לאחואה ערטניא כל זה מלכד כתקיני
 א״א אשר מסדר תיקונם ניכר שהם שלו
 ,השעם ללח אשתק־,לא כ7א הוא לפי שכל אלו
 השערות והנימין נ משכין מחלל א׳ לזה ניכרי'
 גשלרס על בורין משא״כ כשערי ל;א שהם נ משנין
 ^ג׳ חללין ו?ש לקישכן קחשלוה הביא חשבון זה
p i i p וכל החשבונית אלו יוצאים משם ע״כ שיוצא 
 ההויית פשיטיתשל הגי לשין נמ״ש כ״יב לחמי
 שבת שאנו מסלריז כשלש הסעולית ושערי לזא
 אונמין ומתחנלץ לא בלא לאחילן ביה לנייו
 ומסאכץ *מח שעם הי1תבכצ,י[יזת)
 כימין וכל נימא נת׳״י עלמין וחיי עלמין לת ן עבר
 והנה מצינו נ׳ חשבונות אלו לני כתי מ^לשינז
 ונאמד מזיר קלס יהיה לרמוז שעולה למקום
 הגנוה. הזה והענין שכמו שג מיחין יתחתונים
 גלולי׳ נתיח זה של א׳׳א כןל׳׳נ נתיכיתבמוח לזא
 גלולים נו ונמשכיןע״י נימין אל1 לנימין ל?א וע׳>

 מפפשש.«וחן ללכ שנילין י
 והנה כלק>ן מאלי התיי נימין כלול מכ״ב נמיכות
 .וכל נתיכ כליל מעשר ספירות הרי הס שין והם
 ש״ן נצוציס לגשש נוצינא לקרלוניתא והס "יש
 עוצמומ&עתיל הקנייה להנחינ לכל צליק וצדק



 רוח דוד
 פשישים ויק התחלקות ההיייות 35׳ מקומות יפונו
 שמאל לא לומר שמז שמאל חייו המורה לין לכולא

 ימ?נא •
 אדדא אתיזזי ולא אתתזי סתיסולא סתיס
 פי' שמתגלה להאיר לעולמות ופעמים שאינו
 מתגלה וזש ג״כ שתים ולא סתיישלפעמים
 סיתםהארתי כפי מעשה התחתונים כך מאיר
 כזא וזא כמלכות ומשם לנשמתינו או חיו להפך
 ומכאן תראה ער כמה מגיע מעשינו השונים

 ותויתינו לשיש
 אדלא והאיכתקונוי ליש כיה

 פי׳ שהליש קאי ללית שמאלא יו׳ כיש ביה
 שהכל רהמיס פשישיס

 אדדא ועל האי עתיקיתאיכו גני ישראל לצרפא
 נלכהון רכתיכ היש ה׳ כקרבנו אם
 אין כין זעיר אנפץ לאקרי ה' וכין ארץ אנפץ
 ראקרי אץ אמאי אתענשו משויללא עכלו בחכיכז
 אלא כנשיונא יכתיכ ועל נםותס את ה' היש ה'
 כקרבנו אם אין כפלגותא לשערי אזיל חל אדאא
 פי׳ מפני זה יתאוו ישראל להיית נשפעיס ממנו
 ולא רצו להיות נשפעיס מזא מפני שכלול לץ
 ורחמים והוקשה א״כ למה נענשי יתייז שלא שאלו

 לרך חיכה ׳זא לרך נישיון
 וא״ד יעלה ויש לי לרך גשול זה מה היה הנתיון
 כי גפ׳שלח לך אמרו געו צמנלע כמעיהון
 ואמרתי שאפשר שפירושו עם מה שנולע שהמן
 היה שורשו מעתיקא והס היו רוצים להייימחפע*
 יאיז ישיאל מעתיקא ואמרו למרע״ה שא״כ הוא
 שיהיה אין כקרבנו מוכרח שיכחן ייתוורע הוכר
 כמעייס לומיא לחן שמחמת שלא היה כו צל סגים
 חייו לא היה מתכרר ורוחה אותם אלא היה נבלע
 כאכריס כנולעאיכ אס השפע יבא גאין ישראל
 מעתיקא היינו שורש המן וכשם שאין כמן סיגים
 כי הכל מכורר ועימר גס מוכרח שהמזונות של
 ארן ישראל יהיו כך ויהיו נבלעים באברים נלתי

 לחיית סיגים כי שורש המן זןוזונות אלו הכל
 ממקום א׳ כנ t ותרן להם מרע״ה שאץ זה לומה
 לזה כלל אעפ* ששניהם משורש איכי המן לא היה
 גו מעולם צל תערוכת כלי שיהיה כו כירו' זסגים
 אכל אס מפע יכוא מעתיקא כמו שאתם רוציס כל
 מה שיצא משפע העצוס הזה שתוציא הארןפירית
 משונים כגורלם ושעמס לשכח אכל התערובת של
 הניצוצות שנפלו כקרקע \y אץ תיז^ן לכררם ו>ן

ב להיות אזניך פקוחות * י ת י * f ז$* לאעיי 
 שערא מפיק מכתר אורנ וי .'

 מיי מויכפש וטו היו מכנןץ גס הפניים*אין 1ה
 המכוון יכל כינתיני לסלק אותם ההויות
 לציייךג^ישיקבל תפילותינו ותירץ ללא אתחוי
 קוללא כימיישמכסץ היא רוקא העורף כב יכול
 ועל זה היה'מתרעם הנכיא כי פנו אלי כיי כי עז
 המעקייס הרעייהיו מפנים אותי האורות מהעורף
 ומחזירם לפנים ח״י יזש להיית עיניך פמוחות ע׳<
̂יעמרו כמקומס ולא יחזרו  פנוי, האורות האלו

 'לכפות אומת הפנים
 אדדא כולינשקולא לא נפיק לא מן לא

 פי׳ שזיו השערות כלס :;ווים באחורי העורף
 על הכתפיס יל^שכל כחיי שערות ר" ל
 ציניריהשפע ולימין לווין כמו צינור להיעכור
 השפע^קייש יישעיע לתחתוני והשפע עצמי הוא
ל יולין יניןיש כלל לא כירך ואל תשעה חייו כי  מי
 &ל משל שהלביש הרשכ״הלכריס כלי שמבשרי

 אחזהןייה
 אדדא מקונא של״יס תקונא יאה תקונא
 שפירא פי'
 !מים גגר חפמה תקונא יאה נגר כינה תקונא
 שעייא כגל לעת יעיין לעיל כלשון לע

 שמוחא שתימאה
 אדדא תאיג למחמי תיאוגתא וחלייתא
 . יצליקייא ראינין גזעיר אפין למחמי
 ונאתלכקאגתקיניילעתיקאםתימאה לכלא ׳יג
 •נימין לשערץ קיימי מהאי םשרא ומאי סשרא

 יגולגלתאלקגיל אנפוי
 היי ותאיכלמתמי כוי שאלו השעדית הנזכרות
 ממאיץ ירוציס כל העולמית לראותם
 >יי להאנייילקכל שפע מהם וגס נשמות הצליקי'
ן י?5. תיאיכתא לצלקייא שהם כוע״י אנפץ  ג*מ י

 זלהתלנקאיגתיקיני לעתיקא
. יגאיגין שייץ^ערי לאתפלגא א י ח  א

 פי', אלו השערי של שני צללי הפניס לא״א הם
 ייצאים קולס אותס של האחור ופי' שרץ
 מתחילין כשערית'להתחלק כבחינת ג' פעמים ל

 שהיא הו יה שהיא שירש׳מתרגה ל״כ ועם הכיל״יג
 *דרא

 לית שמאלא בהאי עתיקא םתימאה כלא ימינא
 פי' ליתשמאלא בהאי עתיקא שאעפ' שפירשנו
 הן ימין ושמאל אץ וה top ני הכל רחמיה



 מד
 .ק»«>!מן5>וויןלי»

 אדייא ת״ח צשאר(ם׳א *שעתא ללתתא)
 פי׳ לעשנלמהשישבגלג1לתנכללמ{צאלהיימ
trft חשל לעתיק המלובש בגולמלת לא׳יא 
 ביםיל לעיזיק עצמו וזה היסוד מתללש ומ^לה
 כמצחדא״א ואז נעשה מצת ״הרצוך ע״ש החסל
 לעתיק הגנוז ת1ן יסודו המתלבש במצח זה ׳ני
 יצין היא חסד וכעת רצין מאירץ '?ג חוויתי
 דגולגלת׳דאיאבי״ג נימיןדקריחאליליה והסלקן
 אלהצדדץ ומאירץ בי״ג תיקוני ליקנא ונגלה
 המצח הא וגס כינה דעתיק מאיי ואז כנח כל
 אלו האיות העצומות משתנל אייאכמצחית ארא
 ודזאאויעד אין קןוע״י השתכלית מצחן/*א
 כ?אכעיצס האיות אשי כה מתמתקין ק׳ כתי
 לינץ שבמצח ?א מצדישוי דאימא המתלנשנה
 וגסמתמתקץ הכ״ד צרזפי אדני שבמלכות ועיי
 הארזת אלו נכקע דעת תפנימי דזא ואורות אכא
 המתלבשים גו יוצאים ומתגלין גיפרקין קדמאין
ttp דתמןזוהז ג" העולים לשית כמנחה כשכת 
 הוא שעת יצון ומתגלין כל האויופהנ״ל והרי לן
 הייה שעת רצון לכל הפרשים יתשמיהו נגכנן

 עינן לכזין כיה כמנחה גשכת
 וא״ד יעלה ייאיתי לתת שעם למה ציה ישב״י
 לריאלעוראמתי אתגלייא ולא לאימהחניז
 וכבר נתנו שעם עד עתה יכן נעשה לכל אחר
 מהחברים בע״ה מכאן ואילןv והנה קאמירעוא
 דרעיין אתגלי כההוא חצחא לקכליאלתתא
 והיה על מצחו כוי והנה סוד קצין הוא יסוד
ר  דחנמ־הלשיןדנורא וציצית כבינה והצין הוא *
 אור מקין* דזא מצד מוחי חכמה נמצא שהצין
 שהיה על מצח כ״ג היה נגדאור מקיף מצד המוח!
 לחכמה ׳והנה כתכנו לעיל כבחינת רשכ׳׳יוחניייו

 שר׳אלעוה1אכחכמ׳וקאמרהכא לקכל רעוא יח4י*
 לתתא יהיה על מצחו תמיד הציןשהיא א1יהמקז
 מצד החכמה א״כ לו נאה ולי יאהלר׳אלעזי שהוא
י הצץ שמא  כחכמה כנ׳׳ל לגלית מצח היצין כ

 בחינתי אוי החכמה היא לחשה לקכלרעזא
 דרעיין לעילא ע׳׳כ

 הנה הכ״גהיה דיגמת האיש העליון ולזה היה
 ליש הבגדים שכאדם •העליין יהיהנימנ
 בצין הייה נגד קם ע׳׳כ שהוא במצח העליון ואם

 העובי לפניו היה אדם גשר היה ניכר במצחו
wp שהאותיות התגלות נמצה שהיא כח< כינה 

 ע/אנילתינו ושנואה המינים לחון ומה׳המחילה
 עיכ נל(נ״י

רא מהיי למאתן ושבעין עלמין ומני׳נהיי  אי
 ארחא דןא דנהייין כיה צדיקייאילעלמא
 דאתי הה״ל ואורח צליק׳י כאור נגה הולך ואור
 על נכון היום ומן ההוא ארחא אתהישא לשית
 מאה יתלישר אורחין לאורייתא לפליג כזעיר
 אפין לצתינכיה כל ארחותה' חסל ואמתוגומר
 פי׳ מהיר נע״ר עלמין וה הפלגותא
 הוא האורח שבגולגלתאלא״אשמשם שרש
 התרייג מצות ולעיל פהתיהי הישנ נלשוןהמתחז
 .־מיניה נהיר ע״ש יפ״חשבון הע״ר עלמין
 פירשו הגי הז״יית לרישא לא״א הס גי מ ע" ח
 ועם בקולית קמץ שלהם שכל א' הוא יו סן הכל
 עייר .נמצא שעולמות אלי יוצאים מהיייות עם
 נקולותיהס ופ״י עלמין כאלו המקומית בעליונות

 ר"ל העלם אורות נעלמות
 והאופן שמתפלגין לתייג מצית הוא כן הגי
 הי״יית הנ? נעשים במילוי ע*כ והס גימ'
 ר/יהקמצין שהסהנקידית שלהם הס ואייו ייול
pfi במילוי הס גימ' שצ״ו ודייו הכל גימ' תייג 
 לפליגר׳ל בוא נתגליס התר*ג מצות עצמם אבל
 למעלה בא״א נעלמים בשורשם בחיייתא שהוא
 האורח לרישא כנ״ל כאורןני שס שירש התורה ויזש
 כל או״רחית שהוא גימ' תר׳<ג שנאמר על ?א
 ובא יא כתייארת צליקיס לשוןיחיד כי שם נעלמים
 1בזא מתגלים ונעשית התר׳ג מצות
 א1דא מצמא יגולגלתא רעוא לרעוין רעות׳
 לועי אפץ לקכלי ההו' רעיתא לכתיב והיה
 על מצחי תמיד לרצון כוי וההוא חצחא אקרי
 רצון דהוא גלזייא דכל רישא יגולגלתא דמתכסייא
 בארבע מאה ועשריין עלמין ונד אתגליא אתקבלא
 צליתהין לישראל אימתי אתגלייא ישתיק י שמעון
 שאלתניינוח אימתי א*ר שמעון לריאלעזר בייה
 איימתי אתגלייא א״ל מעתא דצלותאדמנחה
 ישכתא אמר ליה ח״ש אייל משים דההיא שעתא
 ביומי דחיל תלייא דינאדלתתאבו׳אוכשכת
 אתגליי׳הצחאידאתקרי יצוןכההיא שעתיאשתכין
 יוגיא יאשתכח יעזזא ומתקכלא צלואא הה״ל
 ואני תפלתי לן יי׳ עת רצון ועת י רצון מעתיק
 יזמין לגלאה מצחא וכג״לאתתקןהאי קר'כצל*ת
 דתנהה כשבתא אמי רני שמעון ילד" אלעורכריה
 ברין ציי לעתיק יומין יעוא דחצחא ו»נת



 דיי•
 ימין h מח5>ז לזאהצוללז" מימין גלא׳ גלול
 חיי יעשר מעשיהיי ת' והמתגלה מצח לא״א
 כלס משתככץ ו?ש הה״ז לינא יתיב ומפני זה
 צריךשלא יכהה השער למצח לא״א יז״ש תאנא

 שערא לא קאיס בהאי אתרפי׳ נחצח הרצון
 והטעם משום לחתגלייא

 אדרא תאנא האי מצחא אתפשט במאמן זע'
 אלפין נהירין יבוצינין(ס״א מהרין )
 מעלן עלאה לתניא אית עלן לנסיר לעץ עלן
 עלאהלא אתגלייא והוא בתיס נגתימאולא
 מתפרשא לארחין כלקאמרן והאי עלן דלתתא

; כבילץ י ן^נ י  מתפרש כשכילוילחלתץ ותי
 פי' ב פעמיכ ע׳׳ב ס׳״ג גימירין יעי ששני שמו׳
 אלו הס שני מוחין של ח״זנשכל אחל כלול
 משניהס זשניסס מאירץ במצח הרצון וזש האי
 מצחא התפשט כוי פי'המצה זה לא*א מאירץ כה
 מאתן כוי הס מיני אורות נעלמים ננ׳יל ומ״ש
 מעלן עלאה היא חכמה דא׳״א להיינו מוחיסתימא'
 שמשם כאיס ׳11 המאתן ועי עלמין ומאירין במצת
 לא״א עוד על מ״ש לעיל ומהאי מצחי
' מאית גתי לינץ פי׳ נהרין ממה שיש  נהרין י
 גמצח ולא אמר האי מצחא הנהיר וזהו רעוא

 למצ&א .ושערי נהרין
 אדדא וייעיגילמתפרש האי עלן גשגילו לימ
 לילמ ליה גר האי זעיר אפין ועלן ללעילא
 לית יילע ליה ולא שגילוי גר ההוא ארין אנפין
 ההיל אלהים הכין לרכה נהוא ייע את מקומה
 אלהיים הכין מיכה לא עלן ללתע־לילע זעיר אפין
' שאעפ״י שחכמת ה?א יש כה גילוי הוא  פי
 מעלם גחל ואינס ניכרין הל* כ שגילז
 מיותם תתומיס גחנמת זא וקאחר התפשטותם
 גגופא ר/ש והאי ללתהא מתפרש כשכילזי ואעפ*
 גן לית יילעליהאנל שביליו נולעיס וככר פירשנו
 לעיל כלשון המתחינ טעס היות ככל . קוץת*
 נימין פירו'ממפיק לצ״כ שכילין ע״ש אכל עלן
 ללעולא לימלילע לי^לא לשניגוי לקאי למומא

 התימאה
מ אה מקומה לא עלו ללעילא רא והוא י  אי

 יימגעתיק יומיז ג׳מימא לכלא
אז ׳ א״^בנק־הוא ילע מה שנמוחא ליליה ו  פי

 «י שיקבל שופעג בעצס אלא לוקא. הו
 בעצמי י>ש »היס הבין לרכה קאי לזאהנקיציהים
 לגני א׳׳א הנץ זילע השנילץשנחכמהדיליהלא

 דווו
ו נופלץ  גליי האותיות ואם היה ישע היו מי
 זכייני השטרא אזחראלפני הקלושה יהיה חוזר
 בתשובה י הנה כא*א מאירין כמה מיני אורות
 ומוחין ליליל א' הארת חתל לעתיק ומתפשט
 הארה ההיא עי לעת שכץאו״א ומיחל אותם ואז
 נכח זה נעשים מוחין b ?א מלובשים מהי לאימא
 הארה שניה נמשכת נ(מומ'סתימאה לא״איזיורלת
 זרו שערית לליקנא ליליה וג״כ נמשכין על רישא
 ז?א ומאירין במוחין ליליה הארה ויוצאה מיסול
 זעתיקוכנ׳ז לעיל באי היסב* במצחא ע״ש ו?ש
 והיא גליייא לכל רישא פ״י שכל האורות העצומות
 והסתומות לרישא נגלין כאן במצח וכשיש גלויין
 אלו העליונים אז מתקנלין תפילתם של ישר£ל
 יזמנו אמיתי כמנחיכשכת וגס בנעילת יוס המו׳
 וכל לילה אחר חצות יש קצת גילוי ואם החכמים
 של הלויהיו מיחלייהיחוליישתקנתי לזה כמו יחול
 יייילין כוי היו גורמים כמה הארית כעולמות על
 אץ קן והיו ממהרין גאולתינז מלבל חלק שהיה

 ייגע לנשמתיוגיול עסקהיחוליימעםיהתוימהר׳חו
רא כלאתגליא מצחא אשתכח חיצפא הה׳׳ל  אי
 ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם •
' כל המצחות שיש ממצם ייןא ולמטה ומצחו י  פ
לל ומ*ש אשה מגה אינו כפשוטו ח"( ׳1א כ  ג

 פירישו אחרת כמ״ש והוא כן אשה זונה וכתיב
 אם*כ כן אשה אחרת אתה ומפני שכל הגבורות
 נכללים כשם אלהיס להיינו במילואו ניויין גיח'
 ש' והי אותיות למילוי ואי לפשוע הרי אשה והס
 בח* ג' מוחין לקטנות והארתם במצח וזהו ומצח
 .. אשה זונה היה לן קולס התפשטות מוחיןיג^ליפ
 ולהיות אחיזתם הוא מהקטנית כנולע לכן כינה
 הלכר bp זונה ג״כ לקאי לאותה ססרא ר״לני
f י העונות גרמו שהזונה אחזה כחלקהלינץ הנ» 

 של הקטנות רחמנא לצלן
 אדדא ימכאכלאתגלימצהאתיאזכתאורעוא
 דליס חשתכח וכל רוגזין אשתכנו ומתכפיין
 קאי-ה'• מהאי מצחא נהרין ארבע מאה כתי לינין
 בל אתגלייא האי פת רצון וכלהנ נושתכנין קמיה
 הה״ד לינא יתיב ( כלומר יתינ באתריה ולינא
 לאאתעביל )ותאנא בעראלאקאיסכהאי אתר
 חשזםיחתגליי' ולאאתכמייאאמגליא ייסמכלון

 מארי ללינא וישתככין ילא אתעכייו •
 פי׳ מצחא לא״א זה הוא עת רצון וכל הלינץ
 צנפיס כנ׳׳ל« מהאי מצחא נהרין ל' מאה בת•



 דווי
 לוה אמי שגם למשה יש דוגמתו בלגים ואדרבא
 מי שיש לו גבינין הוא כמו חסי בייאה שציין
 לכסות עיניו כעת השינה אן הלגיס לא ניימין
 ולכן לא בעו כסותא על עינא כן כב יכול בעתיקת
 ע׳כ צמח ועלץ ציין ללעת למה זה כשל ר'

 אבא לדגים ולנוני ימא בלשון הקולש ותרגום
 וא״ד יעלה ואני כעבלהכא אחיי המלך מלקללן
 עול ללפי הימו היה לי שיאמר׳ ללג ני
̂מה נקע לשון רבים לגיס. ומל אני  הדמו לא*א ו
 מקשה ני לעי האמת היה צרין הרמז הזה .נכריה
 שתהיה רמוזה לנחינת א׳׳א לא בלגשהי״בבחימנ
 יסול כנולע והנה קושייתי זאת אחרונה יתורץ
 עש שנקליס שהשינה הוא רמזללורמיסא להלינו

 הסתלקות המוחיןשהס הס פרצוף ההייייתשהוא
 הרחחיס ונודע שכא״א אין שיין זה ח״ז וזהו סול
 לית כסיתא על עינא כי אין שס שינה כדי שיהיה
 צורן לגכינין א׳׳נ נדקדק מנין שורש רחמים אלו
 שנעינ יו ונמצא שהוא עיי יסוד דעת יק שגנו1
 כתוכו החסד שלו המאיר נמצחדא׳״אומלביןעיניו
 ולהי1תס רחמיס גמורים 3ית כסותא על עי״נא
 לזה נלע״ד שנא כמן חומר רמז הדגשהוא בחינת
 היסוד כנולע והוארומו כשוב לעיינן לא״א כי

 הסיכה ללית להו כשותא הוא היסוד דעתיי,
 ולקושייתי הראשונה למה נקע לשין רכים דגים
 לפי ע״ל ללמלינז ללא מכעי׳ כעולם האציליישיסי'
 לעתיק מלכיו העיני' דא״א אלא גס למסה בבריאה
 שהאתלכשות שזה ככל הפרצופ׳י מוחג.גא הגורם
 למינות העיני א*א של אותו עולס הוא היסול
 העליון המתלבש במצח ושפיר נקש לשון רבים
 לגיס ריל רבוי ישולות ונביא לתיז קושיי!
 הרב צמח ?ל למה כפל ולבוני בלשון תרגום והנה
 נולע מכונת קיושה לשילדא ששעם התרגום הוא
 להמשיך השפע מאצילית לבייאה שבאשרי מתיזילז
 השלמות להשפיע מה שהמשכנו בתפילה הם היא
 התרגוםלגבי לשין הקילש שהוא. באצילות
 ומעתהמצינותידוןלרנהכועםליכינו Fwכי
 לא מכעיא שיסוד לעתיק מרם לננינות העינים
 לא״א כאצילות נגל לגיס לשין הקודש .אלא שגם
 כעוליהכדיאה ששם התרגום הוא ק־ לפי מדרגתו
 ושם הוא התיגום כנ״ל ואתי שפירי התיגו׳ולנוני
 ואולי ונלרן אפשר יהיהזה מנת ישני) לקאמי
 כל מה לאתי כרחמי לית כסומא על »ינא« שכן
 יישא חיהיאומלקאמרנלמה ואמי. בולש יישא

 1 חיוןיא

 רוח
 זלתתא אנל אין לו השגה אמיתית נמזחא לא״א

 דק השפע שמקבלי ממנה
 וא׳׳ד יעלה ומה שכינה בכאן א״א נשם עתיקכמ״ש
 לא עלן ללעילא לילע עתיק יומין נלעיל
 שאפשר שבהיות שגבורה לעתיק מתלבשת תון
 מוחא סתימאהלא״א וגבורה הנז נ קרא^וצינ

 לקרלוניתא והיא הניתנת מלה וגמל לכל המילות
 והיא עצמה שורש הלין הקלוש יעל שס כן נותנת
 הגבול על פה תבוא והיא נעלמת על מאל כי אפי
 שהיא שורש הלינץ הוא בעלם עצום לזה רומז לא
 עלן ללעילא לילע עתיק יומין להיינו מה שבתון
 מוחא זו אעפ׳< שהיא לא״א נעלמו שאין אפיי ז א
 יולע מה היא כעצם כמ״ש לית לילע ליה ולא
 לשבילויבר ההוא א״א הוא סיבת הגבורה לעתיק
 ולוה שינה בכאן וסיים ואמרלילע עתיק יומין
 סתימאה שזו הבחינה אינה נזכרת בשום מקום
 כי סתימאה אין לו שייכות רק במזחא סתימאה

 הכז לוק
 אדדא עינוי לרישא חוויא משתניין משאי
 עיינין לית כסותא על עינא וליתגכינץ
 על עינא מ״ש לכתיכ הנה לא ינוס ולא ישן שומר
 ישראל ישראל ללעילא וכתיכ אשר עיניין פקוחו'
 ותאנא כל מה לאמי כרחמי לית כשותא על עינא
 וליתגגיניןעלעינאכישרישאתוורא ללא כעי

 מלי(ס״א נשירו
 פי׳ הנהעלכאןבשוסמקוסשהוכיירישאלא
 אמר חיוורא ובכאן להיות שעתה בא לפרי
 הגוונין חיוורין לעינא רמו שהלבנינות שלהם
 להיינו תכלית הרחמים בא להם מרישא מהד״חו
 אדדא אמי ר' שמעון לר־ אבא למאי היא
 רמיז׳א״ל ללג״י ילנוני ימאללית כסות׳ על
 עינא ילית גביניי עלעינא ולא ניימיןילא בעיין
יקה לעלניקי ללא בעי ת ^ f9 ע י ל ע א ע ר ן ע  נ

 נשירא וכ׳׳ש לאיהי משגח לכלא יבלא מתון ביה
 וצא נאים הה״ל הנה לא ינוס ולא ישן שומ׳ישרןי
 ישראל דלעילא כתיב הנה עין ה׳ V יראיז וכתיב
 עיני ה' המה משוששיםככל האדן לא קשיא הא
 בזעיר אפין הא כאריןאנפיןועכ״י תרי עיינין
 אינווואתחו1רו(ש"א ואתחורי) לחל עינא לאיהי
 חוור בגו חוורוחוורלכליל כל חוור
 פי׳ ארשב׳< לר׳אכא ל מאי היא רמיוא
 הנה שאלה וו היא שהלא נולע שכל לוגמת
 מיי שישלמעלה יש למשה והיה »אה שהוא חסד

 א



 דוה דוד
 אדדא מוודא תנייינא נהידומליק ובהייה
 וכחש ואפיק ס״א ואדליק גיביציני
 אתרנץ יאקרון נצח וחסד ומפארת ולהסין

 כשלימיתא כחדוותא•
 פייתיוורא תניינא סוד הארת חלמה קו החסד
 ובהארת החסד דכ״ע ולכן מאיר לגי ספירות

 קו ימין חסי נצח ת*ת
 ארר^ חוויא תליתאה להיגז ונהיר ונאית
 • וסליק ונפיק מסתימותא ימוחא ובסש

 כהוציכא אמצעיתא שביעאה
א ואפיק ׳ ׳ נ  ואפיק ארחא למוחא תתאה (
 וי־חא ללבא תתאה)ומתלהטן כלהו בוצינין
 ילתתא אמר ר״ש יאות הוא ועתיק יומין יפקת

 עינא יא עלן כשעתא דת צעדיך ליה *
 פירוש חיוורא תליתאה סול הדעת
 א וירא ייתיב כין גולגלתא למוחא ולכן נהיר
 בבוצינא אמצעיתא ואפיק ארחא
 פי' שעושה בחינת אורח ודרך עד מלזו להאיר
 בה אשי מידתה כנגדלכ שהוא זא לזה קרא לה

 כוצינא אחצעיתא
ד ״ ואפיק אורחא למושא אמצעיתא היינו  עו
 זא המתחיל מקו האמצעי מת״ת דא״א
, כתרין הזכירזא הקודילהס  ולכן קודם שאזכיר ג
 ומר נודע שמת״ת רא״א נעשה זא ע״כ צמת ואין
 זה נגד מ״ש לעיל דקאי למלכות יאותה אורחא

 לאפיק הוא להאיר לו"ון
 אדדא תנא חוור כגו חוור וחוור לכליל כל חוור
' חיוורין הס בעינא לא״א זה בתיך זה  פי' ג

 והיותר חיצון יותר מעולה כי הפנימי חיוור
 והמקיפו.מעולה ממנו זהמקי'לזה שהוא השלישי
 מעולה מהם כמ״ש קל״ו מאי רוחלות כחלבכחוור

 דלעילא קדמאה
 (ולשון זה חוור גו חוור מצאתיהו כפירושי הר4

 כמקומות חחולפות וצריך לסמוך על זה )
 אדדא חיורא קדמאה נגיד וסליק ונחית לתלת
 כוציני דלסער שמאלא ונהסין ואסחץ
 בהאי חוורא למאן דאסחי גופיה בכוסמ? מבין

 ׳ ובריחיו על תה להוו ןגלוי בקדמיתא

 פי קדמאה נגיר וםליקיינחית שהגוון חוור
 הראשון מאיר עי הכח שממבל כשעולה על
 המוח ומקכל משם כת כדי להאיר למעה ומיש
 דצריר נצרורא פ? שעי האור שקכל הוא כי שמור

 וצרור ומ מסתכל ומאיר למטה
 איר׳

 אייויא ש״מ שרמז פירישייו שיישא תיוורא הוא
 כאצילות וגס הכלדקאמר בא לאתויי שאר עולמו׳
 פלחה דאתי ברחמי אפיי עולמות התחתונייאית
 נהו האי בחינה דגילוי יסוד במצח א״א כל איכפי
 מדרגתו הרי בבירור שבחינה הנ? שייכיגם למנוי
 מא״א ועם הנז אני נותן עעס שאחר שאחילא ישן
 שימי לקאי לא״א למה אמר תכף וכתייאשר ענ>ך
 פקוחות שאין זה שייך באריך כלל דניה כתי 8נה
ר שיצה לרמוז » א  עין ה' אל יריאיו לשין יחיי ו
 הנז שגם בעולמות שלמנןהשייך בנחי׳ א*א •כל

 א' בעולמו וכפי מדרגתו לעכ״פפסוק הנין לא
 בחינם מכיאו ויריע שאינו רימו לא״א כלל יעם
 זה נלע׳׳ד דהבין ריאבא כונת דשג׳י כשרא׳שהביא
 תרי קראי חי שייך לא״א יחי חידה על כח• למסי
 ממנו דמאמר אשר עיניך פקיחית ובפרס סיפיה

 לקרא לתת לאיש כדרכיו דלא קאי לא״א כלל
 זכוה לשאלתי למאי היא רחייא תירץ גם כשני
 בחיניתללגים וליוני ימא הראשונה נגד פירוש
י'שוחר ישראל נגד א״א  הראשון הנהלא ינום כ
 והשניה ניני. ימא נגד העולמית שלחמה ממנ ו כי
 שם התרגום ועוד דייקתי למה שאלה זו לר׳ אכא
 ולמה לא שאלה לר׳אלעזר בייה אולא׳מו התלמיד״י
ל ^הדג רומז ליסוד לרמוז  ונלע״ד ע״פ דרכינו מי
 שרחמי העיניס כאים תמנו כני{ כהתלכשיתוכמצ׳
 ונודע שהמצת היא כינה כעשר דרישא ולזה נגלין
 האיתיו׳ כמצח כי אותיות כבינה ונודע מה

 שהקדמנו לעיל שבחינת ישב י כתר ר׳אלעזר חכמה
 יורי אכא כינה לוה כא לו שאלה וו כי הוא כחינ׳
 כינה מצח הגורמת יליית כםותא על עינא ורמיזא
 בדגים יגס והו העעילפי יעתי שהזכייימא כי אין
 הכרח דאס היה אומר לדגים סתם נייע שמקים
 *משכם כיסי ומובן ע״פ הנז שכינ'היינו מצח היא
 ים אוקיינוס המםחיר לכל עלמא ע* כ הנר׳ לע״ד

 ועמו הסליחה •
א חיוודא קימאה נהיר וסליה ונחית  אדי

 לאסתכלאלס״א לאתכללא יצרירכצרורא
 (תאנא כסש כיימקימו אחר הג׳תיוורתי וכן כתכו

 ׳ הרכ ילהה יסעות נפל כזיהריס }

י הנה ג׳ גווני עינא הס בסולחב״ד הצלול?  פ
 כמח לפי שבא״א מוחא חדא לכל לכן כלם
 גוון ח׳ חוור והנה חיורא קדמאה סוד האר׳ כינה
 שכמוח י}י שמאל jrh ואלליק ג׳ כוצנין שהם סוד
 ג׳ ספירות הוד והדר וחלום דהיינו הזל גבז׳יגןןל

 ו;>ש בתיקונין



 דחי

י אצטריך א איצחא י יא ומרז מעי  אדי
 פי שחמר זה תלימאה יעינא יא׳׳א •כשמאיר
 בקן האמצעי הוא כירך זה כוטש האור בשערי
 ראש י זא שערא אוכמא למתקני כחזורא ואתיכ
 כמות ואחד עוכר בפנימיותו ועוכר משם בחון
 הת״ת שלו ומשם ליסוד וכל זה דווקא בקו האמצעי
 שהוא יעת ת״ת ויסוד מפני שזא הוא כמינה דעפ
 יבח״י ת״ת ואל יקשה לך ממה שכתבנו לעיל ששינה
 משנה זו ללמידנו שגס מאיר לבל הגיקווץ מבחוץ
 שהכוונהשעכ׳יפ ממה שמאיריו הב־ הווריד למו
 ימין ושמאל מבחוץ גם עוכר הארתס כמיס אלא

 דנא דמי לקו האמצעי ששס בטשיס האורות
 כפנים כעצם

 אדדא וברישא ובמוחא דרישא ונהיר למלין
 כתרין דאשתארו כמה דאצטריך לגלאה

ש וברישא היינו בגולגילתא דזאוכמוחא ו ר י  פ
 המוחין שכראשו וקאמר כרישא כלי צורך שהמות
 ודאי כראש לאפוקי מוחין דקנונות שאינם כראש
 כ״א בגרון. כנודע וככר הזכרנו שכלכנוייס אלו
 המזרים ח״י גשמיות הס משל ודמיון וגרון ר״ל
 מקום ששורין מוחין דקנו־ות שהם נח f דין שמות

 דאלהיס ולזה דימו הדינין למקים היותר צר
 שכאדם שהוא הגרון כי במקום שנחין הזיני?
 נקרא צר וצרה ואס ילחש לך אדם להיפך צו

 תאמר לא כי לא יראני האדם וחי ודי למכין
 אדדא אי ניחא קמי עתיק סתימא דנלא
׳ עתיק וקרא אותו סתימאה ע״ש שהוא  פי
 סותם את המוח ועתיק סתס הוא הגי עלי ומת
 דידיה ועתיק יומין ה? תחתונות דידיה וכלו יצא

 מהאדיהז תחתונל־דמל דא״ק כביכול והגי ראשונות־
 הנ ז הנקי עתיק סתם הם הרישא ללא איתידע ככל

 מקום ושמור כללים אלה
 אדדא ותנא לא סתיס האי עינא ואיכון תרץ

 פירוש נותן נזעם חדש חוץ ממה שאמר לעיל
 שהוא נ נוודא דכולאוהיזיליש כיי שתמיד יאירו
 חוזרי עיניו בקווץדזא ילזה סמןזה לביאור גווני
 עינוי והנה הזכיר כאן שבעה שבחים בעיני א׳׳א
 שהסעינא פקיחא עינא עילאה עינא קדישא עינא
 דאשגחותא עינא דלא אדמיך עינא דההוא נטורא
 עינא דהוא קייומא דבולא והס כנגד שבע הנ f נד?

 קל״ו ע״כ כזא שכע עיינין דאשגהותא הה״ד ע
 אכן איקכעמעיניס אלה עיני הי כוי צמת
 אדדא

 רוח

 18ירא תאנא בעש האי ייוויא יאילייןשלשה
 בזציני דאקרון הוד והדר וחמה

 ולהעיןבחדוותאכשלימיתא
 ולשון זה שייך כאן ונפל טעית כזוהרי׳ וכתבוהו

 בחוורא קדמאה •
 פי' במ״ש לעיל שהחוורא קדמאה הנ ז היא
 יורדת וכטש ומאיר בגי ספירות לזא
 כקו שמאל הוד יסוד וגבורה ומאירים אלו השלשה
 ספירות גחדוותא כשלימותאויזשולהטץ כחדות׳
 זפ״י כמש הוא הכאת האורות זו בזו להרכו׳אורו
 עד אין קן והוא כסוד זווג האותי׳כי יש זווג
 הפרצופים ויש זווג האותיות וככל מקים שתמצא
 לשון כמישה פירשו מ? ואל תשכח כלל זה׳
 אדדא חוירא תניינא נחית וסליק ונהיר
 לתלת בנציבי דלסטר ימינא ולהטץ
 ואשתין בהאי חוורא כמאן דאסחי כבוסמין מבין

 ןבריחין על מה דהוי עלז י בקדמיתא
׳ חוורא תניינא נהיר וסליק כו׳מז כחורא י  פ
 קדמאה !1א שזה מאיד לקו ימין דיזא נצח

 חסד זת״ת י
 #דדא תוודא תליתאה נהיר וסליק ונחית
 ונפיק נהירו דחוורא. דלגו לגו מן מוחא
 פי׳ י חווראתליתאה כלי ננז כשניסעליוני'
 אלא שזה התמרא מאיר כדעת-לזא והרי
 האירו ה׳ז קצוות דזא מג׳ גווני עינא יא״א

 הכלולים כמת דידיהכנ״ל
 אדדא תו תנא חמר כגז חיור ותור דכליל כל

 חיור
 פי' ומה שכפל בכאן הענין־עצמו של מעלה הוא
 שחלש כאן שיש עוד תוספת הארה בג׳
 הארות הנז מג׳ גזונין ־ דעינא ל ז ספירות דז״א
 ומלכות בכלל כנזיששם משמע שהארות הס כספי
 עצמס שהם פנימיותם וכא וחידש שגס מאיר
 מכחוץ לספירות pn דאסחי גועיה כוי דהיינו
 לכוש החיצון שהם הכלים.» ומה ששינה כאן
 כתוורא תליתאה דקאמר ונהיר נהירודחיזורא

 ללגו לגו מן מוחא משא׳׳כ כבי חוורין שקדמז
 המעס הוא ששני חוורין ראשון ושני שהאירו לקו
 ימין ושמאל היה עיקר הארה כסוד מקיף ומכחון
 נמ״ש ככלאי נוהם כמאן דאסחי גופיה כוי אכל
 בחוורא תליתאה שהאיר ליעתחא כתכ כאן לגז
 לגו שהארות שקיכל נכנסו ממש כפנימיות׳ מפני
 שהארת הדעת יתמיד מתפשט בפנימיותו!כנלש

 ןנלעת תדרץ ימלאון .



 הזז דוד

 משלש יייויי יעייא יא״א בזוג עץ מאייץ לו׳
 מפירות תיזתוגות לבן להיינו זא כנ? ועול ר״ת
 היוא ׳<בורך ״יה כי גאיס הארות ^ו ל? ספירות
 יוא עיי הכמה ובינה ליליה להיינז"יה והס״ת כ״א
 שגל האורות ניתנים ל?אע*יאימא והיא שם

 אמיהגימ׳ כ״א
 או$1!ומאנא לית נהירו לעינא תתא׳לאסתחא׳
 ׳מאלמימותא מאוכמותא כר כל הזי ( ס״א
 אתתזי ס״א אתסתי מהאי נהורא הוורא לעינא

 עלאה לאקרי שוכ עין
I ותאנא לית נהירו לעינא תתאה לאתסיזא '  פי
 מאלממיתא אוכמתא בר כל כוי הס כחינו'
 היותי קשות ולזה לא נזכר ירוקא וקאי לעינא
 ל?א שאין מאירין ונרהשץ מגוון האורם שבה' אלא
 pמתppין התזורין לעינא לא״א הנ״ל שאז

 מוזרים לבנים«
 אד־יא וליתלילעכגנהירעינאעלאהלא
 ?יישא ואסמי לעינאתתאה לא
 כר איה1 זמינין צליקייא זכאי עליונין למהמי
 לא ברוחא להכמתא הה״ל כי עץ בעין ירא! אמתי
 בשוב ה׳ ציון וכתיכ אשר עין בעין נראה את 0׳
 פי' שאין אלם יכיל לישיג עי׳ מ״ש שפע
 משפע מעץ לא״א לעין לזא אכל לעתיר
 איתס ה־זכמיסשעסקו וילעו געה? כהכמה זו יזכו
 לראזת ולהשיג אשר עין כעין שאז בכיא' משיחנו
 ישיגו החכמה והשפע מזה הארה של הסתנלזמ
 . עין בעין לא״א בזא כייר במהרה נס״ו
רא ואלמלא עינא מבא עלאה יאשגיו  אי
 ואסחי לעינא תתאה לא יכילעלמא

 למיקם רנעא הלא
' לא יכיל עלמא שמה שאמרנו שאיןמי שיכול י  פ
 להשיגנע״ה? משפע זה ענ? יש הארה מועמת
 ממנו ככחייעינא מכא כי אין העולם ימ׳להתקיים
tt כלי זה שהוא המשפיע לעינא תתאה שהוא 
 ומשם לכלם שלמשה ומה מקש גסגזא לשון יחיל
 כמ״ש ואסחי לעינא תתאיזט כי עץ בעין צלמלנו
 כיעזהשגחותאלעינאמכחלא׳א גם עיני ?א
 אתחזרו לחל וזהו לסמיך ליה אשר עין כעין י
 וא״ד יעלה ומכאן תסתכל ותנין אמיתותם של
 לכךיס שהכל משל מזי לעיל להרי קזלס
 ליגון סיני זא כרחמי לא״א היו שתי עיני׳ואמי
 שקכלו השפע העצום ורחמים הפשושיס של א״א
 קרא אותם הזהר עין א׳ ואם האמתשהשניישניש

 ל מממ

 **היא ואתחווין שוא ואתיזויו צחל פלא
 הוא ימינא לא הוה ס״א לית גיה)

 !זמאלא לא נאים ולא אלמיך ולא כעי נשירותא *
 פי' ששני עיינץ דא״א מאירץ כאחל וכולא
 יתינא עץ ימץוחסל פשוש pfi כולא 3וא

 י&ינא כוי
 אדד!א לית מאן לאגין עליה הוא* אגץ על
 כלא והוא אשגח על כלא וחאשגחא להאי עיןא
 מתינן מהי תאנא אי עינא לא אשתגס יגע חלא
 לא יכלין לקיימא כלהונג״כאקרלעינא פקיחא
 עינא עלאה עינא קלישא עינאלא?זגחותא*עיגא
 ללא אלמיך ולא נאים עינא להוא נשורא 37לא •
 עינא להוא קייומא רכלא ועל האי כתיב שוב עץ

 ׳ הואיבורן

י שאעפ״י שיש למעלה! ממנו כמה עולמות  פ
 ובחינות על אץ הקר עב? אינו צריך
 נשיריתא כי אין שם שוס אחיזה ח״ו והוא «שב
 ליאש והתח״לת כל העולמות וזהו הוא אגץ והוא
 אשגח על כלא ומאיר לכל העולמית שממנו ולמנוי
 ושעם ה? שכחיןשכתיכזה העין לא״אמז-לעיל
 עינא פקיחא כוי מפני שהעין הוא מזינת
 שם ש״ג כמ״ש כלרוש א״ק עיש וכי* ג*כ ככינה
 כנולע ע״נ באבא ש״ג כגינה ותאיל הכינ׳מאירה
 >ז תחתונות לזה הזכיר בעין ז'שבחץ וגס והו
 הטעם שנמשך מזה העין האיה ל? ספירות לזא

 מייל
רא אל תקרי יגויךאלא יכיןלהאי אתקיי  אי

 טוג עין ומניה מכרך לכלא
 פי שבהיות א״א כתי ש*«ל האצילות לזה לא
 , שייך ליה יכורך מאחרינדאן! על פי שיש
 למעלה ממנו כמה פרצופים גחלים עם כל זה הם
 נעלמים ולא נזכרו כ״א הכתר להיינו איא ולזה
ן שהוא המכרך לכל הפרצופים שלמשה  ירש ער
 ממני הוא יכרן ולא נאה לברן ומה שנקישוכ עין
 י׳׳ל שוב גמוי בלי שוס תערוכת לין וגס הוא גנזי

 לא׳׳אשובעין הואינרן*
 1א״ד יעלה ולקלקתי שי״ת טיוב עיין הוא ע״ע
 ונולע שכל האיות אלו והגורס טובת העין
 הוא הארת ה?ג חוורתי לגולגלתא/ליליה שרם ג

 הוייות גימ' ע״ח ועם האורח לפלגותא לריש' ששש
 שורש התרייג מצית כנ״ל הרי ע״ש והס״תהס נ*ן
 ונזיע שנין נקרא זאע*ש עינות נישול לאימא
 opfi נן הלזה לההץ לזה רמז שהאחת היוצאים



ב  רוח ימי י

 לאתגחותא הקיימא תדיר תייכאן -תליר ומלאן
 (ס״א וחדאןתלירדלא הוי הכי לתתאה לכלילן
̂ןומקא ובאוצמא ובחוורא בגיגזוני ולא הוי תלי  כ
 פקיחא לליתגגהנא פוסרא( ס״א כליה גביני
 ס«רא 5 ס״א דליה עניה בגביני דמכסאןעל עיני
 וע"> כתיביעורה ^מה תישן ה' פקח ה׳ עיניך
׳ ־׳שןכה'יוסף הצדיק לקבל שפע מעין י  פ
 .ל'{א השהיה מאיר בז עץ דא״א
f וזהו כלומחעל סיכת העין וכתינ סוב עין נוי פ 

ן כשמקבל מעין לא״א כי 3 י ע t o שזא ג*כ נקי 
 נתן מלחמו ללנ מפני איה העין ליזא צריך ליתן
 מלחמו ללל להיינו לעולמית התחתיניס ואחר כך
 שאל מ״ש עין לא״א הוא א' ותירץ מפני שעיני
 ?א יש ב65 ימין ושרט כוי והכל מובן עם המפורש

 לעיל
 אררא כד אתפקח אית למאן לאתפקת
 לסב ולמאן ללא אתפקח לסב ווי
 למאןלאמפקח ועינא אתערב בסומקא וסומקא
 אתחוי לקבליה זמכסיא עי:א מאן יתשויב מניה
 אכל עתיק יונןין סבא לעינא חיור צגו חוור חוור
 לכליל כל חוורי וכאה חולקיה למאן לישגיעלויא
 חל חוור מנייהז זע׳״ל גלאי• כתיב סוב עין הוא

 יבורך וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה'
׳ כד אתפתח אית למאן נו׳ קאי לזא כי  פי
 לפי סללותו דין ורחמים נותן לאיש
 כלרכיז ואז כל הגי גוונין לעיינין לייליה נעשים
 אלימים וזש ועינא אתעדבבסומקא כוראיה גימ'
>  י״יו גבוחת ומ״ש בתל חוזר מינייהו פ״י ע״ין *
 ק״ל כשמאירין בזא החולין ואו נקי זא ג׳׳כ

ץ ייזיש'כית יעקב לכו ונלכה לקבל שפע  סוב ע
 מיזא הנק׳ השם מן האור שקבל מעין דא ״א וזהו
 באוד ה' שקבל ה׳ מעינא פקיחא לא״א
 אדדא תאנא עב״י שמיה דעתיקא סמים
 מכלא ולא מתפרש באוףיתא בר מן
 אתר חד לאומי ועיר אפיו לאברהם לכתיב ני

 נשבעתי נאם הינחס דזעיר א5ין
' אעפ? שאמרנו לעיל שעתיקא מתגלה  פי
 להאיר לעילמית עיי ?א עכ ז שמו סתי'
 ולא נזכר בתורה כלל י1א כיזא שנשבע כב יכו5
 בי נשבעתי נאם ה' ר״ל נשבעתי במה שיש בי
 שהם אורות א״א הנ r ואעפ״י שנ קס הנא עתימא
 כך נקראים כוללות הגיראישץ לא״א ע״ש הא״ש

 העתלמ כתוש אדראע

 מחש גס אחי שנתלבנו יהיו ב׳ לבנים הרי בעיניך
 עין ושמתו שעיני t'i וה״ה בכל שאי בחינזיאץ
 השתים שתים רק שכינת האמיתית שכל זמן שיש
 נבחייאילין ורחמים אנו קוראים אותה בשם רגיס
 וכשמתמתק ונהפך כלו לרחמים תכףפרחממ«
 הריבוי ונקרא בשם יחיל וקשור דבי־יאלו *כנף

 פתילך 1:1 תסירהו מעליך לילה ביום יאיר כי
 נתפשס הנגע במעוסיס המגמגמים נחכמילהבין
 הלכריס כפשינוס ואינם נ ומיס אזן לפני ששי8ש

 ת׳׳ח ואני את נפשי הצלתי ע״כ
 אירא תאנא בצניעתא לספרא אשגחזתא
ח נהירו עלאה אשג י  דעינא תתאה נ
 ביה ועייל ההוא נהירו לעלאה כתתאה למניה
 נהיר כלא הה״ד אשר עין בעין נראה אתה ה'
' שהשפע הנמשך לעולמות הוא כשמאיר עין י  פ
 לא״א כעיני זא ואז עיני זא חוזרי׳ להיות
 עין א' כנ*ל ימזפעיסחסד לעילמית כמ״ש אשד
 עין בעין נראה אתה היפי״זא הנקיאתה כשמאיר

ץ באי א נעשה אזעיןא׳כניז  ע

א ״ כתיכ הנה עין ה׳ אל יראי! וכתיב ר י  א
 עיני ה' המה משוססיס בכל הארץ זכי
 עיני ה' אל יראיו עינא ללעילא לא זכו עיני ה'

 המה משיססות עינא ללתתא
' כאפי' שעיני זא הס ב' כשמשגחיס בו  פי
 עין יא״א נעשו עין ה' ואז מאיר b יראיו
 ווה פ״י זכו עין הישלבר זה שישגיח א״א בזאויהיה
 חסד כמהו תלוי בנו ואס אץ זכות אז עיני ה׳ המה
 משומשות שחור להיות זא מרת לין ורחמים זאל
 תשכח ההקדמה שעשינו למעלה ימ״ש וכי עינא

ל א״א לזא לא יכו  דלעילא ר״ל שיש השגחה ש
 השגחה דלתתא ?א נלקאי קאי •

 אדרא דתניא מפני מה וכה יוסף ללא שלסא
 י׳ ביה עינא בישא מפני שזכה לאשתגחא
 בעינא סבא עלאה הה" ל בן פורת י1סף בין פורת
 עלי עין אמאי הוא בן בירת עלי עין כלומר על
 סבת עין דאשתגח ביה וכתיב סול עין הוא יבורך
 מי'ס כי נתן מלחמו לדל חיינו אקרי חד תא חזי
 בעיניסלתתאה איתעינא ימינא יאיתעינידשמאל
 ואיכון תרי בתרי גיוני אבל הכא לית עינישחאלא
 ותרוייהו בדרגא חד סלקי וכלא ימינא ובגני כן
 ׳»נא חל״ולאתריןיותאנאעינאדא 7הןא עינא



י  מ

 ה ונצח יז״י יעתיק מתלבשים 9אוני׳ובעיגי9*1
 יעתיק

 י' ויפו7 יעתיק מתלבש במצח יא*א
 f והמלכות בחושם יא״א וזהי סיד ותהילתי
 שהיא מלכות יעתיק החושם לן ואלו הם
גולגלו הנזכרים כספרא יצניעותא  הנקראים t י
 ואחי שהזכיר הששה תיקונין גלה מלכות יעתי'
 המתלבש' כחוגוס יא׳׳א וזש תניא כתיכ חזי הוית
י יי כרשיון דמיו כוי ושאל מאן היא וכיי שלא * 
 יארע בעיני המכרים שהיא אחר כלהששה תקוני
 דדישא לכן בזה האחרון אמרלר׳ יהודה שימום

 לפרשו
 וא״ד יעלה 1זצריןשעס למה צוה לר׳ יהודה
 לפרש תיקון זה ולא לאי מהחברים
 •ינלע״ד עס מה שכמכלקמןחישמא דעתיקא
 אתקרי ארן אפים מנילאשאחר שאמר על חושמא
t עלה עשןכאפו וחרה אף הימכיא תכף ותושמי h 
 דעתיקא קדישא אקרי ארך אפיס יממ[ל) שכונתו
̂יעלה על הדעת ח״ו שכהיות כחי נת מלכית  שלא
 אעפ״י שהיא כמקים הנעלס נזה שמן כה איזה
 ירמז דין לזה הדכיחגףאמיארך אפ׳< מכולא דהיינו
 ׳חסד גמור.והנה הקדמנו בכחינית רשכ׳י וחכריו
 שר׳ יהולה בחסד לכן נלעי״ד שצוהלו רשב״י שהיא
f ן החיש שבהבל פיהם היו מתקנ קי י י־י ״קי* ת ה י ' 
 בל א' ואחד חלקו כתקונין למעלה וזה ודאי חלק

 הנוגע לר' יהודה ע״כ
 אדדא ׳תניא כתיכ חזה היית עד די כרסוון
 ימיי יעתיק יומין יתיכ כרסוון דמיי מאן
 הוא אמר לר' יהודה קום כקיומך ואתקין כרסייא

 ירא א״ר יהודה כתיב
 פי' תניא חיי הוית עד די כרסיוןימיו כוי הנה
 גרסווןמשמע תרי האחד מ״ש שמלכות
 יעתיק מתלבשת כחתוס דא״א זזה החושם היא
 הכודסייא הראשונה עוד יש בורסייא אחר׳והנה
 כשעתיקיומיןימיכעלכורסיא זוהתמידית של
 תושם דאי א נקיאהכויסייא האחרת רמיו דיל
 מושלכת •וזז •הכורסיא השניה היא הק״ן צרופי
 ־אלהיה המתחילין מחכמה והס בחינה •חיצוניות
?7.ף יעתיק רוכב ג״כ עליהם דהיינומלכו' לה  שע
̂ לאתכפייא להו י?ש לא ך ׳צירופים ה ל  ׳שלי 3
י  יכיל עלמא לאתקייחאמקחי האיגירסיא כי מ
 הפגם של התחתונים כל א׳ מצירופי האלהיי̂מ

 ׳בועל לין כעולם
 אדרא

 אדדא וכאייבבךנון^ל^יאלדלע^לא
' וכתיב בן יגיד ישיאל ר״ל זא יתכרן  פי
 מא״א יב״ן היא דמו לל׳כ אותיי' שהם
 נא׳א בשיי תןיי״ת למפייש לעיל אעפ״י שאין שם
 איתיות כלל אלא שהם כדאית גדיל*V יציו ישי'

 ישיאלדלעילא דהיינו ?א
ן יאמפאייי&יא>[  ׳אדר א זכתיכ ישראל אשי ?

 קאמר דא
 הי' bf אומד נגד איא כן אתפאר>אויומ

 העצומית שמקכלימממ
 א1דא זתנינן עתיק ׳יומין &מדו והאי

 *האי שפיר׳
 שגס שיין פסוק זה בא׳׳א האומרו •&ל וא '•*9
 !זצכולאדס לכוש! ומתפאר א״א בזה גס כן
 <נזדע ש?א היא מלביש לנה׳׳י דאיא שמא ת״ת

 •אדם
 והנה 1כתחילת דכר בבחי׳הגולגולת שהיא
 <כתר דא״א ואח׳׳כ קיומא דאזירא וחכמה
 *זתימאה שהם נ׳ תיקונין מהי* דגולגכתא לא״א
k ככ k '1 ואח״כ הזגיד השערות שהם תיקון 
 יכול אחיריהאוניסוהאוניםהכ1מיק2ןד ואינם
מ דהיינו  נזכרים לריב הטלמס רק עיי הנזע̂ו

 ציגורית כמי שהקדמנו יאגף׳כ הזכיר המצת
 שהוא תיקון ה׳ ואחייב העיגי& שהם תיקון הששי
 אינון עמר נקי תלייןכישיקילא גסכחיניהאינים
 •וככר אמרנו המעס שהובירס׳עזהשערות

 ולא בפיריש ליובהעלמס
 ?עואדיעוין היא.המצח דא״איוככר הארכנו
 לעיל ופרשנו ־העניו נפרשו׳ כסוי

 . שעת רצון ע״ש
 $5גאא;פקיחא הס העיגיס ימ״ש תיין מקבין
 דפרסקא היא החושם ככ יכיל
 ןא״או*הסה? תיקוני יישא ־לא״א ש56ס
 מתלכשים ז תתאין דעתיק יומין ־וזה סדרן
 א׳ יחסד דעתיק מתלכש •ככתר דא׳יא הנקרא

 !זלגלתא דא״א *
 *׳ גכורה־דעתיק בחכמה דא״אהנקרא מוחא

 סתימאה והגבורה גיצינא דקרדוניתא
 *' י1ת יעתיק גקרומא המלכיש-ומסכב זו

 החכמה שתיהאה
 *עת יעתיק.כאייראשכץ־הכתר לקחמא
 דמוחאיחנתזה מגלם מאד •ואינו נחשצ
 מכללה*שיקוי, יישא &ולרזב ׳הטלמן

> 



 דמיון אפי׳ בדברים היותר רוחניים שמה העז^
 כגון האור של הנר לכן אני מודיע לן שוה האזננ׳

 דא*א שהזכרנו כאן כמה פעמים ריל שם ש״ג
 הקלוש כזה ׳יוד הי ואו הי העולה חוישם ממש
 זמרא׳מה דמיון יש מזה השם לצורת חופם חלי£'
 pro אלא שלהיותו שורש השליש הדין לינו אותו
 גשם חותם יומיא רחושס דזא כי שם דינין כעצם
 כמ״שאף ה׳ וכא״א הואשם ש" ג שהוא רחמים
 וחיצוניות זה החושם דהיינו שם סייג הקדוש הם
 ג' שמות קיושיס של אה*ה העולים ג׳׳כ חופם ודי
 גזה אחי וראש לכל שאי מקומות ואתה את נפשן

 תשמור
ד זבעידנא מתיל מהאי כורםייא גי'  עו
 שני כשמלכו׳דעתיק הנ׳ז חככ כשתי נקבי
 הששםדאיאאז pf שילשים ומתנהג העולם על
 ידם אכל כשרוככ כימין לכד אז ההנהגה על •ידי
 ?א וכשרוככ כשמאל ההנגה על ידי המלכות כי היא
 רומזת כשמאל ואז כורסייא אוחרא רמיו דהיינו

 או והאו זה מ? כפי ראשון
S אוירא יתתקן ארחן וייתי גן מעתיק יומין 
 (ות׳׳ת) .

' שיתנהג עמן כחמל וכן ינהיג העול6  פי
רא ות״חגתינאני הראשון ואת אחרוניא  אי

 אני הוא
 פי' סכל העולמות־שהס אחרונים מנהיג אותם
 עתיק יומין עי מלכות זה וזש ואתאחחנ*

 אני הוא כי אני כנוי• למלכוד
 אררא גלא הוא

 פי' שכל העולמות מתנהגים על ידי זה
 המלכות דעתיק

 אדדא והוא סתים מכל ספרו(כהאי)חונזמא
' והוא סתיס מכל סערוי דהיינ ו תון חוסמא  פי

 דא״אשהואס״גהקדו׳כנ״ל
 אדדא האנא גחזשמא אשתמזדע

 פרצופא
 פי' שהסיכה שהנהגת העולמות עי* המלכות
 יעתיק המתלכש גחומס הסעס מפני שעיקר
 פיצון< האדם הוא החוסם זאח״כ מפרש החילוק

 שיש מחלשםדא״אלשלןא
 זאדרא ותיח מה בין עתיקא לועייאפין דמ

 •מאריה דחזשמא מחד נקכאחיין
' ית״ח מה בין עמיקא ל׳זא כוי מחד נוקבא[  פי
5fS ם יא״א&topמיין יהימ! מהקב יחו 

 * על

א בומץיא שןביבין זינוי ועתיק יומין ו ך » 
 יתיכ על האי כר&ייא מ״ש דמניא אי

 עתיק יומין לא ימיב על האי כדשייא לא יכיל
 לאמקוימא עלמא מלןמי ההוא כורסייא כד ימיכ
 עתיק יומין עליה לכפייא(ס״א אתכפיא ?ההוא

 כורסייא
 9י' גורסייא דשבכין דינור הס הה' גבורות
 *הגדולה שככולס היא כחומס והדינין
 •והגבורות נק־שבכין רינור מפני שהם כמו
 גיצוצות של אש ווההכורסייא שהיא חומם י1דא
 היא כסא למלטתדעתיק ושאל מ*ש גתלכש מלכות
 דעתיק שהוא חסד גמור בחוסם ותירץ שאעפ>
 שהיא חושסדא״א להיותו כחינת חומס והיישורש
 של השורש של הדין של החוממות התחתוגו׳לוה

 גתלכש 3ה המלכות הנf וככר אמרנו דלקמן.
 קאמר חוממא דעתיקאארן אפיס מכולא לסלק

 הםלקאדעתין*
 אדדא (ומכאן) ומאןדרניכ שליש

 פ«׳ ?המלכיות שכשאר העולמית מפח השפע
 שמקבלי'ממלכות1ו!עתיקדרכיג בחושם
 לא׳יא מיז גס הן נעשיםגחינת עתיק בכל עולם
 ועולם מלכות דאצילות עתיק בראש הכד׳אה בזי

 מודע שמלכות של •עולם זה ה1א ככתר״ של וה
 ומאן דרכיכ שלימ שמלכות דעתיק הנ'r הוא שולש
 על כל כמינות מלכיומאלו שהיאשורשס וממנו

-מקבלות
 אדדא זכעידנא משיל מהאי כרסי״יאיתיב
 על כורסייא אחראכורסייא קומאה רמיו
 :ללא שלשה אלא איהוהיכיכ כיה עתיק יומין א״י

 :שמעון לרי־יהודה,
 פי׳ וכעדינא משיל מהאי גורסייא-זיתיכ על
 כויסייא אחרא כן׳ .ככר ׳פירשנו
 לעיל שלפעמיס״יושבת מלכות דעתיק על הק״ן
 צירופי אלהיס הנקראים מרסייא תניינא לאכפייא
 להו חש וכעידנא דנמיל כו׳ ר״לשככןנא לרכוב
 ולשלוש כק״ך צירופים גנז או מרםייא קדמאה
 דמיו פי׳ החושם דא״א שהיה מרכבה לו עכשיו
 כשיירדת למשה אז הכורסייא העליונה רמיו •פי׳
 מושלכת שכסתלקה ממנויהרוככ עלייה וזה לפי
 שעה כי המרכבה התמידית למלכות זז דעתיק
 היא החושם דא״א כנ־׳צ וא״ד יעלה
 .וחא־מ על הדאשזנים שעל יעלה על דעתן
 למען ה׳ cnii-oip אמי׳ אלהית *אין



 דווי י־
 אדדא וחי ההא וחיי• יגיה זמץ לאאערא

 לומגא לבדיה דדודליינלע חכמתא
' זה הרוח התניינא הוא גדול מן הרות  פי
 היוצא ראשון ושניהם מן נקב הימין
 של ttyjft גס רוח הראשון הנז יוצא תמיד ל«א

 כדי לעורר אותו לזווג ננ״ל
 אכל הרוח השני אינו יוצא עתה אלא לעתיד
 ב״כ ככיאת משיחנו אז יצא זה הרוח שהו׳
 בחינת חכמה וימין וכילה ידעי וישיגו ואת
 הפנמה אבל כמיס לים מכסים כל אילפי מה ששר׳

 והשיג כה כעולם הזה
 אדדא ומההוא נוקבא אמעד ונפיק רוחא
 ממוחא מתימאהוזמין לאשראה על
 מלכא משיהא דכתיכ ונחה עליו רוח הכמה ונינה
 רוח עצה וגבורה רוח לעת ויראת ה' הא הנא ל׳
 רוחץ והא רוחא חלא אמרינן אמאי תלת קום

 רכי יוסי כקיומן
׳ שמהנקכ השמאל לחושס רא״א יצא תת  פי
 משם וימשן ממוחא סתימאה יא״א וישרי

 על מלכא משיחא יראו עינינו וישמח לכינו
 זאח׳״כ הקשה האהכאי' רוחין פי'שנפסוק ל׳
 דוחות משמע שכולם ישרו על מלכימשיחא כמ״ש
 זנתה עליו רוח ה'כו׳נח״ה כמנין ס״ג שהויהחעס

 ולזה צוה רשכייקוס ר' יוסילתרן קושיא זו
 ארדא קם ר' יוסי ואחר גיזמוי למלכימשיהא
 צא יימרון חל לחל אליף לי חכמחא
 לכתיב ולא ילמדו עול איש את רעהו וגוי כי כלם
 ייעו אותי למקשנס ועל גמלם וכההוא ומנייתער
 עתיק יומין רוחא מפיק ממוחא םחימא לכלא
 וכל ישלוף לא כל רוחין ללתתא יתערון עמיה
 ומאן איכון אינוןתרץ כתיין קלישץ לועי' אפץ

 ואיכון שיתא רוחיןאחרכץ דיהכי ס״אלהכי
 איכון ס״א ואיכון שיתארוהין ג׳ רוחין איכון
 לכלילן תלח אחרכין יכתיב רוח חכמה וביכ' חח
 עצה וגבורה רוח לעת ויראת ה' לתניכן בתיכ

 וישכ שלמה על כמא ה׳ ומזיכ ו' מעלות לכסא
 ומלכא משיחא זמין למיתכ כשכעה

׳ ישוב קישיא זז כן היא לכשיתער רות  פי
 זה לנוח על המשיח :היא למעלה מלמת
 זלממה אשר ינתר בו ה׳ יעכוררוח זה נזא כדי
 ליתכו להלטת ומשם למשייזכו אז יתערון של;ה
 רוחות אחרים עמו ימי הס והשיכ תרין.כתרין

 קלישין לזא פי' שהרוח של התונןס הניז
 י ימשך

 «ל פי שנקרא שמאל היא חיץ ומה שמתחיל בנקב
 שמאל שסוף כל סוף המשמים הס בחינות לינין
 וזו שורש להם אעפ״י שהיא רחמים גמורים כנ׳׳ל

 אדדא ומחל נ וקכא חיין לחיין
 פי׳ מנקב ימיןשהואתכלית החסדים וחסדי'אלו
 משפעים לעולמות של מנוה מיז וכפי זכות

 ישראל כי הכל תלוי מ ו
 אדדא האי ח וטמא הגא פרדשקא לכיא
 נשיכ רוחא דאיילועיר אפץ וקרינן

 ליה שליחס
f *פי׳ שזה החוטם לנ£' עאו *וא הפוישקא יו 
 בספרא לצניעותתלביה.נשיברוחאל)|א
 <ח"ש שם כס״ל תרין נוקבין דפיד^קא *אנעגר
 רוחא לכולא שהיא זא לפי שהעולם מתניהג על
 ידו ואל יתקשה לך שאמרנג למעלה שמתנהג ע'
ר הקדמלז לי P שרשייישרש׳י  מלכות לעתיק בי מ
 לשרשיס וגילוי הפעולות עיי התחתונים ושירשס
 למעלה ושם קראו לזה החושם פרלשקא ואנו
 קורים אותה סליחה השעם שבתיקזןאחל לא״א
 מייג תיקוני דיקנא ליליה שהוא -אורמא-ופקות
W«f וי3ישלא l ta? היטמא הוא פנוי משערות 
 יהיה דבר מעקב לומר 0*זתי• זמריה קדמנו
ץ במו ד צינורי הש*ג והקלושה ו  ששערות הס ו
 ולזה רוחא משיב מא׳׳א !?א הולך תכף ביושר
 ואומר סלחתי נכא מסי* הפשישיס ו?א הוא
 ליין האמת ומי האנמויהקב׳ייהותרן כני ולזה נק׳
 החושם שגדמלפומא קיישא דא״א ליימא סלחתי

 בליעימב •
 אדדא והיא נמת רוח אתנהמיתא דרוהא
 דנפיק (מהכא מאינוןנקבי
 פי׳ שהסליחל*נעצמה היא נחת רוח כב יכול

 למיחל
' שני אתכסמיפא דרוחא שמר הקדמנו'  עוד פי
 שכחוטסלזא אף •ה' כתיב שסודו היא
 הוצאת הדיניןלחון לפעול כעזלסח״ו ואתכסמי"
 ייליה היא החוטם לא׳ א כגיל וזהו אתבסנלותא

 לרוהא ונודע t'h הוא נחיירוח
 אדדא חל. רוחא נפיק לזעייאפיןלאתער׳
 ה*א חיץ מכל השרץ חירו מכל סטרי

ץ לחיץ ליה בגנתא לעלן  חי
 פי שמנקב ימין לחזשא לא׳׳א ייצא רוח א׳
 ליזאכיי לעורר אותי שיזמוג עם מלכות

 הנקראת גנתא דעדן



 רזח דוד

 אדדא שיאא אינ ין זמחא יעתיק מפין
 לעלייה! הא שנעה נמה יאתמר
 >ג׳ רוחי אימן מלילו ג׳ אחרנץ)
 *׳ג ריש רוחן יניחלעלמא לאתי מ*ח נתינ נה
 אמר ה' מארנע רוחות נאיהרוח ומי וני ארכע
 תחי עלמי מאיי עניי הנא א* ארנע רוחי יתערון
 גיאינין יייחאיעתיקא םתימאארבע והכי הוו
 יכיייפוקיא נפקיןעמיה תלתא דנלילןבגוג׳
 אמרנין ויינין קכ׳;ה לאפקא חל רוחא לכליל
 מנלהו למדי מארבע רוחות כאי הרוח ארבע
 מהמלאי לא ?תינ כחן אלא מארבע רוחות כאי
 וגמפיי^לכאמשיחאלא יצערכון למילף חל
 לתו' מזא מחא רילהןן לכליל מכל רוחץ יוליע
 כלא חכמהמיכהעגה.'וגבורה יוח לעת ויראת
 ה'משום לרויחא ז־הלילא מהל רומי בג״ככתיג
 חארכע רוחות יאינוין ז׳ לכלילן כשנעה לרגין
 עלאץראמיןיתאנא לכלהו כלילן כהא• דוחא
 לעתיקא לעתידן ינפיק ממוחא סתיחאילצוקכא
ץ חוסמא לחזסמא חומקא  לחו«מא ית״ח מפ נ
 לעתיק ממץ חמרמגל ססרוי חוממא לוע״י אפ«ן
 כתיכ על^ y!* >חפי ו( ש מפיו תאכל וגו׳ עלה

 >שן באפו
 סי׳ שהמלכות למעל* מכל הו׳ קצוות שהיא
 קכלה הרוח ממי^הנז כחכמה וכיני לזא
 הרישמשליש פרקץ זא׳׳א הנ4£רל מהם נעשו
' י־יחין והרוח הליהמלל p ששה קצוותליזא והס 
הפסיס ונחה עליו  אותם הוא הרוס הגז כתחיל̂י
 רוח הי שהוא הרוח העתיל לגוח על מלכו' ומלכא

 משיחא ויזש
 תנינן וישכ שלמה על כסא לול ופתיכ שש תעלות
 לכסא ששלמה הוא כאן המלכות ופיישהיא
 עתידה לישנ למעלה מהו׳ קצוות הנ f לעיל יומין
 לחיתכ בשבעה שהוא הרוח הרכיעות שמקבלו
 למעצה מהשש קצוות דיזא ולזה נונר רזש 91 קודם
 נפי וננוח לתת סעס למה צוה רשכיי לר׳ יוסי
 והוא ר' יוסי בר יעקנ שיפרש סול רוחא
 למלכאתשיחא ואגב ג' רוחין אחרים והוא שרבי
 יוסי כר יעקב הוא כת״ת כמ׳יש לעיל ונולע שתית
 הא סיד רוח לכן לו נאה ולו יאה לפרש הרוחות

 וה שיין לעיל כיף י׳נ
 פי' מתל נוקבא דחיי סודענץ וה הוא שככר
 גולע שסוד התוסס ל?א שם מתאספים נל
 הגבורות כלם נסוי ואסף איש סהזר ואמנם לוע

ן  א י מצי

 ןאשן לחימה ובינה ל?א הנקראים תיין נמרץ
 קלישין ושם עולה המלכות כלי לקנלס

 וילש מהר פיוישכ קפ״א וכההוא זמנא למנוי
 ומנא לשיהרא להתנהראמהכתיכ היה ישכןל
 עכלי כיי יאתער אתערותא לעילא כמה יארח
 ריתא כי׳ פי׳ המ״ן שתעורר השכינה לעי*«י כי
 פתאום תכוא לה התשררית זה וזה יכוא לה שלא
 עיי מעשה התתתוניס אלא מחוסמו יעתיק כמ!'7
 באן ומלכא חשיחא היא המלכות למעלה ייזש ידני
 מספר׳ לנהורא עלאיהיינו רומא ינשיכ מחזסמא
 יעיין והוא רחמיס גיוליס והיינו ירים מססרא
 דאנרהס ואח״כ יאירו כהג״כא״וא ומוצא נקךאי
 אכרהס יצחק ויעקב(זהו ונחה עליו רוחה גי
 7א נקרא ׳1הי0כערמ ואת*כ רות חכמה וכינה
 היינו א״זא ורוח יעת היינו מולא והיינו נשא חצי
 אברהם וגמה מצי יצחק מאד אדם וככר ייעת
 ני מלן המשיח העליון סזי המלטת וכג״כ יתערין
 גייןכלאינון מתיא כי תחית המתים יהיה עי
׳ רוחץ הללו כמ״ש מיי דיחית כואי הרוח רוחא  י
 יאתכללא משאר אחינץ שהיא המלכות שתקכל
 כל אורות הלליועז המשיח יהיה תחיית המתים
 ני הוא גלגול איסשהכיא מית לכל הכריות כן
 יניא להם החיות ויוציא העולם מקללתו •
̂ן יאינון ו' רוחץ אחרניןפי' והגי רוחות  ומ׳׳
 אחרות הם כל הו׳ קצוות י?א הנקראים
 שיתא רוחץ שמפרק אמצעי הנצח יא״א נעשו
 כזא חסי נצח ומפרק אמצעי להול גמרה והוי
 יפרק תחתץ ינצח ת*ת וימול נ?א ואלו הג׳הם
 נקראים שיתא רוחץ אחרנין פ״י שהג' רוחץ
 אחרץהס הוי קצוות הנוכרים ומפרק אחרון
 להול יא״ח נעשה כל כנין המלטת וזהו הרמז הד
 הכולל השאר ג' ריחות מפני שהמלכות מקבלו
 כחכמה כינה לוא שהיא למעלה מכל השלוש וגס
 סעס כ'למה הרוח הלי של המלכות כילל אותם
 מפני שעיקר הרוח שיצא מתועס דא״א הוא כדי
 להאיר המלכות ולבנותה עי• הרוח זה הנמ־ן מן
 בקב שמאל של חיסס לא" א עי פרק תחתין של
 הוד לחיאששסמקוס מלכות כנודע איהו כנצח
 ואיהי כהודדאיא ולכן כימי המשיח שהיא המלטי
 שמשם הוא סיד חלןהמשייי יתעוררההוא רוחא
 י' וממנו יבינו וישיגו חכמה ט אז תתעלה איר
 הלמה כנודע ילכןג״כ כאשר יתעורר זה הרוח
 הרכיעי אז יבוא מלך המשיח נכ״א הרכ זלהה •



 רוח דודי
 יתאנא יכלהו כלילן מאי רוחאמךא
 אותו רזחא יעתיק יומין עס היות
 שאינו אלא ממותא סתימאה יא״א כנ׳׳ל מפני
 שהמוהאהנ? הוא מקבלו מן הרעת יעתיק שהוא
 מתלכש כאוייא ולזה הוא עליון על הגי האחרים
 וכולל אותם ונמצא שוישו יעת יעתיק •
 אדדא ומההוא עשן רליק נור כי סליק
 תננא לכתר גחלים בערו ממנו
 מהו ממנו מאותו עשן מההוא חועמא מההייאשא
 פי' ככ יכול שזא כועס על מעשים הרעים
 של התחתונים והכל פיו עולה ומתמכר
 עם עשן אפו ונעשו להכות של אש זזש יליק נוי
 שנעשה להטת ושלהכיות של אש ומאלו השלהכיות
 נאחזים המלאכים הפועלים יין כעולם וזש־ לכת5*
 גחלים כעדו ממנו מזה העשן הנז נכערו הגחלים

 שהם המלאכים מ r רחמנא לי צלך
 אדדא מאנא כי הוה רכ המנונא סכא כעי
 לצלאה צלותיה אמר לכעל החוסם
 אני מתחנן והיינו לכתיכ זתהלתי אחסס לן האי

 קיא לעתיק יומין אמרו
' תאנא כי הוה רכ המנונא כו׳ לכעל  פי
 החוסם אני מתפלל כוי שהיה כונתו

 להעלות תפלתו עי מלכות יעתיק החתלכ׳
 כחוסס יא״א לזה קאמר לכעל החותם שהחוטם
 שהוא שם סייג הקיוש הוא מרככה למלכויהנזכרת
 ותהלתי החוסם לך עתיק אמרו על א״א שתהלה

 הןא כינוי למלכות
 וא״זי יעלה אע״פ שכל תפילותנו לת׳׳ת
 ישראל כי עי שם השגתינ ו עס כל זה
 הגיוליס היי להם רשות כי היה כת ביים לעלות
 כל א' כפי עוצם נשמתו והדכריס עתיקי ן
 אירא תאנא אורכא יחוסמא תלת מאה וע״ה

 עלמין אתמליין מן ההוא חוסמא
 פי' שככח אור העצום של יסול יעתיק המתלכש
 בחוסם;לא'א מןפשסה ונתארכה לשע׳׳ה עלמין
 והם השע״ה חסייס יא״א יתליין כחסי יעתיקא
 כח״שכדף קל? ובק״סע״ב ע״ש וכבר כתבנו ני

 עלמין יאלו המקומות העלמניס ר*ל אורות
 עצומים נעלמים

 'אדדא יכלהו מתיכקין כזעיר אנפין האי
 תושכחתא יתקונא לחוטמא

 פי׳ למתק כל גכורית יחוסס שלו פי׳ כ׳ שס
 ומן שהארת כל השעיה נהורין ניתנין לזא

 ג אירא

 יוצרן שיאשן ייתאייזיי יעתיק שהוא יחמים
 גמורים לאכפייאייניןשכחוסם׳זא ועתה אינו
 נמשן משם לנוקכא שהוא סוי חלכא משיחא על
 לעתיל ורותא לחיי הנמשן לואעאיר כזרוע
 שמאל ואמנם לעתיד ככיאת משיחנו יחשן לרן שם
 רוחא לחיי כנ״לאל המלטת כי יתכסמו הודעות
 ואו ימשן משם תייס אל המלכות ולכן אנו מניחים
 עתה תפילין ליל שהיא המלטי כורוע כלימימשן
 משם מחא לחיי לעתיקא אשר הוא סתום. כזרוע
 והכן סול הגלול הזה וחמנס עת ה כגלות אינו
 בגלה אן'לעתיי לכא אזימשןכיפירו׳וכנגלה ו*{כן
 אין עתה נעילת יליס רק עי,פרק הזרוע כי הואי
 אין אנו יכולים עתה למתקו על לעתיילגא>4מא
 והנה הששה רוחץ י1נ? לעיל אמרנו שהם
 ׳ נגל ו' קצוות ליזא והנה מפרקי לו׳

 קצוות לזא נעשו כלים לתכרניצל מתרי פרקי
 חס* נעשית כלי אל מוח חכמה ליליה והמוח הוא
 הרוחניות וזהו רוח חכמה לקאחר זיזח הוא י&ח
 שבתון הכלי וכן ע'|הל חגמרה נעישית כלי הכינה
 וזהו רוח חכמה וכינה וכן רוח לעת והנה מלכא
 משיחא נוקכא לזא ה' תפאה זזהושש מעלוילבסא
 י״ת שלם ונדת אש״מ היא ה' הי* שלחה גס רמו
 שיאירו כה ש״ע והורין לא״א כמנין של״ס
ר שיתא אמון ומחא לעתיקלעלייהו הא  עז
 שכעה פ״י שתלת רותין הנ״ל הס כוי קצות
 ל׳זא כליל ורוחא רכיעה הנמשן־מחוחא סתימאה
 הוא עולה על טלם הרי הם ? ו?ש כמה ראתמר
 שרוח הל של מלכא משיחאגמשךמפוחא סתימאה
 עי החוסם ואח״כ יוצא מן חוסם א״א למס׳כא״וכ
 יוא ושם עולה המלכות לקכל אותו היינו פלכא
 משייזא מ״ל ואז א^ררמגלו גירוחות האחרים
 שהס מתאים ממנו שהוא בחשן ממוחאסתימאה
̂ש כלישליף לא כל רוחיןללתתא  יאיא ז
 מתערין •ואמר ישליףמפני שהוא חתלכש כג׳
 האחרים וכשיוצא לחוץ ישלףויצא מן ההתלבשות

 כמו המכליל החרכ שנשלף מן הנלן •
 pfv ה׳ איכון לכליל ג׳ אחרניס פירוש י ג'
 פרקין נצח והול לאיאימ״ל תרין מנצח
 >חל מהול מיז שמהס נתהוו ויקצוות לזא ומפרק

 הד* התחתון להול החח הלי הכולל את מלם
 וזש מארכע רוחות כאי הרוח ל' רוחות לא כתיב
 באן אלא מארבע רוחות פייזש להויזת ישמח הלי

 מלל את כלס •



 ייד טו
 האלילית מקיא מהימניתא ימלא

 אדדא נפיק חאודנזי ונחית סוחרניה ממאא
 קדישא

' שמתחיל מיקנא מאוינוי ו«שם חרדת עז  פי
* r p ע שר׳ ל אל  שסיבב כל הפה ופי אין י

 1ימ' אזן עם הכולל ופה ר״ל cp ס״ג הקדיש
 ?וי ה* וא״ו fx כמ״ש כחוטס ועזי הכיב אותיות
 שמיצאסיכפה גימ' ס״ג וכיכ פה יזכור אל תשכיז

 כל האתרהות האלו פעם אחר פעם
 אררא י ונחית וסליק כוי

 פי' שתמיד מתרכה הארתו.עי אין קן
 ארראוחפיכתקרוכתסגי יכוסמא סכא חמרא
 ליקירל ( ס*א דכדיקני • .ונחית ס״א חיורא
 יקירא ידידיה נחית כשקולא וחפי עי טמרא

 הוא ייקנא יקירא מהימנא שלימא •
ש שכמו הקטורת עולה ריח ונויף עי רו  פי
 חין קן כמ״ש בר?ל עזים היה לאבא כוי
 והיו מע׳שין מריח הקסורת כן יומיתו הייקנא
 עוליל ומו־כה אורות עי אין קן ומשפיעה למטה
 לאו״א היהז3«ם ימיות ייקנא דא׳׳א כנודע ומשם
 לזון וחפייא עי טיכורא סעי שם מגיעים

 אי״אלאשס למסה זא
 אררא לנגדץ&יויי״ג נכיעין מכועין ימשת
 רכות נ^ח כתלת עשר תקונ׳ין מתתקנא
 פירוש הנההשערית הס חלולים והס סויווין
 ,צינורית אשדהאורנמשן ממוחאסתימאה
 להם ומהם לזח חייקנא לדיקנא להשלים אותו

 לי״ג שלימים כמ״שלקמן
 וצינורית אלו הם נעשים ממיתרי מוחא ובתוכם
ן מכועין כשפע משח רכות ימוחא י י  נג
 סתימאה עצמה לא ממותרי מוחא כמו הצעירות
 ושפעזההעליוןייצא מכיסה כצינורות כי לזה
 נקראים איקונין כי תיקון כהל מקום היא המעטת
 האור כיי שיוכל התחתון לקכלו ולזה היה
 שכירת הכלים הראשונים ולזה נקרא אחר כן
 עולם התיקון ושפע זה היוצא ממוחא שתימאה
ן ונקי ונקרא  לא״א גקרא משח ריכזת ^כי היא ז
 טוב לפי שהמוחין נקראים טיכיס והמוח שהוא

יע  חמלה הוא עיקר המוחין מו
 והטעם שנקראים מכילן ירחמי הוא מפני שהם
 כלים וצינורות לשפע הפנימי שהוא

 רחמיס פשוטים
ן ביה י״ג ממעין פ" שתמיי ייקנ" - י  עול ינגי

 זה דא״א היא נשלמיתה״יג תיקונים שהם

 ־ולוו

 אדדא יהאי וצלתקיני יעתיק יומין אתמזיז
 ולא אתחזון אתחזון למארי מדין ולא

 אתחזון לכלא
' שבץ וה התיקין יחיטס וכין שאר תיקוני  פי
 רישא יגולגלתא חצחא עיינין כו׳כל אלו
 התיקונים נראים ואינם נראים נראים למארי

 מארץ יהיינו העוסקים כחכמה האמת שכל
 החכמים נקראים מארין ואלו נקר׳ מארי מארץ
 ולא אמחזון לכולא שאפיילאלז אינס נגלץילבולס

 רק לראויים
 אדדא פתח ד״ש ואמר ווי מאן יאושיט יייי
 בי יקנא יקירא עלאה יסכא קיישא טמןיא
 שאימא דכלא • דיקנא יההיא תישכחתא • ייקנא
 לכותים ויקיר מכל תקונוי* ליקנא ילאיייעץ
 עלאץ ותתאין * ייקנא יהיא תישכחתא דכל
 מושכחץ ייקנא ילא הוה כר נש נכיאה וקיישא

 ייקרכלמחמי ליה
 פירוש ששוס נביא לא אמר הי״ג תיקוניילא
 של א״א ולא של ?א אלא מרע*ה למתק כשעה
 לאצטרין ומיפה אס אמרס היה ירך שבת יעתיקא

 לבד דווקא ולא ליבר בהם
 עוד הזכיר כאן ״ג שכתין והס כנגד'ג תיקוני
 דיקנאכזה דיקנא יקירא א' לסכא ב'
 קדישאג' טמירא ד' סתיתא לכולא הי. דיקנא
' דיקנא  להיא תושכחאוו' דיקנא דסתיס כוי ו
 דלא ייעין ח' דיקנא דהיא תישכחתא ט' דיקנא
 ללא הוא וגזי י' דיקנא דכיה תלייא י׳׳א חי ודא

 כתגלא י״כ טעירא יטמירץ י׳״ג
 אררא דיקנאדהיא תלייא בשערוי עד טכורא
 .לצבא חוורא כתלגא יקירא דיקירין

 טמירא יטטירין
' דייל שהשערות עצמס הס תלזיין למטה עד י  פ
 טיכורא דא״א והס צינזרי השפע העליון והקלושה

 בסוד ווין מ״ל הס עצמן' ולא הארתם כניש
 בחיוורתי הגולגלת׳דא״א עצמו שהארתס נמשכת

 למטה ולא הס עצמם
 אירא מהימנותאדמהימנותא דכלאיתאנא
 בצניעותא דספרא דהאי דיקנא מהימנותא דכלא
 פירוש כן נקרא כל הדיקנא בכלל ואינו מהייג
 ,שכחין ו pf תאנא כצניעותא־דספרא
 דהאי דיקנא מהימניתא לכולא פ״ישבוה הדיקנא
 דא״א מתגלים כל הכי דאשין דא״א שנקרא

 מהימנותא לכולא מעני שא״א הוא ראש כל



ד ז  רוח ו

ן  שני כו«$כי יפדלשקא גהה pSw מלכות ממי
 ואלו h יגולגלתא לא״א מתחלקים לייג תיקוניים
 אלא שאץ העתיק מתלכש כ״א כאלו«*ל ווה סדרו

 סדר זג תיקיני יגולג^תאיזא

 נתר גזלגלתא ,< חכמה ונינה ב׳ אוינין 1 לעין
 מצחא * חסד גנורה נ׳ עיינין * לית החוסם»
 נצח הוד כ׳ שפתים * יסוד לשון * מלכות פה *
 שנילחייס תרץ תפוחין * הרי ?ג תיקוני דרישא
ץ אלא שאין העתיק מתלנש כ״א h תיקוני  *אר
 יסא המפירשץ לעיל ואחר שייעת
 ז המת כל ינ« יע שאלו י\יג תקונץ דרישא דאיא
 ־׳מתחלקים לעשר ספירות פנימיפ ועשר מקיפין
 והס משפיעים שפע לי״ס פנימיים ועשי מקיפין
 יליקנא דיויה כי הדיקנא סודו עשר פנימיים
 ועשר מקיפיןכמישבסמוך וממקום שממתיימיס
 עשר דרישא דאיא שם מתחילים הייג תקוני דקנא
 ואלו העשרים ספירות דרישא סדרם הס מעילא
 לתתא והעשרים דדיקנא סדרם מתתא
 לעילא ולוה פוגעים בפאתי הראש מלכו' כמלכות
 וזהו סוד אץ מלכות נוגעת כחברתא אפי׳ נמלא
 נימאוצרין לחמץ שערות הפאה שהיא המלכות
 דרישא שצא יכנסו ילל נגנול הזקן כי שם מקום
 חלניתדדיקנא כסדרן מתתא לעילא כגיל
 והנה ברישא דא״א לא יש כ״א כתר וחכמה
 סתימאה כי הכינה ירדה למפה נגחנו « יכול
 ונעשה כתר לא״וא ווה! א' מהטעמים דכחד ישריין
אן תנין אין סבינה נקרא גרוןונק נ מ  א״יא י
 שיפרמק' כתר כי נעשית כתר לא״וא ׳והנזעם
 שירדה רכינה לגרון הוא שלהיות שמכינה דינץ
 מתעוררין לאיכלהלקכל אור דעתיק כ״א מרחוק
 וכתר זה וחכמה זו דא*א הס כוללים כל א׳ עשר
 שפירית פנימיים ועשר מקיפין והנה כל שעור
 הראש הוא עד המצח מקים השערות עדשסהוא
 כוללות עשר ספירות פנימיים רכתר ויי בחכמה
 וכן עשרים מקיפץ יאץ לנו עמק עתה במקיפי
 הראש אמנם נינר נמקיפי הפנים אמנם
 האמת הוא שבחינת אור פנימי p י ספירות מן
 הכתר וי מן החכמה סתימאה אן בסוד המקיפין
 לא יש רק יג מקיפץ יכתר וחכמה לגדם כי השא'

 אינם יכולים להתגלות גמ׳׳ש לקמן טעמם
 1אמכם עשרים ספירות הפנמיים הם עומדים

 י ומחזיקים

 *'•מ*ז«[עםהי1לל משא״כ למטה בזא שאין לי
 נתמילית רק ט'שהם כיהדות עם הכולל על שאנו

 ממשיכים לו ה1' תיקונים החסרים לו ככונת
 ויענירה' ששם זה הוא ההוייה דחיוורתי דאחור

 *א׳׳א ככ יכול המשליםהיג ליזא
 *איך יעלה וכאן שואלים להיות האמת שאנו
 כני ישראל ימורס לפרצוף ?אכי הוא
 אבינו אין יתקן שאני שלימים תמיד ביג תיקוני
' pיקנא והרי אמרנו שאץ ל}א בתמידות רה! 
 מיקונץ והנידון כי הבנת מה שאמרנו שאץ«
 רקהט תיקונים ר״לשלשפע הפנימי שזה אינו
 מאיר בו מא״א בתמייות רק ב' הוייות עם הכולל
 שהם הטיהמאירים ליזא בתמייות ונשאנויממשכין
 לו ההויה החסרה לו מא׳׳א או נשל# הארת י״ג
 הפנימיים אמנם הי״ג צינורות שהם סוי
 הווין מייל הוא שלם לעולם בהם י״ג צינורות
 שהם סוי הווין רמו לשערות של הזקן שלנו ולזה
 אנו שלמים תמיי כהסכי כן למעלי; הס גס ̂כ

 שלמים תמיד

 וא״ד יעלד! מקדמות הצריכות י^יניע
 שורש דיקנא דא״א הבאה לקמן

 וצה לע שוי תחתונות יעתיק הנקראים עתיק
 יומין מתלבשים ומאירים כעשר ספירות
 יא׳׳אכיבהם עיקר התלכשיתו ובהיות שעוכר
 הארתם דרך ראש לא״א לאיריס ג״כבראשי ועיקר
̂ןתימאה כי  הארתסשם הוא ככתר לא״א ובמוחא
 הס פרצופים גמורים והשאר הם ז' תקוני ריש*
 לא׳׳א • ואלו הזי תיקוני רישא דאיא
 מתחלקים לי״ג׳תיקונץ אלא׳שאין העתיק מתלבש
יא׳ כאלו השבעה וזה שמית אשי יקראו הזידרישא 1 

 לאי׳א י כתר לאיא הנקרא גולבלתא כו
 חתלכש חסד דעתיק • ח! חא סתימאה דאיא כו
 מתלמןגמרה דעתיק הנקי גיצינא דקרדיניתא.

 קדומאדאוירא דא״א נו מתלבש תית דעתיק •
 עינא״פקיתא דא״א בי מתלנשיס נצח הולדעתיק
 בבחינה א' משתי כחינית שיש להס.י עמר נקי
 אימין דא״א בהם מתלבשים נצח הוד הנזבכחינה
 א' משתי בחינות שיש להס t רעוא דרעוין
 מצח דאי׳אבו מתלכש יסוןיזיגגתיק אשר גנו ו
 נתונוהחסד דעתיקאעפיישמתלכש חסד יה בכתר
 יאיא מ? מאיר ג״נ וגנוז הארתי ניסול לא״א *



 רוח דיו טן
 ומחויקים:

 מקיפים!
 שייצאים האירית ירך נקני השערוישהויהצינורו' רקיהייגימקיפץ אך הכונה לימי מןאוגה הייתר
 ומאירים בסיד המקיפין ואמנם יש חילוק עליינה שנכתר שהיא נמלה ונקה שהוא חסל .

|Kw בין הפנימי׳ למקיפיס כי הפנימיס הס עזמדין זה שכנתי יעוד דע שהשני שמית של 
 «צ גב יה כסדרן כח״כ כוי עד למלכות וכן העש ר ה׳ ה' אינם ככלל המדית כי האי ב«א הקור׳לא״^
 ל־כמה אכל המקיפים הס להפך כי מתחיליימתת' שישלים פנימית דיקנא שלו ציגתקונין כנ׳ל
 לעיצא כי המנכית עומית כמגלה כראש כל הייג הייייעת שירש הליקנא דאיא שהיאהיג סבירו*
 חיקיני ד־ק:א והכתר בסופי יצא לי זה אלא ספירו' מקי^ן לכתר וחכמה סתימאה לבחינת פגי©
ן  החכמה לחי א הס עציוניפ מכל היי ספירות מקיפי יאעפישהסך׳ מקיפיןכנזאין נגלה מהם ר
 הכתר נמצא כי האחרונה שיצולם היא האלמא ה׳יגלליקנא כי אפי׳ אחר התקינים והתלכשותל*
 לחכמה יהיא עימית למעלה מכולם והגבוה ומעולה היה כטסכח לסכיל השכעההחסרית כי מעשך
 שלהם שהוא הכתר שבעדר יכתר עימית למסה מקיפי חכמה לא נגלו בייקנא רק מהבינ׳ ולמס©
 מנו׳' ייסעיכי להיותו איר חנולימקיילא היה כחי נכלל כי אין 9כינס שלה מאיר כמו החכחיומכתי•
 נת*< תוניס לש ובלו ונכי אוו ות העליונים לא יא״א לא נגלי שים א׳ מהג׳ ראשונית
 נתילו רק למסה ממלרגהס וצפ־כך הכתר שככתר ואמנם המלכות של כתר לא נגלית עם היותה
 שיות המלי־גה היותר על-ונה היציבה להתגלות היותר תחתונה כי איןמציאות נוקכא
 למירגה היותר תחתונה שבכולם וכן מלכית נכירת כי והיי נעלמו ה" מקיפין ולמעה יתנאי
 שבחכמה שהיא יותר קטנה שכנולס נתגלי׳למעלה מה נעשה מהם ותן יעתך כעיון רב על הכתוב
 מכילס כי יש כח לתחתונים לקבנה וכן נייצינשאר כהקימות אלו שקבלתי שבהס תיע שורש ועיקי

 שפירית יייקנא ימ״ש כתר שככתר מתגליכמירג׳ ייקנא רא״א

 יוה סיר ימקימות הייקנא יא״א ילזא pמאיר נו כ׳נל
 פנימים מקיפין

I לחכמה • r J n שערות הסמוכים לפאת הראזן כינה לחכמה י • k 
 רחוס־ישעי־ית שעל השפה עליונה חסללחכמה* יסוד לחכמה*
 וחנון* אורחא לתחות חוטמא גכורה לחכמה * הול לחכמה*
 אירי שעדות שפה התחתונה ת*ת לחכמה* ־ נצא לחכמה•
 אפיס* אורחא לפלטת ליקנא וצ*ו לחכמה* ת״ת לחכמה*

 ורב חסל* שערית שכמרחכ הלחי הול לחכמה* גבורה לחכמה*
 ואמת* תרין תפוחץ קיישין יסוד דחכמה* חסל לחכמה*

 נו צר חסד * צד הזקן הנג לה מזל העליון מלכות דחכמה חסד דכתר • כינה דחכמה יסוד לכתי
 לאגפים י שעריתקענית המיכלעות גמרה לכתר* הוד דכמי*
 נישא עין שעריי! קצרית לתחית גיונא מ׳ית לכתי * נצח לכתי *
 ופשעי שעי־יתדתחותגרונאשהיןכאויכן נצח לכתי* ת״ת לכתי*
 וחטאה * פימא דאתפני משערא הוד דכתי * גבורה דככת *
 ונקה* צד זקן המכיסה מיל תחתון יסזי דכתר* השל לכתר־

 היי פיחיתקוניליקלא קדמאיןהםהח׳ספירו׳ נגלית כי נא״א אין מליאית נוקבאניכרת מזיל •
 לחכמה סתימאה תכינה עד מלכי כי הכתי וטעם שנתיקון ניצר חסד שם ותחנרו.נפל
 והחכמה דידיה לא נתגלו כלל כי לא היה כח הספיר ת דכתר וחכמה היא שהחכמה
 ןמתתינים לקבל הארתם ומעשרה של כתי לא״א דכתי יש יכילת להתג לית 12 המלכות שכה והיסון:
 לא נגלי הגייאשונית מהטעם הנ? וגם המלכזילא- של הכתר נתגלה מינה של החכמה וזהו נוצר

 א חשל



 דוח דוד
̂ה ליוליו לרישא  יש הו״יה לאלפיו והנה היה
 לצא אתילע נגלית בפה לא״א ועתיל לאתלבשה
 במלפא משיחא ושם ס״ג נגלית בליקנא לא״א
 ושם מ״ה למוחא סתימאה נגלית כחושמא דא״א

 עכ״ל לענינינו
 יא״ד יעלה ולמעל' אמרנו כאוי־ן ששם ס״ג
 שהיא סול החושם לא״א ששס עתיל לצאת
 הרוח הראשון מהל׳ רוחית שעתיל לנוח על מלצא
 משיחה צמ"ש ונחה עליו דוח ה׳ צו׳ ולכאן אמר
 שהשם ע״כ לרישא ללא אתילע נגלית כפה דא״א
 ועתיר להתלבש במלבא משיחא ועור אמר ששם
 מ׳׳ה למואא סתימאה נגלית כחושמא לא״א נמצא
 שעתיר לנות ולהאיר על מלבא משיחישהיא למעל׳
 מלבות ולמעה אשר יבתר בו ה׳ צל הגי שמותע״ב
 ס״ג ומיה ע״ב בנו מרישא ללא אתילע ומ־׳ה נגלית
 בחושמא שמשם בא הרוח למלכא משיתא ועור כי
 אמדנו לעיל שדוח וה הוא עליון וכולל כל הגי
 אחדים להיות כי שורשו ממוחא סתימאה והגי
 רוחות אחרים מהחופס עצמו דא״א והרי שם שיג
 כמוחא סתימאה עצמה ישם ש״ג כתינת החושם
 עצמו והרי עתילין לשרותעל מלכות כל הג־שמומ
 כעצם לא כמו היום והיא עצמה בחינת שם כ׳׳ן
 ואינה צריכה הארה ממנו כמ׳׳ש בתפילין יראו

 עינינו וישמח לכנו
 אם כן כננצא שהג׳ הארות העצומוישעתיל
 מלכא משיחא לקכל הס ממו׳חא חיושם
 ופ״ה והס ר״ת גימ׳ קכ״ח כן מצאתי שעולה ל״ב
 גואלינו קכ״ח שע< בחינות העצומות האלו

 עתיר למלוך כלב כאברים לכ ישראל

̂ג תיקוני לא׳׳א שציירנו אותם  ונתחיל לכא׳ה
 למעלה ווה פירושם

 מיאלכמוןבא׳א* אל בזא
 אדדא תקונא קלמאהמתתקןשער׳מלעיל׳
 ושארי מההוא תקונא לשער רישיה
 לסליק בתיקונ וי לעילא מאורנוי וכחית מקחיה
 פתחא לאולנין בחל חושא בשקולא שבא על רישת

 לפומא»
׳ שהתיקון הראשוןשלוה הליקנא קלישא  פי
 לא״אהוא שנתקנין ומתחילץ השערות
 צינורות השפע והקלוש׳ להשפיע לתתחוני׳מתחיל
 לצמוח בשיףפאת הראש שהקלמנו לעיל שהפא©

 מלכות לעשר שפיחת לרישא קסלרן הוא
 מעיל*

 לוני• הוח בינה ליזימה ותמי הוא יסור שככתר
 ושניהם נקראים תיקון א' והפעם ששם למעלה
 אין לגירוד בין דכורא שהוא כתר אל הנוקב׳ שהיא
 חכמהלכןהישולשל הכת׳הואלכוק לעולם בג׳
 ראשונות לתכמה ולפי שאינו ניכר מהם רק הכיני

 לכל לכן אנו מתכריס אותו עס הכינה
 מה תיקון הששי שהוא ורב חסל הוא חשל
 לעתיקא ומרה זו היא מלת כ״ג ומכאן
 מתחיל ליקגא של כהנא רכא, לאתתקן כת׳

 מקונין שמשס עד סוף המקנא כנ r קל״ב ע״ב
 באדרא והיאאתגליא קצת עי חסד עילאה דאיהו
 גופא דאתלכש ביה חסד דעתיק דלגו כניו שס חסד
 יקשוש כחיי משמתא ולפיכן אמ׳הכתוכיורד על
 יזזקןוקן אהרן שהס זקן תון וקן כי ממדת ו׳ורב
 מסד מתחיל זקן אחד מתלבש בח׳בגדיס ותיקונין
 אלו הס לו כנשמה ול פיכן נגליס ע״י התלהבת
 ח' בחי השמנה נגלים והס כנגד שמנה בגרים וח׳
 מכוסים הס תיקוני דיקנא דעתיקא ממש והס נשה׳

 י לאלו׳ע״כ
 והנס ס׳ ספירות דמקיפין החסרות שלא נגלו
 כנ״ל ג״ ראשונות דכתר וכתר דחכמה
 שתימאה הס כנגל אור צח אור מצוחצח
 ואור קלמון ומשס ואילן מתחיל חסל והוא ליקנא
 לכהנא דכא מסשרא דחסד קאתי ודע שהתלכשות
 ח' אלו נמשכים ונעשים נשמה ל?א וגס הוא מתחיל
 מחסד ונמצא שיש חסד לגו בעתיקא ועוד יש
 מסד מלבד כ׳זא והבן כל זה וכפי זה נמצא כי׳ג

 יסגן וכהן םתס וכהן הדיזש ע״כ
 גשאר לבאר שהלוא הפנימיים אמרני שהם הן׳
 שפירית פנימיים דכתר וחכמה דא״א יכלם
 נגלים בפנימיות אן העשרים שפירית מקיפין לא
 נגלו רק ה?ג מהם כנ"ל שהם שודהדיקנא שהיא

 סוד אור מקיף ומה נעשה מהחחשה ספירות י
 הפנמיות הנשארות כי כדיקנא אינם כי הס ?ג
 פנימיים כנגד ״יג המקיפים ככתוכ לפניך
 אן דע שאלו הס'ספירות פנימיס מאירים
 ג״כבפיניס דא יא בה' מקומות אחרים של
 הדיקנאעצמוונסתפימהרח״ו מהששמ׳כאמיתות
 •מיהו ידענו שמאירים ג״כבדיקנאמשאיכבה'
 מקיפין שלא נתגלו כלל בדימנא כנ״ל
 הע״ת זל הנה כרישא ללא אתידע היח שם ע׳ב
 העילה חסד וכרישא תניינא שהיא גולגתא
 p הו?ה לס״ג וכרקא תליתאה מותא שתיתאה



 דוו•

 גיסא נו׳אנל לא נאמצע והוא הוי לחפמ׳במהיעז
 וגמרא לחמלה כפנמייס

u לשארית נחלתו נא״א ארךןבזא 
 אדדא תקונא רביעאה מתתקן שעדא
 ונחית תחותפומא מרישא חלח לרישא

 חלא נתקונא שלים
 פי' שזה התיקון הליהס סול השערית שמפה
 התףתוכה מלאה שערות מצל לצל כנזכר
 נשפה העליונה אלא ששם פסק האורח הפנוי גלתי
 שערות *כאן הפסיק האורח גיכ המצא שערויוהוא.

ת לחכמה כחקיפין ותית לחכמה כפנמיים  ̂נ
 לא החזיק לעל אפו כא״א אפיס כ?א י
 אדדא תקונא חמישאה תחות פומא נפיק
 . איחא אחרא כשקולא לארחא ללעילא
 ואלין תיין ארחין ישימין על פ!חא מכאן ומכאן
 פי' שזה התיקון הוא מכוון נגל תיקון השלשי
 והוא גס כן אזיחא אלא שהוא בכאן מלא
̂והוא ת״ת לחכמה במקיפין ונצח בחכמה  שעיע

 בפנימייה •
 כי חפן חסל הוא נא״א ורב חסל כ?א •
 אררא תקונא שתיתאה מתתקן שעייוסליק
 ונקיק מלרע לעיל לרישא לסמא
 וחפי תקיונתא לבוסמא סבא על רישא לפופא
 ללעילא וגחיתשערא ליסא לפתחא לאזרחא

 תתאה לפומא
 פי' תיקונא שתיחאה מתתקן שערא וסליק
 מלרע לעילא וחפי כוי על רישא לפומ' ט׳
 שפי' שזה התיקון הששי היה ראוי להיוז$/«מון•
 לתיקון החמישי י«א היה הלכר כן אלא זה סששי
 עולה ממסה למעלה והוא קופן מלרגות יבוא
 ומתחבר עם התיקון הראשון והוא כל רוחב הלחי
 ph ונפיק מלרע לעילא וחפי אקרובתא לבוסמא
 טכא פי' שחופה על כל הפנים שהם כמו תקרוב'
 של כשמים טזכיס ופירושו שמי שזונה שמאירי•
 נו אלו הפנים הקלושים של א״א נמו רני שמעון
 הפקולי שהיה נזהר למין בעניית אמן להאיר
 מש״ע נהורין לא״א שהם איל כמילוי אליף לחיי
 לש״ע לזא ומהם למלטת הוא למיון כאלו מתקרב
 לכל כשמיס סובים שבעולם הזה שנשמתו וגופו
 נוספים לעין חקי ומ״ש על רישא לפ ומא פ״י שזה
 התיקון חופי הפנים על השפה העליונה כנ״ל
 ואינו ילרל משם ולמשה והוא גכורה לחכעינמקפיז

 ןהול וחכמה נמימיים
 יןוכ

 ודזז

 מעילא למתא מזר חימה נייה כו׳ומלט׳ שייומם
 בפאה וכן להפך העשר ספירות לליקנא מתחיל*
 מתתא לעילא ופוגעים מלכות כמלכות כנ׳׳ל אין

 מלכות נוגע בחברתא אפז כמלוא נימא
 ויש שארי מההיא תיקונא ^ער יישיה
 ומ״ש וסליק כתקיניי לעילא מאולנוי פירו'
 שתיקון זה הראשון הוא למעלה מהאזניס וככר
 הזהרנו כמה פעמים שאון הוא שס ס״ג הקלוש

 ג׳׳ימ איין עס הפשוש וכולל
 זמ״ש ונחית מקמי התחא לאומץ כחל חיטא
 פי' שזה התיקון הוא לק כחוש א׳ ואינו
 יחכ ימ׳׳ש ייייל על רישא לפומא פ״י שיורל חוש
 והעל ראש הפה שהוא על מגלי שפה העליונה
 הנקי״יישא לפומאואין תיקון זה חופה עלהפנ*
 צי אס תיקון הששי הנקרא ורב חסל שהס שערו'
 שכמרחכ הלחיים ישני תקונין אל ונמשכים על הפה
 כנן ווה התיקון לא״א הוא מי אל כמוך וכן א' אל
 כשמאיריס נו גס הל׳לחוורתי לא״א כנ״ל ונשלם
 זקנו שהם הצינייית דהיינו הארת הפנימיות

 מיז לעיל ע״ש כלשון כאן שואלים ותכין
 ותקוןזה הוא מלכוילחכמה במקיפין ונינה לחכמי

 בפנמיים
 גושאעוןבאיא. יחוסכיזא׳

 אדדא תקונא תניי נא מתחקן שעיימיישא
 לפומיוםלי'(סליק) על יישא אחי׳

 לפומא כתקונא שקיל
 פי' 'תקונא תניינא מתתקן שערא מיישילפומ
 כו ׳הרי כפיריש יי׳ש כתיקון א'ששפה
 עליונה נקראת ראש הפה ופ״י מרישא לפומא
 ששערות תיקיו זה שהם הצינורות מ? הס צומחי'
 על השפה העליונה מן הקצה אל הקצה חוןמארחא
̂ש מרישא לפומא כוי על רישא אחרא  המפסיק יי
 לפומיוהוא יםול לחכמ״נמקיפ׳זחס״לחכמ״כפנמי'.
 ועוכר על פשע״כא׳׳א• וחנון כ׳זא.
 אררא תקונא תליתאה מאמצעיתא לתחות
 (ס׳׳א להאי) חושמא מתחית תרץ נקכין
 נפיק חל אורחא ושערא אתפשק כההוא אורחת
 ומלי מהאי גיסא ומהאי גיסא שערא נתיקונא

 שלים סוחרניה לההוא ארחא
' שתיקון זה הוא המקום שהוא פנוי משער  פי
 תחת החוטם כשפה העליונה יזש ושערא
 אתפסק כיי משא*ננ?א שגסנתיקון זה יש נו
 שערות אעפ)t»p קצרות אנלנא׳׳א נמלי ׳מהאי



 הוא נאצי עיני הזקןמצי השגו>. היראה ליי ומזל
 מחמין מניין למעה ונאמצעס נגלע תיקין!ה
 והיא היי ינתר במקיפין יגבירה ינתר

 נהנימיס
 התן אמת ליעקב בא׳ א נכוא עין נ״זא •
 אירא תקונא ע: ירי(מהעוני;(נחתיו
 נערי תחיה י-קנא וחפיין בגרונא

 ה>.יית לימא
' ותיקין זה ה8 ה^ו יית כתחת הגרין והם  פי
 ריפין על רנרין ומ״ש מתערנין שערי
 תחיה ני' שהיקי; .ה מתערבים ומתחילץ לצמית
̂ג ,ןהוא מ1ל  ממקם ״קיימי נערית דל חיקין ה
: ה!א י צי• עולי הזק• מצי חטה עד ו נ מי י  ינקה ד
 קרוצ גגר^ והוא נצה יצהר נמקיעין ית' תזנתר

 נכנימ־ים
 מהי לאנרהס נא״א ופשע נ?א«
 אדדא תקו, ?־• הר סר ילא נפקץ נימא מן
 נימא וממשערן בשיעירא שלים
 פי׳ צריך ליעת דתיקין עשיראה נצלל נו נ׳
 תיקוני! ח׳ היא נעצמו כמפורש והשני
 תיקי{ זה שי.יח שה;ערית עצמם של תקיז עשירי
 נהייתם שי יין נאורכס מיש יה נחשנ צתיקין א׳
 שיוח זה היא י ?ש:מתכערןישיעורא שליה יחיו
 ממינו ׳תיקין לתיקו• ננל ה ג כחי אלי היינייוהוא
 ת״ת לצתר נמקיפין וי צח יציזר נפנימיס
 . אשר נשבעת לאביתיני בח״א וחטאה נזא•
 אדדא תקינא תריכי ילא תליין כערי על
 פימת ופומא יתפוי מצל קטמי

 ייאן שערי סחיר סחיר ציה
 פי' תיקינא תייסר ללא תלין שערי על פומא
 נוי תיקון וה היותו הפה פנ1י משע״ת
 ייי שלא יעכב ההבל היוצא ממני שהיא נחמת
 אור מקיף אל הייקנא יזםה אמרתי גס זה הבצ
 שתיקון ׳ינ וה שהוא במניןהבל היא יציאת ההבל

 מן הפה
 צמח זאתי שפיו מ׳׳ש לקמן קל״י על זה יכל
 ההוא רוחא נפיק אתפרש לל״ו עיני

 ול f כמבין הב״ל
 ומ״ש ילא תליין שערי על פומא היינו שערותשל
 שפה עליונה ימ״ש יפומא אתכיני מכל כטרין
 שאין גילין שערות נשפתי' ייאן שערי סהוי פי'
 שיפיס יטוייס השעיית שהם צינורית השפע
Bvp שמסננין זה הפה נמומעין של מיס חיים 

 מגינותיו

 ישוג ייאמנו נא״א ואמתנזא
 אדדא תרץ: א שביעאהפםיקשער׳יאתתזין
 (ואתקדין)תרין תפיחין נתקרובתא יביםיא
 «?א שפירן ויאן למחזי נגינהון אתקיים עלמא

 הה״י בחור פני מלך חיים
 פי' שתיקון זה הם התריןתפוחין פנוי נלתי
 שערות ולזה צריך לסלק הניחין מעליהם
 ייי שיתגלו התריןתפוחין ויאירו לעולמו'ומפור'

 לעיל נאריכות ע״ש
 הה״י נאור פני מלן תייס ר״ל יאר ה׳ פניו באור
 הש״ע נהוריןאינ באור פני מלך חייס במאתן
 ושבעין עלמיןשגם הם מאירין נפניס לאא כבז

 יף קח״א ע״ש והוא חסי יחכחה כמקיפין ויסוי
 לחכמה בפנמייס

 יפכיש עונותינו כאיא נוצר חסל ב?א״
 אדדא תקונא תמינאה נפיק חל חוטא
 לשערי סוחרני לייקנא
 ותליין בשקילא עי עבירא
' תיקין זה היא הנקרא מזל הע$יו/ והוא  פי
 שער הזקן להיינו חצי עובי הע^ןן זמן
 הפה ולמטה ני חצי התחתון שלהייקנא כנגדו
 הוא חול תחתין ונקה ושני מזליתאלוהשעריישוין
 שהם צינורות השפע והקדישה נמו חוט א' סניכ
 הזקן ונמשך זה השירה יקה עי טינורא ננ יכול

 יא״א
 והיא נינה יחצמה ייםוי הצתי נמקיפ״י ומלכו'
 לחכמה וחסל ינתי נפנמייס • ועיין מקימות
 הייקנא שצתבנז לעיל ששם נתנו טעס לחה נגלו
 נאן נתיקין זה הספייית לצתי ולא מקולס עיש י
 יתשלין במצולות ים נא״א לאלפים נ?א
 אדדא תקיגא תשיעאה מתעיין ימתעיכין
 שערי ליקנא עם איניןשערי
 לתליין נש?ילא(יתליין) ולא נפקי לא מן לא

 *"* -י־־״* י

 נז?דה כיף קניי כפרט כל תקין ואילי שאמר
 חתעיץ י״ל מתערין להוציא אותו הניציז שבתון

 הקלפה מ? ככונת מצולוח יס עניל
 ונחזור לפירישימתערכיןפי׳ שערית תיקין
 זהחתערכיןעסאינין שערי יתליין
 להייני עם,התרין מילי ן ואין הכינה שמתערבים
 ממש אלא שהם באמצעם כין מיל למיל יהס יותר
 קצרים משערות המולזת כי פירשנו ני המזל עליון



 דוח יוד יח
 אדוא מהיין בהיזיא משחא

 פי' שעיי השפעהנמשך מן'יג יייקנא לתאתוגימ
'vt על ייס מאירין ונמתק ייניהס1 זש ונהרין 

 אדדא ומשיחין,מההוא משחא יכתליסר
 תיקונין אלין

 פי׳ שכמו שכל יכר קשה כשמושחים אותו ממן
 מתרכך כך כלהייניס על ייי שפעהייקניו
 קיישא דא״א כשירי עליהם משח ריבות מתרככינ

 ונמתקיס
 אדרא נתליסי תקינין איליןאתישיס ייקנא
 יקירא סתימאה יכלא יעתיק יעתיקין
' שי״ג תימוכין אלו p כהס רושם והארס  פי
 של רישא עילאה יעתיק יומין הנקרא

 סתימאה לכולא שהוא סתום יותר מא״א
 אדרא מתיריןתפויזין שפיין לאנפוי גהירין

 י אנפוי לזעיר אנפץ

 פי׳ קאי נפנים לזא שמכחהארה זה יעתיק
 מאירין אנפויכפני!א

 אדדא וכל חיוור ס״א חיזוי ושושן יאשתכחן
 לתתא נהירין וחתלהסיס מההוא נהורא ילעילו

 פי׳ שכל החסייס וגמרות הנקראים חוור!שישן
 שהם ככל עולמית אכי״ע כולם מקכליס האר*
 זמיתוק מאלו הפנים יא״א מפני מכפניס אלו יש
 נהם שורש החפליס וגמרות יעתיק אעפ״י שאין
 ט גילוי גכוחת כלל וכולם נהירין ומתתמתקין

 כשורשם• *
 אדדא תקונין תליסר אלין אשתכחו נויקנא
 9י' שכתר וחכמה לא״א יש ככל א' מהם עשי
 ספירויוככר אמרנושהליקנא יוצא ממוחי/
 סתימאה ומכתר לא״ח שהם ך' ספירות פנימיים
 ון׳ מקיפין רק שהממקיפיןלא נגלו רק היג וה?
 נעלמים כני{ כארימת כהקימותהייקגא לעילע״ת
 וזהי שאמר כאןתקינין"יג אילין אשתכתו נליקנא
 ר״ל;11 ולא הה'שנעלמו ע״ש והבין הסיב
 אדדא זכשלימות ליקנא כתיקוניי אתקרי כי
 נש נאמן לכל רחמי ליקניה תלי כיה

 מהימנותא * תאנא כצניעותא לספרא
 פי' כשנשלמיסהי״ג תיקונין כייקנאוןן!א'
 ואחל מהייג נשלם כבחינת אותיות כקולות
 וטעמים אז נקרא נאמן נוסריקין נו״ן נקולית
 אל״ף אותיות נו״ן כאת׳׳כש ט' טעמים מ׳ כאי״ק
 נכ״ר ת' תגין הרי טנת״א וכיון ׳שהזכיר מלש
 נתינות הוכיר ג׳׳כ תגיןאעפיי שאינם גליקנא עול

 טעם

 •ניניתיו מיני אילנות שביב לו והואגבויה לנתי
 נמקיפץזהוי לכתי נפנמייס

 מימי קלם בא"א % ונקה כ?א *
 אדדא תקונא תליסי יתליין סעיי נתחות

 ליקנא מכאן ומכאן
 פי' מפויש היטכ תיקון יה שהוא מול תחתון
 במזל העליון נוצר חסי ע״ש מהם שוככים
 והעלוהוהסיכר ונוקנא וזיוגם הואהיחוי
 ממצולות ים והס נ' שמית קיומים ע״ב' ירי ה״י
 זי"! היי קש״א נוה אל* ף ה״י יו״י ה־י והוא חסי

 לכתר כמקיפין ויסוי ינתר נפנמייס
 אדרא ניקרא יהא ניקרא שפירא * מחפיין
 עי טכורא לא חתתזי ס״א לאתיוזאה•
 מכלאנפי תקרובא ינוסמא נר איני ן תפחין
 שפירין חוורין ימפק־ן יזיין לעלמא ומעויין חיזו

 לו. ראפץ
 פי' שיההליקנא קיישא לא״א היודל וחופה
 ענ גיפ> על טנ!רי נראה כמו לכוש נאה
 ויפה המלכיש על גו^ השלם ימ״ש לא איתחזי
 מנל אנפוי פי' קיוי נתיקין תירץ תפוחיו שלא
 יש מקוס גליי ככל התיקונים כמיהו והארת מאיר

 ובהיר כמוכף כי היא כלתי התלבשות תיקון
 השערות שהם הצינורית ואעפיי שגס כ' תיקונין
 הגי יהייכ שהם אורחא לתחית תיטמא לאיתפני
 משעי־ית ותיקון הפהג״כעכז יש הפרש גלול כי
 נאורתא יכול האלס להקים שפה העליונה ויכסה
 תיקון השלישי שהוא האזרתא ותיקון הפה אם

 יסתום השפתיס יתכסה הפה .
 וח״ש שפירין חיוורין פ״י שזה הגווןחוורשל
 אלו הפנים היא יפה על מאל יח״ש למפקץ
 חיים לעלמא היינו לנתינ נאור פני מלך חיים

 ני יוסי לכתר מקיף הפנים הנ״ל וחייס עם ל'
 אותיות כמנץ חהל * ונממויין היזו לזא כי
 מסתכלות פני א״א כפני זא אזיל סומקאואתי

 חיוורא ועיין בלף קל״ל ע״ב
 אררא כתליסר מקובץ אלין נגלין־ונפקיו
 תליסר ממעין ימשח רכות ונגלץ לכל

 אינין ילתתא
 פי' שנגלין י״גצינורית משפע למיחא סתימאה
 לתחתונים וגס הייג מכועין נפקין מתיכס
 של צינורות א״אלזא ולשאר פרצופים ללתתא
 שכלם נהרץ ממנו גם לי״ג אילץ נגלין ממעין

 מצי ׳יג נימין המאירים לי״ג תיקוני ויקנא־



 m דמו
 הלינין גליקנאיזאזהגיווית^ן צוהלי"י*א$
 יא״ד יעלה ומג כלל שאי אל כמוך הסי״ג
 תיקינין הפנימיים לא״א ואל רחום
 וחנון הס החיצוניות שלאלו הפנימיים להיי«
 הצינורות ואותם המי תיקונין לפי שלח לך הם
 פנימיות המי ל?א והאתי׳ נש של אל רחום וחנון
 היא הי״ג חיצוניות ל?א לרייינו הצינורות וכשאנו
 ממשכין מא׳׳א ל?א אנו מוכיריס אל רחום כי אין
 נמשך ממש רק מחיציותו אעפ״י שהוא לעולם

 כהארת הפנימיות של מי אל כמוך ע׳׳כ
 אררא שמירא לממירץ תנא תיקו נ א
 לליקנא ממיר וסתים ממיר ולא

 סמיי סתים ולא סתים כתקונוי
 פי' ששנינו שוה הסמירא לסמייין שהוא
 א״א מפני שמלומ כי עתיק נקרא ממיר׳
 לסמירין מפני וה גס א״א נקרא כך יהתיזין א'
 שלו הוא ממיר וסתים יותר מכל ה״יג תיקונץ
 שלו וזש שתים ולא שתים נתיקומי שהוא סמי•

 <שאר תיקינין יעיינגלה שופע ו
 עויד סמירא לשמירין פי* היינו פנימיות של
 י של הליקנא הוא לממיר מ׳ אכל הצינורות
 לא ממיר שהסנגלין וזהו גם כן פ? סתיס ולא
 שתים וזש אחר כן כתיקונוי יליע
 לוקא והיינו לקאמר נלףקכ׳׳ש אתחזי ולא אתאזי
א יליע ילא יליע תקונא קלמאה הא ר י  א
 מנינן לכל שערא ושערא וכל נימ*
 נימא לא מתלנקא ליזנרתה ושארו נימין לליקנא
 לאתקנא מתקונא לשער רישא הנא איתלאשתנל'
 "אי כל נימין מער רישא ונימין לליקנא יקירא
 עלאה כחל אתכללו( סיא כחל מתקלא אתקלו)

 אמאי אלץאריכין
׳ יליע ולא יליע מ כונתו ללמרינו שכל  פי
 השגת וגלוי אור העליון הוא עי התיקונין
 והכיסוי ורישא לא״א ונכללא הליקנא אין להם
 שוס כסוי והריקנא אינה מלונשת נשום פרצוף
 לוה היא סמייא לסמירין ועוונא לא נאמר על
 רישא ללא אתיילע שי5יא עתיק לכיין שהי׳מגולה
 ואינה מתלכשת לכן אין כה שוס השגה ולכן נקי
 רישא ללא אתיילע וזש ושארו נימין לליקנא
 לאתקנא מתיקונא מער לרישא ושערית
 הראש נקראו תיקין שהם יוצאים ממותא מתימא

 כללא לכלתיקונין
 ומל מתקלא אתתקלו היינו מוחא םתימא׳הנהד'

 ג a מתקל א

י יש מיקנא אהי״ה ואהיה  שעם שנקרא נאמן י
 «גמים אהיה גיח׳אמת ומי שיש נו אמת נקרא
 גא^וזהשרמו שאין לכשיםוקו ששקרנותהן
 נסוראיהו מצח וגס נצח ישראל לא ישקרו׳זש
 הליניה מהמנותא שהרואה אותו שלם נזקן אומר

 שראוי להאמין כו
 #דר1* תליסרתיקונין אלין לתליין נליקנא
 יקירא מנהון משתכחי נעלמא ומתפתחי
 נתציסרתרעי לרחמי ומאן לאושיס יליהלאומאה

 בליקניה כמאן לאומי כתליםר תקוני ליקנא
 פי׳ הנה מ״ש לתליין שמרוכ העלמם אמר תליין
 ולאאמרמשתכחי י?ש מנכין משתכחי להיינו
 הארתם מציי כעללמית אכל הס כעצמם הס נעלמז
w וזש ימתפתחי כי״ג,תרעי לרחמי שנפתחין ״יג 

 לא״א לזג לזא וע״י נעשים זג תרעי לרחמי
 אררא האיינארין אפין מעיר אפין ככמה
 אמר לדכי יצחק קום כקיומן וסלסל
 בסנסלא לתקונא למלכאקלישא היאןיתתקנון
׳ נל מה שאמרנו הוא על י״ג תיקוני לא״א  פי
 ולזה צוה לר׳יצחק קוסכקיימן כיילתיקוני

 למלכאקלמא היאןיתקנון
 אזירא קם רני יצחק פתח ואמר מי אל כמון
 נישא עין ומי ישוב ירחמנו וגוי תתן
 אמת ליעקכ וגויתאנא תלישר מכילן אתחזון הכא
 וכלהו נפקין מתליסרמכועיןלמשח רמילתיקוני

 ׳ ליקנאקלישאעתיקא לעתיקין

י מי אל כמון מיומה ר' יצחק התחיל כמי  פ
 אל כמון שהוא בתיקוני א״א אעפזשהצווי
 היה על תיקוני ליקנא ל׳זא נקרא מלכא קלישא
 ?יש לזה כ׳שעמים האיש ציין תחילהלכאר שורשם
 שהרי תיקוני א מתיקוני א״א אתתקנו מזבלה
 קל ה וכן אמ׳ליה רשכ׳׳י וסלסל כסלסלאכתיקינוי
 למלכא יןלמא סעס כ' שהרי פרסי י״ג תיקוניו
 המתחילין אחר כן וגם שהסתיקונין לזאעצמו
 «ליין רשכ י לא אמר הכללים שלהם שהרי אין שוס
 א" מן החנריס התחילו לומר שוס כלל כתיקונין
 אס לא אמרי רשכ׳־י ע״ה מיז׳ ניף קלייה וקל״נו
 ופתחו נתליסי־ תדעי לרחמי שאס נמצא כעולם
 י״ג *נכילן לרחמי לזא אל רחום מ' הס נמשכים

 מי״גלא״א
 ^א'1 יעלה ונלע״ל שצוה ליי יצחק שיקום מ׳
 ככר הקלמנו נכחינת החנדים שהוא מכורה
 ואמרני« >אן שעיקר ליקנא לא״א הוא למתק
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ץ נגיש בי0 קכ״נז פ  פי׳ עי יישיה מ
 אדדא למעי מרישא( ל׳׳א מרישא c לזעיי
 אנפץ מההוא[משיכא למוחא למזימ!
 ליליה ומיני כן לא היו קשיין וע*ל אתחזזןלמהוי

 יכיכי.
 פי' למיגל מיישא ליישא הייני מיישא לא׳א

 לשל זא ממיייא שהוא כיאש ע״י נימיו׳
 ישעיי ליישא למוחא ל׳וא מ׳1 שס וז׳׳ל כל אלין•
 גמין שקילץ מרישא יליקנא שש ניהס מגיעין עו
 ריש* לי׳׳א אלא שיש הפיש ששערי הראש ריש*
 קצייתיו מגיעין עו רp כתפץ ימשסיורל הארה
 על יישילזא כסויתפלץושערי ליקנ׳מגיעייעל שם
 שליקנא נחיתעלשימיא לליניאשישס ?א כנילע
 אדדא תאנא מאי לכתיב חכמית בחון תינה

 ולכסיףכתיכ .
' תאנא מאי לכתיכ חכמית גיזוץ תימה מ׳  פי
 וכן cp3 ק״ס אמיכשעתא לאתמשכןשעיי
 חייילשעיי לזאכתיכ חוכמות כחץ תתנה וכן
 נלף יס״ב נאמי מיחא עיצאה לאתמשן כחיויי
ץ מוחץ ואימן לכתיכחכמית  תתאהאקיץ תי
tt היי שהשפע הייצא משעיי לאיית נכנס שעיי 

 למוחא ליליה •
 אדדא כרחימת תתן קילה האי קרא לאו
 רישיה סיפיה ולאי סיפיה רישיה
 אלא חכמית כחין תרנה כל נגיל ממוחיסתימאה
 לארין אפץ למוחא ליעיר אפיןבאינזן נימין •
 פי' כשהשפע הנ f נכנס כמות ל ?א כסול התפל'
 אז מוח הלעת הכולל חסליס זגכזיישקולם
 המסו תוך ?א היי נחשבים לשנים מולעכרחוכית

 תתן קילה להייני שלעת זו מליכשכתיכיייסיל
 לאימא הנקרא רחוטת וזהו ברחוכית תתן קולה
 שנמשט אורזת אלז של החסליס וג&״תבכל
 פרצוף לFא זהיסול לאימא מז מתפשט על החזה
 י7א שהוא מקום רחב ולוסנקרייסול ho יחולו'
 ותתן קולה זה ג׳׳כ פייישי ששני עטרין לחסלים

 וגכירית נעשה מיח אחר
 ואיד יעלה נשאלתי מאיזי טעמא אני מש.ימץ
 תרץ רמיניס כסית שהס רמז לתרץ
 עשרץ הנ f לחסלים נגמרית ואין אנו עושיירמו
 «הכ' מוחץ הנמשכיס עצמם חכמה וכינה כנולע
 ותיצתי בפשיטות כלשון הוה הכתוב לעיל וכן
 מןוב יותר מיחש בהקלמת אלרא ווטא שב
 מוחין חכמה ובינה איגם גימןכץ בזא רל. הארת

 מיו׳ג

 זזח ו
 מהקלא בייש ספיא ל5ניעותא ובל'ג לתיקוני
 ליקנא יוצאים משעי יישא הוא הפאה •
ף קמ׳מ  ומ״ש כחל נימא ר״ל מקיראחל וכן י
 קאמי ונגיל בההז׳נימא וא״׳נ כיון שממקור

 א׳ יצאו למה נשתנו אלו מאלו ןהתירון כסמון
 ולע קולס ששערות הזקן שהם הצינויו׳במקומי
 הם רחמים גמורים והס כופים הליני.
 זומיילייןשקט על שמריו שאין השמיי׳מתעויר^
 שם אעפ* שהם מקים השמרים ישזרשם ומפני שיש

 לליניס לקוישה ייתר אחיזה בשערית לליקנא
 משערית הראש לפיכן הס קשים ולא רכיכים
 לכפית הלין אשר שם מקימס מש״אכ בשערית
 הראש שהם שעיען ימ״מ יש מקים תליית הלינים
 בהןז ובפרט נהייתם מושכים השפע ממוחא להם
 מלמטה למעלה בסול אזר חוזריהנה? ובצל זה יש
 להם יתרץ לשער הזקן שהם מישכיס השפע כסוי

 אור ישר מלמעלה למטה
 ועול לע ששערות הראש שהם הציניריתלאיא
 הס מצל חסל לעתיק המתלכש כגילגלתא
 לא״א יהם מצל החסל ישערזת לליקנא הס מצל
 חנמה סתימאה שמתלנש נה גמרת עתיק ולכן

 שערי לרישא שעיעץ ילליקנא קשים •
ר נילע שישני פירש כללי כל תקין ותיקין  מ
 ללף קל״א ול״קלכ ממחיל לפרט כל מקין
 ?תיקון אנל כתיקון הראשון של ליקנא כל עמול
 ב' וקצת מן קליכ מלכדים כענץ תיקון הא׳ שנו
 מלוי נל שאר התיקינץ יאס תעיין כי יש כמה

 קושיית ואין כאן מקומם
 ^דרא ואלין לא אייכין אמאי נימין לליקנא
 לא אריכין כילי האי יקשיין ואלין ליישא
 לא קשיץ אלא שעיעין אלא כל נימין שקילןלריש'

 וליקנא
 נאילין לא איינין זאח״כ חזי ואמי לא אריכין
 כל האי ונראה ללעיל הזליענז שיוישעךי
 ליקנא קצייס וזהו ואלץלאז אייכין זמשמע אלא

 קציין ואח״נ חיייאמישאיתס הארוכים
 שיש כליקנאאינס איוכים כלי המי כמי שעיי

 היאשויש טעם לזה ני שעי" לימא שהס^צינוח׳
 שפע הנתר הס ייתי קיינין אל המוח״והחסל
 מזנן איתםלנששחסלנקתמא נאיפןשלהייתם
 קרונין אל המות הסארינץ וע״י חשלעילאה הס

 רנינים •
 אדראמיישאאויכיןעלנהמיין



י ז  דוח ו

 אלא בקיומא ימחא מלאה זני נגיל
 מהאי להאי כתינ פתן קילא חי ן

 פי כגיןיניתקיומא ימוחאתתאהאלא׳
 בקיימא ימיחא עילאההיה מוחיו לזא

 ימתקןמוחי כנז כחן לקמן לכשיהיה י׳ מיל לע?
 שמת״נק חסייס וגבורות ל״כ עשיץ וגס מושי״
 _ הארה בהם חש קיימא דתיחא י
 אדרא וכגין ינ^ד ממוחא למויזא כאיגוז
ו מתיעיאן לכי תריו ל ר  מוחין יאתעכיי חי מוחא כאינון:ימץ)אינו,ל>( ניחין >כ
J t L אשתני" קשישין מ׳ישמשיס יחי אש,\,גז 
! נ  לא נגיי חכמתא «מיי.א בהון בגיני כד ^

 חיממא נפקח מכי נב דאיהו קשישא
 ומארי ייוגוא דכתיכ יכיי חכמים בנחת ננ׳מעיס
ן א ג ה ־ ־ . ש י ר  ומהכא אי־-יפנא מאן ישערןי ו
 מנמתא ממישנא עמיה וע־י אינין אריכי למיתי
 תיעלתא לכלא »אי ל־לא למיעל על חושא,שלוה

 ימת; קין מן מוחא
 פי שאס היו קשים לא היה שפע התכמה
 סתימאס יכול להמשןנהם ממני והגס
 כן אין החכמה תתישכת כאיס אהיאקשה כנוכעו
 ותמיי היא כועס כי יכרי חכמים אי׳ גם שאינו
 י־ילללנ־ילאחריםאח־־־ייכירימחתיי־^
ft על יא א נון צריכין לחיתי, תועלת לכולא 
 לחיעל עלחושאיסירא גי שמחתת היות אלו
 השערות יא א רכיביו p להם המה לי־משיי
» י־עליין ־נל הסייא יזא בא״? J P ' , 
 להאיר לכולאיהיינו להכניסה תוךישוימק׳ כלי
י שעיא ייישא על שערא ל א ת ג י ל ב א י ' י  א

 יייקנא ישעיא ירישא תלי וסלילה
 אוינין לאחויוי ילאתליעל^ייקנא משוסילא
 חצשרץ נאתע״א אלין כאלין יכלהו מתפרשז
 נאיחיימ. י
ש ז  פי שצריך להמשיך הארתם לשירא י?או
P *ל אויניןישערא ירישא ^ f e ״ h : 
 יא א הוא להאיר ממוחא למויזא ננ״ז לתמו
 ולהתקיים מוחא תתאה ואינם נוגעים כשערי
 יייקנא משוס ילא צייךלאתערכא אליו כאילי!
 יכל חי עכיי שליחותיה ו?ש בכולהו מתפרשז
 לאורחייהו ושערי הייקנא הם נמשכים כיי לנו״
 ולהכניע לעי ליקנאיזא ה׳ נגמר יצא. *

 אירא

 אשא״כ במוח היעת שינמשן ממש לכל הו׳ קצוות
 החלק הנוגע להם חסי יחסי חסי יגכורה מ׳
 O שאנו מכונים כעומד ולזה אנו יומ ו ים התרין
 עשרין כספר תורה משא׳ כ חכמה וכינה ני
 אינם נמשכים רק הארתם ואל יקשה לן מלשון
 העןחיים ׳ יקאמר שהחסייםשאנו
 אומרים שנותן זא לקצוותיו ולנוקכיה אינס הם
 מחש שא״כ היה ג״כ דעתו קיל יומיא ייעיהנקכא
 שנקרא כך בלהיות שאץ כיעתה רק הה׳ גבורות

 שהם ה'הו״יות גימ' קיל שפירשו שס ששירש
 החמייס נשארים לעולם כיעת יזא וכן ממש
 עטרא יגכורותונשאר שזרשס כיעתו ומתפששיס

 גג״ק ייייה ונותנס למלכות כשעת הזווג ירך
 יסויו ואלו הגבורות בהיותם בו נקרחיס גנייות
 וכריס וכשנותץ לה גבורית נקבות כי כיסויו אץ
 מחיצה מי שיתחלש האור כי כל אור המתחלש
 כשנגלה נקרא נוקכא וכן נקראת מ׳ להיות כל
 האורז' שלה יוצא ירך נקכ מזא לה מניסוי ייייה
 וזהו סוי של נשמת דוד כו׳ וכן שורש קין וזהו
 השעס למה נקיא האשה נקבא שמה שמקבל הוא
 ייך נקב ומה שנותן הס הענפים המתפששיס בו׳
 הצוות שלו כי מחסד שכחסי מתפשש ענף מהיעת
 ל חסי יזא וכן מחסי יגבורה וכן כולם נמצ' שמה
 שמתפשט הוא ג*כ עצם היכר ובזיע ש החסדים

 הס המיס המגיליס את הכל כמ״ש הרב זלהה
 ומשרונן על כל מה שבראת כי הס סיכת גימל כל
 האיייתישירש המביע של הנחל נשאר כמקומו
 אכל המיס עצמס הס המתפששיס לגיל נטיעות

 האילן וק״ל
 אדדא כאלו מתחכראן לכר תרץ מוחין

 ואתעכיי חי מוחא
 פי כאילו תתחכרן לכר תרי מוחין ר״ל שכעוי
 . שהשפע יוצא מסופי שערי יא'א והתחיל

 להמס כנקכישערי יוא הנה אז נחשב כאילו
 מתחגריס יהייני שמצשרפיסהכ׳ מוחין חכתות
 יח א יזא שפע מחוחא סתימאה למוחא יזא והס
 תרץ מוחין חין ממקומם ואמר כאלו שהרי אינם
 עצמם רק הארתס ואז כעוים כין שעי לשער נאמ׳
 חכמות כחץ היינו לכר ואחר שככר נכנס אותו
 השפע זנתיישב כמוחא י?א אז תתן קולה חי וזש
 וכל גהיד מהאי להאי בהון תתנה והוא בא׳א

 ומוחא שקיע וחשאי



 הנא שהם מקיפין ועצמה היורדים מהראש
 וכן פירש נעיינץ נשמאירין זה ליה ג* כ מלבנים
 ונעשיסעיני זא לבן וחד כמוהו וס״ה הנא ולימי

 דין צריך בשש •
 אדדא ואיתימאדליתאחרניןנוזתייהו לא
 דתניא תליסר מכילן דרחמי מעתיקא
 קדישא מי אל כמוך חד • נושא עוןתרי • ועובר
 על פשע תלת • לשארית נחלתו ארבע •לא המזיין
 לעד אפו תמש • כי חפן חסד הוא שית • ישוב
 ירחמנו שבעה • יככוש עונותינו תמניא • והשליך
 במצולות יס כל חסאתס תשעה • תתן אמי1
 ליעקב עשרה • חסללאכרהס4חל סר• אשר
 נשבעת לאבותינו תריסר • מימי קדם תליסר *

 לקביל דא אל דחוס וחנון וגו׳ ואינזן לתתא •
 פי׳ שאל תאמר שייג מידות אלו דא״א לית דומית'
 זה אינו דהרי של א׳׳א הס מי אל כמוך.כד
|fc fit לקבל דא אל דחוס וחנון שהס ה״יג מילות י 
 כשמאיר בהם הל׳ לא״א מיל ואז הם שווין במיי{
 ובמקומות הליקנא אבל לא לרן שבח כץ בעתיק

 אררא ואי תימא משה אין לא אמר אלין עלאין
 אלא משה לאאצסרין אלא לאת׳ללינא
 אשתכח ונאתר ללינא אשתכח לא בעי הכי למימי
 ומשה לא אמר אלא בעילנא לישראל חאבווליכא
 הוה תליא ובגיני כן לא אמר משה אלא באתר
 לדינא אשתכח אבל בהאי אתר סלורא דשבחא
 לעתיק יומיןמסלרנביאה ואיכון תליסר תקונין
 לליקנא עלאהקלישא סמירא לסמירין תקיפין •
 לתברא ולאכפייא כל גזרי לינץ מאן חמי ליקנא
 עלאה קדישא סמירא לסמירין ללא אכסיף ס״א
 אתכסי מניה.ובג״כ כל שעריי קשישין ותקיפץ
 בתקונו 1אי מימא אי הכי הא שערי דלתתא אינון
 אוכמי אמאי לא הוו דא כלא דתניא כתיב קוצותי
 תלתלים שחורות כעורב וכתיב ישער רישיהכי-מד
 נקא לא קשיא הא בליקנא עלאה הא בדיקנ׳תתאה
 כ.י' לאתר ללינא אשתכח כלומר לא הייה
 צריך מרע״ה להזכיר שבח דעתיקא מי אל כמון
 אלא היה צריך למתק אתר דיינא אשתכח הכי
 ללא יעביד נהו כליה ח*ו שהוא דיקנא דיזא בהיוין'
 בלי המיתוק שהוא תשלוס ה״יג הנשלמיס לו עם

 עס ל׳לחוורתי לא״א ונעשה עם הס׳ מלות
 התמדיים*יש לו'יג ואז נמתקו ליקנא ליליה

 ונעשית רחמים כמ״ש לקח! וכל אתבסמי בתקוני
 א ה יקירא

 אדדא תאנא כלהו שערי נין זיישא גץ לליקנ׳
 כלהו חוורי כתלגא ותאנא אינהו לליקנא
 קשישאי כלהו מיס משוס דאינון תקיפא דתקיפין
 לאחסין נ״א לאחתא איכון'יג מכילן מעתיק
 לעתיקין והכי מכילן מקמי אוינוי שריין והני
 מכילן סתימן אינון דלא יתערבון באחרנין ס״א
 לאתחסינו לתתא והני תנינא מקמי אודנוי שדין
 שערי משוס לנלחזלייהו אינון ולא אתערבו

1 , ז נ ר ח א  ב

 פי' זתאנא כלהו שערי כר כלהו חוורי כתלגא
 ותאנא איכון לליקנא קששאיפי׳ צינורות
 המקנא הם תקיפין יותרמשלהראש לכפו׳הלינין

 י כנ״ל
 בין לרישא בין לליקנא כלהו חוזרי כתלגא שכן
 כתיב לובשיה כשלג חווי דהיינו
 תיקוני ליקנא דא״א שהם אור מיךף ומלבוש יפה
 לו והס מלבשיס האור שבתוכם ולקמן כתי ושער
 רשיה כעתר נקי וכתיב קייצותיו תלתלים שחייו
 כעורב לא קשיא הא בליקנא עילאה הא בתראה •
ה הרב צמח זל בשנים הזכיר ראש ונדרשים ש ר  ה

ש 1 זקן בשני א  בליקנא ותיון תרתי קאמ׳׳ל ר
 קרציוהץ א״א ן'«א ו?ש כאן לבנות כאן שחורו ע כ
 וא״ד יעלה ולא סכנתי פיריש הרב צמח ץלהה
 כי מאן לכר הכא שמיה לליקנא ני אין
 זכר בפסוק רק משעחתהראש ישער רישיה כי

 וכן קיציתי ו תלתלין והנה נלעיל שתירוצו
 פשיס רק שלא פירש הענין והריני מפרשי כבר
 אמרנו למעלה שה*ג תיקוני ליקנא הס עצמם 'יג
ץ לנתר וחכמה לא״א מהן׳מקיפי פ י ד  ספירות מ

 שלהס יי בכל פרצוף ונתנו סעס למה לא נגלו
 כלס נליקנא כילא היה אפשר לסבול רק היג
 הרשומים לעיל בסלי סליקנא ע״ש נמצ שצינורית

 הליקנאעצמה הס של א״א שהם מבירזריס
 למלכים לידיה כמ״ש נדרשים עצמו אנל סשפגג
 ופנימיות הליקנא הס של י^ג מקיפין של ראשי

 של כתר וחכמה סתימאה של א״א עצמו והרי
 שהליקנא ככלל הראש ני היא עצמה ה״יג אותת
 שלהראשהמתלנשיסנ^ צינורות לליקנא נ:ה
לע*ל לשהזכיר שער רישיה ככלל ה1א הליקנא  נ

 כי היא עצמה האורות של הראש לכתר וחכמה
 לארין ומוכרח ג׳כ שהצינורות המקבלים אותם
 יתלבנו מכח עוצם הארתם כי כן פירש למעלה ני
 ממאירין שערות א׳׳א ב?א מתלבנים כמותם כ ש



 דוח דויד
 ושער דישיה ממי יקי איזל וימינ קיצותייו
 תלתלים שתויות כעורב ליק כאן כישיבה כאן
 במלתמה לאמר מי כוי הענין שגס כא״א הנקרא
 וקן חלמינית החסייס יש מ שערות שהם שרקי
 היין p ששס הס מיישבים על מקומם לאכפייא
 דינין כתמר עב על יוייייה אכל הלינין י?א הם
 למלתמה שהם מתעוררים שס ואינם מביסחים
 ומיישבים ולכן הס שתורות כי כן הנהיג המאציל
 היכי ריאה שכר ועונש כי הכל מיותיו ׳ית ולמי מה
 שרתוקיס ממנו נגלים הרינין כי למעלה אי
 אפשר להתגלית כי גוברים רכויהחשזיס ומוכרח
 שיהיה למעה שיפע ושוערים כי בלתי זה אין

 תורה
 5מח ייש כאן כישיבה כי׳ יש לפרש שג״כ הכל
 היא כייוא שמחתן תירה שקנה מית א״א
 יאוי לישיבה ועל הים או היה מוכרח ללחוס כמ״ש

 ה׳ילחס וגו׳
 וא״ד יעלה יקשה לי שגס כישיבה בעינן כיו
 גברא כמי?ל המקשה מקשה נכח וכן הרב
 הקלוש כשהיה מפרש להם ההלכה היה שירח
 טירחית יתירות וזיעה גרילה וניתן שעם כי
 הלכה הם אותיות כלה והקושיות הם קש ותכן
 שכתכיאה יצריך לביים ולהסייס ממנו ככת כיי
 שתשאר כרודה ונקיה ולפי זה גס כישיבה צריך
 בחרית והתירוץ לוה נלע״י שהוא עם מהשייע
 שלוחות הראשונית היו מעזלס האצילות וכן כל
 התורה שהיתהעתירה לתתליו אס צא היה עון
 העגל היתה ג׳׳כ משם כי ככיפסק מהם הזוהמה
 כנודע א'כ אז כשנראה להם כנתינה א״א מלא
 רחמים ראוי לישיבה כי אין כאן תערוכ' כתורה
 ואינה צריכה בירור וראוי לו לזקן ככ יכיל •
 אדדא חקעהקמלאה תקע'מארי מיישא
 לשייי ליישא יתאנא כל ת־קוני
 ליקנא לא אשתכח(אלאמח מאללכא) מחיחא
 לרישt «"א מתיקוני לריתא והכא לאפריש הכי
 יהא לא היי אלא תקינא לא מחית מן יישא

 לשערי לרישא הכי אשתכח >חסר כאן)
 פ*' תיקונאקיתאה תיקונא לשארי כי׳
 הנה כיף קל״א אמר הכללים שככל תיקון
 בא J חזי והתחיל לפרשם והנה שם הקייס הכלל
 ואחי הביאור ובכאן אינו מכזון לשם כלל ומן

 הנמשך כאןיתפיש לקאמר
rwp תיקינא • קלמאה מתחיל משיפי יאשי 

 להיימ

 יקייא קיימא וישגיי ביה מקיי מהייו ליליהאל
 יחוס וחנון כו׳

א מג״י כל אתיהיכת אוייתא לישראל ד ו * 
 אתייהיכתכאששחויהעלגכיאש
 מנה יעקיא למלא חשים ליייי שערי בגץלממוחא

 t אשתכחו לאתמשכא למזחא ללתתא

ל יא כי אתייהיכת אייייתא לישיאל י יע » 
 אתיהיכ׳נאש שחיי׳ על גני אש לבנה הנה
 בחינת תויתינו הקלושה הוא ?א מולע ותיקוני
 ליקנאהש התמימים שחיייתלהיינו ככחינילין
 וכל אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיכת כאש
 שחירה שהס צינורית ליקנא ל׳ז־א הנ? אשר הם
 *יניןוגכרתתגזיןשתור ע״ג אש לכנה שהוא
 שפע מוחא סתימאה דא׳א העוכר לרך פנימיות
מ צכלנהירתמיתאסתימאה למיתא ל?א א  ז
 גאינין נימין ימו אש לכנה שפע למוחא שפע
ה "ימי? יא״א על גבי אש שתורה שהם לנין ר י כ  ג

 »ליקנא ל¥א ילוה נלמהלהס כהי סיני מקו
 שאתימיתוקו ראויות לא״א וככח גכירילעתיק
 גנr נלמה לי ייה אינו כש זא נשאר כמקומו שאו
 אפי שנמתק לעילם נשאר רישס הגוון שחור
 ויומה לאבן סבלולח אבל כשאנו אומרים שליחה
 ממשלא׳אהוא כשעולה כמקומו כליקנא כמו
 נמתן תירה אז כמי חה של יוס ש״מ או כנעילה וכן
 בעצית• . 1
 אדדא זאינ ין לעילא מן לי קנא ליקנא
 גלחורוי הוא וכל תקוניי כלחיליהין אשתכחו

 ייקנא כלחימי ישערי כלחולייהי
 חי יא־נין לעילא חן ליקנא שעדי ראש לא״א
 הס לעילא מעילים משערי ייקנא כיש
 «ש«יי ח<ש ייקןלזאיאמר לאיוין לעילא מן
 דיקנא שהיי שערי ליישא לא״א הס אצל ש ישם
 מוחא סמימאה וגולגלתא ולכן הם בלתזייי ודיקנא
 גלחיליי שהרי הליקנא אמת הוא שגס היא יצאה
 «5ח מוחא סתימאה אכל היא <ft פאתי ראשי א״א
 באיפן ששערי היאש הס לעילא מן ייקנא יכניא׳
 מחין היאית וגס כחוש השכל יש להה יתרין להם
 שהא יוצאים מחיחא בלתי אתצע משא׳׳כ צינורו׳
 היקן שכאיס מכת מיחא סתימאה באמצעי שעיי

 הפאה .
 למשייז מל* יזוייקאילייןנאלא״אשגו
 מתלכש עתיק והנה ייקנא וה הוא

 מלג והוא למשיה שהוא א־א מלכיש בעתיק



 שם אלהים ניקיא גלול יי אין שם ניכר שם וה ח״ו
 רק שורש בהעלם עצום והאחורייס ראלהיני וההין
 כיה אלי׳ף אל״״ למיל אל״ףלת״ר ה״ה אליף למיד
 ה״ה יו״ל אל*ף למ״ל ה״ה יו״ל מים גימ אלף
 סול אלו האלג< עלמין המתלבשים ומםתמיס במוחא
 סתימאה הנקרא עזקא וגבורה לעתיק עזקא
 לכליליא כל עזקין והסעס שנקרא עיקא שהמוחין
 נחלקים ללי מוחיןחי״כ הסלים וגכוחתוהס הל׳
 פרשיית של התפילין ונעשים צורת ל' וויו י Z ו
 כצורת עיקא שהיא סכעת כנ ז כתיקון ה ליש"

 איך מטצינא לקרלימתא שהיא גבורה לעתיק
 אתעכיל חל עיקא יהיא כעין חיתם מרוכע
 ואמנם יש מוחין רכורין ונוקבים של אבא יען
 שנועה אל החסר נקראים עזקא לכייו

 ורנוקכא אימא נקראים בוציכא לקרלוניתא יען
א ילא ר י  נועה אל הגבורה א

 נחתיןן אלין שעדין מכל נגרין אתמשכן ותליין
 פי' שאלו הל׳ א קוצין ho כשיורלין הס נמשכין
 ככ יכול לאחורי אורנין ומשם תליין ולא
 מליין על תיקוני ריקנא ויההענין היה כרי שלא

 יכסו שערי פאה הראש על תיקון יה הראשון
 אדדא ושיתתא לתיקונא קלמאה תלתין וחל

 קוצי שקילן
 פי' ר״ל שותה שערות הראשונים מצל מעלת
 תיקון הראשון הס ל״א קוצץ כמנין א״ל

 של 1ה המלה עצמה
 אדדא אתמשכןעל יישאלפומא

 פי׳ שמעם שתיקון זה הראשון א*ל קוצץ נמסן
 על הפה וכנו לעיל כמקומו הוא הנהילע
 שגסכעתיק היה בחינת ז' מלכים ימגכורה דיריה
 המתלבשת כחכמה סתימאה שמשם יוצאת כחינה
 דיקנא לא"א משם התחיל בחינת הבירור כי הייג
 לתיקוני לאייא שיצאו מחכמה ליליה הס בחינה
 המלכים לא״א שעלו ונתבררו בהאי מוחא סתמיאה

 בסול מיץ נוקכין ונתקנו ונתהוו מהם ה׳יג
 מיקיני לא״א לכן השעי־ית אלו הס קשישץ ותקיפין
 לאכפייאלינץ א״כ זההתיקוףראשיןהיא בחינה
 יעת המלך הראשין ומפני זה נמשך ער הפה כי
 שם גם כן יש לעש כמ״ש מפי לעת ותכונה-וזש

 אתמשכן על רישא לפימא
 אדדא ותלת מאה יתשעין נימין אשתכמי ככל

 קוצא יקזצא
 a «י׳

 דוח
 4היינוהפאה יתנינן בל ליקנאלא אשתכת אלא
 ממוחא סתימאה והזכיר תרתי חלא לקאמיתקונא
 קלמאה ואילן לתנינן כל ליקנא למשמיכלא ותיר'
 שמ״ש כל ריקנא לא אשתכח אלא ממוחא לרישא כן
 הוא האמת אכל גס יוצאים נוכח הארות׳יג נימין
 שסופם כשערי לפאה ומ״ש ותנינן כל ליקנא לא
 •אשתכח אלא ננמוחא לרישא והכא לא פירש" להא
 הכא הכי לאמו כיי שמשמע שכולה י וצאיממוחא
 סתיאה הכונה הוא על מ״ש כאלרא זועא כליקנא
 לאתלתראשץלאמרינן מתפשסין כו שכל הגי
יי לא״א מאירץ כלי קנא לאיא עצמו! וזהו כל  רש
 ליקנאלא אשתכ *א ממוח׳ררישא ומלש כאריכר

 כהקדמית הליקנא ע״ש
 אדדא ומהאי ליקנא אשתמולעכלמה והוי

 ברישא
 פי׳ שככר אמרנו שהייקנא שורשה ועיקרא
 מיי.ןחא סחימאה וכה אשתמורע כל מה להוי
 שהיא קונה הרחמים ממתי להוי בתוכה שהם
 הספי לפנים לבחינת מקיף לכתר ומוחא סתימא
 וא״ד יעלה נלע״ל מה שעשה עיקר חמוחא
 שתימאה עס היות שהייקנא היא ג׳ כ מכתר כנ?
 הוא כי מכתר לא האירו כלל שוס א ׳מהגיראשינית
 שלו רק ששה ספירית לבל חגיתנה״י וממפירית
 של מוחא סתימאשהזא החנמילא״א מתחיל להאי'
 מבינה וגס שמחכמה האיר גס המנכויוהרי תרתי

 הארת בינה ונמנין רונא רמנכר ע״כ
ד ומהאי ליקנאאשתמולע כוי ו  ע

 0י' שגבורה לעתיק מתלבשת כמוחא סתימאה
 ובהיות גכורה זי שורש של כל הלינץמתגלים
 קצת כזה הליקנא שיצאה מטפה אכל שס
 בפנימיותם הלינין שקפים וגחיס ואינם נגלים

 גלל ו?ש ומהאי ליקנא אשתמולע
 אדדא יאלף עלמין לחתימין כעזקא״לייייא
 בעיקח לכליל כל ע!קץ אורכא לכלשערא
 ׳לנחיתמקמי אולנוילא הויאריכא ולא( ס״א אלא

 אתדנק לא כלא
 פי׳ עלמין העלם שהרי הם חתימץ למעה ואלו
 העלמין היא קאי למהאי להוי ברישא אשר
 נתגלו כליקנא שהס חלף עלמין כוי ועזקא פירזש
 גבורה לעתיק ונקייא אלף עלמין והיא חתימא
 וגנוזה תוך מוחא סתימא לא״א הנקרא עיקא
 לכייא והענין כנייעשאץ העליון מתלבש כתחתץ
 אלא האחוריים שלו וגמדה זז היא מיל ושורשי



 דוד
 אתכפיי׳לרחמי מר כיארנו שהשערות הם מזימת
 לינין ולכן צייתה התירה לגלח את הלזיס כלי
 לעקר הלינין משירשם וזהי כינת מילית הראש
 אבל צריך להניח הסאה שהיא חלכית ייישא לינא
 למלכותאכי הליניס קיום וצורך העולם ישם בסאה
 הס נכפים עיי אל הכופה אותם שס במול ואל זועם
 בכלאיים שזועס על הליניס לכפותם שימתקו זלזה

 אמר זזעס פועל ייצא
 ועילונא יבא פ׳י שתיקון זה שמתפשט באצילות
 בבינה ת״ת ומלכות לאצילות וכן ככי״ע אלו של

 אצילות מאיריןיותר מפלס•
 אדדא וכלילן בהאי אל .

 פי' וכלילן בהאי איל שאלו הג׳כחי׳סתומים
 כראש הזקן לאל זה ממפרש לקמן בתלת
 עלמין מי שהס אל שלי אל הויה אל אמי והס מגל
 בינה ת״ת ומלכות ניע מילע שמשם מתעלנין
 ומאיר לאלו הגי עולמות ששם מאירים הגיבחינו׳

 הנזמ״ל ־
 אדרא ועם כל לא האי א״ל אתנפייא לרחמי
 פי׳ ועכ״ל האי אל אתכפייא לרחמי כלימר אף
 על פי שלעיל קאמר אל יכיל תקיף עכ׳|
 האי אל אתכפייא לרחמי ומ*ש תקיףר״ל
 חקיף כרחמיס ויכול לכפית הליניןשאינס נמתיקז

 אלא כשירשם
 אדדא לרחמי לעתיק יומין אתבסס ואתפלל

 ואתפשט ביה •
 פי׳ לרחמי יעתיק יומין אתכסס ואתכלל כוי
 היינו ששפע מוחא לעתיקמתפשט נתין
 שערות לתיקון אל ונותן להם כת לכ^ת הליניס
 וזש לרחמי לעתיק יומין אתנסס פי שאפילו
 כחינה יי שהיא מלכית שהיה נראה שיש
 בה קצת לין כמ״ש ואל זועס שגאמר על תיקון זה
 עכז לעתיק יומין אתבסס כלא יזו הקישי של תקין

 זה הוא נגל הלינין למתקן
 אררא אמאי על פומא חשים לכתיילינא יתיב

 וספרין וגוי מאי לינא יתיב •
 פי' אמאי עלפומא שאל שאחר שזה התיקון
 הוא כנ״ל מלן האי והטעם שנתפשט על
 הפה הוא להיות שגס בפה יש בחינה לעת כח״ש
 מפי לעת כוי זה היה כשלמא אם היה מתפשט
 בכל צל הפנים על הפה הוא לבלו אכל אמרנו
ל שהוא מתפשע כחוע לק על הפה והתיקון י  לע
 הששי זרכ חמל מתפשט ג״כ על הפה וממלא כל

 י ה רוחב

 דוח
\ גמ׳שמן שככל א׳ואחל מאלו הנימין  9י׳ מני• \
 שמן על ראשו b יחסר והוא סול השפע
 בהם ממוחא סתימאה כי השמן מקומו כחכמה
 כמ״ש שמן הקטרת שהוא על מותין לתכמה ובינה
 אדדא תלתין וחל קוצי שקילץ להוו בתקונה
 קימאה תקיפץלאכפייא לתתא כחושכן

 אייל מהו א״ל תקיף יכול
 פי' שאלוהל״א קיצץ לתיקונא קלמאה שהוא
 הלעת מייל האלף מורה על בחינתו עצמו
 שהוא מלן יתןקון הראשון ולמד היא בחינה ג׳
 ׳מלכים חג״ת שכוללים זה הלעת שכלאיכלול מעשי
 הרי ל' מהי אל תיקיף ויכיל פי'[כמז זאת אילי
 יאיץ שאלי הל״א קיצץ הס תקיפיןשנמשןאורס

 נמה פעמים למטה כמנין איל ונשאר נתקפו
 וגנורתו

 אדדא ובכל קוצא וקוצא מתפרשין תלתץ וחל'
 עלמין תקיפין שלטין לאתעיינא( ס״א

 לאתפשטא לא בהאי סטר ולא בהאי סטר
' שכל קוץ קוץ הס בתינה איל עלמין הם  פי
 תקיפין ישילטין משם מלמעלה ומעייניןומתפשט״י
 בכינה ת״ת ומלכות לאצילות וכן נבי״ע וכן
 מתפשטין אחורי לחה בבחינה זילפה זאתורי ת״ת
 שני אנשים מרגלים ואתזרי מלכות בבחינה בלהה
 ואחוריזילפה הוציא צפור א׳ואתורי בלהה הוציא
 צפיי ב״ש לאתעיינא פ׳ ששולטין משס מלמעלה
ל הפנים  אלי ייל״א קיצץ ״ש לא בהאי סטר פי ש
 שלא לכסית שוס צל של הפנים שלא לכסות תיקון
 התייץ תפוחין לצל פנים ולא תיקון האומץ

 י לצל אתה־ כב יכול

 ומ ש לעיל ותלת מאה ותשעין ניתיןכו׳
 הנה כתיקון זה הראשון תלייין תלת עלמין
 היאשין נגר הבריאה אל שלי בינ" ותיקון
י היא אייל הייצא משס סיג שהוא בינה והנה  ז
 שלייסגזי״ג תיקזכין שהוא כילל כלס גימ׳

 ש״ן
 אדדא זבל עלחא זעלמא מניה מתפרש לאלף
 עלמץ לכסיפין לעלונא דכא וכלא סתיס

 ברישא לליקנאלכליל תקיפא
 פי׳ הל״א עלמין כל עלמא מתפרש ממנ ו ולמטה
 . לאלף עלמין לחשבון זהפיי הרבזלהה
ז שפלא הוא אלף גס כאן האל של התיקון ע ו א י ל ז נ  ב

 זה שמתפשט על הפיה היי אל ף איל לתיקון
 יפ׳דפהוב״יזה נמצאנע״ח וענ״להאיאל



 כב
h ומן מימים יאיאאתפזזש מלן היאשון 

 יהוי ומלן הגי עעיא יגנייה ותמהר ל>א' ימ ם
 מהרה חושו ואהייייס לע״נ קסיי וקס״א עכ 1

 שמית והכולל ימנץ החס
 ואחר כן מפרש מה שאמרנו לעיל שהתקין וגן
 מהמשט-ן ומאידיןג' עולמית כיע אל של•

 ?)הויהאלאיני באפן וה
 אדדא עלמא קלמאה י>פיקמתקינ'קלמ>זמ
 שליט ינחית יסליק ל׳-יףאלפי©
 ודכא רככן מארי תריפץ וחניה ממאחיץכקסטא

 נעיקא רכא
' עלמא קימאה היא כריאה שיכה אל שי•  פי
 שבתיקון וה אתפשט ממני עולס מדיח*
ס שנתפשעו ממנו ב' עילמית אלו היא יהיו^  יהמע
 תיקין יה מלן הראשון של h לאיא שהיא הממן
 יטלצ חג״ת לזה הוציא הגיעיליית ימ״ש שלינן
 שש ילט ומאיר מכת אל שיי לבריאה ימ״ש ונחמן
 שיירל הארה מסס זה הנF לנריאה עצמה
 ושניק לאלף עלמין פ' ׳1 שלי כמילוי אלף למל שיין
 י*"ת'יול גימ׳ א>ף. והמקומית גנהמ׳ון

 הארה תיקון זה בניע הוא כהיכל זכות שהוא
 מכורה והעעם מפני שמגנורה לעתיק המתלגז
 נמוחאסתימאה נתפשט זה האל שהוא יילל נ«
 הליקנא כנ״ל זהו הטעס שנתפשט הארה k זה גג'
 הימית של נמלה שהוא היכל הזטת שמשם ייצא
עגר היכליה  האלס זכאי או חייב נגיעזלמזת נ?
 נקרא נהר לינור זז״ש גהר ליגור נגילזנכין
 מקלמאה. זג׳ עלמין אלו הס שירש לג׳ מלכי}
 קימאין כסיותם כלולים •חל נבלע שמא הראשי

 וגילויים אינו אלא מאימא ולמעה ימינה ג«4
 לכן הראשון המתגצ הוא נעוליהנריא׳כנינ עצמ.
 !1ף אללפים ישמשו ני זריכזא רכין קלמהי יקימו
 פ• כשנמשן שפעמזה התיקון אל לזההנהוי
 ליניר סיינ ו היבל הזמת אז מתרבה הארתז ונעשה
 כסיל רנכץ zh וסליק ל׳יף אלפין נוי •
 ומישמארי מרימץ פ׳זמפנןשנריאה נשפע מן
 » שלי היאשון שמלל הנ׳ אל אחרים h יצירס
 «שיה וגי אל גימ' מג*ן מיגים מגן תריס ומפג*
 וה מלאכי הבריאה נק־איס מארי מיישין
 ומיניה מ־ןאחלץ נקסטא בעמן* רגא פירוש
 מזה האל שלי הייתם קסטא חיות מייגג
 שנז(דרשו וזה ככת גבורה לעתיק מ״ל מקראק

 ר9א״
 אלוא

 יומי מגיםומיזיז יקום מתיילינ יתיב דהיינו
 שפ״ס גימ״ אלהיס ע״ה להודית שםוא יורי לכפית

 ולמתק כל הלינין •
 ארדא יתיכ לאתריה ללא שלטא •

 פי׳ וה הפסיק לינא יתינ נראה להפך וה הפ<
 שמויה שהלץ נשאר כמקימי ממאי לכן
 אמי שפירושו היא ישונ הדין ימית וקו Pf יתיב

 לאתריה דלא שלעא
 אדדא ההיל פלא יועץ י

 פי׳ ההד פלא יוען כפ רושו לעיל פלא איתיו
̂עשה פלא  אלףתיקן אל מתחנרלפהפ' י
 אדדא אל גכיר אל דהיא גנור יאתכס׳נדייקנא
 (ש׳אנדיקכא)קיישא דעתיקיומץ•
 ורנא לכתיכ מי אל כמין נעתיק יומין אתחר

 בתקינא קימאה לליקנא קלישא עילאי
 פי׳ אל גמר ;1והיאגנירכמ*ש אילי האדן
 ואתרסס נליקנא ימ־״ס לאתרים זר>ת
 זכתיב מי אל כמין פי' ;!מ, אל למי אל כמון שהיא
 ב: מ־ית ליק:א לא״א מ.1ס נה ל1!ט נ:! מיתי קי

 נ־ היא בחינת מנכות ילמתק לאחרים כנ״ל
 הקלתה לגיעלמין כת:!-נה נלכד מ־נקהעקיי
 של המלכים בחיי עתיק ינראה כסם
 נגמרה יעתי״ו־יס נתקלצי ינאשר נתלנ״ה במי׳א
 התימאה מ-׳ם מאירה אל הג׳ מצנים ׳11 שבחול ג'
 עלתץ ילץ כאשי ידלו ג" מלכים אלי מנתי' איא
tir ס נתאוו א ש ע י , ׳ ג ת 0 ו כ ^ת ז 5 י ;  ירלו ג י ן
 שרשסנשחר בליקנא יחיא ימשס מאיר בהם אח״נ
 נעתשנתקנו{ בחינית א״יא שיש בז׳ מגט ס ניאו
f אז ג עילחית אחרים יזהם ג' בחיי שיש בא^א ג 
 מלטס יהם נתבסחז זהל׳ אחרים לבר מיעט ימה
 שלל, היה יכול להיית בא״וא בבחי׳ ג׳ מלטס אלו
 ירוי למעה כג׳ היכלית זכית ה0ע ושם נענ*ו
 מלכיש אל ג׳ עללזץ קימאיי לכחי־א׳׳א וכן כשנתקן
 /ז ונעל תצקו ירי הנשאי מהם כג' היכלות הנן
 לביעוהלנשיגיעו״מיח לא־־וא וכן ג׳ מנכים
 לניקכא כירן זה יייי יהלנידיו גימלטם יזא יהנל
 היא חמש כירן שהיא כאצילות זה מ«.נ*ש לזה
 וזה מלביש לוה כלל העיצה מיה כי מה שנתניר
 לגמרי הס ג'מלכים ייאממי׳ווה שאמינו שיריו
 הוא כעת התיקון אתר תיקון בינה י^א אז היו
 שם מלכים אלו יכן אתר נינה יא"1א ייti וימלכית
 ותיקין;מיא׳׳א היוצא מהפה היא ^הים תוציא
 אלונשארהיסע׳׳הגזהנןעלתץ זעלמא מגייג'



rrr 
 מפיק מהאי תיקונא להראמ ישמזגי0 סלולי©

 במלך הראשון •
ד יעלה ורמוז העיב הריח של הגי מלכים י א  ו
 נ׳ןע בלע בבריאה והוא השולש בבריא'
 f יוגב יצירה׳ 1ת' דחושסמתתלף באלפא ביתא
 לאל ביית לעי עשיה ואפשר שבא רמו העשי׳כחיליף
 להייט תמורה להראות ששם לממאמעוליהעשיה

 הוא עוצם התמ׳יותגעצם
 אדר א שליש ובחית וסליק לצ"( אנפין מארי

 ליצלא •
' שזה האל אדני שבתקון ראשון שילש ומושל י  פ
 משס!יודל הארה ממנו עי היכנ זלות זה
 לעילם העשיה ששס הס ניצוצות שלו שיריו בעשי'

 ואז מתרבה ז ו הארה בעשיהעי שעולים לצ״ו
 אלפין פיי אל אלניי ממנו יורי הארה גימ צייו כקול
 ,אין צ״י»א ע? שתחתיה תוקף הקליפות זשם
 נה יככ זה של זכות יש צ"! אל׳:יס מגאכייהנרראיס
 מאריה ייצגה והס גורריכ ומכנעיס לקליפויכמן

 שס אייל אלניי ומשפר אל1ין פי אלני במימי
 ובריבוע כזה אל ף !1 ף יל'ת אל־ף לצ p נו־ןאל׳ף
 ילית כיין יול עם כ״נ איתיית שיש נעשיה שהיא
Jכחיבת מלכות ששם מקוס המקרא ג״י אלפי 
 אדדא וממאחין מניה במסישא נקוסישרו

 ש״א כטסינא יקוסרח
' ומתאחין מיניה ככיסנייא כקושיא פירוש י  פ
 שנאתיה.אלו העלאניס שבמלת ההיכלות
 הנ f כל ה' בשורשו שנעולס האצילות יהיינו ש:!ם
 אל שלי שבתיקון הראשון לויקנא יחי׳אשהוא אל
 כנ״ל באורן אל שליוה מתפשש בכינה יאצילימ
ן וממנה מתפשש הארתו כבריאה ו למנכים  מ
 אשר כהיכל הזכות אשר שם שהוא גכורה כי כינה
 מקננא בבריאה כנולע וכן עזהי מתפשע
 הארות של הייה נע״ת לאצילות ומאיר ליצירה
 ולמלאכים אשר בהיכל זכית אשר שם •
 וכן עיזהי מתפשש הארת אל אוני כמלכיייאצילונן
 ומאיר לעשיה ולמאלכים אשר בהיכל זכו' אשר שם
 ו?ש ומפאחלן מיניה כמשגייא נוי פ״י שנאחזים
 ג'עולמות אלו כאצילות כמו הכית שיש כה נר
 ללוק וממנה מאיר כל הכית p אל שלי שהאיר
 בכינה לאצילות היא מאירה'ג״נלכלעוליהכריאה
 וכן עלו כמית ליצירה ומלכות לעשיה ונמצ' שכל
 כ׳׳יע נאחזים ומאירים מג נרות של ביגה ת״ת

 ומלנות מעולם,האצילות •

11 Ft 

 אדדא ע?!מ&תלייינאמפיקמהאי תקונא
 י שליש ונפיק ונחית ושליק ליו

 4מ5)ןיןאלףלדגץפאריייככאומתאחלן מניה
 .לאבפייא כקוללאכתמרא ס׳׳א כתיזרא

 פי׳ עלמא מניינא מפיק מהאי תיקווא פי׳
 מ f כבריא' ממש אלא שזה הוא עול ־היציר'
 אלהויה ובכאן מתפששג״כ להיכל זכות ויצירה
 גןסיא גמרה לבריאה ומתרבה,הארתו כאן לזן

י • ג ר  אלף ל
ש שזה ז ר י  ו״ש ושליק לז' זחמשין אלף. לרגין פ
ו המלך השני ג  העולם המספשש מאל הו״יה הוא מ
 k הו׳יה והיא של מ״ה גימ׳ קיו כזה מ״ה כמלוי
 מיסה׳אגימיפיוואל הרי קיו תשיר ו' שהוא
 בחינת ?א עצנמ שהוא מקנן בזה העולם של יצירי
 אלף והייני האלף עלמין וקאמר והזן פ״י

 גימ'האלהויהבעצמוגימיזן
 ואלו המלכים שבהיכל זכות ליצירה שהוא
 בגמרה 3נ״ל בכליאה נקראים כאן
 מארי מנבא ומי ש ישיבה־ כאן בתיכת לרגין
 אלף לרגין הוא מפני שכעלמא-קלמא* שהיא •
 הבריאה שס הכסא ועולם זה של היצירה היא

 כחינת לרגין לכורסייא •
 ומתאחלן מ' פי' שאלו הניצוצות של המלן הל*
 הנקרא יזננ מתאחויס מזה השם של אל הו יה

 שבתיקון ראשון
 ומ״״ש לאכפייא בקוללא נחחרא כי׳ פיריש שזה
 המלן השני שהוא עגל חסל שהראשון
 לעת היא מפה הלינין ע? הלבנונית שלי יי"ש
 לאכפייא כחיירא ומיש בקיללא פי שהוא כיפה
 נממתק הלינין לימיא מערוייא״א הזיה רחיירתי
 הנמשן בקיללא זזה גס ככת האל הייה הנמשך לו

 , מןתיקיןאלכנ״ל
א סליתאה ינפיק מהאי תיקוב* מ ל  אדדא ע
' «F למעלה ממש אלא שיה הוא עילם י  פ
 העשיה אל אלבי ובכאן מתפשש גס כן
 להיכל ומת לעשיה שהיא גבורה ועולם זה מגל
 המלן א' חושם ולה העולם הוא נאתו י באל אמי
 שבתיקון הראשון אל לליקנא הנקי: לעת שכל ג׳
 מלכי* כלוליםבי ימפני זה לא נעשו לוקא רק
 2'עולמיתמחמ עולם האצילות כנגל גימלניס אלו
 נלעמככ חושם שהם לעת חשל יגכירה ומפי זה
 מה הלשין דעלמא קימאה ונפיק מתיקוניקימאה
 מיאאננד״הלעתאנלנכ' עוצמות אתרים חמר



' עערין ליל עצןרץ יו/הנה י פעמים נו׳ י & 

ן עשרין ופ< שתיקון וה לליקנא לא׳אי• א  . כ
 הוא בחימא לע״ה מלך הראשון כנ״ל ונילע שהל,!
 כולל ה׳ חסדים זה׳ גמרות כנגלן תכיר עשר
 פעמים עסריןכי כן נקראים הס כעצמם יגם שכל

 א׳ $;לול מאלו העשר
 אדדא עמרץ ללא כשאר עשריןעשריןלעשרץ
 דלתתח מתאחדןמנהוןוכגין כן הגי

 תקןנין אינון תקוכין דלתתימנהץ מתאחיין
 פי" שאין גמרות אלו שכזה הדעת תקין דא״א
 נשאר גכותת של הדעות שלמסה ממלו•
 שהם גדולות מכלם חש עטרץ דעסיץ דלתתא
ן פ״י שממנו נאחזים כל נתינות ו ה נ  מתאחלין מ
 הענןרין יא״יא !ד?ון כלס נמשכים מתיקון זה
 דא׳א ייזש ובגין כך אינוןתיקונין דלתת׳מתאתל)

 מנהון •
 אדדא תקעי דאתתקן דאצשרין לאתנרכא

 מאן דכעי כרכה
' פאן פירש דלמה לרין שיהיו ״יגתיקונין  פי
 דח"אוד'!א ותירץשכל אלו האיקונין הוא
 כדי שיוכלו כל הפרצופים לקכל שפע והאיה אלו
 מאלו עי צימצוס האורות באלו התיקונים והצנורות
 ויוצא השפע מהם נמרה וכמשקל כדי שיוכלו כל
 העולמות לקבלו יזש לאתכרכא מאן לכעי כרכה •
 אדר א לכלתקיניןדאתתקן כקכלהון ברכאן

 משתנחין( צקכליהון)
 פי' שכל תיקון ותיקון יש לו שפע מיוחד שאין
 א' דימה לתנרווכן נערן המקבל! כמש
 נזהר איש ככרכתו כרן אתם שכרן לכל א׳ מתקין

 א׳ •
 אדדא יאתעכיד מה דאתעניד כלא כליל כהני

 תקוצץ כלא וקפן לקבלי •
 פי' שע״י קכלת שפע תיקוני ?א מתיקוני א״א
 נעשה נזה העולם מה שנעשה אפי רתמין

 אס דין *
 אדדא מקונין דמלכא תקיפא עתיקא סתימא
 לכלא וכלהו אתבסמן מתיקונין אלין

 (למלנאעתיקא) •
 פי׳ תקיפא כרחמיס היונו וברחמים גלולים
 אקבצן רחמי עתיק יומין'מ 1 קל״ו ע״כ •
 אדדא תאני אי עתיק דעתיקין קדישא דיךישין
 פי' תאנא אי עתיק דעתיקין כו י אי לא אתקן
י  עצמו תחלה לא אתתקנו כל אינון ד»

 לאתתקנא

 ופי כוהינייא״נר וקי&לאיכית" והשורש אל דא׳׳א
 אדדא ומהאי תקונא מתכפיין כלהו

' השעס שמתפגש תיקון הראשון דא״א בכל  פי
 בייעהוא מפני שבסביבות ג׳ עולמות אלו
 יש חיצונים משא׳׳כ ביזצילית דכתיב ביה לא יגרן
 רע וכלי לכופס!להכניעם מתפשס הארת תיקון
 וה של איא בכלבי׳ע שאמרני שנקרא אל תקי^זהו

 ומהאי תיקו נא מתכפיץ כלה!
 אדדא ומסבסמן במרירא לדמעין דמתבסמין

 בימארבא •
 פי' שנמתיךן ה לינץ של ב״ע ואז נכנעים
 הקליפית ימ״ש למרירן ללמעין ר׳ל כמו
 שמי למעותהיורדין משמי עיני רחל שהם כוחות
 הלין!דמתקיס עיי שפע החכמה כן עי• הארי תקין
 והשל איא נמתקיןייני אכ׳יע יזש דמרירא
 ידמעא שהיא מרה מחמת הדין עד שיתמתק •
 אדרא מאן חמי תקיגא לא דדיקנא קיישא

 עלאה יקירא לצא אכסיף מניה
 פי' מי זה הוא מכחינתכל הלינין שרואה
 הארת התי׳קין זה של ח״א ןאינו נכפה

 ונכנע לפניו
̂ש מאן חמי תיקונא לא לליקנא קלישא עילאה  ו
 יקירא ללא אכסיף מיניה אבל הלינין שככ׳יע
 נכנעים תכף לפני הארת תיקון זה הקיוש
 ואיד יעלה ואפשר שרמז כאן הגי עוצמות
 כ׳יעכמ׳׳ש ליקנא קלישא עילאה יקירא
 שר״ה עזלאה?קירא הוח עשיה יצירה זקוף של
 קדושה מתחלפת באלפא ביתא באיר ביק נב׳ הרי

 ב״ע
 אדדא מאן חמי שמירותא( ס״א יקירותא )
 לקוצץ דשעדי דתליין מהאי סניימיב

 בעיערא לענזרין •
 פי' שזה הקוצא הנ? היא יוצאת מן התיקון
 הראשון הנק׳ לעת שהם־ס* כתרץ הנן
 שכלולים כלעינ ומ׳יש עערא לכצעערץ לשון יחיד
 פיי קאי לדעת הנ ז שה!א נתינת חסל שכולל כל
 עטרין ימי ש לשין רבים קאי לגבות' שהם תמיל
 כפילית כמ־יש בכונת ה׳מלך בסוד היאיפיי' מנצפן
 ומיש ענזרץ ללא אתפללו נשערין פיישאץ עסרין
 אלי שבדעת 1ה שלוא תיקין הראשין לא״א נכללץ
 בעשרין שנשאר דעות של משה ממני שאף על פי
 שבא השפע מלמעגה עכו א״א נקרי ראש האצילו׳
א עערץ דכל עשרין עשרץ זלא אמנללן ך ר * 

 געערץ



 'געשיייייה שהלניש
 לעילם שלמטה ממרי גס יהי סוי יניס עשר נקי
 שהםסייהייכשנעיסינמעלה הס יינ מלאכים
 עצימיסוהיםעליהס סוי מלכות וזה נקרימרמה
 תתאה הרי"יג כמנין אתי גס נכתר מי.״א *׳ג

 צינירי השפע יהקיישה הנקראים יג חיירתי
 זבקרימא שהיא רישא תניינא דיייס שם הם *ג
 גימץיימייזאסתימאהשהוא תליתאה כס הם
̂ מתפשט*  ה*ג תיקוני ייקנא יא״א יהייני שייש

 >מקימג הוי'יג כמנין אתיל •
 גס מרעיה נולי ונפטר ניזיש אלד והוא לעולם
f מיש העיכיר דהיינו מהוא פשוטה הוא כ0יי ו 
 ינ הישים ומןמהעבייהוא נסויי' מתמלאת באל'ן<
 וייוא גימ' 'יג ואחי • והנה ייעת
 שעמולא להמצעיתא היא קישורא לכולא והויכמל
ג נמנץ אתי י 1לי  נל הנתינות ונקרא וח*ו הרי ז

 נוהע״כ
 יא״ד יעלה הפיך נו והפין נו בלדון הוה
 ימצא כיה וראה נעץ שכלך ני הכל
 תלוינפויהו״איכמגין אחיי יחיו ומיויי לפי
 תי כירא עי כי ינוא שלה כמ״ש ומנא היון זעה
 אתהיכמיס ליס מכסיס כל חי כשיעורו מי שערת

 נעיש כוי
 עוד מלא נהי איהי כוי פי' שכל ה״יג גל
 א״א נלס נחשנים לתיקיה אט"יג נח;!ני|

 אח י
 אדדא נגץ זאיהי יקייא יטמייא מכלא לא
 איכר ניה נאתר יאיייתא ( ס״א צא
 אהכר נאירימחזילח התגלייא ומה ייקניאתגלי'
 דיקנא יכהנארנא עליה יייהאי לקנא נחיו!
 לייקנא יכהנא ינא ילתתא(מאי ייקנא ומגא

 ינח)
 פי' ונגץ דאיהו יקייא יטמייא מכלא לא
 אתכי נאיייתא שה״יג חיית של ייקנא
 שנזניי נתורה אל רהיס והנץ כוי הס השערימ
 יצינויית יייקנא יא״א ומאלו נשפעיילוא ונקראי*
 ה<ג ייייה נשחס ולזה קרא איתס יקירא כי ה0
 נגלים למטה ומניכייס מהמקבלים אננ ביג ספי'
 של מזי זתנמה יחיא המאירים יתון אלו הצינור!'
 ונשמה להם לא נזניי נת רה ונזה אמי יטמייא

 יקירא ייירא לנגלה יטאירא למנודה 1מה
 שהוניי הימם הנניא חיכה >וי אל כמין שהם אלן
ן שנחיוקאלנן ו  •!*מימיים עצמם ואיא הוא ז
י א * 1 1 

 לאתיזיןגאיזמ שאתמקד הלא גמוחא מןימאיז
 :־אל״נ כלא היי כלא הד כמו שאייע למלכים

 ^ למיתי מפני שיצאי ק! יס התיק ן
 **יזוא לא אחתקן נאלין תקינץ גא אשתכחו
 עלאין יתתאין ונצא הוי נלא הוי
 פי' לא אתתקן נאלין תקונין מ׳ יהם נל
̂ז  הנחינזת שמנת בשם תיקון ינמ״
 קכ״מ עתיקא יעתיקין אתתקן נאלין איקונין וכן
 גילגלתא ומצחא עייגין חיעס כיי שככל האייית
 מ1צ חית מיו נעשה נהם התיקון המפורייהיינו
 המעטת האור עיי מסנין יציגירית והתיקין היא

 לחחתון המקבל מיל •
 •מידא ותניא עי כמה זהירין אלי! מ״א אתקן
 ( נאלץ ליג) תקיני לייקנח עי תליסר
 ללתת* יכל זמנא לתליסר אלץ משתנחין זהירץ
 אנין ללתתא וכלא נחושכנא לאלי ן תליסיאשתנח

 דיקנא למלכא עתיקא יקירא מכלא
 פיז עי כמה מאייין אלו הייג תי קונץ לא״א
 ואמי עי"יג ילתתא צהיזת שלפעמים

̂ג י?א שאץ לו רק מ'  מתמלאץ ימלמיס ה
 ה,,*! נין מארין לטי לידיה כסיל פנימיית
 «״ל נאיין י?ש עי <ג ילת תא ילא ייתר וזש
 ימנא י*ג'•יין משתכחץ והיריו היינו שמאיי־ין

 . נ*א נלהיגיא״א.
 אררא מלא נחי איהי טמייא ייקירא

 פי' נאןפייש שכל יהינה הנקרא נשסתיקץ
 נעיד^נלס כאיייטמייץ שהרי כמה
מץ יש לכל אחי יאחי ואעפ׳< שוהי פשיטן של  לי
 של ינייס פיויהיונאן ענץ א׳ נאומיו כלא
י יהיא שנמונ נאייא זוטא יף פיחע״נ ה י אי ח  נ

? אתתקן בתיקונא חי כללא ינל י א יע ג י ?  ת

 חיקזנא ונזה תיאא סתימאה ולק אמי תיקונא
 ווי היינו אחי שהוא נמניןייגיו׳או והוא שבכל
 עולם ועולם ימיויס'ג נחינית אס יעשיה *ג
ג ידנית של נטילת יליס כמנין ז  נחינית הס נ
 אחי if ת־קיני ייקנא יא״א יעשיה ואס ניצייה
י ?ג  נגיזן שאמר שיש יי יג פעמים נד״ין מג

י • •׳•יי •••••I *׳ , ״ • • •־־.־• •• י ־ י ן ־ ,  I ־ •

 גס מעילים יעולמית לכ עי>יב יסיל *ג חני ל
 8ל מ0ה כנה*, של יעליין והגיית ייייה נמקים
vffi't'Ji הוי שנל ע1לס p״jn ונהי׳ ?מין וס fיזג 



י כר י  י
 לנהנא רנא דהיינו א׳ נגלים של כ״ג כי ח׳ •אלו
 הארתם מתלבשת כחי של זא נמ׳יש ברף ל׳׳ו ע״.

jSnta 1אל1 הע׳אירית פנימיים שאמרנו שהם 
̂א שהסהימלותאלו מרב חסד ולמשה  תמידיים ג
 שהם ב* הייות מהשלשה הכוללים הליקנא דא*א
 ועם הכולל של החי אותיות של הבי כויות הס הע"

 דזא כנן
 א מיא «נלל דנוןינ שנת אחים נס יחד

' ׳ רילשנה׳זערותא רנ*ג ללתתא מעודי  פי
 שלרש החי מחת של מעלה עי התלנשיין
 מת׳ נגליס גאז משפעים שמן העונ ננ*ל לסל
 העולמותישיבת איחים ג״ס יחי מינין של״י ישנ•
 פעמים זקיין עיליס גס שדיי רמישהיקןהאירמ,
 יסול דעתיקכנ״ל שמן הנמשך מן השוניאוגם
 הוא שמו העיב על הראש ראש ל׳|א והס הגורמ*
 ל'«א שישלים הייג לליקןא ליליה נשול פנימיומ
 «ז.ה1 ג״ס י״חל ר׳״ת י׳׳ג *ס״ת מיה עם הכולל רמו

 שסלמו הי״גלזא
 אדדא נס לרנית כהן גדול ללתתא

 פי' כהנילילן שמתברך עי עבודתו ומתמלא ש©נ
 רב מהתיקונין מנ?

 אדדא מל זמנא לכהנא רבא ללתתא׳משימ
 גכהונא רנא כביכול כהן גלול דלעילא

 משמש ננהינא לבא
 פי' שהוא ?א נתמשך לו מליקנא רנא יעתיקא
 ומשמש נכהויה רבא ני יכול * , . .
 ויש ליקיקעל כב יטל זה שאיגי נאמר אלא עצ
 דבר שקשה להוציאו מן הסה ווהלפי
 הנראה הוא המשכת אורות כדרכס ובראה שהוא
 דבי גדול ששימוש,כ״ג דלעילאיהיהיתלזיבשמי5
 ללתתא ונודע שיינורס היה פיעל תכףני נל דברי
 רשניי וחבריי היו נעוצס רוח הקודש ולזה לא רצה
 להוציא ר' יצחק מפיו ד8ר שלא היה אפשינאוחו
 זמן ולזה אמר דגל זמנא דל״ג לתתא נו׳ שהיה
 אפשר לומר כ״ג משמש לתתא . כנימלנ׳"*

 משמש לעילא צמת •
 שמנה נגדי כ״ג כי" ה הס סוד ח' תיקוני דיקנא
 רכא וככר הודעתיך שנהנא רכא הוא
 נעתיקא ולכן הוא רכאזלא זעירא ואץ הועירא
 צריך לחי נגדיס גס לבך הם בגלי לבן כי אותה

 תיקוני דיקנא הם למיהכשלג ע״נ מהר״חו *
pri צמת הנה ק־׳ל ני הל/ לעולס לא היה 
 נ״א ל׳ נגלי לנ! ולא ראיתי תשונה לזה •

 רוח

 לאהזניי מקום מישנם נמ״ש גשלס׳ תיקני ו׳׳א
 התמלייס הנ? מן המצר קראתי'*ה שהזכיר דוד
 המליע׳ה מקום כל מלה והיג הנזכרים נתירה אף
 על פי שהס ה<נ צינורות לא׳יא •הזכירם נתזרה
 המאירים ניזא שכן הנונה נשניהשמועהזה
 הראשון של א״א שירד ;הארתו להשלים היג של
 זח שכנר אמדנו שאץ לו תמיד רק V תיקונים
 גנ? נפ׳שלח לךואגבמאירין נו כנ ה יג דחיצוניו

\ג ל ?א k רחום וחנון גנמצא  לא׳־א ואז הס י
 שאיגס כזכרים כתורה ננמינתאיא רקניזא

ש ומאי ליקנא אמגציא דיקנא לכהנא רכא ז  ו
 להיימ זא הנקרא כהנא רבא לגבי כהו
 ללתתא הנקיהליוש כ» ור*ת pF• ׳אהרן הוא
 fא ל־ראית על האמיר • וזהו ג״כ דקאמר
 ומהאי ל״קנא נחית אל ליקנא לנהגי דנא ילתתא
 יהייני מדיקנא לא״אלשל '*א ננ1 הנקרא כהנא
 דכא «F ומה ממית תמיל מא׳ א ליזא נ&וד
 הפנימיות הס נ' הו״יות מהג' של הדיקנא שהם

 מורנ חסד ולמשה ח'מדות והנוללש הסהש>
 אורות הממדייס המאירים מא״א לפנימיות ליקנ"

 לז״א
 ארדא ליקנא לכהגא רבא נתמניא תקונין
 אתתקן ונגץ נןתהניא מקונין לבהנא רבא
 פי׳ שנמעלה מבהנא רנא ללתתא שהוא זא כנ«•
 יש עיד נהנא דכא לעילא ולזה נקש נהנא
 רנא סתפולא אמד דלתתא נמ1 נןאובזה הכהנא
 לבא שהיא דעתיקא אינם נגלץ ומאירץיקח"
 חיקינין שהם ממית ירנ חסד ולמשה והס מגל

 ח' לנישיס דלג נאן למשה ונסמוך יתנאר
 אדדא כדמשחא נחימ על לקניה הה״דנשמן

 השונ על הראש יודל על הזקן ני׳
 פי׳ נל בחית חשחא שהיא שמןהשונ על הראש
 ואמר ש1נ שהארה העצומה הזאת המנונה
 נשמן היא נאה מן ה שוב יסוד לעתיק המלובש
 בחצתא לח*א וגנוז כזה הישול מסל לעתיק נמ״ש
 לעיל נפרשזת כסוד שעה רצון ואמר על הראש
 שהוא רישא לא׳א להיינו המצח ליליה ומשם
 מתפשש לליקנא להיינז לחמשה תיקונין שעל החי

 לכהנא רנא כמפורש לעיל כשמון שמרנ חסד
 ולמשה הי# מקנא דנהנא רנא ומשם יורד עול
 ומתפשש לדיקנא לנהגא רנא הנו׳ זהו יורד על
 הזקן להיינו היתיקונין עילאץ זמשסלוקן אהדו
 הח שלניגזרמוו מקן אה״וץ ר'ת ח ליקנא



 דיה דוו•
«ו שייזמו הוישפייו׳ **ז «מו '  אייז° יייייי י
 מסטראייתינאה שהםנגי היי למיס גס סייס

 •כי אותם תיקוני ייקנא הס למיס שלג שגס .
 מנתי לימראותס י׳מהשמנה מ״ל הס לכני׳ כשלג
 נלימי לעילם שכא״אכלס הסלמים,אכל אותם
 הי׳ הס לכנים כשלג הס יייקא לאפומי הארבע
 והיכייס יגסמץת־אותםנאלמינזולימ־שאין
 המנה שכל הת כשל? שלעולם כלם ־למיס• •אכל

 אית» היי יםטיא יימינא כנ״ל הם
 כשלג תכלית הלמינית ונלעיישנתכדר כיניהרפ
 ?להיי ולא עלם על דעתי שכל השמנה היי לפנים..
 וראיתי לתת סעס ככאן למה שכתכ הרכ ןלהה
ז ללכיש כשנת שסיים הם ־ * ו * ג ל י י ג י ? 5  כמי י איתיית הויהולאוכינוילמציאפייכריו *
 אהה יגס שכתב כפיריש התיקינין דף היעל מה
יועי־יין ע״כ יפי׳ ה ל ג י ח מ י ' . ו מ כ ג ב ' ס י ש 1ו י מ 7; 
 *!סס זל הנה פגם של עריית היא מינה ועי• ד׳
 כגדי לכן ממשיך הארה תאכא שהיא טלת לב־נה
 בסייאיר מקיף וכיה נמחל לי העיז עכ?ל נמצ*
 שגם כפירוש זה רמי הייכגי״^ן של#גת לא׳?א
 יקאמר ממשיך הארה-מאיאשהיא טלתלכינ מ׳
 והאמת שא״יא הס־סיי י״ס ילא השם שלם כי ו״ה
 הסכת׳ת!ומלכות ינלע׳דשסוד היכר הוא עם
u s הקימתעצמי שלהרכזלהה ־זסיי מללית 
 היאעלית*יולא׳׳יא ע״כ וממ צי א״יא הימייים
 ביה הס לעילם לבנים נימישגם תחית ייהנ׳דאי׳א
 ונהיו שטיי שבת ייזא על% תת ימלכו'למק,׳איוא
 יל השם הפך לבן והלביא ¥ון־ נשמ׳יפנימי; א׳ו*
 כנודע כי הכלים הם העולים ויןוניס נדמה יתירה
 בהלכשס הפליהיית שלמעלה כמיני כסיי תוספת

 נשמיתימ •
 נמצא מעתה שכ זכיע לא היו למעלה רק ב׳
 מלטשים למיס יהיינו א־וא ^
 שכשם וכיום שבת ?יש שעיליס זין י*ה לא״וא
 נהפך כל היי איתיית של השם למיס והס סוי ל׳
ס P , ובשבוע אץאמ י  כגלי למ של י
 יכולים לימיז יללביש הבי למיס שלא־׳וא כי איי

 לני כהם השגה אכל בשנת שממר *רשעו
 יהשגאיני יהיייי«ין עולים לאייא או מוכרחים
 אני לדמיו היכר יכיזס ראש חיש נמצא
 כתיכ ככתכיס שצריך שיניי באכילה נרי׳ימלטשי׳
 זה מוכן עם מה שככי נייע שהטעם שאני מילצים
 מןמלינשעתמוסף היא מעני שנאותי שעהימ

 גלוי

 יאיר יעלה יאני ממי לימן עפרא יתחות
 רגליי אמרינן מלתא יאולי נייחא
ה למד^יאעממהשככי הקימני שכיללית / 
 הליקנא יא׳׳א נעשית מיג ספיי־ית פנימיים יזג
 מקיסין לכתר יחכמה מייה יבחינת ספי' הפנים
 יירש לעיל כמה פעמים והפנימיים מאיד׳י לפנים

 יהמקיפין כסוי אור מקיף מגחוץ
 והנה אס תיציק תמצא שהמקיפץישל אלו החי
י ח' כגייס של הכיג המתחילים  שהם מג
 ינדב חסי הס w • גמרה יחכחה • חסי יחכמה ••
 3ינה לחמלה ייסוי יכתר • הוירכתר • נצח
 יכתר • ת״ת יכתד • גכורה יכתר • חסי יכתר •

 ונייע שכתינת היסיי היא מהה' שמאליים
 הרילך ממנה נגדי כהן גדול • והנה פקת
 עיניו ויאה שהם ממש ד' למיס ודי של והנ •
 והיינו הדי למיס חסד דתכמה • נצח דכתר •
 ון׳ת דכתר • חסד דכתר • הרי לך הדי כגדים

 לנניסשהסדיספירותמסטדא דימינא לובן
 העלי ין דא״א יהדיהנשארים הס הדי של יהנ יהס
 גמרה דתכמהא' • כינה יידיה ייסיד דכתר נ' •
 היי דכףר ג' • גמרה דכתר ד׳ •-שהם ד כחינית
 הסטיא ישמאלא זהב שכא ימר ידעת כי נינה
 דחכמה ויסוד דכתר נחשנים לאחד כי שם נכפלו

 האורות.עיין לעיל כציור של ה״יג מדות ישם
 כתוב הטעם א־כ תהילית לאל שמצאנו הדי כנדיש
 למיס יהד שלוהנממש יככרנידע שהרכ יזיל
 מחלק העשר ספירית כהיניטיס לחסדניייה' ללין
 והיסוד ניטה לצדשמאל. י
 ונני* מעתה לדקדק כדכרי מהרח״י ?ל ולתר«
 קישית הרב צמח ?להה ימה מה שהבין
 הרב!«« צמח *ל שכינת הרב זלהה היא שהכ׳׳ג
 היה לוכש׳ ח כגדיס לכנים אתר המחילה רבה לא
 נגלתה כך על מחשכתו וקולמוסו כי פתח דכריו
 יאירו כתוקפא המשא זלח׳ כגדי כ׳ג הם סול
 חיקוני דיקנא דכא ולא קאמר ח׳ כגדי לכן אלא
 ח כגדי כ״ג סתם שאז היה מקום לקישית הרכ
 צמח זלועוד פירש ואמר ואין הזעירא צייו לחי
 נגייס יבייאי דקאי לכגדיס הידועים י׳ לכנים *ל׳
 זהיבין ולא קאמר יאין היעיראצריך לחי בגדים
 לכנים יעיד אמר זלהה גס לכן הס לגדי לבן,לא
 קאמרת עדילץגם־רמזלהדיא יאמר זלסה
ס ולא קאמדנץ י קנאהסלכנ די י ^נ  ?אי
 איתס ת הילוכי ליקנא הם למים שכונתו לומר



 ייי כה
 ותיין שהוא יזיק ומקיף ^מתקאלינים והגנויויי
 נכח חסליו הפשיטייס והקלמנו ככחיניתרשני
 וחבריו שיי יצחק נגמרה לוה צוהלוקא לו לפוש
 תיקון וה ני גוגעלו נעצם ני אל תקיף וה
 ממתק הגמרות ור׳יצחקכעצמו הוא נגמרה ולזה

 ג״כ קראוהו כרוח הקימ יצחק ע״נ
רא קס דכי חוקיה שארי ואמר אני ללויי  אי
 יעלי תשוקתי מי גרס שאני ללילי משום
 לעלי תשיקתי מסתכל היינא וארו חמיתינהורא
 יקיראדמצינין עלאין נהיר יסליק לתלת מאה

 וחמשה יעשרין עיכר יחל חשיך היה אתסחי
 כההיאנהורא כמאןלאתסחי

" התחיל כפסוק זה מחמת תשוקת אהבתו. י  פ
 נחכמת האמת על שנלכק רוחו ינפשו למעלה

̂כחינה תיקון יה כמ״ש נשא עון חמית  וראה
 ומ״ש מסתכל הזינא וארו חמית נהורא יקירא
 לכוצינין מי פ" שראה רייצחק איר
 גמל ובו היי כלולים היי ספירות הכלולים כש«
 הוי״ה כנילע יהיו מתרכיסאלי האירית לשליה
 אירית ימ״ש יחל חשיו שראה ג״כ השליה
 לינים ואלו היו מתמתקין עיי האורויהעלייניס של״ה
 של שס הוי״ה הנ'> שגס כן מתחלקין האורות של

 רחמיס לשכ״ה כלי שימתק חל לחל
 יוש וחל חשון הזה אםתחי כההוא נהורא שיל
 בחינה ובחינה של לין היה מתמתק כשל
 רחמים לכן נקרא לשון יחיל וחד חשוך להורינו

 שחתמתק כל כחינה לבלה
 והנה האמת היא שתיקון יה הוא השני של ליקנא
 לא׳׳א כמ׳׳ש לא הוא תיקונא תניינא אכל
 הדכ Fלהה פירש זה התיקון עצמו כעשירי ד?א
 שהוא ג״כ נשא עון והטעם הוא כלי להוחת שזה
 התיקון השני לא״א מתתק'ומתקן תמיל לתיקון
 העשירי של נשא עזן לנשא עון לכןפירשיהרפ
 נעשירי של זא אעפי להכא מיידי כשנישליא״א

 ע״כ
 וא״ד יעלה והנה נתתי טעם על כאן למה היה
 מצוה רשכ״י ע״ה לקום לכל תיקון כיחוי
 לכל חכר וחכר וכלי ספק שמוכרח שהוא מחמת
 השייכות שהיה לנתינה כלאיואתד עם איתי תיקון
 שהיה מתקן וכמי שפישתי לכל אתל מהם ע״ה

 על פה יכן אמרתי שצוה רשנ״י ליי תזקיה שיתקן
 תיקון וה של נשא עזן וננר נתוכ כסמין שאעע*
 *}זההתיקין הזא השני וא״אשמאנשא עון פיר5

 דית
 גליי שפע אוי גליל של עתיקא קיישא יהיא
 למעלה מן התפילין ע״כ• פיי שהתפילין הס אילית
 מא׳וא לזון ולהיית שאז נמשך להה אירית ייתר
 עליונים אנו מוכרחים לסלק התפילין והנה

 להיית ש jif קבלו וה האור העצום של עתיקא.
 קלקא בשעת מוסף לזה נראה שציין לנו חלוף
 מלבושים ואס יהיו לבנים הרי וה משובח לומית
 שפע לעתיקא בעל הרחמים אבל אין צירן
 שיהיו כמספר כי אותם הס נגד הלי אותיות
 שכלו הפן לכן משא״כ הכא שזון קבלו הספיהגלול
 של עתיקא כמקומס ואי לא למסתינא הזה אמינא
 שצריך ללמש כ' מלבושים למיס נגד זין שהם
 קבלו השפע הנ ז ישם אני דמויים £״כ הנ״לעל

 והי ימחול נעלי •
 ואח״כ••׳׳ מצאתי תירז לקישית Fw מהרב צמת
 עצמו זל ולא ראיתי תשוכה לוה אס לא
 שנאמר שביים כפור היה סוכל ימתליף אותם ד'
 והיה לזמן זי לבנים אחרים כמו הראשונים ־ ואלו
 הלי ויהראץיניס אע״פ שלוכשס ככ' פעמים עכו
̂זישמנא בערןשאר ימים שלא היה מתליפם  נקראי
 ולזה'הומר ה רב זלהה כאן'יה לדמוי אל הניז וגס
 שאזמת!ליז עתיקא כנודע עכ״ל.יאתה תבת ר
 ולא אני כי מה לאזוכיאצל ארו הלבנון -
 אדדא יא תקונא תל דדיקנא דעתיק סתימא
 ־לכלא איל רני שמעין יאזת אנת רבי
 יצחקלמחמי ביקירא לתקיני לליקיא יסגר אפי
 יעתיק יומין עתיקא יעתיקין זכאה חולקייונאה

. ׳חולקי עממן בעלמא לאתי •  י
 תסוגא פניינא מתתקן שערא מריש' לפומא
 .עד רישא אחרא לפימא כתקהאשקיל
 קום דכי תוקזה וקאיס כקיומן ואוקיר יקרא

 דמקונאלאלליקנאקלישא .
 פ*' דא תיקונא חל דדיקנא דעתיקא • הול״ל
 דאתיקונא שתיתאה^י האמת ומה הוא
 מיקונא חד והנה אמרמ לעיל שמתיקין זה הששי
 ןרכ תסד מתחיל התיקוני כ״ג דלעילא יעתיק'
 גנילכאריניתזוה נא לרמוז שיהו הראשון של
' יצתק לתקן  הדיקנאדכהנארכאיכאןסייס י
 תיקונא קדמאהיעתיקא מי אל כמון •
 יא״ד יעלה וראיתי לתת טעם >מו שעשיתי על
 עתה למה ציה ישלי לרייצחק לתקן תיקין
 וה קלמאה של מי אל כמון והגה אמינז לעיל
 נפרוש קישית למי. נקיא תיקון«ה אל תקיף



 דוד
 לעיל שמו מוי כוללות יי&פייוי! מקיאים

 נוצינין וככר מפורש כסמוך מה היה החזיון
 אדדא אייר שמעון האינא אתקשר(ס״אאתנסם
 עלמא)כרין אנת רני הזקיהלעתיקא יעתיקין
 וא״ך יעלה לא מצאתי פירוש ונלע״י שפירושו
 גךצסינוסחא ראשונה יאיינא אתקשר
 עלמא הנה הקדמנו שייקנא יא״א נעשיימספירו'
 כתר ןחכמה עיין לעיל מפורש כמה פעמים 1הנה
 מדה זו שזכה לראות ר' חוקיה שהיא נושאעו{
 תיייתא הוא ננחינת הספירות פנימיישל הדיקני

 ילית דכתייהנ׳כינוי קשר הוא כח״גת נסוד במותצ
 תלתא ית״ת הוא המקשר ימיחד השני מדות החמי
 וגבורה כנודע כי אין שוס א' של השני ההנהגו'
 לכדה שייכת אלא במיזוג ה ת״ת ולזה נקרא רחמיי
 משא״כ שוה קה כ• כלס יש להס שס פרמי חסי
 גבורה כוי אבל ז׳יא כולל השניה ומכריע נין הכי
 קצות לחסל ולץ נמציא שקשר האמיתי היא ת״ת
 המקשר השני ליינין שלא יאריכו הרשעיםמןלא

 יאבלו נרגע
 והנה להיות שמלה זו שראה ר' אוקיה נשא עון
 הוא ת״ת דדיקנא מיז לזה נלע״ד שרמו
 י*ש ע״ה האידנא אתקשר עלמא שבכר שנתעגךי
 ונגלה התית דכתר ממילא מתתקנין ענפיהם פל
 מדיתדת״ת שנכל עולס ועילס ומקשר עלמ ועיקי
 כינוי זה הוא כזא עיין נכפר מין נמצא שעת?
 שנגלה תת העליון דכתר דא״א אתקשר עלמא
 דהיינו זא הנק״ עכמא מקשי רני גידיה של
 חסד גמרה אגודה איית ימהנהג העול מחמים

 שהוא מלה ממיצעת
 ולנוסחא אחרינאאתנהס עלמא הנה
 הנוסחא הראשונה פירשנו לבי
 ספירת המקיף של נשא עון םהיאתית דנתי
 אבל בפנימיס ה1א נצח דנתר זנידע שהנצח היא
 ענף לחסד לזה רמו האידנא אתנסס ענמא כי
 עד עתה הנחינזת שקלמו לזז מצל נתר הס גמרה
 דת״ת דכתר ואמיתית הכישוס זהמיתיק היא עי

 החסד אי 'עי1< שלו נצח כרא כרעיו. לאמה
 עיין לעיל נצייר נחינית הדיקנאותנץ כלוה

 היענ וה הנלע״ד ימה' המחילה •
 אלרא אמי רני למעון נלהי מציניחברץ
 יאתיין נהאי ע;קא קדישיאסהונא
 יגלישמיא עלאץ לעלאץ ואועא קיישא עלאס

 זעלאה
 לאיי*

 רוח
 *תו הרנ זל!מ משא עין לזא שהוא התיקון
̂־יי ונתן נועם להיות שיה התיקון ממתק  ע־
 ומתתקן תמיד לנשא עיון לזא כי שמו נקרנו לנו
 עשה עיקר ופירש אותו כזא והנה תיקון 1ה הוא
 ננצח דכתר עיין כציור התיקו נ ץ לעי> ונכחינת
 החנריס אמרנז שיי חוקיה הוא נחינת נצח א״נ

 לו נאה ולא יאהילתקנו מין נמינו ע״נ
 *1דדא בהה1א נהרא עמיקא דמימוי מתפצגין
 היי משמע יסול לאימא הנקרא כן שנבקע נסוד
 מה שאנו מכינים כייעמר יגורס שיהיו
 נ?א הדי תיקונין החסרים על העיהפנימייס שיש
 לו ונשלם לי״ג וזהו וממוי מתפלגין ואורות של
 אימא נקראים מיס ושל אכא אורכנודע מביאור
 העיפה שיש כה ג' בחינות אור מיס רקיע אור
 נהי ותה עדץ תוך המח מיס כשכבר נמס כאימא

 ורקיע אחר שנגמר צורת הולד ולמעלה
 הנשמה

 ואיש מתפלגין שאחר שנכנסו המוחין רוך ?א
 נעשו ד' בחינות חכמה נינה ודעת הכילל
 חסדים וגבורות כי בהיותם למעלה לא הי1 רק ג'
 נהימת וכזא נעשו ד' והס סיד השי של תפילין של

 ג' ודי רא;ין
 אדרא ונהרין ונגלץ לכצ עיבר ממה דעלוי
' לכל עיבר ממה לעמי י• שמאירץ  פי
 ״יג תי'ק1נץ אלו ד|א לכל צד ממה שנשלמו
 לי״גמכח ההוי״ה יחיורתי דא״אשנמדןעלמ׳

 תיקונין שהו לו מקודם וזהי ממה דעצוי
 אדדא זסליק ההוא נהורא כשפתא דימא עלאה

 עמייקא
 פי' שאחי שננקע יסוד דאימא הנ״ל חוזרים
 האייית למעלה זגוימיס שיהיו או ידי
 מוחין לזא חכמה כינה חסדים וגכויזת הניתנים
 ל1 עי• יסוד דאימא זכשפתא דימא הוא היסוד הל|
 לבינה כי היא נקייימה והיסוד שפה ומכאן יוצאת

 לאה וכינת ויעבור לצורכהעיין כה כמקומה
 >«דרא דכל פתחיו עכין 1יקרץ בהה1א פחחא

 אמפמחן
׳ הס מוי ן' שערי כינה הנשפעיס דרן מלכות  פי

 דכינההיא לאס
 אדר*« אנא T׳יל מהס (ס״א מהו) פשרא
 יתמימ פתחו וימיו נישא עון חמיתא

 אמי יא היא י תקינא תניינא יתינ
 ביי 1' חוקיה שאל מאותם מוציגץ שהזכיר



 ריח דיוי
 אחרגיז אשתאה וממד זיל חי ממפרש בפומיימ
 נהיר ואתעער ויתיכ כמלכא נגו חיליה• זמ
 אסתייס לאממשכא סליק ואמענור נעטר קלישא
 ואממקן ואמסמר 1ימיכ כתקונוי דליקנא קלסא

 וכן לכל חד וחד אזלרזו חברין קלישץ להא
 נלןיומא לא לא יאה עד דיימי מלכא משיחא •
ג אילץ גלימין  פ*׳ ועול לאנא חמי בעיני ?
% א״א חקוקים נ יקן ג ת ז  קלמאין שראה ה
 באומה הפרסא הנ״ז בלף קל״ב ע״ב מכל מקום לא
 היו מיושבים כל א' במקומו על לכל חל ממפרש
 בפומייהו נהיר ואתעסר וימינ כמלכא בגו פניה
 ונמישב כל תיקון במקומו ןבלףהנ f שבסוף ביאי
 כל התיקוגץ שכנר כל א׳ יתיב באתר ליליה .
 אמי ר׳־ש לחכרייאכלאתפריס פרסא לא לאתון
 חמאן עלנא אנא חמינא לנחמו כל המיקובץ כו

 שכשהיו לורשץ וממקנין אוהו היה יור׳ומחגצה
 אומו תיקון כל זמן הלרשה ואמר שנתקן ןשצי?
 ואמעער נעערא קדישא ומפנימה אודרוו לעשו

ס מכאן,אילך עז עסקמורמ  ולתקן נימר שאמ ג
 האממכי היא הפועלת זהמתקנת הבחינו ועולמוז!
ו זוכים דייתי מלכא משיתא * *י אנ ע  העליונים ו
 אדדא קום ר״חזקיה תניינות ואוקיר תיקונא
 תליתאה לליקנא קלישא תנא על לא ק•
 דכי חוקיה קלא נפק ואמר אין מלאך אחל עושה
 שתי שליחיות אתדגיז ריש ואמר ולאי כל חי
 וחל כאתריה ואנאור׳ אלעזר כרי ודבי אכא
א עלאה קופ רבי חייא קם ר חייא ת מ לי תל,׳ ש  אש
' קום רבי חוקיה תניינות וא ר  פי
י,לא הניןןהסלר שהיה. ית י קר נ א ן ' ה  ,על
 רוצה רשנ״י עס הקמת ר׳ חזקיה תניי5ות כי מא
 היה בבחינת נצח כנ״ל וכבר הקלימ, לו״כסדי
 ר׳ אלעור ור" אנא חכמה ובינה ר יהולה ר יצחק
 ו ר׳ יוסי נר יעקנ חג״ת,אחריהס קם רני חזקיה
 כסלרן כי הוא כנצח א״כ היה צרץ שאחריו יקום
 תכף ר׳ ייסא שהוא בהול ולא ראיתי
 מעירר לוה >לא מכעיא שלא הקים לדיייסא כאן
 שהיה מקומו בהול אלא שהקדימו לו אחר ר׳חזקיה
 שהוא בנצח ר׳ חייא ור־ יוסי שהם ביסוד ומלכות
 ונשאר ר׳ יוסי לאחרוןשככלס נמצא שכלםכסלר

 חוץ מר״ייסאשהואמלוצריךסעם
; היה רוצ למות ב ש א שר 1  והנה הנ״לעל טה ה
 השלר כחכמה גמלה ואגב חיא תרםי

 והיינו

 לאנאחמיהשחא מה זלא חאאגי גש מיומא
 לסליק משה ומנא תניינא למורא לסיני ואנא
 חמינא אנפאי נהירין כנהורא ישמשא תקיפא

 לומין למיפק כאסיותא לעלמא
 פי׳ א״ר שמעון כולהו כוצינין חברים׳לאתיץ
 מני עוקא קלישא מ' שהעיל ר״ש עליו
 לכל אלו החברים שכאו עמו לזה האלרא שהיה
 נטכעת עגולה והיו יזשכיס לפניו כעיגול כלי
 שיראה את כלס וקרא אותם כוצינין שהיו מאירין
 בנרות אבוקות וגס העיל לשמים וארץ עליונים
 שהם יזון שיעיל! שהיה רואה נאותה שעה מה שלא

 ראה אלם מעולם מיום שעלה משה למרום
 זת״ש זמנא תניינא פי שזכה רשכ,* באלר' להשיג

 הנשמה שהיה למר״עה כשקכל הלוחות שניות
 ומ׳ש לאנא חמי בעני תליסר אלץ כוי ונהרין
 מוצנין פיי שהיה רואה כל ה״יג תיקוני ליקנא
 לא״א מש״אכ כשאר החכרי׳שהס היו רןאי״כעצמס
 התיקון שהיו מתקנים היה נגלה להס ואגכ היו
 מאים הארת שאר תיקונץ אבל רשב* ראה כלם
t • תאירין כזהר הרקיע 
 אדדא דנתיכ וורחה לכס יראי שמי שמש צלק

 ומרפא בכנפיה
 זעוללאנא חמנא לאנפאי נהירץ ומשה לאילע
 ולא אסתכל הה״ל ומשה לא ילע כי קרן עןר פניו
 פי׳ לכתיכ וזרחה לכס שמי זה מלכד לעתיל
 שעתיללירל העל כנ״למאיא ולזה תיבת
ל השיך  0ריז כמנין ארן ואז י ושלם התיקון ש
 ניציציןשהס הרפ׳ח עם הל״כ אלהיס שהם מכללם
 וזהו ג־יכ ״יראה שמ״י שמ״ש ס״תש׳־ןוכלע המות
 לנצח הס הייא קליפות ןלכן צלקה ומרפי ככנסיה
 ס׳תייא ומשה לאילעקשהשרשכיוכה
 יותר ממר״עה ואוליישהתיקונין שנעשו נאלרא
 לא נעשו נימי מרעיה מצל הזמן ונא ניצוץ משה
 ע״ה בגלגול רשנ י ואז נתקן מה שלא היה אפשר
 באותו זמן ולשון לא ילע מורה על הזווג כמ ש
 ןילע אלס שלא נעשה כזמן משה ע־ ה כמ1 כאלרא

 בגילוי כל האורות ופיצופין העליונים מרוכ
 המעלות שהדי כמשה כתיב ואלו אמתלאקאמר •
 צמח . 1

 אדדא ועול לאנא חמי בעיני תליסר מכילן
 גליפץ קמאי ונהירץ ככוצינין וכל
 אתפדש כל חל מנייהו מפומיכץ אסתלק ואתמקן
 זאתעסר ואתסמד נסתתתא למקומי יייקנ וכל



 דוח דוו*

' אבא ואלעיי י  ג׳ תיקוניה וליה אחי ישכ״י ואגא י
 כיי אשתליס שלימתא עילאה כי להייתס מבחינה
 ג' יאשינית היה להם לירי ש י לתקן כמה פעמים

 כמו שעשי
 ויא״ר יעלה ונלע״י לתת מעם לשבח בהאי
 פתיחתא אהה ה' אלייס כוי׳ והנה הקלמנז
 כסמוך שי׳חייא הוא כיסוי ולזה קראי אותו כרות
 הקייש חייא ע״ש היסוי הנקרא ח* וזה לא היה
 נויע כעת לייתו מה שעתיי לעלות עיי תורתו רק
 ברוח הקייש ולזה תכף שקם נתעורר בבחינתו
 ומתהווה לעשות פעולתו היויג העליון כי כל מיה
 ומיה שהאים אחוז כהכלתאות! כעולם להוציא
 לאור כוחי שורשי כמ״ש כאכרהס איש הקשי כוי
 וכד לוי הע״ה היה כל ימיי נייישינ׳מעיניו ללחום
 מלחמות ה' כי היה משייש כי יינא ימלכיתא וכן
 הכא ר' חייא פתח נאהה היאלהיס הנה לא ייעתי
 כלומר אומנות שורשי יהי ינו יסוי לזווג היאלהיס
 שסולהוווג ה יא מיתוק כנויעולזה נקנו ג״כ לא
 ידעתי המורה על הזווג כמ״ש וילע אלם והסיבה
 כי נער אנכי מינן עם מה שפירשו פה כתחילת
 האלרא כי בזמן הרשב״י היה העולם בעוצש הגלית
 שאפילו זייג האחור לא היה ר״ל מיתיק קצ כי זווג
 האמיתי הוא של פנים כפנים שהוא מייתזק נעצם
 ככת פרצוף לגדלות שהח ההיי״ית הנגלות למשה
 למתק נחי יחי' האלהיס א״כ לזה היה מתרעם ר'
 חייא ולא אחר כי לו נוגע ה־כר כשב ואל תעשה
 ני אין זווג למעלה כנו כריש אירא פה וזהו כי
 נער אנכי כי מניעת הלכר הוא כי נער אנכי שנער
 עולה ש״ך לעין והיו הלינין כלי מיתוק הצרין
 להם ממש אפיי אחר כל התקונין האלו העצומים

 כי היה תוקף והתחלת הגלית >נ"כ הנלע׳ל
 א־רא ותאנא כתיקונא קדמאה לליקנאיתניינא

 לאתכא ס״א לאקפא לתליתא
 פי' שמן הראוי היה שתיקון א' ושני יחשכו
 לאחד שכן האי היא מתחיל מתחת הפאה
 יהשני היא השפה העליונה והנו רואים שיה צומת
ן שיהיה הראשון י י  וקודם לראשין א״כ היה צ
 וםתירון שאני חישביס אותו לשני כדי שיהיה
 התיקון הסמיך לי שהוא האורח שתחת החושם
 לשלשישאם לא היה כך היו רחוקים והיה צריך
 לדלג מהראשין שהיה השפה עליונה לשני• סמון

 לפאה שהיא עתה הראשון שכן הוא צומח אתי
 השפההניווויש זתגיינאלאתגא תליתאה
 אירא

 ־ דהיינו מה שיכר יודע שיצח הוד הם תךי פלגי
 גופא ובהוד נתרביס הדינין כתוקף כי אוא ענף
 הצבורה והיה רוצה הישכיי שיקום פעם שנית ר'
 תיקיה שהיא כי צח שאחר שהזכיר ריחזקיה הש״ן
 לינץ צריכץ מיתוק והיו מתמתקיס ע׳< הנצת
י עוצם י  ענף החסד בקימה שניה וגם כיי שעל י
 האורות שיקבל שירשו למעלה להיינו מנצח יהיו

 אורות גבורות מכריעות וממתקית לכל דיני
 גכייית של מעלה יאחר שפעם אחר פעם בגלו
 אליו האלסים התיקונים עילאין דא״א כשראה שלא

 נתקיים היכר אז ה־שכ f כעוצם חכמתו דילג
 והניח קימת ר' ייסא שהיא הול כאחרינה כי
 ממקום אחר כיקש לי ארוכה והיא עם השעם
 שכיליני עלשנוי סלר סמי הקמורת שההול הוא
 באחרונה להיות שליניה מרובים וסמכו אותו
 לבחינות העליונות כלי למתקו ע<הי אני אומר
 כאן להואיל ולא נמתק עיי נצח מ? הניחו לאחרוני
י שיתמתק בנקל אחר שככר נגלו כל ׳׳יכ תקיני י  נ
 דא״א באורויעצומו'וישפיעו כלס עליו וישאר רך
 ושוב ועכ? צוה לר״חייא שיקום ויפרש תיקון הגי
 שהיא כסוי הוי כסיר התיקונין כיי שלא יתפרי
 חבילות סדר הספיריתעיכ ימה' המחילה
 £דרא קם דכי חייא פתת ואמר ואומר אהה יי'
 אלייס הנה לא ייעתי יכר כי נער אנכי
ני ירמיהלא היה ייעלמללא והא כתה מלולין  ו
 נפקומפומוי עי לא אמר יא והיא אמי מלה
 כייכא יכתיב הנה לא ייעתי יכר אלא תאנא ח״ו
 דאיהו אמר על יא אלא הכי תאנא תה כיו יכור
 לאמירה אמירה הוא ילא כעי לארמא הלא יכור
 מני לארמא קלא ילאכרוא מלץ יכתיב וייכר
 אלריס את כל היכייס האלה לאמר יתאנא כל עלמא
 שמעו ההוא יכור וכל עלמא אודעזעו ובגין כך כתי*
 זייכר ולא כתיכ ויאחר אוף הכא כתיכ הנה לא
 ייעתי יכר לאכרזא מלה ולאוכתא כרוחקוישא
 לעלמא אי הכי הא כתיב וייכר יי' אל משה לא מר
 מאן הוא נכיאה עלאה כאשה בלא זכה כר נש
 כוותיה להוא שמע יבור כהכרזה ולא יחיל ולא
 אזיעזע ישאר נביאים אויעזעו אפילו באמירה

 ויתלין בייתילו
 פי׳ הנה בפתיחת.פסיק והרצה לרמיזשמי
 . שגרס שקם היא שלאבמקימו היה הלבור
 שלאכדזהעלר' חזקיה כח״שקלא נפיק בחיל
 לביר לשו; קישי,שהכריז שא״א לחבר אחד לתקן



ו  ריח fft פ
 אלף היייי ה) וזה האיד למשן את״כ מן זה האוח!
 אל אירת שתחתיו במניין המתלק המפה תתתינה
 עי שנמשך זה האיי־עי תיקון הת* הנקרא נוצ י
 חסל והוא המזל העליון שמתתיל מהאורת זה
 התחתון והוא pw לינין תיקון הסיהנק־לאלפים
 ונקי ג״כ מצולות יס לקלושה ובפנמיותנקרא זה
 התיקון הח'יככp עונותינו והוא כוכשם h האוי
 הניז של קס״א ומסתלקים האוחזים כלינים ונופל?
 למצילו' ים של אותו ססרא ומפני כל ן1ו הסעמים
 לא יתרכה שער בההוא אורחא והנמשך מוכן הכל

 עסהנז
 אדדא תאנא כמה ערקיםאות מחכאן לההוא
 פומאולא אתגלי לחל מנייהו להא
 אסתלק ואתענזר יייע ולא יליע תאנא כצניעית׳

 יספרא •
 פי' שכל העולמית התחתונים הם מקוים לקבל
 שפע מן זה הפה יא״א ואיני נגלה לאתי
 מהם ומ״ש להא אסתלק ואתעסר פ״י שוה התיקון
 של הפה הוה ג״כ מכלל תקיני הראש שהו׳לשגלה

 מן הזקן ומפני זה יליע ולא יליע
 אררא מהו לכתיכ פשע זכו עוכר לא זכו פשע
 למאי משמע עוכר על פשע שפע לאקלים
 שין לפיא לא זכו עימי ולא עוכר) האי כזעיר
 אפיןמאיכץהאילהאיכועיראפין כל נתית
 סהוא אורחא מתחות נוקכי חועמזי כתיב זיחר
 אף ה, כס וילך מאי וילך ינפיק רוחא ירוגזא
 מאנון נוקכי ומאן יאשכח קמיה אזיל ולא אשתה׳
 ריה״י כי רוח ה' נשבה בו ואיננו כאריך אפין
 כתיכ ועוכר על פשע וכתיכ ורוח עכרה ותסהרס
 ותנא הכאכתיכ עוכר על פשע כההוא ארחא•
 התם יעכר ה' לנגיף את מצרים זכאה תולקיס

 ימאןיוכילהאי .
 פי* שתיכת פשע מיותרת להז׳לל נשא עין
 ועוכר ותירן כלי להשמיענו שאם זכו ותור
 כתשובה אז לא מכעיא לנשא עון אלא שהעון עצמו
 נהפך וחיזר לשפע אותיות פשעמשא״נ נמלה

 זו כ?א •
 ישאל מה נין האי להאי פ׳< מה כין אורת לאורת
 ותירץ שס כיזא כתיב ויתר אפו בם כו״ומילת וילך
 קאי לזיתר אף שמי שפוגע בזה האף זילךרחמנא
 ליצלן אבל כתזסס לא״א חיץ לתיין והא והא
 איתא היכי ללהוי שכר ועונש שהכל תלוי כמעשה
 התיותןניס וכתיב ועכר ה׳לנגוףאת מצרים שהכה

 אותם

 אדרא יכתיב הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש
 עס גבר וילת יתדין תקונין קימאין

 למיתי לתליתאה הוו
 פי׳ יכתיכ הן כל אלה יפעל אל כוי שהול״ל שלש
 פעמים ופי שפעל הקכיה ועשה שיחשבו
 אלו הכי תיקונין שהוא הא׳ הנק׳ אל והשני רתום
 שימשכו לשנים כלי שיחשוב האורח יתתות חוממא

 שלישי ארן וזהו פעל אל לקאי לתיקון ראשון
 והוכרת שהאורתייהיה שלשי כיי שיהיה עובר על
 פשע פנוי משערויולא יהי'לבר מעככ לומיםלתתי
 כנ׳׳ל והשלישי הוא שלם כמ״ש דיזל ג' לכסן
 וכמ״ש על ליי ות״ת כתיין תיק ונין קימאין

 למיתי לתליתאה פי שנחשבים לשנים כלי שיחשב
 האורח לתליתאםוכניז

 אךךא להיאתקינא תליתאה מאמצעיתא
 לתתית חזסמא מתתית תרץ
 נוקבין נפיק תל ארתא ישערא אפשיק (ס״א
 אתפשק)באןואארתא אמאי אתפסק מסוס לכתי'
 ועובר על פשע להא אורחא אתתקן לאעברה ביה
 וכגץ כן יתיב תחית ניקני תוסמא האי ארתא

 זשעדאלא אתרבי בהאי אגרתא משים לכתיכ
 ועוכר על פשע למיהב אעברה על ס״א על פומא

 קלישא ליימא סלחתי ־
 פי' תקיינא תלימאה כוי ושעדא אפסיק בההו'
 אורהא >ולתי? היה כן אלא ולאי סעס הלבד
״ הצינורות הקלושות שלזה  שכל אלו השערות ש
 הליקנא הס סול המלכים לא" א כנ« לעיל שיצאו
 מכתינת אור תווי של נצת והול מבירורי המלכים
 והס כסול הין לכן הס ארוכים א״כ יצא לו קושיא
 אס תנו אומרים שהשערות הם התיקון שהם
 להעלים האור ולמעסו כי זה ס יל תיקון איכ זה
 האורח שהוא פניי לפה נששכ לתיקון והסעס הוא
 שבירור כל הגי מלכים הראשיניישהם הגי תקינים
 הראשונים כג״ל כלס הובררו ונעשו בחינת שעתת
 זצמתו כלם בבי תקונים ראשונים כלי שישארזה
 המלך הג י שהוא התיקון ג' כלי שערות ובלי תלק
 שים יושם לין כלל כלי שלא יהיה שום לכר
 מעככלסליתה ליימא פומא קלישא סלתתי כנ״ל

 משא״כ ב'1א שבתיקון ג' זה ישנו שערי׳ קסנית•
 משום כובש עונות פ״י כצל עוכר על פשע י׳ו׳ש
 ושערא לא אתרביפי' שנמשך הארה לזה
 האורח מן חוסם לאיא משם אהיה כזה כמילוי
 אלף הה על הה העולה קנ״א 1עס ז למילוי קש׳יא



 ווח דוד
 שיני לז אוא םימן משזה האויא מתגלה או

 שותקים כל הדינים מיל •
 י איד יעלה על כאן נתנו מעם לכל אימהחכרז
 למה צוהלכל א' לקום לפרש תיקוני
 והנה כאן נלעידשסעס שר׳ חייא פירש תיקון
 השלשי הוא כי זה התיקון הוא הול דחכמה ורבי
 חייא הוא היםור כמז שהקדמנו בכחי' המכריס
 וכייע שהה' חסליס שמתפשסיס מחסל על הול
 מיש על הול ממפשסמ נכנסים תון היסוד נ•
 לזה ירלו ליתנס למלכות למתק גנורומיה לזה
 קס ר' חייא יסול לתקן תיקון זה שהוא כהול כי
 משם מתקכל התםליס המתפשסיס ונכנסים כיסול
 ויעורר החםליס העליונים שיתפשסו גס על הול
 כלי שיקכלס הוא ליתנס לזוג הקדיש עול
 סעס כישנולע שהעשר מתח לקין לה דימינא וה

 דשמאלאונאללמדינודלאמימא שכמו שתת
 להיותי בקו האמצעי נוסה לחסל מולע כן יהיה
p היסיל שגס הוא נקו האמצעי לוה נלע ד גס 
 שצוה לי״חייא שהזא היסול לתקן תי$|ון זה שהוא
 ההול להראיתשהיםור מסה כלפי קו שמאל
 אדדא וןקונא רביעאה מתתקן שער ןנחית
 תחות פומא מרישא חלא לרסא
 חלא הה׳׳ל לשארית נחלתו כל״א ונשאת תפלה
 נעל שארית הנמצאה הנמצאה ממש שארית•

רן1לא יעך עולה ,-ת הן אר 3 ש , ן , כ 7 

 פי׳ תיקונא רניעאה נוי לשארית נחלתו ״
 למה נקרא תיקון יה נן הוא ני שארית
h כמ״ש שארית ישר;1 מ׳ וזה תיקון הוא p הס 
 מלך הרניעי מיש לפני א־ מלוך נ' מלך ג למי
 ישראל ל' הרי שתיקזן רניעי זה הוא נקרא ישראל
 כמל״א ונשאה תפלה,נעל שארית נו׳ פי שאמר
 רשנ< לר־ח שיתפלל וינויןלעלית תפלתי על תקין
 וה ני ככר הקלמכו כי נענין התפלה הפרסים
 הרשומים כל א' מעלה תפלתו על מקום שילו
 מגעת נמ׳׳ש נרנ המנונא סנא לנעל החועס אני
 מתפלל וכנר פרשנוהו לעיל ננלנל שתהיה לעולם
 ה מחשכה להיינו הרהודא ללכא שהוא מתר לקה
 מקושרת כא״ס כי הכל תלוי מלו הארחנה ״
ר יעלה ולא נתן סעס למה תיק;; זה  ןא׳
h יכונה ונלע״לעםמה p נשם 
 שמר הקדמנו נמה פעמים שליקנאלא״א היא ז*
 המידות פנימיים ויגמקיפ ן לנתר וחכמה לריש*

 המאדים נפנים
 והנה

 אותם מיז מיוא המ»«יומזמו זכאה חולקיה
 מאי למי שוונה להיות מושפע מאורח לא א •

 אלךא ולא הזא חקונא תליתאה לאירחא
 לליקגא יקירא קלישא עילאס
 וגמיק׳לעתיקיאמר ד״ש!לאי קניה ישבי לאוסנא
 לןויחלילאגנא עלן ותאנא מאי לנתיישיש אשס
 נה' נעתיק יומין אתמר להא הוא חלוותא לנלא •
 פי׳ לעמיו נתישנ ייתינ נמקימו נליקנא
 זנרסרשנ* לריחייאנשיש אשי:
 שנאן נאידח זה הוא השמחה וילש למה כנמ
 הלשון תירץ להראות ששם שמחה של כל השמחות
 «קאי לעתיק שס נאיא אשיש נעתיק שהייהנכיא
 התעדן משמתו נשמחות העליונות והעצימות
 האלו ולוה נפל הלשין מפני ששם השמחה

 והמשוש נפול ימניפל •
 *איד יעלה ולעיל נסמוך אמר שהארה הנמשן
א «ן החועס לא׳׳א ומשם ו  לזה האורח ה
 יוצאים נל אלו הפעולימ ונודע שמלטת לעתיק
 מתלנש כזה החומס והוא מרכנה אליו וממנו מקנל
 וכינוי שמחה היא כמלכית מודע לזה נ׳׳ל שכאורח
 וה הוא שמחה שכן הוא החמת שהשמחה המלוכש'
 מומם גורס אלו השמחות זוהו שאמר וקאי לעתיק
 יומין דהיינו למלכימ דידיה וכנז ע״כ
# תאנא מעתא דאמגלי האי אורחא י י  א
 לדיקנא דעתיק יומין כלהו מארי דיננה
 ויללה ומאריהין דדי נא סתימי ן ישתיקין ילית
 ליפתח פערא לאכאשא משים דהאי אירחא
 ואתגליאלתקנא ומאי חאן לאחיך ניא דאחית •
 אזהר ס״א משים להאי אורחא סימנא לשתקיתא
 ומהאי הזא מאן לאחיי ואוהד לשתקאה להאי

 אורחא רשים דהוא מימנא דעמיקא קלישא •
 8י' האנא דאתגלי האי א ורחא כוי כלהו מארי
 מנגלה זה האורח אז כל דיני היצירה
 «ק'מארי דימה וגס דיני העשיה הנקי מארי
 ליללה וג״נומרהון ללינא שהם דיני הבריאה אז
 נלם סותמים פיהם ושותקים ואין יבולים ללמד
 חונה וזש היתקץ כוי מפני שמתנסמץ מהארה
f ימ״ש ומאי מאן יאתילואזהר נוי » 
 לןאי אורחא רשים h מזה אנו ל מלים שמי
 זןאמרדנרלחנרו ורוצה לדמיו לו שאל יגלהו

 משים אצבעו על וה האורח
 «הוא שימנא דעמיקא קדישא פי שהמעם
 שנזק אצנע! על האורח מי שישתוק ממה



 רוח יוד כח
 וא״וי יעלה דא הוא יינא כו׳ ורחמי לרחמי יי

 לא מצאתי פייונלעיל שהוא מזבן
 עם המפורש לכשנשאר שום השס הלין
 היה מצעער מרע״ה על זה עי שאמר ואס ככה
 מ׳׳ל וזהו שאמר ד,א הוא יינא ייינא שהשם

ן חיש על משהו י  היין הנשאר מתעורר תכף י
 ולהפך רחמי ירחמי לכשמסתלק היין לגמרי
 ונשאר ממותק מכל וכל אז איזה ינר של,מצוה
 מתעוררים תכף הרחמים מהרחמיישנשארו שכבר
 נמתקן היינים ונהפכו לרחמים וזהו רחמי לרחמי

וק'  י
 ואיד יעלה ראיתי לתת גןעם לשבח למה פתי!
 ר' יוסי בהאי קרא אשרי העם שבכה
 לו1הנההרב׳-!לההפי'פסוקוה במקומו שככה
 ג״י מיה ודייל אשרי העם ששם מיס.נולע לו והנה
 תיקון זה הוא בת״ת לחכמה ונויע ששני בחינות
 אלו נקרי מה מה שמו ומה שם בננ נמצא שמשני
 ציייס שייך פסוק זה בתיקון זה יוק
 וא*ד יעלה ונגוא לתת עעם לחה צ1ה לרייוסי
 שיתקן תיקון זה כמו שנהגנו על פה לשאר
 החברים ?להה והנה פרשנו לעיל בבחינה החברים
 ע״ש שרי יוסי הוא במלכות לכן יוס״י גימ' אלהים
 תיקון זה הוא ת״ת לכן צוה לו רשב״י שיקום
 לתקי זה כי הוא ממש שיין לו וביןזוגוכיי לעורר
 משורש זה ת" ת ומלכות בעולמות לזווג הקיוש
 ת״ מהתיקון והמפרשי מלכות ר' יוסי ולזה נקמ
 ג״כ וחמת המלן שככה שימתקו ליני מלכות בכת
 הזווגעס שסמ״ה הממתקה וזהו שפתח אשרי

 העם שככה לו שפ י הרב זלהה ככ״ה שס מ״ה
 הקיוש יוק

 אדדא תקונאשתיתאה מתתקן שערא וסליק
 מלרע לעילא והפי תקרובתא לבוסמא
 מבא על רישילפומא ללעילא ובחית שערא ירישא
 לרישא לפתחא לארחא תתאה לממא קום רני
 ייסא ואתקין תקונא לא קם ר' ייסא פתח ואמי
 וחסלימ^תי לא ימוש לכתיב!בחסל עולם רחמת*
 הני קראי קשייןאהילי לאאקשו לתנינןאית חסי
 יאיתחסל י אית חסל ללגו ואיתחסל ללבד חסי
 ללגו הא לאמרן לעתיקא לעתיקין וסוא שתי0
 נסעראלא לליקגא לאקרי פאת הזקן ול^יזעי
 בר נש לחבלא האי 9טרא משוס האי חסל ללגו
 . דעת ק יומין ובגיגכמן ללתתא כ״יבניהלא
 י״וד״ס קרתה כיאשמ־ופאת זקנם לא יגלהו מ ש

 י בגין

 והנה הגי תקונים העליונים הם ביגהיזמי־
 גבורה לחכמה כי לא נגלו מחכמה רק מבינה
f לעיל בהקלמות הליקנא והתיקון זה  ולמעה «
 הליהואהת׳׳תיחכמהולזהנלעיי שנקרא כשם
 ישראל תפארת ישראל ובחינות וההוא
 בספירות הפנימים כי ישראל מלמ יעקב מלבר

 כנולע •
 מקונא חמישאה נפיק אורחא אחרא
 מתחות פוחא הה״ל לא החזיק לעל אפו •
 קום רכי יומי קם רבי יוסי פתח ואמר אשרי
 העם שככה לו אשרי העם שה׳ אלהיו אשרי העם
 שככה לו מהו שככה לו כל׳יא וחמת המלן שככה
 שכיך מרוגזיה ל״א שכיך ברוגזיה ההייל ואס ככה

 את עושה לי הרגני נא הרוג ׳
׳ תיקונא חמישאה אורחא כוי הה״ל לא י  פ
 החזיק לעל אפו קום ר' יוסי כוי אשרי
 העם שככה לו והקשה לו להל״ל שכן לו והשיב

 כמ״ש וחמת המלך שכנה פ< אשרכם ישראל!
 שיולעיסעיי כונתס ותפילתם לשכך חמת
 המלך בהמשכת לו שפע והארה מא״א וירש שככה
 לשין שיכון אף וחמה ועי שכין מרוגויה שעלין
 נשאר לו רושם הרוגז ולוה קאמר וזש ואס ככה את
 עושה לישישאר אפיי שוס רושסשל אחרון ופי
 הרגני נא כוי לפני שבלנר קטן שיעשו הואיל

 ונשאר רושם חיזר ונעור בנקל
 אדדא לא הוא לינא לליני חשדי העם שה'
 אלהיו רחמי לרחמי ליא שככה
 שמא לכלל כל שמהן ןקב״ה מעבר רוגויה ואנח

 ביה לועיר אפין ומעביר על כל אינץ ללבד י
 לתניא ארחא עילאהלליקנא קלישא*( עלאה
 פתיקא לעתיקי לאיהו נמית בליקניהתחות נקבי
 יחוטמא לעתיקא והאי ארחא ללתתא שקילן אנון
א לעילא עובר על פ?ע ת ת א ל 7 א לעיל,/ 1 לא ל כ 3 

 לתתא לא החזיק לעל אפו ותנינן לא החזיק ללא
 אית אתר למיתב כמה ללעילא יהינ אתרא

 לאעכמ4בל לתתא יהיב אתר לאעברא תנא בכל
 אתר לבהאי עתיקא טמירא לכלא ארתיאתגלייא
 טב לכלהז ללתתא להא אתחזיעיטא לתעבל טכ
 לכלא מאן וסתים ולא אתגליא לית עיעא ולית
 מאן לילע ליה אלא הוא כלחולוי כמה לעלן עלאכ
 לית לילעליהאלא הוא עתיקא לעתיקי יעל האי
 גתיכ מה גללו מעשין ה' עמקו מחשבותיך אריש
 יתתקנון עוכלן לעלחא ואתי העם עתיק יעתיק׳



 דווי
 בתמידות בפול יולד על הזקן ?קן א׳הרן ר*מ זא
 כנו לעיל באריכות לזהקראובאמיחסלי כי מא
 שלי ומאיר בו תמיד והנועם שקרא לחסר שלו
 חשד עולם שרצונו לומר שאין כונתו ית' כב יכול
 להשפיע לישראל מחסל שלו שהוא חשל של רחמים

 כיללת צד לין כי זה לעולם כלו כיי שיתקיימו
 אבל כונתי שיוכי ישראלע״ימעשיהם לאותו חהי
 העליון מאתך לא י־מיש ־כשם שאינו זי ממנו לעולי

 יהיימתול געז* ע׳כ
 וא״ד יעלה ונועם שצוה לר' ייכא לקום
 לתקין וה הננע״ל היא שתקין יה
 הוא הוי יחכמה בפנימייה ור' ייסא הקדמנו
 בבחי' החברים שהוא היי ומצא מין את מינו
 וניעור גס שתיקון זה גבורה במקיעין לוה ציה
 לר' ייסא שיקום שיעורר חשד עליון יכהכא רבא
 למיתיק בחינת היי ישורשו גבורה. וע״כ
 וכיני ת״ל ליתן טעס לכל א׳ מהט' חברים טעם
 מספיק לכל א ואחי כיפשיט הוא כי בכונה
 מכוונת היה מצית רשביי ע״ה שיקים כל א׳ לפרת
 אותו תקין ולא מצאתי מי שש לח ידן כ! ה ומכאן
 ואילך לא יבי רק רשב״י רבי אלעור רבי אלא ודי
 יהילה רשבי והשנים כנר הקימנו שהס כנגיג'
 ראשונות כתיר חכמיה בינהיאורמניתא יתיהיכ
 להו לירש לכל חפציהם פעם שתים ושלש לאפוקי
 ר' חוקיא שיצא הכת קול אין מלאךא' עוכהב׳
 שליהיית והטעם שרי יהודה חור גס לדבר עמהם
 להיית שהוא בחסד ונודע מכונות סוכה ולולב דהז'
 יימא יכולא ולעולם חיזר עס כלס גם הכא אפשר
 שמזה הטעם חור ליבר עמהס ו׳להה ע״כ «
 אררא תקונא שביעאה פסיק שערא ואתחזן
 ב׳ תפוחין בתקרונתא רבוסמא •
 שפירן ייאן למחזי פתח ר״ש יאמר כתפוח כעצי
 היער כוי מה תפוח זה כליל כתלת גווני כן
 קלה תרץ תפוחיןכליל שתא גווני יתרין

 תפיתץ אילץ יאינין תקונא ז •
 פי' תקונא שכיעאה פסיק שערא כוי יה
 הוא התיקון עצמי שפירשנו לעיל שהוא
 תרץ תפיחין מקום פנוי משערות שהוא נאמת
 והוא כולל כל הששה תקיניןשקימו לו לזה פתת
 הרשב י כתפוח בע*י היער. ו?ש מה
 התפוח כולל גיגוינ״יכן התרין תפוחץ כוללים ו'
 גוונין והגי גיינין הס לבן יריק אדום לא שמעלמ
 יש גוונץ ח״ו נפרץ תכומץ דא*א כי הוא רקה)

 הביטים

 דוח
 גגץילאלתכלא אורחוי לחשי לעתיקא לכהן'
 מסטרא יא קא אתי • יתאנא כצניעותא לספרא
 בכלא אצטריך חסי לאתרכאה ולמבני ולא לקסעא
 ליה ילא אשתצי מעלמא יהאי יכת־כ יח&יי מאתך
 לא ימוש חסי יעתיק יומין יכחסי עולס חסד
 דאקרי חסיעול והאיאחר׳יזאיכתי׳ אמרתי עולס
 הסל יכנה והאי חסי יעתיק יעתיקין היא חסי
 דקשוט וחסייקשיטלאי בחיי גיסא אתמי אלא
 בחיי ינשמתא וכג״כ כתיכ כי חפן ייסד הוא לא

 הוא תקונא שתיתאה יייקנא יקירא יעתיק
 יעתיקי

' והנה הקשי כ' קראי אהדדי וחסדי כוי  פי
 יכתיכ יכחסי עולם ימשמע שיתנהג עח
 ישראל בחסי שמתנהג ככל העולם יכראשין משמע
 וחסיי מאיתך חסי המיוחי לכס יתיי״ז שפסיק
 וחסיי מ ׳ תך מיירי באיא ובחשי עולס בןא-הנקר

 עוצם ני הכל לפי הזכות כך משפעים בזה העולם
 וזה החסי יאיא הוא תיקון הששי ורב חסי שנלשס
 >(תחיל ייקנא רבהנא רבא כנ? לעיל באריכות
 ומ״ש ילא בעי בר נש לחבלה האי סטרא משום
 האי חסי ילגז כי׳ פי' שזה החסר הנ'1 שהיא
 תחילת החי תיקינין או כגלים רכ״ג הוא מאיר
 ומתפשט בייקנא י׳/א ולוה צ־יך להייס מצית
 הפאה כהוגן שלא לחבלא חייו להאי חסל קלישא
 מלגאו ישיעורה על מקם התלק הנכנס כמצח
 ברוחב יכגובה כאלי תעלה האזן למעלה ומעט
 יותר ונכל זה המקום אל תשלח בו יי חייו כי נגע
 גככייי של חסי העליון/יכהנא רבאורבחסי
 מלבי טעם השני כי הפא ה היא מלכית מהעשר

 ספירות של כוללות הראש המתחילין מעילא
 לתתא והיא בחינת יין שהעולם מתקיים עליו

 ואייר יעלה ואיכא למרק למה בחסי יא״א שהיא
 וחסיי מאתן לא ימיש למה אמרו ?א כאלו
 מיידי כחסל ייליה: וקראו חסיי יכחסי שלו קראי
 הסל עולם כסתם והפכא מסתכרא ונלעיל עם מה
 שהקימנו כמה ?נעמיס שאין לזא רק ט׳ תיקונין
 חתלייס כפנימיות ייקנא שלו והס נמשכים מהח

 של הכ׳ג המתחילים מתיקון זה ורב חסי וכשאנו
 חתפללץ ט״י כינת ויעבור נמשכים אז גל הי׳

 תיקוניו עליונים של א״א ינשלמיס ל?א עס הכולל
 ה*ג שלי נמצא שזה החסי העליון לייקנא יכהנא
 רכא היא של זא ממש כי מאירכו תמיי כי הוא

 הראש!ן והכולל השמות לכ׳ג המאירין בו



 אויו א וכל* חיאןונהיץ וצל מינו לא פסיון
 כלהואתמלייןכשעתא חלא כלהו

 חיאן נשעתא חלא
 פי׳ וכלא תיאןאפי׳וה העולם השפל נמשי

 לו שפע והארה.
רא ת״ח פנים ללכר אית זמן  אי
 מהרין ואיה ומן ללא נהרין וכג׳כ כתיכ יאר הי
 פניו אליך יאר פניו אתנו סלה מכלל ללא הזי
 תיידא אלא כל אתגליין תפוחין ללעילא תאנא
 אלין תפותין לסתימין נהירין וחוורין תיירא.
 ומנהון נהירין לתלת מאה ושכעין עיכי • וכל
 שיתא תקונין קימאין יכייקנא ביה כלילן הה״ל
ש  ישוב י ריומנ י ישוכ מכלל יזמינין סמירץ ו

 אתגליין י.כא הוא ישוב ירתמנו ובהאי ל
 הוא ואמת לא הוא תקונא שביעא יכליל שתא

 כתרין תפיחין יכעתיקא יעתיקין
 מקונא תמינאה נפיק חל חיסא ישערי סותרני
 יליקנא ותליין כשקילא ער סבורא • קום

 אלעור ברי אתקין תקונא לא
' ת״ת פנים ילבד אית ומנין כוי עני  פי
 ?א תלוי הארתו שיאירו פני אא בפניו
ז ז  יהייני נתרין תפוחין האי־ת התיין לא"א ו
 יאר ה' פניו אתנו כשיאר ה׳ פניו א״א ל?א אז

 יאר פניו אתנו סלה
 ונהרין לש״ע עיבר הס השני t כמילוי שיש
 בפני איא ואלו התרי ן תפותץ גי'
 אלף למי!1ף למי ג׳< ש״ע והשאר תובן
 ומיש הה״י ישוכ יריזמנו ישוכ מכלל כי׳ פירוש
 חוור למה שאמר אלין תפותץ פתימין
 מכאן אנו לומדים שיש זמן שסתומים אל! הפנים

 ואינם מאירין יזש ישזכ.
 וכהאי ילתתא הוא אמת פי׳ שכחשכין ה״־ג
 תיקוניו אל רחום מ' תיקון ׳)א נקי
 אמתכשמאירין פני חיא שאז יש לו כל הייג

 כשלימות
 אדדא קם ר׳ אלעזד(כריה) פתח ואמר
 הכל תלוי כמזל ואפי' ס״ת שבהיכ'
 מלה יא אוקימנא כספרא יצניעזתא והכא אית
 לאסתכלא וכי הכל תלוי במזל יתנינן סית קיש
 ונדתקי קיש וההיכל קיש וכתיב וקיא זה אל זה •
 ואמר קק״ק הא תלת אינון וס״ת לקבליהון נרתקו
 קיש וההיכל קיש והוא קיוש והתירה נתנה נג'
 קיישותנג* מעלית כימים שלשה שכינה בגילוחות

 וארון

 פשומים רק שזה הפ&יק כמפוח כוי קאילזא ושם
 כגלים הפעולו׳כפי מעשה התחתונים וזהו שלקמן
 משבחת h לקב״ה כתפוח כעצי היער כן דויי כו

 ומ״ש תיקינא שביעאיי לאפיקי של זא שהוא
 בתיקון ההיהתרין תפושין ולקמןיתבאד

 מקימות המי תיקונין יזא בע״ה •
 אדדא איניןכללאיכלשיתאתקונין
 יאמינא ובגיניהין אתקיים נאור
 פצי מלך חיים ותנא מהני תפוחין נפקין חיין

 לעלמא ומתזין חייו ליעיר אפין
' אינוןכללא יכל שיתא תיקונים מ' •  פי
 שהתרין1ת1יחין הס כללים הז תקינין

 הקי למי ס לו
 ומ״ן זנגיניהון אתקיים ואור פני מלך כוי
 כ׳ שכשכיל פניס אלו דהיינו הכי תפותין
n הנ׳1 נתקיים הפסיק הניז, שמאירים כפני 
 גתפותין שלו ואיר פני מלך קאי נזא האור יא״א
 בפני מגן שהיא זא ונפקין חיים לעלמא שמאיר
 ?א ומקיים כלהעולמית עיי האתת אלו העצימית
רא כתיב יאד ה'  אי
 פייו אלין וכתינ נאור פני מלך חיים כאור פני
 מלך אלץ איכון תדין תפוחין יתקדובתייכוסמא
 יאמינא יאר ה' פניו אליך פנים דלנר דכי נהרן
 מתברך עלמא ותאנא כל;חן דה:י בוציני דלכר
 נהיריןכל עלמא מתברך ולא אשתכחרוגיא
 בעלמא ימה אי הני דלכר כך הרין תפותין מהרי
 מלייא יחיאןתיירא עא״כו תניא כי אתגניין
 מריןתפזחין אליןאתחזי זעיר אנפץ כחיוותא

 וכל אמון כ1ציניןי1מתא בחיוותא
 וכל איכון ללתתא נהרץ וכל

 עלמין חיאן ושלמין מכל שלמותא
 פי• לכתיכ יאד היכיייכתינ כאור פני מלך כוי
 שמיה האיר הנמשך ל?א ואיר פני מלך
 משם יארה'עייי לישראל יתאנא כל זמן להני
 כיציני בלכל מאיריןכי' מוכן שכל זמן שיש הארה

 זו הגליל זא מאיר לכל העולמומ •
ז י״ש שכזא מאיר  זמ״ש ומה כוי פ
 לעולמות מאוד זה הגלול כל העולמות מתמתקץ
 היא כעצמי לא כיש שימתקו היינין שלי ומתבעלי
 ימ׳׳ש יכל איכון ילתתא כ׳יע יכל אינון ביצינין
 ילתתא כחיייתא פי״ הספירות של מלכות וכל
 עלמץחיאןהוא כזינתתיצניתשל העולמות

 נייעשאו נמשן הארה אפיי להם •



 דוזי
 אדדא וס״תאעיגדאיהוקלי׳לאחלעליה
 עשר קדושין עי דעייל להיכל כיון
 דעייל״אתקרי-קיוש בעשר קדוכןזלנ כגוונא ללעי׳
 ילא אחקרי היכל אלא ני אתחברן עשר קדושות
 ותאנא הכל תלוי במזל יאיהו האי חוטא יקיריא
 קיישא יכל שעדין תליין איה אמאי אקרי מזל •

 משוס ימניה תליין מזלי ומזלי מניה עלאין
 ותתאין וכג״כ איהי תלייא וביה תליין כל מלי
 יעלמאעלאין. ותתאין יאפי' 0"ת שבהיכל

 ימתעטר נעשי קיישית לא נפיק מכלליה עפ
 שאר קדושין וכלהו תליין בהאי •

t 8י' וס״ת אע״ג שהוא קדיש לא תל עליה 
 קדושין על לעייל להיכל דעש״זאאין
 לו בתמידות רק ניפרצופין זה תוך זה הרא^ן נקי
 פרצוף לעיבור $הוא נקרא פרצוף הנה׳י א'עפ*
 שהוא שלס מעשר וכן האמצעי שזה הנקרא
 פרצוף לחג״תאעפיי שהוא שלס מעשר ואנו עי
 תפילותינו כל יוס כתפילת שחרית ממשיכים לו
 פיציף הפנימי ונשמה נאלו הבי הנקרא פרצוף
 יגילית ופרצופים :11 הס בחינת נר״ן וזה האחרון
 הפנימי ^ובו הוא הנשמה והעיק כי אץ הוצא׳
 נשמית רק מבא פיציף זה וזה שאמר נאן אע״ג
 דהוא קדש שככר יש לו הכי פרצופין לא חל עליה
 י קדושין המתייס על כוי דהיינו שעולה לקבל זה
pi הפרצוף העקרי דגללות מכינה הנק׳ היכל 
 עזהד כינה כעצמה לא אקרי היכל עד שמתחברת
 דהיינו כשהיא מקללת שפעשל כל העשר דחכמה

 ומפני שנמזנ זה תלוין נו עלאין
 ותתאין לזה גס מזל זה תלוי למעה ואריך יית מכל

 שאר תיקינין •
 ימ״ש ואפ? ס״ת שנהינצ למתעער נעשר
 קדושות לא נפיק נו" פי'שאפ׳י זהגמ״ן
 הרמוז ג כ בספר תורה בהיכל תלוי בזה המזל «
 וכן בני חיי ומזוני אר1ל במילא תליא הוא נזה
 המזל וזהי יכיה תליין כל מילי דעלמא כוי
 ימ״ש לא נפיק מכלליה קאי לזון שהם וכל

 שאר קדושות תלייין במזל
 ודע שכל הלניים העצומים האלו התליין במזל
 זה הוא להיות חסר העליון דעתי'המתלבש
 תוך גילגלתא דא״אמאיר במזל זה ומשפיע בז
 ולזה נקרא זה המול נוצר חסי ע״ש זה המקל

 העליון יעתי־ק המאיר נו •
 אירא

 רוח
 וארון זהמלנס״ת תליאואיהי תליא גמול וכתינ
 ומאותות השמים אל תיזתו מאן דאיהו בקדושות
 הללו להוי תליא במילא אלא הכי אוקימנ בספרא
 לצניעותא האי חוטא יקירא קלישא לכל שערי
 דדיקנא תלין ביה אתקרי מול מ״מ משה לכל
 קישי קדשין לקימיא בהאי מילא תלין •
 &י' קם ריאלעור כו׳ הכל תלוי במזל יאפילי
 ס״ת שלא יעלה על היעת שמה שארזל
 הכל תלוי נמילשהוא נאימהיב מילית שהס לכרי
 בחכמה וכן כל לבריהס זל רומזים מודות עליוני׳
 לממן שהרי ס״ת קודש דהיינו זא ונרתקו קויש
 יהיינו מלכות וההיכל קולש יםול יבינה שמשם
 יצאו ס״ת ונימקו י׳ה' שבשם ומה שהזכיר הגי
 קייש כנגל ג׳ בחינית הנז והתורה נתנה בגי
 יךושוחיקיישתס היום ומחר כוי והיו נכונייליוס
 ה״לשי והגי מעלוח שאמר כמיס לויס וישראל *

 יידיש שכינה כשלש לוחות ארון היכל שאיני
 שורה רק נג' בחינות אלי ואיך יתכן שסית
 תלוי כמול וכתיכ מאותות השמים אל תחת! ליש
 יק״י ס״ת כעצמו ותירץ ללא קאי המיל שכי״נ
 מילות רק לתיקון העליון הזה למזלא לא״א ניצר

 חםדשהכל תלוי כישמיחויי עסכתייגי מיל
 הץתתוןינקה שמות הקדושים עיב י קס״א משפעים
 לא״ייא ולזון וכל שפע העולמות תלוי בהם על יה
 רמזי ייזל הכל תלוי במזל אפי׳ ס׳׳ת שבהיכל שכן
 הוא האמת וכל שערי לליקנא תליין ביה יאתקרי
 מזל מיי שאעפ׳ישבס״ל קראו לזה המזל חל חוטא
 שנראה שהוא א׳לכל אינו כן אלא מה שקראי אותו
 פן הוא מפני שהוא ארוך על מימרא לא״א אכל
 לעולם שיש כו הרכה שערות שהם צינורו׳ השפע
 וקדושה ו?ש וכל שער* לליקנאתלייןמ׳פי׳שכל
 k השערות מל המזל כלס ארוכים ושאל למה נקיא
 מזל והשיב דכל קידושי קדושין כהאי מולא כוי פ<
 שכל הגי ראשונית שהס חב״ל כלס הסתלוין בזה
 המזל מה א״זא הס תחת מול-זה כנוליוזה סיל חבל
 כי סוד הדעת ייצא משניהם מולע והם נקראים
 קודש חד.קידשין תרי הרי ג׳ וזש לכלקודשא
 יקודשיא בהאי מולא תליין ומולא בעצמו הוא גז
 ע״חשהס ג* הי׳ייתשיש בליקנאעס הכולל הס
 הייגמייל צמה פעמים שכלם כלולים ביה המזל •
 נג׳׳כ נקרא מזל מפני שממנו נוטף ונוזל שמע

ארהלכל העולמות׳  ̂ז



 דוד ל
 נצמ נמקיפין ונה׳נקיאיםצנל מגופא ונצח כולל
 הול וכהיותתיקון והנשא עון נבאו כמערויצודים
 דקאי לצוסי הלינין וגס עעס אחר להיויזההתקזן
 נקצה הדיקנא וכעופא סמוך לגךזן מפני זה גיפ
 נקרא לאיהו לבר וגס נקרא פחל ה' שהוא ש0
 בקצה יושנ על משמרתו בגל הנגדיים והוא נמו
 דלת הנקבע בסוף לשמור הבית ובו אנו מכונים
 כק׳יש שעל המעה כשאומרים רוממות אל בגרונם
 כי לעשזתנקמה כגויםשככללס הס המזיקין ואף
 עלפי שנקרא פחל מהפעמים הנו נקרא גס
 הלרכי הזא נצח דליקנא מיז קו ימין;יאמר תתן
 אמת ליעקב כי תיקון זה היא ת"ת|כפגמז
 אדדא תקונא חל סר ללא נפקי נימא מן

 נימא חסל לאברהם
 פי' תקונחחל סרלא נפיק נימא מן ניחא
̂לאכרהס h העשירי וזה היא לומין  חסל
 זה לוה כי ה? הס נצמ ות״ת וזה התיקון הוא ת״ת
 ונצח כמקיף וכפנימי 1מפני זה הסעס העשירי

 הוא כולל ה יא כי העשירי הוא שערות דתחות
 גרונא והייא הס ללא נפיק דא חן דא שהם שווי)
 . וזה נחשב לתיקון ״א וזה התיקון.נקרא חשל
 לאברהם באריך אנפץ ומפני שהם כלולים באמי
 נקראים אמת ליעקב חסד לאברהם שיעקב שהוא
 רחמים לא נפיק ממלת החסד, מעה בלפי חסד

 לבן נקשרים בתיקון א׳
 אדדא תקונא ותריסר דלא תליין שערי על

*א * ז , ו  ה

 פי׳ תקונא תייסר ללא תליין שערי על פומא
 פנוייא משעיימכמזשפי כבי לעיל הכל

 כמצסרן
 אדדא ופומאאתפנימכלסשיץ

 פי׳ ופומא אתפנימכלםסרין שאץ צומחין
 שערות השפה התחתונה אלא חון לפ0
 ואין ניגעיסלפה כצל ומ*ש ללא תליין שמיי

 על פומא פי שאין צריך שיתלו שערו' שפה
 העליונה על הפה •

 אדדא וייאן שערי םחוי סחור ליה נגין ללא
 אשתכח סרחות׳כמה דאצסרייסרחות'
 נמאי קא מיידי לינא כאתר ( נ*א נתר) לינא
 שרחותא אשתכח וכי שערי לליקנא נזרחאאינון
 או לינא איניןוהא כלא רחמיאתחץ אלא ללא
א לזעי׳אפץ ת ן ר  אתסרח נישונא ישיא כנשוכא) 7
 לתאנא מהאי פו?א קדישא עלאה קדש קלשיש

 נשנא

 דוח
 אדדא מאן יחמי להאי מקונא א תכנשן
 חוניהון מקמיה ומתכפיין הה ל יכבוש
 עונותינןא־ל ר״ש נרץ נרי לקולשא לקלישין

 עתיק מכלא
 פי׳ ומאן לחמי להאי תיקינא כיי שזה המזל
 הוא כינש עונות מפני שכשמתגלה או
 התיקון הס׳הנק׳מצולנ׳ים לקלושה ע׳ ש שהמלאכי
 שנעשים מן העברות רוצים לחחוו בתיקון סל
 מסהשננגלו ל?א הנקרה לאלפים ובסמוך יתבאר
 זכשמתגלה המזל העליון נכפץ ונעשים ואינם
 שולסיס י יש ומאן לחמילקאי לנחות הלץ י
 אדדא תקונאתשיעאה מתערכין שערי עם
 איני! שערי לתליין ולא נפקץלאמן
 לא קום רבי אבא קם רני אכא ואמר אלי ן אינין
 שערי למתערבץ עם איבון לתליין אקרזן מצולות
 ים משוס לנפקי ממיתרי מוחא ומהאי אתרא רמיו
 כל מארי לתבעין חזני לכני נשא ומתכפיין אמר

 ר" ש נרץ תהא לעתיק יומין * ,
 פי׳ תקין תשיעאה קס ל/אנא 1אמר אלץ אינון
 שערי למתערני ניישהשעיות שיש סמוכץ
 לאלו של תיקו, השמני ^הוא המזל הזה נקראים
 מצולית ים לקיישה מפני שיצאו ממומרי מוחא

 שה!א חכמה לח״א שכה מתגבש גכורה לעתיק
 שהיא ים החכמה ומצילות פיי כמו פיסול מותרי
 ים החכמה שכזה התיקון העי הנקרא מצוצות ים
 נאספו כל מותרי ליני החכמה וככר כתבנו ש?ה

 כהעלםגלול•
 ומאי אתרא רמיו כל מארי כויפ,* א״ש למעלה

 שמזה התיקון נאחזים כל המלאכים
 הנעשים עיי העונות התחתונים

 ובליש ומתכפיץ פירשנו לעיל כשמתגלה המול
 כוי כופי אותם!מתמתקין •

 אדדא תקונאעשיראהנחתץ שערי תחות•
 ליקנא וחפיין כגרונא תח ות ליקנא

 קום רבי יהזלה קם רבי יהודה פתח ואמר ובאו
 במערות צורים ובמחלות עפר מפני פחד ה מ

 מפני פחל הי הא אתילע למאן לאיה! לבר פחל
 ה׳אתקרי• ומהלי גרזנו אינון שערי לתחות
 ליקנא ואתקיון הירגאונותרי תיקעאמייאה

 תתן אמת ליעקב•
 פי־ תקוגאמייאהמיקסיבייהילה ואמי
 ובאו במעיות צויים כו׳ ימ״ש ומאןלאיהו
 לכר פחו ה׳ אתקרי ה fשזה התיקון הוא



 ריח דווי
 פי׳ שוה הינלייוצא מפי יא״א מקורו מהמג׳
 דעתי? ימתלכש כהיירא שניו כתר וחכמה
 יאיא והוא סתזם מאי ואין דעת זה מתגלה רר.
' ה ן ״ 3 ן ע  כמה יא״א יזהז שיי דעת גניו כסומא ן
ז ן ׳  הפה הזא סתום ולא כ״כ כמז למעלה. ז
 זמאנא מהאי פזמא נשכא כוי ודא הוא טמיחתא
 םישוה ההכל יוצא מיעת יעתיק הנקיעמירותא

 יכלא
 אדדא ילא אתיכק לא לעילא ולא לתתא והוא
 נחים כסתימא יסתימין ילא אתייע .
׳ לא אתיכק לא לעילא ט' שאין זה היעת  פי
 נתלנש נשום ספירה יא״א יומיא יחסי
 יעתיק וגמרה יעתיק שנתלנשו ככתר חכמה
 לא׳׳א אלא נאוירא שהיא יקה ואינה ככלל ספירה
 פ? שנ י לא אתיכק ט׳ פי' שאעפי שזה היעת
 יעתיק מתלכש כאוירא לא אתיכק יהיינו שלא
 נתגלה לא למעלה כאזירא ולא למעה כפה אעפ)
 שאמר שנתגלה כאן עדין הוא סתום כי הוא רעת

i דלא אתיייע b יעתיק 
 אדדא יא הוא ילא אתתקן ולא הוה כיה תקונ׳
 פי׳ שאין זה האוירא ככלל הגי ישין ואז יהיו
' רישא יעתיק וגי דאיא אינו כן מפני  י
 שלא מינו כאירת האזינו רק ג' ישיןשהם עתיק
 ותרץ רשין יא״א כתי וחכמה סתיעא־י ועעס
 היכר שלא נגלה וה היעת המתלכש כאוירא כמו
 התסי וגמרה כעתי' המתלבשים ככתר חכמ׳יא״א
 כי לא נגלה היעת ולא נחשכ לראש !'!ש דא הוא
 ילא אתתקן שהתיקון הוא שע׳׳י ההתלכשוימתגלה
 אותה בחינה גדולה וכאן אעפ? שנתלבש כאוירא

 לא נגלה דעת זה •
 אדדא וכגץ כן רוח דנפיק לכר(ס״א מפיק
 מההוא דלבר• ומתלנשין כיה נביאי
 מהימני אתקרי פה ה׳ אנלכהאיעתיקא דעתיקץ
 לא אתפרש ולית מאן דידע רוחיה נר איהו ונגץ
 כן שעתי שקיליןסוחדנאדפומא ופומא אתפני
 מכל סעיוי ובהאי אתרחיצ! אנהמנא לאתלמא
 בהאי רוחא דמתפשש לכמה עיברץ באתר דכצ
 שערישקיליןבסוחרגוי(הדאהוא דכתיב אשר
 נשבעת דאנותימ ודא הוא תקונא קדישא עלאה
̂כ תתומץ לעיל י וייכ  דתריסר • דמכאן אשתלשלו

 תחומין לתתא ינ תחומין ל<נ שבפי אנהתא י
 הה״יאשרנשנעתלאטמינו •

h כ 

 נש3א מחא מאי י<יזא יומא יאיתדק ( ס׳א
 «־אתדבק)כיה דמתלנש כיה •נ״א דאתתקןומתלכ׳
 ניה• ועיר אפין ומהאי רוחא מתלכשין כל אינץ

 דלתתא •
 פי' וייאן שערי סחור פתור כוי שבראי:יפים
 ונעים סכיכ לפה כמעין המסוככ אילנות

 יפים
ן ילא אשתכח פרתותא כמו יאצעייןפי׳ י  מ
 שמוה הפה דא״א יוצא הכל ץמאיר לזא
 וצרין שיצא כמרוצה כלי עקוב ואו אץ ערחא

 ילא דין שהדץמעככ השפע
 11% תאנא מהאי פומא נשכא רוחא כ*י
 נמתלכש כיה ?אכז׳ פ י שמזה הפה
 יא״א יש שם ס״ג הקיזש עם כ״נ אתוון זזה םוד
 3פה שאלו ס.!ני בחינות גימ׳ פ״ה יההכל שאמרנו
 שיוצא ממנו ל זא הוא המילוי של שם ס״ג שהוא

 ל? גימ' הכיל •
 ומ״ש שמתלבש כו פ״י שנעשה אזר מקיף לןא

 לגי ראשונות שלו ״
 ויע שיש בפנים של א״א f שמות של ס״ג ג׳
 גיל פן ואחד בחוסם ויוצא מהם ז הכלים
 ןהסבגימיס״רוהסעשר הויוישגלעת דיזאשנעש*
 מאלו הז הכלים היוצאים ככ יכול מפה דא״א ומזה
 גדעת דא׳א יוצא ג*כ הכל ומקיף ל? תחתונות
 שלו כמ״ש וכדעת חדרים ימלאון ו?ש ומהאי רוח׳

 מתלבשים כל אינון דלתתא
 אדדא וכד ההוירותא נפיק אתפרילתלתיןוז
 אלף עיכר ואתפשע ס״א ואתסרשא כל

 חד כלתודוילאתריה
' ופד רותא נפיק אתפרש ללי; אלף עיכר כי ,tt 
 ההבל היוצא מוההפה שהוא ס״גוכ״ב
 ׳אתוץ אינו מצא כ״א מהמילוי שהוא ל?

 נא*ש ואתפשמ כל חד כלחודוי פיו שכל הכל
 מה f מקיף לספירה א״ מהיז שחתומת •
 אדדא ומי מאן דאתחזילאתלכשא מיניה
 אתלכש ועל יא שעדין לא אשתכחו
 «i פומא קיישא משום דתחיה נפיק ולא כעיןמלא

 אחרא לאתערנא כיה ולקרבאבהדי
 8י׳ שנמשןג״כקודםאל אנ ואח״כ לאימא
 לעוררם אל הזווג ומןאימא נמשכים לזא
t קערות לא אשכחו מי שיצא ההבל תכף כלי h 

 עיכוגמ״ל •
 *מירא ווא הוא שמיהתא רכלא»



 דוח דודי
 ותתאץגניזיןגיהוגיה ילילן ואיהו מזלא
 ימתזלי מיניה כלא יא הוא תקונא שלימתא
 יאשלים לכל תקינין יא אשלים לכלא •
 תאנא אלץ תהונין אקרון ימי >ןים יומץ
 קלמאיןיאינוןיאשתכמו כזעיר אפיל
 אקיץ ימי עולם • זיןאנא אלץ ימי קלס כלהו
 מתתקנן כתיקזנא יייקנא יעתיקא לעתיקין.
 סמירא יממירץ כליל כהו זהאי ימליסר כליל
 להון כמה יאממר ויא יומא לא איןכליל כהייימ

 אלא הוא כליל כלא
 פ*׳ והא כל תקונין כוי והרי מר נשלמו
pfi בל המקונין ונמישמ כמקומו 

 זאחסרו כיוכמייהו
 ומין וההאי תקונא יתליפרהואתיקונא
 יאה פז שזה התיקון ה?4 הזא יפה

 אף נעים
 וא״ך יעלה ולא פירשו ינר כזה התיקון של
 חיייש כמו כאחריס ולא מצאתי פירזש
 רק מה שכתוב כאן ואינו מספיק לי כי הוא עצמו
8<J מה שאמר כאירא ואמרתי שאולי תהיה הכונה 

 מה שכתכ הרכ ןלהס ששני מולץ נוצר ונקה
 משפעים והלאכא וזה לאימא וכשהם משפיעים
 השנים מ? או נקרא זוגא שלים שמצר שהוא יצר
 השפיע לאכא ונקה שהיא מוקכא ל מזל נוצר
 משפיע לאימא אז הוא הוווג כשלימות ונקי זווג*
 שלים מייע משרזלאין אשה bit ליזפי גס אשה
 גאה זכו לוה אולי רמו ביקירא יאה ובייןירישפיר'
 יהייבו יפה ונאה לרמוז שמזל זה של תליסימשפיע
 לאימא יפה ונאהזגזרם שהיה הוווג שלים ויט•
 הירא יסוי ורמז על זוג א*יא שמתיחיין על ייי
 יסוים הקיזשים שהם של אבא שם קייש של רבוע
 לע״ב חל אימא שם קס״א זוהו ינקמ ג' פעמים

 יקירא •
 מים אחיין כז' שטה המזל 3f אחוזים מ

 ה?נ תקונץ
 ומ״ש למוקף רישא לקבליה ̂פ שראש ?ל
 ה*כ תקזנין משפעים לוה ופיה אתידן כל ה'ג

 י?א ובו תלוץכל העולמות
 ומ״ש תיקונא שלימתא שהוא משלים את כלם
 ונקראים יאי קים שיצאו התיקונים אלו מהמלכים
 יא״אשקימו לשל ?א ולשל מלכות יומין קימא•
 דקימאי זאותס של ?א נקראים ימי עולם שעולם
 >׳|א ואח״כאמרשאלו מזיקונץ הם יעימקייעיאק*

 א״א

ץ קירות מפיק לבו אמקרי פה גו׳ ע ׳ ו  פי
 מפני שזה היעת המתגלה קצממן הקצת
 בפה יא״א הוא סתום רוחא ינפיק לבר שהו ימפה
 יזא מתגלה זמתפשמ ומתלבשים מ הנביאים ואץ

 מי שיזיע בחי׳ וה הרוח אלא ו״א •
ו ג עת^  ועכז לעתיי יתגלה כמהריובזה הי
 כשמו אבותינו שלעתיי אמלכשז כוה הרות
 היזצא מזה הפה יא״א וזש ובהאי אתרחיצו
 אכהמנא;להמלכשא שעמה אינז מתגלה רק להאיר
 ל?א הה״י אישר נ׳שבעת ליאכזתינו ר־׳ת פ״ה עם
 הגי תיכומ והכולל ונזכרו הגי תתן אמת ליעקב
 חסל לאכלהם אשר נשבעת לאבותינו ויצחק נכלל

 האמת •
 ומכאן אשתלשלו זב תתומין לעילה ̂פ שמוה
̂כ תיקוני ליקנא  הפה מתפשעין שפע ל
 לא״א וגס לייכ יזא זעם המלל ׳<ג והס יוצאים חגי
 הייזתוכ׳ אותיות והס *כ שבעים ואשר נשכענז
 לאבותינו ס״תתר״ו שהם השש מאות אלף רגלי

 שיצאו ממצרים ומיכ שכמיס •
 אד0« תקזנאיתלישר תליין שערי ית«
 ייקנא מכאן ומכאן מקרא יאה
 וביקרא שפירא וחסיץ עי מבורא ולא אתחזיץ
 «אנפי.תקת3א ימסמא כר איכץ תפוחץ ש&ירן
 חזודץ אחר רכי שמעלן זכאה חולקיה ימאן

 לאשחכיז כהאי אלרא קלישא עלאה לאנן כיה
 וכאהחילקיה בעלמא לץ ובעלמא לאתי • לאנן
 ימכץ כקלזשה עלאה אשא מילאה אשחר לן •ס״א

 בין אשא עלאה לאסחר לן)
 •פי׳ מקונא לתליסר חלייןשערי יתחזת ליקבי
 הוא מול תמתזן ונקה ומפורש היעכ לעיל
 כמקימי , 1 ,
ן פי  זח* ש יאנן יתכין כקיושה פלאה יאסיזר י

 שענני הכבוי היו משמין אותם
 «>ש והא כל תיקונין עילאץ מ י ואתעשרו פ?
 גסוי הספידו ׳פנימיים שיש בייקנא כנ״ל

 גארימת •
 ואסחדו פי' כסוי השפירזת מקיפין של הייקנא
 אררא והא כל מקוניןעלאץלייוקנא מיקבי
 קיישא אתתקנו זאתעערז ואסיזדו
 ליוכתייהו והאי תקינא יתליסי־ הוא תקונא יאה
 לכיה אתילן בלא נלהומתכספין למזקףרישא
 לקבליה מניה תליין כל איבון ינזעיד אפין אחיין
 «יה תליין עלאץ יתתאץ וכל גנזץ עלאין



 רוח מיד

 ושניהם יוסזלילה יהיו מאירין כיום ומפני שזה
 התיקון ה׳<ג כלול כלס יאו ימגלה מפני זה אין
 .ניכר או כין היוס והלילה שהיום זלילה שניהם

 יהיו כלולים כזה היזם •
 אדדא ומניהנגילמשחא^לרכותא לתליסר
 עיכר מטעין לכל אינין ללתתילנהרין
 כההוא משחא אתמקנו כתלימר תקונין אילין
 אתתקנא ליקנאקלישא עלאה ואלין תקוניןיבהאי

 • ליקנא מתתקנןונחתן לכמה עיבר
' ומניה נגיל משחא לייב עיכר כו׳לכל אינון ,  פי
 ׳ללתתא שמזה התיקון :כוללים כו כל ה'י3
 *ןפיעיס שפעל״יג לזא וכן לכל העולמו׳התתתונ
 מתתקנן ונחמן לכמה עיבר פירוש שנחלקו ל׳׳יג

 כלי היאירו לת י תוניס
 אררא ולא אתחזון איך מתפשטין והין
 נפקין מכלא אסתימו ומכליאעמרו

 לית לידע אתר להאי עתיקי
' bn לעתיק שמתלבשיס בא״א נתפשסו  פי
 'יג הוורתי'יג נימין וייג תיקוני א״א אבל
מראסתימו ואסמרו  הס בעצמם אינם נגליכ ו̂י
 מגל חמל וגבה ה בערן־ הממלנשיס ככתר וחכמה

 יא״א .
 אדדא כפשיסותא ללהון כלהון כלילןכמה
 יאתמר אתילע ולא אתילע שמיר
 ולא עמיר עליה אתקרי אני ה׳ הוא שמי וכבודי
 לאחר לא אתן וכתיב הוא עשנו ולא אנחנו וכמי'
 ועתיק יומין יתיב• באתריה יתיב ולית לילע ליה
 יתיכ ולא שכיח וכתיב אולן על כי נוראות

 נפלאתיוגו׳
 פי׳ בפשיעותא לילמן כוי שמהתפשנוותם
 זהאיתס נעשו כל אלו התיקוגין} לגלגלתא
 מיורתיכו׳כנ׳ל וזהו אתילעילא אתילע להיינו
 אתילע על ילי התקונין אבל לא אתילע שאין מי
 שישיגהו ו! הו ג׳כ עמיד ולא גומיר עמיר תוך א״א
 ולא עמיר ששופעו נגלה ״ש ה׳ הוא שמי וככויי
 כ0 שאמרו עתיק וככולו הוא א״א שהוא לטשו ו?ש
 אזלןעלכי נוראות פיי נתן. הולאות לשית שזה
רא ולא היו יכולים לקבל ו  הפרצוף לעתיק שהןא נ
 שופעו עשה תיקון לזה שיכסהו פרציג*
 לא״א מי שיוכלו ?!תחתונים לקכל שזפעי•
 אדדא • אמר ר״ש לחנרייא מ אתפרימ פריםא
 לא לאתון ממאן עלנא אנא חמינא ינ«א1י
 גל תקונין בגווה ונהיר! באחר לא וחל פריעא

 p V גוצינא

 א״א שמלויש 5ו עתיק מקרא ממירא כוי
 יכל גניזין כו׳ פי׳ שמה התיקון י״ג כו יויל

 וכלול שפעכלהייג
 ולא יומא לא אתכליל כהלייהו שאינו נכלל ג)ב

 אלא הם נכללין נו •
 אדדא וכההוא ומנא ואתער עתיק יומין
-—־ בתקוניןללעיל׳ ההואאתקרי יום
 אחל לגיה ומץ לאוקיר ליקניה הלא הוא לכתיב
 יזם אחל הוא יולע לה׳ הוא כלחולוי יתיר מכלא
 הוא וכליל הלא הוא לאמקרי בשמא יליעא
 פי׳ , ואההואזמנאלאתערעאיקוומיןמ'
 ההוא אתקרי יזם שלעתיד־ שיתעאיי
 רזחא לעתיק אי יתעוררו הייג פקוניןשלו יעיקי•
 האתעוררות יהיה עיי זה התיקון ה»גשג1 כלולים

 כלס י
 ומ״ש לניה זמין לאוקר ליקנא נו׳ פ* שלעתיל
 עיקר ההנגה יהיה ע* איא וזהו שאמיהןא

 כלחילוי •
הלכר כי זה היום  עוז יוס א׳ יולע ל«׳ כוי פ̂׳
 הוא גילוי אז לי־קנא לא״א לאכפייא דינין
 ואינו הארת מיום שהוא זא יזש לא יוס ואינו
 מהארת לילה ש5יא נוקכא אלא יוס ג׳ מ? ימי
 בראשית היינו האמז ליקנא לא׳א שבתוכו ממלב׳

 אור F הימיאייעתיק כנולע ע״כ
 ומ״ש יתיר מכלא פ* שאעפי שג״כ עכשו מתנהג
h אז יהיה o העולם ע? זא שמקכל שפע מא״א 
 עיקר ההנהגה עז ארין וזהו שאמר יתיר מכלא
 י?ש הוא דנליל נלאניא״א נקי הוא מפני

 ששלל כל פרצופי לאצילות
 !ויש מה ללאאתקל• נשמאיליעפי׳שנק׳הוא

 ואינושסיל1עכמו^»ק׳אתהי
 אייא למנינן כאמר לאימ יוס אית לילה
 ללית יוס בלא לילה ומשוס לההוא
 ומגאומן יהא ליקרא לליקנ׳והוא כלחולוי ישתכח
 לא אמקיי לאיום ולא לילה ללימ יום אקרי אלא
 «ממיא לילן ולימ לילה אקרי אלא מםערא לילן
 ומשוס להאי תקונ׳כליל כלא לא אמילע ולא אחזי

 מניה
 פי' יתנינן כאתר דאית יוס פי׳ שאין נקי
 יוס אלאבאקוס שיש לילה זבן להפן אכל
י שאהיה ההנהגה ע< א״א לכתיכ לאיום  מאי
 ואל לילה והיה לעת ערב יהיה אור פייוש ללילה
 כיזם יאיר ואו יהיה יום א׳ ארון כמו יוס 1לילי5



* לב  י
, י  ויזש וכן להמנא תנימא כו

 אךף^ן וכין המכא לסמנא אחידן תחניסר
 רגלי לסמכין ומתנהרין בכוצינא
 לגליפא (שיא ככוסיטא לגליפץ כההוא מרישא
 וכן צל׳ עיבד וחמינא אלין תקונין לנהרין עלה
 והוו מחכאן מלי לפומנא לאתעטרא ולאמתלקא
 כל חל באתריה וכל הוו מתתקנן מפומנא כל חל
 וחל סליק ואתעסר ואתתקן בההוא תקינילאתקן
 הנא מכל ס׳א בהבל לנלפומא לחל מינן ובשעתא
 לחל מינן פתח סומא לתקנא כההיא תקונ׳ההוא
 תקונא הוה יתיב ומחכה למלא לנפיק מפומינון
 וכלין ס3קץ גלןכתיה ואתעטר ונלהמכיןמכאן
 ומכאן חלאן על לשמעין מה ללא ידעו • וצייתין
 לקל ינון כמה רתינין קיימין ר.נא בגיניכון ונאין
 אפון לעלמא לאתי לכלהו מילי לנפקי מפ ומינוי
 כלהו מלין קלישין מלי כשרן דלא אסטאן לימיני

 • ולשמאלא •
׳ ובין פמכא זסמכא אחיין תמני סי  פי
 יגלי לסמכין שבין כל סמנא וסמכא יש חי*
 מלאכים שרגליהם הח סמונין ושניהם הם נחשבין

 לרגל א' חש ח׳׳ירגלי להמכין•
 ואלו המלאכים הפ מאיריס אור גלול והסעישהם
 ח י שארבעה פעמים חיי הס ע״ב הרי שכל
 ע״ב כלול מלי פעמיס ע״ב וכל עיב הוא גי׳ כ ל׳
 פעמיס ח* והיו מאירין גם אלו החיי בפרסא הנו

 ולל'רוחות וזש וכן ללי עיבר •
 ומיש וכל סמכין חלאן כוי מה ללא ילעו פירוש
 שהמלאכים הנ״ז שהם היו בחינת הסמכין
 היי שמחים לשמוע מה שגא י7עו גס שמחים
 שהחברים עי תיקונם היו מתקנין בחינת המלכי'
 הנשברי'נמה רתיכין קיימין הכא שמלכיהמלאכז
 הנז באו רבוי מחנית לשמוע ולשמוח בהינהו ריין
 עילאין חמעא איכון תיקוניןמפורילעיל שמכל
 א׳ מהחברים היה מתק א ותו תיקון היה עולה
 ומתישב כמקומו כמלך כוי כמ״ש לעיל-
א קניה חלי למשמע וציית להני מלי ר י  א
 על להוא אגמר ס״א אגור לינאייי
 לעלמא לאתי תמרון ימנא אחרא כל הני מלי

 קלישיןעלייכי כתיב
' חיי למז׳מע על להוא אתגזרכויכילעלת'  3י
 לאתי כיי תמרון כיי שמר הקב״ה שאלו
 התקונין עצמם שגילו ותקנו באלרא יאמרו אותם
 כל א׳ מהחברים לעלמא לאתי אתר פטירתו כלי

 א שיאירו

 רוח
 מצינא יקוישא כריך הוא(ס׳א בוםינוא יקיהא
 פריסא בארכע סמכין לארבע עיכר ממכא חל

 הוא יתיב מתתא לעילא
 פי״ אר״ש לחברייא כיאתפריס פריסאיא
י ג  לאמון חמיתון כוי שהחברים היו מ
 מפירות לעולם הנקילין שהיו קולס כלי י תיקון.
 ואח״כ נתקנו כנולע וכן ג״כ נכנסו לאלרא כלי
 לתקן בחינת אלו המלכים והנה אחר שעקנו
 התיקונין העליונים נגלה עליהם פרסא א' עמי'
 ענני הכבול והיה חקוק בה כל בחינת התיקונין
 שתיקנו הס בעצמס והיו מאירים כזוהר הרלךיע

 מכח שורשם שהיו מאיריס בהס באותה פרסא
 שהתיקונין עצמם לא זזו ממקומם רק שהארתס
 נחקקה בפרסא ונתמלאה כל המקיס הקלוש אורי;
 ומ״ש וחל פרוכתא בוצינא לקב״ה פריכא בל׳
 סמכין בארבע עיבר והיא פריס לסניהם
 ולאחוריהם והיה מסבב אותם לכל ארבע רוחיתם
 ונמצא שהיו לומית ישראל תוך ענני הכבול מלבל
 הארות העצומות שהיו מתנוצצים בפרסא שעל
 ראשסואלוהל׳ עמוליס והפרוכת היו בחינת ל׳
 שמות קלושים לעי כ שידלו עם הכלים הנשכרים •
 ומ״ש סמכא חל יתיב מתתא לעילא פי שהניצול! י
 שידלו עם הכלים שכלם הס בחינות סתכא הטעם
 כיי שימשכו שפע מלמעלה למטה כלי שיעלו

 ויתבררו למהר גאולתינו *
א וחי מגרופיא ביייה ובמגרופיא • ר ר  א
 פי׳ וחל מגרופייא ליייה שכל מלך ומלך מאלו
 הב? יש בו כיללית כל הרפ״ח והס ככוללות'

 הס בחינת שם כן ורפ״ת וכן גימ׳ מגרופייא
א ארבע מפתחי ן שנינן ס״א שניין • ר י  א
 מכל סטרוי ומתאחין פרס׳ונחתץ
 לה מעילא לתתא וכן לסמכא תניינא ותליתאה

 ורכיעאה
׳ י׳ מפתחן שווין בכל סערוי פי'שכתיבת  פי
 מגרופיא יש ייפעמיס ע׳ב שהס י׳מפתחן

, , ן י  ׳שי
 ומ*ש ומתאתין פרסא ונחתן לה מעיל׳ לתתא
: פי' שאלו הארבעה מפתחן שיש ככל . . 
 המכא מ'| יש כמו בחינת יייסכיי לאחוז הפרס׳
 שלימפתחן עם כללותם הס מגל היאצבעות שכיל
 והאצבעות הס בחינה בן וזה הבן אוחז זה
 הפרסא ועי ז יש בכל המכא שהס י׳סמכין נגי ל'
 שם ע״ב בחשבון שידלו לעולמות בסוי השבירה



 יויח דווי
 אררא מץלמייתנעליוישייאמתיי׳ועל
 למות הכסא לחית כמראה אלש

 עליו מלמעלה כמראה אלם לכליל כל ליוקנץ
 כמראה אלם

 פי׳ בגין למיתכ על כורשייא יכתיב כי׳ שכל
 אלו הא״ת של א״א לזא כיי שישב ?א הנה׳
 «זיס על כורנייא להייני מלכית ויייווגו להיינו
 שימתיק גבותחיה עיי ההו״יית הקלושות של ?א
 1מ׳ד< יכליל כל ימיונץ קאי לזא שכילל פרצופי
i ־לותשכלם מחלישים ינסתמיס כי א״ק עתיק t * 
' א״וא כנויע וה״ה במלכות כי האחי ושמו א׳ 4 h < 
א יכליל כל שמהן כמראה איס יביה ר  אי
 סתימין כל עלמץעילאץ ותתאין
 כמראה איס ינליל כל ריין יאתאמרו ואתתקנו

 עי ילא יכרי עלמא
 פי׳ יכליל כל שמהן שהוא ״הו ומלל ע״ב סיג
 מ״ה ומ״ש עלאיס ותתאים עלאיס השמות

 הנז ותתאים שם ב״ן
י שוש מלכות  במלכות והוא כולל גם איתי י

 כיסיי ייייה נפשו ק:זירה בנפשו
 אדר* ואע״ג ילא אתקיימו תאנא בצניעותא

 יספרא עיזיקא יעתיקין
 פי׳ אע״ג ילא אתקיימו בו׳ יכלילכלרזץ
 יאתמרי ואתתקנו שזא הוא עיקר התיקון
 שנעשית בתחילת המלכים שהכל היה בו׳ קצות

 והוא כוללם בכל מקום.
 אירא עי ל* ימין תקינוי באני מל כין

 מס מלכין • נ״א גליףמלכין
 ומשער מלכין ולא הוו מתקיימי על ללחי . ס״א
 לאנח לון ואצנע לון לבתר ומנא הה״ל ואלה
 המלכים אשר מלכו בארן אלום בארן אלום באתר

 לכל לינץ מתקיימין תמן
 פי' עי לא ימץתיקונוי כאני מלכים כוי פי'
 שא״א קוים שעשה התיקין לנהי יי ליה

 מיל ע״ש בתחילת פי' זה היה בונה עולמית
 ומ״ש עי לאכיז לון ואצנע לון בתר ומנח פ׳יעי
 שלאתר שנשברו עלו ונעלמו בבינה כנולע והוכיף
 כאן אלו המלכים כי מיידי במלכי ?א ולעיל הזכיר׳
 ג״כ ששם מיידי במלכי א״א ולקמן פעם ג׳ במלכי
 מלכות אכל אותם שלא״ואלא נזכרו כי הם
 נכללים בליקנא לא'א כנייע ומיש באתר
 לכל לינץ מתקיימין תמן הוא בינה ששסנמתקץ

 ושם נתקני מצכיס אלו ויצאו מתלש תתוקנין •
 אררא

 שיאירו יותר מניצם לי גלולים צליקים ומה התם
 עומל ומשמש מ׳ כמיןל במרע׳ה

 אררא וחכך כיין הנווב וגוילובכ שפתי ידניס
 _־ מאי לובכ שפתי ישנים לאפי׳ לעלמא
 לאתי מרחשן שפייותיימ אוריתא קנניה השתא
 אתתקנו יאתכייני יעתא למתקן תקונוי מעיד

 אנפץ הין יתתקן •
י וחיכך כיין הנזיכ שכל מה שאמרו אץ בהם  פ
 נפתל יעקש. אלא ללש ישרים *והמי׳מיס

 זכמ׳ש למיי למשרי׳ וילי^גור^נז
 ומ״ש השתא אימקנו פי' חאיזיהתיקונין:
 העליונים שפרשיזתיאגי שיפגינו עצי
 לתקן תיקוני זא*איךתקנוהו׳>ן4ו£לזא .
 אררא ואיך יתנכש נתיק^יי' מתקויי עתיק
 יומין קיילז£ לקלישין טמיר יטמירין
שאאי חי*1א י ס״א חכמתא •  סמייא מכלא ̂ל

 עציימ למגור יינא קישטאה יאה ישפייא
 ולאתקנא^כליתקינץ על מי״ייה תקוני ימיר
 אנפץ נצרזקוכי יאריך אנ«ין אתתקנו ואתסשמו

̂ מכאן ומכאן  תקוכ
 פי ואץ< !לבש בתקונוי פ< איך יתלבשו י״ג
 יא!׳אב')כ«ז'זא ומיש כתקונוי יעתיק ככד
 פרשנו כ־ מהגוי ב# התיקונים יא"א יאור חוזר

 מצח והיי שלו מיז לעיל באריכות
 יאשתאחובה פי לתקן תיקוני זא וכבר
 תקנתם אותם של א״א והמתחיל במצוה כוי
t יחול אחל ואחיות אחי כמ״ש h ששניהם א״א 
 כל מה לאמינא בעתיקא וכזא כלא חל כוי כריך

 שמיה שאץ ההפרש רק מצילנו וכפי מעשינו
 ומ״ש חיבת עלייכו למגור כוי יאה ושפירו
 לאוקךא פ׳י קחי לתיקוני זא שהוא ג״כ
 בחינת כן הכולל חסל ולין קלס ויפה ותיקונוי
 מתיקוני איא מתתקנין ויהי ואיזפשטו תיקונוי•
 ומ״ש מכאן ומכאן פ* שמתפשטיס|שני צלי

 לפני איא לפני ?א
 אררא כחייו כ״נ למשלטא סיאומשלפא
 כיה רזזא יטמירא יכל טמירין •
' כחיזי לבר נש כמנזלפא כיהיוחא כו׳  פי
 יטחירא מכל סטי י ן פ י שא״א מתלבש
 ימין ?א והוא משמה רמתלב בחתוך זה האיישהוא

 •?א שכב יכיל המלביש היא ששה הפעולה בכש
 נשמתו וזהו כחייו לכר נש שאץ הנשמה נכרת כי

 י• ?*א קצפ עי פעילותיה •



 ייי לג
 אדר** משוםיאימלאאתתקןלמקונא לאלם
 בליוקני׳כליל כלא ויכיל כלא לאתישכא
 ביה ובגין יתקונא יא יאיס לא אשתכח לא יכילו
 למיקס ולאתישכא יאתבנולו ואתבסלו ס'ל והא
 כלהו כאים אתכלילן אלא אתכנולו ואםתלקו
 מההוא תקונא עי יייתי תקונא נ״א ייוקנ׳ יאלם
 וכיאתא האי ייוקנא אתגלפום״אאתכללוכלהז

 ואסחזךו-לקיומא אחרא ״
 פי' משוס יאלםילאאתתקן־ שסיכת השבירה
 אעפזישהיסגגיגה מכונת היפי ילהוי שכר
 ועמ^מויע היהי-יאוע^המ הספרות כסויעמול
I!ה תאתו,ה ולא,־היו^ל פרצגפץ זקווץ איש* 
 רעהו מןוימגר 1הק& איך אמר שנתכסלו
 והא כןמו נאלם כלילן שיהס״כעצמס הנכללי׳היום
 בו״ קציתואין נתבע לו והשיב שנתכסלו מההוא
 תיקונא על שחורו לאתתקן •כסול המתקלאג'

 קווין חסל לין רסמים
 ופל אתא.האי ״יייקנא p' קאי לשם' ולה החלש

 שהואמיקגן
 אדדא מנהוןאמ9סמי*(ס״אמנהץאתבסמו
 ולא אתכסמו) ומנהץ מ׳אתכסיא כלל
 ואי תימא והא כתיכ וימתוי&ת לא«בצזלו לגמרי
 לאו הכי אנא כל חאן לנחי* מלר;ה קלמא/להוה
 ביה קארי כיה מיתה כל׳א וימת מלן עצרי'לנחנ1
 מלרגא קלמאה להוה קם כיה וכיין לאאתקן אלם
 אתקרון כשמהן אחרנין ואתכסמו כקיומא ביה
 וקיימין בלזכתייהו וכלהו אתקתןבשמהן אחרנין
 מן קלמאין כר ההוא לכת״יביה ושסאשת1מהיטב!1
 כת מסרל כת מי זהכ מ״נז משוילהני לא אתכנזלו
 כשאראחרנץ משו׳להוה לכר ונוקכא כהאיתמרא
 ללא סלקא אלא רכר ונוקכ׳וכג״כ אשתא לאשתכח
 לכרונוקכאלאכתייבהו מיתהכאחרניףאתקיתל
 אכל לא אתישכו על לאתתקן ליוקנא לאלם וכיון

 לאתתקן ליוקנא לאלם אתחורו ואתקיימו
 גקיומא אחרא ואתיישמ •

' מנהון אתאסמו ומנהין לא אתבסמו פי* י  פ
 מכוללות כלם אתבסיואמתקן מה שאתתקן
 חלק וניצוצות מכל אחל ואחל ייש גס חלק שנשא'
 ליו ישראל עמו לתקנישהס הרפ׳ח ניצוצוישנשארו
 מכוללות כלס תוך קליפת נעה שזה כל נזידחינו
 ולוה נברא האלם שרצה הקכ״ה להאכילנו משכר

 עורחינו
 זע

 רוח
 אררא ויולהו לא אתקיימו על לרישא חוורא
 עתיקא לעת^קין אתתקן כל אתתקן
 תקין כלתקונין ללתתא תקין כל תקונין לעלא)
 ותתאין מכאן אוליפנא כל רישא לעמא ללא
 אתתקן הוא בקלמיתא לית עמא מתתקנא • ואי
 איה! מהתקן כלהו מתתקנןואי איהז לא מתמקד
 נקדמיתא לא יכלין עמא לאתתקנא מכלן מעתמן
 יומין לעל לא אתתקן הוא כתקונוי לא אתתקמ
 כל איכון לכעו לאתתקניא וכלהו עלמין אתיזימ
 הה״ל וימלוי באלוס כלע גן כעור וימלוך כאיום
 רוא חלא סיא יקיריהיא אתר לכל לינץ מתקנ»יז

 תמן ותליין מתמן
 פ*׳" וכלהו לא אתקיימו כוי רישאחוורא הוא
 כתר לא״א לאתתקן כמוחאסתימא׳ליליה
 מיל ואו יצא שם מיה החלש כסול חתל עילאס
 ועיי נתקו הכל הרי שכל אותם המלכים שיצאו קולי
 יאתתקן א״א כמוחא סתימאה לא הוו מתקימ0
 וזהו סול אי רישא לעמא אתתקןעמאכלא

 אתתקן•
 ומ*ש אתר לכל לינין מתקשרין ותליין מתמן פז

 הכינה שלו ששם עלו ונתקנו •
 אדדא בלע כן כעור תאנא הוא גירת לינא
 תקיפא לתקיפין לבגיניה מתקסרן
 אלף אלפ ין מארי ליבבא ויללה ושם עירו לנהכה

 מאי לנהכה כלומר •
 פי' כלע כוי גירתילינא תקיפא הוא סול הלעת
 מלך הראשון וככלי שלו נמסו האורות של
 כל הז מלכים שהוא כחינת לין קשה כלי מתיילוה
 נקרא לינא תקיפא ובלע שכלע בתוכו כל האורות
 הניז וכן רומז שהיו בתינ׳לין כמ״ש בלע בן נעור

 רומו שהיו בוערים מחמת הלין ״
 אררא ליןהכאכל״א לעליקאשתי גנות

 הב הב •
 פי׳ לין הבא ג׳יf רומו לליני h מלכ׳י הבלועים
 כתוכו וגס היה כלול זה הלעת מחסלים
 וגבורות כי יישירש לא יחסר ולזה הביא ג״כ הב

 הב.
 אררא כיון לסליק לאתישבא כיה לא קאיס
 ולא הוה יכיללמיקם וכולהו עלמין

 אתחרכו מאי טעמא
h פי׳ כיון לסליק כוילכשנמס מ האורות של 

 לא הוה יכיל למיקס



 רוח דוד

 שעלה קבלה המיתוק הצריכה ועלתה למצ׳לעורד
 הזווג הגז! לכתר וחכמה דא״א כב יכול
 אדדא נהיק אוירא לניא ומתגלגלא נשב
 ביה אתמקן ונפיק חל גילגלתא תקיפא
 זאתפשט לארבע סנןרץ ובהאי אוירא לכיא
 אשתאיב ניציצא ואתהל וכליל • מיפרא אחרינא
 ואתכליל ביה ביה מיי אלא אתטמר ביה וכגץ

 י כן האי גלגלתא אתפשט כסטרוי
 ״פי נפיק אויראיכיא ומתגלגלא ואתפשמ
 ונפיק חי גולגלתא הוא מה שפי׳ בממון
 שא״יאתיקנו גילגלמא יזא שהס הביל ליליה •
 ,ימיש תקיפאלייסטרין הואישתחילה נפקו ונעשו
 המוחץ ומיש לי׳ שטיין שהמוחין קוים
 הכנסתם תוך'1א הס ג׳ בחינות למעלה ואחר
 שנכנסים ב ו החסליס וגבירות נעשו תרץ עטרץ
 עערא לחסל ועטרא לגבורה שהם הנ׳ רימונין
 שאנו משימים על סית וזהי ללי סטרץ חכמ״בינה

 חסליס וגבורות
 אררא והאי אוירא הוא טמיר יטמירץ
 לעתיק יומין ברוחא יגניז בהאי
 גולגלתא אתפשטו אשא ממטר חל ואוירימסטר
 חל ואוירא לכיא קאיס עליה מהאי סטר • ואשא
 לכיא קאיס מהאי סטר מאי אשא הכא אלא לאו
 הוא אשא אבל כוצינא לא נ״א ניצוצא לאתכליל
 באוירא לכיא נהיר למאמן ושבעין עלמין ולינא
 מסטחי אשתכח ובגין לא האי גולגלתא אתקרי

 גולגלתא תקיפא.
 פי' והאי אוירא כוילע מקולס שפייב׳ בחינות
 נזכרו כאן אוירא נאשח והס הבי עטרץ
 י?א חסייס וגבורות אויראחמליס אשא גבורות
 אשא מסטר חל ואררא מסטר חל פי* שנתפשט
 עטרא לחסליס לצל ימיו ולכגורותלצל שמאל •
 ווה! שאמר אתהש«וו אשא מסטר חלואויר״מהטר
 חל ואח׳יכ נהפשטו חכמה וכינה מוחין העליונים
 מהם ג״כ לצל ימין ולצל שמאל ומחלחכמה נתפשט

 למעלה מסטרא לחסליס ומח כינה למעלה
 מעטרא לגבורות ויש ואוירא לכיא קאיס עליה
 להיינו מח חכמה על החסדים ואשא לכיא שהוא
 כינה מהאי סטר מיז כחכמה על עטרא לגבורות•
 וליש מאי אשא הכא פיי ככר פירשנו שאשא
 נקרא עטרא לגבורות ל ?א כנץ ושאל למה
 נקראת אשא שהוא חורה טל יין יתייז שהוא
 מכת ששורשי*.־שו הוא מגנורה יעיתק שאעפ?

 ר ח שבמקומה

 זיפ שמה שאמר fa מלכים בתורה וימת הכונה
 שכל מי שיורל ממלרגתו נקרא ככ יכול מת
 כמלזל כי מתו כל אנשים ולהיות שידלו לעולמות

 גשנשכרוהכליסשהפירוש הוא שהכלים שהיו
 שמות קיישיס נתפרלו האותיות וירלו

 למטה וזהו סוי השכירה פירוי האותיות הנקרי'
 כליס

 אדדא תאנא כר סליק באעותא ירישא חוורא
 למעבי יקרא ליקריה

 פי' שאחר שכבר נתקן רישא יעתייקא יהיינו
p jw כתר יאיא ע״י שנתלבש גו חסי 
 גס נתקו א״אכמוחא סתימא שנתלבש כה כינק
 יעתיק אשר משניהם יהיינו מכתר וחכמה יא״א
 יוצאים החוורתי ותיקוני ייקנא שהם לכישיס אל
f  אור הי*ג ספירות פנימיות יפנים שבתוכם «
 לעילבהקלמית יויקנא וכי סליק דיל אחר שככר
 נעשו אלו התקונץ העלה מיין נוקבין שזהו פי׳
 קליק חכמה סתימאה לאיאלכתר ליליהכיהיא
 כנוקכא לגכיה^עשי׳ ולהוציא לבוש ללבושו להיינו
 או״א ו?ון שהם לכוש ללכוש.&״א יקרא ליקריה א1
 תיקן וזמין שילביש חכמה שעתה נקיא אבא אחר
 שנעשה פרצוף כעולם התיקון לחסי יא״א ונעשה
 מלכיש לו וכן עזהי ממש לבינה, שתקרא אימא

 ותלביש לגמוה יא* א ונעשית מלבוש לו
 אדדא תקיןיזמין ואפיק מבוצינא יקרייניתא
 חי ניצוצא נשב כיה אתתקר ס״א אתתקן
 וסליק רעותיה יאתפשט לתלת מאה ושבעין עיבר

 וניצוצא קאיס ושארי
' שזו הבחינה יסליק גסוי מיין נוקכין הוא  פי
 נצוץ אחי שיצא ממצינא יקריינותא שהיא
 גמרה יעתיק המלוכשת תוך חצמהיא״אועלה
 עי מצח יאיא כיי לעורר אותו לזווג מ יכול
 שאעפיישאץ בו בחינת יקכא המורה על היין עכז
 המוחאסתימא הנז הוא לו כנלקכה וע״י ההעלת
 הניצוץ הנ' נזיווגו כתר וחכמה הבז והאירו למצח
 דאו״א שאץ בחינה אורות יוצאים רקעיי בחינת
 זווג ואז ככחזה הארה נזיווגו או״א ותיקנו
 גולגולת יזא שהם חליי ואו״אעצמס מכחהאור
 זה שקבלו ממצח יא״א נתפבטו לשיע נהורין

 כמוהו זזש יאתפשט לש׳ע נהורין
 ומ״ש נשיב ביה ואהקרר פי' שזה הניצון שעלה
 לסוי מיין להיות ששורשו משורש ישירש
 של היין גבורה יעתיק ל זה רמו נשיב כה שקוים



 לד
 נגעיה לכליל כלהי ץןואייוכלהו חיוורי אכל כי
 אמיסנן בהאי י .!א יזעיר אפץ אתחזי כיה
 הומקאכהאי ,ילחא יאיהו חיוור ואתחזייא

 גוונא סומקא בגוונא חוורא
 פי׳ והוא מלא דאתכליל בתרי גווני כי׳ששויש
t>b המל הזה הוא חיוור אכל כי אתישכ 

 יונה ג״כ גוון אלוסיהיינו שאינו רחתייפשועי'
 כמו למעלה בא״א •

רא ובגין כן כתיכ ורכים מישני אימין  אי
 עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה
 לחיפוי יללראוו עולסלדזיי עולם בגין יאמחזיאו
 לההוח סיזורא לאתי משאר זיעתיק יומיןאריפא
 לאנפין,לחרפות ולדראון עולם בגין לחתחויאו
 לההוא סימקא לזעיראנפין' וכלא כליל בההוא
 מלא הה״ד«י מל אורית מלך אירית מרין וההוא
y נסיף כל יומאלחקלא ימפוחים p  מלא ״
 כגווני חניירא וםימקא האי גולגלמיאנהיר כתרי

 גווני להא סמר ולהאי חגור •
 פ»׳ נג״כ כתיב ורבים מסיני אמגת עפר יקיצו
 אלא כוי שהס^שניכר בפסוק נ׳ נחינזת
 הוא אלו לחיי כוי ואלה לחרפות הוא בהמי נוללמז
 בסל עצמוהמחיי אוחס ב׳ מינותnqiשל איא
 חוור ישל זא נןומק ואותם5«ונרלקבל האר׳ א״א
 יקמו לחיי עונס והרשעים הקמים לקבל עונשם
 יקבלו מגוון הסומק והס לחרפו' עיכס
 י?ש כי סל אורות לשין רכים לרמוז למרץ
 גזולין ופירש שמוה המל עצמו היודל
 מא״א אחר שנכלל כזא יודל גס כן למלכות וזהו
 נסיף כל יומא לחקל לת9וחץ בשימקלו זא אבל
rמלכות מקבלו כשהוא כלול כבר ממרין גוונין הנ 
 1זש האי גולגלתא אבהיר לתר>׳ גווני דהיינו

 הגולגלתאלא״אגסלמלכו׳כמפיי
 ומיש להאי סמר ולהאי ססר פז ימין המאג

x •וקאי לסל שנותן לזון כנז 
 אדדא ומהאי אוירא יכיא אתפשס מגולגלתא
 לאנפוי קינרמא עלמין ונגץ כן

" . .  אתקרי זעיר אנפץ .
 8י׳ ומהאי אןירא יניא אתפשמ מגולגלאא
 לאנפוי ק״ן רנוא יכו׳ פי' ממוחא לחכמה
ppmr שכיאש א״א הנקרא אוירא-לכיא כנ״ל 
 הארה לשני פני זא וע״ירנתפשסי פני ו א לקן
 ריבוא עלמין שהוא הק״ן אורות שמקבל מהש ע
 ןא׳א זנג״נ אתקרי tf פי לגבי א״א שמאייין

 י נתרץ

 דוח דוד
 שבמקומה היא חשל היא היא שורש הלינין אכל
 נוצינא לאתכליל*א1ירא לכייאפ׳י ככר אמרנו
 למעלה לאוילא לכיא הוא החכמה ובכאן אמי
א * £ ץ , א ש א ק" נ  שסיכ׳ עסרא לגבורות יזא ה
 לא שהיא גבורה יעמיק זככר לאתכליל כאוירא
 לכיא היינו כחכמה סתימאה כי החכמה נקיחי*
» ?  אוירא לכיא וכה מתלבשת גבורה לעתיק הנ
 יכול נמתקת ונהיר לע״ר עלמין וחשבון זא ייי״
 שהאותיות יצאו מכינה וכלא כלולה מעשר •מ
ש עלמין חזיית ח י פ  פעמים"י הם ע״ר עלמין 1
 נעלמים וסיים האי גולגלתא אתידי
 גולגלתא תקיפא פ״י קאי;לזא למיידי עלהכא
א לשער1תי1 שחורות יש  ולינץ ללכורא קשיו כר
ץ ועייו לף קצה • 7 ל ה ס ע , ר 1 מ  כעורכ ה
 אדדא כגולגלתא לא יתבין תשעה אלפי
לץ עלוי וסמכין עליי  רמא עלמין ל:ט
י  פי׳ במאי לסליק גולגל־׳ f)1 תשעה אלפין ב

 פיי שבזה הגולגולת יש מ קבוץ ס׳ בחינות קכין
 של שערות כנגי ס׳ תיקוני ליקנא התמלייט צי
 וכנגל הגי מוחין ליליה כל א׳ כלןל מהשלשה

 ןמ״ש לנסלין עלוי וסמכץ עלוי פירוש שכני
 אמרנו לעיל שיש גיפרצופץ זה צפנים
 מזה פרצוף יקסנות ונקרא נהי ופרצוף ליניקה

 הנקרא חג״ת ופרצוף י גילית הנקרא פרצוף
 ימיחין ייהו שאמר שאלו האלף רמא עלמין ״ שס
 נרישא ל?א הס על הכ־פרצופין לחג ת ונהי ויהי
 ובעליו עלזיוסמכין עלוי שהפ-עולמית אלו למעלה
 מהם והפירוש יותר בלייק שאלו העלמין נמלץ
 עלוי הס עומליס על פרצופי חגית וסמכין עצו;
 שזר* הפרצוף של ח׳גת שמלים וסומכין על פרצו

ז הס סמכי הגיף ה נ ה? ש  נ

 אדדא בהאי נזלגלתאנסיףסלא מרישא
 חיוורא לאתמלימניה תליר ומהאי
 מלא לאנער מרישיה ןמינין מיתייא צאחייאה ״
לא כוי פי שכיה  פי׳ בהאי גולגלתא נפיף ע
 הראש של ?א ננסף הסל של א״א שסם ג

א א׳א . וכוללות ו ה א ש ר ן ו י א ח ש . ר . לזןא מ י ח 1  מ

א ואו גז ס ל יאתמלי 1 ״ץל ה ה  מוחין אלו הס שס ז
 מיניה שנתמלאה רישילןא מזה הפל וזהו שוי
 שראשי נמלא מל ומזה הפל שקבל ?א ברישא
 מרישא לא*א זמינין מתייא לאחייא •
 אדדא והוא מלא יאתכליל נתרי גווני מסמר
 ורישא תיןור׳ נג״יה( « א



 רוח דוד

רא נחלליה יגילגלתא (סיא כגילגלת׳לא,  אי
 ג' חללין אנזתכחו ישריא מושא כה1
 וקרימא יקיק חפייא עלייהו אכל לאיקתמיקתיש'
 סתימא מתיק יומין ובגין יא האי מוחא אתפש'
 ונהיר ס״א ונפיק לתלתין יתיין שכילין הה׳׳י

 ונהי יוצא מעדן.
 פי׳ כחלליה יגולגלתא ג' חללץ אחי שפירש
 למעלה שירש המוחין יזא פירש עתיו
 היאך נכנסים כגילגולת שאעפיי שהיו למעלה ל׳
 בחינות ט החסרים וגמרות היו מחולקין כאן
t נכללים מעת ליליה ונעשים מת h כשנכנסים 
 אחל ומת חכמת נכנס כחלל שנעשה לו מעמדת
 חסל כנילבאר היסכ וכן מת כינה מיז מספיאן

 גמרה וכלי היעת נעשה מכחינת ת״ת יוא
 •כמפורש שם עיהקרומא רקיק חפיא עלייהו פ?
 שאין וה הקדום כסול המקיף המוחין לייוא כמו
 אייזי קרימא יא״א שאותה סתומא יזו קלושא ולוה
 יוצאים ומתפשט מוחא.וו לכי שביליו משא׳כ

 בא״א• 1
רא ותאנאנתלתחלליןדגולגלתא מוחא  אי
 שיייא חחללא חל מתכקע וירא ומתפשא)
 חי מכיעא לי ששרץ ונפיק מההוא מוחיישריא
 בהאי חללא תלתין יתרץ שכילין רוחין רתכמתא.
 פי׳ ומאבא כג׳ חללין רגילגלתא כוי ומ׳׳ש
 מחללא חי מוחא אמכקעפיישכמת
 חכמה יא״א כלולים כל הי׳ מוחין וזש לי׳ סערין
 והס מגי כ׳ שמות ״יהי במילואם כוה 'מד הf ו״יו
 מי ה י יחי ייי היא וא V ?וי ה׳ה ויו יע׳׳כ ס״ג מה
 כ ן ינפיק מההוא מוחא ישרייא פי׳ כנן
 שהמוחין כלולין כחכמה וממנה יוצאים שחות אלו
 הקיושיס והס הל״ב נתיבות חכמה ל״כ אותיויעם

 הכולל • ;
 אררא מחללא תבייבא מתבקע ומתפשמ חי
' מרעין מאלי}  מכועא אחרא ומתפתתין ן
 ןתרעיןאתאהיןן׳יומיןלאירי^ץשנץריו^

 פי שאלו הלכ נתיכית חכמה מתפשטין בכינה
f יזא כסוי לכ אלהים יביאשית ותוסיף ח 
 על לכ שכינה בחינת חייס היי חמש׳י שערי כיבה
 ל״כ וח׳יי עיח'ן׳ שמתפשמין מיה החלל השני
 גינהיזא .גם באופן אחר הם הן'שערים
 הנו• י' שמת אהיה שיש בעשר מינה הס מ׳«י׳
 אותיות של מילוי אהיה הרי ן׳ שערי כינא ולוה
 נקרא יוכלא עס הכוללן׳זזי* סוי ן׳שניס ייובלא

 ג וכקצת

 גתייןתפיחין ייייהכלהש׳ע נהויין פרשתיו
 לעיל נקרא זא פי יעיר ברחמים פשימים
 אדרא וכשעתא דאכטריך אתהשסי חנפוי
 ואריכין בההוא ומנא בגין יאשגת
 נאנהיי יעתיקא יעתיק •ן וחייס לעלמא י.
 8י יבשעתא יאצעריך אתפשטי אנפיי לש״ע
 כוי כשעי שצריך.ןא לרחם על העולם כי
 הוא המנהיג אי מ:זפיע לי א״א גל הש״ע נהורין
 מעשי ש׳עייכיא ׳׳?ש יישגיזי באפי־ פי' שוהו

 סיד הסתכליתפני זאנאיא •
 אררא ומההוא גילגלתא,נפיק חי טיבר לכל

 אי נין ילתתא •
 8י חי עיבר היא האזרח שיש באמצע ׳יישא
 יאיא שהיא ׳שייש התי״יג מצית יאורח
 •לריקים פיישני אותה למעלהבאיר העיב שנמצא
 הארה ממנו לאורח יזא ומאיר לכל הפרצופין •
רא ייהבין אגר איראותא ל>גתיק יי*}  אי
 כיעאליןגחושמאתחיתשיביעא
 ולקמל יא בקע לגילגלת לתתא כי עאלין כחושמ׳
 יוהאי נקע א*י אייאיתא אשתכח מניה לעןצק

 יימין
 ©־׳ ויהביןאגיאט׳ פישגגלעיל באיימת
 שכל פרציף ופרצוף נןאן שכר מהארה זו
 והיא סייעליןתחייןכוקכין כסיר שקל לגלגלת
 עש זמ״ש אגראייאתאכו'פיירמו
 שהאורות הנשמעים לכס הס כפילים יא״אייזא

 מ״ל
 וכתיב «שם היכ זלההשכקע זה שהיו ניתנין
 היה כיי שיתכרכי מבחינת עין יא׳א שאף על פי
 שהיו מקבלים השפע מאורחא יזא כנו עכ? יהכין

 אגייאייאותא לעתיק יומין
 יא׳׳ד יעלה ע׳פ מה ש5ייש למעלה שאוראותא
 הזא אורות כפילות של א׳א ו nf ק ׳ הלשין
 י*־יביןאייאותאלעתיק יומין שהיה צייך לשח
̂לאת מי ץ נוקכין מ?  האגד לחלאין יהייכי הי
 לא א גל זא וכאן בראה שהכל היה לעתיק יומין •
 ונלע״ילפרץ עם קושיא האחית למה נקט• ממימי
 יומין שהאמת היאשהאזריתדזא הס מא׳א כנ״ל
 לוה נראה לי שימו שאני תיפסין לעילם השוהז
 דאםלא הים הואלא היהימלהמקנ׳להשפיעלוה
 עזה עקר מעתיק אעפי שהאורותנתנו מא״א לזא
 מיה איראיתה fo אותם בעתיק כי בין
 אזיופ איא נין אורית ?א מייייה קא יהיג עיכ 1



 ייי• לה
 כלכיא כמשאכא בכל איכון סטיץ לאינון וכילן

 ככל אינוןקטרין לאינון מסאכן יתבץ קוצי
 מסתככין והקיפין מכהון שעיעץ ומנהון תקיפין
א המקיף חלו התלת מוחין ׳ ' שמגילגילת י  פי
 הכיל תליין אלפין וריככית של שעריו!
 שחורים המורים על הלין ומתערבין אלו כאלו
 וככל קוצא וקוצא נימץרכיס וכקצתמהסיש
 אחיזה להיינו במיתרי שהם השעין כלי ליתן להם
 כת לעשית מלאכתם אשר נמנו עליה והשאר הם
 שעיעין נופים לרחמים ומאלו נאחזים עילמונ!

 הקלושים
 אדרא וככל קיצא יקיצא יתכין נימין תלין על
 תלין מלהטן ותליין כגביר תקיף מארי
 נצח קרכין כתקונא יאה כתקונא תקיפא כחיר
 כארזי רכרכין ותקיפץ הכיר בחור כאריי'מתקןץ

 קוצים כתילוי מהאי הפרא להאי סטרא על
 גלגלתאיתאניא תלין תלי תלין משיס למשיכץ
 ממכועין סגיאין דתלת רהטי מוחא ממכממ
 לחללא תל דגולגלתא אתמשכן שערי כמשיכומא
 זמתעכלין תלין לתלין מכמה מכועין לאתמשכן
 מהאי תללא מחללא תניינא נפקיחמשין ממעין
 ואתמשכןשערי מאיניןממעץ כמשיכיתיואתעכלי
 תלין לתלץ מתערכין כקיצין אחרנין מחללא

 תליתאהנפקי אלף אלפין אלרין ואכשלךאין!
 ואתמשכן שערי כמשיכיתא מכלהי ימתעבלץ

 תלין על תלין
 פי' קבוץ של שערות הרכה נקרא קוצא וקיכין
 קטן נקרא נימין נמצא שכקוצא שהיא
 הכולל איתס שם מתקכציסשערית וי ימין ו pf >כל

 קיצא יתגין נימין מ׳ .
 יתיבין תלין על תלין פי שנתלקיס לגי בחינוך
 מגל ג'מוחין שמהם נמשכים אלי השעיית קהם
 הצינורית של אוי חיור שהוא לין והנמשציס ממחי
 חכמה ובינה ליליה נמשכין לכ" צללין יאומס.של
 הלעת ככ יכול, לאתור ומפרש כל כחינה ובחינה
 >מ"ש כגמר כיי ככת אלו הלינין לפי שעה כמי־זל

 על הים נראה להם כמזור•
 ודע שנימא גימימאה והכולל שהוא שמסיג הקליש
 כזה יץ״ל היי ואיי היי ומילואו שהוא לז גימינימא
 עיה וכן כל השאר הס שמות קלושים המשפעים

 לעולמות כלאי כפיכחינתו
 אדדא ומתערבץ בקוצץ אחרנין

 ריח
 ובקצת מקומית מתגלין ן' שיג אלו בזא הראשונה
 בינה עצמה ומשם למצח ליליה כמ״ש לף קל״ו יגם
 באון ליליה כלף קל״ח ונלע״ל שטעם שנגנין כג'

 מקימות אלי הוא להורות על הבינהעצמה ל;א
 שממנה ייצאיס וכמצח מתגלים כסיל

 האימיימ שיצאי מכינה והארימ הכ״כ אמוין הם
 במצח זהאוו היא בחיי בינה כי אזן מילין מיכחן

 צמח
 אדדא חמשין אלף לרין לזמין קב״ה לאחבא

 תחיה ליה ילשרייא ביה
 ואיד יעלה הפיי האמיתי לז נתן ליכחב עמילן
 עמוק מי ימצאהו אכל לע שת״ת ישראל
 הוא כחינת רוח כנולע ועתיל להתגלות אלהואו
 בלי שנלע את אלהי אבינו ואל תעמיק כלכי וה

 היכי ללה יעלה חרש בילך על עת חפץ
 אלדא מתללאתליתאה נפקץ אלף אצפין
 אלרין ואכסלראין ללעתא שרייא עלייהו
 ורדי כהו והאי חללא שרי ״ ס״א מלודיה • חלליה

 בץהאיחללא ובין האי חללא
' נכי פיישני שמחללא קלמאה שהוא החכמה  פי
 לזא נפקץ הל״ב נתיכית חכמה לימה
 ומחללאתניינא שהוא בינה ליליההןישעיי

 בינה ועתה אמר שמחללא ג׳ ממנו נפקין ט
 והוא נגל לעת ל?א שיש מ אלרץ ואכסלראין

 והלעת שורה עליהם דלעתא שריה עליה והוא
 עומר בין ב' החללין הנ? חכמה וכינה

 אדדא ואתפליץ ממרין ששרץ כל אינון אדרץ
 הה׳׳ל ומעת חדרים ימלאו

' כי הדעתמכריע ומלל השניהס וכולל חגיה  8י
 ומתמלאת ומתפשנרס אורותיו וחסליו ליי מצות
 אדרא זאל;ן תלת מתנוצץ לכל גופא להאי
 סערא ולהאי •סננרא ובאיגוןאחיל כל
 גופאואחיל בהי גזפא מכל סעחי ובכל גופא

 אתפשמן ואשמכתן ״ , • י •
 פי' שהלעת שולח אירות>* למטה גנן כן התרין
 מוחץ חכמה וכינה ממפשמ הארתם למעה

 על סוף נהי והחסרים של יעפ על סול ומשם
 גכנסיםביסיל

 אדדא מאנא במלגלתא דיישא תליין אלף
 אלפי רבואזרטא דבבן קוצי מערי אומץ
 ומשתככץ לא בלא ומתערבין לא בלא • ולים
 חישמא לנימיןלכל קוצא וקיצאלאחילן ביה לכיץ
 ומסאבן ומכאן אשאחלן« ש״א.מעמי אויימא•



י  רויח דו
^י מימין:זל מיז גיגה מ יותר ארוני* ונאחזים כנ׳׳ל מארי דימה דיני יצירה 5 ' י  פ

 ,להייני שמתפשט ייתר הארתם ומגיעין ימ״ש והאינין שעיעין מארהון מתמלא פירוש
 עי ראש לאה ישם מתערבץ עם שערות שהם שאמרני ששני מיני שערית נאחזים מהם
 נינורות אחרים שיש שם יאיחס של מח ־חכמה לא דיני עשיה ויצירה ג״כ יש בחינת שליש? הייצאץ
י יק «י יישא לוא נעצמו להאיר שם ממוחין לגללות שהוא סול המתקלא ומכאןנאחזיס ע מ ת  י

 זחח נ, ממוח שלישי שהוא היעת הס יותר אדוניס מלאני רחמים שעיקר התיקון הוא מומיו לגללות
 תכנם ומתפשטים ומאירין בראש רחל ומתערבים שעי מוצאים נשמות של ישראל ומקבלי ישפע וקיום
ז כיאש לאה י , כל העולמות ו?ש נגין בי אית ימינא ואית  _ ג כ שם «

ץ כן אי״ן קיצץ תלין על תלין וכלהו שמאלא.1 ג נ י ^ י י  א
 ישיכן. לאתמשכן מגיחללץ למוחא לגולגלתא וכל אדדא חצחא רגילגלתא אשגחיתילאשגח יתא
 מ נין קוצי תליין וחפיין לסערא ראוינין ובגין ולא מתגליא בר ההוא זמנאלצריכין
י הטין אליי אינן ישמע ובהאי תלין תליין חייביא לאתפקלא ולעיינא בעובריהין *זנא כי י " 5 1' 
 ימינחישמאלא נהירא וחשוכא רחמי ייינא וכל אתגלייא החי מצחאאתעיי כלמאריהון ילינא
 ימינא ישמאלא תלי בהאי ולא כעתיקח וכל עלמא כיינא אתמסר כר ההיא שעתא כי
 « קאי לשערות ייעתשהס היותר ארוכין מ r סליקי צליתהין לישראל לקמי עתיק יומין וכעי
י אלין על תלין שהם ארוכים כיותר לרחמא על כנוי גלי מצחא ררעוא ירעוין ונהיר ה " , , 

 ומנכחה החי תלין נתלין יהייני שהם ייתר כהאי רזעיראנפין ואשתכיןרינא
 חיינץ משל חכמה המאירין לזא לבלו פי' שזה המצח יזא משגיח לזה העולם בבי
. פ*י ימין ישמאל רחמיןייץ מניאשגחזתיכשמאירמצחלא״אכה א צ ח מ ש ו ^ ד  ״
 אררא נפלגיתא לשערי אתחזיחראירחא מחמת זכיית של ישראל אז מרמס עלינו ומשפיע
 לקיק למתאחלא מההיא ארחא יעתיק לנו שפע טל ורחמים ולהפך ח״י pמסתלק הארה
 ומין ימההיא אחרא אתפרשן שית מאה יתליסר זו אז מענש ומתנקם מן הרשעים רחמנא ליצלן

 פניי משערות כמ״ש לעיל כאירן נא״א:ימשס יודל ננ״ל
ח ישס היא שירש התירה כסיל אדרא נהאימצחא נפיקחלשעראלמתפשט י י א ה ה ז / ^ ש  י
 וחורח צליקין ני אינם נגלים שם התיי׳ג מצית ביה ממיחא לאפיק חמשין תרעי! וכל
? ימיר ח לזא וכנז שם כאיין כי בשל ?א נאמר אתפשט אתעביל מצחא לאשגחיתא לחייבי עלמא  י
 מ חייתי ה׳חםל ואמת ואורחות גימ׳ תרייג ששם לאינין ללא מתככפי בעוכליהון הה״ר ומצח אשה
ע ולא כאורח לא״א יאלו הא ירחית שהם זונה היה לן מאנת הכלס יתניא שעו^ לא קחיס נ ג  י

 המצית עצמן משכיעין חסל זאמת על כל חל יחל בהאי אתר רמצחא בגין לאתגלי׳לאינון לחציפין
 מישראל השימי איתס • בחובייהי ישעתא למתעד קכ״ה לאשתעשעא עם

 מייייהין למתקלא יס״א מאריהין לרחימיתא •ללינאתלי זהאימצחא רזעיראנפין אתגלייא י
 יאיהו מתקלא בינייהי בגין כן אית ימינא זאית אתגלייא מצתא רעתיקא לעתיקין יאשתכין לינא
̂א•׳ ולאאדעבילתאנאהאי מצחא אתפשט במאתן  שמ
י ותאנא ככל קיצא יקיצא מתאחלןכו׳ אלף פומקי יסומקי לאתאחלןביה !כלילן ביה״  פ
 מאריה לימא פ״י שיש מאלו הנימין וכל אתגליאמצחא לועיר אנפיןאיתישתא
 ימשכין ממחין לעימל מהם נאחזים ליניהעשיה לכלהו לחרכא וכל אתגציא מצחא ליעוא לרעוין

 הנקראים מארי ליללה וס מהם ממוחין ליניקה מהיי להאי מצחא כלין לכלהו משתככץ
 י הי



ו  מי י
 הממגלה במצח ל״א גזור על האדס אינו מתיזרמ
 ככ יכול כי עומלבמצח זא ושס אין נקרא פרצוף
 אלס רק מן התוסס ולמטה כמיש עיקר לפרציפא

 חוטמאכחועמא אשתמולע פרציפא
 ומ״ש ומנץ לתלי על עלמ$ למילן כז׳ללא
 עכיל לינא ויתיכין כוי ויכיל נאתחרעא
 פי' שהנצת המתפשס כגוף זא כשגויר וחוזרים
 כתשובה ככ יכול מנעל גזרתו כי היה על תנאי
 משא״כ למעלה כי גלולתו שיתקיים ליכודו עכ״פ
 ואל יקשה לן לקאמר וגס נצח ישראל שפירשנו שמי
 נצח לעתיק כנ יל שפירושו נצח המתלכש כמציו

 * ישראל היינו זא •
f ששס אינו s אכל%אי כאתר לאתקרי ראש כוי 
 נקרא אלס כי אין שס אלס רק מתוטמא
 ולמטה והיא ככלל אינו מתחרט כנ״ל
 כנצת לכשאר תיקוני גופא ומפורילעי שהנצת
 המתפשט בגופא לזא מקבלהשכיס כי גזרתו היה

h i כתנאי 
 אדדא עינוי לרישא משתניין משאר עיינין
 שרקות' לכגכתא לעל ריסי עיינין
 מ&לן לכל עיינין מכחלן כאוכמתא תליין הלץ
 על תלין לשערי ואינון תקונא לעל עיינין כריש*

 למצחא
 פי׳ עינוי לדשא משתניין נו י פ* שאינס לומיו
 לעיני א״א כי הם רחמיס גמוריס כנזילעו
 לנמקומם חוור חןור תוך חוור המורה על חסליו

 וב׳זא הס הגוונין המפורשין בסמיך שמהם כא
 ההשגאה כאמת לתת לאיש כלרכיו כי העין רומז

 לאשגחה של העליונים על התחתונים
 זמ*ש שרקותא לבגבתא לעל עיינין הם
 שחורית פי שיש כאלו הגכינין שערות
 שחורות חש מלוין תלין על תלי! ישער*
 ואיכון תיקו נא לעל עיינין פירוש נראים יפים
 וטובים• •
 ומיש ברישא למש חא פי' שגבינין אלו שעצ
הס שם כמצח לאפוקי שאינה  העיני̂ס
 סתומים חש ואינוןתיקונא לעלעייניןף
 ורישא למצתא פ' שאלו הגבינין הנן שעל *
 העניס הס שס במצח לאפוקי שאין מ
 העפעפים סותמיס בהם העיניס אלא הםהגכיניא
 שעלהעיני׳שיש כמצת ו״ה ואינוןתקונ׳לעלעינין

 ברישא למצחא •
 א « אררא

m ז i 
׳ בהאי מצח נפיק מד שערא מאין זכות או  1י
 יורליס השערות למח בינה ליזא ומכסי
 המצח כלי שלא יקבל הארה ממצח לאיא (או

 מסתלק הארתו
 ומצח אשה זונה עיין פירושו לעילכמצתא לא׳א

 ע״ש
 אדדא ותניא עשרץ וארבע בתילינין

 משתכחץ בהאי מצחא
 פי׳ ותניא כל לינא משתככין כמצתא פירוש
 שבזה המצת ליןא יש כ״ל כתי לינץ וכנגל
 כ״ל אותיות שיש בפפ!ק ימצח אשה זונה וכבר
in כתבנו שתעיין פירוש, לעיל במצח לא״א וגס 
 שמצת ר׳י־ל כינה כי בינה לבחינת ספירות לרישא

 היא מצח• • .
 אדדא וכלהו אקתן נצח ס״א מצחא וכל חל
 אקרי נציו וכאתוון רציפץלאפיןהוא
 הצח ואית מצח ואית נצח לאמון נצחים והיינו

 יתנן נצח נצחים יאינזן כמצתא ומתפשטןמנהוןג
 בגופא באתרין יליען תניא מאי לכתיכ וגס נצי׳ -
 ישראל לא ישקר ולא ינחס כי לא אלס הוא להנחס
 האי רוא אוקימנא כל ההוא נצח לאתפשט כגופא
 ומנץ לתלי על עלמא למילן ותב ומתחרט ולא
 עביל לינאאי תייבין מ'ט משוס לקחי בליכתא
 לאקרי אלם ויכיל לאתחרטא אבל אי באתר
 לאתקדי ראש בהאי מצחא אתחוי ואתגלייא האי
 נצח נאו היא, עילןיאתר לאתחרטא מ״ט משוס
 ללא היה מהתר לא קרי אלם להא לא אתגלי
 פרציפא וחועמא אלא מצחא נלחולוי ובאתי ללא
 אשתכח פרצופא לא אקרי אלסובג״כ לא אלם הוא

 להניחם כנצח לנשאר תקיני גופא
 פי' וכלהו אקרון נצחין פ"• שכל ביתלין למי יק,
 נצח ונלס נצחין ומתחלפת אות מ בנ

 ומצח נעשית נצח ופירושו לבוה המצח.נתפשט
 נצח לעתיק שמתרין פרקץ עילאין לניוה לימה
 וגס מתרץ פרקץ עילאין לחשל וגמרה לא א
 המלבשין לאותם פרקין של עתיק וגס מחכמה
 דאיוא המלבשין אותם מאלו נמים חכמה ובינה
 דזא והס מאירין מצח לימה הרי אית מצח ואית

 נצח כי מנצח נעשית מצח •
 ומ״ש באתרין ייליען פ״י שנ״ה לאימא בשני

 קוי לזא ימין ו זמאל
 ומיש היינו לכתיב וגס נ צח ישראל לא ישקר כי
 לא אלם הוא כוי עי כשוק הנצת הנ צ



 רוח דחי
 אדדא ומתאמץ מתרוייהו שנע מאה ׳זפי מאיי אררא מיגר לי אתפקיזן אמאוון שפיריו
 לאשגחותא לעל תריסי רעיינין ככסותא כהני יונים כסומק ואוכם וירוה
 ךעיינץ להטין אלף וארבע מאה רכוא למתאחין חוור לא אתגלי אלא כימנא לאסתכל כעינא טנא
 מבינזן יאינהו כסותא ואשגחותא יעינ'יעתיק ומסתחאן כל איכון גווניו כההוא חוור.

 דלעילא קימאה נ״א כחוורא קימאה יעינא מכא כולל יין ורחמים
 וגההיא שעפא אשתכח אשגחותא ייתמי יעיל אררא נאינון גווניו ימתגלייו נפהיו שכעה
 צלי דוי עורה למה תישן ה׳ סקיצה מפקח עיניי ״ , עיינץ יאשגחותא לנפק1 מאונימ׳יעינא
 ומסמון כההוא חוורא וכל ומנא לעינוי לאו הה״י על אכן אחת שכעה עיניס מאו אכו אחוז
 מתפקחן כל מאריהון ייינין כפיין להו לישראל אזכמתא יעינא מסומקא נפקיו שכעי־ רהיטיו
 ושארעמיןשלטיןעלייהו וכומנא ייפקחעינוי יסמכיןלסטרשמאלא ומתלהנוט כאשאילסטד
 יתסחן כעינא סכא ויחמי על ישראל ואסתחי צפון ומתאחין לאתפשמא כעלמא לגלאה ארחיו
י ««V׳ יחייביאהה״ישבעה אלהעיגייי׳המהמשוטטים א ז » 1 י מ יק ג י י ג ע  t"9 ואתזלרעינא י
 הה י העירה והקיצה העירה לאתסתאה מהוא בכל האין מירוקא נפקין שבעה טהיריו ( ס״א
 מורא-. הקיצה למעכי נוקתין לאינון *־מען ליו נהייין • יקסרא ילססי ירומא ומתאיז״
 לני ומתאחיןבתיווייהושכע מאה מ׳ יעל לאתפשטא כעלמ־לגלאהאיתיו ועוכייו יב־נ ביו
 מי;סי הניינין מ? שמאלו השני גגינין נןב נין ביש.יכתיג י עיניו על ייכי איש 1
 נאחוי&ת׳שאלףמלאכיסשהס־מעייניס כמעשה פי׳ שמכל גוון וגוון מאלוהשלשהנמשכץ בחינת
 בני האים ונקיאי מאיי לאשגייות ph ומתאחיין מלאכים שמשגחיו כמעשה כני איס כנ״ל מו
 במיוייהו מנהגנינין. גווןאוכסיוצאים ו בחי׳ מלאכיםשנמ׳ עייני!
 וויש דעל הייסי יעיינין הס מלאכים אתיים יאשגחותא ומגוון סומקא יוצאים ז־ מלאכים

י JL י י  קנאחויס כעפעפיס, יהיטיז שייפיו והזלכיי AU - ״י
r ^ ^ r a ^ W i w ן לסטין אלף כי׳ פ< המלאכה י י  ב־שיתא ^
 שאחרנישנאחדס כעפעסיס • ייוק ו׳ מלאכים ג״כ והס ג״כ ממונין לגלות
 ומ׳׳ש באשגחותא יעתיק יימיןעלייהו פיריש אורחות הרשעים ועינים אלו הם בחינת נצח,הול

 קעין ייא תמיי הס משגחים באלו העיני יסוי וכלס כלולים מו׳ הרי כ״א
 ti למשקנן גחסייי , אדר׳ וכל אתסחאן כחוור׳משתכחיו כלהו לאשגת
 ו־שעתא לסליקאינון כסיתאי:ו פיריש אי לכל מאיי קשולאוסכ־עלמ־כגיניהי וכל אשגחות׳
 מסתכלת כעין יא א>אי תיייי׳עיניי לההיא חווראהוילסכ עלישיאליאשנחכסומחא
S מיני יא א חי 2״י . למאן יעאקין ליו הה״י יא־יאיתי יאה לא , . 
. וכגיןכן י  «יש מאי בחלב דהו לל ייחליתך ^א שימו לון• ראיתי לנקמא לון מיעקין לו
 שיזיזריס עי>יו כחסלי איא היינו חלב כתיב עורה למה תישן ה׳ הקיצה אלתינח לצה
״ ™ ™ ״ i  ו׳,'ש ובגין«ן צלימאיש* «ftשוה תליי עורה והקיצה תר, &גחות^ *

, י J • 1 ..שיהיו בכינה ובנמיייי יייי• -י״.: ״״. יי \nr< גמפימיזמשצ 

 (ו ועל נחלתו ועניי ניקמין עמין י
 ולהפןי האומזגן שולטין ת״ו

י אילץ יאשתתעו לנונא רכא ה ו " ל ג ה יימא י י צ  יק
 וכי נפיק האי אכנא אתי רנשא יתקפא על ימא

 לאקרי



 ד.*ר לן
 אלא עינין תראינה ייזשלם היה שאנן נוה שאה
 לעתיק יומץ אתמי יישגח נאלץ עייניןדהה!

 עינא שקינו ושאנן עינא לרחמי עינא דלא נטיל
 מאשגחותא לא לאשגחותא אחרא ובגין כן כתיכ

 עינך תראינה חסר יו״ל ולא עינין ומה לאמר
 ירושלס ולא ציון הכי אצטרין לאכפייא ללינא

 לאשתכח נה ולרחמא עלה
' ירושלם נוה שאנן קשה למשמע ליתשליש  פי
 נוה כוי וכתיכ ללק ילין נה ופירושו שלני
 הנכיא כלפי עתיקא וקאמר עינן שאתה שאנן
 תראינהירושלם וימתקו לינייי ע? שתקתכל כעיני
 ?א^ורו עץה׳אליראו שהיא מלכית ירא נוי
 אירא ותאנא כתיכעיני יי׳אללץכה מראשית
 השנה ועל אחרית שנה k הה* ל צ7ק ילין
 נה לכה אשתכחו גורי לייניןיתיר מכל שאר אתרי
 ולזמנא לאתי ישתכח נה עינא חל לרחמי עינא
 לעתיקאלעתיקץ הה״ל וברחמים גלוליש
 אקנצן כיון לאמר רחמים מהו גלולים אלא אית
 רחמי ואית רחמי רחמי לעתיק לעתיקין אינוץ
 אקרון רחמים גלולים רחמי מעיר אנפץ אקרון
 רחמים סתם משום לאיתכיה ימינא ושמאל׳ לינ!

 ורחמי וכגץ כן וברחמים גלולים אקכצן לעתיק
 יומין

 תאנא כהני עיינין כתרין. גוונין מינייהו
 נסומקא׳ואוכמא,שראן תרין למעין»
 וכל נעי קולשא לקילשין לרחמא על ישראל אחית
 תרץ למעין לאתכסמא כימא רכא מאן ימא רנא
 ימא לחכמתא;עלאה כלומר ליתסחון כנהרא סיא
 בחוורא במבועא לנפיק מתכמתא רכא ומרחי להו

 לישראל* .
 פי' ותאנא כתיד. עיני ה' אלהין כוי הה״ל צל>ן
 ילין כה פ'כמפורש למחמת שצלק ילין
 בה לוה צרין עיני ה' אלהין אחר שנמתקו וקכלו
 הרחמ* הפשוטים מא״א ויזש ולומנא לאתי ישתנת
 בה עינו חל לרחמי עינו לעתיקא הה״ל וברחמי'
 גלולים אקבצך להיינורחמי לעתיקא שהם גלולי'
 ועצומים לגבי רחמי לא״א שאז תקבל המלכות
 המיתוק והרחמים מעתיקא מעצמו כי עתיוה

 להיות עסרתכענה כנולע"
 !העכין שהכל תלוי בהתעוררות התחתונים
 וכאשריעלה קול שועתס מגלצןקותיהם

 כי גברו עליהם הצרות ויצעקו לה' ככל לכם
 וגאחדויגמור כי הכל תלוי כזה כמ״ש ויחןשם גוי

 J א1

 י1וח

 לאקיי לויתן וגפייןממהזמיהאי אהנא ומתגלגלא
 נתוקפא לימא ונפיק לנר והיא אונמא יכל אוכמ׳ז
 שתימץקמיה ס״א והאאוקמוהלכלאורחץ
 קתימץ קמה וכן היא אוכמותא לעינא אונמא
 דכליל וסתים כל שאר אוכמץ וסוחרניה לההוא
 אוכמא אםחר חל חוטא סומקא סיא לספר חל
 ואקיף לה«א אוכמא •־ גוונא תליתאה ירוקא
 לירוקי לכליל וסתים כל יתקין זכסוחרניה לההו'
 ירוקא אסתרו תרץ חוטץ חוטא סומקא לסטר
 וזל ותל חושא אוכמא לסער חל ואקיפץ לההוא
 ירוקא וכל אסתתר תוורא ואסתתי עינא כל אינון
 גוונין משתככין ומזתקעין לתתאה סומקא ירוקי
 אוכמא לא אתתויכר ההוא חוותיז מהיר מעתיק
 יומין ונהירץ מניה כל אינין ילתתא ולית גוונא
 אתתזיא בר ההוא חוורא בלתויוי • ובגין כן
 אסתלקו כל מאריהון יסומקא ואוכמא יאינון
 מאומין כתיא הה״י שעלו מן הרתצהשכלם מתאי*
 מאי מן הרתצה מההוא אסתותא יעינא קיישא
 עלאה שכלם מתאימות מתעדכן יא ניא ומה יאע'
 שבייך כעיר הקצובות ואת אמרת שכלם מתאימו
 נלומר תוודא לילהון מהוא תוודא לעייניין כל
 אסחן נתוורתא לעינא עלאה ולא זמינין למנלע
 צייקייא למתזי כרותא לחכמתא כל״א כי עץ כעי*
 יראו • אימתי נשוכ יי' ציון וכתיכ אשר עין כעין
 נראה אתה יי יומין פקיחותא לעיינין לטכ ואית
 פקיחותא לעיינין לסכ ואית פקיחותא לעיינין
 לכיש • לטכ כמה לכתיכ פקח עיניך וראה
 שוממותינו וגו׳ ולא הכא לטכ k ולכיש וכתיב
 עיניך תראנה ייושלם נוה שאנן אהל כל יצען כל
 יסע יתלותיו לנצח הא הכא לטב ולכיש ללא

 אתעכיל לא כלא לא
 פי׳ להטבא עלמא כגינהון וכל אשגאותא' הוי
 לטכ על ישראל ועי לעיל והנה גוון ירוק
 לא אזכיר כאן רק הבי בחינות לין ממשאוכס
 וסומק כי הירוק הוא גיון ה׳זא עצמו הכולל לין
 ורחמים ושיעלו מין הירחצה ר״ת משה שהוא

 ?א שנרחצו עיני|7׳גוץ •הלין כחלכ של איא
 רחמים פשוטים י

 אדדא תנא כ$ניעזתא לספרא מהו עיניך
 תראינה ירושלם בזהקאכן •וכי
 ירושלס נוהשאנן הוא והא כתיב צדק ילין כה
 ובאתי לאשתכח צדק • סיא וכאתר לדינאינ-ריא
 ואשתכת האי צדק ״ לאו p-pp ולאן שאנן הוא



 דוח דדו•
 ממנה המפעמים פר יהיו אלף ות׳ גמראן

 הניא שע״ה חמייס כן׳ וה י1כן מלו< ק״ל ע״ב •
 תניא אורחא לחוטמא שע״ה עלמין כי י זמר
 ילעת כי החימם סיל גבירה ויחד אף לכן מגל

 אותסש״עה גבולית הס שעההסליס אלי למתקן
 ייע שסוד החומס הוא מיל Q דהיינז
 מ׳ למנצהן כי כן צורת בל נקב
א *ירת אוח ן' בשומה הרי מן י ס ה ג  מהחימס י
 ואות צ'באצבעות ר״ל אצבעות ואות ה׳ פומא
 ואות כ' ביליס כהות היליס שאלו הס הימקומות של

 הה' גבירית
 יולע שמ״ף למנצהן שהם חומס הה מוצאים הבל
 והשלשה כתומים ורוח והבל במנין קס״א
 והענין שכל שורש הדינין נכללים בקין והבל שקין
 מרובה בדינין כי הכל ליל הכל וכן גצ״ך הנשאר

 מן מנצפ״ן גימ' גס קסיא הרי הס קין והבל
 שורשי הדינין ודע כייאינימתכממיירק בהצטרפו׳
 f תקוני ריש״דא״א גי״ג״ט קר״ע ה״ח כי אוני א׳׳א
 לא ניכרו והנה כל א' בלולה מיי הס ע' תצרפהו
 עס הרה למנצ״הך הוא כמנין משה כי כו נתקנין
 לינין אלו לקין והבל יתיקןכלס עיי ז לרישא כלילות

 מיי הס ע׳
 אדדא וכגין כך כתיב מי ימלל גבורות ה'
 גכירת כתיב וכתיב הכא גמרות וכתיב
 התם לך ה'הגלולה והגביר* אלא הכי תאנא כל
 אתחבראן כלהו גכוראן כחלא אתקרי בכור" תדא
 וכלהו גבירןשריאן לנחתא מתוסמוי •
' ובגין כך כתיב מי ימלל גמרות היכו׳  פי
 הנה להיות שבינה היא שורש הגבורות אף
 על פי שהם נעלמים בה כי מהסראה מתערריס

 להיי:ו מתבונה לזה דמיו הסוק 1ה כי בינה
 ה( קראת מי שורשם ואין הדינים ומתקין רק
 בשורשה במ״ש בסוד הרית לזה אמר מי שהיא
 בינה ימלל.גבורות ד?א ובבינה שם ס״ג הקלוש
 כנודע ע'כ לאנא סיג באימא ורמוז בריית מיימלל
 גבורות ׳יהוה וכגמ׳ חומס כי עיקר הגבורות

tin בחומס 
 אדדא ומאי תליין אלף אלהץ וארכימאה
 רכוא לכל חל מנייהז זנהאי תננא
 לאפיק מחונומא תליין אלףאלפין רכוא וארבע
 מאה יחמש דמסמר גבורה לא וכלהו גכוראןתלין
 מהאי חונומא לכתיב לור ללוד ישנת מעשץ ונוי

 וכל

 •ז שמנתה תבואגאזניוועולהמליההוא שס
 ויורליס ב'למעות מתרי גווני עינא סומקא

 ואוכמא שמשם נמשכים הליניס ומתבסמים ביס
 החכמה העליונה ומרחם על ישראל ומצריךלהנקס
 מאויבהס יורדים תננא ואשא דרך כ׳נקכי ההועם

מל טשפוך עליהם אף וחימה •  «י
 אדדא יזוממא תאנא בצניעותא לסהריחיממא
 לזעיר אנהין כחוסמא אשתמולע פרצוהא
 בהאי תיטמא אתפרשא מלה לכתיב עלה עשן
 באפו כו׳עלה עשן באהו בהאי תננא אתכללו אשא
 לגחלי"ייא ללית ( ס׳יא כחוטמא אשתמזדע
 •רצופא תלת שלהוכין מתוקלן כנוקכוי מהאי
 מיטמא אחפשטן תלת גווני תנ;א יאשא וגחלי
 לנורא דכתיכ עלה עשן באפו ולית ) תננא כלא
 אשא ולא אשא כלא תננא וכלהו אסתליקוס״א
 אתלליקיינפקין מחיטמוי ותאנאכל אתהברו
 וזלת אלץ דכלילן כהאי תיננא מפיק מחיטמא
טמא יישיב ונפיק תננאאוכמיוסימק'  אתקמט חי
 וכין תדי נ״א בתרי גויני וקרינןלה אף יחימה
 ומשחית יאי תימא אף וחימה כתיב כי יגורתי
 מפני האף והחמה דאיניןתננא אוכמא וסומקא
 ילשחית מ״ל דכתיכ לפני שחת ה׳ את סדום ואת
 עמורה שחת המשחית כנורא דליק מוקדא
' תאנא כצניעימא דספרא חיטמא דזעיר י • 
 t אפץ פ? א' מהחמשה מקומומשמתפשטין

 לג גמרות הוא החיטס והוא שהוא דעת אשר
 שסהגכותת באמצע המצח מכוון כנגד החוטם
 וכשיוצאיס ונמשכים משל כתיב אף ה' שאי יעשן
 אף הירחמנא ליצלן אמנם הדעת הוא ייתילמעלה
 במקום הנחת תפילין כן כתר מכוון כנגד החוטם
 מחשיהמצ' היא למסה וין המוחין לכן אית כ״כ
 נתי דינין כמצחא כסוד מצח אשה זונ' פי ששורש
 הדינין הוא אלהים עם האותיות וכולל כחנין אשה
 וזהו ומצח אשה כי הדינין של הגבורות מתגלים
 שם ועיין פ׳י מצח אשה זונה לעיל כמצחא לא״א

 ע״ש
 ארדא ותאנא חמש גנוראן אינון כהאי
 זעיר אפץ יאסתלקו לאלף וארבע
 מאה גכיראן ומתפשטן כחוטמזי כםמא כלרזעוי

 כילין כאצכעין
' יתאנא ה' גבו ראן איכון בהאי ?א כן  פי
 הענין שה׳ גבורית רס ה' איתיית מנצפך
 העולים פר והנה כל א ייהפר כלולה מהה' ואס



 רוח דור לח
 אררא אגרהס אגימי יעקי יעקבשמואל שמון)
 כלהו פסיק טעמא בגווי יהו חזץ
 ממשה משה ללא הסיק סעמא בגווייה! מאי טעמי
 אברהם אברהם גתראה שליס קדמאה לא שלי*
 לאשתא שלים כעשר נסיונין ונג״כ הסיק סעמא
 נגייהו להשתא לא הוה איהו כלקלמיתא יעק3
 יעקא כחראה שלים קימאה לא שלים • להשתא
 אתכשר כיוסף ושראת עליה שכינתא ועו' להשתא
 אשתליס כארעא אימא קלישא כגוונא ללעילא
 בתריסר תחומין כשבעין ענפין מה רלא הוה
 נקלמיתא ובגיני כן בתראה שלים קדמאה לא
 שלים והסיק סעמא כגווייהו שמואל שמואל סעמא
 פסוק בגויה מ״ט כתראה-שליס קלמאהלא שלי0
 להשתא הוא נביאה וקורס לכן לא הוה נביאה אכל
 משה משה לא אפסיק טעפא כגוריהו למיומא
 לאתיליל שלים הוה לכתיכ ותראאותו כי נ!וכ הוא
 אוף הכא ה׳ ה' פסיק סעמא כגווייהו קלמאמ
 שנים כתראה שליס ככלהו ומשה כאתר למי אמר
 לנחתא לון מעתיקא קלישא רחמיןלזעיראנפין
 להכי תנינן כמא חילילמשה דאחית מכילן לרחמי
 לתתא וכל אתגלי עתיקא מעיראפין כלא ברחמי־
 אתחזון וחוסמאאשתכין ואשא ותנכאלא גפיק
 כל״א ותהלתי אחסס לן ותאנא בתרין נוקכין
 לחוסמא כחל נוקכא נפיק תננא להיס ומשתקעא!
 בנוקכא לתהומא דכא ומחד נוקכא נפיק אשא
 לאוקיל כשלהוכוי ומתלהסא כארבע אלף כאלף
 וארבע מאה עלמין לכססר שמאלא ומאן לגרים
 לקרכא כהאי אקרי אש ה' אשא לאכלה ואוקייכל
 שאר אשין והאי אשא לא אתכס׳אלא באשי למלכתי
 זהאי תננא לנפיק מנוקכא אחרא לא אתכסס אלא

 כתננא דקרמא לחלכחא וכלא תלייא כחוסמא י
 בגין כן כתיכ וירח ה את ריח הנחת דכלא

 בחועמא תליין לארחא האי חוסמא כתננא ואשא!
 סומקא ובגין כן אתקבל כרעוא והאי הוא לכתיג
 ויחד אף ה' וחרה אף ה' וחרה אפי פן יחרה אף
 ה׳ כלא כזעיר אפין אתתר ולא כעתיקא י תאנא
 כתיב הסה אלהי אמן ושמע האי ס״א תאנא
 בצניעיתא דספרא דרגא עמיקא למשמע טכ וביען
 זדא איהז אודנא דאתעביד תחות שערי ושערי
 תליין עליה ואזלנא הזא למשמע ואודניאתעכיל
 כרשומי ישימיןלגאו כמה דעכיד 0*א דבארי)
 דרגא בעקימאלהאי ולהאימ״ט כעקימא נו׳א
ן ליתעכב קלא לאעלא גמוחא ויבחין ביה  עי

 1כד שארי גבורה יא כלהו גבודאן מתלהטןושטאן
 ניא ונחתין על לנחתןללהיהחר המתהפכ כתייכי
 משחיתים אנחנו את המקום הוה וכתיכ לפני
 שחתה' את סדום ואת עמודה וכתיכ והי המסיר
 על סדום ועל עמודה אלא הכי תאנא לא דיין
 לרשעים מ׳אלא למהפכי מיי למי ה והיאן מהפכי

 פי׳ זמהאי תליין אלף אלפין ות׳ ריבוא לכל חל
 כוי הנה ביארנו לעיל שה' פעמים ביר

 כמנין אלף ות׳ ועם ה' חותיות מנצפ״ן עצמם
 יהיו אלף ותיה ורמוז חשבון זה היוצא ממקור
 הגבורו׳מנצפן כתיבת אתה גכורנוטריקון אתה
1 ת ה י 1  ^ י
 אררא והא כתיכ אני ה'לא שניתי אלא ככל
 זמנא דעתיק לעתיקי רישא חוורא
 אתגלייארעוא לרעוין אתגליין רחמין רכרבין
 אשתכחוככלא וכשעתא דלאחתגלייא כל וימין
 (ס״א דינין) העיר אפיןזחינין וככיטל רחמי
 עניד דינא ההוא עתיקא לכלא דתניא כד אתגליא

 עתיקא דעתיקין דשא דרעוין כצהז בוציני
 דאתקרזן כשתא דא נהירין ורחמי אשתכחו ככלא
 וכשעתא ללאאתגלי סמירא דסמירין ולא
 אתנהרן אלין בוצינין מתערין דינין זאתעכיד
 יינא מאן גריס להאי דינא רעוא דרעוין דצא
 אתגלי ובגין כך מהפכין חייכיא רחמינדינא•
 ומה דאמד הכא מאת ה מן השמים כזעיר אנפין
 אתמר ומשמע דכתיכ מן השמיס אש ומיס רחמי
 ודינא לאפקא מאן דלית כיה לינא כלל תאנ׳האי
̂ככהילו  חוסמא זעיר וכד שארי תננא לאפקא נפי
 ואתעכד דינא ומאן מעכב להאי חוסמא דלא יפי י :ימ
f תננח חזסמא דעתיקא קלישא להוא אקריאריאפ 
 הכלא והיינו תא לתנינן ה׳ ה׳ פסיק סעמא
 גווייהו ככלהו אתר לשמא אלכר תרי זמני פסיק

 טעמאכגווייהו כגון
 פי׳ זהא כתיכ אני ה' לא שניתי אלא בכל ומנא
 כוי והנה לעיל קאמד כלא הוא כמתקלא
 חלא להיינועתיקא ויזא r אכל מכאן מתפרשן
 אורחוי להיינו מ?א ומסטרא לילן כלי מניין לא
 הן לא להיינו מצל מעשה התחתונים כי מעשים
 הרעיםחכרחיסכביכולאעפי.שהוא מעהנלפי
 חסל להשמיע כוחי לינץ במלכות מי שלא יאבל
 העולם ויקבלו הרשעים עונשס היכי ללא יתיכליה
 «ז"ו לכלהו כי אין מלת הלין מנסין קןנימן רשות



 היי שאחי מה&ומתשלב'שמות׳1וה׳ה׳ה1א
 שהראשון הוא כעתיקא המעכב והחממה
 חרון אף ה׳ ולוה פסיק סעמא לומר לנו שהאחל
 בעאיקא והשני נזא ומשם קונה שלמותו ולא יעיר
 פל חמתו ובמקום שלא היה כיזא רק המילות שלו
 התמלייס «F בהקלמית הליקנא עיש נשלמו לז
 היג שהס רחמיס ונעשה שלס k רמוס וחנון כן'
 באורות איא המשפעים כו והל' אותיות של שם
 הראשוןנתיספו על ממלותיו ונשלם ל״כ שלמז
 הרי נתברר ששלמות ה' הוא ה׳ לעתיקא הממתק

 ליניו והמשלים מלותיו ולזה היהנראה לחייו
 נתראה שלים קימאה כוי לכן בא והיפך הסיר
 שבכלס נקס נתראה שלים קלמאה לא שלים והבא
 כשס נקס קלמאה שלים כוילומר שגס קיי׳שנשלמו
 מלותיו ונמתקו ייניו ע< ה׳ יעתיקא היה קלמאה
 שליס כי משניין עתיקא מ׳1א משקורא יילן כנ״ל
 ני כל מה ראמרינן בעתיקא ובזא כלא הל כרין

h ע*ה ני כל p הוא כרין שמיה כוי כמ״ש 
 המיתוקיס והאורות שמקכל כעתיקא הוא כלי
 לרחם על כניו כני ישראל כי לליליה הוא מלא כל

 עוכ
 ולוה נקמג׳׳בשלסככלהי יהליל שליס ככלא
 אלא שריל שליס שנשלמו"יג מיות ונמתקו
 ריניו אשר נתעוררו עיי מעשה הרעיס ולוה קאמר
 ככלהי לקאי,למילית וליינין לא לעצמו כי קימאה

 שליס־כתראה שליס
 והמשל כוה כיין שהוא שלס בחכמתו וכמיותיו
 והוא יישכ וין לאומתו כי לוה נתמנה
 והנה כשהיין נימה לחייב לראובן ושמעיןויתתכר
 האב כית לץעמו ויסעים לוהעענות עי שנפערו

 ראובן ושמעון ממיוכס לא מפני זה נעקר שם
 השלמות מליץ הראשון כי הוא נתמנה מאיון
 סכל לחקור וללרוש חוקים ומשפסיס וינקכ הלץ
 את ההר וכן עלה כמחשבתו לעשות וזו שליחותו
 לקומאה שלייס אכל כתיאה שליס ככלהו לאצלת
 נפשות עליף הגס כי ניחא ליה לליין כהכי וראי
 כרחיאכ!1א שלא היה הדיןניתן כןותבינהו כנמשל
 ויסתלקו כמה יןישיית בענץוה ולזה רמו ואמר
 ומשה כאתר ללינא אמד לנחתא לון תעתיק׳ כוי
 כלומר שתרץ קושיא המפירשת הנ*ל אס קלמאה
 וכתראה שליס למה פסיק עעמא כה׳ בא מיתרן
 שזה מוכרח שמשה כאתרללינא אמי שלהיות ה׳
 ריין האמתכני! •כמשל צריך להמשיך ולהמתיק

 כ י הלינץ

 «זחא ולא ננהילו בגין למשמעגןבו ניש יתאנא
 מהאי עקימא לנגז אולנין תלין נל אינוו מארי
 יגל פין לנתינ נהו ני עיף השחיס יילין את הקול
 ונעל כנפים יגיל לכי נגי אימא נמיף מגי חללי
 דמוחא להאי נ וקנא יאולנין ומההוא בפיפי עייל
ץ  קלא נההיא עקימא ןאתצריף נההוא נסיפא נ
 טנ ינץ ניש עכ יכתיכ כי שומע אל .אביונים ה

 זניש רנתיכ יישמע ה' ייחד אפו ותנער נם אש ה*
 פי' אברהם אברהם יעקב יעקב כו׳פסי׳סעמא
 כגוייהו מ״ס כתראה שלים קימא לא
 שליםפ< שאברהם עי עקירת יצחק היה כחסי
 דנוקכא ואחר העקרה שנכללו תסיים בגמרות
 כנודע עלה אברהם וננמןה מרככה לחסי לזא וזהו

 כתדאה שלים
 עול אכרהס כוי התסיים כיעת לזא הם אכרהם
 קלמאהויוריץ ניסוי ועולין כסוי אור
 מוזר כירן השקאת האילן בשרשיו אז הס אברהם
 שני ופסיק סעמא כגוייהו צ* זה אור ישר וזה אור
 מוזר זוהו גס מעסשנק׳אכרס ואח׳ככשמתפשש
 נה׳ קצות אכרהס וכן יעקכ כי יםוי ?א
 מון ?א כמציאות א׳ ומנא לחון והוציא פרצוף
 יעקב הוא מציאות נ'וזה סוי פסיק סעמ׳כו׳ווהו
 0וי או יכקיאוחיות יעקכ משה לא פסק כי מיסוי
 לאכיקצתו מכוסה ו קצתו מגולה נמצא שהכל אחי

 ן1א כל זמן שהיה נעלם כתון יסוי יאיאא היה
 מכוסה אבל הכל אור אחי וכן יעקכ כתחילה היה
 ביעקכ שהוא פרצוף החיצון של'|א המלכש אותו
 מחצי ילממה זאח״כ עלה ונעשה מרככה לז׳יא

 ננצחו וזהו כתראה שלים ה׳ ה׳ פסיק מעחא
 נגוויהוקימאה שלים כתראה שליס ככלהו
 ^א*ד יעלא וכאן שואלים שהוא להגן מן הכלל
 להרי פסיק ג׳כ סעמא ככ יכול ואין
 שיין קלמאהשליס כוי ולא מצאתי מי שלכד נזה
 ונימי נעורי ראיתי סעס כלקועיס ומנת,נסתם

 מחני סעמו
 ונלעיי שיתירן עש שגלקלק למה הקייס האמת
 למשה וסמכו עסה׳ ה׳ וכמשה אמר לא
 פשיק נןעמא כגווייהו אוף הכא היה והימיון כא

 להפן כי כה' פסיק סעמא
 ונקיים מה יקאמר כתחילת הענין זל1ימאןמעככ
 להאי חיטמאייזיא ילא יפיק תננא חיסמ׳
 יעתיקא קדישא יהוא איקרי ארן אפיס מכלא
 והיינו יזא לתנינן ה׳ ה׳ פסיק שעמא בגווייהו

 עצ״ל



' לע שאץ לא׳׳א לא,, מגר כלל לא נאלדא  פי
 דכא ולא ביומא ולא נתברר אופן תיקונא
 אין היה והוא כהיית שאין העלייה יא״א נעלמת
 מאל ולא שלמו מ יל וייזל אמרו תרשו נותן למי
 כלו כי האזן הזא עיקר האלם ומאולנא לזא נלמול
 לאמרו כזועא דף רצ״ל ע״כנהאי נוקכין לאומץ
 תליין נוקכיןאתרנין נוקכא לעייניןנוקכא לפומא
 נוקבאלתועמי מההוא קלא לעייל כנוקכה לאולנ*
 אי אצסרין עייל לנוקכה לעיינץ ונכעין למעין
 מההוא קלא אי אצמריך עייל לנוקכא רפרלשקא
 ומפקיתננא ואשא מההוא קלא ההיל יישמע ה׳
 ויחראפו כוי כלא תלייא כהאי אולנא זכאה מאן
 מעיר מילוי הה׳׳רנצור לשונן מרע מ'האי
 אולנא קרי כיה שנויעה והשמיעה אתכלילן אינון
 מותי ט׳ הנה ממאר כמה גלולה יגכוה ונ^מה
 אץ התתתונה שהכל תלוי כהתעוררית התחתונים
 כאשר יעלה קול מהתחתונים כי יצעקו ככל לכ
 אתה' ושועתס לפניו תביאכאזניייעולההכל
 ההוא על שם אס עוב הוא לנקבי העיניס ויורלים
 משם 3׳ למעות משני גווני הענים סומקא ואוכחא
 שמהם נמשכים הלינין והאחיוה ומתכסמין בים
 התכמה העליונה ותרחם על ישראל ואי אצנןרין
 להנקם מאויכהם יורלים תננא ואשא לרן נקבי

 התופס וכן להפך ת״ו •
 ואי אצערין על ההוא קלא לנוקבא כפומיהנה
 בדוחא לפומא ל?א מתלבשי נביאי מהימני
 והנה כאשר יגיע קלס כאזניו יכנס ׳ננקב הפס
 ומגלה סילו אל עכליו הנביאים להסינ או להרע

 מההוא קלא עייל לכל גופא ואתרגיו מיניה •
 הנס גופא הוא המכריע בין לין לראמים וכפי
 הקול כן יהיה הכרעתו אס לסוכ כו׳נמצא

 שהכל תלוי כקול התחתון כשמגיע לאזן ?א ילכ(
 ראוי לשמור לשונו מרכילות ומלשון הרע ני הקול

 עזלה באזני ?א
 עול אמדשנאזן וה כלזלים הגי מזחין

 לכהאי אזן אקדי ניה שמיע וכשמיע
 כלולים כלם אס חכמה לכתיב זנתת לעבדיך לב.
 שזמעלהיינו חכמהנל״נגתיכותו״,,•־. והי נתן
 חכמה לשלמה אס כינה לכתי' לכר ני שזמע ענלן
 הייכו מכין וכן ני שומעים אנחנו היינו מכינים
 היינו מנה אם לעתלכתיכשמעמי וקח אמרי
 להאי שמע על כדתין לא הוי לשון שמיעה לא״צ.
v מי אמריוקחס מבעי ליה אלא לע כני את p j i 

 אלהין

 ויוו
 הלינין שלו אעפי שהם אמתיים ושלמים עם חכןלי
 ,האב כית לין שהיא כב יכיל עתיקא אכ לבית לין
 ויכאי הדכריןז לילי מחילה צי היא מיחל וסולת
 ולנמלס שלמית הליין במקומי עימל ננלע״ל

 לברים פשונןיס ימוכנין למכץ דוק
 ותהילתי אחיסס לן פרשנוהו לעיל שעתיק
 אמרו שמלכיתו הנק׳ תהלה מתלשתכתוס״רא׳א
 שאעפ* שהוא רחמים גמיריס עכ? החיסמים הם
 ראשון ועיקר הה' איתיית מנצ״פן כנז לעיל
 ?סמוך וכל הבחינות יש להם שרשים ושרשים

 לשרשיס
 והאי אשא לאאתנססאלא נאשא למלכחא
 הייני אשא למלכחא מגל גיין סומישמקכ
 א! יתנבא למלכתא נגל גיין אוכס שכנקב כ׳ ושנים

 vt ממתיקין את אלו
 ריח ניתת זהי סול הריח גס היום בכל מיני
 כסמין לומיא למיתוק לקרבן והענין היא

 בי כה' מקימית הגכירית מתפשמית הדאשץ
 כחיסם פה אצבעית כי׳ עיין לעיל כפחו־ותיסמא
 הוא עליון שככלס וכל הגכורימ כשעת מיתיקם
 מתקבצים ועולים לרן התוסס ועוליסעל המוח
 ששם היא הרעת שירש ההן גבורות ושס מתמתקי'
 בימת חכמה ככח ד' שמית ע״נ ס״ג ת״ה כין אשר
 בל י מוחין הרפויים בריח ניתח לה' שזה השם
ילל ל' שתית אלו למימוק הה׳ גבורות וזה צרין  ג

 לטין ככל מין ריח סוב וקורס מיתוקס כתייויחר
 אף ה' וילך שהוא הליין האמיתי ואינו מוותר כל
 האומרהקכ״ה וותרן כי" ואחר המית וק נאמר
 וירח ה" את ריח הניתח שנעשה נתת רות לפניו
 נכ עול לפדות [לאציל נשמות ישראל אף על פי
 שחסא יחייר אל ה׳ וירחמהו כרחם אב על נניס י
 אררא והאי אימא סמים לכר יעקימא עייל
 לגי ההוא נוקכא מסיפא מן מוחא כגין
 לממש קלא לגאו ללא יפיק לכי ויהא נסיר יסתז

 מכל ססרוי כג״כ הוא ר יא ייי לההוא למגלי רוץ.
 למאן למגלי רזין כאילו אכחיש תקונא ללעילא
 לאתתקן לממש רוץ ולא יפקץ לכר תניא כשעת'
 לצויחץבעאק׳ושערי מתגלי מעל אולניןכלץעייל
 קלא באומץ נההוא נוקבא לנמיף ממוחא ומש
 מ״אובמש נחותא ונפיק כנוקכי לחוסמא ואתוער
 חיממא ואתחמא וכציק אשא ותננא מאינון נוקניי
 מתערין נל גנוראן ועביל ניקמין ועל לא נפקין

 האינון נוקנץ אשאזתננא



 דוד
 קלא מגיל לון לבר בהמא קלא לעי\ל באויביו
 אתמשכאן ומתערן שיא ומתערבין טלי האי ובגין
 כן כת-נ וישמע ה'ויתר אפו יתבעו בס אש?

 בההיא שמיעה לההיא קלא
 פי׳ סליק ההוא קלא לעילא ובטש בריחא
 למוחא ינגלץ ב׳ למעין כוי מפורש

 היטב בתחילת לשין ללעיצ והאי אולנא ע״ש •
 לא הוא תרעא חל לנגיל ונפיק והנה שער א'

 מןישעייבינה עליו נאמר כאן אולנא כליל
 במוחא והיינו קוח בינה

א אתער מיהא כלא תנא כתיב הפה 15סי ר י  א
 אזנן(כלומר ארכין ס״א אילנץ שית
 מאה אלף רביא אינון מאריהון לגלפין לתגיין
 באלץ אוינין וכלא אתקרון אוני ה׳ כמה לאתמר
 הפה ה' אזני אונן נועיר אפין אתמר מנ,ערא
 לחל חלגא למוהא תליין אולנין ומחמשץ תרעץ
 לנפקין מההוא חללאלא ה,א(0א אית תרעח
 חל לנגיל ונפיק יאתפחח כההוא מקנא לאולנא
 לכתיכ ני איין מלין תבחן וכתיכ וכוח^ למ׳וכליו

 ומסטרח יאתפשטיתא לההוא חללא לחמשין
 תרעין לאתפשטו כגופי באתר לככא שארי
 מתפשס ההיא חינא לחמשין תרעין ואילנח קרי
 ביה בחינה ונלבא קרי כיה בחינה משוס למאתי
 חל מתפשטין ס״א נההוא נוקבא לאולנא יממערא
א דחמשין הרע׳ י.תפש נ ל  לאתפשטיתא לההוא ח

 בגופא באתר ללבא שארי ועל לא בא1לנ' קרי ביה
 בחינה יבלבא קרי כיה כחינה לכתיב כי חין מלין
 תכחן וכתינוכוחן לכותוכליות משום למאת חל

 מתפששין: ,
 פי׳ אתער מ,חא כלא פי שמן המוח נמשן
 התעוררוח לעיניס^כלמעית ולח1טס כתננ׳
 ואשא ופה גוור מילין זאוין מכחין 1!הו וישמע הא
 און ייחד אפו הא חוטם ואש מפיו תיאכל לא פה

 ועיינין נחתץנ״למעץ ה:*צ
 והנה מוח כינה מתגלה כאזן כי אזן גי ס״ג
 והנה כתונ נאזן מלין תכחן ס״ת ג׳ נונין
 והס מורים על מזח בינה כקול ן׳שערי בינה אשר
 הארה מהס מתפשס נג׳ מקומית הא׳ במצח כנן
 לף צייה ע׳ב בהאי מצחא נפיק חל שעד«למתפשש
ן וכן הכא קאמל• י ע ר ק ץ ת י פ א א ל ח ן מ ה מ י 3 

 למתפשטכאולנץ הרי ן שנית•׳
 גם באתר לליכא שרי הרי ג ושלשתם הם

 מגל בינה לעתת״ת כי נאון שם בינה כנ״ל.
 ל זנגופא

ו י  מ

 ן1הין וקח אמרי לעשותם א״נ לע גני את התורה
 זקתסולעוקחהכללכדא׳ ני היןלע הלבד הוא

 כלקוח אצלו
מס הרי חנ״ל נאזן והס ג׳ מוחי rא בהאי  ו
 אולנא תליין צלותץ ונעיתין ופתיחת
 יעייניןוהס העפעפיס הסוגרים עיני f>f כב יכיל
 ןבהגיעהקול שם נפתחים שהכל תלוי נאזן יוה
 בזא וממנו כלמוד לאיא כי מאל נעלמת אונו והגה
 האזן לו״א נפתחין עיני! וא׳א לעולם הוא עינא

 בקיחאגס עיי האזן נחתין תרץ למעין ואין
 כא״א למעות חייו גס ע״י האזן בפקין מתריןנקנץ
 מיטמא תננא ואשא וכא״א מחל נפיק מחא לחיי
ס על ילי האזן א ג ח י ש  לוא ומחל למלכא ה
 נוזר הפה ומליל מלין והפה העציץ אין אומר

 ואין לכריס ולא זכה בו שוס נכיאה ולית מאן
 דילע תחיה בר איהו ונמצא שאץ לו פעולה לאזן

 כלבריס אלו ככל
 אבל המנץ הוא כי ?א כולל לין ורחמים וכאש'
 יחסאו כעולס התחתון יעלה קולס לאזנו
ץ והופך פניו חעתיקא ובאשר יעלה נ  ויתמלא ך
 הקו^ב^נו ששבו כתשובה יתקן עצמו ?א לקיכל

 א״א והרחמים הס גוברים
 נמצא שהתיקון והקלקול תלוי בו״א שכאשר
 יתקן זא עצמו לקבל מא״א וזה ע״י יויל
 וצעקת התחתונים ששבו מלרכס הרעים יאיר !|י1
ץ -י  א״א והסתכל בי בעינו הטוב ויתבעלו הלי נ
 ונמצא שהתפילות והצעקות עליו יבואו והוא
 מתתקן על ייס לקבל שפעמא״א אבל א״א לא

 משתני ולא אשתני כלל •
 ונמצא שאזן א׳א הוא לצורך ?א לשמוע קילו
 מ יכול להאיר לי ולפיכן אין ראי להיות
 שער שהזא לינורי השפע על אזן א׳א זנשמעקזלו
 זוהו שיל משי זל שהקב׳ה מתפל ל וזה נעלם מאל
 מאל עמויעמוימי ימצאנו לפיכך לא נוכי בו אוון

 נלל והי יראנ ו נפלאות מתורתו • •
 האי אולנא סתיס לבר הייני אזן לזא אשי
 עליהם נאמר לעיל אורכא לחוטמיתחות
 שערי ושערי תליין עליה וכן אמר כאן ושערי
 מתגליץ מעל אוונץ ווהו סתום לכד כי השערות
 שהם הצינורות השפע' סותמים אותם
 אדדא סליק ההוא קלא לעילא וכטש כריחא



 ייי* מ
 ממתק תננא ואשא דנחונ1׳7ז*א ננ יכול וזהו נקר
 שנים חייהו ופעולן נקרנ שנים חייהו ם״ת חיי0

 למחל נ קנא נפיק חייסלןא •
 הנה חצי פסוק הראשון שנו נזכר יראה הוא
 רומזליזאוזש ה׳ שמעתי שמען יראאי

 ס״תנמנין מ ה שהוא ?א
 אדדא וככל

cjb אתר לישתכח ה' ה' נ״יול היא תרי זמני אז 
 ללת ויול היא חל לועיר אפין וחל לעתיק'יעתיק'
 ואע״ג יכלהו חי וחלא שמא אקרו ותנינן אמתי

 אקרישסמלח•
 פי׳ ככל אתר לאשתכח ה״ה כוי חלל?א וחי
 לעתיקא כיי אין הכונה כשהס סמוכין שזה
 ככר נזכר לעיל נה ה' אל רחום כוי א׳ לזא ואחי
 לא״א אכל הכונה נשנאיס נ' שמות נפסוק אחי
 כמיש ה'שמעתי שמען יראתי היפעולן אחל רומן

 לעתיקא ואתל ל?א •
 צמח מלעיל כינת הרנ כמו מ!סוק זה שיהיה
 נו הכנה לסמל כלל הנאמר כי אינו כלל
 גמור שהרי יש כמה פסוקיס שנא׳ כהס נ׳ שמות
 ושניהם כ׳ןא כמו וישמע ה׳ ויתר אפוותכעגנה
 אש ה וכיוצא הרנה וגס כפסוק ועל נסיתם.אא
 הילאמר היש היש הינקרננז וגוי שניהם הס בןא
 ומ״ש או כאלף ללת"יול הא חל ל?א וחל לעתיק'

 לעתיקין
 ואיד יעלה הרנ צמח זלהה נלאה למצוא פייש
 לזה ןכסון< הנייזז כעיון שכונת הזוהר
 הוא שאלני הוא t>h וגס שלא מצא פסוק על זה
 ואפשר לי לומר איור נשיקת עפרי קולש'שאפשר
 להכין הלכר כאופן זה שנולי: ש']א וכן כל פרצוף
 ופרצוף של ממה יש לו ג׳ כלים שהס שמות קליש*
 שמלנשיס לנפש רוח נשמה של אותו פרצו'ואו.ת0
 של b'i הס סיי המקרא שאנו מכוונין כהס כל יום
 והנה הכני ההנימי של הול ל?א הוא אלני וכן
 כלי הפנימי ליסוד ליליה הוא הו״ה אדניי כצירוף
 הרי שכנר מצינו שיש נ?א שס אלני משני צללים
 א״כ נבוא להכנת הזהר לכתכ או כאלף ללת להיינז
 אלני אחל ליזא כי כן הוא האמת שכו וכפרצופו
 כתוך שמותיו הקיושיס שנקרא ככלס נקרא ג״כ
 אמי ומךהיה פועל עיי היסול או ההול לידיה
 ששס היא שס אמי כנ״ז תיןאיתה פעולה שנעשית
 ע*י השמות שהס אותה ספירה עצמה שס פעל גם

 כן שם איני ,

 דוח
 מגופא הייני מיתשהוא נזלל הוי קצות וכאתר
 דליכא שרי היינו החזה ואמר לינא להורות על
 פנימיית הוי קציית שהוא היעת נשמה להם
 זהנה כנגי ג׳ אלי הג׳נונין הנ? וגי נחיניתנינה
 לעת ת״מ ניכרו לעיל שאמר ן׳ י1«ץ לאורייתא
 נגל ת׳ת ן׳ שנין דיוכלא נגל נינה ן׳ אלף ירין
 מגל לעתהמתפשס אלף אלפין אלרין זאכשלרין
 ואע̂פ ששם מלכד כעלם גלול עכז רמז שס אותם

 הג׳נוניןהגזכאןע׳ש
 זנאולנא קרי ניה נתינה הוא מיש מ אזן מצין
 תבחן יכלכא קרי כיה גיכ נתינה לכתי
 מחן לנות וכליות והסעסשמוח נינה מתפשע
 שער אחל מהן׳ נאזן ננ״ל וגס ממנה נמש׳נאתי
 דליכא שארי והבחינה היא עי* הכינה כני•! מביאור
 הנותן לשנוי כינה הרי כינה נותן לשמי להכתין
 השוס לאתר תל מתפשסין היינו ממת כינה מז•
 ארדא תאנא כצניעיתא לספרא כמה לאולנא
 לא אכהן כין עב ונין כיש כן כלא •
 למעיר אפין אית סערא לעב וכיש ימינ׳ושמאלא
 רתמי ולינא והאי אולנא כליל כמותא • ומשוס
 יאתכלל כמותא כחללא חל אתכליל כקלא לעייל
 ביה וכאולנא קרי כיה שמיעה ובשמיעה אתכלל

 כינה שמע כלומר הכן אשתכת(ס״א ואסתכל
 לכלא כתל מתקלא אתקל ומלין אלין למאריהון
 ימארין אתיהכן למשמע ולאסתכלא ולמנלע ת״ח
 כתיב ה״ שמעתי שמען יראתי וגוי האי קרא
 אשתמולע לכל נביאה קלישא סיא מהימנא שמע
 ואסתכל וילע וקאיס על תקונין אלין כתיכ יראתי
 ממן יאות הוא ללתלא ןלאתני קמיה האי מעיי
 אפין אתמר . כל אסתכל וילע מה כתיב היפעלן
 כקרכ שניה תייהו האי לעתיק יומין אתמי •
 פי' תאנא כצניעותא לספרא כוי ומילין אלין
 למריהון למארין אתייהכין כוי על כאן

 נתכבו ששלשה מוחין שהם חכמה.כינה ולעת
 אתכלילן נשמיעה והס רמוזין כאן לקאמינמריהון
 למארין למשמע היינוחכמה למנלע ולאסתכלא
 היינו כינה ולעת ואלו השלש עצמם רמוס הנביא
 כפסוק השמעתי שמען כגיתימת אלו וזהו לקאמר
 יכל נביאה קיישא שמע ואסתכל וייע והס כ׳זא
 לזרי אמר יראתי ר״ל על גיתיקונין אלו יראתי אזן
 חוסם פה שמשם מתעוררים הלינין כי בעונות
 גכה אח״כ כלמשמע ואסתכל וירע ואלו הכחיני׳יש
 להס מיתוק שמחוסס לא״א נמשן חיים ליזא וגם

 א



 ריח י.יי
 יצריך שיקדים היייה הרומז לא״א לאליי אץ זה
ץ לימד ללא נקנו סדי  פלוס כ• נעל נורחינז צי
 ?p1j}P לי אין נמצא ככל הפ״ל שפרים הויהאלני

 להיינו מקילימלעילספימקולואאלהיסיש
 י ריבוי ע״פ מלעיל •

 וייזל אפשר לי פירו' אחר בזוממי, אל כלי שיהיה
V ופירש לעיל:,מתקין r-0 שיין בא״׳א עם • 
 רליקנאלא׳׳א מתפשמיס בג׳ מקמ:ת באני-ות,
 ומאיר יממפשע הארתו הארס M בניינה מ*א

 ובמלכות לאצילות ומאיר לעילס העשיהששם
 מקננת מלכות הרי שהארת של מלסת!קייום עילם

 העשיר אשר שם היא מקננת היא פאל יתמןונא• |
 לליקנא לא״א וגס מזה המעט שיין בכאן• השית* •ני
̂ לא״א  אל שתתפלל להע׳׳ה באל הנו לתיקון ראש
̂־נצע״ל ומהי  כי הוא השומר ומאיר במלכות עיכ מ

 מחילתי
 אררא טמנא יכתינ יי' אלליס להאי הוא שם
 מלא לעתיק לכלא ולועיר אנפין וכנא
 היא שם מלא אקרי ישאר לא אקרי שם מלת כמה
 לאוקימנא ויסע יי׳אלליסשס מלא בנסיעת
 גנתאובכל אתי יייאלריס אתק שס".מלא יי יי'
̂• נכלא  נלא הוא בכללא וההוא זמנאאתע>י רש.
 יי״פעלך בקרב שגים חייהו נעתיק יומין חתמי

 מאן פעלן זע-ר אפץ כקרב שנין
 פי׳ כי'זא לגכי עתיקא נקרנו אצהיס כמ״ש
 בפינת ה' הזאהאלהיס מעיכת יים הכפורים
 כי אין לזמין רשמי וא לחסליסהפ״הןיס לח״א
 ומעס ש זא נקיא אללים פי יש!מנין שאין בו רק
 מוחץ יאלהים כ• המוחץ יהויית הס jwp מפינה
 ווה עיקר אצילותו כי ג׳ ראשונות שלו הנקרחם
̂לא  בשח מוחץנמשכיס לו נפי זנות ישראלז״ל״ 
 יאבל החועא מעת שעוביעל המצית הניגעיס נו
 מסתלקים ממנו הגי ראשונות שנו שמס היה נוגע
 שם הפגע ח״ו צא הים לו תיק ן שלמת ובהיותו
^ בלתי גירחשינות להיינואתו ר  בבחינת פ
 פרצוף העקרי המכונס בשם כתר חכמה נינה אף
 ע״פ שהיא כולל מזדה שלמים שיין בו שס אלה׳ ם
 זלאיאשאין שיץ זה מתמילשלס ככל חשייי שיין
 היתמיי שם הזיה פשהוא רמוז מ להיינושכא
 הפסוק לרמוז איזה סול בו מוכרח להיות בשם
 היי״ה ללית לעילא מיניה אעפ f שהאמת הוא שאץ
p שום אות שייך בא״א שהקיץ של יור הוא הרומז 

 לווקא

 ו4ה ראיתי ישי מין שגן עם א' אותיותיו ול׳
 ..' של השורש גימ' אל: f כזה"יהוה יול הה
 ןו הה יעי אותיות המילוי הדי אל: י ונולע ש?א
 בקרא כן ע״ש האורות שמקבלת מנינה מיסול .

 לילייששם יש שם בןהרי ג״כ שכן שהוא וא נעשית
 אלניי א״ל אינו פן התימה שאלני* בוא וכפרס כי
 אלני מורה שילממת ימלקימ והוא עצמי הזא

 ;־י השילען הוא המלן בימיי שכינתי
 .pa מה שנתקשה על פסיק מירה על זה אני
 מצאמיהי יללעתי היא וסתמית ליהיה.
 אדני אתה י0י* לקרא שומרני It ונבין למה נקמ
 הנא אל שממקום שהיה צריך להמשיך לשאלתו היה
 *טנירווכן כצ התפילימ יכמיש הרב זלהה על
 ויעתר יציזק לה' שסויסער ריל תדעא והוא איני
 מילוי השלה תר״עא בליקנא לאיא לבפזליתליץ,

 בג* •
 ןהנה מה שקלם ואמר קילס השני שמית של אלני
 «וי'ה שומרני אל העמי ע״פ הכינה של העממה
 אל עליון קונה כיישהיא שע״י ריב האירית הנגלץ
 «א"א אנו מתקנים כתר ליעקב ולרחל והנה נולע
 שנל.מלחמית ומפילות להע״ה המ על מלכות כי
 ;ןם ביתו לזהגלע״ל" שכן כייהפסוק עם ההקלמות
 fas שזפרני אל מחמת שאני מכתם וחסר ממני
 האור סעקיי שהוא הפתי מלשרזלמלפימא

 בלי מגא ווה תלוי באל שהוא א״א שמרי-וי
 *ודומיו נעשימלתר לרחל גופתם ללוי שומדני כי
 גהיותהפמר על ראשה מימת מלנימ על האויבים
 ל«הו פי חסימינןפי הצלתי ושולמנותי מלוי בן
 ן1ה תפלתלהע״ה עלמלס-תוגמאלב' שמת הייה
 אלגי אמה א״כ לפי 'ייכלל ככל אתדלאש^ת פו׳
 מל לעתיקא יעתיקין שהוא"א״א וחי לזא יהיה
 סהוי״ה לא״א לפי הכלל והייני אמי ל״זא כי כן
 מצאינו שיש בפרצופי שם אלני וכן מכריח הזהר
 שאלנישהוא סעיןלהזזס חל לעתיקאכו' וחל לזא
 נקמינן שאלני שיין גס בזא כי היא שולמן ומלן
 עס יתוי שהי,נתי ובהמ ן ישנא' כי גס נקי/־ו אלהים
 לגבי עתיקא ויש פסוקים רומזים לזא בשס א לני
 גע*ש חל לזא שהיא כאלני וחל לא״א שהיא ההזיה
שימרני אל נויאמיתלאלני  ומצאתיסו נפסוק ה̂נ
 מיס אתה ולפי פ:ל הוסר אין לזוז ימין ושמאל
 כי כאן מינר חל לא״א וחל לז׳יא ואס תמצא מינה
 ממיני מהלינן ומוליכן לך ואל יקשה לן שנכאן
 קיס 0איג<לכי יה ונראה מסור הזהר חל צעתיקא



 לילהוןהוא מזמא *ןייש־א *ע^מא לץ וני״למ׳ויאמ
 יתיר מהנא להמס לא מתפרשן' מניה מההוא

 צרורא יצרירץ כיה צייקייא הה״ל יאתס המקיש
 כיי ולא כתיכ הלכקיס ליי" אלא כיייממז

 תאנא כל נמית מן ליקנאיקירא עלאה יעתיק׳
 קיישא סתיס ונזמיי; מכלא משתא לרכות קיישא

 לליקנאלגעיראפץ
 אתתקן ייקנא ליליה כתשעה תקונין יכשעתא
 ׳מהיי־ ייקנה יקיי־א יעתיקא יעתיהין כהאי
 ייקנא לזעיר אפיו יגלץ תליסר מכועין למשחא

 עלאה כ האי דיקנא•
 פי* הספירות יא״א נקראים ימי קלס שהא
 י הראשונות של עולם האצילות והוא תיפש
 כל גמלם האצילות ימיזללש כתוכו כנורעמסלר
 ההתנכשיתוהנה ככר הקדמנו שאורות זאכאים
 מאי'א וסתם ימין הוא על הזי תיזתונות אשר מה©
 נמשך צ זא התירע עטרין קדישיו! שאנו קורים
 דמונים עערא דחסליימכפףהאחד דא״א ככ יכול
 זעערא דגבוחת מכתף השני ומתרץ עערין אלו
 נמשך לזא ג״כ הארת הפ:יס כמ״ש יאר ה פניו
 אליך תירץ פנים ווהו דקאמררכל נהירוליליה
 וקודם אמר היפעוליךכקרכ שנים חייהו לעתים
 יזמין אתמר מיס׳׳י שפסו יזה נהלק לשנים
 דהייגו ה' שמעתי שמעך ר״ל יראתי מגכותת זא
 חוטם פה זרועות כוי כנ״ל ששם מקום גמריתיו
 ייאית ללחלא יהי פעילן שתמתק אותם הגכורונן
 תייהי שהיא א׳א ופירוש אמתי צריךמיתוקזה
 מא״א ל?א ואמר כרוגו רחם תזכור פישכשזא כב
 יכול כריוגז עם כניו מחמת מעשיו הרעים מעורר
 הטי תיקוני דיקנא דדיה שהם התמיליים שיש לז
 כמו שסי כמה פעמיי המתחילין מארן והס הניכר)

 כפי שלח לך וזהו כרוגז אז רחם תזכור שהות
 החסל עליין שכדיקנא דעתיקאשהיא תיקוךאשןו
 מהח״תיקוניןלכהנארנאכמי שפירשני לעיצ

 כמה וכמה פעמים שמתתילין מירב חסל על
 סיום התקונין והם n' נגדי כיג ע״ש כאוריותכץ
 וזה נ׳1לףק"םכ׳ש?א נקיא גלול אלונינו ירג
 כח וכדאתכסס כתיקוגא כויאתקרי ננהירו ליליס

 ירכ חסד
 אוודא ומשתכחץ כיה עשרץ ותרין תיקונץ
 ימיניה נגלין עשרץ ותרין אתיין לשמא
 קלישא נ יא ונעלמא לחתי * משום לאתלכקיתא
 ללהין הואג^מא קדישא געללןא זין ונעלמ׳לאתי

 יתיר

nV1 

 יא*ד יעלה ואיכא למלק למה לא נקנו הכא׳
 כמי ש בסמיך'יככל אתר דאשתכחה״הכו

̂יצ כאן יתנינן וככל אתר  מל לזאותדלאא וכן הו
 יאשתכת היאלהיס כי צהא מיידי ש! ה לשוה אלא
 יצקט כ«מנא לכתיכ' כי׳ ונלע״ל שרצה לרמוז
 הפעים הניז פי' שהאמת הוא ששם הויה שיין כזא
 בתמילית מכמה טעמים יאחל מהם הייתר פשוט
 כי אין ד: 11 פי־ציף שיהיו הגי כלים שלו הויויית!
 נמו בזא שתית שלי הם גיהויות ע״כ נמצא שאפ־ני
 שנסתלק הכלי הפנימי שהוא כלי לנשמה שאמרנו
 שאינו תמידרקגשעת תפלהעכ׳ז הכי הנשארים

 לי אמצעי וחיצץ הס ג״כ היייית הרי שהוי״ה
 תמידית לעולם כיזא לוה נקט בנתינת ההיו״ת ככל
 אתר דאשתכח ולא תלה הדכר ממן כמ״ש הכא
 ובזמנ׳דכתיב ה' אלהים כי הוא חיליש ותלוי כומן
 והראייה שאס היו מעשים •טובים כראוי לא היו•
 מסתלקיס המוחין הנקרא כשם הוי״ה ליה כתכ
 3כל אתרלהיינו מקום קבועכיהויה כקביעות
 bli אפיי pמסתכקיס המוחין ומה שאנו רומיים
 בו כשם אלהיס כמ״שלעיל דייל שלגכי חסדי א״א
 אפיי הרחמים שלו נקראים גשם ן1היס לזה כשימצא
 אדני אלהיס בפסיק א' לזא ואחד לעתיקא וה וא
 לפ* שעה ותלוי בזמן ולזה אמר מהנא ולא כאתר
 כמ״ש כהזיזת מלעיל נמן ואמיתי ודברים אלו
 צריכים רגילות ותמידית ידי שיתיישבו על הלכ •
 אררא אינין שנץ קדמיניית דאקרון ימי קדם
 ולא אקרין שמת עולם שנים קדמוניות
 אינוןימיקדם שנות עולם אלץ ימי עילם והכא
 בקרב שנ־ס מאן שנים שנים קימוניויחייהו למאן
 חייהו לזעיר אפץ דכל נהירו דיליה מאינזן שנים
 קדמי' אמקיימו זכג״כ אנליחייהויברגז רחם תזכו'
 לה.א •־ז״לעלאילעתיקילעתי׳לביהאתער רחמין
 לכלא למאןדבעי לו/זמא ולמאן ליאות לרחמא
 תאנא אמר רכי שמעון אסהדנא עלי שמייא ולכל
 אלין דעלנא ק •ימין דחלאן מלין אלין ככלהו
 כלמין וחלאן כלכאי מלי ובגו פרו כתא לפרסא
 עלנא מתטמרץ וסלקץיגניז להו עתיקא דכלא
 גניז וסתים מכלא וכד שדינאלמללאלא הוו ידעין
 חכרייא לכלהנימלי מתערין הפא זכאהחולקיכון
 חברייאלהכא זזכאהחולקי עמכון' בעלמא דין
 ובעלמא לאתי • פתח רכי שמעון ואמר ואתם
 הדבקים כיי׳ אלליכס מ' מאן עמא קדישא כישראל
 לכתיב כהו אשדין ישיימי נתין יכתיכ מי כמון
 באלים ה׳ . הןוס לאתלנקות׳



 דוד
 סי' ותאנא האי ליקנא נפיק האומוי וגחימ
 והציק וחמי כמקרובמא לבושם מאי
 תקרונשא לגשם כלאכעורגמהכשס ולא ערוגות
 ואייך יעלילא מנאתי שוס פירוש לבכא השתומה
 הזאת והנה נבוא נסייעתא לשמייא

 לאיש מה שעיינתי עפ הקלמית הרב ןלהה •
 הראשנה שמ״ש כסמוך שבברכת גהניס מאירין
 היג לא*א ביזא ועם ה> תיקזנץ שיש לו הס כ* כ
 אורות הנה סיום ענץ וההוא שכצ ניב אורו אלו

 מאיריס או כמלכות 1עס הגי מוחין שקלמי
 געמילה כנ r נעשית המלטת ונקרא כ׳׳ה וזהו שוד

 כיה תגרט שבהיותה השנינה מצחה מאורות
 העצומות האלו אז יא!י שתכרן את גני ישראל •
 ומעתה בבוא ללקלק הלשון לקאמר נפיק
 מאילנוי ונחית זשציק לאחר שאמ
 ונחית להיינו מאולניי למק1ס התיקון של הליקנא

 עצמו מהו ובלי ק
̂יק ר״ל העלא׳ מיין  זהנה הקלמו ו לעיל לס
 נ וקנין ומעתה מובן התיולת הככא שאחד
 שנתמלא משנס bi מייג חיקוני לח״א כא׳׳ש י
 כהתתחלמ הלשון וכשיעןא לנהיר ליקנא יקייא

 כוי או כל הכ״נ אומתעצמס שקבל זח מאיר
 וכזמן אותם למלכות בכרכת כהניס נמ״ש הרנ ?ל
 זעם הגי מוחין שקלמז הרי כיה תברכו את כני
 ישראל יג ומ׳ל׳זא גימ' כ״ה כני; וזהו שאמר האי
 ויקנא להיינז כשהיא שלימה מה״יג לא׳א כמו
 שהקליס זכשעתא לנהיר וזהו האי ליקנא לזקא
 או נחית וסליק שמקזלס נחיח ובא למקומו כ?א

 ומאיר תכף למצכית כנ ? ואז מחמת הארות
 העצומות האלו נה יג לא׳א וע׳דיליה סליק דהיינו
 שמעלה מלכות מיין מקבץ לגבי ז״א וזהו סליק
 כפירישו לעיל כלי לעורר מיין לכורין שהס נחות
 הרחמים שמ!ת להויהלמתק גבולותיה כלישיעש

 שולהווזג הזה בנפילת אפיס כנולע שאז הוא
 זווג האמיתי שנ ותן כה ההיחסליס ממש כנפילת
 אפים ולוה נעשה הזווג אחיי שכבר קלמז ה״יג

 מלות כמ*ש כל זה בכיי ברב ?להה
 וזכינו לבאר מהו נחית מהי סליק שאחר שככר
 .באו והאירו התיקוני.ליקנא ב׳זא ומהם
 מאיר למלכות ונעשית •כ ה תברכו הארת <ג
 לא׳א ושי לזא עס מוחין שקדמו בעמיד היי
 נ׳׳ה אז תכף מעלה היא מיין נוקכין לזווג• של
 גפילת אפיס הנעשית כסלר אחר העמילה ואחר

 המשכת'יג מיקונץ. זמ״ש

 הוו
 י»י1«ימאיהתםלאמתפישץ מההוא צירויא
 לחיי לצרירין כיה צליקייא הה״ל ואתם הלכקים
 *ה׳ כה׳ ממשעליימ כתינ אשריך ישראל מי כמוך

 עם נושע כה' וכתיב מיכמון כאלים ס השתא
 אתנוונו לעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא

ן ויקנא עצמה ק מ ת  לליינא קלישא למלכא תנא מ
 ליקנא קלישא בשי תיקונין ולא איהו ליקנא לזא
 וכלבחית מןליקנא יקירא מלאה לעמיק קלישח
 בהאי ליקנא ל?א נגדן יג מטעין למשחא עלאה
 בהאי מקנא ומשתכחיז כיה כיב תיקוכין ומיניה

 וגלץ כ׳׳ב אתוון לש״ק
 1י* ומשתכחין בז כ״ב תיקונין ונעשה חשבון
 כ״נ אורות אלו בברכת כהניס השי תיקוני!
 שיש תמילייס והארת ה׳׳יג לא״א שאנו ממשיכין

י ג  «ו באל דחוס וחנון כוי הרי כיב תיקיכין נ
 אתוון לאורייתא קלישא והם רמוזים ג׳׳כ כפ בן
 יברךישראל כן אותיות הנמשכים ומאירין לישר*

 שהוא ?א .
 אררא ואי תימאליקנא לא אשתכח ולא אמר
̂א לחיין,לא קרי ליקנא אלא  שלמה 
י מאבא בצניעותא דספרא>ל מהלאשמ וגניז » 
 ן5א אלכד ולא אתגלייא ההוא מלה הוי עלאה
 ויקירא מכלא ובגיל הוא סמים וגני! ודיקנ משוס
 להוא שבתא ישלימומא זיקירומא מכל פרצופא

 גנזיה קרא ולא אמגלייא
' ואי תימח דקנא לא אשתכח ללא אמר  8י
 אלא לחייו כוי פ״י שכהיומ ששלמה סע ה
 לא הזכיר דיקנאב׳ןא רק לחייו אץ הבונה שאין
 נו ליקנא להיינו צינורומ השפע והקלושה כמו
 באי א אלא הסעס הוא כמ׳׳ש ליקנא עיקרא ,בלא

 וכל הה לאממר וגניו לא אלכר ולא אמגלייא
 ההיא מילא כוי*

 והאי ליקנא שלימומא דפרצופא״פ״י שאחר ש זא
 גשלס כמוחיז לגללזמ אז נמשכים לז על
 ילינו ה*יכ תיקוני ליקנאכמזככל יום שנעמילה
 אנו ממשכים לו פרצוף לגללות ואח״כ אנו מטניס
 ג ויעבור להשלים ולהמשיך ריזיג תיקוני ויקנא

 דידה •
 אדרא ומאנא האי ליקנא לאיהו שלימותא
 לפרצזפא ישפירותא דזעיר אפין נפיק
 מאולמי זנחיתז»יי)קוחפי בתקרזבא למסמא •
 מאי תקרונאלבזסמא כל׳׳א לחייו נערוג מושם

 (ולא ערוגות



 ייי כיב
Vע׳כ הנלע״לנילא מצי/ת* פיייש «׳ 

 ומה שהקדמנו ע׳׳פ הרכ זלהה שמלכות נקראת
 ערוגה ע״י נתינת ה׳ חסדים של זא לה נלע״ד
 שזה היא סול המשנה כשנת מנין לערוגה שהיא
 ששה משהים על ו׳ ספחים שזורעים כתיכה ה'
 זרעונים ד׳ על ד' רומית הערוגה יא׳ כאמצע כ1׳

 שנודע ששה מפחים על ששה הס כ״ד והס כ״ל
 ק־זומי כלה שאחר שנקשעה והיא מוכנת ומזימנ*

 לקנל הה' הסדים כסוד הוייג שזורעים בתוכה
 זרועים ה' חסדים ד' עללירוחותהערוגה דהיינו
 שהמוחיןאינס מתפשמין רקעל חג״תכמי שידעת
 מכונות העומר ונמצא שיי ייחית הס חכמה חשד
 בינה גבורה ועד שם מתפשמים ולא עיד כני! ואי
 באמצע נקי המצעי שלה ואין אני עכשיו נפרמים

 רק לרך כיללית וע״כ הנצע׳יל ומהשם ,
 מחילתי

 אררא כתשעה תקי נין אתתקן האיליקנא לזעיר
 אנפין בשערי לליקנא אוכמין מתמקנן
 תקיף שפיר למחזי לכתיב. בחור כארזים
׳ שאליהמיתיקוניליקנא לזאשרוצהלפרש  פי
 עתה והס המ י התמלייס שיש נו ננ״ל כמה
 פעמים והס נ' הייית ח' איתייתעס הכולל ט ה״יג
 הס גיהויות־י״ב איתייתע^הכולליג יאמר שאלו
 המיתיקונין הס בחינת לינין הרמוז לגוון אוכמין
 ואז הוא כנ יכול בחור כארזים גמ״ש על הים נראה
 להם ככחורשכן צריך שהמלותפעלו .כפי השעה
 הצריכה ולכן צא נשפעו לו אז הי״ג מיית של א״א
 אכל כמתן תורה שם קנה הרחמועשל א״א ונראה

 להם כזקן
 אדדא תקונא קימאהימתתק שערא מלעילא
 ונפיק ההוא ניציצא נ!צינ'דקן;ליננתא
 ונפיק מכלצא לאוירא לכיא ובלוש נתחית שערא
 לרישא גנתחות קזצין לעל אולגין ונחית מקמי
 פתחא לאוינין נימי על נימי על רישא לפימא י
 תקוכא תניינא נפיק שערא וסליק מרישילפו^'
 , על רישא אחרא לפתחא לפנמא ונהית
 מתחות פומא על רישא אחרא בימין על.נימין

 :׳'.'. בתקונא שפירא
 תקונא תליתאה מאמצעיתא רתתות חונומא
 מתחול^תרין ניקכין נפיק מל ארחא
 ושערץזעיריןהקיפין מליין.לההוא אריזיושאיי
 שעדין מליין מהאי גיסא ומהאיגיסא םוחרניה'

ו לההוא  י

 ה!
 ימ״ש וחפי בתקיוגתא ינוסמא מאי תקרויתא
 כמי״א כערוגת הטקס ונקיים שערוגה
 לקראת המלסת כשמיאדיס נה הה׳ הסדין א״כ

 .זכינו ג״כ לפירושי כהמשך הענין ממש לאחר
 לסליק מלכות מיין נ וקנין לגבי זא כנ ז חפי זא
 נתקרונכא להייני ערוגת הכישס שניתן לה
 הה' חסליס כסלר ממש שמקילס סלקא היא המין
 ואחיכ חפי להייני שהמשיך ונתן לה הה׳חסליס
 שהם המיץ למדין יעשאה ערוגה' נניתינתס לה

 הה׳ חשליס כהקלמת הנ׳׳ל שנקראת ערוגה
 כשניהניס לה הה׳חסלים לזא י

 ורדי סלד הזיוג ממש מקולס צריך להמשיך
 ולהשלים הי׳׳ג תיקוני דזא וזהו נפיק ינחית כל
 הי׳ג שקלמי במאמר לזא ונתניסלמלכות ועיזה
 היא סלקא מיין נוקכין וזהי וקליק יתכף יורליס

 ונתנים נההה חסלים ונעשית ערוגה כי כן
 נקראת ע״י החםליס

 פס לן לכאר מה הוא כערוג׳ולא כערוגות וזל
 הרכזלהההנה כעמידה עלו כל העולמית
 ונכללו כאצילות לעשות זווג העליין• של זא ימלכית
 ואז כל העולמות מכסים על הקילש ונעשים כחצי,
 ג־דןיעגילה כזיי o פי׳ הנקודה היא עולם
 האצילית והחצי עיגול הס' העולמית כדי
 שלא יסתכלו החיצונים כמקים הקילש חייו והמלכי*
 שנתעברה מנשחית ע״י הזוזג של נפילת אפיס
 יורדת כבריאה להיציא אותם נשמות יזהו כיל של
 למנצח מזמר לדיל יענך ה' שיש בי עיתיכיתשהס
 העיקליס שציעקת היולדת יע״י תפילת זה המזמר

 בכוונת הצדיקים מצלת אותה ויוצאים אותם
 נ שמית ברחמים ע״כ

 הרי לך כעיריש שכל הגי מלכיית של הגיעילמות
 כי" ע הס בכללית כאצילות כאיתה שעה של
 נפילת אפיס יכלם כשימדיס לפרי והזווגהנא עס

 מלכית לאצילות ונמצא שינמש״במלרג״פי.ממאמר •
 כחינית הזווג ככ ל פרמיו להיינו המשכת הי״ג
 מליתכזא נפיק ונתית והארתם כמלכיאוהיא
 סלקא מיין ניקכיסלזא הייני וסליק'והוא ישיב
 ׳אמריו לה כנתינתיחיין לכודים,שהס ההיחסלז

 ונעשית ערוגת הבשם ערוגה ליייקאיגיהזיוג
 באצילות וכל השלמות מכסים עליה וזהו ג״כ ליוק
 מילת וחפי בתקרובתא למעושיי . י ערוגה עי
 נתינת בה הה׳ השלים הוא ככיהוייכלגעולמית



 Mi• דיזי
 *מוא אויאא׳« ואייחא לאאתיוזי לתתא גייהגגגיהתקי9א>

 בלל אלא ההוא ארתא ללעילא מחית.על רישא עד כאן תקזנא דדיק$א עלאה יזעיי אפין •
 לשפיומןיותיוןשקיעא ההוא ארחא

 מקונא דביעאה נפיק,ןערא יאתתקןושל*ק א£ר דבי שמעון לרבי!ולעול כריה קום ברי
 יחפי נעלעוי לתקיובא לכיסמא. סל« • תקינא דליקגא

\<k ̂בתקונוי  חקינא ממשאה פסיקשערא יאתחיייןתרין נ״א למלכאן קדישא
 תפותץ מכאן ומכאן סומקן כהאי קזז רבי אלעזרפתח ואמי תן המצר קראתי יה
תלהען במאתן ושבעין עלמין י ענני מנרחב יה ונוי עד מבטוח כנלינייס•  ורלאשיאקא ̂ו
 למתלהטץ מתמן ס״א מנהון • תנא הכא ע' .הקונץינייקנא לא להני תיקינין

 הקולא״ שסיתאה נפיק שערא כחד חוטא אצנןריך דודמלכאכגץ לנצתאלשאר מלכץ
 בסחרניה יייקנא ותלייןעלרישא ולשאר עמץתא חזי כיון יאתרהניע'תקינין
 ימעוי ולא נחית עד 'יןבורא,• לכתך אמר כל ג.ויס סבבוני כשם ה 'כי אחלס •
 מקונא- שניעאה ללא תליין שערי על;פזתא אמר.הני תקמץ לאמינא למאיאצ^רימא משיום
 •ופימאאתפנימכליסטרוי ויאכץ ינל גויס'סב^ני ובתקונא ידיקנא יא ט'תקמץ
 שערי נתקינא שחור שחור ליה • דאינץ שם ה! אשצינון מן עלמא הדא הוא לכתיב
 הקינא תעינאה דנחתץ שערי נתחו דיקנא בשם ה' כי אחגל6.ותנא בצניעותא לספרא תשעה

 למחפיץ קדלא ללא אתחזיי כלהו תקינין אמר יוד הכא.*
 שערי יקיקין נזמין על נמץ.מליין מכל סטיוי • ועיין לקמן פירוש הטי תקונין הנ!'ל מיג עב

 מקזנא תשיעאה(מתערגץ שערי עס אימן והנה תן דעתן ולע שהם גינחינית
 ימתחברן • נ״א אתמשנן • שיערי זג.יליקנא לאריךאנפץ"יג,לליקנא
 פלהונשקילא מעלייאס״אחלייאעי(נ״א עם• יועיראפץ אתר שנשלמו בהוייה לארץ אנפין

 ׳אינין שערי לתליין כלהו נשקולא שפיר כחל גיג' t של ויעבור ע? ט' ולי הדי 1*ג •
 •לזקיף תארי נצח קרבין בתשעה. תקמץ אצץ זהט' לןקגכין יזעיר אנפץ, התמליש
 >גיץ מפקין׳ גוי ממעין ילמשח רמת ולעילא הנ?:'כמה פעמים והסvs שבא לפרש

. עמה  ומההוא משח י־בית נגדץ לכל איכון ללינתא• י
 > תקמץ אלין אשתכחי בליקנא יא יבשלימית מתחיל לנאר,גזקגמס אן» על. פי שלמעלה
מסכםאינס^מכוונים.: ̂ימומק̂ן  מלןונא יי״קנא לא אתקרי בד נש לתתא גיכד צ

 מקיף לכל חאןלתמי ייקניא קיימא בקיימיה תליי העי עם הייג
 >ןדי£, ומקום מישבהתעעה תיקמץ לזא,המפדייס.ע?ז.יג לא״א יייגלילי'כשמאיר יו החורתאיא״א

 ^פל־י' שערות אלוכגראמרנו כמה פעמים שהם צינווץתהשפע והקדושה ונעל. הצינור הוא • ו
 והאור שבתוכו סיד י ולהיות הזי ארוכה קראו לצינורות.vs שערות והס חלולים ׳מישכין השפע.

 למקום שלייתיתס זדי בזה שלא תטעי־.,•
נגי שפה העליונ' אלף.• ילאיא מי, אל כמון ןב^יזא. אל  יא• שעךייצפיק מקמי פתחייאזונץ עי
 .a שעמישמפיעליונ׳ותחתון' אפים • ובא״א הםכייגקונץצשאעץילשאלי׳נחלתו,וכ?א רחום,
j שערות •קטנית יאיחא יתחיתחוטמא ורו^חשד • זבא״אשבל על פשע.ובזא וחנון i 

ן • יבא׳׳א, כי חפן' חסל. הוא וכןא י 'ויךג 1תםל: ת א י ש  ד שערית שעל הלחיים נ
 1! •תריןתפיחץ ״ SiH®$״ ובא״א ישונ.ירזזמגז:־ . ובזאואנית

הנגלה תהפה\ל5נטה וגנןיז • וכא״א יככוש עוניתיגי ינ*א נוצל• חשך4  > שערי ת חצי עיני היק̂ן
 ך הואהפהפנזי משער פוקר ־ עין אנית-עלמים וכא״א אשר נשבעת לאביתיגוויבזא.וחטאת
ן  ח .שערית קענים לחפיין גתנא ע׳ז שלשים. • יכאלא תסןאמת ל*קב ו>1א ג(שא.עי
 P שערויאצי עוני הזקן המכיסמנגי הפה ולמטה ועלרבעים• וכא״א מימי קדם ובזא 'וינקתי

 הרי העי פקינץלזא הנן כפי שלתלךו«קי:גסננגל׳>גליליהולא*א ונמצא



 *יי מג
ן קיישץימלכא כל אתתקכן י מי  יפנא כל-אייון י
 כתי קומי:אתקרון איס ייוקנא יכליל כלאי• ומה
 ימשלפא כהו אתקרי שמא קיישא חתערא ומה
י יאתקרי איס ככללא יתערא ו י  לכיה אתקרי ז
 ומה לכיה ס״א \מה יאשתליף מתעריאפלןרי שאא
י אפקרי איס י ו י  קיישיתערא ומה לביה אפקיי י
 בכלא-תעלא ומה לביה • ואלין תשעה תקונץיאמר
 לולהכא לאכנעא שנאוי כגיןלמאן לאחיי ליקנא
 למלכא ואוקיר ליה מקירו עילאה כל מה דבעי
 מן מלכא מלכא עביל כגיניה מ״ע ליקנ״ולא גו&א
 אלא י גופא אניל כתר ייקנא ילוקנאלא אזיל כתר
 גושא>א לליק״־אאיהו עיקרא׳ רכל מפא י ופל
 הלורא לגופא כמר ליקנא אייל וכולא כייקנא
 תלייא~ ;זכתרי יגיוני
ן ץ «  אתי האי חישמא • חל כדקאמרן • תר
 המצר קראתי יה חל ענני במרחב יה תרי ; הי־ לי
 לא אירא תלת מה יעשה לי אדס ארבע ס׳ לי
 בעז ירי תמ^ואני •אראה. כשונאי שיהא י עוג
 לחסות בהי. ש?עה •מכעוח באלם תימייא^ נויב
 לחמז$ נןנעומ מליכיס משעה., ס;׳א;:מנ>
 לחממ>5'.י{כנ»ח*אים זע,31 לחמימבה' מ/ •
 מ5מומ-«ןי«יס*ז־ • מן המצר קראתי"יה מ**
 קא מייר׳׳1א •מל כל מה יאמר־ה&א על תקי&א

 ; מ?ק5א יאקאמד• •

 רבי יהולה אמן מן.היצר• קראתי ?ה מאתר
 ישאי*. מ#א• לאתעמוא־׳דהיאאמיי יה«*ןק»״
̂א לאיןנץימעילאיחוןמנ^שש־ימ׳.^ וכג״כ  פת
 אמרי *יה, "ית^תיויימנ י ובאתר־ מיא^ ו^לאמנמי^.
 מקנא ונחימ־מאוינוי ושארי לאתפ5ז»אזא«וי>*'
̂-־ל-חיקי•, יכל  ל*. ל^איןראלהיא אמר ללא׳לחול ־ס
 האי אצסרץ כיי •(איסאתקרי) ועל אתפשעותא
 האיאצ^יין^ מל לאננעמיייתיי •מל5ץ זע$ץ,
 כגץ יקראיריקבאלא• ותא»א>גצמעותא
 ימ»יא כל. f>h\לחמי -מולמיה^ ליייןנא*•׳ יגלי*ש
 עלא^אחייגיליאואי^ש״עזיחה, ליהי־-י0זע

 ישליס.הגא עם עלאיוארמיה תחונן׳ה, י
 אימןלמצןנדץליה^תנא מאתקןי ייקנא, עלאה•
 ממעס תקי>!;ן,זהיא יו^אמ^גייזאפ׳ן^תקעס

. מן י יףמי נ  תקו
 מןמאז״ק1מ*י5מ;7תקןשע1אימעילא׳ •
׳ מןהמצל ק^אתי^עגני >מנ1וחג"יה תרו י  פ
 ומני ״יה ס*י תיקון אל שהוא במצר מקמי
ץ קרא לתיקון הששי שהוא שערות מ ו א  פתתא י

 ג שנמרתנ

 ונמצאעחסריםלזאר׳ תקונין והם אלואי׳ השפה
 התחתונה שנחשב עם תיקיןשגי שהוא
 שפה עליונה •ב'אורחא תתאה שמגר חורחא
 יתחית חיעמא • ג' שערות הקמנים שבין שני
 המילית • ל' סיא שהשערות לחפיץ גרינא הם
 ביי תקונין כנ״ל 3צורה ליקנא לא'א •יזא ושערות
 אלו נתשכיס לכי תקונץהאחר מקום יציאתי כבריון
 והא בהיותם שויס בארכם, לא נפיק לא מן לא

 וזה השני חסרכעייזא.
 אדדא- ש?תא אימןכשמא קיימא ישית שמהן
ן ו נ  הוו ותלת איס ואי תימא תרץאי
 תלתא הוו יהא נייגים בכלל איסהיותנא שימא

 שמהן-יכתיב.
' שיתא אעוןאךתשע,אתתקריןשית'אינוו  &י
 בעי׳ייליה-הניז כאן יש בהם ששה ׳מיג יאל
j רק שש ה תהיג אך  רחום מ׳ להיינ ו שאץ «
 תשעה אתקתן עס:תיםפת השלשהפ!קד עון
שלשים כ׳ועל רגעים גיזלכן  אמת על מים אי ע̂ל
 גיין שהס,ששהואתרון ונקה שהוא-גיכאחרוןייג
 ל.?ןשמיתם נש,ממ.כקני. מקיכומהליקנאיכן אחד
 תיקון הפה י'יג:לאיש כ״א־ת״קון א' זכ?א"כעי
 מליה באים בי: תקמץ אחר-־תיקון הפה גנ;תקץ
 נ׳ ימי• ייייה נכלל.עמי תיקין דמעי שהיא שפה
 עליונה יפיותונה אשר הס ב' תקינץ כ\ג ייליה
 וזהי ג״כהט»ס;שנשתנו,העי מה>ג״
 אךרא, מןהמצד-קיא^-יה,מל ע5וי כמייע:
 יהימרץ הי ל* לא, א*דא מלמ ה' בי
 גע(-זרי-ארגע,מ(ב־לחסות>הז,:ח.משהעוכ,למסות
 בה'שיתא אי9 תלת י?שןב> ל• לא אירא.מה
^ מגצוח באדם ת י מ י ו ל י נ ז ס ^ ם י  יעשן לי א
י מנב-לחסומ בהי' מונעיח:>«ליבי6מ£תומ"ת  מי
 תא למלה ל8?ל אפר. יאלכראןי^הבא לא אלכר

 אל*)כ&מא>קךשא להבי אתח^י משום•׳ ילא
̂־א«ח» ליה**אי אמח*י ל#  יקרי אןס •אלא>מה
 ש«£קיישא:לפתי^וי׳צר-ה אלהיסאמהאלסגשם
 ^מלא;יה«א. ה' אלהיס;כמהילאי»«י. ליהולגץ כן

 הכאלאיאלכר^אי^^בממיוק?*^ .׳,
 ותנאגסינ^הז^ל קגיא«>־יה עגע במרחב יה
י ר ע  תרי זמני ?הייה לק^ילירןרי עלעיי מ
 אוןןימןנהי ומ«ממאלש*ריאמ«ש!*ןי(^יץד
 שאלי ו^לר-ה' לי לא א^יא ה׳ לי בעעלי בשמא
 ללא חסר כשמאלהזא קלישא:וב^א לא אלכר

 אלם ומהדאמר מה ייעשה לי אלם הכי הואי



 ריר
 אררא .ונפיק מקמי פתהא לאומץ מתיזות
 קיצי 7תליין על אידנין ונמתין שערי
 נימין על נימין ע־ רישא לסמא ־ תאנא כל אלין
 נימין דכליקנא תקיפין יתיר מכל נימין לקיצין
 לשערי לרישא ושערי לרישא אדיפין ועפיין והכי
 לאו אריכין ושערי לרישח מנהון;ןעיעי ומכהין
 קשישיןוכשעתא לאתמשכן שערי חוורילעתיק

 יומין
 פי׳ מקמי ר״ל שייצא תיקון זה הראשון מלפני
 נקב האוזן יהשאר מפורש לעיל כציתיקון
 במקומו ואין צורך לכפול הדברים ומהשיש"חידוש

 אפרש
 אדרי.** זשערי יזעיר אפין כתיב חכמות נחו׳ן
 תרנה מאי בחוץ בהאי זעייאפין למתתברין

 מרי מוחי
 &י' אץ הפונה שיז׳א נקרא חון אלא הפונה לומר
 שככת הארה הנננשכת ממוחא סתימאה
 למוחא ל ?א ע* שערות א״א מנח קי צא לשערי כמות
 לעתלזאומה שהיה מקולס מוחא הלא כפנים
 נעשו •כי מוחין בולטות במצחי זזהו פי חכמית
ן שמה שהיה בגנים יצא והאיר לחון והכוונה י ז  נ

 על תרין ענורין
 אררא תרי מוחי ס״ל אלא אימא ארבע מוחי
 תלת מוחי להון כזעיר אפץ ואפתכתו
 בתלת חללי דגולגלתא לרישא וחל מוחאשקיע
 על בורייה לכציל כל תלת מוחי יאתמשך מניה
 משיכן כלילן שקילן כשערי חוורי להאי ועיר אפין
 לתלת מוחי לביה משתכהן ארבע מוחי להאיזעיר
 אפין בגין כך אשתלימו ארבע פרשיות לכתיבין
 בתפילין לאתכליל בהו שמא קלישא לעתי ק יומין

 עתיקא יעתיקין וזעיר אפין להאי שלימיתא
 לשמא קדישא יכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם

' נקרא עליך ויראו ממך י  •י
 פי׳ י ג׳ מוחי, דהזו בזא כשהם בפנים שהארי(
 עטרץ אחד וחכמה ובינה הרי תרי ולא תימ>

 שהארת הקוצא יא״א לא עשה רק שחילק המרץ
 עטרין לשניס וזהו תרי מוחי סייד אלא שגס גרם
 שחכמה וכינה שהיה ג״כ כפניס יצאו ובלמו למון

 במקום יתפיילין והרי הס י׳ מוחי וזהו רלא
 אימא"לי מוחי

 אירא מיש ויראו ממך שם יי׳ ־ שסיי׳ממש
 לאי נון ארבע רהיטי• כתי לתפילין ועץ

 כן תכמית בחון תמה

 ריח
 *ץנמרתנ הלחי ונהיותם שמוצץ זה לזה, תיקון אל
 עם רב הסל אמר ענני במרחב יה דהיינו תיקון
 ורב חסל שהיא מרחב השערות שעל הלחייסונגלו
 הג׳תקונין שיש כמי יזא והם ייתר מלת הלין
 מכלם אנגל• גיפעמים איס בניבים פכלל והס פוקי
 עון אבות על בביס א' על שלשים נ' ועל'רבעים
 ג' ונשאהמטייזא ששיישישנס בייגעם הגי הנ?
 שאינם כ״ג הס הטי וכנגיס הזכיר ו״פעמיס הו״ה

 ואמר טוב לחסות כה' דהיינו באותם הששה
 תיקונין מה״יג דזאכשנשלמיס עי״ג דאיא חבטות
 באדם. שהם הגי שיש כתשעה דידיה שאינם
 כ״ג והס קשים מכולס מיז והששה הס ממותקים •
 שארי • ואמר ה׳ לי לא אירא ה׳ לי כעוזרי כוי
 זכשמא איכר אדסא״כ מה זה שאמך אהד
 כך מה יעשה לי אדם אס הבטחות היה על האדם
 מה היה מפחד מהאדם עצמו ותירץ כי•• א תתקן
 ׳נתקזנוי אתקרון אדם דיוקנאילכלי לכלא פירוש
 שלוללז״כל תקוני ריקניאתקרי אדם כי ככר הקדמנו
 שהדיקנא דא׳א נעשית מעשרים ספירות
 לכתר וחכמה פנימי ומקץ< עיין לעיל בהקדמת
 תיקוני ליקנא והיא פרצוף׳ שלם וכן כאן למטה
 ביזא ליקנא ייליה כשמאיריס כיו הייג רא״א שרשה
 מליקנא חא״א ואל רחום ו חנון ענמכ הס [החיצינ״י
 יייקנא יא״א כמו שהקלמנו שס נמצא שכונת לול
̂ה יעשה לי איס ר״ל יעשה נשכלי אלם  העיה ב

 שהיא נוללויהייקנא
 «פירש אח*נ ילאתימא שמה שהיה מתפלל
 ייי המלךע״ה מן המצר קראתייייה ענני
 במרהנ שהיה עלעצמז אינו כן אלא יקאי לתיקוני
 ייקנא עצמם כמפורש לעיל וזהי שאמר ר' יהודה
 מאתר לחיק לקאי לליקנא ימי} ולאי לצערו של

 לול •
 ו&י אקונא קלמאה הניל יע שאחר שככר פירש
 הטיתיקוני ייקנא ד;א כסמוך חור וביארם
 טעם שנית כאן והטעם הוא כי אלו הט* תקונין
 לזא הם כפולים יהיינו שנעשים חטי ספירות
 לאבא מחכמה ייייה ולמטה י וכן עזהימט׳
 שפירותייאימא מחכמה לילה ולמטה וזהו הטעם
 שחור הכף והוכירס פעם שניתנאיזי תוספת

 ניאור
 עתתקן שעראילעילא פ* קאי לפאהישהיא

 , שוה לכל התיקונין של הייקנא



 ייבא לארייי יהא כשיבין ^לין אשתנאיראא*•
 זיינא ונשעתא מחמין תלי סד מניעי נהריימצזא
 אלין כנהי רחמי עא תתנא כל הנ* שערי ייימנא
 כ לרו ה קיבץ מיס כל יינון לרחמי נעיין למהזי
 'תקיפין גאככייא ליינא וכל אינין יאינהו יינא.
 •יהא תקיפץיאינוןזכץ כך יכץ-כךיבעיץ למהוי
 כקיפיןמתרין הסדין כי כעי עלמא רחמץיא^
 מקיפיןונצחץ על יינא־; וכל כעי לינאוינא
 מק• ף ונצח על רחמי ונגיץ י• כך בעיץלעהוי
 תקפי! מתרץ הטרץ דכדכעו רחמי - שעדי
 רייוינון נרימי קיימין ומתחויא(ס״א ומתאחין
, וכלא היו רחמי וכי בעיית v  ייקנא כאימן :
 'יינא אתחייא ליקנאכאינין ?ערי יכא' אתקיים
 בייקנא וכיאתגלייא ייקנא קיישאחווראכל^נ*

 יוכל הני מתנהרין ומנזאתיין כמאןייאסמאי
 כרהוא עמיקא ממה דהוי. ביס יאתקיימו כלצ*
 כרחמי ילימ יינא אשתכח וכל הני אשעה «י
 נהר ין כחיא כלהו אסתח׳־ץ ברחמי ובג" כ אמר
 משה ימצא אחרא ה' ארך אפיס ורכ חסי ואלו אמ#-'
 לא קאמר משוסיירזא ימלה אימן תשעה מכילן
 מהרין מעתיק יומין לועיר אפיץ וכי אמר מש©
 ומנא תניינאתשעה תקינין אמר ואינהי תיקוני
 ריקצמ• יזלשאכאי בזעיר אמין זנהתין מעתיק ץא#
 'ו'ני:רץכיהוכגץכך אמת תלייאנעתיקיוהגזתא

 לא אמר ככןה ואמת
 פי' מגלה' עמוקות מיני חשך הנהניירש״לעיל
 שירך׳ שערית דא״א נאיר למוחין דזא
 א5מה אאימאיווהו פ״י מגלה עמוקיתשהס המזח?

 מיצי ־ חאך זהייני ע״י שהיאירי :,ערות לא״א
 נשעריא רישא י ואי הרומזים ימיני חשן שהיא
 יהי לייניס נשיעתת יירישיה'וליוה הס שאיד1«|

 שהוא הרמי עצאו •
ץ % »  וכל - הני ס׳ כי נהרץ כחיא כלהז א
 ברחמי ובגין יא אמר משה זמניאחית
̂פ״י כנר אמרנו שבהיות ?אנ>^  יהי ארך אפיס
 תקיני ייקנא התמיייס אז הוא כגמר יצא
 נצח היין מיתויק ותשלויס אלו העי על ייי האמן

 הייה יא׳׳א תלוי במעשינו
; t והגה גינת המרגליס׳נתעוררו אלו 

 המימיותלענשה ומרעיה ניץתלף «מ«ן
 ואעפ״י שנע' תקוני זא אלו'יש ככללים מרץ.תמיאז
 «h הס סומקאהיורלא וגס חסד מהם מיתואממ
̂?ל ואלו אחת לא קאמיהימוו לתיקץ וה נע'  ו0מ

 א תקונץ

 ׳••דוח
 # י י של׳ מואץ אלו חמוהדילקרחסייא וגבורות
 הס מגי י אותיות הויה והס ר־ייפרשיזת
 ־שבתפילין דלני : י' קיש לי - ה' והיה ני ••באך
 וישמע ה'והיה אסשמוע ההי דסישסממש
 ר״ל שס הגיול דהיינו מוחין לגילית הס־הנקראים
 גדולים ונקרא׳י כל היימוהין׳ ר,נמית כמ*ש הכמית
 נחון ׳ג״ש שמוחא סתימאה שהיאייחכמה דאי א

 מאיר לכל א' מאלו הד מוחין
 אדרא יבהכא משתכהין י פיכעההאיר
 הארת הקו צא יא״א יצאו ונמצאים בחון
 אדדא יהא עת־קא יעתיקין סתימא להתימץ
 לא אשתכח ולא זמין חכמתא דיליה משום
 יהיא ידכמתא סתימא יכלת• ולא התפרש ובגין

 דאתחברו ארבעה מנתין בהמי יזעיר אפץ
 פי' קאי למוחא יסתימא רנ? שאעפיי -היא
 הגוויפתגלוי המוחין יייוא שנלנזו למוץ
 מ ז היא בעצמה ׳סתימה ע״י הקיומה מיז לעיל

 • במקומו באיר הטיב•
 אדדא אתמשכן ארבע" ממעיין מניה לארבע
 עיבר פי* י" מוחין שכל חוח כלול
' שיפית׳ בכל פרש ה  מארבעתם זוה ה יא • ס׳ י שיש י
 אררא' ומהפרשן•ממי מגועא דנפ-ק מעלהו
 וכג״כ איכון ארבע ותאנא 9אי חבילתא
 לאתכלילא כארבע אתחשכן נהגי שערי יאינון
 תליין תלין עלי תלין וכלהו׳ קשיין ותקיפין
 ואתמשכו ונגידי כל־חי־לסמרוי ואל{; אלפיןורגוא
 רב$ן תליין מנייהו•יליתהץ כחונבנא הדאה״י

 קייציתי י• תלתלים תלי תלים יכלהיקשץיתקיפץ:
 נאאבר כהאי ילמיש תקיף זכהאיטנרא יאיהי
 לזקיפא עי יעניין נוקבין וממעין מתחית שערא
 ונגיין מנועיו תקיפין לכל עיבר ועינר לכל סער

 וסטרזבגץיהנישעריאוכמי וחשוכן כתינ
 ©יי ומתפרשן חי מכיע־לנפיק מכלהו ומתמישן

 פיי הרעת כתדץ עערץ
 *אל• מטע מסיבת חי מניע היינו מוחיסתימא
 כנ״ל שהוא המנזע ומצל הגי מוחץ וכחן
 הינד קוים שנתחלק הלעת לשנים כנ״ל ואחר נן
 נולל גסנל הי׳ מוחין וזהו מנוע ינליל מצלהו;
 אח־ז* מגלה עמוקות מני תשך ויוצא לאור
 צלמות ותנא מי שערי יייקניתקיפץ
 (בליזויוי) משאר שערי ירישא משוס יהני

 נלחוליהו מתפישן ואשמנחן ואימן תקיפין
 נאיחייהו אהאי תקיפין;אי מימא משום לנלהו



 ילד
 הנקרא אפים5י.*יזי1קן 5זד*ל ש«ו*ן עצמו גלי
 שיאיר בו איא א1 הוא כנבור מקיף שפיר 1נקדיא
 גחל אדונינו בדג כח שנקרא גל ו ל נמ' תיקוניו

 לידי־
 אדדא וגל אהבסס לתקונא ליקנא יקיריקליש׳
 וישגה ביה אקריבנהירו ליליה אל,
 רחום וגוי והאי תקונא תגינא אתתקן כד נהיר
 ננהייץ לעתיק יומין אקרי רב חסל וכד מסתכלי
 לא בלא אתקדיעתקונאאהראזאחת להא נהידז
 אלפיה (ס״א דא נהירו לאנפץ לתאנאנושא עץ
 אתקרי דא תקויא תניינא כגוונא לעתיקיקלישא

 אבל משוס ההוא אורחא מפיק
 פי' וכד אתבסם גתיקונא לליקכא דהיינו
 שהאירו בהם היג דא'א או מרב כת
 מנשה־ידב חסדו' רב חסל וי רב כת כלומר תקון

 ששי הוא רב חסד וכשמתמתקין ע״י"יג לא" א
 אקדי כתיקונא אוחראואמת והוא תיקון שהיה
 חסר לו והוא סמוך לתיקון ודנ חסד להא נהירו

 אנפי א״א .
 והאי תיקונא תניינא אתתקן כד נהיר פייאחר
 שהאירו תיקיגי א״א ניזא ותיקון רכ חסר
 הוא ששי זאמת הוא שביעי ואיך אמר שהוא תקון
 כ' גס גפי חשנץ וה הוה ליה גיכ לומר א תקרי
 בתיןונא ג' כאמת ונראה לכשנתקן נמ! תיקונין
 ליליה כגבר תקיף המי הס מקלס הלינין לכל

 תיקונין דיליה או נקי כרכ כח אתכסס כוי
ג מדות In רחום  בנהית דיליה דא״א כהרת '

 והאי תיקונא תניינא דהיינו שמתקן פעם שנית
 לנהירו לעתיקא אקרי ורב חסד ר" ל הה שמודס
 החיתוק היו נקראים ורב גח הנה אחר חיתוקס
̂כל  מיקונא תניינא דנתקן מ1 דחוס כוי או 
 התיקונץ נקראוורב חסל יזהו שאמר למעלי׳אקרי
 לנהידו ליליה!I רחום גוי הלי הנהידו בכל היג

 ולא בתיקון ורב חסל לכל •
 ולכן נשתורואהר האי תיקעא תניינא אתמקן
 כלומדהאי תיקעאאחר המיתוק אקרי
 ודכ חסל וכל ה?ג דליה נקראים אחר המיתוק
̂אמר אתקרי בתיקונא תלימאה ואמת  כך ולזה לא
 ןןאיניממה חשבוןהתי׳קונץ שהרי־ורכ חסל הוא

 ששי ואמת שביעי*
 **!ירא מקונא תליתאה מאות תרץ •נוקכין
 דחממא ושערין תקיפין יעירץ מליין
 לההוא אירחא לא אתקרון הנא נושא עון ועוני

 זלוח
ץ אפוחץ גוההימייוקא מתלמץ י  מיןמץ ו&־ מי
 גגי הארת תרץ תפוחין לא״א והרעיה היה מנוץ
 נמלת ואמת לעורר המרץ תפוחץ לא״א למתק

 אותם של זא
 £ו*דא תנא שערי לרישא ל ועיר אפץ כלהו
 קשישי תלין על תלין ולא שעיעין להא

 שמינא לתלת מוחי כתלת חלגי חשת כחץ כיה .
 ונהרין ממוחא סתימאה ומץוש למוחא לעתייק
 יומין סקיס ושכיך כחמר מב על דורלייה שעריי
 כלסי שעיעין ומשיעזין כמשחא מכ וכגץ כן כתיב
 דאשה כעמר נקאוהאי מעיד אפץ קשישץ ולא
 קשישץ דהא כלהו תליין ולא מתקממי וכגין כן
 מכמתא נגיד וגפיק אבל לאבכמפאדחכמסא
 דאיה* שפיכא ושקיעה דהא תנינן דלמז לידע
 1מוחיה לעתיק יומין בזי איסו והאי לכתיב אלהים

 הכין לרכה והיא ילע את מקומה כזעיר אפיןאתמ'
 אמר רבי שמעון כריןברילקכ״ה בעלמא לץ

 *בעלמא לאתי •
 0י׳ מאנא שערי ירישא לזא גליי ?ששי תליץ
 כוילהאחמינא דגי הוחיכג' חללי פי
 קמיוחץ לזא הס בגי חללי חשא׳יכשל א״א שכלם
 !המלביש לוה כמישבוימא נא לגו מן דא ודא
 *עילא מן דא וגס בא לימוו מה שפירשנו בסמיך
 «י המוחץ בהיותם בפנים הס •גי על שעי הארת
 קוצא לא א יוצא ים ובולמים לחץינעשיסד׳כנ״ל
 <וה קאפרממיכא שאנו דואיס שכתון םגולגילש
 יש ג' ימחץ אכל בחץ נעשים ד' ככ?

 1הא מנינן ליתלייע פוסי דעתי׳ק יומץ
 ביאיהי הה״ד אלהיס סכין דרכה כוי פי

 ש5ג«י עתיקא נקראזא &היס הכין שילע פה
 קנמנמשו לנתיבות והוא ילע את מקימה דהייגו
 עתיק ימו לעיל בהקימו ע'ש«
 מקונאתניינאגפיקשערא יסליק
 מרישא לפומא.על• •רישא אחרא
 יפמסא לפופא מחית מתיזיפ פימא עד רישא
 &חרא נימין על נימין בתקונא שפיר קזס רבי
 &נא קם דמ אנא נמת יאמיםו
 <ןקוגאלליקנאיא מתמקן נליקנא להלכא ס״א
י מלנץש״א 0רפיקי-יאלאמתתקןנלי׳ק8א נ מ  מ
 n£& אמחזי בגבר תקן< שפיר למחוי רנ ושלימ

 •ז&*ל גמל איונינו ורב נח
 *ך•' סקינא חנייגאגפיק שערא בזי. יל תקונא
' שמסקן נמלה) פירי' תקון זה t o b & r f 



 דומ דווי גיד,
 וכי אתתקל לס״א אשתכל)מנתקלא חד סלקץ •
 אמר רני שמעין יהית אנת ר ׳ןאנא לאתכרכא
 מעתיהא קיישא לכל כנכאן נפקץ מניה ״
 פי' תיקונא רניעה נישא עוין מהאי גיסיועוכ'
 על פשע מהאי גיסא הייני שערו' שנרתג
 הלחיים וזהו מהאי גיסא לשפה העליונה ועוכר
 על פשע להיינו סאורח של שערות קצרות שתחות

 החוסם עי שפה.התחתונה
 האי ת״ת לא אוקימנא אלא נתיקיניתשיעאה
 פ׳ישנך פרש נתיקונא תשיעאה
 תפארת כחוריס כחס וייקנא כלא נקרא תפארת

 כמי ש קמי א ע״כ •
 אררא תקונא חחשאהעסיקשעריואתחזון
 תרץ תפוחין מכאן ימכאן סומקן

 כהאי וריא סועקן ומתלהטן כמאתן ישכע״יעלמין
 הני תרי תפוחין כינהריןמתרין סעדי מנהיח
 יתרץ תפזחין קלישץ עילאין לעתיקא י

 ושורשי ככר פירשנולעיל שהוא כאורחאלא״א שרש
 התורה שנו ג׳יכ השנון זה עיין שש לעיל נהאי
 אזרחא והםגיכנהירין נמצחארא״אי
 והנה מאותו האזרח שנראש א״א הנקרא תוורתא
 נמשן הטל לראש ׳•!א הנקרא תורה וזהו כי
 מלאורזתכמנץתךי״גני החולם נחשב לוי שכן
 נצר כמנץ משה אעפי שחסר ממני ששה החולם
 משלימו וזהו על אזחת מל הוא יהו כמילוי יו״ל
 ה״א \,y'f ",א ובו אורזת תרי״ג והנה טל ר״ל ט׳
 נעימים ל־ והס מאתן ישנעין ומי והכולל הס־י'

 פעמים מייל כמכין שמיס זוהו סול מטל השמים
 אררא אתמשך סימקא ואתי חיורא כהאי כתיב
 יאר יי׳ פניו אליך ויחנך לכל נהרין מתנרןד
 עלמא וכשעתא לאתעביל סומקא כתיכ ישא יי'
 פני! אלין כלומ׳יסתלק ולא ישתכח רומא כעלמא
א כלה>ן נהירין יאתנהרץ מעתיקאייישא ^^^^^1 נ א ת S f f i g 
 ל?־א לא?יאתבשט כשאר מיקינץ גה1רין האי אתקמן מסלי קימאי בגין איכון נהרץ כל אינון
י חסלי עולם . . א ה מ W J L l : . r ח . נ  ג

̂א ולא גראה רק ההר  פי* 10ד מיתוק דא״אל
 דפתיקא זק עלז לעיל כעיני ?א לאתחזרו
 לעינא מל חוורא * וקעתא יאתעכיל סומקא
 נתיב ישא יי׳ נו׳ • פי׳ כשמסתלק המיתון

 «רתתי9 זא*א ה״ןא או נתיב ישאה׳ ויחזור

 על מעיאתקיימי נאתר אמרא זתניא תלת מאה
עיןוחמח חסלים כלילן נחסל לעתיק יומין נ  וש

 זכלהויאקרון חסלי קימאי לנתיב איה חסלין
 הראשונים וכלהו כלילן נחסל לעתיקא קלישא
 סתימא דכלא וחסל מעיר אפין אקרי חסל שצם
י .1״י>י יידוי*׳ יעחימ . י J . - . . . . J , 

v . * w נתיב הכא ורב חסד וכתיכ נו>ר 
 ואומימנא האי רב חסל מטה כלפי חסל לנהרא
 ליה/לאללקא ליה בוציני לתנא האי אירח מחית
 תחית תרץ נוקבין לתוטמא ועירין מליץ לההוא
א לא £קרי ההוא ארחא עובר על פשע לצית ת  אר
 אתר לאעבדא ליה בתרי גווני חל משים שערי
 לאשתכחו בההוא אסראהזא אתר קשיא לאעברא•
 וחל משום מחיתאעברא לההוא אורחא על רישא
 דפומא ולא יתיר וע״ל ןתיכ שפתיתיז שישנים
 סומהיוכירלאניטפיתמירסומקא תקיף והאי
י . ^ : ? א נ ס < א י ל ״  ?,;,1או,ה־א כתיי ג

 אגזים ולא) אתכסס מכאן מאן לבעי לאגימא
 תרי ומני בעש בידיה בהאי אזרחא

 פי׳ מיקונא תליתאה מבואר לעיל באר היטב
 וכתיב נוצר חסל לאלפי׳היינו המזל העליין
£ ז * 22•?' י | י * ת י ב  ש««י w ע
״ ? ע ת ; . נ מ  אלהיס אלני שהם:זןףייייי,! י
 לאלפים ג״כ שהשני אלו מתחילין qb וזה לאגפים
י ^ If ע t o ' ו ג י ' י י ת  מל השאר הפייש-לעיל ב
 אררא תקונא רגיעה נפיק שערא ואתתקן
 וסליקוחפי בנמצעוי במקרובאא
-ומסמא •ר,אי תיקונא יאה ושפיראלאתחויאסור
א ץש״א הוד עלאה - ותניא הול עלא נפיק ו  ״ ה
 לאוןאחוא(V* ליאס יעלעין)
ל!קןזנמאיהול והדר תליין  בעולעוי ואתקרי הו
 fit לבישי^תלאש בוי, ואינוןפירפירא יקייא
5?, 1 1 ץ נ 1 ק ת ; ת צ ב ר ל י ה י י י 1 כ ה י ת כ  י««א י

א ענן מהאי גיסא געוהמ־על sjs מהאי ש ו נ א ו  מ

 גישא־נבגיןפןלחייוגתיכ >בצניעותאלספרא
̂יהא תפארה הוא עוכר  אמרי הול והלא ותפארת
 על פשע שנאמר ותפארסימגנור על פשע •־אנצ
ת לא אוקימנא -1א נתקעא תשיענה י ^ 
 מ*א• ומפארת כתוד0 גחםזתמן אקרי וןפארמ



 ריח. דרןי
 •,.מהמכלעס בחינת מצח שלו במצח •לילה •!זמם הס
 המוח; ומאירכתי־-ין ייגה והארס.זי-אינו.אור
י ממ*רמ יוצא איר י א " ״ י צ 1 י מ ה ה י ה ת  ^ ה
 מי)• ן מוחין ליציהיגיקע מצ ויי1צאיס ומאירים
 הנ 0 בפנים יאז יש לה ב מוחין וחצי תכהה בינה
 וחצי לעשה ע0רא ל-בורה יאי כוייג הק״ש נותן

י יזמייסלתתקיייגכיריתיה י ה ה ? ל : 

סא על כליו שיהא י א יי•,', י־קיגא הנ ד ד א  ־
 משיסדהכא מהקיימו כלהו ומתאי,״
 ובגיני כך שעריהי שקיבץ סיחתיהלפימא 1
 יאתפני מכל מבתי חמר ר״ש נריךאנתנעמיחא

 קלי:,א
 בי׳ אם • תחלק הי־ הבליט היוצאים מפה ל?א
 ^עסהע תי קינץ תמצא שמסירת*! בתיקון
 י >י.כ1 הפההיא תיקין• ו מהמיסממייס,?(
 שהם חני,י.רי כלםהםינפה היי שתיקין י ה£

 • י שורש י-ז היקינץ ושליש, על כנהו'
 אדדא תקיני. תמינאה מחתין שעריבתחזת
1 קלגא ללא אתחיי יתניא י י ה ״ | מ י ר־ ר י ^ י י , א ממ־ אי  אין נמעכה 0.עיףינח'עפיי י
 •״״•"?״קרני •״תחיי משיסלאחיאהגנירתא
 להח מנינן.׳לעלמין אתאחלין מניה היי־׳לאל״
ו ־נ:|לסיהגב!ריס. יא\ףר£ג? י  ״־יי *
 ריא היא. כצניעיתא לספרא בל שלמי הגבירים

 . לאתי. ממסר גבירה חי מאינא גביראן
 יא״ד יעלי מ>אן תראה ראייה 1גמ״השיאץ
י

ז
ר ה י ד ה ל  למעצה שים ומיין חי, אפי־ א

ן ^ מ V למעלה ש ' ^ ^ t t 
 עייף אנח שהמנה שבשעה שמנצח איביי היאנכמ
 היינין וגמרות ייייה המכונים הס עומ< יהיינו
 חתור שכן כל הכתבים מלאים שפנים ר״ל רחמים
 ואחור יין. ואין זה צריך מורה מקים למי שרגיל

 כחכמה
 אדדא מקונא תשיעאף לאתמשכןס״א יאתחנרן
 . שערי כשקילאמליא על איניז שעדי לתליי!
 כלהו נשק׳לאשפיר כחל גיגר הקלמארי נצחן
 קרכייא משוס לכל* שערי אתמשכן בתר איבון
 לתליין יכללא לכלהרנאינון תליין וכלא אתמשד
 זענ לא כתיב תפארת בחורים כחס ונראה על הים

 כבחור סוב הליל בחיר• לאיזיס כגיבר עמל
 גניךאןילאהוא תפארת חילאיגבירתאירחמי.
 תיא׳ איזשבלהניתקיניןיכלהנימליןכעינא
 לגלאהלמאייהון לאתקלי ?יגתקלא ולא

 לאינון

 זץמיק ייחינן׳
 והנה נ' פעמים נוגד ׳:בינת כהנים פנים יאר
 ה' פניי אליך י;א ה' פניי יסעס השני
 •עמים הראשין יאד חיור לאי״א ילא צייזא שמהם
 מאיריץפניו כסיל תרץ;תפוחין יהשניישאה'
 פניי מגל זא לחתקמומקא לתהיןתפזחין ליליה
 אדדא: תקינא שתיתאה,נפיק)מערא:כ.זל חוסא
 לשערי ס״א כחקרניה ) יייקנא ההוא
 אקרי חל מלימש פאץ, למליין הכ0לנ1כרחחי׳1לא
 אנעי לחכלחהאי חסל כמה יאתמר ובגין כך לא

 משחית את סאת •יקנן נתיב
 סי מיש לעיל יחסי מתפשע,בהאי תיקינא ולא
י עיין שם בתיק• ן וי.לח׳׳א  אצשיין לתבי־א נ
 אדדא תקינא שביעאה יצא תליין שערי על
א אתפני מכל סתריי •. קיס מ י ה א י מ י ;  ס

 ר'.יהירה. קם.ר. יהולה פתח ואמר כגזרת עירץ
| ניתנתבן ימתקיימן בהאי נ ג  פתגמא כמה אלף י
 פימאותליין מניהוכינהוןאקריון פההה״לוברות
 פיו כל צבאם ימההיח ריתא ינפיק• מפ!.מ מתלבשן
 גל-אינין ללבד לתליין מהאי פוחא יחהאיפימא
 .ס״א ריחא כל אמפשט. ההוא רוחאמהלכשן ניה
 .כמה נביאי מהימני יכלהו פה הי אתקרין ובאתר
 יייתא יגיק לא אתערכא מלה אחרא לכנהו פיית

 ,. מסנאןלאתלגשאבההוארוסאלנפיק
 שי הנה. הפה לןא• כבר פרשנו שהיא שם ס״ג
 הקלוש כזה יי״לה״י וא״ו היי עם כ״ב אותיות
 ׳•.שהם ה^מוצאית בפה גי' ...פירי• עם הכולל ומן
 פה הזה לזא יוצאים ז׳הכלים לקהלת יהס־מקיפץ
 אל ו׳ תחתזנוא לניקכאלייואליגחמהבל פיו לא״א

 , המאיר ל׳זאכנ״ל
 והנה אלו ההבלים כלולים מאשא רוחא ומייא
 דיל מג׳ חלית חגית ואורית אלי ביתן ׳•)א
 לנקביה בהייתה פנים כפנים מן ת״ת.שליולמסה
 ו12והמקעיןהםבחינת שס אהיה שכל אור מקיף
 היא שם אהיה ולפעמים בעזניתהתחתיניס כשיש

 שמעת שקי• גורס הנשבע לבעל ממנה אותם
 אויותהמקיסץ וכנ יכול אז יוצאים ז׳הבלייירעית
 רוח ש> הקליפה יהי׳ תחתיבית לניקבא המקבלים
 פו ה5ליס1זאמ(שהס>משם אהיההסז׳הויזת
 ,שהם כ ח אותיות איור כן נגללת המלכות ייתר
 למעלה על שנעשים לה ג׳ מוחין א^י שהיו כה
 עשר ספירות היו בבחינת ו' תחתינית ואז היא
 שוה«שוה עמו פני0 נ«יס «י ה?מויש&4 זאזי?1א



ץ וכתרץ דיל יא״א גזא א1 אין שים שינוי י ו  ענ
 וכמ״ש לעילכללא לכל מילין עתיקא לעתיקץ
 ג?א כלא חל כוילא אשתני מ ולזה אמר עתיקא
 כ״זא ולא אמרויןיא כראוי לאמרורמוז נשעתיקא
 כזא להייני שמאיר כי וזש הלא הוא כמתיןל' חדא
 מכאן אתפרק אורחוי פ׳י מרא שמצלואשתנת
 לינא לשעת הצורן וזה שנראה שנוי הוא מסמרא
 לילן שאס לא היינו חימאיס היו ליזא הרחמים
 עצמם של א״א אכל על ג' לכריס העוצם עומל על

 הלין כוי
 אלרא וכמה אתכלילוכליוקנאעלאהלא
 לאקרי אלם לכליל דכר ונוקכא *
 ועל לא כתינ את האלם לכליל לכר וננקכא • אינ
 לאפקא ולמסגיוינאדנפיק מניהלמלכרונוקכא•
 עפר מן האלמה דיוקנא בגו ליוקנא • ויפי!
 אפיו נשמת חיים מכרנקא לגושפנקא גו כגנ
 פי* ובמהאתכלילוכליקנא עילאה לא לאקרי
 אלם פ״ישיןא הוא ליוקנא עיצאה לאי א
 ובכלל הייה א״א לפנימיות'א ולגכיינקרא ן1הימ
 ונקי שס מלא הויה אלהיס וכניל כחל ל'|א ותג

 לעתיקא
 את האלם לכליל לכרונוקבא פ״י תפארי!

 ימלכות לאצילות •
 את לאפקאולמשגיזינא מפיק מיניה פיריס
 הנשמות של ישר׳1וכריס ונקבות הוא 1בר3

 זוגיה
 ליוקנא בגו למקנת היינו עפר גו ליוקנא האלמה
 אררא וכל לאלמהכגיןלאשתלפ׳ולעיילן
 כיה סתיס יסתימא עלאהייעל מומי

 לכל סתימץ
׳ וכל לא למה צורה גו צורה שם מלא  פי
 וליוקנא ליזא כמו א״א והוא לאשתלפא
 ולעייל כיה כיזא פנימיות והוא להכניס כתון ו״א
 מכחינינשמה סתיס לסתימה' איא בחינה עליונה

 בחינת יחידה*
 על סוף לכל מרלגין מנפש על יתילה ככלל
 והאלם שהוא זא הוא נרתקא לנשמתא

 והוא עצמו האינת רות
 אדיא הלא הוא לכתיב ויפח באפיו נשמת
 חיים נשמתא לכל חיי לעילא

 יתתא תליין מההיא נשמתא ומתיקיימי בה•
 פי׳ הה״ל ויפת כאעיו פ״י חותם שהוא גישמות

 אהייה גי׳ חוטם והגינה נקראת תייס
 א ו והו

 דוח

 לאעון ללאעאלו אלא לאלץ לעאלו ונפקו לכל
 מל,ן לעייל ולא נפיק מב ליה ללא אברי • כללא
 לכל מלין עמיקא לעתיקין כזעיר אפין כלא חל
 כלא הוה כלא הוי כלא יהא לא ישתניולא משתני
 ולא שנא אתתקן כהקונין אלין ליוקנא לכליל כל
 ליןקנץ• ליוקנא לכנילכל שמהןליוקנא

 לאתחזי בגווני כהאי ליוקנא
' ועל 7א כתיב תפארת כחזריס כוחסמיקאי י  פ
 נזא אבל איא הוא עוכר על פשע ולכן כמקום
 שכתיב ביה ורב חסל כתיב כזא ורב כח וחרזי
 למון כמנץחשמל וארזי למון הס ו' קצוות כינה
 והמקיף היודל על תפארת ומלכות נקרא חשמל
 אךךא לאו האי ליוקנא הוי אלא כעין האי
 ליוקנאכלאתחברן עמרין וכתרין ואשלמיתא
 לכלא ובגין כך ליוקנא לאלם הוי ליוקנא לעלאין
 ותתאין לאתכלילו כיה ובגין דהאי ליוקנא כליל

 עלאיףתתאין אתקין עתיקא קלישא תקינוי
 ותקונא העיר אפין בהאי ליוקנא ותקונא • ואי
 תימא מה כין האי להאי כלא הוא כמתקלא חלא
 אבל מכאן אתפישן ארחוי ומכאן אשתכח לינא
 ומסמרא לילן הוו שביין לא מן לא ודזין חלין נא
 אתמסרו נר נמחצלי חקלא קלישא ונתינ סו ל יי
 ליראיווכתינ וייצר יי׳ אלליס את האלם בתרי
 יול״ץ אשלים תקונא מתקונא ס״א תקונא גו
 תקונא י מנרהא לגושפנקא ולא הוא!ייצר תרי
 יול״ין למה רוח לעתיקא קיישא ורוא לועיר אפין
 וייצר מאי צר י צר צורה בגו צורה ודא הוא וייצר
 ומהו צורה בגו צורה תרץ שמהן לאתקרי שם
 מלא יי׳ אלייס ודא היא רוא לתרץ יול״ין לוייצר
 לצר צורה גו צורה תקינא לשמא שלים יי' אלדיס
 פי* לאו האי ליוקנאהוי שליקנא דזא אינו
 כא״א שהרי יש נמה שנויים במצח עין
 חומס פה תיקוני ליקנא וכן ראוי וכן נאף
 שלמעלה כא״א רחמים פשוטים וראה שאיןהעולס
 מתקיים ושיקוף עמו מלת הלין וכבר מפורש כמה
 בעמים שהכל הס שמיתהקולש מלותיו ית' שלא
 ראי זה כראי יה כי כלשם ושם יש לו פעולתו
 המיוחדת לו וביחו ד גמור של כל העשר ספירות

 וכרצץ המנהיג ומזזתמש בהם •
 כל אתהכרן כתרין ועטר ין ואשלמיתא לכלא
 פ* שאעפ' שאמרנו השנויים שיש כין זא
 לא״א הוא כל זמן שצרין שיעשה דין כעולם שהיא
 כביכול הכרח שישתמש במילותיו אכל כל את^ברו



•m 
 פי כשם שתפילין ד?א פרשנו לעיל שנעשו ויצאו
 ליזוז מנח הארת קוצא לא־א כך תכילי לרישא
 דנוקנאשהס תפלין שליל שלנו יצאו גס עלילי

 חל קוצא לשערי לזא
 תנא אתפשט האי ת״ת מטיבורא לליבא פו

 פי שמלכות יצא מחזה ולמעה של זא
 והנועם כי בינה האיר את ו׳ קצוות לזא בפרט

 בלבשם עימד מדורו ושס הוה ענף של דיני
 הבינה ולכן מתק אתברי פרצוף המקנח כי
 נבראת מצל לדין וברא את הנוקבא על טינורא
 לליבא ואחי כ חוור ׳1 גופא לאמצעיתא תפארת
 ויצר כב יכול מעין שר׳׳ל כוחות רחמים כמו
 שמפרש כאן בעצמו כמי׳ש מעי לו רמס ארתמנ ו
 כו׳ ואח״כ מעי הנקבה וזהו שאמר לקשר לין נלין

 ורחמים ברחמים(
 אירא תאנא אתתקן לכורא בשעריה במאתן
 יתמניא וארבעין הקונץ לכנילן ביה
 מנהון לגו ומנתק לבל מנהון רחמי ומנהון לינא

 כלהו ללינא אתאחדו בלינא לאחורוי לנוקבא
 אתפשטמ תמן ואתאחלו יאתפשטי כסטרהא

 3י׳ אתתקן לכורא בסטרא ימול ליליה שבו
 רמ׳ח תיקונין או עלמין ונסקנא רמ״ב
 שיש ביסודה ד' בחינות מתקרות ב' דלתות וב׳

 צריס כי לא סגר דנתי בטני כוי
 אררא ותאנא חמשה ערייתא נ״א איקונין
 אתגלייןבה בסטרא דדינין חמשה ומנין
 ה׳ נ״א ג0טרא ללינא ולינהא אתפשטן במאתן
 וארבעין ותמניא ארחץ והכי תאנא קול באשה
 ערוה שער באשה עתה שוק באשה ערוה יד קאשה
ה לאף על גב דתרין אלין ו ר ה ע  ערוה רגל באש
 לא שניוה חברנא ותרץ אלי! יתיר מעריה אינון
 ותאנא בצניעותא לנ,פרא אתפשט דכירא
 ואתתקן בתקינוי אתתקן תקונא
 לכסותא לכיא והאי הויא אמא לכיא אדניהלההוא
 אמה מאתן וארנעין יתמניא עלמין וכלהו תליין
 נפומא דאמא דאתקרי ׳מל וכיון• דאמגלייא'יוד

 פומיה לאחא אתגלי חקדעלארי
 פי׳ ה" עדייתן אתגליין בה זנאלרא זוטא
 אמרו לרזל לא זכרו רק ג׳מהס והטעם
 שהה׳ ערין הס הי גבורותיה והבי שלא הזכירו הס
 לנצח והוד להיות שנמתקו ושהם במקום הגנוי כי

 הגי מכוסים [לכן יתיר אימן
 שהס רגל ויל

 אלר׳

 "דוח
 !!מזיגות באפיו ישממ חיים

 אדרא ויהי האדם לנפש חיה לאתךקיולעיילא
 בתקונין כגוונא דא ונאשלפא לההיא
 (ניא• מההיא נשמתח מדרגא לדרגא עד סיפ דכל
 דרגין בגין דיהבי ההיא נשמתא משתכחא בכלא
 ומתפשטא בכלא ולמהוי כלא כיח ודא חד ומאן
 דפסיק האי יחודא מן עלמא כמאן דפסיינשמתא
 לא ומחזילאית נשמר;א אחרא בר מהאי ובגין כך
 ישתצי הוא ולוכרניה מן עלמא גדרי לרין בהאי
 דיוקנא דאלס שארי ותקין כללא דכר ונוקכא מ
 ,אתתקן האי ליוקנא בתקוניי שארי מחלוי מבין
 מרין לריעיןבאתר לתליין שערי לליקנילאתקרון
 •גיא יאתקרי תפארת ואספשט האי תפאר י יתקון

 מרין חלין ואשתלף לאחוריי ועבל גולגלתא
 לנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי נשערא בפרצופי
 לרישא ובכללא חדא אתעבימ בהאי תפאר׳ואקרי
 אדסלנרזנוקבא הלא הוא לכמינ. כתפארת אדם

 לשבת בית •
' ויהי האלם לנפש חיה «*׳ האדם בעצמו  פי
 היה בחינת רוח שהוא ?א ואמרנו שמביכה
 יימנה לו הנשמה והחיה נתנה לו מחכמה כי כן
 הוא סדרם וזהו לנפש חיה והיינו מה מ״ש לעיל
 בסמוך לאשלפא ולעיילא סתיס בסתימה עלאה על

 סופו
 ומכאן מתחיל לפרש תיקוניהנוקגא ואמרי
 או־רא כלאתבריפרצופאירישאלנוקבא
 תלייא חד קיצא דשערי מאחיחי
 לועיר אפיןותלי על רישא דניקבא ואתערו .

 שערי ברישהא כלהו סומקי לכללן בגי גווני הה״ל
 יללת ראשך כארגמן מהו ארגמן גווני לכלילן
 «גזגווניתאנאאתפשט •האי תפארת ממבורא
 ללבא ונקיב ואתעבל בגיסיאתרא ואתקין פרצופי׳
 לנוקבא על טבירא יממבורא שארי ובטבור׳ שלים
 מי אתפשט האי תפארת ואתתקן בהאי אתר כל
 דחמין וכל סערא לרחמי ותאנא כהני. מיעין
 אמחלן שית מאה אל!) רבוא מארי לרחמי ואתקרון
 בעלי מיעין לכתיב על כןהמו מעי לו רחסארחמנו
 נאם ה' תאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל
 כלינאיאתפשט רחמי בלכורא ואתעבר ונקיג ס״א
 ונהיר לסטר אחרא יתקין מיעוי לנוקבא ואתתקן

 מעהא בסטרא דיינא
 ןןי* כד אתכרי פרצופא דרישא דנקבא

 מלייאחלקיצ׳ דשעריכו*



 מי• מן
 בפומה יאמא הה״ל וימת וימת ללח אתקיימו״ונא
i 'אתבסמי יינאביינא ואימימא אי הכי ילינ 
 כלהו והא כתיב וימליך תחתיו שאול מדהוכית
 הנהר והא לא אתחוי לינא יתנינן רחובות הנהר
 איהו בינה למינה מתפתחין חמשץ תדעיןינהור״י
 ובוצינץ לשית סטרי עלמא תאנא כלהו יינא בל
 מחי יאתקיים נתראה והאי שאול מרחובות הנהר
 לא הוא חי סעדא יאתפשנו ונפיק מרחובויהנהר
 וכלהו לא אתקיימו לא תימא לאתבעלו ׳1א ילא
 אתקיימו ב;הוא מלכו לבסער מקבא עי יאתער
 ואתפשע האי נתראה מכלהו למענ וימלו'תחתיו
 הלר מאי היד חסל עלאה ושסעירי פעו מאי פעו
 בהאי בעי בד נש יוכי לרוחא יקיישא ושם אשתו
 מהימבאל בכאן אתבסמו יא ביא ואתקרי אשתו
 מה ילא כתיב בכלהו מהינובאל אתבסמותא ירא
 בלא בת מסרי תקינין ימססר גבורה בת מי זהכ
 אחבסמז ואתכלילו יא בלא מי והב רחמי ולינא
 כאן אתיבקו אתתא ביכורא בסנורוי אתפרשן

 בירועין בשוקין
 ירועין ייבודא חי ימינא חל שמאלא לרועא
 קימאה סיא קיישא ג׳ קשיין אתקשדו
 ביה ואתכלילו ב' יריעין יאתכלילו סיי אלא תלת
 קשדין בימינא וגי ןשרין בשמאלא • ג׳ קשהין
 יימינא אתכלילן בגי קשרין לשמ׳ןא . ובגין כך
 ידועא לא כתיב אלא חי אבל ימינא לא כתיב ביה
 זרוע אלא ימינך ה׳ ימין ה' אתקרי בגי קשיין
 לאבהתא לאחסינו לחולקיהון ואיתימא הא בג׳

 חלליה מיחא יגולגלתא משתכחין
׳ אשד מלכי ילא אתבסמו כוי כי היו יינא י  פ
 ביינא המלכים הראשונים שיצאו בבחינ'

 יינין ונפיק עי חסי היינו שסמ״ה החלש
 ותיקנן והמתיקן ונעשו לו בחינת נוקבין כי הס
 היו מבחינת בין יסיג ושהוא שכמיה• ואתר כל

 התיקון והבירור של אלו המלכים שבוה תלוי
 גאולתינו או יהיה הגבורות העיקר שאחר מתוקן
 הס גדולות תהחסליס בעדך הזהב לגבי הכסף וזהו

 סוי שעתייה להיות עמדת בעלה •
' קשדיס יאבהתא כוי ג  ימין ה' אתקדי י
 ואי תימא הא בג׳ חללי מוחא
 יגולגלתא משתכחין כוי פי שמחג״ת נעשיםכליכ*
 גחביל והירשנהי לעיל אשד עולים ונעשים תלת

 כלים להם ״
 ג אלרא

 ולח
 אךףא והאי אמה חשל הוא לאתקרי ותלי

 נ״א והאי חסי הוא ׳תלי
 בהאי פוס אמה

׳ והאי אמה חתל הוא הנה הנןפה הוא סוד י  פ
 החסד והיא גנוזה בפומא יאמא רמ׳׳ח
 עלמין בי העפה בעצמה יש בה רמ״ח חסד לאברי

 גי׳ רמ׳׳ח וכיון שכן צריך שילי המקבל הספה
 בתוכה יהי! בה יימ״ח עלמין כמ״ש כאן^אירכיה

 לההו' אמה רמיח עלמין כוי
 אךךא ולא אקרי חסד עד דחתגלייא 'יוד דפוס
 אמה ות״ח דלא אתקרי אברהם שלי׳ בהאי
 חסל על לאתגל־יא "יוד לאמה וכיון יאתגלי
 אמרי שלים הה׳׳ל התהלך לפני והיה תמים תמים
 ממש וכתיב ואהיה תמים לי ואשתמרף מעוני •
 מאי קא מיידי רישא יסיפא אלא כל דגלי האי מל
 ואסתמד ללא עיילי ל׳יוי ברשיתא אחרא לייייי
 שליס״לעלמא לאתי ולהוי צייר בצרורא לחיי מאי
 ברשותא אחרא לכתיב ובעל בת אל נ כר ובגין כך
 כתיב ואהיה תמיס לו לכיון להוא תמים בגלוייא
 לימד יאשתמדה מעיני וכיון לאתפשנן אמה לא
 אתפשע סער גבורה מאינזן גבוראן בשמאלא

 לנוקבהואשתקעבניקבא באתר חד וארשיס
 בעדייתא כסותאדכל גופא לנוקבאונההואאתר
 אקרי עתה לכלה אתר לאצנעא לההוא אמה
 לאקרי חסל בגיןלאתבסמא גבורה לא לכליל ה
 גבוראןבהאי חסל לכליל בחמש חסלין חסל ימינ

 גבורה שמאלא אתבסס לא בלא ואקדי אלס בליל
 מתדין סנןרין ובגין כך בכלהו כתרין אית ימינא
 זשמאלא לינא ורחמי תאנא על לא זמין תקונוי
 דמלכא עתיקאלעתיקין בנה עלמין ואתקין
 תקונין לאתקיימא ההוא נוקנא לא אתבסמא ולא
 אתקיימו על לנחית חסל עלאיואתקיימו ואתבקת
 מקוני נוקבא בהאי אמה לאקרי חסל הה״לי ואלה
 הנללכיס אשר מלכו כאין איוס אתר לננלינין
 משתכחיןיתמן ואמן תקוניחתתא אשר היי לא

 כתיב אלא •
׳ ןלא אקרי חסל על לאתגלייא י בפוס אמה  9י
 הנה היוד היא העערא וצריך לחתוך
 העורלה ולגלית איתהבהסרת העיר של הפריעה
 ואו אתגלייא שס עב ביסול הקיוש וזהו חסל גי׳

 ע״ב והיא נקרא סיפיי
 אדרא אשר מלכו ולא אתבסמו על לאתקן
 כלא ונפיק האי חסל ואתיישב



 לוח דוזי
יי כחי שהוא נבורה  יכתיב והנה ידי עמך מיי־ י
גץ קשיין לאחפא י  אדדא האנא כד נ5תערין י

 צעלמא הכא כתיב סוד יי׳ ליראיו
 ותאנא בצניעותא דספרא לכל דינין דמשתכחין

 מרכורא תקיפין ברישא ונייחין בסיפא
' בכאן רימז גלותינז המר הזה ולזה אמר י  פ

 סודה׳ליראיו וס״ת הוד כל הייה דוה
 זבעו״האיןאנו יודעים עד אמתי כי הכל תלוי
 בחשובה ואץ בנו מעוררים כראוי ובתמידית
 כמצטרך הואיל ובדורינו זה זכינו להיות כנר
 לבעתה וזה אפי׳ לא וכי היא יעשה לכנען חילול

 שמו למעני למעני כוי
 אדרא וכלדינץ דמשתכתין מנוקבאנייחץ

 ברישא ותקיפין כסיפא
' שנה׳ידזא בסודמוחיה חמתקיןאיתם  פי

 אדדא ואלמלא דאתעבידן כחדא לא יכיל
 עלמא למסבצ

 פי1׳ לאלו לא היי נ מתקין דינין דרישא מיז אז
 היו תקיסין ברישא וחופא ונא יכיל כוי
 אדדא עדדעתיקדעתיקי התימאלכלאפריש
 דא מן דא וחבר לון לאתבממא כחדא וכד
 פריש לון אפיל לורמיטא לז״א ופריש לנוקבא
 מאחוריי דסטרוי ואתקין לה כל תקזנהא ואצנעא
 ליומא ליליה למיתהא לדכורא היא הוא דכתינ
 ןיפל יי' אלדיס תרדמה. על האדם וישן מהו וישן
 האי הוא דכתיב עורה למה תישן יי׳ • ויקח אחת
 מצלעתיומאי אחת דא היאמקבא וסלקא ואתתקן
 ונתראה שקיערחמי וחסד הלא הוא דכתיי ויסגור
 בשר תחתנה וכתי והסירותי את לב האבן מבשרכם
 ונתתי לכס לב בשר ובשעתא דכדבעילמיעל
 שבתא הוה ברי רוחץ ושדין ועלעולין ועד לא
 סייס לון עדדאתת מטרוניתא בתקונהא ויתיבת
 קמיה י בשעתא דיתיבת קתיה אנח לזן לאינון
 ברייאן ולאאשתלימו כיין למטרוניתא יתבת עם

 מלכא
 פי׳ על לפריש לא מן לא כוי פי׳ סוד מה
 שנקרא נסירה להיינו בתחילת אציליתס
 וכן חוור חלילה בכל ״י ימי תשובה שזא ניתך, כל
 הלינין לנוקביה ונשאר ממותק יאחר נמתקת עי
 שיפר פו׳ עי שביום שמיני עצרת היא ראוי־לוווג
 הקל ש להוציא נשמות אל עמי ישראל ושמע רכ

 לעולמות

 אדדא מאנא כלהי ג׳מתפשטין ימהקשיז
 בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני

 תלת ומתקשרץ בלרועא ימינא
 &י' תאנא כלהו תלת כוי חסי ממשיך מחכמה
 ונותן לנצח וכן גבורה מבינה להוי ויעת

 מת״ת להכל נכלל בימין
 אדדא ובגין כך פאיב לול ואמר שב למיני
 משום להוא אתחבר עמהון לאבהתא ויתיב
 זןתן לכורסיא שלימתא ובג׳׳כ כתיב אבן מאסו
 הבונים כוי משים ליתיב לימינא היינולכתיי ותניח
 ותעמיל לגורלך לקן הימין כלומר כמאןלזכי
 לחביביתא למלכא זכאה חולקיה למאן לפריש
 מלכאימיניה וקביל ליה תחיתימיניה והאי ימינית
 כד יתיב קשרין אתפשטו ולרוע לא אישיט יליה
 ס״א וקשרין לא אהפשט! ודרועא לא אושיט יתיכ
 בתלת בו׳ ־ בתלח קשרין יאמרן וכדמתערין
 תייביא ומתפשטן בעלמא מתערין תלת אחרנין
 יאינץ יינא קשיא ואושיט ירזעא וכי אושיט
 ירועא יל ימינא הוא אבל אתקרי ורוע יי׳ זרועך
 הנטויהבזמנא לג־ אלין אתכלילן בג׳ אחרנין
 אקרי כלא ימינא ועביל לינא ירחמי הה׳׳י ימינך
 יי׳ נאלרי בכת ימינך יי׳תוי״עץ אויב בגין למתערן
 רחמי בהי יתאנא בהאי ימינא מתאחלן תלת מאה
 ישבעץאלףרמא ס״א לאקרין ימינאימאה
 זתמנין וחמשה אלף רבוא מזרוע לאקרי זרוע יי׳
 מהאי ומהאי תלייא ורועא בגין דאאקרי תפארת

 האי והאי דכתיכ מוליך לימין משה הא ימינא
 ורוע-האשמאלא לכר,יב ורוע תפארתו דא בדא
 זתאנא בייא שמאלא מתאחדין ארבע גואה וחמשיי
 מאדיתריסין מתאחדןבכל אצבעא ואצבעא ובכל
 אצבעאואצבעאעשר אלפין מארי תריסין משןזכח׳ז
 פוק וחשוב כמה אינון דבידא וההוא ימינא אקרי
 הייועא קדישא דאתימדרועא ימינאמתלת קשרין
 ואע״ג דחקרי יד הוי סיוע דכתיב והנה ידי עמך
 ומתאחלן מהאי אלף וארבע רביא ותמנייא וחמש
 מאה אלפין'נ(אריהון דסייועין בכל עלמא ואקרון
 יד יי״עלאה יד יי' תתאה ואף על גב דבכלאתר
 יד יי'שמאלא זכו ימין יי׳ ׳אתנללידאבורועא
 והוי סייועא ואקרי ימין ואי לאו יד יי' תתאה
' דוד היינו מלכות ומקומה כהוי ותאיב י  פ
 לחמליס למתק גבורתו וכן יחסידךי׳דבכנ כ״ה
 ובגין כך יכתיב אבן מאסו הבונים להיינו חג״ת
 מתמתליניה ואחר התיתיק זיתה. לראש עיגה



 ייי מח
 להוא מקוני עלאה גללו, לנלהו מגא כתיב

 ו צלי ק יסוד עולם
 פי' ואתחנרו אנפין בא נפץ נו׳ סתמא למילא
 עונתן של ת״ח נוי פ״י סוד הדבר כי נויימי
 החולהנשמית היוצאותלעוליהס משיורי המלכים
 הנו שאנוקוריפאיתסרפיח ניצוציס והס דינין

 קשיס ו1הו סיכת העזי פנים שנדור שאביהם
 נזדווגו כשנוע שלא בעת מכילימצויוירשו לכניהס
 נשמית קשוימלאיס לינץ גם היה קודם יצו' שהם
 לינץ היותר קשיש אכל כשנת הס נשמות הכאים
 מלמעלה ממיתקות וממקום גבוה וכלכל שימתינו

 לאחר חצו" וגם שצריך נקיות ומהרה כי לא
 הותרה הרצועה בהיות שבת ח״ו אלרנ* צריף
 להוסיף על קדושתו ואו יזכי; בלי ספק להמשיך

 נשמית קדושות ופוק חזי מה שמניא נסמוך ויהי
 בהיותם נשלה כוי קין והבל שיצאו קין לינא

 תקיפא והבל יותר ממותק על שלא המתין אום
 הראשון עד ליל שנת קודש ולאחר חצות

 אררא דנליל שית בקרסופא נחדא והאי הוא
 לנתיב שוקיו עמודי שש ותאנ בצניעות'
 לס£רא באדם אתבלילו בתרץעלאין בבלל ובפרת
 ונאלם אתנלילו נתרץתתאץ נפרנן וכלל בתרין
 עלאין בכלל נמה לאתמר נדי וקנא דכל הני תקונץ
 סיא ליוקנין נפרס נחצנען לילץ חמש ננגל חמש
 לכתרין תתאין נאצנעין לרגלין למין פרס וכלל
 להא גופא לא אתחזי נהלייהו דאבון לנר מגופי
ץ כך לא הוו כגופא לגופא אעליו תנייהו אי ג  נ

׳ לכליל שית כקרמיפא שימול נוללג׳כו׳  פי
 קצות כתוכו לימיא לתי׳ת כר קצוותיו

 ולוה נקרא ו' זעירא
 אררא ועמדו רגליו כיוס ההוא אלא רגליו
 לגופא מאריהון דייניןם״א דמארין
ל נוקמין ואקרון נעלי רגלים ומנהוןתקיפי ב ע  למ
 ומתאקלו מאריהון ילינץ לי לתתא ננתר׳י תתאין
א כל אינין תק ני ללע־לא לכגופא קלישא: ־ • נ א  ת

ל 1נ1ק:'נלללאלס אתמשיילא מן לא ומפא״מץ כ ל  ב

 לא נדא ואשקן דאללא נמה לאתמשןילמא נקספ*
 לורליז ללא. וללא הכא ולהכ' מאתר לא לאתר

 אחרא ואינין משקי׳ ס״א קססין לגופא נ׳׳א לגופא
 אשקיץ לא ללא מנהרין לא ללא על לאנהירו כלהו

 עלמין ומתכרכן כגיניהון
 פירו

 ירדת

א יאתאכיו אנפץ באנפץ מאןייעול ו ד « 
 בינייהו מאן הוא ליקרב נהלייהו
 בגין כך סתימא יחלה עונתן של ת״ח דילעץ רזא
 דניא משבת לשבת ובד אתחברו אתבסמו דא נדא
 יומ"לנל'אתב9'ביה ונג״נ אתנסמולינין דא נדא
 ואתהקנו עצאין ותתאין ותאנא נצניעותידספרא

 נעא עתיקא קדישא למחזי אי אתנסמו דינץ
 יאתלנקו תרין אלין דא בלא ונפק ממנורא דנוקנא
 לינאתק־פא ללא יכיל עלמא למםנצ דנתייוהאלס
 ילע את חוה אשתו יתהר ומלל את קץ ותאמר
 קניתי נוי ולא הוה יכיל עלמא לחסננ משוס ללא
 אתבסחת וחויא תקיפא אעילנה זוהמא ללינא
 קשיא ונג״נ לא הוה יכיל לאתכסמא וכד נפיק לא
 קין מקער לנוקבא נפק תקיף קשיא תקי־נדינוי
 קשיא בדינוי כיון לנפקאתחלשח ואתכסמת כתר
 דא אפיקת אחרא בסימא יתיר וקליק קדמאידהוה
 הקיפא קשיא וכל לינץ לא אתערבנ b"u אתערעו
 ק?5יה היא וכל לינץ התער! עמיה ת׳ ח מהכתיב
 ויהי בהיותם נזלה •ישלה יאשתמילע לעיליגשלה
 דאקרי שלה י ימנז!>.י0 'וגצח האי לינאלאחוה

 משוס להוהקש־א מיניה•.־הכפייה ואעמריה
 תחיתיה על.לאתער בהאי'קניה זאענריה מקמיה
 ושקעיה בנוקבא לההומא רבא וכליל לאחוי
 בשקועא לימא ובא דמבסס למיעץ עלאיןומנהון
 נחתין נשמתין לעלמא אינש לפוס אורחוי ואעיג
 דממירץ אינ וו מתפשמין דא בדא ואתעבדו גופא
 תד ומהאי גופא נחתין נשמתהון דרשיעיא חיכיא
 תקיפי רוחא מתרוויהין כחדא סיד אלא דא לסערו
 ודא לסמלו זכאץאיניןצליקיייימזלפי נשמתהין
 מהאי גופא קלישא דאקרי אדס וכליל כלא אתר
 רעערץ וכתרין קלישין מתחכראן תנגן כצרורא
 לאתקלא ס״א לאתכלא זכאץ אינון צליקייא נ״א
 אתץ חכרייא לכל הני מילין קלישין לאתמרו

 ברוח קלישא עלאה רוח לכל קלישין עלאץ
 אתכללן כיה אתגליין למ מלץ לעלאין ותתאין
 צייתין להו זכאין אתץ מאריהון למאךין חחצלי
ן ותסתכלין כהו ותנלעון י ע י נ  חקלא למלין אלץ ת
 לתאריכון אנפין באנפין עינא כעינא וכהני מלין
 תזכזן לעלמא לאתי הה ל וידעת היום והשמת אל
 לככך כוי ה' עתיק יומין הוא האלהייס וכלא הוא חל

ן שתיה לעלם ולעלמי עלמיא י י  נ
 א>גר רני שמעון חמינא עלאיןלתתא ותתאין

 לעילא עלאין לתתאליזקנא לאלם



 מיד
ן כבודו•  אלא חי קק׳׳ק ה׳ צכאומ מלא כל האי

 יכלא הוי* חי גופא תאנא כיון דאתכסמו יא כדא
 כתיב תורי זהב נעשה לך עם נקודויהכסףאתקשרו
 לינא ורחמי ס״א אתכסמא יינא כרחמיואתכסמ'
 בוקבא כיכורא ובגיני כך לא סלקא יא בלא יא
 כההי תמר ילא סלקא יא בלא יא ועל האי תנינן

 מאן דאפיק גרמיה כהאיעלמא מכללא יאיס
 לכתר כי נפיק מהאי עלמא לא עייל ככללא

 דאיס דאקרי גופא קיישא ׳1א כאינון ילא אקרון
 איס ונפק מכללאיגיפא תניא תורי זהכ נעשה
 לך עס נקייות הכסף יאתכנזמו יינא כרחמי ולית
 יינא ילח הוו כיה רחמי ועל האי כתיכ נאוו
 לחיין כתוריסצואוץ כחרזזיס כתיירים כמו יכתיב
 תורי זהכ נעשה לן כויכחרוזיס כמה יכתיכ עם
 נקודות הכסף צוחרן ככללא ינוקכא יח מסדיני'
 אשתכח כי מקישא ילעילא וימשלס ילתתא ס״א
 הוא חקישא יכלא זמקישא וכל יא מיאתכקמת

 כיכורא יאתעכיי כללא יאים זיא ה1א נללא
 ימהימנותא מאי מהימנות' יכגייה אשתנח כל
 מהימנותאזתאנא מאן יאקרי איס ונשמתינפקת
 מניה ומית אסיר למיכת ליה בכיתא למעכי ליה
 לינה על ארעא משוס יקרא יהאי גופא יניתחוי
 ביה קלנא דכתיכ אדם כיקר כל ילין איס יהו'
 יקר מכל יקרא כל ילין מ״מ משוס דאי יעכדון
 הכי נמשל כיהמית נדמו מה כעירי לא הוו נכללא
 דאדס ולא אתחוי כהו רוחא קדישא . אוף הכא
 כבעירי גופא כלא רוחא והאי גופא דהוא יקרא
 דכלא לאיתחזיכיהקלנא ותאנא כצניעוידספרא
 כל מאן דעכיד לינה להאי גופא ק־ישא כלא רוחא
 עכיד פגימיתא בגופא דעלמין להא כגין דאלא
 עכיד לינה גאץרא קדישא כארעא לצלק ילין כה
 ס״א לכתרא קדישא דגנלכא כארעת לכתיב ציק
 ילין כה מכוס להאי גופא יקרא אתקרי דיוקנא
 ימלכא ואי עכיי כיה לינה היי כחי מן כעירי
א ויראו בנות נ א  הה'י נמזל ככהמית נימו ת
 האלהיסאתכנית האיסס״אמי האלהיס אינון
 יאעמרו ונפלי מזקכא יתהימא דבא את בנית
 האדם מאדם הידיע יכתיכ וילדו להס המה הגביר*
 אשר מעולם וגו" מההוא דאקרי עילס כדתנינןימי
 עילם אישי השם מנהוןכפקי רוחי! ישייןלעלמא
 לאתיכקא כישיעייא הנפילים היו נארן לאפקא
 אלין אחרנין ללא הוו בארץ הנפילים ע׳וא זעיזאל
 הוו כארן כני האלהיכ לא הוו בארן ורזא חוא וכלי

 אמהר כתיב • פירוש

 &י׳ ועמלו דגליו ביום.ההוא רגליו toys כוי
 פ< הס נצח והוי שלוחי הגוף ורמוז בר״מ
 ועי מרו ר׳גליז בייוס היהוא ערכה שהוא בנצח הול
א פאנא כל איבון בתרין ילא אתכללו ד ד  א
 בגופא כלסויחיקין ומסאכין ומסאכן

 גל מאן דיקרכלגכיהץ למניע מנהו ן מלין
 ו!אנא מאיתאינותא מלהון לגכי תלמידי חכמים
 ^לא משוס דחמןכההוא גופא קדישא ילאתכללא
 בהו בההוא גופא זכי תימא אי הכי הא מלאכין
 ?יישיןיליתהיןבכללא דגופא לאדח״ואי ליהון
 לכר מכללא דגופא קדישא לא הוו קדישין ולא
 ממקיימי וכתיכ יגיייתי כתרשיש וכתיב וגבזתס
 מלאות עיביס והאיש גבריאל כלהו בכללא דאדס
 בד ממי יליתהזן ככללא לגופא דאינון מסאבין
 ומסאכן כל מאן דיקרכ גהלייהו י ותנא כלהו
 מדוחא לשמאלא דלא אתבסס גאלם ונפקז מכללא
 לגופא קדישא ילא אתדבקו ביה משתכחין ובגין
 בן כלהו מסאכץ ואולין ועאסין עלמא ועיילין

 בנוקבא לתהימא יבא לאתלבקא כההוא דינא
 קדאאה דלפיק ככללא דגופא דאקרי קץ ילתתא
 ישאמין ומאסץ כל עלמאופרחן ולאמתדכקאן
 בכללא דגזפא ובגיני כן אינץ לכר מכל משריץ
 ללעילאותמאדמסאכין כתיב כהו מחין למחנה
 מושכו וכרוחא דאקךי הכל דאתכסס יתיר ככללא

 לגופא קיישא נפקץ אחרנין דמבסחן יתיר
 ומתדכקן נגיפא ולא מתדכקן כלהו תליין כאוירא
 ונפקין מהאי כללא דאלין מסאכין ישמעין מה
 ישמעץמעילא ותתא ומנייהוידעי אדקמרי להו
 ותאנא כצניעיתא דספרא כיון דאתכסמו לעילא
 כללאדאדס גופא קדישא דכר וניקכא אתחכרו
 ומנא תליתאה ינפק אתכסמיתא דכלא יאתכסמו
 עלמין עלאין יתתאץ ומכאן אשתכלל עלמא דלעי
 ותתא מספרא דגופא קדישא ימתחכרן עלמין
 ומתאחדן דא נדא ואתעכידו חד גופא זכגין דכלהו

 וזל גיפא שנינתא לעילא שכינתא לתתא
' ותבא כל איבון כתרין ללא אתכללו כגופ* י  פ
 ללא מכעיא שאין להם חלק כפנימיות אלא
 אפי׳כגופא שהם המלבושים אין להם שם שוס חלק
 ונחלה כי הס כלם יו. ן לכל דבר שכקליישה לגמרי
 cfi מחזן למחנה מזדכו כי המחנה הם אכריס

 שנק״ושה
 אודא קב״ה לעילא קל׳ה למתא ומלילפ״ רוחא
י  מגיילא נ;זו גופא ונכלהו לא אפתו



 יייי מט
 וישגח נהזן ולא ינועי כהון למלין אליז צא

 אתיהיבו אלא למארי מארץ ומחצלי חקלא יעאלו
 ונפקו יכתיב כי ישרים לרכי ה׳ וצייקיסילכו נס
 ופושעים יכשלו כס תנא ככה רני שמעון ואריה
 קליה ואמר אי במלין,לילן לאתגליץהכא אתגנוו
 חברייא באלרא לעלמא לאתי ואסתללו מהאי
 עלמא יאות ושפיר היה כג-ין ללאאתגלייןלחל
 מכני עלמא הלר ואמר הלרי כי להא גלי קמי?
 לעתיקא יעתיקין סתימא לכל סתימץ להא לא
 ליקרא לילי עבירנאולא ליקרא לבית אבא ולא
 ליקרא לחכרייא אלין אלא כגין ללא יטעץ כאדחוי

 ולא יעלון בכסופא נתרעי פלטתי ולא ימחון
 ביליהון זנאי; חולקי עמהון לעלמא לאתי
' ותאנא כלהו מוחי תליין בהאי מוחא כוי י  פ
 שהחכמה סתימאה כלולה מכל שאר חכמו׳
 וכן חכמה עיקר הגי מוחין וכלס נקראים כשם

 מוחא כמיהו מוח חכמה
 אדדא תנא על לא נפקין חכדייא מההוא
 אדרא מיתו ר׳ יוסי כר׳ יעקכ ורכי
 חוקיה 1ד ייחא וחמו יוברייא להוו נטלין לוך

 מלאכין קלישין
׳ חנא על לא נפקו חכרייא מהאיאלרא י  פ
' חוקיה ור" ייסא הטעם  מיתו ר' יוסי ר
 שנפטרו ג׳ אלו ככר הקדמנו כתחילת הפירוש כי
 החכרים היו עשר תסליס לאיוא ואלו הגיכחינתם
 היה ת*ת נצח והוד והס החסליס המגולים כי יסו'
 כינה מגיע על שליש עליון לתית ועל שס סתומים
 וגי אלו עולים בחינותיהם להאיר למעלה כי קי
 לרכס ואגב עלו גיכ הס ונשארו שם •
 אדדא בההואפדסא ואדיש מלה ואשתככו
 צווח ואמר שמא ח״ו גזרה אתגור
 עלנא לאתענשא יאתגלי על ילנא מה ללא אתגלי
 מיומא לקאיס משה על ט!רא לסיני לכתיכ ויהי
 שכעס היארכעיסיום וארבעים לילה וגוי מה
 אנא הכא אי כגין לא אתענשו שמע קלא זכאה
 אנת ר״ש זכאה• חולקך וחכרייא אלין לקיימיןכהלך
 להא אתגלי לכין מה ללא אתגלי לכל חיליללעילא
 אבלת״ח להא כתיב בבכורו ייסלנה ובצעירויציב
 ללתיה וכיש לניעו סגי ותקיף אתינקו נפשתיהון
 בשעתא דא לאתנסיכו זכאה חולקהון להא
 בשלימיתיאהתלקו ללא הוה כן לאינון לה ו קמ-יכו
 אמאי מיתי תנח בעול לאתגליין מלין אתרגישו
 עלאין יתתאין לאינון רתיכין יקלא אתער כמאתן

 ג וחמשיי

 ה־ח
׳ קכ׳ה לעילא קב׳יה לתתא שאחד שנתקשרו י  פ
 העולמית והפרצופין עיי התיקון לשסמ״ה
 החמ נעשה הכל קשר אחל ואחלות חחל גמור

 וזנכא לאריותא ארי! מא אקרי
 שכינתא לעילא נוי קב׳ה לעילא כוי והכל בכוללו׳
 וביחול גמור נקרא אלסלקלושא ויקרא את שמם
 אלם • אדדא
 וכגניה כלמהימניתא פ׳י מהימנותא נקראה תמר
 חסליס וגבורות ויומי שאחר שמתחברים
 זמזלווגיס שני בחינות אלו כי זהי סול זיווג יוצאי

 נשמות ישראל
 ^דרא וינחם ה׳ ני עשה את האדם נארן •
 לאפקא אלס ללעילא ללא הוי כארן
 וינחם ה׳ האי בזעיר אפין אתמר ויתעצב אל לנו
 ויעצב לא נאמר אלא ויתעצב איהו'אתעצב דגיה
 תלייא מלתאלאפוקי מאן ללא אתעצב אל לבו•
 בלבו לא נתיב אלא אל לנו נמאן לאתעצב למאריה
 לאתזי האי ללבי לכל לבין ויאמר ה' אמחה את
 האלם אשר בראתי מעל פני האלמה וגו׳ לאפקא
 אדם ללעינא ואי תימא אלסללתתא בלחולוי •
 לאו לאפקא נלל מש«ם ללא קאיס לא בגא לא •
 ואלמלא חנמה סתימה לנלא נצא אתתקן כמרישא
 הה׳׳ל אני חכמה שמתי ערמה אל תקרי שמתי
 אלא שנינתי ואלמלא האי תקונא י לאלס לא קאיס
 עלמא ה״ה לנתיב ה׳ בחנמה יסלארן וכתינ ונח

  מצא חן בעיני הי
 ש*׳ וינחם > עיץנעילבבחינתחוטמ׳לא׳א

 ותמצא פירושי •
 והנה מ לשונית נזכר האלם ויברא ויצר בדח̂ו

 אלהיס עשה ורמוזים הגי פרצופי הנקרא״י
ס בג׳ עיצמיתב׳יע•  אל

 אדדא ותאנא נלהון מוחי תליין בהאי מוחא
 והחכמה הוא כלנא ולא חנתה סתימא
 אמתקייואתתק, תקונילאלסלאתיישבא באתרייהי
 הה״ר החכמה תעוז לחכם מעשרה כגיטיס לאינון
 תקוכא שלימא לאלס וחלם הוא תקונמ ללגו מיניה
 קאיס תחא הה׳ל כי האים ירחה לעיניס ויי יראה
לגו ליו ובהאי תקינא אתחיי ו ב ב לאיה ב  לל
 שלימיתא מהימניתא לכלא'לקאיס על כירסייא
 לכתיב ולמות כמראי אלס עליי מלריעצה וכתיב
 וארו עס ענני שמיא כבר אכש א תא הוה ועל עתיק
 יומיא מטה ויןמוהי הקרבוהי על כאן כתימאן
 מלץוברירן טעמץזבחה חולקים למאןלילע



 ריח דיזי

 קב״ה למעבד נתין לרב המנונא סבא וחברוי
 דאתמסרו באימונא (ס״אבקרוניא) דמלכא
 ארחישנא לה1מסא לרמינא להי מתל׳ להיכלא
 דמלכא ואתקערו כקערוי ימיתו ארנעי' ו תמשה

 פרדשכי }
 ואפיקנא לרב המנ ונא וחכרוי ורמי-א כ״א
 ואוליכנא לון לבקעת אונו ואשתזיבו זימיננא
 קמייהו נהמא ומייא ילא אכלו תלתא ממין •
 וכל ההוא יומא לא ביילנא מנייהו • וכי תבנא
 אשנחנא פרסא מעלו כל איכון סמכין ותלת מן
 חברייא עלה ושאילנא לון ואמרו מולקא לקב׳ה
 מהלולא לרבי שמעון וחברוי זכאה אנת רבי

 שמעון וזכאה תולקך וחולקא דאינין חברייא
 ייתבץ קמך כמה ירגין. אתתקגו לכון לעלמא
 יאתי כמה בוצינין לנהורין ימינין לנהרא לכו •
 ותא חזי יומא לין כגינך אתענןרו יזמשין כתרץ
 לרבי פנחס בן יאיר חמיך ואנא אוילנאעמיה בכל
 אינון נהרי לסורי יאפרסמזנא לכיא והא בריר
 לוכתיה ואתתקן ס א ואנא הא חזינא להא בריר

 כוי •
 חמר ליה קנןירין צליקייא בקרנו ופא לענןרין
 בריש ירחי ובזמני ושבתי יתיר מכל שאר
 יומין א*ל ואף כל אינון ללבר לכתיב והיה מלי
 יחיש כחישו ומידי שכת כשבתי יכו' אי אלין אתץ
ו למה משוס ש י ח  כל שכןצדיקייא מיי חיש נ
 למתעערי אכהתא. יתייא קיישא ומדי שכת
 בשכתוימתעטרשכיעאהיכלאינון שתא ממין
 דכתיכ ויברך אלהיס את יוס השביעי ואנת הוא ר׳
 שמעון שביעאה ישיתא תהא מתעער ומתקיש

 יתיר מכלא
 ותלת עלונין ימשתכחין בשביעאה זמינין
 חברייא אלין צייקייא לאתעדנא
 כגינךלעלמאיאתי וכתיב וקראת לשבת ענג
 לקדוש ה' מכוכד מאן הוא קדוש ה׳ יא רכי שמעון

 בן יוחאי יאקרי מלוכד
 בעלמא דין
 ובעלמא

 לאתי

 זמ״ש

 ואמשין עלמין להא מלין עתיקץ לתתא אתגליין
 ועל נ״א ועול לאלין מתנהץ נשמתייהו כאינון
 חליןנפקאנשמתייהוננשיקה ואתקשרו מהוא
ו מלאכי עלאי וסלקין לון לעילא ה  פרסא וכעלין ל
 זאמאי אלין משוס דעאלו ולא נפקו זיינא אחרא מן
 קדמת דנא וכלהו אחריני עאלו ונשקו אר״ש כמיי
 זכאה חולקהון דהני תלתא וזכאה חולקנא לעלמא
 זאתי בגין דא • נפק קלא תניינות ואמר ואתם
 הדבקים בה׳ אלהיכס חייס כלכס היום קמו ואזלז
 ככל אתר להוו מסתכלי סליק ריחין אריש שמע
 מינה לעלמ״מהברךכגינןויוו נהרין אנמי דכלהו
 ולא הוו יכלין בניעלמא למסתכלאבהו תנא עשרה
 «נ׳1ו ושבע נפקו והוה מדי ריש ור' אבא עציב יומא
 חי הוה יתיב ר״ש ור' חנא עמיה אר״ש מלה. וחמו

 לאלץ תלתא להוו מייתין להון מלאכין עלאין
 זמחזייןלהו גניזיןואלרין ללעילא בגין יקרא
 ללהון והוו עיילי לון נעורי יאפרסמונא לכייא •
 גח לעתיה לר׳ אבא תאנא מההוא יומא לא אעלו

 חבריייא מבי ר״ש ובד הוה ריש מגלה ריין לא
' שמעון  משתכחין תמן אלא אינון והוה קארי להי י
 שבעה אנון עיני ה' לכתיב שבעה אלה עיני היועלן
 אתמר אייר אכא אנןשיתא כי ציני לנהראן משביעי
 אנתהואשכיעאה לכלא להא ליתקיומא לשתא
 בר משביעאהלכלא תלי כשכיעאה רייהולה קארי
 ליה שבת לכלהי שתא מניה מתברכין לכתיב שבת
 לה' קלש לה' מה שכתלה' מלשאוף ריש שכת
 לה' קלש אר״ש תיוהנא על ההוא חגיר חרצן
 מארי לשערי אחאי לא אשתכח כבי אלרא לילו
 בזמנא לאתגליין מלין אלין קלישין אלהכי אתא
 *יהי ותלת קפעורי נהרין כאנפוי א״ל רכי שמעון
 >אי נועמא לא שכיח מרכקרליעא(ס״א כקרעמ
 גליפא למאדיה כיומא להלולא אייל חייך ר' שכע

 יומין אתכרירי קמי קכיה כל אינין לייתון
 יישתכחן עמיה על לא עיילתון בכי אלרא ללכון•
 ובעיבא לאשתכחא ימין קשיר בכתפיי ואנא הוה

 ובעינא קמיה לאשתכחא זמין קשיר בכתכוי
 אנא הוה ובעינא קמי לאשתכחאומין תמן וכלין
 קסיר בנתפוי ולא יכילנא לההיא יומא שלרבי



 ריח דיו ז
 ילעת שישגיי היה ניצין מויע״ה שהואביזייגמ
 תיתישיאלוהוא השכיעי שלה? קצוות מלכות
 בכלל ואחר שאמי ומייי שכת כשבתו ימתעשר
f שביעאה לכל אינון ו׳ יומין לקאי למלכות שהיא 
 מעילאלתתא רמז יחול קב׳י* ישכינתיהשכעה
 ושכעה מוצקות שזה כוללסמעילא לתתא זזו מתתא
 לעילא אבל כרשל י שרומז לת׳׳ת ישראל כנ״ל רמז
 סוד נעל יקאמ תהא מתעמר ומתקיש יתיר מכלא
 כסודאלהינו שבשמים שלעתיר חוזר הנל לשורשו
 לזה נקט תהא מתעמר שהוא! לעתיד וגס שיהיה

 ניחול העצום של שכינתו עכו כמקום לכד איו
 זוכרין הנוקבא והכין שאו הוא שכתהאמיתי

 ומ״ש ותלת עלוני! דמשתכחין כשכיעאה ומיניו
 צליקייא כ!'רומז לתלת קשרי למהימנותאעילאין

 זעצומי" הרמוז tea הסמון וזמינץצלקייא
 לאתעלנא כו׳ יהא רעווא שיהא חלקנו עם יראה
 ואוהכי שמו שס ינוחו יגיעי כח כח מעשיו יגיל

 לעמו כעגלא וכזמן קרינ אנש״ו

 פי׳ מ״ש לעיל נההואפרםא יו'שאחר שגמרו
 כל המיקונין ראו פרסא אחת סוככת
 עליהס כחופה וכה חקוקים!מאיריס כל התיקונין

 ולג׳ חבריס שנפטרו הוו נטלין לון מלאכים
 קלישין בההוא פרסא

 ת״ח כתיב בבכורו ייסרינא ובצעיר! כוי רומז
 שאלו השלשה ע״ה היו כמו תלמליס והגדול מהם

 רבי יוסי בר יעקב והקטן ר' ייסא צמח
 אמר ר' שמעון תוואנא עלההואחגיר חרצין כוי
 כי׳ איך לא בא אליהו לשמוע ףתקונין העליונים

 כאלו אחר שכאו כל פמל-ייא של מעלה ״
 זהמעס שרב הממונא סבא היה ניצוץ מרע״ה
 והיה רבו של אליהו לכן כתב cp כ? לאיהו תלמיל
 חבר דילך ולא היה אפשראצלתו ע״י אחר גס מה
 שאנו אומרים שבבריתיות מילה שס נמצא ניצון
 א׳ מאליהו כי מונרחשיתחלק לכמה ניצוצות כאן

 לא היה כבוד של מעלה שיבוא ניצוץ א' לבדו
 ימ״ש ואנת הוא רשב״י שביעאה לשיתא פ*> כבר





«  נשמת דוד נ
 פירוש שיר השירים מלוקמ מתורת הרג זל״ת )
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 נשנות דוו•
 משכחת לקב״ה בשירים ותשבחות ונמצא כי שיר קאי גס למלכית אעיג לכתבנו כינוי זה נקביה

 צריך שתיע שהכינויס דמויים בבחינות משוניס ויהיה הכול הנעלם כאן שיר שהיא מלכות קמת
 השיריםלףיותקבחיניתיה רבו כנולע זו שרצה לימוז כאן היא העיקרית והשדש של כלן י )הו שיר
 השירים משובחת שבמלכיות אעפי לכלא חל נשתנו בבחינותיה כי יש בחינה משם מיה החל^שלעולם
 לא ידלה מעולם האצילות ולעיל מינה הנרמזת כאן שיר •השירים שרש הנעלם של בל בחינותיה אפיי
 הייתר עלייניתווו שילה העמיק אשר לשלמה מלך שהשלוס שלו יכן נרמזה שולה בפי מאת ה׳ היתה
ל הכ? בפסיק ראשון יותר בעומק ובהוללות ו  זאת היא נפלאת בעינינז זהבן אס זכית וריש רמו סול היוז
 ו זק סול כוללות היחיל לר״ש ?לישיר לקב״ה השירים לעילאין יתתאין אשר לשלמי חיבורא לעלמין
 כינהו בחווה למלכאלשלמא כלא ליליהעכ״ל הרי שיר לקכ״ה ת״ת ישראל כח*ש כפיריש ראשיו
 אלא ששם פרט ייחל העשר ספירות וריש רצה לכלול הכל כקב״ה זהזא המתיחלעס העליוני" אייא וא״ח
 יעתיק מייתתאין כיללותשש קציתיי ועול יחל כל העולמות כלס כי הס יחול גמור כי אעפ' שמבריאה
 ילמטה ככלל היא עלמא לפרולא לעניו היחול מראש כל האצילות על סוף העשיה הכל יחול אחל יזהו
 אשר לשלמה חיבורא לעלמין כולהוכלס מתיחלין נכח המלך שלמה ת״ת ישראל אשר לשלמה ומה שסיים
 כלהו בחזיה למלפא ישלמא כלא ליליה to שחליה שהוא השמחה הוא לןקא בזמן שיש זיווג ומתיחיין

 עולמית וההיפלית נכללים זה כזה זקונים כלס מעלה יתירה ושמחה זו שהיא הזיווג אינו שייך רק
 למלכא דשלחא כלא ליליה להיינו ת״ת ישר^כי הוא לוקא הנעל ויסור הנקראשלמא הוא ליליה והוא
 המקבל זמשפיע לבת וגו וזהו כלהו כחמה כל שמחת העולמות לעלכא לשלחא כלא ליליה שכל שלותם

 תליי מ
 טעם שפסוקי רית מתחילין בזו׳<ן רמז לזכר ההולך אחר הנקבה מפני שלא היו יל ע יהיה צרין

 . לדלוף ולמתק גבוריתיה
 אבל בשיר השירים שהיה הלור זכאי הנקבה הולכת אחר הזכר שהיה אז בילה לעלות אתערותא

 מתתא לעילא ע״נ מהרב זלהה •
דע שפיל שיר השירים הם ויכוחים לשכינתיה עם קב״ה והיא המתחלת מתתא לעילא כי כן היא  ו
V התעיררית הזיווג לכן התחילה ישקני מנשיקות פיהו והוא ישיב אמריה לה אס לא תלעי 
 היפה בנשים ורמוז בו פרטי עומקכל נכרא ונאצל וכן רמז מול הנעלם של מאצילם י לא היה העול•
 ראוי כיוס שניתן כו שיד השירים ייזל הזהר שם כזמנא לשלמה מלנא כנה כי מקישא והיו ישראל כלהו

 צליקי יחסילי שקטי כחמרא על לורלייה כלין אתפתח כלא ואתגלי שירתא לא עילא ותתא )
 שיר שכולל כל עניני התורה והחכתה״נמה שהיה וכמה שעתיל להיות שיר שהשרים של מעלה משורריה

 ו ע׳כ•
 יעלי! על לעתי להקל על המעין כי ילעתי כי מועטים הס כעויהר הרגילים ננשמתאלאוריתא

 לעשות קיצור כל ענין וענין ותכרכני נפשיךעלטידחא בתר טירחא
 קיצור השלשה ספרים שחיבר של״העה שיר השירים חסל המשפיע חסויו לקהלת גבורה ולזה כלו
 ויכוחים של אהנה כי הס השפעת החסליסלצורך הזיווג וספר משלי תית המקבלס משל

 משל הקלמוני חול תורתיגו הקלושה)
 יחיד פשוק שיר השירים שיר ת״ת ה ׳ מידים מלכות תכוין ליחלס יאהדו׳׳נ^י)

 שירים לעת יסיל אשר נינה לשלמה מודה על ימול התדר לא״יא כי נינה היא תמיל לשל מיה
 שהיא אנא מ״ה שמו וכן אנא מיה שמו וקא״יא מתיחליס נתמילית עם הנתר שהוא א״א ומחנם תתנז
 ליקנא ליליה ורמוז להורות עוצם יחולם נתינת לשלמיה ני שלמיה >" שע״ה נהורין לא״א ושמה ה׳׳ל
 ריל אשר בינה עם יחול אנא הירמיובמ״ה דלשלנלה כני{ הל ביחוד גמור ותמידי לשלילה נהורין דא״א
 יר״ש רצה לכלול יחול העלמית בןכיה כי הוא עיקר האילן מולע ליה דמו שיר לקניה השירי»
 נחינות עליונים ותחתונים אשר לשלחה יחול כל העולמות וכלם ננללין ותליין נשלמה מלנא

 אשי לשלמה ני הוא המשפיעס משמתא לנלא
?  ו ו



י 33 י  גשמת י
 ייש לשון התומ מהר איש זל שיי תתד׳׳ו סימן ע״ב ויל הרכ זלהה מנ.כ« תודת ה" תמימה ותורת
 שהם אותיות תתי׳רו גימ הוייה לע״כ כזה יו־ פ הי ג׳י שהי פיו יו גי׳ שיל ויו פ׳הי גי׳של עם מילוי דעיכ
 שהוא מ״י הדי תתריו אותיות תור״ת ההז שוד ויהי שירז יחשה ואלף עם התיבה ששה ואלףתת״רו ע״ב

 .־ועי( מה שפירשנו לעיל תבין ששיר הוא רומו לקניה הרי ששיר הוא התורה •
 ואנ* העבד האי נעייא קא בעי במטו ונבעו מרבנן קשישי ארן היכי דלא ניגע לריק יתנו דעתם
 דעת עליון בקיצור נל פסוק ובמהרה תצמיח פירה שכע״פלכוין בשעת קריאתם במעלי שבתא
 כנהוג ויתחברו המאורות העליונים בהשפעתם לעולמות ולטהרת נשמתינו ועל ידם צהלי וחני יושבי

א ועליה לשלם שכר הבן יקיר לו אורך ימים!שנות חייס • מ י ל א ק ת ע נ ! : ן , , $ 

ווג העמוק דגשיקין סלוקטין מפתני הקודש י  הקדמות לז

 להנץ פשוק ישקני מנשיקות פיהו ^

 וקודם נכא לסול פסוקזה נקדים ההקדמות הצריכיס להבין סיד זיווג משיקים ואלו הם
 דע שסוד ויווג דנשיקים הוא זיווג לפרצוף למוחין שהס כלים הפנימיים הנקרא בשם ג' ראשונות

 שנתונה הנשמה ועליהם נסיד מקיף חיה ויחילה .נשמה לנשמה וטעם שאין זיווגם כיסולםי׳
 התחתון כי גופם נעלם ונסתר «ש!':ר כפרצופים דעינור ויניקה(ייווגס עליון ורוחני בישולות שבלשונם
 נם נד ברית הלשין ני הראש כילל עשר ספירות ובחינת היסודית הס לשונם ונקרא ויווג זה העליון כשם
 אתדנקיתא דרוחא בדותא כי פרציף וה נתרא פרציף הרוח להיות שורשו משם מיה החדש בחינת זא
 לאיר כב יכיל המכונה בשם רוח!פרצוף זה משיקין הוא סוד פרציףהדעת בסוד משה מלגאו והבן היטנ
 וכשם שנניאה ראשונה הניחו הזכרים אנא חח ההוא רוחא תוך יסודה והוא המעלה המ״ן בכל זיווג
 נו ממש הניחו בזיווג ראשון דנשיקין ההוא רוחא דנשיקין ביסודי הנקנות אימאונרתא
» זה משיקין ייצא הטיפה לזיווג התחתון ו י שו  שהם לשונן והס המיווגיס בזיווג זה דנשיקין ו
 זמשס ממשיכה היסול ואץ זיווג תחתון ביסודית בעולם אלא אס כן יקדים צו זיווג זה
 לנ-יקין ורמוז זיווג זה בתרומה דלית רחימו לרוחאנרוחא גר נשיקה כוי ועיקר זיווג זה לנשיקץ
 מכונה לתלת ראשונות כי זיווג תחתון מיז תחתונות כי כן פרציף זה לנשיקין.שהוא הפנימי דמיחין
 כשנא וניתיסף על פרצוף ליניקה לא היה התוספת נגוכיהס קר הגי ראשונות ושני פרצופים האחרים

 אחר שנכללווה נתיך זה ינגוכה קימהאיהס לגגיהכשש קצייתיי והכן י
 1צדיר שתלעני יש חילוק נין מין לזיווג תמתין לשל עליון ודמיו כמאמר תרומה הניל ןל נשיקה
 לדחיימו אתפשט לארבעה רוחץ ומאן איהו אהבה כוי בניי כי מין לזיווג תחתון הלנודא יודל
 המיל והיא מלקת המ־ין אבל טיויג לנשיקין הם נפלים ולכן נעשיס מהם לי רוחץ תרין ילכיךא יתרץ
ה לוה משורש הנשיקון של כל א מהם או  דנוקבא נשיקת הובר לנוקבא ונוקבא לונר וההנל עצמם מז
 או״א אי ?יןומתערבין הבל של והתוך פה של זה הרי ל׳ בחינות וזהי פ׳׳י הזהר הנ״ל נשיקה לימממ
 אתפשע ללי רוחץ ומאן איהו אהבה להיינו לי אותיות אהבה מורים לד׳ בחינות נשיקות יהבליס י
ד לעשזיווג זה לנשיקץ׳ הוא זיווג כתר ככתר יהוה אהיה • וחנילשלהם יהווז אליוים עו  ו

י מחג״ת ולמטה בי נל זה הו5 זווג פנימי  והזיווג תחתון יהוה אדנ
נודע שאין לך טיפה מיד מלמעלה שאץ תרץ טפין מין עולים ממטה ננגלה וסולם שנזלע שכריאת  ו
 העולם היה ע״י שס מ״ב דבראשית עד בידובהו וזוהי טיפה דדנורא וטיפה דנוקנא היא נפולה

 בסיד אותיות אחה״ע גי׳ פ״ד ב' פעמים מיג ו טיפת דדכירא גינ׳־ק חיך וגרון חכמה ובינה דדישא י
 והנה גס נויויג תחתון דיסוד הם כסדר הזה 'ומלש בבראשית וכמה דדיוקנא דנרית אזדרע נמ ג
׳ דשמא קדישא הוא ליוקנא דנרית כי הוא ארוך ודומה לן׳ והיא «ל  ויויגיס כוי פי׳ כי ן
 מוט השדרה המושכת הטיפה ממוח שמעת לתתא ניסול התחתון לאתר שנעשה זיזוג משיקיןגנ ל

 נתפשטה ההיא טיפה ככוללות הה׳ תשלים ונתנו ונכללו כיסוד נמצא שעיקר הטיפה היתה נסול
 * ונתארכה



 געוכזת דויד
3 ״1 * מ 0 - - י ן י י ד ,׳ - ו מ ש  זנוזארנה ונעשית ו׳ וכמס״ שהוא שוי י׳ שם הוא כסוי מיב שהן״גן ה

 קצה כלול משש אותיות הרי מ״כ וסוד זה הגו״כ שהם הסיפות כד פירושו
 נם נולע שיש ג׳ מ״ב יאצילות כריאה ויצירה כי נעשיה איועולס למסה ממנו לעלותו ורומו ג״כ אל

^ , י tw i v rn t י י ^י ו ז י ויי! •ilvir ״יודייו• י די י  זיווגים :כפולים מהזכר וכרים •ו
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0 י ר 3 - ו ״ , . . ״ ״ - . ׳ ״  ענין ויישכלגו שהזכר כעצמו עםנוקביה הכל באצילות הם מ״כ ״
 ומהמקבא נקכות כן העניו שכל האצילות נעשה את״כ כתינתפרצוף א׳ לכד וכר כעיר כריאי כוי׳ שרם
 עלמא לנוקנא והמ״כ יאצילות הוא פשיס מילוי ומילוי •המילוי ימ״ה יאצילות ועולים כנגדו ב' מ־נ
 ׳אתרים שהם התרין נויפין מלמסה דנריאה ויצירהנויפין ינוקכא :שהם עלמא מוחבא הרי פירוש ב׳

' ־ . . .  •למ״נזיווגיס .
 ׳שלרש ?ויפת זיווג זה ינשיקין דע ׳כילהיות זיווג והעליון והתני מאל לכןהוא ממים-נמח^ה
 כי קוים זיו וג תחתון מתעוררים ג׳ ראשונות אפיי כאדם כעה f שהם המוחין וידיה
 ׳לוחיא של מעלהלהזדווג כראשו ומוציאים הנף-פהההיא מזיווג מעשהעליייהס שהנוחנאעליונ׳שייא
 כינה שבראש ־נושלת העיפה משיי יי* י ייי . . יומורייה V היסוד דידיה עז
 לעתו k הנוקבא ווה רמוז בזהר וכלא מימאן יא ליא כלשן מדבר דברכן כויכי סיפתס כיי שיזיווגו תלוי

 ׳ בזיווג הלשון לנשיקין שהם הישירות כנ״ל.

 »תו סוי מ׳;ש ר»שכל ליבור וליבור שיצא מפי הקב׳ה יהייני סייהנשיקין נברא מלארא:שהמלאכ)
 נבראים עי הזיווג הזה ינשיקיףל׳ן חיים ווןיימים-לעי אך בני־יאלם באים מ יווטהתחתון
\ י ™ ו ס י ס ה י ר כ ו ע  ׳גופני וגס שיש ניניהס נשמות מזיווג לנשיקץ להיות שחוזרים ו
 התחתון ששם \f, v\ ונהם׳ היה מיתת המלכים לכן גס הס מתים ונויפת הזיווג ״שיחיו יוצא׳מהמוחין
 דברישאאמנס הנזיפה לזיווג התחתון אינה נמשכת רק מבת? הה׳ חסליס המתפשעיס בגו״ מחסד על

ד  יהוד ע־ כ ההקדמות שקכצתי לצורך הכנת הזיווגים ״שיקין ותחתון ותשמרס על לוח ל?
 ישקני מנשיקות פיהו פי מרבים דורה חייז

 ־ינבא לפיהפםוק הנה בפסוק הויי יש •1 תינואמני If ישיקיןשהס גס] ׳ספירות של המלכות
י ? ינ־זיקיןשבפה כנ׳׳לזמישם נמשכת הטיפ, לה ס ו 1 ^ £ ע 1 n , u  ״

^ המייתדת?ימגיהאסויד הנ ^7 תכלית תאותה למתק ולמזג גמר תיה עיויווג כעלה והיה ראוי לומר מיי ואמי פיהו כללמר פי יו׳ ^ f ^ ^ S ^ ^ 
 fx גיצדנ«מיהב\ ז^סיייהבל הנל, היוצא תשירש נשיקי ?א ונדבק בהבל שלה יכו הבל שלה

 . נשלו« ל אתפלע ,הבל זהללז אלפץ עיבר כמ׳ש באדרא יבא והס אורות עצומים • י
ז יי״ שם הקיישבד סס שסם האיתיית הסמיכות לאלהים עס האי החסרא י  כ טינים דייו מ
 שאין אות קידם }יה ושם יה?וא סוד!\הים חיים שהואאלהיס ממיתה והוא גימט׳

W יה נמשך למלכותמהבינה^נק׳יץ המשומר והוא המ״ן דיסוי לבינה יין * ^ ™ ™ 
 המשמח כי המשכר הוא נחי הגכורה׳תחתונה כשגורמים העונות אוחזים בה א־ייו ושם הנ? יואיסוי

> 'ייז ונשמתם הם I ניצוצות ייהוה בנקוד ״ ; ׳ ״ E ^ J W 1 ״ ״ ^ k 
ם החסדים לאמא יזל הזהר תיומהכי נזוכיס דודיך מיין אהדר לגבי שמש׳דאנהיר 0 ה ש • . j 

V עילאין יאיהי ננייל^רא^לה, * * י ג י ^ ״ ן כיצינין לח ״וגלו כיי ^ , * * 
p כיה חאן אמינסיין הדר ואמי מיין מההיא יין ימנסרא יאיהי חיוה,־לא m # H ״ $ « ״ 
" _ יהוהלאאיהוייןידחדיהכו׳היימוכןהמ״מרהיענ P ^ f J ? I^JJLTJ, W f c a B « 

 ע ׳ומלאוה-מ>ץ על רמייסזל יזל גא יהוא גוזרנו׳

 ומונית



י נןי י  נשנית י
 ומוכרח שיהיה רמוז הזיווג הנ? לנשיקין נתינת עונים לוליין שפירש לעיל צי עייף לה זיווג הנ?

 יותר מאורות העצומים של אימיכי עונים לוליין־ מיין
 והודע שהיסול נקרא טוב כי הוא המטיב לנל פרצוף ופרצוף והרי תינת טינים הם השני יטולית שני
 לשונות לנשיקין כניל ודודיך עולה ע״ה מ״ה וזיווג זה הפנימי לנשיקין הוא בבחינת שם מיה
 הפניתי מעתה מובן יפשיט שאלת השכינה ישקני נוי חשיב עליו זיווג הקליש לנשיקין הנעשה על יז שני
 ינוילותינו בפיני בי טובים ב'הישולית וזייגזההוא שאתה משפיע לי אורית העצומות של שם מיה

 הפנימי גז לוליך בסול משה מלגאו סיל הלעת הפנימי והבן •
 קיצור הזיווג הקליש הנקרא הנשיקין, הוא ניסולות ישני לשונית א״וא או יזון והיא מעולה ורוחני
 בתכלית הלקיתבפרצופי הפנימייםלקב״ה ישבינתיה וכל תאיתהתמיל לויוגזה ורמוז
 בפי* הו׳ דייל נעשה זיווג זה בפי בלשון הוי יסיר לזא לנשיקין יעליפא לה אידית העצומים שמקנלת

 בזיווג וה מכל אורות אימא סול היין כי סובים לידיך מיין

 ^ריח שמנין;טוינים שמן תורק שמך על בן.עלמוית אהבוף

 תנה' דית זה רומו ליפול לאבא להיות שמריח שפעו הטוב מתקיימים העולמות וכמ״ש נזהר שיר
 השירים זל לריח לא איהו נקולה עילאה לקיימא גסתימי פיי יסול אבא לסתיס תוך יסו אימא
 טמיר וגניז והאי נקולה איהי ריח מההוא סתימא לכולא פי״ כתר למיניה מקבל אנא ומשפיע ליסולי

 ני שם תכלית כל ההגופעית ובגין האי ריח בל איכון שמנין יביסמין כלהו נהירין ואקרון טובים
 בגין להאי קייס לון למיהיי נולהו חל קישורא מ׳ בגין לנר האי ריח עילאהעאל נםתימולגו נחלא

 עמיקא h כשנכנס ומשפיע יסוד אבא הנז אורותיו תיךיסילאימא נהלא עמוקא ואמצי ליה נלקא
 יאות פ*י שאע״ג שזיוגס תליר ללא מתפרשין כנודע על ילינו אפשר להיות תוספת הארה וזהו נלקא

 יאות וסיים כלהו לרגין היינו העולמית אקרין ע וניס מאי מוכיס נהירין •
 וכוונת השכינה לריח שמנין שתמיל יקבל בעלה זא אורית אלו העצומית של אבא הרמוזים צרימ
 כלי שישפיע איתםלה כי באורות אלו מתקנת וממתקת עצנוה ולעולמות יכמ ש אבא יסי
 נרתא יזל הוהד שם וגרמין כההיא ריחא לארקא משחא ונכיעו מלעילא כשכינתיה הה״ל לריח שמנין
 טוביה שמן תייק שמך ע״כ ישם נקרא מלנית יזהו תורק שמן לארקא משחא שהס האורות הנ ל

 של אבא לשכינה עיי ןא.לארקא לדייני שמן תירק כי היא המריק מכלי אל כלי מיסול ליליה ללילה
 על כן עלמות אהכוך פי' אעפישעלמית נקראים היכלי הכריאס כסא הככול כאז דימוים לחיי עולמות
 שהם.כסא לגי ראשונות שהם מרכבה לעילת העילות וזיל הזהר שם מאי עלמות ח״י עלמין לכלילן
' 1 נ מ נ ז ת י י ז : א ה י מ נ ' ח ב י נ י י א 1 מ א נ  כאיי עלמין לאחמר גרון רכב אללים רביתיסיאלפי ש
 כתרעילאה אינזן רכבלההיא טמיר וגניולרכיכ עלייהזואינין תלת ספירןאינון רכביןעל ח יעלמין
 >!׳ ולאי ח׳< עלמין כאן סליק בריח וכל ישראל מלקין כרכאן כצליתין לגביה נלקא יאית אתהני מתמן
 מה כתיכייאמר ה׳ אל למע״כסדישעלמיתכאןהם חי עולמים מרככה לכח׳כ ילעיצת העילות יהח י
 עלמין הנז סינת גלייין סליק בריח או בריח הקרבן או בגילוי אירית אכא הרמוזים לריח שמניך כנ ל
 וכן כשישראל סלקין ברכאן כצלותין לגביה כיקא יאות להיינו נשתפיליתיו וברניתיי ביייעתיזנמה
 u וממין לכל פרט במקום הראוי כי אז מיחליס כל העולמית אדןהנימתמן מה כתיב ייאמר ה אל לבו

 ר ל מקבל ומהנה זא מכל אלו כחי׳ העליונים ומתהני מהם אל השכינה הנקראת לבז
 מיצור לריח שמניך איריתליסול לאבא המקיימים כל העולמות וכל טובתם מהם ושמן זה שמנין
 שהוא השפע לאבא יקבלהו זא ייריקהו לשכינההנקראת שם שמך!על אורז אלו שאתה
 מקבל כשישראל זנאין הנכווניןנעבולה כראוי מלז״י ענמיךהעלייניסגס עוצמות התחמקת שמקנלים

 י על יין נל הארות האלו אסנין



 נשמת דוד
 משכני אחויך נרויצ1ז!־זגיאני מבללף וברדיו גגילח ונשמחמ בך נזכירה דוידיף מיין

 משרים אהבוך
 דע שהשכינה היא חשכונאלקב׳׳ה על ישראל וכל, תאוותה שיחזיק קב״ה משכון זה ועי׳־כ מריר
*•^  לעולם חיולקת עמו ומושכת כניה אחרינו זל הזהר משכני נז׳ ת־׳ח יב׳ה יהנ/־זבינתיר י
K ה אפי  לישראל מיהוי ר־יעא עלייהו כאימא על כנין ילאמא עלייהז יכל זמנא יהיא 5יהיז ק 1
? ר ״  *מהון כי והיא אמרת חש־ונא הוית כתתאי אהא מש־ונא לגכן ולסלקא לקובל ואנא ומיי א
 גרוצה ע כ הרי שואלת מקכ השאעג׳כשהוא נתנה משכון לישראל לאגנא עלייהז רצוני שימ»»י^1

ד ^ י י י נ 5 S בליי יימשכו היא יבניהלגכיה ק־״ה וזוהי מש״ ל לש ין משכין אחריו שלא *  ״הי
 למטה אלא היא והס אחריך נרוצה

 לפירוש נרוצה מלשון רצון כמ־ש ונרצט לו כן תרצה לנו ותשמע לתפילותינ ושאני ומי עלה מילד
Lnnc ונינק במלכנו ודמוי כתיבת כרוצה תפילתה יי שהוא אותיות רצוי ה' שירי רצו 
X ,n ] י י ז דייאנ? י  תפילת ה שהיא השכינה המתפללת עליה ועל בניה «

^ ה סיד חדרים עליונים הם הו״ק ייייה שבהם חתפשניין הה׳ חסייס ונקרא? S יו אשיר ב נ  ד
ת « \ ? ™ \ ? X i שרצונה לעלות לגביה ובטוחה ימלאון וזוהי נינת השכינה בתפילתה משכני אחריך ניוצה כמפורש שרצוני n « ״ « ל ^ ו נ י י ־ א ת ן א ־ י  ה

^ S ^ ^ ^ r Z ^ U ־ A * p A חסייסייייהעליייהזיייג 
ת י מ ג  , וחסייס אלו נחיריו שש קצייתייייה כנודע y F י
י ״1 ; .״*,ד״ י ר י ז י י  מילה ונשמחה כך ליין חיוה ירעו לאתתא אלא ננעלה וכסוי יגילר ר

TOJ»[)״J״I1־ ׳ ־ I M rמומן 1 th j»־w1  י
״ ^ ^ ^ ט ^ י מ  ״יי ^

 משכני
 שהני

^ נ י מ י כ ה ר מ א ^ ם י ד ס ח י ה ה ם ^ ש ^ 

 יל
 כי להס אין תיקון אלא ע ימיתוה חחהייר



ך  נשמת דוד 3
 יצקיי משכני נו־ כמפורש ונילקונו שמורה אני כל ימית השכוע ונאוה אני כשנת כי יוס שיק היא נ&\1

 גללות זיווג דנשיקין שהוא כל שאלתה ישקני כוי ולא פריש כלל ע״דמיש ורמוז נפי אל יצא איש
 ממקמו כיוס השגיעי והוא סיד געלס ו-יומיא לא״וא ללא מהפרדץ

 אל תראני שאני שחרחרת שעופתני השמ.ש בני אמי נחרו בי שמוני נוטרת
יס ברמי שלי• לא נטרתי•  את הברנז

י שהוא השחרות ה0>לזן שחורה  דע כי כאשר אץ מעשים לישראל אז חווית מלכית כקול נקודת י
 אני ויהי אל תראני שאני שחרחרת ואין לנגבה השגה עי שתעשה ותתפשט נשול ה' וזהו מול
 שחורה ונאוה ייזל הזהר שם וכיון לחיהי אמרת לא איהי סלקא ואתטמרת מינייהו מאוכלוסהא
 לאשתעשעא לעילא כינן לסלקא לעילא אמרת לגבי רהימא הגייהלי כוי נמצא ישחת לא לו בניו מימם
 שמחמת עונותינו היא הלקת לעילא אבל כמעע הוא לעוכתה הגס ללא ניחא לה כי כל מגמתה להעיב
 לנניה ששזפתני השמש הנח שעשנקיאע״ת
 יבריאה ווו היא יקשיא לה כי הוא קול היבוסי כי כל כונתה להתיחדנ^איאצילית בניאגדר נחרגני
ל הזהר העיקו לי בהאי נקולה כי •בהייתה בבחינת דין בנ״ל כני אמי-שהם העולמות שיצאו ד  ו
 מאימא ניחרי בי כי הס י בצעי להפך כשגיא ממיתקהמשהיעלהם כל טוב• שמוני נוסרה את הכרמים
 סוד כרמים הס העשר־ספירית י הייית גי I"J־J והוא נינייפרטי לתלטת ונהייתה בסוד יי כנוי אל
 תראוני שאני שחרחרת לא י צאתה מתחת ילה טמן שהיאנלהי מיתיק־ לעשות יישמייה הראויה
 לעצתה ולאחר־ם ושמירה וי נביע כישס היא יורלת למלאכתה נירור שיורי רפ״ח ניצוצין ונקט ניטרה
 בלשין תרגוס־כי כעולס האצילות:?הלשון הקיש ולמעה• שכנר יש שם מגלם עילם התמורו׳הוא התרגז'

 שהוא לשמם •
 *ךצור כברהקלמנו שהשחתת מורה על דינה בלתי מיתוקוזהו אל תראוני שאני שחרחורת שהיא או
' ובתיו־ קה נעשית •זי בשוד נער נערה ווה גרם ששזפתני השמש שהוא בחינת זא  בבחינת י
 לבריאה כהוי היכוס יכן'האלמות או ג'כ בצער נקראים בני אמי שמאימא יצאו הפך לכשהיא תמיתקת

 משפיע להם קפע מל וכרכה מספקת
כה הרעה איבה תרביץ בצהרים שלמה אהיה בעוטי׳ י שאהבה נבשי אי  הגידה ל

עדרי חבירך •  ע 1
 הנךן עלפההסלבדי הכלה הכלילה תלת כנגד תלת ישקני כוי לריח שמניך כוי משכני אחריך ט״
 ה*י תלת שבהם כלל כל שאליתיה ישקני הזיוג העליון משיקץ לריח שחניך האירית לאבא
 ואשכני אחריך לעלית ולראות היא ימיה את פני ה' וכנגל שלש מעלית אלו שאלה הראשינה נהייתי
 שמורה אני מלאה דינים וצריכה ענ״פ לזיווג העליין משיקים לחיתוקס והשניה ששזפתני השמש שרימו
 על זייג דנריאה בסול היבזש ואני כל תאוותי לעולם האצילות ששה מקנן אבא כנודע שאורותיו הס סול
 לריח שמניךשמן מוחץ לאבאזכמפירש ישלישית שמיני נוטדה כוי ופירשנו למיידי כעולמות כי״ע כי
 שם צריכה השמירה כי בעולם האצילית צא יגורך רע ליה שאלה משכני אחריך לעולם העליון כמקומה לא

 חין למחיצתה יהדי ג הגרחיית לגי ש׳1יתיה •
 ונבוא לפירוש הגידה לי כוי אינה תרעה איכה תרכיז בצהרים •

 עליין ליגור זה של השכינה וכמיש כזהר האי קרא כ״י אמרה למלנא קיישא שהוא ת״ת ישראל קנקלים
 שכל מקום שנוכר הגדה הוא כחכמתא יסודו הוא רזא לחנמתא יסול דאכא נהר לנגיד בחינת מרעיה

 ולזה ומשה היה רועה וזוהיא רמו שאלתה הגילה תמשיך לי מאותת העליונים דאבא ומאיכה שמורה על
 גליתהכמ״ש איכה ישבה איכה תרעה יהפך לרועהכמ״שהרועה מישניכ זווג fif עס כ' פרצופי״הנכללים
 זה כיה רחל ולאה איכה תרעה ונפרס איבה תרביץ כי^ל רביצה כעילם העשיה ומורה על גלותינו המר
 והארוך כי הראשונה רמו כתרעה שאינו מתמיד כמקום אחד אכל תרכין מויה קביעותנעו'ה ותרעומתה

י תעי ה' רעיא דילי למון לי כהאי רעיא כו׳ כמ׳׳ש בתרומה קיע ולזה אני חוור על אנידתי איכה ר  ט
 תרעה ני וה שייך לי לוקא גס תרעה רומו לןון רעוא המורה על ה ז יווג זנמיש טיקרא זל אינה תרעה



 נעזבות דוד
 לל ומנא ר>) אשאניזת גיס רקב׳ה מ ילזלקגיה ב-ליחיורעי בדעותא ליה זלאיזרנץ נוי ואי לאו ברגאן
 אתמנעו מיניה איכה תרעה איך תזון עצמך מעמיקא לנחלא ע״כ הרי שהעונות גורמיס גס חסרון
 אורות ב״זא נעצמו איךתיוון נו׳ שהוא העדר אורות דאיוא איכה תרבין בצהרים שהוא אחר חצות היוס
 בשעה שהוא עיקר ההשתדלות על צאן מרעיתך דשתשא בתוקפא ונמסרו ביד אריות ווהביס ונעו שמירה
 שלמה אהיה כעו נ1יה על עדרי חכירך היא תרעומת השכינה הנמצאת עצמה בלי השפע הצריכה
 לעצמה ולאחרים ש^חה אהיה כעוטיה-מתעטפת מחמת כושל כעשיר שהעני והרגילים לקבל ממנו שואלים
 לחם ומדף אין •לה ומוכרחת לכסוי עצמה וכמ״שבזהר ויקרא שלמה אהיה נעוסיה!if איךאהוימתעטפא

 בלאברכאן כדאיצטרכוןאינוןכרכאןולאישתכחוןבידי ׳
 עדרי חבריך קאי לישראלי למען אחי ורעי וכמיש בזהי שט אלין איכון ישראל דאינון בני אבהן דאינון

 רתיכא־קדישא לעילא ע״ כ דברי השכינה •וקנייה ישיג אמריו לה אס לא ׳מדעי כוי
 •קיצור הנהעל גישאלוישל השכינה ויוו; דנשיקין אורות דאבא ולעלות ולראות את פני •ה' היא
 ובניה מביא הגי •הכרחיות שחורה אני כוי ששזפתני• השמש ושמוני נ ׳׳טרה כוי ובתיבת

 הגידה שהיא בחכמה שאלה אורות אנא שבמקום איכה איבה המורה על הגליות שהוא החרבן תרעה
י אנשים אחים אנחנו מ־ורש.אחד  ידועה כשושנים *מוג עם •כללות רחל נלאה ושנהיה כאהבה ואחוה נ
 האד נעל׳גס זככידאריזתיאריותיאקרי ולמה אהיה מעלמת עצמי מחסרון שפע לימן להיילותי ולישראל

 •עמך ננינו המעולים
 אם לא תדעי לף היפה ננשים צאילף בעקביי״חציאן •ורעי את נדיותין על משבגו'

 הרועים•
 מתחיל ומתדךתשויהרמתיהמתןהקדו' התרעומת הראשון זיווג דנשיקין כמ״ש ישקני כוי כא
 תשוכתה אס לא תדעי לשין זיווג וידע א7ס שזוהי היופי ושבח המגיע לחלדןך זיווג הנעלם
 ופנימי הנ ז וזוהי עיקר יופייך זתאותיך דעי כבירור נאמנה כי כן יהירי ותרעומת השני שאת כסוד י
 גקודה צאי לך פשוט גרמיך מהאי בחינה לקחת •עדונין ונישופין ומבחינת נקודה תהפוך לה' המורה

 על ויזוגה•נהוד נערה וזהו סוד הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך 5
ן הס הוי קצות של ?א צאן אדם  געקכי הצאן אלו הס חסידי וצדיקי הדור למטה ולמעלה צא

 בי כן הו" צירופים דיהו שבהם גייר צאן
 והנה אחר שככר הכנךחה על זיווג העיקרי לנשיקין הרמוז כאס לא תדעי דהיימ זיוג וה יהיה לן
 וגס צאי כך פשוט גרמיך מבחינת נקודה שקוכצמ אורותיה כלי השפע' לחיילותיה צאי לך ותגלה
 ותמשיך אזרותין צעקכי הצאן שהוא סוף פרציף ?א ומשם תשפיע לעולם הבריאה כי שם עיקר לחיילות?

 בצירוף יצירה עשיה
 זרעי את גדיזתין׳כי עיישנתפשטו אורתיה בסיד ה' כניל תשפיע זתרעה את הגדיים תינוקית של

 של בית רבן •דעלמא מתקיימא כגיניהוןהלומדים חודה כבתי רבן שהם משכנות הרועים
 ?לתעלה סודו גדי יתיך אינ ן חילין ומשיריין ואכלופץ נהורין ונחליןעמיקין טיל נהורץ ומי ונין

 להאיר ולזיןאיתןאחר שככר יצאימכלל:קודי'י ונעשית כחיי־ עיי אורות כעל ומשפעת בעלימייותחתונ*
 והסירה מסוה הכישה מעל פניה כמיש שלמה אהיה כעוטיה כי היינה מתעטפת ומכסה עצמה כי לחם

 אין בכל האדן לתת טרף לביתה
ל משכנות הריעיס אלו הס השרפים דעילס הבריאה בראשם ושורשם מיכאל גבריאל אוריאל רפאל  ע
 הדוס רגליו מרכבתא ישכיינתא והס הרועים ומנהיגי עלמא על פיה למיהכ לון שלטנו ותוקפא

 כל חד כלקא פזי ליה וכל וה גרס התפשטות הנקויה דהזת סתימא מקדמת דנא
 קיצור תש׳ונתתית ישראל לשכינת עוזו אס לאתדעי לשון ויזוג רמזלהישכן יהיה לך ר״ל תדעי זווג
 והלך יצאי מבחינת נקודה זתתפשט ותגלי אודותיך לעולמות שתעמדי סוף פרצופי בעקבי
 הצאן כינוי לן״ק ומשם משפיע לעולם הבריאה לכל מרכבותיך ולמטה את גדיותין תינוקות של בית רנן

 •הלימייס במשכנות הרןעיס כיתידכן



 גשטוו w גףן
 לסוסתי נדכפי פרעת דמיתיך רעיתי • סייף

ו מתחתייז'.כלי $השיג' י  פרעה אתרי כני ישראל אחי שיצאו עיסית אלם, הראשון מתיקניט עיי עיילת פ
 0.נ0ל סיםיין ניקכי ודבורי ושוי ניקכי לקמייהי ודבורי היי רהטי כתר נוקכיונוק הוו רהטי'מקמי דכירי
 *אילץ ואילץ הוו רהעי נכהילו ודא עבי פרעה במנמתא ונד אדכיק לין נעל נוקכיה יחיר לון לאמורא
 ולכורי לקמיייהו לאגחא קרכא ע׳כ כך ממש ממקוסשכא כקלמיתא נתיב וה הולך לפניהם יומס ולכתר
 כתיב.ייסע מלאך האלדיס שהיא השנינה ההולו לפני מחנה ישיאל יילך מאחריהם והנסיעה היתה כדי
 שיתיאשי ישראל כשראו שמנהיגם שהיה הולך לפניהם נסע הלך והס לא ייעי את כינתי יתישהיתה לשמור
 אותם מחיציס וכליססדאות שהיו יורקים האויכיס תי מה פרעה תזיינין ככל וייני קינא אוף הכי את׳
 לאגחא עליהו כוי וזהו סודו הבא לסוסתי ברכבי פרעיימיתיך רעיתי שיימיתי ועשיתי אותןהמצאת*
 לטובתם של ישראל ועוד רומי סוד אחר ימיתיך לשין שמיקותא רק יקשה ימה ענץ זה לסוסתי כוי אצל
 אש לא תועי לך שהם נ־זמית ושכחי הכלה ובאמת יקאי למאי יסליק שכבר שמבשרת ציון מפומ דקב׳ה
 מיודווג עמה כזייג העליון ינשיקין ושהיא תשפיע ותפרנס עליונים ותחתונים מההיא ומנא איהי וכל
 אוכליסץדילה משכחןתלירכלא שכיכי לקב״ה וכלרליף פרעהאכתרייהו כנז ציהילה קכ׳ה לשתו׳כסול

 ןלא קרב זה אל ו ה כל הליניה דגם קאי למשריין עילאין והיא בראשן עד שאחר טביעתן כיס אי שכחו
י  ישראל שושכחתא כגינה וקביל לון קכ״ה דכפיכ אז ישיר משה וגוי וסמיכות לסוסתי אס לא תדעי נ
 ־אתר שהודה לשאלתה רמז ילה שזה תבוא לה מתין מתין כי עת לכל חפן יומיא ייחיתיך רעיתי לאעפ?

 דניתא ליה ב שירי זמרתה בפיק הטביעה צותה לשתוק •
 מיצור להראות לאויב שממקום שנא יעשה המצאת הסוסים להשיגם כאותו ענין חילף והכייהקכ״ה
 y לשכינתיה מלאך האלדיס לאחור ישראל לקנל חיצי הבלם לריק יגיע וכן כשנתבשרה לסוב

 על שאלותיה התחילה היא וחיילותיה לשבת ונשרלף האויב ציוה לה לשתוק כי אין השעה צריכה לכן כן
 יש כגלות עת לשתוק כשהם מחוסרים זכיות וזמן

 כאוו לחייך בתורים צוארך בחרוויס
 חנה סוד פסיק זה קאי למתךתירה ולבניו כית המקיש כאוו לחייך כעסק תורה שככתי ותורה
 שכע״פ דע״כ כל תיקון לילך לא הוו שלמים והשתא כמה יאיץ תיקונין ייצך כעסק התורה

 של ישראל וככנין כי מקישא המכונה צזארך יופי הגוף ורמוז בבנייני בצ כהינית הפרצופים
 בחרוזים פירשו בפסיקתא אלו פייטנים ואומנותם הואלשכח לפאר וכא ן ירמוו ללזייס וככללסהבהניס
 המברכים לעס וכמין נית המקיש היו ייהיי כיתר שאת הפרצופים הקיושים יזון כניס כפנים שרומו
 לתכלית הרחמים וזהו סול כאוו לחייך להיינו פנים לרמוז לזיווגיהמעולה ונקט לתייס ולא פנים להליא
 •להיות כי הס המשתמשים ומנענעים כשעת הליכיי יידוע שהזיווג מכונה כשם ליכוי ראוה מלכיתכו'
 גס לכסות בחינת הזיווג כמו שאנו מכסים עצמיני כנפילת אפיס לסול זה לרמוז שאו הוא עיקר הזיווג

 של התפילה
 בתורים «׳< רזל תורה שבכתב ותורה שבל׳פ שהם השני פרצופים הקלושים יזון נאוו לחיין נתורים

 כמה נאה זיווג הפנים של השתי תורות כמו הענק לצוארצווארך בחרוזים
ו בכאן עלית השכינה לעתיל שנולע שבינה דאיא היא כציאיו לסיכת •הידוע שבהיותה בחינת מ ר ! 
 בינה אעפישכאן כסיל מקום גכוהלא יכלה לקבל מקיוכ אורית עתיקיהוליענו הרכ זלהה
ץ בית מקדשנו יעלו זיןבמקום או* א ויהיו שם תמיי ולא מתפילין לעלמין לומיא לאו'א נ  שלעתיל מ

 •ויהיה לסיבה זו או השם במקום ׳יהוה יהיה בסול ביום ההוא יהיה ה' אתל קמו אחל יזון ואיוא וה
ן בתזרים ואז באותו זמןבמהרה  הסול רמז כאן גא,ו לחייך שמורה על ויווג פנים נפנים שלבי תורית ^
 יצמיח צוארךהבעה לא״א שהיא בצואת תהיה כתרך כמו שהיא היום כתר לא״וא צוארך זה יהיה שלך
 1רמו למיידי נסיד זה שאמרנו לעיל שרזלפ״י חרוזים פייטנים וכודע ששירה מבינה ועבל הלוי היא
 בתינמגינה לרמוז נתינת חרוזים לבציארזה היא ביגה יא״א ששם כתראלאימאונה תתעטר מלכות

 שמים נמהרה גימיגן, קיצור



 נשמת דויף
ן נית המקק נשיות  קיצור יאוו לחיין מורה על מתן תירה יעושקיה ני מרית נתורים צוארן מי

 הצוים׳וענולת הנהנים הרומזים בחרוזים
 ילעתיד ירמוז זיווג פניס נפנים יזון.תמידי כא״וא יי־מוו בלחיים שמירים על הפנים ולהיותם הם
 עיקר הדינור שהזיווג מנונה נו לא נקט פנים גם לנסות דנר הנוגע לויווג ני כן דוא מן הראוי כנפי"
 אפיס זרמי עלית השכינה שתתעסר ננינה לא״א כאימא שהיא בצוארו שנה השירה הרמוזה נחרוזיס •

 תורי זהב נעשה רך עם נקודות הכסף.
 ואתר שבישר לכלתו הכלולה ככמה עילויים ואורות עצומים ככ? ישעתילה להיות כאימא כרת׳מוכתרת•
 בנינה לאיא שהיא נתר לא'ו א וככר נודע שאין שוס פרצףעילה
 עי שיעלה איתי שלמעלה ממנושא״וא עולי״נמקזם איא והסעתייץ ליתן מוחין עליונים וייצימיס ניזון

 כי מלבד גידל עליתם גס העולמית נלס עלו למקום עיקרם קודם חטא אייה והרי תרתי לטיבו תא לזה
 הגיי לשכינת עיוו תורי והב שהם מיחין דאימא ונתוכס מוחין יאנא נקודות הכהף יכמ״דז באיר הארא
 כיין יאתכסמו לא ניא נתיכ תורי זהנ נעשה לך עם נקייית הכסף דקאי נזין יננזכי ייקנגגקידה נאכא

 ני כן פשיע בכתבי הרב זל שאכא נקרא •נקייה ע״םנקויה קדמאה שנקיא איא•.
 ונלע״י מקט תורי באימא לרמוז לשנינה עלייתה ומעלתה נמקים אימחמזוכמ״שבאסתריביזגיע
 שהוא זמן ויווגה עם המלך לכן הגיל לה פה כרמו יה תורי זהב כלימר תיעי נא יכפי יייוג
 אימא שהיא תמידי ללא פסיק תירי זהב אין זמן לאימא ונקראת זהב כ׳ יהיה לך עמי זיחגינו עליון

 זתמילי ייזל הזהר שם והשתא יאת יתעטרא בחיקיניך ינשלימי דלהון הא כל ייקוריס
 עילאין ונל דרגין ישייהיין הא אינוןלגבךלקבלא לן יצאתקנא לך בתיק־ניןעינאין יע"י הירי והב נו׳

 נתקן לן ונעביל לן משטרא לזהב יתמן אתערו ירחימי עם נקייות הכסף משטרא יימינא ע" כ
 יפירישו כמפייש •

.  עד שהנזלך במסיבו נרדי נתן ריחו
ד זה מכשר משמיע שלים לרחל אמני שעתילה היא להיית כתכלית העינג והשמחה כיחיד יעצום  עו
 עם מלה עת לולים וגם שפסוק זה נלרש לשעבר על ישראל לע שיל הששים רבוא נ:,מי" יש לכל
 א' פירוש ומולא' נתירתינו הקלושה הכוללת ששיסרבוא פירושים של פרדס וזל זהר אחרי מית .
 יתאנא בשעתא למלכא עילאה בתפנוקי מלכין יתיב כעטרוי כלין כתיכ עי שהנולד נמסיבו נרלי נתן
 ריחו לא יסיל לאפיק ברכאן לאזלייגא מלכא קלישא במטרוניתא בהאי לרגא כלץ אתיהנין ברכאן
 ננונהו עלמין ונפקין ומתברכין עילאין ותתאיןעכ"ל הרי שפירש הזהר פסוק והיל זה לכל הומנץ עכר

 הוה ועתיל
 ונבא למודו לכזמן למ״ק מלא כל סוב כיש לעתיל נרלי נתן או יתן ריחו לאפיק ברכאן כוי להזיימא
 עם מטרוניתא והרי נרלי הוא יסול לתיק ובפקולי רכז נרלי נתן ריל.ו לא כנסת ישראל הוא
 הלכר אשר. לבדנו כאמיךעל תורי זהב כוי שעתיד יזון לעלות ולהיות תמיד בבחינת איוא ליחויס לא
 פסיק וכחלאשריין יליה נקט נרלי שהוא כינוי ליקולי יזון לדמיו לקשי האמ ץשל יתולם'
'  ונלעיר יהאי לנקס ריחו כי היה לי לומר ריח או הריח כי איתיית ריחו רומזים גיכ ליחול יזון חיי ו
 שמורה על יסוד זא חיי העולמים כלתי הפסק והרי הנשאר' רומז למלכו' כי היא בגלוי נ' כפופה מפחד
 המזיק ולעתיד החלק שהיא כופפי יהפך ונעשית מני ר' כי אין צורך יותר משמירתה לעולמו' והנראה
 זר שלעתיד תהיה ריש המורה עניות אירכא הם אותיות שייר ונ״זפכ׳ מיגין לשמחה שיר ושכחה
 קיצור כשיזא מלאכל סיג אז הוא כמסיכו כאלם שמסג לענג עצמו מתענוגי העולסונרלי שהוא
 כינוי לשני ימילית דיליה ולידה להראי' שיעלו למדרג' א״וא עילאין שהס מיוחלין תמיד
 לא פסיק לעלמין כן עתידין להיות זין במהרה בימינו וכריחו רמוז יחידם חיי ו' יסול זא ומלכות ריש
ץ צורן יותר ונעשית מני ר' שייר וכר משפיע לעולמות  שמורה על שהמה עצי,ה מליי־ל לעולמו' ני א

 ל קרור



 נשמת דוד 2ן
י בין שדי>לין  צרור הנייד דורי ל

 להיות שכל תאית הכלה הכלולה להתיחד תמיד עס נעלה לכמה סינויז, אס זלהייתס ביחד משומן
 העצוס והנורא ובהיותה בעוצמות, היא יינא ימלצויןאאנל כונתה למתקן כיי שיהיה היין
 ממוזג וגם ששופעה היוצא לעולמות יהיה גאה ומקנלאחר מימיקה לזה מחלה עני לולה צרור במור
 שכולו'־מולו מגא חסדים כי שם צרורים וקשורים אהכתס כמי ש נזהר ושכינתא כית אס1ריס דילייכגין
 לרחימז לילה איהו ומר נקיא אנרהס שורש החסדים כמ״שנפנחס רמיד;אריתי מורי יא אנרהס יולי
 גי יהיה לי תמיל יחול אהבתן' נאשר נשיתני אס לא מלעי לן כאשר מפורש כן יהיה וכן יפריז וכין

 שלי ילין לילה כיוס כזיווג איוא כללעיצ כממון• ללא מתפרלין לעלמין
ל הכופר דודי לי בכרמי עין נדי  אשכו

 יהנףן . אחר כל ההבטחות מקניה לשכינתיה שרונס הס לעתיל עתה ביני כיני מתפללת לצורכה •לפי
 שעה שנולע שמלכותה יושבה ככסא הכבול ששב מקננת אימא והיא.חון למחילתה׳ שהשעה
 צריכה לכך והנה אימא נקראת אשכול הכופר כי היא אשטל שהכל תלוי בו יתפילת השכינה. שנמהלה
 הקנה היא מירגת אימא מייל וזהו אשכול הכיפר כמי שאימא כיחוי תמייי עם אבא כן יהיה דודי ^י
 ותפילתי זו בהיותי חין למחיצת יויי ככסא לבריאה עלן עליון בכרמי היינו הספירות יפ *הוה מיל
 עשי יכורסייא עין גלי וכל היוצא ממחיצתו הוא אנר המיוליל שאעפיי שהיא יבוק ורפא ירפא הרגזת

 הכאב נוגע ללב לבית חללו »
 ועוד מתחננת דלקייס כל היעוייס הניל צריך עכיפ שיכפר על כני ישראל h>\ זהר. וארא כז אשכול
 הכופר יא אימא עיצאה מה אשכול מתקד,טת ככמה זמורות לישראל יאכלין ליה. הכי שכינעא

 ע־לאה מתקשטת כוי לכפרא למהא ואייייקעת בהון קמיה מלכא ומיי וראיתיה ויהכית לה שאלתין
 לילה בההואזחנא כליייניס יילה מתהפכים לרחמי ע״כהרי שהשכינה מתקשטת ומבקש" חקב״ה כפרה •
 לכניה כי בלחייה א״א שיתקיימו כל הבשורות יתנחומיס יקב״ה לה כי כנס נוגעים לטובתם של ישראל

 ז '.. י .״ ולזה צריך כפר לעמך ישראל אשר פיית •

 קיצור מתפללת השכינה שיתקיים במהרה, עלי ימה לאימא ושתהיה יוגמתה כנ׳ל כי אשכול נקראת
יי לי יגא נתפרש ו  ׳.אימא שהכל תלוי כה שממנה ייצאיס כל אודו' זא וזהו יויי לי כן יהיה י
 לעלמין כזיווג א״וא וההכרח שאני חון למחיצתינגיע דהיינו עולס הכסא בבריאה וכן מתקשט' כמו

 אימא אשכול וכעיא כפרה על בניה כיי שיתקיימו היעוייס דקביה לה שכלס שובע שמחית לישר:!

יפהעניך יונים •  הנך יפה רעיתי הנך;

וו היא תשינתהחתןהקייש לשכינת עייי עלמהששאלה השגחתו ית' על • שיתקיימו הבטחותיו  ו
 כמפורש ככרמי עין גיי שהיאעולס הכסא ותשובתי הרמתה שכן יהיכינריך שהיא ישפיעלה
 חומותיה ניתר שאת!נפי הזמן עי יערה ה' רוח ממרום'סול עמוק אין כאן מק־מו זזה רמו כיקראת
 אותה יפה בסוד שאין המוחים נעשים מהנ" חםייס לנייה ד?א לנוקבא עי שנכללים כל הה חסלץם
 ניסויי ואי מציון שהוא יסוד ליליה..מכלל יופי שהס המוחין ינוקבא אלייס הופיע שהוא בינוי למלכות
 שאו or נ' חסדים הנאשים מוחין לה מנויה לידיה צריכים הארת כלס ליפ-־ת לנלה נאויומיו אלנו•
 הופיע הרי תשיכתהיכפל הלשון בשיני: כי כראשון הזכיר רעיתי לרמוז כי זה היופי שלאיריתמיחונציי
 יבא ימן של ההבטחות ואיתהיהלך יופי והממקוסשיהיהליולךשויס ^יאו אנו ריעיסאהוביסאתי׳
ו ממקום גטה ונעלם ובשני אמר ה;ך יפה נ י ת ו ר ו א ו ת מ א ה ג ר ד מ נ .  ולא יתפרדו , .V י
 לנד רמזלמיחיתיהנגדכית יכן פירשי ונזהר.הנן; יפה רעיתי עלאימאעילאה דלא פסיק ויווגייהו
 לעלמין כן עתידה נהיית הבת הנעימה כמפורש'ועניך יונים ללח מתפרדים חד מזיגתא כלל ונקע

 עיניס,נמ*שנותן עיביז ככו« המצפים ומסתכלים תמיד לעיניו כיונים הנמנים זה לזה
. י . קיצור . י  . י י



 נשמת דוד

 מה שויגז ממקוס גטיג י!06 ריעיס >«m0-1K ס ובשני נקט הגך ימה כני רעיתי ני בזמן הזה הית
 מקבלת ממני יאין שויס כזה כי זה מקבל וזה משפיע ׳והזגיר יונים שאינם מתפרליסזה מזה לעמיל

 לעולם 1עיני0 בסיל אל יתן עינו בכיסוה כיי שלא תמימי גלל בשוד הגר שפחת שרה זהוברים
 צריכים לימיל

ר אף נעים אף ערעזנו רעננו*  דזנף יפת. מד
 יהיא משיב אמריה לי שלן •יהיה כלכלי קמו להמשיך לה מוחותיה שהם יופיה^מהיופי שלי שהוא
 גס כינוי לימילו צדיק עולם כמ״ש נויגש ר״א פתח ואמר יפה נזף משיש כל האדן לא איהו יוסף
 הצליק לכתיב ביה ויהי יוסף יפה תואר כוי ע׳׳כ הנך יפה.גס יופיך שהס אורות שזשכין הקלישינתנל
 לי כאשר לכרת ורקמה יולי לרמוז עז-צם תאוותה וכמ״ש מהר *יקרא זל יוליס חכיכותא אינ ין למאגין
 דא ללא ילאמשתכחיתליר •חקרי לוליסלאפוקי או׳ א לאיקרו ריעיס א;< נעיסרמזה שמוחין הנ

 מתנין לה ממנו יהיו ככח אוחמאו״א היינן מוחותיו מצדם היכילתיציא הארץ ען פרי צליק מזמר
 בינעיסהם המוחין מצל אימא מיללות של אכא כי הס נןמירין כתובה אף ערשנו כן נקרא היכל קק
 הקלשיס לבריאה מקום מסכה מייל ועל יה ממש היו כל תחנוניה שהיא חין לתחילתה וכל עיל שהיא

 ׳משבת שם בערש שהיא כסא הככול יהיו לשנ ין ורעננים עד כי יהולהעלה יעלה
 קיצור אחר שהכסייזה להמשיך להיופיה אודות מיחיתיה שאלה ממנו קיום הדנר שק יהיה שיפה
 •כיף יסילליליס שבז כל מאימה הרומז ביולי המתאוהל! ממיל ימזיכם לה נצי־וף חוסי
 וננעלים לא׳׳זא נעיסאימא כי של אנא סמידין יעל שיתקיים היעילים העתיליס תהיה ערשני שהו י היכל

 ק*ק לכסא הכבול לש\ ורענן
 קירית בתעוארויסרדויםנו ברותים

 יתבליי! שאלתהזתאויתה שחארת״להיאשמים גם שככר מסיחה שאל יחסר חלקיה נגלית לא
 ניחא לה אלא תקית עלייתה למחילתה עולם האצילות כעוצס עלייתה שס צמקיס אימא
ז לוה אמרה לדורה«[ירית ר״ל נמקים שהוא נקיא קורה כסול יעיב כעל היורה שהכניז סמוך עליו »1 
 סהוא כמקומו עיתל-כן תהיה היא כיחיד עמו במקומה כאצילות וכמקום קורה יהיוב׳ קירית שגס היא
 הקרא כה כמוהו ופירשיי אילית. כוונתה שהיא עלייתשניהס לאו׳׳א כנ? כי כן נקרא ?א כשעולה לאבא
 את גלמון כי אכא לוכןהעליון גבמקייאיו א' שהיא לכדו עולה שכ תעלה גס היא עמו ויהיהגס כמקום

 ״ ארז ארזים
'ק אין כי״תאץשחיק שסודה כשהיא לוקחת הב'אורותהחסר< ו  ובי ת ילעת שמא גימטי־יא ?ח
 נה מג שלישים חסל לת ת כי אין לה רק אחל והס גימטרייא בי׳ ת לזה רמוה קייית נתינו
ץ גס אהיה אני לך בסיד קירה כירולך ונהיה שני קורות ובחיבור הכימ נ  שאתה קורה מימך כל מ
 החסר לי אזרזת חסדיך כנז ואז יהיה בתינו בהתחברות כית בכית כתיני ומשם לתכלית נינתי ענייתנו

 לארזי הלבנון אכא כיחוד אימא ונסיה הכיאנו כיחד ארזים והכןהיסכ
׳  רהיסמ פיייש היא בית ישער ביתהחי־צין דהיינו בתי בדאי כי בתי גוואי הםאו־א מיש כתיקון י
 שג>א חקיסהקירית שקדס בתי גייאי ונתנה טעם לשאלתה יי שתמס למדס אלו בתי גייאי
 עלייתה לאי א m להייה שהיא יישנת רוב הימן וכן ?א בעצמי בבתי בראי שהם פרציפי דיניקה ועכור
^ יביפ ראשין ששם המתמיד?ין בגדלו^פרציף י י י ^ ש ־ ׳ מ כ ^ 
 ימוחץה״וכתי»יאיילא לצמייכילמתניתץובריתית כתי בראינכית שניהרי לו שהכית שער שהיא
י התהיזניס עיכירייניקה זחסר העיקר פרצזפ יגיליתיכמי גוואי פ ו צ ר פ ־ א י ה ! ™ י ״ י ^  י

ת שמא שלימותאוריתיה י ב מ ת י י י א מ ה ת י ר ב ח ת ה ם י ז ר א י נ י ת ב ^ ^ * ^ ™ w ^ ־ g » 
,יעלז למקיס ארא ז ינ  משלום ב שלישי המסד החסדים לז יתחברו עס מאור הגליל שלי זאז יהיו כת

 ארזים ביחל במקום שהואארזלכיו כשהיא נעלרת מעלייתה שם וההכרח כי רהימנואיו לני רק
ז והעיקר חכר פרציפ ימיחץ להוציא נשמות לכגיגזסנעימימ^ם ננתי  הפרצופים העזרים לץ «



 נשמת w ןן
 יראי שהםפר5ו«ים האאתונים רהימני נרותיה אורות תחתונות!אע9זשהוא *ין איו לה ימי לארז
 נעצעו שהיא עצם אותת לאכאנתיכור אימא וכנ7 קיצןף
 תכלית שאלתה מעם בעלה שבמקום שהוא נקרא קורה במקומו שהננין סמון עליז נן תהיה היא
 נעלייתה למקומו ונזווגו ואו יהיו קורות ובקבלתה הכי שלישים התמרים לה מחסך
 לחיית שאין לה דק אתל וחסר הנ׳ ועולים ניימ ניפ אז״ר אז יתתנדו אורותיהם ויסיו נתינו ומשנזעלה
 נעלה למקום אדוי הלבנון אכא כיחול אימא ונהיה ארזים כי כשהוא עולה לבלו נקרא ארז כלבנון יההצריו
OPP שאין לנו רק השני פרצופים המורים מן ונקראים בתי בראי שהם בית שער שהוא פירק רהיענן 

 האורות הם שפלים גא״ שהם בסול ברומים מין ארו מפל לו
 #ני חבצלת השדרן׳ שישנת העמקים

 בהיות לאנאיתיעא בשתים •הנה יןוראתס ביבתינותי יזיז למחיצתי ונעלת! מימול לולי אני חנ$ל'
 כי כן נקימיתא ירוקא בחבצלת בעדפין ירוקים כתר לאחלנקת כמלנא כאינוז נשיקיז אתירי
 שושלת העמקים כי קולם הוזוג היא מעוררת לכעלה כניעמ שירותיה חבצלת השרוןיזנעתהזווגשושנמ
 םעמק־ם לסליקת ריחין וקיימא כעמיקתא דכולא כמ״ש פקולי קז הרי נ' מלרגיתיה חבצלת קולם הזווג

״ *w pnp 1תהיה כשזשנת מ ״ ״ ׳ 7 , ״ - - v ״׳״יי יי,־ ״ו 
 שהיא מזינת תמיוכמ ש רזל מצאה שפע ץל ליתן מקף לכית^זנשמזתלישראל עמה

v ^ l t i להיות לשכינה כ׳ כחימת קורס זמגה חבצלת שמרפיה ירזקין ונעיא מיתוקזנוווגה• . ( 

 לסליקת רימיןשפע ונשמות לעליזגים ותתתוגיס זו היא תחינתה לתיקוס נסאי מלרגה לשושנה מיתות
r •גכורותיהע״יזזזגנעלס 

ץ הזזוהיס כן רעיתי בין הבנות  גשושנה ב
 ואתר שפירש כ׳ בחינותיה שושנה אחר התזגע^ כל זמן שאינהעולה לעולם האצילות ונשאימשמ
 תמיל צא נ שלחה סול שליחותה שהשישלה סכימתיה חוחים שהם הנגליים כנולע כי גם שנשע*
 מזווג פרחו הלכו להיות שאתיכ חוזרים לסביבותיה קרינן כה-כשושנה כיןהחזחיס שהאמת שאיןנשושנ'
 שייכות הקיצי\ וזל הזהר אמתילת כיי הישנה באינץ נשיקין לרחימותתשמותיו שושנים פקולי רצז

 נעלרת מהזווג היא כץ התותים ממש שמסבכיס *תה כנ? נן בהיותה מתיהלת עתו.היא נין הכנות
 יהיינ יש שמירתה י;ס גבירית הקלושה כ• כן הם נק־אית כנות וננולע שבשעת הוזוג נעשו בזע שהם

 גכודות לגבי אצילות לעיני ז״ון כחצי גורן לכסותם מהחיחיםעיניםלהסיולא ידאו חס ושלום •
 קיצור גילה לעתוהחתן הקלוש ני הלין עמה ככל שאלותיה שאעש* שתולזוג עמה כגלות ה׳וא
 לפדקין ואין והסיף המניקש ני נםשנ עלץ נ*היאבץ החוחיםגס שזה אינו רק מהיא

 לממה אגל נהייתה במקומי לוווג או םיכני-ס *שימייים אותה עולמית ניע מהם ננותיה

. י כ ז ו ^קל ו ג ו י פר ץ הבנים גצל* חמדתי וי»שבתי ו ב י ד ו ד י היער ק  פת?ות בעצ

 *י׳״ך .״׳•׳•> ׳!׳• «׳- ^זיןנהגת כן כש!ם מילה ממיליתיז יתנש ני יזם חסל גנורה אף על פי שהם
 בלוציס לא למה המנריע מיהם ככח עליון ועצום ני נו נמצאים ונו היו ג׳ מילות אלו כפועל וכרגעא׳
 זזלזהר האזינו עה תפימ מתסרשא נגייניי על כל שאר אילני מקלא נדקפ״המתפרשזאתדשיס עלנל

 *V*1 עלאין ותתאץ ע״נ• והאי



 נשנות דיד
 91א% ׳לנקמ כעצי היער כי יותר היה שיין פ5י.השלה או עצי הגן

 ניי׳ש ומוע ה׳ 0Mt מיועץ החיים בהון הגן כי רצון המלנה לפרסם ולדמיו שנעלה לול נפשה הוא
 קיום ועיקר העולמות כי יער נקרא סנלל עיש שיונק כעולם העשיה מפיר ונין גימ' •יעי ורצת׳ הכלה
 הכלילה להראו׳ התועל׳ הגלול שבעלה גורס אפי כעשיה לאלמצא מיתיקו וכוסו העצום היוצא מאצילו׳

 'ומשתלשל אלגיתיק מעולם לעולם על ייוי זווגו הקלוש לא היה קיום וכעמלס כלל לזה רמזה כתפוח
 בגוונוי המפוארים חסד לין ורחמים ונידו להכריע כפי חוכמתו העצימה ולמת לאיש נידרניו וכן יפוצו
 מעעיתיו חוצה על סוף עילם העשיה עצי היערננi סהס ספירות העשיה אשר •נהם מתקנן סנללתו
 גימ׳"יער חנצפן ומתמתקין לשעות נחסלי עולם האצילות אי אפשר להתקיייס אפי שעה אחת ונוהר
 אחרי מות נמה חנינה כי קמי קנייה להיאמשכאתליה כתפוח כוי אמאי לח משנחת ליה נמינא א וחרא

 אנלהואיל וכתיכ תפוח בכל היא משנח׳גווניןריחיא ועעמא מה תפוח אסיותא לכלא אוף קנ״ה
 אסוותא לכלא נוי•ע״נ כי מלת מדותיו כוללים כל שנח שכעולס כי כרגע א׳הוא מעה כלפי חסל ומונע

 איניו וליין אמת
ן דודי גן הכניס ולא מכעיא המיתיק וקיום הנ f על עולם העשייה אלאישגס נעולס האצילית עצמו * 
 י הכניס כני ישראל נצח היד׳כמ״ש זהר נויה ננוי לישראל עמודא דאמצעיתא גסי-הס צריניס לחיתיקו

 *לשומעו חסדי לעתו המתפשמיס ומחיים כמים לנעיעותכנודע נדרן שתלת מליתיוהרמוזיס בגווני
 אתפוח כהס מנהיגי יממתק לעייהיער נעשיה כן לולי כין הנניס נ צח. והוד אפ״י כאצילות שגס הס צרי><

 מיתוק ומלויין נו דלאלמי רגלי למלכא לרישא למלכא •
 ז״זל' הר3 זלהה מצאתי ?ל כתפוח'נוי נגד שעדות דיקגא כלס דינין וממוחא ננוקו דתמן גכורה דעתיק
 לכן נקראים השערות עצי יער גי* פיר סוד דנצ״ען והתפוחים גמורים נתוכם הרי תפוח נעצי היער
 וככל תפוח ג׳ גוונין הרי ג' גוונין והתפ1ח עצמי הרי ?לכן זה תיקון זמירקיני מקנא ונו מתגלית
 הארה כל f דגולגלתא ע׳׳נ ואני נחייתי לן היות׳ פשומ ומונן וצרין נפרש שתפוחיס לעצי היער תוך
 שאר תיקיניו ליקנא הס עיקר התיקינין שכולנין בי הארת כל ה f לגילגלתא כן דולי b'i כין הבנים

 שהם הקצית שהוא העיקר כנודע וכמפירש כאן . .
 בצלי חמלתי יישבתי ופריו׳ מתוק צחכי'

 ולהיות שלל המיתזקיס הנ ז תלוין ויזצאיס מהזווג לזה סמכה הכנה אחר השכח בצלו חמדתי שצל הם
 סול חכמהיבינה כסוד נשמת המוחץ על ראש זא וכן *ול פ׳ הא גימ' צ״ל שהיא. הכהת יוד
 חצמה כזיא כינה ימתרכין האורות לאין חקר והס נחים על ראש ?א כשעת נתינת המוחין לו לזווגיננוד׳
 איכ מוכרח שלכל המינית bb יקדים הזווג• כי זה שורש וחיות כל העניינים ותחתונים כשאני אומתם
 לשם יחוד כי׳ אין ויווג זה נעשה עד שהולכים ומזדווגים מפרצוף לפרצוף עד רום המעלות כי הוא .

 לבלי יש כח לחדש תמיד ומוכרח שכל חמדת השכינה לזווג שהכיל תלוי נו ואז עי וווגנו ופריו שהוא
 השפע ונשמות היוצאים מהיויג מתוק לחכי כי חין הוא החכמה דעשר דרישא ישסהוא הזווג זנשיקץ

 חין וגרון.חייב דרישא עיני יסודית זין כ' לשינית כנ״ל כאורך כסיד הגשיקץ כי נשמות אלי של ישראל
 וכן העולמית נהייתם ממיתקין זמבוסמיס הה מעוררים מיין וגורמים זזוגיס תמידין כהלכתן
 קיצור שנהא דממרוניתאלנעלה שכח הכולל כל השנחיס שנשכחו שתלת מחתיז ית״ש חסד די
 רחמים וברגע א' לו נמצאpיס מדה וכס רמוזים לגי גוונים ;ל תפוח ונהתפשמות

 רחמיומתמתקיז1 אפ? דיני העשיהמנצ״פןגי; זער ולא מנעיא לעולמות אלא אפיי נו ה דנאצילויהנקראז
 מיו כן דודי נו מתמתקין ולזה צריך שיקדים זייגס שאז.ניתנים לו הצלם ננזדע נצלי רמדתי ופריו
 היוצא מהזיוגי לעולמות ונשמות לישראל מתיק לחכי כי הס מעוררים המי! לזיוגין שהיו תמליי ומתחיל*

 י מחין הנמה נפה משקין ־
י אל בית חיץ ודג ־־ו עלי *.הבה אנ י ב  י

 בנר י קדמנו כי כית נקראתי מלכות הנהנים לה הכי שלשי רהל לה*ת המפרים לה כפ׳ אור גימ׳
 יצית נלי שיהיה שאופיין נקיאייס מניו 1ת מין זהכונה גניאני נקמ לשון כיאה לרמוז לזווג

 וצריך
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 וצריך שיקיים לו שימלא מהרוגי דנ*פ אוד גמע׳ יין וימשך ני נהייתי מד מוכני! וראויה לזווג או
 יתעוררו סמ׳׳ן הרמוזים ביין הדגלים דהיינו שורשי השרפים מיכאל גנריאל אוריאל רסאלסהם
 מעוררים ע״י שירתם המ׳׳ן לזווג ואהבה בין הקנ״ה ושנינתיה וכמ״ש פ׳ ויצא ישירתא אתנםס ני האיד
 הוא התעוררות המ״ן עיי עלמית שיר ששים רבוא מלאכים שנבריאה מרכבתא לשכינה ובראשם קי*
 הו f ומעלים הנשא שעלהס שהי׳ מלכות לאצילות ומעוררים כנז נמצא שכלילת הביאני רמוה לזווג מי*
 ולוה צריך נ׳ לנריס שישלים מנין בית הב׳ אורית דחסריס הממרים לי ואז היין שהם המין הצריכים
 לזוג יתעוררו עי! הדגלים לגל ל מלאכים הגז המעוררים ע״י שירתם אהכתינו'האי לנקע יגל ודגלו
 בהיותם י׳ לגלים עליונים לרמוז ני אעפ״י שהם((רכנת השנינה נמיש הלום רגלי עלז תמן נמצא ג0
 הקב״ה 1כמ*ש ככתנים כענין.׳ה ליית מלכא נלי מערוניתא והס גס דגלו׳ ודגלו 1אנו אומר•
 מרככ״השכינהכי שס היא יותר בגלוי וניע הס חיילותיה אכל יש שס גס קשר קב" ה ישכינתיה וכמקום

 לכר אין ז וכריס נ וקנא
 קיצור אחר שקדם ופריו מתיק לחני שצל תאוותה להוציא נשמות ושפע הנ״ל שאלתה זו שלזה צריף
 הזיווג המבורך הרמוז בהניאני לשון כיאה ומוכרח שיתן לה הבי אורות החסרים לה מחסליו
 ואו בהיותה בסול גיתכ״פאור החסרים לה יתעורר התן סול היין ואהבתם ע״י מרכבת הבריאה
 המעוררים אהבה כין קבי ה ישכינתיה וגללו עצי אהבה בראשם הלי מלאכים העצומים שסימן ארגמן

 הנ״ל שאידיאל הוא עצמו ניריאל כחינת לין ורחמים כמלת ?א ששם שיירשו
י זמתאקבהאנ ו י  םנזפוני באשישותד1דובין בתפוחים ב

 הנד! להצלת הכלה מכל דיחקיה מלנד הנין צריכה לה סייע מהאנית כ' אשית חסד אש לכנה וגכזרמ
 אש ש־חודהזיהי סמכעי. נאשישות תלין אישות כאחר לשמירתה מהאויבים והב׳ לעורר הזייג
 זכמ״ש זהר שמיני כאשישית אילין איכון אכהן לאינון אתמליין בקדמיתא מהה1א חמר עב לחנערא כיי
 רפלוני כתפוחין הוא גיכ חיזוק לה מנצח הוד אכל אינו כ״כ באורות האבות כי שם הוא סמיכה מחש
 פמכוני וכאן באורית נו״ה חיזוק בעלמא וסיום הוהר כלא חלסמכוני רפדוני אכל הא לא אששא עייל
 חמרא דהיינו הכתוב לעיללאינון אתמליין כקלמיתא מההואחמר מכ כויתפוח אפיק תמרא דהיינו נו״ה

 שהם הניתנים לה אורותיה כנודע הנקראים גס תפוחים ע״ש שמקנליסמחגית
 קיצור פלכיהסייועיס ללעיל עול צריכה אורות יסייע ייתר עליין תרין אשים לכן ואש שחור
 מחסד גבורה סוד האנזתא' לשמירתה ונלע״ד שהוא של חסל כי הוא מסמא עיניהם
 מתכ הארתו והכי להתעוררות הזווג מודעשמהשמאל מתסיל יעוישיאלתהכלה שגס נו״ה ימלכו לדבר

 חצוה שהם נקראים תפוחים ע״ש שמקבלים מחג״ת וישפיעו לה האורות שיקבלו מהאבות
 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

 דע כי אין יחול כמציאות על שיקליס כלחיליורחימו כי צריך שיקדים זווג לאו״א כלחילו אכא ורחימו
 אימא כדי לתת למיס המוחין ומאבא נמשכים לאימא ולוה הקדים כלחילו ואימא נתנם לזין
 ומעם קדימת אימא אח׳נכי תחילת השפיע אור אימא נשמאל לזא כלי להתחיל החיבוק מצל שמאל
 ולחילו אח״נ אנא להמשיך ממנו אל החסל לזא לקיים וימינו תחבקני ע׳כ ופ׳י לכדים אלו לכשהיא
 לוקחת ענורא לגבורות כגון כריה ככינתשכריס או נקראת שמאלו כוי ומיום הנפול• י
 לסוכות שלוקחת הענןרא לחסליס אז ניךאת וימינו תחבקני • והנה לקמן אמר שמאלו תחת ראשי
 ורילג ה׳ל והענין כי יאש המלכות בחול הוא כת״ת נהיי יייא ואי א״א לוחי ששמאלו תחת ראשה ממש
 רק תחת לראשי כמקום שהיה ראשה תחילה שהוא כחסל וגנורה אך סעולה למעלה היא אומרת תחת

 . ׳'ראשי ממש
 קיצור נמצאששאלת הכלה כאן שתעער אותה כתרין עימריס יחסיים וגבורות ומיידי הנא כחול
 שעלייתה עם יעקב על תית בחזרת שחרית ולזווגס צריך שיקליס זווג או׳א אימא משפעת

 עיגןדא לגנו רה ואבא יתםייס שמאל וימין השבעתי
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 יחוד גמור קול לו ולזה משתמש תמיל כמילת יולי שמורה על תאותם כמ״ש זהר אינין יתאכין יא ללא
̂א  ילא משתנחי תדיר אקרי יודיס והנה לפי מושב האמת תלתאכחדא קשה איך שיין נ
 מדלג על ההרים שהם חגית לאצילותוכמ״ש כוהר כי תשא נכוו יהיה הר כית ה׳ כראש ההרים חגית
 ועיניך הרואים שמוכרח ימיירי הכא בכחינ' נעלמ' וגס תן לעתך שככל מקם כרוכ הזמנין שהזכירה
 השכינה כאן שם יזיי הוא שתם ומה צורן היה כאן לפרש הנה זה המורה כאצכע לא ידענו מה ומאי שני
 משאר מקומו׳ והנה ככר ייעתשפסוק זה נאמר על גאולת מצרים
 כמ׳ש המתרגם וכן מורה על העתילה כמהר ה ולזה לא נקס יילג על ההרים לש ון עכר •
 זנכוא לרמז גולו העמוק ני רית קיול דיודי הינה הוא דימה וסיוז מיה הרי חיה דמיה וככר ילעמ

 חסדיו ן
 א
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 שתקן וגאצ את ז המלכיס מכאר שמת כ׳ לו נוגע כפרעו' פעולה זו אעפיי שאמרנו שהגאולה תהיה עי

 , ין >ינה יה של תת ישראל איני הפרציף י
 הזכירו כשם דודי סודי ככצ המפר אכל כאןהיסי' הנה יה שפת יתר לרמוז סודו כנ? שהוא כחינת ת״ת
 ישראל זה שם מיה אכל הוא דק״ה מן הדקה אור עצום ונעלם והא לן לשון התיקונין ו' ע־׳כ ובקץ דפורקנא
ן הנתינ ו מ ״ ד ה ו א ס מ ה י לך ל י.ר ה ע׳יכ י ת  מדלג על ההרים יא מ״ה ולית הריס אלא אכהן דאיכ!ן מרכנ
 ותשמרהו כאינזיןכת עין ואס תזכה אפשר שתכין אמיתית העניןוכשתיעשיימ
 נשמת זין לאצילי׳אז תכין הענין ומהר חיקיתי ק"יד זל על פ' זה כשעתא לסליק רעיתאימלכא קיישא
 על מערוניתאועל ישראל סליקאלרין מקפץ על.הגכעוינחית לרגין כו׳ והנן הסיכ ששני סילויהנעלמים

 הנ?הם ממש זהר ימיקוניןכנז

 ראצילותלהשפיע אורותיו שהם שירש המוחין.לגאזלתינו לזוג זין האמיתי או נזכה להיות מורים כאצנ'
 זה אלי לזה נקע הנהזהועולתכץאמיתיתהסיל אס זכית

'  דומ* דו^דילצבי אולעופרתאילים הנהוה עומד אחרבתלינו משגיח מןהחלינו
ץ מז התרפים י  מצ
 וכל עילשהשכינ' ממתנ' היום ההבעחו'הנ? מתחננ'>

 מי*רח
. . , . ״ . , ״  אינין ישראל דפשכונת דת נמהיי גכיהו מן מצכא עיצאה דאע״ג לאמון כגציתח ק. .

 ישכתי וזמני לאשגחא עלייהו ולאסתכלא נההוא משנינא ועל זה דומי וויי לצבי צי׳ יגיניי זה של נכי
 הוא היסיל צגי לצליק ללא מתפרד מהעפר' יידיה ועל זה מתיזננ׳ שכך יהיה דוד׳ לימייעיש -כצבי זה
 יםיל ליליה שהיא לעילם מיוחל במלכותי שהוא העערא שלו וכמ״שזהר אחרי מות יזל ההוא י־רגא יצליק
 יצלק לנפק ונפיק מיניי יילשתקייא מתא יכג״ג איל וצבי עסרא ייסול כחיא חשתכתי צייק וצדק עיכ •
 הרי שאלת׳ ברור' שאל יפרוש מחני אפיי בהיותי כגלז׳לפחו' לעתיה עליה ולומ׳בוה לצבי או לעופר
 האילים שפירשי איל כחור ובחוקתי קייד כ«׳ זה למלכא לסרחא מסרוג יפא אפהא מהיכלי־ מה
 עגלת נעלת כרא דילהקסופא דמלכא רחימא דילי• ובגין ליעת׳ למלכאעלי ^?קיה ברא כיילא צשעתא
 לסליק רעותא רמלכא על תנןרוניתא ועל כרא הוא סליקןאגרץונחית לרגין וסליק כותלין לאסתכלא

 ג ולאשגחא



h 1נשמת 
 נין נוקביה ניתלא עליהו ניון לחמיה לין שהרי מי מאחורי ייתלא ילנמר אזיל ליה נו׳ הדי גל
 העעוק מפו׳ ועללא קא מתחננת להואיל ואזיל נל זמן שלא הגיע ומזפליונה שיהיה לומה לצבי מ׳

 שהוא ענוית ימול ליליה ללא מתפרש לעלמין כן לומה לולי לצבי נהיותי נגלו׳
 קיצור להיות כי קלה תמיל מבקרת לשכינה ולבניה רק שלא הגיע הקן לזה מתחננת לו שיהי׳יומה
 לצבי שהוא ימולו ביחול תמיל עס עערת מלכית דיליה כן לפחות לעתיה עליה תחיל ולמהר גאולת

 לו ולבניה כי עניהר תלויות בחשלי I כל היוס אס בקולו •
 עגת לודי ואמר לי קומי לף רעיתי יפתי ולכי ל!ז

 אחר שהרבתה בתפילות ובתחנונים לחלה תירו צא נצלה קומי לן רעיתי כו׳ ואייר צרכיה בשס ר׳לזי
 קומי לן זרזי גרמו רעיתי כתי של אברהם יפתי •כתי של יצחק ולכי לן כתו של יעקב וצדין

 לתת לב מה זירוז צי־יך הכא לשכינה ומה הוא הכרח הלרשה כאז של האמת מה שייכותם כאן
 והנה נולע פ׳ הזהר מהוא שכת שמא לקכ׳ה שמא לאיהו שלים להיינו ש' כת שהוא עלית וההתקשרות
 חלמת עם האמת שאע״ג שאנו אומרים שהאבות הס חגית ל ?א אינו כד האמת יק עסלא לחמליס -

 וגבורות ימתפשמיס נהם עם הבחינה המצרפס זהו סיליהאבית ושורשם של חסליס וגבורות בכתפים
 לא א יעיל שורש לשורש מקום גבוה ונעלם ימעתה מוכן צורך הירשס כת האבות כשיגיע זמן של קימי
 צו שלוה צריך הויריי של י׳ לוי לעלימ למקים עליון והוייוז הוא כמו הימנה והכנה יבא דיכוי לנחמה
 זלהיליע לה מקום הנעלם המוכן לה שכשם שהיא היתה מיוחלת ומקושרת בשורשה העליון ירעציס עם
 האבות בסול חג ת לוד כן עתילה לחזור למקומה כתיספת מרובה ולכי לך למקומיך העצים יאי תהיה
 באמיתות רעיתי יפתי וליקשאינו נזכר ככל הספר רק יעיתיסתסוהכא למיידי כעליתה כגאולתימ

 קימילך נקע רעיתי יפתי וכן בשמיך הלשון עצמו לנועס רנז שס יסייג ו דאז תהיה לה היופי דלו כי
 שירשם שוס לא היא גלול מחנה ולא היא גלילה ממנו כמ״ש דיזל תמתי תאומתי וסלכרים עתיקין
 קיצור תיריצא כצידה נחמות כפילות לה ורמז הקב״ ה עלייתה לשורשה העצום ישתה־ה שוה לו כי
 כל עיקרגלוהההיתה להגו על כניה ובחינת יי שכה הגלותאעפ״י שהיא בסול פרצוף עקבה
 כנולע עכז ונבא דארייתא אריותא אקרי וציין שתתקשר ותתיחל עם העיקר לזה נא כמתנהס
 ר לוי ופי׳ זרזי גרמין לעלי לשורש האבו׳ מקום גבוה ונעלם כי שם ביתה בסול חגית ולול ושם היא
 רעיתי יפתי ממש יופיו ויופה שוה ואין זה מקוסחג׳ת של היום יק העתיל לעלות כל לכר לשורשו

 יהלכריס עתיקין •
 ני וזנההסתיועברהגשםחלףהילןללו•

 עוד זה ינחמיה דכלכורו כן יהיה כמהרה קומי לך כו׳ כי הנה הסתיו עבר כי החירף הוא מולי למעלה
 האורות החוזרות כשש קצות שהם אור חוזר שהיא מורה על הלין כי הישר רחמים וגם
 שהחוזר הס. לינין כשש קצות ולזה החורף הוא לין קשה זה רמז לה לולה אתתזקי צהלי ורוני יושמן
 ציון כי זיוג והשפעת לשש קציתוכפרפ האזיית לחוור שהם לינים הנקראים חורף ככר עכרכי
 תמיל עתילה להיות מיוחדת כיחיד גמור כסוד זווג דנשקין המפורשים לעייל כפ״ ישקני t וגס הגשם
^ י י י ״ י ים " 1 " י ״ " 

 בהקדמות נאן לנזיקין וגם אפי׳ אורות לאנא הגשם הנתניס אליה חלף הלן לו כי היא עולה במקומם
 ואוחתיה ממקוס עליון ונעלם•

 י ^ הנצניס



Q •נעמת דוו 
 וגנצנים נרא^ באדץ עתהזמיד הגיע וקול התור נשמע באדצגי

 דע כי סול מצנים הס ה ז מלכים דמיתו הנקראים נסיעות כקרני הגבים שהיו דיים סול וקוק*
 ועקרס הקביה שהוא סול השכירה ושתלן כמקוס אהד היא מיי האיקין ואז נקראים ונעשו ארזי למון ״
 ועול כא החתןי-קליש להזכיר׳ האכרת הגמור שתהיה זמן הקצוב חין למחילתה כהיות שמהניצני8
 שהם מלכים ימיתו נשארו שיוריהס תוך קליפת נוגה ומוכרי! להעלותם ולתקנם ולזה מוסל עליה בסיוע
 גניה בירור הנ? וימן יעתה שאעפיי יקשה כשאוגקנאה ופרוי רגע מבעלה עכ? העוסקכמצוה פס1ר מן
 המצוה וכסח בה לב בעלה ושלל לא יחסר יוס יום כרכית ה' נשמית לישראל עמו כי עכ' פ צריכיז הנצוצזג!
ו נאין• עת הזמיר הגיע עידן ׳ ז ל ר  נעלית אל שירשם מתוקנים על כא תשלום עלייתם תיך מלכות נ

 לאעקרא שילסניתא לרברבי עמיס ללא ישנטון בהון כישראל וע״יוה גס ננחיל את האדן ארז החיים
ז ילתתילאחסינ! ישראל על ילי יהישע יהייסע״ימלכא ר ז  כמ״ש נזהר וקול התור נשמעכחרציני לא י
 «שיחא במהרה _ עול רומז קול התיר לוויג העליון של זין ק־ול ?א יתור
 מנכות תורה שכע פ כמ ש רזל תורה תור וקורא לה תיר עש תייר הגיול וכיין יתעער קב׳׳ה ושכינת!

 כעיסרוי עינהין כחתן יכהן פאר וככלה מעלה כליה וכמייא צאנה ודאגה כנית ציון
 קיצור בא החתן ורמו נכצה והכרח ירייתה לעולמותלהיציא בלעם מפיהם בסיוע בנייה כי הנצנים
 הייני וסעות כמיש בזהר הם ז מצכיס למיתי ומוכרחת היא לצקוע השושנים' מתון החוחים
 וזו היא נילמתה כי היא עכ!וקה במצוה רבה ועצומה כי בה תליי גאולת בניה ועיי עת הזמיר הגיע
 גריתת יעי־ שרים יא: קינ התור יחיל קב״ה קול עם התיר מלכית יאו היא תייר גייל מעימרת נאורונ!

ה אותה • ו  גלילית יעצימייתיזה גונה לשמע ולראות נמהדה נארצינו אשר עיני ה' אלחין ו
.  התאנה חנטה נגייו ווזג^גיט ס״ דר נתנו ריח קומי לןל רעיתי יפתי ולבי לך

 הנה פסיק זה מלבר לשעבר על קריעת ים כיף ולעתיל ליומייתא נפשין נמיש הנניא ירמיה ינהו
 ־ כשנעה כיי שיעברו נו ה^כע ס וכמי ש התרגום כנישתא לישראל למחינת לבטרי ננירים

 פתחת״פומא ואמרת שירתא עג ימא יפיף והגפנים סמלר שהם תינוקית ויונקי שייס והס שבחו למארי
 עלמח מנוא לשויו לעתיו כי כן כל מה שרמה נשיר השירים על הגאולות שעבת
 רומזים ג כ סודות של העתייה והנה תאנה;קראת מלכות המקבלת אורית הגי אהיה
 לאימא קק״א קמי־ג קנ׳א והס גימ׳ עיה תא׳׳נה ואורות אלו עס שאינם עיקר

 אחר הגאולה «״ל ימן מה מקולס בנולעלבאים כסוי ה' התחילי להתלוצן אירית אלו
 לאימא גכרתא כי כן בערב שבת משעת מנחה מתחילין ל •כנש אורית ל לצלם לאימא נמ״ש ננונית
 ואותו זמן עי שנת מחש מתנוצצים אורית הנ? זוהו שרמז התאנה שהם אוריתיוימא חנפה ויחנסו
 לעתיי שתיים דהיינו הפרי קולס נשילו נקרא פגה וגפן נקראת מלכות לאצילות בירכתי ניתן שאג8א
 בחינה לשם מ״ה חינה יורלת כלל לעולמות כי בחינה לכן היא היורלת ומבררת כנולע וכוללן' המלניומ
 של העולמית הס הגפנים הנ? כאן ובא וכשר לכלתו גס וה שהגפניס שהם כמינות המלכיו' של כ%עבנלל
 הבחינה היורלת מעולם האצילות קולס בישולו ממש בהיותן עדיין סמלר קחב לבשול כנר יתחילו לית1
 ריח שכנר היום אזלא מאל יל הקציפה ותשש נחה וכל עול שצור מתרוקנת ירושלס מתמלאת מולע
f וסליק ריח המלכית כי קרובה היא לראות את פני ה־ צנאות ולקבל כל הנחמות ואורות בעצומות הנ 
 וזו היא קומי לן שפי׳ ר* לוי ביליןוע זרזי עצמן נמפירש לעיל כםמוןכענה לולי שצתן זירה והזמנה
 לעלות למקים העיוס שהיא ממילה למלית בתמילות עילם שמלו שבת ש" נת נקשר האמת והיא בסוד
 לווחגת סמייעייש נסחון לעיל ונן ילני לן יתעני למקומן אל המנוחה ואל *נחלה אחר נןיחא

 אתנח להיות רעייתי יפתי
 ק*צור אותת אימא שהם גי׳ אהייה תאנה ע״ה מתנוצצים במלנות זמן מה קולס הגאולה נחננזא
 שהולך ימיסיף וכן הגפנים שהם המלכיית ובייע היורלות לעילמית לברר צמרי הניצוצומ
י שיאמ 3לייעל יולןיגותרוקן ומלכות יחשל8 נ י י י י  גםקולס הגאולה ממש לומייא לסמלי נותנים ריח י



ד  נשמת דו
 מתמלאת עז בא עת קומי לן־ ייעיתי יפתיייפיים שיה של •זין נמ״ש לעיל גפ״ עגה-מיי ולכי לר

 למקום העליין והעצום המזומן לין 1

 לנתי בתנויי חסלנן בסתר המדרגת הראיני *>ת מראיך 1זעזמיעגי ».ת קולף כי
 קולף ערב ומראך נאוה

 י1זנה נזץקנ״ה לנשירת כלתו חנפה פגיה שפירשנו שמורה על אותת יאימא שנקראים תאנה
 גי ג אהיה,שמפחלין להתנוצן זמן מהקודם הגאולה יהגפניס כחינית מלכות כנVגם מתחילין
 לעציתילהתנוצן ככ ל ואותו הפסוק ההמון כבית שער לבית היא הגאולה אמיתית הרמוזה כאן יונתי
 אשר כן נקראת המלבות בגאולה יונה תמה ושלמה אשר תכלית שליחותה הוא להתייחד עם בעלה יחוד
 אפתי ועליון לי אותם של המשך הגלית היו בסיד ספיחים מודע וזהו סוד יונתי יינה שככר נדבקה
 ונתייחדה ני וכן יינה גימ מ ה ט״ ני מלנית קנתה מעלתי ונעשית יהוה שלימה כח׳ש «וי ה״ שמה

 קרי ביה שמה יתתייחי עם חיה בחשק אהכתס ונעשית יונתי יכן סוד סלע היא השכינה
 בהייתה בגללית שלמה בנר׳ן ח״י ובואה כפנים כזה הנערה באה אל המלך וכינוי סלע מוזה שאחר

 שתעשה היא כעצמה יהיה שמהכנזשהתנוצצ* אורותיה בהכאת אותיות של יהו״ה עצמו י״ מעמיסה"
 ה פעמיה ו • ז •פעמים וד גי׳ סל״ע נכין אשך התן ממיי מיס רכים יתשת העדה ובעירם במהרה
 בימיני* בסתר המדרגה נווי התר היא מלכות יאליליתוכמ׳ש זהר יישלח יאהי אסתתר נצלא
 דגלסר•ללא יכלין להאנשה וסתר מורה שליחות מלכית י׳־פ אמי עם י״ כוללים גי" סתיר כי אי היא
ר נסתרת לגני מררגתהשהימה נגלית גגויה נעילות עתה היא שיה לי לא הוא גדול ממנה «״  מ

 גני לעיל
 הראיני את חראיך הףנולעשבגליתהיתהנקיאתאספקלרייאדלא מאירה דלית לה הגרמאנלמז
 ^ה״־איניאתמראיזשאת עתה^שיהלי א£פקלרייא המאירההראיניאת >!רא7מ3£

 לכל!ועתה השני אהילולריית בעוצם איריתיהס פנים נפנים אחים ולא יתםדמ
תה נקיאת יינתאלס רחוקים מויותיה שהסי־׳המאלדיםזהיתה נשארת י «ליתה י נ לך  המ^^קו
 אלם יעתה כגאולה השמיעני אפ קילן כי נכר נסתלק האילמית ואדרבא נספשעי אויות גלולים ועצומים

 ל^חיןלהתמוימ ס״יהדאלדיסשהיתה עישהאיתהיונת יאלם
 הש^מיאת^לן קול זה היא ערב ליזלכל העולמית בינמתקידיניה הרמוזים בר* דערבאחורים
י י « י שם ע״כ הקליש הרי ערב ימעתה קולו מתיק וערכ לכל חי1 • ונו מראיר איה  יאל?״ *
i כפ^ה מ&פחתיהמזיק w ^ f a w ™ ^ ™ ? ^ ^ ^ 
 מהיא^מלעליהלנתי^יא שיי־שה בהוד נתר מלכות •יהיבריס עתיקין לזה רומזים נ״א מנאוה,
 i" העתידה לעלית לכתי א כתינמ שנר יתת ישם יתחכרי נעצם קכ״ה ושכינתיה \״ה הנשארות

 . מנאי׳ה
ר הסח? לעיל התאזה חלמה אימת לאימא שמתניצצות י צ י > 

 «צם«לייתה מבחינת נ :זהיאבגגות עתילה לעלות לנתר א הרי נא מאוה ותהיה שם
 <עצהת«יל ו ההנשארימנאזהוהנעהיעב

 אמז*



 נשמת זיוי םא
ם •מחבלים כרמיפ וכרמינו םםדר י ; * ק ש י 1 ע ן ו * ס י 1 ל ^ ו : ^ י ו ו 1 * 

י י שימהר יחישה קניה להקים סוכת חל חזרה להזכיר לואקא וצער עולמו' התחתונים אחזו לי * ^ 
 שועלים הס מגלי* ונחשבים הס נעינ •ך כשועל אח' וכמ״ש הגס לכתיכ נעשו כנה הגליל הנ

 קעון נתתיך כויולמה לאתשפון חמתו עליהם כי כילך להכריתם כרגע כלתי רגע והס מחכליס כרמים
 רהייני מעננים השפע לירל לעילמי'הנקראים כרמים וזה גורם וכרמינו סמלי שאינם יכולים לנשל

 הפרי כראוי מחסרון שפע הצרין להם. .
ו הרעה בשושנים  , דורי לי ואני ר

ל זמן שאחזו לנו שועלים כי if אין לה כח לעורר מלמעה וכמ״ש הקלמה הרכ זלהה שפמיקי רות פ  ו
 מתתילין כוי״ו שלא היה לה כח כאותו זמן מיזוסר מ״ט משא״כ כשיר השירים כבנין הכית וככר
 הקלמנו לשירוהקילש קישיס מגיר לאלם ננרא לצלס גם כל העתילית על סוף עומק מחשכתו יתניד
 לכן מתחננת לולי לי אתה תהיה המעודד כזמן רות שאין זכות נני מעולה נ״נ שיחזיקני ויתנו לי נח
 לעורר לכן נא לשון כק.>ה לולי לי ואו ואני לו זכל זה כ! י שנזכה אני דחל ואחזתי לאה לוויג הקלוש
 למתק לינינו וזהו סול הרעה כשישנ,", שושנתכוקר וערכ רחל ולאה כנולע ולקמן אחי שכחי ממטרוניתא
 למצכא שם כתכ להפך אני ללולי שיש אי יכולת כילה להתעורר וגס לייקא להתס כתוב הרועה מלא
 ו״ המורה על זווגו עם רחל ולאה רועה ימזלייג יכמ״ש זהר קב״ה איהו רעייא לילל למון לי היינו

 שיפעה ע״י הזייג
 קיצור מוכרחת היא להתהנן כל זיע שאחיי לני שיעלים שהוא יהיה המעורר ילקמן שמשבחים וה
 את יה יהס כקשר אהבה שס כתיכ אני ללילי יגס הריעה מלא ך להראיתוווגז עם רחל ולאה

 רועה שלהן למתק גכזריתיהן
ל הרי בתר ר האילים ע פ ו ע  עד שיפוח היום ונסי הצללים םב דומי לך לצבי או ל
 וכונת הרכינה תחנינים תלכי שיייתי מהאלף הנינריס נגלית כל היום לוה שבש״ה התוספת קרוב
 לעיקר אוי לאיתה לישה ומי שם על לכ וזהי סול על שיפוח הייס קולס שיענח האלףשנים
 ונסי הצללים הס העננים העושים צלם יכולתי על האומוילשלעו עליהם באלף בנ? שיעקר׳ וימסו מלפני

 ישראל והרי הם עיל היוס שולטים עלינו מחמי עיניתינז
 גוב למה לך לולי כוי כמפורש לעיל שהצבי ה יא כינוי ליסולו המקושר לעולם עם עמדתו נן יהיה
 עמה כיני כיני ילייקא שתיכ״ סוכ חסר ו׳ להראי' תביעתה שאירותיו היו חסרים לה גאזתרזמן
 על הרי בתי הוא סול ההכילו י לבריאה עולם הפירול כי כבריאה לאו איהו וגרמוהי חל כהון ושאלתה

 % שכל ימן שהיא מוכרח' להיותה נבריאהבסול ראש לשועלים סול למהלך לצבי כמפורש(
 נךצור יעיל תחינתה לקכ״י שייתר זמן מה מהאלף מגורים לה כגלוי ו*נסו ע.'ז אויבינו מפנינו
̂וביני ביני אל יעזוב איתה ויהיה לומה לצכי שהוא יסימ מיוחל לעולנעעלתי  הס הצלליס
 וזה נהייתה בהיכלי' מריאה כי שם כיתה מרכבה ינשמהלהס בגלי' על הרי בתר עילם,לפירול • .
» מצאתין י לל ל  על משכגיבלילות בקשתי את שאהבה נפשיבקשתיץ ו
 זא קא בנתה על משנכיאל מקיסמשננ׳חמש נעוליהאציישהו׳עלהיכלקיקנקשתיאתשאהבה^קשילהיןגו
 לישועתה מצפה ככל יוס שתעלה איתה מהעילמית אני אקים חלגסונת לול נקשתי יום יום
 ואיו מחמת עונות נניסוגזהר על משכני אתרעמנא קתיה ליהא מולווג עמילמחד• לי זלגרנה לי נחללו
 שלים ני׳ כאן רמז בחילו שלקשנונתה על עוצם האצילגתלה מריאה נמו.שהיא בכל גילה •
 אקומה נאואסובבת בעיר בשחקים וברחובות א5קשה את.שאהבה ג«שי בקשתיז

. ו לא מצאתי  ו
 יעיד־ חזרה הכלה הכלילה למזתלל על עיוכתא ומךפא בסינת, הדיינין המחקים איתה יצריכים
 מיתיק והס פיר לינץ לילה נמנין עור וזהו ואשימה נעירמז״נת העיר ונשיקיס שהם נו״י•



 נמנות ימי
 ייויהשיאירו להנ0וואזחיהובייזתומלמתק הדיניןשביסודההנקראתייזמות oprf נו׳ולריומ
 שלא.הגיע הזמן או עדיין בקשתי( ולא מצאתיו 1 ח

 מצאוני השומריםהסובביםבעיראת שאהבה נמשי ראיתם ״
י פיר דינין דידה נגד הלוים למטה ןזאל ז  הנד! השומרים הס מלאני בריאה ויציית השומרים «
׳ , ״  יהיה איו אירוס בהיותה נעדרת מהמיתיק שהוא היווג והנה שיו הראיה יס ג
אד  >שהס במתוק נפוד אלד יס ירחה שכמתיק אלדייס שהס הגבורות יראה יייהי שאלתה שאם היא לא "
 אא שאהבה כפשה שסוף סוף היא ייתר קריבה שהיא בראש הבריאה והס למסה יאיר שיא ת עניי אלא
 שכונת ראיתם דיל שעי שירתם ונמ׳ש עלמות שיר שהם הס בעצמם י המעוררים יאה 0 כיו ר?ה
 ישנינתיה ומהם נא לה זיויגא ומתוק גכורותיה הרומיית כתיב! עיר גי פיר דיניה את •׳איבר ל4י

 .ראיתם הייני שתעוררי איתי שימתק גבירותיה שאז נקרת ראיה בהול אלהיס יראה•
 כמעט שעברתי מהסעד שמצאתי את שאהבה נפשי אחותיו ולאארפנו־ ער

 שהביאותיו •אליבית אכלי ואל חדר הורתי
ל מיעונו הוא מצד הדין יכן מע־נז ע״ה גימ־ ק׳ך צייפי אלמס יכן היילכית תירדה ביייאד  ג
 נתמענזה ונקראת ה׳ זע;רא וזה •רמזה בכאן כשיעבור מעוניי במהרה ויעלני בעלי מי י>אד
 לאצילות ואו; אעביר מהמלאכים כניל כי הס מרככתא כל זמן שהיא כראש הבריאה כנזדעכמעי־ט^
; ת ^ 3 ! ; ^ ר

ע
3

י ר כ י ת ו 1 ״ ונתבו כ.ס עבד אח,תיז הוכת ייי ניזשנ כאילי נעשה וכייש 1?ל בכמה מקומית על יינייי ינז העתיד וכתבו ב-ס עבי J ״•״5 ינקם יקאי לשימריס הניל אי מצאתי את שאהכה נפשי רצונה לעתיד יכהיית לה ה י ל ן א ו ג א ן א מ ״ ל פ ו א א ל  ן

״ א * ע " י פ ש ה ? ת י י  נקרא אימא תתאה כי היא אס לכל כ׳יע יממנה יצאי יהכיני ע
 שלישי ת ת •שלו מושרים לה נ' פעמים אור גי בית יאז נעשית אס'י אמי שלמה מעשר כי כוצריוריים
^ ו י צ  וייוגה שתהיה שלמה h ספיייתיה ומןס אלחלר הורתי כי ג נחיניייש כיסויה פריייור כלי י י

J V ,,ירושלס עליה אמצעי חדר הפנימי ציזן תיר הורתי מקוסההרי 
 קיצור במענו רומז טיעכרז ימי הגלות וימתקז דיניה אז אמצא את שאהכה נפ2י יל*

 1 בי גאילתעילסת^הלהכעליתהלאצילייתיאוסיאומי1^ממש?ו3^^

, מ י ? ת ס ^ ^ ^ ^ ^ תתחנר ותתייהד שלישי חסר המסרים לה כיפ איר גימ' בית ינעשית היא עצמהאם ״י שלמיי אמי יאי תתח 0 ן ? ת מ ן ל י מ ת ן ג מ  ע

ת ירישלםבצבאות אובא^לותדשדהאם תעירו ואםתעוירר* ו נ  משבעתי אתפס ג
ף ש % « תעוררו ת ע  א

י לעיל השנייגס שהם המלאכים מיכנתה דנר!אה יפרשתיי שם בהשנעתי אתכם ע״ש  Ifcm מ
^  ועעםהמגעה שם שהיא כעצמה שאלה סממני נאשמזית רפייני כתפוחים כי ח
 אהנה אני והיהחשש חחמתאהבתסלה כי הס כניה מעינו כראשס מידע ולזה הוצרכה להשכיעס כי

ל ג י י ת ק ב א ל נ י מיגיניו ״ מ ת י ־ י ק ק נ ! ע י י י ־ ת י פ נ ד מ * P ח י ז י זאת ו . 



ב  נשמת m• ס
ע הבהמית שהימויאז  ימי שעי תמיות עשן והקמת הקיגן אגו מגרשים מהחוטא אזתז ניציז י

 מתקרכין עוליס ומתייחלץ בל העולמות כזה ממש הוא עלית מלכות מבניהם עי העמלה תירי. ימיע
 שלישראל לשמן ובעלייתה מכניים כמקום שהיה נראה שחיו ידכק כה אייה ישימו מריחה הרע אדרבא
 חקוערת מד(לבונה עילה ימתמלאה חסדים שראשם אברהם הנקרא מור ומגיש זהר פ׳ פנחת אריתי
 מורי לא ירגא לאברהם וגם האורמיךףשלהס וימיז כלבונה כנידע מפיטום הקטורת עולה למקומה
 נקדישה כי כבר העלינו הי ניצוצות מ י ספירות שהיו שם ואין עוד צורי מאותו אוי מקיו< שהיה מחיה
 אותם בהיותם כניסה מכל אנקת רוכל זה יוסף כמ״ש ר?ל 17101 יוסף צדיק עולם עיש
 החסדים היוצאים ממנ1 והוא הרוכל המחזירעס תכשיטי נשים יחל ולאה והוא דבי כעיתו אחר שעלא'
 מן המדבר ולא היה בסמשר הגלית זווג כעצם רק כסוד ספיחים במ״ש סרב זל לא די לבסמה לפי גודל
 מעצוזס כ א מכל אכקת רוכל ולא קצתם רק ריכוי ועיקר החסדים מתנים לה מ f על שמתכסמת יקינ*

ס כעלה "יהיה שמס קרי כיה שמס־ ״ . . , , ש ״ . . 
ר זאת מלכות העולה לסיף כמה יובלות נין המיכי כינוי לקליפה מי ואת המעלה אותה יתיר* ו  ק צ
 כתיחי־ית עשן כדמיון סול הקיבן על ידי התשובה אל המקריב וכזנפ הכהן היה מעקר ומעל
? הבהמי שסיויעאז כן ליא עלית מלכז־זמתמלא׳ר* רחמי׳מקיטרימר הס החסליסגס עול׳הלכונ׳אור " 

 מקי ונעלית מתמלאת מימי חסליו יח עי זייגו עיי יסוד שושבין הקייש אבק רוכל

 הגה מטתו שלשלמה ששיםגנורים סבינ לח מגבורי ישראל.
 סוד המטה הוא כסא הכבוד בהיכל >ק לנייאס כי שם סזווג דאחר חצות מאי מטתודא כודאי
 יקרא למלכא ששים גבירים סכיכ לה שתין רכוא דמלאכי עילאי והס מגכורי ישר׳1 דלעילא ואינו
 מחילא לשנינמא לאתחלן נסתראס מלינא קשיאוהס חצי הקיך צירופי אלייס וסודם סוד מלקו ׳העליון
 והס סיד ס צירופי מסק י התחתונים המלקין וריייס לצריך כפי גירת הסנהדרין עליון ואלו הנ ז כאן
 ששים גכוריס הס הס העליונים הסובכים את המלכית להגין עליה מהאויכי* כי בהייתה ככריא׳צרינה

 שמירה ^ •
 ב; ס אחוי חרב מלינזיי מלחמה איש חרבו על ירבו מפהד בלילות

 הנה הששיס הנ יל השומרים סביבות השבעה בהיותם בבריאה כולם אחוזי חרב חרב לה" מלאה ר0
 נגד אייגי הכלה ומינין ככל אתר לייעכי יייא ואקיון מאיי ליככא ויללה שהם מלאכי בריא'
 ויצירה כל א׳ על משמרתי משמרת הקייש וכל רוחות » שורשם מפחד יצחק גבורת זא וזהו מפחל
 כלילות יכלילית פיי כומנא לאינין מתפקלין למעיל דינא *

 אפריון עשה לו המלף שלמה מעצי הלבנון

 ומעתה כא להגיד סול מטה זו שהיא עולם הבריאה כנ״ל יאמר אפריון דהיינו היכליתהבריאה
 שנצטיירו עיי זווג יסוד ?א לאצילות כי של כינה נקראח;אפרסמון וההיכלות שיצאו
 ממלכות עיי הזווג הנ ז נקראים על שמה אפריון ג״כ ושם ממר הגשמית בהיכל קיק איתסדלא הוי להוא
 גופא דהיינו שלא רצו לההנאת מתענוגי העוהז ופרשו עצמם נוכל וכל מהכלי העולם כרשכ׳׳י ומכיריו
 נלןראים ילית לסו גופא ואלו הצדיקים גמורים יונקים מהאפרסמיןשהיא שסע יסוד כינה ואותס שלא וכו
 ל׳כ יונקים מאמריון שפע יסול מלכות לאצילות בבריאס ריח שבו חקל תפוחין קלישין וסס מעלים רית
 ממיט בסוד הדודאים נמנו ריח ומקבל שפע ממיל שנשארו כאותו חקל כי שס נכנס קכיה להשתשע ע0
 הצייקים מעצי הלננון פ״י העשר נקודות ישנירהשהיו כקרני חגניס ועקרן הקניה ושתלן
 בעיבור תוך הכינה יחזרו ונעשוכארוי הלבנוןכהשפעת אבא הנקרא כן יאינעשהאפריון דהיינו
 היכלי הכריאה היכלא קלמאהחסד נמשך מהסד האצילית היכל הזמת מגבורה וכן כלס כל א׳ משווק

 ?א ועולם האצילות 11ו



י י  גשמת ד

 ו!ו אפריזןזהיינואלו ההיגלות עשה לו המלך שלמה מריאה בהארת עצי הלבנון שפייזתיז לאצילות.
ר ופירש סורהמטה שהוא היכלות לבריאה שיצאו מאשריון מלכות ע׳< זווגה עם ?א לאצילות צי  מי
 ונקראים גם ההיכלות אפריוןעל שמה כי ממני יצאו מעצי ללמין י ישביי' שאחר תקונס
 געשו כארזים ובהשפע׳אבא לבנון ואי יצאו ההיכלות אפרוון עשה לו כי שם הוא השימוע יאחר חצות

 ועם נשימת הצליקים •
 ענזודיו עשה בםף רפידת? והב מרכבו }י:ת.־!ץ תוכו רצוף אד*בה מבנות ירושלס
 ונודע שוויהעמוליסהססוינצח והיל ואת היהן כסף כי אעפיי שאין שיין הכסף המורה רחמים
 רק לנצח כהיותו ענף החסל כשחתפשסים הה' חסלים בקצוות או גס ההול עיש החסל שנתפשט
 גי יש לו שייכותיעס הכסף חסל לידיה * ונודע שנצח הול מוחין למלכות לזה שיבחס שמשפיעים בס
 ע״י נתינתם בישולה חסדי האל כסף צרוףורפילתו פ״י הוא מקום מושבם שהוא יסיל ינייע שכשיורלים
 !נכנסים גיסיז׳החסר״יהניז כבר יש שס גכודית להתמתק על ילס וזהו שרמז עמוליו עשה כסף התפשטות
 מחסלים בנ״וה להיית רפילתו להיינויםולו זהב גבורות שבס למתקם וליתנס למלכות ממותקים מודע
 באריכות כרחש המילה ובשעח נתינתם דהיינו סמוך לזווג צריך התעוררות ממרמה לילה אשר שס
 !היכלות דבריאה בראשם אוריאל גבריי רפאל מיכאל כנז בפי השבעתי אתכם שהם מעוררים על ימ
 שירתם אהבת בין קב׳ה ישכינתיה לזה רמז בהמשך מרכבו ארגמן סימן המלאכים הנ? תוכו רצוףאהבס
 הנה סול תוך נקרא ת״ת כי הוא קו האמצעי יתיך באמצע המפיחת והוא רצוף אהבה ע״ייהתעוררות
 של שיר מרכבת השכינה ומלאכים הנ יל הנקראים כנות יר ושלם כי •הס בנות המלכות ומשתדלים תמיל

 לתת נחת רוח למלכות שמיס ולוווגם
ר עמולי ?א הס גוה ליליה כי בהתפשט בהם החסדים ליתנס למלכות «f זיזוגז גם ההול שייך ו צ  קי
 גו אז כסף ע״ש חסלליליהוהס י׳ורליס ונכנסים תוך יםזיודפילתו •להמתיקשס הגבודומ
 קודם נתינתם למלכות גזה ההתעוררות נעשה עיי המלאכים שסימנם ארגמן ואז תיני שהוא'!א רצוף

 אהבה מהתעורחת בנית יחשלם המלאכים הנ׳ל

 צאינז? .וראינה בנוית ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמ!י ביום חתונתו.
 •וביום שמהת לבו

1 הרי ב־ ד י  האופן הב עטרין הם כוללות־הי מוחין וככ מוח היא הוי׳ה בצורת דייו כזה י ה
 געמיס רי׳ו בשס הייה והתרין עטרין ב׳הוייות שהם* פעמים רי׳ו גימ׳ התמיד כמנין
 נזתנתו ולהיית כי העטריןיורדיךהאורית בעצמן משא׳כ כיזו״כשהם הארה בעלמא כמ׳שבע׳ח לוה
 «שה עיקר מהם ונכנסים בנה׳י לאימא רמוז התלבשותס ביום שמחת לבו ר׳ת לכש שמחת הכלה הנקראת
 לב השמיה ורזל אמח ביוב חתגתו אלו ימית המשיח וביום שמחת לבו זה בנץ בית המקיש שאו יהיה

 המלך שלמה בעטרא האמיתית
 קיצור ולהכנת הזיווג הרמוז בעמוייז עשה כסף סמך נתינת המוחין ל״א ליתנן לנוקביה ורמוזים

 בתיבת חתנתול״פ-י־י״וליתנן לכנפי לב השמים

 מנך יפת רעיתי זזנךייפת עיניך יוניס מבער לצמתך שערך:כעדר העוים שגלשו
 מדר גלעד.

ל דזבמ ־-החתן לכלההה&ולהבשמז־זה בעצמי ע״ש פיתשז ושבח העינים הוא כללותזןבחי ך ו ל  ן
י .*גיר ש רזל כל כלה שעיניה •יפרםיאין כל.גופה צריכה בייקה לזה תלה שבחה ביופי עמים , 
 ן9»ןמתיף5רגוזמםשמזבי״ה.פשוקץ מק ומשבח וילעמשכל יופיה הוא המשכת מיתותיה שהםי״ה

 כנודע



 נשמת דוד ס3
 ננולע מהויות הקץןש נתינותיוס ישיישי דית י׳ה להמשיך לה המואץ פנמיים ע״י היין ומקנהו

 עיי הדיבור לזה כלל בכאן פרסות שבחי פרצופה כי״ה פסוקים והוסיף על הכלל הנז לעיל נמסוק זה י
 מכער לצמתן־ שהוא קינון שערותיה שיופי אורות המוחין הנתנין לה נכנסיה מבער פי'
 נפגים לקמן שערותיה וסיים שערך כעדר העזים ונודע ששער ראשה היינו צינורות הראש הס אדומים
 ושל זא שחיריס שאם היו יונקין ממנה היו פועלים לינץ קשין לעולם כנודע ורמו כאן שאחר שנמתקו

 לגמרי כתשלום פרצופה והאירכתרלילה ומיתקלינ י שערותיה על שמאירים לומיא •לכתר עצמו שכך
 נתרא הוא שם אדני* כריבוע לעולהקכ״ו מננץעזיםע״ה וכמ׳ש ככונות ה״ר כהקפה אחרונה

 שערף. כעדר העזים שגלשו מהר גלעד נילוש מדגים קורחה וסודו כאן שאחר שנמתקו שערות ראשה
 גנז נסתלק לגמרי איזישמן יניקה שהים 1כאלו אין שס שער •וסוד גלעד נודע מכונות ההגדה שתשלום

 הכנםתהמוחץ•הוא שםאכיס״ס שהיא סול אלהיס חיים מכינה למלכות כסול כעחו כה' עלי עד
 שמתחלפות אותיות ג״ל ונעשה גלעד ע״ש הרי ממש סוף וסיום המוחין שאמרנו ורמוזים כפסוק

 קיצור חזר החתן הקלוש אחר ששיכח לכלתו כפסוק וה עצמו לעיל כאן כא לפרס ולשכת כל פמ!
 1 פרצופה והוסיף עול מנעד לצעתך שאורות חומותיה נכנסים לפנים לצמתך וע״י תשלום

 פרצופה האיר כתרא ונסתלק ממנה איזי אחיזה שהיה בשעריה והאירו מכת כתרא הרמוז כעו״ים גימ׳
 קניו ריייע לאיג׳< ומאירים כה מוחי Mמראש על סי1 שהוא שם אכלנו'ם אלל׳ים תייס כחינת הנכנסת
 נסיף המוחין הרמוז כגלעד גל״על •

 עציך פעדרהלןצובות שעלו מןהרחצה שכולם מתאימות ושכלוז אץבהס
 מנת נולע שסול השיניס הס נגד לכ נתיכות חכמה ופיחשם יי מאמרות וכ״כ אתיון העשר מאמרויהם
 בחינת פרצוף־לרות שהוא הפרצוף לנשיקין הכי).לעיל כפיי שקני פרלוף הפנימי וכ״כ אתוון
י^< של נה׳י חג״ת כח״כ שמכוללות הכיכ אתווןי נתאייו ס של *ל ע י ל  מהם נעדר כחינת הכלים שהס הגי' כ
 הכלים מ׳{ ווה כין כיי לחכמת דאכא כין כי לחכמה ד/א ככל אי׳ מהם יש ל״כ נתיכות אלא שאינם' נגלים
̂ין יל8ישהסיוצאיי עי היסולו׳כחינ׳  רק בזא והס ל׳נהוייית לאכא מלובשים כל״כ אללייס־דאימאונימי* ל

 נתיכנקראייל״כנתיכוהעיכ
 ולהיות השני׳ החומה לי&ילות-דנשקץ שהם הבי לשונות f>h ככ t כאורך כהקלמת הנשקין עיש כי
 א״א •לחוור הלכריס כשבא החתן הקלוש לשכת שיניה ושהם מגד ל״כ נתיכות להיינו כלי׳
 לפרצופי' מכ״כ אתוון ועשר ספייית לפרצוף לרוח שהיא שיל נשיקין הרי ל״כ רמז ואמר שיניך כעלר
 הקצוכית ששם הוא שזה לו לא הוא במל ממנה מ״ל שנאמר על פרצוף הפנימי הזה שיניך שהס חומת

 שמירת .גשיקין והס עצמן נגד סל״כ.נסיכות שהם יי ספירות לרוח מיז שהם זה הפרצוף עצמו
 משקץ אני והוא כעדר הקצובות שיי׳ זה לזה בכחינת זז"

 ואמר עור שעלו מן הר״חצה וילעת מכונות האגדה היד ג' רחיצות לסהר הג׳ כלים חיצון אמצעי
 ופנימי גון גלולי מצריס ורמז כאן שכפר צוף זה הוא לומית העדר שעלה מן הרחצה עמר ונקי
 •ןא״ן להם שם שנם מין אpיזהvבשם שהעיר זה כלם מתאימית דהייני נקיית ומהירות כן כל
 הפרצוף הנז לרוח אפיי נ היי שכה' שהם בפרצופי׳ שכחגןלכר מגופה כלם מתאימות נאן ואפי' שכלה
 אחת שמלכו' לשאר:פרצופי' שהם בחינת שם כין יורלי׳ לעולמו' גז אינה זוה ממקזמיופי״שכלה שיולית
 :וקוברת כח״ש ר1ל שמרמז על אחיות קצת מאורוהץ לפעמי׳ כמ״שהרכ'.זל על מיל הגפילי׳ היו בארן

 r יובמלכו" של פרצוף הוה ושכולה אין בריס

' פי; שניך הס בנגל ל״כגתינית רהיייני עשר דפרצזףדנשיקץ וכ״כ אימין חמהם נעשי׳ הכלי'.  קיצו
 הרי לב ולהיות השיגי' שומרי הלשינו'•ליזיין שביש נעשיהוווג גנו וגס שהם עצמן עם הכיב
 אותיות היא סילהפרציף הירי כא החתן הקלוש ושיבח הגלה שבכחיגה יי הם שוי י כעלד הקציבו' לא
 גלולהואממנה שיאמר על פרצוף זה וכלו סהזר ונקי כעדר העולה מן הרחצה •שאין גליהם צדיכין
 רחיצה שאין שמ-שוסאחיזה שכלי תמימות וזכות ואפי׳ נמלטת שנו אין שיין כס כינוי שגלה שאין

י י  אורותיה יוצא״יממתיצמה כלל ״



Trt צשכות 
 גחוט תשני שפתותיך ומדברך נאי ה כפלח הרמון רלןתך מב#ד לםמתך

 וחומת השניה של יסודי דנשיקין לשונות ל?ון. הם משפתיס וסמן אותם לשינים חומה ראשונ׳כנ״ל
 והולד ומשכחת לכלה כחוש השני שפתותיך כן נקרא היכל הרצון דת״ת דכריאה עיש שמלנ
 חסדים וגמרות ושם כחינת הנוקכא כי ההיכלות וכל המרככית שס הס חיילותיה וממנה יצאו« נ וזי
 זהרפקודי היכללה שתיתאהיכל דרצון יאיהו רעוא דאקרי מוציא פי ה׳ כו׳ 9רזא דכתיכ כחומ השני
 שפתותיך ע׳ כ הרי איך כהיכל זה דרצון דכריאהשס הס הנשיקין דכריאה זרמיו דאקרי מוציא פיס

 ובכאן הוא עיקר יופי הזווג שהוא התדכקיתא דרוחא כרזחא לזה רמז ומלכרך נאוה כסוד ראוה מיברמ
 שהוא כינוי לזווג •

 כפלח הרמון רקתך הנה פ׳׳י פלח הוא פנימיות הרמון חתוכה לשנים וידעת שממת׳ נקרא רמוןדהיינו
 חיצוניותו כי פנימיותו הוא הנשאר כשמו מרימון שהוא חיי ורצה לרמוו כי כשם שהרימון יש
 לו ב׳ בחינות חיצוניו׳בחינ׳ דין וכפנימיותו ח״י דרמוז בפלח הרימון פתוח כדי שיראה פנימיותו כן
 ע׳והד משבחתיהחתן הקדוש כפלח זה של דמון שיש בו חיצוניות ופנימיות כן רקתך שהו׳ מקום המלכות
 דרישא כמ״ש בסוד הפאה גס שאין מצוה זו שייכא באשה מימ העשר דרישא איתנהו בה והיה ס ד
 חי׳ ו שבהיות רקתה מקום המלכות דרישא דילה שירכו שם מלינץ אז יהיה אחיזה ח׳ ו לזה דימה אותה
 לפלח הרמון דמורה על פנימיותו שהוא בח״י ממומי שכלו חיות שם בראשה דומיא דשער ראשה כיסמוכי

 הם לרקתה ונודע שאין שם אחיזה כמי ש הרב זל
 מבעד לצמתן פי לפנים של קיבוץ שערותיה כלומר זה החשש שהיה על מקום מלכות דרישא דידה היא

 כאלו היא לפנים תוך הראש ממש שאץ שם אחיזה מבער לצמתך
 מיצור חומותהלשונות שהםהב״ יסודות לזון לנשיקין הראשון השיניס ושנית השפתיס לזה םמכם
 י ובשנית דימה אותם לחוס השנישהוא כינוי להיכל הרצון דת״ת לכריאהכי שם הנשיקין
 מריאה ורמז זוג זה במילת ומדברך בסוד ראוה מדברת כפלח הרמון שהוא חיות מ״סע וחיציןי.תו
 דמון רקתך שהוא מקום מלוכתא דרישא אין חשש׳,של יניקה וכאלו היא לפנים תוך ראשה כי חין שם שום

י כל שלטי הגבורים י על ות אלף המגן תלו ך בנוי לתלפי ר א ^ ו ד ״ ל ד ג מ  כ
 הנה כאן הודיע החתן הקדוש לכלתו סוד עליתה במדרגת אימא חתהיה זווגה עמו תמידי כשל א״וא
 והוא כי סול מגלל הוא סוד יסודה אשר בו ירוץ צדיק וכן מגדל גימ,אמ'י ויכ אותיו׳המילוי
 ונשגב המגדל יסויה עיי זווגה מגלל דוד עש עערא ליליה ששם משורש ליה ע״ה הנכנס תוך נקול׳ ציון
 דידה נמצא כי מגדל דול נקראת כשעה שדוד נכנס תוןפניחיות יסולה נקודת ציון לזההסוד רמו ודימה
 הגדל דוד לצוארה נלומר כשם שמגדל יוי הוא כשעת זווג כן יהיהזיגך תייר במקום אימא הנקראת
 צואר כמגדל דוד נשעה זיווג כן עתידה להיות מיקום גבוה אימא עילאה הנקראה צואר ונעשית אז

 צואךך יורשת מקום אימא
 מוי לתלפיזת פיי ר?ל שכל פיות פונים כי וקשה דרשה זז כי פעילה זי שיין צעינים לא צפה אלא
 שרצה לרמז ז הסת של פיות שכלם בונים לת״ל והנה תיל נקראת מלכות שהיא דירת לשם הוייה
 ג׳׳ו תיל ובא ורמז לה החתן זה המין שאני מגיד לין שעתיד להיות למקום אימא הוא כנין בגוי לתלפיו

 שכל פיות התחתונות דהיינו יסודית התחתונות פה תחתון כנודע פונים בז ומצפים יוס יוס אמתי
 תרחסציוןכזווג זה העצום ואז אפ? הזוזג תחתון יהיה גדול ומעולה כמקום שאין לי עתה דמיון עם

 הזווגלנשיקין כנז נהקדמה דנשיקין כי ממנו מקכל עיפת המוחץ ובעלייתה נמקים כינה בא תועלת
 גחל ליסודות התחתונות מלכליעלייתה גיכ לכוללות פרצופה נשמתם שהם המוחץ תלוי ובא צה»

 מזווג דנשיקין כנז בהקדמה הנ? עיש r ״
 אלה המגן תלוי עליו הנה סודאלף היא אל שדי במליי שבעילם הבריאה גימ׳ אלף ימגן הס כוללות
 הג׳ אל שבג׳ עולמות זה של בריאה אל הוי״ה יצירה ואל אדניי עשיהאשר ג״ אל אלו הםסוי

" הא^דראיע א נ ? י י ^ ^ ^ ^ י ת י מ ל ז J ע C M " P 1ס יכא ד ^ מ  *1 כ



• ן  גשבזת יייי ם
 גאימ״אוגחיגתזגיגהזממנהנפנמיס סול זה מבשר לה החתן אחי עלייתה גיויןס ביינה והריהימ
h בהיותה היא נמקי© o ומה לתיקיןא' לא'א שהוא נינה אעפיי שאינה היא בעצמה מקבלת מתיקון? 
 בינה בי עיי נשפעים ג׳ עולמות נייע לעתיל עייי מלנית כאימא כרתא וכמ ש הרב זל שמלכות עתילע

 להקיף העולמית כאימא כמל נקבה תמיכב גבר
 בל שלמי הגמדים הנה פיל הגגוריס הס 0" גבזריס מהקין צרפי אלליס שחציים שגס השי ש1«רי0
 האלגית הנה ממתי שלשלמה p' גבוריס סביב צה וה מגיל נה שלעתיל כל העולמות תצייץ
 ו«תפרג% על ידה אלף המגן הנf ובן כל שצעי הגבירים שהס אותם שמית אלליס שהיי שומרים אותה!

 אזאליבהכנם תלויין כה יהיא משפיע להם ני אין צירן עול פשימיתם
 פיצול נא ימגיל הסת; הקיזש שכמו שמגיל שהיא יכילה בימך שלןל עפרא דיליה נמש ומקושי
i p בתיכ• נמגלל לול כן צוארן כי ק נקראת כינה צואר כענייתן שם יהיה יווגייהי תליר 
 אימא עילמה ובגין זה כל פיית זהסהינ״וליתגת׳-תינית פיניס ימצפיב יוס יוס גי מוחץ שלהם נא
 הזיוג זה העניין שאז יהיה תמיד בלי הפסק יגכצ זויג תחתון הקימני שקילס \זיג לנשיקין ולפי מעלתו

 בן השפע הניתן לזויג התחמון אלף המגן שהסהג עילמיתני״ע תליין נה בהייתה במקום בינה
 מהרה ביגיא עתידה לפרנסם זק כל ש>עי הגנוריס שהם המי גבוריס השומרים איתה עתה או יהי!

 נוצס תלזיין נה ימשפיעס ני אץ ייתר צורן לשמירתם
 שני שדייך ב״זני עוגרים תאוטי צביה הרעים בשושנים

 JWI שיי שני שלייה אלי הס כי בהיכל אהגה לנריאג ששס הנשיקין לבריחה הנפש של זה ההי$0
n דהיינו בהיכל הזכות שהוא ב-נוו ה ושלי מימיני •;יכל אהבה הקל ^ p היא אל שלי אל 
 ןלהראיתניללית גנורה נח0ל הס נמלים- כי.נ שלי כאילו הס אחל,על זה דימה חיתם כשני עופרים
 מאימי >ניה והס נמק ס שלים לילה ננריאה חקל יגנורה המשפעים נעילמית ולנין הת״תיגיס צזכזון

 a\ לחונהגנ׳ הינניתהנ? והם הרועים בשושנים הם בחינות n ל המלכיית של העולמות בי׳ע
 שמתפמ&יס מהמורות היוצאת מבי הינ״תאלז שהם שלים ליוה ננו

 קד שיפוח היופ וגבן הצללים אלךלי אל הר הנווד .י אל גבעת הלבונח
ב לעיל ומפורש שם שהיתה מתפללת השכינה שייותר הקב״ה מגזרת דאל^  הצי פסזי. זה אמת ג
 של גליתה כל היום לוה על שיפוח קולם השתלימו רנרכי העמיס שהס לנו כענניס לעיגים

 ממלכותגיודלים לעוצמות כי מנבל בחינת ה״ות ימ •»
 •י׳*״״ ועליהם מת«נתנ«

 אלד לי אל הר המור ואחר שאלתה שיייתר לה מגלית החלף וילעה כלעתה שדחיקה שאלתה נמלכו!
 בעצמי בי למהר כל שאליתיה אין תיקון אחר לעלות שיירי הניצוצות שבוה תולה הגאולה נ׳א
7 אלי לי אל הי-המור כן נקרא יםיל ליליה חסל שיי מום אמה ומור היא באברה* !  15ווג המבירל יזה כ
 מסל מורי וה אברהם ואל גבעת הלבינה שהשהלליתה ליחל זליייגישני יחילית ליליה ולילה לזווג

 הקייש הר המיר יגבעת הלמנם יינייי יעולומס .
 מיצוי יורה מכינה למפלחה דלעיל עי שיפוח שייתר מגלית האלף בלי שינסו השרים של א*0
 ״ !נראתה שאץ תקנה אמרה אלך לי אשהללנאמצי מחי לימולנ^לי גר המר 1W שישמיע

 ויתיייול תץ יסודה גנעת הלבונה
ג ך יפת רעיתי ומום אין ב ל  כ

ד לה נלך י9©  11 תיא מיל ואמיז י ייתן לנלה על מל שיציועדי! נהייתה חיץ צתחיצתה על זו מ
 יעיתיגס^י:1עהאזןאזנרתת^כ1\ במקום איימו מאניסמ) את רע-תיוהלןישה



ת רויף מ ש  נ
» יי|< ימוש גל האיז ?הוא ימולו המשמיזתה נמיתיק גניריתיה גי זה נל תאויהי דיה דהו-ה י » 
* ע בעילם העשיה ני cp עיקר הצער והחשש 0*ו. מי׳ים - מ ד  *ון־יכ-תימתי" הי. דיות נעינמית מ
> א׳נהיפהמירה על נתינת מלכות יעשיההיי״כע מון מעלי מימים לפי שעה אעז באימה נתעה  ג
 ומום חין כך שגס היא עתירה להיות יפה בכילל־־מ 5.־צועיין >י כן יכ׳־ה ע״ה גיח' אל אינ י לר& י* י4ל

 נחינת זו יעשיה שגס עתיים להיות נכלל יפה רעיתי נכ־ללית פרצופיה
f כלו יפה זאת ר נשר לה החתן הקיס שגם היא מוכרית גירי לעילהות ועל 1ה היצטעית « ו צ  קי
 רעית/וייפך מיסוי יייי משוש כ> האדן יפסנוןי ומה שפששת״על בחינותיו שנעשיה ו«ו»
מ אלדייסדחורהעלכחיגתאיתההמ׳כותי-מייהל-־יתבנללנלריפה «JXהאל אמ? י םג  אץכךמו

 שהזאנעשיה למורה עגנחינתה•
, מלבנון כלת אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה טדאש שנירזהומוין י ת  א

 ממעונות אריות מהררי נמרים ״
 תנת

ן ^^;*W™ יייהי נחמתא מפי  החתן איתי כלומר בי״יי!מל־,

! ? A ? " . S ^ & E l k ת מעלהמשםומכררת ,לוהנא א . 
 אמן כי ההם כא להם מיוגסמכיהי.

0 השכינה נקרהת ן * ו » ל » י ^ V * ל * ״ , י n f t י 1מ מ מ ר _ ל ה ל ג ו , י ז ל,ת ,  כלה ב״לךהג

ת ׳והי קבין ו ׳ ״ י — י ׳ ׳ ׳ ־ • • «  . • י -

 לבבתני _ אחותי כלה לבבתני באהדגקרי נאמת. מעניךבאחדענמ מצותיד
 ©ידוש לגבתני היאי*שנת לניאיוד־ך והגה המשכההראשינהשהוכרחקל׳ה^חםעג
- , . ו 1 . . . . . — l nitnn. שכינתו היא בהיותה מחעת כנה נסינת המתה זווגה מזמן לזמן ולוה צריו שיחשיי שכינתו הוא בהיווזה מהי! ת «ה 
״ ש כין להשפיע בה נשמותיהישרהל הר? ק ג י ״ו  *מיאחריה עכ״פ נין למתק גנירימיה על ילי
ן שעיש י נ ע אחת נמרי עילימתא שפייתא ללית לה 4  מ־אשין והשני להיות שאין לה מ יגול *א «



,  ג»:ית חיי סף
 הרנ If ?אין היינה שאץ לה ע״יגץ בלל דק שאין nr-.fi tk דהיינו מ״עדא יג1ייה שהם 9׳ ה&ות גימ
 ונז •• וממתנת תתיי אימת* ישלים לה עין שגי עטרא יחסיים ומנין תראה להליא שאץ שם צזדה אנ#

 אלהיית שתהיה י, מ: לצורה גשמית כלל דהרי סוי העניס הש תרץ עטרין מסיים וגניייתיי הויית
 ומכאן תגץ לכל מקים הרי לכנתני ישני להיית שאץ לה רק עץ א' עיטרא לגבורה להמשכת לני אחרך
 להתייזל עמך ולהחלים לך המיץ עייגץ עי׳ עטר t לחסייםוזייקא יכתינ אחד וקרי אתת הרי התלין

 עטיץ לכד יליקיא לחסדים יגנ־יית״י־ימור היי יה
 עזו המשנה השלישית באחר ענהמצורלין לענק היא התשיט הייתן בצואר האשה ווהו ע-קר
 הזזת־לימ קי״ה ע״פ מה שכתבנו לעיל שבינה לא״א היא נציאר ולוה הבינה ניךא' צואר והיא
 עתידה להיות יתר לזין נעלי cr למלירגו' א׳זא כשוי ביום ההוא יהיה ה׳ אהי וגו׳ שהשם מ'הוה יעשה

 יה״יה עליי' והי ל;ה ווהי שרמז כאן אתרהב' מדרגי׳ בהיותהבסיז כלה לננתני כי אין יה המכוון
 שיהיה זייגס לשוקיה רק תמידי כהלכתן ולזה להייתה כסיד עין א' עערא לגבירה לכבתני גיכ ונמזן
 אני אחריך לתקן כנ זה יתכלי' תיקון המייקש שעלה נעלה למקים'יה חלקנו נחיים ויהיה סיד נינה
 לאייא שהיא יצ;ארו ענק ותכשיט כת* ציך כמי שהוא היוםלכינה וזהו מצוירניך ורמז ר' יונתן כילקונז
 הסוד הנ״ל 1?נ לבנתני נאת" מעיניך לכשתעשי כשתי עיניך ע*כ שאץ לו שים הננה עייל המשט וסויה
 בנ״ללככימיעל הייזך כסיי יין ענןרא דגכורי" המכינה לעין א' וכלתאיתי לכשתעשי כשתי עינין
 להתייחי עמן ילית4 לן עטרא לחסדים עין שני נמיש הרנ 7ל ורמז באתי הנ׳ כאחי ענק שכתר זה

 נינה יא'א הוא אתי שהם שתים כתי לא״יא נן עתיד להיות ליזא ולמלנו׳
^ לבכתני הראשון על היותה נסיי כלה שאין וווגם תמידי כמי שעתיד להיויוהשנ• נהייתה ן י ^ י  מ
 ״ בנחינילץעטיא לגבורה לכד ומוכרח להמשןאתריהלהשליסהנ׳עיינין ע? עטיא
 יחסלים ותכלית השלחי' שתתעשר נבינה דא׳׳א ענק הצואר ששם מקימה כתר לא׳״וא שכן יהיה במהרה

 לזין ענק תכשיט הציאר יהיה לין מצרונין הצואד וה יהיה שלין נתרא על ראשין •
ף מבל גשמים י לת מח סבו דדיך מ*ין וריח שמנ  מת יפו דודיך אחותי נ

 הגה לולים נתכנו שהם ?ין המתאיים זה t זה ני אין זייגייהי תמידי נעו״ה והמחקנה ימזוג גכוייתיה
 במה לסליק לננתני ני׳ בא ובישר אתה מיה להיינו' שם מיס הקלוש היא יפי לוליו הוא המיפה
 ומשלים נל תאיתיך יעור מה טני שהוא עטרא לחסוים בי הראשין הוא ניללי׳ י״א עבו עוג ו רמו
h היא מטיב לליך תאותין למחק היין גבורותיך מה טוכו ליויך מיין שם מ׳״ה עטר׳ דמםלי© o לעטרא 
 מ1ינז לולייןשהיאיתאומין למתק יינין גם שיוליך שהוא התעוררויההוג עלייתמ*ן הוא מיין מגכורו!
 שלן עכ? אח״כ צריכים מיתיים משם מיה כנזכר וריח שמנין ריח סול המין לינץ ר' אחידים לאלליסות*

 או«יו* מילוי ופשוט מכל בשמים מזל גשמים הם הניצוצו' העילי' עי תורתיני יתפילתינו ומעשיגו
 הטובים וסלקץ ריח מתתא לעילא כבשמים והכונה אחר שבשרה מה יפו שינתן לה ימתיחל עם שם
 איה ש הוא כוללי'פרציפי וכפרטי'ומסיבי שהוא םיל נתינת עטרא להסלים טוכו בלוה יעשהעיו
 בניהם ישרי גני מלכים שען שהתעוררו ויעלו הנציצו׳ הנשארו׳ שה• סיל המ״ן שעי יתית׳קב״ה ישכינת*
 מזלע •ותכלית שלימותיני מכל ממים שלא ישאר אפי ניצוץ א׳ אלא ריח 1ה שהם ה>ן הניצוצו׳העולו'

 יהיה על שלא ישאר בהם רשימו כלל מכל כשמים •
 לויצלר מיה שהוא כוללות פרצוף ?א יה ינחמך ויפה לוליו שהוא כל תאותיך בהיותן בלה שי^

 י הזייג רק מזמן לזמן ועול בפרטו' נתינ׳לה עטרא להסלים למתק יינה גגות
ן שהם המעוררים ויווגייהו על שלא ישאר ריש׳מהס מכל גשמי0  מה טזמ נףכ׳ו וכל זה תלוי בהעלת מ
ן ו נ ת תםפנה שבתותיה פלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמותיךנד*ת לב פ  נ
 י**ל פירשו נפת תעפנה זה תודה וכתיב ומתוקים מלכש ונפת צופים וסנה הקדמנו שהזווג לנשייןה
 הוא נעשה עז נ׳ לשונות לזין שהס הי&ולו" משיקון כמו שגתנתי *גיל גאזרו ועל אוריר4יה

 היוצאיס

http://nr-.fi
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Trt נשמת 
 וזין$אים מזווג 1י! נא הממן ומןיהו לשנמ לכלת? נמת תתפנה אויוי! של מודה זמניה היו4א«3
 *זפתזתיו חומת היסודז' משקין וסמוכים להם זע׳יהזווג העליון משםנמשו למ שהסהיינץ מתיקים
 •ישנהמים לחלב רחמים ממש ווה מחת לשונןהיםולו' הנ? משיקץ הבי לשונות יזין עי שרית הכל!

 של פרצומין ממיס לרית אימא המקנלת מלגגט שהוא אנא•

ן נע*ל •*וזיתי פלח ולנעול מעין חתוס.  ו
 «1ד גן נעולגקיא׳ המלנית סיוקנלמ אורות לאימא הנקראת גן בגון ביום המורים שהיא עולה

 לנינה ומקנל" שם האד' ה' גנוריתיה גמרה ראשונה ננל תפלה על הנעיגס
 גם לוקחת ביום וה הארמי דמלוים לע״נ ניג מ׳׳ה נין והיא עצמה שם ג״ן הכל נמנין מעץ שהוא נימי
 ליפולההצרין שעירה לאלו החולית בסול החותמות הנעשים או מעיין חתום וסול חתוס הוח שמורת מגי

 אהיה דאימא קפיא קמ״ג קנ״העם הנוללים נמספר חדתם
 אןול גל >*ל לע שםיי גל הוא גנזיו' למצנימהעוליפ נסוי מ*ן נגל העולה לקראת חניתה נסויתידום
נו  &תהיסוגם אלו צרינין שמירה מענית נהיותםגננרות מגנות ומעץ חתום קחי לי«7ה מו

 וננללם למ ן העילים שהם 0יי הג> נעול•
 שלחץ «רדם דמונים עם 3ר* מגדים כפרים עם נרדים •

 ואותה אימא הגז בגן נעול המיון מענפיהם שהם שלמין שכן פירושו נעשית פדלס ימיניפ ימאיייי
 « יליתיה שבבריאה מעע' בראשם >יש ל> ג' בחינות כנולע «־>ע הרי דמונים חל הזוהר פ
 >ח צאלי יייני צהלי קילן נת גלים האי קרא על כי* אתמי מ' גלים איבון נמרי! למתמשי ואזניועאלין
 לגויה מלץ לה לנתינ שלתין פייס ימיגיס ע״ב • עם פרי נןגליס ימתח;רי0 אירית אלו עס כל חילי
 למיסנ שהם נפדים שהם צ' שמית מצ״פן הנקרא כפי גימ׳׳ שם הנ ו ובהיותה נב11י0 ב, שמ׳ת ימרגלן
ץ >יוי ו ״ י«ז '  ואימא נש*ש מנת הזבירס בשם יביס נפדים ועי בל האויו הנ f ימאז הגיליס ?הם נ

 וווג בי נ' שמות הנ׳1 מצ״פן הס א' מ/א ואחל ייסיל ב>יש נשנת וניתגיס >ס
 נרו• ופדפום קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלותעם כל ראשי בשמים
 יאחד שהגיל לה החתן הקייש שעל ייי קילסה האירית הנ״ל ינזאי הגדיים שהסיסילית־הס ליל•
 זיוג הולע לה עול לשאת הכלה הכלילה שכל עשויהפירזתס מתייחי־ס מיינה נפש ה* יוה האופ(
 «יל ייעת מכינית הקעורת שמא תה לידה יתנו רכנן נגיניציצותספיריתיה כרכים נצה קנההו!

 וגל היסיי שנעהשבולין עולץגקנהאחי קנמץגויהרי נצח הוי יטי^ת״תעצי לנינה סול המק־ף*
 10• נגי חפי אכלתי מזרי לא אברהס יהאלית רס פר לינין הנשפעיס מגבירה ללאה יעל ש מם נקראןן
 א הל איתיית לאה הרי חסי גבירה יייעת שבקסירת סמן מלכות עם האוד ניי«ן< ?היא הצריכה סיוע

. :  יותר מאחרים לכן באן עס עצי לכונה שהיא המקיף ריכה כל לאמויי מלכות וסמכה לאיר ומקץ
 נםניכלהיאכיניי גס 4מלכות כי גם היא כיללת נצ האירית הנמנים לה מיסייוק; נקראת כלה לימו»
 שאינה כיללת רק ה' גמרות שהיאעטדא דגנווה כל ה* הרי חגייהנלס מרימם עסנל ראשי ממ־כ .
 ולהיית שנג' יאשינית לא נגע כול הנבירה נמו נכנע מההוגוח גה ני מעיקרא היי נםיי •ה1יינ לזה
 בלל איתם יראש ממיס כלומר הראש של מתים הנזנרים חגיתנהזם שהם נתיב הרי ע-.ר כהירית
 לילה המשלימי' ימתייי ליס ע" זווגםשנחי למלנא למטרוניתא גס רמז לד הסמיכיה נפי-יד! עם
f שעז ימול הנרליס שהם ימיייידהם יעלי יייירה שיירי הניצוצז'  נדלים נרל ולרכוס ניישהס ׳< לילה «

 מנל היי ספירות אלי ימה מודע מנינה תנו ימן העלמ ניציצית מעשי יידה.
 קיציי* מגיל ההחן הקליש לכלתו הסלולה שע? זזיגם הלים זיתיחי עשר פפיריהיה הימיזיס גרז
 וכרכים קנה זקנמין א*ת נצח הוי יסוד עצי ליונה אזר «קין< הכמין למלניון ויזוי הכל יגם

 ?הוא כינויה להאיר מ מר המל«אלזת גנזיה הרי הגיית גה'0 וא£י נשמי ם ראש אלו הקמינ שי.0
 כת״כ



 נשמת דיויי סו
 נת*נ הדי עשי שסייותיה כשלימות וגם עיי יחוי יסודותיהם הנ? כממון לעיל כפיים עס נולים יעלו

 במהרה סיורי ניציצות מעשר לילה׳
ן גנים באר מים חיים ונוולים בזן לבנון •  מעי

ד בא החתןלהגיל לכלתו מושבה ואופן יהודה המשך ימי היותה חוד למחיצמה וזה פיחשו  עו
 מעיו גנים הנה ה׳ אחרונה ישס הוייה יש ,במילואה ה' אתרת לדמיו שנשיריה מתיך אימא
 נשארה שם שורשה!.ברייתה למקומה הביאה גס שירש לאימא עמה ומורה _על ה אותיות מגצפ ו והם
 בפילית• עוי ישלה בחינה אחרת שרה על י בחינת דיו שהיא הה״ הי נשארה בחצאית וד היא
 רמו לבחינת מלנית שירדה למעה והיא נשמה לבי"ע ״ו נלראת אלליס כי הבחינה לאצילות אינה
 נקראת אלליס יזה הו׳ שנשארה כאצילות יידית ימוליוגת עמה ו־ מון ד ונעשית ה ווה! שהזכר
א ״לא עלייה! 7קא משלה לון ירוי לון ננתח נ י י ע מ ה 1 ״ נ ר ת ל,ה ל י ס א י נ ״ ג ד ה ה ״ ו 3 ש ר י פ ל ן י נ י ג  ה

1 * ° ע1 ״ r ? > ח ז א י ־ 1 ג ת י א א ת נ י י ג א  חוא אית לתתא היא בחינת הד״ מלכות שירדה ותת״ ה
, לאצילות נהפכה לכחינח זכר ומזלו וג עמה וזהו לאש קי לון ובחינתו היא יסוללילה  כי״ע ובחינת ו
נ הרי נע הר זווג המלטת לבי״ע כהמשך הגלית שהוא מינה ובה לאפיקי שבתית זי משהיא עונה י  ע
״ ״ ״ ״ ן . A נאצילית ואו היא נאמת מזווגת עם נעליי 

 באר מיס חיים מהבאר צריך לשאוב לה: קית הנעעיס משא" כ מהמעין למיניה:וניה אזיל
''Tע ׳׳ אמ יי  ו״זל הזהר שם מלק מה בץ באר למעין נא לאמי נד אי׳.משקמ

ן לבנון  לאשקאה והנמשל לזווג החול נגל הנאד והשנתית וי׳׳נו נגד המעיין ומוכן עס הנ ל ונוזלים מ
J f j ״ »1? l ת י נ י ש י מ מ ע י ו 5 א נ כ ת מ1 א 1 ר 1 א ס ה ; א  בצירו״ אנא מודע מקראי קלש הרי הפסיק מפורש והוליענ ורוח הקלוש סול זה נלי שנסיב מ״שיגו יןאי ליהג עליון לאצילית ישנתיתיי״ס -אי נ
ד , .״,״-- ' י ז ח י ת א , כ ת ר ח צ  וניצול שנינתיני ואגב אנחנו עצמיגי מ
\ 111״ י מ נ י ת . 1 נ ' 1 ע ב ר ו 1 ? ר ה ג מ  ליצור רוח הקייש הידעינו מושכ ווווג השניניל ניייל נ
V h Z S i r ^ Z ת 1 ל י ה ׳ י י ל ה ׳ ־ש י ו 1  1 בבייע הוא מיסודה עצמה שנשארה באצילות ס

 לעולמות ואין לה זווג עס לולה רק בשבתית יי"״ שעולה באצילית יגס שבתפלה אנו מעלים אותה א ן
 כל בחינותיה עונות שא״כ היה בא הגאולה

ן ובראי תמן הפיחי גני ידלו בשמיו יבא דודי לננו ויאכל פרי מגדיי רי צפו  עו
 הנה אחר שפירש שוווגה בחול מינה ובה בא לעוררו כי כן גזר חכמתו יתברך כימי הגלות שתהיה
 השפעתה בחיל מהו׳ שנשארה באצילות שהיא היל יסולהבמישהר׳יכ זלהה לעיל ונודע שההתעוררות
 היא מהשמאל כמ״ש לשכ יחוד ט׳ כלחילו ורחיחו והוא נדמו פאן עורי צפון שמאל ובואי תמן צל ימין
 הפיחי גני הגן שפירשנו לעיל שהוא בחינת הלי למלכית כבריאה והיא המלכדת הפיחי גנישלפחית
 לא יחסר לה השפעה זו יולי בשמיי ששפע זה נחשב אצלה נטפין נוזלות שכא כשפע!עיקר כוונתה ינה
״ משא כ ברחש ין שאמרה גני וחנ  מדי לגנו להיינו זווגה כעולס האצילית עם לולה לוה כינה איתן ג

 זיאי יאכל פרי מגייו משופריה שופריה נשמות לישראל עמו השימעיכ בקולה
י נ י  באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמ* אכלתי יערי עם דבשי שתיתי י

 עם הלבי אפלו רעים שתו ישפדו דודים י •
 W היא תשובת החתן הקלח לכלתו י3א לולי לגנו ויאכל פרי מגליו הממוןשומז על זווגס למימוין
 גכורותיה וכן עשה נאתי לגני גן יסול לילה שנו מתעלן יסול הקלוש ללנוראהנקרא ע ש
 וה עלן ולזווג צריך להמשיך קולם חמליס ליתנס לה ונו עשה החתן הקלוש אריתי שהוא לשון נקיעה
 מ! די אלו הס החםלים ששורשסאכרהם הנקרא מור כניל והכוונה לערבם עםגבורותיה הרמוזים בבשמי
 וכן זהו סול עם לנשי ני הם הליניןנמיתוקן זנן שתיתי ייני בחינת דיניה עם חלנימהוא ממוקיה עיי



 נשמת דויד
 יזשויו חלב וכל זה נעשה עיי שאכלמייערי כו׳ להיינו עיי זווגה עם הכלה האלמה יבא לויי ויגנו

 והגה סדר הדברים כדרך הזווג חמש מקולס אריתי מירי המשכת החסרים למימוק ג״יויזיה עסבשמי
 ואתר כן נעשה הזווג אכלתי יערי עם לכשי שהיא חיתוק ליניה שתיתי ייני עס חלבי גמר
 המיתוק חלכ החסדים דיייה ויין לידה. כי צריכה ב׳ מיתוקין ג' לגבורות מתנים לה לכאיס מלמעלה

 שהם ייתר קרובים למיתיק ולמ ן העולים מלמעה ואלו נקראים כשם כשמים והראשונים בשם יין
 ולוה צריך שיקליס להם זווג או א מוחג שאין שוס זווג ״שה פ?ו ן אא״כ יקדיס להם וזוג או׳א א׳׳א
 עתיקכו וגס צריך שע י ומג או א ימתקו שורש הלינין למעלה שעלי ילי זה יש שיועלמיתוה ליניו
 התחתונים ע י זווג זון לזה סייס אכלו רע;ס כי אשר סולו גס רמוז בר״ת באתי לגני ליכ נתיכופכל
י אילי לעילא שהוא ^  אחד כלול >מעשר הם הש ן לינין ומתוקן ע י זווג אי וא לזה רמז יווגס אכלו י
ר ״ * . מ א w נ ״ ^  זווג א' יא למימיק השיך יינין גם ליתן המוחין לכנים כלי שיזל1וגי ן
 והאי לנקעמלבלשין עצמז בשתי יבשי עס היית שסם בחינותיה כי ז« תכלית ס זווג לערכ חסליו
 עם גכורותיה ונעשה הכל כאלו הוא שלו כי הוא הגורס יתחצא ג׳ בחינות הנוגעות למלכות כשמי הם

ו שהם וגי׳ בחינות אלו צריכ״י ככל זמג מ״ז  גבורותיה מ ן לילה לבשי מיתיק גכורותיה יין ליניה «
 שהם כשמי ודיני ן דילה יין ומיתזק דבש ווו*. י

 קיצור תשזכת החתן הקלוש הרמתה לשאלתה ינא לילי לגני הסמיך לזווגםלוה החשיך חסריואריתי
 מורי לערבם עס גכירותיה למתקן כי זהו סול הוווג וזהו עפ כשמי שהם גכורותיה,כן יערי
 עס לבשי הס;הגבוךיתבמיתוק וסיים כמיתיק יין עם החלב חםייס לגבורות ולזה צריו שיהליס זווג ח׳יא
1 * ״ 3 1 ח י ״ * , י 1 ״ ל .... ן.. י  אכלו רעים לעילא כלי שישתו ושכרז לולים המורה ע

י שראשי ת מ ת י ת נ ו י י ת י ע ר י ת ו ח א י ל י ח ת פ ן ה פ ו ד י ד ו ד ל ו ק ר ע ^  אני ישנת י

. ^,JL, י ס י ס  נמלא טל קווצותי ד
̂ אמריה לו ונותן גועס לשבח לשאלתה יבא דויילגני ל«יTי נזווג חw «,4 ׳ ת שהוא בג V אכלה הכלולהתש * י • « ״ T ה ^ ל ״ל ר ן י א  ^ -׳ל ן

- ^ ^ i S H f e י ^ ״ " 



to נשמת ייי 
 &שמתי את כויתנתי אכפת אלבשנה רחצתי את דגלי אכנה אםנפס

 דע שבפסוק זה יש סול גלול ונעלם וצריך שתלע קולס ני נפי זנותם של ישראל כן הוא זזזג /ין ני
 משם נל סוכתם ונפי מעשיהם נן מוכנים פרצופי יזון להזדווג ולהוציא נשמות לעמו ישראל •
 והנה כשהם זכאים אז הזוג דוחני מאל ומתפשט השנינה מנל מלנישיה כי אז אין זווג וה זווג לגופא
 רד זווג לרוחא והוא עליון מאל ועל ןה הוא תרעומ׳השנינה פשעתי את נתנתי זמוכנתלזווג הרוחני

 הנז ומחמי שנאותו פרק נעשה או עזן למסה המעכבו כזכה כמד נפשה איככה אלנשנה אחר שכבר
 פשעתי כל מלנושי דומיא דחתן הקדוש להננת זווג העצום סנ? אין אפשר שעז עון נני אלנשנה• וין
 רחצתי את דגלי לכל אודמניילגניך אסחי׳רגלי מההוא טינזפא סטרא אחרא מסאבא איך אהדד לשוייא
 ההוא טינופאלכל אתעכרמעלמא כדין אתרני כולא עילאותתא כוי וע״י זווג זה כלא אנהיר ונירא
 אתעליא מההוא מנועא דעאל כגכיה ואץ כינוייןחפיין עלה ואתפשטו לסער דא ולספר דא וחפיא
 לגו על מוחא וההוא קלעה תקיפא איתברת כר ועיי הנ? תנין המאמר הזה נזוהרחדש לףעי׳נ דמיילי

 כשודהנ״ל •
 :*שמעתי שיש מי שהבין מזווג וה שגס למסה צריך לעש זת דוגמתו והוא כלי ספק עצת הצר הצפוני
 ופריצות גדול מלכד שלא הכין כלל סוד הנ״לשהזווג הוא כנחינית הפנימיות דומיא
 לנשמה עם נשמה הגס מקי! הזוהר דוחס כי כן הוא דרכם שלא לדקדק ואץ לגוף העליון שהם הכלים
 חלה בזה והוא רוצה לפשוע הכגדיס ולהניח הגוף ערום לומיא של מעלה ולא היו דכריס מעולם ומי יתן
 שימעט הנהתו גס בהיותו מכוסה כל האפשר כלי שיזכה להמשיך איזי נשמה טהורה לכניו וכפי כוונתו

 הטהורה וכאלו כפאו שד כן יסייעוהו מן השמים
 מיצור יש כזין נחינתזווג געלם רוחני מאד והוא תלוי כזכותס של ישראל זלזה צרין שתשאר השנינה
 ערומה פמלנושה שהם הגוף שלה כי זווג זה פנימי דרוחא לזה תרעומתה פשטתי את כתנתי
 איככהאלנשנהע״י שגרס עון התחתונים נאותה שעה וכן רחצתי את רגלי מאויגיס רגליה יורלורנ

 מות איככה אטנפם
ץ ״ , , ל דו מן החור ומעי המי ע  דודי שעתי

 בצלם אלליס כרא את האדם רק שיש כחינה עליונה שאי אפשי שירמוז כזכר שאץ החומר סוכצתז
̂א יש כביכול חור או נקב ני לרן שס יצאת החלכויושם יסוד לכינה אשר כה  כי מגל החזהל
 שסלןנ׳א אהייהדההייןגיינק״כזעלזהנקיאת העלבות גקבה ני בחינתו ה" עס נקכ שמשם יצאת
 נעשית נקבה והנה משם הוא השפעתה לפרצוף דאחור שהיא בחינת מלכזת שאינה זזה משם לעולם ני
 היא שמירת שמות הקדששל ןא לבחינת דינץ הנקראים אחור וכמיש כל זה בפירו״ נמוהרח״ו זצל נ0
 עולת תמיד לזה ג״כ כא תרעומתה דודי שלח ידו שהוא רמז לה* חסדיו מן החור שהוא אותו נקב הגם
 שיש לה תועלת מן אורותיו גאלו אין לה נחת רוח לעמול על משמרתה לשמור את דדן ען החיים שאל
 יהיה שוס אחיז' כאותם הכחינות דדיגין של ?א כי כל תאוותה שיכלולו כל בחינותיה !כין היורלות
 לעולמות בין וו היושבת על משמרתה ויעשו פרצוף שלס נזווג.עליון זתמילי עס כעלה ועל זה ומעי המו

 עליו שכל לעתי עליו אימתי אזכה להתייחל עמו ככוללות כל נחיניתי׳
 מיצור יש כחינה אחת של מלכות שעומלת על משמרתה לשמור השמית לין של ?א הנקראים אחזד
 1 שאל יהיה חייו שים יניקה זמהנקכ אז. חזר שיש לפרצו0 ?א לחזה משם יצאת ומשם נשפעת

 נעל זה תרעומתה ני נל תאוותה שיכלול חלק זה עם כל חלקי המלכות נפש א" ויהיה יחולם עם כעלה
 עליון זתפילי . ,
ל פפוית חמנע^ל  ממתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מייר ואצבעויתי מור עובר ע
 ואחר שכבר השפיע בנתינת מלמת הנ? לולי שלח ידו מן הימדבאלפתוח לדודו לזווג לבחינת פניא
 ששם הוא נתינת הה' חסלים ווה רמו וילי נטפו מור בי יליה הוא נימי ליסולה כי נעשה מתי
 ימת מינהשיילו *עשו גלי ביסודה ומור הקדמנו שהםסחסלים הדי וילי«1עו מזר נתמלאו הגמוזמ

 שגימזיהונמתקי מיומניו אהמגיס ביזור



 גשמת ודו
ד עובר אצבעות היאכינוי לחמש חסלים וה׳ גבוהת שמי יתערבו ונמתחו אצבעות  י«צבעיו1י *
 לילה ה׳ גנורזתיה באצבעות לידיה הי׳ חשייו והס למלכות לזו קראה השני בחינות שלד
 אצנעותי ועתה אתר המיתוק הגכורו׳נחשכיס לחטייס זזהו אצכעותי שהם ח״וג נעשו מור שהוא
 כימי לחהלים והואןעובר ויוצא מימולה לשפעהעולמו״ בפתיחת ב׳ ללתיתיה שבפתח יסוי׳ שנקראים
 בפות המנעול גם חמ י לסול יותר עליון ואצכעותי מור כו״כי רומי על שפע הגדול
 ליסול לאכא היוצא מיסולו בחינת מרלכי מור עובר שעוכר ויוצא לחון כאותו יום של פוריס ליאיר לכל

 העולמו־כנודע ועוכר על כפו׳ המנעול שהם הללתות הנו להאיר לעולמות י
 קצור מיידי הכא בבתינ פרצוף לפניס למלכו׳ אחר שכבר השפיע החלק הנוגע לבחינ׳ האחור
 מ צ ופותח ככ יכול נצח והול לילה לקבל משושכין יקליש תוך יסול" הנקראת יליס כי
 לעש׳ משתי ידו.ונטפו מור קבל חסלי ליליה ואצבעות יל ימין למתק יי שמאל לילה ה' גבית׳ ועובר
 מור וה החשליס עס הגבורות אחר המיתוק להאיר לעולמות ונשמות לישראל לרך ב׳ ללתותיה

 הנקראים כפות המנעול •
 פתחתי אני.,לדוידי ודורי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהוולא מצאתיהו

 קראהי• ולא ענני

 ובפשוק זה והמןשן־ אחריו מודעת הבלה אס הבנים רחל אמנו צערא להיילותיה ולבניה ימעושים
 רצונו של מקים קמתי אני לפתוח ליולי וילינספוחור ונמתקיגבורמיה״ווגירדוש.
י ב ^ ־ ל ״ ל ש ^ 

 יתן ו
 אהבת קב״ה ושכינתיה

 קיצור אחר שקמתי לפתוח ל״לי דלי נטפו מור ונמתקו גבולותיה ע״י זווג הקלוש מחמי הבנים
 , העופיס רצונו להפך פתחתי לפתוח ליולי חמק סיבב שלא ליהנו׳ אפ י מראייחי כ«מ»
 nmp יצאה־שומעי קולו מתיך סיכלו יאכי ?יזיזבקשתי רחמי,} וקראתי, תתולנימול לא מצאתיוולא

 ענגי אפי כסתר וכלתי ראייתו •
ני נשאו את רדידי מעלי שוטר.  מצאני חשומרכע *פובבים בעיר הפוני פשעו

 חחומות•



י כ ח י  נשמת י
 הרי פרי זיון עזנותיגויזלונינו המקולקלים הנגעים נמלט של עילם (נן׳,כשיל תוגת אחו שונה

 אלי ואקונה אלינס הוא יעשה למען חילול שמו
פ גנות ירו שלפאיש ת:זצאו את דודי מח תגידו לו שחולת אהבת  השבעתי את:

. • י נ  א
 הנה נשם שהשביע מנינה לבנות ידוש' שהם המדמה תחת הדוס רגליו ננריאה שלא לעורר הקן
 בלא זמן מייל כן השביעם להודיע לו צערה התדיר ולע שתהנה רבא באצילות וויטא בבריא'
 1וו היא המשביע למרכנתה מה תגידו לו יהיה צ״ל שתגידו אמנם רצה לרמוז להם כל תאותהלהתדבק
 ולהתייחד בפרצ.פי שם מיה הקדיש ועז חול׳ אהבה רכה לעצר לעולם האצילו' אצל דודה ידיד נפש וגפ

 שהזהר כסמוך פ" על נשמות הצדיקים עכ? להי1' המלאכי' הנ? האמצעיי׳ להם נוגע הדבר ולא לה
 ושבעי׳ פנים צתורה שקשה אס ר' לא שנא ר׳ תייא מנ׳לוכמ״ש והר בראשי' רמ״כ וכי מאן קריילמלכא

 ככ״י דאמר אס תמצאי את דודי אלא בנית ירוש' אינון נשמתהון דצליקיא לאינון קרבין למלנא תייר
 ומודעיןליה בכל יומא עמקי דמעת נ יתא ע״ב נמצא שהשבועה זו יצאת מכלצ הקודמי'שאיתס היו
 לננת יחש". מרנבה דילה נפי פי׳זה של הוהר אבל המלוקע הראשין קאי גם למרנבתא שאפי' שהיא

 קרונה לו יותר מהס כנר נתב שהם אמצעיים ולהם שיין ההשהדלו' והא והא איתא•
ד הי£יזבנשיםמד1 הקל מדוד שככה השבעתנו  מה דודףמדז

 נל השתלליתה ורוב אהנתה הוא להדכיק עצמה שם נ״ן עס שם מיה הקלוש כן זווגה ולפי פ׳< הזהר
 שהיא העיקר ההשבעה היתה לנשמות הצדיקים והס המנחמים ומנשרים אותה מה דודך נלומר השם

 הקמש שחת מבקש׳ מה תבקש מה דודך כלו״לודיו ליך והוא דודך האמיתי בקשר אמין שכן ה' תיבית
 הראשינו׳רית יאהדונהי היפה בנשים שהיופי שלך התלוי ביפה נוף משיש כל הארץ יסוד ליויה קרוב
 אליך הדבר וכפל הלשון להבטחתה ממש שכדבריהיבן יהיה ואחר שהודעתנו כי חול׳ אהבה עשינו כמו
 שהשבעתנו זה היה תירוצו להודיעך שהוא דודך דודים כפולים בעצם ובקשר נעלס ועצום וכל צעדיך הוא
 נפי שעה עד תשלוס כונתז ועונת בנין ונשמות הנדחית להעליתכל דבר לשורשו ואז תעלי את בראש

 עלי באר ענו לה
 דודי צח ואדום דגול מרבבה

ע גודל ומעלת פרצוף ?א הכולל כעצמו הכי מדות חשד ודין ונעשים רחמים ממוזג משא״כ שו• ד ו  נ
 אחד מהמלות ולזה לכנויי רחמים שמיס הכולל דין ורחמיס והנה צח גי שם ע״כ כוי הו'<ס
 פשמו ימילויו דיודין להורו' רחמיו הרכים זהו צחותו ר״ל בלי שמרים של תערובת לינין כשאנו עושים
 רצונו'ית ולהפך חיו כשעוברים רצונו אז מתגבר במדת הדין היינו צח וארוס שבידו להכריע ולנהוג
 באיזה מלה מהם כפי חכמתו ורצינו'ית ורול צח לי בשבת ואיי׳ לי בשאר ימו' השבת עיכ שבשב' עולה

 עד תקין נוצר מזל עליון דא׳א בחזרה למנחה תכליתהרחמים
 לגזל מרבבה איר אבא בר כהנא מלך כ׳׳ו מעטיפתו ניכר כרס הכא היא אשומשי־תיו אש זאתא מרבבו'
 קיש אותהיא בתוך רבנו" קיש ע״כ שכונתו שכהיות ככ יכול טמיר וגניו לגבי לילן אות הו*
 בתוך דבבו' אין מי שיכיר יישיגבתיזה שעה הוא מתנהג בצחות או כאימימות הנז צח וחלום נעקא

 מינה שתית אדם עצמו כי גש שאפי מלכא חייכין חלכא שלי׳ ואון הקנייה ותרן

 ראשו פתס פו קוציתיו תלתלים שחורותבעודב
n חתחלת הכלה לשכח וליחד מנשר מפירות לפרציף החתן הקלח מראשי עי שוק*ם שרגליו o 
 ככלל שוקיים נצח והוד וצריך לידע שבתחילת אבילות ״ן עשה המאצ-ל העליון ירך ואופן
 שינימת הנגדיים נפי ציונם ונפי רצונו ית' לפי שעה יי»ה כאופן שלא יאחזו יותר ימיי רק נצממ•

 1 ... א שצרי{־



 נשמת דוד
 הצריך לחייותסעל עת גא «קוית0 ליה תקן שיניקתס יהיה משיגי שערות יישא יזא ששסאינס ינולימ
 להתגבר משא״כ אם היה יניקתם משערי ראש מוקבא שמשס יינקיס הלינין יקלישה יזה שאמרנו
 יניקה ואחיזה אל יעלה על היעת כמשמעם ויו כי מי נתן שכורתיך גוירים רק הבונה שלמעה כממומס
 יא להם אותם סיגים שנידחים משיורי הקדושה לפרנסתם וזהו סור הכא י־אשו כתה סי שהוא זהב
 מובחר ייני הקדושה להיותם מלינשיס בתוכו גה״י לאימא למינה לינץ מדעורריס ולזה להיות דיניו
 ילנויא קשיח ברישא יוצא מסיגים שלהם פרנסת הנגדיים וזהו קווצותיו תלתלים ותלתלים היא עשר
 פעמיס אלליסעס האותיות ישחיר כבר הקלמיו שמורה על הלינין ש' אלליס ליזרין ה' אחוריים יאלדיס
 וי״ר אותיותיו הרי שחזר ולקמן אבאר שבל־ פסוקים אלו ראשי לתם פז לחייי כעריגת יליו גלילי

 ועמוליו עמילי שש יחרה וכלל הכלה עשי ספירות החתן עיין גפי שוקיו כוי לקמן
 עיניו פיונים על אפיקי מים רוחצות בחרב ישבות על -מליאת

 עוד הכלה הכלולה מגדת שבחי פרציף חלה אחד שספרה מלת ראשו וקאמד עיניו כיונים אשי• הוי
 העניים הס הארת הדעת חעשרהויותלה׳ חםליס יה׳ גבורות שכלא׳ גימ עין חסליסעיו ימיו
 גבורות עין שמאל הרי ב האתת י הזיזת גי מ׳ 3פ׳ עץ הכולמית מתרץ ממרין ומאירים מניני!
 ויונים הקימני שחורה בסל מקום על אמונת הקב״ה ושכינתיהזה לוה זאגכ השבח קאמרה הכלה
 הכלולה שהארות אלו המקבלס ליתנס לה יתן עיניו בכיס זה הראוי לו שהם כיונים שאינם ממירים כת
 זוגס חיו ועול נמשכות וכאזת אורות אלו של לעתו חו״ג לנצח מד לידיה ליתלס ליסודי מוכנים לוווג
 הקלוש וזהו סוי על אפיקי מים שהם סיל נצח ומל שמהם מי החסליס למלכות Vh זהר ויחדל וכל אינוז
 נחלץ:גדין וונפקין ימתכנשין בתרי מכועין לאקרון נצח •הוד ואילץ אפיקי מים ולזה' צריו ממים

 ששורש מיני זא שהם מנצח הוי לתבונה שדיניו מתערין מינה שימתק! ייתלביני נחלב ליתן הארית'
& שפזהכית  שמקבלים מדעתו הארתהיהויות מתוקים צמלכות רוחצות בחלב וזהו מיל ישבית על מ
 שהאבן במינה ונמ ש מילזאמ אבן שלא יהיו שקועות יותר חיאי ולא כולמו׳ ולוגמתי שאס ימס אחי
ם «י W ייילייין ציין שיהיו בנויה יכמשקלזכן האריהעינימ י  לקי
 ימים היא שיושבי עלהלאיז לא בולטות כ״כ כשפע בדיכוי שיהיה גורס כיניי נשמו המיוחד ליף ולא
ת קו אמצעי שלם ובילקוט ישכית על מלאת כאדם  שקועות שפע כצמצום דחוק רק אמצעי וכיד מידתו ז
 שהוא יישב על הבריכה וממלה ומשקה ע״כ שגס צריך ארס עומד לח״יק הבריכה כדי שתדיד כשמה
 קיצור עיניס הס סיד הארת f הומת דחו״ג ובנאמנות כיונים ניתנים לי־ייו מיס ״יד 5יד?
 וקודם נמתקים עיניו שהם מנ׳וה דתיונה ישפע זה הוא גיישקל כאכו שמועה בכיתה לא

 גילטי ילא שיקעת שריבוי האזר הוא היזק ויהי ישבית על מלאת כאבן המלאים במ1דהקאמצעית ?
 לחיו בערוגות הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושניסנוטפות מור עובר

ד לחיי. הס חכמה ובינה דרישאלסי *ליין זתתתיןג״יכק אח עה דעשר ספירות דרישא ובא ו  ס

 הכלה הכלילה לספר ־שבחיי שיחיל ח־וב־לרישא ייייה שהס לחיי, רם ממיס לערביתהנישסבי
" לידיה י ר  בי סיד נשם נקראו הצללים שמקבל זא מא יא ב׳ פעמים צלם גימ' בשים ולימה הכלה ח״וכ י
* סול \לצלם  לצללי ס שמקבל מא יא שהם נשמת המוחץ מידע שהמיחין עצמם הס לעילם כחינת נ
0 ת ג יננס ם י י י ס ה ז ל ע ה ז ״דוהסכעתגית  והי מקיפין עליהם חג״ת חנ
ע כלל כי כמי שאין זייג זין נעשה עי שיקיים להס זוג א״וא כן עז הלול אין זווגס תחתיו נעשה ד  ו

 מד שיקדים ויווג יחבמה ובינה ייייה יכן סיב יייה זאזעיי זווג זה מקבל י«א טיפת רמ1חיו
E J ^ o w n r m x m הגאה מלמעלה ונות: ליעת לידיה ומשם ליסודו ליתנס למלכו' בסול, 
S0W%^S*M^ל •»״ ־ ק 1 » ש 0 " שהם הצללים ש מ ף נ  חיי־ לרישא ד'|א הס מ
S ״ לי1־ל«מס לחייי זייג T * T * ן ג י ז כ י * ז י י ״ ל י * * 

 ונינה



tSD נשמת ייי 
 וניגה ייליה בעיוגויהמס צלם לא׳׳וא בשלרן וזהו מגללות מרקמים לחייומזווג לחייו חיוב ליל יימ

 הס מגלליס רקת מעשה רוקח אורות לזווג התחתון כמ׳ש לעיל בהקמל הנשיקין
ד הקלמנו בהקימו״ לנשיקין בפ׳ ישקני ע״ש שלעולם הויוג לנשיקין הנעשה תודפס לזון מב׳  ועו
 לשונות לילהו שהם היסולו׳ לנשיקין צרין שיקלים לזווג התחתון שממנו בא לה• נח ואורו
 חו׳ג לוה סמי שפתותיו שה* החומה של היסודי' הכו ולדן שס נוספות האורו' חוד שהס־החסדי' מ׳״ל
 ואחר שנמתמו גבורות שבלשון לילה יסוד דנשיקץ הרי הס נחסליס לוה עשה עימד מהחסרים נופשת

 תור עונד מבחינה לבחינה על שנעשו נשמות לבני ישראל
 היצור לחיים הם חיוב לרישא לזא ולימה הכלה אותם לערוגת הבשם שהם הצללים שמקבל מא וא
 י מהיפי המוחין שכמו שאין זווג lift על שיקיים של א״וא כן צריך שיקליס זווג ח״וב ליליה
 להבל הטיפה1של המוחץונותנה לדעתו ומשם ליסודו לזה לימה הלחיים לבשם מקיפי ועיר איוא יעז
 זווג זה לח״ב לריש׳מגלליס מיני מרקמים מעשה רוקח לזווג תחתון וגס צריך שיקדים לו הזוג משקין
ל זה הזווג ומהם נוספות האורות מזל שמקבל מזווג  והשפתיים הס חומות הלשוני' שהם היסולו׳ ש

t לנשיקיןועובריןעלשבאיס להיות נשמו לנו 
ם בתרשיש מעיו עשת שן מעולפת מפירים . ו גלילי והב מטלאי די  י

 הנת סול ירים העליונים הם המקום שיש חשש ליניקה דהיינו מסיומיכנולע מסול נפילת ילים
 זהסע' כי אור למוחין יוצא לרן ציפורני האצנעו' ומשם נאמוי׳ הנגליי׳ ולכן צרין
 להעלותם על הראש לחזור איתס אורית שידלו בציפורניי;למוחין ד1א ומשם ללאה ועול צרץ
 לנויז לגי כוחות לשם עיב סיג(ליס שהס מילוי למילוי של כל שם מאלה וע׳י ג׳ כוחות אלה יתפרמ
 רדליפותע״כ הרי שלגרש מסיומיהיליםהעליוני כוחות החיצוני׳׳המצפיס לינק מתמצית האור
 מהצפורני׳׳י צרין לכוון לגי רוחות לקלושה שהם כח אותיות לע״נ סיג מיה אשד נג' ידים העליונים
 חג״תואיז נגלה לגרשס רק טחותהליןשל הגי שמות הנו־ שהם מילוי למילוי וכל מילוי הוא לץ וכן
 בג״ימ אלליס זה הסול רמז *אן השכינה שיליו של ?א גלילי זהב שלגרש האויני' נגלים נהם כחינ' ליני

 הגי שפית הבז שהוא המילר בחינת זהב לין ידיו גלילי זהב כנז ונקע גלילי שהוא כמו עיגיל כי כן
 סולו לגרש' שלא יכנסו חיו נגביל הקלושה ו«ל'ש;בץ יעקב ילבן ויקחו אבנים ייעשו גיל כוי ויקרא לו
 יעמנ גל ע״ ל ויאמר לבן ליעקנ מ׳ על הגל הזה כוי אם אני לא אענור אליך את הגל הזה לרעה ע כ
 הרי להליא שהגל היא המחיצ׳ והעיגול המפסיק נין קלש לחיל ולייקא שהאותיו׳ הנשארות מגל הם
 ילז גליליוהוא שם הקיוש מאימא המברר והמעל׳ הקליש׳ מידם אס באילי היה להס שים אחיו' מסיומי

 הצפורניסכניל
• עירקץ לחסל וגביר׳ תרץ לאינון שית ומליש בתיקון 1  ממולאים בתרשיש תרשיש הס ה
 פ< בתרשיש כתרין לרועץ שית פרקין ע״כ שמהם נתמלאו היליס שהג כוחות הנ ל הס
 בזרועות וירדו אורותיהם בבחינת לין לידים לגיש את האויב מ״ל מעיו עשת שן הנה סול המעין
 רעלימי׳י הס רחמי* וכמ״שנאדרא רבא על פסוק המו מעי לי רחס ארחמנו אמר ה וזה שבחו
 משת שן רומז לרחמיי סנ f כי שן כאן מרפ<ל בלעז הלבן יותר משאר עצמות מעולפת ספיליס רמו
מ ל׳1א עלהילים הנו וספיר ניראת מלכות מ ל מ  על פרצמ< ליל־ שמעולפת'פ״, '
 במראה אבן ספיר למות כסא ונקע לשון רבים ספידי לדמוי«ן בכל העולמות שיה ההתלבשות כנודע
 ואמר ממולאים במקו' מלואיילרמו שתלת כוחות אלו הס מילוי למילוי לג שמות רנז לוק.
 מצור בסיומי יליס העליוני' כלי שלא יהיה להס אחיו' מגרשי אותם הג כחות לג שמות עיב סג
 1 מ״ה והס בחינת לין וזהו יליו גלילי זהב לגרש האויב ותיבת גלילי הוא השם הקלח יצ׳־י הלוקח

 חייתם וג־־ל הנשאר הוא המפסיק בין קויש לחול ונתמלאו היליס מתרשיש שהם ״ הו פרקין דחסל
 וגמר׳ מעיי שהס רחמים כמו המו מעי רחם ארחמני כי עשת שן הס רחמי הנושן לגן מעולפת

 ספירי' שהיא מלכות המלנשת ל?א משם ולמס׳ ושינה נלשון ממולאי נמקו מליאז לדמו למילוי
« . המילוי ׳  ׳•-׳



 נשמת דוד
 המילוי לגי ביחימ המאיים בגי יליה יל הגלולה יל הגבורה יל הרמה שנמשכים מחלוי לילילוי יע״ב

 ס״ג מ״ה ממולאים דיל מילוי למילוי יוק
 שוקיו עמודי שש מיוסדים ער אדני פו מראחו בלבנון בחור באתים.

 בפסוק ראשו כתם פו התחילה הכלה הכלולה לספר בשבמיהחתן ויחל בל עשר סמייות פר5ו»
 הראשון ראשו כתם פז נגל כתר לחייו כתבנו שהם גציי ייוי יא!< על פי שהם ליי:*׳ י«
 עיקר ושזלש לנו״ה ףרציף וכהיית׳ככינכללייככתי בנזמנ שראש הס הג׳ראשינית עא הזכיר״בפרטות
 בח״וב לרישא כי כל שלימו־הפרצוף תלוי כהס מיז כסמוך כיזיוג׳קויס לזווג תחתיו והס הממבלי־רטמ•
 ונוהגה ללעת ומשם נמשך ליהג המבורך א״כ הרי ג־ ראשונית יליו גניליכו׳ חג־ ת מ״ל וכאז שוייז
״ י  1ה פירזשו שכולל נה״י כזה שוקיו נזיע cop נצח והיל שש הוא כיסולכי ששגימ׳כ׳םמוח י
 מצפ־ ן מצפ׳ז אי בימוי במי יילכשייי שש וא׳ כת" ת כי גוף וכרית חשכינן חל והרי נה״י ועטרא

 ייליה נכללה כיסויו כנולע ונשלמו עשר ליליה ששיכהה ויחידה הכלה הכלולה
 מיזסייס על איני פז נזיע שהאדניס הס מצד המלכזת ק אדנים שכהמשכן שס איני ול׳יד אויזיויז
 למילוי מילואו הס ק' סאמיס ובאתה הכלה לרמוז ששוקיו אלי שסם נה״י יידיה הס ו״חיד
 לידה כנודע והס על אדני כלימר יסייית.קייס לאדני למתק ייניה עיי וייגו אחר נתינת מזחיי ינמ1
 איני לרמוז שכן שיה בכל בחינות מלכות ומקבלת ממנו סיד שס כ׳־כ שהיא הארת הי׳׳ג תירוצי לא׳־*
 ונו די״א הריכ׳ביכניש כברכת כסייס יאורימאלי!שפעים לשסאיני יאי נעשית וסבמפוששמומ
 אלו גימ פן ב״כ לייקנא יא״א יס־ יזא לאדני ס״ה וכ׳יב גי׳ פ? הנשפעיס לה ע״י השיחים ניי ליליד

 הרי משוקיועמילי שעשהס ייייה הס יסיי וקייס לאלני שתעשה h כקכלת אירית מ עלילט
 מראהו כלכנין מראה נקרא אספקלריא המאירה יכל תאית הכלה ללמית החת! לאבא הנהרא לכ״1
 מומנ « ש ל׳ב נתינות חכמה ייליה יני״ן חמישים שערי כינה וזה נל מקומה שידיד בעלר
ז ה ה בעגה ת. י  בסול אכא כיי שתהיה היא כסיי אימא נמושעתיליס ^ מ 4
 בחיר כאריים כן נקרא זא עצמי ארז כשעולה לאבא אבל היא רמוה שבמקום שהיא נקרא ארז כשעולה

k לאבא תעלה היא לאימא ויעשו זיז ארזיס י 
 עמויי
 !השוקיים
X & ^  לאי־י Tp־ י־־־כ גימ־ ,f יכל כוונתה ^
ז ט ״ " ם א  אנא יהיא אי תעלה גס היא לאימא יבמק ם שהיא ארי הלבנון מםלס שם S יהיי י
״ ^ ^ ^ ^ .מזרות כנויע ויעלה עמה בעלייתא לאימא כחיר שיצא מכלל ממעות התחתינזת המזרים על הנחתת מומויעלי עמד ס י ן ף א  ל

 חפי ממתקים ובליו מחמדים W דודי ויוה דעי בנות ירושלם
 אחד שסיימה הכלה שכחי החתן כאתה מחיש לפרס שכח חכמה ייייה כי כולם בחכמה עשית בי
 הואסיכמהתחלת המיתוקים כהתחכרז עם כינה כנויע וחכמה הוא החיך כנויע כינה גרוד
 ונחנמה זי מא שיוק המיתיקיתחתוני׳ניןוויגתחתיןיאי״א יזין יכל המתיקים תליייסנזווג והשל
 חכמה וגינה ייישא׳ייהי שפרס אחר ששכח׳זיחיה הכלה כל פרציפי מעלת החכמהמחיה נעליה שכזייגה
י° « *JftW™<«ו שהוא חכמה ממתיקים שכל המיתיקיס תלייים כי יכלזמחמייסזו  חליי

 הקימה אחרת שאץ איר א ס מתלבש נעשר ואצילית אא׳׳כ מתלכש כחכמה ועיי מאיר לעולם
 האצילית וזהי סיי בולם כחכמה עשיתיזהו שרמז כאן וכלי חחמליס שלקבל אור העצים שכל מחמל
 העילמיה הוא כחיך הייני חכמה כנ r יזה נוסף על המיתיקיס זה יייי שעתיד לסיוון
 יעיינאו ארעימילאמתפרליןלעלמץבניתירישלס מרככהיילהכנז כמה פעמים והסוכייםתלוי

 בל הנן ני הם המעירויסאהנת קכ׳׳ה ושכינתיה מיל
 קיצור



y נשנות דוד 
 קיצור אחר שייחדה ישגמה פרצוף החתן פיס החכמה שהיא מהאקת הכל וע״י מאיר הא״ס לאצילות
 כלס בחכמה עשית אלו הס שכחי לילי שעתיד להמית יעי ללאו מתפרדין כאו׳׳א למעוררי׳

 אהבתס בנית ירישלי־ חרככתה דבריאס

 ׳•״י כשנחו ולעוררו כפי מעלתו א1 ןכל כוונתינו שתהיה היפה ננשי׳עיי שתקבנ נויוגו יופי יסזדו
 .3יי נוף משוש נל החרן ואס תאמר אין נידיך אנה הלך כי גס ממך נעלס נעו׳הי אנה פנה ממקום
' נלת> הסתלקית ממש וננקשניעען שהעיקר שתהיה עמנו כי נפשו קשורה נגפשין ונמשך אחרין י ] י מ > 

 דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוס שושנים
 ואחר החיפוש הודע ליי שלולה ירדלגנו דהיינו שמוכן כמהדס להזדווג עמה כי נן היסוד ימה
 נ־׳ן בגיח׳ ע״ה הוא גן שהחתן מתעלן נו נמיתוק גנודותיה ולהוציא נשמות לבניו בני
 •ישראל כי זה הוא עיונו לערוגות ערוגה נקראת גס יסוד דידה נשעת שניתניס נה הה׳ חסדיישזורעים
 בתוכה ה' מיני ורעוניס ונקע לשין רביס כי p השלימו׳ שנכללת לאה נרחל נשעת זווגו ננודע ויווג
 זה נעשה עי המין העילי' ומעוררים הוייג והם נקראים כישם שריחם נולף מלמטה אחר צאתם ממצד
 לרוחה ווה הוא ג*נ לרעוישהו־ כנוי לויג נגני •לאה ורחל fp וללקיע שקניס הס הנשמרהעמונים

 תוך קליפת נוגה היוצאים ונאים לוה העולם עיי זווג יזון כנודע

 אני לדודי והדי לי הרועה בשושנים
 אס כי שלולי מוכן לירי לגני לויג המנורן אני ללזלי כי כן הוא הלרן והםילשצוןך שההתעוררות
ק:א כנילע מסוסי לנא ימי הנשמית הייצאית מהתע1רר1תא תחיצה משמו שכחוק ו  ינא מצל הנ
 מהתעוררות הוכר ואו לולי לי מיין לכורין נגי מיין נוקבין כלי שינא לרעית שהוא כינוי צזווג מוכר

 נשישניס לאה ככלל רחל כניל פי והי שלירותו«גם יכן גזזיגי שנת נכגלית זו נזו כנייע

פה את רעיתי כתרצהנאוה כירושלם איומה כנדגלות)  י

 הסבי עינ<ן מעדי שהם תרהיבוני שערך כעדר העויס שגלשו מן הולעד•
 ולא י\א שנחא ימלכא למטרוניתא הסני עיניך מנגלי מרזנ אסנת חתן לכלתז הכלולה אם לחן
 תעלם עצמה ממנו כא לילי עילוףוצער להייתה עיין מחוסרת זמן להתיחי עמה וזהו מי«סו>1

 מותא ייליה גנה איל אימוניעס יפה עיניםלהיעהנחינת י«לכותו?ל והר קלושים זמסגיאית דחי'
י ״״ 1 ״ 1 • / _1 י י ׳ " Y רימוניעס יפהעיניםלה עהנחינת ו^״ת״׳•׳׳>׳ 

 קלה סקהלד עיגוי לקנליה נגין דאיניןשפירע גנלא אסחר עינץ מנגלי לסער אוחרא מו_קיץ



ה זידד מ מ  י

 ליה ישלהוניה יתימיתא וגגיןמהזא לוי עלאיה שפירא דחימא מץהלאימןאיגימיאמי• מדצניה^י
 ותונני עיכ וכל יה כל ומן שלא הגיע עת התזר

 מעוץ כעגר העזים ככר הקלמני שאין לנגלייס שים אתיזה בשערותיה ולזה הם אלימימ כנולי לאלינ
 v"ta היי מפשפשים העולם מרוכ הלינין על זה לימה שערותיה לערר העוים שאעסי ששמן
 מוכייו עליהם עם כלוה הס מין מהוד שלא היה להם אתיוה כאן אעפיי שהן קרובים להם כן צינורות
 ו־אשה שהם שערותיה אס שרגליה יורלומ מות למקומם להוציא כלעס מפיהם הם-ממיס לערר העזים
 שגלשי^פיכתרגמיגליש תרגוס קרח דהיינו כאלו אץ־שס שערות כלל כי אין'להם שוס אחיזה מהם
0 גימ׳עיל •יאימיית המתחלפות מאליהם הס ג*ג כי הם נשארים כמו ס ד 2 w היא ש° א i i יסיי 
 שהם הרי גלעל וכמי שאץ להס שוס אחי יה באורות כינה שהס גלעייכנורע כן שערותיה

 לומים לה*
* מחמת ריכ אהנת חתן לכלה מחלה סניה הםכי עעלן מנגלי שגורמים לו צער כראיתי צ1ו י |  ל
 ייפי עיניה ואין עת דודים היגיעה ושכח שערותיה צינ ירית ראשה שדומים לערר העזים
 שהיה,0*ר של אחיזה ח״ודומיא דעזיס לשמן מוכיח עליהם עמ הס מץ עהור ודומים שערותיה כאלו
 אינם ׳כלל לענץ זהזכאלוהיא־קרחח תרגום גליש יאיןשס שים אחיזה לומיאדשס^ליששל •נינה גיל

 r יעיל כנודע. .

 שניך כעדר הרחליסישעלו מן חרהצה כבלם מתאימות.ושכלה אין בהם.
 יעוד av שנחי למלכא למטרוניתא שניךשהס ל״לגמיבולניה געלר הרחלים צריו לילע שיש גמה
 ניד״ת שעל שחס נקראת השכינה רחל א׳ ע׳ ש יסייזת ע־׳נ קס״ו שהוא אחורים
 יחסיה שכנגלם יצאה רחל גימעריא שפות הנזכרות לעיל עש שהיא כוללות הל׳ שמות ע' ב 0״ג מיה
™ שמות יו״ומ,ומילוי.גימעריא רחל גם היא כת מעלל כת אימא וכה מלוי » Y ^ ? f t J  2ל £
 P ג שםוא ל* עם אלייס לריכוע גימעריא ר׳ שהוא כרחל עצמה הכל גימ׳. רחל •יעיל גשייא מימכלמ

 הנמלא נול שקיא ייזל הא ואו עם האלהיס גימעריא רחל עס כ׳ בללים הרי י י כחעומ דחל.
 מביא לשכחה:יינץ־מלדהדחליס שעלו מן הרחצה שעם היותה כחיי לץ ייגא ימלכיתא והיה מיד
- שחפי מכמה לילה היה תיקף לינץ ליה שבחה כעלה שני,!־ כעלד הרחלים שמס שאיו נשוסנח*
« 1 A m*ם כי. מלס * בחינימעליינות שעל שמס נקי*זי£נז ה ל w r i w ^ * 
 שכחעת חמה דידה ל בדתיכיתיה מנוקתמכלמין אחיזה ולץ בהיותה ממותקת עי1וגג«לה7ו?ם
VrtS5 לרחלים שעלו מןהרחצה חלוננזת ויפות ואפי כמלכות לידה שהיה יותר ס־ ד איו שוס»v • 
v tH%& '״יירי ה״|במלכיתדאצילית יאפיי ש־להאץבהס כי כלה עישה פרי בי ק״מא ל^נ 
ר «שכח החתןהקיס ל בנתינות חכמתהכלה ובהייתא לינא למלגותאהיהנו־לשאמיישס ו  p צ
 . היה לץ ואיזי אחיזה לזה דימה א1תסלעררהרחליה שהם בחיי שונית של דחלרולמ

 אעמשש יימייריגמלכית לאצילות שסלם מתאימות ישכלה אץ בהם ני £ אורותיה של >דמןא עשה
 t»«״L_ . . ערי למעה• י

 צפלת זזדמזזדקת^מבעד לצטת^.
ימ״ט t . ״*יפלח הואהרמיןחתינהלשניםייופיהמימיגם׳«לח ליחנתשהממ׳^דמז \ m 
S K  חציניומו ני פנימייתי היא משאי כשמימרימיו שהיאחיי״ רלותו שמא «

* * * ת ^ א ״ * * ! * ש ^ ש א י ל ^  המנל>צ«זן.למנמזמשעתמיך . קיצןו ^



5f*pן מאן שהוא מקים מלכית לרישא אין  rt״ «לת הרמון שהוא ממת מענו׳ ויזציניותי ימין י
 שים חשש של יניקה גס בהיותה כמינה מלכות ובאלו היא לעלים קוד ראשה כי אין שם

 . ש1ס חשזז כלל
 שש*ם חמה מלפות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

 שמז וה ככלל,השבחים שנשבחי כלס הס למלכית לאצילות הנקראת מטרוניתא והנה קוים נכא
 לששים המה מלכית צריו להקליס שנולע שכל עולס כולל הה״ פרצופים יה ככוללות אבל£

̂פרצוף כפני עצמו כילל גס הג״כתינית הנולעית פרצופי דעיכור זיניקה ולמוחץ הדי ש  פחזות שכל
 פרצוףמהה* פרצופיןכולל ג' מלכיית חלכית כפיציף לעיכור ליניקה ומלכית למלכית למוחין או

 גללות נמצא שהה" פרצופים שככל עילם נילליס עיי מלכיית ג׳ כחינית «F ככל א' ובן הל׳ עולמות
 ב״פ ע״ו הרי ס׳ מלכות והו מס ששיבת כאן למטרוניתא מלכות לאצילות ששים המה מלכות נאת עלית

 על כלנה אחת היא יונתי כמישלמטה•
 ושפונים פלנשיס שסולסהיא לינץ קשים אחוריים של השפחות ^־חל ולאה הם הגבירות ואחריי
 בלהה ולפה ואחורי אליספלגשיס שהם אחוריים לאחוריים רק שאלו הפלגשיס הס לעין קשיה
 ןונרתו האבות להלכק כהן כי קשה מיתוקן כקריעת ים סיף וכן מדעיה שלקח מלכת ביש תקע חיב ניגנ

 לבינה יכן היתהאשת פמויפרמהן •
 עול ועלמות אץ מסמר הס העלמות שיר שכתכנ י כמה פעמים שהם בהיכלות מלכות הבריאה והס
 מרמתה המעוררות עיי שיריהן אהבת קב ה ישכעתיה יהס עיליס למעלה מששים ריבוא אץ
 *ספר והשולטת על הכל היא מלכי" לאצילות כי. מלכי היותה בחינת אצילי׳ שירשה עולה מעלה מעלה

 ולה ראו ים כל השבחים שנשלחו עי החתן הקדיש המכיר יילע ערכה•
 קיצור גל פרציף יפוציף כליל מגיפרציפיס פרציף דעיכור ייניקה ולמוחין או גללית ונמצא שה
 לכל פרצ 1ף ג׳ מנכיית א׳ מכל פרצוף וככל עילם ה׳ פרצופים הרי בכל עולם נחימת
 מלט וגץ הד־ עולמיתאכייע נשלמה הששים מלכית יחלכו׳ לאצילי* אשת חיל עליה נאמר ואת עליי!
 «ל כלנה וכן יש פלגשים שהםאחיריים דולפה ובלהה ואלו אחורי הגבירי׳ רחל ולאה רק שקשה מיאיש
 .הפלגשי׳ ואבותינו ברחו מהן להיית׳ דינין קשיי ותקיפי׳ יעלמית אין מספר הס התיילית שבהיכל*

 !וקניה דבריאס המעורר,' בשירת' אהבת קביה ישכינתיה ומכל בחיי אלו אחת היא יונתי כוי

 אחת היא יונתי תמתן אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ועשרוה
 מלבות ופלנשים ויהללוה

 עבר הקלמנז שלרשי רזל איפ תומתי אלא תאומתי יהוליענו הול נעלם במתק לשונם לוה החתן
 הקדיש אחר שפרע כל כחיניתיה ששים המה מלכית כנ״ל מגיל כן בה בחר ה' לסיוז1לו
 •יונתי תאומתי יונתי מאמני' •ותאימתי לא גליל הוא ממגה כי כל שיר קלש קלשס זה מיידי ככל זמן

• r ז>מ״ש במאמר כפתח השער ועיקר-סולותיי לעת 

 מגה *תמי בסמ.ץ בי הששים מלכי' ייצאיס מהשלק פרציפים לגללי׳ יניקה יעיביר כן ממש רמי סודם
 >אן אחת היא יינתי ממתן על מלכו' ופרצוף הפנימי לגללי' ששם ממ נקלא' ממתי תאומתי
' אחתהיא לאימה לדמיו מרציף ליניקה כי אפהעליינה היא החנק' קנןילע. הרי. הנ׳ פרצופי' M i t e י 
 ftttt' ויציקה וסיים נדה היא לייללתה לדמיו לפרציף מגיבור ני. שם הלמה הרי השלש פרציפ״י ממש
 מצין&נילשמהס יוצאות• הזשיטפלנית .ידמיו) באן להדיאזעערא על ראש נולן מינות לאציליתאסת

• •ייא יונתי  י
 ייהה ^דמה&,שנחו«יתש«גמהמתםהג״ל,עלי^ר
ו ל? גם^היאשתיה נצעד לעי שעה קלוב יום 9' לנזא והיא העולה לשויש׳ ו*צים » 

 מר



 נ»מת י1יוי
 נתר יתוו לו מודע כליות מלכות לעתיל־,ני שם ביתה הרי, שייז ינית ירושלם יאשרוה באשרי שהוא
 כמר לרמוז לה גולל עלייתה מלכות יפלגשיס ויהללוה ככר נזיע שהנלויה אמרו בזוהר שהוא
 שבתא לכלא כי הלל גי אמי מלכות זו ואצילית המתיייזית עם נעלהו־הללי ינשפעיס ליס אורית
 או א י ה הללויה והס ב מירגית לעהיו כי קיים עולים יזון למקים או״א נמיש בסיי ביוס ההוא יהיה
 ה אחי ישמי א ששם הו יה אז עתיד להיות יהיה שו־ה עוליס למירגת ייה ואחר יו תעלה למהומה
 האמיתי לכתר נמצא שבץ העלמות מלכות ופלגשיס יסייו ימני בשוב ס' את שיבת ציין היינו שמחים

f בעליית מלכות לחכמה כינ ה כמי ויאשרוה כתר ויהללוה זוו צייה וכנ 
 קיצור מהששיכ המה מלכות הנו הויע ימגיי החתן הקייס שאינו כיחר רק בבת זוגומלכות יאצילות
 אחת היא יינתי תמתי ורמו הג פרצופים שמהס ייצאיס הששים נחיגות של מלכות פרצי0
 הפנימי דמיו באחת היא יינתיתמתי ששס היא תמתי תאימתי גמיש רזל אחת היא לאימה רמו
 לפיציף ליניקה כי היא המנקת וקרצוף ועימר רמי ז באחת היא לייליתהכי שסמהעיבורייצא הלילה

 הרי מקיס יציאת הש מלכית הנ״ל ימכלס אחת היא יונתי תמתי מלכית ואצילית בת זוגי האמיתי
 ושל מיומנים ליס ה«ית שהם מרככתה כנ׳־ל שהיא עתייה לעלות לנתיני שס שורשה כתר מלנזת לזה
 קאמדמית ויאשרוה כי אשרי בכתר כנויע מלכות־ופלגשיס ויהללוה לדמוי לה כי קילס עולה עכ נעלה
 לאו א וזה רמוז בהללויה הלל אמי המתקשרת עם ויה בעלה הללו העולים למקום איא י״ה הללויה ונין

 יאשרוה ויהללוה הגייו עלייתה ככח״ב מ?
ת ו ל ת  גזי יאתהנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברהכחמח איומה מ

 הנה גורע ני עיקר הגלית הוא לבחינת מלכות יעשיה כי שם תוקף היינין והקליפה ובא וחגית לה
 אצלתה יעלייתה במהרה מי ואת להיינו כחינה זו המלכית מנשים העילה (נכללת ככוללות

 המ פיות לאחר כמה יובלות שלא זיה מעבליתה:הרי היא נכללת ככיללית פרצוף מלכית יעילות,״י ביינה
י ואת יאת עילה למי שאמרנו:אבלה תקיתיני ירי אכל עליות אלי עי שתעלה נמקימי. האמיתית י מ ו  מ
 pולהםגבול* כי איני בפעם אחת לזה לימה איתה לשחר שהיח מאירה העט מעט גס רמי כדמיון
&  שחר מל ימס לבינה כי לאה מלכית לילה כנייע כי שחר נקראת לאה ע״ש יייגא לקזייתא ינכרא ו
 וה בח התימא חי ואת הנשקפה כמו שהר מעימקי תהומה נחיגרא רמה • יפה כנמה כינוי זה של
 נבנה היא ונמלכית ליצירה גי אלליס ותנא והיד מפרש מהו הגשקפה כמו שחר יקאי על מנכות יעשיה
ל עילההט להט ליה כינה איתה ללבנה שעולה מעשיה מקים מישנמסינדם מקלם למקום » 
 הנבנה מלבות ליצירה • ביה בחמה הנה־מס שלבנה היא חלכית ליצירה כן חמה נקיא r'i ליצירה

̂נה אח'׳־ £ צ * i אחי שתחילה עלייתה היתה במל־ית f והרי היא עילה מלרגה^אחר מייגה ־־ 
 מתי חלה בחמה זא ליצירה עצמו איומה כנלגלית תרגם ואימתהא על נל יבבי ארעא נזמו וילינו
 ארגעה טיקסהא במיברא ע־׳־ ולמעלה סיבב לעיניינני שאימת מלכית ומשיה היא העילה במק ם^היתה
 כב יכול כפופה תחת אויביה להוציא בלעם מפיהס תפול עליהם אימתה ופחי איומה כנלג!11ת כאימא

 האומות בזמן לגלי ישיאל
 ק צור אתחאה על עוצם עליית מלכית יעשיה כי בה היה תוקף הגלות והיא עזלה גיל בינה מי זאת
 ואת למי אבל יומיית השחר מעט מעט ותחילת עלייתה למירגת מלכיתייצירה הנקראת
 לננהיפהבלכנהכמקים שהיתה שחרחורת נין האויבים ומש־ עילה לוא ייצידה עצ״ההיקרא׳חמה

̂ננה לחמה עישעילה,נכללת נכיללית פרצוףמלמת נשיישיייאי SS «״ל1ת  בדה כחמה מ
 שאימתה מוטלה על הכל כישראל כהיית׳ כיגלי מיכי שיכן לשכטיז

 אל גנתאגיי ירדתי לראות באיבי הנחל לראות הפרחה, הגפן הנצו תדמונים

ע מיד אשתר אני אקים את סיכת חל רמז החתן הקליש אלגנת אגוז כינוי ליסולה גןשט י בהנ  ו
 מתעון החתן להוציא גשמות לישראל עמי ירלתי לכליק אס כבר קליפות האגוז נסתלהז
 המסננים אותה והתכלית לראות נאיבי הנחל והיינו אם ראויה היא כגר לוזוג הקלp ולהוציא נשמות



 נשמת דוד
 וזה מריה ולהכלל עצמה מיןבחינות מלכות העליונית ונמל נקראת ימולה. שנמשך האיתיז נמו נמל
 ומשם יציאה הנשמות ויהי איני הגחל-לראות הפרחה הגפן כינוי למלכית הטעונה נשמות גפן עזריה•
 הנצו הרמוניס דמון הוא כחיי מנו" נו והוא כג' עזצמיתבי״ע כנודע ובכאן רמי קכ״ההנצו הרמונים
 אס ככר התחילי לעלות כחינתהשלש מלכיית שהם לכלל גלית בי׳ע כנודע כי שם בחינת הרימונים
 בחינות חט״ט ע״פ השתיל! ת כעל הנית לקנן ולעלות נתינות כת זווגה כל א' למקומה וגם שהכל גלוי
 לפניו ית״ש לנר וה למינו מתורתך אריה נא ואראה לחי טעמא ללמוד לנו ירן ארן שכן נשתיל לילה
 כיוס לכל הניזכי מיה יגרמו לה הצער אשר ענד נה ואייך להיאזת לנחינות הנז של ני״ע שכל יעתו
 עליהן אמתי יגליל ה' לעשות עם אלה גובה פרצופה בכוללות נל הנתינות נמ״ש הרכ זלהה שכל ומן

 שעריץ כתינת מלכות לעשיה בתוכם אין הזי;1גשלס כי זנבא לארייתא ארייותאאתקרי
 קיצור וקרוב לפדיון נעשינו כמונו היום תנ *ת מורה אניני שבשמים ת״ת ישראל קשר האמין וחשק
 אהכתי עם ענפי כתווגו המלכית דני״ע התרדים שם להוצ־א נלעו מפיהס כנודע וזהו אל מת
 אגוז יריתי לבדוק עם כנר עכרו ונמחו קליפת האגוז ונשאר הגן שהיא יסודה ון ינקי היכי שתיציא
 גשמית מעיליתלישראל לראות נאני הנקל כינוי לימדה ושתהיה,כגפן סוריה איתס נתינות מלנית

 שיריו לחלןוס נחינית מט״ט הנצי הרמיניס נעוגמית ני״ע לעלות נל א' למחיצתה האמיתית
 לא ידעתי נפשי שמתני מרבבות עמי נדיב

 הוא הדבר דםליק מיניה פדיון השנויים לעילא יתתא נחינית המלכייפ וכניה הנעימים יכן עתידה
 לומר הכלה הבלולה בצאתה מבבלי נתל לא ידעתי נפשי שמתני מתמיאה על עצמה על גודל

 אצלתה ומפלת שונאה וזל דו״ל בילקוט לא ידעתי נפשי שמבני תני ר' חיא משל לכת מלכים שהיתה
 מלקטת בשפלים פי' שבולים נמצא המלך עונד והניר שהיא בתי שלח אוהב! נטלה והישיבה עמו

 בקרוניןוהיו חברותיה תמהות עליה אתמולהיתה מלקטת נשבוליםזהיוס יישב בקרונין ע״ב
 עודשס כתוב זה מלבר על ננסת ישראל אומית לאיה אל תשמחי אוינתי לי בי נפלתי קמתי שכשעה-
 שהייתי בחושן הקניה הוציאני לאור שנאי כי אשכ כתשן ה' אור לי וקראה על עצמה לא ידעתי נפשי
 שמתני ע״כ הרי להוייא פי' מה שכתבנו מהמר הראשון ברור משל לבת מלכיס שיייתה מלקטת כז
 וווהיאאימניתהכלימיגליתה מידע שלח איהבו-זה מטיט נאמן כתו המושל בכל אשר לו כי בגבולו

 הוא סוד הגלות בבי״ע בנודע לסוף ימים כהיום תלי״ת אעלה !הישיבה עמי נקרינין הוא קתדרת,
 מלבותא והיו חברותיה היינו מחית החציניית המחשבים עצמן שהיא חברית' ס״ו בהיותה תוך גנולם

 ובךהיתה מורה להם השנינה והוא סוד עצום אין כאן מקומו אתמול היתה ונוי
 ומאמר הב׳ פשוט הרי ששכינה קראה על נפשה לא ידעתי והוא נמעט שלח הייתי סוגרת שתגיע הקן

 לצאת מגוב האריות י מרננות עמי נדיב וזל והר הקת מאי האי בת נדיב דא כתו דאנרהס ט׳ וזו היא ׳
 סייס שבחה אתר שמתמיאה על עצמה על עוצס^צלתהייגחר מלאכתה שעל ידה נזכהלישיעת ה'ששקעה
 עצמה תוך סחוחיס לאצלת ניציצי הקודש המונרחים לעלות לשורשם מודע נעשית >ppj נגאילתינז
 במהיה מרבבות עמי נדיב בתי של אברהם מלאה חסדי ה' נמקים שהיתה מלאה דינים ודיוק הדנר
 המרמות שהיו לבחינת מלכות בימי הגלות קצת ממס לשמירתה מהאויבים כנ״ל והמרכגזת הנ? נקרא*

 עמנ ועכדיו נהפך עכשיו הכל לרחמים עמי נדיב בחינת אברהם אבינו הנ״ל
 קיצור אתעאה השכינה• העולה מגלותה לא ילעתי כמעט נתייאשה ולא יי א צלתה ועלייתה אלא
 שהיא וכל מרככותיה הנקראים עמה כלס נהפט לחסינתנליב א״א כדתה לאברה׳ עמי נליב
 שובי שובי השולמית ש.;בי שיבי ונחות בךמת תתיז בשולמית כדזחולתהמחניפ
 05* נודע שדי כחינית מלכית הם ככלל הגלות כי גס הלק מלכות לק לעולם האצילותהיא היודלנ!
 לנריאה וזוהי גלותה כנודע והנה כנגדה הזכיר כאן ד' פעמים שוכי שוכי שיב ל׳ כי כאותה ש»יז
 יש לה דין ונד שהיא נתינתה וגם שונ להיות שלימה של עשר שינ ה׳ הכל שלום שלום «נך ושלום לשזרן
 עולמית ונמלדש השולמית ששלים חי העילמים מתנהג בה ע״כ הדי ונינו שנאתה השכינה לידי

 ותול חי העולמים ומתנהג נה תמיל ונח*'
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 נשמת דיי• עב
 מונרכיה'שיירי הניציצית שהיו כידט ינתקיי׳אני אמיתואמיה אני אמית נשבינתיבי כן קיצי•׳

 מהש על סיף ניצוץ האחרין ונשארו מגרי׳ מתיט מידע ונתמלאה ירישל' מחרבנה של ציר •
 נמו מלאים היי במו חוליוע הביר שהוא מה שמוצאים מתוכו כשחופרים אותו אין הבור מתמלא מחיליתז
 כמי חלאיס לקאי לחמוקי ללא מבעיא שנסתרו ועלי למקומם אלא שהריקו הבור מכל וכל לימיא דחליית
 הבור שחופרים מעמקים גלולים איתס למעלה כן עשתה השכינה לאלם לליעל שהתחילה לחפור בעור
 כניה תנו עיו לאלהיס והעלה כל חייתם לימית לחוליית הביר וכל זה היה מעשה ילי אימן לאלמלא
 סיועהקב״ה היתה פעילה זאת קשה על מית כי אחיית׳מזמן השבירה בניציצי׳ שנשארו לבוק' בשכירת
 הכלי׳והס כלס נשמי׳מלכיאיתישנפלי מחסא איה כמהנשמית גלילית ועצומות בילס והיה צריך ז«ית רב
 זעציס לעקרם מילס יק שמלכותו ככל משלה יאהכה מקלקלת השידה כניה הנעימים להנהתסיילסיכתם

 ולקיים שבועת האכות חשכ מחשבות של רחמנית לכלתי ילתממנו נלח
 מיציר כאן התחיל החתן הקדוש לשבח וליחד פרציפא מתתא לעילא מה יפו פעמיך ובסמוך לעיל
 התחיל מעילא לתתא כי כאן מיידי בגאולתה כןייש שובי שובי כוי וליה התחיל מתתא לעילא
 גי היא העולה וגס שעיקר שכחה לרגליה יורלית מית לזה התחיל מה יפו פעמיך שכמקיס שהיו שקיעי׳

 תוך הנדס מה יפו פעמיך בנעלים שיחצן מכל מיני סימאה ובא ללכיש מנעלי הקינשהמענז' יסנלל׳
 ובמקום שהיתה מלאה לינין עכשיו בת נדיב בת אברהם אבינו מלאה חסדי ה'

 וירכיתיה שהיו סובלות תוקף הגלות ובסוד גיד משה חמוקי ירכיך נסתרו ונכסו מהסיגס עלו מלאית
 בל סובממה שהריקו הנורית נשברים כייו חלאיס שפירושי כחוליית המר וכל והבעיר בעל הרחמים

 סיוע קב״ה מעשה ילי ״אימן •

 םרדך הגן הםהר אל יחסר הכזוג בטנןז ערמת חטים םוגת בשושנים
 בשן בי שיכי השולמית כתבנו שרומי לפלייןיעלית ד׳ נחינית מלנית ימשס ואילך מתחיל החתן-
 הקלוש לשבח וליחד פרצוף הכלה בשליפות מה יפו פעמיך מתתא לעילא;כראוי כי בהם
 היה תוקף הגלות כנודע רגליה יורלות מזת כלל יהנה אחר ששיבח רגליה וירכותיה נקנו שדרן שהוא
 הסינור והקלמנו שתחילת עלייתה אחר שמתיייםלת עם כעלה היא למקום אימא כנ f כמה פעמים וסוד
 סיבור שהוא שדרך כך נקראת בינה נהיותה עלמא םתימא כעינור זרמו לה כאן הייתן הקלוש העיבור
 שהוא כינוי לבינה עתיד להיות עבורין־ שריו נעלייתיך שם למקומה ואו יהיה זווגינו תדירי כשל אי יא
 וזהו אגן הסהר שכן נקראת מלכות ע״ש שבעת הזווג נעשים כל היכלותיה כאגן זה נםנינותיה והיא
 נקודה באמצע וזהו סוד אגן הסהר הרי שהגיל לה שעתילה לעלות במקום נינה הנקרא עיכורונעשית
 סינורה שדרך ישם יהיה זווגה תמידי אבן הסהד המורה לעת זווגה לוה סמך תבן* י ׳1 יחסר המזג
 וזה המזג אשר אני מגיל ליך הוא כאופן שאל יחסר המזג כי זה תכלית הזווג לזווג ולמתק הגבורות
 והגס שאז כבר נממקה ונראה שהזווג אינו כ״א להוציא נשמות לא למיתוק גבורות לע כי אין הלנרים
 בשליחות על האלף השניעי ובן משס ואילך והלכריס עתיקין איו כאן מקומס ואס תעיין נס׳ העמוק,נדית
 מנוחה שם תמצאהו נסנן ערמת חמים רול בילקוס מה הקנה הזה מתמדת ועולה
 ושיבולת בראש הקנה שהוא הקש מתגאה ואומר נשנילי נודעה השלה אמרה השיבולת הרי הגורן מוכיח
 כשבאתה מכניסים את הקש לאור ווורין את המון לרוח ומכנים את החמים לאוצר ע׳כ וראיתה כעין
 השכל המשל הנוגע לשכינה ונין הק ליפות בגלותה שהם הקנה היינו הקש מתמדת ועולה ומתגא׳
 ואומר שבשבילה נבראו העולמית ושהם ח״ו העיקר וויהי םנרתהשיעים מלן זקן וכסיל והשכינה אומרת
 למחר הגורן מוניח הקש נשרף נכח ה׳»הין אש אוכלה וזורה את המין לרוח שלא יישאר בהם ^שירש

 וענ0 ומכנימ את החמים לאיצי במאי דעסיקנן הכא גאולת ועליית השכינה לאוצר החיים שהוא
 .. באצילות • .

 &יגס בשושנים ?ל רזל אפ״י נסוגה שהו׳ גלד של שושנים לא יפרצו נה פרצות ע״נ ומובן שבעלייתה
 איו צריו לה מתר שמירה ניליש לעיל ששיסגצוויס סביגלה שהם מ׳ צירופי אלהיס הממבכיס

 * י ושומרי



י י  נשמת י
 הימיים אותה אכל כגאולה לויןא מכני הכנול כי אץ מלן כלי איילות ואז סוגה לידה והיינו החסנג)

 אותה חיילותיה סכינלה מעתה ועל עולם
 קיצור כמה יפו פעמיך התחיל החתן הקלוש שכחי הכלה על מה שעתידה לעלות למקום גנוה וכאן
 נא לשכח העיכור שררך והוא כינוי לכינה עיבור זה שהוא ננקום כינה עלחא שתימא עתיד
 להיי' שלך שררך סימלו ישס עתיד להיז׳ זווגינו תדיר אגן הסהר שהם היכלותיה וחסככי אותה כימו
 הזווג לזה־סמך k יחסר המיג שזיזוגינו אל יחסר י ללא פסיק נדאי־וא וכהיית שהנגדייס משכתים
 עצמן שקכילס נכרא העול' ושאחריתס השקס ושונה כא חשל דיזל שהקש, והתנן מתנאייכויוהשיכולת
 שהיא השכינה אומר'למחר הגורן מוכיח שקן נשרף והמוץ נזרה לרוח והחיסיס לאוצר החיים מקום
 עלייתה כמצילו' וכהיו' שהקן והתכן נמחו ונאכלו אין עול כאן צריך ש מירי רק תפני הככוד סוג'כגדר

 של שושני' יופי וכטל הכת' עיי חיילותיה
 שני שדין; בשני עופרים תאומי צביה*

 השדיים מורים כאן שפע רב של השנינה בגאולתה ודימה אותן לשני עופרים כמ״ש ר?ל לרך צכיה
 להיו' יולליתאומיס שניה! שווים ודרשוהו על משה ואהרן ונאן כא לרמוז שבע-השוה לנמעע
 לעלייתה לשורשה אין שם שמאל והכל נידון ימין שפע רחמים ושלום נשני עיפריס שהם שווים ישקוליס
 להיות כי היא אז כמורגת כעלה י;ל והר בראשית תית אתתא נד אתחנרת כנענה אהקריאיעיש נענה
 איש אשה מיהו צני ואיהי צניה ע״נ וכנאן מיידי נשהס נמק! ס איוא נמפורש ז גא מתפרלין
 לעלמין והיא נמדרגת נעלה וזהו סעס למה שני שלין כשני עופרים שפע שוה להיותה למעלה ניחוינעל'

 שווים כמקום א״וא איהו צכי זאיהי צניה נתאומיס שהם שזזים זשקונים זה לוה
 צוארד במנדל השן עניה ברבות בחשבון על שער בת רבים אפר ?כערל הלבנון
י צופה פני דג.שק• י י  > י
 הנה צואר הקימנו שהוא כינוי לנינה ע״ש נינה לא״א שהיא כצוארה כתר לא"יא כנולע וחתם כאן
 י*זתן הקדוש עלייתה לנינה צואר גס שנינה ל0"« ה0יה נתרה יומיא שהיא היום לאימא
 וזהו צוארך צואר זה יהיה שלןני עולה עס נעלה לאיוא ונינה דאיא נעשה כתר להם ומכשר לה
 החתן שוה עליה גלי ירידה חייו אלא כחוזק כשןשל פיל וכלי כונו המורה חסד עיניך נרנות כחשבון

 מלכד מה שפירשו כזהר שעל ידי חשבונות וגמע' מתקנים עיני השכינה שהם התרין עערין דחסד
 וגבורה כמפורש לעיל ואל תנועה גם מגיד לעתיד שהוא עיקר כונתינו שעיניס אלו שהיא מקכלת
 או התרץעערץ שהיו למתק גכורותיה לעתיד יהיו כרכות משפיעית ומסכות שפע סל לעולמות נל
 חד וחד כדקא חזי ליה שגס רינוי השפע גורס ניכוי הנר לזה צריך שפע התרץ ענורץ לידס שהס עניה
 גניל כשם הרכ זל שתהיה מחלקתי איתם כחשבון חלק נחלק יאכלו על שער כת רכים שער

 מיינו תר׳עא כן נקראת מלכות כיוס ש״ק כמ״ש-כנונת אלל אדון שמהפשוס אדני שהיא כחול כשנת
 מתמלאת ונעשית אדנ"י כמילוי תרעיא זה רמז לה כששפעה וגולל מושכה בגאולתה יהיה למעלה ממה
 שהוא היום ביום ש״ק שהיא נקראת שער תרע׳׳א אז היא.על שער כת רכים כי כן נקראת נשהי' נפרק
 נישואיה ומתקנין אותה א״וא כמ״ש מכן ה' אלד״יס כוי כי כלס תלזין אז כה כי היא המשפעת לכולם •
 אפן כמגדל הלבנון ילקוט א״ר שמעון שכל הלבנות שאחות בו דכתיכ יפה נ וף משוש כל הארץ ע׳׳כ
 הוליענו סוד ה'לעתיד במאי מנסיקנא ופירש לבנין לינונוין משימה היא בחינת אימא ונודע
 שלב כינוי למלכות לב יישמיסוהגיל לנו ר*ש ני לב שהיא מלכית העתידה לעלית ולהיות תמים במקום
 אימא נון פשוסהלב״מן אז אפן שהיא לעולם עיקר הדין כנודע אפי׳ בבחינות עליונית נ״ש כמלכות אז
̂הלנבות שהן שאר בחינות מלכות שממות בה ומקבלים ממנה  נגאילתה עתיד להיית כמגדל הלכנין שכל
 {וחמת מיתוקה ורוב שופעה וזה כא מיפה ניף שהוא יסוד לידיה משיש כל הארץ שמיחודס התדיר כאיוא
 !גמקומס נמל יהיה ה׳ אתלטי יצא משוש ננל האדן לאתזיי ענעיה נחיגות המלכות ולא מנעיא

 שמשפיע



 נשמת. דוד עד
 שמשפיע ומשמחה עד אוף כל גחמותיה שהם כלס קיושה גמורה אלא שגם חלקי מוריה שהיא למשק

 היותר קרובה לירושלים שיצאה מכלל ח־׳ל ולכלל א< לא ננ:ס נמ״מ הומלס זל עתה בגאולתה וקרו לה
 צופהלהבליעה ולהננש־תחת ובכלל איי וכת״ש ד?ל עתילה ירושלסלהיות מתרחבת בכל צלליה עד שתהי
 מגעת לשער למשק וגליות גאות וניחוחות תחתיה לקייס ולמשק מנוחתו לקאי לגליות מנוחת הגציית

C כמ״ש בפירושו 
 לציר צוארך שהיא הבינה ע״ש בינה לא״א שהוא בצוארו כב יכיל עתיל להיות ציאר ן דהיינו כתר
 לה כמו שהוא היום כתי לאימא ועליה וו תהיה קיימת וחוקה כשן הפי ל וגוונא נלובן חסל
 לאימא כי יוישת מקומה והעערין לחסל וגבורה שהיא מקבלת או ש הס פרין עיניה שמקילס היו ממתקי
 גבולותיה יהיו ערכית מושטת שפע סל לכל בחינות התחתונית חלק כחלק ש׳1 יזיק הרנוי וגס עציתה
 תהיה למעלה ממה שהיא עתה בשבת ששם אלנ״י מתמלאת ונעשית תי״עא היינו שער וזהו על שעד
 מעלתה אזלמעלה משער של שבת כי כלס תצוין אז בס בת רביס גס לינץ לחוממא דיצה שהן
 היותר חוקיו יהיו אז כמגדל הלבנו\ כאימא לב׳׳נון מלכות לב העתידה לעלות לבחינת אימא נון פשוע

 >א ז בחינות שאר מלניות כולס שמחות בה כמיש רשכי שמשחחת ומשפעת לכלס ברוב שפע על לחלק
ן ישראל  סוריה ג״כ מבליע תוך גבול אי

דלתדאשף כארגמן מלףאםידברהטים •  ראשן; עליף ככרמל ו
 כאן חתס החתן הקלוש האמור לעיל בשבחי פרצופה שהיא למעלה מכל הס' מלכות ושיייגה תהיה
 עליון עמו ותליר#1 בתיקונין קמ״ג ראשך עליך ככרמל רישא לילך על כלהו חיילי! סלקין על
 ששים המה מלכות כוי עול ראשך עליך ככרמל כמה מתקנא דישן בתפילין לאיה! פאר על ראשךירציע*
 תליין מהאי ססרא מה להוי שחורות כעולכ הא אינ1ן ירוקין ככרמל ומה להות כגלותא דלת תפלה לעני
 באן אתמר בך ודלת ראשך בארגמן ע׳כ הרי מה שכתבנו לעיל על ששיס המה מלכות ומכולם בהבחר ה"

 נאותה בחינה שהיתה יורית מעולם האצילית שהיא משס כ״ן כנודע וידעת שהמוחין הוא כיי שתשתלם
 בפרצופה הפנימי מוכנת ליהג ני כלתי פרצוף זה אין זווג לריציא נשמות כנודע והרי המאמרים ^
א לילךעצ כוצהז חיילים ששיס המה מלכות ולכי המשכת מוחותיה תמיד שכן פי ש  מוכנים הראשון רי

 ומה דהות בגליתא דלת כאן אתמר כך ללת ראשן כארגמן ופ׳י שס ארגמן מיכאל רפאל גבריאל נוריאל
 חיילין קלישין לכר חתן לאיהו שמשא ייתי להנארה לסיהרא איהי אתקקעא כשער אה לילה מתהקנא
 כייג תיקונין כוי וסיים כההוא זמנא מסתכלים שמשא וסיהרא כחלא 15' הרי שלימו׳זווגה לשנין ורענני
 ככרמל וכמ״ש שם מה יהוו שחירות כעורב הא אינון ירוקין ככרמל הרי שהמוחין יהיו תמליץ אורות
 עליונים ונעלמים וזהו מל סוף פסוק מלך אסור ברהסיס ייזל שם אינון ל׳ רהנןי מוחא ל' כתי דתפלין
 לאינון כ״א אונרו״ בראש וכן ליל יסליקי לחישבן אהיה אהיה מבי אזכרו׳ הוא אכיר ברהנןיס ע כ הרי
 סול מלך שהוא החתן הקלוש עתיד להיו׳ אסור בקשי של קיימא כקשר א״וא עס כלתי ווה ברי־ימים בל

 רהמי מוחא לתפלין מלאי׳ מוחין שלמים ובזווג ללא מתפרלין לעלמין
 קיצור כוללוישכחי הכלה הכלולה ראשן עליך ככרמל שראשה סליקת על כל ס־ מלכות ומה להוה
 שחורו׳ כעורכ איכון יחקין ורעננין ככרמל ומה להוה ללת כגצותא ראשך עציך ככרמל
 שאיהימתקשעת כשעראה לילה כי״ג תיקינין וכההוא ומנא חסתכלין שמשא כסיהרא שהוא זוג לפנים
 רחמים פשועיס נמקים א״ואזייחולם תמילי שהמלך אסור בקשר של קיימא עס כלתו עי המשכת המוחין

 התמלייס ד' רהעי למוחא נרהמיס •

 מה יפית וכ,ה נעמת אהבה בתענוגים׳
 זה סיים -בחי החתן לכלה יתשליס פרצופה מה יפית ומה נעמת כמה נאה ומקובל Pיתקיימו בל
 השבחים שנשבח! בביאת הגואל ועליית מלכו״ למקוס האמיתי שאו קונה היח שמו ממש שס נו ה

 המלוק



•!V! נענית 

י התמה תא י  יקלח יצתיא שדיין כא וא ובמקימה וכמ ש יזל ה׳שמה אל תקרי שמה אלא ממה והו מ
 לעלמא עילאה מי עלמא תתאה מ׳׳ה ותניגן אל תקרי מה אלא מאה נגיו יכל ירגיז עילאיו כאשלמתיהוז
 הכא אינין כוי ינייע ישנימית א״ת מ״ה אלא מאה שצריך שכל סעידה יהיה כשלימות אינו אלא לעתיל
 ואו נקראת היא מאה ממש שכוללת כל העשר כשלמות וככלליתעשי ואת עלית על כלנא מלאה ממאי
 ברכאן לגמרי על וה משניזתה כעלה מה יפית כקניית שמי מ״ה בקרבה יית־יחלו הכי שמית מ״ה לימ
 ד ה יייי מה יפית ומה נעמת סול זווג הפנימי ובמקום גבוה של א״וא שהיא ממש או כאימא כרתא
 לוה רמו לה ושינה כמה השני ומה נעמת כנייע שכל נועם מבינה ובמה היאשון שהוא המ״ה ייייה נמ׳
 יפית׳ע ש יפה מףיסוי ייייה המחבר הכ״מ״ה הנוכרים שלא יכמל פעולתו רגע ילא מתפרייןלעלמין
 אהבה נתענוגיס הרי להייא שדמו לה כל הנזכי חוג א'יא ששם מיידי כל הנ״ל נקיא אהבה כי אהבתי
 תמייית רעים אהובים גם רמז לזווג העליון לנשיקץ והס כפולים נגל ל' איתייא אסכהעייןבהממ[•

 הנשיקץ בעי ישקני יתבץ י
 וסיים החתןוחתם היבריס ימיירי שכחי כלה k ו כלס לעתיי כשיעלה למקום א״וא ורמזו בתענוגים.
 וזצ זוהר אמור ההוא יומא הילולא ימלכא בממרוניתא איוותא יא״יא חיוותא יעילאיו ותתאין
 נתיויתא ימלכא נולסו חיאן ע״י כתוב וקראת לשנת עונג מאי עונג עונג לא אשתכח אלא לעינא כאמד
 יקיש עילאה שארי כי״א אז מתענג על ה" והאי יומא הילולא הוא ימלכא אתעטד בההוא עמרא יעינג
 הה יווק־־את לשכת עונג ע׳׳כ הרי פירש עונל לאאשתכת אלאלעילא באתר כקזיש עילאה שהוא מקים
 יא יא כנויע והרי ^יך ימו החתן הקלוש בתיכת הענוגים כי כל יינ"ל מה יפית ומה נ עמת

 גהגיע תיר שיתחכת הכ מ י* הקישיס ליליה ולילה כנל ויהיו ככחינה אהכה כא״יא היא כשיעלה
 למ»ס העונג תענוגי א״יא כמ׳ש המאמר ועונג לא אשתכת אלא לעילא כאתר יהויש

 קי צור משלום שכחימ זפיצופה לזמן שיעלו לא״וא ותקנה השכינה שם נעלה ה׳ שמה מ־׳ה ימית
 ביופי יםויו ^ממנו כל יוהיה ומה נע«ת מיומן כמקים הנועם בינה עילאה ואו אהכתינו
 נא וא ללא מתפריין לעלמין וכמקום התענוגים י׳לא אשתכח אלא תמן אהבה בתענוגים וביתזל הבי מ״מ

 יייי ולידן מה יפית ומה נעמת וווג פנימי ירותאנרנתא נתינת שם מיה בנויע
ת לו ף לאשכו  יאת קונזתף דמתה לתמר ושדי

 ימן מויז ן לעולמית כנצח הוי יילה כיין כל המוחין כי כן נקיאיס אשכולות נו״ה
ריחאפמ ו א שדיףכאשפלותהגפן ת בתנור איחית בסנסיניו ויהיו נ  אמרתי אע,
* • פת;!••חים י , • י « ח ^ 
n ילהקיים בשמחת כלתה אמר אמדתי לרמוז נפתיה׳ז ינריי שכל * J ״ J J J  ל ^ *

 בתמר



 1שמת דווי עף»
 >תמי ואת קיימך רמתה לתמר עם סור הגיול של הגיגיי הממון לעיל זאל י5א איש ממקומו י&זי
 תליר ונעלם» אוחזה בסנקניו סנסניי היא שס קייש הנילל השעיר קימה נלתי קומה שהוא גימ

 •רנ׳יז י׳ שמית ע״ב סיג מ״ה נ״ן גימ׳ רל״ב עם י׳ כוללים גי׳ רל״י סנסניו וזהו סיד השעוי קומה ר״ל
 יל מה שתיכסים כללות י׳ שמות אלו יהיא שם סנסניי • יהנינה פאן שאחר שתיגלה מלכותיתהיה
 כסנה תמר כנז אז החתן יאחוז ע״י צדק לרכי להתיחד עמס כל שיעור קומתה כשלימות י' שמיתהנ/
 זיתחיילו כשזכע שמחות נילי שמית שלה קימה כקומה הרי סול אוחזה נמנסניו ד שמות ע״כ ס״ג מ״מ
V1 נ״ן לזון כנ? שפשוסי היא ענפי התמה וכן הוא האמת אס היית ל' שמית אלו של עולם האצילות 
 שרשים לשרש יסזהלכרים עתיקין אין כאן מקומו ואו ויהיו נא שלין שהוא רומי על ש ופעה
 לעילמית נאשכציה הגפן שהיא נינה יהרי היא כמקומה נאיתי זמן וחמה לה אן צריך ללקלק
 האי נא מאי כעי הכא ני פי המינרהיא החתן המוליעלה חינתויעוצס ארכתי ואחי שהיאעלמיז

 למקום גנוה של אימא מה זו הנקשה ויהיו נא שליך היא הניתנת שככר ילעת נהמלמת הרכ ?להה
 מהו סול המין ולמאי אצערין כילהייתכלעלולחושק ומתאוה תחיל לעלות לעילת ו חין לעתונתחתונים
̂גןה בתכלית העונג  ולזה צריך התעוררות מכל תחתון לעליון ליה מחלה החתן פני הכלה כי נראית ע
 אל נא תשנח העילמות אשד נאתה משס רק יהיו נא שלין כאשכלית הגפן כפי שהיתה אימא שהיא
 האשכול מרמס עלינו ישילים לא זכו בעיניו כנילע יריח אפך נילע שהיקף הליניין ה ן מן האף

 נמ״ש אף ה׳ ומנ״ש כמלכות ה' א1היך אש אוכלה לזה שכחה ושאלה ממנה ויהיו נא שליך מ? כ1 וכן.
 חשפיע לעולמית לעתיל מריח אפיך כי נחשכ אזתי שפע או כתפוחים שהם נצח הזל ע״ש שמקבלים

 מחג״ת הנעשים פיחין ככל מקים כנוהג
 קיצור כל חשקת החתן היןלוש לזרז עצמו כמצות שמחת כלתו ולהראית תאיתז להתלבק עמה תפפ
 לשונה אמרתי שכל אמייה כמלכית הגם שהוא שפת יתר כי מי יתן ויגיע עת התור לעלית
 מער שנלנק כיתור עצום הרמוז כגרגיר התמר ואז האחיי נשיעור קומתן ל' שמות הקלש ע" נ ס״ג
 •ליה בין העולים סנפניישהס ענפי התמר ני האמת עם כל האמור ששידשס למעלה עליזן ונעלס ומחלה
 פנ-י הכלה כי אזי שתראה עצמה מלאה נל מינ אל תשכח להשפיע לתחתונים כהיות מילת כל מלה
 להקלכק כעליון שורשי אלא תהיה כאימא לגני לירן הנקראת אשכול שמריח אפך תשפיע להס ששופעג

 נשפע תפיחיס נצח והיל מוחין למתתוגים
די למשדיס דובב שפתי ישנים יןה&ובמולף לדו  וחפף פי

 ואלוי מרי החתן הקמש האחרונים יהקשה בייהי אין שיין ל! מר ללילי ייזל יחכן כיין הנווכ האי
 קרא לכיי אתמר ינתישבחתא אתמר אי הכי מאן הוא למשכח לה בהאי אי קב״ה מהי הולך ללול

 אלי מכעיליה אלא ולאי קנייה משנח לה לכ״י וחכך כיין המונ יין העוכ למנסרא כמה להיא קא ^
 משכחת ליס חכי ממתקים ע*כ הרי שהוא עליין סוף לכר של החתן ונבוא לפירוש! אך נכין קולס כונמי
 הזוהר איך שייך לועד ללולי אי קכ״ה הוא המלכר ותירץ וחכך כיין הסיב הונך לל!לי ר*ל כלרנך ששכחת
 לי חכי ממתקים כן כוונתי לשבת לך כההיא מלה עצמה ווה סולה שכשם שאין שים זווג נעשית בזיך ער

 שיזלויגו קולס אז״א ויתנו להם המוחין כן ממש אין זווגה נעשה ג״כ על שיולווגו חו׳כ של יזון לקכל
 גויפתהמוחין של איא וניתנת ללעת ומשם יורלת ומולווגיס יזון כמקימם וילעת שחין הויו כינוי

 לחכמה יכן שבחה הכלה לחתן חכו ממתקים שמשם גאים כל מתוקים התחתונים שאלמלא וווג זה
 וחכמה לרישא לזא לא היה זווג תחתון שהוא מיתוק הלינין כנילע יו היא שנח חתן לכלה זווג יה

 ששבחחני שהוא עיקר לזווג תחתון חכו ממתקים זה לא נעשה מח״וג שלי לכל אלא שכשם שצריןשיזלוג>
 לקכל העיפה ונותנס ללעתי כן את ממש צריך שתעשה פעולה וו זיוג לחכמיז דילן כנ f הרי זחכן שהיא
 הנמה לרישא לילה היא ניין העינ יינא למנערא ההוא נאימא ננ׳׳ל באורן כפי ישקני ואז עתייה
 צהיז' שיה לאימא בזה נשם שיווג תסתוו תלוי נוהגה כלי שיתן לנו אמוחין כו זווג חכמה וכינה ליליך

 מטלומייתה יתכן



 גשמת דויד
ן שהיא זנחה אותו חינו ממתקים ד י י החתן נ י מפורש שהם גם מר  וחנן ניין הטונ הולך לדויי מ
 • למשריס נן נקראים הגנורו'ישרים תשפטו כני הים שמיתוקס נה למטה משורש זווג יחויב
 דרישא הנ? דובנ שפתי ישנים שכל עיי שאין וווג וה נעשה ברציפי ויון ניוניס כישנ ים חיא שאין להם
 מוחין והסתלקותם נקרא שינה ונס שאינם יכולים להזדווג גי מלוין הסבוויג עליון הנן .
ר כדרך שהכלה שכתלחתן חכו ממתקים שהוא חכמה דרישא כי כלתי זווגו לקבל טיפת המוחין צו  קי
 לא היה שוס מיתיק למטה חכו ממתקים כן עיז משנחה וחכן כיין דטונ שאת שוה לכינ־נובד
 וה ששם •ייןהטיכ שכשם שהמיג תמן תלוי כזווגה עס אכא כן תלוי נזווג הנמה דידן שאין זה תלוי ני
 לכד ואני משבחן כאותו דכר עצמו חכו חמתקיס הולך לדודי נירךיששנחתני וממנו ייצא מיתו״הגכורנ׳

 למשריס כן נקראים ועי זווג זה גרמו יובבשפתי ישנים מי שאין לו מוחין כיייןלישי ואלו תלוין
 נייוג הניז גס כי הם ישנים מהזיוג-שאין נהם פעולה למטה עד שיזחוג" ח1"ב ירישא דידהו כנז

י ועלי תש,וקתוי י ד ו  אני לד

 ער כאן היו הויכוחים של חתןיוכלה הנלולה רוכס לעתייאמתי יבא עת דולים יחדיו ידנקו אחי׳ולא
 יתפדחןכן התחילה •השכינה לצדד אי& דרך ת^כון אור לקיום: כל הנ'{ רחמנא לינא נעילב
 השמי6 עלייה דלית נה ירידה הדר״א ארעא.והדריא פירי קנייה תנע ניקריה הר1פא לשנויי ונהורא
 .עמיה שיי והנה דרך וסוד הזיווג ההגון צריך שיהיה התעוררות מצדה ואז יוצאות נשמויההגונות
 ליה פתח לישועתה אני לדור כי כן הדרך והסוד היני דתהוי היוא״עלי תשוקתו חפציי בה שאין טיפה
 יורות מלמעלה אאיכ תריוטפייס עולים מלמטה ורמזה סוד הזווג המניקש ממנה נר״תשל אני לדודי
 ועלי תשוקתו שהם איתיותאליות יידעת" שסוד ת' היא לעולם יסוד דייה נחינה אחרונה שבה והרי הסוי
 הנ ז רמוז בירכו ממש מתתא לעילא תיתשיקתו שהיא יסור דידה המעורר והמעלה מין גבירות שבא ליי
 'יועלי ונשאר אל הס ממש המסיים דיייה מך־ היורדים לקראת המין ירמוז הסוד כירן זווג הקיוש י

ם. י נהבכפר לי נצאהשדחנ י ד ו  לכמ ד
 םוד שיה הוא כי מקום המלכות הוא כנגיי נה* ייייה שהם סוי שייקייס הזייג נקראת י׳ שחי מוכית
 ובבואה לפני המלך נעשית ה׳ הרי סוד שדיי וזוהי בקשתה בהיותה חיז למחיצתו לכה
 לווי וקייט צרין לדקדק שאין הלשון בדיוק כי הו׳לל לן חיי או נלכה אס הבונה כמ׳ש נלינה אלא שביה
 רמזה הנלה סוי שגס לו נוגע זה שגל ומן שאין זווג היא יושכ כסוד פרציף י״ק כנויע עי שיבוא פרצו'
 הפנימי ימוחין שע״י הוא הזווגוזהו לך ה' גם לן נוגע דבר זה כמו שנוגעלי שמעשני על ידך אדי ה'
 ננ״ל הרי גס לכ״ה צורך להמשיך לך פרצוף דגדלית מוחין הפנימיים לבד ווהו גיכ נצא כי לא שייף
 בשאלתה נצא רק נכא כי כונתה לננית פרצופה בנה• ליייה ליי שתנוא לידי זווג אלא שהכינה נתיני נצא
 נצא מבחיניתינז אני מסוד נקודה לייי כנין זאתה לפרצוף עליון למוחין ותצח מכחיית ברציה ו״ק כי
 אין ממנו תועלת לזווג משמית מידע נלינה ככפרים סוד בפריס הס ההיכלות ימצנית דאצינית
א י י ה ה ב י ש , נ5א ה ד ו ה ד ב  לגני דידה הנקרחת עיר גדולה הס כפרים ותחילת שאלתה על זווג היום ל
ס  בנהי דידיה ונלינה ננפדיסעל זווג הלינה נהיכלותיה היכל ק׳׳ק דנריאה כנייע שיייא ג״ע עלייז מ
 ה;עשוע לאחר חצות וזהו נלינה ממן הלינה נלין אנחנו בזווג דאחר חצות בכפרים היכלות ינריאה
 גם כ• עיקרו ללאה חשיכ ליה לרחל בדידיה ממש כי הוא הכנה לזיייגה של ייס גס כי כליה נתנן ללאה

 כתחילת הלילה מולעוגמצא שהשעשוע גסניסויה
ו לקייב הקניזה ואמרה לכה יורי י ר אחר שכנר עכרו הויכוחים דלעתיד התהי״להצמציא י ן צ י ן  ל
יייה שי יק! לה ה1ווג היא  י נצא השיה שימח כשדה ג'.כחינותיה שהיא עימית כנה*' י
 בחינת ד' ואח״כ ילז• הרי שדה ושאלתה נצא שכונתה כמקום שהיה נ״ל נכא ו מרה נצא אני מבחינת
 יקולהואהה מפרצוף דוק" לברציף פנימי מיוחין ויחוו כתינתכעה כי הו״גנ׳לן!יא ;,ומולו הנזנר

 י הי



 נשמת דוד
׳ י«י שאיי צריכה להעשות נתינתה' הן אמי צייך גיכ לפרציף ימותיו זהו זווג היום ועל »ל  י
 לילה נלינה בכפרים היכלות לבריאה כי שס ישעשיע של אחר חצייתאע־י שהיא עם לאה כ תל "וויגה

 של היום ונחשב לילה גס כליה כיי לאה עייין ונחשב זווגה חמש

ם שם אתן את י  נשכימת לכרמים נראה אם פרחה הנ פן פתח מסמדר הנצו הרבנ

 עוד זה השתילית הכלה לראות ולחפש אס קרוב יום ה־ לבוא ודכי קאמיה לחתו ההלוש נשכימר
 לכרמים הנה סול הכרם הס ימול העשר ספירות י׳ הייוי׳ת גימינדס יילעת שסיי־־ה של כל ספירה
 היא הנרין ח י לידה נמצא שלבד גיול שאצה הכלה נשכימה לכרמים לניוק יללריש אס כנריעילמומ
 מוכנים להיות כל א בסול הגללות פרצוף למוחין כי והו סול הסויות סנ f העולים כרם וכן ל׳ עולמות
; , > ל ר י ת י ר ו , א ח ר  כרמים אס פרחה הגפן הנט מן שמיס וראה ופקוד גפן זאת אם כבר התחילה פ
 ורמוה נתינת פרחה סיד גאולתה רפ־ח ה׳ אס נתרוקן מכל וכל האדם בלייעל משיורי ירפי׳ח ניצוצי?
 העונים ונקנסיסתון מלנות נחי׳ ה׳ הרי פרחה רפ״ח ה או אס פתח הסמלר פיייש אס לודוכיס אורות
 וברי הגפן לנישול • הנצו הרמיניס הס נלח והיל כי שם יורליס הניצוצין אחר תיקון חעינור

 זנתנים כסיל מוחין ונעשים נשמית לישראל ואס נה יהיה כלניישסאתן את יי יי לו עת לולים
 הנעשים רעים אה,כיס העתידים לעלות ממדרגתם למקום או״א שם אתן לך את לולי כאמיתות כוווג

 התמידי של או״א ׳*
 ,קיצור

 ישנתרוקן הגוףהנגד׳יי משיורי הרפ״א ניצוצות העולים ונננסיס תוך חס הרחה רפ ח ה
 יייי ה&מלר לפתיח רמולאורותיה הקרובים לנישול ועי״כ הנצו הרמיניס שכל האורות ניתנים לנצת
 .והוי מקדמים.רמעיס ניתנס נסיל מוחין ואס נה יהיה נאשר לנרתי שם אתן את יייי לי נכל מיני

 שלימית.נז11גאו"א ונמקימס י
 הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו בל מגדים חדשים גס ישנים דודי צפנתי לןל

. הלזלאיס הס מט*ט וסנדלי המעוררים חין למלכית וכן לודאיס גימ' אדנ״י כי הסהמ״ולילה ד  סו
 ומצאם ראובן שהיא להמר לרום נשול ימינא לנוס של נדנה כעוד דאתער ימינא לא תסייע תמו
 שמאלה דימינא כל אשתלליתא להשכח תקינא ננרנתא למטרוניתא ואלו הס סיד הלילאיס נתנו רית
 תרץ כרוכים לילה ננע׳״ע וסנדלי לסליק ריחא יאתערו דילהון לגכי עלמא עילאה לאה מלכות כינה
P1״H5 נגץ לאתעדנרכאןלעלמאתתאהמלכיתוכשמלכות אתברנת מכינה עיי התעוררות המלאים 
 י סנדלי היא משפעת ניס מנרניתיה ומכרכיס לכל השלמות ווהוסוד ועל סתחינו כל מגדים כל מילי
 למיטב ע" י הפתחים מיסוד ליסוד הנקראים פתח הנית חדשים גם ישנים יע שהניצוצות נשעגלים
 ,מתון קליפת נוגה אינם ראויים נאותו פרק לירל נסוד נשמות עד שיתקנו כסיל העיבור כל א׳ נפי
 י מדרגתה של ג׳ עיכיריס כנולע ז׳ וטי וייכ ואח״נ יאוייס הס להעשות נשמות עמו זהו שאמרה חדשים
 שהם העולים p!r>n מחזסרים ומן עם היישנים שככר הם עומליכ כתיקונם ע״י העיבודים אלו ואלו
 לולי צפנתי לך שצריןשתתנס לי כי הוא מקכלם מנינה ע״י תערוכת חו״ג למיס וביין החלש היורדים
fימתערכים עם אלו שעלו ומארבע בחינות אלו ביחד מ״ןימ״ד עילאין ותתאים העולים מלמטה והיורד 
 מלמעלה נעשים משלמים נשמותיהם של ישראל לידי צפנתי לן שיתנן ליי בזריזות וכתמיליתט בלתי

 תיקונם כשלימותאיןחשיחלישראל ח״ז
. ך^ן״ י מ ר י י נ  קיצוני מט״ט יסנלל' הם סול הלולאיס העליונים המעוררץ מ״ןלמלכית ומעוררים ס
 ללרים לכל אשתללותו להללשיןנרנתא לשכינתא;זהס נותנים ריח ישפע טוב לעולמות ממה
 שהשפיע להם השכינה ממהשקינלה על סיכתם שהתעוררו עלמא עילאה להשפיעלה מיסול לי&ול הנר׳
fl? פתחי הכית ועל פתתינו כל מגלים ישפע הנ? אכל צריך שהניצוצו' ישנים כין חלשים יתקנו כלס 

 העינזרים העליונים יינתנו עי זא למלכות כשלימות על תומם לולי צפנתי לן־ א מי



tti נשמת 
 מי • יתנך באח לי לגס.שדי אמי אמצאןז בחוץ אשקן:1©&« יט!ו לי •

דע סוד אח שהוא ?א מן׳ ספירותיו ואינו בשלימימ לא ניחוי rw מרצע* מלכזמ ואו הו* א' ו  נ
m יאץשני וווהישאלתהשכינה מי ימנןשמי בינהישפיעלןכממירייז י«ג־ש ושמים לא 
י נאופןשנהיה אחד ולא נפרד אח לי שאני י־ כי זה ג״כ שלימיתןולא קאמרה>א>זי לר«ו המד י  *רג
 הנז יונק שליאמי שתקכל שפע חג״ת לנינה מקום הדרים ושתלה *לאה כל סוג חתו לקראמ
אשקך אאר כז תלוי הזייג התחתיזמ?  >לה ושם אמצאך נחון נממימינו ולעורר הזויג העיקרי לנשיק̂י
 נמה פעמים • גס לא יכהו לי אס קלמתי ונשקתי נס ל זי׳. ימדקיו הרמוז נאשקי כי נו הלרי
T לי גורס להוציא נשמות נ£ימ!ת ואין זה נושה ני אס שנת והזאה ילי  והסיל שההתעוררות מצל ש

ני  אנוזגןז אביאך אל בית אמי ת למדני אשלןף מיין הרקח מעסיס רמו

 S אם כה תעשה להיות כאח לי הייתי מנהיגי ני אין נית אלא אשה מי>תי נעלת ביתי וריייעי
״ £ t ־  גילי הייתי מושכן אל נית אמי נינה בית לת־ת ובית מירשי שהקנצ המכה י*רזת »

J S ^ T S ^ X w מלמעלה ויתלבשו תיךנ)ח והוי מלך הנקראים למולי ה־יע׳ וזלמייי 
 בעולם המחתין כפי קנלחי ממך אשקך מיין היקחואס שמיע משמ״למפלמי או החיו שאני

2 , ״ ? i ר p המבוסס כי כרוכ היוגיס מתמתהיס אס 1נד ירי p  שהם גבורותי יהיו במיתיק קצמ׳כיי ?

mfע מיט ל  מלביש שלהבנויע שגם בגבולי שהיא כילל כ׳ ע כני״נ יתהפ־\ י.יריתיסס --ל י
F לעשיסיעיסזעלתםיויגשלעילסהאצילימנממג . 
 ממאליי תחת דאשיזזמינדתחביןני ־י

ץ אלי נ-ניאשיןאמר תאת לי*שי יקאילמלכיממהיא בנצחהידיסו ק י מ פ ׳ נ ב י מ  מיי ס
K t o ייחילה % w ׳ ל ™ ״ ממש יק מחת לראשה י * י ששלמו מיזמ י מ  דיייי ואז אי א
יה אן כשעולה למענה במחילת חג״מ ייייה או נא«י שמאלו מחמ^אשיממשגי?^ י  בחמי וגבייה י

י  י ומחמיאשה י
. פץ ז  תשבעתי אתפס בנותירושלם מת תעירוימה תעוררי אתאהםזעד עתי

 לחוט המשילששלהשב״זזאתמילתניעעסלנלא׳נמקימווחזיההשנינהלהניעאתמרנביו
' ^ כ $ ו ס צ ? ס מ ז  L ״ ^
B « f י עישירתם כי  לגניבעלה אחד שכני המףחהברכסוכ הצפין לצליקיס עין לא ראנזר לעי
רש^ כמפו  בנןלעייראתאהנה קיים זמני יהיילי קידס.ימן זה ש וכינוי בעקבי למלכא משיחא ו
צ - ז בפסוקיה עצמי ע־ש ליה שעה ישילש יפידש להם שיש״על משמיתםבשנ יאל S מ י  «אי
! 2 5 ^ י ע ^ ל י ^ י ה ת ע  בזמנינו מ שמימל עליני נהיומיני גםרכההשפימיח?יוקן נ
^ צ י ס ^ ? 5 ־ מ ה  השמת לכן לעתקן כלהקיצין הנה לא ינים עם סגולה יניםפי שמהבל ה
£ £ מ  •ואוחריאמדבר היקכצנייחל בתפיל־הייחלמפעמיס שלשערב^ןדיצהדים יבהקמת^י ל



 נשמת דוו*

 מתרפקת שסידרו מתמנית ולנוקה עם בעלה תרתי לטינותא וויגוד נעלה ועלייתה למקום גבוה •
 תחת התקוח עוררתיך במקום שרוב עלייתך ימישכיך לא היתה רק תחת התפוח חג״ת דהיינו נצח
 והוד ובריח לפי שעה לכתר לידיה והיום הרי היא עולה למקום נינה ממש בחבור וכזויג בעלם
 והיא עלי מקום שהיתה מתרפקת על לולה ומתחנר' עמו ני נעלם פרצופם להלביש נר״ןחז לאיוא כי מ
 דרך העליון ני התחתון עולה ומלניש דהיינו הכניס שהוא פרצ1פו ללביש הנשמה שהניח גס הפרצוף
 שלמעלה ממנו בעלותו הואג״נ דהימז פרצופו לקנו' ולהלנס הנר׳ן חי העליון ממני עי שאין העס

 יכילה לינר
 שמה׳ הכלתך אמך בהיותה שקועה בין האייביס לערוף בלעו מפיו חבל על דאביין גס שחוידיחיישינן

 לפי שעה הארוכה ונקע אמך וילדתך נגו אימא עינאה ותבונ' אם כי אימא האצילת׳ ותכונה
 ייליתהכי משם יצאת ששש הליל הנק פרציףתחתון דאימא כנודע

 קיצור מתמהיס על עוצם עליית מלגו י ובפרט אחי הייתהשקיעה נמלני ימים אין מספד סיא
 העול' v מי בינה מיזאת 1גס שממהבי טס בעלה במקום גמה •

 מתרפקיפ ז מתחבריממפ במקום חיוא שם עתידין להתייחד שבגליתיעל הרוב תחת התפוח נה״י שמה היפ
 ההעוררו' ועל חווק גליתה כהיות' שכייה כין אויכי' היתה מרגשת נהנה שמה חבלתך היא בינה י
 וחיישינןלשעה הארוכה ומרה של הגלוי והיא הנקרא' כשם אם וכן ת0נ' שיולדתה גס חיכלה

 ילדתך נל ימן הגלו •
ל קנאת ו א ש ן בחותם על ודועך בי עזה במות אהבה קשח נ ב  «ימני בתותש על ל

אש שלהבתיה חרשפי טפי  י

ד ואתשואלת הכלה הכלולה מהחתן הקיס שמני כחיתם חותם מכעיליה מאיכחיתםכאינין ו  ע
 תפילין לרישא דחר.י שנחש לכל גופא הנה כאן תפיל תחינתה לפני נעלה שישווה אודותיה
 לאורותיו ישיהיו דומים תפעה של יישלני שהיא נראשה נתפילה לידיה של הראש וסויה שימשיך ייתן
 .לה פרצופה רגילות הגקרח פרצוף למוחין כי היא שלימות הנל נגלית שהיא קונה או ניי״ן חיי מידע
 ני״ן נג' כלים חיצון אמצעי!פנימי יח״י אורית מקיפים על הנשמה ככני הפנימי* כחיתםעל
 1ריען תהיה ייוקני חק־ק תמן יככן אהא בך מתלכקילעלמין ילא אתנשי מנךעיכ וכל זה מקינים למעלה

 ע' י קיים מצות תפילין עס הס נתקנס לפי פשיטה דהיינו נמקים ונשיים ני מר נלאתי ללנר על
ת המצוה היכא ה.חת היאהמתנת נשחה לכל העולמית וכעה״ויננמהקהלומ קיושית ^  משתינות ו
 מהמפורסמות שמעו לרברי ופתחי ובזקני איתם רוכס פמולין בחסרון מילה שלימה ובכמה עזרמות
 זרמינת ננילאלהיס ם' כמלאכת ה" בפיעל ולא ירא אלסיסכיאין רויף ומיל מחזקים ומסמ־כים אות^
 בתום גננס וננקירנפס של הנ״ו ונשי ספרא רבא יקרי יי הממעטת לבדוק תקצץ חוטא ומחטיא נמקימ
 נסתר וגעלס אשר כל תקיתינו ופייתינו והצלת שנינתינו תלוי נהמשכתאורות אלו הגלולים 1העצימים
 ואין נמסרו עיקרי וחומרי תירה כןדנורי הדיר ומלאים עירמית ברמין יעל יא ייא׳ נכינא ומנכים!

 <י כאולמי הלכה למעשה ישם נמצאו ישם היו דברים הדברים דלא משמע להו לרבנן קצתמהנתיס
 <לאי$גיירות חלקים ואחרים בל פרשה מסופר א׳ לאנויעמיקדס למיוכניהס חציים איתיית מ•
̂צדיקמאריה יאתרא כילל כל מאורילפקוח פינים  אשכנזיוחציים מאותיזתינ ו מפושתשית וכרכות לראש 
 «יירית יורה יורה v <י עזה נמית אהכה אהנת השנינה לקניה קשה לה נל ומן פרידתה כפרידת
 הנשמה מהגוף יקשה קנאתה *להתיבק עמו היא ילא אחרת חייכי העזנופ.גידמים שפאהני תירן
 *ניימהגס ני אין הדברים כפשוטן ח* ו עני! נפצאמהיא m\ למחיצתההאמיתית נל המשך הגלינ4מה
• רשפים רשעי s לירי שם י runp קשה לה השאיל שהיא מדרגה תחתונה של גהיגס לנפש החוטא., 
̂לס  ״ אששלהכת יההם סוד גמרות רחל יע״י גננית ישפיאש שלהבת.ר״מהאמ שהם למוחי
 ויצאנגנמוג י״ה פז״א ועיץ גימיצת פיס סמים ע״ש ומנץ שאלסגס 01 שצדןלנוץ או המצאת מהכאון



 לשמת דיר
S שם י״ה עצמו עיש כיאינועניןלפירשינו יק שלהיותה ניויגנודיתצי איו להרהעטדאיגמיה ^ P R M P W * ! ל שולתן *ווייס * ״ מ מ  נלעתה.לוה יעהה קלה יהיא לעילם מ
I,ילעינ ״of1 לש» לשאלתיישמיני מותם שהוא שאליןפיציףימיי־ייןשאי״ייאמ w 
 קיצור כאן שואלת הכלה ל״1ן.יקייק שישיי המיית אורותיה־לאיריתיי כחיהם כמפורש ב רד
 יא V תפילין ייישא יאתי שנחא לנל גופא יהיינו לשני פרציפיס יענוד.יניקה ה^יאיסמ0 נבל
 פרצוף ימיחין ני עאו נאה הנשמה ועיי מ״י כנן וקשה עוצם קנאתה להמיית £ קכ?נ1לי כףפ ™
 נשמה מהנוףנהפרי ממנו יהחינוא היייי לתחתית שאיל ח'ו'״5 נקשתה יאי! המייי^יי2*

 יגיירית רשפי אש יען מנקשת מיתיק האורות שיית מוא ני אחים הס ולא יתפררו
 מים רבים לא יופלו־ לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתז איש את רל
א ^ אם תן א w את בל  .ועוצם ב

 עם הייתם אירית

t l  »~עס כל רונ שומעיז ייי# י-״ ״ * J׳!.׳S ח דח ת הנקראים נהרות יוכלו לכנו אינתם אלא אפי האירו׳ העצומים של"יג׳נסרי יאפרסנ־י א יניא יאא ינרראי״ !

7 .  #•׳.•״•׳.״» יתן נהם הקכ ה ככ השפע הצריך להם שלא עי יחיי שכינרז כי י»ל ״
" i t V « L ל ת שאיןרצינםנכי אירנא ניחא להו נקכוניחוישכינתו מקניים יפ־י׳־?ח״י 5 י״ . א ן S ״ I » ו י י  דעיתא נכנהו אלא נשעתא ז& מתקש̂ר כיה נקנ״ה וננתעגורה נה יה נ
ן י מ ל ^ ^ ו ״> יי ן ל^איניןאכל«V וכל א י ע י ל י כ  י

 עולמית מתנותומר־־ית נלם מתמלאים שמחה^רה ונרכית ^ ״ ייי־ן ™
• קשר אהנת קנ ה ישכינתיה־ לא ישוער על שאס יניאו נל מימי עול״ ייי״ ד,,* - l ^ T P 

 היית



- H יי »׳••׳׳- u i/v נפשנו נכד היא ככלי נקינ והלואי שיהיה לש*ש כייס 
 בכת עורה יח״ס לשמן להשלים פרצופה ולהמשיך לה העסרהדתסדיס שסודה נלה מה נעשה לאחיתינו

ד עח ו  גממת ד

 ישלים אץ לה. ר״ל שימני נערית מומת לזווג גס כי רמי כשלים הסול הנ״ל ני שלים נועריקין שימאל
 דייחה "ימץ >קרנת והואיל והיא אח1ת יקענה ראוי ששדים לה היינו שמאל דוחה כוי אלא שעונותינו
 גורמים • מה נעשה לאחיתינו כיוס שידוכר גה א״כ מוכרחים כניה כני ישראל כסיוע שלהי
 ׳'ולכנות
 מועמ*

 _ ׳ולה
 שילוכר כה נחזור שכילנו להשתלל
. ,״״״ ״ ״, ,.״,״ ,. - -״.*סדים שסו לה מ״ה מה כעשה לאחותימ . . . . . 
 ביום שילונדנה ינילעשהלכורהוא נינ1י,לוווג ראוה מלכדת כוי והו גיוס כוינתקנין ונזמין לה אירו׳
 של ש,ס מיה ביום שידובר בה הנה יום כא ילה* יאה רע1א שנזכה ליחל אותה עס בענה כאמיתית ככיאת

 משיחנו כן לוי העומד היום אחר טתלינג דרא למלכאמשיתא ואין איש שס על לב מחיסרון ידיעה -
ר צעי מרכגתה לבריאההוליעזלרניס בהיות עלין אסותינו קסנה והיה מן הראוי נהיית צו  מי
 לה לין קנון 1היא אשה שתהיי: שמאל לוחי שהוא נתינת עסר׳ לגבו רו' שבכר היא מוכנת
f !תיקונה שאנו מרכבתי בחברת  לזרג לקבל עסרא לחסליס!בינייביני ילח1 הדינין ע) חיבוק השמאל «
 כניה מיה נעשה להכינה ולתקנה שתקת גפ ענןרא לחסדים הנק מ״הכנולענלי שנוכה כיום שיחבר

 נה שתנא. להתייחל עם בעלה כי הוווג מכונה כשם ליניר כנודע והנה יום נא צה׳
ו ר ח א ו ה ל י ל ר ע ו צ א נ ת הי ל רת כסןש ואס ד ה טי י ל א נבנה ע  אם חומה הי

ר זה מלנר לנור על אומניו ממרכנתה לישראל המלבין כעלה למצוא תרופה לפדיונה הגמור וכה ו  ע
 יאמר! לכניה נני ישרהלנרחה נמה היא עומלת נלי שגשתלל עליה כעי מדריגתה

 אם חומה היא שהיא נגד ראויה לאיש שי צאתה מנחי י• נקולה ונמ״ש אני חומה ואני נקראת pככד
 היא שלימה בשם כ" ו עם ס' אותיות גי מ חני וכן שרוי בצא חומה נמצא שאסמלויגתה חומס
 אני חומה שכבר נבנית מהגמרות נ״לע שלןן היא ראויה לזיווג שהיא כחומה במול נקבה תסובב ננד
 נכנה עליה עול החסר לה שהוא נןירת כסף שהם ייהסליס להמשיכם לה!עג ילסנעשית היכל שלם

 שהוא ע״י סירת ונהיככו כלו אומכ ננול שנאמר על מלכות • ,
ף עול צריכי להתעסרה ה כ  ועול רמו כתיכת סירת שאחר שימשכו נה העינןרא דחמליס הרמוויס 3
 נתר על ראשה לזה נקש סירת שי.נא ג״ימ נתר ע״ה סירת כסף עיסרא לחסדים ונתר על ראשה
 הואיל. והיא נבר נמלרגת חומה. הראויה לזווג . י .

 ואם ללת יי־א שהיא מחינה ללותתל.נתח נצור עליה נ1ח ארי אשר סול ל1ח היא לס האלפ מחיר
ה להמשיכה לה מבינה נמלטת «י זח ינמ ש בנוי ת י אהי ה  ואסיה ג״י לוח נזה' א אח א
ר פעמים .,היהדות  העימר שמדמים אנו מטוניס להופכם לרחמים דהיינו עש
 השודש עם עשר אותיות המינוי עשי פעמים אל והרי מריבוע שמורה על דין נעשה ׳1 רחמים וצר ךנחבר
1ל הלוח ננחן ש.ס  ל1 זה שם אדנ י להמשינם למלנית ולעולם העשיה שעצמותה הוא k אדנ י הרי כ
ג ^ ^ ע 7 י נ ע1מ1 כ ז ה מ י י ב א א י י  המשכת הרחמים כנז מכינה למלנית כשהיא ננחינת ללותשין י
 זיווג כלל על עצרת אפי כשכת יתיקיניי שנמשיך לה לוח ויי שנתן סימן שהיא איתהשהיא מיוחלת
- י ו , I 0 ז ת ת נ ״ י , ס צ י א י ז נ ? י - לעילם עס ארז שהוא אנא להיישגס נצ" י
S i * 5 ™ , ? ' ״ ת י ח א  קיצור המתחיל כמציה מרננתמכינה מסעי כראשס נראיתם ש
L £ S S S P י " ס ל י ת ש ' ס ע ס ע ר מ ה י י ס ל י ס י ) י ת נ ק מ מ  י אסהינכת 1
J1»־Ju» 5 ע £ י ה ע ? , י ת 1 ' א 0 ע P »'Jי ״ ג ה א מ )  לזיווג שכבר היא נננית מהננוחמ אגי ח
? ?אריה S ^ S X L ? 1 5 ה 5 י ל . ע 1 י ס ת נ ר י ן  חסרונה להחיות נפש כל חי נהמשיך לה עימ^ל״סיי0 נ
! ל חו״ • ? י v ? ״ ה V י W ל < ס י נ י ר ז צ ת א ו ל ' י ג ר ע *־תגימ נתר עיה ואס היא עליי נמי  נ

 שהות סוד הלוח וגזמ לוח והוא מן הארז להיינו בינה המיוחדת עם ארו אנא כינוה נקרחס״־״
S ״לי״ כרמם רזי יננני׳ ? ת ״ * צ י ? י ב י נ י ע ב

ז י ת י י ו ה ת א ו ל ד ג ם י ב ד ש ט חומה ו  א
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ד  נשמת דו
 פרצופה אני חומה ראויה להימוג עם לויי ככל תיקוני רבץ גי בירס תלוי רנד זה אמד שכלי
ץ רק התעוררות ותש״^ כי שיי י  הקצין כלו ונכנסנו כקץ של כעתה בעויהר שלא זכינו והעתס אץ צ
 נמגללותרילז שהיא מוכנת כבר נהשפיע לעולמות כמגדלות לומיא לאימא הנקראת מגיל וכל כחינה
 בעולמו הס מגללית כי כן עתילס לעלות ביחול בעלה למקום א״וא ולהשפיע משם לעולמות כנז׳כמיפעמ)
 או הייתי בעיניו מ׳ וכראותם מרכבתי וכני הכנתי כסוף הימיס ושככר עלימי משאול תחתית
 מדריגה אחר מלריגה ואץ חסר רק סייעתם'בתורה לשמה וצעקה לשמים או ולאי עלה על
 דעתם והכירו שהאמת עמי וכאלו כבר מצאתי השלום הייוע שלום הבית זווג ההתן הקיוש ,וכה יעשו

 וכה יוסיפו למהר כצל עוף יעופף עלייתם למקומי האמיתי גבוה ונעל8 ואו וסוכ לו כל הימיס •
 Yl2Tp" תשובת השכינהלמרככתה וכניה שכנר היו׳ כהיית אחרית הימיסבמליריגת חוחישרוי
 ״ בחומה ראויה. לזיווג הקיוש באמיתות זניוכנת להשפיע לעולמות לומיא לאימא ושלי
 במגילות דק שמציס יחזקני ועוזרני ע״י תורתם לשמה ותשובתם הרמתה כי כל הקצין כלייוגם נכנסנו

 «של געתה זו לנו כמה שמיסות כמי ישראל הסתר יכר אוי לחרפתיני ואין איש שגעל לב מהקרון
 יייעה אז הייתי בעיניו ל וליל שבהם כאלו ככר מצאתי שלום הבית שכה יעשו בזריזות׳ המביא לירי סהר'

 גשמותינו במהרה .
ף ם ף ג ו אל  פרס היה לשלמה בבעל תמרן'נתן את הכרס לנזיטרים איש יביא בגרי
 במאי לסליק תשו' השכינה אניחימהמוכנת ומזומנת לזיווג הקלוש א״כ הצריך לה איר שהיא
 נבנית כנ׳׳ל הוא התרין עסרץ עליוניפהבאיס משם מיה החקואשתו מהע״י שמלב׳האות׳
 העולים בסול מ״ן ניצוצות העולים תץ יסיל בינה לעיבור ליתנס ממוקי-ם לזון אורות:אלו מתחברים עם

ץ עצמן  •^ורליס משס מ״ה החלש חסליס וגבורות ומארבע בחי אלו ב׳ העולים יל׳ל ימיין דהיינו מו
 והכי בחינות היורלות מלמעלה ת״וג מליבחימת אלו כצרוף מצסייריס הנשמות זהו מחש הולו כאן כרס
 היה לשלמה אשר סול כרס זה הס התרין עיסרץ הכאיס כלמעלה •עשר בג מיס ה״יוה נהי כהלים והי
 גבירות ג״ימ כר״ס כי אין נהם הפרש רק שהגט דית מנוקיית בנקולת אלליסועימרץ אלו נכנס• ס בלעת
 דמיה זכרס יה הוא לשלמה כימיעת יא־די-ס לו ליהנס למלמת נ0וד הזיווג בנעל המון רמז אימתי בא
 גרס זה כשיש ילין מזון ומעוררים האורות הנז ותיבת המין ח״ן ו*ה הרימ״ןדיזיון ווהז בנעל שאז הנעל
 שהוא זא סיא התעורר למעלה ממדריגה למדריגה.׳( אלו הי! הייית לתרץ ע־ערץ עליונים עולים למ אס
 והמאה נכלל גס מעשרזשלה ל£ף והיינו כתן את ^רט לנועריס דהיינו הארתם לשנילץ שיורייס מהם
 איש •יביא כפריו דהיינו העיפה פרי איש •צליק >\ף כסף שמהפכים גס כחי הגמרות לכשף לכן ןכל
 עינורא היא תייק בכוללות עשר ועשר מעשר והרי הכל ג/מאה הרי ת*ק של חסדים וכן תיק

 לגבורות והשניס ׳.{ף כסף עשר הויית כלולות מעשר ועשר מעשר גי" אלף
ר יאחר שה־א מוכנת ככר כסוף הימים כהיוש הוה לתשלום עלייתה ויווג האמ־תי עה נעל׳ואין  קיצו
 חסר לה רק האוריתיעגיונים כי ככר היא נבנית כנתינת שם כ״ן לוה •צריך להחשיןלה הב*
 נניטרין עליונים ששורשס משס מ״ה החלש.ימהענאל חסליס וגבורות.ינ1י ניתנים מוך לעת זא ליתנס ע׳׳י•
 היסוד שושבין •נקייש למלשת וזהו סוד כרס יה עשר הו״יות הכי עיערץ-ג״י כרס״הנתניס לשלמה יסוד
 ימיה ואעפיי:בלשון עבר היה כנר דקלמגו ש־-ל שיר קלשקלש׳יל הזה רומי לכל הומנין ועיקרו לשזיל
 רמז אימתי בא כרס זה מיש מ״ן לזון הרמוזים בהמו״ן מין וייה שהבעל זא אז מעורר האורייהגיולים
 ננ? תרץ עיסרץ עליוניסהעיליסבריבויים בל עיערא למספר ת*ק וכץ השנים אלף כסף הכל*ימיתוא
 גמור וניתנה לשנילץשנהם נמשכים מלמעלה מקראי׳ נומרי' ששס שימרייהשפע יאירית העצוימי

 הנז ליתנס בנאמנות לאשר ציום -

י י י לךשלמתומאתים^מחםאתפר יהאלףז לפנ  כרמי שלי
 0וד 5רס ה' צנאוא שכיני עוזינו אחרשכנר המשיכו לס בניה במיוע עידין קרידוין הכריהעליין
 זהעצי' תרץ עערין לשם ילה החלש כנ ז זבזההארה באה t המלך פניי בפניייאשה :מ0פ0ן1
 עס 7עלה>«לגאילתינו ברמי שלי כרס זו כת וזבי האמיתי׳ ככר היא שלי גזייג תמילי פני׳נפני" לפני
 rat יולי׳ הגיע והאלף לן שלמה שקנל קניה האורז' העצומ* גתוממ׳ מחנה ומתנסליסתז האלףאזרו*



 נשמת דוד ענן
 תל תליי עיטוין י£ם מ*ה דנ׳׳ל מוימנ״י ליתנם למלכו׳ בסוד זיווג ומר זה תלוי כידינו נגי
 ציון היקרי' להטיב דרכינו ולתקן כל א' מה שפגס כי ידע איניש וכל שלשאין כנו תשוכה גמור׳לת>1ן

 בחיניתינו הרי הדבר תלוי ועומד הוא יעשה למען חילול שמו *תש למעני למעגי
 זמאתי׳ פירשנו לעיל שהנוטרי׳אורייאלו ומביאייאותם להקומ׳הס השבילץ העליוניישהס סוד הצינירי
 ויסודו׳ וככאן פירש שכרי הוא ומאתים לנוערי' כוי שלוקיזי* הארה מאורו׳ העצומי׳ האלו
 בהיותם התרין עיטרץ כנזשהסעשר הויו׳ כני ל כל א׳ כלולה מעשר הרי ק' ועוד. הקדמנו לעיל דננגי
 חרץ עיטרין אלו שהס מ״ל ולין עילאץ ועצומי' כנכי" עולי׳ תרץ עיטרין חון בסוד מ׳׳ן והס מאה
 אחריי הרי המאתי׳ הנו כאן למתן שכר של הנוטרי' את פריו שבאים האוח״ הנעלמייעיי כניל בשסהרכ
 f>( ואעפיישאמרנו שם שכל עיטרא היא תיק זהו ברבויאחר ריבוי האורו׳ לרכו׳ וליתנם לזון עצמם
 אבל השניליו שהמ כליסלהעכר' האורו׳ ׳1! לוקחי׳ מדיכוי ראשון כוללו׳ עשר מעשר כנ ז והס המאתים

 למערי' את פריו מזל
 מיצור אחר שבעיה כמהרה יחישה יתקנו הכני׳ כני ישראל החסר לשלימו' השכינה שבבר נבנית
 צסיו שס נ״ן ונעשית כרמו דקביה וכא׳ לפני המנך כרמי שלי לפני נימני׳ האלף אורו׳ הו/.
 ליסודו לו שלמה ליתנ׳ למלכו׳ ושכר השבילץ שדרך שס כאי׳האודי׳הנז לוקתי׳מארתירילנוטרי׳כמפור

 לעיל ווה משלנו הואמה שחידשתי כפ־זה עפ׳׳י הקימימלרש הנעליפ־חיי שרה איר שלו׳כר מניומי
ן לו ר״עילמו׳לכסיפץ בשביל התור' הה״ד ור׳לנוטרי את אי  אין לד כל צדיק מאותם העוסקים כתורה ש
 פריו מ והקשו שם והא תני ת׳עלמץ ומסיק ר־עלהתוריוייעל שמסי עצמו כק״ש למית מעליעליוהכתו

 כאילו נהרג כויהרי לך שעל עסק התורייש לצדיק ר־עולמי׳יפשי״היא שאם דחק עצמו כמה שאינו חייג
 מן הדיו וקס בהצו׳לעסוק כתורה שנכפלו הר׳ויש לו תיעלמין ונכא לר׳לשכר ר קיש ממוסר עצמי
 למיתה כמ׳׳שלעיל ונודע שהם י׳ >ש דערבית.דהמפיל ודקרכנו״ ולייצר שחייב כהס כל כר Inp היי
' פעמי• שמוסר עצמו כק״ש ר' ככל פעסהס ת־׳ש והיית של עסק התורה ביו וכלילה הרי ממש האצף  י
 וריהנ׳{ כאי אבל יש חילוק שהאלף הס מוכרח״י מן הדין שהוא עסק התיר׳ול׳ק״ש הם ת״ת דד ק״ש ומאת!
 יעמק התירה הס האלףלן כלמה היא הנשמישמקיל׳ אותה המלאכ״י כואישלוס מאי שלום וזה בהכד

0 תלמוד, ביד, ל>קח ולעדן נשחתו כעלמין אלו לכסיפין שהם ממש אלף עולמות  •איש יביא בילו אלף «
\ התיספ" שהם הר׳ של מורה אחר חצו זה שייך לנוטרי את פריו להיינו העוש ם h 30לכיסופי! אל״ כס 
 שמ?ה גל3 ע?תירת?של י ילה שיתקיים תירת היום לבל משכח לנצח מלב הלימלי נצח סלה וכן קבלן

ה מ א ה י ה י צ ג *״־ ח ו ז ״ נ " ש ו ס " ״פי חתי1 י י  5יליני ירמיי כילי ו
 •מפלה ומנתה לוה ממך היישנתבכנייכו־ מזיע שפסו זה פירשוהו בזוהר על הקמים בחצות לייידקב ה

 י ושכינתיה וצייתי לקולס וכיין היא שיטיל שכרי •
* ^ ל״י׳גי נרם ^ .״•1 , נ ק ש ה ך ל י ק ל ם י ב י ש ן  אחר שבנר נאה לפרד הנסיעה &לו׳ למקום גנוה כרמי שלי לפניכנ ל בא קנ ה לעורר צכני כי בהם היושבת בגנים חברים ^
^ z ^ l v z ° T 1 ת : ? א : עילי לג״י• סלי<? ע ״ «  ״
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 נעזטת דוד

 . הניתרת המניס מהכתרת הגיף ני חס גח היה מסתיר הגוף רק הראש וי\ה נשאר. הגוף
f כי כגר תנועתו צגבי הראש « יכל למגן ילצינהלעיתית היה חשש «  ־

 זלבוא לנמשל נבר מינן מרבדי הרב 3$ שלא היה ה^תרת פנים ומ״ש אנכי אסתר י.סתיר פני בא
 . מכירו לברי קבלה ופירש בשצף קצ0 הסתרתי פני רגע להיות כי ההסתרה היה בגוף והפנים
 מצויים לעולם לשעת הצורך בי לא היה בהס ההסתרה צ;ה י:וא רגע בין הצעקה לעניית אביר יעקב

 והנה
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 הס אלהית כנווע אננ עכז הסתיר אותה ממנו צעובתינו בי בהיותם כליס יש בהם רמו יין כי הס ניתנ־>
 גבול לאורית שנתוכס ני הס כניס ומגביליםהאייית ואס היי איתס שימות הצריך נרחס ענ ישראל בעת
 צרה עושים פעונתסהיה נעירונ ני פעולתס נבלה דהיינו מחמת צד׳ליו הקלוש שבהס בסוי הוו מתיניס
 בלץאננ בהיות שהפנים להיינו פנימיותם הס העומדים בעוצפ רחמיו לעמיל בשעת הפרז ופעולתם
 מקל כי תכף מכריעים לצי הרחמים מסה ננפי חסל לזה לא נסתרו הפנים ולעולם מצויים חסליו

 הפשוסיס נקבל שביס אליך כל בשר ינוחו אפיי פחותי הערך כשצועק מצכ נשכר ונלכה
 ונבוא להבין לברי רשכיי ע״ה מה הצכי בזמן שהוא ישן ישן נעץ ח׳ והחחרת הוא נעור כך אמרו
 ״ ישראל ירי נו׳ הנה לא ינוס ולא ישן שימר ישראל הנה ישמזל וכן השכינה למעל ירצה לדמיו

 כקב השינהיג עמנו כמילת החשו כהיותו מע דר לא״א כי משם השפעתו כעצם והוא המלכץ עיניו
 ביונים בו רוחצות בחלב בלי שאחר סילוק הליניס ואוזרות להיות• עין ה'ב «"p באילרא רכאאזהוא
 הנהלאינז»זלא ישן שומר סראלככ יכול כשאי א שומר ישרי עליון משפיע מחסדו הפשוסיס גזא
 אובא יניס שהשינה בא מהסתלקית המוחין יככח חסיי א״א משפעים לו מסתלקת השינה כעץ אחר
 חצות ע י גילוי יסול לעתיק במצח הרצץ לח״א שחשס מאיר בןא בעוצם אורות חו׳יכ לעתיקהחשסיעיס
 גיסול ליליה וכמצח הרצון לא״א וכל אלו האורות נתניס-יכאיס צ?א ונמתקיס הג״ל כתי ליניס שבחצחו

 ועיניו רוחצות כחנכ חסלי א׳׳א
f ווה הוא קצת שאלת ישראל מה^צכי כשהוא ישן כעין א׳ ר״ל לפחות אס לא יהיו רבוי האירית הנ 
 ^הריחצית וחלגיניס שתי בחינות העיניס יהיה מחצה למחצה וירחם עגינו כהסויס בינוניים

ס ראש ן ד ־ ־ ^ - , ־ ־ -

 הנקרא הרי בשמים הרי סיל מהרח״ו )V רמוז בהלייא
 קיצור הנה השמה למעלה יכן ישראל למעה מתפללץ לקכ׳יה שבהישן הגלית־ ינהיג אותם אס לא
 בחסלים גמורים למחית יהיה לומה לצבי כי׳ כי היא ישן נעין א׳והשני פתום p אסינהגם
 במלתח א בקבלו ממנו עוצם אורותיו שיהיועיניו רוחצות בחסלי חלבוחחציסנחצב ויחלקבהנהגתו
ז ש^אר השגי ישן דהיינו בלתי פעולהוושל ס אלו י מית הצבי ש א פתוח המורה על ום א« ^  ח
 מילת רחמים ילוה צדן המתי הגיף מי שיהיסהיאש חציילעת צרה שלא תמג בי בנקל מחוימ להבי?

W גשמים כן נקראת הגי$ שהם הקצוות ייייה והראש עציהם  וצרחס ומא «
מן m חקיל ואשמחוה לאלהינו שבשמים אלהי ישראל ברץ הוא וכדיו שמיה ימלא מי מו y w 
 ביעף כח יאיר נרי יגיה משכי נר לרגלי לנרין נפשי'קומ ינמיגי במעגלי ציק למעןשמו
 מפף עבי נחומ של חסי מסלי 0 כי לא תמנו היא יוכיני לחוות מועם ה׳ ולהוציא ממונות לננשכר

 למ1על מיתא ליס למאריה י י
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 ספר

 חופן ישועות
8 ו י א ר י צ י י  8 חידושי בבא *עא לגלאה רזיןממירין ל&חגליין צי מסוד י

 ין & י פמהימ ירושצס חובב׳א להבין דבד חכמים
X וחיזומם, שמירת נזקי נוף ונפש , שמירח הנשמה , מן סיצה״ר, מיוסר מצ מסק & 
 ההורה לשמה בנגלה ופנימיות התורה ״ וחשובה וממלה וצדקה, כיישוב הזמת $
2 בקלאפנימאה יאשתממ לפני אבינו שבשמים ב״ה , ובו יתבאר סוד סונת ברכת & 2 

1 נהנים בשצשם לרכיס ״ ח' עפ׳׳י עומק טונח הארין׳׳ל המבואר בסע׳׳ח ושמר 1 
 5 הכוונות ושער מאמרי רשב״י דף מ׳ בביאור צשוןרמ״מ ס׳ נשא , ב׳ ״ בסוד
 g הישועה הרמוז בברכת כמים , ג׳ ״ צהבין מעת מזער סול הכוונה לשין האדז׳׳צ על
 g לרך לשון עבולהשבלב עבולה חמה, כאשר הורונו רבותינו הי/לושיס נ״ע כי עיקר
 m עניין כוונות וקבלה הוא קנלח עוצ מלכות שמים וימסקי בסול ברכת מנים
 m בבואם לפני כותל המערבי ולפני ממרת'המכפלה ושאר מקומות הקלושים וכן
 א כל ישראל ח״ח בין בארץ בין גחו״ל ובפרת המניס וחזנים שילומי לציבורא בהס
 K יהגו בבקר שני פעמים מרכה כמיס לראש צלוחא ולסוף עמילה t ובערב בסלר
 ME קיש שעל המשה , וזהו שמירת הנוף ונפש ורפואה יישומה , ובפרמ המניס
3 שיבחרו לשמירת המקלש , צריכים לעסוק בסול מז׳ במת שמירתם ובסלע בפח 8 
| שיעמלו לברך את העם , כי סוד ס' אותיות לברכת כמים הלממ בפ׳ ששיס | | 

n ,צבורים סביב לס זה ג״כ סול שמירת מקלש, לברי אסקופה הנרלמת לפני מצליק $  י
S<* £4 סרביס ככוכבים אוהב הלבק מאח צכצ ישראל ולו״ש ומוכתם באמת ״ חלל משה 

 מעשיל בה׳׳רצכי זול יושב ירושצס ח׳׳ו ״ נין ונכד־ מגזע סגאון בוצינא קלישא
 fgS נשיא סלויס ר׳ ישעי' הלוי הודוויץ במסמ״ס של״ס זצזק״ל,

ם א״ת לייב* י״י לס״ק ולמוכיחים ינעס ועליהם חבה י ר י ה ע מ  ש

 \ ברכת טוב לפ״ק •
m m m m a m m m 
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ה איוח נזיקין ,ככור והבור והמיעה וההבער וכוי ,ובגמרא(סוף ע ב ר ' א ו א ל ר  פ
 I ע״ב) בן ורגל היכי כחיכי, דחנ״ח ושלח זה הרגל, וכן הוא אומר
 (יכטיה ציב) משלמי רגל השור והחמור , ובער זו השן , וכן הוא אומר(מנכיס א'י״ד)כאשר
 יבכר הילל עד חומו , ובגמרא (דף ג׳ ע״ב) כמבעה וההבער וכוי, מאי מבעה ׳ רב אמר
 מבכה זה הדס , יבמיוחל אמר מבעה זה השן t רב אמר מבעה זה ח־ס לכתיב(ישעיה כ״א
 י״ב) המר שומר אחא בוקר וגס לילה חס חיעיוןבעיו , ושמואל אמר מיעד זה הי לכתיב
ו , מאי משמע כדמשרגס רב יוסף ו׳^י ו יייציפ׳ ג מ י ™ נ ש י פ י ח ׳ ) א'1 נ ה א י י נ י : נ ) 
 א־כלין אחבניש עשו אחגליין מעמרוהי ,ורב מ״ט לא אמר כשמואל , אמר לךמי קתנינבמה
 וכמי הל מ׳׳טצאאמר כרב ) המר צך מי קחני בועה פירש״י ז׳׳ל , אמר שומר , אמר הקב״ה ,
 אחח בקר,גאולה לצדיקים , וגס נינה ) חושך לרשעים t אסחשיט בחשובהוחכקשו מחילה
 בע־ו הנמא גהלככהיב כעיו ,חיגליין , תרגומי של נבעו אצמא נבעו לשון גילוי הינכך אמר
 מבעה זה השן דמבעה לבון מגולה הוא דהיינו שן שפעמים מטלה ופעמים מטסה , נבעה ,
 דמשמע כוח עצמי נבעה נגלה , מבעה קחני שהוא מבעה לבר אחר ,בועה,לשון בעיו,עכ״ל
^ מהרש׳׳א ז״ל בח״א המאחר הזה אומר דרשני וכי משוש לכחיב מניו r D l י ז"ל ׳ " ם  י

קרי ליס הכא גבי נזיקין מבעה ׳ וכן לשמואל משים דכחיב לשון נבעו י  ,.גבי ארסי "
 גסות גילוי , גבי שן קרי לי׳ מבעה , ואמאי שינה שמס המיוחד להם , ארס או שן, לזה השם

•t ־־שהוא ברמז לחיק מהול , והיא מבואר כי הפורעניות בעונס ככוללים נחלקיס לדי. חלקים• 
 ::וכס לדבר וחרב ורעב שנזכרו במ״ח בפייעניוח איזו צחי כ ואיזו לרעב ואיזו ללבי, ובאלו יש רחמי

 ,שמיס להייח שריד ופליט , אבל על כילה פורעניות הבא בחמה באש שעושה כליון גמור , ועל זה
 '^מר(•עביה א' ט׳) לוני ה׳ ציאוח מחיר לנו שריד כמעט כסדום וגו כי סדום נלין באש וגעשה'
 כנה גמור כמפורש וכ׳ המעיר וגו׳ גפריח י^שגגי׳ יידפוך ה' ויו׳ , וע״פ מ״ש פ״ק לקידושין
 שלרש מזמור לאסף יגי׳ קינה מבעי ליי וקאמר אלא שחמר שירה על שכילה ה׳ חמחועלעציס
 ורנניס וליחיד לנו שריד שנאמר ייצח אש נציין והיינו ליל• ה׳ בדח־ייו שכילה חמחו על עצים
 ואכניס והיחיד לנו שריד יפליט כמעט הייניח״ו כלים כסלוסוגו׳ , והיא הרמז במחניחין לריש

 'כמסכחח לחשיב ך אביה נזיקין בליני אדם , כדמיון ל׳ אביח נזקין ופורעניות דבליני שמ>ז.
 :כמ״ש, כי השיר הוא למיון לנזקי רע•: כמ״ש ירבחיואיח בכח שור ונזקי שן ורגל שנכלל בשור
 הם ממש על נזק החמאה , ובור ׳ הוא רמז צמיחת הדיר כמיש נמשלחי טס יורדי בור , חייתני
 מיורדי בור , וכריה כמהו, ומבעה שהיא למר נזקי אדם הוא כחי של עמלק כמ״ש ואחן אדם
 חסה יך , וכן למר נזק• שן הוא רמז לנזקי חרב כחושל עמלק, שנאמר בו עיי חיכך תחיה וגוי,
 ומ״כ הביאו חרווייכו מקראי לכתיבי גבי עמלק, והסחירי הלבד ברמז •למר מבעה זה אלס ,
 .ומייחי קרא לכחיב בעמלק, אלי קייאמשעיר יגי׳ דהיינו בגלות אלים שהוא כחהחדב , ואמר
 '־גלכנצצ מן הרב של עמלק, אס חבעיין בעיי ע״י חסלה ובקשה כמ״ש הקל קול יעקב והיריס
 וגו׳,וע׳יש זה קראי מבעה, ולמי זה השן היא כחי של שע״ו שנמשל לחזיר היער לאין כחי אלא
 .' בשיניו , שע״ז רמז בדניאל במראה חי׳ רביעיח אכלה ומלקה , ושארה ברגלה רפסה , לשיני
 שחה׳׳ נחה גיל כל העכי׳׳ס להכיל ילכליח בשניה אך לני׳ ישראל שהיא נקראת שאריח , לא
 . חסי׳ כסה לכליהס בכיני נכח הטומאה שלה ממקום שאינה מעלה גרה ׳ אלא שימי׳ כחס מל
 ישראל חיו ברגלה רכסה מיזקים שיש לה סימן טהרה שליא מפיסח פרסה , ומ״זנאמל מןוס
 עצינו אלם וגו׳ ודרשי זה כניס t ומסיים ביורה׳ אשר לא נחנלו טרף לשיניהם ,דהייסשלח
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 ניחן מזה על ישראל לאכול בשיניה מקום טומאה, וע״ז מייחי הכא קרא גבי עמלק ניעו מצפוניו
 דהיינו נגלו שיניו שלא יהי׳ לו בהסכח לגבי ישראל וחשיב בסיף הדבער שהיא פורעניות האש
 הקשה מכולם שמכלה הכל , וע״כ קרא הבער שמכלה ומבער כל לבר מן העולש , והשי״ח ישמרנו
 מל׳ פירעניוח אלה ולו׳׳ק עכ״ל מהרשיא זיל , וכדברים הקלושים כ אכה צריכים חנמול ,
 גשלמא נידב לאמר מבעה זה חלס , אחי שפיר ששינה שם המיוחד וקראו בלשין מבעה כלי
 להורוח ברמז במה להנצצ מארס הנ״ל , עייי חשובה ומפלס, לשון בפיו, משי״כ לשמואל
 דאמר ריבעה זה השן הרי פשטי׳ למחניחין מיירי בכח של רן המזיק הלל דהיינו שיש לו כח חייו
 לכלוח בשיניו ח״ו ונפי מה שהסחיר ברמז בלימבעה נבעו מצפוניו הוא להיפיך ממש ננלו שיניו שלא
 יהי׳ לו כח בהם לגבי ישראל׳ אלא ברגליו חייו, ואי׳כ לא מידי כלל משן המדק׳ ודרי לשמואל מסיק
 רבא(לק׳ל׳ל׳)חנא שור לרגלו'ומבעה לשינו, ואס נאמר לבחמח מידי בכח של שן המזיק הנ ובמס
 שקרהו בנשון מבעה הסחיר ברמז עצה במה להנצל משיניו בלשון הפסיק נבעו מצפיניו'שנגלו
 שיניו שלא יסי׳ לו כח בהם ט׳ והרי צאנחגלה שים עצהבמהנהנצל מן שיניו אלח לוקא צרב
 לשון בשיו , ועול ללשין מבעה ולשון נבעו אחגליין מטמרודו ׳ ודרי הוא טמיר ונעלם העצה
 כו׳, אלא מוכרח לומר דבחמח בשני• מינוח נבעו מצפוניו יש ברמז עצה נגליח במה להנצל מן
 שיניו כמשי״ח , נם צריך להבין ההפרש בין רב לשמואל, ללרב קלחי בשם אדם המזיק ולשמואל
 קראו שן המזיק , והרי לשניהם מיידי בכח הנ״ל , גם צ״ל עפ״י הסוד מס שקירא ל:יזק לאש
 בשם הבער וצמה שינה מלשון הפסוק כי חצא חש,כפירש׳יי ז״ל הבער ׳ כי הצח אש ,׳וזה
 יחי בסול וערבה ליי מנחח יחולה וירושלם , וח״י ויחגלי קלם י׳׳י כוי (מלאכי א׳ ל ) וצריך

 טעם מהענייןפי׳ ויחגלי על חיבח וערבה ותיבח הבעיר יהכך וערביה כמשי״ח
ה סדר נשא פרשה י״א , ל״א וישמרך, ישמור לך בל־יח אביח-ך , ל״א ב ש ר ר ד י כ ב  ו
 וישמרך , ישמור לך אח הקץ יכה׳׳א משא רומה הלי קורא משעיר וגו׳
 עיייל פי׳ שמסיים בפסוק שמר מה מליצה שמר מהמציל, אמר שמר אחא בקר כוי וצ״ל מה ענין
ן לפסוק ראשון דברכח כהניס , למשא לומה כו׳ בענין הקן לוקא , גם ענין סמיכת י  ־

 לשון המדרש ישמור לך בריח אבוחיך ל״א וישמרך ישמור לך כו׳,
ר בחקונים חדשים חקון ח׳ עיי״ש וחקיןט' בראשיח ברא שיח סטרץ ה ו י ז ג ו ! ל ת ב  ו
) עיי״ש עד אשר טבלו בסס בפרך ככל ׳  לאסור והחר כלקאמרן ט
 חלוי על שיבא אליהו לא שפחה חליחאה לאיהי עקרא עבול״ה עיבוד ה׳, קס ינוקא חרא פחח
 ואמר צעיר אני לימים ואחם •שישים ״בראשיח "ברא ״חלקים לאבב״א;פי׳ ר״ח בב׳׳א)ואינון
 חלת בבין ראתרמיזו בחצחאנפין ״בראשיח ׳׳ברא ׳אלקים ועלה החמר עצ כל דבר פשע על שור
 על חמור לא בבא קמא t על שה על שלמם לא בבא מציעא , על כל אבלה אשר יאמר כי הוא
 זס לח, בבא בחרא , על שור ביס מחוכחין מארימהניחין לאעס לא כוי עיי״ש כל המאמר ,

 והדברים סחומים וחתומים ,
ר פ׳ בלק (tp קצ״ח א׳) וירא בצק , רבי חזקים פחח כס אמר י״י שמרו משפט ה ו ז ב  ו
 ועש״ו צדקה כי קרובה •שיעח׳ וגו׳ כמסחייבין ישראל קמי קוביה לאע׳׳ג לאינון
 סאבין קמי׳ איהו עביר להון זלונוח כשנניח והכי אמר רב כמנונא סבא ח:ח בבי לינץ חקינו
 רבק בסדרי מחניחין חלא קדמיחא בארבעה אבוח נזיקין השור וכוי חניינא טלית לא5חכח ,
 חליתאה סוחסין ורזא לאבלה, מיט אצא קוב"? בכל זמנא מגיד נון לישראל זלונוח כשגגות
 ואימן לסדרו מחניחין לתלחא בבי הכי ©למארס לקראנקסי לכתיב (שמותכ״ג) עצ כצדבר

 פשע



 חוסן ישועות פרק א ב חידושי בבא קמא
 פשע והאי פשע איהו דלאו בזדון ומאן איהו מל שור מל ממור מל שה דא בבא קמא דהכי הוא
 באינון מלין ,מל שלמה דא בבא מציעא , מל כל אבדה דא בבא תליחאס דארמ קרא נקמו
 וכל מנוי לבביא מצימא הוה אמר שירוחא דקא נקשו במליח דא אמאי כיון דאשכח קרא אמר
 ודאי לא הלכה למשה מסיני וביארו כל מילי דרבנן כס אמר ה׳ מיש בכל דוכחי מביאי לכחינ
 בס אמר י״י ובמשה לאכחיבהכיכו׳ עניל מיי״ש , והדברים סחומיכוגס מה מנין זה לוירא
 נלקולע כי סול על כל דבר פשע הניל ביייחק״׳רזא ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב כמשי״ח,
 נו—ן צריך להבין עפ״י סול עניןלמחניחץ חנן ל׳ אנוח ניזקין ולקמן (לףל׳ב׳) חני רבי
 אוכמיא י״ג אבוח ניזקין שומר מנס והשואל נישא שכר והשוכר נזק צער וריפוי שבח ומשח
 ור׳ למחניחין כאחליסר יכו׳,ושס חני רבי מייא משרים וארבעה אנוח ניזקין משלומי כפל
 ותשלומי ארבעה וממשה וגנב וגזלן ומדיס זוממין והאונס והמפתה ומוציא שס רע והמטמא
 והמדממ וסמנסןוסניחליסיהא משרים וארבעה ,גסצילכאלפיבלשבח (לףל״א) אמרר״ל
 מאי לכתב (ישעי' ל״ג ו׳) והיה אמונת עמך רוסן ישועות מכמה ורפת וגו׳ אמונת זה סלר
 זרעים כו׳ ישועות זה סדר נזיקין , פירש״י ז׳׳ל מושיען מזהיר לפרוש מהיזק ימהחמייב ממין
,  מכיל ומזה חבין כי בראש סלר נזיקין טמיר וגניז סול רגאולה והישומס וכן בלשון רש" י סמ׳

 גנוז סוד הישועה וכמשי״ח ולוקהיטב,
 ובלוחר ס׳ חרומס (דףק״למ״ב) כתיב אמר שומר ט׳ אס חבעון במיוכליא דרשו מטל
 כפר י״י וקראו וחמן חשכחון במה חליא נלוחא ללכון וגאולה לכלון וכל חבעיון
 בס סיא הימא וחכריז קמייכו שובו אחיו , שובו בחשובה שלימחא ומיל אחיו ואחקרינו לגבאי
 ובהאי קרא כתיב משא לומה , ורזא לא בשיח לרגין מבואם אחמר לנביאי , במחזה ,
 במזון , בחזיון, במזוח, בלבר ,במשא, כוי אבל משא הוי כל מטי ההוא נסורא בטורח סכי
 ואיטרמ מלס מלוי ללא יכיל לאחגלייא לי׳ כרא (במלבר י״א) לשוס את משא כל המס הזה
 מלי,ובג״כמשא , והכא משא לומה טורח סגיאה ללא יכיל לאסנלייא ואיהוי־ןיאס
K <בלחישו וקיימא בלמישו כו׳ אבל נביאה לא ודאי קיימא רזא למה 
 מלאה כו׳ שומר לא מטטרו״ן וכחיב ושומר אלוניו יכובל ולא חא לשלמא בליליא
 כו׳ מכיל, והלבריססחומים ונפלאים אם אמנם לבחשובכ חלייא בכל חרי״ג למשוח ולקים, אך
 לאיחכן לומר מל זה משא לומה טורח סגיאס ללא יכיל לאחגלייא נבואה בלמישו וקיימא בלמישו
ץ  הלואמ1זון חשובה הוא מציה מהיח וזיל קרי בי רב הוא , ואדרבא כל מכס וצדק בעירו צי
 להכריז מי האיש החסן חיים יעשה חשובס , אלא במ״כ צריך אחה להבין כי מאמר הניל
 מלברבלרן פרט במנין א׳ ממצוח החידה במה חליא גאולה מטן וקיימא בלמישו דוקאוסוא
 סול מצות שמירח המקלש בעקבי דמשימא ועיקר סמצוס בלילה לסרמבים וסייעתו לא חא
 לשלטא בליליא ומוכרח להיוח בלמישוחא לא מכמה טעמים, ובאיסור חמור ורומ״מ שלא לגלית
 סוד הפנימי לאוחן שאינן הגונים ויחחמו מוחם בחוך מוחם בחוך לבם הסול הפנימי הגנוז בספר

 זה, וכמשי׳ח סול ל׳ זוהר סנ׳׳ל לפנינו בסיד ,
 ב׳ וףץא למלחא הנס מבואר בזוהר ס׳ אמרי(tp ט״ט ב׳) חאנא כל מחטרין
 ^ . ־ ־ לינץ קשיין לאחחא בעלמא סכאכחיבסול י״יליראיוכו׳ וחאנאקצ״ס
 דני מסאגוחא נחמו לטלמאז־מחאחדן מסמרא לחרא חקיפא , ושבעה ומשרץ רברציןמנייהו
 מאאחדין בנוקבא ואחלבקן בהו כו׳ סס״לכי אח מקלשי״יטמא מקדש ייי אסחאבבסובייהו
 לב״נ, סאנאמאי דצחיב ואיכה אשיח בינן ונץ האשם , ארבעה וששרין זיני מסאציתא אמיל

 חויא
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 מויא בנוקבא כל אחחבר ממס מזושבן ואיב״כ (גימ׳ כ״ל) ומשרץ וארכע זינין מחעדין לעילא
 ומשרץ וארבע להחא כו׳ וידעה בסוד שאומד׳ קוד׳הפיל׳ טיבי׳ והיא רמוס יכפר עו׳ן, חכמידטגכ
דה למגה עיי  שמכניע ע״ימיכאל, וצא ישמיח , בינה לנוגה, ע״׳ גבריאל, והרבה להשיב יפו ׳
י רפאל וכל זה יסי׳ נכח י״ג היכוה שבפסוק זה שהם  אוריאל ולא יעיר כל ממחו מצכדז לנוגה ע°
 כנגד י״ג מדות דרממיסעיכיל בשידור הארי׳ ז״ל ״ ופירוש הרבדים ידוע בעני; כללוח סדי
 כשהלשלוה סעולמוח ל׳עולמוה אבי־״ ועולם הה׳ שלמעלה מהאצילוה הנקרא אדם קדמון ,
 הם כללוה נדנה״׳ שבסדר ההשחלשלוה, ובכללוח מאבבחי׳ אדם ככולל נרנמ״י הנזכר פ״ק
 לבלטה וכ! עליז בפיסוה בכל עולם ועוצם עשר ספירוס הכלליוה שנאוהו עולס הס ממשה
 פרצופים כללים שבחוהו סעולס , א׳, פרצוף סכהר לאצילוס ככולל ב׳ במי׳ עיי וא״א , ונקרא
ג׳ ,פרצוף הבינס הנקרא מימא ,  יחידה דאצי׳ ב׳ פרצוף אבא מכמה ונקרא מיה דאצי׳ ,
 ונקרא נשמה'דאצי׳', ואבא כולל ב׳ במי׳ אכא עילאה ויש״ס,ואימא כולל ב׳ במי׳ אימא עילאית
, ץ  והכונס ואו״א עילאין חי׳ דהצי׳ וישסויח פרצוף נשמה דאצי׳ כמבואר במקימו בע״ח, ד
 פרצוף זיא זעיר אנפין כס כללוח ששה מדיח לאצי׳ חג׳׳ח נה־י, והוא פרציף הרוח לחצי׳ ,
 ה׳ פרצוף כמלכוח נוק׳ לז״א , כנס״י בלשון חזיל שכינחא קדישא והוא פרצוף הנפש דאצ׳

 והן' p כללוה ׳׳׳ס דאצי׳ וכן עד״ז בשלשה עולמוח בי״ע , ובמולס העליון
 היק , כמבואר בע״ח שער מ״ב שער דרושי אבייט , וגסבפרטוה דפרטיח כל,הרצוף
 מן ס׳ סרציפין הכ״ל כולל י״ס והסחמשה פרצופים דאוחופרצוף ט׳ ואהזהלעומחזהט׳הם
 מכמה דקלי׳, בינה לקלי׳ זיא לקליפה שהם ששה.מדיה הרפוה אהבס וידחה פסולה כר
 ולטומה אהנס ויראהאלקוה מלכוה דקלי׳ , וישקלי׳ נוגס הממיצע בין טוב לרטכירוט, והנד
 מדרגה סס׳ מקרא ימידס לפי ששם נהלבש ניצוץ ה׳ ממש בבחי׳ סטליינס שביחידה, כ׳ יחיד:
 שבנפש כולל ג״כ ב׳ בחי׳ ט״ד ככחר שכולל ב׳ בחי׳ ט״י וא׳׳א וסוא ענין הוקף וחוזק טצמיות
 •הרצון פשוט לכלל ולבטל באור א׳ס ב״ה כנר בפני האבוקה כמשי״ח במקומו בס׳׳ד ט־ל לשון
 טבודס שבלב והוא הנקרא לעוהא דליבא , ולפי ששס שורה ניצוץ אור א״ס ב״ס ממש ע׳כ
 איצשמירסט׳ככמו שרואים אפי׳ קל שבקלים מוסר.נפשו על קד״ס ט׳ כידוע ואמנם עיקר
 השמירה הס באלבמה מדריגוח גרנ״ח , לשמור מהכמה שבנפש סאלקיח,שלא להחחכס אלא
 בחכמה ההורה בנגלה ובנססר לשמס ולא לגרמייהו, ולהעמיק מחשבהו בנדוניה אור איס ב״ה
״ע , וכולא קמי׳ כלא משיבין לטילא ולטילא מבחי׳ סוכ׳ע ט־ כ ז ס  אבינו שבשמים ב״ה ממכ״ט ו
 ושלא לסחחכס בחכמוה זדוח כמו שעומדים רשעים בטתיס אלו ורוצים לעקור החורס אפי׳
 מירושלם טה״ק להקי שקאלס בשביל שישלחו לסם ממון אוחן מחללי שבחוה ט׳ וטומנים טענה
 ממוח עלי והס אומרים נקיה לך לירעס מטבע סחשובה של זסב מקרא לירע ,ואנחנו אומרים
 נקוה לך לראוה מכרה בהפארה עוזך , וכן בנשמה להתבונן.באורך ורוחב בגלולח אור ח״ס
 ב״ה בסשהלשלוה כל סעולמוה וצריך שמירס מההיפיך , וכן ברוח הכולל.ששה ממה אהבהוירא
 ,-,׳ וכן בנפש לשמור מכהיפוך , שהס qtoft אכוה נזקין הכללים, ולפי שבלילה סהגברות
 הקלי׳ ע׳׳כ אומרים קודם ערבית והוא רחום.יכפר טון כו׳ וכןטל״זטנץ מצית שמירה מקלש
 בלילה הקא לסרמב״ס וסייטהו וכן אנו אומרים כבקר אלקי כשמס שנהח בי מסורס סיא .
 ...כעל נשמה לנשמה מקרא חיס שמא מן_סאצ:ליח,.אהה בראה ,.כעל נשמה לבייאה ,ואהה
- יצרח 'כעד רוח ליצירה ואתס נפחה מלל נפש לעשי׳ כמ׳׳ש בפע״אס״ז ואמיכ מומרים ואתה
 משמרה בקרבי כי כל אלו ר׳ במי׳ צריכין,שמירס מן ל׳ אבומ נזקין, וכל זה הם סול ארבעה
 אנוח נזקין ׳הכללים ל׳ פרצופים הכללים לקלי׳מו״ב זיא מל׳ רקלי׳כנ״ל, ע״כלא הזכיר במתניחין

 אלא ל׳ אנוס נזקין, ירכי
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 1רבי הייא חני כ״ל אמה נזיקין וקחשיב אחל עשר , והני תליסי לר׳ אושנניא הא
 עשרים וארבעה , כנגד חרבעה ועשרים זיני מסאבוחא בחושבן ואיב״כ
 ;ניל , וכנה בחיבח וחיב׳׳ס , הני כ״ל זיני מכאבוחא נחצקיס באורח רזא , י״ג זינין בסול
 אי״ב ליחיבח ואיב״ה מספר י״ג, ועול י׳׳א זינין בשול ו״הלחיבח וחיבה שהוא סיד י״אס:נמנץ
ע / ותני רבי אושעיא י־ג אבוח נזיקין ו י י כ ט׳ כ " ה ב ש  לקטורח שמשם נמ=ני ב
י י״נ זינין יהסחיר ברמז להכניעם באוחן האוחיוח  כנגר מ
 עצמם בח״י סול בא״י כלה שה״ס , יאא׳׳א , לשם מ״ה, או באופן זה, איחיוח ובי׳ה של ואיב״ה
 מכפר י״ג ונשאר י״א , ולמחקם בסול אוחיוח הב׳׳ו לס׳ בני אליס וכוונת הב״ו מספר י״ג
 ח״ד שכס י״ג מדה״ר כידוע בכוונח קבלח שבח ,ולפי ששמו של ר׳ אושעיא רומז בסול הישועים
 בסיד ש״ע נהורין ומול י׳׳ח כלל מספר שפ״ח וכן ר׳ אושמי״א בגימ׳ שפ״ח סוד שמירח מקדש
 עציה בפיח וגס משמעוחשמושל ר׳ אושעיא בסידסושימ׳׳ס ימינך ובי ההין נתחלפו באלפין
 כידוע כדי לרמז סול סישועה כמספר שמו ר׳ אושמיא , מספר שפ״ח מ״ל ועי״ז יכנמו בסוד

 ׳"ג מניצין דרחמין מרמז בהבי כלל וכמשי״ח בס״ד ,
 פרס ג׳ וחגה נתבאר כי יש בחי׳ ד׳אבוחנזיקין ד' פרצופין הכלציס דקלי׳ , וישבח׳׳
 I כ״ד אבוח גויקין בסוד כ״ד זינין כללי, ועור יש בחי׳ שבעה ועשרין
 רברבין מנייסו מחאחדין בנוקיא כלל מקדש ייי טמא, והנה כל זה סוד מציח שמירת המקדש ,
 דחק בריש חמיד בשלשה מקימוחהכהניס שומרים כו׳ ובריש מדות מסיים והלוייס בכ״א מקום
 הרי סוד ליד שומרים צעזמחכיל אבית נזיקין שהזכיר ר׳ חייא וכלל בסוד כ״ד זינין ובחקוניס
ז״ל ושור מועד ארבעה ומשרץ חוצדוח דנזיקין  חדביס מ״ל כזכיר בשור עצמו כ״ד חולדוח )
 חציין מני׳ וכלהו חל״ן מארבע אנוח דאינון קרן ושן וגוף ורגל כי׳ טכ׳׳ל הרי שבשור עצמו
 הזכיר מניין ד׳ אבוח נזיקין וכ״ד חילדוח דחליין מניה , ובגמרא דילן(לקמן ע״ב) לא הזכיר
 בבור חנא ג׳ מבוח ח״ר ג׳ אנוח נאמר בשור סקרן והשן והרגל , וגוף שהוא רבצה בגיפא׳על
 מאני וחבר לון שהזכיר בחיקוניס בכלל ד׳ אביח בגמרא נחשב רביצה חולדה דקרן] וזה עצמו
 סוד כ״ד שומרים במקדש ממי זינין הלל , ובגמרא ריש חמיל מס״מ לבמינן ג' שומרים
 אמר אביי א״ק והחונים כו׳ משה ואהרן ובניי כוי , משה בחל מקים לחוד׳ אהרן בחל מקום
 ובניו בשני.מקימוח , הרי מנין שמירת משס ואסרן ובניו סול שמירה בארבעה מקומוח במשכן
 ומיין במשנה למלךפ״מ מה׳ ב״ה ,שכ׳ ושמעינן נמי מקרא דגס סלויס צריכים לשמור במקום
 מיוחל כדכחיב משס ואסרן ובניו אלא שבכחוב לא כזכיר גבי לוייס בכמה מקומות צריכים
 לשמור ,ואדרבה מן הפסוק נראה דבחד לוי שומר סגי דהא בקרא לא סוזכר כי אס משס אלא
 דמפשר דדוד חקן שיהיו •הלויס שומרים בכ״א מקום מכ׳׳ל , ואפי׳ לד׳ הרמב״ן ז׳׳ל דמשממ
 מדבריו בסי׳ כחומש שגם במשכן היי כ״א לויס שומרים , מ״מ מנין משה ואהרן ובניו הנזכר

 בס׳׳ט כרי מנין ד׳ שומרים כנגד מנוח נזיקין ככללים כנ״ל ,
̂ה יש ממלוקח מראשונים יש מהסאוממ שלא היו שומרים ליייס כי אס בכ״א מקום ,  וה
 • ובג׳ מקימוח שהיו שומרים כככגיס לא .היו שומרים לויס עמסס , ודעח הסמ״ג
 דמלבד כ״א לויס בשומרים בכ׳׳א מקום עוד היו ג׳ לויס שומרים באוחן ג׳ מקומות שהיו
 כככניס שומרים אלא שס־י טפלים שם לכסניס כרי יש במו׳ כ״ז שומרין בלז מקום וכמבואר
 שם במשנס למלך, וסודמסלוקח כראשונים סנז׳ חלייא בהנ׳ל למר כ״ל.•שומרים בסול כ״ל

, ולמר צריך כ״ז שומרים לשמור מן כ״ז מרבץ היל ל ״  זינץ מ



 חופן ישועות פרס א רשרושי בבא קמא ד
N ברע״מ ס״ס קרח (דף קע״ט) פקילא בתר לא להשריש תודה ט׳ ,סכינחחץ שמירה W ! 
 ״ לגבייהו אימן דעבךן זטון ע״מ לקבצפרס קבה״ו נחיתבמרכבתאדעכד וכיד שומר ין
 דלי׳ ט׳ ויש נוסח ומאן דעביר זטון שלא ע״מ לקבל פרס קיב״ה נחיח עניה במדכנתמ
 דליה ובארבע חיון דילי' , ומאן דענד זכווו ע״מ לקבל פרס נחית עלייהו במרכבהא
 לעבד מטטרון ובארבע שומדין לילי׳ ולרשימייא ניז־ש עלייהו כעובדייהו באינון נו׳
 טון ומשחית אף וחמה במרכבתא דילהון לאתפרעאמנייהו עכ״ל ושניהם אמת סי* ל שומרים
 וסוד כ׳׳ד שומרים והס לשמור מסס״א סיד ד׳ אבות נזיקין וסיד כיד אבות ושור ל׳ אבות
 בסול עוז ומשחיח אף וחמה וכנ״צ כסיל וסוארהוס , וע־ין שם בביאור הנד״א ז״נ בשי ביאור
 רמימ שכ׳ וכ״ד שומרים כ״ל צירופי אדנ״י , כ׳ר קישוטי כלה , כ״ל איחיגח לבשכמל״ו ,
 כ״ל בומריסלבסמ״ק עכ״ל והואכנ״ל, וכמשיית לקמן בס״ל , בברכת כ הניס כ״ל קישוטי
 כלס שהס רמוזים בייב תיל דח״א וי״ב ת״ד לז״א להנמשכים לכנס״י, נס יה הרמז בכ״ל
̂ף• מכ־ז יובן סיד ד זוהר הרומס  דבשכמל״ו האיך רמיזיס בסיד מצוה שמירת מיויש ״ ןך
 הנ״צ שמדבר בסול שמירת מ קדש בעקבי דמשימא הרמיז בפ׳אמר שימרוכמשי ת
 לקמן וע־׳כ ם״כ£שס שימר דא משיט ושי ״ר אדוניו יכובד ודא רזאדשלטא בל-ליא יכנ׳׳ל,׳,
ס ד׳ והנךלממבואר בס׳ משכנות לאביר יעקב על חמיד) כי עיקר מידיש הה,כס ר  פ
 י לשמירת מקרת ניהג בזה׳יז יש ללמוד ממצית מורא מקדש ריתק:לשבה
 סיס בהר את שבתיתי תשמרו ומקדשי תיראו ומדאתקש לשבח דרשו בפ״ק דינמית מ: שמירח
 שבת לעוצם אף מור״מ לעולם . ומינה יש לחלש דהיה שמירח מקדש לעילם גס בז:״ז בק״ו
 זמ״מ כמבואר באריכות בס׳ הנ״נ והנה מצוה שמירת מקדש לפי הכתיב בס׳ קרח הוא מצוס
ה שמ״ט וכמבואר באריכות סיד הדברים בס׳ הניצ ו צ ח ומור״מ צפיס״כשסהיא מ י פ  ש
 ובס׳ איר לישרים מיי״ש , ודגה זז סול ד הגמרא לקמן מאי
 מבעה כי׳ , והיינו שהסתירו בדמ; וסול סעצס צסנצצ . מכחו של הנ״לבד׳מהרשיאז״ל;
 ובין לרב ובין צשמואצ כוונת המשנה ששינה שמש הידוע אדם אי שן , וקראו מבעה ) נכ׳מ
 הרמז והסוד הוא בסיד מצית שמירת מקדש, ובענין כסיל אין כאן מתלוקח לגס ללב הסוד הגנוז
 בסוד הס׳ אמר שומל הוא הסיד הגנוז בפסוק שהביא שמואל איך נ׳ ח ס׳שי , ולא פליגי א״מ
 בפשט ההלכה בפשוטו למר זה אלס כו׳ , וצפי הסול שני נביאים ישמיס ועובדיה צדבר אתר
 נתכוונו וזי׳סד׳ הנמ׳ רב אמר זה אדם וידוע כי אדס דקדושס סור סרציף זי׳א אשר ׳שיאצ
י  נקראו על שמו והוא סוד שם מ״ס דאצפי׳׳ן מספר אדם כירומ , וכמשי־מ בסוד הס׳ נר י
 נשמת ארס חס״ש ולעומתו אלם דקלי׳ פרצוף ז״א לקלי׳, והנ״ל נקרא ג״כ אדם מאיו 4 וצהנצצ
 מכחו ט׳ ע״כ הסחיר התנא בלשון מבמה כרי צרמז עצ ס׳ אמר שומר אם חבעיו בעיו שה ס
 שמירת מקלש ונסור ל׳ זוהר כנ״צ אם תבעיון בעיו כד׳יא ררשו ט׳ כי זה וראי צריך דרישה
 וחיסוש וכמשי״ח לקמן סוד ד׳ זוהר הנ״צ וזה ודאי טורח סגיאה ללא יטצ צאהילייא ונבואה
!?' 2? ? ' ל ה \? ב י י מ ס ש ״ ז ל י ״ צ ׳ ש מ י ם ה״ויי ג  בנחישו וקיימא בצחיט לתישל ע
 הצוי מצוסשצ״ל וז״ש י ־ רב אמריט׳ דכ׳ אמר שימר אחא נקר את״א במיצזיאצ״ףתאו
' בל" • • תרליח אז נתגצה פנימיות ססיד בוסר י , L2 אל״ףבגימ׳ תרכ״ט לבשנתהרכ״טנחגצה חידוש הצכה ״אל״ו* תיץאליףבגימ׳ פ ל  הנקוד גימ׳ שמ״ח וז״ספ׳ שבתותי תשמרו כו׳ מציה *שמ״ח שמ״ט , למשס י

־ ב וז״ס שמירת משה ואסו״ב 1 י 0  חסר ואו כהיבטם הנקוד גימ׳ ש
 הנתיב



 חוםן ישועות פרק ד חידושי בבא המא
 הכתוב פ׳ במדבר בם שמירת מקדש מניה שס׳׳ב שס׳׳ג וק בסוד השנים משנה תרע׳ילערסוף
 אלף הששי שס׳יב שנים וז״סוישכס אברכם בבקרלפירקנא כמ״ש בה"ז.גס בבקירר״תראש
׳ נ ׳ ו י פ י צ י מ ו ע ב י טשי נ ש ׳ פ ח ׳ נ ד ב א י ח כ ! ל ש ס ה ל אמר מבמס ז א י ן מ ש  בבא קייי׳ ו

 ט׳ ופשטי׳ דקא כדפי׳ שם במצ״צ נמפשו מל׳
 חיפוש וחקירה. נבעו ענין דרישה וחיפוש כמו הכטיון בטיי שהוא ענין דרישה שאלה וכמו
 שאלת בקשה הונח צדרישת שחצה ולחפיש כ ן מילה בעה הונח לשניהם עכ״ל . והנה נבואה
 עובדי׳ במפלת אדוס כדאמרי׳ (סנהדרין דף ל״מ) יבא עובדי׳ כדר כו׳ וינבא על טשו. שדר
י מוחיות ש י פ י ח ׳ ח 5 ב י ח ה ב צ ע ר ה י ת ס ה  ט׳ .ובזה מייריכל הפרשה שס מזין•טובלי׳ • י
׳ סול שמירת מקרש מציה שפ״ח ושמירה לייס בכלל ועבר הלוי .. הוא • ׳ ח י פ  ש
 שהוא מצוה גצ׳׳ל כי טל שם יש מור ו׳ מציה וזה רומז באיה ו׳ לנ׳ח׳פ׳ש׳ו גימ׳
 שלל וכלל בסורי נר ׳״י חפ״ש , ומבואר בסי אור לישרים פי׳ ר׳ הזוהר בבס אבגיה״ץ הורס
 צפון באורייחא בסיר׳ שמירת מקלש ממילא לתחא מציה כפ״ח . ומתחא לעילא מן סוף ההורס
ו ונבעו ישלו ב׳ י j ׳ y g י צ י ן יז״ס נבעו מ ׳ ן £  לראשיתו הוא מציה ן-^״ף כמספר צ
 פירושים ענין ררישה וחפי״ש . י יענין גלוי הנעלם וכצפו״ן .
 הגילוי בסיר הכסחר בתיבת צפו״ן נבואה בלחישו וקיימא בלחישו , וגס בסול נבעו שהוא צשין
 מפי׳׳שצנזכר ; והנה מיקר סצימול והלרישה שאצה והרפיש לשמירת מקרש נוהג בזה״ז כוח
ן כלל ט ויש פנים לומר שהוא מציה ש ״ מ  ברן׳ו ומס מצינו ממציח מור״מ שהואמצוה ש
כ  בספרים הרצי .-on רומז ׳••מפשיטו באותיוח p}״J .וסולמצוה, \שמ'
 נתבאר שם בסול חיים רחפילין אסיי הוי׳ אסי׳ מספר חיים כילוע , ונררש בשני
 מיס יכלו במצוי יולי״ן קס״א ע״ב קס״א.מספר שלל ז׳יס מציה שלל כלצ.. אופן ב׳;צפ׳
ו • י נ י ח • ע ״ ג מ ״ מ ן  המבואר בכוונה פקח עיניך פקח גימ׳ אהי׳ סוי׳ במלוי אלפי"! 5
 מה״כ. בגימ׳ אהי׳ ליילי״ן'קס״א כמ״ש בכוונת ׳האריז״ל. והנס ־ :- קמ״גמ׳׳ה
 קס״א מספר שמ״ט , סול מור״מ . וז״ס תפילת רניאל פקח עיניך וראה שיממהינו על גאולה
 אחרונה ופקח עיניך גימ׳ שמ״ח ז״ס שבתתי תשמרי שם מציה שמ׳׳ח כי עיקר הלימור משמירה
| כלל . וז׳׳ס יחול הנז׳ עה״כ. ועור אופן ב׳ ״ p לבבית •י. והנה יש פנים לומר שהוא מציה 
 בסול אחוריים •לע״ב ס״ג .ישם ע״ב•• י בריבוע גימ׳ פק״ר . .ושם ס״ג, בריבוע גימ׳
ץ וכמבואר בשער המצית ש׳ עקב בכינת האכילה. ז״ל גס *  קס״ו כילוע פק״ר קס״ו ׳מספר #
 נודע מ״ש בזוהר ויקרא דף ד׳ י אכלו רעיס לעילא לא או״א רחמן אכילה ולכן צריך לכוין
 במת ה״אכילה של אות א שהוא בינה כמ״ש פרק הבונה אלף ביה אלף בינה וחטין בציורה
 ייאצ כחכמה כי׳ . ותחילה הטין כונה קצרה כי ענין הבירור עיי ל״ב שנ!ים שכס כנגד ליב
 גתיבוח חכמה המבררין אח הכל כנולערבמחשבה אחברירו כלא והס כעוחניןוהמפררין
 אתי המאכל ועי״כ מחברר האוכל-מתיך הפסולת כדרך הרחיים הטוחנות החביאה ואח״כ
 מחפררין הסובין, וסמירסן שהס הקליפות מן סקמח משא״כ קוןס שנטחן שהיו דבקים יחד
׳ אחוריים להוי׳ דע״בדיודי״ן שהוא בחכמה ,׳שקסגימ׳ קפ״ל מ י ג ב י T m בהכציה,׳והנס 
 ואחוריים להוי׳ י לס״ג שבבינה גימ׳ קס״ו. וקפ״ל קסיו גימ׳ >£״ן כי הסטוחנות בחיבור
ו כזה אבא ואימא. גס הטין כי צ״ב שיניים אלו הסי רמוזים בציור אוח, ׳ אשצורחו ו ף, ;' 
י ך י ר ו א בצי ח ו  $s יו״ל לעילא יו״ר צההא וא״ו באמצעיתא , .וכבר נחי בתיקונים כי א

ז י^ : ;^ ־  הוא בחכמה •:־וזו הואי שבאמצטיצריך;צחלקה צאירכק •וחה-י׳־שניוזי׳׳ן זו'ע״ז ססי
- • ז*•• - ־׳ י- י ...־ נמצא



 חופן ישועות פיס ד חידושי בבא קמא ד!
 נמצא י״ן מלאם הס י״ו שיניים העליונים ויו״דוא־ו התחתונים סש י״י שיניים התחתונים מנ־יי ויי-ויו

J  כלה נפול מיר״מ ישמירה מקוש שנלמי משם בסיר מציה שיי להוריה כי בכח זה יהי׳ בירור י '
 האוכל מתיך סמוצמויתקיים אז אהפיך אל עסיס שסה ברורה 1 וכמיש בשנור הפסוקים ש0 (עינלי׳ א׳
 ע״פ קומו ונקומם עלי׳ למלחמה עם ביה עשו הקא. לא עם עש״י שהיא עתיל ליתקן מכיל. ועניו יתיהיו יו,
ן כלל . וז״ס מפקמסומא הרישא בשיחי אלמו־ר ניע ע״ש לעש  מנין בירור האוכל מחוך הפסילח בסול #

 בהם משפט כחוב שמשפט שלכס כחוב י בחורה שבכחב שנקרא משפט כחוב היינו מ״ש בחורה ואכלת*
 כל העמים ולכאורה אינו מובן סאיך יחנן שיקרא האכילה כזאת בשם משסע כתיב כי׳ מי־ש. ילפי כלנז־י
מ ! " פ = B'B* Bבחיבח מ W ™lf5סיל מיר״מ ושמירה מציה שש״ ™ ? V ] ' l ™ 
 &פ־ט וזכומ״פט ככחוב בחורה שבכחב בסול חשבון מציה וז״ס י• ר4״«
׳ מזון טובלי׳ ארז״ל שהקב״ה בעצמו ופמלייחשלו נלממיס עם בית עש״וכי׳על שכונס W למלחמת מצ  מ

 נעשות נקמה עכ״ל יהסהיר בלשוני סיד המצוה מ״ע קניה לשמירח מקלש הרמוז בתיבח "קמ׳ס ואח״־ פ
4 ״ . י*־י מאי משמע באורח רמז מאי משמע בסיד מצפוניו שה״ס צפי"ן שרימז לשמירת מ  משפט »
 מתתא עילא ורומז ג״כ לסול הצפון ינעלם . וכיין לאמר נבעו מ פיניי שנת לה £
 מוכרח לומר שכתיבת מצפוניו נתגלה הנעלם ג״כ ללמוד ממולימ שזהו עיקר חיחש ההלכה ומאימשמע^בת
 מצפוניו טל ענין סלימול ממיר״מ וע״כ אמר כלמתדנס רב יוסף אחנלייןמטמריסו. וסנה־עיקר ססיל נשתייר
 צסוןלמצסיניו ישאר האותיות הס אותיות השמיש . ותרגומו 5**!טסל ושאר אותיות מטמרוס הס-מ?
ס תי׳מ זהרמזכשיגי; « * * ש יקחאיי<ייי< שמט 5 ר טתמס י י י ״ ״ י * ^ ? ? ? 
VM5 קרוב לשנח תר״ס יתגלה מה שמטמר באיחיוח אשר יחWttW 
״ י ס קראי סמנ י ט * 0  & יז״ס (ישנד׳ ל׳) ונתן מט״ר זרעך וגו׳ לר נרחב יהיה ״
r? בסי אור לישרים סי״זכי מצוסשס״ג פ׳ במדבר ובאורח רזא יש לדרוש כאלי סי׳ כחוב שסל פ׳ ושמ־תס 
 לשמירה כיון שהכ היא טנץ מציה אחת לשמיר המקדש מ״ע ימל״ת א״כ ושמרתם מל״תדשמירס שם היאמצו?
™b שס״ד ומהתא לעילא הוא מצוס נ׳ר מלל וכנס מתהא לעילא עד מציה שס״ד רמ׳ט מציח נס יש פנים 

ט וא׳כ ״ מ  שהתחיל כחשבון שס״ג שס״ל וא־׳כ ל׳׳ח לשמירה שס מצוסשס׳ס ומתתא לטיגא הוא מצוה ר
־ז ייטמר ללמיד שמירה למקלש ° ו פ צ ה ב ל ג ח ' נ ר י ה ף 0 ט מ * »  מתרגם רכ '

 וז ס ל׳ זוהר (בראשית לן* לס ב׳) ער כי יבא שילה ולוקסח עמים אותיות וליי קה־מ וכלל למיידי במד
 שמירת לוים ומסיים שם יבלדאתמר בי׳ יכל עשב מלה טי״ם יצמח על דיצמחציק מני׳ אמתיור
ם צ מ ח מ מ ״ מחכו׳: ידע כי ב'שי0ס ׳טי׳• ׳*׳צ׳םח כנימ׳ שפ״ט • ט׳י׳ם V׳צ׳מ׳ח^ימ׳ ר י ע י מ ח ת נ ז י ו נ ג  שפיח וכלל . וז״ס ה
S ימביאר בסיליר סאייזיל מטר הואסולסמ״ד היורד מלמעלה שעולים כנגדו סמ׳ן מבירורי המלכי־ 
X ינילע בענין שלא ימצאו הלכה במרס כ׳ היא .  הניצוצות שבעמק׳ הקליפות יעי״ז הגאולה מתקרבת פלל
 עייןהכה. והטעם כי עיין ההלכה היא שי־יין האדם שישקליפת S&«\nSא * ש ra» כקליפות ססותמית ומכסות על האמת וכמ־ש האריז״ל בשער רוה׳ק(cn "א) כי שורש סכל לעניי י£י?2
״ ? י ל  יזי כקליפה הוא עניןהקישיא שיש בהלכה ההיא כי כקליפה חופפת טל ההלכה ואינה מנימה א
״ m נ, מנ מ* מנ האדם w  שיבין אומה וכאשר האדם « ; ,
, ^ K i V ^ S ^ 1 ־ i » ^ S r* המוח שהיא ההלכה ונמצא שאם אין האלס מתמיד 

^ t h ' w a החירהיחכמח הקיצה ולכן צריך להשתיל מאיי לעיי! ילכין 
־ 5 5 ^ . 4 "  הנמלמיח מצד כקלי׳ המסתיר היא מנין.בירורי סמ כיס העלאת הניציצוח שב^קי סלי ו

ם£יס ^גלה ק נ  מקדש משים דבי׳ חליא פירקנא : ט״כייש קליפימרבית.המסתגל האמת י

 (ב) וכמשי־יז



 חופן ישועות פרק ב ג חידושי בבא קמא
 צמשי״ח גס״ד ל רשי׳׳י בח״ז תקין כ׳א ר׳ מיל , כמאמר שמעו הריס ט׳ וימררו ידיהם כעטרה קשה לא
^ T w ^ T ' • ? '  :ישיח ברימל לא קל יחימר עד לאמזי ליןק הה״ל ויורהו ה׳ ט! ני׳ ירא טז ™
ש f ״י ^  :הררכ לייזמר בה קראן לי מרהלבכי־חח ההאה איהי מעין נניס דליה להעסקטכ״נ ע :

י י מ ק • ה ב \ מ ס = ד מ א ״ ל ה י נ , ׳ "  ןו בהוא הנכה זשכינהא ממש כי טעם שמירח מקי=ל«יז ה
, ז.״? ח ב י ל״,1 ף י ׳ ס ה ד א מ ״ צ : ; ? י צ  צכמור נם בזליז. ״׳ס קראן לי בגימ׳ בלא ל״ ה לבמ־יה מ
ל י ״ י , ג ל ״י ל ב<. מ מ י צ י  ומ״כ מר,0א נמילח כלנ. והנה עירך :לימוד משמירה ישבח לטיל0 י==ה כ

ר מ ם . ש מ ע י י ' ־ ר י צ א מ י : ס ו ב ח • י ? ייי״ ש  לאולצאהבטיי כשם נגמר כל ה׳ מצוין שנכלל ״ז
S מ ט '  יש רננ״ג מציח כמהפר מניי״ן גיי״ס פסק עס הנק-ל גימ׳ רס״י ידם שבח ומיר־ממצוס ש
י ' ° מ ־ כ י ׳ י , ח כ צ ש ר ס י י ש י ט י כ " ; ן עץ מי״ן ציי מס־י ר ו  לע-לא פציכ.-ו^ כלליר!ד ל

ת ה ב י י ס כ י י י מ ס ה י ר ן ג א מ  זי נכי וי וגי-ס טור, עני; כמלאה הניצוציח ועי׳־ז מאילה מהקרבת וז־ס ההלכה כרומז בח־ניז מטי־ רדליו ועול יה׳ וע׳כ חמר כס וכמה ייחלוקיז טל ייל־ן מ='1 י
״ , " ,׳ » ^ ^ 3 י י ס  .•y-m־ ננ!ל ח'ס ל׳ רע״מ משפטים י׳ קנרוחמן במה״ויירה ומלקוש ט׳־ש נ

׳ ׳ ' ר כ א ״ ר י כ י 3 ' ׳ ג " ״ י בי כיל מציה כםי׳ב היא בכיל הכניס ג־ככלל . ואמי « (V פ J . 
, לחיכין עתיחי לאורייחא עלל פי־־ש היעי וכמשי ח ורזא M :  יבא בילה נו׳ נינכ אנין יכברון צחח א:לס .

< י מ י ש ה י ל א ה ׳ ז  ו רמנחא בטחיו בא ח ליש שץא״פ מספר שפח ולח ׳פנמש ׳

 ;'m-׳K די׳ יריירזי^י די ר• י ^רייד״ו ד פיר,לא רא העטופים בלעי אין רעב אצא בלח שנאמד

א (עמוס ה׳) הנה ימים באים- נאם י״י והשלמתי. רמב כ ר ו י ד י  ; פךס ה ובת«-א.דב אד
ני.נז צארעב צליכ־וצאצמא צמיס כ׳ אס לשמוע אח לבר יי׳ ינו׳ מכאן אמרו שיהא אלםלומל חורה באימה : 

גט  וג-ואכ בירח יבזימ-וכו׳ וכמה מנרליס בנחה מנכוח כו׳ מי בעט •בי במגלל א׳ ונתן רחשו במקיס א ו
 . נמקים אחו ילא מיל בין זה׳ לזה שנאמר ל:ך יהגה אימה איה סיפר נו׳ מכאן אמרו לעילם יהת אלם ירח
ך ?ן•" ס זה ש מ  שמיסכו׳ ירךכ צנו י־י אנסינו מש״כ כי׳ יבעח קיצי אחכם כו׳ פי״ש , ישאל מי ששאל מהו ס
 לזה. וגס מכ הכיר שאנו אומרים ביק-במאמר לעולם יהאאדס ירח שמיס ט׳ וקייס לנוי י א,קיני מ, ש.

'" ״2• י T° י ה כ ת ה ג נ ל ב ה מ מ ר יי' • ל מ ס ט' א : ( י ) בכה ההיא אביאיח5סובמתקנצ' א  (צכניכ ג
 י יגס מיו ביל הניסח וריכלנו ׳״י אנקיטאחהדבר םהבטחיזט מ״ צשניה היזך למה מזכירים כאן שם צפניה

 לירא . גב ללזה לוקא פ׳ ז־, והלא יש כמה פסוק• נביאים כבממיס בסול הגאולה .

* ^ ״ פ ש ן ג פ י ״ א * ש ז h"° ב״ש פ י י ח א  'והשיב ילל י*־י=קובעת ב
י ב&יחב־ש דשיהמ t P»5 שמט רזא רמירח צ ^ ח ״ פ  ב
̂ ל א  י ? ' א ־־ י־ » ' י כ כ ס י נ ל י ע * ללמיל זיהמזדדניהג ל ־ J 5 « כ » י צ  מקוש מ
כ ל ; ״ £ ; 1 צ מ ; י

ס ר י מ ש ח י ס ' ? י צ י ) יינרש מפניך ארג ייאמי השמ״ד יחרנימיייאמר ש  (לטיס לג לז
ט : איחי על ירך המזבח צסלס שיש בי ב׳ פירושים צפינ ה ח כ ך ילעח סיל .הפ׳ ו י י  כ מזל . ו
 מלא ו׳ טי״כ גימ׳ ע״ב כ״ג מ״ס.ביןצפנ״ה הסר ו׳ כחיב גימ׳ ׳"הפעמים ׳׳יה מספר רכ ה

, י ׳"ל •י ״ ״ י א י כ י י ' ס  . ציי! ז על הטוב לצפוי ביעא ואימא הרמוזיכ באיחייח י״כ הכמה ובינה כמ״ש ב
ם ׳ונידב רכב" בי־זיא יממככרייי״ס וחל סדי ו־ה םלקין • חושבניהין שמ״ו כי׳ מ״,ס פס שמ ו שצ א עכ ל מ , ״ י כ א •ל״יל5• ? י ח ח ״ ח ; ״ ? מ י צ  ..כטגצ׳מספר• רנ״י-כוצ־ון צפו״י-יז״ס שמירח ימקלש מ

ן ו־היעולדזאאיחיוח־'״?־Jיי-,22 י פ ה צ ר נ פ צ ל. 1 ׳ * ^ ב ^  :־באורייחא , י
/ ח^ש! » • רב׳ ״ ה : י ר פ ס כ י-' • ב ל י  e׳ ס׳נ׳טמיס ה׳ היי (

מ | מ י מ •K יי־ י מצוס שמ־ט או שינ כלל צלמידזהמזה . ומשים י3 ׳ •י'1 י ר ל י ^ מ , 
r ;ה c ׳ - -



 חוסן ישועות פרק ב חידושי בבא סמא ,. י
. ובשבחה׳ ׳  זם וכסול שם צסנייה ע״כ אומרים וקיסלנו י״י אלקיט אה הלכי שהבטחתנו מיי צפניה חוזך . כו
 חשמלו מלל ג׳ לאוין וא״כ כחחיצ החשבון מצום שמ״ושמ״זשמ״ח שמ״ט ומחחא לעילא מצוה רם״סרס״ו רשז
 רס״ח חיס נשובי אח שבוחיכס לעיניכם אמר ייי כ.וספר אמ״י 'יי • וכ1 צפנה עש הנקי־ חשבונו רס״ז :
ע סול גלול ונורא סולל׳ מלרש הנ״ל וישמין ישמור לך חת הקן וכה׳׳א משא לומה אצי ד ׳ י ד י ד & 
ש שצא ׳ כ"ח'"א) י ' " '  U ע * קורא משמיר . לעכי מראש ספר ישעי׳ טל פסיק משא לימה (

 פסוקים וזה רומז לליחלשמירח מקלש מציה שצא ויש פנים לומר שהוא מציה שצ״ב כנ״ל ושניהם
 אמח . ובפסוק זה כחיב שימר תה מגי.ה רמז לשמירח מקיש שמצ חה בלילה לדרמב״ס ז״ל ובי׳
 תליאפורקנא כמ״ש בל׳יח לשס״מ ושמרחם ולא יהי׳ עול קצף עב׳־י . ועי׳כ רומן במליש וישמרך מל מנין
 שמירח מקלש וע״כהביא פ׳ וכה״אמשא לומה . והנה מצו: כצ״א משיצא לחתא היא מצי: רכ״ג מחחא לעילא
ה ל,א יכיצ צחהגציא ח י ג ס 1 D / T T ן וזה סול ר׳ זיהר חרומה ל׳ ק״ל וככא מבאלומה ד ״ ר ו  כמססי ט
ל משא הוי כל מטי ההוא נהילא 3miD סגי ואיערח מלה עלוי כיו י א  ט׳ •

 ואיטר״ח בגימ׳ רל״לכל׳ לשוס אח משיא כ״ל בגימ׳ שצ״א משא עם כנקיד גימ׳ שסייג . אם.

צ״א. ־ ז וק־או חחח . מהנה , טם. ׳ ב ן בשיו כל״אלרשו מעל ספיר עס כנקיל והכולל גימ ו  מפי
. והיסיל נקרא ספ־ שישבו ק;״ ו אורות ט׳ .אל״יקיר״אגימ׳ ז שמ״ח. י ׳ ט י ׳  הנקיל גימ׳ קנ׳־י וחמןחשכחון ־

 ופס מ׳.של מ׳ שעיר גימ' שס׳׳ח ובעני; זה שויו אחיו בחשו־ה שלימתא p . ואח״כ פסוק אמר שימר אם חיעיון
: תלם ודייא פ־ זד . לרמז טי. .מיל ופי הקילם  בפיו בחשובה וחסלה בענין זה זה סוד לברי רב שאמר מבעה ז
 מדשחיפ׳שצ״א ר״ח מדבחי׳י שמירח דלחוחמקדש י״י חמיד , ז״ס פירש״יזילאשרנצעיייחימפירו־״קצחקן
 אחכם ׳ב׳דריך׳ הישרה כגדחי לכסעכ״ל , ושם ס׳ ו׳ לי׳ך ה״עמל המצפ״ה , נימי שפייט, והיא חבקיק,אמר
 הקב״ה לישעי׳ העמילהו לאותו מצפה, המצפ״ה, נימי ר״כ סי־ מציה שצייד מחחא לע/ח ד״כ ׳ רנ״י חמי״ר ,
 כנ״צ וכואפ׳שפ״ח ואח״כ ויקרא ארי׳ הוא חבקוק ט׳ אנכי עומר חמי״ל יימס ועל משמרתי הנכינצב.כצ

 הלילוח' סור שמירח מקלש וכ״ז בסול ניואחחבקיקשהחחיצ ג״כ בלשון כמשא יכמשנ־ח במשכניח להב״י וכמשי״מ:
 המשאבגימ׳ שמ״ו ועם ב' דנשיס של מ׳ ש׳ שהם יוד•־! ועם הנקיד כגימ' הופ״ש גי׳ שצ״ל משא עס ב׳ לגשיס
 ־ ־ ז גי׳ שסיא ובישעי׳ משא עס דגש של ש׳ גימ׳ ש׳יל א כי זה בכוד ציור א' ששולי ש״נ כניל, יבחדי״א
 *י״חאבצאס קריא הדס חנ״ךכו׳ ישימש חיח זימיה י שלמה לבך נאמר (ישעיה י״ח זי) בעה ההיא
" פ׳ ש״ניכלל, יוב״ל ש״יל גימ׳ שפיח ,־. יובל שי לי״יצבאוח כדינעשיח רצון אביכם שבשמים כמו במנח: כי׳ עכ״ל ע״ש , והסיד מרחש ס ישעיה עד  פסוק בפח ההיא, הנזכר י׳ח ׳"ט• שמ־ט פסיקים י

 ובהאי טורח יחקיים ויצא חוטר מגזע: ישי ״
 יצר־יזל• להקדים כינה ברכח כהניס כפי המיבן מפרי ע״ח ישפר הטינוח ושער מאמרי רשב י דן! מ בביאור
 ׳ רט״מ ס׳ נ־א וכפי״מ שמסידר יפה בסידור האריז״ל כה״י שסילר כגאון ביצינא קדישא אזומו״ר ר׳

 שלום שרעבי זצ״ל.־ כלי שיובן סיל ל׳ המלרש כני׳נ וישמרך ישמור לך אה הקן כו׳
 מישמרך יכוין להמשיךכחר וקו׳ האמצעים לח׳׳י לחסליס לה״פ כחב״ללפיציף חכמה לנה״י ליש״ס עם כהר וקד
 האמצעים לח״י לחסליס לה׳ צלמי המוחין שבהם ובחיכס ג' הייוח בניקיל מח״ש(ר״ח מוצא חו,ם-שורוק) עם ג׳
 אהי׳ מקיפיהס שיס יחילוח יחיוח לרוחוח לנרנח״י לנח״י ולרוח ולנפש דגח״ייחיס דנפש דנשמהדמ״הלמ״ה,
 ביאר •טין להמשיךקיי שמאל בג־הלה״פ חג־׳ח לחכמה לנס״ייריש״ס עם קיישמאצ בג״ס לס׳ צלמי המוחין שנהם
 יבחוכס ג׳היייח בניקול צלק (ר״ח צירי שבאקייק)עס ג׳ אהי׳ מקיפיסס שהםגשמיח לנרנח׳י.לנח׳י ולריח
 ולנפש דלוח דחיה ינפש ינשמה דמ״ה יב״ן ,׳כיין בד׳אוחיוחראשיניח להמשיך הארה מי׳.חיקינים עי,אץ
 לליקנא דא״א לריקנא דזיא לסשנימס לי״ג ובט׳ אוחייח שנייח מ׳ חיקיניס ח׳׳א , ובשבעה אוחיוש אחרונומ

 : . • להשליססארס מן ז׳ דגולגלסא צי״ג ת"ד.דז״א.,;



 חוסן ישועות פרק ד חידושי בבא המא
. »- _» . m I יכוין להמשיך קוי ימין הסין דאו״פ מוב״ד דפר*וןו 

 חכמסלנס״י דישיס עסקויימין חח״ןדס׳ צלמי המוחין
 שבסס ובחוכם נ׳ כויויח בניקוד פס״ח פס נ׳ אסי׳
 מקיפים שהש חיוח דנרנח״י מחיי ידרוס ומפש רנה,,

 דמ״ה דנסש משמה דמ״ס דמ*ס .

 יהוה יאהדונחי
 יוד הי ויו הי חח״ן לחכמם דע׳ דצלס

T 

י קיא ברכה ק א י ס 5 

 יכוין להמשיך קוי •מין חח״ן דסיפ חנ׳חלחכמס לנה״י
 ייש״ס מס קי׳ סימין מח״ן לס׳ צלמי סמילוין שבסס
 ובחוכם ג׳ הייו״ח בניקוד פס׳יח(ריח פתח סגול חיריק)
 עס ג׳ אהי׳ מקיפים שהם חיוח דנרנחיי מח׳׳י ודרוח

 ודנפש דרוח דנפש משמס דמ״ס דמ״ס ,

 אחיה
 יהוה
 אהיה
 יהוה
* V T 

 אהיה

 כונה ב׳

 ו • רה

 למחין רסיפ
 כחב״ד דחכמכ
 מסיי לבינס
 דמ״סדמ״הדז״א
 ומס׳ לחח״ ן

י היוורתי ד׳  ו ךן
י גיסא ד׳  ךי

 הי ארך תימ י־
ך חיוורתא ה׳ ן  ך י

 יףף ני0א ה׳

 יודאפיםחקוןה׳
 ( הי חיוורתיו׳
 חי ורב חסד ״קי! ז׳ הי ניםא ו׳

T T ־ *  ג

 ףן ןין חיוויתי ז׳
 ןין ניסא ז׳

 ויו ואמת הקיז ז׳
 בוונס ג׳ גם יכוין בכוי׳ זו להמשיך דס״פ כחב״ד
 סארסלז״א מייג נימין דבאיירא רישא דקכמס6 ־ידנס'י
א • י״ב נימין זבי׳ דמ״סדמיס * א א ד נ י י <  ח

 ׳ דיטהב ורחל .
 יוד היד ויו הי יוד חי ויו הי

 יוד הי ויו הי

׳ יברכך א ה נ י : 

 יכוין לממשיך הארס מסחוורחי ומהנימין חח״ן דחכמה
 לייגחקוני לקנא , גלגלחאחוורחי

 ״ יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי
 יוד הי ויו הי
 אוירא נימין

 ף•• יוד הי ויו הי יוד הי ויו• הי
 יוד הי ויו הי

ף חיוורחא א׳ ן  ך י
 יוד נימא»׳

 יוד אל תיקון א׳ אהיה
ורתאכ׳ ו  היחי

 דל׳ יצלם

 אהיה
 יהוה
 אהיה

V T ? V יהרה 

 נימא יינ
 יוד הי ויו הי יוד הי ויו חי

 יוד הי •ויו חי

 יהוה
 לחחין דה״פ

 חג״ח דפרצוף
 חכמס דנס״י דבינס

 דמ״ס דמ־ס ח״א
 ומסי שהס נפשוח דמוחין
 סנזכר לחח״ן דסיפ חג׳׳ח
 דפרצוף חכמה דנס״י

 דבינם דיעקכ ורחל
 חכמה דלאה
 ימין לחזור להמשיך
 ולהוציא אור חוזר דמוח
 חכמס דחנ״ח מחח״ן
 דחכמס דווסד דיא
 ולהמלוח מימין כדעח
 ח״א למפלס לחקןממנו
 חח״ן דחכמס דלאס 4 י

 . ו,
 הי נימא ב׳

 חי רחום חקו! כ׳
 ןיףחיוורתא ג׳
 ףיך נימא נ׳

^ תיקין נ׳ f T l ויו 
 כוונס ג׳ גס יכויןבחיבס
 זו לממשיך סארס לז״אמי״ג
 חיורחי דגולגלתא רישא

 קדמאסדאריךאנסין
 י״ב חיוורחי

 מדחי ויו הי יוד חי ויו הי
 יוד הי ויו הי

 ־ י׳ חיוורחי
 יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי

 יוד חי ויו חי



 חוסן ישועות כוונת ברכת כהנים מהאר־׳י ויד נהר שלום ן
 פסוק כ' נקיא קיישת

 אבא יאךי בלס דבינס לל׳ לצלם

 אהיה
 יהיה
 אה?! !
 יהוד״
! 1 1 : 

 אהיה ־:
 יהיה
I i U 

 לבניה לס״פ
 חג׳׳ח לפרצוף
 חכמה דנה׳ י
 דייידמ״הדבץ
 חי א ומששים
 שהם נפשוח
 דמוחין מזי
 לבג״ס לס״פ
 חלח דפר'
 חכמה מה״י
 דבינה דמ״ה
 די״ן דיעו״ר •

 בלם דבינם
 דצלס דע׳
 אהיה
 יהיה

 אהיה
 ;הוה

 אהיה
 יהוה

,, V י \ ». 

 וישמרך נחר וד״חי דחסדים ימ׳ דצלס
 י יוד אל דאדיך אנפץ

 א הי רהוט דאיא
 ר ויו והנון יא׳א לדיקנא ח״א

 בינת דייאה

 ׳טין לחזור ולהמשיך ולהיציא אור מוז־
 למוח בינה דחלח מבלה דבינה מבודה
̂ל ס־עח דזיא  לזיא ולהעלוחו משמ

 למעלה לחקן ממנו בלה דבינה דלאה

 איםא

 יהוה יאהדונהי
 יוד הי ואודי

T ד 

 י הי ארך לא״א לדיקנא דו׳א

 ה ארך א׳ ח״א
 ו אפים ב׳ לז״א

 ה ורב הסד ג׳ דזיא

 יכוין להמשיך קוי שמאל בלה דס״פ כמל׳ד
 דפר׳ מ:מה לנה״י דיש״ס עש קיי שמאל
 בלה דה׳ צלמי המוחין שבהם ובחוכס ל
 הרוח בניקוד צש״ק עם ל מקיפים אהי־
 שהם נשמוח דנינח״י דנח״י דרוח ולנפ:
 לנח׳׳י׳ ־חיה דנפש דנשמס דנשמה דמ״ה
 לב״ן. לבלה דפי׳ להי׳פ כמלל לחכמה
 לנה" י לבינה למ׳ה לב״ן חיא ומספיס
 שכם נפשוח למוחין הנז׳ לבג״ה לה״פ
 כמנ״ד דחכמה לנה״י לבינס דמיה לב״ן

 ליעו״ר

 אהיה
T T T T 

 :הוה
 אהיה
 יהוה
 אהיה
 יהוד

ו הו  או תי
 יו הו וו הו

 s די היוורתי ח׳

 די ניס* ח'

 הי נוצר חסד חי״
 " ילד הימרתי ט'

 יוד נימא ט׳

 יוד לאלפים ח״ט
• T ־ : T 

 ש די חיוורת׳ י׳
 : די נימא י׳

 הי נושא עוף״
 מ ןין הימרתי י״א

 r ןין נישא י״א

 ויו ופשעחיקיןייא
 T ד ־

 ר די חיוורת, ייב
 יי די נימא י״ב

 הי וחטאה חייו! ״ב
T T ו ־ 

 T חיוורת׳ י״נ
 ! יוד הי ויו הי יול הי ויו הי

 יוד הי ויו הי

 לכחר ולח״י דחס'
 לה״פ כמלל. לחכמה
 לנה״׳ לבינה רמ״ה
 למ״ה דז״א ומס׳
 שהם נפשו׳ למו׳ כלל
 לכלחיי לחשל׳ לה״פ
 כחלל דחכמם לנה״י
ור הי ויו הי יוד הי ויו ייי לבינה למיה למ״ס  טא אי

 יוד הי ויו הי דיעו״ר

ג '  ונמה חיקי! י
 ׳.׳ד הי זיו הי יוד חי ויו הי

 יוד הי ויו הי
 •טין להמשיך נ׳ הויוח למ״ב מרישא חניינאאויראלייג
 ח'ד , יכוין הש׳״ן לחקן ולהאיר הלח״י למשלים לצלם
 דמ׳עלאשר לא נרמז בהי'׳ , גס• ימין בחיבה זו
 להמשיך הארה לז״א מייל ת״ל לבמוחא סחימאה רישא

א • י״ב ת״ד ״ א ה ד א ת י ל ז 5 

 יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי
 תיקי! י״ג יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי יוד הי זיו הי
 ר״ח ייו גימ׳יהוה ס״ח ךה״ך גימ׳יוד תא ואו הא .
 .יבכח סארהזו מחמלא שם הוי׳ פשיט לז״א סרמוזבר״ח'
 ומחמלא באלסין כמספר סיח יי



 חוסן ישועות כוונת ברכת כהנים מהאחי דל נהר שלום
 אליזל כחד ולח״י דחסדס דצלס למ׳ לחברו מס

 ־ ׳•' י הננ״כ וש יאירו אלו כאלו ;

 X על שלשים יי׳ ח״א
 ל ועל רבעיםט׳ח״א

 י נולנלתאא׳
 ך טלא דבדולחא י

 אהיה
 יהיה
 אחיד;
 חוח

 או הו יו הו
 יו הו וו הו
׳ לחברו מס הנג׳׳ס ושיאירו £  חח״ן דחכמס לצלם ד

 אלו באלי .
 ויטין להמשיך נ׳ אהי׳ מן ג׳ אלפיין לשם מ״ס דמוחא
 סחימאה לשסס״גשבחוטם לא״א , ומהחיטם ימשיך
 "׳ב אוחיויח לג׳ א?י׳ ,לי׳ב חיל לז״א וכללוחם שסס

 ,׳ אסי׳ לחיקין הי״ג לליקנא ח״א .
 יוד הא ואו הא לשס מ״ה למייס

 אהיה אהיה אהיה
 חוגים לא״א כס ס״נ יוד הי ואו ה•

 ומכחוטס ראיא ג׳ אהי׳ לי״ב חיל ח״א
 אהיה אהיה אהיח

 וכללוח ג׳ אהי׳ לתיקון סייג לן׳א אהיה אהיר, אחיה

 ^ל^ויף קמין ליכמס לצלם רל׳ לחברו טס כבג״ה
 T T ושיאירו אלו באלו ;

 פ נושא עון י ״יא
 ל יפשע ה׳ לז״א

 י ונקד\ ״"א
יא י  ו פוקר׳

 אהיה
 !הוה
 אהיה
 ידהיח
ן אהיה י א ל  גס •כוין להמשיך הארה מנ׳ פילח מ
 :צח והיל רעחיק בבפוקין טלאין רמו״ג • •• • •
ה ! ׳ . י  א״אבבמכמוח לאויא צחו״ב לז״א , :

 יעי* יןהנך
 אהיה
 יהוד־,

 לנצח
 לא׳

 אהיה
 T T T ד

 יחוד
 אלילי
 יה ויה

 ו קרומאג׳
 י עמר נקי דיי ל׳
 ח מצד־א5׳

 נ עיינץי׳
 ך חוטכא ׳׳

להמשיך הארסלז״אשהוי ץ ט  ובת נחויחנך י
 דכילח מבחי׳ חכמה למי כהוא לנורא .

׳ פסיק ג׳ נקרא יחול ל  י^א כחי ולמ׳י לחסדם ללטח לצלם ר
 ^ךייד־ י יוד אל מהקין א׳ לא״א אדני לגילגלחא לכנס" ציריך א׳ אחיח

ז
ד \ ז -  ש ה• רחום מחהיןב׳ לא״א אגדיצדיף ב׳ לטלא לנדילחא לכנס״־ \
\ VV'x. "ויו והגון מחיקיןג׳ דא״אאידנ צירוף ג׳ לקיימא לחוירארכנס v 

 * אהיה
 אל׳ילי|יהוה יאהדונדהי יוד הא ואו ךןאןימלז

 |כחר ודח״ידגכירוח דדעח יצל'ימי /אהיך*

T 

 י י

 ש ו ידוה
T T T .r T 

 אד
.* ו י ה ו - י ו  ח א י

 ^ • ־1 "י י הי ארך ממקין ד׳ דא־א אדינ צי׳ ד׳ לממד נקא דכנס״' ן״יחולו

 ך א ^ךץך, .....
 יו הו וו ד1 אוחו יו הו •חוה

 ימשרנכורוח ימוח דטחדל׳ היוחר חחחונים מכל המוחץ ואינם רמוזים בתיבות ז־ב׳כ ולכך אינם מנסי*

 י הי ארך ממקין ל׳ לא״ח אדינ גי• ר׳ נממרנדף לכנסי יj /11 ו

א או הו יו ד*׳ו כ י מ א י : ד י א  ך, יוד א8י0 מחיקון כ׳ ליי״א *גיי 5'ייר כ' ל
י הד וו הו א י ל א מ א ש מ י א ד ל נ י א א ן י' יא״ קי י ח י מ פ ב י י  ו ייי י

V י / ' ח מח־קון ז־ יאיא דאגי צירוף ז׳ למצחא מנסי 0  ך- ויו וא



ם ח ו ל ר ש ה ל נ י ד ר א ה ם מ י ת כהנ כ ר ת ב נ ו ו ת כ עו שו סן י  חו
ו חמ״ן לחכמה לצלם לל׳ לחברו מס כדמ״י ישיאירו אלי באלו י נ פ ח י ח  א

 פ ו פ הי נוצר חפר מחיקין מ׳ לאיא לעינא ימ־נא לכנס", צירוף ח׳ תאי
ך לאגמים מח־קין ט׳ לחיא לפינא שמאלא דיאנ ן  j ך j י

T T 

 י א י הי ניעא עין מחיקו; י׳ דא״א לנוקכא ימינא רחופמא דאינ
ו יששע מתקין ייא דא״א לניקבא שמאלא רחוטמא תיא י  ן א ו ו

ך לחיי דחסליס לצלם ל£׳ לחכרו טס כרח״י ושיאירו חלו באלו י ל  א

 א ל א הי וחטאה מחיקין י״נ לאיא לפימא רכנסיי דיגא צירוף ייב
 ל ף ל א אל מחיקון א׳ fi'n נאדי צירוף יינ לפרקא קמא לרריעא ימינא למסי׳

 י ך י ה רחום מחקיןבירז״א נדאי צירוף י" ר לפיק לרריטאשמאלא
 ך ל ך י וחנון מח־קון נ׳ דזיא ניאד ציריף ט״ו לפ״נ רדריטא ימינא

 י.הןח
ה  אהי
 v T T ד

 יהוד.

 באלו

 אהלח
 זחוח

 אחיח
 •חוח
 אחיח
 •חול״

חו ו י הו  או
ו ו ח ו ו ה ו ה לישם מחין דמנמה דצלס ד£' להברו מס הדחי׳ ושיאירו אלו י  אהי

 ו ת ו ה איו מח־קין ד' דז״א נאיד ציריף מיז לפיב דדרופא שמאלא
 נ י א אפים מחיקין ס׳ ח״א נדיא צירוף ייז לפיג דדריפא ימינא

ה ורב חסד מחקין ו׳ ח״א נידא צירוף ייח לפ״ג דלרופא שמאלא ;  ש ו ש
 ם ן ם י ואסת מחיקין ז׳ דזיא יאדנ צירוף ייט לפ״ק דירכא ימינא דכנס״י

ך בניס דבינה דצלס דל׳ לחברי טס חח״ן דחיי ישיאירו אלו באלו  ל

 ל י ך ניצר ךסד מחיקון ח׳ חיא צירוף כ׳ ידאנ לפיק דירכא כמאלא לכנסי׳
 הי ן א לאלשיס מחיקין ט׳ דז״א צירוף כיא ינאד לפ״ב דירכא ימינא דכנסיי ׳׳

 V• הככניס אלא טיירקהל וצריכיס לרכנס קילס כל המוחין יקודס שיתחילו ככהניס חיבת ׳ברכן
 יכוונו בקהל באוח ו׳לוירבר ובאיה ד׳ ללבר אל אהרן להמשיך פשר נטריחכנז׳: בפסיק ג׳
 הנקרא יחול יכייןלכ״ד צ־דפי אלנ'י,בי*ב צירופים כראשונים יכוין להמשיך י״ב קישוטים שהס אורית
 מי״ב ח״ד דא״א לייבחקונ׳ נילנלחא דכנסיי ניק׳ דז׳א ובי״ב צירופים האיזרוניס יכיין להמשיך •'ב
 קישומיס מייב ח״ד דזיא לי״ב תיקוני גופא מזק׳ לז״א שיח פירק ן לחרין דרומץ ושיחפרקץדחרין

 ירכין.

 יהיה
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 :הוה
ה  אהי
 יהוד;

ם ו ל ר ש ה ל נ י ד ר א ה ם מ י ת כהנ כ ר ת ב נ ו ו ת כ עו שו סן י  חי
׳ שנס הוא בחי׳ נוק׳ £  בהיבה ןו יכוין להמשיך הארה לכנס״י ממיס לצלם ל

' צה-ברו עס מחין ולח״י ושיאירו אצו באלו £ ם בגיס דבינה דצצס ר ו ל ש ה ו  אהי

 ״ל-ל" ש ד ך, גושא עין מהיקון י׳ לז״א צירוף כיב יאנד לפ׳ב לירכא שמאלא

 נצח ו ופשע מתיקון י״א דזיא צירוף כ״ג ירגא לסיג לירכא ימינא לכנסיי

 ף הוד ךץ וחמאה מחיקין י״ב חיא צירוף כ״ל יגדא לש״ג לירכא שמאלא

ד ו ן י ו ת נ ל ף ד ל א א א ואו ה ד ה ו  ם יפי־ י
 ובחיבח שלים ימין להצביש כל השפע לכ׳׳ב אוחיוח מ״סואלני מלא ולהלביש בהם הייג ח״ל ראיא ושי

 רז״א ונה״י לאו״א ולהמשיך הכל ליעו״ר

 ׳,יד אל הי רחוס ויו וחנון הי ארך יוד אפיס הי ורב חסד ויו ואשת הי נוצר חפר יוד לאלפים הי נושא

ו ה א  י ו ד ה א ו א
 ?ון ויו ופשע הי וחטאה יוד סי ויו סי יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי ונקה ארך אפיס ורב חפר נושא עין

 א ל ו* ד ל ת נ
 ו*שע ונקה )!יקד על שלשים ועל רבעיס נצח הוד יסור

ו ד י ז  ו
 פרל| ן' וער/ך, ראה והב! בסוד ששיס אוחיוח יברכח כסניס בסוד הפסיק ששיס גבוריס סביב נה
 י והס ג״כ בסול שמירח המקלש במלרש נשא ושה״ש ובסוד ריח *סנה "מעחו *שלשלמה שס
 ״קולש מהיש כס ס׳ מכמוח ע״ב ׳ כירוע בכחהאריזיל , והוא ג״כ ר״ח "מעלי"שומרי ״החומוח, "שומרים
 ״משמרח ה׳ מקדש , פודנו ומצילנו , ׳מפולס ׳הוא׳שמךכמ״ש בסילור האריז״ל. ור״ח ׳ממחו ׳ששיסיגבוריס
 ׳סביב כס קירש היוצא מן חיבח יבח״ר בא״ח בייש כנ״ל ובסול מצוה שש״ג לשמירה . א . ראס סוד ו׳ אוחיוח .
י ש״נ פק״ר קס״ו כרפי׳החריז״ל בשולשמ״יעס י״ה ה 3 ף . וסוד שללי' מ י ^ י ר ו שמי פ ו ר  וישמרך • *י
 שס״ה ל״ח. כי פק״ל דמ״ב באוס י׳ קס״ו לס״נ באיח ה׳ . להוי׳ , ומר״ז חבין
 סיי ר^״ן ג״כ בסיל ייהכמ״ש רשב״י וחמש סרי י״ה כוי . י״ה פעמים י״ה עה״כ מספל ף^״ן . גס בסיד
 המבואר בשער הפסוקים פ׳ ואחחנן סי׳ ל' ע״פ ויוציא אחכס מכול הברזל ממצרים . סאחור״ס
 של זז״ננקראים ט״ר הברזל כי הם ריניס חקיפיס כברזל ,וכברירעח כי האחוריים לז׳׳א הוא ריבוע שם כוי׳
 דאלפי׳׳ן ויש בי כיי אוחיוח הראשימח של כייר .כזה , יו״ד יול הא . יוד קיא וחייו . יוד ק״א וא״ו ק״א .
 ינוקבי׳ דז״אנקראח אלקיס וסאחיר״ס שלה הס פשיטיס ואין בהם מלוי כזה. א׳ אל אלה מלה׳ אלהיס, בניי
 ר׳ כנגד ר׳ כל טייר הרי כי אחוריים חי״נ הם כו״ר עכ״ל ולהמחיק סרינים חקיפיס לכו״ר הברזל הנז׳ ברחמים
. ועיר יש כו״ר לרחמים באופן זה יו״ל היה . יו״ד פעמים ה״ם מספר ר' ועם יויד ל  בסי־ י״ס שפילס כו״ר כל
 היא מספר כיו כרי כויר או מם שס הוי' פשוט מספר כיו הרי כו״ר לרחמים. וכחיב כימי צאחך מארץ מצרים
 אראנו נפלאות כי כן יהי׳ סול גאולה אחרונה בסול ט״ר לרחמים להוציאנו מדנים חקיפיס דכור הברזל ובסיד ל'
 חקוניזוהרחיקיןס״ט ל׳ ק״ב וכור לזהב לא יצחק . ללפחיר יאמרו ליצחק כי אחה אבינו. וז״סחיבחוישמר״ך ,
 וכל •זס בסול מורא מקרש ושמירח מקרש ״ מור״מ מצוס שמ״ט סורשמ״י מספר שין כלל מפילא לחחא .
 ושמירת מקדש מצוס שפיח ומחחא לעילא מצום רכיו מספר צפו״ן כלל וכן יצחק י שמאלא סול צסוין



 חוסן ישועות פרק ז ח חידושי בבא קמא ט
 שיד כויר לזהב דא יצחק כי שם יצחק גי׳ ר״ח עם שנוחיו קיש שפ״ח וז״ס שלחץ בלשי! כי סיד שלחץ לכר
 נחבחר כמה יחודים סיד שלח״ן מםפר שפ״ח ובסוד מציה שפ״ח ומחשא לעילא מציה רכ״ו מספר צשו״ן וזים
 שלחץ בצפי״ן וז׳׳ס וכור לזהב דא יצחק דלעחיד בגאולה אחרונה נאמר ליצחק כי אחה אבינו,״"סד׳ שמואל
Q ראה וסבן  נחפש״ו נבעו מצפוני״ו וזים ד׳ המדררש וישמר״ך ישמר לך אח כקן וההיא מבא דומה ט׳ (
 בסוד שיח חיוורחי ושיח נימין דמחפשטין בשיח ח־קיניס אחרונים די׳׳נ חיד בשיח אחיון וישמר״ך 'וריח שלהם
י (ו)ראהבאוח י רכ־1 צפר״ ס ס י ׳הסד ׳לאלפים ׳נישא׳עון ׳ךפשע ׳ןחעאם •ןי;קה, ריח מ  יניצ
 י׳ דיברה!" שכולל י׳׳ב חיוורחי , דגולגלחא חיוורחי רישא קרמאה דא״א י והם י־ ב אותיוח
 דג׳ הויו״ח פשימיח ואמנם הכוונה בג׳ הויויח מלאים :׳ודיין נ״פ ע״ב מספר ריין ועם איח י׳ עצמו של
 יברכךהרי רכ״ן צפוין , ועם נקוד שבא דאוח י׳ הרי ילי בסיד מור״מ הכסוביגיכפ׳קרישיםמצוהרנ״ה
ז ^ ״יברכך י *  כשחחבר שם שה״מ הרי רלו וכל הברכוח דם׳ אוחיוח דלכ נרמזו באוח י׳ ראשונה(ף)ראס 3
ח ב והנקוד מספר ו ס א ע "י ו י יי פ ס ב מ " פ ע " כ ג " ס ג ה א ׳ ו " א א י נ י י נ א ה ם י א ר ר י ו א ב ' י י מ י ב נ " ל י ל י כ  ש

 רל״ד זים רליג לאוין שיש עד מציה שפיח ולפי״ז יש פנים לומר כי לח דשמירח מקדש T ל״ח רלד כלל
ה י״ב ׳נילנלתא ׳אוירא כלל (־־-} " א י " י ג ת ב ו י ח ו א ' < ב "נ נ ו כ י פ ה צ י ו א ה י ג י ב ה ו ר א ו כ ו ר י ס י ' ז  ו

ל ז"ס זכ־ד יום השבח'נקדשו ת ר של יברכך להמשיך מחיוירחי א׳ומנימח אילחיקיןא׳ א ו א ה ב א  י
י רחרם ח״ס י ב' ינימא ב' להיי\ז ב ה ר ו י י ח י מ י ש מ ה ב ייביכו ל ה ו א לא ׳(ו) יי6ס ב ה ו 5  מ
 שבחתי ששמרו ומקדשי חיראו ככחיב פ׳ קדושים מציה רלד רלה כמספר רחיים ומשם צייד

. I L^ \ _- / a - _^ . ״ ״ - י » l ז• 1  רימו

-שמירח מקדש ארשלנ אר״י כל המוכיח אחחבירו לשיש זיכה לחלקו של הקלה שנאמר מוכיח ארס אחרי וכ׳
 כפסקי חוס׳ בספרים מדויקים נקוד מוכיח אדם אחל; חן מכ״ל , והכוונה על סוד החוכחה לקיים במצוס זו
 ורה אח׳׳ר מין, ׳אל ׳רחום ׳חנון) ׳חיוורחי ׳נימין, הרמוז בחיבח יברכך כלל כי עיקר הלימוד משמירה
) מוכיח ארס שוד מבמה זה אדם נשמח אדם ו ל  ישבח לעולם כן שמירה דמקדש לעולם, וסיד מביל׳ו מספר י
 חשיש , והנה כמו אדם דקדושה פרצוף ז״א שנקרא חורם כלול חרי״ג מצוח רמ״ח אברים דמלכא' רמיח מ״ע
 שס׳ה גידיס שסיה לח ומצוס שפ״ח מעילא לחחא , הוא מצוסרכ״ו מחחא לעילא מספר צפו׳ן כי כל החורס
̂לממה למעלה  ברזאדשמי׳ קדישא הוי׳ ביה הכולל ׳"ס וכמו שישעשרספירוח מלמעלה לממס אור ישר ו
 אור חוזר ,כן סוד חשבון המציח מלמעלה למטה , ומלמטה למטלה, וכןבזהלעויז באדם דקלי׳ הכולל רמימ
 ושס״ה , הרי בחינת שפ״ח שבו מעילאלחחא , הוא בחי׳ מיו צפו ן שבו מהחא לעילא וכמשניח בסיד שפחיה
 דקלי׳צעומה שפח׳׳הדקדישה משנה , וז״ס איך לחיפ׳שי עשו נבעו מיצ׳פ׳י׳ניו ימס איח מ׳ צפוינ מספר רס׳׳ו
 ז׳ס שבחומולמ מצוה שמ״חשמ״ט ומחתא לעילא מציה רס״ס רס״י , (ה) ראה והבן בטינה א׳ מסינית

 הנלכמ״ש בשער הכוונוח ונמצא כי בפסוק זה היא ענין המשך ג׳ רישין עילאין לחחא גולנלשא אוירא מו׳ס
ח כה״ך בגימ׳ מיה הוי׳ במלוי אלפי״• ״ ס ׳ , י י ו י ה פ ס מ ן כ י  יזהיהטעס שריח יברכך ייי וישמרך הס י
 והכוונה לרמוז כי שם הוי׳ שבז״אמחמלא בסוד חשבון ובסוד 1 מלוי ממה שמחברך מן א״א מ

 ג רישין הנזכר מלל , וכבי ידעח בסוד שס הוי׳ שעולה מספר מקיים י׳ פעמים י׳ ס׳ פעמים ה׳ ז׳
ן הרמוז בשם סוי׳ ב״ס טריז ו  פעמים ו׳, ס׳ פעמים ה׳, מספר קפזוכמ״ש בחיקוניס ובכהאריז׳ל, וסנס ו
, ו׳ פעמים י׳ , מספי ףלץ שיעור קימה , ורש ל״ח דשמייח מקדש ׳  י פעמים י ,י׳ פעמים י
 מצום שצ א , ל״ח יל״ו, ומס יו״ד יו״ד וי״ו בגי׳ ס״ב סוד שס סיב יו״ד ה״י ו״ו ה״י ומבואר
 במ מ כ׳ שס סיב זם סודו יליו כלל כי שס ס״ביבריביפ מספר קעיד וטס פשוטו ס״ב הרירל״וכמ״ש בע״ח•

 שער



א מ א מ ב שי ב ו ד ק ח חי ר ת פ עו שו סן י  חו
י ש« כלל, והנה ו ו ס מ צ - ע כ ז ' ; ( י 5"ל ו ן רומז באוח א בציורו סוד ל״ב כינ״ס כ ו  שטר השמות פיו , והנה ו
ן טס נקולו' מספר פ״ו כמספר אנקים וז״ס מ״ע דשביחה פית פ׳ משפטים מציה פ״ו וכ״ז רומז ו  דית י
ח כה״ך וידעת מ״ש בפע״חבסור תורה ״ ה ס מ ס ! ו ל ו ע ללמול משמירה דמקדש ושמירהדשבת ל :  י:
 לכייהלכס ה׳ כ׳ אות ה׳ בסוד לאיה , כי אות ה׳ יש לו ג' מלואיס 1 ה״י ה״א ה״ה מספר א״ל ועם
 אוח ה׳ פשוט הרי לא־ה, והנה השם כה״ך במלויעד״ז כ״ףסיי היא היה ה׳ כיף מספר רל״ו זה ג״כ בסוד
 שמירח מקדש ל׳׳ת רל״ו' , והשם הזה יוצא ג״כ מ[ סית כ׳ מלאכיו יצויךץ ל׳ךי לשמר׳ך וכשם הזה רומז
 בסיד אלם כמספרו כלל ׳ והנה כי׳ז ע״י שמתברך מן ג׳ רישין עילאין דא״א 1 כלל בתיבת יברכך
 יכוין להמשיך כארס צז״א מי״ג תיוורתא דגולגלתא רישא קדמאה דא״א , ובשם הוי׳ יכוין להמשיך הארה לז״א
 מי״ג נימין דכאוירארישא הניינא דאיא ׳ ובתיבת וישמרך יכויי להמשיך האיס לזיאמייג ת״ד דמוחאסחימאה
 רישא תליתאה דא״א ובכת הארה זו שם הוי׳ ששיט דז״א הרמוז בר״ת מתמלא באלפי״ן כמספר הס״ת עכ״ל
 כלל ׳ וזה עצמו סוד שמירת מקדש בשלושה מקומות הכהטס שומרים כדי לשמור הארת ל רישין עילאין
 םנמכיט בו״א ע״׳ ברכת ככנים דוקא בשלושה תיבת יברכך יי׳ וישמרך דוקא כי יש כוונות מיוחדות בסוד
"ל / והנה כבר נתבאר כי פ׳ שבתתי תשמרו נ ח כ ו ב י ת י כ פ ס ד מ ו ס ח ב מ ו ו  ששים א;חיות דביכ , ייפ כ
 ומקדשי תיראו כשתיכליל ב׳ מ״ע וג׳ מצות לית שיש בשמירת שבח ׳ ובאורח רזא כשתכלול כולם
 במאמר שנתתי תשמרו כאילו כתובים שם זה אחר זה התחיל החשבון מצוה שרממש״ה (שילה) שמ״ושמ״ז
 שמ״ח כמיט ׳ ינ׳ההא לעילא מיצוה רס״ה רסיו רס״ז דס״ח רס״ט עיר , והנה ברית וו׳׳ן שסידו רל״ו כנ״ל,
ח בסיד שמירת שבח ומור״מ י פ י ר י ח א ה ו ן י כשתחלק אות ו׳ לשני ווי״ן כיל גסיי א ז  ועם סוד ו
 אחקש לשבת וכיה שמירת מקדש לעולם כמשי״ת סוד ד׳ הקוני זוהר היתה כאניות םוח״ר מזי ממרח״ק
ה לז בסיד עון חיוורתי י׳ טמא י׳ הנמשך באות דוישמרך בתיקון י׳ חג ׳ ו י י ב *ח ח  נימי סס
 מי״ג ח״ר, וסוד 3\£א ש״^ א וכלל בסוד שינ הרומז בציור אות א לב שיניים ,
' שפ״ה סידישנלירת מ י ג ל ב ל ו כ ה י ו י ו י נ א לפי״מ רקרינן בוי״יעס ה י  וכנה ^
ן כשתחלק אות ו׳ לגכי וויין ז״ס ו  מקדש ״ ומיר״מ הרומז נתקין נש״א כנזכר , והנה ריח י
 ל״ב שיניס כלל יז״ס ל״ת מלאכה דשבת פ' יתרו מצוהל״ב ונמצא מבואר מכ״ז כי רומז בפי זה סוד מצות שמירת
 שבת ימיר״מ יבמירח מקדש ללמוד זה מזה דניהג לעולם , וז״ס ד׳ מדרש וישמרך ישמר ליאת הקן וכה״ח

 משא דומה כי׳ ׳:משיא דו״מ גימ׳ שצא
הר בראשית (דף א) בראשיח ר׳ שמעון פחח הנצניס כוי וקול החור ט׳ נשמע כי׳ , ו ז ב  פרלן ח ו
 י בארצנו דא יוס השבחזאיהו דיגמח ארץ החיים שהוא עולם הבאעולס הנחמזחעולס
/ שמ״ט ׳ ״"ס פ׳ שבתתי תשמרי מציה שמ״ח ומקדשי י נ ו ב ב ח יי״יו 3ייי^״י ח נ ש 1 י  הנשמות כו׳טכ״ל , ו
 תיראו מציה שמ״ט' סיפ בהר , ושם (דף ה׳) ״ אעבר כלוזא ואמר ומקדשי חירחו ולא שבח
 למעלי שבחא דאיכי יראה ושרי בה יראה טכ״ל הרי דבאורח חא גס ומקדשי חיראו בסוד השבח וכבר הודעתי
 סיר כחיים יחול אהי׳ היי׳ אהי׳ מספר חיים דחפילין , ובמלויקמ״ג מ״ס קס״א חשבונו שמ״ט כחשבון פק״ח
 עינייך וראה שוממוחינווכניל, וזים דאיכו דוגמת ארץ החיי״ס, ׳ והתחיל כחשבון מציה שמ״ס שמ׳׳ו ט׳ וז״ס
 בארצלו ב״א רצי״ן חושבן שמיו משיה דבי׳ חליא פורקנא כמ״ש ומביא גואל למען שמ״ו כמ״ש בכהאריז״ל ,
 וזיס היראה בתפילין של ראש ׳שס ׳יי ׳נקרא ריח שיין ש״נט׳ וז״ס מורא מקדש ושבח , הרמוז בבראשיח ירא
 שבח ירא בית לא בי מקדשא , ואתקשמור״מלשבתמה שמירה דשבח לעולם אף מול׳מ לעולם t ובאורח רזא
 כשתכלול בפ׳ ומקרבי תיראו מצוה שמירח מקרש כיון דמני׳ ילפינן דס״ס שמירח מקדש לעולם וכמבואר ברע״מ
 פ׳ בהר (רף ק״ט) וגבורה מחמן איהי יראה ולויס שומרים סמקלש ומחמן פקולא לירא מן המקרש ואיכו מצוח
 מבודח הלויס במקדש בכ״ל משמריס כו׳ מכ״ל, א״כ כשחכלול במקדשי היראו כאילו הי׳ כחוב שם גס מצוה

 שמירח
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 שמירת מקדש באורח רזא כרי הוא מצוה יז״ט ד׳ שמואל מבעה זה הש״ן כלל , ושמירה מקדש מ״ע
 ומלח ואס תכלול שה נה ל״ח דשמירח מקדש כאילו הי׳ כחוב שס כרי סואימצי- ש^׳יא וז״ס
א עון וכלל , וז״ס הנזכר באדרח נשא (דף קלב) קם ר' חזקיה שחרי ואמר אני לדודי וכו׳  גש״
 מסחכל סויכא וארו חמיח נסורא יקדח דבזצינין עילאין נהיר וסליק לחלה מאס וחמשסועשרין עיבר
 ומד חשיך הוי אתסחי בכהוא נכורא כמחן דאססחי בהנוא נכרא עמיקא כו׳ אנא שאיל מכס מהו פשרא דחמית

 סחחו ואמרו נושא פון חמיחא אמר דא הוא חקו נא חנ״נא י0יב עכ״ל ושם מי-רי בחקין ב׳ שאמר מיכה
 מי אל כמוך, נושא כנין t ובי״ג ח״ד שאמר משה לקכל דא אל רחום וחנון כמש״ש דקלא ׳ הרי חקון ל רחוס
 המכוון לנושא מון חקון ב׳ דמיכה וז״סשבחחי השמרו ומקדשי סיראושכ׳ לכס׳ קדושים (י״ע לי) ושם הוא
 מציה רלד רלכ כמספר רמויס רומ״ח דק״ש ריכל. טל חמו״ר ) וע׳ נפע״ח ם׳ השנ-חוח פ״ח נושא עין חקין י׳
 נש׳׳א נימי שכ״ה ניצולן הממוחקיס בשס הוי/ הוי׳ ושכ״ה גימ׳ נשא וז״ס באדר כוי וחד חשיך הוי אתסחי
 כו׳ נושא טון חמיחא שה״סשלה דיניס שהם חשך והס נרחציס הכמחקים ע״י שם הוי׳ ושניהם בנימ׳ נשאעלל
 ילכ שער רוה״ק (לך לח) יחולט׳ ע״פ שניך כעדר הקציביח ר״ח שלה ניצוצין כי׳ , ובאדיר א״רחזקי׳ כוי
 שמלו מן הרחצה ) ר״ח משיה ׳ וז״ס קפ״ד קס״א בנימי משה ואל זה רמז ר׳ ת/קי׳ באומרו וחל חשוך אתסחי
 בהכוא נהורא כוי נושא מון חמיחא כי כשתוס־ך שם היי׳ על שלה של המק׳ סלל שהם ה״פ אללי יעלה הכל
 בגימ׳ נש״א עלל ואין לו• ביאור מהעניןלמשה מזי בר״ח והרב היוש״ל ז״ל ל שם ע׳ ל׳ ל״ז יחול ה׳ כי
 משה ה״ס שלה טס י׳אוחיוח דקפ״ד וי״א לקס״א ובו יובן סיחוד הזה עלל , גס אין בפ׳ זה שוס רמז לנושא
 טון לפי הלל ) אלא צל בסוד חיבח בני׳־ך סוד ש״נ עה״כ ז״ס נשא וכנ״ל , ועדין לא נזכר בד׳ האריז״ל
ט ובזה חבין מ ' ש מ י ח מ " ס י ה ה אי! ב נ כ ש  לפרש ר״ח שאר כפסוק(שס״ש ד׳ בי) ^יכלס £תאימייז ו
 כל סוד כפ׳ בסוד גאולה אחרונה בסוד מור״מ ושהימ כלל , יע׳ש׳ מחמרירשב״י פי׳ י סאד״ר
 דקל״ב גס ענין חש״ס כי פק״ד קס״א גימ׳ מש״ה ואס חושיף כללוח כל שם בפ״ע ואח״כ כללוח שניהם ביחד
 יהיס בגימ׳ חמ״ש כמו חש״ס עללע״ש במכין חכם דקדושס מגדחשס דקלי׳ , וז״םשבחחי חפמיושהחחיל
 החשבון מצוס שמ״ו שמ״ז שמ״ח ואס חכלל בו גס עשה דשביחח שבח החחיל החשבון מצוה שמ״ס ואס חכלל
 נס עשה דזכור החחיל מציה מלש וגס זה בסוד משה דקעמח כמבואר בע״ח כי יש בחי׳ משה דגדלוח ויש
 בחי׳ משה לקטנ!ח, ל׳ מוחין חו״ב חו״ג לדעח זקפנוח הם ריפ אלק־ס בגימ׳ מלש עה״כ משה וכסול לבטל
 גזירח שמל ח״ו ויש בחי׳ משס א״ל של״י בגימ׳ פק״ר קס״א גימ׳ משה , ועי בשער סמצוח פ׳ שופעים בענין ג׳
 בחי׳ משה בלח״י דז״א בסול׳ משה ׳שח ׳סבל שח ל׳ שיח ר״ל ו׳ ע״ש ובזה יובן משה עם ו׳ ,-בג ימי נשא
 וע׳ בש׳ כויכוח בעניין העומר בלמי ש״ך ושורש כל הדברים סס אנו שייך דנים כמס:ר ה״פ ליין ולכן אנו
 צריכים לחקנם ולבסמס (יע״ש כי ל מיני ש״ך נצוצין סס כי׳ ומאלו נ׳ שערים כמשטח נשמות ב״א כוי) ואי
 מהם ה״פ רי״ן והמיחוק ע״י ה׳ אלפי״ן שבה׳ שמוח אללי אז הס שכייה וע׳ בפע״ח בברכת השיבס שופטינו
 כבראשונה ר״ח שכ״ס הלל ט״ש ובסירור ויש בברכה זו כיל חיבוח כננל כ״ל ספרים עכ״ל, וע״כ בר״ת ׳ויועצינו
 ׳כבחחילס כיו למחק השכ״ה ונעשה נש״א כלל וכ״זבסיל כ״ל משמרוח רשמירח מקדש הרומז בכ״ל חיביחהנ״ל
 והעצה בסיד והסיר ממכו יגון ואניזם כח סט״א בסוד ו׳ס׳ס׳ר מצוה שמ״ח שמ״ט , מהחא לעילא מצוס
 רס״סרס״ו כמשי״ח לקמן סודו , ומבואר שס אופן א' כי ס״פס״ג מס אוח ה׳ ראשונה הרמוז בהוי׳ פשוט
 בינס שסוא שס ס״ג, הרי ש״ך ניצוצין דביגס ט״ש , והנס כשחוסיף אוח ה׳ בג׳ מלואיו גי׳ אל עם שיך סדי
י ש^״ח , וע׳ בשי, ר ש ה ש ר ש ע למחי°1 ב ס ס ° ש ל י ג ' נ י כ ״ מ ס א " ס ס " כ ל ש מ ! ף י ס ו ח ש ס כ נ ה 1 , ו א מו ' ש ; 

 סמצוח פ׳ משפעיסבסוד שפחס דקדושס , מבחי׳ שס אהי׳ כיל מלויים שבי דוד״ן דאלפי״ן -
 דההיין קימ קכ״ב ק״ל גימ׳ שפחה פכ״ל, והס בגימ׳ שצ״ב והכוונה טס״כ גימ׳ שלגי וז״ס מ5וס שפיח ואמ*>
 ס׳ מצות טד יעבד סליי חופ״ש חבטיון בטיו ל' חפו״ש ,•וזים יחגלל ויתקדש שמיס רבא יסגד״ל חי«1ן״ל
 וסייע• י י י
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, סשיר הגנוז ,  וסיינו ג׳ מלויי אכי׳ גי׳ שצ״ב ננס אסיי גימ' חג״י כמ״ש נפע״ח ונזכה שיחנדל שמיה רבא ע
 בחיבח יתגרל ובחיבח שמיס שס ייה ופכ׳׳ל בסול ש״נ הרמוז בי״ה ובסוד כו״ר לרחמים , וסוד כ״א לויס שומרים
 בסול מספר אסיי. והנס מבואר בשמד כטימח בליל פסח בסול הגלוח י' למיס ולחקן מנין זה ואמר לך בלמין
 חיי ימשכו לך חיים כעציוניס שהוא מנין לילח <"א וכחנללוחו ואז יכנסו בו מוחין דגרלוח מקרא חיים סול
 אכי׳ הוי׳ אהי׳גימ' חיים עי׳ חיים אנו חצאו מן הגצוח מכ״ל, וכבר מבואר לעיל כי סולחייס אלו בבי פניס
 שמ״ע שצייד הרמוז במור״מ ושה״מ, יכשחוס־ף ח״ס אלו הפשוטים על ש״ך ניצוצין הנ״צ הרי שפ׳׳ח ועצ שכ״ה
 ניציצין הנ״צ הרי שפחה לקלושה לעומח שפהה לקצי׳ , בההוח זמנא יחקייס רזא דכי בחקיני זוהר חיקון כ״א
 דמיע ועול אזלא גריש שכינחא אמרח לקיביה גרש האמה סזאש ואח בנה עכ״ל גר״ש גימ׳ מצוה שס״ב , אזלא
 אליף, זיין למיל אנ״ף ,גימ׳שס״ג , כנ׳׳ל ,ומבואר כי מחוק שיך הנ<׳ הוא בצירוף חיים מספר שפיח , יז׳ש
א עין לפי״מ רקרינן טס סגקיל והכינל גימ׳שפ״מוזיס ר׳ ר׳ חזקים מסתכצ כוינא וכוי וחל חשוך סוי ש ו  נ
. ׳ וסם נרחציס כי׳ בסול ל י^ס״ח, " ו מ י ו ח י מ  אחםחי כי עיקר החשיך הוא בסיר ש״ך קידם ה
סחי ראז מן סח:ך יאיר איר ויחקייס ח א ח י ב י ז י ז ב מ י ס , י י כ ה פ ש ל ש "ל ב ; ס ה י י ר ח פ ס ח מ י • 
 זרח בחשך אור לישרים כנ״צבסיי חשךמםהנקיר מספר שפיח וכלזסיחקייס בסול מציה זו וזהו
א ש ו  פחחו ואמרו נושא מון חמיחא כנ״ל בשני י 1 פניס בסיד ש״נ א׳ לפי״מ• לכחיב ילפי״מ יקייק נ

 וזיס ברישחמירדנקיד אח״ר חין ר״ח ׳אמר ׳רבי׳חוקיה יארו ׳ממית ׳נהורא , ׳נושא ׳חמיח ׳
ה חבין משיש ביחוד מ׳ וזיס נישא עון חמיחא , ס״ח שמלו מן סרחצס' טהיכגימ׳פ״ב ת ע ק ט׳ ו ר  פ
 י והוא שס זסיויד ה״י ויו היי גימ' סיב עכ״ל y וכבר נח׳ לעיל כישס סיב זה סולו
 רציו סוד ל״מ דשס״מ ׳ והנס אס חקח אוח ש׳ דר״ח שעלו טס סיב דסיח סר׳ שס״ב ׳ עוד כ׳ שס השם שצריך
ץ ומולם בנימי רמ״ח ויוצא מן חיבח־סרחצס בחילוף א׳חב״ש עכיל, והנס ה 0 ג א צ י ס ה ז י כ י ח י 1 ב י ט  ל

ה ז״ס שמירת כסניס ל ו ' ל מ י ח VF\D ג ו י ח ו ' א 1 ג ר ל ח י נ ס ן ו 5 י מ י ס ב ע י " ח מ " מ ר ז ב מ י ס י ס ז  ש

ע י צ״נ וכנ״ל בסול ״ א ^ מ ל י מ א ל ח ח מ "ו < ו מ יונ " ח לי'ס מ ר י מ ש 6 י ח ח א ל ל י ע "ה מ ע קנ '  מ

 צינ כלי כסף הוציאו משס בבהמ״ק הנז׳ בפ״ג דחמיד ובסוד על צ*ל חנשאו, ויוצא מן הר וכניל הרואה
ח נש״ה סוד שס ס״ג טס ס׳ ראשונה מספר חייס כנ״ל ומס ש״ך הרי שס״ח ו י ח ו צ א צ מ א ' י י כ י ס ו ל ( י מ  ה

 ויוצא מן רח״ן וזיס רחצו הזנו חובו לאורייחא כו׳ ׳ וכנה חבין מכ״ז בסוד משה הנזכר בר°ח שעלו מן
 הרחצה , למבואר בת״ז חקו; ס״ט לאחפשטוחי׳ ומשם בכל ררא ולרא בכל צדיק ומכס דמחעסק באורייחא טל
 שחין רבוא לאשלמא לכולהו מפנימו לילהון ורזא למלה והוא ממולל מפשטינו וכי׳ ובגיר אחמר טלי׳ לור הולך
 לסמוא עלמא ודור בא איהו ״חי כמלקדמין עכ״ל ׳׳ וככוינם בכל דור יש ששים רביא בחי׳ חלמידי חכמיס
 למשה רבינו מיה מחפשט בהם וכמ״ש ברס״מ פ׳ חצא דריפ הכי אנת נהיר בכל מארי כלכוח וקבלוח כו׳ טכיל
 וישניצוצי נש:>ות שסם משורש נשמח מרט״ס בעצמו ט׳ , ומצוץ האחרון הקמן והשפל שבכולם הרמוז בשם
 משה כתלמיד סמחרש סלכס זו , הרמח בריח 'שעלו ימן ׳הרחצה בסוד הלכה זו כנ״ל , שהוא סיד חד חשוך
 איזיס׳חי גההואנסורא מיל ויתקיים זרח בחושך אור לישרים בב״א כייר , כי מיקר טנין זס חליא בחלמיד
 סמחדש אס יטשס תשובס כהוגן ויסיס לו יראח שמיס אז יקבלו דבריו כל ישראל דכל אדם שיש בו יראת שמים
ל פס נקוד והמלל גימ׳קניה והוא מחלל ת״׳ והוא יבני בסמ״ק דאחחלג ל ח  דבריו נשמעים. ורמזבחיבח מ
 בחיבנא ובסוד ר״ח חתן אמח י T 'ליטקב ׳חסד ׳לאברססגימ׳ מייסהנ־ל כמ'.ש.ש׳ רומ׳קסרמוז
 בריס מחלל, ובחבורתו גימ׳ חר״ל אז נחגלס חידוש הלכה זו נרפא לנו חיי ורמצי״ח לפחגמוהי מובנא ישחבקון
 לנא , משמע שאינם רוצים.לשמוע אמפ׳ידמשטי׳ דקרא מיידי במשיח ,מיאנפץלאירייחאומיירי ג״כ בסיר.
 וכיכ בביאור כגר״א Yt פ׳ נשא בביאור רטימ אנאבצערא סגי כוי שק נצוצי החמה סשופעין בירח וכוכבים• איר
 של מרעיה ששופמ בח״ח וסתיח, מבוזין בגלוחא בחראס ואורומצטמר טמסןט׳ וכל הטנין בישעיה וסוא מחולל

 כוי'



א יא מ א פ ב שי ב ו ד פ י יא חי ר ת פ עו שו סן י  חו
 כוי מדבר הכל בח״ח בגלות סזה מלל, וז״ס ל׳ רשיי ע״פשניךנמסרוחל׳ר׳ו׳ע׳ה חלם נימי שמיע סור חכם
ן  מס׳ חיים כנ״ל. וזיס ל׳ ר׳ אכא פ׳ אחרי דס״ח ומכס ומלע כמו כי׳ אמלע־ נא שמ״ה מיש. ורומז בתיבח ש על
 שס קודש משמוח ע״ב כחוב על חיבח מצריס בק״ש כיצאח אמאמ״צ. והוא גימ' ק׳׳ו שמירה מ״ע ק״ו מחחא
ן וע״כ סייס עובדיה בשם זה ועליו מושיעים סוד ישועה גי מ׳ ^  לעילא פ׳ במדבר ובמלוי עי״ן למ״ד וי״ו גימ׳ ך
 שצ״א בסיר ציו״ן גימ׳ שס״ג. לשפיט . מצוה י שפיח שפיע . לה' המלוכ״ס גי ק" ו. ע״כ נז' בנבואחו ה״א
 פ׳וזספ׳ כ׳אסודכ״אלויס שומרים וז״סכסטובדיס טובי׳די״ס סידש״נרלווכמשי״ח סידר חקיניסטבויס
^ לןיצור ויובן לחכימי לבא . ואי״ה יחבאר באריכוח . ' t i עיבורה׳. ומפני הטדרכוצאח דפוסאכחוב 

ך טס סנקידיגימ' שפ״ח הנקוד גימ׳פ״ו, האותיות ש״ב ר ^  בסס בפרך גימ׳שמיט ב
ש רבה פ קרחי פייח אמרו ישראל רבש7נבזמן שכהמ׳יק קייס סייגו מקריבים ומחכפר ר ד מ ב  פר5ן י' ו
ע ברטחכו׳ ואת צמח דוד  י ועכשיו אין בידינו אלא חפלהטו״ב בגימ׳ ייז חפצה "
 שחקנו אחריו טל שס (חסליס כו בי) בחנני י״י ונסני עכ״ל. הסוד מראש ס׳ חכליס ע־ פ׳ בחנני יש שמ״ח
ט מצום מור״מ ; אח״כ פסוק ש״ן כי חסדך לנני׳ד עיני סוד י׳ אליהו ז״ל לרשב״י מ ו ^ י י ס ס פ ן ס י ' » ר י ש  ס

 ע׳פ וסיו חייך חלוייס לך מנג״ד סוד שם נגיד יכ״ש עם אוח א׳ כדל גימ׳ שפ״ח וזמן אימן חיים
 חלוייס קמן סוד החייס שמ״ט שציד. קמ״ן קיף מס נון עס הנקוד גימ׳ שצייד: ואף על גב דידעי חבריא עייל
׳ צ״ד פ׳ קרח כנ״ל חברי״א בסוד יבח׳יר בא״ח בייש זמץ. י ג T ידט״י . T ג״ב גימ׳ ק״ס מ״ע דשמירס פ׳ במדבר 
 זיין מ׳יס נו״ן גימ׳ רנ׳יג. ובחקין כ״א דמ״ח דהא קרני פרס לגבך טלייסו אתמר אצמיח קין לדוד ומצמיח קרן
 ישועס מטיל סוד קריין גימ׳ שיין . קריין לדו״ר : גימ׳ שצייד . קריין ישוע״ס. קי"! שיין. ישוע״סגי׳ בצ״א מסערא

 דשור וקרני ראם קרניו ואינון משיח ראשון ושני עכ״ל ונאמר בםיד יהושע בן נון יהוש״ע ישוע״ם שצ״א בכו״ר
 מסחא לעילא . וז״ס ללמוד שמירס דמקדש ממור״מ לעולם מצום קריין מצום ישוע״ס וקרנ״ו גימ׳ שס״ב.סוד
 נסט ושא ג״ס לקק • נוץסמ״ך. גימ׳ רכ״ו. ולהורוח דבכחמצוהזו יצמח צמח דוד ודם (חהלים כס) גס כל
 קויך. ל״א יבשי׳ו. גימ׳ שמ׳׳ט : יבש״ו הבוגדי׳יס. גימ׳ שפיית . ריק״ס גימ׳ שין . וכמיש ש׳ רום״ק דכ״ט יחוד
 י׳׳גוז׳׳ס דרכי״ך גי׳ רנ״ד. הודיענ״י גימ׳ קנ״ס . למדנ״י עס״כ גימ׳ קלייה מור״ס שם ס״פ בסר מ״ע קלייה .
 עייל טין יורים גימ׳שצ״א . בדרך רכייו. ראס עניי ו עמל״ י גימ׳ קניו יש״אלכ״לגימ׳ שפ״זוכ׳ שסג״םגי׳ ילל
 משם בן מ׳יב.גסכל : גימ׳ מג״ן צ׳יג ע״ש שמונה סס ל״בשיניים עכ״ל ושם יגיל יג״לפורקין בסיר ג״ס כ״ל גי׳
 צ״ג ובסוד שיניים ש״ןמספר ריקס כנ״ל ואז יחקייס וסיס כי חלכון לא חלכו ריקים ומלכינו ריק״ם אל תשיבנ״ו
 עוד״כ׳ ס׳יח גס כלקייךמליך עכ״ל מ״ס למ״ד כייף גימ׳ רנ״ד. ז׳יס ד׳ ר׳ חנן בזכוח להעלוח נר.חמיד אחס זוכים
 להקבלי נרו של מלך המשיח מס טעם שס אצמיח קרץ לדויד שצייד. קריין שיין. ואומי ^מחה, לאומרים לי
 ^יח יי ^לך מלל ר״ח גימ׳ שציד. באומרים ל״יל׳ פעמים י׳למ״ד ירדגימ׳ שצייד כו׳וכנ׳ילסודחייסהנ״ל
 גס רמז באומרים לי לשמי חנ״ן חי״סנו׳ין נדן בגימ׳ חר״ל שנחסר״ללטשוח אחדל״ח בהדלקה נרוח לפני בסמ״ק
 עפ׳ י מס שנסנלס סוד דברי ר׳ חנן ובל״ז דבריו פלאים כייבפ׳ שמחתי לא נזכרענין להעלות נרחמידובסאירזא
 מקיים שניי רשפיס שברח . לס׳ סישוע״ס גי׳ישצ״אועלרזאדא וסיים בב״כ ושמו אחשמ״י גימ' שץר״ח ושמו

 אח שמי טב״י גימ׳ שפייט ר״ח שמי טב״י ו׳יא גי׳ שפייט׳,
 וזיס ריח בטי״ו שביו א' וזים המשך ל׳ חדב״א פכ״א כיב סנס שולח מלאך לשמרך בדר״ך כישמ״י בקרבו

J»»3 הן רבאפרק ל׳ ומאי אמר שומר אחא בקרכו׳ ומאי אס חנמיון י אלי ב ד א נ ת ב 5 ייא ו ר  פ
 י שובו אחיו אלא לפי שאין הקביס ניחן את החורס אלא ל«י
 שמצממר מליס שנאמר (שס כיא) מבא בערב ביטר במרב חלינו אורחח דמים לקראת .צמא הסיו מיס ואץ
 במרב אלא לשון מרב ואין יטר אלא לשון צמר ואין מים אלא ד־׳ת לכך נאמר ביטר בטרב וגו׳ כו׳ סמצננר גופו

ס לרעב לחמך (ישעי׳; ו ר א פ ל א ה '  הניא מת כאורכו׳ מכיל מי״ש , וכסלב׳א רבא פרקכיז זם לשיני י
 ניח



א המא ב שי ב ו ד ר דיוה״כ חי י ט פ מ ה יא ל ר ת פ עו שו ק י י  ח
י« ^ היטב מן לבריתורס , ואין לחס אלא לצרי הורס שנאמר (פממ מ• י״א) מה  .rnj־) &־ן
־ נאם ,ט י״ייהשליזחי יענ ינאיז לא רעב לל״ם ולא צמא למים כי אס ל£ומ א״  ״ ״
 מנין ביה יפרנס מתויהוג״כ לאחרים כלי שתרבה חכמה, לו
s ן ט .״ ה , וכצ, ס-ו-כ ק אינו נמנע מן הטובה המהירה נבא לימות בן ליל ומליו ככהוב אומר j 

ח ק ל ^ ו י ו ם כ ״ ^ ^ ^ ^ 
ג עיפ נס כל קיץ לא יבישו כמשי״ת^ד J ^ שסי־י יחמ־כ w י ח 5 ° ^ י י  המשך ה
ב לחמןך ויו׳, סע יעשר איחיוח ימ״ב ע ר א D1DT ל ל ח ^ ™ , ^ ™ f o ה > ר א י ו ״ כ ל  ש

^ א צ ו ^ ^ היא בחיבח כלא . ה׳ # ו ^ ^ ^ ^ 

' הטו כמספר י ק) ע״ג עס סיג ס בדסג (יכ על״זמ״ב דע״ב תעמי מ׳ י ״ ב ׳ י ה כ מ
ל , ס

 איח 
׳ י׳ I בחכמה י ו  ג ורוח כ מ>-״יתיבת הלי ר ג״כ כסוד שס ס״ג כידוע כי ל׳ חיתיות ס
״ וני שס ס״ג . ייליע כי שם ס״ג נחלקלשני בחי־וח שבו . ייא״ז 3 ה ן * 6  >>W™™% **. י
י ״כמה דמימא -א ותיותןס^ גימ׳ לב מצל בינה לאימא וכמבואר בלריש הציציח לריש צ  מ « «

ה . וזה ״אמר הל"״ . ה״ארחשונ: פי׳ ה׳ ראשונה להוי׳ פשוט רומז ג״כ בשם ס״ג  ל
׳ יי״א ת י . ג״כ מ1 סיג ייאיי דם״נ י ח  נ

 ™ Z ^ . אמי שמואל חסר ו׳ עכייל מי׳ שלורש חיבח פר״ס ״סר ,׳ כחיב ואז
י . עןףכחבהצ״א פיו״סגימ׳שע״ה נהייין והכולל עכל והכוונה הל״א פריס - ^ ^ , , ^ 
״ י רימז אל מניס עצמן לאריך אנפץ וכמ״ש בע״ח J J • י ׳ א ן : ר מ ר פ 5 כ  שער א״א '״,י, ג
ל $ י ג מ pd! . ו ש ט *סם־ ע נהורין שלהחיוורחיהנמשכין אל ספנים ואוה ו׳ ז א מ  ר

 מן-כס שקין ז^מיג >'ל(יאמח) וזה מקין ז׳ כילל כל י׳ הקינים הקילמיס אליושססי׳של
מ ש׳־ב והוא בגימ' אהיה כזה . א׳ פעמים א׳. ה׳ פעמים י ג ב ב ״ ע ר ד ל ו ם ׳ ע

׳ י
ע 

ס י מ ע . ״ ס ׳  ה

™ ס׳ סך ככל קנ״ם (צ״ל קנ״א) ועוד אהיה דסהי׳ן ס « כ א ו ״ נ ס ק ,  בגימ׳ קניא סר׳ ב׳ פממ
ך ״ מ ה ל ג ״ ס ד ה י ו ה א ו ה ( ע ס ׳ מ י ג ב ) ב ׳ ע ר ל ס י ל ^ ׳ ^ ן מ י ג  ב

I פס הכולל גימ׳אלהים , ״• י הלא גןרוס הוא אלקיסעס הטלל;פירוש ר״ת פייס 
״ הל״ עם ר״ת לרעב ל״מך בגימ' אדנ• י י/־יים מרודים תביא בית ר״ת ״ ^ 
 ן ט ס חמ ״ :0 דכי מות (פי׳ זהדירשלפי הרמז בריית) וצריך לעורר ב׳ פעמיסס״ג
. ירד ק״י ואייו רך בגי׳ קס״ו י ירי ק״י יו״ד ק״י וא י י £ ססס׳ג:n ביע כזה י ס ני > >>״ ק . ^ 
ס ב חי־ח פנים ובחינה א״וי יכל ייביע נקיא אמורייס ובלא ריבוע י נ מ אר ב ו ב  נקיא יפנים כמ
ב והשם ח כ , ד ו ף י׳כ מדמית שיש בכל שםעי״ש . ע ־ • % W ? ™ 0 % n ^ ת א ס . כ ^ 
ל כודעחיך כי סוד סייחודיס ב כ ״ • ו י « ס מ צ נ ס נ ס ה  סימוזיס בפסוקי כחור
ס קור המוז בסוד התורס י ומצות באיזה מצום מן המצוס רומז ג «  ״ ״

 יחוד



ב א י מ א ק ב שי ב ו ד ר דיוה״כ חי י ט פ מ ק יא ל ר ת פ עו שו סן י  חו
׳ 5ט״ן סיג ועשר מוחיות ומ״ב שלו י נ ל ב  ימודההיא. ועחס ראם והבן בסוד הייחודים מייל ריח הפי
Y B ל מצום הטין ריח י הלא^מס פ״דעה״כ ^ס י פ ו "  וזה סור לאי דכא חבערידשכח י

 כמספר אלקיס כדל. וזה סוד עשה דשביחת שבח 1 פ׳ משפעים מצוה (£״ף לפי חשבון נר מציה
, ה פיךן כנ״ל ושניהם אמת ככ״ל. וזנה משם עד שמירת מקדש מלוה שפד ו 5 ו מ י נ י ח ה ל "ס • י ל ' ש ס  ד

ד כי זהו עיקר עני; הרע•: לשמוע דברה׳ ״ ׳ ש מ י ̂ מצות וזה סודלרע״כ מ ש ב?זירה ש״  י

 זו הלכה שצריך לחבר וללמוד שמירה דמקדש ""משמירה דשבח לעולם וכנ״ל בסוד בראשי״ח ש״ב
 בירא״ת ה׳ כנז׳ בתיקוני זוהר .

ו לאי זלא חבערו פ׳ ויקהל ישם ננמר בתורה כל חמשה מצות ט ה ריח הלא ^רוס לרעב גימ׳ מ ^ 
 שנכללו בשמירח שבח ב׳ מ׳יע 1 וג׳ מל״ח כמ״ש סרמב׳יס דל מחיך הפסוקים סנ״ל לאו דאל יצא
 ממקומו פ׳ בשלח מ״ע זכור ול־־ח מלאכה דשבת פ׳ יתרו. מ״ע דשביהה פ׳ משפעים . לאו ללא חבערו פ׳ ויקהל
ס הט״ן כמספר ריח ה״(£ לרעב . וזה עצמו גנוז בסיד ג׳ חוחיוח פ״ה ל׳ כי יש פ״ה מצוח עד מ״ע ו צ  מ

 דשביתס שבת . ומשס עד לאו דלא תבערו ל׳ מצות סוד אוח ל דחיבח לרעב וכמשי״ח סוד ד׳
 זו״ח פ׳ יחרי ואיה בהון חלחץ פקודין בחישנן תלת יולי״ן. וכנה שם פ׳ ויקהל כסליך שבת למלאכת המשכן ושם
 כבר עמי ה׳ מצוח שיש בכללוח שמירח שבת. וזה סוד ה׳ ל״א סודה״א ראשונה דם״גכנ״ל ובמה שסמך שית
 .מלאכח המשק יש הוראה שצריך ללמוד שמירח מקדש סודל״ח רל״י שיעור קומה שרומז ג״כ בסוד
י ילפ׳ כדרש ל  שבח וכמש״ש בס׳ שלייה כנ״ל. רזה רומז באמצע אוחיוח דשני חיבוח הלוא פ,~ס ככחוכ ד
 בחיכח הל״א סוד ייא״י לסייג גימ׳ א״לכנ״ל זה סוד מ״ע זכור מציה ליא כנ״ל ובסדרמ״ע הוא מ1מ י״י סימן
 ר״ח יין גפן רמז זכור לקדש על היין .ונשאר חוחיוח רו״ס של חיבח פרו״ס לפ״׳מ דקיינן או באופן זה אוח י
 דחיבסהלו״א ככתיב מלא ו׳ ואותיות ריס דפר״סחסרו׳ הרי ג״כ חיתיות רם,י וזה סוד פ/שבתתי משמרו
- ״ פ כ ר ן צ א מ ל ז ע  ומקדשי חיראו סכחוב ס״פ בהר מצוה במיח מציה שמ״ט מעילא לחחא • ומהתא ל
 רס״ף כנ״ל, ושם אתקש מור״מ לשבת מה שבח לעולם אף מור״מ לעולם ומפס עיקר הלימוד דס״ה י
ץ כמספר ר־ח ה״ה דרעי ט ס ס ו צ ׳ יקלל מ ס פ ס ש נ : י ס / ו ל ו ע ש ל ר ז , מ ה ב ר ו מ א ס ה ר ?  ש

 ושם נגמר כל ס׳ מצית שנכללו בשמירח שכת כלל , ומשם עד שמירח ׳ מקדש מצום שפ״ח
 ונח עד בכ׳ל יש כחייל רע״ב מצוח וזו סוד עיקר מנין הרעב לשמיני דבר ה׳ זו הלכה שצריך לחבר
 ונעמוד שמירח מקדש משמירה דשבח לעולם , והנה סוד לרע׳׳ב מימ׳ שי׳ב שהוא סיד אדי׳ כנ״ל

 הוא סוד כ״א מקים שמירח לויס כמספר שם אהי׳ ושלשה כהנים שימריס בסיד ג׳ מלוייס דשם אהי׳ כנ״ל
ה יז־ס שמירת י ׳ שפ י א פרו״ס מצח ויין כי יש אס למקרא ולמסורה , " י ל מ יקי'5! ח > פ  צ

 מקדש מצוה שפ״ח שצריך ללמוד מפ׳ שבתתי תשמרו ט׳ ס״פ בכר שהתחיל
 החשמן מנוה שמיוכו׳ כמשנ״ת בסוד ד׳ רשב״י שמ״ו עס מ״ס שצ״א בשוד חשבון המצות מציה שמ״ו ואח״כ
 עוד מ המצוח עד ל״ח דשמירהמצוה שצ״אק עדיז יחפיש כאן פיי״ס גימ׳ שמיו ואח״כ עוד מ״במצוח עד
 מניה שפיח כמספר הלי״א לחברם זה בזה וללמוד זה מזה דמהג למולם , וסוד הלו״א אוחיוחםסאלו״הוכנ״ל
, והנה סוד מ״ב מציה הנ״ל הוא ג״כ בסוד  בעיאור ד רשב״יאל נטיל עמי׳ ויה הה״־ אלו־ק מחימן יבא ט׳

 מ ב דסינ או מ״ב דמ״ס מ״ב אוחיוח פשוט ומלוי ומלוי דמלוי וסודשמ״ו מבואר בדברי רשב׳ייי הנ״ל
ישםי"* ט מ י * ג " ע ר יים ל  וה^ה כמה סודוח החורה גנוזים ט״יצירופי אותיות , וראסיסק הלי^ 5
 ז״ס שמירח מקדש פ׳ במדבר שמירח משה ואהו״ב מציה שס״ב גס רמז "״ בזמן "״



א מ א ה ב שי ב ו ד ב חי ק י ר ת פ עו שו סן י  חו
 ג־״ת ״תיניל ״מידות ״משנה א׳ וזה סול משנס א׳ דמסכח תמיד ממת בשלשה מקומות סכםניס שומריס
 יזה סוד ועליו הכתוב אומי ישם דרי׳ך אראנו בישע אלקיס , דר־ך זו תורה כו׳ כנ״ל אראנ״ו בגימ׳ רלח
ל , ה מתיבת הלא טס ר״חדירטב לחמר גימ׳ " נ י כ " מ ח ש ו י ח ו ס א " ש ל ׳ ו " נ ס כ ' מ ח ר ס ב י נ ד > ה ר י ח מ כ  ל

 מיד מיל ולפי דקמישמיא גל״א ובעקב׳ רמשיחאקעיגורייא בתלמידי חכמים (סוף כתובות) וקשההלבר
 שיקבלו, על כן רמז בכאן בריית שם התלמיד המחדש , ובריית "סלא ״פרוס ״לרעב בגימ׳ שס אמו שחחי
 נאויוש״ע , והנה הוא שם העשרים מע״ב שמות דויסע הכתוב בפ׳ והיס אם שמוע על תיבת נפשכם והורס

 זס בס י״ע על תיבת ובכל, והוא יוצא מתיבת ונלו״י ושמרו עיי״ש ׳ 1
ך ממר יי-ו " ל , מסס׳ נ ל ״ פ ׳ פ ם כ ש פ י ׳ נ ' י ׳ ל ל כ ב " י י ל ס ׳ כ כ ב נ י ׳ ל " א ] י ס ל ל 1 י ד ב נ ; ל  י

ן ס״ע דק׳״א , וזרח השמש דאמשכ כד ייתי בנלגולאכו׳ ובג״ד אל מקומו שואף קו בתי 5 י״ב ו ר  פ
1 עכ־ילא״ל מקימ׳יוגימ׳רכ״גכמס׳טור״ח.שואףגימ׳שפ״ז על שפ׳יח ועוד וזרח  י 1
 השמש יא קוב׳יסבאן אתי בב״נ לשכינחי׳ עמי׳ כד׳יא בכל המקום אשי אזכי״י א״ח (גימ׳ חרט״ל) שמ״יכו׳
 ודש (אבוש פ״ג) י״ח ב״ל ומנין אפי׳ א' של בכל המקום אשי אזכיי אח שמי. ושם מ״ג רחב״ח אומי ומנין אפי׳
 א שנ ישב בדדוילום כי נעל מליו» וקשה למה שינו ספסיקיס. וכסול שמלבייס בררך כלל ובייר פיט בסול
 הגאולה ישב בדד וידום גימ׳ שפ״חכי נטל עליו טה״כ גימ׳ יל״ול״ח דשמייה וזה דורששמי׳י גימ׳ שיו כלל
 כ״ל מקי״ס גימ׳ רל׳יו ודא ליגא דמשס אחיחסו כל דיין כוי הה״ד אז הוחל לקרוא בשם י״י אז הוחל למיחא בגלגולא
 ההיח מוסמר בי׳ אז ישיר משה מ׳ טל ובניו יאיהו כי׳ אמי יאמיו לי מה שמו מס אמר אליסס מכייל ושס לסיי־ב
 ביאשיח ליה ראשיה אלא נשמה מ' אשחכח לשח איהו גלגילא לאלס והבל ראחמר בשלם הוא בשי בשלם זס סבל
 ורזא רמלה אז הוחל לקרוא בשס י״י . ואמך בשס. אז ההוא ראחמר בי׳ אז ישיר משם. בשם י״י ואלעד בשם
שמהן מס שמו ומס שס בנו יאחמר ביה הוחל למחמן הישחח טלמא טכ״ל וסול בקיצור כבר סולטחיר  בחיי̂ן
 כי מראש ס׳ שמוח טי פסוק אז ישיי משס יש שפ״ח פסוקים ויאמינו בה׳ ובמשה טבלו סוא פסוק שפ״ח להורות
 בייא בחיאס כשיאמינו בס׳ ובמשס טבלו בטנץ שמירח מקרש שהוא מצוס שפ״ח ורומז ובמ״ש גימ׳ שמ״ח ללמוד

צ מ ד מ ז מ ן ר ״ פ ׳ ש ,מ  שבחחי חשמדו מצום שמ״חישס אחקש מוי״מ וללמוד משס לשמירה מקוש ש׳־כממ־-ו ג
 שפ״ח כי כל חידושי חורה אלו הס חידושי חורה שלמשה רבינוט״ה רמ׳ימ בטצמו כמ׳יש בזוהר הכיאנח נסיר כו׳
א ד ח ח א ׳ ד ו כ מ , ל א ס ו  ונתגלה ט״י הדל וכמש׳׳ש במדיח דק״עקודס מאמר רשב״י מיס עס שמ״ו שצ״א ע״ש ק
 אקדים לכל נביאם בריא דמשיחא ואיח למאן דאחטחידלאחגלאס ליס מסטייה דנשמחיה בשכל דילים ואית למא,
 דאחטסיד לאחגל״א לי׳ בחכמחי׳ יאיח למאן דאח טחיד לאחנלייא לי׳ פנים בפנים מסטיא דגופא טכ״ל ואח״־!
 החמיל המאמר קוס בוציגא קדישא כו׳ ע״ש ונחן םקביס סימן מובהק באוי״חא קדישא כי פסוק ויאמינו כי׳ סוא
 פ שפיח להורות כשיאמינו בטנין זה בה׳ ובמשה טבדו יצמח צמח דוד וימלךיסאז ישיר משה ודש ורזא רמלה א״ז
 סוח״ל לקר׳יא חסר ו׳ כחיב גי׳שפ״ח . בשס י״י ואדטך בשסכישסמשס טס לא והכולל גי׳ שמ׳יט ובסוד
ה טססנקיד וג׳ אוחיוח גימ׳שפ״ח ודש אז ההוא ש ה מ " מ ח ש י ל ד מ  דשס״מ כנ״לסודמשסדקטנוחדש׳ימ י
 דאחמר ביס אז ישיר משם סוד שפ״ח כלל וכמשי״ח רזין * רברבין טפ״י סיחיד שכ׳ בש׳ רוס״ק ע״פ אז ישיר
 משס . בחרין שמסן. מ״ם שמ״ו גימ׳ שצ״א וכמ״ש רשב׳יי בחז״ח שם מיס דאלפיין טס שמ״י שסוא סוד חמש
ה ומדכיייסגימ'ישמוממ״ש, מ״סטסשמו שצ״א,וכמש"ש חדי ומכין מיס ממשסאיסי אחזי רזא  שרי י
 מס שמו ומס שם מ׳סלטילא מ״ס לחחאאדס טילאהאדס חמאם ומובן לייח , ודש אמר ואמרו לי מס שמו מה
 אומר אליהם , פי׳ מיסשמ״י גימ׳שצ׳א, מ״סאמ״ראלס״ם חסר כחי!: בגימ׳ שס״ביכ״ז בסוד שמירח מקדש
 עשס דשמירח משה ואהו״ב פ׳ במדבר מצוס שס״ב ול״ח דשמירס פ׳ קרח •מצוס שציא וכ״ז רומז ג״כ בורא
 בחר&ה, והשיב לו סקב״ס זס שמי למלם גימ׳ מצו״ס שציא , זיס שמ״י גימ׳ שפיב שמ״י גימ׳ שין ופסיה
 ס.נורש בסוד חרי״ג מציס י׳ס טס 3מ" שס׳ה ליס וכי) ית׳ •אי״ס באריכיס יזס ׳זכר" לד״ר פצילכי£

 שמירח



 . חוסן ידועות חידרשי בבא קמא צמח צדקה יג
 §מירת מקדש הכתוב פ׳ קרח יש בהורה רל״ג לאוין ונמצא קי מצוה שפ״ח שהוא עשה דקמירת מקדק
 ?אורח רזא כאילו היה כתוב שם תיכף גם ל״ת דשמירת מקדש כי העשה והל״ת המה על ממעה מציה
 אחת. ונמצא'לפי״ז כי ל״ת דפמירת מקדש הואיל״ת רל״רייאק״פ דבאמח כפי הכתוב בתורה אחר
 עכה דשמירה כתוב בתורה ב׳ לאוין מצוהפק״ט שלא יתעסקו הלוים בעבודת כהניס.מציה ש*5שלא
 יעבוד זד במקדש ואח״כ מצוה שצ״א ל״ת שלא לבטל שמירת מקדק. א״ה באמת הוא ל״ה רל״יימ״ימ
 בחורח רזא יש׳ פלס לזרוק שהוא סוד ל״ת רל״ריכיון דשניהם מכין מצוה אחת לשמור המקדש וכמשי״ת
 כה״ג מד׳ רמ״מ במק מחצית השקל פקודא בתר דאי לקדש החודש ומדברי מורי אדומו״ר מהר״מ
 נ״פ מלובאוויטש . וז׳׳ס' וןה 'זכרי לר״י סוד שסי הקדיש היוצא מפסוק ויקרא אל משה וגו׳ מאה׳׳ל
 מוע״ד לאמ״ר ס״ת קסקדוק הזה לד״ר כמ״ש בשיער רוה״קדף לוי שהוא יסוד מספריהויה אהיה
 במילוי יודין ע״ב קס״א מספר רגל וטס הכולל לד״ר עיי״ש. ופסוק ויקרא אל משה מיירי בשמירת
̂ח לי מורי בוצינא קדישאיהגאון האמיתי ר׳ מנחם ד שש  מקדש כמ״פ בריש זוהר ויקרא וע״ש במק״מ.׳וזה מ
 מענ־יל לע רע״מ מלובאוויטש ברוח קדשו כמה דברים בעניןזה. וציוה לי ג״כ לעיין'בזוהר.ויקרא

 עד דף י״ג. וז״ס משלחי רנ״ל השור והחמור פ׳ משיחין: י ״ • ׳ י

 ©לק י״^ , טיוםר על כללות תיקון אתערותא רלתתא בענין שמירת מקרש בקיבוץ כחגים ולמים י
 י וישראלים י יראי ה׳ בעסק התורה'ועבורה תסה באגורה אחת בבהמ״ר אחר בירושלים
 יסמוך לכותל מערבי כל טה ראפשר. ולחזק ירים רפות רי ספוקם מזון לבוש בית אשד יחסר להם,
 וכן באהל רחל אמנו זיע״א, וכן באהל שמעון הצדיק זי״ע : י׳

 כתיב (ישעיה ל״כי״ז) והיה מעעזה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
 השקט ובטח עד עולם - ; (י״ח)׳ וישב עמי בנוה שלום וגו׳ 'צריךיולהבין'
̂דקס' וכין'שלום להפקט ובטח. והנה פסוק זה הוא דברי  ההפרש בין מעשה הצדקה ופין י עפודת ה
 תנחומין על פסוקים הקודמים דמיירי ׳בחורבן' בית המקדש י כיי חרמון־ נוטש; תרגם יונתן ארי בית
 מקדשא׳ חרוב.־ טופל ובחן היה׳ במד מטרות״עד טולס פירש״י, עד טת קץ .• (ט״ו) עד ימרה עלינו
 רוח ממרום והיה מדבר 'לכרמל והכרמל ליטר"־יחשב: (טז)'ושכן'"במדבר משפט וצדקה ־בכרמל־תפב .
 פידש׳י ושכן במדבר.• משפט ־בירושלים שהיא כמדבר - וצדקה בכרמל היא ארך ישראל שתהא באותן
 הימים ככרמל׳עכ״ל. ועל זה. קאי׳תנחומי ?נבואה שאמראח״ה פד. פסוק כ׳ אשריכם זורעי על כל
 מים מפלאי רגל י הפור. והחמור.• פירש״י שהצליחה זריעת צדקחצס כזורעים על מים.׳ מעתה תקצרו
 ושחספו תבואה שכרכס הטוב: תשלמו׳ רגל השור לדוש התבואה׳ והחמור להביאייאלהבית כך ה״י כלו׳
 תקבלו שכר. פטולתכם הטובה טכ״ל. ומלשון ת״י משמעידאשריכס זורטי קאי י טל מעשים ׳טובים
 זולת הצדקה לכן ה״י טובימן צדקיא טבדתון לכון טובדיןטבין לאתון דמין לדזרעין מל׳ שקיא כו׳
 ינריךלהבין למה המשיל ?אן יי£נ?שי6טובים לזורעי טל כל מים דוקח.גםיהיה ליי לכתוב;טלמים
 מהי על כל מיס. וגגמ' ?א״ק דביק (דףיי״ז) אר״י משוס ר^ב״י כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
 זוכה לנחלת פני. שבנ5י!סי קנאמר אשריכם׳ זורטי ואין זריעה׳'אלא צדקה שנאמר(הושע י׳) זרעו לכם
 ל,דקה וקצרו לפי חסד ואין מים אלא תורה' שנאמר(ישעיה נ״ה) הוי כל צמא לכו למים וזוכה לנחלת

 פני שבטים כי׳ אית דאמרי אויביו נופליסיילפניו כיוסף כו׳'וזוכה לבינה כיששכר דכתיב (דייה א׳ י״ב)׳•
• ומבני• ג • • ־ י ״ ( ד  • י "י" (



ה ק ד ח צ מ א צ מ א ק ב שי ב ו ד ת חי ו ע ו ד  חוסן י
 ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לזיעת מה יעשה ישראל. ולהבין זה ושיהי׳ מקושר סוף הפרק עם
 ראש י הפרק מל ד׳ אבות נזיקין רב אמר מבעה זה אדם דכתיב אמר שומר אשא בוקר וגם, לילה
 אס שבעיון במיז כו׳ כג״ל. גם להבין ענין עד יערה עלינו רוה ממרום למשמע דבהמ״ק יהיה ר.רב
 עד• זמן• שיערה עלינו רוח ממרום למשמע התעוררות עני; חדש . ואם אין כונשו מלא כפשועו
 במכין הצדקה שממר אמ״כ לא שייך על זה עני; יערה עלינו עני! חדש דמצות צדקה מפורש בהורה
 והכל יודעים. וגס משמע כי במכין חדש שיערה עלינו. על זה• נאמר והיה מעשה הצדקה שלום .
 הגס כי •מצות הצדקה היה בישראל מעולם גס• מרס יערה עלינו כוי. אך מז למפעל פעולתו וכמו
 כל כך שיבנה בהמ״ק בכמ מצות הצדקה שישראל עושים. עד שיערה עלינו רוח ממרום בעני; חדש
 ועי״ז יצממ והיה מדבר לכרמל כוי וצדקה בכרמל דוקח תשב. ואז. והיה מעשה-הינדקה שלום. ולהבין
 זה. גם ושכן במדבר משפע פירש״י בירושלים שהיא כמדבר. וצ״ל מהו עני; המשפע. ששכן בירושלים
 דוקא ובזמן .המורכן שהימ כמדבר י• גס משמע כי ע״י ושכן במזכר משפע עי״ז יצמח והיה מדבר
 לכרמל. גם להבין עני; כרמ״ל רוקחי• ששייך למשפט • ובתקוני זוהר חדש דף קכ״ה לפרשה רד א
 אליו כוי' ותא דמלה דא קאירמיזא לון בועדות ודרשות ואמזי לאדם מם דרא יהא זכאה •:ר נש
 יקום למירש כשמשיה מסערה דמסד כוי מארי הנא ומסדה. וחי לא משנהיי. בדרגא דלהו; כוי קב״ה
׳ ורזח דמלה דחוקמוה •משלחי רגל השוד והחמור. מילין הרי; משיחין דעהידין  •תעברי מיכייהז חסד ט
 למיתי-בסכי לרח. ואם'דרא.איהו מייבא אתקיים בהון.-משלחי רגל השוד והחמור. כוי עכ״ל.פירוש
 משלמי• יש לז.ב׳ פירושים.חס לרא יהא זכחה גורמים שישלח הקב״ה ב׳ משיחים כדפירש מהרימ
 חלשיך פ' משלחי רגל• . ואס לח משנהגין. בדרגח דלהון דאיהו ממכס על-דרא ופרנסי; דיליה
 דיהון חסידים קוב״ה חעבר מיכייהו חסד ואתקיים 'בהון משלחי רכל השוד והחמוד כפירוש השני
 משלחים-מעיליהם רגל השוד והחמור ב׳ משיחין-ע״; שפי.׳ בפ״ק דעכו״ס (דף הי) ובזוהר בשלה -דן*

" ״ י י י ; קס״ל כדלקמן'׳ והכל תליחיבפרנסייהזור חם'הס טובים כו׳.  י י
,'מודעה זאת כלל גדול בתורה המפורסם בדברי:.חז״ל-וס׳״הזוהר הקדוש"מלא מזה באתערוהא  הנך,
 דלההא אהערושח דלעילא. רוח אייתי רומ ואמשיך רוח בכל מיכוה •מתרייי׳נ ממת השורה .
 • גם מדע י השורש הגדול בכלי ההורס ומכות להגיע לשלימוה האמיתי' שבכל מיכוה ועסק התור׳ ועבוד׳
 בבלב הוא לעלות בחמשה מדרמה מלמטה למעלה. (א) עצם מעשה המצום. הוא נפע• של המיכוה .
 (ב) דיבור של המיטה הנני מוכן לקיים 'מצות בוראי ואומר הפסוק השייך למי שיה מצום הוא רוה של
 המצוה. (ג) כווכה של המיטה.' או הטכה בפישוטו" כמו. בצדקה •לרחם על עכייס האומללים•. הו כיוכש
 סוד המצוה שמטין בעת המיטה כמו מנין יחוד'העליון שגעשה בסוד הצדקה כמו מ״ד שכתב• בס׳
 להוטים ומורי ז״ל חמר בפסוק זה כוונה א' בצדקה שיכוין כי זרוע האדם סנושן הוא בסו־ ו'משה
 הוי׳׳ם ב״ס.יוס׳ אצבעות הנותן הס ה׳ ראשונה. והפרוטה שנותן הוא בשוד •י׳.-יה׳ מינכעית העני
( י  המקבל י הרי ה׳ אחרונה וזהו.והי״הימעשה הצדקה עכ״ל. הכה כל זה הוא נשמה-של• המניה . (
 מחשבה של המצוה הוא כשמה כנשמה של המצוה הנקרא היה כנגד חור •האכילות המאיר נמייה.•
 וההפרש בין כוונה למחשבה אי; כעח מקום ביאורו. ה׳ רע ותא דליבא שיל המצוה הוא •יתיר־ של
 הממה.-והן'נגד•ה׳ מדרגות שיש בנשמה.נפש. רוח ."נשמה.חיה .-יחידה ..וין; נגד כללות הרבע
 עילמית.אבי״ע. מולם הכילות י. מיה של כללות שדר השתלשלות כל העולמות. בריאה.-נשמה. •נירה.
 רוח . עשיה.' נפש. •ועולם העליון'שלמעלה מהאצילוח הזח' יחידה. זה; כגר ה׳׳ בשיטת הרומז בשמו
 של הקג״ה הוי״ה'.יקוצו של יו״ד רומז בכחר ויחידה. אוח י׳ רומז. בחכמה. חייה-. אות ה׳.,ראשונה

• רומז " ' ' . ״  ....... ״
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 רומז בביכה. כשמה. חוה ו׳ ׳רומז בששה מדות חג״ש נה״י הנקרא רוח . אוח ה׳ אחיינה רומז
 במלטה.כפש. כמבואר בע״ח שער מ״ב. וכמ״ש בשידור ביציכא קדישא חכם הרזים י׳ שלי״
 •שרמכי •זצ״ל. וע״י מעשה המצוה השר כעשה אותה יתוקנו כל י בחי׳ ו׳ קצוות וכל צלמי ולבושי, ה׳
 חהיונה דהיי״ה. כפש של כל כללות אבי״ע ושל כל פרטי אבי״ע דכל פרצוף וספירה ־פרמי אבי״ע .
 רחמי כפסוק השייך לאישו מנוה. וע״י הדיבור של המצוה ההוא ישקנו כל בחי׳ דעת וכל צכמי
 ילכושי אוהיו׳ דהוי״ה . מה של כל כללוה חבי״ע זשל כל פרעי הבי׳׳ע רכל פרצוף וספירה דפרעי
 חבי״נג. וע״יכוכה של הממה־ ההיא השר נכד; בה יהוקנו כל בהי׳ בינה וכל צלמי ולבושי אוח יה׳
 ראשוני דהוי״ה. כשמה של• פל כללוה מבי״ע׳ ושל כל פרטי אבי״ע דכל פיציף ושפייה דפרכיי אבי׳׳כי
 יע׳ייי מחשבה של המצוס יתוקנו• כל בחי׳ מכמה וכל צלמי ולבושי אוה י׳ דהוי״ה/ ימיה שלכל כלליה
 חבי׳יע ושל כל פרמיחב:״ע רכל פיצוף וספי׳ דפיעי חבי״ע. יע״י׳רעותה דליבאיכל המצוהיההיה
 יתוקנו כל• במי׳ כתר וכל צלמי..זלבושי קוץ • המיל דהוי״ה . יחידה של כל כללוה אבי״ע׳ ושל יכל פרמי
 הבי״ע דכל פרצוף וספירה דפרטי איי׳׳ע. ויתייחדו ארבע אותיות דהוי״ה. כרכמיי׳י לכללות י ושימי
 אבי׳׳ע ביח ודא שלים •והיו כסא ־שלים השר בהם יתפשטו שפע הא״ס ב״ה כוי. ומפס יומשך• שפע
 רב וברכה רבה בכל העולמות. לזכך נפשיט יומיכו וכשמהיכו שיהיו ראוים להעלות ימ״; ואל־'יעכב
 שוסחטח^ועון והרהור ירע בקיומי ההיי״גמצות וענפיהם.ואותם המצות אשי אין- י בכד כה לקיימם•
 ולבררם אהה החל עושה חסד׳ לאלפים תצרף מחשבהיכז גמלו באו לידינו וקיימכוס והעלה לרצון לריח
 כימוה לפניך הכי״ר ויהי כועס ט׳-עכ״ל. והנה י הרב זצ״ל־פייפ בספר• לקוטי •אמרים• באגה״ק ע״פ
 זה כי עבודת הצדקה הוא מדרגה עליוכה ממעשה הצדקה טייפ: מישס ממפה נופל״־מל דכי י'שכש
 נעשה.ורגיל׳ המיד טי. אך לשון עבודה אינו כופל אלא על זה ׳בהאדס עופהי •מיגיעה׳ עצומה •ניד טבע
 נפשו רק־.שמבטל טבעו ויצוכו ככד •רצון• העליון ב״הכגון לייגע עצמו בתורה ותפלה ״יע־ מיצוי הכפש
 כו׳ ואף -כאן במצוה הצדקה לישן הרבה יותר מטבע רהמכותו ורצונה וכמאמז״ל נתן• ההן אפילו"ק׳
 פעמים כי׳ עכ״ל עיי״ש . וע״ד זה כפיפ כאן בעכין ה׳. מדרמה הכ״ל. כי ע״י מכם •מעשה המטה
 מעשה הצדקה בחי׳ נפש של המצוה יהיה שלום מדרגה התחתונה,• חך ע״י עבודה הצדקה שהוא עבודה
 פנימית ד׳ מדרגות העליונוה של הצדקה . דיבוי : כוונה • מחשבה . יעוחח דליבא . עי״ז ־שעלה
 בעילוי חמר עילוי בד׳ מדרגות עליונות הנזכר. (ה) השקט נגד יוה. (ב) ובטח ניד'נשמה . (ג) ער
 נגד חיה . (ד) עולם. נגד יחידה .• ופי׳ הדבייס יתפיש לקמן בס״ד. והוא ע״ד פפירש הרב ז׳נ״ל
 וזיי׳ש והיה מעשה הצדקה פגם הצדקה כפי טבע הרחמנות •הנקרא בשם מעשה׳ ולח כשם עבודה
 אעפי״כ באהדל״ס אחזל״מ לעורר גלוי מוי א״סב׳י־ה בהמיה •יבה והשפעה •עצומה ונעשה שלום
 במרומיו וגם בפמליא פל מטה רק שבעוה״ז השפל לא יתגלה השלום,, והבירור': ופירוד •הרע׳ מהעוכ
 עד עת קן ולאי בזמן הגלות . יק •בעולם קטן הוא האדם.בכל עה מטה זו׳ •הפינה כמ-יייש בצדק

 אחזה פניך-. .חך אחר• התפילה יוכל להיות הרע הוזי וניעור בקל ולהתערב בטוב ׳כאשי ׳יתהלך בחשכה •
 עוהי־׳ז - אך הצדקה'בבחי׳ עבודה הנה ממשי יקדה־ וגדלה מעלתה• במאד מאד בהיותו מלמל מבען.
 ורצונו הגופני מפני רצון העליון ב״ס ואתכפייא־סט״א . ואזי •איסתלק י יקרא - דקוב״היכו׳ •וניסרו; •
 האור. מן החושך דוקא כנודע. אי לזאת חין הרע יכול. להיות עוד חוזר וניעור׳:בקלות' ג״כ־. מאליו רק ־
. פיןטהוח מלשין שוקט לעלפמייו שהשמרים׳־•  הם ההדס יעוררו וימפיכנו ע״ע ח״יו.• ח״ש הבקע ובטח י
 נפרדים לגמרי מן היי; וכופלין למעה לגמרי• והיין למעלה. זך. וכלול.בתכלית -ועד״ז::בעבודת הצדקה י
 השמיים הן במי; הערובה רע שבנפשו נפרד:מעמ. מעמ;מד׳•שנופלי למטה •־.״ למקורו ־ושרשו י •וכימ״פ׳

 והשליך
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 חוסן ישועות חידושי בבא קמא צמח צדקה טו
 הפר הזוהר דף א׳ אוף אלקיס דהכא משעתא דארכר הפיק הל שר שיכין לסחרא לכנס״י ולנכירא לה.
 יע״ש במק״מעוד כ׳ הרב בברכה נהנים יש י״ג יודי״ןכגד ׳':ת״דדא״א ויש בה ט' ווי״ן עדס׳ת״ד
 דז״ה. ושפה ההי״ן נגד ששה היקני השכינה והכל נמשך אל השכינה כמ״ש וחסידך יברכ״ו כ״ה והחסידים
 הס הכהכיס וזהו כה תברכו . דסהרין לה מכל סטראה כוי כדי לשומרה מן החיצונים ניכ״ל. והנה
 י״ג יודין טס ט׳ ווי״ן טס ששה ההי׳׳ן השרש של ב״כ הוא מספר רו״ח. והפרש יוזי״ן ווי״ן ההי״ן
 כסו: שלש משמרות הי׳י הלילה כי בסוד כח זההיי׳ו הכהניס שומרים בסודרו״ח כנ״ל. והיינו סוד
 מ׳ מקומות הכהנים שומרים בבהמ׳׳ק . בסוד יודי״ן. ווי״ן. ההי״ן. וסוד כ״א טדה לויס ששומרים
 במקומם כמספר יה״ו השורש דב״כ. גם סוד התחלת ס׳ הזוהר ר״ח פתח (שיר ב׳) כשושנה ואחי׳כ ר״פ
 פתח הנצנים יאיר חור הוד הגאולה- בצחצחות השושנה פסוד שמירת מקדש . כי פ' ברחשי״ת רומז על בנין
 בהמ׳ייק בייי׳ת דמ״ש כמ״ש בזוהר ובבעה״ט גס ס״ת אמת רומז על חמת מארץ שצמח כמ״ש בעה׳׳ע והוא
 הוד מותם אמת אהיה פ' מהי״ה וכן יה״ו פעמים יה״ ו ייני׳ המת. יכל זה רומז במספר השיבוה
 ־יבל־רושיה עד ע״פ המיס יש כ״א תיבות. ועד ויהי אור יש כ״ז תיבות . סוד כ" ז עדה שומרים.
 ־המושם סוף ג׳ פסוקים שס קדוש ץ׳ ם׳ ר' מן המיצ׳ר׳ קראתי סוד השופר. ג״פ עייר ערמומי! וכן בג׳
 משמרות דהוי הלילה ג״פ ע״ ר נהנים וליים . וכמו סוד שמידת מקדש4דהכן בריש מדוש הלויס בכ״א
 מקום ט׳ סביב הד הבית ה׳ על ה׳ פערי הה״ ב ד׳ על ד' פנותיו!נ; ט' סביב העזרה הרי חיי ואחד כיי
 יאה־ כוי ואמר כוי מובן לשיטת התוס׳ וכן להרמב״ס וסמ״י כי באותן כ״א מקום יש ב׳ במינות ה״י
 עם ג' בסוד (שה״ש שס) הנה זה עומד אחר כתלינו כותל מערבי משג׳י׳ח׳ בסיד הגמולה •במה
 לפתה כשושנה . וזה דוגמת השושנה דחית בה סומק ומוור ז״ס שמירת לוים גבורה סומק ונהנים מסד
 יזוור. וייי׳ג עלין לשושנה י״ג מכילן דרחמי לסחרא לכנס׳׳י ולנערא עם ה׳ עלין חקיפין הרי ח״י ועם
 ;׳פ אלקיס עד ויאמר אלקיס הדי כ״א ועם ו׳ תיבות בראשית ברא . יהי אור ויהי אור . הרי-כ״ז...
 יכל תיבה שם קדיש כלול מיי ספירות הרי ע״ר . ואיכון ה' חקרו; ישועות ה׳ גבורות שומרים כנס״י מן•
 החיכוכים כמש״ש במק״מ. ואינין חמש תרעין . ז״ס השמידה בחמש פערי הה״ב והעזרה. ועפ״״
 הסוד דבעזרה היה י״ג שערים הקעכיס עם הגדולים לכ״ע ולא חשיב אלא ז׳ גדולים כינ׳׳ש השום׳ כתובות
 דף ק״ו ובהד היית ה׳ שערים מובן היעב סוד השושכה . יאחר פ׳ הנצניס כ׳ השאנה וז״ס בת״ז שקון
 ש״ט דף ק״ו ולבי ער באורייתא דאשמר בה השאכה כוי טייס חש״א גימ' שפ״ח ישוע״ה גימ׳ מצי׳א . וסוד
 כוס ישועות ז״ס אמוכת עתך חוסן ישועות (ישעיה ל״ג וי) זה סדר נזיקין בו רומז הישועה ?סיד
 השמירה כוי. וחחיכ פסוק ז׳ הן חראלס. וכתב הרמ״ז פ' שמיכי דף ל״ו כמה כטורי עלמא כוי
 ;:ומיי העולם הם מלחכים החיצוכייס שבקדושה. ושומרי האדם הם הפכימייס הנקי מלאכי שלים כמ״פ
 באוצ״ח ושני מיני המלאכים כהנים מזווג עליו; דחו״ב דהייכו המראלם שהם החיצוכייס מאירים מריבוע
 אהי״ה דיודייי׳ן דהיינו תקמ״ד אם תסיר מ״ד שהם העיקרים נשאל ת״ק. ומלוי דע״ב ט״ו הכל.גימ'
 שוט׳ר . ודפנים מחירים מהפנים חהי״ה פטמים הוי״ה גימטדימ שומ׳׳ר עכ״ל ומובן מהמשך הפסוקים
 חומן ישועות הן חראלם סוד שמירת יוקדש. ובהעדר השמירה מ״רי יבכיון על התגברות הקליפה
 הנקרא מ״ר כמ״שבכסא מלך בהקדמתת״ז ד׳ י״ב בגנאמר פ״ר חו״ש מלאכי שלום נ2״ר יבכיון.היינו
 כיד זיני; דקליפה כ״א כליל מי׳ הוא מ״ר דקליפה. ובקדושה כ״ד עדה שומרים מ״ר דקדושה ועי
 .בדרך חמת ברחשית ד' כ״מ ממל״ק בגי׳ פיר ומובן כי ז״ס מחיית עמל״ק . וז״ס ד' ת״ז תיקון ל׳
 ע״פ ורוח חלקים פיר חפת ע״פהמיסכו׳ בההוח זמגא רוח הולך(תהליס ט״חט״ל) פירוש אם אינם
 מקבלים, דח״ח בסוד פ׳ הקודם והוא רחום יכפר עון וגו׳ ע״י מיכאל כוי לשמור מזי חבוש נזיקיןבכ״ל.
 בסוד ארגמן. ויען י דחליא בפרנסי הדור אם יקבלו דח״ח ע״כ אמר שם בחז״ח הנ״ל אס .־דלאיהא
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ה ק ד ח צ מ א צ מ א ק ב ת חידושי• ב ו ע ו ש  חוסן י
 זנאה כו׳ משלחי רגל השוד י והחמור חלין ב׳ משיחין ־עתידי; למיתי בהני לרא • ואם ד־ה מיהו חייכת,
 ואינם מקפלים דא״ח אתקיים בהון משלחי רגל השור והחמור. מעליהם כנ״ל רוח הול־. גם התגברות
 שור וחמור וקליפה. חך כשישמעו דח״ח יחקייס מחמר הזוה־ בשלח דף סייד אשי־כםיזויעי עכ״מ
 שלימו ישראל על מים זדונים . משלחי רגל השור וחמור ב' נה־א שמאלא. והייני דכ׳ ויהי לי שור
 וחמור. ב׳ משיחין . שיבחו בב״א . והן הן ד' הקונים חדשים תיקון י׳ בשוד משלח״י מימ׳ שפ׳יח . וזים

 ד׳ הגמרא ושלח זה הרגל וכה״א משלהי• רגל כמשי״ה:
 י^ףףי אדומו״ר הדפ ר׳םנחם סעינדיל נ״ע זי״ע רמ״מ מלופחו»יגיש חמר בחייו ברוח קדשו לאחד מבני;ר.
 ״ יש דבר שחין ל־׳ רשות לילות לשום חרס אלא אלי־ מאיזה גיעם(בה־ותי אז בחו״ל) יהיה זמן שתהיה
 בירושלים וקמצא שם איש שמו הלל משה ב״י צבי מבייחליסעק ודברים נוראים שתשמע מפי חמור הליו
 !לא (זולתו והוא יחדש רזי תורה אשר עז״נ הנחמדי׳מזהב ומפז וכשישמע׳ בנ׳׳י בקולו אז מ׳ ויצמח הישועה
 נעליו כתיב אמה מהרן הצמח והזכה עי״ז לעבוד עבודת לוי בבהמ״ק וציוה לי לעיי; בכמה מאמרי הזוה־.

וללה מי.ט קו ד ניייפ מיס . ט י י נ גפכ . ע י ב מ מ מ ס מ י ג ה כ ימי !־ע״מ הרועה נ  יי י י >יאה דיס ה"• היןון כ״ה על לי
ף שלח לי מורי זצ״ל דע כי יש ג׳ אלפ״ח בית׳יא ומאות־וה אביייג נעשו ג׳ ו׳ ט׳ ן מז ״ב)  (שייך לסוף פרק י
 • י מן א׳ א׳ א׳ נעשה ג׳ ומ; ב׳ ב׳ ב׳ כעשה ו׳ ומן ג׳ ג׳ ג׳ נעשה ט׳
 עכד״ק ויותר חיכו זוכר . ואולי*ז״ס א״ז ישיר ג״פ א׳ א׳ א׳ ז״ס ג״ימ כהכיס שומרים ג׳׳פ ז׳ ז׳ ז׳ ז״ס והלויס
 בכי׳א מקום . וגס בסוד שם א״ז ב״ו ג״ה כמ״ש בס׳ לקועים ע״פ אז ישי־ גימ׳ כ״ד עד ושמתי כ״ד כ״ד.

 או א׳ בציור יו״ד עם ז׳ סוד כ״ז שומרים . וי׳ א״ב י״ל אותיות גדולות ובינונים וקמנ־ם . ע״כ)
י ה׳ באוהל א ר ו ו י ב י ו ף זאה ראוי וככון לעשוה ההערוהא דלההא, שיהיה י ן ז . י ף ״  י5ףדי, י

ן זיע׳יה שיעסקו שמה בתורה ותפילה המיד לה ימשו  ~ יי דהל אמנ
 .-, שיצמח מזה התערות׳ י דלעילח על גאולתינו ופדות נפשנו ובכי; ביה קדשנו ותפארתנו
י זוהר היקון ו׳ דף כ״א ברחביה קם י׳ נ  בב״א.בסודד׳ ירמיהו הכביר, חור סגנ״ בתהו
 שמעין פתח וחמר לאליהו. אליהו במומאה י י י עלך במלכות קדישח דאיהי נפ־לה בגנות.׳
 עול רשותא דלת תזוז מיכן. דהח שכיכתא ומילהא כעדין לך. מלאכי השרת דאתמר בהון(ישעי׳ לכן
 « איאלם צעקו חוצה . צמחי; לבר מהיכלי; .ולא חית תמן ממן דמקבל צליתי; דישיחל. כמה צפ־י;
 למצפין בצלותי; לגבי אמהו;. דאינו; מקככי; על ארעה ממרין ל־ (פירש בכסח מלך ייקנכי; על
 £עא בעוה״ז והס נערי לך שתביא להם בשורת הגמולה) וכלהו חיתקרימו כפרים על שם קן כפור דהיהי
 אימא' קדישא דההמריבה (דברים כ״ב) כי יקרה קן יכפור לפניך ועלה איתמר (תהליםפ״ד) גם כפו־
 ייצאה בית ודא ב׳ מבראשית כו׳ ודרור קן לה דה הימה מילאה יובל נו׳ בזמנה ־צפוד מכהה ביה
 דיאיהי יי מקדשא כו׳ וקן דלה לההא ממטדון כו׳. בדרך דא דאתמר בה בדרךבצהתם ממצרים.

וד״בדרךדא קבורה רחל דאיהי בפרשה מורתי; ועלה איתמר (ירמיה מ׳) מי יהכני במדבר מלי;  מז
 ^ אורחים . וחיכו; ב׳ משיהי; דמהמן קא עברי; כד ההא; למפרק לישראל. בכל ע־ן דח חיהו עז
} כי החדס עץ השדה  החיים דאיהמר ביה (משלי גי) עין מיים היא למחזיקים בה ועליה מהמר (דברים נ׳
 מ׳ עד וכמה בכי נשא 'להתא יהפרכסון מהאי הבורא דילך כד חהגלייא לתתא בדרא בהרחה בסוף
 'ומיא ובגיכיה וקראתם' דרור בארץ עכ״ל הזהר . וכתב בכסח מלך . ומ״ש בדיך דאי קמרה
 רחל ירמוז ששם׳ תתגלה השכינה'בזמן הגאולה. ומשמן' אולידת חדי; משיחי;. כמ״ש בזוהר פ׳ ממרי
 דיש רף ס״ח״א׳ העילה'יישא י דיצה בי; ביכהח כו׳. ואומרת השכינה מי יה; שיבוא חיתו זמן שמה־ה
ון לשני אורחים שהם ב׳ משיחין שיתגלו במדבר על קבורת יחל שהיא בפישת אויחין דמחמ; ק., עברי;  מ;
 בגאולה ט׳עכ״ל.'. 'ומובן בפשועו לכלל גדול, בתורה באתעיותח דלחתא • אתערןתא דלעילא. ע׳כ כדיך
 ע& אתדל״ת'בקיבוז ירחי ה׳ שיעסקו שמה י בתורה ותפלה תמיד לא יחשו. ועל י״י מ יהיה משערות
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 חוסן ישועות חידודי־ בבא קמא צמח צדקה טז
 דלעילא שיתגלו ב׳ משיחין במדבר כל קבורת רחל. וממילא מובן כי צדי־ למות בם סמוך להאוהל
 בהמ״ד גדול עם בתים קנוניה מקים ללון לקיבוץ ה;״ל כמו על אוהל הדשב״י זיע״א . הים דכבר
 בנו שם_מוהל קטן.' אי; זה ע״פ התורה שיתקבצו אנשים ונשים ביחד באוהל אחד ולא זו הדרך ישכון

 . * אור ק; צפור בדרך. ועיי; סוכה (רו! נ״א ע״ב) :
ן דברי הזוהר דלכאודה תמוה מחד ק׳ בפשוטו הוא לשו; קינה כדמסייס ואעזבה חת עמי י ב ה ל  ו
 י כו׳. אך הנןכין קמ״ש בלק׳ת טייפ •:שבלי לקש מטה לחם הנה ידוע דגם בלפי הנדחה הם
 קללות אכל לפי החמת אינן רק ברכות כי׳ ועיין בתז״ח פ׳ תבא מאמר אליהו ז׳׳ל כל הבטחות
 ונחמות דישראל בס:י קללות כתיבי כוי ולהבין סוד מאמר הזה צריך לעיין תחלה בשער דוה״ק' דך
 נ״ג א׳ בשמות הקדושים היוצאים ממסוק אז ישיר משה ושם דך נ״ה א׳ בנקודות השמות מפסוק אי״ס
 איפוא חכמיך(ישעיה י״ע) ואת החש זרה . ש״ש אנכי(תהליס קי״ני) מבליכיתי (ילמיה ח׳) יצריך להבין
 המשך דברי ירמיה סימן ח׳ וםימן כי׳ מי יתנני וגו׳ ואי״ה יתבאר ?שירת הים וא״א לכתוב כאן בחילך
 רק בקיצור נמרץ. כי כ״ל דברי רשבי׳י בענין קן צפור בדרך בעכין בהמ׳׳ק בזמן החורבן שעוסק קודם
 וחח״כ עד״ז מנין סוד קן'צפור בדרך בקבורת לחל שהוא סודיבדי״ך בצאתם ממצרים שהביא •קודם.
 (א) הנה*בהקדמת ת״ז דף י״ב והמשכילים יזהירו אלין דידעין בפקודת שתיהאה דאתימיזת במלח
 ב׳ראבי־ה׳ בי״ת המן דאהמר עלה גם צפוד מצאה בית כו׳ והא י ינוקי; ידעין דדלור קן לה ואתת
 דוד למימל בלוח קודשא. הלא דת מצות קן צפור דאית ביה כמה לזי;. ועליה התמר כס צפור מצאה בית
 דכהיב בגיכה (ישעיה כ״ו) הי ביהי ביא הפלה. דא בי כניששא. ודרור קן לה דא קי מדרפא. אשל בהה
 אפרוחיה : אלין מארי תורה מאלי משכה מארי קבלה דבגיכהון לח זזה שכיכתא מישראל כוי."־ב׳איהי
 בי״ש-בי מקדשא כוי . ונייד דיעול'המן כוי ואראה מראות אלקיס מאי נידחות אלא מ״ריאו״ת. ם״ר
 דאתמר ביה:מלאכיי שלום מ״ר יבכיון (ישעיה ל״ג סיום פסוק ה; חראלם צעקו'חוצה ה:״ל)1_מר
 וסימן אול לי״ד בודקין את החמץ ע״ש עד כזוהל הרקיע דח הלכה כו׳ וכל מאן חני להלכה חד כי׳
 ע״ש. ומבואי מד׳ישב״י ני'יהי׳ זמן בדוי אחרון קי משכילים יזהירו בסיד קן כפול 'בעכין״בי ככישת׳
 וביימדישא ?מוך לבית המקדש קודם'בני; בהמ״ק' שהיי' רשב״י עוסק בס בזמן החורבן'אשיר •על• זה
 המי דוד ביוה״ק גס צפוי כיי וכן ישעיה המי עליזה כי ביהי ביה הפלה כיי ואם ק צייך להשכיל
 להבין מהו עכי; בהככ״ס ובהמ״ד הזה סמוך לבהמ״ק שיהיה בזה איזה סוד עמוק בסיד הגאולה. (ב)
 כדיך להבי; המשך גבוהה ישעיה (כ״ב) מעשה הצדקה משלהי יגל והח״כ בסימן ל״כ מלא ציו; משפע
 וצדקה והי׳ המוכה עקיךוגו׳ הןהיהלס צעקו חוצים יכו׳ ונע״ר בשן וכרמכ עתה אקום וגוי. ול׳זיקאי
 על הפ׳ הקודם עד'ימיה עלינו רוה ממרום. (ג) הנה מבואי לעיל יסוד שמירת מקדש מצוה שפ׳׳ה
 ומהתא לעילא מצוה רל׳ו בסוד ויוציאך מכור הברזל ממכרים וכימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות ע״כ
 הוא מכוס דליי . עוד מעםעפ״י-ד׳ ההייז״ל בשעי רוה״ק דף ס' ע״פ(הסלים לה) מי זה האיש ירא
 הייולנו בדר״ךיבחי .ירא ה׳ עה״כ בנימי יקל כוי יורנו בגימ'יעי׳? כו׳יוצייך למתק ל׳ז עם תיבת
 בדיך שהוא בגימ׳ סייג דהוי׳׳ה וקם״א דאהי״ס דיודי׳׳ן וב׳ כוללים עוד המי האייז״ל סוד בדיך בגימ׳
 ב'לעמים יב״ק עס ב' כוללים ע״ש ... ומזה יובן ג״כ סוד בדיך בצאתם ממציים קי סוד גאולה מצדים
 שהיה,בסוד'הביכה שהוא סיד' ס״ג קס״ח סודבדר״ך.' וכן חיתנו נפלאות ע״כיהוא מציה רכ״ו כמספד
 סודבדד״ך . ומזה יובן סוד כיי יקרא קן צפור לפניך סוד בי ככישהא להפילה'ביה הפלה ובי י. מדרשה
 לתורה. ׳ ודרור קן' לה. בסודיבדר״ך דוקא וסודיסמוך לבהמ״ק״דוקה כי ביתי ביה הפלה כנ״ל ב׳
 דביאשיתביח המקדש. דהיינו'איתדל״ת •בעכיןמצוה שמירה מקדש בעסק ההורה והשפילה •י פנ״ל בסוד•
/  מצוהרכ״ו,כמספרי בדי־״ך שעי׳׳ז יצמח הכחולה כמו גאולת מצליס בסול הביכה ותמנה קס״א ס״ג עם ב



 חוסן ידועות חידודי בבא קטא צםח צדקה
 סוד"בדר״ך בצאתם ממצרים כן אראנו נפלאות. כי בודאי לפי פשוכיו בהכנ״ם ובהמ״ל־ לא שייך לימר
 שיתגלס סוד בדרא בתרמה דוקא. כי כבר יש בתי כנסיות ובתי מדרשות בכל ערי ישראל ועדיין לא
 בח בן ישי. אך הפירוש כמש״כ. וז״ש רשב״י ע״ה ועוד קן צפור לעילא איהו כרסיא . וקן דילה
 לתחא מטטרו; ועליה אתמד ונק״ס לא ינקה דתמן ק״ן. וא-־הו קנח וטקס בזימנא דלא משכחת קינה
 לשריא . בדרך דא דאתמד בה בדרך בצאתכם ממצרים. פירוש כנ׳יל סוד בדריך. וסיד קן ממערון
 מפורש בספר תפלה למשה בביאור פסוד״ז ע״פ יעלזו חסידים בכבוד דא מטטיון ע״ש כי שמו כשס
 רבו שד״י ר״ת ״שומר "דלתות "ישרחל ובסוד שם שד״י במילוי גימ׳ תתי״ד וכן ג״פ ע״ר בג׳ משמרות
 דהוי הלילה עם איש הה״ב סממונה עליהם מספר תתי״ד כהנים עם לוים לשמור המקדש . וז״ס
 ט׳ פעמים מיס בטי מויליוה שד״י במצוי כמ״ש בשער רוה״ק דף מי׳ע עי״ש באורך וזה סוד אשריכם
̂להחזיקם די סיפוקם בצדקה. וז״ס עד יערה עלינו רוח ממרום בסוד  זורעי הצדקה על כל מיס דוקח
 ורוח חלקים מרחפח ע״פ המים' כמ״ש שם . ומטטרון הוא שומר ישראל כמ״ש בזוהר תרומה דף
 קל״א • ופירש בכסא מלך קן צפור לעילא איהו כרסיח הוא מלכות דבריחה שהיא כרהיח. וקן דילה
 מעטרון שהוא ביצירה ובו מקננת ונקרא קן כי מט״ט מקנן כיצירה ומלכות דבריחה מקננח בו ואיהו
 קנא ונוקס חס לא ימצא מקום לקנן מצד מעשה התחתונים שאיגם מהוניס טכ״ל . ולפירוש זה
 הכוונה חם לח ירצו לשמוע ולקבל דא׳׳ח . (ד) וז״ס עד יער״ה וגו׳ סוד ע״ר והיה מדבר לכרמל כי מבואי
 בספר מחורי אור כרמ״ל עולם הבריאה כי מלח עכ״ל וט״ש ביאיר נחיב בשם מדרש הנעלם פ׳ וירא ד׳
 קי״ג שס נחמי שהוא כסא הכבוד ובח״ז דף קמי׳ ב קמ״ג ע״פ יאםך עליך ככרמל ע״ש. גם הרמ׳׳ז
.  כחב כי בהמ״ה מושפע מעולם הבייאה. וזה 'רומז והיה מדבי ימז כהמ״ק בזמן חויבנו לכימל ׳
 גס סוד'לר׳ט׳ל רומז על מספר ר״ט לוים ל׳ כהנים. ואות כ׳ רומז על כ׳ אותיות של הוי״ה אהי״ה
 •:מלוי יודין כסוד י״ת יעלזו חסידים בכבוד כמש׳׳ש. שס ע״ב חכמה וחסד בכהנים ושם אהיה בבינה
 וגבורה בטיס . ע״ב קם״א מספר רגיל ז״ם משלחי רג״ל השוד והחמור ב׳ משיחין. ועם כ׳ אותיות
 הוא סיד גר״ן איניה בהמ״ק, גס ברמ״ל נוטריקון ר״מ לויס ל׳ ׳כהנים , גס זה סוד רל׳׳ג לאוין עד
 שמייה מקדש כנ״ל.. ומפרש ישב״י סוד ק; צפור בהמ״ד גס בקבורה יחל סוד בדי״ך כמ״ש ואקברה שם

 בדי״ך. וסוד ע״ר עלמין אויה צדיקים בזוהי נשא דף קליט וז״ש מלון אויהים :
 is הטונ. י1מ בס יליינ נלינ לנ ר' יהולא לינ נ״י נעה״ק יפי ה״ו אכר הוציא לאור כל הוצאה כלו איזה קומיכיס יהנרן ככל מיל׳ למשיב נאו״ה

ק תוגב״א ; ל ב  מכבוד הרבגימ הגדולים תמימים וחכמיה. בנגלה ובנם.־% ח8מי ורבני הס«רדי0 אב״ד ובדייץ דעידי״ק ח

ף יפעח שחר הנוצץ בירקרק מרק כן הופיע בקרב מחננו זה העה״ק להלהיס עיר בהי אבוה קריה ך ^  ב
 ארבע היא חברון ת״ו אורח נכבד מע׳היה׳ייג המופלא חיי׳ובקי ענוחן כהלל כש״ח מוהי״ר הלל משה
 סעשיל בהר״ר צבי ז״ל גטלבשטיין ג״י יושב ההלוה בעה״ק ירושלם זה י״ד שנים כהחוך כור כסף. וכרביבי׳
 המ וגג עפר חיץ. ככה זרזיף אמייתיו הנעימים מסהר ובנגלה המה בקעו שדמוה לבבנו. ההיכו תכונת
 נפשיני. קונטייסיו הנחמדים. ם׳ אוי ליפייס. ומשכנות לאביי יעקב. וחוסן ישועות . יתנו עידיהן ויצדקו
 כי להבת שלהבת אהבת ציין וירושלים הטמונה בחבו הפיחו בקרבי לבבו מוקדי קדש אח בוער באש להאיי
. ואליכם אישים יבניס, גאונים, יוזנים , וקצינים , אשי בכל איצות פזורנו,  לעם ישורון• סיים שאננים !
 נקיא בקול גדול, למען איש איש ממקומו יוציאו את היעיון הנשגב הזה לפועל, לקנות או למות אחוזת
 קרקע המוך לכותל המסיבי זה מקום מקדש לבנות בו בתי מדישות להתפלל בתוכו. ובצל כנפיו יחםיון
 צהין עליסם בחמה מפני• החמה ובגשמים 'מפני הגשמים, ולשקוד על דלתותיהם יוס יום, עד •יחונן ה׳
 אל יי עמו ואל ארצו ובא לציון גואל,• יגדוי,פיצות,ויבנה הנהרסות, וערי יהודה תבנינה סלה בעגלאובז״ק
 חכי״ר: הלכ״דחו״י ומנהלי עיה׳׳ק חברון ת״ו'•החותמים בדמע בש״א לחו׳ חשון התרמ״ד ביב עז ושלום:
p"p -nop ה׳ אליהו םלימאן מנ!י ה׳ יצתק רשאל זאבי ס״ט הצב", רתמים יוסף פראנקז ם״ט ח' יום מוכ פרחי כ״ץ ה׳ סשה 
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 פיק ט״ו. ועחה אתחיל לפרש בס״ד מאמר הזוהר פישה בלק דן! קצ״ח ט״א שהובא
 בפ*א, וירא בלק רבי חזקיס פתח (ישעיה נ״ו) כה אמר י״י שמרו
 משפט ועשי צדקה כי קרובס ישועתי וגו/ כמ ס תביני! ישראל כו׳ ותמוה מס שייך מנין המאמר
 תלת בבי דימן ט׳ לוירא בלק, ובמקדש מלך כתב לסט אמר לב המנוגא סבא ג׳ בבי לינץ
 וט/ פירוש מביא ראיס למ״ש שהקב״ס טביד זדונות כשגגות מג׳ בבי הנזכר שהקיש ב״ק
 שהיא נזיקין שהוא מדד טס מציטא ובתרא שיש בהס טנין מציאה ואב־דס שסוא כמו סשוגג
 טכ׳׳ל. טול כתב, כס אמר ס׳ מ׳׳ש בכל דוכתא מביאי דכתיב כס אמר י״י ובמשה לא כתיב
 הכי, נ״ב [מהרח׳׳ו זצ״ל] איני יודע לקשר זה כלל למעלה, ואולי הוא שייך כאן למאי לכ״ס
 דלקמן ולכך הב־א כה חמר י״י עכ״ל הרת״ו, והיינו טעס פתיתה זו בל ר׳ תזקיס דשייך על
 פסוק ועתה לכס ,b דדר־ש לכ״כ ננח קרבת עכ״ל כמקדש מלך. ועדי־ן תמוס מאד דחס בשביל
 לשון כ״ה אמר י״י טטס כחיחה זו, היה צו להביא מהנביא כראשון יהושע בן נין שאמר בלשון
 כ״ס אמר י״י בטבר הנכר יכבו אבותיכם. וגס בכפייבעיס נמצא לשון כס אמר י״י בפרשיות
 סקודמיס [בסימן מ״ג] ועתה כה אמר י״י בוראך יעקב, וכיוצא בשאר מקימות וגס
 בשאר נביאים לשון כה אמר ׳״י, ולמה הביא דוקח פסיק זס. ומוכרח לכל מכפיל להבין
 דטונת ר״ח כי בפסוק זה כס אמר י״י שמלו משפט כו׳ גטז ג״כ סוד דברי ר״ה סבא
 בהוד ג׳ בבי ט׳ טנין יאש ב״ק ד׳ אבות נזיקין השור ט׳, וכל זה סמאמר לר״ה סבא בטני;
 ג׳ בבי שייך לפסוק וירא בלק והיינו טטס סת־חה זו כל ר״ח בפסוק זה דוקא משוס דשייך
 ג כ לענין וירח בלק, ולא כגי לר״ח להביא מלשין כה חמר י״י לבאר נביאי אעפ״י ששייך
 כאן לעני{ לכ״ס נגח קרבא. וא״כ הוא סתום ונעלם מס כ־יך ל׳ ר״ס סבא ופסוק זס לוקא
 לוירא בלק. וגס מסרח״ו ז״ל לכל רז לא אניס ליה סע? א״י לקשר ט׳ ואמר רק בלרך ואולי
 טי. וגם מציה להבין לברי תקיני זוהר בתיקונים חדשים תיקין י׳ קם יניקא חלא בראשית
 ברא אלקיס, לח בב״ח ואלין תלת בבי לאתרמיזו בתלת אלפי״ן [נ״א אנפץ] בראשי״ש בר״א
 אלקי״ס ועלס אהמר טל כל לבר פשע כו׳ וכתב בכסא מלך בראשית ברא אלקיס ר״ת בב״א
 ובסס א' א׳ א׳ ט׳ וכמ״ש טעמם ר״ה סבא בפ׳ בלק קצ״ח ח׳ לח בבא קמא עיי״ש שור
 חמור לא ב״ק שהתחילס ל׳ אבות נזיקין הראשון שור והשני בור, ונפל שמס שור או חמור
 כו׳ טיי״ש, ותמוס לסבין מס שייך כ״ז וטנין המאמר שס ושור מוטל כ״ד תוללות לנזיקין
 תליין מניה וכלהו תליין מארבט אבות לאיטן קרן וכן וגוף ורגל כו׳ טיי״ש כל המאמר, מם
 שייך זה לבראשית ברא אלקיס ומה ענין ר״ת בב״ח ועס חיבת את ר״ת בבא א׳ רומז בפרטות
 על ראש ב״ק ד׳ אבות כ״ל כנ״ל. ומלבדי ר׳ חזקיס הנ״ל מוכח לכל זה רומז ג״כ בפסוק
 כמרו מפפט ושייך לו־דא בלק, אתמהה, וטיין בתנא דבי אליהו רבא (פרק ל״א) לכן סתורס
 נאמרה בתחילה בבי״ת בי״ת חל״ף אלייף שנאמר בב״א א/ ובהקדמת ספר הזוהר דף ב׳ ט״ב
 בראשית רב כמנונא סבא אמר אשכחן חתיון בהיפוכא ב׳ בקלמ־תא ולבתר ב׳ בקלמיחא היינו
 ב׳ראשית בירא לבתר א׳ בקלמ־תא ולבתר א' בקדמיתא היינו א׳לקים א׳ת כו׳ טל אמר לה
 קב״ה אל״ך חל״ף אט״ג לאת בי״ת בס איברי טלמא את תהא ריש לכל אהיון לית בי יחילא אלא
 בך, בך ישרון כל חושבנין וכל טובלין לטלמא וכל יחולא לא הוי אלא באות אל״ף, יטביל
 קב״ה אהוון. אחיין טילאין רברבין [פירוש מבינם] ואתוון חחאין זטירין [פירוש במלטת] ובגין
 כך ב׳ ב׳ ברחשי״ת בר״א אל״ף אל״ף אלקי״ס איה אחיין מלטילא [בינה] ואפיון מתתא
 [מלכות] וכלהו כחלא הוי מטלמא טילאה [בינם] ומעלמא תתאסעכ״ל פדוש מלסת,ובמקלש

 מלך
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 מלך ־ בם רב המנינא מ׳ כ׳ קישיוש, א' אשוון בהפונא ני בי׳׳ח קדכזא לחל״ף כאן ב׳ ״הס
 ב׳ הנפי״ן יב׳ ביתי״ן ני׳ על ובזה סרה קוביות הנפל ב׳ הלפי״ן ב׳ בישי״ן לרמיז שזה המד;
̂ה בהתוון רברבן וזעיר׳[ בינה ומלטה. ובמיקינים דף קי״ל כהב לחית א׳ מחסיון יביב׳  ס
 ואוס א׳ מאחוין זעידן ואיה א׳ מאהוין בינונים [פירוש בסיל זעיר אנפץ] ואינה אדם לבריאה
 הדס ד-צירס הדס דעשיה וט׳ ומזה צריך להבין עדן ד׳ ש־ן־ניס הדפיס הנ״נ ר״ה י־ב״א
 ובהם איא׳א׳ מנין ג׳ בבי דאשרמיזו בשלה אלפי״; בסוד מהוו; רברבן וזע/יין וביניניסהעפ״י
 ״כצ כג חלפי״; כשוב בהורה באהוין בינונים בג׳ היביה בב״א שבהס א׳ א' א׳ יע״ד הנ״ל
 בדברי י״ה סבא ויזה סרס קושיה הכפל ב׳ אלפי׳ נו׳ ובהירה שה ב׳ הלש״׳ן מאת־וןבימניס
 ומעפי ב רומז ברבלבן וזעירץ בן יש לימר בטנק• ג׳ בבי נו׳ ג׳ חנפי״ן שרומז ברברבן וזמיר־:

 ובינונים, בינה, ז״א, מלטש, נר׳׳נ, בי״מ, הדס דברימה ט׳.
 >-) ותהילה צריך לה:ין ד׳ הזוהר פ׳ בלק ד׳ קצ״ה סנ״ל שמובן החילה המאמר מסיפו
 שס ועתה לכס נא הרה לי חש העם הזה ונו׳. ועשה, רבי אלעזר אמר

 חמר ההוא רשע ודאי שמשא קיימא לי למעבד מה לאנא בעי. חמא ולח המא יאוה המא
-מה מנפץ נפל-ן מישי יל מל ידי; לזמן זעיר. פירוש מש״כ בסיף הפ:שה (נ״ס h ייהיו
 סמהיס במגפה כ״ד אלף שמשו בעצה בלעם הרשע. ויש ממש נמה אצפי״ן נו׳ ענ ידוי
 דבנטס סרבט. אמי ודאי הששה שעהא קיימא לי, ובני; כך יעשה, ולא בזמנה אחרא, לבס,
 נך מבע גיה, מהי לכה, המר נזדרז גרמן לההוא דיחיך בנדפוי טצ״הו, לססוא לשמיה כ״ה
 וטהה לכ׳ה, כנח קיבא בהסוא כ״־ ט׳ וכל טיטא דסהוא ישע [בלעם] לכ״ה היה דכשיי
 וחנכי אקדס ב״ה אמקר נהסוא כ״ה ממסריה, ומרוו״סו בט־טא בישא לסח׳ כ״ה היו כד״ח
) ט׳ י״י ועל משיחי, לא ידעו דבהיהאי כ״ה חטתי לון מעלמא. כי עצום סוא  (הכ,יס כ
 ממ׳ו וני עד הששא חן נגחו ביה קיבח כו׳ למחזהה גבייה ־להון, מהי כי עציס כו׳ אלא
 י*יומ ישע חניס הוה וחמ־ למרחוק, חמא לדיל מלנח ראשי מדיה המואבי׳ גיבר תהיה
 במרה ומביד קרבין הקיפי; ינצח למואב ישיי לי; תחות יגלו; חמי עצים הוא, הסואדירשא
 הכוח גבויהא. חד מלנח ללהון מינן יפיק לשיצאה למוהב. פייוש בלק הישע שזנה ויצאה
 ממנו רוה. ודוד מלכח דאתי מיית נו׳. וזהו שדקדק וממי חד מכנא ־להון מינן יפוק בו׳
 ד קח מיק. ממר סמינא יד״א חדא דחד חייא תקיפא פייש י־״ח חי חיטל עמך מהחבר
 ס-וו הו ונשחבי ומרע מההיא חייה יד״א דא עד לה ״ת׳ כהוא מלכא לעלממ ולא ישדך
 ש מימכ מהתריס נו׳. לסוף יומין כיון דאשא ליד כיה ב שסימא אלף יש״ק חמין ואפיק מיא
 מ! שסימא ונסך על מדבחא, בההיח שמשא חמר אנא אשמי ההיא קדרה. מיאב סיר ימצי

 . (תהליס סי) ט׳ ענ״ל לשין ר׳ אלעזי בזוהי שם:
p כצ זה בסוד מחחז״ל בנמיא (נדר לן! כיג ע״ב) גופא חר״י חמי רב לעולס יעסוק i ו 
 מדם בתורה ובחציה אפילו שלא לשמן שמשיך שלא לשמן בא לשמן. שבשכר מ״ב
 ק, ענוש שהקריב בלק הישע זכה ויצאה ממני יוה, פייוש סמפדש שיצא ממלה ליל שדו ס
 נסקב ם ב״ירוש ובהשיהיח (ברטש דף ז׳ ע״ב) מ״ב קרבנוש. משבע מזבחיה שטיך בשלשה
 מקומיש, ימנ כל אה־ ואחד העלה פי וא־ל שהם י״ד לבל מעמל ומעמר, ישלשס פעמים י״ד
 מילין מ כ וקרכנוסיו של ילק הוו שלא לשם מצום ענ״ל וכ״כ התיס׳ מ״ג קיבמס שעשה
 גג סמקומיש ז׳ מזבחיה ובנל מזבח ומזבח הקייב פר והיל הרי מ״ב קרבמה והייני שלא

 לשמה דהקריבן כלי לקלל ישראל עכ״ל:
 ייש



א קפוא יה ב  הדפן ישועות פישהבלק חידושי ב
 דש להבין סול זה עפ״י ס־לוע מש״כ אה זה לעימה זה עשה האלקיס. והגה בפורש
 הקלושה יש שס מ״ב בסול בריאה מעבה בראש/ה כמ״ש בהי״ וני זוהר תיקון
 מ״ב (דף פ״ב ע״מ) ט״ב המיון לבסון אחבריאו כמיא והרעה. והס מ״ב איתי־ת מן ב׳
 ־בראשית ע־ ב׳ של ובה״ו ט׳ כמש״ש בכסה מלך, והיא בסול שס מ״ב הרומז בשמו של
 הקב״ה נמש־״ה. יידוע מש״נ בז־סר ובכהסאר״י ז״ל שנחלק לשלשה ילוה היינו לשלשה הלקיס
 ונבל מלק י״ד מוחיות י־ ימין סיל יד הגדולה, משד לרומא ימינא, סוד אברהם. יל שמאל
 סיד יד החזקה סיד גיורה דרוטא כמאלא סוד יצחק. ו־/־ רמה כיד'השארה גיפא סיד יעקב
 נמ״ש בה״ז בהקדמה ד״ט ובג׳ ידוה שלשם ם״ב בי שורש הקדושה י כגבורה בל ישראל כידוע
 ני שם ט״ב בנבירה. ועל ק היהה עצה בלק ובלעס שיתחברו הרור־הו הרבעים לאעקרא
 נההיא גיור הקיף כאריה ליל מלכא למתי מריה סוד מד מלכה דלסין מ־נן יפוק השר באמת
 זכה לזה בלק כישע בזכוה מ״ב קדבניה שלה לשמה ורק מתיך שלא לשמן בא לשמן פירוש
 נסו־ כס מ״ב לקדושה שיצאה ממט רוה שיצא ממנה דיל. אך טונה הרבעים ה־הה להיפוך
 בנשפ־ס והרש־! דלהון לאגבדא היצא ותוקפא לקליפה וסט״א בסי־ זה לעומה זה סול ג׳
 ידיה לבס מ״ב דסט״א לעימה ג׳ ידוה הג״ה דקדישה אהבה ויראה ולפחד להקב״ס ולעימת
 זה חסל ואהבה לקליפ־ יל ימין לקליפה ניאוף. ויל שמאל לקליפה נעש ורצ־חס, ויד רמה
 לקליפה לפא־ הה ענמי ני׳ נידיע. ימעט פעלו הרשעים במה כנתחברו למגרע ידא חלא
 מההוא מדיה סוד החסד לקדושה פני אריה אל הימין. ולעומתו בקליפה אהבה רניאיף בעצה
 בלעם הרשע השר על ידי זה מהו כ״ד אלף מישראל סוד המא כמה אלפ־[ נפל־ן מישראל
• וזאת פעלו במס שנההירו כאהל להגברה הילא ותוקפא דסט״א ע״י הכשפים וחרשים יזיי  טנ״
 בף״ב קרבנוה שרצו להעקרא לכל ג׳ ילוה לקדוכה מישראל סול הג״ח רקל׳יכה אך המא
 ו״ת חמא יהיה, בלה פעלו גם ביל״א הלא לארי׳ שהמה בקשי לעקור אה ככל שנשארו כל
 יכרהל באהבה לקדושה ולא נפלו ולא נכשלו אעפי״כ מעט פעלו כמי כראי מחחילס בנפלו
 ונגרע! כ״ד אלף מישראל ע״י הסיבה יל ימין לקליפה. ועצ זה נחמרייהפוך הי לך את הקללה
 לברכה שמהיך ט׳׳ב קרבנימ שלא לשמן שהקריב כדי לקלל אה ישראל זכה ויצאה ממט רוה
 שיצא ממנה דויד ומשיה בן דור לאגברח תילא ותוקפא דקדישס בסיד שם ט״ב לקדושה ג׳
 ידוה לקדושה אהבה ויראה ממארס לסשם יהברך לבדי לאכפיא גסט״א ולאהפנא השונא לנסירא
 ומרירו למהקא בסיד דוד מלכא שבא לעולם בכה שס ם״ב לקדושה כמחיך כלה לשמן בה לשמן

 לקדישה וגמר הבירור יהיה כשיביא משיה ב; דוד במהרה בימיני חמן יכי״ר :
 (3) והנה •לוע בזוהר וכתבי סהריזי׳ל כי יש כס מ״ב בכמה איפניס כמשי״ח (א) שורש
 ומקור לטלס טייב איהיוה בבס הייה ברוך הוא במלו׳ יילי״ן שהוא בס ע״ב

 בפשוטו ד׳ אותיות. ובמליי י׳ אוהיוה, ובמלוי למליי יש כ״ח אותיות, סך סנל מ״ב אותיות
 ינח,קים_ לשלשה ילוה כנ״ל, וכן בשם ס״ג וכן בכס ט״ה •שמלוי אלפי״ן יש מ״ב אותיות כו׳

 QJ מחיה ב׳ רברהשיה טל ב׳ בל וב׳הו וטל בכלל סס ט״ב אות־יה וכמ״ש בה״ז (תיקון
 מ ב) ההיין לבהון חתבריחו שמיא וארטא ט׳ וכנ״ל. הרי כס ט״ב שתחילתו ב׳ וסיפו ב׳

 אילי י״ל בםיר אני ראשון והגי אהרון ונעוץ ההילהו בסופי. (ג) עיל יכ שם מ״ב אומיוה
 החיה א׳ לאזישיר משה ט׳ עד איה א׳ של לאמ״ר וכמ״ב בפרי טיח (שער ספדת העומר
 פרק ס׳) הרי שם מ״ב שחחילחי א׳ וסופי א/ ישם בפע״ח מיק לשניהם מנוונים זס כנגר
 זה כסיל אחד. >ד) עוד יש שם ע״ב אותיות מר״ת אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה וכי׳

 מ!



 חוסן ישועות פרשה בלק חידושי בבא קמא
;  מן ז׳ פסוקים א׳ב׳ג׳י׳ת׳ץ ונו׳ טל ש״ק ו״צ י״ת סרי שם מ״ב בתחילתו א׳ וסוסי ת
 אולי ׳״ל בסול כ״ב איסיוה התירס מא׳ ועל ת׳ וממס שכתכ שם בפע״ח לבכל לילס יטין
 לאוש אחל למ״ב למ״ה !אוח אחר למ״ב לב״ן ואיה אחל לשם מ״ב ראבגית״ץ וט׳ כמו בליל א׳
 ככוונס באות י׳ של ל׳ אוח־וח ספשיט למ״ב למ״ס וכן באות י׳ למ״ב לב׳ץ. ובאוש א' של
 שם מ״ב לאבגית״ץ וכל אוח משם מ״ב דא״בגית״ץ שמכרן בכל לילם מששם לילוח יסיס מתל
 משם מ׳׳ב מאז ישיר מל א׳ של לאמר. ובליל ז׳ כשמטין כל ששס אותיות איגיש״ן בשביע
 א׳ וכן ע״ר זה בכל ז׳ פסוקים בכל שבעה שבועוש יכוין בנקיל משם מ״ב מב׳ראשיש טל ב׳
 של ובסו וכל אוח שאן בו ניקור יכין בשב״א כזה אבגיתץ בששה לילוח כל לילס אוח אחל
 מקולו. ובליל ז׳ אבגיתץ מקיל מביאש־ח, מובן מזה י־:T':: כי כל איפני שס מ״ב טלם בסיד
 חחלמ״ב לבראשית1" וט״ב ראז ישיר, וט״בלאבגית״ץ מלס בסיל מ״ב של סכורש וכמקור
 מ״ב אותיות פשוט ומלא. ומלא למלא של השם הנכבל והנורא הוי״ה ב״ס. אך בימי הספדם

 סטונס מ״ב לשם מ״ה לאלפ־״ן ומ״ב לשם ב״ן למצוי ססי״ן:
 אך סנס בשם מ״ב אותיות של סוי cf ב״ס. יש מ״ב של שם ע״ב ליילי׳־ן שתחילתו י׳ וסופו
 מאית ה׳ אחרונה ובמלוי ה״י יבמלוי דמלוי ה״י יו״ד סרי תחילת שם מ״ב של ע״ב
 י׳ וסוסו ד׳ יק שס ם״ב של בס ס״ג תח־לתי י׳ וסופו ד׳. אך בשם מ״ב של מ״ה ראלפי״ן
 חחילחו י׳ וסוסו ף׳ [אילי בסול שם סקריש מסוף ספר בראש־ש מפסוק אחרון מת־בס ב׳
 מר״ת עם ס״ש מי׳וסף׳ שס סא׳ מכ״ל שמית מכ״ר ססריס לאורייתא] אמנם בשם מ״ב של
 שס ב״ן סוי״ס במלוי סהי״ן באמת לפי סמביאר שס בכוונת ספדת סעומר אין בו אלא ג״ל
 אישיות ד׳ אות־וה כל משוס, ט׳ אית־ות למלו; ב׳ אית־ות במלוי רמליי אך בימי הספדם
 מוסיפין עול סשעס יוי״ן לסשליס שם ט׳׳ב רב״ן עיי״ש, ובמקימית אחרים מבואר בכתבי סאר״י
 ז״ל כי יש במלוי למלוי ב״ן כ״ג אותיות סוד חי״ה, בגיח׳ כ״ג בכלל בהח״ה, בגימ׳נ״בוסך
 סכל ל״ו אותיות. וא״כ להשלים שס מ״ב רב״ן הוא באופן אחר, ואולי הכיונה כ-ז״ש בת״ז
 סקון מ״ב רף פ״ב מ״א אשחאר י׳ שית זמנין שיש סלקין ל״ו כחושבן גלפ־ן רשרס־ס ראתמר
 בסון שרפיס עומליס ממעל ל״ו ואלין גלפין שליין מן ו׳ לאיסו שיש ת־בין ליחולא (שמט ישראל
 י״א י״א ובס סלקין מ״ב אחוון דבהין אהבריאו שמיא וארעא, מ״ב איסיוס דבראשית כו׳ שס
 מ״כ לאבגית״ץ בחילוף אותיוח שבסס נבראו שמיס וארץ כי הוא בששס קצויח אבגית״ץ בחס

 ! ט׳ שקו״צ י״ש במלטש כמש״ש בכסא מלך:
 וכל זה הקלמה לסבין קצש סול לברי ר׳׳ס סבא תלישאס שותפין ורזא לאבלס ט׳ על כל
 אבלם דא בבא תליתאס, ויש להבין רזא דא׳ב׳ד׳ה בסול שם ט״ב מאז ישיר תחילתו
 א והיפו אי. מבראשית תחילתו ב׳ וסופו ב׳ ומשם ע״ב וס״ג סופו ד׳ ומשם ב״ן לפי
 סאמה מלוי למלוי נסתיים סופו ה׳. אך לסשליס ט׳ וזיין או כנ״ל ל״ו שליין מן ו׳ ולפי סאמת
 שם ב״ן במלוי דמלוי שיפו ה׳ י״ל רזה רזא רא׳ב׳ד׳ה ססיוס וסוף דבר של שם ט״ב.
 ומבואר בפרי ע״ח ובשער סטונות דרוש ס׳ מדרושי הלילס שקורס השינה כי שס ט״ב
 לאנא בכח וט׳ סוא ביצירס יע״י עולה נפשו אל ס־צירס כי אץ ביס עליה אלא ט״י
 שס בן ט״ב. והעלייה זו הוא בכח שם מ״ב אבגית״ץ ט׳ שקיצי״ש. שהם ז׳ שמושי כמל
 ז׳ סקירות מחסר על מלטש, ובליל א׳ ככיוגס בשם סא׳ אבגיח״ץ ובליל ב׳ קר״ע שטן ט׳
 ובליל שבח יטין בפמווס. אל ש0 שקוצי״ח. (ה) מיד יש בס ט״ב כמבואר שם ואח׳׳כ יחזור
) ויכוין לסעליש בי אש רוחו מן היצירה לבריאה כסדר הנזכר, ויכוין  לחומרי (אנא במו ט׳

 בשם



ט א י ט א ק ב שי ב ו ד ת פרשה בלק חי עו שו  חוסן י

 בשם מ״ב שבעילם הבריאה, והוא בשני בחינות בהם (א) אהי״ס יס״ו(ב,) גם הוא אסי״ס
 אהי״ס וכל בחי׳ מאלו הוא בגמטריא מ״ב. גס הנוין בשרטות באית ראשנה של אהי״ה
 יה״ו יבאית ראשונה של אסי״ס אהי״ה ע״ר שביארנו בשם אבגיש׳יץ ושאר הזי אותיות כלולות
 בס עכ״ל. פיריש וכן עד״ז בכל צילה אות אחת, בליל ב׳ חות ה׳ ה׳ כוי, ובליל שבת אות ו׳
 של יס״ו וכוי. (י) טור כתב שם גס נילע מש״נ בזוהר ברע״מ פ׳ יתרו דף צ״ב ע״ב בטנין
 ז׳ שמהן דנפקי משם אהי״ה יה׳׳ו וסם נהלין בז׳ איהייח. וזה כדק. הוי״ס, הוי״ם [מקוד
 הלקיס] מצפ״ן. יה אדני. אל. אלקיס. מצפ״ן [שהיא יוצא משם היי׳׳ה בא״ה ב״ש. וז׳ שמיה
 הלו נקראו ז׳ מרגלאין] ולכן עחה שהוא בליל רחשו; הטין •:פרשוה אל שס רחשי! משבעס שמות
 הלי היוצא מאיה ראשונה של שם בן מ״ב דבריאה והשאר נכללין בי ענ״ל. פירוש בליל א׳

 הוי״ס־ בליל ב׳ מרגלא בי. הוי״ה בנקוד אלקיס כי׳ בליל שבה מייצא ז׳ מצפ״ץ.
ד כתב שס יאח״כ יחזיר לאימיו [אנא בכח כוי] ויכוין להעלות בו את נשמתי מן בייאס ו  ע
 לאצילות בסדר הנ״ל. [פיריש ז׳ חלקים בז׳ לילית] ייכיץ בשם בן מ״ב שבעולם האצילות
 וסיח סוד מ״ב אשיון שיש בשם סוי״ס. ד' אותיות פשיכיית יי׳ חיתיות דמליי וכיח אוה־וה
 דמליי המלוי דאלפי״ן וסדרן כך, מילר המלוי. וחח״כ סמלי׳, ואח״נ הפשוט עכ״ל, פירוש על
 לרך כ״ח אותיות־ ב׳ לבראשית על ץ׳ בפסוק ראשון. ואח״כ בפסיק ב' י״ד אותיות מן
 ו׳ האל! על ב' של יבס״ו, עוד כתב שם ואחי שהשלמת כל שם בן מ״ב האלי שלשתם
 [ליצירה ילבריאה. ולאצילית אז תאמר אה״כ בש״כס״לו כנידע עכ״ל. (ז) עיר כתב בפרי
 ע״ח (שער ק״ש שעל סמטה פיק י״א) תיקי; שיניחו נפשו לענית יכין שם אלוה ט׳ וזהו
 חותם כנשמס שחמר בסבא כו׳ כי היא השם המלביש את הנשמה להעלימה מ; סהצוניס.
 והוא סיל כסיתה הרמוז בפסוק שארה כסותה כמ״ש הסבא פ׳ משפטים דף צ״ו. ותכוין
 כי שם אלו״ס גימ׳ מ״ב ותטין כי סיא שם מ״ב אישיות שיש בשם סוי״ס פשיט ומלוי,
 ומלוי למלוי. סם •גימ׳ ג׳ פעמים י״ד שהם מ״ב, והנס שם זה הוא סיד קרקפתח
 למיחא דז״א עכ״ל־ וכ״כ בע״ח (שעי מ״ד שעי השמות פיק וי) סחסד כבו שס אלוה סוא
 סוד הכתוב מנשמת אליה יאבל/ והוא םחיחם והלבוש הנשמה הנזכר בסבא פ׳ משפטים ע״פ
 כסותם. כסותה פירשו ללבושי למלכא לפריש טלה אלום כו׳ עכ״ל. (ח) עול כתב בשער סכמנית
 דף ט״ר אנא בכח גלולת ימינך טי, ויאמר כל שני תיבות ביחד אנא בכח. ויפסיק. גלולת
 ימינך ויפסיק. תשיר צרורה ויפסיק. ונלע״ר שהטעם הוא לטין כי כל שם מחלו ז' שמות
 של מ״ב יש בי ו׳ אותיית, ומתחלקים לג׳ מדנית בשתים אותיות יכסה פני/ ובשתים יכסה
 רגליו, ובשתים יעופף. ילק צריך לחבר כל שני איתיות ביה־ ענ״ל פירוש כמ״ש בפיי ט״ח
 (שער טילם העשיס פרק ס׳) אנא בכה כוי לנדן בשם מ״ב. הנם נודע כי יש ב׳ בחי׳
 •:אצילית־ א׳ שהיא רוצה לעלות למעלס לשרשו אלא שיש להם ׳יאה גימ׳ גבורס וזהו יראם
 פנימיית. ויראה חיצוניות שלא ירד שם בחי׳ למטה ממלרגתי. יכל ז־ ע״י שש ט״ב שמעכב
 שלא יעלם לברשי ני׳ ורוצה לעלית לשרשו ושס מ׳׳ב מענבו. וטעם שמטנב שס מ״ב לעליה
 הוא כלי שלא תתבטל מתקונס שלא סיכל לקבל האיר. וז״ש בשתים ינסס פניו מ׳ ני מחלו
 הו׳ אותיות שבכל בחי׳ (מכז׳ שמות) (סוד חג״ת נהי״ם) בב׳ אותיות מסם יכסה פניי כלי
 שלא יטלה למעלה כוי. וכריך ב׳ אותיות א׳ לטכב אור פנימי וסב׳ לאור מקיף ט׳ ובשתים

 יטופף ט׳ וסם ב׳ אותיות. א׳ של אלקיס נגד הפנימי וב׳ בם אהי״ס ליודין נגד המקיף.
 וזהו יעופף.• יע״ו גי׳אלקים. פ׳׳ף עה״כ נימ׳ קכףא טכ״ל וקמניאר בסימר האריז״לוסידור•.

 נהר



א מ א ק ב שי ב ו ד ת פרשה בלק חי עו שו  חוסן י

 נהר שלים מהרש״ש זנ״ל כזה אנא בנח ר״ח א״ב (איר פנימי אי) (או־ מק.״) ב
 פנימי ג׳ מקיף י׳. ת״ץ פניני ה׳ מקיף ץ׳ יכן עד״ז כל ז׳ שמות. י י
 >« ) ונמצא חבוחי מכל זה בסיד שס טיב ־קרישה שכל יחי׳ שם מ״ב מכל כנ״ל ייטיו
 ו
 ובריר
 , על ייך שם ט״ב דאגא נכח כי׳, והיא ז׳ שמות. כור חג״ת נהי״מ ו^די-
 נחנקו כל ז׳ שמוח לשלשה חלקים והם ימת ג׳ פעמים י׳יר. י־מ׳ ט״ב וכייר פי־ט
 כצ חלק מהג׳ י״־ נחלק לשני בחינוח א׳. איר פנימי ב׳ חיי מקיף ונמצא כ־ ג׳ חצהיס אלי
 הן ג ג כפולות ב:נ בם מהז׳ שמות. ונמצא ט כל שם ט״ב שהיא ג׳ פעמים י״ד יזז
ד ג' י  הז שמות• כל י״ר הוה ז׳ ז׳ כשוליה ז׳ איי פנ־מ• ז־ אוי מקיף. ונמצא מובן כי ס
 פעמים י ד הוא סוד כנשה מקומות דקדושה היימז בשש ס״ב. וכל מקוש דקדישה כל י״־

 העילה מן ז׳ כמוה הס פני בה־נות ז׳ ז׳ כשולית:
ת זה לעימת זה שם ט״ב דקליפה וכט״א ג׳ מקימית ט׳ ה טל דרך זה ממש ב ^  (ה) ו
 יעל טינה זאת היתה טצת בלק ובלעם הישעיס ס״ב קיימה שהקייכ בעצת
 ,.,עם כד נ,,* ״יחל שעשה בג׳ מקימות ז׳ מזבחות• ובכל מזבח ומזבח הקי־ב פי ואיל
, צמ מעמד סמקים ושלשה פעמים י״ד מילין ס״ב. יכל י״ד הס ז׳ ז׳ ריי0ת ס ה  ״

 פר יה ונח מיק ט עני! ז׳ קימית בהקריב הם מנד ז׳ במיה של בס ם״כ
קימוש כפולות פי יאיליז׳ פייס ז׳ אילים בכל מקום לעימה י״ר דקדישה שהם ' ז י  הנא ,כה ני׳ ז
ז ס י י מ הישע־ס ז׳ פ ! י ז נפיטת זי לחיי פנימי. ז׳ לאיר מק־ף. יעד״ז יש להבין כ . 
ל כ• ידוע סוד פ״ר בקרישה הוא סודה׳ גבייות ט״נצפ״ך גימ׳ פ״ר כמבואר  אל*. ומולי י
ד ה״פ אלקים נ־ח׳ תיל !־יד ה׳ גבירות יסור ̂סוד שם אלק־ס ־  ,.הבי to ייל וכ גבירה 
ל יקי ״ס פירש האריז ל כסיד אייל ליצהק הביני ע״ה פסידו ט״א חיה־וה ביש כשם  ת
 סס ס ד *סעס כשיט י׳ הותיית המליי. כ״ז הוה־יה במנוי דמליי. ס״ה ס״א אותיוה
. יי ״ברי החר־ז׳ל בסוד יעופ״ף תחלק התיבה לשני הלקים יע״ו ניט׳ אלקיס  ג מ א י
 הר פ,נ> פ ף עה״נ גימ׳ קס״א שס אהי״ה 'בתלוי יידי״ן לאיי W על דיך זה יש
״ ז׳ סיים שהקריב ננ־ סור חור פנימי דקדיבה סיד הלקים ז׳ חלים גד כוד מ , ב ס  ל

̂קדישה אה״י כנ״לכשם ט״ב דקדישה. ישר מזה נחיגיויהבקדושת ישראל: • 
 ומ>הה >׳, צהכין מנץ וירא בלק ט׳ ומסה נכה, חמה כמה אלפ, נשלין מישראל טל ירוי
 גזמן זעיר נו׳ היינו מס שפעלו הישעיס בכשפים דטשבין יחישין דיש־ דחוייךכי׳
 יעל ידי זה סמנו בצירוף ט״ב קרבנית שהקריב נגד הקדישה לקלל את ישיאל. יפעלו 'מי״ז
 ״מתי כ ד אלף מישרחל טל ידו ע׳׳י מה שננפלו ט׳. וצריך להבין ערן שנעלו כ״ד אלף
-וקח שמתו על ידי. ויובן עפ״י מה שנתיב כזוהר פ׳ אחיי דף ע״מ ע״א תחנא מאי
 ד.ת ב וא בה חשית בינך וכין האשה. כ״ד זיני מסאבותא אטיל חוייח בנוקבא נד אחחיר
 עמה .חישק יאיב׳ה. ונ״ד זינץ מהמרץ לעילא וכ״ד לסשא ישערא רבא וטיפריא סגיאו
ק מהמרץ בכלא ט׳ עד ובג״כ יאל אשה מדת טומאתה לא תקיב, והובא המאמר  י-' ו י
 וגי והפירוש ני עניןכ״ד דני לעומת הקדושה הנתיב בתיקוני.זוסר החדשים
ד מריס  תקין ו דף קמ ה ב בסיד הלוהותמזה ומזה סס כתובים• ז״ה וז״ס הרין חמ: כי
 ,חורייתא. וברמ״מ פ׳ עקב דף רע״א ע״ב. ובזוסר ס״פ קרח ברע״מ וכ״ד שומריס כ״ד
 כריס אזני כ J קישוטי כלס כ״ד אוהייח דכשכמליו כ״ד שומרים דבהח״ק כמש״ב בשם
 בא,; הגיא ז ל, וראיתי בהנה״ה מיהר פ׳ אחרי שס שנדפס פעה־־ק ירישלם קיבב״א שכתי

 שס



א קפוא ב ב ת פרשה בלק חידושי־ ב עו שו  חוסן י

 כס וכ״ד. רמז כ״י־ כמל ך׳ אצבעות דדים ורגלים כבסם סצרפניס והד׳ כללים כעקרייס
 שהם ב׳ י ליס ב׳ רגלים כבהס מחוזים הטימאות כרי כ״ד, והאי דליק מחמר־; בכלא ה;
 ׳עומת כ״ד סממים כס אלגי כרומז במלה כמלטח כנש״י להיימ כי ד׳ איתיית אלו בוניס
 כ״ד בסיס• ה״ס עכ״ל־ וג־ז־ יוכן ג״כ סוד ד׳ אבית נזיקין דשק כמתניתין בסו־ ב׳ יליס
 וב רגלים ד׳ כצליס המקדיש ט׳ בסיד יכפר. עין. מכחיש. חף ימימה. הי בי הייא הר
 ב״ד חבות נזיקין בסול ב׳ יליס וב׳ רגלים כבהס ך' מציעות כנ״ל. וכן יובן על״ז סול ל׳
 ס״ז הנ״ל יכיר מיעל כ״ד היל־יש לנזיקין הלין מניה. וכלכן הליין י״ד מבית לאיטן קרן
 ושן וגון! ורגל. ויש לפרש לעומתו כק יכה כשירש ד׳ מושיוה הכלליש חדל״י בכנס״׳ סן ד׳
 אטה וטל ילי ל׳ איסיוש נבנו כ״ד היבוה כיד בתים כ״ד נדיפים בשם אדנ״י זה נקרא
 כ ד שולמה כקדיכס. וזהי כסייס פס בת״ז ומהרי משניהין ה״ה שלטין טלייהו יעלייהו אמר
 יעקב ויה; לי שור והמיר נו׳. ולפי מם לפירש בהגה״ה סנ״ל בשיל יליס ורגלים יכ לעיין בהא
 לתגן בפ ז לבטרוש (דף נדה ע״מ) יהד ביליו ורגליו שש ישש כ״ד רבי יהודה מכשיר
 וחכמים פוסלים. ובגמ׳ א״ר יצחק ישניהם מקרא אהד דרשי (שמואל ב׳ כיא כ׳) ושהי מיד
 מלתחה מסיב דס־ איש מלין (מלין כהיב כדלקמן בסיד זקני מדין) ימצבעות ידי ואצבעות
 ׳־״כי wj ו׳-ש כ ד מספר. מר כבר בימתי׳ משתעי ומר סיר בשבחיה משהע׳ והיינו לחכמים
 לפוםליס לסברי שהיה מיס מצד הקליפה יסט״א כלאחר התם מעשה באלם א׳ א״ל כמותך
̂ מישראל כפדש״י שם. יזהו בגניה" משהעי מצד הקליפה כ״ד היללוה  יהמעטי >:(מזרי,ונה
« שוי״ ד׳ כללים ב׳ ידיס ובי רגלים מ־ש וכלהו! הליין מד׳ אבוס. וגס לרבי  למק ן ו
, למינו מוס לסיר לכככחיה משהעי וכדאמר ההם א״ל כמוהר ירבו בישראל ~ m ולח,. 
 דהיינו הוקף הקדישה כרכר פירש ד׳ איהיוח אדנ״י הכללים ב׳ ידים וב׳ רגלים וניכר הענפים
 כ ד ל,ושים ב ר בתים בכ״ד הצבעות עכ״פ כהיב אה זה לעומה זה עשה האלקיס
, נמלא גס בקליפה וסט״ה כמו אוהו איש מדון הילידי היפה ומורה על היקף סםט״ח .  כ
 ״סס בג ומורה ג׳ נ טל הקן) הגבירה שהי׳ בו מצל הסט״ח, ומ״ש בשבחיה מפתעי אעפ״י
ה גטהיה היקף הגבורה לסט״א מ״מ לענין המלחמה הנה והגבורה סיא כבמי׳ דאי; ת מ ח י  ש
 זה מס. וגס י״כ בשבחי׳ מששעי דמזה נהגלה השבה דקדישה ליהיגהן בן שמעי אחי ליד
 ..ס׳׳סו (שס סימן כ א פסוק כ״א) לזה מורה טל הקף יהינשן מצל הקדושה יי״ל שהנהו
 ע*ו, הסימן כ א פסיק כ״א סול שס אהי״ס חישב, כ״א יכן יה״ו חושבן כ״א ב״פ כ״א שיל

 ״ י פס מ״ב לקליש־ כנ״ל• וזה מורה כשמו ייה׳ו נתן:
ר נמנינימ שיש להבין הסוד דחמא כמה אלפי! נשלין מישראל על ידיי וכן פעלו הרשעים ו נחז  ן
 בחרסין ובליריף מ״ב קרבנוש שהקריבו כדי לקלל. שנכשלו ומםו כ״ד אלף דייקה
י ^«W P1 לריש׳ סיייא שנתגברהכח יההיקף פל כ״ד זיני מסאבישא לאמיל -
P כ״י־ אלף יש להבין ממש״כ בע״ח(כער א״א פרק ס׳) בענין חפביןיחילית ״ ^ f i  ״
 במלטה בחי נפש, יעשירית בז״א בתי׳ רוח. ימאית בחכמה ובינה. בחי׳ נשמה יחיה וחשבונית
 ח^ס בחי ימירה שבנפש עיי״ש. ומזה יובן שנהגכר ע״י פעולה הרשעים בלק
 וב טסומר-ן -לסיןגזה לעימה זה לקליפה יסט״א גם בהי׳ נהר ויהילה לקליפה ר״ל. וזה
-יש ״נ^גו כ« אלף שמתי. יכמשי״ה בם״ר בסיד הסימן כיף פ׳ בלה ס״ד פשוקים מ־י״יז
* W ומשש סדג?ם יחיי׳׳א ^ פהוא י ״ עברי האריז״ל בסיד האכילה. ו * _ «  כ
ד דקלישה טפ״י המבואר בשער רוה״ק ע״פזנר כי׳ תיכון וירחים י״י ר״ת  צ.גומס סול כ

 גימ׳
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 גימ׳ נ״ד אותיות לבפכמל״ו טכ״ל. וי׳׳ל עם השורש ומקיר איה א׳ ז״ס ח׳ו׳י׳א לקליפססוד
 המלכות שנקראת כ״ה כדלקמן בס״ל. ובכול ר״ת מימן ו׳רחוס י״י א׳רך א׳פ־ס ולעומת זה
 בקליפה כ״ד זיני! עס א׳ המקור והשורש ז״ש חיי״א לקל־פס• וז״ש שס בזוהר א״ל מרה לי

 טשבין ומרכין לריש׳ לחויין ט׳ בהול כ״ד זני מסאביתא לאמיל מיי״א כנ״ל:
 ומעתה צריך להבו,־ מה שייך מנץ נייד ז נין למסאבותח כמכבדו בצירוף מ״ב קובנית
 שהקריב בשלשה מקימיה. ויובן עפ״י מש״כ ברע״מ פ׳ עקב דףיער״א ע״ב ולמם
 הפנים לאיטן לקבל תרין לוחי לאורייתא למז״ה ימז״ס המה כתובים. ז״ה ן מימי] תריסר אנפין
 לאיטן יברכך י״י, יאי י״י, ישא י״׳, (פירוש בג׳ הויו״ת יש י״ב אותיות כמספר זה) זה
 תניינא. אלנ״י אלנ״י אדנ״; דאינון תריסר מיון לאתמר בהין יפני אריה אל הימי; כארבעת;
 ופני פור מהשמאל לארבעתן, ופני נשי לארבעת;, ואתמר עלייהו ארבע פנים לחמת להס
 (פירוש בג׳ שמות אדני׳י חלל״י חדנ״י יש ג״כ י״ב אותיות כמספי ז״ה) והחי א/הו וקיא ז׳׳ה חל ז״ה
 וחמי לקבל כ״ד ספרי תורה, והאי א־סו זה השילחן אשי לפני ס׳, פיריפ במקד״מ כ־ נימז
 ב״פ זה א׳ מפירפ, ב׳ בר״ת ז״ה ס׳בולחן, ונרמז בי״ב חלית דלחם הפנים י״ב פנים פנימיים
 וי״ב פניס חיצוניים, ואני חידשתי עוד בסיד כ״ד עפרונים שש בי״ב חלות כל חלה ב׳
 עפרונים כמ״ש בתפלה למפה, מאנין לפשירא דמצכא ח־נין מארי מהניתין (ת״ח) ממרי צליתין
 לתקני לון לקבל קרבני,׳ עכ׳יל והנה פשוק שרפ־ס עומדים ממעל ל״ו ו׳ כנפיס בשחיס יכסס
 פניו וגו׳ שלישו בת״ז תיקון מ״ב ובככאייז״ל על שיל שש מ״ב כתוב אחריו וקיא זם אל
 זה בסודו כ״ד לקלושה כ״ד שפרי הויה כ״ד צירופי כס א״ל כ״ד אותיות לבשכמצ״ו סור
 כמלכות שנקראת כ״ה תברכו, ומובן מזה כי יש שייטת יהשקשרית לסול כ״ד לקליפה עש
 שם מ״ב לקלישס בש מפיס כוי. ומזה מובן בא״ז לעומת זה בקליפה ג״כ ע״י מישין בציריך.
 כ״ב קרבנות נתגבר תיקף כמ מויא דקליפס לאמיל כ״ד ז־נ־ן דמשמבושא, ובצירוף החרש׳;

 בדשי דמוין כנ״ל:
 גפ ענין המזבחית שערך בג׳ מקומות י״ל דיש שייטת בח״ז לעו״ז. לעומת הקדושה עני;
 לעליות נפמית ומלאכים למעלה סיא ע״י ההכנס תחילס ע״י פס מ״ב. ואח״כ ענין וקיא זה
 אל ז״ס סוד כ״ד, וחמ״נ ואמר ג' פעמים קדיש קדוש קדוש כמבואר הסוד בזיסר וכתבי
 סחייז״ל סיד ג׳ פעמים קדוש נמצא שתכלית ההכנה לעלות לפורש ומקור סמייס חי; סיף

 ב״ה הוא וממר ג׳ פעמים קדיש:
ד צדך להקליס מחמר הזוהר ביאש ספרשה לף קפ״ד ע״ב וירח בלק בן צפיי. רבי שמעו; ו  ע
 חמר. וירא מס ראיה ממא, ראיה ממש חמא• במשקיפי לחכמתח (בחלון הכתמה) וחמח
 בעינוי ט׳ כמ״ל וישקף בעל החלון. ולא חלון לחכמשא ט׳ וחל חלין אית לכל חכמתא ביה
 שריא ובה חמי ממן לחמי במקרא רחכמתא. איף הכא וירא בלק. במכמתא ל־ליס טכ״ל ויש
 להבין בסול החכמה הרומז בשמו בל״ק. דזה לעימת זה ט' ויש להבין בקדושה עפ״י לפייש
 הרמ״ז בסיל שם נשמה ־רומז בבי שמית ע״ב ס״ג בנקולוהיהס פם ע״ב בחכמה וכל עשרה
 איתיותיו בנקל עברה פחחין לנקילת פתח בחכמה וכל סשח ציירו ו, הרי י׳ ווי״ן גימ׳ ס׳
 עם ע״ב הוא קל״ב ישס ס״ג בבינה וכל י׳ איתיזתיו בנקוד צירי לבינה וכל צירי שני.יולץ

 סוא רס״ג ועם קל״ב גימ׳ נשמה טכיל סרמ״ז זצ״ל. ולפי זה מובן בקדושה סול.קב״ל.
 רנת טמך קב״ל ברחמים תפילתנו,.פסולו באור סחכמס שם ע״ב טס נקודותיו. עשרס .פסחי ן
ק דקליפס סרומז טל חלון.לחכמתא דקליפס וזה ל  כנ״ל גימ׳ קב״ל. ולעומת זה סיד שם ב

 כיל
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 סיד דברי רבי שמעו; אוף הנא, וירא בלק. בחכמחא דיליה; פ־ריש הרומ; בשמו:
 (ו) עוד צריך להקדים כנודע כי כס ע״ב נחלק לי׳ חלקים ג״ס כ״ד גימ׳ ע״ב כמ״ש בזוהר
 ובע״ח ע״פ ושמתי כ״ד כ״ד שמחשיך, ומזה יוק ג״כ מאמר רני אלננזר הנ״ל חמא
 כמה אלפין נפלין מישראל על ידו/ פירוש סיד המפורש בחירה כ״ד חנף פמחו; היא על ידיי
 לחרשין לילק בסיד שמי בקליפה ע״ב דקליפס חכמה לקליפה. וק שם ע״ב דחסד דקליפה
 כטלע בקלושה חסד גימ' ע״ב וכ; לעו״ז בקליפה לכיפיך מאהבה דקדושה וע״כ נכשלו במס

 שנכשלו ומתי על ילוי כ״ד אלף בכול ב״ד כ״ד של כס ע״ב לקליפה הרומז בשס בלק כנ״ל:
 ומכל זה יש להבין כול הפסוק בס״פ (כ״ס ו׳) והנה כו׳ ויקרב ט׳ המדינית כו׳ והמס
 בכים פתת אהל מיעל. ותרגס יונתן בן עוזיאל ואימן בכיין וקריין שמע. ואינו מובן
 מה שייך לזס עני; קריאת שמע, וראיתי פירוש נאה לורש בספר נחל ק־ומיס שכתב אפשר לרמוז
 כי בכים ראש וסיף תיבה הוא מ״ב רמז לפרשה ראשונה מ״ב תיבות. מואהבת על ובשעריך.
 בכי״ם גימ׳ ע״ב סול פרשם שניה, פירוש ללבריו מוהיה על ושמתם ועל בכלל יש ע״ב
 תיבות. המ״ס גימ׳ חמשיס סול נ׳ תיבות על ויאמר וירא פינחס ויקח רמח כנגל אותיות
 ק״ש שיש בה רמ״ח תיבות עכ״ל ולפח״ח. ועדיין אינו מובן מה שייך לזה ענין מ״ב וע״ב.
 וכסי מה לפירשח׳ בס״ל מובן המס בכיס כי כל מה שנכשלו כו׳ גרמו לזה בלק ובלעם ברשתם
 בט״ב קרבנית ובחרשין שנתגבר תיקף הגבורה לסמ״א בשס מ״ב לקליפת וכן נתגבר תיקף
 סחסל ואהבה זרה לקליפה בכס ע״ב לקליפה כ״ד כ״ד לקליפת סול כ״ד זינין למסאבותא
 סרומז ג״כ בשם ע״ב לקליפה ג״פ כ״ל כנגל שם ע״ב לקלושה• ובלקיטי תורה מהאר״י ז״ל

 סירש סוד שם בלק גימ׳ 1' מלויים מכם היי׳ כל ט״ב ס״ג מ״ה ב״ן שהם ט״ו ל״ז י״טץ
 כ״ו גימ׳ קכ״ח טס ל׳ כוללים גימ׳ בל״ק שהס סארת ד׳ מימין לז״א בלאם ואינו יוצא
 משס רק המלוי כנילט כי השורש לז״א יהמליי לנוק' טכ״ל וכ״כ בשטר הפסוקים כי בהס הי׳
 נאחז, כי יתרו אביו של בלק (ד בני בנוי של יתרו הוה) סוא בחי׳ יכול לאימא הרומז בשם
 אסי׳ים וכילל ל׳ אהי״ה במלואם הנולעים שהס ב׳ ליולי״ן. קם״א קס״א גימ׳ שכ״ב. ואי לאלפי;
 קמ״ג. ואחל להה־ן קנ״א סך הכל כילם גימ׳ יתר״י. ובלק הוא בנו נמשך ממני. והיא מאימא
 אשר ממלטת שבה נעשית לאה, וסנס הארות סיוצאיס מאורות לאימא שבז״א אל לאם הס ל׳
 מוחין ע״ב ס״ג מ״ה בין ול׳ מליייס טס ל״כ גימ׳ בל״ק עכ״ל. וע׳ פניס לחורה ואלו ואלי
 לא״ח. ופיריש האריז״ל שייך לענינינו בסיל כלחיך סשור שיתבאר בס״ל בשירש ל׳ אבות נזיקין
 ושורשם השיר שפהה במכנה וכמ״ש בה״ז ושור מיעל כ״ד הוללות לנזיקין הליין מיניס וכלהון
 הליין מל׳ אטה (שבשור עצמי) קרן ושן וגיף ורגל. ויעקב אמר ייהי לי שור ט׳ בקרישה
 ומובן סיטי לפדיש סאריז״ל בשורש ל׳ אבות הרומז בשיר לקלישם שסם• סול ל׳ מוהין ע״ב
 ס״ג מ״ס ב״ן כו׳ שבהם נאסז בלק לקליסם, וכן בקדושה בשורש ל׳ אסי״ס קס״א קס״א
 קמ״ג קנ״א שירש יתרו וכמשי״ת בסו־ ל׳ שרשים שומרי המקלש משם, ואהרן ובניי, תלת. לשמור
 מל׳ אבית נזיקין יכמשנ״ת בתפלס למשם ע״פ מזמיר לתילם סריעו לה׳ כל סארץ ר״ת סלכם
 וסיד ד׳ אמות של הלכה בל׳ שמות סנ״ל כמ״ש בפע״ה ובסו־ הלכה לשמירת מקלש דומיא
 לתילה, וכן פירוש םאר״י ז״ל יש לו שייכות ורמז בענין קריאת שמע עיין בפע״ה ישער סכווגות
 בסיד ק״ש ובסיר בשנמל״ו ר״ת בש״כגימ׳ קס״א קס״א ע״׳׳ש• ואמנם מס לפירשתי בס״ל
 בסוד בם בל״קיבסיד מכמה עלאס שס ע״ב ונקומ. זה בכין בכוונת ר׳ שמעון ודא בלק,

 בחכמתא ליליה, ואצו ואלו דא״ח:
 ונחזיר
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 (ז) תחזור לעכיכינו שחרגם יובחן וכמס בניס ואיכון ככיי; וקריין שמע כי באמת כל הלל רומז
 בקדושה בכול קיש ג׳ פלשיוה. ועיין בזו׳׳ח במלרש רוח (דך ט״ז) בק״ש ג׳ שמוח
 בראשונה, ס׳ אלקינו הי• וגי כמוה באחרונה ס' אלהיכס אמח וכן בהפלה חקמ ג׳ ברנוה
 ראשוניה וגי ברכות אחרוטח. וכס בסוד ג׳ אבות אברכס יצחק ויעקב. יעל זס סי׳ ביוני.
 בלעם ובלק לערוך ז׳ שזבחוח בג׳ מקימות וכמובן מסיד כפסוק ע״מ הכית חת חהונך זה
 שלש רגלים וחחז׳׳צ שבקש לעקיר ג׳ רגלים מישיאצ ומבואר בשער הפסיקים כ׳ כנה ג' סרגלים
 הס ג׳ האבות עיי״ש. ונרמז בשם טיב בג׳ ילות חג״ח. ועיי״ש בזוהר חלש לף צ׳ בק״ש איה
 בה ד' סיבוין, פיכא קלמאה ליחולח בי״ב חיבין ו׳ ביחילא -ילאה ו׳ ביחילא חחיא. בשכמל״י.
 פרשה תניינא בט״ב היבין מואהבה טל יבשעריך, ביזא לבס למ״ב אחיין עכ״ל יעפי״ז מסודר
 בסירור האר״י ז״ל שס טייב לחיא בכח כי׳ על ס״ב היבוה מואהבת על ובשערך טל כל
 תיבה אוה אתי. פישה תליתאה והיה אס שמיע כי׳ ע־ ושמהס כו׳ איהי ביזה לע״ב תיבין
 גו לזא לע״ב שמהן ליהינא קלישא עכ״ל. ועפי״ז מסולר בשידור האייז״נ שס ע״ב היבין מויסע ויבא
 ויכו טל בל היבה לע״ב היבין מיסיס על ושמהס. וכורע ני נל שס בן ג׳ אותיות ביוה לג׳ פשוקים
 ייסע ויבא ויט, ג״פ ט״ב רותייח גימ׳ גבייה. וע״ב חיטה סיל חסל גימ׳ ט״ב נמ״ש בפעייה ונודט
 ט זה רומז ג״כ בשיר כס ע״ב ליודי״ן גימ׳ חסל. וכחלק ג׳׳פ ב״ד וגס ג׳ שמיה הו" בפישה וסי׳ אס
 כמוט בסידור כחייז״ל טפ״י הזוכר כל כש בצייר ב״ד ע״נין וכל טין מליו ג׳ חגין ונמצא כסוא
 בסוד ג׳ פעמים ביד הגין ע״ב הכין בנל כס כסוד וכמה׳ ביד ב״ד כל כס ע״ב סוי׳ במליי יולין,
 וג׳ פעמים ב״ד טיינין כל ג׳ כמיה כוי׳ סס ע״ב ט״נין במספר סיד כס ע״ב. וטיי״ש בסידור
 האדז״ל ונסי שלום ויעיין בע״ב ע״נין לג׳ סויו״ת לפרכס זאת להאיר עיני לאס סרטה:
 וסחגין סם הגכינין מכיל. סול כמיני כחישין בה עין. פישס ל׳ ושמהם לאיסי חמשין היבין
 לקבל נ׳ היעין לבינה. פרשה לציציח כלילא מכצט ט׳ עכ״ל סזי״ח שס ומזה יש להבין ג״כ
 בשורש ד׳ אבוש הרומז בשור לקרישה שנרמז ג״כ בסול ד' פרשייה לק״ש להזו״ח. וגם סול ב״ד
 הוללוח לנזיקין רומז לסכגיעם בק״ש בפ׳ והי׳ אס שמוע בסול כ״ל כ״ל לשם ע״ב וסוד כ״ד
 ט׳ינין של כלשם. וגם נרמז להמיט ג׳ מקומיה לסטיא ככ־ונו ברשהס יברשעהם לערוך
 המזבחות כג׳ מקומית. ונרמז בפ׳ והי׳ אם שמוע להכניטס בגי שמוה הקו ש שבו. וטל כן
 כאשר פעלו ברכתם במה שערכו מזבהוה בג׳ מקיחוח ובט״ב לקליפה יבכ״ד זינין למסאבוחא
 ובסוד שם בלק באהיזתו בקלושה אשי ע״י ככשלי ונפלי ב״ד אלף מישראל שמתי. על כן סמס
 בכיס וקריין כמע. ביכיס טל מה שגרמו ברשהס בט״ב וכ״ד לקליפה כנהיבי על ילי חרכץ
 ללהון ובצירוף טייב קרבנוס כו׳ ועל כן קריין כמע כלי להכניע כה ססט״א. ע״י סול שס
 מ״ב לפישה א׳ לק״ש יע״י סול שס ע״ב לפרשם ב׳ כ״ד כיד וכ׳ שמוה קידש להככיע
 ג׳ מקומיה לסט״א־ ובסול נ׳ היבין נ׳ שערי ביכה ששישס ה׳ כל א׳ כלול מי׳ סיד שמירה
 מקדש בה׳ כערי הר הבית והי כעיי העזרה כלא יצאו ס׳ גבירות כמ״ש במקלש מכך ר״פ
 ויקרא שהם ס״פ אלקים שלא יה אחזו בסס הח־צונ־ס חלקים אחרים דבעל פעור. וע״כ כל זה

 רומז בק״ש:
 (ה) ומכל זה הקלמס להבין סיר ספסוק עתה ׳לכתו וגו׳ כלחך השור את ירק השלם ולרשו
 ר׳ חייא בזוהר דף קפ׳׳ו ע״א ת״ח ההיא שטן עילאס כו׳ בדיוקנם לשור כל׳
 ודא הוא כלחוך השיר דאשתמידט שיר דקיימא לביש על כל בני עלמא את ירק השלה.
 אימן רוהין דב״נ כו׳ ההוא שזה'דאששמודע כו׳ והיקפים דססוא שור מני מכרזי טל התבואה

 כו׳
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 ט׳ ואימן יומי ניסן ויומי הפר/ יבספר הלקוטיס ולק״ת מהאייז׳׳ל ע״פ כלהוך סםור. דע הנס כיד
 מיעד זה כת קליפת עפו והיא פור פתיר הנזכר בליז׳׳ל והוא לותך את ירק הפדס הן כנכמיה
 היוצאות מהפלס אשר ברט ה׳ ולכן ס׳פלה בה׳ הידיעה, וגס הפליה מימ׳ כד״י רמז (צדיק יסי:
 ראקרי גשמה כל חי למהמ; פרמין כל נפמתין עכ״ל. ונפי לברי הקוני זוהר בסיל שיר מועל כ״ד
 תוללוה לנזיקין הליין מיניה כוי מד׳ אבית קשג״ר שבבור עלמי, מיבן לזה ג״כ כיונה ר׳ חייח
 ססיא שטן הפיר לאשתמולע, כיינו בסול ב״ד ויק למסנזביהה יכו׳ כנ״צ. ויעקב המד ויהי לי
 בקלישס [כנגדו /יכיר מועל לקליפה] שור, היינו שיד דקליבה, מנן כי היא ממש בקלישס
 בסיל כ״ד היללות לקליפה לתליין מד׳ מבית נשיר לקדישה סיל משיה בן ייסך וגם הנחילי
 חנמיס כמש״פ בה״ז והייני סול כ״דספריםלאיי״הא כ׳יד בתים צריפי שס א״ל בשרשם ל׳
 איתיית סה ל׳ אבות לשור לקלישה, ועל כן וילד מיהב בו׳ מפני ב״׳ בנהלי שילחנו הקהל
 לקלושס בכח הפיר לקלישס סיל כ״ד לקדושה .שהא הנמשל כמי המש; כלחץ־ כשיר מיעל
 לקליפה בכח כ״ד למשאבותא כן בנמשל ילחכו כקהל לקליפה בכח כ״ד לביר לקליבה בני
 ישראל שאמר ויה׳ ל׳ ביר, וסיד קה״ל גמ׳ ג׳ פעמים בס סייד, -אלפי״ן סול הנרהס יצחק
 ויעקב. גם סיל קס״ל גימ׳ ע״ב ס״ג חכמה ובילה, הרומז בכס בלק להו׳ינ הרדל״מ, יז״ס
 ויאמר בל״ק בסול פמי לק״כ א־ב׳ לקחתיך. והכה, בהמה ויהפך ה׳ לבדכה, ברכת ברך בסיל
 קל״ב קב״נ רגת כמשי״ה בסול מזמור קל״ב בההל־ס כ־סל לול כמע״ה מזמיר זס סמן

 קל״כ לוקא, אמצא מקום לס׳ משכניה לאביר יעקב סיל בור לקדושה:
ד סקלמה כי מסנ״ל יש להבין סול פסיק ה׳ שהה״כ וישלח מלחכים אל בב״ב פתירה ו  (ט) ע
 ובזוהר לן! קצ״ב ע״א וישלה מלאכים כו׳ ככא איה ב״ח היב־ן לקבל כ״ח ליג־ן לחרשי
 קוסמין לצפור עכ״ל פירוש בפסיק יש כ״ת ה־בית כי׳ וצריך להבין ענין כ״ת ל, גץ להרשי
 לוקה. ועול אמר שס בזוהר פתירה כמא לאהרא היה נד׳יא מפהור הרס נסרים, אמאי
 איקרי הכי בגין לכסיב סטויכ־ס לגד כילהן. ופהודה הוה מסדר המן כל יומא להט היא
 תקינא דסט־ין בישין מסלרין קמייסי פתירה במיכלא יבמשתייא ועבלין הרכין ט׳ ובנ״כ הקרי
 שמא לאתיא ההוא פתילה להכ׳ קייין בארס נהיים לשילחן פ־ןורא. פתה והמר ועשית
 שלסן טצי בטיס וגי׳ וכתיב ונחת על השילה; לחם הפנים וגו׳ כל אימן מחני קודשת בעא
 קב״ס למעבל קמיס לאמשכא יוחא קדישא מעילת להתה. ההיא ישע לבלעם הוה מסלי הכי
 לסט״א והים מסלי שולחן ונסמא לאקרי לחם מגואל כמה לחהמר להכ׳ אזיל סט״א בתר
 קלושה כקוף בתי בני נשא. ושלמה מלכא צויח יחמי (קהלת בי) כי מה ההדס ש־יא אחיי
 המלך את אשי כבי עשהו ו׳היא א׳ת׳םיר קיא לח (נפ״ק) עכ״ל הזוכר. פירוש כ׳ בלעם
 סיס מסדר שנהן ועליי י״כ חלית ובהם כ״רפנס י״ב וי״ב. ז״ה ממש לעמה ז״ה לקלושס
 סול ז״ה השילה; כנ״ל. ו.אמר זה הה התמר בזוהר פ׳ כלח לף קס״ה א׳ וכלי; כתיב כי
 מה סא7ם שיבא אהרי סמלך וגעי לאתדמא ליה ולא יכיל. עכ״ל. ומדברי רע״מ סנ״ל בסול
 זס השלה; מז״ס ומזיס כתובים מיבן כי בלעם הישע היה עוסק כל יוס לעויר ולהזק כה
 הסט״א כ״ד זיגין למסאבוהא בעריכה הכילה; טס להם מגואל ויובן ג״כ כי לזה ג״כ היהה
 טינת בלק שפלח לבלעם לקלל בסיל כ״ד זינין למסאביהא יזהו חטא כמס אלפין מישראל
 נפלין על ידיי ליקא. וכן פעלו הרשע ם שנכשלו ומהי כ״ד אלך מישראל ועל סיל זם אמר
 דהעיי׳ס (הסלים כ״ג) הערוך לפני שולחן בסול כ״ד לקדושה. נגל צוררי. כ׳׳ד לסט״א. וע״כ
 יסד אח״כ מזמור כ״ד, בשוד כ״ד מקים ששומרים המקדש־• שאו שטרם וגו׳ פהחי עילם,

 פחחים
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 פחחים שקדושחן טולמית כפירש״י גס בזה״ז. וממילא למטת שמירח מקדש רהמצוה מערים
 דמקדש נוהג גס בזס״ז- וז״סמי סו״א ג־מ׳ י״ב,זה, ג־מ׳ י״בוסוא סוד י״ב פנים פנימיים
 סנטלמיס בסוד הוא הנסתר כמ״ש בסידור אדומו״ר בכוונת ברוך הוא. וי״ב פנים חיצוניים
 הנגלים סיר ז״ה הנגלה. וז״ס ז׳ שטרי טזרם. ה׳ שטרי הר סב־ת ששס שומרים וטפ״י סוד
 הס ז״ה פנימיס וחיצוניים. וזה עצמו סוד תערוך לפני שלחן נגד צוררי לשמור המקדש מכ״ד
 ז־נין דמסאביתא ע״י ב״ד עדה קדושים. ובעסק כ״ד ספרים דאורייתא כדברי האר״י ז״ל בצקוטי
 הש״ס וכל טרה עשרה כמ״ש המפרשים הרי ר״ם דקדישה ועם איש הר הבית המגמה עליהם
 הלי סוד אם״ר דקדופס שרמזו בתקוני זוהר בתקוגיס חדשים תקין ו׳ דף קמ״ו א׳ בסוד פ׳
 מקוטרת מ״ר אמ״ר ם״ר ולבינה ליבון הלנם כדי לסכניט לטומת זה כ׳יד זינין למסאבותאובהם
 ג״כ סול כל ח׳ כליל מי׳ כמו בקלושה סיל אמ״ר כי כל אור כלול מי׳ ועם ססלצ סול אס״ר
 כן בסט״א סיל אר״ם. וזה סוד לברי סזיםר פתורא שמא לאתרא הוםכל״א מפתוראא׳ר׳ם
 כהרים לקללך וסייגי בסול לגל שלחן שערך י״ב חלות ובהם כ״ד פנים ללחס מנואל, יבהט״ח

 ג״כ סוד כל איר שסוא באמת חשך לסט״א כלול מי׳ ועם הכולל סיךאר״ם נהריים לסט״א*'
 כשירשם בפתירא השלחן עס י״ב חלות ללחם מגיאל כנ״ל, ועל סיר זס וישם ס׳ וגו׳ וכ״ס
 תלבר מן א׳ר׳ם ינחני בלק לכ״ס־ארס וסייגו לכל כוונתו לקלל בסיר לעורר תוקף כ׳׳ד דגן
 דמסאביתא שסודו אר״ם נהריס כנ״נ ויהפוך ה׳ את הקללה לייקא סיל כ״ד נזיקין לביר מועל
 לברכה בסול כ״ד שימריס למקלש׳ שתיקן ליד שיצא מרית. וכן ויהפוך סוד פתדא לחם
 מגואל פתיר אר״ם נסרים לברכם בסוד מקיטרת מ״ר׳ אמ״ר ם״ר ולפני שולחן נגר צוררי
 בסול שתיקן לול כ״ד שומרים דמקלש כמ״ש בריש מלרש חה־ל־ס ט״פ שיחר טוב עי־״ש
 וק יסים ברור אחרון באתטרו־.א דלהתא בתקון שמירת מקלש יתקיים שוחר טוב סור שם
ד שומרים דמקלש יבקש רצון זה לייל שיצא מרות ומבלק.  דויד מלא יו״ל בלס״י סיר כ״
 ודורש רטס. בלק יבלעם. תביאנו סרטה ההוא תבוא טל־הס בסול מחיית טמל״ק גימ׳ ם״ר
 לקליפה הרומז בבלק יבלעם כמ״ש בזיסר. ועלינו ועל כל שראל יתגלה הרצין רעוא דכלירטרן
 והברכה במהרס בימינו אמן וכי״ר, וז״ס ושלמה ציות ואט״ר כ׳ מס סאלס שיביא אתרי סמלך
 ט׳ כמ״ש בפרי ע״ח בם־ל קבלת שבת ב׳א׳י כלה שהוא סול י״ג מרות סרחמ־ס שכרשס
י ומלה י״ג ונקם כולל כל י״ב סר׳ ב׳ פעמים י׳׳ב וכן סול י״ב חלית רלחס ספנ־ס כ״ד ״  י

 פנים בסול י״ג מלה״ר להמשיך עלינו ועל כל ישראל בב״א וז״ס שיב״א אחרי סמלך:
 (י) וזהו סול לברי הקוני זוהר שם ובגין דא בשור ובחמיר לחינון ממנן כ־׳ יחון רכיבין
 טלייסו תרץ משימין ישלט־ן טלייסו ימארי מתניתין. ת״ח שלטין עלייסו ועלייסו אמר
 יעקב ויסי לי שיר והמור לשליט עלייכו. וכפירוש כטש״ש כסא מלך ויסיו מוכנעיס מחת ב׳
 משיחין בן דוי״ד רוכב טל חמור [סוד רמ״ח דק״ש כמשי״ת] ויוסף ומשיח בן יוסף בטר
 שירו סלד לו. טכ״ל והיינו דכת־ב וקרני רא״ם קרניו מ״ל. ומארי מתניתין קישרק אותם
 בתפילין. ס־ינו בסול כ״א אזכרות לתפילין של יל וכ״א אזכרות לתפילין של ראש. והוא
 סור שס ט״ב כמש״ש בסקלמש תיקיני זוהר ר׳ ט׳ ע״ב ורזא למלם ט בי חשק ואפלטסו
 כי•בי-גימ׳ מ״ב אזכרות לתפילין לרישא וררוטא ט׳ יס״ו איסו אסי״ס וסליק לחושבן כ״א,
 וד׳ אתיון בכלל כ״ם, וכל זס רומז בסוד תיקון שמירת מקדש כנ״ל, ועיין במדרש פ׳ בלק ע״פ
 כלחך השור מס שיר מננח בקרניו אף אילי מנגחים בתפילתם שנא׳ וקרני ראם קרניו, מפ״י
 הסיד מובן כדפירשתי בסול רא׳׳ס שבתסילסס מנגחים לכ״ל זיגין למסאבותא אשר כל אחל

 כלול
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 כליל מי׳ עכ׳־כ. כלפירבח׳ בחפילסלמפה ט״פ כי נשגב במי לבדו שיבה לבד״ו גימ' כש מ״ב כמ״ש
 בשטר כטונית נדריכ׳ ר״ס לריש י׳ טל כי כוא מריס יקמש ישמטתי מכס מורי ז״ל כי הוא לבל״ו
 בגימ׳ שס מ״כ והיא ביהל טכ״ל. טפי״ז מיק סיד הודו טל ארן וכמים סי׳ הארס וזיו מסיר
 כמו שהיא במכניס הנקיית להל ומסיר לבד״ו כהוא כס מ״ב וע״י הארס ודו סזאש המיןיפים
 ישימרים גשמיה ורזיץ כיד דיין, כ׳ כמיס בסיד ז״א והקרץ יסוד המלכוש וסיד שמ״ו
 רומז למלכיח לא״ס ב״ס וט״י המקיפים יכימיים לשמים וחיץ כול שמדת המקדש וסלוים
 בנ״א מקיס כול כ״א מקיפ־ס וב״פ כ״א הוא סיד שס מ״ב יט״י זס וירם קק לטמו

 כיינו בכיל יקרני רמס קרניו. וזהו ההלה גה״כ כיח׳ המה כ״א פטמים כ״א כמ״ש בפט״ח
 לכל מכליו כיד הכהניס יהלייס כנקרהי בשס חסיליסונן ה״ה מישראל בעסק ההורה וטבולה
 בירישלם בכיל שמהי-״ק יז״ם ל׳ כמדרש הכלים כס טייפ לבני ׳כרהל טס קריבו שסם קרובים לו
 במצ• ש והיינו יכיל ס״ה לבני ישראל עם קריבו הלל״ה ס״ה כלים, גס הה״ש סנלייס אל ה׳ לטבלו
 נזה״ז בירושלים והירהם יטבילהס כמנגהיס בהפילהם כי׳ בכלל לייס יסכבי, ומיין במדרש שם
לק אלא שלא סי׳ יא ג  פ׳ ך׳ מה רמס זה להתגרות כי׳ מלה בכיו בעלי• קסמים כנאמר י
 מכיין הדברים להט הם. הי׳ ריאה בכיבייי כישראל נטפלים בילי לפיכך הפקיר אה בתו ונפל
 נה כ״ל ה• ך גנן נהנרכ בהם. ינה הי־ יולט כהיך לכך אילי אוכל נכה כחי כמנכה א׳ מנ״ל לסאס
 כך מן כנ כ״ל היף מיכריל הסר א:'ף חלף וע״ש כמ״כ יק היי ישראל טש־ כ״ד פעמים כ״ל אלה

 ט״״ש, ועפ״׳ הסיר מובן ל׳ החליש נלפדכשי בסיד ל׳ הזוכר הנ״לזעוד יש׳ בש״ל:
[ כהקדמה כל.ק7ימו בזוהר הכה חיה כ״ה היבין לקבל כ״ה למין לסרשי קיסמי! לצפור  ( א) ועני
 ^ כי׳ יש לי.בין הסיד כ׳ סול כ״ח היבין שבפסק ס׳ יישלח מלאכים וגו׳ שבסס נרמז
 ב ח דרג• ן לתיש׳. כס זה לעומת זה לב״ח איהי-ה מפסיק א׳ בבהירס מבראשית טל ואת
 כהין בהם סיד כ״ח דקלישה שאמרו בהקדמת ה״ז דף י״ג ע״א ראשמר בהון יולע סיס
 בצ״הל נצרף הי הייה שבנס נביאי שמיס ואין. יאינין כ״ח אתיין וי״ד אחרנין גניזין בהון
 [וז״ם שס פ״כ מ״ל] והלין אימן כ׳׳ח אשיון בראש־ה יגי׳ ועל״הו אסמר כיח מעשיו
 הגיל נעמי כי׳, ימלש-ן הזוהר שם יבגליהא הסהלק כאי כה מגייס/ וילכו בלא כ״ח לפני
 רולף ופייש בכסא מלך כמ״ש האייז״ל [בטן ה״ס בענין י״ב מליטה שיש בכל שס משמות
 הקלושים] כ׳ ד׳ היש״ש היי׳ פכיט בכתי. יי׳ אותיות מלא בהנמס. ומלוי סמלוי שיש בו
 כ ח איתיית בב נהי יזה כ״ח של בינה אסתלק כי אהשלקת אימא מעל בניה טכ״ל לפי״ז
 יש להכין מלשין הזיסר שס כי כס מ״ב חביהשית על ב׳ רובהו בסדר המלרגוש היא משתא
 צעיצח כ׳ כ״ח אתיות מבראשית על הארץ שכס בסול כ״ח איסיוש מלוי המליי לשם סוי׳
 היא סיל כבילה וחח״כ י״ד אישייש מיסארן על ב׳ לי׳הו הס בסול י׳ אותיות המלי׳ כול
 סחכמס. יד׳ אתיית כבפשיט סיד הכתר, ימזס יש לכבין ג״כ סוד כ״ח שיבין לקבל כ״ח
 לרגין ליקא דחלכי ט/ בהטטם כי כל טנין כח דחרפי דקליפיח וסט״א הס רק ממס שיש
 ,כס קצת יניקה מסקדישה מ״י כמס צמצימים וההסתר אור מלקוש כידימ במק אלקים אחרים
 זיק ט שירש ומקור בקרישה בשם הוי״ה ב״ס מכבד ומורא שיש נו ג׳ מדרגיח כנ״ל הנס
 בי ד מושיוש לקדושה שהוא סיד הכשר והחכמה אין לסם כח לינק משם בחרשין, רקמכ״ח
 אותיות מלוי דמלוי סיד הבינה למינה דינן משמרין משם ע״י כמה צמצימים וההסתר דקלושם
 יש להם קצת אחיזה ויניקה לסמיא, ימ״כ הם כ״ח דרנין דחרשיי דוקא וז״ס כ״ח •שיבין
 שבפכזק.ס׳ ויכנח מלאכים ומזה יש להבין.ט סיד וישלח מלאכים אל ?למס .יש. לפרש מלאכים

• ממש ; ' 



א קפוא ב  חופן ישועות פרשה בלק חידושי ב
 ממש מלאכי קבלה מסט״א. וככר קדמו יאעי׳ס וישלה ימקב מלאכים. מלאכים לקדישה ממש כמ׳׳ש
' ה״ז הנ״ל,  במדרש ובפירש״/ ט״ר שאמר יטקב ויהי לי ביר והמיר שם בפ׳ וישלה עפ״י ז
 ואכנס יש להבין מיד כי גס בכ״ח אוהיוח מלוי כמליי שעיקרו סיד הבינה, מ״מ נם בו
 'יפ ג׳ מדרגות כנ״ל כי בנ״ח אותיות מליי דמליי מיז ג״כ ד׳ אותיות כשיט סיד הכהר, יי׳
 אותיות כמלוי סוד ההנמה סוד י״ד יעיד י״ד אותיות ניהיסף במלוי למל!׳ שהם סיד בינה
 שבמלוי למלו׳ וא״כ גס במליי למלוי י״ד אותיות הנוסף הס סול בינה ככבינה, וי׳ איתיות
 לסיד המלוי כס סול הכמה כככינה ודי אותיות פשוט הגנוז בכ״ח אותיית מטי למלוי סם
 סוד כהר כככינה, יי״ל דזהו כיונה ה״ז כס ואינין כ״מ המיון יי״ד אהדנין מידן בהון מכ״ל
 כפירוש כמ״ש כ׳ ־:כיירו אותיות מלוי למלי׳ היי גנוז ג״כ כול י״ד אות וה דפשיט ימלו׳ סוד
 סכהר וכהכמה. ובמה כאמיו כס בה״ז ובג״ל אמיץ בקדש ועהה ינלל נא כה א״ל, לקבל
 כ״מ אתיין אתינץ דאית באלץ ז׳ תיבין, לאינין. יהא שמיה יבא מביך לעלס לענמ׳ מלמיא
 וכו׳ עכ״ל ועיין בשמד יוה הקולש (לף ס״ג ׳הול ל״ה) ע׳־פ ועתה ׳גלל נא כת א״ל, ריס ג״ימ׳
 פ״ז סול כס מ״ה לאלפי; ימ״ב איהייה. שבי פשוט ומל׳. ומלוי למלר, כוי יגדל בגימ׳ כוי׳ אהי׳
 נ״א הוא כ״ה איהיוה מלי׳ המלי' להוי׳ ליילי״ן(כס מ״ב) והסיר מ־ם ד׳ אותיות כהס שירש
 הסוי״ס [סיל הכתי כבי ל׳ אותיות פשוט הגנוז במלו׳ למניי כנ״ל] יכחדו כ״ד, וק מן כ״ז
 אותיות מלוי כמלוי דאהי׳ דיודי״ן [קס״א] הסיר ד׳ איתיות של השיש [סיל ככתי שבי] ׳שארו
 כ״ג יהנה כיד וכ״ג הס מ״ז ועס ב׳ סלליס סר׳ מ״ט. ועם ב׳ כוללם כל כוי׳ ואסי׳
 שבינדל הרי ג״א טכ״ל ומזה יכ להבין כי ענץ ׳גלל נא כה א״ל נקבל כ׳ה אהיון לקדיש שהכוונה
 שאנו מבקשים כימזיר כ״ה של שמיה ר:א כי׳ יזהו אמ; בכל כ״חו קויעין לי גז״ל של ט׳
 כנם כמש״ש בכסא מלך. ועל זה מם״ס כס בה״ז י״ד אה־נין איכון י״י חלקינו י״י [בהם י״ד
 איתיוה] וסימן, איר לי״ד בילקין את ההניץ לאור הנר, פירוש החץ סיל ממלק [גימ׳ מ״ר
 לסט״א סול י׳ פטמים כ״ד זינין למסחכי־א ועמלק ראשיה ג״ע שאיי שבעיסה הש־רכ והמקיר
 לכ״ד זינין למסאבוחא ימ״כ נימז בשמו גינו׳ ס״ר לסט״ח] כמש״ש בכסא מלך. ובמלין י״ד
 אחיין אומאס כי י״ד מל כ׳׳ס ויש להב ן שהכוונה שאנו מבקשים שיחזיר כ״ח של שלייה רבא
 פירישו שיתבטל כ״ח הכט״א סיל כיח ליגין לתיכ־ קיסמי; ללפיד כעיקר יניקתם מהקדישס
 מן כ״ח מליי למלוי לבינה מינה לינ ן מתעיץ ומלביי כחדז״ל שממי ותסיר מכס ד׳ אותיות
 השרש ישחיו כ״ד יש להבין כסיל שהעפ״י שיניקה הםט״ח מב״ח מליי למלוי להלושה. וט״כ
 כ״ח ליגין לתיש׳ כיל כ״ח תיבין שבפסוק, מכל מקים עיקי ׳ניקהם יק מן כ״ד אותיות
 למלוי סמליי סול .כחכמה ובינה שבבינה סיל מלי• למלו׳, ולא מן ד׳ איתיות הפשייט שיש במלוי
 למלוי סול הכתי למליי לתליי, סיל ׳חילה שבנשמה מכם אין להם כח ויניקה כל כך, וע״כ
 אמר סאר״י ז״ל ותסיר ד׳ איתות הכיש סוד הכתר ישאיו כ״ר והייני כי מיקר יניקתםמ;
 כ״ד אותיוה דמלוי המנוי וע״כ כס י רק סיד כ׳־ד זינין למסחייתא כחובבן יא ב״ס כמ״ש
 בזוהר פ׳ אחרי לן) ט״ט אבל מן ד׳ אותיות השיש סול סכתי שבמליי למליי אין לסם יניקה
 כ״כ, וטיץ בלק״ת מחרומו״ר נ״ט בענין בבואס [צל] אית להו, בבוחס דבביאה, 5ל צלו,
 ליס לסו, שפירש סיד המקיף דיחילה ומ״כ במס שאנו מבקשים בקדיש שיחזור כ״ח של שמיה
 רבאיוסיינו שיהבטל כ״ח כל ססט״א, שלא יסא לסם! אחיזה ויניקה מהכ״ח מלוי
 למלוי דקדישה, מיקר 3סונס שלא יהא להס מיקר היניקה שלםם מן כ״ד אוהיוס דמלי׳ סנזלוי
 כלבד האריז״ל בהסד ד׳ אוהיוה השרש ישארוכ״ד, ואמנם משים שכל מנין ב״ח מלוי דמלוי הם

 . י ־* יסיר



א כז ט א ק ב שי ב ו ד ת פרשה בלק חי ו ע ו ש  חוסן י

 סוד הבינה דמ־נס מתערין, מיק בגס כ״ד אותיות שבכם סור חו״ב עיקר יניקתס בקרישה
 מן סיד ד׳ אוחייח סוד הכתר שבבינה. ועיכ מינן דגס בזה לעו״ז לםט׳יא ע־קר יניקח כ״ד
 זינין למכאכוהא הס מן סכרש ימקיר ד׳ אוח־וח סיד כסר לקליפה לעימת כ״ח מלי׳ דמלוי
 לקדושה ימ״כ אמרו בזוהר סוד כ'ח לרגין לחרשי ז״ס כ״ח היכין כבפסוק, אך באמח מיקרם
 הס רק כ״ד סול כיד זינק, ימזס מובן היטב ההקדמה שהקדימו שס בזוהר הכא אית כ״ח
 סיבין כי׳ והוא ההקלמכ לסיל פתירה שאמר ומפרש אח״כ לעומת כלחן לבהמ״ק ועליו למס
 הפנים כול כ״ד פנ ס לקלושה ולעימת זה טונת בלעם הרשע סעורניס לגל שלח; לחס מנואל
 סול כ״ר זינין למסמבותא כמש״ש בזוהר. בלק קסם קסמין ט׳ יידע ללרגא למשה עלאין
 ויקירין ט׳ וילע ללרגיס לבלעם הוו לקבל״כו מיל וישלח כי׳ סתירה ט׳ פירש לרנין למשה
 גסיל כ״ד פרס ללחם הפנים שעל השלתן דבהמ״ק סיל מז״ס ומז״ה ללוחות כר כ״ד סשריס
 לאורייתא כנ״ל ולרנין דבלעם הוו לקבליסי ממש זה לעי״ז כול כ״ד פנים ללחם מגואל
 כנ״ל וכל זה מובן בשירש בקלושה כול כ״ח אותיות מלי׳ למלוי סול ד׳ השורש, כתר, וכ״ד

 מ״ל, וכן בזה למי״ז כ״ר מם ר׳ סול כ״ח תיבין שבפסק:
ל זה מובן היטב סול ל' ח׳׳ז החלשים כנ״ל ושיר מועל כ״ד תילדות לנזיקין כ מ יב) ו ) 
 תליין מניה. וכלהין תליין מד׳ אמת [כבביר עצמו] לאיטן קרן ושן ימך ורגל.
 זסייט כנ״ל סוד מיקר יניקתם מן כ׳יד אותיות למלוי דמנו׳ ששרשם בקלישה ד׳ אותיות השרש סוד
 הכתר ייחילה ימ״כ הס כיח ללגין למרבי ועיקר כ״ד זינין למסאבותא כ״ד פניס ללחם מגואל
 כ׳׳ד הולדות דנז־קין כמיקר יניקתם מהבור ד׳ אותיות נתר לקליפה והם ס־ל ד׳ אבות כבשיר
 סור כשירש והמקיר סול כנהר לקליפה. יכמלס בקלישה טל״כו אמר יעקב ויה־ לי שור ותמור
 •סיד הלמילי חנמיס ובי משיחין בסיד כ׳׳ד ספרים לאירייתא שבשרבס במליי למלוי כ׳׳ד אותיות
 סוד כ״ד תוללות לקלישס סיר חכמה ובינה שעיקרם יכרשס סיל ד׳ אותיות השורש סוד
 הכתר זס סול ד׳ אבות כבשיר לקלישה הרומז במשיח ב; יוסף ותלמילי חנמיס. ונל זה מובן
 בסול כמירת סמקדכ כתיק; ליל כחט״ה [שיצא מרית שיצאה מבלק] כ״ד מקומות ששומרים
 בבית כמקלש. והשורש והמקור סס ד׳ אבית לקלישה ששומרים המשכן מכה, ואהרן ובניו,
 שלבה. כמ״ש בגמרא בריש המיל בג׳ מקומית סככניס שומרים בבהמ״ק. מנא ה״מ חמר אביי
 אמר קרא וסחיניס ט׳ משה ואהרן ובניו. ומיין במנ״מ בפ״ח מהלכות מת הבהירה שכתב
 אסא להק הלייס בימריס בכ״א מקים די״ל למלאיל־יהא נגי בלוי אחל בחד מקום לומיא

 למשה רק לול היק; כ״ל מקומות:
0 ונראה לפיימ שאמרו בה״ז שס ועלייסו אמר יטקב ויהי לי שיר והמור לפי״ז ׳'ל דזה י ) 
 סול שיש בשלי פסוקים לראש פרשת ויכנה מן היבה ויבלה יעקב שבפסוק ג׳
 מד|ואחר [מד מהם שבכיף פסוק ר׳ יש בכס כ״ח היביה ואה׳יכ אמר ויהי לי כיד וכסול כ״ה ת־בית
 שמקילס סוא בסול; כ״ח תיבית שבקדושה סיד כ״ח חיתיות למילוי המילוי לסכנימ יסוד כ״ח
 חרשין דבלק ובלעם הרמוז בנ״ח תיבות שבפסוק וישלח מלאכים אל בלעם כנ״ל, וי״ל לז״ס ד׳
 היבוח וישלח יטקב מלאכים לפניו ר״ת לוי״ם ואח״כ ג׳ חיבות חל עשו אחיו ר׳׳ת אע״א
 גימ׳ כס ט״ב לקלישס בסיד שם ע״ב שנחלק לג׳ פעמים כ״ד כ״ד כ״ד בסוד פסוק ושמתי
 כדכד שמשתיך כנ״ל. ס״ת אל משו אחיו שם קליש לו״ו משמות מ״ב לויסט ויבא ויט סרמוז
 גמד שמירה המקדש בפסוק בפ׳ קרח וכליי מליך ובמריכו׳ ס״ת שלד׳ חיבות ארצה שעיר
 שדה אלום ם״ת ה״ר מ״ה והיינו סוד ,בסמ׳׳ק שנקרא הר הוייה ב״ס ובמצוי אלפי״ן הוא

 שס



א מ א ק ב שי ב ו ד ת פרשה בלק חי עו שו  חוסן י

 שם פ״ה יכלפדכה׳ בהפ־לה לטסה ע״פ הכילה אמרחי ארן טל מדדה יריד לירי סוד מררי-
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ק כי ביאיר הזוכר ודר. בלק ר״ח פחח י  כס קס״א סול בינה מילאה ואח״כ חרבהו ו
 א' פעמים א/ י׳ פעמים י/ יו״ר פעמים י/ נמשך באריכיח ואין עצה כעח על הוצאות
 י׳ פעמים יי, נימי א״ש ז׳׳ס אכ לבינס מילאה, סלפוס ע״כ אפרש מחחילס בקיצור נמרץ.
 א״ש סב׳ בסוד שס קליש ייא״י רשם ס״ג (א) הנס כוונח ר״ח פחח כס אמר ס׳ שמרו
 לחבינה משפע ועשי 5 קה כי קרובם ישועחי וגומר,
 סכחיב בישעי׳ ר״פ נ״ו כיונת י״ה במאמרו וגו׳ סיינו כל סיד הישיעוח וסנחמוח שנאמרו
 בפסוקים שאח״כ בכיפה זו עז כ' ז׳ והביאותיס אל סי קלש־ ישמחהיס בפיח חפלתי עולוחיסם
 וזבחיהם ליצון עצ מזיח׳ כי ב־הי בית תפילה יקרא לכל העמים. ואח״כ פסיק ח׳ נאום אמי
 אלקיס מקיץ ניחי ישיאל עיר ppn עליו'"׳"לנקבציו, וכתיב בפסיק אלנ׳ כוי״ה בניקול
 חלקים ועיין מזה בזוהר פ׳ ויקרא ד׳ י׳ ע״ב אתיו[ ליחמא כתיב בנ־קיל חלקים ילא אלקיס
 לינא, (ב) ומחמי ר״ח למשך נ״נ לסול וירח בלק בן צפיר שנאמר סולו בזוהר פ׳ בלק ל׳
 קצ״ו ע״ב ר׳ אלעזי אמר ולא־ מה לאמרי" ר״מ (שם ל׳ קפ״ו בסול כלחיך השיר לאשתמולע
 כוי) מלה סתימה הוה חבל כתיב תכלים פ״ל גס צפיר מצחה בית כי׳ אלין רוהיהין לצליקיא
 ס׳ ויימין רשיחין איש בשתח יאינין יומי ניסן ויומי משרי כי׳ כל חך וחל כמיזיו לצפרי; מצפצפן
 כל צפיא וצפיא כי׳ אמר ר״פ מלעזר ולחי שפיר קאמרח מ׳ על ת״ח מאי כתיב ודא בלק
 בן צפור טי. מהו וירא ט׳ וגס טינת ר״ח עולה בקלה אחל עס לברי הקדמת ת׳יז לי״ב ע״א
 ומול (לנ־מל י״ב) יהמככילים יזהירו אלין לילעין בפקידא כתיתאה לאתימיזת במלת בראשית
 בי״ה המן. לההמי עלה (הסלים פיל) גס צפור מצאם בית יליור ק; לס. ולא מצות קן צפור
ו כי ביהי  ראיה ביס כמס רזין. ועלים אתמר גם צפד מצאה ביה. לכהיב בגינם יכעיס ל
 ביה הפלס לא בי כנישהא ילרור ק; לה לא בי מלרשא. אשר שחס אפרוחיה אלין מארי
 הורה מאיי משנה מאד קבלה לבגיניהון לא זזה שכינהא מישראל. עכ״ל והמיה ואינו מובן
 סיר הנבואה שחמר ישעי׳ כי ביתי ביה הפלה לא בי כנישהא ומה שייך לזה מציה קן צפד
 וגם הלא כבר יש בתי כנסיות וב״מ בכל ערי ישראל ועליין לא נצמה סיכיעס ומוכרה לסבץ
 לקא׳ על ראש הפסיק וסביאוהיס אל הר קלשי לה״נו ירוכלס ושמהתיס בבית תפלתי זה בסמ״ק
 וע״ז מס״ס כי ביתי ביה הפלה לא בי כניכהא וז״ס מצוה קן צפור גם צפור ט׳ ולדור קן
 לה לא בי מלרשא. וגס זס מדיין המוס סלא כבר יש כמס בהי כנסיות וב״מ בירושלים ועליין
 לא נצמח ה־כיעה ומוכרח להבין כי סול ביה הפלה לא בי כנ־שהא כי׳ ודרור קן לס לא בי
 מלרשא קא׳ ג״כ לוקא על סקילס בביה הפלה׳ שהוא בהמ״ק. והיינו בי כניכחא ובי מלרשא
 סמוך גביה המקלש לוקא. ועדיין אינו מובן הסיל ובע״כ צריך לפרש בסול היקין שמירה המקלש
 בהירה ומפלה ע״י כהנים ולייס וה״ה מישראל וזה לוקא סמיך בסמ״ק כל מס לאפשר. ומיק
 מזה סול מצות קן צפד ראתרמיזה במלה בראשיה בי״ה חמן לכתיב במצות קן צפד כי יקרא
 קן צפור לפניך בלרך ודורש עפ״י סול בגזירה שוס כי שס בישעי׳ כהיב ג״כ ביש הפלס יקרא
 ואוהן סנקורית היריק קמץ צירי. ובסוד המסורס דמי׳ י״מ ו׳ יקרא כ״א בקריאה וסימן לזאת
 יקיא אשה מ׳ כי ביצהק יקרא לך זרע, אולי יקרה ס׳ לקראהי"י" במלבר כ״ג ג׳ ליה. כחיב
 ס׳ בסוף. (בספרים שלנו היגה יקרה לגבי בנעם סיא בנקולית חירק קמץ סליל) כי יקרא קן צפור
 כי לנביא סיום יקרא לפגים הרואה (שמואל א׳ מ׳ מ׳) (גבי שמואל הנביא בסוד דס״י א׳

 נו׳ כ׳׳ב •כולם הברורים לשומרים רי״ב יסד לוד ושמואל הרואה באמונתם. סוד שמירה המקדש -
 קגניז בסיד בין אנ״ל לאצ״ל(פסחים ד׳ ס״ב) דאמר סאריז״ל בשער רוס״ק:כי זה סול מה רב מיבן

 אצ״ל



 חוסן ישועות פרשה בלק חידושי בבא קיזא
 לתבונה ואח״כתרבסו ע״ר הנ״ל גי׳ א״ש להבינה אצ״ל ר״ה חצ״ל וה״נו כול כרבם לגמדת
 בסול סמכיני באפיפות בתרי השית. ובסיל כמקלכ ככתוב כס בלס׳׳י בין הצל הא׳
 בראש־״ת איהיוה בתר״י א״ש כמ״ש בה״ז ה״ה וב־ן אצל השני כמה שנתבהר בהפלה למשה)
 הקון כ״ו וכ״ז רומז בסול השופר כמ״ש בפע״ה לא יקיא עול לנ:צ נל־ב ישעי׳ :״־: ם׳
 ע״פ כיל לב״ן אותיות נב״ל שהיא סול לב״ן
 סיד בלעם כ־ז״ש בזוה״ק. כי ב־ה־ ביה הפלה יקיא. ולין הקילש יקרה לה, בישעי׳ נ׳׳ה
 ה׳ לא יעברנו טמא, אל תראי וגו׳ כי בעליך עשן וגו׳ וגואלך קלוש ישראל אלהי כל האין
 יקיא. (בישעי׳ נ״ל הי) [ושם אה״כ בפ׳ י״ב כה־ב ישמהי כלכל שמשיתן, וכבי נהבאר סול כלכל
 בסול כ״ל עלה כשומרים המקלפ בכ״ר מקימות) ואשיבה שיפעיך כביאשינה ויועציך כבההילה
 אחרי כן יקיא לך עיר הצלק קריה נאמנה ציון במשפט ספלה וכבי׳ בצלקה (ביכע־׳ סימן
 א׳ כ״ו כ״ז) (כמכי״ח בסול שמרו משפע ועכו צלקה) עברו בכעיים פנו לרך העם וגו׳ אמי״ו
 לבת ציון הנה ישע״ך בא (בסול כי קרובה ישועתי לבוא) יקרא להם עם הקילכ גאולי ס׳
 ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה. (ישעי׳ ס״ב י״ב) (בסול ר״ה הקילש גאולי ה׳ ולך ר״ח שס
י גה ונגימ׳ דודי  קלוש הכתוב בכער הכיונוה לריש ׳והכ״פ דרוש א׳ הגיי בגימ׳ אז ג
 נח ואלוס עכ״ל והיינו גימ׳ כ״ל סול כ״ל מקימוה פפומיים סמקלפ גנוז בכס הקלוש
 ההגוי וסיינו סול בגי מקומוח הכהנ־ם שימר ס בבהמ״ק בסול אוח ג׳ פל ההגוי והלוים בכ״א
 מקים. בסול אוה־וה יהו פל שם ההגוי בג־מ׳ כ״ש וכן סול לולי סיל מיל מלא יו׳יל הכמב
 בלה״י אוהיוח לול״, פה־קן בנדרה המקדש בסול שמו לי־ל בסול בוהר סוב זה לייל שתיקן
 כ״ל שומרים דמקדש [בראש מדרש ההליס]. ועיין בזוהר פ׳ שלה ל׳ קע״ג ע״ב מכו ופעילהי
 לפניו כלאמרה מה רב טיבך פעלה לחוסים בך ע״״ש) כי לך יקרא חפצי בס ולא יאמ״ר עול
 פממה (בישעי׳ ס״ב לי) ובסיר אישיות אחי״י ובסיד כעה יאמר ליעקב סול אמר״י האזינה
 לקדושה להכנ־ט אמי״, לקליפה [ופס בסי׳ ס״ב ו׳ כהיב עח״י ספקלהי פימליס וגו׳ ומזבן כ־
 סול הנבואה הכהובים בפרשה ההיא כל ספסוקיס טוליס בסול אהל בסול הפקלהי שומייס]
 כחכם לב יקיא נבון (משלי ט״ז כ״א) בסול כ״א כנ״ל ובכול התבונה שסולו ה״פ כ״ל צירופי
 אלקיס כפיפס ס״פ אלקיס גימ׳ ח״ל וטס בם ביכ״ו סיל פס אהי׳ בחילוף אבג״ל בנימי ל״ל
 ס״כ כמספי תבונה טה״כ כמ״ש בט״ח וז״ס סיף פסיק ומחק .שפתים יקח לקח סול ומהק
 אישיוש הקים כיל הקים תרהס ציון שאומרים שימיי כמקלם (מנחוה פ״ז) וסול יוסף לק״ח
 בסיד ג׳ אוהיוה יס״ו במליי יולי״ן גימ׳ ג״ז ובמילוי אלפי״ן גימ׳ ט״ל סך סכל צ״י לקלישה
 ובמילוי סהי״ןגימ׳ מ״בם״ה סול הל״ק ה׳ עמי הקל הפיה־; קליכ־ן כמ״ש בע״ח וכפול ישטי׳
 כ״ט פ׳ כ״ל וידעו סעי רוח בינה וריגניס ילמד! לקח וכמפנ״ה בביאור ככפר׳ ובביאור מלרב פ' נפס
 ע״פ פס פסיק י׳ כי נסך ה׳ עליכם יוה הידמה וגו׳ וזה נמשך עס כוך הפישה ורוגנים
 ילמלו לקח. והיינו בסול בג׳ מקומות הכהנים שומרים בבהמ״ק ©ל ג׳ חיתיות יה״ו וסלויס בכ״א מקוס
 בסיל יה״ו גימ׳ כ״א ובג׳ מילאיו נ״ז ט״ל מ״ב הנ״ל ס״ס סול לקח סור סתירה לקח טוב יזה
 ג״כ סול בג׳ מקימית הכהנ־ס פימרים בסיל כ״ז לבם ט״ב יט״ל לפס מ״ס ומ״ב לשם ב״ן
 בסוד סולס מוצב ארצה ויש אס למקרא מלא ו׳ ל״ו לקלובם כנ״ל מ״ב לשם ב״ן כנ״ל. ולכ״ז
 טינת בלק הרבט נאמרו לקב אויבי לק״חת־ך כרצה להעביר מיבראל ח״י סיד לקח לקדוםס.
 והשיב לו בלעס הישע הנס ברך לקהת״י וברך ולא אשיבנה בסול לק״ח דקלושה ,נהשיב

 חת ברכתי מישראל יסכל רמוז בסיל תיקון שמירת מקלש כנ״ל בסוד. לק״ת. כל איש ואבה •
- אשר
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 ע״פ ביום ההוא ישקע בשופר גדול מכלל אשר יכא אל המלך אל. המצד הפנימית אשד
 דאיכא שופר קטן, שופר קטן כסיר שס ס״ג לא יקרא אמש רתו לכמיח, (אסהר ד׳ י״א)
 לחבונה. שיפר גדיל בסוד שס אסי״ס דילי׳ין עכ״ל המסירה, וירוט כל המלך סשס לבמגילת
 קס״א בבינה טילאס עיי״ש. ושורש סוד השופר אסשר קא׳ טל ממ״ה הקב״ה, מל המצר
 שלש הפרמיה קאי על בהמ״ק. נמ״ש בזיה״ק יזה
 אשר לא יקרא סוד הקל־פיה והזר הקרב ־ומה פכהיב בשמירה המקדש וזה•אה־ דשי להמית
 בסוד שם הקדוש בר״ח אד״ל הגנוז בפסוק כפקדהי שימדיס בר״ת אל דמי לכס כמ״ש האדיז״ל
 וז״ס לבד מאשר יושיט לו המלך אה שרביט הזהב וה־ה סוד •׳טר ביט בנימי אהי״ה ובני:{׳
 יה״ו כמ״ש האריז״ל בשטרוה״ק וכ״ז רומז בסוד היקין שמירה כמקדש וכלויס בכ״א מקום כי׳:

 והנה כל סוד סזה גנוז בשיבה יקר״ו ומובן טפ״י ד׳ ר׳ אלעזר בריש זוהר פ׳ ויקרא שדורש
 . פ׳ ויקרא אל משה בסיד שמירה המקדש כהניס ולויס מלאכים מיכאל וגבריאל ששימר־ס
 המקדש ועיי״ש במקד״מ שנסב כלל הדברים כלי שיובן הענין שמיכאל [כה״ג של מטלה השומר
 למקדש] יש הההיו ד׳ מלאכים [שומרי המקדש] וסימן צדיק ר״מ צדקיאל רזיאל יופיאל קדומיאל
 וכל ההל יש לו ממונה ההש־ו הממינה עצ י״ב מלאכים וכיי׳ז רימז בשיבה ויקרא ד״ש יופיאל
 קלומיאל רזיאל ואיה א נתחלף באיה צ ליש צלקיאל מ״כ ל׳ המקל״מ שם, וכל זה רומז בסיל
 ביה הפלס יקרא לכל סעמים וק בסיר כי יקרא קן צפור וכ; בסול יקרא למשה, יקרא
 הפצי בס, בישעי׳ ס״ב גבי הפקלהי שימרים (ג) וסור קן צפיר בדרך כבר נהבאר עפ״י ל׳
 סאריז״ל בשער היסילים שמירה לדרך יקרא פרשה ה׳ דק״ש ויכיין בשיבה ובלכהך בדרך סיל
 שם ס״ג אהי״ס ליולי״ן קס״א גימ׳ לרך טם ב׳ כוללים סוד בדרך ומובן כי סול שמירה מקדש
 גנוז בשיבה בלרך, כמשנ״ס במשמוש לאביר יטקב ראש מס׳ המיל וראש מס׳ ברכוה טס
 זה מובן ג״כ סיד המסורה ודרך הקידש יקרא לס בסוד שמירה המקדש ועם זס מובן ג״כ
 סיד ת״ז תיקון ו׳ שדורש סוד קן צפור בדרך דא קבורה רחל דסיא בפרשה אורהיס כו׳
 ואימן ב׳ משיהין למהמן קעברין כד אהוון למפרק ליבראל טיי״ש וסוד הפנימי כי בקביץ ת״ס
 באוהל רהל אמנו כיל השכינה נקראת רסל אמנו בעסק ההורס והפילה בם בקביעוה באשערוהא
 דלתתא יסי׳ אהערותא ללעילא לסיר יקרא קן צפור בלרך הרומז בתיקון שמירה המקלש בירושלס
 סמיך לבהמ״ק ובסיד הלשיס לבקרים רבה ר״ה רמ״ל וסול סלשים סול הידישי תירס כלרב
 בחדב״א ס״י ע״פ יבחר אלקיס חרבים אברי מי במההדש ד״ש על פיו כו׳ ובשבילך אני מציל
 אח יכראל כי באחעריהא ללתתא בתיקון כמידת מקדב ביריבלס ובקבוץ ת״ח באוהל רחל אמני
 יסי׳ אתערוחא ללעילא על אינין ב׳ משיחין בן יוסף ובן לול סעליהם אמר יעקב ויהי לי שיר
 והמור למתמן קעברין כ״ל אתאן למפרק ליבראל בב״א וכייר. (ל) יכל זה רומז בסול וכמחתיס
 בבית חפלהי וחמר ר׳ יוהנן (ברכיה ל׳ ז׳) מנין שהקבי׳ס מהפלל כנאמר וסביאותים כו׳
 ישמחתיס בייח תפילתי הפלתם לא נאמר אלא תפלתי מכאן שהקב״ס מתפלל מאי מצלי אמר
 רב זוטרא בר טובי׳ אמר רב יס״ר מלפני (א) כיכבשו רחמי את כעסי, (ב) ויגולו רחמי על
 מלותי (ג) ואתנהג טם בני במלת הרחמים (ל) ואכנס להם לפנים משולת הדן, ומבואר כי
 עני; ביה הפלשי שהקב״ס מתפלל הוא המשכה י״כ מלס״ר יכבד נתבאר לעיל בכול פתורה ושולחן
 זבהמ״ק שעליו להם הפכים י״ב הלוה ובהם י״ב פנים פנימיים וי״ב פנים תיכונים בכול כ״ד
 הפרים לאורייהא סול מזה ומזה הם כתיבים, כמ״ש ברע״מ פ'עקב שז״ס כללוסי״ג מלם״ר
 בברכם ׳״•: מדות על ונקה ושרשם בג׳ סויוית בגימ׳ לחם ובסם י״ב אותיות בג׳ סויו״ה

 פשיטוש



א י ם א ק ב י ב ש ח ת פרשה בלק ת ו ע ו ש  חוסן י

 שלש של בלפ שלפ שלב ל׳ קולות כל קול ט' פעימות יאמ״כ מרה י״ג ונקה הוא הכולל כל
 מרמומין הרי בלי קולוש ע׳׳ר טרמינרן ג׳ י״ב מלוה הרחמים שלפני׳ וע״כ כל סיד י״ג
 פעמים ל׳ קילוח שתוקעין בשופר סיר ג׳ מרוש ברחמים סם בסור י״ב י״ב כפולות,
 פעמים ע״ר טרמושין להכניע ג׳ מעמיס ר״ע בסור כיד ספרים דאור״חא שסורס בלוחות
 רעכו״ס מז״ס וחזה סס כתובים, ומזה מיק סור מבואס
 והביאותים אל הר קדשי סיינו ברובלים שנאמרה הנמאס גס קורס ביאת סגואל באחרית
 סימיס בעקבי רמביחא קרוב לזמן הגאילה שיתי׳ קבין בירושלס כהניס וליים ות״ח מישראל
 בעסק התורה ותפילה סמיך לבהמ״ק כז״ס שמירה המקדש בנ״ר מקומית. וז״ם ושמחתים בבית
 חפילתי סוד תפלתי של הקב״־ להמשיך י״ג מדה״ר ככילס י״ב י״ב כפוציש ס״ה כ״ר מדס״ר
 כסיל כ״ל מקומות ששימריס המקלש, יזהו ושמחתים בבית תפלתי לייקא בסוד חיקי! שמירת.
 המקלש בנ״ר מקוננות וז״ס בית תפילתי כנ״ל. גס סור ביה תפלהי הפלהך לא נא.ר רומז.
 על זמן חירבן בהמ״ק לאז עריק לא שייך לקרות בהמ״ק בית מפלתך של ישראל שכרי הוא
 חרב יכמס וישראל אין בפחם להתפלל בס נ ק בית תפלתי כצ הקב״ה נקיא גם בזמן חורבן
 מביס לקליבת יריכל ס וסמקלש לא בטלס ישכינם לא זזס מכיתל מערבי. וע״כ גם עחה נקרא
 בית תפיצחו שצ הקב״ס, וכן נרמז בפסוק מקבץ נלח׳ ישראל לעתיל לאכנשא מבלרא יכראל.
 יסייט קילס מאח הגואל ואמ״כ עול אקבץ עליו לנקבציו והייני מיבוא הגיאל אז• יתקיים. עול
 אקרב גלויתהין סיינו קיבוץ גליות בשלימיש מר׳ כנפית סארץ לנקבציו שסיו מכבר קולס ביאת הגיאל,
 והייט כסניס ולייס ות״ח ישראל בעסק התירה לשמה ותפילה. (ס) וכ״ז רומז בסול מקולות בל תיבת
 יקרא. חדק קמץ צירי בהם ל׳ יולי״ן עם ו׳ בסיל גימ׳ ואותיות של לוי כמובן מזהאריז״צ בכמה.
 מקומות. כ׳ גס ת״ח מיש; אל בסוד וכליי ושמרו דשהמ״ק. (ו) גם סיל יקרא כפשוטו שבדרך מקרם
 ועראי רומז לזמן החורבן בעריץ ישראל לא כשישבו בארן בקביעות רומז לתיקין שמירת סמקלפ בזמן
 סחורבן(ז) וסול קן צפיר ממאר בעץ חייס שער א״א פרק י״ג בסול שם הוי״ה ליולי״ן ובה מ״ב
 אותיות כי׳ ער נמצא כי נבאדס מ״א לבד באימא וג״ס באבא וז״ס ג״ם צפור מצאה בית כי
 צפד חסר ו׳ גימ׳ ב״ע נסורין סיוצא־ם ממ״ב שערים הנ״ל, ואבא לוקח הג״ם סכוללין כל
 צפר ב״ע נסורין וז״ס כי אם לבינה הקרא כי׳ גס צפיר מלא ו׳ גימ׳ שט״; וב״ע הם ש״ע.
 נהורין בל החיורתא הנמשכים אל הפנים ואות ו׳ רמז אצ הפנים עצמם שהם תיקין ז׳ י״ג,
 הקוני דיקגא (היינו מלה י״ג מ־ס״ר הנקרא ואמת) וזס תיקון ז׳ כולל כל ו׳ תיקונים סקולמיס
 אליו שהם ו׳ של צפור יעיי״ש באריכות בסול י״ג מלה״ר הנרמז בסיר צפור ער ובם געכיס
 ב״פ מ״ב ומשכיל עצ דבר יבין כ״ז בסיל שם מ״ב שהולו ב״מ כ״א, יס״ו א־הו אסי״ה חושבן
 כ״א, ובסוד שס מ״ב שנחצק לנ׳ ילוש סנרמז בסוד תיקון שמירה מקרש ככ״ל, וכ״ז רימז
 בסוד קן צפור ובסוד גס צפור מצאה בית כנ״ל (ח) גס סור צפר גימ׳ ש״ע ז״ס וסי׳ אמונת
 טחך חוסן ישועות זס סלר נזיקין ושורש סיד ישועס ש״ע רבוא נסירין מס אותיות יכ״ו סרומז
 בסוד תיקון שמירת מקלש ככ״ל סיר ג׳ מקומות סכהניס סיד ג׳ אושיוש יס״ו וסלויס בכ״א מקום
 גימ' יס״ו וס״ס כ״ר מקימות שפימריס המקדש להכניע כ״ד זיכין דמסאבותא כ״ר אבוש נזיקין
 לתליין מני׳ לשיר מועל כנ״ל. וע״ב סלר נזיקין רומז בתיבת ישועוש לרמז כי ע״י סמשנת ש״ט
 כהירין וכ״א םכרמז בתיבת יבועס עי׳׳ז יתבטלו כח כ״ל זינין למסאביתא כ״ל נזיקין שסתמיל
 התנא בראש סדר נזיקין וסייכו ע״י תיקין שמירת מקדש בכ״ר מקומות כנ״ל וז״ס כי קרובה.

 ישועתי לבא :
 בסיד



 חוסן ישועות פרשה בלק חידושי בבא קמאי כז
ד שמרו משפט ששייך לענין זה סו  זמס״ם ונ״מושפ״ל כמש״ש בפמ״ח וכ״זרומז (טז) ו
 בבזל שמירח המקלש כ״ז מרה לשיטת הסמ״ג יובן ממה שכתב למשות בהם
 וכל מלה משרה הרי ט״ר שומרים למקדש, ונחלקי׳ משפמ כתוב, והמיה מאור מהו משפט הכתוב
 לנ׳ משמרות להוי הלילה הרי ג״פ מ׳׳ר שימרי ומפורש בתורם שעי״ז יתקיים למשות נקמה
 המקדש כמו סוד השופר הרומז בב׳ פטמים אש כו׳ ובסידור אדימו״ר ז״ל פירש כמ״ש ואכלת
 אש הנ״ל כמבנ״ת במלאב״י ריש מס׳ ברכית : את כל סעמיס טיי״ש שקצת דוחק וגם בדבריו
 סקדוש־ס יתבאר טפ״י סול טינת אכילה ובפט״ח
 פ״א דעולס הטבי׳ בסיד הקפ־ת בהכ״נ פירש פסיק לעשות בהם ט׳ יחוד טל־ון, וטל ת־בת
 משפט כתב, משפט ג־מ׳ תכ״ט עם הכילל נימי ה״פ אלקים טכ״ל ייספר תפלה נמשס אשר
 חנני ה׳ פירשת־ להקדים, בגמרא פ״ר דיבמות ד׳ מ״ו ע״ב ממר ר״ח בר אבא ח״ר יוחנן
 גר צריך שלשה משפט כתיב ביי פירש״י יא־ן משפט פחות מגי, ובריש סנהדרין תנן דני ממונות
 בשלשה ובגמרא ד׳ ג׳ שלשה מנ״ל מכוס דתלתא אלקיס כתיבי בפרשה (שמית כ״ב ז׳ קידם
 פסוק טל כל דבר פשע) ינקרב בעס״ב אל האלקים סרי כאן אחד טד האלקיס וגו׳ סר׳ שנים
 אשר ירש־טין אלקיס סרי שלשה. יצריך להבין להשוות דברי האריז״ל כחמר מכפט גימ׳ ה״פ
 אלקים שלא יסי׳ סותר לדברי כגמרא טפ״י סנגלס דסתס משפט סיא ג׳ אלקיס, ויובן בסקרים
 מס שכתוב בפע״ח בכוינת הקדש, יתגדל ויתקדש שמי׳ רבא, ר״ת ייש״ר בג־מ׳ ששה פעמים
 אלקיס והם ג״פ אנקיס דחב״ד דקטנות דאבא וג״פ אלחיס דחב״ד דקטנות דאימא (פירוש כ׳
 בכל מוח דתלת מוחין דחב״ד מאיר שם אלקיס פרטי) סין) תיבית יתגדל ויתקדש שמיה רבא,
 שאלה, מימ׳ ג״פ יכ״ק שהם ג״פ הר׳ אלקיס והכוונה שאנו מתפללים .שימחקו סדינים
 הרומז בר״ת יוש״ר שהם מיחין דקטנות דאלקיס הרומז לדינים יומתקו ברחמים המשכח מיתין
 דגדלות ג״פ כוי' אלקיס כרמוז בס״ח שאלם ט״כ ד׳ האריז״ל, טור צריך להקדים כוונת הקטורת
 שס״ח מנים סי׳ בס שלש מאות וששים וחמשה כמנ־ן ימית החמה וצריך להקדים לסבין ד׳ רט״מ
 פ׳ פנחס ד׳ רמ״ט מאן ראשון דא ניק כוי וההיא זמנא משכו קחו לכס צאן למשפחותיכם,
 ישחטו ספסמ, מבס, משך ילי את לולציס כי׳ והבאתי המאמר הזה בתפילה למשה בביאור קצת, מפ״י
 סול ל׳ רע״מ בפסח שני בפי בהעליתך ר׳ קנ״ב וכאן יתבאר יותר עפ״י מה שכתוב בזוסר ל׳ רמ״ט
 ע״ב ר״א אמר ט׳ משט יומין עילאי,׳ לגבי יומין תחאין, יומין ע־לאין איכון שס״ו כחישבן משט עכ״ל,
 ויחבאר עפ״י ד׳ סאריז״ל בפע״ח בסוד שס״ס מנים כמכין ימות סחמה יסוד שם אלקיס במילוי
 יורץ ?גימ׳ ש׳ ואות שי״ן במילוי בנימי ש״ס ז״ס מוחין דקטכות וס׳ מכיס בסוד מוחין לגדלות
 חב״ד ומוח כדעה אתפלג לתרץ מוחין מוח חסדם ללעת ומוח גבירית ללעת וטה״כ ז״ס ה׳
 מכיס אמנם בע״ח שער מוחץ דקטכות פ״ג פירש סוד שס״ה מניס כמנין ימית סחמס סכל בסוד
 :׳ מוחין חי״ד דקטכוח, והיינו סוד ג׳ פעמים אלקים כל כס אלק־ס יש בו ק״ך צירופים
 יג״ס ק״ך בגימ׳ ש״ס מכים טס סיד כללות ה׳ אותיוח דשם אלקיס הרי שס״ס מנים טנ״ל
 האריז״ל בע״ח ע״£ ויובן לעכיכ־כי עפ״י מש״כ בעץ חיים בער או״א פ״ו כי סוד ק״ך צירופים
 שיש נשם אלקיס שרשם ס״פ כ״ד צירופי אלקיס כ״ד צירופים מתחילים באית א׳ וכ״ל צירופים
 באיה ל׳ ט׳ וע״כ שרשם סם ה״ס אלקיס. בסוד ק״ך צירופי אלקים ע״כ. ועפ־״ז יובן סוד
 כל הפרשה דמזמור קמ״ט שהתחיל שירו לה׳ שיר חדכ ורש״״ פירש כ״מ שיר חדש על סעתיד.
 אמנם יש פיריש שיר חדש גס קידם ביאת הגואל במקבי דמשיחא קרוב לזמן סגאילה וט׳ בזוהר
 ללק בלק ד׳ ר״א ט״א ועפ׳יי ד׳ הזוהר שיר חדש בסיד ממ״ט שר הפגים שהיא שומר סמקדב

 ועסי״ז
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 ומפי״זיי׳יוק סוד שיר״י אומיוש •יוש״ר דכ״ש יתגדל ויתקדש פמי׳רבא, והיינו להמתיק הדילים
 הרומז־ בו׳.פעמים אלקיס ששרבם ב״פ ג״פ אלקיס סב״ד דקטניה דאבא ודאיתא להמהיקם
 ברחמים בהמשכה ג.״פ היי׳ אצקים.וזהו שירו להר׳ שיר חדש יייבן לעניניני בסוד ג׳ שרשי
 שומרי המקדש בג׳ מקימוה בסיד הכהניס שומרים בבהמ״ק וסכהנ־ס נקראי שרשים ומקרים יהלוים
 נקראו טפלים לכסניס נשמירשס וז״ס ג׳ מרה כסנים ששומרים בגי מקימוה בסול ג״פ אלקים
 חב״ד דקטנית להמהיק$ בהמשכה ג׳ סייי״ח דרחמים מ״י הכהניס שרשם בחכמס וחסד בשש
 הוי׳ ב״ס ולש־טה כסמ״ג דבג׳ מקומיח שסכסניס שומרים לממלה שס ג״כ ג׳ עדה ליס שימרים
 למטה יובן ססנ״ל בסיד ג״ס יב״ק היי״ה אלקים וג׳ טרה לויס ששרשס בב־נה וגבירה ז״ס
 ג״פ אלקיס וככהנ־ס ששישם בחכמה וחסד ג׳ הייו״ה כנ״ל ומ׳יז מיוסל כל המזמיי בסיד פסוק
 יעלזו חסיליס בכבוד דא מט״ט שימר המקדש כמ״ש בדסר חדש פ׳ לך לך. וע״י כק-ביז תת״י
 כהרס ולוים ג״פ ע״ר בג׳ משמרוה דהיי הלילס ס״ס הח״י כמספר שם כקדוש היוצא מחיבת
 בכביד באחכ״ש שלשפק גימ׳ הת״י כמש״ב בפע״ה ימזס יובן סוד פסיק לטביה בסס משפמ
 כהיב מפ״י ד׳ הגמרא דמבפמ הוא ג״פ אלקיס בסוד ג׳ מקימיח הכהרס שומרים בבהמ״ק
 והנה בכל שם אלקיס יש בו ק״ך ציריפי& ששרשס הס ס״פ כ״ד צ־ריפ־ם יז״ס בכ״ד מקימיה
 ששומרים המקדש ינמצא שסם סוי ה״פ אלקיס כמ״ש במ״ח כי סוד ס״פ כ״ל ציריפ־ס לכס
 מלקים ז״ס ס״פ אלקיס בגימ׳ ת״ל. ואמנם לפי האמה הם ג״פ ס׳ אלקיס ג״פ ח״ל בג״פ
 ק״ך צדיפ׳ אלק־ם והיינו להמתיק ג״פ מלקים דבג׳ מוחין חב״דדקטנוח. וכ״ז מובן סיד בחירה
 המקדש.בס׳ שמרי עזרה ובה׳ שערי הס״ב ימובן מפ״י מש״כ במק״מ בריש זוהר ייקרא יסיר
 שמירמ סמקדש בלא יצאי ה׳ גמרות שהם ה״פ אלקיסומזס יינן למשכיל סוד ד׳ כאריז״ל שאמר
 משפט גימ׳ ס״פ אלקים בסיד שמירה סמקדש בה׳ שערי עזרה יה׳ שערי הה״ב שלא
 יצאו ס' גבירוה שהם ס״פ אלקיס יאיט סיהר לד׳ הגמרא דסיד משפט היא ג״פ אלקם
 רס״מ בסוד ג״פ ק״ך צירופי אלקיס כנ״ל ששרבס בגי מוחין חב״ד לקטניה, אמנם בכל
 אלקים שיש מ ק״ך צירופים שסילו ה״פ כ״ל ציריפיס בסולם ס״פ מלקים כנ״ל. ומכ״ז יוק
 סיד לעשוה בהם משפט ככתוב ימפורש בתורה גבי שמירח המקלש בפ־ קרח (ח״י הי) ושמרחם
 אמ משמרה כקילש ולא יסי׳ מיד קצף מל בכ״י ובמאירי אור פירש קצך בגימ׳ ר״מ א״כ מפירש
 בהורה שע״י סיד שמירה המקדש צא יסי׳ מיד רמ מל בג״י. והיינו כמו סיר השיפר ג״פ ע״ר
 טרמיטין להכניע ג״פ רע דעכו״ם וג״מ ושפ״ד דשיר יחמיר דקליפה מ׳ כן סוד שמירה המקדש
 כ״ז ערס לשיטה ססמ״ג כל מלה י׳ הרי מ״ר שומרי המקלש וג״פ מ״ר בג׳ משמריח דסוי הלילס
 כדי להכניע ולבטל ג״ס ר״מ רמ״ז וג״מ וכפ״ר כמ״ש במבכניה לאב״י ריש מס׳ ביטח ויוסר
 חזה מפורש באריכיה בחס־לה למ.ס בס״ר, ומכ״ז יובן סוד ד׳ ר׳ חזקי׳ שפחח בפסיק כס אמר
 ה׳ שמרו משפט דס״נו סיד שמירה כמקדש כ׳ סוד משפט גימ׳ ה״פ אלקיס כד׳ סאריז״ל

 ולד׳ כגמרא משפט ג״פ אלקיס כנ״ל:
ו צדקה. והייני במעלה השמירה במצוח כצדקה שאין למטלס סימנס שהוא מחן בסחר ש ע ) ו D 
 יכפהאן* רסיינו שהמקבל איני יילמ מי הניתן והנותן אנו יולט מי המקבל כמבואר
 ברמב״ס סלכית צדקם יכמ״ש בסילור אדומו״ר כלר״ש זלמן מלאלי זצ״ל בכיונת ברוך שאמר
 וסי׳ המילס יאמנס בבוא ההארס מבחי׳ רישא דלא אתידמ (סול כסר מליון סין£ בחי׳ המאציל
 ב״ס) (לפעמים מ״ז נאמר מהן בסתר יכפה אן) כמ״ש באלרא ר, רישא בזוהר פ׳ מאזיני ל׳
 רצ״ג ראן* וחמס שסם מסחעפים מכ״ד בשי לינין אהכפיין כו׳ כי סחר זה מבחי׳ רלל״א וזהו

 מק



 חוק ישועות פרשה בלק חידושי בבא קמא כח
 , ממן בסהר מד״מ שאץ ממקבליודנך מציאות! סנוק :כלל. מכ״ל ובפירוש סמלנש מבט סרב ר׳
 זובער ז״ל כשב יידוע מסבכחב נאררא:1רבאיבג£ירוש:משךבסשרכו׳ דאף וחמה;דמיינו כ״ל
̂יצנלפד באדרא רבא דסאדנושס כתיב בהאי מצמא  מאס ביד דימן אהכפ״ן עכ״צ ואמנם ׳בזוס
 שליין כ״ד בחי דינין לכל -איכון דחציפיף בעיבליסון כמה• דכחיב (חהל־ס׳ע׳׳ג) ואמרו איכס
 ידמ אל ויש דעה בעליון ט׳ במחניחא סשימאה; דלן תניק לקבליהון דל־ ד ספריס דאחכלילן
 באורייתא עכ׳׳ל שם בכגס״ס מצאחי כחוב בשם הימ״ב כ׳ ר״מ איכה ידע אל ויש דעה בעליון
 מולס בנימ׳ כ״ד ישם אדני בונס כ״ד בתים עכ״ל, ומכל ההקדמות שנתבאר לעיל באריטת
ק  יבין המשכיל כי סיד ועשו צדקס לאכפ״א לכל דינין סשין ראן! וחמה דסיינו כ״ד בחי ד
 אתכפיין עולס בקנס אחר עם סו־ שמרו משפט לתיקון שמירת כמקדש כנ״ל ואעפ״י שבספר
 הזוהר שלפני לא כתיב כ״ד מאס רק לשין כ״ד בתי דינ־ן מ״מ עפ״י ססיד גס זה אמס באשר
 כל איר מכ״ר כל אחד כלול מי׳ הרי ר״מ שסידו להכניע מ״ר דקליפס כנ״ל בסיד מן אר״ס ינחני
 בלק מ״י סוד וקרני רא״ם קרניו וע״י סור כיד שומרי המקדש וכל עדה יו״ד כנ״ל בסוד השלח
 א׳מ׳ר׳תו אp אמ״ר מר. כאשי כל אור כליל י׳ מי׳ עולס כ״ד מאה וכאשר כל אור ממאס
 כלול מי׳ עילה כ״ד אלף וכנ״ל מד׳ ע״ח בסיד חבבינות ׳חידש עשירית מאות אלפים דסוד
 חשבון אלפים בכתר וסייגו ט״י סיד הצדקה רמתן בסתר מאד סארש הכתר אז עולה סידג״ר
 ספרם דאורייתא סיד כ״ד אלף בפרט כצרקס שטוש־ס עם עבדי ס׳ סעוםקיס בעבודס שבלב
 זו ספלה ובכ״ד ספרים דאדייתא בכ״מ ק בארן וק בחו״ל בסרט לטבדיס׳ט׳ באס״קיבפרס
 לעבדי ה׳ ט׳ בירישליס סעוסקיס בעטדס שבלב ובכ״ד ספרים דאורייתא שז״ס שמירח המקדש
 ע״י הצדקה שעושים עמהס ובסרט במעצה הבמיניס הנ״ל מהצדקה עי״ז גורמים דאתגליא עתיקא
 קדישא מצחאדלי׳ רטיא רכל רעוין וכל דנץאשכפ־יןיח״ס משפט כתוב המפירש בתורה ישמרסם
 את משמרס הקרש ולא יסי׳ טור קצף טמ״י, ומזה יובן ששייך לטנ־ן וירא בלק דנפלין כ״ד
 אלף מישראל טל ידיי שט״י סוד תיקין שמירת כמקדש ט״י טסק כ״ר ספרים דאורייתא וע״י
 הצדקה שיטשו טמהס יתגלה רטיא דרטוץ בסוד כ״ד אלף אורות דכ״ר ספרים דאורייתא להכניע
 ולבטל מחכבית בלק ובלטם שנשאר טונתם בכל דיר ידור רח״ל) ולפי״מ שכתוב בחדרא רבא שס.
 מצחא תילנצתא ט׳ ובשטסא דאסגליא מצחאדטשיקא בהאי מצחא אתהדרת מיורא כתלגאהסוא
 שעתא עש רצון איקרי לכולא טכ״ל מזס יובן סוד הנושן שלג כצמר לסיד בונה דושצס ה׳ שאומרים
 שומרי המקדש טור כתב שס בספרא דאנדתא דרב ייבא סבא אמר מצח זכה מצח מצחא דעשיקא
 ואי לאו אשדי ח׳ בין הרין אתוץ כראמרת (במדבר כ״ד) ומחץ פאתי מואב ט׳ בסא׳ מצחא
 תליין כ״ד בשי דינין מזה יובן סוד ויספיך ס׳ לך את הקללה דבלטס לברכה בסיד שאמר ומק•
 מאחי מואב ט׳׳י סיד שמירת סמקדש בכ״ד מקומות. ומש״כ בס באדרא רבא ובגין דבשבתא
 בבמתא דצליתא דמנחה בגין דלא איתטד ד נץ גלייא טחיקא קדישא מצחא דלי׳ וכל דינין אתכפיץ
 ואשסנט ולא אתטבידו בכאי מצחא תליין כיד בתי דינין ס׳ מזה יובן סוד סמיכת הפסוקים
 (ישמי׳ נ״ו) אחרי פסיק שמרו מבפט כשיב אברי אנוש וגי׳ כומר שבש מחללי וגו׳ כמבואר
 דסוד זמן צלושא דמנחא דשבשא שנדם לאכפייא לכ״ד בשי דינץ זס טצמו שמרו בסוד שמרו משפט

 דשמירש כמקדש וסיר וטשו צדקה :
 (יח) וסוד כ׳ קרובה ישיעש׳ לבוא יובן ממ״ש בש״ז היקין כ״א ד׳ מ״ח ע״א אמר לי׳ רבי
 שיס בסלע קנך(במדבר כ״ד בדברי בלעם) סח תנא דמסייע לך ברומחא דחכלילו
 מארבע פרש״ן (סוד קיש) ודא ו׳ דאיהו עמודא דאמצעישא כליל שיש שיבין ליחודא ורמ״ח

 שיבץ



 ־ חוסן ישועות *דשה בלק תחשי: בבא ׳קמאי
 תיבץידאתמר כיי שים בסלע קנך דסא קרני פרם לנבף מלייסו אשמר אצמיח קת למר(סיד
 משיח בן דוד ראשי מן לאס) ומצמיח קרן ישימם משיס p יוסף דאהי מן רחל מסמרא דשור
 יסוד (גי יוסף נקרא בסר שורו כמש״ש בכסא מלך) מסמרא דשכינהא אתקרי קרני פרס ומסמרא
 דשיר וקרני ראם קרניו ואיכון משיח ראשון ושני מכ״ל מזס יובן סור כי קרובה ישועחי לבוא
 לסמ־ ומצמיח קרן ישימה סד משיח. בן יוסף מספרא דשור וקרני ראס קרניו, בסיד כ״ד מדה
 ששומרים המקדש עם איש הה״ב הממונה עליכם שסידס ראי׳ם וכנ״ל בסיד ישימה בסודו ים״ו
 עם כ״ע רבוא נסירין עילאי[ גימ׳ בצ׳״א כנ״ל בסוד ג׳ מקימות סכסניס בכו־ ג׳ אוחיוח יס״ו
 והלרם בכ״א מקום סיד יס״ו בגימ׳ כ״א ונם ז״ס ל״ת דשמירח המקדש ושמרתם ולא יהי׳ עור
 קצף כפי סדר המצות במסידר בתורה זאת״ז הוא מצוה בצ״א כמספר ישימה כמ״ש באריטש
 משמוש לאב״י למס׳ חמיד, וגס יובן סיד אצמיח קרן לדוד ומצמיח קרן ישועה בסוד מצח
 דעחיקא קדישא בסוד כ״ד ספרים דאיריישא בנ״ל באשערושא דלשתא בתיקון במירח מקדש
 ;שקיים אש צמח מד עבדך מהרס שצמיח כי צמח אושיוש מצח יכסיד משיח ששמו מנחם כמספר
 נמ׳׳ח כסיד מצח וכמספר חק״ל חפיחין קדישין כמ״ש בפע״ח שער םשבש וממ״ש בע״ח שער
 הולדח או״א פ״א סידחק״ל חפוחין ז״ס כי חלק ס׳ עמי ומבואר שם שז״ס ג׳ איחייחיה״ו
 במילוי יידן דשם ע״ב גימ׳ נ״ז עלמין ובמילוי אלפין דשם מ״ס גימ׳ ט״ל ס״ה צ״ו עלמין
 דקמשה שאמר רשי״י באררח נשא ד׳קצ״ב ע״א עם סיד יהיו במיליי ההי״ן דשם ב״ןבגימ׳
 מ״ב ס״ס גימ׳ חל״ק היממו מזה יובן סוד צמח דוד שסודו חלק הוי׳ עמו בםירג׳אושיוש
 יה״ו בג׳ מליאיו כנ״לדסוד שמירח המקדש ונם בסוד בהמ״ק שנקרא שדה וחמומי חק״ל עי״ז
 יחקיים סוד אצמיח קרן למד וסוד מצמיח קרן ישועה ע״י ב׳ משיחין שאמר יחע״ה ויהי ליי
 שור וחמור כנ״ל בד׳ ש״ז שיבואו בב״א ־וכי״ר, וכ״ז רמוז בסדר נזיקין בפסוק והי׳ אחונס
 עשיך וגו׳ חוסן יפועיש דסדר נזיקין נקרא בשם •שועה שיבואו ב׳ משיחין וישקרב סישומס

 בב״א וט״ר:
 >יט< וצדקתי להגלות יובן מפ״י ד׳ האריז״ל בישעי׳ נ״ב חש״ןש ס׳ אח זרוע, חבף בנימי
 צדק צדק שהם אימא עילאה וששאה והם לאה ורחל שעליהם נאמר ב״פ
 צדק צדק שרדוף עכ״ל ומזה יובן סיד ד׳ שדבא״ר ס״י ע״ס (שופטים הי) שם ישנו צדקיש
 ה׳ צדקש פרזונו בישראל כי׳ אשרי מי שמשחדש ד״ש על פיו כי׳ וישבאר באריכוש בס״ד
 בקונטרס ב׳ וכאן בקיצור נמרץ. טונש אליהו ז״ל ע״פ םוד המסורס שם צדקוש ד׳ ג׳ מלא
 ו׳ וא׳ חסר ו׳ וסימן שם ישני צ־קיש ב׳ בפסיק דין חסר שניינא ועשה סשיצבו ואשפטה
 צדקוש ה׳(שמואל א׳ י״ב) עמי זכר נא מה יען בלק ומה ענה אותי בלעם למען רעש צדקיש
 ה׳ (מיכה הי) ומיכן טינח אליהו ז״ל כי סיד צדקיח ז״ס ב״פ צדק צדק גימ׳ שפ״ח כנ״ל
ץ בלק ובלעם מסיד פתורה כנ״ל לעימח פלחן דבהמ״ק ועליו י״ב חלוש ע  ומוב מזה סיי י
 בכ״ק פנים ובלעם ערך י״ב לחם מנואל בכ״ד פנים דזינין דמסאבושא כסוד סלחן דבהמ״ק
 גימ׳ שס״ח כסיד ב״פ צדק. וכנזכר בר׳ האריז״ל סוד שם בלעס בסוד ההארה המניע אל
 הכחר דרמל אשר בחיכי מובלעין בי עקבין דלאה יוצא ממנו הארה לחין אל החיצונים וסוא
 מקים אחיזש בלעם ע״ש הכחר דרחל הבולע עקבי לאה יעיי״ש גס בסוד בלק שהוא מאורית
 דאימא שגעקבי לאה ומזה יובן סוד ב״ס צדק אימא עילאס ושחאס וסם לאס ורחל בסוד ימן בלק
 ובלעם להגביר כ״ד זינין דמסאבוחא לעומח כ״ד פניסדקדופה פ־1ל השולחן דבהמ״ק גימ׳ מש״ף.

 וגם בסוד שמירת מקדש מציס פפ״ח וכג״ל פ״ר איך נחפס״י עשו:
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 זיל תנא דבי אליהו רבא פ״י. והשר מורס
 וגו׳ (נ״י לפי) מסנתלבמה רבורס ליבראל
 אלא כך ;?מרה לכירה לישראל במי הקנייה
 א) נפרע לסן לישראל מן סעכו״ס במ• אלם
 פמשטמין ומעריכין לכיש הכנסת ולכיש המלרב
 ועורן אמן ומברכי; את הקב״ס בכל יוס המיל
 ובמי בהוא משנים לבהכ׳׳נ ולבהמ״ל להשלים
 עשרס עציהן הוא אומר (שהליס נ״ס)' פלס
 בשלוש נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמל/ וכ;
 מי שיש לו ת״ת בשכונתו ויודע כו שהוא קורא
 ל וכוי ל; וישוח זן ומ׳ ;לכלי

 ישועות יעקב
 א) לרפ בפרוע פרעוש כיפרמל עיי מי ע״י
 בהשנלב עם ברכו את ה׳ שכתיב בסיפא לקרא
 ולרש בפרוע לבון פריעת שכר: ב) סנהדרין
 לף ל״ז י• ג) שהיו מתים בני י״ח בלים:
 ד) במורים ואינו לומה אבלו כל במור לאילו
 בל תינוק, רכ״י: ה) י״כ כנה ועיין פ״ק לר״ה :
 ו) כמה שיה למכור או שי: ז) כמו וצמר צמר
 (יחזקאל כ״ז) ועי׳ ׳לקוני שיפטים לך נו׳ ע״ד
 י על חתונות צחורות לשין

 . לב;
 וליל הסוהרים

 ומפרנסי למצה היא מקיים אה הש״ח ואה
 אשתו ואת בניו ואס כל החורין והשוני; עמו עליו היא אומר פדה בכלום נפשי מקרב לי כי
 ברבים היו עמלי ושני חכמים ב) כל המקיים נפש אהה מישראל מעלה עליו הכתוב כאלו קיים
 עולם מלא, ואי; לך סם ה״ס למלאך המית אלא מדת הצדקה בלבד פנאמר (לברים ט) כי
 יגרהי מפני האף והחמה וגי׳ ואומר (מפלי כ״א) מהן בסהר ׳כפס אף ופמד בחיק ממס עזה
 ממשה בב׳ מבפהית של כהניס שבאו לפני ריב״ז שהיו מתים ג) בלא ימיהם, אמר לכם רבי
 יוחנן שמא ממשפחת בני עלי אשם דכתיב בי׳ וכל מרבית ביהך ימושו ד) אנשים (שמואל א׳ ב׳)
 המרו לו רבי מה לני למשיח אמר להם כיון שמגיע בן מבניכם ה) לפרקו ראו מס ו) דמיו
 והנו לצדקה כלי דמיי ויבא ויליכס מה שכהיב וצדקה הציל ממוה (משלי יי) (כ״י ויציל מה שכתוב
 וכל מרבית ביהך יטיחו חנשיס) והלכו יעשו כן והצילו את עצמם מן המיתה ולא זו בלבד
 אלא כל מי פטישה משפט וצדקה ומקיים נפשית כאלו פדה את הקב״ס וישראל מ; העכו״ם ועליו
 הכתוב אומר פדה בפלים נפבי וגו׳ באותה פעה אומר כקב״ס מי פדה אותי ופכינש׳ ואן
 ישראל מבין העכו״ס מי שהוא עיבה מכפט וצדקה. ואס לא עפו מהנאמר בכן ושהי האמת
 נעדרש (ישעיה נ״כי) הבי שבשמים יהי שמך כגדול מבורך לעולם ולעולמי'עולמים ושהא לר
 קירת רומ מישראל עבדיך שאמרת מי פדה איתי ושכינתי ומה ישראל מכין העט״ם והלא אתה
 הוהי הפודה ומציל הה כל באי עולם ואש כל מעשי ידיך ככראת בעולם כנאמר (תהליס קכ״ם)
 פדה מלהיס אש יכרחל מכל צרותיו ואומר (כס ק״ו.) ימל יכראל אל ה׳ כ׳ עם ס׳ החסד וסרבס
 עמי;פדיה והיא יפדה את יכראל מכל עונותיו, ממר הקב״ה לבית דוד מה אהס יופיים אם ההם
 :!בקבים מש ימוס בן דוד ומשם מבקשים ללאול אה יכרמל טשי משפט וצדקה שנאמר(ירמיה
 כ״ה) ביש דוד כה אמר ה׳ דילו לבקר משפט והצילי גדל מיד עוכק וגו׳ אמרה דבירה הוחיל
 והשירה הוא יורה רוה מלמעלה וקירה רוח מלמטה שנאמר (משלי ג׳) מהחיים היא למחזיקים
 בה וגו׳ על כן לבי לחיקקי ישראל המתנדבים בעם ברני ה׳(שופטים ה׳) רוכבי חתולית צחורות
 (כס) מי; צחורות סלא ז) לשו; נקייה ככס נקיים נון הגזל יוכבי על מדין אלו כלי אדם כמעמידי;
 ״ 1 —־ אמה ואין מלי; אנה לשון לי! (נ״׳ טפיה דין פנאמר) (יפעי׳ יי) להטוה
 דין האמור להל; דין אף מדין האמור כחן לין וסולני על לרך שיחו אלו
 :ן עליהם ואינם מדיד:;? פיחס בטלה לעינם שנאמר (שיפמים הי) שמעו
 זנים מקול מהצצים הלו המומרים על טמא טמא ועל טהור טהור הכל במקומו

 אש ה/־בר על הלי;
 ולו׳ מה:

.V, 

 מלכים האזינו
 כנהלרי; שהעילם

 ובזמני
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 ובזמנו והלטת ח) שבח כשבח וסצטח מיעד
 במועל וסלט׳ חגיג׳ ומעיליח וליני *חצצים באלם
 בין משאבים אין משאבים אלא לש? שא־בם
 שנאמר(בראשיח כ״ל) וחשאב לכל גמליו ואומר
ם כששין, ל״א בין י ם מ ח ב א ) מ ב ״ ' מ י ע ב ' ) 
 משאבים מתיך שלומדי! ושואבי[ לברי חירה ט)
 ומכעיסין עליה[ לברי תורם לכך נאמר בין משאבים
 בם יתנו צלקות ס׳ צלקות י) פזרונו בישראל חסל
 גלול עשה הקב״ה שפיזר את ישראל לבין האימות:
 מעשה יא) בטמר אחל ט׳ עי בילאי יולע
 סבעס״ב באיזה מקים יפקיר אח כליו
 וכשיבא בעה״ב לשיך ביתו יביא את כליו לתוך

 הבית:
 ד״א שם יתנו צלקות ה׳ צלקות יב) פרזונו
 בישראל עיר קטכה שבישראל עמלו ובנו
 בה״כ ובית המדרש ושכרו להם חזנים ושכרו לסם
 מלמלי תינוקית נמצא בתי מלרבות מריבים
 בישראל שנאמר אחר כך אז ירדו לבעריס עם ס/
 מחוך שבתי כנסיות ובתי מלרשות מריבי׳ בישראל,
 אשרי מי שמתחדש ל״ת על פיו וכל מי שמתחדש
 לברי תירה על פיו רומס כמי שמשמיעין אותו

 ישועות יעקב .
 לבן ונקי מגזל: ח) שצריך מחיצות להתיר המבוי
 וזה מחצצים אמנם בחגיגות ומעילות לא שייך
 זה מהר׳יש לאניילו וע״ש: * מזה שחוצץ לענין
 טומאה ומהרה ומכילה וננו״י: ט) שלוחמין
 במלחמתם של תורם ומנצחים זה את זה
 בהלכס : י) כמו פזרונו: יא) פסחים לך פ״ז:
 יב) במפזרין צלקם לצורך בכ״נ ובתי מלרשית :
 ינ) וכ׳ הגאון סרב ר׳ במואל לאניידו בספרו
 כלי יקר על נביאים ראפוניס ז״ל ולעד״נ כמו
 שמצאתי בתד״א שמפרב יבחר אלסיס חדכים
 שהשי" בוחר בדברים מחידשיס של ד״ת ושכר
 גדול למחדשים וישראל ארבעים אלף שיצאו
 ונתקבצי למלחמם זי ונצחו בזכות אלו העוסקים
 בתורם ומחדשים ועליהם נשענים כאלו יש בידם
 מגן ורומח ע״כ תורף לברי התל״א מ״כ לשיני
 הזהב וערבים עלי דבריי שמחתי עליהם כעל
 כל הון םזיקוקין לא פי׳ כלום בזה. ועיין
 בספר כנזכר ותראה בו פלאות כי יקר. הוא

 מכל יקר:

 מן השמים ואומר לו כך אמר הקב״ה מי בנה לי בית המלרש ששכר הגליל שיש לי באוצרי
 שלך הוא ובשבילך אני מציל את ישראל שנאחר אח׳־כ יבחר אלהים חלשים אז לחם שערים
 מגן אם יראם ורומח בארבעים אגף בישראל. מכאן אמרו ארבעים אלפים מישראל שנתקבצו
 יחל ויצאו למלחמה רש בינהם זוג אחל תלמידי חכמים לומה להם כאלו אחזי מגן וחריס

 וחרב פיפיות בילם לכך נאמר מגן אס יראה ורומח בארבעים אלף בישראל:
 (ב) וביאור הלברים יובן מלברי האריז״ל בשער רוה״ק ל׳ כ״ל שהם ג״כ לברי אליהו ז״ל
 שקיבל החריז״ל מפיו טלוע וז״ל אח״כ א״ל מירי ז״ל כי ע״י םניונה הל׳ל
 נסתלקה בחי׳ נשמם לנשמה שלסם מתיך הקליפה ועליין נשארו נר״[ שהם בחי׳ ג׳ הויו״ת
 ג״פ הוי״ה בנימ׳ ע״ח יא״ל שיכוון בעת השכיבה בירכת המפיל חבלי שנה באופן זה תחילה
 יכוון ג׳ סויו״ח שכס בגימ׳ מזלא כמכין ע״ח יצריך לחברם ילשלבם יחד שלשתם כי׳ עיי״ש
 אחיכ בלילס אחרת א״ל כי להיות שאלי ע״ח ניצוצות סס מישרש־ם עיר בקליפות' שהי׳ צריך
 היקו; ומירח גדיל להוציאם משם וציוהו שבלילה ההוא בעת השכיבה יכוון בג׳ תיבית ותנומה
 על עפעפי בחופן זה כי נידמ שהעינ־ם סס שם הוי״ס וסעפעפיס הם שם אדנ״י סנס עתה
 צריך להוריד' ע״ח אלו למעה אצל המלכית ולהורידם מסיד שם הוי״ה אל שם אדני ונודע כי
 חדכ״י במליאו היא בגימ׳ תרע״א שהוא תרנים של שער ותכוון כי עתה ירדו ע״ח אלו אל
 השערים לממס וסיא סיר פשוק (שיפמים ה׳) אז ירדו לשערים עם ה׳ ותכוון בפסוק אז
 לחס שערים ט ע״ח הג״ז הם בגימ׳ לחם בנימי גיפ סוי״ה וסם ירדו עתה למטה אל

 השערים
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 השערים ותחלה הכוון בנ׳ שמות אדני אדני אדני והס בגימ׳ קצ׳׳ס והם בחי׳ מןומה ציון
 שבמלטת שסוא ס־סול שבס ותכוון לסמשיכם שם וז׳׳ס קצ״ס השמים כי ספמים בגימ׳ שצ״ם
 שסס ג׳ מלואיכ של אםי״ס ליולין ואלפין וססץ ק״ם קב״ב ק״ל.בגימ׳ שצ״ב ג׳ כללותם
 בגימ׳ שצ״ס כמספר כשמים ואלו סם בחי׳ חותם שבמלכות שכקצס סתחתון שלס בהוא סיבול
 שבה כי ג׳ אהי׳׳ס עצמם ביולין ואלפין וההין בגימ׳ חותס ועם סכולל סם תניס בסול אשד
 תנס סודך על השמים כי אשר הוא הבינם כנ״ז בתיקונים בסיל אשר הוצאת,־ ממצרים וממנו
 נמשכים ו׳ אהיה שסם בגימ׳ תנ״ה חל המלכות לעפות בסם חיהס כמנין תנ״ס ומלוי סחותס
 סזה סיינו מילוי רג׳ אהי״ס סנ׳׳ז הוא בנימ׳ סשמי״ם וזה הוא אשר תנה הולך על השמים
 וגם סמלסת במ״ן אשר בחותם זה שלס בם ב״ן והנה תכוון באמרך ותנומה שהוא חותם ב״ן
 כמנין ותנומה ותכוון להמשיך ע״ח הנזכר בחותם הנ״ז ותכוון לנקר ג׳ שמית הנ״ז בי״ב
 כקידין שיש בפסוק צלק צרק הרדוף למען תחי׳ כנזכר בסלר זה. אדני הא׳ סגול כולו כמו
 ל' סגול שיש בצלק צלק. אדני סב׳ סס חדק שבא מולס בג׳ אותיות ראשינות וב׳ נקודות
 שבא ופתח בל למען הם ביו״ל של שם סקליש אמי, אדני סג׳ סם ל׳ כקירים של ען תחי׳
 וסם פתח .חיתן שבא סגול, והטעם הוא כי ג׳ שמות אלו (ג״פ מדני) סס ג״כ בגימ׳ צלק
 עס״כ ותכוין לססתר מחרון אף ה׳ ע״י צדק זס בטל בקשו צלק בקשו ענוה. אולי תשחר
 ביום אף ס׳ אח״כ תכוון למלאותם במלואיסם וסנס ג״פ תרע״א סם גימ׳ ב׳ אלפים וי״ג
 ותכוין לנקל ד׳ אותיות ספבוטות לבד שבכל שם מן השלשה וסם י״ב נקודים שיש בפסוק אז

 ירדו לשערים טס ס׳ טכ״ל סנצרך לטנינינו:
 >כא) יוכל זס יובן בסיד שמירת מקרש ששרבם בג׳ מקומית סכסנים שומרים כבסמ״ק
 כו׳ כרתנן בריש המיר סיינו בג׳ שערים שבבית אבטינס ובית מצוץ וביש
 סמוקד ובל שער סולו שם ארנ״י אשר במלואו גימ׳ תרע״א מיל וז״ש תיבת לשערים
 ועיי ג׳ ערס כסנים בשרשם בחכמס וחסל של שם סוי״ס ממשיכים ג״ס סוי״ס בגימ׳ לח״ם
 בג״פ אדנ״י ג״פ תרט״א שז״ס ג׳ בטרים לבית אבטינס ובית סנצוץ ובית סמוקר כשומרים
 בם ולביטת ססמ״ג דבג׳ מקומות שסכהנים שומרים בשערים למטלס שם ג״כ ג׳ טדס ליים
 שומרים למטה מיץ במל״מ כפ״ח מהלטת בית הבחירה יובן היטב עפ״י סםוד סנ״ל דג׳ טדה
 כםנים ששרשם בג׳ סויו״ת בגינו׳ לחם וג׳ ערס לוים בשרשם בגבורות סיד ג״פ אדני סיד
 ג׳ שטריס וז״ש פסוק אז לחש שטריס כי ט״ח סנ״ל סוד ג׳ סויו״ת מימ׳ לח״ס ירדו טתס
 למטס אל סשערים ונס זס סוד פסוק אז דדו לשערים מסיה׳ ותיבת ירדו רומז על ג׳ עדם
 כסנים שסם ג״פ סוי״ס בגימ׳ ע״ח וכדברי האריז״ל כי עתה ירדו ע״ח אלי אל השערים וז״ס

 אז ירדו לשערים עם ס׳
 ובזה יובן למשכיל כל ל׳ אליהו ז״ל בם כתלב״ח שכוונתו בחירושי תורס על ת־קין שמירת
 מקדש, עיר קטנה שבישראל רומז טל ירושלס כנקרא טיר קטנס וגס בזמן החורבן בסול
 הקטנות ובסול ל׳ הזוהר פ׳ אחרי ל׳ ס״ח ט״כ ר׳ אבא פתח ואמר עיר קטנה כי׳ כדאמרת
 (ישעי׳ כ״ו) טיר טז לנו ישועה ישיח חומות יחיל וגו׳ וכתיב (הישע י״א) ולא אבוא בעיר
 ט׳ עד סקידש איקרי סיינו סיד ירושלם כו׳ טד וחכם דזכה בס בהאי חכמה ומלט כו׳ עד
 חכמת ס,זסכן בזויה ודבריו אמנם נשמעים ט׳ דהא בני נשא לא מסתכלין בי׳ ולא בעאן
 לאהחברא בי׳ ולאצית למליי דתנא כל מאן דאצית למילוי דאורייתא זכאה הוא בהאי עלמא
 וכאלו קבל תירס מסיני אפילו מכל בר נש נמ׳ בעי למשמע מליי דאורייתא ומאן דארכין אידכי׳

 לקיבל־ס
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 לקיבלים יהיב יקרא למלכה קדיבא רכיב יקרא לאורייתא עליה כהיב היום הזה נהייה לעם לסי
 אלקיך עיי״ש במקד״מ אפ־לו מכל בר נש כו׳ כמ״ש מכל מלמדי השכלתי וככר המהו הרמ״ז
 וכמקד״מ מה שייך ד׳ ר״א לפכיק תענו את נפשותיכם ובםי׳ר יתבאר פיריש המאמר בכור
 תיקון שמירת המקדש בירושלס שיתחדש בדור אהרון וחכמי הדור שדבריהם נשמעים לא בעמן
 לאהחברא בי׳ ולאציה למלי• (ב) עמדו יבנו ביהנ״נ ובהמ״ר כנ״ל כד׳ ישב״י בהקדמה תיקוני
 דהר בסיד קן צפור בית׳ בית תפלה יקרא בסיד ויקרא אל משה בריש זוהר פ׳ ויקרא סור
 ד ׳ המלאכים בר״ת ויקרא שסימנם צרי״ק תחות שילטנא דמיכאל כה״נ שימר המקדש למעלה
 וד מ,אכיס שתחתיו סיד הנהנים שומרי המקדש (ג) סור עמד״ו כמשנ״ת בסיד אוכל מיע״ר
 בגימ׳ ק״ך צירופי אלקים כמ׳יש במאירי אור והרמ״ז ושרשם ה״פ כ״ל צירופי חלקים כמ״ש
 בעיה וז״כ שור מועל לקלושה שמציהם אמר יעקב ויהי לי שיר וחמור שיר מיעל לקדיבם
 נעימה שיר מועל לקליפה כ״ל הוללות נזיקין לתליין מניה כמ״ש בת״ח תיקין י' וז״ס עמל״ו
 הוהיית מוע״ד (ד) נמצא בהי מדרשיה מרובין בישראל שנאמר אח״כ אז יללי לשערים עם ם׳
 אשרי מי שמהחלש ד־׳ת על פיו ומפורש בדמז סוד חידיש׳ הייה בסוד פסיק אז ירדו לשערים
 שסודי היקי! שמירת מקדש כנ״ל (ה) דימה כמי שמשמיע׳! היהי מן השמים מובן מסנ״ל כי
 השמים מימ׳ בצ״ס שסם ג׳ מלואים של אסי״ה ריודין ואלפין וההין וג׳ כלליהם יזם ג״כ
 כיל בג׳ מקומות סכהכיס שימריס בבהמ״ק בסול ג״פ אםי״ה בג׳ מלואים ליוד־ן ואלפין והסין
 משיטה הסמ״ג מובן ג״כ מפ״י הסול לג׳ כלליהם רומז על ג׳ עלה כהניס שומרים למעלס
 שהם סיר השורש ומקור סול הכילל וג׳ טלה לוים ששומרים למטה בסול ג׳ מלואים בל ג׳
 אהי״ס בגימ׳ שצ״ב וטס ג׳ כללוהם גימ׳ סשמי״ם (ו) וגם סור קצה השמים סור ג״פ אלנ״י
 בגימ׳ קצם בגימ׳ צלק טם הכולל כנ״ל זה ג״כ רומז בסול ג׳ שטרים לביה אכטינס וכוי
 בשומרים כל שער בס אלנ״י אשר במלואו בגימ׳ היע״ח אמנם בפפוטים ג״פ אלט גימ' קצה
 בגימ׳ צדק טה״נ ובסוד ב״פ צלק ללק גימ׳ שפ״ח בנ״ל. (ז) ומזה יובן ג״נ למשכיל ביאור
 בקיציר נמר! לד׳ ר״א בזוהר פ׳ אחרי סנ״ל ששייך לפסוק העני את נסבוחינם כנאמר ביוסנ״פ
 בסוד כמיחם מעילה פסידו ג׳ מליאיס של אהי״ה דיודין ואלפין וההין סנ״ל ונמ״ש האייז״ל
 ואנו הם בחי׳ חושם ני ג׳ אהי״ה עצמם דיידין ואלפין וההין כגימ׳ חותם ועם הנילל סם
 הל״ה בסוד אפר שנה הודך על השמים כי אשר הוא הבינה וננ״ל. ונס זה כסיד יוסנ״פ
 כיד הבינה וכיד התשובה ועיין בפע״ח ובשער הכוונות בררושי יוהנ״פ בסוד סחיחם דנעילס
 דיוהכ״פ. ומזה יובן ד׳ ר״א עפ״י ד׳ האריז״ל וממנו נמשכים ג׳ אהי״ה במלואם בהם מימ׳
 הנ״ה אל המלטה לעפיש כה חיתם כמנין תנ״ס ומיכן לזה ג״כ סול בג׳ מקומית הכסניס
 שומרים בבסמ״ק בסול החוהס ששרבי ג׳ אהיה וגם סול מנין שמירה המקלפ לשמור הקדישם
 מלניחח קליכא בלא יאחזו בה החיצונים בסול רגליה יורדות מוה וענין שמירה הקדישה סוא
 ממש לילמש סחוחם לשחייה שיהינו היין ועיין בזוהר פ׳ פנחס בסול חביה ובתוכו יין (ה)
 ונס כול והכרם שומרים בנ״א מקים מובן ג״כ משיל החיהם ששרפו בם ההי״ה בגימ׳ כ״א
 (ט) ואימי ל׳ כך אפר הקב״ה מובן נל״ל בסוד נ״ד עדה כומרי המקדש נל עדה י׳ עם
 איש םה״ב הממונה עליהם סם רמ״א שומרים ננ״ל בסוד וקרני רח״ם קרניו ובסיד ת״ח
 תיקון ו׳ ד׳ קמ״ו ע״ח ד״א צואריך דא אורייתא דבע״פ הלכה למשה מסיני, מקושרס מר
 חמר מר ולבינה דא לבין הלכה ט׳ ומיד איס׳ מתקבעח בכל מיני ־נשיטין ירישליס לחיהו
 טהר סלמא קיכ״ה אשחר לה הה״ד (זני׳׳ ה׳) ואלי אהיה לה נאים ה׳ חומה אש כביב

 ט׳
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 ט׳ עיי״ש וכל זה מיק בסר שמירח מקדש ומד. שאמר ר״ס סבא ג׳ בבי כו׳ תליתאס.
 סול שס אה־״ה מ״ל (יו״ל) וזה עצמו סור שוחפין ורזא לאבלה כו׳ על כל אבלה לא
 ד׳ ר׳יא שס מסר פ׳ אחרי וסבב איחס כראמרת בבא חציתאס, וכ; לשון ינוקא שהוא מטיט
 ואני אסיה לה נאם ה׳ חימח אש סביב וכנ״ל בח״ז שס טל כל אבלה אשר יאמר כי הוא
 בסול זס לא בבא בחרא, הוא חמוה מאל שהרי
 כל ריני אברה בבבא מציעא כ״ב וכן חמס בסגס״ס לזוהר שם. ובביאור הגר״א לח״ז הניס
 על שור על חמור על שס לא ב״ק על שלמה ע״כ אברה אשר יאמר כי סוא זה לא ב״מ.
 עד סאלקיס יבא לבר שניהם לא ב״ב כצ״ל וע׳ בפ׳ בלק קצ״ח וגם כס הוא בשביש וצ״ל
 סניינא מליח לאשחכח ורזא לאבלה. חליחאה שוחפין כו׳ על שלמם ע״כ אבלם ס׳ לא ב״מ
 ט׳ ושיר סוא ראשיח ב״ק ואח״כ בור שנפל לחיט שיר וחמור,. ואח״כ הטנש צאן ט׳ ולכן אמר
 צאן לישנא לקרא בה. ושלמה הוא פ״א לב״מ ב׳ אוחזין בטליח וכל אברה היא אלו מציאות,
 ועד סאלק־ס יבא לבר שניהם הוא השוחפין ריש ב״ב עכ״ל ומלבל שקשה מאל לשבש ספרי
 הזוהר עשיקין בשני מקומות ובפרט ס׳ הזוהר סמיוסל על רזין עלאין ולא לפי שכלו יהולל
 מיש, גס סיום ספ׳ על סאלקים כו׳ לא נזכר כלל לא בזוהר ולא בח״ז רק ע״כ חברה לא
 בבא ג׳ ובח״ז ע״כ אבלה אבר יאמר כי הוא זה לא ב״ב, גס מלשון ר״ה סבא בזוהר
 שליחאה בותפין ורזא לאברה מבואר כוונחי כעוסק ומפרש הפסוק בסול ורזא לאבלה הרומז

: ׳  בסול השוחפ־ן לוקא ובבא ג
 וסוד ל׳ הזוהר ות״ז יובן מלסאריז״ל בשער ססקלמוח לף כ׳ ובעץ חיים שער מ״א שער
 סמשמל פרק ב׳ קולס שנברא אלס״ר היו ז״א וכנש״י מחלבקיס אח׳ באח׳ כלי שלא יסיס
 מקום אל החיציניס להחאחז באחוריים שלהם כו׳ ואז לא היו להם ב׳ אחו׳ רק חחו׳ א׳
 וטחל א׳ המפסיק בין שניהם חציו לזה(ז״א) וחציו צזה (מלסח כנס״י) בסול טחל שבאמצע
 שני השותפין הנזכר בריש ב״ב ועיי״ש בע״ח על וז״ס משנס א׳ לב״ב סשוחפין כבנו חח
 הכוחל במיל ט׳ ויהי׳ אח׳ באח׳ בכוחל העור הנקרא גויל ואז הקליפוח מן ספלים אינם
 יכולים לינק גם מהאחורייס אעפ״י שהיו יכולים לינק מהם עכ״ז כיון שהם רבוקיס א׳ בא׳
 יגשו ורוח לא יבא ביניהם ט אין להם מקום לינק רק לבר מועט מאל לי חיוחס מנחי׳
 נקבי סעור כל שהוא אך לא סרבס שיגברו על סקלושה ח״ו עכ״ל ועיי״ש, ומשכיל על לבר
 ימצא טוב להבין לבר מחיך לבר כי כל ל׳ ריס סבא !הינוקא שהוא מט״ט שימר ישראל
 ושומר המקרש (ע׳ בזוהר תרומם (ר׳ קל״א) ע״פ אמר שומר) מפרשים כל הפסוק על ג׳ בבא
 בסול שמירח סמקלש שסולו לשמיר הקרושה אורות הקודש לז״א וכנס״י שלא יחאחזו
 הקליפות כ״ל זיני; למסאבוחא סנזכר משורש עפ״י סוד בריש ב״ק בנ״ל* ומזס יש להבין
 לגם פסוקים הקולמיס (ו׳ ז׳) מפרשים בסיר חורבן בהמ״ק ע״ל שלרשו במלרש פ׳ מצירע
 פי״ז בבית ארץ אחוזתכם זה בהמ״ק ובא אשר לו סבית זה סקב״ס שנאמר יען ביחי אשד
 הוא חרב כו׳ ועל׳׳ז סול פסוק ו׳ ט ישן איש זה הקב״ס ס׳ איש מלחמה, אל רמסו, זס
 ישראל רעך שנקראו אחים וריעים לסקב״ה. כסף או כלים לשמור סוד הכס;* וכלים לבסמ״ק
 לשמור זס סול שמירת מקלש שלא יחגברו סח־צוניס על סקלושס. וכאשר נחגברו ז״ס וגנב
 מביח האיש סיינו מביח המקלש ביח סאיש זה הקב״ס וגרס חורבן בהמ״ק ס״איש א״ס י״מצא
 היגנב ר״ח אהי״ה סיל שמירח מקלש כנ״ל. י״ש, סול י׳ פ׳ אםי׳ ר״י וי״פ עשר אוחיות
 גסיד עמ״ר גימ׳ י״ש כמ׳׳ש בפע״ח ו;נב קנית האיש ס״ת שב״ת סול ?״ז פעמים הוי״ס גימ׳

 שב״ת



 חוס; ביאור הזוהר ישועות
 שב״ת כמ״ש הרמ״ז וכן סול כ״ז עלה שימרי מקדש בסול ההיקש שבחשי הבמרו ומקדשי
 שיראו' לעולם וה״ה שמירת מקלש גס בזמן המירבן וכל עלה י׳ הרי ע״ר ז״ס רעהו• ואותיות
 העו״ר שלא ינקו רק מבחי׳ נקבי סעו״ר כנ״ל. ואם ימצא הגנב לא ס׳׳מ ישלם שנים ע״ד
 שלרש ברע״מ משפעים קי״ל ענוש יענוש לא ס״מ, בעל האשס לא קב״ס אם .לא ימצא הגנב
 רמז בזמן חורבן בהמ״ק פירש׳׳י ובא השומר הזה שהוא בעה״ב. ולפי״ז רומז על ממ״מ שומר
 המקדש. ונקרב במס״ב אל ה׳ אלקיס סוד ק״ך ציריפי אלקים ה׳ פעמים כ״ד צירופים סילו
 ה׳ חלקים גימ׳ ת״ל מנוהל. בסוד כ״ד מקומות וס׳ שערים ששימרים בבהמ״ק. על כל דבר
 פכע הוא הטלל בל ג׳ בבי שכולם מדברים בזה כמ״ש בביאור כגר״א. וע״פ סול כללות
 הפשע שהוא ססנו״א שגרמו בננס״י מלת מלכותו י״מ שנקרא לבר ה׳ ונמ״ש במאורי אור גס
 לבר ה׳ לבר היוצא מהוי״ה ני ע״ב ס״ג מ״ס ב״ן גימ׳ רל״ב תסיר הפשומ גימ׳ כ״ר נשאר
 דבר גימ׳ ר״ו ני הוא עיקר הנל ענ״ל וז״ס שטנה בגלוש שמשגברים השע״א לינק הרבה
 על שיגברו על הקלושה ה״ו ונ; רומז בתיבות ב״ל ד״בר ר״ת כ״ד רומז על כ״ר תוללות
 דנזיקין ונשאר אותיות רל״ב והרמז בקלושס בסול ד׳ שרשים לשמירת משק משם ואהרן
׳ אבית לשור לקלושה וכ״ד עלם שימריס  ובניו סול ע״ב ס״ג מ״ה ב״ן גימ׳ רל״ב סול ד
 בסול כ״ד תוללות לשור לקלישה כול שור מוע״ד גימ׳ ק״ך צירופי אלקיס לקלישה ששרשס ה״פ כ״ל
 ולעומתו שיר מיע״ל לקליפה כול כ״ל תוללות לנזיקין תליין מגיה וכלהו תליין מארבע אבית שאמר
 הינוקא בת״ז וכמ״ש במאירי אור מוע״ל גימ׳ ק״ך צירופי אלקים וסוד פשע גימ׳ י״פ ס״ה
 כי הפשע מיגע הארת החסליס כ״כ במאורי אור. ורומז י׳ שערים ה' שערי הה״ב והי שערי
 עזרה ששומרים בבהמ״ק להמשיך השפיע הארת סחסלים וכמ׳׳ש במא״א שפע גימ׳ י״פ מ״ס
 שהוא סול הח־לים העוב הימור ושערים מצל י הבינה נ׳ שערים עכ״ל וז״ש על כ״ל גימ׳ נ׳
 ושרשם ס׳ שערים נל א׳ נליל מי׳ נמל! וסול ע״ל ק׳ ברכות שהוא כיל ק׳ קילוח לשופר
 ג״פ ל׳ קילוה ג״פ ע״ר ערמומי; כהוד שמירת מקלש, ואה״נ מפרש על שור על סמור על שס
 לא ב״ק להט הוא באינין מלץ, הראשין שור נ״ל תיללית יל׳ אבית לנזיקין שנתגברו כ״ד
 זינין למשאבותא וק״ך צירופי חלקים אמרים ששרשס ה״פ כ״ל. והשני בור ונפל שמה שור או
 חמור. רומז למש״כ ברע״מ תצא לך רע״מ ובזמנא לניקבא פשיתא כל מאן להוס נפיל תמן
 לא הוה סליק ומשיח בן ליל נפל תמ; עם משיח בן יוסף למל איהו עני ורוכב על חמור וחל
 איסו בכור שורו לא משיח ב; יוסף והאי הוא כי יכרה איש בור ולא יכשנו ונפל שמס שיר
 או ממור ובג״ל אקרי משיח בר נפלי ואיהי נפלה בהרייהי (פירש מלכיש שכינה) ואשמר עלם
 נפלה לא היםיף קום בהולה ישראל ואנה (פירוש מרע״ס רע״מ) הוא בעל הבור ישלם (פירוש
 להק; בסול סימך ה׳ לכל הנופלים) עיי״ש ורומז ג״כ בפסיק זה סול ירילה מרע״ה ואבלה
 דאבד ביין ערב״רב שקיבלם שהזכיר •:רע״מ משפעים ד׳ קי״ד ואץ כה לעמוד בסול נפילתם רק
 עפ״י דהאריז״צ בסוד שימך ניפליש זו״נ עיי״ש. וזה רומז ונפל שמ״ס אותיות מש״ס וזה רומז
 ג״כ 'בפסיק על פס רומז על כללות ישראל שה פזורה ועל מרע״ה שורש ישראל יכמ״ש בשער
 הפסוקים פ׳ שמות בסיד עד כי יבא ש־יל׳ה ר״ת עס ס״ש ש״ה בסוד פה פזורה ישראל
 בסול שלח ביד תשלח בסיד פלהב״ת צירוף פ״ה לב״ש עיי״פ בסיד ויקרא אליו אלקים מתיך
 הסנ״ס גימ׳ ק״ך צירופי מנקים ורצה משה לראות ולילע חס כל הק״ך צירופים נתמתקי ונהקנו
 כי אז הישה גמילה עולמים אמנם לא היה כ; כי עליי; לא נשמשקי רק קצפם ולכן היה אחר
 גאילש מצרים עול גלייש אמרוה אמנם לעה״ל פיהמהקי טלם אז תהיה השועה עולמים ולכן

 הוזכר



 אדרת אליהו חופן ישועות ביאור הזוהר לב
 בסל ב״פ אפ לכיגה 1תבונה (י׳׳א) עול הוזכר כזה בס אלקיס ענ״ל ומיכן מזה סד
 אמר שס בת״מ צוארך כמגלל השן לא ירישלס מרע״ה בעל סבור בסיל בגרם ע״י שקיבל

 כלא אהמר (בס ל׳) כמגלל ליל צוארך הכשימין הערב רב כמ״ש בזוהר :
 לילה כסכיס לוים ישראלים בנוי לתלפיות לא ובספר הלקוכיים מהאריז״ל ע״פ ויתכגבר ה׳
 צליק ב׳ וע״פ הנך בוכב וקס ירמוז על גלגול
 מרע״ס ופן נרמז במ״ב אבר הוא בא שמ״ה (אותיות משה) בקרבו של ערב רב ט׳ נרי״פ
 וזה גרם בנתגברו ק״ך צירופי אלקיס אחרים בשרשם ה״פ כ״ל זיני; למסאבותא וסיר שור
 מוע״ל לקליפס גימ׳ ק״ך כנ״ל ע״כ מרע״ה נקרא בעל הבור ע״י בגרם ט/ וע״כ היא
 יבלס פירוש לתקן כו׳ ע״י סיליכי תורם שנתגלה על ילו בתיקון שמירת מקלש בירושלים
 וגרמז בתיבות בעל הב׳ו׳ר י׳ש׳ל׳ם אותיות בירושלם. ועיין בספר הלקוטיס פ׳ וירא ע״פ
 ויאמר אלקים אל אברהם, בדרוש הבטלנים סיישביס ביריבלס כהוא שער השמים שמובכים
 האור של העוס״ז ואינם מגיחים אותם צילך בגלית כמ״ש בפסוק (ישעי׳ ס׳) ונוגשיך צלקס
 יובן בהקדמה ההיא לסוליע איך בפרטות במקום קלוש שהשיגו הראשונים לש־׳.וח כדלת
 ושער השמים שהוא הקלמה בל באר שעשה אברהם ויצחק לפוחחי שסתמום פלשתים ט׳ ובתמורות
 יש ג״כ בורות נשברים ט׳ וזהו כי יפחח איש בור ט׳ ונשל שמה ט׳ משיח בן יוסף יק לול שהם
 שור וחמור אז בעל הבור ישלם שהטומאה •בער אותה מן הארץ ולכן תמצא בר״ת ו׳סמת
 י׳סיה ל׳ו לו״י והבן כל זה עכ״ל יסתום ומיק בסול תיקון שמירת מקלש שנקרא על שם לוי
 בכ״ל מקומות הנהנים נקראו לויס. ובכללם ג״כ תלמילי חכמים מיכראל אתם תהיו לי ממלכת
 כסניס היושבים בירושלם בעסק תורה ותפילה סול הבטלנים היושבים בירושלם זה בכלל שמירת
 מקדש ועל כל יבראל לפרנסם כל לי סיפוקם וז״ס ונוגשיך צדקה. וז״ס ל׳ רע״מ וסמת יהיה
 לו לא משיח בן יוסף לעמיל לאחקעלא, וחסר שס ותבלוס סלברים כי זה גרם שבא מירבעס
 כביטל עליית רגלים לירובלס וע״י התקין מלה במרה לחבב ירובלם בשמירת מקלש ועליית רגלים
 גס בזה״ז, עי״ז יתקיים תפלת רע״מ פיח" משיח בן יוסף ולא ימות כמ״ש ברט״מ. ויען ט
 התיקון תליא ברחפי סלד פלבריסם נשמעים, והס אין רצונם לקבל לא״ח ע״כ סיים ברע״מ
 לד כי׳ לעקרין מלי י לרבנן וליינין לבקרא עלייהו אתמר היו צריה לראש וס׳ יעזרם לעפית

 תשובה לקבל לא״ח:
 על שלמה לא בבא מציעא נו׳ לארח קרא נקטו. לנל מטא לב״מ הוא אמר בדותא
 לקא נקטו בטליח. לא אמאי כיין לאשכח קרא אמר ולחי לא הלכה למשה
 מסיני וביארו כל מלי לרבנן. כה אמר ה׳ ט׳ עכ״ל הייהר. הנה התמיה שחמה רב המנונא
 סבא בריש ב״מ לקא נקטו בטלית לא אמאי פירוש למה שלה לוקא ב׳ א תזין בטלית ולא
חזי; ט׳ הוא חמיהא עצומה ומה שתירץ כיון דחפכח  בנס ב׳ אוחזין באיזה מפץ שיהיה. ב׳ ̂ר
 קרא אמר ולאי לא הלל״מ פירוב כיון לאבכח קרא על בלמה לא ב״מ כתחילתו ב׳ אומדן
 בטלית א״כ ולאי לא הל::״מ ב׳ אוחזי; בטלית דוקא, עליין אינו מובן סהירוץ ותמוה;איזה
 ענין היה הלכה למפה מכילי דפליס איחזץ בטלית לוקא וזה אמר ט׳ זה ישבע ט׳ ויחלוקו
 הרי טפ״י ס.גלה לא מנינו פוס חילוק אם ב׳ אוחזי; בטלית או בפאר חפץ וזה אומר כו׳
 סדין שיה ז־ ישבע ט׳ ויחלוקו אפנס לפי מה דפדפתי טולש ר״ה כבא דכל הפסיק עכ״ד
 פשע מיידי בסיד נפילת פור וחמור ב׳ משיחין ומרע״ה וישראל שה פזורה, א״כ ממילא
 מוכרח לפרש ג״כ על שלמה בסוד לשילת הבגד והלביש פל ישראל והאין ומה, ובע״נ מוכרח

 לפרפ



ת ו ע ו ש  חוסן ביאור הזוהר י

 לפרש דמיירי כנפילת מלית של ציציש כנפל ג״כ מעש מורכן בהמ׳׳ק ומשם מלית הוא מלית
 של ציציה כטירש סאריז״ל בסול כורכה לבישת מלית של ציצית לטין מלי״ת עה״כ גימ׳ י״פ
 מ׳׳ס בפע״ח ובמה נפל מלית בל ציצית מזמן חדק בהמ״ק ומוכרח לפרש כלברי האריז״ל
 בפע״ח למה שהתכלת נגנז הסבה משום לבעת חורין בסמ״ר, אין בנו כח להמשיך אור
 חכמא לאימא סול כתכלת ע״כ התכלת נגנז ואין לנו תכלת עכ״ל בפעיח עיי״ש, וא״כ מובן
 לפרש סול על שלמה למיירי בנפילת מלית של ציצית מזמן חירבן בהמ״ק לזה גרם ג״כ
 באין לנו עכשיו ציצית כראוי עס תכלת. וז״ש ר״ה סבא על שלמה לא ב״מ כי׳ שעל כן
 פתח בלשון ב׳ אוחזין במלית לוקח סלין ויחלוקו כיון לאבכח קרא אמר ולאי לא סללמ״מ
 ב׳ אוחזין במלית של ציצית כו׳ ועליין אינו מובן באמת לאיזה ענין היה הסלכה למשה

 מסיני לוקא ב׳ אוחזין במלית של ציצית לוקא:
 ומוכרה לפרש רסנה המשנה ב׳ אוחזין במלית ט׳ תמיס סרי סתם מלית יש בו סימנים
 כלתנן באלו מציאות לן! כ״ז ifi השמלס כו׳ מה שמלה מיוחלת שיש בה סימנין ויש לה
 תובעי; ט׳ חייב להכריז. א״כ על מס לנין זה אומר אני מצאתיה כולה שלי ט׳ הרי הלין
 לחייב להכריז. והרא״כ ז״ל הדגיש בשמיה זאת ותירץ בריש ב״מ וכתב ובמקום שהיא של
 מוצאה כגון בעיר שרובס עט״םעכ״ל ועליין תמוס כיון לבעיר שרובה עט״ם פשימא שהיא
 של מוצאס א״כ למס נקט סתנא ב׳ אוחזין במלית לוקא לס־ינו מיוחלת שיש בס סימנים ויותר

 היה לו להשמיענו לין המשנה באיזה חפץ שאין בס סימנים ע״כ סיא של מוצאה:
 וע״כ צריך לפרש להתנא אגב אורחיס קא משמע לן לין חלש לשנים אוחזין בטלית ואפילו
 אם ברור שהוא בל ישראל לסיינו טלית עם ציצית ואפילו בעיר שכילה
 ישראל אעפי״כ היא של מוצאה. ואפילו יש בס סימנים והאיך משכחת לס.
 ובעל כרחך צריך לסבין למיידי בטלית עם ציצית של לבן ואין בו תכלת ובמקום
 הכנת יש בו קלא אילן או ממראס פסול תכלת מבעל חי לומיא לקלא אילן ע״כ הלין
 שהיא של מוצאה כלאמר בב״מ ל׳ ס״א אני סיא שעתיל לספרע ממי שתולס קלא אילן בבגלו
 ואומר תכלת הוא, ועל ק ג״כ סלין לאין מכריז׳[ על אכילתו כמי ספ״ג לפסחים לן! מ״ט אך
 בזמן שהיה נמצא תכלת הכשר אי אפשר לפרש המשנה לנהי לאם היה נולע בבירור שהטלית
 הוא של הרבע שתלה קלא אילן בבגדו ט׳ סלין לאן מפרידן על אכילתו ואפילו לת״ק שם
 בפסחים מ״מ עדין חייב להכריז שמא הרשע שתלס קלא אילן בבגלו למכיר לאחרים ומכר
 לאחרים מישראל שסקונס אינו יולע שהוא קלא אילן ולמה יפסיל סקינה את הטלית שלו שקנה
 מסרשע ותייב לסכריז, ובע״כ לעיקר שילוש לין סנרמז בחשנס מיירי בזמן שאין תכלת סכשר
 כלל בעולם כמו האילנא לאין לנו תכלת ואם נמצא בזמן לעכשיו, טלית עם ציצית ממראה
 תכלת ספסול מסתמא סוא של איזה רשע מישראל שכופר בלחז״ל במלרשים שאמרו שהתכלת
 נגנז וכן אמרו כל ראשונים ואחרונים או שאומר דגם קלא אילן כשר לתכלת כמו הקראים סצלוקים
 שכופרים בלחז״ל ורמז לין חדש כמו בזמנינו שקם איש א׳ מראלזין והלביש את חברתו במראה
 פסול תכלת מבעל ח• ואומר תכלת סוא, על זה היתה ההלכה למשה מסיני לאם נמצא טלית
 עם ציצית לבן ובמקום תכלת םכשר יש בו תכלת ספסול. אעפ״י שילוע שהיא של ישראל ובעיר
 שאי! בם הצדוקים שכופרים בכל ל׳ חז״ל שיאמרו גם קלא אילן כשר לתכלת, אעפי״ב הרי
 מסתמס חזקה שסטלית של איש א׳ מחברם סנ״ל להטיל פסול תכלת שדנו כמו קלא איל;
 בציצית ע״כ היתה כהלכה למשה משיני שהטלית סיא של מוצאה משוס לאין מכריזין על

 אכילתו -



 אדרת אליהו הוסן ישועות ביאור הזוהר לג
 צדק דאיסו חל שסכל פונים בו זה מובן כסיל אבידחו כמו בפסחים שם •י׳ לברים נאמרו
 כסכיס ולוים וה״מ מישראל שומרי המקרב בזה״ז בעמי כארץ כו׳ ואין מקבלין ממנו עלית
׳ ויש אימרים אף אין מכריזין על אבירהו.  ע״י עסק החילה בכ״ל ספרים לאורייתא משוס ט
 לצא זזה בכינה מכיתל מערב/ עול אמר שם ואפילו לתנא קמא שס למכרזי[ על אבידתי
 תכבינ״ן מכוס זמנין לנפ־ק מיניה זרעא מעליא
 ואכיל ליה כנאמר יכין וצליח ילבש צדך לומר לבסס מולה לאין מכרתיך על
 אכילתו מבוס לדינם כדן האפיקורסים שבוגלים במצוס אחת נכד כל ישראל וטעריס בלחז״נ
 שהתכלת נגנז וע״כ אן מכריז־ן על אכילתו (יכפ״כ שפכולין לעלות ושחיטת; נכלה מעמם חיליצ
 שבת כיוצא לר״ה בטלית באינה מצי־יצת כהלכתה כמ״ב בספר פתיל תכלת) וכמפירש ברמב״ם
 פי״א מה׳ נזילה ואבלה ה״ב (יבח״מ סי׳ רס״ו) אסור להחזיר; לה; חבילה. וניתן סימן ברמז
 בלכון הרמב״ס אסור להחז׳י׳רין ברמז בד״ה לסהברס רזי״ן שק שס העיר של הנ״ל כהלביש
 את חברתו ט׳ (וכל ז־ מ״רי ר״ס סבא בזמן שיש רשות מהממשלה יר״ה דדינא למלכוחא
 דיכא כנולע) יכש״כ לפסולים לעלות להא בע׳׳ס לתיק שם בפסחים פסול ם לעדית העפ״י

 למכר־ז־ן על אכלתן. יכש״כ סנ״ל לאין מכר׳י׳ז׳י׳ן על אבלת! כג״ל.
 אך לכאורה אין ראיה מכאן לאין מכריזין על אכילתן. רק שהיתם ההלכה למשה מסיני לאס
 נמצא טלית טס פסול תכלת בכה״ג טליס ז־ לוקא של מוצאה ואין מכריזין על אכלתי
 משום לידוע שאס יחזירנו לבעל האבדס מחברה הנ״ל ילבש סטלית טס ציצית פסילים'ויצא בהם
 לר״ה כבבת ט׳׳כ אסור להחזירן להן מביס לפני עור ל״ת מכשול אפילו אס ידע שיש לו עיל

 טלית בפסול תכלת וליבבו מ״מ כל טלית בפסול תכלת הוא עבירה כפני עצמו, ץאכמ״ל.
 אך לפי המביאר שלינם כאפיקירסים בכיפריס בלחז״ל שהתכלת נגנז כו׳ א״כ ממילא מובן
 שהיתם התללמ״מ לאין מכריזין כלל על אבדתן, ועול ללענין שלא להחזיר טלית זה דוקא
 א״צ הלכה למ״מ לפשיטא לאסיר להחזיר משים ל:כי עיר לה״מ. יבספר פתיל תכלת(שימן לי)
 כס יתבאר ללא שייך לומר בהם סכרי מצוה קא עבד ולאכשירככו לטלית מהא דסכהדרין לף
 כיו ע״ב, ועור לפי מש״כ בפתיל תכלת (סימן ני) לפי״מ לתכיא (כתובות לפ״ו) בל״א במלית
 הבל במ״ע כנו; אומרים לו עשה ציצית ואיכי עושה מטן אותו על שתצא כפשי ועיין פירש״י
 במילין לף ק״י ע״ב ל״ה כפתיהו ב־״א לארבעים ומי לא במלית שכבד כעש־ת העבירה אבל
 מ״ע בלפכיו ואיכו רוצה לקיימה כמן אומרים לי ט׳ וכ; פירש י בכהיבות מכין חיתו קולס
 בעבר על סעבה יש בידו לקיים עכ״ל יק״ו בכידון ליל; לתליא בזה גס חילול כבת ל״ת המורה
 דנהבא שעדין לא נעשית העבירה והדבר מבורר ביעבור עיד העבירה כמו נידין לידן פפיטה
 דמכין מיהו עד פהצא נפשו לשמיט בקיל הורה ה׳. והדבר פשוט כאס אין בכחינו להכות־
 עד בתנא נפבי. אם בלטו חכמים בגופו ונפשי. קל והומר בבלטו טל ממינו אם יש כה בידם
 1עפ״י רשוה הממשלה ירים] אפילי לאבד כל רטשו עד כיבמע בקול הירח ה׳ לעדת יכראל
 לקיים מ״ע יק״ו בצירוף ליה ממיר דשבה• יק״י בגוף הבגד של כלאים או העליח עם פסיל
 תכלת וציצית פסולים שבו נעשית העבירה ואינו שומע בקול הורה ה׳ גס להבא פש־טא שהרפית
 וההיוב לאבר ולשרוף גס גוף הטלית עכ״ל שם• יא״כ פש־עא וקל ומומר מם הדבר מבורר
 שיעבור עיד העבירה דחק מכריז־; על אבדתי כלל והיא בל מוצאה, וכש״כ אם מצה הטלית כל
 כלאים או עם פשיל תכלח כבי נעש־ח העבירה וילוע שהיא של בעל העבירה לחי; מכליזין על
 אבדהנ וסיח של מיצאה. אך לכאורה ״יל לדן זה גבי מ״ע ול״ת על להבא בלא יעבו־ כו׳

 תליה
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 תניא •יפליגיהא יפ״י לל׳צן קן קי״ט ממון מסור ט׳ מ״ר מוהר לאכלן כיד לא יהא ממיני
 אמיר "מניפו ומ״ל אסור לאילו דילמא סיס לי׳ זרעא מעליא וכתיב יכין רשע וצדק ילבב. ופסקי
 סרי״ף ורמב״ם ובמ״מ (סימן שפ״מ) לאסור לאבד ממינו בהרי ממונו ליורשיו. ולפ־״ז י״ל לק
 ה״ה גבי מ״ע או ל״ת על להבא אעפ״י דמכץראיתו מל שהצא נפשו מ׳׳מ ממונו ממיר מגופי
 למ״ר לאשור לאיל ביל משום למעינו יאגויל־ויש־ו. אך לפמש״כ סש״ך שס (ס״ק ס״ב) ונראה
 למי שמוהזק כו׳ ונראה באין לבריו נבאעיס רק מהמה עשרו ונשיעני לא יהיו לבדו נשמעים
 מוהר לאיל ממוני ט׳ בהרי במס שמאבד; ממונו מצילים אחרים עכיי׳ל. ולפי״ז יש לעיין ולומר
 דגם למייל אשד לאבל ביל ט׳ מ״מ״ גבי מ״ע ול״ת על להבא שלא יעביר. יע״י ב־כופי אוהו
 לאיל רטשו• על ילי זה ישמע לקיים־ מה שאמריס לו עשה ציצית. בפיר י״ל אם בלעו חכמים
 בגופו• ונפבו ק״י בממילו ללא יהא ממולו. ממור מניפו ינפשו, וכש״כ בל״ת לחמור מעשה על
 להבא שלא יעבור, וכש״כ דאין מפריק על אבידהו. אך לפי״ז קבה הא לפ״ב דע״ז דף כ״ו
 ע״ב גבי מימר איכל נבילות לתיאבון אלי בילה לכל אבירת אחיך לרבית את המומי לחייב
 להחזיר אבילהו וכ״פ הפוסקים בחי׳מ (סימן דס״ו), אמא?׳• לא נאמד בח״ב־ן לטפו אפילי לימול
 כל רכושו כד בלא יעבור עור לאכול נבלות ׳)לתיאבון יכש״כ שלא להחזיר אבלתו. והא לאתרבי
 מלכל אבלה אחיך י״ל להייני שהממון שלו לעדין הוא בכלל אחיך וצריך ליחן ליורשיו הכשרים
 מבא״כ בלהכעיש יאפ־קורשיס ללא אהרבי מלכל אבלה אחיך י״ל כסברה ססמ״ע סימן בפ״ח
 ש״ק ל״ג גבי מס ר להוא הפקר והרי עליי; לא זכו בניו בחייו עכ״ל ומה״מ נמי בלככעיש
 ואפ־קירוס ללאו בכלל אחיך להשיב אבילהו ע״כ א״צ צית; גס לבכיו הכשרים מכוס לעליי; לא
 זכו כליו בחייו בממונו וע״כ הוא הפקר יהיא בל מוצאה, עול ל״מ בשעשה חשיבה יבלהכעיש
 ללאו בכלל אחיך כבר זכה בס המוצאה וא״צ להחזירו אפילו אס אה״כ עשה השיבה, מבא״כ
 בלת־אבון להוא בכלל אחיך וסי׳ צריך להחזיר לו אכילתו מיל, רק מביס שצריך לטפו גם
 בממונו כלי בלא יעבור עול לאכול נבילות, ולעת עתה י״ל להממז־רס ה״ז עיבר עבירה
 מפני בהוא ממזיק יל רבעי עולם, כמ״ם סרמב״ס גבי אכילת עי״נ, אעפ״י ללהאבין הוא ממונו
 עליין מ״מ גס בממונו אסיר להחזיק יל רשעי עולס אך אס אח״כ עשה חשובה לעני; זה אתרבי מלכל
 אבילה אחיך שגם בעת שהי׳ רשע נקיא ממונו וע״כ צריך להחזירו כשעשה השיבה, ומאוד חמהלי ולא
 הבנתי מש״כ הרמב״ס אפילו היה בעל האבילה ישע ואיכל נבילה להיאבין וכיוצא בו מצוה
 להשיג לי חבילתו. משמע לו לעצמו וגם לא עשה השובה•. ילמה כנ״ל, גס מש״כ סתום׳
 בע״ז ד׳ כ״ו ואפילו להעלותו צדך ולפדותו כלמשמע פרק השולח לף מ״ז לבע׳ י׳ אמי למפיקים
 אס היה מומי לתיאבון. אלא לפ־ שהי׳ מומר להכעיס קאמד לח שבקיק לי למפרקינך עכ״ל
 ;ם שם י״ל דמם דאין הנבילה בידו ורוצה לאכול אפילו יק לתיאבון החייב דמטן אותו עד
 בתנא נפשי למנעו מלעבוד כ״ז שעדין לה עבי ק״י ממי׳:: דלהבא ככ״ל כש״כ ללא למפרק־׳
 מלידאי הע״ג לס־כח קעלא. יבם י״ל באמי לי׳ המי פייקן ואמי ברוצה לעשות השובה• ע״כ
 ממר ר״א אימא להיאבין הוא דקאכ ל וכשסע־די על־ו כהי׳ אוכל ליילוה להכעיס אז לא היה
 נאמן לר״א בנגה שאמר שרוצה לעשיה השובה למפיק־ה . נם לדעה כמרדכי (בס סימן בפ״ח)
 וי״א דמוהי ליטול ממונו לעצמו דאינו אשיר אלה נאבדו וכתב הכמ״ע דלא עדיף ממיני מגופי
 להוא הפקד והרי עדיין לא זכי בניו בחייו במדוני ולדעה זו בין י״ה בי; י״י כב״ק לף קי״ט
 שביי ללא יהא ממוט המיר מגופו לעני; ליקה הממו; לעצמי: וא״כ שפד י״ל לעלין מ״ע שהה־וב
 לנופו אפילו ליטול לל רכושו כדי שיקיים המ״ע ונש״נ בלאו לחמור מעשה על להבא בלח יעבור
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 הככ־ט־ן דילם תלח •אכהן מוכן בסול כ״ג כו׳ דלא יהא ממונו חמד מגופי וכב״כ בלא
 מקומות הכהנים כומכים בבהמ״ק סול בלבה להחזד איילתי רק כפ־עשה הבובה או לבניו

 איות סול הג״ת וכמ״ש בתרגום יהינת; ישעי׳ ויורשיו הכשריס :
 ס״ב ע״ס על רנמיתיך ירועלים הפקרה׳ שומרים ונחזור לנילי; לילן מטעם טלית שאינס
 המזכיר, ם מצו״צה כהלכתה והלבר מבדר כ־וצאין
 בכס נס לר״ה בשבח דינם כמחלל־ שבתית בפרהסיא דאסור להחזיר להם אבילה .וגס מטעם בבוגליס
 במצוס י אהה נגל כל ישראל דינם כאפיקורשים כו׳ וים ככופרים בדהז״ל שהתכלת נגנז.
 ואעפ״י באומרים באינם טפרים בלחז״ל רק שנשענים על רבס סניורה שקר שמפרש לברי
 המדרשים שהתכלת נגנז מפני היוקר וכן מפרש ל׳ כאריז״ל כתבתי בספר פתיל הכלה שפירושו
 בקר וכזב ומגלה פנים בהורה שלא כהלכה והפיריב האמיתי שהתכלת נגנז לגמרי והא רקבה
 מסה דבימי האמוראים עד״; ס" להם תכלת תירצתי שם כסיה להם ממה בגנזו מעה בסי׳
 התכלת טרם הירק בהמ״ק שסי׳ עולה ההלזון א׳ לע׳ שנה והסכימו עמדי גדולי הדיר. וע״כ
 אמר רב המנונא סבה שהיתם ההלכה למשה מסיני שהטלית סיא של מוצאם משוס דאין מכרידן
 כלל על אבידתן כנ״ל. והנה נתבאר כוונת ר״ה סיא דכד מטי לב״מ' היא אמר שירוהא
 דקא נקטו בטלית, דא אמא״. פיריב שיש בזה שני תמיהות. א׳ הו״ל למתנ׳ שנים
 אוהזין באיזה חיץ ביהי׳ ובהמת כרמב״ס (פ״ט מטוען) כתב שלים שהיו אוהזין בכלי אחל וכתב
 הה״מ ורבינו כתב כלי ולא הזכיר טליה לפי ביב ברקי הטליה הליקין יתבארו בסמוך טכ״ל
 וכהב בלה״מ מבמע לבכלי לא אמרינן על בילו מגעה ולא ׳לעהי למס ט׳ מ״מ הילוק בי; כלי
 לטלית לא ילעת׳ למה היא יצ״ע עכ״ל וא״כ קבה הא לתלן לקא לקטו בטלית לוקא ולא
 בחר חפץ. כ׳ כיון לםהס טליה יב בו סימנין הרי הי־כ להכריז ולא בל מיצאה. ומה שתירץ
 הרא״ש ז״ל ובמקום שהיא של מוצאה כגין כעיר שרובה עו״ג. ג״כ קשה כמש״כ סרמב״ם
 (פי״א מגזילה ואבדה) אעפ״י שהיא שלו הרוצה לילך בדרך הטוב והישר ועישס לפליס משורת
 הדי; מחזיר אה האבדה לישראל כשיתן את סימליה עכ״ל והוא מהגמרא פ׳ אלו מציאות לףכ״ל
 ע״ב ועיין בהגהוה מיימונית דכייפינן למעבד לפנים משדה הדי; א״כ תמיה שפתח הדין בריש
 ב״מ במי שאינו רוצה לעשית לפנים משורת סדין אי באיפן דלא כייפינן לעשות לפנים משירה
 הדין שסמיצא היה עלי ובעל האבדה עשיר כמש״ב כהגהמ״י והרי כתיב פתה דבריך יאיר מבין
 פתיים וראוי לפתיח ללמד לעשוה לפנים משורש סדין ולא חרבם ירושלים ט׳ ומזה יש לטעוה

 ולומר שא״צ כלל לעשות לפניה משורת סלי;. והוא תמיהא עלומה :
 יע״ב תירץ ר״ם סבא כיו; לאשכה קרא אמר ולאי לא הלכה למשה מסיני פירוש שהטלית
 עם פסיל תכלת כנ״ל והיתס הלכה למשה מסיני שהטלית היא של מוצאה משוס לאי;
 מכריז׳; כלל על אבלשו ופתה כהכמס ־אפילו אם המוצא הוא עשיר וכעל האבלה עני ל״מ
 ללה כייפיק נעשות לפנים משירה הלי; מלא למסור להחזיר; לה; אבלה והמחזירה הרי זה עובר
 עבירה מפני שהיא מהזיק יל רשעי עולם ע״כ הוא מילהא לפם־קא שהעלית היא של מוצאה
 אפילי ית; כה סימלין. וזה־ שאמר על שלמה לא ב״מ. שרומז בתיבות על בלדה שנפל ג״כ
 מעת חורבן ביסמ״ק כהעדר התכלת והיינו כי החלזון האמיתי שהיה עילה ח׳ לע׳ שלה, לפסק
 מלעליממעת חורבן ביסמ״ק לדהאדיז״ל. ומהו השכלת הממית׳ רומז בתיבות ע׳ ל״שלמה
 פ׳•ריש דוקא הלז׳; האמיה׳ שעולה ה׳ לטי שנה הוא שכשר לשכלש כדאיהא בפרק השכלש (דך
 ׳״ד) [ולא זולתו] חלזי; ט׳ וברייתו דומה לדג ועולה ה׳ לע׳ שלה ובדמה ציבע־ן תכלת. ורומז

 בתיבות
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 בשיבוש ד״בר פ״בערית דיב׳ר ,ב׳ר׳ייתי ד״ג.יכתבלי רכא׳ בהחלשותאשר יצא מנץ השכלת
 הפיך חז״ל דירש־ עם האיש אשי בזה מלכו השכלש ושאלתיו כאבר נידע מהזכר כ, טנא קראו
 ליה בכ״מ וכן ירש״י בכ״מ ומברן שמדמו נקח הציע יש לו דאה ונודע לכל שכמעט כל
 גדולי עולם הוסכמו על, סבאלה מהדג הארסי׳ שיש לו קשקשת בלי סנפיר רק יש לו ד׳ רגלים
 כבהמה י א״כ לפ־ הכלל בכל שיש לי קשקשת יב לו סנפיר א״כ היגלים הם הסנפיר א״כ איך
 סתירה התורה ארסו, בדרכיה דרכי טעם. יאמרו שזה אינו דג רק מחיות סיס שכל
 ביב ב־בבס יב ביס יכלל זה כל ביב לי קשקשת היא רק בדגים והמבחן בזה בכל דגים אין
 להם ריאה מבא״כ אותן בהם נגד הבריחות בביבשה יש לי ריאה וניחן הדג סג״נ ביב לו
 דאה ושקטה המבוכה . יזה הבזק •ב לו ריאה איך קורין אותי שז״ל דג חלזון ולא מצא מענה
 רק אמר באין זה הכרח ביב על המבוכה בל הדנ הארפוי תירוצים שונים יגם מה
 נפסיד אם אין זה חלזין עכ״ל. גם העיר כי ראה הבד׳ טמא ומזניו ניכר בהיא מין עכבר.:

 *לפי מה בכתבת׳ בפתיל תכלת (סימן ג׳) דלדעת האדז ל בספר גליד ימציס דף ו׳ כי
 ציצית עם קלא איל; (יס״ה כל מראה תכלת הפסול אפילו מבעל חי) הרי זה עובד
 עכו״ס עכ״ל יא״כ גם הטלית מציתו בבריפם דיקא כדן אברה עיי״ש. א״כ לכאירה קבס
 על מם דני; זה אומר אני מצאתיה וכילה בלי כוי כיון דאםור בהנאה ומציתי בבריפה, יצריך
 לומר כזתני רבה בר בר הנא קמ־ה לרב (ב״ק דך צ״ ו ע״ב) בורי הרגש נטיעות׳ קצצת, אתה
 אמרש לי להורגי לקצצו פטיד כי׳ תתרגם מתנ־תך בבור העימד להריגה (פירש״י שור
 בהמית) ובאילן כעימד לקציצה (אשרה או כל עץ הניט־ לרה״ר ומתיירא פמא יפיל על אדם
 וימות) ופריך אי הכי מאי קא טעי; צ־כ, ימשני רא״ל אנא בעינא למעבד הא מציה דתניא
 מי• בכפך יכסם וכו׳ יחייבו ר״ג לישן לי י׳ זהיבים ופסק סרמב״ם ובחי״מ(שימ; שפ״ב) שור
 כסי׳ עימד להריגה מ: ני שהוא מזיק את סבריו תיאיל; העומר לקציצה מפני שהוא מזיק אש
 הרבים וקלם אחל ישחט שיר זה יקצץ אילן זה שלא מלעת היעלים מייכ לשלם לבעלים כמו
 שיראו הדינים בהרי הפקיען מלע.ית מציה עכ״ל ולפי זה י״ל לכל אחל טעין אנא בעינא
 למעבר כא מציה. ילפי״ז י״ל דאלכ אירחיה קמל״ן דין י.חודש דגס טל דבר כאין בו דין ממי;

 רק לעלין המציה נזקקין הב״ד לדון ולחייב בבועה:
ך י״ל לשייך בזה גס ד; ממי; כהא (ב״מ דף ו׳) שתקפה אחל בסלילי ישרפו ואידך קח  א
 ציוח ויש בי ד; ממון צשלם מה שהפקיעו מסמציס, אך טל לשין פירש״׳ עומל לקציצה
 אשירה, וכן לשון הנמיק״י, קשה לי כיון דאסור בהנחה א״כ א-ך מישר ליקח השכר שספקיעי
 מהמצוד ולכאורה נראה ־מבוס הכי לקלקו הרמב״ם והטור ובש״ע בלשונם ואילן העומר
 לקציצה מפני שהוא מזיק אש הרבים ולא מידי באשרה מביס שאכיר בהנאה לקבל שכר
 שהפקיעו מהמצוה, וכן לקלק שיר שהיה עימד להריגה מפני שהיא מזיק את הבריות ולא
 מ״ר׳ בשיר שהמית אלם ועימל להריגה אחר שנגמר דנו משים לשור הנסקל אפילו אס
 כחטו לאחר שנגמר דנו אסור בהנאה (ב״ק דף מ״א) וא״כ אסור לקבל שכר שהפקיעו
 מהמציה, וא״כ בנדון ליל; חם נאמר לאסור בהנאה גם הטלית כנעילה בו עבירה לציצית
 עם פםול הכלת נאבדה א״כ לא שייך בו דין מנוון רק לטני; המצוס דקא טעין אנא בעינא
 למעבר מצים לשירפי כאבדה, חך גס כשיר העומד להריגה מפני שהוא מזיק את הבריות
 צ״ע מםא לריש סנסלדין הזאב נו׳ רח״א כל הקילם להורגן זנה יבם יגמ; (דף ט״ו).בשל:א
 לר״י ימאי זכה. זכה לעורן. אלא לר״ל למאי זנה כיון בס.ישי כיינהו רבנן נמאן לגמר

 דינייהנ



ה ת ביאור הזוהר ל ו ע ו ש  אדרת אליהו חוסן י

 דיכ־יהו ואיסורי הנאה כינסו מאי זכה פירש
 זכה משמע נשתכר, כיון להחיהי ואמור
 רינן לאין צריך לדוכן בב״ר הו״ל כמאן לגמר
 דינייהו ואסירי בהנאה כלקייל״; פחם במשי
 נאחר שנגמר ל־נו אסיר עכ״ל ומפני זכה
 לשמים. פירש״י צלקה עפה עכ׳׳ל ומשמע שאין לו
 בו זכות בעגין ממין רק מס שצלקה עשה וא״כ
 לפדפ״י עומר לסריגה שור שהמיח אס מידי
 שהמית אלם ועומל להריגה משמע אחר שנגמר

 'המזכירים את ס׳ את זכית אבות לקדושה,
 ׳ועי״ז נכנעים אבות מ־ק־ן (י״ב) וזה ג״כ סוד
 דברי ר״א שם בזהר איל עיר קטנה כד״א
 עיר עז לני ישועה ישיש מימית וח־ל בסיל עצ
 חומתיך מ׳ הפקדתי שימרים (׳״ג) וסוד
 ישיעה כג״ל בסוד סלר נזיקין שנקרא ישועית
 משוס שנרמז הישועה בראש סדר נזיקין ל

 דיני דאסיר בהנאה קשה א״כ לקבל

י  להכניע סוד כ
 כ״ל עלה שימרי

 אבות שור, וכ״ל תיצלות
 ז־נין דמסאבותא ע״י שול

 שכר שהפקיעו מהמצוס. יים לפירוש סרמי״ם
 שכוא מדק את הבריות הרי לשין עומד לסריגה
 משמע כעין הא דשנהדרין סנ״ל קשה ג״כ כיו;
 לאמיר רבנן לא״צ ללוג; בב״ד כמאן דגמר
 לינייהו ואסירי בהנאה ולמה מיתר לקיצשכר
 שהפקיעו מסמצוס. ובע״כ צ״ל לאעפ״י שאסור
 בסנאם מגוף השיר וגס מעורו מ״מ מותר
 בהנאה לקבל פכר שהפקיעו מסמצוס. ולפי״ז
 יש לומר לזה גס כ; הפירוש זכם לשמים.
 צלקה עשה לעני; סמצים. וממילא אם קלם
 אמר והרגו זכס הראשון לקבל שכר שהפקיעו
 מהמצוה. וא״כ קשה למס לקלק סרמביס
 בשור שמזיק לוקא ולא שיר שהמית ואילן שהוח
 מזיק לוקא. והרי ק ה!א סלי; בבור שהמית
 ואילן לאבירם למותר לקבל בבר שהפקיעו

 מהמצוס •

״י)  המקלש בעסק כ״ל ספרים דאורייתא (י
 י ונרמז בתיבת ישועה אישיות יה״וגימ׳ כ״א
 סס סול ג׳ איהיוש סיל ביד עלה שימריס
 עם סול ש*ע רבוא נסירין עלאי; לא״א א־ר
 פני מלך חיים שנמשך ע״י עסק סתורה לשמה
ל ואהיס אצלו כ״עבו׳עיס יום יום כמ״ש י  ס

 בעימ (שער א״א פי״ג) כך סכל שצ״א סול
 ל״ש לבמירת מקלש ככתוב בפ׳ קרח היא
 מצום שצ״א(ט״ו) וסיד תיבש ישית גימטרימ
 תש״ך בסול תש״ך צירופים בת־בש בראשי״ת
 שהוא סול עשר פעמים בם ע״ב בגימ׳ תשיל
 כמ״ש בע״ח בהקלמם (אות כ״א) ושם ע״ג
 נחלק ג׳ פעמים כ״ד כמ״ש בע״ח בסיל כ״ד
 כ״ד שמשותיך ונ:51א כי כל חלק מהשלשה
 חלקים של עבר פעמים לבם ע״ב הוא עבר
 פעמים כ״ד בגימטרא ס״ר ור״ם לקדושה

 צדקה עשה ־ואסור לקבל ג״כ שכר ממי

 נעו:

 ח , ב ״ ״ , I?" ר י £ י ? נ ׳ ד א ח י כ ו מ  מוסורגו וסעור^צו״יעכ״ל ו
 מורו. ועליז כוונתו בשיר כוי מפני שהוא מזיק חת הבריות וע כ מוח.

 דינו לאשיר בהנאה גם
 לקבל ככר שהפקיעו

 לוקא כיין בהמיתו [אלם] בוינסו רבנן כמא; 01

 למוהר להנות מעורי לכאורה
 לפרש לאם ילוע בכבד הרג
 לאתא שינרא קטעיס לילא

 מהמצוס. והא לסנהדרין ל׳ ט״ו מפרש לייןז ׳־׳יו
 דינייהו ואיסורי הנאה טנסי. ומאי זכה לשמים רק

 ?הפקיעו מהמצוס: והא למרובה לחמר רב־נא לעדו ולמשמע
 לו׳קא כשעליי; לא הרג את כקטנים. אך א״כ םי״צ כ:רמ-.ם

י ״ ^ ע א 6 ה ו ע n ר n ״ ? ד ב י ר ; ת מ ב ה ־ ? א ג מ  אסיר להניח מעורו כהא לסנהדרין וגם מ
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ת עו שו  חוסן ביאור הזוהר י
 מוהר להטת מעורו. וציע וגס לשון הרמב״ס חתול רע שהירג את הקטנים משמע גס בילונ
 בכיר הרג מוהר להנות מעירו וקשה מהא לסנהלרין הנ״ל לאסור להטת גס מעירו. ולשין
 הטור חתול רט ההורג לקטנים. ולשון המחיר בש״ע שמזיק לקטנים. והה״מ (כפט״ו מגדלה
 ואבלה הי״ז) כתב טל לבון •כרמב״ם מימרא כמרובא דף פ׳ וכתב הורג את הקטנים מפני
 באותו מעשה כך היה שהשתיל הרג תינוק וריש רב כך שאסור לקיימו טכ״ל ובסגה״ה חלשה.
 שנ7פס בכרמב״ם כתי תמיה לי הא בגמרא לא אמרו אלא לקטטי׳ לילא לינוקא וכן גריס
 רש״י וסתום׳. ושמא נזדמנס לרכינו גירסא אחרת טכ״ל וכוונת הה״מ משממ לק״ל טלכרמב״ס
 דהי״ל לאשמטינן רבותא אעפ״׳ כלא הרג רק שמזיק את סקטניס אעפי״ב אסור לקיימו כי׳
 יצתיריצי שאוהו מעשה כי׳ י״נ כוונתי לוקא הירג ולא מזיק וכמ״ש סרמב״ס (פ״ה מנזקי ממין)
 ארור מגלל כלבים מפני שהזיקו מצוי (בס דף פ״כ) ולא מציגו ככלי ליניס אלו לא ן בו משיס
 גזל ט׳ ותק (כס ע״מ) גא יגדל ארס את הכלי אא״כ קבור בבלבלה ובטור יב״ע סעהיק
 כלב רט וכיי״ש בחוי״ס. ופ־רב״י מפני בניכך ומנבמ ומפלת אכס מיראתי עכ״ל יאעפי״כ מותר
 בקביר בשלשלת וכסמ״ט סימן י.״ט כיון ליולטין שסיא קשור לא מת״ראין ממני ולא מפיל ת ואי'
 טעם שישיך ט׳ אין כאן ובחתול רע לא נמצא בהתירו גס בקבור בכלכלאות ואמרו סתמא
 אסיר לקיימו ט׳ ובע״ב צריך לחלק בין שככר סרג ט׳ ותמיהנ׳ א״כ אשיר להנות גס מעירו.
 ועיין בב״ק לף ט״ו כאי כלבא לאכל אימרא וכונרא לאכלא תרנגילא ט׳ ובין כך יב״כ מבמתינן
 לי׳ לסרוג את סכלב ואת סחתיל. עד למסלק כזיקא. שיהרגם. וער״ז יש לפרש שור כמומר

 לסריגה י ש.זיק את הכריות ולא המית אלס וע״כ אין בו לין שור הנסקל באסור בהנאה.
 ונחזור לענינינו לכב״כ אס נאמר בעיקר לין עכו״ס כאשרה שאסור כהנאה שייך לוקא על
 הציצית למלבל לסאריז״ל עפ״י סול יש מקים לימר גס עפ״י נגלה לענין הסתכלות
 כתכלת לזטר כסא הקלוש ומלך סיישב על כסא רס ונשא. הוא לוקא על תכלת ההמיתי כציום
 כקנ״ס אכל אם כולם יאלם מלכו להטיל קלא אילן וכה״ג מכע״ח תכלת הפסול ואומר הרי
 זה ג״כ מראהו כעין הרקיע הלימה לכסא ועל יל׳ שיסתכל בי בצינית יזכיר כרס״א קלישא
 והמלך סקלוש יתברך הרי זס עובד עט״ס כי מס דמות הערכי לו ולכרסייא קדישא והוא ככלל
 נ״ת לך פסל וכל תמינס. וזה שייך ליקא על הציצית עס הפסול תכצת ולא על הטלית. ולי;
 הטלית רק כלין לולב של עכי״ס ששימשו בו לעט״ס לניר לפניס קרקע. לא יטיל למאוס לגביס
 (בוכה לף ל״א ע״כ) וט״כ אסיר להטיל אח״כ ציצית כשרים כטלית הנ״ל ולכרך טליו יט״כ כיון
 ללא בלילי מינים מציתו כשריפס גס הטלית. כמ״ש התם׳ כריש פסחים מכל מקים י״ל
 דלרבנן דר״י ב״י (טכו״ם דף מ״ח) באיל; שנטעו ולבסיף טכדי שרי להדיוט ולכם קרינן ביס כמ״ש
 התיש׳ (סוכם דף צ״ב) וכיון דסטלית אינו אסור כהנאה א״כ יש כי ג״כ דין ממון להנות מאירו
 או להסיקו תחת תבשילי. ושפיר שייך רזה טיען אני מצאתים וכולם של• גס לענין הנאת ממון.
 וזהו הטטס ג״כ שלא תיקני הראשונים להטיל פשיל תכלת כשלא נמצא תכלת הכשר זכרין לתכלת
 אפילו את״ל לקלא איל; אינו פוסל את הצב; כמו גבי אתרוג לא מצא כשר (סוכה דף ל״א)
 משוס דזהו עובד עכו״ם ושימן כרמז לזכור דהאריז״ל כתוספתא דעכו״ס ריש פ״ז בור קלא
 אילן שרשה בעצי אשרה ישרף אט״ג דפשוטי מ״רי כבגד שצבעו כי מ״מ כבר העיד ברע״מ פ'
 טנחס דףרמ״ד ירבנן דמתניתין ואמורא־ן כל תלמודא דלה׳; על רדן דאורייתא שדרו לייעכ״ל.
 •«יב ראיתי בחידושי הרי״מ [מכ״ק אדוני מירי ורבי בוצי נא קדישא הגאון האמיתי ר' יצחק
 מאיר זצ״ל הרבי מעיר ווארשא] בחידושי ב״מ בכתב בטלית למה לא תני שתם בחפץ

 י״ל



 אדרת אליהו הוסן ישועות ביאור הזוהר לו
 י״ל שיהיה שייך חפוסי בכרכשתא שאינו מגרע .

 מהחלוקה כליסומ״מ חשיב אחוזה כנ״ל.• אוי״ל
 לסתם מליח יש בה סימן דילפינן• משמלה

 מיוחלת שיש לה סימנין. ועל כרחך הזכים רק •
 משוס דוב ניתיס (כמי ש הרא״ש) וקמ״צ כרבינא.
 לגס לאחי ליליה מוחר עכ״ל ומלבדי רבינו יש
 ללמיל ג״כ לטינה ר״ה סבא לכל ממא לב״מ
 הוא אמר שירוחא לקא נקעו בעליה. דא אמאי.
 שחמיה למה לא ה:׳ סחם בחפץ. וחמיה ב׳
 סרי סחם מליח יש בה סימן ואינו של מוצאה.
 ולמרץ למ״רי בריב טחיס לא ניחא לר״ה סבא
 לעכ״פ לפניס משירה הלין צריך להחזיר ליבראל
 ע־׳י סימן ננ״צ יפתח לבריך יאיר בצריך לעשות
 לפניס ;.שורת הלין כנ״ל וע״כ תירץ לקמל״ן

 בטלית עס פסיל תכלת כוי כנ״ל. .
 אמנם נראס לרין סמשנה שניס אוחזין.במלית
 כפסיל תכלה ט״ל הנ״ל משכחת גס בזמן

 חכמי המשנה והאמוראים שעדין היה נמצא׳
 בימיהם הכלח האמיחי. ואי קביא למ״מ נדיב
 להכריז שמח סרשע שחלה קלא אילן או. פסיל
 תכלחמבע״ח מכר לאחרים בחזקת שכלש סכשר
 שהקונה אינו יולע ולמם יפסיל סקינה אש
 סטלית. זה לא קשה לי״ל כמיש סחוס׳ בפסחים
 (לך מ״ט) בל״ה וי״א אך אין מכריזין טל
 אבילתי. וא״ת מאין יולט שהוא כל ט״ה יאיד״י
 של ט״ה טוברת !ראינו שנפל

 וז״ס כ״ן• עלה שימרי כמקלש וכל עלה. עשרה.
 סוד מ״ר ור״ם להכניע סר לעמל״ק ג:מ׳ מ״ר
 כנ״ל ונחלקים •לשלשה משמרות ר׳ ס׳ ויי ה׳
 לילה וכל משמר כ״ד עלה הרי ג״פ מ״ר גימ׳
 ת׳ע״ך כמ״ש במשכנות לאב״י בחידושי ריש
 ברכות (ט״ז) 'ר״ת ישיח ח״ו יח״ו כסול
 להאריז״ל ע״פ חנון ורחום י״י ר״ת גימ׳ כ״ד
 אותיות משכמל״ו טכ״ל וז״ס כ׳יל טלה שימריס
 בכ״ד מקומית וכ״ז סול ד׳ תקיני זיסד בס
 ל״א ציארך לא אורייתא לבע״פ הלכה למשה
 מסיני. מקטרת מ״ר אמ״ר מ״ר ולבינה לבון
 הלכה ט׳ והיינו פול הלל״מ בצוארך תורה
 בבע״פ ובסול צואדך לא ירושלם בסול תכשיטי;
 דלה כהניס לויס ישראלים תלמיד חכמים
 בעסק כ״ל ספרים לאורייתא כשורש סמצוס
 כ״ד טלם שומרים וכל טלה עשרס ז״ס
 מקומרת מ״ר ואמר מ״ר וכן סול כ״ל ספלים
 כל אור כליל מעשרם ט״כ גס סתורה נקראת
 ככם מ״ר וכן סקב״ס וכן בהמ״ק, וז״ס שחמר
 בם מקיטרת מר לא קיב״ס לאתמר ביס (שס״ש
 לי) אלך לי אל סר סמור לאורייתא וקב״ה
 כצא חל וכן החנאס ואמוראים וצדיקים בוני
 הלכות נקראים בבס אמר מר לבון בר ובפרטות
 עוסק בזיכר בסי ל תיקון כ״ל טרם שומרי

 המקדש בזמן לעקבי מםיחא.
 ,גון םכיירה שצ ע״ם עוברת

 מהם. או כמ״ש התיספוח בב׳׳מ tp כ״ב וי״ל למיידי במקום לשכיח ע״ס עכ׳׳ל וק י״ל למיידי
 בראיני שנפל סעלית עס פסול תכלת מהרשע סמיחזק שתולה קלא אילן או פסול תכלת מבעל חי
 בבגלו ואומר תכלת היא סדן שהיא של מוצאם ואין מכי זין על אבילתו. כנ״ל. אפילו את ל
 לאסור לגזול ממנו בילים וט״ש בפסחים תוס׳ ליס ר״א. אך לברי רב המנינא סבא בזוהר
 בלרב כן בפסיק טל שלמם להיינו לחורבן בהמ״ק ע״י התגברות כ״ל כזק־יז כ״ל זיני; למשאביתא גרם
 ג״כ שנפל סיל שלמה סיל טלית טס מצית ציצית כראוי משוס הטלר התכלת. לא משכחת אלא בזמן
 בלפסק סתכלת לגמרי שלא נמצא כלל בעולם תכלת הכשר לציצית וזהו סול נפילת השלמה. וח״כ
 תירץ רה סבא טל תמיהתי שירותא לקא נקטו בטלית. לא אמאי. וחירן כיין למשכנו קרא.
 היינו סיל על שלמה נפילת הטלית טס ציצית כראוי בהעלר התכלת. אמר ול:-,י לא סלכה למשה
 מסיגי. פירוש לין המשנה למוכח לאין מכריז׳[ על אכילתו והיא של מוצאה. הרי לין זה לא

 משנחה בזמן שהיה כימיהס תכלת הכשר אלא מעת שנפסק התכלת לגמרי והאימא וכנל
 ול£• זה שיל על שלמה הוא ממש ליגמת סיד על שור שנדרש על כ״ל נזיקין כ״ל זיני; למשאביתא

 לעימת



עות שו  חוסן ביאור הזוהר י

 ליעומת כ״ד ספרים דאורייתא בקדושה ולעומת שור וחמור לקדושה ב׳ משיחין. ק על״ז עי;
 על שלמה מלית עס תכלת הפסול קלא אילן וכה״ג שאמר האריז״ל ששלשו מסט״א שמלמה
 עצמו לקדישה כקוך בפגי אדם. שהרי תכלת כפסיל ג״כלכאירה מראהו כעין הרקיע, אך הו,״
 מרקיע לשוא. והוא ממש על לרך שאימר שם בזוהר פ׳ בלק (לן* קצ״ב) על בלעם לסוס מסלר
 בלחןוכסמא לחם מגיאל [לעומת שלח; ולחס ספרם כיסמ״ק י״ב חלית כ״ל פכים כ״דעשרונ־ס

 להכי אזיל סט״ח כתר קלושה כקיך בתר בכי כשא עכ״ל ועל״ז ממש הוא עכין קצה אילן וכל
 הכלת הפסול מצל הסמ״א והשקר כמלמס עצמו להאמת. ומסתמא בלעם ג״כ הי׳ לובש טעית
 עס פסול תכלח מכעל חי לוקא כמו החברה הג״ל שהוא ממש לעומת התכלת לקלושס מ0,זין
 האמיתי שהוא בעל חי. י ך הוא מסמרא לקלושה וכיה לג מהור. וסול ע* שלמה רומז בזמן
 חורבן בהמ״ק כמו שלמה אהיה כעיטיה וגו׳. גס אותיות של מ״ר, כי סול העלית עס ציצית
 כראוי ועם תכלת םאמית־ סול טלי״ת גימ׳ י׳ פעמים שם מ״ה כלסאריז״ג ובסעלר התכלת

^ t -בחורבן בהמ״ק זה סיל של מ״ה כמו של כעליך 
c על שלמה רומז כמ״ש (שה״ש ל׳ י״א) כופת הטפלה שפתית־ך כלס וגו׳ וריח ש,מתיך כריח : 
 צגגון. פ־רש״י מצות סגוכות המהנות בשלמות־ך ציצית תכלת בגלי כהוכס עכ/ ו,פי״ז
 רומז כלסאריז״ל להסיבה סעלר התכלת םוא משום חורבן בסמ״ק וזהו וריח שכמותן ציצית
 תכלת כריח לבכון זס כהמ״ק ליקא. וננ״כ רימז כאן על שלמם על נפיצה השצמס ציצית תכגת
 בסיבת חורבן בסמ״ק שכתגברו כ״לז־כין למסאבותא .כ״ל כז־קין ככ״ל. ועיין שם במלרש מס
 כלה זו מתקשנןת בי״ד הכשיטין כו׳ כך ת״ח צריך שיסא רגיל בכ ד ספרים. וסיל כ ד
 תכשיסין לכצה הוא סיל כיד אותיות לבשכמל״ו וכיד צירופי שם א״ל לזה סול כ״ד ספרים
 דאורייתא וכ״ד מקומות ששומרים ביהמ״ק כנ״ל. ולפי״ז רומז כמ״ש בס׳ פתיל תכנת ל,ל׳
 האריז״ל כבכחקן בדור אחרון תיקון שמירת מקלפ ויהיה אתערותא לצתתא ,עמלת בכמ ק
 בתיקון סול כ״ד מקומות כ״ד עדם שימרי מקדש בעסק כ״ד ספרים דאורייתא ממשלם. עי ז
 יהיה אתעלל״ע לממילא יתגלה החלזון האמיתי שהיה עולה א׳ צע׳ שכס ויהיס ,נו הכנת
 אמיתי גםקילם בכיןבסמ״ק [שכן מוכרח תכלת גס לבכין בכמ״ק פרוכת וב כ] ויתקיים מטת
 ציצית כהוגן עם תכלת נם קילס בכין בהמ״ק ללכאריז׳ג לסעלר• סהכלת עכשיו משום שאין
 בכו עכשיו כח להמשיך סול איר כתכלת.מיה הכמס לאימא משוס סעלרסמור לעבולתבסמק.
 טכ״ל. וא״כ כשיםי׳ קצת אור למטלת בסמ״ק גם עהה מחיץ ליםמ״ק בה־קץ שמירת מקלש
 ממילא יכיל להיוהשיטככה גם עכשיי להמשיך קצת סיל אור התכלת. וגפ׳ ז רימז כפה המופנם
 שפתוהיך כלס. בהיליש ההלכה, כי׳ד עלה שומרי מקלש בעסק כיד ספרים כהכים יליים
f if i ! ! Z< ס י ' י ה ה נ ל י ד / ע , ב כ  ות״ח מישראל סיד כ״ד תכשיטי; לכלה וכנזכר בתיקוני זיטי ה
 ננ״ל ע״י זה יגרום ג״כ וריח שלמיתיך. בציצית עם תכלת• כריח לבנו;. זה בסמ ק להא בהא
 חליא כדסאריז״ל וזה נמשך עם סוד ד׳ המדרש שם שהתחיל חל אמר ס; רבוא נ־.יחים עמדו
! ? , T w ? י " פ י ד י > ל ל ו ס  להם לישראל כימי אליהו ובשם ל״י אמר ק״ך ריכיא ככיאיס• ב
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ז ת ביאור הזוהר, ל ו ע ו ש אליהו חוסן י  אדרת:

 (י״ז) ומכל זה יובן סוד הנורא הגנוז בראש כנס״י כסוד כותל השושפין שלא י סיס יניקם
 שירה שבמ״פ בגמרא ריש ברטש לחיצונים כנ״ל. וזהו רזא דאבדס סוד כינס״י'
 אמר מר משמה שסכםנים נכנסין לאטל מלטש סוד אשה יראת ה׳ וכדאר״ש בריש
 בשרומק ט׳ שהוא שמיה שאין דרך סש״ס קדושין כי יקח איש אשה כוי במל אבדם
 בנמר& כשרוצה לפלפל ברברי המשנה השנויה מחזר מל אבידחו. פירש״י אבידה אחש מצלעותיו
 שם להזכיר בלשון אמר מר אלא פיסקא משעה ונודמ מהזוהר ודהאריז״ל דזס סוד מלכות
 שהכהנים ט׳ כמו שם דף ג׳ מד סוף האשמורה כנס״י כלש משם. וכ׳־כ בספר מאורי אור
 ט׳ אמנם לפי״מ שבארשי באריטש במשכניש אבד נקרא היסוד בזמן םגלוש, אז אבד
 צאב״י בריש ברטס מפ״י נגלה ומפ״י סוד לכנס״י, ואבד מלקבל ברכאין מלאין, וסימנך
 דמיירי שם בכהניס שימרי המקדש דוקא הצדיק אבד. וכן מל כס אבדה זו נקראו זו״נ
 דמזם מוכח דשמירש מקדש נוסג גם בזס״ז איבדיס בנלית כל׳ והמלטש נקראש אבדם
 ורמז הקב״ה ברחש שורה שבמ״פ שצריך לשק וצדיק י״מ נקרא אובד וסימן ברכש אובד אלי
 שיקין שמירש מקדש ומזה יצמח הישימה. שבא. ובאו האובדים ט סס אובדים הארושיסם
 וישקייס סוד תיקוני זוהר מקוערס מר דא בפי סדר קמנושס בבחינומ שימש מכ״ל וביאיר
 קב׳ס דאשמר ביה אלך לי אל הר המור נשיב עיין זוהר ואשחק (רס״ו ב׳) ובאו
 היינו בסמ״ק שנקרא ג״כ סר מרבסידשמירש סאובדיס מאן אינון אלין צדיק וכנסש ישראל
 מקדש כ״ר עדם כנ״3שבאשערושא דלששא דאיקרון אובדים מנלן כגס״י דכשיב מל מס
 בשקון זה יהיה אתמדל״מ ויבנה בהמ״ק בב״א. אבדה הארץ ט׳ ומיין בזוהר ויקרא דף ע״ז מם
 וזה מצמו סוד ד׳ ש״ז מקימרש מר אמר מר כשיב למילא או מצא אבדה וכחש בם וגו׳
 ולבונה לבון הלכה לרמז מל סוד ראש שורה דםא בגין דא אסשלק קוב״ס מכלא כביכול
 בבע״פ שפשחו בגמרא אמר מר על סוד לבון קב״ס לא אששכח בקיומיס דסאכנסש ישראל
 הלכה בסוד אמ״ר מ״ר כנ״ל כמ״ש ברמ״מ אשפרשא מאשראה הה״ד אבדה םאמונס מאי
 פ׳ פנחס ורבנן דמתניתין וכל שלמודא דילהון אמונה דא כנס״י כד״א ואמונתך בלילות מ'
 מל רזין עילאין סדרו להון (י״ח) וכן זה סוד בג״כ והשיב בו׳ את האבדה טכ״ל וסוד קב״ה
 לשון הגמרא בריש שמיד דף כ״1 א״ר מר ס׳ אסתלק לעילא זה סוד ר״א חומר שלש משמרות
 על ס׳ שערי עזרם גבי שימרי מקדש ששנ־סס ה׳ו׳י׳ ה׳לילה ועיכ משמר שואג כארי ט/
 בסוד אחד. וכל זס סוד לשון אליהו ז״ל בתנדב״א ופירש רני 0ינחס בן יאיר(בתיקון ס״מ) דזס
 כך א׳ט׳ר׳ הקב״הבני בנהלי בהמ״ד בסוד סוד ג׳ אותיות יס״י דחסשלקלמילא ואושה׳
 שיקק שמירש מקדש שסודו מקמרת מר וא׳מ׳ר׳ אחרונה דה׳ לילה אתפרשא מאחראם וע״כ
 מ״ר, (י״ט) ומיין סיף מנחוש בכל מקים סוד הוי הלילה ס ד הוי ויללה שאוג ישאג מל
 מקים מוקמר מוגש לשמי. בכ״מ ש״ד ארשב״נ מהו בחורבן כסמ״ק וכבר נשפרש סיד ד׳ ר״א
 אר״י אלו שיח העוסקים בתורה בכ״מ מעלה במשמוש לאב״י ריש ברטש בסוד • שיקון
 אני מליהס כאלו מקמירין ומגישין לשמי. והיינו שמירת מקדש כסוד בג׳ מקומות סכסניס
 כי סיד ת״ח המוסקים בתורה לשמה נחשב שומרים סוד ג׳ אותיות משמיה דקוב״ם וסלוים
 כקמירש וזהו סוד מקמרת מר. אמר מר. ואס בכ״א מקים כי ג׳ אותיות הנ״ל בגיממריא כ״א
 כי ומי״ז ישקייס והשיב אש האבדה דקוב״ה סוד
 ג׳ אותיות יה״ו כתר חב״ז חגית נה״י יששכח בקיומיה מס ה׳ אחרונה סוד המלכוש כנס״י סוד ה׳
 דה׳נילה דלא ישפישא מאחראה וז״ס והשיב אותיו׳ ייה׳ו׳ ש״ב את ה׳ •'אבדה וכדין אתקרי ה׳ אחד

 ושמו אחד: ועיין



 'חוסך ביאור; הזוהר ישועות׳
 (כב) ועיץ ברנג״מ׳ משפטינו דף״קי״ל כי ינצו אנשים אלין מיכא{ וס״מ ט׳ פקידא בתר דא
 להשיב אבדה ט׳ אמר בוצינא קדישא׳ קב״ה טחיד לאסדרא לך אבלם דאבדת•
 בגין טרנ רב ולא כלה לילך לבזמנא .למברו מ״ר יה טגלא נפלה כלה לילך ט׳ ואהמר בך לך
 רר ט׳ והייט בסול משו להם עגל מסכ״ה נימ׳ ק״ך צירופי אלקיס אחרים עם ה׳ איתיות
 שנהגברו כרסאריז״ל. ושורשם ס׳ «ממים כ״ד צירופים סור כ״ד זינין רמסאמהא וזה גרם שאבר
 מרע״ה האברה סור כלה משם ע״י שקיבל הע״ר וקב״ה עהיל לאהררא ליה האברה בהיקון
 כ״ד ערה שומרי מקרש ברזי הורס ראהנליין ע״י מרע׳׳ס בכל רור שסורו ם׳ פעמים כ״ד
 צירופי שם אלקים הקב״ס. וזהו ובכ׳׳ל ליליס מאן רשאבי מיניס ט׳ וט״כ נסמך לטל שלמה

 לרמז •להבוגלים בטליה טס פסול הכלה סוא לומיא לטרב רב לטבלו סטגל:
 (כ״ג) ובן נרמז רזא לאבירה בפ״ב לב״ג לך ט״ב רהנן ניפול הנמצא בחוך נ׳ אמה הרי
 הוא של בטל השובך ט׳ בסול ר׳ רע״מ פנחס רף רי״ו וכמונא רנפל ההוא ניפיל
 ראיהו. בר נפלי גו׳ וההוא ניפול איהו בן י״ה. איהו בחוך נ׳ חרטין לבינה. להיינו י״ה. חמש
 זימנין משר. ו׳ איהו ניפול מפל בתר ההוא ראהמר (ישטיס י״ל) איך נפלה משמים הלל בן
 שחר ט׳ סוד השכינה מלטת שם א״ר סיד סלל גימ׳ ס״ס כשם א״ר וכ״כ במאירי איר. ובשטר
 הגלגולים דף מ״ז הנה הלל סוא בחי׳ ספנים של המלטת מק׳ רחל ולכן סלל בגימ׳ א״דבגימ׳
 א״ר טכיל ומזה יובן פירוש הזוהר סוד אבדה כלת משה. וכן ראיתי בביאור רט״מ מסגר״א
 ההוא ניפול.ט׳ ושם כתוב בשם הרד״ל וההוא ניפול ט׳ בתוך נ׳ ט׳ נראה שנתטוגו למתניתין
 דפ״ב דב״ב ניפול סנמצא בהוךנ׳כו׳ טכ״ל־ומיין בשמרסגלגילים דף מ״ב גם בטגין ר׳ ירמיה
 א״ל מורי ז״ל כי עליו אמרו (ב״ב דף כ״ג) גטי ר׳ ירמיה רגל אחד בפנים ורגל אחד בחון
 מהו וזה היס בטנין גוזל סמדדס בתיך חוושיס אמס ואמנם טוגת שאלתו היה מיד הסוד בטנין
 ז״א (סול אות ו׳ משם סקדוש) ססיא סגוזל המדדה בחוך נ׳ אמה שהם נ׳ שטרי בינה(סוד
 ו׳ בן י״ם ז״ם ר׳ רט״מ שם וההוא ניפול איסו בן י״ס איסו בחוך נ׳ תרטין לבינ״ס להיינו
 י״ה. ו׳ איסו ניפול דנפל כו׳ סוד סומך ה׳ לכל סנופלים זי״נ] ונודע כי כשנכנסים בו סמוחין
 הם מתלבשים בתיך שתי רגלי אימא (אור סבינה) נצח וסוד דילה. ובתחילה נכנס רגל אחד
 בפגים בתוך ז״א ואח״כ נכנס רגל סב׳. ואמנם סטטם למה אפקוהו מבי מדרמא «ששאל איני
 זוכר מה ששמעתי ממירי ז״ל. ומדיין לא זכיתי לסבין מומק ססוד סאיך לקשר טס פשט
 ההלכה שם לבעי ר״י אם הוא של בטל משובך או של מוצאו. ואולי האריז״ל פירש זאת והרח״ו
 אינו זוכר. ואמנם נולע כי סול המוחין לז״א המתלבשים בנ״ס לאימא הם שמית אהיה במלוי
 יולי״ן קם״א בנצח לאימא. ובמליי אלפי״ן קמ״נ בסול לאימא כמ״ש בעץ חיים. וכבר כתבתי
 לכל סול שמירת מקלש כסנים בג׳ מקומת סול שם אהיה כשל*ס מלואיו קס״א קט״נ קנ״א
 סוד מוחין חב״ד דז״א המתלבשים בנה״י לאימא. והלוים בכ״א מקום כמספר שם אהיה גימ׳
 כ״א. וגם סוד שמירת מקדש בה׳ שערי עזרה וה׳ שערי הר הביח מובן ממש״כ במקדש
 מלך בביאור הזוהר ר״פ ויקרא ר״ם לתרטא דמשכנא. ג״ב מהרח״ו. כי המשכן בריאה ישם
 משכן השכינה והמלאכים שיש שם ימיניים כהנים. !שמאליים לייים. יפתח המשכן השומרים
 שומרים ה׳ גבורות שלא יצאו טכ״ל ומזה מובן היטב סיד שמירה מקדש בה׳ שטרי טזרה
 והה״ב דוקא. וכבר מדע מדסאריז״ל כי סור ני שערי בינה שרשס הס ה׳ שערים סוד ה׳
 גבורות כל א׳ כלול מי׳ סס נ׳ שער• בינש דגבורות וכן ער״ז הם נ׳ שערי בינה דה׳
 חסדים. וטפי״ז יש לפתוח בדרך אפשר כחודו של מחמ סוד המשנה שם נמצא בין שגי שובטת

 טל



 אדרתיאליהו חוסן־ישועות. ביאור הזוהר לה

 בשוך נ׳ לבניהם. וגם יש להכין כי סו־ המשנה
 ניפול כי׳ שעוסק בסיד משיח בר נפלי בסול
 נופלים זו״נ וכסול ר׳ רע״מ שצא רע״מ א׳
 ע״פ כי יכרס בור ונפל שמס שור או חמור
 שדן משיחין וכנ״ל. ויש לסבין כי במפנס זאח
 נגנז ג״כ סוד גאולה למשיחי[ ובהמ״ק וכמש׳ייפ
 ברע״מ וכגוונא מפל ססוא ניפול דאיהו בר
 נפלי. נפילש ביצס דאיסו אשרוג שיעור בכביצה

 כי זסו בכל מקום. מכל מקום ענין עסק ש״ח
 בטורה. בירושלים דזסו סוד שיקון שמירש מקדש
 מל זה רומז בפרמוש סוד מקסרש מ״ר אמ״ר
 מ״ר ששורש המצוס בירושלים כ״ד מרה שומרי
 מקדש במסק כ״ד ספרים דאיריישא וכל מרה
 עשרט וכנ״ל. וכן סוד כ״ד ספרים כל איר
 כלול מעשרה. ואין שורה כשירש א״י ומיקר
 השורש מבסמ״ק סוד סר המור סיד שמו של

 סקב״ס והשורס ובסמ״ק בשם מר וכן סיד (סיד מלכיש סוד סשכינס וכמ״ש בפע״ש
 בכוונש ד׳ מיני[ שבלולב עיי״ש] ובגינס אשמר
 (ממוס מי) ביום סטא אקים אש סכש דויד
 סנופלש וכבר נשבאר כי סיד כ״ד משמרוש
 ששיקן דויד הוא בסיל שמו דוי״ד גימ׳ כ״ד
 בסוד מלטח דויד הרומז באוש ה׳ אחרונה
 משם הקב״ס שיש לו ציור ד״ו וציור ד״י ומכ״ז
 יש להבין כי סוד מל כל אבדה שנגנז במשנה
 זו דבפשומו ג״כ מיסק באבדה ניפול ממצא
 היינו כשימלי הנופלים ב׳ משיחין מסביר ויצמח
 גאולח ישראל סומך נופלים סוא כסוד רמ״מ
 הנ״ל קב״ה מחיר לאהדרא לך אבדה דאבדש
 ט׳ יהיה באשערושא דלששא בחיקון שמירש
 מקדש כסיד מל שיר דא ב״ק להכנימ כ״ד
 כזיקין ע״י כ״ד דקדישס ומציגו במדרש כי
 בהמ״ק נקרא שובך. ואולי בסול ל׳ אושיוה ר״ש
 דכ״ד דבשכמל״ו. ומיין בטונש ר״ש בש״כ

 גימ׳ ב״פ קס״א והוא בסוד אהי׳ כנ״ל:
 (כד) נם לשין ר״ה סבא שלישאס שישפץ
 ורזא דאבדס, רומז לסוד מצוש
 סשבש אבידס דשנן באלו מציאוש דף כ״ח
 ועד משי חייב להכריז ט׳ ר׳ יהודא אומר
 שלש רגלים ואחר הרגל ז׳ ימים כדי שילך
 לבישו ג׳ ויחזור ג׳ ויכריז יום אחד הרי כי
 סוד סשבשאבידס ע״י הכרזס סוא בירושלים
 וכלאישא סשם אבן מוכני( סישס בירושלים כל
 מי שאבדם לו אבדס נפנס לשם כו׳.ומל דרך
 זס סוד סאבדס דמרמ״ס שאבד וסוד האבידה

 שנאים ואמוראים וכן צריקים סעוסקים בשורה
 לשמס ומחרשים בשורס לשמו של סקב״ס נקראו
 ג״כ בשם א׳מ׳ר׳ מ״ר מ״ל. וסוד לבון סלכס
 בסיד לבונה דקמורש אור המקיף ובן סיד
 שמירש מקלש ומיין בטונש הקנוורש. (כי) מור
 יש סיד מר דקדישהבסיד מ״ר וקצימס. י״ו
 פממים י״ס גימ׳ מ״ר כרסאריז״ל וראיש׳
 בס׳ איר ישראל מל סמאמר מר דא קכ״ס.
 כי ז״א נבנה מחסד לאברהם הנקרא מר
 (כמטאר בטונש הקנןירש) והאמש כי כן
 דסאריז״ל בסוד מ״ר וקצימס. אך בסיד ד׳
 ש״ז מקומרש מר אמר מר שמטון לסיד כ״ד
 מרס במסק כ״ ר ספרים וכל אור כלול מי׳
 הרי סוד מ״ר מפורש •ושר כנ״ל. גס בסיד
 מר י״י פעמים י״ה גימ׳ מר דקמורש והם
 ב״פ י״ם דאו״א וב״פ י״ה דיש״ס ושכינה הרי
 ר״פ ׳״ה ואח״כ נמשכים לז״א ונעשו ש׳ פעמים
 י״ה ואח״כ^נמשטם למלכוש ואז נעשו י״ו
 פעמים י״ה כמש״ש בפע״ח הרי השורש ומקור
 ד׳ פממיס י״ה וזה רומז בשורש ד׳ שומרים
 למשכן משה ואהרן ובניו להכנימ ד׳ אביש
 נזיקין. ואלו ואלו דא״ח• (כ״א) ומיין בלקימי
 שורה מהאריז״ל ע״פ ויבאו מרשה. ט יש
 ב״פ ש״ך דינים א׳ לז״א וא׳ בכנס״י וב״פ
 ש״ך גימ׳ שמ״ר וזהו מ׳ר׳ש׳ה והנה לא יכלו
 לששוח כי מרים סם כי ב״פ ק״ך צירופי

 אלקים
 דמשיח ניפול הנמצא ט׳ ימצא סאבידם בירושלים דוקא בסוד שיקון שמירש מקדש במסק
 מבודה שבלב ושירם לשמה בכ״ד ספרים דאודישא כסוד חורבן ירושלים במדרש איכה מ״פ

 העיר



ת עו שו  חוסן ביאור הזוהר י

 העיר רבשי עם שני ר״ש כ״ד פלטיוח סיו כירושלים וכל סלטים כ״ד מכואימ נו׳ ופירש
 ביפה שואר מה שהיו משודרוש כל הנך כמספר כ״ר כמםפר כ״ד ספרים אשר עליםם ימ־ו
 עכ׳׳ל ועיין מה שכשבשי בשפלה למשה בביאור זיםר מרש שם ע״פ איכה כו׳ ר״ש א׳י׳ב׳ה
 רע״ם וכבר נשבאר מדכרי הזוהר כי סול ואיב״יז שישכן כ״ד וע״י שמירש מקדש ישמור ה׳
 אש ישראל וישקיים שומר ה׳ א״כ אםבי״ו כי ישהפך ואיב״ה ע״י אהכי״ו גימ׳ כ״ד להנחיל
 אוס׳כ׳י יש. וכסול עסק מצוש השכש אברה ע״י ההכרזה בשלשה רגלים דסור שלשם רגלים
 רומז גג׳ אבוש אכרסם יצחק ויעקב חג״ש כדרז״ל ק סוד ש::ירש מקדש להזכיר זטש נ׳ אבוש
 כת״ז המזכירים אש ס׳ וכן סוד בג׳ מקומוש הנהנים שומרים בבהמ״ק. וגם כל רג״ל סוד
 ע״ב קס״א גימ׳ רגל כדסאריז״ל וסוד כסא של ג׳ רגלים ג׳ (כרכות ל״ב) פעמים ע״ב קס״א
 גימ' שרצ״ט עם משרים אושיוש סמליי דע״כ קס״א ועס״כ גימ׳ תש״ך כסוד סשורש עשר
 פעמים ע״ב גימ׳ תש״ך שנחלק ג״פ כ״ד כנ״ל. וז״ס אבן טיעין מפרש בירושלמי כשם שסאכן
 אינה יכולה למחוש כו׳ ועפ״י ססוד כן סוד ירושלים וכהמ״ק שמירש מקדש אינם יכילם לימחוש
 כי זאה מנוחשי טדי טד שהשכינה אינה נטילה ולא זזה מטשל מערבי והשכינה סוד מלטש
 נקראת בשם אבן ישראל. ונגנז סוד זה כפ׳ שצא (כ״ב גי) לכל אכדש אחיך אשר תאכד
 ממנו ומצאתה לא תיכ״ל להתעלס סיד כי׳ת׳ל מטרבי ז״ס לא הו׳לל. וז״ם ד׳ רע״מ
 במשפטים שם שמסיים אכל הקמה כדרגא דילך הקם שקים שדורש פסוק שאח״כ (שם ד׳)
 צא תראס את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתטלמת מהם סקס שקים עמו. סיד ב׳
 משיחין בן דויד, ובן יוסף נפלים כנ״ל. וז״ס סשבת אבדם לסמוך את סניפלים כנ״ל ע״י סוד
 בדרך שאמר האריז״ל שמירה לדרך לטין בתיבת בדרך גימ׳ ס״ג קס״א וז״ס שמירס מקדש

 כמ״ש במשכנות לאב״י ריש ברכית :
 (כה) גם רומז שימשו ישראל אשערותא דלתתא לטלוש לירושלים כג׳ רגלים גם כזמן החרק
 כסוד עסק מצות השבת אכדהע״י הכרזה בירושלם כג׳ רגלים כמ״ש במדרש שהיו עולים לרגל

 גם בזמן החורבן:
 (כ״ו) גם אמרו שם משחרב בסינ״ק שימס במהרה כימיני התקינו שיסו מכריזין בבכנ״ס
 ובבמ״ד, ובירושלמי גרס שיהיו מכריזין ג׳ ימים ובתוספתא גרס ל׳ ימיס י״ל עפ״י דסאריז״ל
 בסיד תענית ג׳ ימים רצופים. זה לשונו בשער רוס״ק דף ז׳ טעם למה המתענים ג׳ ימים
 רצופים לילה ויום הם חשובים כמו מ׳ יום רציפים כלא ליליתיהם, בי ענין ג׳ תעניות אלו
 נמשכים מסוד מצח הרצון סעליון דא״א אשי יש שם הוי״ה במלוי יודי״ן שם ע״ב ובמצוי יש
 ארבעס יודיין אשר סם בנימי מ׳ ואילו סם ענין מ׳ תעניות אכל לפי שכל הוי״ס סזאש
 בגימ׳ ע״ב והנה בשלשם תעניות רציפים לילס ויום יש ע״ב שעות לכן הם חשיבים כמו
 מ׳ יום בלי לילותיהם והנה ז״ם מ׳ יום ומ׳ לילה שהתענה מרע״ס בסר סיני בקבלס סתורה
 והס כנגד ם׳ יום דתפארת (מדת יוס) ומ׳ יום דמלכות (מדש לילה) ולכן היו מ׳ יום ומ׳
 לילה ט׳ טכ״ל ועיי״ש וטפ״י זה י״ל כי טנין מצות השבת אבדה שציוה הקכ״ה לטפל כטורח
 שמירת אכרה ולהכריז כדי להחזיר האבדה לבעליו הוא בסוד דברי רשב״י כזוהר דקרא דך
 ט״ז בסוד כנסת ישראל אתפרשא מאתראה (כזמן חורק כהמ״ק) הה״ר חרדה האמינה כו׳
 כמד״א טלט״ה אבדה ה״ארן ט׳ דאסחלק קב״ס מכלא כביכול קב״ה לא אשהכח בקיומי׳ דסא כנס״י
 אתפרשא מאתראס ט׳(וז״ס טל ם״הסוד שס סוי״ס כמילוי אלפי״ן בגימ׳ מ״ם סיד קב״ס זעיר אנפין
 ששה מרית הקדושים דקכ״ה אסחלק לעילא, ואבדה ה׳ אחרונה משם הקדוש סוד המלכות כנס״י

 סול
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 סול ארץ שאילה האור העליון ט׳) אבלה
 האמונה, בגין כך והשיב את הגזלה או •את
 האכלה אשר מצא(ויקרא ה׳ כ״ג) עכ״ל רשב״׳
 והיינו מ״י מעשים לא מוכים או מצא אכלה
 וכחש כה וגי׳ גורמים ח״כיא עילי פגימו
 לעילא מסריל ליחולא לא אשתכח מפריל
 לממרוניתא ממלכא ט׳ סיל אילה האמונסכו׳
 וע״י התשובה גורמים לאשתכח״יחילא ולא הוא
 התשיבס תשוב ס׳ עיי״פ ובזמן שבה״מ סיס קיים
 ע״י מצות השית אברה שעניינו הוא לעורר
 ולהאיר כקודח ישראל להתלמות כלרכיו יתברך
 כלתגיא (שכח קל״ג) זה אלי ואנוהו הסנאה
 לפניו כמצות ט׳ אכא שאיל אומר הוי לומה
 לו מה הוא חנון ורמוס אך אתה סיס חנון
 ורחום. ואוגקליס תרגם לין אלהי ואכגי ליהמקלש
 ואלי ואלו לא״מ כי העצה שיזכה האלם שיאיר
 עליו אורי של סקנ״ס כהתגלות שנוכל לומר זה
 אלי כתרגום יונחן וירושלמי ינקיא מרמזין
 כאצכעותן לאכהחון ואמרין להון לין הוא אכיגו
 ט׳ שיזכה האלם לזה ככל לור הוא לוקא על ילי
 ה:נאה לפניו כמצית עשה לפניו סוכה נאה כו׳ כי
 ענין סדיר מצום זה מורה על אה כתו להקכ״ה
 ומציחיו יתכרך שלא לי לו כצמצום סמצוה שכשר עפ״י דין סיד שם אלקים הצמצום וההסתר
 עי״ז גורס סחגלית שם הוי״ה סול יחול הוי״ה אלקים שמאיר על נפשו וע״י סילור סמציה
 שמורה הרצון והחשק להמציס ע״י זה נמשך על האלם האור של הקכ״ס מסול מצח רצון
 העליון לאריך אנשין סול הכתר רעוא דרעוין ונתגלה פנימיות הרצין סיד יחילה שכנפש רעותא

 לליכא לסתכלל ולהתבטל כאורו כל הקכ״ס:
 עצה השנית הוא עצת אכא שאול הוי לומה לו מה היא חנון ורחיס אף אתה היה חנון ורחום
 על ילי זה יזכה להתגלות אורו של הקכ״ה שנוכל לומר זס אלי. והנה ע״י שתי עצות אלו
 יתקיים לין א4הי ואבני ליס מקלש היי:ו גם בזמן חובבן כסמ״ק ועשו לי מקלש ושכנתי כתיכס
 כתוט לא נאמר ט׳ ט םאלס געשה מקלש ומשכן לאורו של הקב״ס והעיקר שעל ילי זה נזכה
 לבנין כהמ״ק ככ״א. והנה עצת חכמים התנאה לפניו כמצות םוא כולל כל סמצות גם מה
 שהם רק כין אלם למקים כמו וסוכה לולכ ט׳ ואמנם עצת אבא שאול הוא במצות פרטיות
 כמו צלקה וגמילות חסלים לרחם על העניים האומללים מה הוא חגין ורחום ס׳ וע״י עסק
 המצות בפועל ממש שעניינם הוא בפשוטו לעשות רצונו של הקב״ה להתלמות כלרכיו מה הוא
 חנון ורחום אך אתה היה חנק ורחום בפועל ממש בצרקה וגמ״ח. ע״י המצוס בפו״מ גורם
 שנזלכך נפש וגוף סאלם שיתקיים בא/ת הוי לומה לו ט׳ אף אתה הים חנון ורחום. לבלא
 הסיוע ככח המצות שעניינם הוא מלת הרחמים. האיך אפשר שיזדכך האלם במלות הקלושים

 לי״ג

 אלקים גימ׳ מ״ר ויורםו ס׳ עץ שנכנסו סויו״ת
 ג״כ בה ונתמתקו סמים הללו וסין עכ״ל. וככר
 נתכאר כי סיל ק״ך ציריפי אלקיס שרשם ה׳
 פעמים כ״ד צירופים ונמצא כי ב״פ ק״ך שרשם
״ד עלה שומרי סמקלש  י׳ פעמים כ״ד כסול י
 בעסק כ״ד ספרים לאורייתא ועי״ז ממשיטם
 שמית הוי״ם כסל יב״ק ה!י׳ אלקים להמתיק
 הלינים כרחמים. וכל זס נרמז כסיל מקיטרת
 מר אמר מר הקכ״ה והתורה וכהמ״ק ות״ח
 העוסקים בתורה. (כ״ב) ועיין בלקוט׳ תורה
 שם פ׳ בכלח עמל״ק גימ׳ ב״פ ק״ך צירופי
 אלקים ימין ושמאל שבקליפה גימ׳ מ״ר. וכנגלו
 כקלושם ר״ם ונשא של כסא כביל לכן אין
 הכסא שלם על כא נקמתו עכ״ל. ומזם מיכן
 ג״כ סיד סקי״ה שנקרא רם ונשא ומקושרת
 מ״ר לא קב״ה וכהמ״ק שנקרא מר וכ; אכרםם
 אביט ע״ס שנקרא מר ג״כ בסול ב״פ ק״ך
 צירופי אלקיס לקלישה גימ׳ מ״ר. ולעומת
 הקליפס עמל״ק גימ׳ מ״ר לשון מרירית לרע
 מיכן ג״כ מכ״ז בסול כ״ד עלה שומרי מקלש
 להכניע ב״ר זיגין למשאכותא כ״ד נזיקין פשרשם

 ר״ג
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 לי״ג מלית הרחמים אלץ יתברך. רק לוקא באתדל״ת בפו״מ במצות פרטיות בעניינם שיתגלה מדת
 הרחמים בבנפב כאלקית בהוא בהסתר ומלות כבכית האסורים מיפו במפכנא דתויא׳ טייז אתעדל״ע
 כיהגלה עליו סור מצח הרצ ן העליון והתכלות י״ג מלס״ר שברכם בכתר עליון שמ בורש נכמית ישראל
 בבחינת יחילס בבנפב ועל טעם זה קרא אותנו בניס אתם לה׳ וברא כרעא לחמה להתרמות
 באמת בדרכיו מה הוא ט׳ אך אתה הים חנון ורחום היינו שנזלכך להיות כך באמת וע־״ז•
 נתגלה אורו יחברך טל האדם שנוכל לימר זה אלי. ע״י ותנוהו מסיפ־ס לרישא. וע״י זה אלי
 יתקיים ואנוכו ואבני ליה מקדכ וע״י שיא־ר עליו מצח הרצין דעתיקא קדישא גירס דאשכפייא
 כט״א כ׳׳ד ז־נין למסאבותא דנפפ הבהמות בבורבס חמ״ץ דעמל״ק מ״ר ומח״ץ פאתי מואב הרע
 שבנפשו לשריף החמ״ץ ע״י מצ״ח הרצין כמובן מזוהר האזיני ד׳ רצ״ג וז״ס במירת מקדש
 בכ״ד כפרים. כנ״ל ואפשר דדעת חכמים דלא סגי במצות פרטיות בעניינם מדות הרחמים רק גם
 ע״י הידור מציה בכל מציה גס אות; בהם רק בין אדם למקום וע״י בתי טצית ביחד בודאי

 יתקיים די; אלהי בהתגלות. ואבני לים מקרפ בב״א ולברוך החמץ הכללי:
 (כז) והנה טל זה מיוסד גם מצות הבנת אברה מצים פרטיות המירה טל טנין הוי דומה
 לו לרחם איש טל אחיו אבדת אחיך כל איש מב״י כנקראו אחים _וריטיס ממש.
 ובזמן פבהמ״ק היה קיים ט״י מציש ספבש אבדם גרמי דאשתכח יחודא כנס״י חמונה. ואמת
 כוד תפארת דקב״ה לא אסתלק לט־לא ולא אבדה האמונה ט״י אנשי אמינה בהשבש אבדה,
 ועניו טסק ההשבה להכריז שלש רגלים לטורר ולהזכיר זכות ג׳ אבית חניית כסוד שמירת
 המקדש המזכירים את הוי״ה ב״ה, סול ג׳ אותיות יה״ו סוד קוב״ה להשיב האבדה סוד
 ה׳ אחרונה פנס״י אשתכח יחידא, ומשחרב בהמ״ק שיבנה ב״ב התקינו ש׳י׳ה׳ו מכריזין נ׳
 ימים. סוד ש׳ תלת איות כו׳ וסיד ג׳ אותיות יה״ו חולי ז״סג׳ •מיס. ואמנם עפ״׳ דהאריז״ל
 סנ״ל בסיד תענית ג׳ ימים. י״ל דז״ס להכריז ג׳ ימים שיש בסם ג׳ פעמים כ״ד שעות ס״ה
 ע״ב שעות כדי להמשיך בס הוי״ה במלוי יודי״ן בס ע״ב בסודו ג״כ ג״פ כ״ד כמ״ש בע״ח
 בסוד ושמתי כ״ד כ״ד שמשתיך והיינו ע״י עסק המצוה שעוסק בהכרזה כדי להשיב האבדם
 כעניינו להתדמות בדרכיו לרחם כוי ע״י התשוקה והרצון שמעורר בנפשי י״ג מדה״ר ע״י עסק
 המצוס בפו״מ, בג׳ ימים שיש בהם ע״ב שעית. עי״ז נמשך שם ע״ב דיודי״ן ממצח רצי;
 העליון דא״א סוד הכתר וזה גורס דקיב״ס אשתכח בקיומיס סוד השבת אבדה ה׳ אחרונה
 כנס״י וכסיל מאמר רבב״י בזוהר ויקרא דך ט״ו ע״פ כי צדיק ס׳ צדקות אהב בשעתא דקיב״ה
 אבנח בעלמא וחמא דמתככרן עיבדיהון רבני נכא לתתא אתגליא עתיקא קדיכח בזעיר אנפי;
 ט׳ ומתירכן כלהו כו׳ וכדין אתקרי ה׳ אחד ישמו אחד. וזהו לפי גירסת הירושלמי ג׳ ימים.
 וזהו ג״כ סוד שמירת מקדש כ״ד עדה בב״ד מקימות ונחלקים בג׳ משמרות דה׳ו׳י׳ ה׳לילם
 הרי ג׳ פעמים ב״ד ככור בם ע״ב ובמתי ב״ד כ״ד שמבתיך כמ״ש במשכנות לאב״י ריש
 ברכות ועפי״מ לפירש רבי פינחס בן יאיר בתיקון ס״ע לך קי״א סוד ג׳ משמרות ה׳ו׳י׳
 הילילה אסתלק ה׳ו׳י׳ ואבתאר ה׳ ט׳ אי״ך ה׳ ישבה בלל עיי״ש. וע״י שמירת מקלש גורמים ימולא
 סוד השבת אידה. וע״י החעוררו׳ הרחמים בנפשו במדת החסד להשיב אבדה נמשך בם ע״ב גימ׳חס״ל.
 (כח) אמנם לפי גירסת התוספתא שלשים יום. י״ל דסודו להמשיך עשר פעמים שם ע״ב
 גימ׳ תש״ך בשלבים יוס שיש בהם תש״ך שעות וכמ״ש בע״ח בהיר תש״ך
 צירופים בתיבת בראשית כמגין י״פ ע״ב. ובסוד •בתב״ח שמך דפ־רש בסידור האריז׳׳ל יבתב״ח
 בגימ׳ תש״ך י״פ ע״ב והכוונה להמשיך ברעותא דליבא אור א״ס ב״ה המאיר באצילות ששם
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 סוד בם ע״ב וייפ ע״ב אור ממנה ננילאס כי׳
 ספירות להמשיך במלטח כנס״י סודישמ״ך
 וכדין אשקרי ה׳ אהד ושהו אמד, וז״ס כשבה
 אבדה ה׳ אחרונה כור שמך ע״י האור
 מ־שחב״מ י״פ ע״ב וז״ס ממן יהא שמיה רבא
 מברך כו׳ יחברך יישתב״ח וכבר נהבאר דזה
 סוד שמירה מקדש כ״ד עדה וכל עלה י׳ הרי
 ר״מ במשמר א׳ וכ; ר״מ במשמר ב׳ וכן ר״מ
 במשמר ג׳ דהוי כלילה כסוד י״פ ע״ב. תש״ך
 לייס לשמור לככמ״נ: ולהרמב״ס כהרס וליים
 סך הכל תש״ך ואמנם עפ״י סוד ולבי ע״ר
 כוא כשעה ססמ״ג ל׳ ככנים ג׳ עדה השרשיס
 ורימ לויס הכיפלים לכהניס בשמירה מקדש
 כדאיהא בריש המייל. ול׳ כהניס י״ל בסוד ל׳
 חישיוח בג׳ שמוה ע״ב השורש די״ג מדהיר
 כמ״ש בע״ח שער א״א פרק ה׳ או בסיל
 ויקרא וגו׳ לאמ״ר כמשנ״ש בהפלה למשס.
 וכשנחלק לשלשה הלקים בסול כ״דכ״דכ״ד
 הרי כל חלק מעשר פעמים ב״ד סול ר״מ
 סול מקוטרת מ״ר אמר מ״ר בחקוני זוהר.
 וזהו ג״כ סול ההכרזה בלשים יום להשבח אבלה,

 ר״ג עמלק, ולאו לוקא כ״ד עלה שסולם ר״ם
 לקדושה אלא אפילו אלפי אלפים כ״ד עלה
 ה״ח בעסק התורה ר״ם על כל רמים רק
 בולש המציה כ״ד עלה. (כ״ג) ועל סול זה
 מיוםל ספר שיר ספירים בסול העצה• לגאולם
 כאהדונה בב״א. ופתה בפסוק א׳ פיר הפירים
 אפר לפלמס. ס״ת למפרע הר מר יום ור״ח
 שאל״ד, בסוד ס״ת יתגדל ויתקלפ פמיה
 רבא אותיוש פאל״ה בגימ׳ גיפ יב״ק להמתיק
 הליניס לר״ש ייפ״ר גימ׳ ו״פ אלק־ס בס״ת
 ג״פ הוי״ה אלקים כמ״פ בפע״ח והן כלהאריז״ל
 ע״פ ויביאו מלחה ב״פ ק״ך צירופי אלקים כו׳
 ויורהו ס׳ עץ שנכנסו הויי״ת ג״כ בה ונשמשקו
 המים. וכן סיד נאולש מצרים ושאל״ה אשם
 וכימי צאתך מאמ״צ אראנו נפלאות, וכל זה נרמז
 בסול תיקון פמירת מקדש וכמשי״ת בביאור
 תנלב״א פרק ו׳ ע״פ משכני. וסיים על סלי
 בשמים היא סר המורים יבסמ״ק שיבנה בב״א
 באחעלל״ת בתיקון זה פסולי הר מ״ר כי נעיץ

 סופו בתחלתה

 וראיתי במראם ספנים בביאור הירושלמי משחרב בהמ״ק השקיני שיהו מכריז׳; ג׳ ימים
 ובתיספתא גריס שלשים יוס. ולמאי למשני אביי סתם בבלי לך כ״ח ע״א אסא לרמי סתם
 מתניתין לתענית שואלין את הגשמים שהוא ט״ו יום אחר החג כלי שיגיע אחרון שבא״י לנסר
 פרת, וקאמר איפכא מסתברא הא במקלש ראשון לנפ־שי ישראל סובא למצוות עלמא וכו׳ וא״כ
 גירסת התוספתא ניחא דמשחרכ המקדש ראשון קאמ: לבעינן שלשים יום להליכה ולחזרה.
 וכ־ יפ לגרוס סכא והתם גריס לקמן כברייתא מפחרב בהמ״ק שיבנה במהרה בימינו סתקינו
 שיסו מבריזין בככ״נ וככמ״ד עכ״ל יהיינו משחרב בית פני ולדבריו צ״ע דא״כ כוונת סשוספתא
 משחרב כהמ״ק מיירי כזמן בית מקדש שני הו״ל להקשות כגמרא לרבא דאמר התם ל״ש במקלש
 ראשין ולא שנא כמקלש שני לא המליחו רבנן כאבדה יותר מדאי. פיתא פיהה יותר משבעה
 ימים. מתוספתא לתני התקינו שלשים יום ולומר תניא טותיה לאביי.ומזה משמע לפשימא לסו
 לה״״ס כבכלי למפחרכ בהמ״ק לתני כתיספתא מיירי מפחרב בית פגי אך צ״ע אמאי לא
 הזכירו כתלמולא לילן פלסים יום או ג׳ ימים וגם אם האמת כלכריו כבר העיל כרע״מ

 לרבק למתניתין וכל תלמולא לילהון על רזין עילאין סלרו לון והסיר כג״ל גם כפשוטו אינו.
 מיב; אס במקלפ ראשו; סגי ז׳ ימים ולמה במקלש שני שלשים יום לאביי כמו שהקשו פס
 כהיס׳ ל״ה לא בעינן כולי האי וסגי בהלתא יומי וא״ת לז׳ ימים ומחצה צריך להיינו מצ̂י
 בל ט״ו יוס עכ״ל ועיי״פ תירוצם אך כתוספתא אם מיירי משחרב בית כני בלפים יום בכ-
 מקום גם בחיץ לארץ אשי שפיר על פי הסול כנ״ל בסול סשבת אכלה, וגס לסירוב המראה

 1 י 1 פנים



ת עו שו  חוסן ביאור הזוהר : י י

 פנים •חמוםי" ללשון פיסי מכריזין בלפ־ם יוס מכמננ .בצדך להכריז בכל יוס מפלפיס
 יום ולמה הרי ל׳ יוס אמר הרגל רק לסליכס ולחזרה ואי; צריך להכריז רק יוס אחר
 אחר בלשים יום כלחנן ואחר סרגל סאחרון שבעת ימים כלי שילך לביתו בלשה ויחזור
 שלשם ויכריז יום אחר ולמה יכריז מוצא האבלה כל שלשים יום וגס לדבריו סיס צדך
 צמתני ל״א יוס ל׳ להליכה וחזרה ויכריז יוס אחל ומזה מוכרח להתיססתא ׳(ירושלמי משחרב
 כםמ״ק הסקיגו שיסו מכדזין ג׳ ימים או שלשים יוס מייד משסרב כית שני שיבב״א והתקינו
 ביל מקים גס כחו״ל להכריז ג׳ או שלשים יוס בכל יום ויום ולמה בצמצום ג׳ או ל׳ ומובן
 עפ״י ססול כנ״ל. ומסרש״ל כח״ש כתב רי״א ג׳ רגלים הממס דבג׳.רגלים א״א שלא יעלם
 בסלי סתם אלם יש לו עליו נלרים ונלבית והמבהת ג׳ רגלים עיבר עליםם בבל תאחר עכ״ל.
 ולעיל נתבאר עפ״י הסול להשבת אבלה ה׳ אחרונה סול אבל ה׳ להמשיך ג׳ חותמת סול
 השובה חשוכי ה׳ כסור ג׳ רגלים ג׳ אבית תגית סיל י׳ כחכמה קו הימין חח״ן וסול ת׳
 ראשונה בטנם קו השמאל בג״ה וסול קי האמצעי לת״י סול אברהם יצחק ויעקב. וע״י
 העסק במצות השבת אבלם בג׳ רגלים גרמו דאשתכח יחודא כנ״ל וז״ס שמירת מקלש המזכירים
 את ס׳ זטת אטת כתרגום יונתן. ובג׳ מקימות סכםניס שומרים בבהמ״ק ובג׳ משמרות דהוי ס׳ לילה:
 (כ״ט) ועיין בזוסר ויקרא רךט״ו במאמר רשב״י דודאי תלתין יומין תליא םהוא מלתא דאתגזר
 לעילא ולא עביל קב״ס על לאולעיס לצליק״א סס״ל (עמוס ג׳ ז׳) כי לא יעשה
 י״י אלסים לכר כי אס גלס סולו אל עבליו סנביאים עכ״ל וי״ל כי ססיל הוא בשם ע״ב
 חכמס עילאס לאצילות וסול י״פ ע״ב הוא כתלתין יומין תש״ך שעות ועיי״ז נתגלה ססיל
 לנביאים וצליקייא וי״ל לז״ס ע״ב די״ו אותיות יו״ר ע״ב וי״ל כרומז ג״כ בפסוק זס סיל
 שמירת מקלש יו״ר פעמים ע״ב כג״ל ורומז בר״ת כ׳י א׳ס ג׳לה כ״א ג׳ היינו סול בג׳ מקומות
 הכהנים שומרים בבםמ״ק וסלייס בכ״א מקום וז״ס פסיק שאחריו אריה שאג מי לא יירא
 כסיל רא״א ג׳ משמרות הוי הלילה וע׳־כ משמר הקב״ה שואג כארי על ניהו חורק כהמ״ק.
 וי*ל לז״ס פסוק הקורס אס יתקע שופר כעיר ועם לא יחרלו כמשנ״ת בתפלה למשה לכמו סול
 תקיעוח שופר ל׳ קולות וכל קיל ט׳ טרמוטין הרי ע״ר טרמועין כשלשים קולות וג״פ ל׳ קולית
׳ע לעכו״ס וג״ע ושפ ר כמש ש י  שתוקעים סם ג׳ פטמים ע״ר טרמוטין להכניע ג׳ פעמים ר
 בפע״ח ישער סטוטח כן טל״ז ממש סור במירת מקלכ כ״ז טלם לםסמ״ג וכצ^טלס י סרי
 ע״ר במשמר א׳ וע״ר במשמר כ׳ וע״ר כמשמר ג׳ להכניע ג״פ ר״ע סנ״ל ע״י סול תיקון
 שמירת מקרש כירושלים ככ״ז אותיות סתורס וכל אות כלול מי׳ ז״ס ולבי ע״ר באורייתא
 לסכגיע סר״ע לכ״ז אותיות רר״ע פסורו ג״כ י״פ כ״ז כמיש סאריז״ל. יע״כ ס״ת יתק ע שופ ר
 ע״ר ור״ח וטס לא יחרדו לוי כ׳ שירש סמצים לש -ירת מקרש נקרא ט״פ פכט לוי. וכתב פס
 בהגה״ה על הזוהר נראה ררמיז בל׳ כי לא לכי כגימ׳ ל׳ יומי ללא יעשה טל לגילה סולו
 עכ״ל. וטפי״ז יש להבין ביאיר רט״מ ר״פ שופטים ר!״ל ב׳ וטיל כי אלקיס שופט ס כמשנ ת
 כתפלס למשס. וי״ל שרומז ג״כ בתיבת כ״י סיר ל׳ יוס כנ״ל. ועיי; בזוהר ויקרא רף י״ג נפש
ן לארעא תצתין ל ע  כי תחטא ט׳ בשעתא למלי זמנא לנחתא לעלמא עבלת מלירהא כגנתא ל
 יומין למחמי יקרא רמאריסין לצליקייא ט׳ וכל איס׳ בגופא לב״נ וחבאת בהאי עלמא ואשחללת
 כחשוכהא, אורייתא תיוסא עלה ואמרת ימם כל יקרא לא וכל אשלמיתא אפלס לגפפהא מצכח
 טלאה והיא חכאת קמים. נפש כי תחטא מס לין הוא לחחטא עכ״ל ויש להבין כי סור ת,תין
 יומין דעכלת מדרהא של הנפש כגנתא דעדן למחמי יקרא כו׳ הוא סול תש״ך שעות שצ

 י תלתין



א ת ביאור הזוהר מ ו ע ו  ש
 תלחין יומין סול י״פ שם ע״ב לסכמם לאצילות
 ומסר מציק וזהו יקרא למאריהון לצליקייא
 שפעלו כתייסם מ״י תורתם ומכורתס כמצות
 ומעשים נ1וכים לשמה וע״כ עכלת מלורםא
 של הנפש מרם כואה לעום״ז תלתין יומין
 כגן עלן למתמי יקרא כו׳ להמשיך על הנפש
 אור הקכ״ה שמאיר כי״פ שם ע״ב לסכמה
 ומסל עליון כרי שישאר רשימי וכת בנפש
 כשתרר כעוס״ז לזכור מתיקית וניכנס האור כי
 שוב שהאיר עליו מרם כואה לעוס״ז וגם ככת
 הרשימו שנשרש כנפש איר העליון לי״פ ע״ב
 סור תש״ך צירופים של כראשי״ת כרא אלקים
 לזה שורש כל עכירת סאלם כעוס״ז ככת הזה
 והזכירה מאור הקולש. כיקרא ואשלמותא
 לאשליה לננשתא מלכא מילאה סיר שם ע״ב
 מכמה מילאה. על ילי זה יהיה ככת האלם
 לעסוק כתורה אור ועטלה לשמס .מל לרך
 שאמרו (ספ״ג רנלה לן* ל׳) כמרם שיצא לאויר
 העולם כהיותו כעיכיר כממי אמו ונר רליק
 על ראשו וציפה ומכיס מסוף העולם וער סופו
 בסלו נרו כי׳ היינו השגת אורו של הקכ״ס
 מעילם העליון שלמעלה מאלילות וער סיף
 עולם העש־ה מן העולם ועל העילם אתם אל
 ובשמים ממעל יעל הארץ מתחת אין עול.
 וההשגה ככת הנ״ו־שמו של הקב״ה ג׳ימולים
 הוייס אסי״ס סוי״ס אלקים סוי״ה ארנ״י
 כגימ׳ נר כלסאריז״צ. וגם מלמלין'אותו כל
 התורה טלה כו׳ והיינו כי ע״י הרשימו שנשאר
 כנפש יהיה ככמו גם אמ״כ לזכיר כל התירה
 טרמי קרם וזהו יסמוך לכרי לבך ובאופן
 שיקיים לזכור והוי יולע שהקכ״ה מהור ט׳
 ונשמה שנתן כך מסורס סיא אם אמה משמרם
 כמסרס מומכ. וע״כ כר מבאת בסאי מלמא
 אורייתא תווסאט׳ ומ״ה כל יקרא כי נמשך
 ג״כ ו׳ פעמים שם מ״ה לאלפי״ן על סנפש
 כלי שיאיר כששה מלות לקלישס כרי שיהיה
 ככת לאכפיא לסמ״א בשה מרות הרעות
 ולהפכא משוכא לנהורא. ו׳ פעמים ט״ה ג״כ

 בגימ׳

 אדרת אליהו חוסן

 (כד) מש״כ לעיל(ל׳ מ׳ ע״א שורס ז׳) ר״ת הר
 מר יום, תיכח יום עעף סדפוס וכצ״ל ור״ם. וז״ס
 יום ליום יכיע א׳ם׳ר׳ כסיד יום שלם מעל״ע
 כ״ד שעות וי״ב שעות ללילס סיד סמלטת שרשם
 בי״ב שעות ליום לזעיר אנפין ונכללים ביום וסור
 •״פ כ״ד רכל אור כלול מי׳ ועם א׳ סמקיר
 ז״ס אט״ר. וז״ס (ב״ק לך ג׳) מאי מכעס
 רכ אמר מכעס זס אלם לכתיב (ישעיה כ״א)
 אטר שמר (חסר ו׳ כת־כ) אתא כקר וגם
 לילה אם חבעיין בעיו. ומובן עפ״י לםאריז״ל
 כשער מאמרי ח״ל כי ל׳ אבות נזקין בקליפות
 סם כנגר אכות העליונים למסרה שור כנגד
 גמרה. יצחק. וכור נגד אכרסם כו׳ חסד.
 והמכעה כנגד חפחרח. יעקכ. למ״ד מכעה
 זה אלם כל״א כתפארת אלם לשכת כית.
 והנה במכע״ה יש שתי שמות ט״ב וע״ב עם
 גי אכות שסם שרש ע״ב כנילע ויהיה סכל
 ע״ה סרי מ״ב ע״ה מגל סתפארת. יעקב.
 שהוא כולל ימין ושמאל עכ״ל סאריזיל. והמשכיל
 יבין ממש״כ למיל (אות כ״כ) רסאריז״ל כסיר
y ימין ושמאל שבקליפס p עמל״ק גימ׳ ב״פ 
 גימ׳ ט״ר וכנגלו כקלושה ר״ם ונבא של כסא
 . כמל ט׳ מובן בםיל יעקב אכינו ע״ה שחקוק
 בכסא שסולו טלל ימין ושמאל לקלושה וסולו
 ר״ם ב״פ ק״ך צירופי אלקים ימין ושמאל
 רקלושה וכבר נתבאר מש״כ כע״מ כי ק״ך
 צירופי אלקים שלשם ה׳ פעמים כ״ד ולפי״ז
 כ״פ ק״ך הם י״פ כ״ד גימ׳ ר״ם לקלושם
 וכו שומר מן ט״ר לקליפה ומיכן לז״ס כ״ד
 עלם וכל ערה עשרה שומרים בכ״ד מקימוס
 בבסמ״ק שסירם ר״ם ימין ושמאל לקלושה.
 ועם אוס א׳ פלא שורש ומקיר סור איש
 הה״ב סממינם עליסס ז״ס א׳ט׳ר׳ שימר ט
 סול השמירה למקלש הוא בסול אט״ר וגם
 כסול ש׳ט׳ר׳ לכשלשה מקומות הכסגים שומרים
 כסל אות ש׳ תלת ענפין לאילנא ואינון ג׳
 אכק כמ״ש כזוהר כראשית לך כ״ס. ועול
 כ״ד ערס לרם לשמת הסמ״ג ככ״ד מקומות

 זהו



עות שו פן ביאור הזוהר י  חו

 בגימ׳ ע״ד כד שיהיה לכו ע״ר כאולייתא לשמם כשית סדרי משגה סוד ו׳ פעמים שם.מ״ר!.
 ביצירה, וככ״ז איתיות תורה שככתב ג״כ סוד ע״ר כנ״ל וע״כ וכ״ד איה׳ כגופא דל׳ג ואבתללת
 במשוכסא תווסא עלס אירייתא סוד הורה שבכתב ושבע״פ, נפש כ״יתחטא. מה דין הוא דתהמא מרוע
 לא זכר סוד ב״י שלהי; יומין שהיתם בגן עדן שהאיר עליו מלכא עלאס י״פ שם ע״ב דתכמס עלאה
 ומסד עליון בתש״ך שעיש דתלתין יומין שסידו ל׳ פעמים כ״ד כדי לסכניע ב״ד זינין דמסאבושא
 ע״י עסק התורה לשמה בכ״ד ספרים דאורייתא וסודו ג״כ ג׳ פעמים ר״ם להכניע ם״ר
 דעמל״ק הר״ע שבנפשי. וגם מ״ה דין לחחטא הרי האיר עליו ו״פ שם מ״ה הקדוש להכניע
 ששה מדות הרעות כנ״ל, וכששב בתשובה זהו סוד השבת אבדה בפרמיות בנפשו ונכללות בכנסת
 ישראל סוד אבדה כנ״ל, וע״כ אמר רשב״י שם לן* מ״ז זכאה מולקיהון דמארי ששובה וזכאה
 הולקיהין דצדיקייא דבגינהין עלמא משקיימא סס״ד (וקרא ס׳ כ״ג) והי״ס ב״י יחטא ואשם
 וגו׳ מה כשיב לעילא (פסוק כ״ב) אי מצא אבדה וכהש בה (סוד נפש האלקיש כסיד כנס״י
 נקראש אבדה) כו׳ בנ״כ ו׳ה׳שי׳ב אש הגזל״ה, גימ׳ שם מ״ר, כמ״ש במא״א. או אש האברה
 סור הנפש וכנס״י וכמו שסוד הפסיק בפרמיש בכל נפש בסיד ההשובה כן קוד ספסוק בכלליה
 האבלה דכנס״י במורבן בהמ״ק להשיב האבדה בתיקון שמירת מקדש הרומז בתיבת א״בד׳ה
 השרשים לבמירש מקלש ג׳ כהנים אהק ובניו בג׳ מקימית סכסנים שומרים בבסמ״ק זה רומז
 באושיוש א״ב וסול סשמירס מקיפים הכללים לשימרי מקלש ד׳ פנוש יה׳ שערי עזרה וד׳ פנות
 והי שערי הר סביש כלשנן בריש מילוש בסיל שם הקלוש מכ״ד שמוש היוצאים מכ״ד ספרים
 לאוריחא מפסוק אחרון משיכס כ׳ מר״ש עם ס״ש ומספר רות השם סקליש מפסוק אחרון
 ועובד ה״ולי״ד כמ״ש בשער סכיונוש כלרוש ייס״כ וז״ס וישי היולי׳ל אח לויל הרומז ג״כ על
 משיח בן לייל ורומז כתיבת הולי״ל אותיות לו״י שהמצוה נקרא על שמו לבאשעלל״ש במצוס זו יהיה
 אתעד״לע להגאולה בסול אולילת תרין משיחין ברע״מ אחרי לס״ח וכתז״ח לן! צ״ח בםיל מ׳ ירחים
 דלידת משיח דאז יתעבר משיח במלכית הקדושה מ׳ חדשים כמש״ש בביאור הגר״א וע״כ חתום סול
 זס בתיבת ה׳וליך׳ את ובסוד דוי׳׳ד מלא י׳ גימ׳ כ״ד כסיד מלכות בית דויד באות ה׳ אחרונה
 משם סקליש שציודו ד״ו ד״י סוד מד״י צח גימ׳ כ״ד כמ״ש בשער הכוונות שם בסול הס״גוי

 גימ׳ א״ז ב״ו ג״ס שם קלוש ובגימ׳ ל׳ו׳לי׳ צח. וסול צח גיח׳ ב״ו ע״ב, ומובן מהנ״ל:
 (ל) ועוד יש להבין סיל א״ב ד״ה מי:ש״כ בפרי ע״ח פרק ב׳ לציצית ובשער סטונות
 לדוש א׳ לציצית בסיל ד׳ ציצית שהוא בםיל שם םוי״ה במלוי ההי״ן שם ב״ן
 לבפשומו יש ד׳ אותיות ובמליי יש ה׳ אותיות סול ה׳ גבורות וסול ה׳ חסליס שנמשכים
 במלכות בסוד רוחא לשבק בה בעלה הנזכר בסבא למשפנךס לך צ״מ עיי״ש. וזהו מנין ה׳
 קשרים וד׳ אוירים שיש בכל כנף כי סה׳ קשרים סס סול ה׳ חסלים לצי״ע (הנמשכים בסול
 ה׳ אותיות לחלוי) סנקרא קש״ר ושר״ק והם כלולים בד׳ אודים שסם ד׳ אותיות פשוט לשם
 הקלוש עיי״ש ומזה יש להבין סול אבד״ה האמונה לא כנש״י וסול אבל״ה סארץ בגלותא
 פאמר רשכ״י סיינו כי סול המלכות כנס״י הוא סול הוי״ס במלוי ההי״ן פס ב״ן ובנין המלכות
 מסול ה׳ גבירות ואח״כ נמשכים כה ה׳ חשלים מאור העליון לז״א סול שם ט״ה ראלפי״ן
 וסוד ה׳ גבורות וה׳ חסלים ממשכים כמלכות רומז בשם ב״ן בסול ד׳ אותיות פשומ והי
 אותיות המלוי, ואורות אלו מאירים כמלכות כנס״י כזמן לכהמ״ק קיים וגם כזמן החורבן מעט
 ע״י הצליקים, וכזמן החורבן לבהמ״ק וע״י חייכיא לעבדן פרולא כו׳ ח״ו אז אבד״ה האמינה
 סייס סול ד׳ אותיות פפיט והי איתיות המלוי לפס ב״ן שירש מסיי שאינם מאירים בכנסי׳

 ששורשו
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 ששורשו מכול ז״א שם ם״ר. כול ההיא רוהא.
 וז״ס עלמ״ה אבד״ה ה׳ארץ כנ״ל..ומזה יובן
 ג״כ הור שמירח מקלש ששומרים בד׳. פינות
 הטזרה וד׳ פיגות הר כבית וכן שומרים בה׳
 שטרים לעזרה והה״ב לסול השמירה הוא לכנס״י
 לרגליה יורדות כו׳ להבריח החיצונים כלהאריז״ל
 ושלא תאבל ההארות לסול ד׳ אותיות פשוט והי
 אותיות כמלוי סול ה׳ גבורות וה׳ חםלים
 וכבר נתבאר לסול השמירם בה׳ שטלים שלא
 יצאו ה׳ גבורות בסול נ׳ שערי בינה כנ״ל.
 ולפי״ז מובן היטב לסיד שמירת מקלש ד׳
 פנית ה׳ שטרים הוא ממש כסיל מצות ציצית ה׳
 קשרים ד׳ אוירים כנ״ל כן סיל ד׳ פנות כסיר
 ד׳.אותיות פשוט ד׳ אוירים וסל ה־ כערים
 בסיד ה' אותיות המלוי ה׳ קשרים וט״י שמירת
 מקלש בטסק סתורה כלסאריז״ל היו מאירים
 בכנס״י הארות לסול ד׳ וסול ה׳ ובזמן החורבן
 שנתבטל שמירת מקלשאכד״ה האמינה אורות
 של ד׳ ה׳ כנ״ל וכן גרס שא־ן לנו ציצית כתיקונו
 טס תכלת כנ״ל מלסאריז״ל משום חורבן ביהמ״ק:
 ומעתה יובן סול על שלמה שרומז על מה
 בנפל סוד כטלית בציצית שאין למ
 כתיקונו עם תכלת משום חורבן ביהמ״ק. וטל
 לרך זה ממש סול כל איב׳ד׳ה׳ מה שנתבטל
 שמירת מקלש ד׳ פינות ה׳ שטרים סל ה׳
 קש״ר ושר״ק. והשבת א״בד״ה בתיקון שמירת
 מקדש : וכפנתקן שמירת מקדש סוד השבת
 איב׳ד׳ה׳ באתעדל״ת יהיה אתעדל״ע שיתגלה
 ג״כ חלזון האמיתי דג העולה מן הים א' לעי שנה
 ויהיה הבבה ג״כ לסיר על שלמה שנפל ציצית עם
 תכלת שיהיה לנו ג״כ תכלת האמיתי כנ״ל(דך
 ל״ו אוח כ״א) בסוד וריח בלמותיך כריח
 לבנון. ויש לומר דז״ס סמיכת סדר המצות
 בתירה שבכתכ ס״פ שלח מלוה שפ״ו שפ״ז
 מצות ציצית. ומציה ולא תתורו. ואח״כ בפי קרח
 מצוה ש׳פ׳ח' שמירה מקדש בסד חש״ך ה׳ את
 זרוע קדשי. איך נמפש״ו טשו כנ״ל. מבוס למצות
 ציצית ושמירת יוקרב בניהם בסוד אהד בכול

 בם

 *fc בסוד מ״ר לבמ״ר. ושומר דא מט״ט שר
 הפניס" בזוהר תרימה (דך קל״א) ישומר בסוד
 שדי כשם רבו שיומר-ד״לתות י״שראלהמתום
 בר״ת. וגם שומר בסל אתיין ליליה רמ־זין
 בשמו של משה רבינו טיס כמ״ש ברט״מ פינמס
 דךדי״ח. וסיינו בסוד ר״ת מט״ט שר הפנים
 ר״מ משס. וגם בסל א״ל של״י בגימ׳ משם
 כגולע. ו!״ס (במלבר ג׳) וההונים וגו׳ משם
 ואהרן ובניו ופסיק טטמא בין משה ואהרן
 ששימר בסוד שמו הקדיש משה שהוא שם הקלוש
 שם ההמישי משמיה ט״ב דויסע וחהים בר״ת
 ש״מרים מישמרס ה״מקדש בסד ו׳ צירופים
 שלשם סקדוש טיין בפירוש סרמ״ז ר״פ כי
 תשא בממצית השקל ובלט״מ תרומס דך קניז
 ט״ב ימפסוק זה יליך אביי בריש תמיד דבג׳
 מקומות הכסניס שומרים והתום בר״ת מ״עלי
 ש״ומרי ה״חומות ובסוד הישים׳ גבולך שלים
 בסוד בונה ירושלם ס׳ שאומרים שימרי המקדש
 ותטענו בגבולנו בהמ״ק ובששה צירופים ח״י
 אותיות ועם ו׳ צירופים הם כ״ד כסוד כס
 שד״י במט״ט כמ״ב בכווניש ה״י פסוקים לים׳
 כבוד סי. וסוד נער מט״ט כסוד יוסך שנקרא
 נער, וז״ס ואביו שימיר׳ את ס״דבר בסוד
 בם קדוש ה״ד ר״ב כמ״ש בביאור הזוהר בסד
 א״ ב ד״ם. ואביו ;ס יעקב שאמרכ״ד אותיות
 לבשכמל״ו וגם בסול מבעה לקלושס יעקב אלם
 לקלושה כנ״ל שמר מצפה מתי יבא וכן שמר
 אמונים (ישעי׳ כ״ו) לשון רש״י. אמר פסוק עיר
 עז והיינו שהיה ממהין ומצפס על גאולה אמרונם
 כשנתקן סל שמירת מקלש בסול ׳וסך ומט״ט
 באתלנ״ה יהים אהלל״ט שיבא משיה בן יוסך
 ויתקיים תפילת רט״מ שימיה משיה בן יוסך
 ולא ימות ברט״מ בהטלוהך. וז״ס כתקינים
 חלשים הנ״ל קם ינוקא חלא שהוא מט״ט
 פתח ואמר כו׳ בראשית ברא אלקים לא בב״א
 א׳ כמשנ״ה בביאיר הזוהר, כי בעל המאמר
 ממ״מ הוא פומר המקלש, אנחו לי׳ •• לינוקא
 להא ס׳ הלכות הליין באוירא שלא נתגלו בכול

 ר״ה
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ת בשיבש ה׳וליל׳ ה׳ד׳. ואמצע אישיוס לוי מ׳׳ל:  שם הקריב מסוף ספר ת
 (לא) ולפי זה יש לסמן סוד הפסיקים בם בסיף ספר ריש בסוד צידש משיח בן דייר בב״א,
 רקח בעז אש רו״ש סוד מילוי דשם אד״ני. גימ׳ רו״ש כרםאריז״ל. והשש במיי־אי
 גימ׳ תרע״א כנ״ל וכשששדאוש ת׳ של דל״ש נשאר רע״א. וישן ס׳ לס הריו״ן בגימ׳ רע?א
 ימי סריון (;דה ל״ח) בסיר ע״ר שומרי מ־.דש עס איש סר סביש הממונה עליהם סר׳ רע-**
 וימי הריון בששעה חדשים סוד שס ב״ן שיש בו ד׳ אושיוש פשוט. ה׳ אישייש סמלוי ״מ
 סכל סוד ט׳ ירחים דלידש משיח מ״ל. וז״ס ושלד ב״ן וזה ג״כ סיד שם הקרישה׳ד־׳ס:וצח
 משיבת ה/יליד׳ ו׳ת׳א׳ט׳ר׳נס אל נטמ״י י״פ נט״ס סיד י״פ אהי׳ במלוי יודי״ן סיד וסנו־ט
 בכ״א מקום כנ״ל. ברוך ס׳. כמשי״ש בשנרב״א פ״י סיד בסשנדב עם ברכ״ו. לא השביש
 סוד סשבש אבדס. בסוד שכ״ת גימטריא כ״ז פעמים בם סוי״ס ב״ס סוד כ״ו טרה שומרי
 מקרש לשיטת ססמ״ג וכל עדה י׳ ז״ס הריון ער״א, גאל סיו״ס בסוד ג׳ אותיוש יס״ו סשבש
 אבדה׳ יסוד ם׳ סתומה. חזק בריחי שעריך סיד קול שיפר חזק מאד כלי מחזיק מ׳ סאה
׳  ר״ט קבין בזוהר ויקרא דף ו׳ ט״ב טיי״ש במקדש מלך ובסיר ע״ר טרמיטין וכל קול- ט
 טרמוטין בסוד ה׳ ד׳ ובשם ב״ן כנ״ל. ס׳י׳ו׳ם אס בקלי תשמעי שאמר משיח לריב״ל. ויה;
 סיום דא ר״ס בזוסר ר״פ בא דף ל״ב ובסיד קיל שיפר כנ״ל. כגוונא דא ויסי סיום ויבא שמס!
 (מלכים ב׳ די) ההיא יומא יו״ט דר״ה סוס שס בזוםר יט״ש בס׳ סלקיטיס בסיד יסר שמן
 אושייש משס ייבא שמ״ס סיא מש״ס ומיין במשכניתלאב״י למסכת תמיד ובסוד. שמירת מקדש
ש סחמישי משמושע״ב. וסוד ים״ר מסרו׳ רומז כ״א מרס  וסחוניםוגו׳ מש״ס בשםסקדוש מרי
 לויסבכ״א מקים סס ר״י וג׳טדס כסניםמ׳ מקומיש שימריס למטלס וגי ערס לויס כמרים;
 שם למטס לשיטש ססמ״ג סם ם׳ יז״ס סמסירס יס״ר ג׳ חסר ו׳ מי פתי יסר סנס (משלי
 ט׳ ד׳ יחברו שס) וילמוד שירם ויחכם שלחס נטרושי׳ משה ואסרן סוד זסחוניס משס ואסרן
 גם סיד: סיום כ״ד בטוש וסיד ה׳ יום סיד ק״ך צירופי אלקיס ששרשם ה׳ פטמים כ״ד
 סוד ה׳גגבירוש ם׳ שערים ששומרים ובסוד(מלכים א׳ ח׳) ויזבח שלמם ומ׳ וצאן ק״ךאלף
 ויחנכו •אש ביש ס׳ וז״ס וצאן מרטישו סיום וז״ם המסורס ויחנכו ב׳ אש ביש כאלקיס דד״ס
 (ב׳ ז׳ ה׳)׳ סוד ה״ג ה״פ אלקיס שירש ק״ך צירונדס כנ״ל ועיי״ש במשור־. ס׳ פסוקים שמס
 שמה, הנה נא הטיר סזאש קרובם לנוס שמס וסיא מצטר אמלטס נא שמס ט׳ שמה חבלשך

 אמך שמ״ס. בסיד סבם הקרוב דמש״ה סחשיס בר״ש ש׳ומרים מ׳במרש ה׳מקדש:
 (לב) וז״ס בזוסר אחדי דף ס״ז ומלט אמלטה נא שמה ט׳ כי באשעדל״ש בשיקון זה יבא
 משיח בן דויד בהוא מרעיה ישיל״ה דא מבס. סיום אם בקילו ששמטו בשם הקדוש מן שיבש
 בקלו בא״ש ב״ש ש׳ד׳כ׳פ, כדהאריז״ל בשער רוה״ק(דף ל״ה) ע״פ שמע בקול עכרו. וע״בד״ו
 סיר מט״ט שומר מקדש. בסוד ד״ו פעמים ע״ב. ושבמעו בסוד שמעת קול שחנוני עם ד׳
 אותיות גימ׳ שד״י במלואו תתי״ד סור מט״ט בשטרוה״ק בס דף כ״א בשוע״י גימ׳שפ״ח ב״פ
 צד״ק שס. וכן צריך להיוש הקיבוץ ת״ח מכהנים ולו ים ג׳ פעמים ע״ר הס תת״י כמספר במטת
 וששמע״ו גם ששמעו לשין קמץ ואהיפס וכל זה סוד ד׳ סמדרש פ׳ נשא פי״ר מס משמרוש
ד אף כמקמרין כ״ד כו׳ מניין שאס במט מפי קטן בביפראל יהא בעיניי כשימע מפי חכם  כי
 שבישראל ש״ל והיה אס פמוט תש׳ם׳עו הסיד מ״ל ונרמז בשם הקדים כ״ד טרם פימרי מקדש
 ק״ל בא״ש ב״ש סוד דק״ל קול יעקב ומן ב״ו בא׳ש׳ב׳ש ש״פ שסודו הוי׳ אדנ״י. י׳ פעמים
 א׳. ה׳ פעמים ד׳. ו׳ פעמים נ/ ה׳ פעמים י׳ סך הכל גימ׳ ש״פ כמ״ש סרח״ו בשוד שליס


