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ב-ה

תולדות
 זיע"א המחבר בעל הקדושהגאון

 תק"ב(. )ליוורנו תהלים ספר על ציון" "חזה לספרו בהקדמה ידו, עלשנכתבו

 אותי הוליד ז"ל אכרהם מורי אבי בבית הצעיר כמוני דמה להבל אדם תולדות ספרזה
 משם הוציאני תנצב"ה מרים מר"ת מורתי אמי משדי יונק ובעודני פיראראבעיר

 ובהיותי נתגדלתי ושם מורתי אמי מולדת ארץ רוויגו בעיר והביאני ביתו בני כלעם
 ויעבור מצאתיו ולא ובקשתיו אטרהם אבי מורי הוא ראשי עטרת נפלה שנים ששכבן

 : הימים כל לפניו לעמוד אלהים אותו לקח כי אינטוהנה

 משמר אל אותי ויאסוף ז"ל רבינו ידידיה כמ"ר אמי אחי בעיני לרחמים אותי ה'דיתל
 וזן ממני גדולות אחיות ושני הקטון ואחי מרים מורתי אמי עם ביתובקרב

 והוא תורה ללמוד הספר בבית אותי ושם בפרט עלי עינו ושם כבודו לפי אותנוופרנס
 ואני לאב לי היה הוא העולה כלל מתן ומשא ארץ דרך לי מלמד היה ועצמובכבודו

 : כבן לוהייתי
 הנ"ל זה דודי פקודת עת הגיע שנה עשרה תשע כבן בהיותי האלה הדבריםאהר

 בדרכי הלך יצ"ו א'טר כמ"ר הרופא החכם היחיד ובנו תנצב"ה שמיםלעלות
 הגיע כי עד ופרנס זן אמי ולמרת הקטנה את והשיא הגדולה אחותי את ונשא ז"לאביו
 בו להתפרנס קרן לו לעשות הגדיל כי עד עליו עינו שם הקטון לאחי וכן פקודתהעת

 : ה' מאת שלימה משכורתו ותהי פעלו ה' ושלם אשהונשא

 יצחק כמ' החכם מע' גוריציאה עבעיר חשוב הבית מבעל נקראתי נקרא ההיא בעתדיהי
 שנה עשרים כבן הייתי ואז הגדולים עם הקטנים בניו ללמוד שם לילךחפץ
 שם ללמוד ריגייו ללכת משם לצאת נשאתני ה' רוח ואח"כ שנים כשתי שםוישבתי
 ההוא בעת המפורסם הרב היה שהוא זלה"ה הכהן בניכדן ר' מהרב הקבלהחכמת
 מצוה לדבר אחר למקום נסע משם כי מצאתיו ולא בקשתיו שם ובהגיעי זובחכמה
 שבעיר היחידים לבני גוריציא בעיר עוד מלמד להיות וחזרתי נפש בפחי משםויצאתי

 : ולהאדירה תורה להגדיל לה הסמוכים אחריםושבמקומות
 פעם לילך כרי משם  והוציאני והצי כשנה עבור אהר עוד לפעמני ה' רוהותחל

 את ממעטת שהדרך ולפי הנ"ל מהרב הרמה החכמה ללמוד ריגייו לעירשגית
 היה לא כי כלל שם להתעכב בידי עלה לא הכיס מן פרוטה כלתה לשם ובהגיעיהממון
 וצריך למקום ממקום העובר הבית כבעל לאחורי לחזור ונתביישתי להתפרנס במהבידי
 כשני לו סמוך אחר למקום והלכתי משם יצאתי ולכן באלה נסיתי לא כי צדקהליטול
 ושם נמצאת ושם שנה כמו ישבתי ושם למלמד אותי קבלו ושם פיורינצולה הנקראימים
 אחר ותכף נשאתיה ההיא השנה ובמשך מב"ת מרים מרת תמ"א זוגתי מוכנתהיתה

*

*



 המחברתולדות

 ויצאתי שם להתעכב רציתי לא מעט בה ואנשים קטנה עיר ההוא המקום להיותהנשואין
 נהייתי שם אבל מלמד שם להיות והתחלתי ויניציאה הגדולה לעיר מב"ת אשתיעם

 בחבלי ונלכדתי שם שאייתי ראשונה בשנה להם והלכו התלמידים שנתפזרו עדונחלתי
 :עוני

 כי אחר במקום אז פרנסתי לי הזמין הזה היום ועד מעודי אותי היועהוהאלקים
 כארבע ישבתי ושם טריחרסטי בעיר ומורה מלמד להיות נקראתינקרא

 מחובר המשכן מלאכת על והוא חושב מעעוה הנקרא הראשון הספר חברתי ושםשנים
 : בוימציאה ונדפס בו הקורא ירוץ למען סביבו בפירוש וארוכה כמשנה קצרהבדרך
 התלמידים עם ה' מלאכת במלאכתו עוסק עולם של מלכו המלר עם מדבר שםובעודני

 בני רוח ה' העיר יצ"ו שמואל אברחם המשכיל בני שם לי שנולדאחרי
 שנים כשתי שם וישבתי עשיתי וכה כבראשונה ספר ללמדם שם להחזירניגוריציאה

 בדרך וש"ס תנ"ך על חדושים שהוא מחשבות חהטב ספר והוא השני הספר חברתיושם
 : כשלמה אור העוטה עלמא דמרי תפיליז ומאמראגדה

 כנען ארצה ללכת ובני אשתי עם משם לצאת לבי מלאתי שנים השני אכלה טרםואני
 ושם שנים כשתי ישבתי ושם תוב"ב לצסת ועליתי משם ונסעתי הקדושהא"י

 בצפת ושם בגוריציאה כתבתיו גדול בקצור אשר עעיר הון ספר השלישי הספרחברתי
 ושם רבמשנה הזרים והעניינים הלשונות לבאר העיקר על מרובה תוספת לוהוספתי
 ולקרותו כלו חיים אוצרות ספר והעתקתי חאר"י הרב ספרי מעצמי ללמור זכיתי ת"לבצפת
 ביני נפשי שאהבה את שמצאתי עד שנמצאו זלה"ה האר"י כתבי שאר עמו עמוואתו
 זלה"ה האר"י הרב של קברו על נשטתחתי כי על בזכותו סייעני עמי ובעליו עצמילבין

 כתוקק לארץ בעליל צרוף כסף טהורות אמרות אמרותיו. להבין עלי יגן שזכותווחננתיו
 :שבעתים

 ומפחדה בה בתי מתה כי ה' יד נגעה בי וגם ההיא בארץ המגפה זאת היתה ה'ומאת
 טריפולי מבני נשבתי ים בלב אניה ובדרך בני ושני אשתי עם משםיצאתי

 הגביר בבית נתקבלתי בעיר שנכנסתי שתכף אז לי נעשה גדול ונס לשם והביאונובשביה
 שברים שם ונשארו עליהם באו בעלילות עמי שנשבו והכומרים יצ"ו כאלפון שלמהכמ'
 לעיר משם והלכתי אותנו תפסו כדינם ששלא לפי פטרוני יום ארבעים אחר ולביתיולי

 למראה הנחמד הס' לחבר ה' זיכני שם שנתעכבתי שנים שלשה ובמשך ליוורנוהמהוללה
 מכתבי הנמצא כל קצרתי בו אשר חסירים במצנת ס' והוא הרביעי הספר למאכלוטוב
 שהמעט עד שלו תורה במשנה ז"ל הרמב"ם שחבר למה דומה צח בלשון זלה"ההאר"י

 : המרובה אתהחזיק
 כארבע ישבתי ושם פירינצי המלוכה בעיר למורה נתבקשתי כי אח"כ נסעתיובהשם

 בלישנא הנ"ל מחוטטות חחצב בספדי סהרה מקוה מאמר הוספתי ושםשנים
 : באגאצטרדם אלו ספרים שלשה להדפיס זכיתי הגונים אמצעיים וע"ידרבנן
 אשתי מרת לעיני מזקת היתה ההיא שבעיר הזר האויר יסורין בלא לאדם שא"אולפי

 בליתרנו ולחזור משם לצאת הוצרכתי עצמו להרחיק הניזק שעל מאחר כיער
 עיר להיות יזי במעשה קצת מתפרנס היתי ושם שנה עשרה שתים כמו נתיישבתיושם
 ליששש הננצטרר לי להלוות עמי חסדם הפליאו שם הנמצאים והגבירים ומתן משאשל

 ושם נמצאו שם אשר קבועות ישיבות ע"י לי מודמנת היתה מפרנסתי וקצת בווליתן
 קבלו וגם להם הקבועות בשעות שם ללמוד אני גם שאלר כדי לי מספיקים שהיוהיו
 מחוייב הייתי קבועה השעה מלבד ושם הנערים בית בישיבת בדאשונה לראשאותי
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 ספר פ" של זו לעיסה הראוי השאור לשתי ושם לילה בכל שעה כחצי לדרוש מחוייב81 הייתי ושם חיים אורח של המפוארה בישיבה לראש אותי קבלו ואח"כ בשבתלדרוש
 לא כי אף סופו ועד מתחלתו כלו דרשתיו הזה בספר דרכתי אשר בדרה כי זהתהלים
 כי בזכרוני נשאר ולא כלו ממני ונשכח אחד אות אפילו בו דורש שהייתי ממהכתבתי
 : בעתו יפה אותו לעשות ה' העירני כי עד בו בפירושי דורך שהייתי הדרךאם

 הספרים להדפיס כדי חבתי אשר חובותי לשלם כלייורנו יישב שהייתי מה זמזובמשר45
 יצאתי המצטרכות המעות לי להלוות בי זכו שם אשר הגבירים אשרהנ"ל

 סבבתי כי אף חדק~ים עשרים חוצה ונתעכבתי למכרם שלי הספרים עם לסבגמביתי
 ים דרך כן כמו ומשם אזכיר עד ים בלב אניה דרך מליוורנו יצאתי כי והוא גדולסבוב
 עד יבשה דרך כן כמו ומשם לקוסטאנטינא יבשה דרך הלכתי ומשם סלוניקיעד

 לליוורנו לחזור נסעתי ים בלב אניה דרך ומלונדריש ללונדריש הלכתי ומשם אמיטטרדם48
 בתוך נס לי נעשה שם וגם לגיבילטאר סמוך ספאניה של הים שפת על האניהונשברה

 של המושל עלי רחם וחסד שבחן מהשביה ג"כ נצולתי מהים שנצולתי מאחר כינס
 והרבה ודומיהם רשות בלי בספרד הנמצאים היהודים כדרך אותי שבה ולא ההואדמקום
 עשרים לסוף ים דרך לביתי חזרתי ומשם לגיבילטאף משם הלכתי יום חמשים כמו45 בספרד שם שישבתי ואחרי כותבם איני בספורים להאריך שלא שכדי אז לי נעשוניסים

 : ת"ל מנסיעתיחדשים
 הגדול לבני אשה להשיא ה' צוני אשר את לקיים זכיתי האמורים ימים מקץויהי

 ככל כי עד תורה ללמדו ה' זיכני אשר אחרי יצ"ו שכואל אטרהםהמשכיל
 ארם דרך משם לעבור בלבי נתן סיגות המסבב והקב"ה זקנתי לעת לחזור דעתי היה45 הקדושה מארץ שבצאתי הראשונות על חזרתי ואז הוא הנה שם נמצאו אשרהחכמים
 אשתי עם ויצאתי עשיתי וכה בפרנסתי הנס על לסמוך אצטרך לא שעי"ז כדיצובה
 אם כי לי נשארו לא לי שהיו נקבות וב' הזכרים מכל כי יצ"ו חיים סוןה הקטוןובני
 לארם אנטיוכה הגדולה עיר דרך והלכתי נסעתי ומשם שבכלם והקטון שבכלםהגדול

 מה בה להרויח סחורה לי שולחים שהיו שבליוורנו לזכות הראויים הגבירים וע"יצובה45
 בהקדמת כמ"ש שם אשר הגביר יד בחזקת וגם שנים כב' צובה בארם נתעכבתי לישראוי

 ספר חברתי ושם בא"י לדור לבא כדי והעמדה קיום קצת לי עשיתי אליהו אדרתס'
 באיזה דעת לאדם מלמד כי חסידים טעתת נשמת הוא אשר לטט יהטר וקראתיוהחמשי
 ואיך האדם ובחירת הגורא וידיעת העולמות ובריאת הצמצום ענין גדעתו יציירדרך

 יישב ואיך והתפילות המצות בעשיית לכוין שצריך הכוונת בשכלו כן כמו יצייר85
 חדוש בדעתו ידמה ומה בזה זה זלה"ה האר"י שבכתבי וכן רז"ל שגדבריהסתירות
 ברורות בראיות הכל המשיח מימות באלה כיוצא אחרים ודברים יהיה אשרהעולם

 : מורשה ישראל לעכן נתנה אשר הקדושהמתורתנו
 דרך נסעתי ומשם זלה"ה הרח"ו של קברו על להשתטח זכיתי ושם דטשק דרך48 ועברתי הקדוש' ארץ הארץ מזמרת להנאו' שניה ביאה שאבוא הזמיר עת הגיעושב!
 אשר אחרי הקטון בני חיים וכהוה מרים מרת אשתי עם תוב"ב ירהטלם פה לבואשטם
 לשלח אליהו אדרת ספרי בהקדמת כמבואר צובה שבארם הידוע הגביר יד על ה'זיכני

 בו שהוספתי בתוספת שנית פעם חסידים משנת ספר עם הנ"ל לטט יהטר ספרלהדפיס
 נולדתי דהרי בהם דירה קביעות לי שהיה העשירית. העירליננ~צא41 : ירושלים פה כלו לקרותו זכיתי אשר חיים מהעץ א' פליג"וכמו

 ואח"כ בפיורינצולה ואח"כ טגוריציאה מלמד הייתי ברוויגו נתגלדתיבפירצהא
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 ואח"כ בליוורנו ואח"כ בפידינצי מורה ואח"כ תוב"ב בצפת ואח"כ ב5ייאי58יכורה
 : אויתיה כי אשב פה נדר ובלי הקודש עיר ירהטלים פה ואח"כ צובהבארם
 בסיוע לפועל מחשבתי הוציא אשר צובת שבארם גביר אותו צדיק יהיה עיםדלזכר

 שמנה פה זהגעתי הטכם דטשק דרך לכאן באתי יבשה זדרך ממש. בושיש
 לבנות ת"ל זכיתי ת"ק תצ,ש תצייח זנים ובשלשה תצ"ח שנת של ר"ה קודםימים
 אני שממנה ועד יצ"ו ולבני לי בניתיה אשר אשר גדולה ירהטלים בחרבות אחתחרבה

 בידי עלה וגם בה דר אני אעור דידתי מלבד כתקונם כשהשנים פרנסתי רובמתפרנס
 זו חרבה בבנין שנצטערתי הצער מרוב כי אף ועוד ירחטלים בני לכל כיזיע נסדרך
  לקדמותי הזרתי ולא הדשים משני יותר דוי ערש על מוטל גדול הולי נהלתי להודומה
 טרחתי לא שטרחתי מה שכל ויודע וכליות לבות הבוחן ה' זכני חדשים שמנה אחרצד
 הספד והם ספרים שני ערלה כשני ממש לי שהיו אלו שנים בג' לחבר לכבודו אםכי

 שדרכתי עצמו הדרך באותו התלמוד כל על והוא אליהו אדרת בשם שקראתיוהששי
 : התהלים כל על פירוש הוא אשר ציון חזה הנקרא הזה השביעי וספר עשירבהון

 זצוק"ל המחבר של לתולדותיו שנוגע מה מההקדמה כאןעד

 חמחבראהצ

 ~(4 ~טאטסע
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 מדבר רפה בשפה המחבר בןדברי
8

 חי אל נקמת תמידלשאול ישראל בית זהזכרון
 אחי מכל רצויאהוב ל א פ ר ה לא צדיק דםעל
 חי כל נשמת אזויהיה אל עמנו יסכים כיעד

*
 אחר נ"ע אבי מורי הרב חברו החבור זה איך תדע הספר בהקדמת תדאה ראהאם

 : בציון ומעונתו סוכו בשלם בהיותו צובה בארםנסיעתו
 ואחר הוא והנה וירא החלף'ם בעד אבי-מלך וישקף הימים שם לו ארכו כי היאוךי

 יהודה ר' נשמת שהיא לו אומרים הע נשמתו ועל ה' קידוש על נהדגיםהיו
 : כידוע מלוכה הדוגי מעשר' אחד הוא כי בבאבן

 חלום אק אמרו והם מנביא עדיף וחכם בנבואה מס' אחד חלום אמרו הם כי אמתוהן*
 דבד רגלוי כי ליה הוה כן ובעונותי קיימים אף דאיכא מכלל בטלים דבריםבלו

 : ויתעלה הבורא ישתבח ליה. ערבין אינוןאיניש

 לקבוע חתימות ולעשות לקבץ ח"ל לצאת מוכרח היה כי ומצוקה צרה יום היוםויהי
 ועוד ויאדיד. תורה יגדיל משום תדיד. בה ללמוד תוב"ב בירושליםישיבה

 ונגמר נדפס כבר כי אליהו אדרת הם הלא האחרונים ספריו להדפסת מעות לי להמציא18
 ובשביעי ימיו בקוצר שחבר השביעי החיבור הוא כי ציון הזה ספר וגם בעולם אורווזרח
 בלב אניה דרך ובא המוג"מר על שיברך אפר זכיתי לא כי נפש אבדה וי וינפששבת
 כונתו כי ובהיות איטליא מקומות לסבב לו והלך נסע ומכאן יע"א ליוורנו כאןים

 להדפסת בין כרצונו החתימות כל עשה כי עד מצליח ה' עושה היה אשר כל שמיםלשם
 בוצין בוצין אותו מכירים היו בפרט איטליא בני כל כי ליקייבתו בין הנ"ל ספדיו18

 אומר זה בביתו. לארחו בטליתו. אוחזים שנים היו הולך שהיה מקום ובכלמקטפיה
 והיו שלי כולה אומד וזה שלי כולה אומד זה מצאתיה אני אומר וזה מצאתקהאני

 : ביניהםחולקין

 חזדתו. ליום יום מצפה הייתי כי לב מחלת ממושכה בתוחלת כה~ך גרתי כ ל היאי18
 לאבל ונהפך הנה עד ראיתיו ולא פקודתו. עת הגיע כי לעומתו. עומדתוגזדה

 לחדש עשדה ביום כי לאנחה. אותי ועזב למנוחה. הוא ונסע לצוחתי. ושמחתימהולי
 מאנייהו. זקרעו תרוויהו. ובכו בכ"ה אומד וזה בכ"ה אומר זה העיד כל ותהםאדר
 אזני את גולה ואין למו"ה היה זה מה באמדם ביניהם. ויללה קינה שבהם העווההצד

 : הזה בדבר45
 המצדים. בין הגיע הז"מיר ועת תמרורים. בכי נהי נשמע במ"רה הק"ול דברוסוף

 כבודו ולשכון לחזחר בולוניא דרך לעבור לעבור יע"א ממודינא ביציאתוכי
 בארץ בשלוה הצדיק לישב שעה הגיע כי בראות לב וטוב שמח ה/ ברכת מלאבארצנו
 קלקלתו, תקנתו אבל הוסדה. זאת על כוונתו כל כי העבודה ועל התורה עלהקדושה

 ארורים. זדים בו פגעו שרבו בעונותי כי נגעו. בדמר'ם ודמי"ם לדמעות. גרמו והמעות45
 מחנה אל עכגו בא בערמה. אליו וידברו חגורים ירכם על בחרבם מאוצ"רים אנשיםד'

 גוזזיה לפני וכרחל הובל לטבח וכצאן במרמה. בה אתה הארץ את לתור כיהמלחמה.
 ובזזו שלל ושללו תרומה. לי ויקחו בסדר התרומה. כל ולקחו הדיך מן ושטוזענאלמה

 להם תשיב ישוב בדאשם דמו ה'. ינקה לא כי ה/ נקסץת אל קנאי. באיש והפגיעובז
 ותשמידם באף תרדוף להם תתן תאלתך לב מגנת להם תתן ידיהם. כמוהסה ה' גמול45

 : אמן ואמרו העם כל וע12 ה'. שכהמתחת

45



 המחברתולדות

 למים. ויהי בקרבי לבי נהפך פישר"אל עשו נבלה כי הזה הרע הדבר את נשמעיויהי
 לבי. קירות אוחילה מעי מ,ץ אב"א דר"ב נפשיה נח כי על השמים. שועתיותעל

 נעדר. ממני אדר ר"ח ביום הנאדר ישראל רכב אבי. אבי ואצעק בי. נשמה נותרהולא
 הילהיר ב"ן בהיותו כה2ונה. במיתה גם ואף ראל,י עטרת נפלה ודרדר. לקוץ ליונהפך
 פנה כי וגלמודה. אבלה נפשי ונשארה מצאתיו. ולא בקשתיו היקטף באבו עודנושנה.
 וילול לכי14"ב לבי זאת על הת"י. על תנתומים מקבלים דאיו לה מנתם אין הודה. פנהזיוה
 רגוזה מיתה ובפרט העדה. לכפרת היתה מיתתו כי לאבידה. ולא לאובד בכהבכו

 מעשיו כי ראיה צריכים אינם למפורסמות כי ואף הלידה. מעת וישר צדיק עלוחרידה.
 ולנן אלהינו לה' והנסתרות נשמתו. גהרל הודיע מקדמותו. החלום ראית עליומוכיחים
 : גורע המוסיף וכל הידע. ברוך כי מהשתרע מצעי קצר כי ריע. אריע עודלא
 להם לשלם עולם. בורא לאל להתפלל חובה. עלי זה אם כי טובה. כפוי אהיהולא

 לו עשו כבוד כי שמים במלאכת העוסקים ולכל יע"א מורינא לבניכפעלם.
 ואין פניהם לדרך ושמו העיר טובי קמו רעה השמועה להם שבאה ומיד דתכףבמותו
 דמלכא הורמנותא בכח המלך בהיכל לעמוד להם כח זאשר בעיניהם. נחשבכסף

 בעיר הם הלא ישראל בקברי והוליכוהו הנחל שפת על קבור שהיה מקברוהוציאוהו
 ויקברוהו בחרדה. גדול מספד שם ו"ספדו מצרא. דבר מדינא. בו זכו הם כי יע"אגינטו
 עברו כי אף כי העידו והם צרורה. חיים בצרור נפשו תהי התעודה. אבי מיתתביום
 בדמותז. כצלמו פניו וחבורה. פצע מצאו לא בגופו לקבודה. מיתה ביז ימים ששהעליו

 ויאמר ודוי. עגום ללב ינחם ברחמיו האל ליחו נס ולא עינו כהתה לא תיותו. בהייםכהיותו
 : אכי"ר דילצרותי

 התפלה בסדור ידו מכתב כתוב כנמצא במלה מלה באות אות החלום כותבך!הנני
 עלי להצדיק בעניי נחמתי זאת כי עליו יגידון יעידון איטליא בני כל וכןשלו

 בשכרי הפסדי יצא ובזה השמים מן נגזר כך כי בהיות האמת ריין ברוך ולומר  הריואת
 לאלהינו. תמיד ויתחנן בעדנו יכפר עלמא בההוא דחשיב דהואיל הגדול בחסדוומובטחני

 מתינו. כל את ויהיה משיהנו. את וישלה אויבינו. נקמת ינקוםכי
 לפ"ג עלינו. יגןךזכך21ך

 ההלךמטך)2בן
 זוכר שאיני אלול בתודש או אב בהדש הלמתי הת"ק שנת עה"ק בירושלים ניזכרון

 באותה ואח"כ ה' קידוש על נהרגים היינו ואחר אני כי אחד לילהבדקדוק
 בני נשמת בחלום לי אומרים שהע וילך נצבים בפי אלול  כ"ה ש"ק בליל עצמהשנה
 אני מי עלי שאלתי ואני זוכר איני אבל שמו לי ואמרו א' תנא נשמת שהיא חייםכהטה
 וו שאלה להוצייא מתבייש  והייתי יוחאי או שמעון אני אם לשאול במחשבתיוהיה
 שמממצע אותו הוא אם  ושאלתי בב8  בך יהורץ ר' ואתה לי  אמרו הוצאתיה  וטרםמפי
 : ע"כ בבירור אוחש זוכר אני וזה ונתעוררתי ולאה רחל שהשיבו לי ונמדומה הקטגותאת

 כאין נחשב הצעירנאם
 עין בדמע וחותםכותב
 סייפ ריקי שמואלאברהם

 ציוך' "חזה ספר בסוף נדפסו המחבר בןדברי
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 דולו עופמ סנרד) סג6ון סל3 6רויו"ל כבולחסכממ
 עו"ס כקם"נ; רמכנס'נ יסורון מעדח 5גי ע5יסחליף
 כ5ח 'רעך 1ל6 'סל 6ייו אורנשמיין הירשצבי

 . וסנליל ל13ב*3ר"ק

 6"5 תסנח תניר חפירוס וגס חע'דיס עסנת חגכנרדס*ר
 תנגי סתס ג"ע סתפרס ונס תחנרו כי סעכתסלסוס

 כנר וכ6סר ' ח6תיתית סחכתח נתע)ות חעו)יסע)י'
 יסי' ל6 )תען ו6ך . 1"ל קרת6י נ16ני ע)יסס תסורסנתגו
 וכו' סעופ)נ יוי )סח(יק מח נ6ח' נדקין ת5ו0סליחי
 וסרקוקיס חקרוגיס 6חנ"י 6ת ו)ס,סיר ענקס נ"י ה4םת'
 עכ"פ ס,ס ס:חעד סעפר 6ת !טופיע יסונון ונל יענויוןצנ)
 )סס ח)ילח רנרי תנ)ערי קווסיס ויסר6ל ' סניס עסרסתסך
 )סע)נ"ר 'ס"יתו 631 ירעו 1ל6 גנו) חסנת 6יעור על)שגור
 תוח"ק לכנור 6)ס רנרי . ותענ'ע יונעס ו)חסותעיסחנ")
 ' )ס"ק תרן"ה לחוסי ת6עף א?ול כייו ג' יוסלגוב

 הוא יישר צחק)עיי
 אורנשמיין ה.רשצבי

 קלים6 נע'כ6 סעשרקיס סנ6ע חינ כנורסקכעמ
 מלטלח פ"ס ע"ס וקדוסו יטי6ל כור ופר'ס6חקיד6
 מיימלבוים יהורה יקותיאל עוס' כק""חסיוחק'ן
 ' וסנליל שינימ נק"ק מם"רמו יסר6ל עלסליע"6

 על )חסכיס נזי חיים עוח' סתופ)" חינני ת6ת נורסתיכן
 מג.ר פ" עס חמירים משגת פס"ק סרפפת עלירו
 ונס חרפוס תכנס על תחדס לח3'6 )גו נרנס 6סיסשנה
 ק"ם ס"רנע על משנה סניר ענעסת"ח ארבע קייתסעפר
 חעירו כנר כי . תס5ורך 6ין סתחנרת נוף ע) )ססכיסוחנח

 ע3 ע)ס תור6 )6סר 6ך - סו" נכנר חכי קרתוניססנ6וג,ס
 סנני ע"כ ' ס:ית לסדפיסי כתתכנתו 6חד גס יעסס 6י)יר6סו
 סן תניס"ר 65תו תיוס סניס עסרס תסך ח,ס עפרו)סרפינ( ננו)י )ססינ יסר6ל נר לסוס סחלילס נפרן ולעטור נור)נרור
 געחכנתו ס)6 סן גתתכנתו סן 6חרת נתריגח סן 11נתר'גח
 כ' נצבים ל:!רר סכע"ח רגרי ' סר~יע כ,וסר י,ח.רוסנ(סר

 : סינימ , )פ"ק תרל"ה אלול)חורס
 בוים מיימ5 יהורהיקווזיאל

 הממורסמים הנרולימ הנאוניםהסכסת
 תועס סתקונל סגדו) סרנ ס"ח וגתע)ס ע)ס "סכתתמשה

 ו)ע"ע רר6נטסי"ן רק"ק 6נ"ר 1)תן כתוחר"יתקס
 סי:קק נק"ק סור6ס ותורי רי:ין נתי סר6סי תן סתיוחר 6'סו6
 תע)ותות וינר) י"י ויר6ת ועת רוח נקס5יו חן רוח 6עף6סר

 נסתחיס פפריס ס)סס . ל1 לנח)ס נחר לעססחכתס
 נחתר סיר,ס תטנח תניי נכנר ססר נכנר סכי ס)סח)עינינו

 חעיריס ו:סנת ר6סון חיקע)
 חנקר"

 תנורכת עולתות תפתח
 )6ור 3ס51'6 יניע ח' ועתונח ועח סמסי 6רסת 6רעוס'

 ו)סוגות תוקפות ח)כס ע3 תסנח תרכנת ועפרמע)ותח
 תי6 רססו תחוו6 כנני חריף 31קי6תו חריפתו ור6ינוהרתנ"ס
 נחירור חנירו 6ת חתחרר נר,) 5ר'ס "ר"סו סנח .ררנ)ת
 חכתת ע3 נרו) תפתח 6ופניס תר6ס נ(פר וחס)יסי .תוסל6
 חירוסיס כעח ול ו)6 ר6ו עינינו סחויס וקירוסחתטנח
 לוכות סרסוק עזנמ ע) )סע)ותס ור6וי' נכוייס יסעסגעפריו
 )נ) סגלו) כחרס קרתוניגו נתעוררו כגר 6תנס 6ס רורינונג'

 עיל6י דכי ס6רי' סל קורע תכתגי 6מת 6ות 6פילויורסגן

 "ס'י'ס יסנת ס) עיייית תעת" י6סת גפת" יתיטשה
 נותקותט ,וס )6 ותסנח סנ' עוסס ר"סון6'ן

 6)'נ6 ותחרנס נקר6 לו טת'ר תעסח תסנס תניר סנוו קר6סכ'

 גתחר"ר תפח ת' חתופ)6 סנרו) סרג ס"ח תועפ6ח תנ6רחי
 תן ת'וחי "חר ו)ע"ע ור6נעסין רק"ק 6נ"ר '3מן'ק1ת'"3
 נחור6 ונפ) דרעי' נ)'6 פינעק רק"ק סור6ס ותור' נ"יר6ס'

 ולסוגות נפ"ת מידיל כמריפות תדרם6 גיס נכו5י' קל6ו"סתעע
 16סג'ס תר06 ט~סי וספר חתסנס ערכנת סתו וקר"וסרנונ'ס
 פ)6יס תר6ח סחורס וקירוס התכונס חכתת ע) נרו)תפתח
 סנני 6ערתי . חכתחו נססע 1נ15רוח נר1לוח חקירותנעסוחו
 רסומ נ)תי סניס עסר כ)ות ען ס:ית לסרפינ( 6רס )נ ע)יע)ח ס)" רנ6 נור6 )קעי) קסיס6י רנני "רן נ6וני עסעקכיס
 : חגו נק"ק חונט חורווין ס)וי נ~ת)וי:עלן .'י:עי:%:עם 6כ(ות" נ" י)ית ררנגן חו" )ערקי וסעונר חנ") סרנכנור

 סירום רק ח61 0וס סנמעו סססר 6ך ' רסז'תין תי)ין )ג)וח ס)" סג"ל סגו:ל סחרס תע0ס )חום סונר וכו6י 1"צס6ר"י
 ר6וריית" ורוין פתנתין)נ)ות

 כסיטר ל1 וגשסס ללעד סכ)ל ען י5" סוס 6ערתי נ:ן ס:") חעיויס תם:ז נק(ר ניפ:ןו כגר ":ר
 6וס כל על גוירוקינו וסוקף חעלותס ל16ר צס51'6 3ופום 6ומס לקנוע סל)ו גכגריס ספריס סם)סס )סע)וח ת6תנו יי"'סרת
 ע)יו וינ6 יונעס ו)סועע . יקוס )6 6סר ס6יס 6רור ונרינו ע) וחעונר ' עג'ס עסר כ)ות ער ס;.ת )יסופ ס)6תיסי36
 סערכר כ'ר . יקוס 6סר סגופ)ת ווו ונסוכוח 5יון סוגת 6ת ר' גסונ )ר6ות וקכס לתמויקיס סי6 חייס ען תורס זו פוננרכת

 : י5"ו כל6ר ק"ק פח )ס"ק תק"ס כסליו ער"ח ר' יוס ס'וס 1)ותיי' סתורס)כנור
 . י5"ו וסנ)י) 6ועערס נק"ק סחונס סיילפרין רור סק' . )כונ גנ)יל מונס לנר6 י5חקסק'

 חגוו) טרנ סחינר סנ"ל ססר 06 6וס סוס לטוסיס ס)6 נחס נג,ירס רנ6 גור6 לסע'5 ס:"3 סנ6וניס עס עסכיס 5ניגס
 סעיכר יגלי כס : )עונח נרפומ סיינתר תיוס סגיס עסלס תסן תוך חנ") סרנ רסות נלתי סנ"3 תסח עוחר"ר כנורסתוס)ג

 ' סיגעק ק"ק פס וחותס כותג ו)וערי' חתורחלכער

 . גיג5נורג ם16) תוסר"ר סעסולסס 3טנ6ון חקזן סו6 7וי



ה5פמות
 מגטון ומד גק)וא היומניס 3רש ק"ק מגמי וחסיזום גע:וס קעוגחי.ס סמסורסעיס תוס)ניס יגמס הס)טס חכמיס דגי'*
 . ימצןל תוס' גגוז סתסורמס וחסיזוח נעגוס  סיו?מר סס)ס סחייףהחכס סת*סעג סרג סגס '"גס')' )ק-ק וגר"ת )"3"יגחקג)

 ס"ס יי" עי, י:1 "ו ה י"טמ 6יט י"קשה

 )סנמ סורס וגען דר6גיסין דק"ק 36"ד ()תן נתוסר"יתסס
 כיוס 6חגו ימנ תסס 61ים נ"ו תר6סי לחד סי:מקנק"ק

 לו רנ 'ד'1 ע)יו וומנ" כ"ן ססיו )ודרמיגו נניחסנועות
 סעעחח" ו"סוק'לתטיח

  ע)י' עסה'ד וסות" ונגמחי ננג)ס
 נ:ג)ס גחתדיס חריסיס ד3ריס יכתס כתס תפ'1 מעעגוכ6סר
 ע)יו חכת'ס מקיו נ"כ ונגסחי ק5חס נרפיס 'קנעכ06ר

 5' וסיריקו עידסן גמנו תירסיגו ננית 5מגו "מרוהקנריס
 חסיויט תסגמ נספר מוסי' סגדי) 6סר 6ח וגמיט דנריו5רקו
 *חו *סר תחתת הקמוס. המפר גוגרי הגה עי ק.'"0ר
 גונע תסיכו גויעו )6 כ' נ* ו*ין 'ו:* *ין נת*וינקנ?'
 גס ותס ס6ו,(") 0) סקווס נמסר ני:ס תקוס 61"ת5פוג'1
 רו6. עין ס(סחו )6 גמהרס דרכ. סי' ע:"ח סג,ר6)המפל
 נ)ח' יגס 61'1 מותריס וק5חס סיגוח תעסדורוח תסדורומה'ומ
 וכעס כו' ועטרו' (1 נתקוס עגייח כי ס.4 עד תר6ס'סיירו'
 וקדר ס' תנית ת'ס ת651 תקוס ססר6ס  'חי'1 5'קו סגיססגס
 ונורר יסס סיייי' סדגריס מ'סי' ס)ו'ח דרך ע) עס"חרגל.
 ט61 סכריע 6סר כם' סת"ח ועמ עזם לע5תו סחתס עןדרך
 6תריגן כן נלל ולסחור )נגוח 'וכל נונר סיס ס5נוועי

 תמיייו ייי 53כיי לתייס עיס "י שיי כ%סשה
  פכלועות ממרי )גלוח י3יע ו' ועעוגח ג)יין5'ס

 עו עטם וסיס מסיויס יסכס נספי כעוס סי' 5סרתייס
 ספופיג  סגרול סרנ פני ער 6עיס 5ו  סלן כקופססגס

 עסיעני ר6י' סר61ס יפסעסור"ר
 סתייס עך צרוך ועלס

 מנייר כתעפ כי  ת6תין ות5ימי ויגעמי י6כל תעלליווע?רי
 לעסנרסו מינור פמנרסו ועפס רייווסיו  וסנין ליעסו רלריוכל

 גס  פיסס וכפס מסיריס עסנמ סקווס סספר סו6יקויי
 קנלס מפר' כל סוס נדור כ' הרניס 5ת יז:ט כןלן5עו
 1כל - ו1יח נקרן תוגח דע"ח וספסור סקי1ס ססיונפרפ
 ו"ס תתע 'ייסס תוסכין סיו ותג'גו חכתי הלורחכתי
 ס5ריך והעיון ס*רינות כ' ,כות לכף *וחס )יוןסיס

 כריסי לעל16 5י,ך כי סג6י )סס 6'ן סג"ל סקווםנספרי
 סי' עס סג"ל סקדום מפר סיודפמ עמס 6תגס וסומק'סנגתרוח
 י31ט עיון נתעי סעו!תוח תפתמ על סג") תחנר 0!תססיק
 דע"ח סקדום ספי )פרק~ן יכ:קו 131 חסיהס סתפ:חדנרי

 : סנ6 לעו)ס וחי' תססוי6כלו
 (לס"ס ס)ל נתסוליר תסס סק'כ"ד

 - נר6ו וק"ק נ"ס ת'וסניתו6עוספס

 !סחי'ד'ס ר16י נדסוס ספרו לקניע ססוע) 6ל תכח ,51י6 6סר ונעח 1)6ת15 )חוקו ועחירותיגו ח')' 'יסר טנ6)פוע)6
 : לם"קחק'ס כס)'י '"6 יוס נר6ד ק"ק סס 5גו סקנוע דנס"ת נסלכס לוס וס סתקסיניס חנריס ד כ . וניגי' ע)'1 )קסון ס')דנר
 - ת65גו גרו גחוס עגחס עוס' נסרנג' חייס סק' 1ג16ס - 51'ל לגו6 סג"ל יסוד6 תוסר"ר סגגיד התגוח נסרנ יחוק6)סק'

 : 6ומס סדססח' ל6 ס'6 רנס כ' סרסוס ס1651ח עחעח 6ך 'מי6ל נדול' עסרנס ססכתות עיו לי 'ס כ'ליוע

 ר*1 *קר* *'סיס *מכס . לביה"ד הטביאהקדמת
 ספר )סג'כס נוחן סגג'וס

 ס)סע ח!6ס 6סר 1ת5י16ח1 נערכו 'קר ספר 6עויסגוחן
 תגיי ס" עס חקיויס תמגס :ןפר סו6 ומע6רמו גר)ולמפר
 ס תק נסגת סרסוס ע(נח ע) 16ר1 יס) כ3ר 6סרת0:ס
 תעו ספו כנל כי וג*סר גע5תו ת"ת הקדיס סונחגרע"'
 לס51'16 ח)5' כנגור 6(ומי כ ע געיר 6' 6ף גת165)6
 סחדמס נס651ס סומסתי סרניס "ת וכות 1!תען ע"סל"ור
  סערקיס  שף כילי סי"פ ייספסי  לי( . יילס  יוקפופהו6ח
 עליו מסיס תס רק סיס )6 סג') נע"ח גי ת"ת 6)יססס6'ן
 נת"ע כת"ע התחנר ססתיי ת"ע ע16 סי' סג* ותסת"ת
 סל וסג'ס ר06וגס הקיתס קפן סעולס 6ת הומפת' )נ(ע5תה
 גוסס 6סר סונ"ח מל ח:"ג6 קתסדור6 6ח סוקסחי )ג( .הת"ח
 יגעחי וגס סת5'6וח 'קר וסו6 נע5תו ת"ח געסע'ח ע"ים"6

 ונוו'קח נסגסס !סגיסו תגיעת כסס יד סידי עד רנסיג'עס
 סקימ6 עיג6 נססגחח סר6סוגס נדטוס גם)1 6סרתיסיניסיס

 6חנ"' ת)פגי ספוחס נקסחי ועתס לפג' הי' *מר ת"חתמפי'
 1לסעד לע(ר ל' לסיות תסגס 3כסף יקחו )נחיכס נרגססני16
 6י"ס ל16ר לט51'6 סס1ע) 56 תכח תחסנסי לסי:',ס16כ)
גס

 ח)קתפת"
 תנעס"ת 6רנע והיית סם' "ליו סכוגותו6מסח

 ת"ע נעסת"ח נ' )תהע' וו*ת . ק"ם ס*רגע ע) סג"לת"ע

 סת"ח סגקת' "סר גתקוס וע"כ תג.'ג6 סתסדור6 )פג'1 ש')"
 סגוסח6 6ח סחיקין נלוח סספר נסיף 6וסיס ס1אד"תעס"
 רנר 6'וס סגסחי 6סר נתקוס 'וגש ת'ע נעסע"ח )סג'סס"
 )סל* 6"ס ותתחיל )נגס ח5*' נ' נין סהג"ס סתתי113"ע
 שש' נ' נין ג4כ סתש סתתר"ת "ת וגס ונתגו"ס( נע"מ"ו סיסיגי' נת"ח 5ת65תי תס  וי עדעחי 6' 16ת 6ף ח"1סגטחי
 וסיפמתי נסף פורתי כי ור16 קניעו ע"כ ( ל כות)נגס
 תוויקת וסגהס פונ נג"ל ותסורר יסס נדסיס ה(ס ס'קרהססר
 סת3י6 ונר' . 6חיו פונח וורס )6'ס גתול )קסיגוו16'

 : סוסוסלניח
 בלעךחיים



 חמק~ים משנת המחברהקרטת
 ראשונההקדפה

 3)סון ")'כס המינר פ' "מר' כ) ~יק תגמח פ"קאסת
 ")' הניע ומה ככה על ר"'ת' מה רחה וססתרכת

 ורחוקי' עי)ס ס) נרומו העותז" ס")ה סגעימ" 3"עריס)צקע
 מטסה כי הדנך גכון "מת ותגס עמעלנ מ(רח כרקוקפמגי
 הקיוסה מ"רן 53"ת' 5יה ג'ס עגר' "חי' כי היה כךסהית
 סת היס עו(' קרית עשיר הין קסר' גתקרעת ססרת'כ"סר

 : ליתרנו סמסו))תעיר
 געפר פת36ק סייתי 3'ופו יוס פרי כי חכי יהנסואסת

 נמקוס תחכמור 3ע3' סזוס3" תמקוכמ'ס החכמי'רנל'
 מס )יעת 7'ן כס" על 'וס3" וסנס ו"י" עיג' ו6ס6ת(ק
 :  ווגוטר גנצס 'חו 33ר() נר(צ "רם "רסס וה:ס ג'סר"ליעסת
 כססתי "סר הכס"ף 53ל החכווס 55 53)0מסתופף ")י מ)כיס ס) 3"3ורגק' עומר גהיותי כי הרגר גכיןואסת
 עעס עונ )סעוס חרמה ה("ת 3חכמת ת(ת סיוס וערמגעורי
 ה"ר"' מעו( מתוק וזגס ח)ג (3ת 3"רס מפיסס סיו5"ויעח
 ה6חר סיו)ך פסי י65 6סר חרגר ור ול6 פפעו 6יגיזלס'ס
 ע)יון  גקדר מקוררת (לס"ס סיל'י סכפס  וסייס 'תןע'

 : ערוך כס)חן צי ויערכס וינידיה לסניוןסר"וי
 וכמסחק רוסס 3י עסתס 3"רסו סמעתי 6סר הרנרואסת

 רגר כי "חרת סעס כן סמ)ך '"מר ") "מרתינעיגי
 ווקח 3הן "ס)ח יי תסנס ו"ס )הס'3 "ין רנגן עפלכיהע)ך
 )חס ע-ך ו)העריך רגר "סר רגרו )ק"ס (ו חכמסעונ

 )על"ות כיי 3הס וסס יז לי ו"ין ממגי תנסתליססתליס
 גע),וו סמפו"רה ה("ת )ח:מת ס5ליכי' הססריס ס"חי)ור5יגו

 : 31"ו5יות' 33יתי גע5"1 ול"מעיג'
 כ) )י הם'3 "סר (ס חן חכס סי זנרי לך 6נידואמת

 נירך הגס ת("ת מחכמת 6תי גת165 6סרססערי'
 י5לח נירך ס' וחסן נכסלך יהיס וסי כי5וגך גססועסס

 : וס5לחעסס
 רנרו סק:ס כי 3ספתיו גפל6 % ועולס גפיו סיחסואסת

 ה6ר", פנתגי 6תו גפ65 6סר 6ח צי ויחן ר3ר6סר
 גכגסו חנגי וכה ה"יס ")י רגר כה כי כר"ותי 1'ס'ות)עיד'ו
 הססר י5'רת חומר צקנצ ספוכגח סכגס סל כ"רס ניסונר"
 )ווחון 13"י עד ;ח?י ול" סקסתי ו)" ס)ותי ו)"ה(ס

 : 3יחס5'
 ו:קייעין לטהי סנ6 ר(") ירי על ר3ר 56ר ה' רנרואסת

 כטספעו פפיס ו6ין לחס "ין גגיחי כי לגרי עססו 'כו)סייתי )" גו )ע(ר 4 )היות גג(,ו מנית וססעו סונו הק3"ססו5'6 )" ס")ו ה(" 3חגור סרו"ס "גכי סצ" כי"ותו
 : ה("ת סעפו"רה 3חכעס ו3סרעוכפררפו

 חם-נוהס ערך עפג' (1 חטונה )סחוס נטוחותחס5תיואמת
  רנגן  קרתוגי כ6סר לווווס ות.ע)ת יריעתסוסכרת

 ול6 יתוותי תפכתי ע)יסס "מר סקרוסי' גססריטסקסיס6י
 לסכר קנלה ססרי לכ) הר"ויות ססקרמות ה(ה לסמרסקרעתי

 כן ע) 6מר כן )" "סר זנרי' ע)יס קחוס4'ס סקר רוגר'סי
 רוח תרסגו "סר כמון "ס כי סרסעי' כן צ" ע)יס'ג"מר
 סס כי ספיכג6 ק6 סג"ל סגור6י ררגק 6תכייסו כיעצ

 ")יהס 'סמעו ל" יסר"ל נגי ו"ס עויס כמ6ת עליג"מגיס
 י3ר וסיף יסיסיס והס ל'ת" 6גי 5עיר כי 6לי יסמעו1"יך
 וסוסעיס נ0 יצכו  5דיקיס ס' ררכי יסריס כי גסמעהכל

 : סג)תי גססי "ת ו"גי גסיכסלו
 נ5סת ר"'תי "סר נדול כ)5 ה(ס נמקוס לכס"תןואמת

 מ)6 סהו6 עירוס)יס סג6  יר כת'גת גססרתונ"ג
 "סל "'ס סכ) ה("ת החכמת מעגייגי קדס נד קסרפוגדוס

 ימיור סנתקי)ת (ו קכמח רוס נעומק )הכ:ס נפ0ו"סקה
 ג'לוי "סר טספ) ערכו 'ויע ו"ס )ו הר"ויט נוורהע5מו
 סיכחיס מסכ)ס )וועלה יזיעה )הס ס"'ן הספ'קגכריס

 הע3יס סנו כי הו:יגסס גמכ)ו 'ג.ן )" "סר ינר ".:ה"ווית'ות
 מעגס 'לחיק "( הרוחגי וגין נ'גו י,סך 3ס'ות היח"ס"חר

 ו"ס ע(גו( רוע ע) לוינכה גגח)ת' י:וס ס)" קסתכמטחוי
 סו" רק היגל כי ג6תרו גו סחקרון 0יח)ה נ.ר"יייע

 ממגו
 חייג "( "וותותס נ)נו 'כח.ס ו)" ו"וווגס ג"מת "ותהויקג)
 סמג)ה העונם כל (") ע"ח גהקימה סדח"ו כחג כן כ'))עיה
 6לו גרורות 6ג) רורות )"וסן חו6 רס3"' ם:ת3 החנפס("ת
 סחכמס (6ת סתתנלס הקג"ה לס;' ס'" ניולה וסווחהעגוה

 הגת כ' נק 'עעה "ס 'חוס ו% עכ"ל וו0יח 'ג"סנ(כותס
 6סר ענורתו מ,ף "תוסכרו

 ה5ייכי' נתג"'ס ס' "ת ע,גו הו"
 : ניהר וכ"ווול 3ה העוסקי'):)

 דור ע" סני'ח "מר סנעחתי וסיווד לעולסהואמת
 המקית ניסת ')כיו סי" יסעור חסיריו רנ)'עגרו

 'עסת כס חסד'ו גרוג "סר גטחחי 131 סוו(יקין מןוכומרס
 ס6יגי סכן וכל כנו כה:6 ל6םי עגרו ע'גות' כי 6ףעפ'
 עולה נתורת העוסק מכ) )עעה הסורס ("ת כת'3 כן כ'חסיי
 6ררום ע5מ' ו)כגור עו)ת הקר.ג כ"!ו הכתונ ע)'ו):ע)ה
 "2ר (ה נס:ר' מגעקק' ."ומרג"כ

 נקר"
 מהסעס סמו

 חסיך כ"לו הכתונ ע)' 'ע)ה חס.דים סש;ת )קיוןס"כחינ
 וכל'ות )3ות הגוחן הו" כ' וה:פם הגיף תת('קי ויסוורגי6:י
 )הק) "ס כי "ג6 גית )כגוך 1)8 עס'ת': לכנויי ס)"'ויע
 ני)' תנגי ו)" עמ;י תסכח סל" ה("ח החכמס (כרוןוועלי
 )יקנה"ו ר:ו:ו )ח' )עסית עת ג:) נ'די מנויהוחהיה

 :נ"ו

 שניההקדפה
 "מת "עלי קו0ט ו"וריעך ;עיס ק,ר" ")'ן"גנלועתה

 ט(ס גססר סכתוג ככנ ו!עמות נמתור נו6ו יונכי
 תלעיריו 1ם6ר סרח"1 ות)ווירו (יס"ס ה"ר"י טפ' 56)ת'1גי

 יססר 'סר "יס וססר תררוסיס גספל גקר"'חמסויסמ'ס
 סיי וחצק הגופס ר"סון חלק ג)גוליס .ספר מעריסוו3י"
 וספר 'ד כת'3ת ם) 1"1ת1 סגיסס הכוו:ות וס:ל יךכתינת
 מ6ר גרו) הו" כ' 'ר כת.3ת ס) 1"יתו ::ופק וע5וח;גיך

 ס"ל"י על ע?וך סלחן ועפל סכי:יס פן )מס וקפר):ה:ך:ק
 מססל וק5ת סעול'ס מ5ת ועסל הת:רס חקת ("תוספי

ס)ק.ע'ס
 הנמג"

 עגיג'ס כמס סנו )קועיס ס) "חר ומספן "תי
 )קעתי ו"גי עהרמ"ע "ס ת!מ'יו קר.ק י0ר"! מסינ"ס פס6ל"י ו6ס סו6 פפי טסופן כג.ן כ) וע) 'ו:ה כופינועפר
 וסס"רסגחתיו 'סר") היג ותלמידו )נה"ג9, 0הי6 עמי1111)1

 3ק' גמ65 1111ג1 סהר3ס ()ס"ס ה"ר"י ומסוורנמקועו
 ט")ס סגעועיס ספספרוס על ס"ר"י 3סס ה;(:רה)קוסיס
 גתסלס ל" "ס העתקחי )" מסורס נ(הר הכתוני'מדנריס ו"ס'* ועיקר כ% (ו)סס על ול" ה(ס הק' יתרותתמכחי
 וגעגין נסס )טעות ס)6 הל"וי ווקי1וס ה")ה הכתניס3'ן

 6ו סלמס סהעתקתי סחרית ם) יויס ו:יילת ספססתספיס
 ס"ר"י כחני גין מ5"תיס ול" נ(הר ה;מ5"י' ינרי'"רנעס
 גסס סקור6 'סעס ס)6 3(סר ככתוג 3פירום 3סססרסח'
 דגריס ס(ס נססר סיס טדעת עצ 'עצס 3"1צ' 06ו)סיכך
 יתלת "ל6 חוגס 5כף 'זיגגי ") ()ה"ס ה"ר"י גגרסתס

 (דון צ6 ח'ו "ג) רגריו טגיטתי ס)" יריעתי גחסרוןהטעות
 סעס טגותן כי 'זעתי נג' 'זעתי כי "חז טעס "סיצוס"מרת' מ"* חת "חריס מססריס "ו מר"סי )הוס'ף סס"גי)ני

 נעיקר פוגס)סעמ"
 טיו"

 ו*" : עממ



 שנ'ה הדטהה
 5גכ' ס)5 0:0 נחנוני עסיחי ת0 5פ51 כן 06 ח5תיואם

 ק)0 וו תל5כ0 כי מחסו3 מל5 ונחתיס 53תמ לך5ניר
 נערס טרחחי טרחומ וכתס עליס עתיח' חתיתס סגס כיה'5

 ו)כ:וס )6סיף ו6ח"כ נע!תס 0כח3יס רנרי )ס3יןגמחי)'
 סס ועיר סס ועיי ת1נ5ס ת,נקוס 5פי' כווגס 15 5חי עגיןחלק

 והכוג' העג'ן לסין לקגי כ ו5ח חתיס 'סיו 1'חר'1 5חרלתקוס
 ג5וח גסיי סלסון )סדי ו5ח"כ נלסוג' נה 5טעס םל5נעג'ן
 הנון סדי )תיי6 ו5ח"כ נו ולכוין 15חו 1)הנין לסתועוקל
 3ר15מ1 03 הקור5 רעח יחנלנל ס)* סו"מ לחכתסיר5ו'

 נכל כ' ייכו יויס וה*תמ )תע)ס וחחחוגיס ),נסהעל'וג.ס
 מל5 ונתמורס 3תסקל 3תי0 לסוג' לסקול טדחמי כחית"תגי
 ינ6חי ו5ס הת!כרך 0עגין לסרם 5ל5 נגט)0 י3יי)סו!,5
 נל' יונן מהעגין 6ף תיוחי 6ו תכיגס הלס 63יוותתח'!חי
 יגר רתו ירך נ0 לרתוו ר!ויס כויגמ' סהו5 0'חור 15יסגו'
 טרחה טרחמ, ועוד 0"51 לעג'ן סר"ו" הו5ח תחכתהתס

 הקיי5 'ח3לנל םל5 כר! תנווסק ו3למי )ח 3לסון לד3רגרולס
 תס1פק סהו5 סהעג'ן )6 05 תכווגח' וסת5ל .ת'ן 'סה 1ל5נ1
 לטעומ סל5 כרי ס5ו על'ו הכרע נכחגיס ס5ין תפגי6!)י
 תי5חי ו5ס 5גפי למרי דתסמתע 3לסון כמ3מיו תכווגחנכ,וגס
 חוספומ 3לי גיסנס נייי על0 05 גניייס ינריסננח3יס
 ול5 תלכיס ס)חן על סגי0ס סיעלו נלסון כמנחיסוטנרעח
 :ה נספיי תחלוקח ל0רנוח ס)5 )15 051 הר3 כווגמיחנט)

 סל6 5"ר נעגין 13 6ף )ססחתם הוכיחמי ו5ס נתקותוהגחחיו וה"חי לע"ד 6ת'מ. 'ומר נר6ס סס.ה תהס 6חי *חהעמקמי
 5ו:רמ' 5תיל כי נתקותו סס סו5 5ך 0עחקמי1 ת3לעיו תונןסי'

 0ינרי' ,נ15 סתהגו 3תקיר 5ל5 נ' מיו'ס 5'גההקמיר0
 נכל נססיי 6ף "מגס סס ליסגס יוכס ו5סרהגגד.יס
 הי6 כן כסתס 0ו*ח סחכת0 כ' ת5י גסתרחי ה5לה0רנייס
 תר6מו ס3רוח 3ה לסניי ל6רס נ15' ו5יגו 1"תוגס5תמ

 : נה לסקר ילמוי תמוכססת6
 ותגסי 1ש3 ע"ח 3סקרתח סיח"ו ת"םוי6ס עי:יךוהבש

 נקסרי לר"ומ ס' "ל מהרסו 5) )י סתעו)נ3
 נטמ יסכן לי וסותע ס5גוסי הסכל פ: על הנגוייס6חיי:י'
 ע'ג'ס' ולס5יר סרניס 5מ ל:כוח ר5יחי הנעיר 4גי ולכןוס"גן
 ססורסח' נתס ו") סניול סרנ תהורי סק3)חי ההדתוחנק!מ
 וסתפכ'לי' גתרן והע)' החרכיס תן כת!'ן סרק'ס 3י*סי וסו*ף
 מס ועל החיו"ס ע"ן סת' על הוה השנזר סס וקל*מייניגו

 1ל6 סחייס ע"ן הגקר5 הוסל חגתח סי5 ע!תס סו5מהחכת0
 ויוכו וכו חייס טועת'ס סו5מ 3חכה': כי גענול 0ךשמען

 לעו)ס וח' ח6כ) תעגו ו0 חייס ותען ה~ח"ס סחייסלר5ומ
 ולס"ס תור' 5כר ה'וס תן כ' יע חלך 11 כריך 61,יךו5מכילן
 נסס י,סי' ו"ל סתו ע) קוגטןס 53יוס כח31 מתג5 6סרוכל 5חי רגע 5פילו ייו תחוך 'י' ווס )5 סחכתס ו"ח )נ3ומסח3
 גתורס ט:וה הו5 סוס נספר סכמנמ' תס גגי עגג: ךגר5יוס
 עס חו)ק ס5יגי חוספמ 5'ו0 3ה0 ים 051 ינריו 0ניגו ל"כ'

 תססותעי' 5חי סוס כי 5)יו נקגע )נן חסמ 5) ,סספריע
 ס:ק יוס נ)י סנ'גיס 1)5 כוגחו לעוווק ייוו )5 קוסוונרי
 על סרע ו)0:יח הטונ לנרור סמוכ) לחסוג ניעחך יעלסו5ס
 ס5יס ל3 5ל תסיי'ס 5ל1 ינריס "ין כי חמען 5ל3'גמך
 קו!ן גכ)) ויחסנ ענו"0 סכגס נסס וססנרס ס"גוסי ס?3נפי

 סכחונ קוגטרק נסוס חסמכ) 5ל ו0רמך לכן מ"ונגעיעומ
 לן ויי מה נס' גך סכחנגו 3תס וולחי ו)ה"ה ווורינסס

 ל5ים סיסר סירך לסר5ומ כלו וסעחקמיו עכ") ו5חנסמ?05
 נספר' ,קר5 5מר ככ) טו3 )ר15מ יתיס 5וס3 חייססחסן
 )ערי תגני רנר י0י' םל5 1)ס"ס ס5רי,י תכתגי סת)1ק0,9

 על'ו ו0גוסף כ"ת1ר סי5 סקר כן יהי' ס5ס כ5תור חייסען
 3ייו יהי' 5)" 5ליו 3קנע ל3ו יסיס ל5 י3ריו ס:חרי"יגו
 ס5ר"י תינרי מהו5 נהוחוק יחרפה ל5 וונ"ת רוספמכהלכה

 : נע"ה תויגר ס6'נו 33ירור ידע ל066
 סו0 0ספר )סנ'5 ניעמ' גתרח' כ' רנרי ג5 ס:עיועתה

 ולפלקיס ולטסכחומ לסיריס תח1לק התמג'כספר
 הי5 סהתס:ס כתו כי תיים 5)'0 סיותה תפ:'ולפסקוח
 לחכת0 תפממ הו5 הוה סספר כן פס סג2ל ההורהתפמח
 יכו) נקל 5דס כ) קייס תפגי ססתסג0 וכתוהו"ח

 ו!לת0 כיתומס נסיומו הו0 הספי יסי' כן פס נע)6ימה ל)תוי
 ע)ס סכך סג"ל התפו5ר סחכס עס ח31מ' 'י' י!6מיונו0

 החכת0 סתס" )' ינר כ5סר תחח,לה חסנ "סרנתחםנחו
 ועור פ0 נעל 15חס ללתיר 5דס ם'וכל נעגין תסוררתהו"ח
 סיהיו כיי עתק0 תעגי לכך !ריכס נסרט הו5חחחכתה

 וכי"'ח' )עגין ע:ין נין להמנו:ן ריוח ליחן תסהסומ0:ססקימ
 סיריס וקט:וח נדו)וח פסקות )כתה התופסק סתמ:ס ס)וס סיי נעיג' ה51 יסר 1)פיכך סנחור0 הספסקומ עלנח"כ

 תע) להקל ותסגיומ פרקיסותסכמוח
 סקור"

 : סנגחס
 נסס סוס הספר גקרו5 )פגי נתחם)ס עלס והוטפני

 ססי5 עלי0 תוכיחיס תעסי0 כי חס'דיםמישנת
 נחכתס ל'כגו( סרו!ס כ) כי חס'ריס תסגח וסי5 כ5תורכתם:ס

 סיין תסורח לפגיס ולעסוח קיגו עס )החחסד !ריך פג'תס11
וו0

 נפ"ג החס ינרס'גן חס'י'ס תמ:ח נירוס)תי גקר"
 )יה 151! ערק תטרוגיח5 חנעח'ס קוטנ נר על5יחרותומ

 גסן 5תרו תייגח' ו6קפון 5חון לוי נן 'הוסע ר' גנ')לוי
 7' גנ'0 ק)ק תריגח5 )נמרי3ין 5גן ליס 'הנין "תין )"05

 י)יף )גוונ וכור 5ליסו ו0וס לון ויסני ופייו(.ס לו, נן'סוסע
 5"ל עלוסי ו"חנלי !וטיס כתט וגס 5חנ)י ול5 עלוסיתהג)'

 המ:ח וזו 5'ל עסימי תמגה 1ל5 5"3 גג)ה 5ג'ולתסורוח
 : ע"כהחסיויס

 מלייי לסלסס  טמטלסיס לעוי ס:6ח החכת0 סיסי כי1על
 געס0 5יך סע1)תומ סממ)ם)וח ר5סוגס )'דעוסס

 51ח"כ טינו תס 5יס נ:י ע"י נסס געסס 5סר התעסס1"ח"כ
 סספר חלקמי לסיכך 13 יכוין ות0 הסו5 ס,:עסה יעסס5יך
 העולטות טפחח הו5 0ר"מון סתפחח . תפמחוח לם)ססהוס

 ססיר וכסי הכוונות 0פתח ו"חריו הנשמות טפתתו5חר.ו
 סל5 נסס ססיייס תחח)ק'ס ")ס תפחחוח לסלססהי"ו'

 : סתסגסכסיי
 ססיר . סורי' 5רנע0 כול3 סו5 )3י הי5סוןסתפחחניצר

 "סר סחסו נעו)ס 0תינר זרעים טדר סו5סר5סון
 כן 05 5ל5 !1תח 5י:ו סגורע ס"חרי ס5רן גורע )ו5ירע
 תתגו סןתע)ס ת0 עס ס5!ילומ נעולס 0תרנר קדש.םסרר סו" הסגי וססרר . 3ק) תוס וס חלקיו וו,חסרייס גרקנ"51
 . 0רמ"1 כע"ם נתור 6לסוח סו, כי )6יוגנו סו5 קיוםכי

 5סר ני"ע נעו)תוח התדנר טהרית סדר הו5 סס)יסיוססרר
 3פ:ית'ומס געסי' סס ות'ת הסייור עולתומ נסס גקר5י'הס
 כ' קר5מיס טסרומ נסס ולפ'כך 5נ'לוח ס) הקום טסרח )ע
 כ' נ55י)1ח תתם קרם'ס ול5 תקרוס0 פחוחה תררגסהי5
 נזיקי, סדר ס51 סרניע' וססדר . התגו סס גרועיס סיףסיף

 ססג' וסתפמח  בפדלמ  מחיייי:ז  ימ ינור  ב9לימרט0הדנר
 'ייסס על כן כי נשים סדר כלו סו5 סג"תומ תפחחםה51
 5וחס ותולירי' תסס תחענריס כי )עולס הגסתוחנ5יס

 מועד שדר כ)ו סו5 הכווגומ תפחח ס0ו5 הסלסיוסתפחח
 רנר כ) וכווגוח י(סורה ועקק סתנ1ח כווגוח נו כחונ כןכי

 : נתועיוודנר
י%
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 כ' נו טעס נ'תן לריך "'ג' והסרק" התקכתות קייור1על
 נקרר סו5 כ' סן5ות נחום גר5ס ו:תוקוטעתו

 סכוגוח ותפחח לס סחתוכס לתעלס תתע)ס סיורדססתררנס
 ו"חריו 5חך יוס גקר ויסי ערנ ויסי סכתונ קור ע)סו5
 ס(ס סחרם קיר ע3 סחרסיס וכן ססגת יוס עי סגייוס

 : סו5 כן כי וססכח דוק כ)ותס עד חים'ס ר5ם)כס
 ו'נ5 ו"ן נסר כריקו תיל5 "סר כ3 כיג5תג'1'דעתי

 ס(5ת 3חכתס ופרח ':'ן (ס קפר' 3סריק5ס")
 5סל 5חרי ס5) עיר 05 כי תססיעג)'

 סגיס 5ותו יקר"
 3סס 'פתח 5מר 3.ד. תפחחות ס)סס )ו ויסי' סעת"יסלסס
 (כס כ3ר "סר 51ת ()ס"ס האי"י ומע'ן החייםשוצרוח
 )ו יס" סיסריס תפי 15 ס5רוכ'ס ספר" תפי 5ותס))תור
 יסכח )5 לתען טסס 5סר עיון תוכרת (כרוז תגוחת ס(ססספר
 סרני' 5ת )(;וח עת)י תכל ח)ק' יסי' ו(ה (רעו ותכיתפיו
 סלתנ'ט כ) )קגן יוס סמינס )5 5סר ס5רן עסתדל'

 גכוגס ס' 5ת לענור (ס וופגי יתגעו )נל ס5רוכי'וסכווגות
 ויענדו כן: סקטון נקפר נסטחתם נו י(כו 5)5 לוהר5ויס

 : גפסס ונכ) )ננס נכ) ס'5ת
 סכתוו,ן סע:יי:יס כל לקרנ 3ל3י תרתי לר3ר6כלסופים

 נסקרתס כו(נ 5רס )כ) )סם'נ ססכ) 5) ס(סנקפר
 סת? ו(ס וחח3ולוחיו 6'ס תעל)י וילר' נפט1)1חי1ט.סס סו" "סר ס' תעסס כ) ו':)ילס ננוס) סתורס קטגס5חת
 סוועחי כעי)ס ע:יגי כ) כן כי קמן עולם לס יקר5ו"סר

 : ינ')'1 נקונרנס
 רנרי על תיוסו 5י:ו (ס קטן סעו)ס כי תרע ירועוהנה

 3ספר כתו3 נס ס;וו:5 כ) 5)5 )גר ()ס"סס5ר"י
 וסכ! ס"רייי 3רגרי סכחו3 תס עלנר וסתררסיס וסס"סס(סר
 נם'ר וכר5תריגן 3ק) ניגס 5תרי )הנין ות)ילס נתס)תתוקן
 ח:'ג" ר' "תר הסימס מ'י פסיק ע) רנ5ססיייס

 )נ"ר
 ע) ס)ווס עתד ל,וס) תתמ) לר3י תו3ר כך וכו'עתוקס
 ם3 תס)ומ'ו ע"' וגו' 0)תס תס)' יכת'נ תורס סלגורס
 ס(ס סתס3 יס" 5) "תרין ורנגין תורס ר3רי על עתיס)תס
 'כו) 5יס סיס סת30 סע"י 3עיניךקל

 תורס כדנר' לעתוי
 ייוום) כח ניו) כחס )וני5י סי' ע"ם ע"כ וכו' )ת)ךעםל
 ותייונס תוס'ס ל:לוי סיס סתס) ינר' תע'ג'ך ')ו(ו 5לו)כן

 : 5כי"י ס:351 נ'5מ לקינ ניסר5) יעמס תס)יעת

 נחכמה המשנה סור לרעת וניניכס ניני לנס 'היההשיר
 ובו אותו ושכלתם הטבעו ארניה טה עלוכתבונה

 :השבעו

עוימות
 ?*?)ה 4דר ?ץתדשל

ע,ל~ ?-
 ש.ה פל ,קה ?י ו?דץ

 ?9ז ןגן ה.ץ'א :4םנפע
 יש.ף לי א*ר אנם :?ל חינל

נשמות
 פיכח זלה ב. וץ?ה:פה

 רמ:ע )ער תביסטיסד,ת
 ו.רח קות שה 13ו1,יוה

 מ'שקש הלא מי.ם 2.נב'זיו

כינות
 מפניע בעת האיש יעשה2ה

 סץל כל בלא בכהה"טה
 49יץ לי,ם ?ז 9?שית.2י

 מט?ל עיצר.ם 'שרפ'ם יי:'ש

 החיהצע"יר
 יצ"1 ייקי ח' עט:ואל צעיר ה~א הלאר'ת

 והפוסקים הרטב"ם לשינית קצת על וביארים חידושים טביארים ובו טשנה מניר הטחביהקדמת

 ו'ס "די'ס גת'ס ג))ת' 'ת' כ) סגססת"3יששכמר
 קנלתי 5סר כסי ניע גחידוי וספוסקיססתלתוד

 תניתת סיתס ונס )קו)י סתקם'ניס תחג'רי 31'ותרתרנות'
 סת3י5ס  נדו)ס חכתס ס'5 "סר סתכוגס 3חכתת לססתוקק'גססי
 (1 חכתס עס ונס יתע)ם ס6ל 3רותתות )סת3וגן ס6ר'למ
 )סחכס 5דס ים5) 05 5סר נפנ"ת תקותוס וכתס כתסי31גו

 3חכתס נתח')ס יייעס 13 "ין 05 )ססי3 יויע 5יגוס3נ5וגיס
 לחכתח ח סמ פחח קלח ס'6 סחכוגס חכתח ונססתכוגס
 גגפס' )י 5ור וסגס ס5רס נחק חכתס "חריס ס5'ןס5תת
 ס5תת ח:תמ חתית חסקת 5ם )סנת ורספי 3תורסיותגור
 ר5יתי וסגס תיתיו ת5ורית ר5ס )" (ו חכתס טעסטעס ס)" ותי חקר 5ין עד וגסננס לתס חכתס ס'5 כי 3י3פרי
 ס"י' על ס6תת )ח;11ת 'תרון ס5,ן 5ותריס געיגיססחנתיס
 "'גס סן5ת ח:תס ס)ותו'ס 5יס נג' וכתס כתס 53סיקכתות

 וגחכעס תתטגתו ע) )ס3ין ותוקפות ס)כס לוי נקתחורויס
 טופלג ס6יט תי סכל ג,תיס )ך רע 6תיס דתס יוייססיפז
 חכפס כי ז") ס5ר"י נג(י 3גקתרות עקק )ו 5'ן 3נפ"תניו)
 סס כ' ד3ריו עותק )סנין סני) תח כל )5 (")ס5ר"'
 כמ3י ו)ותריס )סתעפיקיס כגווע חקר 6'ן ער ת6ורחריחיס
 כתגי ולותו חריף ולג תחורו סכ) )ו ס5ין ותיס5רין"ל
 חגלתי 5סל קפרי ו)כן פותר 51'ן כחו)ס 'ס"ס5רין"ל
 ניול 3חריסות יר3גן וחלוק' סיסינס לתוד 3ירך נפ'חחיום'
 ,"! סרת3"ס )סוגות ע3 חריפיס גח,וייס נ'5וריסונס

 חפי ססו6 סיוכג 'ודע סווסגרכ3 סתסגס תרכנת סתוקר5תי
 כתג' לנ3' כנוף סס "ת'ס'" סחר,סות כל כ' תסגס תג'י(ס

 )ח;מ" 3ס.וס )נם:ס תניר סקפר (ס נחיגורי כווגתיסיס ל" וסגס סנוף ע) סרוכגת כגסתס פסי5 (") ס"ר"יח;תת
 סעקסיי'- י)חגיר' )' י;יין פיס" רק תתגיו:3וגיס

' . 



 מ;~נה ממנירהקרמה
 תתנוקמו ק5ת ',ו5" כ' תע"ן 5כצ סג5יכין תקותות 'סתס
 'ס כ. לך ווע ססער גפתח תנו"ר ועג'גו הספר תהותוהגה

 3כת3י התני"ר ררוס 5סינת והו" הפרקיס 3'ן ריוח:חתי ול" "חת ננמ פרקיס כתס ני"רתי "סר (ה 3ספרייוקותות
 "סר ("ל ה"ר"י )סין קרר )סגות ר5יתי ו)" כן ("5ס"ר"י
 ררוס 3תחי)ת סופו געון "טר סתח3ר דנרי ית3"רותתגו
 ")ה נגגות 5ה*ריך ר5יתי 5" והגה לסיפן ו5סעתיסההו*
 כל ה"ריכו כנר כי ס"תת חכתח גגר טיהס הפועריסה"גס'ס
 (') קולן"וורי תהר"ס הג6ון ונל"סס גספריהס ה"%תחכתי
 1 ם גער3 "יר נספר עיין נ:גצה נ-וצ וחריף 3קיססי'

 ויעתס ה%(ויפימ ה"גסיס "לה ס) טעגות כל סססת3ס5
 ת"ן והכי (") ה פ' דף ת"ג תיקון 3תיקוגיס ועייןהתעויפת
 י3כחנ ויו"וריית' ר3ע"פ ת"וריית' וחכתס ק3צהר"גןתצק
 ו"תר נסון יסתר)ון רל"ונרס

 גהר תההו6 גגיעו "סתלק כ"לו 3וור"יו3ת5תוד' נ"וריית" פסט "ל" "ית ר)"
דכת3 "וריית* הסו" יוליף ו5* 3על%' 6כר" דל" לי' ט3 5י' ווינן וווסהו"

 והסו"
 ח(ר כ"). 5י' 7"יתחס3 פה רנע5 ".ריית'

ע)ת"
 ס"ה זלוון 3'ווסו"י %סה סק' חנריי' רתן (מיר' כ"ד .עכ"ל נ)ות" ו"ורך )ע)ת' עגיות וגרס ח"ו ונוהו )תוהו

 ")'ע(ר תהור"ר העגוח התפורסס הגרו) הג"ון )"חיגכר
 כל נפי גקר" סהי' ט'קט'ן דק"ק ור"ת "נ"ך סהיהעס"ה
 החר.ף הוו"סוג הר3 ה"ה *תי 5"ני ":כי וגכד חריף 5יזרל'

 מטרי' 3ק"ק "3"ר סהי' פי)וט "5יתלך תסה תסור"רה%גוח
 הנ"ון התה"נ סרנ הת'וחו ה"חד התמורסתיס הנ"ו:יס6חי

 וס:י סיס*ווין 3ק"ק "3"ר ססיס ירנוי "ליע(ר %סוי"רס%גוח
 3ק"ק "נ"ר מס" ינחק עהור"ר הת:וח התה"ג הרנ 15כרותס
 סק5ין והטססר הנג'ר סרנ ס"חד ה"חיס סל "3יוקריל"3
 וסג' ט6רסקור ח"ס תסון"י העגוח התפורקס 3יסר")וססר
 געןתקריל"נ ")'קוס תו": התגיח התפורס' והטפסר סגנ,דהק5'ן
 ס"ס "חד "3 3ג' סיו הג"ל הגדוליס ת"ורות "חיסוס5סה
 והיה ייויו כל סיה 3'סינח ויוס3 (קן התפורסס סג"וןסר3
 והעתיו תורה ותרנ,ן קדומות קהי5ות 3כתה ור"ע"נ"ר

 וה:ה (לה"ס נען "ליקוס תהוי"ר כנור תגוחחו סרנהת)תיריס
 הנ"ון (קגי ס"נ' וסו)ין וו"5ין תייגת 3כ5 ותסורקס'רוע

 וווסיוכיס ינגיס .חוס תס5ס)ח ס" הג") גען "ליקוסתהור"ר
 "ני ונס ו1רות י*ג עד ג"ין "חר ג"ון קסיס"י נ"וגיר3גי
 רנן ה1:טורסס הגרו) הנ":ן עס 3סיי סגי ה'ס הג"ל(קגי
והג)יל קר"ק" נק"ק "3"ר טסי' לי3 "רי' תסור"ר הגו5ס כלס5

 תן הי:יוחן "חד ו)ע"ע רר"ניטמין 3ק"ק "3"י הויג"
 ויוסנ'ס היר"ה כק" על היומניס תופלגיס ר3גיס 3"רר"סי
 הרנגי התורגי חחן פ'גסק יק'ק רנ" 3תות63 תריןע5
 ת0ול"ר כ3יך יהטסקר סגגירהר"ם

 'הוו"
 תהור"ר נהינ:וח

 נעל ציפמיז "'ס %מ0 )נ0ונ"ר ה%פולמ' הג"ון גכרי5חק
 : הנוסג'ות ע) תס:ס )קס ספרס.:ח3ר

 תהי)ה הופמתי 3כן הו" תרונה הדסוק הוג"ות 63סרהנה
 לס:יך 1*)יג סרביס "ח לןכ,ת תמ:ס תגירססר

 תןכנת נסיר' ם:תנמי תתס חרום' תק5מ 3ע)ת'5ווגת'
 1") הר1:נ"ס )מו:ומ ען ני"זרי0 ק5ח כ"ן ו"כתונהתסגה

 יחנין ת:כיצ 1"( סהנ"מ, ננס"ת תעיין מגחח.)ה 5ךודע
 : הז:עיין על ומיוכתי ק5רתי הק'5ור ל"הנתו"גי

 טג.: ע: ו(ייק.ן ס:.הטין סקח קרגן נה)כ.תפסק מב"םה'
 0ע,יס זלקס'ס . ריות 'וס טנו) ע) 1)* דסרן'וס

 רנק ""ל ע"ג י"נ דף נמקח-כ י"'ח" יג"5 )ח)ק 5'סתג6

 צכ:יס 'כ') מ"ן כ) רקוקק ורך ר")ורח ק:'" לרייך)עו)"
.

 סחיטק 3סעת )כ:וס 'כו) ר"'ן סרן טת" וס" -ה .
 )טהור רר"ח קסי" ל" לך'וי "") ט"ס ע) עין"

 רח.קה ירךו"ין
 מפקח פטרי גפם טת" ס"ת )סרן טיו" כחינ ל6לגפם סת" תיכמינ ותיססומ רם"' ופירם לטע"

 רסנר ת"ו ע5 קסה (ה )פי וסגה . סין טת" 51"ר"סון
 וגר"ס . ס"ם כת'נ )6 )תה ט"ס ע) ו(ורקין סוחטין"ין
 רסנר5תרן

 ור'ר טת" ג"תר לתה רס3ר סס רנר"ת' כח:"
 חף3 ססו" תשש ט"מ 5כתונ "פסר "' ""כ הכרת תןלפיטרו
 קםה 6ך עגתו "ת סנ5 ס)" נ(" הזיר ססייכרת
 נסניעי גס"ת ס"יירי תר ) 5ריך "ל" סכרת )ון צסוטרו5י י)יו" "י" "גוס 3ססי ט")נ "י קר6 "יירי תמ ט,ו"ת6י(ה
 ס"ין תסוס תכרת פטרי ע%5ו "ח לטנול יכיל סהיה1"ע"פ
 הרת3"ס פסק ספיר 5כן רתח יוס ס3ו5 על ו(ורקיןסוחעין
 ט"ם ע5 ו(ורקין סוחטין ס"ין הו" כן ה)כה גס מהר'ו")

 : ורו"ק הג"ל תוכח (הו)פ'
 "ס'לי 3ר*סין וד"ר יטוו" פמח קר3ן נה)כות כתנההמב"ם

 העו5ס ותקמין תכרת פטיר נסגיה(יר
 כרת נגי וג":ס סוגג מס ס%קסי נ ע 5"נ רף פסחיסערוכה תגתר"

 3סגי ה(ידו "פי)ו ווכרת פטירין ס"!י התמגה 3ע5תופ,רס סו" סכן ת'ו' קסה 5" סרתג"ס ו)פ"ד סס ע"ן)'גהו
 "תרן וסח'5ס . וק"! נפג' ה(יוו "ס בכרת ח"ניןו"לו

 תקסיס התוספי' 5ה:ה ת"ר פסוט נירך "חר 3"ופןהר"סי:ה קום'"
 )הס ")ור 5תה ו""ת ("צ מניעי סח) ר~0 ע"נ 5' רףמס
 ע"ם עכ") עליהס ו'סחטו נייס 13 'טנ)ו ס:' 5ססח)יחית
 רפסק ,"5 הרת3"ס סעס הי' ד(ה ו:ר"ס נרול יוחקסת'ר5:
 קוסית תתורן ונ(ה רתת יוס טנו) ע) ו(ורקין סיחטין"ין

 צחצק הריו3"ס סוכחמ היה חה סיו %ת טת"' סהריתוקפ,ת
 קוסי" קמס (ס )פי ")וגס . יוס טנו5ינין

 לתה ר"סוגה
כתיג

 "גוס ג"כ 3סניעי "י הו" "גוס נססי "' גפם ט%"
 ס3ו) ע5 ו(ורקין סוחטין "ין סהרי 5מע3.ד 5יה הוס רתסהו"
 תקר" תוכח דתתייס

 ו5עסות 5טניל לסס 6תר ט65 תשוס
 סין עת6 כתינ ל* )כן נסגי הויוו "פי)ו תכרתסטירין 3קר" הת3ו"ריס ר")ו ולווור )תרן ו5ייך . כג"ל ר"סיןפסח
 תכרת )סוסרו ט"ת וכחונ לטנו) )י סהיה כרת ח.י3סטרי
 התסג'ות נמירום הרתנ"ס סעסרס וכיוי נסג' ה(יי"פ')ו

3הדי"
 סוחסין "ין יס"ל 5ת"ן תוכח הו" ,ס כ) וסגה .
 מוחטין רס") 5ת*ן "תגס כ:"ל. סין טת" ע3חורקין
 ע)ווורק,ן

 סירס 1"ל הרת3"ס ולכן 3סג' ה('ר "ס ט"ת )פטורנעולס "תיג" הוס סוס 6'ן גסס טת" תוכת'3 סרז טץ"
 סלן סת6 ע) ו(ורקין סוחטין "ין רקי"י י"תמ ")י3'התם:0
 הסיס 6נל . כג"5 3סגי ה(יר "סילו פס-י רט"ת וווכחותיה
 גח%ן לר3 עקמי סו" ייגהו כרת נג' וג"גס סיגגרתקסי
 ר3 סהר' תקם' ק6 וסמיי 00 עיין נגיור" נהי'"כתנו"ר
 ע) ו(ורקין סיחט.ן סנלגח,ון

 כתנו"ר סין טת"
 3הר'"

 סס
 5"נדף

 עד"
 : היטינ וריק ע"ס

 "חת )חס מתי "חת תתנ" ע"3 5"ה נרףדיו:חוחבגמ-א
 נפגיס ו"פייתן נחון ועריכתן גיסחן הפגיס)חס

 3סגיס תעסיה0 כ5 "וינר 'סוך6 ר' סמנה "מ רוחיןו"יגן
 תגור ")1י" 3סגיס ו"סיין נג,ו' . עכה"ת וכו' "יער .;עון סרני

 סס ותמ,ק כוי נ)יגה ופמ')ה הם3ת "ח רוח0 1"'ןתקדס

 ס'" ניות" "ס' ירנ ה"ננתר"
 ני"ה תוקפומ .

 :תנר" הי" ניומ" "ם'ורנ
 )ו'

 נפגיס ו"ס"תן פסק ם וסרנז3 . עכ") (1 ::ס )" (1ס:נס
 קומיות *ליני' וקסה מנת ייח.תו"י:ן

 ה:תר"
 ר"ית" וג"5 .

 "ת יוח'ן 5חס רסמ' ק:ר רי' ע"ג ע"ג :ף ס;"לנ:,:י"
 "'מס)י0 ת"ת,:ו) )יה 6?' "' 1:קים- מ:ור רנ' ןקקגרסם3ת
 סכל וג') .כר3י ר5" "'זי" וסס" י)ותלת,ן )ת,ווס ים ו5כחורס . נ)':הל0

 כחך"
 לחס רמזי רהו,י5 כך וסק'גר תחק6

7חין



 משנה ממנירהקרמה
 י"י' 0סגס 6מ יוחוס "יגן לפיכך וכיל3י תקר"י טגסיוחין
 תג") 0סגס "מ יוחין 6פייסן כ"נ חגיסי ג"6 יף הג54גנת'
 נ:"מעו) )0 6פי ו6י ג)' סמעיג0 ע5ע7 עחגמ על רג""ער
 6פי י"י תוכח 0יכי ס,ת6 סוקמיס ות5יין 3ליג0 5'0"יססצ
 6'סס')" ת6סתוצ05

 קייוס 3ע' ע"כ תחנמ ע5 גקל6 יכמ'3 כיון ו'"5 .גזתגן ")" תקדסין "'ן סיס כ5' 60 נ5'ג0
 כסיג 5" יס6 לחס מס' גנ' 5"ס יף )קתן קם'6 ת'0ו .כצ'
 כיון ו'") . ס3ס יוחס ילפ"סט תוכח וה'כ6 נקר6סגור
 גת65 . עכ") ותגן הו' גת' ת"סתו) כן "0 סגס יח'י)"
 ע"כ כילנ' 0סורס תן סנס יוחי0 )חס יססי 6עריגן"ס

 טסוס' כסכלס כ)יגס :.סי י5" סגס תערג )"פוס6פסר דס" סנס לוחוס 6פייסן ס"ין צכסח')0 5סורוס תומ5ע5'גו
 כיון )ותר סמן )" ו0כ6 3ות:ן 56" תקיסין "'ן סיסיכ5'

 יח' נ"תס 00ורט תן יס6 ות:ו ת"סונו) 6"כ סגס יחייל"
 כלסון סגס י~חוס י"ין היתג"ס פסק סקיר כן ו"ססגס
 1"'גן זקלתר התסגה ה)סון לך ייע י"ל . ידי"קסס"ס
 יוחוס 6':ן 0סורס סתן ל0-ע6 )פוס יתסתע סנסיוחומ
 י0סס הס3ס 6מ ורוחומ כ"נ ח3יס' ג3' גסיפ" יסג'י6מן'
 ו0גתר6 . וק4ל הסנס 6מ 5יחוס 5ייכין 6'ן ר'5 יוחוסד6'גן גריס" סגי כ)י קייוס סעעין יוק" סגס ייחס ע"כפ'רומו
 קוסיומ עיקר נ5'נ0 "'פס'5סיעקם'

 דרג' "5'ג" קנתר"
 . סגס יוחוס ס"יגן כן גס דס"5 603 פ5'ג6ס"ק י5"'0ון6
 י"יס6 גותגן סל" 6פי5ו עקיסין סרס כ5' ר5ר"י תוכחוע"כ
 ססחעו גמסח 3סיר6 3ן 0י' פוסצ '"ג יף יוגחיסנגתר'
 נ0 תגיף )סתו ס)6 וגין )סינו גין סחריס עסר"י3ע0
 י"פרימיג0 6י )ס תסכחס היכי כסר פסח כן "ס "03ורנ'
 גר"0 ע"מתוצ 7"סי'ס'0 1"' 0ו" תעיקר" זחוי0"זנ"
 6'ן 5'05 ת"ורס' ס'ת6 "פ'15 גגת' ותס'ק 0ו6וגוחט
 ו0'ס כסי3 רת' "פמוריק' ירכ' "סעו7'ק' וכדר3' ותןתחוסי
 עיוססעיגיו0ל06 וכמי3 חוי ל'ל0 60 מחמ"מו 'עיסס3עמ
 0ית6 סוקפוס . צ0ר65ס ויוס 5קיוסס 5'צס כ'5ן 0"'רל0
 65 י"ס וי"5 סוניגי 3יוס )י ולתס 5וסו תג'וס 5'טסיפוק
 ע)ו י"ס 53י5ס סחע י6ס 0"6 יעיס סנעמ וטי0 6ג6כמג
 ולסוס . וכוי הסעיגי וכי~ס ל"5 סרר ע5ו י"תר י0וי56רגי קס'" ת'0ו 0ו6 ותן תחוסר יל'5ס קע"5 ו0סס' 'ייו65

 ו0"6 0סתיגי וכיוס ר6י5סרך הסיססיס קוסיו0 ע5 ג"5רסע6
 כ)5 5קדוס0 ר"ו' 6'ג0יל')0

 )כד 'ת'ס סכעס יכסיכ ו0"
 5תכס3 לן 5ריך 65 י0מור0 י"5 וכו' חוי 5'05 60יתסתע
 גנתר6 פליגס' י6" לקיוס0 ר6וי "'ן ליצט יג5"ו סורגיל'5
 הו' 5י05 ס54 יר"' י"5 )6 6י י'חוי סו' תעיקרו ייחוי6י

 ועיוס "י5ערך ו)סכ' תעיקר' יחוי סוי כן "ס ותןתחוסר
 גת65 ייחוי הוי ל6 תעיקרו ייחוי כת"ר 5סורוס וכו'ססתיגי
 דס"5 תוכח ע"כ ותן תחיסר טוי דלילט 5)"י ךס"55פ"ו
 יף ייות" כגת' ד6יס' גותגן ס)6 "פילו עקיסין סרסדכלי
 וגקת05 וג0רר וסייך פקו5ס נ5י05 סגקת5ט 0תגח0 קתי5סכ"ע

 )ווהנ' גותגן ס)" "סי)ו )1קדסין  מרמ כ4 ותסגי3'עת"
 יס"ל יהון6 ירגי 6ל'כ' רק וען תחוסר 165 רלי5ט ותקיקוכו'
 וגקה05 וגסדר גגתר6 קוסיוס קס0 ותן עחוסר 0ויד5ילס
 פריך 3ועגן ס)6 6מילו תקדסין סרמ וכל' 7ס") וי") .וכו'
 : 0'עיג ויוק נ5יג0 6יסמ5'0 סגס רוחוס ו6יגן ספיר0נת'

 3גתר6 והג0 כ"חס גסיו לג' עיסר נעל פסקהרסב"ם
 סיפר ת0ו געל )טו 6יגעי' ע"6 ע"ג 3יףרגדרי'

 ס"ס וכיג6 "תר דוק6 65 16 רוק6 6וס0 נג"6 גסיו5סגי
 רי נחגירס0 גס ס5נס תפג' כ6חס קיעוס ססי תסקין6ין

 ו0סק0 סג6תר תסוס 6)6 וס 0ו6 0סס ען 65 "ועריקון6

 ר6תר יטוי0 דרי כס"ק 0רת3"ס ופסק עכה"ג לגי60וס0
 ט'לכך 35יט 6ומ0 סג"ער עסוס ול6 גם ס)03 תפגיהעעס
 6עריגן 60 0ר"ן 30י6ו 0רעג"ן ושס'ג נ3"6 גסיו )סג'ע'פר
 טעס ת0 ק6תר עעס ותט יקר6 עעת6 ייי'ם ר"ס ס"קת"ן
 ררסיגן צכ"ע 6לת6 גחג'רסט גס ס)גט תסגי 5גו0"ומ0
 7סומט 0נת' געמ'ק ומח'5ס 5סין לעג4ן וג,5 )גל60ומה
 )ג0 י60 סל* כרי כ"חס סיעו0 סמי תסקין "'ן ס"ר ח'יף
 קר6 6תל 656 ו0 0ו6 0סס ונן 5" "ותר ר"י 3חכ'רמ0גס
 יירים 0ו6 ר"ס ק ס "וסט כס'3 0" וס"ק )גוה"וסט
 וכו' גס לגט '60 ם65 כן' 35יט "וס0 ת"ע יקר"עעת6
 6תר וכו' תסקין 6'ן יסגן חנ'5וס מג'5ומ ת5ומ עום'ן"'ן 01" תסק'ן ת' ורומממ רוממ0 ג'גמ0ו "'כ" 3':"טות6'
 סתע ס"ס געי"ר ו6יס6 כ0גיס 3סגי כ6ן "חן 3כסן כ6ן"3יי
 0פתט סססקע ער 5טפר ס0וס צ1 ים סחריס תהגירס3ע5
 6'ן סחתס פססקע קויס 6חר רגע 6פ'15 קייס סתעו"ס
 3נער" ו"ימ" . 0חתס תסמסקע "ח"כ 5ספר'1כ3

 )נע) תגוס
 תטו לי0 6י3עי' י0כי י"5 ו0 5פי גת5" "ססו גזרל0פר
 6מר רנע 0חתט סספקע קויס ססעע יסייגו גסיו ססיסיפר
 6וסט 6עריגן 6' 01 6חר ט0 סג'סס )0פי ססוס 15ו"'ן
 עוסין 67ין תסוס 656 יוק6 5"1 ו6י 5הפר 'כו5 "יןיוק6
 גר"0 "יגו כ6ן דט6 "חמ 33מ 5הפר יוכצ ח3י5וסת5וס

 כל5 ליט 6'נע" 65 לסג'הס 05פי ס0וס יס 6י "53כתס6וי
 תיוקיק וגוט חגי5וס ת5וס עוס'ן י"'ן )0פר 'וכ) ל6דוון6'
 סון6י דתסתע יוק6 )16 16 רוק6 16מט ס6ער 0ם"ס)סון
 כר"ס סצכ0 6י 0ו6 ו0"כעי' 0יעוס לכ) 6וססירסיגן
 קת6 כסג6 פסק 0רתכ"ס ו""כ כר"י 16 יקר6 עעת6ייריס
 סשר גן ו"ס וכו' תמג' תסק'ן "ין ת4ע זקר" עעע"זזרים
 ת0ורן 0רתג"ס ו5פ"ר . כ"חן 5ס;יס 05פר ייוכ5 נ"כפסק
 ע5ומ עוסין 6ין ו650 פייך ת"י סית6 גן"ט ססוקפססעי'

 ע5'ו 7עחוי עסוס ע7רנ:ן 6'סור 6ל" 5יכ" ח3י)ומחגי)ומ
 ע0ורן טרענ"ס יעס ו5פי . עכ54 3קר6י פ)יני ו6יג0וכתס6
 עעס 5יסן גרע ל6 וגון6' יר"ס ")ימ0 סגת' יקוסיס0עינ
 ע5וס עוסין ס6ין חכתיס גיגרי תפורס 6' 0מוי0ל37ר'

 : 0יעי3 ורו"ק 5ן"ס נעס 5ר"ס י"ל ח3יצוסחני)וס
 ס6תרו וסתגיס פ0ילוס סוג6 רג 6וור כ"6 יףיסגסבנמרא

 3טן תן5יקין 6ין 3סגס 03ן תל5יקין 6'ןחכעיס
 וויג' גפק6 יווגי סיף ען כו' גסכס גין נחו) 3יןנחגוכ0
 60 ג"ע 5ת6' סריך ת6' סעו)ס תקסיס , י'גוק56ג'רס'
 קס0 ועון כו' 05סמתס תו0ר כו' רסח'05 גן'ן רגמ'ג"ת
 ק053 רל"י תסת'0 קנלס 65 'ית" ייג' תמתי' כס"תרות"ע
 60' ק3ר 65 גל6'0 י36" כך והסגגן תחס" נחן6 0כצוג")
 5קנ5 ל05 5" 'רעיט רר' תסעיס כס"תרו )כך כו' 6סורי'ן

 3"ומז עליו פ5יג 3ל""ה ר"י 536 ע5'1 פ)'ג 'רתיס דר'151תר
 ריג6 ל60' "נ" סגי ל" וג"עמ תסתו קיכ5 )כן גופי0יין
 סגן"ט עקסיס טסוספס ד0ג0 ג"ת )ת6' ספיר פר'ךו5כן

 עג"5 ו""מ  לו'  למממימותומר
 )ל3"

 מעס )0  יומר י"ק 7ס3ל
 3וקוק כנס0 רקנר גסנמ תן5יקין 6'ן ר6תר 60 יילת6כו'
 סגס נין נחול נין 5תיתר )י0 5ריך 0ו' 65 ר6"כ ו'"055
 הכ' וע7ק6ער סמס ת57יקין 6ין 0י"5 רק הו6 עעת6 7חוכיון
 ל6 כו' ען5'ק'ן י6ער רנ ות'0ו 6חר עעס עון ס'סס4ת
 גסגס ו65 נחו5 דוק6 י0*4 ססס תד5יקין לעיתר ת5'סוי
 עכ"5 65וי0 05ססתס 6וכר ס"ס' 65 יתססת' ימ0יסת6
 0ו' 6' גת' 3ר"0 6"כ חן6 קוסיומ 3' ת0רס"6 יכסנ0סוס'
 ועור . גמול ו)6 דוק6 נסנס 0"6 תד5יקין 6ין סגס6ונר
 ות6י וכוי ל0ססתס תוסר ח'15ג0 יתסגר6 תסתע כ6ןהקס0

 ייק-וח עון 61יקיק תחס6 גחן6 0כ) וג") ר"ט6סתועיגן
 *'בית



 משנה ממנירהקהמה
 "חר ות"י עור ת"י "חר טעס עור סיס ס"ת לסון ת6י6'

 גר6ס )כן "חר טעס סיס 16 סעס עוי סיס )ע'תרסל")
 תכ0יעו' סתן גותר ס"ס חלע"3 40 ""ח 03"ע ר"ירס"פ
 רעוסס עני" סם"לתום גסס וסט"ו כו' ל00תעספותל
 וסקסס ע"ס תסרי"6 נסס תי' ותגי6 סתן גותר "')וווורס
 גגתר" ר"" וותססטיו

 ת)ת6 סותגס רו(") ל"3" נ(גסררין
 )?מתתם "0יר 30ר סונ6 ר3 ר"תם ) נ ו)פ"ו ע"ם כו'סי6
 כקוסי' )"סעועיגן 5ליך סו' )6 תותר 0נר סוי ר6י)"ורס

תסרס""
 הסת" רק

 סוון "תותר )"סוועיגן סו5רך "0ור רקנר
 "0ור סכ' ותסוס כמסי'"6 רס"" לססתתס דתותר חגוכסמן

 נגותר 'טס דסע36סגת
 קיסיו' תתורו וססת"

 תסרס""
 חד6

 קוסים ו"") נ(חס תרליקין "ין לק סו"ל )" דיר"ס63ירך
 רוק"  דס""1נסרס61

 ד""כ )ו? תי' ס)ו נ' רקוס'ת כו' 3סנת
 ס"ע נס3ת גין גחו) גין ווורק"תר סי6 30ל6 ס6 6סוועיגןע"י
 נ:ותר טעס יס סטעס וס וו)ת ר"ל "חר טעס  עורסיס
 ע"כ ל"ווס להסתוום "0ור י"תר ר3 )פ"ו גת65 וכו'ססוון
 רר' תסתיס כס"תרו ספ'ר וססת6 "0ור ג"כ סגותר30'
 נ(3ר ר36יי )קגצ ר5? )" כו' 6פי' 0גר דר3 סטעס'רוויס
סומגס

 עסוויס כס6תרו "3) סט"ו קומית וקסס כו' ווי)ת"
 פיג 3ל""ס ור"י יוחגןרר'

 כו' ערופס תעג)ס י)יף רסו"
 ספיר 1""כ קי3) ולכן "ו0רתס עריפתס נעג)ס ק3רור"י
 ועיין סיעי3 רוק נ(3ר )" רנ)""ס כיון ג"ת )וו"'פריך

 עעגלס גהר ל* טעפ* פ"' ור63 ר"ס ג0גסדריןתו0פות
 : סס ת"ו רףעוופס

 וענורס עג')ס )עג'ן ת3'6 חיס"ו 0יוון 3""חדם"ז
 תרכת'3 לס וי)מ':ן עריף רויג'לס גגת'ר")יר'גן

 תספחסווספחס
 )סנ'"

 31"'ן ענורמן תנט)ין גסג'ס סת0סחת
 "ח"כ לק'יס כטיכול'ן רוק6 ת'סו כר"ן וכתנ תג'לסלסתוע
 עגורס תנט)'ן "'ן )"ו 31"0סע3ורס

 ר"'ר"ת"
 ווווג'לס

 עריף ווג')ס גגוו' "תריגן רס6 ע"ו סט"ו וסק0סדרגגן
 ענורס לעגין סוס לגערי ג,רח'ת גתית 1סתס תורספתלעור
 ורני' עעגורס עייף רת"ת גגוור6 "תריגן רס" סו6וק"ו
 ומ"ת ריחיר תת"ת רק עויף רתגי)ס וו0תע גנת' רס"ווקםי'

 סו" ק"1 ות"י  וווימ עדיף ע13רסדיחיי
 ס61 רה"ונת נ"ל

 ע"ס סת"" כ11"ס תגי)ס וותקל6 תנטלי:ן ררגי' מ"תר"פי'
 תגי)ס סתסי' ת5וס לך ס"ין תגי)ס נס)כות סרת3"סוכע'ס
 וכ"כ רי3י' ת"ת "פי)ו תסתע ):!:ס תת וו)ת תפגי'גירחת
 וו5וס תת דגע' תסגער6 ):יענ"ס ל"י' וכתג ווסגסלחס

 ת"ת "פי' רוחס ת15ס די:ת ק") ו6גן גרח? ווגייסו סיועגי)ס
 וות )עגין קגעי ע"י תגי)ס רוחס ררניס ת"ת ו"ירר3"
 סתונ(פת ד3ר' ע"פ ר"'תו )יחות סיס סגס ומגילסוו15ס
 סט"ו כח3 וספיר "חי גת" התו' )רגר' סרווג"ס דח'ר6פסר סו" ר"" "עפ"כ וותג' י)6 וו5יס גוות ר""ר' ר'")ע"ס
 רכתג לסלת3"ס קסס וס "ך תענורס עריף  ירניס רת"תק"ו
 סס "תר תס וועני)ס גרחס ררגיס ת"ת"פי)ו

 נגתל"
 ת"ם

וויקר"
 רת"ם תסעע רגי גית ס) וור0תכו עריף ווגי)ס ווגי)ס

 רסג0 וג"ל רר3'ס ול* ריח'ר ת"ת ו"יזס ררחי סו*רק"ו
 ענורס 3י"ס יקסיססתו'

 ותקר"
 )יענרי ו""ת כו' ווגילס

 תע13דס קדס ט רע קודס ת"ו: '") ירגיס ה"ת 5' ו""כ53'13ר )קר" עריף רטפי ו:"ל הי:נ'לס ג"כ יקי"ו ו"ח"כסע13יס
 "ח"כ ג"כ יסי' ררנ'ס ת"ת )"פוק' ס5'13ר עס סיקי"וכיי

 6פי)ו מ"ת ג'רח: )גערי יחוי )עג'ן ")6 "ח"כ 'קי"ו5יגורו
 ספיר ו6"כ קורס וי"י ררניס ת"ת קויס )עג'ן 6ג)ררגיס

 )עג'ן וגוו6י קורס לט:'ן רגי גית ס) ערנ(מ:ו "ערסו"
  6ג) ו:גי)ס  קורס  וריי יר3יס רת"ת ררגיס ו)" ריחיות"ת

  גיוחס  דרגיס ת"ת 6ן')1 לגייר'  :ויל  לטניו במביו-יב"מ
 ן ולרמי כי  קיעינ ורו"קעווגי)ס

 על סרו53ס 6ס כל סרענ": נסס ר5"נ נ0יתןסטולכתב
 ו"ין )וקס ס"יגו ")" )סלח ח"3 ס)ס ס"'גןנ5יס

 בפי' רמיי  סג'"סיעמ וכת3 דע)וו6 לעוף קור" ניןחיל1ק
 פסנפר* לסוכ'" ליס סוי וקסס כו' גגפר' 6'פסיט'יל"
 עוד 5פור רכתי3 וו"ט )ס)ח 0טור טת"  פיף  בייליןר"ית"
 סריפות "פרוחיס )ס)ח חיי3 סריפ? 6ס רתגי רק"תסס
 ל"ל "קסס ולט"ו )כ)3ך ו)" לך חקח רכתינ ת"ט )ס)חסטור
  רוגן "י רוגן סו" 53יס 6"'וס )ס)ח סטור טת" רעיף5מור
 לונו ו"' )כ)3ך ו)6 )ך תקח תסוס 3)6"ס פטור טת6"ני5'
 ו") סרת3"ס כת"ס ג"כ פטור טסור"3י5'

 3ס)ע"
 )דעת

רגותיו
 סוו3'"

 גקדר" )"וקי יכו) ר5"3 ס" סטור
(36 

 כתי3 סוי )" ד"י "י5טריך 5יפול ג") ו)כ"ור' קסס)סרוו3"ס
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 עחפר סש6 מקע"( ס61 6וחיומ עסר סמגיס עס ריק"יה"י
 : ז0 גקפי' "גימ' "סיססרקיס

 לסס ק13ע ס"ין פרטיוח סת15מ כ' לך יע ו6ח0ושסענה
 תסכמופ 3'ן פרעיס גתקכמומ כמוג'ס סס סגס(תן

 תפ6ר 'ומר ססס סת5ומ סם"כיס ס'ת'ס "ומס "חרס,ת'ס
 גס6מ נמולס כן כ' סר3'ע' 'וס "חר חוסס ייג' כגוןסית'ס
 6חרומ ות*מ סחופס "חר ס3"ס תילס ייג' וסס הרג'ע'3'וס

 וכ'6% 361)'0 עמיס וק3ורמ חו)יס גקור כגון גרג)'סהגעסומ
 כ' סלים' 'וס "חר חקד'ס גתילומ 3תקכח כמוג'ס סס3סס
 כ6לו ת5ומ 3סס לקייס סת5ום יעיס סס ר3יעי יוס עססו6

 ~לו סיותיס ע5ומ לס6ר מוון גופ וכיי65 3רגליסס:עסומ
 ל0ס סר"ו' גתקוס מת65ס סיתיס תסכמוח ג'ן ככלססרוגס
 : "ורק ללון הג13רמסי' "ל" וסורח עתל 3לי "ומס ומסכח יוק גלע"י ססי' תסכסי

 הם ואלו כדרים ארבעה בו ויש העתטותניפהח
ד רח) סתוח.ח
 1 (1"ג ('ווג.פ
 נ סמסת)כ

 פהרותסדר
 וכהם מסכתוה תשעה נויש
 ואיו פיק'פ פו"ב נ"דב"א

 .הם
נסגר'"סא
דססיכ)ומב
כ דגרי"ס רחלג
דס'5'רסד
נסעסיסה
נ וסרקיעיססתל"כיס1

3 טסניחעם'סז
ד00רכגסה
3 ססירודם

 נזיקיןסרר
 וברם מסכתוח ששה בויש

 : הם ואלו פיקיםח"ם

נ סקל'סוח סהמא
6 סקליסומ מקוןכ
3 סקליסימ יג'קמנ
ל סקליסוח תקיסר
 1 סקליסומ סיכלומה
 נ פעולתוח כלשמ1

 "ייךג
"ו""ד  (1"ןנימר1 "1""(יוונה
 (ו"ן *עינורז
ס)ייסח
 החגגט
 ס':יקסי
 סתומ.נ ("" "ירומיב ("" גדלומיא

 )"סיד (""
 יעקגטו
 יח) קטגוחטו
 רחנ גו)ומ.ן

 : חס'י'ס סתסגח סעולתומ ת:חחק)יק
 : 15 ויו3 רסע לו ור? יויק עגין . גת() ח,וי י:! עגין פ כנו קטןגעלס

 : סס ו")ו פרקיס עסרס3עס
 . וחחתון ע)יון עולס גרי"מעג'ןב

 : רונו "חר ניוון העולסעג'ן

 3נ:נ~ בני"::שג4
 ו6סרי לסכגו וסוי )רסע ס.י עגין . "וס 'וי תפססהס נ:ון'ל הנ: י4'

 "והו תס"עין )טסל הג" עגין . סכגו ו"סריס:ריק

 היע: ע5 סתו תיחד סק3"ס "ץ עגין . )ו סוהחין 3'טת"וס3"
 . )עו)ס 3"ס תס ען הגסתס עג'ןה

 : )י חחן תס 5רקמ "סעגין
 : "יפכ" "1 6ג" ת(כס 3ר"ענין1
 : י3תס וכן וסג. ר"סון (יייגעג'1ז
 : גנר"ו תס ע) וי5ס"ט י5ס"רעגיןה

 קמן לעולם הראויההוהרה
 כ' נ'רו ס:סת,מ ותפחח ס(": סקט"ן 3עונ"ס ס' 3מס סג"נר~ך

 נעו)ס ררכח' "טר הררך ו)סורומ )ה3ין הגיו3 סעיקרסי"
 יי)'ח "( כי 13 הכחוג ככ) ו)עסוח )מתור ו))תי ))תויס(ס
 יסכי) ו"ו ררכיו"מ

 ס)טין נר6ומ "ומו יטפוט עי:יו )תריס ול"
 ג6 כ' וח')ס ת.נה תכ) הוינעיס ס:חונויס תית,". ת"ורומיר"ס )" עוסס סו" ככס ט"ס נו יכם) )" ירון כי סגס כ:סרקל
 וס1וומ ות(יס ת6גוות (סנ פעעוני טוליו תחט כ"" סו" רקוגר

 תסיק גקה ססיעס 13 יסקיע תעססו יקיסס ו"סיההרו:קסקסיס

 : סנ'סגס עגיןי
 ור0ע לתס לו ורע 5דיק עג'ן . והגלנו) העינור עניןיא

 : קסג'ס ק3גיס תיחס עגין . )תס )ווטו3
 : סכרח עגין . גי5ח"ס הנ)ג31עגיןינ
 יפ עגין . חקיויו עס תרקדק עגין . דר3גן ח)וק"ע:ין'נ

 סופתומ עג'ן . סניס 3כת0 "ו "חמ 3סעס עעתוקוגס
 ססכל עגין . תחולקיס 3גוסס סמחי0 3עמסתמח)קיס
 ססו" 3(תןוסעו:0

: 
 : חייס ")סיס ר3רי 1")ו ")ועגיןיד
 : גמסוו תתס רעיס סתגסגיסעיןפי
 : דוסי פל וסירסימ "יויחייס סירסומעגיןמן
 סירום" "'דך קט; 3עו)ס סתס "מר העגייגיסכ))ומיז

סו"
 : נתור (י)

 3וחמ 13 'י ולכן 3ח'יומ ול" גתר"ס ויר"ס עיגיו ת"ורגיט)מ

ו)"
 גערס '3'ט ס' חתוגמ "( כ' סמער כחוט גו וייקיק גקער

 : 'ס" 3רוך וגס ו'3רכסו'3"

 מןכף "פ-ן הז-ה ךעין-םתוף לשכי "ר1נ תמצא רע ערספינ
 תל טרגוש,ד בו תהקא "םוךן

 . דרף תיס תציר "שר אקםתהיה
 דפהאהעח-ר

 ריקי( חי עפנואל הצעיר אני ת)ר'



 קמןעוימ
 ר"ורייח6 גריסג6 גע"6 סכומריס יסודיס5יוסגו פפרק

 חכתיס רנרי ות)י5ס גתס) )סנין פמיחפחכיתמ
  ג6)פי סרל ילכי  פפלי יםי כימר לי  למיוע  יקר3וופירומגו
 ול5ה חסן ועיומד 6חי ת)ך כי ו*ותל *גי נניחסלע"ל
 "ח יתרו וס)" טע'גו "רס נגי ו)סג*ומ ם)יתומי)סר6ומ
 )ג עד מיס ת)6ס נקעס ת)כומו נחוך וית65 ויחסםרנרו

 גיו)וח עריס ע)יה 5נגוח )פגיו נתחסנס וע)סססע'ס
 "חר תקוס ") הפיס ויקו ינר *סל רנרו ויקסונ5ורומ
 תעסיו "ח וסגוי) יריס לחנח "לן סי" וסגס סינססוחל"ס
 וגעע וסררג('ס גגיח סס ועסס כרתיס )ס וגעע נמיסונגס
 'ער תסס )ססקוח ת'ס נרכומ סס ועסה סר' כ) עןנסס

 : ע5יס5ותח
 ועותלח ח)ויס ה'" הגס ע)יס "סל יכ) ה(*מיי6ין בפרק

 גט'עיס נתקתרוח ע5יס ידי ע) סגנקעס סתיטט)
 נ"רן ססגי ות5רס צס סנינ הגקעח ססמ ע) ה6חרת5רס
סה'"

 ס*חר וגל*סס החסוס עד ויולד.ס גוקניס סס שסר
 נ1 ויורר עו)ס סחסוס חחמ "0-חר

 וח5'ג" וור"
 "טר

 נעליימה לך י"ד ותע)י התסתר נירייח ענעח 0שו)כעתקי
 ע) ותחסנף חחת'ס תס516 1ה51י"ס חפלס 6סל ועיילסס
 (ק טיגוף 'די ע) ותפקיק ההו" נתקתר הח!ף הסן כ5'דס

 )סני" ססי6 גען סעותדיס סססע5יגורומ
 תניח חייס תיס

 )חוך הגקעס ססנינ ה"רן נכ) תסועעיס עיגיו "סרסת)ך
 ס:נריס הת'ס תרו5מ צעכנ יג'נס העיגיף רונ ו)פיהעיר
 וטיגריס הת)ך )ח5ר תחון היו65יס ע(יס )תיס תקוסוסוגס
 נת'ס ה"61 סעיע ותמערנ הסיש ס6רן 6) סשיס 'ד'ע5
 ג"רן יחייו סגיהס וי)כו וגעור עיגו שח תין ת65 כיהסס

 :סס,6
 מחי סס ים וען טן .כ) כגנר ס(6מ סנקטס וסנינ נפרק

 יוסנ'ט ונס תחנרחס ננוס 6חמ נמיס סגי מף 0)"5רוח
 ומס עוג כצ ת)6יס סגחיס סע)יוגס ונס5ל סת)ךענוי
 ונסס ותרנ)יוח עונוח ו6נגיס )סס (סנ ועמרופ עוי6)כסף
 חרנוח סנחיס החחחוגס 1נחיר ע"ירומ ו6ורומ דו)קומגרומ
 ועקרניס גחסיס 06 כי התיס יכי)ו % גמנריס גורוחונס
 תסחיח ת'גי וכ5 וגפלימ ו(פח "(סנ הכסף פ'גיונסס

 : ססי6 סעיר ססוננח סנכקעס 5עיס יורריסועסס
 *נ) סע)יוגה גחיר ה61 תעתרס ס6)1 סע5יס וסגס דפרק

 ע) קלנ סגינ יסננו הס ")6 סס קטט"*יגס
 6וחס וסתסננ 5ילה ע5 חסוג כר)ח ס6דס גגי חגועחיי

 סנמיס 6) תקרנס הע)יוגס פ3ח5ר סע)יהס נתע)סותע)ס
 עיס תתקור ס")ס קע5'ס טחתל6'ס וסס עונ ג)קת)"יס
 הטותר צ6ים ס(6מ סנרכס ותריקיס ת)ך עערגי וכ)חייס
 הש'ס עתעין ונס סתקגניסגעליס

 הקו"
  הגווף עונ ותר'קס

 הען ק5ה סעע)ס עור וכ) סכיגיו כל ט ותתעיגיספריסיס
 גתרו5ס ויוחר סע)יון ססו6 תסעוג תחת)6 הו6 יומר)תע)ס
 ע) 6סר ניומר (קוף עותר )היומו התסגנו סהו6 )6יסירר
 סע"י ")" עוי ו)6 עין כסרף ויורר עחג)נ) סהו6 העונכן

 חסיג ע)יו 6סר גח5ר סעותר סען גק5ס קקנועסעסער
 הס'6 העוגס נ6לן וחופל תסגועגע סוש סטט ע"'סען

 עונוח ו6גגיס הסנ כסף ת)6י' ע)כיס "ו5רומ )1ועחנ)'ס
 סען נ)נו) תמתח ג(ס (? ססכ6ס ונכח טהול ס'סנ6גג' ססו" נתסיול וסוגע סולוח סויומ פס סעותייסותלנ3'וח
 תע)'ו התק) 6נ5 תקיס 65וחו סת6'ל 6ול ג'5ו5'תו5'6יס
 ירירס ררך עק~פיס 6סר תיס דלך סעג'ס ותסגנסתפ6
 סחחמו:ס המ5ר ") ותקרגס הע)יוגס ספ5ר תן תרח'קסגגק)
 הגחיס גיחח פוגעיס גירירחס כי ססס.ד )ו 0קתק)וגת65
 תתיס ה' "ף חרון ת)"'ס סס *סי סס קעזטייסהקרנוח

 ססוננמ סגגקטס לתיס יויייס סתכס סכלח ת ו"רןרעיס
 ותגגו ע)'ו תחס0ע'ט ס(ס סען גס גסנטו וטמסהעריס
 ת5עער וסו6 הען "וחו המסגנ סש" ס"'מ גג' ע)'ורייס
 וכ) נ*פס עו)ס לע ריחס כי נס עק'5'ס סכיגיו ונסגהס
 החחחוגס סנח5ל סמחחוגס )מט)ס הטן ק5ס סתקלגעור

סס'"
 "יגס ירירמו גרונ רגויס תס:י תקוס תכ) הססגח5רוח ירירמי רונ כסי 0יסיעו תטע )פי נתרו5ס כך כ)ילוו )" כי ו"ף סלעיס התיס ת"וחס תממ)6 הו6 'וחר

 סתר6 וכן סס )החעכגיכו)יס
 חסירחס יוחר תעתיקיס ות5י:"

 3ח5ר חסוג ע)יו "סר סתג(תר ירירס ררך סעןסגהחג)ג) 6צ" עיד 1)6 וטיע תרסס עחוו)6יס ו'ומר הם"1)גחתתיח

 ת"ורח ותע)ס ג(ירס 6רן ססי6 ג"רן וחופר עחגועעהסי"
 ג"נן עכס סתסיור חגוטח ותכח וטקרגיס ו:חסיס5טעוגיס
 נ(פח כחגור נוער וח(ק גדו! 06 וה51י6ס סס ס:ת65גגף

 ססו" וסת)ך סס י:מ5"ונפרימ
 נכ) תמועעוח עיגיו 5סר

 גח5ר ההו6 סטוג כ) תפסיע סגרו) געוגו סהי"ס*רן
 גח5ר היורייס סס סס גס "סר וס(סג סכסף וסיגיהע)יוגס
 ת)ך ג(רח כ' הס'" ה6ין ססיגנ חחמיח ס"1) עתקי"3 נענעס היורדיס מסחיח תיגי כ) סס תחסויס ותססהמחמוגס

 :ס,"
 תענויו 6' סתיוחר סת)ך )קח ס")ה סרנריס"חר הפרק

 היו עגריו ס"ר וכ) ")יו מסגס וטס"ו גו)ו5סר
 עופס "מס "סר סדגר טונ )6 )ו וי"תר 3מסתטחוסייס
 5ריך 6'גגי "סר נענורחי סחטרת תגלי כגווי ת(יו)הג"ומ
 נ'ה י6כומכולי גסי) די)יס ר)6ו ר6כיל דת"ן וממנייםלך
 נמכר כגורי ע(יו וחסגס גטנורחי מעסוק כי )ך הטוג")6
 ס"רן 6) 6גיך ותנ'ס ותתו)וחך ת6ר5ך )ך לך ו)כןחרחך
 ימס ההי6 ה6רן כטגסג רקתס ע)נימך סגגי כי 6ר"ך6סל
 יהיס כ' ויטונמך )סג6חך 6וחך ט5וס "ג' "סר "חחעסס
 5'ג' כ' "ף ע5ומ' לק"ס חעתו) "סר נעוו)ך טונ פכר)ך
 נע) 56) סעוסס 'וס כסכיר 6חס סגס כ' "רס )סעו)וח5ריך
 "ס "ף סכרו ותקנ) 3י ת5וס "ער כ) 6מ סעוססה3'ח
 חסן ו6יגו )ו 5ריכס נ)חי סיחס 5וסו 6סר ת)"כס"וחס

 )ה6כי)ו כגור ילך סהוש )פוע) )סג"ומ כוי "5"געסיימה
 כל )סג' ומעתור )ך קיגח' "סר געח 6וחך ו5קחח'גו6' טי הס'6 נ6רן סס מסג כ' כן חעסס 6מס ו"ף כפיות'ג'ע
 גסכר )(ס ח(כס כ' ע) תוריך 6ח ר1"1ח עיג'ך ויס'1סית'ס
 6ח )עסוח חסתור )6 ס"ס )ך דע ו6חס פתעגה 6נ)טרחך
 תעי)ך כגף כ' )ך ג"חרוגס חסיס תלס 16חך ת5וס 6גכ'6סל
 תע3)'ן רוע גש קסיס נ'קוריס חחיקל ו"תה תע)יןיקלע
 עותד סו6 עה יע) סהו6 סגגין כ) )ו וסר"ס ע(נחגי6סר

 : וק)ק)חווחק:חו
 י5*ו 8סל הת)ך עגדי כ) סס ויל6 עיגיווים6 1פיק

 ור6ס עיגיך ם6 סת)ך )ו וי6תר כגורו כס"תחחח
 ויר*יס נכגורי רו6יס הע)יוגס גח!ר סעותריס "וחסכי

 סטותריס ו"וחס )י חוע"יס סס 3תסרס ו)" סר3סתתגי
 סת)ך ענרי נין ויוסגיס סגי ת":ר סרחוקיס סחחמוגסנח5ר
 ס6וס 6ח )ססימ סתיווג'ס סק ג)גום סת)ך נסער6מר

 )סרח'קס יערח "סר נעורח סכר1 )הרגוח כרי ת5וח' ע)סיעגור
 סתסימיס ג'ן רג'ג'ס סס סגס 6)'סס )סתוע ס)6תע)'ו
 כ) כ' חיע 'רע וס:ס 'יס ע) ג6 המט6 נק) ו)כןה")ס
 456 עוער 6חס "מר הטן ררך ")י יע)ו וגקסוחיךס")יחיך
 סינ"ו"5יך תענרי 6' מם56 6סר נעח 06 ו5כן ססי6ג*רן
 ו6ס לך 6ומו יחגו תסס הט)יוגס גח5ר עותר סען ק5היהיס
 סרג'צ'ס תסענויס טנר )ך יג" עסס ססחמוגס )תנרירר
 גק) "סר התקיסיס3ין

 'חע"
 כ. ו"ף ויחיקר

 יסיו )"
'עייס



 קמןעולם
 סעליוגס 3מ5ר היוסנ לענר סנ6'ס כיסוריס קסיסימוייס
 3ק) ו)כן סתקימ'ס 3ין תורג)סיס וסי" סגי טנע )ו :עסס דסרג) )סני  וידוע ג)וי כי עלוחוס6

 סענד תם""כ יחט"
 ינפירס כי לסציפ סו" ר%וי י"פ 0טליייס  נפלרהעועד

ורלי
 לסיפיק טלפו "ס לסטריס לו וסיס פ"מי לו נסונס

 ל% פילו יף טל נטינייס סספיינ לו קר"מ %פר %ססוגס "גר" לטר" רלפיס פרונס פכרו סיי כי פטל.ו סיסיסמפמ
 סטנר לך יל" סיס ל% 0ספ?ו:ס ססלר ררך  סילסךטנלס
 ססריס סענויס נ'ן טיפו ירגיל כי טר סס  ותעכנוסע)'1:ס נח5י תענירו סייחי ססס )עריס נו"ו קודס כ' יפסיס

 ויסי לו סריוי ניהן 0סי" ל"רן ני סיי ול:סלפפיטסי
 לו וים3ע סת)ך תפי י5" 6סר סד3ר סתיוחד סענדכסתוע
 סת)ך וי3רכסו ות15חיו ותספטיו חקיו )קייס הו: הד3רע)

 תו:יר סוה וכתממ: ס")ה כר3ריס 3םלוס ת"חוויסלחו
 : נ:ס 6סי 3עריס 'ס)ח:ו טרס תטנדיו 6חד)כ)
 סוותס ווג 3ח לו יס ה6)ס תסענדיס "חר כ)וה:ס ופרק

 "'ם 3'ד נהסרס ס'" ו"ף תתגס ו)ר3ומ )מרוח)ו
 3ער" ולמלחס דנרו 3קו) לסתוע סת)ך ד3ר עוס' כחהג3ור'
 ווג סגח סולח ולפעת" 'ם6לנס 6סר יע3ד'1 "חך )'וסהס
 פפיסיר  כררך  )ס. כן כתו .תוהירס )הפך ו)פעתי' סע3רקודס
 ורו%ס ייגי נמ לילוי דכס יופו ספלך רנר יספופסלטנר
 ל, ו"ס "ליו )ססינו סתלי רנר נ6 עח עד עתס טוניסמייס

 "מר "חי יקח סקודחו כי ית5"נס )"י3קסנס
 "ניו "ח' סו"

 "חר "ו ס5)ס נעריס סרח סעס ס3* "סמוונן
 ו"ס 3י כיו5"

 והו" סתלך לס:י ס"חר 'ח,'ר דרכיויחרפ
 תתנו ווגו נח יקח

 )") ו"ין סיוס כ) "ל'ס וכ)וח רו"וח עיניו יס'1 )"ו"ס
 כן כתו '"רעו סת"ויעיח ו")ו ועיקר כ)) "וחס )'קחידו
 ת!ך ג,רח וס וכ) וסרע.ס סטו3'ס תעם.ס תחתח וונו)נמ

 )חנונחי חקר "'ן ס1,לך )3 כ' להס'3 "'ן סת)ך ודנרס'"
 התו)ין'ס סנו;ריס הע5יס על 3:ס 6סך העריס יסד 3ס6מל

 ענד ס"דס תעסס 'ד' ע) נ:עגועם ס6)ס סינר" כלותסויס
 : )תצלס ס"?ר:ו הדרך ע)סתלך

 )"חד קר" 3כריס ענדו 6ח התלך ס)חוכ"סו מפרס
 ")'1 ויד3ר סק 3)3ום סת)ך 3סער סיוס3,סתענדיו

 ותקיחנו ס)חח' *סר מ)ינ' ענך' 3מ' סקר רוח וס"ח5"
 סיס "סר הטו3 כ) כי "חך סכרך ויס'ס ת15ח' ע)מיפ3ור
 'סיס יע3ור "סי ג11י "1חו תקייס ס.ס "ס וס )ע3דיתוכן
 הרעס ע) נוחס יסיס ס)" חט" כ"סר 13 חחויק )" ו"סלך

 תדרכו עו3ו ירי ע) 3סמקוך סכרך מ5* סנס לע3ודחיויחוור
 3רסמ וס ענדו ימול ס)" """ דכיעט סתלך וכר"וחסרעס
 11 3הסמ' ור5ס חפן וסתלך חנס ל3לעו 13 יקימ "סרסתסיס
 תענדיו )6חי ו"תר "ותר גתר לרעחו ו)" ו)סו3חו)סנ"מו
 "לטנרו ו'3י  פ,טלס ומור מכלמ פלכומ  נלנופ )פגיוסיום3יס
 ויחוור סינס תמנ' סיקוס פייטל?ו נפל  ופיס פטליוישירפיקנו ספמ" נ-פמ ננפלי יסרט  סל%  פטילו נכ:ף ופימייסופלוני
 י1ם3 הס3 כי )ענודחו ויסונ תחנוניס ויסמיך סחפ" תתס3ו
 13 חחויק "ס 3ע)ייחו מע)ס ע)ס ו"חס "נד "סר "3דמולו

 : רע תכ)וחסתרנו
 תווגית תדרגוח עסויס הס סשלס סח5ר1מיה:ס םפרק

 סען וזרד סנס הסי)ח ר31 סתו5י"ס תורגסיס
 נ? נס"ר סס)ח ותעוס ססס סעריס ") סו)ך ע)יסהעותד
 יס כן וכתו )סמך ויס סקלח כל סת51י6ס ויס )סמןויס

 עם"ס וס 5עיתח וס "ח גס כי סחחמונס סנח5ר 3סתריס3וס כ'ו5"
 "סר הרגע "וחו סכפי תיוחו רגצ )ס ים תירגס וכ)סת)ן
 :ך סתלך ר3ר )הק'ס תסת)ך סת:ך ענד ססו") ס")חיעטל
 סיוסו יתי יל  סנס"ל )עני כחס מחן "סר סתדרגסמסיק

 ססתדרגס קמק ו"'ן סכגג-ו )רע סן )טונ  סן סססנטרי'
 סי6 ס3ס וחפו3 סק!מ רו3 סתי5י"ס סתורגס כ:גד ס.""מר

 סטו3 ור3וי סרע תצוס כ' סרע תעיט סתו5י"ססתדרגס
 ס"לס פספררגוס נ"סי  ?טנר '3" 3" "ס ו)הן סס6חיס
 ס"דתס ע) סיוחו ית' כל נטונ "ס כי נרע ירי? ל"כפיפ

 פרנס פלומיו  נפצופ "מייו כי )י1)ך יחט" 06 "ףססי"
 ע)יוטונו

"(1 
 תעוסו י"ס כ' נחט"חיו ית5" "סר נרע 'ר6ס

 ול" 'עו'ף )" ת"ת"נל
 )ו סר"וי תסססדו "ו תססרו יחקר

 רונ תסס )וקח "סר 1)"ר5ו תקותו ") נסונו ית65 ת65כי
  הטו3מו לו סיייר סלם קפמ  ותעט  פרטמו )ו ס:וסרקסגי5
 פיר לכל  סוון ופיס יסויו ו5וקי %?ס ?ס  ספלך  פםיייכי

  פטליו 03 יל" %שי ספררנ?  פלפון ישי  ס?לך  י"יןספורגומ
 "סו "מי ססו"  הס)טון טס ססנ? כך כי  גריל ללירך "סכי
 יכו)ח ס'ס כי "ף נו )חוור רו5ס ו"'נו תירגס "וחסע)
 : ת)סגיו סייר"ו עסס כן והו" תסמט דרכיו כי ע35יוו
 נליך )"יוניו לחוור סצנד מקוימ עת יג.ע וכ"סר יפיק

 סו" ו"ס עונר סו" ותן 3"וחו 6)'1סקרו3
 קרן3

 וגגד'ו וסו"') ח5ר )"וחו ע)'ו ררך עוגר סמחחו:ס )"5ינע15
 סתמיח )קחו תחחק:יס גו "סר )ו סר"וי סטינ כי ע)קרוצי'
 יכ1)י' מיגס )עגחו סתי כי הת)ך ת5ימ "מ סתר )6 "סרע)

 ונעסה 13 נכ" וסי" סס ססורף סגןו)ס ס"ס תן ע)יו)הגין
 ססימי' וס:חם" וס3רקג" סקי5'ס תעק'5ח חרידי'חיודי'
 הו" כי סס6סר

 ולפי הסס הרעי' 3תעסיו )מג'ס' דרך מנס
 3"וסו סם ימטכנ ויומר וטקילוסיו כייוסיו  סרנס סקרעי'רו3

 ספ:וס פספס  ל%פ  סולך 4ל"  לרון יכול פ5ינוסורטנומ
 יח"כ לינ%וס סטליונס ססלר %ל יטנוו  יפפס פטליוהגתלימ
 י?ס  נטלי' סכרס כ) קינל יל"  סייני' נפטסיו  ססיקןניס
 1:מוקן תקוס )ו 'ס עסס  "סר סוולך פפלוס פלוס לל טןכי

 )קנ) סחחמונס נח5ר ו:גגדס ו)טינחו )ס:"חו סע)יו:סנח5ר
  5כ5 כ' ק"תס )" "ו עניס ענר "מר סעס כ) ע)ע:סו
 וילפו נרפומו סטפוי סגרול סעך סניכ ייופר טך לי יפטנר
 6ו5) סומר ו3ו תורירו "ו ותע)סו תעננו תעס'1 )מי"סר
 סע5' ")ו נעגיע' ות;ח ימו) 13 "סר גותן "ו י"כ)"סר
 יפר ונוסס ירירס דרך "ו על'ס דרך וסויך סיננ סגדו)נען
 6.וס ע)יסס ענר "ס "ף הת)ך ת5וח כ) ק"ס 1"ססרונ
 לו שס פס כי פס לו  נחוססו "יוכי' חייס תלן פ.'נ"ור ")* )עו)' תסס יו5" "ינו ו)כן ע)יס' עונסו קנ) כנרמעס
 ת5וס נקיוס לו חקק "סר חיקו  "מ ו%וכל ספלך פ%מפס

 :סת)ך
 תעסה נ" ל" כי ע) ת5וחיו כ) קייס )"61ם יאפרק

 ויסגס נדח תתנו ידח )נ)חי סת)ך עסס תס)ידו
 ססי" סעוננכ)

 נסמל ססס נכרי' תס)חו )ו חיקן "סר
 ותוותן סתוכן תענד'1 6' "5) ותעת,דו סווק.ח תע.נ')הקמ'רו
 נטנורס  חיסייטו כח נו ונוחן תתגו סחסיס ת5וס "וחס)עסומ

  ליקופו פויר ירלס "מ ופיר ומיכף פפפ נו  פיפ סיוטססי"
 כי "ף סת)ך ת5ומ כ) קייס )"  ו"סוגס ניטס ו%סיטליון
 *1 ")יסס חס ו)" סמי"ו )13 ודון כי נידו יכו)חסיס

 סכ) )עיגי סנג), סר"סון כ)נום "חר נ)נום סונלךתל3יסו
 ם'ת)" ות,סירו סהס )ערי'ותחוירו

 נמרט כנמח')ס נהס סתחוינ "חןוח סת:וח תלנרתת5וחיו מיסי "סר חסיוגו
 תס)ס ס?ס נעריס ונעודו ק15נ ותן "1 תק1ס )סס סיס16חס
 ת5וח "ח ענר "סר הענירוח מיגו) תטות"מ סנומל גתו)ו)ו

 ר"סונס נפעססתלך
 טינריו  "חד ות5פס עותד ססת)ך וסו"

 רונו "ו  ססלמ כל  סקולפמ לפררג' סריויפיפ%ליו'נרגט
 פולי"ס מסיי ניט פכנגרס סטרי' %ל 5וסו פי5י"סו5ינס
 פלוסו טי שס ויופנ סולחו סס וררך ילס 16 ספפרי'רונ



 קטןעוים
 הס.6 נסעס וועסיו 'יט'נ ו"ס סת)ך וו6ס )ו סק5ינותן עי "ו סל6סון נסעס קייתס ס)6 )1 סר6ו" הת)ך ת5ות6ה

 ל"ס ס)" 16 ע:"נו וכטס תכ"ונ.ס יתיו כ; כי "ףסמג'ס
 הל"סוגיס 3עוגיחיו י5" תתגה "סר התילגס כי תיתיוטונ
 )פגי ככ'חוור י)ך )פ:יו וסעו)סו "סו סכרו ת"וו )וגיתס
 הו5'"ס ו)" ק)טה "סר "ס הונירגה נקסר סס ית5" כיהת)ך
 6סר הת)ך תיוח "ס וטמה סע) )" ו"ס הסס נערי')י

 "חרוס ת5וס ע) עגר "ד631 ")" ל"סוגה נסעסחימר
 ייך סל'סיס סעס סתלך תקוירו "ו מג'ס סעס 3הכס:סחי.3
 "מר סעל "ו חע" 5" י"סוגה סטס ו"ס )ו סר"ו'ססווירנס
 "ס כי ע)יו )ונלך )ו ום"'ן ההס סערי סוך ע:סו ק3)חט6

 ע) ענר ס)" "עפ"י ת5יסיו כל קייס 1)" סגסע5לסרעותח
 הקיס כל הווו5ייס סתירגק ירך סת)ך סולחו "ו תסס"חס
 הסתרי' תעוע "ס כי תוגי"ה "י:ס 3רע סכגניה רונה"ו

 ימס" "ס 6ף ו)כןס3ס
 התורנס כי 3ט1נ יה.ס יתיו כ5 "ו

 סו6מוגס נפעס סעמס הטינ" תעסיו תפגי תתיס '665סר
 הת)ך לסל כמימוור 3"חרוגס )ו ססיה תרה ות"ת )וגיתס
 תעלליו רוע ע) )ו תהר"וי הגוהר יה5" סתררנס 3ר"ם ססכי
 סו" סר3סכ'

 ה61 3פו3 וסכ:גוו תעט תתגו קנ) כי צ)
 חסרוגו ת)" סג'ס נסעס 1"ס סינס תתגו קנ) כ' ע)עע;

 'חויר כ' טונ תס הנס הר"סונס נסעס ק"ס ס)"עסוו5וס
 כ) עסה קייס )" "ס "ף עו)ס עי סס וים3 סת)ךלסגי
 קייס כנר "סר קנוע וו,ון ווקיס )סס 6ין "סר ת5וסיוס"ר
 ועסה ספע) ע)יהס ענר סן" 31)נו סר"סוגס גסעס6וסס
 לח,ור מ.5טיך 6סמר עומס הו6 ככס ו6ס סתלך ר15ןג:ר

 הג)וס סו" עגסו ולסעת" ע)יהס עו:סו )ק3) ההס)עריס
 פצוני' לגלוס 'יטיך ולפעתי' תועטי' 3'תי' וחוור מהולךל3ר
 חט6יו רו3 כפ';ר3?

 תענויו "חי ות5סס עותר מהת)ך וסו"
 ע)יס סעוני" 6סי )תדרגס הר"ו' נרגע "וסוכים")

 נקר"י, סס תיטט נ,תן כ' שעס" 'ת'ס ססס נעריסתסק"ת"
 )ו דיק6 י"רע ")ו סגליוס וכ5 סו)חו סס וירך הת)ך)פ:'
 הוולך יווסייר" ק)ס יעסה ס"סס כ' נרוחק "ס כי ווגו )נס1)6

 סי"ויה ו)כן תנר"סוגה יוסר סק)ק) )עריס גחורסהסת"
 תעת'יס וסס תסס י5"ס "סר )חירוס 3חויסה ונעג'מס5סע:ס

 : )ערי' תח,ירה 61':ו )ה סר"וינתקוס
 "ו ה)'כסו נירך )ערי' ס'חיור קוזסו)סעוני' יכפרק

 תסס סירך תי)" "סר וע5י' 3"3גי' גכסלחורסו
 6סר וגסתוס 3חיוס סוגע כן וכונו ירייס ררך סצן3קנו3
 ו")ס תוועוגתס והו5י"ס הרעי' גתעמיו 5סגיס' ירךפגס

 "ס ססס תס כ"' סרנס יתיס "וסו תעכני' רעיסהסגעי'
 כנר"סוגס הת)ך ענזי נין ססס גערי' 11)63 הרנס ו"סתעט
וסו"

 )עו)ס סרעס תירכו ם3 5" ו"ס סר3ס 3סס תגטצר
 06 כי וותמ ווכ3ירו עור גסגס ו6יגו וולפגיו ווגרסו סתלךמו
 כח ג3ורי ס5ייקי' ע3זיו רג)י כסוס התה ס)6 כ3ויוסחס
 סת)ך סל3'סו 6סר ס)3וסיס ו"וסס ויסו סתלך יגרעוסי
 תחתס 0יקון )סוס עוו 1"1יס ס6יגס תסס יס סעתי'כתס
 )ונס ו"'גו ונכלס" כרוס" והס 3סס מגעסו הקרעיירונ
 'ריו כך כ) נקרעו סל6 ))3ומ סר"ו" ו"ס" עוי6וסס
 )סיכ) 3הס )הכגס ר"ויס "'נס ')3'מס ו"ס סר"מוןתער;'
 ססיס תתס תעט סיקן ססחו.רו סעווי' נס)סס ו"סהת)ך
 וונכר.סו ת)פגיו תגרסו הת)ך "ין 16 )מקן גתר )6 "3)גייך
 עור )ו ועוס? הסס )עריס סעתי' ")ף "סי)ו תס)חו6)6

 : )ו ה5ריך כ) )סקן יכ)ס "סר עד )קייעוכגגיו
 כנר קמס "סר תסועוס ק"ס ננ')6 "סיחגורוגו וול3י הסס גערי' סת)ן ס)חו "מר סעס 3כ5י"ס ינפרק

 6ס וענךגל6מיגס

 סתי
 .ווג" ת5" פצוו" טנק תגושו ועסס

 656 הוו)ך לפגי 3נו6ו ')3ס 3הס 6סר סר3ס תל3וסי')ו
 תסס ויס נח5ר נהס )עת,י ")6 ר"ו'ס מייגס תהססיס

 סתסגו5ל ת,הר תו?ירו0 וי,ל3וסיו ת6'רות פנ.1 ;ך הת)ך") קרנסו וכסי סת)ך )סיכ) תסס וים )ערק)ין ו:הס ויס)סר:ווור
 סר"ויס ו)כן ונלנום'ו סת)ך גקיכ)' הג,:5"ומ ה.קריסתה"נ:"
 "ס כי ר16יס תס3)סי יוחר ותנסיקוס תוהירוס ה,!)ך:סי;)

 סגר )"וי יותס סו" ססיי 3תירגה ת,וורגס וכן5טרק)'ן
 עגסיק וכסהגר ותנהיק ת"'ר הגר וך וגסוון )סהןיוולנום'ו
 מסיס ווונס וך 'וסר לע':'ס וגר"ס וו,ס'ר הסונן גסהרנס
 'כולס ס"ור "'ן וך הסתן כס"'ן "נג ה:ר סד)קחקויס
 דו,.ק מסגל עס"' "ף וווזכך סס,נן ".ן ו)כן 'מה)ס"'י
 5ע)וס סעסיי סווקוס חסינוס וכס' תועט יני 6ס כ'נסוכו
 ס"לס סעגי" וסגס עולס סנו לת)נום ס5ריך סנקיוס סו"כן

 גידמ מ:'כו5ט תסס 'ם כ' ימת תווירנס "'נס "תרטכ6מר
 ווסס וים "חו 3פצס סהס )ע?י' ננו"ס הו:יך ר5וןלהס)"
 סלמס 16 נסגי' 06 כי כן 5עמוח עג.ן 3מיס ל;ס 6פמרכ6'

 ווס)ס כך ערכס ו;סי התלך )פ:י ויווצ ג)וי ו;כ!סעת"
 ג6תן ע3דו "ס )החויר סת5ך מקוי0 עס וכמ.ניע גווו)סלהס
 6יוו ו;ו6 לעגורסו )מס סמ,חו  3עמ סעתי' כ':; עסס":ד סט31" תעמיו כג ענ נתעניג" 5החצ:ג סהס נער"3'קי
 סת)ך עוסס ווס ווקס "חי "ס כי סונלנום" כ! )ומ3ו)יכו)
 6חד כ) ותסננ ג'5ו5ו0 )כתס חתגהיק עגיו "ורוופ,5ן

 ת6ירי' סל3ום.' ו"וסס ת?ת)נום" "חי הססתס:יגי,וס
 ס:"תן הת)ך עני סג' ת"ור י5" "סי ס"ור ת:.!יןוווו:'ר"
 ניקותו וחיוס סונחס ת6יריי תל3וסיו כל סוס סענוו3ר6וס
 סעיקר סו6 ה1נ)ך לסיכ) ?ר"וי סע)'ון נ))ומ הלנוסוס:.,ון
 ע5ס נו כי ע) ווכ)ס יוסר וך ס'" )סיוס )ו טס!יסוהם6י
 סגיו נ"ול "וסו וס*'ל סת)ך פ:י ור"ס תעלס תע!?ע)ס

 כפי ת"יר 6חד כ) )ו סטס)יס וסם"ר סצ)יו 'קרוח31"3ג"
 : סת)ך ניס )חיר תסעריס 3חורחו עלס 6סרתורגחו

 ורח3ס וודס וו6רן "רוכס ווסו הת)ך ונר וסגה ידפ-ק
 כווס וכו)5 ונערונס נח;תס יגורו ו)היו0 'סוו:י

 סעוווו,, סעני,ן נין ווחלוקס :וס) )פצתי' "חי ניגורע:י:יס
 ו6חו *חו נענין סת)ך רגין ס:עמה "ותר מ"חו ה?סנצרי'
 סתלך נמורמ כסוג ססיה תצסס "ותר "חי "ו )ססך"ותר
 3ד3ורו סוו)ך כוו:ס "ותר "חו "ו )ססך "ותר ו"חן סיהכך
 מכרי' ס"5ס סתח!וקוס וכ) );מך ו:ר " ו"חי ס.ססכך

 ס"ין יגליס 63חס סים נסרטיסיס' סס ח)וקי, ת"ת )רעה"ו )עו3ס נכ))ס סויס הס סח,רוס מכ) מ"צס"י תסגיונצמי'
 ר*ס "מל ירכו פי ע) ווז3ר ת?ע3יי' "חר כ) ו);ןנח3רסה
 סחולקי' ו"ס ססס )ערי' 1613 טיס סס יוסנ סיס "מרנח5ר
 וו6'ל 03וויוומ עיגיטס סת"'ר הע!ך "ור עצמיס'ווט'3י'
 סתסתיר 16 סתקיל 16 ווסס 6חו כו3יי כר5וגו לעמיתעיג'סס
 סרס לסס 'ם 3סג'ס' ססרי סתלך ר5ון הס מגיס' רנריות"ת
 יםו:ב5ב:::'נבליבי בג :ןבב1 סי" סחווור* ס)סעתי' ")" הע)ך 3גס "מי סססנח!יוס

 ם ס2"*
 וכל עכל וועליס וילחיקס ת5יס "וסו תס6 3כונד)עתוי
 ומ"ת סת)ך ת15ס עיקר סי6 סהקו)6 )?סך סו"1)סעתי'
 לסס יס וכ3ר להק) י3"ו מ)" כיי נתחתיר סת)ך)נסר5ק
 לסק5 06 סיהס על )תעמס ס)כס )סעוק סת)ך ת6סכל)י'

 : )סחתיר06
 16 ומוכחי' וועסיס' תחמך ייי ע) הת)ך מ:'"ור ווסח תקסילי' סגס )ת)ך קיט6" כסהעניי'"נל פופרק
 ו6ווולי' )עלי' 3ו"ס טיס סי"ו )נס תסס "' "וסניסס
 כ)ל עעסס תק;'ס סת)ך ייין ס"'ן תל3ס נזוייסדנריס

וטמ"



 קפןעוים
 י15ן פום'ס סניס וכק3ורי' סרגס יתיס פיסס ע5יעום"
 1)ספתי' נהס חסן צ6 כי עכוי0' תקנ5 6ייו 1ה61ספ5ך
 התיך 0'קן "סר סססע 5'נורות תק)ק)י' כי נפנס" 6ףיה'1
 גרתו הס הס סוגג'ס כ' 61ף הינר "ותס פס"ס יד'פל

 סנ' 16ר נגד ח0רוס עומתיהס 3תקך עסס ס6עתהפדר
 : לג'גס 3ינו ותסח'קסתלך

 3י3ר סגיגיהס סתחלוק0 ענין סו" נוהוכ'651 8!פרס
  סכד3רי י"ססד כווגסו טס סת5ך תסי י5""סר

 ס6חד כי3רי 0ה61 6ססר  16  כולל  רנור  ממוי  כיוונוייממ
 גתחלוקת ה61 כן וכתו הג") תהיעס התלך לדעתכיווגו 5" כ' כ)) כיכריה' ס)" 6ססר 16 הסני כו3רי ול"רוק6
 כיכרי התעמס 016ו סנעסס הו6 ס6ת0 דלסעתי' ססיהעפסה
 סתעסס )6תי0וס כיון ס6חי "סמר הסכיי' ד3רי' וכסהססמהס
 1016 לסים כ'וון 1ם6חד ססס נעריס ה6ין ע) נפסה6סל
 ס)6 הטס געריס נעסה דכר ס"ין ההס כח5רות סנטומתפסס
 התעסה 1)סעת" רע הן טו3 סן הח5רו0 63ו0' סרם לה0היס
 )ה ס6'ן סתלך דרך ה'6 ויו תונס המרס הסך הו"סנפסה
 כחו0ס )ער" תהח5רות הענין 6ותו ה?ססכ0 לעתקהסיפור

 רנר סוקע וכסהחוחס סוקע סנח0' נו5ס סכמסחותסהתתססך

  יש ולמעתין סנח0ס מת6) סו6 המומס וית'ן 3ולטהנח0ס
 'ם 5וה היותה תח15ק0 3כ5 וכן 3יפמי  ו~מ נויימנסירנר
 כ'1ג1 ססניה' ו6פסר ענ'נו כס' "חד גכ) סג,סס י3ר'5"ם3
 סניסס 6סיצו 51סעוו" 'ינר סקר תהס "סד ולסעת")"ת0

 : 3תעסיגס ס150' הנ"5 תהטעס ,ס1כ5
 "ותו סר61ה יר6ה היה והתס) ה6לס סי3רי' סי ע) י!פרק

תסגהנ הו" 61'ך עוכד העו5ס תה ע) סיטג היק3יקיוק
 נלרי

 סכרו ו"יך עתן 6ת ס"זס 'לע נו ונס ותססס
 תנמ)ס ויירד תמג)גל הו6 ו6יך )ע1)י )סניו וסעולחו"0ו
 וכ) התתי 03חיי0 לעו)ס 1'חייר )עסרו ס131 עדצעו)'
  'ע65ס יועפיו לכרי' גי5רי %מר מכע'ר יסכל ירמוקי'הדגרי'
 ד3רי ע) ותסוכ)5 3נוי סו"  "סר היה 3תם5 6ליוקרוכי'
 מסי "'ם תפי 6'ס סק3)ו התה 63רן "מר הקוומי'רן")

 ד3ר ס' ורוח הגגורס תס' תקינ' המורה קג5 6סרתרע'ה
 וכ"מר03

 ו)תקן )5ורו )חיור לגגו 'תעורר "1)' 13 יקר"
 )י11'ס 6תין 3קסר 1)קסר הרעס 3תחמנ0ו עוו0 6סר06
 ע)'נו חו3ס על,ה' "סר התקיסו0 סנ' 3חר3ן נסריו6סר
 כי וייוהון ייד' רו') 61תר1 גה' ע)'גו ו0ס"נהכיכת'3  6)"  5גי "חד נס' 1)6 נס' 5נומינו 6ת ע)תי)קונן

 :'אה.דו,:הי

 . אפ? כמקים  משכלר כם בנוי . ושפל רם קמן עולםמייק



 א חסירים ורעים םרר העוימות מפתחמשנת
 מוף אק צמצוםמסכף

 ':ג :",ג ג":גי,ג : אפרק
 ברא אשר עולמו בריאת דרך יולהודיע
 ומליצה: במשל בו ולהטיב שלימותולהראות

 ולא מציאותו הידוע סוף אין אור כיצדב
 עצמו שצמצם כמה הדק שרש המציאמהותד
 צרריו מכל שוה מקום ופנה שרימותובמרכז
 שיעמוד שמי ענור והוא:מקום השואתוהמורה
 הרחק ממנו רחוס א'ם אור יקיפנובאמצעו
 זה דין שרש ושתף נ : סביביו בכ?שוה

טניד
 קטן עולס (ס לפכי סקריס סתחגר סיס אםט%ק

 קעולמוח מפמח למלי5מ מסלססו6
 וסמ5'5ס סמסל (ס כל ר"ל ומלי5ס נמסל 6מלולכן
 סיו(ן סיכול נ)וס לסוכו נמל'5מ ס6ו(ן לס3ל רק6'נו

 (ס כל נו סייך 6ין רוחכי נדנר נ6ממ 6מנסלסמוע
 ומטס מעלס נו קחך 6'ן כ' יסטלי5ססמסל
 תנרר סו5 (ס כ' )61ורעומ וס6רו5דד'ס
 נרר ס1ס וסלוס חק ל5"ר וחלילססנס)ניומ
 סעינוליס נטער סחיי0 נען ומנס .תסגסתי
 מ0חילמ כי וע למונו (ס כמנ 3' עכףוסיוסי
 ונקר6 פס1ט 6ור סמ5י6ומ כל סיססכל
 6ויר ס1ס ול6 חלל סיס סיס ול6 קוף6ין
 נר5וכו וכקעלס כ~ף 6'ן 6ור סיס סכל 6ל6פנוי

 רחוס לסקר6 1ס61 סכורעת לקנס סכ56ליסלס56'ל
 סיקנל ת' 'ס" ל6 061 נ(ס 1כי651 6סיס 6רךוחנון
 סנס סכינויס נם6י וכן רחוס יקר6 6יך ממכורח)ויס
 ס6מ5ע' )ורכ( גכקווות סלו ס6ור נ6מ5ע ע5מו5מ5ס
 חלל ונם6ר וס5דדיס סקנינומ 6ל ע5תו 5ת5סוסס

 וכ20 עכ"ל סת56'ל סל ר6סין 5ת5וס סיס ו(ס3נסייס
 סרם לנלומ (ס 5ת5וס עכץ ז"ל 3מל6 תסדור6סס

 . עכ"ל 3עול)וומ 6ח"כ קך'ן )וות למח כויסריכין
 סעולס ל3רו6 עלס תחחלס קוד ס(ס ענ61רו3מס"ס
 תדמ סיסף 61ח'כ ס5'ת5יס קוד 0ס61 סד'ן3תדח
 סעולמומ לסחיומ סממפסט סקו קוך ססו6לחמיס
 6' חלל מ6.5מ סו6 סחלל טקוס תס סנ"ל נספיעוד
 56'לות עולס ס:מ65 עד 5דד'ו עכל 6חת נססי6סענול
 ס6"ק ו6ור ס(ס סחלל נסוך כתוניס סעולמומוכל

 ס'כל סמחנר וסנס עכ"ל ייך'ו מכל נסוסמקיפו
 יקסס מס1ס סלימ"1ס1 נמרכ"( וכתנ ס5ח לסוטיד

 6ת5ע"' מי'כ( לסין וזכלית 3למ' ססו6 3ד3רלוער
 3כ0נ' ענ61ר ופיווסי על'פ"וס במינ"( כסבולכן

 דק אור קו גתוכו שמשך כםה רחטיםכמדת
 ולא בתוכו יאציל אשר העולםותלהחיות
 המקום בחלר כיה אלא לעבר מעברהמשיכו

 מקום מצד כי רמטה מערה כין להבחיןהזה
 תחתיתו וםצר מעלה יקרא באיס הדבקיציאתו
 הד' יהיו ורפיכך מטה יק-א כו דבק אינואשר

 : ארכו כל ער סניבוהיורוחות

 קדמת ארם בריאתמסכת
 אור שן אחד עבורההואו בחיי האיי 'יידתי יבדז א אפרק

רחוק
טשנה
 ר11לכ6 סוותכמ' 3ריס רס3"י רק6תר ס6 עלס6רי("ל
 לסיומ ימ' ר5וכו 3מחילמ כלו)ור 3קי5יל סר3ריסוסרס
 סויס ל00 'ס סך3ריס סכל כווע יכ3ר מלךסולטן
 קפי' סל מוריגס נכל 'מ' 61'ק ימ' 3ע5)ווחולמעלס

 תסוסס תסער סיס 13 וסכמוקיס סגכי('ססעל'וכות
 סמו6ל" 6לס כל כ' סעולמומ לסיומ ס6"5וסלטכומס

 י% ל6 36ל ג"כ לו למ6ר' 6פסי סעליוכי' קפיי טיסל
 טולע 6יכו סו6 06 סלטכומ' וסייכו מלכומ לולמ6ר
 )וכקורון סעולתומ כל לפועל סו5י6 יכן "חרי'על

 כמו3 ולכן 13 "סטינ סליעומו לסר6ומ כוי ימ,סמלכוי
 סעס ססקפירו' נווע וכנל סל'מומ"ו 3מרכ"זסמחנל
 כל נכלל" ו3סס יתי ימענס סלימומו ועניוי'מעידי'
 6ל כמרכ, סי6 סמלכון נודע וכ3ר וסכינויסססמ1ח
 לסופל י65 ותתנס 016ס סתקיפיס סעליוכיסקסירו'
 סכ4ל ס5יע5וס קוד סיס סס ונוד6י כנ"ל סעולתו0כל

 כודע % נ6"ק סנכו(ומ סקפירוי סל סרסס6ינר6
 1ל6 מ5'6ותו יווע ס6"ק נ6טר כנווס מקוס6מיתמ
 ע5מו 5ע5ס כ6קר סכס ("ל סנ"ל נעער סס עוד .מסומו

 רק יסי 6' קי נתסך ס(ס סח% תן 6' 5ד דלך6(
 ועמל6 סחלל מוך 6ל ע6"ק סנ)וסן 6' 5'נולכעין
 סחלל ס3מון ס5ול 3'ן פנוי מקוס כס6י 36ל6ומו
 כגזכר סזס סחלל 6ת סמקיף ס6'ק ס6ור 31'ןס(ס

 ש6פנול ס56ילו' סנל חהע*פ וכו' ס5דדיס 6לסנ50ת5ס
 סמקוס 16מו עכ', 3עוס 5רויו מכל מקיפו61*ק
 נקר5 סס ס(ס סקו ר6ם מ)ונו ונמקך 13 י3וקסכם6ר
 מס וכל ועליוכו ס56ילומי6ס

 0כמ~
 למעס וכמפסע

 מעלס 3רף' סיס נט65 ועי'כ ס56'לומ מחתוכימכקר6
 : עכ*ל 563'לוסומטס

%א 5טס לפיס פר מ'כף ונפפפע נפטן ל" סכ(כרסחלל מי ויסי דק 6' קו ננחינס נעסך 6"קי 6ול 3סיומ וסכס ("ל סנ"ל 3סעי סכס אפרק  



 *ש"שואאי"
 שהקיף כרדתוער ובא מאיר היה וכן בתוכושני עגוי האיר עור ובררתו א"ם מאור מעמרחוק
 עגול בהוך עגול עגולים עשר ההואהמקום
 ואור פנימי אור לי יש אלו מעגולים אחדוכל
 בראשו ויוצא העורף פנימי מאור החוזרמקיף
 מרמערה עריו הכא הישר מקיף אורמרבד
 הנאצלים בכר יהיה וכזה כרר כו נכנםשאינו
 הוא מארו עגול וכר ב כן: אחרי יאצלואשר
 םפירות הוא בפרט וכן ככרר ושמם מעשרכרור
 בינה חכמה כהר מקום בכר שמותםוארה
 ומרכות יסור הור נצח תפארת גבורהחםד
 בח*נה הכתרהיא שלעולם ומפני ג עשר:הרי

 הוא כי התחתון עם העליון הקושיהאמצעית
 התחתון שר עליונה הבחינה רו ישכפנימיותו
 שר תחתונה הבחינה ערך רו ישוכחצוניותו
 ממנו שלמטה הספירות שאר משא,כהעריון

טגיד
 ס8ור קו סתמיל 3תחלס כי ר"ל ל6ט ל6ט תספ0טסיס
 קו נקור סתפ0טות 33מי' ות'כף 0ס לסתפסטססו6
 עגול 6' נלנל 6' קו כעין לו ונע0ס ונת0ךכתפ0ט
 סקו33 6"ק ס6ור עתו ר3וק 3לת' סי' ס(ס וסענולק3י3
 סר3ר ,מ(יר 13 יתר3ק ס6ס לפי ס5רריס עכלעליו
 סעגול ולכן כו' 6"ק 63ור תת3טל ויסי' 0סיסלכתו
 13 תתר3ק ו3לת' ס6"ק ענול 6ל קתוך ססו6סכ56ל
 סכ56ל ססו6 סענול ורנקית סתק0רות עיקר כל5תכס
 סעגול וסנס כו' ססו6 קו ע"י סו6 סת56ילו ס6'קעס
 כמר סנקר6 סו6 ס6'ק עס רנוק סיומר סר6סון;ס

 וכת0ך ססו6 סקו עור כתפ0ט ו6מ"כ קדתוןד6דס
 עגול 3תוך 3' ענול נתתונת סכי לסמעננ ומ;לטעט
 סקו סיס (ס ררך על וכן כו' מכתס ענול כקר6 וזס6'
 עגול סכקר6 סע0ירי ענול עד ותתענל ותתפ0טסולך
 3קור 0כ55לו קפירות ע0ר כת63ר וסרי ד6"קתלכות
 י"ק 33חינת סו6 זס וכל (ס 3חוך (ס ענוליסעסר

 וסנס עכ"ל. כולס פעתות 3מי' כל קתס דרךסכוללת
 6ור ת6"ק י65 ר5סיכס ;'ל סתקיפיס 0ער סמייס3עו
 ותס פכיתי 6ור נקוד כככק 6' מלקיס ל3' ונמלקנדול
 3קור נמון כ60ר נרלו לרונ ות5ות5ס כככק סיססל5
 תתעלס יסר 6ור 3קור סו6 ס(ס סתקיף וסכס פקיף6ור
 סו6 נס פניתי 6ור 3קור סכככק ס6ור 6תכסלפטס
 תתנו 5חד מלק לכן כולו 6ת לק3ול 3כתל יכולת6'נו
 מו(ר תתכו 6' ומלק סכתר 0ל 3פניס עותדכ60ר
 סו6 6( 5'נורות קוד 0סס ס0ערות דלך ויו65לעלות
 תקיפיס תיני ג' סרי מו(ר 6ור ונקר6 פקיף 6ור3מיכת
 ונלל . 0פ6ייך ע'ק מו(ל 6ול 61' יקר תור5מר

 1 כןי ען,ש
 מכחינת שהוא שוה ופנימיותםשחצוניותם

 םרר אין לפיכך עליונם מבחינת ולאעצמם
 השוה הספירות פנימיות מצר אלא זהמנין
 העשר ימנו כאשר אבל ד : העשרבכן

 איא מנינם ראשית א.ן חצוניותם מצדםפירות
 הוא אלא כערכמ הכתר חצוניות שאיןמחכמה
 לכתר הראוי חצוניות שלקח ומישישם

 אשר הוא וזה לעשך ישלימם הואמכחינתם
 לכתר הראוי חצוניות הוא שחצוניותו רעתנקרא

 נמנה זה ורעת ה : הספירות שארמבחינת
 הפנימיות שרש הוא שפנימיותו לפי החסרקורם
 המתחילים ולממה שמטנו םפירות השבעשל

 המפירית פנימיות במנין נטנה אינו ולפיכךמחסר
 המפירות כשאר לו פ-טי פנימיוה לו איןכי

 שהספירות נמצאו כאמור פנימיות שרשארא
 הרעת כי מחצוניותם תשע ולא עשרהם

 לימםמש
טשנה
 ו3ין ל3ך 6' תפר5וף קפירות כל 3פרטי 3יןסד3ריס
 נ'. פרק עת'ק 3תקכת וע' כן סעכין ספר5ופיס3כלל'
 כלי- כ' 'ען ("ל מ' פרק ר5לס תומין 0ער 3ע'סמוסכס
 סתומין תן 6ך ע5תס ר3ינס תנופס נע0ס רן"6סכתר
 רן"6 מי5וכות ססו6 כו, רז"6 3ינס מכעס סססר("6
 3כלל כתכס סכתר 6ין לתס ת3'ן נ"כ ולכן כו'ע5תס
 ר06ית ת0ס כי ר6סית 0כקר6 סמכתס 6ךסי"ק

 ת3מי' ולכן כו' סכתר פכיתיות 5ך כו' ר("6מי5וניות
 ספכייויות ו3מיכת ת6ת6 ד('6 סכתר כמ30סמי5וכיות

 דעת כטלס רכתר סמי5וכיות 6תכס ד("6 נכללנמ0נ
 ו(ס סכתר 3תקוס י"ק לתכין תסליי סרע' ולכן כו'ד("6
 סו6 דכמר ספכיתיות 3מיכת 6ך סמי5וניות 3מי'סו6
 תוכיס 6כו 06 תתתס 6ל ולכן ע5תו ד("6 סי"קתכלל

 ;ס כי סכתר ולפעתיס סי"ק 3תנין סרעתלפעתיס
 כי ו6פ0ר . פכיתיות וסו5 3כתר חס דעת וסו36מי5וכית

 3ערן כי עעסרס יותר ול6 עט' פחות ל6 עטןוס
 לס0ליס סדעת 5ריך ולכן ט"ק 0סס כת65סמי5וכיות
 ע0ר 6תר וליס פיו"ד יותר סו6 סרעת ספכיעיותו3ערן
 פכית'ות 0ר0י רק 6יכו סרעת פכיתיות כי י"6ול6
 ר("6 סנדלות 3תקכת סתמ3ר 3ד3רי ועי . עכ"לסו"ק
 ת3ו6ר סס סכ"ל פרק סכ"ל 3סבר 3עס"מ וע'פ"ט
 סכע 0ס. לסוט (ס כי ח"ק כתר 3כל כן סו06כלל
 56ילות נכל 0י0 ופר5וף פר5וף 3כל סו6ס"ולס
 סס" ספרמף 0ל סכתר מ (ס 63שןתתמלק

 ספלעיף
 0לו וסמ'5וכיות ע5תו ססו6 פר5וף תנמי' כף0לו
 6ליו סקודס ספר5וף 0ל קק"ת קפי' תחי5וכיתסו6

עלתו
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בחסירים קדמון ארםבריאתמשנת
 פנימיותם מצד עשר אחד ויא עשרמשיימם

 : מהם משונה הוא כי בכרלם הדעת א.ןבי
 העיייז העיגיי היא יהכת- א בנפר*ק

 חכמה והשני העשר כיהמקית
 לזה זה מקיפים הוה וכםרר בינהיהשיישי

 נפש בחינת הם לעולם והעגולים המרכותער
 שהיא דיושר מפירות עשף אח"יהם באיםייכן
 : הנפש מן החשוב רוח בחינתלעוים

 בצלם הענילים בתיך עומר זה יושר וכייותכ
 חית כהיד שלו כח'ב ורם ראשו ישיאדם

 ושאריהו בו המתלכש הקו נכנס שבוהעגויים

 היושר יעוים יעמוד כן כי הפנימי עטןכחיי

מניד
 ממילמס יחר ספל15עיס כל לקסי כרי א וסיסע"ו
 נמס"ס ועיין : עכ"ל נפכיעיומס ול6 נמי5'כיומסוקופס
 כרעוח עעכו עליון פר5וף '0 63"ק 0נס ענו6ר0ס

 : ל6"קעחיק
 סמלל נמון סוומפסט ק(ס ס6ור סכס("ל וסיוסי סעינוליס סעי סח"ס נען ס~ס בפרק

 סנמוך ס6ורומ סכל סו6 ס6חר נמיכוח לסכ' כמלקס(ס
 . כף 6לו עינו4ס נמיי סיסי' סו6 מוכרמ חחלל(ס

 סענוליס 0(0 560ילומ ככ 63ע5עוח סכ0 כי 3'וס3חי'
 רק מווס עינול רונוומ 6ור נמ" יסי קו ררךונמפעט

 קפי' ניו"ר סיס סנ' נמ" כנ6ר ועמס כו' ניוסיעסח"
 עוד כו' עליון 6דס נ5ולמ קוין נ' כרמיון סיועלנמ"
 כי 0ו6 ליוסר עינוליס 7,3 סיס סחילוק 6טכס ("לעס
 קי"ק 6נל כפס סכקר6 6ור נמי' סס סעינוליסנמי'
 ננוס מרלינס ססו6 לומ סכקל6 נחי' סס סיוסיעל
 סכ"ל נסער סס וסכס . עכ"ל ככודע כפס עדרינומעל
 עינול 3עכין לכו כמ3רר ול6 סעעחי 6' ר3ר עור("ל
 נעכין 6ונכס ימר ממחנריס סס 6יך סלו ויוסל6"ק
 כמסכיס כולס ס5י ענוליס סיו"ר כי 'מנ6ר 'ומיןעמיק

 ו6ולי סלו ריוער נלנר ר6סוכוח לנ' קנינוממפסטיס
 ס(ס סתחנר וסכס . עכ"ל ו5'ע 6"ק נעיגולי י0י0כך
 כעסכיס 6"ק ענ ענוליס סיו"ר כי סכ6 לופסיט

 ססרי סלו ייוסי נלנר ר6סוכומ נ' קנינוונמפסטיס
 סענוליס מלון נמוך סלו כמ"נ וסס ר6סו ("לכמונ
 סתני6ר תתס לו כפ0ט (ס רד3ר טעע6 ס%כו .עכ"ל
 עכין ונ'6ור סס ("ל כ' 6' פרק סעולמומ 5יורנעער
 סע5מומ נחוכו 6סי 6דס פל15ף כעין סו6 ססכלרע

 וכוקניס עונליס סכלי וררך סנוף ססו6 סכ4 לווחו5ס
 עינול כעין לכלי קנינ יכתסכין סר6ס תכקני60רומ
 עסר6ס יע6י' כולס נמי' סנכל עינוליס סיו'ד כלולכן

 קל6ס כסיע1ל סו6 6מיזנ(ס 6דס כ5 קניגוממענליס

 זה דיושר והמקיפים בעביו ראשונעגוריו
 ארם נקיא וזה רגליו מכפות קצת הםרחוקים
 : יהויה ייי של בקיצו רמוז הוא שבכייוקדמון

 הם ואלו בפנימיותו יש בחינות וארבעג
 שבה בחכמה התרויה העץ ראית היאהראשונה
 שם שר יור והיא חיה בשם הנסראתהלשמה
 יחידה הנקראת י נשמה שרש תלוישבקיצה
 שלמטה ימה שרש הוא אשר בכתרשהיא
 עוב שם שרש ה*א והיור ימעיה כאמורממנו
 היא שניה הבחינה ד : הטעמים סודשהוא
 הנשטה שכה בבינה התיויה הא,ןשמיעת
 שם שי ראשונה ה*י והיא נוף בשםהנקראת

שהיא
משנה
 6ין מממחוכיס סחם,ז' קנוף וס6ל עליונומ חנ'ססס

 טקנ'3 וורמוק מקיפיס 6ל6 כלל נסס כ6מ(יססענוליס
 0עוטר 'ו0י 3כל כן כ5ל 6100 כ6ן ענו6ר סר'עכ"ל
 סענולי' סל נעונ' ר6סי ססו6 0לו סכמ"נ עינו5'ונמוך
 וע0 ס%ח3ר 3ר3רי כ16 ככ(כר סענוליס 3חלוןרס%כו
 רמו( סו6 סנכללו 6"ק כקר6 ו(ס ("ל סממנרסכחונ

 : נעזס'י לקען ימנ6ר רסוי"ס יו"ד סלנקו5ו
 ענוליס נעכין וו6ריך ויוסר ענויוס נסעיררקנה

 613%ר עס ופר5וף פר5וף כל -0לויו0ר
 ונס פלע' 161ל מקיף ו6ור כל' נ"כ יוסר לנמי'סיס
 גחוד עמפסט סיוסר סל מקיף 6ול סלעולס מנו6לסס

 6"ק סל סיסי עקיף 6ור רסייכו כפס נמי' סלענוליו
 כפס גחי' טל עחיק וענול' 6"ק על ענו5' נמוךעחפ0ע
 על מקיף ו6ור 6"ק 'וסי סל עקיף 6ור נמוךמחענל'ס
 ספר5ופיס כל וכן עמיק ענו5' נמוך מחפסט עמיקיוסי
 יחר דגוקיס סס סלו פכימי ו16ל סיוסי סל כלי6נל

 יוער רסיעו (0 נמוך (0 ספרלופ" יו0ריועחלנ0יס
 6"6 'וסי מוך עמיק 1'וסי עמיק 'וסי נתוך 6"קסל
 ענו6ר סס וסכס . כולס וכן 6נ6 'וסי מון61'6
 3סעו6ס ומקמ"ע'ן ממפעטיס ספי5ופיס כל 'וסרסרנל'
 ענ641"6 0ל 0מחמוכ" מ65' קרקעימ עד וס661חמ
 ער רסייכו יומר וכונסכיס ממפסטיס 6"ק רנל'6נל

 וסכס . עמיק סל סמחמוכיס ענול' ח65'קרקעי'
 ס6ין ממ65 מיוסנמ נרעס ומעריך סיטינכסמעיין
 ע5טו 'ו0ר ווקיפי ונין 6"ק 0ל רנלי כסומ 3'ןתפקיק
 רמוקיס 6"ק סל ס5דריס מן 6נל . עמיק ענול'רק

 ר'ו0ר תקיפי וון ר6'ק ריוסי פכיתי 161ר סכליסמ6ור
 כל סל ויוסר ענוליס ניכיסס וופקיק" כ' .ע5עו

 עכמונ סמחנר רנרי לך וימנ6ר . סיט3 1ד1"קסעולתומ
 רנליו עכפומ ק5מ חס רחוקיס (ס ריוסיסמקיפיס
 יומין עמיק סענולי 5עיל סכמנמ' כווו סייכו .עכ"ל

עקיפיט



חסי~ים קרמון אדםבריאתמשנת
 : דנקודות סוד שהוא ם,ב שם שרששהיא

 כהומם התלוי הריח היא שלישיה הבחינהה
 של וא,ו והוא לבוש בשם הנקרא הרוחשבו
 התנין סוד והוא ם,ה שם שרש שהואשם

 ועד טחסד שבו פפירות תלויהבשש זוובחינה
 הת?וי הדבור היא רביעית הכחינה ו :יסוד
 ה.ה והיא היכ? כשם הנקרא הנפש שבוכפה

 שהוא ב,ן שם שרש שהיא שם שלאחרונה'
 וכל במלכותו תלויה זו ובחינה האותיותסוד

 ע"ב שם ז : טספר אין לעיימות נחלקתבחינה
 הי ויו הי יוד יודין מלאה הויה הואכיצד

 הי יוד באךף מלאה הואו וכם,ג ע,בשמספרו
 ט?אאיפין ם,הכלו ושם ס,נ מספ-ו יכן היואו

מניד
 עחיק ענול' וקרקעימ סחסיס רסיינו וקת3יסעקיפיס
 כמ5" ד8"ק רגליו כפוס חחמק331יס

 ויוסר מעף 8ור
 עחיק ענולי כמרחק ד0יינו ק5ס רק רחוק 6יכו6"ק

 ו"ל 3' פרק 36ייע דרוסי סער סח"ס 3עזרהנדק : כנ"להמפקיק"
 נפס כי 80' דרך ע5מו ו0 ררך עלוכן

 יחיר0 נסמס חיי נוף נסמס ל3וס רוח 0יכל נקר8מו6
 פריומ ררך סו5 סנ~כר כל כי  לפ"1 נמ65 נסמ0סיס
 סרס נקר8 583'לו' 0כמר 8ור כי5ד ועולס עולסנכל

 נסעס נקר' ד56'לוח חכמס ו8ור 'חילס ונקר8סנסמ0
 'גופו כקר8 ד58ילומ 3ינ0 ו6ול חי' ונקל6לכסמס
 ו"ור יייח ל3וס נקר8 ד58'לוס ס"מ 161ר כסמסוכקר6
 פרט'ה 3פרט' וס דרך על וכן ונסס 0יכל נקר6עלכומ
 נמ85 38'"ע כל סיס ס0ו8 6"ק (ס דרך על וכןוכו'
 נחי' מס' כלול0 "מח 0ו'"0 סו6 סנ~ל עס כלכי

 ס' י5'רס ו' נרי08 ס' 58ילוס 'ו"ר 8'ק 'ו"ר סלק'15
 0' סל 6' סוי"0 נ0 'ס ס83"ק '1"ד טל וקו5ועסיס

 עיד . ע"ס עכ"ל סיכל ל3יס ניף ינסעק סיס3ח"
 0עולס ל3רו8 נעחכנמו כמעל0 6מנס ז'ל 6ח"פבסער
 ר3'ז 6ורוס סספסטוס ממנו סעסיך 58ילומ קדרע"י

 ונמסיל כעריך כ6סר ו0נס 6ח"כ 56ילומ סרס'לסיומ
 וסס לכל 'קידוח ד' 'ס כי ידעס כנר סנס וסעכין
 ו0ס 0וי"0 8וחיוח די ו0ס ד'3ור ריח סעיע0ר6יס
 סס עוד . עכ"ל ונפס ורומ ונסמ0 לכסמס נסמ0קור

 58'לומ סיס' מענין כח3ח' דרוסיס ז"ל 3מר8עסדור6
 ר8יה נקוד ועניינס מ6ח"פ סנס0וו וכליס ע5עומסל

 ס' ום)ויע0 יו"ד 0ו6 ר8י0 כי כו' רינור ריחסעיעס
 ס0ס הנס"ע ס0ס 8וחיוח ד' סרי ס' די13ר 1'ריח

 ע"ס עכ"ל עיניס דרן מ"'רח עליונס סחכמס כיחכמס סנקר" סס סל '1"ד סס'6 0יו"ד סו6 וסר6'סנרנ"מ

 אות כל ב"ן ובשם מ,ה וממפיו הא ואו האייד
 הה יוד שוה השמות שבכל מהיוד חוץכפוךה

 תטן גקודות טעמים ובחינת ב,ן ממפרו ההוו
 שלטיה והמענדם ה : שם לכ? ישואותיות
 האותיות שהחת אותם ודם החתי.ם הםמינים
 כגון האותיות אצל העומרים אותם והםשניים
 האוהיות שעל אותם והם ושלשיים וססקטקף
 מתחלקים כן גם והתנין בנקודות נטצאוכך

 חי.ה רב'ק בשלשה ג,ץ ע,ז שט.ן כילשלשה
 ובאותיות תג שום כלי סופ,ר ומ?אכ"תבא'

 ושם ט : ונדולות בבוניות קטנות ג.כבטצאו
 ושם רגליו ועד מיאשו א,ק כך כויי אחדע,ב
 עד והוא שבו הטעמים עד מלבישי כוללס,ג

אזניו
משנה
 עמכו סיו65 30ל 30'כס קוד ל0יוס ס6ו(ן כ'טמ813ר

 קור ססו6 מ0חוטס 0יו85 מס3ל רק 'וחר ס3ל0ו8
 עינול" נסעי ו0נ0 נמעלס ממנו למטס סס'08מלכומ סי ססו5  ספס מסנל דק 'וסל מחוט' 0יו85 וסנלח"ס
 0נקל' סספ" ססי8 8383 יימ;' ססי8 0'ו"ד 0נס:"ל

 ע"3 3נ" סו8 'ודין 3)וילו' 6חח 0ו'"ס ס0'8חכמס
 3יכס סנקר, ספ" ס0י6 83מ6 0כרמו' ר8סונ'ו0'

 ק"נ נני' וסו8 0"' ו8"ו 0"י 'ו"ד כוס ו"' 'ודיןנמילוי
 סיקור עד מחקד ו"ס ס0ס 3;"6 רומו ס0ו8;0י'
 6חרוכ' וס' מ"ס 3ני' וסו6 8לפין נמילוי סויי 3סיס

 נס יס מלכומ קפי' ססי6 רו"8 3נוק3' רומוחססי8
 ו3סער . ע"ס עכ"ל 3"ן דנימ, סהי"ן 3מ'לויסוי"ס
 נעולס 6דס קועמ 5'יל מ5'8ס 8'ן כי דע ("לטנח"8

 56'ל1מ כל כילליס 8סר 8לו נחי' ד' כללומ 13 יס"סל"
 וסס מ"ס וסס ק"נ וסס ע"3 סס סס ו"לו סעולסוכל
 3חי' סס מלי8יס 3ד' נחלקיס סויו"מ ד' 8לונ"ן

 מ"ס סס וחגין ק"נ סס ונקודומ ע"3 סססטעמיס
 ויס עכולס כלול סויו"מ ד' מ6לו 8, וכל 3"ן ססו8וחיוס

 סס עוד . ע"ס עכ"ל טנח"6 3חיניח מסס סוי"ס3כל
 ססו6 ס6"ק ;ס סל סקרקפח8 וסנס ו"ל סנ"לנסער
 3חי' נקל' סלו 6וניס נחי' מקוס עד ר8סו ססו8ס8"ק
  יפס נח" סנס לסיום "ף סנו סטעמיס קוד יסו"ע"3
 וכו' 3וס לד3ר רסימ לכו ס8ין 8ל6 טנח"8 כלולסלנרס
 וכנר סנו ס"ב סס מחחיל למטס ס":ניס מן כ'דע

 לעולס כ' ודע מטנס'8 כלול סו8 גס כ'נס63ר
 טעעיס נחיי 'ס כ' חלקיס לג' נמלקיססטעמיס
 וכן עס6ומ למטס 'ס וכן 8ומ ג3' על למעל'ינקורוס
 מסדור6 סנ"ל 3סעי סס עיד ע"ס. עכ"ל ס8ומנ6מ5עוס
 וסס סעולמוח כל כולליס 3ח" ר' כ' דע ;"ל3חר8
 6' וכל טכמ"6 נהר6'ס ע5מס וסס נ"ן מ"ס ק,גע'3

כו~
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דמירים קדטון ארםבריאתטשנת
 שמות שך אורות וכך א.ק שך טלבושים כולליס וכ.ן מ.ה ושם א,ק שלאזניו
 : בפנימייתו טיכורו ער והוא שבו הטעמים עד כן גםלם,נ

 השעמים אורותכמכמכת
 דוציאו אלו פנימיים יאירות א אמ!רמ

 טחוץ לאחד אחד אורם חצוניותי
 שהם הנויל מע-כ שמנולה מך כ? כיצדיא"ק

 הוציאו דא"ק בקי.קפתא שהם שבוהטעמים
 משע-ות היוצאים ובאורות ראשו שערותבחינת
 מה וכך כ בהם: ידבי רשות ינו איןאלו

 שרם שכו הטעמים שהם הכולל מס'גשמגולה
 וקנו שע-וה הוציא טיבורו ועד א*קמאזן

 והסה והחוטם האזן מנקכי הוציא אשרכאורות
 מתפשטתאףיאחו-יו: והארתם יפניושעיקים

 ןבד דיושר אוי יצא הימנית מאונו כיצדנ

מניר
 נו יס טעת'ס ע"3 כ'5ר 6רנעחסכולל
 "וחיוח ונ"ן חנין ות"ס נקודוח וק"נ טעעיסע"נ
 כו' ונ"ן ות"0 נק"נ וכן טעתיס ע"3 נקר"'סוכולס
 תלונס סנו 0נקידוח ססס ולתטס תח5יו סק"נוס

 פניתיוח וכ"ן ד""ק 31"ן תיס חוך ר""ק ולתטסתט'3ור
 טנח"6 3סער סכ0 אנ!ריץ : עכ"לר""ק

 נחר" ת0דור"
 פרק

 כך ו"הר כוי ""ק פנית'וח וכ"ו ו"ל6'
 וחחילס לסלניסו החי5וכיו' נחינוחיו0ו5י6

 סו5י"
 "ורוח

 תקיפ'ס 0כחר מ: ססעי1ח מ0ו5 פכיע' סהולל ע"3תן
 כך ו"חר כנורע 0"וכיס ועך 0ת5ח עך תנח1ןי"ס1

0ו5'"
 0כולל ע5תו סק"נ תן כעסכ'ס סוקן סעי1ח

 רק"נ סטע)נ'ס קוך חחלס ונתסך וכו' כקורוחסכקר6

ססו"
 פרק 0נ'ל 3סעי מס עוך . עכ"ל ט'3ורו עך 6ח"פ

 לחון '5" ס""ק תס ס3חוך 0פנית' ס6ור וסנס ו"ל6'
 ס3ל וסנס סנ"ל סנק3"ררך

 ס'51"
 כק3' ייך סר"ס )נן

 לד3ר רמ"י' "ני מ"ין לע,ל "תרנו כ3ר סל1ססעי1ס
 ס3ל תן "חחיל ולכן 13 לסחעקקונס

 ת3חיי סיו5"
 ס3ו ס"תניס כק3' סנס כי ונ"תר ק"נ ססו6ס"וניס

יו5"
 ס"ור י5" כ"סר וסנס וכו' ס6"ק תפניעיוח 6ור

 ת3חק "ורוח כחפסטו וסת"ליח יעיכיח ס"וכיסררך
 סס עוך . עכ"ל סוקן סנולח תקוס עך ס"וניסוותקוס
 תק 3"ופן סליתוח י"ק 3חי' יס ס"ור 3וס וסנסו"ל
 ות"ון תקיף 6ור ת3חיי י"ק נעסכח 'ת'ן ת6ווןכי

 סס "לו נחי' 31' פניתי "ור תנחי' י"ק נתסכחססת6ליח
 סטעתיס נחי' סס ס"ורוח "לו וסנס כו' סליתוח'"ק
 י165 6לו '"ק כי נורע נס כו' סעליוניס ק'נ סססל

 כאות קשורות מקיף דאור מפ.רות לעשרהיאוי
 העהידים פ-צופים החמשה שייט הוא וך כ.הי

 בהיותהמצוירת עשר מספרה כן כי?היוהבהם
 עשי יצאו וכננדם כוה דץ ואו דיתכצו-ת
 : השמאלית מאזנו להם הראוי' פנימיי'אורות

 מן כן אח- יצא אשי באור וטניהם ובשנועד
 עד והולכים ומתקרבים בו מהלכשיםהחוטם
 אינם שם ואף כ"ים יטשם הוקןשכוןת

 וא?ו כיניהם נשאי מועט ח?י כימתחכיים
 הכוזך ם.ג של עייונים דטעמים חצוניותהם

 והט.;סים ה : שם של יוד במירשיצאו
אמצשים

משנה
 3ח' יק 3סס ניכר ול6 סחקמלוח נחכליחתקיסי1ח
 ס'" ת"ס ס' ווו5'"וח כו' 6חח ס'"וח

 סנכלליס '"ק
 ו"פי' כו' ווו"ן ו"ו"" """ פר5ופיס ס' סס וסרססנסס
 נ"וח קס1ייס סיו כולס "ל6 כיכיוח ס'ו ל" ס'"לו
'"

 ססי"
 הו" וץ' כ5ורח ס,

 עסר ותקפרס ו, ר'
 ועדיין סנוכר 3חתס' כוללוח י"ס סיוחס עללסורוח
 פנית' "ור תרחוק נ"ו סיי'ק ו"לו ל3ך ס' יוח :קריכולס
 נסער סס עוד . עכ"ל נרול סרחק סלו תקיף "ורתן

 3חי' וסס ס"ת5ע.' סטעתיס ו"ח"כ ו"ל 3' פרקסנ"ל
ס"ור

 ק"נ כענין סו6 וחוטס ""ק סל סחוטס תן סיו5"
 וי5" נתסך תכ6ןנס

 ית'ן סחוטס כקני 3' ררך ס"ור
 וכתסד 63ון סנוכר ע"ך פניתי 1ס)ו"ל תקיף ית'ןוסת6ל
 נחקרנו כ"ן וסנס כו' ס""ק וס סל סחוס ער3יוסר
 ת6ורוה יוסר סלסס 3תקיפי' ספנית'יס "לו"ורוח
 נחלק,י עכ"ו "3ל סס קתוכיס סחוטס נה3' כיס"וני'
 סיו ל" 6לו 3"ורוח נס ועייכ 'חד תחח3ריס ו"ינסל3'
 )נ"ורוח יוחר 3"ל1 סכחוקפו ותס כליס 3חי'לסס

 סיהס 3"ון "סי ס' "וח מ3חון ו' 3"וח כי סו"ס"וניס
 נעסה ס' 3חי' "ו ססיס ותס עחס נחנליח עתסכלולס
 לחון ו' "וח י5י6ח לסורות ו' ר' "וחיוס 3י 3חי'עחס
 וסו"ונלוי

 קוך
 וי נעסס ל6 "תנס נחננס ס3כ"ן ו""

 כו' "לפי"ן ו' וסס חלקיס לי' נ"כ נחלקח "יזנסלנרס
 נחלקס כך סחוטס יווין ס3נק3 ו' "וח סנחלקסוכתו
 והחוטס "לפי"ן י"3 סס כולס וקך ססת"לי ס3נקנ ו'"וח
 סחוטס עס סן ווי"ן 3י וכן ו""ו כתנין י"נ סריע5עס

 'ורי"ן נ' סס סחוטס נקני כי כנורע 4שס5ורחס
 ווי"ן נ' ועס 4* 5ורח סרי וי 5ורח הו" סנניססוסכוחכ

סיי



חסיים הפעמיםאורותמשנת
 שם של ראשונה הי בסוד ס.ג שלאטצעיים
 מפירות עשר וגילו ההוטם נקבי טשנייצאו
 שטהםד והשש כדרךהעליוני' וטקיפיםפנימייי
 שבשני הווין לפיכך יותר ננלה כאןולטטה
 ביניהם והחוטם אלפין לששה אחד כלהההין
 בוא"ו כי ואו טספר הרי אחית אלף צורתהוא
 שטהאוק ס,ג טשם ע,ב שם טשתנהלבד

 יצא אשר באור בפנע' האורות ושני ו :ולטטה
 עד והויכ-ם בו טתלבשים טהפה כןאחרי
 כ?ים ושם דא*ק תפארת בשליש שהואהחזה
 והטעמים ז : מתחבר*ם אינם אלוואף

 יצאו שם של ואו בםוד ס.נ שלהתחתונים
 ומקיפים פנימיים מפירות עשר ונייומהפה

 : אחר כלי בתיך הם ולכן יחדעקודים

 רטג
 דע'נ סוי"ס נין ספרם סן כו' לסורוח 1ס61 61"1סרי
 סנ' 61ל1 כנודע 610"1 (6ח נמיליי רק דק"נ סוי"סונין
 ו0ס סחינס ענ6מ5ע 60מ5ע" עעמיס נחי' ססווי"ן
 סחועס מגנול נמסך כ6סי 36ל כוי ומקיףפקיק
 16ר חוך ס16;ן 16ר מחל3ס 6, ס;קן סנולח ערלמעס
 סחוטס 16ר וכן ופכימיוח כטמס נחיי 6לי1 וכעסססחועס
 ספס 161ר מחלנס 6; ולמעס ספס מגנולכסנמסך
 . עכ"ל ספס 16ר 6ל ופכימיוח כסמס נחי' חועסוכעסס
 סחמחונ" סעעמי0 163 6מ"כ ,"ל סעקוד'ט נסעיוסנס

 ספס דרך סי1651ח 16רוח נח" וסס ס16חי1חסמחחח
 חינור ס16רוח כמחנרו נכ6ן סנס ולחון מסס 6"ק0ל
 כי וסעעס 3לנד 6' 5יכור ררך י651וח סס סרי כינמור
 יס כך למעס ומחפסעיס מחרחקיס סס16רוח מסכל

 נחחנרו 06 חסס 6ין ולכן לקנלס לססינסיכולח
 נחחנרו סכנר כיון וסנס ספנימי' עסקתקיפיס
 סחחיל כ6ן לכן יחד וספממיס סמקיפיסס6ורוח
 ס(כוח נחכליח (כיס ססס 6ל6 כליס נחי'לסחסווח
 36ל לנר 6' כלי נמי' רק כ6ן כחנלס ל6 ער"ןלפיכך
 סכקודיס ונסער . עכ"ל לעסי' נחלקיס סיוס16רוח
 ק"נ נחי' כל יסי' סע"3 מן כסנמנס וסכס דל 6'פרק
 6חרוכי ס' ונ"ן ו' 16מ ומ"ס סוי"ס סל ר6סינ' 0'16ח

 סס סל סעעמיס יסי1 לנדו ק"נ ננחי' סססוכסנמנס
 כחלק וכ6סר ר6סוכ' סי 16ח וסנקורוח יו'ד 16חק"נ
 ר6ס1נ' 0' 161ח נ6;ן י' 16ח חס" סעעמיס 6ח03

 כי סלי בעיכיס 6מרונ' ס' ו6וח נפס וי ו6וח3רועס
 : עכ"ל 61חרונס ר6סיכס ס' נחינוח לו יססעין
 ודעכי ;"ל ס' פרק סעקוו'ס נסעי סנס כפרק

 יי 13 נס6ר סעקודיס עולס סלנמלכוח
 סל מלכוח כי 56עוס נכל ועד"( סכקוריס יי סלסיסיס

 טהשרש הוא כך זה כלי יטעשה א ננירטק

 שרשים עשר של העשיריי
 הטלכות הוא אשר דא,ק שבטהפנימיים
 פפירות לעשר שרשים י' יש שבהשבהם

 הוא כן כי שתחתיה בעולם רצאתהעתידים
 ודרך ב. אחד: כתר אור הטלכיותיצאבכל

 טלכותו בחינת יצא' תח?ה כי היא כךיציאתו
 טספירותיו יצאו ואחריה נוקבא בשםותקרא
 תמה טח.נ וכ,א החסד ועד מיסוראחדות
 ביסוד בצאתם נפשם טכל?ות בהמומיפים
 ואחריהם זעיר כאחר כלםויק-או
 חכמה יצא ואחאיה איטא ותק-א ב.נהיצאה
 אריך ויקיא הכתר יצא ואחאיו אבאויקרא
 בכן האמורים פרצופ.ם החטשה יה*וואלו

טשנה
טקום

 " 1סס מעסר כלולס סי6 ד6"ק נפס 6סי0סיסיס
 " יס סכקודיס סל נמלכוח וכן דעקוד" " סלסרסיס
 ("ל 6' פרק מעי 1ל6 מע' ונסעי . עכ"לסעולמוח ס6י נכל עד"; וכן דנרודיס י"ק סל וסססרסיס
 56יל1' 6ל סמניעיס סחלקיס כל 16ר סיס חחלס6מנס
 3ח" נו סיס 0כלי 161ח1 8' כלי חיד 6ל כולסנעלמיס
 כחר סנק' ומס ('ל סס עור . עכ"ל עליון סכחר סלכלי
 קרונ סכחר לעולס כי 610 סעעס 8חרח קפיי1ל6
 ;"ל נ' פרק עקוריס בסער וסנס . עכן) סמ56יל8ל
 נחחלס רק כולס יחד י165 ל6 6נל י185 סי"ק כלוסנס
 חחילס וסנס כו' סכקודיס מעולס סיפך סמלכוח'65
 ל6 סיקוד נחי' כסי65 61ח"כ כפם מנמיי סמלכוחי65

 כיחוקף 6נל לע5מו לנד כפס נחיי רק ניקודנחנל0
 וסטעס סרוח נח" ס6רס 03 סנחנלס נמלכוחס6רס
 כ6סר כוי כסדע מו"ק 63 סרוח סקיד לפי 6100סדנר
 כפס ננח" ס;"6 כל סטמי נמ65 6; סססס כלכסלמו
 רוח ונחיי לע5מס ל3ד כפס ננח" סנינס י6165ח"כ
 נסם ננחי' חכמס י65 6ח"כ למלכוח כסמס ונחייל;"6
 מיי ונחי' 6"6 נסמ0 ונחיי לניכס רומ ונחי'לע5עו
 רוח ונח" לע5מו כפס ננחי' סכחר י65 6ח"כלמלכוח
 למלכוח ויחידס ל("6 וחיי ל6ימ6 כסמס 31חי'ל8נ6
 סעקודיס נעולס כ6ן וסכס ז"ל נ' נפרק סס עור .עכ"ל
 161"6 נפניס פניס סיו ;1"ן כי מ16"8 נד1ליס ;ו"ןסיו
 5רכס כל ססלימו (1"ן סכס כי ו0ענין נ6חור 6חורסי1

 קפ" סוס סמח;ור קורס 6פי, כי ט' )ססס5ריך
 ,1"ן 6ל לסס ס5ר,ך מס סיס כנר נמ58ילסלס0עלוח
 כמסך ס;וונ כי ידעח כנר כי 610 וסעכין סווונל15רך
 ננד' ל;"6 סיס וכנר ולמעס סחכמס מן ססס סמוחיןען

 3מ56ילס סכסר סחעלס קורס פכימיוח חיי ס610מכמס
עכ'ל
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חמיים הפעמיםאואמשנת
 אורות נתפשטו שם של יור ובסור נ :מקום
 רעקורים מלכות שם יהיה אשר מקום עראלו
 מחמשה אחר וכל ד . כן אחרי נפרשאשר

 נפש אלא לו אין ביציאתו אלופרצופים
 מעלה בו נוסף ממנו שלמעלה אות'ובצאת
 הרוח ולבעל רוח נפש לבעלת כיצראחת
 החיה ויבעל חיה הנשמה ולבעיתנשמה
 החמש כל כנוקבא יאירו לפיכך היחידה:
 שנים ובאבא שלש ובאימא ארבעהובזעיר
 ולפיכך פנימי מאור הם וכלם אחרובאריך
 מה בפנים פנים לעמור יכויים היו זווןעתה
 אינם שלימותם חם-ון שמפני אויא כןשאין
 כן אחר ו : באחור אחוי א?א יעמוריכולים

מניד
 3' 3ענין )ו6ריך 6' פרק )וט' ול6 תט' ונמעי .עכע

 3ר3ר' לקען מנח63ר כ)וו סקחלקוח 31'סחפמטוח
 )נ5'16ח סס 6לו 3ח" ר' וסנס ו"ל מס וכח3ס)וח3ר

 סס וס"ס סחפמטוח 3חי' סס '"ו כ' סוי"ס 5וח'וחד'
 סנקר6 ססו6 סכל' 3ח" לס)ו5'6 סעל'ון ס)ו56'לרלס כ6סי וסג0 ;"ל מס עור ע"מ עכ*ל סקחלקוחגחי'

 )נ5'6וח ער לטטס מלו ס"ור ס)ומ'ך עסס )וסעקור'ס
 ססו6 סעקוריס 3חי' )ו)ונו לעמוח סר6וי סיולקיוס
 ס6ול ונקחלק חול 13 ססעמיכו ו6מר סט'3ורעד

 כל כי ס61 וכודע ד6'ק 3פס 3תקועו לעעלסססו6
 )ונימ 3)נקו)וו ונעלס וחוזר עחפמט כמסו6 סעליוןס6ור
 סנס"ר ס6ור 6וחו וסנס 3סכרח ל)וטס וחוחסרומס
 16 3תקו)וו ונעלס סעליון ס6ור נקחלק כ6סרלעטס
 ע"' ו"ו ססו6 ס6ור 3לח' ל)וטס ססו6 ס6ורכמ6ר
 סנס6ר ס"ור 6וחו נעמס 6; )ו)ונו סעליון 6ורסחרחק
 וסקחלקוחו ס6ור סחזמטוח קי3ח כ' כלי 3חי'ונחסווס
 לפי 6)ונס סכל' )ו5'6וח לסעמוח לס גרס6ח"כ
 33ח כקחלק ס" ונקחלק חוי סר6סין ס"ולמכ"מר
 כצסס סנמ6ר ס"ור )נ5'6וח כל ולכן 6' ו3לנע6ח0

 ער"ן כי כחל סנקל' כל' 3חי' ונקר6 6' כלי)נ5'6וח
 סיוח כיכר ס" ל6 ער"ן כ' 3'"ק ס3דל ס" ל6 סעליון6ול

 מל סקחלקוח )נ5'6וח עחס ונ63ר כו' 6ורוח "56'לוח
 מכולל סכל' וס מ)ו5'6וח נעריך כ6מר סנס עלי!ן6ור
 )ו)ונו ס6ור תקחלק כ6סר סו6 3סכרמ סזס ס6ולכל
 ססו6 ס6ור 6ל לס3יט סר6וי' חלקיס 13'ס"

 פניס 6ל פניס ס3טוח )וסס יחרחק עססו3ססרחקוח
 3חי' יקר6 6ח"כ 6סר סכל' מל סעס'י' )וסחלק)וקחלק ס6ורי כ6סר כי 3וס סעסל סחרחקוחו מיעורכפי

 סכל' )ון סיס חלק 6וחו וסנס מננ6ר כעוסעלכוס
 כל' נעקס ועי"; ססי6 ס"ור כקחלק ע)וכו 6סלסשש

 אחת בכת האור נמתלק שם של ה.בסור
 מחלק יכשנסת?ק לשרשי א'ק בפהועיה
 הכתר ח?ק. נתעלם כי עי למלכותהראוי
 בחינת הוא שזה החשוך הח?ק הפךבמקו,-ו
 האור שנסת?ק ער האור לאחורי אחור.ההכלי
 החכמה התעלמות ירי על היסור מחלקאף

 עשו וכן למעיה פניו והפך חזי ואזבמקורה
 העליון באחורי התחתון פני שעמדו ערכלם
 ואחוריו החכמה לפני פניו שהיה הכת- טןחוץ

 מתחילה אליהם שבא ומהאור ז :לשישו
 הניחו רחטים שהוא פרם ררך הטעמיםבסור
 למה להאיר במקומם התנין מור שהואהרושם

 רושם הניחה שלא המ?כות מן חוץשתחתיהם
מפמ

 עמס מכעמס כיון כי לתטס פנ'1 6ח חופך סכלי"; טנהמ
 יכולמ 13 6'1 מלו 16ר סמרס )11 נספרוו כל'נח"

 סעליון 63ור )וקחכל 6יכו 161 3פג'ס פכיסלסקחכל
 סטליון ס6ור נס וס:ס 6חור ררך 6ל6 )ו)ונימנחרחק
 ס16ר עס ס:ל' ו0כס סקחלקוח 3עח 6חור עחסיקר6
 כקחלק ססו6 ס6ור 6מר ו6חר 63חור 6חור סיס6100
 יקוך 3חי' יקר6 6ח"כ 6סר 6' חלק מ'עיר עורנ"כ

 טן פניו 'ספוך סכל' וס חלק גס "( )וכילוונקחלק
 סנק' "' 3ח" גס 161 לק3לו 'וכלו ל6 כ' סעל'11ס"ור
 6ז פכיו לספוך מוכל )ו)וכס נחרחק מס"ור כיון)ולכוח
 עס יסי' סיקור לק 3פלס פניס וסיקור ס)ולכוחסיס
 כססקחלק ער"ו וכן כו' 63מול 6חור עליוןס6ור
 עס 63חור פכיס סקפי' כל סכל' חלק' " )וכלס"1ר

 כי נפניס פכיס 'סי' סחכווס עס סכמל 6ךסעל'וכ"
 ונזס סנ"ל לסטעס 63חול 6חול סס ס"ור עסס:חר
 קוד ני5רט סר' נפנ'ס פניס וח:)וס כחר מיסי')ווכרמ

 כי סו6 סעכין כי' עי"ו סכליס נחסוו 6'ךסקחלקוח
 כפ' מוין 6יכס מלו סחלקיס 6סר 6רוך 6' כל'ר)ויון
 פרק סעקודיס 3סער וסנס . עכ"ל סחל1קס סלסרחקס

 כ' ומס סקחלקוח 31' סמפמטות 3' 3ענ'ן )ו6ריךס'
 טכס"" 3ח" ד' קור וסס 6ורוח )ויני ר' ססו;"ל

 מסס
 פרטס סו6 וזס סעקוריס 63ל1 כ6ן נ:לליסכולס
 רין כקורוס סו6 ס6חור"ס ו6ור טעעיס ס"'ס6ור

 ו6ור חנין נח" סו6 סרסיתו ו6ור רין לעולסרסנקורוח
 מל וסעכין עכ"ל סכליס נחיי נעסס )וסס 6מיס6וחיוח סו" נזס זס ס6ורוח מל סכ6ס ע"' סכוסלוחסני5ו5וח
 לקען 'ח63ר סנ"ל ס,חורייס וס"ור וסנ'15ליחסרסי)וו
 עכין עחס וכנור ו"ל סנ'ל ס' פרק סס עור .נע"ס

 סכליס על":ס כעמ'ח סיס עי"כ 6יך ל)ועל'חוירחס
 כגע6ר לעעל' ס"ורוח נחעלס כ6קר כי סו6וסענין

לעעס



חמטים המעמהםאורתןמשנת
 אור חלק וכל ח : אחרונה שהיאמפני

 מהחזקים אורו מונע היה במקורובהכנסו
 שנתומף הנשמית מעלות כל ולפיכךהתהתונים

 הם אף עתה הנכנם ההוא החלק בצאתבהם
 היה ואז ליכנם כלותו עד מהם נמנעיםהיו
 שנמנעו המעלות וגם כבראשונה ומאירחחר
 שנתומף אלא עוד ולא למקומם חח-םהיו
 מן חוץ מהחסרים אחת מעלה מהם א' לכלאז

 אחרונות העליות בשתי לה נתוסף שלאהמלכית
מניר

 3טנע יס וסנס . סכליס 3מ" ססו8 ענס 16רלפטס
 סס ססיו 3פקוס לפטס סלסס לוסס לסס6ילס8ורומ
 סנימו נסחעלוחס ס8ל1 ס6ורוח כל ולכןבר6סונ'
 סכחר סנס כער נר6סונ' פס ססיו נפקוס למצוסרסיפו
 לנינס סמכפ' וכן סמכפ' 8ל לס8'ר 03 רסיפוסנימ
 סו8 סעל'ון סטנע לעולס כי לכוקנ6 ח"6 ל(3184'כס
 מק רסיפו פנימיס סכולס ונפ85 כו' בחמחוןלס"'ר
 כו' 3ס לס"'ר חמחיס 8מרח 6'ן כי ספלכוחפן

 וכנר 3'וסי 'ורר ססו8 ס8' פ8ור סו8 סרסיפו 11וסנס
 מ;רס ררך וסנ6 רמפיס סו6 3'ו0ר סב8 8ור כיירעמ
 סוס סרסיפו וסנח רין סו6 מו(ר 6ור בנמיילפעל'
 ("ל ו' נערק סס עור . למפיס וסו8 יי0ר ררךסו6
 סי' לפעל' ס6ורו' נעלומ כי 8מר נפקוס 3'6רכווכנר
 כחוקף נפ"5'ל סכחר ס8ור נעלומ "י נמי'כחוקף
 מ" פנמ" ססו8 תחמחון ספקיף 16ר ספלכף83ור

 ססי' פס על 'וחר 6' 6ור 3מי' נ"כ ס(מיר 63ולונחוקף
 פניפיוי 'מירס וסו6 ס8ורו' עליוח מ(רח 3טרס מחיל'לו

 נס עלמס 8מ"כ נספי סמכפ' 631ול מי' ס3'נ'631ול
 סחמחיי קפי' ס6ר סל 6ורוח ומ(רו 3פ"5'ל סמכע'6ור

 נפקוס סנינס 50 8ור סנפ65 ער סניח נקיעסלכסוע
 63ול נחוקף ועחס ססור בפקוס ספלכו' ו6ורסכסר
 פקיף ס("6 631ור 'מירס סל סעליון פקיףספלכוי
 8מ"כ כוי פניפיו' ימירס סנינס ונ8ור מ" 50סחחמון

 ר("8 סמקד 8ור עלס 61( 3פ"5'ל עלחס ס3'ני 8ורנס
 נמוק4 ועחס סנ5מ נמקיס סמלכוי 1"ור הכמרבתקוס
 כנר נסלס ועחס 'מירס סל סע5יון פקיף סז"6ב8ור
 8ורוח ס6ר נעליו' 61'לך ופכ6ן במי' נכל סז84 8ורנ'כ

 לכוקנ6 ול6 ל("6 ל6 חוקפומ עור סי' ל6סממחוכי'
 עקוריס סי' 83ומן כי כנ"ל בחי' נכל כסלפו כנרכ'

 סל פקיף 0סמ לנר עליונ" פנףפיס 3' רק *185ו6ילך
 6ול כל נמ(רמ כי ס6פרנו (ס כי ורכ ימירס וסלחיי
 63ורוי וסיפו' ס6רס כחוסף סי' 3פ58'ל לסחכלס61ור

 כי ופסחלקיס עוליס סיומס נעור סרנל 8ץסחמחיו
 לפי סממ0יו 6ורומ בכ5 6ור מסרון סי' 816ררנס
 ולרנק לע5ומ פניסס סועכיס סר8סוניס קס6ורו'סכיון

 3ם ראימא ינשמה אבא זכה יפיכך ט :מאומה
 מקיפים ישני גם זכו חו"ן פנימי מאורליחידה
 מהפה כי ויהירה היה מקיפי שהםהמעולים

 כלם העולמות סוף ער ולמטה א*קשל
 החמשה כל רהטויג אפשר אי האורשנתמעט
 אלו אלא מהפה למעיה שהיה כמוממיפים

 : לבדהשנים
 מחכמה נעשה הכלי יבחינת א צמ!רשנן!

 הניצוצות והם מהאותיא ולמטה ע "!שש'
שנפלו משנה

 פ8'ר 8'כו סע56'ל ונס לפטס לס6יר ר5ונס 6'ןנפ58'ל
 נעורס סעליונ" ס8ורו' נ8פמ כי סממחונייב8ורו'

 סע4וניס כי 6ליסס ספ58'ל בין פפקיקיספקחלק"
 בעורס לחמחוני' למח ס8רס 8י(ס לקנל רו5'ס6ינס
 ססממוכי' ב8וחן מקרון 'ס ו6ררב' בפ58'ל לסרבקמסקס
 סנזכר ס"ורומ חוקפוח 8פנס 3ר8סונ' לסס ססי'פתס
 בסרטו לסחעלוח סינפור ל8מר 6ל66'כו
 בסרסו ולסחעלס לסמעלוח סכחר 6ורסמחיל כ8סי סנס סו6 8'ך ס(ס סענין קררוננ8ר

 'מידס במי' נס ופקחלק עולס נעורו 16ונפ56ילו
 סכחר "ור ירירח בעח נפלכומ סנפסכססעכיפיו0

 מיס במיכח וכן עפכס פקחלקמ סימס עמססכס
ספכיפימ

 סי' סכמר 6ור ירידק בעח לו סכפסכי ר;""
 וען סכספ' נקמלק סניכס ופן פפכס פקחלקעמס
 סרעיעו במ" נכולס נס6ר עריין ו6פנס סרומסמכפ'
 סכמר 8ור ססליס 6סר ו6מר' כו' ס8ורו' 8וחןסל

 ס6ורו' כל 6( לנפרי ספ56'ל 3"ור ולסחעלסלסק0לק
 נמוקף ונס פפס כנר8סוכ' לס8יר מוזריסס0ממיו
 16ר כ6סי וכן כו' לעיל כנזכל סנוקעח 8ור3סס

 כנלע 16 סכחל פקוס 6ל לעלומ פקחלק סי'סמכפס
 כו' ס6ורוח ס6ר כ5 וכן ע"' 0ק3לס פ: ספלכומ6ול

 כל מ(רו בע56'ל לסמעלס סמכפ' 6ור כנפרוכ6סר
 : ע"ס עכ"לס6ורוח

 ז4ל ז' עלק עקור" 0על סח"ס 3עו סכס גם1שק
 ") סת"4) ען נתסכו' "1רוח נחיי סכיז
 בעמ וססכי לפטס ס"ולוי ילירח נעמ 6'סממחונוי
 ררך 1(8מ עליס ררך (8ח לפעל' ס6ורו'סקחלקו'
 ועולס פקחלק סו6 סכמר עולס כ8סי סכס כו''רירס
 סמכפ' ככנר ו6מוריו ספ56'ל ככנר לפעל' פכיווסופך
 ספ56'ל פן ס:פסך סמוזר 6ור פקנלח סמכפ' 8('וסכס
 סמכפ' בעלוח 6פנס סכחר 8מור 0סו6 לנר 8' 6מורע"'
 כננר לפט' 6מור" מחססך 6( ונס ספ"5'ל 6ל סו6נס

 "חוריי' נ' ררך ספ"5'ל פן לה סנפסן סמוזר ס6ורסנינס
 סקפי' בס,ר ער"( וכן תמכפ' ו6חור סכחר 6מורססס
 ספ58'ל פן סכעטן ס6ור סקנל סעלכו' כ' קנענ'ער
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חמירים המעמיםאורותמשנת
 האחורים דוך בעלייתה הירד מאורשנפלו
 נך שעובי האחורים רוב שכפי העוליםשר

 : נקודות מוד שהוא הרין בהמתרבה
 אור שמכה מהכאה נופלים אלו יניצוצותב
 האור בצאת בספירות הנשאר כרושם היורדזה

 באווה מכה רושם בה שאין ובמלכותמהם
 ניכר כרי בחינת שום היה ולא ג :העולה
 שלשה ממנו רחוק שנמתלק האור שהיהעד

 לה שנעשה הספירה בכללם יאיןספירות

מניר
 סס 6חוריי, סל ס6ור כ' כחנכו וכנל 6חולי' טידלן
 סכתסן 60ור יסי' ס6מורי' סנמרנ' מס כ3 ""כרין
 נפרק סס עוך ע"ס עכ"ל וח(ק קסס 'וחר ריןתסס
 ר"סין 6ור ס"' ס6ורו' גח" ני כ6) סיס כת65 (")ס'

 סכס6ר רסיתו וסנ' עקיריס 6ור סכקר' וס61סנכולס
 6ול סו6 וסנ' לחתיס וסו6 יוסר ררך ס63 ס6ור)נ(ס

 ס"; סקפי' ע)ימ רלךס3"
 "מול רלך סו"

 יין ססו"
 סו0 סג' ס"ול 6133וסכס

 סרס'מו נ"ור פונע ד'ן ססו"

 ספכייס ססס 3(0 (ס תכיס 61( רחתיס ס610סכס6י
 תכיס ולכן כו' ורין חוזר 6ור וזס ורחתיס יוסר 6ור(ס
 ס6ורו' ו3טיסוח סכ"וח 3חי' כל כ' ככורע נ(ס(ס
 סיורר ת6ור כילי5'ס כופ)ין 161 סוין 6יק כ6סיסו6
 סרסיתו ת6ור נרוע וסו6 סרסיתו 63ור ופונע דיןס0ו6
 וי סיר וסס "ורוס %ילי ר'  וסס רי 6מר 6ור ,0וסרי
 סעקוריס 63לו כ6ן ככ)ליס כלס עסס טכחי36ח,'
 ס61 ס6חוריי' ו6ור טעתיס ס6' ס6ור פרטסו(סו

 ס6ורוי סל סכ6ס ע"' סנופלח סכי5ו5ף. 161ל חנין3ח" ס'" סרסיתו 161ר דין )עו)ס ס'6 דסכקורו' דץנקודו'
 עכ"ל. סכליס 3ח" כעסס תסס 6סי 6וחיו' סו6 3(ס(ס
 י3וק סכחר כס6ר ס6ורו' ח(רו כ6סר (") ססעוך

 %3קוס ח(רס סחכת' כי נת65 כל) ירך ול36ת56יל
 כעעלס וסכס כו' 0יקור 3תקוס ותלכו' י:ו,סכמר
 6חור דרך 3ס ת6יר ס" סיקוך סל6 סיקור ו,לסתלכו'
 ת16ר וכפלס ס(ס 63ור סיכס סעילס ס6ור 6וחו 61(ככ"ל
 סכימ סיקוד וכסע)' סתלכו' לכ)י כ'1515' גח"סיורד
 3(1 סיכס 6חולייס דרך ס6ול )ו 1כס63 3תקתנוי'סותו

 סיקוך סל סכלי נחי' נעסו ותסס כי5ו5ו' תתכוסלסיתי
 ו)6 תרחוק ססו6 סכ)' תמ" סי' סרסי%ו 6וחו1"(
 0עקוך" נדרוס כתוסכחונ סמנין קור וסס נחוכוכככק
 רס'תו ס0כיח סכחר תן תת סקפיר' כל עפו וכןע'ס
 י3ס)ת6 כל' נחיכות עפס )6 6נל סחכ%ס%ורך
 תתכו ס)עע)' 3ת0 סכ5ס ע"י גע)ומס סקפירס6ר
 נ, סיכס מי 'ס )" ס:חר "ך סכליס כעסיס סיססס

 סכחר כי וסרי ס)ו סכ)י עך'ע כנערס ל" ו)כןנעליחו

 והחכמה הכתר עתהכיי ניכר לא ולפיכךככלי
 : נ.ם השרש מן רחוקים שאיןובינה
 כלי ניכר ויהיה הכתר כרי שיעשה וכריד

 שאר גם ויוגמרו הבינה כלי וינלההחכמה
 למעלה ופניו במקורו הכתר אור נשארהכלים
 חזרו שם של וא,ו בםור שלו האורותושאר

 מפי ורא בטטי הכתר כרי בחלקונתפשטו
 נכנסו כשהאורות כיצר ה : ויוצאנכנם
 הזכר סור שהוא יור סוד והוא רישומובכתר

נתלבש
משנה
 וכליס סרסיתו סכיחו וס6י סכל' ו% 0רס'תוסכיח

 3סער וסכס . עכ"ל סרסיתו ו)6 כ)' סכימוומ)כומ
 סיס סכ6סר סחדע ר5וי ("ל ני פרק טטי ו)6תטי

 ול" כליס )עסוח סל6סון0קח)קוח
 סס61 סח)ק סיס

 ס"ור תתכו סהרחק ער כל' לסיקל6 וכגטר כלינעסס
 תסמלק )סקח)ק תחחיל סיס ס6ור כי פי' טקותוחנ'

 יקל" "מ"כ05ל
 ו6חר )0ממסך מממ') ו"; מ)כומ

 'קכ" "מיכ "סר מסכ)יס ס"ור מקת)קססי'
 ס) כ3'

 סכ6סר סכתל6 עך 'וחר תחסין ס6' טמ)ק סי' 6(סיקור
 מקותוח נ( תתכו רחוק סתלכוח 6) סכונע ס6ורסי0

 ננטר 6( סח"ח 6ל סכונע 3ח)ק כחעל0 סכ6סרסלתיס
 כל3וך ענ' פחוח כ) כ' כ)י לפסיח סתלכוח סלסכל'
 לפ' כלי עריין כעס0 )6 כח"נ כ' וכת65 כו'רת'

 ס)'תוח פדלינות מ %סס 6ול כמרמק0 )5סעריין
 כלי סו"ן סי' )6 ולכן וטי כל3ור תני ספחוחוכ)
 ס'וחר 13ר6י עכ'ן 6ך ר6סוכוח ני ת6לו 6י 3כלנתור
 סכנר )ש ר5סונוח %ס3' נתור כ)י ס3'נפ כ)''קר6
 לתע)' וסו6 סכס"לק ס16ר 6ל תתכו לחוקיסססני
 סחכ%ס 6ל סניכס נין ספרס 'ס כי כת65 סכחרתן

 ס16ר קסחפיפוח לעיל כחנחי וכנר . עכ"לוסכחר
 ס6ור וסחפסעוח סו"ס סס סל י' נקור ס61ס6'
 0עקודיס נסער ו0כ0 0וי"0 סס ס) ו' נקוד 0ו6סנ'
 תן סקפיר' 6)ו קנ)וח 5חר %6כס ס' נפרק סס("ל

 ס) סכלי 61( כוי סכחר מן חק )תקותן ח(רוסת56י)
 ונכנקס סחכתס כסח(רס כ' 3ח(רס רק כעסס ל6סכחר

 3תקותו סכחר ססכיח נרסיעו סחכע' 16ר סכס 6(13
 סכחל סל ססרסיטו לפי כפופח סכ6וח 6)ווסיס
 3חכ%ס תכס סו6 לכן סחכפס תן עליוכס 3חי')ס'ומו
 תלתעלס עחס 63 )סיוחס סחכת' ונס ני5ו5וסותו5י6
 %כס עכן ת%כו ננו0 ו0ו6 0רסיתו על עותדמוכת65
 נ' עחס כעסי' לכן 6חליס ני5ו5וח 1תן5'6 נליסותו3כח
 וכנר עחס ס63 לחכתס 61' כחר ס) לריסותו 6'כליס

 דכר 3כחר יס 6יך 6חר נתקוס נ(סס6רככו
 עכש) וסחכט' סרסיטו ססס פס ק3'6לכו 136וסס וטק3"

 18ב



חמת4תם המעמהםאורתתמשנת
 דמיו. וא,ו מוד והוא החכמה באורנתיבש
 שנפלו ומהניצוצות הנקבה סוד שהזאהיהד

 והם כליהם נעשו בזה זה בהכותםמשניהם
 בחשכו כי ונגמרו היו.ד דמלוי די"תסוד

 אוים לעצם בינם המפסיק החכמה אורמחמת
 בשם נקרא והוכי ו האמור: היושםשהוא
 י,ה שם שיש נמצא הי בשם והנקבהיוד

 נהכטה הוא וכן נמיואה יור אות וגםבכתר
 וננמרו החכמה כלי ניכיו ממש זה בדרךכי
 הב"נה ב(וור יטנתיבש החכמה רושםע,י

 : בחכמה האורותכשנכנסו
מגיד

 וכמוור ("ל תט' ול6 עיי הטער גו  נטרק ססעור
 8יוח ט' נחנו 6( נכחר )וט' ס6ור כ6סר כיסעכין
 ח' נתנו 16 )וט' ל6 לסיוח וכסמו(ר סכתר עלנכל'
 1)נ6'רס ל)וטס פכיס סופכח סחכ)ו' ונס למנעק6ורות
 פעס סיוח ער סנינס 6ל נוחנח 8ינס 76 ס3יכס8ל
 ספיכח 0ענין וס )וס 8"כ לסנין ו5ריך נכחר עטיסכיח
 6יג: סער"ן כיון סניכס % 5ס8יר 46 3פניספכיס
 עח0 ו0נס ו"ל סס עוד . עכ"ל נס 16ר61 סמ'כוחכח

 3כחר סחכ)וס 8ור נככק ל'ככס ס6ורוח 'מורוכ6סי
 16 כוי סנוכר 3סקכלקוח סנס6ר סנרוכו סכתלו6ור
 סס סכט6ל 0כחר 16רכככק

 3חי
 וככנקח 0חכ)וס 6ור

 ס0י6 לפ' 6ל" נסעפ עע0'ת 3תוכס  ולסלנטסעתס
 נקנס ונעס0 ק3י3וחיו וסחלת' לכור6 וכעק' סכחר6ור
 ו)וס סחכ)וס תוך %חל3ס 610 'וחר סתונמל 6ול181

 לנח" יס6ר וס ט6ולוח סרמק תמתת עעעססמעי7
 גר)ווח יגרס )ו0ס ס"ור סחרמקו' 6' טע)ויט ל3'כליס
 ו)וחל3ס )וקחלק )ו)וכו ס0תונמר 6פטל כי ועורחו0ן
 כ' גל' נעסס סכחר טן סכס6י 161ל סחנט' 8ולחוך
 50 ססכיי 3כל' ער"ו וכן . כו' %פקיק סמכ)ו60ור

 נחל3ם סמכ%' 16ל 18 ס3יכ' 16ר 3חוכס סכככקסמכע'
 יס עתס וטרי כלי כעסס ונחסך מכס6ר 161ר3תוכס
 סעג'ן וכן כו' 3חכ%' וכק3מ ווכל 3כתל חכלנקנס
 סנינס 6ור נס ט5ס6ל וסזס ספר0 סיס רק נ3יכתג"כ

 סחסר 5ור 03 כככק ועתס ככ"ל סקחלקו' נעתתועט
 סיסי' יחכן ול" ככורפ סניכס 3ן סו6 סחקדוסנס
 נ8תר ו6ס 6ליו כקנס ע%5ס סניכס 61ור ס(כר0ו6

 ול(ס יחכן ל6 (ס גס נק3ס מקר 61ור (כר 0נינ'סס6ור
 סמכ)ו' ס0ופכמ ל)ועל' 0נ'6רכו פכיס ספיכת 6ותס5ר'7
 61( 8ורוח סמ' 6לי' סגחכס סעח קורס ל%טספכיס

 ע"י ו)וו5'6יס סחכ)ו' סל ונוקג6 וכל נעקיס סס)וורווג"
 פניסס נססכח ל)וטס כיחן 161 יו"ר סכקר8 "י 6ורויתגס
 נןלך 0נעס 6ור חי )וחלנ0 16ר 6וחו 161לניכס

 הנשאר החכמה אוי כיצד א ד4מפרמ
1

 לכת-
 מחלקו ויצא רגע נםתיק

 בח?ק ונכנמו ירדו האורו, ושאר איק בפיועיה
 פנים הכתר חדק עם עומדת בהיותההחכמה
 ולכן יחוק מח?ק האורות ניתנים כן כ.בפנים
 או ימעיה פניהם להפוך הח?קי' צריכיןהי'

 החכמה וכשקביה ב : הצורך כפילממה
 פניה הפכה כאמור כייה וננמרו וניכרוהאורות
 ה,כי אז ובזדוגו לה יהאיר הבינה חלקיפני

 אחת יו"ד מוד מוווג' והוציאו שבחכמהוהנקבה
 נגלו זה ידי ועי הבינה בחלק אותהונתנו

כליה כשנה
 כ06ר ו8מ"כ נוק83 וס3'נס וכר סיו"ר ויעמס6חריח
 ס6ור 03 כיחן 18 ס3'נס סל 3כלי 6ורוח סחיכחט
 ו6ע"פ )ו"ן ל3חיי ח)ויר 3ס סחקר 16ר ונ60ר סחקרסל

 ונוק63 רכר ('ווג )ון 0ו6 3חוכו ס63 0יו"ד 1וססס סנס6י סר6סונוח ס16רוח )ון סו8 30ינס סל וסס6ור
 סנינס חעסס 6ין וי"כ )וחודס ו0ו6 סחכ)וססנח1ך
 ססו6 ס)ומורס ס8ור לוס כקנ0 זחעסס ה0רסססו6
 ס3יכס סל ס6ור סוס 63רנו סכ3ר 0ו6 ותחסו3סחכעס
 ס5ור ונין נינו תרחקיס נ' סיס 6חר גדול 6ור6'נו
 י"0 סס יס עליון נכחר כי סרנריס וכלל כו'סמכר
 ונוק3' רכל יס ו3מכ)וס ומכונ0 כחר ונוק3' רכרססו6
 י"ס סס יס ו33יכס 31'נ0 חכ)וס וסו8 6מר י"0 סס131
 טויוונ 0)וחמרסח מכ)ו0 וס'8 ונוק3' רכר ו0ו66מר

 6ליו נוק63 סי8 וס3ינס סנמכתס0עליון
 ס' 4וח וסי"

 ססי6 סמקר 8ור נס יס ועור )וכ6ן נ"כ י"ס סססרי
 יו"ר 8ות'וח נקר6ו סר6סוניס )וג' 6' כל נס )ו"ן3מ"

 ר' ססי6 ע5)וט וסכלי י"ו וו"ן 03 יס סכחר כי3)וי5ו16
 סו6 ךר' דוו"ן י"ו ס0ו6 'ו"ר נק' סמכ)ו' 1נן ת"ר50
 ידזו וקררס 6ורוח ג' ננמ" יו"ר נקר' סניכי 076כל'
 וס וסנס עכ"ל עחס נו ניכר 6ינו סכלי "ך חנ"מוסס
 ל0ורוח כל' חי3וח חחח נקודוח סנקר 0)ומנר טעסס61

 כל'ס 3' "' 3כל ו3מכ)וס נכחר 'ס ר63)וח יצ'ס 1ססו"
/6

 ו3(ת לעיל כגוכר תל)ועל' סנ6 ל16י י"י ליסיטי
 : )ופ"י ק5ח'ח63ר

 נח63ל נ' פרק לעיל סכחנתי "ס סכס דפרה
 ונ' נ' )ו0כס רס"נו (ס )ופרק נ"כק5מ

 8יני נ5נ5כ"ח כט"ן נ"ס ויס"נ ס%חנד סכ' תסרק
 נוק3ין )ויס ר"ת כת"ן סכ'ון ו6פסר לסונו )ול'5חיורע

 6ול )נ16רי נקפר כ)ונו6ר 6)ו6 יקור קור ס81ו5נ5:ח
 5ריך סוט די טרק כל ל83ר וכרי 5נ5גחנעערכח
 ר' פרק )וע' ול6 טט' נ0ער עס"מ וו"ל ק5חלס6ריך
 כי וו"ן ט5'6ומ טוס נו שיס 85 0קפי' 803רו5עכס

כולס



*

*,

*~

חטידים הפעמיםאתןתמשנת
 כי בחכמה האמור דרך על ונגמרוכ?יה

 לפיכך ג : הבינה כרושם זאת יודנתיבשה
 במלואה יוד ואוה ייה שם בה יש בבינהאח
 רמז זאת כיוד שאין איא ונקגה ,ביבסוי
 והדית והיוד ואו ד?ת יוד בטדר הוא כילכ?י
 והוא הבן סוד הוא והואו והנקכה הוכרהם
 כמן כה וישכ אח,כ ירר אשר החסראור

 וירד הבתר אור חזר אח.ב דבצנצנת:
 ועיה החכטה אור ויצא בח?קי ונכנםסטקורו
 הבינה גחךק ונכנםו ירדו האורות ושארא?יי
 מזוונם והוציאו נזדווגו שבבינה והנקבהוהזכר

 : וט?כות יסוד לצויך ד,ו כצורת אחת היטוד
 החכטה אור וירד הכתר אור עלה אח,כה

 בח?ק ירדו אורות ושאר הבינה אורועלה
 להאיר לטטה פניו הפך החסד חלק ואזהחסד
 לוה זה כלם עושים היו וכן המפירותלשאר

 אח,כ ו בתוכם: כהיותהאורותמשם,ולמטה
 אליו ועלו חחב אורות ויצאו הכתי אורירד
 ואור ביודי,ן( שבו רי,ה הה,י גם נתמלאית)ואז
 ירדו האורות ושאר הגינה א? ועיה יצאהחסד
 וירדו הכתר אור עלה אח.כ הגכורהכח?ק

 ועלה החסד אור עשה וכן ?מקוכםאורותחחכ
אור  משנהמגיר

 "ולוח ער"ן סיס ל" כ6סי חחלס 6ך יחד תכולס וסן נחקר כמ65 הגנורס ס6ור וכמ65 וכו' (כריסכולס
 וס6ירס פכיס סחכמ' ספכס 6( לחכמ' סכחנס רק ס3יכ' ג"כ יס ו3כ"ן סיסוך סל 3כלי סעלכו, 6ור סכוו65 עדעד"(
 סו5רכו סלכן דע 6ך נוק63 עדכר יעסס 6יך ו6ס%'קיסי'
 ונחלקס יוגמחס "חח ס' וסו5י6 לס(דווג סנניכס(ו"ן
 דעלכוח רכור6 נקור ניקור נעור וי ו6וח ר"ו טססלני
 (1 ו' 6ות סו6 מיריגוח כמס ג3וס יוחר כ' סס6סר

 3ח" ד' כ' סר' 3מקומס סס וססל'מה 3עלכו' ,ררסי, 6וום ו6ח"כ (ו"ן סו6 ולכן ס3יקור סעלכוח ס6ורען
 סנ(כר קוקי' מטעס וסו6 כח3"' וסס וכוקנ' דכר'ס
 סנ"ל נסער סס עוד עכ"ל 3ס"ר מס6"כ סר' 63ל1סיס
 ל63רו 5ריך עטי יל6 עטי י5י6ח ו6עגס ("ל 3'פרק
 ל3ו6 ס6ור סחחיל חחלם כי וכ6מר עניכו מססיט3
 ח(ר כך ו6חר סס כלוליס סיס "ורומ סט' וכל3כמר
 "ל סנוגע ס"ור מסס ו'65 וח(ר מטי ול6 3חי'לסיוח
 'ס כ' נכחר סס נס6יו ס"חריס 6ורוח סט' 6ךסכחר
 סכחר 16ר מט' ל6 6סר 3עח 61( לקו3לו 3כחרכח
 כנ"ל 3פכיס פניס סחכע' 6ל סכחר וועטיך 616ליו
 סופכח סחכ1נ' 61( 3חכמס וכחנס 6ורוח סחסעס6ח
 3פניס פניס ל3ינ0 וע6יר 6ורוח סט' עק3לס 6חרפניס
 6ורוח סח' "ח עייין לם כוחכח 6'כס "3ל ל3רס6רס
 סחכע' 6ור 61( 3כחר עטי לסיוח סכחר 6ור חו(ר6ח"כ
 לסחח3ר לס מים סחסק מחמח 3כחר ומחעלסחו(י
 וכחן סכתר 6ל פכיו ספך חכמס סל סכלי 61( סכחרעס
 6יכו 3חכמס ססיס ס3יכס "ור "ך סלו ס16ר 6חלו

 6ענס 6עס ססי6 סנניס חסק עחעח 3כחר עעועולס
 סס ועלס סכחר ככגד פכיס חכמס סל כלי ספכו6חר
 פכי כננר לעטס פניו ו0ופך חו(ר 6ח"כ סכס סלוס6ור
 תורוח כחיכת כל כי ודע 16רוח סח' 6ק )ס וכוחןס3יכס
 פניס 0פכס ל6 0נינס 6ענס נפכיס פכיס לעולססי6
 לק3ל ונו"ק נחקר כח סיס ל6 כי נחקר למעסלס"יר
 נרולס יוחר ססי6 ס3יכ' 6ור ועור סויק סל 6ול כ"ןיס סל" כי 63חור 6חור רק נפלס פניס כ(ס גיול6ור

 נחקר ווע6"כ 3פניס פניס ו(סו ל3ר ס6רס ס3ינה6ל
 לק3לו יכול ו"יכו ס3יכ' ל"ור 3יכו ספרם 'ס כיכוי
 לסיוח ח(ר כ"ער כי סעכין 6ל וכח(ור . 3פכיססכיס
 6; סכס 3כחר מט'ל6

 16ר 1'רר 3סכוו' מטי סו"
 נגרליס סס נ3ינס סיס 3ניס 0(' כ3ר 161 נ00חכע'
 מחיח נחכווס עולס ס3יכס 61( ל6ווס 5ריכיןו6יכס
 ס3'כ' נ6ור נועי ל6 כק' ו(ס עווו לסך3ק לס סיססחסק
 פניס נחקר כולס וכ'חכ'ס ק3ס "ורוח ס(' 'ורך'סו6(

 "ור 61( 3כחר ס6ור )נטי לסיומ חו(ר 6חייכ3פניס
 לפס עיק סחחק עחמח קכיקס עוליס וקחכמ'ס3יכס
 סנ"ר "ור 6ל ס3כיס 3ין גרול ערחק יט כי כע65ו6(
 ולכן 6יי 3יכיסס ס6ין 13"ח ערחקיס ם 3יכיסס יסכי
 ו6( נחקל ווט' ל6 כק' 61( ל3'כה עולס סחקך"ור
 למטס 6ורוח סו' וכוחן פניו "ח סחקך כל'סוסך

 עטי סוי 61( 3כחר 1;טי ל" לסיוח חו(ר 6ח"כ3ג3ורס
 3חכונ' סס כס"רח לסיוח ר6ו' סיס ו"( וס3'כס3חכמס
 יוררח לכן 3עקועס 6סר 0חקר 6ור ווחעח 6ךכ3חחילס
 כי 'רעח וכנר סו6 חקד חסן כי ו(סו עווו ססלסיוח
ס3יכ0

 כקר"
 16 3עקועס ס3יכ' יררס כ6טר 61( סו6

 נחקר מטי וכק' למקומו ויורך וחו(ר 6ליס 6"5סחקך
 נננורס מט' ל" כק' ו"( נחקד עו)ס סגנורס 6ור61(
 6ורוח סס' ונוחכח למטס סגנורס פני סופכחו6(

 סוי 61( נכחר עטי לסיוח חו(ר ו6ח"כ נח"חלעעס
 גכמר 3יחר סס עולין סכיסס כ' וניכס נחכמס מטיל6
 ס3'נס 3ווקוס עולס סו6 כי 3חקר ונטי סוי ל1616

 ו6(סוי כנ*ל ס3'ניסס מרחקיס 3' מפכ' 3חחלסכ6סר
 סמ"ח 6ור כי נמ"מ עטי % סוי 161 3ג13רסעטי
 פכ'1 סופך סח"ח כלי י6( סחסק עכח 3ג3ורסעולס
 חו(ל ו6ח"כ 3כ5ח מעי כק' ו(ס 3כ5ח 6ורוח סך'וכוחן
 נס נחכעו נוכ מט' סוי 61( 3כחר מטי )6לס'וח

ננינס



הסיהים דמעטיםאורותמשנת
 הת,ת נח?ק האורות עוא- וירדו הגבורהאור

 בחלק ונכנסו ירדו יוצא וזה נכנס רזה זהוכררך
 לחיק ומהוד ההוד לחלק ומנצחהנצח
 האטורה רבינה ר,ו בצורת ומה,י ז :היסוד
 הטלכות באר ונת'?בשה הזכי םור הואוירדה
 שכל לפי ביסוד פה הנשאר הנקבהםוד

 התעלמות מחמתהאורות
 הכת-

 היו במקורו
 והרלת מהרא'יונה גכוה אחת במעלהעומדות
 האמוו בדרך היסוד נותנה האמורה ההישל
 אורה הוא חה ימלכות יוצא וזה נכנםדזה
 הראשון מאוי שנעדרה עתה אייה שבאקטן

 :המעולה
 2 אייהי יי במי ב אי " הפרק

מ:יר
 חפן כי כנ"ל סס "סר סחקר טחתח טע' סו'33'נס
 'ורר סחקי "ו כי 3חקר תעי נ"כ סו' 61( ס'8חסר

 עס פולס סנ3ורס כ' 3נ3ורס )נעי ל8 סו' ו"ו3מקותו
 מעי סוי ו"( סמ"ת עס פולס סכ5ח 6ור כי בנ5חמע' ל" סוי סת"תו6; 8ור ויולר 3ת"ת טעי סו' ו6זסחקר
 ו"ו לסור 8ורוח סנ' ונוחן פניו נ5ח סופך כי3סור
 3כל ספכין וכן כנ"ל 13 וט"'ר ליקור פכיו סופךססור
 פנ'סס סופכיס 3סס ניחניס ס"ורוח כ"סר כיו"ק

 פנ'ס ספכס סל6 סי6 ס3ינס רוק6 כי 5טעסנמ6יריס
 סו"ק "ך ס3ינ' "ור לק3ל 3חקר כח "'ן כי סחקר"ל

 תוס וס ח3ירו ס8ור 8מ לק3ל 'כולח נסס סיס3פ5)וס
 וסוי 3כחר תעי לסיוח חו;ר 8ח"כ ס1ין סס סו"ק כלכי
 3חקר גס סס פ1לין סניסן כי 31'כס 3חכטס תע'ל6
 סופך ו8ו 3סור תעי ל6 ו8; ננ5ח טעי ו8; 3ח"חטעי ל" סו' 1"( בנבולס מן' וסוי בביכס עלס כי )ועיל6

 גיקיר )נעי סוי ווו ליקור  5ירות ס3י  ונותן פכיוססור
 סו"ק נכל כנ"ל נמלכו, ות6'ל פניו סופך סיקור61(
 3חו"3 תעי סו' ו"; 3כחר תע' ל" לסיוח חו;ל8ח"כ
 3נ5ח טן' ול8 3ח"ח ומע' 3נ3ורס טעי ל8 ו6ווחקר
 סופך ו"ו נסור פולס כי 3'קור תע' ול" נסורו)וע'
 3תלכות סוי ו"( 3מקותת לטעס במלכות 6ול וכותןפכיו

 : פכ"למעי
 3ילנין ט8ריך )וע' ול8 תעי 3ספי סכס דץמרק

 וסקחלקוח סחפסע,ח סל ס3חינוח3'
 3חיי וסולך וטפרס טעי 651 תעי נררך סס'1סכייס

 סקסלק' נחי' תפיס סס 3פ"3 ו"ח"כ סנ"סחפסע1ח
 ס'" ס3' ס3חינס ועמס וו"לססכיס

 פחס כי פסיעח
 ו3ינס 3חכטס )נע' 85 קוי ו"ו 3כסר תעי לסיומחו(ר

 כניסתם בנמר כיצד ויוצא נכום כדרך כןכטו
 ועתה במקורו הכת- אור היה האמור כררעל
 נכורה וירד חסד וכן חו,ב ועלו כחלקוירד
 ועלה ימוד וירד הוד ועלה נצה וירד תית ?הוע

 וכן חויב וירדו כתר עלה אה'כ ב :מ?כות
 וירד נצח ועוה ת'ת וירר גכורה ועלהחסד
 אח-כ להוד שניהם ומלכות יסור ועלוהור
 וערה נבורה וירד חםד וכן חויב ועיו כת*ירד
 שלשתם ומ?כות ימור הור ועלו וירדנצחת,ת
 .צאו יוצא וזה נכנם דזה הזה ובדרךלנצח
 לחסד ומנבורה לנבויה ומת'ת לת'תוע?ו

 לכתר ומהכטה לחכמה ומבינה לבינהומחסר
 כיי נתהוה זה ידי ועל נ : לשרשםומכתי
 לכל הראוים הח'לקים נכיים היו ובוהאחר
ספירהמשנה
 3ח"ח תעי ול" 3נ3ורח תעי "ן 3חקר נ"כ תע' ל"ו"ו
 3תלכוח תעי ול8 3'קור ותע' 3סור תעי ול" נכ5חותעי
 כתחחל' חוור 3פ"ח ת"ס סנס פכ"ל. כ)נחחלס חוור8ח"כ
 חקר וכן חו"3 ו'ררס לסרסס חו(ר מסכתר לותיר5וכו
 כ"ן ס"ריך וסמח3ר סווח3ר כרבר' כי' סגבורסועלס
 סטח3ר ור3רי פ"ח לסון נכווכח לעפוח סל8ק5ח

 . ורו"ק נדול 3פיון 3ע"ח 5סתפין ומוכרחיס)נ3ו8ריס
 סחסק לעו5ס כ' ס"' 3חי' כתס פחס סרי ו"ל סספור
 תעי ל" 3יקור טעי וכ6סר 3פליון לסר3ק סחחחון6ור

 מחתח ניקוד סס פולס סמלכוח "ור "; כיבמלכוח
 תפנ' 3חקר תעי סו' ל8 8; 33יכס )נעי ל" סויכ"סר כי ס3ינס פס טחקר חון סקפי' ס8ר נכל וכןחסה
 תעי ג"כ סוי 16 33ינ' תעי וכססו6 כנ"ל סתרחק"3'

 ל3ר רנפ "וחו "מכס ס3יכס ל"ור ס1ס 6ין כיבחקר
 יורר ונינע סס סחקר מו5"ח 8ו 3תקוטס 3'נססיירס
 פ5תן 3פכי סס ססו"ק ספנין סו8 ווס נתקיתוסחקר
 נס תסנ"ר ססי6 נניכס לסרנק יכולס ו6ינסתרריגס
 5חר נפכ.ן סו6 פליונומ סננ, תעי ול6 תעיפנין
 נכסר לתפל' חו"נ סכ'סן פולין "ו נכחר תעיכססי6
 תעי וכעל6 כ6חמ חס1,31 פליונוח נ' נק' וסולעפס
 סס סתס6י סר6וי ומן נחכמס תע' סוי 6(נכתר
 חקר חפן כי מסיס לק 3ניכס מעי ל" ומסי'תנינס
 3' כי לפיל כח3חי וכ3ר 33'נס טעי נ"כ סוי כנ"לסו6

 . סוי"ס ססס סל ססי'ן סכ' פ"' סו"סקחלקוח
 כנר ;1 ר' 1סנס ;"י י פרק ענח"6 3ספי ונהך

 סור6ס 'ם 36ל כפסקח ס6ינס לעילנח63ר
 סמקפיס יתין ע63(ן סי חקח כ6סר כי וסו6 עליס6'
 וח5רפנס 6חח 'י 3חי' סי" וסרי ככודע קפי'י'

ותח3רכס



הסה4ים הטעמיםאורותמשנת
 לארנע נח?קת ההי שי הרלה שאףםטירה
 כצורת הם שנים אלו א?פין וארבע ד :אלפין
 העומדים לאורות ורומזים 44 כזה יוד ואויוד
 העומד ופניטיותו הכלי רחצדניותהיומזים 44 כזה רלת ואו יור בצדרת ויטתים הפהלימין

 הצי שהוא טיבויו ער והולך הפהלשטאל
 היא האור דעיקי כלה ושם א.ק שלהת'ת
 סכיבותיד בכל מתפשמת האיתו אבל א,קלפני

 והכ'די ודהסת?ק( נהתמשט )שדרכםוהאו-ות
 : עקודים הנקיאים הם פחא( להתהפך)יטדרכו

 לחי הבל נעשה שבפה ימין אזן וטאורה

מניד
 ר"ו ס15יחס סחוטס סל יתיני סננקנ סס' עסוחחנרנס
 ס5'ורס "חח "' 5'ור ויס" 'ו'ך 5ורוח סכל סר'כנ"ל
 וחחנרנס סת"ל "(ן סננקנ " חקח 06 נס כ(סא
 ס5ורמס סנ" 6'- סר' סת"ל חוטס ס3נקנ ד' ו'עס
 לנוטס די 3"נו5ע 1""1 לתעלי 'וץ א כוס 'ו"ךג"נ
 "חר 53'ור ח5"ר 1"מ יו"ר ס15רחס "לפין נ'וסרי
 1" סת"ל ח1טס סל וי סת"ל 6וון סל " סח5יףוסו"
 מקח "ס נס יך"י ס5ירמס 6חמ 6' סרי יתין ח1טססל
 סת"ל חוטס סל ו" 'ת'ן חוטס סל ו' 'עין "(ן סל"
 4ש כוס 53יור 6לפין 3' וסרי יו"י 153רח סכי' 6'סרי
 ק5ח "ל תוריס סס ו"לו סכ"ל טס 6לפי"ן ד' סרייףי
 לונור ר15נ1 . עכ"ל תעט סניגלה ס3חוטס סרי סלגילוי
 כנ(כר לד' סנחלק סד' וניכליח כנליה נפס לתטסכי

 פרק סעקודיס נסער וסנס . ג' 3נוסכס סנוח3ר3רנרי
 )וקימי' וי' פכיתי' '"ק י5"ו ס(ס ספק נון וסנס ("ל"'

 ווס ס"דס (ס סל סט'13ר עך ספניס תכנגךונתסמס
 ק3י13ס וכל ס5דריס ררך נו"יר ג'כ "3ל ס6ורעיקר
 וסכס וחוטס 6וון 63ורוח לעיל סנ(כר ע"ד ס6רס(ס

 ספ:יתי' וסס "ור סל נחי' 3' רק סיי ל6 וחועסנ*ו(ן
 ססן נ' וס'1 סנח,, ככסלו נפס נכ6ן "נלוסתקיפיס

 וס"ורוח וכליס ",רוח נחי' סיו סס סנס כי6ר3ע
 פנינוי 3קוד ג"כ וסכלי ונוקיף פכינוי 3קור ל3'ככפלו
 "לפין סדי 6וחן גילוי 3חי' סס 3חי' סר' ו6לווח.5,ן
 פניוויומ דרך ונעסך ע3ר ס"ור כי 3חוטס ססיוסנ"ל
 ס5'ורס "לפי"ן ס3' וסנס ספס ררך ויו65 הוסס"רס
 ס5י1רס "לפין והנ' ושתקיף ספכיתי ס"ור ססיו"י
 בחיי סר' ו6לו וחי5ון פכיתי סכליס נ' נפי' ססיו"ר
 כי 3פס סנחג5ו סחוטס כק3י 31' 6(כיס 3' ע15וססס
 "ור 3קוד ספס דרך וי65 ס"ור כתסך יתין ס16(ןטן

 פנינוי "ור ספס ררך וי5" נתסן ית'ן ונוסחוטסנוקיף
 ותן סכלי פנית'וח ונעסס נתסך סע"ל חוטסונונק3
 61ל1 סכלי חי5וניו' תחנו 1נעס' נתסד סע6ל 6חן16ר

 חוטם ש? ימין נמכ ומאור מק'ף דאורהעליון
 ומאור פנימי ואור ההחתדן לחי הבלנעשה
 העליון הרבור נעשה שכפה שמאןאזן

 הוטם ש? שמאל נקב ומאור הכייוחצוניות
 : הכלי דפנימיות התהתק הדנורנעשה

 א"ק צמציםמסכת
 הבחינה אור צמצם אח.כ יהא'ק א אמרק

 והע?ה ש.?ו ואותיות התגין אף כיוליםשנהם הכולי מ"ג דנקודדתפנימית
אור",.1.ה

 , 4ע,ע.'
 ונחי' ס3ל נחיי יס  3פס סכה כי 3פס נכנק1 3חייסדי
 גחי' סו" וסר'3ור "ור 3חיי סו" הה3ל וסנסדנור
 וס3ל עליון 53חי עליון 1רי13ר סנל 3פס יס וסנןסכלי
 עליון ססנל כי ונוו5' מחהון 3לחי סמחמוןורינור

סו"
 כלי עליון ודי3ור פנינוי סו6 וסחחחון סנוקיף "ור
 ניתין סס ססנליס ססס וס"ורו' פנינוי וסחחחוןחי5ין
 עכ"ל ספס 3סת"ל סס סכליס ססס וסר3וריסספס
 סת"ל "(ן ס"ול נון כי ס"תרנו נוס 3ע,ניך יקססו"ל

 חיטס :ק3 ונון סכלי חי15כי' תהס נעסס 3פסהנכנק
 ככר"י פחי5וכיח גרול ססו" סכלי פכינני' נעסססנו"כ
 סכ"ל סער 3' נפרק ע' ל(ס חמונ' לסיפך סעין3חיס
 נסער הנס אנשריק : ס"ג סנקורוח 16רוח 3נוק' 3עוס"י לקנוןויח3"ר

 תסדור" טנח""
 פרק 3חר6

 ס5ת5ס ""ק 5ת5ס סע"י תנו6ר סס"'
 כלוליס סיו נסס סכולל ק"נ רנקורוס פניתי' סנמי'"ור
 פ"נ סנקורוח נסעי 1וו13"ר סלו 1"והיומ סמג'ן"ף

 פ"ג ח"6 ס"6 3נוס"ס וסנס . 3חוס סוס ס"ור כלססעלס
 סנקוך'ס עולס לס"5'ל ר5ס ס""ק כ"סי וסנסו"ל

 3פ"3 ככ"ל ))סעינור ולתטס סלי תסכסן'י ע5תוו5ת5ס
 נון רקיס ילנוטס תטינורו ד""ק הכל'ס נס"רו "(סנס
 לענווד נססכח סיס ול" ת"וד חי5יניוחי וסחסיכסה"ור
 ג13סננוקוס

 ססו"
 נוקוס 3"וחו 6"ק נועל לווטס ויררו

 גנוס נוקוס סו" כי נ"חוריו ול" ה(ס והפנויסחלל
 06 נחיי 3' לו יס סחי15ניוה וסנס ננוויך לססונחרו

 חי15כיוח ו6ס פניס נו5ד ולנוטס תסטינורסחי5ינוח
 סל סח'5יכיוח סנס נוסרגליס לנוטס נררחס 1"("חור
 סל וסח'15כיוח סנר'"' עולס עסס נקר" "סיננוקוס וסו" עליון נתקוס עליון יוחר היסס ספכ'סנחי'
 עחס ססו6 ננוקוס לנוטס 'וחר 'רדס ס"חורנח"
 נ(ס"ל סו" ס"ל1נ'ק' י' ננונו"ס )""ס ס'5'ר'ע~לס
 'והר סוחסן פס עד ירד ס6חור סל סה'15' וסוכ"סר
 וילר ייחל סומסך סו" גס ס"חור (ס ח'5ז' 1ח'15'וו6ך

לעעס



חפחיים א"קצמצוםמשנת
 שהדא העקודים שכ?ד וכמקום בחזה זהאור

 כליו חצדניות ואז כ : פרםא פירסכטיכורו
 רגליו סרף כננר יררו ולמטה שמטבורורקים
 ונם ?מקיף שכינם הפנדי הטקום תפטווגם
 חלק אותו ואז מהמקיף מעט מקוםרקחו
 : טיבורד תחת אדתו והקיף דעיה מקומושרקחו

 הפנים הצדנידת היא נך שם עמידתם וסדר.ג
 אחד עדלם סוף אח-כ יהיה אשר המקוםכנגד
 אשר בטקדס דעומדים אצילות וףראאשר
 עדמדים דתחתיהם בריאה ששמד העולםיכרא

מניד
 פ"ס וכוי סעסי' עולס עחס ססו6 נמקוס יוחרלמטס
 ס6חור (ס ו3ררח למטה( סממני קוסיימ מחורןוג(ס
 ססו6 נמקוס עחס למטס וירד יוסר סוחסך סו6בס
 סו6 ר6"ק ריוסר סמקיף 8ור כי וכורע סעסי' עולסעחס
 סכקודיס סי165 קורס ככ(' ק3'3 6יק רנל'מקיף

 סכס חכ(' סחי5וכימ וירירמ סכז' 5ע5ס ונעחוסענוליסס
 נכל ול6 6"ק ריוסר סמקיף סס 6סי 6ור 3עקוס'רדו
 ד16ר סנח" 6ומו 61( על'ון ס'וסר 3ווק5מו 6ל6עקותו
 עט3ורו 8"ק 6ח וסיל3ס עלס מתק1מו סכלקמעקיף
 סכזי חי5וכית נחי' נ' 3י ססי' עקוס 63ומוולעטס
 חון סכקור,ס סל סענוליס .165 וכ6סי מסס ירר6סר

 ק3'3 וכ"ענלו מעגוליס נסיוחס ולמט' ווסט'נול)וסעיר'
 כככקו ני סס סייי ססו6 חי5וכיח עקוס ולקחו 6"קרגלי
 נ'"ע מקוס ססו6 ח'לוכ" 6וחו 31'ן "רס לנלינ'ן

 לטעל' ועל1 תסס ונרסס תקוס נל' דחוקיס סס1נע165
 סר6טון מקוס מכננר סכקוריס סל סענוליס 6לו3)חורי
 מל3'סיס סכקוריי סעגול' 83ופן ולעט' מסטי3ורסהו6
 ו3חי' ולמט' עסעינור פכיעיוחס 3חי' ר6"ק סכליס6ח

 סככנר מס סכקורי' ענול' קנינוח מלנסיס ססחי5וכיוחס
 כי 6"ק רנל' קנינ נענול ל6 6ך 3יוסר ולמטיסטינור

 61( עיגוליס מ3חי' ול6 'וסר נחי' סו6 (ססחי5וכיוח
 כקל6 ו(ס חלל כס6ר סח'5וכיוח ס6לו סירך 3עקוסלווט'
 ולכן סנמוכו סעולס ס31ל סעקוס כי ונודע בי"עמקוס
 סח'5וכיוח 8וחס מס6רח כעסס כי וועולס גרולסמקוס
 "עגו)" נ6חויי סס סח'5וכיח עלימ ו6מכס ססעיררו
 סל סעגוליס נלסס כי עקוס לסס סיי סל6 לקנוחסי'

 ור3רי עכ"ל החענל" נעח ל6חור 6ל ורח6וססכקיד"
 לכ6ור' ס6חור חי5וכי' סל ח5וכיוח 3' נמסכ' סכ'סתחנר
 .רר לנד ס6חור סח5וכי' עסמע עסכ6 (ס ררוסקוחר

 פרק 3חר6 מסדור' טכח"6 נסעי סכס בנפייק : 6חריכ' כוקח' לו ססיח'ו6ססר
 ע"ס מן נ"כ לסו5" ר5ס וסכס ("ל"'

 חפכיוויוי ק"נ 3ח" כל עלו 61( לחון ספנ'%'וח סלי'31"ן

 העולם נוצר יהיח אשר כמקום האחדרחצדנידת
 האחדר חצדניות של וחצדנידת יצירהששמו
 עור יררו ייכן מאוד הוהשכו שםבררתם

 : העשיה עולם יהיה אשרבמקדם

 ::ן: :(:: יים' :נג א בפרק
 מיכישים שהיו הכוללים דהכ.ן המ,הבכח
 עמו הם אף שעלו ולמטה מנקודדתיואותד
 הנעשה התעוררות שהוא נוקבק מייןבםוד

 נקרא לתחתדן מהעלידן כי לעלידןמהתחתון
מיין משנה

 ונ"ן מ"ס עעסס ועלו ספכימ" ונ"ן ע"ה חיךסטמוכ"
 ("ל נ' פרק סכקוריי ו3ספר עכ"ל סלהס מ"1ספכימיוי
 לקנל סמק3ליס כח סי' ל6 עדיין כ' סמ56יל ר6סוסכס

 סו6 סחפסטוקס מקוס 6סי 8לו סעיכיס סלס6ורוח
 עסס מת ולכן 6"ק סל סרנליס קיוס ער סענורממקוס
 5ע5וס ע5עו 5ע5ס עיכיס ררך 6לו 6ורומ ססו5י'טרס
 ס(ס 6רס נחוך עחססט ססי' ס6ור סכל וסו66י

 ען סעל'ון נוף 3ח5' סעלסו רנל'1 קיוס עדעט13רו
 ריקס ולמע' סטנור סמן סווקוס וכם6י ולמעל'סטינור
 סכיח ככ(כל פ5ווו כס5מ5ס 6ח"כ וחכס כו' 6ור3למי
 גכס"ס סיפק'ק כדי טנולו נעקוס נופו נ6מ5ע פלקיקר
 לעעל' חחחון סנח5' ה(ס 6ור עליוח ע"' יסכסכו'

 ו6ז סעליון נוף נח5' ולנ נרול 6ור כחרנס 6(מסטנול
 6ח"פ ססס רק"נ טעוויס 6ל מ"ן 33ח" ס8ור (הכעסה
 ול6 סניף במוך ססו6 סלסס ססכימי' ססיסיי 6לר"ל
 6לו מ"ן ע"י 61( סנק3'ס דרך לחון סיו65י' ס6ורוח6ל

 3חי' פס ד6"ק ס3נולנלח' ע"נ סס מ(רוומ'סעוליס
 ככ(' טעעיס פסס 6ח"פ סל ססלסיס ססס סנוק"ג
 ויורר ו3וקע ס(ס ס(ווג מן מלונעל' חרע יור כטסך81(
 קסס לכ6ור' וסכס . ל ענ' ולווט' סט'3ור מן ספרק'ררך

 מ"ס ס6ול 6מל ולקמן חדס 6ור סכמסך 6ערסלמעל'
 סקסי זו קוס'6 רע 6מכס לירר ח(לו ספכימיו'ונ"ן

 6ור קר6ס לכן למעל' 3סיוחו לסס חרס 6ולסכיחוקף 3*סי סס וחר5ו ורע"( סרנ"ק 3סס סג"ס חחסנ516רומ
 ונ"ן מ'ס נחי' ססו* 6' לעקוס סולך סכל 6נלחרס

 ע"פ חדס 6ור וקר6ס ס6רס לסס סכיחוקפיספכיעיוח
 טכח"6 ו3סער סכ"ל 3' פרק סניקור" נסער וסכסורוק

 רק"ג ע5מן סטעעיס ו6ן ("ל 6י פרק 3חר'מסכור'
 ומכ"ס סע"3 כל פס ע(רווגי' כו' ונץ מ"ס חוךס6'כס
 וטפליס עמסס מחונריס דק"ג ו6ווזיוי חגיןסכיקורו'
 3"ן נח" עוליד'ס 61( כו' 3סס עיל'ס 6'כס לכךלסס

 חחלס עחס סכק3' כולרה וסרי לחון ולנוסיסרמי5וכיוי
 לילר ח(רו 6'ק סל ספכיעי' ונ"ן ע"ס נחי'6עכס

ולסחפסט



חמירים א"קצמצוםמשנת
 נזדוונו זה ובהתעוררות ב : דוכייןמיין

 הכולל ע,ב של המעמים עם אלומעמים
 עבר סנימיותו ורוך חרש אור ממנדוהורידו
 יררו ועמו ורממה ממינורו וירד ההיאהשרמא
 הכו?ל רנ.ן מנימית הבחינה הראשוןלממומם
 : הכולן רמ"ה ופנימית חיצונה הבחינותד'טתי

 הנקודים אורותמסכת
 היציא שעיה ה'ה יהאיי א אמרק
 מוד והוא מהעיניפהארתוי
 הבחינה הדא כי ס.ג שטספרכ אהיהשלשה

מגיד
 ססו6 0ס 0כחגל' 6חר עסטנור לתט' נחוכו1לסחס0ט
 3חיי כ' כ6ן 0כחו3 ;ס יסנס עכ"ל 3"ע5עיחופרק6
 רסרי רווק' ל6ו לירר ח(רו 6"ק סל ספנינני' 31"ןוו"ס
 ל6 עריין ר)נ"ס חי5וניו'3חי'

 3חי' לירד 0ח(רו 51"ל '5"
 כד3רי סכולל ך11"ס ופני)ו" חי5ונס ס3חי' 31' ר3"ןפניווי

 ס6יר ענו6ר פ"3 סנק1די 3סער סכס אפרה - פס1ט וסו6סעחנר
 לתעל' ועלס ל)וט' 3חחל' ססי'סר06ו1

 נחפסט ו)נ0ס ול)ועל' סט'3ור )ון חמיר 0ס 0ר10נס6ר
 ("ל 6' פרק סכקוריי ונ0על ככ"ל עיניס ררךו'651
 161ח נ6ו(ן " 6וח סס" סטעעיס 6ת נס נחלקוכ06ר
 נעיני' 6חרונ' ס' 161ח נפס ו' ו"וח נחוטס ר06ונ'סי

 ע5ווו סק"ג נפרטיח וכן ("ל סכ"ל נפרק 0ס עויעכ"ל
 סיוחס עס ע"3 נקר6יס סס 0נס סטעעיס 3חי' 3ויק
 ע5עו רק"נ עקריח סס רק"ב סנקויו' 36ל קייגנסס
 קג סכל ו;"0 ו)ו'חס נ'טל ס" ו0ס רק"נ ק"נ0סס
 סעין וסנח כוי ניטל כל סי' ק"ג נ0ס כ' נ56חו'חריו
 יס סעכין וסו6 כנ"ל 6ח"פ כתו קיג ע"0 נ"ככקר6
 סי' סטעעיס 0סס 6ח"פ סנ;כר ני סיו כ06ר ס55כי
 61"1 ס"י יו"ר ק"ג סס'6 סוי"ס נחי' )סלסס 9"גסס
 כו' סל ק"ג סו6 סנקורוי נחיי 6100 נעין "מכסס"י
 נחי' סו6 ו;ס ק"נ גי' 0סו6 6ס"יס נ"פ מל 3ע"ח(כ"ס
 כל כקח סגי וו6לו 6סי"ס 0ס כל וסכס נעץ 56רק"נ
 כליס )וסס לע0ו' כדי כו' סכר)ו(יס 6ומיו' ל"3גחי'
 ך"ג כולל 6סי"ס קס כל 61"כ נסס עין סקחכלףע"'

 סס 6וחיו' ך"3 נ'פ עס 6סי"ס 0)וומ 0נ, וכע5'6וחיו'
 ג"כ רו)ו; ק"ג 0ס 6ין סר' עיין גי)וטרי' ק"ל3גי)וטרי'
 )וסעיניס סיו65 ס6ור 0ע'קר כ6ן )ו3ו6ל סרי עכ"ל3עי"ן
 ק"נ רנקורו' סח~יכ' ת3חי' רסיינו ק"נ נקורו' קורסו6
 ו,וחיו' חגי, עס כלולמ לעולס סי6 06ר לחוןסיו65
6סל

 סע~
 113קכח נרנריכו לעי: ננ(נר נסס עלונעמ

 ואותיות ותגין הכולל רס,ג רנקורותהיצינה
 וכל הכדלל רב,ן חיצונה דהכחינה בוכלולי'
 והארה ב : שם של אחרונה הה כמור יצאזה
 נעשה וממנה בעקורים נביעת המיבוי עדזו

 מהמיבור שנמשך וממה הנקורים כ,יכחי'
 עם החדש ומאור עצמיתם נעשהולממה
 גדמות ררך יוצא הכדלל רכין פבימיתהבח.נה

 : להם ומאירהעור
 שמאליה אז! באיי בהמתכי ניצי א במושק
 חצוניות שלו הראיה מקד עשהו
 ומהארת המקיף אור כימנית וכננדו הכתרכלי
 נימנית וכננדו פנימיותו עשה לשמאיוהקו

יימינו משנה
 חי5יני נחי' 0נס לעיל )ונת~י וננר ע"0 6"ק5ע5וס
 פ"3 סנקורי' ונעער . עיניס ררל לחון '5" קכוללדנ"ן

 ס6' 6ור עיני נ' ים ס6ל1 נכקוריס ("ל ק)נ6)נחרור6
 ס6ור עליח "חר )וחר0 630 ולתח' ל6"ק תסטינור0סו6
 ונרס סס ונס6י סט'3ור )ון ל)ועל' ועלס תח'ל'0ס"
 חר0 ע5ור 0ס וירר פנימיו"ר6"ק וק"ג ע"נס(יווג
 קסי. 6ול סו6 ג' 6ור לחון ויו65 ח"ור דרךו3וקע

 ו)ו6יל עיכיס דרך וי65 )וסס עלס ו6חן'כ ל)וט'חחיל'
 חכ(כר ס(ס 5ור סו6 ג' 6ור ולחון ולעט' )וט'3ורל)וט'
 )ו6ח"פ קסו6 ס6ורומ 60ר עיו )וחחנריס עסעיכ"ס'י65
 סכליס נע0ו סנ' ח6ור ו)ו(ס ל)וט' ג"כ עוווויורר,ס
 ו3עער עכ"ל ע5מוחס סו6 ר06ונו'וווס3'

 טכח""
 ע"3 ש"6

 סיחי מגפניס 0ס 63)ו5עוחו פרק6 ססו6 סנחנל' 6ח1'("ל
 עולס תנקר' לחוז 0'65 ל3"ן ספכיעי 3"ן 3ח',ת6'רס
 נוק3 קסו6 6ור לו יס וגס כו' 3ן סס פסו6סכקוריס
 3סס ו)נ6יר ולעט' סט3ור )ון סעור נק3י ררךועו3ר

 3פרק לק)נן ועיין עכ"ל עור נק3י דרך3נקודיס
'3: 

 ועלס לעט' 3חחיל' ססי' סר06ון "ורי 6)וכס ("ל נ' פרק סכקוריס נ0ער סכס כנשרמ
 ול)ועל' סטנור )נן קס חמיד ו:60ר 'רר ל6 סו3ליועל'
 דרך ויו65 נמפ0ט ו)וסס ה)ויר ס'.סן סניהוסס

 ס,ור 36ל ניכר 6יכו ולכן געקוריס ונ3לעסעיניס
 3סס כקר6 ל3רו (ס סרנליס ער סט'3יר עחחחסנע0ן
 0י651 16ר 16חו וכן 35רו עמס עו)ור 0סו6 5פיכקודיס
 סו6 גס ס(יוונ ע"' סכ(' )וחרק ספרק' דרןו'ולל
 ג"לו ו)ו6'ר לחזן 1יו65 ר6"ק וסכלי סנוףנוקע

 6ור עור סנקוריס 6ור ל5ורך "ור עיני 3' סריסכקוך"
 סו5 )ועין ס"ור כ0יורר נסכרח כי לוקח סו6ג'

 ו0י"נ ססס 63ורוח )וקחכל סו6 סנס 6ח"פררך יו5"
 ולוקח סנקורו' על סכליס עסימ ~ורך )נסס ולוקחעעס

ש'



חסתים הנקוחםאורותמשנת
 : בו כלולים ופה חוטם ואור פנימי אורלימינו

 הפה ער שמאלי החוטם באור ובהטתכלב
 אור כימיני וכננדו החכמה כלי חצומותששה
 בימיני וכנגדו פנימיותו ולמטה ומהפההמק.ף
 ובהסתכר ג בו: כלור הפה ואור פנימיאור
 חצוניות עשה הזש עד שמארי הפהבאור

מניד
 0וס 83ופן חו6 וספנין 6מ"פ 6ורומ ססס נמי'עג'
 מנולמ ער נמסטטו 6וון מ8ולומ לפיל כמנמי 0בסכי

 עוכרמ סכן סס ררך גס פונרמ וספס סמוטס וס8ורו'סוקן
 ויקמ פעס' ימפרנ סלס' סכינ"ררך 6ור נעסן סכ6סי0ו6
 מנסס ר8סונו, נקורוי ו0ג' סס כקורו' י' וסנ0 סלסס"ור
 פר פ')יס סכנגר עע0 סנעסן תעס 8ור לוקמיססס

 רק לוקמיס 8'נס 0מממוניס נקורומ ו' 36ל 0וקןס3ולמ
 סטי3ור פר לפטס סוקן ען מנעסןתע0

 כפ' ונע5"
 מל0ס סכליס ל5ורך ס6רס לוקמיס ר6מוכומ מ כיוס
 "'נס סמממוניס סו' "3ל "מ1ס ססס רומ 6 0ג'ען

 6ור כי ופ0 חוטס סמס ל3ד 6ורות 3' ען רקלוקמיס
 ולכן 0וקן נסנילמ ונקמייעס נגערס כנר פליונסס8וון
 פכ"ל מממוניס ו' ע80ורומ נקודוו נ' ס8רמ סי8נדול0
 סו8ניס 8מ"פ 8ורומ עג' סנס וו"ל סכ"ל 3פרק סספור
 ע0 ל3' נחלק ,ס 8ור כי ממרט ו5ריך סנקורי'עענו
 ע5ר מלוקמ ועס עעמ "ולומ סס יעין ע5רסלקמ
 סניעי יס 3"ור כי לפיל נמ3"ר וכנר כליס סססע8ל
 נמי' 8לו כל כי נע85 ומי5ון פניעי 'ס ו3כליופקיף
 כי קררס יוס 8מ"ט "ורומ סג' ען פין סקמכלותלוקמ
 כנגר לוסי ס8וון נר"ימ ספין כל סעקמכל פססנס

 וע5ר ע5עו 0וקן נס3ולמ ס0ו8 פ5עו 0פיןסקמכלומ
 ססו6 פנ'עי 16ר ס61 וס ס5דדיס ען ו0ו6 רמוקקסו6 8ל" יעין ע5ר ג"כ ססו8 ועס עקיף 6ור 3מ" סו6יעין
 ספין 0קמכלומ כנגר ססו6 סת8ל %ר פר"ו וכןעופט
 סו6 ל5דריס ססו8 ועס סכל" מילוניו' 0ו6עעס

 3"ופן סו8 סמועס ע6ורומ סלוקמ וע0 סכליפניעיות
 ע5ר לפס ססג'פ קורס סמוטס ע8ור סלוקמ עס8מר
 וכן פרעי 8ול ס61 ולעטס וע0פס עקיף 8ול סו8יעין
 ומי5וניומ פניעיומ נמינס כליס סס סע6ל פ5רפר"ז
 ען סלוקמ עס כי לסניס נמלק ספס ען מלוקמ פסוכן
 עקיף 8ור סו8 יפין ע5ר סוקן לם3ולמ מעגיפ פדספס

 ע5ר סח, פר"ז וכן פניעי 16ר סו6 ולעטסופסריקנ6
 לער ר3ל רק 3סרי' פנו6ר 8ינו ס' נעסנס סעח3רסכ, עס וסכס . פכ"ל ומעירמ סניפימ כל'ס לפסומסע6ל
 וסנס . 3פס"מ 3עקועו סיטי3 לסעפיע סחןעפרנו
 נקוריס י' סכס ו"ל סנקור" פולס 33י"ור מי"5163לות

 עעס 8ור לוקמיס סס ס3סס ר6סיניס נקורומ וסג'סס

 ובמה המקיף אור _בימ'ני וכנגדו הבינהכלי
 בימיר וכנגדו פממיותו ולטטה משםשהוא
 אלא אורם לקחו לא ושלשתם פרמיאור

 הם אלו כללם ושלשה ד : הזקןבשבולת
 כשהגיעה הראיה קו ברדת שנעשו ישרמאור
 : ספירות העשר כל של העשיריתיבחינה

ובהסתכל משנה
 תקוס פר ועקועמ 83מ"פ פיניס תסקמכלומסנעסן

 6ולס עק3ליס ו8יכס ככורפ סוקן 3ס13למסממנרומס
 פפס יל6 סס עמחילין עסס כי סזקן 3ס3ולמרק

 סכ"ל מפר 3פס"מ וסכס .. פכ"ל ולעפל' סוקןס3ס3ילמ
 3ין מילוק 3סס 'מ נפ5עס ר6סינומ 3ג' גס וסנסו"ל
 ס"מוריי' 8פ" עענו ירר ל" ל3ר עסכמר כי וסו8 לוו11
"3ל

""183 
 ל3ך מלסס ס8מוריי' 'ררו סנקורי' מל

 6ורום 6לו כי סרנר חפס 3עקועס ספניסונע"רו
 לוקמ סכמר כ' לג' נמלק סוקן מ3ולמ פרסכעסכיס
 8מריס 8ורומ 3' 13 סנכ%'ס ועכ'מ פ5עס "וןע3מי'
 סמוטס ע"ור לוקמ1"63

 ו6ע"
 סכמר וסנס ספס ע6ור

 מל 8מוריי, נמ3רו עמו;פ רק לוקמיס מ8יכס "ו"8"3ל סלו סכלי נס3ר ל6 ע"ור גרולס ס8רמו עס6וןסלוקמ
 פמס סכס ו"ל ג, פרק 8מ"פ 3ספר וסנס . פכ"לכליסס
 כו' מלסס סגוף 3מי' סס סלסס סכליס ע5'8ומנ3"ר
 יומר מסס ספיניס ען סנעסך סר6" ס3מ"ילפי

 עס6"כ סכליס י5"ו ל3רס 11 3ר8י' ולכן עכולספליוניס
 6ענס כו' עסס לס"5יל 8פסי סיס ל" כי83מ"פ

 6מ "לסיס ויר8 סו6 חס כו' כך סו8 סוססקמכלומ
 6סר סנפס נקור נקמכל כי וכף וינרל טונ כיס6ור

נקר"
 סנפם קור וסו8 8מ נקר6 סעלכומ כי ס"ור 8מ
 3נפע ור8ס נקמכל וכ8סי כו' ספס ס3ל עןסנפמ'

סנקר"
 קור כ' וינרל ווסו סכליס '165 16 ס16ר "מ

 ר6" 3קור 8ענס סנרל' ופועס ס1וו3רל סו"סגוף
 3מי' קוף פר סר"" נעמכ' תממל' כי ומוור יסר 8ור יס11
 ופוס' ע3ריל סיס לעפל' 3מורס י8מ"כ סנפס סל"
 ס6ור וס "ענס חלקי' 3כל סנפמ ועל3יס סכליסכמ
 ל6 עכ"ז 6ך סר6יי 3קוי כליס לפטומ כמ מ סיססיסר
 פ5עס 3נפס זו ר8י, ספגפ פר ניכר נסיומ יכובסיס

 % סגוף 6ן סר5ס מל סגוף פוסס סיס מסונפוגפס
 פר פ5עס זו 3ר6יי כמ סיה ל6 פריין ו"מ ססססגוף

 מוור 8ור סיס סניסס ופ1י פ5עס ינפמ ננפססמפגפ
 סנקורי' 3ספר וסנס . פכ'ל מממומס ו' 8מפל3ימ
 3מ" ננקוד" סיס ס8יינו וס 61עכס ו"ל 8,פרק

 3תמילמ "ך פממלס וס סיס ל" 'וסי ו3מי'פגוליס
 סיס לכן כנ'ל סנקורי' סל נסע 3מי' סס ו"לו'ו"ר נלסי ל3ר עלסס פגוליס קור נ56לי סנקורי'56'לומ

 רתסע3י



פחסירים הנקוריםאורתזמשנת
 הזקן שמשבולת ופה חוטם באור ובהםתכרה

 כלי חיצוניות עשה החזה ער שמאליולמטה
 המקיפיס אורות בימין וכערו אחרונותשבע

 אורות ביםין וכעדו פנימיות' ולפטהוםהחזה
 טאור הם איו כלים ושבעה ו .הפנימיים

 םהבחינה הראיי קו אור נחזרת שנעשוחוזר
 בנפש פניעתו בכח לטעלה האמורההעשירית
 הנקראים הםפירות הם ואלו ז : ההיאהבחינה
 שיצאו הרבים רשות םור רנקודים ספירותעשר

מניר
 ס0ס לנר כפע נחיי רק לסס י65 ל6 כיסנירמס
 3מר' מסרורי 0כליס סנירמ נסער וסכס . עכ"לענוליס
 (' עסיו סלק'3מ ("ל נ' ערק ע"מ[ סו6 לפכיכו]6"ס
 מנוע6 רק )מעל' ס6ח"פ מ6ורומ קנלו ל6מלכיס
 5חר סיכוי נ"כ סיס ע5מו (ס טעס ו0כס ו6ילךרילי'
 סמחמוכיס מלכיס 0(' 6ל 151"6 כמר ססס סנ"רנין
 סו5 ו(ס נר6סוכ' מיקון נק5מ י55ו ל5סוכומ נ'כי

 3(' מס5"כ קוין נקרר כמפמטו נר5סוכי י155כ6סר
 עכין כי ני6רכו וכנר ע(ו לעטס זו סע6ומחמורס
 קסורין קוין נ' ננחי' עסוי נסיומו סיס ס56'לוממיקון

 36ל ר0"י כק' 61( 3'כיסס סעכריע סני נקור טזו(1
 61( מחנרמ6 6חמ כפררומ סס (1 נני על (1נ0יומס
 נ' פרק 6נ'"ע ררוסי נסער וסכס . עכ"ל רס"רכק'
 כי 6חר כמקוס סכמנכו נמס יונן סזס וכלפעכ"ד("ל
 סנח" ס5ר וכן 6116 על 636 גונס נחיכח יוכרנפס
 יסיו סר6סוכיס 0עגוליס ח5י' וסרי סעגוליסננחיי
 0ענולי' ח5' 6מכס . וכו' וחכמס חכמס על כמרכקרר
 דיקור עינול על עוער מלכומ עינול כי לסיפך יסי'לעטס
 וסס מ(ו (1 סקע" מעלמ נחי' ימערדו נמס 61"כוכו'

 ל6מ6 מ6יר 636 ומסס יסר ררך חלוכומ יס כיני6רכו
 ונס עכ"ל מעלמס נחיכומ כיכר ועי"כ וכו' ל("6ו6מ6
 געולס ענוליס סי' נעכין ("ל 3י( לעכף סענוליסנסער

 יס ספנוליס על י"ק נחי' גס 6יך כמנ6רסנקודיס
 סי'ק נחי' עלנר ענוליס 0יומס עס ווווע קוין נחייגסס
 ימנ5ר וסס כו' 6רס כמר6' נ5יור סכעס' סיוסרסל
 ו"מ5עי וסע6ל ימין נסס יו5דק רענוליס ני"ק גס6'ך
 . עכ"ל (ס גמוך (ס עינוליס כרמיון סיומסעס
 קמך סנ"ל פ'6 סכקורי' נסער סמנו5ר ררוס עלוסכס
 ננחי' כול"ס סי65"ו (' כמסכס וכ' סמחנלע5מו

 סמליכו 5ף וסכס כוי יוסר נלמי ר"ל ל3"דענולי*ס
 ומסקוכטלק סס ("ל כי מ(ס סיפך ע"ד סמיקענסער
 רק"ג ויוסר סעיגוליס כי נסרי6 פסווע ר6'קסגדול
 נמיקון '165 ו6ח"כ כפס נחי' ססיס 6ל6 מחלסע6ו
 כי וסר6יי וכו' רמ"ס ויוסר עינול" נס ססו6סלוח

 םחבירו אחד נפידים לבד ענולים בבחינתכלם
 נמשכים אור שקיי ראשינות משלשחוץ

 : ומחברםסענוייהם
 'י שיצע"ה. יא'ה ~יכי'ם " נפרק
 הלבישו אורות בלי שהם כטו כךהכלים
 יפניו אורם עיקר ולםטה מטיבורוהא-ק

 בינו ועמרו רגליו תחת וער סכיבוונתענרו
 שנדחקו ומפני שם היו אשררחצוניות

םשנה יותהחצונ
 ל3רו ססג"ר כו' קוי' ררך ססיו עס ככו' סעלכיסנעיממ
 6'ן כי וכודע ס("מ 5ל5 ממו ל5 וע"כ קויס ררךסיו
 על ע5מו קעו סעח3ר 5מכס . עכ'ל גיוסי 6ל6קויס
 63 ססו6 סררוס כי ככ"ל סכקור" נסעי סכ('ררוס

 סו6 סמיקק נסער סכ(' ררוס 6נל רח3'סנררוס'ס
 סקפיקומ קוכטלק וסו6 קס ככרסס סק5ר)וסקוכטרק
 נחי' י155 סממחל' סו6 ס5ממ 5ס נע5מו סססמקמסק
 פ' על ו6ף סס ככ(' ויוס' עינול' גחי' 16 ק"נעינוליס
 כל6' ססיומר סס פכיססער6'

 סטמ~
 נחי' י165

 51'1 קויס רון סיו ססנ"ר וסר6י' רק"נ ויוסרענולי
 וכר6' עוכרחמ ר5י' (ס 5ין 5ינר6 ככ"ל ניוסר 5ל6קוין

 נענוליס נס 63ממ ססרי וכר5' חו(ר ס5יכו סו6וכרחס
 : ככ"ל סיוסר כחי' מלנד עגוליס סיומס עס קויס'ס
 ר"ל מענוליס"ס כמסכי"ס 16"ר סקו"י סמחנר כמנולכן

 6ווומ עקכמ סל0י לעיל יעימ* כ3ל סכס גננרק : עכ'ל יוער וונחיי ול6עעגוליסס
 סקוסי6 על מסינ' כ16 ל63ר סטעמ'סי
 'סי' סכלי סח'5וכומ לומר סחום כנר ססו6 סססכ(כר
 נ"כ כ5ן (6מ קוסי' 53עמ וסכס מפכימיומו (ךיומר

 כעסס סכלי סח'~כיי לעיל ר"מר 60 עלממעוררומ
 ולמטס ומספס ספס ער סמ6לי סחוטס 53ורנסקמכל
 ס6לס ססכליס כע65 חלוקו' נס5רי וכןעכיעיוחו
 וסכס סחוס ווכחיס ו(ס וופכיתיוחס יוחר (ךח5וכיוחס
 ימורן ו3(ס לסוכו 53חומ ווקפיק סירת כ6ן כ'סווח3ר
 סד3ריס סיח63לו כרי וסכס סעקוווומ נסכיסקוסי'
 סכס ("נ 3' ערק סעקודי' גסער סכמונ עס6קריס
 סעכיעי 6ול עס לסמדנק סו6 וחפ5ו חסקו סמקיף5ור
 (ן סיס ל6 סחעון %ר סכל' סל סרופן ח5י 06ולכן
 עלקנל חקר פכיעי 16ר וסיס מקיף 5ור עונר סיסל5
 יסי' ל6 0רופן סל פכימי סח5י ו6ע"פ כו' סמקיף6ור
 טר נו  גווברוט5יר ספכימי ס6ור כי חסס נ(0 5'ן(ך
 עריז כי מ6ער ו5ס  וך  טיילי ין"פ ספכיפי  טיני'חלי
 רו6'ס 5כו סר6ומ נחום ס0ר' ולומר ל0קסומיס

 סמסונ' וסכס סכל' מחי15כיומ 'ומל (ך ספכימיססכל'
 יא~הנ



חמירים ורים הנקאותתמשנת
 טאחורי ועיו חלל הטקום הניחוהחצוניות
 : הראשון מקומם כנגד ער ביושר הנקודי'ענולי
 הא,ק גיף בין הנקודים נשא-ו לפיכךב

 עד טהשיכוף עוטדים וכיצד שעלווהחצומות
 שלהם המת האטצעי וכפ-ק שלהםחב,ד שלי דנה,י העליון כפ-ק כתים הגוףמיום
 שביניהם ואויר והוד דנצח התחתוןובפיק
 : שלהם נהי.ם עוטדים מהם הקצר היטודתחת
 הכולל דב,ן הפמטית דבחינה החדש וטאורג

טג,ד  קען תפכי))' "ע*""ס"ול סכת כ' נן סו6 סעכיןנ"ור'
 סכל' מוך 1)נ15)ו5ס )ווגנל לסיומו עכ" ס%קז18%ל
 0ס61 6ע"פ ת)וקיף 16ר 36ל ת)ונו 50י)ו' ס6ר'%קנל
 סכל' עס 5%15%1ס דנוק 80'י1 כיון עכ"( גדול16ר
 ססנ'%' 0ע6'ר כ)וו סכל' 3ח'15נ" ס6ר' כ"כ )נ6'ר6'נו

 עס סכליס כ08ר 813%ר נ)ו85 עכ"ל סכלינפני%יומ
 ססכי%' 0ס16ר 063ר ;ך 'ומר סכל' פנ'%" 6(יס16רומ
 (שן כל 8)ונס נפניס סכל' 1)ו5ח5ח סכל' מוך5%ו5%ס
 )ופכי)ויומ ;ך יומר סכלי מ15נ'1י 6;י 16רומ 3ל'0סכליס
 וסכלי"ס (6מ 3)ו0נס ס)וחנר 0כ' ח61 ו(ס סנ"ללקי3ס
 כ"ן כ"י )ופ:י)ו'ומ"ס 'ומ'ר ;"ך 0ח'15נומ"סס*ל"ס
 ר"ל 18רומ 43' 0ס"ט כ)ו"ו כ"ך סכלי"ס נכ"לסו"6
 3עולס כ6ן וכן ככ"ל זך מ5וכיומס 6( 6.רומ 3ל'כ0סס
 ו)ו613ר ככודע 16לומ 3ל' סכליס מחלס 0ע8סנקודי'
 סני ספר0 עוד ("ל פ"ד סנקוד'ס 031עי %קו)וומ3כ%ס
 כליס נעסו 61ח"כ ס16רומ י165 מחלס סעקודיסוסו6
 סנ"ל נ0ער עוד עכ"ל כליס מחלס י65ו נכקודיס36ל
 ד6"ק )וע13רי נחס0עו נקודומ סיי 8ל1 וסנס ("לפיג
 פניס דרך 6ל6 6'נס ס6רמס עיקר כו' רגליו קיוסער

 ס6"ק ;ס ו)ול013יס כו' ס6רס ק5מ 0)ומססע 36לד6'ק
 סכמר וסנס כוי 63ח"פ לעיל 0ני6ינו ע"ד 5דדיןעכ5

 פרקין נמלמ וח3"ד סנוף ק'וס עד סעי13ר %ן%קו%ו
 וכס"' 6)ו5עי' פרקין נחלמ וחג"מ ר6"ק דנס"'קד6%ין
 6"6 6ח ס)ולניס נ("6 טכ,' ע"ד חח6ין פרק'1ומלח
 3'נ"1 ועעד"1 6י 0%1%3 ס)וח3ר סכ' ו%ס .עכ'ל

 וכו ס)ו0נ' קוף ער כוי ט"ס סי*ו 08"רלחי15ניו"מ
 נ'"ן סנקודי"ס 'טפ6ר"ו ו5פיכ"ך ס)וחנל כ' 3'0%3נ'
 3ני16רנ1 סיענ ש613ל סע5"ו 1סח'15כ'1"מ ס6"קנו"ף

 . סיענ ע'ס נ' %סנס 6' פלק 6"ק 015%5ל%קכמ
 16רומ עינ' 3' סכק ;"ל ג' פלק סניקודיס נ0ערוסנס
 )ון וסני סעינור תן ס6' וסס ד6"ק סנוף נמוךיו65"
 סר16י' וכסי סנליס נ' טס דרך 1י851מ סיקודפי

 6ח"ס )נ16רומ 0קנלו על'ונומ נ' כנגד סנליס ג'0יסי'
 לכן 18"6 )ון 18(ן 6ור 0חקר לפ' 36ל כנ"לתל)ועל'

 '65 ול6 ס6;ן סכנגד )וס סס3ל 33חיי חקר כ6ןגס

 חולם נ0ודת טוד והוא הטיבור דרך הבליוצא
 שורק ואו טוד יוצא וטהיסוד לכתיםלהאיר
 והואו לחכטה הנקוד יוד שלהם לחחכלהאיר
 הוא טה היםוד את הטלביש הדעת כילבינה
 הארת יוצא רגליו צפרני וטעש- טחו,כגבוה
 התחתתות לשבע להאיר התורה נקודותשאר
 אשר )המלכים( או"א ולאחורי יטותואשר

 שרים( בטוד שם ויה*ו למטה )ברדתםיתבטלו
 : יופגטו אשר דכתי נה*יולאחורי

טשנה
 ק3לו עחם 06י ל3ד ח"פ כנגר 0סס ס3ל'ס נ'לק
 ס(' 6גל %סס עקנל" ל%עס כ8ן וגס 5)ועל'18"6

 קיוס 0סו* 51)ועס סגוף %ן רק לקחו 0ל6טמחחוניס
 לס6יר לסס י0 ל8 כ6ן נס ולכן כנ"ל ול%ע' ס(קן130למ
 דרך לק '165 ל6 %לכיס ל;' סר16יס סס3ליס וסנסכו'

 (' סס וס%לכיס יי סס 0ס5פורניס 6ע"פ סלנל'ס5סולנ'
 ד16'8 ד"חורי" 3י גס כ' ס81 סענ'ן 36ל כנ(כרלנד

 ק5מ 13 סיס סכמר ג"כ סו6 וסע0ייי עי סס סרי0כ0נרו
 0נכנקו מלו נס"י 3ח" וס61 לק%ן ס'מ63ל כ)ווסנס
 נח" " סר'.סס נ0נרו סס וגס ד16'6 %וחין נקודוס'1
 %5על' ונח;ול כוי סרגליס 5%סורנ' 0'165 תנליס "כנגר
 חלקיס לג' נחלקו ססנקידיס 0ני6ינו נודע סנסכי

 0ורק כעץ 631ט5ע חולס כ))'ן ח16ח'1ח ))ןעליוכיס
 60י כ)ווומחמוניס

 ח61 סחולס נקודומ וסכס נקודומ'
 וכיקוד כו' סכמר עועד 0ס 06י סעי13ר )ון סי651פנל

 0ל סיקוד )ק סי651 סנל ס61 6)ו5עי ססו6 13יס0ולק
 וי' וי סי8 ס10יק ניקוד סנס כי לסניס ונחלק18"6
 ר108נ' " סנק' 6383 ס81 ס0ייק 0ל וסיו"ד63ע5ע
 ולס1ל'ד לס51'6 6)81 ח61 ס0ורק פל וסוי סוי"ס0נ0ס
 נקודומ ו;' 8)81 0לקח' סו' נחי' ו;סו ד("8סו"ק

 ד16"8 "חורי" 31' דכמר כס"' נחי' עססמחמוניס
 כו' סרנליס 5סורני דרך 0'185 סעסר' 6ל1 ססססרי
 סו8 סיקוד לעולס כ' 1ס81 ס)וקוס נ;ס קוס" יסוסנס
 סיעת תי6 6י))6 ססיקוך )ו5'נו סרי כי סדעחנח"
 61"כ דכקודומ דעמ 0ס81 8"ק סל סיקוד וכןדד8
 כנ(' ד8"ק יוסיקוד סיו85 )וס3כ 16"8 'ונקיס6,ך

 3%' ל%עלי ג13ס ס61 לעולס סיסוד 3ח" כי ס161סמ310'

 6לוס 8ח;ס 1ענסרי 3חו0 ונר8' דכ"ס על8'ןפיק'1
 וכן %מו"3 ל)ועלי גנוס סדעמ 0יסיי ח61 עוכרמ61"כ
 סכססנינ' לפ' כן 6ינו 3;"6 0ס 36ל כ6ן סעניןסיס

 1)ורככמ ע5טס )וספלמ ס'8 )ווחין 8ל'1 לממ 13ככנקמ
 ס6פרוומס על 16 ג5'ס על ר531מ וס6ס נקודט5)וס
 ס*קוד 31ח" לעיל6 'רכין ריסי 0מגניס ס81 %וכרח81;
 )וחו"3 ל)ועס 0סדעמ נ65% 81( )וסס ל)ועס כ0פלסלס
 ; עכ"5 3יקוד סו6 0ורק כקודמ כי ידעח וכ3ר ;סוסנן

סגס



חסידים המלכים מיתתמםכתמשנת
 טשישו 'צא הכתר "יי כז אח* א 4יכפרמ
 מטנו שלמטה האויותושאיי
 אפשר שאי וטפני שלו ככלי ונכנסונתוכו
 הכתר נודוונ זוונ ידי על אלא אודות?הוציא
 אכא בכלי ונתנם דתשעה והוציא וביהמיניה
 כאחוריו רכוק לימינו תחתיו עומרשהיה
 כ : לשטא?ו דעוטדת אימאיאחירי

 וחז-
 נכו-וה וחמשה חסדים חמשה והטשיךונזרוונ

 נתנם אחוריהם וררך שלו בנהי,םוהלכישם
 ?אימא ובה.נ יאבא בה,ח והאיר או-אגיאש
 מנים ונהפכי ונפרדו אחוריהס נגרוו .דםועל

טגיד  סנקודיס פ1יס ננ'16י מ"ס נ516י1ח סיס אפרק
 נפקופס וסוכמו כליס י' סי165 ו6חרז"ל

 "מ"כ ס"ורוח י65ו ו6( לנרו 6מר כל זס חמח(ס
 וכ 6ורוח ספי כל כלולי' 131 סכחר סע6 סכז'ע"ר

 נ"מרונ' לנדו סתלכו0 סי5" עד וכן סמ' י65נחכפ'
 כלוליס וסיו עלו נכל' ונככק חמלס סכמר סי65וכפ65
 סל1 נכלי סכחר 6ור נס6ר ו6מ"כ 6ורומ סע' כלנו

וי5"
 וכככק 13 כלוליס 6מרונומ מ' פס סמכונ' 6ור
 )6'ס י"ר רף ספרי' תנו6 נקפר סג"ס :3מכתס
 6מר סיס וזס פ"3( י"6 ד' סו6 0,לוכ"ק' ר'3פ3ו"ם
 ונוקנ6 תרכר כלול סו6 נס כי וני' תכי' סכחרסמדוונ
 כ11"ם סחכוו' נכלי 05ון ס51י6ס ססו6 ת(יווגונכמ
 ס(ווג 3כח 6ל6 6ורומ לסו5י6 6"6 כי פ"ס מ"גנס"6
 עד נזס כיו65 וכן : סג"ס כ6ן ער - זס כללוסיור

 כ6סר כי דע 36ל 0לסס בכל'ס לככוק כולס0סייתי
 נפליס ס6ורומ ס6ר סלו 3כלי ממלס כככק סכמר16ר
 סביכס 853ח וכן בו' סמכת' 6ור י65 כ6סר וכן כו'נו

 יכולס וסי6 כו' סלס נבלי וכככק 6חריס פ(יכלולס
 נקור נניכס סמכפי וכמ, סס תנו"ס )סג"ס .לכןנלס
 חחלס כי דניכס נכליס כולס וסיו נפכיס פכיס(יווג
 וספסיך וני' פט' סכמר נזרווג ו6מ"כ נ6מור 6מורסימ
 וסז' נסניס פ:יס ג"כ לסיוח חור 61ז לססתוחין

 וסיו פ"ן נקוד 6מ"כ נס וסיו נס כימכדסמחמיניס
 16"6 כ(דוונ ו6מ"כ עתרס פל ר6ו"6 תוחין נחי'תעתידין

 פ"ו סכקוריס ונספר פכ"ל. ,לו פלכיס שי סולירוו6ז
 פל סו6 ד6ו"6 6מורייס סנפלו 0כ0נכו פס וסנסוז"ל
 פכיס ופמוירס 6מורייס סינרי~ס וג3ורו0 חקריסנחי'
 6ו"6 סלוקסיס וננורומ חקריס נמיי פל וסו6 כו'3פכיס
 גס כי נפכיס פכיס לסמזיר כרי 6ליך ססו6 סכמרפן

 : פכ"ל נ6מול 6מול נמי' נסס 3חחל' סיס163"6
 מקדיס סחס "15 תומין וסכס ("ל סכ"ל בפרקעור

 ר6"6 דכס"י סכליס פס 16"6 6ל סכפסכיס ססגטרומ

 לה השטנה ובתן עמה אבא נזרווג ואזבפנים
 נקורות בעשט שייטוה יצאו א?ה ושל'טג

 כחב'ר מנקוריה חסי שיצא ו,אטשא.כ
 שלה כת- כנקורות אלא יצאה שלאומיכות
 האו-ות דכולל מ"ה טשם אח,כ שיקכלוכדי

 שיסתלקו כרי הפסק לה שיש בסתנההחם4ים
 ואז יהזדוונ או"א וחזיו ר : אדם בנ.כחטא
 האורות שאי עם הרעת אור איטאדוציאה
 שאר וכל גאמצע תחתיה' ועמרבתוכו
 תחת זו חחתיו עטרו טאוי אור בצאתםה(יכי'

 נחירה געוים ויה'ה ויכותו שישברו כדיזו
*

ררצין
 עכ"ל ר"ו"6 כס"י פס טנ6יס י("6 ג1מי;ד1נת0
 ופטס סממחון פלי סו6 סעליון 6מורי סלפולס כורפוכ3ר

 ני6ור ונטער . נפ"ס לקתן 0יחנ6ר כווו תקנלסחמ0ון
 לפעל' סנמנחי פס נ63ר ז"ל וי ערק ספלכיספ5י6וח

 סממחוכי' מלקיס ו' '165 ז"6 כקורוח י65וח נעחכי
 ענס כמר עליוכ' כקור' י65 סנוק' ויננקורומ סנ"רול6
 דנל כל כי סרנר וטפס כו' י65ו ל6 חלקיס וע'לנר
 נעמ 6מ"כ פקחלק 6יכו יעיקר סרס ננמי' נממל;ס63
 סמיקק נעמ חוקפ' נקור לס ס63 תה 6תכסספנס
 ספנס 3פמ פקחלקיס סס "לו 6מריס חלקיס פיססס
 0יס נקוד סחיקון קודס נחחל' נ6 6ס כן ס6ץתס

 לסקחלק יכוליס סיס ל6 סמחמוכיס 'פנתו 06 ס16ופיקל
 ונסער . טעס נעונ זס נעכין סת6יין פ"םפכ"ל

 30ירמ ס3יוצל ("ל קו61 11סדור6 סגס ו' פרקסנקורומ
 ור5ון 3חירי סיסיי כדי סי' ו(ס סקליפומ 6ל נרססכליס
 וכ3ר עכ"ל נווכרמ סיס כן כי תעיקר6 סמיקון י65ול6
 קימנ"ר כתו סכולל ת"ס סס פ"י סיס ססחיקוןנורפ
 סעריס תנו6 נק' ר6יחי וסכס(ס . ססס 3עזרסלקתן

 וו6סעלי6ס 6ליספ כפוסר"ר ~קי לסונקו3לספיומק
 יכמלי ירוסי עכין ס6ריז"ל 0ל פס"ס תק' קי5ורוסו6
 ס6ורומ מורו כי רפ0ו פלכיס נז' סו6 סכלופ0נס
 סל ע"ן טסס ל6מיסס 16מס סוריסס וסי6נ6ית6
 16רומ 6לו נכליס כימנו ועור סכליס נמיי סייכוסחיקון
 תמכס כק' 6לו ככודפ תפל' סל ונ"ן תת"סמרסיס
 6לו כי5ו5ין רפ"מ ססס כליס 3חוך 0כס6רו ס6ולוסכס
 לעולס כס6ריס 61לו כמלס ונקר6 סכליס עסעלו

 6לו וסכס וכו' נמלס מקונ ול6 כמי3 וע"ז3כליסס
 ו'ק 3סיוחס תלכיס ז' נמי' ססס 'רוסי הכקר6ס6ורומ
 פנס כסיס 6פי' ספקק לסס 6ין 6לו כקור'והוולכוח
 ס163 סחד0יס 6ורוח 6נל (ס ע0יעור תמתפעיס6יכו
 ספקק לסס וי0 תקחלקיס פנס מ"ו כסי0 עמכסרלן
 די פ0כס סיטנ ימנ6ל סס נ' עלק 3ונריכו לקתןופ'

יגלי



חםטים דביכיםמתתתמשנת
 אירית ה'בע כ'בכבמי כ.צי א צנמ~י~ק : ועונש ושכרויצון

 נשבר ביע והוא הדעתבכרי
 דבריאה דעת יהיה אשר בטקום ירד כיומת
 רו להאיר דאצירות מלכות בכרי ירדואררו
 ואז השבע כל עשו וכזה תגק שלשהבסוד
 מיובשים או"א בראש במיכו( )שהמשיךהחו'ג
 מאו"א נמנע בנופם ירדו דכתר נה'יבאחורי

 רנשארי, אורות והשש כ בזה: זהההמתכיות
 הדעת וכמקייה יוכנ והוא החסד ככלינכנסו

מגיד
 : סתמנרתדנוי

 ו'יל "' פרק סכליס סנילמ נסעי עס במרק
 סיו 6ו81 סל6 כי סכוכס 6לוכמ[ור

 ככ"ל תסכמר תומין לסס סכעס' לפי 3סכיס פכיסטחמל'
 דנמי' וקיוס סעתך' ל0ס סנורס סל0ס %"ן%6גס
 נתפוי סיו "סי תלכיס ו' ת5י"וח סיו סנס נסכיספכיס

 0ס 0סנניס חעיר סו" כן כי ךילס ע"ן ו"לור6מ"
 סניכ' נמוך סיו סתלכיס סנע ס"לו נעוך ר"ת6סת"ן
 תומין לסס וכתסכו ל"ו"8 ויוונ ונורתיס ת"ן תעליססיו

 כדי ימר ותורווגיס כו' נפניס פכ'ס 6ו"6והימ(רו
 תמו ל6 6ס סתלכיס 65מ ונעמ 8ל1 תלכיס ['לס641
 יען "תנס סל0ס לת"ן תעלין וסיו לתטס סי5"ו"פי, גפכיס סניס ל"ו"6 תעתיריס סיו קייתיס טסיי"ל8

 נס יררו סלסס ס"חוריע "ו"" גס לכך ועמוטכטנרו
 לסס "ין כ3ר כי 3"מור "מור סס מורו 81( לתטס0ס
 פעוט ו0כס נפגיס פכיס מ1רמס ותקייס ת"ן סיעלסתי
 ס[' טג'רמ כלומ עד לירך 6ו"6 6מויי כנתרוסל6
 ק5מ ירירח נורס סיס 8' וולך סנירמ טנלכליס

 כעריך כ6סר סנס סענין ני18ר 1(0ו ד6ו"6מ60חורייס
 ומנוכ' י"ק מו"נ סר5ופיס נרי "לו תלכיס סוי עכין5%י8ומ
 ננתרו סר' סתלן 6100 ח"ח ספיי סליס ער כיכ65%
 יררו "( תלכיס תו' כל כ0נרו וכ"0ר לירך "ו"8"חורי
 עיקר כי ידעמ כנר ו0כס ככ"ל סו' כל כלוליס סיסונו סי" סר"סון תלך סו8 סדעמ וסכ0 ומנוכ' י"ס "מורינס

 עיקר ולכן נעולס כנר סכולרו סנניס סס ת"ן0על6'
 לעולס י65 כ3ר 8סר סדעמ ע"י סיס עח0 ת'ןסעל"מ
 רק ל"ו"6 ת"ן 0ו5רכו סל" נ'"רנו כנר כי3ר"0ינ'
 תעתיריס סיו ססס סכוכס "תכס כוי ל3ך 3רעומ"קליק
 0ל0ס ע"ן סעל6מ ע"י ל"ו"" נפכיס סכיס נמי'6ומס
 סמו"נ עור תונסיכין סס ו"1 3ניכ' כ3ר ססיי6מר

 סרעמ "ור סי5" 8מר סנס כי לענין ונמוורכנממלי
 סל8 כי נ"ו1" חו"נ וסת0יך ת"ן סעל0 סלו נכליונכנק
 6[ ס'1 נולכיס סל6'ס(' כ' ועוד חו"נ כללוח סו"סיעח

 ביסוד ירד ואורו דבריאה בבינה וירדקרהו
 עד אבא שבגוף האמורים החמדים ואזדאצייות
 תחת ירדו חכמה בשם נקרא שם שעד שיוההזה
 הפך ולכן חטד להיות העתיד במקוםאכא
 אויות והחמש ג : מאימא החזה עדעצמו
 השם והוא הגבורה בכלי נכנכו החסדורושם
 דבריאה בחכמה וירד ומת נשבי הואואף
 האמורים הגכורות ואז דאצייות בנו"ה ירדואורו
 נקיאת שם שעד שיה הח,ה עד אימאשכגוח
 אשרתהיה במקום איטא תחת ירדו בינהכשם

גבורה משנה
 עעלין 0עלכיס ט"ר ט6ין לפי "עגס כו' נוכ*ליס
 כו' 0דעמ "ל6 ל0ס סימס ל" סי5י"' סעריין לפית"ן
 3ר"ס מו"נ נמי' 0יומ סדעמ ס0וריר ווסולכן

 עיל"ין ר8ו""
 רעמ סכקרי סתלך כלי ס01 נסנר וכ6סר כו' סרעמ3תקוס

 סוס סתלך כלי "3לד"ו"8 נוף 3תקוס לתטס יורך עיל6ין ר6ו"6 סרעח נס6[
 סכס3ר 6מר רעמ סכקר"

 ססיו 6ורוח סוי וס"ר 3ע"0 גמ1ס סנר'"' עולס 6לירר
 וסכס כוי מקך 0נקל5 סני סוולן נכלי ככנקועתו

 3נופס לתטס ער עיל"ין ר"ו"6 תריס8 סחו"נכסיררו
נסכרמ

 לנ%רי מ(רו סל6 "ע"פ "ור מקרון סנרס 0ו"
 0קמכלומ חקרון 3מי' סו6 [ס מקרון וסכס 63מור6מור
 6ו""עיכי

 ססו" ס3' תלך וכ8ער 013 וס
 סתסיך סמקך

 ירד וכסטמ כנודע ד836 ננוסו סימפעטו חקדיסד'
 1"ז נ3ורס ס0ו6 0נ; 3עלך יררו "ורוח וסס'33רי6'
 כרל סס"ח סחפ0טוח ע"י סכע0יח ר"63 ס"מוריי'כפלו
 סניכי פכי "ל "רוריו 8נ" סחויר ו8( כולס כפלוועמס
 סמ*ח סליס ער כגבר 6יכו 638 פר5וף סיי ו6'ימכוי
 3ררך עיל6' 6נ6 6ל סי6 סמ"ח סליס 6ומו כי וי"5ככ"ל
 לו ו8ין סכיס 3ט' סו8 כולו סיסוך וסכס כו'יקוד

 פכיס נחי' 13 סיס סגוף 3ס"ר תס""כ כו'"מורייס
 ס6חורייס קיוס ולכן כו' 35ל סנק3' פכי ננר0כמ(ריס

 3יקור ונרעון פנס סיוח ערס לירר כנמליס ססר"3"

 וסעעיך ננור' וסו" סנ' תלך תלך ו"מ"כר"3"
 30רי"' "ל ירר וכסתמ עיל6' נ"ית6 סס"נסמפעטומ

 כפלו ו6( מ"ח ססו6 סר' נכלי יררו תלכיסוסר'
 6י6% נ"כ 61( 3נופ6 ססיי עיל8' ר6ית8 ס"נסמסטטוח
 וכפלו -דה63 83חור ד8ית8 6חור וסיס 8חורי'סח('ר'
 ניקוך וס"נ ר"נ" ניקוך 10מ כללונע נמינומ סתסיך"[ סחו0 ער ס0ו6 0לו סעליון סלי0 "ל ס6ור וגסניעמ"מ ססי" סר3יפי תלך תלך ו"מ"כ לתטס מלס ס6מורי'נס

ד6ית"
 ו0"נ 10מ טכל כל סיקור כקר8 לכן כי ככורע

 ו6תכס ["ל 3' סרק סנ"ל 3סער עוך . עכ"ל 13ככלליס
 כו' ת0ס כסלו נקודומ ס" סכל וד8י כ' סו6סענין

6נל
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 יםחמיד המלכיםמיחתמשנת
 החזה עד עצמה הטכה היא גם ולכןנבורה
 חסד ויוועמי אורות וארבע ד :מחכמה
 וכשנשבר הדד והוא דת.ת בכלי נכנסווגבורה
 האטורים והגבורות החסדים כליות אזשלשיתו
 ועמ-ה יסוד בחינת הוא ששם או*א בחזהשהיו

 אחורי נגמרו ואז ה : ירדו העליוןדפדצופם
 מאהורי נפגמי ועסה ליבמל ובינהחכמה

טניד
 3'טול נקר6 6מורי' 3מי' רק עסס ייי טל6 16"366ל
 סלו סנס"י נחי' רק וווונו כפל סל6 וסכחר ווימסול6

 וו 3חיי ",ו "סי כנוכר ד"ו"6 וווחין 3קודטנככקי
 רק 3כחר 3יטל יקר6 ל6 לכן 6מולי' נ3חי' 6פי'נכנקח
 כי ר"סון לענין ונחוור ו"ל סס עוד עכ"ל 3עלוו6סגס
 יר'דח נגוור ל6 עד'ין ח"ח סליס ווח ל6 עדייןכ6סי
 גככקו "לו סוולכיס סיו וכ"סר 16"6 6מוריוכפילח
 סמח "חר "3ל גדול 63ור טגוליס סיו עלסס3כלי
 3כלי לכנוק כדי סנס6ייס 6ורוח ט6י י165 כ"סיסנס 16"" "חורי גס נפלו 16 6סי סח"ח סל סעליוןעליס
 3"5ילו' ונס"רו סנפלו 6חורייס 63ל1 וולו3סיס סיוסלסס
 63חורי וולונסיס 6מרוכיס סוו)כיס יו65יס וסיוכנ"ל

""16
 סו6 וכיקויו ס6ור סחעלוווח כי ידעח וכנר כו'
 כו' ס6ור לקנול נכלי כח ים כן ע"י כי חיקונווו5י6ח
 ססס ולמט' סחוח סמן כליס סנירח ס11יס סיו ל616"כ
 סל סכליס ס3ייח "ל ומלכוח חח6ין ונס"י ח"ח3"ס

 גדולס יוחר ור6י כי סח"ח סל עלי1ן סלים ומו"גסדפח
 סס עוד עכ"ל סחמחוניס מסנירח סעליוני' ס3ייחחסי'
 וון ונחחיל סוולכיס י5'6ח קדר וכ63ר ו"ל פ"ג קכ"ל3טער
 ל6 וכ5סר ר6ס1ני י65 וס 6סר סדעח טש6סר6סין
 3עולס לווטס וירר סכלי וכס3י כנ"ל לקבול סכלייכול

 עולס 6מוכ לסיוח עחיד ססי' 3ווקוס ר"לסברי5'
 ס3רי6' סל סדעח 3ווקוס סזס סכלי ונפל כו'3רי6'
 ירד סרעח סל ס6ור 6ווכס כוווסו 6ליו עיומקלסיוח
 כלי 3ווקוס ע5ווו 56ילוח 3עולס טכט"ר 6ל6 סו6גס

 כי 13 "סר ספגס לקינח לסס ירד ל6 6ווכססוולכוח
 כוי 3"ורוח ול6 3כלי סיחס סס3יר' כי לעיל נח3"רסרי
 סלו 3כלי ו:רמוק לס"יר כדי סיחס ירידחס6וונס
 ולכן חקוס 3לחי וים"ר לגוורי יוווח סל6 33רי6'סעוווד
 על חגין 33חי' 563ילוח עוווד 3סיוחו וורמוק 13ע6יר

 נמכ' ירר וסכלי ונסנר מקר י65 ו6מ"כס6וחיוח
 "ור כנר כי 563ילוח סיקור נכלי ירר וס6ורדברי6'
 ו5מ"כ ס56ילוח סל סעלכוח ווקוס לקחח סקדיסיפח
 וס"ור דנרי6' נמכוו' סכלי וירד וכסברס סגנור'י65ס
 עכ"ל גופ6 פלני חרי ססס ר56ילוח וסוד סנ5מ נכליירר

 נכלי 6ורוח סס' ירדו ו6מ"כ ו"ל פ"ס סנקוריסובסער

 ועד בהם מיובשים ההו,ג שהיו דכתרנה'*ם
 הכלים שבירת היתה מגולים באו שהאורותשם
 שבאו ולממה שמשם מאותם יות-נדויה

 שנפלו: באהורים מכוסיםאוןותיהם

 כלי יימית יישני יכשנגמי א גמרמ
 והגבורות ההמדיםהתטארתו
 דאבא התחהונים דפרצופים הדעת בכחי:תשהיו

דנקרא משנה
 כי מ" מקד סל סרטימו עווסס ג"כ וירד סג13ר'סל
 מד כוחן ווסס 6' כל סור עד סמחקד קפי' סכלכודע
 כי כל סיקוד נקר6 11 לקי3ס כי 3יג~וד דילי'רעיווו

 רסיווו מד וווריד "מד כל וע"כ קפיי סוי כל כוללסו"
 ר' יררו ו6מ"כ ונס3ר לק3ול יכול סיס 1ל6לסיקוד
 3כלי סג3ור' וסל סחקד סל רסימ1 ומרין"ורומ
 ס3' סיידו עד עד"ו וכן ירד סו6 ונס וכס3רסמ"ח
 וכסבר לק3לס 'כול ול" ס'קוד 3כלי רסימ'ן וס'"ורוח
 וסס ו' סס סו"6 ו6וחיומ ו'ל פ"ו סס עור .עכ"ל

 וסו' 16"6 סס סנס6ריס "ומיוח וחט"1 ג"ןסעטנ"ו
 3מיקוניס כנ(' נד"קמי"ס ססס ד"ו"" "חורי' ססמסס

 ל"ו"6 ספניס סס ווקפר"מ "וכ"ל סס "1מי1חוס6י
 וונוף 6ורס לקמו וולכיס סו' 6לו כי נח63ר וכנרכו'
 ססס נוו55 לכן וולוועל' ל" סוקן ס13למ ווחחח""ק

 ספכיס נס3רו לכן "ח"ס ססס עליוניס ג' נמי'חקריס
 161מ 16מ כל על סיס מנין גי 3מי' סס ו6לוו"מורייס
 וסמיומ ח16ר סקמלקוח על וווריס סס כי סויוו6לו

 נמוכס ול6 לוועל' ס6ור ונס6ר ס"ומיו' סססווסכליס
 מי"ס 3ר"ק 6ומיו' 36ל ס6ומיו' על סחגין ירידמ3דרך
 6מורייססס

 ד6ו""
 לקמו 16'6 כי 3י"רכו וכנר סיידו

 ס"ון וו6ורו' 6ל6 חקר ול6 ח"פ סל 6ורוח 3'3מי'
 כל על 6' מג וומייגי' 6נו ווסס סמקר "וחו וכנגדכו'
 סממנר ססני' סוולכי' סוווח ו' וענין עכ") ו6וח6וח

 3' בווסנ' סוומ3ר סכי 1מס עייס 3ווס"ס כןמבו"רין
 וכן מק"ר לסיו"מ סעמי"ד נטקו"ס "3"6 ממ*מירד"ו
 מסי"ס 6ס"ר נווקו"ס 6יוו"5 חח"ח ירד"ו כ' גי3ווסנ'
 וס"יי סדעמ סוס סמיקון דקודס ווסוס פי'גנור"ס
 חקר לסיומ סעחיד 3ווקוס "וור ולכן 11 חממ 11סקפי'
 6מורי' וירירמ ג3ור' נגר מקד כ'ה" סמיקון ל"מרר"ל
 וווס ועין סמיקון עולס סל מוייג עד סי' 16"6סל

 : ג'3פ'
 ו"ל 6' פרק סכליס סניימ 3סעי סיס גפרכ

 סליסי ל3' ס6ור סגיע כ6סיוסנס
 וכסמס כוי ומנונ' די"ק נריסי מו"ג סווסין דח"חחממוני'
 וכפלו יררו 161 כ5מ עסו6 סס' 3כלי ס"ורויירדו
 6יפ6 דיקוד ס"ג וכללו' עיל6' א3" דיקוד ס"מכללומ

ע,ל6ס



חמיהם המיכיםמיתחמשנת
 תבונה הנקראת ואימא סבא ישראןהנקרא
 ההסתכלות או נסנע מהם ואף בנופיהםירדו
 דבריאה בכת- ירד הת.ת וכיי כ : בזהזה

 להתכסות חציו עי חציו כפון שם נשארואורו
 נה,י שחורי בכח שם ער שנתארך הכתרככיי
 ולפיכך ימקומו עיה אז ואורהדעת שירדווטלו
 נתפשם ואז דכריאה במיכות יהד שיוהכיי
 עור הכתי כלי הדעת הגדיל כי הת'תאור
 הבינה כיי נתאיך כך אח* נ : כיווכמהו

טגיר
 'ררו ונס עיל6' 18"8 8מורי כל לירד ננטר 181עיל6י
 לטפי ער דח13נ' תרי0' 1נ13רוי רי"ק תרי0'מקר"
 עיניס סקחכלוי תסס ננרע וח3ונ' '"ק ונס דלסוןננופי
 0תסיו 1ס81 סנ5מ תלך 8מ"כ עיל6'ן 183'6 עד"ס 3וסיס

 3סוד1'רד1 סתלכי' 80ר ירדו וכ0תח די"ק ננופי6ס"מ
 . עכ"ל סחנונ' פני עס יייק 8מורי וסיי רי"ק8מורייס
 'רר ו0כל' ונסנר ח"ח י% 8מ"כ 1"ל נ' פרק ססעור
 ד58'לו' נח"ח 8100 3תקותו נ80ר וס8ור ר3ר'8'נכחר
 תתקותו סירדו ס8מר" סס18רוי קפק 3ל' כי ונת5'כו'

 ל60'ר סכל'ס ל5ירך ירירחס 00יח' 0ני8רנו8עפ"'
 תעט כמס נמל0 תתקותס לתפ' 3ס'וחס עכ"וגסס
 עתד 8סר סח"ח 8ור 36ל לתעל' לעלו' כמ נסס1"'ן

 נלסי ע5תו 8ח 31ר6וח1 וכמו פעתו כ0מכ' 1ל36תקותו
 ל6 כי ת0ס '65 06ר סתקוס 6ל 0יעל' 6פסרכל'
 'ע0' ככ0 ו8ס נר8סונ' סס עתד 06ר 0תקוס"ל 30'נ0 8ל וימוור לנוס 3לי ותנול' ערוס לסס6ר'מפון
 לנתרי וימנטל ויתומ 0לו תכל' ת18ד תרומק 0י0יינת5י
 סכמר כלי 6מ ו0נריל וסת0יך סעל'ון ת58'ל ר05ולכן
 כונו 8ת5פי קו ררך וסתע.ך ככויע כענר ל86ער

 ונת0ך קו'ן נ' 53יור תממיל' סיו כנר סנ"ר כ'0ני8רנו
 8100 לנר נ8ת5עיחו סח"ח תקוס עד 6ת5עי קוררך
 סכל' מוך ונעלס 0ח"מ 8ור עלס 181 לנר ספ'13'ער

 נמעל' ל8 כי ונת5' תקותו ער 0נחפ0פ כחר סלסנוכר
 3תקותו עותד על'ון מ5'1 כי סמממון מ"מ 8ור מ5ירק

 0ירד סרעח 16ר 161 סכמר כל' 13 דרך נמפ0פסכנר
 מד0 כל' סי' כנר כי 3ר8וחו ד58'ל1' 3תלכו'לתפ'

 נין 8ת5עי קו דרך סו8 תקוטו נס סנס כיגתקותו
 181 3תקותו ועלס נמעל' 0ו8 נס 181 וסמ"מסכמר
 3תלכו' לתפ' ער ירד תתנו 18ר1 0נחרמק כיוןסכל'
 סש8 נתקותו סכל' כס"ר סח"מ סל 6תכסינרי"'
 ח5' רק ס8ורוי כלל נחעל' 0ל8 לפי ד3רי6'נכמר
 נעלו' וסנס ו"ל סס עוד . עכ"ל 3תקותו נס8רחעליון
 סכמר סל סכל' סונרכ 8ו לתעל' 3תקותו סרעח8ור

וכת~
 0חמחון מ5' 181 סמ"ח כ5 קיוס תקוס כננר ער

 יהיה אשר מקום עד שנפלו אחוריובכח
 לפיכך הנכורה אור אז יטם ועלה נבויהתחתיה
 והשיש ד : דכריאה ביסוד שלה הכליירד

 הראוי הכיי כחיק נכנמו ח~ת ורושמיאורות
 וחצי ומת ונשבר משמיה חלק יהואינצח
 ואז הנכורה אור עיה אשר במקום עלהאורו
 במיתת החכמה כמקיה סבא יישרא?ק-ה
 : המיכות כפני ירדו איו שאחורים אלאהחמד

 נכנמו ונצח ח~ת ורושמי וחצי האויות ושניה
כחיק משנה

 לרדח עח0 מור כנוכר לתעל' סעלס סח"ח "ור0ל
 סי' סכחר כל' סנדלח וקי3ח כ3חמילי ס8ת'ח'3)נקותו
 "לכו 8מ"כ כו' וסנדיל 13 סנחל3ס סרעח 8ורלס'3ח
 ל6 וסכס לסס סר6וי 3תקותס לוולוך 5ריכי' וסיוכ"ס
 ולכן כנ"ל סנ13רי 6ור 'רד 0ס כי פנוי תקוסת85

 ת5ד 8100 0לס סקו ררך לסחפ0' סנינססו5רכ'
 0ננול' תקוס "מ"כ ל0יומ 0ל8וי תקוס עד0סת8נ
 18ר כר6וח 181 11 חמח 11 כולס סיו עח0 כיס6תיחי
 לס פלמס נתקותי כליס 3מ" סיחס כנר כיסנ13ר'
 נחרחק תתנס 0לס 8ור נסחרמק 0לס וסכל'תתקותי

 נתקותי נ"0 יררו 81ן רנרי8' יקוד ער ויורר סו6גס
 0לסס 60ור 181 ונס3י סלסס נכלי סס ותלכוס8תיחי
 810 נס לסיוח ססוד 8ור 0ס 0על0 סנ13ר' ערעלס
 חיי סנ"ס כי 0ס עתו על0 סנ5מ נס 161 סת8לקו
 ד3ר'6' 3כ"0 ירדו עלסס ו0כליס כנ"ל 8ינון נופ8פלני
 סמקד 8ור 3תקותו ס" ו0נס סיקור 16ר '8165מ"כ
 ער ית'כי קו דרך ל0חפ0פ מכתס כל' ס51רכ' 181כנ"ל
 עלס ו16 0חיקון 6מר 8תימי מקר לסיוח 0ר18יתקוס
 ירר מקך על וכל' 0מכתי נכל' וככלל 0מקד 8ורסס
 וכ0נר 3תקופו וטלך 0יקוד '65 161 ד3ר'8' ח"חער
 רעח תקוס ער ועלס ס6ת5עי קו דרן 60ורועל0
 16ר י65 8מ"כ כנ"ל נר'8ס סל נגנור' 'רר וסכל'סעל'ון
 ס6ור 161 ונ0נרח 0ס ותלכס סלס נכל' לתלוךסתלכו'
 ררכו ססיקוד לסיוח כי לענין ונמווי כו' ד3רי8'3מקד ירי 0לס וסככי 60ת5עי קו דרך 3דעח נ"כ על00לס
 ער סיקוד 6'ר עחס עלס לכך סדעח 8ל ססלעלוח
 עלס לתס פעס נ83ר ועור כו' 0ח"ח תן לתעל'סדעח
 סטלכוי כי וסענין סח"ח תן לתעל' עד כן נםסתלכוי
 עחס 31פרפ סח"ח טן לתעל' ועול' 3על' עטרמנקר8
 ער סרעח 16י ייי נ8סי ת0רעמ רסיתו ל0 הי'8סר
 0נימ ככ"ל 0לו סכלי סנ0נר נעח ר58'לו' 0תלכו'תקוט
 8ח לוקמח 3טקותי סת5כוי תלכ0 כ"סר דילי'0רם'ת.
 8מרמ ק'3ס ונס ע5פי סרע' ווקוס עד ועלח'סרטיתו

 סו"ק כל לתעל' תתפ' תק0ר' סי8 סס על"ח' ע"יכי
ועל
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יבחם'דש הטלכיםמיהתטשנת
 משמלה אהר הלק יהוד היאוי הכליבהלק
 והוד נצה כלי וירד לו קיה הנצהוכמקרה
 עיה דהוד של אור והצי דבייאה והורבנצה
 כמקרה לתבונה קיה ואז אהר אורו הציאצי
 א?ה שאהורים אלא הגנורה בטיתתהבינה
 כיי נתאיך כך אהר ו : המיכות אהוריירדו

 אשר מקום עד שנפךו אהוריו בכההחכמה
 יפיכך ההסד אור אז שם ועלה הסד תהתיויהיח
 אורות והשני רבייאה בת'ת שלו הכליירד

 היסוד בכלי נכנסו והור ונצה הנ1תורושמי
 דבריאה בגבורה וירד ומת ונשבר שאולוהוא

טגיד
 נקו סניסס ססנ"ס לפי יוחר ווחח1ק סקסר ידיועל
 וסלך ססוד 111 סנ5ח לפרד ועמס סננול' נעקוסעת"ל
 יומר וס ענין ונ63ר סלו יווין נקו סחקד 02לו

 3ווקוווו סדעמ ססנימ ס1ס סרסיעו סנס כי וסו6עפורס
 סג3ורו' וו5ר ס3דעח וולכוי 3חי' ססו6 וד6י סוולכויסל

 סרסיעו נס עווס ועלס סדעמ עד סעלכו' עלמסוכ6סר
 לוועל' סדעמ עס נחקסרו סננורו' נחי' ססי6סנ1כר
סחו6

 עטל"
 'די על סרעמ נמפסע 16 רדכור' דחקד

 ס6יר סננור' סס'6 וסרסיעו 3סו"ח וס6יר ס1סקפר
 ע5ווו סדעמ ו6ומו ססוד 6מ סס וסס6יר ססע6לי3קי

 ועל סכ5ח 6מ סס וסווסיך 'ווין נקו ס6יר דחקדעער6
 1"ל ד' פרק סס עוד עכ"ל ס56'לו' כמקן 1סירי
 סנמפסע סנ"ל סמפסטוי ענין ס,' ווס סנ63ר 5ריךעחס
 כג"ל ח"נ ווקוס עד וסוו6ל יעין סקוין 3' דרךחו"3
 עד סנפלו ד6ו"6 יי 6חור 6ומן 3כח סי' כי סו6וסענין
 סנחפעע ווס נס כי וגלער"ח כנ"ל וסנ3ור' סחסדווקוס
 וסנס עכ"ל גפלו סס סנס סלו סנס"י סו6ווסכמר
 ול6ס רח) ויעק3 יסר6ל 3דרוס חייס 6ו5רו'3סנסמ
 6לו 3גפול סנס וו"ל וו"ס ווקפר פ"ו ח"3 גן"13"ל

 ווקוס ססו6 ולווט' ד1"6 סחוס וו; ומ3וני די"קס6חוריס
 53ד סיו ד"'ק ס"חוריס כי וס 63ופן סי' ד1"6סנוק3'
 6חור' 53ר סיו ח3וגס סל וס"חוריס סכוק3, סלמפניס
 1"ל 3ע"ח פ"6 סנ") ססער סס עור עכ"ל סניקנ'סל

 דמ3ונ' 3נופ' סס"נ סמפסעו' וסוום'ך ססוד וולך5ח"כ
 דנ"ס סכל' 161 3'קוד סעלכיס ס3' ס6ר 'רדווכסעח
 וח1רו סמ3ונ' 6חורי נס 'ררו ו16 כו' ס3ר'6' 6)'ררו
 יקוד וסו6 סוי עלך וולך 6ח"כ ומ3וג' י'ק 63חור6חור

 סחו"נ כל)ו'וסווסיך

 3יקו-

 נס ירדו וכסוומ ומנונ' 3י"ק
 סלס 3כלי וולכו' סס'6 ס1' וולך וולך 6ח"כ 6לו3חי'

סי"
 וכללו' די"ק 3וולכו' חייח כללומ סווסיכ' ו16 ל3דס

 סכ1' ע"ד כללוי 03 יס נוולכו, נס כי דמנוכ' נוולכו'ס"נ
 די"ק וועלכו' סחו"נ כללוי יררו 16 וכסווח כו'3יקוד

 ואז הדעת אור עלה אשר במקום עלהואורו
 שקרה טה ותבונה סבא ישראי ביסודותקרה

 כך אהר ז : הת,ת שייש במ'הת הו.בייסורות
 והוא הטיכות בכלי נכנס לבדו הנשאיאור
 ונשבר הדעת איר רושם היה שבו הגןבעל
 הרושם עם ואורה דבייאה כהמד וירדוטת
 שמאל בקו הרושם והאיר לדעת עיהההוא

 ימין בקו האיר והדעת ההור שםוהשאיר
 למיכות קיה ואז ה : חנצה עמםוהמשיך
 יבהינת שקרה מה ותבונה סבארישראי
 ועתה הת.ת שייש במיתת דחו,כה;טרות

אהורי משנה
 5חוריט כל ננערו עמס ל3רי"' 'רד דעלכו' וסכל'וח13נ'
 נע"ח )6"ס לנוורי ליפול וחנונ' רי'ק  פר5ופיס ס' כלסל

 ו6"מ וכוי( ויסקי"מ ר6ו"6 פר5ו' די סל 13סיילסו"
 3וולכו' סחו"נ כללוי 3חי' 3חם3ון כככק ל6 63ו"6לווס

ד6ו""
 ומ3ונ' די"ק 3וולכוי 3חס3ון סכככקו עי.ר עיל"ן

 סעטר' 3חיי סו6 סס דמ"מ סעליון ססליס נודע כיוי")
 סו6 כ6ן 36ל 3יקור ככ)ל' סו6 וסרי סוולכו'ססי6
 דמ3וכ' וולכו' כי ס3יכ' וווולכו' דמ3וכי וולכו' כנלימיוסר
 3פר5יף יחד וח3וני 3יכס כללוי 3ערך ווווס וולכו'סי6
 סל נופ6 3חי' סי6 עיל"' ד6יוו' 3וולכו' 36לססו6
 'חר חפר5יף כללו' ס) סח"מ סל סחוס ווקוס וסו6כללו'
 3סער וסנס ער"ל ווווס וולכו' ו6'נו וסנינ'ד3'כס

 כי ונ6וור סעין וו5י6ומ נ63ר 11ל 6' ?רקס:'קוד'ס
 קניל 5ירי פמח קון ססס כנודע ע' סס סנקודו'סכס
 סלכו סירוק ו3ווקוס וול6פוס קי3ון חיריק חילסס63
 סס סנקודו' מ) 6חרוני' ס3ע כל וסנס כו' סלססק'3וז
 פחח קוון ססס ר5סונוי סנקודוי 311' חין יודין5ורמ
 סיס סיודין כל נוונס כימר וסנס וו.ן וני י'עסס
 ק") יערי' 3נ וסס יודין י"נ סס ")ו נקודו' ויוון

 קען ונס6ר סנקודו' י65ו סעין וון כי לסורו' עי"ןכוונין
 ך"3 קוד וסס ן'3 נניעטר' ססס ווין ינ' י' סססופמח
 ו6"ח סכקווו' סל סכליס נעסס סווסס סמורי6יחיו'
 סר6סונוי סכקודו' 33' סכליס וכרוווו כרסווולינ:

 סר6סונוי סנקודו' 36ל כו' סו" וסענין ס3כולןוסעעולוי
 ס3סס ס6ורו' סנס סלסס סכליס עס וכס5רו וומוסל6

 סכליס 3מיך ווומל3סיסנעלוויס
 ונקר"

 סכליס 3סס
 עורס וסנססקוון פמח 3קען סרווו1יס "ומיוי כ"3ססס
 עכ"ל סחכוו' על ווורס סו6 ופמח כנודע סכמרעל

 כי 5"ע 1"ל סנקורי, עולס 33י6ור חייס 5153רומוסגס
 נענין סוין עניסס "ו"" סיו סכליס ס3ייומ נעמסל6

 נ"כ ד636 6חורי' סכפ)ו כווו לתס 6' ווקרס כיססניר'
 כניכס סו6 5ר"י כקודומ סל6 כו' ד"יוו6 6חורייכפלו

כו'



חסיים המיכיםמיתתמשנת
 והם איכע שהם שנים האלה הפיצופיםאחורי
 אחור רהיות וחזרו לירר גמרו צירי נקודותשני

 עליהם האירו ואורותיהם ם : כבתחילהנאחור
 נקודת והם פמהם כלי ואותיות אחד תנבסוד
 האותיות הם קמץ ניקוד שדיא הכתר וכליפתה
 שהיה מפני נפגמו שלא רפי תג רהםשאין
 : הנקודות שאר משא"כ המחברם קויםלהם

 הניצוציןממכת
 ~ךע ::~נ~ך מ: א אפרק

מגיד
 לחון 61פסי מחמוכיס ס(' נכלל 16מס עוכ0 לעסכו'
 6100 8' נקורס נקר6 סכל עמו ל6 ר6ו"6 0ספכיסכיון
 ולכן נחכע' 0נן נקור ידץ 16מיומ 6100 יו"רנסיר
 קור סס ע6,16 סכפלו 61חורייי ל3ד חכע' סכלכקר8
 ל3ד 3יכס כקר, ו0כל 33'נס וחכס נקוד סנ0ס0'

 חכוו0 סדכור' 6100 0פכיס 6ל 6חוריי' קוד0סו6
 כקר6 0מכל ד16"6 פניס 3' 610 פמח כקודו' כי1כע65
 כקר6 0סכל 0לסס 6חוריי' 30' סס ערי וכקולומחכווס

 : כנול חי"ס 3ד"ק ר"ל עכ"ל - -3ינס
 ו6' 6' כל כקורות 0י' י65ו כ6סר כ'י דע ("ל פ"נ כי5ו5ין רפ"ח 03ער סכ0 אס!דשק
 סכיחו נ65מס 0כס כי ככודע 6"ק סל עיכיסעכק3י
 סנסס סכמר ענקודוי 6101 56ילומ 3עילס 0לססלו0ס
 6'6 פר5יף 3חי' 56ילו' עולס כסכמקן 6ח'כ עעכוכעסס

 עד חקר וען 6ו"6 פר5ופי' 3' כע0ו חו"3ועכקורו'
 נעס0 ס" וען ("6 פי15ף כע0י ו"ק 0סססיקוד
 סמקון כך 6חר 0י' כ6סר 6עכס ד,"6 כוקנ6פר5וף
 סוכחו ול6 נ6ורך ככ"ל (ס 6מ (ס סלניסו 6(6סר

 סנס כי 6101 6חר 63ופן 0י' 6עכס סר6סון%3קוס
 ע0% 560יל1' עולס קיוס ער וומס0ט 6"6 כיכורע

 כי ד6"6 חו"3 3ווקוס לעעל' י0י' 60ו*6 ס"ועסר6וי
 חו"נ 6מ ס0ל3יס1 6ל6 ס.' כך ל6 36ל מו"3 סססרי
 עחקד ו"ק נחינמו 6סל ס("6 סי' סל6וי %ן וכןד6'6
 ס6'כו 8ל6 0י' כך ל6 36ל ר6"6 ו"ק יל3י0 סיקודעד

 כוקנ' 6עכס ככ"ל ולעט' ד5"6 מ"מ עח5' %6עלנ0
 6ח עלנסח ססי6 וקו6 סר6סון נעקוס כס6ר'דו"6

 נחקר ע"נ 0ס כי (ס עכל סעול' וכלל ד6"6ס%לכומ
 נמ"מ ע"ס וסס נננולי ק"ג ו0ס ע"3 נגי' חקדווע

 0ל ח"מ 3ח5י סס 610 ע"0 3חי' 00ס ד56ילומ 1"ק3מי' ס0ו" סו"6 סרי נעורי' ו"ק כולל סיומו עס 3ל3רוכס*י
 סכס 3ל3ר 3עלכומ סו6 3"ן ו0ס 3ל3ד וענס"6"5

 נפל דע'ב השניעית המדרנה שהוא אחדע,נ
 החמי,טית מדרגה שהוא שני וע'במחסד

 מע"ב היתר ואחד מגבורה נפל דם,גוהשביעית
 אחר לע,כ משלים הוא דם"ג אלו מדרגותבשני
 שנפל רמ"ה והשכיעית שלישית המדרנהשהוא
 רניעי וע*נ דנה,י הניצוצות נ:ללים וכומת,ת
 : ממלכות שנפל דנ"ן הרביעית המדרגההוא
 הפחותות המדרנות נכללו שנפלו ובמדרגותכ

 היטוד ובכלי מהם המעולות לא אנלמהם
 המלכות כלי להחיות אחר אור עוד נונחנא
 הם ואלו ג : אחרים משל קטן אורהשהיה
 אותיות ארבע היא העליונה המדרנותמדר

הויה משנה
 3,' סס כולס 3"ן ע"ס ק"נ דע'3 סויומ סד' כל 6ידכמנ6ו
 סקדל כ63ר ועמס 6חמ סקרעס כמ63ר סרי ל3דמחמוכו'
 0עלו 0לו 160רומ נחקד 06י רע"נ עסוי"ס 0כססל0ס
 סר06וכו' עררגומ 1' סיו סכליס כ0נע3רו 563ילומלוועל'
 חס13ן 0סי6 3כלל וסי6 61ילך ס(' ען 0וודרנומופ6ר
 כולס 61ילך וע0ס ע"3 3ניע' 0סס סעלוי 16מיוי ייועקפר
 0כל סו6 ופ0וט סכי5ו5ומ 3קור סכליס עס 33רי6'יורדומ

 כח30יס ו6יכס 03 ככלליס וועכו סלעטס0עדרגומ
 כחס3 6יכו ולכן 3עקסר עולס 6יכו ולכן 3פ"עכד3ר
 ע"3 3גי' ססו6 סעלוי 16מי1' י' נחי' (1 עדריגסרק
 וכמנ6ר ע"נ 83לו ככלליס עסס סלעט0 0כ'515י1 60יוכל

 כי515'ן רפ"ח עקפר ע5י16מ כי רניס נווקוווומ56ל,כ1
 יחר וכולס ע"נ ד' וו6לו 0יורריס ע"נ נשי' ד'0ס
 עכלל סירדו כי515ין 0ע"נ כת63ר ו0כס ני515'1 רפ"ח0ס

 00ו8 ק"ג ועס רע"נ ר6סעס 0וי"0 וסס כי515יןסרפ'ח
 נ56'לומ סלו ס16רומ עלו ל6 ע"נ ע0ל מחמוןיומר
 3' ננרי6ס ירדו 1כע65 נלנד ר106כומ עדרנומ ד'רק

 סעלד 6וחיוי נח"" ססס על'וכיס יומר 6חרומעדרנומ
 נענס וכ6סר ס' עדרינס סלסס ס6ומיו' 33חי'דק"נ
 33כר' ק"ב וולוי 16מיומ י' 0סס 0סי סעדרינ'3חי'

 כי515ין ע"3 סס סרי ווקפרס נ"כ וכענס ע%5ן16מיוס
 %דרבו' נ' ילדו סמ"מ ססו6 ע"0 ועסס ק"נ ע0ססיידו
 עלס 1ל6 עק"ב 3עעל' נרוע 6100 לפי 'ומרעליוכו'
 ס60ר וכל 3ל3ר ר6סונו' ווררנו' 3' רק 563'לומלעעל'
 ל5ו5ין ען6 סס 0ל0ס תכי515'ן כי וכע65 ל3רי6'ירדו
 כ"ו סס פסזטזמ 6וחיוח ד' עקפר כי וע"ס כ"וססס
 כי515'ן כ"6 נגי' וע"ס וכ"ו וו"ס סס 16מיומ ייועקפר
 סוורריגו' כל יידו נ"ן ועסס כי5ו5ין ע"3 נ"ס סס0רי
 %לכומ 3חיי 0סיומ ולפי וסר6ס1ני סעליוכ' עןחון

 סל6 עכולס יומר נדוי ס3ירס 03 סי' עכולסמחמוכ'
 16תיומ 33חי' פעוטו' 6ומיו' ד' 3חי, רק %עכסעלס

ע5פן



יג "יריםח ניטצין'ממכתמשנת
 מעולה )שאורם פנים ונקראים בצורתםהויה
 השנית א'( כפרצוף יחר בהיותם האחורי'מאור
 אחורים ונקראים בצו.תם רכועה אותיותעשר

 נפרדים בהיותם ם הסנ מאור טעולה)שאוים
 כ,ו שהוא הפנים טמפר הוא השלשיתמהם(

 : ע,ב שהוא האחורים מספרהיביעית
 מדרגות ארכע אחריהם הולכים הזה יכסדרד

 ואחייהם דין הוא כי אלהים שמספ4והמלוי
 קין אין עד הוא וכן הטלוי מרוי מדרנוחארבע

טמר
 ס2"3 )וקפר 6ונכס כו' ננרי6' יידו ס0"י וכלע5מן
 " 0ל וח;נין ס)נקפר 3ח" סו6 )נ)ננ0 0יררו':י5ו5ין
 נחנ"ר סרי ע"נ נני' 0סי6 3"ן ר0ס ר6מוריס"וחיוח

 סס כו5ס י)וקפר סו'וח סי' ונ. 0יירו ע"3 נחייד'
 טסצ"3 לפי כו' ספרמ ניכיסס 0י0 6ל6 נ'5י5יןרפ"ח
 י)וקסר חט3ין 50 סע"3 ס." דיורין ע"ג ת0ס0יייי
 ס2"3 ק"נ 1)ו0ס ס(' ע"רינ' 0וסו סתלוי 716(יומי'
 וסן' סס' סערריג' וסס עי 0סס וק"נ יי ס61קלו
 0לו 20"3 )ו"סלע0ס

 סנ' )ורלינ' 0חס וכ"1 ונ"ס סו"
 ו3ס2' עכ"ל סר3יעיח סעררינ' סו, ס2"3 3"ן 111עסוס('

 סו6 וס:ס 3ס"ול )נ6)ור ווס ,"5 פ"ר ס:נקור
 כ)ו"0 סעלכיס 0ל ס:ליס נס3רו כ6סר פי' סכליס"ל כחנ"

 )נ":'ן ו6סחירו )נתיכס נקקלקו 0"ורוח כל כיגפו0
 3כל' "ווכס כ'5י5ין רפ"ח רק 3סם כ60רו 1ל6ס3'לין
 לסח'וי כרי ני5ו5ין סרפ"ח וולח 6' 6ור כ60ר סיקור0ל
 ע"0 עכ"5 כלוס 11נר11' לס דליס ת0וס סתלכוחכלי
 6ורח 63 דעקורי' נ)ולכו' 6סי' כי ע"ור קען 6ורסוסנס
 6ורוח נעקכת לעיל כמכר מחיד0 וסו6 (יוונע"י

 5סחיומ ניקור 6' 6ור נם"ר לכן ע"0 פיירסעעעיס
 ("ל ני5י5'ן רפ"ח 11;2ר נ' נפרק ו0ס סעלכומכלי

 וס0ר0 ס2יקר סנס ע(ו לתעל' (1 נק5רס מררינומנכ63ר
 סנ' תררינ' 1531ר0ן 11523ן סוי"ס 6וחיוח ר' ססלכל
 ירור יסו יס י' כ(ס ו5ורמ: ע5ען ננחי' 6חוריססו6
 6וחיות ר' ועקפר ח0נון סני )וררנס 6וחיוח י'וסס

 מררנס כ"ו תקפרס סויוחס נחי' 0סס פכיססכקי6
 נחיי ססו6 6חוריס סנקי6 "ומיומ ומקפר חמנון סו6ד'

 סטסוכקל6 נ)ולוי סו6 0ס' )וררינס ע"נ עקפרס0יומס
 תרלינ' ע5)ון 53ולחס ס' ו'ו סי יור 6ומיוח י' וסםעכיס
 נ5ורתס 6ומיומ נגחי' סנו' )ולוי 50 6מולייס ס.06ו'
 ויו סי יור סי יור יור 6וחיות כ"1 וסס נחסנוכסול6
 חמ3ון סי6 ס(' ונרריגס סי ויו סייור

 וח:3ין מקפל 0ו6 סמ' מרליגס ע"3 עקפלססיומ 0:ו" סמכר סמלוי 6וסיומ ע0רומקפר
 ועל"( כו' קפ"ר נני' ססס סמלוי מל 6מוליס6ומיומ
 סכ(' ע'ר וסס קן ל6ין ווררינומ *לפיפ 6ל4 ערמלך

 וכן ובין וט.ה בס,נ הוא וכן ריודין ע.בביטם
 אות הם כך אחורים וסתם ה : השמותבכל

 ואחר'כך עמה השניה נך ואחר לברהראשונה
 הוא וכן הרביעית אף נך ואחר השךישיתגם
 אות כל טתפחד הדין מחטת כי קץ א'ןעד

 עם יעולם טתחברח ולטיכך משרשהלהפרד
 ככלים הדבקיממטש וניצוצות א ם4יררץ : לה הקודטתהאותיות

1"8 8  אד,ם שבעה כמספר ש.ך הם 

 כיו5"וכן
 נכל וכן רג"ן ונסויוח ק"ג נסויוח נ,ס

 סקודעס ווררינ' כל וסכס 3!ילס 0'0 וס:,נייססטעית
 6מר ס6ור תן גרול ו,ורח תע:ו )ו2ו5ס ס."לחכרחן
 ורע 3נליס נ60רו חחח,ן קן.וחר ור"' ו""כחחק'ס

 3עעלס נרול ע"3 0ס סכס כי מווח 3חי' כל ל"כ'
 ומחסיו ת"ס סס וחחתיו ס"ג 0ס 3ת2לס וחחקיועכו5ס
 מסס יורריס סר' )ו56ו סו" 3כ5 כ' סו6 ופמיי 3"ן0ס
 דע"נ סויס וסכ'515יס ס:ליס 3סס לסח,ות ני5יכי'3ח.י
 רק'נ נכליס יררו רק"נ וני5י5יס ר2"3 נכל'סילרו
 כליס לסחיומ (1 רסויס גכי5י5ין כח 6ין כי וסי6וכוי

 סנרוע נ"ן מסס סכי5ו5יס כל ירלו ל" ול:ן "חדחד':וי:
 יורריס וסוי' 0וי"ס מכ5 6ענס סכליס לסויותת:ולס
 סיטיס ועעס עכ"ל ס5ס כליס לסח'ומ ע)וכסכ.5י5'ס
 ותק"נ ס(' ונרריג' חס3ין לוקחין 6נו ע"3 0נ0םס"יי
 ו(' ג' מסס מרלינ' 3' וממ"ס ו(' ס' 0:ס )ורליניח3'

 פרק סנ'ל 03עי עיין סרי וסי6 3לנר 6' 11רר.נ'3111"ן
 גממכ' ס)וחנל ו)ו"ס סיי3 ע"0 (ס 3ערן )ו"ור ס)ו6ריךנ'
 : 'וכס ככפי 3כף וע' )וקי)וומ 3כ,נס )ו3ו"ר )נ)ומ ל0ונוסי

פ-"
 ן שיב4ממוכי~בוונ כ

 נו קליק דקרדונימ6 3ו5'נ6 כו' פקורי 3סיכנ(כר
 חכ6 ס(ריע ונפ' כו' עינר ל0*ך (ריק נעו5ין)וחס3ס

 עקער6 כי5עין סכ"ס נפקו רקררוניס6 513ינ6תן
 כי5לין ע"ן ססס ני6ס ססס פי ע5 ו6ף כו'רננורס
 וסכס 6מר עכין סכל כי5ו5ין לפ"מ 6ומו קולין 6נווכ6ן
 סס סכי5ו5יס סכס כי סו6 ט5ו5ץ עאך )וקפרסיומס
 ("" מנחי' סס וסנס סעסו סעלכיס ('נחי'

 וסכס ככורע
 6רס 3גי' 6לפין 3תלוי סויי סססס לפי 6רס כקר6סז"ח
 פעעיס ז' כי כטח 6חר 6רס סו6 מ6לו 6מר מלךוכל
 וויני' גגורס מל כי5ליס סס כולס 06ל 0י"ו נני'6רס
 6ית6 נמעי כחקכו יכ6מר סעז1 )ולכיס 0,נמוריס
 וסי6 עמרמ 03 סכסן 636 עיפמ ע"י קסיס נת3,לכנל
 גנולוח ס' סכו~' עפס טמכת נ"כ ו6ת6 סיחכללוח
 יע41סךץ ס'נ סס כולס וגין סכ(כל ס0ע'ו 6לו נמקט 6לווע"י

שהם



חמירים ניצוציןממכתמשנת
 הנקרא הוא וזה והד'נים הנבורות סוד הם אלו נבורות וחמשה שמתו מרכים שבעהשהם
 ן התהו עוים שיך וכננדם ל"א ש.ך הרי יתוקנו שבהםראימא
 ם י ע ר ז ר ד ם ק י לס וכל כזה זה ושל בזה זה של וכלוליםלנוקביה

 התיקון עולם הנקרא קרשים מרר הוא הםדרוה
 החדש מ"ה יציאתמסמת

 .מים כעשרה בנצח ונצח חסד יום בא-בעים יתקן האיה הדביים אחן א אמרק
 והוד גבורה בשניים ביסוד ות'ת דעת ראשונים ב כח אספד הביודיםעולםו
 השכע ובתוכם כב-אשונה והעמידוםכייהם
 עיו ואז ב : שמתו מבניהם שירשואויות

 כאצילות ועמדו הכלים שבדימהבריאה
מג'ד

נ'515'ס
 נ(""

 חקריס רק נ'ל51'ס "'נס ד"נ" 0"ח כ'
 כ'5י5ין סססט"ו 3"ופן 3ל3ך גנורוח 0סססני5ו5יס
 חרסות גנורוח ס' נ'515" וס' ס)ולכיס עלסיענוח
 כ'515'ן ס"ך 0ס כולסנין

"")3 
 גס כ' ירננת וכנר

 כו' כנודע )ולכיס ס,' כל כללוח 03 'ס ר(""כוקג"

נ)ו5"
 סל "חייס נילול" ס"ך סס כ'

 נוק3"
 וכנורע רו",

 0:.1.515 "לו וכל כו' כפוליס 0ס ו0דנ'ן 0ג13רוח כלכ'
 סס וכהקכו ווו5ט"רין ר")ו" נ)ועי )וחער3'ן וסל0סלו
 וס 3ררוס כי עיון 5ריכ,ן ע"ח לסון 3")וח וסנסעכ"ל
 )וס)וע סלסון ונס ני5י5'1 רפ"ח ענין כלל )וח3"ר"'נו

 כן "ינו 31"ינח ככ"ל לג)ור' "חר ענין וס"ךסרפ"ח
 ורפ"ח כנוכי ס)וחו )ולכיס 0ו' 0ס 0כ'5י5י' ס"ךע0ר'
 ספיר ולכן כלי0ס ל0ח'ות סכפלו ))ס"ולות ססנ'515'ן
 לתחיות "ור ני515וח ורפ"ח "י נפרק ס)וחנרכח3
 )ו)ום סרנקיס וכ'515וח כחנ 3' נפרק וכ"ןכליסס
 יו3י"ר 1כ1נכליס

"13%3 
 סנכבד בקפר סנ'"1 סעי"

"131(
 ססיך )ון )ועול'ס 0ס נ'515יס 0רפ"ח ("ל פחח'ס

 ס)ולכיס סל 0כל'ס 0ס 6דס פעתיס (' ס0ס 0ס"ךכ'
 פ"ט ח"3 ס"נ תס"ס מנחיכס 0"ור 0ס נ'515'ןוסרפ"ח
 תקפר וסנס ו"ל "' פרק נ'515'1 רפ"ח 3סער עודעכ'ל

 סיח0 וס"רן ון"ק נילו5ין רפ"ח 0יו ס0ס0נ'515יס
 ג"כ 0ס "סר כו' )ולכיס 3ח" ס0ס וכוי 31ו0וחו0ו
 נ'5ל" ק5ח ונת"י וגוסו חוסו וכעעו 1"חחר3ו)וחו

סנקר"
 (רעיס קדנ מירסקליק : סחוסוע1ל' נקר" ולכן ע"ס עכ"ל ע4תס )ורחפח "לסיס רוח

 י0כ0 ד'י "' פיק סי('"ין 3סעי 0" אפרק

 3עולס ו0נופליס 0נסנריס ס"לו סתלכיס ולחקןתחיס
 ת"ן וסעלס ג(ר30ר'6ס

 0(יווג סי' וע'"כ לעיל" )וחח"

 במלכות ומלכות ימוד בשיש'יםבהור
 סוד יום ארנעים כלם מכפ-ברבע.'ם

 : הו:ד.צ'יה

 יתם 'יבעמ,מבה
 ונתקנו 0חרס ת"ס סס וס51'6 0פנ'ת' ד".קח1"נ

 סוולכיס על ס"ורוח (י כ' לעיל נח3"ר וכ3רהתלכיס
 סנחפסטו כח"3 קי'1 3גי וכתל3קו וכחכללו כחעלור3"ן
 החפעעות ח(ר עת0 ו0כס חג"ת סהס 0כ"ל )וקוסער

 רק 0יו סל" כ3ר"ס1נ' 3)וקו)וס ל)ועלי לס"קףסכוכר
 "ורוח (' "ח 3תקו)וס ל)ועל' ע)וסס וסצלו 3טקו)וסג"ר

   לתעל' סתחחונ" "ורוח (' כל עחס ונ)ו5"וסחחתוכי'
 עקו0 סו" וסס סנניס 6ס סי, כי סניכסנתקוס

 ל)ועל' "ורוח (' כל על1 וכ"סי וסעינורתלסתס0ריון
 ג' ע'13ר 33ח" ס-ו "ורות ס0ו' וכ)וו 'חר'וכחח3רו ל" "ך 3"5'לוח ל)ועל' ננרי"0 סיירו סכליס גסעלו

 כן כו' "ליסס ס3'עיח ס" 0)ולכות וכקירח 3ג'כלילין
 ע)ו0ס ו0מלכוח 3ג' כלילין ג' (ס 3"ופן 0יוסכליס
 י)נין קו ררך עלו חקר נ5ח מל סכלי כי ו0 נ"ופןסי'

 תנ5חיר"5'ליח קפ" 3תקיס 1'ס13 עתרו ס:יסם563'לוח
 סת"ל קו דרך 3"5'לוח עלו וגנורס 0וד סלו0כלי
 עלו וח"ח רעח סל ו0כל' ד"5'לוח סור נקפירח1עירו

 3)וקוס וע)נרו 0")ו5ע' קו דרך 0"5'לוח "ל 0נרי"ס)11
 )ונר'"ס עלו ו)ולכוח סיקור סל וסכל' ד"5'לוחסיקור
  "וננס כו' ר"5'לוח ס)ו:כוח נינקוס ועתדו ס"5'לות"ל

 רק "חח נפעס כוכס יחד כולס כגלו ל" "לו 0('סכליס
 ')ויס " 3כל כי 0ולד '5'רח סל 'וס "רנעיסכסיעור
 31י' ונ5ח חקד עוליס י)ויס 3" כי ספ.רוח 3'עוליס
 וסור ננור0 עלז 0נ' ונעסר0 ח"ח ועח עלוקנייס
 ס"תרנו )ו"ן נחי' 1")ונס ו)ולכוח יקוד עלו ר3'ע"ס31י'

 0ו" סעל'ון סייוונ ל15רך סעל1לתעל'
 עליח ענין ע5)וו

 פרק סעקודי' נסער ועיין ננינס ל)ועל' סנוכר "ורוחו'
 סו" 3רוד'ס כ' ריעק3 עכ"3 3ירוע )ונו"ר סס"'

 עולס
 ל3ן כ' לך עוסה ל13 "סר כל "ת ר"'ח' 1("ע"5'לוח

 "סר 0על'ון נו3ן קורסו"
 עוסס וס" 56'ל1' קודס 0ו"

 סנס : ענ"3ל3חי'



ירחמירים מ"ה יצואתמםכתמשנת
 המעמים עיי יב"ייתם א בכשר*ק
 אל הכו?ל ס,נדפנימיות1
 וכ,ן דמ.ה המון ובכח הכולל ע.כפנימיות
 ששם דא,ק טהטצח והוציאו נזדווגוהכוללים
 מ"ה דשם חיצונה הנחינה הכולל ע,בנק-רות
 סוד הדה הבק*א האהד המלך והואהכורל
 שהם המ?בים אר ובהתחברו היחידרשות
 ונק-אימ א?זו נקכה נעיטים שמתו ס'גנקורות
 חיצונה הבחינה בהם נמצא כן כי כשםב,ןעתה

מגיד  ע"י 1;נס ("ל נ' פרק סנ"ל 3סעו ס~ס בבפרק
 סכוכר ס6ורוח מסס סכ(כר %"ןעליח

 סעוחין 3חי' כוללמ 6מר ריורין רע"3 סוי' 3חי'כורוובו
 6לו כ' ככ"ל "ח"פ ססס דס"ג טעמ'ס 3ח" עסי6"ק

 ססנ(ד11ג1 ולכן ס3ירס סוס 3סס ס" ל6 דס"גסטעהיס
 ס6ורוח על סכונס ו6ין ד6"ק סע"3 3חי' עסיחד

 ע1%5 גחי' על רק וס6וון וסחוווס ספס )נס3לסיו65'ס
 ע"י חרם 6ור %תס נולד יחר נידווגו וכ6סרופכימיוחס

 ססו" סחדס ס"ור ו(ס ס(סס(יווג
 עייס סס נחי' סו6

 סכולליס טנח"6 3חי' לדי נחלק סו6 וגס ד6לפיןסוי'
 ד6"ק נריע6 סו6 סע"3 סנחי' ולפי כו' ס56ילויכל
 ס5%ח %קוס ככנר %נפניס ועקו%ס סונוחיי 3חייססס
 ססס ק"ג נחי' עס סע"3 נחי' ססס סונומיי כ(דוגווסס
 סר"ס 3קוף הסהוחיס להפ' ססס דק"ג סטעהיס"ח"פ
 סמכר (יווג ע"י סמ5ח נ(ס סס עיס ס6ור תרוגולכן
 וסנס סחדס ע"ס סס ססו6 ול%ט' ונ%כו חדס 6ור'65
 רק"ג ערגקורוי רללסין ת"ס סחדמ "1ר ית י65כ"סר
 ד6לפין מ"ס מס ל3רר ס'יכל הס ססניר' סימססנסס

 דכור6 3גחי' סת"ס נעסס 61( עעו וכחח3רו:סמחס1
 ססק"ג ולסיו' 6ליו כוק63 3מ" עסנקודו' סכעמ'וסס"ג
נעסס

 כוקנ"
 וסו6 6חר סס עמס לו קכס לכן סע"ס 6ל

 טנמ"6 כללו' סו" ק"ג סס כי סו6 וסעכין 3"ן3סס 6ל" ק"נ 3סס עחס נקר6 ו6יכו דססין סויס נ"ןסס
 ק"נ נקר6יס 6יכס 3ל3ד דק"ג כקידו' ססס 6לו6ענס
 כ6ער ולכן קייג ס3קס "' פרט 6ל6 ס6עס סכ%כ%ו
 ונעס" מ"ס סס עס נחחנרו קכקיו' ססס ספרט(ס
 3חי'6ליו

 כקר" נוקנ"
 סס עוד : עכ"ל 3"ן גסס עחס

 ען סיו65 סחדס דע"ס ס,ס 160ר וסנס ו"ל ג'3פרק
 וימלח נפ' סכוכר סמ' ס%לן סור סו6 כמכרסע5ח
 %מ ל6 כי נמור' %ימס 3ו כ(כר ל6 6סר סדרסכקל6
 %לכין ס(' וסמקייס סמחקן סו" ו"דרנ' ס"חריסכעו

 סנקידיס "ורומ 3הקי לעיל ועין עכ"ל סווח1קדע6ין
 חי5ונס סנחיכס כי סיט'3 %נו6ר סס 6' עסכס 6'פרק
 ויס ס"ג דכקודח מי5וכם נפ' עס י% סכעל נ"ןדסס

 ובין ט,ה זוונ ידי ועז ב הכולל: ב.ןדשם
 ומתקנים שנפיו וכלים מהניצוצות מחכרריםזה

 ירי )על לנחו? שראוים רחבים חדשיםכלים
 אחיהם ואו-ות יריכם( ליוצאי הקודמיםאחא
 שא-ן בנקודה אחד כל מצומצמים שהיושמתו
 הפסק לה שאין בנהלה עשיה בחינת אלאבה

 בה שיש ספירה בסוד מתפשמיםבה.ותם
 פרצוף בפור כך ואחי אבי.ע בחינותארבע
 שכל ספ-יות עשי קשר שהוא וצלמואדם

ספירה
 ס5ליכין חכליפ סגירח ס" נסס "סר סכקוד'ס עולסס" ימי2נה
 עעחו נתלס" כ)ו% כי ססש ססו6 6ע"פ וסכסחיקון
 על כנ"ל יעס לימן גפס"ח ונ6ריך (ס כל על 3יין3חיי
 סיסי' סי' סר6וי הו 63סר 3"ן סס עחס לו סקנסהס
 פעס נחן לכן הה"ס עליון סו6 כי דוכר6 ס"ג3חי'
 ק"ג נקירוי ססו6 תק"ג פרט' 6' 3חיי עסו636סר
 ונס כנ"ל נקנס נחיי כחסנ לכן רקיג טכמ'6 %כ%ו'ל3ד

 סמלכיס 6ל ונסמח3רו סכי לפונו 53חומ (ס כללסונח3ר
 ק"נ נקורומ ססס ג"מר ר"ל סעמו ס"ג כקורו"חטהס
 סידוע סססיט טעס כ' 61ח"כ ככוכר 6' פרטיל3ד
 סתח3רוגכ"ח %ססכי על עיון 5ריך ק5ח %6נס .וק"ל
 ת"ן סעליח ונ3ו6ר וסרי כידווג"ו סכוללי"ס 31"ןסע"ס
 ונ"ן ע"ס ע"י ססיס וננו6ר ס:קוך'ס עולסלס"ין לעיל סנ(כר סר6סון 3('ווג סכס כנ"ל "ורומ סו'עיח ע"י רק'ג טעעיס נמי' עס סכו% ע"3 גחי'לייווג

 סכ6 6עכס סכקיד'ס 6ורוח %3קכח כע3י6רחכילליס
 סעלכיס עז' ס6ולו' עלימ ע"י ססיס נהרי6ע3ויר
 דבר פסי כעומס נר6ס סמחנר דנרי תחוך וסנסכנ"ל
 דפמעיח סטעעיס עליח סיס ס(' ס6ורו' עליחספ4'
 0ו6 ת%וס 6נל סו'ווג סיס סכו%יס ול'ן %"ס וע"יק"ג
 %הועו' נכננס נע"ח סענולי סיסך וסו6 (ס לו ע6ע6ע
 6ורוס ס(' כי ס(יוג קיס 6ורומ ס(' עלימ סע"' נ6"חוכן
 פלק סמיקון 3סער וסגס : 51"ע סנ"ל לסן'ווג וו"ןס"
 6עפ"י 61עגס 3"ן געס עחס כקר6 ולכן ("ל סנ"לג'
 נסכלח 3לנר נקורו' 3חי' ססס מ6פיי נסכרח סו4כן

 ונמיי ימ"ס סטעמיס עס סתחחנרמ 3חי' ווסס סיססו"
 עס חלוקו' 3ס6ר וכן דה"ס סכקודו' עססתמחנרמ

 סס ח'3ור וע"' דם"נ ל3ד נקודוי 3חי' יחד כולססיוח
 6ליו כוק63 וכעסי' סכקודוי 6לס כחקכו ע%ו עחס)1"ס
 6ל6 3ירור סי' ל6 ('ל עחיק 3ררוס חייס 63ו5רומוסנס
 עכ'ל וחיקק נירור "ן5 3"ורות "גל וכי5ו5י'גכליס
 כי נת63ר סנס כי ו"ל ס"( סתלכיס ת5י16' עערונע"ח
 ח6ור לקנל ינלו סל6 3כליס 6ל6 סיחס ל6סעגירס
 סכליס לנמי' ההחס פיקל סחיקון נ6 כ"סר וכוו%סלסס

6נל



חסירים מ"ה יציאתטםכתמשנת
 באורות נעשה זה וכל מאבי.ע כלולהספירה
 וטכללות ב : במתנה להם הניתןרנוספות
 שתי כננד לשנים אריך נחלק פיצופיםההמשה
 עתיק נקרא ועליוני שבכתר הידועותבהינות
 שני בזו,ן נתוספו וכן נקבות שני עודולהם

 הרי ולאה יעקב ונקראיק טהארהפרצופים
 הטלכים הוציכו לפיכך פרציפים עשרשנים
 שנים מדם שיטעלה במה ולהתעבילעלות

טנ'ד
 נהס ר3ר נתחרס )6 ס)חס והע5תו' ה6ולוי נעכין6נל
 נלמי קטנו' נקודו' בחי' הכליס נהיומ סנמחיל'כי'

 עכ') )סוע) מ)קיסס תו5'6יס ה6ורומ היו ל6פר5וף
 עור ופניס 6חור דרוס ספר5ופיס ונסער היטי3ע"ס
 ויל ו' דרוס סכקר8 נפרק סס וכ' סס נלוליסדרוסי'
 ססו8 ענינס תס 3כ"ת הנקורומ עכין וו6וד והוה3ן
 ס*תס נסיוס' הו8 קפ" לסון 6ך הסי8 הנחי' סלעטי'
 6לו חי)וקי' ני סיט'3 וס והנן סנה 36י"ע חלקינכ)
 סנקפיר' עסי' הי8 כקודס כי ופר5וף וקפי' כקודהססס

 ופר5וף סנס ת36'"ע ס)יתה קפי' נסיוחה הו8וקסירה
 ווכול ת36י"ע ס)יתס מהס קפילס וכ) י"ק קסלה61
 מיחח נמק' ועין : סיט'3 ע"ס עכ") וח כ)) מ6ודוה

 סכ' וס סיזינ נמ63ר סס ג' תסנה 6' פרקסתלכיס
 ע0יק נסער וסנה ססס"ק )"ה ס5י"1 ננח)ייסהמחנר
 נ0קן (ס ויווג וע"י ו"5 ס"6( סמיקון 3סמר הו8))פנינו

 עומן נעחיק סני ויווג היה ו6ח"כ יותין עחיקנחקין ומסי* סת)כו' ער יותין עמיק וון כולו 58')ו' עו)סכ)
 83"8 (יווג היי ו8ח"כ וכוק63 ל5"6וכוקנ8

 ו6ח"כ וו"ן )0יקון נ8ו"8 ויווג סי' ו6ח"כ 16"6)חיקון וכוקנ"
 ה51רך )כך 6חריס העו)ווו' כל ל5ורך ד56')ו' וו"ן(יחנ
 כוי חודס י"3 סיעור ו)המ6חר להסהוח (ה עינורנחי'

 ע0יק נחי' י"3 ססס ס56ילו' כל )מקן כרי הו6וחעעס
 ווו"ן ומ13נ' וי"ק עי)6ין 16'6 ונוקני' 6"6ונוקבי'
 ותן הו5רך ולכך סלתיס פר5ופיס י"3 סס ו8)ו ול8הויעקנ
 ו"ל תורי וופי סנ8מר מה וסכחמי חודם י"3 להיומסעי3ור

 סעליון ר6סון 3עינור סי' סוס סעי3ור סל חורס סי"083
 ע0יק כ' נ8תר 08 18 כנ"ל לנדו סעמיק ל5ורךסהו6
 סנ' נחורם 61"6 הנ' נחורם וכוק63 סר6טון נחורסנגמל
 הס חורס סה"נ עיקר נר6ה סר6סין הפ" 6מנסוכו'
 )סון מפק התחנר וסנס ע"ם עכ") נ)נד עמיק)5ורך
 חל6סין סהפי' סתנו6ר סכ30חי ווס נגד וסו66חרון
 קסר נעס הג"ה חייס נ6ו5רו0 ת65מ' 6תנסעיקל
 )סון 0ופק וויס נקפר 36) (") פ"נ ח"ג ס"3ת"ס
 8י חודם סלס פר5וף לכל חודם "3 5ייכ'1 ססיו8חרון
 סעחנר כדנרי וקו6 ענ"ל פר5ופיס לי"3 חדעיס "3הס

 כן ואחיי טרצוף לכ? אחד חדש חדשעשר
 הזכיים ויושר בעגויים מתוקן אחוי כליצאו

 : טכ"ן והנקכותמט,ה

 עתקקמסכת
 שיטם א*ק בטיכור נתקני כיצד א אפרק

 פיצוף בחינת ראשטאחריו
טלכותו טשגה

 תקותוח 3הל3מ כנר6ה ת"ס ספי ע) ע5ת1טסתל

 . תקוווו0 3כתה כנו' רמני' כו)ליס דרוסיס סס83סי
 סעגו*ס ג' 13וסנה התח3ר תד3רי סנרחס תסוהנה
 3קפק נס6ר וה ר3ר 63ת0 כ' רע 31"ן %3"ה הסויוסי
 עיגו)יס ס6פסל טקמפק ססס פ"6 סנקוד'סנסער
 קפיקו' ס6יי וגס לבד 'וסר ותת"ה 3"ן סהו6 תק"נהו8

 עחיק )המיקון( 3סער 8תנס ע"ס וה נעניןנופליס
 מקיק ול3קוף רלכיס נכווס וס נענין ג"כ תקמפקפ"ד
 6ן יוטי יק יס ל8 6ח"פ כי כח3 סק5ר 3קוכטרק(")
 נר6ה הנס ועיגו)יס יוסר 'ם הנקורוי ססס ות5חנעין
 יט מ"ס סה61 )3ד1 נת5ח וכן ק"ג סה61 )נדו נעיןכי
 כרעח יהיינו ע"ס עכ") ווהס 6' 3כ) וע'נוליסיוסי

 3%"ן וסנק3ו' תוו"ס הוכריס סתחנר סכ' ותההתח3ר
 כי העולה כלל (") 6' נפרק וסס עחיק נסערתנו8ל
 הס נה"י חנ"מ ק5ו0 וטם 6ית8 סו8 ונינה 838סו8 ומכוי 61"8 ע0יק סו8 וכמר י"ק 13 'ם 56'לומעולס
 ע5תומס 6)ו 3ח" וכל דו'6 נוק63 סי6 ותלכוחו"6
 וסכוק63 טת"ה הס הדכורי' 3חי' וכל 31"ן מ"ס 3חי'ת3'

 : עכ"לוו3"ן
 פרק נק'5ור ס58'לומ קרר נסעי הכס אנמרק

 כף 6"ק תתנו תסח)ס) ותחחיל' ו"ל6'
 ס56'למחמיו ה(ה ד6ייק 3חכת' סמל3סוסו מכחוס8"ק
 סנוכר וחכווה עסי0 3חכווה כולס וו"ק 56ילוחעו)ס

 עמיק ררוס חיי' 831ו5רו' ע"ס עכ"ל 6"ק נמלכוינח)נסה
 נ6ור ס3ע0יס יהי' המווה 8ול ספקוק נקודת8ריך
 נקוריס עולס סכל נודע כי ("ל סס וכי הימיססנע0
 רגליו קיוס עד ד6"ק ווטינור תמחי)ין הסונרודיס
 וער מחח)מ סי6 מסס כי 6"ק רת)כו' פר5וףככגר
 ר56')ו' יז"6  מ)כומ כתו  מקמיימח הי6 לנליוקיוס
 מ0ל3ם ס13 הר8סון סו8 8"ק סכחר נורע וכ3לעכ")
 ננוו 6"ק 'נ' 6"ק סל 3כליס ת6יר ידו ועל ע15ת6"ק
 ומקיפי' פניתי' 3דלוסי וס וועלין ועיין 6"ק נכ0רסס

 ו"ל סס ווני6 סנו' פמחיס תנו8 וק' 38י"עונרלוסי
 סס העולווו' כל ס) יחידס ס) סיחירה סהו8 8"קכמר

 ס6"ק וו8'ר הנו' הכמר ונ6מ5ע'0 ע5עו ה6"קע0לנס
גנ)יס



חסיים עתיקמסכתמשנת
 וט:ובש ככתרו גנוז א,ם אור ושםמלכותי
 עשר שבו הידוע ט'ה שם נתגיהבחכטתו
 כת=ו סור ודם שבו הטעמים וסורספייות
 : הירוע דב.ן טטירות טעשר א:ירםצרטו
 נתחבי החזה ער דב'ן הכתר יאש כיציכ

 דכ,ן דחו.ב כתרים ושני רט,ד דטעטיםבכתר
 הט,3טים ולגוף דט-ה רטעטים בחו'בנתחביו

טגיד
 ותקיף פנית' ררוס תמס כליס ס5ינ' 6"ק סלננליס
 סנקה ס)ולח ו5ור ("ל פ"ג סמיקון ו3סער עכ"ל 5'דלוס
 סו5 הנס התלח תן תלתעלס סיל5 5עפ"י ת"ססס

 עכ"ל ספינור מן תלי15מ ומחחיל ולמי' מססמחססע
 ל53ר נחחיל ועחס ("ל 5' פרק עחיק נסער והנסע"ס
 ססס הנ(' 3ח" תג' הנעסס 5ל'לו' עולס כל נחקנו5יך
 סכקורוי נחיי וסס יעחו ס)נלכיס ססס 31"ן ע"0סס
 סלוקח חלק הו5 תס סננ5ר ולריך סחרס תוס וססרק"נ
 כ3ר כ' 3"ן תעס לוקח חלק ומס ת"ס מסס יומיןעחיק
 ער"ו וכן טנח"5 3חי' ר' 13 יס ת"ס סס כי לעילנח63ר
 סנ(' נחי' לך' נחלק ק"נ סס סנקורו' ססס נ"ן3סס
 נקיוח סהו5 נ"ן ססס כתו כי רע וגס ענח"5ססס
 'ס מ"ה סס כך כו' י"ק ססס נקודוח " נו יסרקעג
 3חי3ור 31"ן מ"ס 5לו סתוח 3' תחח3ריס וכ5סר '"ק13
 חחיל' ל63ר ולריך 3י"ק י"ק תחח3ריס הס ונוקנ5רכר
 5מרו נ(וסר כי רע 3י"ק וסחחלקו' ספעתיסעכין

 33ינס וסחגין נחכמס וסנקורו' נכחלסהעעמיס
 כי רע 35ל (ו"ן נקר5יס עהס ד5ל'לו' נ("חוס6וחיו'

 עחחלקיס ססס ע"ה סל עלען 3י"ק סו5 ססחמלקויזה
 3עחיק תחחלקיס 5לו 3חי' כ5סר 5תנס ס(ס3קרר
 וו סקרמה ו(כור 5חר 53ופן 5ל5 כן הקרר 5ין51"6
 3כחר נכלליס סניסס 51"5 עחיק הנס פרע'ו(ו

 3ח" ת"ס 1,טס לקח עח'ק והנס נע"ס כע"סר5לילו'
 ר5ס1נוי סס' לקח נ"ן ומסס סעעתיס ססס סלוכחל
 כי ירעמ כ3ר כי סעעתי' 3חי' ג"כ ססס סלו כחרסל
 ר3"ן רחכתה מר לקח ועוד תי' כלולס תהי"ק 5'כל
 ע"ס עכ"ל ר3"ן ס("ח סל כחרי' וזי ר3'ן ר3יכסור"ר

 תת"ה סלוקחיס תה כו' 151"5 5"5 נענין נססע6ריך
 כרי והנס נע"ס נתקותו 5חד כל ויחנ5ר הנ"לוג"ן
 ת5וך וה נענין לה5ריך לריך סני' מסנס סיעינלג5ר
 עחיק נסער הנס (ה נפרק סתחנר רנרי רונ נחנ5רונזס
 ענין לנ5ר ונחחיל פרט ררך עחס וננ5רס ("ל 5'פרק
 כו' 'ומין עחיק (ה סו5 עי ננ5ר וחמילס יומיןעמיק
 עתכו ולעעלס כוי 5חגלפו ריסין נ' (וע5 נ5יר5ודס
 דסוי מ5י כלל 5מידע רל5 רס5 ריס6 לנל ריס6סו6
 סהי5 למעלי מתעס 0ג' סר5ס (ס והנס וכו' ריע35ס5'

 דאיטא וחסד דחו"ב דדו*ב טב.ן נתהביודט,ה
 נעשו ירם ועי דב'ן אחרונות שכע ש:ודכתיים
 וב'ן זכי ונקרא לפניו ט.ה שים אחדפיצדף
 ופניהם ביתה אחורידם נקכה ונקיאיאדוי'ו
 רלא יישא בשמ ונקיא ג עתיק: ושטויחו'ן
 שביאשו דצחצחות נודעו שלא לפיאתידע
 או" ככתיו ש'היה אפשר כי דס וטה הםכטה

משנה
פניט.

 5מר ולכן רעחיק נוק53 3ח" הו5 ט3כולסעלי1נס
 רכור' סנעחיק לפי ר,ס5 3ה5' רסו' ת5י 5ח'רערל5
 כחר סהו6 ריס5 3ה5י רהוי מ5י ר5חירע 5.3רנוכ3ר
 ריס5 לה5י 3"ן תסס סלוקח תס 35ל תייסתסס

 רסוי )ו5י 5חירע ול5 ו("ק קפיקוח כתס 3ה יסמליח5י
 ל5 5תר ל5 לתה לדייק לריך 1לכ5ור' ריס35ס5י
 6נד סכגר עסעע 5"כ ריס5 ה5י רסוי ע5י5חירע
 עחיק סהו5 ענינו תס נעלתו הריס5 תלי5וחיורעיס
 וני5ולו יודעין 5כו ס"ינ הו5 סנחוכה נתה 5נלכנ(כר
 ת3רר סו5 כי כנ(כר סס 5סי נ"1 סס 3חי' עלהו5
 נוקנ5 ונעסי' עתו ותמח3ריס 3"ן 3סס סים הכמריסתן
 ונממ3רו תתנו 3ירר כתה יורעין 5נו ס5ין ו(ה5ליו
 כי ח3ין ו3(ה ("ל ס"3 עחיק 3סער עוך עכ"ל6ליו
 כתו ו5חור פכיס 3חי' נעחיק סיס חת"5 ל5לעולס
 תלך העחיק הנס כי וסענין. ולמע' תתנו סס5ר נכלסיס
 וס נ6ופן וסס נ"ן ססניסס ותלד ת"ה סס לי יס5'
 וכן ו5חור פניס נחי' נו יס ת"ה סנסס הו5 וך5יכי

 5חול ד3וקיס והס ו5חור פניס נחי' נו יס נ"31סס
 מלר ר3"ן וספניס זס עלר ע'ס וספכיס 3"ן 53חורע"ה
 ותלד מ"ה פכיס ונר5יס ניכריס (ה עעלר ונתל5(ה
 תכוקי' ונ"ן רת"ה רסניהס וה"חיר" נ"ן פכיס(ס
 נחי' נעחיק מחגלה 5ין 51"כ נפניס נ(ה(ס

 עוך . הפניס נחי' נקר5 כולו ולכן כלל5חור
 יינין לנ5ר עחה וכח(ור ("ל ג' נפרהסס

 סכו/;ק תס ננחיי נעמיק סיס ס5תרנו הנ"להקפיקוח
 נחי' ססס סנקורוח סהס 3"ן סס חלק תנחי'לעלתו
 3' 03 פ5ין 5ור סיס לך 5'ן כ' נחנ5ר הנסס)נלכי'
 ומקיף סנימי יע ניין סנסס ונוו65 וווקיף פנית'נחיי
 והו5 5חח הלעה לך סנליע לריך וסנס )ו"ס 3ססוכן

 סי"ק ו5לו כנורע י"ק 13 ויע ת1ס סל כמר סו5עחיק
 סלס פרלוף ונעסיס וממפסעי' תחחלקיי ה(הסנכחל
 ססס נ"ן סס ת3חי' ת3רר הו5 וכ5סר עחיקסנקר5
 סו5 סנס כוי קפירוח י' יס 3סס גס 5סר כו'הלכי'
 ו5ח"כ רת"ס רכחר סכחר 33ח" ותח3ר 5' חלקת3רר
 סחכת' עס ותמחנרי' 3"1 עסס 5' חלק עוך)נ3רר
 לירע סו5 נ(ס סיס וסקפק כו' רת"ס דססרכחר

5י(ס



חמיים עההקטסכתמשנת
 מנימי ?אור כקיף רנעשה ס"נ דכהרפנימי
 דאחורים כךים ושנ. ס'נ כתי וכלי ם.הדכתר
 ש?ו בחו"כ יע?ו דם'ג דחו'ב הכהריםדעצי
 פנימי ואור אחד טקיף אור אא"ג סימנוויהיה

מניד
 חלקי' ו6'!ה ר'ל" ני'ס6 1מחני תניי חצק"6'זמ
 56)יכו פסוט הי" כנר והנס ר')" נגופ6 ותחנרתנרר
 רת"ה לכחר נחר מן נתסכח רעחיק הכמר נחי'כ'
 סיס עור כ6ן 61'ן ר3"1 דכחר ר*סינומ ה' נירורומן

 עחס סננ6ר תס הו6 סקפק 6נל וס 6)6 "חרנילור
 יס 6י ננחי' קפיקוח וני נחי' 3' כ6ן 'ם כיוהו6
 6ס 6חח סנח" 6י קפק 'ס הנ' וננחי' קפיקוחנ'

 סיחקנהו )ו הו5רך )6 3"ן רסס התקיף ס6ורנ6תר
  ספכיתי תן ת6ור ותעו)ה גרו) סונקיף 6ור כי ת"ססס

 לסחח3ר ,65 1)6 3סרסו למע)' נס6ר )כן הו6 )נוכנורע
 וה61 )סחקן סו5רך )3ר ר3"ן הפניתי 6)6 ת"ס ססעס
 נ6תר 06 סי6 ה3' ונחי' ת"ס סס עס נחחנר6סר

 )סחקן ל3ו6 הו5רכו 3"ן ס) ספנ'ת' ו6ור סתק'ףס6יי
 נ' נה 'ס ס6' ה3ח" כפ' וסנה ת"ס 3ססו)החח3ר
 ספנית' רק ס)636 סכיון נ"תר 06 והרי 6לוקפיקוח
 ספניט' 161 ספנית' רק 63 ל6 ת"ס סס גס 3ל3רר3"ן
 3ח" נעסה ככ") רק"ג נקורוח סו6 סרסו 6סרד3"ן
 גדי) רק"ג ססס לעו)ס כ' רת"ה ספניתי 6ור ס)תקיף
 הפכיתי נ'ן סס כי ונת5י כנ"ל 6חמ 33חי'תת"ס
 סו6 כך הענין ו6ס רת"ה הפניתי 6) 6' תקיףנעסה
 3)3ר פנית' 6' ו6ור 6' תקיף 6ור עחס עיסנת65
 3?חר סנית' 6ור נעסס ת"ס רכחר הכחר כיוסו6
 6)יו כעסי' 3"ן רכחר ר6סונוח ס' פניתי ו6ורדעחיק
 נ"ן סתסס וסי6 6חר 63ופן נ6תר 06 16 תקיף6ור
 63 ונ"ה תסס 36) )3ד הפניתי רק )3ו6 הו5רך)6
 ג"כ דג"ן הפנימיח נעסי 161 פנית' ו6ור תקיף6ור
 לפניעי רנ"ן ד6' רע"ס 6' עקיפי' נ' ונע5, עקיף3ח"
 3"ן תסם כי כ6תר 06 סי6 ס3' ס3ח" )3ל רמ"ס6'
 163 וו"ס תסס וכן ספנית' ו6ור סתקיף 6ור סניסן163
 31' 1נ"ן רת"ס תקיפ" ג' ונת65 ופנימי תקיףסניסי
 3כחר סיס סקפיקוח נח63רו וסרי 31"ן רת"ספניתי'
 3ל3ר 63ורוח רק 13 הקפיקוח 6'ן 61'ך עחיקרכחר
 כפי חלויס 6)1 והקפיקוח 3חו"3 קפיקוח יסעור

 3ין קפק 'ם סכ6ן 6ל6 עחיק 3כחר ס)תעל'קפיקוח
 ג"כ כי סו6 וסענין סכליס 3ענין 3'ן ס6ורומבענין
 33חיי 6תנס רת"ס רכחר חוי3 3סס סיס )כוכודע
 ר3"ן רחכת' ג"ר העחיק )וקח כ' )נו נורע ג"כהנ"ן
 הכחריי 3חי' 6פיי כי הו6 וססוט ד3"ן ר3יניור"ר
 הרי כי כל) עחיק נכחר סיע)ו 6"6 דנ"ן נחו"נ9'ס

 גם בכתרו שיש אפשר או ר : כלים ישלשהאחד
 יהיו ובחו"ב ט"ה דכתר וכזי דם"ה מקיףאדר
 עומדות האמורים אחורים ש? האדרות שניגם

אייית שני כנ"ד מימנו דיהיה שבהם הם"האחורי
משנה
 תכמל 6ל6 לעמיק כחר נעמס ס)6 )תע)'נחנח'
 סרי כ' וסטעס ר3"ן רכחר ר6סונומ ומ"ה רמ"הרכחר
 3חיי נקי כולו רג)יו וער מר6סו כו)ו דעח'ק 3ח"כ)
 יעלו חויי3 סל סכמריס 6'ך 61"כ חו"3 3ערךכמר
 3כחר עו)יס ס6ינ5 מו6 ופסוט תוכרח 6"כ סנו3כחר
 הו6 ו3וס ולתטה תסס ססס סו6 וד6' 6ל6 כ)לרעחיק
 רעחיק 3ח1'3 עולין ר3"ן חו"3 סל כחרי' 3' 6ססקפק
 חו"3 3חיי סס עכ"1 כחרי' סהס ס6ע"פ נ6תר 1606

 )6 61"כ ס3ו 3חו"3 יעלו 6'ך 61"כ עחיק ת3ח"סגרועי'
 סכליס בחי'  בין ~ס  וקפע 3)3ר ריל" 3גופ6 רקע)ס
 וחו"3 דנ"ן רחכע' 3חו"3 6תנס כו' ס6ורוח 33ח"ו3'ן
 'כוליס ס6'נס ס61 פסוט 63ל1 ר3"ן ר3'נסוחקך
 סו6 ול6' רי)" נחו"נ רעחיק 3ריס6 )תעל')עלוח
 יטר  רטמיס ז"מ  צטוין ספיע'  טיר 3גופ6סנס6רו
 )6 16 ינ"1 מ"ח סיס כחרי' ו' נח" נ"ן תסס לקח06 סוי וסספת  רע"ס רכמר 1ימ  לסס  יליסו סו%פיוי
 סכ) הו6 פסוט סנהס חו"נ 6פ" ס)סס נח" ס6רכ'
 כנורע נופ6 3חי' רק 6'כו ר3"ן חחחוכ" ת)כ"הו'
 סקפק 36ל רעחיק 3גופ6 6פי' לעלוח סו6 נתנע6"כ
 כחלי' 3חי' ססס סכיון 6ס דנ"1 סנן"ח כחרי' 3,'הו6
 חו"3 עס גס ו)סחח3ר רעחיק 3גופ6 )עלוח'וכ)ו

 3ור6' רעח,ק 3גופ6 נס6רו "לו 6סר ר3"ןרחכתה
 3עחיק כ)ל עלו )6 כחר" סו' ס6לו נ6תר 06 16כנ"ל
 3'ן 63ורוח 3ין סס 56ו והקפיקוח ריל" 3נופ66פי'
 ת"ס 3סס וסו6 סנ") כ) ע5 הטעס עחה ור6ה3כליס
 6סר ת"ס סס סל כחר קסי' כ) תונכו סעהיק ס)וקחכיון
 %6נס ריל" לרכור6 לו הקסיק לכן ככורע '"ס3ס

 רק 3"ן ווסס )וקח ו6ינו 3"ן ונסס  סננויי ריליי)נוק63
 %"כ לבר ריטולומ סי טסס  ר3"ן דכחר הקפי'ח5'

 ס6ורוח לססליס 6חריי תתקותוח ס'קח הו6תוכרח
 יקח ולכן ר3"ן תכחר נו סחקרו 6חרונוח ס'חתורח
 דז"מ כחריי 11' ר3"ן ר3ינס ור"ר ר3"ן רחכתס ג"רתהס
 רכחר חחחונו' ס' חתור' )סיעור 'קפיקו הל61י 6)ווכ)
 3ח" 3ענין 'סיו סקפיקומ וכ) כנו' תתנו סחקרור3"ן
 ד3'כס וד"ר ד3"ן דחכנוס ע"ר ד3"ן כמר ס"ר סס30"ן
 ה3ח" 631)ו ד3"ן חחחונוח תו' 6' ס3כ) וסכחרר3"ן
 רעחיק נוקנ6 י"ק נת5'6וח נחחלק 6'ך סקפיקוחסס
 ררך סנ63ר 5ריך ככלוח דרך הקפיקוח ס3"רנוו6חר
  גונין סנופ)מ הקפיקוח כי סחרע 5ריך וחח)הפרט

טל



*

*

*

חמירים גיוקממכתמשנת
 מקיף הנעשה דס"ג הפנימי והם מקיפיםאירות
 פנימיים אורות ויטישה האמור דם"הומקיף
 האמורים דאחורים אורות ושני דמ"ה פנימיוהם

 נם בכתרו שיש אפשר או ה : כייםואיבעה

מניד
 יס 1"ס תקיף "ור "ו פני)וי "י 'מ 6ס ס"1ר1חסל
 נענין סניפלח יסקפיקוח דסניס 6ור 6ו ד"חור5ור

 לנר סניס נחי' "ו 35ד "חור נחי' ימ 06 סו6סכליס
 כפ' חליי סכליס 3ח" כי מחדע ~ין נס ימד מכיס'16
 גס נהס רניס ס"ורוח "ס נס כי ת"ורוח3חי'
 ס"ור 0יח)ועט כדי פר5וף נמי' 5סע0וה סכלססנדלח סו" סת'קון עיקר כל כי נדולי' מיסיו 5ריכיןסכליס
 לקח ל" 3"ן )ונחי' וסנס לקנלו ויכול הכל'ויתרח3
 'קפיק ל" וד"י ו(ס ד3"ן דכחר ר"מוכומ )ו"ס רקכליס
 "חרי' 6ורוח 0לוקח כ)וו ולכן מ13 לי"ק כלי לסיוח,לו

 מס קפי' )ומ"ר כליס 0יקח 5ריך 3"ן 0ס קפ,')וי"ר
 לסיח """ כי וס51 "חרח סקר)וס סחדע 5ריך גס3"ן
 פניוני ג16ר )וקיף 6ור סכ6ח ע"י 6ל6 כליסבחי'
 הכ"ס החולרוח כליס נחי' נע0הוהמס

 סהו"
 וס ווכור

 סקפק ל63רונחחיל
 מ'5"

 סנק' ננ"ר
 ר'ס"

 ועחיק
 הנחי' נחי' 33' נחלקח 0סקפיקוח כח3"ר כגרסנס

 חס 0ל לנד פנ')וי "ור רק נ" ל5 "ס סי6סי"מונ'
 311חי' וסנה ר)נ"ס פני)ו' 6ור "ל )וק'ף "ור ונעס'3'ן
 ד3"ן דכחר פכיתי מ16י נ6)ור "ס חלוקוח ג' יס(1

 לכל "לו "ירוח 0)וקפיקין סו" ור"י סו6 כך ו6ספני)וי סו" 6סר רת"ס ,מ3כחר כחר 6ל עקיף 6ור נע0סלנרו
 סוס 3ר"0 ד)ו"ס דכחר כח"3 13 יס כ3ר כי עחיקר6מ
 3חיי "ל" 6יגו 0לו ס)וקיף 3חי' סרי כי לו יקפיק31(ס
 גדו5 פכ')ו' "ור יסי' ל" "'יכ כנ"ל ד3"ן דכחרפ:')ני
 3' 0ל "ורוח 3' סלרכו ל" (ס וכפי )ווןיף)ו15ר
 דתיינו ס"חוריי' "3ל 3כ"ן לננלוח מ3חו"3ד3"ןסכחר"
 דכחר 3חו"3 עלו סס סלי.ס סכליס מל ד"חורי"3חי,
 סכ"מר כלל כלי ס1ס ד)ו"ס 3ח1"3 כ6ן מ"ין לפידוו"ס
 כולד "ינו 3(ה (ס להכוח )וקיף ו"ור פנ1)וי "ור 'םל"

 )וקיף 3חי, 0ימ "ע"ע וכ"ן כלל כלי 3ח"חוחהווס
 )וקיף 6ור 3חי' "ינו ס(ק )וקיף עכ"( ד)ו"ס וסניעיד7"ן
 יכע ו"ינו ד)ו"ס לפני)וי )נקיף סנע0' 'דצ"ן פכי)וילל5

 "חוריי' 5יחס 5עלוח ס51רכו ולכן וו)~ס כליכזלהו5,"
 כליס ינ' פכיעי 6יי 6' עקי9 6יי 6, פי'אא"ג סו" ס(ס סקפק מל הקי)ון וסנס סנ'ל לעעסעלו ל" מלסס ס"ורוח "3ל ד3"ן דחו"ג סכתרי' כל'0ל
 ד)ו"ח יק'ף סיס מנ"כ נ6)ור"ס וסו" ס3' קפק ד3"ן דחו"3 וכחר ד3"ן דכחר כל'מסס

 ונ)נ5"
 6ור עחה

 ר)נ"ס )נק'ף "ור סו6 "' תקיפ" 31' רת"ס "'פנ')ו'

 דפנים כלים שני יהיו ובחחב דם*נ מקיףאור
 ויהיה האחורום אורות במקום האמוריםדחו,ב
 פנימים ושני מקימים אורות שני בב.וסיטנו
 שיו בחו"ב שיש אפשר או ו : כליםוששה
אורות .טנהט
 וכפי ס)ו"ס "ל )וקיף כעמס "0ר ד3"ן פכי)ני "וריעיד
 וסו" ס)וקיף עס ספכ')ו' "ור 0ינסחייס לליך;ס

 סשל1
 3יצ"3 ל)ועל' לכ"1 דחו"3 סכחריי 3י 0ל "ור1ח3,

 ס,חוריי' 33חי' ס"ורוח 3חי' 5ל" ",ני ו(סרעחיק
 ס)נקיף 6ור כעו נ"כ )ור31ה ספני)וי "ור יסי' ועי"ונלגד
 3ג' סנ(כר "ורוח ה3' 0ל סכליס 0ל ס"חורי" 3חי'וכן

 מנס מלסס ס"ורוח חלק עס יעלו ר3"ן דחו"3סכחר"
 בנך סא סקפק (ס מל ותקיינן ס"חורי.' נחי'חס
 כלי 0פס כליס ודי פכ')ויי' ונ' )וקיפי' 3' לותרר5ונו
 "ור לת"ס י0 מכנר לפ' דת"ס כחר וכל' ד3"ןדכחר
 31' סכ(כר הכל' ווח"לד 'רו על "מי פכית' ו"ףתקיף
 "' עמן לידע ו5ריך ככ(כר ד"חור'"כליס

 כי וסו"
 חו"נ 6ורוח על'וח נענין נחיי ג' יס סקפיקוח63לו
 0לנחיי ס16רוח עיליס "ס סו" ס6' כנוכר נטחיקד3"ן
 רכחר חו"3 עס )ומער3" סס "ו יסנס 3ל3דפניס
 "ינס "ס ")נכס פניס נחי' סס מגס כיון ע5)נוד)נ"ס
 עס ורחערנו "', "( מלחס ס6חור"י 3ח.' רקעוליי
 וס"ורוח פ:יס נחי' 0"ינס כיון ע5עו ד)ו"ח דכחרחו"נ
 ' 33ח 'ה" סעי" ס"חור'" י"לו פ:'ס 3ח" 'ה"ד)נ"ס

 ספנים 6( "חורייי ו3חיי הפ:יתי.' 3ח" 0כיחןסצויי, מלי0'ח 3ת" סו" ו"ס רת"0 סכוכל חפ:.ס 6ל"חיר."
 33חי' כמ"רו וה"חורייי ר)נ"ה "ורוח עסתתצר3"
 מתתעי3 סו6 וד,י ר3"ן כתר 3ח.' "נל לסס"תורייי
 נח3"ר כ3ר סמכי "לו 3ח" נ' ות:ת רונ"ה כתיעס
 'ח3"ר 6חרוכיח 3ח" 31' ס3' סקפק 3(ס )וסס 6'3ח"
 קפיקוח נ' 03 'מ מנ" וסנח" סקפיקוחכס"ר

 ו"לו ד3"ן מניסי עקיף ו"ור פנ')ו' "ור 30"י נ"ונר06 וסו"
 "ורוח נ' מימ כ"תר "ס "' קפק קפיקות סנ'סס

 הכחריי 3י מל "ורוח מ'עלי ""5 (ס וכפי ר3"ןי"' ד)נ"ס "' פכי)ויי' "ורוח י3' דוו"ח ו"' ר3", 5י)וקיפי'
 כ)וו ר3'ס כ"כ סס ספני)ויי' ה"ורוח 0סר' ד3"ןדו.'י3
 סוא וסטעס מועלס 5ריך כליס 3חי' 6תנססינקיפי'
 דק"נ פנית' 16ר לק3לס ד)ו"ה 3כליס כח מ6יןלפי

כ""
 0לו 3כל' 1":ר "ור כל סיס

 ניח"
 סכ5י עחס "נל

 עקנל ד3"ן סכלי וכן ן3"ן ו6ור דת"ס "ור )וקנלד)ו"ס
 מל פני)וי ,ור לקנל ע"ס סל נכל' 'כולוח ו6יןמנ'סס
 סכליס ע'" ס(ס סכל' 0יחנדל 5רין ולכן ק"נ מסאנ"ן
 כליס 3ח" מכל 5י'ך ו6"כ ד3"ן חו"3 מל כחריס0ל

 'ס6רו מלסס ת"ויוק "3ל ל)ועל' 'עלו ו"חורדפנ'ס
לתטס



חם'רים עתיקסם:תפשנת
 המ,ה עם מעורב.ם האמורים המניםאורות
 בד-ד מימבו ויהיה האחורים כלי בטקוםשבהם
 כלים וארבע פנימיים איכע מקיפים אורותשני
 והכלימ האד-ות ש?ו בחו,ב יטיש אמשראו
 הפנים יטי והכלים האורות במקום אחוריםשל

טגידי
 נר106 0ס לעלוח 15רך 6ין כי רעחיק נגוס56תפס
 6ולוח 31' תקיסי' 6ולומ נ' סי' בבבנך סו6וססיתן
 6חולייי ונ' ור3יין רת"ס כליס ססס כליס ו'פכיפי'
 סו6 ס3' סקסק ר3"1 רחו"נ כחל" רנ' פכיתי'ונ'
 לתעל' 0יעלס סו5רך ל6 6ולי כי סי' ב8רשךשקיתן
 ד3"ן רחו"נ סכחרי' ננ' סכליס 0ל ססניס נמ"רק

 0למס 6ורוח וכת65 רעמיק ננוס6 נ60ר סלססו"חור"
 רנ"ן ו6' רת"ס 6' סניתיי' ור' תקיסי' נ' י"יכרר וסקיתן רעחיק נרי60 עתסס עלו ספניס נחי'נ"כ
 כליס ור' רנ"ן דחו"3 כחלי' רנ' פניתיי' 6ולומ31'

 סכ"5 כמרי' ר3' סכליס סל ספכי' 3חי' 31' וד3"ןדת"ס
 0יע5ו 6ולי 6תרכו סר6סון 3קפק לתעל' לתסו6"ח
 ס6ורוח יעלו ול6 סכליס סל וס6חוריי ספניסנח"
 0נס ו6תרנו לנר סכליס 0ל ססני' 0עלו 6תרכוו3כ"ן
 סו6 וסעכין עיסם יעלס 0לסס ס5ספניס סלססס"ור
 0ל וס6חוריי ספכ" 3חי' 0עלו כיון סר06ון נקפקכי

 וי60רו תח5יחס יעלו ס6ורומ יעלו 60ס 6"6כליס
 רר06 נכלי כח 6'ן כולס לעלוח וסכס לתטספח5ימס
 6ור 10ס עלו ל6 ולכן 6ורוח כ"כ נו לקנילרעמיק
 3קסק כנו' ל3ר סכליס 0ל ספניס עלס כ06י6תנס
 סר06 ויוכל עתסס וסס 16י1ח סיעלו 6סטר 6(ס(ס

 סנ' נקסק ער"( וכן סס תעופי' כ' לקונלורעמיק
 ו6פסר סכלי סל ס6חורי' עלס ס6ס וסו6 פמססכנ6ר
 ת60"כ סס תעופיס כי עתסס יעלו 6ורומיסס0נס
 כל יעלו ס6( סכליס 0ל 61חור ספכי' עלס6ס

 נ6תר 6ס 6ו לקנלס סר06 יכול ל6 ימד6ורחסמ:ס
 לתפ' כולס כ60רו ולכן כנורע 6"6 נ"כ תח5יחס0יעלו
 0י0 6ל6 סנ"ל ע"ר וסא בשך"ךש קיתכו סנ'קפק
 סנ' נקסק לנו 0נקחפק תס 0תקיס וסו6 0,6יגוי
 רנ"ן רחו"נ רכחרי' סכליס 50 ספניס עלו 6ססמכר
 ס6חוריי' 6ל6 עלס )6 06 לכו כקספק עחססכס
 סקפיקוח כל נח63ר סרי כנ(' 61ורוח כליס ל3ד0לסס
 0על1 60ס0י ו6ותלי' תקחסקי' 6נו כ6סר כיורע
 לופר חפעס 6ל ד3"ן דחו"נ כחרי' ר3י 6חוריי3מי'
 כי רעחיק ננופ6 לוופס נ60רו 0לסס ספני' 3מ"כי
 יוחר וססני' נריע6 לתעל' יעלו 0ס6מוריי' 6"6 (סרנר

 סרנר עריין ו6"מ עכ"ל ע5תן ~ולך 16"6 0סו36תקותן כ60יי ססנ" 0נחי' 5"ל 6תנס 3נוס6 לתפס יסיותעולי'

 אלו מפיקות ומפני בד-ד כן נם סיטנוו.היה
 כלו ואפילו איתדע דלא ר'שא ראשובקיא
 ספיקות טולירים ראשו יטספיקות לפי כןנקרא
 אורות אא*ג של המימן לפי כיצד ז :בנופו
 מממה מאירים לממה הנשארים דם"גחו,ב

'מע'המשנה
 ח0ינ' נ16"6 וסני' 3עחיק פלו 0ס6מוריי' לותרק0ס
 ו("ל סנ"ל ת0ער נפ"ס עור ר' סרק סנ"ל נ0עי ע'ל(מ
 כ63ל ועחס רעחיק נריס6 סי0 סקפיקוח כמנ6רוסרי
 דתמו סתלכי' 0סס חחחונ" (' 0ל כחלי' ו'נחי'

 נופ6 3מי' 6תנס נעחיק 0עלס 60ס0י לעילו6תרנו
 ית0ך רעמיק 3לי60 סקפיקומ סיסיו תס כסירעחיק
 סעלס תס כסי רילי' ננוס6 לתעל' 0כס6ר נתסתתנו
 סכמר.' ות3חי' ר3"ן חו"נ ווונחי' רילי' ננוס6לתפס סנס6י תס יורע ער"ו רעחיק נריס6 ר3"ן חו"נתנחי,
 סכופלמ קפקו' כל עחס לנ6רס 51ריך ר3"ן חחמונוחרוי
 מנס 66'ינ 0קיתכו 6' וקפק 6 3חי, כפי כי וסכס3סס
 3נופ, לתפס ר3"ן דחו"ב ר6חור 6ורומ נס"רו6ו

 163'6ו(ס כס6י ססכי' ו6ול מחסוכיח ף 0ססדעחיק
 רנ"ן רמכתס ד6חול 6ול כי סס נסמחלקוח'תקותס
 מנ"מ 0סס ס6ת5עי' סנ' 6ל ת6יל ותסס עמיק3חקד
 ות0ס רעמיק נכ5ח סו6 ר3"ן דנינס 6ח1י 161י30ו
 כי דע 6פכס סנו כס"י ססס מחמוכוח סנ' 6לת6יר
 כנ(י יעחיק נרי60 לתעל' עלו 0לסס 0סכליס6ע"פ
 ס6רס ותסלחיס תת0יכי' סס 0לסס 6ורומ 6לוסכס
 כמר" ס(' וסנס לסס לס6יר לווע)' תלתפס סכליס6ל
 ס"' רעחיק נו"מ תחחלקי' סס רנ"ן חחמי:וח ('0ל

 ס(' ער ער"( נולס וכן 0נו נגנור, וסנ' ס13נחקר
 חו"3 חלוקומ סקרר על כחחלק ול6 130 ספלכומססו6
 רעמיק נחקל רנ"ן חכתס עס ם3סס נ"ר לסיוחרנ"ן
 סו6 וספעס רעמיק ננ5ח ר3"ן 3יכס עס ס5ססור"6
 0לסס 3כלי' לתעל' ת6ילי' סס דנ"ן חו"נ 0ס6ורוחלסי
 יסיו כתרי' ס" 6ל1 ו6ס כנ(' רעחיק נרי060עלו

 0לסס 6ור נייכ יעלס ככ(' רנ"ן חו"נ ע"ר נ"כתחילקי'
 כפררין ולכן נתקותן לתיס 6ור חקריס ויסיולתעל'
 לחנירו ת6יר 6' כל 6לו כחרי' (' כי ורע סכ('ע"ר
 סכ5ח 6ל ת6יר סחקד כער סקייס 31ירך וותנוסקין
 סנ' סקפק וכפי ס60ר עד"( וכן ססור 6ל ת6ירוננור'
 לתעל' רנ"ן רחו"נ ר6חור ק6ורוח עלו 6( ננ"ר0קיתנו
 לפפס סיפכו פלתעכ' פ6יריי סס ועכ"ו רעמיק3ריס6
 ס("מ 0ל כמר" ס(' ו:כס רעמיק ננוס6 קויסררך
 וס ת6יר" וסס סכ"ל ע"ר רעח.ק נו"ח תחחכקי'סס
 0ס6ורומ 66"נ נקסק לתצל' וסנס כנ"ל קויס ררךנ(ס
 נכליס )תעל' ת,יר.' ס'ו ותסס לתטס סיו רנ")חו"3

קלסס



'וחם'רים עתיקמטכתמשנת
 אור למטה שם עומדימ והם ככליהםלמעלה
 כנצה ב.נה ואור להנ'ת ומאיר בהסדחכטה
 עומדים מלכים דז' כתרים והז' כנהי,םומאירה
 הסד כתי להם הראוי בטקום דעת.קבטפא
 נת'ת ת.ה וכתי בנבורה גנורה וכתרבחסר
 כתר קוים דרך בזה זה ומאירים טיכות עדוכן
 בקו ת"ת וכתר בהור גבויה וכתר בנצהחסד

 שם שאין א:א בנ'ד בסימן הוא וכןהאמצעי
 בם-מן אבל ח : למעיה הם כי החבאורות

 3סס ו5חח כסרי' 3,' לס8יר כח 3סס סיס לכןסלסס
 5ס'וח 6מכס ככ,' קויס כירך 3וס (ס סי6'רוכח

 1' 6ח לק3ץ כח 3סס סיס ל6 )מעל' לס6ירסכווכמס
 3קסק וכ8ן כנוכר ו3כ5ח 3חקר סלסס 3פקופסכחריי
 6ח לק3ן כח 3סס 8ין לכן )מעל ס6ר' 6סר3נ'ד

 6ע"ס סנו' סס6ורוח לסי "מכ' ונ5ח 3חקך סו'הכמר"
 נ,' מ6.רי' סס לכן למטס סירמ' עכ"ו לפעל'סעריין
 קויס ירך 013 וס סי6'רו כח 3סס ונומכי'סכחרי'
 נמסט מלכחונ סססמיט סמח3ר ע5 וו[סס עכ"לסנוכר

 3נוף למטס סעומיי' סן יק"נ ימו"3 6חורי' ס6ולוח('
 ס6' קפק כפי סט וס3חיי ו"ל סנ"ל 3סי סס עורעחיק
 למטס נס6רו י3"ן יחו"3 ס6ורומ 16 סנס 33"1סקימכו
 נדרך ופחחלקי' 6חול ונחי' סניס נחיי דעסיקנגוס6
 ועמס רעמיק ננ5ח 31'נס דעחיק 3חקר חכתססנ"5
 6סר ס)סס נכ)יס למעל' מ)פטס )ס8'ר 5ריכי'6'כס
 6ורוח נ' למע)י יס סננר לפי רפמיק נ1יס6עלו

 ס6רס )סס יס קו6 סכן וכיון לסס ופקפיקפכיעיס
 נ"ר עמסס ו)ק53ס כמרי' 3(י לס6יר נרול וכחגרולי
 מ6'רי' וסס יעמיק 3כ5ח "חרוכומ ור' רעמיק3חקך
 מ6'רי' ס3הקד סנ' כי וסו6 סס 6סר ע5פן חו"3עי,ר
 וכפי מחחוכוח נד' מ6יריי סנכ5ח וסד' 6פלעיי3ני

 דחו'צ  טלסס  סיורוס ט15 3ר"ר  ססיפנו ס3'סספת
 3כ5ח 3'כס ו6ור נחסר חכפס  16ר רפתית  נבופ5לפיס נם5לו ר5חור וס5ורוס דפחיק נריס5 יעלו רפני'ר3'ן
 חבתס כילד (ס 63וסן לתטס עד קויס ררךממשסט סו" סנס דעחיק 3ריס6 סעלו ספני' 6ור 61( סנ"לע"ר

 סחפסטומ נ3ח" הקו ירך 1מ6'רס קוין דרךפמפסט
 וער"( 3ל3ד ממקועס 3עלפ6 ס6רס ו6יכו ממקע5פס
 וע"ס רק"נ וסכמל סע6לי קו ררך סניכספמפסע
 נו' קמיקוח נ' נת65 וס וכס' 6מ5עי קו דלךעספסע
 61' 6' כל עיערי' עסס נ6מל 06 סו6 ס6'כמריי
 נחקר ענסס סנ' עופרי' סס 8ר דפחיק נ("חנפקופו
 סעומך" עס פ"ר רפמיק ננ5ח 5חרוכוס וסד'רעסיק
 עכ'ון כ6על 08 18 ר3"ן דחו"ג 8לגל" קל ס116וסכך

 שלמשה דחו.ב אחויים אויות שאיןנמו
 כי שלמעלה בכליהם להאירצריכ.ן

 ככ-
 יש

 יקב*ן כה בהם יש וס"ג דט.ה רבים אורותשם
 כדרך ומאירים בה:ד ג' מעמדם כטקוםהכתיים
 וא-נעה אטצעיות כני שם אושר החכמהאור
 שם אשר הבינה אור כדרך ומא.ריםבנצה
 אורות הראשון בר,ר ובסיטן ט : תהתונותכד'
 קוים דוך ממש מתפשטים שלמעלה חו,בפני
 בינה ואור ימ'ן קו בכל חבטה אור למטהעד

בקו
 6'ן 6"כ ככו' למטס ממס סלס' ספנ" 8זיסמב
 נונקופו עופד 6' כל ולכן ס6חוריי' עס לסחחנר5ריכין
 עי ונמססט סע)יון ספני' ס6ור כיון קסק 'ס נסכנו'
 נוס וס קויס ררך פ6'רי' סס נס ""כ קויס ררךלמטס
 קויס 3ירך סל6 )וס וס פ6'רי' ססס נ6תר 606ו
 וסד3ר" ונמכו )מטס סעומד לוני ל,ס י6יר סוס"ל6

 % 7:ן":בנע ציך::"גרצ:ן:צז::ו
 6חור "ורוח 6מכס כנ"ל 63ו"6 למטס סס ססכ""ורומ
 לעט' סס וו6'רי' סס )נננקומס עכ"ו למעל' סעלו"ע"ס
 מ".רס חכמס 6)6 סנ"נ ע"ר קויס 3דרך סל36,"מ

 6חרוכוי 3ך' ממקומ' נו6ירס 31'כס "מלע" 3נ'ננמקימ'
 6ינס סס6ורומ סו6 ס8' ססקרוח 3י יס עחסוסנס
 קו'ס דרן פ8'ר" 8'נס )פפל' ססס ס6פ'י ועורלפניס
 "'כס ו5כן כחרי, ס,' 56 ניו) וכח ס6רס 6יןוע":

 ס"ינס ועור דעמיק ו3נ5ח 3חקו סכו' ע"ךננחק53"
 וסכס כו' 6)יסס (כיחי ו65 חקר ול6ין מססר 61ץקז י ::~יע:2,קוח ג ,:ן,2בע21ינבגונן

 עכ"ל 156 3קפ'קוח סו6 גס כקחסק ע"ס סכ3'6'סעיס
 5חלחו" נעניז ק5מ סמ6ריךע"ס

 סרי סכני6 דיסעיס
 ומס סמח3ל 3ר3רי קידע 6 רנ6 סריס8 קפיקוחנח83ר
 נר"'מ' טעמו כר6' 3פסיטומ 3' 3מסכס סמחנרסכי
 וו"ל ס"ד ס"ג ח"6 מ"ס 3קסר ו") עמיק דרוס סוף63*ח
 ס"ר לכוקנ' סעמיק ס)קח כר6' סיומל כי ד3לקוף
 ס)ס לחו"3 ד3'ן רחו"3 כחריי 31' סלס לכחר דנ"ןדכחר
 סו' עס ר3"ן י3'כס וחקך וחו"נ ינ"ן יחכמסוחו"3
 דעחיק כוק63 נס5מס וסרי סלס 6"מ ד3"ן דו"מכמריי
 רפ"ס סכמר עספ" נעסס סנו סי"ק כ) סדכור68ך

 וופורס סרי עכ") ג"כ ס3ס פי"ס כלולס ססי8ל3דס
 מנו6ר 3עס"ח וכן 3' 3מסנס סמח3ר סכ' כעו3סדי6
 3' 3פסכס סתח3ר כרנרי 3פסיטומ ננקיפוח3כפס

 נענין סו5 סייכו 8מידע י)" 3ריס6 סנופלומוסקפיקוח
 לכ) קוף כ5 קוף 6ג) )עי) כגד וסכליסס6ורוס
 חולוקומךן



המלים עתיקטסכתפשנת
 תחתונוו בר' כינה ואור אמצעיות בג' מטקומו : האמצעי בקו ומ,ה דם,ג והנתר שטאלנקו
 הראו בטקום עוטדש בתרים הז' אף אז לפיבך הבתרים עומדים אם יודעים אנו אין לפיבךי

 חסד זה גב ער זה כדוך או קוים דוך נזה,ה
 ובטימן יא : בולם וכן בת,ת וגבורהבגכורה
 אינם מעלה של דחו*ב אורות השניבד*ד

 מאיר חכטה אור ארא קוים דוךמתפשטים
טניד

 ריס5 ססו8 רעסיק 3נוק63 לעולס 'ס הכ('סחלוקוח
 3' נמסנס סמחנר סס(ניר חלק כל ונעין 8ח'יעךל6
 0כחרי' ר3' ר8חוריי כליס סני 'ע 86"ג 3קימןססרי
 על נוקף עוך 'סי' 3נ"ר 31קימן 3חו"3סלו רק"נרחו"ב

 33"1 ו3קימן 0נ"ל סכחרי' ר3' ר8חורי' 8ורוח 3'(ס
 כחרי' י3י ר6חור" כליס 31' רפניס כליס 3''ס"
 עס ספניס 6ורוח ט יסי' הר6סון 3ד"ר 31קימןסכ"ל
 ססכ' 3ך"ר ו3קימן סנ"ל כחרי' ר3' רפניס כליסנ'
 סנ"ל כחרי' ר3' ר6חורי' כליס 3' עס י8חוריי' 6ורוח3י

 ("ח סל כחרי' ס(י 06 קפק סיס 3עס"ח סנ(כרו6ע"פ
 6מכס 3ך3רינו לעיל כנ(כר עחיק נגוף כלל עלורב"ן
 כחר" 0(' נענין ססקפיקוח נח63ל סררוס נקוףב8מח
 מסנס עך (' ממסני סמחנל 3ך3לי סמנו8ל כמו לק6ינו
 מנו6ר וכן 3' במסנה סמחנר סכ' כמו סו6 והעיקר'"3

 . כנ"ל ניול נפסיטוח ,מקומוחנכווס
 '"נ '"3 נמסנה המחנר רנרי סיחנ6יו כייר;נה

 טל'18ח ני5ול סעי 3עס"ח סמ3ו8ר טס8עחיק
 ל6 סכ!'סס נחב6ר כנר סג"ר הנס ("ל פ"6סמלכיס
 מסס נעסו 5לו נקוך" הנ' סל סכל' נקור וסנסיריו
 ונק' רל"6 ר'ס8 נקר6י ו(ס מוח'ן נ' ונחוכו מך6רים6
 סי' מן ר8סונוח נקורי' סנ' הרי יומין יעחיקריס6
 מנחוך ס8ורוח נ' וסנ0 יל"6 ריס6 סוד ססנקויוח
 מחפעפ" סס ר6סונוח נקורוח סנ' ס"נו סנקודוח6לו

 6ך כו' ועחיק י"ק 3חי' וסס עסרס חסנון עווומ51י6יי
 טעורב סכל ו(ו"ן 161"6 6"6 סל כח יס סס ולמעסטס('
 כח ונס סנקודוח ס(' מן נקודס נכל 3'חד וכולל'חד

 כח בו 'ס חחחון דנר כל כי נסס טעורנ 'ומיןסעחיק
 3(' סו8 ער"( וסנס כו' 13 סמחפסט 3סכרחסעליון
 61"8 181"6 יעחיק כליס נחי' נסס 'ס כי סחמחוני'כלי
 נקורוח :נ' סנד'לו כ6סי וסנס כו' ניחך סכלו(ו"ן

 סיו כבר מסס סנ' סנס עסרס בקור ונעעוסר6סוני'
 61; חוקפח נקור סנ6'ס סס לבך ס;' 6ך נננקומסמחלח
 6ח"כ חוספיח נקור רעחיק חח6ין 8לו 63וכ6ער
 העועד" סל6סונוח כקורוח ס(' יוחן סיו 6(נרדחן
 דעחיק חחחונ" סן' ונמ65 נמקומן ונס6ריס לנוסנל'
 5מנס כו' סר6סונוח נקורוח 6וחן סל מקוסלקחו

 בזד זה טאירים ואינם מלכות עד וכן נת*תת,ת
 וגכורד בגבורה חמד זה גב על זה אלא קדיםדרך
 זד דעתיק מר והארת יכ כולם: ונןכת'ת

 דב,ן ז'ת בכלי לו שיש ננחיתכהתפשטותם
היתהטשנה
 6וחכ רחו טל5 ור5י נקודוח (' 5וחן רוח" 0יונ8סי
 ל5רר" פירוסו 6וחס סיחו מ8מינו מס רק כו'לעטס
 6וחן מל 6חס נקוי0 בחוך יעחיק ס:קורי' נכנקחסיס

 נקורי 6וח0 נס6רח סיס 61( פנימיומס נחוך נקורי'('
 נקוריי 0(' בכל סיס וכן 8לי0 לנוס נקורר6סונס
 וקוננ" מקיפ" כס6לי כקודוח ס;' ו6וחן כו'סחחחוכי'
 עכע 16חס דוחי' ססיו נרח" ו;0ו מלנוס נקור6וחס
 סל6 כ' על0ס 0כליס נ83ר ועמס ("ל פ"ב ססעור
 76 רים6 נקוך נס8ריי מיחו יל6 סר6סוכי' כליססנ'

 דעחיק בח" 6וחס וולר היס 'ומין יעחיק ("מסכליס
 סיס רעחיק כחוח 0(י 6וחן 81( ימיחו נליס 3('מיס

 16ר חוקפוח עס ונחחברו למטל' עלו כליס 0('ב6וחן
 וכולס מיסו דל6 סגס8רו עליוני' כליס נ'ססוקיפו
 טור 'ומין עחיק סל ("ח 6ל כליס ונעסו ימרנחמנרו
 כי 6101 ס6לש מקוס נס8ל ועייץ ("ל סנ"ל נפלקסס
 גסס יס נקודוח 0עסר מן כקידוח ס;י ס3י6רנו6חר
 60ולומ בבחי' בץ סכליס ב3מי' בין יומין עחיקנחיי
 (' ט6וחו ליקח 0ו5רך ל('ח כליס סלעסוח סכמו5*ב

 6ורוח 0(ש נס 8"כ סב0ס עחיק מנחי' ממחוכליס
 ל6 למ0 כנ*ל יעחיק ינ"ר סחפסטוח בקוך יסי'למה
 נקורוח 0(' 6ורוח ב(י סים סלו סכחוח מ8וחןיס"

 לעמיק סיס כחוח 0(י 6ומן כי ב(ס וסמסינ0סל6סונוח
 נעסס מ0ס סר6סונ" נקודי' (' סל 8ורוח ס;'ב8וחן
 פנימ' 16ר כי וע כו' ל56'לוח מקיף 16ר קוד6ח"כ
 ול6 יוק5 עחיק נבחיי ו(ס המקיף מ6ור נרולסו6
 בקוד (*ח 6ל נחפסע סנ*ר מ16ר לכ1 ס56'לוח3ס6ר
 מקיף 5ור פ0ס נעס0 חחחונוח 5ורוח ומ(י פנימי5ור
 בפי' סא סיעחו מסמע הטחנר ל' לפי ו0נסעכ"ל
 בררח"ן 6ח*כ סכחב פ"6 סנ"ל מעי סנ"ל סח"ס עזל'
 סירוסו כוי סר8סונוח נקויוח 0(' רוח'"ן ס'"ו8"(

 כו' נקודח בחוך דעחי'ק סנקוך" נככק ס0"ל5רך'ס
 6ומ"ס וקוגני"ס מקיפיס כס6ר"ו נקווי' 0ן'ו6וחן
 6וח"ס יוחי"ס ס0יס ברחיי ו(ס'ו עלני"סנק"וך
 ('מ סל בכליס לו סיס דעחיק כחוח 3(' סיינוכווכחו

סעלי
 למע~

 כל'ס נ' ססוקיפו 5ול חוקפוח עס ונתחגרו
 ;"ח 6ל כליס ונעסו יחר כחחגרו וכולססעליוכ"

יעסיק
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ú÷ íהגלח ÷גúץ ú╨קך úיñך
áúיזí  הúגה í÷גךל íג¢¢פם וגהז úךקףúל
זקץ╨ז  ¢ץ זקגáםהק úזחיה íהה ה¢והג וגהה

¢,╨ם : íגםי ú╞ם זםק גםיז ¢,╨ כסי¢ זקץ╨ íגםי  זםק וגו ז╨÷ףהקק íהú áז÷גףñה íג¢זלוה
óג÷ל  דג úזחיíז קגק ז? úז¢גוי ú*ס הקץ╨

íגףג÷לה  ¢קגה זזק טיגףג וזה ה╨זקל ?יל
וזה  íהק íג;זץל גךג╨ףהל הסז ץז¢╨ ז╨לל גי
:  ¢זול ה'ס גלגáףהז וזה úזךקףההך ¢זו ¢,ד

¢ג╨ל
ññץיז ñי"ד זםג¢ד ñגםי 'ג╨זגםץñ ╨' ךñגלז¢ גז÷ 
ñם6ז╨ץ  ñג)י ÷גלץ¢ זלי

 ññץ ñץץ) טץ ñז)ñל ,ג
כזךם  גג¢ññ 3ñ ÷¢ץ╨ גñ 3ז 6זñ לץ╞ ם╨לץñ ליזזי╨

╨"¢  ח"ñץ גל÷לץññ םגץם כיםז 'י ñיךך╨ 3"ג גñ6¢ז
ñלגñ  ÷גחץ╞ ñ( גלזץךףלí 3ñזזחי╨ ךגך זם גםי3 ח"ז
÷גלץ  'זי זñז¢גף חñ6¢ ¢"ד גםי

 -ñג¢¢~

 ñ÷םñץ
ג  לזץñףחדה3 ללזי╨ ñגñ ג) ')י╨ ú╞ זהץ זץץ╨ 4י
ñ)ñ  כג6לל ÷גחץ¢ '╨ץ6 גףם גלץ╞ '¢6╨ ¢ז¢ג╨3 ¢זלד
גז¢ז6  גיך ל"ץ╨ כ'ל¢¢╨ ('6 ג"זñ כ"גלז¢ ,(ñ גז╞ז÷╨ 'גףם
ñז╨)  םñ 'ז¢ז÷יñ כי)ז ¢ל6 'ז 'ז¢ז÷י 'ג¢לזץñ ג)╨
לז¢ז6  ז¢%ñיז כúז÷3ú 'זיי )גץם גי זיז¢5 ¢ץזם  'ז
ñםññ  'ג¢ץזץñ ñ)זף3 לז)'65 'ם3 ץז3) גי ךז╨)
╨ñ¢'6 ñץ¢זיי כיז 6ז ñ╨¢'6' (זץ(ñ '¢¢ז ñי('ñ גñז╨גג 
ñגחז¢ ñ'1 ל6 ¢ך6י╨ñ )"( ññ 6ל¢ ññ¢ג ññ 6¢ז╨ץ 
ññ¢ג  ñל61ם 'ז חז╞ז÷י ג¢6ז 6םñ זח╞ כחזñ 6ףזזם
ñטג¢ג'  זי6¢ג3 םגץם זגñ ñ6לגל ÷¢ ñגםיñ16 3ז ╞ז÷
ñ╞זל ñ6ץ ךגלñ ¢÷ זחץ 6ם ז¢¢ג ñ6ם ñ6י"16 לז¢ז 
╨ñ╞6ג  610ñ זñז¢גף ñג5¢¢ם ם"יץ ñ"ץ ג¢ñ 6¢ז╨ץ

ךגך ñגםיñ ╨זז¢ז6 6)ז םץ "חí זליזזיך םץ 'גל╨ 'ז 
ñ)לל╨ ñכזךם ל"ץ ם"י ñ5לץ ñחזחך3 ל"ז טיז 6ז 
¢ז÷╨  ג¢גג5 ¢ז÷╨ ñג)יñ( ñ ÷גúץ כג6 ז)ג¢דñ זףץ╨ז

╨ú÷זúñ  " כי)ז ¢ץñ 6יñ 'דññ ñל ¢╨י זגñ ñםלל
ñ)'  טñ)' 6 ¢╨ם ñ ññגñ36 ¢ז÷╨ לזף÷זל ם"¢ ג"פ
גםגג6  ú"( ¢ל6ז טי

í 51זזלי ץגú'÷ ñץ) 'גל╨ñ 3ג)י  ¢ז÷╨ 'גףג÷ץñ ÷גúץ¢ כיםז םל6 י"ח6 כל¢ם╨
גם╨ ñזץú¢ג' ñלז¢ז÷י לזיגך6ם ñ)' ¢כגלז ñגñ 
'ג ñז3ם ם"יי זיז¢5 ¢זזזם י"ח6 ¢ל6ם לזךךףלñ 

חזחי  ÷גחץ╞ '61 כח3¢¢ (6 גגñ כגחז¢ ל6
ñגñ (5¢¢גםי  'זñ לזñ 61¢גñ ÷גלץ) ל"ז╨ ñ÷)÷לז

÷גלץ)  זגñז ¢ז÷ד 31ñ) ם6 ÷גúץ זיגגó ¢ñג÷ץ
ññ6ז  ñ( ט"יגףם╨ñ ץזñף גם╨ ÷ף÷ גם╨ז ÷זף÷ñ םםי

6÷ףי ñ66ז כגó זללñג' ñךז¢גף גלגל6 ג¢╨¢ז ¢╨לץ 

גי  ñיגץ כג3 '3 'גךזםףñ םיñז טםזñ םñ 6ז÷ל ╞ח6
ñגי╨ ñלזלי ךג ñז' ñזץ 6זñ ñז÷ 56זגó ג÷ םיó 
ñגםי  םץ ÷גחץ ל"ז╨ 6זñ גדללזז ñץ לז÷÷זל ¢ז6 םץ

:ד  á÷¢ף " ::כ:טáג::
úוגפג
 כגí áגףג÷ל ¢קזג╞ ÷,ו¢ úזףיז זג?╨¢ גי

זםק  גגזדץ טג¢ו ז÷גñףה טיגףג גגד¢ ¢קזגה
גלג╨ףה  í╨גו íגץגדל וגו ¢ץ úגץ÷¢÷ םז╨ץ

ךזח  טג¢ו¢ ¢ךזץה טזáú ז*םז╨ץ ¢ץק íק ץגדל
úזךםזץה  ¢זו ñ,ו קáגú╨ק ÷,וú áז'ההם

ñזó  ú¢והז ז÷ה ╞á? וגה úךקףúלה ╞ץ
גם╨¢

ה╨קל
ñגñ  ל"( ז)ñ)' ñז לזלי

 ñג)י
 ¢"╨¢ ÷גלץ╞ זñץ╨ז

6ñםי  úז¢זú ╨6"ז זñץי "ח╨ óג÷ל 1ג)6 )יל ñז÷ח
¢5ñגך ¢ץף6ז úיזזי ם╨ל)ñ1 ךזםגףי '6 כליז ñז÷ú לזץץם 'úם )ñ כג6╨ז 56ג ¢╨לך) )י ñזזלם ¢ח6 ¢ז÷זז כגיץ¢ 
¢6ñד  'גñך זם ñגג6 6ח÷זד 6╨ג¢חñ╨ñ 6ז 'גף6 '¢ז6יםך

¢לז÷ ñ16 ñ3 61¢ג3 ל61'115 'גיםזזñץ¢ ñ╨ז' ñ¢¢זñ 
ñיל8  ñז¢¢ם 'ז÷גף÷ח ',יñ גץך╨ ÷גúץ גל÷לץññ )גץ)

כ'¢6י  ñ"ñץ╨ גץñ '╨ ╨"ל ñ"ף 'לי ñ6ó ññ '¢ז6ים
')ז6ז  "ñ¢3¢ זםםú¢" ñז÷ ñ, חñ 6ז זויץ גיז¢5 ז╨לי)
ñם╨לל  כ"ץ╨זñ )יז' ñגñ÷ם )"יץ ך"ץ כי) חף' ññץ
ñםññ  ñגיגיץ

 ╨גיםñך '╨ ñגךז¢¢ ם"יñ גי ל¢6ñ ╨6úי
:  ם÷3 ¢ךף6 ╨ךגגם

561ג  ÷¢ף י ñיñ ¢ף÷╨ ñ"íל )"ז ñיñ 'םגלל╨
╨"ח16 ñזי ñ╨ףñ ñññ ¢גםזדץ ÷גחץ' " 
561ג  561' 'ג 'גםזדץ 6"6 ¢ח16 561גñ 'ג 'גםז╨ץ 6"6 61
561ג  ÷"ג גñגג╞ ÷גלץ╞ ñññ גגל╨ לז¢ñ 1םñ ¢ח15 טי
ל6ג5ג ñ╨כג ñ)כ╨ג ñג÷םז ÷÷ף╨ú ╞6¢זג¢ טגñ¢ ד ÷"גñ 
ñ¢ז÷  גםז╨ץ ÷גלץ )6 ¢ךזגñ זםך ג"ץ 6úג5ג גםזדץ 6"6
ñךזג¢  6úג5ג ¢ךזגñ ÷גלץ¢ זץ5ץ כים ץץץלי ¢ז6

גםד¢  ÷גלץ¢ 6םז טñזזי ¢ץ גםזדץ ÷גלץ זזז5ץ ÷¢ ז¢ץץ
ñלל╨¢ ñלז גיñ ץ"ñ ץ ג)זדץ 6"6 )"יץ¢ ñ31 ñזגñ¢ 

ג3¢╞ ñם גזי ¢זץג╨¢ ñ÷"ז זñ6¢36 'זי ל"÷ ñ╨3םלñ 
÷גלץ  ¢╨ללñ טי ñ ñ16םלל╨ 'י ¢ץó ñג÷ גם╨ם ¢ñזג
ñ÷ז  ץñףלל ץז" ¢ז6 ÷"6 ג"ץ זלזñ╨)לñ ÷"6╨ 6זñז
ñ÷"ז  'ץףלץñ ÷"6ץ לזגחñם לזץםזץñ י"ח6ז 'י ל"ñ6¢ז
óז÷  ¢"╨ם ם"¢ גםñ 3זך 'זך╨)לñ ץךףלú טגל╨ ÷'6 ¢ץ
¢ךזגז  ג)י¢ ¢ñזג ג)ñ 6¢ז╨ץי 'זץגץף╨ ¢ץך╨ ñגםזדץ
ץñףחץ  'יז כזךם ח"ñ6¢ז ז÷ñ ץג╞זñם "ףñ6 ÷"6╨ ז╨ג6
3ñדñל

 úז5úץ 6"6 6םñ 6םñ6 6גú ñץñףללñ ם6ז╨לי
ט¢╞  לזם615 'גגח ם"(ז ח"ñ╨ñ 6ז ¢6ñי 5ú5ñ זל5ץ (6
ñגñ¢  ╞5 '6 כל ם)חñ םזדגץñ,ñ ñ טגñלñ ¢ז6 ט¢¢ ז÷
ñ6םñ  ,6 ÷¢ 'יז ñ"ñ ññדññ ╨ñ╨ ז"ל¢ )גז 6÷ז¢
ז¢ז6ץ ¢"( ñúטגך ñזז 6זñ ╨ñ ú5ץú6ץ ם╨6 6ם זלז"÷ 
כגיץ3  ¢╨ם╨ ¢גñ ñ6ךךם ם"יץ כגגץז זי'¢ז6ג33 '÷זזם ÷"6
ñ3¢חך  óג÷ זג)דם טץ כיגñ כגץ'דזז ñ╨ץזזז ñג╨ך ג¢3¢ץ

ץגñף



חמתים עהוקםסכתמשנת
 עגו? קרקעית ע? העומדים דא,ק היושררג?*

 ב.ושר המפי' ועמידת ב : דעתיקהפנימי
 חכ'ד ותחהיו באמצע למע:ה כתר הואכך
 שני סנו? כדמוה חג"ת חב'ר וההת סגו'לכמו
 חח,ן שלישי סגול בדטות נה,י חמתותחת
 כאמצע מכריעים ודה.י משמאל בנ"המימין
 יושרי כל הם וכך נ : העטרה יםודותחת

 זה יה.ו ש?ו דכח'ב מאריך חוץהפרצופים
 בהודו שהמלכות וה טעהיק וחוץ מזה?מע?ה
 הפרטי ומיכות שיו( שטאן רגל עמב)והוא
 וכז ך דאר וכן דעתיק עשירית ספירהשהיא
 ודפרצופי היסוד עטרת היא זכר פיצוףדכל

 סור והוא ימודם עטרת היא ~כהנקיכות
 רוא רחמם כי לרהם שהוץ הפוחהבשר

 :יםודם

 כ".ג:ן ,ייס "ו'ק 'י:ן א גפרק
טניד

 חין נ' נתסכס סתחנר סכמנ ותס נ'6ור ו6'י5פ10ט
 לקונן 'מ63ר ת(0 לתעל' ("ס יסיו סלו רכח"3ת6ריך
 ססתלכו' (ס תעחיק וחו"ז סכח31 וננס נע("ס 6ריךנתקכ'
 תתור' ו0ננעח' ("ל פ"3 ח"8 ב' 0עי 13נס"ס ונ3ו6רנ0ורו
 ס'6 6תנס 3סרטו' נרת( 6% דע"' סת%כ~' כ' פ"6("ל

 ר6ריך תג3ורס כעסית כולס עיל6ס 6'ת6 וכן כו'3סור
 כעסס יתכחס רע"י קתלכוס וסס רע"י סור 3חוכס8סר

 קוף על 0תח3ר רנר' י60ר ע"ס עכ"ל ע'ל6סס6ית6
 נדנר.כו ויהנ"ך' תקותומ נכתס 3פסיט1ח תנו"רספ'

 :3ע"ס
 ג'  3טנין  פשריך פ"ו ה"6 ס"36תס"ס גפרק

 עגו5יו נחלון 0סו6 עחיק ס5ר6קונו'
 ו3ור6י ("ל כ' כך ו6חר סלו ג"ל ק3'3 תמ6ח(י'0סס
 ססס סעגולי' 6ל ס6רחו נננסך סרוח ססו6 סיוקרת(ס
 נתסך תנננו ריוסר רעמיק כמר כי (ס 83ופן וסו6סכפם
 ככ(' ס1;תמ3רי' תקוס 63ומו לענול" פכיתי 6ור3היי

 "ל פכיתי 16ר 3מ" כתסל תתכו רעמיק 'וסרוחכ1וח
 8ור נתסך תננכס דעחיק ריוסר ו3ינס ע5תו ריוערס("ס
 לס3%'0 60"6 כנו6 ו6ח"כ ע5תו דיוסי %("חננקיף
 תקיף 6ור טייג ת35יס וסו6 כו' ל3ר 0("ח ת35י0עמיק
 סכמ3נו ותס רטחיק ה3ינס תן סנתסך רעח'קר("מ
 עגולי על תקיף סו8 עמיק ריוסר תקיף 6ור כי03"8
 18:נס טח.ק ריו0ר סי"ק לכל תקיף 6~ר 3ח" (הו6"6
 רעחיק ס3יכס תן ססס ל3ר רעתיק ל;,ס תק'ף8ור
 עהיק ךיוסר ,1מ עס תתס ר3ק סו6 ):קיף ס"ור ;ססכח

 יושרו לנוף והחטמה להם פנימי אורממשיך
 שערות כדרך החו;ר מקיף ממש'ךוהבינה
 הישר מקיף כי לבר ליושרו המקיףהראש
 ממנו לבעשה שנאצלו הפרצופים כ? מקיףשלו
 בכל האורות והי1ך עטידת הוא כןכי

 בפנימיות כ*ג ושם ובפרטם )בכללםהפרצופ*ם
 שכו אלפין ומשלש בח*צוניותו ומ,הפ.ו

 ובפנ.מיוהו חוטמו בהיצוניות אהי,ה גיבמשכים
 אחרון פרק עד דיושר וקומתו כ :ס'ג(
 סוד שהוא האצי?ות עולם נק-א ש?ודנו'ה
 הנמשכ*ם הפרטים וכ? בכ?רהו שם שליוד
 ראש הוא אח-ון ופרק נמצאו בו היודאח*

 חו*כ נקודת חז-ו ראשו )וכשנתקןהכריאה
 שלו חמת וכשנהקנו אב,א זרן ונקורתפכ,א
 פב,פ חזרו הויב ונקודת דא"א כ,ח קצתנהקבו
 נתקנו ש?ו נה.י וכשנתקן פב,א זו,ןונקודת
 בפרצוף לההקן התחי?ו והויב דאיא בינהקצת

ינקידהמ'2נה
 סתמנר וסנס ספר5ופיס נכל סו8 סכן סכומנ ע"0עכיל
 סס תנו6ר סכן סחו;ר תקיף 6ור 3ח" נקר6 ס(סכחנ
 תקיף 8100 ניו0ר ס3" עקיף נעכין סס סננ6ריןנפ"ס
 ל3מ" סתקיף סחו(ר תקיף וכן ננעכו 0לתטס סעולתוחכל

 פ'ס וחג'ן סיט'3 (ס 1(כור כ' ו"ח"כ 3%דו עחיק'וער
 עכ"ל לתקיף תקיף 3'ן חילוק יע כי פ"ר ח"36ע"6
 פ"3 6"ק 3רי6מ 3ונקכמ ועין לעיל חכו' חילוקוסיי:ו
 3ע"ס לק1נן וימ83ר 3' לתסכס 33י6וריכו ע"ס 3'ננסנה
 56'לוח עולס נכל תחפס' ססי6 6' סרק "-ין3תקכח

 סנר'6ס נר6ס סו6 עלו סור תנ5ח ממחוניח פרקיסונ'
 סוי' סס סל ס" תקותוח 3כונס ות813ר פסוטהס
 קדר נסעי תסס 6' 61(כיר 56י5ומ עולס סורסו6
 כל סכוללח סו" 3ערך 8כן ("ל 3ק'5ור סעולתוממ'קון

 " ר58ילומ ו'"ק י' סל קו15 8"ק כ' כת65סכולתומ
 נ' פרק 36י"ע 3ררו0י ת3ו8ר סו6 וכן עכ"ל סוי'סל
 3ע1לס כלוליס קתחתוכ" פרטי כל סלע1לס ונ3ו6רו0ם

 ס56ילות קדר 3סער סיעינ תנו6רח ג' ותסנססעליון
 ר6"ק 3עלכומ נמל3סס הכ(' וחכתס (*ל 6י פרק3קי5ור

 דעולס  י/קפי' חיד קפי' 3(' ויררס נח3%סס סת%כוח1(1
 3כ5 וער"( 56י%וח 3עו%ס 6ייק %ק0ר .;ס וסנס56ילוח
 ("מ ס6רמ סיינו רילס גיפ6 0נס ו("מ ועולסעולס
 סנחי' ו;ו ר58ילוח 3"יק כחלנסו סס ע5תן סס ול8לנד
 תתלכוח סעחיקי' יתיס (' ססס יות'ן עח.קנקר6
 עכ"ל תג' כלולס סר6ס1כס כי לי"ק כחלקיס וס('""ק
 עולס 0ל תנכומ סכן סדלום 3קיף סס 0ת6ריךע"כ

58ילומ



מסכתמשנת
 זה פרצוף וכך ג : אב,פ( חורו זו,ןונקודת
 שהיא דא,ק מךכות דפרצוף תחתדנות ד אדרהדא

 החזה מאחורי המתחיל שלו חמשיפרצות

 ת כ םם
 כנוקביה הע'ה זה יהעתיק א אמרק
 מוד דב,ן מכתר הנותרו
 מ,ה בקודת שהיא בחכטה דב*ררסנקורדתיד
 קיקעית עד מניע שיושרו אחד פרצוףדהוציא
 הסרצום'ם כל יושר כדרך שךד הפניטיענול

 זכר עקרא לימ'נו מ,ה כעגוליהם אחייוהבאזם
 ומקב: אייך ושטד נקבה ונק-א לשמאלודב.ן
 והעמיד גדויה כהיחכה אליו הקריב א.םאדר

 ל.נק בכריאה רגליו תחת זה לאריךהעתיק
מנזד

 כו' ל'5ירס )וסנרי6ס וכן לנרי6ס עחיק כעסס56'לות
 )ולכוח כי תנו6ר סס נני6ורנו עחיק תקכח נריסועין
 כ)נו סו6 ככ"ל 6"ק חכתח )נמלנס 13 6סר6"ק

 56'לוח עולס ס5 חתיטי פר5וף טסי6 י"5'לו0 ("6עלכוח
 63ו5רוח )ננו6ר וסו6 6"ק טל ח)ויט' פר5וף סו6כן

 :חייס
 יחך נ;רוונו גו 6סר סנחי' ג' יות'1עחיקי כו' ונת65 עחיק ורוס חי" 6י5רוח ["י אם!ריק
 דג"ן דכחר חלקי' ס' 6מ וסעלו וסנוק3*סדוכל8

 ו6ח"כ 6"6 :חק1 וטס כו' וניררס )ו"ן נסורסחחתוניס
 רגלי קיוס תחח ל1 ויסנ י65 ונ65תו )וסס וי65:ולך
 נעולס העו)ודיס יילי' נתר6ין פרק'ן חרין תחתעתיק

 יילי' נכר6ין פרקין חרין ונ6וחו לקתן כ)ו"ססנרי6ס
 56ל לתטס יך'סס 6סר נסתס ייי נ, נמי'נעסי
 יניקחו וע"י עלו סיניקה 3(תן 6"6 יונק ו)וססרנליסס
  יוחר וסנריל ג56ילוח יניקתו ;)ון 6חר עלס ו6ןהגייל
 נכ)וס נעס"ח וסנס עכ"ל דעחיק ("מ כל 6ח סלגיםכי

 פר5יף רכל ע3"ן )ו"ס חלוקות 3פנין )ו6ריךמקוטומ
 נהר6 תסרור6 עחיק נסער ),סס 6' ו6(כירופר5וף
  ;"ל מסרו"3( פ"3 6"6 3סעי סו6  לפנינו ל6"ס 6,פרק
 לגרו י3"ן יכהר חחתוכוח ס' 3"ן מסס 3ירר6"6

 כולו תחכ)וס נעסס יכור6 6)ונס ד6"6 כוק63וכעסיח
 סניסס וסגק3' ה[כר כי כן ותעתיס )נ5נ ו6תנסרע"ס
 י)נין 5ך לקח סס[כר 6ל6 נעחיק כ)וו לגך 6'פר15ף
 5ך לקחס וסנוק63 ל3יו ס;כר סל ו"חור פכיס 13ויס

 6וזנס כו' לנדס טלס וסכל ו6חור סניס גס ויםסט6לי
 סמח3ר סכ' ותס ע"ס עכ"ל 6, גבוף יחך ))חונריס00

יפחמיריםעתיק
 הם העולמדת שנכל העתיקיס כל כן כישלו

 סרצופים מהי אחרון פ-צוף שך הההונות זיאוי
 : מהם שלמעלה העולםשל

אריף
 הפרצופים כל יעמדד *שם כהמה כטדדימהם
 ועלה נחנדו כן אחר ב : צאתם אחיימיי

 עם דעתיק הידשר גדף שלו כיושרוהזביש
 זה הפיצופים כ? מלבישים כן כי החוזרמק'פו
 וח,נ יחנ.ת מ':בישים כח"ב מ*כזשד כ'צד?זה

 ות,ת דנו,ה עליונים מרקים לעצמותמלביש.ם
 *עהדא יפי דכ"ן שבחיבתד היסודלעצמות
 מרבישים ינו'ה דאי.ך בהזה ט:יים נקבהבחינה

 והיסור נ : דנו,ה אמצעיים פ-קיםלעצמות
טיבזש מש:ה

 סלסון כקויוחי"ו קו"ך ד3"1 תכה'ל סניח"ו "'נתסנס
 3"1 יכח"ר תחחונ,ח להי קר6 עעס ע6י;ס כי)נבו)ובס
 כקודיתיוקוד

 וסל"
 עעמי' קוך סו6 כולו ד3"ן כחר

 לעיל ושין עחיק ל)וקכח 3גי6ור', לעינ כנ;כרר3'ן
 יוסלי כי תנו6ר סס 3' פרק עתיק 3)וקכח3ני6וריכו

 כולס )וקחיי)ויס 3עגוליסס חעי)וריס ספר5ופיסכל
 ענולי סל סחחחוכיס ח5י' קרקעיח עד 6חח3הסו6ס
 רבלי כל 6ת וקונניס )וקיפ'ס סס 6"6 עגולי כ'ר6"6
 ['ל פ"6 6גי"ע דרוסי 3סער וסנס ספר5ופיסיוסרי
 563ילות סיס סספרס נקור ג' ררך נ;ס )נ65תיועור
 3קרו3 ס6"ק "ור לו נ)וסך ס6'6 כי וסו6ע5תס

 ג"כ גקירוג 6ור לסס 63 6ו"6 36ל בדולס3סרח3ס
 ו;"6 ל6"6 ס63 כ)וו 3סרח3ה ול6 חלון ירך סקו6רק
 ול6 חלון ירך 63 ססו6 וגס 3סרחקס ס6ור 6ליו63

 סמלון כרוח3 רח3 סיס י;"6 סחלון רוח3 6ך3סרח3ס
 וגס 3ריחוק ה6ור 6ליס 63 סנוקג' 6ך )!)וסר6ו"6
 ("6 מחלון וקטן 5ר יומר ססו8 6ור נווסך טלסססחלון
 ("ל פ"3 ח"נ ס"ד ססעריס )ונו6 3קפר וסכס .עכ"ל
 ונינה לגנורס וחכ)וס עתיק לחקך )ולניס ר6ריךכחר
 יע"י תמסוגיוס סגי כו' י6ריך גופ6 ס;"ח  6ן  כו'לח"מ
 נחג"ת דעתיק גס"י ע5)וות קירן חס 3הס לס6יריקפיקו
 ל3ר 6ור '65 יעת'ק סיקוך )ון ו"ח"כ כו'ר6ריך

 לי 3'6ור 6חרת פעס 6)ונס כו' ד"ריך 3נס"יו)וחפסט
 טוק6 יכל כויע סנס כי (ה 63ופן 33י6ור יוהר)וורי
 פרקין תרין רק 13 6ין סיקוך 6ך פרקין ג' 3ס6יח
 עיל8ין סרקין חרין כי ונוז85 ס13 ועטרס סיקודססס
ינ, ר6ריך נס"ס וסיקוד ריריך  3חו"נ "סל3יו רעסיקרכ"ס



חמירים אריךטמטתמשנת
 המתפשם מהימור היוצאת' יהארהמיביש
 יפי רמוה ימוד בחינת כי דנה,י שני'םבפרקים
 נקבה משי א'וך שיסודו וכי בחינתשהוא
 ופ-קום לעטרה מלבשת ועטרה נמשך פהעד

 ושני ד : טגולים נשארו דנויההתהתינים
 הידועות הבחזנות שתי הם האיההפרצופים
 דאצייות כתר הם כאחר שניהם כ.שבכתר
 דעתיק דנו.ה התחתונים פרקים השנישאף

 ראר'ך בעט-ה ונתיבשו יחד נתחברוהאטורים
 והכלים בהמה דדי כשני טתחתיתהובולמים

 בכלים לו שיש טהבחיטת נעשו אר'ךשי
 ואורותיו ה : הפ-צומים בכי הוא וכןשנשביו

ן
טגיר

 ועטרמ ד6ר'ך ננ"ס דעחיק רנ"ס 6ת25יס סיקין31י
 כר6ס ))כ6ן כי ו5"ע . הגיה . דעחיק 3יקוד ד6ריךיקוד

 וס 3פ' ולקתן ד6ריך 3'קוד דעחיק 'קודסתקמייס
 עמיק כי חייס ונלע"ר ד6ריך נח;ס סתקחייסנר6ס
 יקודו 8סר 3דכור6 ווד3ר ס3כ6ן ווס ו:וקג6 דכרכולל
 יקויומ כע'ן הק5ר סנוקנ6 3יקוד ולקתן וכר6רוך
 נתלכומ דעמיק ותלכומ . סג"ס ע"כ . כנלע'ד 3,"6"1"6
 דעמיק דנ"ס פרקין מר.ן "וחן ונת65 כו'ד6ריך
 ונחל3סו יחד נתחנרו 61ל1 30רי8ס 3עולסתגוליס
 סס 61לו דדיס 3' 6ליס סס וגעסו ד6ריך3עלכוח
 יונקי' סיו ותסס 3רגניס ל))טס ססס 3סתס דדי 3'קוד

 יונקי' ה'1 ופר5יף פר5יף כל 33רי6ס סירדוסתלכיס
 סנ"ל כל 6חר כו' לתקותס עלו 61ח"כ ממילסתסס
 רעתיק סיקוד 3ענין 6חר 163פן ;"ל תתוריטתעמי
 דמ"מ סחוס עד רק כתסך 6ינו כי 63ריך תמלגס6'ך

 כס"' כי וס פרק 3ר6ם סכמנמי תס 6ל קר31 ווסד6ריך
 סיקוד תס6רמ 6ך 3ל3ר ד6ריך 3חנ"מ כמל3סודעת.ק
 קרו"3 סכמ3 ותס עכ"ל ד6ריך ננס"' ונמפסטנתסך
 כ' סס כי לגתרי סוס ס"עו ))סוס סכמנמ"י ת"ס6"ל

 תקכיס וסכ6 ר6ריך 3נס"י ונחססט כתסך סיקורתס6רח
 דכ"ס 6ת5עין פרקין סט יומר ננ'6ול ססתע תסעס
 6'כו ס'קוד תן רק ד6ריך ננ'ס תמלנסיס ע5תומןע"'

 וויט6"ל ח"ס ר' מירון לפ' נת65 ס6רס יקתמפסט
 תענין ועיין וק"ל "חרונוי סתועוי 3י תתס סוסגסג"ס
 התח3ר מכמ3 ותס 6"6 סער 3עס"ח ג"כ ססל3ססקדר
 0נחי:ומ סחי 00 ס6לס ספו'5יסיס יסנ' ד'נתסכ'

 נני6ור 0תלכיס '5'6מ נתק' 33'16רינו עייןסידועומ
 6רי"ך 0ל וכליס ה 3תסנס ס))חנר סכמ3 ותס ניתסכס
 קוף עד כו' סנס3רו 3כליס ל"ו סיס תס3חי'כעסו
 כי התלכיס תל'6ומ 3'16ר גסער סיט'3 ת613רקפרק

 הכלים באורהז יו שיש אורו מנחיי הםגם
 הוא כתרו אור בו מתחלקים וכיצדההמה
 משליש חכמתו העליונים חסד ש?יש.משני
 בינתו דגבורה העליון ושייש דחסדהתחתון
 משני חמרו ו ההחתונים: גבורה שלישימשני
 שיישי טשני גבורתו העייונים נצחשיישי
 ת"ת שיישי משני תפאיתו העייוניםהוד

 ושליש דנצח תחתון משליש נצהוהעייונים
 ושליש דהוד תחתון משליש הורו רת'התחתון
 העליונים יסור שלישי יטידומיטני דימורהחתון

 ת שכמרכו אורו מכלמיכותו
 ותונדל

משנה
 סי' טן הנס6ריס נקוד'ס סו' סנה ו"ל 6' נפוקסס

 כת"ס חו"ן 161"6 6"6 קוד הס הר6ס1ניסנקוד'ס
 ווו"ן 161"6 6"6 סל כח 'ס סס ולתטס תהו' כו'נע"ה
 כקודו' סוי תן נקודי 3כל 3'חד 1כל1ל 'הד תעור3הכל
 נמי' נהס יע כי מחמוני' כליס 13' עד"ו וסנסכו'
 פוד עכ"ל 3'חד סכל 1,1"ן 161"6 61"6 דעמיקכליס
 סכקודומ נ,י סיס דפ"6 ח16ר וסנס וו"ל נ' פרקסס
 מלק גכל וס, די נקודס ססס ע3חו"ג ס16ר תן סנסכנ"ל
 וכהלקו סליס.ס ו' סס סכס סליסיס נ' 13 'סתסס
 סכחר כעסס סחקד סליס' )נ3י כי נת65 חלקיסלנ'

 סל עליון וסליס סחקד סל 6חרון ססלים 1ט1ד6"6
 סל מחמוכי' סליסי נ' ותן ד6"6 מכתס נעססנ3ור0
 כקור' ססי6 סנ5ח ת16ר 6מ"כ ד6"6 נינס כעססננורס

 ת,שס כעסס סעליוני' סליסי ותנ' סליסיס לני נחלקו'
 סת"מ ת6ור ו6ח"כ ד6"6 לנ5ח ס6חרון סליס נס6רחקד
 סעל'וט' סליסי ותנ' עליסי' לג' נחלק סוי נקודססס'6
 ד6"6 נ5ח כעסס וטסס נו מסיס ס6' ססליס עסד6"6 ננ" כ5טרף 6חרון וסליס ד6"6 מ"מ ת0סנעסס
 כקודס עסי6 ססוד ת16ר 6ח'כ תמ'מ סירר ס:5חו;"ק
 טסס כעסס סעליוכי' סליסי ותנ' סליסי' לנ' נחלקסח'

 6מ'כ ד6"6 לסול כס6ר ס6מרון וסליס ד6"6נ3ורס
 סג' וססליס ד6"6 'קוד כעסס תסס העליוכייסליס. ותג' עליעיס לנ' נחלק סט' כקוד' ססי6 סיקודת"ור
 סיקוד 11"ק 13 ססיס 6' סליס עס ד6"6 3סודנלערף
 סעעירימ נקוח סס'6 סתלכות על וס16ר תסודס:תסך
 עני6רכו 3רוגתת וסנה כו' ד6"6 סתלכומ נעססתתכמ

 ו' תכח לקחו כי סלו נכליס סיס כן ס6"36פנית'מ
 ד)נתו תלכיס ו' סס כליס סו' 163חן סיס ד6"6כחומ
 פרקיס 3מ ע"ם עכ"ל ד6"6 כליס עסרס כעסוותסס

סר6סיכיס
סגס



חםירים *ריןמסכתפשנת
 י"-י 'י :-ץ'י ת:ת א כפרק
 גבורות וחמשה מם,ה הבאים חסריםחמשה
 בנה,י מרוכשים לו שבאים רב,ןמברורים
 הפרצופי' כי שי המוחין הם כזה וכיוצארעתיק
 במקיף אותו הקיה בו לכנום ראוי שאינווומה
 יצאו וביאשית כ : בכלם הוא כן כיישר

 רא*יך בחזה המלובש האמח טפיהנבורות
טגיר  3סעי סנס נ2פהק

 1לכ1נ5ריך ("ל 6י פרק 6י",
 'ומין עמיק סל סיקור 3ק'3מ כ' סו6 וסטעס 615"מ סילניס1 ל6ו*6 גרס מ' ק'3ס לממ מחלסי
 סיו5"י' מו"נ ס6רמ כי כוי 6"6 פכימיומ חוךסמחל3פ

 סמוו:יכ" סס 6"6 מ1ך סוומלנס רעמיק יקורתן
 נככק.' נמחל' 6תכ' כוי ר6ו"6 ס6ורו' ות6ח(י'ומלקטי'
 סכיקור' ונס2' נמיכו סכ3ורומ ט)טעל' ויורריןוטחפסטי'

 6יך  למלמי' מלח6 ויל1נס י3ין 1סמסכיל ("ן 3זפרק
 סת6יריס ממיר סס וכס"י ח"מ ח5י 3חיי ס56'לומ3כל

 6ל מ6ירי' סס ר("6 כס"י כי ממכו סלמטסנעולס
 ר6"6 וכס"י ס("6 6ל וו6יריס ר6ו"6 וכס"סכוקג5
 6ל ר6"ק וכס"י 6"6 6ל רעמיק וכס"י 16"6 "למ6יריס
 נס"יסת6ירי' ענין לקתן נע"ס ייח3"ר ע"ס עכ"לעמיק
 מ5י ועכין ופר5יף פר5וף לכל חרין ומסס סי"66ל
 6י"6 נעכין נע"ס לקמן 'הג5ר כ6ן סתו:ץמ"ח

 6ו"6 3טער עור לכ6ן מרין וטסס ל("5סטכמיריי
 ורומין סמקרי' 6חיכ 63יס וכ6סי ("ל סכ"ל 6יפרק
 פיו דרך סיקור מן למק 6ומן ומלי"יי סננורומ6מ
 3חקריס ליר3ק ומ6ומס חמקס ממתמ וסגנורומלמון
 מפי '651י' סס כ6סר 6מכס לווטס עמפסטיי6יכס
 יומין רעח.ק סיקור קנינומ ועוליס מתריס סססיקור
 6לו יחר תמוייג וממחנרי' כמסכיס כן וע"י כו'מנלון
 קיוס טקיס כי לעיל כמ' וכ3ר מ03ין ו6לוע3פ:'ס
 כי וכע65 6"6 פל סח(ת נטקיס סי6 רעחיקיקור

 6", חיך עוערי' כולס סס סכו' וסג3ורוחסחקריס
 ס3ו וסנקנס סזכר 6"6 כו' ולטעל' סלו סח(סעטקוס
 פ13 סנ3ורומ ולכן ל3ד 6' 3פר15ף מח31רי' סססכס

 וגס ככ(' מ3מון ו6לו מ3פכיס סמקריי6לו עסממחנריי
 מ3'ן וסננורוח רעמיק ממ"ס 63יס סמקר" כילקי3ס
 סיקודולחון תפי 6ח"כ 'ו65י' ס0קריס נס וסנס6טין נקסי 31"נ מ"ס ומקוסייי מחו3ר" עס סס ונסרעמיק
 וסס ג("6 לקטן סכ(' ע"ר לסנרילו 5'6 סוךועחגליס
 סיקור 6מ ומקננימ מקיפי' ססס סג3ורומ 5מעו65יס
 מסמ5לו ומ5י' וח5' גנורומ 3' פסס ~י' 3יעיכורעמיק
 לעמוי רו5יס סמקרי' ו"ז גוי 6מוומ 501י נגולופנ'

 לשמאוו והצים לימינו חצים תחתיוועמרו
 שכיםין הגבורות ורחו החמדים יצאו כךואח*
 והם רימוד מהוץ שבשמאל אותם גבי עיועלו
 וחצים בימור מלו:שים חצים כ:גרםעמדו
 ילבישו אשר או,א לפיכך מההוה למטהיחוץ
 ועיק* נ : פיצופים ישני א' כר נחלקואותו
 בראש העומר בדעת שהוא. לה הא המוחין יבוץק

 והוא כתיפיו בין עומר דאייך והבפ*צוף
בשליש משנה

 ס3יק1ר ת"ס נחי' ס61 טטס לס' סיקור 3'ת'31ח(ן
 6ח רומין סס 161 ככורע ממכו סם סמקרי'6סל

 ססמ6) 6) סג3ורומ סולכ" ו6( 3ימין סעותרומסגנורומ
 61( סח"ג כל ולמעל' סחו: מן לסכיל מקוס 6'ןוס:ס
 מעו)יס יומר סס 3ימין ססיו ומ5' ג3ורומ ח3'6לו

 גנורומ 31' סתוס תן לתעל' סת6לי 3קי ועוננרי'וסולכי'
 נ5ר סח(ס ען לעיס יררו נסע6ל פסץ ס6חייסוח5"
 י3' סקמיווס ככנר לתעל' 1"5' 3' לננטס תיע2)יטת6ן 3קי תמפסטיי כו)ס הן"ג כל עמס וכמ65מ ע5מוטע6ל
 עי"( וכן סיקור גלוי 3)נקיס ליועס ס6מרייומ5'

 סקמוס ככגר למעלי וח5'" ג' ימ.ן נקי סס"הממפסעי'
 3מי' די כ6ן סיומ וכת65 חנ)וי ככ:ר למעס ומ5,י'ונ'
 סחקריס וסס פר5ימ" רי ת:נגרס לסו5י6 גרסו5כן

 וסננורומ למע)' 3'מין 636 פי5וף סו5י6וסעני1כי'
 לעעס וכן למעל 3סוו6ל 6מ6 פר5וף סו5י6וסעליוני'
 סתחתוני' וסכנויוס י"ק פר5וף סו5י6ו סנ'וויןסחקרי'
 3מ" 3' סיומ כי וכננ65 סחניכ' פר5וף )נסמ%6סו5'6י
 ל3' לס:י' סח:מס סתמלקומ נרס נחקדיס וקתוסגלוי

 ננ3ורומ וקקוס גלוי גמי' נ' וסיוח נימיןפר5ופ"
 וזסו 3סמ6ל פר5יפי' )סכי סניכס סממלקימנרס
 מורי לי 6מר ו6מ"כ גממ)ס ("ל ממ:רי פסמעמיכ5ע"ר
 רעמ'ק מ'קיד למיו '51,י' ססמקרי' 5מ2ל' מ"ם כי("5
 וח5י חקריס '3' כי ס2נין סו, כך 6%6 כך ס2ניןס6'1
 ס6חרי' ומ5' חקריס ונ' רעחיק סיקור נמיךכי6רו
 סכולס נגנורומ מם""כ סיקור מ(ז למטס נגלוייררו
 וסכס סיטנ ע*ם ע:"ל ס:ע6לי ט5ר לחין עוטרי,סס

 -ומאס "' נווסכס סמחנר ס:' ומס 6חיון ל' מ?קסמחנר
 סיפ'ל נמק'"ף "ומו סקי"ף 3'1 לככ"ק ר6ו"יס6'כ"ו
 מן סלעולס סווקיפ" 3סעי וונו6ר נכל"ס סו"6 כ"ןכ"י
 ממ:ו סלוועלי פר5וף סליקור

 יו~
 לסכיס וכמלק 6ור

 מקיף 6ור קור נס6ר וח5יו פנימי 6ור נקור נכנקח5'1
 נר'6ס נעק' לעיל ועי 13 לכנק יכול ס6'נו תסרסיינו
 לפרק 3ני6וריכו עחיק ו3מקכמ 6' לפרק 33'16ריכו6"ק
 3כ) כן ס51 כלל כי מו(ר ועקיף יסר מקיף ע:יןג'

 וסכס ופר5וף פר5יף קלכל קפי' פרעי וגכלספר5ופיס
ג514ליח

*



חמטים ארידמסכתמשנת
 מתפשטים דמשם שלו דת,ת העלידןבשליש
 כ* מפ*רוה המש שהם הוד ועד מהסדכנופו
 : ימלכות נשפעים וממנו כולם כילות הואהיסוד
 אצבעות כעשו מתפשמים ז-ועותיו וררךד
 דכיצד כשמאל והה"נ בימין הה.הידיו

 בנדרל שבהם ההסד בהינ' בהםמתפשט'ם
 כקמיצה דהנצה כאמה דהת,ת כאצבעוהנבדרה

 : בזרתדהדר

מניר
 )ו"0 נקפר ו"ל סוולכ" )ויממ עכין נני6ור מייס5163רומ

 קפירוח ט' סמפסטומ ענין נחנ6ר כו' פ"6 ח"נ0"נ
 לגו ר6 לחור וחכמס כמר סס ריליס ריס5 כ'ר6"6
 מת6'ן וי סס דיליס וגופ6 3ינס סי6 ריליס וגרון ר6)ון

 ח)ומפסט 0רעמ ס61 ריל'ס גופ6 31ג1 נס"' חנ'מרילי0
 ס0נ'כס 6קר נווע כ' לסס כ:)!0 נקורנפכ')ויוחס

 6100 ד6ריך 0סרעמ מכ"0 סגרון ער 'רדסד6ר'ך
 0נרון חחח וירד ד6ריך 3ריס6 עמר ל6 עסנינסחחמון
 לו י30 סדעמ עיקר 6ך סלו נינס ו!קוס ססו6ר6ריך
 03ם 63ריך ונמפסטו ענפיס ג"כ מ)וכו )ומפ0ט61חיכ סייסי ו(ס כחפין מרין 3ין ד5ריך דמ"ח סעל'ון3סליס
  פ"נ 0)!לכיס )נ5'6מ 3'6,ר נסער ונע"ח עכ"לק5יומי1

 3' כי וסו6 ספר15פי' ס6ר לכל 63"6 מילוק וי0ז"ל
 נר06 סכיסס סנס ופרמף פר5יף לכל חו,נ 0ססטוחיס
 סס ר6"6 מ1"נ 36ל )ו0ת6ל וו0 )ו')וין וס וס 56!וס
 ל0יוח כח נה ס" ל6 סלק הניכ0 כי מ(: ל)וטסוס

 נלמי 6ליס 630 דעמיק 16ר לקנל סחכ)ו: 56לל)ועל'
 1סנינס 3ר6ס קמוווס נס6ר0 לנרס סחכ)וס לכןלנים
 5ליס 630 סעחיק 16ר לק3ל מ1כל 0ם כי ר6"6נגרון
 6חר חילוק 'ס בס ל))טס רחוק0 בסיוח0 ל3וס3לחי
 )ווחין ב' 3ח" חילוק נסס 'ס ספר15פ" 3ס6י כי1ס61
 ננרון וסביכ' ל3ר חכ)!ס רק נס 6'ן 63"6 36לחנ"ר
 קינון )וקיס 13 61'ן 0לו סוד ער )ומקר תחפסטוסדעח
 5י5יח נכווכמ וסנס עכ"ל 0פר5יפ" 60ל כמונפ"ע
 356עומ )וג' ל)ועל' ל6 סכקנ ע0ימ נענין ססת"רין
 ג13רומ ג' ענין 0סו6 0כמנ עיי0 גורל מקסי ל)וטסול6

 )נ5מ נקפר וכן ס)ו6ריך ע"0 ("6 0ניק1ריומומקוח
 0כקי6 ומס ("ל 0ס וכ' (ס נעכ'1 נ"כ מ6ליך0ינוליס
 סס וסנ13רומ סמקריס כי כורע כ05ר סו6 356עומלסון

 סס ימין 356עוח ח)!סס רס"לו 6ריך סלסורועומ
 0כנר לפי כוי סג' סס ר0)ו6ל 356עומ וס'החקדיס
 זלת ק)!י5ס 6מס 356ע גורל 356עוי ססי קררכתנ6ר
 עכ"ז (רמ קמי5ס 6תס ססס נ"ס מ"מ סס 6ל1"5נעוק סג' ו6ע"פ כוי נ"ס חנ"ח קפירומ 3ס' נחלקיסוסס
 עכ"ל סגנורס עסו6 ס56נע ע"ע 356עוח נקר6כול0

 ההמד ידי על מאירים א-יך "ע, שבתון דעת*ק איה ישכעה א ליך8וח
  הם מהם שנים א*יך שכראש תיקוניםשכעה
 מפילים והשאר ממש ספירותיו הם כיעיקדים
 הנקרא הוא הראשון הם דאלד ב :להם

 שממנד עתיק מהסד ומאיר ה:תר והואגדלגלתא
 דבדולהא מלא השני ההמרים מוריוצאים
 מגכורה דמאיר ההכמה והוא המוהשהוא

דעת'ק משנה
 לעניכינו סע5טרך רק וכמנמ' ק5רמ' כ' סיטנע"0

 : ס)!חנרלדנרי
 סנס כי ו"י ט' פיק 0נסייס 03עי סיס גפרק

 13 כל1ליס כי '1)וס נקר6 סחקד כ'נודע
 3גולגלמ6 ס61 רעמיק חקד סמל03ומ וס:ס סו"מכל

 סהו6 סנחקי 61ורוח כליס ס('  ו6וחן כנורעד6""
 פייו 6"6 03ער וסכס ד6"6 גולגלמ6 נו'נמלנסיסס

 3קפר6 סנ(' ר6"6 דנלנלח6 ("ח )!5'6וח 61)!נסו"ל
 קרוע6 3' ר3רולח6 טל6 6' גלגלמ6 כך ססד5:'עוח'
 עיל6ס פקיח' ס' דרעוין לעו6 ר' נקי ע)!ר נ'ד6ויר6

 רע כי5ר כו' ז' חוט)ו6 וס61 רפרר0ק6 נוק3'ן מרין1,
 3נלנלח6 ו)!6יר )!חפסט סו6 סנריכ6עיל6' סהקדכי

 כו' ממ6ץ רי0ינ ס3' קור סס 6לו כי 3)ויח1%סנ13ר'
 מיקין ססו6 ד16יר6 קרו)ו6 3ססון )ומל03 ס61וסמ"מ
 וסומ ל)ויס עיס 3ין סמ3ריל רקיע קור ס61 כיסג'
 ננחייס וסקלוס חו"נ 0סס ל)!וח6 נולנלח' ניןני:ן
 3נחייס ו)וכריע חו"2 3ין ס)ונריל סמ"מ קוד6100
 סיומס 00ס קמומי' סיומס 6י נמי' 3' נסס יסונ"0
 דעמיק6 6וכי 3' ס61 לסס וסר)וו ררכור6 ניעי 3'קוך

 כלל 6(כיס כזכר ל6 לכן קחו)ני' ססס ביעי נ'וכ0יוחס
 ערני נקור סריכי' קור סס כ"ס לסיומ כו'3עמיק6
 סריניס קור 0סס ס0ערומ תסס )וחפסע" לככמל

 כי ל)ועל' ת)וטס סוס"' חו(ר 6ור 610 קורס 1לכןכנורע
 יו65י' ו)!0ס סנולנלמ6 על ל)נעל' עלס )!כ"סיו5"י'
 ל3ער 5ריך לכן כ"ס סססו ס6וכיס תן 0י0סולס.ומ
 ען ל)ועל' סס 6לו נחי' 6)ונס כו' 6ורכין טעלסער6
 רעמיק ודרכור6 דכוקנ6 וסיקור נ6זכיס 6לו כיסיקור
 קור ססן ממ8ין קסס נחי' 3' כו' נמ5ח סס0כיסס
 6טנס כו' עיניס 3' סס סיקור חממ טסססירכז
 סז"מ 8'ך לך נ6ללמ סלי כו' 3חוטס מקירסס)!לכומ
 קר"ע ג'ט 0סס רגלנלמ6 ז' 3קור 63'6 גנווי'רררל"6
 )!וח6 וסו5 דנרילח6 טל6 סנ' וסס חקר גלנלמ6פ"ח
 סד' 0ס ת"ח ר16יר6 קרות6 סג' ו0ס נ13לס0סו6
 יקור ס)ו5ח 1ס61 דלעוין רע61 סס' ו0ס נ"ס נקיע)ור
 קוד נקי עמל כי נ"ס גחי' סס פקימ6 6עגח6סו'

שודלן
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חמיים אריץמסכתפשנה
 השלישי ג הנבורות: מור יוצאים שמטנודעתיק
 שבינו הטוח קרום שהוא דאויראקיומא
 הרביעי דעתיק מת,ת ומאיר אויר ישרנלגית
 דעתיק ביעין תרין מוד האומם ושהם נקיעפר

 השעיות עומדות ואחחיהם מאיריםיהם כי דנו,ה עייון פרקים שני כננדחעוטדות
 רעוא החמ*שי ד : התחתק וקסוד

 רעתיק מיסור ומאיר הטצח שהואדרערין
 ומאירים העינים שהם פיחא אשנחאדוישי
 השביעי דעתיק דנו*ה אמצעים פ*קיםמשני
 ממלכות המאירים החוטם נקבי שהםחיטמא

 :דעתיק

מניי  כוקניס נ' ס(' 'רכין ס3' 61לו16יר1
 דפרדסק"

 וסס
 סי"ס 8' 3עטכס סעמנר סט' ועס עכ'ל'סעלנומ
 וכפ'רוס פ"(( )סס געס"מ סכס עקר'"ס ס"סעס'ס
 חמ8'ן ס(י סנ8רכו 8ע"ס דע ו8ווכס (על ת6זיכו"ידרמ
 נ;' נמלנסו דל"8 עיל8' רין6 ססו6דע"י

 8"5 קועמ נכל סימסספו סו6 גסכרמ עכ"זד8"8 דגלנלמ"
 סכיס 8ל" "י:ס ד""8 נריס5 קסס ווס עיקר81עכס
 מקד מו"נססס

 נריס"
 ובגורס ננלנלמ6

 נעומ"
 לפי

 לכל סיסיס וסס ממ8ין ריסיו 3' סס ועומ6סנלנלמ6
 סריס"ע5'8וח

 רק "'יו דריס8 נ;' סעמנליי ס8ר 36ל
 3ס"ר לעעס סס סמלנסומס עיקר 6ך 3עלע6ס5רס
 תכ"ל פרק סכ"ל נסער וסנס . טכ"ל ד6"6 ק1עסשע1ל

 עמיק מקר סס "סר ד6"6 סכמר ע13"ר)ס"פופ'1(

 דעקיק ננורס סס ד6"6 ומכווס סמקדי' כל טורםסו"

 רחוויס סכמל "יך ("ל סס כי גכ"ע סנ13מת סרםש"
 נעקוס ככפין ססן רק דיכין נס 'ס סמכוו' 6ךגעוריס
 נ' נונסכס סעמנר סכ' ועס עכ"ל מען 61מכפיןשס

 כללומ ;"ל סכ"ל נפרק ענו"ר 6וי'ר ו"סע3'כ"1לנלנלית
 סנ'1 6ויר6 3ס6י כסור6 "מ(י דל"" ע'ל6סריס8

 ולכן כו' קמיוו"' עומ6 ל3'ן2לנלמ6
 סקרווו"

 וופקיק
 סכס עכ"ל לקנלו סיכול כדי לוו"ק 6ויר8 ס*י3ין

 נערן )51ר'ך פ"נ 3י מלק 6יע* פר5וף 3עמןנמח"ק
 מ"ס וכלע"ד ("ל כ' וסס כק' עער סכקר8 6"6סעיוח

 3'עין ן מר דעל סחממון ;קן קוד סס ססערוח 6לוכ'
 : ע"סדעת'ק

פ"
 ""6 1סכס ("ל נ' ויה ""6 3סעי ת ס ר

 י"ק נס ויס כמר סו" סנסכיסס ס8' סר*ס סנסכו, דל"" ריס8 סמממ ריסין נ' סס ס"לו קת'מ6ס1ט601
 וכן גולנלמ' וכקי6 קמיע6י מוח, 6ת עקננ סו5וסגס
 ווקפמ סנולנלמ' כי עקיף ר"ל כומלת לסון כתלעלת

 ניך ךייה" "צם" וניניק א דפרק
 מקוףהישריש מוד והוא קדמאה רישאעקראת

 הגלגלת הם ואלו תיקונים עשרה שישבו
 המצח חהב אזנים שני םוד כתר היאעצמה
 שפתים שני תות החוטם חו,ג עימם שנידעת
 לחיים שני ועם מלכות הפה יסוד ה?שוןנו,ה
 הי' עי הנוספים והשישה הי,ג מספרנשלם
 אור בח.' ושלש ב : יבוש ביי הםפיצוף שבכי ראשונות שיש הארת בחי' הםלעורם
 אותיות כפנימי ע,ב שלשה הם זה ראשש?

 והההין חולם היוד כמוצאם בקוד'ם הםהשרש
צירי משנה

 נמומ ולכן ד""" קת'וו8' עומ" לנד וו6וד מ8ודקתוס עומ" נמ" נמוכו 'ס ס;ס סנולנ5מ' ונמוד ככודעתמוק

ססו"
 קמוס ע18ד סעל'ון ס18ר

 עיל8י 8ויר8 נסס תקר"
 נין סו" "ויר" וס"י ס(וסר 3קפר נ6ידר'סכ(בר
נולנלמ'

 וקרווו"
 קמיוו"' ווומי דמכמס עליס דמפי'

 מכע' עעכו ולוועס כו' ד8(דכך ד6ויר8 קרוע8וומקרי'

ד6""
 תכקר" ד""" טנכמר סעליון תווומ וס:ס

 נסס

 מומ 3לסון כקר8 סו" ע5ווו כמר סנערך 8עגס"ויר"
 עכ";סנו

 מכווס נערך עמס נ"נלמ' נמ" כעסס סו"
 סעליון סעומ נס וע"כ ד6"" קחימ8י מ1מ8 ססי6ד8"8

 נערך עעס ריס5 סו" גס נקר6 6ויר6 סכק'ססוי
 תנ' סריס'ן כמנ8ר וסרי ד6"6סמכמס

 ד8""
 כ"מ ססס

 עיל"' ריס" כמר וסס עמס ריטין ננ' ככ%ליססנו
 תלימ8י ריס" קמימ6י ימומ6 מנינ8 ריס"1"ויר"
 נ6'דרי "פי' 3,ופן עמיק סכק' דל"8 עיל"' ריס8ועלנד

נקר"
 גאר סס עכ"ז למוד ריסין נ' ננמי' ד8"6 סכ"מ

 ריס" עכללס "'ן 6פרעווע
 עיל6ס

 דל""
 עור . עכ"ל

 63'דרי נקר' "סר 6לו נ"ר נ3,ר ועסס ("ל 3פ"דסס
 כל כי 3י6רכו לעיל סכס כנזכר למוד ריסין 3'ננח"
 וע5מומ כליס 13 'ם ווסס 6' כל סנ"ר מ8ל1 ור"סר"ע
 מ" כולס סר' נ' כוללומ עסס נמי' וכל נמיי ו'וסס
 נכללועח ככלל דל"8 עיל8ס סריס6 5ין 8סר ככ"לנמי'
 ננ"ר 6סר סע5עוי נמ" ממ5ס וכנ8ר כוי ועיקרכלל
 כל ונממלק עסס ו8מד 8מר כל סנמ1ן סרומכיומ5לו
 עסס 5' כל נמ" נ' ססס כוו65 נמי' לנ' עסס 81'6י
 3מיי ע' וככנדס ע5מומ סל נמיי ע' כולס ניןנ'

 נחי' ח"י סס כולס ונין סלסס סכליס נקוד6חרומ
 ג' סל נ' ססס סע5עומ נמי' ע' נעכין ונממילככ(כר
 "5לכו כנר סכמ3,ר לפי סו8 נ' סיומס פ.נומ סכתנ'
 ס81 ס8' נמיי נ' נסס יס סעל'וכי' "ורומ נמי'סכל
 עייואו עקיף 6ור סכקר8 עווכו עליון 6ור ועליו פכיוו'6ור



 םחמירי אריךממכתמשנת
 נקוד ביא המלוי ואותיות קמץ והויוצירי

 השרש בבקורת נקור המיוי אף חחריבמקיף
 יש וכנגדם קמץ כיו המלוי ישרובמקיף
 יודין טלא אה.ה והוא קם,א שלשהבכליהם
 האור דרך א, כל נקורים הי יוד היאלף

 קיף וסו6 ממכיס' וגרו) חע)'ון 8ור וע)יססע)יו
 ריס5 כי סכזכר רי0ין ג' סס 3ח" ג' וחכסלסכיס'
 ננחי' ר8"6 גו)ג)ח6 סכקל6 הכחר 6100 רעחיקעי)6'
 חכיכ6 יי60 '0 וחחחיו עכו)ס סגרו) סע)'וןסמקיף
 כעס' סו6 וגס סגו)נ)ח' נעלך מוח8 וסו6 16'ל6כקל6
 וזס ככזכר חכמס וסכקר6 ח)ימ6' רי80 נערךנו)ג)ח'
 0ס61 סקטן מקיף סו6 18'ל6 סכקל6 חכיכ8סלי60
 מוחי סכקל6 ג' יים6 'ם וחחחיו פכימ' 6ולתקיף

 פכימ' 16ל קור 1ס61 ר646 חכעס סכק' ר6"6קחימ8'
 סכ(כר סקטן מקיף 161ר סגרו) מקיף 6ור ועכיןעכ")
 כתס טכוכר" חוור תקיף 181ל '0י ף מק 6ור קורס61

 קכ' סממנר רנר' כמנ6רו נזס וסנס נ'6ור 61"5פעוויס
 1ס1"6 קרת8"ס רי0"6 וכקר8'ח 6' מ0כס (הנפרק
 כמ"ס ס"1 מפרק ק5ח כחנ6ר 1נס סי0"י מק'"ףקו"י
 נכ) )עו)ס כ' 8נ'"ע נררו0' מנו6ר וסכס נע"סלקמן
 סר08י' וני 'חיר' נקור כחר סו8 ספרט' 1סר15ףפר5וף
 רוח נקור סק5וח ו00ס כסמס חיס נקור ססקחחחיו
 ס))ו ר06ין ג' ע) כ' סמחנר ו)כן כפם נקורומ)כוח
 קפירוח ו80רי כ0תס חיס יחירס נקור 0ססר6ריך
 ו)כן ז") פ"1 6"6 ונ0עי וכפ0 רוח נקור כ))6ריך
 מחפ0ט 6י כ) ומוח6 נ)ג)ח6 0סס 8)1 רי0'1 נ' כ'יע
 3י"ג טחפ0ט מ"ק כי וסערן י"ג וסס י' סס כ' '"ג6)
 רי60 נ) ני ג'נ ני"ג מחפ0ט 1ג)ג)ח6 כת"סח"ר
 כך קררס כו' רנ)ג)מי סי"נ וקרל נ"נ כ)ו) קיט'~'ן
 עיכיס נ' חו"ג מ5ח6 רעח 8זכיס נ' חו"נ ג)ג)ח8כחר
 מ)כוח ל0ין 'קור 0פוון נ' כ"ס סתי0י קו סחוטסח"ח
 סכ1לליס י"ג לך סרי חפוחיס נ' סס לחייס וניפס

 16"6 ונין 6"6 נין מספר5וף 8י כ) וסכס3גלג)ח6
 ירעח 0כנר 6חר כי י"ג נסס י0 כולס (ו"ןונין
 5ריך )נר 0נו סז"ח רק גחחחון ננח)נ0 סע)יון60ין
 ס6רס 5ר 8יוי מג"ר )קנ) 8חרי' ג' קור נחחחוןסיסי'
 סיטנ ע'ע עכ") י"ג י"ג קרר על ,סולכי' כו)ס ססולכן
 ניעין נקור 0סס ת0וס 6זכיס סכי קור סמחנר 0כ')וס

 : רקחימיןרעחיק
  ריקין גי סכס63ר ו6חר 1"ל פ"ר 6"5 נספרהבה

 כו' נסרטוח תסס 6' כ) כנ6ר נכ))וח6)ו
 6)1 נחיי ג' ג"כ 'ם כו' עי)6ס נרי60 סכס פרטןוזס
 מקיף ו6ור ע)'1 מקיף 161ר 0נו סכימי 6ור וססעלמן

 דעתיק נחה פרקי ארבע ואור ג :שבתוכם
 ומאיר עולה דאריך ועינים באזנים ומאירהחחר
 נימי שבין הפנוי בטקום ה,ה דגלגלת ראשעל

 ארבע לבנין ארחין עשרה שלשהשעיות
 ה~חיים מקום כנגר לשמאלו וארבעלימינו

וארבע פשנה
 ג סס חכס כו' 6)ו נחי' ג' וסכס כו' מטכיחסע)יון
 6טכס כו' יורין נת)וי סס מסס 8' וכ) סויססמוח
 0נסס סכקורוח נעכין 6)1 חסו'וח נג' 0י0סססר0
 ססויוח כ) 0נ6"6 נירך 'הי' ס:)) זס גס כיוסעכין
 מ)8'ס כו)ס כי כקורו' נקיר וגס מ)ו' נקור סססנו

 חו6 6'ך סכיקור קרר נעכין נסס סססר0 6נ)ונכקורוח
 מכוקר 61'כ1 'ור'1 נת)ו' ס1,ם ד*ף ןיך ד*יירןא סס ה61 ספכימי 16ל קימ8ס רי60 סכסכ'

 )נר ספ10ט1י 18חי1' ר' 6)6 -י
 כפ' זס וכיקור נס' 5'רי נו' קתן נסי 5ירי ניורחו)ס
 6ור י0 וסכס סתקונ)י' נקפרי ככורע ס16חי1'חכועוח

 ג"כ 'ורין בת)וי סויס וסו6 ע)'1 סמקיףנ'
 6י"י1י " 3כי סכ'"1י 6מכס הו נין הי'ור
 חו)ס כקורו' ג' נסס י0 יו"ו 16חי1' נ' כי סכ(כומסס
 וי"1 16ס'1ח ונג' 5'ר' מסס 6וח נכ) 'ט ס"' 6וחיו'וננ'
 יס פור 6' .קתן כקורח מסס 16ח כ) חחח קמ5'ןג'
 16חיו' נר' כקווו' 18ח1 5מכס ר8,ו ריך רזרירן8 כ(ס 'ורין נמ)וי סויס ג"כ 1ס61 )0כיסס מקיף ג'16ר

 161ח'1ח 5'ר' קתו 5'רי חו)ס נכקורו' ססספ10טף
 תסס 6וח נ) חחח קתן ננקורח כו)ס סמ)ו' 0)6חרוח
 0נכ) 6ס" 0) כ)י' סג' 5'ור נע"ס )קמן וכנ6רעכ")
 ו)מטס ז") ס' פרק סכ") נסעי וסכס סכ") מסג"ר8'

 ר8"6 נויט6 ענו ,"מ ממ)נ0יי עמיק 6'ך 'מ63רבע"ס
 6זכיס נ' וסס 6"6 0) נחי' ננ' מח)נ0" ענווסכו"ס
 גר) סעי 6'ן 6ל1 נחיכוח ננ' וסכס סנו פיכ'סונ'
 ססו8 ררן )עי)6 עחח6 חוזר 16רס כ06י 6מכסנסס
 רעחיק ח"פ מח)נס 0ס 8טר ר8"6 ר6ו'ר6קרומ6
 סיו65י' ססס סס6רוח 6ז ככורע 1' ננחי' 0סו6יומין
 15רח נדתיק וטערומ כיעין כע0ו ר8'6 ג)ג)ח6ע)
 ווי נקר6ומ סס כ"ס מנחי' סי651" ססערוח כיווין

 עי)6ס נריס6 כחסוו נחי' סנ' 8)ו מכח ו)כןסעתוריס
 חיגוח ננח" זס וס0עיוח סחוורחי נגלג)ח6ר6"6

 סקונ) ס)נן וסכתר סק)ף ננח" וזס ע5מןס16ח'1'
 6רמין )'"נ מממ)קמ סמוורח' (6ח וסכס על'1סכח'3ס

 סויוח ג' חוור6 רי60 נס8י 0י0 )עי) ני6רכו כנרכ'
 מחח)קוח וסס '"ג סס סכ))וח ועס 16חי1' '"נונסס
 6וח'1' רי נן 8חח סויס י0 לים6 נ8חול' כי זסנ6ופן

וגלר
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כנחסה*ים ארימםכתמשנת
 ואורח העורף טקים כבנד טאחוריווארבע
 כחינות ולהם כולם כללות הוא עשרהשלשה
 אחר אורח ועליהם האטורים הויותשלשה
 תיי*נ סור שהם ארחין לתרי,גדטתחיק

 :טצית

 לקרים הג?נלת שבין יבאייי א המר"
 מאויר כי דאין רישא נק'והוא

 טוח טור והוא החוזר טקיף סור והואנעשה

 שישה בו יש למוח גלגלת ומורלגרגלת
 ההויות שפה אלא בגלנית כטו וכייהם אורבחי'
 : סנו: כנקיר הההין מוצא וכל מינ בטלויהם
 ומתפשט היורר רעתיק רעת ננוז זה ובאוירב

 ולשון שפת'ם והשמ ספ*רות י' שבה ראריךבפה
 : ח,ה בסור לא*יך מחיה והוא כהנכילים

 כאטור לעיות שחזר רעת'ק נ~ה ואורג
 דעתיק ת'ת טא,ר שכו זה אויר בקרוםבעברו

שהוא משנהטגיר
 רוח ו' נפס לקר6 5חרוכס וס' ככ"ל 53ר 11'ס

 עינל ונכל עינר נ' סס וסרי נ'כיס' עפקיק וסמוטסוו
 מוכיס 6כו ס8'ן לעיל גמ83ר וכנר 6' סויס 6ומ'ו'ד'
 יורין נמלוי ממול6יס סס 6נל כפסוטו 6ומיוי8ל8
 ססס סס ככוכר חווימ' ד' סס יע ס5חור 3ר 3עוסכס
 כגו' ניורין ממול6יס סהס 6ל6 6ממ סויס 6ומיותדי

 ננ' סממלנסי' רעמיק כ"ס נמיכוי נ' מ)ר נמסכי'וסגס
 נ' ססס ר' סס וסרי ככו' ד6"6 עינ'ס וננ'6וכיס
 ליע5 5חורי 53ר חוולמי ד' סס וככגרס עיכיס 31'5וניס
 סנין 3סריי מנו6ר סס י"נ פרק סכ1ל נסער וע' .עכ"נ
 י"נ כל סכולל מוור6 מר יט ועור מוורמי י"נסכל

 ועס 6ומיו' י"נ סנסס סויות ג' ננר וססמוורתי
 מ)ק 6"6 פר5וף געכין 3מס"ע וסנס . י"נ סריסכללומ

 ו'ל פ"טנ'
 ססו"

 6ין רסעיי נפלונמ6 ר6ויל 6רמ6
 5רחין למרי"ג 6מסלנ 5רח6 וססו5 5רחין י"נ 5לו3כ%
 סס 6י מסכס ר' לפוק 3ט16רנו יע,י עי הפרח : עכ"ל מ)ומ תלי"נ קור ססס ס6רר6 נפ'ומנח,ר
 נכלש לקרוס סנלנלת סנין סס6ויל נמנ6לי
 תוח וקור סחוור טק'ף וקוד מגינ6 ריט6גקר6
 ענו6ר סס נעס"ס ועי ע"ס לעוח נלנלמ וקורלנלנלמ
 6"6 נסעי סגס ר5ין ריס6 כקר6 6ויר6 טס6ינסדיי

 ג"כ נס יע 6ויר6 סכקר6 סו6 מכ"כ6 ר'ס6 ז"לפ"י
 31נקורומ ע"נ נעילוי מתס סמכר ע"ר רק"ב סויומג'

 קנול כקודו, יס לירי כקורו' כל סנמקוס 6ל6סנוכר
 ננחיי לסכיסי ומקיף ומקיף פנימי 6יי וסלסמןממורתן
 נמיי רק 6יכס %6 נחי' ג' כל סכללומ נערך 6נלספלעומ

 3חיי ג' 5יור לך 1ס6 עכגל ספנימי סעל קטן תקיף5ור
 כוה נעס"מ כוונו6ר ר6ין . ריס6 טל סויות נ' עסס"ור

 וכליס"ס סטחנר סכ, 1עס הי ראן היירר חו ג*ו ת 'ור ד' ואו ה''וי
 6סיי וסו6 קק"6 נ' נכליסס סיס ר'ל ננלנ)"מכמ"ז
 ני מסכס פ"ו נעז"ס לקמן סימנ6ר כמו יוריןנמילוי

 עכמיק כי ורע ו"ל פ"ו סכ"ל 3עער ע'נני5וריכו
 נו ז"מ וכתלנסו ג6)ל1 לכן ל6"6 כר"ןכמסכו

 6יכס 6ורס ומרו3 עליונות מנ' נ6ס סי6סכסמס
 5ור נקור לוועל' כט6רו כי נ6ן6 לסחלנסיכוליס
 נקור נ6"6 סלי סרכת לסמלנס סו5רך לכןמקיף
 ס6י על רימינ 5ויר5 לך סרננ,תי וו"קסכסעס
 סנתגלס סרעמ קור סו6 כי מומ6 על  רחפיייקרות6
 לסתנלוי וסו5רכו מ6ור מכיקי' סס סיס ועכ"וסס
 י"ק סנ"ה 3' נמסכס סינחנר סכמנ וווס נפימ"יומר
 נווס"פ וונו5ר נ'ח ככ%י"ס ולטו"ן ספחי"סוססנ"י
 ספס וסכס 1") מ' פרק נ' מלק 6"6 פר5וףנעכין
 נר5סיח נסקדונ' ו"ל לווורי כ513%ר פרטיוי י"ק 03יס
 סס 6ער נס נכללי' סס נס ולסון ספוון מריןולכן
 נר5ס" נסקרממ ס6ריו"ל נפי' ועיין עכ"ל סרעמכמנלס
 ליקור ולסון סנס ומלכו' לניכס רומו ספס כללומו"ל
 ולמי סנס לחכעס וסחיך חכתס נחי13י %"3 וסיני'ומ"מ
 )ננו6ר סרי עכ"ל לניכס ונרון סנס למו'נ ומממוןעליון
 סכמו3 ומס רו"6 ני"ק נס ככלליס ולסון ספווןסמרן
 עסכס רי לפרק נני6ורינו לעיל עיין נ' נעסכססעמנר

 6ו ככורע ו' נח" ססו6 'ועין רעמ'ק מ"מ עמלנססס 6סי ר6"6 ר16יר6 קרות6 ססו6 סדרך תג61ר ססב'
 כימין וכעס1 ד6"6 נולנלת' על יו65'ס ססססס6רות
 ענמ" יל16 סללו ססערוי כי ווין 5ורומ נרטומוסערו'
 ותנחיי קרומ6 ססו6 ררך לעיל6 תממ6 16ר ע"ינ"ס
 נסער ועיין סעמורי' ווי קיר נכ"ת כקר6י' ססכ"ס
 ע'עג מ6ריך סס 6טר ס6דל6 נפי' ועיין פ"ססכ"ל
 נמי' סס כולס סעערו' לכן ו'ל יכמנ רסעייכיעין
 6ויר6 קרוס רלך י651יי כי וי סנקר6 וו6 ס1161'ן
 ועיין י"נ עכין סו6 סי/,ו וסכס וי סנקר6 ת"מססו6
 נמוך ת6יריי סמומ סס5ורוי מנו6ר סס ס6ירר6נפ'
 ררך 6ויר5 ססו5 רלך ועונל וכגיד כסיר ועססכיעין
 נעס"מ מנו6ל ונס רו"6 מוחין ער וי51"'ססכימ'ן
 ממוח6 כמ;כמ הי6 נ' ס6וס ו"ל פ"ו סכ"לסער

 וע"יל" רריס6 ,סערי ררך ויוררת ר6"6פכימ6ס
 טל יחורי' 3סעי וסכס ע"; עכ"ל ריליי3וווחין
 ר6ריך רריס6 מיוורמ' '"ג עעין ימנ6ר וכגר ז"לס6ריו"ל

 יע,ר



חמתאים אריךמספתמשנת
 ייג מספיה מלאה שבהיותה ואו טודשהוא
 שערות של אגודות והם ניטין י.ב בבחוהוציא
 כעברם המוח ואורות ד : ,ה מאוירארוכים
 והם עמהם ויוצאים בהם מתיבשים הזהבאויר

 נמשבים מהם הי"ב בי הארחין בדרךמחולקים
 והי.ג שבארחין ע,ב שבשלשה יוריןטהי.ב

 נימין וטי ה : שנמשכו אחר בולם הארתבולי
 האריך פני ומבסים יוררים שביניהם הארחיןעם
 בפשוט שיש אותיות וממ.ב חוטמו מוףעד

טניד  )וסמ6 החוור 16ר )וכח סכ)וטכיס גולגלמ' קימ6סייס8
 וחרין 8ורכין נחרין סעחלנקיס יומין רעחיק מכ"סולעיל6
 דנפקי דעמיק6 דיקכ6 מיקוכי '"ג יע גס ר6ריךעייכין

 ז"מ )ומל3סיס 6'ך .רעמ וגס )ווח8 סכקר6 ג'עריס"
 רעמיק כ"ס כי טכ)ו85 ער ר6ריך ריס6 נכלרעמיק
 ויקור ר6ריך עייכין ומרין 8ודנין מרין מיך)נחלנסי'
 חוטס חון רעחיק ומלכוח ד6ע6 מלח חוןדעחיק
 סנקר6 קדע6ס דריע6 מוורמי סי"ג 8לו וסנסד6ריך
 סי"3 ו6לו יורין י"נ ונסס רע"נ סויומ נס ססגלגלמ6
 ר6ר,ך חניכ5 ריס8 עד ויורדיי כ)וסכיס ססיודין

 וסעסכוח דסערין כ.)וין י"ג )ויכי' רנפיק 8ויר6סכקר8
 ל)וטת וירירמס סנוכריס חוורמ' רי"3 יודין סי"83לו
 קמו)ויס הס יורין קוד ולסיומ קר)ו5ין כי)וין י"3נעטו
  ולסעליס לכסוס  קנולסס  ולכן ננלס  סלסס "ורו8ין
 )ו6לו כי%ין ט' ולכן סחי5וכיס )ופכ' 'מנלס על6ס8ור
 )6511 יען עליסס לכקומ ד8ריך ספכיס על כ)וסכיססי"ג

 על מנמון עכקיס סס וע"כ רעמיק סכ"ס ססססעיומ
 ריס5 נו ס)ומלנס דעמיק נסי"ס סיעור ככגר ר6ריךפכי

 גכווס סו6 ס3ן )ולכומ ססו, דעמיק קיו)ו6 8סרד6ריך
 סמסן קיוס מגיע מנמק ג"כ סס ער ולכן ר8ריךנמוטס

 דעמיק פכימ' 18י לכסימ סכ(כרומ ססעיו' נימיןט'
 עלטן רטין ה'"3 מ6לו כן ו8חר כו' ט3ו כת'"סר3מ"
 3סיומס )וסס ככ(כר כי)וין הי"נ נעסו מהמוורתיסנמסכו
 נימ6 וכעסס 6חרומ יודין י31 ונ)וסכו 'ררו לטטססס
 ג' ים 3ה גס כ' כולס 'וד'ן ה'"3 כל 03 סכוללומס'"ג
 סכ' סו6 ו(ס עכ"ל יורין י"3 ונסס ריודין ע"נסויומ
 6מ1ר כול"ס ס6ר"מ כול"ל וסי"ג ר' נטסכהס)ומ3ר
 8זי מוורמי )וי"נ יודי"ן י"3 עכעסכו 8מר ר"לטכעעכ"ו

 '"ניודין וכ)וטכו 'רדו לעטס זסס נסי~מס ירירמס8מר
 יודין סי"נ כל סכוללמ ס"ג ני8% נעסח ו)ו(ס8מרומ
 סעמנר סכ' ו)וס סר6סוכו' )וסניומ ר' מ"ל כמ63רהנס

 ס5י רייל חי"ס נקו"ר ל8רי"ך )ומ"יס וסו"6 3'נ)וטכס
 כ' מזס 3קול סי8 ד6'ן ליס8 תכקל6 חכיכ6ייס8
 ססר5וף סל 'מ"נ 3קור סס פר5וף טנכל ג"ר קורלעולס

 ימ*נימ שבארחק רע,ב דמלא ומלאומיא
 ש,ע ובנגדם מימינו בפניו אורות ש,ענתפשטו
 שמאלימ שבארחין האחר מע"כאחרים

 זה למנין מתפשטים וכיצר ו :משמאלו
 שער ,סוד הכתר מור הוא א?ו ממ.באחר
 ברלמ את חכולל בינה שערי מחמשיםהעליון
 אחרים שערים המ,ט סוד הם אחריםומ,א

 עם מ,א פעמים וט' המ,א מכי בלולהפפירה שבי האחרות מפירות בתשעהמתחיקים
אחד משנה

 כמונ טנע65 וטס וכסע רומ נקור סו6 סמו5וףיט6י
 קתירת עזת 8ין כר"ן נקוד תס תכ"ל ריקין סחלחנעת"מ
 רסס כס)וס מיס ימירס נקוד סחסנס ס)וחנרלדנרי
 נקור עליסס )וקיף הו6 6טר דל"6 סריס6 3ערךמיילי

 : כנודע חי"ס יחירס )וקיפי3'
 סכ"ר נקור סס סס8רמין לעיל כמ83י כניוהנה

 תינח 3מי' הס וחסערוח  סכסיבס קקונלהלנן
 ס5רחין עס כעטכ'0 הכיטין לעולס כמ65ס6ומ'1'
 לעיל ועי לכיט6 נימ6 3ין לעולס ה6רמין כיסניכיסס
 קוף פר ס6ריך פכ' ו)וכקיס יוררי' סכי)וין סע'סמנו6ר
 מוורמי המ' 8לו וכ63ר ("ל "ג פיק 8"6 ונסעיחוע)וו
 6ומיוי חי ססס סו,ומ נ' וסס ספכיס עכסכעסכיי
 8מו! סויי )וסטלקן' וספ יורין נמילוי סס 6)ונסכפסוטס
 יט  סו'ומ כל ו8מכס ת3' בפן 3' וסויי ת6' 3פןמ6ל1
 ר)ולוי וי' ספטועו' 5ומיו' ד' ססס 8ומיוי )ויינבסן
 ו)ו"נ ס8' נפן 6ומיו' )ו"3 סס סרי ס)ולוי ר)ולויוכ"ח
 י"ק כעל )וסניסס ופן פן כל וסכס כו' ס3' נמן6ומיוי
 ענין ונ83ר עעסר0 פחומ ס3קדוסי ד3ר 6ין כיככודע
 ני עכין נורע סכס ססכי ספן יונן וע)חו ס6יהפן

 ו' סהו8 לפ' סנינס ססו8 ע"3 כס ענין סהו8סעריס
 ע"ט סס ע5מן סמ1מ ס(' ועס 6ומיו' מ"3 סנסססמומ
 עליון כמד ותו6 סט"ע כל הכולל החממ" סערוים

 נכללורו פמס נרבר ל8 וסנס נינס סערי כ' סריסנסס
 כ' 00 סכולל ועס מ"ע פוטס ע)וסס %ר סמומסו'
 פ"3 עהס 5זנדו' ע"נ סח61 ע5מו מ"3 נסס נד3ר36ל

 פסס סעליע סעי ס61 ס3סס סעליון כמר והנססעריס
 י"ק 5עכס סעריס הע"3 כל סכולל סמ"נ סעיעסו6

 קפי' כל רק סע"3 כל כולל )וסס קפי' כל 6יןמחמוגומ
 ספ"נ סער כי וסעכז לנד טעריס סי"6 כל כוללמ)ו0ס
 )וסס קפ" ונל 3ט"ק סס סעייס 1)ו"6 סנ(' נכמרסו6
 פן סל נט"ק הרי 6"כ טעריס סע"6 כל 6' כל ג"ככולל
 ועס סק"ט נגי' וסס סעריי ע"8 פעע" ע'ס6חד
 כל הממתונ" קפ" סעי כל כי נעל6 ס"ע ססכללותי'

 נימ הע"ק וכל טעי'ס )ו"6 רק 6'נו ל3ל )וסס6'
א



חסירים ארידממכתמשטן
 : ש,ע ממפי הוא כולם את הכוי? האמוראהד
 שני מתקנצים שם בגרונו וכשמתסשטיםז

 אשר או'א כנגד ואהיה מ.ג שמספרםהמ'ב
 שמספרם אחה"ע אותיות כן כי אותוילבישו
 אלו והארחין הנימין והארת ה : הם שםפ,ד

 וכננדם ז,א זקן יהיה אשר מקום עדנמשכות
 הארחין עם נימין הר' רבד עףראשדאנמשכים

 מאחריו אוהו ומכסים העורף מקוםשי
 שמאח-יו אלו שבארחין דע,ב יוריןומארבע

מנ.ד
 כו' כולס כולל סו6 טל0ס סכחר 35ל סעי'ס ט"עסס
 יסו" ס3' 3פן סו8 עך"1 כן ס8חר 3פן 6' סו" סיסוכטו
 ו0נס 1"ל סכ") נפרק סס עון ע"ס עכ"ל סס 6סיסנ'
 וסס ר8"6 3נרון 8לו חוולחיי 0ח' טחססטיי8ח*כ
 סס ו8לו כנ"ל חוורס' 0ח' סיס ס0ס מיינ 3"פנעסיס
 סס 'ס ולפיכך מ31 מ"3 3ג" ססו6 3גרון 6ח0"ע3ח"
 8לליכו כת3ו5ר ונרון חיך ע"' סנעסס 8ח' ויוונ3חיי
 08יס סס עס קינ סס ויווג 0ו8 8ח0"ע קורוסנס
 ו0ענ'ן כו' חו"3 ויונ נ"כ 0ס 8לו כי 8מ0"ע גי'ססס
 ויוונ 3חיי סו8 (0 וכל כו' ס6רס כמסך ספניס ט5)וכ'

 כי ד8"8 סנרון סס 8טי 16"8 6ל סזיווג '85ומסס
 1"ל ו' פרק סנ"ל ונסעי עכ"ל סלסס סכחליי 3'טס
 50רס כו' ד.ליח דמוש' 6ורוח מ'ני כמס כי מ,'ריסז"6
 ררך ויוררח ר8"6 פכימ08 ממוח6 נווסכח סי36'

 ונמסרן נ"כ ד6"6 רריקנ6 סעיוח וילן דרים6מערוח
 לעיל וסכס כו' ר'ל" נתוח" ומ8,ריס רו"8 ד'קכ8צר

 לניס ו0ר' 8רח" ל"נ מו(מלק" סחוורח' כי:ח63ר
 יייס5 רסעי' ניטין עס נעמכ" 0ל8ס 8ויר'עי(ט

 ו3סער ע"ס עכ"ל דו"8 ליס8 עך 0ל6ס 6חוריזנמסכין
 מנחיי דריס8 חוורחי עסי8 נ' וסויי 1"ל י"נ פרקזנ"ל
 5דיק" 'רח' ומני' ד6"6 ריט6 6חור דרך נמסכח.עח
 י' י' ונו 0סס 6וחיוח ר' סס כי דכיקופ8 עלמין(י
 3פ" ועי ע"ס עכ1ל ח' סר' מעסל כלול 6חר:ל
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 מליח6' ריס6 מקוך כ6ן 8"ר' 0ט0נר סנ0 ךשףק

 סנחיי לעיל כח3חי וכנר ר8"6 חכמסססן8
 סנוכר קח'מ6ס ומוח8 נלנלח8 נח" סס ר5"6"ח

 83ופן ייסין ג' וכעסיס מחמלקי' ו6טכס (וט86רר6
 3לחוד ריסין 3' 33ח" ד6"5 סכ'מ נקל5 53רל65פ"
 עיל6ס ריכ8 3כללס 6י1 6סי ממס ריטיו ג' ססוכ"1
 ריס8 סחמח 3למוך ריסין 3' 8ל6 6ינו 63טח 5מכסל*6
 כ' ל0מיוחס 3יכיסס ט31לע י6'1 ריס6 כ' רל"5 ס 6!

 3'כיסס וגנו( יל"5 עיל"ס ריס6 מנחיי ט63 15ר81
 כי לן 3'%מ' כ3ר כ' ודע ז"ל פ"ו 6"6 3ספרש3ז*ר

 מאות א"בע שהם שקיכסף טאות ארבענעשו
 : מהצדיקים הנכספיםעוימות

 המאיר הנשטה שבו והשיח א ךפרס
 בשש הרוה סור אויךבפנימיות1
 פרצוף בכל הוא כן כי כמלכות ונפשקצוותיו
 אריך חכמת יהיוהו הגלנלת בתוך הוא כיאף

 מוכיע דאין רישא כי שלו תנינא לרישאנחשנ
 שהוא זה מוה ובראש ב : ?החיותםביניהם
 כבנלנ?ת ספירות עשר כו יש פנימי אורסוד

כי משבה
 6ויל5 3ססי6 נ0ור6 5ח,י רל"6 עיל6ס ריס6כללוח
 ס"3 סעי" ונמנו6 עכ"ל קחימ5ס ותוח6 נלגלח'ס3ין
 ונס חכמ0 קחימ6' מוח6 0'5 3' י'ס6 '") '"6פיק
 ססס ככורע נ' סס סתוחי' סנס כי כו' ל'1נ נחלקח0'8
 כוי ל3ך חכטס לק ר8"8 3ליס6 ס8ין 8עפ"י כו'מ3,ך
 ו3ח" כו' י"נ 0יוחס עס ל3ר לי1ק ת0חלקייו8תנס
 ונחי' ד8ריך 3פומ8 החיך 0ו8 תוח6 רס8'היקוד
 ע"ס עכ'ל תוח, רס6י 3גרון 0ו6 וויח8 רס6י0טלכוח

 נסעל וסנס וס מענין 8' פרק 18"8 סו)רוי 3סעלוע'
 סנק' וסו6 סכ'מ6י ליס6 1"ל ע"י "61[ ס' ~סיינוסנ"ל
 דמלוי 06רו)( סויוח ג"כ 03 ויס '8 ר6 קחימ8' וווחחכת0
 קגול ססס 0כיכ6 ריט8 סל 0נוכר 3נקודח ר8לפיןת"0

 3עקוס גס כ' וסו5 סיכוי לו 63 נוקף ועוך ל'רי3טקוס
 וסלס0ן קמן חתורח פסח נקוך 83לו סס קמןנקוד
 ססרפ" 33חי' לסכיסס מקיף ו5ול מקיף ו8ול פנימי8ול
 6ול 3חי' רק 8'כס 6לו 3חיי נ' כל 0כללוח 3ערך36ל
 סויוח גי ס5יור לך וס6 . עכ"ל ר8סין ס3ג' ל3דסניתי
י- ירף רזא ןאך דק4ש ירף4 3ע1ח ססו5כמו  הש ו% לט ינר ה4 ואוהא
 סעלמוח 0ל ס1'01 ט' 0ס 6לו וכל ו") סכ"ל 3פ'עוד

 סנק' ר08" ו0ס 8ורוח נחי' ט' ועוך סנחוכןורוחניוח
 סע5טוח סל סויוח סט' מחלנסי' ס3חונס סל0סכלי
 וס5 . עכ'ל עולמי' חי ססס סמוח ח"י כולס נין0רי
 כמ513ר נפ"ע ו8י 8' כל סל 8לו כליס ג' סל 5'ורןלך

 כ(ס סכס סן .קרמ6ס . . ריס8 סל כליס ג'נע0"ח
 י'ס5 סי כי'ס נ' ון עך הןאיף ה' ורך הי "יה הי רוד היאלף
 3סס כי כל8סוני' יורין טל8י' "0י' ני נ"כמנ"כ8
 סחסחנס כרי סויי נסס סיס כו:ו ו8ייו 8וח ליח08יי
 רקונ ס6ל1 סויוח ג' 3כיקוך וכקורחו תלו6ןכ6ן

סנריס"
 כ(ס 51'ול1 5ילי 3עקוס סנול ס610 חלינ8

5לף



חממיתם אריךטסכתמשנת
 החיך הוא היטוד שכה אלא בו בח,נותיו כלכי

 בה., בו יש טוח שהוא וטפני בניוןוהמלכות
 ומוח ראטא וה"ג דאבא ה,ה לעולם שהם מוהיןנ.

 וטאירים בחי' .'נ הרי שניהן את ר:וילהרעת
 בטלוי הם שפה א?א כננלנךת הויות נ'נאור
 אהיה שהוא בקמ,נ הם הכלים שטות וכןט,ה
 הם כנקודות ונם הא יוד הא איף אופ.ןטרא

 ופתח צירי במקום סבוי ווא שפהמשונים
 פנימים ספירות העשר ומ?בד נ : קמץבטקום
 שם מאיר כה הטיח מהארת רנלניתוטקיפים
 ומקיפים הפניטים ימה כטותם אחרים עשרעוד
 ךפ'כך כטלכות ונוטרים טהכתי שטתהיל*'שיים
 ה"א,? פאית ביטני הוא בנלנ?ת הטלכותטקום
 על הנטשכין שכניטין הו.ות שני האיתששם
 מצס,ץ ב.ש בא.ה חילום'הם הם ימיכךהפנים

 : טפה ואהר מפהאחד

 ה. :וי לאךח
 :1ן'4, ח' אל"

 מל'מ6' י'ס6 סל כי'ס נ' סי :יך כץאל"

 ונס ס3מוכו ססויומ כמו 63' 6' כל מל6'ס 6סיחנ'
 סכס ה": ייר לח אקחסא ר ו י ךא איף הא ער חאאיף 5יורן ו;ס פ5מן , . ססויומ 6לו כמו מכוקרומסס

 : סג"ר סל כליס נמי' סט' נל נ6ןכמנ6ו
 סו5 (ס כל וסנס ל3ר וכמר מכתס 'סר8"6 נריסי כי וכמ,ור (יל מי פרק 5"6 יספידקנה
 מכסון ומדס מרס כל כי ירפמ כ3ר 35ל סכלליס33ח'י
 כל וסנס '"ס 6' 3כל יס ומכמס 3כמר 61"כ מי'כלולס
 כ~ומ יט סס סספיומ %קוס ס5%מ פר סר6סספר
 פר סמ5מ ען למטס וכן סמכתס תן וי"ס סכמר מןי"ס
 מן וכן סכמר מן י"ק כללומ נ"כ יט סניכס ססססנרון
 16ר 33מי' נ"כ )וסכס( פכימימ 33מי' (ס וכלסמכמס
 וכן 3ר6ס סמכ%ס %ן וי' סכמר %ן %קיפיי י' יט%קיף
 מעקוס יס סמכמס מן מקיפין וי' סכמר טן מקיפי'"

 ו"ל י"6 פרק סנ"ל 3ספר פור פכ"ל סגרון פרסע5מ
 סמ5מ פר י"ק יס 3גלנלמ6 כי 3י6רכו כ3ר כירפ

 וסכס לסמ6 ומלכוח לפיל5 כמר כקירס סס6מכס
 ס3ר5ס ספ6ס קוד סו6 מלכומ ססו5 ס6מלונססקפיי
 ר6"6 3ריע6 וסכס מלכומ סו6 פ6ס מקוס 3כלכי

 %סט6לפכ"ל 61' %י%ין 6' 3' וסס ט5פ"ן סס (8מס8ס
 ג' טיע רפ ("ל מ"ר י"נ ג3י6ור ס6רר6 וגעירסע"ס

 הם א?ו שמות שני יה:יות א זפרק
 ה,קן בשערותהמאירים

 מאור וצומחות ולמפה משםהמתהילים
 עשרה וערשע ונו במח עונהביר דאי'ךהמלכים
 שב,קן צ" הטקום הם וא?ו ב :תיקונ'ם
 עצם זוית ער היאש פאות אחי לאוזןממוך
 עד שטשם וה,קן היאשון תקון הואהלהי
 לבן והתפוח הששי הוא העליונההשפה
 שביעי הוא משער פנוי להיותו העיןשתחה
 : חשיבי כאחר הפנים צדרי בי אדוובכל
 הפבוי וארח שבי הוא העליונה והשפהג

 וככרה שלישי הוא שכאמצעיתהמשער
 הואחטישי והארה רביעי הוא השפהבתחתונה
 ,מרם הוא משער פנייה רהייתה עצטהוהפה
 יחד מתחביים הזקן צדרי ושני ד :עשר
 שם היוצאים והשעיות התחתונה השפהתחת

נמשכים משנה
 כגר עסס טכיס חויס סמומ נ' וסס ררוס6מ11ימ'
 טפכיס עככנר %סס ר3' סר6ס 6%מולי 61'ספכיס
 עמומ 3' י651יס עמומ ס3' ומ6לו סויח טמ1ח ניסס
 פי6ומ ג3' סס 61לו מ5פן מ5פן וסס נ"סנ6"ח
 : 6לקי"ס נ' פ6ס 6מר נמקוס 35ל פ"ט פכ"לר5"5
 פ6מ ססו8 ע3רפס תלכוי סתסמיי%סי נמקוס ו"ל ל'6 פיק 6"6 3ספר סכס דנשרמ
 6' מיקון עסו6 רדיקכ5 מלכו' ממחלת מסססר6ס
 סכס6רמ ספרומ %כמ כי ספיל6ס 1% ;ו 'וכקמ161
 6"כ כמכר מ"ר סי"ג סכרומ יע6יי %סס סר6סנפ,מ
 ולק סר6ס פ16מ ט3' יונקיס תכילין סי"נ כל כיכת65
 5%פק קור ססס 6לו סויו"מ 3' מ(כירי' 6כונממלס
 : עכיל מרומ סי"נ מ(כירי' 6כו ו6מ"כ נמילוףמלפ"ן
 עמנרו ססס סמומ ססי8 סתמסני פ"י כעסססנירוריס כי ו"ל פ"6 ק"5 רף פמחיס %נו6 סככנרונספר
 פכק פ"3 מ"6 ס"ס מס"ס ס(יונ טפמ פס יוררומסס
 ס%לכינ 3%רורי ריכין סס ר6ריך ריקכ" מיקיכיס"ינ (" פ"3 סס סנ'ל 3קפר פור 3פ"מ ת613ר ס61וכן

 5רין (ס עפרק סמסמומ ס6ר' ל63ר וכרי (ס מפרק6' %סני כמ83ל סכס : פ"ס פכ"ל פ"6 ח"3 ס"נמס"ס
 ("' ט' פרק 6"6 נספר סנס ק5מ (ס גפניןלס6ריך
 פ6ת מממ 6מנס מיקוני' י"נ סס 6יך כו' כ63רסופמס'
 41 ק5ליס וסס רריקנ5 ריס6 3' מסמיליןסר6ס
 6ח"' 6ל ונקר6 6' מיקון ו(ס ס6;ן כננר וססרמניס
 ספלית סעפס פל סגרליס ספיומ סיי1מ סו6 3'מיקון
אעעען -.... 6רח 16מו סו6 וחכון ג' . רמוס וזסו ספסל5ורך



חסיר ארידםםכתמשנת
 הוין שבצר והצים השיבור ער והולכיםנמשכים

 כללות שהוא שמיני תיקון והוא העייון טזלהם
 בו הנשארים כללות ונם מהם ומושפעהשבעה
 בו נמצא לפיכך ה : עייהם ומשפיענמצאו
 רימות העליונה היור כי יוי בצורתהאלף

 ינהיי והתהתונה המשפעת העליונהלבה-נתו
 להיוהה ראמצעה והו' המושפעתהתחתונה
 תיקוני כמספר י"ב מספרה ווי*ן בשנינקראת
 כולמוממפר כללות הוא הייג תיקון כיהריקנא
 ומלואם הויות שבג, האותיות סספר הוא,ה
 פז? הם שבפניס וחצים ו : רע*בהוא

מגיד
 סעיימ סייימ סו6 6רד רי . סחוטס 5%6עומסננגר
 מכייכ6 6רח6 ס6י סו6 6פיס ס' . סמחמוכס ספססמחמ
 וסו" ס(קן 83)ו5עסמפקיק

 קדמ8ס 8רמ8 כננר מכוון
 קד6%ס מיקונ6 עמחמ סו6 חקד 1ר3 ו' . סחוטססמחס
 5ד סעי סל סק5לומ סעלומ 8ומן סיעול קיוסוסו8

 סממלמ טקוס ססו6 מעט לסמרמ3 סממחילנמקוס
 ומסס ס8(ן מחמ יוימ כעין יו65 ססו8 סלמייסע5ס
 חקד 1ר3 נקר6 ו(ס %עלס %טל 'וסר רח2 ס61ולטטס
 נ' סס ו8ממ (' . ספס סככנר סמקוס ער כמסךו:ס

 לו5ר מי . קדיסין חפומיס ט ססער מן סמלקיסספכיס
 )וככנר ס(קן כי וסו8 קדיס6 )ו(ל6 כקל6 וסו6חקר
 כי 8מר נחינור נכללומס ס(קן נללומ סא ולמטסספס
 ומוט)ו8 מפוח,ס ט כי לסכיס כחלק מ(ס סלמעלס)וס

 עוני סו8 ולמטס ספס מככגר 8)וכס ננמייס)ופקיק
 סערות וסו8 ענס ע8ור סי8 8מכס ימר וסממנרו'ס(קן
 כננך ס(קן 5ך כ'5ך ל3' נחלקיס 81ל1 ססעי1מ גניעל

 סוקן ו5ר 8' מיקון סו8 סמנולס (קן עקוס ססו8מעלס
 16 כ' כ65% 3' מיקון סו6 סגרון ככנד ססו6סמכוקס
 6' מיקון לעיכיס סנגלס סחלק כי5ר ס(קן עני'%חחלק"

 סר8סוכ" 8לו טמממ סעי1מ וסס סנרון סכננרומס
 מיקונ" 3' 8לו סכס 3' ס'קון סו6 נ8לו ממכקומוסס
 וסמחמון מ' מיקון וסעליון כו' מולומ 3' וסס מ(ל8כקר8
 6לו 8מנס מול8 נקר8 כ8מר וסניסס י"נמיקון

 כ' סו8 ל8לסיס ט' . סלו סט3ור עך 8רוכומססעיומ
 חסו קטניס ק5מ עו3לעי' ס8רוכיס ססערומ 8לונין

 סערומ יס 6לו 11(לומ 3' כל 6חר עון נוס5 " .ל6לפיס
 ו6יכס %עט %עט ל%עלס וסס לנרון ק%וכומקטנומ
 וח*"ן ל3רן כיכריס רק סנ"ל 3מ(ל8מו3לעיס

 8גרונ"
. 

 סווי' סכ(כר קטנוס ססערומ 8לו סיוס סו6 ופסעי"6
 ספס סו6 וחט8ס '"נ . ד6 מן ר6 כפקין ול636רכן
 ס3י. סמ(ל סו8 ונקס '"נ . מסערומ מן פנוי סיומוע5מו
 סח' ע(ל כ' סמדע ול8וי (ייל פ"ו 18"6 סוליומונקעל

 כל כילות שהוא י,ג תיקון והואהתהתון
 כאמור האלף נמצא בו נם לפיכך עשרהשנים
 לפיכך יויר בצורת היא שזו אלא העליוןכמזל
 האותיות מספר הוא שבה הו*ו של הי,בטספר
 והשערות ז : בק:,א ומלואם אה'הדג'

 השיע הוא המזלות כין הצומהיםקטנים
 הוא יג-ון סמוך התחתון מזר תחתוהצומחים
 הוא בההפשמותם לזח זה שוים ויהיותםעשירי

 : עשר אחרסיקין
 פנימים כפ'רות עשר ימיבר א דקמ!ר~מה

 לי*ג הנחלקים רמוח ימקיפים א,-'
תיקוני משנה

 יו"ר ססו" 6' 5ולמ סי"ג %1(ל 'ו"י ו5ולמן 6' קורסו6
 סיו,ת סעעס וסכס כו' 6לף %יכי נ' סיס נמיקוכי'סמ'
 ער נסיקול8 כחימ סו8 סלי כי יו"י 5ולמו ח'מע

 וע%ו י"נ ססס ס"ד י"ג כל נכ~יס 13 נס לכןטי13ר6
 8' 8ומ סנ8מ5ע 1' 5ירמ סס נו סממנליס וסי"3'"נ.
 (ס וסכס כו' '"נ סר' ו"ו כפולס ו"ו כל כ' נ'8רנווכנר
 סיומו נערך 8' מ5י8ומ ננ' סי"נ 8לו כל כוללסמ(ל
 6' ד16ס עיל6ס יו"ד נקוד 3סיוסו ו(ס מססעליון
 וסו5 נו כלוליס נסיומו נערך ג' ממנו נספעיסוסס
 סס וסכס 6' ר8ומ מס8ס יו"ר נקור ו(ס מסס)וקנל
 וסס סוי' ס%ומ לנ' נהלקיי סנו 6לו י"נ וסכס י"נעמס
 סו8 סי"ג ומול ניויין סס 8לו סמומ ומלוי 8ומיומי"נ
 סמ5י8וסי' סלפי רק סנן' ע"ר נ'כ וסו8 יו"ד ס15ימוס8'
 ומלו6" 8וסיו' '"נ סס 8סי' ג' סס סמוסיו לכן ר'קור

 : ע'ס עכ"ל סנוכר ע"ר ניודיןנ"כ
 כמל ען '"ס סיס לע'ל מנו8ל כ3י סנס חפרק

 סנלון ער עסמ5מ למטס מכמס מןו'"ק
 3פקיפי עוקקיס עמס 5כו ו5ין ('ל 6פר וסס פ"ח546 3ספי %נו6ר וסו6 %קיפיס 3ח" ונין פני%יס 22חי'3ין

 סס מ"ר י'נ קור וסנס ספניס נמקיפי ונר3רסר8ס
 עקיפי וקוך עכ"ל נע'ס סכמנ8ר ע"ר ספניס מקיפיקור

 וסנס סס כע3ו8ל סנלון ער ס)וסמ5מ סיינוספכיס
 נ'"ג סקע" סמ1מ נ83ר ועמס ו"ל פ"' סנ"ל3סער
 קפירומ מ' סס קרפ8ן מ"ר מ' סל8 כ' וסו8ס"ר

 חל וסמכפס סכמר כי ס3'נס ער ממלכומ וסססמכמס
 'כולמ סיס ל6 כי כלל נחגלס ל* קסי6%סעוח6

 %לכומ 6ל וקררסכךסו6 כו' ס6רמ' לק3ל3מחמוכיס
 מקר ור3 מ"מ 8פיס כ5מ 8רך סור וחכון יקוררחוס
 מיקיניס ח' סרי 3ינס מקד נו5ר חקך ו"ממננורס
 מיקוכין וס' כלל נמנלו ל6 סר8סוניס 3' כירחכמס
 עון כוס5 סור ל"לפיס כ'5ר סכמר 3קור ססעיל8'ן
 י"ג לו יס סרי חקר ונקס גנורס וחט8ס ת"ס וססעכ5מ

מי



חמירים אריךמסכת~שנת
 עור בזקן מאיר בו הגלגלת מהארת הזקןתיקוני
 כמדר בה ונחלקימ כמוהם אחיים ספ*רותעשר
 קורם בה מאירים רמוח הפממים ב :הזה
 בתיקון שבו מבינה ומתחיל דנלגלתאותם
 סדר על התיקונים ממפ- בסדר והולךראשק

 במזל מלכותו יאיר לפיכך שבוהספירות
 רגינלת הפרמי חסד ומאיר מתחיל ובוהע?יק
 שאר התיקומם מספר במרר מאיריםואחריו
 התחתון במזל יסורו יאיר לפיכך שלוהפנימים
 דאריך בפנים מתנלים הם פה החמריםוהפנימים

מנ.ר
 כו' לסחנלומ יוכלו ל6 רכחר ו6סוגוח נ' 6תנסח"י
 ת5'6ח 6,ן 63"6 כ' נמנלס ל6 רכחר ס)ולכוח6)ונס
 עסו8 ס13 נמכתס 8ך סנו נכמר ונפרט ניכרחנוק83
 לסמנלומ יכולמ יס 58לינו כנוכר רילי' נוק83קור

 גמיקון דמכ)ו' גנינס נחנלס רכחר וסיקוד סלסס)ולכומ
 ומקר רמכ)ו' סנינס סו6 נו5ר כי מקר נו5ר וו"קסמ'
 וסטעס 8' מיקון נקר6ו וסניסס סנכמר סיקודסו8
 רכור6 3ין פירוד 6ין ל)ועלס ססכי

 ססו"
 לנוק3' סכתר

 סו6 ר3וק רכחר יקור ולכן פכיס נעוס סמכתסססו6
 ס3ינס רק 3סם ניכר ס8ינו ולפי דמכ)וס 3נ"רל)ועלס
 )וקוס 6)ונס ס3ינס עס 8ומס )ומ3ריס 6נו לכןל3ד

 ככנר ענפכיס ת)וט )וכווכיס סס פכיתיסס6ורומ
 5עיל6 )וחמ8 סס ס"לו 8ל6 ספרס ו6ין 6לוס)וקיפיס

 ססו8לו
 )ועיל"

 83ורומ נ"כ לכוין ר8וי לכן לסח8
 ר3ינס פני)וימ 6ל קררס ו6כחו3 6לו סכננדספני)ויס
 פני)ו' 8רך רנ3ורס פכי)וי ומנין דמקר פני)וירמו0
 81)ומ רסור פני)ו. מקד ור3 דנ5מ פ:י)וי 6ן,סדמ"ח
 פ:יוו" כי ד)ולכוח פנ.)וי מקר נו5ר דיקודפני)וי

 )ון )וממילין ו)וקיפי, סונלכוח עד ס3ינס )וןווחמילין
 חקד חכוין 6חריס 3ס' 5ח"כ ס3ינס עדסתלכוח
 ל8לפיס )ו)וס רכמר פ:י)וי מקר סו6 מקר נ51רס3)ולס
 רנ5ח ס:יתי ופסע רח"מ פניתי עון נוכ6 רג3ורספכי)ו'
 63לו נ"כ סרי יקור פני)וי ונקס דסור פכי)ויוחי6ס

 יקור עד )ומקר ספניתי נקור סממלס 6מרונוחס'
 רמכ)ו' ר"סינוי 3' 8)וגס מקד ער )ויקוד ססונ)וקיפיס

 8מרי' )וקו)וו' 3ס' סס סרי 8לו וינקוס כו' רכחרונ"ר
 לי ים 8ך 3י6ורס וען עמס ו6ין נ"כ ד6"6 נפניססיס
 חי עס ע115ס דחכנוס ינקיפיס ח' )וכווניס 06קפק

 פגיעי' עם רכחר ונקיפ.ס וס' ע5)וס דמכתספני)ויס
 סו6 כן ו8ס כ~' 8תיחי יוחר פירוס וס ע5תודכחר
 וון ל)נעלס סמכ)וס עוערמ נפניעימ 6פיי כע65ספירוס
 ו"ל ו)וקייס 6מר פ,' עור סס סכ' ע"ס עכ"לחכמר
 כר3רי וסו6 ע"ס עכ"ל 6)ויחי יומר סו" ס6' ספי'8)ונס

 מתח*לים והטקיפים ג : אחריתבמקומות
 מלטפה הפנימים על והולבים דמוחממלבות
 העליון במז? ב,נה תק,ף לפיכך ב'נה ערלמעלה
 ואח-יו דגלנ?וצ יסור מקיף להקיף מתחילובו

 ההסר יקיף לפיכך שלו המק*פ*ם שאימקיפ,ם
 יכלו לא החסרים המקיפים ושאף ההחתוןגמזל

 גל מתגלים ואם ד : אורם מרובלהתנלות
 כסרר מתג5ים הפנים,ם אז ת"ד ב."גהמק*פ,ם

שבאמ-
 מתג?ים כולם והמקיפים במקיפים פה

 שני ראשון בתיקון ה : הוא וזה אחרבמדר
מק'פים משנה

 6ומס קורס )ו6'ריס ר)וומ ספנ,ת'מ ס"פ" סכ'סתמנר
 ו)ול3"ד נ' )וסנס ו' 3פרק לעיל ס)ומ3ר סכ' ו)וסרנלגלמ
 עו"ד )ו"י"ר 3"ס סננ"מ )וס8ר"מ כו' קפירו"מסצס"ר
 דנ5נלח ותקיפיס פנ'תימ י"ק עסס נת65 כו'ס"ס
 8' )וסנס מ' גפרק וס:8 ליפל עסס ד)נומ וי"קלעיקר
 5עיקר ר)וומ ותקיפיס פניתיס י*ק עססלסיפן

 סכ3ר טע)ו6 סיינו לטפל. ס:לנלח רס6רמ וי"ק3פס'טומ
 כ)וס 5עיל כנוכר קח')ו"י )ו)ומ יו65'1 מ"ר סי"ננורע
 וס6רח לעיקר 3פסיעומ לסונו 3למוס עסס לכןפע)ויס
 ו)ווח8 נלנלמ5 )וקפירוח ר6יירי ולעיל לנוקףסנלנלח
 53 וסו6 כנו' ס5%ח ער ססערומ 3)וקוס ל)ועלסססס

 כ:וכר ונוח כנר לנלנלח5 סנחמ3י' ו6ו'ר6)ונלנלח6
 )וס סנס . 5נוקף וס)ומ לעיקר סנלנלמ8 עטסלכן
 פ3ו8ר ספרק קוף ער רי )וסנס )וחמלמ סתחנרסכי

 סחי )ו3י6 ס8רר8 3פי' ונס סליקוטי' 3סס3כוונמ
 ס%נו8ר כתו ססו8 כוונמ סל 8' נוקמ8סנוקח6ומ

 ני )וסנס קוף ער מ' פרק צחמלח ס)ומ3ר3ד3רי

ונוקמ"
 ס)ומ3ר 3ד3רי ס)ו3ו6ר כ)וו וסו6 סליקוטי' סל ג'
 )ו"ס 8עתיק וסנני ספרק קוף ער ר' )וסנס)נממילח
 פכיווי 5%כוח 56 ו"5 ס5'קון" 3סס )נדוח י"נ3כוונמ
 55ר תקיף סנמכתס וכחר י)וין ת5ד )וקיף ע3כמרוכחר
 וחנון תקיף סנכמר ומכ)וס פני)וי יקוד רחוססיו8ל
 ומכעס ג5מ פניעי 6רך )נקיף ס3כחר ו3ינס פניתיסוד

 )וקיף דחכ)וס ונינס פניתי מ"ח 8פיס )וק.ףס3מכ)וס
 ו5ת5ס דין תורס סספניתי )ופ:י פני)וי נ3ורס מקרור3
 51כן ולוי כסן סיס 6סרן ולכן )וקיף סנכמר ומקרותרס
 ניעין ווסו וכסן מקד ומי5ון ולוי ג3ורס סו8פני)וי
 ו6תס )וקיף סנחכווס חקך ספניווי 3ס611ל 6ךספניווי'
 דמכ)וס ונ3ורס 3י)וין )וקיף רכחר וג3ורס פני)וימקר
 ט5ר סיר8' )וטיל'ס 6רו)ויס ספניס 1לכן 3סיי56)וקיף
 למכ)נס ומ"מ ס)נ6ל )נ5ר פכי)ני רמכ)נס 3ינסחקר
 )וקיף דכחר וח"מ י)וין )ו5ד פני)וי דכחר ויקור לו)וקיף
 3'%ין )וקיף דכמר ונ5מ סני)ו' רכמר סור ל%6פיסלו

ו%ח



כהחסירים ארידממכתמשנת
 והנותר כפוימ דינים הם כי חוק'ם הם ראש דמה וכתי מימין דנלבית כתר והםטקיפים
 בזקן כן שאין מה קשים דינים הם מהכירורים בינה ונשלישי דגלנלת הכמה בשנימשמא?
 מהם יותר דינים הם כי כמותם ח?קים שאינם בינה ובחמישי דמוה חכמה כרביעידגרכ?ת
 על ואף ב : וקליפות סיגים הם מהם והנותר דמח והסד מימין דגינלת חסד בששידמוח

 במקום נגלה הדין שאין לבנים ש3'הם כן פי וגבורה מימין דגלגית גבוןה בשביעימשמאל
 אינה כי אריך כללות בינת ה'א והנרון זה גבוה ות"ת מימין דגךגלת ת"ת בשמיני משמאןדמה
 מימין דגיגלת נצח בתשיעי משמאלדמה
 דגרג?ה הוד בעשירי ו : משמאן דמחונצח
 יסוד עשר באחד משמאל דטה והודמ.טין
 עשר בשנים משמאל דכח ויסור מימיןדגיגלת
 דגלגית מיכות עשר וביטישה דמחמלכית
 דעתיק החסד אור מגיע התחתון זה מזלועד

 : א"אשבכתר
 י'קן דיאש איי י~שעיית א פטם~רק

 של שאותם אלא הרינים סודהם

מגיד
 פכי)וי טנכחר כ5מ עון נוס6 נסע56 )וקיף דמכ)וסו5ח
 )ו5ד )וקיף דמכ)וס וסוד י)וין ))לר )וקיף דכחלושוד
 י)וין )וק'ף דכחר ויקוד פני)ו' דכחר מ"ח ופסעס)ו58
 פכי)וי דכחר גנורס ומט6ס סס)ו6ל )וק'ף סמכ)וסויק1ר
 ו)ולכוח פכי)ני ךכחר מקד ונקס )וקיף דמכ)וסו)ולכימ
 61"0 סכ' ס)ומנר דנרי כח63רו סרי עכ"ל )נקיףדכחר

 נליקוט" סנע65 כ)וו סייכו כוי ס)נקיפי"ס כל)וחגני"ס
 ("ס )ו("ל וע"ד ו' )וסגס נסעמנר סכי ו)וססנד

 ד6"8 סנכח"ר דעחי"ק סחק"ד 8ו"ר )נגי"עסחחחו"ן
 כ)נס 13 )נ8יריי (יי8 ('ל (י פרק 8"6 3סער)נ3ו5ר
 ס6רת 0עחפסט סו6 ס6' דיליס 3)ווחי' 6ורוח)ויכי
 ינחפסט )וסס ד6"6 3כחי ס)וחל3ס סעליון סמקדתן
 עד ססי6 ס6רס )וחפסט ו)ו0ס ד6"6 סי"ג )חלעד
 עומיס כעסו ס(ס נכמ ו"( 6ורוס ו)ויחד 6ו"6 ס3יןדעח

 ק"5 דף פחחיס )6131 סככנר 3ספר סכס םפריק : עכ"ל ככודע ד6)נ6 נכק"י ס)נלו03י'ד("6
 נכפיס דיני' סס סר6ס סערוח ("ל ע"13
 כעסיס )נוחרס ס(קן יסל קסין דיכין ססו)נוחר'
 6"6 סער וגעס"מ עכ"ל פי"6 מ"3 ס"ג )וס'סקליפומ
 סכחל3ס 6יי6 גק61 סכחר ען סר6ס סערוח ("ל ךפרק
 03 סכחלנ0 סמכ)וס )נלד רדיקנ8 וסערי כו' סמקד13

 וסל 3יוחר רכין ר"ל סעיעין סרי60 סל ולכןסג3ולס
 ל6 )ו5וח 3ני6ורי יע' ע"ס עכ"ל יוחל קסין קכ6סד

 ל3ניס 6"6 0ל ססערוח כל כי )ו3ו6ר סס סעטכ(ח5נס
 ו)ננו6ר פסיי סו6 וכן סלו סחמחון (קן קירו6פי'
 פרק ס)ולכיס )51י16ח 3י18ר נסער וסנס )וקו)ווחנכטס

 שלו הג.ת )וכשנתקן הפרצופים כשארבראשו
 זו*ן ונקודת גמור בפרצוף דאו.א רישיןנגמרו
 גופו את מה?קת אהת ופרסא ג : פכ.ב(הורו

 ויורדת ושופעת החזה תחת ?פניומתהית
 ככל הוא וכך הטיבור כמד עדלאהיריו
 הוא בכללותו זה הא-יך וסור ר :הפרצופים

 ממנו הנמשכים הפרמים כל עם יוד שלקוץ
 : פרמיה נכללו האות בזכרון מקום בכל הכללזה

 אפרק
משנה

 3ר5ם ולסיומ לעלומ יכלס ל6 ד6"6 3'נס 6)וכס ("לח'
 ריס6 3סס נקר6 6יכס ולכן ד6"6 3גרון 5)וטסוכס6רס
 כנ(כל ספל5ופי' 3ס8ר עס8"כ 3גרון 0ס ירידחסוטעס
 61ור ככורע ס5ו 5("מ לעחיק )ו5ניס 60"6 5פיסו6
 6ור לק3ל 33יכס כמ 61ין )ו6ור )ו6וד גדולעתיק
 יררס וכ6סר ר6"6 3ריס6 6ליו קרו3ס נסיוחססעחיק
 6ור לק3ל 'כולס )ועט ונחרמקס ד6"6 3גרוןלטטס
 עלומק סעחיק ס6ול פר5ופי' 3ס6י 536 ססדעתיק
 ס8רמו יקיחס )נלניסי ס8"8 כי )וסס )נ8ודסרנס
 לס'וח ופר5וף פי5יף סנכל נניכס וכח יכולח יסולכן
 'מד ע5עס פר5וף סל מכעס סס'6 מ3רחס עס3'מד
 וכן ע"ס עכ"ל סס'6 ספר5וף 3ר6ס לעעליסניסס
 )פ"ג( 16"6 ו3סעי )וקפר 6ין 3)וקו)נו' (ס ד3רענו6ר
 2מ" 3כל כול5 וס'6 6' ענין סחדע ו5ריך ("לכו'

 פרקס מד 'ס גופו ג6)נלע 63"6 כ' וסעניןפר5יף
 3מוס ככר6' חמחונ' למ5י עליוכס ח5י 3ין )ונד'לו)וקך
 טחי5ס 6' קרוס יפ 6יך 58וס 8חוס ו)31סריסר8וח
 8'3רי 1ל3'ן וסל3 סרי8ס סחס סנסטס 8ינרי ניןונפקיק
 וסנס ככורע )ועייס ונכי סכנד ססס סחמחוכי'סגוף
 סו6 פכיס )ו5ד )וחמלמ כ6סר כי 3יוסר 6יכו ספרקסוו

 ער ו)וחפסטח וכס)וחרמ3מ )ו)וס סח(ס )וחמח)וחמלח
 3מוס ככר6' סטי3ול )וקוס )וכנגד צו)ודח סי6ס6מ1ר
 תעוי דפקילגן קרו)ו6 סכ3ר 'וחרח סכק' סו6 (1סע3ע
 נחוך יסילקיע פקוק ע5 3ר6סיח 3ווסרפ' כנ(כרד3"כ
 3י6ור 5ריך ו6ין )ו3ו6רמ ד' ו)וסכס עכ"ל וכויס)ויס

 : טקו)נוח נכ)נס ענו8לססו8
עקוייז



חמירים או"אממכתמשנת
 א אפרק

 יהאייי
 בבךקביה העיה 'ה
 דב*ן מחו*ב הנותרותהםפירות

 ע,ב סוד מהח'ך והוציא דמ,ה תגין בבינהוביררם
 מרצופים שני והוציא שבניון מ"ג בשםוהיבישו
 אבל כא-'ך מקרוב א,ם אור וטקבליםדאו,א
 : חלון דרך אלא כטוהו בהרחבהלא
 ענויים בבחי' כאחד הוציאם וכשהוציאםב

 אריךמקיפים ועגולי אבא ענולי הוך אמאענולי
 לעיגולי ומאירים מעינוליו יוצאים אורוקוי
 שלו אור הקוי ומשמא"ו לימינו הם אשראבא

 מסכח 0לסי לע'י יח83י כ3י סכס אפיחק
 וכחנרר נחקן פר5וף 0כל מ"ס י5'8מי
 3נוק3.' מ;דווג סיס 08י ממכו סעליון פר5וףע"י

 פרק 18"8 ונסער החחחון ל;ס ס5ליכיס סחלקיסומנלל
 דמ"ס 3'נס לקחו ס18"8 לעיל נח83ר סנס ון"ל8'

 ד3"ן דמכמ' 1"ח 636 לקח ועוד דמ"ס חנין נחי'ססו6
 ור"ר ד3"ן דחכמס נ"ר כי ד3"ן ד3ינס ו*מ לקחסו8ט6
 18"6 סולדוח סעי ו3ע"ח ע"0 עכ"ל עמיק לקחסר3"ן
 חכמס סו8 סחיך כי סודעמ,ך כנר 6ן פרק יי0 0ס1"ל
 י"ק 03 '0 8"6 0ל קחימ8י 0חכמ0 כי סעניןוקוד

 סט;דווג וסו6 סחיך סו8 0לס ויקוד לנד 3ר08כלולוח
 סגיף ס8י 3ערך 3'נס ונקר8 מלכוח 0סו8 סגרוןעס
 מ"ס ק"נ ע"3 0מוח סך' כ5 נסס '0 ה" נ56ווסנס
 וחג"ח0ל סגרון מן 8"8 0כ(דוגולסו5'8 נעח ו0כ30"ן
 סטפס לעולס וסכס סטפס י65 6ן סנס כנודע6"6
 ננינס ססו8 ס"ג 03ס נחל3סו ו8ח"כ ככודע ע"ננקוד
 י185 ו8ן 0יסי' 3חי' 8';ס כפי סגרון נקוד לעולס0סו8
 וע' עכ"ל ד6"6 מסנרון 0לסס סכתר סחמיל6ו"6

 מנו8ר 0ס 8' מסנס פ"8 8ריך למקכמ33'8וריכו
 רק ל8ריך כמו ג"כ 3קילו3 8"ק 8ור לסס 6083ו"8
 וסו8 ל8"8 830 כעו גסרח3' ול6 חלון דרך0סו8
 ננמי' 18"8 '185 81חיכ ;"ל ונמס"0 פ"6 38י"עמדרו0י
 ד8ו'8 סיו0ר 83 8ח'כ כחד8 0קילי 0ניסס כו'ענוליסס
 3' פרק סנקודי' 6ורוח למקכח 33'8וריכו וע'עכ"ל
 מדריגו' כיכר עניליס ננמי' 80פי' ע813י 0ס ,יט0כ0

 )נמ0 קויס נחי' נסס יע כי ;ס על ;0 ומעלמססקפירו,
 י651" 8ור קוי כי סיו0ר 3ח" )נל3ד ענוליס סיוחסעס

 838 ומ6" 0חחחיו למי חלון דרך ומ8'י סעליוןמעגולי
 61מ5ע' וסמ6ל ')1'ן 3סס 1'51דק כו' ל("6 ו6מ6ל6מ6
 עגיליס ונ0ער ;ס נחוך ;0 עגוליס כדמ'ון סיוחסעס
 ורגלי ע"' רגלי כגון ד'וס' סרגלי' 60רי כל ;"לויו0ר
 )נקחיימ'ס כול' ד;"8 כוק3' ורגלי ;"8 ורנל'6"6

 עגולי להאיר והולכים אבא ענולי כלעוביים
 יושריהם הוציא כן ואחר ג : שבשטאיואמא
 קרקעית עד מגיע אינו והוא כאחד כן,כמו

 אותו כשילבשו אריך טיבור עד איאעעיל,הם
 : בבייאה עתיק רגלי תחת העמידםועתה
 פ-צופים כל וכן דאףא אלה פרצופים ושניד

 והנקבי הזכר שאין להם הדומים טהםשלמטה
 שהם אלא ואריך בעת'ק כמו לבד אחדפרצוף
 משתי נכלל משניהם אחד כל פףצופיםשני

 יש לפיכך הכולל וב,ן הכולל דמוההבחינות
בהם משנה

 6'6 עיג~' 50 סחחחונ" ח65י ער 1סו8 8חח3סס81ס
 8ח וקוננ'ס מקיפיס 8'8 עיגולי כי 63ופן מטסמ5ד
 פר5יפ" נחיי '0 8מנס כ51ס סכ,כריס סרג5'סכל

 סנרון מן קומחן 00יעור 16"6 כגון ק1מס גנוקיי60'נס
 ודע ;"ל 8' פרק 8"8 031ער ע"ס עכ"ל ל3ר 8"08ל
 ו6ע"פ וס"נ ס"ח נו 'ם 'ומין עחיק סל 3יקודמ

  )נן 0יס 81"כ 31"ן מ"ס ססס כנ"ל דו"נ סו06עחיק
 ג'כ סכוק3' וע5ד ס;כר מ5ד ו0"נ 0"ח 13 סיסי'סר8וי
 לפ' 38ל 3))קומו כנ;כר 3;ו"ן וכן 183"8 0י0 דרךעל
 לכן כחלקיס כפלדיס פר5ופיכנ סס וסנק3ס ס;כל0סס
 וסנק3ס 0ס;כר כ8ן 38ל מסס 8' נכל וס"ג 0"ח'0

 ס"ח רק 13 סיס ל8 כנ"ל מחו3ר 8, פר5וף ססדעחיק
 03ס חי" 5163רוח מ3ו6ר סטעס ע"0 עכ"5 35דוהנ'
 31ין מ"ס 13 80ין פר5יף 80'ן מפכי וויט8ל חייסר'

 ע5מ' 3פכי פר5יף 8' וכל נפרדח 0חכוקנ' 183"6כמ85
 וס"ג סיח 8' מכל יו65" לכן ונ"ן מ"ס 8' נכלוי0

 סדוכר8 ו8ריך נעחיק 38ל מ3"ן וגנורוח ))מ"0חקדיס
 לכן ע5מס נפנ' נפרדת ו6'נס מ3"ן וסנוקנ6ממ"ס
 סמנו8ר למס קוחר ס;ס וק0ס לנד וס"נ ס'ח רק8'נס
 ס;כריס 0כל נ' מסנס 3י סרק מ"ס י5'8ח נמסטלכיל
 0כחנחי כמו נעסייח מנו8ר וכן מנ"ן וסנקנוחממ"ס

 נקפל סק0ת 11 ק0" כי דע 8מנס ע"330'8וריכו
 מנחי, סו6 830יט8 31"ן 0סמ"ס וחירן ס0עייסמנו8

 ו03ער וק"ל מ"ס מנח" סו6 83830 31"ן ומ"סג"ן
 מיקוכס ו;ס 8ח"כ כחקכו ג"כ ד8ו"8 ;"ל 8י פרק;"8
 נס וירדו לחון וי185 נולדו סעינור ;))ן ו8חר עינורע"'
 דעחיק חח8'ן פרקיס 3' 18חן חחח 33רי8ס ל))טססס
 3מקומי 563ילו' ועלו 'וחר סגדילו ומח"כ מ0סו,נקו

 ו6חר מסס וינקו דעתיק חח6'ן פרקיס 3' 6חוס35'סו
 סט'3ור עד מסגרון 8"8 6ח וסל3'סו יוחל סגדילוכך
 וסכ" ;"ל ג' פרק 6,18 ו03ער עכ"לכנ"ל

 סס 18"8
 ועומדי' ונ0מ56ו נימיכי ד8"6 5רדיס 33'עומדיס

פניסס
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כחטהיים או"אמסכתמשנת
 : בנקכה והנכורות בוכר הם שהחמריםואריך' בעקיק משא"כ בנקבה בין בוכר בין חו.נבהם
 והלכישו עלו עתיק מרגלי יניקתם ואחרה

 כך ואחר עתיק ררגלי תתאין פ*קיןלשבי
 מימינו אבא לאאיך יהלבישו ועלוהגהילו
 : זקינו תחת במנים פנים משמאלוואימא

 שלו לנרון הלבישו כתריהם שני כיצדד
 הזרועות לשני והכינות הידים לשניהחכמות
 מתלבשים לכתפים הדבוקים המרקיםששני
 ת'ת לחצי הלבישו )והדעות שלהםכמוחין
 ער מניע וכרסם לו'א נמשכים ומשםהעליון(

מניד
 סקיוס 13נקוס וסס כוי פכ"פ 6מיו 6ל 6יעפניסס
 ונמחיל 63"6 כנגרו וס נתקוס סס 16"6 סל ילססכרק
 סלך וכ6סר 6מוריו עד לסתפסט סנ(כר סקרוסנמיי

 ילכין תקוס סו6 סס )6מוריו סקלוס וס ונונסןותתפסע
 סטי3ור ככגד עד לתטס וננוסכין ויוררין כוי 6ו"6על
 ד16"6 'רכין סמפסטומ 16רך טקמייטין וסס 6"6סל
 ויורד ונספע וסו)ך ג6מור מספסט סס עד סקרוסונס
 )נקוס נוככנד נתוך נ6מור סמפסעומו נמר סכתל6עד

 פרקס נמי' סו6 סמכר קרוס ועכין ע"ס עכ"לסט'3ור
 ד6ו"6 'רכין ועכין ני מסכס פ"ט 5ליך 3מק'סנ,כר
 ו3עער . 3ע"ס לקתן ג"כ וימ63ר ככורע יקו'ת סססכ,י

 קומת ססיעור כיון כי נת65 (") ו' סרק 16"6סולדומ
 ודיקנ6 ד6"6 ד)יב6 ט'3ור6 עד סנרון מן סס6ו"6
 דיקנ6 דס6י נמל6 6"כ די)י' סט'נול עד נטסכסד6"6
 ס6ויי, טס 6טכס ("ל עס עור עכ"ל. 6ו"6 עלחפי'

 נעסס וס3'נ' ד6"6 ומנ"ת 3ינס 0ו6 6"6 גוףתלניסיס
 )ר לסכיסס גוף כעסס סמג"ח 6ך כי' )סניססכמל
 ו3סער סת5ריך ע"ס עכ") )6ת6 סעמ6) ו% ל635סיתין

 כי 16"6 6לי' 3עכין כמ63ל סכס ,"ל ו' פרקסכקילס
 מכמ' כעסס סידיס סרקיס 1ת3' ד6"6 מיג מלנסיססס

 סורועוי ססס 6מלעו' פרקי ות3' ר6"6 וחכמסר6ב5
 6"6 דת"מ עליון וממלי' 6ית6 ו3ינת 636 ניכתנעסס
 פרקיס 3' נס6רו ר6ו"6 גופ6 מסלוס ס6רכעסס
 סס 5סר רי)י' כמפין נ' ססס י6"6 דמ'נ"מרוכ"
 6)1 נס כי 6טנס סס נמ53ר וס וכל ז"5 6)כטסכיס
 ומסס ךלסון מוחין 16"6 מוך כתל3סו כמפיןס0רין

 : ע"ס עכ"ל 3("6 ונימניסכתסכו
 יי,ן'ןיי"י'י יימ י":: "" בפרק
 6לי)וי סרסי קור קסס 'קורומ ר' 3עכין ת5ריךססס

 ריח עוויעס ר6יס גקוד מ)ויס ססס 63"קסכערעיס

 מרצופים השני והם וירכותיהם ז :החזה
 ותבונה מבא ישראי הנקיאים שלהםהתחתונים
 : הפרסא גכי על הטיבור ערמביעים
 הוא ששרשו עייאה ואבא א בנמגרס
 של יור הוא רא,ק ימין מעיןו
 הזה בסרר בו ומתחלק ע,ב שם תלוי שבושם
 י' של קוצה פשוטה הויה יש שלו הכתרבפני
 והה' בחכמתו עצמה והיור זה רכתרבכתר
 אחרונה וה' שלו קצוות בשש והו'בבינתו

 בצורתם האותיות בבחי, הוא זה וכלבמלכותו
 המספר לעולם כי שלו בעטרה הם מספרםאכל

הכולל משנה
 מנ0"ת ססס סויס 6ומיומ די נקור ססס סל6"קדינור
 קוד סיוויני ס6(ן )סניס ס3)ו נחלק ס6(ן סקיד סכ'ע"ם
 נס דת3וכ' כסטמ קוד ססת6לי 6ון וסגל סניכ'כסמת
 יסר6ל יעק3 3קוד לסכיס נחלק סחועססגל
 ססו5 ססנל ונמ" יעק3 וססט5ל יסר5לסימין
 לחון סס3ל וכסיי65 )6ס כנבד קו5 קודנגרון
 וסקוד רחל ככגד קו6 6ותיומ 3חיתוך רי3ור3קוד
 ל3חי' נ"כ וט0מלק סחכוו' ננך סר6י' קוד 6100עיני'
 סמ6ל עין וי"ק יתין עין מכטס 3קור ססס עיכיס3'
 וסכס עעס 3טו3 מ6ריך סס כ' סנ") 3פרק עסעין

 לעיל (י גפרק סכוכל סס כל ז"ל יי פרק 15"36סער
 ס61 ד5נ6 כתר סטסל קסילס ס163מו קפילו' "כ1ל3
 סיוד קון ססו6 דכמר קפי' ל" ינמלק שסוט סויססס
 י"ק סרי ת)כו' ס' קלוומ וי ו' 3ינס ס' מכתס י'כמר

 סו6 יסוס יסו יס י 0סס 63מורי' וכן פכיס 636ס3כמל
 3חכטי וכן כסי"ס יסו"ס חנ"מ יסו חו"3 יס כתר י,סו6
 3כתר י' סל קולו כן ונמלק סי ויו סי יור יסר635
 סס 5* מלכו' ס"י קלומ ו' ו'"ו 3ינס ס"י מכתסיו"ד

 ויו סי יור מו"3 ס"י יוייר כמר יור ס6מורי' וכןספכיס
 עכ") )כו)ס מקיס וער", נסי"ס סי ויו סי יודמנ"מ
 )עי") (' 3פר"ק סנ(כ"ר ס"ס כ") כ6ן סכ' מסוסנס
 31(0 ג6רכו' 3ע"ס לקמן ימ63ר כו' קפירו' י'כול"ל
 3עטר"ס סו"6 ווקפר"ס סתחנר סמ תס ג"כימ63ר
 סס י636 כתר וסכס (") די פרק טנת"6 3עערוסגס
 ר5)נ5 וכחר נקודומ סס 6חרומ ט, וקפירו'טעוויס
 דע (ס סעכין ופיי 6ותיו' סס 6מלומ וט"ק תניןסס
 15מיוי 5ורמ כולס סס ענמ"6 6ל1 סל נחי' ד' כלכ'
 וט"ק טעמי' )ורות סס ד"נ6 סכמר ע6ומיו' 5ל6נ"כ

 וט"ת תנין סס ד6ת6 סכמר ו6ומיוי כקורו'. סס5מרות
 סלנו 5ומיו' כמו מעס 5ומיו' לורת ססממ0וכוי
 15מ נחי' סס עכולס ודמי 6תגס 3ימ5 53לפ'סידועי'

מעס



חסירים %ו"אמסכתםשנת
 והוא עליון( היותר כמרצוף הוא יותר)הכולל
 : כפרט בין בכלי בין שבפרש:וחבעטרה

 של האחורים הוא דאבא זה כתי ואחוריכ
 אות שהיא הי' הזה בםדר בו ומתחיק ,והויה
 ושיש בח~ב י,ה אותיות ושני בכתראחת

 בנה"ם הויה אותיות וארבע בחג"ת יה"ואותיות
 בעטרה: הוא מסמים אבי צורתם בבחי' זהוכל
 של השטות שם יש ראבא זה ובכתרנ

 ואותיות טמנו למערה מטנת'א הנמצאתהבח"
מניד

 ענוליס עסס טעמיס נ15רח 6וחיוח 0ס סטעתיי כ'5רעתס
 .4% נ(0 רכיס מעיגוליס וממונרמ מורכנחו60וח

 ,ין%%4פשי- ד8נ8 סחחחוניס 0נט"ק סכקודו' ססוער"ו .4~
% . כ(סן4% רניס מנקורי' )נורכני' 5וחיו'ס0ס  ה1%%1ני יסס ר6מש סנכסר  ס:ין  ססוטר"ז 

 סס סלס סנט"ק 801ותיוי 0לס 3כתל ענ3~,3וש~ני
 וכן סטל'ונס חגין 15יח סל 0סתוח 0ל160חיוח
 0נט"ק כקורות 8ותיו' סס ד8מ6 סנכת3 תנין5ורמ
 ח"ג נקורוח נוס וסמסל חנין נקר6 16חיו' 61לוד636
 בסמוי לס(כיר' רוליס וכס8נו וס83 קבול סס חכת0סל

 16מן וסנס 6ומיו' ע"י ל0(כירס 0ו6 03כרח0נ(כר
 מתנ'ן מחונרו' 8ותיוי ו0ס ר6ימ6 כתל 0ס60ותיו'
 8סר חג'ן 53ורח 8סר 8וס'ו' כי רע ו0נ0 כוי0ר03
 סנחכתס סכקורו' סמוס 8וחיו' לורס ס0ס ר3'נס3כסר
 30"6 קנול ססס 6לו 6וחיו' (' 6ל6 6'נסכנ"ל

 וטעס מנין כקר8 0ביכס כתר וע"כ מ"ג ננייוהס3וכס
 גע"ס( לקמן כנוכר (1"ן 8ל לתט0 ע5)וס תספלס6מ6 63סי )ר"ל ר6נ6 נח"ח ס61 ד6ת6 כסר כי 0נ"ל6ל

 וכן כו' ר6ת6 כסר על סנין ננחי' ד636 ח"נונס*רו
 סל 80ות'ו' ססס ר8נ8 תחתעוי ט' ננקודמ0ענין
 8וחיו' ססס ר638 סנכחר נטעת'ס סענין וכן _י%גו(ס עעוי ר(רק6 ס(' כ' 3(0 סתסל 636 סל סנכחרטעעיס
 תמנו מעלס סל 6וחיו' וסס כנונר עגוליס 153רחופ
 :' פרק 18"8 נ0על וסנ0 . ע"ם ל עכ 013 וריזפ

 ו0ס 61מוריס פניס מררינו' כמ0 יס כי דע("ל
 8ל חקי0 ותתנו 16"8 3חי' כ83ל ולכן ותל8" פסוטי'עמוס
 ד6מ6 כמר וכן פסיט0 0ויס ר636 כחר 0נ0סס5י
 סס סלסס 6חורי' 8מנס עלסס פניס ווסו פ0וט06יס
 8סי0 8ס' 08 6 ר536 כסר 6חורי יסו0 י0ו י0 " 6וסיו'י'

 ו6תנס ר6ו'8 0כחר 3ע"ס (0 וכל ר6ע6 כמר6חורי

 אות שכל טעמים בצורת הם אלהשמות
 שבכתר בטים ויפיכך רכים מעינוייםמורכבת

 הנמצאים הטעמים שמות שם יהיו ולמטה,ה
 אותם ואותיות מהם למעלה שהוא זהבכתר
 מורכבת אות שכל נקורות בצורת הםהשמות
 שם יש דאבא ובחכמה ד : רבותמנקודות
 ומתחיקת ורבועה ע"ב מלאה שבכתרההוי'
 ממש בכתר האמור דרך על ולאהוריורפניו
 היא אות כר שככתר אלא ביניהם שינויואין

טהמשבה
 ר"ל 1תקפר חס713 3ח" ס'6 ר838 כמר סל0תלכו'
 סל ו0תלכו' כ"ו ס0'8 פסוט0 0וי0 8וחיו' ר,חסנון
 ו8לו כ"8 ססו8 פסוט 08יס חס13ן סי8 ד8ת8כחר
 סס סלסס וס8חורי' כנ(כר תלכיו' 3' סל פניס ס3'0ס
 8וחיו' יי חם3ון סי6 ר838 כחר תלכו' "חורי6כ1

 רכחר מלכו' ו8חורי ע"נ ו0ס סלו ר8חוריספסוטו'
 ת"ר ססו6 8סי0 ר6חור 6וחיו' " חם113 ססר6ננ5
 י' ספניס סר8סונו' 0לו קפירו' טי ר838 חכתסוסנס
 מכתס קפירו' וט' סי ויו סי יור כוס רסויס סתלוי16חי1'
 6לף כ(0 8סיס ונלוי 18חי1' י' סס סלסס ספניסר8ע8
 רתלוי 6וחיו' כ"ו 6ל1 סס סלסס וס6חוריס סי יור0י
 08ורי סס 0י ויו 0י יור ויו סי יור י:י יור יורו0ס
 8לף יור 0י 8לף ס 6לף 8לף 6וחיו' וכ'ו ר838חכתס
 מלכוס וספניס ר8ת8 חכתס 8חורי סס סי יורסי

 ו6חורי' ע"3 מ0ס סלו ספניס חס113 סס ר636חכתס
 קפ"ר 00ס 8חוליו מסנון 0ס ר8נ6 חכמ0מלכומו
 סל0ס ספניס חסגון הס ד8וו8 חכמס תלכו'ו0פביס
 00ס 0ל0ס 5חוליס מענון 0ס סל0 ו50חורי'קק"6
 מלוי 6וחיו' כ"ח סס רט"ק ספניס ר636 ונינסחקמ"ר
 ו80חורי' יור 0י ויו יור ויו 'ור 0' רלת ויו 'וד0וולו'
 סי רלס ויו יור יוד סי רלח 1'1 יור רלח ויו יור0ס
 ע"ר יור סי ויו יור ויו יור 0י רלח ויו יור ויו יור ויויור

 ספניס 5וחיו' כ"ח חס3ון סס ר636 3ינ0 ותלכו'16חי1'
 8ותיו' ע"ר ח0נון 0ס ו80חורי' ית"ר הססל0ס
 0לס פניס ד8ת6 3'נס קע"3 8לפיס 3' ססס"חורי'
 יור סי פ8 לתר 8לף סוולוי תלוי 8ומיוי כ"( סםרט"ק
 5לף פ6 למד 6לף סס !ס6חורי' .ור סי רלח ויו'וד
 רלמ5לף ויו יור יור 0י פמ ניור 8לף ה"ור פ8לו)ר
 6וחיו' עי ססס יוד סי דלח 1'1 יוד 'וד סי פ6לונד

 ספנ" 8וחיוי כ"( חס13ן 610 ספכי' ד8ת5 ניכסומלכו'
 6וחיו' ע' חסנון 0ס ו60חור', הח'"נ ססססל0

 8'כס ר838 ו(י'ח קכ"ו 8לפי' נ' 0סס סלסד6חוריס
 כו' 0חכתס רוגמח 8וחיומיך 3יי דיורין 8חח סוי0רק

 כי ו0ענין חחמונו' ו' רק ו"0 נפרט 8ינו כ'וכלער"ח



כיחמידים או"אמםכתמשנה  בוד וכיוצא מלאה אות כך ובהכמהפשוטד
 מנאה אות כי שבה ארא דאבא בבינההוא
 שכשלש נמצא ד : דע,כ המלויבטלוי

 מ'ב שהוא דע'כ מ"ב יטם יש דאכאראשונות
 והוא שני דמיא ומיא ומכא דפשוטאותיות
 שם בו 'ש דאכא וכדעת דס.ג במ,כטתעלם
 תקוני )וח' בהיצוניותו מ.ג ושם כפנ'מיוהוע,ב

מגיד
 סינדרגו' וכל 13"ק 'ס ר"נ" נחכ)נס סכ(י התדרבויכ5
 נסניעיח 'ק ד"63 נ3'נססיס

 סניקנ" סהי"
 הו"ק סל

 "ך ("ל יי פרק הנ"ל 3סער והנה : ע"ם עכ"לככורע
 פסיט "חוון )!"3 קוד נה ים ח156 "' סנכל סננ"רדע

 )!כפר 3חיי "לו 3חיי "'ן "סר ה)!לוי 1)!15י1)ול1י
 0כ' ו)נה ע"מ עכ"5 לנר 5ומיוח חם13ן לק עי'והסנון
 כה51 נ רק' )נ"3 ר"ל .ג רס 3)נ"3 )נסעל"ס והו"6ה)נח3ר

 ענין ו' )!סנס נ' פרק "ו"" ;יונ 3)!ק' כנ(כר3"3"
 פלסס ;והר 33."ור נסד'6 תנו6ר יהי6 ע"ס (ווג"ט"3

 רוג)וה הדעח הנה כו' (יווניס 3)!"3 )!(ררע ("לנל6סיח
 ל6ו"6 )ו(ווג העל'ון רעח כוי (יווגיס ה)!;וונ קודםנריח
 כי "חיח נחיי יס גס כו' ע"3 סס יס 6363וסנה

 מ"3 יס )ולוי ו)ולוי י3וולוי ונפסיטי נוי ק"ג ססיס 353"
 כ)זכין והס "היה 5סל "היה סס יס 31"ת""מווין
 )פיריס ת"3 סני והסת"3

 ע"' ת;רוני' וכס"1""
 ר"ל (יווגיס )ו"ג ונעסיס ת"3 הסני תמחנרי'סדעמ
 סיס 5סוריע ג6 ה)!חנר והנה עכ"ל:וגוח

"363 
 עור

 "סר רק"נת"3
 סו"

 )!"3 ונוד"' ה;יווג נלוי עיקר
 6' )!סכה ר' נפרק התחנר כי וכן נו )!חל3סיע"3

 "ס ל"י)!6 לה יס 3"3" ה")!,ר רע"3 ה)!"3ו3תקו"ס
 6סי"ס פע)ניייס )!נ' )!)!"ם )!"3 נ"כ ל"ה ו'"ס כו'דקק"6
 מיס כ)!ו'כוונמו

"363 
 3)!"3 )!חעלס 6סי רע"3 ת"3

 6סיס 6כר ר6היס )נונס 3)נ"3 ס)נמעלס סו6 רקק"6"ס 3"'ת" ה(ס 3)נקוס כן ס(יוונ נלוי עיקר הו" "סרדק"ג
 מער נע"ח והנה : ודו"ק ה(יוונ נלו' עיקר הו6"סר

 הו6 3ינס סל החי5ין הרעח והנה ;"ל 3קופוהסתוח
 יורין ר)נלוי "היס הו6 והפני)!' 6לפין 3)!לו'6היה
 סהו6 ס3סנח ("6 סל החי5וי הו" חכ)!ס סלוהמי5ון
 פניתי הי6 חנתה ס5 והפניתי ס"נמס

 ר;""
 סנח ס5

 3ע"ח 1הנה ע"ס עכ"ל יודין נתלוי דע"3 חויס ססהו"
 ר6סינ' וחנונס 3'נס ענין ונ3"ר ("ל פ"ד ה(ייוג'ססער
 חו"3 סס סויה ס5 ר06יכו' "וחיוי 3' סנס כי וסעניןכוי
 נינה 3חי' יס סס חכ)!ס ססו6 נל3ד יוד 63ומ"3ל
 ופירוסו 3חכ)!ה ה13 העניןו;סו

 "ומ 3)!לו"ו יור כי הו"
 כוי ה' 15רח נעסיח ו"ר "ומיוי 31' חכ)נה סו6'ור
 ס3קס על)!ס ר"סונה ס' 6)!נס על'ונה 3'נס נקר6הי6

 וכז.א ו : לו( יש כראש ג'כ שער דבכיד.קנא
 ובמיכות ראכא בהכמה כאמור בי 'שדאכא
 וישרא? ז : דאנא בכינה כאמורדאכא
 הואקוץ דא,ק שמאל מעין הוא ששרשומכא
 דויד שי ראשונד הה' ננ טאהוריהעודף
 דנעלם האמור דע,ב המ,ב ואהורי כיודשדוא
 הק'ך לו יש ומאחוריו ךפניו דוא דס.נכמ.ב

צרופי משנה
 סי" (1סויה

 3דרוס סורעחיך וכ3ר ר6מונס חנוגס
 מחילה 5כמו3 ס5ייך ה1יק הסס כחי3ח נעניןהפילין
 החכתה הי6 י' ו"וח ;"ח הה' ס5 (ויוח נקרן "5זרמ
 נקר6 סחכ)!ה ו(5ח ל"סונה הנונס (6ה סל דקכ(ס

יסל5ל
 ריס סס עור . עכ"5 33ינה 1חכס ,ן"ס ק3"

 ס' 53וימ וי סע"ג הל' ;"מ הנס כי יע נס ("לפ"ה
 יי 5ולמ ת"חורי' עוקן לה סיס ני"רנו כנרי"סוגה

והו"
 'סל"ל נחי'

 ק3"
 התח3ר סנחנ זתה ע"ס עכ"ל

 הפרק סוף ער כו' ה")וור רע"3 סיו"3 "הורי' ('ני!סנס
 תו5"הנה

 יס ה)!חנר לדנרי ו)!ק,ר
 להנ'"

 )!סער ר6יה

""15
 "נ6ר כ"סי כ"כ )!וכרחח ס6.נה "עפ"י ו' פלק
 הטחנל נר3ר' גרו5 עיון )!קוס כ6ן מיס חל"ה"תגס
 ו' פרק "ו"" 3סער רהנה 3ע"ה 5"ריך .סס ה,פלק
;"ל

 ונת5"
 הס עיל"' ר")!" )!לכוח סל  )יחורי, כי

 סל ה5חורי' והנה פג'ס סס וכעמי' 3ה3ונה)!הל3מ"
 וה6חוריי קנ"ו "לפיס וני חק)נ"ר קס ר"היה ן)זלכויחו"3
 פניס 3חי' הס ו6לו )!"ד הס ר")!" ד)!לכו' כהרס5

 "סיה נחי' (ה וכל ע5)!ס רח3ונה רכח"3ע5)ון
 )!(ס וסכה עכ"5 רחי15גי' "להיס נחי' וכננדספני):'ס סהו"

 כח"3 "חור' סלו הפניס קנ" יסי"ל סה"ס)!מ)זע
 )!)!ס רהיינו רע"3 )!"3 "חור' רס"נו ר"נ6רטלכוח
 656 6יירי ל6 כ6ן רהרי כך כל תוכיח ס"'נוו"ף ר"'ת" כח'3 סל ד)!לכוח "חורי' סהס חנונה לפנ'יותה

 )ניער"ל ולי)נמנוכס
 ק3"

 )נעכינו ל)נר רנר כן 5עופ
 6)!6 ענין ונ63ר ("ל הנ"ל נדרוס הנ"ל נפרק ססעקרי
 נכל וחנונ' י"ס סס סס1ין נת5" נו' "63 5ל חקיסו)!;ה

 סכח3 ס)!ח3ל ר)!ר3רי קסה "ך לעיל הנ(כריסה"ופניס
 יקל6ל דפכי כוונחו )!סתע ה")!ור דע"3 ה)!"3ו"חוריס

 6וחיוח וכ"ו 636 כחר 6חור' סקס "וחיוח י' הסק63
 לנס 6חור' ססס 6וחיוח וע"ר ד"63 חכ)!ס 5חוריסהס

 סיט3 לעיל כנ(כר רע"3 )נ"3 "חורי סס והריר"3"

והכ"
 סל )נלכומ 6חורי הו6 ק3, יסר56 ספני תס)נע

 ע"3 נ" ססו6 וחסגון תקפר 3נחיי סה61 ד"3"כח"3
 ה' 3פרק ועיין 51"ע סיי,3 63ר לעיל ככ(כר 'ח"רקפ"ד
 'סי6ל פנ' הו6 סד3ייס ססיס וכחנחי ה"רכחיסס
 קפ"ר טסס ד'ורין 61היס הויס ר3וע' סס וחגונהק63

וסקע"ר



חמעיים או"אמסכתמשנת
 אלהים מאותיות הוא צירוף שכ? אלהיםצרופי
 מקום בשינוי איא לצירוף צירוף בין הפרשואין

 : בוהאותיות
 לעולם הצירוף מיי היא יכד א גמ~רק

 בתיבה האותיות מקוםישנה
 מתיבה ממש האותיות באוהם שתתהפךער

 כךירבו כה האותיות רכוי וכפ* אדיתיתיבה
 אותיות שתי בת תיבה כיצר ב :צירופיה
 צרומים ששה שלש בת ציופ'ם שני להיש

 עשרים ארבע כת שנים פעמים שלשכמספר
 בת ששה פעמים א-בע כמספר צרומיםוארבע
 חמשה כמסמר צ-ומים ועשרים מאהחמש
 מתרבים הזה בסדר יעולם וכן ור' עשריםפעמימ

 הצירופים לעשות הנכונה והדרך 3 :הצירומים
 הצירופים מספר שיה?ק הוא בקלכסררם
 לכל לצרף שרוצה מהתיבה לצאתהעתירים

 יהיה שאז התיבה אותיות כמספר חלקיםכך
 : ?חבירו שוה א' חלק של הצירופיםממפר
 המתחילים הצירופים כל רתן לציף ויתחילר

 הא' בחיק העיקרית התיבה של א,באות

מגיר
 סעחפסן'ס 56סיס 3חי' סו6 ס5סס ו6חוריס1חקמ*ר
 וסס כ6ן ססוכיר 6לסיס 5רופי ק"ך קור וססוולעעלס

 ווונו6ר סוח פס1ט וי )וסנ0 עד ר6ס1נסי וו):סנס סוס נפרק סעחנר סכחנ עס סכס גנ~ישק : וס 5ענין ססיין כלס063י
 סיחנר סכחנ ויס  כלל 3י5ור ו5"ל  ווסווווס3כעס
 ע"3 3סס 6חרי"ס פרטי"ס לי"ק ע1"ר וי"ס וינמסנ:
 ע3ו6ר 6'נו סד3ר סזס 6ע"פ רק"נ לפריי"סדווויי
 סלעולס ווענינו סנלוור ר3ר סו6 6וונסלסרי6

 עווס כלול לו"6 מוחי' לעעוס לטיס חנונס3סחפעטוח
 1303נס 'ח63רו 6סר רק"נ ופרן'ס כנודע ק63'סר6ל
 ברחך וע5 3,"6 חנונס סחפסיוח ווקור 6"ר' ס'3פרק
 ימר56 ווס1נס 61'ן ע"3 סס נקור 6ל1 פלן'ס יס3'"ס
 נכנק" עיל6ס 636 עק3וח ס6'ן 3וס 6ל6 מח13נסק63
 עס נורע וכ3ר ("ל פ"3 16"6 3סעי מנו6ר 1סו36ר5ס1
 ו"6 63חורי עוווריס נסיוחס ורח5 ל06 3עניןסכחננו
 סעומד0 רח) נר6ס נכנקיס נ6ס סל סעקנ"ח6ז
 סעליונס נינס רגל' סל סעקני' נכ6ן סענין וכןחחמי'
 נ6נ6 עס6"נ חחח" סעוערח הנתס ר6ס חוךנכנק"
 ורחל ל6ס נסער וסנס ע"ס עכ"5 חחתיו סעומר "קעס
 5קולימס עקנ ענוס עעסס ווס 3ענין מ6ריך ג'פרנן

 והמתחיי בשני בב'והמתחילים
 בשלישי בג,

 למעלה ממעלה החלקים יוררים ה,הוכסרר
 הראשון שהצירוף שנמצא עד לההסמוכה
 הוא והאחרון כסדרה התיבה הואשבכולם
 ה : לתחילתה מסופה ממש מהומכתהתיבה

 יהקרים הצירות בסדר ישמור זה גדולוכלי
 יא ובזה יו רומה צירוף עדק צירף שלאעת בכי העיקרית בתיבה הקודמת אות צירוףבכל
 המאוחר את להקדים הצירוף במדר לעולםיטעה
 אשר  הררך  הוא וזה ו : המוקדם אתולאחי
 באהורי שהם האמורים האלהים בצירופי בוייך
 אחרים פרמים סכא לישראל עור וישישיס
 יתבארו אשר רם"ג ?פ-טים דומה ע"בבשם
 שאין ממנה משונה שהוא אע,פ בתבונהעתה
 כמו בראיטו נכנסים עלאה אבאעקבות
 התבונה בראש עילאה אימה עמבותשנכנסים
 משמש אימא דכללות דת.ת האמצעיששליש
 באזן ששרשה עילאה ואימא א ךירק : כאחר התבונה ולראש הבינה?רנ?י

 והר' הויו היא רא"קימין

דמיוי משנה
 ווס ולכן ו"ל סס וכ' 5ר6סס עטוק 'ו6קעטחס
 סעלי1ן ססליס 163פ1 עסס סעליון סו)56'5עעס
 כולו סחממון וסליס לל6ס כולו 'סי' !"6רח"ח
 מסטסוח ס6חיוח סחי 'ס'1 ס6ע5עי סלים 36ללרחל
 כלווור נניסס מסוחפמ 3סס61ס ויסי' נסוס13

 כולו כ' 6פסי 6' ח5קיס ל3' ס6עלעי סליסס'"ל1ק
 עולס רח5 סל כחר 'ס" 6נל ווחח5ק 61'נו 6חחנח"
 ינל' ומחל3סיי סס ער יוררין ל5ס רנלי וגס ססעד
 וסרי ל3ר 6מ5ע ססליס כל כסיע1י כחר חוךל6ס
 סכט1 נח63ר כ3ר וסנס עכ"ל נס1ס מסמסיחסחיסן
 ח"ח סליס נוו65 ורסל ל6ס כעו וח3וכס 3'נס עניןכן

 סמח3ר לס1ן סטסמע1ח עיון 5ריך עריין 36ל ל3'ר6וו6
 לי"ק יס דע"3 סספרן" וס ר3ר נסריי סי)נו6ימסמע

 : לח13נס רק"נ פרן"כווו
 63,"ן ססיס"ס סמסנר עכחנ מ0 סנס דשס"רס

 לפר' 33'16רינ1 לעיל וו613ר ד6"ק'וו'"ן
 3ינס 3קדל פ"ע 6ו"6 נסער יסנס ע"ס 6י ווסנס3'

 לס 'ם עיל6' 6יע6 כי רע ו"ל ווחכינחו עלוחנונס
 סויס ססו6 36, 6ל כוק63 וסו6 דק"נ 6חחסויס
 כי כנורע 56סי' 3ניקוד נקוד רק"נ סויס וו וסנסרע"3
 נחלקס !1 סויס וסנס 56סיס 3כיקור סויס סו6ס3ינס

לד'
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טחחסידים או"אמסטתמשנת
 יוד היא זאה רור עילאה דאבא היורדמלוי
 לה יש באכא האמור דעוכ המ,ב ובמקוסדם'נ
 דסשוט אוהיות א,ם והוא דקם,א א,םיאימא
 בה ומתהלק דיודין דאהיה דטךא ומיאומיא
 מיפמה טמש דע,ב במ"ב האמורכדרך

 פעמים משני ממש מ,ב טכ יה וישומאהריה
 : מ*ב שמספרם אהיה אשר אהיה בסודאהיה
 הנקורות של השמות שם יש ובכתרהב

 שהיא בזמן זה שכהוה האבא בחו"גהנמצאות
מגיד

 ד6לפין 61י דיוד'ן 6סיס 3' וסס 6וחיוח לדי 3חיילד'
 כל סכוללח דסוי' ר06ונס 3ס' ר)וו(ס וסי6 דססין61'

 (1 61)נ6 כנ(כר סויי 0ס סל י' סו6 ו6נ6ס56'לומ
 כתו נחיי ל3' נסמחלקס 6טנס גתורות י"קסי6

 סווס יוד תלוי 0ל 13"ד סנר)ו(וח סר06וכ' 3מיי 6(0נ63ר
 דסוי' ר106נס 3ס' נר)נ;ח ס3' 31מי' סכ(כרסכו5לח
 סנרת;ח ר08ינס 3חי' 81( כנורע ס58'לוח כלסכוללמ
 ק"ג 0ס כקר8 3' ו3מי' דיודין 6סי' נקר6 יודנטלוי
 כקל6 וס3' 3'נס 16 עיל6ס 6י)נ6 כקר6 סר06וכסגס

 כרננ(ח 06ר (6ח סי1ד 3סדי' )נ3ו6ר סרי טכ"לח3וכס
 סכול5ח דסו"'ס יוד (סו 'וד ד)ו15י 13"ד עיל6ס 6י)נ6נס
 3רי6ח 3ונקכח כ)נ613ר ע"נ 0ס תלו' 0נו נודעוכ3ר
 ס)נחנר פכחנ ו)נס )נקותוח ו3כ)נס פ"3 קד)נון6דס
 0סו6 סוכחמי רכנר עיון 5ריך רק"ג יוד סי6 (6חמור
 0כח3 וננס דק"ג י' 651 ס"5י5ומ כל סכו5לח דסויס"

 ל"ס '0 383"8 ס8)נור דע"3 סת"3 ו3טקו"סס)נח3ר
 3ד3רינו )נ3ו6ר סו6 כ3ר כוי דקק"6 6"סל6י)נ"8
 סכח3 וננס , ננקפיק 31'6ור גדו5 63ריכוח 3'3פרק
 6סי"ס נקו"ד 6סי"ס פעטי"ם ט0כ"' )נ)נ"0 )נ"3ס)נחנר
 0ל ס' לננ0נס 33'6וריכו 0ס ג"כ ננ3ו6ר 8סיס06ל
 )ו6וד )נ8ריך פ"3 16"6 סולדות ו03על סכ"ל 3'פרק
 וע"ן ע"0 רח3 33!6ור 6ס,ס 06י 6סיס קודג?נין
 ו)נס 6ס" 06ר 6סיס קוד ערן ח' פרק 16"036ער
 נני6וריכו עין ג' ונת0נס 3' 3)נ0נס ס)נח3רסכח3
 6י(ס רק סיטי3 )נ3ו8ר סס וד' ג' )נסנס 3ילפרק
 סנס 3"ור ס5ייך )נס 636ר ולכן 3'6ור 5ריךפרטימ
 כחר כי לעיל נחי כ3ר ("ל ר' פרק טנת"6גסער
 חגין ננחי' ד6נ6 מ"ג ונס6רו ד6נ6 נת"ת סו6ד6)נ6
 )נרמוק )נ8'רי' רק נס נכנקי' ו8יכס ד8)נ6 כחרעל

 ס6וחיומ נחיי כי נ)651 כו' ס6וחיוח על סחגיןכד)ניון
 על חגין כע0יס סס ו30"6 קגול 0סס ד636 מ"ג0ל
 סג3ורס ג3רס ולכן כק3ס 0ס3יכס ולפי דגיכסכחר

 סס ולכן (כר ססו6 סמקד נקורח 6ל נקודחסוקד)נס
 ס)נמנל סכחנ 1)נס ינ"0 עכ"ל קגול 61מ"כ 30"6כקדר

 היא שאמא ומפני תההיהם עומר ממנוקצרה
 ניקוד אותיות בה קודמים למיכך הדיניןשרש
 שהוא סגו.ל ניקוד יאותיות נבורה שהואשב'א
 טגו,ל שב,א כן כי רבים מתנין מורככתאות שכי תנין בצורת הס אלה שמוה ואותיותחסד

 שמכתרה הטפירות וכתשע נ : ת,נמסם-ם
 בכתרה הנמצאים התנים שם בהם יש ולמטהזה
 בצורת הם זה שם ואותיות מהם מעלהשל

 לה ויש התורה אות'ות ככר משוטיםאותזות

 עודמשנה
 נפכיטיוח"ו קק"6 0"ס 0ל"ס 3דעיח ני3)ו0נס

 ס' )נ0נס 3' לפרק 33י6וריכו לעיל תנו6יונחי5יניומ"ו
 0ל"ס 3("6 וכ"ן ו3חי15ניוח"ו סטחנר דנרי סיעורוכן
 0'ס 0ל'ס 3י"6 וכ"ן סטחנר 0כמנ ותס קת"ג0"ס
 נג' כיונחו קנ"6 0ס"61 ננקו"ס סל"ס ו3ננלכו"חק)ו"נ
 מממוניומ ו3ד' קת"ג 0ס ד6')ו6 חנ"ח 0סס"ט5ע"
 6)נ6 סל סננלכומ 0ס על 0כקל6 ר6ית6 נסי"ס0סס

 0כתנ ל)נס דו)נס ו(ס קנ"8 0ס כסי"ס ככנר0טטתדס
 חג"ח כננ"ד 30"ס נן"6 ני ננ0כס ס' נפרקסטחנר
 סד3ר ו)נקור נסי"ס כנג"ד 0ל"ס 3)נלכו"ח כויסל"ס
 ("ל נכוונח 0ס כי 0נח עני5ח 50 ננקוס 3כווכחס61
 סס יוד סס 56ף כ(ס נוקוס גי' דססין 60סיסדע

 ג' 3ס י0 ע'ל6ס 60ת6 ונודע )נקוס ונכין קנ"6עולס
 3ג' ר6לפין ו6סיס נג'ר ריורין 6סיס כנורע6סיס

 קכ"6 ס0ס סלי 6חרונוח נג' דססין 61סיס6ננ5עיס
 וכ~וחס כו' ד3יכס נסי"ס 0סס ן3יכס 6חרונוחנר'
 0לסס סספע כל וננלכוח כו' סיקוד 3כקורח כולס0ל
 סנ"ל 6סיס ג' )נעכין 1עיין ע"0 עכ"5 3חוכו כלולסו6

 סטמנר וסכס וג' 3' 3פרק 16"6 סולדוח סער3עס"ח
 לטעוח )נקוס ונחן לס6ריך לו ססיס 3)נקוס כ6ןקי5ר
 וסגיכס ("ל סי פרק ס(ווג'ס ג0על וסנס (ס3ענין

 עליוכס נינס כי סו6 וסענין כו' קתך כ"ר"סעליונס
 נהסכ" ולסיותס מ"ג כחנ"ד ססס עלי1נס 1"ת 0יע1יסו6
 נקל6 עליוכס סנינס כי נט65 י' 0סו6 סחכ)נסטקור
 כלול 6' וכל 0לו ל08עוח ו"ק נגד 0)נק1תס לפיקתן
 0'עור רק 0יעור 3ס 60'ן סחנונס 536 ק' סריתי'
 סס לכן סנ(כר טטעס ננע0י כלו5 8' וכל חחתונוחד'
 6')נ6 סנס ("ל 1' פרק 16"6 ו03עי עכ"5 סחו)נסת'
 וסס ו8חור פניס נסס יס ר06ונומ סע' '"ק 5ס'0

 ס)נלכוח 6ח"כ עיל6ס 6י)61 קו)וח 0יעור כלחופקיס
 1נט65 1)נלנ0ח סנס ול)נטס חוס ננחחילח )נחחלח0נס
 0נס ר6סיכומ ו' רק ע5)וס 63)נ6 )ננוליס 6יכסכי

 3קור סויס סל יו"ד )נלוי 0ל ו"ר (ו 6116 כיולסיוח
"' כנ כולל ר6סונוח טו' 5' כל לכן כנודע 3מכ)נסס3ן



חמירים א~אמםכתמשנת
 בפנימיוהו קם"א שם שלה ברעתעור

 ונטלכות קמ.נ שם שלה בז"א וכןובחיצוניותו
 ההין מלא אהיה והוא קנ,א שהדא מקויהשלה
 האמור רקם.א והא"ם ר : הה יוד ההאלף
 דפנימיות ואחור בפנים איא א.נו באימאשיש
 הו' כנגר שהם שלה עליונות ספירוחהשש
 כמכפר כטך נקראת ידה שער היודרמלוי
 שבאבא עצמה היור עם הויו מהכאתהיוצא
 האמורות השש דחיצוניוה ואחור בפניםאכל
 ומידבעי' בפנים פשומ'ם אלהים שמות כולםהם

 בצורה הם בכלךם האלד השמות וכלבאחור
 במק-ם הוא ממפרם אבי ח : ביבדהאותיות

טנ,ר  סס'עור סכ0 0תלכומ הוד תמל3ס'ס 0ס 3ח"ר' 1ס"י קמ'ת"ס "'מ6 נקי6 1;0 ק' 01ס "63 סל תי,"י
 יור תל1י סל 0ד' ;ו וסנ0 כו' ל3ר ר"ת" ר"מקו%תס

 0ו" ר"ת" תלכומססו"
 סכל סכיון "ל" ג))ורומ י"ק

 3סור 03 0תמלנע ו"ת" ממ"ין רי וק "'נססיפ1רס
 תוחין ר' סס על ר' נקר". סל0 '"ק כל ולכןתוחין
 ס"'1 נורע ו0נ0 כוי ר"ת" מממוכומ ר' ט0ססלס
 תלכומ סל "חוריסכי ונת5" ל3ר סגו סתלכומ רק נמחמין תסל3ססעליון

"(('6 
 תמלנסים 0ס עיל"0

 3פרק סס עור . ע"ס עכ"ל פכיס סס וכעסיס3מנונס
 03 'ס "ער ".ת" ס0'" ו' לעכין ונח;ור ;"לסנ"ל

 וכן "מוריס וי"ק פניס י"ק וסס '"ק 3כל 1"ח,רפניס
 "חוריס וי"ק פניס '"ס 03 'ס ר"ת" ת5כומ ססי"0ר'
 ו30' ד06י0 "' סי)ומ תיני 3' תסס "' 3כל יסוסנ0
 כנורע והפנייי'וח 0ח'15ניוס 3קור "ל0יס 3קורסו6
 ר6ל0יס י"ק ס0ס 3ח" די יס "ל0יס 15,3והנס

 ר"חוריס ד"ל0יס ו'"ק פנ.ס 3ח" ו' 0נקר"3")ז"
 3' כנ;כר יו"ר תלוי ר' ססי" ר")נ" 3)ולכומוכנגרס
 ד"חוריס ר"לס'ס וי"ק 3פכ'ס ר"ל0'ס י"ק 03 'ס3חיי
 ס6ס.ס כתו כי "0יס רוגנ)ס סו" 0חילוק"ך

 ותרונעומ נעניס פסוטומ "וחיוח נח,י נו 'ס0פכיתי כ0ו"
 פסוטומ ".מיימ "לה.ס סתומ ססס 0ח'5וניומ3קור 0ו" כן כנורע חס3ונומ 3קוד סס 3ו)לכומ 4ך3"חור
 מס3ונומ 3קוד 0ס נתלכומ "ך נ"חיר ו))רו3עיסנפנים
 סניתימ יס 'ויר תיכוי סל ו' 3"ומ כי 0עולסכ5ל

 ח'5ינ.ומ 03 ו'ס ו"חור פ:'ס וס." דו:-סח.5יניי'
 וסו" "לסיס ד;,)ומפכ.))יומ

 3ח' ונ' ו6חור פנ.ס
 ע1%5 6ומיומ תקפר 3ק.ר 0ס פ:י%.ומ רחי5.נ.ומ"לו
 ו"חור פ:'ס "0.ס פ:.%.ס יס יו"ד וניו' סל רי3"ומ

 ו0ו" ו"הור פניס "לסיסוח5וניומ
 וקכוס חסנון נקוד

 וחיצונ*-ת רפנימיות ואחור בפנים יוהיאו.
 העתיר'ם שלה אהרונוה ספירותדא-בע

 היוד דמלוי הר' כנגד שהם בתבונהלהתלבש.
 מהכאת היוצא כמספר מ,ם נקיאת ידהשעל
 אמא בחי' וכך שבאבא עצמה הי' עםהד'
 : דיודין אהיה בשם נקיאת עילאהזו
 ~אזן ששישה יהתבי~ה א הפרק
 ה' מור היא רא,ק שמאלו
 שהוא ננה קוץ שניתן דם"נ הויה שןראשונה
 דאחור דפנים והשטוח סבא לישראל יודבצורת

 שהוא בוכ,ו בשם כדלם הם שיהדפנ.מ.ות
 זה ושם מד דא'ב בית בא?ח אהיהח.ריף

משנה
 מאיר

 עכ'ל 3גי' ו"ומ "ומ כל עול0 כ0% נחסנונס0"ומ'ומ
 נח3"ר כ3ר ליורי"ן "סי"0 3ס"ס נקר""מ עיל""0;"ו "'ת"" 3חינ"מ וכ"ל ס' 3תסכ0 0תחנר סכמנות0
 3'כס סנ0מחלק "' תסנ0 ;0 לפרק נ3י"וריכולעיל

 0ר"סונ0 3ח" ";י נחי, לסנ'ומנונ0
 ס0'"

 3'נס

נקר"
 : ריורין "0יס

 סמרס"ס וסמ3ונ"0 0תחנר סכמנ ))0 0:ס הפרק
 ל'סר""ל כו' י""ק סת"35";'1

 תסנס 3' לפרק 33'"ורינו לע') 0יט'3 תנו"רכ3ר ק3""
 וסס "' תסנס 3' לפרק 33'"וריכו לעיל ועיין ע"סס'

 וכ5"ל סתח3ר ר3ר' כ"ן ל0ג'0 ס5י'ך עכלך נעיןמר"0
 כ))3ו"ר ק"נ סס מ5ו' 13 סו'"0 סל ר";ונ0 0'קוד
 רפ"ניס וססתו"מ 0תח3ר סכמ3 ות0 0יט'3 3"רלעיל
 עיון כ"ן סיס לך דע כוי כל"0 רפנ'ת'ו"מ1"ח1"ר
 סל3ריס וימל3כו סימ3ררו וכרי סתחנר 3רנרינדול
 "3"ר ו"ג3 ;ס לענין 0סייך כ5 ו"כמו3 כ6ן""ריך
 ו' פרק הו'ווג" סעי נע"ח 0נס 3'6ור 5ריך סק5מת0
 3סס "סי נסתומ ו0מנינ0 סנינ0 ענ'ן וננ"ר;"ל
 לר"ל סנינס סל עליוכומ ר' סל ס6חור'ס תן כ'דע

 ו";כ'ר פ"' "ו"" 3סעי תנו"ר כ"סר ר3'נ0))לכומ
 33מ" רח3ונס על'וכוח ר' כעס1 תסס נע"0(לקתן
 סעל'וכס ס3'נ0 סל ו"ק סל "חיריס ותן סלספכיס
 3ינס ו0נס ס3'כס סל פניס נ3חי' ו"ק נעסותסס

 סו" נקר" "3" סתומ 3' סס עיל"ס ו"3"עליוכ0
 נקר" ו"ית" ריודין ע"33תלו"ו

 קק"5 גי' ד'ורין "0יס
 3ח" עכ"; '"ק נ0ס ס'ס "ע"פ ס3.נ0 "חוריו0נ0
 ונג5יס נ'כריס "'נס סס סלס 3"ח:ר.ס ססס"ל0יס

 סלס סח;ס תן ס0ס ולתטס סתח5'ו 3"חוריס "ל"03
 5ירופיס ך סק "לו וכל 5'רופים ק"ך 13 'ס "לס.ססס סו" נויע כ' ו0צנין חנס". קפירומ ר' ס0סולתטס

)ומח5קיס



חמה~ים אלאמממתמשנת
 שלה דחיצוניות ואחור דפבים בשמותמאיר
 צ'רומים וקך ב : אךהים צירופי ק,ךוט-ם
 ארבע כנגד חלקים לאאבע מתחלקיםאיו

 זו שתבונה עילאה דא'מא תחתונות:פי,.ות
 שלה דז.א נוקביה בח" שהיא מלב'שתםכולה
 והתכונה ספייה לכ? צ-ופים שרשזםנמצאו
 ומים סמ'ך בסוד מתח:קת היא אףעצמה
 בצורת היא שבה דס'ג זאת הה"י כן כיסתומה
 והה"י ג : היוד מלוי של האותיות שהםד"ו
 מהחלקת ההין שלשה שמסמרה מלאהזאת

 יש חלק ובכל הלק.ם לשלשה זאתבתבונה

1 י 11
 ימניד

 נחי' לד' נחלקיס סס וסנס כו' חכקיס לד'תחחלקיס
 ד' ורוחנ 63)נס ל' סיריעס 6ורך ספקוק ענין ו(סוד"ל
 פע)ניס לר' סכחלקיס 5לסיס 5ירופי ק"ך ססך3")נס
 רק"ס דף פקורי 3פ' סנ(' נוכ"ו סס סענין וס וסנסל,

 סו6 6סי' סס סנס כי ג"ר 3""3 5סיי חלוףססו6
 3נ" סו5 וסנס סלס 53חוריס נוכ"ו וסס סלס3פניס
 5רופי ל' פ2)ויס ד' ססס 6לו 6חוריס 3חי' סססד"ל

 ס6חור'ס כ6סי ויס"ק חנונס ננחי' 6)ננס כו'56סיס
 וחנוכס יס"ק נעסו 3סס )נחפקטיס עיל6י' 16"5טל

 'ורין ר)נלוי 6ס'"ס סו" ס))וח ס3' טל 5חוייס33ח"
 סל ור3וע קפ"ד ג" סו,"ס סל ר'3וע כ' סלסס3רי3וע
 31"" יוסי נקוד ספניס לעולס כי חק))"ד גי'5סי'

 כו, ונת65 כנו' ל13ע חס13ן 33ח" ססס5חור'ס
 סל 6ח1ייס סת1ח 3' סס סלסס ספניס וחנוכסויס"ק
 סי5 ל)נעלס 5חוריס ססו6 )נס כי סנוכריס ס)נוח3'

 סס ס5לוסר3ועי' 6ותרי' ס6נו וס 6)ננס ל)נפס33ח"פניס
 כסתחפחטיי 33חה . וסו סעליונ" 16"6 סל6חוייס
 ק"ך סס 5י)נ6 סל ע5)נס 6ח1ריס 36ל יסק1"חננחי'
 ניכריס 6לו 5ירופיס ק"ך ס6ין 5ל6 ככ(' 6לסיס5'לופי
  5לו וכ%סר ככו' ריימי סחסוכו' ד' סל 63חוריס6ל6

 ספכיס 6סר סחנונס נעסיח תסס )נמפסעי'ס6חוריס
 ו5סיס סויס סל סנ"ל ר3ועי' 3' סס יס"ק וסלסלס

 רק סלס 3פניס נגליס 6ינס ע5)נן 6לסיס נחי'ו6תנס
 וס6חורי' ספניס עכין ל63ר ונחוור סנ63ר כ)נו53חוריס

 סוי"ס סל ר3וע סו6 סלו ספניס וסנס וח3ונס יס"קסל
 3גי' ססו5 סח3ונ' סל ספניס וגס כו' כנ('ד'ודין
 כי לעיל סבי%יכו  רס3ולס 6חוריס וסנס כו'חק)נ"ד
  פני6ינו כ)נו ג"כ 5לקי"ס 5ירופיס ק"ך  3ח-'סס

 נחגלו ל6 נבייי כי  סעיי  יס  6)ננס  ס3יכס סל53חוריס
 ר' בסור  לבר ר"ס  טל  ביחוריס רק 5ירופיס סק"ךכל

 תחחילין  ת3ונס סן  3יחוריס כ6ן 36ל 5'רופי' ל'פעפיט
 ול)נעס סלת נ3ורס סתן קלת סתחחונו' 3כללתתגלות

 בש?ש ע'קרית הה"י כיצד אחד נ ס שםבו
 שבתבונה הב'נה מוד הם  ואלו  שבהראשובית

  בדא ההי,י מלוי של היוד מהלק אהתוה'א
 היוד מחלק אחרת וה"י שלה חנ,ת כננדשכה

  הוא  יה וכל נהי'ם כנגר שבה במ?כיתהאמורה
 : בח'צוניות ההין שלשה וכנגדםבפנימיות

 ושני  וו  שבתבויה  בז,א היא דס.ג והואוד
 דם,ג ההייי מלוי של דיוד  אחיובותבקודות
  שמסמרה  זו בוא,ו מוחין כבחינתנכנס'ם
 נקודות ש: החיצוניות כ'צר ה : עשרהש?ש
 תחתונים ח?קים העשר במבימיות מתלביטי'אלו

שי משנה
 טנסס  בססריס 36ל  6לסיס  סס  3ס יס סגנור'סנס
 סיו כ16 61"כ ערין לסחגלוח יוכל 6לסיס סס1.5

 )נדריגס  כל  כילל  3י חלקיס לס' לירופי' ק"ךעחחלקיס
 6לסיס סתוח ס' ססס ונ)נ65 כוי 5'רופיס כ"ך6'

 6סי"ס חילוף ססו6 סנ"ל נוכ"ו סס ע))סס חחנרוכ5סר
 כי 6לקיס סכקר6י' ס5לו וס5חוריס סדינ'ן סרסססו6
 לרת(  סנוכ'  3ביי ונת65 סח3וכ' עד נחפסט סו6גס

  סת"ך  וכל  0רינין טיט ססוי 3ו"כו טס ככלל ןס3ס3יכי
  מ3ו%ר ו' פרס %ן"% 3סכר וסנס פ"ס פכ"ללירופי'
 6סיס תטס  סס ו%חוי פכיס ננח.י  ספניייס  כלטננ'כ'
  13"כו מסס סס ו6חור פכיס ס3חיי כולו סח'5יניח6ן

 וכ)נו  5לקיס 0כסי  בחילוכי' )נ5'ר זס ו,ו יסיססיורס
 ב3חי'  לס3וכ' ככטיס  ר3יכס ד)נלכוח 5סי' סלט6חוריס
  נעסיח  ד3ינס י)נלכו'  6לסי' טל ס%חוריס  כןפכינו
 5חורי סנקר' 6לסיס 6לו וסנס דח3ונ' 5חוריס)נסס

 לרופי  ס"ך  טיסחלתי' פלס %חרוכו'  3ס' )נחגליססח3ו;י
 פ"ו 5"י%  בסמי ס:' )נס וסנס : חלקיס לס'6לסיס
  5ן %סי'  מסס סס ו%חור פליגט  בבחיי ספנ')נ'ח  כלסכ"ל

 נוכ"ו תסס  סמ י%חיר  פכים  בבס" כ1ליסחי5וני'
  6'ן  יל0יס סכת'  3חילוכיו' ת6'ר (ס 61( 6סיסחתויח

  סס סכס כי פ"ו ס1ייוביס  3סער סכ' )נס כלל קוחרוס
  ככ"ל  סלס  %3חוריס ניכוו וסמ  ילס  3פניס סו66סי'
 0תילוליו' נחי'  סלפולס  יקויי'  כורעופןון3כפסרכנר
  ספני)ניוח כגר  יתוריס 3תיי סו% וס%חור  ספליסכולו

 סחי5וניו' נגד פכיס נקר6 ו6חור פניס כולווספני)ניוח
 כלוליס  סס %סי ספרלופיי  3טכר )ננו6ר (ס עניןוכן
 כ)נס ועוד  ופכייי ימלכי  יחור כלי פכין ררוסי'כיס

  6וחו  1"ללכן %'  3ררוס סס וסכס 'חד נקסי"דרוסיס
 סיוח עס ד6חוריס ף פרל כולו נקר6 סחי5וןפר5יף
 כסר%  0פנייי  נפרלוף 3%ל  בור%י ופכיס  %חור  13סיס
  ספל"יכן כוי ויחור  פכיס 13 סיום  עס  רפנים  פרלוף בתי'כולו

 חיא15ןדץ פר5וף כל  "ל  5חור סוויין רניס במקומות



חםקאים או"אמסכת*נת
 מתזבש.ם אלו נקורות שי והפנימיות זו ואושל

 זו ואי של העליונים הלקים שלשהבפממיות
 זו דוא'ו פנימיות ש"ג נמצאו ו :האמורה
 האמורות הנקודות לשני הצוניות "גנעשו
 א?ו להצוניות הצוניות הם שלה הצוניותוהג

 לריותם האמורות הנקודות שניופנימיות
 מצפרפ.ם דואו עליונים חלס'ם בג'םלובשים

 מקיף כטוד עומדים והם ה' כטפ* ונעשיםיהד
 במלכות הוא דם,ג אחרונה וה"י ז : זו ואוע?

 סןגיונין ס6חוריס )נחי' ניו כי)י ס6מלעי 6יסמ'לת
 קוחר ס6יכו פסיע (ס ינס ע"ס עכ") ס)ו ספכיסל3ח"
 י6'ת6 סספכ'מיומ ו' פרק 6"61 3סער סכ' מסכ)ל

 ו3חי%וכיו' נ6חור וערונעוח נפכיס פסיטוח 6סי'5וחיוח
 ככ") 63חור ומרו3עוח נפכיס פסיעיס 6)סיסעתוח
 מ6'ר נ~כו יסס ס5ורך כ) מפורס כ3ר 6מכס יי3פרק

 ע) 6מ6 6חורי כקר6ו ו)כן 6)סיס סנקל5נחי5וניו'
 יעיקר יכויע ככ") י6מ6 סחי5וכיוי יסיינו נוכ"וסס
 וסכס ככ") נחנוני )מטס רק נ6מ6 6'כו 6)סיסני)וי
 ססרס חר6ס כ6ן )ך סכחנח' מס נכ) סחעיין)6חר
 ס)סס ספכ'ס נחנוכ' ונין ניע"ק נין סו6 כךסינר"
 ע)סס ו6חורי' ומקמ"ך קפ"ך ריויין ו6סי' סויסרנועי
 5'רופי ק"ך קוד וסס מ)מע)' סמחעטט" 6)סיס3חי'
 מס 6' מסכה נ' פרק ננ'6וריכו נעיל וע' ככ")6)סיס
 סמחנר דנרי נ5"ע ססנממי ומס וס תעכין סססכחנמי
 סכ' מס סחמ" נוי) ספ)נח עדורח ני)ס סכ66תנס
 63ר סמפורס )מה קוחר סס61 ס(6מ נמסנססתחנר
 סו6 חניכ' ספכי ככ") מקומומ נכמס נעס"חסיענ
 כסננס פ5;6ס ועוך 56סיס 5'רופ' ק"ך ו6חוריסמקמ"ך
 יע"נ סע"3 6חורי ניס"ק כ' (' מסנס נ' סנפלקסי4

 6)סיס ס) %ירופי, ק"ך ו6חייו 'ס"ק פני סו6ס6תול
 16'6 נסער רק נעס"ח מקוס נסוס כחנ6ר 5יכוווס
 יכח"נ מ)כוח ט6חורי נחנוכ' )(ס יומס כמנ6רע"1
 מקמ*ך מקפל חסנון ססס יקק"5 06 6חולי סחס6'ע6
 כמו יחנונס כח"נ פכ' סס ומ"ך קנ"( 6)עיסוט

 סכמומי ע"ס ;י מסכס 3י פרק ננ'6ור עססכמנמי
 מנו6ר נס 6סר ע5מס נחנונ' סכ6 וסכס53ריכוח
 סו6 ככ') ומקפל חסנון ננח יקק'6 06 ס6חולינסיי6
 מיכיי ל6 כ5ן המח3ר ס(כיר ל6 רסנונס כח"3סני
 עיון 5ריכין סמח3ר י3רי סך3ריס כ)ל מק5מי'ו)6
 6י(ס לסמח3ר סיס 06 ו6ף מ6וך ממוסין כיניו)
 מ"מ (") ס6ר"י כחגי ס) תקומן נ6קס ותקורתו65

 )סמח3ר עסיס כר6' וגס (ס 6מ ;ס קומלי'סירוסיס
 3ירוסיי 3ע"סח סמ3ו6ריס סנ") סירוסיס 6ח)מפוק

 הה*י כדרך לשלשה ומתהלקת זורתבונה
 השלישית הה"י הצוניות תרד וכאשרראשונה
 אז יתבאר כאשר בז.א להתיבשתהתונה
 ונעשה הנשארת פנימ"ת השלישית ה"ימתגדלת
 לה היצונה נעשת והיא אהרת ה,יבפניפיותה

 : אז לה שנתטופ*ם הרשים הנה,י הםוא?ו
 הנשארים ההין השר חצורות יורדים ואןח

 זאת '" וה שנכפ?ה ,את ה"י בפמם"ותונכנםים
 ירד ואז ט : להם הצורות נעשיתשנכפלה

הצוניות  1משנה
 וסכס מסס 5(11 ו6ין עיקר ססס עכר6' נ6ריכוחוח3"
 סתנו5ר )עי) סכחנגו )מס כ)) קוחר ס6'כי פסיט(ס

 וחקע'ך קפ'ך סס וחנוכס 'ס"ת ספני תקומוחנכמס
 פלק 16"6 3סער סמנו6ל כחנחי (' תסכס ונפ"נככ"ל
 מקפל 33חי' יקק"6 06 6חורי סס חנוכס ספכיי'

 6'גו (ס ככ"ל ומ"ד קכ"ו 6)פיס ונ' חקמ"ך סססוחסנון
 וחקת'ך קפ"ך וחנונס 'ס"ק פכי יכח3 60 כי כ55קחירס
 ע"נ 636 פר5יף כ)) נדרך ג6מר 06 כ)ל נירךסייכו
 ססו6 י'וך'ן 6ס'"ס 6ע6 ופר5וף י'וך'ן סויסססו6
 קפ"ך וחנונ' 'ס"ק פכ' ססס ס5)ו סמוח 6חור' 6('קק"6

 מקע"ך סס סחנונ5 כח"נ ספכי רמסמע וס6וחקמ"ך
 ס61 רקק"6 6"ס 6חורי ססי6 ככ") ומ"ך קכ"ו 6לפיסונ'
 יקק"6 06 י6מ6 3כח"3 ע6מרי' דסחכו פרטנררך
 סמח3ר י3רי 6י3ר6 3' 3פרק נ3י6וריכו 63ריכוחככ")

 מ6וך מנומנס סתחנר מינל' נ' מסכס גס ונהי : )ייסנ6'6
 תעכ'ן כ6ן סמינר סמחנר מסמעוחססכס

 )מס קימר וסו6 נחנוכס 6ער 6לסיס 5לופ'ק"ך
 3ד' רק מחנ)'ס 6'נס נ"כ סנחנוכס )עי)עכחנח'
 ותחחלקיס סנס נ13רס ננחי' כוסף ועוך ס)סחחחונוח
 63ריכ1' כנ") קפירס )כל כ"ר חלקיס לס' 5רופיססק"ך
 תנו6ר סנחנוכס וקמך ע"ס מעכין סמח3ר סכ'ומס
 636 מ%'6וח כ' ויע (") '"6 פרק סכ))יס נסערסיטנ
 כ:ויע 6"6 סו5 סי' וקון  סוי' סס ס) 'ו"רס'6
 י' חכס וסנס יוך 6ימיוח מ נס יס נמלו6ו יוךוסכס
 י' ע5 י' תכס 6ח"כ ק' כקר6 6( ו' '"פ ססו6 ו'ע)
 63ופן כ6מר 16 דל סכ") נפרק סס עיי עכ"י כ(סס
 3ס יס נמנונ' נס ככ"5 ע"ק ס'6 סס3'כס כמו כ'6חר
 סס מחחונו' וך' ק' סס ס03 עליוכומ ו' כ' עיקקוך
 וך' ע)'וכוח 1' סס ו' כ' 33'כ' ככ"5 ו"ך כקר6 וג"כמ'
 ננינס סכעו כ5ן עסמע כמ65 עכ"ל חחמוכוח י'סס
 סנן נסור ס(ס ככ(כר " נמ1ך 6סר ו"ך מקוך ססמ1ק

 ס' נקוך 6סל ו"ך מקנך נ"כ סנחנוכ' ע"ק כןגחכמס
 ס) ל6סונ' עס' כויע וכנר י"ו 5ורח עס'6ל6עוכ'

סייק



לחמחטים או"אמסכתמשנת
 ונכנסים האטורה הואו רחצוניותחצורות
 ארו משישה העויונ,ם ההין השביבפרמיות
 זו וואו דחצוניות ההין השני כגר טהםשייר
 חציניות נעשים והם להם פרמיות נעשיהעתה

טגיד
 3ני5ורילו לפיל כענו5ר מנונס 3חיי ס61 סכעלחסויס
 ;6"0 חס"י כ"ן כ"י סכ' וסמחנר 6' מ0כס ד'לפרק
 עג סי6 ן6ח לי וסרי דנריו סס חמוסי' 30"חדק"נ
 עכ' מס גס ס"נ 0ס חלוי טנס 6ל6 סכוללחסויס

 עדין וסנס כו' מ"ל5ס 51"מ וסס"י ני 3עסנ'סעחנר
 ק"נ עס על י"ס מענין סנעולס ס;כרס כלל ;כרל6

 ונר6' . ולמעס ר06ונ' מסי ק"נ עס ע:ין וסולךומפר0
 סי"6 ;"6ח ויו"ד 6י עסכס ד' נפי סכ' 6(ילעל0יעחו

 ר"6סונס ס"' 9ור כ' 6י )וסנס ס' ו3פ' כו' דס"ני"וד
 3פ0יעוח סנ' ;6ח נמ0כס כ6ן כ' לכן דק"נ סוי"ס0"ל
 נמסנס 0סוכיר סי על וק6' כו' מ"ל6ס (6"תוסס"י
 ו3פרק לסג'ס 50ייך וסוכחמי לפיל כח3חי כ3ר6ענס
 דפ"3 יו"ר סי", ;5"ח וסיו"ר לסיוח 5ריך 5' עסכסד'

 ר"6עוכס ה" ק"וד לסניס לריך 6' מעכס ס'ונפרק
 ונס ק"נ סס פרטוח ל63ר וסנס ק"נ ס"ס ח"לוי0'13
 ולסל6' נ' מעכס מחחלח סמחנר ינרי 0יחנ6רונכדי
 וחנוגס ניכס נקדר סכס (ס נעכין ק5ח לס6רין5ריך
 עיל6' 6מ6 כי דע ;"ל ע' פרק 16"6 נספר ממכוכחועל
 0ס61 636 6ל כוקנ' וס'6 דק"נ 6חמ סויס לס'0
 6לסיס נכיקוד כקוד' דק"ג סויס (ו וסנס יע"נסויס
 זו סוי' וסנס 5לסיס 3כיקור סוי' סו6 סניכ' כיככורפ
 ו6י ריורין 5סי' נ' וסס 6ומיומ לד' נחי' לר'כחלק'
 סכולל' דסוי' ר06וכ' 3ס' רמו;ס וס'6 דססין 61'ד6לפין
 י"ק סי6 (ו ו6מ6 סויס עס סל יוד סו6 6361ס6מ'
 6י עכנ6ר כמו נחיכוח לנ' נסחחלקס 6מכסנמורוח
 סכז' סכוללה סויס יור עלוי בו*ר סכרע;מ סר6סוכ'3ח"
 ס56י' כל סכוללח סויס ר06וכ' נס' כרמ(ח סנ'ונרר'
 6סיס כק' יו"ד נמלו. סנרמ;ח סל6עונ' 3חי' 61(ככורע
 ס3ינ' סכס כ' ודע חנונס נקר5 וסנ' 3ינס 5רפיל5' 6'מ" נק' סר6סינ' נס ס"נ 0ס כקר6 נ' ו3חי'ריוד'ן
 0ל סמלכוח 3ח,' סי6 וסחנונ' סר6סוכו' ט"ק נח"סי6
 לנד ול)ועס 0לס מסח;ס ס3ינס מלנעח ד3יכסמלכוח 0ס" ;ו סמ3ונ' כך כו' ערחל כעו כי ודע סכ(כרסניכ'
 סלס סעלכומ כן וח5יניוח פכיעיח יס 33'כ' כיודע

 עחס וננ6ר כוי וחי5וכיוח פכימיח 03 י0 חנוכססכקר6
 ר6סוכ' ס' וגקר6 חנונ' סכק' סניכס מלכוח עכ'ןנלנד
 כולס 11 נחי' סנס ס"נ 0ס וכקר6 סכוללח סויס0נ
 ונח5ונ'ו' נפנ'עיו' 0נס פ"9 כולל 0לס 6' 9"נ עפסי6
 וכרמ('ס כח"נ פר5ופ" נ' דונמח סס 0נס נ"רוסגס

 יהיה ועי"ז הואו רטספר שיגיעו ער ומתגדייםלה
 :מצאה י : חצוניות וי'ב סביטות ייג שםאף

 ארבע בחי' ה*א אה רה יש שהתכונהאומף
 שבה המר והוא בינה נקרא העליןפ"ציפים

והדא טשנה
 ס3'גי סי5 דגן"ג ר5טוכ' ס' וס:ס סכולל ד9"בני"ס
 כננד 6' עמוה ג' נס וי0 סכולל דק"נ ספר5וףעסי6
 61מנס 0נס מלכוח ננד 61' 0נה ו"ק ננד 61' סנסנ"ר
 וסלי סהין חיי נע0ס מלוי 0ל סי' כי ססין ג' ו6תס"י
 סי ולכן ס' 153רמ יס קייס סני ולפי ססין נ'סס

 5ך ועקרי'  פעון' סי6 ;ו וס' עלס כח"נ קוין נניי06ונ'
 סלס 3ו"ס וסס ס:"ל  ססין ל3' נחלסת  ץ ס' יליי סלי'

 רכס1י תוין 3נ' 5חרונ' וס' עלס חנ"ת קויס 3ג'סן'
 סו6 6ח"כ דח5וניומ 6חריס ססין ג' יס וכננרססלס
 סחחחונו' גקודו' נ' ו6ז 0לס ויק וסו6 סכולל דק"נ61"1
 וסחי5וניוי ספנימי' נחי' כנ"ל דנינס ס"י ניידמלוי סיסמי'
 מ6ומו סס0 6לו ו"ק 5ל עוחין 3חיי לפסימ יורר:ןסלס
 3קור עחל3סח ססי5 סח3ונ' כרעיון סכילל רק"נ51"1

 ס"י דמלוי ס" חלקי נ' סחי5וכיו' 6מנס ;"6 6לסמוחין
 חלקיס י' פנימיח נחוך יורדיס 6)1 ככ;כלר6סוכ'
 ירדו סנ"ל חלקיס נ' ופנימיח הו6ו ;1 עלחחחוכי'
 נני' סכולו סו%ו זו סל סעליוכי' חלקיס נ'  פכישיוסנחוך
 "ג %פכס 0לוכי' וי"ג פכיטיס י"ג סיס וכורעי"נ

 טטלוי 0לתיס 3' 03י' %ן  תלוניו' 3תי'  נעעוספניטי'
 %ך סנ"ל פ"ר  ולפכישיו' לתילוכיו' ר%עיכ' סי עליור
 יע כן ועקיפ" פני?י' עוחיי ל~"% סיע  עכטורט

 רק"נ 11 61רלפכיעיומ
 סכו~

 סחעוכיוי כי וטקיף פכיעי
 סחחחוכי' חלקיס י' חון פכימיו' נע0ו סכ"ל חלקיס3'

 סעיוני' 0לקי' נ' סכ"ל3תוך תלקח 3' ופכיעי'  %דו6ו
 סס' ווו 0%ת ס' סס וכללוסיסס נ' תוך 3' סססוכשל%
 נסס כעעס עס 6ח"כ נחנ6ר חלקיס י"נ 0סס ;1"ו ח5וניוח  5עכס ן ו,ו פן  יטסיפיס  יוחין 3חיי:טסס
 עסו6 ככ;כר וח5וכיוח פכימיח ;1 נו6ו 'ע כנר סכסכי

 ספרמיח 6ל ח5וניו' כע0ו עלמס ופכימיח סניכ'פנימיח
 דק"נ )ולכוח סכוללח דק"נ 5חרוכ' סי 5ח"י כנ"לנינס
 קויס ננ' ס' ססין גי 0סס ר6עונ' סי דוניוח סי6ונס
 קוין ננ' ס' ,ע5עי0 חנ"מ קוי' ננ' ס' ר5סינ'כח"נ
 ס' 'ע נס פנימיח נקוד 6לו ססין ני חחחוכי'כס"י
 סממ0לקמ 6חרומ ססין נ' וסס חי5וניו' נ9וד6חרח
 פכימימ 3קוד ד;"6 6חוריס לוקחח ערחל כמו 6מנסעד";
 יק"נ 161 סחי5וניו' כי פס סו6 כך סמוחין נסוכע0ו
 וכעסימ 'רדס סכס כנוכר למקומו ס51רך 0ל6סכולל
 סכולל ד9"נ מלכומ ססי6 וו 6חרונס ס' 5לסנימימ
 סכולל ;1 דק"נ סמלכוח כי ני6רגו סנס כ' וסעכיןככ"ל

יע



חמי-ם או"אטמכתמשנת
 והמיכות ראשונה תבונה נקיא שבה אוהז
 המלכות של נה"י וחצוניות שנית תכינהשבה

 שיישית תבונה הם בז,א להתךכשהיורדים
 נמראים שעליהם הבינה עם אלו תבונותושרש
 ם'נ יטם שכה הכונה בשם כאחדארכעתן
 : הכא עולם נקראת והיא כאמורבפרטות
 "'מא יייננ:י"'ייה א ופרק

 ובה כאמור ספירות שש לכא לעתידונקיאת
טגיד

 רחי5וניוח 3ס' 0סין וג' רפניתיח נסי מסין ג, נ0יס
 ח5ינ'וח נחי' ססי, סנח.5ינ'1' חחהונו' דג' ס'ו0נס
 לו לעסוח ד"5'י ;"6 תיך יררו רק'כ ;ו ר)ולכוחרנ0י'
 חקרס דק"ג התלכוח כי ונת65 כנודע פניתיסוווח"
 6'ך 3)וק"6 כנוכר רחי15נייס הרסיס נס"' לס כעמי'161
 ער רו"6 ריס6 )נ6חורי 0עורף על וחלויס עורפיסהס

 0חרסיס 8לי נס"' עסייח וסנס סס כנוכל ת3חוןסחוס
 רק"ג רתלכוח נס"' ססס פכ.תיח ג' סנס כי ;00ו6

 'רדו 161 סניתיס ססין 3' וכעסו ונכפלו 0גרילו0פניט"
 ונכנש 3תקי)וס סנס6רו רחי15כ.יח עליוני' ססין3,
 סתחחוכי' ס0ין 3' ו6לי פכ.))יס 0קין 3' 6לוהיך

 3' ל))על' עח0 נס6רו ל0ס חי5יניס נעסיספכ'תיס
 0נ"ל סנס6יח רח5וכיוח ו""ו 'ררו 161 פניתיסססין

 נעסו ו0ס ל0ס פניתי' 1;עס1 6ל1 הסין 3' ח~ןונחל3סי
 נכ" ט0ו6 י"כ 0ס גס ונעסו כתוחן גרלו 161ח15כיוח
 כלל כו' 1ח.15ני1' פנית'ח י"ג חוך י"ג 0ס סרי61"1
 0כולל 6חר ק"ג 0ו6 סמס סל ר6ס1נ' ס' כי0עול'
 0נק' ג"ר 03 ויס חנונ' ונקר6 וחי5וניוח רפניתי'י"ק
 ה3יכ' סכקר6 ס3ס ו))לכומ ח13ג' 0נקל6 11"ק3יכס

 וסרי ח3ונ0 ג"כ נקר6 11 סתלכוח סל נס"'וח5וניו'
 ח13נ0 נקר6 6לו 3חי' ר' וכל 6' ונינ0 ח13נוח ג'0ס
 עליונס ר6ס~נ' 3'נס 'ס ועוד 0כוללח ר"סיט ר0'דק"ג
 3ינס מגקר6 6לו נחי' כל 03 1'ס סוי' סל נ'וררתחס
 ע"ק ו0ס וחנינ' עליונס נינ0 יס וסרי ריוריןר06י'

 "לו וגס וחנונ' נינס יס ע5ת0 נחנונ' וכןת6פרקתון
 ס.ע'3 3"ר כ6ן )ו613ר סר' ע"ס עכ"ל )ו6פרק)וון)נ"ק

 נרתו" דק"נ י"ס כי נמנול כולו 9"ג סספרטוח
 וס6ר כח.'נ פר15פי נ' דוכטח סנ0 נ"ר כ' סל0נכח'נ
 כנ"נ דחנינ' י"ק ססל)וח עד סכל תנו6ר ק"גסרטי
 ססנוכס ווסו  1"ן ס'  פרק סנ0י סויווני' נסערוסכס

 ל)וטס ייררמ טסי" ופי ר"סי  טלי" סנ"  טולסלסר"
 1"ינ0 נננעל' נס6רח עליונ' ניגס 36ל מתירוטחנליח
 ע:יונ" סתוחי' כ' ל813 לעחיר גקר8 0נינ' ולכןיוררח
 5ח"כ לנו8 עחיריס 0ס דנ.נס ננ0"' 0)ולונסיסרו"6

 שרהם וכללות כאמור בפרטות קס.אשם
 שדי ושם הויה של ראשונה ה, סור הםכאהר

 גדולות אותיות והכ.כ רפה שרי הואשכימורם
 אחד ס"ג ושם ב : באוה מהםשכתווה
 יממנו כוללם איהים ננקוד נקודש,טרשו
 דקסיא שנים שבא'מא אהיה הארכע.וצאים
 מה,י ודקנ,א מהואו ורקמ-נ והה"ימהיור
 כסדר מתחלק האמור ם'ג ושם נ :אחרונה

 והטרא בחכמתה והמלא ככתיה הפיטוטזה
דמלא משנה

 6נל חטיר עליוניס )ווחין לו וית" )ועלחו 'נרלנ6סר
 סס ולעולס חת'ר נו נ)וסכיס 0ס רמנינ' דנס"'תוחין

 : עייס עכ"ל סנ6 עולס פי' ווס 631.,נ)וסכיס
 1"על 6' 3)וסנח 0תמנר סכ' ת0 0כ0 ומרק

 כ"6תור 3"פרטוח כו' ע"ודפח ו"01"ח13נס
 סתנו6ר ע"ס ס' לפרק 33י16רינ1 פסוט ת613ר וסכ3ר

 נינס ס0י6 סר8סונ' 3חי' 6וי נחי' ל3' 3ינ0כסנחחלק
 33י16רינ1 תנו6ר ס' סרק וסלסי ריורן 6סי'נקר6
 ס"ניסס ו"כללוח טכ' ותס ל3ו6 לעח'ר נקל6סנינ0
 לעיל ג"כ תני6ר ר"לסינס ס' סו"ר ס"סכ"6חר
 ס'  נקור ר))ו;0 סי6 נמ" לסכי סמחלקומססקורס
 ו6' ריורין 6ס" 3' סויס 6וחיוח ר' 3ח" לר'כהחלקס 8סי סכוללס רק"ג 6' סו" לס ויס סיי' סס סלר6סונ'
 סו"8 סניקוד"ס סד*י וס"ס סכ' ותס דססין 81'ד8לפין
 3' ו0נס ו"ל סנח 3כיונח )ונו6ל סו6 לס"0סר"י

 קור ס0ו6 ח"ק עוליס ו)ולכוח נינס מסס נרפע)ויס
 ילין סרי 3'ן 3פקוק רתוו וס וסור כו' סרי ססתלוי
 יקור ע"י 0ס 6לו 1;יוגי' ח13ריס כל כ' לרתווווס

 61))כס ותלכומ 33'כ' ל))טס 3'ן ל))על' 3ין סריסכקל6
 עכ"ל רגם 610 ס3)נלכוח וסרי רפס סו6 ס33ינ'סדי
 ר' רף נח,ק1ניס ו;"ס ו"ל ג' פרק טנח"6 נסערוסגס
 ד6)ו6 ח,חס פחוחי נקר6 0פס )!ו65וח 0' גיע"3

 כו' כנורע חוחס הנקל6 סנס 0יקוד ססוי כו'נמל6ס
 סתו65וח 6לו גפחחי, רילס סנחוחס 0ג13לוחותכה
 וכנר ע"ס עכ"ל 6וח'וח 0כ"3 כל )וסס '65 161כו'
 י פחח )ונו6 ונקפר ננינס 0ס נרולוח ס6יחיוחנורצ
 וס3כיכיות 33'כס 0ס גרולומ 6ומ'ומ 1"ל ע"3 ק"ררף
 תס סכל ו)ונכוח ו"6 ניסור סס וקטנוח 3;,6סס

 ע"6 1' רף חנ"ך לקיטי לתלכוח לחח 0ו6סניסיר
 ו)ו0 לעיל נח63ר כ3ר 3' נתסנ0 סכ' 1)!ס ע"סעכ"ל
 " פ' 16"" נסעי )ו613ר 0ו6 כ' 3תסגה ס)וח3רסכ'
 ת"3 סס 'ס י3"ן )ו"ס קיב ע"3 תסתוח סס 3כלכי

 עכ' כדרך 13 תחח5ק 0סס ו0 "סי פר5יף ת16ת31ג'ל
 3ס3"ע )וקפל"1 36"כ ס)וח3ר סכ' ו)ו0סתחנר

0סחסתו"ח
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חמירים או"אמסכתמשנת
 האותיות בצורת הוא זה יכל בבינתהדטלא
 בכז האטור ו.ם'נ ט"כ ו,הו ט"כ שהםלבר
 הההתו:ות כשבע הוא טסט-ו אבלמקום

 שרם זה כ"נ ושרש ר : שבהםבמלכות
 טחכטה ויוצאים א"ל שטספרם שבו י'א,.אותיות
 יה'ו שבאיכע אותיות א.ל טסור הסרא'מא
 רע.ב בטיווי אחר הטלואים באיכעמלאים

 ואחר דט"ה כט?וי ואהר דס.3 בטלויואחד
 המינ לתשיום רמטאר ול,ם ה : דב.ןבטלוי

 אותיות י.ב טספר הם ראיטא טכינההידצא.ם
 מלואים באיכע כן 3ם מלאים אה.ישכאיכע
 בטלוי ואחר דקס.א בטיוי שנים שהםהיר,ע.ם

 : דהנ.א בטיוי ואחד נדקט

 ואימא אכא ויךוגטםכת
 גניך::סהע::ימ " אפרק
 ה' היא כולה איטא וכילות פיטיהםכל

טגיד
 קכוס חט3ון ווקפר פילוסו סנסס 3מלכומס0חמוכו"מ
 ככוכר סכ") ג"ר סל ו1ח טל 3וולכוח רק "'נוס"ומיומ
 סכח3 וווס וק"ל ר"ה" ו)ו"3 רע"3 )ו"3 לעכיןלעיל

 ו"נ' ל' :ודעיס סיו ל6 דרכיו ר"ס 3ווסנססמח3ל
 נדולי וקיפריס חכוויס וול"ס עיר 3ר"ר 3ק"ק3סיומ'
 רנריס נכווס 5וו"ו:' רו'חי סס ס"רז וווקרומ'סי"ל
 ככ3ריס קפריי ווחקרון ווקורס וווו:ו נעלוויס סיו"סל
 סיוסניס 3ר"ד ק"ק וחכווי "ווחחתי מחמ סיו ל""סל
 רגר 6מנס 'רס חחח "סי 3קפריסס לי סר"ונקלו"ז
 "ו "סר 3ידי ס5ליח ס' וחפן לסס "ין פורסוס

 כ3זר וחקירוח 3ענוס סוווכחל סגרול סל3 סנ"ללק"ק סנ" נחיח סמי" מן וקריס עיר חנ"ל 3קיק3סיומי
 3"רן סנכח3 כוונמ סיס ירו ומחמ ל3ונ דגליל"נ"ר לנר" י5חק ווו0' סוופורקס סגרול 3סג"ון יעק3וווסי
 5'5'מ נכווכ0 נפס' ס"סנס ווו5"ח' וו"ור מרו'ק'סי"ל

 סווח3ר כר3לי סוווחין סמ1ח קרר נענין מ~ין ססכ'
 ו"וונס 1"ל כ' ו"ח"כ ע"ס פ"3 ו"" סנרלומ3ווגעכמ
 ס3ינס לווס מ3ין3וס

 ""ל וו'ק כנוכר יס"ו סמוח סרי 3"לו"וחיומ ל"" יס 3כ"ן סל" כי ק"נ נקר"
 סיס וסס וס נסס סיס ו"' יורין נ' ססס ק"גמסס ס'51"

 ססי" לפ' וסטעס כנודע ק"ג סס50
 מחכווח יו5"יס ק1ג סס טרס ססס ו"' יורין סנ'ולכן "וו" חכיומ

 רק מחחעס סי" "ך ק"נ טס ס"יוו" קנחס ו0 ע:0ולכן ר"יוו" חכווס כ"ן וסיחס ר"נ" נינס ססי" סכ""ך נ"וו" ו"סיס נ"נ" סוי' לעולס כי חנין נ1ס נס"ימ"
 סס ק"ג סס סל "וח'וח ל"נ ס"י ו"ווכס ככ"ל"סי'
 חוייג כי ק"נ סס "ח ווסלווח וסי" ר"יוו" מנעסיו65יס
 מן יו5"יס ק"נ סס לכך כנ"ל וווחין ול" ווכליעיןסס

 סחכווס וון '51" סססיס רק לנר ר"יוו" ונינסחכווס

 : פרטיהם כל עם ס.נ ושם שם שלראשונה
 3?ת ב3 המלוכש עתיק איתם הזן והצזוןב

 לחוץ יוצא וטשם דאר.ך פ,ו ער נמשךדאריך
ויורר טשנה

ססו"
 ססס וס"י ו"' 'ורין ג'

 סל6 כי נינס מן '51"
 נסס ויס נוולי"יס "ס"י טוווח ר' חס ד"'וו" ניכסתן
 סס דניכ,ס ול"נ רחכווס "וחיוח ל"" וסרי "וחיוחל"נ
 נני' סס סכוכר "לו "ס,י סינוס ד' ו"וננס כו'ק"נ
 ווח מן נווסכיס וסס סנינס סל וו"ן קוד סססחק"ע
 חקע נגי' סס כפוליס ס"ג ווכ5סך קור וסס סנססניכס
 וגס סוומנר דנרי כ"ן נחנ"רו נוס וסכס ע"סעכ"ל
 פונ "ו"6 ויוונ נווקכח סווחנר דנרי חנין וסעס

 : י'ווס:ס
 ומס פעוויס כווס מנו6רמ "' מסכס סנס אמראה

 3כווכמ מנו6ר נ' 3ווסנס סמחנרסכ'
 יומין עמיק וון וסכס כו' לסן "כילומ עכי כי ודעכו' 6*" מפי ססו" "ו"" וווון חחלס לך "3"ר "וונס ו"לי"ס

 ספס ער לחח6 ווווון 6כילס קור נונטך ר"""ר3נלגלח
 ררך נווסך וווסס כוי לחין יו5" ווסס ו"ח"כ """סל

סריקנ"
 לסלס וו1ון וסו" כוי "1"" סל ספס עד ולוויס

 ממח סכמסכמ סנימ "כילס יס עור סלססעליונומ

 ססו6 סנרון ררך נפכימיומו כמסכח וווסס פיו "לד"""
 יורר ו"1 "י"" סל פיו ער וווחפטע כירוע ד"ו""כחר

 ג' וווסנס עכ"ל סלסס ק5וו0 ססס עד גרוכס3פכיוויוח
 "ריך מקכמ סל וי ווסכס ח' לפרק 33י"ור,כווו3ו6רח
 כסורין סס"ע ענין ר' 3ווענס סונח3ל סכ' ומס .ע"ס

 לווקכמ 33י"ורינו לעיל עיין רע"3 ממ"נסווחפסטיס
 סיטי3 נ"ר מנו"ר סס כי ץ ו' סי מסכס סי פיק"ר,ד

 סנ"ל 3סער סס עור וסנס "נ פיק """ ווסעיוסו"
 כ' נ"נ" כלול "ימ" סל סכחר קור ו"ל סנ"ל '"גפרק
 סס'" ר"'וו" סעליון וו"נסער

 3"3ת כלול סנס כחר
וכוו5"

 ג0 11"ק 6363 ונ"ס ר"וו6 נל3ר מ"" כסייו כי
 כנוכל נסולין ס"ע סס וי חקר 5פור כ' נימ וו5"ס5פור

סיי"'ס



חמי'ם או"א זידונמסטתמשנת
 אוכ?ים והם פיהם ע? והויך ,קנו דרךריורד

 והבא ש?המו ראשובות לשרש אותוושואבים
 מהמחא?יהם

 עצמ-

 דאי'ך בפה נכנם דאריך
 ונכנם אותו ואוכ?.ם בפיהם נכנם גרונוודרך
 דעתיק ההטד ואור ג : שיהם קצוותבשש
 שלו התחתון מזל עד שנתפשט ראריךשבכתר
 או.א שבין הדעת ער משם עוד המתפשטהוא

 מע"ב היא אנא יניקת ועימי ד :ומיחדם
 עתיק בפני ברמתכלו לפיכך העליוןשבמזל
 דע,ב ממ,ב המתפשטים נהורין הש.עששם
 המ,ב כל ?וקח הוא במקומו כאמורשבו

מגיד
 סג"ס לוקח ו635 הנ"ל סעריס המ"ב תןהיל5י'
 לנינה 06 כי הטעס ווהו כסורין ה5ס"ר כלסכולליס
 סכחר תתנס מחסי תפכי 06 נקר6 הנינס כיחקר5
 וס וס3ן 06 גקר6 ס3ינס לעולס ולכן 5363 ככללוס61
 סל כסורין 0"ע סס וססיע סע,1 נני' ו' תל6 לפורגס

 ספכיס 6ל רתו ו' 161ח ספכיס 6ל הכתסכיןסחוורחי
 כולל ו' נחיקון ווס ח"ר תי"נ סו' מיקון סססעלתס
 עכ"ל 5פור סל ו' ססס 6ליו סקורת.ס חיקוניס סו'כל
 ע"ס נסולין סס"ע תענין 5*5 תסעי י"ד  3פרק עודועיין
 סויווגיס נ0ער וגס נסורין 0"ע תענין 3ח" כתסמכ'
 ס63יס נסורין קס"ע נענין ק5ח ת6ריך 3'פרק

 3חי' 0ס61 נ"ס לו יס 635 כי ו"ל כ' 31קוףתסחוורחי
 ספניס 3חי, ס61 סיחרס וסו' 5פר כתנין נסוריןסס"ע
 ווסו ת"6 רק לס 6ין 6ת6 35ל 0ס ככוכר ר6"6ע5תן
 3' כי הי6 וסענין תקוס נכל 06 סנינס 0כקר5סטעס
 0ס61 סח' חיקין סס ד6"6 ת"ר 3י"ג סס סי0סתולוח
 635 וסנס מממון תול טסו5 י"נ  וסיקון העליוןעול
 נחחי וחרווייסו חחחון 3תול 51ית6 העליון נתולנ6חו

 לתעלס 3ר06יחס 6תכס 3סוס טי3ור6 עך3סיקול6
 סי"נ תול ען יוחר 3ריקנ6 לתעל' ננוס כ-ס1 ח'סתול
 0לוקח ס6' וס סו6 636 סלוקח תועט הפר0ו6וחו
 וכ3ר עכ"ל 06 61ת6 נס 636 ונקר6 ת6ית6 יוחר636
 סתח3ר 6חר לכן סחס עחיק נקר5 60"5כורע

 וע' נסורין סס"ע 0ס"ס עחי"ק 3פנ"י3סקחכל"1
 6סר עמ'ק נפני הקמכלומ עענין מ פ'לקמן
 ויוונ כת0ךעזס

""16 
 ס' 3ת0נס סתחנר 0כ' תס והנס

 סנס 3קי15ר %סן 6חר ו6וכיר תקותוח 3כתסתנו6ר
 וס חחח :ח עותריס ויע"ק 636 ;"ל פ"ד 16"36עער
 וכר חוך ר5"6 דת"ס סמקריס כס כי ר6"6 יתין3ק1
 סנוקנ6 סס כי ר6"6 0ת6ל 3קו ום3ונס 31ינסד6"6
 על כעסו 0לסס וסתוחין ר3"ן ננורוח סנחיכור6"6

 השני פשבפן מ"ב מן אחר ועור האחדשבפן
 לוקחת שאינה אימא כן שאזן מה נ"םהרי
 לפי א,ם שהוא השני מהמ,ב הנשאדאיא

 ואורות ה : התחתון שבמז? מקם.אשיונקת
 באבא דהמרים בהם מתפשטים דאריךא?ו

 אורות שמתפשטים כדוך באימאוהגכורות
 באימא אבא אורית מתפשטים וכך בועתיק

 : כפולים אורותיה?פ-כך

 ::: 'ן: %ן :7 " בפרק
 הזיווג טהם שלמטה ונקבות זכייםפרצופי

משנה איטוןהר
 ס"מ כוחן סמ' ותול ל16"6 יווחין וכעמו כקנס ווהוכר
 ו3סער עכ"ל ל5ת6 ס"נ כוחן ס'"נ ותול ל636לנרו
 תחוך ותחנליס י651יס החו"נ 61לו ו"ל 5' פרק6"6
 ותחססטיס 6"6 חוך וכחל03 סנעלס רעחיק יקודפי

 עת6לי 3קו 1סנ13רוח תנפניס ר6"6 יתין נקוסחקדיס
 6ל6 13 6ין 636 ו'ל סכ"ל פ"ר 16"6 031ערעכ"ל
 6ך י0"0 וכן לחו"נ ונחלקיס ל3ך רת"ס חקדיסדעח
 ר3"ן גנורוח יעח 3י י0 תסן 5' כל וחנונסנינס

 סנ3ורו' ונככס'ס תמער3יס הויוונ ו5מר להו"גונחלקיס
 3'שד 1ד3"ן רת"ס וסחקד" 6ת6 3יקור 1ד3"ןרת"ס
 מקר'ס נע0ו רת"ס עסס ר636 סנ3ורוח כי עכ")636
 עתק' רי ע0כס 6' לפרק 33י6ורינ1 ועי'ן ככורע63מ6
 כלול ע6"6 לתטס 6סר פר5וף 0כל ת613ר 0ס16"6
 ע5ך סס סחקדיס כי חו"נ 6' 3כל י0 ולכן 31"ןתת'ס

 ז"ל ר' ררוע וע'ך ע"ן ררום נע"ח סנס בנשריץ : נק3ס נחי' מ5ך 1ג13רוח סוכרנחי,
 סקודס וסו6 6' ענין לירע 5ריך5תנס

 תלסורוונ 16"6 נעכעיס סיו 0ל6 סו6 1ד6י וי"ן0ננרר
 ככורע לעלס פקק ול6 חתירי ח61 ויוונס0סרי
 נירוריס לנרר 6ל6 6יכו סויוג 0ינח 0עיקר לפי6תכס
 ריקורריל" חחחון ויווג נחי' להורוונ 5ריך סיס ל6לכן

 תורווג סיס 6נל חמחון נופכי ויוונ סנקר6 רילסניקור
 56ליכ1 כתנו6ר נ0יק'1 סכקר6 וסו6 עליון רוחניויוונ
 סני6 וכן נורע כנר וסכס עכ"ל כ0יקין ו'ווננדרוס
 מנוק עכין ו"ל ע"3 ע"3 יף פממי, תנו6 סנכנר3ק'
 וחנ"ח ויווג כקר6 נס"י כי וווניס ג, סס וויוונוכסוק
 ס3ח ונכוונח עכ"ב נ0יקין נקר6 וסתוחין חינוקנקר6
 סויס סס 'חודי' נ' 6'ך ידעחיך סל6 כי סנח קודי")

 כי סי6 סענין וקור 6רנ' סויס 6לסיס הויס6סיס
 סויס ר15קנ' כחר עס דו"6 נכחר ס61 6סיססו'ס
 6רכי סויס רנוקנ' תוחין עס רו"6 מוחין סם6לסיס
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יבחםיהם אהא וידוגמםטתטשנת
 ,יווג הוא זו,ן שיבררו קודם עשו אשרהראשון
 שלהם והכיד ואהיה הויה בסוד שרהםהכתר
 שאו,א נישוק נקיא זה חיונ ואלהים הויהבסוד
 שר זה זיווג ו;יקר כ זה: את זהנושקים
 מספר שהוא פשוטה כף בסוד הואנשיקין
 למעלה יוד זה זיווג הרומזת דאלח יודיןהשני
 דאטצע והואו מ"ן סוד למטה ויור מ*דסוד
 : וטזוובם הטחברם הפנימי דעת רסודרוטז
 מפיהם אחד כל טוציאים הנישוק ירי וערנ

 ההבל והוא רוחות משני הכרור אחדרוח

מג~ד
 ו6לו ממס ער"1 16"6 13'וג למעל' 6חר נר 'סוננגרו
 6פיס נפילמ סעי עס"ח ו3פרי עכ"ל נרומ 3י0ס

 כפופ0 כ' 3קור וו"ן סיחור סיחוד'ס 3' 3עניןמ5ריך
 נ(ו"ן 6ומ'וח ח' 6' ו3כל פסוטס ך' נקור 6ו"6ויחור
 סעליון ויחור ("ל כ' וסס 06יס הויס 163"6 6דנ'0ו'ס
 סעוכריס ס5ריקיס ע"י סנעסס 5' נקור ססו6ס3ס
 גנ!וריס רחמיס 0ו5 ססס קרוס עלנפסס

 דכול"
 רכור5

 . עכ"ל פסוט0 ךי וסו6 נקוף ויי 3ר6ס י' ולפיכך'ו*י
 מלג6ו 4* ויחור מל3ד ו6סיס 0ויס יחור ("ל ססעוד
 : עכ"ל סעליון נעעס סגעלמיס 0כסיקין קורוסו6
 " 4* קור סו6 סעליון 1יווג כי ורע 1"ל נפ"ר ססעוד

 נסור 3"נ!לע ו' נ!"1 נקור לנ!ע0 ו,' נ!"ר גקורלמעל'
 ו' ס' ד' נפרק ע"ס עכ"ל חו"3 0נ!(וג סעליוןרעמ
 נ!סו חחלס ונ63ר ("ל ט' ררוס 0נ"ל ונ!"ר נ!"1ו3סער
 נ!1"מ סו6 עקרו מחמון סס1יווג ונמל6 כו' נס'קיןענין
 עס סנ!ידווג מ3ו נ!סג"ר סי5 רנסיקין עליון ס(יווג36ל
 ס4ל מ3חיי 63יס סנסיקין ס:ל וסענ'ן כוי ס3סג"ר
 רוגממ סס ר1י6 סחוונ סו5 סר3ר וני5ר כו'ספס
 0רעמ ע"י ג"ר 3קיוס מ1רווגיס וסס ממט6ו"6

 כנורע סס0 3מוך סו" 1ס חי13ר קור 6מנססמה3רס
 סו6 ו0לסון 6ינ!6 סו6 וסגרון 636 סו6 ססחיך6ללעו
 יס נס63ר וכ3ר יחר מ(רווגיס וסס 0נחווגססרעמ
 נקר' סכל וסנק3' סוכר סס ס6לו 6ע"ס וסנס3נ!ק"6
 נחו"3 הנוקנ' 3פס ג"כ יס וער"( כוי לנר 6'סבל
 ועמס כו' נק3ס ו"' (כר 6' רוחין מרין סס ו6לוסלס
 ל3' ונכלל נחלק רוחין 6לו נ!ס3' 6' כל 5יךנ63ר
 וחד חר וכל 3נסיקס 6ינון רוחין ר' מרומס נפיכנ!"ס
 0ו6 ססרי כפול 6ינו מחמון סייווג פי' נחנוי'כלול
 כפול ס(יווג כ6ן 6נל נוקנין נ!יין וסי6 רוכרין מייןנומן
 פס נוסק 0נוקנ6 כן סנק3ס פס נוסק סס1כרכטו
 "חמ נחיי רוחין 3י יס ס(כר ס3נסיקמ ונטל6ס(כר
 ס30ל סיס וסו6 סנסיקס ע"י סנמסך עלנ!ו סס3ל0י6
 סל 300ל עס טנמער3 מס ו0ג'עלמו

 פיט מוך סנוקנ"

 בפההנושק הנשאר ושרשו הננשק בפההנכנם
 נטצאים בפיהם ,ה את זה שנושהיםוטפני
 הזכר והבר ארבע שהם רוחות שני זהבזיוונ
 שרה הבר בשרש ומתערב הנקבה בפההנכנס
 בנישוק כרי אותה שעושה הרוח הוא שםאשר

 שאחרי בנשוקים הריון רקבר הראויהראשון
 אוהי עושים נשיקין של זה חווג ד :כן
 נשיקין ובקראים תחתון ,י,'וג כר קודםנ'כ

 נשיקין ונקראים עצטו הזיווג ובעתראשונים
 ואדמ הויה בסוד הוא תחתדן והזידונשני'

כשמחבקים משנה
 ננט'קח ער"1 וכן (כר טו6 וסרסו נוקנ5 נחי'ונעסס
 נס6ר נסכרח 6וחו כסנוסקמ סרי כי 0(כל 6לסנוקנ6

 סנמערג נ!ס וס 0ו6 ו0נ' נסיק0 סל ססנל 0רס03
 וו ונעסס 6ליו מ0נוק63 נו כניחן 0יכר 0ל 0סנלעס
 ר5ימ רוחין ר' ענין נח3"ר וסר' נוקנ6 וסרסו (כרנחיי

 סל6סון חחמון ס(יווג סכמו עחס ו30ן ור5סננסיקס
 מ"ן 3ררוס ככ"ל כלי לעסומ ר"סונ' 3י"0 ססו6טכולס
 1יווגי' ל5ורך כלי לעסומ רוח6 00ו6 03 ססניחסנמנ6ר
 כסיקס נ(יווג וכן ו0ל"ס נ!"( כך 5חר סיסיו6חריס
 ימד ונ1רווגו (ו"ן נ6ללו כ5סר נעולס ס0יסר"סונ'
 סל' ססו6 סעליון סלו נ!יקור דכר נחן נסיקיןננחי'

ע0ו"
 סנק3' 3פי סנימן עליון יקור לחוך רוח6 חר 3פיו

 נס6ר קרנ!6ס נסיק'ן "ומן סל קרנ!"ס רוח5ו0סו6
 ס6רי1יווגיי ללורך 3פיס 6סר 3יסור סס חווירננוקנ6
 3כל כן כלל ססו6 ע"ס עכ"ל ול0ל6ס נ!סס '61613סר

 מחחון זיוונ 5נ!כס 1"ל ר' ררוט סכ"ל 3סער ונהיד :ססר5ופיס
 לננל קימחילו עד 5ליו לריכין 16 0יסל6

 1ו'ן לסולי6 כדי ר6סונ' סעס נ(רווגו 161 כו'1ו"ן
 חייו ו"ח"כ כו'ולנררס

""16 
 כרי 3' (יווג לס1רווג

 ו0ו5 16"6 1יוונ נחי' עור יס 35ל כוי מוחיןלמח
 ו6לו כוי סעולמות ס6ר ולכל לז"ון ונ!1ון חיומל5ורך
 יהנ5 יקוה סל גוסני חחסון ויווג נחי' סס ויווגיסג'

 3' סיו סזיווגיס ג' נ!6לו (יווג גכל וסכ0 ר"נ!6ניקור
 1יוונ סוס ס5ין רוחני' נסיקין סל עליוניס(יווגיס
 רלסיקין רוחני 1יווג 6)יו יוקרס סל" גופניחחחון
 כו' 0נק3ס 6מ סוכר לסייק כרי סנסיקיןנ!קדנ!ין
 15 ממס סחחמון (יווג ונעמ סחחון 1ייוג 163ו6ח"כ
 עליון 1יווג'ס 3' נמל6 נס'ק'1 נח:י נסס יעג"כ

 3ג' נסיקיו ו' מעחס וסנס יחד נעסו 6ןומחמון
 כנ'ל ר6סוני' נסיקין נחיי יס ועור 0חחחוני'1יווגי'
 1יווג 6ן 0יס סל" סכיון יו"; סו3רר ל6 עריןכ"סר
 פעפ סי' רק כפול נסיקין עליע 1יוונ סעס ל6מהמון

5חמ



חסירים א~א ויווגמםכתמשנת
 ומ,דוונים שלהם בהפת זה את זהכשטחבקים

 עושה ראשונה ובכיאה שלהם כנהי,םממש
 א?א בנש-קין כאמור ביטידה ?נקבה כליהזכר
 רוחות מארבע כלול תחהון זה זיווגשאין
 בסוף הוא תחהון זה זיווג ועיקי ה :כמותם
 שמעלים מ"ן בנח כשנעשה אהיה הויהשלוב
 נשמות שמעיים מ.ן בכח כשנעשה אבלזו,ן

 או בכה ה' קדוש על נמשם במסירתהצריקים
 והשם ו: הו אהיה שלוב בסיד הואבפועל
 שם הוא התחתינים ארו כיווגים או,אהמחבי

 : דיודיןע'ב

מניד
 ו'ווניס ונ' נטיק'1 ת'ני ו' נ6ו"5 נת65 והרי לנר6"מ
 6ינו ה:סיקין ויוונ כי לעיל 0כהנחי נתס וע'עכ"ל
 3ח3"ד6ל6

 נת5"
 וו'.וג הי3וק ס:קר".' וכהי"ס חנ"ח

 ס' 3))0נס סונחנר סכי ותס החחחון ו'ווג כלל סו6כוי
 ויל ט"ו קיתן י"6 דרו0 ו))"ר ת"ן 3סער 3ע"חט3ו6ר
 דילס %"ן סס סנ'נס ננ' ססס וי)לכוס מ"מ עד"ווכן
 ת") נקור נ3'נס עיליס 5,ייק'ס כסתח ס6'1 ורעכו,

 על לתיחמ כפסס תק'רח ע"י 6ל6 נמייסנסיומס
 ס:עס' סויוונ לעיל כח3חי כ3ר וקכס עכ"ל סססקדוסח
 נק1ר ססס קרוסח על כמסס סתוקריס 5ריקיסע"י
 סססתיע סתחנר על וקסס ככ"ל נפעס"ח ת3ו6ר הו"א

 : ע"8 וכת3וס
 וסלס"ס 6' 3תסכס סתחנל טכ' תס סכ" גפרק

 וסלסוס כו' חחחוני"ס וי.וגי"סת'ניי
 3סער וע' 3' פרק לעיל ))613ר כנר וווני"סתיני

 נו)סך תסיכן 6~"6 תע:ין סת6י,ך 3' פרקסוווגיס
 ))סחפסטו' ס;יווג כח סנ6 סדנריס וקרס ס(וונ כח3סס
 ככוכר נהורין לם"ע סתחפפטיס דריס5 חוורחיח'

 3סער וסנס ס' פרק 6ר.ך 3))קכח לעיל33'6ורינו
 "ל ויוונ'ס תיני 3' כי דע ו"ל "' פרקס(ווניס

 נקותמן ס1ין לתעלס סוויס סניסס נסיוהס סי6ס,' 6ו'"
 קו" וסנ' כו' נפניספניס

 3נין על ר3'ע 6ת8 נחי'
 ותספל)( 636 קו))ח תסיע1ר לתטס יורר' סהי6 לפ'כו'

 ירכין 636 סגם 5ריך כן נסיוחס 161 כוי לתטמע5))ס
 תיהי 3' כח63ר וסרי כו' לתטה ע5תי ויספ'לר6סו
 ת'ני 3' כ63י 1עחס ע5תן 33ח" 16"6 6ל סיסוווניס
 סלו וסהפרס סמכלימ תסו ע5))ו כויוונ ננמי'ויווגיס
 6' ויוונסנס

 כקר6 ס3' וסויוונ כוי סליס ויווג נקר"
 סו6 סליס (יוינ כי סר3רי' ו3י6ור סליס דל6ויוונ
 ותוח'ן עעי1ח להוריס נחי' סו6 סויוונ הכליחכ6סר
 ויווג ע"י חדסוס כסתוח לה51'6 כדי וו"ן ס3כ'ס6ל
 סויוונ חכליח כ"סי הו" סליס דל" 1וי11נ י1"1סל

 סו"

 תהתי~ים 'ית:ם מיני יש:שה א גמרמ
 עיבור לצורן אי באו,אנמצאי

 ואחר מוחין ל,יא ליתן ואהר יהבא* כאשךזרן
 ובהם זתנים ש:שה הרי העולם יצווךתדירי
 הנעדקין ועם כאמור נש.קין מ.ניששה

 אש-
 הרי כאמור זו*ן בירור קודם זה את זהנשקו
 וב,וונים זוונים מיני ושישה ניטיקין מימשבעה
 נהורן הש,ע כ: התפשמות בהם ישא:ו

 העולם לצורך שעושים והזוונ ב :הידועים
 כמצח או,א בהסתכלות כי לעוים שוהאינה
 הנקורות זוונ הבית בפני מזרווגים היודעתיק

שהוא משנה
 נעח ססוכרח תס סעולטומ 6ל ותוון חיוח לסורידכרי
 סיוווונו וו"ן "ל כח לחח ונס לסס ו5ר'7 סעולס "ינר

 סעולס 3ר'8ח נעח ננר"1 סכנר יסיכות נסנ:יסויולידו
 כי 6ל1 ויווניס 3י סינוי 1"תנס כו' ולחדססולח;ור
 סנקודוי קור ססס סלו חבתס ע"י 6ו"6 תודוונ.סכ"מר
 36ל נניקיד סס נחכתס ססם ססתוח כל כיכ:ודע
 וסנס נקירוח נסס 6ין ננינס ססס ססתוח5וחיוח

 סו6 "1 3כיקוד ססס קלו מ:))ס ע"י 6י"6כסתורווניס
 ס(יוונ 3ס6ר 36ל נינס עס חכתן ויווג סהו6 סליסויוונ
 6( תכוקריס נלחי סתומ ססס ד636 נינה תנחי'סו6

 כי 3,נה עס 3'כס ויוונ כקר6 כי סליס דל" ויווננקר"
 ס3ו סנינס ת3ח" 6ל6 6'ת6 עס תודוונ 6ין 636סרי
 חכתס ננחי' 6י"6 (יווג ססו6 ססלס (יווג ו(סכו'
 כו' סחורנן ))יתומ נעוכוחינו נפקק (ס סנקידיסססס
 6' כל סס (יווניס תיכי 3י כי (ס תכל סעילס כיודע
 3חי' ססו" סעליון סויוונ הכס כי ויווגיס תנ'כלול

 רל6 וויוונ סליס ויוונ ויווניס 3' 13 יס 3תקותול))לל'
 על סרו53מ 3קור לתעס 3סיומס ס3' סויוונ וכןסל'ס

 סליס רל6 ויוונ סנוכר ויווגיס 3' 13 יסס6פרוחין
 כי נמנ"ל נס ויל נ' נפרק וסס עכ,ל כליסוויוונ
 תחל3ס ונמוכו רעחיק סדעח תחל3ס ר6"36ת5ח
 כוי 6ו"6 ער ס6רס יורי סינ5ח ת;ס ונס דטחיקה.קוד
 6( ססס ד6"6 לתעלסנת5ח6 מקחכל" 16"6וכ"סר
 סס סלסס סויוונ ונס נסורין סיע לסס ויס 6"6תנחיי
 סליס ויוונ.ס 33' לתעלס 3קיתח; סי'1 נפניספניס
 חפומיס 3חיין 6ל6 תתחכלין 6יו כ6סי 36ל סליסול6
 ו"1 כו' כסורין קון רק לסס 6ין 6ן ר""6 ספכיססהס
 ה3' ס;יווג 33חי' קותס ק5ריסס

 הכקר"
 על רו53ח

 סליס לתטס כ6ן לסס סיס סויווניס 3' ווסס"פרוחין
 כל לסס ויט ל))עלס נקותחן סוין 6וי ד""6נת5ח, 3סקמכלו' סו6 כן ססתועס כלל, כוו5"ו עכ"ל סליס1ל6
 חכתס 3נחי' כסתודווגיס 3'ן נהוריןהס"ע

 ד36"
 טס

חכתס



לגחםיים אהא ויוונמטטתמשנת
 נשמות יהוציא אמא עם דאבא חכמהשהוא
 ובהמתכלותם ג : עלי)צים יותר מאורותחרשות
 או-ך בכי רעולם מזדווגים הם דעתיקבפמם

 שהוא דאותיות ויווג במנים פניםפיצופים
 העוימותויחדש יהחיות אימא עם דאבאבינה

 העוים בבריאת שנאצ?ו הישנותהנשמות
 ,ה ,יווג ירי עי כי ממוחם הנמשךבא*ר

 להזדווג דאצילות בזו,ן כח נותניםהמעולה
 : הבריאה אל הצדיקים נשמותולהוייד

 או מוחין יצורך מזדוונים ולפעמיםד

טגיד
 נינס כסט(דווגיס גין סנקודומ (יווג ססו6 ד6ט8ח:טס
 6מנס ד8ומיומ (יוונ סמו6 ד8')נ8 נינס עסר638

 8וי 8"8 פני ססו8 מפומיס 3מרין 16"8כסטקמכלין
 נין קי)וס ק5רי סס 61( כסורין ק"ן רק לסס6'ן

 כסמ(רווניס נין ככ"ל נקירומ (יוונ ננחייכסמ(דווגיס
 ב' נמעכס סכ' סממנר רנרי ומעמס כנ"ל 8ומיומננחי'

 5ריכין סנקורומ ויווג 6(' דעמיק 3)51חסכטקחכליס
 6פי' לפעעי' סו8 ס6ומיומ (יווג סגס ענו"ל סליעיון

 ס)וחנר סכ' מס ונס ככ"ל דעמיק 3)ו5חכסטקמכלי'
 נכל )וודווגיס סס דעמיק נפני נסקמכלומ גינטסנס
 )וס)ועומ לכ8ורס סנס 8ומיומ ('ווג פו5יפס5ורך
 6ורך נכל 8)ור ולכן קוטק ק5רי 8'כו 6( סססדנריו

 סקו)וס ק5רי ו8ינ: נקוטמן סל)וי' ססס ר"5פר5ופס
 ק5רי )וענין ד' נ)וסנס לק)ון סכ' )ודנריו כר6'וכן

 סלפי ("מ טחלוקס סוכירכלל ל" ערין כ6ן 6נלסקוטס
 סל)ויס סס עמיק נפכי נסקמכלומ 6פיי סממנרדעמ

 3סקמכלוק לעיל טנו8ר סר' חר6 נמרמי וקססנקוטמן
 פע)וי' כ)וס טנו6ר ו(ס סקוינס ק5ר' סס 6( עמיק3פ:י
 טקומומ 3כל נסרי' מר6ס וסס י"ר ופרק י"נ פרק6"6 ו3סעי ג' פרק סנ"ל נסער מ(ס ועיין פקפוק סיס3לי
 8'נן סס 6ו' 6"6 נפנ' טקמכליס 6ו"6 סכ6סרסללו

 נ)ו65 קי)וס ק5י' סס רק פר5ופיס 6ורך נכלט(רתגיס
 ססר' קסס עור סכ"ל סוווקיס כל סיתרת סעמנרדעת
 8פי' לפע)ויס ג"כ נקידימ (יווג סגס לעי5טנו5ר

 סו6מ גי נעס:ס כ' וסננחנר רעמיק נפניסנססמכלוח
 סדנריי כלל ד16מיומ (יוונ סו6 דעמיק נפניסנסקמכלומ

 'די 6סי3 עמס וסנס גדול עיון 5ריכין סטחנרדנרי
 3)וסנ' ס)וחנר סכ' ווס סנס ס)וח3ר רנרי פרעילסרס
 עליוני"ס יומ"ר ט6ורו"מ חרסו"מ נסטו"מ לסו5י"36'

 סנ58ל"ו סיסכו'מ סכסמ"ומ ולחד"ס כמנ נ'ונטסכס
 טני6ר זס עכין טטומ"ס סכמס"ך 63י"ר סעול"ס33רי6"ת
 נכוונמ כי ק"ס ונכווכמ ו' פרק ד5לס תוחין בסעיסיטינ
 נע0ך סו6 סעולטומ זיוונ כי סו6 סענין ושי ,'לק"0

 אימא בהיות חיצון ויווג העולמותיהחיות
 להזדווג ראשו מרכין שאז אבא לגבימטנה
 אודות מהצפ,ר אורות ק"ן יקרה כי והואעמה
 שאז העונות מחטת יותר ולא באימאדעתיק
 הארץ עי מקפת או ז,א עץ בכל רובצתה'א

 1,א בחכמת נמלי אבא זה בז.ווג כימלכות
 : מ,דווגים ידם ועל נומביה ככינתואימא

 שיוכיו דבריאה או.א יצורך היא ,ה וז'ווגה
 ולהוייד להזרווג דבריאה בזו,ן כח וייתןיהזדווג
 עת ובכי ו : היצירה אכ המןאכיםנשמות

שרוצים
 5ך כו' )ולמעלס סיק3לו נלמי ע5טן ד6ו"8טם
 8ור סיקנלו 5ריך (ס חרס'ס נסטומ לסו5י6 ססו6ויווג
 ר6יירי 3' נטסנ' כ' ס)וחנר ולכן עכ"ל מלמעיסחדס
 יומר )ו6ורומ ססו8 חדסיס כסווומ לסו5י8 ססו8)וויווג
 נמסכ' 8נל 16"6 מטוחין ס63יס 6ורות מנמי'עליוכיס

 סעולטומ לסמיומ טויוונ ר6ייריג'
 ולסו5י"

 יסכות כעמות
 סכ)וסך מ6ור ססס כמנ סעולס ננרי6מסכ56לו
 ("ס (יוו"ג יד"י ע"ל כ"י סמחנר סכ' ו)וס ככ"ל)ו)ווחס
 לס(רוו"ג ד56'לו"מ 3(ו"ן כ"ח נומכי"סס)ועול"ס
 לקטן 'מ63ר ס3ר'6"ס 8"ל 5ריק'"ס נס)וו"מולסול'"ר
 3קוטמן עוס ל)ועל' סו8 סויווג כ8סי 1"ל פ"גסויווג'ס 3סעי וסנס ס)וח3ר )ור3רי ס' לנוסנס33י6ורינו

 ס(יווג וכקסו6 5פ"ר כטנין נסורין סס"ע לסס יס15'
 נסורין ק"ן רק ל6מ6 6ין 6( סחחמון ססו8 טקרססל
 עקיס סל זס ס3עוונ 5פור ק"ן ו("ק כו' ס5פרטכל
 כסורין סס"ע )ון לנד 8ורומ רינו8 ק"ן רק לס6'ן
 עכ"ל ד5פור 1' ססס 8:פין נחי' עס 5סור נגייססס
 מחמון וס(יווג ("ל ג' פרק ס(יווגיס נסער וסכסע"ס
 נכנקו 8( 3("6 כסייד 18 ט5'6ומ 3' 13 יסד6ו"8
 כע'ורדמ 6ו 8ל'ו )וומ'ן נעסו סלס ונס"' ננעסנמוכו
 כ)ועל' נס8רמ 6ל6 3מוכס נככקמ 6ינס ס6(3נולכומ
 כי סען 3כל 6תר סר6סון וכנגר כוי )וקיף 8ור3סיר
 סען גכל וזסו 3תוכו ככ:קת וכסיורר' ען כקי"ס;"6
 8רן כקר"' ס'6 כי ס6רן על 6)ור 3ניק3' ירירמיו:ננר
 עליס כס"רמ 6( ס'6 כי סכוכר לעעס ס6רן עלו6ונר
 עכ"5 3("6 כטו ט)נס נכנסמ ו6ינס טקיף 16ר3קוד
 3י סל6 כי ודע ("ל ג' פרק 36י"ע קרר נסערוסנס
 ל)ועל' 3סיומי סו6 ס8' ד56ילומ 63ו'6 יס (יווגיס)ויכי

 3כין על רביע "')ו6 נסיומ 3' 3קו)ומן סוים3)וקו)וס
 )ו6וד מעולס קסו6 וי6י סר8סונ (ס ('וונ וסנסכוי
 נתון עיתל3סו 3לתי ל3דס 16"6 עוונ 16 כייותר

 סו" ססו6 )ו(יווג סיו85 )וס לכן כלל8ח-יס
 )ווחין לממ

 ע5מן סנכיס 0י(יווגו כדי ד56ילוס (ו"ן 6100ל3כיסס
 יסי~ים



חטיהם או"א ייווגמםכתמשנה
 אבא פרצופי שני נעשים להזדווגשרהצים
 נעשה זיווגם וכי אימא פרצופי וכן אחדפרצוף

 שםחכר שלהם זונין מ,ב המזוונ הדעת ידיעי
 אשר דאהי' המ,ב עם שבאכא דס,גהמ"ב
 והבאר ז ! זעות מ"ב ו:עשים דאימאאהיה
 ימודה סוד ששם דאימא שבחזה ח'יםמים

 הוא כשמזרווגת מ*ן המעלח העליוןדפרצאה
 באור: שמטפרם מ"ג עם קם"א מלדי שהדאק*ם
 רחמה של זה בבאי מאבא יה הניתן והרוחח

מג'ד
 3' ;יוונ 6ד כנורע סנרי08 6ל חרס1ח כטתוח)0וליד
 1ר6י 6ן 13 תלונסי' ("6 מ1ן סר6ס 3חרכבח 16"6סנ(רוונו
 ;.ווג 8ין כי נת65 ולכן כו' טלס ;עוג נקל6 ;סט8י1
 ו6( כו' סנרי6ס ל5ורך רק ד56ילוח (ו"ן ל5ורך(ס

 ס6יכס ור6י 3("6 נסמלנטומס 6ו"6 תן סיו65סטיפס
 לנרי06 'וררח 6ן 0ן"6 לר6ס לעלוח 0טיפסחו(רח
 ת(דווניס 61( דנרי6ס ל6ו"6 נימנמ (ו ייפסוסנס
 ססס לנניסס ותוחין עטרוח ותנחילין נרי06 סל18"6
 דנרי6ס ;ו"ן ת(רווגיס 8י 6לו תוחין וע"' רנרי06;ו"ן

 3'5ירס כ. טלסס סנסתוח '5יר0 סל על6כיסותולירע
 6' ענין 3כ6ן ות85חי כו' כנורע 0תל6כיס עדורמו6

 ר16"8 ס3' ס;יווג ;ס קור כי וסו6 י5"ו ס)וי נרל"לסר"ר
 33'נס נכללח ו8ית6 ;"6 סל 3חכתס נכלל 636סנס
 16"6 ל5ורך (ו"ן ע"י סס ת(רווגיס 61( ר("6 סנוק63טל
 כי הפרס יס ל3רי"ס 56'לוח 3ין ו6תכס כו' 3ר'6ססל

 סס 6סי ;ו"ן 6) גע5תוחן 0נ"ר 6ור תניע56ילוח
 סס 6סר 50ריקיס כסת1ח ל0וליר 'נולח לסס 'סולכנ

 רק סס נתסך סל6 סנרי6ס 6ך 0עולתוח כלסכיתיח
 רק ננרי6ס כח 8'ן לכן לנד ווקך ע"י 0נ"ר8ור

 סעולתוח חי15כי' כי רי5ירס 0תל6כיס כסתומל510'8
 ס(יווג'ס נסעי ;ס תעכין ועיין עכ"ל סתל8כיססס
 (יוונ לעולס וסכס ("ל 3' פרק סס עור וע"ן ג'פרק
 טכ' ת0 וסנס כסתוח סניתי' ו;יוונ תל6כיסחי5ון
 נעסקס לס;דוו"נ סרו5י"ס ע"ח ונכ"ל ו' תסנ0סתחנר
 פר15פ"' וכ"ן 6ח"ר פר15"ף 6נ"6 פל5ופ"יסנ"י

 ו(ס 6חד קונ חחח ס;יווניס (תנ' כל סנלל 0ןמתו0ין 6ית""
 יס (יווגיס ט3' 0רנר ופ" ("ל וי פרק ר5לספומין סעי נעס"ח סנס ונכווכוח נעס"ח סתנו6ר תסקוחר
 סעילתוח לסחיומ חרירי וסו6 ח5יניוחס נקור 8י163'6
 6פי' יחנטל ס(יוונ (ס ו6כ פ5פן ל5ורך עוכרחחיוח
 נקור סו6 ו0נ' 0עולוווח כל ימנטלו ח"ו 6'רנע

 כסת1ח יולירו ססס כרי ל;"6 תוחין לחח ו0ו08פכית'וח
 ס8ין ורע כו' כנורע סעולתוח פכיתי' סססנעולס
 16"6 פר15פי ר' יחר עעחחנרין 6ל6 נעק0 0ג'('וונ

 הויה של אחרדנה ה*י סור הוא כלי בעשי'שבו
 זאת וה*י פרצדף שבכי במלכות היאשלעולם
 יה יש וכננדו יא כנגד הוא,ו ד,ו בצורתהיא
 יום וכננדה נוקבי' כננד והדל"ת אהת הויהשם
 שבעת ומפבי פ : שבית הויה ג"ברה

 נטפלה לפיכך יחד מחוברים הם מהםשתתעבר
 לו ונעשית הזכף של לאותה הבקבה שלההויה
 ממפרו שהמלוי ב*ן שם משניהם ויצאמלוי
 האטור: היוח כור הוא זה וב,ן השרש כמוהויה

והמ,ןמשנה
 תנו6ר 0רי עכ"ל לנר פר5ופיס 3' ונעסיס 1ח13נ'1י"ק

 פר5וף 6נ6 על פר15פיס סכי כעסיס 30' נ;'ווגסרוק6
 ("5 3' פרק ;"6 נסעי תנו"ר וכן "ית6 סל וכן6'

 לס(דווג 16"6 סרו5" פעס נכל כ' סקרפס (1ו(כור
 ל636 לנר 6' פר5וף 0כל כעסס ל("6 תוחי,ל5ורך
 ונכוונוח עכ"ל וחנונס ל3'נ0 6' ופר5וףוליס"ק

 כן ת3ו6ר נ"כ תופלנ 3ק'5ור ק"ס 3חר6נווסרור6
 ר3" נכ"ל" כ"לוסו:חנר

 כן סענין ס(יוו:יס ס3כל
 סרלי"ס עח ונכ) סכחנ 0תחנר רכוונח לחסנ ויס51"ע

 חי5וכיוח (יווג 36ל סעולתוח פניתי' (יווג ר"ללס(רווג
 לתחיוח וחריר' סו6 תוכרח כי 3ר115 ח)וי 8יכוסצו)תוח
 ;יוונ'ס וכ"ל ו' 3תסנס סתמנר ות"ס וק"לסעו5וווח
 כ3ר ;וגו"ח ת"3 ונעס'"ס כוי 0רע"ח ע"ינעס"0
 ע"ס ס' פסנס פ"3 16"6 לפקכח 33י6וריכות3ו6ר
 קירוס6 נכוונוחוסנס

 ר3"
 8לו כוונוח 3' ו0כס ;"ל

 תתנו חקח כו' ריורין 08י0 קק"8 גי' ויין תיסססס
 וי0י0 נ6ר ויס" ס"ג לסס וח5יפנו ק"ס ססו08ת)וי
 כת85 עכ"ל 3'כ0 טל עח(ס לתט0 ססו8 עליוןל63ר
 8'ת8 רפר5וף 'קור קור ססו6 ע)'ון 3"ר כ6ןתנו6ר
 חייס תיס 3ק,ד ס0נ סנ0 0ת"ן סס על 3"רונקר6
 רסייק לוח6 ס6י וסו6 6' נ"ן סס ים עיל6ס6ית, 3יקוד סבס דע ("ל ח' דרוט ופ"ד )1"ן 3סער1סכס
03

"36 
 סי0י' כר' רוחין 311' כלול סי0י' 0ו6 31סכרח

 כי 3"ן רוח8 ס0ו8 סס כקר8 וע"כ ל0וליררו"כ כח03
 ל(כר 8' 0ו" ונק3ס (כר כח ננר סויוח 3' גי' סו36"ן
 כעסס יחר סויוח 3' "לו תחח3רי' וכ"סר ל:ק6103'
 (0 עכין 'וחר ל63ר ונח(ור כו' 0סין 3תל:' 6חמ0ויס
 וס' 8' סוי0 03 יס 0גיכס סי6 עיל6ס 8'ת6ססנס
 נכיס נחי' נ' וסם ככורע ר"ו ל5יור כחלקס סל0ממ6ס
 (ס ניחן סו6 סס מח6ס ס' סל (ו 63וח ולכן(ו"ן
 סויומ 3' נח" וסו8 כוי ס)ס סת"ן 3תקוס 00ין סלס3"ן
 ו0כס עכ"ל ;ו"ן ססס ר"ו ע5תס סי 6וח 5יור קורס0ס
 ס' קוור סו"6 ח' נעסכס סכ' סו6 תגותנס 0תחנרלסון

 6100 על סק"י נר"' עלכ6ור0 0וי"0 ק"ל6חרונ"ס
רוממ



יףחסידתש אףא וידוג סכתממשנת
 בארבע מלאים אה"י ארבע הם עצמן דהמ*ןי

 שבה מהבינה הנמשכים הירועיםמלואים
 עם מנצם*ך מספר שהוא תק"עשמסמרם
 כמולים ה"נ סוד והם כפדך אותיותיוחמש
 הבאר מן המין המעלים הםשהם

 :לעולם

 יך"ן בביריךנמכמכבר2
 שבע שארית שיובירו יכדי " אם!רק
 אותיות ידי על דב.ןתחתונות1

טגיד
 וס5מח 5חרוכ' ק' קור טסו5 )נ636 לס סכימןויח6
 רוח5 ססו6 נחוכס מקנלח ס'5 5חרוכס ס כי כן5יכו
 וכ5"ל סמחנר נרנרי לסניס וכר6' גסד" לעילככ(כר
 סמח3ר סכ' ומס סוי"ס 0"ל 6חרוכ"ס ס' נקו"רוע"6

 ו' פרק 16"5 למקכח 33י5וריכו מ3ו6ל כ3ר י'3))0נס
 : פ"0 ס')וסנס

 נת53ר וכ3ר סיס 5יך (ו"ן סל ספי3ור(מןי 3חי' עחס ונ3"ר ("ל פ"3 ("6 3עעל סכס אם81ק
 ר3"ן ו("ח ר)ו"ס ("ח 0סס גחי' מ"3 כע10 כילפיל
 סנס כי ונ5מר ספי3ור קוד ונ63ר כמריסס ('(ולח
 0מחו )ולכיס (' גחי' פמס כ60ר1 16"6 0כמקגו5חל
 נס ככירע ר3"ן ("ח נחי' 5)וכס סיקון גלמי סיוופרין
 ולמט' מעינור סחלנסיח מיקון נלחי 6"5 סיס פדיו6(
 ס3פ למקן וכרי לגום נלי )נבולס וסיס רבליו קיוספר

 0יסיי 5ריך סיס (ו"ן כע0" )וסס "טר סנ(כר)ולכיס
 מחילס סכס סעי3ור קור ו(ס 5ו"6 גמוך "פי3ורנקוד
 סיו ספרין נס"י כ' ר"ל למעל' לבליו 6ח 6*66קף

 חג"מ ימ5פיח נ' פר ל)ועלס נחפלו כנ(כר)ונוליס
 עחיק בס (ס וקורס כנ"ל 5ו"6 חוך ס)וחלנסיסד6"6
 שרקיס ג' נחוך סלו 6)ו5עי' פרקין ל6קוף סחחיליופין

 ספליוכי' פרקיס 3, )ולונסיס וסיו סלו דכ"ססר06יכיי
 5ריך 6ינו דעחיק סיקוד 6גל סממ5פיס פרקיס 3'מוך

 ו5ח"כ ר6"5 נח(ס כ)נפלס מקחייס סו6 כילפלוח
 פרקי' 3' ל5וחן ר6"6 דס"מ עליון וח5י סחו"נסלני0ו
 כ"ס סלניעו ו6ח"כ רעחיק סיקור 61ח דנ"סס6מ5עי'
 סלניס ס13 סחחחון מ"ח וח5י פ5)וו סלו לחו"נד6"6
 כל החחחון ח5י 5ח"כ סלניס ר5"5 וסיקור סעליוןח5י
 5ח וסלניס 0נו יקור טל סעערס ופלמס 0גומימ
 לכ"ס וסלניסו ר("5 חנ"ח פלו 5ח"כ סנו ע5מיסיקור
 לחג"ח וסלניסו ד("6 סכס"י עלו ו6ח"כ ד6ע6 יקודועערס
 3קור )נלכומ ססי5 סנ1ק63 עלחס ו6ח"כ פ5)!1דז"6
 3חיי טעלו כמ55 וסרי ר(י5 סיקור 5ח וסל3יסספטרס

 קצוות השש שלו אחרונות שבע שהםדמ'ה
 לז,א דמ,ה קצדות שש ידי על ה'סוד ועדמחסד
 הפרצומזם כל עלו לנוקב" מלבות ידי עלומיכות
 בראשונה טיצד ב : והול'דום מהםונתעביד
 והלבישו עלו דעתיק רנ'ה אמצעיםהפרקים

 מלובשים דאריך ח.ג עלו ועטהםלראשונים
 וטרישי ושני האמצעיים לאותם דה?בישדכמה
 ביסוד שמלובש התחתדן בשייש מ?ובשיםת.ת

 : דעתיק ליסוד היבישו בעט-ההמיובש
 בנ*ה מלובשים דז,א ח.נ כיי עיו כך אח=ב

 דהלבישד במלכדת המ?ובש ביסוד מלובשותית
לנ'ה

 סס נס נחל3טו 5'ך ימ53ר ועחס כו' למעלס(ו"1
 יי0"ק 15"5 סל3'0ו סכ"ל כל 5חר כי וסו5 5ו"35חון
 סכס כי סעכין 5ל וכח(ור כו' סנ"ל ס3חי' כל 5חוחנונס
 מכח וכן ל)ופלס וסכללומס סכ"ל ס"ורוח כל עליח)וכח
 פרקין ל3' ל)ופל' רעחיק דנ"ס 5מ5עיו' פרקיס 3'פלימ

 3יקוד כח ו5ין וע5וס נרול 6ור סס נוקףקרמ5ין
 וכקדק כ3קפ ו5ן מ5וד 5ר סו" כי לקו3ג'ועחיק

 1"ס ו635 לחון ס5ור וי55 ל5רכו ל)ועס)ולמפלס
 כי לנר 6חר פר5וף ונפסיס )וחחנרי' נימיןסעומרי'
 ו6ין 5חמ 06100 בלוי נעכין 10ין סיקיר 5ורומפחס
 6ין ועמס ככ(כר ספר5ופי' חלוק 0נורס ונלוי כקויפחס
 ו0יפורס מ6'מ6 ו5' )5361 5' לגד ער5ופי' 3' רקסס

 סקד)נס (1 ו(כור ד5"6 3ען3ור6 ל)נעס פר סברון )נןל)נפלי
 ל("6 )נוחין ל5ורך לס(רווב 16'6 סיי5יס פעס נכלכי

 5חר ופר5וף ולי0"ק ל"63 גלנר 5' פר5וף סכלכעסס
 ס' ג)ו0כס סמחנר סכ, ומס פכ"ל וחניכסלניכס
 פי6 ("6 טנרלומ למקכח 3גי6ורינו סיע'3מ3ו6ר
 6י(ס רק ס(ס פרק כל ח"ל נחנ' וסנס ע"0 ס')וענס
 ידי 06י3 3י5ור ק5ח ס5ריכין ד3ריספרעי
 סמחגר 0כמ3 )וס סכס "חר 6חר ל63רסעליסס
 (' (ולמ כ' 1ל6 ד3"ן סחמו"נוח ס3"ע 6'נמסנס
 )ועוס עע)וו )וספס"ח לעיל טספחקמי כ)ווכחריסס
 כבופ5 0לסס כחרי' (' פלו 5ס גספק נק5ר0סר3ר
 פמיק 3ע5ר כמ3ו6ר נמקומן יס5רו 5ורעחיק
 ופיין 5' פרק פמיק למקכמ 3גי"וריכו נעילס63מי
 כחריס 0ד 3סרי' ס)וח3ל 0כ' 6' מ0כס 5' גפרק0ס
 סעעמיס בוף 0סו6 פמיק 3נוף כחח3רו סכ"ל 3"ן0ל

 יר"י ע"ל 5' 3)וסכס טכ' ומס 33י6ורינ1 פ"0רונ"ס
 6' פרק עמיק למסכח 33י5וריכו פ"ס רנו"ס5ומיו"מ
 סכ' ומס פ"ם וו"מ 3כח"3 ונחחלקי' ססס מנת"5)וענין
 כו' סיקור וע"ר מחקר ק5וות סס"ס 5' 3)וסכסס)וחנר
 סמחלקו' 3פנין 3פס"ח )נ3ו6ר )נלכויימ יר"י עלו)נלכו"ס

מ"ס



חמיוים וףן בירורמםמת נתטש
 : כאףא וףן נכללו ובזה יאייך ועטרהלנ'ה
 ימוד נסדק שם שנקבצו האורות מררב ואזד

 שבתוכו החטדים אף ונתגיו לארכועתיק
 פרצופי וכן אחד נעשו אבא פרצופיומאורם
 : יה,דוונ שרוצ'ם עת בכל הוא כן כיאימא
 ראשון עיברר רצורך הוא זה שזיווג ומפניה

 וכן לבינה וטיכשת העולה היא התבונהלפיכד
 : ראבא מבאישראל

מגיד
  סו6 6חר" ונ0פרי' ני  פרק טנח"6 נטפר ונ"ןמ"ה

 ד3"ן 18מיוי מחמוכו' 1' לקח ו("8 ("ל 8חר3מקוס
 מ"ס מ0ס 61מ"כ ר3"ן ד6ומי1' סעסיר' לקחסונוק63
 סעסירי' 1נוק63 דמ"ס ד16מי1' מחמוט' 1' ו(עירכו'

 ד3"ן סנוקנ8 מנו6ר סרי ע"ם עכ"ל דמיסד16מיו'
 מחמוט' ו0סס ע5מס נפני דמ"ס נוק63 ע"ינמנרר
 0ליס"י וסכ"י 3' נמ0כס סכ' ומ0 דמ"ס ו"מ ע"יד3"ן
 קומר זס לכ8ורס 0נה סמממון 3טלי"ס טל031יסמ"מ
 הלניס סנו דח"מ סחחחון סח5י לעי) ססעחקחי)מה
 כ0מ0 נרורי' סס המחנר דנרי 8מנס סעליוןח5'

 רמ"מ סמח0ון ח5' דק6טר רוק6 ל16 ו(ס גדול31דקרוק
 (ס רק לונעל0 ע5מו 6מ 8סף ל6 ד6"6 כודעדכנר
 כ3ר וסנ0 מנולס וסיו 0מל3סו' חיקון נלמיססיס
 %טי3ור 0מל3סו' מיקין נלמי סי' 80"8 למעל'מ3ו6ר
 ר6"8 ממ"מ כס6ר ל6 כת85 רנליו קיוס עדולמעח
 טט'13ר 8100 סמחמון 0לי0 רק 1מל031 מכוקהס6'כו
 עינור 3מסכ' סמחנר נדנרי מ813ל 810 וכןולמטס
 חחחון מס)יס 8"6 8ס מלניס סז"8 ס' מ0נם פ"נ(י"ן
 פעס (יל מס"0 נספר 65%מי ותכס ולמטס 6"8דמ"מ
 ורונ הז'6 6ל כימן חמחמון ח5'1 כל כי סמעמי6'

 רמ"מ מחחון סל'ם יק ס8ינו נדקדוק 0מעמיספעמי'
 ספיל ו)כן סט6רין כ"ס עכ") חירון 'ורע ו8'כ')נד
 ספעמיס 3ר31 ססמע (ס ל0ין 0מפק המחנרעסס

 0מחמון 0לי0 רק למעלס 6"8 6סף ל8 כנו385דקרוק
 ז'8 מיקון ל6חר ער מז"6 מלוגס עדין סי' סל8דמ"0
 נ8ו"8 זו"ן נכ)ל"ו ונז"ס נ' נטסכס סכ' ומס :ודווק
 ס8חר מקורס ולכמונ לס8ריך לו 0סיס נמקוסק'5ר
 ס3חי' כל 6מ ימ13כ' 1יס"0 16"6 סל3יסי סכ"נכל
 ל"רכ"ו עמ'"ק 'קי"ד נקדק ד' 3מ0נס מכ' ומססנ"ל
 3' פיק 8ריך ג%ק' עיין ס3מיכו סחקד'ס 8ףונמגלו
 ניקוד מלונ0יס ח5'ס היו 0חקריס כי מ813ר 0ס 3'מ0נס

 ז"ל 8' פרק 8ו"8 סולרומ נ0עי 0כס בנפרק : נני18רינו 0סוע"ן
 ל6למר ס"ד יז") ס6מיי טס 'דעחוכנל

 8ל 0קודמין סכ0יקין וסו6 נסיס מ15' ע0רוק זמןכל

 הנשיקין 'יינ אייי מיייג כ' אחי א בנמ~רק
 מהמח היוצאת הטיפהכיצד1
 ונכלל חכמהו ממח יצא ע,ב בסוד לעולםשהיא
 ראשונות בשיש והוא ז,ן שמספרו דיודיןיה,ו

 שהוא ט"ל שטספרו דאלפין ביה,ו ,ודחכמה
 ביה'ו מתלבש וזה שבה אמצעיותבשלש
 : תחתונות בשיש שהוא ב,ם שממפרודההין
 ט*ג הוא שרשם שטספר אלו יה,ו ושלשתב

עברימשנה
 כמ להוריד 3פהל8"6 ע)יון (יוונ 3מי' הס ניח(יוונ
 כ3ר כי וסענין (יווניס ממ"3 כלולח ססי8טיפס

 סחכטס כי סענין וקור חכמס 0ו6 סח.ך כי0ודעמיך
 ויקוד ל3ך 3ר"0 כלולומ י"ק 03 יס ד8"6קחימ8ס
 טלכו' עסו8 סנרון עס סמ(דוונ ו610 החיך חו06לס
 3סס 'ט ה" 83לו וסנס 0נוף 80י 3ערך 3יכ0ונקי8
 טנ(רווגו נעמ וסכס 3"ן מ"0 ק"נ ע"3 עמומ סד'כל

 8ו סנס ככודע 6"6 0) וחנ"מ סנרין טן 8ו"8לסו5'8
 ככודע ע"נ טסס סי6  סטיפס )עולס הנס סטיפה'85

 '185 81( כו' נ3יכ0 0סי8 ק"ג 03ס נמל3סוו8ח"כ
 ססס מ5י6ו' נ' נו יס ק"נ 30סס לפי 6מכס כו'6ף6
 כפקין כחד8 סוין 16"6 '165 ולכן 6' וטלוי "מ15י
 טן "83 13 רמו('ס ק"ג 0ל 6' נ0ס כ1לס סרייןוכחר8

 טוכרמ ה81 ז"8 לסורעמ ע0ס 8מנס 6' מן 81'מ6י'
 ל8 ולכן מזס נדול 'סי' ס(ס רק (ו 33מיי יס08ל8
 מס עימר 8ך ל3ד למע3ר רק עמס ק"ג סססועיל
 לעולס סטיפס נ8 סמ0ס ע"3 מ0ס ס61 כ8ןססמסו
 '165 סניחס 8ו"6 6ן זו'ן סיס ונ'ן מ"ה מססו8ח"כ
 ולכן ונ"ן ט"ס 0מימ מ0ני (1"ן 6ך לנר ס"נמסס
 ססי6  ידטת כנר  סטיפס קוד 8טנס כ8ו"8 סף'6'נן
 טנ' כלולס (ו טיסס וסנס חנ"ד 'קיד 6100 יסוסס
 נס כי סרי ק"נ ני' יס"ו ונ"פ ונ"ן מ"ה ע"נ סל'ס"ו
 3ג"ר למעל' סו6 ע"3 0ל יס"1  8מנס סצ סס נרטז013
 יח"ו 6מכס ט"ל גי' מ"ס 0ל ויס"ו כו, נ"( 3ני'וסו8

 "ט5עומ ננ' 0סו8 מ"ס סל ס3' ניס"ו נעלססר108ן
 דג"ן ח8חרון יס"ו נסס וט0לנסי' 6לו יוררין8ח"כ
 0סו6 3חיך יורייס 61( 8חרוכו' 3נ' וסי8 מ"3 ג"6100
 לפי 6מכס סגרון 6ל כוחן 6101 כנ(כר חכמס 0ל0יקוד
 נקר6 לכן מ"3 6100 ס6חרת 3יס"ו טמל3סיססכולס
 0"ו6 13 מחלנ0יס כולס כי (יווגיס מ"3קטיפס
 וכח(ור ('ל 3' פרק סנ"ל 03על וסנ0 עכ"לסמחמון
 סחיך מן סי1יר סמ"3 מ5'16מ 3י8רכו כ3ר כילענין
 כוי זו"ן לסו5'8 6'י8 סל 0עליין פס 3זיוונ סנלון6ל
 ס8ין ירעח וכ3ר מ"3 סעולס מ"ר טיפח כ8ןוסלי
 כנגרו מלמטס טוליס טפיי' 80ין מלמעל0 יורדמטיפס

וסס
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חםידים וד"ן ב'רדרמםמתפשנת
 לא אבל זו חכמה שבבינת ס,נ שם דרךעברו

 ממ,ה הארה ולקחו ירדו משם איא בונתלבשו
 וירדו ינוקכיה יהמשיך ומב"ן לז"אלהמשיך
 עלו וכנגדה נ : החיך שהוא זו חכמהביסוד

מגיד
 סמגרון ידע0 טכ3ר ו0ענין סגרון "ל ת"ן קורוסס
 3ינס מסי6 ידעח וכ3ר ל"1"" כחר נעטס6"6

 3ינס סיוחס על סתוריס "סי' סל סתוח 3'ומכיסס ל"ית" ו"' ל"3" "' נחי:וח 3' סיסיו )נוכרחוסנס ד6""
 כי סענין וס "תנס כו' "0" "סר 6ס" וו"קר6"6
 טקו" סר"סון6סי'

 ו"0י' "3" נקור
 5סר )ר"ל ור"ס "ימ" נקוד טסו"סב'

 ל0ורוק "סיס טתוח נ' 3"ת5ע "סר תלח סוססלכן "ו"" מחס סנוכר "סי' סתוח 3' 3"ת5ע ר"ס(5וחיו'
 כו' "ו", טסס 0נוכר "סי' ל3' ר5ס נעסס וס גרוןכי

 נחי' 3' ג"כ 03 יס סנרון ננחי' סעחס לפ'"תנס

 יורר חיך )ון כי טיפין 3' טיעלו סוכרח לכן"1""
 טיפוח 3' עוליס ופלפטס 6חד סטיפס ססו6 "חד'ס"ו
 3' סס "סי' 3' כי נת5" י0"ו גי' "סיס 3'מסס
 0י"ק סוון טכמו לרעח 5ריך ועחס טיפוח 3' וססי0"ו
 כך ס"מרון 3'0"1 תלו3סי' וסס יס"ו 3י 'ר"ו סחיךסל
 33' וכלוליס "ס"י ו' וסס סגרון תן כפליס יעלועחס
 3' וסס ר"ו"" חחחוני' נ' ו"ח"כ ר6לעין 6סי' ג'ו0ס ר"ו"" "ת5עיי נ' ו"חיכ יורין נתלוי וסניסס "סי' 3'ו0ס יר"ית" ד"3" עליוניס 3נ' סס 6סי' 3' כי כו' ל3ך"סי'
 כולס כלוליס סלתעלס וכתו 6ס" ו' סרי רססיןיסי'
 כולס "ך כו' "סי' 33' נכללו עחס כן ס6חרון3'ס"ו
 עוליס 6לו כי ריודין סעליוניס "סי' "סר 3"ס"ככללו
 3יס"ו טככלליס לסיפך סו" 3י0"ו "ך לתעל'פלתטס
 ועמ0 כו' פלפעל' לפטס סיייריס ס0ין סלס6חרון
 ססס 3' ועוליס "חי יס"ו טיפח 'ורד סוכר מתןנת65
 כנוכר ת"3 13 יס סנוכר ס3יס"ו וכתו "סיס 6סראס"
 סגרון תן י5" תכחו לכן ת"3 סעולס ס' נתלוי6100
 יס"ו סל "י טיפח גדולס כך סכל נת5" כוי ל"ית"61י ל"3" "' מ"3 נני' ססגיסס כנוכר 6סי"ס ס3' כממסו6
 ג' עסס יס"ו טיפח סכתו חר06 נס "סי"ס סלכ3'
 "ס-"ס ו' כי טיפוח 3' ככגר סס נ6סיי גס ק'גגי'
 ס3יס"ו כתו כי לענין ונח;ור כוי ק"ג סל סתוח ב'סס

 3' יסי' "לו "0י' ס33' 5ליך כן ת"3 כח ס"ר6סון
 סל סי' ועס "סי' סל "וחיוח רי כ' וסו6 פ"3סעת'ס
 פעתי' 3' סרי ת"3 סס 0תלוי תלוי סל כ"ח ועסספלוי
 ' 3פ סנוכר ויווגיס ת"3 קוך סס ו"לו 6סי' ג3'ת"3

 ת"3 פעתיס 3' כפוליס סס ויווגיס ת"3 כי3ר"סיח
 וסס ""6 סל 3יקוך לתטס "ח"כ יררו "לו וכל0נ(כר

 שבשלש קנ"א שני והם מהגהו, מיפיןשני
 שכשלש קמ"ג בשני שנכייו שכותההונות
 שבשלש קס"א כשני המיובשותאמצעיות
 : ב"ם הוא שרשיהם שני שמספרראשונוה

והטיפה משנה
ת:ריע

 0סו"
 תויווג סיורדיס ויווניס 3ת"3 קדיט6 נריח

 ג' 3פרק סנ"ל 3מפר עור עכ"ל וגרון חיך סלסעליון
 ס0 סל סעליון ;יווג כח3"ר וסריו"ל

 ר6""
 לסו5'6

 סנ"ל "סי' נ' ססס ויווגיס תינ"3 כלולס ;ו"ןטיפח
 סיקוך 6ל 6ח"כ נתסכיס ות"לו "חוון ת"3 3"פס3סס

 טסו" 3תלכו' ליחנסר"'"
 סליס 0ו" "סי עטרס קוך

 סי' ל" וס ויוונ 6תכס """ סל מלכו0 סו" וסססיקור

 3חנ"ח ונכלל 3"ו"" וגחל3ס סכחעלס "ל" ל3רו3"""
 סולרוח ו3סעי עכ"ל "וחו תל3יסיס "ו"" "סרסלו

 ח5יו לסניס ונחלק נחעלס ס'קוד "תנס ו"ל כ'ו"ח"כ ר""" נ0"י עלייח 3ענין סס ג"כ ת"ריך פ"0"ו""
 ו0ענין ו"ל סס עוך עכ"ל "ית" ניקוך וח5'ו "נ"ניקוד
 ר"ו"6 נחג"ח ר""" נס"י ככלל כי ני"רכו כנרכי

 תדרך וי5"ס ט'פס ססו5 "פ'קו ו:ס נחיכסונעלתו
 סנחערבו כ"ן תנו"ר סרי עכ"ל ל"ימ" "53יקור
 נתסכ' סתחבר כרנרי וסו6 "נ" טיפח עס "ריךטיפוח

 "חד "' ל3"רס 5ריך ס' נתסנ' סתחנר דנרי ויחרס'
 כ"ן "ח"ר סכ'ונ0

 הו5'""
 כו' ס"טיפס 6ו"ר "3"6

 פימ חסתל נררוס לסינו תלי5ח מנו"ר 3."קורווי"רר0
 מיס בסעלו מרד ת' פסוק נקוך ת"ייך סס כ'ס'

 סתסקל וסכס ו"ל וכ' ותסורס וווסקל תדס סוד ססוכח3
 רמזל6 סעליון סרכח סויס קוך סו6 כי תכולסתטולס

קריס"
 רמ( כ' יודין בתלוי 0טס קוד תחל3ט ובחוכו

 רי 3קוך 3י6רכו וסקל ת' סעולס וס ט3סס יודין ד'ת'
 נפקפר ג"כ ת' כפכין יורין סר' 6לו כי כקף כקלפ5ומ
נרול

 ס"ק כתכין ח' תיור נ"כ כלול0 י' כל כי וסו"
 ל' סי' ססס "וחיוח ור' כ"ו סעולס ססס סי6וסלי
 מסקל כקל6 סרעח קוך ו"תנס . תסקל עכין 3"רכוסרי

 פחומ 16 סיס סו" "ס סנסקל דנר סל" כי "חרלטעס

 קור כי וירעח ס3"ת5עיחו סתסקל נלסון "ל" יוכרל"
 סו6 3תסקל ססוקלין תס ו"מנס עליון רעח סו"לסון
 דף חס6 כי פ' בר"ת כנוכר 3ס לתסקל חר6 "3:"ע"'
 סו" "3ן קוך לעולס כי וסעניןנ,פ"ו

 קוך וסו6 יוך
 0ממ מט'סח 63 סו" ס36ן וקוך כו' וחכתסתוח6

 וע"י ס3'כס 6ל נתסך ותסס סדעח "ל תסחכתיסנתסכח
 כי כו' קלס 06 כ3יר0 "ס ס"3ן "וס0 נסקל0רעח
 ל36ן רותו סנרול "ור סו6 "ס סגחכת' וס "ורקוך
 ו"ס כו' לתטס סיוררח כ3ירסגרול0

 סו"
 16 קטן "ור

 וקלומו קטנוחו כפ' 6ל" סר3ס יורד ו"ינו תסקלוקלס



חמתאים ?ת בירורמסכתמשנת
 נתלבשה מהחיך שירדה יחידית והמיפהד

 אריך דכללות ביסוד שישתם וירדובהם
 והשמא?י  אנא יסיר  תיך  הימיבי חצ,ושכהיותי

 לה וגתנם שלו נמלכות נודוונ אימא יםודתוך
 ה : לאבא הוציאתםוהיא

 אח-

 אבא הוציא כן
 בדעתו ושקיה ממוחו י' כצורת הם.פהאור
 במחצית אי,ך בטיפת ונתערבה בימודווירדה
 ניצוצות מהאורות ובירר שכתוכו ה,מיניזו"ן

 ו' סוד שהוא ז"א לצדיך שיכול מה כלוכרים

מניד
 סנוכל ווסו רעח ע"' 0נת0ך 0מכת' 16ר נקור וו0וכוי
 וס 16ל קור כי לקיע תיס 16ל קכ"ו לף מלות'3פי

 61תנס כו, 0דעמ ע"י נ0קל סנונ0כח 0ט.פס6100
 33'נס וס 6ור נמסך סתסקל ו60מר

 6'ת"
 ו0ס עיל6ס

 עחס כו' תים נעסיח 161 טיפ0 6וח0 עחר03נגוס
 סנע0' ס0, 0ור 6101 03 לתוד 6מרח 3מיכס 6ל5ריך
 לקנל קינול וניח תקינן תקוס 5יור לעסוח ות10י,תדס
 0ע01' סנינ0 ירי על נע0' ווס כו' טיפס 16חסנמוכו
 ו0 נוף נחוך לקנל' ת'ס 50 0טיפ' 18חס 56גוף
 כף :1"ן קור קס 6ל1 ת'ס טיפת קור כי וירעחכוי
 נ' סס ונס נ'נק סו6 )נ"י כי תיס נסעלו תרר ת'11"ק
 0ס.6 נ0עלו תרד ידס ועל ))"' כתנין 3'נ00ערי
 6רס 0ל 0על1 רוגתח קינול ניח לס 0י00מ0ורי
 תסס כלול0 ת610 טיפס 00ו6 תיס י)דר נ0סוחפכיו
 עכ"ל תיס נקר, נמ0ד וס61 ע"נ 0עול0 'וריןתלוי
 כוחן 16 3דעחו 636 00קל0 0ל6חר נחנ6ר סריפ"ע
 60נ6 נ;רע ו:נר 6'ת6 0סי6 נתסורס לתדוד 6.ת66ל
 "נתח5'ח סתמנר 0כ' ותס 'קודו דרך 6יתו 6לנומן
 ":'1515ח "תס16רוה "ונירר "0נחוכו "0ית'כ'"11"ן

 כ'515י' 16רומ נ0ער תנ61ר כו' "0'כול "תס "כל"וכליס
 נמי' ג' כי ר6ם'ן לעכין עתס וכחוור 1"ל 6, פרקכליס
 6ל1 נמי' ג' 1כל וכליס ני515ין 16רוח וסס נו"6י0

 סס ולסחחקן ולסחחנר לסחק0ר נינ0 י)עי חוךכככג(ו
 כי לעי5 כח31 וסנס ו"נ סס עור עכ"5 עינורננמי'
 כלילן חל7( 3חי' וכע0ו כגללו וסכליס 01כי5ו5יןס"ורוח
 עלי0ם תכקיס 161"6 ר6"6 כס"' 6ח וסל3י0ו3מלח

 תמ5'ח כי 1נ)ו65 0ת6ל ות5ר 6"6 יתין ת5רוסל3'סס
 6ית6 נ0וך ותח5'ח 6נ6 נ0וך עותר:ס 0נמי'6ל1
 ייקור "6100 "ו"6 "ל5ורך "0,כול "ת0 "כל 0כ' ותסעכ"ל
 "סר' "קור "כ:י6 "נוקני' "ול5ייך "יור "רתלוי"1'

 ד' ):0נ0 פ"6 ,1"ן עינור נו)קכח נע"ס 5קתן'חנ6ר
 'קודו "עטרח "עחס "ס'6 "06ר 0כחנ ות0ע"0

 תנ61ר "סח"מ "רונע "סו6 "וסיקוד יי0לי0יחו"0סי6
 סיקור עערח כי  לוול% ו"ל פ'נ 0כוקנ6 מיקוןנ0ער

 אשר הד, סוד שה,א נוקבי' ולצורך היודדמלוי
 והיסוד שליש,תו שהיא יסורו עט-ת עתההיא

 : הת"ת רוכעהוא

 וו"ן עיבורמםכת
 יביים א אמרק

 שהיא קיימה שי יאשיי
 המחצית אותו נכלל העעוי'סוד

 במלכות כלול בימדד ת ת' והצ. בנצחחסד
ומהרמיח משנה

 סיפול 6פנס וכו' מתס תלכומ נקורמ ע5עס0'6
 תרמ 0ל'0'ס תג' 6' מלק 00'6 0עטר' טרלגרל0
 עכ"ל סמ"מ תרח רונע ס61 סיקיר תרמ 6תנססיקור
 3תקכמ לקננן ועיין 0עי13ר 3קור כ0ס61 ס6ייריע"0

 : וס ענין יחנ6ר 0ס ונוק3י' ו"6עינור
 1סנס ו"5 6' פיק 6נ"ד 03עיסכ0 אפרק

 נמינוחיס' נג' תנכיס 0ו' 6נ1 פ15כ06י
 וסנימ סחקר נפל%ו כמכר %ו"%  סו"ך פ'נור בסירלסקן
 עותריס סיתינ" תככוח ותלי סיסור וחלי ס"סוחלי
 0ל 6' ניוס וסכס 6.ת6 נחוך 6מר" ותח5'ח 636חוך

 636 נחוך ססיו סמ65" 1016 יחר נחמנר0ק5יטס
 ותלכומ מ"מ עס 1'קור ננ5מ סמקך ונכלל ל6מריסוסיו
 'מד נממנרו 0קליט' סל 0נ' ניוס 6מ"כ יקודעס

 ו6מ"כ גו0 וס 'חר 6ית6 נחוד 06ר סה65')ונחקסי1
 מוסו פס 636 0נחוך 16מן 'מר נחקסי1 0נ'נ'וס
 וכו' 13 0ס" סתמ5'מ ל6'ת' 636 נחן 161 6'ת06נחוך
 פל סי' כנוכר 61מיוחס 0כליס סמקמרוח 3מ" כ'ורע
 פיפס נמן 6361 6'ת6 עס 8נ6 0נורווגו ו'ווג'ר'

 טיפומ כ' מ"ס ונלע"ר רנוקנ6 ט'פ0 61'ת6דרוכר'
 סנ"ן כחקן ירו ע5 06ר 0מרם ת"ס ת0ס 0ס156
 נסם 5ריך סכי5)5') ונחי' ו"ל 0נ"5 נפרק עורעכ"ל
 נס%3ר  ופנו  כילילין  רפ"מ נדרום סלוי וסו6 לנני16ר
 ני515'1 ע"3 נ"ן ת"ס ס"ג פ"3  ספוח ר'  סס סרפ"חכי
  13'% ת"ס ק"ג ע"3 00ס ר06ונוח ג' ו0נס 16רתכל
 נס"י פס ומ'מ ק"ג וג3ורס ע"3 חסר נחי' סס כילנר
 0ס עור עכ"ל רי"% 3לות%3 סו,  3"ן פס י3לפ"ס
 6'כס לסמ'וחס נכל' סנכנק ת0 ו0נס ו"ל 3'3פרק
 ססס ממילס נככקיס סס 0ל0ס סתלו' רק ע5תן0תוח
 סחלוי' תקפר וסנח וכו' ע5תן ססתוח תן 0פלוחתררגו'
 6לו סס פ0ייו' 16ת'1' ת0ס כקיר 06י 6ל1 50לנרן
 ומלו' מ"1 1'60ר כ"1 ג" 0ס'6 ספסוט כ0חק'ר ע"נתכ1'
 כ' 0מדע 5ריך גס '"ט סס ת"ס 1)נלו' ג"ו ססק"ג

 ממלוי י"ט 6100 סנכ1לס ססמחון תלוי נכנקחמילס
 לקי3ס 061 תכולס נ)נררג' קטן ס0ו6 לקינח "סת"0

6חימ



*

*

*

חכודהם יץ עיבורמסבתמשנת
 ובידם ששה מ,ה ממלוי נכנסו ניצוצותומהרמ*ח

 השמאלי במחצית בוה כיוצא נעשהשני
 למעל' מלממה שלה מ"ן מיפת ידי ערשכאימא
 נתן השיישי וביום ניצוצות ששה עודונכנסו
 במחצית נתיחד ושם לאימא שיו המחציתאבא
 : מ*ה מלוי שארית ניצוצות ז' עור ונכנסוש?ה
 ה,יווג ושם דתבונה ביםור הוא הכלים ומקוםב

מניד  ק"נ ע"נ 8ל1 סעוח נ' נ("8 סיוח עכין כי וסו68מיח
 ע5תו חיוח 3חי' לוקח חחילס 0ו6ת"ס

 ת"ס תלוי טסו"
 ולוקחו ק"נ נולוי ו810 נונוגו נרול חיוח לוקחו8ח"כ
 לוקח ו"ח"כוו6יו61

"3"1( 
 וסו6 תכולס גרול ח'וח

 ו)וכרח ו""כ וכו' ע"3וולוי
 0ו"

 ככנק 0קליט' 'נוי ט3נ'
 6סר 0גוי נו"0 רנולוי 515'1 נ י"ע 3חי' נו נכגק'1"לו ')ניס נב' ו0גס8ו 8100 ננולוי ורוחניו' חיוח 3חי'8'ו0
 0כולל ועס חיוח כ"כ נ0ס 0יוח על לרוו( חי נחי'0ס
 סננ, סחחחון רנו"0 (0 נונולוי  0פחוח כי י"ט0רי
 תתחלקיס 0ס ו0נ0 נלעריו חיוח לו 8ין כג"ל0תזח
 כ'515י1 וי 13 נכנק" 0קליע0 טל "' ניוס כי יתיסנני
 סגיחן ס)נח5יח 8וחן כל נו0 (ס יחר תחק53יי 0"ןלפי
 כי5ו5ין וי לסס גנוסך ו"( ינוין 'נו5ר 6סר ככ"ל "83נחוך

 6י קו 1' נחי'סלסיוח
"101 

 גחקסרו 0ע"י 'נוין קו כננר
 3(0 וס יחר וווחקסייס נוחחנריס ני ניוס יחרונחחנרו

 161 "611 מוך סניחן סוו"ל בקו 6סר סווח5יחכל
 ו0ס ולחנרס לקסרס ח'וח סל 8חריס כי5ו5ין ויגווסכין

 0נ' וניוס נ'כ 1' 5ורח 8100 0ת"ל נקו 08ר נ'1515'ו'

 טל 1נוח5ית 838 0ל נוח5')( 'חר נוחק53'ס כולס08י
 עד יחחנרו ל8 0"נו5עי ח5"י קוי כי וגוו885'מ"
 קו כגנר 8חריס ני5ו5ין ו' גככקו (0 וכגנר סוססיוס

 כ'515'ן חי גכגקין סקליט0 'נוי ננ' כי ו0עכין60נו5עי
 כולס ס3'ן יוס נכל "י כי5ון כחקני' יתיס ר"עונס8י
 ס"ר"ח גי5ו5ו"ח סנ"ע ס)וחנל 0כ' יו0 ע'ט עכ"לרפ*מ
 סכולל עס כווגחו וו"0תלו"י

 0ו"
 חסלוס 6100 טנע

 סתחנר סכ' ונו0 כג"ל 0כולל עס 0חיוח 00ו8 )1"0תלוי
 ורקרק ועיין י"ל נתס"ס תנו"ר ס"עסי' ק"ורס'0י6
 0קליטס 'תי נ' וכגנרס 0עסי' 3קור 0עי3ור8יך

 0ולר י5'רח טל 'וס נו' וככנרס 0י5'ר0 3קורוסיכיק0
 סע'3ור חרעי 80ר וכגנרס ס3רי8' 3קור וסברלוחכו'

 ונדלוח ד8ג8 נרלוח יס כו, ל0:יס כחלקח8נוכס
 סר6סוניס חדס" ב' וסס 3רי6ס כננר ו"ינו8ד8'וו8
 עכ"ל סחד0יס 80ר כגנד 58ילוח 8381 0עו3רע0וכר
 3עכין חכ"נ8 ת0רור8 0עוחין 03ער ו0כס :ע"ס
 דנדלו' ותוחין דקטגוח תוחיןררוס

 ר(""
 ("ל 3' פרק

 3תי' ג' "'ך לעיל כח63ר 0גס כי ר8סון לעכיןוגח(ור

 במדור דר שהדלד ראשונים חדשים השךשהבל
 שבין חהך במקום הדא הניצוצות ומקוםהתחהון
 והוא דתבונה בבינה והוא לתבונה ע?אהאימא
 להתקן ההחילו האורות ונם האמצעימדור

 וה*אשון העליון המדור דהוא ב,נה ביסודומקומם
 : הכלים כתוך ומתערב יורד מהם שנתקןראשון

 בגלגלת מהכלים נקשר איה ימים ובשלשתג
בחי' משנה

 וכליס גי5י5וח "ורוס וסס לחקן ננוק83 6ו גן"8יס
 סיט נוקונווח נני 0עינור נקור לחקן :כגק'1וכולס
 0חנוכ' 1'קור 0ניכ' 'קור וסס וח13כ' ניכ0 0כולללפר5וף
 סולר 0ר"סוכי' ח-סיס נ' וו"ק לוו וו סנין סחחךותקיס
 ונ' 0"נו5ע' 3נורור "נו5ע" וני 0חחחון 3נורוררר

 עכ"ל 0נ"ל נורורוח נ' 0ס ו0ג0 סעל'ון 3נודור"חרונ"
 3מער ו0כס "'  פרק "נ"ך 3כער ג"כ נו(0 ועי'ןע"ט
 נוסח(0 רק 30'ג0 נולנסח "יגס וח13נ0 ("ל רי  פרק"נ"ך
 וננ"ר סנינס נטן ועל3יסיי רח13כס ג"ר 0ס וכסולנוע0
 ע'נור 610 סס 11 לחנונ0 "סר ננינסדח3וגס

"") 
 0עינור ו0רי רניכ; נען ונולניס נוכיון ססו"וגנו5"

 ננטן וסכס רחנוכ' וננינ0 עיל"0 רנינס ננטן0ו"
 עלו רחנוכ' ונניגס ס"ורוח עלו טל0 יקור ס0ו6ניכ0

 סכ' וע0 עכ"ל 0כליס עלו רחנוכס וניסוד0כי515'ן
 לסוכו נולי5ח ל0"חקן 0"חחילו 0""ורוח ונ"ס0תחנר
 סל ס0נירוריס :ודע סכני ס6עפ"י לסוד'ע 3"ס5חס
 0ו" 31"ןת'ס

 וסכליס נו0:'5י5יח ירס על סתחנרריס
 5ריכיס "'כן 60ורוח "נל נונוקונוס 'ר,ר0 0י' נ0ס"פר
 נו(0 כחנחי וכנר כלל ירידס 0'י ל" 03ס כינירור

 ע"ט נ' נועג0 3' פרק נו"0 י5'"ח לונקכח33'"ורינו
 חיקון לסון נ"כ נ"ורוח לותר סתן פנ'ס כל על"נונס
 ל0חקן 0חח.לו נעינור ועכסי1 0ל3סס תחוקריס0ס

 סכ' ונו0 לסס 0ר18יי נכלי0ס כנודס נינקוסול0חיסנ
 ותחעו"נ יוו"ד ת0"ס סכחק"ן ו"סייין וסר6ס1"ןסתחנר
 ו0גס ו"ל 8, פרק "ג"ך 3סער תנו"ר 0כלי"סנחו"ך
פסוע

 0ו"
 כי 010 חיקוכס ותן 6ע "ל1 נחיי פנ'

 נו0ס פחוח ו0:י1515' ל0מתקן רנ (ונן 5ריכין0כליס
 8יגס 60ורו' כי  פרעס ה0 נוכולס  פפיפו60ורו'
 גנתרו ו"ח"כ חדס'ס (' רק סעינור נקורעונורוי
 כגנוריס וסכלי' חרס,ס ט' "חר נננויו ו0ג'515יןל0מחקן
 ס8))ת כ' 0ו8 0עכין 1ני18ר כו' חרמ" י"נ8חר
 סס 6נל חדסיס 1' עד לסמקן נגווריס ס6ורוסס6'ן

 ס(' נקיף סכנתרי' ער ק5ח ס(' תחחילח לסחקןמחחילי'
 וכן 0כליס נחוך גכגק 1"( ק5חס כחקן 0י108ןנחרס
 ער נכליס וגכנק" )נעע תעע טנחקג" נכ'515'ןעד"(
 ו8ח"כ כליס נחוך ל0כגק נגמר ס"ז חרם" ט'בתר

גפ6וים



חסטים והן עיבורמסכתפשנת
 המחיים הקרומות שבתוכן כלים ארבעבחינת

 מהניצוצות ונעשות החיצוניםהאיכרים
 ודעת חהב שהם מוחים השישהומלבישים
 המחיים מהאורות רנעשים שניהםהכולל

מגיד
 גס סכנמרי' חורט "3 ג)ור עד פכלי' עס טסכס6רי'
 סעולס ל6ויר לחון ויו65 סולר כולד ו6ן הכליס3ח"
 מסרור' סמוח'ן 3סעי וסנס . פ"3 לקמן 1עין ע"טעכ"ל
 ר;"6 דנדלומ ומוחין דקענומ מ1חין רלום 3עכיןמכייכ6
 3ל3ר 1"ק 3חי' סו6 ("6 עיקר כי רע ו"ל 6'פרק
 פרעוח 3חי' 6)ונס כוי 56'לוח עולס כל כללוח33חי'
 )ווכרח 61"כ ס3ו '"ק כל כולל סלס 6חר פר5וף סו6ע5)וו
 ט13 נ"ר נחי' נו יס עוד סנ;' ו"ק ל1 סיוח סמל3רסו6
 ויניקה עינור ססם ו)וניס 3נ' ר"ל לעולס סו6 וסוענין
 ע'3ור 3')וי לו סיס )ווח'ן כי כו' נדלוח ר"ל1)ווחין
 )ווחין 'כונס לכן רגדלוח 6וחן 6ל6 חסו3" 6יכןויכיקס
 'ס ס13"ק ס,:ח63ר כ)וו וסנס וכו' )ווחין 3ססדנדלוח
 סכה ס3סס נחי' נ' ססס 6ורות ויס כי5ו5ין ויסכליס
 ס363ייי נפם סס וסכ'515'1 ס63רס 6י3רי' הססכליס
 מסס כלודע וע5)ווח ניד'ן נטי סכוללי' ס63רסח'5וכיס
 פכ')ו'ס סנ"נר" סנפם סס וס16רוח 6'נר"ר)ו"ח
 וסכנד וסרי6ה סל3 כגון וע5)ווח ג'רין נסר 3ססס6י1

 נחי' ני 13 'ס נג"ר ג"כ וסנס כוי נסס וכיו65וסכליוח
 סנ"ל ע"ד )ו)וס וסס וס6ורוח וסכי515'ן סכליס וסס6ל1

 363ר'ס 6סר וסכסמס וסכפס סרומניו' סס16רוח

 3סר 3חינח 13 ס6ין ע5מו סמוח ססו6 סגוספנ')ויי
 סס וסני515" ולרי6ס לל3 רו)וס 6ל6 וע5)ווחנירין
 נסר  כולליס יסס טנייס תיליני'  %ינריס %לסכפם
 6)ונס וכו' ע5מן ס3%ריי  סס  וסכלי'  ופלפותנירין

 3;מן 6מנס סגדלוח 3ו)ון סו6 סכ;כר 3חי' נ'מתחלקוח
 סנ;כר 3ח" ג' )ותחלק" ויניקס עי3ור ')וי ססו6סקט:וי
 סח.5וני' ס36רי' כעסיי סכליס הן כי 1ס61 6חר63ופן
 וסכ'5י5ין  דגלגלח6 חללי חלח סבקר6 הע5מוחססס
 סחופין רנלנלח6 חללי נ' נחוך סיס סקרו)ווח ג'כעסו
 )ווחין ח)ויד נקר6 סקרו)ווח ו"לו ככורע ס)ווחיןעל

 ס6ורוח ונחי' כי515'ן רפ"ח )ונחי' ססס לפיד6לסי'
 כ)וו )נ16ר רך סנסר כעין סהס ע5)ון )ווחין נ'נעסו
 5מי' ססס 6ל6 )ו)וס חי)ורי' )ו:חין וסס לנכסליחס
 ס)ווחין ו6לו ס36ר" ס6ר סל סנסי ס6ר מןו(כיס

 נימי 6פיי )ו)וס סויוה סס ס6ור )ו3חי' סנמט"החו)וריס
 מוחין 56ליכו סכקר6 סס ל3ד  וסקרתוין  וסיליקסהעינור
 דיני' ססס כי515'1 )ונחיי ססס לפ' דקעכוחד"לס"
 נ')וי ס61 וס כל וסנס סן סוי' סמ1ח ס)ווחין6נל

 ככ"ל 6וור 63ופן סו6 סנרלומ נן)ון כי וסיכיקססעינור

  נק"א הזה והעיבור ד : הפנימשהאכרים
 כחות כי בתלת כ:ילין רתלת ראשוןעיבור
  היא אחד והכלל והלבוש כנה,י מרובשיםחמת
  שהלבישה  ער  וה בעיבור נתעביה המךכותוגם

 אתמשנה
 6ל נ)וול ורומכ" וכטמס וכו' כפס סס וס6ורוחונוי

 כן נס וסס סקפכוח ני)וי סנעס. סנו' חומרי'ס)ווחין
 וכ)ו65 כוי )ועוליס 'וחר 6חריס סויו' ס)ווחנחינח
 סכווכס וכו' רנרלוח מוחין נחינח סמ;כיר )וקוסנכל
 כלל' נמ165 ע"ס עכ"ל ס)ווח'ן ורוחכיוח סנס)וססו6

 כפם נחינח סס סני5ו5ין סלעולס סו6 כןסע)וועס
  ספ:יפי'  לס36רי' כפס סס וס6ורוח סחי5וני' 6נריסטל
 ססספרס יק לנרלוס  דתיכות  פיח'ן נ'ן ח'לוק %יןויס
  סמוחין  ספקיפין  סקריפות  וסיכיקת סעינור  13פן כיסו%
 0כס סן ע5)ון סחו)נריי' וס)ווחין סנ'515'ן נחי' סנסהן
 3ח" סס ס16רוח סנדלוח נויון 36ל ס6ורוחנחי'

  %ינרי' סל רוחנ" נח" סס וסכי5י5'ן ס3)ווחיןסרומני'
 ספחנר  ופ"ט ספתנר רנרי טפיר כת%3ר נפל%חיליני'

 סכו"לל ורע"ח חו"3 עסייס )וות'"ן ססלס"סומל3'ס'"ס
 1כ5ל'110 ד' פרטן ס)ווחין כי 3פ"3 לקמן 'ח63רסניס"ס

 ונס חו"נ כולל סרעח כ' סו"6 סל ח3"ר ססס לנדנ'
 6'ן דעת )וח 3חי' העי3ור 3;)ון כי 3פ"3 לק)וןיח63ר
 נ' 6מ סעל3יסיס )וסקרו)ווח כ6ן 6יירי וס)וח3רלו

 ע5)ון סכליס כ)וו סוין לעולס סקרו)וין נחי' כי)ווחין
  )ווחין לנ' ססלנס'  ס)וס  ססן 6;ור לכן הקרומיןסנחין
 ונסלס"ח ו)ו"ס סעינור מיוס  ועטוריס יוכניי כנרוסן

 6ר3'ע נח" ננלגל"ח מסכל'"ס נקס"י 6ל"סימי"ס
 רד' כליס ד' כל ונ)נ55 ;"י 3)וס"ט )נ613רכל'"ס
 הקליט' י)וי סננ' 6ל6 תורם י"3 עינור סו5רךמצוחין
 עכ"ל ס;יווג טיפח ע"י כל'ס סר' כל 'חרכחקסרו

 :ע"ם
 5ריך 6סורו על סמחנר י3י, יס3י1 עיהנה

 לניס 3)וקו)ווח לך ו'5ערך ק5חלס6ר'ך
 נ' לו יט  ("6 כ' רע ("ל 6' ררוס ספר5ופ'ן נסעיוסכס

  ס~"% )וחחיל ונחחילס וכו' )ו'"ס כלול 6' וכלפר5ופיס
 פליט סו%  קופתו  סיעור 1%1  סתילון  פרליף 3ולסיות
 כככק ו6ח"כ וכוי כס"י קותח כס'עור וס61 ל3רגרלותו

 כנדל 61( סח'15ן נח1ך 1))חל3ס ס6)ו5עי פר5וף13
 כככק 61ח'כ וכו' וחג"ח כס"' סהס קומחו 3.'ססו"6
  61ז וכו' ס6מלעי 3חוך ו)וחלנס ספני)וי פר5וף13

 כי והו6 פר5ופיס סנ' סל קומתו נתםלוס ;"6נטלס
  נגדלוחו  ר~"% נס"י כסיעור קו)וחו סחי5ין כי )וסלנ)וסיל

 וספכי)וי 3נדלוחו וחנ"ח נס"' כס'עור קומחווס6)ו5עי
 נסיוח 6ף 6)!נס וכו' נגרלוחו וח3"ד וחנ"ח נס"יכסיעור



לזחסידים זו"ז עיבורמטכתפשנת*
 היא לפיבך לבר פסיעה כסוד כלו היסוראת

 נעשית ידה יטעל תוכה שכ הוא"ו הטקפתכדל,ת
 ועוקץ ט.פין שלש בה קטנה וא,ו שהיאה,ה

טניד
 13 ויס וני"ק כלול סו6 סקוווס ק5ר ת0ס פר5וף%
 וגסיוח ססו6 0פל5וף סל תוחין מסס וח3"ך וחנ"חכס"'
 נס נו ונסיומ כפס רק לו %ין סהילון פר5וףלו

 13 'ס ססנ'ת' גס נו ונסיומ רוח גס נו יס60ת5עי
 סקותס ק5ר תסס פר15ף ס3כל סכ(כר ולקינס כס)וסנס

 (תכי' לנ' נחלקו לכן תעסר כלול ססו6 ו6ע"פתחבירו
 לו יס סיכיק0 0ר6סין פר5וף לו יט סר6סוןעי3ור
 סכקר6 סב' פי15ף בס לי 'ס 6( סתוח.ן גדלוח 3'פר15ף
 33' כ56ל ("6 כסכ56ל כ' ודע וכו' דונוחיןפל15ף

 וחנ"ח כ0"' ו"ק נחח סכקר6 וס6ת5ע' סח'5וןפר5וסיס
 רק כמקן ל% %( 0מיקין ם23מ ר6סון נעינור*עכס
 כס"' עיעור ססו6 לבד קותחו נסיעיי סח'5קפל15ף
 נקיתמ ס1ס וסי0 נחוכו תלוגם 0י' ס3' ספר5יף נסו5ז

 6ל6 תו"ק סחוח סיסי0 ל("6 6פמר 6י כי0חי5ון
 ע"' ו6ח"כ נחלח חלח כלילין ו:"ם כמקן ל6סעוין
 וע5תוחו כחו סר6ס 61( סג' ספר5יף נס כחקנסיכיקס
 קו)וח ססו6 ס3' פר5וף קיתח נסיעור ס("6 כנילו*ן
 3תס סתחנל כווכח סו6 ו(ס ע"ס עכ"ל וחנ"ח כס"'ו'ק

 וסכל"ל והל3ו"ם 3כסייי )ולו3עי"ס חנ"מ כחו"ח כ"'סכח3
 וכחו ע5תוחו סר6ס 3יכיקס 6ח"כ ר"ל סו"66ח'ד
 סעינור נקור %נל 0ני פי5וף קיתח כסיעור3פועל
 כחפסעו ל6 30' פר5יף כם'ע1ר עסו6 חנ"חכחוח
 גחוכו כלול וסי0 נכס"' תלונם'ס סי0 רק עד'ןונמקכו
 ו6ט"פ נקותמן סויס וסכיסס 'פנסו 63חך 6חדתתם
 סל13ס תן ל)ועל, קותחו נ013 לסיוח רמוי 0י0 חנ"מסנח"
סלו

 וגסצר סעי13ר נק.ך סיס כך ל6 6)וכס כס"י ס0ו"
 חיקון ל15רך סיס ססעיגול וכ)וו ("ל פ"ך סכוקנ6מיקון
 נס כ' (ס 63ופן נ"כ מיקיכס ל15רך סיס נ"כז"6

 (ו עלי' וע"י סיסור חח וסל3'סס עלחס סלססנקודס
 כקוווח ו' כי וסעכין וכוי סו"ק נכל נס 0תלכוחככלל0
 (עיר6 ו' וסיו חלמ :ו חלח ככללוח 3("6 נח0ילסססיו
 6'כס 36ל 1' סס כי 0וי' סל ר5מוכס ס'ענ*ומ
 נקיף וסס ,עיר6 ו' סו6 לכן לנד ח5י רקתמגליס
 סל3ים כ6מר כי סו6 וסטעס ל3ר פסיעה 6וסיע סף6ומ
 "3ל סקו'ס ס6ר  6ל  טיס עיני סיס  סס"ס 6מסיקוך
 סיקוך 6מ ס'6 נס וסלג'סס עלחס 0תלכוח נסכ6סר
 כקודח עו3' סס כחוסף 1ל:ן קפירוח ג' עונ' סס'ס

 סו' 3קוף לחון סיו65ח סקיעס כעין וכעם'ס0תלכו'
 0יקוד קותמ כל כסיעוי וכעקימ נכרלס סעי3ור ע"יו%(
 כדל"ח סי"6 לפיכ"ך סתחנר סכחנ ועס עכ"ל ("*סל

 3כווכומ ס"ס כעם'"ח 'ך"ס עע"ל ק3מוכ"ס סו6"וסתקפ"מ

 בו'א מוהק פה שאין ראש לה ואין תהתיהקטן
 כמיס איטא בתוך הוא כי רב כדקותאלא

 :כטשורה
אחרמשבה
 נרוך סו" סס עכין ת63ר סס כ' תנו6ר 0עכיןחפ'ל'ן
 לך סימנ6רו 3כך' ק5מ כ6ן ו6עחיק ורכיס 3כת00ו6

 מכמנ תס תחכוכמו על מנין ת(ס תס סיע'3סר3ריס
 ("6 ל5ורך ס' ווסכס פ"3 (1"ן 3ירור 3תסכחסתח3ר
 כוסי'6 כו"ק3" ול5ול"ך סיו"ך ותלו"י 61"1 קו"ךססו"6
 16"6 סן ת5'6וח ג' ("ל חפילין 3כווכח סכס סך'סו"י
 נקון ומס סיו"ר גקור 3תקותו 6ג6 ת5י%ח 0ו66'

 16מיומ 31' 13 כלולס ס3יכס סיחס 0'1"ד סלחחחוכס
 יו"ך כללוום 0ו6 (ס וכל ונרמ6 3ר6 סס יור תלויסל

 גופ8 נכין עוסין 6( נ)וקות' 0ניכס כסעלח0ו"ח"כ
 כף *תכס סי 5ורמ כעסס ולכן וגרמ% רנל% ו"רטנחי'
 על ועלמ0 סד' ס0ו* סנמ כח 03 גנר כקנסלסיוחס
 ו' על ר' 5ורמ ססי6 ס' 5ורח וכעט'ח ו' סס61סנן
 על ו' לסיפך סימ0 0חכתס נקוך נמחלס נסיומ5נל
 לסון סתחנר סכ' חס ע"ס עכ"ל כוקנ6 על יכור6ו'

 סו6'ל לפיכך ר"ל סתקפ"ח כרל"ח 0'"6לפיכ"ך
 0תלכומ 0'6 6( 0ניכס נחון (ו'ן 3סיוח סכ6ס6ייר'
 סס'"6 סתחנר סכ' ותס ככ"ל 610"ו סתקפמכרל"מ
 סכס ר6"ם ל"0 61'"ן וכו' עיפ'"ן סל"ס 3"ח קטכ"0ו6"ו

 636 סת(ריע סעיפס קור ("ל נסג"ס פ"% 5נ"ן3סעי
 כחלקיס וסס קו5ין ני 03 ים וסכס י' %וח סו636ית6
 סל ו0ך' כו' גנ' כלולין נ' ננחי' 'ווין לנ' 6ית6ננטן
 ("6 סגחי' כחנ6ר סר' עמל עליסס תקפח ס'6וח
 ותלוגס גנ' כלילין נ' 33ח.' סעינור נקוך סי66סר
 סו6 6(י לעיל ככ(כר 0תקפח סך' ססי6 סתלכוחנח1ן
 נ' ס0ן קו5'ן לנ' סתחחלקמ י' עיפת גקור3חוכס
 ו*וער כתס"ס סביכס נכל' 0כתדויי )ויס 3קוךעיפין
 כמ63ר וכ3ר נתכורס כת'"ס 6')!"6 3חו"ך סי"6כ"י
 עכין ס' תסכס ע"ג (ו"ן 3'רור גתקכח 3רגריכולעיל
 0עיפ' 6ומ0 סיעור סתווומ סנינס קוד ססו6תמורס
 סכ' ות0 סיעינ ע"ם סס כמכר תיס נקיך גססכימכח
 פקיעס סיס סייכו ר6"ס ל"0 ו""ן חחח"'0 קע"1ועי"קז
 כו' סעי3ור גקור ("ל 31תכ"ס סעוקן וסייכו ככ,כרל3ר
 נקוף סיס ועוך ס0' ס3מוך (ציר6 ו' 33חי' 6(וסי0

 סל ו' וכעסס "סכולר ו6חר )נר פקיעס נקידסתלכוח
 כוק363קור ועלכוח סס על 1, 3ח" סו6 61( כו'סס

 0כלליי 3סעי וע' עכ"ל סו, סל חחחון קין ל3רססיעס
 סלעולס עי13ר 33חי' וקין )ווחין עים כידע וכ3רפ"ד
 כ)וס ככזכר עי3ור ננחי' "ס" קפירומ יי 3קורסס

 : ת6וך יקין 00 ססס 6ל6 (ס ר3רפעת'ס
סגס



חמירים זוץ עיבורמםפתמשנת
 מכולם יהכרר מהשבעהאחרי כי התחייי ימים שישת אחי א בב~רק
 נכנסו ונם החסד אור הראשון בחודשונתקן

 הרי ימים בז'ל כלותם עד ס'ג דמלויניצוצות
 היצירה סור הולד יצירת שר יוםארבעים
 כלים מהז' אחר כרי נתקן וחצי יום נ*אוככלות
 כנגר חורש "ב ער נגמר תיקונם אקלפיכך
 ובחורש ב : המלכות לתיקון הצריךעיבור
 וגם היסור אור ובשלישי הת'ת אור נתקןהשני

 1ס~קגפ ("ל 3' פיק 8ל"ד 3סעי סכס בפרק
 סו)ר 5ורח כגמר יוס סנט' ר("ל 6מרוכ'

 '"ט כככקין ק3סס סק)יטס ימי ג' 6חל סו6וספנין
 8ח"כ פ5מו ר("8 חיומ נמי' 8100 מ"ס רמלויכי515'ן
 מוקיף ו6ס כי5ו5ין 5"( וסס ר6ימ5 ק"ג מלויכככקין
 ל"( כגמר ט8( 'וס מ' יסי' סקליטס ימ' ג' פלל"(

 ככורע נולר 5'ור יומכמ ס'8 06י ד8'ט8 ק"גרמ)וי
 כקורמ (1 לקינס ס8רס 8מ 8לסיס ס' ו"5רמפקוק
 וכו' סו)ר 5ורמ כגמר 'וס 3מ' כ' 63ימ8 ס'8ס5ירי
 נ"ו נ" יחי' )"ן '"ע פ5מן סכי515'ן 3חי' ממכס 06וגס

 2("6 סו6 סו" קס כי וכז' הוי"ס 6ל נני' וססנ'515'ן
 פור וכו' סי5'רס נפו)ס סס 8לו 0מומ נ' מי13ר כיוגס

 סכס 8חרי' ימי' נמ"ו פ"3 מלוי 0) כי515'ן ט"וכככקין
 0ל מלו" ג' נסס יככקו 06י יטיס פ"ו סס כלסנין
 פ"נ 0סו8 סרכור8 טיפמ כ0לס וכנר מ"ס ק"גע"3

 ג' ק6'נס 6ע"פ לגמר' הע31ר סיכר ננמר 61(לס5ט"ר
 ג'וחרסיס 3גמר8 ע6מרו מס כי מעע 6ין ~מריחרעיס
 61טכס ("ל ג' נפרק וטס עכ") 53מ5וס רוק6ל8ו
 וכו' כ'515'ן ק"נ יסיו פ5מו סכי515'ן נמיכמ ממכס06
 פי' )פ"ם מע"ס חרו3'ן 3ק3 )1 ר' נכ' וחניכ' ("קגס

 מרו3ין ק3 כקר8 מ("6 חקריס מ)וי' סג' 6לו30סיו'
 סקנ 3(ס כככק וכ6קר זכף ר6מחר3ו חמ)כ'ס 3מ"קסס
 פ"0 עכ"ל וכ0לס ממוקן סו6 6( סכ(כר מלויסג'

 וסס סכ") ק"3 קור נפכין מ18ר סס מ8ריך0סו6
 'וס כי'6 30כ) וכט65 כ)יס (' סס וסכס (") 8י3פרק
 ס6ורומ 3חי' 8טכס 8ממ קסירס כ)' כחקןומח5ס
 6ור כמקן חורע ע3כל כט85 חרעיס 3ז' 8ורומ דסס
 ססו6 סר6סת'ס חרסיס 3ג' כי מנין מעכי) ו6ס8'
 6ורומ ג' כמקן 3סס סכס י(") כט"ס ספונר סיכר(טן
 ססי6 6מ5עי קו סס ויקוד קח"ח לפ' 'קזד ח"חחקד

 קו 0ס61 סחקר פס מח)ס כמקכי, סס לכןסרחמיס
 חמ)ס כמקן 8'כו יטין קו 0סי6 8ינ"פ כ5ח 6מנס'מין
 כמו 3סור קעור 0סו8 )פ' וגס סרג)" נחי' 0סו6לפי

 נ"ס פל סכ8מר כר63 )ק' סו5' נסר' נררועסג'8רכו

 בם*ו כלותם עד ע,ב דמרוי הניצוצותנכנסו
 שממפ-ם ימים בפ,ו ניצוצות ק*ב הריימים
 עובר הנרה כדי חדשים כמשלש והואאלהים
 מוד הוא ומעלה ההוא שמיום הבריאהמוד

 כרי נתקן איו חרשים ובש:שה ג :האצילות
 מאיהים אלם סור נגלה שבו והקרוםהחכמה
 בםור שהוא המח ובחי' ש' שמספרו יורעמרא
 הניצוצות למקום כלים הז' עורים ועתההויה
 שני'ם חרשים השלשה כל הזיווג הואושם

שנהם
טשנה
 עכ"ל סיכיקס (טן ער לגמרי ממנרריס 80'כסנפכין
 0ע'3ור 3(טן גס ז") 6כ"ך 3עפל חייס 63ו5לומוסכס
 סמימ 3ח" ססס 6)6 ג"ל ס0ס ("6 6) עוחין 3חי,ים

 '"3 3(מן סמוחין 0ל כ)יס סח כפריך וכ08ר וכו'8)סי'
 לסיומ סר16' כ)י 13 כגמר חדסיס נג' כ' כט65חרקיס

 056'0 מ3ח" סו6 ססו6 סמח כל' וסכס 6חד מחלו
 ס'טיס )סיפיי קר31 0סו8 סכ"ל כמכין פ"ו 3גי'וסו8
 וכמ65 8)סיס 0ל 8חר מח כגמר 80( חר0יס 3ג'טיס

 סטוחיווכ,( 0) סר'כליס כגמרו ספ'13ר חר0' '"3ס3מ0)וס
 0כי515'ן נמי' %6נס מרע'ס י"3 ס,עכס כ)יס 33מ"סו6

 56)'כו כורפ סכס כי 6חל נ6וען סו6 חרסיס טיס(מכס
 0ל מנ"ר 0סס )נר ג' וכ))יסון ר' פרין סמוחיןכ'

 מ3מ" 6' מח כ' וכמ85 חו"ג כו)ל סדפמ כ'ס("6
 ססס חרסיס 3ט' מוחין וג' חר0יס 3ג' כגמרסכ'515ומ
 3ג' כ' ר("5 6טרו (ו לקינס וגס סכי5ו15מ פינורימן

 מחוקן 6חר מח לו יק סכנר )פ' הע31ר כיכרמדקיס
 6' סמוח 8ם (") ממורי 0סמפמי מס מקופק 8כי8מכס
 סכק' סמח סו6 סר108כי' חר0יס 3ג' )סמקןסמחחי)
 סרפמ 06 16 ימין קו 0סו6 וגס ר6טין )סיומומכמס
 ו3פי' סו)ר 6מ סמגר')'ס סמו"ג 13 6סי 6חרוןססו6
 כ'כ 13 80ין מחלס כחקן סימין כ' 'ומר כר8'סר8עון
 ככ"5 ס6ולומ נמי' ג"ר 0סס גטוחין גס '0 וסנסריכיס
 נני6וליט ופ' פכ") 61ולומ כי515'ן כל'ס סס 3חי' ג'כ'

 כליס ספי3ול 330חי' מ813ר 0ס מ מ0כס 8ילפרק
 ונמוך כי515'ן ט3מי' סקרומומ ג' 30חל)ן סג)ג)מקור

 כט65 ס8ורימ נמ" 0סס סטוחין סס סל)וסקלומומ
 חרס"ס ,נט' מוחי"ן ,וג' מייס 5183רומ כ8ן ט8מרמס

 הקרומ" נחי' פירעו סמ5ו5ו"מ ננינו"ר (ט"ןעס"ס
 36) 3מוכן לפו)ס 0סן סמוחין 0ס פ5 מוחיןוקר8ס
 ס(כיס חוער" מוחין 3חי' קסס דיניקס ממםמוחין
 ססס ועכי' עמסס נ"כ וומחקנ" 16לומ נחי' וססו5חיס
 כגמלו כ8סר חיכף ג"כ לגמלי' ניכס ומח חכמסטח

 סנגמר" חו*3 0ל וסקרומומ סכליס ססס 0לססמכ)יס
 סכול סרפמ 6100 ס0ל'0' ומח ככ(כל חר0יסנע0ס

פ'ג
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יחחמחאם ווץ עיבורמםבתםשנת
 תשעה שהם הומלשיים חדשים ובשלשה ה סוד ננלה שבו והקרום הבינה כלי נתקןשבהם
 הראוי כל ז'א לתיקון הצריך עיבור כננד חדשים העובר כי ר, שמספרו דאלהים מאחוריםארם
 ונבררו ננמרו לאצילות ניצוצות מהרפ'ה יהברר המוח נח*נת נתקן ונם הוא אלם ה?לאהבבמק
 חדשים ששה דאחי ד : הויה במודשהוא
 האורות למקום הכלים עם הניצוצותע?ו

 יתיקון הנצרך עיכור כננד הדשים בן'המתתקנים
 יהתקן נגמרו שלא נהי"ם מאורות חוץאריך
 : הלידה יום ער עתה ה,יוונ הוא ושם היניקהער

מגיד
 טס ועי ס, נפטכס כפ3ו%ל סעינול ננח" 8עומו"ג

 עמס 6פנס ;"ל פ"ס סעינוריס נסעי וסנסנני%ולינו
 6ימ6 נמעי טסקטן ס1ר6י ר"ס סנקר6 ג'ר 33מי'נר3ר
 ר6לסיס 6לס קור סס 0לו )וומין 6)נכס וכו' ר6ס ליי0
 ע"0 עכ"ל 8מו 33טן 3סיותו רי13ר כח 13 6יןלכן

 וסנס ("ל פ"ג דקטנוח פומין ונספי (ת נפכיןספ6ייך
 סל6ם קול 5)ננס ר"0 לו י0 כ3ר סעי13ר מ;עןסקטן
 6' 6לסיס ף עסס סנ(כר פומין פ3' נפסךס(ס

 0סו6 יורין )נלוי ננמי' לוקמחו ס81 רימינ88לסיס
 %לסיס סל 6חורי' פלו' 33חי' לקחו רספ6ל וסנ' ס'ני'

 0ל כללות ס61 1ס6' י6ס 0ל ר'ם סרי ר' גי,וס61
 : ע"ס עכ"ל 6לסיס0ס

 עי13רי' מינ' נ' כ' ורע ("ל פ"נ סכיי,ס 3סעיהנה
 טי 0ל עי13ר 3' מרעיס ן' קל עי3ור 8'סס

 כי סי3ריס ו3י6ור מרסיס י'3 0ל עי3ור ג,מרסיס
 נ' ;"6 )ון ס3ינס עינור סי' ;ס חרסיס ט' טלעינור
 חג"ח ססס 3סלסחן ונחקער נכלל פסס %' וכל ג'נו
 עי13ל ס51לך וכנגרן נלל1ת סל 3מי' ט' סס וסריוכו'
 נס"י לכללות סו~ך מרסיס ;' עינור חרסיס ע'סל

 ר8"8 סעליון ח"ת ומ5י נח"ג סמממון מ"מ ומ5יר6"6
 נס"י ססיו לפי ע5מו 6"6 ל5ורך סי' ;סוכללות
 ;ס כללות ע"י 6ן ;1"ן סי165 כרי ער'( וס51רךמגוליס

 סנע ענין עחס ונ63ר וכוי ר6"6 נס"י 6מוילניסי
 מ5י נכלל ר6"6 סמ"מ כי כך וסס ר6"6מרסיס
 מלמ נכל לכלול סו5רך ל6 ולכן סעליון גח5יססמתון
 נמ5י נכלל לכן עיל6ין מכלל ס61 סמ5'ו כיוןעיל6ין
 נכל לכלול ס51רך נ5מ 6ך 6' מורס וסוי לנרסעליון
 51ריך מסתמחונ" ע5מו נפני פרס ס61 כי עיל"יןמלמ
 לכו"ס מרסיס ו' סרי נסור סענין וכן עליוני' ג'נכל
 סל סעי13ר וקור - ס חרס ;י סס סרי למ"מ 8'ומורם
 סו6 6לו י"3 וענין וכו' ספלכוח לסו5י6 וסו6 חרסיסי"3
 מג"מ עיל5ין ג' 3כל ס)ולכומ גס ככלל כי סנ"לצ"ר

 נס"י נ"מ מחלס נכללו כי 6חריס מרסיס ג' לסוסו5רכו
 ילרס 81ח"כ וכו' מדסיס ט' וסיו 5מלע" עג' 6'3כל
 פג' "' 3כל לכלול כרי 8מרי' מרסיס ג' וכסתסס3ת

 נתקן דגם ינוקביה ומב,ן יזיא מ,ה ם,גמע*ב
 אין דעת מה בהי' אבל הדעתווקרדמיו חסדיכלי
 י"ב )שהם הרבעיים חדשים ובשלשה ו :לו

 נתקן נוקביה( לתיקון הצריך עיבור כנגדחדשים
 הכיים שאר תיקון וננמר הרעת גבירותכלי

והרמ"ח משנה
 טס פ"3 סעיגור 3טעל ועי עכ"ל חורט י'3 מרי6פ5עי'
 כמג וסס חורט י"3 עי3ול ענין פל עפפיס ו'פנו6ר
 פכל נכללמ מסי' ססמלכוח 5ריך כי ו' טעס עודז"ל
 סיו סג"ת מ6לו "' כל 61ח"כ ג' סרי נס"י סלסגי

 י"3 סרי ט' ססס חג"ת רסיינו ר6סונות גי 3כלכלוליס
 פ6ו"לומ חו"ן ר' 3פסנס ס)ומ3ר סכח3 ופס ע"סעכ"ל
 ;ס ענין סינ"יקס ע"ד לס"חקן כנ"ערו ס"ל6נסי"ס
 עסנס"י 6' פענס 6י פיק סיניקס 3פקכמ לקפןיח63ר
 טינ ס מ13"ר סס כנן' 3יניקס 8ל8 3עי13ר נח3ררול8

 ל6 עדין לב)נרי נסי"ס נח3ררו סל6 ופסיס33י6ורינו
 ל3מי' ססייכי' ס16רוח עכון כק6 לם3ח מקוססוכן
 ס"ינס ס6ורות מ3מי' עמר3ר כ6ן 6מר ולכןנס"י
 נני16רינ1 כנו, ססחלנסימ חיקון 6ל6 נילול5ריכין
 נס"י 3מ.' נח3ררו ל" סעריין וסו5יל 3' מסנס 6,לערק
 ססייכין ס5ורומ ג"כ  לעיכך סיניקס ער 3ירורס5ריכין
 33י6וריכו ועי סיניק' ער לסחקן ננפרו ל6 נסי"סל3חי'
 סג' ני5ו5ין ע)נסרפ"מ פנו6ר סס 6' פסנס 6,לטרק
 לן'6 נעינור נחנרר מ'ס ק"ג ע"נ סמ1ח ג' סלע"3

 6"3ל ס' נמסנס סכמנ ופס לנוקניס נ"1 סלומסע"3
 רקטנות עומין 3סער מ613ר לו ""ן רע"ת פ"מנמי'
 ומומין ליניק' עי3ור 3ין 6י מילוק יס 6מכס ;"לפ"6

1ס1"
 3' ל3ד 3' רק מוחין ג' לקטן יס ל6 ס3ע'13ר

 רעמ 6ין ולכן לו 6ין סרעמ פח 6ך חו"3 ססספוחין
 "סגלי' 1ל6 קתומיס סס מו"3 לו סיט 6ע"פ כילקטן
 עכ"ל 5מבלי' ל6 רעמ לו 6ין וסו6'ל סרעח ע"ירק
 3ענין-ס"ווג ס6רן"ל מס מענין פ"3 סמומין נסערוע,
 3ני16רינ1 וע, וסליסייס וסנייס סר6סוני' חרסיס3ג'

 ג13ר1"ת כל"י ו' נעסנס סכחנ ועס 3י מסנס 6'לפלק
 13נסנס קס;כיר כ)וס וקרועיו תי3ח סזכיר 1ל6סדע"ח

 פס1ט טעפו וק"רועיו סר"עח מק"רי כ"לי קכח3ס'
 סקרופי' 3מי' סס סני5ו5ין ט3חי' ונורפ ספנו6ר63סי
 וסס ג' פסנס 6' למרק 33'16רינ1 כנ(' עינורסל

 סכ6 ס(כיר ל6 לכן לעיל כנ;' חרסיס ט' עי13ל33מי'
 סר3עיי' מרט'ס מסלטס "יירי ססכ8 נ"סר 1'3עסכס
 מפטנס סך3ריס ויתר לנפרי קרופין תיקון כנפרקכ3ר

*
ו,



 יריםחם זהן עיבורמסכתמשנת
 איהים רבוע במוד הם עתה שיו אבריםוהרם,ה
 אלהים שבסור חכמה נתיבות ול,ב אותיותיווט'ו
 מטפרם ול,ב וט"ו ור' בבינה בהיותם'מלובשיםהם

 הם עתה בו היוצאים ושערותיו רם.חעמהכולל
 : קוצין ונקראים חכמה מחבכח

 ל,"א שנעשה הכיי "יז יהת א ג (ב4רי
 הנפש ב.רורי שנביר הוא כעיבורו
 החצונים הכלים נתקנו וכזה שלו וכליםראורות
 מהם א' בכי היה שלא שלו נה"י והםשלו

מניר  רת"ח 'ט כי רע ;"5 פ"נ ס55ס נסער כי תנו6ר1,
 נגרלימ ולמ"ח ניכיקס 6'3ריס ורת"ח נעינור6ינריס
 סו6 כך עיניר סל וסרמ"ח וכו' רת"מ פיכ' ג' קורוהס
 ע"ס 6וחיוחיסס טיו עס ר' עולס ר6לסי' ס8חורי'כי
 ססס סע.13ר נקוד גחינומ ל"ב וחוקיף וכו' רי"1נג"
 ;"ל 5י5ימ ונכווכומ ע"ס עכ"ל רת"ח יסי' 8לסיסכו5ס
 ונרלומ ויכיקס עינור נחי' ני יס פכית" נתוחין כיודע
 דקטנומ תוחין נדחין 18 רנרלימ תוחין 81331וכו'

 על לתעלס תתטס עולס ס6רחס ועכ"; 3גוףלתטס
 תיכ' נ' '651'ן 6ל1 תוח'ן ת'נ' ותנ' סעיומ ננחי'סר8ם
 יתיר סעיעין וכיתין רנדלומ פתוחין סערומסערומ
 נס וכו' דעינור יונוחין חקיפין וקו5ין דיניקיפפוחין
 פמח ומערוח נינס תתח ונית'ן חכתס פתמסקו5ין

 : עכ"לדעח
 סנעס' סחי5ון פר5וף ל;"6 סנסיומ פגו6לי סס ד' תסכס 8' לפרק 33י18ייכו עייו גנ4רק
 נפס רק לו 6ין נס"י כסיעוי ססו8 ר6סוןנעינול
 כ"6 ענין 1וסו ;"ל וי דרו0 ססו5ופיס 03עווסנס

 ;"מ ר6סון נעינור ;"6 6; סיס כי חפילין 650;כרומ
 וכוי ד;'6 דיקוד ו;"מ ד;"6 דסוד ו;"ח ר;"6דכ5ח

 דיקור ונ' דסוד וג' דנ5ח נער 6ח"כ נזונימוקפז
 דג' 0סו8כחר רמ"ח 0ליסי 3' 0סס עלססוספקיפיס
 וו"ח דחסד ו"מ 13 נכנק 3יניהס ו8ח"כ סל5וחחחוכוח
 0סס סתוחין 3סס  כיחיקפו ו6ח"כ רח"ח 1;"מדג3ורס
 סדעח 3"ם ססס סלסס סמקיפיס ו"ח"כ דחנ"חנ"ר
 ;"ח נקוד וכו' ננרלוח וכן 8פ5עימ רמ כמר0סו6
 דח3"ר נ"ר י8ח"כ נק"ס ררעח 1!"מ ד3יכס ו!"מרחכפ0
 סל סכמר ו;סו סכחר סלסס סתקיפיס ו6ח"כנעפ'דס

 סיעינ עיס עכ"ל ד;"6 6תיח'  כחר סכקר6 סו6נ"ר
 וס נענין 0פ8ריך סכ"לנדרוס

 וכ~
 ספר5י4 סו6 הדנרי'

 החוס תן סנ"ל ח6ת5עי לסר5יף תל3יכן סכ"נסחי5ון
 ס6ת5עי סל דמ"מ סעלי1ן סליס פמחמ עסו6ולפטס
 פר15ף סל סמחמ1כיס מ"מ 0לי0י נ' ונס6יסנ"ל

 ססו6 ס6' פר5וף סל כחר נחוך מלונסיסס5פ5עי

 חב,ד בהם רניתוסף החתונות שבעאיא
 משני הנעשה שלהם הכתר שהואומקימיהם
 אלו ונה,י כ : התחתונים ר,'א ת'תשךישי
 הפה בהבל הנצה באו.א מושרשים הםדו,א
 וההוד כשנושקתו ממנו א*מא המושכתראבא
 ממנה אכא המושך דאימא הפהבהכל

 : האלה ההביים שני מכילות והיסורכשנושקה
 וגריות יניקה סור לו היה זה בעיבור ואףנ

 הלירה אחר במועי יטיהיה ימה דומהבכח
אלא משנה

 ספכיפי לסר15ף )נלניס סנ"ל ס6ת5עי ופר5וף ככ"לסח,5ע
 3' וכס6רו סלו סדעמ סל ס6' סל'ס מחמ מןסכ"ל
 פלו3סי' ספכיתי פר5וף סל סמחמוכיס סרעחסליסי
 ס3' פר5וף סל כמרנחוך

 ססו"
 פענין וע' ס6ת5עי

 נכוונח וע' ס' ודרום ד' וררוס ג' דרוס סנ"ל נסערוס
 פס וסכס ע"8 כ"ו דף סתוריס ת5מ ו3קערמפילין
 3' פרק סכלליס 3סער ת613ר 3' 3תסנס התח3רסכמ3
 638 נו0ק נחחלס נסיקין נחי' כסמ;דווגיס ו"ו"6ו"ל

 סנל תתסין ו836 ל636 6'ת8 נוסק ו6ח"כל8'ת6
 3נסיקת וכן סר18ס 3חוק כנורע סנסיקס נעמת8ית8
 סכי ל636 יס סרי ס3ל פתכו תוסכמ ל6638ית6
 16"6 כללומ 03 יס כעיקס נכל כי סנליס 31'נסיקין
 נסנליס ג"כ וכן סק'3ל תס ונערך סנוחן תסנערך
 מוקפומ יס 8383 וסנס ער"; ס3ליס 3' 81' 8'לכל
 8ך סויווג נעמ 6סמו 8מ 3ר'13רו לפיים ס5ריךי'נור
 סנסיקין כי סחדע 5ריך גס וכו' רינור לס 6ין6יפ6
 וננורפ ת636 חקר ד("6 נ3ורס חקד כלי 3חי'הו5'6ו
 ומ"מ ר6ית6 תס3ל וססור ר838 תסנל וסנ5ח)נ6ית6
 61יפ6 63ית6 638 סככללו נסיק'1 ת6ומן .נעססדו"6
 פ3' וסכפיל סכולל תסנל נחסווס ד;"6 ויקוד וכו'6363
 ד;"6 ופלכוח ככ"ל 6363 ו6ית6 63ית6 ר6נ6סנליס
 סרינור ע"י כ' 8רן יסר נחכפס ס' ו;"ק תדינורנחסיס
 נחג6ר וסרי 5רן סנקר8 קתלכומ נמ'קדססחכתס
 ו0כס עכ"ל וסוויימס סרסס סיס תסיכן דו"" ו"קעכין
 פוחין ל12לס 6פנס ו"ל 6' פרק רקטכוח מוחיןנסער
 3נס"י ונלונ0י' 83" כולס נרלומ נין קטכומ ניןדו"8
 ת;'ווג נ6'ס דקטנומ סתוח,1 כתו רק כנורעד6'ת6
 סי6 ר5יפ8 סכס"י ססס ס35וס נס ולכן ד16"6ח.5יכי
 כת3ו6ל קפירס לכל 'ם נמי' סג' דע ולכן סלססנחי5וכי'
 6ול ננחי' וס וכל וח.5ון 5:16ע' סניתי בקוד56ל'נו
 3חינומ נ, יס ונקיף 6ור 3קוד כננדס גס כיפניתי
 יס כי ע"ס ק"ע 3עכין ס3י6רכו פס מר6ס ולכן6לו
 פ1חין יס 3יכיקס וכן סלהס סהק'ף עס רעי3ורפוחין
 סכיפיס תיחין יס נגדלומ וכן ותקיפיספניתיס

ותקיפיס



*

*

*

חסיד' זו"ן עיבורמסכתמשנת
 חמרי שיו המוחין כחי' הי' שעתהאלא
 דאוזא החיצונים יבושים מזיווג ובאיםהדעת
 בכחי' מתיבשים היו יפיכך ד שכהם:בנפש
 הנפש מוד שהיא שיהם נהזי שבכליההצונה

 סוד והמנימית הרוח סוה היאשהאמצעית
 ובעיכור ה : הכיים בכי הוא כן כיהנשמה

 מלביש הז"א כי יז'א רביעית היא המלכותזה
 הפיק מיכשת והיא דאריך ונה"י ת"תשליש

מגיד
 נעסין ד6ו"6 חי5ינוי ל3וט' ט(יוונ 6טנסותקיפיס
 6'611 ננטן 3סיוהס ו)וק,ף פני)ני 3חיי ל("6תוחין
 נס"י סו6 סלסס סלנוע וכן עינור 56לינוסכקל6
 6,"6 )נ;יוונ סלסס התוחין ניניקס נס סחי15ניסד6ו"6
 נס ס5)ולעיס ר5ו"6 תנס"י סו6 סלסס 16נ5עי'ננמי'
 ספניתיס ננחי' 16"6 )ו(יוונ סלסס ס)ווחיןננדלוח
 ספניתיס ד6ו"6 מנס"י סו6 סלסס סל3וס וכןסלסס
 וסו8 וונו"ין יניקה 8ל תעינור 8' מילוק יס %5עיסוכו'

 קוד וסס ל3ד 3' רק )נוחין גי לקטן יס ל6ס3ע'3ור
 פנ,)נימ 31סער ע"ס עכ"ל לו 6'ן סדעח )וח 6ךחו"3

 631ת5ע' חנפס סחי5וניי ס3נס"' וו6ריך ני דלוסוחי5וני'
 ;"ל סי פרק ס:קירס נסער וסנס סנסתס 31סניתי'סרוח
 3)וס וסעכין ס("6 ינדל )וכחו ו6יך 6'6 עכיןוכ63ר
 וס3חי' סעיגור נ;)נן ל;"6 סיס נחי' ג' געניןסכחנ'
 עיל6'ן פרקין חרין כי נה"ל סנס כי סכ63ל סי6סג'
 )נפרק 6)ונס וכו' ד6"6 3ח(ס לע'ל6 כס6יו ד6"6דכיס
 ותפרק ד("5 ונ5ח חקד נעסס ד6"6 דנ5ח6ת5עי
 ותפרק ד("6 ויקוד ח"ח נעסס ד6"6 דנ5חחחתון
 6חרון ותפרק ד("6 וסוד גנורס נעסס 6"6 דסוד6ת5עי
 סנקר5 סלס פר5יף סתלכומ נכין כל כעסס 5"5רסור
 ויקוד ח"ח ססס ד("6 נופ6 כי ונט65 דן"6נוק3י'
 סנ(כר סטעס ו(ס 6"6 נסור ונוק63 ד5"6 ננ5חסס

 ח"ח )נח5י והנס וכו' 3סוד 61'סי 3נ5ח 6'סו וכוי3(וסר
 3(61 נעס' ד6"6 ותיקוד ס13 חכטס נ("6 נהסוןד6'6

 פרקין נ' )נ6ומן נעסס ד("6 סדעח 6טנס וכוי סנונינס
 ע"ס עכ"ל ד6"6 ככחפיס ססס ד6"6 דח"גחח6'ן
 ד' )וסנס פ"ט ;"6 סגדלוח 13נקכח סתחנל 3דנר'ועי

 סתחנר סכחנ גי נווסכס וע"ס ט)נס כנ('סתנו6ל
 סנדלוח נ;וון 6יירי דסחס )נסוס לן"6 עסיייחסטלכוח
 כלילין הלח נסוד ססו6 3ע'3ור 6ייר' סכ6 36לתתס
 ;ה גע'3ור 8ף 183נח 18ננס 6ליו ר3'עיח וס'36חלח
 פר5וף ססו5 סע'3ול 3פר5וף 3כח גרלוח קוד לוס"
 סת6ייך ל6חר נווס"ס וסנס כנ(י סח'5ין פר5וףכס"'
 סס סנח" 6לו כל וסנס ;"ל כחנ לקוון ככ(' 5לסנע:ין
 נדלוח ננחי' נין סיניקס ננחי' נין סעינור 3נחי'נין

 שמה עי נקרא ההוד כי ויכן הוד שלהתהתון
 בדיבור נשרשח והיא אהד ולה שלשה לז"אהיי

 : יאימא כשתוכע אכא מפ"היוצא

 הלירהממכת
 התבונה כמן אי העוברויורד מחג"גי היייה תיי יכהגיע א אמרק

%
 שהוא

, ןע,עג,
 סע'3ור חלק' נ' 3ענין מ)נ6ייך ל6חר 3)וס"מ מסעוד
 ל)נס נכח ססס רק ו)ווח,' ו'כ'קס ע'3ור נד)וו'סהס
 ')ויס 3נ' כ, והעכ'ן (1ל כס3 וסס נפועל "ח"כסיס"
 6; סננלס )וס כל 5)נכס כו; לסחקן ו"" ססחילכ3ר

 (ו"ן 6; וסנס סלו נס"י 5חרונוח ג' רק 6י:ס)וס("6
 סליס )נלניסיס סס כי וסנס (ס 53ופן 6"")נל3יסיס
 נוק63 )נלכוח וסנס ד"ק סס ד5"6 ונה"י דמ"חהחהון
 כי ונת65 וכו' ד5ריך רהור חחחון  ערק לוקחסר(81
 ונ5ח ח"ח סליס ססס נ' רק 6'כו ל;"6 סנס6ר )נסכל

 דסור פרקיסעל'וכיי 3י לוקח סו6 סנס 6ף כ'ויקור
 ס("6 כי וכ)נ65 תלכוח ע"ס סו6 ססוד סכל נח63רכנר
 רניעיח וסי6 6חח קפיי לוקחח ונוק63 לנד נ1קלוקח
 חיקון נ("6 נ.חוקף 6ח"כ סקליטס י)ני נני ו(ס כו'6ליו
 סיניקס ()ון נחי' כננד ססו6 סנ' הנח" וסו6נוקף
 ווס כל עחס סיס וכן 6ליו ;' וסתלכוח ו"ק 13סנעסו
 נחוקף וסר' כוי חיניקס סחל3סוח 3ענין לק)וןסנ(כר
 ועחס 6ליו די וס'6 ני סו6 סיס 3חחל' כ' 6חר סיקוןעחס
 כוסף חיקון 3("6 ניחוסף 6ח"כ 5ליו ;י וס'6 ויסו6
 סנעסי דנדלוח ד)ווח.ן 3י עינור נחי' סנ' ננחי'ססו5

 ע"ס עכ"ל 6ליו עסיייח וסי6 מליתוח תרוח טי13
 נ' נ"כ יס וגדלומ יניקס ננחיי סגססמ6ליך
 וול3ים ס;"6 "כי ה)וח3ר סכח3 ותס וק"לס3חי'
 ד' ווסנס ע' סרק ;"" סנדלוח 3ווקכח וכן מ"ח"סלימ
 נני6וליכו עיין דח"ח סחחחון )וסלי"ס נעע"ס כח3סנ"ל

 ספקוק כי דע ;"ל ס"נ ס)נוחין 3סער סכס אמי*ק : 6' סרק ;ו"ן 3ירורלונקכח
 על ור6יחן סע3רי, 6ח 3ילדכן 6ו)ורי
 6מס סל ירכי' סס ס36כיי כי ר;"ל ו6מרו וכויס36ניס
 כ6סר ולכן וכוי כ36נ" ו)נהקס" )ו5טכניי יולדחעכ6סר

 וכ5עייר כחקן וכנר סעינור (תן סנגתרס סלידס ()ון63
 ד8ית6 ננס"י סיס וסרוחנ'וח ס8ורומ נמיי 8(סעונר

 13נקוס ע5ווס 6י)נ6 3נוף ל)נעלס ועוליס תססתקחלקין
 סס )וחר3יס 61( סעינור ננחי' סס עו)נדמסע31ר
 רי3וי כל לק3ול יכולס סלס סנטן 61ין וכו'ס6ורוח
 ס6ולחם 6ח דוחקין סס ע15נס 6'611 3חיכוח סלס6ורוח

מל



חמיוים הלתטהטסטתםשנת
 ואז שלה דת,ת התחתון בשליששהוא

 אורותיהם כי דתכונה נה,י והם ירכותיהמצטננים
 אותו ומוציאים זו,ן את ודוחזם למעלהעולים
 החטש סיגי יוצאים ועטו ב : יסורה פידרך

 כאחורים מלובשת אחת שכל שם אשרגבורות
 שנתכררו זו"ן מסיגי והם דם שמספרודאהיה
 וזש סזגים נדחו פרצוף טכל כי שלו נצחעד

מניר
 סיקוד פי דלך )מק ומו5'6'ס ס)ס ט6יכס (ו"ןסל
 מחנלנל סלידס 3עח ו6מ"כ ('ל 3' נפרק וסס עכ"לעלס
 מלמפל' ויורד 8כ"ך( 3חי' מג' )פ" מסלסחן כ)ולסולד
 דרוס' ונסער עכ"ל סלידס (מי ס61 6( ויו65 )מעסער
 כי כח"ל סכס כי עכיכס עחס וכ63ר ("ל ס' דרוסס5לס
 5טעלס דחנוכס כס"י 0ל ס6ורוח עלו סלידס נעחסכס
 עומד'ס סיו עס 8ער רחנעס רח"ח ס6מרוןנסליס
 כי סליר0 נעס לדחוחס כדי סעינור נקור דן"6מומין
 עכול 5ר נמקוס סס 'חד )סיוחס 8ורומ כ"כ 'כלול6

 עכין ני8רכו כנר ("ל פ"1 כי515'ן רפ"ח נסערוסכס
 קרמ6ין מ)כין (' מקוי כמסך סכל כי סי8 מס 11"ןעינור
 סקיניס 61וחן :כויע קינ'ס נסס וס'ס וכחנעלוד%יחו
 )כקוחו 5ריך ולכן סנסס סקדועס כל עס סןמעור3'ן
 כורע יכ3ר סקיגיס קור ולסו5'6 סקדו0סולנרר
 'חערנ סל8 8פסר 6' סעסור מסכסף סמו85י'ססיניס
 מסקיניס סכסף לכקיח 5ריך 61( עסור כסף ק5חנסס
 כקף ס) כי5ו5ין מעע 6וחו ממכו לסו5'6 סי'חפעס
 סמ56י) ר6,( ו6מכס וכו' 13 מעול3 טכס6רעסול
 עד לק סעי3ול חון סן"6 לנרר מ5י6וח ס6יןסעליין
 עסו8 ומס ("ל (י נפרק סס עור עיס עכ"ל )נדסכ5ח
 עמ6 דס כע0ס סו6 מועלח 13 60'ן גמוריססיגיס
 נעח ס06ס ממקור סיו65 סרס 8ומריס 0,כו ו(סוכוי

 31ריר' נרירס כ6ן יס כי דע עכ"( עמ6 דס סס3'רחס
 ס61 06 13 מדנר'ס 60יו סעולס כפ' סכ) כידנריר0
 סדס 6וחו סכ0 עיל6ס 83'מ6 18 ד56')וח3כוק63
 עדין עכ" קיניס סס ענערכס 6ע"פ ממכסס'651
 סיו% תדס וכן מלכוח חח6ס נכיקנ6 לסחנרר5ריכין
 58'לוח מלק מסס ל:יוח ר8וי ס6יכס ר56'לוח%טלכוח
 ננרי6ס 'ורד'ס סס 6ך 58'לוח נערך קינ.ס סססכס
 33רי6י טח3רר מ%כו וסמו3מר לסח3רר חחריס ססוסס

 עד סולך וכן סי5'רס 8ל דס 3סוד יורדוסס8ר
 מס 1סס דעסיי 3כוקנ6 0י1רד עד עו)ט 1!כלסטחנרר
 מסס סיו5'6 ומס ס3ירור קיוס סו6 לסח3רר0י1כל
 ע"ס עכ"ל נמוריס וקליפומ קיגיס סו6 דסנסור
 מסי וסרמיס סריכי' ומסס (") פ"נ ס5)ס נסערוסכס
 8מוריי ססס 0063 עמ6יס דמיס ס' ססגנורוח

 דינים הם לטיכך שתחתיו למה ביירהבהם
 וצלם קליפית שהם דעשיה מיכות טמזביחוץ
 לו שיהיה לצלם דומה שלישזת דתבונהא'

 : בלידה עתה לו ישבגרלות

 על מג: 'ב:י :א, א בפרמ
 ואח*כ עתיק דרג?י תתאין טרקין השניוהלביש

 ה עמייונה
 וע' עכ") ס"נ 6) )נו0י' וסס דס טססד"סי'
 ר06י' 63מוליי 0מלו03י' ס"נ עכין נ3י6וריוחר עט6י סס נ' מסכס מל3 למסכח נני6וריכולקמן
 כע0' ("6 כ0יילר וכ65% ("5 פ"ד ס%ומין נטערוסכס
 רסנוכס 5לס וניכיקס 0לי0יח דמ13כס 5לסלו
 על ופייוס עכ"ל ר06וכס דחנעס 5לס וננדלוססכי'
 עט כי לכ6ן סדין ומסס ("8 סגדלוח נמקכח עיין5לס

 : 33י18רעו וע"ס סיעי3 מנו8רסו8
 וסמלס ("ל 8' פרק ("6 סער 3ע"מ סיס כמרק

 (טן 63 81מ"כ 33יכס ו"6 עי3ור0יס
 3' 6וחן חמח ס3יי"0 3פולס למעס 1'רדולידחס
 ו6מ"כ סיכיקס (טן מ0ס ויכקי דעחיק דכ"ס חמ6'1פרקין
 6ח"כ דעחיק חח8'ן פרקין 3' 8וחן וסלניסוסנדילו
 ר8"6 סע'3ור מן 0סו6 למקומן וע)ו עודסנדילו
 למקומן וע)ו 'וחר סנדילו 6ח"כ סס וסל3'סוולמעס
 נ' מן מ0ס ויכחו סקעכומ 3חי' על דח3וכסדכס"'

 מ3מון 3לנד עכייס סמ(0 מקוס ססו6 0)ס6מ5עוח
 ויוכק ירכוחיס מ3'ן סמיכוק 6מ ס6ס סמנ3סמכדלך
 6ופן 63י(ס 3ממ)ס עמס 1כ63ל וכו' (לועתי' 3'מ3'ן
 ר("6 סכחר סכס ולמעס סעינור מן 8"8 6ח ("6מל3'ס
 טסו6 מ"ח סכקר6 סגוף קיוס ער סע'3ור מןס61
 נקו מחלנעי' ד6"6 דכ5מ פרקין וני יריכין רי0עד
 על 0מ6לי נקו 8"6 דסוד פרקיס ונ' ד("8 ממ"ןימין
 5%8עי נקו מחלנ0 8"8 1יק1ד ס13 3נ"ס ססו6("8
 ולמעס ר('8 סמ(ס %ן יו65ס ("8 0ל 1כ1ק83 ("08ל

 ס% (ס וסכס ע"ס עכ"ל מטס מ6"6 סיו65 סד6כדמיון
 כמכל רמ3וכס כס"י )מקוס ("6 מעלייח סממנל כ6ןסן:יל
 יכיקס מ3חי' 6יירי ל8 עדין דכ8ן מ10סעעמו

 3עקוס (ס ר3ר וס(כיר סכ6 סממנר ס0מין לכןס"מימיח
 0%כס 6' פרק סיכיקס 3מקכח דסייכו לו סר6ו'כ3ודו
 סממנל )ד3רי קוחר (ס דרו0 ק5ח 60ף וסכס ע"ס6'

 פרקיס לסכי רק סל3י0 ימיכו נקו ע('6 כ6ן0כחנ
 פל ל8 63מח סכס 0מ6ל1 3קו וכן ד8"8חחסוכיס
 מקומו' 3כמס מ3ו6רי' סמח3ר ד3רי ססר' תלונחיסמת3ר
 וכ63ר (') סי פרק סכקירס עער עס"ח לסון לךוס6
 וספכין וכוי סכ"ל ס3מיי כ) 6) פכימיי כסמס 6"6עכין



*

םחסירים היירהמסבתמשנת
 כתר בח'י אר.ך ליושר ו"א יושר והלבישעלה

 ימינו וקד הפרסא שתחת הת.ת לחלקשלי
 כנגדם ושמאלו דנצח תחתונים פרקיםלשני
 יחזה עלו דאר,ך דמה העליון הפרק כילהור
 שיו האמצעי וקו דדיהם נעשו שמהםאהא

 נוקביה יושר תעמוד וכזה ועשרה ליסודהלביש
 התחתון פרק כנגר כלה שיו הפרסאתחת
 תודעיגולי הם ז.א ועימלי ב : דאריךדהוד

טגיר
 וסס סחל3 סל ידדי' נסוך ר6"6 נח(ס לעילוכס6י1 י6"" רכ"ס פיל6'ן פרקין חרין כי כח"ל סכסכי

 51"5 סמחנר כר3ר' וס"כו עכ"5 לעולס חמ,ךכס6ל"
 "רכ5ח "פרקין ונ' ככ(' ("6 3טער י6מרסס6

 "חח"ן "ימין "נקו")וחלנסי' "ך6""
 "ד(""

 1פיקר דוק6 ל6ו וכו'
 סת6ל קו וכן 6ריך י)נין קו סלניס 6"6 יתין סקוכווכחו
 "לחלק סמחנל סכחנ ומס פסוט וס61 6מ5פיוקו

 כתס נר3ריכו ת3ו6ר כ3ר סכס "ספרק6 "סחחחסח"ח
 סליס ססו6 סח(ס מחחח מחחלק )ולפכיו סספרק6פעע'ס
 סליס מככגך 6חור'ו עך וסופפח וסולכח דח"חעליין

 וכנר ככודפ סטינו' מקוס כנך ססו6 דח"חסחחחון
 ולמטס ספינור מן 6"6 6ח מל3יס ("6 סכחר לפילכח3'
 חמח פירוטו ספרק6 סחחח סתחנר סכחנ וסו5"ל

 )וסחח תלפכיו 6נל ג6חוריו ט)וק"תחספרק6
 יס1ק ססן ד6ו"6 ילכין מפמך טס ספינור מקוסעד ספרק"

 3)וק' ככ(כר י16"6 סחחחוכי' פר5ופיס 0סןוח3וכ'
 וכ(ס ס)וחנר כח3 6יך קטס 61"כ (' )וסכס 6'פלק 16""

 פסיע 1סל' "סל1 "ספרק6 "חחח "נוקנ" יוסי"חע)ווך
 סח(ס )נחחח מחחלח סכוקנ6 מקוס נכלומ3ו6ר

 פל סקסס ו6ף דו"6 דמ"מ ספ5יון סליס )וחחמססו6 ד(""
 )ון ,51"ת ("6 סל וכוקנ6 סכח3 נוס6 עס*חלסין
 כדמ'ון ר('6סח(ס

 ס(""
 ל"סנ 6פסי מתס מ6"6 0'651

 סכחנ ס)וחנר 6נל )וח"ח '651'0 ססכ'סס סו"ססד)ו'ון
 וסכס כן לייס3 6פסר 6' ססרק6 חחח 3טכיסס3סדי6
 סח"ח חלק ל' סכח3 סתח3ר סכווכח ליים3 יסלכ6ורס
 ופולק 'וחר סגד'5 כ6סי לו)ור ר5וכו ספרק6ק"חחח
 לחלק מנ'ע 6(' ס:"ל 6)ו5ע'ח מנ' ל'כק סחנוכסמקוס
 . דן"6 חוס תקוס דסייכו )ולסכיו ססרק6 סחחחסח"ח
 כלל פד'ן 6"ר' ל,( דסר' כן ")ור 6פסי 6י6'נר6
 ס6'1 (6מ מעל"ס פד'ן (כר ול6 ס6)ו'חוח יכ'קסמכח"
 ופוד ככ(' פ"6 סיכיקס נמקכח מקומו ופ'קר מקומוכ6ן
 ("6 יייוסר "וסל3ים "עלס ו6ח"כ כחנ סתחנר ססריקטס

 6נל ל6ריך ("6 תסלנסח 6"רי כת5" כו' י6ייךליוסי
 מנחון על'י 6ל6 6'כו ככ(' חנוכס מקוס טפלס(ס

3לנך
 נ' נ)וטכס סמחנר קכחנ ומס 51"ע סלנקס ול"

 יוצאים אור וקו. בעגוליו נוקביה וענוליאימא
 יטאירים לענול מענול דעוברים או,אמענדלי

 : ופים בכיליהם

 החלבממכת
 י -1- אבא משי גדיד אימא ידדי א אפרה

 שם שעלו האורותברוב -
כעיבור משנה

 )וסכס נ' פרק סכקוך'ס 6ורוח למקכח נ3'6וייכומנ61ר
 : נ' מסכס 6' פרק 16"6 ונמקכט('

 מנו"ר ס' פרק 6ו"6 סולדוח נספר הכס אשריי
 (ס נפכין סמ6ליך ע"ס ג16"6 דד" 3ח" נורמיססס י16"" נחנ"ח י6"6 נס"' ספלתח3סך"

 ר6ית6 כסאי 3פכין סמ6ריך 6חר פ"ר תוחיןונטער
 ("ל סס כחנ סלידס 3סעח 16רומיסס לתפ5סס)וקמלקין
 ס6רס כיחוקף 6( כי לעפלס נעליח' נ' חופלחופוסיס
 נמקוס וכצסיי 5חון ס6רוח 6וחן ו3ולפין 3ח(סגרולס
 לסכיק סחלנ יו65 ו)וסס וכ3קפיי סדרי' נ' כעיןסח(ס
 6'ן למס ועפס ק,נס סי6 ו(ו סל'דס 6חר סעונר6ח
 פ"נ סכלליס ונסער עכ"5. נ6סס סיס כמו דיי' נחי'נ6יט
 וסס ("ל סס כחנ ו6ח"כ פ"ס וסרריס סטרי' תעכין)61ריך
 ססו" ט33'כס 6לסיסקוד

 01' )נס)ו56ו ו)נ*י )1')1'כ1 6"ל
 וחלרף י"ד 6ל ויס'ס דר פס סנ'מ'כ6 6"ל ח5יתס"מ5ע

 ו)וירך 6לדד ודק יך ומ"י 'סיס דד עס ט3סמ6למ'
 כי וכודע ("ל 3ונס"ס וסכס ע"ס עכ"ל נמח:סמחכ63'ס
 סו6 'מיכי 3דך סכ)וסך חל3 6חח 3גח" סוס 6'כוסחל3
 5ריכין וטכיסס סט)61לי 3רר סכמסך תחל3 )וחוק'וחר

 ו3ח" תלוי נחיי 'ס כי וסו6 סי 63וח ר)נוויסלס)51'6
 ככודע 'ס"6 סק'תכס תלויס 3ג' וו סי כסמ)נל6 כי5'ור
 ס' 61וק ל"ד סס כול5'ס וג' 6ל נג" ס"ס ס"6ס"י
 נס חלנ כמכין מ' סס כו' סכל וכללוח ל"פ סספ5מס
 ססס ס:ו' ל3דן תלויס גי כססקח כ' 6חרמ גחיייס
 ד"ו ד"' 5יורין ננ' ס' 6וח וכעח5ייר י"ו ססיס"6
 חלנ כמכין מי סר' דמלוי '"ו עס כ"ר ני' דוריססס
 ולסמ6ל לי)וין מקפרס כך סמחנר סכחנ ומספכ"ל
 3כתס נפס.פית סתגו6ר 63סר פעעו דוד"'5ורח

 ג31ר סס(כר ית'כי' 53ר ע.קרו סו6 כנד סחל3תקותומ
 סחל3 ולכן 3עע56 וסכקגס סמונחר טסו6 'תיןמ5ד
 כ"( פרק 6לס 'וכח 3קפר ועיין ס)נ6ל )ו5ר וסספלסקל
 ססכ3ר וקל כ3ד חל3 נפכין 6ופ:יס כמס סססחס3
 ענו,ר וסס סע"ל ת5ר וסקל נונר סס(כל יתין)51ר

 י)וין ל5ך 1(0 סמ6ל ל5ך ס(ס ס)וח3ר כד3רי03רי6
 ס6רי('ל )נכחני רק ר5י' לסנ'6 לי ע6'ןו6עפ"י

סע19לקמ'ס



חמיים החלבמסכתמשנת
 דר אל בהם נחרק איהים ושם ולידהבעיבור
 ירה שעל באמצעם והה,א שמאל רר ומיימין

 ום?אה פשומה היא כן כי חיבמתמלאים
 מספרה כך כללות ארבע עם ה,א ה,ה ה,ייה.א
 ומלואיה הה לה דודייי צורת ולשםאללימין
 איבע מסמ" והוא חלב מספף הוא אףעמה

מניר
 ר5יס וס 5ין 5וונס ס5ליו"ל 3טס רוק6העסולקע*ס

 1ס81 סיחנר סכחנ ו)וס וק"ל 3על)ו6 )ולח8 נלוי6ל8
 נסער )ונ81ר 18ח1 ס)ו)וחקין דע"3 יודי"ן 8רנע)וקפר
 טת8ס כ0סי8 סנוקנ8 קוד ("ל פ"נ סנוקנ6חיקון
 לחל3 ו)וחספך עולס סדס 16 וכ0י1לדון דסתספעח
 8י 63וח כ)ו"0 דס ני' נרי13ע 8סי' 0ס קוד כיסעכין
 סריניס 18 ל)ועס 3ס'וחס וסנס 61"1 %לוי ח1ך0ל

 כקסו6 6ך ווחננלי' סן סכתסכין )וס כל כיכתסכין
 חוור 16 ע"3 ס3סס. 'ודין ד' 3קוד לוועלסתחעלס
 ע"כ סנ"ל 'ור'"ן ר' נגד )ני נ" וחי3 חל3 ונקל8רחתי'
 )ופרק ר6קונ' )וסנס ח"ל נח63ר ע"10סנס עכ"לסגס"ס

 :וס
 ודס פקח דס 0ס 1סו5רך ,"ל פקח מ1ייחהנה

 ניי )ולו3טיס וס"ג ס"מ כ' 'דוע כיתילס
 ("ל סס עוד ע"ס עכ"ל רס עולס 0לו 80חולי'8סיס
 דס 0ל ס' דתיס " 8סיי סי' 8ל1 כי סודיטךוכ3ר
 וכוי סס"ח סכס כי וסענין סטוו5 דס סל וס'סעהור
 ס' ל3יסיסון עס וכו' וס"ג דתיס ס' ססס ל3יסיסקעס
 לכוק83 ס,יוונ נקוד כ'חניס סס"מ נס ו8)נכסר)ניס
 )וחספכיס לפע)ויס ג"כ וסס טסור דס סס ח5"וכו'
 8ל1 ד)ניס וסי )וה3רריס סס 151 סולד 8ח לינקלחל3
 5חוריס קוד לסיוח 5ך טוסר דס סס ולכן סחקדיסל13סי
 ס' סד)ויס 6ך פקולח 6'וס נסס ויס ד)ויס כקר5יססם
 פירוס נ)וורס קליפס וסס ט)ו5 רס סס סגבירוחסל
 ט8% דס ס61 )וסס ס3'רור כל 8מר סכס8ר תסכ'

 ח"ו ע5וווחס כל ל5 5ן סקליפוח 6ל ויו55ממס
 נעסס סנירור 5חר 0חת5'ח חקדיס ר)וי 3ס'%ס8יכ
 3עס"מ וסנס עכ"ל טסור רס סנקר6 קרוס רין)ו)וכו

 סינ'קס 3ו)ון 6ח"כ וסנס ו"ל ג' פרק סכלליס0עי
 נ' 8וחס כך לחל3 נירוח דס לס נספך 0סתניקחכ)וו
 סעי13ר 3ו)ון נבררו 0ל8 %לכוח יקיד סור סל3חי'
 ס18כל סיס עדין 38ל ד0 3קור כולס רינין וסיוכנ"ל
 3'קור כס,י 8)נכס סלירס נקור י85 ל5 פסולחחוך
 וכחסוס סיכיקס ,)ון נערן סס לסחנרר וסו55'611
 ס)וחנר 0כחנ )וס וסנס עכ"ל חל3 ל3ח" ס3ססה6וכל
 כנוכר ל3ד סי"ת ת613ל וסכ6 יוו"ן נסי"ס%קינ"י
 סיניקס ב)וקכח 3ע"ס לק)ון 1'ח63ר )וירי קעסל6

 הזה והחלב ב : אותו שממתקין דע,כיורין
 הה*ח המלבישים ראהיה אחורים מר*םנהפך

 נהיים מסיגי והוא מיגיהם שהוא אימאשביסור
 נה*י אורות עם ועיו להברר נגמרו שלארץ'ן
 שם כי השדים ששם אימא לחזה היירהבינע

שני
משנה

 חעחנל טכחנ ותס (' מיק כ'515'ן יפ"מ נטעי1ע"1
 6'ת"8 ל"מוס ס"לירס נ"רנע נס"י 18ר1"ח ע"סועל"1
 נס"י 16רוח כי ננ'18רינ1 6' נת0נס לעיל 813%רכנר

 נעל"חס 8יי סלידס נעח ל)ועלס נסקחלקסד5י)ו8
 נח(ס נדולס ס6רס ניחוקף 18 כ' גדול חועלחגורוו"
 כעין סח,ס נתקוס וכע0י' למון ס8רומ 8וחןונולטין

 סע31ר 8ח לסניק סחלנ י651 ו)נסס וננקע" סדרי'נ'
 'חד סניסס ל0תו נ5חוח כלל סווחנר ולכן סלירס6חר
 עלו נחנררו סל6 די"1 נס'"ס קיני כי גורס ווה ו:כי
 6ית6 לחוס סלידס גרגע 6'ת5 0ל נס"י 16רוחעס

 סחל3 י851 ו)וסס ס8ולוח ר13' )וכח סרדי' )וקוס0ס61
 0"ס כי ססדי"ס 0ס"ס סתחנר 0כחנ ותס כנ(כרג"כ
 סולדוח 3סעל - 813%ל סד פעתי"ס טני וכו' קת"נ0נ"י
 3עכין 8%ריך 3' 3פרק ל(ס- )נקודס סס כי נ' פרק18"8
 5י"8 0ל ר6סונוח 3נ' דיודין 163"8 0סס 6סיסוי

 נפרק 61ח"כ 8מרונוח 3נ' דססין 6וו5עיח 3ג'ד8לפין
 נ5שי לוועס יורך סו5 ס5תח כפי סדס קוך והנס ו"לג'
 נעטס 16 כי סדס נעסס וסס 6חרונוח 3ג' ססיןסל
 8סי' 0ל ר3וע ססס 8חיוכוח ג, 0כ 83חורי'סדס
 סר6סיניס 8ס" 3' 8)וכס סדס נע0ס וטס ת"דחעולס
 סטדיס תהסוי' ו)וסס וכוי 0ד 3ני' ד8לפיןדיודין
 סתקותו ד6לפין 6ס" לתקזס דיוד'ן 6סי' סייידוהדדי'
 ססדיס ונעסו 0כיסס תחחנריס וסס סח,ס כנגדנח"ח
 - ל)ועל' עולס דס סעולס ס6חרון 6סי' גס 81(וסרדי'
 6חר סולר ליכק חלנ ונע0ס תחחלף ו0ס ד8לפין83סי'
 "קע*ג "סני "סס *כי סתמנר סכחנ ועס עכ"לסכולד
 3' על עעס כוחן סו8 כ8לו "0ר "פעתיס "סניוכו'
 63ית6 6ין כי ת3ו6ר וסרי עיון - 5ליך ר6י)ו6סדיס
 נכוונוח סתנו6ל 61עע" ק)ו"ג וחר קק"8 חרלק

 דיודין 8סי' 0תוח סמ תקותוח 31כתס ד0מליחסנלכוח
 ודססין 0לס 8)ו5עוח 3ג' 8לפין ו0ל 3ינס 0לנג"ל
 חסינ ל6 0סרי כ% לכ16 עגינס 6ין סלס חמחונוח3ג'
 סעחנל טט1כח לייסנ ו6פטל קק"8 ונ' ק)ו"נ נ,לק
 %קפיק סעעס ווס 3מוס סדי' לווס עעס ליחן רקסו5
 חלנ 13 80'1 ו8עפ"י 36" סל 18 8.8% 0ל נ0די'3'1
 וכמד6 כמד6 כלוליס 160"6 סתפני לו)ור 6פ0ר16
 סא כ6לו ט163"6 וקק"6 קת'ג עני חע'3 לכןטרין

מש"
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מאחמידים החלבממבתמשנת
 : שד פעמים שני ומספים קם'א שני אליהם שיהדו קמ.נשני

 הניקהמסכת
 הנקיא ז'א יינק ימהחיכה'ה א אמ!רק

 חיותו עשירית כדי הק'עעתה
 דדיה בין ומעליהו עצמה המשפלת אימאכי

מניד י ןן  ס6רי ג' פרק סכללי' 3סער ועיין רוחק 1ס61 לבד63יע6
 עמס סכקר6 סווח3ל סכח3 מססכס אפרק : ע"ס 0רי' ענין עלטעתיס
 עס פיימ חסמל 3רלוס ת613לרקיע

 מיס 6ול תקוך וסנס רקיע מיס 6ור קיך 3עניןע6ריך
 ת' עסכס פ"3 (ו"ן 3ירור 3תקכח לעיל סעחקחיכגר
 61נונס (") סס סנס כ' עחס 636ל רקיע קוך ועניןע"ס
 וסתיס נקור וסו6 סמי' 3סוך 6ח"כ סו6 רקיעקוך
 נחע3ס 6( לחון (ויין 65ח 6חר וסענין חכן3(רמ

 6חרח נודס ת5י6ח לו ים 61( רקיע ונעססונחק0'
 3(רח וקוני' ו("ק וכו' 6' 6ור כ6ן ועד מכ6ןו6ועל ת1יי ומחפ0ט ססולך סמייס קו ס61 כי 6מס1("ק
 וכו' (ו"ן כללוח 0סס 3יכס סערי סנ' קוך ססי(למ
 ל10ן (רח ו(סו ו)כ6ן לכ5ן רקיע 3קוך כח*(רוועחס
 סס סי דרו0 ותיד ת"ן 031ער ע"ס עכ"ל 6חכסו(רסי
 ותס ע"ס טעס 3טו3 רקיע תיס 6ור קוד 3עניןמ6ריך
 ק"ס 3כ11כח מ613ל ח"יוחו ע"סיליח כ"יי חווחבלסכחנ
 כח3 (יל ס6ר"י ("ל סעוריס עלח 3קפר וכן סעטסע5
 3י' 06ח6ר 1ל6 1"ק 3קוד ס("6 מו(ר לילס 3כלכי
 6)6 3("6 כ60ינו כי סו6 וס3י6ול ימיי' קיקט6566
 ימיוח סעסיר' מלק 6וחו רק חיוח 13 6ין 6(י1"ק
 ו(ס למלכוח סכיגע מ)ק 1ס61 סגילוח 3עח לוסס"
 0נו סמלכוח עס ("6 סל נו"ק כחלק סעמיריחלק
 ל"סניקו "דדי' "3ין ותעליסו סתחנר 1("0 ע"0עכ"ל
 מ0נס 3' פרק סלייס למקכח 33י16ריכ1 לעילמבו6ר
 ועלו יוחר סגיילו 6ח"כ ("ל פיי6 ("6 נ0עי וס661'

 תנ תסס וינקו סקטנוק 3מי' סל רס3וכס כס"ילונקוס
 ת3חון 3ל3ד עליי סח(ס תקוס 0ס61 סלס 6מ5עוחנ'

 ויונק ירכיחי' נ' מנין סחיכוק 6ח ס6ס 0ווננסחכדון
 סיניקס סי6 ס(6ח סיניקס כי ודע וכו' ;רועוח.' 3'מנין

 "תורדח לסוכו 53חוח סעח3ר סכח3 ועס עכ"לס5עימ"
 כ0כעסס לעיל תנו6ר כנר ")ו 'סל16י "נעדס'16ח1
 נעי) כנ(' סמרס קו מ5'6ח לו יס 6(' רקיעבקוד
 0כעררי' 6ית6 0ל נינס 0עיי כ' נקוד עש6סיייב
 6י 6ור כ6ן וער עכ6ן ו6וער ועורר יו'ן כללוחבקוד
 61311ל עחמחי' נעוקן סמחנר סכחנ ומס ע"סוכו'

 ומגדלות יו הראויה במדה אותו מודדתלהניקו
 שם של וא"ו קצוות שש בן ונעשה שלוחג,ת

 ומוסיפה שתחתי' בעוקץ אליו שביעיתשנוקבי'
אימא

משנה
 זעיר6 1' 33ח" 6( וסי' כו' סעי13ר 3קוי ;"לבמס"0
 ל3ר פקיעס 3קוד תלכוח סו' 3קיף סי' ועור סס'ט3חוד
 0ס סל ו' נמי' ס61 61( כו' 0ס סל 1' וכעסס סנולך61מר
 עכ"ל סוי 0ל חחחון קון ל3ר פקיעס 3קור נוק63ומלכוח

 ד' מעכס פ"ט (1"ן עינול נמקכח סמחנל סכחנו(ס
 וסכי ח"חחיס קט"ן יעיוקו סל0יננ(ס

 קתס כחנ
 3ח" ססי6 ק5ח סעוקן נגר) 0ניניקס סחחחיסנ"עוקן
 "כח "6ימ6 ו"מוקיפס סתח3ר סכחנ ומססתלכוח
 "6חד "ונ3ררח "חרסיס "סונוכס "3כל "כייי3רגליו
 כח3 ר' עסנס פ"3 (ו"ן עי3ור ו3מקכח "סלו"מנס"'
 יסיכיקס "עך "לסחקן "נגתלו "0ל6 "נסי"ס ,6ולוחחון

 נפרק 0ס סכס כי כי5ו5ין יפ"מ 3געי סיטי3מ3ו6ר
 1סו6 חודם כ"ך סס ונניקס ימי כי כחג ו('וי
 כח3רר כ5מ 36ל ס"מ וסס )סח3רר ג"ק כע6לוכי

 ססמע כחנ פ"1 ני515י1 רפ"ח 03ער וסנס סע'13ר3קוד
 לתנין עולו( ו6ינו 3ע'3ור עחנרר סג5ח ענסתס6רי("ל
 כ"ס לסיוח כי כרנ6 לקי ס651 0נסיי' וסטעססעי13ר
 כלע*ר 6ך ("ל כחג (י נפ' ו"ח"כ דגופ6 פלגיןחרין
 וסענין וכו' סנ5ח נעכין )מעלס סכחגח' ונס לק"סכיי
 מרסי למס13ן ועולס נחנרר ססנ5מ סו6 ס6מח כיס61

 מחערנ גופ6 פלגי סרי ססס כיון עכ"ן 6ךסע'13ר
 5ריך ועיין עמו נסנס סנ5מ גס לכן תתוקן ס6ינונסוך
 6"כ סיניקס ימי סל ספירוח לכלל ס63 1ס61חיקון
 0נחנררו קפירות סג' כי לותר 6נו 5ריכין סדרך (סעס
 סמלכומ כי ("6 ס) חמחונוח ג' נס"י סס סיכיקסנימי
 'תי כי סיניקס ימי נכנל 6'כס ז"6 0) סנוק63ס61

 חולס כ"ר יוכקח סנח גס כי )נדו ל("6 5ריכססיניקס
 נווקותס ותניחין סתלכוח קסי' ת51י"ין ו6נו ע5ווסנפני
 ספיר ולכן עכ"ל סכ"ל כל נייטנ לי נר6' כן סנלחקפי'
 "כסי"ס מ16רוח חון זו"ן עינור נמק' סנומנרכחג

 6יירי וסכ6 סיכיקס ער נחנררו מל6 סו6 כןד63מח
 ומ"ס כלל מלכוח ס(כיר )6 לכן לנרו 3("6סתחנר
 ני5ו5ין רפ"ח 3סער מ3ו6ר חיסיס ח' 3כ) כיסמח3ר
 סחל3 וד6י סנס סחינוק 0יוגק וסחל3 0ס ("לפ"(
 סתוחין 6ל ו6ח"כ 33י סכחר 6ל חחלס עוליךס13

 6כילחר.ש מקיר כנויע מעלחן קרר סו6 כן כי סגוף 6)ו6ח"כ



תמירים היניקהמספתמשנת
 חדשים שמונה בכ? כי ברנליו כחאימא

 של חורש כ*ר הרי שלו מנה*. אחרמבבררת
 נהפך מאימא הבא הזה וההלב ב :יניקה
 שרש אה*ה רבוע ראש אלת שעם לרםבו
 שבו ם'ה שם כמספי ארם נעשההרם

 ועיקר שלו הואו באמצע היא הזאתשהאלף
 שבין בחל5 שהוא בצוארו הוא הרםחיות

 יסור מקום שהוא ראריך רמה העליוניםהמרקים

 וסנס תמלס 6וכלין סטומין טסס סטלך כי 6דס"כ'לח
 ח' סס סמנורריס סקפירומ ססס סנ5מ עד סכחרען
 חר08וכות קפירומ סמ' כ' וכו' חרעיס חי 5ריכיןו)כן
 8לו 8נל סיניקס (מן קודס יחד טחוקנ" נמ65י'כולס
 ו8ין מחנרריי סס 31יחד לסת3רר יחד 83י' על0מןסג"ס
 ס53ירוף 6וטרי' 80נו רק ל(ו קודס ל(ו ומןנוחכיס
 כי סיעינ ע"0 עכ"ל חוד0 כ"ד 5ריכין סס 18סלסחן
 כי ז"ל ס' דרו0 ומ"ד מ1ן נסער וסנס (ס נעניןוו5ריך
 ונמפסעס וכמלנ0ס יררס 8סי' 0סו8 רק"ג 8י8ומו
 ננחי' 0ס וסיחס דט"ס 8' נחוך דילס 8חורי'ננמי'
 טעס 3טי3 0מ8ייך ע"ס עכ"ל סנוכר דסר3יעיח
 טזס 0ס וסכס ("ל סקח ונכווכמ רקיע מיס 8ורנענין
 6סיס עס על מורס 6' וכל 6לפין ג' 13  ויס 3("6סו6

 3("8 סנכנקמ 8,מ8 קוד ססו8 דס 3קוד3טרו3ע
 0ל סיי וסכס דס 3קוד סכל לכן מחערין דיני'ומינס
 0ס כ' ו"8 ננרון ר08ונס ס' סו"8 3ר08 מ"ס0ס

 8' 60וח וסנ13רוח סחקדי' ונחוכו ד6ימ8ס.קוד
 סחיוח דס כקל6 וכ6ן דס נקוד ס'6 (1 ס6'0מ)ו'
 13 08י סדעח נקוד ס("8 8ח סממי' וס81כנורע
 סמכוקס 3סליס למעס סרעח וכ0ממפ0ע יטל8וחדלי'
 16 מ"ס 0ס סנ ו""ו קוד סי6 ד("6 ח"ח סל סח('עד

 פנחוך 8י ו8ור וס"ג ס"ח 3סהפסעוח סדעסממנ4
 וסגנורומ סמקדיס 0סס 0ס 08י ל8סי' רמ(81"1

 מכ8ן (ו 8' חקיר ו8ס דס נקוד ג"כ וסס0מחפ0ט"
 מסס 0נקמלק' 81' רס מנין מ"ד מ"ס 0ס נ80ר5(
 כמ85 עכ"ל ככודע ס3ל3 דס ר3יעי' נסוד 8ס"סי8

 0'ונק 0פע ככוכר רקיע 0סו8 סיניקס 0נ(מןונ813ל
 סתל03ומי קוד סו6 (ס ככודע סחל3 נקוד 0סו8יו8יונ8
 נכוונ' וחנס סנוכל דס קוד קסו6 3("6 6ימ6ס)

 מסיכן נ"כ נ83ר וסנס ס0עריס מ813 03ס ("לסופר
 כי וס 3פ' כחני סנס כי 3,ינןסעינור דו"8 סגרוןנחסו'
 סל 3מקו'סדד" כסעלו ד6"6 דכ"ס ר6מונ" סרקיססנ'
 נין סרחק וכמ85 עס לס(דווג 16"6 סל סיקודומ3, 3חוך 3מקומו למעס נס8ר דיקוד עליון פרק 8ךנינס
 תקוטו סס כ' דכ"ס סעליוני' פרקי' 3' וניןסיקוד

 שלו נ*ה כשפרקי במקוםו למפה שעמדאריך
 נתהוה לבן שהוא ז'א וה?ב או*א לחזהעלו

 ! אבאמטיפת

 רביבה רא4ה,ם , , 4ש ע,נשו הריש משמאלו שלו יבראש א מןמ!י4לה
 טספ4 שהיא השין ומימינו מספרהשכך

 של האלף ובאםצעיתו רחכמה ריוריןאלהים
 שעתה מוח*ו ובחי' ב שברעת: אלהיםמ:וי

הם

 דכ"ס סעל'וכ" פרקי' נ' 63מ5ע דיקור עליוןחטיץי
 סגרון כ' וכט65 וכו' ח)ל נס8י סיקודו8וחומקוס

 נקר8 ע'כ 8סר ככזכר ופנו' חלל טקוס מנח"כעעס
 כן כמ3 סל8 קסס וק5ח ע"ס עכ"ל קול נחי'ס("8
 ("6 וח)3 סמח3ר וט'ס וק"ל )ייסנ ויס וו"ן עינורנטק'
 כ' י-י פ"נ 18"5 סולדו' 3עער טנו6ר 838 טטיפמוכו'
 (יווניס ט"נ נענ'ן סס ט8ליך סקודטי' פרקיס3סנ'
 3טלו' ס51 כ' מ"3 קיד 'ס דוכר' עיפמ סל סמיסווכ'
 ט"נ  סו5 5תי' 3' נוינ5 ייפת  וגס מ'3 סעולי'ססין
 סט"3 8מכס ("ל ג' פ' סנ"ל נסעי וסנס  סטיריךע"ס

 ד('8 סלו3ן ססו8 סחל3 מסס יסיו ס(כר סלסר5סון
 ודס חלב וסנס 8ודס --' ססו5 רס נעסס ד8ימ8ומ8סי'

 : ע"ם עכ"ל מ"3 3"פ נמקפרסס
 יסיס ("ל פ"3 סקעיו' 3יעי עס כפרק

 ס"ט~
 8יסיס 5' 8יס*ס 3' ססס מוחי1 ט3' נמטד ס(ססר8ס
 וסנ' ס' נ" ססו8 יוד'ן מל8 33ח" לוקחו סו8ד'מינ8
 נ" וח61 8לסיס סל 6חורי' מלוי 33ח" לקחודסמ6לו

 6לס" סס סל כללו' סו8 וס8' י8ם סל ר"ס סריר'
 כנגד ר8ס נקר8 ניניקס כי סמעמי כלע"ד 8מנסוכו'
 דנינס מיח י' לר6ס 16חי1' ג' וסס 13 קים 6)ס"מ
 כיכר 8יכו 3דעמ כ' דעמ מח 8' כנ"ל "כמס מחס,
 גס כלל ניכר ל8 נעינור ססר' ל3דו 8' כללוחרק

 עלוי סו6 סדעמ סל ס8לסי' ככודע 83לפין מל8ססו5
 מלמ סע'13' נקוד כ' דע 1"ל נ' ק" פ"ס ר5לסמוחין 3סעי וסנס סיט'3 ע"ס עכ"ל ר8ס סל 8' סו8 1(81לפין
 ט5ד חו"3 מוחין מרין 8ל8 ל("8 ס" ל5 נחלחכלילין
 טטנו 6( מקר סדעמ סנס כ' 8ימ8 מ5ד מוח'ן וב'838
 6לתיס כי פירום נ"ן נקוד כולס 6לס" קמוח ד'וסס
 6לסי' 3נ' ו("ק 8וחיף מ3 סס סמלו' ותלו' ומלו'פסוע
 וס" ז1"ן עי13ר במק' כן כ' סל5 סמח3ר על וקססעכ"ל
 56סיס 3נ' סס סעחס מוחיו תחי' סס נ"כ לכחו3לו

 וע'ע 51"ע ד8ו"8 דנס"י סחי5וני' 3כלי מלונסיי83יס
 כי ד8ו"6 דנס"' ס8מ5ע' גכל' מלונסיי 83יססמחנר
 ענ51ל נמסוו ענו נרוח סלסס ס5מ5עי נלנוסמ(יותס

יעיי
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מבחסירים היניקהמסכתמשנת
 אימא ומצד ר"ו בצורת שבו והה*א פשוט הוא האמצעים בכלי מלובשים באים האלהים בניהם

 לפי ?ו ייט מועט ודעת ה : ההין מ?א הוא שלהם האמצעי מזיוונמבלבוש כי דאו*אדנה*י
 גם ואעפ"כ שכו הגבורות אס כי אז נתקן שלא מוחין נקיאים אלו ומוחין נתהוו שבוברוח

 בו יש אלהים שני לפיכך בו החסדים בחי' דומה שנית דתבונה א' וצלם ראשוןדקטנות
 : ביניקה עתה לו יש בגדלות לו שיהיהלצלם

 שמות כי אלם ואינו קולו משמיע וביניקתונ
 אלהים ונעשו בי"ה בתמלאו עתה המוחיןקרומי
 גם אימא ומצר אכא מצר שלו בחנירשלם
 אכא מצד שבו דחכמה א?הים כיצד ד :נתמלא
 אימא ומצד ד*י בצורת שבו והה*י פשוטדעא
 אבא מצד שבו דבינה ואלהים יודין מלארצא

טגיר
 1מס ע"ס פ*נ זו"ן עי13ר )מק' נני6וליכו )עי)סיטינ
 ענין ר6עון רקטכו' מוחין כקר6יס 6לו וטוחץסכמ3
 ו"6 18לו' נמק' נעעס לקטן ימנ6ר 1מכי ר5סוןקיכו'

 6' ו5)ס סעחנר ומ'ס ע"ע 8' מסכס ר' לפ'נני6ווץט
 עמס יע ננר)ו' לו עיסי' ~)ס רועס סכימרמנוכס
 מענס סר"8 סלירס לטק' נגי18ריכו לעי) מנו6רנירק'
 ניניקס סליס" נמנונס 5ל0 )ו כעסס ו"6 סכסכו)רנ'
 ועכין ר6עוכ' רמנוכ' 5לס ונגרלו' סכימ רמנוכס5ל0
 נסער וסכס ו"6 סגרלו' נטק' נע"ס ימנ5ר סללו5לע"
 סווין סיניקס יעי כל ל6 וסנס ('ל ס"ג רקטנו,טוחין
 מעט לרנר טמחיל ו8ח"כ כל) טרנר 6יט נממיל'כי
 8ומיו' נ' רק נו ככריס 5יכס טטחי4 כי ס51 סעכיןטעט
 טמחיל ו6( מ6)סין י"ס 6ומיו, 13 כככקי' ו6ח'כ6)ס
 עינור למסכמ נני6ורינו )עיל ט3ו6ר וכ3ר כ"ללרנר
 סמוחין 36ל סמוחין 3קלומי סס 6)סי' כיעסמומוו"ן
 וסנס ויניקס עינור נימי 6פי' סויו' נקור ססעלטן
 ר6סון ונרלו' קטכו' טוחץ 3עכין ט6ריך פקחנכווכמ
 מומין סים כמו כי וירוע ו("ל סכי וגרלו' קעכו'ועוחין
 נכנקי' ססס 536 מנחי' גס יק כך 6ימ6שנמי,

 ריורין 6להיס סס 6' קטכוי וכו' 6'מ6 נמוךומ313סי'
 וכו, ניקור ר6לפין ו6לסיי נסור רססין ו6לסי'ננלח

 נחיי ט יס יקור נקור סל6 כי לסנין 5ריך161לס
 ס61 רקטנו' סיקיר כי ס6מרכו נס ולכן וכו' מויגוסס

 ס"6 מלוי סל ס6' 5' נחי' נ' כולל ס61 ר6לפין6לסיס
 ס"6 סל 6' 3' סחקרי' כגר וסו6 יו"י 53ורמ 5)סיסעל
 למ)כו' רומ( סח כי יו"ר נ15רמ סו6 סכי 5)סיסקל
 וסכס ז"ל סכ"ל נכווכמ עס עור עכ"ל סננורו'קסס
 סס כי מרע ר6נ5 סמומ" נמ5ס כרנמו 6יךכ63ר
 טלוי נקור 1)6 סים סספרם כל וסו6 וכו' 5'ורנקול
 וכו' 6לסיס ננ' פסוט" סנסיומ ולפ' פסוט" 3קוריס
 61יוס נינס ס) 61יוס חכמס ס) 6'(ס לסכיר ספרס6ין
 נ5יור רק מחנירו 6' יונרלו נמס 61"כ וכו' רעמסל

 שבהם וה' פשוטים שניהם אבא רמצראותן
 מלאים הם אימא ומצד ה : ווין נ'בצורת
 יו'4 בצורת הוא האיף החטרים בבחי,אלפין

 : י~ר בצורת היא הגבורותובכחינת
 הם עת" שיי אבייס יהימ'ח א גכארק
 שם אי והם ע,ב שלשבמודו

 מספר עם מ,ה שם שני אות'ותיו עשר עםםיג
השםמשנה

 נינס וסל ר"י 15רמ רחכמ' ר6לסי' ס' כי ער'ווסו6
 קטנס ס' סנמוד סווין כ' וסענין ,וין גי רעמ וסלד"1
 סחכט' מ5ר כטסו6 ווס י' נקר6 לפעמי' 1לכן ר6סנלי

 קור ס61 כי 1' נקר6 סנינס מ5ר וכססו6 י'סנקר6
 מ5ר 6ך נמוכס סעינור נקור נסיומ ו' ס:קר6סז"6
 ס' 6ומ נעסס רעמ ומ5ר לנר י' טיסמ ס'6חכמס
 סנומן 3סג"ס ע"ס עכ"ל סכורע" קוין ב' ןקכוס

 6לסיי סס 636 קטנו' סל טוחין וסכס ו"ל פקח3כווכמ עוי סכוכל קוין ננ' ס' 5ולמ עי מקפיקי'טעמיס
 ר"ו חכעס ר"י ס' נ5ורמ סו6 ניניסס וסססרספסוט
 ורע ר6נ6 מכס"י י"6 עוחי סן וסן רעמ ווין ת'נינס
 סו"ו כפל נסס )ררוס 5ריכין 6נו סנרעמ סווין כלכי

 סל נקרר ע'ס עכ"ל סנו וסגנורו' סחקריסנסניל
 6ך ז") פ"6 מומין 3סער וסכס ("ל מסרמ'עפקח

 לו ס6ין )פי 6ך וכו' סעי3ור על ס3ח לו 'סניניקס
 עכ"ל סלס רעמ לו 6ין לכן "לס" מנחי' רקמוחין
 סו"נ רסייכו טוחין ר' ניכיקס לו סיס עט6ייןע"ט
 ערין עכ"ו 6ך ו"ל כ' 61ח"כ ר' סרי חו"נ ננחי'ורעמ
 נרעמ 6ין כי ני6רמי וכו' עיין לכן למורעי5ריכין
 ססו6 כיון סלו סחקר כי ר6לסיס 6' סס רקריניקס
 חקריס סס 6ין 6"כ גנורס סכל נקר6 6לסיססס

 ווס עכ"ל 51"ע 3קפק וסר3ר ל3דס ג13רס רקוג3ורו'
 "סחקריס "3ח" "נס "כן ו6עס'י סכ' סמח3רטעס
 מקריס נחי' עכ"( ג3ורס סכל סכקר6 6עפ"י ר"ל"13
 ננחי' ססס 63סי סב3ורס ע"ע סנקר6 6ל6 13יע

 : סחקריס כ"כ ול6 כסקני' סג3ורו' 6יי6לסיס
 סל ימ"" '"י ס"3 ס5יס 3סעי סיס גפרק

 ומ'ס ע"ג סרי 6ומיו' וי' ק"נ סו5קטכומ
 ע"3 סר' פסוטיס נ6חוריס נינוע נ"1 וטס ע"6וכ"ו
 6לסיס ל"3 ססס כמי3וי ל"3 ועס רי"1 סרי פעמי'נ'
 וו"ן עינור למקכמ נני6ולינו ועיין עכ"ל לע"חסלי
 כ' 1ל6 סמחנר סטמיט למס יורע ו6יני ו' מסנספ"נ

עסו6



חטטים היניקהמסכתמשנת
 דשם פשוטה הוי, רבוע שיישי כוו שהואהשם
 הרי הכמה נתיבות ול,ב רי"ו ממפר הריב"ן

 הם עתה בו היוצאים ושערותיו רמ,חמספר
 שינים ורכן ב : נימין ובקראים ביבה מחככח
 ואיו סוד שבו שחציו דאריך ת,ת בכח לובא

 חכמה נתיבות בל,ב מלובש וא*ומלאה
 הואו יסוד ויורדים בינה ,טערי בנ'המתפשטים
 ראחר הדומה וחציו כראשו המכייעשכדעת
 ליב הם לפיכך נ : בז,א אףטיובש

 כמספ-
 כממפר דיביקה חורש ככ'ר וצומחי' בתיבותל,ב
 ימעלה וחצים רמטה חצים ונחלקים וויןהד'
 שבעשה הנייי והתיקון ד : דאריךכת.ת
 דאורות הרוח כרורי שבברר הוא ביביקהלזיא
 שלו אמצעיים הכלים נתקנו וכזה שלווכלים
 אלא מהם א' בכל הי' שלא שלו חףתוהם

טגיד
 דע'13ר 3רע"מ סעמ3ל סט כעו 6לסיס )31 נקורססו6
 ו"סעיוח' 0עמ3ר סכי וע0 51"ע ;ו"ן עי3ור3עק'

 לעיל 0יט'נ ענו5ר כ'"עין וכו' "עמס "נוס"יל6יס
 סנ"5 ו' עסנ0 3' סרק וו"ן עינור )עקכחנני6ורינו

 ע6יחו וסנס ו"ל ס' פרק סעינוריס נסער וסנסע"ס
 נסיוחו דו"6 נ"ר ססס ל6ס נעסס ד6"6 סס"ח סלח5'1
 עקול כעסיס עוחין סנ' כי ו)סיו' וכו' 6יע36עעי
 מכעס נח'13' ))"3 0יכר ערין 0י0 )6 )כן ר6"6מ"מ
 )5ררין כמ)ק 0יס )6 0דע' ונס 3יכס סעריוכ'

 יונק וכ6סר לנר בכללוי וס כל כי רקו6כקרר6'ן
 בקור 60לו סעומין נמגלו סיניקס ע"י 6( 6עועסרי
 סדעח וכן 3'נס סעיי נ' נקוד סנינ0 וכן נח'13,ל"3
 סמיניס לו יו65יס 16 כסיונק סולד ו)כן סכל ניכר161
 ל"נן וו"ק עמס סנחגפ חכעס נחינז' )"נ כננד)'3
 מכעס נחינף )"3 סס י)3"ן ס) ס)"3 פירוס עמלנסיכיס
 0רעמ קור סו6 ו)3"ן ס) וסו6"ו נינמ סעיי כ' סו6וכ'
 עמל3 סיכי' ו)3ן וזסו 0מל3 עקי3וי סו6 ז0 וכ) ו'קור
 יעי סל מודס כ"ר 3ענין ע6ייך ונעס"ס ע"סעכ"ל
 6יך ס"ט מ"6 כמ63ר וסנס ו") כ' כך ו6חרסימקס
 )ג' ד6"6 ססו6 סח"ח נ0חמ)ק סנס 1' נקר6סח"ח
 מלק כ) סכעטס כע65 )ו"6 חחחון ומלק כו'ח)קיס
 סלי ו"1 כפ1)0 סי6 רע)וי 161 כי ונורע 5ממ ו'עסס
 ו' עס61 ווין 3' ר6"6 רמ"מ סמממון מלק נוסיס

 כוי 0עליון נמלק ווין 3' וככגרס כסו)0 נעלו606מח
 נעסס ד6"6 עח"מ כיון וסכח כ"ד סס כולסוכללומ
 נחיני' )"3 11 נמכעח כמנ)ו )כן ו"6 נחכעמנסע0
 ע"ס עכ"ל ס,"6 נפס סיכ'ס )"נ נעסכו ועססככוכל

 ומקיפיהם חב,ד בהם וניחוסף תחתונותשבע
 . דעת שלישי משני הנעשה שלהם הכתרשהוא

 הם דויא אלו וחב'ת ה : התחהוניםד~א
 אכא שנושק בנשיקה החםר באו,אמושרשי'
 לאבא אימא שנושמת בנשיקה והגבורהיאיטא
 הבחי, וגם האלה הנשיקות שני טכליותוהת,ת
 לו יש וגדיות בעיבור בפועל הבמצא,תאח-ות

 : כיניקה עתהדמותם

 ו"א הגדיותמסכת

 שישי איי שבים שני אחי א אפר"
 שבסיומות אלהיםהשרשהו

 פשוטים שבהיותם ואותיותיהםשמספרמכניו"ן
 נדחים יומף מספים המלוי ומלאיםומלאים
 ייירדיםמשנה

 ספרק קוף עד ר' עסנס עחמי)ח 0עחנר סכ'ועס
 וו"ן עי13ר )עקכח 3ני16ריכ1 )עי) 0יט'3ע3ו6ר

 ער כס פ"ס רקטנומ עומין נסעי 0נס 8:84רק ? 0עמ3ר דנרי וימ63יו סיעינ ע"ס ג'פרק
 וסג' וסרעס יוקף 3ענין ע6ריך ס"מ קוףי
 ו6ני יסי6ל נלוח וענין 0מליעומ וענין ס)וסר"

 גפרק סס כי )עכינינו סע5טרך סענין 3ק'5ור6כחו3
 סס רגד)ומ סעזמין כסנ6י' כ' )עי) ני6רנו סרי (")ס'

 ס61 רמייחס חמי)ח 6עכס לעע0 רקטכוח עומיןרומין
 גי סס יס סנרו"ן עקוס כי נורע וסכס וכו'נגרו"ן
 6)וכעסיס וסכס 60רס מיי מלויס ס3סס 5נורוחעיני
 כעס0 רקענוח מכעס עעמ כי5ר רקטנוח עומין נ'ען
 סנינס ען ו6ענס סעמקיס סי כקר6 וסו6 ק:סקור
 סלעח עעמ כעסס וסורירי' ס6ופיס סי סווסטנעסס
 6רן נקר6 סו6 סנלון עקוס כי רע וסעגין סטנמיססל

 כטרע ס6רס ס3נוף 5ל 0יומל 0עקוס ס61 ניע~יס
 ס6)סיס עסס (ס )עועמ ;0 6ח נס 0ורעמיך כ3לוכוי
 0ע)כוח נמיגח ו6ענס סו"6 נכל למ5וניס 6מיו0וים

 60מוריס ע5ד ס'וכקמ רק 13"6 סגרון ככנד 0ו6ע5ריס
 וסס 0גרון על 6מוריס סו6 0עורף כי סעורף6100
 סעענר 63וחו עי)6ין עומין ג' סמפסטיח 610נגרון
 סו6 כיערכס ע5ריס ע)ך 610 סרעס וסכס וכו'50ל

 פרעס כי עורף סכקר6 סנרון ס) ס6מוריס כ)כ))ומ
 ו5עכס 0עורף 6ומיו' מרעס וגס סכו)) עס עורףגי'
 גנורומ ס0ס ממחוכו' במינומ ני כו)ל סו6 סעורףו0

 עומין ג' עמלנסיס סג' 631ל1 ורירין ווסט קנססנ")
 53ד עועד 0קנס כי ו0ענין נקנס מכעס סססעיל6'ן

יטץ



 טנחסירים י"א הנדיותמסכתהשכת
 עוטד לו חוצה שעליו הגיון יאור בטצרויורדים
 כל נעשים ושם ב : פיעה אותיותהעורף
 ביודין ומלואו אלהים רבוע כמספר שראחד
  השואכ המשקין שר קנה והוא חכמהשבמח
 שר הוושט הוא בינה ושל משקה מיניכל

 הוא והדעת מאכל מיני כל הבולעהאופים
 : דם מלאים הם כי הטכחים שרהויידק

 פיקים שני מזיוונ כי על נדחק אלו ומוחיןג
 פרקים בשני הכלולים דעתיק דמהעליונים
 הטיפה יוצאות ידיו והם דאריך דח-געליונים
 וממנה לתחתון ומשם העייון למ,לוניתנת
 פ-קים שני ומזיוונ ד : דזזא חחבנתהוה
 ומתפשטת הטימה יוצאת דעתיק דנ"התתאין
 התיין והם דאריך דח.נ תהתונים פרקיםכשר
 : כז.א הטתפשט דעת נתהוה וטטנהכתפק

טגיד
 8ל יורר סקכס כ' וגס 13 )וחפסיח סמכ)וס ולכן'מין

 ססס וס)ויס וכוי )וסקין )ויכי כל סי36מ וסרי6ססרי6ס
 ומוח 13 מחפ0ט סמכמס מומ ולכן לי)וין סחקרקור
 סכל סמ6כליס קור 0סו6 סוו0ע חוד מחפסטסניכס
 פספסט רעח ו)וומ 0)ו8ל קו נ8'ס סגנורס מ5רספ(וכוח

 וסו8 וכו' וס)ו(רקיס סורירין קור 0סס ס5מ5עי3קו
 וכוי רמיס י' סור וסס וס"ג ס"מ 0סס רעחקור

 סל6 כ' (ס 16פן על סס 6)1 סג' 3'8וראפכס
 קוד ססו6 ככ(כר דקטנומ ווומין נ3מיי סו6 כ51סכללומ
 נקוד 0' נ" ניורין 8לסיס כי ס"ר עכין ו(סו~סיס
 0"י כל כ' כ)ו85 8חור בקור 5לסיס רנופ סו5 וריפכיס
 סמסקין 0"ל פי' וזס 8מוו סניס דיורין 6לסיס סססווי
 ריורין "לסיס ג' סס 3קטכוח 8לו פומין 0ג' ו8ע"פוכו'

 סמכפס "ל 3פכ'ס נסיוח0 עכ"( כפ3ו8ר וססיןו5לפין
 סמס על כולסכקר8ו

 8לשיס קור ססו8 0"י סס 0סו"
 0)ווח ג' סס 5לו סייס ג' כללוח 5מכס וכו'ריורין
 6100 גרון כקר6 וסכוללס סקונלן סמקוס ולכן6לס'ס
 נפרק עס עור ע"0 עכ"ל פסוט" 8לסיס פעמיס ג'נ"
 נכמס ל)ו5ריס ירד 8סר 'וקף קוד 3עכין 0מ"יזו'

 נקור כ)ול6 כ6סר 6לסיס פעפיס ג' כי טס וכמנ5ופכיס
 8חוון 3"ן 8לסיס סס נכל 'סי' סמלוי ו)ולוי ומלויפ0וט
 יוקף גיפי  %סוון נ"ן ג"פ סס 6לסיס פע)ויסו0ל0ס
  פוחין ג' סור ססו6 יוקף  נררס סל6 כי ז"ל כמנו6מ"כ
 לפלריי יוקף ירירמ קור סו6  סס  לברון סיורריןרקטנוח
 ממט  'ונקיס סס בירירמו 161 כנזבר  סגרוןססו6

 וכו' ס)ו0ק'1 ו0ר פלעס קוך 0סו8 סח5וו:'סוכ5מ(יס
 גי סס סחולס קוד כי רע ("ל (' 3פרק 0ס עורפכ"ל.

 עם כלבושימהסנימיים חויכ  זיוונ ידי ועלה
 בישרא5 נכללים בהיותם שבהםהנשמה
 מוחין רצורך זה זיווג יהיות כי ותבונהמבא
 ביסו,ת ונתלבשו ירדו העליוניםדחו,ב

 דעתיק העריונה הטיפה נמשבההתחתונים
 כתפין התרין עם התחתונה והטיפהבחכמתם
 סוד הם אלו כי כעטיות.הס נתיבשהדאייך

 : עטריןהתרין
 הטיחיי הייייי כן אח- א בנמ~רק

 רהלא
 אבא מוח יצא יש,ם מיסודכיו
 הכולי ודעת ובינה חכטה סודשבו

 ח~נ

וכי
 לחו,ב ~כ מתחלקים ארבעתן מאלו א,
 שם דאבא בחכמה שמותם ואךה כ :וחו.נ
 וב*ן בחסדים מ,ה בבינה ס,ג בחכמהע,ב

 יש בינה להיותח דאכא יבגינהכגעורות
בה

משנה
  וסכש מל"ס גי' ססס סויומ ני ססס יגילוחמ1מין
 וכו' סייס ג' ססס ס3ניון 6לסיס ג' %לי מיך ירמן3טס

 פ3חינמ סו6 סחלוס 161  3קפכומ סו%  ססיכסמ5'"וח
 וכו'  סס קמוס וסו6  סתינומ סוך סנס6רוסנרלומ
 סוך  פלו3טיס 63יס  סס וכוי ספוחין בי 3י%רכווכ3ר
 כי פרפס ו"ס כי פמס וכ63ר יכו' סנינס סלנס"י
 פוחין 3ו ובטפעיי' כנ(כר  סגרוו קוך סו6פרפי
 ק5 סיקור 6מכס מולס ופרעס נו כ6)ור 6זרגרלום
 סגלע וסו5 מפרנ סיו65 כסר ו(סו י16ר נקר6סנינס
 ורולך מ8חוריו מפס סגרון על עו)ור סעורףוסכס
 עכ"ל סי5ור על עופד וסכס מולס ופלעס ו("קע5'ו
 פסכיומ נ0כי סמחנר לס1נ )ול'5ח לך יחנ8רו וסנסע"ס

  פמסילין 16 6סר חורפ בזר ססו6 סיליקס  זפו 6חרר"ל "6לי  "סניס "0כ' "8מר ר08ינס 3מ0כס ו("ססר08יכוח
 פוחין סל ר6סונס נסיפס סו6 וגס רגרלומפוחין

 ו6ח*כ לנל11  'ורוין תסיס 6סי  לפטס  ויויומץרסטנום
 : לקוון 'מ63י כ6סי למטספ0ס
 כרחיס יקטנוח 0מומינ יס1ייע 83 סממ3יהנה

 עמן קירר 3חמלס ולכן רגרלוח מומיןע"'
 ו6ח"כ נ("6 וסחפסטוחס י5י8חס )נסיכן רגרלומפיחין
 רקטכומ )וומין 0ל רמיחן קרר וסולך מ83ר מ'נפרק
 וכ63ר  1"ל ו' פרק סכקירי 03ער סכס לק)וןככ(כר
 56ילומ בטנין נמ63ר סכס  ספוחין  פנין פ5'5וממחלס
 סיריס פרקי  ופנ' ר6"6 ח"ג פלנסיס סס כי6וי6
 6מ5פ" פרקי 3111' ר6יפ6 וחכפס ר6נ6 מכפסכפסס
 פרקי' 3' כס6ריס וכו' 6י"6 נעמ כפסס  ס(רועו'0סס

 סס 5סי רילי'  כמפין 3'  ססס ר5"5  רמ"ג%חרולי'

*

יפסנו



חסתשם דא הגרלותממכתמשנת
 *מין דכתף ממוה שנמשכו חסדים חמשה מאבא היותה ועל אהי' שמספיו השםנה
 תשם דאבא קצוות בשש ונתפשטו ראריך בע"ב מלא יה'ו שם והוא הוי' בסורהוא
 : מע*ב שהם יודין ומתמלאים הויות חמשה כטו שכה וחו.נ בחויב ומתחלק ב"ן מ"הס,נ

 שהרעת אלא התבונה מיסוד יצא וכזה ו דחכמה רחווג בחווב שלימה ההוי'שנחלקה
 מכריע להיותי ראבא ובדעת נ :דאבא
 וטהמלא אהויה שם בו יש ממש מחרלא

 כחכמה יודין מלא שלו דחסרים והףנבהווכ
 יוד במקים באלף מ?אה שבו דוא*וובבינה
 שבו הההין ובנבורות אלפין מלאובחסדים
 ובחו'כ ד : אחית בוא*ו והוא,ו ההיןם?אין
 בההין יורין מלא מתמיא שלו רנבורותוחו*נ
 הההין ובבינה בחכמה אחרת בואווהואו
 אלפין מלאים הההין ובחסדים ההיןמלאים
 מלאה והואו יורין מלאים הההיןובגבורות

 נ*כ יצאו האמור יש,ס ומיסוד ה :אלת

 ט3טו כמפין סמרין 6לו גס כי 5מכס ו"6 6לכמעכין
 וכו' נ("6 וכימנו כעסכו ומסס רלסון נעוח6 16"6תו
 מרין כמסכו ר5ו'6 חכמומ סנעסו ר6"6 'רס מניכ'

 ר6ו"6 6מקנמ' וכקר6 טנו מו"נ נו ונעסו רד6עוחין
 מו*ג סכקר6ו סנו סרעמ ח65' נ' כעסו כמסיןועסנ'
 (ס סו6 נסס סיס סמילוק 5ך עטרין מרין כקר6וו6לו
 רק 6יכו ד6"6 'דיס פרקי מנ' סנעסכיס טנו מו'3כ'

 טסס כמפין מרין 6מכס סו69 6ל מסס סנעעכמס6רס
 וכמסכין יו65י' כמפין סמרין ע5ען סס סרעמקור
 6ל5 כמס:'ן 6יכס 6מכס נלנר ס6רס 1ל6 רו"6נרעמ
 סס סמלנסומס ו6חר נ6ו"6 מחלס סכמלנס61מר

 עליון (יווג ע" כמסכין 6לו 5מכס ר("6 נרעמכמלנסו
 רע"' רכ"ס עיל6'ן פרקין סמרין נורע כי וסו6ר6'6
 ר6"6 מו"ג ססס ריריס עיל6ין סרקין נמוך כע6ריססס
 ר6ו"6 נמומין כסמס ר6"6 רמ"נ על'וטס פרקיסונ'

 וס רעמינן כ"ס מ(רווגיס וסכס כמכר ולסוןנחכעומ
 ססי6 עיפס וכמסכס נכ5ס וסור נסוד %מ וככלליןנ,ס
 כעסכס ו6ח'כ נגנורס וסור נמקר כ5ח ר6"6נח"נ
 וכומכמ סח' מ(ל ר6"6 רריקכ6 מ(ל6 ער ססי6טיפס
 רמכעומ מומין 6ל כמסכמ ומסס תי"ג מול 6לנ('ווג
 כקר6 סנ' ו6לו נ("6 מו"נ כעסו ומ5לו וכויר6ף6
 פרקין סמרין 6לו כי ר6ו"6 5חקכת5 כט6נ6רר6
 תיריס פרקי ססט ר6"% וסמ"נ רעחיק דכ"סעליוכי'
 כעס' מסס כי לסס סתגיע וכמלמס ע5מן 6ו"6 מלקמס

 ס6רסלנד מסס סכעסכיס 6ל6 ככ(כר 16"6 סלמכעומ
 דעחיק דכוס ממ6" פרקי מ3' ונס נ("6 חו"נונעסו
 כמפין 3' ססס ר6"6 מ"ג ממ6'ן סרקיס לנ' טיפסכמסך

 מב"ן שנמשכו נבויות חטשה הואשהוציא
 קצוות בשש ונתפשטו דאריך שמאלדכתף
 היור ומתמלאים רליות חמשה והםדאימא
 וכל לבד כפולה באות ה"ה והו"ו ב*ודיןה*י
 מאבא שיצא דעת משא"כ זין עויהשם
 מן שמשך חמדים החמשה מלבד הו.גשבו
 בחמשיה נתלבשו חסדים הה' ואלוהכתף
 שלה הרעת והשלימו דאימא דרעתנבוהות
 במח גם לפיכך ז : המתפשט דעתהנקאא
 חףנ הכולל ודעת ובינה חכמה ישאימא
 נוכ מהח?קים א*כעתם מאלו אחדוכל

לחחכ משנה
 נ6ו'6 סמלנסומס 6חר ע5ען כמפין סנ' 61ליריליי
 ס6רס ול6 ("6 6ל רעמ וכעעו וכוי יררו רלסיןנמוחין
 וכקל5 ע5עווהס ד("6 6חקנמ6 6לו כי ע5מומס רקלנר

 16"% ר6מקיכו עטרין מרין רמ"ב רף ס5(יכונ5רר6
 נ6'ס ("5 על מומין עלעולס כורע וכנר עכ"ללנרייסו

 סעמנר רק6מר וט6 ר6ו"6 נכס"' סחלנסומ, 'ריעל
 "נמכמחס "רעחיק *עליוכס "סעיסס "כמסכס ס'3מסכס
 סעיסס פירוסו "נעטרומיסס "כמלנסס וכו'"וסטיפס
 נחכמומ כמעכס ככוכר ר("6 מו"נ כעסס סממכסעליוכס
 ס6רמס כמססט ס6ח"כ ו6ע"ס מקומס וסס ככוכרר6ו"6
 חטיפס מ"ע ח'6 לר6ס 'ורריס 61ח'כ ר6ו"5נכס"י
 ס6רמס 6ל6 ככוכר ר6ו"6 נמכמומ נמקומסכס5רס
 עס סמחמוכס טיפס 6נל ככ(כר סממפסטמ ס'6לנר
 יורדין ומעס נעטרומיסס כמלנסו ר5ריך כמפיןסמרין

 נני5וריכו לעיל ועי 16"6 סחלנסוח ע"' ב("6ע5מוחס
 ענרלומ ענו6ר סס ורי ג' מסכס פ"ג (ו"ן עינורלמקכמ
 וכן סלסס ספכימיי ננמיכמ 16"6 מ(יוונ סלסססמומין
 ונמוכן סמכיט" ר6ו"6 מכס"י סו6 סלסססלנוסיס
 סו6 וכן ע"ע ממס 5ור ססו6 ס,"6 כ;ממממלנסיס
 וסכס ע"ע 6, ררוס ס5לס ררוע' נסער נסרי'מני6ר
 נחיכמ ג' סס סמוחין וסכס ו"ל 6' ררוע סכ"לנסער
 מוחין ר' סס סרי מו"ג טסס לנ' כמלק וסרעממנ"ר
 נעעכי' סס מו"נ כן כמעטן סס ערסס 5עכס מ"גמ"נ

 חו'נ סכקר6 סרעמ ממ 6מנס וכו' ע5מן 16"6ממוחין
 זמסס ר6"6 כחפין סחרין חחלס סיו סס סדעח חל6'נ'

 ד6נ6 מקדיס טסס ד6ו"6 סיקודומ עטרוח 6לכעסכו
 נרעמ עטרין מרין לסיומ כעעכו ועעס ר6'ע6וגנורומ

ר("6



 פרחפיים ו"א הגריותםםנתמשנת
 בחכמה שמותם ואלה ח : וחויגיחויב
 וראלפין בבינה וכן בחכמה דיודין אהי'דאימא
 דאימא ובבינה בנבורות ודההיןבחמדים
 מיאים אהיי הארבע דבינה בינהלהיותה

מגיד
 סנ' 6מכס (וט6 ונ6ירל8 לנ8 נ6דלנ6 נכ(נלח"5
 וומומ6 ווומ'1 וומלין כמסכין מו"נ ססס ע5טו111מין
 3' 8ל כתסכין 1מ0ס ממם ר8'וו8 ומטומ6ר836

 וחרין 6'מ6 3יסוד 31יכס 636 3יקוד חכמסיקודוסיסס
 3נ' כמסכיס ר6"8 כמפין תרין ממלס ססיועטרין
 וג3ורס 836 יקור 3עטרמ מקד סנקר8 ריקורומעטרומ
 חו"נ סכקל8 עומין מרין כי וגע65 6יט6 יקור3עטרס
 סס סיקורומ נחינמ 6סר ד16"6 'קירוס ננ' ססר("6
 ננ' סס עטרין ונ' 83'מ8 נין 8383 נין (כרי'לעולס
 מ3'ן ומיס כק13מ סממיסן סלסס סיקורומ 0)עטרומ
 3נמיכמ סס כי עטרין מרין נקל6 סרעמכשס

 'נכל)יס "3סיומס סממ3ר 0כ' ומס עכ"ל כ0כלעטלומ
 נמק' 5עיל ומ3ו6ר כורע כנר סתממוכיס ימ3יי3י0יק
 ווסכס ס"8 זו"ן 3'רור 31מקכמ וי מסכס פ"נ 18'6י'וונ
 636 פי5ום' סכ' כעסיס לס(דווג כסיו5'ס 0לעילסס'

 עליוכס וסניכס סמנוכ' כ%ו ול5 ("ל (י ררוע ס5לסררוסי נסעי וסנס סס נני8וליכו ועי 6ימ8 פל5ופי וכן 6'פל5יף
 נכלליס סס נס ולפעמיס פר5יפיס נ' ססכי
 עולס סמנוכס לפעמיס כי נמיכמ ננ' ססו8 8ל8ימר
 עד 'וררמ ס3'נס ו)פעמי0 עמס סס וככללמ סניכסעד

 רז"8 דמומין ס3' זס ועי3ור עמס וככללמ סמ13כסעקוס
 לעקוס 3'כס יררס כי ס0כימ (1 נ3מיכססיו

 חכמס עס סלסס ס(יוונ סיס וסס עמס ונכללססס3וכס
 ם3עי13ר מ3ו6ר נמ65 ע"ס עכ"ל כו' מ13נס 'לדס061"כ
 %3קכמ פ6יירי 6' 3ע'3ול 6נל ססני' נ3חי' סו36י

 סוומנר רייק ולזס ר108נס ננמינס ס81 ע"ןנירור
 "סו8 "סזוונ 'ומפנ' זו"ן נירור נמקכמ קס לסונונ5חוס
 "סעולס "ס'8 'סמנוכס "לפיכך "ר8סין "עינור'~ורך
 3ע'13ר 36ל ר"ל "ל6נ6 "'ם"ק "וכן "ל3'נס*ומלנסס

 'נסיומס כמנ ז"6 סגרלומ נמקכמ סכ8 י6יירי3'
 ננח" סלעו)ס כנ"ל "סמחמונס "ומנו' "ניס"ק'נכלליס
 לנוקוס 'וררמ סניכ' כי ססכי' ננמיכ' סו8 דמומיןעינור
 6' ספרק כל נמ63ר וסנס עמס ונכ)למסמנתס

 "כססוס "ומוונס ר' 3ווסכס סמחנר 0כמנ מסלק
 ננ'16ליכו נע"ס )קק ימ63י נז"8 "סמ0פסט"דעמ

 :לפ"3
 סוומנל עס(כיל סמומין סמימ קיי עכין ונהו

 ק"ם נכוונמ וע' 5'5'מ 3כווכמ סיטי3מנו8ל
 זס 8מכס סממנר כ6ן סס(כיר 8ס1"ס מלו6י ד'נעכין

 אחיונה מה,א חסאים הם שיה וחו,גשבחו,ב
 אהוה שם בו .יש ממש מח שאינולם. דאימא וכדעת ט : אה'י בשם אלאשאינם
 מתמלא יטבו החסדים שמצה וחו'גובחו,ב
כמומשנה
 עטם מוח 1ל8 מכריע לסיוסו נ' 3מסנס סוומ3רקכס3
 סס(כלמ' מ8"י 0סונ8 5'5'מ נכווכמ מ65מי זסר3ר
 ככ(כל ר8ו"8 ס3מו"3 ו6סי' סייס נעכ'ן מ8ליןוסס
 סחקריס 61מכס ;"ל כמנ וסס סמח3ר 3ר3ריכ6ן

 ככווע מכריעין לק ע5מן מומין ס"'נן כיוןוסנ3ורומ
 6ל6 ו8סי' סוי' 8'ן כי 6סי' ול6 סויס ל8 8'כןלכן

 רק 8יכו 6יע6 עסל 3ין %36 )נסל 3ין 3מי"ג 6ך3מו"3
 סנין סספרם 6ך כו' 6סו"ס סס 1ס61 ל3ר 6'סס
 6ך כה 18מיומ נר' 8ס1"ס 8נ6 כי סו6 )8ימ8388
 0ע6ייך ע"0 עכ"ל 8ס"1 6ומיומ נ' סס 6'ע6 0למו"נ
 ס%ח3ר כרנרי %%ע סעומין סווומ קדל נענין סיטי633ר
 מ)8'ן סטס"ן וגנ3ולו"מ ר' 3מסכס סממ3ל סכמ3ועס
 מ813ר נ"כ וכן סס'"ן "מל6'ן 0סססי"ן סס כמי3'ודי"ן
 ע"ע (י ממכס פ"נ 5'5'מ 3מקכמ סת0נר 3רגריסיטי3
 ססי'ן 31ג13רוס 1כ5"ל סעחגר נרנר' כ6ן לסניסו5ריך

 : ורו'ק ססי"ןמל6יס
 ז") נ' קיטן חו"ב 3כללי 3י ררוס ס5)ס נררוסיוהנה

 דנ*ן 81, דע"ס 8' סו'ומ מ סס רמו"נ עטריןמרין
 ממרין כמסך סמממון דעמ וסנס ("ל '"ז ונקימןעכ"ל
 וס'ג ס"ח נו וכעם'ס מו"ג 0סס ר8ו"6כספין
 ר("8 3נופ6 וומפ0עת 61לו וכוי סויומ י' וססוכו'
 נין סמכריע 3("8 עליון רעמ 'ס ז"ל 'יח 31קימןעכ"ל
 16 ד8נ8 סע)יון מרעמ וכו' ל3ינס כנומכמס
 ועוד 0לסס ל3'נס סלס0 סח:תס נין סווכריעד6'וו6
 עסמפפיוי כ%סך ו(ס עערין 3' חו"נ סכקר% דעמיע
 ע'ק עכ'ל למעס סלס0 נו"ק ד5ימ8 18 ד8נ6רעמ
 ס6לס סמוחין כי ורע ("ל ו' פרק ס5לס ררוסיונ0ער
 ד8ף6 ע5ען סמומין מן 6ו"8 ע(י:ונ כמסכיןסחו"נ
 תחו*נ מן נתםכי חו"ג ססס סדעס טיפוח נ'6תכס

 ע5טו סדעמ מן ולי ר16"6 דבופ6 נו"קסממפסע'ס
 8טכס ('5 י"מ מפילמ 3כווכס 1סכס ע"ס עכ"לר6ו"6
 8נ6 ס) חו"נ 3'ן סמכריע ר16'8 סע)יון ע5תומסרעמ

 לטע)ס כע)ס 1ס61 3("6 ג"כ יסנו סנס 6'ט6 טל16
 8'ן ולכן וכו' ט8ור נע)ס וסו8 0נו מו"נ ניןועומר
 סרפמ 6וחו ולכן וכו' על'וכוי נ' נקור 8ומו מוכיס8ט
 סו6 ד18*6 1"ק סמפסט1י ססו8 נמכין סכככקסנ'

 ססס לק מ5ו"8 כמם3'ן 61'ן וכו' עטלין מליןסכקל8
 טשט סגס וד8י ד8ו"6 ע5מו סרעמ 8ך לפקרוןנמוכו
טכל כמג6י סרי עכע סט 3מו"3 נעלס וסו6 לן"8כמסך



חמירים ו"א הנריותטמבתמשנת
 הרעת דחסדי וחוי,נ בחוייב שנתמלאכמו

 אה,יו אותיות בשלש הוא שכאן אלאראבא
 שמצר וחויינ ובחוייב אחרונה הי חסרלבר

 ומלא אחרונה ה, חסר הוא שם גםהגבורות
 הרעה רגבורות וחוייג בחוייב שנתמלאכמו
 יכריע אשר הוא אבא דמח והדעת י :ראבא
 החו.,ב בשמ בין דאבא החו"ב כי2ניבין

 אותם לגבי ונבורות כחמדים הם אשרדאימא
מגיד

 סתס סן ד6ריך כ0מין ס0יין סמקומו' "לומכ)
 0ל עטרין ס0רין סס וכן ד6ו"8 נו"קסע0פסטיס

 נמרק סתחנר כוונ0 ווסו סת0פסט דע0 סכקר6ו"6
 "סמ0פעט "דע0 "נ0סוס "ותתנס 0כ' ר' תסנס8'

""13"
 "ססס "'ודין "ות0על8יס ס' נתסכס סכ0ונ ותס

 סס חקדיס סל ססוי' תקותו, נכתס פסוט וס"תע"3
 סס חחקדי' 3חינ0 סכל דע ו"ל ס6דר6 ונפי'עע"3
 ר6ס 0פ)0 3כווכמ וסנס עכיי) ע"3 מסססרסס
 סמ0פסטיו דמ"6 כ0פין 3' נענין מ"ליךססגח

 קוד ססס ננורו' וס' ס"ח ססס סת0פסט רע30קוד 3,""
 כל כי ודע ו"ל כ' ו6ח"כ ננורו' ססס תנ5פ"ך6ו0יו'
 סויו0 ס' ססס 3'6רנו כבר דתכ5ס"ך סג3ורו'תלו

 'וד וח סו6 ת8לו סויס כל תלוי ו6תנס ק"לסעוליס
 עתסס 0ח3ר ו6ס פ"ר גי' תנ5פ"ך כי נ"ו ני' סס 11סי
 נ"1 יסיי חלקיס לס' 0חלק ו6ס מר"ס יסי' 3ינסס'
 וס 23כין סת6ריך ע"ס עכ"ל וסוי' סוי' כל כתניןנ"ו
 תך3רי ט' תסנס פ"3 ס56ילו' 0פל0 3תקכ0ועיין
 "וסס)ימו וכו' "סס"ח "ו"לו ו' נמסכק סכ' ומססמחנל
 0יקון נסער עיין סת0פסט "דע0 "סנקר' 'סלס"סדע0
 13'6 ת0פסטי' 6ער ס"ח כי ת613ר סס פ"6סכוקנ6
 סבוקנ6 0יקון עסס 6סר 13"6 ונ0פסט" 6סרוס"נ
 "נ) 6ימ6 מ5ד סו6סכל

 נ6נ"
 כנוכר סמכריע רע0 יס

 ולוס סס ונני6וריבו י' תסנס סתחנר 3ד3רילקתן
 "ס3ו "ת636 "סי%5 "דע0 תס6"כ וי 3תסנס סכ88תר
 ס"ח עכין 6ל6 6יכס 63ית6 36ל וכו' "תל3ר"חו"ג
 ככו' סת0ססט דע0 סנקר8 וסוי 6יתס 3ו"ק גנורו'וס' "3" נו"ק ס"ח סמ0פסט' ר6ריך כ0פין מרי' ס)וס"נ
 תכ0ף סנתסך ד636 ס"ח 1נ0חנרו נ0ל3סו 6חוכוסנס
 דע0 סנקר6 ס5ס רע0 נסלס ו6וי ד6ית6 ס'נ עסיעין

 ל3נין וס"ג לו"8 ס'יח ונוק3י' לו"% י85 ותענססת0מסט
 סכולל רע0 3חי' 'ם 63ית6 גס ולפיכך כנודענוק3י'
 8ית"6 3ע"ח ג"ס לפי"כך ו' 3תסנס סתחנר כ' ולכןחו"נ
 ג"כ יס ס63ית6 לעיל נ"כ ונוכר כורע סכ3ר ר"לוכו'
 )מסכח 33י6וריכו ככוכר תרי כלול 6, וכל תוחין ר'ענין
 סו6 ד636 סדע0 נירע כ3ר וגס סעחנר תדנרי8ג'ו

 ,ו"ן בנוף יתפשמ אימא דמח הועת כידאבא
 הארבע הכולל היא ראבא הרעתלפיכך
 המ אלו ומוהין חו"ג ובינה חכמהמוחין

 : ראו"א הפרמית בכחיבההטתלבשים
 מתךכש :ג::א :ן : גפרק

 שבתוכו שכננדה מבא ישרא? חלקובתוכם
 רגלזו רער מראשו לז"א ומקיפים אבאמח

באויר
משנה
 ר6יע' סחף3 3סכי נין ד"נ" סחו"3 נסני 3'ןסתכריע
 5מון ו' 3תסכס סתמ3ר כ' לכן י' 3תסכס לקתןכנוכר
 סות סת0פסט סרע0 כ'ון ר"ללסיכן

 63ית"
 נסניתו0

 חו"ג חויי3 תוחין ד' ענין 63ית6 גס טייך לפיכךחו"ג
 פ"8 וו"נ פר5וף נסער וסנס ת6רנע0ן כל1ל %,וכל
 ס0נוכס סל נס"י 0וך נ0לנסו 636 סל סנס"י גס1"ל

 638 תן סנתסך דו'6 סחנתס ס5 סתח כי וס63ופן
 סכמסך דו"6 ניכס וסתח 636 סל ס)ו נכ5חכח)נס
 סרע0 ס) וסמח "נ6 ס) ססוד 10ן נ0לנסס "63מן

 עס'ח כלול וסו6 636 על סרע0 תן סנתסךרו"6
 וסנס נ"כ ד36ת 3'נס תתח וס"נ ד636 חכתס תחת3ח"
 נ0ל3סו עד"ו וכן ד636 יקוד 0וך ג0ל3ס סוססרע0

 ח3"ך ססס 6ית6 ת5ר לו"6 סנתעכו תוחיןג'
 סוס ססחל3סף כל ו6חר ד6ית6 3נס"י ונ0ל3סוד6'ת8
 דת5ך סתוחין נ0וכן סיו0 6חר ד836 נס"ינמל3סו
 וסכס וכו' ד8ית6 נס"י 0וך ד836 כס"י כ0ל3סו536
 סכרעו' 3' תכריע סו6 636 דוו5ר דו"8 סדע0 סלתוח
 סמ5ד חו"3 3ין ו"' 636 סמ5ד חו"3 3ין6'

 וכו' 6ימ"
 3חי' 13 כלולו0 3חי' ד' סוס נדע0 סיס נת65ו6"כ
 סלקח ח1"3 ו3חי, 636 דמ5ד חו"3 מ5ר ס)קחחו*3
 תוחין ד, נחי' 13 נעמי' סד' 156 %'ת6 סת5ר ח1יי3ת5ד

 6נ6 מ5ר ס)קח חו"נ נח.' וסס רע0 נקר6ו6ר3ע10
 ת5ך סלקח חו"3 ונחי' ס13 חו"3 סוס נדע0נעסס
 סים סחו"נ נערך חו"ג נחי' סיס נדע0 נעסס6'ת6
 מ5ר13

"36 
 וח'ט (' נתסכס סתחנר סט ותס עכ"ל

 מדנלי ונ"ר נ' )מסכס 3ני6וריכי )עי) סיטינתנו6ר
 כד3רי 6ית8 3תח תנו8ר סס 5י5'0 3כוונ0 ועיןסתחנר
 כ0נ' ג' פרק 5'5'0 3תק' ועי'1 וח"ט נתסניו'סתחנר

 : סוס ב' פרק כל0"ל
 ונק'8 ד' דרוס ס5לס דרוסי 3סעי סנס גנמרק
 8תכס ע05 5סון נסנ1י ו6ף ח' דרוסי
 וכו' דגדלו' תוחין ננחיי ע0ס ונרנר ו"ל 6' סכלסענין
 לונעי סי' ד,"6 עיבור כיוכודע

 נכללו כי סנינס נקוך
 סל6וי וניקוד 6י פר5וף נעסו וסס יחד 1מ13כסניכס
 ו"6 סל סעינור סי' סס ססו6 ספר15ף כללו' כל6ל

כטוע
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מה חטירים דא הנריותמטכהטשנת
 שהיא צלם של מ' בקראת ,1 ובחי'באויר
 הצ"ן ונם כ : דע,ב יודין הארבעטטפר
 מתלבש הע*ב כי פה רמוזה צלםשל

 ומששה ל' שמספרם יודין שלש שבובקס*א
 לשלשה ה' כי בהחלק שכהם וויןעשר
 וגבורות לחסדים צי שטספרם ט.ו ישארוווין

 לרעת היא אחת ואו כי להתפשטהעתידים
 כחב,הבשלשת נתלבשו אח*כ נ :הטכריע

מגיה  מחילס רף6 %וחין ספר5יף כסי65 6)ונס וכו'נכויע
 דמנונס פר5וף לסיומ 5ח"כ חורו 06ר סר6סוניסמ:ס"י
 5ח"כ ח(רו 06ר דנס"י קדמ6ין פרק,ן 0נין 63וירסס ועמרי סעולס ל6ויר י65 ד("6 %וחין פר5יף סנסכולס

 6' נחי' (ו וסרי רסבוכס נ"ר %סס וכעססוכמסוס
 עומדיס3)נקוס סנווח.ן 6לו וסנס וכו' ד5לס %יונקר6
 דת3ונס 3חנ"מ 6' ירידומ 0ני לירד ו5ריכין דמנונסג,ר
 ע'ס עכ"ל 5לס סל 5'יל 5לו 3חי' 31' רמ3ונס ננס"יו5'

 נומכס 6' פרק סלידס ל%קכמ נני5וריכו ועייןס6%ריך
 ולכן ר06וכס דמ3ונס 5לס סו6 30נדלו, %נו6ר 0ס3י
 03ער ועיין ר6טוכס דחנונס ח3"ד נ"כ ס%ח3ר6ער
 ר6עונו' ד' ד5לס סע' מ3ו5ר טס 3סנ"ס 6' דרוססכ"ל

 ו0ס דמ3ונס ננ"מ 51' 5%6עיס 3נ' ד5לס ול'דמ3וכס
 כחנ"ד דמ13נס דיר סו6 ס%6ימי וסקדר ו"ל ד,נדרו0
 ופס ("ל נסגס"ס 0ס וכן ע"כ 3כס"י 5' 3חב"מל'

 נכס"י וס5' 3מנ"מ סל' כי ("ל עעורי 3פירו0ק3למי
 עכ"ל דקדק ל6 ו0ס נ(ס סדר0 %5ימומ (סו כיונלע"ר
 13, נמלנס' ד5לס %' כי ("ל סס 6י 3דרום 0כ' זס כיר"ל

 דמ3וכ' ננ"ח 51' ול' סח(ס עד דמ3וכס ר6סונימקפירו'
 סמלנ0ומס 6חר 51' נ("6 סמלנ10מס ק1יס 0סל'6ל6
 לעיל כנ(כר וס6מימי' דרו0יס לכעס קומר ו(סעכ"ל
 כ3ר וסנס נכס"י 51' 3חנ"מ ול' נכחנ"ד ד~ססע'
 סס כי 6יו61 53לס חעיד עלו3ס 636 ס5לסכודע
 ד5ימ6 5לס 6ל נ0מס נעסס ד636 51)0 ('ל 5'דרוס
 5לס נענין 6%וד 6%ריך סנ"ל 6' נדרוס וסנסמכ"ל
 סוי' סס 16"6 כי וסנס ;"ל סנ"ל נרר0 ססוסנס
 ולכן כנ(כר 6סי' נמוך נעלס וסוי' 'ודין נ%לו'ו6סי'
 ו6ינו נמוכו נעלס חוי' כי יודין נ%לוי 5סי' נגי'5לס
 כי 5לס נני' 6100 דיודין 6סי' נחי' רק וגיכר:נלס
 סגקר6 עיל6ין חו"3 ע(יווב (ס 5לס כי לעיל כסנ'ככר
 וו 11' סיומ ונ65% וכו' נ%סך ו0%ס דיודיז 6סי'סוי'
 0סו6 ס("6 כל 6ל כ6ן %עקומו עקיף 6ור נחי'כונו
 נס6ר רק %עס ולונעס ונסס יורד 6'נו %6כס רבליועד
 ד' כי ודע וכו' ס("6 כל 6ל %קיף 6ור 3נחי' ל%עלססס
 סוי' 03ס קיק 'ודין ד' סס ס5לס (ס מל 6ל1עוודן

 צל'ם של הטם זו ובבח"נה הנזכי וכדוךחנת
 בשלש נעלטה כחכ,ד ספירות כארכעשהזתה
 הפורח מגדי הלמד אור סוד והם חנ.תשהם
 שבתבונה דס.ג יורין שלש טספר שהזאבאייר
 זה ואף ציל נשאר ולפיכך שם של ה'.זו

 חכטה טח נכנס- אח.כ ד : לזיאטקיף
 שבנבורה בינה מח ואח.כ בנצחשבחמר
 חנ.ת ובכללו ביסור שבת,ת והחייגבהור

בנה,י טשנה
 (ו גס 5לס סל עי וסס נ%סכין ונמס כי 6363 יוריןנ%לוי
 נחי' עגס לפי במור 5ל0 :קר6 06ר 5לס 0לסע'

 עדין כי 6ויר נקר5 (ו 3חי' סנס 03 נכלליססחחתוניס
 6ור 3קוד עונודיס יק מעם ד;"6 גיפ6 מוך נככקול5

 עעס עוד וכמ3 סע6ריך ע"ס עכ"ל 16,ר ונקר6ווקיף
 6' 3מקנס 0כ0נ סעח3ר כוונס ו;ס 5ויר מלחעל

 0סימס ס5' ננחינמ למעלס ו:ת55 ("ל 0ס עוד53ויר
 ס%וחין ע"ס ר5לס %י כקל6 ע5ען ס%וחין סס עלנקר5ח
 ד%מי סוי' ענ0ס יודין ד' על רו%( ד5לס ע' לכןע%5ן
 דמנו, נס"י ע"ם ד5לס ל, ס:ק' ;ו 33חי' 6כן כנ"ליודין
 וסס וכו, כנ(כר ק"נ 0ס רק 6ינס סמנוכס וסנסע5מס
 סס כי וכו' ד5לס ל' נגיי ט0ו6 (ס ק"נ סנ0ס 'ודיןנ'

 כ' 6ור נקר6 ;1 נח" נס ע5מן ס%וחין ול6סגנליס
 ד16יר ס', נח" תתנס חקר וע0ס 6ויר כקר6סר6עון

 נקי6 ססני ס5לס ו(ס דסוי' י' סי6 סר6סונס נחי'כי
 כלולס נ"כ סל' כי ר"ל ס0ני י5לס ד6ער וס6 עכ"לס'

 3סדי6 סס ס%נו6ר כעו 5ל וכקר5 %מנס סל%עס%עס
 מלוי, 0סי6 3נחי' רול ססני 5ל"ס ל0ין 6מרוסכ5
 סכמנ כ%ו 5לס 0ל %' ססי6 ר06ונס 33חי'וכ6ח(
 3חי' וסי6 וכו' נ6ויר ספירח %גדל נקר6 גס ("ל0ס
 סר106נס 33ח'נ' ונ6ח( מלוי סו6 וסכס 3ע%5וסל'

 כי ירעמ כ3ר כי 63ויר ספורח מנדל ו(0ו 6וירסגקל5
 6ומ סי6 (1 ו3חי' 63ויר ססורח ווגדל נקר6 ל'6ימ
 סנקר6 סנ' 3חי' גס כי 5לס ונקר6 וכו' ס5לס סלסל'
 03ס סיס יודין נ' ע"0 ל' נקר" ונס 03 גכללמ5'

 ע"ס %' נקר6 ר06וכס נחיי ס) ס5לס כי דיודין6סיס
 5ל0 כסנחגלו 6ך ע5וון ס%וח'ן גגלו יען יידיןד'

 סיודין ג' ע"ם ל' כקר6 ולכן ס%וחין וכעל%יסד0נוכס
 לעיל טכמ3 )נמס לך מקעס ול6 עכ"ל דיוריןד6סיס
 כנ(כר 5לס סל ל' גלוי קור סו6 ק"ג סס סל יודיןסג'

 6"רי וסכ6 חג"מ 6100 סכללי 5לס 0ל 3ל, 6יירידסמס
 נכלליס נו 05ר סכולל ד5לס %' 0ל ספריי 5לס 0לנל'

 %חל3סיס 6ח"כ 6סר כנ"ל נו וי%ו(יס סרססוכ6511יס
 ספרפי ול' ס:וחין נענעיס 13 6סר %ל3וס ססו36חב"מ
 י"1,יב וסו6 6תיס 0ל י:רין נ' קוד סו5 סכולל ד5לס ע'סל



חמהטים ז"א הנדלותמסמתמשנת
 דאימא: בנה'י כים נמצאו הנזכי וכדרךבנהיי
 אימא רמח והחסדים החבמות בל ואזה
 שלו וגבורות בינות ונעשו דאבא בנה,יבאו

 ראימא בנה,י באו אבא דמח ונבורותוהבינות
 אבא מח לפיבך שלה וחסרים חבמותונעשו
 ועל ו : גבורות כלו אימא ומח חסרבלו
 ובין ממ.ה אלו פרצופים שני נבללו ,הידי

 שמאל נע,טה שבאימא דב'ז ימיז ביהכולל

מניר
 וכן כנ(כר נ"כ פס יתון 6סי 5יל סל ל' 6לית1(

 3חי' כ' לעיל נח63ר וסנס ("ל טס כ' לקתןנח63ר
 ו3חי' 'ורין 3תלו' רסויי יורין ר' נגד ת' ס'"ר6סונס
 יורין רתלוי 6סי' סל 'ודין גי ננר טסי8 ל' סי8סניי
 רתלוי ו8ס" סוי' סנק' ת8ו"6 8לו נחי' סו8 (ס 5לסכי

 נרת('ס סתוח ס3' "לו ולכן נתסכו ותעס סנ"ליוד'ן
 3ל' סו8 ססים תנו6ר סרי עכ"ל ס5לס 3ח" ני3כל
 5לס סל 3ל' ונעלתיס ותחפעטיי נתטכ" עססיק 8סי' טל 'ורין ג' קור סר6סינ ספרע' ר5לס ת'סל

 נקר6 סניס נחי נ"כ לכן כנ(כר חנ"ח ססו6סכללי
 0ניס 33חי' 6'3ר6 8סי' סל 'ורין לנ' סלתו( ל'3קור
 סס מור לע,ל כנוכר ק"נ סל יורין ג' קור סו6סל'
 דיודין 61סי' הוי' סתוח 311' סכס"רו' 6זחיוח וסנהדל
 עחס ונקח וס' ול' ו8' רלחין 31' סס'1 ור' ווין ר'סס
 ו6ס" נסו" סנת85'ס ססר0יי 8וחיוח ססס וסוויןססין

 נת85 ווין ג' 6' כל סססין ונעסס תלוי נליסססוט'ס
 לת"ס 6חח סו' חניח ווין י"ו סס ווין ורי ססיןסר,
 5' כי סר' ר5לס 5' נחי' וסס ווין ט'ו עס8רונע"ס
 ו6סיי סו" סתוח 0נני וסססין סווין ע"ע נקר6ר5לס
 פי לי 81' רלחין 31' 6חח ו' ססס 8וחיוח כס6רוכנ('

 3' כי דע (6ח וסי6 "חח סקרתס לך נקרי'וחחלס
 תוחין חו"3 3'ן סתכריע סעליון סרעח סו8 6' ססדעומ
 חחחון רעח נקר8 וסנ' ע5תן סעוחץ סססעיל6'ן
 רעמ (ס וסכס וכו' עערין סחרין כללוח קודעסס
 6חח ו' ססס סכס8רוח 6וחיוס סו' ת6לו כעסססעליון
 5' סס 11'ן סע"ו כת65 ע"ס עכ"ל פי ל' 61' רלמיןוני

 עחפסטי' סנסס ("6 נט"ק סיוחין סחמסטוי סססד5לס
 8וחיו' ו' 36ל סתחפסט רעת 3קור וגנולוחחקריס
 סכ' סתח3ר על וקסס סתכליע רעח קור סססגס6רו'
 וססתיע סתכרן"ע לדע"ח 6ח"ס א"1 כ"י 3'נעסיס
 83 ל8 ססיחנר לייסנ ויס סנ"ל 6וחיו' חתססעוד
 סר"סין 5לס טל 3ת' רתו( ס5' 6יך לסוד'ענו 6ל6,כ6ן
 5' גי' ססי8 ן וו ט"ו כ6ן סיס רנריו 0יע1י כךלכן
 ו8י כמכר 6וחיוח סו' לחסלוס ר"ל לרעח ס'6"' סוי כי 8תר לכן %חר ו' עור כ6ן יס סרי חקססול6

 נעשה שנאנא מ.ה ושמא? שנאכאדמ,ה
 דא מתחבר אח"ב , : שבאימא ב,ןימין
 נה*י בי ואהיה הויה יחוד בסוד אימאעם
 נבנכים שבתובם מה בל עם ראימאא?ו

 להיות מתחיל ואז שם של ואו ,'אבנלגית
 בנצח קם*א והוא שלם שם מהם א'בכל
 נבנמים ביצר בימור קמא בהודקם.ג

 ואחריהם תחילה נבנסים רתבונההפנימיים
הפנימים משנה

 ס"' ("ו נ' נתסנס סכ' סתחנר נרנר' קסס 60קסס
 ויס סס סל י' (ו 6י 3ונ0נס כ' ל8 ולתס ע"סס"ל
 סכח3 3תס לעיל ע5תו קתך סתח3ר כי 3רוחקלייס3
 ססו6 33'6ורינו לעיל ענח63ר וכתו 63ויר 8'3תענס
 סכי ופס לעיל כנ(' סוי' רטס י' סמ על 3י' 6וירנקר6
 ססוע סו6 ל("6 "תקיף "(ס "ו6ף נ' 3תסנססתחנר
 3פניתיי סנכנק סו8 5לס סל טס5' תקותו' נכתסותנו6ר

 ספר5ופיס נ0ער וע' נלנר תקיפיס 5לס סל ול"ת("6
 סן ס5לפ" 3ח" כל סיעי3 תנו6ר סס ורי נ'ררוס
 3כל לעולס כי סר3ריס ו0ים ונרלוח ניניקס סןנעינור
 ('6 נפנית', סס 5ל"ס ספר5יף 0ל נס"י סיסיי5לס

 תקיף סס ס5לס סר5וף 0ל וחנ"ח 5לס סל 5יונקר6
 סלחחחון

"") 
 סל ל' וכקר6 ס('6 נפגיתיח נכנק 1"יגו

 ("6 על עליון תקיף סו6 5ל"ס פר5וף סל וח3"ר5ל"ס
 כ' ("ל 6' פרק ר5לס סתוחין נסעי נס סיטינע"ס
 ("8 נפנימ"ח סנכנקיס סעוחין סס ר5לס 5'6וח

 סר*ס על סיס ווקיפ" 6:רוח 3ח" 3' סס ל"תו"וחיוח
 : ע"ם עכ"ל תי וסעליון ליססחחון

 י' תסכס 3' לפרק 33י6ורינו לעיל נח63ר כ3רהנה
 וג3ורס גגלח  חכיוס ננס"' תחלנסיס ח3"ר6'ך

 סווחנר ""י' סכ6 11(נס 3יקוד חו"נ סכולל ודעחנסוד
 תחל3ס" סתחחלס ח3"ר וססחפסעוח ססחל3סוחתקרר
 תספ0עי' ו8ח"כ כנורע 5לס סל ל' קוד ססו38חנ"ח
 "חכתס "תח "נכנק "8חיכ ר' נתסנס כחנ לכןננס"י

 סויי סס תסחפסטוח סו8 וסכל וכו' "3נ5ח"סנחקר
 פתע נ"כ נתסכו ותסס כנ"ל ס5לס קור סנססו8סי'
 ג' נתסכס יסנ(כר "וכררך סתחנר 6תר ול(סלתטס
 לווירין נת65 ("ל (' סרק 16"6 3סער וסנס ריונתסנס
 תוחין סכככקיןסס

 ר6ו""
 חו'ג לו יס לנ" וסנס 3("6

 חכתס 838 8( 3("6 וכטנכנקיס 63'ת6 וכננדסוח"נ
 ותחל3ס" ר6'ת6 וחקך' חכתס עס מ5טרפיס 0נווחקר
 ונ3ורס 3ינס עס ע5טרמח סלו וג3ורס ו3ינס סלו3נס"י
 קורס כ' 31"ן תת"ס כלולס 6'ת6 61( סלס 3נס"יר6'ת8
 וטס ע"ם עכ"ל 3"ן כולס ו8ית6 ת"ס כולו 83% סיסלכן

 "ו"ס" וכו' 'תחחנר "8ח"כ (' 3עקנס סעחנרקכח3
613%י
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 מוחסהשים דא הנרלאםםכתמשנה
 א' כל רדא נהיי ח~ת חב.ר כן כי כצריי : המקיפים ואחריהם סבא רישראלהפ3שיים

 מימי כי מים כמספר צי עולה מעשר כלול 3עלמה צלם של הלמד אף זו ובבחינהח
ממר

 ב(64 ש6 סויי 0ס סל6 כ' ("ל תפעירס 3כותומ%13%ר

 קור ססו8 8סיי 0ס עס 6' ל("6 יס ימוריס ט':' נ'6ז
 וממימרמ סן"6 מוך גככקמ וסי6 8סי' סכקל8סגיכ'

 מנ81ר וסגס ע"0 עכ"ל 8ס" סו" 8' מינור (ס תר'עמי
 5לס 0ל ג' במיכמ (ו כ' 6' דרו0 ס5לס ררו0'ב0ער
 ובחיכס סוי 18מ קור סל נמיכמ סי8 5לס סל 5יססי6

 "3גלגלמ 'כככקיס 0כחנ ועס סויי סל וי כקר6מ(*6(1
 ממל' סס 6( ג("8 ר8'מ6 גס"' ככיקמ גממלמ ר"ל'("8

 ("ל נעס4מ 0ס וכן ("6 גלגלמ 6100 (64 עלגכחנ4ר
 רמנוכי כס" מוך טלונסיס בסיומס מומין סנ'81לו
 3נלנלמ ככגקיס וממלס כמ"ט ("6 מ1ן וגמלנס1ויררו
 סעחנר 0כי ועס ע"0 עכ"ל נופו נכל עמפסט'סו8ח"כ
 וכו' '0לס '0ס "מסס "6מר "3כל "לסיומ 'פסמיל"61(
 סעכין לך 8נ8ר 8טכס בעובן מ18ר ק'5ר סממורסכ0

 נסככק 8מכס נססין מממוכומ וננ' נ6לפין 8ע5עי'ובנ, ריורין 6סיי סו6 ר6'פ' ננ"ר י4ל 5'5'מ נכווכמ ס:סנע("ס
 סן 61( נעור סר15ף נע0ין 6( ("6 סוך ר6יפ6נס"י
 ומס עכ"ל ניקור ורססין בסור ור8לפין נג5מ דיורין6סי'
 )סמפ0ט מממי) 8( ר"ל "מממיל 814( לס1ן סמחברקכ'
 ול8מ4כ בנלנלמ8 סס ערין כי נעור פר15ףלסיומ

 גפור סר15ף סס 6(' ר(64 קסירומ סי' נכלנסספ0עומס
 קכ"8 נסור קע"נ בג5מ קק84 ססס 8ס" נ' סןד6(

 וכו' 4ככנק" "כ'5ר סעמנר 0כמנ ועס ככ(כרניקור
 כי נקפק סרנר ג80י ק"0 נכווכמ סכס"סעקיפיס

 מומין ב' ר8'מ8 פגימ" מומין 6' נחי' ר' עגין כמנסס
 ו6ח"כ ר636 עקיפי' ר' ר6נ6 פכיעי' נ' ר6יע6עקיפיס
 ר6מ6 פנימ" מחל0 כך סי6 מעלסן וקרר ז"ל 0סכמנ
 מקיף ו6מ"כ ר6ימ6 מקיף 8מ4כ ר8נ8 פכיעי'8מ'כ
 מקיפי' ממ)ס לסיפך ס61 06 מקיפק ו8כיד6ב8
 (ס ר6ס 6עכס ע"0 עכ'ל ר6ג6 פכיטי' ו5מ"כד6יע6
 ("ל ע1נ כ"( רף פממי' מנ81 סככנר נקפרת85מי
 רמומ וס61 ס(81 8ל 1מיומ כפס נמיגמ סססעומין
 נמין ממפ0ט 1ס61 נ'4ק 0לס ע8ור ורומג' (ךפר15ף
 5ל"ס בחיכמ וסו6 לסחיומו גופו נמוך ("6 סלסכליס
 מקיפיס ל"מ 5לס 8ומיומ נ' כגנר נחיכומ נ' נו 0י80'
 רמוחין 6' 5לס מ0כ" כלו) וסו6 פכיע' 18ר ס5181'
 5)ס (ס במוך (ס וסס 8ב8 מ5ר 6' 51לס 6ימ6מ5ר
 ר5לס פכיעייס כככקיס ומחלס ר6יע6 5ל0 מוךד6ב6
 סמקיפיס 61מ'כ ר8ב8 ר5לס פכימתס 61מ"כר6מ8
 סיכיק' ננמיכמ גין סעינור בנמיכמ בין סו8 (ס וכלוט'
 י4נ פרק מ"8 ס"ס מס"ס רני4מ מומין בנחיכמוגין

 : סימבר כר3רי ע613ר סריפכ'ל

הוח משנה
 מבוכת 0ל טמג'מ ג' עבמיכס כ6ן 6ייוי סעחנוהנה

 ססמ5 כמ65 רי בטסכס כג(כר נכס"יממלנס"
 גס*י בנמיכמ כעלמס מג"מ נמיגמ 0סו8 סלמר8ף
 ררוסי נסער וסכס סכללי 5ל"ס על 5' נחיכמססו6
 1ל6 קפיו,ם ט' ("5סו6 כי תורע ("ל 6' ררו0ס5לס
 %% סמותין ולכן 5' וסס מי' כ)ול 8' וכל'ומר

 ("ל 0ס פור עכ"ל ר5ל'ס 5' כקר6 ס("6 3כלעמפ0טי'
 שיי סס סל וי ס'8 סג' סנמיכס (1 כי לעילוגח(ור

 תקר6 ר5ל"ט 5' 0סו6 רפמ תקר6 סעוחי'סמפ0עומ
 נ' ררו0 50ל"ס בסעי וסכס עכ"ל 5י נ" 0ס81טי"ס
 1'ק געל רק סיס )8 ס("8 סכס ("ל (' ררוסונק"6
 סג'ס '"נ מ0לוס ער וסולך גמנרל 1ס81 קטןוכקר6
 0ל ס"ח טסם 0קרס נררו0 ככ"ל סמקריס ע"' 6'ויוס
 לסגריל סטיס ועטנע מיס סכקר6 סכ"ל סמממוןרעמ
 0כיס נן ססס סיכיקס 8מר וסכס וכוי ולסמיומוס8'לן
 תעט ולסנריל סמוחין לנו6 עממיליי 6( ככורעריכיקס
 (ס וכ63ר וכו' 6מר הוס עכיס י"ג מ0לוס ערעעט
 חך רק נטול פר15ף ח61 ס5ל"ס כי רע יומרבי6ור
 ססס טושן ר' בחיכמ וסו6 נמולומ י"ק בע)מ18ר
 סבדפח מקריס ס, וסכס וכו' למו"נ 0כחלק ורעמח43ר
 מוך 0יככקו קורס טלעפלס 0ס סס ספר15ף (ס 0ל(ס
 ממפסטיי סס ככיקמן קורס פכיע" עומין נו לסע0ומ('8
 סרק ספר5וף 16מו סל כ1ס 3חג4מ מקריס ססקס
 סעממלקי' "ס"מ *מיעי 'כי 0כמב סתמנל כווגמ ו(סעכ"ל
 'עמססטי' "סור 4ופר *ממקר 4סממפ0ט 4סרעמ"ב5לס
 סמכר וס(ך סרק 5לס נפר5וף ר"ל "נו "סלער"עס

 נמב"ס סס"ח ט עסחלקיי סממפ0ט רפס 5לססגקר6
 וסתפסטוש כניקמו טרס סכ(כר (ך פר5וף סלכ"ס
 ו6מ'כ ב5רי' כעלעס 6יכו ערין סלמ4ר נס 81( ד8מוך

 סכיסס 6( 5רי' מוך כעלעס וסלע"ר ("6 מוךעמפ0ט
 "כמינומ "ס)'נ "ומנריליס 0כמנ ותס נוממפ0טיי
 בררוטי מט8ר "8בליו וכו' "ניכס "0ערי 4וסגו"ן"מכמס
 5' סנקל6 8)1 סמומין עכין וכנ8ר (4ל 6' ררו0ס5לס
 ני 0כס ככורע 0פריס וכ' כחיגומ ל"3 כע0י 6'ךר5לס
 ט"ק גכל ממפ0טי' ו6ח"כ וכו' סעומין ל6ל1 יסנמיכוח
 נמכטס וככללו כסימו סמממוכ" כל כי גורע וכנרר("6
 כולס שסיו 5רין 1לק פסימ נמכטס כ1לס קור ,סכ'

 6, 0כל וגס 0מממיס בחיי מ' כל ככללמנחכעס
 וסכס עומין סרי טכל כלולס 6מ' כל חסיי נמי'מסח'
 0נס 5ריך ופד*( חכעס כמינומ )"ב סס ח' פעמי'ר'

 וכוי מממוכומ ס(' כ) נו גכ%ו ביגס סכקר6 סביסמח
 כי חטעס נס ('ל כמג ו6ח"כ (ס בעכין עע6ריךע"0

סכס6*



חמירים דא הנרלותפסכתמשנת
 המתפשט הרעת בצלם המתחלקיםה,ח
 בו הימר עם מתפשטים הור וערמחסד

 שערי והנון חכמה נתיבות הל'בוטנדילים
 : אבריו וכל שבו הדעת וחדריבינה
 נכנם השיישית והיאהיניקהו שאח- ראשונה שנה כיצד א יפרס

מגיר
 3ן"מ לטטס ממפסט" כ6סר 3'נס 3מח 0כלולי' ה,'הכס
 סרי ע5)ון )וה(' כלול 8' כל סיהי' 5רין כנ(כרדו"6
 ע"0 עכול 3גלגלח6 למעלס כס5ר סכ' 0ער כי)ו"ט
 ה5לס 3ענ'1 ה)ורנר סג' פרק כל מ"ל נח63רהנס
 31מקכח 3' )וסנה ס"6 סלירס נ)וקכח כחנחיוכנר

 סגרלוח 3)וקכמ 5לס 3ענ'ן לעיין 3' מ0נס פ"3סיניקס
 לכן 3כלס15רך 1)ו83ר ס)ו6ריך מקו)וו ס81 (ה כיי*8
 רעמי עלוח סלפי מס מלר3ר פי 6חעוך ל6 6כ'נס
 ר108נ' נח13כס סי8 סמוחין 0סחל03וח (ה נפרקכמנ סהמחני 6ע"פ לך ורע ממענס ועחה ולסודיע לר3רלריך

 63)וח 6נל ר106מ ח3וכה מדריגומ )ונחינ' ה61כ11נמ1
 המוחין )וחלנ0י' 6(י ("6 מוך ס)ווחין נכנק"כ06ר
 רביעיח נחנוכ' דסיינו סחמחוכ' נמנוכ' נחי' כ)וס8חר
 סל נה"' ח15ני' דס"כו סלי0'ח רח3ונס מלכוח0סי8

 נ)וקכח 0מ813ר כמו 3("6 להחל03 היוררי'המלכוח
 )ו3ו8ריס ה)וס 8לס ורנרי ע"0 י' )ו0נס פ"ס18"8
 כחנח' הכס דל סס כ' סללס 3סער נהרי8לפעיין
 6ו"6 (יווג מנחין העסוח 6חר כי ל(ה סקדסנדרוס

 31"0 3נה"' נחל03 3חי' כ)וס 8מר סנהסעליוניס
 הח(ס )ון סה81 ס0לי0ימ 0סי8 ה0כיה 30ח13כססמ"מ
 מי' וכלע"ר 5ל"ס 0ל 5' וה'6 11 ח13נה סלולמטס
 ומלכוח רחל סה'6 רניע' החנונה (6ח חסי,ס8"כ

 רנרכו כ06ר )ו3ו8ר וסטעס עכ"ל 0לי0ימ0גחנונס
 ה5לס 18 ר106נה רח13נה ה5לס ר8)ורי 80רב6מח
 )ורריגמס לפי )ונמינחס סיינו 0לי0ימ 16 סכי'רמנונה

 6ח"כ 6'בר6 מסס סב6'ס המומין סו6 כן (ס על(ס
 הב8יס )וומין 0ל ההמלנ0ומ ה81 3מ" כ)וס 6מרלעולס
 מממתה מנונס כס"' ב3מינמ לעולס ומחלנ0יסנ("6
 ו6ח"כ עליונס 3'נס 3ערך ר3יכ" ונקר6 עלכוחסס'6
 חנוכה וה" 3("8 לסחל03 יורריס ס)ולכומ 0לכס"'

 8חרסכחלנ0 והכה ("ל הללס נ0ער הכה י4פרק 18"6: נ)וסכח ס)ונ61ר כ)וו ע5)וס חבוכה בערךר3'עיח
 מממילין כמכר רחנונ' נכס"' סוסהללס

 3' 6מר לככוק ומחמילין וכו' עלמו ,"8 חוךלככוק
 ספר5יף 0הס סו"ק כסל)וו 18 כ' סיניקה ()ון 0סס0ניס
 דנלח חחחון פיק כככק ססליסיח נסכס וסנססנ(כר
 קפי' מוך ונככק הללס סל נלמ קפי' 31חוכ1רח13נה

 ונרביעית ז,א בהכמת רנצח תחתוןפרק
 האטצעי ובחמשית בבינה נכנם רהורשכנגרו
 ובששית נחסר התהתון ונדחה בחכטהרנצח
 רשביעית הראשון וביום בשמאל נעשהכה
 יעונת סמע ואז בדעת היםוד עמרתנכנם

 פרק נכנס שנה אותה ובכי כ :הפעוטות
עליון משנה

 לסול מממון פרק ועדין ככ,כר ו"ק פרלוה ננמיכמחכמס
 חלוי ל)ועל' רגלו סכופף כ8רס ל)ועל' נ0"ררחנונס
 ס(ס סחמחון פ' נמוך 06ר ר5לס הור נכנק הר'ונסנס
 ר("6 במכפ' רחבונ' רנ5מ 8)ו5עי נפרק 8סרר5לס מקי נככס סה' ונסנס ד("8 נבינס ונכנס רח13כ'רסור
 ר5ל"ס כ5מ 3מ1כס 6מי רח13כ' רנ5ח ססמחוןוספרק
 ר5לס ג13רס נכנס סו' וג0נה ר("6 נחקד ל)וטס'ורר

 וסרק ר("6 בנ'כס דחנול רסוד 8מלע' פרק0נמוך
 למעה 'ורד דללס סוד ס3מוכס דחנונ' דהווחחחון
 ס0כס 0ל 6' 3'וס 6( ס(' נ0נס 6חיכ ר("38ג13ר'
 ("6 סל סרעח 3חוך רחביכ' 'קור העטוח נכנקמחיכף
 6100 6לוס 6ח(ס )ו03רי סכק3' 'קור עטרח כ'ככורע
 ו'ומר רחבוט רכ"ס 8)ו5עיס פרקיס ב' 3ין 83)ו5על)ועל'
 פרקיס נ' בין 1ל8 8מריהס נככק ולכן )ועטעל'ון

 % טערס והכס כנורע ק5ר ס6)ו5ע' קו כ'המחמונ"
 מתי' לג)ורי ס("6 הגדלמ 8מר כי 0לי)וה קפי'8'נס
 מרס סלי0 ססו6 ל3ד ד("6 דח"ח סעליון נסליסמקו)וס
 ס'6 וחיכף בכג'קס סלי)וס שנס 5ריכס 6'כסולכן

 0מחיל עמ0 כבר ו0כס 6מר יוס כקר6 011כככקח
 כחנל' ה("6 רעח סכ3ר וכיון ("8 3רעמ 18רלסמגלומ

 סי' 08ר על מעט כוסף רעמ 13 ויס (1 עטרס 18ר13
 מקח )וקחן הסעוטוח נקוד פעוט נקר6 ולכן 3חחלס13
 3מוך 8כר ר5לס ס3חיכה מה 5"ע מי' וכלע"רוכו'

 6100 ס5לס 0ל 'קור 18 ס)ולכומ ה61 61ולי (1עטרס
 03כס 81ח"כ ההג"ס עכ"ל ה18ר כללומ )ומ)ומנע0ס
 העליזן פרק ס3חוך סללס חכ)וח נכנק 6' ויוס כולוה('
 מנונס ר~מ 6)ו5עי ופרק ("6 3מכממ מ3ונ'רנ5מ
 יורל מבוכס רנ5ח מממון ופרק ("6 במקר ל)וטסיורר
 6' ויוס סח, 031כס כולו י)וין קו כסלס והרי ("36נ5מ
 רמ13כס רהור עלית פרק במוך 08ר ה5לס נינתכככק
 בג13רס יורר רמ3וכס רהור 8)ו5עי ופרק ר("338'נה
 נסלס וסרי ר("6 נסור יורר רסור מממון ופרקר("8
 סל סיעח כככק 6מר ויוס הט' ו03נס כלו 0מ6לקו

 זעערח ד6 נדעח ונכגק רחנוכ' 'קור נחון 6סיסללס
 1ם ר("6 רמ"מ הר8סון 03לים 'ררס רמנונ''קור
 6' ויוס 0ניס ט' 3ן ה61 עמס והרי וכו' 0לוהמ(ה
 עכ"ל כו' המנונ' יקור עטרמ כגר ה61 6' 'וסכי

ע"ס



*

*

*

חסידי ו"א הגדלותמםטתמשנת
 בחמד האטצעי ודוהה כחכטה דנצחעייון

 התהתון ידיו צפרני דרך דוחהוהאמצעי
 וכט' כשמאל בשמיבית נעשה וכהבנצח
 שנים ט' בן לפיכך בדעת עצטו היסודנכנם

 : ביאה ביאתו אחרויום

 גסי': :טש: '"תה : הפרק
 כלה יטורה זקופה וכשאימא בז,אטתפשטים
 היוצאים החסדים כי ויפיכך דז"אבדעת
 : טנולים הם דז,א קצוות יששמטנו

מגיד
 פרקי )ולכחו3 0סט)ויט ס)ומגר על וק0סע"ס

 ק:ס עוד כנ(כר דחנונס נס"' 3פרקי ס)ולונ0ייס5ל"ס
 נסלים נחל03ס סיקיד סעטרח עלכחו3סס0מיט
 3' 3)וענס סכח3 ו)וס כנ(כר ("6 דח"חסר06ון
 ס"נ (ו"ן פר5יף נסער )ונו8ר "'רו "5פרני"דרן
 נס"' פרקי טי ססחלנסוח נענין ג"כ מ8ריך ססכ'

 6)ונס ("ל כח3 ו8מ"כ ו61 פרק' ט' חוךד8ו"6
 סל ס3' ספרק 16 ד6')נ6 נ5מ סל סני ספרק כירע
 ס')ויני (רוע 8ורך 3כל )וחפ0טיי סס סנס ד6')נ6סוד
 5פרני ו)וחוך 5סרניו קיוס עד ונ)וסך ס0ת8לי16

 16 נ5מ סל סגי פרק "ל ססו8 ס8ור נוקעס356עוח
 סירך ר6ם ח1ד ו)וחלנ0 ונכנק ומו(ר 6י)ו6 0לססוד
 סו6 ססס לפרק פרק נין ד("6 ס0)ו6ל'ח 16סיעניח
 ע"0 עכ"ל 0ס דרך לסכנק ס8ור ויכול מללטקוס

 )ו0נס ד' 3סרק לעיל 60מינו ס81יל סנס הכנריק : (ס נעניןסת6ריך
 נחונס 08ר 6י)ו6 0ל ע5)וו 0סיקוד 3'י

 מדריס נדעח וסנס ("6 3דעת נכנק כנ(כר דעחממ
 כנודע ("8 מרר' נכל סדעח נחפ0ט )ועתס כייעל8ון
 סדעח " ותסנס וי )ו0נס 3' 3פרק לעילומכר

 לק)ון ונס טס 33'6ורינו ננ(כר ע6'מ' סו6סטחפ0ט
 "ועחס 6' 3)וסנס ס)ומ3ר 16נר לכן 3ע("סיח63ר
 3("6 ")ומססטיס "ס)וחפסט "6')61 "סנדעח"סס"מ
 ק'3ח 0סנס לפי ("ל נ' פרק ס8ונ6ס נ0ערוסכס
 רו53ח סעליעס 0ס8ס נ()ון סו6 ססס סמקדיסכקוי
 וסס ל)וטס 0לס סיקוד כן וע"' ל)וטס ס8פרומיסע5

 (קופס רק וכו' רו53ח כ80ינס 8)ונס נחוכו)ומכקי'
 3' 3ין 3")ו5ע נחון 0לס סיקוד 61( כדרכס)וטו)וד
 ד("6 מו"3 3מינ' סס 08ר 30ס דנ"ס קד)ו6'ןפרקין
 8)ו5עי' פרקין 33' 8)ונס ד("6 סדעח נקודוסיקוך
 י10ד 63ת5עס 6'ן ד:"6 מוינ 3מי' סס 08ר ס3סדנ'ס
 דח"ת סמקד כל כי ונ)ו65 0ס עד עניע 6י)061ל
 3מיי סס וסרי ד8י)ו8 סיקוד כל' נלי )ונולסדז"6

 יסודה שאז עליו רבוצה כשהיא אבלב
 מתבקע יסודה שאין זטן כל שלו בחזהכלה

 קצוות כשש הבכנסים מהחסדים קצתנשארו
 טתגיים ואינם אימא כיסוד טכומיםדז,א
 מתגלים ומצתם ,וונו בעת א?א ז.אביסוד
 ת,ת הסד וכשייש ח.נ חסרי כיצד ג :בו

 ושייש בח'ג אימא יסוד טחיצת דיךמאירים
 ההוא היסוד מגיע שם שעי דז,את"ת

 מוכר דז,א זה ת,ת ושליש אותםומכסה
 שלישי לשני הנשאר החסר שלישכי?ני

הת,תמשנה
 ס6ס כ08י וסו8 דו"6 0נמג"ח מקדי' נלוי 0ל6מח
 61( וכו' 0נח חוקפו' נקור סו6 ססנ' ()ון רו3.ח6'נס
 ד6')ו' סיקוד כל' נ3קע סס 6:ר ח8ורו' רנוי03'3'
 ע"ס עכ"ל נ"כ ד("6 דמג"ת סמקד" )וחנלי'1"(

 וס)וכוקיס ס)ונוליס חקדי' ענין 'ח63ר 3ע"ס1לק)ון
 סעכוקיס מקדיס 3ענין )ו"וד ך )ו8ר ס5לס נ0ערוסנס
 ו*מ"כ ס)וגוליס מקדיס ו3ענין ד"י)ו' נס"'נחוך
 ס("6 חנרלח נעח עחס סו6 ;ס כי דע נס ("לכח3
 ("6 3יקוד יורד'ן סס"מ כל 16 ס(יוונ 3עק")ונס
 סיטינ )נ63ר סס מו"נ נדרום וסנס עכ"ל ס(יוונל5ורך
 סמו"נ ירידח קרר ;"ל סס וחנס מו1ג סחס0טוחענין

 ז"6 0ל 3דעח כי ידעח כנר (יי8 חוןוסחססטוחס
 יורדיס סמקדיס 6( וכוי וס1נ ס"מ וסס עטרין 3י'0

 סס ועחססטיס סמקדיס וכסיו65" וכו' חמילסויו65"
 ו8י 3מקד נם6ר 6' כי5ד סוד עד 3)וקי)וו 6'כל

 6'ן כי דע 6ך 3סוד 61' 3נ5מ 61' 3ח"ח 61'3נ3ורס
 וסחמחוניס 0חו)ויס סס סר6סוניס כי ל(ס (סדו)וין
 וכו' 3י8רנו כ3ר ד6')ו6 סיקוד כי וסענין נלויססס
 נככק וססוד ד("6 י)וין (רוע חוך נכנק סנ5חכ'
 ס)ו8ל (רועחוך

 ד(""
 ד("6 סח"ת חוך נכנק ויקוד

 כ08ר 61"כ וכו' ע5)וו נסני )ומי5וח לו 'ם 61' 6'וכל
 לסחס0ט רו5'ס סח"ח תן סעליוניס מקדיסס3'

 סל6 כי נחוכס לסחססט יכוליס 6'נס ד("6נ(רועוח
 61"כ )ומי5וח )ווקף וסו6 ד6')ו6 'ד 3יי עו)ודיססס
 סזרועוו( חוך לכנק כרי ס)ומי5וח 16;:ס 'ענרו6'ך
 3פי ל)וטס רק 13 ל65ח סחמ לסס 6'ן וסריססס
 כי סו6 ס8)וח 8)ונס וכו' סמ(ס נתקוס 0ס'6סיקוך
 יו65'ס 6'נס סח"ח )ון סר08וניס מסדיס ס3'8לו
 ס8רחס עונריס ו)ו0ס 0ס כם6ריס רק כלל )והי:ירמון
 )וחפ0טף וס8רחס ס(רועוח 33י ו)ו6'ריס סו,ח'5סדרך
 סר08וניס מקדיס 3' כי נ)ו65 וכו' ס(רועוחחוך
 סיקוד חוך קחומיס סס דח"ח מסד 50 6'ו0לי0
 סס 30ח"ת סנ' סמקד 31"0 סחמחוניס 31"ח6')61

ענוניס



חסיים י"א הגרלותמסטתמשנת
 שאי ואעפ,י ד : התחתוניכ ד,יאהתית
 מפפר כי על זה את זה יונו שלאאפשר
 לחלקו אפשר א' החסד הוית שלכ*ו

 שהאונאה לט* המעו מקום מכללשלישי'
 או המוכר יקח אם אף משתות פחותההיא
 אם שכן וכל הנותרים השני' כ?הקונה
 חםד שלישי כשני נמצאו ביניהםיח?קום
 כיצד ה : טגולים ניה חטדי ושנידתית

מניד
 ע'ם עכ"ל 8'מ8 'קור מחי15ח מוג3ליס 81ינסמכוליס
 חקריס ס3' כל כי 1נמ85 ו"ל פ"8 6ונ6ס 03ערוסנס
 למלק תכונע סגי סמקר 38ל 6ממ בססו8ת קלטיססס

 ס61 סעל'ון 0לי0 כ' נחלקיס 0וס 6יננו ס3ו"6סח"מ
 סס סחחמוניס 31"0 6'מ8 ניקוד ומכוקסקחוס
 מחחלקיס סג' מ6לו וחקר חקר כל כי ככורעמכוליס
 סליסי' לג' סנחלק 30ח"ח סחקר 3וס וסנסלג"ם
 מ0מומ פמימ 18 0מומ 3ס יס נחורס סכחו3 כפיהנת
 גוךע כ' סו" סעכין ו3י"ור וכו' 0חומ על 'חר16
 סו" 0ס 3ח'נ' ס81 סס"ח מ8לו וחקר מקר כלכ'

 וסנס מלי8ס 16 פסופ 16 נמינוח 3' 3ס '0 1ס1"6חח
 ונקר8 0וויס סמלקיס כ' כלל 16נ8ס 8'ן 18מל6ס
 6"6 נפ0ועס 8)ל מוור נכ"0 ולכך ומנין מ0קל%רס

 עכ"ל 18נ8ס ענין נס ים ולכן 0ויס נמלקיסלמלקס
 3מינמ עמס ננ6ר ולכן ("ל כמ3 ו6מ"כ עמ8ריךע"0

 3מ" ("8 0ל סס"מ 8ל סנוגע 3מקר 0ס81ס18נ6ס
 %י נ63ר וממילס וכו' מ15' 3למי פ10פס סו"סיומס
 סעליון סעלים וסנס סקוכס סו6 ומ' סמוכרס61

 מנחינמ סס טמחמיניס 31"0 סמוכר סו8 סחוס מןלמעלס
 סעליון מן ולוקחו סחקר 6מ מקנל סמממון כיסלוקח
 ולפעמיס כנורע למפס מלוועלס ססמפ0פימ ררך כןכי

 סעיון 6מ ומ8נס מ0יעורו יומר לוקמסהממון
 סו" 3ס'ומ וסנס 0וס רינס ו0ניסס לסיפךולפעמ'ס
 0ע8נס ס81 ומוכרמ 3סוס לסממלק 8פ0ר 6יפ0ופס

 כ"ו ג" ס61 פ0ופס סו" ססגט לוס וס 16 לוסוס
 ו6ס 6' 'חסי פ' פ' חמלק 05 כו סוס לחלקסו""6
 י8נס 60מר סו6 ו3סכרמ נ' יומירו מי מ''ממלק
 למממון '8נס סמוכר 0ס61 סעליון לפצעיס כ'למ3'רו
 ופעמי' 33"0 למפס י"י 1נ60יי 0לי 03לי0 פ'0לוקמ
 ונס8ריס 33"0 לעפס י"ח 0לוקמ לעליון ט6נססמחמון

 0ל6 ל0עי 5ליך עכ"פ 6טכס וכו' לעל'ון נל3רמ,
 ע8פ0ר %יעעמ ס'ומר ס16נ6ס 6%8 לוס יסי8נס
לס'ומ

 כ' טחילס ס61 81( 0%מוס פחומ ס6ונ8ס וסו"
 מיכ' נ' כי וסענ'ן 6חל נ6ופן כעסומ 6פסי"י

 סעל'ון סיקח 1ה61 מ0מומ פחומ נקר6ו וכולסחלוקיס

 קדמד אדה,ר חטא לא שעדין לפינתנלו
 ההוא היסוד מפי ויצאו גכווות לחמשההם
 להם הראוי למקום ושמאל ימין נטוולא
 בטרוצה ירדו במורד ה*וידים כטיםא?א
 ושם ז'א ימור. תחתית עד האמצעי קודרך

 כראוי שבו ונ*ה תית שלישי בשנינתפשטו
 החמשה אהייהם יודו ומיד ו :להם
 וכך לטטה מלמע?ה זו על זוגכורות

נתפשטו משנה
 פ' סעל'ון 0יקמ 3' חלקיס י"1 וסחחחון חלקיס'י

 '"מ וסחחחון חלקיס ח' טעל'ון 0יקח נ' י"ווסחחמון
 6'ך לננפט ו'"ו לעעלס " 0ס'6 ס8מר סבמי'ונ63ל
 נמיכוח 3' 'ונגו וממ'ל8 ממילס וסוי מ0חוח פחוחס61

 ס16ח 0יחמלק 60"8 0לול6 כו' סנס כי 1ס881חרומ
 8יח ו3"ס 18חיוח מי 3סוס 0וס חולקיס סיינו3ע5מו
 סויי 0ל תכ"1 מ8לו ו8ומ 6וח עכל וכ"מלכעליך כ6סי וסנס ל%פס 16ח ו0לי0 18ח'1ח 1'"ןלמעלס
 נמ5" כקודוח פי נס יספסופס

 סס ט' פעמיס 0כ"ו
 0יקמ נמ65 10יס סליסיי לג' נמלק נקורוח רל"רנגי'

 0ליסי ונ' 16חיוי מ' 0סס נקורו' ע"מ לחלקוסעליון
 ו0ל'ם 16חיו' י"ו 0סס נקורוח קנ"1 יקח וסחחחון16ח
 סעליון ל1קמ לכן ככ"ל נמלק' ס18ח 60'ן עחס6מגס
 נקורוח י"3 0לוקמ גמ65 נקורוח 5' חס 8ומיוח"

 פי נקורומ ע"ח מלק עמומ 6מנס נמלקויחירומ
 סו8 0חומ כי מ0חוח פמומ 0לוקח נט65 נקורוח'"ג
 וסו6 0מ8ריך ע"0 עכ"ל י"3 רק ל1קח 61ינ1י'נ

 :סעופ
 נענין 0ע8ריך לעיל סנוכר מו"ג 3יי01רקנה

 6מ'כ 0ס כח3 וסמגוליס סעכוקיסחקריס
 נמקוס 0סו6 8'מ6 ל'סור עחון '651'0 כ06י ולכןו"5

 כרי עמי5ס 0וס ולמפס 0%ס לסס 60יןסחוס
 1'ולריס 8חר כלגע ל5יס סס ולכן מר51חססיעכנ
 רד6 סיקור ער סי0ר קו דרך ונופליס כרולס%3ל51ס
 ננ"ס ססן נמקוטן לסמפ0פ ס5רריס 6ל פוניסו6ינס
 טחח5 ועוליס חו(ריס סס ("6 3יקור כסיורריס61(

 טלמעלס סכורק רנר 0כל ספנע נררך כנורעלעיל8
 תוקף %כח למעלס מוור ס81 גרולס נער51סלמפס
 סס עלייחס נררך 61ח"כ נ8רן 0סכס סגרולסססכ"ס
 נ5מ עילס ווס נח"ח עולס וס קויס לג'מחפ5ליס

 כסעולט וסע0ן תסלסנח ררך כן כי נסור עולסווס
 עמי15ח נלח' פנוי 16יר מקוס 65111 לטעלסממפס
 וכנר למעלס וממפ5ל ועולס ס5ררי' לכלמחפ0פ
 כללומ נו עיע לפי כל כקר6 רדי6 סיקור כי3י8רכו
 לקנל כרי טקוס ניקוד עיטי' ס61 מוכרמ 6"כס"ח

כל



חם'רים ז"א הגרנותממכתטשנת

*

*

 שכנבורות החסד קוים דרך שםנתפשטו
 שלהם ההוד שנמצא עד תחילהבהוד
 שלישי ושני ובבורה החסר ולפ.כךבהסד
 שיישי ושני והוד כנצח נמתקו דגכורותת,ת
 ובכה ז : במקומם שמצאו דחמדיםת,ת

 האמצעי קו ודוך ההם החסדים נקבצוההכאה
 התחילו ומשם שבו החזה עד עלושביסוד

מניד
 31"ס 3"ח רק יורדיס 6יכס כמ'ורדיס וסגס סס"מכ5

 סחחתוכיס סח"ח 31"0 כ"ה נחיכח טסו6 ל3דסחסל
 )נקיס ד("6 ניקיד 0י0 6מר וסנס סיקזד חיןכוס5'ס
 חקד 31"0 3"ח 6ל6 יורדיס 61'נס סס"ח 13סיס
 סס 31"0 ס3"ח 6לו כ0יויד'ס סו6 נווד6י6"כ

 לג"ח סר6וי 3)נקוס ס'קור 3חחח" ל)נטסיורד'ס
 תקוס 3ר6סיחו )נתנו לטעלה 3יקור וכס5ריסמחמוכי'
 6והס כי פכוי )נקיס וחלל מופנה 6' וסלי0 3.חלק3.ל
 ח"ח ו0ליס חיג תקוס ול60ל ל)נטס 'רדוסחקדי'
 הג3ילוח ירידח כנין נ3"ר ועחס פכוי )וקוססעליון
 עלייח 6חר עד לירד  )נ)נחינוח 6ינס סג3ורוח סל6כי

 סבנורוח חיכף סחקד" ו'165 סיירו 6חר רקסחקריי
 כל יורדיס כ0י551יס וכו' 6חריהן ויולרוחיו65וח
 כעיורדי' וסנס וכוי ד("6 3'קור נופליס ניחדהגנורוח

 גני על ;ו 6' "' יולדוח סס ("6 ניקוד סגנולוח6לו
 ועליס סחקד גנולוח ויו65וח וכו' סקויס נקדר ול6(1

 הכ5ח ג3ולח ועליס סח"ח גנולח ועל" סגנורסג3ולח
 נמינח כי נ)נ65 וכו' )נ(ו ל)נעל' (1 ההוד גנורחועליה
 עליוכס חוד וגנורומ ננכולס החמוכס סי8 חקדגנולוח
 חחחונס 0:ורד חקד גנורח ניקוד כ0יורד וסכסווכולס
 סעותד סמקוס 0ה.6 ניקוד לווטס יורדח סי6מכולס
 0ל חקד נתקוס יוריח הגנורס וגנורח סוד 0לסחקד
 0ל סחקד 3)נקוס ונכנקח יורדח סח"ח 1ג13רחנ5מ
 6ע"פ ג3ורה 0ל חקד 3)נקוס יורדח דנ5ח וגנורחח"מ
 חקד 0ל חקד 3)וקוס יורדח ססוד וגנולח 0ס60'כו
 ג' כי וכט65 פנוי תקוס וסו6 טס 5ינו סו6 סגס6עיס
 סג13ר' וג13רומ סחקד נ13רות 0סס 0לי0 פחוחגנולות
 סי0 3תקוס וככנקו פגעו דוק6 הס סח"ח ג3ולח31"0
 0להס הריני' 0ס וו)חווחקי' תחעל3יס וסס ססחקדי'
 ובנורי חקד בנורי 0:ס סחחחוניי סחקדי' רחטיעס

 חחחוכי' סג"ח עס ווחווחקמ סס 6לו ח"ח 31"0ג3ולס
 חקד 31"0 סכ5ח וחקר הסוד חקד קסס 0לי0פחות
 0סס סחחחול' )נן 6' ו0לי0 3"ג נ60יו 6מכסס3ח*ח
 טס ולסיוח סח"ח ג3ור' ו0לי0 ההוד וגנור, סכ5מגנורוח
 לונעל' נח8רו ס6לו חקריס כי מקריס נלסי פכויתקוס
 וו)ווחקוח 53156ת' כק6רו לכן ככ(כר 'רדו ול6ווכוקיס

 לימי קוים שני דוך העויה כעשןיהתפשט

 ושליש והוד נצח בעלייתם 4נ, ומתקוושמאי
 ת'ת וש;יש כח.נ הם אשר דנבורותת,ת
 לצורך שם נשאיו והגבורות ח : ,,אדיכוד
 גוף אל מהיסוד עיו והחסדים נוקביהכנין
 כמקום ונתישבו נתפשטו עלייתם ודרךז.א

 ת"ת שליש. שני שהוא ב"א יהםהראוי
ונצח משנה

 ג' סווחיקו לעלוח עח(רו קודס סמקך'ס 3רדח כ'סרי
  תתמולימ 3"ג  ולטירו %' סליט  פתית תר06וניסג3ורומ
 סחקרי' עליוח ענין 0כח3 ע'0 עכ"ל )~חוק 3לי 6'ו0ליס

 (1 עליומ ענין ו3י6ור ("ל כחי3 ו6ח"כ לונעלסוסח(להס
 ועולוח מחק53וח סס עלי' חחלח כ' (ס 53ופןסו6
 טחק53וח רק קויס דרך עולוח ו6'נס ס6)נ5עי קידרך

 ("ל ו6ח"כ .ל(ס טעס ע"ס ע"כ 8ת5עי קו ררךועולומ
 קוין לג' והחפ5לו סחפרדו 6; הת"ח 6) סגיעסו6חר
 סגנורוח נ' 6ח 0ס פגעו ו6( חג"ח קו' דרךועלו
 6לו )נ)נחקח 61( 0ס סעו)נרוח 1:ו)וחקוח נלחיו0לים

 0לי0 פחוח ג"ג סי נוו55 עלי' דרך סעוליססחקדיס
 נענ(קו בנורוח 31' ו0לי0 החקריס ירידח דרךנ)נחקו
 עלו ו6ח*כ וכו' ל)נע5ס )נל)נטה החקריס עלייחררך
 ג"ח "וחס 61( ס("6 יקוד 0יעול )נכל לי)ע5ה'וחר
 ו(ת 3ח"ח עולס (ס קיין לג' נחלקיס הס 0ליספחוח
 עולס ססלס3ח 16 העסן טנע כן כ' 3ק,ד ו(ה3נ5ח
 6ל6 וקונע עולת 60יני ה)נגולס 3)נקוס ל)ועלס)))נטה
 יורדי' ססמקדי' כ6ן 60)נרכו (ס והכס ס5ררין 6לההס5ל
 ונירוס "רס"ר חט8 קודס סעולונומ נמיקין הייכוחחלס
 0נלי ווס והו6 חחלה 'רדו 0הגנורוח לס,פך כחונס5'5'ח
 עכ"ל 6דס.ר חט6 0ל ע5תו נדרו0 כנ(כר 6רס"רחט6
 לקוד 0ס נ60יו סגנורוח "תנס ("ל עוד 0נחונע"0
 ותס עכ'ל נ)נקוטו כ)נ"ק סנוקי דעח ל5ורך ססכ'

 "3ה(ס "וכחפ0טו "עלו "וגס ח' נוו0כה סינחנרסכחנ
 0עלו ס)נח3ר כיונח ס6'ן 5ך דע  "ו3(רעימיו"מלו

 3מ(ס המקריס 0עלו כווכחו 6ל6 ווו:0 3(לעוחיוסחקר"
 )נמי5ח דרך וננ0ס ככ(כר דח"ח סעליון סליס0הו6
 ווחפ0ט'ס כנ(כר סח(ס 13נקוס סס 0הו6 6,)נ6יקוד

 ס5לס 03ער 3תדי6 )נ3ו5ר (ה וד3ר 3(רועותיוס6ורוח
 5ליכיס 6יכס ה6לו החקדיס עלייח 6טנס ("ל בידרו0
 סירידס 0ל הגדולס ה)נרו5ס )נכח חיכף כי ר3()נן

 0סס ("5 דח"ח העליון קלי0 ער 3רגע ועולי'חו(ריס
 סעליון 0לי0 חוך 0עלו (1 עלי' יונכח חנונס יקודעטרח
 61( סווכוקיס ו0ליס סנ"ח 6ח 0ס ויו5"ו ע5)ווהסו5
 סר0ס סס הנס כי 6ור 3סס וכיחוקף 6וחןהברי5ו
 6ורס לסס )ו0לחיס וווסס תח3ייה יקור נעטרחעותרי'



הסז~ם ז"א הנרלותםםכתמשנת
 בחזה ונתטשטו עלו ונם שלו והודובצח

 : ובזרעותיושלו
 החסד חצי האיי מייב יא' א ופר~ק

 ושל,ש להם מספיקשבהם

טמד
 כנ(כר דמנונס סעירס )וחי5ח דרד ס(וועוח 3'6ל

 : סכחננו כ)וו )ונו6ר סריעכ"ל
 גס 6)!נס ;"ל גי דרוס ת5לס 3סעו ס% ופרק

 נריס6 סרעמ סל חקדיס סיחססיו5ריך
 סיסי' וגס ס;"6 חלקי נכל סרעח נחי' סיס"ר;'6
 נס"' מז קחו)ויי סס ס16רומ כל נר6ס סס כ'3נלוי

 56 ר;"6 )ווחי נין )ופקיקיס רהנונס וסנס"'דחנונס
 3כל )וגוליס חקריס נחינ' 5ריך ולכן ע5)וו ד;"6גופ6
 נו סקמו)ניס כולס ס6ורומ 6מ לס6'ר כדי ד("6'"ק

 עמס ונ)ו5, וכו' דמנונס נס"י 3)וחי5ומסטמלנסיס
 ס)וגוליס סחקריס ססס סרעמ נימן סעסירימנסנס
 3כמר 31'"נ 3חכ)וס ו3י"3 33ינס ו3י"6 ע5)וו ;"36רעמ
 6סר 6חרי ;"6 3רעמ דעמ לעלומ 5ריך סיומ וסנסוכו'
 סיומס יען סנ"ל לקי3ס סו6 כולס סחקדיס סרםסם

 גוף ח55 6ל נינס ס)ופקיקיס סמנונס 3'קודקמו)ויס
 6ורס יסיס ס56ו סחקריס על"מ ע"י ועחס ("6סדעח
 ים סנס סס סחקדיס 6לו 3צלומ כי וסענין3גלוי
 ספניטי "ור 61; פני)ו' 161ר )וקיף 16ר נחינ'נסס
 וס6ור )ו6וד )וגרילס וסרעמ ס)ווח,ן 3פכיטימ כככקסלסס
 ונ(ס דח13נס נס"' ל)וח'5ומ 3חין ו)וקיפס עולססטקיף
 עור עכ"ל ו)וחון ט3ימ )ו6ור )ו6וד ס)ווחין 6ור)ומר3ס
 ע5טו ר("6 3ריס6 סחסריס על"מ עמס 1נ63ר ("לסס
 סעכוק" וסלים ננ"מ סטנוליס מקריס מס6'לו 6מלסנס

 ס6רמס כפולח וסנס וכו' לסניס ס6רמס ונכפלססגרילס
 פרק' נקור ג1ס נסס יס )וסס חקד כל כסנער,ךסו6

 עליסיס לו' נכפלו וגרלומו וסנס וכו' 1ססוקס(לוע
 נס6רי' וסנ' סליס" ף ונעסס סחקר סל חקר כגדלוסכס

 וסליס ר("6 3חכ)1ס סלו י)וין קו ררך עוליס 31"ם3)וקו)ון
 6סר סחקריס 3)וקוס ס5ו 3י)ו'ן ד;'6 3רעמ עולס6י
 סג' טליס'ס ו' נעסס סג3ורס סל חקר וער"(סס

 מלו מט6ל' קו ררך 33ינס עוליס וס3' 13נק6ריס
 וסרי וכו' 3ס)ו"5ו 6סר 3ג3ורומ ;"% 3רעח 6'וסליס
 וכו5ס נרעח 31"ם 33'נס ו3ייס 3חכ)וס 3"ס נט165עמס
 לטעח "טכססויס

 ו;"" 3נופ"
 6חד נכל מס סס סרי

 עליימ ענין ונ63ר ;תל סס עור סטעס ע"םעכ"ל
 סנ"ח כי לעיל כמ3מ' סנס לסגדילו 3כסרסחקדיס
 ("6 3ח3"ר ועוליס סנכפליס סס די"6 נח"גססמוטיס
 ס)וכוקס ("6 מ"מ דחקד סעליון סל'ס וכס6ר5סגרילו
 דמ"מ ס3"ס 6טנס 3"ס ונעסס ונכסל נגדל סו6וגס

 כשנה ליעת עולה טהם אי מכל האחרחצ.
 שהיתה המלכות עיתה ועמהםהעשי-ת
 שם והשאירה לה,ת הזה בזמןמלבשת
 שלישים הב' שנה עשרה ובאחת ב :'רושטה

 חריםא
משנה
 עטס סנחגלו 6חר גדלו סס גס סטגוליססחחמוניס
 ס6חרוכי' 3"ם וסכס נכפלו סס וגס ד("6 )וח(סול)וטס
 הקשקו סעליוני' טסס וססני' ס5יסיס ד' נעעוח)וגוליס
 רחל כחר )ו)ונו נעסס ס6' סליס סחחמונ" ונ'נטקוטן
 ונגדל ס)וכוק' רח"ח סעליון סליס ער טולס ס"'וסליס
 כם6י ס6' וסלים כנ"ל סליסיי ל3' ונכפל ס61גס

 טל)וע' סעלס ס(ס סליס עס נ5ערף ס6' וסליס3)1ק1)ו1
 סח3"ר דוג)וח ר;"6 3כחר 156 נ"ם ועלו ככ"לטסח;ס
 (ס כל עס וסכס ע"ם עכ"ל נ"ם יס )והס "'סנכל

 נח63ל ו6ף סר6סינוח טסנ'וח סני נח3"רוסכחנתי
 תינמ פריי 6'(ס ס' ו)ו)וסנס ג' )ו)וסנס ק5יסו6פק
 "עלמס 'ועטסס %' נטסנס סמחנר סכ' (ק6)ונס

 "וסס6יר "למ"מ "ה(ס "נ()ון "ע5נסמ "מסימס"ס)ו5כומ
 עדין כמפרם ול6 סכלל טן '5" ערין לוקטס"סס
 לס6ריך לו ססי' נ)וקוס קי5ר סס)וחנר לך דעוסנס
 סני עלו כ6סר סו6 רנריו )ומ)ועומ דסנסולפרס
 ס6ין דנר ו(ס סטלכומ עלמס ע)וסס 6(' לרעמססל,סי'
 סליסיי 3' עלייח 6ל סעלכומ ס"כומ רינ6י סחרלי

 ס(ס 3()ון סימס ס'6 וסרי כנ"ל )וח"ג סעול'ססחקדיס
 סימנררו נכדי ק5ח 66ריך לכן לחינ ול6 לח"ח)ולנסת
 כי נרנריו ליעומ )וקוס נחן וס)וחנר סדנרי'ויחלנכו
 וסו6 3ע"ס ס,נ6ר כעו סל,טס סקרטס 5ס3'6סס)ויט

 טח מנין ונ;ה ;"ל ;ו"ן פר5וף נסער סנס כ';ס
 נקו נ("6 ס" ל6 סיכיקס 3()ון נחחילס כ'ס6)ורנו
 סנד'לו וכ6סי נלנר ויקור ח"ח רק סלו"ט5ע'
 ס3' )ו6לו נמסוו 6( סנ' סעינור 6חר ד;"6קמוחין
 ג"ק ר("6 6)ו5עי נקו וסי' ר;"6 רעמ נחינ' גסונעסס
 נו ס" )וחחילס כי ס6וסן נ(ס וס" ויקור ח"חדעח
 סליסי' לג' חחלקיס )וסס 6' וכל נלנד ויקודח"ח
 סיי סדעמ נח" ונעסס סגדילו וכ6סר סליסי' וינ)ו65
 נ'ם חלקיס לנ' נממלקו מליס'ס סו' כי ס;סב6ופן
 חחסון פליס ססס ס6ט5עי' וב"ס סרעח נססנעסס
 31' ר("6 ח"ס )וסס נעסס ריסור עליון וס5יסרח"מ

 ע5 וכן 'קוד נחי' 3חס נעסח ד'קיד חחחזני'סליס"
 ל6 וחחילס וססט6ל סי)וין סקו" 3' 3חי' סגרילו ;סדרך
 קפירוח ג' וכעסי סגרילו ו6חיכ 3"ק רק קו 3כלסי'
 ס6סס קוד 3ענין )ו6ריך פ"6 סירח ו3סער ע"סעכ"ל
 )ומחילס כי סו6 סר3ריס וסרס יורדח ו6ינו ע)וועולס
סלים ססי* 'קוד כעירס )ורחס טלכוח סיסס סעי3ורקודס



חסירים ו*8 הגרלאמםבתמשנת
 עולים ימין ד,רוע החסד הצי ש?אה8ים
 בשסאל נעשה כה עשיה ובשתיםלחכפה
 לנה,י טחוץ מקיף להם יש הא?ו האו*ותוכ?

 נקשה עש-ה שלש ובשנת ג : זודתבונה
 תהתון )טשליש הכוח'ן שרש שבו דז.אהכתי
 נעשה( אבא כוהי ובהכנם דתבינהדת'ת
 דהבונה דת*ת התחהונים שיישטשנ'

 שם שעיו שלה נה*י או-ות בכהשנתגדלו

טגיר
 יקורו כפימ 6ז נתנרלס עפו וכסכמענלס סיקורע5ים
 3כס"י סלו חנ"מ 3מלמ כלילין מלמ ז"6 סי' 6ןכי
 6( כ' וניכיקס כולו סיקול 6מ פלנסמ ופלכומסלו

 61ז גרולו' ו"ק 3ן ('6 6( וכעסס חג"מ פעל נס"'כמססעו
 פמת'לס כי פ" ססימס כפו רק עפו יוררמ 6יכססכוקנ'
 6ת פלנסמ ופ)כו' כול1 סח"ם 6מ פלנוס יקולקיס

 6ח נס פלנסמ פ!כו' 6; סימס כפ65 כולוסיקור
 סמ"מ פעל יקור כסיורר ולכן 16חו ופקעססמ"מ

 סס כס6רס רק עפו יוררמ ספלכו' 6ין לפעסופמססע
 נ"כ פ6ריך סכוק63 מיקון ונסער סמ'מ כנרלפעלס
 ;'ל כ' סנ"ל ערק 3קיף סירח גסער וסנס (סנענין
 ("6 פמ"מ 6יך 'רעמ כנר 6( רפוחין נ' נעינור6פגס
 סמ"מ סל 3"ס ועוליס סרעח לפח קינול נימ כלכעתס
 נ6חורי סס ססי6 ספלכו' נס 61( ס-עמ נקורלסיומ
 סרעמ נפקוס נח'נמס סס וכס6יס עפו עולססמ'מ
 עכ'ל יס"' 6100 6פ5ע' נקו לכוקנ6 0'0 נח" סכלסר'
 בי ;1*ן פר5וף פסער לעיל ססעמקמי 3טס פנ61רופיי
 נ' 6(י דפוח'ן סנ' נע'גור ר;"6 ספוח'ן סגר'לוכ6סי
 לרעמ קינול נ'ח ר"ל רעמ נסס כעסס סמ"מסליסי
 סכך ונפ65 סס ככ;כר ז"6 כלי פסנרלח 6יירי ססכי

 כ6סר ר"ל "סטלכו' 'עלמס *ועפסס סכי ספחנלכווגמ
 דס"נו סמ'מ 3"ס 6;' סרעמ פח נגרל סע0יי"נסגס
 נס 61( ככ"ל סרעמ לפח קינול ניס נעסס סמ"מנוף

 מ"מ נ'0 עס עולס סמ"מ נ6חורי 0ס 0סי6סונ%.'
 ספחנר וסנס סיעמ נפקוס רוספס 0ס וכס6רססללו
 כדי וסנס נ(ס סני6ור חונמ יד' '65 ל6 פ6וךקי5ר
 ;"ל נ' דרו0 ס5לס נסער עי'ן ספחנר דנרי ימרלנ6ר
 נו 6יכגו עוין כי וזי6 סכמר פחרס לסקן 5ריווגס
 עמס 1כע65 נע"ס כפ"ס עכיפי' ול6 חי15כיו' ל6כלל
 ספנוליס סחקריס ססס סרעמ כ'0ן סעסיי"נסגס
 נכמל ונ'"נ 3חכפס 31'"נ 3נינס וג'"6 ע5פו ז'6נרעח
 וכע65 ("ל ס' ונררוס ע*ס עכ"ל לנערי נסלס 6'1.וס
 פ0לי0 ר5לס 5' נקור נ("6 סככנקמ סחנונס נזו גסכי

 נעניפי' סלס נס"י ונכנקיס ולפעס סלס רמ"מ6חרזן
 חרסיס כס"' לס ג"כ לסיומ 5ריך נסכ?ח 3מוכו;"6
 ני"ק עלס סר5וף כעעיס סר6סוכיס עלס כסייו6ווזן

 הרש'ם נה*י כלי יה והוציא הלידהבינע
 בז'א המוחין עם נת?בשו שלה נה,יכי

 מתפשטים ההדשים ואלו מעצמיו עצםונעשו
 נסצא יפיכך ד : החזה בנגד עדטאחיריו

 ל:מסש:1:ו'ושגנהמן
 שלישים בי והוא המוחין שרש שבוהואו

התחתתים טשנה
 כי ענינס עמס ונ63ר כנורע ("6 3י"קופמעעטיס

 סל ס16רומ עלו סלירס 3עמ סכס כי לעיל כמנ6רסנס
 "ער דחנונס דמ'מ ס6חרון נסליק לפעל' דמנוכסנס"
 לרחומס כרי סעיטר נקוד רד6 ספוחיו עופריס סיוסס
 סס 'חר לסיומס 16רומ כך כל יכלו ל6 כי סל'רס3עמ
 רמנוכס רגס"י ס6ורו' 6ל1 נסיומ וסכס כו' 5ר3פקיס
 וס51'6 סמ'מ כלי סנריל דמ"ח שסחתון נסליססס
 סס 6סר סלסס 6ורוח נכח כל,ס 3נחי' חדסיסגס"י
 עמס חזרו סר6סיכיס רכס"' ס6ורו' 16מן 61;וכי'

 וכו סמנוכס וכסלפס ס6ל1 סחרסיס נכס"ילסמעעע
 סליס פן נוי6י סנס כי 3("6 סקפסעוחס קררוננ6ר
 וג'16ר וכו' רד6 כמר נעסס רמנונס רמ"מסמממון
 ססגלנלמ 6רס ננ' סח1סנין פס זס כע' סכססדנר
 כן 06 סנלגלמ% 3תוך ח3"ר ססס וספוחין סכמרסי6
 על קן ל6ין נרוליס ספוחין ססס חנ"ר סיומכפ65

 ל6 ו;ס סלסס לנו0 ס61 יען סכמל 6100סבלנלמ6
 ססכסר נור6י כי סו6 סענין 6ך ועיקר כ% 3דעמיעלס
 ועיקל כלל 3מוכו ספוחין 61ין טפוחין פן )פעל'סו6
 ו;ס פסס ונ6וד ע6ור ננוס סכמר כי פפכו לפעס6ל6
 ססס ועניטי' חעוני' ק נס סו6 סכמר 6ענסעסוע
 עליוני' סס קנמוכו פוחץ ו6ומן נפוריס על'וניספוחין
 י("6 ספוחין על קן ל6ין פ6ורפ6ור

 סכקר"
 חנ'ר

 6ענס חנ"ר סכקר6 פספוחץ לפעל' עופר זסוכל
 לפיס ונפסך ספמעסע סו6 לגר סזס סכתרח5ינ'וי
 סעוחין 6מ 3מוכו ולסכמיר לסקיף נלנלמ6נקוך

 (ס עכין כ5ייר ולכן וכוי חנ"ר סנקר6מחמוניס

 ק~קסקסשעווקינוןט? נ5ורן,וחו
 י ע.ץ.א! 4 88888888888 % ;)ק ,יווה
 ס)סיג סחרעיס וטז"י לפע)ס זהץף סמטנס גוף הע6לסלו

*,



חמירים י"א הנרלותמםכתמשנת
 המא.רים חדשים הנה"י ורבלההתחתונים

 אחד וביום ה : מאחוריו חיוורתאבסוד
 התהתון שליש חצי שנה עשרה שלששאחר
 חצי אל עיה המגולים ת"ת שלישימשני
 והגדילו עלו ויחדיו המכוםה העליוןשליש
 המפיק אורו מרוב מהם שהנותר הכתרכיי

 הויות לקבל מוכן ז"א ועתה 1 :רמקומו
מגיד

 נער על סנק%ן גרול כ6דס ("6 6מורי מ0פסטיססלס
 ור6ס סנער ר8ם פל לסקמך יינורו כופף 6סיקטן
 ונתסכ" סנער 6מורי מלוי' ורג5'ו למעלס (קיףס6רס
 3ן קטן נער סו5 6'מ6 לגבי ("8 כי כנודעלמטס
 דז"6 סכתר עתס ונמ65 וכו' סככף תמת נכנקסלס
 סלו וס6ור סכל' דחנונס ד0'ת חממון סליס רק8'נו
 כמ5וייל עליסס רנון ד("6 מומין ג3' על כפוףססו6
 גס ס("6 ,פנ' כלפי ופני0 (קופס ס0נונס קותתומ5י
 סמ(ס עד ס,"6 ת6מורי מלויס סמדסיס טלס ונס"יכן
 סמדסי' כס"' 8לו וס)ס וכו' סז"8 פני מ5ד כמלו ול6סלו
 מלו עורף ומכקיס ר("6 סעורף 6מור' נתסכיססס
 סנס"י ס6לו ס6עפ"י וכו' ת6מוריו סמ(ס כננדעד

 ספנימיס סר8סוני' סנס"' כמו 6רכס טיעורהמדסיס
 סנס" ולכן למעוקס ניוסר סמ0ססט דומס 6'נספכ"1

 ממפסט" סס ניוסר נסניס נכנקו 6סיסר8סוני'
 סמי5ונ" סמדסי' סנס"' 6ך כולס ,"6 קסירון ט'נכל

 תגיעיס 6ינס 6מור" ררך ויוררי' נופל" וסססתחעקת"
 מרסיס סכס"' 6לו כי ודע מס6מור ל3ד סמזס עררק
 כל כ' נס8 83דר6 סכ(כר רקורל6 מיוור8 קודסס
 סכ"ן 5עפ"' וסנס ("8 בערך ורממיס לו3ן 6'מ38מי'
 ד0"0 חמ110 סליס רק 6'נו דז"6 ססכ0רטנ61י
 סו6 דכוונמו מיד' קסס ל6 13ס כ' וסממנרד30ונס
 ס6פסר סיומר 5ד פל ("8 כ0ר ענין 3ק5רסלסוריע
 ("6 לוקמ ד6( ר636 סמומין סיכנקו 6מר דסייכולסיו0
 3סער מנו6ר וסו6 ד6ית6 0"ת סליסיס י סלןלכחר
 וסו6 6מ0 סקרמס סחרע 5ו*ך ולכן ('ל ח דרוסס5לס
 0וך סמלונסי' 636 סמ5ר סמומין 5לם נכנקו טרסכי
 סמ5ר סמומין 5לס רק נכנקו ל6 ועדין ד636נס"י
 מנ"ד ד("6 סמומין לנוס 0ס ד6ימ6 נסי' 6(6י6%
 דד5 סכחר סו6 ד6י6% ר0"0 חמחון וסטליסס13
 סליסי 3' לוקמ 6( ד6נ5 סמומין סיכנקו 5מר5מנס
 נררוטינו תמ65 6ס לך יקסס ל6 0131 ר6ימ6ח"ת
 ולמט' י6'נ;6 ממ,ס סס61 ככחונ  פעס סמולקהי3ריס
 סס עיין עכ'ל ולתי' מסטינור ססו6 סנכמונופעס
 ל6 עדין ססתמנר פ' על ו5ף מס נכון עעס סן3דרוס
 נ0מי)' כי %ידי קסס ל6 פ"מ עד ד6ג5 ט5לס כ15סכ'

 אם כי עתה עד קבי שלא עצמןהמוחין
 שלי'ם דצלם צד'ך סוד הם שבכללםהאןת'
 שני הם עשיריות שבע שמספרםדצל"ם

 ככתר טביבותיו אותו מכתיריםמקימים"שאינם
 אינו עופמ ז : מרהוק עליו מאיריפאיא
 מסא הם ארא מעצמיו עצם שהםכמוהין
 כולם איבם אורותיהם אכל הכתר כנוףדבינה

מבינה
משנה

 3סער וס)ס סר3ריי פרטי כח3 כך ו6מר כלל דרךכחנ
 מן טכעטיס ד5לס 5' נ63ר ועמס ("ל ו' פרקס5לס
 ד("6 סמומין ססס ס6ורו' וס:ס ד0נינס סר"סינ"כס"'

 לו וטפל סרומניוי 6מר נגרר וסל3וט 03וכומ0ל3סי'
 סמ3וכ' 6ל ול6 ס("6 גוף 6ל וכ0ימקו כמס3ו 0כלולכן

 ונעסי' 30ונס סל סס'6 סר6טט מי3עו תק0לקוסל3וס
 ונקר6 ממס דז"6 גופ6 ל0יות ומו(ר" ע5מו מ("6ט3ע
 סרומניו' 6מר מחנסג סגוף כ' מנטין ונסר תע5תיוע5ס
 "31'וס סי נמטנ' סממנר סכ' ומס עכ"ל נמוכס6טר
 "סכ0ר "כל' "וסגדילו "עלו וכו' "סנס "י"נ "סל6מר"6'
 כן גס סי' יייג ס3סנ0 מבו6ר ג' דרוס ה5לס 3סערסנס
 ס6מרנו (סו 6מנס ("ל סס כי סנזכר סמקדעל"ח
 וסנס"' סכ0ר יריד0 סל סמסך נ(0 סי' ס'"גסנטנח
 כן נס רק נל3ד ל(ס 6'נו מ6מוי' סמזס ערסמדסיס

 סת63ר ע"ס עכ"ל סכ0ר ,ל סמקי על"ח '"ג 3ס)0ס"
 וס1ומנר לעיל ססעתקח' כמו , סכי 6ל סמקד עליי0עכין
 כ0ר 6ל סמקד עליי0 ס" מנס '"ג ס6מר 6' ס3'וסכ'

 פירוט 0פק ססממבר סכ6 לייס3 6פסר לכ6ור'וסכס
 על פרוס" מ פירוס סנ"ל 3ררוס סס כי 6' יוס סל3'
 לו סי' כ3ר כי סו6 6' פירום 6' ויוס סכיס '"גענין

 3מ3"ד סמקדי' סעלו קודס כי 6' ויוס סניס י"03מילס
 לסונו וסע0ק0י ' סס כתנו6ר 6' ויוס סניס ט' 3ןסי'
 סרי 3מ3"ר סמקדיס 3על"ח סי' טני' וג' ד' 3פרקלעיל
 6' ויוס טנס י"נ סרי ססנס (ו ועס 5' ויוס סניסי"3

 סנס כ' סנוקף ליוס ס3' טעס וגס לסונו (ס מופירוס
 עולס סו6 סכ0ר עד סעלס סחמהון סמקרססליס
 סס 5סי סמהון סליט ("6 0"0 מסיוס מלמט'יומר
 ססו6 0"ח סליט ס'וס ער רק יורר 6')1 סכקרו6מנס
 עסממיל סעורף ס3נחחס ססיעור ו6ו0ו לנר המ(סעד

 6' יוס נמינ0 (סו ס0ממון ססליס 6ו0ו 0מילסלעלו0
 קסס 6ך טס עיין לטונו כ6ן עד סניס סי"נ עלעודף
 וויי6ל ר"מ . נעס נסנ"ס סס סהנר6' מד6 קוסי35'

 טסלי קסח עוו נסג"ס סס עיין ר"סון כלסוןטסעיקל
 ו5ריך ר6סון לסון ס%מנר 0פס 3' מסכס קוף ד'נפרק

 : ר3עיון

נסעי



*

*

*,

נחטח*ים ז"א הגרלטןטסכתמשנת
 אורות בהם מעורב איא הכתר כאורותטבינה
 שנים עשר חטשה וער מכאן ומקביםדא

 : איטא ממוד הוא זה וכל לתלטורשהוא
 ע,ב בסוד הם עתה שלו איברים והרמ,חח
 השרשים דארבע אותיות ו'*ו כ,ן ם,הס,נ

 כו היוצאים ושערותיו רם*ח הכלשטספר
 דעת דמח וגבורות חמדים בכח הםעתה

 : שערותונקיאים
 שבעיטה הכייי יהתיקיז א זפרכת

 נתקנו ובזה שרו יכרים דאורותהנשמה
 שלא שלו חב"ר והם שלו הפבימייםהכלים
 תחתונות שבע אלא מהם א' בכלהיה

 הכתר שהוא ומקיפיהם חכ,ד בהםוניתוסף
 הנעשה זיא כליות של הכתר והואשלהם
 : דתבונה התחתונים ת,ת שלישימשני
 נתנדל שבו ראשון נרלות בקרא זה וכלב
 נה'י שהוא התכונה פיצ,ף כל ולקח,*א

 בקפ:ות שלו החצוניות א-טאדכילות
 אחרות הבחעות וגם ג : בנררותוהפניטיות

רעיבור משנהטמר
 6ע'פ ל("6 טימוף 3סס סיות לקינמ עסעקיפיס נכלו0ס

 0ס וכס6ר רוסס עוטס סיוררממקוס
 ערונ לסמפטע יכול ע6יכו עס וסו6 ועיקרסטי0ס
 60"6 סעיקרימ סנמיכס סי6 ר5לס מ' ולכןס6רמס
 כך ו6מר )ועט גרוע סלער כך ו6מר לעעס יומרלירר
 סיכול ס6רס וסי6 סנכולס סמממוכס נמיכס סי6ס5'
 6ל6 לקנלו יכול 6יכו ועכ'( נפגיטיו0ו לקנלו"6

 כנ"ל 6ימ6 דכס"' סכליס סל סמלנו0יסנ6מ5עומ
 ל6 ר5לס 11"ל ססס סר06יכימ נמיכוס 3' כיוכ)651
 סממנר רנרי ני6ור ו(סו עכ"ל לקנלס נ("6 כמסיס
 "סויומ 'לק3ל "טוכן "ו"6 "ועמס ו' נ)וסכססכמנ
 "6ס "כי "עמס "ער "קינל "סל6 "ע5טן"סטוחין
 י"ג 0ער ר"ל ר5לס "5' "קור "סס "טנכללס"ס6רמ'
 0נכללס רמנוכ' נכס"י סמלונסין סמומין סקינלסכס
 י"6 סיכול סועחין ס6רמ רק 6יכס ד5לס 5' קורסס

 ר5לס נל"מ למעל' סס סמומין ס6רומ עיקר 6נללקנלס
 כווו . ר5לס )ול"וו יקנל סכיס י"ו ועד מכ6ן 6נ5ככ"ל

 ררוע סס וסכס מרמוק עליו סע6יריס לקמןסימנ6ר
 נחעומ ג' נין עיט סחילוק כ63ר ועמס לסוכר וסד'
 סו6 ר5לס מ"ל מקיפיס נ' 6לו כי וסו6 5לס 6ומיוממ

 רמנוכס גופ6 סס סמי5וכי' וסכלי' סלנוסי' חג"מכמנ"ר
 16רות סס 'ס כי מסומפיס סס ספכימי' וס6ורומע5)וס
 ולקינמ ווומין סכקר6 ("6 סל ס16רומ וגס ע5ווסדמנוכ'
 מקיפיס כקר6ו לכן ("6 סל רטוחין 6ורומ נסססיומ
 י"6 סל סכמר כי נמיכומ לנ' כמלקמ ד5לס ס5'6טכס
 סס כולס ס6ורומ ססס ספכיעיימ נין סמי5וכיו'נין

 ס61 6טכס ס("6 מן כלל סימוף נלי לנדסטסמנונ'
 כוי נ"ס 6ו דמנוכס סמ"מ ען סתממון ססליטנמיכ0
 ס6ורות 7"ס 16 רמנוכס דמ"מ ססליס י(ס ע"ססקינס
 לסיומ 6עכס כלל ("6 0ימוף נלי עסמנוכ' סכלוסכליס
 לכן כמ"ס ומומין ו"6 ר6ס ומכמיר וקוננ )ומסיורר
 למעל' עומרי' ססס סטקיפי' מע6"כ 5("6 טכללכח0נ
 163סן סנ"ל סכמר כמו ס5רריס מן 1)6 סר6טמן

 סטוחין ססס ד("6 ס5' 6מכס וכו' מקיפיס כקר6ורמוקיס
 רכס"י וסכליס סלנוסיס סס 6לו חנ"ר נמיכוסכככקיס
 ססס מלוק" ג' סרי לניו ר("6 וס6ורומ לנרסרמנוכ'
 כי ספמ)ני' מנ*ר עסס וס5י וסכמל ס)נקיפי'ע"ל

 מסומפיס וס6ורומ לנרס רמנוכ' גופ6 סססמקיפי'
 ומנ"ר לניס דחנוכ' ו6ורומ גופ6 וסכמר וך;"6רמנוכס
 ד("6 וס6ורומ לנדס רמנוכס גופ6 סס ד5לס 5'ססס
 "ו)נקנלס ד נ)וסכס ס)וחנר סכ0נ וווס עכ"ללנר

 כמנ6ר וכנ, "למלמור "ססו6 "טכיס "ע'ו "וער"מכ6ן
 ו)וס ע"ס 6' יעכס ח' לפרק נני6וריכו לקען3ע"ס
 "סכל וכו' "6נרי' "וסרט"ח חי נמסכס סממנרסכמנ
 ע"נ סס רגרלופ רמ"מ ("ל פ"נ ס5לס נטער טנו6ר"רט"מ
 סכ(כר סמהם נר' 6ומיוח ו'"ו רל"נ ני' נ"ן מ"סס"נ

 "וסעיומיו סכמנ וווס עכ"ל רע'ח סרי פסוטי'נסי1מס
 למקכמ נני6וריכו לעיל מנו6ל ספלק קוף ערוכו'

 : ע"ע ו' וועכס פ"נ (ו"ןעינור
 ג' עמטגס וק5ת סר6סוכי' טסכיומ נ' סכס זפרשק

 (ו"ן עינור לעקכס נני6וריכו כמ63רכנר
 "סחי15כיומ נ' נעסכס סממנר טט וטפ ע"ס ג'פרק
 חגחיט' סכי כווכמו "נגרלומ "וספכימיות "גקעכומ"סלו

 מי5וכיו' כקר6מ סי6 סנס נקעכומ וס6מ5עיססחי5ומס
 י' 3על ("6 סלעילס 613111ר כורע סכנר פכיטימנערך
 רק ויכיקס נעינור סן נגד5ומ סן נמורומקפירות
 ח5וכיומ 311חיכס ס61 ס5לס נעינול כי סו6סמילוק
 וננרלומ קעכומ כקר6 (ס וכל 6ט5עיס מנמיכסוניכיקס
 "ססלע "וכסכככקי' סעמנר סכ' ועס סניטימ נמי'סטומין

 פלק דקעכומ עוח'1 נסעי מנו6ר "נגרוכו כו'"ר6סיכומ
 ר6ימ6 רמומין ג"ל כסגככקיס סקרל כנ6ל ועסס ("לג'
 וכמ65 ("6 3נרון לעעס רקטכומ סעומין 06 עולירין6(

 גצמ נככיקמ כך ו6מר ו"6 נגרון רקעטמ ג"רסיררו
 ער דו"6 מג"מ 6ל ר("6 מגלון יולרין "( ל6נ6דמומ'ן
 יס נעכין טט6ריך ע"ט עכ"ל ר("6 סעליון ח"מסליס

וית3"ל



חמי-ם ו"א הגרטתמטכתמשנת
 עתה לו יש בפועל לו שהי' ויניקהדטיבור
 וכשנכבם4ם א*מא דצד זה בגדרותדמותם
 דאימא דהויוה זה דגדלות ראשונותהשלש
 שם אשר דאיהים דקטנות המחהין ז,אבראש

 : בנרונונדחים
 פנימיים בוהין שהן אכא דסודי דצלם הצ' מקבי יאח"כ א ו,מ-רק
 עשרה שמנה ועד שמם*ו שנים בשלששרו
 דאבא דצרם הר*מ ואח'כ רחוטה שהואשנה
 שנים כשני מקברם שרו הטקיפים שנישהם
 שנה עשרים כן והוא רחהה זתה הואואז

 אפילו אבא בנכסי וליתן לישאשיכוי
 המוהין נדח*ם ז'א ביאש דאבאדהייות ז" דגדלות הג.ת ובשנכנטים ב :בקיקעות

מגיד
 ספומין יורדין ס6'ן פנו6ר כ65% מ' 3מרק לקפןויחנ5ר
 דנדלות ג"ר ככיקמ ל6מר 6ל6 (י6 ננרוןיקטכומ
 "סכ' "6מר 6' פסכס 6' נטרק ספמנר סכמנ ופס6'פ6
 ויוררי' %ט ל6ט כימיס נילוס יפי ססממ'ל1 סכיסטכי ס6"י ר"ל "סנרון "'16ר "נפ5ר "ויורייס "כימיס"סכיס
 ככיקח ל6מר סו6 סגרת נפ5ר ירייחן גפרונ6פמ

 פ6ריך מ' דרוס ס5לס דרוסי נסעי סכס דקמריק . לעיל כפנו6ר 6'פ6 דנדלוחנ"ר
 ו5לס 6'פ6 י5לס ל"פ כמקח ופןנעכין

 נ2'רור סכלע"ר פס ס6פח 6ך ו"ל כי כך ו6מר636
 וסייכו סכיס נב' 6'פ6 פקיעי כככק" פממלס כיסו6
 סכככקו פקיע" נ' ככנך סכ'ס עסרס מפס עךפייג
 סכיס י"נ עך ר6יפ6 סמכיפיי מכככגעו וכפ65ליפ

 לפ5וח סכיס י"נ נן ו("ק ונף סכיס ט"ו עדופקיע,'
 נקוד סי6 וספ15ס ד6יפ6 סעכיפי' כל ל1 יססכ3ר
 ד6'פ6 עק'פ" לו יס כנר כי לסלטוד ט'ו בןסכוקמ
 ופקיססט ר6יפ6 סעכיפימ כך ססככק' קרר כיכפ65
 סס מ"י עו מט"ו וסכס ופקיעיסס י6נ, סכיפי'ו6מ"כ

 כ' ר5לס 5' י6נ6 עכיפי' פומין כככקיי 61( סכיסנ'
 סכיס נ' ססס מנ"ר פומין נ' רק 6'נס עיקרססל6
 סטעס סכיס נכפס נככק" ד6'פ6 סספכיפיסו6ע"ס
 ר6ו' סיס ל6 נו"6 כלל פומין ס" ל6 סמלס כיסו6

 ע" סנדילו סכנר 5מר 5נל רנומ נסכיס רקלקנלס
 6לו ננו6 עסס סכס ככווע ר6ימ6 פכיפי'6ומס
 גי רק מכיס כ"כ סיחעכנו 5ורך 6'ן ר6נ6ססכיפ"
 ככנך וסס ר6ב6 סעכיפי' כל לככס פססיקי' לנךסכיס
 סו6 161 סכיס '"מ גן סו6 ועחס ככ"ל פומין נ'כ5)יח
 סלי נ"כ י6נ6 סכיפ'ס פוחין לו סיס ס6מר לחועסר16י
 שפר ל6 עכיס טי 3ן 3סיוחו 6ך לכוק63 1ר16' סלסט6

 עד שלד בחג'ת שבגיונו דאלהיםדקטנות
 לוכשנכנסים ג ? שלו דתית העליוןשליש
 ז*א יד* נעש.ם בחג*ת דקטנית אלומוחין

 כננד אצכעות ה' יד שבכ? ארהיםמבחינות
 י*נ כננד פרק'ם ייד וכהם אותיותיוחמשה
 2 הכולי עם מלא בהיותואיתיותיו

 אבא דגדלות אמצעות השלש וכשנכנסיםד
 האמורים דקטנות המוחין נדחיםהאםור
 : התחתונים דז*א תות שלישיבשני
 ד"א בנהיי נדהים הנ*ר וכשנכבםיםה

 נוהנם פיו שדוך כיסודו כרםונקבצים
 : עמה בדהדווגלנוקניה

 שבמוחא דעתימ יסוד יאור א מש83ישמה
 מצחו בוקע דאייך סתימאה - ,ו-'

ויוצא משנה
 עיקר מך נעלפמ 6קר6י דרך נ'6ס ס3'6מו לקע5יו

 5נ' סכיס נ' 6מ"כ למומס מ"' נן ס61 6ססכסי6ס1
 נפוריס סכיס ך' נן סו6 161 ד6נ6 י5לס ל"פמקיפ"
 1ס61 6נ'1 לו חסכימ קרקעוס פוכר סכיס ך' סנןוו"ק
 ועיין ר6סיכי מסכס כסנ6ר סכס עיס עכ"ל נפור5לס
 נ' נפסכס סנ' ופס וי פסכס ע'ו ספמנר 3ד3ר'לעיל

 : גי פסכס לע"( נב'6וריכו לעילפנו"ר
 6לסי' כעיורר" וסנס ו"ל יקטכוח פומין נסערהנה

 ני כעסו 6ן רן"6 ס6פ5עוח סנ' 6ליקטכוח
 כסיידו ועחס וכו' 5לסיס 3' ספיח פנמ" ד("6סידיס
 מן ז"6 סל סיויס נמ" כעסו 6ז ס(רועומ 6ל8לסי'
 6ומיוס מס' סיר 56נעוס ס' סו6 161 6לסיסספומין
 סס פפלו' סס סיר ס3563עומ ערקי' סי"ר ג46לסיס
 י"ר נכנך ססס כללום ועס 6וחיוח י"ב סס6לס"
 6פ5עומ נ' ונסכככק" (ע ע"ג סס עיך עכ"לפלקין
 ספנולומ ח"6 ח'ח סליס' נסכי 'ורד'0 6(ד6נ6

 סליסי פסכ' יוררין 16 ר6נ6 יפומין נ"רוכסכככקיס
 ועומדי' ("6 ניקוד כולס ומחקנ5" ד("6 כס" 6לס"מ
 : ע"ס עכ"ל סכוקנמ 6ל 'ולויס ויוונס ע"י ו6מ"כסס
 ק5מ פ6ליך ו' עלק 6"6 נסעל היס כטלצר-ק

 נ' ס6רס ז"ל כמנ ו6מ"כ ו"6פ6ורומ
 עכיפי' קמיפ6ס פומ6 חוך 6סר עחיק פיקוך'651ח
 ער טורדמ 1י651ח ד6"6 נפ5מס וניקע 6"6 דעמפומ6
 נו ספוחין סל נפכיס ד'ל" נפ5מ6 ופ5יר דד6מ5ח5
 עכ"ל ר("6 סנפומ'; סך'כיס כל מחנטל" ו5ן ספ5מררך
 0'65 ספ5מ 8ור ומ'ון רסו6 וכלע"ד ("ל נסנ'ס ססוכמב
 סעס סחרמ נמ" יס עור קכקוייי 6ור וסמיספ6"ק
 פקיף 6ור נקוך ופקיסי' סנליס פסיו סיי65י'ר6"6

לו"מ



*

*

*

*

*

*

*

חמעים ויא הגדלותמטכת"שנה
 טוחיו כפני וטאיר זוא בטצח ויורריוצא
 ראייך פיו הבי ואור שבהם הדירםוטבטל

 ודעת ב : רז,א החתונות לזי ומק.ףיו4
 בו המתפשט כרעת אינו בדאהטכריע
 עוברים הטתפשט שברעת החמריםשהו'ות
 בנוף ומתפשטים שבגיון באיהים יב*קטעבר
 ושבעים ישרא? ונקראים מכומים קצהםז*א
 הויות שני טספי שהוא ישיאי בנינפש
 הגולים דם ואךו טגויים הם שלישיםושני
 המגולה טמקום בהטתיקם הגרוןבטצר
 אינו הטכריע דעת אבל העונותמפני

 : כיאשו עומר אלא בגו4מתפשפ
 לן,א עשירית היא הטלכות זו ובכח*נהג
 כי היסור עד טחכטה הם םפ*רותיו תשעכי

 אינו יפיכך התבונה טגוף כיו נעשההכתר
 והמלכות ראוק בכתר וכאטור הטניןטן

 התחתון טפרק עצטה כפני פרצוףנעשית
טגיר

 ס6ידר6 3עירו0י ע3ו6ר סו6 וכן ע"0 עכ"ל דו'6לו1מ
 כ1ר "סעכריע יודעמ 3' נעסכס סעמנר 0כי ועסע"מ

 וסנס עי0 ויי ו' מ0כס 3י לערק 33י8וריכו לעילכמ83ר

 6לו כ0כככקו ו6עכס ו'ל ו' עלק דקטכומ %ומ'1נ0עי
 דקטנומ סעומ'ן עועד" ועד'ן דנדלומ ד6יע6סעומ'ן
 ס8לסיס ונעסיס נוס וס עמלנ0י' 18 סנרון נמוךד6לסיס
 נ' סממ3ריס כי 1כע85 סנד4מ 0סס לסויומלנו0יס
 ווס '3"ק ני' 6לסיס סוי' וסכס 6לסיס נ' מוךסויומ
 דן"6 סנלון מוך סעו3ל ד8נ6 יקוד 0סו6 'עקנקוד
 ו"ל ח' גפיק יסס ע"ס עכ"ל יג'ק עעבר נקר05סו5
 נ'8רכו וכנר וכו' ל5%לי' י0י8ל גלומ ג63לועמס
 דקטכומ עומין סס ע5ליס גלומ כי עקמ3דרו0

 כנר וסכס ע5ליס יד ג3רס ולכן לעעלסעמעלעומ
 וסכת 3כיס כקר8 וכס"י 36ומ כקר6 מנ'מ כיסודעמיך

 סמקדיס %מפסטיי סיו כ06ל כי יס סס '0י6ל3כ'
 מקדיס וני עכוקיס סס ו0לי0 מקדיס 3' סכס ו"6תוך
 '0ר8ל נכי סס סענוליי סמקדי' ו8לו וכו' ענולי' סס0431
 סמקדי' עטיסס סס וסנכיס סג0עומ כל כי ידעמוכנל
 י0ל8ל נכי ו8עכס סמנולי' ען ונערט ססולדס ע0סכי
 3כי כ0ממ 0עיקר סענולי' 31"0 מקדיי 3' קודסס

 3"מ כי וסעכין וכו' 0נעיס סיו ולכן 'ל6 ע0סי0ר8ל
 סס 31"0 ונ"מ קי 6ומ קוד ווס %כוקיס ססו0לי0
 כי סודעמיך כנר כי ,ס 63וסן ען 8ומ ססענול"
 סויי כסממ)ק וסכס 6ממ סוי' סו6 ס"מ ע6לו מקרכל
 מקדיס נ' וסגס ומ' ט"ט עסס 0לי0 כל יסי'לנ"ם

 מכמה נעשה ז,א ופ-צוף ד : ראריךרהור
 טש?יש נעשה שלו החכטח כיצד אריךפ-קי

 והדעת מחימור והביבה רת,תהתחהק
 וחטד שם( ררך כשעובר נמוח שהזרעטים שי וצינור זרע של צינור )ובו כהפיןטהת-ין
 והוד וגבורה רנצח האטצעי טפ-קונצח
 אחיון טפ*ק ויטוד ות,ת בהוד שכנגרוטפרק
 השום כקליפת וביניהם צינורות ב' )ובודנצח
 ונק' קורש ז"ע טזריע ט' מוד והואהיטני
 חי םוד שהוא השמא? על בהתגברוטוב

 :היטני( עי בהתנברו חט ונק, הטים טותרותודוהה

 דא *שדרדרזכמכמכנרז
 ::נך'י: " אפרק

 י"צ~
 :ב

טתפתחים טשנה
 סעכוק' סלי0 מקח ועי נ"ן ני' סויו' 3' סססעכוקי'
 3"מ 6ך ועקך קמוס על עורס כי ק' סרי מ'ססו6
 עיכ6 קוד נלוי על סעורס ע' סס סוונוליסונ"0
 וכ3ר עי סרי '"מ סס 31'0 נ"ן סס נ"מ כ'סקימ8
 סס 3"0 0עס ל%עס ולכן לסטומ רניס 8מרי כיירעמ
 כנר כי סו6 ע5יס סיורד יעקנ וסכס וכו' ט"טנקוד
 עלייס נלום וכ0נ6 836 'קוד ען '651 סו6 8'ך'דעמ

 %ן 0סא יעקנ 161 לעעל' וכמעלו סעומיןכקמלקו
 לעעל' עלו סמקדי' 6לו ססס '0י8ל ו3כי ד838סעומין
 ע5ליס 0סו6 סברון ררך וענרו ע4 וכ6סוונמעלטו

 גי 3ע0כס סעחנל 0כי ועס עכ"ל ט5ליס גלומ קוד(ס
 3בי6וליכו ין וע 'ע0ילים "סי6 "סעלכוי "וו"ו3נמיכס
 'וסעלכוי 0כ' ועס ס' 0%גס נ' ערק ,ו'ן עי3ורל%קכמ
 לעיל סיעי3 3%ו6ר סערק קוף עד וכו' "פי5וף'כע0מ

 0ס עיז ס' עסכס ני פלק וו"ן עי3ור למקכמנ3'8וריכו
 סו6 ונק"6 נ' פלק טכמ"6 03עי סכס אפי4ק :סיטינ

 מ6על ווס 1'ל ס"6 עקידיי0עי
 עמומי כקל6יס ססס עו85וח סי כי 3' דףנמיקוכי'
  בפסוחי יי  לעורוי ס' כי וסעכין עיל8ס 8'מ8 ד6מומס
 וסמומי' כעממי' סס 08ל ססס עו85ומ ס' ככנדחומס
 0נס יקור 0סו6 מומס סכקל6 עיל8ס 8'ע6 'דיעל

 ס5יורי' כל וכ5טיירי' כממעיי 0ס כי ככודע מומססכקל6
 דעכלע'ן עס"נ כעסו עו85ומ ס' 0ר0 כי וכע65וכוי.
 גקור 8מוק סכ'נ כל ע0ס י65ו 161 עו85ו' ס'וכע0ו

5חס'ע



חמירים דא אורותמסכתטשנת
 ומתח?קים בינונית פתיחה רדא בפהמתמתחים

 לחמשה מנצפך אותיות חמשה בכחשם
 בחא חמשה כננד הידועים הפהמוצאות
 והם כשמזדווגים דאו.א בנשיקיזהנמצאות
 לאבא אימא ונישוק לא'כא אבאנישוק
 באבא אימא והבל הנשמות( נכראים)שמשם
 הרוחות( נוצרו )שמשם באימא אבאורבל
 כי הנפש( נעשה )שממנו לאימא אבאודיבור
 לבר בלב תובעת שהיא ריבור לאימאאין
 מנשיקות )חמדו גופו עצמות נעשהומדם
 מכללות תפארתו אימא מנשיקת נבורתואבא
 מהבל הודו אבא מהבל נצחו הנשיקיןכפל
 ומלכותו ההבלים כפל מכללות ימודואימא
 בו מהחיקים הם כיצר ב : אבא(מדבור
 נון וער ' ומח,ית ימינו בקו זי,ן וערמאל.ף

מגיד
 ימור5ו 3וס וגס וכו' חלוקו' לס' סנמלקו' וכו6מס"ע

 ס5ומ'1' כי 6ומר ס6חר 3מיקונ" מלוקי, מ6מרי,3'
 ססכי חומס פימוחי נקוד סלס ווסמומס ע3'נסי165
 'קור כי ס 5ורק וסכיסס ר("6 מפומ6 סי6165זמר
 י165 ו1וסס ספס דרך נפסמ כי ר("6 פומ6 סי66ימ6

 "ניכוכ'מ "פמיחס סנוחנר סכ' ומס ע"ס עכ"לס6ומיוי
 במק' מנו6ר עלמס ב3ינס  מסוס בנוכיס 6ומיו'כווכסו
  מוסס פיסומי ט"י סנספסס 5י פסנס ו' פרקאו'5
 פמימס סכחפממ סכ6 6מר לכן  גרולו' "וסיו'יסורס
 ע"ס 3,"6 ניכוכימ ס6ומיו, נני6וריכו סס ככ(כרנינוממ
 נחיכומ חמסס 3עכין מ6ריך פ"3 ס:לליס ו3סערסיטי3
 לעיל סעמקסי וכנר ממס סממ3ר כר3רי ננסיקיןסיס

 כ' סנ"ל 3' 3פרק סס וסכס פ"נ (ו"ן ע,3ור3מקכמ
 כי רי3ור כלל לס 6ין 6ימ6 6ך לסונו וס כך6מר

 סס 6לו 3מיכמ וככנר כמו3ס נל6 יו65ומ 3פססמו3עמ
 56ילומ מפילמ נכוונמ וסכס ע"ס עכ"ל ספס מול6ומס'

 ס("6 כי לרעמ 6מס ו5ריך ו"ל 36ומ 3רכמ3כענמ
 3ד ממולקומ סס 6מכס כירוע 6מוון כ"3 ירי עלנעסס
 י)נין נקו ר6סוכו' 6וסיו' (' קויס נ' ססס חלקיסלג'
 ככ(כר 6מ5עי 3קו 6חרו:ו, ומ, סע6ל נקו סכיומ1('

 3ג3ור' חטיכלמכ 3חקר 36גרסו( וסן 3ר,ס"3(וסר
 ונררוסי ע"ס עכ"ל ("ל מורי פירוס כך נמ"מקעפ5קרסמ

 ס' ררוסס5לס
 ו3ק""

 עמס וכ63ל ("ל 3' רלוס סו6

 ר63 63רר6 וכו' ס"נ קור סס ס5לו מנ5פ"ך 6ומיו'ס' קוי וסס ספכ מו65ומ ס' קור סס סל6 כי סס"ג"לי
 3ירכין 63ורכין 3פוננ6 3חוטמ6 כמפסטו סס"נ כי6)111
 סמפקיו' וסו6 ססכי עכין וסכס וכו' 563געיןנירין

 האמצעי בקו תי"ו וער ומממי,ך שמאלבקו
 והם להשפיעו )הפתוחות הם כפולותומנצפך
 ה"נ סוד והם לעצור והמתומות דמ'חסוד
 באצבעות הצריק בזיוע רנין בחומם המםוהם(
 מתחלקים ועור נ : היר ככף הכ'ת בפההם"ה
 במרר םפירותיו בתשע אותיות הכ*ז כלבו

 שלו העלירן בכלי הוא אי"ק כיצר בכ,ראי"ק
 שהוא והיור הפנימי בכלי אחרים שהואהא?ף

 מאות שהיא והקוף האמצעי בכליעשיריות
 בשני בכ,ך מתחלק בו וכיוצא החיצוןבכלי
 האיפא כל הוא הזה וכסרר בשלישיגן,ש
 הכיב והארת ד : כליו סדר עלכיתא
 נקבצה שלו קוים לשלש שנחלקואותיות
 אותיות ומחמשה כלי בה ונעשהביבורו
 דוכיין המיין נעשו הכפולות שךומבצפ"ך

ש?ו משנה
 מרו3עמ ם2 סו6 מוטמ6 כי וכו' 3פומ6נחוטמ6
 כס6ר 6מ5עי קו ומקיר סחוטס כסמחנר כירמכ5פ"ן
 6ומ כ' רמכלפך פ' 6ומ ס61 ופומ6 מרונעמ ננ'רונממ
 פסיטס ן 6ומ סו6 ררועין וקוד פס סו6 נמלויפ'

 וסיריס פסוטס' ן כעכין ו6רוך קסוס ה(רוע כירמכ5פ"ך
 וכמו 56בע סו6 5' 6ומ כ' רמנ5פל 5' 016 וס56נעו'כף סו" נמלוי כ' כי סירי' כפומ נ' ססס רמכ5פך ך'סס
 ססו6 נכף ומממנרי' ס56נעו' כן חימוך לס 'ססס5'
 וכנ6ר ("ל ו' פרק ס5לס פרקי נסעי וסכס עכ'ל סכףניף
 יס וכ"6 ט"ק סו6 ר("6 ר5ל' סס5' 1כמ65 3יומר(ס
 ר5' חכמס סו6 סר6סון וחכס מ(ס לפנ" (ס כליס נ'לו

 6' 6י"ק נקור מ(ו לפכיס (ו חכיוומ נ' נס ויסר5לס
 ר5לס 5' סל וסניכס נחי15כס ק' נמיכוכס "נפכימ"
 ך' נפכיעי' נ' נכ"ר נקוד מ(ו לפכיס (ו ניכומ נ'סס

 3חקר רמ"מ נרעמ נל"ס וכן נחי5וכס ר'נמיכוכס
 3סור חפ"ף 3כ5מ (ע"ן 3מ"מ וק"ס 3ג3ורו'סכ"ך
 יס 6סי סקפירו' 3עכין עמ6ריך ע"ס עכ"ל 3יקורט5"ז
 וסמיכון וס5מ5עי סמי5ון מ(ו לפכיס (1 ג' 6'נכל
 סממנר סכ' ומס מ נמעכס סמחנר כרנריוסייכו
 ססו6 י"6 סל סעל'וכס נקפ'רס כווכמו "סעליון"נכלי
 ("6 סנרלו' נמקכמ לעיל כמנ6ר וכנר ככ(כרחכמס
 ממכמס ווממוליס סס ("6 ט"ק כי נ' ווסכס ט'פרק

 נכ"ר 6י"ק סרר מוסניס 6נו ולכן סמנין מן 6'נווקכמר
 ("ל נ' פרק טכמ"6 נסעי וסכס ככ(כר ממכמס כןנס
 כי 6סוון נכ"נ וכ5טייריס כעסיס ס36ריס כלוסכס
 דכוריס 6מוון סכ"3 ס6רמ ולכן 6ומיו' מן סו6סנוף
 ניקור כחקנ5ו ע5מו נופו ו5ורך ע5מומ כ5טיירעמסס

סנו



חסירים ו"א אורותממכתמשנת
 הגוף הם אותיות הכ"ב ואלו ה :שלו
 רנקודות ובתוכה הנפש סוד התגיןובהם
 לי"ס בהם מתחיק והוא הרוח סודשהם
 כי בשמאלו דז"א ימינו אתכליל ידוועל
 היוח ונבורת הגוף נננורת נכנם הרוחחסד
 הטעמים חופפים הנקודות ועל הנוףכחסד

 : הנשמהסוד
 שהא.רו פניו מכננדהנמשכיםי דאי'ד נימיז השע ימהא-ת א בבמצ.ק
 דא"מא בנה,י שנתלבשו חב,ר מוהיבשיש
 תשעה יצאו ד,"(ו ראשונות שיש תוךונכנסו
 ?בד הח,ה עד המנעת ש?ו דיקנאתקוני
 פאות שבשני דיוד'ן אלהים משניומאירה
 התיקון ששם יאזנים הסמוכים די,אהראש
 לפני נחלק וה ואל ב : א? הנקראהיאשון

 וא?ו חמשה אלא נראי' ואינם אל לששהו,א
 מהארת יוצא והוא שדי אל הוא העליוןהם

מגיד
 סיחרוח )ננ5פ"ן 5וחיוח ס' וסנס כל' 3ס והעסססנו

 כנ"ל סלו יקור כלי ס3חוך ע5)נן סננ"ר סססוכריס
 ס' פרק סנ"ל ו03ער עכ"ל כלו 8חוון טכ"נ0נע0ס
 ;"ל כ' וסס טע)ניס נקירו' חגין 5וחיו' 3עניןט5ריך
 סס ד;"5 גיף ססס סכליס כי דע ענינס נ53רועחס
 5ענס סנפ0 0סס סחנין נכלליס ו3סס ס5וחיו'3חינח
 וסס ע0ר סס וסנקודוי וכו' סגוף נעסס 5חוון סכ"3)ון

 0סס ע5)נוח סס קפירוח סי, כי וכו' סרומ3מינח
 י' קוד ז"ל 0ס עור עכ"ל ס5וחיו' סנחוךסנקודות
 קפירו' י' 6ך קפ,רו' י' 63)1ס סס סרוחקפירוח
 רוח סס קפ'רו' " ע'קר כ' )נוס5ל 0ס סו6ונפם
 כ' ו' 3פרק כך ו5מר )נ8ור סע8ריך 0ס עייןעכ"ל
 סכל.ס כקדר 5ינס קפירוח סי' 0סס סרומ כי ודע;"ל
 3כלי סרומ וג3ורח סג3ור' 3כלי סרומ סל המקרכי

 3ס)נ8ל6 וי)נינ8 3י)נינ8 ס)נ5ל6 סחכללו' קור 1זססמקר
 8חיון כ"3 כי סעולס סכלל לסונו זס סס עודע:"ל
 ס3ו סרס ד)ננ5פ"ך וס' סגוף סל 36ריס ר)נ"מסס
 סו6 וסרוח 3ל3 יסינסס ועיקר סחבין ססס סנפםסורס

 "ט' "11נס5רח סעחנר סכ, טססכס במ"רק : עכ"ל סנסעס סס וסטע)ניס וכו'סנקודומ
 "פכיו "טכנגד "סנ)נס:יס 'יד8ריך"ני)נין

 ט' כי )ונו8ר סס ס' )נסנס פ"ס 5ריך 3)וקכחעיין
 פני ו)נכקיס יורדי' סניניסס ס8רמין עס ד5ריךני)נין
 )נס וסכס נני5ורינו עס ועחן מוטינו קוף ערס5ריך
 סע' 6וחן כי דע ז"ל פ"ס 6"6 בעעל כתונסכמל6

 שבו אימא יסוד שממי שנראשו הרעתמח
 תחילה יוצא נבנז הוא ששם רפה שדישם

 בנהה הננו,ים חו"ב מוח* להארת מקוםלפנות
 שם דרך אח"כ שיצאו פה בהם שא"ןשלה

 בצאתו ו"א בפני שמוצא עליון היותרובמקום
 שביציאתו ומפני נ : עומד הוא שםמשם
 אשא יסוד כן כי ממקומו נעתק אינוזאת

 דדא החזה עד מגיע זו"ן עלכש-ובצת
 מהנבורות היוצא שדי בא? כח איןלפ"כך
 ד~א שמאל בלחי עצמו בפני ?התגלותשבו
 מהחסדים היוצא שדי באל נ:לל הואאיא
 אר וחחת ד : חשובים הם כאחד אלושדי אי שני לפיכך שלו ימין בךחי הננלהשבו
 א' חסד מורה שהוא הויה אי שני מאיר.םשדי
 יוצאים שהם לפי שמאן בלחי ואחד ימי,ב?חי

 ממה המעולה ,"א שבראש חכמה מחמהארת
 הנצח מקו ריסע אלי' קודם כן על אשרבינה

שכהל*יה
 ויורריס נטסכיס סס ל6"6 פכיס סנ5למעי,ג6מייס

 3דיקנ6 עחמנר וסס ד;"5 ריס6 ער ספכיס דרךנ"כ
 חוורסי יי"ג יניקס ל;"5 ס5ין חחילס סס כ'ססער'ס ע3ו* 3קפר וכן עכ"ל ח"ר ט' לו נעסיח ו5;דו"5
 6)ננס ;"ל כחב ו5מ"כ דסער' ד3פלג!ח8 6רח5 וומררק

 כל )נ6יריס כן נס 5רמ6 )נססו6 יניקחו סעיקר5עפ"'
 פניס דרך כ)נסכין סס מוורחי ט' כי 3ן"5 מ!!רח5סי"ג
 חיקיני ט' ל;עיר כעסו ו)נכומס ד;"5 ריקנ5 עדר5ריך
 ער נננסכין ד8מור מיוורחי ו)נסד' נעקו)נו כט"סד'קכ5
 3ריקכ6 ול5 לטעלס טטס 3ריס6 ו)61ירין ר("6ריס6
 גיכ ס6רחס 5מ"כ נעסכח נריס8 סס5'רס 5מר5)ננס
 ו3וקעח עו3רח כי לן"8 ח"ד י"ג ל1 ו)נסלטח למוןוי55ס
 ג'כ רילי' ספניס ער 8מ"כ ועו3רח 13 ו)נ6ירסגלנלח8
 סכחנ סטמנר על וקסס עכ"ל ח"ד י"ג ל1לססליס
 נני15לנו לקטן ועיין 51"ע ד6ריך ניתי"ן חס"עו)נס5רח
 מנ"ר )נומי ידי מעל )ננו5ר סס 8' ננסנס ג'לפיק
 ס6ל 3כוונח י"מ נכוונ' וסנס דן"8 סדיקנ8נ)נסכס
 ר6יע5 ועיל6ין ל6ס%'ס טוחין סנכנקו 5חר כיו"ל
 )נחמיל ו5ז גדול נקר8 סן"8 כ3ר ד5נ8 ג"חעס

 סר6ם פ5תי וסכס ;"ל ויענור ונכוונח ;קנו נול5)נומ
 5לסיס סס דריקנ8 ריסי נעסכין ווסס 5סיח"5
 סנ)נסכיס ח"ד י"ג נגר 18חיוח ייג יס נטלוי5לסיס
 סנ"ל 5לסיס סטוח )31' כי דע לענין ונמזור וכו')נסס
 רריקנ6 ריס8 3' נעסכין )נסס סר6ס פ5חי ע3'ססס
 קס עיין עכ"ל )נ6לסיס 6ל סס לוקח עעכיסס 6מרוכל

ונטוח



הפלים  ו*א אוראממכתפשנת
 ששם ימורה דרך ולצאת ננוז ששםשבד,
 איא לההבלות פנו. מקום מוצאים ואינםהפה
 אל ותחת ה : כאטור שדי אל תחתעד
 לפי ד,ן המורה אדני א? שתי מאיריםהויה
 נסעה אשר בינה מה מהארת יוצאיםשהם

 על לה הראוי במקום ונ~ית הידועממקומה
 מםוד הם איו כל הכמה במח האמורדרך
 : כאמור אל הנקרא דן,א הראשוןתיקון
 ורביעי השני כתיקון הוא השני והתקקו

 הוא שפה אלא וה' כשלישי והשלישידאריך

טגיד
 נמלק זס 6ל כ' כע65 דל 60ל ננווכפ "חונטום

 פעמ" 1' וסס 5רדיס ענ' פ16ס 3' וסס 6ל סטווםלג'
 כמסכ" סס 8לו 6ל ג' ו8מכס עסע6ל ונ' עיעין ג'6ל
 חללי מלמ גו לעיל6 ננלגלמיי 6סר חנ"ד טומיןענ'

 יורדומ ולעטס ומסס סמ5ח ער וקיוסד23לגלמ6
 ס61 ר6סינס וס6רמס וכוי סדיקכ6 5ררי ירךס6רמס

 6ל1 מוחין ג' ס6רמ כסיו65 וסכס קרמ6ס מיקו665ל
 6ל וג' מכ8ן 8ל ג' וססמ6ל סיעין 3לחיט6יר'ס
 מחגל" 6יכס 6ענסטכ6ן

 כעלס וי ו6ל לנד סי רק.
 6' נררך רס8ל ס' נענין מהריך סס וסכס ע"סעכ*ל
 8יכס 8יך לנ6ר וכסליס ("ל 8חר דרך כמנ כךו6חר
 מוחין ג' סל6 כי וסעכין נמורי' ו' 1ל6 6ל ס'רק

 יעין נלמי ספכיס לדדי מ3' מ6יר 6מד וכלח3"ד
 ונקר8 ר8ימ6 יקור נמוך סו8 0דעמ וסכסוסע6ל
 וסמ8ל ימין סנפ6מ סדי 8ל סנ' וכ65% וט' כידועסרי
 5ירי ננ' מ6'ר סנינס ומח סרעמ טממ כמסכי'סס

 6ל וכקר6 דיכיס סי6 סנינס כי 6רכי 6ל 3'ספכיס
 סויס 8ל סכי ספכיס 5ירי נני מ6'ר . סחכמס ועח6רכי
 ו8ח"כ סויס 5ל ו6ח'כ למעלס סדי 8ל 0ס קדרס6טנס
 ג' סל6 כי 3(ס וסטעס וכו' חו"3 דעמ וסו6 "דכי6ל

 ד6יע" נכ0"י קמועיס 6ל1עומין
 עד מ6ירי' 61')0

 ס(קן 3פ8מ סלחייס 5ירי 33' לטטס ומספסט 6ורןסיויד
 3סכרח י651 סו8 מוחין מג' למטס סו6 6סר סדפמוסכס
 עעקועו מחלס ל65מ 5ליך וסו6 לחו"3 קווסמחלס
 פכוי מקוס ומכימ נדיקנ8 לסמגלו' כדי לעטסויולר
 סיקוד פממ רלך ססו6 סדעמ דרך סס גס חו'נסיררו
 כיון וסכס גלוי לסס 6ין סלסס קויס דלך כיד6יע6
 פכוי מקוס מכיח ו6יכו וכוי רעמ מסלס ל65מססו5רך

 ו0פנוי וסעליון 0ר8סון מקוס לוקמ סו8 רק 60מריס6ל
 סכס מו"נ כסיורדי' כך ו8מר סדי 8ל סס געססא(

 למטס סניכס ו6ין סויס סס 3מקועס לעעלסכססס
 סויס סחו"3 רק עסס לעטס סלעס ססיס כ%עחכט0
 עעולס עסי6 סמכעי ממלס יורר ולכן סר6ם 5דרי 3'יחו

 שהם באריך משא*כ קפרם שערותמלא
 וההמשי דאריד כששי הוא והרביעיפנוים
 והששי אדומים הם ארו שתפוחים איאכשביעי
 ראש עד מגיע שזה איא דאייךכשמיני
 והשמיני עשר כשנים והשביעימעיו

 ואור ז : עשר כשלשה והתשיעיכעשירי
 מתפשט דאריך םתימאה ממוהאהנמשך
 במחה'ן ומאיר ויורד וזקנו ראשו שערותדרך

 : זקנו עד ומתפשטרו,א
 גפרק

משנה
 6ל מן למע0 0ויס 6ל ונעס0 'ורד ו6ז וכו' סנינ0מן
 יוררמ כך 81חר למעל' פנוי מקוס מו65 6'כו כיסרי
 ס6יט לפי סרעת וסכס וכו' 6רכי 8ל ונעסיתסניכס
 מקועו כי נמקונוו ס61 ערין סל6 כי מ)נקימוממלחק
 0מ(ס ער מתפסט ד8ימ8 יקוד וערין ר6ימ6 יקירסו6
 י6,5סלנמרי 1ל6 לנד סמפסעומ נורק 6'1 לקכידוע
 כלוליס וסמ6ל ן דימ סרי 6ל לק ל3' נחלק 6'כוולכן
 5מכלל סמ8ל לעולס כי וכו' 8' 8ל וסס3'חר

 6ל קרר ני8ור סלמעל' ו6ע"פ לנר ימ,ן רק כיכר81יכו 3ימיכ"
 סכן 63מיממ 3יומר ס(ס נלע"ר )נ(ס ןספך וכו'סדי

 3עקכמ וע' עכ"ל דרכו יורס וס8ממ ("ל ממוריסמעמ'
 רפס 5ימ6 ס3יקיר ססרי מ813ר עס 6י מסנס פיו18"%
 ב(וסר נסדי5 מנו6ר וי 3מסנס סממנר סכמנומ0

 ד("6 מ"ר טי כל קל"ט דף קריס8 י63 83דל8סקדוס
 3פירוסי פסוט ע3ו6ר סו6 וכן מעס סמח3רכד3רי
 ט' מרין ומסס (' פרק 6ריך 3מקכמ ועייןס6דר6
 "מל6 *סו6 "ספס "6ל8 סעמנר סכמנ ומס ר("6מ"ד

 מיקוכ6 ("ל סס 3(וסר 3סרי8 מ3י8ל *קטניס"סערומ
 נוקנ" מרין ממחוס חוטמ6 דמחומ מ8מ5עימ6מלימ8ס
 לססו6 מל%ן מקיפין (עירין וסערין 8רח6 חדנפיק
 "6לו "סמפומין "8ל6 סכמ3 ומ0 סס עיין עכ"ל5רמ8

 מעס6ס מיקוכ6 ("ל סס 3סרי8 מ3ו8ר כן גס"8רומיס
 קומקן ועכ6ן מכ8ן מפוחין מרין 81סח("ן סעייפקיק
 סמח3ר סכמ3 ומס סס עיין עכ"ל קועק6 וורד6כס6י
 ס6רס ("ל (י פרק 8"6 סער 3עס"ח מ3ו6ר ('3עסכס

 דרן ויורדמ ד6"6 פכיע6ס ממוח8 כמסכמ ס'36'
 ער ונמסכין ד6"6 דריקנ6 סערומ ודרך דריס6סעיומ
 ועס סס עכ"נעיין דילי' 3מוח6 ומ8יליס ד('8דיקכ5
 סכי כעו סמ(ס עד סייכו מעיו ר6ס "עך סממנרסכמ3
 סקדוס 3(וסל 3סד'8 מ3ו8ל (ס וענין 8י 3מסנססמח3ר
 3קחרכ" מוט6 כחד סער8 נפיק סמימ8י וילמיקוכ6סס

 טינור6 עד ע"כח.מ רמעוי ריס6 עד ומליץדדיקכ6
 : 6"6 3מקכמ לעיל ועייןעכ"ל

 גפוק



*

*

*

 ו"א אדתתטסטתטשנת

חטה-
 יך' "ענ זבנ:י" גפרק

 אי'י
 הכאתם ידי ועל תיקונים יוג בןלפעמים
 שבנלגלתו חב*ד מוחי הג' אורבערפו
 מפני במצחו התפירין בתי ארכעמוציאים
 שהכו הנימין באור הרעת אורשנתיבה
 לשנים: וניכרו נפרדו שבו עטרין והחריןכנגדו
 מוחין הארבע אור חזר ההכאה הבכחב

 סעחינעס נו3לי ע*ון עקוס יס 1% נפרק
 וכו' "8ריך "ניעי "8רנע ועס8רמסכמ3

 6יע5 יקור 3קיעמ 3עכץ עיריך ויט3ור 3כוונמרסנס
 ("8 ס) סעוחין וכס8רו סס סכמד3ס 8ור ידיעל

 )סונו זס סס כמ3 כך ו6מר )נוס נ)י 3מוכס0ע)ונסיס
 ד("8 סדיקנ6 ו)כן עוחין נ' 8)8 סיס )8 מח)סוסנס
 סיו כטדו סנס עפומ8 נעסכמ סדיקנ6 )טו)ס כי)סיומ
 עוחין ד' סס עמס וסרי עוח עכ) חיקוניס ב' מ"דט'

 עסד' 6חד כ) כי דיקנ8 מיקור י"נ כ) )סס)יסויכו)יס
 י"נ סו8 וסכ))ומ ססזי'3 סלי מיקוניס )נ' עמעספוחין
 עומין סני ונפמחו 3ינס סיקוד כפמח עמס ס)8כי
 8ין עדין 6ך נ)ויס עומין ד' סס וסרי סחו*נ ססססנו
 סכמ3נו כעו ו)כן נדיקכ4 עספניס )חק ~8מ כח3סס
 ניע8 6ומס סכ8מ עחעמ 3ע5ש י851יס ס13 סמפי)ינכי

 וני8ול סדנל סו8 כן כ6ן נס 3ערפו ר6'6רסער6
 סוי' סעומ ני סיס ידעמ כ3ל סכס כי זס סו*סענין
 י"נ קוי וסס 8ומיומ י"3 ו3סס ד8"8 דריס8נחוור8
 די כי ידעמ וכ3ל כו)ס כ))ומ ס"נ כי דלים5חוורמי
 עולף דלך כעסכץ 8י סוי' 5ומיומ די סססעסס
 חוורמי עס חתרמי ח' ססס סויוס יסנ' סר6םעש"ורי
 יכנר ס)י ספניס כ)פי נפסכין סס כו)ס 0כו))0י"נ
 8ומיוי י"3 סנסס 8חרומ שיומ נ' סס מ'ד י"נ כיידע0
 סר8סונומ 58ו מ"ד ד' וסנס עכ)ס סכו)) סי"נומיקון
 )סס יס נ3ל כי סע)יונט )ס6לס 5ליכין 8ינ0ר8א
 סדיקנ8 6מ מדיר עמקכיס סס סט' 8)ו כי וכויחלקס
 סויומ 3' 8ומן נעסך ולכן ע)יון )8ור מעיד ו5ריכיןד("6
 כח יס ו6ז 3סס וע6יריס דריס8 חוורמי חיססס
 י"נ )סס)יס סכווכמינו עמס המכס ד("8 3דיקנ8)ת"יר
 ססעסיכו עיפס 8ומס ססו8 ס)0ס סכח וסנס דז"6מ*ד

 סס פופדמ סי8 כנ"3 נינס סיקי 3קעס 6סיע)עע)ס
 ס) סויס 8ומס ו8; )חון )סו64ס כמ ערין 3סו6ין

 עד 8"8 ס) ריס6 ע8חורי סנפסכמ דריס8חוורמי
 ו"( וכוי סעוחין מוך ינככקמ סס עכס סי8 דז"8עורף

 דריק" דחוורמי זו סיס ס5 8ומיומ ועד'4ין ויפ8" 3פנ'6 עכיס י0ס 48. 8ייימ סייעמח3לי'
 נו כעסס

 שבראשו דתבונה במלכות ונתלבשלאחור
 ואחת מימינו אחת רצועות כשתי אותווהקיף

 יחד נתסהטרו לערפו וכשהגיעומשמאלו
 עוד נפרדו ומשם נ : תפילין שלכקשר
 מימינו אחת לז*א מחוץ רצהעות כשתיוירדו
 ואחת בתוכו נגמה ושם שלו החזהעד

 : בו נכנמה ושם טיבורו עדמשמאלו
 שלו בט' דאריך דדיקנא "נ ומהארתד

נעשהמשנה
 ערין וסכס מוד י"נ כט)עו 81( וכוי עי)8ין 0"דד

 יס כי יומר ע8יריס סמ8ין מקוניס ט' סל8 כיחקר
 ע5 ס% ספכיס ררך סכעסכין רמוור6 סחי ס6רמ03ס
 נלועין 0ס ע)יוני' מיקונ" סד' 8)1 8ד ססמ)ס)ימידי
 ו"מ)3סימ סע3לס דלך ס183 חוולמי ד' ידי ע) 163כי

 ע"ס עכ") עי)8ין ד' יומל עי8ילו סל8וי ועןכנזכר
 ססס חוולמי ספסח' כ8ן עי8ל סכס זס 3עניןסע8ליך

 סנעסכין חמרמי ט' ססס סכ551 י"נ ח11רח6 עס סויומ3'
 סנעסכין חוולמי ופד' מ"ד ע' ע8ילין ספניסעכננד
 ועלי5 סס, ועכס ("8 עולף עד 6"8 ר8ס ס)ע6חולי
 מ"ד ד' עוי נפמו *185 עזס 8סי )חק סעוחיןס8לח
 3' פרק לעי) סכמנ סעח3ל ע3 וקסס כנזכלדז"8
 כמ3 סכ8 ונס "ד8ליך ן 'ניע "ט' "ועס8רמ 8'עסנס

 3ע5עו סעח3ל ססלי ועוד "8ריך "כיעי "8לנע"ועס8למ
 סמס)וס סי פס:ס פ"ח ס58י)ומ ס8לימ 3עקכמכמנ
 חוולמי ד' סכ8מ ירי ע) נפכיו יו65יס לז"8 ח"די"נ

 8א 3סעי ע3ו6ל סו8 וכן ד8'8 דליס8 חוולמיעסי"נ
 מוולמי סד' 8ונק נס נעסכין וכ6סי )סונו זטפ"ס
 ננעליס 8ז דז*8 לים8 ער 8חול דלך ד6"8דריס8
 )סוכו כ6ן עד ד,"6 דיקנ6 מיקוני י"נ 13"6ונעסיס
 ע5מ נקשל 1כן ע"ם מפי)ין 3כוונת סיטי3 ע3ו8רוכו' "נער5י "סכ6מס "קת "וע) סכמנ ועס 51"ע וכויע'ס

 סני6לנו פס ידעמ כנל 0נס (') וע'3 ע"8 דףסעוליס
 ד8'6 דסעיי נמעין סויי "עומ ני ס!ס 8ייך3דרוס
 סי*נ כי דליס8 ניפין י"נ קוד וסס 8ומיומ י"3ונסס
 6ומיומ די ססס עסס סדי כי ידעת וכ3ר כו)סכ)לומ
 סו6 ד8"* דליס8 דסער8 קו85 ססו8 כי סו6וסענין דז"" סעורף עד 8"8 סל סר6ס ע6חולי נעסכיןסויס
 ססערומ וכ) ד8"6 קמיע6ס סמוח6 ען ו5ועחי851
 3מוכן מסר דקיס 5נולומ סס קו85 סנס6יסהס

 6לו מון וכעסכומ ד8ריך עוח8 80רמעמ)כסי'
 קיוס ו3עקוס ח)ו)יי דקיס 5נולומ כעו סס כיססערומ
 יל6 ועסס ססעיימ כל שומ 0ס סס ס8לוספיימ
 דע0 כטד וסס וכו' לחק ד8ליך קמיע6ס עחס8למ
 חא5יך דעעל6 קו65 כונע סס ד("8 סעורף 3פקיסעמחוריו



המטים ו"א אירותממכת"שנת
 הם גם והקוצק ר : לאה יקרא אשר א' התורה אותיות סוד כ*ב בן לפעמיםנעשה
 אשר מקום החזה כבגד עד ומגיעים כפופים על כשערותיו שחורה באש שביתבהשבו
 ושערות ה : אריך כשערות לבבה אשגבי

 כפופים והבימין זקופים עומדיםראשו
 ומגיעים באריך משאזכ אזביו עלונמשכים

 פרצוף ראש שם יהיה אשר מקום הנרוןעד
טגיד  קמימ8ס דמומ8 ס8לומ 8ומס מקמייחץס וססי5"6

 ד8ליך כמפין ריסי מרי סס 8סי סלו סדעמ 8מורייד6 3עורף )ס מ6י) וסס סנ"ל סעיומ 5נולומ דרךסנטסכומ
 סלו דעמ סנקל8 ר("6 עפלין מלין במינמ סס"סל
 ממומ8 ססס סס סיו65ומ סע5ומומ סס8לומ 8ומסוכמ
 ס6ימס ועונימ ססו5 נטקוס עס וטגעסיס טכיסד646
 סשומין 8ול ממנו5ן 61( ד("6 סמומין מזנפניס
 סס 8סי סעולף כננד עס61 ד("6 3מ5מ ד("6סניעימ
 8ור 33מינת ס8רמס,. סס 1יו65 דטעלי קו65סכ6מ
 נתיומס סעומין סיו ל6 מממלס כי ונט65 דמפיליןמקיף
 3סס סנוקף ס8ור ידי על ועמס טומין נ' רק3פניס
 עפרין סמרין נמלקו כניכר דעערי קו5פ ססו8 ידיפל

 נפניס נסיומס מס6"כ טומין סני נמת ונעסוסנדעמ
 עתס פרסיף סר' סן וסן נמפילין פלסיו' ד' נעסוועמס
 סכס כי י"ל סס מ"3 ונדף ע"ס עכ"ל ד("6 טומיך3ד'
 סיו65 ס;ס ס8ור וסנס מו(ר 8ור 13 יס 8ור מ5י6ומכל

 פרסיומ ד' סל ס16ר מיר וכו' כנ"ל דטעריטקו65
 ל6חור ונלפו פנימיס מוחין 3נ' לפניס ונמנ51ןס6לו
 ססו8 יו די נעסימ וסס מפילין סל סקסי טקוסעד
 ססכ8ס סמכמ 6' נמקוס סמכס מי כדלך ד8חד ד,קוד
 6נו ממיד סנס כי סו6 כך (1 ד' ועמן ל8מורמו(ל
 סמומין עס נכנקיס סס סמ3ונס סל ססנס"י8ומרי'
 ססו8 סמטכס סל מלכומ ו8מנס י("8 נלנלמ5מוך
 עמסס נכנקמ סי6 סנס סו6 3וד8י מסס מממונסיומר
 טן 3פניס י"6 סל נדעמ סנס"י עס סס ד3וקסוסי5

 ס8ור כ8סי וסכס סמומין 3כלל 5יכנס 36לסנלנלמ5
 מ;ר דר8ס מפילין סל פרסיומ ד' סל רי"לסמתר
 ס8לו' ח ס8ילו 6; פניטיס סמומין דלך ונכנקלממוליו
 סמ3וכ' סל טלכומ 63ותס ונמל3סו מנפניס ססס8לס
 03 סממל3"ו' 8לו 16רומ ד' כנגד ר' סי6 נססנקר8
 3מקוס מ3מון 3עורף 63מור .סלסס ס8ור נוק3ו"(
 ססי8 סמלכומ 3מינמ ממנלס וסס ספילין סלקסר
 סל 8ורומ ד' מלו3סי' ו3מוכס סקסר סל חנמינמ
 6ין לכן סעלכונז ט5י6מ רק סס ק6ין לפי ו6ענסטומין
 61ין המלכומ 3סוד סו6 תעול כי עול 3מינמ לקסס
 מומין נמינמ סס ס6י1 לפי 3מוכו ספלסיומ 3מינמסס
 סר5ועומ קוד 3ענין קס עוד עכ"ל נמפילין כטועווע

 שטו יהיה אשר א, פרצוף ראש שםיהיה
 מימין אל ישראל בקרא הוא שם ועדרחל
 דחוטם ימין בבקב הוא חטרשו משמאלושיר
 ושבי , : ישורון נקרא ולמטה ומשםא,ק

הפרצופים משבה
 י'ל סר5ס 6מורי עד ונמטכומ סר8ס 6מסמקיפומ
 ד("5 3ליס6 סמפילין סנעסו 8מר כי ענינו עמס1נ63ר
 3ר6סו פרס.ומ סד' וסס סלו מומין ח 3מינמססס
 מו(ר 16ר נקוד נמסכין כך 8מל סנס סקלקפמ5ססי8
 סר8ס ועקיפומ מו"נ וסס סר8ס ל8מורי ר5ועומעמי
 סו6 כי סמ"מ קוד וסו6 6חד קקל עועיס 6נוועס
 סמ'ס וטן וכו' סמלכומ בו נרסטס ו8ן כנודע סכלקסור
 ו5ועומ 3' וסס נ"ס עוו יע6יס סקסי ססו8ס(ס

 סנוף כננר ויורדיס לטפס סקסר מן יע8ססנמסכימ
 טן סמלויומ ל5ועומ ססמי קור ("ל סס עוד עכ"לד("6
 רו3ו ("6 כי נודע סנת כי וכו' דר8ס מפילס סלסקסי
 ולכן נ3ורומ סס סלס רו3 סנק3ס 36ל סמקד )ו5דסו6
 ו8ינו סלו 3דעס 8סי דמקד סעפר8 כל ולוקמ יונקסן"6

 סר5וע' ולכן נלנד ממנו מ(ער מעפ רק סנק3ס 6לנס8י
 נננ(מ סי6 כנ"ל מקדס נמינמ תו6 ססססימנימ
 ד("6 ד631 פנימימ מוך ונכנקמ דן"6 דלי363פינול6
 סממלמ סו6 ולמטס מסס סלפי סלו סמ(ס נמקוסססו8
 3חינמ וכלס נפקק 3ח(ס סס ולכן 3חון סמלכומר6ס
 ססו8 ממנו סנס8י ומס סכ5מ י15עומ סל ס(ססמקד
 וכו' ("6 3פנימימ סס ונננן נכנק מ6וד טועפד3ל
 סי6 נס סוד סנקל8 ססמ8לימ סנ3ולס ל5ועת8טנס
 עד ונפקקמ סנקנס מקוס עד וממפספמ מ3מוןמקפמ
 דלי83 פי3ור8 עד ול8 ע5מו דז"8 דנופ8 פיטל8טקוס
 רק פפר6 מס8י לקמ ל6 לכן מקד ר131 ססז"6ולפי
 ולכן ע"ס עכ"ל סנק3ס 6ל נס6יס וכולס מ:ערמעפ
 סמקד כי "13 "נכנקס "וסס "נננ(ס "וסס סממ3רכס3
 לגך 13 נכנקס נ3ולס 3מינמ 35ל העיקל 3ן"6ננמס
 ע(פר ומעפ לנוק63 סעיקל סלו סנס"י טן יו65וטסס
 31(וסר לסינו 53מומ סטמנר כלל ו(ס גנ(כרלע5מו
 סליעומ8 דיקנ8 וס6י י"ל קליפ דף נ8ידר8אקדוס

 ונספס6 מיקוניס 3ט' 8ממקן 13'6 וספירומ8דפר5יפ8
 ד("6 דיקנ8 3ס8י רעמיקין דעמיק8 יקיל8דנסיל
 ריקנ8 3ס6י עיל8ס דמסמ8 מנועין מליסינ3עין

 עסי,1 ננדין ומינ" מ'קינין וחלין עקהן 3"ומסמכחין
 3קור ט(ס וע' עכ"ל קדיס8 ד16ל"מ6 6מי11ומלין
 כמי3 לסונו ;ס ס8דר8 ו3פירוס' כסניס 3רכמכוונמ

 ר8סי עער וכתינ כעורג עמורומ מלמל*סקוו5ומיו
כעער



*

*

*

חמירים דא אהיתזמטכתמשנה
 דא הנקראים הם כאחד האלהה*הצופים

 רחב חלון דהן א"ם אוה ומקבל מקוםבכל
 כמוהם מקרוב לא אבל דאו"אכחלון

 אחת נוקבא פהצוף לו ישובפנימיותו
 שלו לת'ת שוה והיא ישיאן כנסתהנקהאת
 : ממש כמוהו גדולה היאכי

מניד
 נריקכ6 60 סוקן סו6 סר6ס ונכלל כק' יעמלסל6ם ססעי ר5"6 ע'ל6ס נריקכ5 כ* קעט ל6 כק'כעער
 ר6 ועל . 5ע"מ נכלל ו0(קן ר6ס כ(כר סנס ר("6חח6ס
 ססערי כך ונג'ן כלוער ליער6ל 5ורחח6 5ח"סנחכד
 ("6 נמינ' ססו6 6ור"ח6 6חייסנמ כד סנס סמורוחי*6

 ("6 סערומ נמי' ססס סמור0 נ6ם 6חייסנחליסר6ל
 לג'כס 6ע גני על סמי גוון געוריס ריניס סס5סר
 6חייסנמ סכד כורע וכנר וכוי קחיע6ס עומ6 ספעסו6

 ער סעלס וכוי לניכס סוקכס ל(קן ו"6 כרעס6ורייח6
 (ס 5'5יח בכווכמ וסכס עכ"ל לנינס ססו6 6"6ריקכ6
 לעטס ועגיעין וכו' רעינור עעוסץ סיו65ין וקו5יןלסוכו
 כך 6מל '165 וסכיעין וכו' מ(ס ננר רכוקנ6 ליס6עד
 ל6ס על ל6ס ער לק עחפעטיס ו6יכס וכוי 'כיקסנזען
 ועערוי וכוי רל6ס ר6ס סחמל' סס כי ר('6 סגרוןכגר
 עוערי' 0ס יק פחפסטיי 6'כס וו,לו וכוי קטכוחיוחר

 5לו וע"כ ע5עו ל5ורך ע5עו ר("6 ונריע6נגלנלח'
 וכעעכין כפופי' 6ינס דנד)ו' טעהזין סץ~ויססערו'
 לס6יר נגלגלח6 לעפל0 (קופיס סס 6עכס טטסל5ר

 וסכיעין סקו5'ן 6נל וכוי ד("6 לריס5 יקיף 6ורנגמיכח
 וייריס כפופיס סס ורמל רל6ס לריס6 לס6'רססן

 סכי ועס ע*ק עכ"ל ורחל דל6ס לריע6 לעטסוכעסכין
 'נ6רז "עס6"כ "6(כיו "על "וכיסכץ ס' נעסכססעמנר
 ("ל קכ"ט רף 63רר6 סקרוס נווסר נסדי6ענו6ר
 רכחינ עלויי לחפי' רל6 ד16דכין 6נחלוי קליקועעל6
 נפי'ס6רר6 ב"כ וענו6ר ע"פ עכ"ל פקומומ 6וכיךולסיומ
 על כמסכין ס("6 כיעי 6נל 5ורכ" ענחר ס6ריך :יעיכי

 פר5וף סו6 ס("6 לסוכו (ס (ו4ןפ"ס פר5וף נסער וסכס6(ניו
 סח(ס ער סר6ס ען ססו6 סעליון מלי 6עכס סלס5'

 כקר6 ולעטס 0מוס ען עסו6 חמחון ומ5י יסר6לכקר6
 סחיקוכיס טן כורפ סכס כי 6לו סעוח וטעסיקויון
 וכוי עיעיכ6 6ל עעע6ל6 סיר 6ל עיר סו6 יסר6לכי
 ע5ר 6מר עומע נמיכוח נ' נו סיס לפי כן כקר6גס

 6ל וכקל6 6ב6 שלד 61' ריכיס נמינמ פיר כקר66הצ6
 וכו' סייס עלעון יעורון כקר6 ולעטס סמ(ס וון36ל
 נ6ע5עס ח"6 6חור ע5ר ורמל פכיס ע5ר יעקגוסס
 ולכן ולעטס סמזס ען 6ל6 (ס 61ין ג' סל סורססרי
 "וסרעו סכ' ועס עס עיין עכ"ל יעורון כקר6 (1נח"

 ש:' קממת ש י'" יש א דמרק

 נה*י בחינת שהם דאו*א חמתמחצוניות
 חג*ת חצוניות ובתוכם העליוניםדפרצופידם

 שהוא המפני ב : ההוא רפרצוףוחכ,ר
 בשד אינו ראשון מקשנות יותרממותמ

איהים
 גט15ליכו לעיל ענו6ר *5"ק "רמהצס "'מ'1 "נכקנ"סו6
 סעמנר סכחנ ועס סס עיין ני פרק ריס 16'6למסכמ
 'ר6416 'כמלון "רמנ "מלון "ררך "6"ק '6ור"ועקנל
 נני6וריכו לעיל ענו6ר "כעוסס "עקרונ "ל6"6נל
 ווסר נני6ורי וסכס ע"ס 6' עסכס פ"6 ~'ךלטקכ'
 עסס גקור עלג6ו דעח סיס כעו לסיכו וח נר6סימפ'

 עלג6ו עעס כלח יס כן 'עקנ 3קור עלנר וח'חויסר6ל
 סעסס י6ער (1 וננמיכס וכו' עלבר ועלכוח כ"יוסי6
 סכקר6 ספלעיח ע ננמינס לס(רווג ר(כס לניכסוכס
 ל6 עעס כח"ח סוס (1 סנקודס ורע כוי עססכלח
 קר6ו ולפיכך עיכו גרולס סי6 1ל6 עעכס גרולסו6

 3ססחעס טלכיס נוכ' 6"6 6ער ועליסס וכוי6מוחי
 לסחלנס ע5ען 6ח וטעטי לכי לס סכ6ער ער 6חרנכחר
 ני פנין ע6מוריו סי65ס סמ'5וכס עלכוח וסי6נגופ6

 נכללופ 5ענס ז"ל פקח נכוונמ סנס רפרה : לסוכו כ6ן עדררועין
 עיני וני קטכומ טיכי ני ס'ומ סו6י
 ומו'נ וחנוכס "ק ופכיעיוח שוכיוח כנר וססנרלוח
 גריקכ6 בכחר 6מרח על" סו6 כך ו6חלעיל6ין
 ל(*6 יע חמילס כי גרול נקיפל סרגל סריעיל6ס
 6וחס עכלס אכו וחנומ י"ק לבוסי וסו6 6מדקטכוח
 פכיעיס סטומי' ר6סת נרלומ כך ו6מר ד6ף6 כס"ינקוד
 ר6ו'6 סח5וכיס לגועי לקמח חו(ר כך ו6מרעלסס
 ני קטכוח ר6ו"6 מג"ח 5וחס קור6יס "כועי~ן
 סעמנר סכמנ ועס בי ברלומ סו6 פכיעייסאמ"כ

 קטכוח עקיפי ר*ל *ומנ"ר *מג'מ "חלוכיוח'ונמוכס
 עש6 סכ(כר ר5לס ועי חג"ח סכקר6 ר5לס ל' ססססכוכר
 ד5לס 5' נמיכח סו6 כס"י כי מנ"ר סכקר6 עליוןעקיף
 ("6 סנרלוח ביקכח לעיל ועיין ר5לס ל"ע מנ"רומג"ח
 לסגין נו 0קור6 ירוז ולעטע לכ6ן חרין ומסס ניפרק
 לסון לך 6עחיק במיכוחיסס נכל ס5לעיס עכין נורי'על

 סכס נק'5ור 'וז"6 "ס5לס עע"מ לסיכו (ס סססכווכוח
 נמינמ עסא רמנוכס כס"י עמילוכימ לוקמכסז"6
 וכעלוקמ רמנוכס רקטכוח ר5לס 5' וסו6 6'קטכוח
 ר5לס ל"ע נמיכח סו6 רחנוכס מנ'ר מנ"חעמ15כיח
 קנ6 יסי6ל וכן רחגוכס "י קטנוח עקיפינמיכח

 גנףכח סו6 עיל6ס ר6יע6 כס"' עמ5וכיוחוכסלוקח
קטכוח



חשרים 4א איאפממתטשנת
 לו הקורשת באותיות בחלופו אלאאלהים
 אינה והמ*ם האלף לפיכך בית"אבאלפיא
 ולטם קודמת אות לאלף אין כימשתמת
 תיבה שבטוף פתוהה מ*ם לה קודמתסתומה
 חהוא השט ולפיכך טתומה להיותצריכה
 ,מיין יודיך "פובים "כי מו*ת )ויוצאאכרמ*ם
 האים ראהי'( וא' אותיותיו וי' ס"נשמספרו
 שבו הרץ הם ממש דאלהים אותיותשרם
 ובמח ג : רחמים הוא שנתחלףוכר*פ
 בצורתם אותיות חמשה בטור הואחכמה
 שא*ם לל א,ם בסור הוא בינה ובמחלבר
 בצורתם משתנות הביתי הקצוות אותיותהם

מגיר
 וכ0לוקח רניכס נ' דקעמ0 ר5לס 5' וסו6 נ'קינומ

 ל'ת נחינמ סו6 עי63ס ר6יט6 ח3"ד 0ג'מ%השכיומ
 6363 וכן ר6ית6 3' רקעכומ תקיפי 3חינחר5)ס
 6' גר)1ט ח61 רטנונס כסזי עפניעיומ 1כס)411(עי)6ס
 חנ"ד מנ"מ טעכיעיו0 וכס)יקח 6' גד)ו0 ר5לס 5יוס61

 רמנוכס 6' גד4מ יקיף ר5)ס )"ת נ0יכמ סו6רמ3ונס
 עי)6ס ר%ט6 נס*י תסכית" וכסלוקח סב6 3'סי6לוכן
 פניתית וכס)וקח ר6ית6 3' דנד)חם ד5לס 5'סו6
 טקיעי ר5)ס )'ת נחיכח ש6 עי)6ס ר6ית6 ר ח3חנ"מ
 נינרלוח

 ר6יע"
 (ם סס עור עכ"ל נ6נ6 וכן עי)6ס

 עי)85 8יע6 )עע)ס מסו6 חג*ת קעכומ 6עכסלטוע
 חי)וף נסוד סו6 וסס כירוע סס טנוליס סרירס6ין
 6יכס ס6)זף מ וסערן 6נדעש סס וסא 6לסיססס
 ש' 6ך )ס קודס 6חרמ 6ומ 6ין כי )סממ)ףיכו)ס
 סיור ער סס6ר וכן נכף 03 סקורס חו0כחלפמ
 סתחשפמ סו6 6תמ 56סיס ס) סת' 6ך 3ע'תחחלפמ

 ס)פי 6ך פמוחס 3ת' ותמח)פח קמותס ת' סי6כי
 )כן סתועס סי6 ח'נס סנסוף ת' 6וח כ)ס)עו)ס
 יחל סא (ס עס וסכס סמוע0 ע' 63ו0 ;0 ססככ0נ
 וסס )ו סקורתוח 5ומיוח לסיומ 6לסיס תסספגיתי
 0ע)ס י) יורס נסממלפו 36סיס סס וכו' רחתיסי01ל
 קעעמ כתסך כך ו6חר ("ל סס עוד )סוט כ6ן ערסרין
 ס' 3סי נו סמכווין פירוע נכ5ח 6כרע"ס וסו6נ'

 6חר ר6)סיס 5וומיומ ס' חלוף ססס לנד ס66ומיומ
 נכווכט עמכווין רק כן גס 5כרע"ס סס סו6 נסורכך

 6חםיומ נ' כי פי' ג"3 6"ס סס עחח~1סו וסי65חרח
 6ך כנ") תמח)פומ ו6יכס 06 סס ו6חרוכסל5סוכ0
 סחכווין 63ופן ג") , גי' וסס ככ") תחילפ,ס ססכר"ע
 ניסור כך 61חר נז) 6"ס סיד ס610 6כדע4ס עס6)

 ועקשרו נחקנוט ע0כוו'ן רק כן גס ס(ס סס 6)0כווין

 האמשהךה? אותיות טטפר הואו%י
 החטים מצד הרעת ומח ר :הםתחיפות

 דבולל עם ושם כל מפפר יצהוא ע*ההוא
 חומח שבשלוצה האותיות מספ-שהוא
 מלאים כלם אלהים טצמות הצלשההו'ה
 ומצר שמות השאצה כללות עםבאלף

 רוער( ור, דקשמע עי )סור עיר הואהגבורות
 : כולל בלא האטור השם ממפרשהוע

 8היא שב4 נרלות נם לו*א לו וישה
 האטורים ח%ת מפרמיות השחיןנשמקבל

 הויות בשד הם ובכללם האמוה ררךועל
 עד אפילו עולה ולפעמים ראשקכנדלות
 מולמשנה
 סעשיס כקח כ6על 3ץ גרי סטי מ ע'ד עלסמסא

 ש6 סמסריס וסכט ככיע נחסנוכס 16נ6וסיומהסס
 ע"י ססס סו6 ושניומ ע"ס וסו6 ע"ס 6כרע'ססעס
 סס עיין עכ"ל 6' גר13מ כעו סו6 נ' וסגר)ומכמכר
 כך ז6חר שליד .ט6ריך כזקוח 6רנע נכווכם ססעוד
 קע%מ נץ 6' ספרס סי0 1 כל5ס 6ך )סוכו (סכ'
 חקדי' מ וש6 עיומ ש לכוק סחסריס כוס ס)סנ'
 ע*ח גיי 6% 60 סכ% עס נו מכווין 6כרט'ססו6
 ש*0 ם) חטיס ג' עסס ינ"ק פעטיס ג' כנרו(סו

 ג' הש נ6לסין 8ל6וח מחיינס סרוח ג' ו6תנס361סיס
 ס) ס6חהמ כ3 תיכס אס נ36פץ ט63יס36סים
 ופס )ומיומ סזע יס" 6%13יסס סמכליסססטומ
 סכו% עס 5כדי"ס כטכץ ע"ס סס עטהם ו'כל4ח
 ספסהצ נמסטכס רק 0כוחן )6 סגטלומ נכוס0%61
 ע"ע עכ*ל 5מימ כווכס סוס ול6 עז0 ו)6 ע"ןסח61
 ו)כן יחירס קוד ו6ריך ח" סוד סו6 6360 כודעוכנר
 6י טע8פ ס' פוק (ז6 סנר)ומ נטקכמ סעחגרכמ3
 6% 5)ס קינל כ6סר ל*ל ')מהס "עכס זסו6"61(
 6יע6 ירי פל כסטס נמימם קינל וכנר גרלהםעסור

 וסכ6 סס כמכר ספכיטימ ד5יט6 נס"י ננחי'ת)ונסיס
 : להידס (וכ0 ע6ריך קינ) כ6סי6יירי
 נכוונמ סיוצינ נ6ר סנו6רמ ס(6פ סטסכסוקנה

 כו3!ס 6ר("ל דק"מ 1(6 ('ל סחולסקלי6מ
 מחילס סימס סניכס כי וכו' מורס תעלס ס)מכתס
 כק1ע 61( פנ'פ %ונלא יכלס )6 כ* 36"6 ס6ורתק3)

 00כש' וכן לתעס כפל סתיעהע ו(סו סלס סכ)יתמתעט
 סחכתס גס ס%6 )ק1ל יכו)ס סקהס )6 עסניכסע06ר
 )ניכס תספפח סטס 06 )ס סר6וי ס6ור קנ)ספ

 ילד סניכס ען וגס וכו' )עעס יררס ע 1נ0יכספנ"פ
 טנלמ ס6ח") סוד תס ("6 נעקוס )טעס 0)קעסס

מכעס



חמיוי וא שרתןטטטתטששת
 זוכה הוא ואז דאריך רדינ~א העליוןפל

 זיוונ לצווך מ'ן מעוה עעכייתו ו :ליחקץה
 שנפךו מעלה ,טל חכמה טנוכלותאוחח

 עם בעמידתו תורה הנקיא במקוטמתחירה
 : שנפלו אחוריו והם באחור אחורהבינה

 דא שמותפסכת
 אשי הכייים הם איי א אפרק

 ח43

 וא כלי שמות להביןמידיע'
 שלא כהם כיוצא דשמות וכלואודותיו
 צריך בראשונה ב : בהם הקייאיטעה

מגיד
 תן וכפל סככל סס6ור פילומ מולס סלטעלסמכטס
 ("6 סש6 מורס כעסס יתכו 6נ6 סש6 ע~וכסחכת0
 6ור 6ומו ען עעו עעלס לעע)ס עולס כסס("6כ'

 5לו לסעלומ וחחר 16'6 טן כתקותו עלתעלססנמל
 כי לתטס סיירו סקרוס' סל וכ'56י סמכרסכונלומ
 (ו"ן ז'וונ ל5ורך ת*ן טעליס ס5דיקיס ססנסשמכתו
 סכינלימ 6ומן תן 16"6 זיוונ ל5ורן ת"ן תעלוס (ףןכן

 6' חלק יונס ככפ' נקפר וכן עכ'3 לטטס טסססנמלו
 כן נס  סתנו5ר ע"ע (ס תעמן כן נס ט6)*ך ר'קיוק
 קוד סא סכיכס תעלס סל ניכס סל כונלומ ס6יזעתס

 מקנ6 ססי6 סכיכס לתקוס ת6יש6 סכפלססנונלומ
 וכוקנ" ס("6 כ' ס('6 עס נע6'מ' ע'ן עע3ס וס"ו(א
 ססס סכינלומ 8ומן עקור לתעל' נט3'ימס ת"ןשע3ס

 : 16'66רורי
 תמרומ נסני סתמגר טכ' תס עס אפר"

 וס כי כלל נ'6ור 5לז 6ץסל6שטמ

 נ' נטסכס סטחנר סכ' ותס תקוס נכל פסשטנ%י
 סטקיפיס כ' וסטרן ז"ל ו' פלק ססטומ נסעיתנ%ר
 סו6 עליון יומר ססו6 תי ססלת" כי סשכיטיססיפן
 עטלס ח'5זן ס61 סיומרע~ע ונעקיפ" עכ31ספנ'8י
 וכוי "סס "ו6לו ר' כתעכס סטחנל סכי וטם ע"םעכא)
 לתקכמ נני6ורינו לעי3 סיטיכ טכח,ר 'סכולל כשן"פס
 מי פלק ר%ס תוחין סער נעס"ח וסו6 6' פלק 6"קן

 לך יע תסעכין ק5מ ננאולינו סס ק5למי 6רואנס
 סמ5יניומ 0נ*3 פרק 0נ*ל סער סס נ0ד'סתנאל

 כ"ן סס תנמיכמ סו6 כטנו6ר תחכתס סתממע('6

 ע'ס טסס סו6 כתנו6ל תכמל סתמחיל ('6 ופכית'מי
 'ות5ד סכמנ סת30ר דני' סכ6 כן נס חו6 ו(ס חחדסן
 סנרלוס כתקכמ לעיל ועחן סנ"ל 6"ק 3לאמ נטקכמן ססעמקמי כתו וסייכו "6.ת6 "טע5תומ וכו' ת"ס "ססן

 מלאה אות שכר הוא המלוי מלוי כירידע
 לידע צי'ך ושד עוד מתמלאת וטלואההיא
 ואחריה אחד משם אות הוא השילובכי
 משולב השם כל הוא ובן אחר שםאוה
 משמא השילוב ובהיות מזה ואות מזהאות

 א' כאות מלאה אות כל מסהטאמלאים
 צייך ועוד נ : איפבא אפרש לא אםחשוב
 המקיף מקיף החשוב המקיף שלעולםלידע
 הם ואלו ד : הפנים* היסך טמנודנררע
 ט*ה שם בו יש סנימיותו בכירות א זשמות
 הכולל נק שם סצומוהו ובכללותהכילל
 דא על אימא הרכנת ספני מ.ה שםומצד

הכתי משנה
 6יט6 סרכמם טרן תגי6ר סס נ' תסכס וי פלק("6
 וכ45ל 3סניס פ5ריך וכר6י סטחנר 0כ6 עס(כיל ('6על

 כפכס סרפס  ו"% ע3 6'ע6 סרככמ תוכ'  נ*ן ססופלר
 סכמנ ותס 6'ת6 תע5מןמ ורווו נוסו פבל סכסרו%

 לימן סתחנר כווכמ כוי ס6תור טטעס "ועודסתמנר
 טיד שס תסוס מכמר תן ול6 רעמ תן סתוכ'ןטעס
 קיתכיס 3ר' סכחלק ס' פרק ר%ס תומין נספי לזסטעס
 סס ססמונה 6' נחיכס סיס טעס כמנ נ' נס'טןיסס

 רגילפ יס'ס כטסס  ~"% סכמל 6ע"פ כיסעיקליס
 סטומין ע%6 נהל יוסר סלס ר ס%  גפל%? נסוגסיוס
 עטכו כעסס סלפ ס6ור כ6סי וס כל על ע5תסר('6
 פ5ור  ספוודן לי  סמיחין מן  3פפלס יורר  16 (ע6כמר
 עיקרי' סשוחץ  זו וננחיכס לנד 6'ת6 ת6ור וסכמר6ו"6
 כדי וסכס . סיפינ ט"ס תכמר ו63 סטכין תמררלותסס
 כשס לסקדיס 5ריך וסל5ס ס' תתסכס סתחכר דכרילכ6ר

 כרונ סטמנר רכרי כן נס 'מנ6ר נוס 6סרסקיתוס
 ט6ריך פ'נ ססטומ נסער סכס (6מ תטקכמתרעטחם
 סל פכיע" כליס י' רסייטי ("6 סל כליס ל'כעכין

  61מלד3 ('ל פע וסס מלוכיס ו" 5ת5ע" ו" ו'6קפילומ
 נור5ש חי% נמר ט'  ס3י 83ק ר%לילוס זי%  פכיןל63ר
 %63טי . קק'ס סי-ני' ויו סי יור ויו סי יור סי יוריור
 סי יי 936סי קקא פרטי . 60 ויו ס' 'וד כ(סק"נ
 סכמונ ותס ס' כטסכס סתמכר כדכרי וסייכועכ"ל
 מ%ק ס6ין ר"ל 'לו *רותס 'ע5תו ע"נ "וס6ת5עיסתמנר
 רנוע ססמי5ון 636 60ת5עי כ3' ונין סש6ן כ3'נין
 סכ"ל עונ וס6ט5טי 6' תל6ס 6מרוכס 0' תן חוןע"נ
 וו~ט ק*נ רק כעקפרו 6ין כ6תמ 6תכס רכוע נליכלכר
 סכ6 סווי נטילוי סו6 סס6' סידוע ק"נ 3ססדותס
 ססילון סחכת' לסוט וס סס עוד 6מרוכס סי כתלו'ס6'
 סעכיטי וכוי ט"3 תקפלו 0ויס לנוע ס6ת5עי וכו'ת"ס

כ"ר



חמתים ו*א שטותטמטתטשנת
 ב*ן שם ומצר הרעת ולא נמנההכתר
 הוא ורוחו גופו שכל הכתר ולא נמנההרעת

 במקום האמור מטעם ועור אימאמעצטות
 כלי ששמות טוצא אתה ובפדטו ה :אחר
 מה*א חוץ ע"ב רבוע החיצון הםהכתר
 ע"ב והאמצעי אלף מלאה טוהיאאחרונה
 והנשמה ו : קם"א והפנימי לו דומהעצטו
 נשטה היור בקטץ הויה היא בכררהשלו

 והואו ראשונה ההי שהוא הפומירנשטת
טגיר

 ק)ו"ג 60ט5עי 06י' סמי5ון ס3יכ0 80 181 סי יורכ"ד
 ו0רעמ סכ"ל קע"נ לנוע ספג'עי 60 יור ס66לף
 0מקר וכו' ע"נ ספכי)וי ק'ג ס8)51עי וכו' נ"ן0חי5ון
 8לו0 רנוע 0סכי)ו' 8לו0 60)51עי ל)ור 8לף0מי~ן
 רנוע 80ט5ע 8ל0יס נכיקור 0וי' סמי5ון סגנור00נ"ל
 רנוע 80)51ע' יס"ו סמי5ון סמ"ת '"0 ו0פכי)ו'8לסיס
 רעינור גופ8 פלגי נ' 0ס ו0ור סכ5מ ט'0 0פכי)ו'סו"

 ו8ינס 0גרלומ סו8 ופכ')ף ו8)51טי מי5ון סכקר6ויכיק0
 סס 5רין לכן לע5)וו 8' כל רק גופ8 פלג'כקר8'ס
 5נ8ו 5נ8 5נ 5 ס6ט5עי 5נ8ומ 0מי15ן 81, 8'לכל

 0יקוד נ0ור 8רכי נכ5מ 0וי0 כמלק 5"8 0פכיעי5נ6ומ
 0נ"ל )ול8 סרי רנוע ס8)51כ' 'ור רלמ סין0מי5ין
 לכסע0 וכס)ו0 כר"ן ו8טכס '8סרוכ0"י 5"8ספכי)ו'
 0כוכרי' ססעומ 6ל1 עכל לפכיס כי יע כך 0ו6סל0ס
 לכל כס)ו0 קור ססס )ו0כל פכי)ו'מ כסט0 3מיכמיס

 כוכר כ6סר סל0 כפי0נקור וסו8 קעירומ 8ומןפרעיומ
 קפירומ 0י' סל 0ויומ " 8ומס עכין עי מיקוןנמיקוכיס
 נ3'כ0 ונ5ירי נמכ)וס ונעממ נכמר 3קען 0וי'ססס
 ונמיריק נמ"מ ונמולס 3גנור0 ונסנ8 נמקרונכיול
 נ)ולכומ כקור ו3למי ניקור ונסירוק נסור ו3קינוןנכ5מ
 נמיכמ וסו8 וקפיר0 קעיר0 נכל 'ם 0ומ 8ומיומכי

 כר"ן ס0ס מלקיס לר' ועממלק נ0 )ומלנסמ 8סר0כסטס
 ק11ן כולו סוי0 סס נו יס כמר עכ"כס ו(0 לכס)ו0וכסט0
 קט5ס 0יורוושכס

 כס)וס וסו8 סנל )ון לפכיס 0ו"
 וסו' 0פכי)ו' כס)ומ סי6 0ק)ול0 ס3ס ו00'לכסט0
 כפס 0י6 ק)וו5ס 8מרוכ' ו0' נ8)51עי רומ 0'8קט05
 קפיר' 3כל ס)81ריך סס עיין לסוכו כ6ן ער טנונמ'5ת
 מרין נקל כי 6ק5ר ו6כי סנ0 0)וכוקרמ סו"וקפ'רס
 רק נכמר כ)ט סקפירומ נכל )וממלקמ טכן)וע5)וך
 ו6עכס לסוכו וס סס עור ל3ר 3כיקוד סו"סמילוק
 81' 8' לכל ר58ילומ ו"8 סל סעקיפיס 8ורומכנ"ר
 )וקיפי לכמר )ומון סנו סמי5וכיס קפירומ " )וןיוסס
 מקר )וקיפי 6' סיטס כ6ן ככמונ עעס 8)1 סייימ3'

 ייר יוד 0י 8לף 8לף 0' סי יור 8לף 80 6לף כו0וכ5ת

 החיצון נפש אח*ונה והה האמצעי רוחהיא
 ומקיף ז : הםפירות בכל מתח?ק היאוכך

 א,כיר אשר החיצון מקיף הוא שלוהחיצון
 אזכיר אשר הח.צון מקיף בו שטשולבבחםרו
 החיצון טקיף ועור לראשו ממופובנצחו
 המקיף בו שמשולב בגבורתו אזכיראשר
 מםיפו כן גם בהורו אזכיר אשרהחיצון
 : לטהופך קורם הישר אות ובשניהםרראשו

 ומקיף בקמץ אהי' הוא האטצעי ומקיףח
הפנימי

 נ' סיטס . 8לף 00 8לף יור ס' 0'0ף~8לף
 6לף 60 00 'ור 6לף 0' 6לף כזס ו0ור ננורסעקיפ'
 0ס 8לף יור 80 00 8לף 8לף 80 יור יור קס"לף
 קק"8 רנוע ר8סיכ0 נסיט0 כע85 לסונו כ5ן ער8לף
 מון קק"8 ורינוע 03' על08 ס0י8 8מרוכ0 )וס8מון
 ו0סילונ לק)ון ככוכר 0מקר עקיף 0ו8 ו0יסר ע0ופן81' יסי 6' 'מר )וסולניס נ8לף )ול08 ססי8 8מרוכ0)ו0'
 לק)ון ככוכר 0כ5מ )וק"ף 0ו6 לר8סי )וקופו נו8סר

 נ" )ול8ס 6מרוכס )ו0' מון קכ"8 רנוע סנ"ו0ס'טס
 ניור כן גס )ול8ס ססי8 8חרוכ0 )ו0' מון ק)ו"גורנוע

 )וקיף 0ו6 וסיער )ו0ועך 61' יסר 8מר 'מר)וסולניס
 לר8סו עקופו נו 8סר ו0סילונ לקטן ככ,כרסננורס
 ו)ו0 0)ומנר כרנר' ו610 לק)ון כמכר 0סור )וקיף0ו8
 0)ול"0 ל8ומ קורס 0)ול08 סיסר 8ומ כווכמו וכו'"קורס "0יסי "6ומ "ו3סכי0ס ו' 3עסנס סכ6 0עמנרסכמנ

 סכל ני נ)וסכ0 ו0 ד3ר 0עמנר 0קריס וכנרס)ו0ופכמ
 וס סס עור מסינ 8י כ8ומ נסילונ 03יומס )ול806ומ
 קכ"8 קק"8 קק"8 ס)וומ ר' נסילונ למכ)ו0 )ומתלסוכו
 נפירף סכמונ סס ע"ן עכ"ל וכו' כו0 נרינועק)ו"ג
 ממלס סכוכרו וכקרר ונסילונ 'סר 0כ"ל סעומ 0חכל

 ו8מ"כ סכוכר סנמקר עקק'8 )ול08 8ומ ממלסרס"כו
 )ול8ס 18מ כך ו8מר סכוכר ענכ5מ עקק"8 )ולמ80ומ

 )וקס8 )ול08 8ומ כך ו8מר 0כוכר ס3גנור0)וקכ"8
 )1'ג וכוי 8לף לניכ0 טמון ו"ל סס עור 0מכרסנ0ור
 0מכר ס)וומ סר' כל נפירוס סכמנ סס ע"ןעכ"ל

 סור גנת0 )וקיפי )וקרי)וין סכ6ן 8ל8 ניסר)וסולניס
 וכו' 8לף לרעמ )ומון ז"ל סס עור כ5מ מקרל)וקיפי

 וגנורס מקר עקיפי נע'רום סכמנ סס ע"ן עכ"לסי
 סכזכרו ונקרר נרינוע ימר טסולניס וקכ"8 קק"8ססן

 עקכ"6 על6ס 6ומ כך ו6מל עקק"6 על06 6ומממילס
 טמון ס)וקיפיס )וקיעיס טעכין )31'8 נע"ח ססעיר
 )ונו8ר כנר כי כ8ן ל0עמיק 13 5ורך ו8יכו וגנורסלמקר
 עכ"ל 0י וכו' 8לף לם"מ עמון לסיכו וס סס עורלעיל
 3לינוע ק)1"ג קק"8 קסו כ"ס עק'פי נפירוס סכ,ע"ס

עסולניט
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חסיים ז"א שפאמטכתפשנת
 אהיה והוא שוה הספירות בכלהפנימי
 ואף אותיות כ,ז שבו המלוי במלוידאיפין
 הנשמה ומקיפי באלף הוא שבו הפיאמיוי
 לנפש מקיף אחרונה ההי בקמץ אהיההם
 ואלף ינשמה ראשה:ה וההי לרוחהיור

 בכל םתחלק הוא וכך הנשמהלנשמת
 :הספירות

 : :ע" יגנ~ין : בפרק
 בפתח הויה והנשמה דאלפין וויה -יודיןי.ה

 ודנצחו דחםדו החיצון מקיף הוא החיצוןומקיף
 הזה ובםדר כאחד משולבים ודהודוודנבורתו
 בפתח אהיה האמצעי ומקיף ב :שנזכרו

מניד
 ו8חל מקק"8 מל6ס 6וח חחל0 טכ(כלו ו3קדלטסיל3יס

 כ"ס מקיפיס מענין ט3י6 סס עוד טקט"נ טל6ס חוחכך
 83ר לעיל מ813ריס כן גס כי ל0עחיק 13 5ורל61ין

 80 0' 8לף 8לף ליקוד מחון לסוכו (0 סס עודסיטי3
 נסס כ"8 ט5אתי ע5מו סלו ו3כחי3ח 0ס ס0 יודיוד
 סי 5לף 6לף סי6 1(1 סככונס טסס 6קס וסכחחי(ס
 0ו8 0ר6סון לי וכר8' 00( )ק"6 80 80 יוד ייד80

 0מקיפיס 8ורוח ו8מכס לסומ (0 סס עוד עכ"ל0עיקר
 נכיקור 08יי 8לו סס ד58ילוח ד("6 8מ5עיס ספירוחלי'
 נניכ0 נ5ירי 8סי' נחכמ0 נפחח 08י' נכחר כולוקמז
 נחולס 08י' נננור0 נסנ6 8סי' נחקד נקנול08"
 נסירוק 8סי' נסול נקי3ון 08י' נכ5ח נחיריק 08י'נח"ח

 0פכימי' דץ6 קפירוח י' לכל 0מקיפיס ו6ורוח ניקודף
 56ף 3מלו16 קמ"נ סו6 כולס על טחון טקיפיסוסס
 עוד ע"ס עכ"ל 6לף 80 דלח 181 יוד 6לף 60 פ6למד
 חלקי לנ' כסמוח ננחיכח 0עקיפיס ו8ורוח לכרכו (0סס

 לעסרי מחחלקי' סס עער0 עסי0 עסי0 ס0ס0מקיפיס
 נקמן טלו 08י' סס מקיפיס סנכחר ו0ג' נ'פעיניס
 לפכיס נקטן ךץ מכולס חון לנסמ0 כסמ0 3קמןא
 לפכיס נקמן י ך כסמ0 וסי8 ל8סוכי ננחיכ0 טמכ0'
 ננחיכח 80מ5עי ' סמקיפיס 3חיכח על מקיף 0'מן
 ס03כמ' וסנ' נסס נ' 3חיכס טטכס לפכיס 3קטן ףץרוח

 3כחר 0כ(כר ע"ד 3פחח מלו 08י' סס מקיפיס'
 עד ססו6 ככ"ל 0ידועוח כקידוח ט' 3קוך קוף עדוכן
 סרי עכ'ל 0כ"ל דרל על 3יקוד 3סירוק כולו06י'

 קפירוח מי' קפיר0 כל סל 0כליס נ' עכין ח"לכח63רו
 עכין כח83ר ונס ו0פכיעי ו80מ5עי 0חי5ון כליד0ייכו
 מקיף ד0ייכו מקיפיס נ' ועכין 81, 8' כל עלסנסמ0
 עכין ונס ו8חד "חל כל על ו0פנימי ו50מ5עיסחי5ון

 ובכל בפתח אהיה פכ הנשמהומקיפי
 םקיף וכן ומקיפיה הויה היא הנשמההספירות
 בביקוד אלא משתנה ואינו אהיה הואהאמצעי
 הבינה בכלי נ : הנשמה כניקוד הםולעולם
 רכוע הפנימי קמ.ג האמצעי אהיההחיצון
 מקיף הוא החיצון ומקיף בצירי הנשסהקמזנ
 ודנצחו ודחםדו ודהורו דנבורתוהח.צון

 : שנוכרו הזה ובמדר כאחדמשולבים
 שם האמצעי ב,ן שם החיצון הדעת בכליד
 הוא והם,נ שהב,ן אלא ע"ב שם והפנימיםזנ
 הוא שלו )והנשמה בשבת והע"ב והם,נבחול
 והההיין קמץ והוא*ו חולם היףד נקודההו"ה
 רבנז( דאמור מתם המפורש שם והואצירי

ומקיח משנה
 פרק ש ח"ל כחנ6ר כמ85 81, 8' כל סל 0כסמ0מקיפי
 3עאס ולקמן וג' 3' מפרק 0מחנר דנרי רונ ונס6'

 'על (ס מעכין ומ נ' נפרק 0כ(כר עכין כל8נ8ר
 :מחכוכחו

 טעכיןנ' (ס 3פרק 0עחנר סכ' מ0 0כס בנם!ר*ק
 וגס ו0פכיעי ו80מ5עי 0חי5ון 0חכמ0כלי

 לעיל כחנ8ל ק3ל (ס כל 0חי5ון ומקיף 0כסמ0מעכין
 טקיף טעכין כלל סטחנר כ6ן ס(כיר ול% 0יטיננ8ר

 ס0ו6 0פרטי טקיף טעכין 3פ"6 כלל סכנר טסוס0פכיטי
 0כסטס 0חחכקוח וקדל סס ככ(כל סקפילוח נכלסו0

 סכך 6' פרק לעיל 0מח3ל כח3 כ3ל 0כסט0למקיפי
 כלוס (ס 3סרק 0(כיר ל8 ולכן סקפירוח נכלמחחלקח
 3מסמ כ8ן 0מח3ר כח3 מס מפכי קס0 וק5ח 0כ"למעכין
 "סכסמס "סקפירוס "וננל3'

 'וכן "וטקיפי' "סויס "סי"
 "8ל8 "מסחכס "ו8יכו "08יק "סו8 "80מ5עי"מקיף
 סכחנ ומס 8י נפרק 0(0 כלל לכחו3 לו 0י0"נכיקוד
 (ס פרק רונ כחנ8רו מסס 8סר נדול נ8ריכוח 6'לפרק נני8וריי לעיל כתנ6ר כנר נ' נטסכ0 כ6ןסטחנר
 "וסק"נ "ס0נ"ן ""ל8 ד' מסכס כ8ן 0מחנר סכ'ומס
 נסער מנו6ר "נסנח י0ו8 "וסע"נ "ו0קזג "נחול"סו8

 ("6 0כקל6 סח"ח 8מכס לסוט (0 (' פרק 0כ"ל0סמוח
 סנ(כר 3"1 סס סו6 סלו סחי5ט סדעמ 6( סחולנימי

 סס סו6 ס3ו סח'5ע וגס3ח 0כ(כר ק"ג סס סו8ו0פכימי
 לך ורע עכ"ל דיודין ע"נ סס 0ו8 ו0פ:ימי 0כ(כרק"נ

 סס קור נו יע וסדעח לסוכו (ס 0כ"ל סערס3ע"ח
 מקוס 3כל סכ(כר קחס 0מפורע סס ו0ו06מפורס
 י' 8וחיוחיו כחכועח תקודחו ידץןןץ ו0ו8 (0ו(כור
 כסמס נפכימי נ5ילי 0' לנסמ0 - ז - כסמ0נחולס
 עיין עכ"ל כפע חי5ון נ5ילי ס' לוח נ6מ5ע' נקטןוי

סס



חמט4ים ?"א שמחןממכתפשנת
 דחסדו הח'צון מקיף הוא החיצקוטקיף

 אל ההיצון ההסד בבליא ייף4ףק : שנזכיו הזה ובסדר משולביםודגכורתו
 הפנימי אלוה האמצעיבמילואו -,.
 החיצק ומקיף בסגויוהנשמה אלוהריכוע
 שהיא אחרונה מה' חוץ קם'א רבוע הואשיו
 בניקור הוי' החיצון הגבורה ובכלי בה'מיאה

מניר
 ר' נתסנס זס דנר סתמנר ססטיי לטס יודע אשסס

 :51"ע
 כנל וס תפרק סר6סונומ נ'1תסניומ עס נשרק

 נ6ריכומ 6י לפרק נני6וריכו לעילנמנ6ר
 ותס לעיל נמנ6ר ק5מ ודי בי נתסנס סתחנר סכמנועס
 סנ"ל נסעי סנס 3ע"ס כ6ן 6נ6ר ני6ור עדיןע5ריך
 61' ננ5ח נחיריק כולס 6' סויוס נ' נסס יס סנ"ס("ל
 לכסתס נסתס סי6 נחיריק ס" וסנס נסור נקינתסיפ
 כעטס נחיריק ס' נסוד לנסתס נסתס נקינת חינג5ח
 6דכי נסס נסעס נקינון ס' ננ5ח 6סי סו"נסס
 6נ רוח נחי' נקינון ו' נחיליק סו' 61ומ כו,סנסור
 ס5ת5עי סס סל סלפסינ' ג6' כי דע כי% 6ע5ע'00
 יודין נ' סי6 ס6ל"ף 5ורמ כי ונודע 5נ6 סנ5'רוף 6'סי6
 סו6 עס סוו 6ל"ף סנאת5ע 1' 6ומ וסנס נ%6עוי

 ו6' נח,ריק 6' סתנוקדיס ווין נ' סמלנסומתקוס
 סו' 6ומ כי וס נ6וסן וסס לסס רוח ננחינמנקינת
 נעסו ותסמיסן 4ש ונ6ת5עימ6 נ6ורכס והן לנינחלקמ

 6ומיומ סי ס6ט5עי ססס וס כי נת65 וכף 6מםו'
 נג5מ טס 6י סל " 0161 5נ 5נ 5' ססססר06ור'
 נסור סו6 ססס ק'וס ער סוו 6' 6ומ סל נ' יורוע6ומ
 6חרונ' סי ו6ימ לסניסס נולל ס6לף ענ6ת5ע ףו6ומ

 5חרונ' ס' 61ומ סמי5ון נסס לנ5ח נטס סי6נחיריק
 וס ררך על ותמחלק,ס סחי5ין נסס לסוד נטס3קהמ7

 5נ6ומ סל נ6 תלונסמ נח'ריק וס' 635ומ סו6 סססכי
 . סס ע"ן עכ"ל 5נ5ומ סל נמ' תלו*סמ נקינוןוסי
 3טסני לסני6 לו ססיס 'סתחנר על קסס וס לפיוסנס
 עמלנסמ סיכן סירוק וסל מ'ייק ס) 6מלונ' סי עניןר'
 סמוכל סקעילומ לס6רי כ% רותס 6ינו וסרי 6'כל

 קפירו' ס6רי 16 כמר לנסעמ סלסס נסתס לרתומלקתיך
 ונעס' סחי5ון נכלי תמלנסמ עלסס 6חרונ' ס' ססססוי
 לנ5מ סס"ך נ5' לק תחלנסמ 6יט וסכ6 סחולוןנעס
 516רומ נסנ"ס ת65מי (ס ר6ס 8טגס לסור חסייךונמ'
 ט5נ6ומ נ6'ו נ6ומיומ נעסס תס ס5"ע נ)ע"ד ("לח"ס
 תלונע נחיליק 6חרוג' וסי לותר 5ריך כ"ו סחסיונלע'ר
 5נ6ומ טל נו*מ תלונסמ נקינון ווף ר5נ6ומנ5"נ
 כתו 84 כוס ווין לנ' נחלקמ ר5נ6ומ נ5ת5ע 6'ו6ומ

 ' והש:יפ ייורין אלה*ם ריבוע האטצע'א?הים
 ריכוע שלו החיצון ומקיף כשבא והנשמהיוה
 : ביוד מלאה שהיא אחרונה טה חוץקנ"א
 רבוע והאטצעי הויה החהצק הת*ת בכליב

 ומקיף בחולם והנשמה מיה שם הפרמיהויה
 ודהודו דנצחו החיצק טקיף הוא שיוהחיצון

 רנצח ובכלי נ : שמכרו הזה ובסדרמשולבים
והוד

 סס לסס סיס דנשס 8ט5עי ננחינס לתעל'ס6תלנו
 לפי וסנס עכ"ל גף עטנע תסיס כעל עסוי5נ6ומ
 לסמלנסומ סוס נ*ס סל 6חרונ' ס' סחלנסימ 'וס
 חיריק סל ס' ססרי סקפירומ ס6יי סל 6מרונ'ס'

 ח5י ססו6 לנ5ח ססייך סמי5ת נכליתמלנסס
 תחלנסמ קינק סל 6חרונס וסי 5נ6ומ סנסמינס
 סל ססניס מינס "5י ססו6 לסוד ססייך סחי5וןנכלי
 ע5ט1 קעך כי סתחנר על טהא קסס 1ל6 כמכר5נ6ומ
 סי נתסנס סתמנר סכ' ותס סקעירו' לט6רילדטוס
 נס63ל כנר שסורוק '1613 "וטי "סמי5ון "סיקור"ונכ)י

 "וטקיף סתחנר עכ' ותס סס עיין 6' לסרקננ'5ולינו
 לפרק נני6וליט סנס "סס "טל6ס וכף "ס)ו"סחי15ן

 יקור סל חעון תקיף נענז נוקמ6וי ב' כמנמי6י
 סס נ6סי סס ססנ6מי סי6סון לסת מטקוסתחנר
 יור ס6 סי 6לף 6לף כוס וסו6 ע.קר ססר6סוןעלו6ר
 סמכרו נקדר תסילניס וקת"ב קקי6 וסן סס ססיוד

 סי וסכ6 יור'ן תל6 8סיס סש6 קק"6 נסס6תנס
 קטינ וסס תקקא6 סי חקל נת65 ס' תל6ס6חלונס
 נטל6 ש טל6ס 5ליונ' ס' וסכ6 6לין ע% 6ט"קס61
 וי ונתענ' ף נתסנ' סתחנר סכי ועס קת"ב על ריימר
 ות"ר ת"ן נסעי סיןינ טנו6ל סדי סס 5יולי ר'טענין
 נו ויע כנודע סרי נקרפ סלו סיקור וסנס ("ל ס'ררוס
 ווע ב' נעסיס ססין ס6ומ ש6 ס6חר 5יוריס נח"ר'

 יסי' (ס ררך על ת15יר סרי סס סרי ווין נ' ר'ו6ומ
 סי 6ומ ש סמ5ייר סו6 נ' 5יור וכו' סיור עס ת'ני'
 סרי סס ועמס ווין ני וסרי ,ורין בי ונל6סס וויןנ'

 ני 5יור וכוי יור עס עי נני' יסי' זס דלן עלת15יל
 נ' ססס וסר' יורין ב' ונר6סס ווין נ' ססי סמ5יירסו6
 סמסנינו נ6ט5ע 6ממ נקוד' נס ,ס סנס וסיורווין
 וסס ומחחת ו6ת5ע עלית תתנס יו5"יס קעין וכיעסיס
 סכל סרי עסרס ע5תס וסגקורי 6מריס ווין ב'5ורמ
 ווין ב' ח5ייר סס' סו6 סר' 5יור וכוי ע"חכתנין

 קולק ונ' 6' נקורס וס'ור ווין נ' וסרי יודץ ב'ונר6סס
 דף קעוריס עלמ נקטר עט6ר ש6 וק סס עייןלסונו כ* ער ת"ס נני' יסי' 6חריס יורין ב' נקורסלס
7, נענין ת6ליך ע"נ פיב דף סס תס עס עי,ן ע"נע"ו



נחמעים דא שמותםםכתסעשת
 צבאות רבוע האמצעי צבאות החיצקל1ד
 הקו חצי והוא שבו הראשונה האלף חציעד
 עם הקו ושארית לנצח א שעליו היוד עםימין
 )לפיכך להוד הריבוע סוף עד א שתחתיוהרגל
 בשני האמצעי הקו כתובים בתורה אלפהןיש

 למטה והתחתון למעלה נוטה העריוןראשים
 דז*א( בנו*ה שהם אלו וויץ ב' סוד 4שכזה

 ונשמת ד י אדני ודהוד הויה דנצחהפנימי
 מתלבש שבה הרוח סוד ודואו בחיריקהנצח
 שבה והואו בקיבוץ ודהוד שלו האלף קובחצי

 המקיף שלו האחר האלף קו בחצימתלבש
 מה' חוין קם"א ריבוע הוא דנצחדשויצון
 רבוע הוא ודהוד באלף מלאה שהיאאחרתה
 ; ביוד מלאה שהיא אחרונה מהי חוץקמינ

 האמצעי מלא שדי החיצון היסוד ובכליה
 אדני הויה והפנשי מלא ק כמורבועו

 בואו והנשמה שנזכרו הזה ובםדרפשולבם
 וקם,ג ה' חם* קם,א שלו החיצון ומקיףשורק
 והחסרת שנזכרו הזה ובסדר סשולבים די'יתר
 מגיד ,ן
 טכוקדומ סדי טיכי די נעכץ תס סנע סדי 5י%יד'
 עיין נ' פרק טע(ס נטקכ' סט30ר נד3לי סטנארכטי
 טעכין כ16 טלס3י6 סעמ3ר 0עטיע לטס יודע ו5ימסס

 'ונעערמ (' נטסכ' סטמנר סכ' וטס סנ"ל סדיכקודו'
 טקיעה נכטס פסוע זס "סס "סל וכוי "סלו"סיקור
 לסוכו (ס ו6מרונ לו)נ נכווכמ סנס טסס 6'ו6(כיל
 דד6 סטלכו' סי5 סנסס 6מרוכ' ס' כי 556יםוטרע
 ס6מרונ קוד חס טטס סכוקנ6 ו5ים סלו עערסססי6
 סס עיין לפוכו כ6ן עד ד~"6 סעערס כגדשלוט(

 :סט6ריך
 כי ודע ("ל 6' דרוס ס5לס דרוסי 3סעי סכסשא

 סכקר6 6י סס סו6 50לס נמיכמ כלכללומ
 ר6סוכ" 6ומיו' ונ' סויי כקר6 דנדלו' סטומין כיסוי'
 כקר6 6מלוכ' וסי 6ומיו' נ' 5ל0 סנקר6 כ61 יס'וססס
 כי 061*כ ט5יד סט6ליך סס עיין )סוכו כ6ן עדדטומ
 סכס נטקנ6 ססו6 סדעומ כ63ר ועמס לסוכו חסס

 סדעמ ננד סטומין ט6מורי 0יו65ף )6ס סי6 יטקנ6
 מפילין סל קסר נקור ל5ס י65מ ועסס וכוינטדע
 סמפסעוי סכולל סויי סס סל 06רוכ' ס' קויוסו6
 לטקכ' גני6וריכו ועיין סס עיין לסוכו כ6ן עדסעומין
 ד' פרק ד5לס טומין נסעי וסנס נ' פרק ("66ורומ
 כ6סר !"6 ט6מורי סטמעסע" מדסיס סנס"י נערןע4יך
 (64 0נדלו' לטקכ' גני6וריכו ככ(כר ל("6 0כפיפגס

 היא שבשניהם אחתנה בה"א הואוהיתרון
 משיר שביסודו שדי ושם ו : ה*המליאה
 ווי*ן דזי דצא הראשק הם ואלו ציוריםבה

 היףדסספרו ועם מהדלעז וב' מהשיץשלשה
 קו כל כי הי שלעוה ףוא השניארבעים
 מפורד ה0ו בהיות אחד ו*י הואמהשי'ן
 ועם טדרל*ת וףץ ב' ואחריהם שעליומהיוד
 הוא הנה השלישי ז : 1 סספרוהיהד
 משרור ורץ פ עוד בו וניתוסף הב' כמוטצויר
 מכ מצרר הוא הרבהעי פ.ח וסספרוהיו*ד
 היו*ד טצויר יוד"ן 1 בו ונתוסף השניכמו

 שם "ש שלו היסוד ובעטרת מאהוממפרר
 : שם של אחרונהה*ה

 1אהמםכנת
 הנא התכונה יסוך עטרת מלובשי שבי א ד' הדעת יבאחיף א אמרק
 שנקלוה קודם בזוא הנכנם אימא מחמצלם

% ד משנה
*ל

 ל6ס כי וטן (*6 06ורי שקנ 6סמ ל6ס יו65ממ11ר6
 ככויע ט6נ%ריו ("6 סל סדעמ נטקוס מיכףיו65מ
 4של דלך יוחמ מיכף (א סי סטומין כככקווכ6סי
 י6 ר6ס ע5 סכמר סוכ0 וכ6סי כמכר ל6סנמיכמ
 כמל סמ,ס עד וכטע וכמפסע מוור6 6100 כן נסירד

 ס6טל כנגד פכיס סס סעועדמ ל6ס 6מ וכיקסוס)ניס
 לטקכ' נני6וושכו ופיין סס עיין לסוכו כ6ן עד ('6סל
 6"ק ס3גרון נקול ל6ס ססרס טנו6ר סס 3' פרק16'6
 לס סיס עלכו' נעמן ט6ריך 6' פרק סירמ נסערוסכס
 לס ויס לסוכו (ס סס יסכס דן"6 6ט5עי קו 3כלסרס
 ו(ס ל6ס י55ס וטסס ד("6 נדעמ לטעל' 6י סרסנס

 לדעמ נעליימס טלכו' סרס ועכין עכ"ל 065 י5י6וססורס
 6' טסכס ו' פרק ('6 סנדלוי נטקכ' לעיל טנו6ר("6
 סיפ ימודיס נ' עכין כ' סעעיד' נכווכמ וסכס ססעיין
 עס ('6 6ל סמ מינור כך 6חר לסוכו (ס סס וכ'ל('6
 סכקוי נטקוס לסיומס כי 6לסיס סוי' וסו6ל6ס

 עד 6לסיס וכקר6 דירס כולס סי6 וסקמרוססע5ס
 6' פרק 1ל06 יעקנ נסער וסנס סס עיין לסוכוכ6ן
 סל 6מורי' נמי' סס 5לו כי ני6רכו לעיל סכס לסוכו(ס

 סנרי6ס לעולס ירדו 6% סטלכיי טיממ נעמ סכפלו16"6
 סכוק63 ססי5 רמל נט;וס 56ילו' נעולס כס6רו6ל6
 עפפ וכנ6ר לסוט ז0 נ' עפיק לשט כ6ן עדר("6
 5ווקנפר



חמשימ יאהממכתמשנה
 אחיונה הי בסוד אי פרצוף דמות שלוהכתר
 ושרשה לאה ושמו ז*א לאחורי שפניו שםשל
 מרושם נעשית והיא א*ק שכגרון בקולהוא
 דז*אמיכות

 שנשא-

 לרעתו כשעלתה שם
 יחוד הוא לאה עם ל1א לו שיש זהוחיכור
 ממלכות נבנית נזו ולאה ב, נ ואלהיםהויה
 רז*א מלכות אוורי ועמדו שנפ?ו דתבונהאחור"
 במוך עלתה ז*א שכשנתק הכלים שבירתבעת
 ומשם שלו העורף איצרי תפלין של קשרדלת

 ז"ועוחיו אצילי סוף כננד עד טאחוריונתפהטב?ה

.י  כי חל יק5 3קה ל%פ %4ה' 46 יחומ6זק
 לפמ ועטו לטעס נפל י636 6ח%י' סש6 יעקנסנס
 061ווי למל פג' כננר יעקנ 05וף ו610 ום' ד("6נוק63
 ועטדו 563'לף לטעס 'רוו סס גס ל6ס ססי6ד6ית6
 ר0ל 06ור' כעד %ס פכי וסיו דן'6 מקנ6 ר0ל06ורי
 ססו6 ('6 סכס לתעל' ועלי (ףן נפקנו כ6סר וסכסוכו'

 רנליו טס6רכע 61( סנ' סעי3ור 3:טן ננרל'ער6ל
 גס 61( כנ"ל 'עורע ננ0ינפ לטעס עיותחססעיי
 כת65 ולתטס סחס טן "נ'6 עטו עועדפ לחלנוק63
 ו' לקטל טקוס ו6ין ליעקנ ל6ס נ,ן טפק,ק.,(ו*ן

 ('6 נ6חור' ועטדס לטעל' ל6ס עלפס 61( 'סדפר5ופ"
 ענץ טסעפקפי דזס ודע עכ'ל סח(ס עד 63מורסמס
 תנו6ל וכן יקו"פ סל 6*ריס ר4ל ענפלו 6וי066ור"
 וז"ל ו' פרק ח"נ ע"נ טס"ס נפס נסנס 0יש5163רופ
 ד('6 סמזס טן הם3ונ' ד"ק 6לו'ס06וריס נכפולסכס

 כי (ס 63ופן סיו ד!י6 סכוק63 עקוס עסו6ולטעס
 חס6חורי' סנוק3' על ספמס 53ד סיו ינדם סלס06וריס

 יו65 61( וכו' סטקנ6 סל 06ייס 53ך שו ססטנ'חל
 עכ"ל דפנומ ט06וריס ול6ס דיע'ק ת6שרייעקנ
 כי ני6רכו כנר לסונו (ס ד' פרק ול6ס יעקנונסער
 6יכס ל6ס 36ל ד636 ד6חוריס סי'ק טכל ש6'עקנ
 ד06וריס קפירופ יי סנכל סאסרוכ' לנד סתלכופ טן6ל6

 ולספפקן לספנרר יכלו ל6 06וריס סע' וכלד6יוו6
 סת0נר כפנ ולכן ל(ס עעס ס0 עיין לעוכו כ6ןעד

 *ד6חוריס *טטלכופ *נננים *זו "1ל6ס 3'3עסנס
 ט6ריך ס' פרק ול6ס 'עקנ נסער וסכס וכו'"דמנונס
 זס עס וכמנ ס0תר 6ור ירי על עננניפ סכוק63נעכין
 ט0 16ר 'יד כ6סי סנס כי וכוי טסס כנמפל6ס 6סי ת6ל1 תרוע (יוע 3כל יס סרקיס ג' וסנסלעונו
:ו:י::;ןי:י"ןי.,ןוןן.);:",ןע עד סזרוע סל סע4ת פרק 3ר6ס ונכגק ד("006כעס

 שנתפש%ו דאימא חדשים ינה*י בינוומטסקת
 נכםת היא כ4  שיו הכתר כשנעשהמאחוריו
 מז*א שעלה חוזר מאור נעשו ואברקה נ :מהם
 הראאוונים מפרקים ויצא שחזר מאורכיצד
 שלה ח*נ שם נעשו הוון כבד עד שלודח*נ
 דרך האסצעים מפרקים ויצא שחזרומאור
 ר5רקים כננד שלה נ"ה נתפש%ואציליו

 ירי עי ויצא חיחזר וסהאור ד :הראשונים
 שלה חהב נעשו ידיו מצפרני כפיונשיאות
 דגעו%ה שלה מדועת למעלה עדונתפעצטו
 מדעתמינה
 צג5י ל0ת %% י65 וטסמ 3כפף מ131ר1 3ענךססעלית
  ונן כונףי' חחר 5ור סש6 ל6ס סל יטין (רועעסו6 ספסי נ0" נעסיס ע וס6יס סגית ססםלם עיט13צן
 סעליע טספרק כי ר("6 ססת6ל' נ(רוע שס (ס  ררךעל
 עד 0תר 8ור 33פינמ ל6ס על 0גנור' (רוע כעעשס13

 . נערק ניוסר סיויד ס6לס תן כך ו6פר ג'כ סגרתספ0לפ

 0חלפ פרק עד ס56'ל טן ("6 על י5ין (רוע סלסנ'
 טתעס ס56'ל עד כווףי' מתל 6ור נקור ועלס 0(רסיד
 נעקס ו6ז נגלוי לחון 560יל תטקוס ס0 וי65לתעל'
 פרנן סתמלס טד וכעעך ל6ס על 0יטץ סיק עסו06כ05
 ני- נט% סכפף 6ל 0ינורו נטקוס 0זרוע עלסר%ון
 שיר 6'נו 35ל ד!*6 סני ספרק טן כעעס דל6ססכ05
 עיק טן נעסס עלית ו0קי סעלען פרק תקוס כנגד6ל6
 דל6ס. וננורס נסור זס דרן על וכן דז"6 ד(רועעליץ
 סיופ ווצטס ד(ן6 סט6ל' ד!רוע 31' 6' פרק תןסנעסס
 פל5וף כל 13 עיקנול תקוס סיסי' כיי סו6 סנ(כרענץ
 ל6ס רג4 ו6ץ וכו' ר0ל 3נטל לרדפ פ5ערן ול6ל6ס
 61'כס ז64 סל זרועותיו 46לי קוף עך רקיורית
 6ט5סמ נקו ק גס סיס (ס דון ועל רש נגבולכככקמ
 עש6 סנס 6ט5עי קו וכעעס לטעי טטעס ס6ורעעלס
 רק ל0 6'ן מ נס 6'ן 'קוד 03ע0 6תכס ס3סספ*0
 36ל ד('6 דפ'פ סעליון סליס תככגד סנעססספ'פ
 נפוך סנסונ' 5י6% לס עיפן עד 3ס נעעס 6'ןסיקור
 פ"ם סל סר6סון נעליס("6

 סדנר קי5ר 6טנס וכו' ד!""
 סל דעפ כי זס 63ופן סו6 ענס ג"ר עמן כ6ןנ63ר
 עוטדפ עעע ככנדו עסס 1"6 סל דעפ טן כעססל6ס
 טטס סו6 ל6ס על דש'3 תו0ין פרין 36ל כנ"לל6ס
 כי נקי5ור וסטנין וכף כסניס על כפיס נע'6פעמן
 0ף6 טננ-ס 6ז סנ0 ש'נ ננףכח נל6ס לעסי0כדי
 יסיו 356עומיו סר6סי 63ופן ג"ר כנגר לתעל' 'ד'ונ'

 ת5ד יסיו יטינו יד 561נעום י6עו כנגד גנוסיסתתס
 סדעפ על קת6לו ככגד סת6לו 3561עופ סדעפ סלסיתין
 דרך לטעל' תתעס 0וזר 6ור נסוד ס6ורוח ,165ל6(

ק4ופ
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חםשים לאר,ממכהמשנת
 יאחף ל*מינו א' וע%רף שמטףו 1*אמרעת

 החוזר ומאור ידיו ז*א השפיל האהזכלחומאלו
 שלה הת,ת נעשה רז*א רת"ת העל*קמשליןט
 המלובש אימא סיסוד לה ניתן יטורוכח"
 העיקרית לאה היא זו וכחינה ה : שלישבאותו

 הפרצוף ועם "שראל עם לעולםהמזרוונת
 שבהיותו ליא טחו*ן היא כי יעקב יקראאשר

 אימא ימור עטרת מהארת נבנית גמורבנרלות
 מים והבאר ו : שלו ,ץעורף הבוקעתשבתוכו
 הוא בשמזרווגת מץ המעלה שלהחחם

 ארט*ר שם והוא לאהיהארתיוח*הקורמות
 וישניהם בוכ,ר שם והוא לו המאהה*ותואות*ות
 : בא*ר מספרם קנ"א ועם ב"ן טמפרטכאחר

מגיד  נמימם ונעסו 0ס טמנ)יס 61( ס5טלמס ס56נעומק5יומ
 כך ו6מל רי)ס טוחין מלין נעסי %( וכו' ר)6סחו*נ
 ננטר כנר כי כררכו )טטס ירו )ס0פי) ז"6מצ(ר
 0ס עיין )0וכו כ6ן ער לפגניסס 5ורך ו6ץ )6ספר5וף
 "סעיקריס ")6ס "סי6 '(ו "ונשנס סטמנל 0כסנוטס
 כטס סי0 ל6פוש כוונמו )("6 'טמת "סי6 "כיוכוי
 נפרק )קטן כמכר (ש נפניטימ 0סס %ס נחי'וכטס
 "ועס "י0ל36 "עס ")עו)ס 'סע(רותמ 0כמנ וטסני

 (ונ נטקכמ )קען עיין *יעקנ "קו5 "06י'מפר5וף
 שס (יווניס הף ענין טנו6ל עס נ' ט0כס סי עיק(ףן
 (ףן ס(יוונ 6'ן ט)עו)ס חי6ס ו0ס נוק3" , עסמא
 16 )6ס 06 16 רמ3 עס יסד6) 16 ט6)ס 6מד6%
 וטס נני6וריכו סס ושין )6ס עס 16 רח3 עסיעקנ
 וכו' 'טס6רס "נננימ 'נטור '3נר)ומ "0נסיומו0כמנ
 )טקכמ ככי6וריכו )טי) טכו6ל סו6 ככר "0)ו'סשרף
 נו 0נכנקיס נטור כנר)ומ סכסיומו נ' פרק ("166ר1מ
 סעורף ררך טקעמ רמנוני ט)כומ 6יי רנד3ומטומין
 . 63ס וסי6 ר' ססי6 מפי)ין 30 קסר נקורונע0ימ
 תמי 6פקיו נירך נקור סטעס סע) ק'0 נכוונמוסכס
 )0וט(ס

 נ6וסש )כוין 5עז נ)6ס 6( חסיס לפי וסנס .
 וכי' כידן 0סן כ* סמכר 6)ו ירות ני כ' וסו66חר
 ע)ע6 סי6 6סי' לי 6ס" נסס סי6 ר6סוכ' יר כימכוין
 סן 6סיי 0) ל06וטמ 6חמיוום כי ומכוע 63סעי)6ס
 ס0ניס 'דן סנ" נו"כו ססן 6חלונומ ו6ומיומ6ר*עד
 וכוי %ק ר)6ס ט'ן נ"ן סס קוד חס נ"ן טו)יסנ"שר
 רססין 6סי' ונסס סמכל דלן ע) נ*ן )ססמכוין
 ועיין סס עיין עכ') ד63ס ע)ית כ6ל סלי קר06עו)ס
 )6י 60ין נ' ט0כס די פרק ד6 6ורוס נטקכס)עיל

 : 'לךדטס6וס

 ""יא 5"ז יתיף שי יי רש א בצפיק
 אהת הם ואלו יאה בחי' שלשהי
 שרת במקומה עצם אימא יסור עטרתהארת
 אבא ימוד עטרת מהארת משה אשתצשרה
 הארת שלישיח אימא יסור עטרתהבוקעת
 כחיטת ארבע הרי במקומו אבא יסודעטרת
 ושלשה לדא מחרן אחת גמור דגריותלאה
 לו יש באלה כיוצא בהינות וארבע כ :בתוכו
 אחות תמנע והיא מחוץ אחת גטורבקטנות
 דהאית מבצפ"ך מגבורות הנבביתלוטן
 שלו העורח הבוקעת שבתוכו אימא יסודעטית
 ימור עטרת הארת אחת הם שבתוכווהגי
 שלקח כושי' אשה שנית במקומה שםאימא

משה  )0וכו (ס ו' פרק ססעי נ0עי טס נצמרשקמשנה
 כי חפי)ין 0) ק0ר נקור נ,6רנ1 6טכסו

 ע) ("6 ט6מורי 6מ%ס ס%.6ס 6יט6 0) סטלכומע
 נחינומ רי ס)6 כי 0מרע ר6וי ו6טנס ס6רמסירי

 (קיד סו6 פכיטי סיוסר כי וסו6 )5ס נקר6סכו)ס
 6ומס וסס ר6נ6 סט)כומ טטונס סו6 וססר6נ6
 וט)ני0 מופף כך 6חר )6ס פר5יף נמינמ נעסססט)כוים
 שממ יע כן נס ו0ס כנורע ר6יט6 נס'יע)יו
 ו6טכס כן נס %ס סנקר6 נ' נמינס ו0סר6יט6
 סו5י6 ד6'ט6 כס'י מוך כסוכס 6סר ר6נ6סטלכומ
 ר5'ע5 עלכומ טקוס ער ונוקעמ וכוי )חוןס6רמס
 כחיכמ ד' סס סרי )6ס ס) נמיכס פר15ף ססועוסס

 (' נעלק סס וסכס לסוכו כ6ן ער ל6ס 0)פל5ופיס
 וס5ס."ח ל0ונו (ס ליקח לס5י ססטלך כסיס מ"יכרלוס
 טקירטלכו' וכ%ס %6 (טכש ננ' י6%י' %ס 0לכמיכמ
 סיניקס]0סו6 נ(ען סל6 כי 5ומס נטנס ועמס וכו'ר6ו"6
 יול16' ק%מ סו' וננרלו' כסיס נמינמ ר' יו165'סקטנו'

 יימ חכ3 סר' נ0יס ר' יו165' נטול יגגרלו' נסיסי'
 ר6נ6 ט%ו' 6לו סס דקיט' סי' ננ6ר ועמסננףס

 6יט6 נטקוס ר6ג6 ט3ט' נטקוט' ד6יט6 טלכו'נטקוטס
 וד' רקטט' שלכיו' ר' סרי ד("6 לחק ר6'ט6טלכו'
 עומין יק 0ס 6ין כ' סמכר ע"ד כן כעו רנרלו'טלכיו'
 טלכזמ י' סס ו6לו כו' טלכיר ר' סס 6(י לנררנר%'
 נ(ען 0סו6 ררך על עעס קטנוי 0ל סו' ףקרנדלף
 ר6נ6 טלכומ כי וסו6 6מרמ סוקפס עמס 6ךסיניקס
 כי כע65 ל6שריו ל("6 טחת וס" יומר נ' ס6לססולי6ס
 נעמן וכן לני נ' ר6יט6 ועלכוי נ' סו5י6ס ר6נ6סעלכו'

 דרך על רו"ק רנדלוי סטומץ סו5י6ו ס6מרוי סגם'ס(ס
 וס5ל יס עחס כי וכוי גסיס " סס סרי נקטכו'סכ"ל

לטמ
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 דירם מש*ך הנברת טש על כשמכךמשה
 עטהת הבוקעת אבא ימוד עטיתדהארת
 במקומו אכא ימוד עטרת שלשוית א*מאימוד
 מיוץ אהת נמור דקטנות לאה בט' ד'הרי
 אתיות בח" ועשר נ : בהוכו חטלשוהלז*א

 נמור הנדלות בו נכגם שלא בעתיוצשת
 השש אלא ב*מוד למטה הקטטת אןשנדחה
 עומד יחד שעסהם נכנמו לבד דנדלותקצוות
 דקטנות בחינות ארבע הם ואלו ד :הקטט,
 מאירים הם שאלו איא נמור בקטטתכאטור
 דנדלות בח*י וד, הנדלות עם יחד בהיותםיותר

 מאירים אינם שאלר אלא נמור בנדלהןכאמור
 ועוד ה : הקטנות עם יחד בהיותםכמותם
 מחין מוציא' אב*א יםוד דעטרת הוץבזמן
 וא' מהסטית אחת בחי' שתי עודלז*א

מניד
 56 פמס כמ ט 5כ1 ניחר ת~י5ה וקטט' נימרלטמ
 3נמיכמ נין ז"6 נ"מווע נס 6חרמ לסו5י6 ד6נ6טלכוים
 סס פיין לסיכו כ16 פד נדלחם ננחיכמ ניןקעכומ
 נטלכו ול6 נ' דסלי6 ד6נ6 נטלכו' זס כח לטסטפס
 טזר" 6כו לעס טפס נס לסוכו זס סס פוד6ית6
 נסיווהס 6' נ"פ רנדלון וסדי נ'פ דקעט' סדילתכום
 מר5נוס כנר וז0 ועמונרי' עעורני' נסיומס 61ןלנרס
 תעולומ סס דנדלו' נו'ק כססס קטט' סל סדי כילפיל
 סל כסיס סד' גס נדולס ס6רס נסס ורחוקףסרנס
 דותומ 6יכס סקטט' פס טפורני' כססס סו'קנדלומ
 סטומין נדלוח סכקר6 לנר סנדלו' נזמן ססס כסיסלד'
 סיו65מ סל,ס כי ודפ וכי' כך כל ט6יר" 6יכסכי

 6סמ ל6ס קוד סי6 ז"6 סל לחון נטור דנךלו'ע6ית6
 דקטכוי ד6יפ6 סתלכוי וככנד' ככודפ זפיר 16יפקנ
 נעקו' פ5ע0 6נ6 סל ועיקוך מעכפ סי6 6'6 עמקנעור
 פ5טס 6נ6 3יקוד וככנדס טסס 6עמ 5פווס סי6סניכס
 כוסימ 6ס0 סי6 נטור סקטכף ננמיכמ סניכסנטקו'
 תוחין דומין ססס ני6לכו דנד5ו' סתומץ כסנ6וו0כס
 וכוי ין"6 ניקוד יידמן תקוס וסכס לתעסדקעכו'
 סו6 ניקוד סיורדמ ד6נ6 סקעט' סל שכו'ו6טכס
 ח"6 יקוד סו6 יוסף כי יוקף 6סמ פוטיפרע 3מ6קכמ
 סל 6דוניו 6סמ סס סי6 6ית6 רקעט' סעלכה 6ןוכו'
 לע0 לזס עעס סס פיין לסונו כ6ן ער פועיפרעיוקף
 כסיס נ' נמי' רק סס 6ין ז'6 ניקוד סקטכו'נרדמ
 ססטפ יוכס תסל'ר ססתפחי כלפ"ד נס לקוכו זס סספור
 6חורין פהציפרפ ו6סמ ל6ס סל ס6חורי' סי6 6קכמכי
 6סר נעפס סת"ריך טס פיין לסוכו כ6ן פד מעכפסל

 61טגס לעונו זס כ' כך ו6הר נהטנט מסן %יפקנ

 שסנה כולם מספר בחי' עשר הרימהנדלות
 כולם כי בהם מותי שהמלך נש'םעשיה
 הצדקי צלם דמות הם וכלם הם מלכותבחי'
 ברטת לאה אהל בח*נת עוד ויש ו *רצלם
 רצרם רסם הצלם אבל דצלם הלמדצים
 שנדחה נמור הנדלות ובבא לאה דמות לואין

 עוד שם יוצאים הימוד עד הראש בקהקטנר
 מעטרת פוטיפרע בת אמנת קטנותשתטבח*נות

 שנתפשטו דלאה מאחוריי והיא אבאימוד
 אימא יטוד מעטרת פאיפיע ואשתלמטה

 ד'8א שמחיה אבא ימיד ימהאית א גיק ו דתמנע מאחור*םוהיא
 לפר שהוא כי הארה יצאי ילמטה1
 וא לפני אחורי' פרצוף בחיי שבהישורק
 "עקב אשת לאה ו,טמה כישורוןוקומתה
שממנהמשנה
 ס5 טכ5סףך גנ%ף 0' וסס סקופר קקמ 3נ"מטפ
 סי6 כוסימ 6ן וכו' 6יע6 'ת% ססו6 כפול"סנינס
 וכו' סכאס ננ" כוס כי ייכיס ססכ'ס וסס ד6נ6תתלכה
 יסי6ל תלך רור לקח יוקף סלקחס 6קנמ ככנדו6טכס
 נטקוס לתפל' ס0ס כסיס י'מ לקח כנר כיל6ניסנ
 פל ימירס וס'6 ניקוד לתטס סי6 6קכמ כי וכו'סתוחין
 ליוקף סנסלע6 לפי עעס מדוונ ל6 6ענס וכו' נס'ס"מ

 חד 6נל ז"6 ניקוד לתטס נגנולו ססימס לפיסומרס
 כ6ן פד דוד נן תסיח קוד סס מ נל6ס לטפל'סרסו
 פר86' נפכין ע6ריך יי נפרק סס וסכס סס פיץ5סוכו
 6ל1 0נחיכף ו6תכס לסוכו וס כ' כך ו6חר סכ"לל6ס

 ד5לס 5' ססו6 ,ספכיט" סעוחין נקוד סססני6רכו
 קוד ססס ד5לס ל"ת ננחיכמ 6ך נוי6 סככקמס6מרי

 וסנס וכוי 6ית6 מוך 6נ6 טד6י יס סס נססטקיפי'
 וכו' 3נרו ז"6 נמינמ רק 6'ט %ס סל 0ע'נקור
 י0654 סס דמנוי תלכוי סס סיס 5לס סל נל'ולכן
 כקר6 סו6 ד%ס דלן ל6ס סל (ו תנחיכס ו6תכסל6ס
 נליכמ סו6 סס כי 506 כפסס 065 ונתקוס506
 עיין לסוכו כ6ן פד דל6ס טקיף ו6ור6סל

 סו6 יפקנ 6מ סתו5י6 636 קור לסיומי כי סכס ו"ל פ"6 ,ו"1 60רמ נספר סכס נמיק :סס
 3מ" סיומ פס ימר טמדנקי' ו6יט 0ז"6 עןנרימוק
 תוכרח 6"כ תוס וס רחוקי' יפק3 סל 6חוריו ככנדו"6
 י6ירו סנכי0ס וסחלל 6ויר נ6ומו סכיסס סנ"ת5פסו6
 ס60לן עיקר ניפקנ י6ירו ו6ח"כ ססו6 כל ס6רססס

 ני' סתפסקמ ס6טרט סוו סס6ר' וסכס וכו'ס6תימו'
 , יני, וטי יעקנ 6עמ 0% 3ח" 610 יפקנ ל6וורי ו6סגי
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המזים ?אהפמכתפשנת
 שהם והמרגלים המדבר דור יצאושממנה
 הוא שאחוריו ההוא היםוד הארתניצוצי
 : אימא יסוד פני עם משם הוא את ומשהאהרן
 היוצא הבל םוד שהם וכלב יהושע ועמהםב

מגיד
 עט5רי' ס'155 סעד3ר לור כל ~16 (ו ל6סהצי'
 ולכל"' מכ6ן לכן לל6ס ל6ס נין נרנריכו כממל4ועל6
 וכף סעדנר רול יעקנ סנ6חולי סנ' (ו לל6סכככק
 ופכיס 1"6 פכי כנר סס 6חולי' ס(0 סערנר דור6עכס
 נעסס ככלל סיו כולס ססו6 סרול וכו' יעק3 6חוליכנד
 נקרנו 6ככי 6סר סעס רגל' 6לף ע6ומ סעכע"ם
 ("6 מוך 6סי 636 עיקור יו65" סכולס לפיוסעעס
 סלו כי5ו5ום כולס כי וכו' טסס 3ח" כקר6 סו65סר
 וי עסכס פ"נ (י6 6ורומ למקכמ 3נ'6ורט ופי'עכ"ל
 נפ"ר וסכס 'עורון ולמעס מח5'ו ("6 כקר6 לע0עפס
 סכס כי סו6 וסעכין וכו' סערנלי' עכין וכנ6ר ז"לסס

 סח(ס ען ("6 סנמוך 636 יקוד סו6 סמססגמנ8ר
 עכ"( וכו' סמלנר לול סס סס6רומ'ו ו6פפ"יולעע'
 עס6רמ סס'6 6עפ'י רחל 6מ נס למקן כווכמוסימס
 ססס סמלנלי' סליחומ סלח (ס מיקק ולק'3מ וכו'6יע6
 כ'5ך5ו' סס 6לי סמרנל" וסכס ככ(י ל"ל ססי6 6"'6ל

 6ז כקל6ו נרחל 3ס6'לס 6סר ר6נ6 יקור מסס60רמ
 6'כו סרסס כי לסס ל6 60רן 6מ לרנל ססולכי'עלנלי'
 סכ'515ז 6לו נחי' וסכס סעדנר רור עס6רמ רקעסס
 6רן רחל 6ל ד636 יקוד ען סמסולחי' מרנלי'סגקר6
 סו6 ר6נ6 יקור כי כורע סכס כי (ס נ6ופן סו6ככסז
 ולמט' סח(ס טן סטנול' ר6ע6 ס6ולו' ען ועקונ3תקף
 ו6ורו' ולחת ('6 פמ כנר יו65י' ר6נ6 6ורומ כיוכורע
 וסכס רחל 6ל ולחון ("6 6חורי דרך יו65מל6יע6
 ניעקנ לס6יר ולחק ('6 פר ווך ר6נ6 6ורומנ65מ
 עעו ומו5י6" פכיס סכננר עס 6יט6 נ6ורומפונפ
 יס ניעק3 נס כי נ6ופן סערנר ונרור ניעקנלסת
 ר6יע8 ס6ורוי נסיומ כך סכס ס6יע6 ר6ורוי ק5מ515'ס

 6חור 6ל לח(ור רו5" ר6נ6 ניקור פמס 53רסעוטרי'
 6ומו נוקטה' ד636 ניקור תונעי' לרחל לס6'רללכמ

 עכין חס רמל כוקנ6 6ל לחון ויו65יי 3מוכוועונריי
 6מ למור עסס ססלח מרנלי' סכקר6 6נ6 סלסכ5ו5ומ
 סמ5ו5ו' 6לו נכח סכס 636 יקור ענחיכ' ססו6ס6רן
 ועל ס3כחן מסס חסנ 5רנל" סכקר6 מסס סלוס"רו'
 נ(ען נפכי' פמס ("6 עס ומח(ור רחל ימוקן'רס
 כי (ס מיקון נירו פלס ל6 וסכס כו' קייס סערנרסיור
 לנר סערנל" 6לו ע" 16 למקן פחל 6פסי ס"ל6
 (ולמ' ל6רן כככקו ול6 כולס עמו ולכן סערנר רורנ(ען

 פ"ס סס וסכס טץק עכ"ל סכנ6ר לק'3ס וכלניסוסיע

 ארץ ירגל . שהלכו האמה ומפימהמיבור
 לתקנה דדא נוקבי המיכות והיאישראל
 פהצות כי בידם עלתה ולא לפניוולהביאה

 טצד י,טורת ולפני נ : מעכב היה המדברדור
 דיטע'משנה

 מס סרסס 061רן יטס 6יך 56ליכו כמנ' סכס כ'("ל
 ססס וקקף5 קפ"ר ניט' עסס כי 636 יקורמנחי'
 יורין דעלוי ו6סי' ניודין עמול6יי 636 יקוד סל6"וליי
 ס0ס קס*ר טףנ סו6 6סרן 6נל 6ימ6 יקוד סמסרנחיי
 עכ"ל 6נ6 ריקור ניורין עעול6י' ו6מוריי פסיעי'6מורי'
 יסוסע עמן לנ6ר וכח(ור ("ל פ'ס סכ'ל נסער וסכסע"ס
 לפי ל6רן וכככקו וכץק"טו כטלעו לנרס 6לו כ'וכלנ
 סנלי' 3' נחי' סס רק ככ'ל המרגל" ענחי'ס6יכ'
 יסוסיפ י165 ועסס סיקור ופי סטינור מפי סססו6ורו'
 סטד3ר רור עכלל סס וכלנ יסוסיע 6ז מנין ונ(סוכלנ
 6ורומ לסיומ כי סו6 וספכין ל6ין וכככקו כמק"עוועכ"(
 סטדנר סדור מקוס ("6 סל פכיס ע5ר יו65י'ס6לו
 וככלליס 0עדנר רור עס ממערנ" סס ולכן ססעומר
 יו65" סס סטדנר רור כי סו6 6חר עעס ועורעעסס
 נ' תס ולעט' סח(ס טן ססי6 ,"6 סל סמחמון%3"
 סס ולכן ולעע' סח:ס ען '651יי סס סכ"לס6רומ
 יו65יי סס ס6לו 6ורומ כי לסיומ 36ל 'חרעמערני'
 עמימ סס ס6ש ס5ורומ וקינומ ע5עו ר('6ענופ6
 סעי65 וכיק דז'6 נוע6 מז סעחפסעמ ל6'מ6ס6רס
 יו65" ר581 סיקור ופי סעינור פ' ססס פמוחפמח
 ע5ורומ עיקרס 6לו 6ורומ כי כע65 לחון ססרלך
 ססס סטדנר רור עס סייכומ לסס 6'ן ולכן6'מ6
 %ר ססי6 רחל ססי6 6יע6 6ל כככקי' לכן 6636ורומ
 מ6וד נרולומ 6ורומ סס סנ' 6לו כי ונפרע 6'מ66ורומ
 ולכן 6לו 16רומ ס3' כל לוקחי' לנרס וכלנ יסוסיעכי
 ומקמפק סמ6ריך ע"ס עכ"ל ל6רן ליכנק כח נססס"
 כלנ ש6 ע0ס 6קס 'סוסע סו6 עסס 6י(ס 3מחילססס

 כי לספך סו6 כלע'ר סיומר 6עכס לסוכו (ס כ'ו6ח'כ
 רגונדא סנל ר6מנלי' טסיקור סיו65 מסנל סו6יסוסע
 כק ער מופעמ ס6רס סס'6 סט'3ור ס6רמ סו6וכל3
 ול6 נ' נמסכס קמס סכ' סעמנל על וטסמימ6לסיכו
 ו5ריך סיקור עפי סיס ועי סעינור מן סיס מי כללסזכיר
 630ס רמל (יות נעכין ע6ריך נ' נפרק סס וסכסעיון
 1ס פמן 5ין %גס לסוכו זס סס וכ' לס(רוונ ("6לפני
 60ומ גמנטל 6( כי סערנר ריר כל סטמו ל6חר6ל6
 ומס ככיל יעקנ 6סמ ל6ס כן נס סכקר6 סעדנררור
 כדי (64 6ל יעקנ נעקוס סעוערמ נרמל ספקק6ין

 סימס קייס סערנר רור ססיס (ען כל 6נל עעולס(רוונ
 0טדגו רור סכקר6 יעקנ 6סמ %ס סל סגחיכס16מס

סס



חסתים לאהמטכתפשנת
 באלכמוז מועטת הארה יצאה זה הפרצוףהימיני
 הארה וכנגדה טחם מטה נקראת והיא ו'כצרת
 מפה נקראת חהיא בשמאל ממנהפהוהה
 מימין ששרשו משה נשתמש שברםהאלהים
 בן אלעזר שמשם אבא לנצח סמוך אבאיסוד
 ט נדב שסשם איסא בנצח הט?ובשאהק

טמד
 סכקר6 ('6 עס לרמל ל(יווג מקוס סיס ול6 3טקופס0ס

 ! סיטינ 0ס פיין לסוכו כ6ן ערי0ר6ל
 עכין סכמנ6ר 8חר לסיכו (ס 3' פיק 0סהנה

 6מלומ ס"רומ 3' עכין כנ8ר סתדנרריר
 סמטומ סכי סכקר6 ס("6 ו)חק 8נ6 יקוד מןסיו65
 ר8נ6 סיקור כי כורע סכס וכו' מסס ומטס ס6לסיספטס
 סו8 פסוט ור8י סכס ולמטס סח(ס טן עמס כגלס6קר
 מסס מ8יר 6יכו 8חור מ5ר נסלט8 כי 5רריו נכל0י6יר
 רמל עוטרמ סי8 עסס כ.ון ס8רס 0וס ל(ש5תוצן
 טס6ר "3ל 8ימ8 8ורומ 3מיכמ סס" ר('6כוקנ6
 יול5י' 6ורותיו ור6י ופכיס וסמ8ל ימין 0ססתלרר"
 סיו65יס 18רומ כי סס תס לידע לריך 61"כמעס
 6נל סמר3ל ורול יעקנ ססס לעיל ני6רכו כנר פכ"דון
 ממס פכיס מ5ר כי וסו6 וכו' סס מי ס5ריי'6ולומ
 ססניע" 0ולס מ5ר סו8 8י ס"לומ 0ל 0ולומ טדז"פ

 ססורס ככ(כר סעדנר דור סכקר' וסי8 ("6 6לסקל31י
 36ל 23לס יעקנ סכקר6 סי6 חי5וכס יומרסטכיס
 5מנס ("6 סל ספכ" ררך ממס ניוסר סס 6לוסמיס
 לנר ר("8 פכיס דרך וסכל ס8ור מ8יר נ8לכקוןנס
 6מת ס6לס ועוסס 63לכקון מ6יר סיו65 סס"ורוס61
 רור סל לסמ6)ו 63לכקון כיטס נס סמדנר 'דורליטין
 עוסין (ס ררך על וכן 8חמ ס6רס סס ועו0ססטרגר
 ס8רומ נ' חי5וכס 3סורס סעומד יעק3 וסט6ל4תין
 רז"8 ממס פכיס 3ררן 83ופן ל0מ8ל ו8מר ליעין6מר
 וכו' ס,רומ ג' נס יס סירס וכל 6ורומ סורומ נ'יס
 ס6רומ ג' נס י0 פכיס מלר ל("8 סקמוכס ססורססכס

 ונ' לעיל כמנ"ר כנר 8סי קמרנר דור סי66ת5עימ
 נ' כי 6מרו נ(וסר וסכס ו0פ6) ניפין ססספסץח
 וס3' ס' טטס סכקר8 קמס מטס כקר6 6' ססמעומ
 סטרנל דור נימין סו8 קמס ומטס 6לסי' תטסקקר6
 ד'נ" ס'6 6לסי' 0ס כי נסמ6ל1 סי6 6לסי'וטטס

 לסיומ 8' קינומ לנ' סו6 מטומ קרי6מ ועכיןרגנורומ
 0סיקוד ?כודע סו5 וסנ' וכוי נ6לכקון כטיס דרךס8רמס
 סס8רומ 1"לו 6לוכס ו' כעין 5ולמו כי (עיר6 ו'כקר6
 וסכס וכף תטוס סס קר6ס ולכן ווץ כעין6רוכומ
 מטס וכקר6ו ע"ס תסס ניד נמכו סכיסס ס6לוספעימ
 ד5נ6 לץקור י165 0כיסס כי סן"ל לקנס וסו6טקס

 אימא בהוד המיובש אבא בהוד הואאיתמר
 אבא יסוד האית ובעבור ד : אביהושמשם
 אותו הסובבים איםא מיסוד היוצאיםבאורות
 הכבוד ענני סוד יצאו ומשם אהרן טקוםהודו אצי ישורון מצד ועמד והקית המן ט.דיצא
 מצרו ישורק לימין ועמדו והקיפו הזהבדרך
אצלמשנה

 מוך פמעלס נסיומו ע"ס %סס נמיכמ סו6 סס%י
 טכל וכמו 636 מ5ר רד5 רעמ כימן ס3ו ככורע,"6
 פפולמיו ע"י עוסס לעסומ 8נ8 0ניקוד סנר5וןמס
 פעולומיו כ3 ע'ס מסכר כן סנחק סמטומ 8לוססס
 וסכס פ"ו סכ"ל נסער סס עור ספטומ 8לו ע"י עוסססיס
 1כלמ סמסס מ5יט "' פעס כי מ("ל נרנרי מו65יס*כו

 ססו5 לוי סו8 0מסס רו6יס 8כו וסרי נסורו8סרן
 ססו6 3יטיט כסן סו8 ו8סרן ססוד קו 0ס81נסמ8ל

 ס6ורומ כי ככ"ל ימנ6ר (ס קפק 8נל סכ5מקו
 ססט"ל" ו6ורומ 0מ8ל %ד יו85יס 636 ריקורסימיכיס
 ונ0ע8ל גימין כלול פ0ס כי וכמ% ימין %ריו%יס
 5יך מקופק 8כי 6תכס וכוז נ0כיסס כלול 8סרןוכן

 ו6יזס גימין עיקרו מעכיסס 6י(ס (") מתוריסמעמי
 מסס סכס כי ממכו 0סטעמי וסכלסעכ"ר נסת8לעיקרו
 ילכן ממס ימין ניסור סו6 ועקרו מ6סרן גדולסו8
 0סו6 6נ6 יקור 3ימין סעוטד סכ5ח 3מרמ חמוססו8
 נזכומ 0סיס סטן כטסך סזס יתין ומ5ד סז"6נמין
 כי ככורע סט8ל נ5ר וכימן י185 6נל ככורעמסס

 6רס סל טזוטמיו קסס נקיר חמ6ל מ5רסת(וכומ
 סו6 6סרן 6פנס סדין מלר ססס קיף יסנקליעת
 סעופר תסור נמרמ חמוס ולכן ר635 סיקור3סמ8)
 6סרן נ(כומ ססיס סכנוד עכן כמסך וממכו ר838נסמ8)
 סכנור עככי 0(' ככודע ימץ נ5ר וכימכו י165 36לככודע
 מסר'ס סחינר 6ור מ5ורי נקפר וסכס נחקרסו8

 ר8נ6 מכ5מ 6לפזר ז"ל 6י 6ומ נמערכמ סכסןפ5סרס
 6ימפר נ6נ5 כ"ג כי 8ניו נמקוס גרול כסן כעססול:ן
 סט6ל קו סור כי ע"י סלויס ענורמ ולכן ד838מסור
 לג5מ מרכנס סיו ו6ניסו כדנ ז"ל כ' 6ות ונמערכתעכ"ל
 סכ"ל נקפר סס(כיר זס עכין וכל עכ"ל ר8ימ8סור

 ו6ניסו כדנ מט6 נדרוס מורס 3לקוטי ס.טינמנו8ר
 ד% פמז כ6סי וסנס ז"ל ו' נפיק סס וסכס ססעיין

 6( ל6ון יככקו 6סר מממיסס נכיסס ויקומוסטרנר
 ד6 6ל קפוכס סימס 8סר סר06וכ' ססורסכמנטלס
 לסס כינע 6לו וככגד ככ"ל טטומ ונ' סתרנר דורוסס
 3חיכמ ורק וכוי סכנוד ועכן וטן נ6ר טו3ומ טמכומג'

 ופגני סין 6נל ספרנר רור נפקוס עומדמ )גרססנ6ר
 וכר סמטמ נ' מ%ס 0סיו %3קוס ס6ירו ל6כנוד

עתג"ל



םחמירים לאהמםטתמשנת
 נוקביי מוים בזכות הבא הבאר אבל הנצחאצל
 לפניו לבוא נתקן לא סלע מתחילה שהיהדן*א
 שלו הפרצוף שנבלע המדבר דור כלותעד

 :בטקומו

 יעקכמסבת
 מן :י:י ע::ן:ב:ן אפרק

מגיד
 כי וכף דן"6 טקנ6 רכל חסי6 סקלע נחיי ש6ססנ6ו
 סעדנו דוו סכקר6 ע"וס כטסן סמפפ סיסטחלס
 סנחוך 8נ6 ניקור נסרסס וכמנעלס כמפלעסוכ6סר
 רק ס6רס ע6ומו סס סיו ל6 כי לעיס 5ע6ו 6(("6

 סנס וכו' וס'6סנ6ר 'סר6ל 6ין ססי6 רמלטגחיכמ
 'קוד מוך עלובס : 6ב8 סל סיקוד 6ין לעיל כמנ*רכנר
 סע412' וסחקדיס ד("6 2ופ6 מוך סכיסס בסיומס6'ט6

 ועסס דן"6 סח(ס בעקוס ד6יע6 סיקוד עןסיו65'ס
 וכו' ד*ב6 סיקוד 6מ וקונניס טקיפיס סס סנסולעטס
 כ5ח סל יעיר ע5ר ('8 5דדי ענ' 2ס כי לעילכחנ8ר
 6סר לחון ס6ורומ יו65יס ("8 סור סל סע6לי וע5ד('8
 לכ8ול' סכס כי סו" וסעכין כבוד וענכי ין במ"סס
 ספר)ר' ס8ירומ כחלקו כ6קר כי נר6' סיס ריסט6לפוס

 ("6 יעין 53ד סעוטדס ס6ורומ ח5י ע6ולח65יס
 ע5ד ("6 סכמוך ד6ב6 'קוד מל סכלי נדופן קסוינקעו
 נררך יו65 ו6מר 6מר כל כי לחון י185 ועסס סבויעין
 כל '185 פל6 וכו' כן סדנר סיס ל6 6עכס 146סרךונ
  לסיפך רק 5'דו 8ל 8ליו סקרונ בדרן מסס 61מד8חד
 סע8ל 5ד דרך '185 סיעיכי' 6ורומ כי לעפרעו'165
 כי סעכין פירוס יעין 5ד דרן י165 ססע6ליי161לומ
 עונר" סס יעין ט% ר636 'קוד מון ספועייסס4ורומ
 נדופן סנו סע6לי ל5ד סניפס עד ד6נ6 יקודמוך

 ויו85'ס 6ומו ובוקעיס 8ב6 יקוד כלי סלססע8לי
 ספט6לי' ס6רמ זס ררך פל וכן רד6 לסורטשן

 יעיכו ל% סניעס עו ד8כ8 ע5עו סיקוד נמוךעובויס
 8ל מו65יס 6ב6 יקוד סל סיעיכי דושן ונוקעיססנו
 סכסי651יס סו6 עוכרח וסכס וכו' לרען דז"6סכ5ח

 פו2עיס ססס וד6י ולחק 8ב". יקור עמוך *לוס6ולומ
 למון 6ומס 1עו65'ס בסס וטמפרניס ד6יע6נ"ורומ
 ד6נ*ט651'ס סיע'כיס ס6ורחם כי זז לפי כט65עטסס
 8מ עו65יס ד6ב6 ססע8ליס ו8ורומ דז"8 לסויטמת סס" דן"8 סקע6ל ב5ד ד8יע8 סע8ליס ס6ורומ8מ

 לכ5מ עחון ססו6 דז'6 יעין נ5ד ד6יע8 סימיכ"ס6ורומ
ד,"8

 וכע"
 6נל עקוטן עחמפיס ד6נ6 ס6ורומ מ

 דור של לאה לפני שאחוריו אחדפרצוף
 דוא ושרשו יעקב ושטו כטוה וקומתוהמדבר
 קשר סוד והוא דא*ק דחוטם שמאלבנקב

 דתפדכין חוזר משר שנעשה שלודתפלין
 'ער סתגדל זה ויעקב כ : כז*א שנעשהכדרך
 נבקע כי הוש דהך הטאיר אבא מח הארתידי
 אחד יעקב שם והוציא דא בתוך אבאיסוד
 שם והגדיל לחוץ אורו הוציא כך ואחאטימי
 שבטח 1ו*ב מאור כיצד ג : החיצק זהיעקב

הגנוזים משנה
 1שכס וכו' טקוטו כפי 6חד כל יו65יס ד6יע6ס6ורומ
 טסק חו ז"6 לכ5ס עמון ע סיו65יס ס6רומ בן6לו
 שש ח0 עקם עכ"ל כטו וענר מן במ.' סס ז'6לסוד
 רטונסו 'ועטר "וסקיף ר' נעסכס סכמנ סעמנועעס
 סטטיו ר6סוכ' סורס סל סעטומ 8ורומ 3יןלמלק

 סטיל וע% סע6ל 5ד 6ל יעין ע5ד וע8יריסנ6לכקת
 ססם ננור ופנכי טן 6ורומ ונין כנ(כר 'עין 5ד8ל

 ט5ו סי6:5ש לפיל כעבו6ר ('6 ט5דדי ניוסרעועחס
 סט6ל ע5י 'ו"יס וכן סע6ל ל5ד נ.וסר יעועדיסיעון

 ס6ורוס סשלכיס וערכס יעץ ל5ד ניוסרועועדיס
 וטעס ססכי ל5ר ע5דו 6חד כל ועקישסעעק1ען
 ל06: עקכפ כעלעס וסכס סיעיב ודוק כרל לחון'ואיס
 וט' 'וע6חוריס סעמנר סכמ3 עס סכס אכשרק

 טט6ל כ3ר פיעק3 יוסטו "כטוס"וקוטמו
 עשס 2' ופכק 6' פרק ל8ס לעקכמ נני6וריטלעיל
 וטס סס פ"ן 3' פרק 16'6 לעקכמ בני8וריכולעיל טנו6י 6'ק רמועס פט6ל נכקב סו6 וסרסו סכמנועס
 "סגעקס "כדרן וכו' "דמפילין 'קסי "קוד "וסי6סכ'
 כי ז'ל 6' פלק (ו"ן ס8רוח סעי נעס"ח עגו6ר"נ("8
 דלך ונעפך דסערי קו65 חד 'ם ד('6 ר'ם6 6חור'סכס

 סו6 וסס "חול מן ככנדו סח(ס עד ועקוזייסס6סור
 ונככקמ ס5דויס ט3' 63חוריו ע5טי ח'6 נבוז6טכס
 ע2ופ6 ויו65מ ונוקעמ סכ6ס נכח נמוכו ססי*ס8רס
 ריעקנ ריס6 נ6מורי טכס וטעס עלו פניס ררךדן'6

 סל מפ'4ן נחיכמ כעסס וסס ופכיו ע5חו עדונעסכמ
 ל6חוייו ס6ור חו(ר סנדולס ססכ*ס ועכח יעקב סלר8ם

 בכרנס וסי6 יעקב סל ר6ם סל מפלס קסיועו5'8
 ל6נטריו ס6ור ח(ר כך ו8מר וכו' סעדבר דורסכקר6
 יו65 וסס ס6מור דרך עעני ויו65 דד6 נופ6 מוךוכככק
 נחינח נעסס וסס ד("6 גוק63 רמל על ספכיס ט5מעד

 וכע85 ('6 יד סל מפלס סכקר6 רחל ר8ם סלמפילין
 סיקח:ס ננערמ 8'כס סעדבר דור סכקר6 ס(ס פר5וףכי
 במחלס 8חמ ס6רס ס"רומ עיכי בחו' כעס 6חרעד

 לס51י6 ל('6 עחון פכיס דרך 8ב" יקוד ס6רמ י65כ6קר
06



המיים יעקממםטתמשנה
 דאימא בנהה ומלובשים דאבא בנויההגבהים
 מהם צאתו שאחרי דא בזה"עאוכלולש
 יצא בגופו ונכנם חזר יה של תפילקבפטם
 דדא הת*ת חיק כעד ,צהחא בכתרוחהאיר

 פיקהתהתון שבי ד"א הם3צה א בג רקי, : אבא יסוד שבו ולממהשטהחזה
 נצה הסד הכטה נעשה אבא הבצח*
 נעשה מהוה וכננהו כבגרו כדלו -מוט קווטהם
 אבא יסוה עטרת שבו הז"א ומיסור שמאלוקו

 י האמצעי קו שהם ויסוד תזת דעתנעשוה
 גס נטקוס ס6יר ליטקנ פי6יל קיס %א *עקנ6מ

 נעלמ6 טענרס טדון 6ל6 וכו' סטדנל חרחקי6
 סכ6ת נעת כל ו6חר ככ"ל סמדנר דור נטקוסס6יר
 סמ6ריך ע"ע עכ"ל דיעקנ גופ6 נ6חווי ו0פריקו65
 ע"ס גדול 63ריכומ (ס עעכין מפילין נכוונמוע*ן
 סכמונ פי' נענין ט6ליך 6י פלק (1"ן ס5ל0 נסעיסכם
 פילום ים נס ("ל כמנ וסס יעקנ י65 י65 6ךהסי
 6נ6 יסור כ3קע עכ6סל סא נסכלח סכס כי6"ל
 ליקור חון טנפניס דז"6 גופ6 מוך ס*ולומיויו65יס
 סני יעקנ י~6 ע5מו ("6 גיף כסטקעיס כך ו6מר636
 ססיג ומחלס וכו' 6ע"ס יעקנ יסכס וכו' ל("6טחת
 עלס כך ו6מר וכו' 0מי5ת יעקנ ל(ס מרכנסלסיומ
 עום עכ"ל ("6 סנ0וך ספניעי ליעקנ מרכנסוכעסס
 סל סכמר וסכס 1"ל נ' פרק ול6ס יעק3 3סערוסכס
 סמן ד("6 מ"מ סל מחמיכיס 3"ס כננד סו6יעקנ
 3מקוס,ס(ס סכס וכוי מ"מ סכקר6 סבוף קיוס עיסח(ס
 דז"6 0דע0 מסלנם נו 6סל 6נ5 סל סיקורט0נלס
 וכו' ממו"נ,וחויג כלול ס(ס דעמ כי כנ"ל 636דט5ד
 סס 61( פכיו ככנר ל("6 טחון סלסס ס6ור י65וט6לו
 קור סס 61ל1 יעקנ 56 מקיפיס ר' נחי' כעסיסתס

 דיעקג ר6ס סל מפלס ענין נני6וריכו ועי 0לוס0פילין
 636 דמ5ד רמוחין מנחי' ו6ח"כ ("ל סס מודעכ*ל

 לחת 1יו65 סנ(כר חו"נ וו3חיכס ס16ר י651 מסס 6יט6"ל כ"ס מון ממלנסיס סס נס 6סר י6נ6 נכ'ססעלונסיס
 0וך 6סי כמר סכקר6 קינול נימ כע0ס ס(סטס16
 נחי' ד' 16מס %1מק53יס כככקיס (ס קינול3יוש

 כמר נחיכמ ו(ס ס(ס סכמר מוך מוחין נקוךסדעמ
 כעסו סחו"נ 6ור ס%ן 6פסר ע6יך מממס ו6לדיעקנ
 לפי מימ6 (ת 6ין כי מוחין יעסו סרע0 6ור ומןכליס
 לנוסיס כמס מוך מלו3ע יו65 סכ(כר סחו"נ 16רעסנס
 י6'מ6 כ"0 מוך מל1נסיס 6סר ד6נ6 דכ"ס כליסססס
 61חר עכטו ד('6 (רועומ נ' ועך מלונסיס ססתס
 סל ת6ט5עימ פרקי מקוס נקיעת דרן למון יע6כך

 מוחץ אובע שבו אבא רמח' הרעת חמאו-ב
 כי אימא מיסור יותה הארוך ביסוהו בנוזוהוא
 לו אק כן על אשר דא יסוה עד מגיעהוא
 האירוארבע אימא יסוד מסך ולמטה דאמחזה
 מוחין וארבע ג : בראשו ונכנסו ביעקבמוחק
 במצדו בלטו כו תפילין בסור בו האירוארו
 נויה באהורי דיא דשערי קוצא הכאתבכה
 בעורף ררךרשם אורו שמעביר עצמודדא
 שבנלנלת במוחין ומכה ונכנם שיטניהםיעקב
 ם ונתפשטו לחוץ הארתם ומוציאשלו

בנופו
ס

 משנה
 מפילץ סיומ נטקום ק31ד"ס לע"ן סנקר6 "6

 לסככק ס5ורומ 16מן חו(ריס כך ו6חר ד("6 ידעל
 ל65מ מו(ריס כך 61חר ע5עו ד("6 נופ6 מוךולסמלכס

 כעסס (06 מס6רס כן ו6מר 6מר0 פעס ולחון ס("6מן
 לנוסיס נ' רק נו 6'ן סרעמ נחיכמ 6מכס יעקנכמר
 מלונם ס16ר 6ין לחון זנ1065 ד("6 ו0"מ יקודוסס
 ג' נפרק סטחנר רנרי כמנ6רו ונ(ס ע"ם לסוכוכ6ן עי דיעק3 כמר 56 מת נח" כעסס לכן כךכל

 ט3"יכמ 6מ"כ ("ל סכ"ל 3פיק סם עיי נבמישק : ק5מנ"כ
 טלו3ע 6סן ד6נ6 נ5מ סל סמחמון פרקי
 מכי0 ממ סל 0ממון סליםנ0וכו

 דע~
 וסכס 6נ6

 ססו6 ס16ר 1יו65 ("6 סננ5ח ערקיס נג' מחלנססו6
 נקו כן נס חלקיס נ' מעכו וכעסס ליעקנ לחוןמסס
 0מ6ל נקו (ס ררן על וכן סנו חמ"כ סססימין

 דניכס מממון מסל'ס סיו65 ס6ור נו מחלקד'עקנ
 טנס 6חרון נפרק ד6ימ6 נסוד סמלונס 6נ6דמ5ד

  ויעק3 6מ5עי קו 6ל עמס וכלך ר("6 סוד נג"פסמלונס
 מוך ממלנעמ הינ5 סיסיר כי לטיל כס3יר סלסכי
 כמכר יעקנ על כמר כעסס ממנו 6סר ד('6מ"מ
 טיקוד נכל מלונק0 ס'6 6סר ד6נ6 סיקוד עערח6מנס
 6מ5עי קו סש6 דיעקנ 3דמ"י ממחלק ס61 בסד("6
 נחלקיס כך סחו"ג נ("6 סכחלקיס כטו כי ודע וכויסלו

 וטמפסט לס' ממחלק 'עקנ 0ל סנרעמ סס'ח כ'ניעקנ
 גס ממחלקיס סלו סנדעמ וס"נ יעקנ סל כ"סנחנ"מ
 וממקנ5" וממחנריי יעק3 סל ליקוד וכמסכיס לס"נסס
 "ד("6 "כ"ס "נ5חורי סמחנר סכמנ ומס עכ"לסס

 עסכס (' פרק רחל קטטת נמקכ0 נע"ס לקמן'מנ6ר
 די סטן מנו6ר סנ"ל ערק 1ל06 יעקנ סנסער ודע6'
 ועלס נ"כ כממנר סנ"ל ומו"נ מו"נ ססס סנדעמנחי'

 וננינס סדעמ דנמי' חכטת ד'עקנ נחכמסוכמלנס
 ססס מממוכומ נחינוח וט סדעמ דנחיכמ ניכסדיעקנ
 כלול וכעסס יעקנ סל נדעמ כככק סנ"ל ענדעחחו"ב

טחו"ג
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חסיוים יעקכמטכתחשנה
 : בז,א ונתפשטו שנכנסו כדרךבנופו

 שני יוצאים יעקב צדי רמשבי א 4ישףש84
 85רשהש המטות הארות בררך הארות "4 קא,ש8'

 ,, 88' : אח.ו עשו ומשמאיו רב םורעיבמיפינו
 נוקבי' באשר אשהו יאה שנתעלמה ואחרב

 עשו יוצא עמו יהזרווג לפניו לבא רוצהדדא
 : בתבונה בםיל יחפוץ לא כיהשדה

 ברכותיו ולוקח סקומו יורעו יעקב ואזג
 ומזדותת דזוא נוקביה נכנסת יעקבשבמקום

 אלי' והקיוב יאגפיה שלל מח?קת ומטובוזש
 : וזובהקודם

פגיר
 נ' נמסכס סכמנ סטמנל כווכמ סו6 וזס ככורעממו"נ
 "נל6סו "וכככק "ניעקנ "מומין "6רבע"ס6ירו

 : סייינודוק
 6סר ע5ווו 'עקנ 5דרי סננ'ס6לכקוכי'י 3' 6)נכס ו"ל יו"1 ס6יומ 3סעי 0כס נמרשק
 לכן וכו' 'מין מ5ר ל3 על3 סס סנס סמ'5וכססולס
 נחיכמ ס'6 'עק3 סנסמ6ל סס6ר' 6מכס וכויכמנייר
 6טכס וכו' כמנייר ל6 ססט6ל ען ולסיומ 6חיועסו
 (ו4ן וונ ( 3עכין וכעלס גרול קוד וסו6 סעניןני6ור
 עומד3פכי 'עקב סרי סכ(כר כפי נדולס מיט6 13 'סכי
 סיכן פכיס 6ל פניס מ(דווניס (1"ן כ6סר 61"כ כנ"ל("6
 מסונמ וסכס סס לעמור ו("6 כוק63 לרחל מקוס לס'ס

 מ5ידו 63 6חיו ועסו ס(ס 3פקוק רמו(ס זוס5לס
 3ימ6 6לפ6 נעכין ססיייס סיי 3(וסל סכס כיוסעכין
 סקליפוי 61יך (י"ן סל ס(יוונ 3עכין סס 3'6ור 3"סד6'מ

 כוקנ' רחל כ6סי כי וכמ5' ס0י6 נעמ מססעמרמקומ
 סקליפס נמיכמ ססו6 עסו 6( ("6 עס לס(דוונ 63ד("6
 וסולך יו65 סו6 סכס ככזכר נקווסי סו6 ססיסו6עפ'י
 065% 3סדס כי 3קור ככודע סחי5יכיי סל ססדס6ל

 טקוטו לוקק יעקנ 61( וכוי לקליפוום מדול מקיססס'5
 כמסן ססימס ס6רס 6ומו נמיכמ ססו6 נלכמוויורס
 ועמס יעקנ סל נ5'רו עסו נסיומ 636 'קוד עןלו

 3מרטס ס6לו נרכומ לוקמ 6מכס 3רכימיו 'עקנלוקח
 וממ3ולומ מרמס 'רי על רק מסס סולך ק"6 6יןכי

 לר6ומ מעלס סו פמלי' כל סינו6ו סמכריזיי לוסעוסי'
 ל6 וכקיל (קן מלך כקר6 סקליפ' וסכס סמלך3כנוד
 0ולך ו5רר3' וולך סל 3כנודו לר5ומ 3מ3וכסימפת
 סמלך מ(דווני' כך ונין כך ונין מסס וממרחקמרפמו
 סולך 6( סנס כי וכוי נרכומיו לוקח ויעקנוסמלכ'
 סנרכוי קור ססס ס5רמו מקנל ומסס עסו נמקוייעק3
 סימס 6סר רמל 63ס וסס פנוי יעק3 מקוס כס6ר61(

 עכ'ל פנ"פ ("6 עס ומו(רמ ככודע 63שר 5לורעועלמ

 רחל קטנותממכת
 :7'י" "צמה מיךת שנוית "א

 והיא א*ק שבפה בדיבור הוא ושישההבית
 ומקבית מקום בכך האמורה םתס דדאנוקכי'
 יותר צר חיון ודוך מז,א יותר מרחוק א"םאור

 שהי' ישראל דכנסת והפיצוף ב :מח?ונו
 אחד בכת* ומשתמש לת,ת שוה ז,אבפנימיות

 זאת רח? במף ונתלכש עצמו את מעטעמו
 זאת רחל היתה ומתחילה נ : לדאשחוץ

עטרת משנה
 ס(יוונ 3עמ טק3למ רן'6 סכוקנ' סספע וסכס ססעי'1

 סספע 6ל סקרו3 סכס ככורע סעולמומ 3כלממלקמ
 נפסויומ מקפר 6'ן נמקוטו' כטנו6ר ו(וכסקורס

 : נר6ס חלק כחצלייסס5ד'קי'
 לטקכמ נ3'6וריכו לעיל כמנ6ר כנל סי0 אמ4רק
 סטכקורמ 6' יסכס 6' פרק (ו"ן 3'רורי
 לכוק3י' נירור סיס רע"ס מלכומ וכקידמ דנ"ןמלכומ
 וכמחיל ("ל 6' פרק סנוקני מיקון 3סעי וסכסד(64
 עסייימ כקורס ססי6 נ6עימומ ד("6 כוק3' סכקר'"רמל
 סעלכו' וס'5 ככ'ל עולס כל סכוללומ כקורומ 0עסיק
 עכ'ל מקוס 3כל ('6 סנקר' יסי6ל 5סמ ו0'6ס3ס
 כמנמ' כנל וסנס 6' פלק (ו"ן ס6רומ נסעי מ(סועיין

 סו6 יחל ססיס 6' מסכס פ*נ 6ו"6 למקכמ33'16ליכו
 פ64 5ריך למקכי 33י6וריכו ועיין 6"ק ס3פס3רי13ר
 6'ק 6ור מק3למ ר("6 סכוקנ' טנו6ל סס 6ימסכ0
 6ער ממלון % סיומר חלון דרך ונס מ("6 יומרמרמוק
 מ3ו6ר כנר 3' 3מסכס סממ3ר טכי ומס ("6 מקנלממכו

 סס עיין (י מסכס פ"נ ("6 6ורומ למקכמ33י6וריכו
 3ני6וריכו לעיל מנו6ר כנר ני 3מסכס סממנר סכ'ומס

 מנו6ר וסו6 ע"ס 6' יסכס פ"ו ז"6 סנדלומלמקכמ

 ומ0 ע"ס פ"ר סכוק3' מ'קון ונסער פ"6 סירמנסעי
 פ"ר סכוקני מיקון 3סער מנו6ר ד' 3מסכס סממנרסכ'
 סי6 ונס ככודע ("5 כמנדל סיכיקס ע"י וסנשדל

 סמ"מ קפירמ כסיעור וכעסימ עמוכגדלמ
 ממס ר(""

 סלימס 6ממ מדס לק פל5וף 6יכס ערין 6)וכסוכוי
 ו6ח1כ סמ6ריך ע"ס עכ"ל דז"6 קפילומ ס6ר ככלנדול0
 %ע ונקר' ממ05 ס' כקר6 עמס עריין וסכ0 ("לכ'
 3חיכמ לנד מ"מ 6מורי סכוקנ' סימס ממילס כיוכו'
 כמדמ רק סימס סל6 ככ(כר מס6ס ס' ססי6 6מם5לע
 ס6עס למס סיעס ו(סו ("ל נפ"נ סס עוד עכ"לסמ"מ
 סלס ס6ור סכל כקנס נקר' סי6 ולכן וכו' כק3סכקרי
 ססמלכוי כקנ כקנס לסון פ" ו(ס ססו6 כקנ דרךיו65
 סש5כשז



חם'רים רחל קפנותממכתמשנת
 ובשנתעברה יםוד שליש שהיא יסודועפרת
 אל"ם אותיות מייוי הם מוחיה )שאזעמו

 ובשנולדה יםודו במדת נתגדלה מספרם(דצד"ק
 במדת נתגדלה היא אף יניקתו ירי עלעמו

 עמו שעלתה מאחר מאחוריו וישבהתפארתו
 אלא מהת"ת בשנתפשפ היסור עם ירדהולא

 מקום בבל עשתה בן ב* רושם בוהשאירה
 בת אחת צלע אליו נעשית ואז ד : היתהאשר
 הבתובה שם של אחרונה וי והיא נקודותעשר
 עם א לז לו שיש זה וחבור נקבה תיבתבםוף
 דקפנות והמוחין ה : ואדני הויה יחוד הוארחל
 ודההין בחכמה דאלפין איהים והםשלה

מגיד
 ותס עכ"ל' גק3 ררך יו65 160ר כל ממ6ס סיסס"
 קפירס 0כל פסוט תגו6ר טעש "כקורו' 'ע0י "נמ0כי

 ת"ס י5'6מ 3תקכמ ועיין כקורו' תעקר כלולססליתס
 3נ'6וריכ1 ע"0 עכיכס תס כקורס עכין 3י ת0כספ'3
 תנו6ר רחל "עס 'ל("6 "לי '0י0 '(ס "וחינור 0כיותס

 וכ' 'חור" ג' עכין סס 0ע2י6 נסופו סעתירסנכווכמ
 וסו6 רחל עס ז"6 סל 0סו6 ג' חנור ו6ח'כ ("5סס
 עכ"ל דו'6 כוקנ' גלחל עיקלו 6רכי 0ס כי ו6רכיסף'
 מיקין נ0עי תנו6ר ס' נתסכ' סתח3ר 0כ' יתסע"0

 3'כיק' כנרל 1"6 כ' לעיל כמנ6ל וסכס ("ל פ"רסכוק2'
 כגרלס סכוקנ' תס רקטכומ עומין נמיכס כן גס לווסיו
 סכס 0לס סתוחין עכין וכנ6ל וכו' רקטכומ תוחיןנס
 6לפין רתל1י 6לס" 0ס סו6 סנס חכתס סלסתח
 6לסי' ס61 מ ותח רססין 6לסי' 0ס סו6 סלס 3יכסותח
 ועכ"ס ק"ל סי6 סכוקנ' סל 0סרעמ עפכי ת*י נליפסוע
 סיס" 5ליך ור6' 3קטכומס נס וסכס וכו' סקטכומנ(מן
 נתכין רת( רון רק 6'כס 6תכס 6רמ 0ס 03רתת

 6לו תוחין ני תקפר כסמתכס כי5ר לנר וחס3וןותקפר
 456 כי מוקף נגי' סס ד6לפין דססין סר06וכ" 3יסכס

 קטכומ ונסלע גתול רין חוקף סס רקעכומסתוחין
 פסיט 6לסי, 0ס61 סרעמ תח עווסס ותמחנלסכקנס
 עכ"ל 3תלו6ו 6רכי נח0נון חרע"6 נגי' סל0מןיסי'
 ע"0 נ6ליכומ 6' פרק סירח 3סעי ת3ו6ר וכןע"0
 . "סס "דרך "נס "ת6ירי' סתח3ר 0מותס

 וכו' "6חר
 ("ל סס עיין גנול 6מס 3כווכמ תנו6ל "רל"סתקפלו
 וסכס"' 6סיס כקל' ס6ית6 כי סורעחיך כ3לוסעכין
 כ0יו65" וסנס וכוי 5סיי סס קוד סס סכככק"ד6י%'
 6מ למקן סח(ס ת6חולי ס(61 תמוך 6'ת6ס"רומ
 וסו6 תסס ס6לס לק ור6י ע5תן סס 6'כססתלכומ
 סן כי כסכל נוכ"ו סס וסו6 6סי' סס ס*ףקור

 וכן סלפכיס 63' עמחלפמ 3' כי ססס סקפס6ומיוס

 תרעוא שםםפרם הקר בדעתה ופשופבבינה
 שס דרך בה מאירים מלא אדני שםבמםפר
 איתיות( )שאחר אותיות מארכע הנבנהאחד
 הוא וזה המוח*ן המלביש דאימא שבנה,יאהיה

 : ד"ל שמםפרו בוב"ושם
 שרם "ג ב! דא שנעשה חעחר א 5מ8!5שמץ

 אימא מח הארת אחד ויום ש8 '8414'
 החזר אחורי נקב נקבה שבו שלה בנה,יהמלובש

 רחל כראש והאירה אימא יסוד כלה ששםשלו
 מעפ מעפ אברטה והנדילה משםהמתחלת
 .נקודה בל ואז ב : בז,א המוחין שעשובדרך
 דרך על מעשר נכללה שלה נקודותמעשר

 .הכתוב

 על ס61 סעיכומ ס6לס עיקל כי כת65 16מיומס6ל
 0כ06י כ6ן תנו6ר כת65 0ס עיין עכ"ל נוכ"1 0ס'רי

 0ס61 לכוקנ" לס6'ל ס("6 ררך 6'ת6 ס6רמ'651'0
 גרלומ נעמ 0סי6 סנקירס קורס סתוחין קטכומ3עמ
 ת6'רי' 6(י רחל נרלומ 3טקכמ לקתן 0כח63ר כתורחל

 גית' ססו6 ננל נלומ כקר6 ולכן ("ל פ"ס סילחעיעוט נ0עי וסכס ככ(כר נוכ'ו 0ס ררן סז"6 ררןסתוחין
 חלוף נוכ"ו 0ס 'ר' על כ3כימ סתלכומ כ' ככורער"ל
 16רך סו6 סתלכומ קותמ סיעור 61( ר"ל כתכין ססו66ס"

 עכ"ל ד"ל כתכין %63ס ד' ירוח3 %63ס סלסיססיריעס
 : נ סיטע'0

 ל0וכו (ס פיר סטק3' מיקין 03עיסכס בנפרק
 ר("6 סעוחין סיככקו 6חל כ'וכת5'

 סי6 נס וכנרלומ 3כוקנ' 6ל1 תוחץ ת6יריי 6(וסגריל
 נו לככוק סתוחין כל סינתרו ער גרול סו"6 ק6יןוכעו
 6'ככס סכוקני כן 6י ויוס סכיס י'ב חסלוס ערוסו6
 עד וסו6 נס ליככק סתוחין כל 0יגתרו ערגרולס
 סו6 סכוקגי תקוס וסכס 6' ויוס 0כיס י"נמ0ליס
 יקררוכימ' סנו5'כ' %6כס וכוי ו"6 0ל 6%חולי,ז(סעחס
 נתקוס כי וכו' ת6חול' ו6עניל כקי3 63רל'סכ(כל
 ס6ולומ עונליס סס (ס ורלך כקנ כקינ ד("6סח(ס
 5לס כעין עוסיס וסס סכוק3' ר06 עותרומ ופסל6חור
 מ0לוס ער (ען 3סתסך תעט תעט וכככק" ד("6תוחין
 עכ"ל סתוחי' לככק גועלי' 61( 6חל ויוס סכיסי'נ

 ד6'פ' תתוחין יו65'ס וסכק3ומ פכיס 1ת5ר ר6נ6תוחין ת5י '651" ס,כליי סכס ('ל פ"ר (1"1 פל5וףונסער
 כ05ר ולשטס סמ,ס %ן %6נס וכו' ו'6 6חוריו5%ר

 סחקרי' תנחיכמ וכו' ולתטס תסס סתוחי'תחפסטי'
 6ית6 0ל.5ר סרעמ תן תקך סוס 3ל' לגתריסתנולי'
 ס6רס סעיקלימ סנימ עקלמ רז"6 כוק3' רחלי65מס
 מיקון 03ער וגס ע"ס. עכ"ל ולתעס סח(ס עןגתורס

טקנ



חמשים רחל קפנותמסכתמשנת
 שנים עשר כשנים ב"ח דאיט כאלףכיתהכתוב
 אור חזר אחת בשנה ביצר נ : אחדויום

 דרך ויצא ועלה יא שבנצח דחסדהשמש
 בנקודת נקודות שטנה והוסיף כה ונכנםהנקב
 אשא נצח מהארת אחית נקוףה שבהחכמתה

מגיד
 5יט6 שח ען רחל טס6רמ ינ61ל ס' פרקסטה3'
 3ח(ס ם610 יקורס סכלס ס6חר סלס גכס"יסעלו3ט
 סכ(כר ררך על 5לס 33חיגח יחל 3ר6ם ס6ילסר('6
 ר' פרק סירח עיעוט 3ספר וסכס ר('6 עוחיןנ5לס
 חיקון על 3"ח ר6"ט 3יח6 6לפ* ע5י6וח ל63רדל

 ערס סל0 סיעור ססיס סכוקנ' כי רע עלכוחסכוקנ'
 6ין כי סעסיריח ססי6 כע5' ("6 סל סעדוח ען6חח
 כסכגרלס 6עכס ס("6 עיומ ע" 6חח ערס רקנס

 מירס 6וחס כחלקס 6( קפירוח עי' נפור פרלוףוכעעיח
 וכעסיח נרלס עסס כקורס וכל קפירות י' כננר חלקי'לי'
 עעסכ' סעחנר ר3רי ל63ר כרי וסכס עכ'ל 6חחערס
 רנוי יחג6רו ו3(ס זס 3עכיך לס6וין 5רין ולסל06ני

 סכס ס' פרק קוף פי (ס רפרק נ' עעסכססעח3ר
 עלכוח על כתר סו6 6"ע וסכס ז"ל 3"מ ""פ3ררום
 נ3ורס כ"ף מקר י"ן רעח ר"ו 3יכס נ"ז חכעס סי36"ח
 פלכום ס"ן יקול ר"ף סוד ק'ן כ5ח ע'ק ח"חל"ע

 וכחקכיח כנכיח סי6 סכוק3' כורע ס(ס סמכיןפילום
 ומן רז"6 3חכ"ס סים סליסי' 31' חקר" ט3'מר5ומס
 כ16 ער 06 סקורס 3ררום כע3ו6ר 3יקור סיםס'נ
 ס'ו פרק סטקנ' חיקון 3סער כי וכווכחולסוכו

 סל6 כי ורע ז"ל פ"נ סיח פיעוט 3טער עס זסעכן ענו~
 3יח ססס חקרי' ס61 6' סכוק3' לוקמח 6ורוח פיכי3'
 6ורוח סו6 וססכי ס3ח"ם 6חר סלים מ5י ועור 3מססים
 6יכו סלוקחס חג3ולוח עיקר סעלכוח וסכס וכו'סס"נ
 רז"6 סרעח ען לוקחחס סל6 כי ס3ס 6טלעי 3קורק

 חקרי' לוקחח סלס סקוץ 33' 6עכס 6עלע? 3קוססו6
 מלקיס לנ' כולק רז"6 סנכ5ח סמקר כי ו0עניןסכזכר
 נחקר 3' וסלים סלס 3חכעס לכוק3' כוחן 6מרסלים
 טליהי נ' כחלקו ער"1 ונע טלס 3לח נ' וםליםםלס
 3נ"ס ססס רכוק3' סע6ל קו 3נ"ק רז"6 ססורחקר
 סלס 3כחר כיחן רח"ח ר("6 סחקר סל סליםומ4
 עעמן פ"ו זש6 סנדלוח לעקכח 33י6וויכו )וע'םעכ"ל
 רחל( 3כחר כיחן 5סר רחאח ר("5 סחקר סל סלים40

כע~
 יעין קו 3כל כחססטו קלוקחח סחקדי ען כי
 רק עחפסט חקר 6ין 6ע5עי 3קו 6ך קע6ל קוו3כל
 וכוי חקריס 3לחי סנס רמי"ע וכם6ליי סלס3כחר
 רקטכוות ססס עכיס סי"3 6לו פקמר עמסוכג5ר
 ו6חר 6' מכס סרי רכלח חח10ן פלק כככק3חחילס

 שנים שלשה וכמשך ב*ח וםימנו אכא מחבכח
 הזה החסד שלישי שלשה הארתמתפשטת

 אף חחץ מפירית שלש שבו שלה ימין קוככל
 וכשנה ד : חבמתה איא להבדיל בח כו איןבי

 שבהוד חסד עשה כןאחת
 והוסי

 שבעה
טשנה ודותנק

 6חריס טכיס ו3י טגיס טכס טרי רסור חממון פ'כך
 פרקי נ3י 5חדס 3'ם כך 5חר ס6ע5עיי פרקי33'

 ס3' כנערו סמס סו' 631לי סכיס וי סס סרי0עליוכי'
 מ5י 3ירירח מ6חלח וסכס וסע6ל יעין רכוק3'קויס
 ו6חר סחקרי' כל ככיקח ער סכיס סרי,(' סנכחרסליס
 16 3ר6קתי 3ו כככק סכחר 06 נע"ס כנ6רכן

 3(' סמקריי כל 13 לככק כנערו סכנר ו6חרנ6חרוכס
 כסי165 כי סננורוח נו לככוק פחחיליס לת 6לוסכיס
 יסס סיס 1ל6 סס"נ 6ח"כ נו וכמפספו סנ("6ססהץ
 ער 13 וכחעכ3ו ר("6 0יקור 6ל יררו לסחפסטעקוס
 כ3ר כי ס3כוק3' סרעח 6ל סיקוד ען י65ו 61(עחס
 61( רכוק3' רעח ע6חוריו כעסס ר("6 סעיקורירעח
 סכיס חי סרי רכונ!3' גרעח 6חח נפעס סס"ני165
 כעו 3רעח כס6ל עערעס 6עפ"י סנ3ורוח יררו כך6חר

 קו ררך רכוק3' ערעח ס"נ כן נס ירדו 3("6סחקריס
 סלי סח"ח 3ח" 3ס וחקכו סגס סח"ח ער וירדו6ע5עי
 וכנל 6ע5עי קו רלן סיקור ער יררו כך 6חל סמסע'

 6ל,סיקור טסח'ח מקריס ילירח כי ס("6 3עכיןני6לכו
 ונס 3רנע יורריס ו0ס כקחייעו סמחי5וח כי (ען6"5
 כי 3רנע 3יקור ויורריס עסח"ח סננורוח ~3165כ6ן
 יקור 3עכין וכנלס קסוס 3("6 טיט כפו כו (מן6'ל
 ען וכגלס עכוקס רכוק3' 3ח"ח יס כך סנחוכו6יע6
 36ל טטם 3חוכו סו6 סנ('6 רק סכננרו רז'6סיקור
 ככנד טסו6 עס כי פילום 6חול עככנר סו36כוק3'
 וס61 טכוקס 6ול כקל6 רטק3' 3ח"ח ונס ד("6סיקור
 על3וק עס נ'כ י651 160ל כסיו5' כי 3י6לכוסכנל

 וכככק סעונר יקור סל *ור כי כע65 עעווכרחיקו
 סח'מ 6ל עעכו 3חי' יו65 סלו סלנוס נס רטק3'3ח"ח
 ספקוס9עניע כגר ססו6 ס6ור 6מ פלנים ומסרכוקנ'
 3טק3' ככנרו נס ר("5 יקור וכסנלס ד("6 סיקור16ין
 6ין סענולס 16ר סנעקוס וכע5' ענולס 6ול סס0א
 ען ד('6 סחקייי סעוליי כררן כן 6חר לירר (ק4ין
 עילומ סנ3ורו' כן לסנרילו סנו סכחר ער ס3וסיקור
 כוקעיס וכקעול" קלס סכחר ער לעיל6 פחח36כוק3'

 סחשם נק ו6חר סח"ם 6ל סיקוד ען 6חר כקיעוחנ
 עס סכיס נ' סרי סכחר 6ל סרעח פן ו6חר סרעח6ל
 6ור טל טלים חלי 6ומו וכנ6ר י"3 סרי סר96וכ"ט'

 16ר סל סלים 16חו כ' רע כככק מחי כוקג'ס3כחל
כמלק



חמעים רהל קפנותםםכתםשנת
 הארת נקודת עוד שבה בינתה כנקודתנקורות
 יבוש שהוא ההוד הארת ונקודת אימאמח
 אחיות שני' שלשה ובמשך ג"ז ום'מנוהמח

 הזה החםד שלישי שישה הארתמתפשמת

 בנ,ה ספ*רות שיש שבו שיה שמאי קובכי
 2 בינתה אלא יהנדיל כח בו איז כיאף
 שליש חצי רכיע עשה כן חדשים ובארבעה

 והתחיי שנת*ת התחתקהחסד
 להוסימ

 מסוח הנעשה כתרה בנקודת נקודותתשעה
 ייכנס שכשכיה הידועים דאימא החדשיםנה*.
 : א.פ סיטנו ואז נגמרו האמור שליש החציכל

טניד
 דכ"ס חח6'ן פרקין 3' וכטנככקי' מלקי' )דכמלק
 פרקין 331' 3' רניע 6ע5עי' 331' 6מח רניענכנק
 65 סניס חנ נח נסיוח כי נ6ופן ג' רניעעע6ין
 )6 ערין סר' ומ)ק חלקיס נ' רק ס)ס סכחרכנער
 מקל 61ין ונו' נר6סס עקיף 6ור נקור וסיס וכו,כסלס
 6עכס סייר ערונס (ען 6"5 )כן עועטח ירירס רק)ו
 60עח וע) ונו' סכיס סי"נ ע) סימר 6' יוס קודסו6
 כי  וסו5 6מר עכין יס 6ך )(ס 6"5 6' יוס 6פי'כי

 ס) 0רניע (ס עס  סלס ניסור  סננורוס וס3יסירירס
 )נר 6מד יום קור כו)ס סס 6)ו מ)וקוח נ'סכחר
 ען עחס ונממ.5 ('י5 נזמ 6"ט לררוס וכמ(ורעכי5
 כקודומ סי' ען 6מח כקורס סו6 סכחר כיסכמר

 0כחל ס) סנקורס (6ח 6עכס 0ע)טח עד0סכחמ)קס
 ,וס)ס 61( כעוחס 6מרוח כקורוח ט' עור )קנל5ליכס
 וכחכס 6' סו6 סמ)קס 6"ט סו6 חס וכו' ס)ססכחר
 5ל'ך יומר (ס לנ6ר 6ענס )סם)יעס כרי 6היוח ט')0
 6)6 6ינו דטקנ' סכחל 6ח סענדי) עי 0)6 כי)וער
 סוס פס 6ין 6ע5פי נקו כי ד(69 ס3ח"ח מסר16חו
 וססע6) כיעין רד6 סקוין נ3' 6ך )נר 0מקדיס רקעמ
 ס5ס מו"נ עומין 3' עס ירכוחיס נ' 6יע6 עחפסטסס

 יקור ננער כנר כי עמ ים )6 6ע5עי 3קו 6נ)ככורע
 עומין ים וסע6) יעין נקו כי נעמ סמ(0 ערד6יע6
 יס ל6 ס6ע5עי נקו 6נ) רו"6 סרנ)יס קיוס ערנעוריס
  יקור כגער כנר כיעמ

 ר5י%"
 פר רק יס 3מי' 13 ו5ין

 ינוליס מסריס נחיבס רק יס ל5 וליטס  ושסססחזס
 כסחכוק כי עסס סע)כוח יכיקח כך נ("6 סים עסוכפי
 דנר יס 65 כי סמקדיס ען 656 חנוק ל6 6ע5ע'עקו
 עעמ יוכקמ 6( סנ5מ עקו כסיוכקס 536 עסס 5יכק6מר
 סס"מ ען 0ר6סין סמקר ען ונס נו סעמפסטמכעס

 סעכין כנ6ר ועמס נסור (ס ררן ע) וכן סספעמססט
 סס סט)?ומ 6ח סענרי) )עו)ס כי כן נס ודעיוחל

 כי וכו' ס6ען 05 סעגוי)יס סעיס קור ססססמקדיס

 ~שמים נבי-ית ידי עי אח*כ א ג-רק
 אש כמאורי שע?ו א'מא שביסורי
 נתנדלו החםדים כדוד בה ונכנםו ז'אמיכוד
 חמשה נכבסו אחת בשנה כיצד איבריהשא-
 דעתה בנקודת מנצם.ך זטדם נבורותנקודות
 : ד,ו וסיטנו נקודות ארבע בווהוסיפו

 החטף גכורות טהדעת ירדה אחת וכשנהב
 וסימט חסדה בנקודת נקודות תשעוהוםיפה

 הוא וכן עשיריות הם אחדים שבמקוםהץ

 נבורת ירדה אחת ובשנה לו הדומה טיטןבכי
 גבורתה בנקודת נקודות שמנה והוסיפההגבורה

שבה משנה
 נוף 6יכס ע5ען סעיס 36) ססנר)ס 6ח נורעיססעיס

 "יכו סמקד'0 63לז כ6ן וכן )ע3ין ע3ו6ר 1(סססנד)ס
 560פ6 3כ5 ו)כן 5סנדי5 סנולס רק ססנד)ס גוףכעסס
 ר("6 רכוקנ' נכחר סכקודס ססנד)ח נרס דן"6סנח"ח סמסי )כן לנר ססנר)ס רק ע5עו סמקר כ(כר ל6ניח6
 חס כקודוח י' ופכסיו 6מח כקורס רק 03 סיסס)6
 עו65יס ס6כו עס פירומ 3מכעס בנ"ח *פ'כפסו6
 מןודוס נ' סם פנס  נמכיס  ס%לכוס 6) סיס עסנפי'

 סכנר וסענין ב"ס  ווסו י'  וויסו יחריס *ס'וסנרילו
 עע)כוח סלקמס עעס 6מח נקורס 03 ים סכנרירעח
 לוקמח 6ממ נקודס ועוד 6ממ כקודס סרי ככ"5ע5עס
 כודפ וסכס כנורפ ד("6 נכ5מ סעחססט מכעסעעמ

 ויוכקח ר("6 דכ5מ קדע6ס פרק6 ככנר מכעססנקורח
 נו סיס 6עס"י ננ5מ פחס כן וכו' כנו סמכע0עעמ
 מכעס )עמ רק 6וחו מוסניס 6כו 6ין ס"מ ען 6מדחקר
 ם)6 נירך (ס כ)) וסעול סענרי) סו6 סמקד כיסנו

 ונכנק נמסנ סמקד 6ין ס)עו)ס מעיד )63לכ561טלן
 ס) ע5עס סמכעס כקודוח נ' נכ6ן סיע 1כע65נפקפל
 61חשכ ר('6 סנ:5מ מכעס עמ ו6מד ע5עססעלכוח
 וכם)עו 6מרוח כקורוח מ' סנד5וח נרס סנכ5מסמקד
 סנע)כו' נניכס כי פירום נניכס 610 נ"ו . נ"מ ווסו)י'
 ע5עס סע)כוח ען ס)קמס עמלקס 6' נקורוח נ' נסים
 סיד סבחיך ניכס עעמ 6חרח כקודס עורככ")
 ססור ען 6מרמ כקור0 )קמס  פור נכ5מ כע"סרז"6

ר6יע"
 נ' סלי ככזכל סעומיס כחון סנחוכס עלעס

 (' עגד') סו6 ר("6 נסור סעחפסט סמקד ו6ןכקודוח
 ססס כ6ער דע5כוח נמכעס נס ו6ח' ג"( ו(0ו6מריס
 עכ") סעומ כחון סנו 6יע6 עכ5מ 5וקמח נס כינ'(
 נרנל וע6ליך טעס נטונ (6ח קו:י6 סעו[רן ססעייו
 6יכס סמקריס כי סרגריס וכ)) (") כחנ. כךו6מל
 טכמנ6ר כעו מו"נ עו0ע נ' כעכיס וסעומין )עו)סכעכיס
 נרס )עטס ער )עו)ס כעכיס 6יגס ר1"6 רכ"סו)נוש

לכוקנ'
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חסלים רחל קמנותמסכתמשנת
 לבוש איטא הוד מהארת אחרת נקודהשנה
 בכתרה נכנם הדשים ובארכע כ"פ וסימנוהמוה

 : הידוע ההסד שליש מהצי א'%ביע
 ה'ת ננויות יררו אחת יבשנה א ךמי4ק

 נקורות שנע והוסיפוונ'ה
 שתי ועוד שלו הנבורה נקודת שבובתפארתה
 שעביו דנ"ה גבורות שתי של הארהנקודות

מניד
 ד6יע6 דכ5ח ול3ופ' נס5רחס עויס סס פס כידטק63
 דכוקנ' כ5ח עד כן נס כעכ0 ו6ינו ד("6 לכ0"י סיס0י6

 עכ"ל פלו סקו כל כולס כעכיס ד6יע6 ד0ורול3וס'
 כ' ודע נדעח סו6 ף4"ך ("ל סס כח3 טך ו6חר ססעיין
 סס סל6סוכיס 6וחיוח כי 6חלוח ע5וחיוח סיפד3כ6ן
 עיקר ס61 ס60' 6"ט כעו טפי)וח ו0"חלוטחעקליס
 סו6 וכ6ן ס"ומיו' 3ס5י וכן סכחחדפ ע0 0ו6וסעי
 עחודפח וסר6סוכס עיקר סי6 סיחרוכ0 "וח כ')0יפך
 עחדס סנ6י' וד' 03 'ס כקודוח ו' כ' פ" ד"וכ'5ד
 6' חקד 'ס דו"6 פ3כלח 6ועליס פ"כו פ"2מ*יו0ערן
 13 6'ן סכוק63 ל15לך "ך ל5רכו ונס לע5עו ו0ועכ"(
 וכן דכוקנ' 3חכע0 פסח, קדע06 נפרק6 לק לס6ילכמ

 סעסך נס,ו "ך דכוק3' 3ניכ0 רק ע6יר 6'כו03וד
 כנר סנדרוס ו"עפ"י כך כל ל0עסיך כח 13 6יןסקו

 דעלכוח יעין קו נכל ע6יל סנכ5ח ס0חקריסני6לכו
 רק )0נריל עספקמ ס6רחו ס6ין רק סו6 פכןזד6י

3פרק"
 ענדיל 6יכו 0חקד כ' כע65 לחודי' קדע05

 דכוקנ' סנדלמ פ6ר 61"ח לנד פ)0 3כס"3 רקנכוק3'
 ע"' כגדליס ולעעס עסדעח כ' 0חסו3ס נס נרסעי

 וכו' ולעט0 עסדעח רק עחפסט'ס 6'כס כ'סגטרוח
 רק 60ילכוח 6ח סעגייל" עעס עיס סס סנ3ורומנס
 כך הו6 וסקדל וכו' נפע'ס ננולח כקל6ו ו)כן ע"ןפסס
 נדלופ ככוכל דו"6 יקור ככנד דכוקנ' דעמ סכ0כי

 ילדו 6( סוד ער 0חפפטו 0חקד'ס פכ) פ6חרימע3ר
 0עכוון פ)0 נדעח 0ע)כוח לוקחס ועסס 3יקודסנ3ורוח
 ויקוד סל0 כחר סו6 פ)ו ח"ח ר ככידע נכוק3'ככנדו
 וכס"ר" נימד ס"נ )וקמח סס וסכס סלס רעמ סו6דז"6
 עד עחקד סס"נ ועחפסטיי יורד'ס י6ח"כ טוסיפ"פס
 ע"יריס סעמפסט" סס"נ 6לו ע60לח ו6ח"כ ס003וד

 פלס נעלכוח כך 6חל וכן 3'חר 0"נ כל פ)30'קור
 סוד כד עחקד 03 סעחפסט" ס0"נ 5וחן ו0כ0וכו'
 נעקפר סחקד" כככקו פ% כעו ולכן 6וחס סמבד'לי'0ס
 0ס כ' נעספר נככק" 5יכס סעחפסעי' סננורוסגס

 עוכיס 6כו 3רעח 6עכס ט5עס 0סנדלס ו6יכסענדיל"
 סרי ככ"ל נמחילס )ס ססיס מלקס מ) סכקודס עססס"נ
 03ח6קף כ' וכו' ד'ו י,סו 6חריס ד' ל0 וסגיעו ו'0ס

 ביסידה ירדה שלה הת,ת נקודת כי יטםדרך
 ובשנח ב : ל,ע דוא זה של ומימןלהחז'קו
 פלני תרי שהם דמה ננורות שתי ירדואהת
 שבו נצחח בנקורת נקורות שש והיסיפונופא
 שם דרך שעביה ההוד נבורת נקודתעוד

 ונקודת דאימא המח לבוש נצח הארתונקודת
 וםימנו דאימא נצח הטלביש ז,א נצחהארת
 מ,םמשנה
 ח0 נחפ3ת ול0עלומ ל0נדיל עקפיק 'מד ס"גוב0חקנן
 6' כקוד0 רק ל0 "ין פי' חקד י",ו . ד"1 0ריענו6ר

 סר' 61זח '"ז ווסו 6חריס טי נס ' וכגדליסועחחדסיס
 0חכע0 כ' 3"ח פס61 סו0 נקו ס0ו5 נ'6רכונחכע0
 0חקד" 3עכין לעיל לע"ס קר31 סי6 סמסונ0 כענ0וסעח
 ד('6 3כ"0 סעחפסטיי 0עוחין 6לו כי סעוחין נעכיןוכן
 עסס 6ב) ד(י6 3נ"ל לק 111חץ "יכס כ' עוחין6'כס
 כן ו6ס עוחין עעס ו5'כס בעלע' ס5רוח ססולעט0
 ד("6 כ5ח נכ) סעחפסט סעח "ומו כל פ'קפיקסלו"י
 יעין קו נכ) סימפסט 5נל דכוקנ' ח:ע0 עחלעסיח
 יכן "פסי 6' ו0דכוקנ'

 כיו5"
 6ין כי סע"לי נקו נו0

 ולעטס עסס "ך דכוקנ' נניכס רק וכחסנ כעכס0עח
 י' 3ר5סו לעעל0 לע0 לסנח טעס סכוחן ע"ס עכ"לל6

 רעסייייח 0סכ) סיפך עסיייי י' ו3ק5ווח 6"ט כעו6חדיס
 דוק5 3כוקנ' עיקר0 פנ3ורוח סס וחפונ0 גדול'וחר
 ("ל כח3 כך ו6חר ע"ס ע6ור ע6ור ענדי)יי ססלכן

 6י כקודס לס סיפ עגו6ר (0 פירפ נננור0כנזה
 סע"יר ר6'ע6 ע0ור ס)וקחס 6חח כקוד0 ועודעע5ע0

 ד6'ע6 סוד לנמי' עוכיס 5כו סע6) קו 3כ) כי ככ"ל03
 ועחחדסיס נ' סס סר' גנורס סע6ל קו פ0ו6לפי

 5ליך פי' 3ח"ח סו6 קך"ע . כ'ף 0רי ח' נסוננדל"
 פל 0ח*ח נחלק וסניע סכחלק0 סכקודס כי יכו'פחרע
 וכחחנר0 3יקוד 'רדו 6ך )ע5עס סי6 פעפ0 ל6ע)כוח
 פיקמון ע' ע) לו "ין ס0יקוד לפי סיקוד כקודחעס

 סלו6י 3כקודח0 פס )סמחנר ס51רכס לכן נן"6ככנדו
 6עכס כ)ל כקודס פס יס ל6 סנח"ח 163פןמיקפיק
 ע"פ עכ"ל 3ח"ח סיס ננורוח ני קור סס ל"ע ס)סל'

 כי 0ו6 0דנרס וסיס ו0 עכין 3ני6ול ע6ורסע"ריך
 כך ו6חר 3חקד חחיל0 'ולד" ננוף סעחפפט"0ס"ג
 3נטר0 לעע0 6חרוח ד' ויוררוח ס)0 ננורס פסכס6ר
 6יכס 0קפירוח וס"ר סחקדי' כדרך לעט0 עד עד"וכן

 סח"ח "ך סס 0עונרוח 6וחן פרפ פס סיפ6'י5ריכיס
 נ3ורוח 30' 1016 )יקח 5ריך פלו כקוי0 )ופ"ת

 כ'ס פל 31' ח"ח פל 6' ננורוח נ' וסעכו 13ול0סי'פס
 3לח מם זע סס כמב ו6מ"כ ע"ס ככ"ל 13סעונרוח
 לוקממ ועוד ע5ע0 פל 6חמ כקוי0 )0 פיפפירס

 כ5חס



חםיים רחל קפנותםםכתתשנת
 והוםיפה הוד גבורת יררה שחת ובשנה נ :מ*ם
 נקודת עור שבו הורה בנקודת אחתחודה
 ז*א הור הארת -ונקורת ראימ' "מח לבושדור

 תכלית פה שלהיות דאימא ההודרמלביש
 תשע ונעשו משלש שלשתן נכללררגבורות
 מאות הם אחדים שבמקום ק"ץ ומימנונקורות
 זה וםימן ד : לו הדומה המיבק בכל הואוכן
 החטשה כל בו שנכנסו שבדעת דוו סימןעס

 נמי' סו6 סכל כ6ן כי 6יע6 סל וסכ5מ י"6 סלמכ5מ
 ופור 3חס3ין כככקיס סס ולכן סלו ס6ור וכיכרסכ5מ
 ידפמ סכנר וכו' 3ו ספונרומ סוד סל סננורטלוקמס
 כספונל לכן יספלדו ל6 5מיס נופ6 פלני חלי סססמס
 נקודוח דן סס סרי סלסס סס סכמח 3ס ססודנ3ורח
 וספכין ונו' 3סור מ:"ץ . וכו' ע*ק סרי ססססוכנרלח
 סס 6לו 6ומיו0 ' ' 3' סל סקרר 3כ6ן גסכי

 6ומ כי וכף סני6לכו ר"ו ססס ט3רפמ 6התיוחרונטח
 פיקליס סי6 ז' "וס סש6 ס3' י6יס עמרס סו6ק'
 סכקורי סי6 6' סס ו6לו לנר לס יס גקורומ נ' 6עכסוכו'
 כקורומ נ' סרי רן"6 וסתור ר6יע6 וססור נס סיספ5עט
 סריכיס וכחר13 וכו' קן ל6ץ ע16ר קסס דין 6' וכלוכף
 כל כי ט' כפסו סטמ פד נזס יט וככלליס קן 6יןפר
 פכ"ל ע6וח נקור ססיו פר וננרו וכו' עבי כלול6'
 ר6"ט 3יח6 ל6לפ6 מ3ין וכיס י"ל סס כח3 ו6מ"כפ"ס
 6ומ כי ככ"ל 63וחיוח עסוכיס וססור סרפמ כי נ"כ3"מ

 חפס ספיקריח סי6 ססכי' וס6וח טפלססר6סוכס
 קפירוח עס6ר יוחר סננורוס כמומ 66 סלסיוחסרנר

 וכוי סעמורסוח על ימירוח סלסס סננור' לכן.ענטק63
 וסס סקפירוח עס6ר עסוכומ ססס וס"ור סרפמולכן
 קיד וזס זכו' 5דקו 6וחיוס סס מ%פס ו6ס קשןד'ו

 ננורוח סס סס וסוד רפח ססס ס3' ס6לו 6עח ס'טספטי
 לכן סננולוח ססס ס, עספטי וכקר6יס עס6ר יומרעעס
 סס5רקו 6וחיוחיסס ונס נזס יס סייס וסיו. ימריו5רקו
 3יקור ראזת ז"ל סס פור פ"ס'. פכ'ל 3יס וו"ע%ס
 וכחחנרס סמ'ת סל סכקורס  סיררס ני6רכו כנרפירוס
 ח' ועחחרסיס ר, סרי כקורוס 3' וסס סלו סכקוי''פס

 נררוס כע*ס חנין זס 3עלכוח ש"ן וכו'. ר*ף שרי6מרוח
 ו6פ" 3ן"6 קעך סוס לס 6י1 ס%3ק63, ססעלכףספנר
 קור וסו6 3פלע6 ס6לס לק ו6יכס לס 6י1 עעסכקור'
 רססין ריורין 6סי' סעוח מ ססס 3י6ל% ססססמוחס

 ני' סס61 ר6יע6 סנס"י ען סס 6ל". סנעסכיס ר6לפין'
 סעוס סנ' ו6לו 3פלע6 וחוחס ס6רס רק 61ינסחוחס
 ס"1 סרי 6חרוח ערוח ז' ססס 1' נסס ומחוקף ס'תס
 סס עכ5פ"ן ס16חיוח כורפ סכנר פסוט יפ,לוסיפכ*ל

 סמטן אות קדמה שבשניהם יחריו צרקוגבורות
 שאר כל הפך העיקי טימן לאותהתוספות
 רביע בכתרה נכנם חדשים ובארבעהמיטנים

 עמד אח-ק והיביע הידוע חםר ש:יש מחציא,
 : מקית באורעליו

 נבורה שלש הארת יים יבחצי א המ!רשלץ
 המגיע המכוםיםאףביםודףא י ' '4,ש8'
 שבנ*ה הטגולים גכורות ושני שיה ת"ת סוףעד

 יהש
משנה

 פסטס ן' ח'ל קחועס ע' ח"ק פסוטס ד' ס' 16ח6מל
 ס'ן 16חיומ כע65 חמ"ק פסוטס ן' ח"ח פסוטס ף'ח"ס
 סטומ ענ' לס ס63ימ כקורוח לסלע יועיח סס'סכ"ל
 כקורוח ל(' לוע(ת ע6וח י' קיר ססס פסוטס ון,6סי'
 כל 3י6לכו סרי י"ל סס פור 03 סכ'חוקף סוקפססל

 סעלכומ נקור לעטס סס כי 6וער וסי' ז"ל עעורי2:ס סעפחי ל6 ח"ס 6וחיוח 3' מק נ"מ ר6'ט ניח66לפ6
 יונוח סס סני6רכו 6וחיומ 6לו כל 6עכס'ני"רס

 0' סנ"ך ו0ס ווב  לסס  ס5ין 5וסיוס בי לס5רווטוד
 כס"ן 6וחיומ קור וסס בע6ומ ך' נפסיריח כ'63חריס
 ז"ל ני פרק סירמ עיפוט 3ספר וסכס סס פייןפכ"ל
 סו6 6' חוחעוח סט ירי פל עסוערוח סס"נ 6לווסכס
 עלמ קור חס סטלכומ סי6 סנ' סס"נ כיחכו פ13סיקור
 6ל6 כפסימ ל6 פ5עס כל רטק63 סיקור לפיחוחס
 וסכ6ס ירירס 3ררך וכחנלף סכממס סננורומעס6לח
 כמל 3ד3ר לסקעך עקוס ל1 6ין נפ5עו סיקור כיככ"ל
 ס5רמ ס6פיי נעכ'ס סעלכוח וכן מוחס כקר6 ולכןפ"ס

 סכעסך מוחס סו6 כי סיקור עס6רח 6ל6 6יכססעלכוח
 קור ססס וכו' חועח 16חיומ מוחס ולכן 6מלעחוחס
 סס פור פכ'ל סחיימס ען סיין 6ח ססועלומסמועוח
 כי וספנץ טומס 3מו מומס פכין סס כסנ ונסז"ל

 סרנרי, וני6ור 3' מוחס וסעלכומ 6' חוחס סו6סיקוד

 סעלכוח 6ל סמחכיס סננורומ קור ס61 סעסוער ייןכי
 כי יח6חזונסס סל6 סחי5ומס וע סעוריס לסיוחס51ריך
 ססס 5ריך סטירס טין ולכן סננורומ %ןיכיקחס
 מעומ 6ומיוח מוחס נס ז"ל סס פור פכ"לסנ3ורוח
 סמעוח ען כע165 6לו חועוח פיקר סכל ספמןופי'

 ס3יכס 3מ סי6 סעלכומ כי ככורפ סניכס ססי6ספליוכס
 פ*ס פכ"ל מטוחו סי6 וסניל סניכס חחן סו6וסן"6
 טחמלמ  לפרס לך סכחנחי עס 3כל סיעינ כסחפייןוסכס
 נ' טסכס ען סטמ3ר ר3רי סטחיימ לך יח63ל נ'עסכס
 כל סטמ3ר רנלי סיחנ6וו 3כף וסכס פ"ס קוףפר
 פרט 3ררן לך 6פרס עקועו פל 6מר כל ד3ריספלטי
 לרקרק סיס עס %36 ונס פ5עס נפמ ועסכס עסכסכל
 סעסנר סכחנ עס סכס עפס"מ לפיל סספחקמינזס

נטסנס
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חמלים רהל קמנא"ממתמשנת
 בנקודת נקודות שטנה והוסיפו יהדושיה

 וסימנו תפארתה גוף נקורת שבובריתיסודה
 יין המשמר החותם הוא זה ויסור ב :ר'ף

 שנחתטה המלכות חותם בתוך שבוהגבוהות
מניד

 לז"6 0טככס 0ט0 עכע 'ססעס 164 'פר נ'נטסמ
 "וי65 "ועלס סכחנ ועס 6' עקנס פ"ו 3ע"ס לקעןיח63ר
 סכוקנ' חיקין נסער טט6ל זס "נס "וככנק "סכקנ"דרך
 6יכס סכוקנ6 6ל סיו65יס ס*ורוס 6לו כי כע65 1"לפ"נ

 סמזס עד כולס עולוח רק סיר5ס עקוס עכלי651יס
 נכנקיס ועסס וכוי ססיו65יס ודרך וכו' כקנ 610ססס
 כל ח0לוס עד 6מח 3סנס ונמי' 3מ" כל עעטטעט
 'וסוקיף סכח3 ועס ע"ס עכ"ל קטנוח סל סכיססי"3
 כקודח עוד מס3 ל6 כ6ן סנס 83ח וקיעכו וכוי'סווכס
 3עסכס לקען סמס3 כעו סעמ ל3וס ס610 כ5מס6רח
 נ5מ ל3,ס כי סיטי3 לעיל ענו6ר טעעו נ'ז 3קיעןד'

 לעטס עד נוק63 לס5רח 3ס5לחס סוס 6יכס6יט6
 לנוס סלס6רח סנ' פרק נמיי סוס 6ז דמק63נכ5ח
 סקו כל נענס ד6יט6 סוד 36ל דכוק63 לכ5מ 6יע6נ5מ
 סע6ל קו לעל סוויס 6יע6 סוד פרקי נ' כל דסיינו0לס

 מס3 נ' עסנס נ' ונפרק ד' נעסנס ולכןדכוק63
 נ' נעסכס כ6ן מס3 ול6 6יע6 סוד ס6רחכקודח
 6יע6 כ5מ ס6רח כקודח עעכין 3' טסכס 3פ"נוסחס
 כ5מ ס6רח כקודח כן נס מס3 3' עסכס 3פ"ד36ל
 'יכוקנ6 נכ5מ כי סמכר עטעס 6יע6 0ע5ד סעמל3וס
 'ולעסך סכח3 ועס כוק63 לכ5מ 6יט6 כ5מ ס5רחסוס
 "לסנדיל "כמ "13 "6ין *כי "6ף וכוי "סרס"סלסס
 סמקד סליסי סנ' סיטינ לטיל ט3ו6ר "מכטחס'6ל6
 ו3נ'ס 3ממ"ן עחפסעיס ז*6 ס3סוד זכן ז"6סנכ5מ
 ס6ין סנכוק63 מו'3 עחנדל כן ירי ועלסנכיק63
 כע5" קלע6ס 3פרק6 רון לסנדיל עקפקחס6רסס

 3סנס
 1"6 סנכ5מ מקד ידי על ס3כוק63 מכטס כמנדל6'

 ז"6 סנסוד מקד ידי על סנכוק63 3יכס כחנדל 6'ונסכס
 עכין דקטנוח סכיס "3 עקפר 3כלל כמ30 6*כוולכן

 זי6 וס3סוד סנכ5מ מקד סלינה סלסס ס6רחסחפסטוח
 סכיס ססס 3עסך סנכוק63 וננ4ס נממ*ןסטחפסטיס

 סנדלח עכין רק סניס תנ 3עכין מוס3ין 6כוי6ין
 נטסנ' כ6ן סעמ3ל סכח3 ועס סללו סכיס 3-נסכוקנ6

 כ' ול6 6י1;6 כ"ס ס3חוך סעמ פרח )כקודח עכין וד'נ'
 סעומין 6לו כי לעיל ע3ו6ר טעענ טק1ס נסוסכן

 עומין 6ין כי עטס עומין 6יכס דז"6 3כ'ססעחפסטיס
 נעלע6 סירוח סס ולעטס ט0ס 36ל רז'6 ננ'ררק
 דז"6 3כ"ס סעחפסט סעמ 6וסו כל עקפיק 6יכוולכן
 3סוס כעכס ל6 ולכן דכוק63 מו"3 עמ לעסוחלק

 דאיסא בנה,י המלובשים גבורותמהחמשה
 הותם שממפרם קנ-א קם,ג קם,אשבהם
 דז'א חשת היא *'מא כן כי חמותאותיות
 המש הארת ובירידת ג : הכלה בתהחתן

נבורותמשנה
 נ'מ 6הצ 0ל סכקודוח עקפר ל3מי' סעמ ס6לחעקוס
 וטס ככ"ל ע3ו5ר כן נס ד' 3עסכס סעח3ר סכח3ועס
 4וסחמיל וכה 'מד0יס "531ר3ע סי 3עקכס סעמ3רסכח3

 סכס סמסכע לעיל ע613ר כ3ר 'נקודוח "חקעס"לסוקיף
 כי טנו6ל כן ונס ס3כחר סליס מ5י 3ירידח סו66'

 פרקין נ' וכסכככקיס מלקיס לד' כמלק סליס מ5י16חו
 331' 3' ר3יע 6ט5עי ונ3' 6' רניע נככק דנ"סחח6ין
 סרס פנ 3ח 3סיוח כי 63ופן נ' ר3יע עיל6יןפרקין
 עדיץ סר' וחלק מלקיס נ' רק קלס סכחר ננערל6
 טקיף 5ור 3קיד וסי' סכיס י"3 6מר עד כסלסל6

 לליך ו5ץ טועטח ירידס רק לו מקר ו6ין וכו'3ר6סס
 יוס חיפי' סכ.ס "3 על סיחר 6' יוס קוד וסו6זען
 סלי0 %י סל ר3יעיח נ' כע65 סס ככזכר 5ריך 6ין6מד
 סטמנר כד3רי וס"כו 6מח נסכס נכחר יורדיססכ"ל
 יורר דכ"ס פרקי 3' כניקח סל6מו מד0יס ד'ס3כל
 5זי ר3יעיח סד' כל סכנער ל6מר וסנס 6'ר3יע
 45ט קיען סו5 ו6זי כחלס 3נקודח כקודוס ט'כיחוקף
 'פמד0יס 'כס4י 'עקוף "סכעסס ':חלס סכח3וטס

 סנדלום 3טקכח לעיל טנו6ל ס"ד0יס כס"י עכין'ר6'ע6
 נ0ער וסכס. סס 33י6וריכ1 עיין נ' עסנס וי פרקז'6

 חוורמה ס6י עקיוס וסכס ז"ל וי פרק קוף 36י"עדרוסי
 טקופס סמזס עד סעניעיס מדסיס סכס"י ט;סנעקיס
 וכן ע*ס עכ"ל ממזס עככנד סעחמלח רמל כחרכעסש
 טסכס נ' נעלק 0כחנ ועס עקועוח 3כטס ע613לסו6
 6יט6 'ק3יקוד "נ0עיס "ב13רוח ידי "על 6מ"כ6'

 כנר סכס כי5ד וכו' 1"6 'טיקוד 06 "כע6ורי'סעלו
 כגדליס ולעטס עסדעח 6100 6ע5עי נקו לעילענו6ר
 רק סענריליס עיס סס סננויוח ונס סננורוח ידיעל
 חיקון ונסצר נסעיס נ3ולוח סנקר6 ט"ן 3קודססס

 ססאנ ס6רוח יורדיס כך ו6מר 1"ל ו' פלקס:וק63
 3נטרוח סערן וכן וכוי ס3ס סוד ועד עמקדועחפסטיס

 06 סנקר5 6ע"פ נס כי סנוק63 6ח ענדיליסססס
 סס סטק63 3ערך ע:"ז עיס סכקל6 סמקדיס3עלך
 וסס עכ'ל נקעיס נ3ולוח כקל6ו "כן וכוי עעסעיס
 לטעלס עלייחס וקדל ס:3ולוח ילידח עעכין כח3נפ"ז
 כח3 וסס סענורס סעל5ח ע5'6וח סס על סכחרעד
 3עקכח לעיל וע' וו61ורס סכר סלס3ח 3מיי סס סס'נכי

 0סנ3ורוח ע613ר סס יז' ו' ע0נס ס' פרק 1"6סנדלוח
 כס6רו וסננורוח 1"6 ליקיד ילדו 6יע6 עיקודסיו55יס
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חסיים רחי קפנותממכתתשנת
 נקורותוכי שבע בה מוטיפים בפלכותהנבורות
 ום'מנה חחותם שמות משלש יה יששלשה
 הכהין וחם- בתחתיתה ת*ם ם*מן ואףש"ן

 חמש שמספים המך אותיות והם זו ביתמאלף
 רהם אין כ* מאות וחמש עשיריות חמשאחדים

 : אות*ות כשאר וונבן
 ימד בחכמה ה' אחת יבשנה א רמ!ר-לח

 המאיר אבא יסוד כיבכח ארץ ' "ו88'
ממד

 מיקור עלו 61מ"כ נני5ולינו ע"ס סכוקנ6 נרןל5ווד
 6"ט סל ר"ו קימן מפי' לעיל ועיין כוק3י' לרעמ("6
 סכ' ומס כילס (6מ נמסכס סממנר דנר' וימנ6רונ"מ

 סל וכ"ף י"ן קימן 3פ" לעיל ע"ן 3' 3עסנססעמ3ר
 ססייך לעיל סכמנמי מס ועיין כמנ6ל סס 3"מ6"ט
 ומס סיטינ לעיל נמ63ר די פרק כל גס (6מלמסכ'
 "גנורוי "סלס "ס6רמ "'וס "נמ5י 6' מסכס נפ"ססכמנ

 "מ'מ "קוף "ער "סמגיע "("6 "3'קור "6ף"סמכוקיס
 וס63ס ילירמ כי לעיל נמ63ל כ3ל "סמגוליס וכוי"סלס

 סי"ג על סימל 6' 'וס מ5' קור סו6 סלס 3יקורסנ3ולומ
 יולריס וסס כקמיימו סממי5ומ כי 'ומל (מן 61'5סכיס
 6'מ6 'קור כענין וכנלס קמוס ניקור סיס כעו כינלגע

 ר(64 סיקור מן וכנלס מכוקס רכוקנ6 3מ"מ כךסנמוכו
 נעקוס ססו6 סעגולס נמקוס כמ65 סס6רכמי לעילע"ן

 'ס ומקמ רנוק' סמ"ס ככגר ססו5 לן'6 יקודסעקקייס
 61'ן נמרו5ס ויורריס מגוליס סנ3ורומ עלס סמ"מ3קוף
 קוף ער סממנל רנלי וימר סיוס מ5' קור לק (מן5ריך
 3מס לסקסומ יס וסכס סיטינ לעיל ענ61לספלק

 סמקרי' כל 13 ליככק כגמרו סכנר ס6מר לעילססעמקכו
 מימס חס סג3ורומ 13 לככוק מממילין 6( 5לו סכיס3ן'

 6ל6 כמכיס 6יכס נ"ס סמקדיס כרקמ ססריגרולס
 לעיל ככ(כר רקטכומ 5' ויוס סכיס י"3 סל סכיסלסמי

 סג13רומ נככקיס מרסיכ 6ר3ע ל6מר ומיכף63ריכומ
 6100 ומפורקס 6מיסי 3ררוס מ3ו6ר וסו6 לעילככזכר
 סכ'ס '"3 סמס3ון לומר ו6פסר 51'ע 6ט3"מררוס

 (' ול6מר סמקריס נסמפסטימ סכיס (י סו5רקטכומ
 למנ"ס ומסס טקנ6 3דעמ סנטרומ ממפסטיססרס
 סכיס 3' רק ססכיס 3מס3ון עולס ו6ין ככ(כל סלסכ"ס
 6'ן סס כ' למ"מ ומרעמ לרעמ סגנורומ ירירמססו6
 סמפסטומ סיס סלס כ"ס נמ"ג 5נל ממקריס סגדכססוס

 מכל לסגרילס נסס כח ס6'ן 6ע"פ כמכלסמקריס
 5ליך 51'ן ננדל" 3ס0 סננולומ 3סמפסטומ מירמקוס
 מסמעומ כס כן עסמע ל6 סממ3ר מר3רי 36ל(מן
 סגרלס נ(מן מס חג"מ סס ססוין סו6 6ט3"מילוס

 : ל513"ע

 ממלכות הנבורות עלו שלה האמצעי קוכננר
 ומשם ציון נקורת בימודה ובתקבצוירושלים

 בתחתית הראשונ*ם בלבושיהם ונתלבשוחו-י
 שליש חצי כחצונ'ות הנדילוהו עתה כיתפארת
 שכשבי דו,א ת"ת שמש מכדכד שלקחהאור

 אורייתא טפרי כ"ר כי שלו התהתוגיםשרישים
 ווליש הוא שבו שבחם- ע*ב שםהשרום
 יףעתה מתחתיתו עלו אהת ובשנה ב :העליון

הק"ל  מ6ריך ס' פלק סנ1קנ6 מיק1ן 3סעי סכס ופרקמשנה
 רכוק53 6מ5עי 3קו סג13רומ עליומ 3עכיןי

 סקיוע עיקר כ' ורע ("ל כמ3 כך ו6מר סנס סכמלער
 קו ררך ויעלו ימר סימק53ו סן6מ סמ65ס 6לוסעול
 ממפעט 6סר ר6נ5 'קור 'רי על סו6 ססו6ס6מ5עי
 סלס:וקני ס6מ5עי קו כגר מכוון וסו6 וכוי ("6נחוך
 גנורומ ס' 6ומן מקנן סס'6 סס5רס ומכמ נוומ6יר
 ו(ס סנס סכמר ער סס ררן ועו~ן סלס 6מ5ע' נקוימר
 מיקן 636 יקור 'רי על כ' 5לן 'קר נמכמס ס'קור
 ("ל ג' פרק סירמ ו3סער עכ"ל סכוק63 סס'6 6לןייקר
 נכוקנ' סכמ65'ס כקורומ 3' עמס לך ל63ר 6כיו5ריך
 ניקוד סו6 ס5'ון ומ5'כו עכיכס מס וילוסליס 5'וןוסם

 נכוקנ5 ס'6 סיקור כקורמ כי נמלכומ סי6וילוסליס
 מלכומ סי6 ירוסליס ונקורמ 5'ק סכקר5 )קורססו6

 ("ל פ"3 סעומין לירמ נסער 1סכס ע"ס עכ"לסננוקנ6
 כ56לס נ5סר 3ממלס סי6 מקועס ר("6 כוק63סכס

 סו6 סמ(ס ער כי ולמטס ("6 סל סמ(ס מן ("6נ6מורי
 ער סמ(ס קיוס וממקוס רן"6 מ*מ סל סעליוןסליס
 סיעול וסכס 6מליס מממוניס נ"ס יס דן"5 סמ"מסיף
 מממורס נ"ס טקיס סיעול סו6 ר("6 רכוקנ6סכמל
 סמסוסז כרכד וסממ' ספקוק קור ו(ס ר("5רמ"מ
 מקר וסנס וכו' נ("6 ממפסטיס סשמ כ' כורע כיוסעכין
 ('5 סל מ"מ נמוך סממפסט סמקר וסכס טץננגיעטי
 נטקפר עמכו סליס כל 'סיי סליסי' לגי מממלקנסיומו
 נ'ס נמיכמ וכוי מקר כמכין ע"נ סס כ"ר ג"פ כיכ"ר
 6' כל 5סר סלס לכמר סכוק63 סלקממס סמ"מס)
 ולכן 16ריימ6 קפרי כ"ר ק1ך וז0 וכו' כ"ר סו6מסס

 סש5 י'ך עמכס סמקר לפ' ועכי' רך כקל6סכק3ס
 ניס ססס ונמ65 וכוי ממכו ועכי רך וסי6 סר6ס1ןסליס
 כקל' כולו ע5מו ס('6 כי סמסומיך כרכר ו(סו ססמסמן
 יס עור יכוי סמס כקל5 סנו סמ"מ נמיי 1נססמס
 סג' סעמ 3עכין ס61 וסכס ונו' ניכיסס יסני'ספרס
 ג' יס 3(כל כי 56ליכו כמ63ל סכס כי רעמסכקל6
 3מיכומ מ3י כולל ססרעמ לפי ר' ופלטן מ3"רמוחין
 רק 13 61.ן ק"ל סו6 כק3ס סרעמ 36ל מו"גססס

ג3ורומ



*

*

*

פהחסירים רתל קמנותמטכתמשנת
 עד שהי' הידוע החמר שליש חצי של אח-ון כשלישו וצהוא כהפיה בין השמרהק*י
 ויום שנה הקב 3שימו ובוה עליו מקיף עתה ששרשה רבבור' עימ-א אלא בו שאיןהעליון
 כי נקכה של בקוף מטומנת היתה שכהם א, חצי בחיצוניות ודגרילוהו זיא כרעתנשארה
 אחת ובשנה ג : הירוע מקכדכד אחרשליש
 לכתרה יר של דתפלה יור טור מהרעתעלו

 מהכרכר אחר שליש חצי בחיצוניותוהגרילוהו
 לת.ת הנשאר אחר שליש חצי וחיציניותהירוע
 עשה כן כי השלישים לשני והספיק דגדילז,א
 כל להגריל שעיה במקום מהם שליש חציכל

 רביע בכתר' נכנם אחר יום ובחצי ד :הצווך
מגיר

 לע6 חו"ג סכולל סרעמ 3חי' ו6פי' וכוי ל3דננילומ
 6סר חו"נ סמפקטומ לגד עעס עח 3חיי 3ר6סילעעלס
 תו6 כך ל6 ד("6 3כוק63 38ל ככורע ק5וומ3וי

 סלס חו"נ ססס 3ל3ר עומין 3' יק יס ל6ס3ר6סס
 ול6 3ל3ד ננורס סמפסטומ 3חיכמ לס 'ס ו5ח'כוכוי

 ולעטס 3נופ6 6ל6 6'כו סמפסטומ זס ו6ףחקד'ס
 '1ס3'ס סס ל3ד סננויומ ססס סלס סרעמ ח5יועקוס
 וסס מ"מ סל סעליון 3סלים סלס סכמפיס 3'63עלע
 סל רמפלס קסר קור (ס 6סר ס3ס סדעמ 3מיכמסו6
 'סי3 כו' כך 6חר ("ל פ"נ ס5לס ו3סער ע"ס עכ'ל'ד
 כס6רי' סס סרסס כי רע נס כי' דגנורס עטר6ל0

 ועמס דל ס"3 סירמ ו3סער פכ'ל ('6 3דעסלעולס
 כטלס רד6 סנמ'מ ח16ר סתן לעיל ס6ערכו ע0כ63ר
 סליס כטלס סמ"מ סל וסל3וס סניף . וען סליס ח5'0י6
 וכחלק סנוף 3"ס סיו סס סל6 כי סר3ריס וני6ורוח5י
 ח65'ס נ' וכס6רו ד("6 ע5ע1 למ*מ 6' ח5י 650'0לרי
 וח5י סלס לכמר סליס וח5י לכוק63 וית5י סליסססס
 ע'ס עכ"ל סלס למ*מ סליס וח5י סלס לרעמסליס
 כל סעמחלס כיון ס('6 וסטעס ("ל סכמ3 סרל3פרק
 סליס 3"5' ורי קיפוק 'ס לכן וכו' 13 סס סליסי'30'

 רו3 מ'ל כמ53ר וסכס ע'ס עכ'ל סלו סח'מלסקליס
 ר3ריס פרטי ל63ר 'ר' 6סי3 וסככ' סעחנר רגריסטחייי
 'גל3יסיסס 'ונמל3סו 'מ(רו "ועסס סעמ3ר סכמ3עס

 ססס 63סל טעעו 'מפ6רמס '3מחמימ'611סוניס
 לכן ככזכר כ"ס סל ג3ורומ 3' רק ננלס 6ינו כיעכיקס
 קיפ6 ועסוס 'סר6סונ" *3ל3וק*ס אכמל3סו יח(רוכמ3

 לרעמס סעלו סנ3ורומ סל סכיס עקע לכמו3ססוכרח

 '3מסמימ כ6ן כמ3 לכן סלס מ"מ סל עליון נסליםססחי
 סכקעו סננורומ עקע ען ווד3ר כ6ן כ'"חפ6רמס
 סליס סחמ סו6 6סר 3עקוס סלס מ"מ 6ל סלסעיקוד
 ועס מחמימ לסק כמנ ולכן סלס מ*מ סלסעליוו
 כי סו6 סע"ק כר6' "5ור 'סליס "ח5י "נח5וכיומסכמנ
 "3ח5וכיו' וכ5"ל דכוק' מ"מ 6ל 16ר סליפ ח5' עכיןעס

 : ארם אשת חוה שמה ואז קמנה היאכי
 המתחלק רז*א רשערי ימהקיצא א ימ*ר*ק
 ומכה ראשה צררי לשניי
 יטל שאינו ומכאן מכאן שלו נו*המאחורי
 יחד מחוברים שחם לפי באטצע כןלעשות
 יעקב של התפילין יוצאים כראשהורבוקים
 נבלע שלהם מקשר החוור והאורהאמורימ

פעם
משנה
 עסנר)ח סעמ3ר ער3ר כ6ן כי *6חר "סליס""5י

 סכוק' לקחס 6סר ("6 מ"מ מ5וכיומ סליס למ5'סננורומ
 מ"מ כטרמ סב3ורומ ירי על וכמנרל כנזכר סלסלת"מ
 סליס ח5' פח5ומומ סעמנר 6"רי 3' ונעסכסד:וק63
 ססכוק' ככ'ל 6מי סליס מ5י עמ5וכיומ נ' ו3עסכס6מר
 עח5יניוי רס"נו ו"5י סליס ח"6 מ"מ סליסי ט3'לקח0
 וסגריל ככזכר ("6 למ'מ כס6ר סליס וח5'ככ(כר
 סעחנר סכ' ועס ד6 מ"מ סל ססיסיס לסכיוסקסיק
 כמ63ר כני "6חר עיוס וכו' "יוס "גמ5' ד'3עס:ס
 '3קיף עקופנ0 'סימס "ס3סס סכמ3 ועס63ריכומ
 "' עלק ריס סירמ 3סעי סנס "6דס וכוי "כק3ס"סל
 ע'ס עכ'ל גנרומ קעכס גערס נק3ס ר'מ 6ענס("ל

 עח5' כמ63ר סכס ('ל 1' פרק סכוק63 מיקוןונסער
 3ד' וככנק שק'ס לד' כמלק ר("6 ס3מ"מ מקרסליס
 סנצמ כקר6 ס(ס סליפ ח5י וסכס סל0 3כמר(טכיס
 וי 1זסו ס3ו חלקיס עו' 6' חלק ססו6 ר('6 רמ"םמקד
 כמרע ממ6ס סי סו6 ס6ורומ סעקנלמ ועלכומ חוססל
 3כש חוס סל ח' 6ומ כס6ר פס חוס סל ס' 6וסוזסו
 ססעעמי 6פימי יומל לע'ו ונר5' וכוי 156 סקפקסו6
 3ענין נמ~ר סס כי וס61 סנ6ער ס3י ספירוס (ססו6

 וככפלו סגרילו גילוין סלקי3מ רד6 סמקדיססנרלמ
 6ונץ כי וכע65 פכוקיס סיומס 3עמ ססי' עעסכפליס
 וכעסו ככפלו סענוליס רז"6 דמ"מ סחקד סליסיסס3'
 עמחלס חלק0 סנוק' כסלוקחמ (ס כל ועל סליסיסד'
 טדיל ס6ח'כ 6ל6 סליק ח5י רק 5יכו ססו6 סמקדען

 3ד' סל'ס ח5י כעריך 06 ולכן סלס 6מר סליסוכעסס
 וזסו עח' 6מד מלק 'סיי ככ"ל וככפלו סכנדלוסליסיס

 סע6ר;ך ע'ס עכ"ל חוס סס כמ63ר וסרי חוס סלחי
 : פ6וד ק'5רו0עמ3ר

 ו(ע סחפיליו 3סער סבווכמ לסון לד וס6י ע"ם ע"( ע"ו דף ספוליס ע5מ 3קפל ע"1 יפרק
 דלך ועמפסט דסעלי קו65 מד 'ס ר("6 נליס5נס

 דלחלון ר'ס" סי" קקס ע5עו סלו מ"ס 8חולי עקיס ער8חיריו



חסור5ם רחל קפטהמםכתמשנת
 רחל בראש ונכנם ויוצא בז'א אהיתמעם

 של כהפילין במצחה שלה המוחין אורומוציא
 כררי לאחור האור וחחי אחת בבית שהםיד

 וששה כאיגמן ראשה )ורלת האטדרההתפיה כקשוי א' קשר כערפה ועושה ביעקבשחזר

מגידי  דנוק 8ינס עמלס ססי6 קלס סר6ם 6עכס עעםיז"6 נגופ* ור5וק' מחוגרמ סגופס 6ף וכף ע5חוליוייחל
 6נל ר05ס ענול 6ע5עימ לק ,"6 נמ"מ לגעליוווחונר
 פכוי עקוס 0ס ויס עחונר 6ין וסע6ל י%ין ר6סס5דרי
 סעכס קי85 ססו6 כי וכע65 וכו' ניכיסן ו6וירוחלל
 ס5רריס סען קוין נט מכס סו6 ד("6 נופ6 5ררי3נ'
 סנכת" 6יע6 וכס"י 636 רכסיי 5ע5עיס פלקין 3'0סן
 61( וכו' ('6 חו"ב סמפטטומ סו6 0סס ("6 חג"מנמוך
 ספכימ ל5ר לחון ויו65יס ר("6 פכיס כלפי 6ומןעעי6
 פוגע 51( וכו' ריעקנ ריס6 63חולי פונעיס ו0ססלו

 ריס5 מוך וכככק ריעקנ נעורף קו65 ססו6תכ5מ
 יעקנ 0ל נע5חו לחון ומז65יס6ומו דילי' ונעוחיןדילי'
 עכח כך 5חר וכו' יעקב סל נע5מ מפילין כע0סוסס

 טסס 0ססמ6ס' וכעו ל6חור ס6ורומ חו(ריסססכ6ס
 ריעקנ ריע6 ססו5 סקוף ער פכיס ל5ר סילכוגרעס
 וכו' למל ססו6 סקוף ער חחריס ל6חור נח(רמסכן
 ו6לו יר סל מפילס סכקר6 ר6ם סכ מסולין כע0יסוסס
 לרנרי גרול' רס קמ ע(ס יסנס ע"0 עכ"ל ררחלמפילין
 ע613ר וסרי "0לו "כ"ס "ע6חורי "ועכס 0כסנסונחנר
 כוס קו0יי 6עכס ככ"ל ר("6 חנ"מ נעקוס סעכס3סרי6
 כנר וסל6 עיון ס5ריך כלע'ר ("ל נחנ'ס סססקסס
 קרמ5'ן פרקיס ני סע4. ("ל סרנ סל סררוסיס מכלכורע
 כ4ס ונמוך רכוק63 חו"נ עוחין נ' עו0יו רז"6דכס'י
 61'כ ר6"61 רכ"ס תחמוכיס פרקיס ט עלונ0יסרז"6
 סעלו3ס,' ר6ו"6 5%6עיס פדקיס 3י 1%0 כ6ן 6על6'ך
 ועס8לס רכוקנ6 חו"נ עוחין ני כעסיס רו"6 חו"נמוך
 נר06ס וכעססמפילין רכוק63 3ע5ח לחון יו65יססלמן
 סו6 סררופיס ס3כל ענו6ר כע65 עכ"ל 51"עכנ"ל

 0כמנ ועס (6מ נסג"ס סמכל סעחנל כרנלינפ0יטומ
 נת5מ וע' קס גכווכמ עיין "6חמ "ננימ "ססססעחנל
 נ' 0כמנ ע"6 ל"ט ורף 3' עעור ל'ח רף0עוייס

 0כמנ ועס ע"ס 6' נימ 'ר 0ל נמפילין יט לעסטעעיס
 עיין ס6עורס 'סמסילס וכו' *ס6ור "וחוורסעחנר
 כי ("ל ע"6 ע"ז דף סעוריס נש5מ וסכס מפילין3כווכמ
 0ס וכעסס 0כו 3עורף ס16ל חזל ל05 סל סמפילסכעו
 6ול נ3חי' ח(ר יר סל נמפ'לס כן 0לסס סקסי3חי'
 ועחחנלי' סלס נעוחי' נפכיס ועכס סלס סע5ח עןסחוול
 רכיק' 3ר5ס 06ר ר('י6 סיקוד 3חוך ס5ורוח 5רנע5ל

 יוישבמ היא ועתה ב : ,טער( בלי לה ישת-ר
 כנגד כתרה מאחוריי עמו רכוקה ז'אאחורי
 חכטה שולו התחתונש ת,ת שלישי שניכל

 הודווכבגרם פרקי ש?ש כנגר שלה נצחחסר,
 יסורו כננר שלה ות,ת ורעת נצחו כנגדבג*ה

ותהתיו
 רמפלס קסר נס כש0ס 61( 0לס נעורף לחון נולט"(משנה
 : ע"ם עכ"ל י' 5ורמ ססו5 יר0ל
 רחל 60חורי פעחר' כעס יע3"י י1יע פיה:ה

 6פ ל0כיסן 6' וכומל ("6 6חורי פסרנוקס
 וקו ("6 0ל סע6ל קו כנר סלס יעיו 0קו פסוטכן

 סטק' מיקון נסער וסכס ("6 סל יעין קו כנר סלססע6ל
 ננ"0 סו8 סכוקצ% עקוס' סיעור כי וכע55 ("ל ו'פרק,

 כעסס סלס סכמר וסכס ר("%' וכסי"ס רמ"תתחחוכיס
 פל* חו"1 מוחין וט רמ"מ מחמוכיס סליסיסע3'

 ע3,

 %6עיס פררךן ענ' 0לס וח*נ 0לו רכ"ס קרע5קפלקץ
 %6כס 0ל1 רכ"ס ממ6י1 פרקין שנ' 0לס וכ*ס סלורכ"ס
 יקור נח" רק לס 6ין רמי"ש ססם 0לס 6ע5עי קולכל
 50 יקוף כי וסעכין ("ל ט פרק ס,רח ונ0ער 35רס%
 וסש1%ח סיקור כן 06 סנס סמ"ת קיוס ער עניע("6
 עורסס עג"ל 3('6 נו 0יקעכו עט ט5 לסס 6יןסלס

 נעקוס %6כס ל6חח5 סרחס סנימ 5ית כי ,'לנשרקנ'
 3סר רסו6 פטרס כקר6 וש6 מפוח נסל יסערומס
 סע5כומ קור סו6 סנסי ו(ס סירכיס 3ין נולטמפחה

 סלמס נימ קור סו6 סס סכ0י (ס טן ונפכיססנטקנ6
 יקוי כקר6 ו(ס סעלכומ (6מ %ן לפניס 6מר חררממו6

 פלק סכוק63 מ.קת נ0עי יסכס ע'0 ככ"לסנכוקנ*
 וכ5טייריס כע0יס ס36ריס כל וסכס ("ל כ' כללנ'

 וכוי ס16מיוח ות סו6 סנוף כי ככורע 6ומיומנכ'נ
 ע5עוח כ5טייר סעסס רכוקנ' 16מיומ כ"נועס5רמ
 וסי וכף כלי נס וכעסי 0נס ניקור כמק53ונופס

 כעסס סל* ניקור סכלי סנמוך ע"ן עכ5פ"ךסיתרומ
 נעיין 0ע6ריך ע"0 עכ"ל סזג וסס ד.לס 6ומיומעכינ
 (ס נעכין כן נס ~ליך ג' פלק טנמ"6 נספר וכן(ס
 פלת ניקור %נ5פ"ך פ0וטיט וע'ן ("ל פס עודעשס
 קפכומ לאמיומ ג' נעסכס סעחנל 0המנ ?עס ע"םעכיל
 ויאסנס פרק 6או6 ל%נוכמ בני16ריכו לעיל ענו6רכנר
 ס6לוח 3פעי ושס פ"ם נע)נו' סס קטכא ם6ומזומ5'
 ("6 טל טהיי סים 8חרמ נחי' וכנ5ר ("ל ס' פרק(ו"ן
 ים סיקור כי כירע סכס יוקף נן 6פליס נחי'וס61
 סערלס כורמיס וכ0יוס~ס (ס נני על זס נטלומ נ'13
 ע5עת סיקור 6נל לנרס סיקור עטרמ עמנלס 161וכו'
 יול5'ן 6ורס ו6ין קתועיס חס ערין סנמוכו ס6ולומעס
 ,ז ככ(כר סנתנלימ סיקור נעטרמ 36ל וכוילחון

י:יליס
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סוהמת*ים רחר קטנההמסכתמשנת
 כשר סור וטלכות שלה הרהם ימודוהחתיו
 למטוך מה על להם שאץ לו לוחוצהתפוח
 נעשה שלה קטנות אותיות ומכ,כ ג :בזזא

 ועשאתו כיטודה נקבצה חהארתם גופה(צמות
 נעשו דטנצפך 8שוטות אותיות וחמשהכלי
 אותיות כ"ב בכח זה זטן ונתיך ד : כ~ן?ה

טניר
 ע5עס סעירס עחי5וס ל3קוע ס3מוכו ס5יומ'טליט
 סס6לט 1(1 וכוי סעערס רופכ' 5דדי ררך למון,לס6יר
 ע5מו סיקוד 610 'וקף כ' 'וקף גן 6טליס 3חייס.6
 רוסכ' מ5רר' סיו65מ סס6לס סי6 בכו ו6פליסד("6

 סכס כי %י 6פר 5רופו 6פליס וסנס וכו' טנוסעעלס
 סכולל עס 6פל גימ' ססס מכ5פ"ך ג3ולומ סס'סס
 סס61 כל סכקל6 סיקור 0ל 3עערס נמוכיס 0ס"כס
 56ליכו סכמ63ר כמו וסעכין ע"י 6פ"ר וס61 מ"'ג"
 "'מ6 ע5ר 0"ח כללומ נו '0 כל קכקל6 ע5שו 3'ו(ורכ'
 6'ע6 0ש5ר ס0"ג 6נל ע"י נג" סרי מ" כלול 6'כל
 עסס כי כל הכקרי סוקור סל בפטרס כמוכומסט

 וסכח עכ"ל ככגרח 6סר רחל 0ל ביזמם יעובל81:מ.כ.ח
 6וסיו' כ'3 3עכין טס ש6ליך פ24 סכוק63 )ז'קק3סער
 כ4לס ססעיפס סס ונמ3 סכפוליס מכ5פ"ן 15חיומוס'
 ול5יירס סעיפס לק3ל 0לס ניטר ג" רם 1186ןשכ"3
 )ק 6יכס 1'ל סס כחנ ו6ח"כ זס 3עטן וש6ריךטס
 סרחס נימ טל טנ06ס רלוצם כפ0יס "ההיומ:"נ
 כי וש כ(ס תין 31' " 5ולמ 0ו6 סדלם 5וומ כ'יתו6
 50חיי' סעוקן ס'6 וזו שחנלס 11'1 נ' נ6מ5ע גא"

 0ני6דנו סרלמ זו קור "ט שנ6סס סדל)י)( 6פכססרלפ
 סדלם סכל סרלמ 5'ר קור ס61 שו'ן 3' 0נין ס".*מו
 סיי ב16מו 6ל6 שווין ל3' ק'וס 6'ן כי על'וקובבח
 לעכין וכח(ור וכי' סווין נ' קוננין טעל'1 ס5'רעסי6
 קנר א מ כמ"0 ל06ס 'ט רלחומ ו3' 5'ריס נ'כי

 0ד4 סעכין וקור 5'רי על' כספכו כ' וכן 3עכ'דלמ'
 6חר 51'ר רלמ פעסיס ספ סכשל ו*ומיומ סכי3ס6לו
 '0 ולכן בע"ס סנ63ר כטו כפוליט סס 6מוון 6ל1יסכס
 בם כזס קמושס ע' 5ורמ 'ס" ויחר רלתומ וב' 5יריסני
 וכס'ולרמ וכו' סולר י5'רח טל יוס עי קור סס 61לויכו'

 3ץ (1 ר13קיס ססט דל0ומ סב' ו6וחן רחעס:פמחס
 וכו' ממס י651 שלר 61; כפממס קמועס פ' 5ורמוכעסו
 סכלי קי עסס ס6סס 30יחס סרלסומ קור ב'6רכוסר'

 כי ס%"ן גסוכיס (ס כלי 31)צך סולר 6מ 3כוכוסעק3ל
 מכ5פ'1 0*ומ'ומ קור סס 36ל ע5מו נלי 6'נוספ"ן

 וס' סרלמומ סס 6ומיומ סכ"נ כי "ופןסכפולומ
 6הזיו' סכ"נ 3י1 ספלע יט ולק סי"ן סס טכ5פ"ך6ומיוח
 6ל1 ועכין וכו' סכפולומ מכ5פ"ך 16מיומ סיל6לז

 מנצט,ך נכורות עם לה הניתנות הזכישביטור
 עטרת עור דרך היוצאות כפולותאותיות
 כאפ-ים הפריעה ידי על שנגלית אחיהיסור
 שברחטה אותיות בכ,כ מצטייר מיוסףהיוצא
:, הדלת קוי שני שבין הי' והוא בצירדלוז

 ועתה כ*ב הוא זה דית מספר שלכי
שנגטרמשנה
 0לפ 3יק~ר סיורריס סנס ס"נ קוד סס ה5פ"ן*מיומ
 סנמחילס וסענין רלמוח 3' סס 6יך נ63ר ועמהוכו'

 על (ס וכל גבורומ סי לס וכמכו 3ס סמוחיןכסכמסכין
 6( 6ליס ולחון ("6 ע6חורי עו3ריס סיו כי ("6'רי

 טסס וסעין 6חר ו5יר 6חר רלמ 0לס 3יקורנה(טו
 סכ"3 קור סס וסע"ן 1ס5(ר סרלמ 6לו כל כימנ5פ"ך
 עוד ז"6 ירי על מלכומ סקנלס מכ5פ"ך טל וס'6מוון
 ("6 מ6חורי סמלכומ כסככקלמ וס'6 6חרמ 3ח" לסיס

 וסס סנקירס עכין ססכס ר6ע 3מפילמ כמ3מיוכנר
 מעל לחון ויו65'ס מ("6 סמיחין סקמלקומ קור3י6רכו
 סכיק' 3ר6ס סמוחין עס 6ימ6 סל כס"י 1כככסיסל*0י

 כססימס עמחלס כי ר("6 סכוק63 ככקרמ 61;מ6קומו
 עמס 36ל 6ב"6 עעו ר13קס סימס 'רו עלעקנלס
 וכסררמ כנקרמ ס'6 ע5מס ע6'מ6 0מוחיןכסליקחמ

 סעס סמוחין לוקחמ סכקירס נעמ 6מכס ס(אעעל
 חחלס כי קן 6ין ער מנמחעס גרולס יומר 3ס6רסעכימ
 סטוחין לוקקמ ועמס סטחי5ומ 'ר' על ס6ור מט5'חס"
 6ומן טכימ פעס לקחמ וחו(רמ למקן כנמרמ 61(ע5)ק
 5'ריס וב' רלמומ 3' לס 'ס 61( סמורס 16כווםחכ"(
 6מכס כערס נסיומס ס6עס קור ו(ס וכו' מכ5פ"ךו3'

 כסלוקחמ נמחילס וסעכין ס' חקר כערס כקר6לפעמיס
 כער כקר6 6( ככ"ל סריכיס קי ססס 6מרמכ5פ"ן
 3ס כימוקף ב' טכ5פ"ך וכסל1קחס ר,כיס ס'ן גי'6100
 ירעמ וכבל ס3' מכ5פ"ן 16מיומ ס' 0סס כעלס וכקל6סי
 לביגרומ כעלומ סנין חרמיס וי ס61 סכעלס זשןכי

 ועור מכ5פ"ך 0ל 6ומיוח ס' 6ומיומ סו' 6ל1 קורוסו6
 0ל חרסש ו' סס סף עמס מחר0 0לקחססרלמ
 161 13גלמ 6( כקל6 פ3"פ כסחוזרמ 6מכס וכו'כערומ
 6( כ' חורס 3ג" בוגרמ כי וספכין גשור ל('עגל6וי'
 פס ס3על מורס כקר6 61( ס('6 עס פנ"פ סמלכומסי6

 ק5מ ס6רכמ' סכס עכ'ל מנכמב מורס עססממחנרמ
 0דק סרברי' ויחלבכו סימבללו נכרי ר' מ0כסבפילוק
 נרלומ טטק' ס%ח3ר ר3ר' לו3 ג"כ יח63רו ו3זססיווי3
 ל"ל אס "זק "31מו סכמנ סעמ3ר כווכמ ו(סורחל
 6י 51'ר 6' ולמ רק לס 6'ן סכקירס קירסע0ס

 רלמ עור 3ס כיחוקף סכקירס 6חר 6בל 6חרומכ5פ"ך
5, ענ5פ"ך כקםוקף וגט 5וחיומ כ"3 קוד טסס 6' ו5יר6'



חם'רים רחי קפנותםםכחמשנת
 : גע4 נקכה .של נ כשם נקראת הרלתשננמי

 כיימקבלת באחור אחור הנעשה כזה חיוונה
 דבח"נה הוא ד"א ראשונית חטשהארת

 פיצוף כהידתה היא שהשנית שלההשלישית
 געייה ולממה שלו מהחזה מאחוייושלם

 בהיותה היא והראשונה העייון חצימהארת

מגיי  6' פרק רחל נדלוח נמקכ' לקטן 1ט613ו כמנר6'
 סיקוד עטרת ידי על ה6רות תק3לת סכקירס קורסיכן
 ל6חר 36ל ס' חקי :ער0 כקר6ת 16 וגס כנוכרז"6

 3ה' כערס וגקר"ח 6ימ6 כס"' 'רי על תק3למחכק'לס
 ס' פרק סירח נסעל תנו6ר 0' נתסכ0 0תחנר סנ'ועס
 סנ0 1("ל וגרלותה 0תלכומ תיעוט נענין ת6רין ססכ'

 תי' כלולס "חת תנקור' פחות 6יכ0 ס03 ע'עיטתכלית
 סל0 סג'רול וחכליח ס3ס 6חרוכ' קפירס תלכומס0ו6
 ,"6 עס הי6 וחסי' 03 סל0 קפי' ס" כל סי0',סו6
 לק3ל ס'6 ת5טרך ל6 161 וכו' לגתר' עתו טוסטנ'פ
 ח6רמס תקנליס סכי0ס י0יו 6ל6 ז"6 ירי עלס6רת0
 כולס ונין 6חרות נחיי יס לו0 וס נין 6תנס וכו'ת"'מ8
 סתיעוט מכלית 6' . לתעל' תתטה קררס ווס נח.י ו'סס

 0תלכות 3ח" ו0ו5 תטסי כלולס 6' נקורס ס'6סתס"
 ת0'קוד לתטס עוערת ס'6 161 פר5,ף לס 6'ן 161ענס
 ססיעור 6ל6 קפירומ 3י' גתור פר5וף נסיותס נ' .סנו

 ערין 36ל ולתט0 0חוס )ון (61 63חול 0י6קיתמס
 ל6 מ"נ כח"3 ("6 סל ר6קונו' 3ס' טיס סלסס16רוח
 נ' . 03 ס6ירו ול6 03 כמסכו ל6 ולכן ס3ו 3ר"ת60ירו
 5ל6 ו61 על ר6טונו' הי )נן סלס 60ורו' תקנלתג0יות'
 3חי' ג' 0ס וסרי 63חור ר6חור 16רות נחי' וס כלעערין
 6' 6לו. ו0ס רס3"פ 16לות נח" י' ים 6מ"כ וכו'"חור
 קומת0 מסיעול 6ל6 פ3"פ סלס פר5וף ס'6סתס"

 סלס 6ורומ וערין ר:"6 ולתטס סח(ס שן כן גס0"
 כתסכו ל6 ס("6 סל ל6סונו' נסי סים פכיסרנחי'
 סז"6 סל ר*ס1נוי עס' 3' , וכו' נ0 60'רו ול"*לי0
 סחיס תן 0י6 ערין 36ל תלתעלס תרחוק ב0ס6'רו
 סלו נ0ור עולס וסי6 סלו ננ5ח יורר 610 161ולתט'
 סס ותורווג קיתתו כופף וסו6 כנורע נו"כו טסנ3חי'
 ותקנל פנ"פ קותתו סיעור כתו0ו גדול' סמסי' ג'עעו.
 עמ0ס לתעכ' סו6 נהיומו ס3ו ר6לוכו' ס' מלס6רתו
 63ה5ע" 6ל6 60רתס תקנלת 6ינס שי6 ערין6תנס
 ג13ס יוחר סו6 כי מכחרה גרול יסי' סט וכמרז"6

 נכתר מסתסת 6.0 גס סחסי, ד' . וכו' מכחר0למעמ
 ו"6 ע"' סל6 ע5תס ת6'ת6 6ורומי' ותקנלח כעומו5חד

 : סס עייןעכ"ל
 כי וסענין ו"ל 3י פרק 0נוקנ' מיקון 3סערהנה

 5חח 0וי' 13 'ס דז61 עט"ק קפירסכל

 ובמן ו : 'סודי תחת טעשר כלולהנמורה

האחד-

 רתשע אחורים תשע ממפי הוא שלה
 דבוע דז"א מפי-ות ט. שכאחורי הויוהיבועי
 העשירית הספזרה היא כי םפ"רה ככ?אחר
 : שלהספי' ככי הרה רביע מסמר מטנו ו?וקחהושלו

משנה אפיק
 נה 'ס ו6מנס וכו' ככורע ע"נ ננ" הו6 סלס1ס6חור,מ

 נמי, סט' כל ס6חור ו3עת ופכיס 6מור ו0ס נחי,3,
 03 ל3ר0 0'6 ה6חוי סל 0עסיייי ו3חי' 13 חססל0

 3עמ ו6ח"כ 63מוריו סלו 3חוס עותרת לעולסותמיר
 כתוסו ונגרמם 'חד 03 6חוריס סי' כל ווחח3רי'הכקייס

 פכיס 03 יע וקפירס קפירס גכל כ' ייעת ו0נ0וכו'
 "חור וכגגרס תקפר 3קוד ול6 5וחיו' 3קיר61חור
 ס"חור" 3ח" כולס כי 6"כ וכע5' תקפר 33מ"ופכי'
 6חורי' ססס נזכר סר3קיס סכק3ה סל סס סתקפרסל
 0גק'י' 31עת וכו' 63חיר 6חור וסס 6ות'וי נחי'סל

 נחי' סל ה6חורי' תן ה))קפר סל 60חורי'נכקריס
 ו"6 סל תוחין סכס (ס לכל ו0תסל ונו'ס6ומיו'
 יסוה יסו י0 י סס סלו 3כתר סי6 6חורי'ר3ח"
 תתס 6ות'1' עסר סחס 6לו 6חורי' תקפר עתוותחונר
 3עמ ו6ח"כ )נקפר ננחי' עסס 6ל6 ת)וס נססכיו65

 ל3ר 6ות'ו' עסר רנחי' י0ו0 י0ו יה י כס6ר0גקירס
 ע31 סנסס תקפר ננחי' '0וס 'סו 'ס ' רו"6 כמר6ל
 161 יו"ן 6ל דפכיס סתוחין 163 6ח"כ סכוקנ' כחר6ל
 סוי' 16מיו' ר' 33חיי רפנ" רו"6 גכחל 0ויי סס63
 ססו6 6ל6 כוק3' רכחר 3פניי ע5תו הו" (1 631ל3ר
 קפירו' סט' נכל עד" וכן ך"ו גי' סהי6 תקפרנקור
 "סי6 "כ' 0מחנר סכ' ותס ורוק ע"ם עכיל6חרו'

 ("ל פ"ס סירמ 3סער תנו6ר "סלו "0עסירימ"0קפירה
 ע5תו ("5 6ת5עי' ע"י 6ל6 6'כו 0תלכות גירול6ענס
 קפירומ סט' 16תן 0תלכו' כתגרלת סל6 ותן כלוכו'

 קפירו' 3ע' נז"6 כ"לוח 'ס'1 תנוקנ6 ס"קי"על'וניח
 לי' תעליתמו ונוק3' 0יקור עד רק 13 ס6ין כנורעס13
 כולס סיו העליונו' סל0 ט"ק 3ס 0תגלות טרסוכו'

 סט' תן וספיר0 קפירס נכל כי נת65 סלו 3ט"קככללו'
 4ך כוקנ6 סל 6חח קפירס נחי' 03 יס ר("6קפירו'
 ס3ח תלכות קפ" וסי6 ל3ר סלה סעס'רי חלק רקס'6
 סעליונו' עלס ט"ק החגלומ סקורס תבו5ר כת65עכ"ל
 3ח" וקפיר0 קפירס נכל ז"6 נט"ק נכלל"0"

 עכחגלו ול6חר תלכו' סל 0י6 הקפיר0 סל0עסירי'
 ונין פניס נחיי נ.ן 16' 0עליוכוי סל00ט"ק
 קפירו' ערך תן " חלק רק 6'נ0 סלס "חירנחיכמ

6",: 
 "סיק



 חסה~ים רחל גרלותטסכתמשנת
 בה,י כי ננסךת הנא יאה"כ א אכשרק
 שטתחייה עמוהטוח.ןדאיטא1
 טמנו יוצאים ז.א ירי על בה טאיריםהיו

 כיחטה ונותנים איתה ומאירים בהונכנסים
 : טנצפ.ך נבורות עם אותיות כ'כעוד
 והד?ת א' בציר דלת בה מצטייר ובכחםב

 עם אותיות הכ'ב כליות בהיותו אחרקהזה
 נבמר יא יפיכך ששה הוא מנצפ"ך אותיותה'

 יבניות נערות שבין חרשים ביטשהא?א
 והדיתות 3 : כהא נעיה נקיאתוכשנכמר
 מס בצורת זה עי זה עומרותהאיה

 סתומ-
 ככח הניצר הולר יצייה של יום מ' סורם

 הד?תות והם כהם הכלוךים אותיותכ,ב
 חמיט יוצאים וטהם הלידה בעתהנפתחים
 ז,א רה שנתן טנצפ,ך טנבורות טמאיםרטים
 טטותקות ך טנצפ טגכויות טהוריםוחמש

 : עצמה דאיטא טנה'י להיטבאו
 שהיא יהנסי יכשננמיה א במרק
 באתה וחצי שנים י,באחרו
 היא וא, שככתב תויה םור שהוא ז,אלפני
 תויה היאאשר

 שכע-

 כאות מסומנת פה

מגיד  כח63ר כ3ר ככולו רו3ו 0;ס פיק סגס אפרק
 ;י פרק ר0ל קטגו' ל))קכ' 33י6ורנו לעילי
 כ6ן 636ר סס עריין נ630ר סל6 ))))נו וק5ח ר'))כנס
 "יו65יס "ו))0ס כ' 3עסנס סע30ר סכ' ))ס סנ30ע"ס
 סס סיפי3 ))3ו6ר ")ו))וחקו' וכו' "פמ6'ס "יע'ס"0עס

 ))ג5פ"ך ס3' עגין 36ל ו;"ל כ' סנוק63.פרק חיקיןנסעי
 1561 פ))6יס וס' טסורי' ס' 63ס0 ר))יס י' קורסס

 ססס טסורי' ס' סס סנינס ירי על סלוקחח0)וג5פ"ך
 ירי ענ עח0ילס מליק0ח 6וחן 36ל ))עוחקוי ננורו'ס'

 : עכ"ל ג))ורי' ריניס סס;"6
 ו50' "סניס "י"נ 6' 3))סכס סכ' מ0סנן בנמריק

 סג0 ו50י כנ;כר רקטנו' סמס '"נר"ל
 ס:' ו)נס כג;כר ל3כרוח נערוח ס3ין 0רסיס ויסייגו
 לעיל ))3ו6ר כ3ר "חורס "ע))קפרו וכו' לפגי"63חס
 "ריהכ6 "חיקוני "וססס מ:' ו))0 סנ"ל ר' ))סנס ו'פרק
 ענו6ר ":;"6 "חקוניס "חסע "3ח "לפעעיס "נעסחוכו'

 י"ג כגנר יורין י"כ 3ס יס כסגיס 3רכמ 3כונו'סיפי3
 ריקנ6 חקוני ט, ככנר ווין וט' ד~יךח"ר

 ר;""
 סגקל6

 חה6ס ס' סנקר6 ס))לכו' כנגר ססין וסס ס3ססו'
 עעלו, סס קור וסס סער נלי דיקנ6 מקוני סס נסויע

 תויה שטספרו כונרה שטה כי נקבה שלב,
 ובכח יה יש שע4 בלי ריקנא תקוניושיטח
 תשע בת יפעמים נעשית דתבינהנה"י

 מחגריים לפניו ובעטדה ב : כן.אתילינים
 ער וכשנתנריה אחוייה שנהגדלו כרוךסניה
 נה וכשמאיר רביעית בחינת היא שלוהחזה
 עולה והיא בנצח יו-ר זטדוא העדיוןחצ.י
 ח?יף שהוא רזך שטםפרו השם במודכהוד
 עד וכשעויה חמי,טית כחינה היא כידועאהי'
 היא דא עיי ליזונת היא *טעדיין איא ש?והכתר
 בה*ו; ה*א השכיעית והכחינ' ג : ששיתכחי'
 א ר, אחר ככתי מיטהמשים המ?כיםיטני

 פינםר;ה היא נם שתקבי ראימא מת.תדנעיטה
 דהייכ טנהיי כי א כז ז"א ע.י שואממנה
 רבא דישראל וטנה.י ?ז'א מוחיןנעיטים

ותבונ-

 ה?ניס ובנין ד : לה מוחין בעיטים
 הואיט'?ה

 כס?-

 שבפני הויות היטע פני
 כי ך ססי בכן אחת הוי' דז.א ממייותתשע
 טטנו ולוקחתו שלו העשירית הספירההיא
 )ה:ללות ש?ה ספ"-ה ככ'? אחת הויה ;יכס

 ושיטה רז"א מנה.י ,טלה חכ.ר נ,ניטה כןבנינה

קצווונמשנה

לכק"
 ונ0(וי ;"ל כי ו6מ"כ סע6ריך סס עיין עכ"כ

 3על 3חי;ילס סיס ס;"6 סנס כ' כסניס 3רגחלעכ'ן
 נ6יס וה0"כ סוי' סל ו' 03י' סו6 כי ל3ר חק1ניססס
 וכוי ח'קוני' פ' נעל ונעסיס דח13נ0 נס"י )נו0ין ג'לו
 ס6ין ,ע"ע כי ל3ר חיקוגיס .ו' 3על סיח0 סנוק53כס
 03 חוקפו נ כך ו6מר ריקנ6 עקיס לס יס סערוחל0

 סנחוקפו כ))ו ח.קוגי0ג'
"";3 

 ט' נעלמ ונס6רח
 סכח3 ועס סס עיין עכ"ל ס;"6 מה" כ)נוסיקוגי'
 33'6ורינו לעיל סיטי3 ))3ו6ר כ3ר 3' 3))סנ0ס))30ר
 נעסנס סכ' ו)ו; ס' ))סג0 ;' פרק ר0ל קטגוחל)נקכח

 כ;"6 ;"6 ירי על סל6 וכו' "סס3יעיח "ו0נ0ינ0נ'
 "))נס"י 'כי ככ' ו))ס נני6ורינו סס כו נסענו6ר
 "1ס13נס ריס"ק 'ווננס" "ל;"6 "))ו0ין "נעסיס"ר0ו"3
 רס סנק 3קור ס ר. 3כווגח ))3ו6ר "לס יעו0ין'נעס'ס

 קור ססו5 וסרורוויט6 0סינ0 3קור ))6ריך ססכי
 ססינס קול וסונו ;ס כ' וס0 סס עיין0כקירס

 6ז ))קמלקיס ר;"6 סעו0ין כי 3י6לכו כ3רוסרול))ופ6

 3לי כס6י ססו5 ;31 חי 6ל ו6ולס לגוק63 וניחני'))))ני
 סל ו6וחן עיל6'ן , ע6ו" ))ו0ין לו 3*ס 6; כי))ושן
 ממינ ש5 נע65 לנוק63 כיחכיס סס חמ5ין וחנוג''סייק

מעלס



רסידים רחי גדלותטכטחטשנת
 שטע?ה והמ,ן ה : דיטורו( ו"ק מכלרותקצית
 מערה של בינה הנובלות הם או,א וונ זלצודך
 בעמידתה שכינה הנקראת במקומהשנפלד
 : שנפרד אחור"ה ורם החכטה עם באהוראחור

 רחל שטותנמכטנגר2
 יהנשמית יכיים 'טמיה הם "יי א אפרק
 ככךי ומקיפים פנימים שיהו
 כ*ה רבוע דאמצעי הויה רבויע החיצוןהכחר
 אחרונה ה' כי אינעים יתי מ,ה שםהפנימ*

מגיד
 סס עיין לס1כו כ8ן עך 0רור)!'ט6 על .תיו0תעלס
 0נקיר0 ל8חר ס810 רחל סל סהגדל0 עמכל'מס6"רי
 33'8וריכו לעיל )ו3ו8ר כ3ר די 3)וסכ0 0עחנר סכ'וע0

 0יט'3 סס ע"ן ו' )וסכ0 (' פרק רחל קטכומלעקכמ
 לעיל 0יטי3 תנו8ר 0' ג)וס:ס 0)וחנר סכ'ות0

 סס ע"ן ו' )ומכ0 ר' פרק ("8 6ורומ לעקכמ33'8וריכו
 0חי5ון סל0 הכמר וכמחיל ר;"8 כוק63י עכ'1 ת83ר ו"ל פ"י 0סיוומ 3סעי ע0 אנפיק : וק"ל0יטינ

 80 יור 181 80 'ור 80 יוד 'ור נ8ת5ע י0ו0 י0ו '0י
 יס י 0חי5ון 0מכ)וס 0ק 181 80 'ור 0סכיעי ס6ו"ו
 0ס וו 60 יור וו ס8 יור 60 'ור 'ור ס8)ו5ע' י0וסי0ו

 06י' רנוע וכו' ן 0חי5 0ניכ0 00 11 60 'ור0פכ.)וי
 רנוע וכו' 0רעמ סה יוך 0ס 8לף 0פכי)ו' 06י0")ו5ע'

 3"1 סס וכו' 0פכ')ו' 3"ן רנוע וכו, ס6ע5ע')ו"ה
 8לף 0פכ')ו' ל)וד 8לף 8לף 60)ו5ע' 8ל סח.5ין0חקר
 0פכ')וי 8לסיס 80)ו5ע' רט"ס 6 0ח'5ין סנ3ור0לתר
 סס ס6ת5עי הסמפ"8 0ח'5ון 0מ"מ 6ל0יס נמקורהוי'

 0ח'5ין 0כ5ח יורין נ)ולוי 8ל0יס וכו' ססכי)וי5נ8ומ
 3)וו"כן 0חי5ון 00ור 6ל 0סכי)וי 8ל 6 60ע5ע'3"ס

 0הי5ון סיקור 8ל0יס 0פכיע' 8להיס רנוע וכו'0")ו5ע'
 סרי וכו' 0פכיתי סרי 80ע5עי סרי סס רנועוכוי
 80ת5עי 8ד:י ר13ע יכף 0חי115 ס03 0עלכומעל8
 סס 0ו6 סל0ס כר"ן נחי' )ול8 6דני וכו' 0פכיעי6רכי
 3חי, סלסיס לכל כוללמ כלל כקור 3ל' ל3ר 6'0וי0

 כל" וי' 8)ו5עי' כליס וי' פכיתי' כליס י')ססס
 ככסע0 כסתס נחי' 0כל ען 3פכיס י' 8ומ כי5רחי5ימ'(
 געסר0 רוח ו' 8ות פכ'))יס לעער0 כס)נ0 0'6ות

 סס עור חי5יכית נעסר0 כפס 8חרתה 0' 8וה8ע5עימ
 עחון וכוי סל0 סח'5וכ" )ו'"ק ו8' 6' לכל 0עקיפ":"ל
 )ול08 8חרוכ0 ס' חון נרינוע קת"נ פס 0ו6 וכו'לכ5ח
 6חרוכ0 0י מק קכ"6 סס רגוע וכו, לסור עחקס'

 ניקחץ גלי הויה שלו והנשמה ה,מ?אה
 בכל הוא וכך בז*א שנחיקת כדיךונחלקת
 שלו החיצון ומקיף ב :טפ*יותיה
 אלא המלכות שאין ראשונה ב,אהקורם
 דנצח מקיף אזא ה*ה לא אחת הויהכסור

 רדעתה החיצק המקיף אייו עיהואח*יה
 כל ובק משויב,ם אהיה שני רכוע ה*הוהוא
 דהודה ממקיף אחד נתח טשולב טהםנתח

 ונשתלב א?יו קדם דנצח המקיף כאןוכעלותו
 אהיה שני .ה,ה אחיון דנתח יפ,כד נ :עמו

 שני שמות ואחייו עצמם כפנימשולכים
המקיפיםמשנה
 3רעמ 36ל ("ל כ' ;' פרק סכ"ל נסעי 1סכ0 8'תל8ה
 33ח" סס לס סיס ל8 מחילס כי לירע 5ריךסל0

 ו6ן וקר'ס ק"ל ססס ל3ר 3מיכו' 3, 8ל06פכ')ו.מ
 66 8לף 68 כ(ס וסו8 6סי, ת5ד ס)וקיף 8ור לס0י0
 סת יי 0ס 86 יור סס 8לף י' ס0 88 0ס "לףסס
 וכוי ס;"6 סל ר8סוכ0 3'08 ו8חר 80 'ור ס80לף
 1"ן סעולס רססין סויס סל ספכיעי סס 03 כימוסף81(
 קכמ0 61; ;כר 3קור ל0יומ סל0 סרעמ ח(ר 81(וכו'

 ר3וע 3קור 0(כר 3קור סל0 סעקיף 83ור 03וכימוסף
 0ר8סון 0עק'ף 8ור ו8וחו 3סעו3 וסויס 6רכ"'עס
 )וקור 8חר ר3וע ע)וו וכחחנר סל0 3כמר ל)ועל0על0
 פסיכ" נ' רנועיס רי סל0 נכתר 0י0 61( סנ00כ5ח
 כע65 עכ"ל (ס 3מוך (0 כלוליס ו8רנעמן )ול8'ס31'

 רק עלס לכמר חי5ין עקיף 0יס ל8 ר8סוכס נ'8סקורס
 כתז ס' על8ס 8חרוכ0 ס' כ' 7' .מר קעזנ ססרנוע
 כעס0 6; ר6ס1כס 3'08 ל8חר 38ל 0כ;כר כ5ח)וקיף
 60עור ו;חו ככ"ל לנועיס ר' )ון )וקיף סל0נכתל

 סל סח'5וכיס )וקיפ' )וערכמ כ' סס כ' פ"ר 0כ"לנסעי
 8לף 8לף 68 סלס לכמר )וחון ("ל טס וכ' 0קפירו'כל
 סס 80 8לף 8לף " 00 88 ס0 0" 8לף 8לף 0ס88
 ס0 יור יוד 0ס 80 6לף 8לף 00 'י 00 88 'ור'ור
 נקופו 83"ח סו6 וכן ס)ורויקמ כוקח8 ו(0 עכ"לס8

 נו ויס כ"0 )וקיפי כלל ו0מ*ת ;זל (' נסרק ססו0נ0
 38ל יחר ועסולני' 3(0 (0 כלוליס רכ"0 עלויס3'

 ע3ו8ר כע85 עכ"ל סכ5ח ע5ר סעלוי עמחלמלעולס
 כ5ח 6(י כ"ס 0)וסולניס 0)וקיפ', עכיכי נכלסלעולס
 לעקיף קורס רכ5ח עקיף 3כסר וכן סור ל)וקיףקורס
 נתח כי תר6ס 0כתר 3עקיף מק:כל כ8סר וחכ0הור

 06" עכל ר8סיכ0 8ומ ו0ס 6"6 8ומיו' סכ'0ר8סון
 כן כעו רכ"ס 0תקיפיס כמח "חריסס 0ירונעפס1ט
 עדז; 1כן 6לף 6ל5 ו0ס על06 )וקיף עכל ר8סוכס8ומ

 6סי' פמ סל 80חרת סכתמ סיסי' ער ו%מר3"פלכיס
חיפ'ס



חם4חם רחי ששתמסכתהשנת*

*

8

*

 הנתח ,?הוא עצמם בפני מאדלביםהמקי4ם
 הולכים זה דרך ועל ד : המקיפים שלאהרון

 הגתח שיהיה עי לתחילתם מסופםומתמעטים
 מכל ראשונה אות והם אותיות שניהראהעון
 המקיפים של הראשון הנתח ואחריהםאהיה
 כמו מלאה מקיף מכל ראשונה אות כןכטו
 ;_ הוא האמצע* ומקיף ה :עצהיא

 בלי אה'ה
 הפנימי ומקיף ספירותיה בבי הוא וכןנקוד
 שנזכיו הזה ובסדר משולבים ואהיה הויהרבוש
 הוא הנשמה ומקיפי ספירותיה בכל הואוכן

 בז,א שנחלק כדוך ומתחלק ניקוד בליאהיה
 : ספייותיה בכי הואוכן

מג"4
 61חריסס ס ס יי ס ס 6 6 כ(ס עלען נסניווסולני'

 נחח ס0ו6 ע5ען נפל ווסי)ניס נ'ס עקיפי סעומ3'
 יוד סס ס6 6)ף 6לף כ(ס נ"ס סעקיפי' סכס5חרון

 רסור לעקיף קרס דכ5ח 0עקיף לפניך וסרי 60 סס'יי
 ככ"ל 6ס' ע5ר רדעח נעקיף מקחכל כ6סרוסכס
 עסס נמח כל ונין ?סולניס 6סיי עני רנוע סו6חר6ה

 כדנרי וסייט ס)ס רסור עעקיף 6' כחחווסי)ניס
 לך סכחנמי עס נכל ומפכיל ס6;ין כ06ר וסכסחעחנר
 ק5מ עס ס' עסכס מחי)מ ער סעחבר רברי י,מנ6רו
 עור סו6ו! בעקכמ 6סר עסכיומ עס6רי רנריספיע'
 רנ5ח סחי5ון עקיף סו6 וכו' )חכעס עחוז (')0ס

 סכי רבוע וכו' )נינס עתק עסו)נ" דשר סחן15ןועקיף
 סס ר13ע סו6 וכו' לרעמ ווחק ע0ול3יס פפ1ייס6סי'
 )6מר ססו6 כלי סכעסי )6מר וסייכו טכ") ו6רניסויי
 וסו6 וכו' )ח"ר עחק ;") סס עור כנ') ר6סוכ'גי6ס
 נמח מחילס עסולני' רנ5ח ועקיף פסוע 6סיסרנוע
 עחון רכ5ח עק,ף ס) כמח ו6ח"כ פסוע 6סי' רנועס)

 רסורס ועקיף פסוט 6סיי רנוט וסו6 וטן)בנורי
 וסו6 וכו' )ס"ח עחון בחקר סכ(כל כרלךעפילניס
 סל כמח מחי)ת עסלניס רסור ועקיף ר5"עקוף
 וסכס טכיל רסוד עקיף סל נמח ו6פזכ דנ5חעקיף
 לעי) עבו5ר כנר כי לסטמיק 5ורך בו 6ין רסעקיפיס
 וזסו עכ") סס יוד 60 8)ף )י0יד עחון (") ססעור
 וסטס ככ'כ ערונט ש6 פנכ5ם קס וק סננ5חססס
 6מלוכ' ס' כי ר' ימל קע'נ קנ4 חסייכו פ0וע סו6ניק~ד
 ס6 יוד סס 6)ף )ע)כוי עחת ;"ל סס עור ס'ע%פ
 ססס רסייכו ככ") ר' חקר קכן6 קס וסייכיעכ'ל

 סעקיפיס 6ענס (") סס עוד בשר ערבעי'ס6נחכו
 6' 6סי' סס סו6 ס6ע5עי' ר("6 רנוקנ' עי*ק 6'בכל
 6ל6 נ('6 קבי6לכו ע'ר ססס עי"ק וקפילס קפילס)כ)
 עור עכע כלל כיקי 3סס 6י1 וכ"ן נקיועל ססקק0

 יב" ייש" י"ככי נכי' " בפרק
 בכל א' מ?יאה שהיא ואשינה בהי ריהס*
 מרובע בלתי עצמו זה שם הפנימינתחיה
 הזה ובסדר משולבים דהודה החיצוןומק'ף
 הבינה ובכלי ב :שמכיו
 זה יטם האמצעי אהיה ג יכ.החיצק
 קנ*א חשם והוא ההין כמלוי הוא הפנ"מיפשוט
 אהיה שני רבוע הוא שלו החיצוןומקיף

 כףה רבו* החיצק הדעת בכ?י נ :משולב.ם
 כי שם היהלו לא והפגימי בק רכועהאמצעי
 שעשאה ?ז*א ברית שכרתה עד היאגו?ם

בביאה משנה
 דז*6 רנוק63 פכיעי' י"ק כלל1' לכל סטק'םיס ;"לסס
 סיס לבוע סו6 וכוי סס טלס עקיפי' כ) ע)וסס

 סל כל"ן נח" (") סס עוד עכ"ל עס31ניסו6מ.ס
 ע040 פעעיס נ' פסס רן"6 כוקנ6 0ל סניילעקיפיס
 לכל כל) כיקור נלמי 6סיס מ) נ)בר י' סססו6

 לכפטס כסטם נקוי כלס ע3 ענמין 6' מי5רסעקישיס
 כפ0 סי ס"ע5עיס מ"ק ר1" " סחי4מס ני"ק כסתסס'

 עסכס פ"ת ('6 0עומ נעק:מ ועי,ן עכ') ספכיעי'נ"ק
 סעקיף עקיף סח0ופ סטקיף סלעולס ענו"ר ססנ'

 בי"ק נסעס ס* כ6ן ס6שר ממעס 6ל )כן עענוסנלוע
 ע) שקיף ;'161ר סס עוך סו6 כן סקרר לכןנעקיפיי כ* ד6יירי טס1ס ספניעי' מ"ק נפפ סי וכו'סח'5ינ"

 6לף וכף סניסס סי סעק.פיס גח" על ס(וץ כללומכל
 ו6ף רטל6'נ6)פי4 וע)6 על6 6סיס רנוע וסייכועכ")
 נזת סכ' חייס נ6ו5לומ וע"ן 6)פין ע)5ין סנוספ"'ן
 סככיכס 0סי6 (6ח נוקח6 על נקוף וכ' נוקח6ומסכי
 ס6לכחי סכס סו"ס עקכי נקוף סעחנר כרנריוסיינו
 ופניעיסס כליסס נקיר סקפירומ חלקי נכ)כ6ן

 בעקכמ סעחכר רנרי רונ ב"כ יתנ6ר ונ(סועקיפיסס
 0סנעעס ל0וט סעעעצומ סעחנר ע) ק0ס וק5מ(6מ
 גלי ו6ט" סהן סס סעקיפיס סל ונ0עס סכליססל

 נעפ*מ,ענאל וסרי סנוקנ6 קפירמ 0ל 6' 3כ)ניקור
 סקשילומ נכל גיקיר נ)י )נל ס1יי 30 6' ס0סנסריי4
 עפיחש נסכי סם"ני 0י' עפ %ס בפיק : וק*ל סעקיפ*ס לכל 6ס" פל לנר 6' סמוכן

 נ6ל לעיל ענאל (ס פלק 0לסו6סונומ
 מכיר % ספתנר  וסכס יומר בי6ור 5ליך ו5יןסיעי3
 עקי4סס נח*' עפכין רנר סוס ו)ס)6ס עכ5ן וכןכ6ן

 ועקיפי סנחוכס סל0עס ועענין וספנימ"ס6ע5עיס
 נולס סקפיוס גכ3 סויס ס)3ו סרברי' עפוססנמעס
 0פ 3ני"יליני ועיין 6' געלק חתחגר גרגריכג,כר
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חפיהם רהי שטתססכתפשנת
 ההויה ובהם הה*ח לה שנתן ראשונהבכיאה
 ב*ן שם רמלוי אותיות כחמשה נתמראהשבה
 הספירה רפי זה כ*ן ושם ר : רפנימי להשונתן
 וזה נקור הוא כך יונק שיו אותשכל

 כיום כיצר ה : השבוע מימי יום ככלמשתנה
 והואו בסגול ההזן ושנ* חוים היורראשון
 ושני חולם היזד בשני ניקור בלי והמלויקמץ
 ניקור ב?י והמרוי צירי והואו כשכאההין

 והמרוי חולם השרש אותיותבשרישי
 בלי שהוא היור ממרוי חוץ סגולכלו
 ההין ושני חורם היוד כיכיעי ו :ניקוד

מניר
 "סכמן וכו' "סיס "ל6 "וספניע' ג' נעסכס סכמנ1ע:
 לריך סנס 3רעמ 6נל (על נפ"( קס ענו6ר "לפכיע'"לס
 נ' 6ל6 ספכיעי ננמיכס סס לס סיי ל6 מ".לס כילירע
 ורניע ט"ס רנוע )רסייכו וקד"ס ק"ל ססס לנרנה"
 סכימ 6( נס סד6 סל ר6סיכס נ'6ס ו6מר וכו'נ'ן(
 גס יסניק רעספע" נק63 כמכר סרומ 6ומוננווס
 ספכיע' סס נס כימיסף 61( ככורע קרע6ס נ(יוונ6נעלס
 ורוס וע"ר ע"1 ונסעל עכ"ל נ"ן סעולס רסס'ן וע"סל

 לעי 6ל6 נרימ כורממ 5סס 6ין 6ר(יל עוד(ע
 סל רנני6ס רתססעיס נקנ6 ע"ס כודע נס כליסעס5'
 כך סו6 סרנר פ" נגווס מר6 רומ6 עסרי 61סמ61דס
 ("6 ע"י 6ל6 6ור סיס שקממ סכוקנ6 ס6ין כודעכנל
 עתס (יווג ע"י ל6 06 סמקנלס 5"6 פלען סגנורומוכף

 תן לנערי יול6" סס 61( עעס רנעל סר6ס1נ'נני6ס
 סס מעיר כס"ריס ו5לו עלס ניקור וג'מטס עלוסיקור
 גס סיומ ער 6ל6 6'כו ססליעומ כל וכו' חיומסוסס
 5מ"כ סעעלס סו5 נ"ן וסס וכוי נ"ן סס ססס 6לוס"נ
 ר6סוכ' נ'6ס כי וכו' ו6ילך סע6( (יווניס וע6ר סט"ןכל

 ו(סו וכו' ס(רע עיפמ לקנל ר6ו' כלי 6ומסעוסס
עכין

 רו~
 עכ"ל קרע6ס נני6ס נעלס 3ס רעניק

 נ'ן רומ6 ססו6 עס כקר6 וע'כ ('ל מי נלרועומס
 לכקני ו6מר ל(כר 6' סוי' סויומ נ' ניט' סו6 3"ןכי
 סס וסעלוי סו" ס'6 רססין שיס על ספעון כיוכו'
 דט6ס ס(יוונ נעמ כך ו6מר וכו' סוא ףי 6ותיומס'

 נ' וסוי' 6ממ סויי לוקמ (*6 61( כפלקיסר6סיכס
 נעמ' לנוק63כימנס

 נכלליס סו" נ(1 נס ככ"ל ס(יחנ
 כל עס וסכס עכ'ל נ"ן סס וכקר6 סכיל ע'רקכיסס

 "סכמן סעמנר קכמנ (ס קסס 6ך ני עסכס כמנ6ר(ס
 סענו6ר כעו סס"ג לס סכמן לעיטר ל" סוס "סס"מ"לס
 סס"נ לס קכמן 1ל1ל סו6 קופל טעומ ו6פסילפיל
 עמכס מח'למ ער רי עעסכס סעמנר סכ30 ועסוק4ל
 סרעח עכין וכ53ר ו"ל פ"מ פקמומ 3קער ענו6לק'

 בחמהטי ניקור בלי והמרוי פתח והואובחיריק
 שבא והואו כקבוץ ושניההין חולםהיור

 ושני חורם היוד כששי ניקוד כליוהמלוי
 ההין ושני כשירוק השרש של והואוההין
 צבאות בניקור יה,ו אותיות שלש שכת ביום, : ניקיד כלי היוד ומרוי כשבא המ?וי שלוהואו
 וביום ניקור כרי המלוי ואותיות אחיונהוה'
 שאותיות ס-3 שב זה הפנימי כרעת מאירזה

 חורם היור כמוצאם נקודות שכוהשרש
 כרי המ?וי ואותיות כקמץ והואו כציריהההין
 המקיף כאמור כרי שנעשה ואחר ח :ניקור
החיצוןמשנה

 וכו' סוולכומ סל סמ'לת סרעמ סמול ניעי וסכסוכו'
 קסו6 ססין רעלוי סוי' סס סו6 מול סל ספכיעיוסדעמ
 ססו6 סכ(כר נ"ן קס כי וכו' נסנמ 6נל וכו' 3"ןגי'

 טחגלס 61( מ'לון כקל5 נסנמ עמס נמול פכיעיכקל6
 וכוי' ס'נ עס וסו6 גדול יומר 6מר ספניטי רעמנס
 רעס סו6 6ער ססין רעלוי נ"ן עס קור כי רעוסכת
 עממלק סו6 סכס ככ(כר סמיל ניט' עלכומ סיפכיעי
 סס" ססנוע סל 6' ניוס כי פ" סיתיס כפינכיקורו
 6( כי פירום כקורמו כפי ויכיקמן 'ניקמו כפ'כקורמו
 וס' נקען ר נקנול סס' נמולס סיור סר6ס1ןניוס
 ספסיע1מ 6ומיו' נרי רק כקורומ נו 6ין ו5יוכסנקגול
 ניוס (ולמ' ית'ס סמ' נכל וכן סעלוי 6ומיומ גס'1ל6
 עקור כסי כי 'רעמ וכנר לטטס ככ(כר סו' וניוססג'

 כי טורס נמולס 'ור כ' נ(ס וסתסל מיכקר כן'כיקמו
 סנקר5 סמ"מ ענלוי 6ן יכיקמס סנס מכעס ססו5סי'
 וכן עמקר יוכקמ ק3ס סניכס כ' %ורס נקגול וס'מולס

 סכקורומ %'כ' כל נירך (ס כלל וסעיי כקורומנס6י
 ס' נמר' סו' 3סנ6 סס' נמולס סיוד 3' ניוססנעולס
 נמולס ר6עוכ' ס' מולס 'ור מ"מ כער נ' 3'וסנסנ6
 סעכין וקור נקגול וסני נמולס ס6' וו' נקנולוסכ"
 מ'מ סוד עסס וקס טסליקי מון יעיס ס(י כל כיסו6
 ס'ס סל נ' ס' פירום סכפולומ נ6ומיומ כיקור 6יןויקור
 6פילו- כנקיומ וסיקי סת"מ 5ענס ףו על ני ו'16

 נכל כי כלל כיקוי 6'ן וסג' ככ"ל נוילוקככקרומ לגי ר6עוכ' ס' מולס 'וי ר' יוס סכפולומ5ומיומ
 ככקדומ כפולומ ס6ונמומ 6'ן וסו' סנ' (ולמסזט'ס
 3מיריק סנסס י6סיכמ ס' נפממ סנסס ר6סוכס ו'כלל
 ו' קפמיס קנון סכקר6 סייוק ס' מולס ס" ס''וס
 נו' סייק ר6עוני סי מולס סי' ו' יוס קנק ס'סנ6
 5תתכס ס. סנ6 וססכ'ס נסורוק ל6סיף ו' נסנ6וסנ'

 כ'5ר לנ5ומ כיקור י 'וס נענ6 וסנ' עולוקסי6סונ'
 :'קור נסס 6'ן 5ותיומ וס5ל מולס ו' קיון ס' סג6"
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חטירים רהל שמותפםכת תמשנ
 משולנ'ם וארני הויה ריבוע הוא רדעתהחיצון
 הראשון החיצין מקיף כי שנוכיו הזהובסרר

 א? הח,צון ה"סד בכ?י א גיק : לכתרעלה
 אל הפבימי וא מ אל רבועהאטצעי

 ומקיף אהיי ריבוע הוא שלו החיצון וטקיףמיא
 וכשילונ שנזכרו הזה ובטדר משולביםדנצחה
 אחד שם החיצון הגנורה ובכלי נ :נכתי

 הירוע אכרט"ם שם והוא ע,דשמספרו
 בניקוד הוי' הפנים* איהים שםהאמצעי
 אהיה רינוע הוא שלי הח.צון ומקיףארהים
 םקיף ודוך ובטדר םשולבים דהורהוםקיף
 תמורת החיצון הת'ת ובכלי ג : דחטדההחיצון
 השתמ"א שם והוא ב,ש נא,ת צכאותשם

 ריורין א?הים הפנימי צנאות שםהאטצע*
 דנצחה רחיצון מקיף הוא שלו הח-צקומקית
 הזה ונסרר משולנים דהורה החיצוןוטקיף
 נתח שכ? נכת* האמור וכשילוכשנזכיו

 : חשונ אחדכאות
מגיר

 ס' סל כ,קוד סני ניוס מוכיר 6יכו סכ6ן ו6פפ"יפכ"5
 סחרי מפנינו עעד ננקד.ס 6'ך וסע)וי ססיע6חרוע'
 ו' וניוס 6' נססו6ס ו' יום פס גי יוס כ6ןעדמס
 כמו יסמלוי ססרע 5חרוכ' ס' ניקור 46 נסריינ'6ול
 סח)וקימ נכ) וסכס וק") וסע)וי ססרס ר6סוכ' ס'כיקיד
 סמורי נכווכמ ופ"ן יו"ד מ)וי ס) נו"ד רקיד 6'ןסללו
 סווח3ר סכמנ וווס נ"כ וס עכין סיע'3 וונו6רסס

 כמו65ס כקירוח סנו ססרס ס6ומיומ 9"נ סס ('נטסכ,
 מנו6ר כנר ח' נמסכי 0מחנל סכ' ועס מקורו מ65מי)6
 כ) 60רכמי סס כי ני ווסכס 6' לפרק ננ'6ורינו)עי)

 : פ"ס וס נפנין150רך
 סכמנ ;?ס סס טי'1 4' )פרמ נני6וריכוי נ סיע )פי) וונו6ר כנר וס פרק כ) סנס גכמרק
 סכ) ר") "נכמר "ס6פור "ונסילונ 6' נמטכ'0טחנר
 60 6לף כ6ן 6חרון כמח )מס) חסוג 6' כ6ומכחח
 סיס מסי)נ )6 ו)כן 6' כ6ומ רק כחע3 6יכו סס'וד
 6' )6ומ כמס3 כן נס 6סיס ס)פכי וכמח נכיסס6ומ
 ומס סמ)וקומ 3ס6י' וכן נניסס 6ימ סיס עסו)נו6'ן
 "דחקרס "סח'5ין "ווקיף "ודרך "ונקרר ג' נמסכ'סכ'
 )כמחיס 06י' דרנופ סכמחיס סו6 סקודס ונקררר")

 כנוכר נכתר ס6מור סי)ונ דרך סייכו "ונדרךדווקיף
 נקפירמ כן )כמונ סמחנר ססמיע )מס קס0וק5ח

 ;סחכמס

 נאותיות אותיותיו שנתח.פו עןנסו אל שם ההיצון הבצח בכיי א ךמ8רכמ
 כית באלת אצלם וסטוכות יהםהםאוהרות

 הפנ.מי אל רברע האטצעי בים שםוהוא
 נשלשה משתנה אלהים שם זה ובדוךאל
 שם בחיצון יה" לפיכך ההור כליחלסי
 שם רנוע הוא דנצח החיצון ומקיף ב :נמוכ,ן
 ומקיף הי מלאה אחרונה ה, כי רי יתרקם,נ

 כי ד, חסר קמא שם רבוע הוא רהורהחיצק
 החיצון היטוד ובכלי ג : א' מ:אה אח-ונהה'

 רגוש ג'כ שדי האמצעי רגוש שר"י שםרבוע
 .י ני וארנע ד : דגוש טכ מ4א שדיהפמםי

 דנוקבא שניטוד שדי של זה ליטםיש
 טהשין ו*. שלשה והוא בציורוהראשונה
 נעשית והיא כ" ואחריהם דז,א בשריכאמור
 ואחריה הקוים עומדים שעייה' השיןמשולי
 הוא זה ציור ומספ* שהם כמו והיורהרלת
 תת"ד שמטפרו מלא שרי הוא השניה ה :פ,ב

 שמטפרם המלוי ש: ראשונות אותיו'השלישית

 וועי 11:2פננ1 י54
 )ט, ת'יינ

 נטסכס סכמנ ומס פ"ס 6' )פרקננ'6וריכו
 ו' פרק 16"6' )מקכמ ננ'"וריכו פ"ן "דניס "סדימ

 סו6 עלכומ סניקול סד' סס כ' מני6ר סס 6'מסכס
 6רנפ מעכין וס' ד' נעסכס סכמנ ומס סס פ"ןדנוס
 דיוע יע"י ע"ן 3ספר סיעינ וונו6ר סדי ססנחי'
 ענס כיקיד רעודס 6סר נחי' ד' כנ5ר ופמ0 (")ו'

 ס' 6ומ סמ5ייר ס'6 סר6סוכס דו"6 ביקוד סכ")פ"ר
 סו)י ווסס ו)עעס ר6סיס' פ) 'ודין_ ונ' ווין נ'ננחי'

0ר'
 וס"הס'ז

 עדי /נ1 סס סו6 -ופ"ווכו'כ;30' ג
 ג' 44224 סו6 וסג' וכף ממ,"ד כמכ'ן סס61יץ5י"י
 לו'י 16מיומ וסס סדי סס סנמ)וי 6)פפומ5ומ'יס
 סדי סס ענפלוי 5חרוכומ 6ומיומ ג' סי6 וסדוכו'
 סכ"5 3רכ6ין ק' כנכקיס ו3סס מ"ד 1' 6ומיומוס6
 ענו6ל מכ"ר גי' נרכ6'ן ק' ופי' פ:") מכ"ד3ניע'
 כמסכיס נרכ6ין סק' סונליס וסרם סר) ו' נרלוסעס
 נני' וסס וססין 61)פין דיוד'ן סנ6'וו6 06יסווג'
 ס' נדרוס פוד ופיין סכול) פס ונמ 3ן ני' סססמכ"ס
 עעקפלס סכמ3 סמח3ר ו)סין 0))ו נרכ6ין ק'מפ:יז
 כנר 6נ) )פכיו סכוקח6 ס" כן ל6"0 ע6ור מנווונסק'

 ופיין 'סן( נע"ח מ"סי כ6סר סכיקח6 נפכיסמקכח'
 נקפללדק

מ,ו



חם*רים רהל שמותממכתמשנת
 המלוי של אחרובות אותיות הרביעיתמיו

 החיצון ומקיח ק' ובחינתם( )תנ*דשממפרם
 ובכלי ו : בנצח שנרבע השם הואדיסוד

 אדני האמצעי אדני רבוע החיצוןהמלכות
 הוא דמיכות החיצון ומקיף מלא אדניהפנימי
 דמלא ומיא מיא אהיה רבוע הוא זו,ןמקיפי כי עי המקיף זומקית : בהוד שנרבעהשם

 :  איף  מראים שבו הפאין  ואףבאלפין

 יוץ ייווגמסכת
 נע::ךכ:מ~ם:ן:: " אפרק
 עם ב*ן ושם שם שי אחרונה ה' היאבוקביה

מגיד
 0מומ ד' ענין כמנ ד0ס פ"ד דף סמוריס מ5מנקסר
 ודנריו נוק83 סניקוד 0מומ ד' ועכין ("8 0ניקוד0די

 ח' מסנס פ"ג מ(ו(ס נמק' סמחנר נדנר'מו83'ס
 כו"ן 0סס דסדי סמלוי סל 6מרוכוס 15מיומ סרנעי1("ל
 0נ8 וסמ' קגול 0נ8 סנו"ן נקודומ סס ודל"מומי"ו
 וכר6ס עכ"ל מ6ס סו6 סניקוד ומקפר קנולוסד'

 8ומיומ סר3יעימ וכ5"ל סמחנר נדנר' קופר0טעומ
 קגול 830 קגול 830 מכקודומ סמלו' סל8חרונומ
 ענין סמחנר ס3'8 ל8 למס קסס ק'6ךסמקפרס
 נעק' ססני5ס כמו 0די 0ס 5יורי נכל 08רסכקודומ
 ("8 סמומ למקכמ נ3'8וריכו לעיל ועיין 51"עמווזס
 כנר (' ונמ0כס ו' נמ0כס סממנר 0כמנ ומס ע"ספ"ג

 וק'ל: צ"ס (1 ממקכמ 8' לפרק נני6וריכו לעילכמנ8ר
 מזס זע"ן נ"ול 5לי7 ו6ין פסזט 6' מסכס אפושק

 וסכס סיטינ מנו8ר 0ס פ"נ 8"קנמקכמ
 ער3 0ער 3כווכמ סיט3 מ3ו8ריס סמח3ר ד3ריס8רי
 16"6 מ(ון ממילס לך 638ר 8מכס ח"ל כפוריסיוס
 מן וסנס וכוי סמיס 3קוד סכל 3(ו"ן למטס 38לוכוי
 לממ8 ומ(ון 6כילס סיד כמ0ך ד8"8 ד3גלגלמ6ע"י
 סכ(' ע'ד ל(ו"ן סמיי מינ' 3' כט0כי' פס3'כס 6ךוכו'
 8ל 0יורר ממס וסכס סמיס קור סו6 ולמטס מססכי

 סיייד ומס 0לסס ג"ל (ו'ן כי(וניס וממכו פכימ'דלך יעי סלס ספס עי סלס סממ יר7 מלמעלססנינס
 ומסס 0לס ספס עד וכמ0ך ממ0 0לס מממ ס3'כסמן
 עכ"ל ממכו וכי(וכיס (1"ן 50 ו"ק עד ויולד לחין'651
 0כמנכו ומס נ' מסכס פ"8 18"8 (יווג נמקכמועיין
 פס מן סיפך .(ס וסנס ("ל סכ"ל 3כווכמ 0ס עור0ס
 עליון סיומר וכ8ן לחון '651 עליון סיומר 0ס כיד8"6
 רריכי' 3'כס 0סו5 כ8ן כי סו5 סטעס 8ך נפכי''ורר

 %ן ייניס קוי 6ת" קיי ט6 וטלס שגסעסעלין

 הוא וחיותם שיהם והמזון ב : פרמיהכי
 שנמשך מה כיצד מאימא ששותיםמהשתיה
 עד גופה פנימיות דרך עובר דאייךממוחא
 שלש ומחיים שותים וממנו זו'ן לראששמניע
 ממח שנמשך ומה ג : שלהםראשונות
 עובר א'נו ממנה מתעיים שדינים עצמהאימא
 ושם הם מיוחים מים כי נופה פנימיתררך
 מהפה היוצא כרוק אלא ים-ים מתהפכיםהיו

 מתמתקים שפתים בין ובעברם משםיוצאים
 קצוות השש עד יוררים חוצה ודרךממיחם
 ומח*ים מהם שותים ארו קצוות וששדזהן

 :עצמם
 בכתים הוא יפעמים זי'ז יזיייג א מןם!ישרק

'-

 ויפעמים אהיה הוי' והוא - "'
בחכ*ד משנה

 נגרוכס 3פניס יכנס ע5מס 0לס מר08 סיורד מס08
 מריס ומיס מלומיס מיס יסיו סכס גופס נכלויענור
 כי נגופס 'ככק ול8 ספס ררך ל85מ 5ריכיס ססולכן
 ו8ס ע5מס ניכס נקוד לסיומס ק5מ מלוחיס סססל6
 וסס מססס '851'0 ולכן עריס יסיו גופס נכל'ענרו
 סספמיס דל7 ויו65'ס וכו' מפיז מו65 ס6דס קרוקקוד
 מלמעלס סכמ0כמ ס0מי' 8ך וכו' ממממקיס ו0סוכף
 08 ו8ף מ8וי ממוקיס סס פיס מוך 6ל ס3ינסמן

 סגרון ררך כככקי' כמלמיסולכן 8'נס 3גופ8ימער3ו
 מלומיס עיס 3קוד ל30ח טעס וכומן 0מ8ריך עיסעכ"ל
 סספמיס דרך ממממקיס 8'ך סעכין וקוד מריסוטיס

 : (ס פרק כל 3'8ור מ"ל כפלמסוסכס
 למק' 33י6ורינו לעיל ע3ז6ל "6רנ "סויסי וכוי (ו"ן "ו(יווג סמחנר 0כמנ מס סכס בפרשק
 סממנל 0כמנ ומס ע"0 6י מסכס 3' פלק 18"6(יווג
 "גלומ וכו' "כפופס "כף "3קוד "סו5 "ד(ו"ן "!ס"יעווג

 5מק' 33'6וליכו סמכל כפו!ס כף עכין ע"ן"ס0כיכס
 נפעס"ח וסו6 0ס עיין נ' מ0כס 3' פלק 18"8(יוונ
 ומלכומ מ"מ ימוד נקוד כי 0ס("ל עוד כ"8סער
 דחו"3 וסימוד למימס כפ0ו למסוי י0 כפופס בכףסכרמ(
 ק"ס על כפעו למקור 5ליך פסוטס כף נסידסכרע(
 סכמ3 ימס ע"ם ק"ס 3כווכמ מ3ו6ר סו6 וכן ע"סעכ"ל
 מקומומ 3כמס מ3ו8ר "'וד'ן "ס0כ' "מספי"0סו8
 מן י"י כ' ד8ומ ר(6 ("5 פכחק 3(וסר 3סד'6ומ3י5ר

 ומ"ד מ"1 3סעי וסנס סכ"ף ע0רס ע0רס'6סרוכס"'
 רק'ע מיס 8ויר קוד סטיפס 3קוד מ5ריך ד'דרוס
 לעכיכינו סמ5טלך נקו5ל 8עמיק והנכ' 0מ6ייךע"0
 מע4ב כלולס 50'גס טיפס 0וס 8'ן סכס כ' דפ(ייל
 ססו6 ס(כר קל ע5מס סטיפס כח" וסכס 3'ן ))"סק"ג

3חי'
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עהסירים ודץ ליווגמסכתמשנת
 וכשהוא אלהים הויה והוא שלהםבהב'ד
 חיוונ אדני הויה הוא שיהם החתונותבשבע
 מספר שהוא בפופה נף בטוד הוא דזףןזה

 הויה של השילוב קצוות ש:שני יודיןהשני
 הצדיקים ע*י מ,ה שם ככח הסתחברים אדנין

 : השכינה נ?ות עי ימיתה עצסםהמוסרים
 המזל עם מזדוונ העליון המז? נעשה יכיצד בן

 סיד והוא שבו ע*ב שם אוד ומורידהתחתון
 נמשך וממנו המח על החופפת לנשמהנשמה

 יודין ושלשה מם'נ הנוזלים ממים אחד יבוש1
 שבמזל מקס*א היוצא בדם מתינשיםשבו

 וממזל נ : כמוהו יודין שלשה שבוההחתון

מגיד  0יט ל3ר ר'ורין ע"3 0ס 8ל6 8יכס 0ילר מ1מנחי,
 סטיפס (8ח כ)ו0כמ 'ורין ר' 71נ16מן יורין ר'נמלו'

 רוח עחיס כלולס 53ס סי6 81( ססס יורין מר' כל1לסן
 ע"3 סס 6עכס ע5ען יורין ר' נמיי ססס כטעסכפט
 0ו6 יו7'ין מר' כלולס (1 טיפס כמ0כמ סעמכוסכ(כר
 ח' ע(י וסו6 עיל06 חקר 0כקי6 עליון 3רצמל)ועל0

 ככורע (כר וס61 מקי כ51ר סכקר6 ר6"6 רריקכ6ן

 0ש ומ(ל ע"3 כמכין מקר כן כי 0מקר 3מיכמוסוי
 יורין 0ר' מ8לו ויולריס ריורין ע*נ ג0ס כקר8ס0ו6

 כמטכיס ועסס כק03 0סי6 וכקס סי"ג מ(ל 8ל (יווג 3קור1
 מקר ע"3 כקר8 ע3ו סר8טון סק5ס 6קר ר638 1"קעד

 כעסכיס ועסס ("6 חקר ער ועסס ר5יע6 ו"ק ערועטס
 ססי6 סכ"ל טסטיפס סעכין 6ל וכח(ור וכו' (*35יסור
 נררחס כ% ו)נמלנס )ומענ0 6יטס יורין )נר'כלולס
 נר8סיח )נע0ס 6ור כקר6 (ו ו3ח" כרכ"ח כללומ 03ויס
 וכו' סקפירו' רוחכיוי 6100 6ול כקרי (8מ 3מי' ו0ריוכו"

 3מי' 0ו6 6ור כי ק"ג 0ס 3מ" 0סו6 )נ.ס 3חי'1כ63ר
 5ריכס ככן' כרכ"ח 00ו6 ס(6ת 0טיפ0 ו0כ0 ע"נ)

 כעסי' 8מכס וכו' למטס לררמ כדי רק נלנו0לסמלנ0
 סכק' סעליון ערעמ עעס סכעסכס ס5רס דס לנוטל0
 )1'ס סכקר6 סכ(' ל3וס 3ח.י כננסך סגס וסעכין)1(ל
 סי"ג )חל 6ל ו)נורירס סח' סנע(ל ע5)נס יורין)נר,
 וכקס כ)נכין ריורין 8סיס 0ס וסו6 וכקס כקר6ססו5
 'ורין סג' 0ל ס0כיח 0גמי' (1 61ן יורין ג' נווי0

 ר' 36ל וכו' סי"ג 30מ(ל 8סי' טל 'ורין 3ג'כחל3סו
 36ל ט03 0גרול 18ר מ0וס מתל03 8יכו דעיי3'ודין
 וסס 6ל1 עס 6לו מתלנסיס סס מחחוכ" יוריןסנ'

 כל סל 6ור סכקר6 סר06וכס ננחי' עס6"כמתעני'
 יורין 0ג' ססכימ (6מ 3חי' 36ל כמל3טו ל6 יוריןסר'

 יור 6ך ר6סי' יודין 3ג' וכמל3סו כמע3ומתמוכיס
 כ% כחל03ס ל8 לכ0)נס כסמס נחי' ססו08ר5סיכס

 וגס וכו' רס ט610 מיס כקר6 סטטח (6ת 8ךוכו'

 כמספ* ע*ב הוא שמספ-ו החמד אל נמשכתזה
 הוא זה והסד כוללים ושני ום*נ דע*בהיודין
 שלו התהתונות ז' בכי מתפשט וממנודאבא
 שבע בכל וממנו דאימא להסדומשם

 ביסורה וכשנמשכת ד י שלההתחתוגות
 ע'ב מ5יי כי ברכות מאה הזאת הטיפהמקבלת
 ההוא שביסוד ב*ן שם עם נמשכהשממנו
 והוא מאה הוא כוללים שני עם מספ-ודאימא

 שכו הההין בחיות עצטו ב,ן הטסממפ-
 ומ?ואה ראשונה הה' כיצר ה :מצוירים
 המקפת ד, הנק-את לתבונה הרוטזת ד,ובצורת
 ומיואה שניה וההי ראשון בעיבור וי הנקראלן.א

משנה
 מסס יורין ר' מי6 0טכי' (6מ ט3חי' יען מיסכקר6
 רס"נ יורין נג' מלו3סיס מממוניס וג' סמ' נמזלע"נ
 וק"ג רע"3 כולליס וטכי עי כעכין (' סס כולססרי
 וכו' מיס. סו6 טחקר ירעמ וכ3ר חקד כתכין ע"3סרי

 ריורין ר6ס" יודין נג' ממלנסיס 0ס 0ג"כ61ע"פ
 ססחל03ומ עיקר כל כי וכו' 3סס עולס 8יכו סי"ג3ת(ל
 עכ"ל (כר ט610 0וי, 0ס 6100 נק"נ 8ל8 6יכו(ס
 0כ' ומס ר' מטכ0 ער סמח3ר ר3רי כס63ר1 וסכסע"0

 "מקק"8 "0יו85 "3רס "ממל03יס "ם13 "יורין"ו0ל0ס
 0כמנ ועס נרפוק כפל סטעומ ו6פ0י רנריועגוענעיס
 סס נ"כ מ813ר 0פרק קיף ער ר' עמ0כס0מח3ר
 סיכן 3"ן סס עכין עחס וכ63ר ו(על סלל3ררוס
 לך לך פרסח 3(וסר כמ63ר 0כ0 (6ח 3טיפסכרע(מ
 לך לך כ)נכין נרכ5ין 3ע5ס לסכסעס )ו3רךטסק3"ס
 עחס כתסך 0ס 08ר ריורין ע"3 )ו0ס סח' )1)1(לוסכס
 וסס מ8ס 8ומיומ 3ני' 6לו 18מיומ וסכי מ"ו סססמלוי
 מס וו"1 6ומיומ ממל8 6ס וגס סכ(כר נרכ6ן ק'נמי'
 ק"ג ע"3 0ל עפ8.ס ג' נמי' ו0ס ק"נ נני' י0י'ויו
 קנ כמ0ך 81מ"כ ק"נ 0עוליס י"ט ל"ן מ"1 0ססמ"0
 וגס ר5י611 3יקור 6טר רססין 3"ן 3סס 16"6 ער(ס
 סנ63ר כ)נו ו3עקפרו 53יורו ק3 נחינמ סו6 0(ס 3"ןסס
 6100 ע5תו ניקיר כר0ס (ס ק3 גס וסכס וכו'8ח"כ
 ק' תקנל וכו' סרחס 8100 סיסור 00כס סכק3סרמס

 ככורע רלמומ 5ירי 3' סכ(כר נרמס וי0 סכ(כר3רכ8'ן
 ר00ין 3"ן 0ס 13 8סר ס(ס 3רחס ק3 0ס 0ריוכו'

 ע5עו 3"ן נסס (ס קכ 3חעמ ים 6יך עמ0וכ53ר
 ססין ונ' ר108כיס 0סין נ' (0 נ0ס כ16 י0 00כסוכו'

 וסכיי ר"ו 53ורמ ר6סוכיס 0סין 3' וח5ייר6חרוכי'
 ססין סר' עיור נ"ן גי' (ס סס וסכס ר"י53ורח
 08ר נרכ6ין ק' סכקר8 81לו ק' סס )1"ח גני'סכ(כר
 רק8תר 60 וכר6ס עכ"ל רורי נ5ייר נ"1 0סנ5יור
 ק' מינות ר6סי כ11כח1 ע5מו 3"1 "נסס "זס "קנ3מ"

נרכ5ין



חטירים יו"ן ויוונ0סמתמשנת
 לז,א המקפת לתבונה ני,כ הרומזת . רבצורת
 בזן ושם שני כעיבור מפירות בעשרלהנרילו

 : ק' מספר הוא מצוירות אלו הה'ן ארבעעם
 ע? החופה העור - םו הם א:ו ברכות ומאהו

 המקבא שברחם רלתות צירי שני ועםהבשר
 : מ.ה ס"נ ע,ב מיוי מטפר והוא קזבהוא
 ואז ב'.א יייי יאימא 1ה ימיסיי א נפר~ק
 הטיפה כי אלה"ם הף' נקיא הואו
 בז'א מתיבשת דע,ב הויה משםה'וצאת
 א'וו שמות שני יממפי א?הים ?פעמיםהנקיא
 הטיפה שהוא דע,ב יודין ארנע מכסרהוא
 יהד ום.נ רע,ב יורין שבע מספי עם לבושבז.

מנ,ר
 דע סכס 8לו 5יורי ענין וכ83ר ז"ל סס טודנרכ8ין
 סי6 6סר 6ית8 נחיכק על תורס ר"ו נ5'ור ס'ס"וח

 על ר' ד"ו 5ורח לכן וכו' נחוכס וכר 3נןההענרח
 ונסלס תוח'ן לו להח נ' עיניר נחיכח ו8מ'כ וכףו'
 וכו' " על ד' ד"' ס5יורו נס' נרת( ווס לי"קזי8
 דרך 3ענרס הט'פס סתקנלח נרכ8ין ק' ססו6לו
 נס נח יורר ו5ח"כ סנס ניסוד עננינס ;הנ"ן
 סעיקר' ת"ר טיפח נסלתח וסרי ענו סיקוד עד נ("8וו

 נכח'ע"3 ונסלתח סח' דת(ל ע"3 רכס 'ודין מריהי6
 16ר נחינח וסס כנ"ל 8ליו )נוסיס ססס נ"ן ת"סקיינ
 כולס סחופס סעור סהו8 כנ"ל נרכ8ין וק' רקיעתיס
 נ"ן ת'יס ק"ג סס סלניסיס 5ת"ח 3סנ"ס סס וכמנעכ"ל
 8ור נחיכח וס'8 ככזכר ע"נ ס'6 ע5תס סטיפסכ'

 סטיפס כ' 3"ן 5סס ק8' כו)ס סח~פס עור ססו5ות"ס
 3מ" רקיע 'ות"ס דס 3ח" ת'ס ס'8 וק"ג 8ור תחס'8
 עכ"ל כולס סחיפס עור 3מי' 3רכ8ין ק' 131ן3סו
 "כולליס "מכ' "עס ד' 3תסנס סתח3ר עכ' ותסע"ס
 3עס"ח סענו8ר טעס ססתיט לתס חתוס "ת8ס"סס

 : ת6ס 8ומיוח ני' נע5עו ע"נ סל ת"וסתלוי
 'ררס סגוכרח כסטיפס וסנס ("ל סס עוי גפרק

 3מוך )ניס סכקר8 סדק כל3וס 3זסעתס
 סו" סו6 (1 טיפס כ' 6)סיס סו" נקר6 5( כנ"ל("6
 תחל03ח ועחס ע"3 דסס יורין תד' :תסכח סכסכ'

 'ורין ד' סימס 8ור נחי' ססגס וכו' 6לסיס ס:קר6נ("8
 פונקפרס 'ורין '"6 הס סרי כנ"ל 'ורין (' ת'סו3חי,
 כתקפר קי"כ סר' ק"ג ע"3 ססתוח כולליס סכי ועסק"'
 רקיע סגקר6 נמ" לעסוח 5ריד ועמס 6לסיססו"
 ס8ומס ס8מר וסעכ'ן סנסי גמי' וסו6 ת"ס ססנ3חי'
 ע"' עיס 33חי' רק ל3וס 3ס נעסס 8ור ססי8סטימס
 'ותר ל3וס לס לעסות עמס 5ליך לכן וכו' ק"נסס
 חחלס לג"ר ו5ריך יכו' רקיע ויעסו יקיסי וסתיסע3

 כוללים: שני עם שנתדכשה אחרי הט"פהשהוא
 מת?בש בו,א בס*ג המלובש זה ;.ב ובהיותב
 מיוי שי הא?פין בהיות שבוכ. במ,ה זה:'נ

 סור ורם כם"נ הוא אף הרי יור בצרתהההין
 שבוא'ו עצמה שהא' הרם על החופההבשר
 שממפרו דאהיה אהורים ראש ה'א אשריכ'3
 הוא"ו שבאמצע בא, ומת?בשת יוררתדם

 הזאת דאלף ונעשת אדם שטספרודמ,ה
 פה הט מימ. ונקרשים א?הים רבוע ראשדמ,ה
 'וררת זו וטיפה ג : רקיע כמו ונעשתההיא
 בארבע מצויר הידוע שדי שם ושם ז,אביסוד
 לקבל כלי הוא מ' שמספרו הא' והציורציורין
 הטיפהמיטנה

 נין חילוק 8ין ססכס ת"ס נסס ק"נ ססס תחלנס8יך
 יורין סס 3ק"נ כי ססין סכי 3)ולוי 8ל8 לת"סק"נ

 וסו8 8'סכל ס8תח כפי ועכ"( 8לפין ססו3ת"ס
 לתטס ססס ד8לפין 8וחיו' 3חי' כל כי 8'3סקדתס

 רק": דססין 'ודין וסרי 14 כ(ס 'ור 15רחס סנינ'תן
 כולו סי8 ת"ס סס ולוס ת"ס סל 6לפין 5ורח ע5עןסס

 סיס סס5' רע נס (") סס עוד עכ"ל 5לפיןבתלוי
 דק"נ ו8ייו דתלוי "' כי 5סי' 3חי' סו8 דה"נ ו8ו83וח

"'0
 גי' ססו8 ת"ס רתלוי 81'1 183ח תחל3סח ע5מס

 לסחל3ס לתטס ס3ירירחס 5ל6 8סי' 3חי' וסו88דס
 נ" ססו6 וכו' ר8סי' 8חוריס 3קוד סו8 רת"ס (831'
 וגעס' רת"ס רו18ו 83' תחל3ס סו6 ד6ס" דס וכףדס
 עחס 6ך וכו' דס סל ל3וס ססו8 נסר נחי' ססו8רקיע
 טני לנוס סלוכר ט"ר ע5תו ת"0 3סס לסתלבססמ1רס
 גקור כנודע 6חוריס ננחי' 8לסיס נקך5 עחסענ
 16חס ת5ל וכוי 6סי' ססי6 דק"ג ס5' 5וסס כירנוע
 נעסס 181 רנוע נסוד 6לסיס סס כ8ן כעסס סי86'

 ("ל ס' דרוס סס עור ינחנלס גקרס וס נסס כירקיע
 ק' רקיע ת'ס 6ור ססס 3חינוח ר' 3קור סת,(ריך8חר

 5ריך 3חי' סד' 8לו כל וסנס 1("ל כ' סמכר3רכ8'ן
 תק3ל נתוכו 6סר סן'6 סל ע5תו 3יסור רתוויססיסיו
 ויס כנויע סיי נקל6 סיקוך ססכס וסו6 סכ"ל 3חי'סר'
 סרי סי' עס וכו' סו6 סר8סון 5'וריס 3חינו' ד'13
 5' סכנס (1 סרי )ו, 3ני' 'ס" עד"ן ת5ויר סריעס

 סנקר6 סעליוכ' סטיפס 0ל 3חי' 3חוכו לק3ל3'קוד
 נ' 5'ור ת' כתכין ססו8 רע"נ 'ודין ד' 3מ" וסי58ור
 ניקור נ' סככס וו וסרי סיורין עס ע' נ." 'סי'וכו'
 יידין (י ססס סעליונ' ס3טיפס סתיס נחי' נחוכולקנל
 סכל סר' וכו' סו8 סנ' 5יור ע' כת:ין וסס ודק"נדע"3
 נמי' נתוכו לקנל ניקוך מ סככס (8ת ו0רי פ"חכתנ'ן
 ססר' פייח נמינח סא סנס סעליונ' סנט'פססרקיע

כח83ר



חטיינ וו"ן ויווגמםכתמשנת
 שטספ-ם יודין ט;"כשבוארכע היוצאתהטיפה
 כ?י הוא ע' שמספ-י השני והציור ד :ארבעים
 אחרי הט'פה טטימי הנעשה הדםלקבל

 יורק ג' שבו בם,3 יודין ד' שבו הע,בהתלכש
 פ,ח שטספיו הג' והצידר ה : ע'שטספרם

 משני רקיע כמו הנעשה דכשר לקבל כליהדא
 היוצא אהי' דרבוע העריק הדם שהםדטים
 שהוא ההחתון נדם המהלבש דם.נ דיאיומא'
 שבאטצע הא. מטנו שהים* אח*י מ,השם
 ושני אלהים רבוע ראש שהיא שךוהדא,ו
 הד' והציור ד : פ,ח ממפרם דםפעטים
 וטיפה כיכות הק' לקבל כלי הוא ק'שטספיו

 : דוכיין המיין כח בו נוהנת ביסודו היורדתזו

מביד
 רו6ו 6' תן כעסס סו8 סרקיפ סנמיכמ לפילנמנ8ר
 ס'6 רק"נ 6' ו8ומו רת"ס ר""ו 63י סתתל3םדק"ג
 ג"כ ונ"ס 3מס וסרי רס נ" ססו6 6ס" רססר3וע
 סרי רס ג"כ נס6ר רווייס תו6"ו סנ(כר ס6' מקיר06
 וסניסס ת"ס דסס סמממון נת"ך תמל3ם סר6סון וו"רכי
 סכנס ;ו וסרי ק' 3ני' יסי' וכוי עי סרב 5'ור פ"מנניי

 סנטיפס 3רכ6'ן ק' 3מינמ 13 לק3) גיקורר3יעימ
 ער ת"ד ט,פמ 3חי' כל סיטי3 כמ63ר וסר' וכו'עליונס
 סס 5יורי ר' ענין וסכס עכ"ל ס(כר ר;"6 3יקורררמס
 פ"נ י-6 סנוומ 3תק' לעיל )ו3ו6ר כ3ר י"6 ס3יקורסרי

 : נספמקס כ6ן ק5למילכן
 כ63ר ועמס י"ל די ררוס סנ"ל נסעל סכס ד4פרלמ

 ס3יקיר ת"ן ט'פמ 3מיי סנ(כרע"ר
  %3רס  סומפיס ן16נו ס6גיו נודע ססרי ר("6דניק%3

 6ודס טיפח כומן ו(ס ת"ר ססס לו3ן ט'פ0  נומן~ס
 6ל6 סח' תת() נ"כ נת0כמ סלס 6ור טיפמ ממלסת'ן
 י' תקפר ועס דיורין ע"3 עס ססנס 6מר 63ופןססו6
 סד' 6חר 63ופן פ"3 סו6 גס פ"3 סר' סתלוי6ומיו'
 נפסוטו 6ומיומ וז"3 נחי' ,ס ועור )נ' סס ס13'ודין

 פ"3 0ל 3מי' ות6לו פ"3 סר' תלו6ו ונתגויונתלו6ו
 ריני' 3מ,' וסו6 סנקיס סל רפ"ן 6ור ט,פמנתטכמ
 כ' כנורע סע"3 סל ת"3 ת3מי' כתסכמ ולכןונגורומ

 נתסכמ 6'כס לננטס וכסנתסכמ ג3ורס 3מי' סו6ת"3
 8מ"כ וכוי כק3ס ססי6 3ל3ר 6ית6 דרך רק 636ררך

 6ית6 תס3'נ' כ)נסכו' 6לו וסנס וכוי סת'ס 3מ,יכתסכמ
 מממוניס 3(' וסכס ככ"ל נק3ס ססיי 3ל3דעיל5ס
 נמוך ס3ס מו"3 יורריס יסס ככ"ל 6י ס'נ סס יססלס
 רסס 6ומיומ 3י' נכלליס ס3ס י"ק כל ונת65ו סנסמ'נ
 תיס פעתי' ט' נתסכי' סלס קפירומ ותסט' סנ(כרק"נ

 סי5 לעולס ס:ק3ס סל סכמר כי ד' גמי' עלסונ:כחר

 כנוקכי, המ,ן כח ייידהמשכת א דפרה

 דרך על השמיני דטזל מע'כ נטשךהאורם אוי טיפה כי בז'א כיוצא הואי
 עיב כי אחר כטספ" שהוא א(א בז"אשנטשכ,י

 : דין מורה שהוא דע.כ הכ,כ עם שבויודי, האיבע טספ* ייוא פ"ב היא אותיותיו עש*עם
 דרך ינוקכא נטשכת אינה דט,ן זו וטיפהב

 מים בחיי היא ושם רבד איטא דרך א?אאבא
 הר' עם מפירותיה שבט, מים פעטיםוט'

 דהיינד טלא שדי טספי הואשנכת-ה
 הוא והי' תת"ד( )שסספרו יור דיהשין

 הם ות'ת דע,ב אוה.ות טעשר הנמשכתהטיפה
 ת,ת הוא שבהם המים שטספי ספירותהתשע

משנה הד'1
 סל' ור' מר"י כתנין "י6 תיס פעת.ס ט' וסנסר'

 סנתסכמ עליונס טיסס 3מ" הס סי' וסנס וכויממי"ר
 3הוך תמל3ניס וסס סחי ס3);(ל עו3 רתלוי 6ומיו0תי'

 עכ"ל די מס3ון 3למי כרל סתיס נחי' ססס מ"מתקפר
 "סו6 "סנסט "סתיס "סתקפר ה)נחנר סכ' ותהע"ס
 רע"3 6ומיוס תעער " 53'רוף כ"מ תקפר כיונ0ומ"מ
 נמיך פנית* ה" כ' ת'ס פעת'ס ט' כתנ'ן מת"'סיס
 רומק וסו6 סניכר פס"מ לסין כווכמ ס61 ונןמ"מ
 ת6' ועמס וכו' סרקיע 3מ" נתסך 6מיכ י"ל 0סעור

 סננוק63 64דנ' 6' 6ל נתסכמ ס63ינו6ר56ק"
 ר6ינ61 ר6לסי' 6' וסנס רקיע תפסימ ססועמל3סמ

 עע') ע"ו כתנין וטניסס ,ו"ר 5ורמ 6רגי 1סל יו"י15רח
 וכווכחו ע:"ל כנ"ל ת6ס כתכין ות"ו 5ת"ח סנ"ס ססעיר
 סת'1 כנ"ל ת"ו סו6 סטיפס י65 סת)נכו ע"נ תלויכ'

 6מ"כ י"ל סס עוד ת6ס 6יחיומ כונכין 610 ע"3דתלוי
 6סי' סל סתוח תנ' נתסכין וסס נרכ6ין ק'נתסך
 טסו6 מנ"ד ננית' וסס רססין ר6לפין דיוריןס63ית6

 סנק3ס קותמ סיעור סממלס 0טעס נס וכוי ונמ 3ןנני'
 וטמס וכס"' מ"0 ססס ר;"6 מחמונו' קפירומ 3ד'סיס
 סנרלס וכת65 כתוסו נדלס סנס ת"ן נמקכוסכנר
 ומ5' ח"נ מ"3 ססס ומ5' קפירומ ר' תסיעויס יומרעמה
 ר"ק ועס מ"ן סרי נרכ6'ן תת6ס כלולס 5חר וכלמ"מ

 נ53ר ופמס י"ל סס עור עכהל סג"ר סר'ממתונומ
 דרך טל סנס 3יקור רתו(יס סס 6סר נומ נמר'

 וכו' ס' 016 0ס5ייי סי6 סר6סונס י"6 3יקודסניכר
 וססנ' סלס ס6ור טיפמ סל פ"3 כתנין פ"ג ג"סרי
 ט' טסס ממייר כוזני; ססו6 נ)זלוי טרי סססו6

 סני כל' ;ס וסרי וכו' סכמר סל ד' ו6ומ תיספעתיס
 וסג' ת"ן ססס סלס סטיפס סל סת'ס 3מי, 13לק3ל
 לו*י 5ומיומ וסס סדי ס3תלוי 6מ5עומ 6ומיומ נ'סו6

*

*
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 חמיים. וו"ן ויוונטסכתמשנת
 : ההיא הטיפה עוברת שבהם רכתר היאוהדי
 אלהים של הא' ברמשיך רקיע נעשת אח.כג

 ארני של לא' יוו* בצורת שהואדאימא
 כאחר ששרהם יו,ר בצורת שהיאשבנוקכא
 שממנו ע,ב מלוי מםפ4 שהוא מ,ומטפרם
 ביכות טאה מקבלת אח.כ ר , הטיפהיצאה
 שהם רז*א ת ת וחצי וח'ג רח.ב ספ.רהמכל
 בננדם עומדת שהיתה מפ" הד' ועם ה'ןכטפר
 תנ,ר מספר הוא שנתגדלה קידםלבר
 אהי' השלש ממפר הוא הכוללשעם
 יוררת זו תציפה ה : המלוי' ש בשכמןאים
 כלי הם בו שיש רשרי בחי' והר'ביםורה
 שהוא הציור כי אלו בחי' ד' לקבלמוכן
 לקכל כ?י הוא פ"ב שלטמרו ראשונההבח.'
 שהו, שנ'י והבחיי ו , פ,ב שמספ-ה הטיפהאור

 בחי' יקבל הוא תתי"ד( )שמספרו מלאשדי
 מלאוהבהי, שדי כטספ4 שוה שבה.נחםהמים

 המלוי של ראשונית אותיות שהםהשלישית
 מ,ו שבחינתו הרקיע לקבל הם מ'ושמספים
 שד אח*ונות אות.ות שהם הרבי;.תוהבחי'
 יקבל הם ק' ובחינתם( )ת:"ר שמסמרםהמלוי
 נות,לה ביסודה היורדת זו וטיפה כיכותבחי'הק'

 המ"ן המעלה שיה היים מ.ם והבאר ז המ*ן:כח
 : באר שמסמים אדני ה הו אלהים הויההוא

מניר
 רק'פ יס' ו("ק סטיפס טל רקיפ 3מ" 8ל סכלי1סו6
 ססי6 3סני ס'6 ס3ילס כי ונו, וי3רל סמיס3ח'ך

 8וסיוס ג' סי6 וסד' וכו' לוי נחי' וסי8סגנורס
 נכנקיס 3סס סר"ן 6וסיו' וסס סדי מס סנמלוי8חרונו'

 סכס3 מס וסנס פכ"ל סנ"ר 3נ" ססס סנן' 3רכ6'ןק'
 לס6יל סקססי 1כנר פיין 5ריד ק' "סעקפרססעחנר

 (' נמסכס סכסנ ומס פ"ס רמל סעוח 3עקכח(ס
 סור 3:ותס סמטס ספל ק"ס 3כוונס סיטי3טנו6ר
 סונ6ריך פ"ס נ6ר ג" חינוס סר6סי רומי 6פקידנירך
 לספלוס וסכוון ("ל סס כס3 ו6מ"כ 63ר עיכי3כעס
 כד' ע'ן 3קור סמלכוס 6לנסעס

 טסממל"
 סמלכוס

 סויי 6לסיס סוי' וסס וכוי 63ר ומקר6 (כריסעמיח
 : סיט'3 ספכין פ"ס פכ"5 63ר סגי'6רנ.'

 נפכין מ"ר'ך פ"6 1מ"ד מ"1 3ספי סכס דק =קפ
 63מור 6חור (יוונ פ"י סי165 ומוס6דס

 כי ס6מיי מקוס 3כל (ס כלל ו(כור ו"ל ססכמ3
 63מיר 6מיל (יווג 'רי פ5 ומוס6דס
 6ל6 ;'וונ לסיוח 6"6 כי כפעועו סכווכס 6יןי65ו

 ' ךמרס
 מזדועים אלו כחית ירי ועי א

 זו*ן'

 וא-

 אלא להם יהיה לא אם
 שא'ן וב,ן דמ,ה אחורים שהם אביאבחי'

 אחור עמירתם מפני במקומם להזרווגיכוליננ
 לעוים מזרווגיכ אין המזיקין מפחדבאחור
 עולימ כן לעשות שכדי אלא בפנים פנ.םא?א
 : פחד שם שאין זיווג מזדויגים ושםלאהא
 מקום בכי האמור באחור אחור ,יווג וזהוב

 מפני בפנים פנים שהוא אעפ,י כןשנקרא
 היה לג במקומו נעשה היהשאם
 באהור אחוי א?א לעשותואפשר
 באחור ראחור זו ועונה בכך זיווג ך רשא.ן
 מכלם הגרוע )והוא רעשי' שאר לצווךהוא
 אהור שהוא בפנים אחורוז.ווג

 הזכ-

 בפר
 באחור פנים וזווג ממנו מעולה הואהנקבה
 מעולה הוא הנקבר באחורי ה,כר פנישהוא
 בזוק מאירים ובין רמ,ה כשפנים אכליות-(
 בפנים פנים זווג מזדווגים במקומם אפילואז

 כפנים דפנים זו ועונה מכולם( מעולה)שהוא
 לצורךהוא

 שא-

 וחמשה ג * ריצירה וכמות
 המעודה הם ואלו בי,ן נמצאים זייוויימ'ני

 מ*עמב לו ושני ורחי מישראל הואשבהם
 מן למטה ולאה מיעקב לו ושיישיורחל
 ז,א עושה ראשונה וכביאה ר : ד,'אהחזה

לנוקבא משנה
 (ו"1 5פמור יכ5ו 65 כי 5ומל סכוונס 6ד נפליספניס
 ומוס 6רס 1לסו5'6 לס;רווגו למטס 3מקימןפ3"פ

 פכ"5 סס וכורווגו 16"6 נמיק לעפל' לטלוסוסו5רכו
 6ססר ס6י כיון כי ספכ.ן 6ל וכח(ור ("5 מספוד

 ססחמונ" מפעס פיי רק ר("5 רכוק53 מ"ןלססנרר
 (ו"ן י165 לכן ס6רפס 6ס 5פניר 6'ן ו6רס11"ס
 נ6ח(י' סקליסוח פ3"פ חו(רי' סיו 06 כי נ6מור6מיר
 3ספר וסנס פ"ס פכ'ל מקפס לרונ סכקנ' עלל"מור"
 3' ונפגין פונס נפנין מ"ריך סיס 36י"פררוס
 סנל מס וכחנ פנ"פ 61י 36"6 6י ("6 סל(יווגיס
 פליוכיס מומין ירי פל רק 6ינס ססולרסמ5'6וס
 נמ" מס יס 16"6 ('11נ סמגיפ עקוס פד ולכןד6ו"6
 נפנין סס ומ6ריך יס 65 ו6י5ך מסס 6ך ו(יווגססו5ד'
 ססן("5 כסנ ו6מ"כ 'נרפ ל6 ופונסס כקוחס ס6ר0סיד

 6סר מוו"ן נמסכין 6לו (יווג'ס 3' סרס כי לסיומ61)נכס
 6ין ולכן וכוי עוחין נלסי לנד ו"ק רק ה" ל6סרסו
 ספרס פנין כ63ר ופסס נעסי' וכ"ס רי5'רס נ(ו"ןסו5דס
 03 6'ן ופסי' כקומס נס ים סי5'ל' כי מספעי'י5'לס

לק



חם'רים ז~ן ויווגמסכתמשנת
 שה', ב"ן דשם וח' ד' מדריגה ע*י כלילנוקכא

 מטנה בצאת כולו לקחו שהוא א*מהכרחם
 דחסדים עיטרא םוד שהוא שכו מ*הובחינת
 ובחי' לעצפו לקח זה ב,ן משם אי הויישהוא
 עיטרא סור שהוא שבו שנית הויה סור שבוכ*ן

 אלא בנוקבא כאירים א.נם עתה שעדדנכורות
 בעצם עהה לה נותבם ז,א עור דרך מועטאור

מניד  סס 6ינס ת(1"ן ('11גיס 3' סל6 כ' ו0עכין ס8י0יק
 ע5טן ל5ולך ל3ד ועסי' 0י5'ל' וספע ח'ומ ל0)וסיךרק
 סו8 פנ"פ ססו6 ד(ו"ן 0"' ו)ו(יוונ 0ולד0 ל5ולךול6
 6נ"6 ססו6 סנ' ופ(יווג ו"ק ננחיי לי5ירי חיומכיסך
 קוד וסכס ני גו נ' ננמי' לסחיומס לעסי' מיומכעסך
 ע8ר0 נכמונ סכר)ו( סמ;ון קוד 0ו8 ו0ספעסח"ס
 יותר '5'רס סכימוסף ;ס 8ך ל'5יר' עס" סוין ;0ונדנר
 עולס על )וורס סכקומ קוד כי ו0עכין כקומ0 קודהו%

 סעסי' ססי6 עליו סטכק' עולס תן תכוקס ס0ו6סי5'ר'
 ני ל'5יל' כ)וסך ו6)וכס וכו' סי5יל' עולס עלסווכק'
 סעס" לנמי' מ.ומ נ' ע5)וס לי5'ל' חיומ "חד6ולומ
 עולס ססי8 סעסיי 8ך כקימס ס5רס ו;0 עליוס)וכס'
 16מס סיכק' )ו)וכס ל)וטס 6חר 61ין מכולססמחתון
 8ן לעס" ומ(ון חיומ ססו8 ס8ל0 רק נס 8יןלכן

 על ;0 ומעלחס (יווניס ס' עכין ו0כ0 לסס 6יןכקומ
 )61ריך ך*( ך'ו רף 04 פרק סגלנוליס 3קפר )%131ר(ס

 8עתיק וסכס (0 על ;0 ו)ועלמס סללו ;'ווניס ס'3עכין
 ;"8 (יוונ וסו8 יסר8ל סל ('וונ יס כי5ד ;"ל 3קי5וללך
 ו8ן ו3עוסף ס3מ סל 3סחרימ סו8 ;0 (יוונ רחלעס
 מ(דוונ 81( )ועס כ)ווסו ;"8 8ורך נכל )ומפסעומרחל
 ס(יועיס תעלומ כפ' (0 ל8חל יס 0סכ' סן'ווג כו'עת0
 וסו8 (ס ס8חל סנ' 0;יווג כו' ולחל 'עקנ ;יוונס81
 ל08 ססו8 8עפ"' 8( כ' מ5ומ 8חר ול8ס יעקנ;'וונ

 ספספסעיס וגס ט)ווחקי' סס ח5ומ 6חר ריכי'טס"
 ססס כיון ול8ס יסר6ל 0ו8 סר' ס(יוונ כו' סן"8נכל
 כוי סמקדי' ל0מפעט מקוס סס 6'ן ולמעל' סח;סק

 ד'נ" 0ס ונס ח5ומ קודס ול8ס 'עקנ סס סס'סן'וונ
 סח(ס )ון ל)ועל' ס)וחנר סכמנ ;ס וסכ0 עכ"לג)ווליס
 טכסנ וטעתו וסס' סדי ס(י11גי' סכי על כווכמוד("8
 ע"נ ך"ו נדף עס מנו8ר סח;0 מן למעל' סס'ג;'וונ
 דמול 3ער3'מ ל"0 עס ,יעק3 8מר ;ייונ 'ס נס("ל
 )נן לפעס ס)וח3ר דכמ3 וס6 עכ"ל סע*ון נח5יווסו6
 ס)וטס סעל ק"ס 6ך ;"ל ק"ט 3כווכמ )ו3ו8ר ד("8סח(0
 ול8ס יעקנ טסו8 לילס ח5ומ סל ;יוונ ל5ולךסו8
 למטס 0ו8 סנ' ס;י1ונ )ונו8ר סרי עכ"ל סח(ס מןלווט0
 סכיי נחלוק' סכמנ )ונו)ונ)וי' 0)וחנר ודנר' סח(סק

 לפכי 0כ;כר סד' ;'וונ על נס וכווכמו 0ח;ס ווןלעעל'

 שניה זו הויי ושם ה : לימודה,. יסודו פידרך
 בנוה דשדי היוח חהו כ'ן ונעשתמתמלאת

 כדוך שבה אחיונה בה' עוטד זה ורוחז.א
 מתעכרת זה רוח ידי ועל באיטאהאמור
 דז,א ראשונות ג' מבחי' הצדיקיםטנשמות
 קצוות שש מבחינח המ?אכים ומנשמותשבו

 : שבודז-א
טשנה ופ.ק

 דווק8 וכיוכמו סמ(0 )ון לעטס כמנ ל8סוכי ונחלוק'(ס
 לפכיו ע0;כיר סר8סיכ" 3' על ול" 35ד נ' ;'וונעל
 רונ )ונו8ריס ס' ו3)וסכ' ד' 3)וסכ' ס)וח3ר סכמ3ו)ו0
 סגס רע ("ל ח' נררוס סס וסכס ו)ו"ר )1"ן 3טערר3ריו
 ר1ח8 ס0ו5 ו0ו8 8י 3"ן סס 'ס עיל08 8'מ8ניקוד
 נ"ן כי נ"ן רומ8 ססו6 סס כקר8 וכו' 6נ8 נסדסניק
 כ8סר וסכ0 וכוי לכקנס 81' ל;כר 6' סוי' סויומ נ'ני'
 8יפ8 דניקוך לומ6 0סו8 לקח 8'מו )ונטן ;"6י85
 0(יוו2 3עמ ו8ח"כ וכו' 8לו 0ויומ 3' כל לקח לכןוכוי

 3' וסויי % סויי לוקח ;"8 ו8ן כחלקיס ר"סוכסד3י6ס
 סכיסס נכלל" סויי נ;ו נס ס;יוונ נעמ לכוקנ8כככ0
 ("ל י"נ דרוע וסס עכ"ל 3"ן סס וכקר8 סכ"ל דרךעל
 רוח8 כללומ ס0ו8 31"ן )ו"ס ;"6 לוקח סמח,לסדע

 נ~"נ ו0ס נ"ן נימ' פסיטומ סויומ נ' סנס דניכסרננוס
 סס ו6לו ככודע ד("6 גופ6 ווגד'ליס וס"ח סלוסנדעמ
 לנד ס6למס 6ך סלו ניקור כס6ייס וס"ג ע5תןל5ורך
 "ורך דכיקנ8 נופ6 ווונדיליס נ6מור 5חור דרךיו85מ
 ס"נ ר"סוכ' נני8ס ל0 כמן כך ו"חר ופכי)וי'נופס
 עכ"ל חו"נ ססס ונ"ן )ו"ס כללימ לסס יס ועכ";ע5תן
 ק0כ0 (0 עכין יומר 35"ר וכח;ור ("ל ח' 3דרוסוסס
 ממ"ס ו0' 8ממ סוי' 03 'ס ס3'כס ס'6 ע'ל6ס6י)ו6
 עין נכיס נ' 3חי' וסס ככודע ד"ו ל5יור כחלקמסלס
 על 30'ן ;0 נימן 0ו8 סס מח8ס ס' סל (1 נ8ומולכן
 ג*כ 3"ן יס וסכס וכוי סלס סוו"ן 3)וקוס סכ;כר0סין

 ממ06 ונ0ן 8חח סויי נס סיס רן"8 תמ8ס3טק83
 583'לומ 8חלוכ' ע0'8 לחל סכקל8 סכוקנ8 ;1 סלד'לס
 ועיין ע"ק עכ"ל דס0ין נ"ן סס ו0ו8 ד"ו 5ורמ נס'ס

 )ונו6ר סס נ' )ועכס פ"נ רחל ט)וומ ל)וקכמננ'8וריכו
 1(סו 0כוכר נץ סס 'וי על כלי לכוקג8 עיססס("6
 0)ועל' 0ו8 כ' )וחענרמ ;0 'ד' ועל נניס דסדיסרומ
 8ניאפ דרוק' נעער וס:ס ו8יל,ך ס)ו6ן ;יווניס דס8ר)ו"ן
 56ילוס כי לנרי%ס 56ילות נין ספרט יס ו%)וכס ("לפ"ג
 לסס 'ע ולכן סס 8מר (ו"ן 8ל נע5)וומן 0נ"ר 18ר)וניע
 כל פכיוו" סס 8טר ס5ריקי' כס)וומ לסולידיכולמ

 'רי על ס2*ר 5ור רק עס כזסך סל8 סנרי8' 8ך0עול)ווי
 סונל8כי' כסינו' לסו5'8 רק ננרי6' כח 13 8ין לכן לנד)וקך

 : 0דק סיטינ ע"סעכ"ל
פוו



חמיטים וו, ויווגממפתפשנת
 כי הוא נך עבויה ודרך א יפרמ

 כל נבררו הפרצופיםבתיקון
 סוד שלהיותה שלה מם,ן חוץ שבהםהם*ן
 כעשים ע"י איא 'לבירם אפשר איהעשיה
 מצות האדם יעשה כאשר ולפיכךטובים
 וארו ב ן מ'ן של בחי' נ' יעלה טוביםומעשים

 המ'ן שנית בקליפות לה ש'ש הם"ן א'הם
 שבכחו האטור הרוח הכ*,שי שיישיתשנוחמ'
 מ,ן שהם הם,ן של הבחיי:רב.עית כי כולםעולים
 אחרי העינות מהטת בקליפות שנפוודאימא

מניד  מ8יין 6' יייט ומ"י מ"1 3סעיסיס ופרמ
 סמלכי' מקוד ססו8 מ"ן 3עכיןמ18ר

 ("ל סס וכ' כחנררי סחיקון ל6סר 6סר ונוחוסכס3רו
 3מיכח חמיל' נחקנ' ד("6 נוק83 נמקכח כ8סרו8מ"כ
 סוולכי' 3חוך 8סר רילס מ"ן סו3ררו ל8 עדין 81(38"8
 סו3ררס ממכס סלוועל' ס3מיי 6וחס כל כי וסעכיןסכ(כר
 מעס' 6) 5ריכ" ו)6'סיו סמחס3' ידי עלט6ליסס
 כנגדס 8סי כסקליפוח לפי יח3ררו ידיסס סעלחמחוני'

 סעסי' 3מכח סס 6סר סוולכו' 3מ'כח 36ל כמ 3סס8ין
 עכ"ל סקליפוח כל וחוקף יסרס עיקר כל ססטפס
 8פסר ס8י סדנרי' וסורס (ס נעכין י18ר סט8ריןע"ס
 טעסיי ידי על 8ל8 ד("8 כוק83 סל מ"ן 3מייל3רר
 מור3ן ג(טן וסנס ("ל כ' ו8מ"כ 8רס 3כי סלט31י'
 סעוכיח מ6וי מ8ור נ3רו טלכוח סרוגי 3(מן סני3יח
 ל3רר סחממוכיי 8דס 3כי 3יד כמ .סי' סל8 ריול8

 לסעלוחס ט31יס ומעסי' חפילוח ירי על 8לוכי5ו5וח
 למטס ירדו דנינס סט"ן 6פי' גס 6ל6 מ"ןגגמינח
 6מכס סולמס ו3פסעכס ו("ק נקליפוח לסחערנומ(רו
 לחקן סט"י סס51ין עד כ36ד סעולס סי' תסועס

 3ע"ס כוו"ס וולוכס סרוני י' ירי על סי' ו(זסעולס
 יס נמינוח נ' סכס כי לסוריטך לריכי' 6כווחמילי
 סל נע5וון סמ"ן נמינח סו8 ס8מד מ"ן עלייחנענין
 סכ.ח נמי' למעלי כמ63ר כנר (ו 3מיכק 8סרכוקנ8
 יע ,ס סכלי וגסוך וכו' סרמס על סכלי ע5עוססי8
 רומ8 ססו8 עכין סו8 נ' ונמיכ' וכו' סלס סוו"ןג"כ

 6ל8 טע5מס ולעלוח לסחנרר נמ"ן כמ 8ין כידננוס
 כנורע קרמ8' 3(יוונ' ("8 גגוס ר5על רומ8 מר יריעל
 וכו' נעלס לנני מ"ן מעל' (ס ירי ועל ר3"ן סוי'וסו8
 סנ(כר וו"ן לעלוח כמ סי' ל8 סכי ניח 3מורנן 8(וסכס
 ססס מקידי' יי סקו5רכו וסי6 8מרח ננמיכ' ל068

 ו8מר נפועל ססס קידוס על ע5ען ולמסורלסרוג
 סמלכ" סל סוו"ן לנרר ננסמוחיסן כמ יםסנסרגי

 נמ"ן נין סיס ו(יווג (יווג 3כל מ"ן 33מיכחולסעלוחס

 הצדיקים מיהת ע*י אלא להעלותם א*אשנבירו
 הם,ן שהעיו מלוכה הרוני כעשרהממש
 : בניפם י דנוקבא והם"ן בנשפתםדאימא

 חו"ג מוריד האמורים הם,ן העלה וכאשהג
 יושבים ושם הנוקבא ברחם מלמעלההדשימ
 אחיים קו.ג ותוריד אחר זוונ שהזדוונעד

 בזיווג שירדו הראשונים ואז מלמעוהחרשים
 רוחני ולד בצורת להצשייר ואויםאחי

 : הזה בעולם לבוא כדי גופני בנוףולדתלבש
 מהרוח חלק לוקחת פצוירת זו נשמה ובבאד

ההוא טשנה
 מכר (ס ענין וסכס וכו' ד("6 דניק83 3מ"1 3י1דנינס
 דלסון דגופ8 סס ו8וור וולכוח סרוגי 3עכין פקודי3(וסרפ'
 כי כמ"ס וסעכין קריס8 למלכ' סן וכסמ1י לק"88חננקרו

 ר3יכס מ"ן גס 8ל8 סכוק3' סל מ"ן מ3ררי' סיו סל8 ריל8
 ד("8 דנוק83 סוו"ן וסנס גקליפוח וכמער3ו ירדוג"כ

 ט'ן 8מנס טסס י85 ל8 ולעולס ק"8 3רסוח סיולעולס
 וסח"ן ככ(כר )ירד וח,רו וו3ורייס סיו כ3ר ס3ינסס)

 מלכוס סרוגי יי 8לו סל נסוווח ע"י ננררי' ססד3ינס
 6טכס וכו' 33יכס למעל' סקליפוח טן 8וחס מעליסוסס

 ליעל' סקליפוח טן טח80 ד("8 דנוק83 ט"ן;סעל8ח
 עכסרנו ממם רלסון גופס ע"י 8ל8 8יכס סכ"ל3כוק83
 קור כי ע" מיי83 לטלכ8 8חמקרו רלסון יגופ18("ס

 סיין כ8שיס 3סס 6סל ק"8 סס 8סרסקליפוח
 טכוכי' וסס י185 ל8 סעעולס ככ"ל נע5ס ר("8רכוק83
 כווקרו טלוכס סרוגי י' סל גופס וסכס וומס ק"38סס
 לסעלוח כמ 3סס סיסיי כדי וסריגחס ק"6 3ירמווס
 נסער וסכס ע"ע עכ"ל 3(כוחן מסס ד("8 כוק63 סלוו"ן
 רס8ר ט"ן סמעלס סו8 3"ן וסס ("ל (' דרוססכ"ל
 לס(דחנ (1"ן יו5'ס כ6סי וסכס וכו' 61ילד סמ6(ויווניס
 סל 3עולס (יווג סיס ס8'ן נודע כ3ר ו8ילך מ8(יחד
 נט85 וכו' 18"8 (יווג חמילס לסס סיקדיס ל8 08וו"ן
 וכוחכי' 18"6 (יווג 8ליו יוקדס ר(י"ן ו(יוונ (יווגסנכל
 כוחן (ס לשדווג יכוליס ומסס ממרס עטרין חריןלסס

 סמרסי' עטרין מ5לו וסכס סננירוח כוחכח ו(וסמקדיס
 סחרין 8לו 163 כ8סי 8טכס ע5מו סולד נעססטסן

 ס"ג ססס 8לו ט"ן לסעלוס סכוק83 יכולס 8ינסע'טרין
 סכ"ל 3"ן סס סר8סיכוח ג3ורוח ירי על ל8 08סמרסיח

 3(יווג 58ילוח געח סלקמו ר8סיכי' עטרין 8וחס כיוכו'
 מרעיס סמ"ן 183 וכ8סי לעולס כם8רי' ססר8סון
 ר8סוכוח ס"נ 8וחן 'רי ענ ל8 08 לעלוח יכולי'8'נס
 סולר ססו8 ססנסמוח רע ("ל מי דרוס סס עורעכ"ל
 81( וכוי סמדסיס וס"ג ס"מ סס ססו8 מ(יווגסנ51ר
 לך 8ין 6מנס 5מח כסמס ונעעי' ימר מ5טיירוחסניסס

יקעס



עגחטידים וו"ן ויווגמטטתמשנת
 ע,י שמירה שתהיה כרי בו ומתלבשתההוא
 הראשונים וכמעשה המזיקים מ, ההואהרוח
 : כוום וכן והשלשיים השניי' מעשהכן
 ברוב ךה?קים שנההרק הרוח יכיה וכאשיה

 יכולה העליונה ההיא האשה אין אזהבנים
 : כביאשונ' חדש רוח לה שיותז עד עורלהוליר

 המ'"יז " 'י'ז ישמי'- יכיי א אמרק החשמימסכת
 מ?וובם החיצונים יינקושלאו

מניר
 סתנינ' 0נ0ר ננ"יכמ וכו' לסחלנ0 5יינס ט5'ןנטעס
 סחרסי' פחו"ג כלול 8חר גוף סולר יו65 ו6ח"כ גכיסעל
 5100 כקויי ת3' ג"כ סכעס' 5י נלנוס ג"כ תלונסויו55
 0ר6סוכו' סגנורומ ונלטס סר"סיכיי ר("6 סחקר"3לנום
 כל לוקחיי 5ינס סמד0י' ססחו"ג ור"' %6נסדנוקנ5
 רנ"ן דג13ר' רוח8 ססו6 וכל רננוי' רחקר לוח5ססו6
 ולר לך 5ין וייווג (יווג נכל 5עכס 3כוק63ר5עיל
 לו לע0וח דני' רוח8 תססו6 תעע לוקח ס5'כונעולס
 5"לי' 0חוצ 0סס ססני 3"ן 163 ו5חריו ננ"לתלנום
 קר"6ס רוח6 תס0ו6 לוקח סו5 וגס כן גסחרסי'
 סנכיס כל מסלוס ער ער"! וכן ככ"ל תלנוע ללורךדננוס
 5ז רוח6 5100 וכסלס נגתר וכ5סי ס5סססיולימ
 (ס כל נחנ5ר יסנס ע"ם עכ"ל עור יולרמ"'כס

 :ודוק
 3עכין ת5ריד פ"ס 6ני"ע נררו0'סכס אפרק

 סו5 וסענין י"ל כ' ו6ח"כ סחסתלסור
 נ5ת5ע חתיר ויו30י' עותר" וסמלוניס סקליפומ כירע
 ת5נן תקוס וסס סתק'ף 5ור 5ל ספניתי 6ורנין

 תל3'ס 5"5 כי ססורעחיך כתו סו5 וסעמןותעעדן
 תל3'סיס ו(ו"ן ל5ריך תל3יסי' 161"6 'ועין עמיקע"ג

 פכיעי 5ור כי וכת65 פכיעי 6ור 3נחיכמ (ס וכלל6ו"6
 וכן לו חי5ון 8"6 וסל תכול0 פכיע' יומר סו6 ע"'סל

 6תכס תכולס ח5ונס רן(6 נוק83 סנת65 ערסעכין
 פכית' יומל סו6 כוקנ6 עקיף כי לסיפך חססעקיפי'
 וכו' עלתס כוק63 0ל ספנית' עס קתוו וסו5תכולס
 פנ!)וי' "ולוח נין עותרי' סס וסח5וכי' סקליפומוסנס
 5ור 6ל 6חוריס' 0פכיתי 6ור 6ל פכיסס עקיפיס6ל

 כ' 0תקיף תן וליכק לסקחכל כח 3סס 6'ן כיסתקיף
 6ל ))קוס 5ין כי וכת65 ככורע תספכיתי נרולסו5

 31'1 סנק3ס סל ספכיע' "ור 3'ן 63תלע רקסקליפומ
 ויוכקיס חע5 כסגרס ו6ף ע5ע' סלס סעקיף6ור

 תתכו יוכקיס 5'כס כנורע ע5תו ס:"6 תן 15סקליעומ

 ושמו ראימא החיצון דעור החשמל .אור
 מצריהם זו,ן והלביש נתפשטאורפניאן
 תחת עומד והוא רגליהם תחת מנעלוהנעיים
 נקרא רנליהם כפות ועד שיהםהמקיף

 :אצילות
 נ4כו שמהחת החשמל מאור רהביתר א כ2מ!ר4רק

 .מסדהמנעל ס עלה ל
 לשמור אה הברי עולם בית ננ על כמעקהההוא

 והמעקה ב : יפיו שלא האצילות אורניצוצות
 החמשית מדרגה כז כי הויות בסור הואהזה

 רמ,ה והשבעית והשלשית רס,נוהשבעית

משנה
 ל15ר נינס מעפקקמ ר('6 כוק63 6ע5עומ ררך5ל5
 וכח(ור ("ל ו' נפרק 0ס עור ע"0 עכ"ל רן"5פכ'ת'
 סל6 יר5'ס 5כ1 זי( נתקוס סקליפוח ל0יוחסלעכין
 סכקר6 ספלכוס סל פכיפי פ5ור 4כק  סקליפוס'ת6חז1
 5ש6 סנינס ולכן עופריי סס 55לס כי ר("6כיק53
 נכנקי' 6יפ6 סל נ"ס כי וכו' פליס פכקסעיל5'

 ו6פנס כנורפ  פוחיו נקור ר("5 ריס5 גוופחלנסי'
 נכנק 5ינו  ר6יפ6 נ"ס לנוסי ס3נל  חילין סיוסרסלנוס
 ופכקס  ך"ן סל נחון נס5ר  %5נס רו51 ריס5סוך

 כ"ס מכנני לסס ע"ין  ועיער יל3וסי' ננח'נספליסס
 סיר 5% סלנוס (ס ר!יל ריס5 גו  נפני' סיכנקועלען
 וחספל פלפס ירי ופל וכו' עיל5' 6י5% סל עליוןחספל
 עלסס פכיעי 16ל יו'ן ען ליכק 3קליפות יכולמ  6יןס(ס
 לדריסי פכל לד'ן ופקיף פלניס  ס~0 סחסתל וסנסכ1'
 פלנוס נקר4פ פליריסס ססום ופס  רגליסס פסחח5פיי
 נס63ר וכנר פנעלי' נתר5ו רגליסס פחחס ססו5וטס
  רססין יסי' סס כי ונפל6 וכו' חספל גי' פלנוסכי

 פפנו וסנס סחספל סו6 לנוסיס 5מר סניני סלננ"ס
 5סי' סס וסכס  (ו"ן רבלי סחס נפן 3חי' ג"ככעס'
 סו6 ס~ס נעל סנס ונו' סכולל עס נפל גי' 0סיןנפלוי
 ס'נרי5' 5ל ס5ליל' נין סטפסיק ספסך 3חייעלפו
 (ס כי פ3ו5ר - סרס חי' פ 3ליקופי וסנס ע"סעכ"ל
 נכפס פ3ו5ר סו6 וכן פני5ל 6ור נתר5סחספל

 :פקופוס
 "יז י,י ייי ייי' יייי "יי בפרק
 גב סנקר6 לנרי5' 5לילוס 3ין 6סי ספסך 3זי:וסכס
 510 וסענין עפחיס עסרס יעקס לפסיח לריךסנרי5'
 כי נ3רי6י ליפיל 'כול 5.כו 60לילוח ס5ור %6מכי

  סס 'סיי ל" "ט 6מנס ננמייס )נסקיק 0סו6סתקך
 לררי ררך ס~ילוס 5ור ליסול  יוכל  ;וגג נלרריפפקס
 נ"פ  לפחילוס פחון סעסיי  קיוס ופר סגר'5' ערסגג

 5חורירבן

והימעית



חמתים החשמלמסכתמשנת
 האצילית כגעללרזכ4כ4כנין עשרה גכוה והוא מעקה מםפים דב,ןוההנעית
 וכיצר ג : רע*ב החמשיה המדרגהכמםפר

שען  'חו- ס'ה שס מטסנ'נהעי"ד 
 0וצ.ם. כ:יי .ח. או'ן סו::ף היא א נויק

 טרצוף ומלכותו ו*א פרצוף שלו וו*ק אףא והוא לםע מעל עלה ב*ן ושם המזג םביבועלה
 : המעקההוא

 "סילמ סס%ין כשו כי וכף לתס 6סי 0כמ%ס6חולי
 3שקוי ששס סס'6 56ילומ עולס קיוס 5ל וקלקעשקן
 סל 6ורומ יפיל סל6 לשכוע לססקיק כדי ס3לי6'ננ

 53דרי ושעק' כחליס לעס1ח 5רין כן 33ר'6'56ילומ
 כח63ר סכס כי שעסיסס 6ופן ו!ס עפחיס י' נ3וססגנ
 לסספסע סניכס של13ס סכעס' סס,6 3טקך כחססי'
 סי5רך סכוכר סכפיל' לקי3ח "שכס עס" עולס קיוסער

 סו6 סשעק' ש5'6ח ו6שכס וכוי סשפק' לעסוחסת56ע
 3שי' כלוליס 3ץ ט*ס ק"נ סויוח נ' סכל כשו כןוכף
 ט3יכס סכשע סו0 סל3וע קוד נס 'ודין 3שלוילע"3

 נ' שנמי' נ'כ 610 6ל1 עולשומ נ' לסלניסל55ילוס
 56ילוח של3ום כלוליס וכולס 3"ן ש"ס ק"ג סלסויומ
 סל סל3וסיי 6לו כי וכש65 ד'ודין ט"3 סל סוייס610
 לשע' ל0ספסע סירדו קודס ו3ץ ש"ס ק'נ ססס3י"פ
 ס%6לוח לעעס וטחעוח שעקס נסיד 6ומססעלוס
 סעול" 31'ן 1"0 ק'נ ססס סשוח סנ' כל ססו3סיוח
 ססו6 ליורין ע"3 3סס כלוליס כולס טפקס כשמןרי'ו
 י' לק נ3וסיס 6יכס נ56'לוח 3סיוח וכט65 6ווםיוח"
 עפחיי סלס" ען 563ילוח עפח" " סס נרוליס יוחלכ'

 ככגד עפח'ס י' ס(ס סשפק' סל נ3סו כי וכט3365"ע
 וכוי ד56ילוח י"ק ססס סנ56ילוח דיורין ע"3 סלחוי'

 שעק' נ" 3"ן ש"ס ק"נ סויוח סנ' ס6שרכו שסו5מכס
 וסס ע"נ 0ס 6ומוט י' עס קינ סס כי (0 נ6ופן610
 ס0ס ספסיעיח 6וחיוח ד' שספר עשו כח3ר 6סש'ס
 נ"ן וסס ע"6 סכל 'סי' ש'0 ססו6 כלו שקפל עסכ*ו
 'סוס יסו יח י כוס ר3ופ דרך ססו6 סלו 6חוליס3חי'
 שעקס כשכין רי'ו סס ע"3 פעטיס נ' וסכס ע"3 ני'0ס
 3חיגס עוסיס 6כו לשס 6לו סויוח נ' עכין ו3י6ורוכוי
 6לו כי עכיכס שס מ%5'ן יפ'ח נדרוס ימ63ר עא3ע"3
 וטוריס כפלו 6סי כ'5ר5'ן רפ"ח שכ%וח סו6סר'"ו
 לשקכח 33'6וליכו ועיין עכ"ל שעקס 3קוד ולסיויםלעלוח
 3ילוסי סס עוד ססטוח שדרנוח 3עכין פ"6סכ5י5'1

 שכח'3ח 56לי כמו3 סש65תי שס 36ל ו"ל36י'פזפ"ח
 סכעס" סשעק' 6ין סכס כי וס סו6 ו"ל שורי 3עסיר
 וסעכין נל3ל 3"ן סל 6חרול שסוי' לק סכ(כר סויוחשנ'
 סכס סעולשוח 6ח לסלניס סעליון ס6ול כסיולד סכסכי
 ו6עכס ונ"ן ש"ס ק"נ סש ס56ילוח שן לתעס סיורדעס

 כלול קצוות משש א' שכל כויאעפ-יהחל:
מעשר

משנה
 כולס עוליס 6'כס לעלומ סטומ נ' 6לו חווריסכ6סי

 ולכן שלו3סמ סכס6ר 5ריך סגר'6' נס כ'563'לוח
 3עח סו6 (ס וכל ס3ל'6' 6ל של3'ס ק"נ ססכת6ל.
 כך ו6חר ט3רי6, 5ח ושל3'ס כשסך לטע' ט6ולילידח
 סכס ס56'לומ 6ל טעקס לעסומ ס6ור עולסכ6סי
 6מד כל כי סק"נ 5ח ושלניס ועולס ש"ס ססחוור
 3"ן סוי' וכס6ר סויס ונו3סס עסר' גנסושסס
 סס וכעסס 56'%ח 3פולס עול0 וס'6דססין
 שוס וטהין ורו'ק סייי3 ע'ס עכ"ל 6ליו שעקסנחיכח

 : חייס5163רומ
 5ריכיס 6'1 סר6עוכוס שסמוס 3' 0כס 4פמישלמ

 טקושוח 3כטס ושנו6ר פםת כי3'6ור
 3טקוטו ופר5וף פר5וף כל כח63ר וכ3ל שקפלע5שו
 סשקיפיס 3עכין ש6ליך סס כי 3' פלק 36י"עללוס' 3סעי ש3ו6ר נ' 3שסכ' סטח3ר סכח3 ושס לוסשיוחד
 נדול 6ול ס6"ק טן י65 ל6סומ כ' סס סרנל"וסלס
 ס% ושס פכישי 6ור 3קוד כככק 6' חלק לסכיסוכחלק
 3קוד 3חת נם6ר נדלו לרו3 ולס5ש5' לככק יכול'ס"
 ססו6 סכללי לכחל ס16ל כככק 3חחיל' לשסל טקיף6ור

 טן י65 וס 3דרך וק ס3חוכו שס כל עס 6ליךפל5וף
 ל636 כככק 6חד חלק לסכיס וכמלק ס16ר 6ריךיקוד
 וכן טקיף 6ור נקוד כס6ר 6מד ומלק פכיעי 6ור3קוד
 6יש6 קור ססו6 ל3'נס 636 קור ססו6 שמכת'ער"ז
 3כ%וח 3ין סוס ססו6 ו0 3עכין ש6ריך ססו6ע"ס
 6שכס ו"ל סס וכח3 ופל5וף פר5יף כל סל 3פרעוחו3ין

 3קוד כס6ל %'ו ל3' וכחלק 6חד 6ור יו65טס3ימ
 3חון פמש' 6ור 3קוד כככק ו%יו לכולו יסר טקיף6ור
 סכיחן 0נ" ר6סט ט5וח יח63ר 131 וכה 3יחד סו'קכל
 כי וכו' נ'( 3"מ ד6'ע 6"3 קור כנ6ל ומחיל' סכסן6ל
 ויוט! 3כמר 610 6"ע כי סכ"ל סשקיפיס 3קוד0ל6
 % יס ל3רו סו6 כי לסורוח ד6'ע 6' 6וח סו6 0כחרכי

 כפלדוח סס סהמיו 6סל וס0"ק ע5שו 3פמ 6חדשקיף
 3חכטח סס 3*מ שד"ו וכן וכו' סשקיף 3כלל ו6יכסששכו
 ח' וס6ר ל13ס 6מ' שק'4 ל0 'ס 3' סס'6 סמכש'כי

 ג"( וכן 3'ח ו(סו טשכס כפרדוח סס סחחמיסקפירוח
 מחמיה 6סר ס(' ען כפרדח סנ' ססי6 ס3יכס כי33יל
 3;ר* !ת ימד קקוריס כולס חחחוכומ ו' 6שכס נ"!ו(סו

61ין



ער חסירים האצייות כדיות מסכתמשנת
 ברם שאין לפי פרצופים נקראו לאטעשר
 ישר טק'ף להם אין לפיכך נ : אבריםניתוח
 ראשית א?א הפרצופים ככל א' לכלמיוחר
 לרם להאיר אימא מיסור שיצא פניום' אורג"

 במקיף לטטה ער חסר איש מהכהןהקיח
 : אחרישר

 צי 44 ען4!ו בכללות יש בחינות וחמשה א כנ8!יארץ
 בחינה שהוא שבו הכתר היאהראשונה
 שלטטה למה שרש שהוא הירועההאמצעית

 בי' הם אחרות בחינות וארבע ב :טטנו

טניר
 ע5עו נסני נתקיף סמממונומ מן כפרר סמסרי6ט
 ס(' כ) 6מ סעקיף סו6 סמקר על סר6סון עקיף6עכס
 סעקיף כ' ונעח ימר 6ו0ס ועקסר פירור נ)'נימר
 לכו)ס עקיף סא סממוני' ע(' סר6סון ססא 0מקרס5
 טן כי 55סן סנימן ס2"( 1('ק נכ)ליס 13 וכולסנ'מר
 ו;ס ס(י כ) 6) 6' עקיף 6ור יו65 סנ'כס סי6 6סרסג'

 כרי 0מקר 6100 סכסן 6ל נימן (ס וכ) ג"ז6וס'ומ
 ז0ו 6קל סנ' ק סיוחיס סז' כ) ס) סעקיףסכ5
 סכסן 0ס61 נמקר נכ5)יס כו)ס 'סיו ג"( 6ומיומ16,3ר

 : סיעינ סס עיין )סוט כ6ןער
 ז") כמנ ע"6 6ני"ע ררו0י נסער 0יס כבמרק

 סמסיי סו6 נסכרמ סנ0 כי סרנרוננ6ר
 סר0ק 'ס כ' סנ56) 56 סע56י) 3ין ת51%עמערריגי
 ו6'ך 3זס ז0 י6יר ו6ין 0"לן טע) סיס כננ0וניכיסס
 טטלע ר3ר יס" ל6 06 ק5והם נ' טסס זס 6מ (ס.3ר6
 6) קרונס נס סע56י) 6ל קרונס ו0י6 ועמנרינכיסס
 610 סכסר כי וטי כמר סכקל6 ע 3וךי וסכססנ4ל
 יומר 0נחינס כי וסיעס לכ56ל עט56'5 עט5ענחיכ0
 6' 3מי' ס66) 06ר סו6 63'ק 60פ0ר עכ)5מרומ
 )0יום 60"6 גרו) נסשלס קפירום סיי כ) סרס 3וסי0

 כי ("ל סס עור טץס עכ") טתנו רקוס יוסר)כ56ליס
 כסטס סנקר6 סרומכיומ ש6 ס46לומ כ) פניעיססכס
 סי"ק 0סס כ)יס סכקר6 סגוף 6נרי מוך עם)נסםוסא
 יי י"ק 0נקר6 סנמ" סי6 זו כי 0ניף )ענין ונואורוכוי
 סיכ5ומ נפרקי כע*ס ותרס גנו5 נסס יס כישירומ
 וכו' פרק6וום רננוס 6לפיס רל*1 סש6 קוטסנסיעור
 נ' י;'ל וכמ0 ר4י)וום לנו0י מוך ט)ונ0 סאוגוף
 0נזכר ת"ק וכו' נ6וס סל )נוס 0קנ'ס )נס)טסי'
 נקי6 ימ3רך סטר6 ס) סמל1ק 0ס כ' סיכ)וסנפרקי
 6טכס כל) ערס 6ין סנפניעי' נכמעס 6ךז0ל'6ל
 )כ0עוום ונס וקעירס טרס נעס )כטמס כוכ) 6'ק3ערך

 ר56"פמ סיכ)הם (' ס0ס 03יס נ0יכמ יע 6לסולנועיס

 הראשונה הם ואלו ולמטה שמחכמהספירותיו
 הספירות רוחניות והיא האצילות נשמתהיא

 כי אף מדות נקראים הא.ם שלנכיינשמתם
 האצילות נוף היא והשנית נ : מרה ברםאין
 כי מרה בעלי שהם הספייות כלי עשיוהוא
 כי פרסאות רל,ו הוא שלהם קוטהשיעור

 : טספיו כ.ח ור*ב אדונינונרול
 לעשרכליו לבושים עשר והיא --* האצילות לבוש היא ת יהשלש א ל8!ך4לץ
 הנקיא הבורא של החלוק הם האלווהלבושי'
 האצילות בית היא והרביעית ב :זהריאל

משנה הואו
 וס6ויר וח6רן סטעיס ססי6 נע5עו ע51ס נמינמססס

 כקר6ו וסס ס3מיס כחיכמ 0ו6 (ס כ) כי0ניכיסס
 6100 סע)ית 6רס יוסנ נמוכו 6סי 56')ומעו5ס
 ע)יון ע)ך נסיכ) נמוניס ע)כוס ולנוסי וניףגסעס
 י"ק נמיי סס סף נמ" 61ל1 56'6מ עולס כללומ6100

 וטור ככ(כר נמיי ר' נסס ויט כמכר עחכע'סעממי)ין
 וים )כולס סר0 כנ"5 כמר סס' נמיי ססי6 3חיייס
 סכסע' 6ור סנחימן ונע65 0מכר נחי' ר' סיס ג4כנס

 ימכטת סעמחעיס ד56'לומ סכטעס )י*ק סרססנכמר
 סנופומ לי*ק סרס 0ו6 ע5יון רכמר סגוף ונמ'כמכמכר
 סלנוס ונחיכמ ככזכר טחכטס סעממילין ר56י)וס0נ"ק
 ר56יל1ס סני"ק רלנו0יס ל'"ק 0יס סנכחרסמכר
 ס3'"ק סנסיכלומ לתק סרס סו6 סנכמר סיכלונח"

 3סער ועיין עכ4) כנזכר טמכעס סעמור)יסר56ילומ
 רננומ 6)עיס ר)'ו עכין טזכיר מס פ"זססטומ
 ? ע*0 ע*מ ור'נ 6רומנו גרול כטנין ס0ו6פרק6הם

 ע3ו6ר כ3ר סר6טוממ עסמוס ני %ס בפר"
 ט'נ סס ועמן ני )פלק ע"1רימ5וא

 ו0כס טקועומ נכעס ענאי ג' נע0כס סטחנל0טזכיר
 כק6 3סעל סכס סיבליס סי0נללו כי' ק5ם66יד
 טג' עו5ס 3כ5 ט'ס ט"נ סס ענין (ע פ"רסכ3ור
 סס 5)ו ושנש וט' עסי' נעי)ס טס6"כ 6נ'"פעו)עומ
 ויי רשי' פסוטם 6חי" יי 0א ר56י)ומ ע"03ס
 סס ר3ר'6ס ט*3 וסס סט4' רע)ף וכ"ח 6)פיןרע)ו'
 ע'3 וסס י*3 גי' ססס וכוי 'ס"ו 6סתס סתימ3'

 וכוי נ*כמ 6"כ6 3ר*0 סרעוז ע*נ 0ס 0ו6ר'5'לס
 סיליס ג' קי וסס ט"נ סס יר יר יר ג'פ כי סרנרועעס
 יטס יד מסע656 סמ(קס יר עיטיח סנרולס ירססס

 גאםחסוכי' די נכ))יס ונסס וצ'מ קור וסס63ת5עימ6
 ט610 ככורע סעו0 זי נו יס ע"נ סס סכס כיכסי"ס
 נמג*מ רק כקר5 6יכו 0ור0ו 5טנס ממכצכיס3('
 ד6כ6 טונ קור ססס יריס ט )ו יס רי5ירס 6רס וסכס)נר

3כח



חמתשים האצייות בליות םםבתמשנת
 שמ'מ מוד והמ האצילות היכיי שבעהוהוא
 הם ואלו שביניהם ואויר ש?ו הרוחר'וארץ

 עצמו האצילות כ* האצ*לות עויםהנקהאים
 שהםהנשמה האמור*ם הבחינות הש?שההוא
 מיכ ושם נ : בתוכם העומר והלכושוהגוף
 ומלא פשוט שהוא דמ"ה מ,ב זעם הואשבו
 ובעולם ר : ז'א מיאש ועומד דמלאשבוומלא
 משא.כ מכיימ אורות לעולם יעשה לאזה

 נעשו שב,ה שהכלים מזה שלטטהבעולמות
 בכולם שיה לבישתם דרך אבל ה להם:אורות

טניד
 וכו' לפעל0 עע" עולס 6ח טפסס ל6חוו כד'ננח

 סס ססו6 'ייו נ3' 6וח( סו6 נס י3רי5ס 6דסו6מ"כ
 61חר לנרי6י 16מו ופעליסו סי5'רס עולס 6מ ענופ"3
 פ"נ סס 6100 ידיו ננ' 16ח( סו6 גכ ר%6לומ 6דסכד
 ססי6 סעסי' 6פכס ופע)י0ו סנרי6' עו)ס 6מסנו
 כד' סיפכו לפט0 8מר ע1לס ו8ין פכול' מחמוןעולס

 ופס ע"0 עכ") פ"3 סס נחי' נו 6ין )כן עפו)סע)ומו
 ("6 סל נכח"3 פירו0י "("6 י3ר6ס "ועופר ספחנרסנ'
 18"6 בסער וסנס פקופוח נכפ0 ופנו6ר ססועוסו8
 וס"נ נמכפ' ריורין ע"3 סיוח ני6רכו סכס (") "ערק
 ס3כל 3ג"ר כי רע 6ך 3כוק63 ונ"ן 3זן6 ופ"סנניכ0
 ופל6 111ל6 ע0וי 8חוזן ט"3 קוד 03 'ס פסס6,

 6ומיומ י' כי סך3ריס ו0לס סס6ריך ע"ס עכ"לרפ63
 16מיומ וכ"ח 3מכפס ספלו' 6ומיוח 1" ננמרעתיעומ
 ר' 3פסמ ספח3ר סכ' ופס ע"ם נניכס סס ספלויפלוי
 לפקכמו' 3ני16ריכו כפ"ס ע"6 36י"פ דרו0' נ0עיעיין
 ספחל3סי' ססניפיס ענ'ן ס' נפסכ' סכ' ופ0 ע"סנ"ע
 כלר (" )סיען וספקיעיס נגרוע ספעו)ס (ס נמוך ,זס

 ג'ע"ם פסכס פ"6 ("6 ספומ לפקכמ בנה,וריכוכמ63ר
 (ס סמלנ0ון קרר עכין סמ0פ) )פקכס ננ'6וריכוועיין
 לפסכמ ב3ן6וריכו ועיין וספקיעי. ספכיפיס (ס6מ

 יח63ר סס וגס פ(ס 6' פסכס 6' ערק סקליפותפקוס
 'ו0סיכל לעכיס 0:וקח6 סי' )כן "סלנוס עכיןסיטינ
 ס,רכמי סס כי פ"0 ע:יכס פס "פקיף "ל6ור "כלי"0סו6

 : רסנ ב3ישור  סט5טרך  כטי (ס3עכין
 כורע 0)6 ,') ע*( 36'"ע ירוסי 03ער 0כס א קמר

 כ3ר6ו 3קיפמן 563'לה ס6ורן' 3' סיו6'ך
 ספס פ" כספעטס סל3כ0 קערבס וכ06י )(ס (ססייס
 נסיר ועפרס כמפעטס סגס ער5וף נקידססימס
 ער% 6"רוח כקורוח וסע' פ" כ%לס קטכסכקידס
 כקורס רק 6יכס פממילס ססרסס כורפ כ6סרפפכסכי
 6מיחם כקורו, ע, ("6 עזי נסוספוי לס ג6ו 61'מ"כ6ממ
 קעכק גקיר' נקור וכע6רס וקקלס ח(ר ס('6 ו~ןוכו'

 מתלבש המעולה והנוף והנשמה השרשכי
 וה?בוש ימדרנה ממדרנה וכן ממנובניוע
 הע"טי( שהוא )וההיכ? מקיף כלי"לאוךשהוא
 והמעו?ה מכולם מלובש שהנרוע ?הפךהוא

 : כולם אתמלביש

 הבריאהמטכת
 נסתלקו היכנה קמחב יאחי א אמרק

 עליובות ספירות תשעה אוף ".
מרחי משנה

 3ר6ס ירד0 61( קטכוסס פר31 56ל1 לעפוד יכלס ל616(
 גנרי6מ ס)נכס פיעוט 3(פן סיס זס ו5פכסס3רי6'
 סרעיפו כס6ר )עו)ס סנקרוסי רנר ככ וסכס וכו'סעולס
 כקורס נמי' כס6ר מפיר פסס 0פקלק 6ע"פנפקוטו

 סיחת זו כקור' כי לעכין וכמוור וכוי סנרי6ס נר6ק(ו
 ירדס 6ח"כ 1?1' ס58'לומ נקוף ל6ריומ (כנחחיל0
 ר6ס )סוע~ס ל06 וסיחס נקודס גקור ע5פסופיעטס
 סירח פיעוט נ0ער פ(ס ועיין ע"ס עכ") פפ0סנרי6ס
 סמנין כרי ו6פכס ו") ס"3 38י"ע דרועי נסערוסכ0
 עי' עסימ 3חכפ0 כולס 6ומר סכמונ ס)6 כי יעיומר
 פ6'ל וע"י 3מכפ0 פמ)ג0 ס6"ק 6ור 563י)ומ ס)6כי
 סל ע5פס מכפס 6100 חחסונ ול8 וכון 56'לזחנכ)

 563י)ומ )ס6יר כסר5ס ס6"ק כי רע 6פכס56י)ות
 חכפס 6ומס ירי ועל פס56')1' עלפע)' נחכפסכמלנס
 ס) ומכפ0 נכמר ופ6יר נככק 6( נמוכתספמלנ0
 סלפפלס נניכס גס לסמ)נס סו5רך .ול6ס56'לוח
 ד56ילומ פניכס לס6'ר כסר51ס 61פכס וכדפס58'ליח
 לסח)נע ססו5רך נוד6י סכס 560ילות כ) סיף עך61י)ך
 'רי על רק 6ור פק3)יס זו"ן 6ין כי ד56'כומ 33'כסנס

 6ל לפענר רק 0ניכ0 חי0 ם63 0ו6 0עכין 8ךסניכס
 ירך וענר סכ") סע3יוכ' סמכפס מוך ספ)וגס 6"ק6ור
 לס6יר כדי ול3וס פקך 30יכס כעסיח 1ל6 ד56ילוחניכס
 סוס נלחי מלון ידי על ע5פו ס6ור נ6 רק ו"66ל
 ס)פפל' נחכפ' 0פמלנן פ5פו 6"ס 6ור ך6"כ וכויפ%

 בנרי06 8מכס 3"5'לו' (ו"ן ספקנ)יס סי8 לנדפס56ילוס
 ס3יכס ו(6מ ר56י)ית 33יכס 6מר )נוע ס6"קפמלנע
 דנרי6' י'ם פקנליס ע"' 06ר נפול ופלניס %קלכפסס
 גפור ופל3וס פקן ניגס כעס0 ס56')וח 6חל כויכו)ו

 (ס פקך ירי ועל י56י)ומ ס3יכס סל סכליפח15כי'
 3(ס ו0כס וכו, 6"ק 16ר 6ס ד3רי6ס '*ק כלפקנליס
 " סו" %ת(יומ נדי כרפ(ו 36י"ע ע1ל%ומ ר'מנין

 560ילוח ני נפסיס ס' 3'5ירס ו' כנל"ס ס'563'לומ

 כקר6 ולכן ככ(כר סעליוכ' חכפס ידי על ח61 ס)ית6יי

*



עהחמהחים הבריאהמסכתמשנת
 כיויה אחת נקודה ונשאיה, בו,א וח,-ומרהי
 מעקה בקעה אורה טעוט וטחמתמעשר
 : לשועיים ראש שם והיתה ויררההבריאה

 המיובש בכתיו גנוו שבא,ק א*ם ואורב
 בינתו ח?ון דרך אורו העביר לאבחכמתו
 אבא שם על האצייות נקרא שלכןכבאצילות

 אף נתלבש איא פרטיה כי עם שם שליור
 ראשונוה ש?ש ררך טסך ידי ועיבבינתו
 כלפרטיה עם ראשונה שם של ה' א'מאשם עי נקראת יפיכך כבריאה מאירדאצייות

מגיר
 וכן ס' כקר5 לכן ר56ילוח 3יכס 'די על ונלי5סי'

 סלו ס6ור ס56ילו' כ' חח6ס ס' נעסי' וכן ו'ני5ירס
 ונרי6, י' גקר6י' ולכן ככ'ל סעליוכ' חכתס ידי עלסו6
 וכן ו' ני5ירס וכן ס' כקר6 לכן ר56ילו' ניכס ידיעל

 ס6יר כ6סר 0מנו6ר ע"0 ענ"ל יחחוס סינעסי'
 נניכס ונס ס"5ילו' תן סלתעל' נניכס תחלנ0ל3רי6'
 ס6ל נכווכח ייח חפילח 3כווכח וסכס ככזכרר56ילוח

 תחפסט 6ל 0סו6 רריקכ6 קדע6ס חיקין וס 0ל6 כיו"ל
 סדי 6ל קור 1ס61 סעולתוח כל טכסינ וסו6ננ'"ע
 פסוט ווס עכשל נעסי' 6רכי 6ל ני5ירס סוי' 6לננרי6ס
 עס כלול סוי' סס סל י' כללי ס3דרך פקופוחנכפס
 קס 0ל ו' ננרי6' ק"נ וסס ר6סוכ' ס' נ56ילו'ע"נ
 נתק' ועיין נעסי' נ'1 וספ 6חרומ ס' ני5ירס ת"סוסס

 תכח ו6ה"כ ו"ל פ"6 ססתוח 3סעי סכס בפרה : 6י תסנז פ"6עחיק
 וסס נ5ו5ו' וסו5י6ו ס6ירו ר56ילו'סי"ק

 ניי6ס נעולס וגס רנרי6' י"ק סכקל6 וסתס מוחסקור
 רנרי6ס ווו"ן נ6ו"6 נ6"6 סכחלקוח סי'ק נו יססוס
 עולס חוחס 6ל1 כי רק ג56עומ סמכר ע"רפפס
 ו"ל פ"ו 6גי"ע ררוס' נ0ער וסכס ע"ס עכזנ56.לוי
 סל כפס וסכס גר"ן נחי' לנ' כחלק סנרי6' ע5תומוסכס
 נתסך ר56ילו' כליס י' סכ6ח ע"י כולס סנרי6'כל

 תקך לרך ו6ולוח ני5ו5י' י' תחכו55יס ותסססנרי6ס
 נרולי' י56" כליס כי סנרי6' כל על כליס י' נפ0וכחסוו
 תקך דרך סעונר סלסס ס6ור כי רנרי6סתכפ0
 כת0ך סנרי6' כל 0ל ורוח דנרי6ס כפ0 לע0וחתקפיק
 נפקך סלס סח'5וניו' 56ילוח סל ס3ינס סכ6חע"

 ר3רי6' סי"ק לכל רוח כעסס 0לס ותסי'קסנלי6'
 ר56ילו' 3יגס פכיתיח תסכ6ח גת0כם סנרי6סוכ0תח
 סי"ק לכל כ0ת' כעסס סלס ותסי"ק סנלי6סגתמך
 סור, 0סו6 דנרי6ס ד6ר'ך ריס6 6תכס וכו'ינרי"ס
 ע"י כחסוס ל6 ו6ח סכס 0יררס ד56ילוס כקידס"וחס
 סעקך ונקעס סנרס תת0 ן56'לוי כקור' לסיוח כיעקך

 * ם,נ שם ונשטתו שדי אל הוא עצמותוושם

 ועל רבריאה עהיקנעשה זי שכנקידה ימהטבחי א בנמ~רק
 נחתמו האצייות דפרצופי אור ניצוצי הותםידי
 טהעצטות כי האצילות כדרך הפדצופים כיבה

 הממך שבקעה ההיא הנקורה שלוהכרים
 ומהתנוצצות כ : הטגולה אריך ראשנתהוה
 הכאתם ע.* ראצילות כ?ים רעשר אורותעשי
 הבריאה כי נפש נתהוה ההואבמסך

 םפירות רעשר אורות עשרומהתנוצצות
דחצונ'ות משנה

 וכו' ר56'לומ '"ק כס6י ס6רס ול6 ע5עו 56ילו,לסיוח
 כמסוו וטסס לנרי"' יררו סלס וע5תוח סכליס כינ6ופן
 ,"ל 3פ"נ סס וסכס עכ'ל דנר'6' נ6ריך סתגולסריס6
 ככודע סנו י"ק נכל גתור פר5וף סי6 ד56'לו' 6"6סכס
 נלגר וזק רק עליתוח י'ס נו 6ין ד3רי6ס 6"66ך
 ל3לי6ס "5ילו' נין תקך 0י0 כיון כי 0לס פר5יף נוו"':
 רנלי6י 6נ6 בס וכף 6"6 סל סל6ע ס3לי6ס פןחקל
 כי וסטעס 6ריך כתו ו'ק נחי' רק 0לס פל5יף לו6ין
 כנר 16'6 סל ס3' סס(יווג נסיוח ע5תו נ56'לו'6ף

 נ56ילו' שס נפל5וף סנניס על רונ5ח 0ס6ית6נ"רכו
 לטטס ר6סו תרכין סיס 636 ו6תכס חנונסדסייכי
 נניכס כ,דוונו ל6 ד6נ6 סנ"ל כננ65 ולכן עתסלס(רוונ
 6ל סניעס ס6ול נ6סי ילק ר6ס סרככח ירי על6ל6

 "נל נלנר ו"ק רק 636 סל סר6ס נו כוכר ל6סנרי6'
 ססו6 לק וסלס גטור פר5וף לס י0 3רי6 0ל6ית6
 ,"ל סס עוד . עכשל סקותס ק5ל 0סי6 סחנוכ'ננח"
 טקיף סו6 רנרי6ס ט6ית6 כ6ן סחסר ווסו6תכס
 פר5וף ור6' רנרי6' ו"6 35ל תקיף סוט לס 60יןסלס
 6, פקיף 6ור לו סיס סו6 13 סגחוסף פס 6ךסלס
 פמנירו יווזר לסנלוח יוכל תחנילו קטן 0סו6 תס כלכי
 ונ' סלס פרכוף לס יס רנרי6' רן"6 ונוקנ6וכף

 כך ל6 נרי6ס ו6טכס י"ל נפ"ר סס עיר עכ"לתקיפיס
 6לו ושק 0ל ונ"ל לנר 1"ק נקור סו6 סנס 6ריך כיסיס
 סס סנו חחמוכוח ונ' תנוליס ג60ריס סס מנ"מססס

 וסוי ותעטי לכ' סקנ"ס לס 60תל ר6מלו' תלכוחכקירח סוי סי6 רנלי6' ע"' קור וסכס ר6ו"6 נו"קמחלנסיס
 קור וסו6 ס3רי6' לכל ר6ס סי6 11 כ' ל0יעליסר6ס
 מגשס ססס 6ריך ו'ק סל נג"ר ותחלגסח רנרי6'ע"'

 ירר' ססכקורן תסטע כאן וסכס ע"ס עכ"לסתנוליס
 ולעיל סתנולס ר6ריך נליס6 ותחלנסח עחיקוכעסיח
 תכקודס כעסס סכ'ל סתגולס ר6ריך סריס6ת0תע
 סט3חר כי חייס ~סיס רנרי ו6לו %6 6תכססכוכר
 סכקוד' 0ל ונלי' ע5עום ותס6י עחיק כפ0ססנגקור,

קעעס



חמתים הכריאהטסטתפשנת
 : ד41בת דערבית אותם והם היכלות ז' הבריאה רוח נתהוה דאצילות איטחדחצוניות
 ראש כי מפטרו*ן רגקרא רדא השמש ובגוף ב רעשר אורות עשר מהתנוצצות היאתשמתה
 החצונים בכלים יש הוא הזה בעולם זה מלאד ומחמת ג : האמרה אימא רפניפיותספירות
 צרופים מהק*ך ראשונים אלה.ם צרופי י' שלו השלש טלו לא המסך ך דו האורעברת

 אימא אבל באבא ולא באריך לאראשונות
 נומף ובז"א שלם פרצוף היתה התנונהלסוד
 : השני מקיף אף ובטקביה אי פקיף אףבו
 בתנה*י דאצילות טכח,כ המתנוצץ ומאורד

 שלש כבור כמא נתפשט זה רעולםרעתיק
 ונחפשטו הבר.אה פרצופ* מוחי ונעשואורות
 רזףן הכתר אור נגלה ולא האצילות כררךבה

 :רבריאה
 אכתריאל היא יבייאה ד יבאי א גמגיחק
 היכלות ז' לו חוצה רווישו
 אותם והם היכלות שבע יו ונם ההובאבא
 כה ואף צבאות ה הו ובאימא דשבתריוצר

 רטמ
 סכ' סתמנר טעס ווסו סלוכר סתנולס 6ריךכעסס
 סתנולס "6ריך ר6ס וכו' 'טנכקור' "וסטנמר 6'נטסל
 נסרי' תנו5ר ס6יכו נ6סר ק5מ תמייסנ 6יכו ערין6נל
 כנור כק6 ו"ל פ"6 סכנור כק6 נסעל וסכסכ"כ

 וסס ר56ילומ עכמ"נ סתמכ551יס 6ורומ נ' ססדנרי6'
 רנרי6' פר5ופי' תס' פר15ף כל סל ננ"רתמלנסיס
 ו3כמ*נ ננרי6' ל6נ6 31כח"נ ננר!6' ר6*6 כמ"נססס
 רכוקנ' ונכמ"נ רנרי6' רו"6 ונכמ"נ רנרי6'ר6ית5
 סס רנרי6' ונ6ו"6 נ6"6 כי נ5לו ספרס ויסרנלי6'
 6ך סלסס נג"ר כק6 סכקר6 6ורומ סני כל6מנלין
 רק נסס פמנלס רכק6 סכמר 6ין רנרי6' דז"6סג"ל
 רנרי6י רו"6 ננ'ר טמגלי' סכק" סל לנר סמו'נ16ר
 ער יררו ע%5ן סס נכמ"נ סכמכ1551 ק6תלכו כק6סכקר6' 16רוי סנ' ס5לו וכלע'ר רנרי6' רו'6 נכוקנ' סעכיןוכן

 16רומ סג' 6לו ו6מ~כ וכמלנסס ר56ילו' רפלכוסמכס"י
 וכעסו יררו ר56ילוי רכוקי כסיי ססס לנוס" נמייעס
 עכ"ל ספר5ופי' לכל לנרי5ס תתס כסתס 3קורטומין

 :ע"ס

 וכנ"ר ו'ל פ"ו 6ני"ע ררוסי נקער סיס גפר"
 נעכין וסכס וכוי עולתומ ג' קרר עמסי
 רנרי6' 16"6 סל סכליס כי ער", כמלקיס רנרי6יסכליס
 סירעמ וכתו 5נ6ומ ס' י"ס 6כמרי"6ל ססתומ קורסס

 מר כי ירעת ונס ע5טו סכק6 קור סס 6לסעסתוס
 תתס נופ6 סס ו6לו ע5תו סכק6 קיר ססרנרי6'
 תטט"לון כקל6 רנריה' רז'6 תוע6 רגוי6סד6ד"6

 שם שריא הראשון טצירוף ומהח*ריםשבו
 הוא וכך שלו בכתר והוא כםררואלה.ם
 היותר בכרי קורם הקורם שהצירוףלעולם
 ארני צרופי אשהק באמצעיים געליון
 עשרה ובפנימיים שכו צרופיםמהכ*ר
 כי שבו צרופים מהב הויהצרופי
 אפשר אי כפורה אות בובהיות
 נת כתיבה כך כל שונים צירופים בהרצרף
 וכן רהוי' ציופים וה*' משונות אותיותארבע
 )כי השלישי מהצירוה מתחילים הם פהראדני
 בחויב מתעלמים הם הראשונים צירופיםהב'

 :שלו(
 נכווכס וסלס עכ"ל קכרלפ"ון כקר6 רו"6 רכוקנ6וגיפ6 "משנה אפרק

 כי5ר ננלי5' סו6 6כמרי6ל כי וסעכין ו'ל כנוריסי
 עכ"ל נ6ית6 5נ16מ ס' נ6נ6 י'ס נ6"66כמרי6"ל

 סיכלומ נעכין ת6ריך ס"6 סכנור כק6 נסעיוסלס
 רק רנרי6' רו"6 י"ק ססס סיכלומ יי וסרי ו"ל ססוכמנ
 רקמרי' ריו5ר ז' 6לו וסס נלנר סיכלומ נו' ככללימססס
 רטקנ6 סיכלין ז' יס וככנרס נ(וסר עקורי נפ'סכ(כר
 ו' ע5תס ננרי6' יס עור וכו' רערנימ ני51ר וססרו"6
 רקנמ רי51ר סיכלומ וסס רנרי6ס ר6נ6 עיל6.ןסיכלין
 נרכומ וסס רנרי6ס ר6ית6 כוקנץ סיכלין וו'רסחרימ
 6'6 סל עיל6ץ סיכלין ו' יס ועור וכוי רערנימרק"ס
 וסכס ("ל ס6תר נרוך נכתכמ יסכס פ"ס עכ"לרנרי6'
 סנרי6' נעולס כילר לת)כומ סתומ ונ' למ'מ סווומ נייס

 מטס כקר6 וני5ירס וירמ עתס ותלכו' מ"מכקר6
 סטמנר כי לכן עכ"ל וקסל מרק כקר6 ונעסי'ולנכס
 ותעלמו 6רס ררוס נסער וסכס "ססתס 'וננוף נ'נתסכס
 טטט"רון עכין ני5רכו וכנר ו"ל פ"6 סמט6קורס
 טףס עכ"ל נעסי' ורנליו נ'4רס ונופו ננרי6'"ר5סו
 לנוסי' ססלסיס רנרי6' ו"6 ו"ל פ"ס ססתומ נסערוסכס
 סס 5לופי י' סס ספכימץמ רנרי6ס ו'6 נוףסכקר6
 תלתעל' כקררס וסס סר6סוכי' 5לופי' תסר מקסוי'
 סי"נ תן 5רכ'י סס 5לופי י' סס וס6ת5ע" וכו'לתטס

 סמייכי' ויי וכוי וססכי סל6סין תס5לוף ליןסל6סוכי'
 : עכ"ל 5לסיי נסס סיס סל6סוכי' 5לופי' י'סס

 6פרק



חמעים קיכלות המםגתמשנת
 י:גש':ינ,%ןלגןןג ::0ש אפרק
 הם ואלו דחול דיוצר אותם והם דבריאהדדא
 א-בע והם היכלות ארכע כולל העליוןהיכל
 וא-א קודש הנקרא דאריך הכבוד דבסאעמודי

 לפיכך הדעת ובכללם קדשיםהנקרא'ם
 התענונים ובו קדשים קודש זה היכלנקרא

 : בנ,ע הקב"ה ב"ם ומשתעשעשמתענג
 היכלות מהששה העליון חהוא השני היכלב

 הרצק היכל הוא הכמא מעלות שששוהם
 משה נננז ובו מתמלא אדם בני רצון שבודת*ת

 פטירת על המטונים כו כי רצון בעתכשנפטר
 : בנשיקה כשתהיההצדיק

 הף כייית נטצא 'ה יבה:כי א ננמרק

 כו יש שבעליקהיכלותי
מניד  ק5ת 66ליך (ס פלק לנ6ל כדי עס אמרק

 סעקכמ ע:6מ רנליס כעס נמנ6לוו3(ס
 סר6סין ססיכל וסכס ו"ל פ'ר סכ3ור כק6 3סערסנס
 וכו' ר3רי6' גיקור וסו6 סקפיר לנכמ סיכלסו6
 סעטרס גמ" נו סיק לפי ונקנת (כר ס61 סיקורהזכס
 כללומ רק ע5עס עלכומ נמיי עטרס 6ין כי כנודעסט

 עענו לעעל' וכו' קפירומ עי' כלול סיסי' ס(6מעלכוס
 וסו6 כונס סיכל עעט לעפל' סוד ססעי' ע5ססיכל
 עענו ליעל' סננור' וס61 ס(כומ סיכל עענו לעעל'סנ5מ
 וסו6 ר5ין סיכל וועכו לעעל' מקד וס61 5ס3סתיכל
 161"6 6"6 ססס ג'ר וסס ק"ק סיכל עעכו לעע*מ"מ

 כעס סורעמיך וכנר מרין קרסיס מר קורס תסורנרי6ז
 ניולר נרע(יס סס 6סר רנרי6ס סיכלומ ד כיפעעיס
 ד('6 סיכלומ (' סס סכס פקודי נ(וסל כמכלרסחליח
 כ' כנ"ל עלעו ר("6 י'ק כשליס סעס 6סרדנרי6ס
 וס'כל וכו' וקפיר לנכח סיכלומ עג' כלול סקפירל03ת
 '"ק ססס סיכלומ עסיס וסרי סיכל1מ ענ' כלולק'ק
 עכ"ל נלנר סיכלוס 3(' נכללי' עסס רק ד3ר'6'ר("6
 לפכיס רנרי6' ("6 על סכסעס ("ל ס' פרק סעעוסונסער
 וסרומין ר56'לומ ('6 נמי' עג' פמעיי ייק ססטכולס
 ססס פקורי נסיכלי סג(כר סרומין 6ונע ססוסכפסין

 'קור סי*ס סנו י'ק סכוללי' זנרי6' י("6 סיכלומ('
 נ'ל סס רק"ק סע*ת ס(' סיכל ער סקפיר לנכמס'כל
 סכקל6 וסכפסין עס 6סר סרומין סס כ(כר סיכלונכל
 קטוטל;'ס ססווחין סקפיר לנכח נסיכל סס כמכלמיומ

 וכן 3(ק סנקר6 סנסס עסי6 וססי' קניני"ס6רירי"ס
 ד6 על וסס סס מ~6 וסיכל סיכל נכל נ(סכיו65

 המעביריס ובשני הצדיק טטירת עלהממונים
 כלה בהכנמת אותם ומשטחים מבנ.אהדינים

 84למעלה שנגזר דין הנזר המודיעיםובשלישי
 עתים ולסובעים תטיד ללומדיםוהשומרים
 ואיט ללטד שיכיל למי ולהענישלתורה
 תשב*ר הבל המעלים וניביעי ב :לומד

 הטעבירים אותם על יללה קולוהמשמיעים
 ליושכת המצילים ובחמיש* הספ- מביתבניהם
 לפוכה ?הזכירם הכרית דם והטקבלי המשברעל

 להם הראוי במשקל הזוונים שוקליםובששי
 : הראשונח אשתו המניש על דמעותוהמורידים
 טד4 השני והוא הנ' היכי א למ!ראיק

 אהבה היכ? הוא מעלות - -*-.
 והנשטות העליונים הסודות כל ננוזים וכודחטר
 לעולפ יואם קורם אדם כל של הגיפותוצלם

וכו
משנה
 עול6 וסכס 1"ל פ"נ סכטר כק6 ונטער עכ"לזנרי6ס
 רגלי ור' ר5ון סיכל ער סקפיר לננס ק סס סיכלוחוי שי וסס רכולקי6 רלנין ו' קוך יסס י'ס ס61סגלי6'
 ססיכל סס רנליס ר' ו6לו ק"ק נסיכל ססרכורקי6
 5יפ6 מן סיורריס 6ורומ ני 'ס ו6ענס וכו'ע5עו
 רנלי6' קפי' ננ' סעקככמ ר56ילומ סעלכומ סי6עיל6ס
 נקל6 וסס סנר'6' נסעמ עסס 6ורומ נ' 6וחסססס
 עמפ)עי' וסס ק'ק נקר6 6ורומ סנ' 61לוכק6

 רכורקי6 ררניך רי סכולל סע*ון (' נסיכלועמלנסי'
 ע*וכיס 6ורומ נ' יס ועוך י"ק סס ס3רי6' כ'1כע65
 (ס (' סיכל וסכס וכוי לסס נסעס ססס כקתסכקל6
 סל רעמ נינס מכעס ס:תר קור סס סיכל'ן ר'סכולל
 כק6 סכקל6 ס6ורומ נ' עמלכסיס סר' וג6(סנר'6'
 מעכיס 6'נס עכ"( סיכלומ רי ססס 6פ"פ ו6ענסוכוי
 כ' לעולס נענין 6ינו סרעח ססו6 ססרניעי לגי6ל6
 וסכת ע"ס עכ'ל וניכ' מכעס נין מ16ר כעלססו6

 ס(י ענין נמנ6ל עס 6' נפלק סעמנל רנלינמנ6לו
 סיכל נכל סכעע' וענין ו3פ"נ 3פ"3 עעיכירסיכלות
 (ס כל ונ' נפ'נ וכן 5י נסלק סעמנר סע(כירוסיכל
 כלל 5וין 61י1 סס עיין פקורי 3סיכלומ סיטינענו6ר
 סיכל כל נסרי6 ענו6ר סס כי נעולס ני6ורסיס

 :וסיכל
 נעכין סערנריס סללו סיקיס ל סית ב"גכ!ריק

 ססעעמי נסס סכעס' ועסססיכגומ
 ו6ין פקיך' נסיכלוח נסר'6 סענו6ליס נ6קרעלסנ'6ס
 רגריס פרעי 6י(ס רק כ6ן 636ר ו% גי6ורלריכין
 "וסתיוס ח' עקכס 3פ"נ סעמנר סכ' עס סכסנל3ר

וסוומין



חמיי'ם ההיכלותססכתסשנת
 לאביהם ישרא? בין אהבה המכניסיםובו

 חסר העושים על והמעיריםשכשמ*ם
 היכ? כ בצורת: בשני לצריקיםוהמפרנפים

 א? שם )שבו רגבורה הוכות היכל הואהדי
 שהם איף ע,ה שמטפרו במלואו האמורשדי
 ד' כלולים ובו הריסין( מארי א?פיןא?ף

 הדנים והשוטרים השיפטים ובהםהיכלות
 חוץ להובה או ל,כות ומטים ומעלה מלבן
 ה,כות בהיכל תרוים שאינם ומיני חיימבני
 ובו מזר הנק-א עליון יותר במקום אלאזה

 ממונים ובו דתינוקות האסכ-ה עלמטונ*ם

 או לטובה לה,כ.רם השבת את המעט.םעי
 הה' היכל ג : אותו מענגים א'נם אםלרעה
 דינא פמקי עוברים ובו דנצח טגה היכלהוא

 ימות אותם וחותמים הוכות מה.כלשיצאו
 מומיים ובו אחרים למשפטים או להייםאו
 עליהם שנמ- קטנים הבנים המשחיתביר
 מיוג ךעינוע ה*אוי והבן אביהם בעוןמיתה
 ב?א נספה והוא ימה,ם אותו מומיים כ'ועד

 ועל המרחמות על ממונ.ם ובו ד :משפט
 וגברו עבירה ?עבור המחשבים וע?דיפואות

 לנרוי ה-או.ם וער חטאו ולא יצרםעל
 האומות מצער ישרא? שומרי ובולנרותם
 רב,ה ?משכימים טוב שכרוכהצלמי

 מצוה בדוך ולהולכ.ם כר,ונןולמתפללים
 ,בתשובה אותו ומשיבים החו?ה את~מבקרים
 חסד ולעושים הםפר יבית בניהםולמביאים

 הוא הו' היכ? ה : ימת'ם עם אטתשל
 על ממונים שבו דהוד השמים עצםה*כל

מגיד
 ע"ע 3פ"6 5מע5' כתנב כנר סיכ15 "ככי וכ1'"וסרוסין
 "סררני"56 "סס "ט"' ")חרו1גיס "וסס סעחנר סכ'ועס
 סנ;כר ע)נ1ד 16ס1 ע5 כו1כמ1 061 טק1ר1 ירפסי65

 ו)ו(ד1וג'ס 1טחע5.ס כ515יס 13 6סר עקורינסיכ~מ
 6סרסכ'6"5 ססטו עס עכסונ קסס . כנודט ספו5;ווסכ5
 כנר ד56י15ס וכו' ")ונחי' "1נעטחס סכסנ וטס51'פ

 5))ס קסירס ;ס ר6'ן ודע ע"; 3פ"6 5טי5ני6רמי

 6"רי דעס 3' טסכס פ"3 ס3רי6ס נעקכחסענז6י
 ))בחיכ' 6יירי 1סכ6 ע5סס כר"ן סנר'6ס כ155ת)ו3חיכס

 ועכין ו"5 פ"ח ססייס 3חטר סכס רנפריץ : ט15 נר"ן סנרי6ס ס5 35רו("6

 תנחימים כום ?השקותם ב,ד הרונינשמות
 לחקקם העולם אומות הרוגי נשמותוע?

 הצריקים עם המרקרקים ובו רקב,הבפורפירא
 שמת?בשים הלבושים ובו השערהכחוט

 הממורם ובו ו : ד, פני את לראותבעלותם
 חכם בתלמוד ומשתמש ביבותיו המבעטעל

 ובו החכמה לרודפ. טוב שכרוהמשלמים
 הז' היכל , : והחזיונות החלומותבע?י
 ד"א ועטרה ריסור הספ.ר ?בנת היכ?הוא
 או והתפיה הנשמה ?העלות ממוניםבו

 ושערי התשובה פתח התירת ובוידהותה
 בלי?ה הנלמרת התורה ומקכלירמעה

 שים והרוחין והחיות ח : ביוםלהעיותה
 כלי ךכל הם ו'א כלי של והיוחותהנפשות
 ל הדרניא שם ע". מזדוירמ והםהיכיו

 ראצילות: דא דכלי הפנימיות מבחינתונשמתם
 י' הם שלהם הח.צון ימק.ף א ךפר*ק

 עשר מהשרם אהיהציופי1
 מהצרוף מתחילי' העשר וא?ו שבוצרופים
 בה*נונ הם והאהרון הראשון צירות )כ*השני

 האמצעי ומקיף ב : דאצילות( דזו,ןהנשמה
 הפנימי ומקיף ההק במ?וי אלו עשרההם

 המקיפין ח?קי שלשה ונשמת אלפיןבמ?וי
 : יודיןבמלוי

 דבריאה רחלמטכת
 היא דבראה דיחי הייח יגיף א אפרמ
 החיצורם ובכליםםנדלפרןו

שבה משנה
 עער 56ו סס ר3ר'6ס ז"5 ס5סטקיפיס
 נסס סיע 5ל1פיס " סס ס5י סח'15נ'ס 5'"ק)נקיפיס
 י"3 סס כ' ס6חר1ן 1ס5'ר1ף סר6עון טס5'לוף חק6ס"

 5לועי י' סס ס6ע5עיס טקיפי' וסי' סנולפ5ר1פיס
 ס5 טקיפ'ס וני' ססין נ))ל1י עסס 656 ככ"5 6סי'סס
 עסס 656 ככ"5 6סיי סס 5רופי י' סס פניטיס'"ק

 6ס" סס סס סטק'פיס ח5קי נ' נסטת 56פיןנע15י
 61' 6' כ5 3חי' ח5ק' )1נ' 6מד 3כ5 י1וין 3ז15יסנ"5

 5ר1פיס: י' ))סס 6' נכ5 סכ"5 ס5ר1ףכפי
 סגוף סנרי6' נעקכח כחנס' כ3י סכס אפי*ס

 קכר5פון נקר6 ר3ר'6ה רן"6כ1ק53
וגעער



*

*

*

 עוחמירים רבריאה רחלמסכתמשנת
 אלהים דשם השניים צרופים עשרהשבה

 ובפנימיי, אח"ונים אדני צרופי עשיהבאטצעים
 צירופים הב' )כי אחרונים אהיה צרופיעשרה

 והנפש כ : שלה( בחו,כ טתעלמיםראשונים
 דערבית שהם בהיכלותי' הם שלהםוהאוח
 נערות נקראים הם ז,א של אותם שעםדהוי
 רכלי הפנימית מבחינת היא והנשטהאמהר
 בכל שלהם החיצון ומקיף ג : דאצילוהרחר
 ואדני מאהיה לי הראוי צירוף רבוע הואכלי

 בכל והאטצעי שנזכרו הזה ובסדרטשורב.ם
 בכל והפניטי טלא טאדני לו הראוי צירוףכלי
 : אלפ"ן טלא טאה"ה לו הראוי צירוףכלי
 טלא הוא הטקיפין חלק. שלשה ונשטתד

 טקיפי כל על הטקיף ואור צרופיו בכריודין
 ובסדר טשורבים ואהיה הויה יבוע הואזוזן

 : שנזכרןהזה
מניד

 וכוק3' ו"6 סיכלי כ' ודע ו") פ"ג סכגור כס316סעי
 כוקנין ססן )פי 8קמל כערומ כקר8יס ססר3רימס
 ססעומ ונסכר עכ"ל רנרי6' 16"6 סל סיכלין ('כגד
 לרופיס י' ס)סיס סס ד3ל'8ס רו"6 כיק63 ו")פ"ס
 סעמסס סל6סוכיס ללופ" 3' מן מון "ס" נעס6סר
 עסיס סס ס8מלע"ס ועסרס וכו' ללופיס '"3סס

 סכיס מן מון 8מרוכיס ס'"3 מן 8רכ' סס5רופיס
 עסיס סס סמי15ניס ועסרס וכו' ס3סססר6סוכיס
 ר("8 כיק3' כסממ וכי' 8)סיס נסס סיס ססכייס5רופיס
 ו0כפסין וסרומין 03 סיס נמי' סגי וון ר56'לומרו", 3כוקנ6 סיס פכי1וייס '"ק סס עכולס לפניסדגר'6ס
 דוגמס דער3ימ 3יו5ר וסס כוק63 ס) נסיכ)ומ סססס

 ו)8 3;וסל כזכל ו)8 לסמלימ ריו5ר רו"6סס~כ*מ
 קפירומ )י' סמקיפיס עסרס וכו' ז"ל ממוריקג)מי
 גס 6מר נסילוג ו6רכי 6סי' 5ירוף סס סל0סח5יניס
 עסיס סס 6ע5עי' )'"ק טקיפין וסעסר' וכו'3ר'3וע
 סל8ס1כי' 3' מן מון 8מרוכיס ס'"3 מן 5רכ' סס5רופי
 )'"ק מקיפי' וסעסר, מ)וי 3סור כולס ססס 8ל8סגסס

 טן חון סכ"ל 6ס" סס 5רופיס פסי0 ס61 סגסספג'1ויס
 מ)קי ג' נסטמ  8)פין נמלוי ססס 8)8 סר8כוכיס2'

 סכ") 8סי' סס 5לופ* עסלס סו8 כוק53 טלסעקיפין
 מ5יריף כפ' נמי' ח)ק' ממ 5' נכל יורין מני ססס8ל5
 סמקיף 6ור סכ(כר 5רופיס י' וסס ו8חד 8חר נכ)סכ")
 8ס" סס מינור סו6 מקיפיסס מ)ק' נ' ע) ומקיף3ז1"ן
 "ומקיף סט סמח3ר ע) ומסמימ8 עכ") מסול3יס1סוי'

 סי'כומ 0% לו "סר"וי "5'רוף כו' "כלי "3כ) וכו'"סמעון
 : ורוק פלס סילוגיס ~)יססו6

 שבע יוצאים שטדם יה"ו אהיה אח ע,ח' מספי היא דנייאה ט'ב ישם א כנמ!יחלה
 ב4 והם טרנלאן שטות הנקיאיםשטות

 בהסד היא דאהיה א' כיצד ב : שלותחתונות
 במלכות שהוא ראהיה אחרתה בה'ויורדת
 הוא דיה"ו ו' אדמ יה הוא שלה הטרנלאששם
 מרגלאן שמות ב' מניניהם ויוצא ועולהביסוד
 והיא דאהיה טא' כטשפטה נקודה הויהוהם
 ת אח,כ נ : בנצה והוא דיה"ו מו' ואלבחמד

 בהה, ויורדת בגטרה היא דאהיהראשונה
 ועולה כהוד היא דיה,ו וה' האשרהאחרונה
 הויה והם מרגלאן שטוה ב' מביניהםויוצא
 והיא דאהיה ראשונה טה' אלהיםבניקוד
 : בהוד והוא ד,ה,ו טה, ואלהיםבגבורה

 בה' ויורדת כת,ת היא דאהיה י' אח,כד
 ועויה בנצח היא דיה,ו והי' האמורהאחרונה

ויוצא
 *ינרי6ס "ט"3 "וסס סמ0טך סכן טס בפרקטשנה

 סס3ח 3סער סכס ע"ס 6נ'"ע עו)%וו( סנר' 11"נ ססעכין
 5וסיוח ז' ומש)ס מפי)ס ס3כ) 3רכומ ז' [") י"גפרק
 ס' 8ט5עימ 8ס"י ג!ר כי כך סו8 וקררס יס"ו8סי"ס

 סיול6" !' נסטומ וכן ממס סקדר על ,ס"ו 5מרוכומג'
 8' )6ומ מכווין 8נרסס מגן ס' 8מס 33רוך ו)כןמסס
 ס' סעמיס עחיס 331לכמ יךקדדז ססו8 סססעס
 ע5פ"ן " קדוס 5מס וננלכמ ז : 8)סיס נכיקירסוי'
 ס61 5116עימ 3רכס סס'6 6מרוג' וס' 6ס"' ססו6לו
 0' נר05 5ל עס י' כקרל יס"ו כך ו5מר 6רכי י"סס'

 וקוד 3'קור ס)וס נסיס מ5פ"ן 1' נמוריס6)סיס
 ויקוך מ'מ סס ע5פ"ן מ5פ"ן סס )עו)ס כ' דע ןסעכ
 סנח נקגלח 6ן סמפילומ ס) סו' סנרכומ 3קדרווסו
 כקרר פל6 0ו)כיס ולכן ,0 עס זס עמכול5יס סס6;
 ס) 8חרוכ' 3ס' יוררמ סוי' ססו8 מסי' 6' ממי)סכילד
 נכ5ח ו' 8וס ססו5 6) וסס ריס"ו 181 ק)יק ו8ן6סיס
 עס 38סיס נכיקוד סוי' וסס רסוי' ר6סור ס'ו8מ"כ
 עס 511פ"ן וסס ד06י' י' ו6מ"כ 5לסיס וסס ריס"וס'

 וסס וכ5'ל נכ5ח ו' 8וח ססו5 8) וסס סכמנ זססו6 סופי סטפומ פסיע וסכס עכ") מ5פ"ן וססריסזו
(6

 ססו"
 5עמיק סדנריס ו'0לנכו סימנררו וכרי גכ5מ

 נזס 1סכס . 1ז") ס3מ קנ)מ נכוונ0 סכמונ עס)ך
 וכף סננרי6' עינ סס ססו5 'ס"ו 8סי' סס כו))8מס
 סו5 וקירורס מסס סיו85'ס סמומ סז' 83וחןומכוין
 "מרונ' ס' עד ויורד0 מקד ס61 6סי' סל ס6' כיכך

 ס5חרת, (1 3ס' ריס'ו ו' עו)ס 161 עלכומר5סנ(חו(חן
 שכנוח



חסורים דכריא" רחלמסכתמשנת
 מצפץ והם מרגלאן שמות בי מביניהםרוצא
 רו*א רת,ת חיצונה שבבחיי ההויה תמורתוהוא
 בת"ת והוא ראהיה מיי יוצא זה טצפץושם

 שבבחינת ההויה תמורת והוא אחרומצפץ
 מי' יוצא זה מצפץ ושם רדא רנצחפנימית
 שמדרם נמצא לפיכך ה : בימוד והואדיה*ו
 נקודה והויה ראהיה א' הוא כך שיצאואחר

 והויה דאהיה ראשונה ה' בהסרכמשפפה
 בת*ת ומצפץ דאהיה י' בגבורה אלהיםבנקור

 ף בהור ואלהים דיה"ו הי בנצח ואל דיה*מיי
 ויה ראהיה אחרונה הו ביסור ומצפץריה'ו

 : במלכותארני

מניר
 סוי' סעוס נ' '851'מ 81( סיקוי קוי וסו6 5סיי0ל
 וס'6 ר"ת" 8חרוכ' 3ס' ר"ס" ס' 'וררמ 6ח"כ56

 וסו8 ר"ס" (וס8חרוכ' 3ס' ריס"ו ס' עולס 61(סננור'
 6לסיס וךקןרן 0טוח 3' '651'0 61( ססודקוך
 ר6ס" . ' י 6חלוכ' נס' ר8סיי י' יוללמו8ח"כ
 ע5פ"ן 0עיח נ' ע0ס יו65'ס 81! סס ריס"ו יןופולס
 נמינמ כ' ירעמ נגל כ5ח עס מימ 0ססע5פ*ן
 ג"כ סי6 רכ5ח פכיעי' ונחיכמ סויי סי8 רח"מ~ומומ
 ט5פ"ן ע5פ"ן סס 0עומ ס3' ו8לו 3("8 !ס וכ5סו"
 סולכיס 8( 06ר 0נמ נקנלמ ענו6ר סרי ע"סעכ"ל
 נמקר 0סו6 6סי' טל 6' !ס סו6 ס0יט' נקרל%0
 וי עולס ו6( עלכומ 0ס'8 ר"ס" 8חלוכ' 3סייורר
 0סוי ככ"ל סיקור קוך וסו8 8מרוכ' (ו 3ס'ריס'ו
 טכיסס ע3ין 0יו65'ס סיס סר6וי וען סיקור סו6דיס"ו
 סל עו' וע5פ"ן חקר סל ע8' סוי' ט5פ"ן סו" 0טומ3'

 6ל ס,י' 185.0 8ל8 סיס כך כה 8עכס כקרל 0(ס'קור
 ננ5ח טסו8 ו6ע"פ יקור 0ל עוי 8ל חקר סל ע8'סו"
 8חרונ' 3ס' ר"ס" י' ירר וכ08ר ננ5ח 50לכנ"ל
 טכיסס ענין 0י65 סר6וי ען וסיס 0ס ייס"ו י'ופלס
 ע5פ"ן ט5פ"ן '165 6ל6 סיס כך ל8 8עכס 6לע5פ"ן
 לסג'ס 50ריך לפכין סרי ריס"ו ע" 61' ו6סי' עי'6'
 0'65ד 60חל ורי5 ככ"ל 3נ5ח 0ס61 6ל 01ס0ס

 נכל סעחנר רנרי מנין ונוס ורוק נכ5ח 8ל כןסרלס
 : ס(ספרק

 ס3רי6ס 8ור ("ל סעעקס נררו0 סכס אפרחק
 ונפם' וג(קף ככפל ו"( סי5ילס ער'ולר

 58ילט 1,3 ספר0 טי0 כעו כי סנרי8ס נפכיעעקס
 סיומ וסכס וכו' לי5'ל' 3ר'8ס 3'ן ספר0 י0 כןל3ר'8'
 נמ63ל סנס כי (ס 83ופן לי"ו נחי' נ"כ (סננעקס
 סוי' 6) וכו' סוי' 6ל נקר6 י5ירס עולס כי56לכ1
 סי5'ר' לגג עולס סרי"ו הס ר"ו ג" סס יסוס לער4

 היצירהמסכת
 מסר נעשה 'ה עיים יתחת א אפרק

 שנעשה אלא הבריאהכררד
 שם שבו היצירה מעקה והוא ףבריאהמדא
 מלאים אי אותיות שני שמספר הויהאל

 השלשה כללות עם שאחייו הויהומספר
 הם הפשופות הויה אל תיבות ושניתיבות
 מהאצילות שנעשה וכמו ב : מעקהכמספר
 אלא ליצירה מהבריאה נעשה כןלבריאה
 בהיכל כולה מתלבשת אינה הבריאהשמלכות

 מרכות אלא ראצילות מלכות כררך שלהק,ק
חלק משנה

 וסייכו עכ"ל נ'כ לי"ו ני' 0סו6 עעקס נחיי 0סכעסימ
 8ל מי3ומ 31' מ'3ומ סג' כללומ 0עס סעח3לכר3לי
 ררו0י נ0ער וסכס עעקס כענין רי"ו ני' ספ0שומסוי'

 56'לוח 3'ן סכע0ט סטקך 3עכין ט6ריך פו366י"ע
 כ' וסס לע0יי '5'לס 31'ן ל'5'לס 3ר'6ס 31'ןל3ר'6ס
 געור על3וס עקך נינס נע0ס ס58'לומ 8מרו"ל

 עק3ליס (ס עקך וע"' ר56'לומ ס3'נס טל כל'מסה'5וכי'
 83 ס8"ק וסנס וכי' 6"ק 8ור 8מ רנרי8ס '"קכל

 רנרי8ס 3("6 בס געור לנום עמלנ0 3'5'רסלס6'ר
 יק3לם סי5'ר' כל וע"י געור ועלנוס עקך כע0סוסו8
 נס געור ועקך לנוק ס6"ק טמלנ0 נעסי' לנ6'רוכן

 ע"0 פכ"ל סע0יי כל עק3למ וע"' דעילסננוק63
 סלעעלי 3חכטי עחל03 0ס8"ק סד3ליס ו0יל0טט8ליך
 עס58'לו' עעלס 0ל 33'נס עמל3ס 33ר'8ס לס6'ר83 וכ06י 56" 3עולס וע6'ל 6"ק חכע' 0סו6עס56'לומ

 לנרי8ס ע8'ר וע'י 56ילימ 0ל 3ניכס עמלכ0ונס
 ועל3ו0 עקך כע0ס ר58'לומ ס3ינס 0ל כל'וסח15כי'
 לס8יר 83 6"ק כ8סר וכן ל3רי6ס סע6יר ל8ורגעור
 3("6 וכן טס56'לוח 0לעעלס נ(עיר עמלנ0ל'5ירס
 רנרי8י ("8 0ל כלי וסח5וני' רנרי6ס 3("6 וכןד58י'
 ועח5וכי' 5,3'ל' סע8יר ל8ור נעור ועלנו0 עקךכעטס
 וכן סלירס 0ל כ5'ס סנחי' כל כעסו סכמכוטר(י6
 עס56'לומ 0לעצלס נטלכומ 6"ק 5ור עמלנסער"ו
 ו8ף 3רי6ס סל 3עלכומ ו8ף 56ילומ 0ל 3עלכומו8ף

 כע0י '5'לס עלכו' כל' ח5וני' וע"' י5ילס 0ל3עלכומ
 רי5'רי עלכומ ח5וכי' סמנע5ימ וע"י געור ועל3י0טקך
 ס6רכמ' וחכס ע0יס 0ל סכ)יס כל נעסו ססו6ננ1קך
 סיט'3 ענו8ר (ס וכל !ס נענין סקור8 'רון לעעןק5מ

 3' עסכס סנרי8ספ"8 נעסכמ וע' ע*0 36י"ענררו0י
 וננ"ר ("ל פ"ד 6נ'"ע דרוס' ינ0פי 0ס1נני16לינ1

 8'ן וכו' יומר 6' עקך 13 0י0 סיומ כ' ס'5'רסקוד
"ול



עחחסתים היצירהמםכתמשנת
 א,ם ואור ג : המתלכש הוא שלה הי*חלק
 דא.ק ז"א מכך ידי על גם אלא בו מתגלהאינו

 בן*א ובכלל דאצילות ב,*א אףהמתלבש
 דא החצוניות י*ם אור מהתנוצצות כידבריאה
 בריאה שבין השני זה בממך בדכאתודאצייות
 : ריצירה לי*ם כלים עשר נתהווליצירה

 שם של וי ו"א שם על היצ*רה נקרא לפיכךד
 היצירה פיצופי אין ולפ*כך פרפיה כלעם

 הם ואבא אריך כיצד ה : בקומתןשלטים
 הם וזו*ן ואימא כנה,י כלולים חמתבמוד
 אור דז*א החמה ולאור קצוות ששבםוד
 ועצמותו שנים דנוקכיה היבנה ולאור אימקיף

 : מ*ה שם ונשמתו הויה אלהוא
טגיד

 לי5יר' 6"5 ולכן סענ מקן רון לענור יכול סזס160ר
 חג"ס סוך כלולי' כסא נג' כלולינ ג' נח" רק 613י1
 גי ר'5ירס 6נ6 וכן לנל קפירוח ג' רק נו כיכר61ין
 סויס סני0ס 3נרי6י גס כי 6ריך רוגעס ג' נוכלולין
 סלס פר15ף 3חי' ננרי6ס לס 6סר רי5ירס 6ימ66עכס
 3לנר 6חד לכל ו"ק 3חיי כולס סס רי5ירס זו"ןוכנ

 ססו6 ;"6 נמסך כמסך י5ירס ס16ר כיון כיוסטעס
 'וחר עסי5'ר' 6חד 3כל לסיוס יכולס 6י1 לכנ ו'קסור
 610 די5ירי 1,1"1 6יע6 סל 0ספרם 6ך וכו' 1"קענח"
 לו יס ד("6 וו'ק כלל מק'ף ל0 6ין ר6יע6 ו*קכי

 ני וסכס מקיפיס ונ' 1"ק 05 'ע וכוק3" 6חרמקיף
 וכקורס נ16"6 עחלנסיס סס די5'רס ר6ריךחחסוניס

 כקורס סי6 די5ילס ועסיק מגולס כס6לס מסס6י
 0קפירס 3;06 וכחל3עס 3כ6ן סיירס ד3ל'6סנ1לכוס
 כס6 31סער ע"ס עכ"ל נע"ס וכעיס 0ענול0סנ'

 עלכוס נס כי סס5ר 6ל כקיס וע(ס ;"ל פ"נסכנוד
 יוררס רי5ירי ועלכוס רי5יר0 ק"ק 3סיכל יורדסדנרי6ס
 3ין 3יכיסס 6חמ ספרס סיס %6 דעסי' ק"ק03יכל
 ד56'לוי עלכוס כי רני"ע מלכוס ונין ד56'לוחמלכוס
 16 דנרי6ס סמלכוס 6ך נ3רי06 יורריס חלקיסכל

 נללר סל0ס מעסר0 6' חלק רק יורדינ 5יכןדי5ירס
 קיף ער ר' %סכס סמחנר סכחנ ומס . ע"סעכ"ל
 נ3י6וריכו וע' נני16ריכ1 פעמיס כעת ענו5רפרק

 : ס3רי6'לעק'
 רי5ירס ("6 ז"ל פ"ס ססעוח נסעי סכס בנפוילן

 %ופיס וי ספניעייס קפירוח סכסיססס
 דעטטרונ ט,ט קוד וסס 16סיוח ח" סס פסוט י:"וסס
 ופירוסו עכ"ל למעלס עלמטס ונו' לעטס עלעטלסט'

 עט"ט ;"ל כ3וד 'ס' גכווכוס טמנו6ר כעו פסוטכר6'
 וי 'ס 1לכן 163"6 1ל6 63'6 1ל6 ל3ר יק3י5ירס

 עשיה דאי*ד החיציז בכיי א בנב8ר-ק
 דאירים שלישייםצירופיםו
 עשרה ודאימא הרבעיים עשרהדאבא

 וינוקביה הששיים עשרה ודז,אהחמשיים
 דז*א האמצעי בכלי ב : השכעייםעשרה
 ורנוקביה אחזיות פ*% שהם שרי צרופיששה
 שבו והה שהוו טלא שבאיוה אותיותעשר
 ששה דזיא הפנימי ובכלי כפולה באותהם

 אותיות פ"פ המ הם שאף יה*וצ-ופי
 תיקוני תשע שכו ז.א ראש שהםשבמפפ-ו*ן

 וששה ג : חוזר דאור ותשע ישר דאורדיקנא
 בעהט הוא טפו כן כי וה כמלאך ישאותיות
 באו'א ולא באייך ולא דיצירה זה ד~אקצוות

שבה משנה
 3להם6 מטטמן ס3"ס ט"ט 61מנס ו"ק כגל16חי1ס
 מעזל6 נקוד כפוליס וסס רילי' חיקוניס ט' נקורדן"6
 610 דעטטרון סט"ט כמ65 עכ"ל לעיל6 ועסס6לחת6
 "עפ3ל כרנלי חחל 61ול יסר 16ל 3קוד ס"ד ססעקור

 ס6מ5עיס ("ל 0כ"ל פלק סמוס נסעל עוד נ'נעסכס
 3קור 6חתיוס ח"י נ"כ ו0ס פסוט סרי סס 5רופיו'

 סנסס סססייס 5רוסיס י' סס סחי5וניס 1" כמכרט"ט
 63"6 סס וחמסי" וסרנעי" קססלסייס לפי6לסיס
 ("6 כסמ0 עסס 06ר סכל סח5וני' 3" רי5'רסונ16"6
 וסווחין ד~ילוס 3("6 סיס ס5%6עיס י"ק 0סדי5יר0
 ר' רפרקי גסיכלוס סיס וכפסינ סרוחינ ססוסכפסינ
 וקוי רילרס סיכלוס ססס לפררק כסנככקיסמע6ל
 סס ספכימייס קפירוס סלסיס סס די5ירס רז*6וכוקנ6
 )ע חת 6לוס סס סל 5רופיס ני"3 סיס 5רופיסעסרס
 6וסיו' י' סס ס6ע5עיס וכו' סנסס ,.י6סומיססניס
 קפירס 3כל 6' 6וס 11 סס לעד 5לף כזס נמלוי6לו'ס
 סל ססניעי' 5רופיס יי סס 1סחי15כיס מססוקפירס
 י"ק סס רי5'רס דז"6 סנוק63 נסעס וכו' 6לסיססס

 ו3סער עכ"ל ד56ילוס דז"6 3כוקנ6 סיס6מ5עיס
 נמטטרוין מקככן 1'ק כי ני6רכו כנר ז"ל 6ני"עדרוסי
 טכסלנסו 6חר עפכימיוסו ר56ילוס ;'6 ענ כיוסענינ

וכמ~
 ומרו3 לנרי5' 56ילוס ס3'1 סעקך ער למטס ויור

 עד וילר 61:0 ופלנור סמקך וסינר 3קע סלו160ר
 סס סכ6ש ידי ועל וכו' ל'5יר'. נלי6ס ס3ין סנ'סעקך
 ועפרעיוומו וממכו 3י5יר' למט0 16רו נסט5ז ס3'נמקן
 ו6ענס וכו' טנולס ריס6 ד'5'רס ד6"6 ריס6 קירסי6

 רן'6עחי15ני1ס
 סנמגו"

 סל כליס ס3חיכס כל ועסס
 וסכס וכוי סלו מחק רי5ירס גיפ6 סכקל6 סי5ירסכל

 סחש די5'רי 16"6 כסעס כי סו6 סי5יר' סלסע5עוס
 עעלס סל 6כסרי6ל סל 31קיעס וסנילס סמקךסכ6ס

*

*

*
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חמישום היצירהססכו[משנת
 צרופי עשרה ד"א דנוקב,ה דפנימי ובכלישבה
 וראש ר : השלישי מהציוף ומתחיליםאלוה
 פנימיות אור טהתנוצצות נתדווה דמגולהאריך
 ונפש האמור במסך בדכותו דאצייותז'א
 ורוחם בו דבריאה סנדיפרן מהכאתאףא

 מהכאת ונשמתם שם אומר טטטרו,ןמדכאת
 מיטטרון שהוא דז,א והבפש ה :אכתריא,ל

 הרוח וכן סנדלפון כח שהוא ודנוקכיהבי,
 טיטטרון שהוא ודנוקביה כנדךפון שחואד"א
 הנזכיות הפרדם בהיכיות חולם דם ב"~כ

 בו יש הזכות )ובהיכל ישמעאי רביבפיקי

 שממפ*ו הה וו הי יור במיוי האמור הוי,האי
 שהוא ,.א ונשמת דיבבא( מארי ררגין א?ףז,ן

 ז"א דכיי אמצעית טבחינת היא ןמיטטרו
 מבחינת פנדלפון היא ודנוקביהראצייות

 : דאציכות רחי רכייאמצעית

 א:גע::נ::1:::ן גפרק
 ואיהים אדני רבוע ודבוקביה שנזכרוה,ה

 : יו הראו' צירוף כפי משתלביםכלי ובכי שנזכיו הזה ובסדרמשולבים
 צרופי ששה הוא דז*א האטצעי ומקיףב

 הוו מיא איוה ודנוקביה מ?אים כיםשרי

 סו6 טלסס וסכפס עעלס סל מע"ע סכ6מ ו6ף6ולימ
 מעע"רון סו8 ד'5'ר' רז"8 נסממ רנר'8' קנרלפוןסכ8מ
 נמוקפומ מ'טערו"ן סלו וכפם קכדלפו"ן קלווסלוח
 סלס ורוח קכדלפו"ן סו8 די5'רס דז"8 נוקנ8 נעעמי'

 קכדלפון ג"כ ס61 סלס סכפס י' נמוקפוממ'עערון
 ססי6 קנד5עון 16מו כח רק ע5מס סלס סכסמס61'ן
 כמ83רו וסכס עכ"ל זס כעסך ומעכו ככ"5 סכוק83נסעמ
 ס' נמסנס סכמנ דזס ודע זס פרק 3כ5 סעחנרדנרי

 51"ל קופר טעומ "מ.עעיון "סס'8 ז"6"ונטעס
 :מעערו"ן

 רי5ילס ו"6 1"ל פ'ס ססעימ נעער סכס נפרק
 סס סלו סחי5וניי ני"ק סעקיפיסוכו'

 סעקיפי' נריניע וכו' עסולניס ו8לסיס 8סי' סס5רופי
 סמקיפיס וכו' נע5וי סדי סס 5רופי ו' ססס6מ5ע"
 ג' כסממ וגו' נעלוי יס"ו סס 5לופי וי ססספניעיס
 סנ(כר יס*ו סס ס'6 די5'רס ("8 סל סעקיפיסמלקי
 ו'לייס וז.6 ונוק83 סעקיפיס כעי וו5ורף יוריןנעלוי

 ששה רזוא הפנימי ומקיף ב" והה, להברומה
 צרופי ששה ודנוקכיה מ,ה במלוי יה"וצרופי
 חלקי שישה ונשמת ג : ב*ן שם במיוייה'ו

 - יורין במיוי יה*ו צירופי היא דז'אהמקיפים
 ושם ד : צרופיו בכל מ"ג במיויורנוסכיה,'הוא

 ראנא רר,ת אותיות מ,ב הוא דיצירהמ,ב
 קרעשט"ן בחסר אבנית"ץ הם ואלובכח

 בנצח בטרצת,ג בת,ת נגריכ,שבגבורה
 שקוצ"ת ביסוד יגלפן*ק בהודחקבטמע

 :בטיכות
 זי שם יש היצירה עיים יסב:ב א ךפרק

 העייון המדור הם ואיומדורין
 הצדיקים ינשמות איא טררר שם איןמכולם
 יש א' והיכל ונדבה ברכה שיום גנזיושם

 אדרה,ינאל הנקרא א' רוח שבו זהבמדור
 דכ, המרור ב י ההם הנשמות עלדממונה
 ונהרות ימים ובו שמים למ?כות קרוב מדורהוא
 מטונים מיאכים וכמה ם רוחנ וספינותודגים
 נוסעת וכשהספינח בראשם ואוריא"יעייהם
 מנהיגה רפא"י ולמזרה מנהיגה מ.כא'ייררום
 שבו זה במדור יש א' והיכי ג :טנהיגה אויי"אי וימע-ב מנהיגה גביי.א?ויצפון
 נפשות עי הממונה גרריא.ל הנקרא א'רוח

 יבוש עי ?חקקם א,ה בירי שנהרגוההרוגים
הקביה  'ןמשנה

 3י'ק עקיפי' וכו' טע 5רופיי ספנית" סעיוומ טלס'ססס
 נרי3וע וכו' מסי35יס ו8לסי' 8דני' 5'לוף סו8סחי5וני'
 סמקיפי' וכוי יודין נמלף 6לוס סס ס6ע5עי'עקיפי'
 נסממ ססין נמ5ף יס"ו סס 5לופיס ססס ססספנימיס

 ס"י יוד כזס נמלוי יס"ו סס סנזלר סעקיפיס חלק'ג'
 5163רוס מנו6ר וכן עכ'5 סעקיפיס כפי מ5ירף161
 כזס יוו"ן נעלוי 8לוס סס ע8מ5עיס ססעקיפיסמיי'
 3' נמסנס סכמנ סעחנר על וקסס ויו סי למד8לף

 סכזדען ו8פסר 51"ע לס 3דועס סוו על8 6לוסודנוק63
 סס ענין רי 3מסנס סמחנר סכמנ ומס 8ח' נוקח'לו
 3' עסכס פ"נ ס56ילומ כללומ לעקכמ נ3י16ליכ1 עייןע"נ
 סס ע"י עוליס סס 181 ז"ל סנפ קנלמ נכוונמוסנס
 זס מ"3 סס כי וידוע וכו' ימ"ן 36"ג טסו8 ד'5ירסמ"3
 : סיע'3 ע"ע עכ"5 ע5כומ ועד מחקד סמומ 1'סס
 ענו5ר סס פ"3 סכנוד כק8 3סעי עיין ייפריי

 עדורין סס 31'5'ר' 3נרי8' סס ס'כלומכ'
 סי5'ר' עולס טק3'3 )ודויין כ8ן קל5 ו)כן סיע'3ע"ס

31'6ול
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עפ ריםחסי היצירהטסכתמשנת
 הני הטדור ד : מהם שינקום כדיהקכיה
 והואמדור מטנו שלטטה מהטדורין יותרטאיר

 ומהם הלילה בחצות שירה אוטרים וטהםאש שי הדין ומלאכי מים של רחמיםהטלאכי
 טמ-נה קרשיא"ל והמלאך דצפראכקדרותא
 א' רוח שכו הזה כמדור יש א' והיכלעליהם
 הנשמות על הטמונה אדרני.האלהנקרא
 כתשובה לשוכ חשבו כי על ינידנםלוהורידו

 להעלותם שטתו עד לעשותה הספיקוולא
 דמלאכים מדור הוא דדי הטדור ה :משם

 מיתחים והם דימינא הממסטרא אשרהעליונים
 ומתחדשים כלים ואינם אותה תומריםכשירה

 ועליהם מתקיימים דם אלא אחריםכמלאכים
 נשלחים הם כי רוחות מלאכיו עושהנאמר

 אייהם ניאים ואינם כעוה,ז כמאכשליחות
 הממונה הוא פדואל והמלאך כחזיקאלא
 שבו הזה בטדור  יש אי וההיכל ו :עליהם
 נשמות על הממונה אהימ4ול הנקיא א,רוח

 : תורה ללמדם כקטנותס שמתוהקטנים
 ראש על אשר דינור נהר בו ההי המדורז

 חכלה המלאכי מדור ובו טושך יחולרשעים
 אותם המעמשים דשמאלא כםטרא הםאשר

 יש אי והיכל עליהם ממונה הרשעוםמא*?
 רחמי,א? הנקרא א' רוח שכו הזהבמדור

טגיד  מ' דף נר6סיס 3(וסר סיטינ ט3ו6ר (ס פרקונ"ול
 ד' מפרק סממגר רנרי סעסקס' 65 5כן1ט64

 מדור (' 5סיכ5 קר6 5כן 5מטס ט5מע5' מסינוסעמ3ר
 5מע5' מטעס ס0'נ ונז1סי נ' 5מי1ל ססי וסיכ65'
 וסמס 6' 3מסנס סממ3ר סכסנ מס אפרמ ע"ס: קדע6' מדול6 סמ"3ר ס5 0סעי 5מרול קל56כן

 כ3ר "רי5ירס 'ממ5כוס וכו' '(ס 'עי5סי
 ומס ע'ס פ"6 סי5'ר, 5מקכס 3ני6וריכו 5עי5ט3ו6ר
 '5טסי' "עעיל' כעסס "כן וכו" "מעקס "וסו6סכסנ
 35רי6' ט56'5וס סכעסס סכעו לעי5 3י6רס כ3רסנס
 מעקס ו3דרוס 5עסיס ומי5'ר' 5י5יר' מ3ר'6ס כעססכן
 0נורע וססין 3'ן עסס סו6 סעסיס מעקס וסכס("5
  ופ"מ 3טעו וע' קד"ס ע"3 נסוד וסי6 3עס" זוססויי
 מדריגס 5עו5ס כי סר6ס וסס ססמוס מדלגוסנ'5לין
 ססו6 סויס ל3וע סו6 נ"ן מ"ס ק'ג ע"3 סעוס 50ר'

 מקפר סו6 ג"ן סס טדליגוס 50 סן ומרליגס ע'3טקפל
 סג'515'ן 5מסכס נ3י6וריגו ועי קד'ס ססו6 סמ5וילכוע

 איט הו' המדור ח : הנרים נפשות עלהטפינה
 מיעוט אור אלא התחתון הד כמדור כ,כחשוך
 הריח מן הנהנים המלאכים מדור ויוא כומאיר
 ממונים והם כמא עם דעת קרוכ להם ישכי

 מעופפים והם טוכ מדרך ולהעבירםלהמיתם
 עומקים כשישראל להעיד רמעלהועולים
 מיד ושותקים כתורה מותחים והםבתורה
 פותחים שישראל עד נ-אים ואינםוהולכים
 ומאירים עמדם ער עומרים אז כיבשירה
 : עליהם המטונה הוא קדומיא,ל והמלאךיותר
 והוא מאד חשוך הוא התחתון הז' המדורט

 וצורה גולם בלי הם אשר הרוהותמדור
 הטדור על והממונה כלילה בעולםומשוטטת

 מלאכים ע' ותחתיו טהריא,ל המלאך הואהזה
 :טעופפים

 העשיהמםכת
 שנעשה אלא היצירהכדרדי מסד נעשה 'ה עיים יתחת א אפרק
 העולה העשיה מעקה והוא דיצירהמטלכות
 וכמו דב"ן והשמיבית הרכיעית מדרינהכמםפי
 טיצירה נעשה כן ליצייה מבריאהשנעשה
 )העומד אדני אל הוא שעצמותהלעשיה

כהיכל משנה
 טנו6ר כ3ל 3"ן "סס וכוי "סע5ט1סס טכח3 ומספ"6
 וטס ע'ע 5י פרק ס3רי6ס 5ווקכס 33י6וריכו5עי5
 5מקכס 3ל6וריכו 5עי5 מ3ו6ר כ3ר נ' 3מסכס0כס3
 מ5כ6ולס 6' 3עסנס 5יקדק י0 וסכס ע"ס פ"6ס'5'לי
 "54לס "ע3וי6' *סנעסס "וכמו סכס3 וס כמיוסלסו6
 3סמ5ס 3י6ר כנר 1סרי "5עסיי "מיירס "נטסס"כן
 "כדרך 'טסך 'נעסס '(ס 'טו5ס 'וסמס לכח3ד3ריו

 נ5וום כ55 (ס סטמ3ר מידי קסס 65 6מנס"ס'5'רס
 י' ח5ק ד3רי6ס סע5כוס סכמו 5סוריטנו 3ק'5ור5סונו
 5'5'ר' עסיק נמיי 5סיוס 3'5'רס מס35סס 53נדממכס
 מ5כוס כן ע"ס פ"6 ס'5'ר' 5מקכס 33'6וריכוככ(כר
 עס'ק 3סיכס 5סיום נעסיס מס5נסם טענס " מ5קו'5יל'
  דווסי  ומיר מ3ו6ו ט נמסנס סכס3 ימס ססננזנו
 3ס כיסוסף 5סיוס כי עסיי קור וכ63ר פ"ר("365י"ע
 סנו ס6ריך כי כסחסו ו5כן ד'5יר' ממ5כוס 6'טסך
 כסיוסו כי וסטעס 3י5ירס ססיס כמו נ' גו נ' סיסנ"כ
 6ש5עי קו נמינס סו6 כסר כי 6ט5עי קו ו"קנמ"



רכירים העשיהפםכתטשנת
 מאיי צ*ו וממפיו זה שבעולם הזכותבהיכל
 א*נה א.ם ואור כ : ב"ן שם ונשמההדיללה(
 א,ק מלכית טמך ע*י אף אלא בהמתגלה

 ונכלל דאצילות במלכות אףהטתלבש
 מדכות דרך בה ר וטא דבייאהבמלכות
 המ~כות שם על הטשיה נקיאת לפיכךדיצירה

 ולפיכך ג : פרמיה כל עם שם של אחרונהה,
 כל אלא בקוטתן שימים העשיה פרצופיאין
 טאבא חוץ הם בנה,. כיול חג*ת במודא'

 לטטה שהוא אעפ,י א' נקודה בנחינתשהוא
 : האמצעי קו ראשמאייך

 עש-ה דאייך החצון ככ א בשפרמ
 דאיהים שטנייםצרופים

 דיצירה נוקבא נפש והוא היער שרומנדלפון
 דאבא ףחיצון ובכלי ב : הטגולה ראשוהוא
 העשייים עשרה ודאימא התשעייםעשרה
 ונשמתם מומיא*ל ורוחם טלכיא,ל הואונפשם

מניד
 וסע6%ל סי%ין קויס נ' סלוקמ סו8 ונסנרמככודע
 ג' נו נ' %ן פמומס 3מ'כס 8ין לעולס ס6ריךולכן
 ניקוד וסיס כח%עט ולכן (ס טעס נו ס8ין 8נ65ך
 דעסיס תו"ן 6י6% %61כס 5נד 6מד וכקודסטייס

 נ' נו נ' 3מי' רק %סס 8מד נל 81'ן סס גסנמ%עטו
 6ני"ע 3פל5ופי 8%ר'ך טס פ"6 8ני"ע נסעי וע'עכ'ל
 %3קיפיס ל(ו*ן 8י8% 3י1 ספרס סיע נעסיי סזכירול8
 פ"ד 6ני"ע דרוסי נסער %8נס ס%מנר כרנריוסייכו
 6ית6 נין נעס" נס ספרס עים 3סדי6 תנ61רסכ"5
 %קיפיס נ' ולכוק3י' 8' לו"8 סיס %קיף ננמיכממו"ן

 : 51"ע כלוס לס 8יןו8י8%
 5רופיס עסרס ("ל סס%ומ 3סעי סיס בס!רק

 נסס ססס וסעסי"ס וסמסע"ססס%כ"ס
 סמי5וכיס 3"ס עעי' דעולס ונ6ו"6 נ6"8 סס5לס'ס
 ס1ד סעסי' עולס ו"ל פ"ס 8ני"ע ו3דרוס עכ"לסנסס
 ססי8 קכרלפ"ון ע5ע1 סו6 ס%נולס טנו ד6'8ריס8
 ננ" וסו8 סיער סי כקר8 וסו5 וכו' די5ירס כוקנ5כפע
 וסרומ סדרכי8"ל סי8 דעסיס 16"8 כס%מ פ"ר ונני'יער
 ס%מנר סכ' ו%ס %לכי8"ל סלסס וסכפס ק%ו8"לעלסס
 פמ%"ס נסעי נע"מ %נו5ר 6ר6רי"מת "סס נ'נעסכס
 ו%עמס ז"ל פ'ס 8ני"ע נדרוטי ונק"8 י"נ פרקומ5וכ"ס

 סכמר 6ל סרו%: 8%וד מממון סס מ85% 6ס ממ%ס8ל
 3סער %נו8ר וכן ע"ס עכ"ל 8ר8רימ"8 ססכתו
 ל8 %8כס עכ"5 סנמר סס 6ר6רימ"8 ו"ל 8ורפ8ולי
ע85מי

 3סדי"
 נסער וסכס נ8ו"8 ו6רימ"5 3כחר 8"ר

 דעשיה אלו כח,ב ובכללות ג :הד-ניא,ל
 וארית*א בכתי א*ף איא-ית,א שם שםיש

 צרופים " דדא החיצון ובכלי ד :באו"א
 ורוחו צדקיא*ל ונפשו הים דא, עשרההאחת

 הח'צון ובכלי ה : קומיא.? ונשמתומלכיא,ן
 איהים דציופי אחרובים ציופים י'דנוקביה
 ונשמהא צדקיא*ל ורוחא עטוריא*לוהפשה
 ששה דיא האטצעי בכלי ו :מלכיא.ל
 ורגלי ח,יאותיות שהם א?*י שם שלצרופים
 עשיה ודנוקכיה עומדים זה בעולםמטט-הן
 : הש?שי מהצירוף ומתחילים הוי*י שםציופים

 אח-ונים צ-ופים עש- דז'א הפנימי בכליז
 במלוי מיא הוי*י שם ודנוקביה אלףה שםשן
 והרוחות והנפשות ח י מפירה בכל א' אותב*ן

 שהתפי?ות רק"עים בשבע עומדותש?הם
 הוא העליון הרקיע שראש בהםעוברות
 ובד' גדריא*ל ובג' ענפיא'ל ובשנימנדלפףן

שמשיא,? משנה
 ספכיתי' קפילומ ט5ס'ס סס דעע" ("8 ז"5 פ"ססס%ומ

 סכי 1% מון 5לו"ס סנסס 5רופיס ני"נ סיס 5יופיסי'
 ו:15רף 8ל"י סס ס5%8עייס סנס סר8סוכיס5רופיס

 עסר ס5מר 56סיס 5לופי י' סס סמ5וכיס פע%יסו'
 ז"8 טל דמ15כיומ י'ק סס דעס" ז"8 כס%ח וכו'%סס

 ("ל %%ורי סס%עמ' כלע"ד וסכפסין וסרומיןד58ילומ
 ד("8 כוק63 וכו' ויקסל נפ' סכוכר סרקיעיס נו'ססס
 5רופיס י' סס ססכיתי' קפירומ סלס'ס ססדעסיס
 ס5%8עיס ענסס סר8עוט' 5רופיס תנ' מון סף'עס
 יוד יוד 11 סס כזס נעלוי סכ(כר סויי סס 18מיוסי'

 6מרוכי' 5רופיס י' סמ5וכי' וקפירס קפירס נכל 8'8ומ
 סמ5וכי' י"ק סס דעסי, כוקניד("8 כטתמ 8לסיס נסססיס
 עקוס כ8ן ים וסכס עכ"ל ד56ילומ דו"6 נכוקנ8סיס
 ודכוקניס ו' נ%סכס נ8ן סנמנ ס%מנר נדנרי נדולעיון
 וכו' ודכוקגיס כמנ (' ונ%סכס ססלסי' %ס5ירוףוכו'
 רו8ס 8כי ספוכי' דנריס "קפירומ "נכל "8ממ"8ומ
 נכל כן וסו8 לעיל ססעמקמי סעכין ספך ס81 כיכ8ן
 %נו8ר כן מתס נ8פרומ ונס י8ימי 8סי ע"מקפרי
 קפריס 6לס נכל טעומ סיפול 6ססי ס6י דנרוסו8

 לי 6ותר ו5ני ר: 51*ע ס5ס עכי1 וטימספךסי6ימי
 8ני"ע 3דרוסי וסכס ס%מנר 3דנרי נדפוק נפלסטעומ
 5%כ'8ל וסרומ ק%ו8ל רעס" ז"8 כס%ח ("5 פ"י%"ס

 %לכי58 דעס" ד("8 סכיקנל4' כסתמ 5דקי8ל סלווסכסס
 זס קסס וק5מ עכ"ל עטו"רי8ל וסכפס 5דקי8לוסרומ
 נכלי סכפס פסוט וסרי וס' ר' נ%עכ' ס%מנרעס3י8

סמי5ת
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מחטירים העשיהמטכתמשנת
 התחתון ונז' ענאל וכוי נדרי*ה ובה'שטשיא,ל

 היא דו,א חרם ונשמת ט :ובוליא,י
 ונשמת ראצילות ז.א רכלי חיצוניותמבחינת
 רח? דכלי חצוניות מבחינת נוקביהםהר

 :דאצילות
 רבוע הוא רז.א הח'צק ימקיף א גם~רק
 ובסרר משויבזם ואלהים אלוהן
 ב' יהיו השיוב בסוף ולפיכך שנזכיוהוה

 רבוע הוא ודנוקביה יחדיו אלהים זאותיות
 שנזכרו הזה וכסדר משולבים ואלההאל,י
 : לו הואוי צירוף כפ' משתלבים כליונכל
 ב*ן כמלו. יה,ה שם די'א האמצעי ומקיףב

 א, אות אותיות ט' ע,ב כמלוי יחוודנוקביה

 אל.י אותיות טי דז,א הפנימי ומקיה סמזרהככי
 במלוי *' הו ודנוקביה ספ-וה בכל אי אותמלא

מגיר
 וק"ל ספכי)וי נכלי וכסעס ס6)ו5עי ככל' ורוחסמ'115
 )ו3ו6ר ")ועערו"ן "ורנלי וי 3)ועכס סשמ3ר סכחנוווס
 סכמ3 ו)וס ע'ס פ"ג ס3ר'6י לעקכמ 33'6וריכולעיל

 כן רקיעיס נכל סעעוכיס סמוח חי 3)וסכ'סווח3ר
 נעסכס סכמנ ו)וס ר"3 ד4 ויקסל 3זוסר 3סדי6)ו3ו6ר
 לעיל )ונו6ל כ3ל "נונ,3י' "קסל "ד("6 'חי9ע'

 : ע"ס נ' פרק סנרי6ס לווקכח2ני6וריכו
 ס)וקיפיס ("ל פ"ס סס)וומ 3סער סגס ננשושק
 6לו"ס 5'רו4 סו6 2מי5יכיו' דעסי' דז"6י
 ל6)ו5עיי' ס)וקיפי' 2ר3וע ס61 וכוי כזס עסול2יסו6לסיס
 סס לפכיס וסמקיפי' סס סס יול כזס ססין נעלוייס'ס
 נכל 6וח6' יוד ל)וד 6לף כ(ס 3שלוי 6ל"י 6ומיומט'

 סכוכל סעקיף מלקי מ כס)ומ עסס וקפילסקפילס
 1כרסו,קיפי' דעסיי דז"6 טנוק63 יודסי כזס יס'וסס

 סו6 וכו' כזס ו6לו"ס 46י סעומ 2' סלי2 סססמי5וכיס
 6חד 16מ ויו ויו יור 6ומיוח ט' ס5%6עייסנרנוע
 יור 11 ס' 6וחיומ י' סס ספכיעייס עסס קפירס2כל

 וסכס עכ"ל 1'1 ס"6 יו*ד עקיפיס חלק' ג' כסעמיוי
 "6מר 2' 2)וסכ' סכמ3 )ו)וכי דעת פלי6ס סעח2רדעח
 כעו סו6 סי6'מ' עס"מ קפרי 31כל 16מיוס"עסר

 6)ו5ע' ו)וקיפ' ז"ל ח"ס 62ולרומ וכן לעילעסעמקחי
 סו6 וכן עכ'ל יור יור 11 סי 16מיומ " ססדכוק63
 2מכלימ קידר סס 6סר מ"ס 5163רומ ססעומ2עערכמ
 כל סל וסח5וניס וס6)51עיס ספכ'11'ס ט1וומ כלסקדר
 6)ו5עיס ו)וקיפ' ז"ל סס וכמנ ו)וערכמן 5נ6סכל נעקפי סס ועוכס סדקרוק נמכליח וס)וקיפיססכליס
 קך 'וד יוד 11 סי 6ומעס י' סס דעסי' דזי6דכוק62

 האות כי םפירה לכי אי אות אותזות י*אע*ב
 ונשמת ג מהפנימי: מתמלאת מהאמצעיהחסרה

 דע*ב ה.*ה יה*ו שם הוא רז,א המקזמ.ם חיקיג'
 מק*פ* וכל מ*ה כטלוי הי,ה ודנוקב.ה דב"ןוהו.ו
 טמיפי משאיכ נקודות בהן יש דאבי,עז"א

 שלום מסוכת הם שלהם המקיפים וכלנוקניה
 כלו והאצילות ד : ע?יהם הסוככתראזמא
 ואפילו כלים בכחינת ב.ן אויות בבח.נתבין

 בבי*ע אבל נמוי איהות כלם הםלבושיו
 א'נם בכלי ה*וח וגם וימטה שיהםמהרוח

 : גמוראיהות
 והרמיעים המלאכיםמסכת
 העיייבים שבעיימית ם יכננד א אפרק
 עשרה יש וכלים נעצמותכולםי
משנה

 ערין כעמק כעעומ סכל סזס לי)ור מר5ס ו6ס ק"זסכל
 ס6ומ כ, סכח3 לסנוחנר דנר פסר י65 )61יןקסס

 סוס 6ין וסל' )וספכי)וי )ומ)ול6מ )וס")ו5ע.סחקרס
 וס על כקען 6סר חייס 53ו5רוח ול6 3עת"ח ל"סוכרס
 6ורומ כל כי דע ו') פ"ו סס)ווח נסער וסכס51"ע

 סס כולס ב(י"ן סנכלליס סכ(כריס פרעי כלס)וקיפ'ס
 קוכמ פריקמ 2קוד ס3כ" 6מ ס)וק'ף ס3'נס 5יר3ח"
 'ס ('6 6ט.. סנוקיפיי 6ולומ כל כי דע גס וכויסלוס
 סעקיפיס ס6ורו' סע1מ 36ל ססןומ כמוחן כקוד1מ3סס
 כל 2ין 6חח סיכוי 'ם וס:ס ו"ל פ"6 סעולעוח5יור 2סעי וסכס עכ") כקירוח 3סס 6ין דו"6 סק663ח

 ססס ס6לו חחמוכיס עילנמס לנ' סע)יוניססעולעומ
 6לסומ 6' קדוסס סכל סעליוכיס עול)ווח כל כ'נ"ע
 כפעומ 3חי' 6לו עולנווס ג' 6ך פירוד ח"ו 3סס 61ין6'

 סרומ עכח.' 6ך )ו)וע 6לסומ סכקר6יס סססלסס
 עולטחם ג' ס3כל ולנוע יניף ונפס רומ סססו6ילך
 וכיו65 ומיומ וכק6 סיפיי כקר6 6ל6 6לסוח 6יכס2י"ע

 :עכ"ל
 ייב31ק'6 פרק וחי15כי' פכי)וי' נסער סכס 4*מי*למ
 3עמן ט6ריך פ"ו סקליפוח 3דרועיי
 ננר6' ~ילומ וכסמלנקוח סקפירומ וחי5וכיי'פכיעייס
 כטס וסרי ז'ל עור וכחנ נעקי' 1י5'רס 3עירסונרי6ס
 ,מ"כ כי סספילומ נ2חי' זט וכ) קן )6ין יסנחי'

 על 6מליס ל3וסיס טיני יסס 3י"ק סכ6ח(יסס)ול6כי'
 מ5וכיס ל2וסיס סס כי סעל6כיס קע" רק 61'כסס'"ק
 ט%5מ כנת" 3וול6כיס נס 'סי' כי"ק סכזכל וע"רע6וד
 על6כיס ונסמל3עס ועקיפיס פרעייס וכל'ס6ולוח

מי



 חם*רים וה*קיעים המלאב*ם ממבתמשנת
 דאףא הנשיקין מזיוונ היוצאים מלאכיםטיני
 המעולים המלאכים והם ,ו,ן שנכררקודם
 לצורך או,א דזיווג ראשונים ומנשיקיןטכולם
 והפהותים מהם פהותים והם דן,א םעיבור

 ראשונים מנשיקין יצאו אשר הםשככורם
 וכל כ : העולמות היות לצורך או,אדזיווג

 שהיא דק והומר צורה בערי הםהמלאכים
 צורת ולעולם שלהם רוחני והגוףהנמש
 והטין לי הסמוך העליון כהומר היאהתהתון
 אישים נקראים ארו מראכים שלהתהתון
 הוטר בלבוש אדם כנני רראותשיכולים
 ושרש אכ.נו לאברהם שנראו כטושלהם

 סר' וכו' ומי5ירס לי5ירס מ3רי6ס סגרוע" מל6כ',מון
 ומ"ר מ"ן ונסער עכ"ל 30מי' כל מקפר ע5מו כ'חר06
 נ53ר גס ("ל וכחנ סכסיקין 3מררגח מ6ריך ר'ררוס
 רמומין 0נסיקין סו6 סר5סון (0 על ז0 ומעלמסקרלס
 קורם חמ0ון ('ווג סה" קורס הר6סיני' 0נסיקיןסנ'

 ס"ין סמל6כיס נסמוח נ3ר8 טמסס זו"ןסכ3רר
 וכו' 0ר' וכו' 0ס הג' 0מל5כיס נכל מהסלמעלס
 נסיקין 0ד ימומין י8סוניס כסיקין 0ו' וכו'סס'

 מעל0ס(ס נ0נ6ר 0נס העול%וח מיוח ל(יווגי6סוכיס
 8דס נני כסמוח סס ר"ס 6"ג סל סנמי' 6מנס זספל

 נסיקין ונ'16ר עכ") 0מ)5כיס נסמוח סס נו"ונמ"
 %ומין ל5ורך ר("6 סכ' עינור (יווג פי' רמומיןל6סוניס
 וסנ0 סנ") ר' ררוס ומ"ר מ"ן נסער ועיככורע
 עולס סנכל רע גס ("ל '"6 פרק נוגס קליפח3סער
 ססכליס 6ל6 וע)נווח כליס ססס ו5ור0 מומר 13'ס
 )נמנו טל%ט' עולס נערך 5ורס סס סעליק עעססל
 סס גס כי המ63כ" לעכין וכמ(ור ('ל נפ"מ וססעכ'ל
 כנר8 כנור ונקר6 מ6ור (ך סמומרס 8ל6 ו5ורסמומר
 יוכלו סכפס וזכ' מל6ך נקר6 )1רח' 6ך סעל8ךסל

 ויר8 ח"ק סלו נמל3וס מלונס נ0יוחו סמל8ך 8חלר6וח
 נר6ייח 3ססיג רק ננו"ס (ו ו6ין 6נסיס סלססוסנ0
 מררגות יס כ' ורע וכו' סמל6ך נפס 6ח סמסכלחנפסו

 3ל13סיס' נגלת" ס%ל"כ" כל ל6 עכ"( וכו'נטל6כי'
 6ני"ע ונרווסי עכ"ל סעסיר" כח ססס ס"יס"6ל6
 ומולירי' 3רי06 סל זו"ן מ(רווני' 6לו טומין וע"' 1'לפ"ג

 מרור 0ו6 3י5ירס כ' סלסס סכסמוח '5ירס סלטל6כי'
 עו)ס (') פ" נונס ק)יפ0 נעעי וסנס עכ"לסע63כ"
 סנקר6 'קורוח ור' סמיס סכקר6 גלנלי' י' סו6סגלנל"
 וסמומר וכפם גוף ר"ל ו5ורס מומר לסכיסס ויס6ר7
 כל 6ל6 ימל מכולס מורכ3 ו6ינו פסוט 0ו6 סני0ססל

 סנ(כר מוטריס 1נ' ל3רו פסוי סו6 גלנל 16 יקורמןער

 ממיב' ובמיןג : ביצירה היאהטיאכים
 צורות נעשו אופנ,ם הנק-איםהטלאכים
 היקיעים והם העשיה לאופניפשוטות
 מהכירו מירככ גיגל שום שאץוהנלנסזם

 היולי הנקיא פשוט מהומר הוא אהד כלאלא
 ותולדותיהם שמים בשם נק-אים כאהדוכולם
 ומים מאש נעשו אלו וכל השמים צכאהם
 והגלגלים הרקיעים וכל י : דכייאה חףגשהם
 רעשיה היושר מקיפ. י' סוד ככללהםהאלה
 הוד ועד מכת- הם שהקים ועד מערבותכיצד
 השכל נלגל דעשיהוכננדם ג'ר עיבותכולל)כ'

 הג.ת מכון ממעון וזבול המזלות גינלהמקיף
וכננדםמשנה
 ומומר פסוט לסיוחו סיול' סנקר6 סר6סון מומרנקו6
 ער ענינו %ס 5יור נו ניכר 8ין כי מו0ו נקר606רן
 סנפס ס0ו8 ס15ר0 סקנס ו6מר סיחנ6י כמוסיייננ
 סר' נחסוו כ' נסו נ0ס 'מר ו50ורס סמומרנקל8
 ע"ס עכ"ל 03ו כקל8 61( ו5יל0 נמומל 6רמ"עיקורוח
 מסנ0 פ"6 גופכיח עטי' למקכח ננ'8וריכו לקמןועיין
 י' סל סנפס 6ך ("ל פ"6 סס עור ע"ס ענ"ל6'

 ר6ופכי' כפס כקר8 ולטעל' וילון מן ססס רקימי'גלגליס
 פ"ר סעולמוח 5יול 3סער וסנס עכ"ל 5מיחי' נפסוסי6
 נל3ר ומסס ר3ר'6' כק6 3מינח מן ו%יס 5ס נטל("ל
 וט' ס(ס רעו)ס סמיס עסס כעס0 ססס0לסלו,סו6

 ר56ילף מ."ג %ן מוספעי' עיל6ין וודס 6ס ס3י6ו6מ"כ
 5יור נסער וסכס עכ"ל גיכח8 רעל רקיע כעס0ומסס

 רקיע" " סנס רעסי' סמיס נני8ור ("ל פ"ג0עולמוח
 וילון 3סס ונו0ף רעסי' ע'ל"'ן ט"ק קור וסס ונו'00
 ס6ינו (ס וסנן וסמו5י8 סטכניק סיקור עטרח כנגר0ו8

 רעס" יקור סו6 (ס ו0רקיע וי5י6ס כניקס 6ל8מסמס
 סו6 סכ(כר וילון ומ(לוח כוכניס ול3גס ח%ס ק3ועיסונו

 סגלגל" כל נו 'ס סרקיע ונ(ס וכו' (ס ליקורטכק0
 נקפריסס ספלוקופי' סס(כירו וסס סעולס 8חסמקיפי'

 סככנ" ס6ר ונס%ינ' לכח ככנ' ד סס סחמחונוחונ('
 סעוח 3כ"ר כולס 0מקיף יומ' גלג) ונע' מ(לומוסי'נ
 וכו' 3רקיע ק3ועי' גלגלי' סע' 6לו וכל למער3מנמרמ
 עסוי ססרקיע סכחנ סקען רסמו8ל 3%ריימ8 י31ןו(ס
 קו33" ססגלגל" 6מ"כ וק6מל ר"6 נפרקי כמ"סכ6סל
 ו6לו (ס ו30ן סחוכני' עס ר("ל ר3רי י5רקו31(0

 קמק" עיט ולעעל' רעסי' יקור 3מי' י' ססהנלנל"
 קור כולס 0ס סוקיע" עולו ורע וכו' ער3וח ערוכו'
 ריוסר מקיפ" 181רוח וכליס ע%5וח ו03ס רעסי'עגול"
 סו6 סיסר 6ור סור ו8מכס וכו' (ס 3חוך זס0כל

 רנךט כל סל ס"ט5עיח 3כקורס כולס סרקיע"נ8מ5ע
עכ34
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 חם4רים והיקיעים הפלאכים מטכתטשנת
 בי שחקים כי מאדים( צדק שבתייוכננדם
 נונה( חטה )וכננדם והוד נצח סוד הםרמיעים
 כוכב )וכנגדו היסוד סוד והוא הרקיעותחתיהם
 עטרתהימוד טור ורוא כו דבוק והוילוןולבנה(
 מלכות כתך מוד הוא )יזה דתבונה ממךכותהיונק
 ימודות ד' נלגלי הם זה דמלכות חו*ן וחו-בזה

 בצורתם בין ל"ם מהם כ,א שמתחךקיםארמ,ע
 הט' קבועים זה וברקיע ה : בחומדם(בין

 דיםוד בחינת ט' הם שככילם הידועיםגלגלים
 את הטקיף היומי גלנל הוא העייון הגלנלזה

 קבועים בו הכ' והגזג? למעיכ טמזרחכולם
 היוצאים החסדים ניצוצות מסוד שהםהכככים
 ניציצות מםוד שהם טז?ות וי*כ דתכונהמיסיד
 מהם נ' יסורות לד' מתחךקים והםהגבורות
 : לכת ככבי ד הם אח-ים והז' יסודבכן
 נפשו והוא ומיאכו שכתי העליון הם ואלוו

 טאדים והנ. צדקיא.ל ונטו~ו צרק והב'קפצ.אל
 רפאל ונפשו חטה והד, סטאלונפשו

מגיד1
 "מקיפי "עטר "קור "סס סממנר סכ' מה וסגסעכ"ל
 עגולי' י' קור מס רסל"ל נלסוכו ק'5ר "דעס"*ה,וסר
 הממנר ומ"ס דיוסר מקיפי ו5ורומ ע5מומ עסדעמ"
 "סוד "ועד "מכמר "הס "סחקיס "וער ")נערנומ"כי5ר
 יס וכוד נ"ה ססס לסמי' ס"קי' נחלק כ5סרה:ח
 'ס" ל6 0(' ס0ו5 רקיע ל3ד ער3וח טכון מעון(3יל
 סעליון רקיע כי ("ל פ"כ סנ"ל 3סער כי דע מ('יומר
 ס3הס נ"ר כוללמ מהס ר5סונ' כל העליוכ'וה"רן
 וסונח3ר ג"ר סכולל ק"ק סיכל ע"ד 1ס61 עכ"לכנודע
 ומ"ט ג"ר נילל ס0ר5ס1כי כלל ה(כיר ול6 3ווונןק'5ר
 3(והר 3הדי5 מ3ו5ר כ"ס סס רקיעי' סני סמקיסכ'

 ומ"ס מקפר ע5מו מקימומ י3כמס פנחק פ' ור"מויקר5
 535ר ו0נס לקינן ימ53ר "דמ3ונח "ונעלכומ"היונק
 "סחקרי' "ני5ו5ומ "טקור "ססס מ"ס סנס הי מסנהמקרס
 פ"ג ורמל ל5ה נסער מנו6ר "רסנוכ' "מ'קוד"0'551"

 המסלנסם ד5ימ5 מלכוח 50רמ מענין מ5ריך ססכי
 5ינס ד6ימ5 סמלכומ 5וונס ("ל כמכ ו6ח"כנ("5

 ה(' עכין על ס6ר("ל עה ו("ק ל("5 כלוסמסמסח
 5'כו וילון ו5מרו וילון הו6 סנסס המחון 5עררקיעי'
 6ל6 כלוסמטעס

 עו5"
 וסענ'ן סחייח ועכניס ערנימ

 קנומ" נו 5;ר רקיע קמס דרך הכקר5 סו' סרקיעכ'
 נמ" סו5 כנה ר("ל כט"ס וע(לומ ככנ'ס ולנכןממה
 131 וכו' מקיס 3כל רקיע נקר5 סהו5 סחנונ'יקוד
 מסס יו5"" ס5ורוח סכל לפ' וכו' ולנכס חטסקבוע"
 וטעס נו קנועיי סס (י"ן סקף ולננס חטס כיככורע

 כוכב והו, ענא? ונפשו נונהוההי
 ונפשה לבנה התחתון והז, מיכא?ונפשו
 ככ? מז?ות ב' הטזלות שולטים ועליהםנבריאל
 להם שויט שאין ולכנה מהחטה חוץכוכב
 ה?ת )נטצאו ז : אחד לכל אחד מזן אםכי
 ישר ע,ב של חלקי כו' לו' נחלקים כוכביםהז'

 כנגד שטות מי,ב הוא חלק שכ? וישרהפ'ך
 יל*י בטלה ראשון שהוא והזו שהם מזרותי,ב

 וכן הו?כים הם הזה וכםדר בשור שנישהוא
 : וחלק( חלקבכל

 שאינו קבוע- א' רקיע עוד ייש א כב85ישלק
'881, 8* 

 כננד גדול פתח לו ויש מקיף
 התפ*לות כל עולים ההוא הפתה שדרךא*י
 ממנו הסיימות יזנו שלא עב פרנוד הפהחועל

 ירם שעל פתחים עי יש ההוא הפתחוסביב
 היורד השפע טתטצית אומות הע'ניזונים
 ערן הגן וכנגר כ : הנרול הפתח דרךבעוום
 מאש הוא כי מאוד זך אחד רקיע ישלבד

וטים משנה
 חעוטרי' הג3ורוס מן ו(ס המקד" מן (ח 'ונקחהס

 סס הככ3י' והנס ס(ו דמ3ונ' 3יקור סמלו3ס3רעמ
 דו"5 יקוד למוד ונופלי' מסס היו55י' סרקדי'5ורוח
 דקיס נ'5ו5וח וכעסי' וממס(רי' נכח סס ומכיסכנודע
 טעורי ססמצפי חייס וכלע"ד וכו' המ5ירי' הככניינקור
 סכלק" סכי5ו5ינ מן וסס נקירומ 0ס המ(לומ כי("ל

 ר("6 סיקור ער מלמעל' סס נס הג13רומ מנפ'למניק,ר
 סממנר ומ*ס עכ"ל נ'515וח ו:עס" וממפור" ססומכיס
 כי דע י"ל פ"ח נונס קליפח נסער סכס 1'113;:'
 (' וסנס ו5ורס מומר סס דעס" 5ופכיסהנלגל"
 סנפס ססי5 ס5ורה מנכ"ל ס5"ס 0ל סמממונ"נלנלי'
 וקפ5י5ל ממ6רי' קמ6ל הירועי' מל6כי' ה(' הססלסס
 לד' מחמלקיי וסס הי נמסכ' ויו"ס עכ"ל וכו'וסנחי
 "5' "לכל וכו' "ס1לטיי "ועליהס כמ3 וי ו3מסנ''קודומ

 : מקפר ע5מו )נקומומ נכ11ס פסוטונ3ו5ר
 וכננר דל פ"ג  העולמוח 5יור נסעיסכה בפרק

 פ' סנ(כר רקיע פממ 'ע 'סר5ל5רז
 פחמ יס 5"י כננד 5100 הסו5 סיעור 53מ5ע וכו'ויק0ל
 ני(וניס סמקס פממ', ע' '0 ההו5 ססמ וק3'3נדולח
 פרוכח 'ס פמח ונ5ומו ההו5 פחח מחע5.ס 5ומומע'

 חרומ' 3פ' כנ(כר מסס ס.:יכו לק"5 ס3ק רל6דקדוסס
 למעג' סעולוח והלקמוח סמפינוי כל עוליס וטססוכן'
 מורמ קלק'1 ססספילומ ויקסל 3פ' ס5מר ו5עפ"י3לילס
 ככנקי' כולס 5מ"כ 35ל ה6וירי' 3עליח (סו וכויועעוג
 6עס סרקיעיי 6לו וסנס 5116עיח 6100 פמחדרך

 נפי"כא



 חם'רים והרקיעים המיאכימ מםכתמשנת
 העוה,ז רקיע ובכח דאצילות דח~גומים

 ביום פעמים ב, סובב הוא דבוק שבודעשיה
 דעשיה דמלכות הדעת בחינת הואוכללותו
 בחי, היא עדן הנקיאת שבו האמצעיוהנקודה

 וכנגד ג : הכתר בחינת נכלל ובההחכמה
 זו דדעח ומלכות חנ'ת כננד שהם חיותד'
 א' פתה מיאה ובכל מראות ד' זה ברקיעיש
 שם ראש שהיא אחת אות מתנוצץ פתחובכר
 מיאה הם ואלו ד : ממנה המאיר אחדמראך
 היא שם אשר שבפתח והאות במזרחירוס
 כשיונק כן שנקרא רפא,ל תיבת ראשרי,ש

 בי,ת היא האות א, גובר הדין וכאשרמהחסד
 : הדין מן כשיונק כן שנקרא ביא,ל תיבתראש
 אשר שבפתח והאות במערב שחור ומראהה
 נוריא"ר תיבת ראש נו,ן היאשם

 אשר שבפתח והאות בצפון אדוםומןאה
 לבן ומראה נבריא"ל תיבת ראש )ג' היאשם

 ראש מ,ם היא( שם אשר שבפתח והאותבדרום
 מפתח מאירים האיה הפתחים ו : מיכאלתיבת
 כמראה א' עמוד שבו זה רקיע שבאמצעא'

 8"י כנגד מכוון ספמח ממיר ולכן קנועי, 8ל6מנלנלי'
 עכ"ל סקונני, סס ככ"ל נרקיע סקנוע" סנלנל"76
 סס סר6סור' ט"ק וכל 1"ל פ"ב סכ"ל נמערוסנס
 סמחמונ' ס8רן קור סו6 סנס ומלכומ סמ" ננחי'5טעל'
 רילס עיל6ין ט"ק סס וסרקיעי, ו"ל ונפ"נ עכ'לס(ו

 וסי6 ערן סכקרי מר6 כקורס סי6 רקיעי' 6ומןונ6מ5ע
 רמלכומ "ק כל כסלטו ונ;ס כמר כלול ונוסכמס
 ס8מ5עימ וסנקור' סרעמ 3חי' סנן סרקיע 1לסיומדעסי'
 עוס"( מרקיע מעול' יומר וס רקיע לכן וכו' ערןחכמס
 וס וסנס עיל6ין ומיס ינ06 0נע0' ויקסל 3פ'כמכר
 כנר חופף רקיע יסו6 דע0י' עוס"( רקיע סו6סרקיע
 נמוכו עמו דנוק רע0י' סרקיע מחמ וסו6 יומר ול6חגן
 ר56ילומ חו"נ מן מוספעי' ע.ל6ין ותיס 8ס ס3י6וכו'
 סרקיע קנונ וונכח וכו, גיכמ6 דעל רקיע נעס'ומסס
 יוס 3כל ,טכין מרין ג'ע לקיע נ"כ מקננ ס6לןספ5
 53פון קוטק 3דרוס חיוור גווכין ר' יס סרקיע ונ,ווכו'
 רוחומ ס3ר' גווכין סר' 61לו 3מער3 6וכס 3טורחירוק

 8וחס  כפי כסורין יס ו3כולס פחמי' ד, יססלקיע
 ו3מוך ר8מ5עימ' טפסחי כסורין סר' כל וכמסכיןסגווכיס
 סס גניוין 6' 6ומ יט מסס 6' כל 5%63עי' סססכסורין
 חג"ס ססס סרקיע 6ומו סל סקורס חיומ ר' 3חי'וסס
 6י 8ומ 6מח(י' ולומכון ננוורח נ' 16ח וסו6 קנדעמע'

 וסס נעערנ כ' ו8ומ נ5פון ג' ו6ומ נררוס )ר161ם

 עד ויורד שבדעת הימור מבחינת יוצאהקשת
 השפע יורד עמוד אותו ודוך הקקרקעית
 ויורדים עולים עצמם והנשמות שבגועלנשמות

 ישרש הראוי העמוד ממראות א' בדרךבו
 : בו העולההנשמה

8", השמים שבין הקדוש ובאייר א למ8ר4לק  על ממונים מלאכים יש לארץ 
 שברקיע הגדול לפתח הניעם שקודםהתפלות
 עומדים הם ידיהם על עוביים א,ישכנגד
 רמזרח הם ואלו ב : העורם רוחותבד'

 השמימה אליהו עולה שבו י*ב בן ושםגזרדי,ה
 זבוליא"ר ולמערב בו המאיר האורהוא

 בו מאיר הויה של 4י ושם פסגנ"הולדרום
 : פתחי,הולצפון

 גופנעע עשיהמסכת
 הד' נתהיי האיפנים ימשמין א אכער4ק
 מחומר א' כל הירועיםימודותו
 זה )ומחומר תהו נקראו ואז היולי הנקראפשומ

נמשך משבה
 ס(ס סרקיע סח, נלעמ סנ6ח(יס חיומ סל' סוסינחי'
 גונר כ8סר לכן 51פ11 מ(רח כלול ס3מ(רח ולפיוכו'
 3י6"ל נקר8 סרין טן וכסיוכק רפ6ל נקר6 סחקד13
 ורקיע כורי6ל ונטערנ ננרי6ל ונ5פון מיכ6ל ו3ררוסוכו'
 ס6רן סננ"ע סכסמיח 6ל סמ(ון יורר ממס וכו',ס
 6' עמור ממכו כמסך סרעמ קור ססו6 רקיע ונוסוכו'
 יקור מבחינמ סרעמ טן סיויר ססרל' סוט קורעסו5
 6מ5עימ' פממ* ססו6סנו

 ונמ~
 סו6 סנן קרקע עד

 נ' ונו מדיר סנסמימ ויורדי' עוליס ומסססמלכומ
 נ' מחג"מ סכולל 6יקרי קסמ סיקוד כי קסמ סלגווכין
 סגווכין מ6ומן נ6' עולס סכסטס סרס וכפי 6יליןנווכין
 ל6 לכן 23וסר נסרי6 מנ61רי' סמחנר סרנרי וטפכיעכ"ל

 : סמקכמ קוף ערסעמקמי
 רקסל נפ, ס6עו ס(ס יעיי סעמקמי עי גפרק

 ,סו וכף ומערנ 3טורח קלקיןססמפילומ
 סס ע"3 ר"6 רף ויקסל 3ווסר ועיין ס6ויר"3עלוח
 סעח3ר סכמנ ,ס רק סטמנר רנר נסרי6מנו6ריי
 6' יק סס כן 8'כו 3קופו ס' ג(רדי"סלמ(רח

 :נקופו
 ו"לוסכס י' פרת  ליגס  ק,פס 3סער סכס אפר4ק

 ססס יקורומ סו5~סר' סרע עסיי3עולס
 ררך 1"ל%טלס י"י  3פרק וסס וכו' ס"ופכי' סלסיוריס
 וי5'לס רוח יקור  ו3רי%' %נו יקיר 55ילומ כי יסי'כלל

יקוי
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פכ חטט*ים גופנית עשיהממכתמשנת
 ושחויה( לבנה ירוקה ארומה טרות הרינטשך

 בהו נקראו האופמם מחומר הצורהובשקבלו
 המדות אכות ר' נמשך זו שכצורתה)ומהטוב
 והד, הוי"ה ד'א כנגדם שהם הטובותשבארם
 מהרע נמשכים הם קליפות ר' כננר שהםרעות
 העייון בעולם שורש לו יש מהס א' וכלשבה(
 הגאוה מדת נמשך שבו )שמהרע העליוןהאש
 ובקשת הקפרנות שהם תולרותיה ינ'והכעם
 הוא( טטני לנדול והשנאה והככורהשררה
 מרת נמשך שבו )שמהרע והאוירבצייות
 החנפות שהם תולדותיה ור' בטילההשיחה
 הוא( לכייות שבחיו ונלוי ולה.רהשקרות
 מרות נטשך שבו )שמהרע והמיםבבריאה
 מה חמרת שהם תולרתיה וב' התענוגיםתאות
 והעפר ביצירה הוא( הקנאה ש?ושאינו

 ותולרתיה העצבות מדת נמשך שבו)שטהרע
 קינייני להשגת העוה,ב בעלני העצלותשהיא
 שבכל )וטהטוב בעשייה הוא( הזה .העולם

 שכנגרה הטובה המדה נטשך טארבעתםא'
 הנקיאים הם כאחר הד' ובל ותולדתיה(ברע
 החיצון הננלי היא והארץ ב : ארץבשם
 שבעשיה נם היותי ה?בוש והיא רעשיהריושר
 ראש רעשיה דטיכות הטלכות היאכי

 מאור זכה א-ץ שהיא הגן היא הזאתהמלכות
 יערך הבינה זכות בעיך הוא א,י לערךוערכה
 הישוב בדרים הוא זה וגן נ : היסודזכית
 כי ממש העולם אמצע הארץ בטבורשהוא
 והוא גופו באמצע שהוא ז'א מט'בוריונק

 החכמה הוא ועדן זו טיכות שבבינתהבזנה
 ועץ ליסוד משפיע והוא הרעת הואונהר
 הזמור עטאת הדעת ועץ הת"ת הואהחיים
 שכבזנה המפירות שאר הם הנן עציושאר
 י,ב כגנר נחיות י,ב )וסכינו זו ט?כותרבינת
 ישראי בני נשמות מטבילים שבהםשבטזם

 דטגי
 3גי15ליכ1 1עיין עכ"ל עפר יסיר ועסי' טיסיקיר

 : :6ח 5' 11סכ'לך י"נ5י 1ס 1עס ני 11סכי פ"5 1סרקיעי' סת65כי'לעקכח
 55ריך ספרק קוף פר נ' מסכס י53י כר'דקנדק

 5יור 2עכר סכס ס"2 ג"כ יסנ6ר וג1טק5ח

 נכוים כן טעשיהם וכפי עדן לנן ?כתםטים
 החרב להט טהם ולפנים טטיטיו מתקרריםאו

 הכנסם טרם ברונים הם בה שגםהמחהפכת
 העייין הזה עדן כנן יש היכלות וד ד :בו(

 ההיכלות כבשאר לנשמות מדיר בו איןשבהם
 הירוע העמוד נעוץ בו כי לכד מעברא?א
 כאמור הבשטות ויורדים עויים שםשררך
 באהבה ה' יחור יום בכל והמיחדיםהחמירים היכי הוא הנ' היכל ה : אחשבמקום

 היכל ו : שבו פתחים בנ' עוטדים אבותת'
 טלך וטנשה תשובה בעלי היכל הואהנ'

 ירי על שנהינו ישראל והרעי ציוןאביל. כל שם הר' בהיכל פתחו על עוטדיהורא
 : בראשם מלוכה הרתי ועשרה העולםאומות

 ימויים שסבלו אותם כל שם הה' בהיכלז
 שנים בקצרות שטתו תשנ,ר וכל מאדקשים
 : הטקרש בית חורבן על ובכו שנתעצביואותם

 שלא חולאים סונלי כל שם הר בהיכלח
 כחם בכי איש"ר שענו ואותם תפלתםבטלו
 לאיתם לנחם הילך ומשם עליהם עומדומשזח

 שכהיכל המקדש כית חורב, עלשנתעצבו
 לאבילי לנחם הד' להיכל הולך וטשםהה'
 הנרים היכל הוא התחתון הז' היכי ט :ציון

 והנשמות'האמורים עליהם עומר הנרואונקלם
 העולם כלבוש עוטרים קצתמ א?ושכהיכלות

 : לטעלה כו לעלות עליון נלכולו וקצתםהזה
 הי' ובו זו מלכות בינת יסור הוא והבהמ.קי

 הקרשים קרש בית והם כ?ולים שדוספי'
 והשויחן הטנורה שבו ההיכל הראשוהוא

 של ונפן ובעז יכין שבו האולם חטתוהמזבח
 : היסוד עטרת הס הע,רות ושאר נהויזהב
 ג::ג:ך:ן נליך:גן א בפרק
 הנקרא העליונה הזאת האיץ שיהפנ1מי'ם
 תבלמשנה
 3י5ללו כ3ל סכס ס"רן 3עכין 1כחמיל 1"ל פ"נסע1לת1ח
 ססי" ס5רןסכ5

 ז' 03 1יס רעסי' דט5כיח מלכ1ח סי6
 עס ע1ד עכ"55ר5וח

 פ""
 50רן סיר סו5 ס3ס 1מלכ1ח 1"ל

 כ1י עי' כלולס קפיר' סכ5 עירעח 1לפי סווססחסוכ'
 עסס כ5יוכ' וס5רן וכו' 5ר15ס ל1' נח5קס ס'"גס

כ5ו5וס



 חסידים כופנית עשיהמסבת נתמש
 זוכריך מלכות של עליונות ג' הכוייתתבל
 : עליונות ש?ש הכולל העייון דיכיכל
 יונקים הקדושה העליונה הזאת הארץ וררךב

 שהיא ובירושיים ישראל באיץישראל
 ז*א .סור טפי יונקת היא כ. הישובבאמצע
 למיפו ד"א הטינור שמן הטקום באטצעשהוא
 הארץ ועיות ג הישוב: מקום הוא זהשכל

 עלההופפת

 יפו-
 ישראל דא-ץ זו ומלכות

 המדבי ומאחור"ם לה הסמוכה טצריםהיא
טגיד

 נמלקח רע0" תלכוח וס:ס כנורע סנתס נ"רכלולוח
 ת'ס ו"' "' כל 31'ן תוו לתעל' 11 "ר5וח ו' וססל'"ק
 טולס סנכל רונקיפ" "ורו' קור וסס ככורעורקיע
 תלכוח 0ל נ"ר סס סלנו עליונ' 11 ו3"רן וכו'ולבוס"
 וסי" ת" כלולס (ו 0ח"רן 31סכרחרע0י'

 6' "רס 5ורח
 וסכס וכו' וערוס יטנור ועיכיס פס לס 'ס ס"רןולכן
 תסתיס סספע תקנלח 30ס סנקור' 0סי" סנססיקור
 סרנוק' ס2רל' וקור סיסונ "ת25 נקורמ 6י' סי"סעל"
 ס"רן3"ח' ערוח כי לס סקתוכ' ת5רי' 6רן סי"6ל.'
 וס3ן ל""י נככקו ותסס ת5לי' נלוח קורס סיס ולכןלר"וח

 3תר3ר סלכו 5""י ת5רי' 3ין תר3ר ררך ננו8ס ותסס(ס
 סחי5יני' כספעי' סתסס ס"מור נקו-ח ככנר 8"י"מורי
 'קורוסס

 רק""
 וכו' סמור3ס סל רק"" 6ת5עי נקורח

 תלכיח סל 3ינס חי" ס(ו "רן טעיקר סענין קורועיקר ק"" ועליס רעסי' רתלכומ סח'5וניי ל3וסי סס ס"רןכי
 ס3ס וסעלכו' סמכת' 3ערך "רן ח'" נס סנהר8רע0י'

 סקחועח סט13ר נקודח וכננר וכוי ""'סי"
 תעס ססי"

 קנינס סי" ""' כעו 353ד סי0ונ 0ל ול" עו5ס נל6ע5ע
 ר02י' רתלכו'סננינ'

 וסי"
 חכת' סו" וס2רן ס"רן נ"ע

 סו" וסנסרמ3ס
 ד'לס רחתי' כל ס3יכ' וסנס וכו' סדעח

 0ס1" ס"רן 3נ"ע ד"חי לעלונ'נוחכח
 ולכן יתיני ס(רוע

 תת0 סעול' נ"ת5ע סיסונ ררוס ל5ר סי" ס"רןג"ע
 סלס ס"ין 0ס" סגן קרקע ו"תכס (1ל 3ס"ר וססעכ"ל
 וכו' ס3'נ' "ל סיקור 3ערך ת6ור 3ת"ור וכס יומרוכו'

 סדעח וען סנק ח"ס מ"ס וען ס3ס 'קוד סו"וסנסר
 ננעס"ח ססנסר ס3ס סיקודעטרח

 וען תחחמיו תונס '51"
 ע5' ס6ר סס יו0ר קפי' וק,ר וכ" לס קתיךהרעח
 הרעח חו6 וס:סר 6ותר סלסלן קסס ק5ח וסנס עכ"לסגן
 'קור סו6 וסנסר רו"0 וכר"' 'קוד סי" וסכסר 6תרוכ"ן
 כדתו' וסי6 לקיר ותספיע ס.;יימ ררך ס1נחפסטפירוסו
 עס"מ ררך ס;סי תהפסע כן עח"ח סתחפסטקיקור
 ס"רוס נסער וסנס . ורוק ליקור תספיע וסי"סרעח סי" וכסר לסוכו ג5חי' סונמנר סכלל ו(ס כנ(' מ"חססו6
 :קורמ רסיי:ו כל: נקודוח גי 23נין 1:"ריך פ"סוו"ן

 שורש )יונק שממנו דזיא האחור נקבסוד
 מושפעים זה( וטנקב לו עצטם שמורעיםמעור
 ע' שי שהם לא*ץ שחוצה א.צות שא"כל

 הא-ץ של החצונים האברים _סוד והםאימות
 המקיפה אוק,ינום ו.ם תב? הנקראתהזאת
 דמ?כות םפירות ושאי ד : העור סודהוא
 התבל החת שהם א-צות טז' א-צות שא- הםזו

 אדטה גיא ניטיה צ.ה ארקא הם ואזוהזה
 לארץ א-ץ ובין שבכו:ם התחתו:ה והיאדאיץ

מ'*י-
 יש

 סמור3' וכקורח סי0ונ "ת5ע ונקוה סעו4"ע5ע
 "5ליכו נח3"ר סנס וו"ל סק'5ור נכ"ן "עמיקוסנס ק*"

 סלו פניס 5רו"תנס ו"" סו" עולס נחי'כי

 0ס '0 0לו"חוריס ו5ר נתורס קרוסססו"
 נחיכוח ל3, תחחלק פכיס 5ר וס:ס סמ'5ונ""חיוח

 סס ועותרי' 0וכני' סנו סיס31 3חי' סו" 0סתנוליס ר"'ת" החקל" 0ל ס8ורומ סס "סר 1לתטי תח5'וכ'
 ספניס ,נ5ר ולתעלי תח5יו "ינ:ס ונו' "רס3כי

 "ורוח סס ו"ין קחותי' סס ס"ורוח ולתעל' סמ(סתן ססו"
 מס 8תנס וכו' "רס 3:. סס סי0נו כרי למוןנתסכי'
 סעולתיח סנסעומ "ל תרור סו6 ספני' ע5ד ולתעל'תמ5.ו
 "לת" ר"חס ל" עין נ"תר עלי' "סי ס"רן נ"עסנקר6
 כ"סר וסנס קחי6%' עלת6 לו לתמכס 'עססוולחך
 נופ" כל 6ורךנעריך

 פי עמ5'מו נקורח כל יסי' ר("6
 כקווח מסי" ס"רן נ"ס ככנרו "סרסטינור

 סעליון מ5'ו ננמיי נין סי0ונ ננמי' נין קטריןדכל 6ת5עיח"
 וכו, י0ונס"'ננו

 ל3ד1 ש0ינ נח)ק וכ"סי
 0סו"

 תח5יו

 נפי 8ת5עי נקורח 'ס-' סרנלי' קיו0 עד 1ל)נטסרו""
סיקיר

 ר(""
 'רו0לי' ס'8 11 נקירס "0ר

 3"ת5ע 0סי"
 ולתטס ונמ5יו וכו' רו'י6 6מור ת5ר "תנס כנירעסיסונ
 פקולח יו5" תסס 8סר 3"חור סליסיח נקורס 13'ס

 'ד5" ועכ6ן סע"כלות0תרי
 ו("ק סחי5וכי' %ל ס"רס

 וע"(ססקליפוח
 כקר"

 עסס כי וכו' עקוס נלי 15"ס
 ו"ל פ"ב סעולתוח 5יור נ0ער וס:ס ע"ס טכ"לכיווני'
 כי "חח נססו"ס מינס וכו' נע5עס ס"לןו"תנס
 ספכיתי' וס6נרי' )נקיף "וק.כוייק'ס סו" סעור וכ:נד עו)ינין ע' "ר5וס סס סמ.5ינ"ס5נליי

 31'ח 6"י ס'"
 ע5תס 3ס ונס וכי' 0נס 'קיד נקורח ס.8 וק"קסתקרס

0ק'"
 ול0:יח ע(רוח 13 וי0 ט"'ק כלול סנס סיסור

 0ולמן מגו סחיכל סו6 וס?וף ק"ק 3'ס 6 קוסי"ם
 0ס כס"י סו" וס"ולס חג"ח ססס ס(קנ 1תונמיתכייס
 פ,רות סכוחכח 3"ולס (ס3 וגפן ס!תור" 3' ו3ו2ן'כין
כ:.ר!

 ססו"
 תלכומ 3מ" סס וס2(רוח ד'קוד 'קוד

 פר ר' עחח'לנש,,%סכס סתחגר סכחג ותס עכ"לד'קור
חחילמ



פגחמידים ההרכבהםסכתםשנת
 המקיפ~ם אורות םוד ודם ום'ם רקיעיש

 : שלרםוהלבושים

 ההרכבהמסכת
 זה הימייית איבעת יםךיכבת א אפרק
 כל יצאו וצורה בחומרבזהו
 לאיבע נח?קים והם השפל שבעולםהבריות
 היחירה סוד הוא הוילון כי נרנ*ח )כננדמינים

 שגופד המרבר הוא שכהם והחשובשלהם(
 יסודות האיבע שבכל העליון מח?קנוצר
 האש כחלק המינים שאי לבבי הואויפ.כך
 והמוב המבח" הח?ק הוא כי היםודותלשאר

מגיד
 )ו813ר ס8רן ג"ע סל ססיכלומ )ועכין " )ו0נסממילמ
 נמ63ר וסכס ע"ס ול"ט ל"ח דף 3ר6סימ 3ווסר3סדי'
 סיוח3ר סכח3 ו(ס מר3ריו פ"3 וגס ס)וח3ר )וד3ריפ"8

 מלכומ סננינמ ניכס סו8 סנן נ' )וסנס 3פ"38פסיטומ
 סמ3ל לסודיע )וקדס כמ3 סל8 )ונו)וג)וי' ר3ריו(1

 דעפי' ד)ולכומ )ולכומ סל 3ינס ס61 סעליוכ'(6מ
 :וק"ל

 סו6מ ס)וקכמ כל כי "' 3עכין )ו6ודי נס לס8רין 5ייד אמ מקכמ י83י כדי אמדשק
 וכר3ר ("ל ס"י 8ני"ע ק'15ר 3סער סכ0 סו8 8יעכין

 8ל1 נס סל" כי ונ8)ור יקודוס סד' ססס ס8רןנכ3ר8י
 כ)וו פסיטיי 8יכס 8)וכס ו5ור0 מו)ור סססנ3ר8יי
 וכן חו)ורו ו3חי' 3חיי כל פי' )וורכ3י' 8ל8סיקודומ
 סיקורומ כי :ט65 יחד יקורוח סד' )וכל )ירכנ15רס1
 "ל6 151ר0 חוער 8100 5חמ סרכנס נסס סי'ע5טן
 )נס נכל 8ך פסוטי'ס0ס

 סננר"
 0סרככי סוקיף נסס

 )וחערו3ימ ובס ו5יר0 )נחוער )וורכ3 סיומו וסו6סניי
 סני' סרכ3' ו(ו סניס הרכ3י ונקר6 יחד יקודומסד'
 ס)ומכומ סס סרו)וס . ד5ח"ט נ3ר8יי חלקי ד' 3כלסיסס
 ר, )וכל סירכ13 סלסס וס5ורס ומחו)ור טינומוס"3ני'

 סלסס סנסס ולכן סעפר יסוד על.סס סגנר 36ליקודומ
 כקר6 ולכן 'קודומ סד' כל 3סס ולסרכי3 לער3 רק6יננו
 עתרס על "ומס ו)וקיי)ומ וסעעפרמ ס)ורכ3מ כפסלס
 ל6 סחכ)ו" ר31 ול:ן נו ססי )ו)וס 8חר סינוי3לי

 כלל ח'ריס )ווקפמ ס6יני כיון כי כלל כפס 3ססקר"וס

 סרותס (ס 8)ונס ס0רכ3'8ל"
 0די  )וחי5וכימ כ3ר"

 )ו"רנעחן יקוד 0נכל סעקר )וחלק מ8וור וכ"לויקורומ
 )וסס יקוד 0כל נחנ"ר כנר כ' ססו8 0יקוד ערךכפי

 )וחלק סכוונ' 8ך ת5רנעמן תורכנ ו"ינו פסיט:""
 סעפר 'קוד נריעמ נערך )וסס יקוד סנכל נרועקיומר

 הד בו נעשו ההוא שבהלק )ונדרעשבהם
 המולידים לבנהבשחורה ירוקה אדומהמדדת
 וגם זע*ז בהתגבים הנוצי בנוףחולאים
 : חוק( לביי בהתנבים אותוממיתים

 נפשו רוחניות המיככת האטצעית והבחינהב
 הבחינה שהיא דם רביעית הוא גופניותועם

 של עליעה ובחינת שביוחניותהתהתתה
 : בו תיוים האדם חיי ו?פיכךהבופניות

 שבינו אטצעית בחינה הם ויטערותיוג
 כמו עליו ועומדים הגוף מן הם כיללבושים
 שבין אכצעית הבחינה דם והאהליםלכוש
 כמו ארינה ממיני נעשים דם כי לב.תהיבוש
 והמדבר ד : בבית ךדירה ומשמשיםהלבוש

הזה משנה
 פני)וי יומר 50וטם ט)וס עפר 8ינו 8ך יקורומ 0ר'נכל
 )וחו)ור וכולל ט6רנעמן יקוד סננל סווי' )וחלקוסו6
 סחי5וכיוי 80י מיני' נ' נו יס סנו ה:פס וסנ0ו5ור0
 וכוסף סדו)וס כפס נעכ'ן סנס ס)ורכנמ 0נפס סי8סני
 לס קור6יי ויס 50ומחמ נפס 0:קר8 פ:י)ו' 'ומר3ס
 כפי לסמנועע סמנוע0 כח 03 8ין כי סטנעימכפס
 נס סוענפ 8סר סטנע רק לס ו8ין ל)וקוס )ו)וקוסר15נס
 כי ס)ומ(יק כח 16 סגוף כח כקר6 גס וכוי 5ו)וחמלסיומ
 ס5ו)וחמ נפס ו(ו טנעו על ו)וח(יקו סגוף 6מ ס(נססי"

 וסון 13 כיו85 ו0)ווליד וסמנדל "ון חלקי' לנ')ומחלק
 ימעכל עד וסטח(יקו סמ8כל סעוסן כחומ ל0'יחחלק
 ס)וומר וסדוחס לספקולמ סט31 נין וס)ונדילוס)ועכל
 וסדומס 08 ו0)וע:ל עפר סו5 ס)ווסך כח וסנסלחוז
 ס5ו)וחמ נפס ולסיומ סטנעי' נקפרי ככ(כר וכו')ויס
 נפס ח:)נ.' קר8וסו סינוס ופעולומ רנוח כחומכוללמ
 וסו6 פכיעי יומר סחי . טנננר8י' נפס 58לס 1(סת)וס
 סערכנמ נפט נו ויס )ו6רנעמן יקוד ס3כל סרוחעחלק
 נפס סכקר8 פניעימ כפס נס ונו0ף ס5ו)וחחונפם

 ול6 ר5ילמ סי8 כי 0מ:ועי נפ0 לס קיי8" ויססנסצימ
 ססר כפס נקפריס כקר6 ול(ו ככ"ל ס5ו)וח כ)ווטנעימ
 ל3' יממלק סחי5ין ופני)וי' ח5וכיומ כחומ ל3'ונחלק
 יחטסמן חוסיס לס' כמחלק וחוס ימנועס חיסכחוח
 וס)ומעורר ס)וד)ו' ו0ס ל3' יחלק וספ:'ט' סערנ'ם כחיקר8

 סנס פירוסו ו(ח וס(וכר ס)וס'ג וסס ל3' יחלקו0תדת'
 ל)וקוס )ו)וקוס לסמניעע וסו6 6חר כח סוי סמניע'כח

 0' וסס לס' יחלק וס)ורגיס ככ"ל 3ט3ע ול,כר5יכו
 סעיסוס ירניס כי סגיף 36רי 3כל ס81 וסתסי0מוס'ס

 לו יס עסר' 8' וכל לסס 8חר ד3ר 18 ל(ס (סכסי)וסעם
 לסרגיע וס8ו(ן סי8ומ ל0רגיס סעין וסס פרע'38ר

 מוסיי ס' 6לו וכל לטעיס וסחיך לסריח וס6ףסס)וע

*

כ)וסכיס



חמהטים ההרככהטסכתמשנת
 המעמיד ההרכבה כח הולרו מיום לו ישהזה

 ויחזרו אחיו מעל איש יפרדו לבלתייטודותיו
 להתנוענע הטבעית הראשונה ונפשלשרשם
 המושך כח לה ויש כרצינו ולאכטבעו

 ער המחזיק בכח ומחזיקו המאכלשטושכת
 המבריל ובכח המעכל בכח ומעכ?ושיתעכל
 בכח הפסולת ודוחה מהפסולת הטובכוררת
 די כחות הם אלו כחות וכי ה :הרוחה

 כחו מראה א, שכ: כה המורכביםיטודותיהם
 הצעירה: לוט כת נקראת הראשונה הזאתונסש
 היצונית נפש בו נתומף מעט יתגרל וכאשרו

 ה,את נפש ונקראת כרצונו מתנוענעשכה
 לה ויש הבהמית ההנועה נפש כשםהשנית

מגיר
 סלחפטע 8ל8 עיקרס 0ס כ' ע5תו סתוח תןכתסכיס
 ח15כיוח כקר8 8לו וכל סזכרכו ס8גריס נ"לוסרגסס
 נתור נפיעל וסיתעי' רו"יי ססס ונסתי תעט' ססכי
 ע5תו 3תח ווסו סתדת' כח נקר" ספכיווי'8ך

 ות5ייר 3תוח ססו" ס:רנס תתס סס נ"לו ססותחרתס
 סיניס על" "עפ"י ססו" ססרנס "ופן סיי 8יךפ0

 ס3' וכח כניל ססו8 לחוס סתיוחר 38ר 8ל"3פיעל
 סחי5ון סס8נר 3סעח סל8 6ף כי סווכר כחכקר8
 3פועל תרגיס סו8 "1 כ"לו 3תח תחית' נפיעלתרניס
 סרנס 3עח ספדת' 3כח "חרח פעס סס טנ5טמרפכח
 "ף סרנרי' '5ייר כי וסו8 נתרתס "חר כח יס עורסחי5ון
 נ5יור ל" וחותר גסס 53יור רק ל5ייר סתדתס כח זסיוכל סל" ועור סחי5ון סרנס כן לס'וח 0""8 תס 83תמחןסל"
 לרתוח 'כול טסתרת'  ומור  ולורס לפי סבסרירוסבי
 כח סיחנ8ר כתו נחלוס נין נסק'ן נין סרנריס1ל5"ר

 טן פניתי 'וקר סו8 סננס8ו' נפם נקר,סתחעורר
 סרנרי' 1ל5'.ר לרתוח נתרתי כח סיוח 8חר כיסתחרפי

 33' וזס סגוף חועלס לקרנ סתחעורר כח יחעורר6(
 ולכן סנוף 5ורכי לסכין 'עסס 8יך 5חסונ 8'8וסכיס
 לר8וח סעין 383ר 'חעירר כי סלו כליס ס38רי'כל

 ס38ריס לכל וכן לסליך ורנ,' לסתוע ס"וןונ8נר
 סניף לכנו.רח לחיעלחו ע5תו סגוף פעולחל5ורך

 לקרנ נ"גרי' חסק ותני8 ונוקיו רכחיו ולרחקו3סזנחו
 סו6 וססנ' כוקיו ולרחק סגוף 8ל סועלסיופעולח

 לגוף חועלח נסן ס'ס סטונוח תרוח לנחורלסחעורר
 וס"סנ' וססנ6' סכעק כתו סגש תן סרפוח טדוסולרחק

 6ך מנוס נוס 'חר5' כ' ר5ון כקר6 וס וכלוס"כוריוח
 0סו8 סתדס פועל וסתרניס חוסנ סתחפורר כ' וכו'רע
 כחוס פנ' נ5רס 0ס וסענירומ סת5וח קנין גס כיורע

 8ל6 ת5רס ס6'נס 6ל8 ככזכר וסערגיע ספחעורר6*

 בחצוניותה הם האלו והכחות לו היאויחוש ככי יהרגיש חושים בה, המרמש כחאף
 לאברי שכפנימיותה מהמח מתפיטטים כיאף

 לה יש כמח רהיינו ובפנימיותה י ,:החושים
 וחומר גות בציור כח:ום או כהקיץ המדמהכח
 החוש אני שמיגיש מה בדמיונה ומשינלבד
 בעצמה לרמות ההרגשה כעת שלא ,וכיוונם
 להרגיש אפשר שאי דבי ואפי?ו מרגשתכאלו
 יוט כת ההרגשה רמיון ואח- חבפועל
 יותר שהיא המתאות נפש שהיאהבכירה
 המתעורר בכח מעוררת מהמיגשתפנימית
 הפנימיים לאכרים או החצונים החושלאברי
 להשיים ורעות טוכות המדות נמשכיםשמהם

חפצה משנה
 8ל כליס וסס סזס ר5ון 3סס סתככיק סוע '5רת5י
 ויר8  3ווסרפ' כחנ"ר גס נווסר סיחנ6ר כתו סרע'5ר
 כחוחיו נ' סס ננוחיו ונ' סרע סי5ר ססו8 לוענעכין
 עס סתרג'ס חינור ס'6 וסנכיר' ס5יתח' נפעס5עיר'

 "'ן סחיסן כי סתח8ף נפס נ'כ סנקר08תחצורר
 כתסן סע"' 8ל" ככ"ל לנר סנוף לחועלס "ל8כוונחס
 'וחר סתדנר וכו' סרע ס'5ר גכווכח סתדנר לכפסכוק
פנית'

 וסו"
 1'ס ט8ר3עחן 'סור נכל 8סי ס8ם תחלק

 פניע'ח 03 ונוקף וס3סוויח וס5ותחח סתרכ3ס נפס13
תכולס

 וס'"
 נפס עקור5' ויס ספד3רח נפס סנקר6

 סעל'וכיח סג' כפם 3קמר" סנקר6 וווססכל'ח
 נוקף נס סיס וסר5יניח סע3עי' תל3ך ולנןסנסלססן

 ויחלק 3סכל 8ל6 8תיחוח 3חירס 6ין כי ס3חיל' כחנח
 ל3' נחלק סתעס' 8ווכס עיוני וסכל תעסיס סכללסני'

 נופנ'1' טל8כח לעסוח סו8 סתע0יי וסתחס3ייסתעסיי
 סועלח 8'נס סס כי וכוי וסגנין סזריע' כתו לנוףתחון
 לנוף מ5יכיוח סכוחוח ססס "ל6 ע5טו לנוף ת,וןלסכין
 סכנוס סס כ' וך13ר וסילוך 6כיל' פל5כוח כתו51.נס
 ו0תחסנח ככוכר סתחעורר תכח סס "סר ע5תוסניף

ס1"
 8ך לגיף סח15ני' סתלכוח 8ל1 יעסס "יך לחעינ

 וסו8 לנדס סכפס 5רכי לסמכיל "ס כי 8'כוקעיוכ'
 ולרעח וכיו85 וסטנע סחכוכ' כתו סנפס מכתחלסכיר
 ס"ין סמכתוח 18חן 'ריעח 3ענין ססקר תן ס"תח0פרס
 ססכל זס וע"כ וכו) לנרס לכפס "ל6 לגוף 5ורךלסס
 טס נ"תח ינחר 08 וכוי סנחירן פנ'1 נו 'חוקףסעיוני
 3חירס נקר5 (1 כך ס6'כו תס ססקר 1'רחק כךססו5
 ססו8 13 ססכיר תפכי 8ליו 8תח סו6 כי וגס 13חפן ל" ססו8 תפנ' ול6 8תח לסיוחן 83וות 3וחר כי"מיח"
 סגוף עליני כתו פתנו ר5ת סס ס5ין סנפס נעניכי"תח
 תכח סעיוני בכח 'חרון יע עור גס ר5וכו 6חרססולך

סתרעס



 פרחסירים ההרכבהממבהמשנת
 שלא רע הן טוב הן נופה לתועלתחפצה

 : ברצונה אלאבבהירה

 לעתת ומניע עוד וכשמתגדל א בגמגרס
 שליש.ת נפש יו נו:ף הפעוטותי
 מעשיי ככח השכלית בהריית נפשוהיא

 כח ב: יה יש שנה עשרה שלשובתשלום
 שעל בהריית שטה נקיא ולמה ב :,קעיוני
 במעשה אותו ועושה שרוצה במה בוהרירה
 מעזין או גופו להועלת לעשותו הושבאו

 כהי אלא למעשה הלכה בהם שאיןבהכמות
 באמת לבהור להשקא האמת ביןלהבהין

מגיד
 ודמיוכיו 5יוליו וכל 3מומר 6ל6 יעיג ל6 סעדמ' כיסעדט'
 וכן סי6 6יך פ5עס 53ורס יעינ ססכל 6ך 3חותריסי'
 יוכ5 וססכל כן ס6יכו מס סקר לפפמי' ידווס סטדמיכמ

 נס5טלף כי יכע65 עעס 5יול נכח 1ל6 סרפמ נכח 6ל6יס "ין 6ך נ6מח טסומו תו" 6יך פ5מו 3מומר גסלססינ
 ממס ור 5 סדטיון עיסינ חופלס ני יסי' יחרלסכיסס
 וכמ65 'חד וסמדונ' ססכל כלי סו6 סדמיון כי 5פיו6טיחי

 סכ5 נפרך מוער נקר6 סכ"ל וס3מיכומ סנפסוח כלכי
 ;"ל טי נפרק סס פוד פכ"ל לכולס 5ורס סו6 כיספיו:י
 נדול פועק סו6 כי סרפ וי5ל טו3 סי5ר פניןוננ6ר
 טו"ר סס ספולעומ כל כי כודפ כי ס6עמ 3(סוכלפ"ד
 סעריס ססס יקורומ סר' סי6 סרפ פסי' נטולסוסנס
 סמוטר רו3ן מט6מ לפממ 63דס כככקי' ו6לו ס"ופכ"סל

 כנטר 1ל8 סיקודוח סכפס ססו8 וס5ול' סנוףעסו6
 ונדל סולך סנוף כן כ' סכיס י"נ מעפס פדכניקחן
 סדועס נפס כככק מחי5י כי ונד5 סו5ך סכפסוגס

וס5ועח
 פד 3מסלומס סחי' נפס כך ו6חלי ס,ן סשו"

 סמפעיי ססכל כפס ו6מ"כ כר5ונו וממנופפ 3רנליוססו5ך
 לדפמ סעיוני סכל ו"מ"כ ו"ילך ספפוטומ עוווןססו6

 ס:פס חלקי ר כסללו וסרי וסקחורומ מל6כומ3חכתומ
 נוף כקר6 1(ס סכיס י"ג 3מסלוס סיקודוח ד'ומוער
 סנסעיח כפס כללומ דלך סכקר6 סיקודומ וכפסס6דס
 סנעס 1(1 ס3סמ' כפכין קנוף 5סמ,יק מ6ומס כ5כי
 )נ5ר ס3סעימ כפע 'ס יפיד דפסי' וסערי' סרפת5ד

 מספט" נריס סכמנ ו(ס סטונ מ5ד וס61 דפס"8ופג"
 מ6ופנ' דכי' דנפיר' נפס6 לי' יס3ין 6מ.'לירכר

 'קודומיסס וד' וטסר' קדוס' כקר8 פסיי 6ופכי כיסקודס
 וחיכוך סמורי וקרי"מ עילס פ"י ימחיל י"ג מעלוספד
 כפס כניקח כנער סניס י"נ ונחסלוס דלננןע5ומ
 ססו6 טסול' סנסוו' ונפק יקודימ ר' טמ8'סנסתי
 פל וסנס סמור' נמ5ומ כממ,י3 ו"( סקודסע16פני
 ווסכולד 63דס כככק סרפ סי5ר 6מרו סיקודומנסס

 כל לפיכך ורצונו חפצו מפני וראיאמיתו
 כהומף הם ה,ה העיוני שכל' לגכי הנפשותשאר
 בכללם האלה הנפשות וכל נ :לצורה
 משמרי כאים כ. הטמאח הכהמ'ת נפשנקיאזם
 והיצה"ר היסודות הומר שהם העשיהאופני
 הגבורות מצר לנפש הנעשה לבוש)והוא

 היא ה,ה ב,טן לאדם לו שיש נינה(שכקליפת
 רוככים הם כי דניף עם הקושרםהאכצעי
 : לשמים כשעלה כסערה כאליהועליו
 הכהמית נפש הוה ב,מן לו יש וכנגדםך

 שהוא העשיה אופני מחומר הבאההטד,ורה
נפש משגה

 ו6חר דפעי' קודע ד8ופכי נפס ס81 פ5מו ס8דסנ'
 סעל6מ' פולס סכקל6 ד'5'ר' ס3יוח סטו"ר כככק"'"נ
 מעס מל6כיס נקר6ו טונ וי5ר סרפ ס'5רו5ק
 רוחומ מ65טו פוסס כמ'ס רפ ולוח טו3 רומססס
 סי5יר' עפו5ס ססו6 י5"ט כקל6 סלוח %ךוכו'
 סי5ס"ר רפ ורומ סי5ירס סל רקיפיס ססס סטונמן

 פכ"5 סרס י"נ 6חר כככק די5ירי נוו65 סי5'ר'מסמרי
 מסמרי סי" סטע6ס נסמיימ סנפס מסמפ ס:5סכס
 ס6דס פס סג6 סי5ס"ל קוד נ"כ ו;סו סעסיס6ופכי
 פ5מס סקודס מ16פכי סי" סעסורס נסמ'ימונפס
 נספר וסכס נ": עעס סנ6 טונ ס'5ר קור נ"כו(סו
 יקורומ רי 5ורמ סס וי5"ט ססי5ס"ר ענו6ר פייוסכ"5
 סנפט כי פ5מס סנפס ול" סכפס כמומ ונקר6סעו"ר

 כפסו סס '5ריס ונ' דפסיס 6ופכיס 8ס
 ולניס כק"

 סנוף פל סכפס סתקיס """ כ' דפם'ס פ5מסלכפס
 ססס 5ורמיסס 63מ5פומ 6ל6 ד'קודומ סנולס סלפ5עו
 8דס כפס כי סס מנו6ר וג"כ סכפס עעדרינמ5מטס
 ספלס 6ליסו 3קוד סי5ס'ר פל רוכנ סו6דפסיס
 טונ וסי5ר טונ ערפ ופסס פ6ו 1 ססווימס3קפרס
 פל ורוכנ פכ' ו("ק רפסיס "רס 5כפע כק6כפסס
 סטסורכ סנסמומ סכפס כן סעכין נ"כ ;ק 5פיכע5, סנ"ל נש"( נ6ממ ס:"מריס סלנריס כרק סו6 (ססמעור
 וי5ר י5ס"ר וסן טו"ר 'קודומ ן' פכין סי6וסטמ"ס

 עחנל יס:ס פ'ס ס:"ל נפ"1 3סר'6 סס כענו6רטונ
 וטמ6ס טסורס נסמיח נפס נפכ'1 3לסוכו מפסס(ס
 עעעלי סו6 סטמ6ס 3סמיי' נפע כי לפיל סנ;:רכפכין
 ע6ופני סו6 סעסולס נסטימ ונפס ספסיס"ופני
 פ%5ו כקח טו"ר '5ליס 3' 5פכין 6)מס ע5עסספעיס
 פכין סרפ וי5ר סי5"ט לסוכי ווסמפומ כי 6חרמסיעס
 סנ"ל וטמ6ס טסורס נסמי" כפע לנמ" ול6 סו88חר
 סמ3ו8ר רמניס 3ררוס'ס מנו8ר כ6סי כר6סוטפמו
 פ"ס פ"6 סק5'פימ מקוס לווקכח 33'6וליכו5קמן

סמ3ו"ר



חסע~ים ההרמכהממכתמשנת
 בקטנותו המצות עושה שעלידה היסודותבפש

 לעשות לעשוהם בוחי שבה השכל"תובנפשה
 רצד לבוש )והוא הטוכ והיצר סונורצון

 האמצעי הוא אן י4 שיש נוגה( דקליפתהחסדים
 על רוכב כעני עליו רוככת היא כי לנוףבינה
 מתפשטת דעשיה הזאת )והנפשהחמור
 אילן כענף הוא כי דעשיה הנשמותממחצב
 וקצתו האדם בנוף בכנם שקצתן למטההנכפף
 כא*ין למעלה רכוק ועיקרו ראשו עלמצל
 מתפשט כיכשא הנשמה חלקי לכי אנ בניןוזה

 מטחצכו הנטשך ואור ,ה כדרך העליוןממקומו
 נוהכוללת דעשיה הואת והנפש ה : מזלו[הוא

טניד
 כמנו8ר 8מר ענין סו8 ו'5"ע י5ס"ר סעניןסמנו8ר
 '5ר בטנין 3ע5תו מקתפק סללו נררוסיס 38לסס
 ס1ניח ממסדורוח מסדורוח 6ופניס נכתס עוב וי5רסרע
 ס8רי("ל מפי סי165 עליסס לקתוך סר6וי תן80ין

 סכחות כי לעיל מ3ו"ר כ3ר וסנס תסר"מוחלמידו
 חפק לכן י5ס"ר 8ל כליס סס וסתרגיססממעורר
 "סס "כי וכו' "סרע "וסי5ר ג' מסנס נפ"ננלס1נו
 לוול'5ח רק וכווכחו "3קערס "כ6ליסו "עליו"רוכניס
 "סי8 "כי כחנ ר' נמסנס סד'ן וסג8 נלנדסלסון
 תל'5מ סו8 "סחתור "על "רוכ3 "כענ' עליו"רוכנח
 נסער וסכס לעיל סנ(כר לררוס כוונחו ו8ין לנךלסונו
 סכל ס6וויחיח ססכל נפס ננ6ר 1עחס ("ל פי"6סנ*ל

 קוגס ר15ן לק"ס סמ5וח נעניני "ל8 6'נסמגתחס
 8ופניס סגקר8 דעסיס נלנ5'ס מ" 63ס וסי6ית'
 עליוכיס 'קורומ ר' ססס כחוח מך' כלולס סי6ונס
 מחומר נ"כ 11ורכ3 ונקס 6' וכל ססס ססמיםסל

 סס 8סר יקודוח 3ר' ונכל5'ס %ל8כיס כסוח י'13 8סי סי5'רס תסעולס ססכל" רוח קוכס 8מ"כו5ורס
 מ3רי6ס נסינס קוגס ו6ח.כ ו5ורס 3חותרמורכ3יס

 נחומר סס 6סר 'ק1ד1מ 3ד' נכלליס דרג'ן יי 3סקיס
 (וכס 81ח"כ ססי"מ ענד נקר8 8לו נ' וכלו5ורס
 נקר6 81( סס 8סר יקודומ ר' מן ס58י5ו)פ טן5נ"ר
 סר6סוניס פרקיס 3' נח83ר סכס עכ"ל סס'"ח 6לנן
 לכן ני8ור ערין 5ריך ד3רי' פרעי רק 3כולורו3ו
 סגס פ"ר עך יחנמר זס ועס לזס ססייך עור36י6
 סענע חכ)ו' ס8תרו %ס דונממ ("ל פ"8 38י"ענדרוטו

 ססס סק1ר""ל ס61 ח15מח 6ל סדומיס 3יןכי
 ססדס 6דכי 1ס61 סחי 6ל ס5ומח 1ניןס6לפ1ניס

 3קרקע נדול כל3 כענין ססו8 כל6" 3מקכמככ(כר
 סלו ט'3ור וכסמוחכין ויונק'מ נקרקע נסיסוע'3ורו
 33חי' וכן וכו' סקוף סו8 סמר3ר 8ל סחי 31'ן ממסו6

 הדם שולח ובכחה בכנד שורה היקיעים[כל
 כלים אל דופקים שאינם הוורידים ידיע:

 שבו עב והיותר האדם שכאבריהחיצונים
 : רבשרנהפך

 ימן.: ינך ::ך:ך: " גפרק
 היע )שהם יציים השבי אז לפיכךדיצירה

 ממחצב שהוא והטוב הקליפ,שממחצב
 היא הזאת והנפש מךאכים הםהמראכים(

 ורוח נ : דעשי' בנפש ומתלבשת הרוחסור
 שהכבר (ך היותי הדם ובכחי כלב שורהזה

 דרך שולח כן ואחיי עוד בו מזדכך לושולח
הורידים טשנה

 סחיסן כוללמ 8חמ 3חי' 'ס סנוף ל3חי'סוומכיומ
 סל 8חרון 5ון נ' 3ס יס כי סכפס רס ר3'עי' 3חי'וסו8
 ס3נפס נפס בסי'  פי' סגפס סל סר3יע" סס61סנפס
 רס 3ר3יע' מחל3ס נ'15ן ו(ס דס ר3'ע" נקר8ולכן
 רניעיח על סנ8תר סנפס סו8 סרס כי וכת"ססנזכר
 3מ" די תכל מו3חר סיוחר סו8 רס סר3'עימ ו(סס(ס
 ססס סגוף ססו8 3' 3ח" ("ל 8וור סס כ' )ר"לסנוף
 סר3יע וסו8 וסעור( וס3סר וסנירין ת3פכיסתיח

 ססו8 סמוחי' סל סע5תומ ת3חי' וסעליו,סר8סון
 3י1 ויס וכו' נסס סמתפסע סדס 8100 ס3חוכוסחיוח
 סערומ וסס ממו5עח נחי' סל3וסי' ל3ח,' סגוףיחי'
 ד1מיס סס ננזף דנוקיס נסיומס נס ס6ףוכו'

 ססערוחיסס וסחיומ סנסתות דמיוןלמלנוסיס
 סנימ לנחיי ס5נוסי' נחי, נין וכן וכו'מלנוסיסס
 ל3וסי' נחי' ססן ספסחן ומן ס5מר מן סנעסיסס8סלי'
 3סער וסנס ע"ס עכ"ל 3מיס ל3חי' תסיוסיסונס
 נ83ר 8מנס ז"ל פ"ג ונילות ויניקס רקטכומתוהין
 ד("8 3כליס נס סנס סס8ר 6ל חקיס ותסס ('6ענון
 8לו כליס סרסי נ' 8כן וכו, ו8מ5עי ומי5ין פכימייס

 סכ3וד ו1ריד' ע"' סכ3ד תן חיימ נמסך סנכולססחי5ע
 סחי5ון כלי 8ומו 6ל דס ססו6 סמ(ון ס1למס3סס
 סדופקי' עולקיס ע"' סל3 מן חיוחו כמסך ס6ת5ע'וכלי

 דק רוח כעין סרוחני חיומ סולח סנסס סלנ מןסנמסך
 353 ונ(דכך סח(ר 8ל6 נ"כ חו)נר' דס 33חי' וסו6ו(ך
 מו3מר ויומר ס6י3ריס 6ל ממס סיס סולח סכ3ךכי

 רוחכי' 3חי' ונעסס ומ(ככו חו(ר סל3 81( סל3 58סולח
 ו36ר 6נר נכל 6סי ס6מ5עיס כליס 6ל 1מסלח1(ן

 1סס סונוח 6ל מ(וכך יומר רוחכיו' סולח סל3ו6ח"כ
 דרך ספכימ" כליס "ל טולחו 81( ג' פעס ו1נ(דכךחו(ר
 נקר6 סרק ו8וחו ככודע סתוח )ון סכ)וסכיססנירין
 כי כמ85 81"כ נר"ן סס 3מוכן סנס וכו' סקרנססכח

סגפס



חסירים ההרטכהטםכתטשנת
 שבאברי האטצעיות כלים אי הדופקיםהורידים
 : חימרי דם הוא שבו והעב וזך דק והואהאדם

 תעשה )-א דאורייתא המצ'ת קיום ידי ועלג
 זוכה יצהוט( לתקן עשה ומצות ר יצהרתקן
 נשמה ונקיאת דבריאה היםודות לנפשנם

 במח שורה זו ונשמח ד : ברוחוטתלבשת
 מזדכך לו שולח שהלב וך היותר הדםובכחה
 הכלים אל הנידים דוך שולחו והוא עודבו

 : ה' עבד נק-א הוא ועדיין ההרנשה כחיו נותן שבו ,ך והיותר האדם שבאבריפנימיים
 דאצילות היסודות לנפש עוד ובשזוכהה

 כן הוא א, בנשטה וכתלבשת חיההנקרא
 הספירו'( או* שהוא ן אדם דטות שהואימקום
 : הנשמות( פחצכ )שהוא כסא עלהיושב

 בנוף כ?י יה אין זכותה טרוב זו וחיה1
 בנשטה מתלבשת היא אלא להחזיקהשיוכי
 בח" ט לה יש :פיכך באורה נר*ן הףומחיה
 מקיח בסוד טק'ף אורה וחוזר בפנימיותהנר*ן
 האדם ראש עי חופפת הראש וכש;רותחוזר
 על המק'פה אחת בחינה היא היחידהאבל

 : ישר באור זהטקיף
מניד

 וסווומין וכוי נלנ 0ורס ורומ וכוי נכנר סולססנפס
 'מירס וככנר מי' ככנר 8ווכס וכוי סנ0ווס 013ורס
 61'ן נרול 16רס כי ככנרס 3;"6 כלי נמי' עור5י1
 מוך פניעיומס וומלנ0 סחיס 6וונס 8ומס קונ5כלי

 5("8 ווקיף 8ור נקור כ80ר סלס עקיף ו8ולסנסעס
 סגיר" ("5 פ'6 סחסוו5 3סער וסנס ע"ט עכ"5ע3מון
 סנ0ר 8ל סכנר ען וכוו0כי' רס על6'ס רופקיי3למ'
 סע6ריך ע"0 עכ'5 סנ0ר 8ל נמתפך סרס 8וסווקס
 וסנסר ("5 י"נ פרק ומ5וניומ פניוויי ו03ער סכ"ל3ענין
 וון חנסר כי כנורע סכ3ר רס עמפסע 0נו סח5וןסו8
 סס עור עכ"ל סולירין 3קיש ועמנסס סעמע3ססרס
 סכפ0 סכס ממילס פכיווימ עכין וכנ8ר("ל

 ועיקל מ5ע כלי 3מוך ממילסכככקמ
 סמיכון נכ5י סיומ נכנק 061"כ סכנד ס61ס6רמו
 ננר 5עעס עמפ0ע ווו0ס נלנ סח* ס5למו נ5ו'ו0יקון
 נכנקמ ו8מ,כ 0נכנר סנפ0 מוך ,ווומ5נ0סכנר

 ווועס נווומ ס8למו ועיקל ספניעי נכ5'סנ0עס',
 סס 08ר סלו0 מוך ווומי.3ס ס5נ ער 5עעסוומפסע

 סרומ מוך ע315סמ 3סיומו סכ3ר על עמפסעמ ס'8גס
 עכמ3 ועס ע"ע עכ"ל 0נכנר סנפע מוןסוומ5נ0
 נ0צר וו(ס עיץ ר6וליימ6 מ5ומ קיוס 'רו וע5סוומ3ר
 סו6 ו3ק"6 פ*6 סעקיעיס 3יער וסנ0 טנסקלישס
 סעקיפיס 'ענין ('5 6גי'ע דלוש נץסטל

 וכ-

 ון::

 .ךג;2"ג:מןחכ'שחהח א דפרק
 הרוח יטוד כעוך הוא ולפינך חמדביחיק
 ולמטה הרצונית שמנפש הנפשות כל יוויש
 האטצעי' והבחי' וימעלה הבחירי מנפשעעדר
 החי ושרש ב : הקוף הוא למדבישבינו
 הכסא את הנושאות הקודש בחיות הואהעליון
 מהם הנמשכים הרוחניות והבהטות החיותושאר
 טרכבת הנושאות טהחיות נמשך הטהורוהחי

 : הטוטאה טרכבת מהנושאות והטטאהקדושה
 מח?ק נתהוה הוא כי מהחי גם נרוע 'והצוטחג

 כעוך הוא ולפיכך החי ח:ק שתחתהיסודות
 הרצונית נפש אף ממנו וחם* המיםיכוד
 הוא כי ולטטה הטבע" טנפש א?א יושאין

 וטולדת ומנדלת צומחת והיא בטבעוטתנועע
 והבחינה ד : האדם את חנה בהכיוצא

 שהוא השדה אדר הוא :חי שנינוהאמצעית
 ונשרש טם'בורו היוצא בחבל הדבוקחי

 החי'ם בעץ הוא העליון הצומח ושרשבארץ
 אילטת ושא*- הדעת ובעץ הקשבתוך

הרוחנים
טשנה

 5עעס ע5ווע5ס '0ר 6ור נקור סי8 ס(ס ווקיף8ור
 'כו5ס 8'ן סו6 נס פכימ' 85ור סכככק ס8ור8וונס
 נע6ר עעט 6' מלק ולכן כולו 6מ לק3ולנכמר

 ע5וועס יו85 ווווכו 8' ומ5ק נפכ'סעועי
 ויו65 5עלוס מו(ר נמוכו וכמפסע 0כככק ו8מרלוועל'
 נל6ם 6סר ס0עיוס 3מיי קיד סס 61ל1 ססעלו'רלך
 וכ65מו סיו65 ס6ול (1 50 וסננעכומ 5כייומ0סס
 5נולומ'ס' קופי ססו6 סס ק5יומו קופי וון סקעלומוון
 ונקר6 לוועל0 וווועס עו5ס עק'ף 8ול נמ'י סי88(
 נ0י' נ' סיס" סימס סוו56'5 טכחכמ וכוי 0ו(ר8ור

 'מילס נמיי י0ר 6ור כולו מק.ף נקוך 6'מקיפיס
 נחון וכן נפניס 0נכנק מי' קור מו(ר "יר 8'וווקיף
 ער סיע'3 ג6ר סעמ3ר רנר' נמנ6רו וסנס ע"0עכ"ל

 : 5ענ4י סיע'3 נ6ל נ'כ וונו6ל די פלקממי5מ
 ר' עע0נס וק5ם ג' וע0כס 6, עסנס סנס ושכחרלת
 )ני6ורינו ענו8ל כנל כו5ח (' ע0יס ונסי
 סיע'3 נ8ר 5עיל כנ(כל (1 3ווקכס סקרווויס5פלקיס
 (ס וופרק רנריס פ6רי 658 5נ6ר ע5י 8'ן לכןע"0
 כי רע 1"ל נ"ר קי' ג' מלק יונס ככפי 3קפרסנס
 ונ0פעס 'וררמ נפ0 5סס י0 ועוסומ ומיומ סנסווומכ5
 06 וסערכ3ס סכק5 8מ סנו60יי סמיומ ען5סס
 עע6' ו6ס דקדו0ס עקעל6 נ0פעמעסילס

עק6ג6 עקעל" ..



חסידים ההרכבהמסכתםשנת
 כך טעיה של ש-שם יכפ. ה :הרוחנים

 אינם :רק אייר לפיכך רמטה טבעסהוא
 החסרה בקייפה ששישם מפני פייותעושים
 יפי מאכל אילני משא.כ כידיע ההולדהכח

 ויש ו : ורבה הפיה בקרושהששרשם
 פיים כל יגאכר ס.ג בכל מנוק,ם שהםמהם
 כקי.פת מהקייפה מיקפים שהם מהםייש
 ב,הם ייש כאכלת הכלתי מהם היוצאהפרי

 הייצא שבפיי כגרעין ברם מובלעתשהקליפה
 מהקייפה ונקפים שמקיפים מדם וישמהם
 : וקייפה גיעין שבו מהם היוצאכפיי
 נתהוה ד,וא כי מהצומח אף גרוע והרומםז

 ולפ.כך הצוטח ח?ק שתחה ה-מוריתטהלק
 כי כלל נפש לי ואין העפר ימוד ך כעוהוא
 שבינו האמצעית והבחי' ההרכבה כחאם

 והוא ב4ר*ן צומה הוא כי הקי,יאל הואלצומח
 הוא העייון וטם ה ושיש ח : דוטםאכן
 ואבן הבדולח ששם העליונים החייםבאיין
 שם ודומיהם הרוחנים המתכות וכיהשוהם
 בגבורה והזהב בחמד הוא הכסף כינמצאו

טג'ד
 לעוטמ (ס 6ח נס לקרוסס י,רכ3ס עיס כמו כ'תק6נ5

 סחיוח ו5ורח לקליסוח מי15נס מרכ3ס 6לסיס עסס(ס
 יס )וורחיח דרו)ויח נקרן כו' 6וחה סנוס6וחסט)ו6וח
 )ורכנוח )וענין סמ6ייך ע'ע ענ"ל ונחס 6דס5ורח

 סקליפו' סיכלוח נ)וקכח ס)ומנר כר3רי )ו)וססע)ו6וח
 ו)וס ונ' 3' )וענס ד' ופלק וט' ח' )וסנס ג'סרק
 )ונו6ר ס15)ומ סיס )וענין ד' )וסנס כ6ן סטמנרסכחנ
 ונליקוט" ע"ס '"" פרק נוגס קל,סח סער 3עס"מכן

 ססו" סרסע נס)וח נעג'ן )ו6ריךנחליס
 סקליפוח מ5ד

 ו"ל כחנ וסס תסקליסס 63'0 וט)ו6י' חיוחרעוח כלוכן
 סנמנרר )וס ננר סו6 סח"נ0 נ' 63'לנוח יס 6לווכננד
 5יללו'  ויס קליפס ססכל סכל רע קלק ו6ילן עונססכל
 )ו3מין 610 וסקליסס %לנ16 סו6 ס)וומ עסו6סטפר'
 סלקחס 3קליסס וכננדס וריטונ'ס 6נו('ס כ)וומופפח
 עליו מוססח וס'6 6ליס לח,וח נחוכס סקדוססנ'5ון

 ומטריס (חיס כמו 6ילנוח 1'ס וכו' ס)וומ עלכקליעס
 וסו6 וכוי סנרעין ס610 3פניס וקליפס לנרסטומ
 סי6 סס סנפלס סקדוסי כסני5ין 3קליסס וסכננד
 3קר3ס 6ור 16חס לק3יל סקליסס יכלס ול"גדולס
 כסנפלו וסנס וכוי סקדוסס 3חוך סקליפסונכנק
 וכו' סרו)וס נ3"" סנפלו )וס 3מ" ג"כ כסלוסעלכ"
 נ5ח נריל ח"ח נחסח ח"ג ווסג כקף )וחכוק )וינ' (''ס

 בהור ועיפ.ת בנצח יהבר.ל בת.תוהנחשת
 : במיכות והברזי ביםוד היוהכסת

 הפירודמסכת
ש. 8% עןנאו דנפ'עית כי ישן יכשאדם א אמרה

 השכלית נפש עד לי ה.י
 עד למדרינה מטדרינה ועולות יוצ4ותדעשיה
 ההוא אדם מעשה על יעידו אשררמקום

 וכח ב : חז.ונות רואות ובעיותםותחבו;ותיו
 במראה מרחוק רואה בנוף הנשארהמדמה
 שמרגיש לארם וכמרומה עיה אשרשכיו
 ואינו בפועל בח,יון אותו דמשיג הדב%אותו
 : המדבר חלום הוא וזה דמיונו בכחאלא
 כח כי בטיים רברים ביא חיום אין לפיכךג

 המדמה' כח ורא הרואה הוא עלה אשרהשכי

 נעדר שהיא בעת בדמיונו הח,יון אותדהחוקק
 :משכלו

 העייי שו מש מ ש 84 עןנ18 ההרכבה כח יפ-יד יכאשר א כן5שף4כץ
בהשפיי  )ולכוח כנר 3ר(ל מ' נקר6 לכן 'קור ח' כקף סודעופרח 1משנה

 וכסליס ספרק כל ח"ל נחנ6' וסנס סיטינ ע"סעכ"ל
 : כולס ססרכ3ס)וקכח

 ונ(ס ו"ל פ"' נוגס קייפח 3ספי 0נס אס4ריי
 ססינח 3עח סנס כ' סמלוס עכין חניןי

 61יכס וס3סט" וס5ו)ומח סמרכ3י נפס ננוףגס6י
 וכ'ון סנל" סנקר' סטד3רח נפס ;לק ):מנו'651ח

 על'ונ" מ('וניי ולר6וח לרעח )וסנח סחומר מןסנחפסן
 וסמרטס וכו' סערטס 3כמ 6100 סמ(יון ומוקקח0631
 ססכל כל' ססו6 ולפ' ססכל סי6ס מס ל6רס)ור6ס
 מלוס 6'ן ולכן 63)ויחחן סד3ר" לק3ל כמ 03 6יןככוכר
 "עד סכ' ויס ס"6 נחנ6ר סנס עכ"ל סו6ס  טליוסרגר סטכלולי טר5ס  רייון סו5 ני  ונס נעליס רנר"נל6

 4וחחנולוחיו "6דס "טעסס "על "יעירי "6סי"ס)וקוס
 : 3ווסר 3סרי')ו613ר

 סעמקתי ל6 סר6ס1כוח מסכ'וח ד' סנס בננ8י441ן
 מנו6רי' סר6ס1נוח מסניוח ס3'מסוס

 מנו"רי' סניוח טסניוח 31 )וקפר ע5מו ר3וח3)וקויוח
 עלי נלקוט'ס.ו6ין ע"ס ל'ו דף סגלנוליס נקסרנסד"
 טומין נעער סגס וסל"ס ס' יסנס )וחמילח רקלג6ר

 מ5ר סלו סכר"ן ס5ריק4 נ)ווח וסנס ("ל ס"3דקטנוח
 עולס רנרי"ס עלו ונס)וס ס"5'לוח 6ל עוליןד58י5וח

ע*ע



פוחסירים הפירירססכתמשנת

*,
 רומם אותו על הטטונה המיאךכהשפיי
 : טיתתו חה מהרכבתו הרוטםיתפרר

 הנפש טטנו בצאת הוא רצוטח וטיתהב
 ג,כ הטבעית נפשו בצאת החי ומיתתהצומחת
 בזה וביוצא נ : בדוטם האטורטהטעם
 שליכין מיתו ואחיי הטדב" האדם מיתתהוא

 שביאשו חשוך אי ברוך יטים ג" טהלךנשטתו
 ש? לירושלים עולה א' דרבים לב'טתפ-ד
 יורד וא' מטה של אותו כננד הטבווןמעלה
 יגהנם ההולך ההוא והרוך לגהנםרהולך
 ובפישת ד : א?פ*משבילים לשלשיםטתפ-ד

 וביאשם חיות טיני כטה עוטדים א?ו ררכיםכ'
 לו הראוי' נשמה ביאותו הנובחהכלכ

 ההם רעות החיות יוצאים ואז טשםהעוברות
 טשא,כ לגהנס אותה וטוליכים אותהוחוטפים
 הב"ב מעיני שנכסת טהורה נשמהבהיות
 : האטור ירושלים בררך ועולה עוברתיהיא
 אז עולים הם דאצילות ?ני'ן זכח ואםה

 עין בגן עווה רבייאה ונשטתוהאצילות
 ונפשו הא-ץ נג.ע דיצירה ורוחיהעליון

טניר
 סעסי' וכפס ס6רן ננ*ע רילירס ורומ סעליוןננ"ע

 סכפס נס עולס ס3ער וכסמתעכל נקנל6מסת6ר'
 ע) 3קי3ו53 דגרעי ס3ל ססי5 ועסמ5רי לעעל'ססי5
 וקיר לך סלמ פ' ככ;כר 3קנר6 ו6סמ6ר נרמי'6יכון
 ענעסיי.סי5 דנדלומ עוחין עקור סו6 סכפק כיסעכין
 ססס רנימי סנל 6נל ס3סר עיכול 6מר למעלסעולס
 5לסיס ע5ר סכפע ססו5 ר5לסי' דקעכומ עומיןקוד
 סממיס עת ער תעיר כס6ר רגרעי סנל כקר6ו(ס
 סקליפוי 6מי;מ ממיר 3ו 'ס ריכי' קוד לסיומו כינקנר
 ע"ס עכ"ל למעלס לעלומ מסנוף לספרר יכולו6יכו
 סו5 סעיחס עכין וסכס ז"ל פ"ו כונס קליפח 3סעיוסנס
 סל סנסמומ כפס ססו6 סכמס 13 ססעיל ס;וסע6וכו'

 עסעכלי' עימס וע'י עפר סנקר5 מח6'1סיקידומ
 סעליון עפפי עסו5 עחע5 קורס סוך 5דס"לנוף וכס6י וכו' סנסמית טס ססי5 ולילס נולססיקורומ
 מקורס 6' ח" כפס ססי6 ולורמס עיל6'ןויקורומ
 עלמן יקורומ ר' ען 6; סכ;רכך פעס כע"ל ונססמע6
 מלנוע סו6 ס;ך ניף 161מ1 ולורסס 3טלמססמ6ין

 זוסעמ ועל וכו' ספפירס 5מר ס5רן 3ו3ג"עסעמל3ע
 סולעמס כ' כ6מר יקורוס ד' סננילס סרע סנסמיססניף
 סנסעימ ע3כעע סרע ססו6 ס5ורס ועל 3ק3ר מעוסל5

 3;וסר.3ר6סימ וע' עכ'ל ננסכס מכנס )6 ו%ססכ6ער

 ער כקב- נשארת דקטנית וכן דנרלותדע'טיה
 טטף לו שיש והזוחטא ו : הנשישיתזכל
 בקבר המתעבלת היא העש'ה רימידותהבהמי
 .זוהמת ועל תסות יא תולעתם כ. נאטישעלי'
 : בנהנם תכבה לא ואשם נאמי הבהטיתנפ'ט
 האטורים דיסודות הזוהמא שנתעבלה ואח-יז

 ועולה טשם נפ-רת רגדלות רעשיהנפשו
 דנ*מי ףבי סוד *היא ודקטנותלמעלה
 שמדכך ובטה ח : התחיה ע: נקכרנשארת
 מ.סורות יו שיש והצורה החוטי טיבושטהם

 כגן עוטר הזה וביבוש העליוניםהעילטות
 דרך ה' אל בעלותו ששטו והוא התחתוןעדן

 : הטובים ידיו ומעשה נשטתוה?וך

 הקליפות הייותכןכם:1ר2
 א-בע בחינת וחםשמתוי המלכים ם:~י הם יהקיירית א אמרק
 שס של ו*ח זו.ן ?י כ בשכע שנתפשטיאחירים
 עשי כטסש* הקט.ת סטני עש- אחרשמספ-ן
 ספירותיהםטשנה

 מגו6ל עס ס6רו סננ"ע ססיכלות 3עכין ל"מוף
 ל3יסס עיסעי' ס(ס עולס 3לגיע סוולנוסיי סללוסכסמות
 ערע לפי 6' כ) סעליון לג"ע סירוע עעוד ררך3ע)ומ'

 6פכס ז"ל סקעלמ פ'עוס 3כווכמ מס אנ*י-ק :כסממ1
 כי ס61 ססעכין וכו' קעכיס י"6סיומס

 63רן סעמו עלכיס ז' ע3ילול עכע5ל עעס כיועכי'סס
 1תנוכס ויס"ס נמו"3 6מוליס ר' ועור ("מ ססס6רוס
 י61 ני' ססס 1"ס ס3סוי' 6מלוכומ 16מיות נ' סו%וקיר'
 ;'מ סחס ;י"ן קור סס 6ל1 6ות'ית ס3' ירעח1כנר
 ,ו'ן געקיס לעטס עיררו סכוכר 5מורי' ר' עס5ווכס
 ;*ל נכווכס עור ;ו"ן נ:לל ;ס כל כ' ו"ס כמכין '"%סס
 קפולמ קנוכי י"5 5לו כ' ("ל עעיר' סעעס' 5מרחפעס
 סקלפו' 6מ סמסי' פכ'מ' 6ור סל קרוסס כי5ילי עסיסס
 ?קיף ס 5ור כי וכורע סעקיף 5ור עסו5 5' כי5.ןויע
 כקורומ לעסר כמלק 6ימ ענמון ננקיף 16ל סס%1כיון
 קמכי י"6 סס פכימי ר6ור י' עס סמקיף (ס61"כ
 תעק וסממנר 6' פירוס עיר יס וסכס עכ"לקעירמ
 מ6ריך ס6רר5 נפירוס' וסכס 6' פלק עמ מלקסקליפית 3עעי עס'ע 3קפר ע3ו5ר וכן 5מרוכ' טסי5 (1כקיווס
 סק3 זס למכין וכמ(ור ("ל עס וכח3 סק3 קוינעכין
 סרומכ'1' מ;ון 3קיר 3לע כמכין סקנ ;ס סנו)ע נלעססו6

וס51



 חסה4ים הקייפות הויותמסכרומשנת
 כאהד בחוץ ש?היותו והמקיףמפירותירם

 ראשונים מלכים ומהשלש ב :חשוב
 השבע כ? שרש שבו הדעת סידשבהם

 כשנתקן ב"ע עולמות בגי לתקןשהתחילו
 כך אח4 וירדו שם שנתהוו דדיקנא איתקון

 בת'ת והיצירה דאצייות בבינההבריאה
 במקום עוד ירדו כך ואחר במלכותוהעשיה
 יא מאחורי יצא ולמשה טאצילות להםהראוי
 זכרים הקייפה פרצופי האצילות כוףער

 יהם העולמית בשאף נתפשט ידמיתםינעקבות
 האצילות כנגד שיצאו טאוחם יותיתקיפים

 : טכולםהנבוה
 דיציא ה-אשיז העיים כיצר א נבפרק
 רז'א דעת כננד ?אהאחוריו
 אחת ציפור יצאה ומאחוריה שפחתהזלפה
 על וטטונת הנזל עי המושלת נעמהושמה
 וכנגרה דקל,פה רנוקבא ימין כח והיאדמשק

טניד
 מויג סכוכ) סדעמ כ) נוכ) ו)כן סי8טון ט)ךוס61
 סק3 (0 י651 טתסס ת"ס ק"נ ע"3 טסס סנ' 83)ו6סר
 נח63ר לעיל וסנס סתלכי' 8ל כווסך סת)ך ת(סוסנס
 ססרעיי "ל ונססומויו ענפיס (' סיו י:תלכ"ט853מ
 סמנכי 6)ו 0ל 0רעיי 0מ ודע נמקכו 6( נפניססנס6יי
 תגו דנפקו ענעין חלמ 8)ו קוד סס מו0ס י3331לע
 3ריקנ8 כ6ן סיסס וסנס דדיקנ8 קדת8' מיקונ8סס61
 6)ו ג' עולתוח כ' וכו' לתכס 'וחר נספסכו תסס8תנס
 נכונס ר08ין עולס יכת0נו ס0י0י' ג' פ6)ו'851וח
 נתלכוח ג' ועו)ס ד56ילומ נח"מ 3' ועו)סד56')ומ
 (לפס קוד עסס ס)סס 8מוריס נקור וכו)סד56')וח
 3י"ע עו)תוח 3ג' עור כתסכו ותסס ונלסס ו"616מזרי
 קדת8' ססיקין וס ס)6 כי סחדע רייי סלי 1*ןסיל 3כווכמ י"מ 3ספילס  וסכס 0ס נעס"ס ת3ו6ר ו:ןעכ")

 כ) תכסינ וסי6 נ3י"ע תמפסכ 8ל 6100דדיקנ8
 6) 3'5ירי סוי' 61) 33רי6' 0די 6) קוד וס61סעו)עומ
 קד8%' מיקון נקוד נס8 83דלח כע"ס 3עסי'6דכי
 עכ' ופס ע"ס עכ") ע)תין ח)ח 3י' ו8ימ 8)ל"יסו
 ימ63ר 'ונק13מ 'וכרי' "סקליפ' "פר5ופי 3, 3תסמסטמ~ר
 "ת6וחס "'ומל חקיפיס "וסס סכ, ותס ט נפרק3ע"ס
 נקרוס' 1"ל פ"ר טס  נפס"ס פנו6ר  ס"לילומ יככנך"0י5"ו
 קליפס כי כו' )סיפו ו3ק)יפ' תססממון גדו)סע)ען
 תס וכל רע כ"כ 61יכו מלס 810 56י)ומ כנגדסע)יוכ'

 : ע"ס עכ"ל וסקליפ' ספות8' תחמוקס'ורד
 6381ר ס61 8' ענינס סל)ו פיקי' 3' ג בפרק

 פ"ס טס 3פס'ע סקס 6י 33כ16מס

 מח והוא א' מ4גל הוציא ממש ז'אמאחורי
 השני והעולם ב : דקליפה דזכיימין
 ב?הה דז,א ת*ת כננר רחל אחוריהוציא

 ושמה שנית צפור יצאה ומאחוריהשפחתה'
 וממונת דמים שפיכות על המושלתאגית
 דנוקנא שמאל מח והיא מאנקא ס?איעל

 שני מרגי הוציא ז,א טאחורי וכנגדהדקייפח
 והצפוריז ג : דקליפה ד,כר שמאל טהוהוא

 העליונה ירדה כי נתחברו יבן בנותהנקיא.ם
 אשת מלכה מבניהם ויצאה התחתונהאצ?
 מאחוריה ראומה ושמה ומינשו ושפחתהנחוי

 נון בן יהושע ששלח אותם שהםוהמיגלים
 אצל העליון ירד כי נתחברו הם גם השימיםמן

 :התחתון
 אחורי הוציא השלישי יהעיים א גמרק
 חוה רחל מלכות כנגרבלההו
 המושלת דקליפה נוקבא לילית והיאראשונה

4**
משנה
 3מקוכ6 לסמקן טסוממלו ע)ט'ן ג' קול נעניןת8לין
 יומר נמפסכ תסס ו8ח"כ 8) סנקר6 ד"ריךקדת8י
 6מר סחפסכומ נמי' עחס 1נ83ר ו"ל כ' וססלתפ'

 סעולס סנס כי וסו8 3ק)יפוח סנוכר עלעין נ'טכמפטעו
 מון סמחל3טח ד3ינס נסי"ס 6מורי מככנד סו5'606'
 ווילפי ")6ס ככגדס סס 0לו סדעח תקוס עד(עיר

 וכקר8 מד6 3מ" סו5'5 (.)פ' 6מור תן ועסת8מורי'
 ר("6 כס"י 8מורי תכפד סו5'6 ס3' ועולס 5יפורמד
 3לסס 6מור תן ועס ת8מורי' ו3)סס רמ"ל כננרסססס

 3'  לפור ולקר8 ס8מר' 3מ" 6ח טסס 1סו5'8נחפעכ
  כלטס  ונלסס ררמ"ל נסי'ס 63סורי  כספפי ס3'וכולס
 מוס ונקר8 ס8מרמ ס3מי' 8ח וסו5י8 ת6מולייסנמופן

 מן סיל6 ג"כ סרכורין נמי' ננ6ר  ופסס ליל'מסר6ס1נ'
 תיכ' מ 0יס טכח83ר כתו כי וס81 8ל1 עלתוחג'

 ע4 ס8ע5עי 3ק1 ד('6 ותלכוס ח"ח דעמ כנגדכוק3יו
 כנגד 61' סדעמ כנגי 6' רכורין ת'ני ג' נו יס כןכף

 עלתין סל'1 עס51'6 תרנל" 8נס" נקר6" ו8לוסח'מ
 ט13 'קור ככנד ג' 8רס סג' עולס סו5'8 ועודסנ"ל
 טל6 ס3' ס5יפור עס לתכס יורד ס8' ס5יפור 6תכסכו'

 ס8' 1ס5'פור לנד 8' פי5יף נעס' וסניסס ס3'עעולס
 (1 וקליפין ספר5יף 3וס 3יכס ממ תענונעס, כו 30י וסליפור  ספרלוף נזס  מכפ' ימ פפלו  לכס'כו'

 5.פריס ס3' ו6לס כוי "5ליכו כת3ו8ר כמור 8סחתלכ0 נקר"
 ע5'ון 5יפור סי6 נעתס כי כו' 6'גרמ נעתס קודסס
 תסס לתכ' 1לימ 8ך כו' חמתוו 5יפור 61יגרחכו'

 ('לפס טפמוח 3' נקדוט' טיט כטו כו' סג'ס6עס
עלסס
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פו חסת*ים הקייפית הויות פםכתמשנת
 אחת נקודה והוא רוםי על וממונת ע,זעי

 קדמאה אדם הוציא ~א ימוד אחוריוכנבדה
 וטאחורי ב : נקודות בשש דקליפה זכרבעלה
 שהוא ביול ערש שערשו עוג יצא ז*אכל
 א:יע,ר שרש והוא שכננדו יעקב נשיראש
 ברוך עבד ה'ה לברו שהוא אביהםעבד

 מצרים מלך פרעה יצא דדא העורףומאחירי
 ? עריות גלוי על הממונת רהב מושיתשבה

 טמיעומין כוללומ ס6' ספחס יס 3קליפי כןונלסס
 כו' ר8ו)וס וסעס פילגסו חכקר6 סנוכר עלכס6חור'
 8' פי5יף כעסו סס נס כ' 3ק)יש 8כסי' נ'ונ3"ר
 רקליס' ו"6 סו6 כו' דו"6 3מ"מ 6' כל וכמח3לוכוי

 עלעין ))מוין סכעטכי' 5כס" סנ' לו יכעסור56'לו'
 סס ו8לו ססר5וף (ס טל ן עוח מרין נחי'קדמ6'ן
 עיגלי' 6כסיס סכי ססטיס ען כון 13 יסוסע ויסלחנקוד
 סמי וללנן נקוד וי65 ונפ' נ(וסר ווומ 6חרי 3פ'ככ(כר
 סס כי כו' כקינומ סס 5פרין סמרץ כי וסעכיןנכומ
 ס )ורג) 8כסיס נכין כקר6 רדכור8 סעוחין 6ך כו'נממ
 קד)81' "רס כקר6 סג' )ועולס ססו5י6 סג' ס6'סוסכס
 כי סמדע ו5ריך ז"ל סס עוד עכ'ל ככ"ל רלינימנעלס
 עוג ססו8 כו' 6חורייס לו 'ס כו' דקדוס' סו'6סכס
 סכס נקוד פ'לגסי' ונ, כסיס נ' לו ויס כו' סנסןעלך
 וס:ס ל6ס (לפס רחל נלסס וסס נו("ל עלסעיסן
 נקדוס, כי 8רור ול6 נרוך ענד סכו6 6ליעור קורסו6
 )81לו טלעט ס8חורייס מחמ ססס ענו"ס ס8י6ין
 קליפומ וסס ס6לוליס סע3ד'ס סס ספולעומוס6ר
 ד56'לומ ;"6 דס8חוריס סע3ד זס 36ל ככען "רור3קוד
 נעס"מ ג'כ סו63 וס ועכין ע*ס פכ"ל וקרוענרוך
 סקליפומ נסעי יעיקר 3י דרוס סקליסומ ררוסינס6ר
 נליקוט' רחנ 33'6ול ג'כ סו83 ול6ופ' )1לכס ועכיןפ"ח
 עס"ח נקיף וסנס ערס מ"פ'

 ונק*"
 כמונ

 כמומ ר' ;"ל סקליטומ לסעי ססייך 3מר6עסרור6 ססו"
 )וד'כומ 3ר' עוסנס כע)וס רסנ לילימ 6גרמקליסומ
 ננימ ר)וסק )51ריס סל 8ססכי, ק8לע6כק' רו)ו'6לו
 3רועי לילימ ע5)וס 3פני 8ו)וכיו, לס יס 8' וכלריעון
 גלוי על )51ליס ד)רס ספיכומ על ס6לע"כק6 פ"זעל

 ו)וס . עכ'ל רע )וכל ירחקכו ס' סנול על ר)וסקעריומ
 "ססלח '6ומס "ססס "וסערגל" גי נ)וסט סעחנרסכ'

 3עקכמ לקען 3ע'ס ימנ6ר 'ססטיס "ען "כק י3ן"יסוסע
 כמ63ר סכס . רחנ נני6ול 8' )וסכס ס"6 סקליסו''כיקמ
 )וס ב' 3י6רמי ל6 ד3ריס סרטי רק ס)וקכמ כלמיל
 כ)ו"ס וכו' 6חמ כקורס וסי6 6' עסכס נפ"גסני

 סקליפומ מיקון 3)וקכמ לקען 3ע"ס ימ63רכקודו"מ

 הקליפות תיקוןמככת
 המל3:: :ע: ::ק א אפרק
 בחפאו היבבה שקטרנה קודם שהיההכמו

 ומלאו שזה עליונות מפ*' המי וירדונחרבה
 עשר בת ינעשית דק?יפה נוקבא החייבהצור

 עד נתגדלו בעלה ?יי ואף ב :נקודות
עשר

 "% 'וז"6 'סעולף 'וע6מורי מ נעסכ' סנמנועס
 סגדלומ נ)וקכ' לעיל כמנ6ר כנר "ע5ריס ")ולך"פרעק

 וכ6מר ו"ל פ"נ ס'רח עיעוט 3קעי סכס אפר*ק
 לסיומ וח;רס )נססיעור כמעעט' מ(קטרנ'

 כס6ר' 6 וס וכו' נרול סיותר ס)ועיט 33חינמכ3מחיל'
 ס)ועוט וסעכין סיקור 8חור' מחמ ויררס )ועוט'כקורס
 מ(רי סעס' 3יוס 8מ"כ סר' 3יוס סי'סנס

 לקמנלל
 61( וכו' ני"ק סלס פר5וף סיומס הכ(כר סג'סנח"

 סל6סת 8דס וכנל6 וכו' יהד וו"ן כ(דויגו סו'ניוס
 חורס 0ו' ניוס סל6סון 8דס חט8 כ8סל וסנסוכו'
 3)נד כקודס 3נחיי עס וכס6י' נ8הוריו יקוד מחמליוט'
 וכוי ס3ס עליוכומ קפירומ סט' 8וחן 81( 11"כלולס
 ו"ל די ורוס סקליסו' ונדרוסי עכ"ל 3קליפומ ל)וט''רדו
 כי וסו6 י56'לוס סקליפ' 6ל מיק~ן וכעס' כיחוקףו8(
 נט"ק כמלנטו רקרוס' )ונוק63 סכקמלקו טתק8ומן

 כקר6מ ססי6 ר58'לומ דקליפ' דו"6 כוק63 סלר6סוכומ
 י56ילומ ועיל ססי6 סלסע ק)ו56 6סמ סרסע'לילימ
 עי'ק סר5וף וכעסימ לילימ כמפסט' ס8ז לפ'דקליס'
 סל6סוכו' 3ט' ד58'לומ רכוק63 סכ'515'מ 8ימסוכמלנס
 6ל6 5ול כמ)1ל6' ל6 סחלנ' 6)ול8י ע"ל("ל וו"קוכו'

 יו"6 כוק63 ססי6 ירוסליס כי 'רוסלי' סל)וחולנכ'
 כמעח'מ גנוימ' מירס כי ססחס סרטע לילימססו6 ו~י נל3 6חמ כקירס נקור ונס6י' כמרנ'דקדוס'
 עוד עכ"ל 'רוסליס סכחרנ )ו)וס סלס פל5יףוכעסימ
 דקליפ' נועיר סכימוקף סנ' סמיקון ו6)וכס ו"לסס

 3'"ק סלס פי5וף וכעסי כמפסט ס'6 סגסד56'לומ
 נעבין 6)וכס נלנר ו"ק רק 3מח5' ס" סל8 )וססלו

 13 כמוקף ל6 קפילומ סנמוך רוחכיומ סס'6ס8ורומ
 סס סו' ו8ל1 וט' סמיקון קורס ל1 ססיוסר6סיכיס נל3י רוחניומ סל 6ולומ ף נחי' לק נו ו6יןרנל

 ני'ק )61יליס 6ורומ לס יס סכקינס 6)הס ני"קע8יליס
 עכ"ו ד56ילומ דקליפ' פל5ופי' ס' סס סיס 8ע"פוכו'
 וכו מיקון 3ל' כע8ר דקליפ' 161"6 8ליך ססססג"ל
 כ, וספכין סעיי כ8ררמ כלו עעו '65 ל)וס מ3'ןו3;ס

סגס



 חסידים הקליפות תיקון טסכתמשנה
 כ* נקורות שש אלא בהם א,ן כי אףעשי
 בו לו אין ווכן יותר נתקז לא האצילותכנגד
 א-ם לפני וכקוף נ : מז.א ימעלהאחחה
 כשעיות שלו א-יך לתקן כנשר עצטוטגביה
 שקל מאות ד' ?עוטת ולכן ה' מויירוומשם
 רא-יך ?כלים שעיות ניטי רא*בעכסף

 חוק איש יעקכ שרש דא ראש עררבגיעים
 ר' הטטא זה רזכי רז'א היאש בשעיבאו
 : אדום והוא שעיר איש דעיטו אישטאות

 הקייפ*ת יניקתמסכת
 גחש הם האיה יהקייפית א אפרק
 גכוה צורך ווד,יותםהתחתקו
 הקרושה מאחהיי חיותם רי ויונקיםעולים

 מלאה בלילה והצפויין מרחי כיוםהמרגלים
 שטאב דטח והצפוי ימקוטם יורריןואח*כ
 ימין מדר ימין דטח והצפור שמאל מדדיונק

ט3.ד
 נמיי כמקכו 61; נכולו מיקון סי' סקרו0 נ56'לומסכס

 כמלנ ל3כ'ס סס 6סר וכו' ייל" 3ריס5 ד6"6סערומ
 ס56'לוס נמקן כ3ל כי מלק 6י0 יעקנ כס5י ופ'";חיור
 33חיי כס6ר 'פק3 5גל וכו' לפעל' סס ססערומוכל
 3קליפ' 36ל רקדוסי ד56'לוח ;"6 ססו5 מלק5'ס

 וכוק3יי עסו 0סס 3;1"ן 6ל6 מיקון סי' סל6ד56ילומ
 סס סס 3קרוס' נ6"6 כ"ן סי' 6סר ססערומ 6לוולכו
 וכו' כוורד8 קועקיי ססס גס דקליפ' ;"6 0ס361פטו
 ססערות ככנד ססי6 עמו 6'0 מ6ומ ד' ססו8לו

 )ססס 56ליכו כמ3ו6ל מ' וסס מ'קיכיס ד' 0ססלקדוס'
 ר5יכס ד56'ל1מ סקליס' וסכס כקף( סקל ע16מדי

 טס פד לעלומ סר5ס וכוי 5רס נפנ' כקוףלסדפומ

נ8""
 ססס כמו ססערומ 3חי' מטס ולסמסיך ריליס

 וכוי ככסר מנניס 06 ספקיק רמ; סקוד ;ס ו8לנקדוס'
 כ16ס 5ורידך מסס טלך מ6"6 ססערומ 6וחןלסמ0יך

 63"6 גס חטת6 63ל'לומ מיקון יפלס מ"ו 08 כיס'
 ס' כ8וס 16רירך מסס לכן סעולס כחלנ ס'ס דיליי16"6

 6חמ ננמ 636רס סכלו פיקיס 3' סיס כ אפיק : עכ"לי
 ג' ורוס סק5'מוס דרוס' 3עערסכס

 'ס כי 58ליכו כמ83רו כ3ר סכס כ* רעד5
 וכקר6יס סלס סרמס מ3'מ למטס סדיס 56ילוחסל לכיק3"

 רע 5פכס סקליפומ כל יוכקיס יפסס וכו' בספ'ררי
 חרין 6ומן 6; ס;כר מננירמ סו5 6; 5ער נ'וסכי

 רצפיא בקררותא א" לינק כח לוויש
 העליק נחש מאחה*י היא ירקתם ועוק-ב

 מושד אינו שבקטנות שרי שבי ז*א ימורוהוא
 דאהיה אדורים ששם הדגת מאחוריאלא

 עויונח דאילה טיחס היוצא ד,םהעו?ים
 נח"ש העולה זה בר.ם שדי כי לי:רכשכירעת
 יבוש ירי על בניציצות ומאיר כזיווגונישכה
 עולים שכהם אהיה ש:ש שטלוי דאיטאבה-י

 כניציצות רפ"ה שמספ-ו מט,4 הטטהרתשפחה
 הכלים על רגרטי בהכל שוכנות הםא'טי

 ונחש נ הקויפות: נתהווה שמהםהטת'ם
 שמספים משיחא עקבות שני הוא זההעליון
 שאינם רעיבור חו,ב מיחי שכשני אלהיםא-בע
 לפיכך דעת בהם אין כי ?הולירראויה
 ההולרה כח נטנע מטנו היונק התחתוןמהנחש
 : הנקבה וצינון הזכי םירוםע,י
 שאי אעפ*. ריניקה יטיחיז א בנפרק
 ער אלא להורירם אפשי1

הבריאה משנה
 3יוס למעל' סעולומ סס ד56'לוס דקל'פ' ד;"6ע1מין
 8נל נסעס ערד' דקרוס' ס563'לי' סמלכומ מן סויוכק
 'וכקיס סס לכן טמננרין סריכ'ן 5'ן גיוס כ'לסיומ
 מרגליס 5כסיס סכ' כון 3ן יסוסע ויסלמ וו"ק3חע6'
 קסר6 ל3כס פכי נין נן יסו0ע כי 3מ0"י ר"ל ל6פרמר0

 די"8 כוקנ8 מומי' מרין ססן 5פרין מרין 36לקרי60
 נ~לס 6ל6 3יוס לילך 'כיליס 6יכס דקליפ' 56ילומסל
 ;"ל פ'ו סס 31מס"ס וכו' סולעיי %;63 סל דיכיןס6;
 ד'כ8 ו3ליל' כו' ככורע נ3יס 5ירך ס81 סקל'פ'כי

 6פ כי דע נס כו' 5פריס מרין עולין 61; סלט6כ,ק83
 כו' דקליפי ל8ס כקר8 סס עיקרס כו' 5פריןסמרין
 דקרוסי עליוכ' מל6ס 'וכקיס ל'כק ע1ליס כסססולכן
 כ3"ר ועמס ;"ל סס וגעס"מ 3לילח ססולטח סי6כי

 לעיל6 6סממודע חד6 עלמ5 מ'מ ת"ל וימי מפ'סמ6)ור
 כקר6 ס6' ס5פור כי פיי וכוי 5פר6 חד כפק6וכו'

 דמלכומ סיפיכי דד מן 'וכק לכן עימין ססו6 כנ"לחכמס
 נסמס דרי 3קוד ככ"ל סלס 3רמס 6סר ל,מ ר56דקרוס'
 דד מן יוכק סנינס ממ סס'8 ס3י וס5פירוככ"ל
 ססו" סימיכי ס5'פול וכו'ססמ"ל'

 יס ס;כל חכמס ממ
 6סמכמ כד 'ממ6 דכסיר געמ מסס 1ל'כק לע15מ כמ3י

 5מר מיכף 6נל ססמר 6'למ סכקר6 ,ר5פר6קררומ6
 סספ8כי ס5פור 36ל גמקומו למטס לירד מוירסיכיק'
 כלל לפלומ כח 3ו 5ין סספ5לימ חניכס פוחססו5
 כמ63רו וסכס ע"ס עכ'ן ד5פר6 3קררומ6 6סי'ניוס

סכ1ל



 חטירים הק:יפות יניקת מסמתמשנת
 דינים אלא קליפות מהם נתהוו שלאהבריאה
 צרופ* ק,ך צל שמספר צ"רמות והםקש*ם
 שמדם הפרצופים אחורי העומרותאיהים
 יונק ,ה נחש מ,מ אחרים אלהים הםולמטה
 יהם כיי שנעשה העליון נחש ידי עימהם

 : למטה עד להורידםואפשר

מגיד
 סח"חחון נח"ס ס"ס סיוח3ל סכ' ועס 5' עסכסתנ")
 סחחחון וכח0 סעליון כחס ענין 53ריכוח לקעןיח53ר
 3' פרק חס נעסגס סכס 5חי;חו נחי' 53י;סונס
 3לח' עוחין תרין (ולח 3;עיר סי' ל5 סעי3יר 3;טן;"ל

 5לסיס נקר6 תסס עוח וכל "נ6 טנחי' טוחיןוחרין 5יע" ע5ר וווחין חרין לו יס כי וכמ55 כו'חרעח
 וו"ק עסיח5 עקנוח עקנ נפ' סס 5לסיס פעעיסיד'

 סקט:ומ ונח" סחי5יכיס 5חי;ח כל ס3י עקנחס1סכו
 כי כו' סטלכיס סל רנרמי סנלי נחי' סו5 ס;סז'עי3ור
 סל6 ועס ס:;כר עיבור נקוך לעעל' עלס סכחנרריוס

 סקו'פיח נקור לעע' וכס5י רנרעי ס3ל כקר6גחנרר
 נס ו"ע:ס כו' כי5ו5ין רס"ח ססס סנמיכס סקרוס'עס
 עוחין ג' חס ס5; 5ל6 5לסיס נחי' סס סיכיקסנזען
 6ל6 קליפומ 13 5'ן כו' יעח לו סיס וכיון כו'חנ"ך
 לסורירס 5פסר סיכיקס סל 5לסיס וסכס כו' קסיסריכיס
 לסס 5'ן ו5ילד סנר'6' ען 5ך כו' ס3ר'5' ר6סעך
 5)6 קיוס' סס ייכיק' 5לסיס 5לו וסכס כו' ירייסיוחר
 וכ' סקרוס' סל 6חולי' וסס קסס רין עחפסטססס

 פי5יפיס דס' 53חוייס וחיויסיס י3רי6' י(ו"ןג5חורלס
 מ)?כו לעעל' 1ל6 מחחילין ר3רי6' ;עיל ען כי"לסיס ק'ך סרי יעסי' פר5וסיס רס' נ6חוליס וחטיסיסיי5יר'
 עסס סס פקליפומ יליקמ וסכס 5חריס 5לסיסקליפומ נקר" ו5ילך ומסס יקרוס' 5רופי' ק"ך סס ו5לוכו'

 5ל5 נ"כ ריכיקס ע6לסיס ליכק ויכוליס רעינור5לסיס
 6לסיס ססס חי15כיס סיומר 5חוריס 63ע5עומססו6
 5לו כי יע נס כו' 6חי;חס עיקר עססיעינור
 חי5יניס נ3חי' נ"כ ד6ימ6 כס"י חוך מלו3סיס5לסיס
 י6'ע6 כס'י 5ומס ירך סו5 סחי5וניס סל קמס יכוכל

 י6יע6 כס"' ירך ממנרר" סס 3סמ3ררס וכןסחי5יניס
 ססס קפח' ע"י ני5ו5ין רפ"ח עסס עע;"ר סימרססו6
 ני ייעמ נס 56ל'כו 3מנו6ר נס"י ינ' ר"ס" מילוינ'
 5חר עמט עכס6ל סעס דס ני' ס61 נלי13ע 6סיססס

 סיס סקטכומ ;ס סרס ולסיומ טע6 דס כקל6ס3'לול
 סכחס נקור סעליק כחס כקר6 סי6 נס לכןסקליפוס
 סיי סו6 כי ע"ס 3טקיוע ככוכר ס6'לס 3רחססנוסך
 ו;ס גחס סרי סכ;כר 6סי' ו;"ק רקטכומ יסור6100
 ;ס כי כו' סטע" כחע יוכק ועסס סעליווחכחס

 הקליפות מקוםמסכת
 בץ עומדות האיה פות יהקי א אמרמ

 כלי שהוא העולמותגוף
 האיר כיי שה*א הלבוש ובין יהשרשרנשםה
 אחוריהם ועומדות העיגוי( )שהוא וההיכלמקיף

למסיח משנה
 טעכו סנטעל' ו;ס יוי?כו סגעע:' עס טחחנרסחחחון
 יקטכוח סעליון ס:חס ע;ת יוכק סנכולס סעליוןעס
 ע5עס סחי5יכיס ח"ו ול6 סח'5יכ'ס יניקח קור סו5ו5;

 5ין 6ל חסן 5ל ססער ח"ו עתס סקדוס' תן'וכקי'
 5למוח נקוך סס 5לסיס 5רופי ק"ך 6ל רעגס

 דכרססו5
 וכוק3"

 5רופ' ק"ך ססו6 רכור5 5"ל
 יוס י3כותמ ע"ס עכ"ל נ5חיר סג5ח;יס5לסיס

 עיל6ס כחס כקר6 רקטכומ יקור ינחי' י"ל פסח ס);'
 סקטטמ 3קור ונסיוח סדי :קר5 סיקור כיוסע:ין
 6סיי סס ססו6 סרעח סל ס5ח1ריס )נן רק לו6ין

 כוי נחס ג*' יס עס סרי וסכס כו' יס נ" ססו3-5ר'3וע
 ס"ג רק לס 5ין כ' 5ר סרחווס 5ילס עחס נקר6ולכן
 סיקוך קור סו6 נערומס גוסך עיל"ס כחס ולכןכו'
 3לס1ן כקר5 ;יווג ו5וחו עמס ע;דוונ קטכוחי3ח"
 ייי על 61; רין ססו5 סקטכוח בקור ססו5 לפי:סינס
 ס;1סמ6 'תק,ס סח'5וכיס 51; רחעס כפחח ססו5;יוונ
 ויוונ מ3חי' רק נס נונע'ס ס6ין סקרוסס ונס5רוסרין
 סס בעס'ס וסכס ע"ס סגיליח ;יוונ ע3חי' ול6ס:חס
 מרין ;רק נסס 61ין כו' ד55ילוח קליפח 3ח" ;"לפ"ו
 3מוחן סו6 סחי5ת'ס 5ח,;מ כי כוי וסטעס לנרעוחין
 רעמ 3למי כו' ל3ר מוחין 3' רק לו סיס ל5 51;יעינור

 6קמרק 5חר 6) ו;*ל נקנ6 עספטיס 3פ' וכח53רכו'
 סעולעוח 'טסטסו סל6 כדי ;ס וסנן סירין ענירול6
 לפרות כח בסס 6ין כי ס:קנס ו5יכון ס;כר קרקו;'ק

 פ*ג מס 31מס'ס 33י15רינו ע'ס סחסעלי 3עקכס כ3י ע3ו6י ;' עעסכס קימ סיס אנ~ייק - עכשל סדעח מיח נסס ס6יןולרנומ
 קערס רוח ס6גוו קליפומ נ' סס סתי5וכיס ו5לו;"ל
 וקליפת כונס קליפח ק3'נ וסס ממלקחח 061 ניו)עגן
 5; 3נין מעל 5'מ6 מקחלק וכסח"ו חסעל קנ'בכונס
 ו6קמו ס6רס ערומיס ;ן"ן תס5רו מקמלקח סחסמל;ס
 י"6 סקטולמ קמכי י"6 ססו6 041 סל רע סערו"ס61;

 סעליור נוק3' טן 'וכקיס סס 5ונ'ס סח ססס כו'6רולי'
 ע'ס עכ"ל סכוק63 חוך סמחלנס נ"כ ד6 16רומוען
 סעח3ל סכמ3 ומס פ"5 סעולעומ 5יור נסער ע;סועיין
 וססיכ"ל סל3וס 31י"ן וססר"ס סכסע"ס כל"'ססו'5
 סס יוסר סל כ)יס פירסו עקי'ף ס"ו"ר כליייססו'6

כלי



 חטירים הקליפ'ת מקוםממכתפשנת
 שהם בערו,ה יהסתכל לחשמ? ופניהםלמק*ף
 : מעייהם החשמל יסתיק בעונות אםזחן
 ממ-אה ו-ע מטוב המעוהבת נונה וקל'פותב

 מלאכים רמ*ח ושם טוב הוא וימעיהמתניו
 כיזכי*ם

 בזכ-
 עומדים שבה

 כסספ-

 מצות
 רע ה'א שבה נוקבא כננד ולמטה ומשםעשה
 תעשה יא כמספר נקבות שדים שם*הושם

 לבנת היכי של הפתח כננדוהמיושבים

מנ'י11י  ווקיף ס6ור כלי סס וסעינליס וס0ר0 סכ0תסכלי
 3(ס 66ריך ס'טי3 63ר סד3ריס וימל3נו 0ימנררו31כרי
 0כמ3 סווחנר ר3ר' נ"כ ימ63ר 131ס רח333'16ר
 3סער סנח ע"ס ס' ווסנס פ"ג ס56'לומ כלל1מ3ווקכמ
 0ר0 0סס 3חיכומ ס' 3ענין וו6ריך פ"3 36'"עדרו0
 3כללומ 3ין נר"נחי 0סס 1נימ ול13ס וגוףוכ0תה
 ספ'ר' כל 3פרטומ 3ין סעולנ:ומ 3פרטומ 3'ןסעולומ
 כל 3נח" נדנר ועמס וו"ל כמ3 3פ"ג וססוקפירס
 וסגופוח וסנסווומ ססרס כי יע עכינס תס ט6לועולס
 והקיכלו' סל013י' 6ד 3'כיסס פירור 60'ן 6חמ 3ח"סס
 סגופיס סהס 6ל1 3' 31'ן סנוכר ווסג' נפררומ גחי'סס

 נדנקי' וונו0 וסס סקליפומ תרור סס טסוסל3וס
 נחיי סגי וופני סר3ר טעס סגיף 0ל סעור63חור
 0נ16ר גרוע וס'ומר ספנ'וו' ס6ור נמוכו '0ספניט"
 סווקיף וס5ור תקמייס ו0ס סעור נמוך '651ספכיט'
 1נוו65 כנידע גדול יומר חי5ין סיומר ס6ור כי5סיפך
 סגוף 6ל סנרנק פנינוי סיומר 0נלנו0 סתקיף 6ולכי
 סקליפיח ולכן 0נכילס קטן סיומר סווקיף 16רסו6

 1ל6 פניווי "ור ל6 0ס 60ין נווקוס 63וו5ע 0סטדולס
 כקר6 0סס לווק'ף ספניוו' 3ין נ6וו5ע וס61 עקיף16ר
 ננת" ועולס עולס נכל 0,ס וסעכין סחיסדתקוס

 סר3ר סנ'6רכו 6חר 6ווכס ססו6 3עולס 06רסקליפוק
 0נפכיווי' כורע הכס כי וסו6 3כללומ כר3רנפרטומ
 סו"ס6"ק

 סנו '"ק 0ל סנ0תומ נ0י0 1וותלנ0 ס6"ק
 ו6לו ס13 ס'"ם כל סל סנ0תומ 3נחי' תמל3סיסו6לו

 1)וסר6וי 6"ק 0ל סג"ק 3חי' 0ל "ק גמוךוומל3ס'ס
 6ווכס ל3וסיס 0ל 3'"ק 'מל3טו סגיף סל ס'"קסיס
 תסגגמ ד56'לומ עמיק ג' 6תנס סנ,כר לק'3ס כן6'נו
 ר6"ק דגופומ ס'"ק סרי כי5ד- ר6"ק 6ל1 3ח" מ6ל

 דעמיק "ק סנסתומ 0ל ס0רסיס '"ק מוךוומלגעיס
 נ0טומ נחי' טל י'ק מוך טמלנסיס 61לוד56'לומ
 דעמיק דגופו' ני"ק וומלנסי' 61לד ד55ילומדעמיק
 ונ0ווומ ס0ר0יס רסיינו נחי' נ' עד"( וכןר56'לומ
 ר6נ6 נחי' ג' ער"1 וכן עמיק לגוף וולני0י' ר6"6וגופומ
 נח" וג' ל6נ6 ר6'וו6 נחן' ג' ער"ו וכן ל6"6תלניסי'

 שן א' שולט השנה מימות יום ובכיהספיר
 יוצא*ם הנ-*ם ונפשות נ האיה:השד.ם

 מחצוניותה אומות שבעים מפשותמפנ*מיותה
 נ' אותה וסובבים החשמן אי הקיובהוה'א

 לו שחוצה מהלקחת אש שהם עריהשני
 ובפנימיות ד : מעיה רוח יו וחוצה נדויענן

 יהודיי השדים הם א?ו אנוז ק?יפותשלש
 ויצה*ר העולם ואומות הנר לנפש יצ,טומהם

שיהם משנה
 נסלתו עמס וסר' ל,'6 רנוק63 נח" וג' ל6'ת6דו"6
 63חור" כ6ן וסנס ר("6 ניק63 ער סג'פ" 3ח"כל

דגופומ
 רנוק3"

 ר'"ק ר56'לומ סקליפומ כל נך3קיס
 סכמל 0ר0 כי וסו6 3קרוסס סנ,כר עגר סס ו6)וס3סס
 סעור נ6חורי דנוקיס ססרסיס 3חי' 6100רקניפס
 ועל רקל'פס כמר נ0תס ס0ר0 ועל רקרו;סדנוק63
 י636 סר0 ו6ח"כ רקל'סס רכתר סנוף וול3י;סנ0טס
 ל0ר; טל3'0 636 ונ0וומ סכמר לגיף וול3י0דקליפס
 עד וכוי 6')ו6 3חי' ג' וער"( לנסתס וול3'0 ר636וגוח
 לכל חי15ניס סי6 רקליפס דנוקנ6 גופ6 נ'0ניו55
 כי ספניתי' סיפך וסס סלנו0י' קוננ" עלי'51ח"כ

 לני0י' ססס גרוע" סיומרסלנוסיס
 נוקנ"

 רקליסס
 סיכלומ ק331יס ועל" רקל'פס דניק63 גופ6 6לקו33"
 ר("6 סיכלומ וענימס רקליפס רוי6 ל13סי ועלי'ונוקנ6
 61*6 636 0ל וכן ר6'וו6 וסיכלו' ל3ו0י ועליססדקליפס
 לכל סתקיפיס סס דק)יפס 6"6 סיכל כ' נ6וסןדקל'פס
 רקרוסט נוקנ6 ל3ו0י )נק'פיס עליסס ו"ח"כקל'פומ
 ל3ו0י ועליסס רקדו0ס נוק63 סיכלי ווקיפיסועליסס
 ועליסס 636 ועליסס 6'611 ועל'סס רקדו0ס ו"6וסיכלי
 וסיכל' לגו0י ועליסס עמיק וס'כלי ל3י0י ועליסס6"6
 סס ר6"ק רנסווומ ע ס:' 0ר0י 0פנ'תימ נ5ופן6"ק

 סקליפומ סכל על ווק'פ'ס 16ק וסכל' סכל3פכיווי'
 ר,"5 דנוק63 סגיפוח 3'ן 0סו6 6לו נחי' נ6ת5ענמוכן
 וכנזל דקרו0ס ד,"6 ע5ווס רכיק53 סלנוסי' נחי'ונין
 רע ענינס עס וסס'כלומ 0)13סיס ענין 0נרע 5ריךולוס
 כל ו3ין סווקיף 6יר 6ל כל'ס נחיי סס סל13;יסכי

 דיוסר סווקיפי' סס 61ל1 6חר טקיף 6ור י0 1לנו0ל013
 כליס 3חיי ג' 0יס 6חר נווקוס כנ(כר ס56'לומ כלעל

 רווקיפי' כליס ו6ומס רנרנח" ווקיפיס ועליסססווקיפיס
 נכ'ט חנ(' סעיגוליס סס ססיבלומ וכן סלנוס" סססס
 כנ(כל סל013יס ססס סווקיפיס 6ירומ על קוננ"0סס
 קל חסיכלומ במ" עסס סתעגוליס חלקיעיס נ""וסס
עולס

 ססו"
 כל פל קוננ" סס סעגוליס 6לו ולכן

 וסנס ע?"ל ס6רס רר סנמונן נח" רוויון סס כיסנח"
  סטולטוס  כללוס  בטטכס  סטסבר  ב2'ברי וועייןכ6;ר

פרס
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 שבחצוניותם נכרים טהשדים היאשלהם
 יצדיק ויצה,ט טהטניטיות הוא רישראלויצה,ר
 וטחצומות הקדושה דייצונות טפניטיותהוא

 : האוץ ועםשיה
 מרובה שהטוב *אציליתד 84 ג,נ4ו נקורש רניעי העושה והקי'פה א כ2פי*לץ
 בשלש אחיזה לה אין מסנו ונמרדטהרע

מניד
 רנליס סכמנ חל6ס "(' (' עמכס 1' עקכס נ'פוק
 ס)13ם וע)'1 לנוף קעוך 0סיכל 0ס כמנ רסליספוכי'
 סו" 0סיכל סלע1לס 5עיל סע613ר סיפך1(ס

 ע)
 סו6 ססיכל )וסיכ)כי )גוף ק)ווך סס וחל3ום"סל3ות"
 רנ ל"ע נוולנוטיי עלונ0 ס6רס סוכן גו 6סר נימרעיון
 ים סעולעומ כי דע ("ל פ"( כעס ק)יעוח נטערוסכס
 וסמל"כי' עספכיעי' סס וסכפסיח ומ5וכיו' פכיו:י'נסס
 וחי5וכיו' ימפכיעי' נקליפ' וככנרס וכו' עסח5וכיוחסס
 קליפח 0סס סגר" כפסוח ססס )נ' כח)ק ספכיעי'ונחי'
 וכן ח15כיוחס 0סס סעולס 6ועומ וכפטומ ססכיעי'כיג0
 פכימ" 'סוד6' ססדי' ססס ל3' כחלק הח15כיח3חי'

 פכיעי' 5דיק כפם 6)נכס כוכר6ין 0ריס סמ5וכי'וסטרי'
 מ5יכ" עפכיע" 6' ע"7 6100 י5"ט ל0 כוחכי'יסר6ל
 דק)יפס ח15ני' )ופכיעי' 6' 0ד קס61 וי5ס"רדקדוסס
 דקדו0' רח15כיומ מ5וכ'וח מל6ך י5סיע ס6רןו)עס
 ו6ועומ סנריי וכפט רקליסס רחי5וכיומ מי5ת סרוילס"ר
 ותכס עכ"ל דק)יפ' ססדי' )ון 1'5ס"ע י5ס"ל סססעו)ס
 פכיעי' נקור ע5עס גפכי כונס קליפוח כ5ן ח0נסווחנל
 ת' וחי5ולוח פכיעי' נחי' לנ' עממלקמ וסכססקליפס
 ח5וכיומ ננח" כ6חח חמנ 6וחס סקונני'קליפומ
 0נ' ע0וס וח5וכיוח פכיעי' נחי' לנ' סעמחלקמסקליפס
 ק3'פומ ג' נקור ע5עס נפכי 3ח" סס סכ(כרקליפוח
 ס6נו( לעח לנוורי סכרנקמ ס6גי( סל סרקס קליפסגקור סו" כונס ק)יפח 6נ) מס6וכ) עונ 0וס נס ס6'ןס6נו(
 זס נעכין ק5ח ע6ליך פ"3 סק)יפום 31סער ע)וויכ6כ)
 13 ק6ין 0כק3רר חנעיר חלע כי ורע ("ל גפ*בוסס

 )6 סר' קליפס 6נל סמי5וכי' קליפיח סני סס כללטוג
 ע5ען נפכי עכין ק)יפוח תנ' סרי עכ") כח3רר ול6כנער

 סעחנר סכח3 וווס וק'ל ע5תס נפכי עכין כוגסוקליפמ
 סק)יפו' נסער גע0"ח סיטי3 ע613ר ע(ס ק5ח ג'3עסכס
 סכמנ ועח י") ס6רי כחני נין מ65מי ל6 יסמומלע"ס

 ענו6ר זס )סון "ערלס "סכי "סלסס ג' 3ע0כססעמנר
 6ול ע6ולי תככ3ד ונקסר עקוועמ נכעסנפסיעיח
 ו0כס קליפוח נ' סס עללח קכ' נ' !") ג' 6וחנעעלכח

 ע"0 עכ") ולע עונ נס יס כי סריון ו%ין כונססר'

 שבעולם ראשונות בשלש אלא שבוראשונות
 : העויטות ככי הוא כן כי ממנושלטטה

 שלו קצוות שש כנגר אף קרושתו ומריבב
 כננר ימטה יוררת ולכן יעטור רשות יהא*ן
 קורש היכל אהורי כנגר הבייאה עויםראש

 : שם אשרקרשים
 אטרק

טשנה
 : קרוסיס נ(וסר ענו6ל 0סו6 0כ' כחי3ני6יר
 ("5 דסחריח ידיס כע')ח 3כתכח עת כפרמ
 ו0)יסי ו0כי )עומ6ס ל6סון עכין ו(טי"(לי
 סכי נעסי' ר06וו 5ר כי לוועלס עעעס וקררסור3יעי
 י' י0 כי ככורע 563')וח רניע' ננרי6ס 0)יעיני5ילס
 ר3יעי סכקר6 וסקליפ' י"ע 36 עולווומ נר' קליפומעיכי
 נ56ילומ ססו6 נקרמיסעמ6

 סכקר"
 נ' וקליפס קדקיס

 נש*ן עע6 קכי סגק' וק)יפח 33יי6, טסי6 נחרוע'פוק)
 עוע6ס יט נע0י' סו6 ר6סין סכקר6 וקליפס ני5יר'סו6
 6קר סקליפוח נ6וחן 0חי6 סע1ע6ס 136ח 36יטס61
 0מחו סמלכ" מנירור סכס6י" קוני' 0סס )מעסיומר
 רי ררום סקליפוח 31דרום, עכ") עסי' עולס חחחותן
 סק)יפוח נחיכח עול)נוח ר' סנכ) 6ע"פ כי רעי')
 סקדו0ס 30 ס56'ל1מ ע1לס כי ע5מן נעו)מומ 0יכוי'ס

סו"
 עעורגי' ו6יכס סעוט"ת סל 56ילום על מלונס

 0) ענף6ס עיו3ס סו6 סקרו0ח סל י"ס סנר וכו'כ))
 עם5ס סי5ירס ונעולס יחר עעורגי' סס ס 6עכסקליפומ

 סעסי' 31ע1ל0 ורע טונ 'חד מעורני' סס וגס עח5סעל
 סס וגס עסרס ס) סע0י' ע) עוע6ס ערונססו6

 ככ(כל דעו"ל סחעלונומ עכין 6עכס וכוי יחרוועורני'
 כטרע גסס סעקככי' 3י"ק ח"ו 6'כו 3י"ע עו)עוח 3נ'קי0
 ומס עכ') ע5ען נעולמומ סס סחעלונומ 6נ3וכו'

 רעק6נומ6 סיכלין ס(' כל כי כע65 61'כ ("ל נינדרו0
 י!'6 חח6'ן חיכ)ין 0יח ככגר סו6 סיעורסרקליפס
 נ'ר גמי' 0סו6 סעליון ס(י סיכל ככנר 6ווכסרקרו0ס
 גכל סעכין סו6 וכן כל) קל'פס 0יס ככנרו 6יןר("6

 כי 0חרע %ז 6ג) עו)עומ ר' 30כ) רק)יפססס'כ)ומ
 ב*ר ער לעלומ יכול" 6יכס סננרי6ס ססקיסוח6ע"פ

 'כו*ס סס ק563'3ומ דק)יפס ססיכ)וח עכ'(0ננרי6ס
 סעו)עו' ג60ל סו6 ועד'( סע)יון עמקוס ו)ס6'ל)ס)וע
 פ'ס 0ס עור סספ"נ געס'ם (ס כל ענו"ר וכןעכ"ל
 חח6ין סיכ)ין 1' כגך עכווכיי סס רק)יפס סיכ)ין ('(')
 סס כו, ר56ילוח רקליעס (ו"1 6עכס ני"ע נכלנלנר
 ועיין עכ"ל רגרי6ס ק"ק סיכל וםל 6חורי ככנדלעעס

 : 3קי~ל ס56עוח קיל נ0ערע(ס
 6פיקכג



 הטהשים הקייפות היכלות טםכתפשנת
 %:: ::::" 2~1 " אפרק
 ולמטה ש?ה מאבא כנגדו נתקנהשהקליפה

 זה את וגם שבה בתרוטה שלישי עושההיא
 הטומאה היכלות לה א?הים עשה זהלעומת
 שלה פרצוף בכל הקדושה היכלותלעומת
 שש טכנגד הם שלה היכלות שהשבעאלא

 הקליפה ומוח ב : דקדושההתחתונות
 שת.ם העולמ~ת בשאף הם אשרדאצילות
 היכל אחורי ננר העומדות הם זונותנשט
 עומדות עצמן ודנקבה הזכר כי דכריאהק*ק

 שלהם העליון היכל רבא דתהוטאבנוקבא
 בישא באימא והנקבה חמרא באנאהזכר
 היכ?ות דף בנוקבא הם הקליפית ושארשנו

 : העולמות בשאר הוא בזה וכיוצאשתחתיהם
 הם הטומאה היכלות יסמית א בממ4ישלה
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 שם צפוני כנבר תחתית ארץ הואשבהם
 שמרי ושם שמוליד והמטזר הנואףהמטמאים

 ושם.הרוהות ב : לאדם מיתה שג=מוהיין
 ושם לישראל ניסים יפעמים העושיםרעות
 יושבים שכס יקדושה סתוחים ופתחיםחלונווז
 הזיקו שלא שלהם והמלכים א,החסירי

 )נ6רך די דרוע סקליפות 3יייסי סכס אפרה
 ו"ל כמ3 ו"מ"כ סחרי3ס 6על6ס3קור

 ד3רי6ס נקרוסס פגס נוקף ס3רי6ס 3פולסוסנס
 סיס רנלי"' 3קדוסס 635 וכו' ר3רי6ס קקליפסוס.קון

 וס וככגר וכו, ל3רס 6')61 לק ע6יר י6יכו סוסך13
 ו3עולס וכוו 163"6 נס ד3רי6ס נקליפס עיקוןרסוקף
 (ס וכנגד וכו' ג"כ רקדוסס 5ע6 5ור מטךסי5ירס
 סס 6סר 63"6 ג"כ מיקון ןי5יר' 3קליפ,נימוסף
 וס וננגד וכוי סס 6:ר ו"6 6ור גס חטך עסייו3עולס
 פכ"ל סס 6סר פמיק 33סיי מיקון דעסיי נקליפ'כימוסף
 ופיין פ"ס זס 3עכין נ"כ )61ריך 6דס"ר חט316דרוס
 סיכלין ו' סיס עכעו ענו6ר סס ר' דרוס סקליפומ3ררוע'
 ,' דק"פ' פר5וף לכל כן דקדוסס ופר5יף פר15ףלכל

 קליפומ )נוחין 3עכין ע6ריך 3י נרלוס סס וסכססיכלין
 סס כ' 5פריס 31' תרנ5" חרין סכקר6 ,ו"ן סלר55ילומ

 3קליפס 6ער סעוחין 3ח" כל 3'"ע עולעומ 3גי סנסז"ל

 3נוק63 3'ן 3("6 3'ן 3"יע6 3ין 6363 נין סס6עי

 נשמות ושם הקדושה מאור ונהניםלבמי
 שם שטן כנגר צלמות השני נ :הטמאות
 ושם רעים התענוגים וכל רב ונצורת זונהשית

 ועל בשערם הטסלסלים ע?הממונים
 ושם זבות לשם להתנאות במראההמכתכלים
 : בחלומות וכזב שקר דברידמודיעים
 ושם עיי כבגי שאיי הני א גפרס
 והשודדים ריבהמחרח-יו
 והמענישים האדם את והמרעיביםבדרכים
 ולמוציאי מל שלא ולמי ערלה פירותלאוכלי

 שנאה המטייים ושם לשאול  להורידםו*ן
 על והממונים וטבשמים לאביד:ם ישיאלבין
 כדי לחטיא בנ'א והמפתים סוטהעפד

 אבן כנגד היוז טיט הד' ב :להמיתם
 הזכית מהיכל חייב היוצא מקכלי שםמכשול
 אותם והמפתים מכנ*א ומע"ט ת*רהוהמבטלי
 ציעת בנגע והמכים התענונים אחדליעך

 ובעךי טונים וימים שבת עונגלמכטלי

 לה*-
 מקלל שאדם הקללה ימים המק יום אורריושם
 שאין למי ומזוני ה*י כבני והמענישיםבכעסו
 שונא כנגד רומה ההי ג : מ,כהוהמזל
 והמזיקים קשה דין גזף של הפתקין מקכלישם
 קטנים והממיתים נעולם עזה כשחמהבנ'א

 ו3קוףספר ו"ל ע"ע עכ"ל ,ונומ 3'כעיס 3לסון נקר6וכולס
 לעסימ יוררמ ררמל סעלכומ ס3קרוסס ונ)נוסקליפומ
 6לו נס כן ר3רי6ס ג"ר מוך כגנזס וס'6 סכנוךכק6
 רנרי6ס סו' פליון נס.כל סניסס יוררי' ולילימ6"ק

 35ל ר63 דחסוע6 נוק63 נקלו סס 6סירקליפס
 מ,65 פכ"ל ר63 ול6 קמס מסועוח נקר6וסחמונוח
 ר63 דמסוע6 3נוק63 עו)ודיס ס56'לומ דקליססס("ון
 רנרי6' ק"ק סיכל 6חורי פועריס 56'לוס קליפמועומי'
 סעלון סיכל ססו6 ר63 דססוע6 3מק63 וסנסכנ"ל

סכו~
 636 ססס דנלי6ס דקליפס 6ו"6 כס ר6סין מלמ

 ו6יע6חעל6
 3יס"

 ר56" דקליפס סוו"ן פו)ודיס ונסס
 דקליפח וו"ן ססס 3יי5ס סל סקליפומ וס6ריככ(כר

 וכוי עמחמיסס סיכלומ דססס 3כוק63 ססעתפסעיס
 עפכין וג' 3' פרקיס 33' סעמנר סנמנ עס ה !ה : פ"ו סס 3)וס"ם וס כל ענו"רוכן

 נ(וסר סיע'3 ענו6ר נמוכס סנעסי ועסססיכלו'
 רק סעמקתי ל6 )כן ע"ע סעוע6ק סיכלוס 3עכיןפקורי

באמכיה
4 8 ש  4*א

 משנהטעיך

עסנס



צ חמידים הקלשות ההניות מסכתסשנת
 והמסטינים כ' וער ייג מבן ונרוליםבאסכרה
 שמחת המעכבים ושם ד : להזרהבע?י
 והמעמשים בהם מהעוסקים והמצותהתורה

 משניחים ולבלחי חכמים רברי על?מלנ?בים
 בכ? הארם את והמכים טפיהם שיצאבנרוי
 שם טמא כנגר שחת הו' ה : חוראיםמיני

 אה והמטמאים אמת בח?ום שקרהמערבים
 לבטלה היוצא זיע והמקב?י ב?ילה בקריהאדם

 כהמה או באדם עריות הטנליםוהמענישים
 ארם להמית המכשפים ושם נכר א? בנתאו

 המלאך שבחרב דמרה טיפות והג' זמנוקורם
 שבונחשים רע כנגר בור החחתון ו :המות

 מהיכל הנרחית הנשמה העוקציםועקרבים
 ושם אותם מקבלים ששם שכננרםהקרושה
 : נדחית כשתפלתו אדם של עוונותיומזכירש

 אחר שיצא הקרוש דבור המטמאים ושםן
 בכעס הנזרק דבר כקיבן והמקבלים טמאדבור

 לשבר אםור כדכר לרסתכל במאוהמפת'ם
 יש טמאה ומרכבה ח : מותו אחריעיניו

 הקדושה מרככה לעומת וה בעולםלקליפה
 נשאת טמאה זו מרכבה הקודש חיותוכננד
 ררומית בקרז ט : הם ואלו אחיותמצורות
 שור טערבית בצפומת ונחש אדםמזרחית
 במערבית ועקרב נשר צפונית במז-חיתוחמ.ר

 : וסום ארי'דרומית
מביד

 ר' מפלק וג' 3' מסכס פס (ו ומסכס נ' מפי מ'מעכס
 מנו6ר למ15מ מרכנומ נ5ורומסמרנליס

 נסרי"
 נקפר

 סעמנר סכמנ ועס . פ"ע ג"ד ק" ג' ח5ק יוכסככפי
 ממקכמ 6י 5פרק ננ'6ולינו מנו6ר. כנר 6' מסכספ"ר
 גנ'6וריכו 5עיל פ"ן נפ"ס סוומנר סכמנ ומס פ'ס;ו

 ס6ין ט3ו6ר סס 33י6:ויכ1 לפיל ופיין סכזל5פ*6
 ("ל נמס"ס וסכס 36י'פ נקפירומ ח"1 יפמערונומ
 סנכו5ס וסגדול טומ6ס טיכ' כמס 'ס כ' כודפוסכס
 סמלכיס קור סס כו' סעומ6ס 6נומ 6ני סממש6

 6נ סו6 סמלכיס מקיני סי65 וסקליפס פכד5וט'מו
 כ5 לסמנרר יכלס וכ"ער ("5 פ"6 סס פורסטוע6ס
 : פכ"5 5כ5מ סמומ נ5פ כמינ 6(י כו' סנסוכוסקדוסס
 ו6מ"כ ("5 פ"מ כוגס ק5'עו,ם נספי סיס לכמרק
 ע5סס עפע 5ורח ג"כ לסס יע סיקודוס 3ד'י

 הם שקולים הטעורביםי והרע שהטוב היצירה בעיים א ךפרס
 וימטה טמא מאריך כננדו נתקנהשהק?יפה

 ומרכבה ב : שבה כחולין שני עושההיא
 והיא זה עולם כננר לקליפה יש טטאהשנית
 ממנה יוצא שאשמראי מרובעת חתיכהכמן

 ופחיה עליי שולט וממאל עקרב צורתובמופה
 נעמה על רוכב אמימון ובימזנה נ :אותם

 על רוכב נחש ובשמאלהטהירין חביליכמה עי רוכנת ואנרת מחצת בתאנרת עיהרוכבת
 : יילית על רוכב והתנין עורתנין
 מייבה שהיע העשיה יבעיים א ותםנרק

 שהקליפה הטוב עםיטעירב
 עושה היא ויממה טמא מעתיק כנגדונתקנה
 האלה התערובות וכל ב : לטומאהראשון
 הספירות על כי לספירות שחוץ בעולטותהט

 אב הוא ולמטה משם והנוגע נ : אתןיא לאחר וכבודי שמי הוא ה' אני נאמרעצמם
 שהם שמתו המ?כים בסיני נתע כיהטומאה
 שיונמרו ער יהיה וכה הטומאה אבותאכי

 יקוים שאז שבהם הקדושה ניצוצותלהכרר
 : לנצח המות בלע שכהובמקרא
 הספירו' שכנגד הקישות יכנגד א ימ*רק
 וגם שדים מיני עשרהישו
 נרועים יותר שדים נתהוו ' הימורותמהרכבת

והם משנה
 סהס  יוהלו ס5סס וטסופ וכו' עו'ר מווכ3יסוסס
 וסוככי' ו6ויל "ס יקורומ טנ' סו6 וגועס ו5ולסנגוף
 כפס סכעקס סריי ויס מי כפס 5סס יס כי סלומ3יקור
 3כסס נס מסס ויס פעל נממי5מ נ6לן וסוככי'רומס

 סס ס3' 561ו וננולומ ונכסלומ נימיס וסוככיסס5ומחמ
 נינעיי סס וסר6סוכיס ט16ד רפיס וסס מח6'ןסנקר6
 ניקוד וסיככיס סמדנרמ כסס גס נסס סיס גן עיןויס
 (ס 5פומס (ס וסכס פכ"5 עכו5ס פ5יוכיס 561וס6ס
 עמר ככגר מל6כיס מיני פסיס מיס כמו ס6לסיספסס

 ס5 סס ככנר מריס עיכי פסרס יס כן קרוסי'קפירומ
 3כטס ט3ו8ל (ס וכן ספיקריס סרי' סס וסססק5יפומ
 די מסרכ3מ סר" עיכי ד' מממיסס עדינס ויסעקומומ
 ו5כן ("5 פ*3 ספו5מומ 5'ול 3ספר וסגס ככ(כלסיקודומ
 עעס עולס 63ט5ע סיסי3 דלוס %ל סו6 ס6רןג"פ

8

וכעי
*



 חמירים הקייפית היכלות ממכתמשנת
 כיצד ב : מינים לארבע מתחלקיםוהם

 חומר נההוה והאו'ר האש חומרמהרכבת
 ממכל א' שכל בצורתם משחנים והםכוים
 צוןתו שקבל ובימור אהר יסוד טחומרצורהו
 יםודות בשני והשוכנים ג : שוכן הואשם

 ביסודות מהשוכמם יותר רעים הםהתחתוטם
 שבימודות: מהיע הוא הוייתם ועיקרהעליורם

 לשלשה מתהלקים העולם כאויר והשוכניםד
 העליון היכל כנגר יש אויר מיני ג' כיחרקים
 באחורים ' המתאחז' הגסות הקליפותשל

 שהוא רע,?יה רמ-כות רמלכות העליוןרהיכל
 שלשה כמר ארצות ש?שה הכורלתבל

 מתאח,.ם איצות ה,' וכנגד ה : כאמורהיכלות
 בצפון העומר גהנם של מדורות כ,'ועומד'ם
 ושני הא-ץ שי שמא? ז-וע שהואהישוב
 למתרשל יהעניש שלג שר וא' הע'טה יאטצות עי יעובר ?העניש אש שך א' הם גהנםמיני

 וא?הים ו : מקיימם ואינו עשהבטצות
 בין מתפשטים ציופים ק,ך שבהםקרושים

טניד
 ססו8 8ל6 סיסינ 5פון ס6רן גסכס סי8 סס)נ8לוכננר
 3י"רנו כ3ר סכס וכו' 8רעין וי כננר )נרורין לויכחלק
 03 ויס רעסי' ר5%כוח )ילכוח ס." סס'6 ס6יזסכ5
 )נלכוח )ני"ק 6' קסירי 03 יס ו"רן "רן ונכל 8ר5וח(,

 ועלנוסי' דעסי' וגוף נר"ן )וסס 5' ונכל דעסי'ר)ולכוח
 8ר)נ"ע 'קורוח ר' סס סמי5יכיס )ננולי, סיוחרסל3וסי'
 5מול" 831לו עסי' נחי' ס3כל 8מולי' סנקר"'יוסס

 וכל 8מורייס )נלסון 5חריס 6לסיס סקליסיחכ6מ('ס
 ונ6רן וכו' סווסע6 חכליח פס סס ס)וקטרגיסססדיס
 סז' סיכל רונעח רעלכוח עליוכות קפירוח נ' סעליוכססוו

סנקר"
 ר)נלכוס סע5'ונוח קל'פימ נ' וכננדס ק"ק

 ככורע 6ויר.ס לג' כמלק סעולס ר 18 ולכןרעסיס
 וכל "ויריס ע'כי נ' וסס וכו, רסריס דסיכליןנסיעוסי
 וכבר ע"ס עכ"ל ע;1 לעעלס 11 ס3סס סמי5וכיס3מי'
 ר5ועס ססס סקליפוס עס נסנס סל תרורין זי כיכורע
 סנסיכס עקועוח נכעס 3פסיטוח ת3ו5ר וסכסל5לקס
 עסס ע5וח לק"ס "עע ס)וחיסל )וי 5ח לסעניס סלנסל

 רס3ינין כורק'6 על יסי3 3פירוס ס6רר5 נפרוס'וסכס
 ססו" ס5'ם' קור ויס ו"655כפיי6

 נמי' סו6 ח'15ני 'וסר
 וסו" מ'5ון)נקיף

 וקפירס ספירס כל כנין 6לקיס סס
 ק"ך קוך ו0ס עקי' קיף ער ")נטס ד56י5וסעחכ%ח

 העשיה סוף עד ראצילות מחכמההטפזרות
 : אחרים אלהים מחפשטים ו?מטהומשם

 הטימות כללותמסכת
 גי:יךי.יא:י:: :כ " אפרק
 היה כי עתה שהם ממה יותר גדולהבמעלה

 והבריאה עתה של או.א כמקום דאצילות זו.ןאו
 נוקביה מקים תופמת והיצירה ז'א במקוםהיתה
 והעשזה עתה י?ל דבריאה עליונות ספירותושש
 רב-יאה תהתונות מפירות הארבע תופמתהיתה
 ד, ומקום ב : עתה של דיצירה עליונותושש

 של דעשיה ועשר דיצירה תחתונותספירות
 שננרא ואחר ג : ד,י יעולטו אמ- שדיכ. לקליפות פנוי הלל היה ספירות ד,י שהםעתה
 ער למעלה עוד ע?ו ע,ש של חמ,טיתב'טעך
 אבא במקים ונוקביה אריך במקום היהשז.א

 ז"א במקום והיצירה אמא במקוםוהבריאה
והעשיה טשנה

 עסיס ו)נקוף נקחסס סס סכו5ס "5קיס5יופ'
 %קוס 'ס כ6ן וסכס עכ"ל 6מריס 6לקיס)נחפסעי'

 סק"ך %נו6ר סק5יפוס )נררוסי ר' נפרק כ'עיון
 )נלכוח קיוס ער סנרי"ס )נעולס )נחמי5ין סכ"ל5ירופיס
 ס5 635ס 3עקפר ועוכס כן תקרל סעחנל וכןדעסי0
 ו"מריחס ר3ר'6ס )נו"6 ר6ם'חס 5'רופיס סק"ךכל

 כ6סר סמייס 3ען זס כל 3סרי6 ו)ננו6ר רעעיס3)נלכוח
 רק6ער רס" ל"ס3 וכר"ס 3)נקועו זס כל סססעחקת'
 ול)וטס ד"5ילוח עמכעס ופי' ק" כל סנין 6לקיסססס
 נסרי6 פע3ו6ר כ%ו ול)נטס ר55'לוח רז"6 עמכ)נסר"ל

 סמי5וניוח ס)נ3ו6ר ע"ס מ' פרק ר5לס )נומיןנסער
 6לקיס סיס וסס "לקיס קור סו6 3"ן נמי' ססו6ז"6
 עיון 5ריכ'ס ס%מנר דנר' %6נס 5'רופיס ק"ךסל

 נסקר%חו ס)נמנר רנר' וע' ו""ו סקוחריס רנריססקחס
 : כ"לס עכייניס עלט)נחכ5ל

 רלוס נסעל ס'טינ ע3י5י ;ס פיק סכס אלעריק
 5' נפלק סמט6 קורס ו)ועלחו5דס

 ס)נמנר )נרנרי ס)נס)נע %ס רק כ% ני"ור 5ריך ו"'ןע"ע
 עסס רן 16 כסיס סעע)נוח סע5יוח עכוונחו5כ6ורס
 וסס סעול)נוח נכ5 קרוסס סכחוקף ע"ס קל ס'תסעס
 עליוח עחס כי כוונחו כן ס6'ן לך דע לעלוח)נחמילין

סעולעוח



 חס'רים העולמות כילות מםכתמשנת
 ספירות ושש נוקב' מקום תופסתוהעשיה
 שבת הוספת ובעת עתה של דבייאהעליתות
 : ראצילות ניקנא בממום כולה העשיהעלתה
 העולמות בל יררו הראשון ארם וכשחטאר

 החיל שנתמיא עד עתה שהם כמוממעלו!ם
 ספירות מארבע לקליפות מרור שהיההאמור

 : רעש'ה ועשר דיצירהתחתינות

 ט " בפרק
 ים,קף נ,י 'נא'ו

 עולמות ארבע של האייך מוד שהוא בא"קגנח
 הנעשה ומזבותו וזו*ן או.א סוד הם אשראבי*ע
 והוא ודמטה מטבווו מלבישו דאצילותעתיק

 מימינו ואבא ב : ראשו עד באייךמלובש
 אותו מלבישים זקנו תחת משמאלוואימא
 הנק-אים העליונים בפ"ציפיהם החזה ערמגי*נו
 התחתונים בפ*צופיהם הט'בור עד ומשםחויב

 מיבשת ואימא ותכונה סבא ישראלהנקראים
 מיובש הוא ולמטה מטיבו-ו והא,א נ :לאבא
 וז"א התבונה חזה ער מגיע שראשומו,א

 ועד דאימא התחתונות וי לפנימיותמלביש
 : ישורון ולמטה ומשם ישראל נקרא שלוהחזה
 עד מרעתו וקומתה ז,א אחירי לאה ופניד

 המלבשת רחל ביאש ועקבותי' טיבורוכנגר
 שקומתה ישורון עם באחור אחור ועומרתלז'א
 באחוריו העומר יעקכ קומת היא וכךכמוהו
 )וחוצה האצילות בסוף כלם ורגלי ישורוןלפני
 בני של הנשמות מחצב הוא האלהלספי'
 וחוצה המלאכים מחצב להם וחוצהישראל
 העולם גוף להם וחוצה הקלי' סחצבלהמי

מגיד
 ק נפל טס וסלס סעו5ט1ס פמטיומ קור לקסעו5טוס
 סיו 6( כי ט6; עסס 6סי ספרס 'ס גס (")סכ"5

 כמס 536 5טכ)ס 3חיכמס 3כ5 כו5ס טטטסכו5טוח
 פכימיס רק 5סע5וס יכו5ין 6כ1 6'ן ססנס 3'1ס6פי'

 ע1)ס ס"י5וכיוס סיו 6( כי וכ1י סנד15כ'1ס 1)6סעו5ע1ס
 תסנמ ניוס סע1)טומ על"מ נעיכיכו רו6יס סייכ1ג"כ

 :עמ5
 רו,נ יו [ן ייו ןנ.ייי י" כפרק

 ט"ט סנס נ'6ור ס5ריכין רנריס פרטי 6';ס לק536ר
 ט65מי ;ס ר3ר ר5'ט5 ;"ס 5פכיטי' ט35יע וו'6סעח3ר

 האיצות להם שחוצה הרקיעים 'טהםההוא
 בכן וכן ההוא העולם תולדית יוצאיםשמהם

 : ועולם(עוימ

 ~~נת,מן'עעיעגמ א גפרק
 האצילות בררך ומתלנש'ם אותומלבישים
 היא וכד לבייאה יצ'רה מ?ביש זהוכדוך

 יפגוש מלכותה ש*אש בעשיהמתךבשת
 הוא זה התלכשות וכל ב : דא,ק עקכבתחקית
 שבענו'י היושיבבחיי

 בבחינת בין פנימי ואור
 רקרושה והגופית והנשמותהשרש,ם
 בבחינת בין העולמות פנימיותשהם

 אבל דקזיפה והגופית והנשמותהשרשים
 וכן רקויפה וההיכיות ה:ב,שיםבבחינת
 שהם דקרושה וההיכיות הלבושיםבבחינת
 ענולים הם )שהה'כיות העו:מותחציניות

 המקית :וכן ישר למקיף כלים( הםוהלבושים
 הגכוה ב: האמורים האזה הבחעות רכלישר

 שסרר נמצא ג : חכירו את מקיףמחבירו
 ,א'ם הוא כך בכ':ל העו:מותהתלבשות
 בגופו ונשמתו כנשמתי וטורשו א,קבשרש
 ונשמתו בנשמתו וש-שו האריך בשרשוגופו
 בנשמתו וש"שו אבא בשיש וגיפובנופו
 ושישח אימא בש,"ש ונופו בכופוונשמתו
 ו'א 'ט בש וניפה בנופ" ונשמתהבנשמתה

 בשרש וגיפו בגופו ו:שמתו בנשמתוושרשי
 : בנופה ונשמתח בנשמתה ושרשהנוקבי'
 להלביש ועש'ה ויצירה ב4.אה עולים וכאשיר

 ובן איתר מ':ב,ש'ם ממש הזה בסררלאצילות
מלוכשיםמטנה
 ט5ו ומטונוס נס55וס ע"6 ע"1 דף פחמיס טנ61נקפו
 נקפר ג"כ וסונ6 ס)י חי'ס 516ר1מ קפר נקוף("5
 טסלנסיס 6יט6 סל ס;"ס ;"5 כמנ וסס כף 5יעק3רכו
 'קסס ו56 ס5סס כמ"נ לק טג51ס טסס כס6ל 1)6נ;"6
 טמ5י 656 ט16"6 טכוקס ט6ין ניר1ס" טפרסכוטס
 סכ5יס כ' קיס'6 6'ן 1מנוכי יס"ק 1כקר6 ס5ססס"מ
 פכיטיס 6עכס 51עטס נמ"ס עננממי5ין 6טרכוס5סס
 קסס 1ק5ס ע"ם עכ"5 נ("6 טמלנסיס ס5ססחג"ח
 : 1ק"5 ר16'6 ססממוכיס ;י )טיטר )סטמנרססיס
 ח ניי" ;י"ני יני ל ייי "" גפ*ק



 חמירים העולמות כללות מסכתמשנת
 סובבת והק?יפה ה : זה את זחמלבושים
 דבק דקיימה אריך כי ממש זה בדרךלקרושה
 דקדושה דנוקבא הנוף עור באחוריבשרשו
 דקליפה ואבא בבופו ונשמהו בנשמתוושרשו
 מובבת ממש ,ה ובדוך בדוך,ה שלו לאריךסובב
 ז'א סובב וכן שלה לאבא רקליפהאימא
 כך דקליפה נוקבא ואף שלו לאימאדקייפה
 רקליפ' זו נוס' ולבוש 1 : שלה לז'אממובבת
 וסביב היכל,ק לה וסביב לגופה סמוךהיא

 היכלו לו וסביב רקלי' ז,א לבושיהיכלה
 לו וסב*ב דק?י' אמא לבוש ,ה להיכלוסביב

מניד
 3ר3רי גר51 ע'1ן טק1ס כ6ן סיט וחר6ס ע"ט0ף6

 מ6ריך ע"נ 3ק'5ור 56'15ח קדר 3טער וסנססעח3ר

 רקליי אבא לבוש זה להיכי ומבובה'כלה
 אייך לבוש זה יהיכל וסביב היכלו לווסביב
 זה היכ? ומכוב ן היכלו: לו ומביבדקלי'
 וסביבו היכלה ומביבו דקדושה נוק'לבוש
 אימא לבוש וסביבו ה'כלו וסביבו ז,אלבוש
 וסביבו אבא לבוש וסניבו היכלהומביבו
 וסכיבו ה*כלו וסביבו א*יך לביש וסביבוהיכלו
 ולפיכך ח : היכלו ומביבו א,קלבוש

 דעשיה דמיכית אוחם העגולים שהםההיכלות
 כל מסיפים ורא"ק העגולים מכל מוקפיםהם

 : הכל מקיח א"ס ואורהענולים
משנה
 ,"5 61ח"כ סכ51מ1מ סס35ע1חנעכין

 כמ~
 ר6ט כ'

 : עכ"5 6*ק עק3 3מחח'1ח 'פגוט דעט"סמ5כ1ח

 עולם בורא לאל שבח ונשיםתם




