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ספר מערכת האלקות  -פרק עשירי
 1ויתבונן עוד מה שארז"ל השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה כי שם צוה ה'
את הברכה .ואמרו כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות
והעטרה היא המזבח:
 2הנה נתבאר לנו כי התפארת או היסוד צ"ז .והעטרה צ"ג .והזכר מן הזכר.
והנקבה מן הנקבה .ומפני שהשתלשלות צ"ג ממ"ה היונקת מן הנחש המטיל
זוהמא עליה לכן הטמאה מצויה באשה יותר מבאיש וכל טמאת אודם לאשה
וכל טומאת לובן לאיש מפני שנשתלשל מהמדה הנוטה אל החסד שהוא צבע
לבן .והאשה משתלשלת מהמדה הנוטה אל הפחד שהוא צבע אדום:
 3ואם יקשה בעיניך למה יהיה היוצא מן האדם טמא והלא אין דבר רע יורד מן
השמים .תוכל להבין הטעם מפני כי שש טומאת הן ומתחילות מן הפחד
וממנו ולמטה מתערבים הטוב והרע .ולכן כאשר מתטמא מתטמא מצד
השמאל אמנם כל המתטמא טעון ביאת מים להטהר כי המים מטהרין את
זוהמת הנחש וכמו שנאמר על אפר פרה אדומה ונתן עליו מים חיים אל כלי
)במדבר יט( וכבר בארנו בטעם כי המים הם עץ החיים ולכן אמר מים חיים
ופרה אדומה היא רמז למ"ה והיא נעשית בחוץ להעביר רוח הטמאה כאשר
יתבאר למטה .ומפני שענינם בחוץ מטמאת כל המתעסק בה .וכאשר יתנו על
האפר מים חיים הוא רמז לעץ החיים אשר בתוך הגן .וכאשר יתטמא במת
אשר נטמא מהנחש הקדמוני מתחטא בו בטבילת המים.והחטוי הוא לרמוז כי
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים )ישעיה יא(:
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והמשכיל ענין הימים בשבעיות יוכל להבין טעם הזאת שלישי ושביעי כי
רומזים לחסד וליסוד שטהרתם שלמה בחסד כאשר זכרנו כי מן הפחד
מתעורר הטמאה ואף כי בחסד אי אפשר להשקיט הדין )סא כי שש טמאות
הן ואי אפשר להשלימן עד השביעי כי חסד היא שלישי לימים תפארת
עטרה חסד .ויסוד הוא שביעי גם כן לזמנים שפי' ליום השבת( וכאשר יתבונן
בתפלות בג' ברכות אחרונות ויסוד מפני שהוא שביעי כי הששה ימים כנגד
השש טומאות וביום השביעי נכנס בטהרה ואף כי מותר לשנות מפני דרכי
שלום כי הוא המכריע:
ויתבונן כי אם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר )במדבר יט(
גם ביום הראשון לא )סא כי הוא מ"ה( מפני לא תחסם שור בדישו )דברים
כה( )סא כי אין לשנות כח מ"ה כל כך( ואף כי ביום שני שהוא יום דין .ואף
כי ביום הרביעי ואף כי ביום ה' לא כי בנצוח תעורר מ"ה כדרך כריעת מודים.
ואף כי ביום ששי שהוא מן הצד ההוא .ומכאן והלאה קרובים אנחנו להתבונן
למה פרה אדומה מטהרת הטמאים ומטמאה הטהורים אלא שלא נתן ליכתב
)סא ואני כתבתיו בשגגה(:
ושש הטמאות שזכרתי אלא הם .הראשון אבי אבות כגון המת והוא רמז
לפחד שמשם עקר המות נמשך .והשני אב הטמאה וראשון ושני לחולין.
ושליש לתרומה ורביעי בקדש:
ועתה שידעת בנין צורת האדם תוכל להשכיל אם קבלת מפה אל פה אמתת
מראה הנבואה הנראת לנביאים .ורז"ל קראו למראה ההוא שעור קומה וכבר
רמזתי בו בהריסה בחטא דור הפלגה והוא סוד היודע שעורו של יוצר
בראשית וכו' .ועל זה אמר הכתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו .ועל המראה
נאמר וביד הנביאים אדמה )הושע יב( ואמר ה"ר יצחק דרך סימן תמונה
בגימטריא פרצוף אדם .וכן מצאתי בדברי ה"ר אליעזר מגרמישא ועל זה
נאמר ותמונה איניכם רואים זולתי קול )דברים ד(:
והמקובל בענין המראה הזאת יתבונן ענין הגשמיות הנזכרות אצל השם ית'
בתורה ויתבוננו על ענין העברה והנציבה כמו הנה נתבאר מה שיעדתי לבאר
בענין האמונה והאחדות:
וממה שבארתי בדמות האדם יוכל להתבונן המשכיל כי בהיות האדם צדיק
גמור כי ראוי לו שיתנבא ויחיה לעולם כי מצא מין את מינו ונעור ועוד יובן זה
במרכבה ומכאן יתבונן המשכיל מה שארז"ל שבנדרים צריך אדם לומר הרי
עלי כי האדם נברא בדמות כמו שכתבתי ונפשו שהיא עקרו של אדם נאצלה
מהשלישית ונופחה באדם דרך הבנין )סא כמו בבנין( כאשר יתבאר עוד
למטה הנה האדם עם נפשו שהוא חי ממנה כלול בבנין .ומפני שהנדר רמז
לש"ת שהיא דירת הכל וקיום הכל ומחייתם והוא נפש האדם העליון שהוא
הבנין ראוי הוא לאדם הכולל בנין לאמר באסרו דבר עליו הרי עלי שהוא נודר
לנפשו לכן אמר הכתוב כי ידור נדר לה' )במדבר ל( כלומר שנודר למי שהוא
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חוץ מבנינו ומפני שהשלישית רוכבת על הבנין הנדר חמור וחל על כל דבר
וכאשר יתבאר עוד:
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