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 4נ סס)י) 6סר . טמוקיס מיס סמכמס 3יס גוטס דרכי מיטק3 כוכ3 ירי סם'ס' 3י3י'61סי*8 % בר2,הינבו:ך;בןךן ןך:,מנס,נ-"נן ז=%ין ",:, ""ה:! 8 עדן שער"גןן
ש מגווית רדס 6סר טי)6ס סמכמס מ5ו)ת כטמק' ותס)ס. ו)תס6רת )סס וס)וצס. יסרסדררקן
ש ק"ק יכרי סמכמס חט)ומות כ) גודע 6)יו גימ6 כמ)6 6ס" מדיכ'י " )6 ") ס6י"'ק1ק5
ן מוכסק רכו מסי ד') ס6ר"י ס) מקדסו ככית ססוסיט ריס"ק טס"י ס! 6דגי ט) וסדיס מ ד)סיי81
ג טמוכתר סגדו) סיכ סמס סממכר ס) קדסו סס ככוד סרכיס 6ת וויכס !כס כ)!6ח )' ו סו6)84

8 1))ס"ס קאפיל יעקב מו' סמגומ קדים6 כו5יג6 סמקוכ) קדוס 6)קי 6יס ויר6ס ט'וסכלתר?
8 סכיגיי 6'ס יטקכ וס 5דיק )ר6ס וכרכות גדו). מעזריפהצ כק"ק ,ורמת סיתס תורתו 6וי6סר%%
ן 6מרי )סכין !") ס6ר"י דכרי 1)תרן )ס5דיק )יסר6) חק )יטק3 י3יי' מניי סיס "י3יון84
ג סקדוס סרכ ככוד סכסיות ו6מת 5דק דוכר מסי גסמט 6סר כסי . סגס ממגו יתד ממגו ' גס3ש8
שש סמגורס מטרכח )סגיו סוכ6 סג") כק"ק !") הבעעויפ רוס"ק כדכרי ו)דריס )6יזסמ6ירקש
48 כטדן געט 6סר גן סטר מססר סן ס), מרימיכור )תרופס עיסו 5ופיס גוסת ד3ריסטסורס8%
% סתיס סמ) סקדוס סס כסס וקר6 חיכר 6סר סתפ)ס מסידור סן סטו)מות ססת)ס)ותמןס81א
4. )י6ס' תמת. . סמ6)1 מר6סותיו וקס סג") קודס דכרי ו)קח וגיסקס ותיכקס . ד'תותום-סש8
ש )סס'"ת קויגו וקוס וטרוכס ככ) סמורס . ככס ס)ו סטס 6סרי כר6סו וגטגט חהנקגיו'מ'גוש8
18 דכר ס' סי כי ימד כסר )כ) וגג)ס ומורמ. ד6ין )כי6ת )וכות . כיסוטתו וגסממסגגי)םשש
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א בר בלא רעייי עי נשבר בלב המחבררברי
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 והוא ד"ו קהוא אור דהאי רוא שהוא אור נתנות 'טהוא מעל'ו עדיו הורד אדה"ר שחטא יאחו . איר י'ה'מ!3מ?ש3מר*
 התיים מעץ ונתרתק עור גנתנות ונתלבש העדן מגן נתגרש טא 188188
 בפני דושתח וננעל עדן הנן שערי ננעלו ט'ר אוי ורע ט:ב הדעת בעץ ונדבק וח' הח"ם טעץ :אכל 'דו יש:ת פ1 ועתהדכתיב
 הדרכים על האורב'ם ולסטים ודוב'ם אריות רעות תיות טמני סכ:ה בתוקת הדרנ'ם כל ומאו והכרובים התרב להט טפנילו,ק
 שהקג'ה ו"ל זאטרו מאוד נשערה וסב'ב'ו וכת'ב . יתה:כון רשע'ס סביב וכת'ב גמסתר'ם ארי' לי הוא אורב דובדכת.ב
 הנשמות נכהנים 1שפ השערה כתיט אלא לנ'הנם נ"ע ב'ן א'ן ו"ל שאמרו בסוד והוא השערה כתוט הצדיק'ם עםמדקרק
 והנה : ארצות וסגיבזת.ה נתת.' הנוים בתוך יר:שלים ואת דכת'ב לה"ר א"י שב.ן הטצרנות סוד והוא ג"ע גשערי ליכנסשיוצים

 באלו ליכנם הישר דרך טצאו לא כולם אברהס עד ,ממנו חן 'טטצא אלא בככל ה'ה נת ואף נה ועד טאדם הדורותכר
 כל סיקל והוא הפניטי שער מתה לסצוא הדרנים את להקן והתתיל ע"ה אגינו אברהם שבא עד טכתוץ ונשארוהשערים
 שבא וכיון שמאל מצד הדיכ'ם את ות'קן יצהק הוא תהת.1 בנו וקם :שסתז שורש היה שמשפ יט'ן סצד המכשילאבני
 . השוה בטספר 'עק"ג ננד מכזזן שהוא העד'ן נ"ן לשעי' ה'שר בדרך ונכנס הצפז"ן אור ישכין בו אשר הדרך את מצא'עקב
 משה יוסח עצטזת טצד טשה נה וכה ואה"כ 'וסף 'עקב הולרות אלה הכתוב כסוד ליוסף השער של הטפתת את מסרויעקכ
 ובנה אד"ם עצם וראה בסוד בהלכ"ה טצו.נים השערים והיו השעיים כל ונפתש התורה קכלת נעת הרביפ את וויכהוכה
 כל נסתמו ואו שעריה בארץ טנעו רכת.ב נאיץ שנטכעו אלא עוד ולא דוצערים וננעלו הורו הבית שהרב וט'ום ציו"ןאצלו

 עהיכ הדרכים ויפנה האננ'ם ש'סקל ט' וא'ן הדרכ'ם ש'בוש טפני השערים וטבוא הפתת רטצוא האנשים כל וילאוהפתתים
 המכשלות כל והריסו עולם עטודי קדטונ' ככר כי ואף ש"ק בלגוש הטלה גשער רבא ואין עוה נתיבות' בג,"'ת דרכיגדר
 אתה צנצנ"ת קח הכתזב בסוד בעשרהכבושים דבריהם את מכסיס היז הנדול כותם לפ' כי דבריהם תונן על ש'עמוד טיאין
 גסוד השער מן רפנים ריכנס יטל וטי המפתתות כר והטמינו הדל"ת סגרו ואהריהם גתרייתא רדרא לטשטרת אותווהנת
 טכשול להרים יד:נו לאל ואץ עניינו מרוב 3חנו תש הקש'ם בצוקהעת'ם ועתה רטקומה. אותה ויתוירו ואה"כ האבן אתוגללו
 כא'י טבלי אב'לות צ'ון דרכי טטש השערים סבוא דרך הדרכימ1למצוא על ציונש ולבנות הדרכ'ם ולפנות האגניםוכסקל
 סכחוץ שופע האור לה'ות אטוטים ש"ומ.ם חרונות שטים למלכת כוונ'ם ופתתתי הדרך את טעט הכינותי בענ'י ואניטוע"ד
 'צא וגצאתו השער דרך יכא בבואו אשר הגדול שער לפתוח סלולה בדרך לבוא הדרכים על ציונים ובמתי ולפנים לפנילהאיר
 ולבקר ה' בנועם רתוות המלך בהיכל לבוא השער טן לפנים ויכנסו בו יבואו צד'קים השער ובוה בלכתן יסבו לאבשלום
 הנדול לתבורי מפתה והוא ןץעך*ז גי שערי הוה הקטן ההבור וקראתי טוב ינחלו תכט.ם וכבוד כבוד אוטר כולובהיכלו
 לא אם גא וא'1 יוצא אין 1 1 וטסוגרת סגורה ויריכ"ה וארוכה קצרה דרך הכל בארתי שם כי הווהד עיבפרושי
 אור סוד אורות טל אטרתי כטל תיול שע"י צנור הטתהפך רצו"ן הי'י לכ"ל ומשניע דשותת הוא בי הטפתת וה כ'רויהיה
 העולטות ד4צתישלות סוד שהוא בראש'ת טעשה סוד אגאר טתתלה והנה בה. להתיות המת.ם עתידים הטל ובוה לצדקיםהגנוו
  כטה פתח ובכל פתחים כמה וגו הראשון שער והוא ההוהו עולם סור  האמת הכסץ נפי נקרא והוא העיטות תיקקקיס
 בווהר כדא'תא צריקים אדרח השער וה קראתי ולכן ו:וראים נדזלות סודות אוון שטע לא אשר דברים ובהםדרבים
 דנא. טסדטת בה ידעו דלא אתמתת דהשתא איהו דא אורת רבים בו דדרכו דא דרך ראורח דרך ביןטה
 האד"י בכתבי דרושים וכמה ובתיקונים בווהר סתוטים מאטרם כמה דברינו טתל ותגינו אורה שערי לכם פתתו י זה פיועל
 מעשה 10ד אכאר ואה"ב ע'נינו בה יא'ר תשם מתורתינו נפראות ותראו האחוונים עס ראשונים קכית דברי ותצרמו ותנהנוו"ל

 דכתיב שמו בי"ה בערבות ררוככ סולו בםזד למרכגה טרכבה ויש הת'סון בעולם העולטות השתלשלות סדר סוד והואטוכבה
 כי אמת ררך השנ' השער וה וסראתי עליהם. וגבוהי' שוטר נבוה מעל גגוה כי וכת'ג ק"ל ע"ב על רוכב ה'הנה
 הזא ן כ' קורדווארא טשה רבינו השלם הרב אטת וחזרתו אטת משה האמת א"ט בה דרך אשר הדרדהוא
 איש ה"ה טינא ביה רלית מרגליות מפ'ק סדוש פה עלאה דב' ארי' על הוקם ואהריו . מנד'ם ט'ני כל ובו פרדס ושתל נןנטע

 הנ"ל השער'ם ושנ' הת'קו1 בעולם דבר'ו ורוב פ1 אדני ער מיוסד'ם דרושיו וכל מכונו ער הבית יסד שהוא ו"ל האר"יהאלקי
 טלואם שהוא ובבנ'נם ובטנ'נם בציים התורה אותיות ך"ב מן ואות אית כל אנאר ואת"כ א' בשער ונכללים שייכיאהדדיטישך
 שטות או תיבות איוה וגם רומו הוא טדה לאיוה ואות אות כר יתבארו ובהם אות.ות שערי וקראת'ם שערים כטהובהם

 חיס אוצרות גנוי ושצאובתוכם ו"ל מאטרי וכמה בתנ"ך ססוקיפ כמה 'תבארו הדבר'ם ומתוך אות באותו הטתח'ליןוכ'נויים
 טבסים לים כטים דעה הארץ כל ומלאה הטובה טרוב לבבכם ירהכ אשר לנכס טתלונ:ת ו"טק'פו יכיטו לנוכה עיניכםויא'רו

 : ורזה דל נבוה איש עתירת כה : וששים שמחים צ'ון ונעלה נסים רוכ לאוונוכה

 ! 'ע"א גיול סעוריטש ק.ק פה מתגורר לפשיץ איש יצלה"ה כמשה מוהר"ר בהחסיד קאפיל יקנק:נהקטן

אלף



 הערןגן צריקיםאורחשערי
 הזטן בזה העיים חירוש על שאלה א. דרך ראשוןמתה

 העולם ה'ד:ש על י.ע.ד:ן 'ג'ר:; כאחר נולם האלק.ת זקפלסומ.א *ר'עת ןךמהקר'ם אותם 1קמחקר דהכמ' התרה*ודעי
 :לא רצו:'. ה'ה העולס י2ה,דוש בפש'טות הרכר הנ'הו וכ:לס העל.ון המאציל ברצון העולם שנתהיש במ:פתוהיא:

 ההכיה מצד כ' 3' 'נש אשר מ:וש' מ' או ?ו :אשלם הקר0)' מ' כ' א:מיו כ'טם כאמיו וה על מעיר הננ'א :מאמרהכרהי
 "ט'מ למ' ע'ך' א'ן כ"א לכרוא': רהט'ב עולמו ה'רש להט'ב שררכו הטוב שמרצונו אלא ב'כלתו חמרון :של,ם חסיגיע

 ; מונן זהיא חס'רן :גר שמך ט:כ כ' ,אקיה עש'ת כ' לע:לס אורך המשורר שאמרוהוא

 ק:דם :?א העולם'עתה לה'רוש 'ש טעם מה קטהקר רנמ' כל בה שהיג'שו מה עצומה :קוש.א שאלה מקום .ש נאןרהכה
 ה"ו .'ט וכ' הזמן זה ק:רם הע:לם נתהדש לא :למה העולם "'דוש ומ; ק.רס נסצא היה הוא העל'ון המאצ'ל שהר.לנן

 העליון הטאצ'ל שהוא דע'ל:ת כל על ע'לה בהם שמהלבש הטרות על נאמר ש;ה שנ.ת. לא ה' אנ' כה'ב :הא . ברצונושינ:י
 ש'נו' שא'; הע'?ת נל לע'לת ק": של כנו כ; :הומרוקל

  וראיתי :  ברצוני
  ת.רוי

 באמרפ ררכפ לפ: שמהרצ'ם הק:ש'ץ :ה על
 ולא ואש'ת לא רה א.ן זו שרסחשבה הקרומה  במהשבתו ש'ער הס'בוה כר וס'בת הע'רוה כל ע'5ת שהוא הרציןשבעל
 במחשכת. שד'ה הכסוס טעם מא':ה מאוהר ולא מ:קרם לא הזמן בוה רוקא שיה.ד רצו:ו לפ' יאות עולם בר'את אוטןתכלית
 כל ס,ף ענ"ם אבי ז. המהן:כה טעס להש'נ נסצא 3ש:ס אין"כולת כ' רך לטה ררחמנא כבש' בהד' נאטר הקרומה ;ו טהשבהועל
 : מובן יהוא ורצ.;1 מהשכהו לפ' 'אות ה:א אשר הזסן נוה העילם את רברוא ורצ:ני מהשבת: ה.ה תט'ד כי רצון ש'נו' כאן אןסוף

 יט.צאני אף כי נקבל הוא קבלה 1408ך
 קשה '2א"כ העצ,מה הק:ש'א ביאור ה:בת יצאנו לא ער.ין הנ"ל השאלה ה:בה מ'ר.

 המד:ת ע". פעול:ת'1 להוצ'א כד. ה.ה עולם בר'את ע.קר שהר. עולם בר'את ק:דם ממלאכתו בטל הרצון בעל ה'ה ה.אךו
 שסועיה ה:י2טה דמ':; :בר:א', מדות.1 ע"' המועל אל מכה 1'צא 'ושלם זה שכל וחנון רחום שנקרא שטותיוולתשלום
 ; סובן :ה,א לבעה"ר ,ה רת:אי :אוה שלא טה ממלאכק: בטל ה'ה העורס שנברא וקורם לקסן כמ"ש הגוף איכייע"י

 הגדול היובל עד דשמיטות הנהגת 'תבאר בו ב'דרך
. 

 באטים ח;"ל כו.:ת יט;: באמרם טחהא בהדא השארה ונם הק:ש'א ו" שמתרצ'פ  ז"ל האר". טמורי בכתביס יאיתיוהנה
 י2.כלה אח- 'ך'ה מה :כ, הע:לם כר.את ק:דם ה'ה מה לשא:ל שאסור שפ'רושו לאחור ומה לפנים מה ש:אריןא.ן

 טמך במימלא :אמר  זה יעל החק.יה אסור הומן :ה :אהך ח-וכ :הד עלטא קיטא שנ.ן אלפ. שיתא ח~"ר כטאמר העולסזה
 אך אמת רכר'הם :ראש הנ"ל והקוש'א דשאיה א'סור :ס דדכר ב;ה י2כללי :אמרו תחקור. אל ממך וכטנוסה תררהטבל

 הד,רך כל נ' דזמן כ,ה הע:לם 'תחדיט ולמה הומ; זה ק:רם ד'ה מה ולתור להק:- שאס,ר ולומר וכלשונם נכתכם הרבר'משאק
 שמ'טה :קרא אלפ.ם ששבעה שם '2מכאר הי'נ: ה'טמ'ט:ת הנהג:ת כי מבאי שיטם התמונה בספי טראות עיניו טח הררךבןה
 האמת חכמ' כפ' נקרא'ם והם סם'רות עשר 'ש כ. ייל הפחר 'טט'טת נק-א כו אנו אשר השמ.פה שוה שם ומבוארא'

 ז:קיא'ס ראשונות ג' נקראו השרי2ה וזה מ'"נה הכמיה כה"ר ;הם הע'ל:ת כל ע.רת שר ומרות': שמותיו שהם שטותעשר
 מלכות נצתהור.סוד ת"ת פחר הסר נקרא.ס והם ספ'יות שבע טהם לטטה עוד ו'ש לפנינו כס"ש קדמונ'ות ושנ.ם קרםימי
 ג"כ ה'ה  בו 'טאנו  יטנ'; ארפ'ן שבעה .טהם העורם  זה שק:דסשנתהדש שם ומנואר . עולם ושנו' ע:לס יס. נקרא.םוהם
 הנ"ל ספ'רות השבעה טן ראשונה פם'רה ננר ההסר שט'מת א' שט'טה :קרא וה'ה  יטנק אלפ' 1' נ"כ ו'יימש מלאעורם
 בזה הנמצא'ם נברא'ם ?כל ועונש שכר ה.ה ולא . השמיטה בזה שורט הרע יצר ה'ה ולא טוב הכל ה'ה היטמ'טהובזו

 רשמאלא מסטרא ה'א הם6'רה שזו לפ' העומיטה ב;ה גובר ה'צה"ר ולכן . הסחר ספ'רות נגר הוא בו שאנו והשט'טההשט'טה
 ביתן  והוא טעל'ך ארח'ק דצפונ. ואת רכת'ב צמונ. ה'צה"ד נקרא ו?כן . הרעה תפתח וטצפ:ן צסון מרת שהוא רקמןכס"ש
 לבנ. נ'ת:ה והבח'רה והצ'רוף הנס'ון שמ'טת שנקרא השמיפה בזה ועונש שכי יש  ארמורכן בנ' בזה רה.בחן השש.פהבזה
  יטנל:' אף כי . "'רה "החבם "'ורע  "ומ'  מטר'קט ךיך?י ח.ה לנפ.י הארמ ויהי ב4'ר  והצ'רף חנסיו ע'קר  הוא כיארם
 ואטד: ל'ראה ה'מ'ס כל זה רבכם וה'ה יה, ם. וכת'ב . קאמר לא ורשע צר.ק ואלו רו"ל נמאטר נ.תנה הבחירה פוףל%'1

 : טובן והוא שמ'ם מ.ראת חו,ן וצמים ב'ד' שהכלמכאן

 הפחד שט*טת שנקראת השמ*טה סוד *ת' בו גידרך
 אדם כבנ' הראש:נ'ם ואם ארם כבנ' אנו כמלאכ.ם הראשונ'ם אס ויל מהשאמרו ו~תקבל נאה דבר אטות. זה פיךעל

 אל מקצה הק,:וות בשנ' ראח:: :רא כנ"ל לאמר מאזנ'ס כשקל ויפלס ביט'עור.ט דבר.הם ל'תן נתן ט. כחטוריםאנו
 אך מ:בן. והוא טמתשב:ת'נ: מחיטכוהם נבהו הארץ טעל שט'ס כנכ:ה כ. כחמור'ם אנו כטלאכ'ם הראשונ.ם אם ולוטרקצה
 נשמ.טה ה'1גם :הם הואת בשמ.טה נשט:ת'י2 יטכמה בתמונה שם שמנואר תדע אך דותסונה בי?ם לטעלה שרכרנו הדברהוא

 הקר:טה בשס.טה ככר יטה'1 לרמז כהם :כ'וצא היה :משה ה'ה 1.:סף כמו ה"'ה אצל'הם שנכתב בנתוב'ם והמהשעכרה
 שלוה אפשי :למעגיר ,ה בענין :נ(אר'ךשם דרצון בעל ומחשבתושל רצונו כם' שבימ'הם הדור השט'טהלת'קן בזהונשתלשלו

 ה":ו הכוונה הראש:נ.' אם באמרם ג"כ נ'ו::: ולזה ; ט:בן וה:א ראה חדש עולם ה'ה נו שנ'אמר מ. כל ו"ל בטאטרםכ.11נ1
 ב~ה יטנתגלגלו ה.'נה אנו בהם ש:רט 'צה"ר ה'ה שרא כמלאכ'ם שה'1 החסד שמ.טת שעברה בשמפה שה'ו גשמותאותן

 אוהפ ה.':ו הראשה'ם :אם  תמות:ן כארפ אבן הכתוב כמאטר הראשון האדם ע"ש בהם 'טורט שיצה"ר ארס  נעשוכבניהשמ.טה
 כחמ:ר'ס הקשה השמ'טה מזה שמטטות'נו אנחנו ה"נו אנו אדם כבנ. ה,2מ'טה'נעש: בזה ש'ררו ולפ' שעברה  ביימ'טהשהיו
 : מ:בן והוא לקמן כמ"ש הקל'סה . ראש שהוא כחסור'ם אטר: ולכ, היטמ'מה נ;1 הש,לט.ם הקליפות 3עסק' נטבע'םשאנו

 ש':כלו ער ואת שס.מה אהר. ש.ה.1 אותם אף השמ.מות כל של הנדגת כל שם מכאר הנ"ל כתמ:נה כ' הענ'ן אל הזדךרנ



ב הערןגן צריקיםאורחשערי
 ובהמז' אלפש פ"פ הוא ו' פעטים וו' אלפים ו' שטיפה ובכל טלכות עד הםד טן ספירות ו' נגד ששטותו'

 :(%,ל%%ךז ,:ך:כי:;ן%'י:,:ן::)ג;ש יל,"1!סןךג עכ"ל יקהבו ואליה יצאו שטטנה שרשם אל 'והורו הדברים וכל טדרנתו 'ווש אי שכל אהוותו אל איש תיטוכו הזאת:ובל
 ג': יך:ג ::':י'צגןן1:%,נ(..(ךי::ת 11:,"ב ,:1;;יןי:וג.".:

 1 דא, הכס' שאטיועפשי שוכטו דברי עפ"' סטש הם רק כפשט, הדכרים ץמ:ובל

 הףל ספירות לשבע והואגל בית לשבת אדם כתפארת דכתיב אדם שנקרא התפארת"ח:מם

 ,,', וךן: ,,. ;שי,' .ז שוו ווווש:ז,

 ,י'")יז,י'-

נ ווו. ש ; ,  

 ל:'י
ק  : %  י חו 

 ליך נ,וקיל%':"',שמ%עועשתפ,(הנג דווקא דיינו עשובה השנה בה ואין שאלה בה הושיש ג ות'בתרט"י ובינה שער' חמשים פיד שהם ט". הם.נהנקיאת
 !%."נ ץה:'ל":י: זי: :; -י:1י: :""%1"ייי11

 :ך1ש; ץ;ן": "ב:::: נ::' :יי;י:.ן'::'"1"זנן:;יך:;י;
 נ: 1 ניי:י,:נ:'"י"יוג,: :שןדן%ע סיש ני:,ין צ:נל ."ן ;י. .י. י..ן-י.י,,

 אך העויסו:,:"כ: ,)י "ש",ש" :ד")-געז;"נגעל:י1';ע"" .י:: ך:י, דהנה
 כר את וטניע עליו הוא יתכיך אל

1 
 וילומר וה תקנו האמת' : ברצונו דגלגלים

 יאות לא כ' התחתון עולם עול::עליון טן שנווף יק בא'ע'רדלקטן ושרירת' כמו עולמותא14:בבות
 וכלל עולם

 ורוטטותו יתו

 :ע"של( וע: זזילן 1,ן4:"::י "]ל"חי,י ,ך יוי ; ::י:,
 ג ],גש :ץב;(ג,:ש נ;.י"'ל,%שוגש: ::ך יון,]וק;

 :י:;ן:ן ך:1::!,:"::::י:נ לשעי.;ג;י""י :י: :ןומ"ו:!ע!1סן
 תשגה באהכתה כי . תלין את' שג'ת' ואם הקט שכלי ייד' תשיג אישר כפ' הנוראים פעולות'ו קצת אבאר המעוט אנ'גס

 סוף אין לשם טעם יתבאר בו א דרך ב,פתה
 רונליון הטאצ'ר ברצו נישעיהוו"ל העלו והם דאורגתא בגיפא מיכג,ישישי שיו ייבין ק"אמרגיא

 ה "ג;ן"ב.ג;טק:"4ן'יינ14 ך.יי:ייןי,:י;.3,ס;עי;%ע בדרבונות ד,ם עףרברידום כי בינה אטרי רהבין צריך ודגה : כאגונם עד העולטות לעטידת פנוי טקום נעיטה ובזהלצרדים



 הערןכן צריקהםאורחשערי
 לו אין ראשית לו שאין וכר טי לו יש ראשית לו שיעו נר שהר' ראש'ת אין בשם ולא סי אין בשם העילות כללעיות
 אטצע'ת 'חואר האמצעיתןהיאך נקודה מן שאמרו בטה ג"כ הרגישו ועוד . רטבינים מבורר 'יתר ראשית מרת ענ"ם אבל .סוף
 אפ וסוף ראש לו שא'ן לם' הנוחנת שה'א ואוטרים זו קוש" לתרץ רחנ'ם 'ש והנה : טובן והוא וסוף ראש לו שאיןבדבר
 האור טתפשמ הצדדים שבכל לפ. שווים הצדדים נל הנקודה זי שטן לפ' אטצע.ת נקודה הוא נקודה טטנו שתהשוב כוטבן
: להם- לטה השכל מ' על מוכרח דבר הוא אם שא"ג האמת מן רחוק אבל השכל מ' על היא טסתבר ודבר . מוף איןעד  

 : רי שטעו לבכ אנשי לכן פשוט: והוא . צורך רלא אטצע'ת נק:דה בלשונםלנקוט

 כשרצה ז"ל ךקרשבגה~ האלקי דוזנא נ' :רענרעו אח.' .ןאשיאד,ובן ןןן:'מנעוי',ינעץג:::םריןיו,אלהים

 בלבו יתואר שלא או"ר דחושבניה ר"ז שהוא יהמפוארה הנפלאה בחכטה לפנש וליכ:ם טלך באורפני להסתכל שירצהט'
 נמאטר . שלהם העצמ:ת באור ופש'טא לקמן שאבאר כמו הטלבוש'ם שהם בכלים אף ח"ו ותטונה מסל שום על'וניםנאורות
 ופנ' אחורי את ורא'ת גט: אמויה בנועם טע.דה בעצמה הת:רה הלא לוטר לבך תרוץ ואם תמ:נה ש:ם ראיתם לא כ.הכתוכ
 רשנך רק הוא בו וכ'וצא . ההוא ב'ום רגליו ועטדו . ה' 'ד , באפ: עש; עלה ושטע הטא;ניך . ה' ה'פני עיני וכן יראולא
 טני חדוה אב'עה מי בטשל אפתחה זמ.רות'ו בנועם אטר הטשורר וגם : בלכך מיפבע שהוא בדבר שתוכללקכל האוקאת
 א;הרה אהר כאזהרה ויזהירו 'ג'דון כאחד וכולם ע:לם עמ,ד' קדמונ' כבד כ' זי בהעיה וד' . טבשריאחזהאלוה וכתיבקדם

 : לשונם בטתקוהאר'כו
 המא'ר של להערמו תואר שום טטנו לשלול . עולם של ברוטו הראי' הלשור סדר לפ' העל'ונים כע,ולם ה, דבר81184קל4הק

 ככל אוטי'ם שאנו מה והתכונן ודע : ותהלה ברכה כל על וטמו 'תברך הרצ:ן בעל הוא בנכידו כורו לעולם " ' / *''
 הוא כי יתברך לומר אפשר א' הרצון בעל על נ' השוה במטמר שט"1 הוא רצו"ן נ' רצונו ה"נו כוונת'נו שטו 'תכרךטקום
 וזיע ברתת ביראה בא'טה טצ'אותו בח'וב אומן אמונה איתו דעת רק ועיקר נלל בו להתבונן הרשינו ולא . הברכה טק,רעעסו
 אין למינך . וניניים שטות שארי וחומר וקל נהנה שאינו הגד:ל השם אפ" שוםשם בו יצדק ולא טשלה בכל טרכוהונ'
 לשסו ומוגש טוקמר והכווטה הע'ונים וככל וההודאות הברנות בכר אלא . ברואיו כל בפ' יטטו 'שתבח היצין בעל אצללנו
 החי'ם הברכה הוא שמו שהוא והרצון . לעולם 'שחנה לא :החטד הח-ם הב-נה מקור הוא נ' . תהלה ד,מיה ולו .ד"קא
 הערמו לרוב תואר בשום ג"כ לננותו אין הרצון ולזה . הסקיר טן מתכרך והוא טיף לא.ן טטנ: הפתמשט אורו והואוהחסר
 מוף לאין טתפשט היה האור וזה : השוה כמספר או"ר יטהוא סוף אי"; כשם כ"א לננ1ת1 4מ, ולכן המקור עם דנוק הואכי

 ורא הטנוי כא' לא כמוהו מנס בשום אחדית שום שא'ן ואמית' גסור באתר,ת עמי ומת-חד בו דכ,ק רצונו נ' אחד ושט:והוא
 הותרה הדברים ובאלה : כמוהו 'חיחת ואין א' ושמו הוא אכר : האות':ת שער. של ש'תבארברישהשער כטו בשתוףנא'

 דבר ותנין תקונ'ל ואז הצריח אז טשכיל לב לך יש ואם : ראש'ת אין בשם ולא טוף אין בשס אותו קורין שאנוהשארה
 נקידה שאמר למה טעם לבאר נדי הץנה : לו והתחולל לה' דום ה.טיב והבן הנ'א:ר. להרח'ב אסור כאן כ' דברטתוך

 : לפנ'ם יתבאד בזה שיש השארוה שאי. וגםהאטצעית

 האמצעית לנקודה פעם ית בו ב'דרך
 מקרנ' בתחתונים הן  הע%יייפ  בעוימות הן והנעשס וה'יצר.ם  והברואיפ האצול'ם דנמצא'ם הדנריס נל נ' ייש' אה"רטל

 מטנו חוץ 'וצא דבר שום ואין א"ם באור למעלה למעלה ונטוס נעלמדק שורש להם , 4 נ .צ, . ען1
 האב שר טכוחו באים והם ובנוה בנים כטה לו יש אחד שארם אל:ה אחזה טבשר' והנה : החוצכ כח כו שיש הנחצכנדרך
 פ:על שהאדם המעולות כל וכן : הפועל אל מכח ש'צאו עו- בו ניכריס ה'ו ולא . באי שמטנו כטוחו יצייש לרם היהונוהס
 כ' . רנמשל דומה אינו שהטשל להשיב נבהר תה'ה ואל : 'המוער אל. טכח אוהם מ:צ.א כך יאחר נמהשנהו שויש ה'ההכל
 שאם בענפים הש:רש שכח לאירן דוטה הוא המשוט יהמשל : תב'ן תזכה ואם ונפיק דע-ל למאן רק ימסור נ'הן הס:דלאזה

 בפניעצטו רשית אותו תעשה הר' למעלה שורש לי שא'ן נמצא א.,ה ש'ש תאטר ואם נה"נש. ט.ד השור,ם מן ענףתפך'ד
 בענם'ו השורש נה יע:לם איא  השורש טן הע:ף אי הפר. שתפר.ד ה:ט'עות קיציץ סיד והוא רשו.ות שה' הטלום חםהוי
 וסלכותו לק"ם אותם המחיה קדוש ניצ:ץ בו 'ש דמסאכא סטרא וכל אחרא המטרא ואף פירית ועישה כח מחליף הואואז
 ש'הכאי קוריט ספירות שעשר מ,ה והעורה . משרהבכל

 שרש'ם והע'טר מק1 א'ן באור וכס'ם דק נעלם שורש להם ה'ה לקמ,
 העלה שלעולם ועלול עלה כדרך . הקטן את טק'ף והגדול בצל'ם כגלד' זה בתוך ;ה בא"ס למעלה ה'ו הנ"ל ספ.' העשרשל
 מכולם וקטנה העשר מן העשיר'ת מפ'רה שהוא המלטת מפירת לפ"ו וא"ט : פ'ט:ט והוא אית, וכויל טטנו העלול אתטק'ף
 הנ"ל ספ" כי . לעמו סכיב וה' לה מביב הר.ם 'רושל'ם בטוד . באטצע נק,דה והיא העשר כל מן טוקפת הוא לקמןכמ"ש
 הכל כס"ש דינו ובית הוא רדף נקראת יהיא . יקמן הכי כמ"ש הר'ם נן-א'ם וסה"העריניפ לקמן כמ"ש 'רושליםנקראח
 נקודה ועל לקטן כמ"ש הטל' ספ'רת של שורש בהוך שהיו ישראל של נשסות של שורש שהם לעמו סכ'ב וה.אלקטן
 ניתר ובזה . ה'טב באר למנינו נטש'"ת ובי' מנ" אורו שצטצם באמרם כו:נו דג(ל' מפ" של שורש מוד שהיא האסצעיתזו

 : הב'אור אל נתוור ועתה . טיבן והוא ב' שארהגם

 שאלות שאר4 ית, בו ג'דרך
 החנו לחדשבעולמו רצינו גהוא גגישנבפתו גג:ק "ייטמת(ימינא ביי,ט נץמ(  י(,י יכייי פתיי עיה ריי"התנא
 . בלבבך אשר לדעת לנמותך הכתונ כטאמר נתנה הבח'יה שכה הנסיון שט'טת וה'א הסחד שם'טת שה'א הואתהשמיפה

 אכרהם בטאטר כמבואר לחל:ק מה פתחון 'היה שלא לאחרים רדעת דגוונה ורב כליות ובוחן רימתרות כל היודע הוא כ'אף
 : סובן והוא  ין5%,ון  מ* תואר יושלם לא ועונש שכר אין אס כ' שיטון מלך נקרא ועפ"; . כידוע אכרהס את נטהוה'

וזה



נ רגדןגן הם צדיקאורחשערי
 כריש וז"ש . לכתוב נ.חן שלא הבמום מעם שיש זולת משלה בכל מ11ת1 להיוח המל' להיותהציטצוםבנקורת עם11ה

 במחשכחו עלתה ה.א סם.' כל טן לתחא שה'חה הטל' נקורח סור כי לעייא טחתא אחערוחא סיר חבין ב!הרדמכדץ : בם"קגלסנינו נליסו נליף דטלכא שלפנותא בריש שם.רושו רטלכאהורמנתא
 וו"ש הכבוד לטלך לענור ח.יביס ודנר שלמון טלד תואו :4ן::ק:ג:ן.'1%,ןגל' ::גגגף": ברצונו כשעלה הצח בלשונס רטוו וה ועל . העולטות העטירות כל זו האמצעוח נק,דה בשורש לה',חהקרוטה

 וצט,מח נקרא השטימה ק1ואת שאמרנו סה עינ.ך בין לוכרון הדבר'ס נא יה'ו רק העולס ת'רוש סרר לביאור נבא ן2ןץעך : ט:בן והוא הגבוד לטרך לעכיד לכ ש'תו כרא בראשיח חמרה אח כיושרבפ.ומ
 תואר 'ושלם וכוה השמיטה בוה ועונש שכר יש וה ידי ועל ארם לבני הבחירה ניתן שבה הנס.ון ושמ.טתהפדר

 אם לחסר אם לרין אם פעולות.1 'די על נהס נקרא שהוא ומדוחיו הרצון בער שר שם:ח.ו כל 'ושלטו וכן . שלפוןסלך
 צבאות ה' וינבה אומי ה:א וכן . מרית '"ג עד וחנון רחום אל שהוא וטחת'1 . בהם שנקרא שמ'ת'1 מורים שע"ז .לרחמ'ם

נ
 סוטר בפוד ג סוד הוא ג"כ ובה . לקמן הכל הןדלעינש'כט"ש לשכר הן ר,מעולות כל נעש" שע"'יגלכות
 טחדשת היא ציורקדוש איוה וטהשראו'ולבנותמהם אותםלט'גלה-קליסותוטעלה

 ק
 ק כראש'תשהנל 'גשה

 טגחת ע"' עצטה ובורקת באטונחה ונשארח . לקמן כט"ש הטל' בס,ד וקוקך ר"ת אטונחך רכה לבסיים דןדשיםבסוד

 שלקטן הדרווצ'ס טתיך תכין חוכה ואםונוראות
 ובוהק

 העולם ח'דהט להיות הוצרך ולכן . דלט'ב והכן השאלוח כל ניתרו

4 .גה יי! ןן(( לן'ן וי וו, ענן ימזוותו קן'ון','ןי
 העולם חידוש דיעחלת םדר ית' בו א, דרך נ,פתח

 הנה : עלינו הפובה ה' כיר לבאר ויתח'ל ברא בראשית מעשה סור נרמז הכתוב בזה רירו1: ר:שכל המההלריתהלל
ן

 להרש ברצאו וכשערה העולט:ת לעטירת פגוי טקום ה.ה ולא לא1ם טתפשט ה'ה הרצון כעל שר שאורו אטרנו

 נוה.השטיטה העוג הנהנת צורך הוא כי הכיונה : לע'לא טתחא אחערותא ועלתה גשם עשחה טחשבתו וטיר יעי4.כ
 ט"נ טעלים אנו וההפלה המצות וכוונת טוביס ובטעשים נתורה עסקינו ע"י כ' והוא לעילא טתתא אחערוחא תטידלהיות
 קדוש,ת הניצוצ:ת את שטעלים מ"ב תטיד 'ום בכל טחרש ועי"ו . לקמן 'חבאר ט"ן וסור עליון 'ח:ר לההעורר לעילאטחחא

 שלה האורות עלו בא"ס גנווה שה'תה הטל' אורות שכל לעימא טתתא אתערותא תחלת ה'ה כן . בסקוטו הכל כמ"שולשמרה
 'שראל 141 לא עריין כי הכוונה . אעשה לטעני נאטר זו אתערותא ועל לפנינו. כט"ש לצררין ונסתלקו אטצעית נקודהטן

 1 היה לא ולטה ישואל נשטות של שרשי שן:
 הח אחר רין,סם להודגת שורש יהיה ווה ע"י ואת 'ה

 ק
 הט'גם

 שבנקודה שחשב בעה"ר של שטחשבתו רק היחוד לעורר כדי טעש'ם שום סגלו לא ועריין הפועל אר מכח יצאו לא שערייןלפי

 רטוה ולוה . העולם תיקון אחר העולם להנהנת ודוגטא שורש רלה ווה רלתחא אחער,תא במקום הועילה ווה מצות:וגלו
 שטלח שאטרנו וה אתערותא ס,ד נו ונרטו הנילו' ראשית על הווטו ב:ראשית כאמרה הנעיטים אטויה בפתחהת,וה

 : מובן והוא ועורה ישראל 1מיקנלו אלק'ם ראה פ:ראשונה נוטריקן הואבראשית
 הספ" כל לטטהתחת שמקוטה הטל' מרת את שטערה ה'.נו עליון 'קור שטעורר הצריק סעולוח עושה ש1תה כטורהנה
 למאן רילה לחרל דליל מאן יומת:'ליה תחום סור שהואפנוי ונשאר ימן הכלכמ"ש
 ואת פעולה נעה"ר של מהשבתו עשתה עתה כן לקמן וכמ"ש הווהר רנר' מחוך כטנואר 'וטת טוח. לט'על אצטוךדלא

 .;:'ל ,ך':קיג'"'ן' .,,ין,ייי,1~%5ל:שןלן"515ליגי:,;,::יןךן4,,ן,:
 טסנה חכקיס וט' טעשר כלורה נקורה כל א"כ טעשרה פחות אין שכקדושה רבר לעולם כי הכוונה שבאמצעית אטצעיתנקורה

 לפניה רי' , צד טכל בשוה אותה טק'ףא"ס גב" עלי' נחשב לצרדין האורותקו טקום ובכל פנויהטקום
 שוה ג זשוה במספ- שכ.נ"הטוד י וטעם פנוי הפקום אר בעיגול סביב שסה נ נעשהריררין

 לע,ל 12ש ע%מ מיו צנ כון,תגו:ט:,צוגן ויךיגוג יסו: : גי:יג ן גמשט בהץ' :ס:יש :":כ 2:גה:גי :(קי% לעיל מתב :הגג
ג ק ף וקק

 ג"כ לומר הוא ונאות גמור בוחוד נ"כ סוף אין אור עם טת"חד הטקום ווה . השוה כסססו שם"ו ועא עילאה טהיווכ'
חא



 הערןגן צדיקיםאורחשערי
 טק1ם תרגום.שפייוש. לשון ע'לאה טה.רו נקרא ולכן . הקודש לשזן עס דעזרגום כ"ס שטת..חס אך . אחד ושפהוא
 ה'ה וכאן : לקמן ועאכתוב כטו . הרין ע% רזמז שהינום לפ. . הרעק מן סנף טקום שפ.ר,אי ט;כ" ש4 טהרו כטופנוי
 לא הטקום מן האורות שנסתלקו ני1ן עכ"; לכרוא'ו לה'ט'ב טוכו טרת היה ;ה כי ואף לסעלה האירות שנסתלקו דקטעט
 טלהתפשט המונע הרין מצר היא ום'לוק על" וכל ולהסתלק לעלות ו%א ולהא.ר להתפשט ררכו חסר שהרי הר.ן צד סטנו'סלט

 ;ה: כלל ו;כור ה.ט'ב באר' הכלכט*ש

 אחת בפעם ו%א טעט מעט האור ניתק למה יתבאר בו ב'דרך
 שניתק האור של רושס ש"טארו כר' ה.ה וה אהת בפעם ילא טעט טעט הנק!דה טן נ.הק שהאור שאמרנו סההטעם

 אף גדולה ברריפה המשופע דבר אי;ה על מם השפוך אם ?מ.ם והטשל . האור עם הרהטם יעלה שלא סנו.גסקום
 טקימ א'וה או דנר נאותו טעט גוסא איוהשיהיה

 נסי
 נשפטס הס.ס אס אנל הרד'פה מכח שם טפת שוס נהס .שאוו יא

 טן וניהק סוף א'ן מאור סטש שהוא הגד:ל כאור ה;ת כיכר היה כן הנשכ'ס סקוטוה ככל ט.ס דרכה 'שארז או' לאטלאט
 ש?א נד. פנו. במקום במקומו נקואר שהרש'טו שנסתלקו טה אורות רושם והוא ברכה טחרי: ש.שארו כדי טעט טעפהנקודה
 המלכ,ת מנקורה שהוא האור שוה למעלה שאטרנו כמו רושס שעשהה עד שכ.נה ;זה 5א בסוד ונל טכל רק הטשםישאר
 יטקומה לשזב שתוכל גדי בטקוטה רוש'טת נשאד לסעלה שתעלה אף טק:טה שם שם שהשכינה סקום ובכל שכ.נה ס,דהוא

 הכטה ונתת' וכה"א תנח. אל מק,מך עליך העלה המושל רות אם הכתוב בסוד רק דכר על שורה השכינה א.ן ב.הראשון
 הטשל וה כ' ע'" יעככ ט. כ. לנמשל דוטח א':ו הטשל הר. ?הש'ב נבהל תה.ה ואל . להכ.ם.ן תכמה יה'ב לב חכם כלבלב
 לנתק וה.ה זה 'ט-ך לא פ.1 ברוח ועוטד.ם בטאטןו הלו'ס דמ'ם אשר הוא בר.ך קידשא לגנ' אבל דירן לגב. ש-ך רקהוא
 בז! הע,לם שת.ר,ש הקדמנו כבר כי קיש" א'נו וה ייק1ם א,טר 1.גיר במקוטו הרושם "צאר וה כל יעל אחר בפעםהאור

 ורי:מא שזרש .היה וזה דאפשר טה בכל הטכע אל לקרב הטנע לדיך קר,ג ש':הר טה הכל נביא להי!ת הוצרכההשס'טה
 נק' ולכן בק.!טס נהק'.מו שלא אף לבאר עה'ד'ן שאנו מה ט"ב כל כ' לע'ל כט"ש והבהירה הנשין שטיפת השס'טהלהנהגת
 ה"ו ל' הנ'ין לא ד.ן ,אטר וטחריכן עילטות כונה בסור ו"ר שאמך: :אף בראה להוהו לא עכ"ו לקטן כם"ש התוהוע,לפ
 ש.נו. חי'1 שיה'ה או מחשבתו ח"1 יקו..ם שלא תכלית וא'ן סמ אח למהשבתו אשי העל'ונה הטתשכה זאתבבעללהשוב
 כמו  הטבע עפ"י טהג  ררוח חאה כשמ'טה ההקו; אהר אף העולשת להנהגת ורוגמא ש:4ש ה.ה דגל אלא כרצונורצון
 אם טטנו נוצי הולר לה'וה פר' לעשות יצל.ח לא אדם של וועיי כטפה נ~ה הטשל לקמ, הכל כט"ש ט"כ כתחלתשהיה
 הגיע'ן יוכ? ?א א; בארץ הגרעץ !תטע אילן א';ה ?.טע הרצה אם וכ, הטכע לתכמ. כ'דוע טצורתה תחלה תפם.רלא

 אילן טטנו ונעשה אחרת צורח ולובש צירה פויטמ הוא אז מצ,רתו ויפסד טתה'?ה הגרעין .תבקע לא אם וענף שור,צלעשית
 .  אותו  המחיה טי עי,י ונן השסיס סן טטר על.ה !ש'טט.ר הארץ מן ג.ד,לו ש:היה צר.ך ;ה נל ע9 נ" דכולא ומזון ותק.ףרב
 טתנדל הוא שבכ,תו בעולם ויטר טלאך שום לו .הא שלא בעולם נטצא ש1ם לך ,א.ן ורע.ם טיני ובכל התכואות בכל הואובן

 טקור והוא ובתחתונים בעל.1גים משגיח שהוא הס'ב' כ? ום'כ' הע.לות כל ע'לת עד על.הס ים וגב,ה שומר גבוה סעלוגבוה
 אל כ?ים נק' שהם 1טרות.1 שטית'1 ע". בהס המתפשט אורו ע". העל'ונים ע'" התתהונים טנה.ג והוא והחסר התי.םהברכה
 הנ? !כם"ש ה;:הר דברי מהוך כמביא' .בש.ם נ!לם 'שארו א;. קטן דגע אם" אר: מהם ימנע ה"1 ואם . בהם המתפשטהאור

 היברי'  גם  ותבין תשכיל ואז  הציח אז בי מ"ב סור השהלשל!ת סוו דדנו'סשננא' גל ע'נ.ך נגד נא יה.!לקטן:,לנן
 : בס"ד הכל כם"ש הת'קן לעולם ושורש דוגטא הוא מ.ב סדר כל כי . ט"מ סוד שהוא התק1ן עולם בס,דשיחבירו

 רק הטבע מן ורהוק השכל סן רהוק ,ה'א לע!למ'ם ה" ש?א הרש ;ה ראה "אמר ה;את הנפלאה בהנטה שבזטנינוי האחרונים מן הקרטה א';ה היצמעו או הראו שאם הטהור בלבבכם הקיע 'ה'ה ;ה 1.הר נאטנה דעו ור'עי את' אהוביילכ:ן
 לאטר בע'ר  וישתכתו באו מקיוב הרש'ם שוה כמ: . רבי'ז ואל אל.ו תשטעי ולא האבו ?א :יכ:ה.ו טקוכל הוא קוגךשאטר
 להם וע:ש', הר;'ם הכם מש'ח'הם טפ. יהס נתגלה הדשה שתויה יאמר כסיטה :'ע:: ההכמה איר .שכון ואתנ1 ה' דבר בנורק

 ראשונים טקכלת לא שאינו סלבם הקרמוה יטנ!ר'מ רק סצאה' ר'ק.ם כל.ם והנה כל'ים כל את ומשיות. דבר.הם עלעטדת. הקטן יעכנכ ואני יק'נה 'עק"נ נאזה נר,פך הרנה !נעכור מג;'ס הסה הקדוש'ם !אה :טפ,'פ טנרני'ס ונהם והיו;'0;סירות
 תשח ;"ל זקאר"י בקתב' ו?א קייהארא בושה טו' השלם הרב בקבלת לא .ריעה ש,ם להם 1א'ן אהרונ'ס סקכלתולא
 ההכטה 11 ללטור רצית' לא טנעורי אשר אמת נררך הנהנ. אשר ה' ברוך כק!צ'ס ישראל לנרמ והס ק'שס טהשנ. שלרוהם

 מיטטרת והיית. נאמרו הקור,ט רוח ומפ' . פז אר:י על טיוסד'ם כדרג,נות רבר.רום כל אשר הקרסונ'פ מספרי כ"אהנם?אה
 כזלנו כי "יל האר". של ק!דש בכהב' ה'ה ל'מוד' וע'קר ה;כרון בספי שמת' ב'ר' שעלה וסה דכי'הם כל את לבררונפה
 על דבר'ו כל את ?הב'ן ב;ה 'טיה ארם מזח כל א'ן הדרוש'ם אר'כ!ת מהטת אך למיצא'הם הם ותי.ם חי'ם ואוצהתהמ"ם סעמ ואנל 'רו ישיה ת-ם התפץ :כל ה"ן אנו ומפ'1 ?הר!פה ועליהו .יצא'ם המה הטקרש מן ט'מיו כ. שותין אנ1ט'ס.1
 וטפירש'ם א' בטק!ם סתזט.ם והם ר,מעשה תכל'ת עד אסצע.ת מנקודה העולמות כל השהלשלות סדר טטנו ולהביןמכ!נו
 כלכ ה' חננו אשר שכ"א נכון סרר ולסרר רכי': כל ?ביר 'טמ.ם גטלאכת חלצ'לעסוק כגבור אזרת' ולכן . אחרבטקום

 . לנו 'ע;ור והשם . יפנ'נו הנל נט'ט"ת הסדר ע9 ויעטזד לכ!א 'כול בקלנכו,
 הטהירו סביב האורות ק*פל סוד יה בו גדרך

 הגלו. תחלה על נ~ה  רט;ו  חויל הנה .  הלילס  ו:ייא  לבושו באור  הזב"ה שנה%נש מלמד השלם ננרא מה'כן אסו!הנה
 ה.' יאורו הוא'ל העילם נכרא סה.כן ו,"ש העולטות לעמ'רה סקום ה'ה !לא לא"ס מהפשט ה.ה שאורושאמרנו

 רבר':. בפתת שהקרטנו כטי הכוו:ה לב:יוו. באוי שנתלבש מלמר ואמי: העילט!ת לעט'דה טקוס נמצא וטה.כן לא"סטהפשט
 ה.סוד שספ'רת ר"ל מ'נ" דלכיש" קטצא כהד.ן אורו !:תצמצס הטה.רו סכ'ב נתקפל שהאור שאטרו האמת חכט.נשם

 שה.ה ה'סור עם ונת..הר הטה.וו סכיב ו:תק0ל המל' ססי' של אווו שנתצטצם ואחו קכ"ה נק' והוא סף בא'ן גמזהשה.תה
מתחלה



י הערןק צדיקיםאורחשערי
 סור שמא הקכ'ה של לבהאו נק' הטל' ספי' לעים כי לבהטו באור נתעטף כי והרי אותו הלבישה ועתה אותה טקיףטתהלה

 שעמדלוטו ידו. יעכבעל וטי לטטה ולד"פשפ לד"יר האור טבע דוך קהרי שהיהצ נסו הטדלרו ך כחנת"ט

 ם זץ4 ג ל "ך, יך ע%י ] זןןנן הו;:ה" קך:(י:ו"
 אלק'"ם בנקורת הוי"ה סודה ולכן : לקטן כט"ש טתערין ד'נין שמינה אך רהטים עצסה ש דנינה ספי שהם הגבורותאל

 כט"ש ווווה עו, בטקוטה אבל למטהו גבורה בת" שהיא מצר הבינה א? זוטו אלק'ם לפעמיםתמצא

 'ז,, ו,. גני:ג"וז וי ון,"י" י, י" " "י,ויי יול ",,- י:;:1: ן.הנד

 מתער14דיטני שע"י ת עי טלשון נערב אור תכטים בלשון נקרא וריא הנ"ל ד,גכורות שני בין וטשצעת טטותקתגבודה

 במקומה היטיב זה כל ויתבאר שלום נקרא דיסור טדת %1 כליליביניהם יעושהי המכרי'ג ישדיא טרתבהיסוד ע"' יחדוטתיחרים
 ור1א חר "שנ'נ, ונרית ונוף התפאדת ענף הוא היטוד וחדי נבורה יבת'נת היסוד בתינות טונין אנו שנאן לוטר לבך יקשהואל

 בסור העולטות כל שנתקנוולמות הי לקסן כמ"ש התפארת נטו החסדלצד
 פרצי

 לקטןבאר אדם

 תמש שהםידש
 ביטקק

 חטשה ונקראים בשטאל וחטש חסד'ם חטשה ונקראים
 וע טאטיותעשיה ק

 ג שלשר, תושבק אנו כאן והנה . נבורה בבחינת הוא היסוד כי הרי . טלכות יסוד דיד נבורה בינד הם2

 י(~"",:יי5":: "1,מו. ו"ו,:י:;,:,::ינ%ג:י%,1'ןוקיןב!:ג"'יי,71ך.:,,.:
 פי על דיאז' בטקום רק להאיו שלא טעכב ודיק נדאי שאינו אעפ"י אתק אשו את :תנותי בסור האוו שםלדוהפשט

 :ע~ ::' %](%נ
 "פק%"ג:"י:ץ יי(:'יי:ייםילנכע:ו

 גנחים הם ושם הנברה בטדתטון העולם אין ךזןלכגט:ישנו:ןג,21עג:אם "כן2ג ויני':ב

 "' לייאי צ1%:גס:1:ך1:ישך:ג
 בס,י

 :ע
 ונתצסצס ושנסתלק האור לעכב הגים ~פוגתלת

 גב:ן נכ הגכורה ועי" טתתלה שחיה לכסות הדבר ויוח,ר הטהירו בתוך יתפשטלא סביונתקפל

 פ"ויה,:יי
 ןצמןש"%:'למ" ,י:'::להן'

 שנתבאר כטר ד,שהירו כועך ציתפשט דפוור לעבב הטהיוו סכיב חקיקה כטו ג"כ שנעשה דבינה שהוא%הטקיף

 נדיביףהעם כרוה כסור נקרא ור ולנן . נטותו טכהוץ הה טנפנים ההקקה דו0ן תצי עד ש,ה?ג'ע סתערכיסהם

 י.יי:יו:ן , י"י,;מיי"1ו! : :ייי:;ן4"קעלוייץ: %:ע,:)"עיד%סנ
 תקיקה חקק פירוש גליפו גליף דמלנא הורטנותא בריש דיש'הטאטר תבין וב,ה הטהירו בתוך טצוטצם הוישום נשארעצטה
 שויש יהוא היסיר ידי על הבינת מתוך האור - - , , בתוך שנשארה הטלכית ונקודת חקקות ב' סודשהם

 הטהירו בתוך הנלוי תחלת יתב' בו דדרך
 כלול שריה הרישופ ושאר יבהיבהלראה  הוליא פנוי הטקם  שנ2,ה א נ' ישטעת'ןהדין

ולא



 הערןק צריקיםאורחשערי
 היו המוירו כתוך שנשאר אור הרישום נוה והנה : נשוה צדד'ו טנל טקיפו אש ואוו שוו נשו' של ה צלשת נ%%א
 נטצא שום שלא"טלפ התכונה לחכם' כעיע העילטות העסדת 5ת'קון הצריכין 'סורות לד' שוהצ הי שהם בת'נות ד'בו

 איך להוריעך וצריך : ושטא5 ויטין ואתור פנים בה'נות ארבע והם . גשטיים או רוחניים 'סודות ד' טן שורש בו יחאש5א
 צד סכ5 טקיפו א"ס שהרי 5פובה בו שוין הצדדים שכ5 ככדור העגול ברבר ושטא5 יטק או ואחור פנימ בת'נת'תואר
 ישר חופ דרך א"ק אור שירד 'די על נעשה וה הפהיו בוו שנבנו ובנ'נם העו5טות ת'קון שז'קר הוא הענין אלאבשוה
 ת טלה'1 'טלפ לא פרצוף בת'נת וכל אדם פרצוף במוד הת'קון אחר הט5טות נתקנו וטטנו . "סן הכ5 כט"ש הפה'רובתך
 כ' ואורך אשב*לך . התיקון קודם ה'1 ואז . הת'קון קודם בפהירו גם השוהצ וה שיהא הוכרח ולכן אלו בה'נות ארבעבו

 נקודת טקזם רק דגא הפהירו וה בצלים כג5ר' ,ה בהך זה וה'1 א"ס באור שישס וכטוסים ~ו5ים ה? ש'"ס לסע5האטרנו
 בת'נת לעולם והנה : טעשר ג"כ כלול והוא טקום אותו הסק.ף הראשון הטקיף הוא ספירותהטוד א"כ לעיל כט"שהטל'
 ושם השוה בטספר הפ"ה הוא המ5ה כי ספירה אותה של פה בתינת לעולם הוא לקטן כט"ש רגוילה סוד שהואהיסוד
 חופ זה ו~ה מעשר כלור הוא שגם הכתר יסור ררך נ9הוה הפחח ווה  הפהייו לתוך מא"ם אור  פתח אותו דרך לירד פההנפתה
 מא'ן הזירהישר

 ס-

 וטפה טעלה בו שךך יהיה לא שא"כ קצה אל טקצה בוקע להיות הפהירו מוף עד טגיע א'נו
 ההומ זה המע 5א ולכן : הומ'ב באר הנ5 כם"ש דיזתתק  עולם עד 5טרריגה לירד,מטדריגה היה בעה"ר ש5 רצונואבל
 וטעלה  ראש  נזרא  הפתח וגד למעיח  שהוא שבפהירו טה כל כי טפה טע5ה בו יתואר שפיר ו5פ"ז הטהירו תצי עדרק
 וטטה טעלה ב1 ש'ש קו שהוא וכ'ון וטמה טע5ה בח'נת בפהירו היה איך לפניך הר' וספה סוף נקרא הקו בסיף שה'אוטה

 : הימיב כ"ז והבן ושטאל 'טין תואר ג"כ עלץ'פו5

 למעיה ועיה נתנרר שבמהירו הרשיטו טן טנורד יוהר שה.ה האוד דהיימ בפהיר1 שהה בה.טת הד' אותן נבאד1ער~ן:
 טעכבים היו הנ"5 תקיקות הב' ער"ן כ' המהירו לתוך פתות שיהא הפתת נפתת לא שעדיין אף הפהת נגדוישב

 שאינו אף הארה איזה המהירו לתוך וטאיד התק'קות דרך האור בוקע שם הפתה נגד שהוא טה עכ'ו הפהירו תוךמלהאיר
 כראש שם ועמר המהירו מן מכורר היותר אי אותו ע5ה ושס פמם ונק' ראש נק' מקום אותו עכ"ו מאוד גר%ההארה
 ליסינו הכתר רותתת ישב שבפהירו האודות טשאר 'ותר טבורר ג"כ טהשהוא ואהר'1 . דגוהירו של כתר בת.נת וה:אהכדור
 והוא בשטאלו הכתר תחת כן גם 5ו 1'שב ג"כ עלה הנוהר סן טכורד יותר שהוא טה ואחריו שבפהירו תכטה בה'נתוהוא
 'תבאר ולקמן שבפדורו ט5נות בה" והוא הטהירו בש'מולי לטפה לו ישב הפהירו טאו' שנשאר וטה שבפה'רו ב.נהבח'נת
 אטרנו כבר ני . זח הוא הביאור לתובן שנבא קודם הד' אלו לג5ו' הפשומ וטעם : הר' אלו רק ט.ר ה4 כל נתג5ו 5אלסה
 נגד ה' והם טע,שר כ5ו5ה שהיתה הטל' נקודת שהוא טקום בא,תו כלולים שהץ העשר טכל הרשיטו נשאר הפהירושבזה
 עצטם בנבורות ונן  שבחסוים  וגבורות  שבחמרים תסד'ס 'ש עצסם שבהתסד'ם ה"נו טזה זה כלו5ים והם וה"ג ה"ת ה"נוה'
 עלה5טע5' ווה טבורר היותר האור הם שב"סד'ס הסד.ם הי.נו טדריגוה ד' הם והנה . שבנכורות ונבורות שכננורת תסד'םיש
 התסרים מן סבוררין יוהר הט שבתסרים והגבורוה א' בת'נה הרי . שבתסד תסד הוא הכתר כ' הרי כתר ונק' סנש בתי'והוא

 והתסריס ב' בת" הר' . שבתסד גבורה בת'נת הוא הת:טה כ' הרי . תכטה ונק' יטין בת" ונק' 5יטין 5ו ישב ווהשבגכורות
 נ' בתי' הרי . שבנבורה תסד בת" הוא הבינה כ' הרי . בינה ונק' שטאל. בת" ונקי 5שסא5 ישב אשרשבנבורתהוא

 נרול כלל ווכור . שבגבורה גבורה בתי' הוא הטל' כ' הר' ט5כהה ונק' אתור בתי' נק' ווה לסטה נשאר וה שכנכורותוהנבורות
 נשארה ו5נן בה טעורבין הו הסיגים נ5 הן דס"א וגס דקדושה הנשטות שורש כ5 בה כלוכ.ם ה.1 הטל' בוה והנה .וה

 . כת"ב שהם הג"ר עם בראשית טעשה תתלת סיד נתג5'ת הטל' שבת'נת 5פנ'ך הר' . למנינו כט"ש הבירור אתר עד5מפה
 דברי סתוך כטבואר הה'ן רביע'ת בסוד לנ"ר שוה ר"ל כנדגלות איוטה להיותה הת'קון אתר הטל' לספ" שויש נע"שהווה

 מאטריס כסה בהם והבין דרושים לכמה לך 'צמרכו כ' האלו דגדוליס העיקרימ ווכור : הכאיס  בשערים לקמן ו'תכאר :הווהר
 : אליהם וע'ניך לבך תתןאם

 היי'ה שם גליי סוד ית בו ה'דרך
 סן בכ"א ויש סתבירו כלו5 כ"א ע5'ונים שא:רות ודע ה41ה: אות'ות ד' לגלף שורש היה ה'א אלו נח" די טןיהנה

 : שבפנים ואתור שבפניס ושסאל שבפנים ושין שבפנים פנים בת" יש פנים שבבה" ר"ל בתי' הר' כ5 בת"הד'
 ד' טן כי 'תבאר לקטן והנה טוה וה ג"כ כ5ו5ים הם הוי"ה אות'ות ד' גם ולכן בת" הד' בכ5 וכן פנ'ם בת" דםוכו5ם
 שבע"ב ע"ב ה"נו בה" הד' 'ש בכ"א כ' . טוה וה כ%5'ם והם ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שהם שטות טי5ו' ד' 'וצא,ם הו"'האותיות
 לה'ות שורש ה'1 הם אות'ות ד' ואותן . לקטן לך 'צפרך כי כ"ז ווכור : בכורם וכן שבע"ב ב"ן שבע"ב ט"ה שבע"בס"ג
 אב אברהם  אש5 המתבר ב,5 בו דרך וכן הראשונים הקבלה סתכט' כסה עפ'" והוא אב'"ע: שהם עולטות ד' ת'קיןאתר
 כנלל נכלל הוא רק הג"ל עולמות ד' בניל נכלל א.נו שהכתר דבריו טת~ך טנואר ני . בד'א טב,אר ו"י ראריי נהממתוד

 כ"ו כט"ש '1"ד של ב11צ1 נרטו הוא רק א5יו רוסז הוי"ה טשם אפ'לו אות שום :אין הע5סם לרוב 4"ס שנק'העולמות
 רוא נה"' ננ"ה שהם 1"ק בהכלל ת"ת בריאה בינה אצילות תכסה תינו התכטה טן האצי5ות סתחיל וה דרך לש איכלקטן
 כאן והנה : היפיב באר לקטן כ"ו רבואר ה' 'ראת תכסה ראש'ת דכתיב ראשית ההכמה נקרא ולכן : עש:ה ט5כות'צ'רה
 ער"ן נתנ5ה לא הוי"ה שס של וי שאות 5ומר צרך ,לפ"ז כתב"ם שדם הנ"ל בתינות ארבע רק נתנלו שרא ט"בתתלת
 'אתרונה דמ וס5כות ראשונה ה' היא ובי:ה עצטה ביו"ד ותכסה בקוצו כתר יו"ד באות רק נרטוים שניהם תנמה כתרכי

 תבין ונזה : יהה הקודש שם נתנלה הרי : לפנינו שיתנאר כטו את"ו רק עד"ן :תנל' לא 1"ק אל הרוטו 1' ואות 5קסןכט"ש
 ציופ'ם ג' שהם נ5נולי' ג' סתגלנל השם וה הו' מחבירז כלו5. שכ"א ואטרנו הפתת בוה שהתת5נו הו,"ה אות'ותסדר
 אבנים ג' אטרו כך שהרי צרופים ו' אות'ות בנ' שיש אות'ות ג' שאר כדרך עחר 5התנכגל יוכל ולא ההי היה יההכוה
 5ג' שורש היה והוא גלגולים ג' טן 'ותר תתנלגל לא כפולה הוא ה' שאות כאן אב5 בת'ם ששהבונים

 נתוב שהיה הקיוש שס והוא גבר עס אי יפעל ושלש פעסים כסוד נ' בשעי לקסן נטעש העלטות תיקון אהרגלגול'ס
בספה



ה העדןכן צריקיםאורחשערי
 אינון וראו הינלין אינון רראו ה'כרין ט' ראיקרק תרה דאעון נקודץ פ' סור והמ כנ"ל אוהיות ט' בו ויש אהרןבמטה

 : שם תכין תוכה אם הווהר דברי מתוך כמכוארנהורץ

 רותני'ם יסודות לארכע שוריט היה ,,ה כנ,ל כה.:ות ארבע מ,ה נעש: בטהירו הנשאר הרשיטו אור מן כי הענין איינד,זיר
 איתפס דלא אוירא בס:ד הו:הר רבר. מת,ך כמב,אי האו.ר ס,ד הוא הכתר כ. . וה כאופן עפר ריח ט.ם אשיטהס

 שהט.ם כטו דדינ.ם את וטמתקים למטה לההפ'טט שדרכו מ.ם נשם נכנה החסד רעורם כ' המים. ס:ד הוא הכטה . רקמןונט"ש
 אך . כלל נתפס א.ן שהוא אור סוד הוא שבחסד חסד סיד שהוא שאמרנו הכתר כ' ותדע : לסטה ג"כ מת' האש אתטככים
 עהה מקופ כאותו מתחלה שה.י האור לעיך היינו מא:ר ייתי מעט נהפם וה,א האור מן הרייט:ם רק הוא האור שוהבאשר

 זכמו דאור רוא ה1א עכ"ו אכר טא,ר נתפס 'ותי טעט שהוא איי"ר נק' הוא הריש:ס רק ונשאר הטקום וה טן האורשגסתרק
 שנחסד גבור' הוא שורשו שעיקר החכטה אבל סשוט חסד ו~הוא הכתר אל האו.ר יסיר בחינות נותנ'ם אנו ולכן ; לקטןשאכתוכ
 : סיס בשם נכנה חסר שעיקרו שבחסדים גכורות 'טהם לפי אך האויר מן יותר נהסס'ם שהם השם בח'נת הוא רכן .כנ"ל
 ורפ. האש יס:ד סוד הואהכינה

 אלהים בנקוד הף"ה הוא לכן שכגבורות חסדים צד 'טה'א ולפי הגכורות טן שורשה שעיק-
 שיסיר וכמו כנ"5 הסיגש כל בה נכללו 5כ1 שבגבורוה גכורות ששורשה ו5פ' העפר יסור סור הוא והסלכוה 5עי5:כס"ש
 וה כן הפכע לחכמ' בירוע העפר יסור ע"' פעורהם אמ"שפועלש יסורות שג' רק מכחה פעולה שום פועל אינו הגשטיהעסר
 רק כ~וס מגרמה רה דריה ירדץ נשם אותה טכנין ורכן עייינים אורות ע"י אלא פעולה שום פיעלה אינה הרוחני העפריסוד
 יסוד סור עצטה שהיא הטרכות נקורת סור הוא המקום וה שכל אמרנו והנה : לקמן הכי בט"ש השמש טאור שטקברתמה
 'סודות וד'  הפובל לתכטי כירוע מד' כלול כ"א יסידות הר' שגס לפ' יסיד:ת ר' בח.' המק,ם כוה כאן ח1שכים 'טאט אףהעפי
 לוה היינו שרשם אל הדנרים נל ויוחורו השט.טה וה שיכלה ואחר : ;ה והבן העפי יסור ככתינת הם כאן חישכיןשאנו

 : מוכן והוא העפר אל שכ והכל מגפר מן היה הכל נאטר עא העפר יסוד שהוא מטנו שיצאוהטקום

 רפרי הקליפה קדימה מעם יה' בו וידרך
. להס וכהחהונימ.וזיה בעליונים הנמצא'ם שכל לטעלה אמרנו כי למיי ק,דמ יצאה שהקליפה שאמרו מה אודיעד עההוהנה

 ו ואמרנ 'טבתוכו השאר ו5כל ממנו רקפן מקיף והגרול בצל.מ כג?רי וה בהוך וה שם והיו באי'ס וכסוס רק נעלם שורש
 בעולמו4,שנתהדשו נטצאים כל של היט:ריט וכההיו דעפר יסוד סוד והוא אסצע.ת נקודה היתה היא המלכות ספ.' שלשש:רש

 שהאחרון עה קטנו לפ' והקפן גרלו לפ' הנדור בעורטות הנמצא.ם כל ש? ושורש שורש כל ג"כ שם והיו השמיטהבוו
 מן דוקא הח.צוניס.. יניקת שע'קר מ"יט תכ'ן ובוה לעיל כמ"ש לטעלה וטייש ג"כ להם וטהיו :הקליפ:ת היוהסיג.םשככולם
 עפר !נחש וכהיב לע.ל כמ"'ט שבטהירו בחי' הד' מן אחור כחי' הוא העפר יסוד שוה רפ' . האחוריים טן 1דוקאדטלכות
 העולמוה . בכ5 עת" שיש הדכדים כל א'ך ולהודיע ל'דע רק קציה דרך אודיעך כאן אך : כמק,מו באריכות ב"ו ו'בואר :לתט:
* העולמות תיקון אחר אח"כ יטיהיה שורש מוה אך : לקמן כמ"ש נתק.ים שיא ואף נט"ב ודוגמא שוריט להםהיה  יהיו זלכן 
 תיקון סוד שהו~נ מרבנה לטעשה ודוגמא שורש הם וכולם מ"ב ס,יד כורם שהם ע.ניך נגד היטער כוה המבוארים הרנר.סכל

 שכל האר"ן,ז"ל בתכ' טתוך ג"כמהיטטכואר תבין ובוה : תשכיל ואו הצריח או דבריו טוצא ותכין הכי בשער כס"שהעולם
 דברים שפ"י : לקטן כשיש חטה גלגל אפי' העפר מן היה והכל הנ"ל העפר יס,ר ס,ד והוא האחורי' טן הם הנשמותשורש
 כ5 .כלוליס היו שכה לפי רוח מימ אש שהם יס,רות הג' שאר כטו מ'ר נהגריה לא העפר יסור שוה והכן ורע :לבככם ויג'? ,שגיכס ויאירו אורה שערי לכם ויפתחו : עוקין נאלף וחתומ'ם סתומים שהם זבתקונ'ם כווהר טאטר'ס כטה הכיןאלו

 הסוד ווה : שו, דא יצא אחרון נכנם כסוד היפינ השניר אם בהנרח וה שהיה לפרי קודם שהנאה הקליפות יד' זגכיההסיגים
 ואחור פנים שהם בטהירו בחי' ד' מיר שנתגלו שאמרנו ואף : לקטן הפתת בוה ורברי מסוף וה תב'ן מבין לב רך ישאם
 בעננים סכוסה היתה עד'ין שנתגרי' אף כי עתה הכוונה בט"ש העפר יסוד בת" והוא ג"כ :תגלה האחור בחי' כי הרי ויטמאלימין
 עליה שנכרו רפי ובוהו תהו היתה והארץ העפר יסוד טוד 'טהוא ארץ 'כסה והחושך מלהאיר האיר את המכס'ם העכיםוהם
 הארץ וגתיינשה העננים ונתפ:רו רוהו רצוגי ששלח עד שנ.מוהה יכמעט הארץ כל רשחת שרצו המכול מי סוד הורוניםהמ.ם

 : קצרהיו זרכן רסוכלו יכול אדם ט1ת כל רא מאור ועטוק ארוך ה:א הדרוש ווה לפ:ינוכמ"ש
 וכה שטא באשר הכתר בחינת והנה ; כחביים ספירוה ארבע סיד והם בטהירו נתגלו בחינות שד' שאמרנו הניאור אלרנהזור

 ואין .פש,ט אור היה והוא גדור הרחק טוה ,ה טרוחקים שא.נם עלהוערול כדרך א"ס לאור מעט דומה והואמאיד
 בחוכמתא רא אתפס דלא דכיא אוירא סוד והוא . רקמן הכל כט"ש אי"ן נקרא דגתר נכ"מ ולכן נו ת,פסת מחשבהשום
 רעולמ לכן מתשבה בו שיש והיעו לקמן כמ"'ט י"ש שנק' בו נתוסף כמדרגה תחה'ו שה:א החכמה ובח.נה . בסוכלהנאולא

 טתשכה שלעולס לפי הפועל אל מכח שופצ'ור בעצמו ממנו ש'צא ה"נו צ'ורא ב'ה לית אבר . דמחשבה רוא נקיא'החנמה
 שטטנ אלא צורה שא'נו גורס בשם החכמה ספ'רת האטת חכט. קיאה ולכן למחשבה ותכל'ת קץ וא'ן מחשבהרודפת

 כל מתצ"ריס וממנו צורה בלי גולם כטז נקודה הוא י' ואות הוי"ה שם של 'ו"ר סיד שהיא לטעלה כמ"ש הצורות כלמתצי'רש
 כטד"א כחכמה שאטר והבן :ראה עשית בתכמה כולם וו"ס תחלה נק,דה טן התה.ל רא אם אות שום רכתונ הוכל לא כיהאותיות
 שהחכמה בחיכמתא ומתרגמ'נ.ןאביאשית אלהים ברא בראש'ת הכהוב בס:ד והוא ארץ יסר חכמה אטר ולא ארץ יסדכחכמה
 לה נתבאר הר' : לקמן ויתכאר וה והכן ברא ראשית אמר ולא י"ש כחינת כו שנתוסף הנ'לוי ראש.ת ו~הוא ראש'תנקרא'
 אל טכח החכמה מחשכת יצאה 'טע"' ה.ביור והוא א' כחי' עוד בה נתומף הכינה כהי' והנה ; וה והכן מא'"ן י"ש יצאאיך

 ,ו"ס : לפנ'ני כמ"ט הכינה ע"' ד.ח הכר כראש.ת טעשד בתחרת שנתהדשו הפעירות וכר דצ'ור'ם כל נתצ-רו וכההפועל
 ומחשבת . תקרא לב.נה אם וכתיכ ה' כל אם היתה היא כי . במקומי היטיב 1.תכאר דגוש ובתוכה כראיטית של גדולהנ'

 : הטכע רחכטי כידוע הולד )סהצהר הנקכה ובבטן הצורה ה'א הנקכה וורע החוטר שהוא :רעה,כר דוגמת נה פועלהחכמה
 דברי מתוך כטנואר אכ נשם ה"כמה נק'ולכן

 הווהרו
 : וה כלל ו,כור אם נקראה והב'נה ! לאכהן אכ נקרא שהוא
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 ע3יוגיס כ16רוח פסס ח"1 כי ו6ף . וגחסס מונססמטט

 נו מדכריס ס"גו כוס ננוס מע) ננוס כמקוסוסס'ש6
 כו 3דכר ?ורסיגו טכ"ו . ט5מו 6"ס מ16ר רוססססו6
 631 : ו? ו0כן ו0מקכ) סגותן ערך 3סי וסכ3 מס3דרך
 )כרר סכי;? ססו5רכף. טד ידי?ס 6ח חי) 6:קי כ3מ65ו
 . סחוק 0דין סורס ססס ס)? )סמ36 ?קייך ס"ורמן

 מנ,-י) מסך )ס'וח ספסירו סניכ 6י קו עוד ממגו1)עסות
 6סר כפי מעע רק כטסירו וי6'ר 6"ס 16ר 'כנסס63
 3ע31ס כי 5יור 3ידי 3נ6 יכו) 161 )קנ3 סע31מוחיוכ3ו
 3עי3 כמ"0 3יטס )?6יר ס)מט)0 60ור מעככ סד'ןכח
 ס0רי ספס'עות כתכ3ית פסוע סו6 כוף 6ין ס6ורגפי

 1ק) נ? תוססח 6ין מהסכ0 6ף סנעסירו סנכתר6מרגו
 כ3 כי 5'ור 3ידי )כו6 יכ1) 1"'ך ע!מו ""ס 3"ורוחומר
 ס"מרגו ו"ף 5)עוח ונע) ק15וח כע3 )סי,ח מ,כרח!'ור
 סכ) רק )5יור גהסנ )6 ו? כחי;וח 6רנע כעסירוס:עסו
 וס ו6ין גבו) כרור כסוד כפ"ע עומד 6ור כ:וד סי60חו
 סטון" חידוס )'ד' )כו6 ר15;1 רק 0ר15ן נע3 ס3ר5תו
 ו"ק מן פחוח עו)סו6ין

 ס?ו"
 רוחות ו6רכע מטס מע)?

 : מוק 1ס61 ככדור סנבי3 כדכר 'ת."ר 3" ווס .0עו3ס
 סכיכ 6י קו טוד סטפחט נ;י:? נהמ)ת סניגס טסת30טן

 וסס 0ט0ירו ס3 ?עיגו) כתוך מרוכע קו 0ייגוסססייו
 כע3 סו6 מרוכט דכך כ3 כי סעו3ס )חידוס סורסגעסס
 "ך 0וי"0 ככסס ר' סוד )?חנ)ות ?תה') וכ6ן ככ'13"ק
 טדיין וסיס . 3ס:י;ו כמייס "חייו עד עד"ן גוצ)סס63
 ?וי"ס מ')ו6י י' סוד גחטוו 1;~וט : כפוע) 1)6ככח
 סעינו) לנן סעודפ'ן לקר;וח נ;;י)וי ו:ע)מו ?;ע)סככק

 . כו0 ?מרונטע)
 מי)61יס סר'1361
 טרחמיס סודסס

 כסחרומסתתרי0
 3גו סגי)י כמוע)יון
 כסור ו")ס6ר"י
 כסתל יוסכסכחף
 סדי כ5)ע3יון
 כי סכוונס :יח13ג1
 יח61ר 63 6"ס16ר
 חוך ו63 ר06 63נו
 ר6'י0 חו"ך סוייף סוד ס0ו'סח"ר סי 61חר . סוףו63

 ט3'ון סחר גקי 1ס1"
 ס)מע)ס ע5מו 6"ס 6ור מן ר6סוגס עי)סססו6
 סשכיכ ו6מרגו ""ס 6וך רק סחר כחיי סס 6ין ססתרמוס

 מכחי' פגעסס ני גכורס כחיי פ3 סחקיקס 0ו6סעיגו3
 16ר יכ161 סס סעד די 3ע1)מ1 ס6מר סד"י ס:קר6יסוד
 ותמת )טי3 כמ"ס מננו3ס הון י5"1 631 וס;יקףסמקיף
 0;") מ')ו6יס ד' ססס סרחמיס סוד סס פ0סמקיק0
 ס35 סור 0ו6 ?הקיקס ו0 כי יח)1:ן סרי כ35ווסו

 סנעסס סטיג31 קו ו?גס : מוכן 1ס61 160ר 6חסמטככ
 ן סמרוכע 0קו עיך צד 0רממיס סוד ס61 יסודמנחי'
 ממוחקת ננורס סי6 ננורס מנח" 0גטסס 6ף ?טינו)0ק1

  סממ51ע  הרחמ'ס סוד וסו6 וסדין סחסד ניןוממו5עח
 סחוק מדין געכס סמיונט ?קו וס 6נ3 ודין חסדנין
 סנכינס ע5מ? נכורסוסו6

 סהו"
 "ף ח,ק דין יוחר

 כמ"ס ספסירו נתוך מוגנ) ס6ור גטס0 סט,י סנ'מנכורי
 מכ3 גנורס נחיי סי0 ר6כו;0 ?ננוף וס כי3עי3

 ע5מס כי;ס מנכורות רק געס0 סקו חס סכטסירוס"ורוח
 סטיגו3 קו 1)כן : ו? וסנן מ16ד 0חוק 0וין ס61ססס
 6)סיס סס סוד 610 סמרוכע וקו סוי"ס סס כטרךס61
 ?יו עכ"ו ספוע3 36 מ;מ ססמות י65ו 63 סעדיין6ף
 כמ"כ סגעסו ספטו3ות כ3 1)כן : 3קמן כליס סגט3סנכח
 5'רופיס ק"ך מחפ0פיס סממגו 036יי סס נכח סייסכ3
 סמסך ול סוו)ח ססוס נמססר מס"ך סוד וסו6טדוע
 הוך )?5ט"ר 5'ור סוס 0יס *'6 סמרונע קוססו6
 סוד ו0ו6 כמ'יכ כסי סג,כ' 6)סיס ליכ סון וסססע0ירו
 ס3י6וח גחינוח 3"כ סוד ססס סחכמס ממסכחס651ח
 ייי )קמי סכ3 כמ"ק ספוע3 6) מכח סכי:ס כףיחכמס
 :צו) 6100 סמ"ך סול 1ס61 0וי"0 סוד סטיג31 קו3פגיך
 מ"ס 16ת סוד ו0ו6 036יס סוד סמרוכט קוונתוכו
 כמו דנרז12) ס610 כסכל ח!ייר סטינ31 1ק1סחומס
 כן נם ח313 וטו6 מרוכע דכר חת'כת וכתוכו ח33כדור
 מ5ייריס ס"גו 61ף : )טי) סכחנתי כמ1 ק115ת וי כע61013
 1)6 ם כם כו? קויס נ15רת נתורס וסמ"ך מ"ס6ות

'מ5"
 כקו)מס ),"ר )גו ח"6 כי ?טטס ו"ק. ?נן,ס נ5'ור

 ססיס כ)והוה "נ) ,ס ב"ופן "ס כי "חר כ"וסן סק)ףט)

 / י י, ,,,, יי,י,ד

- .
 ן י

 ן ק ןכהי
 ןללמן5

.ל
,י. ו'ר"'ה "8הקזד

 נו גחתד0 ססס,יו זסנס0

מעס?



 הערןנן צריקיםאורחשעהי
 גור6 כי סימע0ס

 ס6מיתי כ5יורס 0ס מ5וייריס סיו סו"
 וסמ"ך מ"ס ד) 60מרו סוד ווס עכר 6) מעכר גיכריסהשיו

 רמ, כוס ורמ,ו עומדין סיו כגססנ)והות
 כיס גי גפ)"

 סטינו) קו סוד ססו6 ססוס כמססר "3סי"ס סוי"ס סודסו6
 סמרוכע וקו סוי"ססכו6

 0סו"
 תכין וכוס כמ) 6)קיס

 6ת סמקיף ירוק קו תוסו וכסו תוסו כפסוק דלמ"0
 . י51"יס סמ"  סמסם  מפולמו' "כגיס כסוסעו)ס

 6ת סמקיף סמרוכע קו כי סכווגס : ססוד טןומיוסז וסו"
 טו)ס כ0ס יתו6ר וס ידי סט) ו"ק כט3 0גע0ססטסירו
 קו 5גקר6 סניגס מננורח גטמס וריו6 ו"ק כע)ססו6
 סי6 סכיגס מכחיי כ" 0סו6 וט) חוק ד'ן ססו6 3סיירוק
 ס61 1)כן סימגס ס)מטס סדיגיס 0"ר מן ממוחקחיוחר
 וגקר6 )קמן 60כתוכ כמו ממותק )דין סרומו ירוקנוון
 סכריוח 6ח סמחסס חוסו כסוד ס1" דין סכ3סוסו

 וסיו סכיגס מן 3מטס 0סיו כטסירו 0סיו 0ס6ורותיי) כוי 6נגיס סס וכסו )קמן וכמ"0 סכסיר כספרגמכו6ר
 כמו סמ)כות סוד ססי6 סד' ננחיגס כו)סגכ))'ס
 סתס0טותס 6חר ס16רות סמיסיגי סוד וסס )טי)0כתכתי
 ו6מרגו )קמן כמ"0 מיס גקר6 0)סס ר06וגס מדרנסמיד

 סמיס וסס ס0ו0גס "ת סככו כססירו ססיוסססיניס
 סטרס ורוח בסס ססי1 סקסיט סדיגיס ומרונסזדגיס
 גקרסיס 0כתוכס סמ" סיו סקרירות סוד ס5סון מןסכ6ס
 קדיס רומ ט)יסס 0גטנ 1"מר . קרמ 6כג' כסודועלד"
 סמיס מסס וי5"ו גס0רו )סג'גו כמ"0 ס0מ0 ע)יססוורח
 כחיגות כך 6חר גוב)ו ס16רות ")ו ומן )סג'גו סכ)כמ'ם
 סויש 0) רןי סוד סמ)כות ונס סוי"ס ס) ר' סודסויק

 יכ"ק מטכר 6ת סטני"י 6"ר לעקבנ הקפן~יכמר : ,ס וסכן ס"ו[ נכו כוסו ווסו 3קמןכמ"ס
 כמספר 6)סיס סוי"ס סיד0סו6

 )0כח טטס )יחן 00כחחי קסגיס סכיס ט) מורחיססוס
 3עמידת גע0ס סגוי 0סמקוס 60מרגו דכריגוכסתח

 0סי6 "מ5טיח מגקודס 6"ס ס16ר 0גיתק ידי ע)סעו)מות
 וס6ור סוף כ"ין נגווס סה(ס 6מר דמ)כות סמלכותגקודח
 )5דדיס גסח)ק סי6ך )סכין ו5ריך : )5זדיס גסת)ק0גיתק
 1)6 סוף 6ין "ור מ)6יס כן נס סיו ככר ססלדדיס"חר
 0סרי סו6 סטגין 6ך : מוכן השו6 סגוי מקוס סוססיס
 ס6ויר מן דק יותר סו6 ס16ר )עו)ס כי גודע ככרוס
 סטו)ס כ) כי ידוט ססרי כ,ס וסמ0) )קמן. ס"כתוככמו
 0סו)ך גמ65 כ) וסגס סתכוג' )חכמ' כידוע 6וירמ)6
 ממגו מסת)ק וס6ויר ס6ויר כתוך כוקע סו" )מקויממקף
 י1חר 0ס61 ס16'ר 061 מ)קי1 6) ח)ק ומח5מ5'53דדיס
 ס16ר מן וטכנס

 כ6ור ק"ו כח)קיו ח)ק מת5מ5ס סו"
 וסכגתי מ0כן )י וע0ו סג6מן ועד : )סת5מ5י 0יכו)סזק
 6ת וכתינ יכ)כ)וסו )6 ס0מיס ו0מי ססמיס ורי)6כתוכס
 : סכית כי ו"ף מ)6 6גי ס6רן ו"תס0מיס

 ו)"
 6)6 טוד

 וגוי ל וגוטדתי דכחיכ 6רון נדי סגי נין 0כיגחו0לימלס
 כמו )מט)ס מוסכס מקוס סס כי 0כן כתסיו כיןוכתיכ

 2 ו:ווי"ן ק,::נ ~,":ד"ו::41:
 גקודת 30 סורם כמקוס געמס סטסירו 0וו 6מרגוככר

 סוד ססי6 "מרגו וככר סוף כ6ין נגווס ססיתססמ)גוח
 6מ5עית גקודס מן ס"ור וג'תק מע)ס 0)ירום)יס
 3טו)י סתוח סתח 00ס טו)ס סתחי סוד ססס0כ"מ5שת
 כסער כמקומו ס6כתוכ כמו 5יון 03טרי ומ0סרנ)יס

 סיו סנית כ0כגס 0)מס וסגס : כ6ן תכין ומססס6ותיוח
 ום"ו ר6סיכס 0טריס 160 61מר כוס ש נדכקיססםטריס
 מקוס 0רחיכי כסוד ססתח גתרחכ כך ו"חר . טו)ססתחי
 נסטח סרמס ס3 ססחמ סרהכח סג"מן וסטד .%ל
 ותכין : חכין סיעיכ תיכי3 ו6ס . דונמתו 0סו6ס)ידס
 )טמידח מקוס ססגיוח )סיות מססיק טטס כן גסכש

 : דכר ססתר 6)סיס וככוד סגקודס כ,ו דווק6סעולמות
 סטסירו: כ,ו 0שסו מס וסכגיג" ססטו)וי 3כ"ר גתחי)ועתס
 %א בחינהע ד' לנילוי פעם יתבאר % ד"א ד'פתח

 הרי בכחינה פהצלים בח" הני ואיךיותר
 חרח מטו)ס 6כוחיכס י0כו סגסר 3טכי י 6מיכנוה

 6נרריס 6ח 6כיכס 6ח 61קמ גחור 61ני 6נרסס6ני
 סוס כססיק צו'. כגק 6רן ככ) 6וחו ו"ול סגסרמטכר
 עד כר%'ח כמטסס ס"ורוח כירור סוד גס)6 סודגרמו

סכ"
 נ6ריכוח סכ) 0גכ"ר כמו סטו)מוח חיקון )כ))
 : 6מרחי ו0מט כ6סרכסח 6,גך טססו6חס

 כתוך 0ג60ר 0ס6ור )מע)ס 60מרגו 0מס ג6מגסד*ע
 ו6ף יוהר 1)6 סחוח )" כח" )ד' גח)קסטסירו

 כ)ו)יס:נגקודח 0סיו סט0ר כ) מן רוסס ס6ור כוסססיו
 סעטס כחיגוח 6רכט רק כולס גוצ)ו 1ל6 )עי) כמ"0ר~מ)'
 נגקודח רק גע0ס ס,ס 6מרגו ככר סעסירו ח)) 0כ))סי
 כ5יור מחח)ס סיחס וסי6 סוף כ6ין ססיחס.נגחססמל
 גדו)ס יו"ד סוד םס61טגו)

 0סו"
 )קכ) סמוק גו)ס סוד

 סו6 יו"ד סוד ס)עו)ס יתכ6ר )קמן השגס : סלורותכ)
 ססו6 ט)יוגס סמחסכס סון סיס כ6ן כי דמח0כסרו6
 נמקוס עו)מות עמידת )סיה( )עי) 0גתנ"ר כמורלוגו
 דמחסכס ח6 חמיד )סיוח ס0ור0 חח)ח סיס וכ6ןסוס

 0סחכמי 0)מע)י סחכמס ו)טו)ס סמ)כוח כגקודתדכוקס
 ושי סמ)כוח כגקודח ,צח)כסח חמיד דמחקכס ח6סו6
 וגחיכ 6רן 'סד כחכמס כסוד גכגיח סי6 סמח0כסז1

 וסגס : וס כ)) ווכור )קמן כ"ו ויחכ6ר כיח יכגסכחכמס
 מחמ)ס כי סח"ר 6חס נסוד סני)1י חח)ח סיס 0כ6ן6מרט
 סרי יי כסוד סססירו 0גט0יח וטחס 6"ס 6ור סכ)סיס
 ד0);ס גחנ13 סרי : ר6ס חוך סוף יי כגקודת י0כי

 : "ם מיס 16יר 0סס "מ"ס יסודות )ני 0וום 0ססנחיגות
 6וחס ט)יו סגגחכ סגייר סוד 0סו6 6וחס ססוכ)וסמקוס
 גקודס "י,ס )כתוכ "דס כסרולס גי . ד' כחעס סו"גק,די
מתח)ס

 כחיי וסו6 גקודס 6וחס כדטת~,,)כחוכ חו0כ סו"
*



ר~רן קים צריאורח עריש
 וכסמסיר נ' נחעס סו6 )כחוכ סקו)מס מעיס כך ו6חרל4
 נ' כמיגס סו" כגייר קנוע סגקודס וגס~ח מ);חונייו
 כי וסכן ר"ס וסגס : סעסר יסוך כמי' וסו" דיכמיגי סו" סגקתט ססוכ) וסגחר . 6מ"ס כמיגות נ' ;נדוסס
 פוע) 6ן סכ) סו;ות כח" סס כו)ס ר6סוגות כחיגותסג'

 6נ) : טיגו 3סי כי, ססגי תסעו3- ס63 מססעו3תו
 סוס סוע3ת ו"יגס כס"ע עומדת כמיי סו" סדנמיגס
 סט)יי ככחיי 1כ3 סט)" סכמי' כ) כו))י ססי" רקסע41
 פעו)תו 3סעו3 כמיגס 3סוס 6"" ווו)תס ו;ויי כססוע3"

 ע3יו )כחוכ כדי כגייר מיוחד מקוס 63וס יסיס 63ג""
 653ת ר6סוגוח כחיגות סג' כנ יוכ)ו )6 ",י גקודס6יוס
 "מד כ) 6))"ס יסולות סס)סס כן וכמו : ססוע3 36מכח
 ;) )המ5י6 סעסר כיסוד עגיגו )סי סעו3ססוע3

 גמ5"
. 

 ו)" כפ"ע עומדת ס'6 סעסרויסוד
 סעו)ם סוס תסעו)

 )מכמי כיווע סעו)תס כם סוע)יס 6מ"ס יסודות ססמרק
 . עומדח )עו3ס וס6רן כ6 ודור סו3ך דור נסודסטנע
 סססי' ס6מח מנמי ס6מרו מס חכין וכוס כמקומו:כמ*ס

 "ססק)רי" גקר"'סמ);וח
 )ס )ית כי . מ"ירס ס"'גס

 רמיון ע)יוגיס "ורות מן ססקכ)ת מס רק כ)וסמנרמס
 ססירת, עו)ימת6 כסוד ססמס מן "ור הומקכ)חסירמ
 ססס" 6מר2ו ;נר ג' : נמקומו סכ) כמ"ס עייג'ן )סד3יח

 קר"ו ו)כן סעפר יסון סוד ססי" ך' נחיגס סי"סמ)כות
 ס"מח מכמ'"וחס

 נוס"
 : סזוסר מתוך כמכו"ר קד'ס6

 וגסנוס רוח ;סס ט"י "דס סעו)ות ;שקי כמו ;יוסכווגס
 סמיוחדיס כ"יכריס ססעו)1ש כ) פוע)ת וסי6סננוף
 מיוחד מוסכ מקוי )ו 'ס 6' ס;3 "ף הס ;י פעו4)"יוס
 ס"'כריס וכ;) סנוף כ;3 מחססטח ס"רחס . 3קמןגמוס

וכססת"
 מיד 6כר מ6יזס וסרוח סגסס

 גקר"
 מת "כר

 )6 סגסס גס עכ"פ 6נ) : פט31ס ס1ס )פטו3 יכו613יגו
 שיי כי כ)יס כ63 ,ומן "'ן 6מרו וש, הגוף וו)תתסטו)
 ססיי ו)כן ססוע) 6) מכח סגסס פעו)ת 'וי"הנוף

 סג' פוע)יס ידס סע) סטפר יסוך שוד ססי6סמ3כות
 קזיס" נוס" גקי"' )כן סט,)חס "שיסנמי2וח

 וסגס :
 גחנ)יח ו)6 מנוסס עד"ן סיס סעסר סיסוד 6מרגוככר
 וס"ורות : )עי) כמ"ס ע)יס סנכרו סודוגיס מיס 'דיע3

 גס 3כן 3זריעס ר6ויי' ס6יגס 6כגיס כסוד סיוסכתוכס
 )קמן: ;מ"ס העפר יסוד מעט סגחקגס "חר עד סס,ע)"3 מכמ סעו)ס סוס 3ס51'6 יכ)ו )6 מכ 6מ"ס יסתוחסנ'

 העפר ימוד נתתקן איך 'ומ בו בדדך
 6ססר ס6' ס5יור סוד סנס סנינס ססכי)סיד,נה

 יסוד סוד מחמ)ס סיתוקן טד 5יור סוס)ס5טייר
 ממגס ס)חס )כןהטפר

 ו6ס" ס)סוכית"
 סדין סורס מכח

 י5טרסו וס ס3?וכית6 'די סע) )מטס כחוכס הנגו,סחוק
 ו;) ס,סכ "ת וטכחון סכסף "ח נלרוף ס)מטסס"ורות
 כס,ד ס"ורות מן נתסרדו כתו;ס ססי1סס'גיס

 סתוכ"
ד;ספ"

 סיו ס)3ו נ"ורוח כי סכווגס : דדסכח וסחוכ6

 קרוסיס ליגיס סס וסגכורות וגכורות חסדיס כסכ)ו)יס
 ;3 סננכורות כ"סר 6ך סמסייס מן מעו)יס יותרוסס
 ;ן סיניס "י,ס כסס יס )נמרי מכורריס ק"'גסומן

 כ)ע דכחיכ 6% 3עתיד יסיס ווס הסיניס מסססיכררו
 סחסדיס מן נמדריגס )מע3ס יותר סגכורות יסיו 1"1סמות
 וק6 סכסף מן כמע)ס יוחר סזסכ מסיכות תכיןוכזס
 כריס" )יסמסיכ

 מס תכין וכ,ס : גמוסת כסף זסכ וכתיכ
 כמט)ס )עתיך תסיס סמ)' סססירת ס"מח חכגויס6מרו
 . ססריי כר6ס סי כית סר יסיס נכון סכתוכ כסודסע)יוגס
 מן גכגס ססתפ"רת )פי תפ6רת עטרת גקר'וחסיס
 סכ) ס"כתוכ כמו סגכורות מן וסמ)כותסמסדיס
 : )נן גוון כסף נסס מטוגיס סס וסמסדיס )קמןכ6ריכות

 סו" ;סףונס
 סו6 ו,סנ )קמן ס6כתוכ כמו סוי"ס סון

 סו" ,סכ ונס ; "דוס גוון ר4גכורותסוד
 6)קיס סוך

 כו,רך סוכס סיגיס כסס ססיו וכיון )קמן ג"ככמ"ס
)ססו6

 ס3סוכיח"
 סמקוס כוס כי וחדע : )5רסס ד"ס6

ססו"
 סוד סיס נו סטסירו מ))

 רק"
 ס6מיגו דמחסכס

 כגין ;) סמקוס כוט סיסי'- ס" סקרומססמחסכחו
 רוסס נ6ותו "זי מחסנתו ססיי מקוס נכ) וסגססעו)מות
 מוכן וסיי דממסכס ח6 כו ס)טס סוף "ין מ"ורסגס"ר
 סיכ" קדוס 5'ור "י,ס ממגו)5'יר

 : העו)מות חיקון )כ))
 "סך "ורוח טרכס כטסירו סגטקו 6ורות כ")ו ססיו"ך
 כנוחסכתו ע)ם )" כי סכווגס מחסכתו כסס ס)קס)"

 ס5)יחו )6 סס כגין "י,ס מססס'סי'
"31 

 1)6 סרי עסו
 וכעח סזדוגי' מיס כסוד 1:ם6רו תיקון 3כ)3 כ))כ"ו
 מתוך ועתה4 : קרמ "כגי כסוי גנ)וו גקרסו מעורני'ססיו

הסו"
 קרקע כסוף )מטה וירדו גחססרו ד"ס" ס)סוניח6

 )מע)ס ע)ו דמחסכס רז6 כסס סהיו וס6ורוח .סטטירו
 סח)) וחדע : זס טגגד זס סכחר חחח סעומדיס חו"כחחח

 ע1)מוח תיקון 6חר 6ח"כ גנגו טס ע)יוגס כמ5'סעסירו
 ס"כחוכ כמו עס" י5ירס כרי"ם "5י13ת ססס עו)מות6רכע
 וסס טו)ס סוס גנגס )6 סס סתחמוגס ססירו 1ח5')קמן
 מס ס"ור,ת כוס ו?גס . )קמן נמ"ס סק)'סות מדווסו6
 : סע)יוגס סטסירו כח5' )מע)ם ע)ו מנורריס יוחרססס
 גטסו סמסם סיגיס "יזס מעט כסס סיס וס כ)וט)

 ק3יסוח ו6יגס מתוק:יס ססט "5')ותסק3יסותסכעו3ם
 ;ך כ) ס'ו ס)" וס"וווח כמקומו סכ) כנו"סטמ6'ס
 סמ,ך סייגו חמחוגס  טסירו נמלי  להמל גס~ומכורריס
 :עקו מסס כסס ססיו וססיגיס : סע)'וגס טסירו)ח5י
 עסיס י5'רס נרי"ס עו)מ,ח נס)סס סיס ק)יסוח"ח"כ
 מסס )נגוח נממסכס ע)ס ס)6 סיניס 161חס . )קמןכמ"ס
 וסס ס,ווגיס מיס כסור וגכ6רו 3מטס ירוו כגין"יוס

 גכ)עו זס כ) וט) חחחוגס עסירו כח5י )מטס תמיך:ס6ריס
 עד ועו)יס מתכרריס וסס קדוקות גי,ו5וח 6י,סכיגיסס
 ססיו ס6ורות ")ו "כ) : 3קמן סכ) ס"כתוכ גמו קןעח

 ט)יוגס טסירו ח5' תחת )נ:ע)ס וט)ו מעטמכורריס
 ס)סס מסס ויבגו )מט)ס כן גס ע13 סחיקק"חר

טו)מות-



ז הערץגן צריעםאורחשערי
 ט)חס מיד )מט)ס וט)ו ס"ורוח 0גחכררו "חרידמנה : וס כ)) תכור )קמן ס"כחוכ ;מו כי"עטו)מוח
וס

 סמוק סדין סוד ססו" ד"ס" ס;)סוכיח"
 סטסירו כרומכ מפסיק קו ממגווגטעס

 וגס טכ תסך וסו"
 כי . וסחו) סקודס וכין סטמ" וכין סטסור כין)סכדי)
 כסוד סודוגיס וסנויס טסור גקרה סקדוסיססהורוח
 מנורריי סיוחר ס6ורוח ססס ס56י)וי טו)ס גססטומ6ס.

 טו)ס גכגס 0מסס ט)'וגס עס'רו כח5' )מיי)ס0ע13
 י5'רס כרי6ס טו)מות ופ)0ס קוד0 כסוד סו6ס56י)ות
 . )קמן סכ) 0"כחוכ ;מו טסרס ס) חו)ין כסוד ססטפיס
 חחחוגס טסירו וח5י . כיג'סט ספסיק סקוווס

 סוד סמוח "וחיוח ססס סחסו"ס מן סודוגיס סמיסיע)ו 0)" וכדי )קמן ;"כחוכ כמו כ;)3 רכ" דחסומ6גוקכ6 גקר"
 סקו וס ו)ק כקדוסס ו)סידכק )ט)וח ;חסוקחססק)יסס
 ני )סכגוח עחיד סמסס "ורות 1"ותס : כיגיססספסיק
 כסמ") סייגו סרוחכ כקו )מעס גדכקו כי"טעו3מוח
 סרוחכ סקו כסמ6) קטן סחמ )סס גסחח וסססטסירו
 וסס . ע)יוגס ססירו מח5י ס6רס 6'וס מטט 3סס)ס6יר
 מסס ו)מטס . ומכסיס ססתח "חמסככיס

 גקר"
 מקוס

 וכתיכ . ירמו כחפך ורפעיס כתיכ וסס . ו5)מותחופך
 גכס) חסיס ו") : )קמן וס ויתכ6ר מעסיסס כמתסךוסיס
 "חר וחחחון ט)יון ח5י סטסירו כוו יחו"ר 6יך)ססיכ
 . פויס ס5דדיס כ) סרי כסוס 5ד מ;3 מקיסו 6"סס"ור
 ט3ס סכחר פ6ור ס6מרגו כמ? )מט)ס וס ח'ר5גוככר

 וסכן ר"ס טחס וסגס : סס יטויין חו"כ וחחחיו)מע)ס
 "חר סטס'רו וו חכגיח 6וחך מר"ס "גי "סרכחכגיחס
 סחומס נליס כחכגיח סיי סטינו) כחוך סמרוכע קו0גטסס
 סמ"ס גססק סרי סרוחכ סקו וס 0געם' 1"חי מ;וס
 ?מרונט קו סכוס )סי ספוכי' מחין סגי כמו וגטסס)סגיס
 כגין )5ורך 5ריך סיס כן כי מרחכו יוחר 6ר;ו כ1סיס

 סכ) סכחכחי כעו מדרינ? חחח ),דריגססעו3מוח
 )ב:ני:4י""מיי2%~1.:ע םש~: וסו6 : מוכן ו0ו6 כרוחכ כן ;6ין מס)קמן

ב:י"יםצננץןף:'""
 סטסירו כוס גיג)1 6יך )סגיך סרי סחי"ומ:סנ
 ע)יוגס ט?ירו כח5י תי"1 סייגו ח"מ הוחיוח )פגידץמה
 מסופכח סי6 ססח' 6ך : חחחוגס טסירו כח5יוחי"ח
 כ"ר )קמן כ"ו ויחכ"ר : סמס חספוכוח דור כיכסוד
 0"מרגו יוחר מכורריס ;סיו 6ורות 6ותן וסגס :סיפכ
 5יור מסס מתח)ס געס0 סרוחכ סקו מן )מע)ססע)ו
"חד

 דונמ"
 ךש כ,ס רי )"וח

 0סו"
 )קכ3 סיכו3 כ3י 5יור

 ססכס 630 6ך כדור ח5' כמו ;סו6 מ)מע)ס "ורכחוכו
 "חורייס דרך רק כסגיס מ3מע)ס ס"ור )קכ) )מט3ססגיס

 מסס טדיין י5"ס ו)" גמור חיקק גחקגו )" 0טדיין)סי
 ססו" סטו)ס0וס

 וכמ*0 סר5ון כט) כווגח חכ)'ח
 כ"סי' )"סחכו)י כעיח די)'ס ד)"ו ד"כי3 ו;) :)סגיגו
 וטוד : )מטס סגיס ספכס ו)כן "וחיוח כסטרי )קמןכמ"0
 ס"ורוח כין 6סכס סוס סיס )" כר"סיח מעסס מחח)חכי
 סגגוו 'סוד מן סטסירו )חוך מה"; ס"ור סכ6 וס 6חרטד

 ס6ורוח כ) )כן . )קמן כמופ ס6סכס סוד סו6 סססכ6'ס

 סגיס ססחר כסוד סיס סכ3 ;י חכייו סג' 6'ס ר"ו)"
 נ*כ סיו )עי) ;מ"פ וס ;גד וס 0טמדו חו"כ "ףכי

 ססכס סי6 נם ו)כן : )קמן סכ) כמו0 כ6חור 6חורכ0וד
 .נכפ ךץךשףץ "ותיוח דונמת )פגיך סרי 3מטססגיס
 טסירו כח5י ךצך "וחיוח דונמח סייגו סטסירוח))

 גטסס ומוס חחחו;ס ט?ירו כח5י ןץ "וח ודעמחט3יוגס
 ס"ורוח כ")ו ג;וויס ססיו ג0מוח ")ף )ת"ר0ורס

 פיס וסרמו : )סגיגו כמ"ס ט)יוגס טסירו כח5יס)מט)ס
 : )קמן 'חכ"ר רעךןץכ"וחיוח

 ץשראל השכינה נלות סוד יח' בו טדרך

 כנר ;' סכווגס : מועטיס וסס טל' כגראיתי

 כטסירוווסי6 ססיו כחיגות סדי מן סד' כחי' 6100סטסר
 . )ט') כמ"ס סמלסוד

 וסי"
 קסחוכס מס כ) טס ט5מס

 ס" ויס כמי0 סק)יסוח טמקי כחוך 3מעס מחח)ססיחס
 5ורך ?ו" כי סטמיס כין ו)'קר") סע;יגס 3%וחסור;
 כ) וסגס : כ"רי;וח )קמן כמ'פ . סו"ח כסמיטסנדו)
 6ווק טס נ"כ ט)1 מכורריס מ"וד פסס סגקמוח0ורס
 סג0מוי "וחס וסס . מט)ס ;) טסירו כח5' סע13ס"ורוח
 ס"5י)וח עו)ס מן יורדיס סטו3ס חיקון0"חר

 ה3קיכס )ס' החס כג'ס דכחיכ וסכיגחיס )קכ"סכג'ס וסס-גקר"

וסס~
 'סר") כגי )י כ' דכחיכ עכדיס גקר6יס וסס . סר0ו)ס' * כ) גי"ט נל"ט )מטס פג60רו ס6ורוח טס ע)ו
 )מעס מתח)י סיו כו)ס י0ר") גסמית ;) סורפ וכ)עכדיס
 סץ 0כ0 סמ)י ספי' סץ ;סי6 0טסר כיסוד סקותחת
 כמ"ע חמיד כס סדכוק סחייס כ5רור 5וורוח סגספותכ)

 "טל ו6געי כסוד סרסו )סי כ"" 3מט)ס עמ? וט)1)קמן
 ססס מכורריס מטט ססיו מס סט;ו"ס וגסמח : ט)סנס

 חחח וגע"יו מעט ג"כ ט)ו עכו"ס חסידי )גסמחסור0
 סמגיע ס"ור מן וגסגין )מטס'כט0" ס"גו ס4) סחי"ורנ)

 גקר6ו וכו)ס . )מטס גס"רו וס;"ר מוחוק סט0י')טו)ס
 נה5י )מטס גסהריס ססס הוחס ססס ר") מח כגינכ))

 : כג") מ' 6וח דוגמח סו6 ססס סחמחוגסטסירו
 ט) )סכח טטס סגוק "י חכס כ0ס כחוכ מ5"ח'רהנדץ

 נףס : )קמן כמייס רח) כסס גקי סמ)';ספי'
 כח5י )מיס ג;))ת סיתי כתח)0 כי מ"כ כתח)תמ5י6ותס
 ס0ס סחחחוגסטסירו

 דונמ"
 גחכררס ו"ח"; ןץ "וח 5ורח

 ח5י 0סו6 ר4 כ5ורח וגטסית )מט)? וט3קס ססיגיסמן
 ו"ף מ)מע)ס "ור )קכ) מו;ףכדי כ)' 5ורח סייגוכדור

סמ57יי



 הערןגן צריקשאירחשש4י
 קדומ' ססי6 סך4 קדמ' כ"1 י4 ףץ 15רת קדס זססכמ5י*
 61מר : 5)פמד כגות חסיכות כסדר סמ5יגו כמוכמע)ס
 מע)ס עוד קגתס )קמן כמגס מ)מט)ס ס"ור 6)"סכ6
 סרי ל כזס לנ"ז כ15י תטסית מ)מט)ס ק1 6)הסגמסך
 מס ק6מרגוסכ) "ף : ך*ךץד16תיר

 כמט)י קדומי ססו"

 ש מן כמע4 קודמת ס3מוי וכו'סרי כתיכס קדומססי"
 כחיי סורס כי סתסיכס כתיכר(. מ6ומרת סי" ו)מס6ותיוח
 תיקון "חר גס סמ)י ננחיי תמיד גס* וס ך8 16תמ5י"ות
 מע)ס ט) מורס ססו" ל 6וח 31ח" )קנק כמ"ססעו)מוח
 )טתיס רק סתיקון 5מי טחם וסי" ז"ת 3כמ" סיסיתירס

 רק ס"ותיות כסער כמ"ם שך כ"ות גרמזת ססי6מיוחדין
 גרמזת סי" %ן ל "וח ס) כמדרגס תמ? הסיס)עתיד
 כסוף מתמדת תסיס סכחיי מוס )רמח ר~חיכסכסוף

כמד""
 כר"ם נה כית סר יסיס גכון סימיס כ"חרית וסיס

 צס : כמקומו סכ) כמ"ס )מ"ד "ות סוד ססו6ססריס
 כסוף )סיות ס51רגס סדוך זו 31פי קך )"ות רמו טודים

 כמכור סכ"תי 3" ו3נן מ"וד 6רוכיס ססיכריס "ךסתיכם
 סירוסיס מתוך סדנריס תכין מסכי) )כ י יס ו"סוס

 ט)יוגיס )16רות רמז 6כרסס סמ)ת חדע גס :ס)פגיגו
 סגטמוח סורס כ) גרמויס 1כ1 )קמן סכ) כמ"ססמכורריי

 : )פגיגו סכ) כמ"ם גריס גסמוח כמיי סורס צס יסר6)ס)
 טסירו כח5י )מט)' ססס רנך4 "ותיות ככי גרמויס1כ1)ס
 סס סגריס "ס 1"ף יסר") ")ף ח"ר קכו)3ט)יוגס
 וסכן"ס : ממגיגס חסריס 6ין יסר6) יסר6) ט)גתוספיס
 גס6ריס סס כ))וחס ככ) סעכריס גסמות וס6ר :מ"י
 כמ" סיגי 1סס . )טי) כמ"ס תמתתס עסירו כח5י)מטס
 סס1"די

 6יוס )ידי )כ" סר16יס "ותס סן ס"מור כחה
 5יור סוס כסס ס6ין 16חס סן סק)יפות תוך 6ף5יור
 "מורייס מדת "3 סרומז גחו"ר סס כמ3ת גכ33יסכו3ס
 ממ5"ת יאו ט3ס ו"13 "13 סכח" וסגי ןץ "ות 5ולתסכס
 סרי : )עי) כמש ףעך4ךץ "ותיף גרמז סכס סטסירוכ))
 וסכן . גחור ו"נ' "נרסס 6ני סו" חרח "'ך)סגיך

 : סיטינכ"ז

 העפר ימור תיקק עיקר יתבאר בו רדרך
 די ככמח כ)1)יס ססיו ס16רות כי סטג'ן ")ןנדץזף81

סכטסירו
 ססו"

 סוד ט5מס וסי" סמ)' סוד
 כח5י )מע)ס וע)1 ססיגיס מתוך וגתכררו סעפריס?
 געםס קס סטסירו כרוחכ מפסיק קו %1סס ט)י11טסייו

כדוגמ"
 "ור )קנ) מוק כ)י ססו6 ך כיס ף "ות 5ורת

 ט3 פט31תס סשט3ו 6מ"ם יסודות מ מן סייגומ3מע3ס
 )חס סיתס טדיין כי )נמרי גתקגס )" סטדיין 6ך :ידס
 )מטס כסיותס ט)יס גכרו 6קר סזדתיס סמיס מןמ"וד
 סכרלח". מתוך גמכו"ר וטיט רסס כסת וסיחריכיגיסס
 ע"י כ"" סכס מ)ח)ומות תתייכס )6 וס6רן : ע"סד"י6
 רוח ")קיס סי ויעכר סכתוכ כסוד 6ותס סמייכססרוח
 ספסט טפ"י יחסרס )" סכחוכ ס,ס סמיס ויסכו ס"רןט)

 ויעכר ס)") כך ד6"כ, ס6רן פגי ט) סמיס סיססעדיין
 וסמים ס6רל גר6ס סככר סגכון ספ" 6)6 סמיס ט)רוח
 צר. ויעכר 6ו וטיט רפס כסוד מסיתס "ך )תסוסירדו

 סיעיקר ס"מרגו מס חכור זע גכק ככרור יסו3סוזיעך
 נע סס סזטגים סמיס מסוד כ6יס ססם סח'5תיסיג'קת
 סרוח יסוד סוי וסו" כס סמ"יר סח"ת ס"רח שהירק ממי מתסרסיס ו"יגס סעפר יס? ס? סמלססי6שפי'
 תדפגו 6סר כמון דט('כ מתפזריס סס 1"ז . )קמןכמ"ס
 כ16רוח )דנר סורהיגו 1"גו סווסי דכיי מתוך כמכ1"ררומ

 61תס ססכ) ") סכ) )קרכ כדי ומ)י5ס מס) דרךט)יתיס
 6מרגו וסגס : סדכר ממ651 דכר כ) )סכין ודטחך )כךנק

 ך"ס סוד םס61 סכסם ן "ות סוד גוצ)ס )" עדייןסטץכ
 )קמן' כמ"ס 6ותס סכו)) סת"ת סו" סטיקרס גס"יגנ"ת

 6) מסכתר סכ6 ס"רס סו6 סח"ת ס6רת מעיקרוסטטס
 ס"רס וס גתג3ם 63 ועדיין 3קמן כמ"ס יסר קו זרךסח"ת
 כסוד כוס זס דכוקיס סיו סכתר תחת סטמדו סמו"כ)פי

 סכתר גי . כיגיסס יכ" 3" ורוח יגסו כ"' 6יסכתוכ
 "מרגוככר

 )6 סרוח נ" .סממגו ס6ויר יסוד סוד ססו"
 כסוד דכוקיס ססיו מחכ מממת )מטס )סתפסעיכו)

 סיס )" טדיין כי . 1"חד "מד כמלח גרמזיס 1)כן"כ""
 )6 טדיין כי כפ"ט )"י גמסכ 6' וכ) כיגיסס 6מית'ימוד
 כ6חור וחכס סכתוכ כסוד כמ"ס כיגיסס ס6סכס סודסיס

 תו"ריס "גו "יך )דטת תקפס 1") : )קמן וס וינדיסכחגס
 6מור וכמ" וסמ6) ימין כמיי כי ססס כמו"כ "חורכהיי

 ססרי קיסיי "יגו זס )ט'): כמ"ס סמ)י סוד רי כחייסו"
 כ"" סדי מ6)1 כהי' סכ3 וס כ"רגוככר

 סדי מכ) כ)1)
 6ויר סייגו מכ1)ס כ)1) כ"6 6מר"ע יסודות סדי כמוכחיי
 )מכמי כגודט יסודות סדי כ) וכן כף סכ"ויר מיססכ"ויר
 מס תכין וכוס .סטכע

 סחמ5"
 וכתקוג" כווסר 3פעמיס

 סוס כו יתו"ר ו)6 פס1ט "ור סו6 פסכחר ס6מרגו"ף כחיי סד כ) סכתר כמדת נס סרומו ו"3 ס6ר"יוככתכי
 "ך : )קמן כמ"ס סג'ס גקר6 וכו)ו נח" סד' מןכח"
 ס"1י1ת סגעס1 )קמן סינד סחיקק "מר כי סו"סעגין
 כמיס כחיי סד' כו מ)ת"ר כ"" ימ)ע )6 פר15פיסכסת
 חס : נ6ריכותסכ)

 ד11ק"
 יס סכסס ס)סס סכ)יס 163ר

 ס16ר כי ס)סס ט5מו' כ6ור )" "כ) סכחי' )ת"ררמות
 : )קמן כמ"ס ט5מו 6"ס "ור מן )סס כ" סו6ט5מות

1ס1"
 סוס כו 'תו6ר ס)6 ספסיטות כתכ)'ת פסוט "ור

 סע5מות 6ור ססס "5י)ות ט1)ס כ6ורות וס וכ)כחיי
 ית61ר ס)מטס טו)מות כנ' "כ) . ע5מו 6יס "ור מןסו6
 וזכור כ6ריכות סכ3 כמ"ס מ3סס ט5מות כ"ור גססכמיי
 ככר עכתוכס ס"ורות סכ3 סססירו כזס כ"ן וסגס :כ"ו

 ססיס סמ)' גקודת ס) סרסימו "ור מן סגטסוכי"רגו
 "חר רק ע5מו 6"ס מ"ור ו)" סמקוס ,ס ממ)6מתח)ס

 )ת6ר סורסיגו )כן : )פגיגו כמ"ס 6"ס "ור )סס כ6וס
 סיו סחו"כ סמחמת סטגין ") וגחוור : סכחי' כ)כסם

 סעפר יסוד וסוד כמיונ סרומ יסוד סוד גוע)ס )"דכוקיס
עדיין



ח הערןגן צדיקיםאורחשערי
 כס )5ייר סכינס יכ)ס ו)6 וטיט רס0 כסוד סיתסס?יין
 סתנוטס ומן חנועס )עסות סכינס סו5רכס )כן 5יורםוס
 : רוח מ1)יד חגועס 0כ) סטכט )חכמי כידוט סרומיתיי)ד
 מן נסרדס ססכינס וס כ16סן סיס סחנוטסומ5י6ח
 סחכמס סטסירוונס סמ36 )5ד 16רותיס וסו)יכססחכמס
 סמקיף )קו תתקרכס ממגו יתרחקס ססנייסכי16תו
 סטסירו ימין )5ד 6ורותיו סול סו6 גס 6"ס )6ורקרוכ
 וטמוקיס 6רוכיס דרו0יס י0 וכוס : כיניסס ריוחוגט0ס
 )ס0ינו יכו) 6דס מוח כ) )6 כי כ6 6ני ו)ק5רמ6וד
 כחכ)ית כר6סית מטטס סדר )סדר 6)6 כ6ן דטתי61ין

 סחכמס )מדס כ6ן וסגס : סמטיין )סק)ט3 כדיסקי5ור
 שי סכ) סיס מ"כ כ) טיקר כי תנועס )טסות סכיגסמן

 0ירסו 0)6 מס גדו) סוד תכין וכוס : )עי) כמ"0סכ'נס
 0סחכמס וסו6 . )וס מססיק טעס מ65ת. 1)6סר06יניס

 0סרי מכס וכר כ)י גק' ו)6 מכמס נקנס כ)0וןנק'
 י6ות 6"כ 6ס נק' וסכינס 6כ נק' ססחכמס נתכ6רגכר
 סחכמס סנס )סי סטעס ו6") . חכס כ0ס )סיקר6סו6
 נוקכ6 כסוד סו6 מקכ) וכ) סכתר מן ס6רחו מקכ)סו6
 סכתר גס ססרי 6ינו וס . דוכר6 כסוד סו6 מססיע1נ)
 וטכ"ו טעי)ות כ) טי)ת טו ממנו 0)מט)ס ממס מקכ)ג"כ
 כמו ס)מטס ס6ורות נס 0סיי טוד ו)6 : יכר כ)ם1ןגק'
 מ)מט)ס סמקכ)יס טיקר 0סס מדות ום6רי יסוד פ'תחסד
 מקכ) סו6 קכ)תו כטת 0נס )סי יכר כ3סון נקיועכ"ו
 גקר6 )מס תכין וכוס וכר כ)0ון נקר6 1)כן )סססיעכדי
 גס : וס וסכן . נקכס כ)0ון סמ)י ומדת סגכורסמדת
 טס"י נקנס נ)0ון סחכמס )קרי6ח טטס )'חןר51יס

 מדס נ6יוס כ0מח)נ0 סעי)1ח כ) 0טי)ת כווסרסמנ61ר
 6ינו זס ככינס מכין כחכמס חכס נקר6 סמס ט)גק'

 חכמי טס"י וי5יכ 6מת סו6 עכ"ו . סף) )סי נ"כמססיק
 0ר6סית )מע)ס 60מרגו סדכריס עס"י 6ך :סדקדוק
 סרוח )סו)יד תנוטס 0טסס מס סיתס סחכמריסטו)ת
 מקכ) נק' 6חר מן ס)מד וכ) כג") סכינס מן )מדווס
 ו") 60מרו מס חכין וכזס נוקכ6 כסוד סו6 מקכ)וכ)

 סמכקמע5מו וס מכין 61מרו : מחכס י1תר מנין0מע)ת
 סנ") סדכריס טס"י ממ0 וסו6 . מ6חר ם)ומדחכס
 0סי6 )סי מכין נקר6 1)6 נקסס כ)0ון סכינסומ"0
 : מוכן וסו6 נוקכ6 ס61 טירסס וטיקר חי כ) 6ססיחס
 נו)ד מיד סחנוטס מו"נ 0ט0ו מיד כי סטגין 6)1נמ11ר
 מטט נעמס תנועתס תח)ת מעט סנעסס 6חר כיסרוח
 יספ סוד ססו6 סכתר ס6רת כיניסס ונחנ)ס כיניססריוח
 תודע : סעסר כיסוד )מטס וס6יר יסר קו דרךס6ייר
 .6,י )חס וסי6 כ6רן מ6יר כ0ס6ור סטכע חכמיטס"י
 0סססמיס. סמטר כ6 ומוס )מע)ס 6ידיס ממנסיו65יס
 6) סרוח כ6 וממגו ס6ויר גחג)ס 0מתח)ס )סניךסרי
 סממנוכ6יס ס6'די' ממגס ט)1 61ז )ייכ0 וסתחי)סס6רן
 כסתרכ' ו6ח"כ מרוח מיס ו6מייכ . מרוח רוח סריסמיס
 כידוט חוס מו)יד סתגוטס רכוי כי 06 י65סתנוטס

 נתע נס : ס6ם יספ 0ס61 סטכט)חכמי
 0מתי

 )סיסח
 6כגיס מיני ים וגס 06 מסמיס י65 כמיס ס6ורחוס
 60ס כו 1כי651 סיד כמו סגדו) סחוס כח נסס0י0
 סלי : סמיס מן 6ם יו65 6ו סמיס נתוך 6ותותק
 דוך דכרנו כ6ן טד סנס : ממיס 06 י65 6יך)סגיך
 גחנפ )6 סטסירו סכו6ת )טי) 6מרנו כי וסכוונסמס).
 ך 6ות 0סוד ו6פרנו יסודות )ד מורם וסס כחי' דירק
 6ורות נ' קסיו 6מרנו 3מע)ס כי וסיינו טדיין נונ3ס)6

 סס 6)ו 6ורות ונ' כח"כ וסס ססיניס מתוךסמכורריס
 ספ וסו6 'ד' כחיי ג60ר ו)מטס 6מ"ם יסודות )מסור0
 ס6ורות נ"כ כ)ו)יס סיו וכס סטסר )יסוד 0ור0סמ)י
 ג)ג) גקר6ו יסס נס"י ננ"ת ססס סו"ק מסס 6ח"ו0נתסוו
 מתנוטעיס וסס 6ותס סכו)) סח"ת סוד חמססו6 כיחמס
 וטיי ך סוד 1ס61 ס6מיחי 6מ5טי סמרכו סו6 כינףי
 עו)ס ני ו"ק כי כעו)ס סחוור ג)נו) גפ) מןנטסס
 מ"ם "י טיתיחקי סי"י מהה חיכ %י 16יהנה : חמס נע3 6ס" סטסר מן סי' סכ) ח"ם כמקומו סכ)כמ"0
 ס16רות נתכררו זו ס6רס מכח 6י י0י קו דרךסכתר
 .6מ5טי קו דרך סמקכ) 0סו6 סח"ת כח נחנלסומיד
 נו)ד וממגו ס6ויר וסו6 סרוח סורס סוד סו6וסכתר
 )מטס נשש ס6ירו וחו"כ מרוח רוח סרי סח"ת 0סו6סרוח
 וס61 סחכמס קו 0סו6 סחסד נחנ)ס חכמס ס6רתומן
 סגכורס קו נחנ3ס סכינס ס6רת ומן : כמ"ס סמיססוד
 סיטיכ ויח4 6מ"0 יסודות נ' נחנ)ס סרי ס06 סודוסו6
 )סם י0כר ססוע) 6) מכמ סג' 136 סי65ו וכיון .)קמן
 0ס61 סגו)ח* ניסוד י0נו כח"נ 0סס סג"ר כי סגו")כסוד
 ו6)ו .-. כוס סטעמיססוד
 . כוס סנו) כסוד סססמ

 כ", כמיס נתודת כסוךססס -
 )מט' נ60ר' וסמ)כות :)קמן
 ססיתס סמ)כות סרי .כזס
 רכיטית כסוד תח)ססודס
 : 0כיטית כסוד טתסנט0ס
 מס סחסן ט) תתמס61)

 )מטס ס61 סת"תסמקוס
 6מ"0 יסודון סנ' עי)1י רה0ון ס" סו6 ס)6 מףגחחח
 ס61 סטעס : 061 מיס קודס 0יחג)ס סוומ סוד0סו6
 מחסכס ו6ף ס0וע 6ור ססו6 6מרנו ככר סכתר ס6ור)0י
 ו)כן 5יור )ידי )כ6 יוכ) 0)6 וססיט6 כו תוסס6ינו
 )ס5טייר סח"ת יכו))6

 סמי
 0נתספט טד סכתר )6ור

 6חר ס6ור כי וידוט סכתר מן מ16ד רחוק )מטסס6ור
 נ5סייר ו)כן )מטס יותר ומתנ0ס מתעכס סו6סנתטסט
 יחכ6ר וכ" סכתר מן רחוק חרנ חחת )מטסכמקומו
 סו6 סדכריס כ) כוס) ס6גי 6ף כי )קמן טוד טטסכטוכ
 )חעס )ר6ם )חיר י5טרך ס)" סמעיין ט) )סק)כדי

 : שגוקסתוו)כקס

ש%%%%א"%.%י%.

כתרש

ניוה "נמהש נטרה חסדש ת'תש ט4ש
~יממממשא%"א%מ,

דרך



 הערןגן צדיקיםאורחשערי
 אמות בשם יסודות ט נקראג למה אי % %דרך

 כמס כוס טרגי0ו 0)6 "חד טגין "תיןרעך2ה
 ד66ע"ס 3כריית6 דתג6מסרהסוגיש

 פסועות: י"נ . כפי)וח וי . המוח גי : )0וגו ווס י5ירסספר סגקר"
 "כוח נ0ס 1)6 "מוח נסס קר6ן )מט דקסס .ממיס "ס נ' . מרומ מיס נ' . מרומ רוח * . המ"ס "מוחני

 סחסדסת הכרסס : ס"נוח סוד ט5מס סס 6מ"0 יסודוח סג'0סרי
 טח"ת סוד סרחמיס סוד יטקנ . ס6ס יסת סודסס61 טגנורט סוד י5חק . סמיס יסוד סוד 00ו"

 טספר כסוף "נוח נ0ס)קר"ס כע5מו מור סג") י5ירס נספר 1"ף . סהכוח סתט5מס סס יסודוח טג' כי )פגיך סרנ . סרוח יסוד סתססו"
 סס 0עטומס "ודיטך 1"גכ : פ)" וסו"

 כיגס חכמס כתוי ססו6 י6סוגוס פי רומו "מוח גי0"מר 0מס ספיר10 מטר6סוגיס כמס טכרייח"
 חסד רק סכעס פסועיססטס כנ"ר כן פ"ין מט . ודין חסד )ומר ר5ס ורפס דנ0כטס סי0 כפו)וח נסוד 0סס גסי"ס ננ"ח סס כפו)וחו0נטט

 טדנריס "ין 6ך "חס וס6מח : "3כסון גנ31י )י"נרומו פ0ועות וי"נ דיןי. ו)"
 1ח1)דוחיסן ח31רח טס יסוד 0וד וג5מ ודח נכורסמסד קטס ט5מן הכוח סגי סן סן ט5מן יסודוח וסס)סס6מ"ס יסודית )0)סט 10רס רק סס ר"עוגות סנ' ססריכמ0מכן
כי51"

 וטג0 : )קמן כמ"0 כטס
 ט) יוכן "הרו:ס קוסי"

 : סיעינ וס ו0נן כפו)וח ו' וג0"רו "מוח ג'יקר"1 "סר וטס גט)מיס וטח ניגט חכמ0 )ססויס מטסר כ)1)יס סס ק115ח סו' כי )קמן יחנ"ר 6סרסי
 סכיגס ט"י סכ)געסו כרה0יח מטקס 0כ) 0)מע)ט דכריגו פי ט) מוקר"סוגס וקוסי"

 סנס 1"מרגו חי כ) הס סיחס ססי"
 00סי5ירס ספר נחמ)ח 1)כן גוקנ6 כ)0ון גי 0עטס 3ו0סמכמכי

 טחכמס סוד דמחסכס רן" גרי געס0 0וטפר15סיס נסוד טטו)מוח 0גחקגו 6מר "ך סניגט 0ס ט)6מות כסס קר6ן נר6סית מטקס כחח)ח מדכר סו"
 ככרייח" ופ" י5ירס )ספר ריר"כ"ד'כפ" ר"יחי וסגט : 0חכמט ס0ו" )"נסן "3 סר"0ת ס"נטףס "נוח נפס "וחס קור" סחיקת עו)ס סוד 6100מרככס נמע0ט טגיגס ססס סקדמוגיס ספרי נכ) )כןסתיקון נטו)ס מדכריס "גו כו)ס וסדרו0יס סעגייגיססרונ טחט 6גו 1)כן "כוח כסס וקר"ס מ,ר סספר נסוף)כן )קמן כמייע סטו)נוות כ) גתקגו מ"ס סס שףי כי מ"סכ"מ 0טו"

 )ניגס "ס סס ט) "מ1ת נ)ס1ן י0ודוח סל קר"6מוח גי ח") טג")
 ו") סרמנ"ן 1"ף . ססוד ),ס כן גס 0כיון והפסרחקר"
 ט)כפירוסו

 סנרייח"
 : )כווגחיגו כן נס טו" קרונ סג")

 כסוד טעפר יסיד ויעסט ויכסיס )חיס 1"כ)ט ט"ססת סוד סט61 פחד 0ס1ר00 טסמיעס טגסגח מחמחסיסת וט וגכר סטפר ניסוד )מעט סג60ריס )"ורוחסמוכט סיחט ס"0 1יסוד "0 וממיס מיססרומ ומן טרומ גו)ד סחגועס 0מכמ סטגין ")רנדהויר

 6מרכו וסגט : חכין ת,כס 61ש . 'סט סקי5ור כהןכי "ך "דומט פרס נסוד נ,וטי ס6י וסוד ?חע6חסריפח "טר סוד חכין _וכוס )וריטט ר"וי "י:1 ג"כ 61פר :ס6פר
 : כמקומו כמנע כ) הין 1)ייס כחיכ 161 רי"ס 6ותנ5יור גטסס טרוחכ מקו )מע)ס כ0ט)חט טמ)כוח סמדת)מט)ס
 מיסוד ט"רס 6י קו )ס סגמסך יתירס ג:ע5ס קגתסוטתס
 נס תדנק ")יט טגמסך טקומכח ןץ נ15רח וגט00 י0ר קו דרך ט)יי מ:סנ סטיטטרומ

 1ט1"
 טגדו) "ור מממח חסנר פן יר"ס כי )מע)ס )ססחכ)רה0 )טריס יכ)ס )" וס כ) ט) "נ) מ)מט)ט "ור )קנ)כדי מוכן כ)י יוחר

 ת"סו1~פא2:21:מקצ:2נ%:נה1%ח עטירו כח5י יס עיתס כי גו,ס סעו)0 טכ)) : )קנ)0חוכ) מט "(ר מעע רק נחוכט יכגס 1)" סכ)י סנינוח0פך טכ)י דופן ע) יגיע מ)לע)ס ט"ור סינ6 "ף כי דץכוס מ' 6ות נ5ורות ממס )מע0 פ:יס ספכס 1)כן ")יס0יכ"
 י:מם :::ס)ש 3מ2ינ ח"ת:גבן ממו"ן קו") 15"0 0וד וטס )טי) כמייס חע"רח ננורסמסד סוד 0טס גיג)1 0טתס 6מ"ס יסודוח עי י1מ,יסח"ת "וחיוח וש כג") ףץ כ5ורת תטסט קו )ט סגיתוסף ף4מ16ת
 0כ" טד )"ע )6ט טכ)מדרגט "מר מדרגס ססיס מ"כ סדר 0) גכון סדר ט))סעמידך כדי טכי6ור כו )טרח'כ 5ייך טפחמ וט כחמ)חסטתח)גו ססי כי16ר וס:ט כ"ו חכור נמקומו כ"ו ויתכי : יעקכנגי

 גס ינד סדר1ע'ס וטפ"י טכ"יס כפתחיס כ6ריכוחטכ) כמ"ס טעו)מוח תיקון )כ))
 : 0טחח)גוטסי

 איר סן שירד העצסות אור י% בו א' ררך היפתח
 : מוףאין

 ס) 6ף חרו"ן כ"ן עד )ימר ב~ךץךי( כ,ס ספוכטגו"ן כמרן חוח וימח טייס ו") ס6מרו מט כטגין וגפ)"'גד1) סוד חח)ט "ודיעך טכחוכ וט ני"ור 1)טודיטך כףמ5ריס כ)י יח)ס סטו6 יטקכ גח)ת 6)6 וכו'י כ6נרטס )6 61מרו 6ניך יטקכ ימ)חרדהאכ2יר2יך
 :טקנ"ט

 1ט1"
 טקיכט כסוף כפופס גר'ן נהט )מסוטוד : ספזכט נ:1"ן וט גרמו "יך ג0גנס פ)יהס

 טג") כ15רס גס טפוכס סי" עחט נס סרי . )מעסר"סו ט16 )טפוך 5ריך סיל 60"כ )ומר 61ין ן כוט ססועטגו"ן נטיפך ט" די רמו "י,ס )רמו סכחוכ נ6 61יככ)סחורס. וט מ5יגו 0)"
 טפוכס 0סגו'ין דייקג" כספרי כד"יי )מעס ר"0ס0מכ
 מקוס ,גע0ט ס5דדיס ") ט6ור וגיתק נ6"ס גגחטסטיחס סמ)כוח כגקודח סיט סטסיי ח)) סכ) )מע)ס 0דכייס")1 וכע)גו כי6יגו גכר ירי : )טבין דעתך חן "ך גכוןט) סני"1' יכ" )טינ סג"מריס טדכריס ועפ"י : מר( עוטסי"
 טנעכות גקודח מקוס רק טו6 וכ"1סנוי

 סי" ?מ)כות ע2.)ס 1"מרגו : )ע') כמ"ס טמקיסמוס חון י5" ו)"



פ הערןנן צרייםאורחשערי
 יסוד סוד סיס סו" סמקוס כ"1 6"כ סעסר 'סידשיד
 כ,ט סטיט ס"מרגו "ף כ' טכווגט : סכ))'סטפי
 כ33' דרך "כ) פרטי דרך סייגו יסודוח טד' כ3גנקוס
 ססד' "מרנו ככר כי טעסר סכיסוד יסודות די כו)ססס

 יסודוח ססגי רק סט31ט ס1ס מכחס מ51'"ט"';ט ס'" סטסו קיסוד "מרגו וככר מד' כ313 כ""'סידות
 : )ע'3 כמ"ס סג' כ) י165 סממגו סר"סוןסיסוד ססו" סרוח 'סוד עיי וטיקר כט סעו)וחיטססוע)'ס
 כ"ססר סיס 3"1""כ

 )ס51י"
 סמקוס כיס

 )6 "ס וקיימח עמרח סע31ס ס1ס סעפר 'סודסוד ססו"
 סכ33' רוח מיסוד :ח חח3ססיקכ3

 1ט1"
 ססי' סוד

 61מרג1 כ""ס גגוויס ססיו י"ס מן'כוד
 סמקיף שסו"

 געקס מסו" סגוי סמקוס ),ס סמקיףטר"סון
 מהג3ס כיסוד כי )קמן ויחכ"ר סמ3כוח ספי'כמקוס
 6וצ)י עי63ס חסד ד"מר סווסר מתוך כמ"ס טי)הסחסד

כסומ"
 סמהג3ס סחכמס סוד סו" ע')"ט וחסד ד"מט

 כמקומו )קמן :מ"ם כיסוד)מטט
 1ס1"

 דמחסכט ר,6
 סס 1כ1 מ"ייין י"ס סוד מסו6 "מרגו סחכמס כ' מ"סחס"כ
 גפ וככי )קמן סכ3 כמ"ס מ"ס כ"ח חכמס כסודמ'יס
 ס"ג ט"כ סוי"ט מי)1"י ד' סוד טס סגע3מיס 'סודוחסז'
 ס1רם ""כ סרוח )'סוד סורס סו" מ"ה וסס כ"ןמ'ס
 ס6ור ,ס גחג)ט ס3" כייו ו3:ן כיסוד מתג)ס סרוחיס1ד
 . )פוט) סטו)ס סוס י165 )" ס:1' סמקוס )וס סיסודמן
 "ור סוסיט )" עדיין כי סכיגס ע"י ספטו13ח ג3 סיסו3כן

 כגדר תדור סחוס סיס טמקוס כי סמקוס מססחכמס
 כסו) מסך סגטסס 3טי3 סמי סחקיקס ססו" סמקיףק1

כסוד
 טינ31" גחוך ריכוט"

 סיס 11ס . )עי) טכ3 כמיש
 ס"ורמעככ

 ס5יירס ס5'וויס כ) 1)כן סטסיןו )תוך )כו"
 יכ)1 31" קיוס נסס סיס 3"סכיגס

 3כו"
 : קיימח )פעו)ס

 נוכוון 3מט)ס קטן סחמ )סחומ סכיגס סוכ סו5רכס0131
 ססס כ6"ס סגגו, מיסוד "ור יכו" ומס סכחר ר"סמד

 סוד ססו" ט)"ט חסדמחג3ט
 רן"

 ססס וככ"מ דמחסכס
 קיימת סעו)ס ו5יור יסוכ נטמט ומחמכט מרו" "ורמניע
 סקדומי כמחסכחו ססיס סט3יון סמ"5') ר15ן יחקייסוכ,ט
 גד1) סורס 3סגיך סרי : ס,"ח ססמיטס כסת ט1)מ31חדס
 ",גו סמ3כוח מן"יך

"51( 
 דמחסכס רו" סו" ססס סיסוד "ור ")יסכסחחכר )" "ס קיימת סטו)ס ס1ס

 מורכן סי" 111)ח1 טע31ס 1'סוכ קיוי 51יור סע131ח)ידי סמכי"
 ססוס כמססר סנכורס סוד חור"כ סר סגקר"ח ח"ס.סממס
 מס תוכור וכור עס כידך. ,ס כ)) וגקופ כמקומו כ"11,ח'

 סס "'ן סחחחון וכח5' 'סוכ וגעסטדמחסכס ה" סו" סס סע)ית וכח5י . ח5"ין סגי כין מססיקכרוחכ קי ונטסס מ5"יס )סגי נססק סטסיי טמ)) )טי)ס6מרגו
 דמחמכס רו"

 ס"ירות )טי) ו"מרנו כמ"ם וסממס מרכר מקוס סו"וסס
 כח5' )מטס מתח)ט סיחט "חור כחי' ססיחססמ)כוח
 כ313יס טיו סכו3ס סגסמוח סורם כ3 טס תחתוגטטטירו
 1"וחס ט)יוגס טט'רו כח5י )מע)ט ט)תס ו"ח"כ כמישגס

 גס"ר ו0ס6ר ענ;ס ג"כ ט)ו "5" מטו)ס ססירמסגסמיח
 וח5י ףן "וח 15רח וגעסט טרוחכ קו כסוף וגדכקו)מפט
 כ) גס"רו וסס זץ "וח כ15רח גס"רט ס3מטסטטירו
 )מע)ס סע)1 ס6ורות ומן סקלסות יטמו סמטסססיגיס
 סייכוח סיט ר,לודמחמכמ סוד ע)'וגס גשירו כח5י"ף סיס )" סטדיין 1)סי )ע'), כמ"ם ך "וח 15רח מטןגטסט
 כסוד ס'1 כו)ס כ' סחחחוגס טס ט)'וגס טטירו)ח5'

 טמו סיחף ס"ח"כ רק )עי) סכ) סכחכחי כמוטדיגיס
 1)כן דמחסכס ח" מ"ס סס סוד ססו" סרחמיסמדת

 סע)יוגס טס סתחחוגס טטירו ח5' "וחיוח :5טוסומחח3ס
 סס1" ר2יש"יץ "וחיוח מסןוג5טיף

 06 טחוס רחיחח ס1ד
 סקנ"ס ססטינ מס גד1) סוד "1דיעך וס 1"ננ :סדיגיס
 כמחסכס ע)ט כך ריט כמיחח)מ)"כיס

 "מרגו כי 1ס1"
 מניט ס"ין סחחחוגס טסירו כח5' )מטס גס"רוסטסיניס

 וסכט )טי) כמ"ס ומחמכט רו" סי סטו" סט)יון "ורסס
 קדום גי15ן "י,ס 3סיוח מוכרח "חר" כסטר" ס"ף"מרגו

 נ"כ 5ריכין סס כי מס)ס ככ) מ):וחו 1)סיות)סחיותס
 3ס)חוח ר15עס גטסס מסס כי ססמיפס סגטגת)15רך

 )סס 1"ין סעס1קיס דמטת ר6יחי סכתוכ כסודסרמעיס
 ג'515י ט5 ק"י ס,ט ס"רי,") כחכי מהוך כמ"םמגחס
 מחכרריס'ועו)יס וטס סק)'סוח כין עסוקיס סססקדופס
 סחס3וח 1כ11גח סחורס וטסק טוכיס מטעיס ע"י יוסככ)

 גסמוח מסירות ט"י גטטס סו" סנירור וטיקרסימודיס
 ססס קידוס ע) נוסס ומוסריס סמיחט )מקוסס5דיקיס
 נ"כ וגכגסיס עוגיס וגסמוחיסס כגוסס סטנ1"סומוס)'ס
 סמיחס מקוס סק3יסותכעמק'

 סתחתוגס עסירו ח5' קסו"
 כי נוסס 5ער ט) 15טקיס )" סס כי 5טקתסומחמח
 כ5עקחס כווגתס ")" ח"כ) )" גסמס "ס יכ"כ )"כסרס
 "ו סק3ומות כין סשסירו כ"ויר כוקט 5טקחס קו)כי

 כין יורדת ססכיגס סוד סו" כ6ן סגוכר ,ס")היס כי )ס5י)1 1"רד וכחינ 5טקתס "ת ")סיס ויסמטכתיכ
 ס"וחויס וסחוחיס סק51'ס כ) "1כ)ת "ס וסי"סק3יסוח
 סורס כח" נ"כ סס ססיממות 1)סי מ)מע)ס ססט)טס יכו" עי"ו גי קרוסס כגסמס )סידכק ר5תס ניכסנסמס
 וססכיגס , כסס )"ח11 כח )סס ים כמוחס"חורייס
 161 סגד1) ס"ור ,ס )סכו) יכ)1 )" סס כיגיססכסי1ררת
 כק מסוקע מתח3ס ססיי קודס סגי15ן נס וגמ"ו תמוססו

 טס וג5פרף וגח)כן סגדו)ס ס% ס"כ)ס "חרסק)'סוח
 סכו)ס )סי כסכיגט וגדכקיס ס5דיק ,ס ס) סגסמס"ותס
 כח5י ססגיגט טס טו)ס סג'15ן ,ט 1"1 "חד מס1יסכ"יס
 קדוס 5יור "יוט סני15ן מוס נטסס ו6ז סט)יוגסטסירו
 מעמם חמיד י1ס ככ) כט1כ1 מחדם "ומריס ס"גו1"שו

 ככר כי .כר"סיח
 גחכ~

 "ור סו" כר"ם'ח מטסט ססוד
 דמחסכ" רו" כ" ד)יתסר"סין

 כי קיומ" כסון )ית ו)כן
 כתר מסדר)עו)ס

 חורכג"
 סמיד )מס חכין וכוס :

 )סרוסר15גס סכו'"
 כג'ג"

 ודיורייסו סער 'וכת ום"" זכחיכ

 ססשןי ס1)מ" ססס 0'רס ,לושך"רן )" כ"רןכמדגך"
 סמעת3"גיטי



 הערןכן צדיקיםאורחשערי
 סקריסו ס)6 דמי6 ח6 מו ססם )סי נמים ונססמסס)מ

 סגי5ון וס סנ6 ניק 5נ) ונגין 5'ור )'די )נו6 יכו)1)6
 4ןי נ5 "וי יממסנס רא סס סיס נהקוס )מט)סקיוס
 ממס ווסו וכגין 5יור 6יוס ממגו -תטסמ סעו)סמידוס
 סיסכ מכ61ר וססח6 . כר6סית מעסס )מידוםדתמ5

 : מוכן 1ס61 . כמחסכס ב)ס כך סקכ"סחסוכח

 בפהירו הפעולות כל יצאו איך לז' בו ב'דרך
 דטהשבה טרזא אורע"י

 לטעי' קק מ8 *81 "3ינ8 ש8הונ8 חץ שתהוף
 דטחשבה מרוא אורשיבוא

 בתי
 ישע"ז כדי הטהידו

 וה כשנפהה והנה : כס"ש הפועל אל סכה הפעולות כליצאו
 ת."ו א:ה צורת הוא ששם העל.וגה טה.רו בחצי לטערההסתח
 : 1*( כזה לשניס  התי"ו  נפמק עחה לעיל כמ"ש בם  כזהשהיתה
 המוכה ונו"ן ר"ש אוח'ות ב' ת' אות מן - נעשההרי

 הטרכות א,רות נצט-ף עחה והנה : תחוינהלנוכח ע.ניךבאשר
 מתחלה ני דץ בדטי,ן  ונעש" העליונה טה'רו בחצ. ג"כשעלו
 האור. אל.ה שבא ואחר. לע.ל שכחבח' כמו 1* צורתנעש.ת
 ימעלה הני נט"ש נצ:רח ו:עש.ח קו לה נ'חזסףמימעלה

 ואות בחורה, ככתזכ הפונהמטש כנו"ן דק*ן אות.ות ידוי
 עתה טצטדף אינו החהחונה טה.רו בחצ. י לטטח שהואןץ
 רוא בו שא:ן טאור כאה שהיא לפי הע5ומם האותיותעם

 אור למעלה ניתומף שעתה למערה שייכוה רה וא.ןרטחשבה
 למטה נשארו והם : .רין רהמ.9 ש'תוף סור רמהשבהרוא
 בסור נשארו לכן ברין לק.ים יכול העולם ואין לבד הדיןבסוד

 הכוונה : בחר'ן הר"ח וימת הכתיב ואטר : והשסטקהחורבה
 צורה ומקבל שפושט-צורה רבר שכל המחקר לחכטי ידועכי

 ואף מציתה שנפסדה ראשונה לצח" לט.הה נהשבאחרת
 יזר:ץ בצורת הטהירו היתה מתחלה והנה לתיקונהשהוא
 האויו' כל מיכנים רו המחח ש:פתח עחה לע.לנס"ש

 האורות אותם ואף . הפתה ררך שלס?לה האור לקכלשכטהירו
 שכתבחי כטו הת' ברגל שנדבקו הרוחב קו חחת למטהשהיו
 לקטן שאכתוב כמו הרוחב קו מן למעלה  גייכ עלו עתהלשל
 . הון' נצטרף א'נו ולבן ברגל רבו מני רקבל ארם חייבבסור

 הת.קון את מענבים שהס לפי שרמעלה האיתיות עםשלטט'
 תרח 1.מת באטרם רמוו ולוה . הבנין מהרס.ם תטירואדרבא
 : הוא ברוך הקרוש של אפ חרון ע"ב רומר המוכה נו"ןבחר"ן
 אות'ות צ.רוף שהיה כ"ז ר"ל ק.ים תרח שה,ה ומן כר כיהכוונה
 נגיוא אור ען'רס הופ'ע לא שעד"ן רוסו הוא כטהירוהועה

 ברין ררעזקיים 'כול העורם שאי! הרינ.ס ד בם והיודמחשבה
 ואה שנפשט אהר ר"ל תרח שמח ואהר לעיי שנתכתינמו

 אח-ת צורה הפהירו רבש ואו למעלה דשתה ונפחההצורה
 לקכל טוכנ.ס שהם רוטו שהוא ננ"ל הפונה בנו,, הר"ןשהוא
 כאן עד הרי בד.ן רחטים שיחיף סור דמחשבה מרואאור

 : טובן והוא : לא ותו אףחרון

 אל הרומו נברנולדאברהס הרא יאטר רע.ונך יבהרונךואל
 ועתה . תרח ט.תת קודס לקמן כט"ש העירמ:תת.קין

 שנעשה קודם תרת טת שככר זתכאר דבר.נזטתוך
 התיקיי
 זה .

 דמן שנורד כקטן שגחגי'ר גר שאטרו הסיר פי על  לךקובאר
 על רוטו הבדנה יפוו ונת~רך נחגייר סחרן יציאח. אחרואברהם
 טעשה סוד הרככה טלשו, שהוא כיארנו ככר כרכה כ'התיקון
 גדוי סוד תכ', וכןה . לקסן  כט"ש הת'קון סוד שדשאטדנבה

 . וה והבן טחון אברהס 'צ.אח קורם תרח ט'תת החורהשהקרימה
 האורות ונהקנו כהר"ן בהיותו מעט רוזיקק התה.ל עתהני

 לא ער.ין כי ל,מן ש כמ המלכות סיר שהיא הנפשבטוד
 באשר  האור לקכר מיכניי שה.ו רו ררות  מווא אורקכלו
  שאמר מה  חירא גחל וו*ם באריבות הבל כמ"ש הפחחשיפתח
 נ,כ תבין ובומ . וה  והבן בחר"ן ישו אשר היפ"ש  ואתהבתוב

 האורות ענל האריז"ל כחבי מתוך שמבואר מהסודגרור
 נשגכה לפליאה זה שה.ה ורוהטה נפש בח.' הטרקשלטעלה
 הישכ בעצמו שהוא ברבייו סבואר שהרי הקדטונ'ס כלבע.ני
 . יח.רה ח'ה נשטה רוח נמש שהם הבח" כל עריונ.םבאוריה
 נהס שיש פרט דוך הכה.' כל הושכ הוא כי הכוונהאכל
 לפ. ה"נו הנ"ל כהינות%

 אכל הכה.' טכל נללה כהי' שני
 רק שבטה'ר: הארות כל ה.1 שמחחלה ביארנו ככר כללדרך
 המלכיה נקורת כטקוס נעשה הטה.רו שכל לפ. נפשבכה.'
 נ"כ כרולה שררךפרט 4ף לבד נפשכללי בח.' עצסהשהיא
 כל לתקן  רמהשבה רוא אור בטה.רו שירר ואח"כ הבחי'מכל

 היך וא"כ . לעיי כם"ש לכד כללי רוח בח" הואהעולמות
 לל בהם 'ש פרט ובדרך . ורוח נפש כהי' בי יק הםכלל

 : מובן והוא בח"הה'

 העולטות תיקון התחלת סדר ית' בו כדרך
 ער מעט טעט העולמות שק,1 התחלת לכאו נחח.לועתה

 טעשה כסזד נעשו שאו גמור תיקון לכללשכאו
  ביאש". טעשה בסוד הוא הכל יגמרי שנתקנו קורמ אבלטיכבה
 רו מיר  למעלה  בפהירו הפתת שנפתח שכיט הענין ארונחזור
 כולם ועלו מלמעלה האור לקכל טוכנים  שבטהירו האורותבל

 . דטהשכה טי~א כח גהמ וניהוסף רכם "ני לקכל א'מרריגה
 רונמא היה וה כל על בפתח האור נכנם לא שער,ין אףכי

 ה"'רה הארא עכ"ז האקץ ער להאיר צאהו קודם השטשלזריחת
 מעולתסמנח אחד התח.לורהוצ.אכל ו'או וה. יהבןמככורו.

 רוא מנח ק.'שם וכניניס דורים לעשות והתחילו הפועיאל
 גרולה ספ" ג' גם שגת:לו למעלה שאמרנו אף כידמחשבה
 לא לטעלה כס"ש אש מ.ם אוי סיד שהם הפארתגבורה
 . נקרש.ט היו זיא יח'ם וה.ו רטחשכה מרוא 'כח בד4היה
 ק-מ.ם צ.ורים העשו נקי'טו כפתה השמיט וריהת סנהועהה

 מאי כ.נ,הס טחיוקת ונעשה הגבורו' מן החסריםזנתכירו
 החכמה שהוא ה.ט'ן בקו נרבקו שההסרים פלוגתאטהלוקת
 בקו נרבקו והגבורוח . הפוער אל מכח החסר ספירת1.צא

 יצא הכתר ומן . הגבורה ספירת ויצא  הכינה שה.אהשמאל
 מן למטה מקים בויח:ק ש.צא  אך החפארת שהוא  אמצויקו
 שרום ועושה ג"ג ב.ן מכריע והוא . הטעם למעלה כט"שג"ג

 ולמעל' . ש:יהס כולל שהוא ומ'ם אש ע"ש שמ.ס ונק'ביניהם
 בלי לו שאין אך האמצע' וו ג"ב שהוא הרעת הואממנו
 פשוט אור שהוא הכתר אל קרוב שהוא לפ. הת"ח במומיוחר
 והרית .  למעלה הכל כמ"ש ברי שס. רהצטייר יכור היהרא
 בץ לטעלה עורה כשהתיח וה.'נו הח"ת או נשטה רוגמתהוא
 ובוה . "טן כט"ש הדעת בסור ח"וב כין מכריע הואח.וב
 מהם למטה שסקומו שאף ג"ג על לח"ת שיש היתיוןתכין
 הארתו וטסכל אמצעי קו שהיא לפי הראש עד לעלותיכול
 סוד רק הס הג"ג אבר מעככ בלי הכחר מן אמצעי קודרך

 'ש מצרים4שהחסר להם ויש הראש מן למטה שהסהורועות
 החנמהנ. ט, למעלה לעל:ת ינ,ל ולא החנטה והזא ט.צרלו

 ובוה מצייס רו א.ן הת"ת אבר גבורה וכן ע'ע מעכבהחכטה
 נאכרוום אכיךלא יעקכ נה?ת והאנלתיך שהתחלנו הפ'חבין
 ן לקט במ"ש ית הת סיר שהוא  כיעקב ארא ג"ן סזד שהםויצהק

 : לסט, כן'ו 1.כ,אר מצי'ם בלי נחלהשה,א



י הערןגן קים צראורהשערי
 זה האורות התלבשות ענין ית' בו ד'דרך

 נה"י והתגלותבזה
 נט"ש חנ"ח שנחנלה אף טחחלה ני ךענין אלונחזור

 נה נהם היה לא כי ביגירם 'היד ה'ה לאלעיל
 דטהשנה שרוא אסרנו נ' , האהנה סוד שהוא רטהשנהטר,א
 טרת הוא והסד ראטה בפ,טא דגזתגלה הסד פפת סודהוא

 עולם אהנה ונה'נ אוהב' אנרהם דנהיב האהנה בסודאנרהם
 והיו . וה והנן הסר טשנת'ך ע"נאהנהיך
 5 יחוד להתייחר להם שא"אעינולש
 "כמס ש במהידו נ% שננד אורוהשנעה
 ס " 'סודוה לנ' שורש נה"ב שהםכוה.
 )'ס' 1 טלנות 'ט,דוה הג' הם חמתאם"ש
 9 ש הסלנו' סנקורת 1'שוהטה העפר.יסור

 1 האנות דם הג"ה ני התולדותשהט " נה"י ספיר,ת נ' עריין נתנלושלא " נדס ווה . לקסן נט"ש בא"םהגנווה
 ~י=עמ' לקט, הכל נט"ש הננים רםונה"'
 גחיי לא אס פעולה שום להוצ'א עוליןואין
 הטאורוח ויוונ, טחוך יוצאים הפעיוהנל
 יוצא וא'טהם נסהותם שוים שא'נם אורוה טשנ' אזנטור

 השפל עולם נוה נם הטבע להנטי טרוע טה,דש עג,ןטביניהס
 בטור הא,דהז שהיו וכ"! עליוגים נאויוה לטעדה הואודוגטחו
 ווה גפ,ר 'חור לר~זייחד להס אפשר היה לא ענולשנרורים
 הספירה שמציירים מהראשורם קכלה הנטי לכטה נתנלההצ'ור
 שהוא ההוהו נעולם רבריהם כל ולכ! . עמלים נד,ריםבסוד
 האורות שנעשו אהר הוא הה'קון סוד עיקר אנל התיקקק,דם
 . לקטן כט"ש והיהוד דון'קון עיקר שהוא דאדם דיוקנאבטוד
 עולטות היקון עיקר גתנלה לו נ' ו"ל האר'י לט נילהווה

 נתייסרו ריושיו % ולכן טרכבה טעשה סור שהואוהתלבשהזס
 וטנסה טפה טגלה ס,ע'ר טעט רק העולטות ת'קון סורעל

 אצ'גת ואנ' . נכון הסדר עפ"י א'נם הם . ט"ב בסודפפהיים
 אסרתי: ושסע שנך והפ טבועשתך תשינ שבקל ננו! סירלפניך

 מכוון )מע)ס סמקיף נקו ס0חח כ0גסחמנמרנחעה
 מיד ס0מ0 ,רימח וסחמיג סכחר ר06גנד

 סכתר כדור וגחס0ט רממ0כס רו6 מכח ס6סכסגחטורר
 קו טד סייגו ק5ס 8) מק5ס 44ץ כזס 8רוך כיורכמין
 חירד ס6ור 6) מטכר סו6 ' 3סיוי 0כטסירוסרומכ
 סכחר 80יר כ08ר כיסטסירו 6) ספתח דרךמ8"ס
 יכו) וס0וט וךסו6

 4ש*
 כ)' שים 6ור כחוכו )קכ)

 סו6 מוכרח סרוחכ קו טד 0גחפ0ט כיון וסגס :מ0ך
 מכווג'ס 6מ5טי קו 0סס וסת"ח סדעח גס כחוכו0יק13ט
 כמ5י סרומכ קו מן )מע3ס טומד'ס וסס . סכחרעד

 0טמדס סמ)י 8ת ק)ט ונס )ט') כמ"0 ע)'וגסטסירו
 קי סוד סי6 נס כי סכחר גגד ג"כ מכווגח סח"חחחת
 0סו6 סכחל 6,י 0)'מס ככיגס ,ס גטריך 06 וסגס6מ5עי
 0סו6 ס13 כח"כ ג"ס 6,' )ש3 כמ"0 מט0ר כ)1)כט5מו
 0נטסירו מו"נ מן )מע)ס ג80ר )קמן כמיי0 סר08סוד
 עמדו 0)ו וגס"י 0כטסירו מו"כ גנד טמדו כתר 30וננ"ת
 מ)גוח גגד 0)ו וסמ)כוח . 0נססירו נמת טד)מטס
 סמ3ווק מגקודת קר0ס 0גטסירו 0סמיקות )סיסגעס"

 חכסה %ץ כדוי כמו כ6' ג"כוגטקו
' מכ וק)טו סכחר 6חוס)כיסו - -  

 וסמו"נ . כוס 0חמחיסס גיע6ח
 -. 0)1 )נג"ת רק סכתר 6חס)כיסו
 סודוסג5ח

 יס~
 מ)כוח

 8ורות יסיו 0)6 וכדי : )כוס כ)י מגו)יס ג60רו0)י
 ; כמ5ע מ5יו )סיכס) סכתר סו5רך מט)'ס ס3יגסי"ס
 שס נטוו 06 וסגס : ס)ו כגנ"ח ס13 גסי"ם 0הס)וסייגו
 סטסירו ס) מ)כזח יסוד הרת כי סרי מיוסכח גדטס,ס

 יסך גס גנ)) ו0ס כחר 0) גח"ח גכ)) 6מ5טי קו0סו6
 גכ3ית וסגדו)ס . כמ5'ו מ5'ו 0גכס) 6מר סכחר 30ומ)כוח
 0ם גחיח כו)ס 1גכ))1 : כגכורס וסגכורס 0)1ננדו)ס
 חמיד מטס סו6 ססח"ח ושי . עצ כו)) סו6 0סח"ח)סי
 סמכמ' 6וחס וקכ)ס ימק )5ן ס16רוח כ3 סכריע מסןכ)סי
 מר8ת )מע)ק מכוון ססו6 דכתר  סדעת גףי ר6קוןרך

 טסח דוגמש ירדו ומסס סמכמס כמומ ונ0רסוסמכמס
 0ל~סמעמ' סיסוד 6) ס0דרס מ)יוח מ"י דרך מסמומורע
 גתקגו 63 טדיין כי ו6ף מע0ר. כ)ו) סו6 גס0סרי

 סכמיגוח כ) נסס סיס טכ"ז 6דס פר5וף נ0ודס6ורוח
 סמכמס ומן כסוע) סיו 0)6 6ף ככמ %ס סר5וףס)

 סמגמס. יסוד גנד מכוע 0ס61 יסודס דרך סניגסקכ)ס
 30כיגס )מע)ס כמ"0 ס8מיתי 5יורס קכ)ו ככיגסו0ס
 כ6)קיגו 5'יר 6ין כ6)קיגו 15ר 6'ן כ0וד ס5יור סודסס
 וס6ירו כמ )סס גתוסף י8י כמ"0 סכיגס ט) נ8מר0וס

 כמיגות נ' עוד גחסוו ס6רס ומ,ס : כדונמחסמו)חס
 נג"ח 0סס 6מ"0 ס6נות תו)דות 0סס וטייגו גס"יסגקר8
 סמ)כוח מן 6כ) . ממ0 דימחס סס סכגיס סססוסגרי"י
 גחכ6ר ככר כי דכר 0וס גחסוו )6 טסן 'סוד0ס'6
 0סג' רק דכר סוס מחחד0 6יגו סטסר יסוד סמן)מט)ס
 : .שי סעו%חיסן 1מ51י6'ן נס פוט)יס סס 6מ"0'סודוח
 סס סגס"י ,") ס6ל"י דכרי מחוך 0מכ61ר מס חכיןוכ,ס
 כס,ד כמקומו ויתכ6ר טיקר 1)6 חוססוח כסוד)טו)ס
 נניגס 0סיו כ"ו וסגס : כתוכס ותוספות סכתתוספות

 כממח כ)ו)יס ססיו רק ססוט) 6) מכמ סגס"י י165)6
 סטינור 0נימי 60מר ד) ס8היי כתכי מתוך מוכןוסו8

 : זס וסנן נח)ת על)ין ת)ת קודסו"

 ג60רס )כן לצ') כמ"0 כגדג)ות 6'ומס וס'6 כ6"0סנגווס
 0סו6 6מרגו וסמ)כוח סת"ת וסגסי : ס6מיחי3מקומס
 )מטס 0גתפסט 6מר ט5מו ככתר גק)טיס )סיותנזוכרמ
 כ*ס1 )מט3ס ט)1 סמ)כוח טס וסתיח . מקומסויר0
 . סכחר ס6רח מכמ וט)'ס כח )סס גחוסף כיסכחר
 ימק )5ד ט5מו סטס מסן כ)פי מטס גטו)ס 0סו6וסידח

 נסורהאורות
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 הערןגן צרייםאורחשערי
 יסודות למ שקורא טעם יתבאר בו הידרך

 אמות בשםאמ"ש
 ה,ך לההעכר ועצינו שנתהדשו אחר שחנ"ת יפניךהגה
 הכל נס"ש לדוזעבר דמז'נות עס ד41ק שחצט אקקאחו
 ככינה נתכררו וה אחר והנה באד'כות יהיקון בסודלגטן
 הולר יוצא הלירה ובומן אמו בבפן שמהבר' העוברכרמיק
 בשעת 1.וצא.ם טטנו מתפדדים הס.גים שהם והמותר'סבורר
 המנה טן שיצאו וכ'ון : עכורים ומם הדמ'מ כסוי~יה
 במה"וו ספ" עשר נשלמו הר' הפועל אל מנח הנה"י נסיצאו
 לש לספ.' נהשנ שלא מהדעת הוץ נה'"ם נכ.ת גזיבשדו(
 בהכרח שהיה דון"ת החנאת שלצורך הכתר הארת וקשרגא

 ר נצפ' ר""ת ובין הכתר בין או. רנתר טן נרחוקלרוזצןיר
 הכהר אבל הספי' שאר כמו טמש ככי טמנו נעשה ולאהרעת
 שהוא הפפ" בחשבון נננס ענ"ו פשוט אור 'ותר שהואאף
 אינו והוא הו"נ אהר שנחשכ הדעת אכל ועלול עילהבערך
 רא"א בברי'תא ט"ש תבין וב,ה : היפיב וה והבן . מהםעלוד
 ופ.' . עשר אחד ולא עשר תשע ולא טהעשר כלי ספירותעוצר

 בטנין הדעת גם תחשוב שלא עשר אחר ולא עשר .הסמ' ככלי רנהר ושאין תאטד שלא תשע ולא עשר ו"יהרסכ"ן
 הטלכות נשטית עהה והנה . מוכן והוא הנ"ל לטונה וה1אדשפ'
 להיוח וטוכרחת העפר יס.ר שהוא לפ' הא.פה עשיריתבפד
 ראשונ' היתה אצ.כותה שמתתדה הרי היסורות טכל לטטהתסיר

 העולמות כל לבנות הרצון בעל מחשבת היה שם כיבמחשבה
 כההנלות ואה'כ הרכיקךת כסוד נקהצית יסודו' הד'וכדיגיות
 בסוד נעחדת נהא נס ובהתגלות , שביעית בם.ר נעשיתחג"ת
 לה נעשה וטוה . תחלה כסהשכה טיצה סי סור והואעשירת
 יהיו ואל . נארכות הכל לקטן כס"ש הה.קון נשלם נסשוהט

 כי אלו כרבר'ם פעמ.ם כמה כופל  שאני עליך לטורחרבריאלה
 היא ט"ב שכד ולפ: . משאהע'ק מעלז הוא,כד.יהקלכ*ו

 כי לוכרון הרברים כל להיות וצריך הת'קון לעולם ורוגמאשורש
 כמקום את טאר.ך אני ולכן לכך על היכר'ם .ת-שכו יא והוולת
 שכל למעלה שאמרנו שמה רבא למורעא צייך עוד : לקצרשיש

 שנכללו אחר ודגה לעזל מי כם" המל' בסם.' כלי.ס ה'והנשמות
 הנשסות אכל . טטנה ויצאו שס ונתכורו ככינה הנקודותכל

 הץ שאם לפ. המלטת .דאת עס ת.כף .צאו ולא בבינהנשאת
 מיסוד אור שירד קודם ה'ה שזה הנקורות בש'את תיכףטצאיס
 הרע בהנר מאור נרבק.ם ה'ו רמחשבה מרוא סוף באיןהננוו

 א~ר שירד טרס מ"ב כל כ' הבנ.ן חורבנא,יהרוסהסהדרבהר
 "יד הוה וכל ובודו ועהו בסוד ה'ה הכל י*יירו לשך טףאין
 לפיטום נ"א והוצרך חילומ כני בר'1 'עכרון עולם בני וכלנפסד
 הנינה בנח נעשה  שכולם לפ. אחרת צורה טיד ילבושצורה
 שהוא מרה"ר עמו 'צשיחף עד הרק מור  לוהוא אלהים שםכסוד
 . לקס; נמ"ש החכטה כה סוד שמא קטחשנה מווא אודסוד
 כל נתקנו וע"י לדל כט"ש ס1ה כ"ח פד הכללי דווחסוד

 ואלו כבר כמ"ש בלבר הנפש בסור היו שהם שבטהירוהאורות
 אור מן במה.רו שירר לאור כלים דוגטת נעשו שנטרלרוחשרות
 בלי ספ'רת עשר אב'נו ראנרהם בברייתא נרמו ועל'הם סוףאין
 כאן עד לסקזם שוב לבך תרוץ ואם וכו' סלדבר פיך בל~םמה

 נטדירו שנתהוו ספירות ,צעשר שאמדנו נסו הטונה .ישונו
 שהוא הרוח ס'ר רמחשבה רוא סוף אין אור עליהם שיררקורם

 סור הנפש בסוד שהיו רק ט"ה כלי היו לע'ל~תט"הבמ"ש
 היה הכל כי כלי שם נפועל בהם לתאר ח'? ענ"ו .הכל.ס
 לעיך והיינו בפוקל ולא בכח ש'חוארגלי דק גמוררוחנ.ות

 . כל' ביטם נקרא לערכג א"ס טאור עליהם אח"מ שיררהאור
 לכל נ. ידוע ;ה שהר. . שלהס הח.צון בא,ר רק ד:א בוהואף
 ם;'מי כאוק ייכן נכלים ואף ודצון ואור פנ.ט. אור .'טאור

 11ה 1~לה0 הה'צ,; כאור רק כי. תיאר בהם לתאר ה"ושלהם
 ם מק בליטון לעורס שנק' יצכנפ'צ נפש סור הוא הה'צוגאור

 א"ה נרס להאב ר"ל כ,' פ.ך בלוט שכהיב חה לע.לנט"'ט
 נה" איזה כהס לתאר הוא טונרה שהרי לבך הי,.1כה.'ואס
 כטי'ש גרולתו ל.דע ~רנ  להחבו:ן יזת-שינו התבענות  איוהעיי
 הח'צין באור שהתבינן ר"ל ימק:ם שוכ אמר וה על לע'רהכל
 הוה הגד:ל נלל 1,ניו . הפנ'מ נאוו גס ד:גסט לידע תוכדוממ:ו
 ששרא מה טוכן הוא וגוה הואת כהנטה הוא נדולכיע'קר
 נל'ט:ן אג.נז דאביהם בנר"הא אש ס.ם א:.ר 'מודוח ג'אותס

 'ור שלא כ"; כ' ככר כטיש והוא אבוה: כלשוןאסותולא
 כל ה'ו רהכטה רוא מ'ה כ"ח שהוא רמחשכה טרואהאור

 אם 'טם ער אמות :קרא ולכ, הב'נה .די על בטה'יוהפעולות
 איר ש'רר אח- אבל ו"ל הראנ"ר 'טפ'רש וכמו הקיאלבינה
 החכמה כה נהעורר א, העתמות כל נהקה שע". דסח'טנךסווא
 עש'ת נהכטה כולס כסור ההנמה ע1י כולס ונתקנו כטה'רוגס

 שהיא החכמה ע"י ה.ה המעשה נגמר 'רו שעל הת'קיןשעיקר
 הן האנתת 'טאסר1 בס,ד אבות: נשס ח;רולה'קראאבלאבהן

 אמות ולא'ב'טם גשם,אנות שקורא'ם סה הכוונה . הטרככההן
 . לקסן נס"ש מרנכה מעשה ס:ד שהיא התיקין אחרה-נו

 ן כאר'קות לקסן  ויחבאר סונןוהוא

 ודל שערים רל"א סוד יתבאר בו ו'דרד
 הפהמוצאות

 6ד י מחיו 6]ן 6זנ6 ן :מ6 צ :ןועתה
 כמקוס סיו כו)ס כתוכט ;גתסוו ט5ורו' כ) עסטעסירו
 טס סטסירו 1כ) . סוף כ6ין גגו;ס סטיתי ?:))כוי;קודת
 ו5ף סכ))י סעפר יסון סוד סי"  סכסוכו ס6ורו'כ)

 ג' פרט דרך סיי:ו 'סודו' סן' כל  כימירו פיייס,)זר:ו
 סכטפר רומ סיינו סטפי יסוד סור רק כ)3 דרך סיוכו)ס
 כי5ןגו נכר כי סכטסר עפר סכטסי 6ס סנטפרמיס
 נטס ס" )4 ו)כן כ)וס מגרמס )ס ק5'ן סעסר יסודכסוד טיי סכו)ס ו)פי : מרי כיכ כ)1) 5מד כ) יסודויססז'
 מ5'ן "ור כקיכ)ו 6מר ")6 : )קמן כמ"; קיימתסטו)ס
 כן נס סכו)) סכ))י  רוח סוו כסו5  רממס3ס מרו4סוף
 ס5יו' גתקגו 151 : סווח סכיסור יסורו' דכע)מו
 סגסס כי מרככט  מי:קס כסור  למימחזן  יטולמוזוסתמי)ו
 כו)ס נ,וסר 11"ס : )קמן סכ) כמייס )רוח מרככנטסס

 סכ) גטקס וסתיקון טכירהי טיקר כי : 6תכיירוגממסכס
  תרוי סוף מ6ין סירד ?6ויר ו? ידיע)

 כמי; דמחסכמ
 סו5רכ'  סט:ס  כל~י כבר  ו5מרכי : כמזימי ,מר כ5יכל
 ססו5 סגשירו 6ח סמקיף כקו קטן פסת )סחותטנינס
 גפהח ועתס סטטירו כתוך )ס6'ר סוף 6ין 6חסמונע
 'ורר ססו6 יךי ט) כ' : ספחמ דרך ס6וי ;ייד כדיפתמ
 וימין סוף תוך ר6ס כטסירו )ס5טייר יכו) 6וי ססחחדרך

 ביי,ס )סכלית לכוג  יכול וס 'די וע) סנח" נק)וקג5)
ס6דס



יא הערןגן צריקיםאורחשערי
 )ט1)ס ומטו)ס )מדרגס מי,דרגס 'רידס דרך סח;ומיסהדס
 סיס כ0ס3 ט,)סטד

 ססמיש כ,ו סעו)ס מידו0 תכ)ית וסו"
 מ)קיס 3ס גח)קת ססטסירו "מרגו נס )מט3ס. סג!כמ"מ
 0ס סיס סט)'וגס טסירו כמ;י ו!מט)ס סרוחכ קו 'ד'ע)
 סמקיףקו

 כדונננ"
 כמ"ס כב( טס וסיחס ר2 16ת 5'ור

 ו;ט0ס ףשס כוס )מט)ס ספחמ 1;סהמ)טי3
 דונמ"

 )ט
 ססיס כסססס גס גע0ס ססחח ויס : ססוכס ונ רש"וקיו'
 ס6מ5עי מ;קודס 0;יחק סס"ור ס"מר;ו סטסירוסניכ
 גקוד' מ"ורו' גטסס 0יו 3ס' ס0וס כמספר ס0כ';"ססוד ס'" ססס"ס 1,0 ו"מרגו סטסירו סכיכ ספס כמו;טסס
 סגס0 כסוד סע)כות וככ"מ )מט)ס סכ) כמ"םסמ)כו'
 גס ססתמ סיסחה סיס סוכרמ 1!כן . סטסר יסודוכסוד
 כ"ין סגגח נניסוד סוף מ"ין ס"ור סירד כדי ססססמו
 מו סמגיע סמר,יף ג3נ3 וסו6 סר"מון סמקיף ססו"סוץ
 גגחיס מסיו ספירות יו"ד כ) סורם כי )טי) כמ"ססכפס
 וס וכיסוד . וס כתוך יס כ5)יס כנ)די סיו סיףכיין
 כחגגח

 מרן"
 ס'סוך 'תכ"ר 1)קמן :ן6מס כסומ" ן"תנ)י ט)"ס כסוןיססד דמח0כס

 ס"ס גקר"
 0סו"

 מ')"ה סוד
 סטפס 'ורד 0מסס סכ'סוך 'סוד וסי'גו ססוסכמספר
 'יך סממגו טו)ם 'סוד 5דיק סו" )5ד'ק ,רוט 6ורסוד
 סגסתמו ס0סתהס סוד ססס ס:פס ס) ספתח דרךס",ר
 תסתת 0סת' "ןג' כסוך )מטס ו)סור'זו ס"ור ,ס)יכ)
 כמק,מוכמ"ס

 וסו"
 כמו כ' )0סת"ס כרותס כר'ת סת

 ומי)ס טר)ס סוז 'ס כן כ'סוד ומ')ס ער)ס סודס'(
 טרלס  סס  מת6ריס סתגו סהפן טל  תתמס ו"3 :כפס
 "ור כ) כי כוס סכוו;ס : כזס  גכוס  כלותוסומילס

 מ"יוס )מטס ו3ס6יר )סססיט יכו) ס6'גו וסתוס"טוס טסו"
 ומ"'ר סגסתמ 1"מר טי)ס סס כו יתו"י סיסיסטעם
 סס כ0ס גקר"יס 0ג'סס וסגס : מ')ס כסס 'תו"ר))נטס
 כסוז 0גיסס ימת"מדיס )קמן כמ"ם סתקון "חךו"ף

 כמו סיסו מג0יקו' 'סקגי סגהוכ כסוך כסס סס;ם'קח
 ס' כו))ח מדס סי" ססס כ' ותדט : )קמן סכ)ס"כחוכ
 מיך וסס יזיעו' סי סמו5י"יס כ3יס ס' 0סס'ד.טות
 מו5"וי המכס יו5"'ס ומסס : ו0'גיס ו0סתיס ו)סוןוגרון
 וסס : וססר"ן ןע3ג"ת גיכייק כומ"ף "חס"ט סססספס
 סתוס ססס וכסיו' "ייכ ם) 6"י71 סכן"בב כ)כו))'ס
"ין

 כ) "וי )ססתייס כרית ס;גרת וכיון כ6 1"ין '51"
 ומיך גסחמיסססטריס

 י5"
 מ51"1' ממסס מתוך ודכור קו)

 תמיך כי : כו "וכר סס 6) פס כסוך סס "3 מססססס
 "סזזי סייכי ומיסך כ,ס וס ח)י.ס סס ס;'3 סיותסס;י
 ס)סון. ככרית ת)ו' סמטוי וכרית 3קמן סכ) ס"כהוככמו
 סייגו סוף מ"'ן ס"ור ירך "ן ססעריס סגסהחווכ'ון
 "ות'ו' כ"כ סוד וכסם סכחכתי כמו סוף נ"ין סנ;חמיסוד
 : ,ס כ"וסן סטסירו תוך ") ספתמ דרך )טי) סכתכתיכמו

 סיככ מיז "ס3ו מסהמ כ5"תו כטסירו מיד ס"ורככסניע
 סכחר ר"ס ") מקיף וגטסס סטסירו מ)) כתוךס"ור

 ס"ור עיקר כי תגועס כו ;ו)ד מרו5תו ומתוךסנטסירו

 גחטורר סתגוטס ומממת לכ3)י סרומ סוד ססו""מרגו
 גטסו ומסס וסרטוטין )גקוןי ס"ור "ת וסייר סרומכח
 ויכ"רו כי"ורס מקוס כ6ן "'ן 5ורתס וטעס ס"ותיף5ורוי
 )גו גי)ס חס : ס"ותיו' כסטר )קמן כמקומו "מךכ)

 1"מרו יוס יוס סטפוטיס 1"ס" סכתוכ כסוד ,")ס"ר"'
 ימיס כי ססס סגס ")סיס קדומס ססתורס ו")רכות'גו
 "ותיוי סכ"כ ססס סתורס סיס כיס סכווגס : סקכישם)

 סססס ") מסיו כ6'ס סגגח יסוד מן סכ"1 "מרגוסתורס

 גקר"" וסס סוף כ"'ן גגחס ג"כ ססיתס סמ)כו' סודססו"
 סכתכתי כמו ק5וות ו' כע) חהיתס )סי עו)ס כססמתו"ר ססו" סטסירו ") קןמו וסס : )קמן ס6כתוכ כמו 'מיסכי
 מכמס "סר סתגוטס סוד סו" ססטסוט וסוד )עי)סכ)
 וסו" . ס"ותיףגעסו

 ככתכי סמכו"ר סמ)ך סעסוע סוד
 כממסכתו מוסכ מכס ס"דס כמו כ,ס וסמפ3 די3ס"ר"י

)סמ5'"
 טמזס מכמתו סוך"י כןעתו וגתיסנ סעו)ס "ייס

)ו
 ויו5י"

 כ)כו סממ סו" "וי ססוט) ") מכמ ממסכתו
 ם6מרגו סוף מ"ין סכ" ס"ור וס כן ו"גס "גסמתגוטט סו" כ")ו )ו ודומס כממסכתו מסתטסע )כו סממתומתוך

ססו"
 וסו" סר5ון כט) ס) ר5תו

 כמו זממסכס רו" סוז
 6)-ססוע) מכמ סממסכס וס סי5"ס "מר )טי)סכתכתי
 י,פעסוט ומממת כממסכתו וגסתטסט כמעם'ו סמממיד
 -ססוט "ור סו" ""ס "ור כי וידוע : כ;") סת;ועסגו)ז
 סתגוטס מחמס "ך . 5יור )יזי ו)כ" )סחנ3ס 'כו)ו"יגו

 סכחגת' כמו חוס מו)'ז תגוטס כ) כי סז'ן סוזססו"
 וו5סיירו מטט גחג)מו סזין כמ כסס סגו)ך ומממת)ט')

 )"רז סמכיגנ כמטסיו ס' יסממ סכתוכ סוד חסס"ות'ף.
 : וס וסכן .ותרטך

 "ות געסס גקודות מ"ס סמכ) נ'ו.'גו קעס שוהנה
 ס"ותיות כ) ר6ם ולס : ")ף סס גקתות מ"ססר'

 סנפ) מירס כסוז ס"וס'ות כ) וגס סרמו מס ")ףגקר"
 ~ף. מגין )סוד מויריס כו)ס מג5ס"ך "ותיות ממססמס
 כו' ש*םנ כוס ס"ותזות כ) "מר סס ססמי5ס"ךסייגו
 פסוטס סף ""כ מ"וס "רכט ספ סיי . כמגס"ןשת

 61חריי מ6וח תסעס סי" ססוסס ססן' טד מ"ות ס'סי"
 )כתר מקיף געסס סס"ור "מרגו ")ף..כי ססי" ס,)ףמיז
 'לדוף "'כס כסוז סנע) מוהת כסוד ס"ותיות כ)וסיו
 )ר,חח)ח "חי טעס מ5"תי ועוד : וס וסכן ")ף6מד

 יסוד מ6ור סכ"ו "מרגו ס"ותיות ס6)ו )סי כ"'ס"ותיוח
 וסו" סוף כ"יןסגגוו

 יסוז ססו" סכ))י סרומ יסוז סוך
 "ויר 6"כ ממגו י5"ו סכו)ס סיסודות כ) סכו))ס16יר
 תמ)ס "ויר "סמיס

 וסו"
 כל4 ס"ותיות שתמ)ת סוך

 )"וירסרומו
 סו" ססרסו ו)סי : )כו)ס ר"ס ססו"

 יסוך

 "ס "ות סוס )כתוכ תוכ) )" )כן יטיר" י' סוזססו"
 : וס וסכן . )")ף 'סיס וסקטן תמ)ס כגקתס תתמי))"
 ל4 "ות י5" ססתמ דרך מ"יןאשח ס"ור וס כסירךוסגס
 סו" ס"ותיות )ג)ר"ס

 סיו5"'ס 5'רוסיו ססס 5כ6יו וכ)
עמנו



 הערןגן צריקיםאוההשערי
 כמכ51ר 5חור 0טריס 1ר)"6 סגיס סטריס ר)"5 סססממגו

 ס51 51חור סגיס 50מרגו 11ס : 5כיגו ד5כרססככריית6
 וי0 : )סגיך 50לייר כתמוגס 0תר05 כמו 61ה( 15תככ)
 15ת סד * 16ת סמן סייגו ס15תיות ככ)) 51חור סניסטוד
 ססירות ח5 עד 15תיות ח5 0סס ככ)ל טל 1)5)מ"ד

 ססס" ככ)) גח0כ 6'גו ססדעח 0הף 0דטח טס0כטסירו
 כמו 5)יו לס5יר מ)מט)ס מיוחד )15ר ג"כ ס61רך סיסטכ"1
 16ת מן 15תיף וי"ה סגיס גק' 15תי1' י"6 161תססס%
 סגיס נמ" 15ח נכל יס כסס סנס 5ך 6מור גק' לף טדלמ"ד
 15תיות וכח5 : סגיס גש5יס סמרכו עד סייגו :51חור
 ס51 )מסס 0מרכו ומן סכסגיס סגיס כח" סס מע)ס0)
 5חור גקר5יס )מטמ סמרכו ומן 0כ6חור. סגיס כח"610 סמרכי טד מכ 0)מטס 15תי1' וכי"5 : סכסמס החורכמיי

 כ"ס 6") סוד ס51 0)מע)ס 16תי1' כ"'5 ו0מרכ, .סכ6הור
 כ"'6 וסמרכ, : כ"ת י"0 נףר מ"ק זן ו"ף ס"ע ד"סג"ן

 )סגיך 0תר5ס כמו ס6)כ"ס סיסך ט51 0)מטסהוחיף
 )21ר רלס מורידין 1ל6 כקוד0 מט)ין כסוד טו)יסכסגיס
 גדו) מספר ס61 1)מ"ד קטן מססר ס51 41 וכו'5)'כס
 51חרי1 קודס קטן ססמססר כ"ת סד כו)מ וק ג"סוכן
 כוס טולס ו6יגו יורד ס6חור 5נל . נדול למססרט1לס
 וק : קטן )מססר קודס גדו) מססר סך. כף מ"כ)"5
 0)סס 150תיף 11ג רוכ סמרכ, 0טך 151ת 15ח ככלס51
 סמרכ, ומן : סגיס נח" גק' )ק יורייס ומשוטןטו)יס
 גק' )ק טו)יס ומיטוטן יורדיס 150תי1' 11נ רוכ)מטס
 ס16רות 5) מקיסיס גפ0ו 160תי1' 5)1 כ) וסג0 :5חור

 כחיגת ג"כ כו סייך מקיף כ15ר גס כי וידוע0כמסירו
 6וחיף סכ"נ 5)1 1)גן 61חור סגיס כמ" י0י5 ומילטסגימי
 מקיס" גטסו סס 5חור ור)"5 סגיס ר)"5 יסכו 15ת0ככ)
 )כי ס1לרך 0כטסירו 15ר סכ) 0כטסירו 15רות י"55)

 עס ל4 ס15ת : ,ס כ15סן %1ור סגיס כחיי 0ססמקיסיס
 סכתר 6) מקיף גפסס 6") 610 0)1 סר~מיכו לירוס"כ)

 לירוסיס כ) טס )מ"ד 161ת : סגיס ככחייסכטסירו
 ככח" סכתר 6) מקיף נ"כ געסס )"5 510 0)1ססמרכ,
 5'רוס" כ) טס יו"ד ס16ת ומ)' יסוד עד כולס וק :5חור

 ססמרכו לירוס" כ) טס ס' 161ת מ0 0וה סל01סמרכו
 ככח" סשוד 5) מקיסיס ל געסס ס"י ס61ס)ו
 כ"ת 510 0)סס סר~מרכו וש 151ת כ' 151ת : 51חורסגיס
 סכמו סחדע לויך נס : סמלגף 6ל מקיסיס מ גטסויו'ך
 5) מקיף 15ר וגע00 סוף 5ק מן כטריירו ס16ר0ירד
 מרו5 סוף מ5ין 15ר ג"כ ירד כן סכססירו 15רףסח6

 50ורות 5) סגימי 15ר )סיות יסר קו ורךדמחסכס
 מי)51י ד' ססס קדו0יס 15רה מיכ ס61 ס5ור וזס0כטסירו
 סכגגד . זם כ15סן 1ס51 3"ן מ"ס ס"ג סרכ ססססו"יס
 מ"ס 60חור ועד ס"ג ע"כ 0מות כ' טמדו ססגיס15תי1'
 טמד ט"כ גי . 61חור סגיס )כחיי מכ גח)ק 1ס51 :כ"ן
 0מרכ, תחת וס"ג . 0כסגיס סגיס כחיי 5101 0מרכוסד
 סגיס גקי כגי0ס כ)) וכפרך : 0כסגיס 5חור כחייוסוה

 כחיגת 6101 0מרכ, מן )מע)ס מ"0 נ"כ 60חור1631תי1'
 סנ5חור 5חור נחיי וסו6 סמרגז חחח ונ,ן סנ5חורסגיס
 כחיגוי כי נ"כ כו 0יסיס סוכרמ סגימי כ15ר 0גס)סי
 3ר)"5 ס)1 סתמוגס 0כ0תלייר 15ת ככ) וסגס וחי15ן:סגימי
 כ"כ 0ור0 וככ) 0ורו' ךי5 16ת ככ) ים סגיס ור)"56חור
 ס0ס טיט ידעו )5 גתי"כ כמגז טו)ס כו)ס 0סך15תי1'
 )מפ)ס סורות ט0ר י0 15ת ככ) 6"כ ר)"5 סטמיס0גי
 0ורס 5100 סמרכ, וטס ן' סרי )מטס ועסר סמרכ,מן

 ס"ג שינ מי)51יס ני ממדו וכעדס כ"5 510ס6מלעית
 טמדו סמרכ, כגגד 5כ) 3מפס וס"ג . 0ורות " עדסמרכ, מן )מע)0 0ט"כ וטמד 16תיות טסר ג"כ י0 מי)וי0ככ)
 מרסיס ני"5 י"ףן סייגו סוח0 מן ססוטוי 15תיףמ

 גס : 6חור סל מרג,יס ני"6 ר"ךק 6וחיו' וסגיססגימייס
 ס) 6' 161ת כףכ מי)וי 0ל 5חד 15ת מרכ, כ) עדטמדו
 גנד כ"ן מ"ס מן 6יתיף ור ססממייס כמרכ,יס ס"גמי)וי
 ותר05 )סגיך מל1ייר סתר5ס כמו 5חור 0) מוכויסי"5

 16תי1' וכי ט 151ת 41 15ת ס0ס סגיס 15תי1' כ'כתמוגס
 נכ) סליור ט51 הן מ"ס 151ת )מ"ד 15ת 0סס6מור

 סגיס מרכז עכגנד כמרכ, כיגיסס ס0סר0 רקס15תי1'
 6חור ונמרגו י"ס 6וחיוי וכ, ס"נ ע"נ מן 6וחיו' כ,טמדו
 סתמוגס 51ת 551ייר ריס 16תי1' וכ' כ"ן מ"ס 15תי1'כ'

 תסכי) 51ס : סתמתס תכין ומ0ס מקומס סס כי סכיכ0טר
 כ6ותיו' כי ותר5ס סכ)ך כטין 0תמוגי ליור כ) סיעינותכין

 כ) גנד 0עומד" כויג נףכ מן 16תי1' סגיססגיסגסתיימו
 מרכז עד 00ס כיסוד וגסתיימו 15תי1' ר ]ססגיס[מרכז
 6חרוגס ס' מיל1י מן יודין כ' פומדיס 0ס י"0 5100יסוד
 מרכ, כ) גנד ג"כ טומזיס 5חור 1כ15תי1' וס"ג.0כסרכ
 גה רק כו 5ין כ"ן 0כמי)וי 1)סי כ"ן שיס מן 15ת'1יכי

 5חרוגס סי מי)וי סי 5100 0ל1 6חרתס 15ת סרי15תי1'
 סי מי)1י 5י 00י5 מ"ס ס) 5חרתס 151ת כ0תגסתייס
 ג"ח מרגו גנד 6כל ס"י מרכ, גנד כיסוד גסחי"6חרוגס
 מן 5ות סוס מגיפ 5יגו 61חור סגיס מ)י מרכ, 5100וח"ך
 : מ5ור כ"1 וסכן כל1'. מנרמי )ס )י ססי5 )סי מי)51"ד'

וסג0



 הערןבן צריקיםאורחשערי
 1 ל' אהת שהם אשר אותיות ישגי ב' שות א' אות שהם פ:ים אותיות ב2' של התפתה לפגין אצ'יו נהוה

 : השאי אל הקישוטטנו

 א' אותהפו:ת
 סקי

 ל אוהתמונת דזידשך קן פנ.ס בבהינת כתר
 טקי

 אתור בבת.נת כתר

 ן חטיכ לסו, ננ ח" רס 5ק עסגס)מ 'י סת קר 50 סע מנ טיכ) ס1,מ -"כנו גא
 שן מנ יכ חט וז וס כנ 60 רס 5קעס3סדד כג סת קר 50 סע מג כ) סי ומ סו6ד גז ;,4ץ 4ן כמ טי ~ח ס1 נך 6נ סת קר 50 סעינ 11 תנ רם 5ן עס גס ימ 'כ מפ 11 רס6ג ם-'ג(
 ?ן 4:ן סע מג 'כ חט 11 וס וג ת6 רס5ק)פץי דס ונ סת קר 50 סע מנ ב) סי ומ16 ן ת"' *! 3ן נס קמ ט' ~ת סו נר 6נ סח קרס,)עהה נך 0כ רס 3ק עס נס )מ 'כ מט 611ס " ץני
ן*(ן( פס נס כמ ט' וח סו גי 6כ סת קר)5 י1 סי תגנך רס 5ק עס גס )ע מטיכ6ו ב4צב!
ןו:(א סל,פו  פל יכ מט 11 ננוס ת6)קיסאי 11 וס סמכנ קי ס5 סע מנ כ) טי6ח " ש4? ן 5ק עס נס כע ט. ~מ סו נד "נ סת)רי1 וח סו נד תכ רס 5ק טס נס )מ ,כ"ט פ 5נן

 ש-ן קר ט5 סע עג יכ חע 11 רס נג ת"יסהה מע 11 וס כנ סת קר 30 סע מנ כ)6י שי5
 שן רם 5ק עס גס כע טי ~ח סו נו 6כיז א' סי ומ סו נד תנ יס 5ק טפ גק ומ% י, ו!גש
 ב(רכז סת קר 50 סע מ: 'כ חט 1ן רס ננלאייהוהיי 'כ רט ון רס 3נ סת קר 50 סע מג אל מיכזנ(

 ן ת6 רם 5ק טס נס כמ סי ~מ כו נד)נ '' כ) ט' ו0 סו נ,- תנ רם 5ק טס נס"מ :?1
ן18 ננ ת, רם עס3ק גס כמ ט' ~מ סויךדד מנ כ) ט' ~ח סו נן תנ רס 3ק טס"ס י ק52 ,- 4(ן "כ בת קר 50 סע מנ 'כ חט 11 רס)נ 1ו )מ יכ 0ט 11 רס ננ פת קר ס5 סט6נ 4י '!םב
 א ג.ן רס ננ ת" רס 5ק עס גק כע עי ותיוהי סט מג כ) ט' ומ סו נד תנ יס 5ק6ס " שבש. 5,8 נד 6נ סת קר 50 סע מל 7 מט ו,)סהה נס ימ מטיכ 11 ד: 3נ סת קר 650ע .( ז-(
3.1יל סו גד 6נ סת קר 50 סע מנ יכ מטיווי עס נס )מ הסיכ ח לס ננ סת קר56 צ עוי  'ן מט ח רכ ננ ת" רס 3ק עס נס כמ)יהה קר 50 סט מג כ) טי ~מ סו נד תני ם5 שש1 וח סו נו 6כ סת קר 50 סע מנ יכ)עהו 5ק עס נס )מ יכ מע 11 רס 3ג סת"ר ש (ב[ 4ן ח דס כנ 0" רס 3ק עס נס כמ ט')מ1א 50 סע מג כי ע' ומ סו נר תכ רם6ק ש "14

 ל ומ סו נך 6נ סת קר 50 סע מניכי רס 5ק עס נס )מ 'כ מט 11 רה ננ6ת שמך

 "מור נכתינת מכמס מקיף מ 6ותתעעת 0לס ננמינת מכעס מקיף ב: 6ותתע,גת

 ן, כי טי וח ס! נד 6נ סת הר ס5 סעענ יי ת" רס 5ק טס גס )מ יכ מט 11 וסכנ4ש
 ): מטיכ ון כנרס ת" רם 3ק עסטסי1 6נ סת קר 50 סע מג כ) ט' וח הונד.,4:

 ם הן סט )נ יכ חט 11 רס ננ ת6 רס 5קמסהה לס 6נ סת קר 50 סט מג כ) טי ~מנובב?' ש4.ב נס כ) סי ~ת סו נד 6כ סת קר 30מעדד נך ת" רם 3ק טס נס )ע .כ מט 11נסי:3( 4ן]3י
 ,ון!מ טס גס כ) ט' וח סו גד 6נ קרסעמ5אי כו נד ת" רס 5ק טח נס )מ יכ מטכןקר*
 ל( [ןן פ5 סע )נ יכ מע 11 רס ננ ת, רםמק 11 וו רס "נ סת קר 50 סע עג כ) טינח413*
 ל!ן 5ק עס נס כ) ט' ימ סו גך 6כ סתמרא' ~מ סו נר ת6 רס 5ק עס נס )ע יכנטש[

 ?ש ן קר ס, סצ 5ג מטיכ רסו, ננ ס"מם1י חפ 11 סת%וס קר ס, סע מג כ)כ'
 רס 5ק עס גק כ) ס' ומ סו נך 6נמתהה ט' .וח סו נז ת6 רם 5ק טס נס )מכק

 24ן סז קר 50 קע )ג יכ מט 1י כנרסמ6אי 'כ מט 11 "נדס קרפת 50 סע מ:נ)4ש
 ב1ף,ביש ת6 רם 5ק עס גס כ) פ' ומ סו נרב1!ב11'הור1ו כ) פ' ו0 סו נו רסת" 5ק טפ יסבם מרביב(

 ן 6כ קרסח % סט )נ מטיכ 11 רסמנ יי )מ יכ מט 11 וס "נ סת קר 50 סעננ
 ?2 ןא נר 6כ סה קר 50 סע 7-% מט חמסרר ג0 5פ הטיכ 1, רס 6נ פת קר 50נעשב 3ן ננ ת6 רס 5ק טס נג4 כ) טי וח סומד 11 מנ כ) טי ~ת סו נד מ6 רם 5ק עס3ס

 !מן ון דס ננ ת6 רם 5ק טס גס כ5 טיממ11 50 סט מנ כ) ט' וח סו נד ת6 רם3ק%8 ם ?:ן סו נך 6: סת קר 50 סע 3ג 'כ מסמוהי טס נס )מ 'כ מט 11 רס 6נ סת קר%=[ ש וםן רס 3ג ת6 ים 5ז עס נס כ) ט וחעוהה סץ מנ כ) ט' ות סו נו ת6 ר0 5ק03י?=?
 נ,- 6נ סת קר 50 סט יכ)גמט 1א 5ק ע0 נס )מ 'כ מט 11 "גרס כתנרםשש

*ן ~ז ס, 4ןן מט 11 דס ננ ת6 רם 5ק עס גק כ)מיה1 קר ס5 סע מנ כ) ס' וה סו נך ת"נסי:
שען ט' ~מ סו נל 6נ סת קר ס5 סע )גטכהה רס 5ה טס גס )מ יכ הט 11 רס "ננת3(

 1 'כ מט 11 רס ננ ת" רס 5ק טס נסמיי סת קר ס5 סט מנ כ) טי ~מ סו נךנ6



 הערןגן צריקיםאורחשערי
 עתה שהיא כפי התורה ארינת מוד ית' בו ז'דרך

 : בירינוטצויה
 להאורית פניש אוי נעשה מטנו איצו היהצר קומהנה

 אלהוה  כסוד ונעשו התים עצס קנו שממנושכפה"
 שהוא הח.'ם ממק,ר הכא א"ס מאור כא האי זה ג'גטי
 כס:ד הכ'אוד מתחלה ננטוי ועתה הכ.. נשער לקמן יה',ה העולטות כל ות.קון האור זה נת"שכ והאוך נמור אלהותעצם
 התמונה שואת והכן ורע , ת.קון לכלר שכא קודםט"כ

 כמו כולם נעשו ואחזד פנים שערים היל"א כסורשציירנו
 הרוחב קו עד הפה.רו חלל כל וטלאו זה בתוך זהנלג?.ם
 אזתן וכל . אור שום שם הג'ע לא היוחכ קו מןשלטטה
 אך כתנועתם תט.ד הנלגל ומק.ננ'ם המ'ד מתנועעוםהנלגל'פ

 ואיך : אופן בתוך אופן טעשה שהם לפ. . שוה תטעתם ןשא
 א.ן ולכן גרול נלנל עם שוה תנועתו קפן גלנליתנועע
 נלנל של א' אות יפנוש זה ומחטת ' זה והכן שוהתנועתם

 האות.ות כשאר יפגוש ונם השני נלנל של אחר בא'תא'
 ונעשה האותיות יתחכרו זה ומכח תנועתם כם. נלנליםושאר
 כו למכינים אב.נו דאכרהם ככדי.תא כטבואד ת'כותטהם
 צורת מהם ונעשה לבוש כמו וית.צכו נארנו ומוה !הוטוב
 ותשר : הוטטיפה הנדגת לצודך כעה"ד רצון כפיהתודה

 וטזה תנועתו לפי כ'א וטתענלים וממבכים מתעעעיםהעיגולים
 כפי ת.כות טהם ונעשה האותיו' אותם ונולפו' אות'ו'מצפ-פ.פ
 הואת לצורךהששטה שהוא ב.י'נו הטצרה שכתוד' הה'כו'צ.דוף
 הם גמה צווד ,שכהויה והטצוה והכח.רה הנס'ק שט'פהשהוא
 וע."ז אדם גני כהם להבתץ אלא הסצית נתנו ולא השמפ'כזו

 נקראת וה.א : ככר כט"ש בעה"ר וטדות'ושל שסות.ויושלמו
 הכ.נה סוד ה:א הכר.אה כי אצ" תורת זלא הכר.אהתורת
 נעשו ט"כ פעולת גל הזאת שבשטומה ולפי : לקטןכט"ש
 ולכן היטט'פה לצורך התורה א,ת'ות שנצטרפו ער הבינהע"י

 שט'פת שה'ה שעכרה כשטיפה אבל הכריאה תורתנקראת
 שהיה הוא מוכיח ועונש שכר ולא יצה"ר היה ולאהחסר
 לצורך כתודה הת.כות אריגת ה'ה וכן אחרת להנהגהצורך
 שעכרה השסשה כחירוש שנעשו והפעולות הנהגהאותה
 כ' האצי' תית ע"ש נקיאת התורה וה'תה החכטה ע"יהיה
 כסור גרול סור תכין  וכוה : לקטן כט4ש ההכטה סור היאאצ"
 חכוטין ולא אורייתא דקכילו וטהרגם חכם ולא נכל עםהכתוב
 והוא השטיטה כזו הנובר היצה"ד ע,ש נבל עם שנקראוהרטז
 שער.ם נ' כתיך נעלטים הם נת'כות שהל"כ נב"ל כת.כתטווטז
 חהו שעיים נ' הוא שכה הכינה ע"י ה.ה מ"כ מעולותועיקי
 ולא מצדה היה והתורה הדינ.ם תנכורת ע"ש הנ' וקדמהנכ"ל
 אחר עד . חכיטין ולא אורייתא רקכילו וז"ש החכמהמצד

 אור יה.ה ע-כ לעת הששי אלף וכסוף דשטיטה ואתש.כלה
 דכת'ב שכת תוספות אור יתנוצץ ושאז ערכ צללי 'נפוכי
 נסה ויהיו "ארץ טן הטומיאה רוח עביר 1 לנצח דג(והכלע
 אדוסה ופרה וטהיה טוטאה של פרשיות גגון כט.לותמצ,ה
 אחרת הנהגה רצטרך בהם כ'וצא מצות וכמה עיופהועגלה
 תורה אמרו אז התטונ' כשור כטכואר השמ'טי ס.ת הנהגתכפי

 העיקר יתכטל שא"כ מוחלפת התורה שתה.ה לא תצאחרשה
 כתורה אות שום יניע ולא יוסף לא אלא ע'קרים י"נ מןהגדול
 הנהגת צורך כפן אחד כפיננון כתיכות האותוות שוצטרפודק

 האותיות לצרף יודע היה כצלאל שאטרו וכמו השמ.פהסי
 שצ.רף וכטו : זאת לגיונה נ"כ והוא וארץ שט.ם נבדא,שבהם
 וע"י שונ.ם צ.רופ.ם לכטה כראש.ת ת.בתהרשכ"'

 הדעת יתומף ואז : אחר לטשמעות התיכה משטעותישתנה הצורי
 מגח קט:ם ער מנדולם יי את יורעים כ,לס לה.ור, אדםככנ'

  מרזא העליו, מאור .בוא שהוא 'טכת כתוסמות ,צ'תגוצץהאוד
 שכת תוספת סור שהוא סי בא.ן הגנוז ה.מוד ע"ידמהשכה

 טכוארים שם ההמונה יכסם' כזה עוד רהאר.ך וא.ן השש.כ'וס
 . משם .ע,ץ . טכ,נם על נולםהרכרים

 לתוך שירד האיר זה תיקו; טה ית' בי ה'דרך
 ,הטהירו

 לטערה שכתכנו טה תזכור זכור דס . הביאוראלדנו,זור
 הטלכות אורות הץ הפתח שנפתח קודםשטתחלה

 היות ונויד תנועה המנה נשעשתה ואח"נ ד4 צזיתדונמת
  זנ.תוסח מליחותה נת'יבשה . האוץ על הרוה גשיכוהומתוד
 כמ"ש שבעפר רות היינו הווח טן אורש~נלה  קוימכחבה
 בחצוו תצ.ו הכתד ונשנכפל ןן אות דוגמת ונעיטיתככר
 י כלול שהיו הנשטות כל ונם הכינה כתוך האורות כינכללו
 כונה חכטה הכינהזה תחת כולםונ'תוסםונםנה"יוישכו כתי הבינה אותם ואח"כהול.דה המרכו'כאורות
 דץ ככרכזה כט"ש כאחרונה והמלכות זהתחת
נ וגג"ת טנולה נשאד הכתר ראשה.'נו וץ אותם והלכישו בזה נכפלוונכללוזהונה."ם

נ וא.ה"כ למטה נשאדו והי'ק וב.נההחכמה דץ על בזריתת-השטיצ טיר אוי הפתחכשנפתח 1 עוד וקנתה מככודו האירה הארץהאיץ
ב( ונגשוה לטעלה פניה סעפ שגהפכהטעלח
 טחטת נעשה ייה כ: כוה כ' צורתדונמת
 'בנה כחכיה כת'ב אז החכטה סוד דטחשכה מרזא האורזריחת
 השטש כזריחת תוכף החכטה מאוד מעמ שקיכלה שג"יכית
 ראש הרמת מעט יה שה.תה ב: אות כדתטת נעש.תכפתח
 דתוק,ן אתר אף ה.השורש וזה טעטלמעלה פ:יהשהמכה
 זה כי . לקמן כט"ש החכמה אורות מן המלכות בניןשע.ק-
 'דו על אשר הכלל. הרוח יסוד סוד שהוא ב.ארנו ככדהאור
 מחכום ייטראל דארץ או'רא וו"ש הטיכות סוד הופשיתקן
 ואוזא . לקטן הכל נט"ש הסלנוה ס:ד הוא ישראל ארץכי

 החכמה. מוד דטחשכה מדזא הכא האויר 'סוד סור הואד.ליה
 הרות סור הוא יעקכ כי כ'ת לו 1.כן שבם ע'ר יעקכ ויכאוז"ס
  או לקט, כס"ש הטלכות סוד שכם ע.ר וכשבא לקטןכמ"ש
 כ' כ"ו וזכי נן אות ושל צורה קנתה שע"י כ.ת לוךכן

 . לקמן לךיצפרך
 האור זה לקכל כלים נעש'ם בטהירו שה.ו האודותאותם א:י נטהירו ונננס הפתח דדך טא"ס האו שעבר אתרדהנה
 אל ופניטי מקיף כת" טמנו שנעשה כיארנו ככר האורוזה

 ע.נולים דדך ש.רר גאשר הטקוף אור והנה שכפה'רו.האורות
 ירד וא:ה אנה להתפשט טקום לו היה ולא הכלים כתוךישר קו ררך שירד הפנוטי אור אבל . לפנינו כמ"ש מוע'רמעפ וק שכטה.רו האורות אל פנם שום טטנו הג'ע ולאבמרוצה הלך לא הטהורו תוך רהתפשפ טקום לו והיה לעולכט"ש
 כאשר כ"כ  וכים שא.נם אף שלו אחרונס וו' פגם. שוםכהם הניע לא לכן ככה כט"ש א"ם לאור קצת ודומ.' טאודזכ.מ שהם כאשד מנוליס שהץ אף שלו הג"ר כתוך הפנשיהאוד לסכול 'כולה ה.תה טאור זכה שהיא כאשד הכתר גליהנה לפנינו. כמ"ש ככלש נדול פנם הניע זה וטחטת גדולהכמרוצה

 כתב. מתוך מכואר שמצ.נו ואף . הגדול האור לסכולנ"כ 'כלו לעול כט"ש תו"כ באורות נתלכשו ונם כזהכ'וכפלווה
 יתואר וטצדם כיכא לקו הוצא כיד' אז' לפנ.:ו נט"ש פנםכדם ה.ה וכחוי'ב כהם ונכללו כחו"ב שנתלכשו כאשר רקעצטותו מצד אונו פגם טעפ בו היה ה:תר של כנה". ושנםהארוז"ל
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 העדןבן צריקיםאורחשערי
 והו"ב עצטו. הוא לא אבל נפגסו שלו שהלבושים פגם טעפבו
 שקיברו באשר פגם בהם היה לא כליהם של פניטי אורטצד
 בפניהם טטך נעשה הכתר כלי שהרי הכתר טצר טסך דרךהאור
 כפניטיוה טטך דדך האזר יקנל נליהס לדוערהנ שדיוצדנזרק

 היצון טצר אבל , לקטן הלבכט"ש עירוף כטו וה והיהשיהם
 באשר הפגם הגיע שם אהוריים סוד שהוא שרהםהכלי

 טן גרול אור וקבלו טגולים היו שלהםשאחורייס
 אהורייס טעמ נסדקו לבוש בלי נ"כ הטקיףאור
 והבינה הטה סריקה בטוד ההכטה ה"נו שרהס הכליםשל
 האריו"ל כהכ' טהוך מבואר הוא וכן שעורה סדקהבסור
 כאן אף השעורה טן טועפה ההטה סריקה כ' לזה פעםונהן
 היא ההכטה של הכרי כי הבינה טן טועטה ההכטה סדיקההיה
 ושעורה רהטה פעטשנסשרו עיקר אבל הבינה. של טכליוכה
 ההפה כ: הוא והענין . הסיר וה אודיעך ולכן שם נהב'לא
 כי לקמן 1'תבאר . בהטה טאכל והשעורה אדם טאכלהוא
 היינו ההכטה נובלות טן ובנחנו וינימהו אדם נקראהת"ה
 נסדיקתו החכמה של האהוריים ט, שנפלו הנונלותטאות,
 ו"ל שאטרו בטוד לקטן כט"ש התיקון אהר הת"ת נהתקןט~ה

 הת"ת נההקן תכטה של נוברות טן ר"ל תורה הכטהנובלוה
 כהטה'בסוד נקרא' והטלכות . לקטן בט"ש תורה סודשהיא
 בטלכות שהוא ב"ן שם והוא.סוד הרים אלף על הרבוצהבהטה
 בטקיטו הכר כט"ש שטה ובכ"ר לאברהם שהיתה הבת ה'אכי

 שאטרו בסוד לקטן כט"ש הבינה נוברות מן נהקנתוהטלכוה
 'ונקה שנינה ס:ד שהיא הטלטת כי שכינה 3ינה נוניותז"ל

 והבינה להטה ההכטה נטשל ורכן הבינה שהואמהשטאל
 ש.רדו אוהיות שהכ"ב אטרנו כי פ"א ועוד . והבןלשעורה
 הוא וכ"ב ההכטה סור דטהשבה רוא טסוד היו המהירובהוך
 שהוא וטדה שיעור מל' ושעורה . השוה בטסמר המ"הסוד
 הצ'ורים רכל טדה נותגת שהיא הטרה קי טוד ששם הכינהסור

 להטה החכטה נטשל ולכן הציור טוד הוא כבינה כי כברכמ"ש
 לטעלה ככר שרטונו טה הסוד תכין ובזה . לשעורהובעה
 הגכורות שע"י שעורים שטד שהוא קגאות טנחתנסוד

 : יבין והטשכיל גכדקת היא טרנינההיורדים

 אבר הפהירו של בג"ר שנעשה טה הפגם לך נתבארמנה
 כ"כ בליהט היו שרא .מאחר הטלכות וגם אהרונוההז'

 לבהצ בלא טגולים שהיו וגם הגדול האור רסכול שיוכרווכים
 והם בחציו הציו נכפל הכתר גי טסך בר' האור קבלווגם

 נל' טעני דוך דגדוי האוד וב,צירד טטך ברי לטפהנשאוים
 הפנימ'וה טצר ה; לגטרי כליהם נשברו אליהם והגיעהכהר
 ו' נין היה ההפרש זה אך שלהם האהוריים טצר הןשרהם
 כט"ש ווי"ן נסור הט שנולם הו"נ כי הטלכות וביןקודוה
 טאור רהתרהנ הוצרכו ועהה טאור צרים כליהם והיולקמן
 ונהשב לגסרי ונשברו אבריהם נתפרקו הנדול האורלקבל
 קנתה שכבר המלכות אכר לקטן בט"ש גמורה לטיתהלהם

 שהיה וגם רהבה טעפ והיהה 3' א:ה בצורה שנעשיתהטערה
 רא רכן הכלי לפנים מלבוא האור את הטעככ רמעלה גגלה

 ולא האור בר ירד שעריו נשנר העליון הגג רק לגטרינשברה
 הפוכה ר' שהיא הראשונה בציורה שוב ונשארה לטבוריכור

~
 עלי' גם האור שהגיע אף לגטרי נשבר לא שלטמה והנג
 היה ווה רירוהנ ק: טהמת טלטטה סמ'נה לה שהיתהלפי

 לכל ה' ס,טך 3ס:ד הת'קו, אהר נפ'לתה לסט'כתשורש
 דוד ס.כת כסוד הטלכות ער קא. נפל טלת עיקר כידנופר'ם
 וזטר בטקוטו כט"ש הפעם מוה נפל היהסור ורוררנופלת
 וארה דכתיכ וישלה בפ' הנוכרים טלכים בה' ולכן . והכלל

 ישראל לבני מלך טלוך לפנ( ארום בארץ מלכו אשרהטלכים

 וטלם השטינ" היא והטלכוה שבפהירה. אורוה הו' עלשקאי
 ההיקון אוקורם ביארנו כבר הפהירו נל ב' טלכים %רהם
 רצדד'ם שנטהלק הטלכוה טנקודת אור טרישום רק כולםה'ו

 נו' טיתה נוכר הנ"ל טלגיס נה' שם ולנ, יט~הנמ"ש
 לקטן עוד ויה' . בהורה טיהה נזכר רא הח' ובטלךטלכים

 : היטיבבאר

 השבירה פעם יח' בו מ'דרך
 ברוס הטבירה טיהה תוארים שאנו טה בעיניך יקשהואל

 באורות שאף האריו"ל כהבי טהוך טבואר שהרי .גבוהים
 שבירה שום היה לא השני בשער לקמן ש'תבאר מא"קשיצאו
 אנו וא.ך א"ק של ורטפה טנה"י שהס הנקודים בעולםרק

 עולטות ורבבוה אלפים כסה שקרם העליון זה בעולםטכנים
 אס אך . הטבירה טיהה שס 'תואר אז לקטן כט"שלא"ק
 אך העורטוה לכל א' טקרה כי תראה בדבריו היפיבתדקדק
 לכר שוךש היה :כאן ערכס לפ. והכל לבארם רוצהשאינו

 הביאור אל ונהוור : תכין או השכיל ואם שרטטההעורטות
 הו"ת יכלו ולא הטהירו 3הוך טא"ט דגדול האור ירדשכאשר

 איוה יבא שאם ירוע שוה בזה והסשל כליה'לקכלוונשברו
 טהוך פתאוס מציאה איזה או פהאום לארםבשורהפובה

 הטקבר כה רפ' מיהה ולפעטים עילוף לו 'קרה הלבהרהבת
 כספס וטצאו שקם פהח, שכאשר יעקכ בבני ,אטצינוכטו

 ,נשמתט פרהה שלא וכטעפ לבם יצא באמתהתיהםצרורות
 שכא השכינה. טויו והנאת טטהה דונ טהוך הננכדונטעטר
 עעאשר ר"ע של כאשהו טצינו ונן נשטהמ פרהה פהאוםלהם
 :טצאת' וכן : נשטהה פרהה שטהה רוב טהוך ר"ע אהראתה
 אביהם יעקב את להודיע יעקכ בני רצו שבאשר הישרבספר
 "לסכבו אשר בת סרה אה רשרוה הוצרנו תי יוששעורנו
 להכטייהמבע ירוע וגם : פתאום הדבר לו יבא שלאבדבריס
 וטתוך טאוד הלב 'תרהכ או' לארם טובה איוה פתחו'שבבוא
 הלב תוך השוכן היוני הרות הלב טן 'וצא הרב' הלבהרהב'
 אור להם כשבא באורות..העלי:נים הדבר בן ט'תה לידיויבא
 ווה : אבריהם' ונתפרקו כליהם רהרהיב הוצרכו טרטערהנרול'
 ה'וני הרוח יצא זה וטהטה . השנ' בשער לקטן ה'פ.ביתבאר
 דע( בטהירו שהיו האורו' שאלו שאטרנו שאף בהםשהיה
 אבר טא"ס שירד הגדול לאור כלים קמנעשו היילו הגליםסוד
 אור בהם היה טלטעלה נרול אור להם שבא קודם נםעכ'ם
 והיינו אור טשום יסלפ לא וה כי וה.צון פניטי א,ר בסודגדול
 טכורר שאינו יאור פנימ. אור נעשה טנורר היוהרשאור
 שהוא האור וה שר היוני רוה טוד הוא פניטי האור ווהכוכ
 פירוק טהטת ועתה . הגוף בה.ך נפש דוגטת ההיצוןאור

 מדושות טאותיות ג"כ נבנו הגרים שהם שהאורות היינואבריהם
 הכלים של מניטי אור שהוא ת.וגי הרוה ו'צא האות'ותונהפזרו
 שורש שהוא ס'ף א'ן טאור עליהם שירר באורהגדורונדבק
 תשוקת ותטיד האורותרכל

 הא~
 טיהת בסוד בש:רשו רהירבק

 שאז טותו קידם השנינה א:ר אריהם שבהתגל:תהצדיקש
 בשרשו ונדבק הגוף טן יוצא היטנינה אור טשורש שהיאהנשטה
 ק~צריך וכה הנשטה א'ן ואם רטעלה השכינה עםועורה
 גלטודה נשארת והיא בצאהה מ'ד טטתלקת השכינהלהתלבן

 ף ג הכליםשאווות
 י

 ק
 לגוף נשטה כטו "ריא ני '

 : עליו שיורר הע*ון טהאורהיץ
 אורות י~או או הכלים אל טא"ס האור שיוד כ"1רהנה

 והכלים עליון באור ונדבקו האור נגד הכלים מןפניטי'
 האור וה והנה . לקטן כט"ש לטטה יררו הגוף דטיוןשהם
 בטרוצה וירד ישר קו דרך ר~ים אל סוף טאון שירדהגדול

 גרולה 'זילרן



 הערןכן צרהקהםאורחשערי
 ובשהכה הטלכוה של לכלי לטמה ער והמע לע'ל כט"שגךלה
 היה כ' לטטה עור לירר 'כול ולא הטלכות כלי בדופןלטטה
 וטחטה שבטהי' הרוהמ קו הוא ורגמול תבא פה ער לוטר גכוללו

 הזר הרוחב קו שהוא רפהירו בקרקע האור שהבהרוגאה
 הז'רהו כן לטפה מרוצהו כפי ני . הוור אור בסודלאחוריו
 הפניטיוה האורוה כל נס עטו עלו בהז'רתו ואז . לטעלהועליהו
 הטס'ף לפהה שהג'ע עד לטעלה ועלו עטו שנרבקו הכליםשל
 א"ס כאור ולהידבק שרשס אל הפתה ררר לעבור יכלוולא

הטק-

 בירירתו האור טעפ ונהעבה שננלס אהר הפהירו את
 הטהירו אורא גם הגרול האור בזה נרבקו בי וגם  הפהירונתוך
  ועוםרים תלויםנשאיו ולכן עצמו א"ס בחור לטעלה שייסת לרי שאין לעילכט"ש

 במאטווויי
 העלין  בפתח הוצון  ביל

 . שנטול אהר באברהם "נאטר האהל פחה 'ושב והוארכת'ב
 אטה נפום דג(תויה עילאה הסד שועא ידוע טדה, אנרפםני

 שנעשה אחר סוף באי! הגנוז טיסור שירר האור זה סורשהוא
 פתח יושב והוא כתיב ואח"כ . לעיל כט"ש טילה שדבו

 הטהירו אל רוסז האהל וסלת הטהירו בפתה שנשארהאהל
 השוה בטספר טלףי סוד הוא ואלהים כט"ש אלהים סודשהוא
 ונסהלק בו שנחגלה החמר שם ע"ב טלוי אל רוטזשהוא
 השוה בטספר ב"נוי שהוא הטלוי רק טטנו נשאר ולאטטנו
 ג"כ סוד וזה השוה בטמפר האוה"ל בהשבון עולה ע~כוטלוי
 . רטשיהא רוהא זו ז"ל ואטיו הטים פנ' על סרהפה אלהיםורוה
 וה כ' רברנו אשר הרבר הוא אך נשגבה פליאה כטושושש
 רוהא טטש והוא סוף באין ףגנון ט'סור שבא אטרנוהאור

 'רירתו אחר אלהים רוה ונק' . ונ*ס דעיל לטאן כירתדטארהא
 שנקראי' וטנה תכטה על הוא הכתר נ' הכוונד, רישים. פניעל טרחף ונשאר אלהים רוח נקרא כנ"ל אלהים סור שהואבטהירו
 סור ושניהם . השוה בטספו בינה חכטה הוא פנ"י הטופנ'

 בפהח טרחף נשאר הרוה ווה . כבר כט"ש י"ם ס"ההט'"ם
 ארוך ה,א הררוש ווה . הט'ס פנ' על שהוא הלהר עלהאהל
 ותכינהו לטאודועמוק

 סתי
 על בעעיך .מליא ואם : וט' הורטנהץא בריש  זוהר טאטרעל בפירוש: 'עקנ נחלת הנדי ווכור'

 הטוב טרצונו לשלוה להיטיב שרובו בעהוו כן עשהטה
 יכלו לא וה שטהטת ער גרולה בטרוצה יורד האורלהיות
 כל האורות לכל פגם והניע  האור  זה לסבול שבטהירוהאורוה
 בהשערה האור את לשלוה 'רו על יעכב וטי ענינו לם'אהר
 והנה רהם. פגס 'ניע ולא לסבול יכולתו כפי ואור ארלכל
 בפ'רישים ה19ש" זה  לתרץ שרצו  טהראשעיס כטהדאיתי
 א'נם הם כי אחם האטח "ך בלבי היבריס  נתישבו ולאשונים
  ושם הנ9ורוח בעויש שנחהוו הבליס  בשבירח ר9טרברים
 גב,הים ברוס בביאורו שאנו בטקום כאן אך הרבריםמת'ישבים

 רית אף כאן אין ולרעה' . להם הת'רוצ'ם טספיקיסאין
 אטצעיח טנקורה נ.תק שהאור לטעלה שביארנו יפיסוש"
 כל כי נהבאר ושם בטקוטו דוישום שישאר כדי לאטלאט
 . כלל ק:שיא באן און א"כ הטכע ררך עפ"י הכל ה.הט"ב
 שזה . לצריק זרוע אור הכהוב ס,ר עפ"י מקבאר הסורועיקר
 סוד שהוא בא"ס הגנוז יסור טן הבא הגרול האור וה עלרוטן
 סוד הוא טטנו היורר האור וזה . לקטן בט"ש עים 'סורצדק
 יורה שאינו ,וע שנל ל, וק"טא היסוד טן שיייד ורעטפה
 אל טכה הפעולו' כל יצאו זה מהטת והנה ' טוליר אינוכוק
 שבטהירו האורו' וכל הרוח יסור סור הוא האור  שזההפוע'
 היה רא בהשערה לאט יוור ה.ה אם ולכן העפי יסור בסורהיו
 הכהוב ס:ר חכ.ן ~בוה : המועל אל טכח פעולה שוםיוצא
 כזה ביהנא ועל זה והבן טחוללך אל והשכה השי 'לרךצור
 כי גדולה לכווגה ה.ה זה וגם : רבר הסהר אלה.ם כב,רנאטר
 ידי ועל כלי לעשות רק שהוא ראשונה בסורגיאה היהזה

 אור וטן . עלמדלטעלה הפניט. ואור הסיגים נפרדוהשבירה
 שאכהוב כטו הכלים נ"שה טבורר יוהר שהיה טהההוצון
 לא טאיר רב שהאור זמן שכל העולטוה ה.קין במ,דלקמן
 היה וכאן : בטקוטו שאכהוב גטו כר' ולעשוה להקפי'יכלו
 סיגים להאר ח"ו כזה גבוה שבטקוס אח לוה ושורשרוגטא
 יחואר וכליאחר ההיקון לעולם ושורש רוגטא הוא הכלאך
 בל והבן טהורים שהם בהול.ם לדם רוגטא סור והם ערכולפי
 : ו'רום 'בין וחטשכיל הביאור כאן להרהינ א"א כ' טאורוה

 הקורש רוה סור יתבאר בו יודדרך
 סכמס גדו) סיד לד יג)1מ ייי'ס עמ עמסרדקנה

 סגי)ס וסו6 סקוד כומק ע) כונדו )6מסר6סיגי'
 סו8 ססי' חסלמ 3פרסמ סמלכיס מיממ 3קור  ס8רי("ל)נו
 )6 ד)63 דפיקו ידמ דסוס מסס  ס6יי סדסר ר3ריכל
 )פי ס6ריו") ופיי וכו' ססמיגי 3מ)ך 3מורס מימסכמ3

 מ)כיס 3ס3עס סמ)כיס ")ס 3פ, ויס)מ 3פרעמע3מורס
 כמינ )6 ססמיני נמ)ן 6נ) ויממ וימ)ון כמי3 6חדנכ)
 גקודומ  )~' רומויס סס סכ") מ)כיס ססנעס )פי1.ממ
 )גמרי סנסנרו סוריקוד נ)מ מ"מ ג3ורס מקד דעמססס
 רק ~מר' כסנרס ס)6 סט)כומ 6) רומו ססמינ'ומ)ך

 ולמוס יס יקרכי יקור  3קור מומ סער' עד וסגיענמע)פס
 5סר מלמעלס סירד ס6ור סוס 6מרגו כ' וסו6 . כמגכיל6

 סנו ססכעס קוד דמחענס מרו6 סיס ססנירס נעססמכמו
 סכסו3 חס  ס8ומיומ. 3סער סאכחו3 כמו י"ס  ססמרומן
 סגקס)קס רק ממס ס)6 סמ), קוד עסי6 מדמו כ) דוד6מר
 סו6 סקודם רומ קוד כי וירוע . סקורמ רוח קודממנס
  סכמוניס מן עסו6 סימיס נדנרי ו)כן סכמוניס קורע5מו
 : נ'6ור למוקפמ ככ"ל ססמיכי 3יולך גס ייסס כוכרפס
 רומ מותס סנקת)קס ס6מר ס6ח' מ6וד סנכס קיסייוסו5
 סכקמ)קס 6מר 6'ך ועול . גנוס יגנ' סייד 6יגו סוססקורס
 מומר י3ר סי8  סקורס סיוס סמסמע סקורס רוח)ומ:ה
  3כליו ("ל ס6ר"י וסרי  כלמו3פני

 ס3י"
 ססוולכוס  3ר3ריו

 פעמ'ס כמס 3ד3ריו  כמ3ו8ר סקודס ווח סוד כלמססי8
 ביכי כפקס וס כל וגס . ממנס סנססלקס  לימר ס"ךי6'ך
 קור  כלמס סי6  ס"ילכוס ר3ריו 3סוך סיני8ר כלסכליכי
 ירריגוס מיסס ססס סכסמס חלקי לפי סרי סקורםרוח
 וסס יחירס חיס לסיס רומ לפס ססס פרלופיס ממססכגר
  לקין סכל  ס8כתו3 כמו 6ריך מכמס נינס מ"מ מ)טמכגר
  פעמיס כמס סכס3סי כיו  למלכוס סכפס חלק יגיכ8"כ

 6מר ו6יך סרומ 3קוד ו)6 סנפס 3קוד סמ)כומס)מי)ס
 כפס קוד )ומר )יס דסוס סקודם רומ קוד ע5מסססי6
 מלמ כי סמלכומ כל ימו6ר לן קורס מלמ גס :סקודס
 וסי6 .  לקין  כי"פ 3ס"ס 6ו 3יקור  ליכלס סו6קורס

 סכל ,'ס8כמו3 כמו 6סס קידוסי 3קור 8ליססממקרסמ
 . כעס 3כו3 סכל י3ו6ר סלכו סדרוס לפי 38ל .3מקומו
 6)י 35' פקוק ע) ו") 3מ6מר גדו) קוד לך 6גלסויסחלס
 סללמ.ס )3'ת 6קמר ססג'ע כיון ו6מלו עו3מכילו:ס

י6), 3יס 6)י 6ל' 6לי 5מנס מיד סקודס רוח ממנסנקמלקס



יר הערןגן צריקיםאורחשערי
 ויח63ר נטגנ' פל'6ס כעו וסי6 , ע(3מנ' ל)וס 3טיכיו6לי
 ם6עלכו 0ר3ליס 6ל נח(ול לק סיכו סררום ע"פהכ)

 . )נכוגו על הע6)נר '63 הנ"ל 0רנריס פי מעללעעל0

 0,נל' ט6ורות לעעלס 6)נרכו כ'והו"
 56'לוחס 3חחלוי

 עהילו 3ח5י למעה והיח0 ה6חול מסילס היחס3עסירו
 ממוך כחנררה ו6ח"כ 03 נ6ח(יס סיו הקיניס וכלסחחחוכה
 ה3'נס קול לקילג'ה6 )5131יכ6 טי065 לכול6סלה3ומ6

 למעס כס6לו וסקינ'ס עליוכ0 עסילו 3ח5' למעלה עלמסו15
 עליון עהילו ח5י נין לקפקיק הע0ילו 3לוח3 קוי:עטס
 נעסימ לעעלס סעגח0 0על' 6ולוח 61( . החחחוןלח5י
 ס5יכו ועיע לפט נקור היחס ועריין ר* 6וח 5ויחרוגמח
 ען ונמרחקה 0הכועה ס3'נה סעסחה ו6חל . ל(ליע0ל6ו'

 . למעלק כ)1"ט הרוח קור סהו6 60ויר יקור כולרסחכעס
 )ועלס עור וקגחס סרומ נקינח )וח),מ )ועע נחקנס51(

 ו0גס : רץ 6וח כ5ורח וכעסק[ ה6ויר 6ור עכח ל0ונחיקף
 לוח רק כ)לי רוח 6יכו הרוח יקוי סכיני ם6ף6ערכו
 6ל טכ1לר הקו (ס 6"כ כ3ל כ)ו"ם טגעפר לוח סיינופלעי
 רוח כק' והו6 ם3עפר הרוח מקור 63 הו6 המל'5ור

 נ6 סהו6 לוח כק' עכ"( סנעפל לוח סהו6 ט"ף0קירס
 6"כ לעעלס הכל כ)1"ס הכמל 0"לח )נן 6מ5עי קועכח
 ס)ו6ער נקור )וע:ו ממקדסח י0" הקודס יוח מ)וסהול
 כ)1"ס סחורס קידוס קור וסו6 )נ6ער נס עס0 חן"לכ)1"ם
 ה6ול (0 יק):ן כ)נ"ם סעולמוח חנמקנו 6חל והנ0 .3)נקומו

 יק1ין כע"ם 3)1ככוח ר3וקס ח1נ'ר הק,דט לוח קורסה-"
וה1"

 נעמ לפנחק סכחוקף (עיל6 ,ו"ר קוד 'קוד קור
 ר3וקס מנויר 0יו"ר ו(ס . %3קועו נע"ם טליס נריחגחיגח
 מול3ן ל5חל ו6ף ר' נקיר וגעט'ת ך 6וח קור3)ולכומ
 ה(י0ר )1מוך כע3ו5ר ה)נל' מן ה"ורוח כל סכקחלקוה3,ח
 פן הכהונ ס5מל ו5ף 3ס. ר3וקה הע'ר היו"ר וקענ"ו

 סכקמלקו טסכווכ0 סולרס כיוס וה5גמיס ערומס6פם'ענס
 3מ5'16חס וחם6י 0מקון 6חר נס טנעםו ס6ורומ כלעת:ס

 קוד טסו6 כ"ל 6ין ולל"ס לי"ס 6וח קור טסו6הל"טוכ'
 ;ס טמעיר רק (0 נחקייס ל6 ח"ו כ)נ"ם כ"ל הכק'יקור
 סקחר 3קור ס0'6 רק ר' 16ת 3קור 3ה ד3וקהסיו"ר
 ((ס 6יכס 36ל ך4 כ(ס ע6חליה ר3וקס ססיו"רפכיס
 סלכס ו0י6 כסן והו6 ח)ולן ען סנתלחקה נעמ כי)נמכה
 ולוער ערוח לס לריך לכן לכהן 6קורם ום713נגולס

 653ח1 טעו 3י0וקף ערומ 3קור ירס )וחוך ירו ((0סל"
 נוחוך מ613ל ו(0 . ס16ח'1ח נסעל כ)ו"ם ע5ליס 6רןעל
 יד סל מפיל'ן סל יו"י סי קטר 3קוד ;1ל ה5ל"יד3ר'
 ועסי"( . מ)1כ0 י(1( וטל6 החפילין 33יח רנוקה חמירסיה6
 עמון ונס הכמני' מחוך ענו6ר סעעיס טכ)נס עסחנין
 כמ3ו6ר ה)1ל' ),ן סיקור נס גקחלק ט3נלומ ס,והרר3יי
 טס כמנו6ר . יוס סכס כי לכו 6וי הס' על נפי'סס
 6ל6 . הג"ל (יל ה"ל" ד3רי כנר וסו6 והוי 5וינקור
 ס6' יקור )ניכי 3' סים ם6ערנו 0דנריס עפ"י הו6סכווכס
 עס סו6 חפלע' 'קוד , סכללי 'קור וה3' הפרטיקוד

 3עסירו סנינ' הכיע' .4סעמ סרומ יקור טנולרט6ערכו
 ססו6 סקורט רו0 קור ססו6 כע"ס סכחר ס6רח עןע5עו
 עיקור נעסירו 6מ"כ ט63 6ור סו6 וסנ' . טנעסררומ
 ס6עיחי סכללי רוח ס"נו סכללי יקור ססו6 נ6"ק0גכו(
 ט3לוח לוח קור וסו6 לקמן כע"ס סחיקון כל כעס'סע)1כ1
 סעענו 6עיחי יקור קור ססו6 סכללי לוח ;ה וסגסכמ"ס
 טכסרק לעעלס נקחלק סחור3ן 3עח סמיקון כל63

 סעל' ונס6רח ונוהו חוסו לסיוח סעולס וח(רהמיקון
 36ל . ('ל ס6ר"' ר3ר' עחוך כמ3ו6ר סמיקון מ6ורחקירס

 לוס'ק קור ;עיל6 'ו"ר קור הפלע' עיקור ם63 ס6ול(0
 . ירס עחוך ירו ((ס ל6 חעיר רק עעכס עקחלי 6'כו(ס
 כנל סתיקון קורס ססו6 13 עקוקיס ס6נו (ען 63והו36ל
 ש(ל 6ול 3קור סננח מיקור ם63 60ול (ס סכסח(לנח3'
 ע5עס נעסירו ססיו ספני)וייס ה6ורוח כל גס עעו עלו6;
 6וחו ססו6 ס)ס פכיעי 6ור נס סעל' מן גקמלק6"כ
 וסיינו . לוס"ק קור הסלעי לוח ען עמחלח לס ססיס6ור

 סעל' קכחס 60וסל נפחמ ססעס 3;ריחת ס)וירכעט"ל
 ס6ור ;0 וכס63 נ' 6ות 53ורמ וכעסימ לעעלס 6'מררג'
 עלעעלס 0ני סעל 3ננ 0כס עלו5מו רלך 0ננו()1יקוד
 ו6עלנו ך ירמ רונעס סהו6 לע5י6ומס וח(לסונס3ל0
 ,קור סהו6 ספלעי עיקור לס 63 סו6 ס:ס3רס הקוס(ה

 ופמס : לוס"ק מ)1כס נקחלק ס3ילמ' ס3עח 0לירו0"ק
 עחוך סכסעע עס סקרעס עור נקריס רק ס3'6ור 6לכ63

 עסמלס היי סגסעוח סכל למעלס סכחננו 3עח0כמנ
 סניסכ4סס כ' העפר 'קור קור סעל' סי 63ורוחכלוליס
 סעפל ער לרוריס מס וסיו ס6מור "ור עסורס 6'טורס
 סשיבור נקור ננינס כולס נכגקו 61( נח5יו מ5יו0כמר
 ל6 סעל' ונס סניגס ען נקורומ ס(' ם'165 ו6חרכמ"ס
 ל'ורס סס לקנל 3חוכס סגס6יי רק סכסעוח עעס,165

 לעעל': סכל כע"ס רעחסנ' ער;6 6ור נ'6מ נעתס6עיח'
 נעסס רעחסנס ער(6 ס6ור ;ס 3'רירח כ' כמ63רוסנס
 קריקמ נקור סלהס ס6חורייס סגס3לו סיינו נחו"נ נספנס
 ססילס 61( לעעס סנו3לוח יכפלו כמ"ס וסעייהחעס
 סלס 63חור"ס נ6ח('ס 0יו ססס סכס)11מ כל נסס3'נס
 1ל6 דוסן יו65 נקור י'165 כע"ס ס6שר נוסייס ססססר'
 לשעס הנסעוח ילרו 61; נמקועו כע"ס סלירסנקור
 סס מגיסס כי כע"ט לעעס ג"כ, סגסלס סשל' 63ולוגרנקו
 סעפר 'קור קור טסו6 03 וגכללו טווטס6מור 6ןפייס
 6סס עפל כ' חכמו3 3קור סקנולס קור ל0ס כעססוסס
 31יס . 'סי13 ו6ליס '165 עענס עמחלס כ' חסו3 עפלו6ל
 עפוס 61ל 'נועון לוחס חוקף נפקוק גרול קורמנין
 סטוכס . 6רעס פנ' וחחיס '3ר116 יי"ד חסלמיסי113
 סננוז עיקור סנרול ה6ול ;ה סייי סקורס 3'6לכוכ'

 ספלע' לוח קור יעסילו 0יס כ3ל סכלל' לוח קורססו6
 'כלו 1ל6 רמחט3ס מו;6 סנדול ס6ור עליסס ם06163ר
 סכל" ען פניע"ס ס6ורוח ועלו ונס3לו 6ור (סלקגול
 ססייס ססו6 סנרול 60ור זס עס ספרע' רוח קורטהו6

סלהס



 הערןגן צריקיםאורחשערי
 עימס ע)'ה' 'חט3 61( ומלוטש 3טוסס ונד3קוס)סס
 רוח )סס סנסוסף ל'ל לוחס חוקף ו("ס )פע)סכמ"ס
 טסו6 רפחסנס פרז6 סגרו) 6ור סכ~י רומ רוחע)
 )0ס 00יה 0פרטי רוח ע) %50יסי סכ))' לוחקור
 ס5ריקיס 56) סנ(כל ספיחס קול ססו6 יגועון 6(יכנל
 63ול ונרנק )פע)ס עו)ס ססרוח סיינו סטיעסקור
 פוחס קורס ס5ריקיס 6) ספחר6ס ססכיכס ס)סגרול
 עומו קורס 336 וחי ס6דס יר6כו )6 כי סכחוננקול
 ססו6 נסיסו סרוח נרנק 61( סטכינס 6מ רו6ססו6
 סיס כן . יקורס עפר כי גמ3ר יורר וסנפס הסכינס6ור

 נד3ק 0עלעי לוח סוד סטניפיס ט16לוח נ16ספקלס
 1"ורומ )פע)ס וע)ס ס6פימי רות סור חגרו)63ול

 הפ)כומ 63ול ונרנקו )מטס ילרו סכטס קורסחי5וניס
 ה6ור ח(ר ססינ ער . ק3ולחס סיס וטס סעפר יקורקור
 .  לקפן כפ"ם ספולפוס כל לחתן סניס  פעס ה0ו6חגדו)
 כפ'ס ספחיס מחיימ 3קור ונחחרסי סעפר פן  פלו%ז
 ינר16ן 61( סניח ר')סעס. רומך חס)ח ו("ס . לקפןסכל

 )קפן סכ) כפ'ס היכח חייוס 3קור ס6רמס פניוחחרט
 סכליס ס3ילמ 3עמ ס6מימי סמיקון (ס טגעססוקולט
 ה(והר רנרי מחוך כפנו6ר ר06וני' )וחוח ס3ילחססו6

 ספניפייס ס16רוח טסס )פטס נפלו וסלוחוח פרחוסס6ומיו'
 )מט0 נט)1 והכ)יס סגדו) 160ר עס )פע)ס פרחוס)סס
 סעסי0 עו)ס טס נעסס סמיקון 6חר ט6ח"כ ספקוסער

 3סיסס ונר3קו סס ער ג"כ 'ריו סכמפומ וכ) . )קמןכפ"ס
 ססס נספוח כפס (ו)ח העפר 'קור קור ספ)כוח53ול
 6ח'כ סכעסה נעשס 0ש6ין עועטיס 0הס ע)'30נ'

 כירוע חקיפ6 סטינר6 קוד סו6 סס כי סנרי6'עו)ס
 טיררו 6ף המיקון טכעסה 6חר סכסמומ ו6ומן חן)יולעי
 סנטמוח כ) 6נ) י5"ס נסס ס)ט )6 ססע) סעו)ס"0
 הק)יטוח פרור סו6 ססס סעסיס עולס פקוס ערסילח
 ע0יס י5'רס 3רי6ס עו)פוח ג' כי ומרע סי5"ס 0י)ט3סס
 עו)ס קור סו6 יסר6) 6רן ועיקר ככען 6רן כקר6יסהס

 סג' כ) ג"כ נחקד0 כך ו6חר 'רוס)יס כנגר וחו566י)ו'
 קור וס61 . )קפן כפ"ס 6" )פעפיס ג"כ ונקר6ועו)פוח
 קן ו6יח ק'ן נמקער סו6 ככען כי קיל' כ6 0וריעכיהכחונ
 הכחו3 נסיר סיפין קן נקר6 (ס )סמ6)6 קן ו6יח)ימינ6
 נקור סיעיס קן נקר6 ו(ס . ה'עין )קן ומעעור ומכוח)ן

 : ס(וסל רנל' פמוך כפנו6ל לפנ' 63 נסי כ) קןסכחונ
 ככען 6רן 3כ3) סו6 סגס 6ף סנל'6ס עו)ס כיוסכווכס

 נוטליקון כנען סו6 וסס סיפין קן נקר6 (ס כ)ע)

 וססירוח ס(פירומ קור סו6 קסס ננ) פס נעיסע:נוי
 קן קוד 0ו6 העם'0 עו)ס 36) -160מיומ 3סערכמ"ס
 נךטל נחס כ~' נוטריקון ככע'ן וסס . 3טר כ) קןסימיס

 (הק כ) ו(כור )חפו. עער כי נחם סורס סו6 ססנ")כי
 ססי6 6קמל נמ6פל ("ל פ6מל 3'6ול 6ל כ63רעך~ןץ

 סכקל6' ס(וסל רנלי עמו7 כעט6ל ספ)כומקור
 סי6' פנין החורס ען 6קמר ("ל ס6פלו קור עפ'י6סחר

 )16רוח 0סיס מנין הכוונס. : טכי 6קחר 0קמרו6נכי
 . חורס קוד סהו6 ספרי' רוח קור סחיקון קורס גסהפ)כוח
 ללע( סקמילס כפ) עכי 6קמיל סקמל ו6נכי לכמי3ו6מר

 סקור0 לוח קוד ספרטי רוח ה6חד 6וחמ 0גי מענס0נקמרו
 חן )יורעי כשוע פסס חולח קור ס6מימי לומ 6ולוססני
 ע)ס ספלעי לוח 16ל גס סכ)לי לוח ס) ס6ול ט3ח(רח)טי
 ססס עסיס עו)ס ער פ)6יס יררס וסי6 . סו6 גסיע)ס
 6קחר סהגיע0 כיון 63ערס (") לע(ו וע"( סק)יפומעקול
 הקליפוח פרור העסיס )עו)ס הפלכוח סיינו סנ)פיס)3יח

 )פע)ס סע)' ספרטי רוח קור סקודט רוח ממנסונקחלקס
 . ע(3חני )פס 6)י 6)י 6פלס פיד ה6מיחי לוח 16לעס
 6)י (ס נע' (") 60ל"י כמני פמון ספנו6ל פ0 מרערק

 131 יו"ר קור ע5פו קסו6 )פי 6לי נקל6 טסיקורו6נוסו
 כ6ן ו0כס . 6)י סרי 6) חקר קור עי)6ס חקרפחג)ס
 יסיר  סור ססי% %ןרכו בבר  ספריי רוח 6יר "6ורוח0כי

 הגנו( פיקוד הע)יון ו6ור סניכס  יתכויס  יייטסספריי
  ולבן  רפחטנ'  ל(6 קור ט0ו5. סחכפה פכח ס63 קוף63'ן
 ועלו  פ1בוס סניסס כי ע(נחני  לפס %לי %לי  פלטוןכפל

 רי'ס לורס  נקור חפוי ול%סס  גליורת  כס6ימ והי6)עע)ה
 בפ"ט  ס"ל  פחיטבכס  סויו"ת ס' סור  תסריס ס' סוריתכיס פכת ס%רס יט  פס  סתכיפ פכת סבי  סגבח  3יסורוסבס
 סטרעי ורוח סכ))י רוח קוד 6101  ס%וסיוס נספולתפן
 יס קור סעריס נ' קור סס ס3'נס מכועח פכחט63

 סור  ססו% 16ל 6ומו ר") 3יס 6)י ו("ס כפ"ס6וקיינוק
 ניס %לי יליר% פניבס  תבופת  פתית טני  ספריייסור
 סחכפ' פכח  פ%3 ס%פיסי יסיי %וי סיר י"ל נסייי4%1
 . סיפנס נקמ)קו סניהס סינ"י נפקפל סויו"ח ס' קורססס

 : כ"(ו30ן
 רעח ספמי )ספחייס נריח כרחנו סרנריסרבאלה

 רסוס פסה ס(וסר פ6מר ע)  1"ל ה6ר"יר3רי
  ס6ולוח  סכל  60מינו פס סזכיר  זביר לק ר)63 רסיקי'רע

 עימס סכקל6מ גפולס ט3ילס נהס 0יס  כקורומס"הוהז'
 גג סנסנר רק לגפרי נס3רס )6 ספלכוח 6ול 6ך3עלכס
 סכיחוקף סקו ססו6 6פרט  סגג  סזס ס)פע)ס ט)ססני"ח
 נפס' סזס ו%ןרבו סתורס רוח  סור  ספרטי רוח עחמח)ה
  סיר כי  ול63 רפיתו סיר  יסו% סמבס פביפתיבת
 סטנע )חכפ' כירוע הל3 פן  סרוח  תביפת סו%סרפת
 . פ3ין  ס)3  1'ל  טיפרו  נסור  סניבס קור סו6 ס)3וקור
 3פססר רפ'ק סור  טסו% ע"3 ס) 6חורייס קורועס
  יטס כי סכוונ' : דל63 רפיקו  'דע רסיס פסס  ו("ס .0ו0
 610 פמנ' סנקמלק ספס וירע ס6פיחי יקוד פ3חינמסו%
 רוח נסיר סנוכס ספפס סיר  ססון  ל)63 דפיקורק

 נפ5י16חס ונס6רס הני"ח ק) על'ון גג סייבוסקורפ
 ל6 נמ5י6ומס טנט6לח ולפי . ד4 6וח ססו6סר6סינס
 פסס  בסי'  טסו,  נושררס  נ(:ר )6 ולכן גנס פיחסנחסנ
 סנקחלק' ו)פי ספלכומ קור סהו5 קופר רק נני6 סיס)6 סוי בי סכסוני' סוי ססוג פזרי %נל . סח' 3פלךפיסס

פענס



טו הערןק צריקיםאורחשערי
 (ס ונפסר סקורס רומ קור ססו6 סנימי 6ור (סממגס
 גנס נחטנ סנחי' )וס סגג סנסנר נ' קזר ססי6ה5ורס
 נכחנ )כן "חרח 5ורס סלניסס מרחס טפסטסמיחס

 6וחיוח רוגפח נטסירו נחסוו 6'ך )ד 'ח63ילעיעדק : (ס  וסנן . נכסוני'פיסס
 תחתח חיכף רק ס6תימ' מיקון קורס6נרס

 5' 6וח קור וסו6 לעיל כמ"ס ה6ויר נולד ס3'נסמנועומ
 פחח כסגפחח ו6מ"כ . "3רס סל 6' "ומ סרי "מ"סמן
 נטסירו ל(רוח ססונם 6ור וסחחיל סעסירו מל סתקיףנקו
 רוגמח וגעטיח  יוחר 6' מררגס סמלכומ 0קגחה 6מרגו6,'
 הגרול ה6ור סייר 61חל 36רס סל 3' הרי בנ6וח

 ק) ל' הר' ך  53ולח וגעסיח נ' סל חגג גסנר3טס'רו
 סיד הקרוס ל"3ר סרומ( 36"ר "ומיומ )ך סלי :36רס
 סכל כמ"ס 63"ק סגנו( יקוד "ור מכח נעסה (ס כ''קור

 6נלס ו'65 דקך*ן 6ומ'ומ 5ורוח נפקד 61( .)מע)ה
 ס6מיחי מיקון ' 63 )6 עריין כ' 5רק גר וגעסה)וחרן
 כי לנר ספלכוח נקור ס16רומ 0סיו לק סקרוסתיקור
 גר נקר6 ולכן מ~ילמע)ס וספרט' סכ))י סיקור6ורומ
 סיס עריין 36) הסוס ננוקסר 6נ"ר קור סו6 ג"ר כי5רק
 ה5וחיומ 3מער כת"ם סתלכוח 6ל קרותו 5רקננחי'
 סיו סעריין רתו( קחומס כן מהח, 36וס טלוסת'ס
 ער קיימח פעו)ס סוס מסס '65 ול6 קחימייס6ולומ
 מ"ס 6ומ קור עיקר וג63ר לקמן כמ"ס סמיקון גמר6חל

 : 36רס קלקהומס
 הם ישראל של הנשמומ היאך טעכאר כו י,אדרך

 בשטאל עכו"ם השלבימין
 ממנה גפ)ו 33'גס ססיו הג0מ1מ סנל 6ינינודןנה

 63ורוח ונר3קו )מטס ויררו סלה "חור"ס3ס3'רמ
 טסו6 ס6חור תנח" סכסתוח סל ס0ייס סס'6סתלכוח
 כ'6 'קורומ סד' מן יקור סכל וגמ63ר סעפר יסורקוד
 3חיכוח רי 13 ים ה6חור נ3חיגימ גס 6"כ תר' ג"ככלול
 וסו6 כו' ס063ור פג'ס ר"ל וטיו") יתין 6חור פניסהיי:ו
 סמיס. 0ור ינוין ס6ויר. קוד הו6 פניס כי יקורוח ר,ע"ד
 מר' 6חד 3כ) וסגס . העפר קור 6חור ס6ם. סורסנו6ל
 3ימין סיינו 3חינו' 3' עור ,13 'סיס 0ל6 ימלט ל36חיגו'
 נכל יט ס6מ5עי קו קור קסס ו6חור נפגיס 36)וסמ6)
 ספונה 6' 5ר 'ס קנימין הייגו . 3חינומ ג' מסס6מר
 )עו)ס סו6 סספניס )פי סנימין 'מין נחי' וסו6לפגיס
 כמ"ס יס)כון רסעיס קני3 כי חו) סו6 וסחוןקודס
 6ף לפג'ס ספוגס 5ר ולכן סנ6יס נספליס לקתןסכל
 כ) ע) )סמ6) גוטס ססו6 נר6ה רוחומ סד, עידסלפי
 ולכן חול סו6 חון ספוכס וס5ר סניפין יתין גקר6שק
 טס5ר ע5תו נםינ6ל סו6 וכן . ס3יתין ספ6ל 3ח"סו5

 הפונס וס5ר . סנסמ") ימין נחיגח סו6 )פגיסהנוטס
 ג' 13 יס ס6מ5ע' ונק1 . ס3סמ6) קמ6) 3חעמ סו6חון

 לסמ6ל סגוטס 5ר 1ס3' לימ.ן הנועס 5ר 6'נחינומ

 3מינות סט)עס כ) ס"ת5ע' סקו 6ך , ענ6מ5עו6מ5ע
 3ק1 וסג0 : קלטיס קודט ווסי קורס ט(ס 6ד קורססו6
 3יפין סיינו 36רהס סל נסמחו סורס סו6 סססיפין
 י65 וממנו קורט טסו6 לפג'ס ספוגס 5ר טסו6טנימין
 נסמחו טסורס י5חק וסו6 כמ"ט 06 י65 ממיס כיס6ק

 סויס ספונס 5ר ב"כ ט610 סנסת6ל תין נו 6ךתסת6)
 ס"ויר קור ס6ת5עי קו קוד סו6 ויעקנ קורקססו6
 נ'כ טסורסו 'טמע6) י65 )ו6נרסס ו)כן . קירסטכולו
 טסו6 חין סשכס 5ר סהו* סניתין סת"ל )ינחיי 6דתימין
 מטע6ל 6ך מטמ6ל ססולסו פי5חק י5" ועסוחו).

 קורס כעו ס6מ5עי קו סהו6 ויעק3 . חול סה61סנסמ")
 כ) ק6ין 6ך . נ(רעו 0קו) סיס ע6 ט)ימס מטחו היס)כן

 ו'ס ס63מ5ע טימ'1 גסמחו טסייס יר 0יס סוס3חינס
 סטויט 'ס וסגס סנ6מ5ע מ6מ5ע ויס ס63מ5עמסמ6)
 חר כנון ס6מ%' קו ג'כ ססו6 ס6חור נחינח מןנסממו
 ק5ס ניכ נס יס 8"כ )מטס סה'6 )פי סנחינס (סוהנס

 עש6 ספניס ננחינח כן ס6ין תס חול ב"כ ססו6סמחמון
 פיס ודר 3(רע לכן . קורם סכולו )מעלס והו6 ס6מ5ע'קו

 6ין (ס כ) על 6ך רסע" מסס וכמס 5ריקיס מהסכמס
 סת6ל 16 טנסת6ל טת6ל ס0ו6 עתס מת6ל 3ח,כמנסס
 סמ6) לעין 'ת'ן כקר6 ססו8 סנ6מ5ע 0'ו6ל יקסנימין
 טמפ6ר מס חנין ונ(ס . ס3סמ6) טמ6) 16סנימין
 , 3סומל ועכו"ס 3'מין גכל)יס יסר6ל לעולס כי3(וסר

 כמס 3(ס עור יס יחירס 33ינס (ס געריך 06וסגס
 . ו5הור פכיס נחיכס ג"כ יפ נחיכס טנכל סיינונחיגוח
 5ר נו קז חול ססו% טפ%ל -נגחיכת  %ף פניסובת'נח
 עסירין סנחינ' פוס נסממס ססויס סעכו'ס וכלסורט

 . )דר6ון 61)0 לח"ס ו6לס סקורט 6) ו)סונ)החנרר
 13 סיפ עסו נסממ "ורס סיס סניס סל הנחיגסומ(ס
 קוד ו(ס דיעקנ נעפפי רעטו ליס6 נקור קורס5ר

 מרקרק 06 וסנס )כסיוחו  )המ(יר סמ(יר עמירס6מי1
 פכתסכופר ל4 פפיפיסיס  לכפרוסו  פ%וורלפח(יר3תה
  וסיטו פיפר ח(יו טכק' פפו פורפ %ל רופן סיי%%ל%

 כ'דוע סקרוסי מן נפרד וס ויחר 3סרופס סיספסתלס
  טנספיל ספניס פנתינס סיס  טטרפו ולפי : חןליודעי
 ספורס ויספע%ל : סקרופי %ל ולתךר לסתנורעסיר
 ונעינס  ח("ל  כפיפר כתנרר עלפו סו%  ניפיןכפפסו
 ב"כ יתנררו  חרעו  נסטינס פ(ר  סיפפן%ל תינכיונס
 סק5ס מ5ד 63חול סהיו הנסמוח ו6וחן . מעטוסו6 וחותי קי כי  לפרטו לריך ו%'כו לתרופס  וית,רו)עחיר
 6חלוגס נחינס ס"כו טנ6חול 6חול נחיג' ססו6מליפס
 עמ 3)6 סגקמטו דויומ מחקע"ר קוד הס חנחינומסנכ)

 : ת6ור (ס וסכן ס3רור פכיס ע(יוהס
 ס3'נס תן סגסמומ גפ)ו טכ6סי סיכוון 6ירנהדרר

 63ורומ נד3קו למטס וירדו ס6חורייסגס3יימ
 עעס )סיוח סעמיר 3מקוס )מטס עד ונפלוהמלכוח
 הח' יגל נמקוס וסו6 סקל(סומ מדור סו6 סססהעסיס
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 הערןגן צריקיםאורחשערי
 נקו למעס ספחומ 3פחח 0"51 לעיל 0נחנ6ר סטסייו0ל

 ר5ו עיר 61( למעלס 0כמ3ח' כמו סטהילו 0לסלוחנ
 חחחחונה טהירו 3ח5י למטס 0הס ס(דוכ'ס חמיס6ותס
 1רל1 כמ"0 ס5חור 0ור0 0הו6 0יי0 מ16ח1 נ"כ0סס
 למעלס סמו"ח 6וחיומ סמס'וס 0עלה סעולס 6חלס5'ף
  עולס  סילייתילסן סיי  סטרלנו 6ת  ולהרוק להכנ'רור5ו
 ס6וחיו' 03ער כ)ו"0 סעולס וער סעולס מן סכחוננקור
 קור ו(ס ססו6 רלתספחח לקגיר סר15ן נעל 0למ(ער

 ס)ולכומ 60ולומ הייכו וסחפלס (ויוח 3קרן 6סחר0עמרס
 קו 0ל יויוח 3קרן 0סו6 סק' רגל 3מקוס ל)וטסנפלס
 60חך נח3' כ3ר סונל' ו6ורוח לעיל כ3ר כ)ו"0סרוח3
 חפחח נקחס וכ06י ך 6וח לולח 3רובווח נ60ריירירחס
 מ"ס 6וח 5ילח ריבמס ממס נעטס 6( הרוח3 נקוטסיס
 וה3ן 36רס 0) קחוו,ה מ"ס קוד והו6 כם כ(סקתומה

 מי מפני נח 0ל הח'3ס קב'רח קול והו6 . סיטינ(ה
 0ס'ו סג0וווח כל 61( 3ונרו ס' ויקבור רכת'3סמ3ול
 6וחס קלעה העל' 63ורות ולירנק 3חי3ה ל63ר6וין
 סניס סי,ס 3ס וככנקו קחומס המ"ס קוד 0סי6י:ח.3ס
 ר16י' 60'ן ו6וחן : ס)עלס 3מרר0 כמני6ר סנעהענעס
 עמ 3ל6 קיק)וטו רורוח חחקע"ר 15ח1 וס"י1 נח1ןי60יו

 ס(רונ'ס סמיס נתוך סהמחונס טסייו 3ח)י למטס0יס6י
 סר' : 30דור פנ'ס ע(' הן והן ודור רור 3כלועוליס
 ח116'ח' ח'קון קורס 6נר"ס "וח'וח קור גסכ'ךנ0לס
 מימין 0סו6 נסמח1 סיי0 גחעולל "וחיוחיו ס:סלמ1וכ'ין
 גלס ו(ס 6מס נפוס סמחבלס על6ס הקר קורסנימ'ן
 סמעורלומ ע"' סטהירו לחוך הגגו( וויקוד ה"יר)ח,'רת
 6ולומ 6ל יוקנן )ניס רונממ 0ס'מס ג0מהוקור0

 6ורומ לעל'1' גס בלס ו(ת 5לור ס.ס 0ס כ'ה)ולכיח
 לקונן סכל 50כחו3 כ)וו ל)ועלת נפילהה ונמקוסה11לכוח
 לרעו( 6' טעמיס )וני ס' 6ומ לו נהוכף ו5( היט533ר
 0ח(ר לר)וי( סני סי. קור 0הי6 סמלכוח ":רוח עלי,חעל
 ו)וונו לע'ל כמ"פ חקריס ס' קור 3ו ס'0 הגדול6ור

 : לקען 0"כחו3 כ)וו קעולמוח כלנהק:ו

 )ו"נ ענין הו6 )וה לך מלבלות נהח"פק 5וכ:רל~י
 ססכעס "ל  כסטתס נמקירח עוק.ס0תלך,קיס

 נ0טחס מק'לח וע"י : 505 נסם. ה' "ליך הכחוננקוך
 : נפל6 קוד וה61 1)ולכוח ת"ח 3'ן למעלס 'חודעו0'ן

 י1,5 סח'קין "חר ועל' ח"מ ונ5'6ת כ. ה'4וקכוו:ה
 3קירהכחו3 53ח'ל "ח,ר דנוק'ס והס סרליס'ן ר"ונקוד
 ק6כחוג כמו ל0ניהס ווסוו0 6' וכוחל לרהנ' וקרס6חול
 מל0ון )וערנ' כוחל קור והו6 3י 3סער 3"ריכוחהכ)
 6חור טיי3קו וסטעס : לקמן הכל כוו"ס כחוחע'ר,3
 כ' סח'5וכיס ל6ח'(מ )וקוס 'ה'ס 0ל6 כד' הו635חיר

 מקיס 3סיס ול6 63חור"ס רק 6ח'(ה להס 6.ןהח'5ע.ס
 : 3' 3קער לק)ון (ס כל י'513ר פעיניס כמס (ס כ)ו"60חר
 לה'וחס ו)נלגות ת"ת 3'ן סלס יחור להיוח 5פער 6יולכן

 'חנלו )ו)וגו טחפרר 6חמ ))יר כ' 3פניס פניסממייחריס
 0סו6 3מ(ו(ס סנכח3 0ר' וקור )ו(ו(ס קור וה'6 :ה"חור"ס

 6ח מוקליס כ0ק5דיקיס 5ן . 3מקו)וו כמ,0 הפחח0ימי
 נער10 ג6ח( 6חד כל 6(' ס)ו)כוח קיד הקכינס 6לנ0מחס
 וי0 ה6חור 0וסע מן סס סנ0מוח 0טור0 ל)ועלה60מרנו
 מ0יי' וים ס3'מין 'מין מסורס יס סייט ערריכות ג'נסס
 36רסס נני 0סס 630מ5ע ט6ונ5ע וי0 030מ6לימין
 טלה6חוריי' הכוחל )ו0לימין וסס לעיל כמ"0 יעקנעחק
 לפי . מתחלס ססי' כוחל סהי6 13וק1י ומל' ח'מ0ל

 ספחח 0ו)ולי' סס ונעמ" ה5חורמ' קול ב"כ חו006ול0'
 עליסס מניני' סס כ' 63חורי.ס לה5ח( סחי5וני' יכלוול6
 3קס לע'ל כוויט רימינ6 מקטל6 חמיר 0נסמחסלפ'

 מ10ר0 הס טגס 61ף נ'מ,ן 6ח'(ס 0וס לתס 61'ןה(וסר
 הי6 6י כמ"0 ס53חור ימין מנחינח הו6 עכ"(ס"חול"ס

 3)ו6י חמ' ק3"ס קמי' 61ומרח לפכ" 631ס סוולך 6לנק'
 ויקח סכחונ קור וס61 רייק6 לק)וך לקמך 6חינ36ל6
 "חור"ס כי סכווכת תחחכי4 נ0ל 1.קגור מ5לעוחיו6חת
 630חול ק3')וין 'מין קור והו6 ע"3 סו6 סו'"ס0ל

 0נ6טלע 6)ו5ע קור וס61 ק"ל הו6 מ"ס 0ס 0לו"חול"ס
 רוכ3 ס' סנס 3ק"ס ר"3 סו6 ק"ל ע"3 סר'ס63חול

 נמקפר הו6 "לס'ס 0ל ו)ולוי . (ס וה3ן . ק"ל ע.3על
 סרי . 530חור 30קוו6ל י)וין קוד והו6 ש ג"3רחונ'"ס

 טלקח 6מר כ' נס"י 6ומיוח ונמס הס 6ל1 0עיחג'
 'וגח' ה'6 6חח רכמינ 6חח 0נק' המלכוה קור6חמ
 המ0כן 1לללע כ)ור"6 מ5)עוחיו 0סו6 ונ5רו ולקחסחממי
 )ון לדיק'ס 0ל הג0מות קיד חחהנה נס"ל לקגולסוכלח
 : ס'ט'3 כ"( וה3ן כ)נ"0. 3ס"ר קיד סהס 0ר0,'0לסה

 וירידת הכלים שבירת סוד יתבאר בו י"בדרך
 העש.ה עולם עדהטלכות

 טטש ה'ו שדם הכליס שטות כענ'( הע:'ן אלוגחוור
 טהרתן  היא 11 ששב'רהן תרס כלי שכירתר,גטת

 האורות שכל לסעלה שאסרנו הגרול הכלר ת'2כת ואל וכוראך
 שנשארכטהירו הרש.טו טן הייני הטלכות אור טן ה.וכילם המתת ררך טרמעלה איר אליהם שבא קורם נטהירושה'ו
 נק' והטלכות נטעלה כט"ש הצררים אל אירה שנס,זלקהאהר
 ע"' טקכלת ה'א כ. 'ורח: ולא רהרס האוסר נסו"התר"מ
 בגי' שהם הו.ו"ת 1.' בשמ.ני שנתנה טילה סור ה' :ורה.סוד
 רביע.ח סור שה'א לם. ברע. טשטיע א,נו טאט'ם הכתיבבסיר חרש נק' וגם חר"ס הרי לראות ס"ר כ. ה' וירא נסו"הס"ר
 שהוא כ'ורין אלהיס טלו' בסור אליה כשבאים רמוייםשהם אך ח"ר ס~ר טיצחק גכורות שטקכלת למי ,קך"ש טרה,א שכ'עי רביעי ותט.ש. הרי ה' סור עצטה וה'א שכיע.תוסור
 אטרנו ,צהיאיעצטה הכיונה וע'קר חר"ש הרי כט",ט ש'בני'
 האייות ולכן לעיל כט"ש הכללי העפר .סיר סזר שה.אלע.ל
 כהם נרבק: שרטטה שהא:רות ולם' הר"וש כלי טור הםאלו

 טהרח(. ה.א ששכירהן "שב.רה הוצרכו טוטאה וקכליהם.גי"ם
 בשנרים נרכק אוודשהיה יטעם הקליפות נ;'"ו עצטןהיטכייס שטן הכלים שכירת בסור האריו"ל לגו שג'לה טהותרע

שהוא



 הערץגץ צריקיםאורחשערי
 אף שמן תרש בכלי יהיה שאם כמו שירים שירי מורשהוא
 שטן מעפ ישאי שרא יטרט לא השמן מן ותתרוקןשתשבר
 קדוש ניצוץ םוד הוא ככלים שנדבק האור וטזה בשכריםנדבק
 נאן שיוך לא זה בש"ב רקטן כמ"ש הקליפות אתהמתיה
 'רח לא כי כתיב כאן כי בו עםוק'ם שאנו נוה גכוהבמקום
 תורו ונצרפו שנתלבנו אתר עצטן השברים שאף נדתטמנו
 הטתים תת'ית בםוד תדשה בריה טהם ונעשה טהוריןלהיות
 טתתלה רק רקטן כט"ש אותם והתי' עליהם שירד העלינןהפל ע"י נעשה שהוא לפמו ונתי' יקיטנו השלישי ב'וםבסו"ה
 ט' לעורס ירדה תכמה קכין עשרה תו"ל ט"ש ס"גאוד'עך
 ט"ש תרע כי והכוונה : העולם כל נמלה י' וחלק א"ינפרה
 םוד הוא ששם הגנוז טיםוד הגדול אור שירד שאתרלטערה
 שהג'ע עד גדורה במרוצה וירת התכטה םוד דטתשבהרוא
 אורות של הטלכות מקים ה'ה ששם שבטה" הרוחב לקולמטה
 ע"ב טילואים ד' םוד שהוא אטרנו כבר האור ווה כט"שדטה"
 או"ר 'ה"י הכתוב םוד ו"וא 'ברך במםפר שהם ב"ן ט"הס"ג

 ומשם מלמת כל' בדופן הכה טרוצתו וטתז . ,שוהבטספר
 שלא טלטד אוי ויהי סוד וה.א רעיר כטי'ש למעלהת:ר

 הוא א:ר ויהי ולכן לעיל כט"ש לטעלה שנגנז רקנתקיים

 כבר והנה . לטעךה תזר שטשס השוה נטספר רחלםוי
 שמסתלקים את העליונים האורות, לעולס כי גרול כללנתבאר
 רטקוטם רשוב כד'שיוכלו בטחוטט דישומם טנית'םממקוטם
 ואירד הגדול האור זה ולכן רטעלה כבר זה כמ"שהראשון
 לטסה ער והגיע התכמה סיר רמחשבה רזא היה ובורמטה
 האור ועיקי ר'שוטו הניח ושם הטרכות כל' שם שהיהבטקום
 דטחשבה ברוא נתקשרה הדישום וע'"ו כט"ש למעלההוד
 חופ תקית ע"י . חדשה כבריה טתחדשת להיות חורהשע"י
 הרישום זה והנה . לקמן הכל כמ"ש  לגבולם בניטושכו ראחריתך תקוה ויש הנתוב בסוד הזצפ ע'"ז נקשדת שהיאהטני
 מרנות םוד שהוא מטנו עשירי  וחרק המרכות במקוםנשאר
 לעולם כי ב'"ע עולמות ג' במק,ם לטפה ירר הרישוםמזה

 שרמפה בעולט:ת וטאיר יורד הוא העליון עולם שלהמלכות
 רהיות העורטהה השתלקשלות ע.קרסוד שהוא ב' בואערכמ"ש
 כבר הרישום  זה והנה . ישדאל איץ םור הוא המלטתשם.ד נודע כבד והנה : באריכות הכל כט"ש בתחרתה נעוץסופה
 כאע הגנח ימור שהוא החמ"וי האויד מטור בא  שהואגתבאר
 וו"ש . החכמה סור רמחשבה רזא ובו למעלה כמ"שסוף
 טכואד והשתא : מובן והוא טחכיס ישראל יארץ אויראחז"ל
 הכוונה רעורם יררה חכמה קבין עשרה שאמרו מהמטילא

 הוא התכסה םוד דטתשבה דוא טאור שנשאר הרישום והכ'
 םוד ובו ב' בקשער מט"ש חרובין ק"כ םוד שהוא קביןבסוד
 כט"ש טעשר כלול הוא קשרטעלה אור כל כי םפ"עשרה
 וט' כנודע עולם ים:ד שהיא הטלמות עד הרישוס זהוי-דה
 םוד היא ישראר ארץ נטלה הרישום טוה היינו טטנוחלקים
 ישראל אוץ םוד והיא ננ"ל הלק.ם ט' שם שנשאדוהטלכות
 השרשה לכל היינו העורם לכל ידד העשירי וחלקכמ"ש

 : טוכן והוא . עש.ה יצייה גייאהעולטות
 למעלה האור וה  קשחזר אחר כי הביאור אל ננארערנה

 הכתר פפירות אל בעה"ר רמו  למפה  רישימוונשאר
 והחכטה הטלכות טקום עד רטפה שנית שיתפשסשבפה"
 והכתד הכתד דרך שנית האוד 'רד או הכתר את 'לבישוובינה
 שהם אחר ובינה וחכטה רסובלו יכור מא:ד וך קשהואבאשר
 האוד והג'ע לםובלו ג"כ יכ,לו הכהר כלי ממך דרךטקבלים
 שהיה וע"' המרכות כלי. אל קשהגיע עד כלים השברי מקוםעד
 שהוא הא.ר עיסר אליה בא זעתה האור זה ככררישוםבה

 סירוא' ד' םור שהוא אטרנו כבד האור וזה שלוהשורש

 תחיית בסור קטו הפל וע'"ו אותיות פ"ל בהמ שישהו"'ה
 האלה היבש,ת עצטות על *רם כל הוכא הכתוב בסודהטתים
 ר'  סוד דס רוחות ד' כי . הרוח בוא' דוחות מארנעלאמר
 רטעלה כט"ש הכלל' שנדוח בחינות ר' סור שהם הו'"המרואי
 עצס אר עצם קרב' הנ"ל דוח,ת ד' וע"י אותיות ט"לובהם
 שהטל' שאטרנו שטה תדע והנה : וה והבן טאוד גדורחיל
 לג' הכנה לעשות כדי הוא הכוונה העשיה עולם עדירדה

 בקדושה נכללים להיותס. לקדשם עשיה יצירה בריאהעורטות
 טקו לממה והיו לטערה כט"ש כנען ארא בםוד היו טתחלהכי

 הטלטת שם שירדה אתר ועתה לטעלה כמ"ש הת' ברגרהרוחכ
 ועאמרו במור ישראל ארץ בשם ג"כ ונק' בקרושהנכללים
 ק:ם דכתיב 'דר,ך אשר בכל לטםעיו הרך שאכרהסו"ל

 הכתוב בסוו הטלכות םוד שהיא טעלה שן ירושלים נגדמטונת
 הארץ ושאר : האותיות בשער כט"ש יחריו לה שחוברהכעיר
 ארץ בשם ונק' נקדשת ועתה כנען ארץ בשם נכנההיה

 אור עם ג"נ עלו עשיה יצ'דה בריאה ע:לטות והג''שדאר
 ג"כ עלו דס באצילות לטערה ועיתה שנתקנה אחרהטרכות

 אע בתחלהלצ נתקנה הטלכות ואור נ'בשער
 ועירא יו"ד םוד שהוא םוף כאין הגנוו טיםוד ש.יד אויע"' עש" ~

 רמחשבה רזא מור שהוא ראמה בפומא המתגלה חסר טפתסור
 עשית' אשר הכתוב סוד והוא רבתי 'ו"ד םוד החכטהםוד
 הוא עשר שס.ד אטדנו כבר כי . איץ בתחתית דוקטתיבםתר
 תלת םוד שהוא םת"ד בםוד בתד דכלילין נקורות ג'םוד
 אשר!עשיתי  וזהו סגולתא םור עיראה טטוחא דאזדריקופיפ'ן
  שנקרא,4וחתיח עשיה ארץסורעולפ רוקמתיבתחחיתבסת"ר
 בעיך הם כולם עשי' יצירה בריאה עורמות הגי כל כיארץ
 הנ' מו תחתונה שהיא ע,מיה ועורם אצירות עולם נגרארץ

 בסורהתחי' חחציירה נרקמה ושם ארץ תחחי' נק' היאעולמות
 : ,הווהר רברי  מתוך כמבואר עוי תופיאני בגבינה הכתובבסור
 סקז באין הגנוז מיסהך שירר האור שבזה אמתו בברוהנה
 : ביסור המתקבצס הויו"ת ה' סור שהס ה"ח כלוריפ היובו

 : ב' בשער נמ,ש  כמף ה'  הכמף נל את  יפף רלקמבמו"ה
 כמ"ש התיקת קורם נרמז שהיה אבר"ם ישם נתיסף  'ווע

 הרומז אברהם  ונעשה הי אות סור לו נתוסף עתהלמעלה.
 באץ הגיח יסור היעו הקרוש אבר סוד שהיא מ"הלאבר
 ובזה  במקומו כמ"ש מ"ה שם סיר ימחשבה רזא שבוסוף
 בהבראס וארץ שמים תוררות אלה ע"פ מאמרז'ל סורתבין
 . בראם בה' ארא בהבראם תקרי אר אמרחר
 א' לדבר ושניהם באברהם. אלא ~הבראם תקרי אל אמרותר

 בא"ס הגנוז טיםוד האור זה קשירד קודם כי שאמרנונתכוונו
 יכור ואינו הכרלי העפר בסורעיסור שבמהירו האווות כרהיו

 שהוא העוז או סור ערל שבא אתר רק פעורה שופלההרא
 גי בסור אמ"ש יסורות הגי כר נכרריס שבו הכלרי רוחסור

 האור וב,ה : סת"ר בסור יו"ר נקורת בסור הכלליםנקורות
 ני מובן ועתה באברהס א,ת נתוסף שעיץ ה"ח וברליםהז
 גדול ם,ד תבין ובוה : ול"פ חדא אטי וטד תדא אטדטד
 טובן והוא : ט,ריד אנרהם מל'ד אינו אברם ו"ל שאטרוטה
 ונפתח שחתחלנו ביהושע הפ' לביאור נבא ועתה : דברינועפ"'

 : עצטו כפנ' פתוורו
 ס5רן 5ל 5ניך ועניס יטי%יסד י%6י יי ייכתיב טחרן אכרם יציאת סוד יתב' בו % דרך ו'פתח

5סי



 הערןגן צדיקיםאורחשערי
 ו0יס סמך ו6גרל0 .361רכך גרול לנוי ו6עסך 6ר6ך6סל
 קרל טסגה עסו6 30נ0 קיסוי הו6 0כמו3 (0 סנ30לכ0.
 61ח"כ 36יך ע3ימ לכמו3 5ליך 0י0 ממחל0 כיעולס

 36יהס ט3ימ 0יו65יס כררך . מ6ר5ך ו6ח"כטמולרסך
 ממרחק ו,ח"כ 36יו מנימ יו65 טממחל0 6חרמלמריג0

 3עיר 0רריס טספחמו עסו6 מולרמו מנומ ויו65יומי
 ממרחק ו6ח"כ )טלרמו מ3ימ יו65 0ו6 מעירו וכסיל366יו
 36ל 0קרר. הפך וכ6ן 6חרמ ל6רו 6ר5ו מכליומל
 הקרעה ורעת טעס 3טו3 ע3ו6ל 610 סלנו סררזקלפי

 גרול נוי טי כי ע"פ (")ספי' ס8ל"' כמני ממוךקעג0
 "( טקוס סל ר5וגו עוסיס כסיסי6ל 11ל סו6 ופי'ונו'
 'קור קור פלמ ג0ל סנר1ל הג0ל מן עיס סו36יס0ס
 3קול נימ'ל 6ומ קור ה61 וסיקור . ול3" 0פריס קורסט
 קור 'ו"ר קור סטקול מן 'נ.ק0 ל0ס 'ס 8(' רליסנומל

 גרול גוי כקר6" 61( המפ6למ קור ו' 6ומ ע"'החכט0
 יו"ר 63ומ 3סמרנקומו הנרלומ 3קור ו' 6ומ טןסיוגקיס

 כי ר6ס לי כועריקון ס0ו6 יסי6ל 3עס כקל6יס161
 16 ר5וגו עוסיס כס6ין 36ל : 0ר6ס קור הו6 0יו"רקור
 3סס גקל6'ס 161 סקטנומ 3קור ו0ו6 ר6ס 3לי ו'6ומ
 ולדעת' : 3'6ול 3תוקפת עכ"ל 0קטן סו6 ויעק3יעק3
 וכס*ינ כמי3 )נספר 6'1 5ז ר5וגו כסעיסין ("ל ס6טיושש

 סכסעוסין ו0כווגה . מקפל והיח כמי3 16 י~גועוסין
 לוח ס0ו6 'קור קור 0נרול סג0ל מן סו36'ס להל5וגו
 סנרלומ 3קור סס 161 6ס 6וירטיס 'קורומ נ' 0כוללהכלל'
 סממל3יס וכיון נרול גוי גקר6יס ולכן לסולירסיוכלו
 ר5וגו עיס'1 כס6ין 36ל . )וקפר 6'ן כי כמי3 16ו0ולכיס

 פעול0 סיס )מ5'6 ס6'ט העפל 'סוי 3קוד לק הס16
 01י0 כמי3 16 )ווליר 6ינו וקטן סקעכומ 3קור 0ס61(

 געסלו י5וגו סכסעוסינ 63מרס כווכמס (0 ונס .מקפר
 כי 60רן ילעפר לחול גמסלו ל5וגו עוסין וכס6יןלכוכ3'ס
 0כמ31 3קור רקיע סגקל6 סיקור 3קור 0ס0כוכ3'ס
 ככוכניס הל3יס ומלריקי סרקיע כ1והל י(0ילווסטסכייס
 ועמס : ה1ו0ל ר3לי ממוךכמט6ל

 ג3"
 לק 30י6ול 6ל

 0עהירו חלל סכל למעל0 מ"ע 03 דכול' 03 וח1ול 03ח1ול
 ם3ססירו ה6ורו' וכל 0עלכומ כקירת נקול כעעסמממל0
 ר' רק גסגל0 1)ומחל0 המלכומ 6ור סל מרסימוגעש0
 3עהירו לטע0 יררה והמלגומ וטלכומ כח"3 ס"ס6ולומ
 הנסמוס כל גס 5רוריס היו ו3ס תחתונ0 טהירו3ח1
 3סס נקל6'ס וסס קירה)ניכומ 60חול טנח" 0ו6ססיסס
 למעל0 ועלמ' הק.ניס ממוך גמ3לל0 ו6ח"כ כמזס36לס
 מוך עט0 וגכללו ע)נ0 עלו וסגסמימ עליונס ע0ירו3ח5י
 ס3'גס ממוך '65ה ו6ח"כ למעל0 שכמ3מי כמוס3'נ0

 3יג0 סל 6חויייס 3קריק ו6ח"כ . 33'ג0 גס6רווסגסמומ
 הטלכומ 63ור וגר3קו וח1רו למעה ויררו הגסמהםגפלו
 ו6ח"כ מסו3 עפר ו6ל 5מס עפר כ' 0כמו3 3קורכע"ס

 כל וגסקט לטעלה ועלמ0 סכימ פעס 0טלכומכשגמקג0
 ס0ל3יקו טרכ03 3קור וכעסו 3מחי' וקמו כליס0ס3ר'

 וה וע"י מנ'מ סגמפסע 6חר ולמעס מע'3ורו 0כמר6ל
 עע" טוליר 36ל0ס 161 36לסס וגעעס ה' 6ומגמוקף

 3סעל כמ"ס סעולמומ כל סהס ספעולומ כל הו5י016
 סנ6מר 0כמו3 13ה ג6מרו 6סי הר3ריס מטם והסה3'

 סגרמ,ו המ:קין קורס סגעטומ סורס 6ל הרומ(ל36רהס
 סיעלו ה"כו מ6ר5ך לך לך הכמו3 י6מל כמ"ס 36וסנסס
 כמו עיפמ0 6רן גקר6מ סהו6 סמחמוגה עהירו חל'מן

 ס6חור מסייס סהס 0נסטומ עורס ממחלס ס'1 וסס6ופל
 סו6 סמסס וומס 6ל5ו נקר6ת ה'6 המחמונ0 טה'לו1ח5'
 להג6מך מ6ר5ך לך לך ו6מר גמנלו וסס סל0ססורס

 טהירו סח5' ל3ג'ס (וכ0 6מה 6' כ5ן ס0ר'ולע31מך
 6'3ין ע3'ר ע6 .ר6קמרק 6חר6 קטר6 קור סו6המחמינ0
 וממ'ר רמחס3' ין6 מסורס ה6ול מניע 6ין סס כ'ופירין
 לסגי רומו לך לך לסין כפל ו"מל חול3ג6 3מל)והררין
 סע15 והסלי המחמונה עהירו ח5י מן ס6'הליכומ

 קור הס וסגיס' לעיל סנמ3מי כ)וו 33יג0 וגכללוהמלכומ מ~
 ו(ס המחמוכ' ע0ירו ח5י ס0ו6 ו5למומ 5י0 6לן (ה6לן
 רומ( וממולרמך *ח"כ שיער ו1ה המלכומ קור הח"ס6רן
 וסמלכומ סניגס 6ל 0מלכומ מן הנסמומ '5י6ומ6ל

 פקוק על ה(והר ד3רי מחון כמגו6ר מולדתךגקר6ת
 רומ1 36יך ומ3ימ 6מר ו6ח"כ חוו. ו)וולרמ 3ימטולרמ
 3קר'קמ ממג0 ו'165 6מך 3'מ סנקי6 30'גה טןלי5י6מס
 יימ1 6י6ך 6סי ה6ל; 6ל . יעיל כמ1ס סל0ס6חולחס
 61מר לע.ל הכל סכמנ' כטו סמלכומ 8ל סגימל.רירמס

 קור הו6 6ר6"ך )ולמ כי עליו למ033 כרי 6י6ן6סי
 )ורכ03 לסיומ 1כו )וסס כי סקוה 3תקפר 6להיסלכ"3
 לק6י3ת ר,מ( נדול לגוי ו6עסן . כננ"ק המלנם,ת3קור
 מן ס6ור סניה פעס סירר הייגו סנרול הגסר )ון)ויס
 וע"' 6ומס סתח" סע"ל קור סהי6 קוף 63ין הננו(יקור
 נקוד לסיומ 1כו ועי"1 לעל כמ"ס גרול גו' נקר8ו01

 3קור סיהי' 361רכן ו6מ' כע"ס ל3גיס ול1כומסנרלומ
 ג'מוקף 60ור עי"1 כי עמך 5מ ו6נרל0 . כג"למרכ3ס

 מלסון 3רכ' והיס ו6ח"כ כמ'ס 36רסס ונעס0 0' 6ומלו
 . מיס 3ליכמ ועלסיו 3מיגו 5ל6 60ילן 6מ )ורכ.3ין6ין

 : 0נוכוון 6ל קלו3 הו6 רעמי ולפ' כ"1ו30ן
 תרח מן המציאות סוד יתי בו ב'ררך

 ל3" "6ל" "ייז "יהנה
 כה 3יהוסע הפ' יט16ל

 מעולס 6נומ'כס 'סנו הגהל 3ע3ל ה'6תל
 56ילומס ממחלמ היס סיסינמס סגסמומ כל סולס 6ללומ(
 מיקור ס'רר ה16ר כי הגהר ע3ר סנק' מחמוג0 ע0ירו3ח5י
 ממגו מניע 6,% 0ו6 סכמ3מי כמו 0גרול גהר סגק'סנגוז
 3מחסך סרסעיס כל ולכן מחמוגה ט0ילו 3ח5י 6ולסוס

 3ח5י ססס סק"6 כמו וליק 6ין סס עעעסי0סמעסיסס
 ר61 סהו6 ה6ור מ(0 מניע 6יגו ססס מחמונ'טה'לו

 0מ5'6ומ סגמהוו0 מיר 0כווג0 מעולס ו6עלרממם03
 עינול6 3מוך סמרו3ע סנעס0 מיר סיינו עולס 3קסל0יקר6

ס6ז



יו הערןנן צריקיםאחטחשערי
 כמו עו)ס נסס )קרו8 סוח) 81( 1"ק ע5'6וח נחסווסס8(

 . וטמ8) יעין ו6חור פג'ס נח" ו' נחסוו "(טכחנחי
 )עטס 'רוס סגעעוח כ) סור0 סיס טסס3מיכחס6מור

 נחסווס וויד 61( סכסר ע3ר קוד טסו6 חחחונס טסירו3ח5'
 גמ'נח כ) כע) וסו6 )עי) כמ"0 מר"ח 6וחיוח3ח"

 וסס ע)יונ' טסירו 3ח5י )מע)ס 0ע)1 6וסן סןסנטמוס
 )מטס סנ80יו 16מס סן סכסנסי כמו 36ר"ס 03סגק'
 . גחור נעס נק' וסס סק)יסו' 3ין חחחונס טסירו3ח5י
 36רסס 36י חרח ו("ע . ס6חור"ס 3עורסו סנרנקו)פ'
 5כ) 36 סיס סו6 מרח 6ומיומ ע5י6ומ כי נחורו6גי

 )מטס עו 1'רוו ס3'גס מן סנ0מוח כסיייי ו6ח"כמ5'6וח
 סע)יוכ' סטסירו ס) סח' 3רג) 0סו8 עסין עו)ס3עקוס
 סגסר מענר נק' ס(ס סקו מן )מטס סיס סח' רג)ו(ס

 6וליח חע") קוו 0סו6 ס16ל טג'ח סעס וכטיידכמ"0
 כמ"0 סע)כוח 6ור עס סנטמוח כ) ע)ו טחיס)סחיוח
 36'כס 6ח ו6קמ ו("0 . 6גלסס ונעטס ס' 6וס )וונהוקף
 כנען 8רן 3כ) 8ומו 161)ך 61ומר . ס' 3מוקסומ36לסס
 יע"ו כע"ס כנען 3סס נק' ססס 3'1ע ג"ע דרךסע)ס
 03ס נכ)) י)סיוח מקודס )סיוח כנען 6לןנחקו0
 16 ס' 6ומ )ו סניסוסף וכיון : יסל6)6לן
 ס(כס סכית עחק 8מ )ו ו8מנ ו(1ם כמ"ם )3כיס(כס

 נחל סגדו) סנסל מן ח"ס וו'ס וס36 סגד)וח 3קוד)סיוח
 סחקויס חחת ככנעיס וסיו סריכין כ) נמחקו 8('פלח
 3יוו 0כיסכו סד'גין קוד קסס י5חק 6ח )ו ו6חןו(סו

 3יוו סמ6כ)ח ו6ח ס06 6ח 36לסט ויקח נקרסונרסוחו
 סחפן ע) חחעס 61) )י"ח עו3ן ספ" 1כ) 3לסוחו.סייגו
 מ5'6וח כחו3 )ס'ומ ל6ו' ה" סיגו סולו0ס)עי
 )ו קדס ו)מס סמ5'6וח כ) קווס נמור'מרח
 )סס י0 סנסמומ 0כ) ירוע כ' קום" וס 6'ן . דורומכמס
 כפי ינ"6 כמ"ס '165 נמסס סמ)כוח 63ור )עע)ססורט

 0) טמו 0ס'6 כו)ס סחולס כ) כו))ח ס'6 כ'עורגחו
 6ינליס למ"ח כגר מ"ע לפ'ח ט5חם מל"ג נס טיססק3"ס
 יל6 ס8)סיס 8ח 3קו"ס ג'ויס טק"ס גגד מ)"מוסק"ס
 כסמחו סור0 )פ' . ס6וס כ) (ס כ' 0מול מ5יחיוו6ח
 סעק3'יס יעד סר06 מן 6נר 63,(ס 60ח'(חו 6חד כ)0)
 3מקומו. 16חיו' 3סערי כ1( כמ"0 עו)ס 3(ס מ5י6וחסכך
 ויעק3 )3ן  קוו  וופ' ססו6 (") ס6ר"י ס6)קי סנ6מןועד
 סע)יון )ו3ן קוך סר06ון וו5י6ות ע) 65נו רועססס"
 ומ6וחר מוקרס 61'ן נ0מחו 0ור0 כעי '65 כ"6ועכ"(
 )טרג)יוס מס) (") ס6מרו עפ"י !ס ווח,רן וגס :3חורס
 עד )סק3"ס מכעיקין טסיו סרורומ כ) 6"כ וכו',סכ36רס

 מחחי) סיחוק ועיקל כגיו כ6ין סגו,ס כ) 6נרסס ט63עד
  ונוכח סע(ס מרח 8חר ו)יחקו ע )סור ו5ייך 36רססמן
 כח3קס ווומכו )כ)וס כח0ט )6 )פניו 0סי'  פוולי,ומ0נ)

 עיקר וסחחי) 6ף חרון ס,' כ6ן 0עד כעע כמ"פסעו)ס
 0ע'ס חו)ווח 6)ס כמד"6 36רסס מן ס6דסהו)דוח
 : סיפי3 (ח וס3ן נ"3לסס 6)6 3ק3ר6ס 6"ח 3חנל6סו6לן

 כממי)רערנדק
 ט)ס קוד ססו6 טלכנס מעסס סרי )63י

 סחיקון 6חר סעו)עוח סעמלטפח וסו8סחיקון
 סח)3טוח קוד וסו6 סע)יון )6ור מלכ3ס נע0סטסחחחון
 6מר סע)יון 6ול )ק3) סעו)מוח יט)יס סעי"(ס6ורוח
 מדליגחו כס' עקנ) 6מו וכ) ס)3וסיס נקת מכוקסטנ6
 )פנינו ח63 נ0על חכ) כמ'0 ס6ול )ק3) יכו)חווכסי

 3ל6ם'מ עעקס קור )63ל כמ(ול מחח)ס לק גדו)63ריכחם
 עיניך נגד ס6)ו סד3ליס כ) יסיו 06 כי עופ)ג3קי5ור
 : וט6 . סחיקון עו)ס קדר )ס3ין חוכ) 3ק)6!

 בראשית טעשה מדר טופלנ בקיצור יון' גו נ'דרך
 עום ה" ולא הפקוטות נל טטלא א"ס אור ה" הנלתחלת

 הפשוט ברצוגו ונשעלה העולסות לעמרת פנו'סקום
 הוסיון שמיפת שהיא השטטה זאת לחדש הרצו! בעלשל

 מלכות סוד שהוא האמצעית נקודה סן אורו צמצםוהצירוף
 סוף באין גנו, שלהם שוהצ ושהיו ספירות עשר מןשבמלכו'
 הצדדים אל אטצעית נקודה מן מעט מעט וניתק האורונסתלק
 נתקסל שנסתלק והאור העולמות לעמירת פנוי פקוםונעשה
 דלבושיה קמצא נהרק שפה נמו ונעשה פגוי המקום ,הסכינ
 נמו שנסתלק האור מן דוישום נשאר פנוי המקום ובוהמיניה

 ומזתהרשימו . רושם שעשתה ער שבינה 11ה לא בסודשנתבתי
 המקום וזש אורות בח'נת ר' פנוי המקום ב,ה נחגיו אורשר
 חכטה נתר סוד דם בחינות ד' ואותן עילאה טהירו נשןאפנוי
 ווה ווה . ישטאי ימי! ואחור פנים סוד שהוא שלנותבינה
 : עפר רוח מם אש יסודות וד' הו'"ה אות'ות לד'שורש
 ויח,ור כטה'14 יננס שלא סוף אין אור את מעכב שהיהומה
 הטהירו מך יסתיק עניא הרשימו אור וגם שהיה לכטותהדבר
 שהם גבורחה ג' 'די על נעשה ,ה בשרשי להדבק מנויעל'
 שלא רשוהיו סכיב עגול טבריל מסך עשתה שהבינהבג'י
 אור נתצסצם הננורה יד' ועל הטהירו תיך סוף א'ן אוריכנס

 והישר נרהטימ אסור מלך בטד נמ"ש דעפהירו בתוךהרשיטו
 שואבים ושע"י ר,כינה אור עם החטימו אור את הטערבהוא

 הוא הבינה שר הטסך ו,ה סי מא'ן אור שכטהירוהאורות
 סוד העעול תל טהבע מקיף נעופה ואח"כ סמ"ךסוד.אות
 ואיר . אלהי"ם הוי1ה סוד הוא והט"ס והסמ"ך סתומהמ"ם
 בח'נת סוד שהוא שבטה'רו האורות סן שנתברר אחרהכתר
 בטהירו הפתח נפתח שאח"נ בסקוס כפהירו לסעלה עלהפניס
 לשמאל וזה לימין ,ה נתישכו חו"ב ואוד הטהירו ראש נק'שוה
 בחצי הכתר תחת עמרו והס הטסאל ימץ כתינית ב'שהם
 יררה האחור כחינת סור שהוא הטלטת ואו עריונהטהקיו
 שהיא העסר יסוד סוך שהיא לפי תחתונה טהירו בחצילטטה
 נאור טעורנש היו הסינים ונר , אמ"ש ,סורזת ג' טןלטטה
 עד הארץ את לשחת שרצו ה,רווים מ'ם סור והסהמלכות
 דאשא שלהוביתא ההוא ע"י הבינה סיד דקכ"ה בהםשגער
 א,ר טן ונסרדו הסיגיס ירדו ואו דקידניתא מביצינאהיוצא
 ובה על'ונה טהירו בחצ' ג'נ לטעיה הסלכות ועלהההמלכות

 ואו האחור מכחי' ששירשס הנשטות שורש כר נכלליסהיו
 ובין ההול ובין הקודש נמ להכדיל הטהירו ברוחנ קונעשה
 ששם הקו תחת לטטה נשארו הסיגים וכל הטמא וביןהטהור
 קרושים אורות איזה בהם היו הסיגיס וכין וצלמות חושךמקיס
 הקו בשמאץ ונדבק, למעלה עלו הס מכורריס היו שלאאך
 ג"ב ועלו שנבררו אחר בי"ע נ"ע נעשה וטהם הה' רנלבסוד
 : לקמן שאכתוב נמו ריזיקו! שנעשה אחר הקו מןלמערה
 רצוצחע איזה בהם יש  למפה שנשאיוו הסיגים באלוונס

קרישוח היא



 הערןגן צריקים חאורשערי
 ואיןהעשוק'ם דמעת ראיתי נם1"ה במאסר שנשאיוקרושות
 הנם'וןשמיטת השמטה הנהגת 5צורך ה.ה זה כי מנחםלהם

 טוביםטעשים ע"י מעט מעט ועולים מתברר" והםוהצירוף
 הסהדש כס:ד יוס ככ5 וטתהדשיס הפ5ות וט:נת התורהנליסוד
  הכינה עשתה ואה"כ בראשית סעשה "מיד יומ ככלכטוכו
 מן שערתה אף העפר שוד סור שהיא המלכות אור כיתנועה
 ראויה ואינה וט.ט רפש נסור היהה עריין הזדורםהטים
 סוד הווח טלד התנועה וט, תנ,עה הבינה עשתה 5קלוריעה
 התגלות סוד הוא האויר םיר כי מים יצא האו.ר וטן האויריסור
 ואז שכתכת. כטו הנינה תנועת טחמת שנתגלה הכתראור

 סור מפו5מות האננים מ! ט'ם 1'צאו הארץ ע5 יצאהשמש
 הארץ התחילה הארץ ער השטש שזרח א"ר כי נהואנני

 ואד הכת.נ בס,ר ארים שהט י,צא.ם ואז מריחיתה5דתי.בקו
 ג' נתג5ו הרי מטים אש הרי אש יצא במים השמשזריחת ע"י אש יצא הם.ם ומן . מרוח מים הרי הארץ מן'ע5ה
 גנורה נדו5ה סור הוא .סודות שלשה ואותן . אט"שיסוד:ת
 ואור נינה חכמה כתר תהת למטה שנתגלו שכטהירוהפארת
 רביעית בסוד מתחלה שהיתה העפר יסוד סוד שהיאהט5כות
 נתפשט ואח"כ שביעית בס:ד ונעשי' אמ"ש תחת יררהעתה
 יסודות הג' בתונו וכל5 הרוחב קו עד 5טטה ער קי כמוהכתר
 ואה"כ נהוד ואיהי כנצח איהו ה.ינו המלנ:ת א:ר וגםאט"ש
 והחו"ב 5חו'ב האורות אותם ונתן בחציו חציו הכתרנתקפל
 ונתג5ו הניני מתוך ויצאו באמ"ש כח נת:סף ואו 'חרנתי.חר:
 ן אות נתג5' ואו שבטהירו נה"י סוד שהם דוגטתםוהול'ר:
 הטלכית אור הוציכה וא, נה"י גג"ת ו"ק סור ,2הו' הז'"השי
 הם כי יםור הוד נצח תחת 5מטה עוד 5ירר העמר יסודשה.א
 הוד הנצח 5עולם ו5כן . העפר .סוד ותא אמ"ש רוגטתג"כ
 הרי הב' בקוער 5קטן שאכתוב כטו ת:ספת בסור כאים.ס:ר
 בטהירו ספירות עשר נש5מו הרי עשירית נסור הטרכותעתה
 גרולה כטו רמעלה 5ערות יכול ה" רא שהה"ת .ואחר .עי5אה
 אור הכתרשהוא לא:ר סטוך 5הצטייר ינ:ל ה.ה 5א כיגנורה
 מאור רחוק לישנ והוציך ציור ל.די רב,א יכי5 שאינופש:ט
 נקרא האור זה והת"ת הכתר איר ובין גכ,רה גדולה תחתהכתר
 הכתר מאור יותר נג5ם מעט שהוא 5ת"ת ר:מה מעט :הואדעת
 שאמרו מה תבין ובוה : גטור צ.ור 5ירי בא לא אברעצטו

 ההנוצצות שהוא רק עצסה כפני 5ספ.רה נולטכ 5אשהדעת
 הרעת שעם לספירה נ"כ נחשב עילאה בטה.רו כאן אנלהכתר
 נעשו כולס כי מלכו' בסוי היו וכולם א,ר,ת 5."אגחיטכ:
 ואף הכילי יסורהעפר בח'נת הם  וכולס המרכ:ת אורמרשיטו
 הוא יסור כל כיגם הי'נו אש מ'ם אויר ש:תגרוסורשאמימ
 ולפ.  היפר שביסור אמ"ש סי  מם יסור:ת מארבץכלול
 הוצרכה כלום מגרמה רה ולית העפר ימור בסור ה'ושכולם
 מאור בטהירו שיבא כרי  המק,ף  במסך סתת לפתחהבינה

 ת5ת סור שהוא  דמחשבה  רזא טאור טפחחסר שב.יסודה:נוו

 סוף כאין  הגמזה ההכמה םוד עילאה מטוחא דאזדריקוטיפק
 שהוא  האויר ביטר הכלולים  אמ"ש 'סורות ג' כוללוהוא

 שנפתח ואחר אש. מים אויר השרשה כל יוצאים שממנוהראשון
 כ"א היורה ורע טפת בסוד גדולה נטרוצה האור ירדהפתח
 5קכ5ו שכפהירו האורות יכ5ו ו5א 5צדיק ורוע אור רנתוגכסוד
 5אחור.1 חזר במרוצה שיר וטתוך הטלכות בכלי למטהוהכה
 פגם 1הגיע האוה4 פתח יושב והוא בסור הפהירו בפתחועטר
 ראשומת בג' פגם מעט היינו ענינו לפי אחד כי הטהירו5אורות
 מאור והוישום הט5כות באור ועי5וף מלכים בשבעהומיתה
 בקרקע ח5קים "' לטטה נשארו החכמה סוד דטחשבהרזא
 המיכות אור עם ירד עש.רי וח5ק ישרא5 ארץ סורהאצי'
 המלכות יכולה היתה הרישום ~ה וע"י העשיה עו5ם ער5מטה
 תקוה רש הכהוב בםוד השני חוט הקות בסוד 5טע5ה5עלות

 בשבעה שהיתה השבירה וזה 5נבו5' בנים ושבו5אחריהך
 ירד ואח'כ . במקוטו כמ"ש ה5וחות שבירת םוד הואמ5כט
 מי5ואים ד' סור שהם אורות ט"ר סוד שהוא האור שניתפעם
 רוזי' הט5 וה וע"י אות'ות פ"5 בהס שיש נ"ן ס"ה ס"גע"ב
 וה היינו מרכבה מעשה בסוד הארות כ5 ונעשו . המתיםאת
 מרכבה לו ונעשו הכתי את ה5בישו הח"וב כי 5זה וזה לזהטיכב
 אורות והשבעה שמו ב'"ה בערנות 5רוכב סו5ו הכתובבםוד
 הלב"אה והטלכות ח"וב את ה5נישו אוהס הכו55 ת"ת סודשהזא
  זה ע"י האורות כ5 ונתקנו גבר תסובב נקנה בסוד הת'תאת
 פנימי בפור להם ונעקשה הפתח ררך שיוד  דמחשבה מרזאהאור
 ר' סור שהם ארות הט"5 סור הוא דפנימ' אור היינווטקיף

 אות שבכ5 אותיות כ"ב מן נעשה הטקקן ואור הנ"לטילוא.ם
 כסור ית הטק ונעשה אחור ור5"א פנים רל"א בהם ישואות
 שהם ל בכל וכ' כ' ער א5"ף מן אותית י"א היינו ואחורפנ.ם
 וי"א שבפהירו אורות לי"א פנימיים מק.פי' נעשו אות.ותי"א

 אורות 5י"א ג"כ אחוריים מקיפ.' נעשו ת' עד 5' מ!אותיות
 ב"ם א'5 הם שערים ר5"א ש5 המוכז ובפנימיי'שבפה.רו

 5"א ש5הם המרכז האחוריים שהם וחיצונים ישר אור סודוכו'
 קו שהוא הפנימי כאור יש מרכז כ5 וכנגר . חוזר אור םודמ"ב

 וגם י"ה אותיות ב' פנ.מ. מרכן כל נגר אורות פ"ל סודהי:שר
 עטדו אחיר מיכז כר ונגר ס"נ ע"ב מילואים ב' ט! אותיותב'
 כטו ב"ן מ"ה מילוא.ם ב' מן אות.ות ב' וגם 1"ה אותיותב'

 הציור זה לצייר ירי אשיב ועוד למעלה הציור רךושדצגתי
 גרור אור כויו הטהירו  נתמלא כי הרי . הבי בשעדבקיצור
 שיש דמהשבה מרזא אור סור ט~ר זהב תצפנו מחוץמבית
 שאכתוב כמו רברולהא  טלא בסור טהור הוא אבר  ארמומיתבו

 : הב'בשער

 והוא . ומקים גוזר בעזרת . צריקים אורח שיר נשלםובזה
 : אכ"י ב"ב בזיקים. יאסורים  לחפשייוציא

4

 העדןבן  אמתררךשערי
 המלבוש ע:ל' סיר יתכ' בו א' דרך א'פתח

 'ורעת :נפשי טעשיך נפראים :פלאת נראות כ' עיאודר
 להדי'כך באתי עתה הנה ורע" אח.י אהונ. :טאוד

 הה'קון עורם נעשה איך נכ:ן סדר ולה,ריע ל'רע אמתבריך
 היטתרשלות היה וכ'צר רמהקלא. ?ימא האמה  הכמ. בפ.ה:קרא

 רמיייגה ממרריגה הרצון בער של רצמו ירר איך העולמותשל
 זהו כ' האנושי התחתון האדם בריאות תנרית לכלל שבאער

 נתונה דכחירה רהיות הזאת השמיטה התחרשות תכליתכוונת
 לפניך נתתי והמות החיים רכת'נ ולהטינ להרע אדםלבני
 גכוה צורך התחתונים ז"ל כמאטר התחתונש נמעשה תלויוהכר
 ע"' רק והכל עובדאילעילא אתער דלתתא באתערותא כ' :הם

אוטה



יח הערןגן אמתררךשערי
 הם כי ממעל אלוה חרק הם נשטותיהן כי הישראליתאוטה
 חוט בהקות קשוריס והס : לקמן כ"ו כט"ש בטן מניעטוס'ם
 וכל הנלגל'ם כל להניע ב'ד'הם כח יש החוט שעי"והשני

 בקצה בהחבר 'ניע ואם נחלתו חבל יעקב כמר"אהעילמות
 הכתוב בס,ד העליון קצה גם ינ'ע י"פ;ץ לכלאשרהתחתק
 והיכלות טלאכים כל שהם השט.ם וכעוף הים בדגהורדו

 הים דגת בשם שסכונים הטרכות בספירת הכרוליםוהעולטות
 רקטן הכל כמ"ש השמים עוף בשם המטנים נת"תוהכלורים
 הכלולים בעולטות רטעלה ורא התהתונים טעשה מגיע שםשעד

 עוום אס הפגם מגיע אךרפעטים בטקוטו ובינהבט'שבחכמה

 ב:ודאי ואו בחו"ג לטעלה פגס איוה גם מגיע טנשואנד,י
 כמ"ש : וה והבן להם שיעט.ד מי אין כי ברשעיט דיןנעשה
 הכתוב ו"ש ו"ל ואטרו לפני בא בשר כל קץ הכתובבסוד
 הוא קם א' אלא אתטהה קם החטס רשע למטה קסהחטס
 סור הוא כיפנ"י והכוונה רשע: של לח.ובו כו' רשעלמטה
 כי ועונם פשעם להג'ד הכתוב ינא היצ:ה נמטפר מנהחכמה
 שרא וכד, רפנ"י. בא וו"ש חו"ב עד הפגם שהניע הוארב

 שמכתיב כי שם טגיע א'נו ההחתונ'ס ט"שה הלא ברבךיקשה
 . והבן דייקא קמ" דקב"ה קט" עצ.בו וליכא בטקומו וחדוהעוו
 למטה קם החטס עליו ו'ג'ד רעהו ובא מהכהוב רא'ה הביאול,ה
 חכט"ה טוד ג"כ הוא ק"ם 14 הכוונה קטאהטהה ההטםרשע
 לטטה קס ואי ותייץ אתמהה אמר ולוה השוה בטספרב.נ"ה
 כ"ו 1.בואר . והבן הע,נ:ה גודל בשב.ל רישע של וחיובור,טע

 : הטכוון אל ונחוהיכמקומו
 שדברנו עילאה טה.רו הנקיא פנוי המקום שןה אטרנויקנה

 היה ולא טאוד גדול אור כורו ה'ה הראוצון בשערבו
 העולמות יכרו ולא ציור ליר. ולבוא יתגרכ הא:ר שוהאפשר
 להי:ת צר.ה צי:ר כל כ' לקכל, י,כלו ני.לא בת:כולקצט.'ר
 ס:ף 9אין קרוב והוא רב בפיט'ט:ת ה" האור וה אבלם,גלם
 שביארנו ואף א' ושמו הוא בסוד כמ"ש עמו טה.חדשהוא
 וצמוההק:דש וגם ססי' עשר כ: ה.: הטה.רו וצבו: הא'כשער

 שער.ם ורל"א ההויה אוה.וה וכ"ב מ.לואיהם וטילו'ומילואיהם
 ע"י רק טוחרט בהעלם שם היה הנל כי תדע ואחורפניס

 : נעה"ר של גד:לתו ול.דע כהס רההכ;נן שהורש'וודתכונ::ת
 הורשינו לברואיו רהטיב עולטו רחדש הטוכ רצונו נתפשטוא.ך
 דטהשבה ברוא רק הוא והכל תואר או שם איוה בהםרתאר
 השער בוה בו שהתחלנו הכתוב מהוך כסבואר גדורוכהערם
 ~ה מלבאר עצמם נמנעו מהראש:נים כמה הטעם והוכשב.ל
 בנרייתא הוא וכן בהר טרנגוע .דם ומשכ: : הראשוןהשער

 טעשה בסוד .יא.ר דבר.ו שפהח .צ'רה ססר הנק' אב'נודאכרהם
 באזהרה והוהיר הראשון בש'ער שביאינו הרנר'ס דםברא'ט'ת
 רהרהר ולבך טלדנר פ'ך כלום בלימה סם" עוצר ואמרגדולה
 שיה.ו ושוב רצוא והחיות שנאמר למקום שוב רבך תרוץואם
 ואף רדוץבוגן שהורש'ת רמקום ושוב ברצוא דק הדבריםכל
 כס1י לירי טביא הגלוי כי לכסו) אלא 'לגלות באתי לאאני
 ח"ולרא:ת רהרום יבא גלויפן רירי מנ'א וההעלס העלסורידי
 ויחשב . סכרא א'וה בו לחש:כ וירצה :יה'הנטתעהע ה'אר
 : מועלת הניוקין רבת . אולה בו דשברא כ' . ורה למחשבה?1
 טופרגשאסור בק'צור אך הראשון השער וה רך פחחהיולכן

 ולאור הפניט' בשער לבוא ת:כל שטוה אך הביאור בויהרה'ב
 יש בו לדבר שרצ:נינו הת'קון עולם גסוד כ' החייםכאור
 ואינם טעטא בר' מלתא נטו שהם שנרא.ם דברים כטהיהם

 בשעה שהודענו הרברים שתדע ואחר : הרב עלטהיישגיס
 בציורם נתק"טו שלא שאף נראשית טעשה סוד שהואהראשון
 בעולם להיות צר.ך הוא שכן שויש כהם היה עכ"והראשון
 לפנינו שיתבאר כמו מרכבה טעשה סוד שהואהתיקון

 וסי

 שכרך. בעין שהרא' כטו כן לה'ות החלה בטחשכ' היההמעשה
 עינ'ך ואו עיניך לנגר הא' הנאטרים,בשער הרברים כל יהיוולכן

 : לבך ו'גי ע'נ.ך 1.א.רו טישריםתחוינה
 בשער שצ.ירת. מה ע.נ'כם לנגר הציור נל תתנו הכלתחרת

 המקים'ם סור והס ואח:ו פג'ם שערים הול"אהא'
 בא.ן דגנוו מ.ס:ד ש'רר היושר וק: עלאה. שבטה'רו אורותלי"א
 ט"ל כהס ש.ש הו."ה ד'מלוע: ס:ד הטה.רושהם לתוךסיף

 עיראה שבטהיר, הא,ר:ה של פנימי אור סור ה:אאות.ות
 שורות א"ך נה0 יש ספירות שבכל טק'ף אור שבכל שסוטבואר
 שער'ם ורר"א פ:ים שערים רר"א שהם אות'ות כ"ב שורהובכל
 ער פנ'ס נקראו כלל ררך והם אלב"ם סוד הוא והמרכואחור
 בהם יש ה' אות ער ל' אות וסן ישר אור סור והוא כ'אות
 והטיכו אחור שערים ורל"א פנ'ם שערים רל"א אות בכרג"כ

 ודרך : למערה שציירח' כטו ט"נ ל"א גה.פ:ך ה'אוסלהם
 מק'פ'ם בסור וכולס חוור אור סור שהוא אחור בח" הםכלל
 לכך יקשה ואל : אחוריים טקיפ.ם וארו פנימי' טס'פ.םאלו
 ואה,ר פנים שעריס שהרל"א הציור מתל שם נת' הר.לוטר
 מנ.ם שערים הרר"א תחת לט"ה עמדו ת' ועד נ' אותשמן
 : אח:ך'ים ;אלו פנ'מ..ם איו יקראו ולטה כ' עד א' מןואחור
 נ' עסר, מרכו כל שנגד שס נתבאר והנה אח"כ הביןוה

 ה"גו פנימי אור ס:ד שה,א היושר בקו הוי"ה שם מןאות.וה
 נא:ת,ת ך"ךץ אוה.ות וכ' הפגים באות'וה י"זץ אותיותב'

 א,ת'ות וכ' בסנ'ם ס"ג ע"ב טלוא' ב' טן אותיוה כ' וגםהאחור
 קמצו"רת בתמונה ע'נ'ך ותן . באחור ב"ן מ"ה מלוא. נ'מן

 הטה'רו כך נהטלא והנה . תצל.ח או בו וההכו:ן הא'גיטעי
 בשער נט"ש טה:ד זהנ הצפנו ומכח,ץ מנית האור מוהעראה
 כם' 11ק' סוף א'ן א:ר מ; שנאצל הראש:ן עולם והואא'

 כמו נת.'צג: הא:ר:ת שארו רפ' המלבוש ע:לם האמהחכמי
 א:ת יפגףט שוה הנועהס שא'ן הטקיפ.ם הנועת שע"ילבויט
 לארכן הא,ת.:ת נארגו וע'"ו א' כשער הכר כט"ש אחרבאות
 נעשו המק.מש הנו":ה וע"י וערכ 'טת' יטהוא רבוש כסוולרחבן
 הנק:רה כנ'נ מהלכתס דרך לרחכו שרטוט'ן כמו ג"כ האורטוה
 והיא הימב הכין אם הטה.רו רוחב דרך הוא טהלכהן כלכי
 'ש"ע בגדי ס;ר וה:א במקומו כמ"ש ס"ת שר שירטוטסוד

 ש"פ ע"י שרטטה העולטות טקבלים הטלבוש עירםשמוה
 הכחוב נמד הש:ה במספר יש"ע ס:ד שהוא רקטן כט"שצינורות

 ס:ר וה:א השוה בטספר ק:ד"ש בגדי סוד לבש גאו"ת טיךה'
 יסה: וכאןהק'צ:ר השוה. במספי רכ"ש סוד דרחמנישהואכבי"ש

 שלטטה העולטות נאצלו איך ית' בו בדרך
 ונה'ר וך שהוא גד:ל אור הטה'וו כל שנתטלא נאררהנה

 לעש:ת והוצרך כנ"ל צ.ור ליד' רבוא 'כול שלאטאוד
 ולכן . העולטיה לעטידת פנוי טק:ס רעש:ת אור צטצםעוד
 בסור וניה מג'ה יתקטלו שבטה.רו האורות שאלו בעה"ררטז

 סור קמצ"א כילת ורמו: דלבושין..מנ'ה קטצא כהדץשאטרו
 בסוד שהיו שעו'ם הרל"א שאותן .. השוה במספררל"א
 לשנ.ס הלכוש נפסק הפה'רו את וטלאו כנ"ל ואהורפנים
 א:ת'ות ועמרו הצמצס בסוד על'ון אחוריחצי תחתון חצ'וערו
 :גם פנ'מ. בהי' א:ה.ותשהמ נגד אחור בח" כלל דרךשה'ו
 הפ:ים אחורי הארור ג"כ עמדו טילואים ד' שר השמותכר
 ותבין תישכיל אם הנה : ס"ג נגד וב"ן ע"ב נגד ט"ההיינו
 אחר הראה שכלךבע.ן

 שנתקפי
 המהנשא בסוד הטהירו אור

 א.ך ע"ש.והב'ן יונה ובכנפ. אלכ ב.ונת כטבואר עורםטיטות
 עטו אה 'ברך ה' הנתוב בסוד ואחור הפניס האות'ותנארנו
 נתנה חהוטה ה:וה סוד שהוא האות'ות אלו כ, הכווגה .בשלום
 שלהם פנימי אור בשלו"ם חוום מלבו"ש נסודשנעשה

טהוא



 "ערןק אמתדרךשעוי
 שערים הרל"א הוינו האותיות ני וכן נ"פ א"ל וכחחנ נאורך והוא יבר"ך נטממר טייוא' ד' שהס היושר קו שדשושא

 כא, אנו ואק נפלאיס סודות נדם ויש נ"ס עד דגלים ד' סוד ודם לקנק כט"ש דיזשר סקוואחיזתן
 א"כ הפניס אחווי האויד הפניסיים אורות עמרו איך הראו גם - כי והק וראה בסזסו. אותיות בשער כס"ש ישואל.בסחנה

 שבפנים נגהוע"ב שבאחור ס"ה מלוי וכן שליסה. הוי"ה תעשה אחורי הלט"ד היינו א"ל ל"א טרבז עלה ני מםא"ל
 . כזה ס"ג נגר ב"ן וטלף הכל הרי נים טרכז נגך ס"ב מרכז וכן ל' אחור. וא'8א'

 6מור מרכו 6מור16רוח סגיס 5ורוס פמס מרכוש
 'ה י יאל ןן
 יה ו ו בם 1 ןן
 יה ד ד גן 8 ן!
 יה ה ה דם ש(
 יה ו ו ופ % ,ן יה י י הע 5ן

 יה ה ה טר א ן"

 יה י י יש 5ן*
יהכתן

טש%םחטצטם

 לא י יוהכתר
 0 טב ו ווהחכמה

 ב נג ד דוהבינה
4 סד ה החהדעת  

 14 עה ה אוהחסד
 ((פו ר ווהפחד

 ה קה ה ווהנצה ה ש ו אוהתפארת
 8 רט ה הוההוד
 י4שי אוהיסוד

 בכ"א ש'ש ס"ה ס"ג ע"ב שטות נ' כי שלפניך בציוואראה
 רק בו שאין בק וסלוי בשור נסתימו הרי אותיות עושומדום
 חא הם שנטהיח האתית כי בהור נסתיש כבר אותיותט'

 סוכוס י"א נהס שיש י"א מנ הס י5קיפים נתמונהכנזנר
 וססננ ש"י י"ש הוא היסור וטרכז ת'ך כ"ת הוא ר5רכותומדכז

 שעתיר עולשת ש"יסתפשפים
 להנחי

 צריק לבל
 וצר"
. 

 לכן ביסהו שססתייטין ולפי י"ש: אוהכי להנחיל הכתובכטאסר
 רייקא רי לעולסו שאמר שר"י הוא היסור ספי' של העצםשם
 אינו הסלנות נספירת אכל . והכן אחד ושסו אחד ה'נסוד
 סור שהיא עליה אמרו לכן סלואים סד אות שוםסגיע

 סגרסה לה רלית ופירושו עיינין לה רלית שפירתאטליסתא
 הוא עיימ' ופוד . העליולס טאורות טקכרת שהיא רקכלום
 העליון שכעולם ז"ל האו"י ננתכי שסטאו פיעל
 הוי'השם

 5ן כזה.רווינין
 מ1 ק1 כ"בהשם
 ",י,יי,.

 בזהשנארנו
 טקוס כא, ו"ון לטסה ו"וא עינק כל'ד נוסהא ו'ש ,השים
 בס~ד עצטה לסעט המלכות ההצרכה הטעם שזה :ביאורם
 בעימות 1להתלכש לירר שההצרכה הצאן בעקבי יך צא'הכתוכ

 ב' ר5 ביסור שהם אותיות הנ' והנה . לפנינו כט"ששלטטה
 ט"ה סן וא' פ"נ ע"ב מן יודק ב' הייט ייא כזה וא'יודין

 כס"ש שלמטה האור נננ, שכיסוד למי הנ"ל בתמונהכמבואר
 וטאיר וטתסשט יויד וטשם טוהלט בהעיס הוא ושסבסטוך
 כמבואר השוה בטספר אהקק סוד והוא שלמטה עולטותרכל
 עתיר אהיה ראנא טאן אנא מירו,צ אהחה ראמר הזוהרמתוך
 אהי"ה סוד הוא הנ"ל אותיות ול : זה והכן . להתגרותאני

 שנעשו שלממה לעולסות חוור מתפשט ומשם השוהבמססר
 האבות סוד שהם . לקטן כט"ש העולם לזהמרכנה
 אותיו' ג' ססש הם אבות של ור"ת הטרככ'שהם
 סוף והוא היושר מקו ישראל של נשמא נשפעים וסעםהנ"ל
 שאמרו סה דסוד תכין ונוה . ,ה והכן לישיאל טוכ א"ךהכתוכ
 ולי זת בן נחת רכולפ רבש"ע הוב"ה לפני שבת אמרהז1ל
  תואה הנ"ר החמיה ציור עמ"י בי והבתנה : ות בן בותלא
 בו א'ן ביטור אבל זוג בן לכולם יש 'סור ער סמיוות בכלכי
 א' אות וק רו יש ובאחור בפנים ס"נ ע"ב טן אותיות כ'רק
 כספירת ככר ונסתייס אותיות ט' רק נו אק נץ כי ס"המן
 אותית בשער כמ"ש שבת נק' היסור סמירות כי ירוע וזההור
 הקכ"ה שהשיב והתשובה : טוכן והוא כו' שבת אטרה11"ש
 רק הענק אל תחזור : לקמן ית' זונך בן יהיה "צראלכנסת
 נעשה עלאה המהירו כל כי א' בשער שאמרנו טה תזכורזכור

 עתה  והנה .  סוף באין  ננווה שהיתה דמלכות גקודתכטקום
 חצי אחויי תחתון חצי ועלה עלאה הטהירו אורותש1תקפרו
 בו שישאר רן פמי מוום תחתון טהירו חצי  ושאי הריעליז

הרשימו



יט הערןגן אטתדרךשערי
 אור טרייטום דרשימו הרשיטו וגם חטהירו טאורוההרש'טו
 ש:סתלקה שאהי סוף כאין גניוה שהיתה הטלכותנקודת
 שר הנלים נעשו הרישום טוה אשר רישוטה ונשארלצדד'ם
 ס:וי הטקום כזה ועתה א' נשער כ"1 נט"ש שנטהירואויות
 הנ"ל טרישוטה רישום ג"כ ושאר  החהו:ה טהירו הצישל
  תואוים שאגו  שפה א' בשער  הוהרהיך בבר  והוה :  זהווכור
 טטש כלים שהם לכך על יעלה לא ה"ו גבוהים בווס נליםתמנו
  שכתונוש,ה  הפגיסי אור נגר כלי הואר כהם תוארים שאנורג

 . לגכולו ועץ יתטשט שלא הפניט' אור כתינו טנכילהאור
 כהצץ לסעלה שעלו הטהירו של אורות והנה : וה נלו,כור
 ספידוה א"ב א'  בשט- נט"ש וה תהת ועטדו,ה העל'11טהירו
 ורגליה העליונה טהירו כהצי יטטה היא אחוונה שהיאהפרבוה
 כתטונה הרי כי הנוונה . רעזההונה טהירו כהצי לסטהיוידוה
 ת"ך אותיות כ' הוא הטרכות טקיסי  של טרכז כי טנוארהג"ל
 נ' אות טן אווכים יוהר הם הה' שרנלי וכאשי כנ"לוכ"ת
 ונתפשטו אורוה ירכה טטנה  יצאו ואז טנולים יריכות'הנשאר
 הנשאר טוישום  וגם  האור  וסזה תהתונה טהירו כהצילטטה
 : לפנינו שיתנאר כטו העולשת נכנו כנ"ל עליוניםמאורות
 כפי נק' תחתונה טהיוו נהצ' שנעשה פנוי  חטוופ  זהוה:ה

 שהוא עילאה טהירו נק' היה טתחלה כי סהם טהירוהחבט.ם
 כט"ש עליון רצו"ן שהוא השוס-, כסססר שמ"ו עםטשותף
 בטססר היא ע"ה טהיי"ו ני סתם טהירו נק' ועתה א'כשער
 האהור של שערים רר"א של רשיטו בו שנשאר רפירל"א
 . ע"ה ה'"ו נטסטר שהוא קדטק אוי"ר אותו קירא'ן וגםכנ"ל
 היה הטהירו בוה שנשאו שערים דול"א של רישום כיהכוונה
 כטו היא כנ"ל הת'"ו טרעזפשטוה שירר ואור נדול אורעוד

 : אוי"ר וועשה  באור  הגוורה וובגפ האור  זה נגדנקורה

 עשר שהם נוונין עשרה סיר יתכאר בו ג'דרך
 הטהירו שלםפירות

  מפשרו  פוס ע)תס 6ייימ 0כקמ)קי 96 עי"ייהנה
 נר51 6ור סיס ,ס כ5 ע) כנ") רי0ותס רקועס6ל

 עו)תומ 5'ור 5'רי )נ6 )סמנ5ס יכו5 סיס )6 וערייןע6ור
 תי5וי פל יו"ר  סייבו ס"נ ס5,ע5יי סיו"ר 6) נעס"ר רמ(ו)כן
 כב"ל ווב  נן לס סיס ול% ניסיר ססי% ס"נ 50 6מרונסס'

 נסוכס  פסלעי  וימר .  לעין כי"פ  סכ9ף  כל 6מ'וסף  ויליי נ9ויס  ספ5קן סוי סי9ור  לכולפ כי  ניסירוס%ור  פיסיכי כרי  פגיסירו גיורוס  וסלקי סיסיוו ד  לסוךפסרו
 נפסירו 5עעס סיו"ר ירדס סתיר כן ויסי סעסיוו תןס%ור יסיכי 1%1  ליכלס  לפקויס סונ ססונ סיסירו ך פלסיור
 6ומ תן 0נממ0פו ס6ורומ כ) נס נרנקו 0ס 3ירירמסועיד
 לעיל כפ"ס  סילכוס ינחינס  %3יס  ס6ודומ 6)1 כי .מ'

  מסיקמן.  %יסך ו%ל נסיס ני9יר לסירלע  סיירפססוססס
 נ5' סיס6רס ק"נ 50 סיו"ר 615מ ,ונ נן נעסס ס6ורו,ס
  ונ~ס : דבס  נן  כל ו)3קס )ירר סו5רכס ו)כן כנ"),ינ
 . דבך  נן יסי' יפריל כבסס לס פספינ סענ"ס סיונססנין

  נסכרי כו:"ס יסי6) כנקמ בירי' סילכוס כיוסכוובס
  כב"לברנ1סנדסיו"ר  ספל'  ין  סיורסיספפי חסשיסייס

 ס)  סר0.תו 6ור תן ונס . תונן וסו6 ,ונ נן )ס נע0ח151
 6ורומ ענע  לכולס כי כיו ב"כ ברנסי  פפריסר)"6

 נקל6' ש6 סיו"ר 61מ יסנס . 6' נסעי כת"ס נסרסס)סיר3ק

 ו6תמ 6תון 1556 ו6סיס נקו"ס ס16תנימ יי"ר סמכתיסנפי
 %ויבסו סיסס סא סיי"ר  %1ס 'כי . 6ותן 6)6 6תון מקר66)
 וכתו : )עניני כת"0 סעו5תומ כ) ב1ב1 פכיי נכס"רפל

 ע*י סיס  43יכס עיקד עי)6' 3טהידו סיינו ע5'11ס3עו)ס
 כ5 כך 6' נ0ער כת"ס קיף נ6ין סנני, תיקור %ורפירר

 3תקותו כ"6 כת"ס חיוקור 6ור ע"' 656 נ3נו 65סעו)תומ
 ד6עס נעות6 סתמנ5ס מקר פעמ קור ס'6 סיו"ר611מ
 סיו*ר סו6מ 51עי . עסימ 3מכת' כו)ס וכמ'3 מכתספור
 נסיר סיסס ססיי ליכלס סנייריו  כב"ל ה'נ תסססי6
 6ומיומ ך"נ וע 6ומ סנכ) 3י6לנו כנל פסרי ויסורפביס
 סו6 ענ" וננר 6מור ול)"6 עניס 0ער'ס ל)"6 נסססיס
 סנמ"נ כ5 כ55 דלן 536 עלפ רלן וסו6 9"נ ונ6מולע"נ

 סניס נק' נכל וכ' כ' ער 6' 6ומ תן "ומ 0נכ05עריס
 ער )ת"ד ען 6ומיומ וני"6 6מול נקל6 מ' ער 5וו"רותן
 6' ען 6ומיומ 3'"6 סיס ע"ד ו6מול עניס נ"כ נו 'סמ'
 ע15י 6"כ 6' נסער סמונונס נ5יור הכ) כתנו6ל )ת"רער
 סתלכ, ען סיינו ר6סיניס 6ימיומ 3י"6 עותר ססו6ק"נ

 כת3ו6ל כ)) ללל יענ'ס ערפ רלל 8מול 0נקי516תעס
 6ור קור 0סו6 סעניס ס6יר 'רעמ וכנר : 6' נסערנמתונס

 0ש6 ס16ער ו6ור מכ5'מ נ5' ו5סמעסע 5'רר ררכויסי
 סנ% פס ער )6תר ננו) ו)ימן 5)ת5ס ררכו מו,ר 6ורקור
  ולסספפי לירר  פררכו  פיס  נפס יכולס  ספביסוסבס

. 
 . ליילס  ולכלוס  ~פ5ס  יייכו %פ  נפפ יכוכסוס%חור
 ת5ורומ סריסיס סנס6ר )תע)ה ת"ס וסוכ : כ"1ו~כור

 סת5כיומ תכ5 ליסוס  לק סייבו  סיסירו ך  נסוךהת)נו0
 'עמל3סמ סי6 סת5כומ 6ור מתיר כי ס6ורומ כ05)

  6ת5ע'מ בקורס  פסי% קרת6' תת)כומ ליסוס ונסנמממוניס
 כבר ובסנ%ר  ליכלס  כן"ס  סכולוווס כ5 נ56)וסנמוכס
 ו%יב' סעפר יסיר סיר סי%  סילכוס קיר כי %'נפכר
 עתס 0ימרנק ע"י כ"6 תע5תס פכולס  לפכול,פוסיכול
 0ס סניקור 6תרנו וכנל יסת'ס ס6ס ויקור הלומיקור
 'קולומ 5נ' סלות, קמ"ל קור 13 סיס ,עיל6 יו"ר קורסו6
 סתיס יקור קור סו6 13 סתמנ5ס מקר פפמ כי6ת'ס
 ויקוד ת"ס כ"מ סמכתס קוד רעמסנס ר61 הווומ תןונ6
 רון ת5תע)ס ספעס יורר ירו סע) כלומ 'קור קורססו6
 %לסי9יר סרופ 9יר ר' 9יר פסוי ספררס  פל מ31יוממ"י
 הלר  ססס כליוס 3' 9יר ס5ס  יסור כ"י יסנפלוסו%

 כסירנקס סיו'ר וו 1%1 .  לסין  כי"ס  סלמס 0%סיופיס
 נ9ור פימס יוייי סי% סכפר יסיר ססיי סילכוסנ%ור
 פסס וסבס .  ניסויו כי"ס פרי כופס פרי כןסכסונ
  סעסירו לסוך סילבופ יקור  ין סניס סיו"ר וס3ירירס

 נקור סס 0כו5' נעסירו 0סיו 16לומ סריסיס 6ומס161
 סעולתו' 5יור סיינו עלי )ע0ו' סכנס )סס נעסססת5כומ
 ס6מרו 3סיר נס)יתו' מעו)ס סיס י65ס )6 עויין536
 6ומ' עוסס ססו5 רק ר06וגס תני6ס עמע3רמ ס06ס6ין
 סע60ס )תי 6)6 פונס תמ,קמ 6סס 6ין 60תלו נקורכ)'
 יו"ר 3ילירמ ו5כן . ס6ומיומ 3עעל ,ס קור וימנ6ל .כ)י

תממ)ס



 העדןגן אמתדרךשערי
 (רוע 6ול 3קור מיקור סיולד חקר טמח קוך ם610מחחלס
 ה16ל ונחתעע סיו"ד 3(1 ס3טסיוז ס16לומ ונד3קו~דיק
 כלי כעסס ומ(ס . ליסומו ליעוס עכע6ל לק הטסיומן
 כל 6ח סמיל6 וכתעט הט0ירו כדור ונק' עגע כדורכתו

 (ס ססנינ ותס : נחוכו חלול תקוס ססיס רקסטסירו
 עסר 13 כלוליס סכרור ונ(ס קרמק 6ויר כקר06:רור
 מכמי נפי וכק' ;ס נחו7 ,ס כרוריס עסרס הייכוקפי'
 . חכתס תעיין 3קפר מט6ריט והס גיו:ין עסיסס6תח
 נווס 6ינו ע(ס מסיניס גווגין נסס עיע ל1מר כוונחס61ין

 ס6נו סלמט' נעולמוח למטה מחגליס 0גוונין כיגט0יס
 רק . סעסר ד3רי 11ח1ן סתט5ו כתו 16חס לנ6ררו5יס
 כחל סיעס' 63תרינ1 ח"ו גחס3 סל6 לס(סיר סיסכוונחס
 ססודמחיך כתו רק )ותס כלי לותר וסלוס חק כליוס61
 נסס סים רק מ(וקקיס 6ורומ ססס 6מרו ולכן :למעלס
 לעסר תחולקיס סס 1ל(ס ועלול עלס ערך לפי גחנ"עסר
 סייקטס 6חר ס6-תכיח היו"ד (ס וסנס : (ס ו30ןגוונין

 סרתס לתקותס לס1נ לתעל0 עיחס סט0ירו תמוןה16תח
 לוחי,; ססו6 נקוד סטסירו נמון מתכו גס עימו ר רקוענק
 כ"( כת"ס לס1ליד סכנ0 03 'ם יס סעיי 3עלס 3ס'רס3'ק
 ונ6לס כת"ס. סלוח יקיד תכח נ6 ;ס כי 16חיומנעערי
 . 6ור  6םח6ר 'ו"ד 6קחלק כד 3(יהי מ"ס חנין0דנייס
 סעליס סרל'6 תכל 3טסירו סנס6ר ססרסית1 לת"סרות(
 קל סתלכוח 3חינח ססי6 ח' 16ח 161רוח גרול 16רסיס
 3ערך רק סיס 3טסירו ג'כ 16רס קנחפסטה סתל13סעולס
 6ךר נעס0 (ס סע"י ו5תרנו . סרסית1 6ור לננדכקווס
 ונעסס 0ח' 16רוח כל 03 נרנקו ס6ותג'ח י1"ד סיי617חר
 כקמלקס 5,י העס,רו 1,ן סגסחלק00יו'ר ו5חר זג 3ןלס
 קור6'ן עכ"1 6ן . 16ל נס6י 6"כ 16יר תן הנוךדסג"כ
 סנעס, ס"ותנ" סיו"ר 03 טטנק סרע'תי תכח 16'ר16חו

 : 16יל ם31 ונעסי ה16ר ל(ס נקיד' כמוג"כ
 סתימאה קרטאה אדם סוד יתבאר בו ד'דרך
 0טסילו מן ס16לוח סיו"ר סליקטס ט6חר חיעהנה

 ס0יי הי6סין למקומ0 לסונ וי5ח0  לפטלסוטלסס
 לירר כח לס יס סעי"ן 61חור פכיס ם:61 נחי' 3' 3ססיו

 תתרריגחס סחחחון נעולס ירירמס תחתח 6ך לח(ור.ו6ח'כ
 לתקותס 3סונס לכן 6ורס תעט ונחענס מעטנחגלתס
 6,י כ"מ 5ומיוח 3' ססס סמלכיח קפי' מרכ, עדוסניעס
 ס6ורס סתל3וק עילס סל תלכוח כמר סס'6'קת כ"ף16ח
 '1"ר ל16ח0 3חוכס מע3ר ורך לס נחנס ל6 )ו6וד(כס

 ונס"י0 ס'1"ד ל6ע על טפחס וס'6 ק5ח סכ"גלמס63סי
 זך ססיס תס קנס וס15ל התלנוע עולס מן לתטס"ופפח
 כמ"ס 0מלנום עולס על נ'קוד ונגכ( למעל0 מלהמ5וד
 3קוה סטס'רו כדור על חופפח נס6רס ע5תס וס'6לקתן
 נ(ס 0כווכ0 0מיס פנ' על  מרחפח 6לסיס ורוחסכמונ

 כסנחגלתס 61ח"כ סרוח 'קוד קור ססו6 6תונו סיו"ר (1כ'
 3תקוס 160ר תנ'עח סש6 דין 3ס נולד נטסילוק5מ

 ע"פ )1רחפח נע5רח ועי"( 6לקיס רוח נקר6 ולכןס(ס
 63 ל6 עדיין כי ת'ס נעס תכונס וסטס'רו הטסירוכדור
 מרמפמ ו6מרו לפכיכו כמ"ס ל6ח"( ער עולמוח ו5יולקפוי
 610 יו"ר סכל 6תרגו כי נ(ס סכותס נגע 1ל6 נגעסיינו
 וגיו לחח6 1ק651 לעיל6 ק651 ק51ין ג' ססס קמ"רנקור

 כנל 'ו"ל סול כ' (ס נ5ופן סיו'ד וכס6ימ .כ6מ5עיח'
 מד6 דגקוד0 נר;6 נ(ו0ר כמ3ו6י עסי נע5מו סכולל3'5רכו
 כ' . עסר י6'סו חסע 61'נון חלמ61'10

 קו5"
 לות( דלעיל6

 3ר6ס גכלליס מת'ד ססס כמ"נ ר6סינוח נ' ססס סר6ס6ל
 וקו65 לחג"ח יווו( ד6מ5עיח' וגיו . )קמן 0כלכמ"ס
 חוענ ולכן 3תקותו. (ס כל כת"ס לנ0י"ס רו)מרלחח6
 ל6 עדיין סלתעלס ג')פי פעתיס ג' ססס חסעס(וסר
 כת"ס לעסי ותסלתמ 3כח ססי6 רק 3סועל סתלכו'נחגלס
 3שלס מםל3ס עליון עולס סל נס'"ס ממיד וסגס :לקמן
 סנס6רס ס6ותניח סיו'ר (1 61"כ . לקתן כת'ס תתנוסלתעס
 ססו6 עסר6ס . (ס 63ופן סיס סטסירו כדור עלחופפח
 (כס ססי6 לפי סתל13ס נעולס למעלס עלמס דלעיל6ק51'
 ר6))לעימ' וגיו נחוכס מ~נל ודר7 מקוס סכף ל0 כמכסמ6ור

 1ק651 סטסירו כרור 31ין סמלנוס עולס נין חופףנס5י
 סל1 יקור סול כלח 0ייכו סטהירו נכוור כעילסרלחח6
 סט0'רו כדור סחוך לחלל עד וירדס 0כדוי 3קעסו0מלכוח
 קופח לסיוח העולתוח העמלס4מ קוד 1(ס . (סו(כור
 חנין ו3(0 : (0 ו30ן נעון תלמ חנין 31(0 . נמחלח0נעון
 וס'6 כסכ0 על' וחסח 5רחנ' וקרס 6חור סכחו3קור
 61חור פניס 3ח'נמ נס ססימס ס16)ונ'מ ס'1"ר (6חת6תר
 סמסח 6ך ולעלוח ל'לר כח לס סיס 61"כ וקרס 6חורקור
 רר7 לס נמגס ע)6 כ"מ מרכן טל 0כ"ף קור כפכסע4
 ססי6 סכ"ף (1 על לרת( 'חירס ס' 03 נחוקף ולכןתענר
 ונ6לס : כטרע 0' נחוקפומ סגרת(מ תלכוח כמרקוד

 ס(וסל נת6מר יוסק לספחייס כרוחס נריח כרחכוסדנריס
 1ל6 כו' סוול ל6 3עקק6 כעין 3גולת6 קועל6ע6תל
 גולס נק' ס0יו"ר 3י6רנו כ3ר כי 3(0 סכווכ0 : כללגוון
 לורס לכל ו6סיח סו6 6ן 5ולס 6'נו ססמלס כתוכי

 נק,ד0 יק 5זי0 6'גו 'ו"ד  6וח כ7 50ויוח כל י5וי"יוממכו
 06 16מ עוס מ5ייר ל6 כי 150ר1' לכל ר6עיחוס'6
 סחר5ח 6וח 6י(ס ~ייר חוכל ותתנו ננקורס חחחילל6
 כמר"6 לרין הרות( עפנ סל חרגוס 0ו6 קוטר6וסנה
 מכונו על חמ6מל כווכמ י131 וססמ6 : כ6פו עסןטלס

 סיו"ר 3(6ח רין תעט סנילר לפי ר"ל 3גולת6ןוטר6
 3עי;ק6 כעין )פ'כן ככ"ל לתקומס לעלומ יטלס סיח10)6
 נעו5ס ל0'וח 510רכס ר'ל ט3עח סל חרגוס עקק6כי

 כריליס כתס כי מרנל כרול 63קס מטעס קל6 וכלינכרול
 0טסירו תכרור קליוטס נעולתומ וגס סעליון נעולסהס
 כתו כלל גוון 1ל6 כו' חוור ל6 6תר לכן לקתןכת"ס
 רק הגווכין כחגלו ל" עריין 0כרור קנ(0 למעל0ס5מרכו

 הנוול נחנורי סת6תר כ,( ונ'6רחי : לתטסנסחפסט1חס
 כ6קר כי ~סעכין 1נח(1ר : תסס יעויין ס(וסר עלנפי'

כס6רס



כ הערןגן אמתררךשערי
 עסיסס וגמרחקס סטסירו נכרור געו5ס סיו1ר (1גס6יס
 ולקנול סלפיגו עור 'כלס ול6 כגקנס כחס מס כניכול6י

 6ומס ו0פליטס סט0ירו ען סליקטס ס6ורומ כלנמוכס
 כנ") 0טת'רו עכרור לעע)ת ת'מת טיונת ונ6סי50ורומ
 דרך 0טסירו קנ'נ ס6ורומ וסלכו 6ור 'ומר מלטסמס
 קנינ סמיס 'לכו 6( ענול כל' על מיס מספוך 06מעל
 סני3 ע'גול'ס עסי כעסו ת6ור ומ(ת קחור קחור0כ)'
 סיו'ר עפליטמ סגעעי לס' עסי 3עג'ן ו0יס סטת'רוכרור
 עיטליס עסי חכמיס 3פי גקר6יס ו0ס עערסכללס
 עהר כלילומ נו יס עיגול ונכל . סמיע6ס קרע6סר6רס
 נסרסס וגרנק לסחעגל סממחיל עקוס 6ימו סייגוקפירומ
 לסמענל סעסמ"ס 3עקוס ו)עטס ר6ס 3חי' סו6סס
 סס 6יגס 6נל חג"מ נחי' סו6 ונ6מ5ע גס"י נחי'גקר6
 נמוכו קמוס ססכל קמימ6ס גקר6 ו)כן נכח רקנפוע)
 רנרי6ת 6רס 6ומו סקווין ע0חכעיס  ויס : עוח)טנ0ע)ס

 עולס לקתן עגיגס סננ6י 6ני'ע עולעומ סנר' כמוכי
 עעט על מורס ססו6 נרי6ס וססגי 56ילומ גשר5סון
 0ו6 קיק ס6רס (ס סכ6 כ4 ס6ור וסמענומ יומרמלוי
 : סעלנוס עולס סעליון עולס לערך רנרי6ס 6דסגק'
 סקרועס לכ) קרעון 60דס סו6 6'גו 6ק"ס סיסומדע
 גנגו ררוסיי כ) כי סספר 3ר6ס 0חייס 3ען 13סמר3ר
 רריוקג6 נר(6 ספר5ופיס כל גמקנו סעמגו 0יוקל סקועל

 עיגיליס נררך סו6 6ק"ק ו(ס . לקען כ,( כע"סר6לס
 קרעון 6ויר סגק' סטסירו 6ויר ועינו)סו6 עיגול כלונין
 וכולס עולעו' רננו' 6לפי' כמ0 עוח)ט נסעלס גלטיירווסס
 נסס ססגס לגו ו6ין סעלעס לרונ סיף 6ין נססגקר6ו
 לסמנוגן ססורסיגו רק כלל נסס לסמנובן גימן ל6כי
 קוף ער רמחס3ס ר(6 ר6סוכס עגקור' 00סמלס)ומ6מ

 עסס גטמעיס לסיומ נסס 6חי(ס לגו 6ין וגססתעסס
 כ4( כש4ס סיוסר נקו רק ג6ח(יס יסר6ל סל גסמומכי

 רק ס6ר"י נכמני ערנר "'כו ולכן : סיטינ נ6רלקתן
 מחמוגיס ונעסס מגיע סס סער סלעטס ספר5ום'סנקור
 0יו"ר פ)יטמ סען 0עגין 6) וכח(ור : )0יט'נ 16)0רע
 : ת6ק"ק נעסס מ(ס סטסירו כרור ען לעעלסספ)פ0
 נמיך ססו6 רלמח6 קו65 ררך 6ורומ עקלמ פלטסועור
 ס6מיגו ח' 6ומ עסמפסטומ סיו 6ורומ ו6לו לקמןעגייגו סגנ6י ס56ילומ לעולס כליס געסו ועסס סטסירוחל)

 ו6ערגו סיו"ר עס לעעלס ועלו סיו'ר נע סגרנקולעעלס
 סרל"6 עכל 6וי סריסיס 3ערך כגקורס רק סיוססס
 כע"ם 3'קור וגגג( לעעלס עלס ס6ור ;ס ועיקרסעייס
 עדרגמ0 כפ' רלמח6 3קו65 לעטס סיו סח' 161רומ)עיל
 ע"ס מ3ין 31(0 : סטסירו לחלל למטס עסס 'רדוועמס
 עסס יועין עחיק כי . לע"י וסיעו וסיס ך2'מוסו
 עס6יז') מנין 1נ;0 : )קען כע"ס 16)!ח עו)סעמחיל
 נ(ס לססחעס ל6וי סעולס ס6'ן ר6ס 6ור ויס' פקוקעל
 כנר ני6רגי כי סכווגס . סנ6 לעולס ל5ריקיס גג(וס6ור
 ל6ומו רוע( וסו6 לעעלס 6ור לח(רמ רוע( 6ור ויסיכי
 ס6ור סימעעע כרי סטסירו ממוך חיו"ר סליקטס6ור

 . סגחמעט ער לק3לו ס)עטס סעולעוח יכלו ס)36טסירו
 לעיל. כמ"ס סמל3וס עולס ם) 3יקוה וגגג( 60ור (סועלס
 5ריק 0גק' סמ)3וס עולס יקור קור ל5ריק" וגג(ו ס6ערו(ס

 'קורומ 3' סעו)ס 013 עים למי ר3יס נ)סון 5ייקיסו6ערו
 לעולס 630 לעולס 1(4ס )עיל כע4ס ו6חור מגיסננחי'

 : 63 סכ3ר סעל13ס עולס וסו6 63סכ3ר

 עולם של י'ם אצילות תחלת יתבאר בו ה'דרך
 : הגטור תיקון קודםהאצילוה

 נעס"ל עוך רע; ס6ורומ 6מ סיו4ר ספלטס 6"ירהנה
 0ייגו ק"ג סל עיקרימ ס' 6ומ סייגו 8ומיומל3'

 וגעסס יררס כ3ר סיו4ר סס'6 סלס ססמלוי 8חרוגסס'
 וס' ק4נ סל סעיקרימ 6חרוגס 0' 8ל רעז ועמס6ומן
 (ס גגר (0 עועריס ססס נ4ן ס) 6חרונס ס' סלסעלוי
 ויעלחו נרחעיס יפנו סעעקועס תכ') 3מעוכת עתו6כעו

 3סוקיף ס6ועגיז יו'ר 6ל לס6יר לעטס לסממעטס6רמס
 למטס ולסמפסט סטסירו כדור ל3קוע סמונ) כרי כחל0

 ח' סל ס6ורומ סס ססס סטסירו כרור חל) 3מוךסכיח
 ע6ורומ רסיעו ריסוס וגס רלממ6 נקו65 סיו4רספלטס

 וסו6 כרוך מסס ולעסוח ס6ורוח 6ל1 לקנוסר6סיכיס
 קם" 0עסב כל כלוליס 'פיו ונו ת56" כחר כרור סלכל'
 3' שן קיוע לס 5ריך סיס ולכן . ס56י)ומ עו)ססל

 ספגיס 6ור כי ני6רגו כנר כי ונ1ן 1נת"ג סג"ל6ומיומ
 6ור ססו6 חחר ו6ור ל0מפסט ררכו יסר 6ור סירססו6
 עק'ג ס, נ6ומ ולכן לעעלס ו)עלומ ל5וו5ס ררכוס6חור
 גמפסט סג'ס נחי' נכח כע"ס ו6חור פגיס נחיי נוסיס
 6נל חכלה 3לחי עהמסט סיס ס6חור נחי' ולול6ס6ור
 לס סעוגנל סיעוי כפי גמ5מ5ס 60חור 6ור נחי'נכח
 6חר 6ל5, על6כמס גנער סכ)י 6ין 6נל סר1וןענעל

 ולנ6 מונלס מלסיומ סמוגע סנרול 6ור עעגססיסמלק
 נ"ן עפס 0' 6ומ ען קיוע ג4כ 5ריך סיס ולכן 5'ורלירי
 סכלי ען סיו"ר 6ור גקמלקס וע'4( עעס 6חיר 3ח"ס0ו6
 סכמרג"כ  כלי ולעעס  כן ויירויסי  יליכסס גנער61;
 כל כלוליס סיו 131 סטסירו כרור נמוך עמל כרורכעו
 (ס. 3חוך (ס נ5)יס כנלרי 560י' עולס סל קפי'סעסר
 פעילוח ועילח רעחיקין עמיק6 סגק' עיל6ס כמר קורוסו6
 סכל כע"ס עעגו סלמיס סעולעומ )ערך כך גקר6וסו6

 ולכן סטסירו כרור לערך ס5לומ קטן סו6 6נל ןנ6ריכומ
 עמט עעט רק סטסירו כרור כל 6ח סכמר (ס עיל6ל6
 עקוס ל6ומו קרונ סייגו סטסירו נכרור לעעלס לוויסנ
 מגוי עקוס עור לעטס וגס6ר 60ומגימ סיו"ר געיןססס
 סלעטס 0עולתו' נל גנגו ססס סטסירו כרור נחללסרנס
 כננס ס6)'לוח סל סכמר סכרור למג'ך סר' : לקעןכע"ס

 סגרו) עס 0ר' ונ4ן עק"נ 0ס'"ן ונ'  'ויר6ועכימנכ"
 על חקוק סיס ססס ס(ס 6' נסער לעעלס סס(כלגויףקףק
 ננר"מ6 ס6עי 6ף כי 5'רומיס ג' 13 ויס . 6סרןעטס

 ס3ג' ר4ל . נחיס ו' נאוח 6ומיו' נ' 6ניגור6נרסס
6וסיומ



 העדןק אמתררךשערי
 5ירוף נקור מס סטט6ל כטו 5'רופ" וי נסס ים16מיומ

 סססי"ן ס0ס 3;ס 36ל "ט'0. 6ומיו' וג' ידץך 5ומיףג'
 5'לופיס ל רק נו 6ין )כן נמננוכמס ועוין כפו)יססס
 וסס'"ן 15מיו' ע' וסס דקדץי דקידק ידקדץ0סס

 מקוס סי"6 סי וע5מ ססיטנס ת'ל61'ס 3ג' כ'6ממטל6"
 נטקפר סס כי ינ"ק טענל קול . סו6 5'לופי' תג'ועס
 קור סו6 וע"ס עקריס ססק, סיו"ר ועס 6רכ"יסוי"ס
 ססענרס סע"י ססוס נתקסר 'נ"ק קור ס61 סר'6סי'ס
 סטסירו כרור טע3ר ררך ססי"ן וני ס16טנ" סיו"רםל
 3טקפר סו6 תי)61'ס ג' 6ומס וס:ס הכ)יס 6)וכנגו
 כט"ס פל6 סנק' סכמל 6ל רוט; פ)"6 וטחספך6לף
 ויוילוי נט'לו6'ו (ס ס3מס כמונ וט65מ' ,ס6ומיו'נסער
 סיו65 16ר עטורי מר"ך נגד 5ירום" מל"ך 13 יםטילו6יו

 וכגר סרנרומ נעסימ מים 6ומיו' מר"ך וכגר סכמרטן
 : ס5'רופ" 6ל1 על עתדמ' 1ל6 נח 3נ' ט15ח 1(' ת15חחר"ג
 כל כלוליס ס'1 131 סכמר כרור סיעסס 6"י ונהרד

 ל3' נעס"ר רט( (ס 6חר ס56'לוח עו)ס 0)ה'"ק
 6מלוכס וס' ד0"ג 61"1 טילו' טן ו, סייכו רדק6ומ')מ
 נמטונס מסי6 כטו ;ס ננל ;ס ג"כ סעיטריס ר3"ןסעיקלימ
 ס6וטכי' 3'ו"ר כח עוד לסוקיף )נ16רס 4"כ סימ:וסנ"ל

 תתנו וחו5'6 סכחר כלול ררך גס ס)יסי' פעססחחפ0ע
 וכלי כרור לסיומ ספועל 6ל טכח סע6 סחכטסקפילמ
 כן ויסי קסירומ ס60ר כלול'ס יסיו 1נ1 ע5ווונפני
 כלוליס סיו[ 131 סכמל טן סחכטה כ)'~0י65

 פנ.ס נחינמ 13 ס'ם ק"ג 11'לו' קל ו' 31כח 0פ'לומסם6י
 כט"ם וול6כמס נגתר 3'ן סל ה' ונכח סכל' נעסס61חור
 %ר סכמר כל' החמ לס ימנס סחכתס וכל' סכמרנכל'
 'עקנ ' סח(ימ קור ג"כ נ(ס סים 1ת65מ' 3עסירו'טין
 (ס נעסס סטטנו 1' קור ס61 'עקנ כ' קטניס פכיסעל
 3קוד רק תמח)י סיו ססקפ'רומ קעניס פכיס ונקי6יתכ)'
 ו3ט6)ור 6ל0 3'ונמ כת3ו6ר חג3יס כקרנ' וסיונקורומ
 3ע) עור ר)נ( ו6ח"כ 3(ס: )ס6רין 61'ן ר56')1ח6דס
 טן ו' רק"ג 61'1 טלוי סל 6' סייכו 6"1 6וסיומ ל3'סר5ון
 כן גס 3'מן (ס כגר (ס נ"כ סעותריס רנ"ן ו"ות')וי
 פעס 0מחפסע ס16תנימ 'ו"ר 6ל כח עור לסוקיףט6ורס
 לסו5י6 החכטס 6ל וסכחר סעסירו ררך ומרר יומררי

 ג"כ כלוליס יס'1 ונס ספופל 6) טכח סנינס כליטטנס
 נעמס ק"ג נוילו' מ) ה6' ונכח כן ויסי . קפירומסם6ר
 סעוי 3'נה 6לף 3י'מ 6לף ס6טרו נקור סנינ5 סלסכלי
 נגינרס 3"ן תילו' מל סו6 וע" ס3יגס כלי נ3גסס6לף

 סחכתס תן ס3ינס וכ0'65ס וחכתה 3כחל כנ"לונ)6כחס
 5ן נכס" למט6ל סכמר חחמ נ"כ סחכטס 53ר לס'ם3ס
 יסנס )תס 61"מ : החכתס רג)י כגר סחכת' תןכתון

 6ל קרונ. לסיומ סכמר נ5ר 'ם3ס ול6 סכחר מחהסחכטס
 נכ) סט56') 6) ע5תן )קרנ ס6ורומ כ) לו7 סכןסט56'ל
 סכחר כל' כ' מס סמס31ס : 6ט5ע' נ)6 ולקנ) ר6פסיטס
 סעסירו כרור ר6מ 6מ מטיל6 נערכו גרול כך כלסיס
 וק5י תפיפע סו6 עטל 0סי6 נ6סי סעסירו 0כדורועוד

 טן ס6ור לק3ל 'כול ט6ור ו3סיל (ך 6ור ס61ססכמל 63סי ועור . טקוס 6ומו לסכיל סכמר ויכוללטע)ס
 ):עומ תקוס )ס סיס סחכתס 36) . 6ט5ע' 3)'סט56')
 טעופע םס61 סכדור כדרך רח3 טקוס סו6 0ס כ'ליטין
 טקוטו וטכיר חכס סו6 כי וגס טמרחנ תטנו ולטע'לטעל'
 טן ס6ור לקנל יכו) )6 כי הכמר נ% )יסנ כל6יק6'כו
 6נ) תקן ע"י ססו6 סכחר רר7 נקנ)חו לו וריסת56')
 ס3ינס כ' וגס . סחכטס 53ר לים3 טקוס לס טסיססנינס
 רל6 ריעין מרין סס ססרי סחכטס לערך 3עלכסקלו3ס

 'סיו 0)6 6ך . החכתס 53ד )'ס3 'ט)' )כןתחפרסין
 נעקני לך 65י לס נ%6ר 6חר 3כמר טסמטסין טלכיססני
 5ף סחכטס טן ועיקל-קנלמס ללגליו ומם3 לכןסמן

 נקור ססו6 תועעמ ס6רס סיינו טסכמר גססטקנלמ
 טן קנ)מס עיקר 6נ) )קתן ס6כמונ כטו טקוסריחוק
 ל6קחכולי' נסימ דיליס דל16 ד6כ'ל ט6ן כל 6ךסחכטס
 סכמוג נקור סחכטס טן פניס ס3'נ' ח(רס לכן63פי'
 3ינס 0ח טעריקון ס61 י0נחנ' ותלח 'ס3חנס 63חורוחכס
 ע5טו 6מ מח סו6 נניכ" לסמפ'ע סחכט' כמרו5'הכוונס
 וס61 ס6ומ'ומ 3סעל כט"ם 30נלוך סכליעומ קורססו6
 לעולס כ' לס ולחים גחין ג651 6ממך ('ל ם6טלונקור
 תט6ר והו6 . 3)חי0ו 0סו6 6תירס קוד סו6 ס(יווגקוד
 5ולמ סל סמטונס 3קור 630 התגונ6 רר3 63מוון3(וסר
 וסכו"ן נ ע) ולכינ ר6מ6 י' קור נב כ;ס ססי6 5ריק16מ

 (ס 1לפי . מס ,מנין מ;כס 06 היו"ר טן סניסהופכמ
 וכן ככ"ל סנ' טן גנוס )ועע סיו"ר 5' 15רמ לסיומ5ל.ך
 (כוח6 ט0ס ל3'נו סרנ 0ל קורם נכחני ס5'ורט65מי
 ומפילין הורס 0פי )כמינמ ממיקן מיקיניסנעסלס

 : סס יעוין .1ת(1(ס
 נק' ו5טה הבינה טן ז'ת יצאו איך ית' בו ו'דרך

 הבנים אםהבינה
 ו' סהנו ו"ו 16מיוס ל3' נעס"ר ית( 6ח"כ ונדקדז

 3'ן סל סעיקרימ ו' וגס ס"ג סלסעיקלימ
 כח ו)סוקיף ת6ורס נ'כ )ימן (ס גגר (ס ג"כ0עומריס

 כל לנקוע ומוכל ס' פעס סמרר ה16טנימ סיו"ר6ל
 כלוליס ססיו ס;"מ תטנס ולסו5'6 סנינס כרור ערסכרור
 קוד כ6ן וסנן . ספועל 6ל תכח סס נס סי155נחוכס
 ונמסניס גילגוליס ס' מהס ומלם פעעייס נקורסגילנול

 3סו65ומ מ'נוי לסיומ 5ריך ס'ס סכ6ן 6ך : (ס וס3ן לג'.לק
 ;ס יומוך (ס '165 סנ"ר כ' . הג"ר ם'165 כטו ול6ס("ח
 כ)ו)יס סיו 131 סכחר תן י%ס החכתס כ' 0)0)חנקוד
 כלוליס סיו ונס_ סחכטס טן '65ס 1ס3'נס כט"ם סס6יכל
 כ' 6חר 63ופן סיו ("מ 3סו65ומ כ6ן 6ך ס('מ כלג"כ
 'סיו ו0נו סח0ד '65 ול6 ס3'כס 11ן 6' 6י '165כולס
 רק ככ.ל סס6ר גס טתכו י165 ו6ח"כ הס6ל גסכגלל'ס
 ולכן . לפנינו ענ63ר כטו הג'נס תן 6' 6' '165כולס
 סנקר6'ס ננממונומ ס(' סכל סנניס 06 סנינשגקר5מ

3ניס



 הע-ןגן אמתררךשערי
 סו6 וסטעס . ממכק י165 כולס 16חיומ נסעי כמ"ס3כיס
 'ס'3ח' היחה ה16מגי' חיו,ר סן6ח למטלח 6מלכוכי

 מן ה("מ וגס ג"ל 3הו65וח 6'כ 0טהירו 3כדורל))עלה
 גלגוליס ג' קור ר6עוגוח ג' סהס מררגוח ג' ירר0ה3'גה
 כל3ור הו6 ג' וכל מררגוח ג' רק נושר0ה נחרחקה1ל6
 06 36ל : וה3ן . ולעלוח ולח(ור ל'רר כח 3ס הי0לכן
 6"כ הס6י כל כלוליס יהיו 131 החקר 6מ מו5י6חסיתס
 כר' החקר לחוך רי ))דרגה עוד לירך 5ריכההיהה
 טור ל'רד 5ליכס סיחס סלמטס 6' ננל וכן סס6ילסו5'6

 כל3ור הו' ל6 מג' 'וחר וכל סיקה וון 'והרולחחרחק
 ולכן הסורס )ין 0ענף להפריד פרירה כמו ח"ו יגלוסנו(ה

 "י 6' ("ח לסו5י6 וסו5רכס ה3ינס מן ל1וטה יררסל"
 '65ה סמחחלה ר6סון יל6 והקרוג . 30יגח ),;הכל
 כלוליס סיו ונה שנקפי' ח"ה,גה סהי6 ה)ולכוחקפי'
 ))ררגחו לפי כ"6 מטה של נטולמוח סיחהיו המ5'"וחכל

 תנין וכ6ן . נמררגה )ימגו סקטן 6ח )וק'ף הגוולוחתיר
 6' נעער כמ"ס לפרי הקליפס קרי)נח נקור הגרולהקור
 . הניגה חחת לס יסנה התלכוח. כסי65ה וסגה :וה3ן
 ה)1לכוח ו0ו5רכס הניגה מן ג"כ היקור קפ" י5"6ח"כ
  הוולכוח יררה 51( 3מררג0 גרול ססו" לפי מקוס לוליהן
 יקוד, חחח וה)ילכוח הניגה חחח ה'קור ויסנ 6'יר.רה
 נוררג0 עור לירר המלכוח הו5לכה 61( ההור '5"ו"ח"כ
 סמלכוח 3מקוס ויס3 6י )נררגס ירר סיקיר וגס6'

 (ה כולס יש3ו נכן , כולס טר וכן היקיר 3)יקוסוהקוד
 : הניגה חחח לוועלח וסחקר ל)יט0 וה)נלכוח (0חחת

 וסמסכה קו לסס סיס ל6 טריין כי מ(ה (ה יג'קחס6נל6ין
 ווין סניכס מן נסוס יכקי כולס רק . לחנ'רו 6'סיספיע
 קר31 תקרו3 כי מקוס ריחוק 3קור לק נמעלחססיגוי
 הניגה )ין ה6ונוגיח יו"ך 3:ח י155 וכול0 כ)ו-יגהקוד0
 הו5רכ' סל6 6חר כי לטיל. כ1~ע 1"1 6וחיו' 3' ס5רח 3כחלק
 ג"כ נרס ו(ה כח. להוקיףלס 5ריך הי' ל6 ה3יגי מן למט'לירר

 ור3ח סנעה ילרה עקר0 ער 3קו"ה ('ח של הכליסלס3ירח
 סחיקון 6חר טר קיוס להס סיס ל6 עכולס . 6:מלל0נניס
 מחחלס ,65ה סכ6סי סחרע ו5ר.ך נ6ריכוח סכלכע"ס

 ררך ה3'גס 6ור לקנל 'כ1לס היחס ל6 ס3'גה מןסמלכוח
 ו6לחרון : למטה פג'ה סו5רכס.לחפוך ולכן סלהפגיס
 נקורה גקוך סקפי' היו סעי,יו 6מלגו הר' לו))רל3ך

 פכיס 3חי' עגול 3גרור יתו6ל 61יך עגוליס כרוליסו3קור
 להיומ ססו5רך קלפי 6' 3סונר (ה 3י6לכו כגרו6חור
 הוי"0 6וחיוח מר' ה)1ק3ליס 'קורוח מר' סורס כלי3כל
 יעויין ושו)6ל י))ין ו6חור פגיס נחי' נו )ילח"ר ימלטלו
 געסק 61( סניגה מן סיקוך כסייי 6ח"כ והכס :עסס
 לת ים 61( ל3יכס מלכוח 3ין ענריל מקן כי)והיקור
 פגיס ספכה ולכן הפכיס ררך ה3יכס מן ה6ור לק3לכח
 דרך לק3ל ר6פסי מס כל כי היקוד כגר למעלקעונ

 עקן סוס עדיין לו סיס ס% ס'קור 6נל מק3ל סו06פרס
 לגר למעס פגיו להפון סיסוד וסו5לך סקור סי5"קורס

 פכיס 3חיי ס3חי' 113 לנולכהם סיס 51( . סנולכומפכי
 מקן וכטסס סהור גס 0'65 "חר 36ל . סיקוד טס3פכיס
 דרך לק3ל ג"כ למעלס פכיו חו(ר היקור 6( היקוד3פכי
 עס 63חור פכיס 33חי' סמלכוח גס6רס 61( .ספכיס
 סי' וכן : לקמן כמ"ס סחיקון (מן ער כס6לה וכןקיקוד
 ע"ד 63חור ופג'ס 3פכיס פגיס קוד ס("ת 3כל הררך3(ה
 6חול 3קור שסיו 6מלגו כ3ר ו3יגס סחכמס וגס .סג"ל
 לקנל כח נס סיס ל6 סניג0 כי ~ב כ(ס 5ר.ק 5ורח3קוד
 סחכמס 6ך סנחר מן ופשיט6 סחכמס מן 0סניסררך
 סכחל ען הפמס דרן לק3ל יכול סיס מ6ור ר3ס6ולו
 חג6מל 6ור גל6ס 63ורך חייס מקול עמן כ' החכמס3קיד
 קפ,יוח חעסי ענ)רו 6יך לפכיך סרי לקמן כמ"ס חכננסעל

 מקוריוח קפירוח טסר גקר6יס והס קתס נטסירוסג56ל1
 טפ"י ועמרו סטסירו סכעעה חיכף מחחלס כ56לו כיר"ל

 6ויל סכקר6 סטהירו סכעמה נויר סייגו למטלהסגח63ר
 - ממס גווגין 6יגון רל"ו גווגין עסר וגקר6יסכדוליס טסי נע5מו סכולל 6' כרור נתוכו ג56ל כרלעילקרמון
 טשל הגקר6 עיגוליס עסר עור יס הכדור (סוקנינ
 וטיגול עיגול כל ונין קחימ6ה קרמ6ה ר6רסעיגוליס

 יככלליס עולמוח ר133ח כמה 31חוכס קדעון 6ויר'ע
 יקפייות הטסי עמרו הטסירו כרור ונחון 6"ק3סס

 טולס מ'קור ס'ורר 0יושי 6ור שופט ס3הס .))קוליוח
 פכי עמירחן וררך החייע 3קפר כרמ( ועמירחןה1ול3ום
 ג"כ מניט0 וה3ינ' הכתל 6ל החכמ' ופג' לחכנו' מ3'טהכחל
 סגנור' ופ;' סניגת 6ל סגרול' ופגי סנג'ס 6ל לסספ'טלמטה
 פכי כולס וכן סגרולס 6חורמע
 לע.ל כח3' סעלגוח קפירסוסכס

 סיס ס3'גס מן 'רירחססנתחלח
 ו6ח"כ . 63חור פניס נחי'ל0

 נחי' לה היס היקור חחחכסילרס
 ו6ח"כ סיקוד עס נפגיספגיס
 שי165 6חר למטס עורכסיייה

 סיקור הפך ס6ן ספירוחהסעי
 פגיס 33חי' ח(לס 6( למעלספניו

 סגיס נחיי שנל וידוע :נ6חור
 6חור נחי' וכל סוי"ס קורהו6
 .זחרר קור ו(ס . 6לסיס קורהו6
 סעלכוס קפירת על סכ6מרפל"יס
 ססוס 3מקפר 6לסיס הוי"ס קור סו6 סכולל טס פל"6כי

 3חי' 3' על סרומ( 5לסי"ס הוי"ס פטמיס 3' סס פל"316"פ
 ררך על ק6לס מקוס כ5ן יס וסגס : ככ"ל ו6חורפגיס

 ה6ור לק3ל .כול כ"6 ש6יו 6מרכו פסרי ככ"לטמירחן
 עמר 6יך 6"כ לעיל כמ"ש מקן 3לי סגיס דרך סמ56'ל)ין

 וגס עקן גנוס 3לי 3פגיס פכיס סכחר פגי גגרחחכמס
 ולמס סניגס טן פ3"פ ס6ור ג"כ לק3ל יכול 6יןסחקר
 חעונ' : סחכפס כמו למעלס סניס סנינס גס ספכסל6
 . ממגו שגעלל עילתו סעלול"עשיג שתמ" סרע כ'ל(ס

 6'1ר~שך



ררךשערי
 סנע)) ס%סיג לק עי)חו ס) %סוחו ס%סיג סכוונס6,
 סע)ס כי 6וסן 3סוס עי)מו עי)ח מ0'ג 6ין 36) .טטנו
 כמלסק 0סו6 כיון 36) 6סררי ומ"כיס קיו3יס ססוסע)ו)
 : כ)) מטיגו ו6ינו ק5ס 6) מק5ס סו6 עי)מוטעי)ס
 ס6וטניח סיו"ר ;1 כי נח63רוסנס

 סה~
 כ%ו געס'ח

 %וע3ס ועקוס סנעסירו סטצ)עוס )כ) סעי)ומפ,)מ
 סכמר 6) כחס3מ סי6 6"כ 0כמ3מי כמו חעחירו3כרור
 )ק3) )ווע)ס )סקחכ) יכו) סיס )6 ו)כן סעי)ומעי)ח
 נעסס וס61 )%טס סניו )ססוך 5ליך וסיס פניס לרךס6ור
 סוי סכמר מן סכ54)ח וחמכעס סמכמס נפכי מקךכטו
 ס6ור )ק3) יכו) סקז ולכן וע)ו) ע)ס כ%ו סכסרעס

 טסי6 6ף ס3ינס 60%"כ 3פניס פניס%סכמר
 סנ56)ס )פי וע)ו) ע)ס כ%ו סחכטס עס כןגס
 ססרי כגרס כן גס סכמר ט6ור כיון זס כ3 ע)עענו
 סחכעס מחח עמדס ט6)י)י סחכונס מחס עטדס)6

 סמכ%י 53ר טע%רס 6מר 36) פניס ררך )קג) יכ1)ססיחס
 ~יכס )כן סעי)וח עי)מ )ג3ס נחס3 וסכחי הכחרחחח
 מוע)מ יוסר יטד'לס ~ס כ) וע) . ל%עס סניס)ספוך

 טן גס ס6ור טק3)מ סי6 ט6ן סמכ%ס 53ר3עטירמס
 ס'165 3ניס ח30עס וסכס : פניס ררך 60ייי 5ףסכחר
 כחס3 ס3יכס 6) קלו3 קר6טון ססו6 חחקר ס3ינסמן
 ס6ור לקנ) יכו) )כן וע)ו) ע)ס כ%ו ג"כ ס3ינסעס
 חחמ ;ס עו%ריס 0סס מ6מר סחמחץ וס60י פכיוררך
 סחמחון: 3פנ' טקך כטסס 6' סכ) %סן )סס '0 כ3ל סר'יס
 ו6ין 3טוס ס3'נס %ן ס6ור %ק3) 6' טכ) ס6טינוו6ת
 ע%5ו חענין ;ס כנ') ונקוס ר'חוק 3קור רק :3יגיססחילוק
 וולחוק 63 0ס61 63סי פכיו ררך )קנ) סייכ)נורס
 3עמ 16 ;ריחחו חח)ח טכ0סו6 ססט0 6%ור 3חוםכנר6ס
 3חוכו )ר6ומ 'כולין ס6רס %ן 6%ור לחוק סחו6סקיעחו
 3מוכו )חקמכ) 60"6 סרקיע 3גו3ס )עעלס כסח'6מס6"כ
 ס%חקר )חכ%י כידוע 6%ור גרו) 16רו ו16 סנחקר%3מטח
 טקך דרך 1)6 ס3יגס %ן ס6ור עק3)יס טכו)ס16טליס פ4יי  ווס ע5עו סעכין ,ס טמ3ין וכרי : כ6ן חעכיןוכן
 וס 6ס0ר 6'ן סננם ק'0יי ססו6 ט,סוס

 כן 06 ;ס ממס ;ס עו%ריס טסס53טי
 סו6 סענין );ס %סך נעסס ;ס כרמךע)
 מ6וד מ6וד סכמוח גדו) ס'6 ס3יכחכ'

 סכ%ומ קטן סס חמחיס סע%דוססספיי
 טן ס6ור כו)ס לק3) יטו)יס ועי"6%1ור
 סמכונס )חכו~י ט'רוע כ%ו ע%5סס3'נס
 קסי6 ססמט מן 6ור ס)3נס ק3)מנעכין

 : 131% וסו6 כ;ח.3רוג%סו

 1,447 טציאת נתהוו איך יתכאר בו ידרך
7ח1 ' ספי' בכלהמלכות

 עטדושרא מה גדול מור לך לגלות דורים עת עתהוהנה
 סור ג"כ לך .תבאר וע'"ז הראשונים מן כמה ה0ודע"ו

 הערןגןאמת
 ו"ר אמרו הנה הטלכות. נספי' שהוא ב"ן במלוי הוי"השם

 משלמת שהיא לפי . ישראל אמוני שלומי נק' המל'שספי'
 נלא גם הרי הבוה קישוי והוא : ייטראל אטיני נמללעשר
 ושאר שיהי' מהם איוה תהסר שאם עשר יהי' רא ספ.'שום
 מה וגס . המפירות משאר יותר גוה מעלתה וטהתשעה
 מאסו אכן הכתנב: בסור פעטים כמה ובתיקונים נווהרשסכואר
 שנק' המלכות ספ.רת על קאי שוה פנה לראש היתההכוניס
 התהתונה שהיא נת' הרי העולם הושתת שממנו שתיהאנן

 רומו עולם מלת כי העולם הושת' שמטני אמר ואיךשבכולם
 ונתיקוניס כ,והר שס אטר וגס . טטנה למעלה שהואלו"ק
 ןהכן לע'לא. לה לסלקא וצי'ך לתתא דאודריקת אכנא היאדא

 איהי רכד לע'לא שה.תה טשטע להתא דאודר'קתשאטר
 והארא רכתינ ברוא אתוון תחת נקודה דחירק ברוא איללתתא
 על כתר רחולמ ברוא איה' לע'לא סלקת איהי וכר רגל'הדום
 לתתא רא.הי דברן כעלה עטרת היל אשת דקרא כרואאתוון
 דאתגורת לאתר לעילא לעילא סליקו לה אית נג"כ ספירי'מכל
 כשביל וכי וחתום סתום מאטר ג"כ והוא . סוף אק רא.הומתמן
 מ"ש וגם . ספ'רן מכל לעירא סריקו לה יש לכן לתתאדאיהי
 טתמן לאו הספ.רות כל וכי א"ס. ראיהו טתמן דאחנור'לאתר
 שאטדנו היברימ עפ.י וית' א' גקנה יעלו כולס אכל :אתמרו
 שנתנאר מה תוכור ונור רק . האטח נדרך וארריכךלטעלה
 נקורה במקום נעשה הטהירו חלל שכל א' שערנתחלת
 סוף בא'ן גנווה שהיתה המלכות נקור' סוד שהיאאמצע'ת
 נקודת מאור טקוס כאותו שנשאר אור הרישוס ומן שסכמ"ש
 מוה נמ"ש דושם שעשתה עד שכינה ו,ה לא נס,דהמלכ,ת
 טה'רו נעשה ואח"1 . שם כמ"ש עילאה שבמהירו האורותנתהוו
 ררך מא"ם האור עליהם שירר ואחר מקיריות י"ט ובתוכוסחם
 הטלכות לספ.רת האור וה הג.ע שלא שם נת' כנר היושרקו

 ע,לס של המנימי אור סיר שהם ההויו"ת כל נסתיימושככר
 כט"ש כלום טגרטה רה דרית אסר1 ולכן יסור נספי'המלבוש

 מהיכן ולהודיע לידע אנו צריכין וא"כ בתחלתו הוה נשערכ"ו
 שאור למעלה ץטרנו כי ואף . המלכות מפ'רות התהוותהוא

 כמו מחרקו כ"ץ לה נותנ:ן סמ.רות הטי שכל הואהמרכ,ת
 קאי וה . לטעלה לשינו שהוכא הכהיר ספר טתוךשטכואר

 בספר ג"מ נרמ, הסוד ווה . שלה והמקיף הפנ'מ' אורעל
 שהרי . תחרה לה'ות טחותהמיכרח עצם אכ4 משר'ם:המג.ד
 וכת בנ'ם עשר רו שה'ה למלך משל הבהירשם כטפראטר
 מלכ'ם וסגורת איצרות רנולם ונתן ננים מעשרה א' והיאאחת
 יהן שנ"א כניס הפ' לכל המלך וצוה כלוס נהן לאולכת
 עולם טן טלכות של מהותה שעצם תרע לכן . מחלקםלה שנתני קודם מעשרה א' הבת היתה כנר הרי מחלקולהנת

 שה.תה הטלכית טנקורת שנשאר מהרישום נעשההטלבוש
 שאנ: דאצי' המרכות נעשה רישומו ומרישום סוף באיןגנווה
 וכן דכריאה הטלכות נעשה רישוטו דרישום ומיישוס כועסוקים
 כל:לה שהיא ספירה וכל עילם ונל פרצוף כל של המלמותכל

 שנשאר ראשונה טהרשיטו והכר טוה זה נעשו כולםטעשר
 נר הנתוב נסור והוא נא"ם כלולה שהיתה הטלכותמנקורת
 ווכוא איף מטנו סדליק'ן נר מה ו"ל ואטרו . הת"ת אלרוט, ותורה הטלכות ספ.רות אל רוטו מצוה כי וידוע אור ותרהטצוה
 יטמצ:ה שרנרנו הרברים הם והם כו' מאורה תחסר לא והיאנרות
 י ניצ:צו לכמה שטתחלקת ינר נמשלה והיא המלכות אלרוטו

 ספ'ר' כך אורה תחסר רא והיא נרות כטה מטנהומרריק.ן
 גנו,ה שהיהה מהטלכו' מהותן עצם הטלכיו' שכלהמלכוי
 אך טאירה תחסר לא והיא ניצוצות לככה שנתחלקהכא"ס
 נמשל ה:"ק לכללוח רומו שהוא :התורה כטקנל דנותןכח
 רק לניצ,צ:' .טהחלק ואינו ככנורו כולו לעולם המאירלאור

שטאיר



כב העדןגן אמתררךשערי
 הוי"ה שס לך יתבאר ועתה : וה והכן . הככור ע"'שמאיר
 טוליר אות כל הנ"ל הוי"ה מי במלמות שהיא ב"ןבטייוי
 ממלכות נתהוו המרכיות כר כי ה"ה ו"ו ה"ה 'ו'ר כוהדוגטתי
 שאר כן שאין טה מנר, נר המרליק כמו בא"ם הכלולהראשונה
 והמן רוגטתן. מולירין אין הויו"ת מילו' שאר ורכןהסם'רו'

 שבכר ,"ל האר"י בכתבי שממואר מה ג"כ תכין ובוה :וה
 בט' נקורות ט' ורו2 נקורות 'ש א' ומכר הוי"ה שם ישסמ"

 בחכטה נפתת נכתר שהוא נקטץ הוי"ה נקורת היינוספירות
 מהם שהאות'ות תרע כי . נ'קור מלי הוי"ה ובטרכ,ת כולםוכן
 והוא הגוף אל נשטה נמו הם והנק,דות הסם" שר הכליםנננו
 הנשמה ע"' הכל פ,על שהטף שכס: שננייט העצט,תס,ד

 לכל הת'כ' את יטה הנקירה כן יתפוץ אשר לכלשנהוכה

אש-

 ולהוה לעת'ר לעבר אותו מה6ך וגם אם אם כג,ן '5סח
 לה יש הסרכות שספ" ולפי הרקרוק לחכמ'כירוע
 לה יש רנן כס"ש מנר נר מרליק סור שהוא מעצטותהכלי
 סור הפנימי אור אל היוסו נקורה לה א'ן אמל הוי"הג"כ

 שמלי אמרנו והנה : כלום מגרטה לה לית ווה שככליהעצמ,ת
 מט"ש 'ה"ה צירום" ג' שהם אותיות ט' מן נמנה הכתרשל
 שבכתר כפירוה ט' מן ספירה רכל א' אוה הג'ע א"כלע:ל
 נעצמו הכתר שהרי אות וצום הגיע לא שבכהר המלכותואל
 צ"ל אלא שמכתר מ5יל,..מלכית נבנה וטהיכן מעשר ג"ככלול
 סור שהוא מטנו שלטערה עולם של הסלכות מר'שוםשנכנה
 של כלים העשר כל נמנו עתה שער אטרנו וכן : טנר נרטרליק
 אוה'ותשל ט' מ; הטהיר' נכרור שנאצלו מקוריוה ספי'עשר
 אות.ות חסשה שהם המלבוש עורם מן שיררו וכ"ן ס"גט'ל'י

 מגיעאורטא,ת א"כ לטערה. כט"יט מנ"ן אותיוה ור'טשסס"ג
 שנכולם החתונה ,טהיא והמלכות סמ" לט' אותיות ט' טןא'
 הוא ונן כנ"ל צ"ל אלא שרה הכלי לבנין אור שום לה הגיעלא
 מעצם נבנו המלכיות שכל עולם ובכל פרצוף ומכל סמ"ככל

 אטרו וא"כשפ'ר מא"ס הכלורה מרכותהראשונה שלמהותה
 סור היא 'שראל אמונת סור כי . 'שראל אטונ' שלוטישה'א

 והיא ואמונה אמת בסור אסונה שנק' בא"ס הכלולההמרנות
 וה, והבן הספ' כר טשא"כ 'שראל אמונת בכל משלמתגעצטה
 ה:א מוכרת א"כ ספ'ראן מכל לתתא שהיא לפ' אמרו שפירורכן
 עצם נתהווה וטהיכן א,ת'ות מ' מן אור שום לה הגיעשלא
 נעשה והיא מנר נר ' יודליק מטו שהוא מוכרה אלאמהותה
 אתגורת היא וא"כ נא"ס הכלורה מלכות של מהותהמעצס
 ע5 לק.לא לעילא רילה סליקו ורכן א"ס רא'הו עלאהמאתר
 הספיי כל שאר טיצא"כ מתמ; ראהגורה יאהר ספ.רא;כל
 על וגו' הנונים מאסו אנן דגתוב סור יבואי ונוה : והוהנן
 נכנ, יר' שעל אותיות הם הכונ'ם כי מונן והוא .מנ,נו
 סור תכין ובוה נתים ששה מונים אב:ים ג' בס'" כס"שהכלים
 את שסלת . בומנינו נפראת ,את.היא ה'תה ה' מאתהכתוב
 שנרמרו הדנרים הן אלא ואת ה'תה מה' רהל"ר מיותרהוא
 רואת דכתוב נס,ר המיכות אל רומו ואת שטלת נ,דע כילע.ל
 נ"כ רוסו את מרת גם . האות'ות בשער כמ"ש אשה'קרא
 טרת אך תי"ו ער מא' האוה'ות מל כוללת שה.א המלכותאל
 . הם רבויין וגמ'ן אהין שאטרו בסור ההמדיס לרכוי רוטואה

 בשר ר'נין רבוי ששם ההתונההיטנה לטררגה רוסז ,אתומרת
 והמררגה הזוהר ימרי מתוך כטמואר התורה הקת ואתהכהוב
 כט"ש מנר נר מרליק בס,ר עליונה מטדרגה נאצלהההתונה
 עלאה לאתר דסליקת וג~' נפלאת ע'כ ;אה ה'הה ה' מאתוו"ש
 הר' . אות'וה נשערי רקמן כ"ו כמ.ש "נפלאות מורששם
 הטה'רו כד,ר נה,ך טקורי' ספי' עשרה אציי סדר רך נח'נבר
 ס,ד שהוא העצסות כי העצט,ת ולא שלהם הכרים בנ'ן רק:ה"נו
 ניאור תובת עלינו תל אך כאריכות: לקמן יתכאר פנימיאור

 אס הטהירו תלל בתוך עמירתן הגיע היכן ער הבליסעטירת
 ולטפה שטשם הרותכ קו ער הינו הטה'רו קרקע ער רמטהער
 הטהירו אמצע ער אלא הגיעו שלא או כט"ש אור שום כואין
 עולמות לארבע הטהירו התחלקות תבין שע'", 'ותר או פחותאו

 עולם של האור יתרון בוה ותנין עשיה יצירה מריאהאצ'לות
 האצילות נק' ולטה שלמטה עולטות השלשה עלהאצ'ל,ת

 . הראשוניס נרכר' נתמאר שלא טה רברים ונטה רת"ןת"
 הרותנ קו מן חוץ לשנים דטהירו התחלקות ענ.ן תניןוגס

 שנתבאר המלבוש עולם ס,ד שהוא העריון ומתלק :ולסטה
 שאנו ,ו כטהירו ע.גולים בררך רק הספ'רות שם ה'ולעיל
 פרצופים ע"' רוקא הע,יט,ת היקו, עיקר היה בועס,ק'ם
 כסור היושר קו סור שהוא קרישא דארמ ריוקנא סודשה,א
 תתת'ת לטה ותכ'ן ונו'. ישר הארם אה עשה אלה'םהכתוב
 מריר . ושהוא נכנה לא ולמטה הרותמ קו מן היינוהטהירו
 ולכן טהראשונים לכמה נתגלה לא אשר הרנרים וארולקריפות

 : אמרתי ושמע אוניךהט
 וננראו שנאצלו הרבריס כר כ' א' שעו נויש :תנאוהנה

 סו5 באין שורש להם רה'ות טוכרת כולם ונעשוונוצרו
 וכל העולי הושתת שמשם נא"ס ננווה שה'תה נטליוהיינו
 ושורש לעיגול שורש הטלכות נו, הי' א"כ יצאו מטנההרמרים
 סנקורה התת'ל הצטצום שסור אטרנו והנה : היושרלקו

 ששם בא"ס כלולה שהיתה דמרכות טלכות סור שהיאאטצעית
 שתים הם רבים וסתם רב'ם הם ופתתי עולם סתתי סורהוא
 והבן היושג ובס'ר העיגול בסור שהוא פתת'ס שנ' סורהיינו
 ,ע'גולי' עשר והם עגול רבר בשנלך תצייר אם והנה :ה'טינ
 יעא:מעפ ומו שבכולם הקטן הוא האמצעי הרי וה נתוךוה
 הסתת. סור ובה אטצעית נקורה היא הטלכות ספירת כי הריתלל
 מרכ, והיה מטש אטצעי' טנקורה הצמצום התת'לולפ"ו

 שוה הענורה ומרחק אטצעי' ננקורההענולה
 בייוקנא היושי קו העגולה נהוך תצ'יר ואם : הצדרי'מבל
 ב' תהת היושר מקו עוטרת רג(לכות ספ.רת סור הרירארם
 מסווהכתוב שליש תרק רק למטה ונשאר היושר קושלישי
 וכך האות"ת בשער לקטן כט"ש הארץ עפר בשרישוכל

 ישר אהם סור רת"ת שליש סור שהוא דת"ת נה"י נגרעטירתה
 פתת ששמ הצמצום להיות ג"כ הוכרח ושם : לקטןכט"ש
 : טאוד ,ה וחבן אלוה אחוה וטבשרי, היושר קו טצרהשני
 מוצפ' רתטן דמשיהא עקכי סור הוא לטטה היושר בקווהנה
 מלטעלה רתוק הצמצום טרכו היה ,ה נלפי : ,ה כלל ווכוריסגי
 טיני שני לה'ות הוכרת א"מ , למפה שי'ש' והרק תלקיםכ'

 מצר ואת"כ העיגילים טצר הצמצום נעשה וטתחלהצמצומיס
 מלו בת'נה שכל עליונים בא,רות כמר נורע והנה היושרסו
 וביושר יושר מכתינות גם בע'גול מה צר וה'ה הכתינותכל
 הטהירו נרותב קו שנעשה כבר ונתנאר מהע'גולים מהצר

 ושטטה מרבר מקום הוא ולמטה הקו שמן בטה'רולהפס'ק
 טצר הצטצום כשנעשה סהתלה וא"כ . רמשיחא נעקכיוהוא

 האור וניתק שנאטצ~ת אטצע" נקוד' סוד שהואהעיגולים
 אתרררך כל הנקוייה מן האורות הלנו אמצעית נקורהטהוך
 סור טקוצעיס רכוא ששיס בהס וה.ה נוטוה צר לנלהלוכו
 הלכו וכולם . והכן איתס כוללות שהמלנ,ת אורוה אלףה"ר
 צי טכל נמקיף , שהר א~קמא~נ כוה, הרוכםדוך
 "5ש 119(%!~ן אין כ' מא"ס ננרלמקצוע שלטקמ;
 כי עקניים מצר וצלמוה טקוסי"ושך ששם הקו את"כנעשה



 הערןגן אמתררךשערי
 אל היה א"כ כבר נס"ש וממה מעלה בז 'ש הבחינהבוו

 היינו בח"ם ובחרו הטות וררך "חיים ררה ררכים שניהאורות
 הא' בחרק שהיה מה הטרכז סן לסעלה שהיו האורותכ'

 רסעלה ישר ררך הרכו 'שר קו דרך לא"ם סאוד "רובי'שהם
 וחלק עקסוסי' סעמ כהם היה הב' והחרק בא"סלהיכלל

 והכן 'ושר בחי' סצד הסרכו עד כולם וכן עקסוסי' 'ותרהג'
 לטטה לילך רצו יא הטדנו ט, לטטה שהם והאורות :היפינ
 בא"ס רהינלל לסעלה להלוה בח"ם בהרו כאן אבלל""ה הלכו הטרכו ט, שרטטה שאוחן נעיגולים כטו הלונןדרך

 עולטוה ט שר האורוה והם היוכן כדרך שלא לירךוהוכרהו
 גרם וה והנה רוחב קו תחת סתחרה שה'1 רסערה שנת'בי"ע

 סאור נעשה הוא הסלבוש שעולם ישנים הפהירולהתח"וח
 בנקידה שהוא העיגול.ם ,טל המרכז ש0 העינוריםבחינות
 עכ"פ דק עיגורים דרך הסם'רות כל נעשו ושםאסצעימ
 היושר בחי' ג"נ נלור שהיה היושר קו מצד ג"ננחקנו
 רע ואח ורהבינך : לטובה שוק הספי' נל שם ורכןבעיגור
 נעשה שהוא שפה כטו שנעשה נת' ככר הטהירו סניב כיאחי
 ואף טעשר כלולה וה,תה לצדדי, שנסתלקה הטלכותטאי

 נר הד"ת בסור הוא לטטה נשארה דסל' שהטלכותשאמרנו
 שסחגלגרים עיכ~ים עשר והם : והנן תחסר לא והיאסגד
 טתגלגר,ם_ תטיד רק לעולם נהים ואינם הטהי' סניבתטיד

 פחוחש חלונות בהם 'ש הגלגלים וכאותם הטה" אתוססבבים
 ובק א"ס מן האוד שבטהירו הספי' שואבים החלונותשסןה
 שוה דגלגליס נל חנועת שאי! ורפי : הפסק 'ש וחלוןחלון
 שני גלגל הפסק שסזרמן רפעסים א"כ הא' בשערנס"ש
 ופעטים הפתח וסותס הראשון גלגר של החיון פתחנגר

 של סקוטן באיזה מתוחים החל1נות שכל טזרסןולפעטים כולם: וכן ססכים מ ולפעטים א' חלון נגר ססכיס ב'שמ,דסן
 1חנ: דכתיב רצון עת שהוא וסשבחים סזמרים שאזשבחים
 ואל וכת'ב עניתיך רצון בעת וכחיב רצון עת ה' לךתפלתי
 ס, משג'ח תטיר כי שרס העת'ס כר לא ני עת ככליכא

 נא"ס ונכיל הנקודה מן שניהק אור אוהו והחטההלונות
 ואז . סשם שניתק סקומו דואה והוא חלון איוהכשנפתח
 חרון אותו אם ואז . שם הוא ומח שואף טקוטו ואלנת'ב
 קופץ אור ניצוץ איזה סיד סשם שניתק הלוכו טקום נגדהוא

 הגלגלים קל ואמ משם שהרך לסקומו לשוב החרון דרךבקפיצה
 ואו הגלגלים כר ררך וספלש מתוח יהיה שהחלוןיודסנו
 שקורם 'ודמן ואם רצון עת נקר' ואו בעולסות השפעסתרכה
 החלון פתח וינסה גלגי איוה יקיף מקומו אל "אוישיגיע
 שיגיע ער הגלגל את ג"כ ומסבב הגלגרש כין מתעכב הואואו

 צייך עכ", הנ' חלון דרך מקומו  שיראה  וחף חרוןלאיזה
 הלוכו דרך שאינו לפי שני חלו, דרך יקפוץ ולאלהתגרגר
 שם הוא וורח שואף טקוסו ואל הרוה ה:רך סונכ סובכבסו"ה
 שנ:תק בבתינתהעגולים שהיה איר א:חו ד:וקא והוא .דייקא
 . העגולה סביב עוטד האור שזה הנקירה סכיב אסצעיתמנקוד'
 הן לטובה שוין העגורה את מקיפים שהנלגרים מקוםובב9

 "ש הרי כספולש חרו, שופתח נכ"ט כי לטטה ה,לטערה
 החלון ררך קופץ ואו הרוכו דוך מקומו קורואה אורכנגדו
 העל'ון עורם בתוך יש היושר בבחינת וגם . השפעונתרבה
 העולסות אר בא"ס הגנוו טיסוד יירר שהאור הלול עמודכסו
 מתחדש'ם שס יורר שהאוד במקום ולסעלה עטוד אותוררך
  איזה מכח הפמק איוה שי,דט, שאף כגלגלים חרונותחטיד
 הלון שס מחחדש עסור אוחו נגר החלון פתח שמבסהגרגר
 לצורך שהוא היושר כבח" השפע נפסק אעו ורפיכהטחדש
 המלבו' עילס ולנן . רעול' נפסק אינו שוה העולמוח נלחיות
 בשוה העגורה בתוך הנקודה סרכו ששם העליון בחרקשנבנ'
 כס"ש אי ושמו הוא  גי נחי' להדנ' נ'תחלק לא ולכ! צרסכל

 מרנז עיקר הוא ששם סתם בטה"  למטה  אב4 הא'בשלר
 שכשניהק נחב"ד ושם רמערה נס"ש ה'ושד סבחי'הנקורה
 לילך הוצרכו אורות אוחן א,' היושד נקודת טרכו מןהאוד

  בינ4 גק בג(2%נומ~נ
 עקמומיות כח" עק"' מתחלק שהוא אף הלוכי רוךמקוטו
 א:תו והוא ה':שר של הנקודה טרכו המקום דוקאעדוה'ינו
 גם ויכן . לקט, כס"ש אצ" עולם שס נכנה נך שאחדטקום
 העקטומיוח בח" כפ' בחי' רכטה סתחלק עצסו אצתבעורם
 אינו שם הטרכו ט, למטה אנל נאייכות לקטן הכלכט"ש
 איוה שיפתה שם ש.ודסן שאף סאורא"ם הה"ם עצםמגיע
 חלון אוחו דרך האור שס קופץ אינו בספורש בגלגריםחלון
 עורם מן דק סקבלים הם ורכן הלוכו ררד שם שאיןלמ'

 האצ'לות ולכן . לקסן הכל כס"ש ססנים כסה ררךהאצי'
 ממנו שלהם החיות מקכרים שלסטה שעולמות דחיין חי'נק'
 עטוד ואיתו לקמן כט"ש בהון חר וחיוהו איהו אצ" עולםאבל
 הנקירה מ-כז תחת שהוא האצ.לות קרקע עד רק מגיעהנ"ל

 כטהי' לממה הוא היושר נח" שטדכו ולפי היושדטנחינת
 להיחקן הספי' ה:צרכו ורכן האצילות עולם טקום שהואהוה
 שהוא לפי דאדם קד'שא ד'וקנא סוד פוצופים ככחי'רוקא
 ולטטה לקט,. הכל כט"ש עיטלים ' בכחיי ולא 'שר אדםנה:נת
 בסוד וצלטות נעשהחושך היושר מבחי' העקכיים סודבמקום
 סקודיות ספירות העשר וא"כ . טות 'ורדות רגריההכתוב
 לסעלח שנחבארתטונתן כפי זה תחת ,ה ועסדו בטהירושנבנו
 רמטה לירר רצו לא כי האצ" עים שססת'ים בסקוםנסת"מו
 בא טהיכן נבאר ועתה : היושר בח" של נקודה מרכזתחת

 : וה והכן עצטו בפני פתח יזה ונפתח הכלים ארהעצסות

 מהיכזנא פנימי אור מור ית' בו אי דרך ב(פתח
 הכלים שבירת1םור

 עלה )נ)וך )פכ' 6רוס נ6רן ע)כו 06י ס%)כ'סר4פלדק
 סכ סכליס ס3ירס נעור נרת! כ6ן . '0ר6))3כ'

 ע0יכן נ63ר ע00)ס  6ן לפלילו  כי"ס סיעסיוסספירוס
 וכור רק . 0;סס ס%קיף 161ל סכ)יס 6) ספניע' 16ר63

 3ע0ילו נחנ)ו סע00)0 6' 3סעל ס3'6רנו עסח!כור
 6וח'וח 6ל3ע פי)1י 0ייס ס'1 ו0ס 16רוח 6ל3עעי)6ס
 עיס עמל קסס לוחכיוח יקורוח )6ר3ע ועורעסו"'ס
 ע30ירו כ)ו) 6חד כ) 'קורוח 0סר' יכ0ס . כע"ם 06רו0
 עפר 6100 יקורוס 0ר' כ) ע5עו עמר 3'קור קיסוסייכו
 'קורוח סר' 3כ) ח61 וכן כו)ס וכן 0נעפר 3006עפל
 סוי"ס 16חייח 3ר' ס61 כן חכונס עחוךקפר'כ613%ר
 ע"ס ק"ג ע"3 ס0ס %')61יס 6לנע י651יס 16חיוח0י' 6)י סעו 0ס 1כח63ר . 16חיוח סר' )נכ) כ)ול 6וח0כ)
 נע0ו  מי)ו6.ס סר' 5% סע"י  '3ר"ך 3יקפל פכוליס3ון

 , )קען כע"0 עלכנס נקור קחס סעסילו נ!וס16לוח

 קוד 6101 ל)"1 %3קפל ס61 ס0ל0יס 16חיוח ר'ועס
 יר"3 5רילילי גריל סכסו3  93יר 0)עע)ס קועסס,עיר
 3%ל %3,ין  ל%יר ססיפור ט:ז ו%ף . ספיס  3יספרכ"מ

  0ס לסכי3 סח"ו י%סוס  סר%יובי יי  ו%ל כס'3ליללס
 כ13) )יחן ק0"1 עוג3נ 610 סיעול כ) כ' 0יעור6'וס

 סו6 00ס ונמע)ס 56י)ות נעו)ס  3פרט ע)יוניס63ורוח
ע5ס



 הערןגן אמתדרךשער'
 6'ן מ6ור 0כספעיס גמור 6לוסומ וסכעסו סחחסע5ס
 סול0יכו יס כל על חכ)'ח 1ל6 ל06ימ )6 לז 60יןקוף
 וססמוח ס5וחיומ נענין ס"גו ו0יעול מקפר 6'יה)חסונ
 : יס וסנן )מטס ססיעול גס נ0חלק) 0מססהקורס
 מילו6י' ד' '651'0 סו,"ס 6ומיוח ד' 0מן סענין 6לוגחן'ר
 כל)וח ט ע"3,'0 0מילו' חיינו מח3'רו כ)ול וכ"6סנ"ל
 מ"ה 30ע"3 ס"ג 30ע"3 ע"3 ס"נו סג"ל מילו6'סד'

 מילו' 3כל וכן . ס:"ל יקורוח נדי כמו סנע"3 3"ן0נע"3
 3ח" לן' סורס הס עי)ו5'ס הך'  סשלו תרב נס :ומ,לו'
 סס טעמיס ס"כו . 6וחיוח חגין נקורוח טעמיס0סס
 6ומיוח . מ"ס קור חג'ן . ק"ג קוד נקודוח . ע"3קוד
 הנ"ל ע"ד סד' מכל ג"כ כלול מסס 6מר וכל . 3"ןקוד
 0נטעמיס חגין 30טעמיס נקודוח 30טעמיס טעמיסהייני
 כנגד והס : יה דרך ע) כולס וכן 30טעמיס6ו0יוח

 לקמן. 60כחונ כמו עסיס י5'רס 3ר'6ס 6)י' עולמוחד'
 ע)מס סטעמיס וסנס : עולמוח מד' כלול עולסוכל

 קגו) ירק6 כגון )ע') טעס '0 כ' 3ח" לג'יחלקיס
 כ0סטעס וכן למעלס סמעט 0) סהטעס נסס1כיו)6
 חכמח מחוך כירוע מלעיל טעס ג"כ נק' סחינסנמהלח
 , מקף כגין נ5מ)ע טעס ויס : מ)רע טעס ויסהזקרוק

 גחלקיס הנקורוח וכן חלקיס: לגי נח)ק'ס הטעמיסהר'
 . חולס כגון ס6וח מן )מעלס נק1דס י0 ח)קיסלג'
 כגון 63מ5ע ו'0 . ככולס לוגס ימטסוי0
 וסמג'ן ך כיס מל6פו"ס 3ל0ונינו כק' וסו06ולק

 5ליכין חלקיס נ' ה"נו חלקיס לג' ג"כנח)קיס
 0סס 6וחיוח 30עת כ' . חג )ליך 6'ן סג' וחלקחג'ן

 ו6וח'וח . חנ'ן נ' 6' )כל )ח'יגס 5רין ג"ןסעטנ"
 )ר'ן 0סמג 6' נחג 6' כ) )ת"גס 5ליכיס חי"סנד"ק
 מל6כ"ח סק'מכס ס6וחיוח וס6ר ס6ומ 63מ5עלהיומ
 נ6ה ס'6 06 ו' 6וח כק 0ג 0וס 5ריכין 6ינןקו"פר
 0סו6 ו' 16ח 6ף ההוי"ה כל )חייג 50רין סוי"סנסס
 1116 )ו 0עטיס נעטרס סכחונ נקוד מלוכס )כחררומן
 לקמן. 'חנ6ר סמג'ן חלוקו0 )ג' וסטעס : חמונמוני,ס

 סדרו0 מחוך 'חנ5ר וטעמס : מחחלקין 6'נןוס6וחיוח
 : )קמן לך י5טרך כי יה כ)) חכור כ6ן לס6י'ך60'1

 60מינו 1וה ח(כור יכיר רק סנ'6ול 6ל כנ"רעך2ךץ
 סייכו 6וחיוח ט' מן ננגו סכליס 60)1)מעלה

 דנען 6וחיוח יד' סטסירו )מוד סירדו עק"ג 6וחיומס'
 6וחיומ וה' מק"ג 6וחיוח ס' ס"נו 6וח'וח " עודונס5יו
 לחור ס6ומג'ח ת'ו"ד 6ל מ6ורס נחנו ל6 0עד'יןמנ,ן

 פנימ' 5ור נע0ה 6וחיוח סע0ל 6לו ומן :סטה'רו
 : 63ריכוח )קמן סכל כמ"0 30טסירו ס'"ק 6)ומקיף
 0סס ס' נגד ה' כלו)יס סס 6וחיוח ס" ע6)וו)ם'
 פרט ודרך לס' כלל דרך וגח30'ס ו6חור פניסקוד
 ס' סעולמומ 3כ) כחקכו סחיקון 6חר לכןל"

 כמ"0 י"ק סס סרט ודרך כ)ל דרך 0סספר)ופיס
 סנ60ר 0ס6ור 6מרכו סר' ל63ר וכחחיל . לקמןהכל

 המל3ו' עולס )61ור 6ור רי0וס. 0סו6 קחסנטסירו
 יכול סיס סל6 גדול ה6ור עדיין ס" למעל'0נקחלק
 ס"ומנ" יו"ד 0סו5לכס עד עולמוח 5'ור ל'די ול3ו6)החג)ס
 יס ועלס כמ"0 ס6ורוח 6ח ול)קט הטה'רו נחוךל')ד
 סמוחר ומן לעיל כמ"0 סמלנוע 3'קוד ונגמ למע)סס6ור
 31"ן ק"נ 016'וח מע0י ס6ור 10נ 'רר סכליכו כ3כיכ3ר כ6סי ו6ח"כ כמ"0 ונ"ן מק"ג 6ו0יומ ט' ע"' סכליסג3נו
 מ6ור ר3 6ורס כ' סכל" ל3כין מ6ורס נחגו ל6סעי"ן
 לבפלס ספלס סרסייי י%יי  ונסלנס ס%ור טסס יורופתס
 6ור מסס לסיו6 סכ)יס לחון וירד קיף נ6'ן גנחוסיס
 מיד נטסירו טירדו וכיון . הכל'ס 6ל ומק'ףפנ'מ'
 סנ"ל ססמוח וכן מלו6ס ומלוי נמילו6ס ס6וחיוחנממ)6ו
 6ומיוח. רנו6 6לף רל"ו עד מלו6ס ומלוי מלו' עפ"ינמרנו
 )רל"ו וטעס : לפנינו כמ"0 ועקיף פנימי 6ור נעססומות
 סר' כנ") 3"ס ס' כ)'לומ ועס סעי'ס יל"6  מן  סביסו)פ'
  ססר0יס 6וח'וח וד' רל"3 סס מ'לו6'ס ד' כ' גס .רל"ו
 6וח'וח רנו6  6לף  סרל"ו ילו  כביייו  וסבס :  רליוסם

  י06,ן 0ס" ס6ק"ס 6ו0ס ק'3ל 6ן' קדמון ל6ו'רוהג'ע
 6וחיוח ר613 6לף מ6ס לע5מו וק'3) סמל3וק עולס6חר
 תענוליס 6מ 3קעו רנ61  5)ף  וק)"ו . ומקיף פג'מ'ל5ור
 6מרנגנסגס 0סר' . תטסירו כדור לחון 1'ידו 6ק"ססל

 ,עערס טנקי עגו)'ס ע0יס ג"כ 13 'ס 3ע5מו סטסירו3כרור
 ס3קעו ס6וחיומ 60לי סכוונס . 'עק3 קול ח"ק .גווג'ן
 'ו"ד ע"' וסכל קו"ל כמ:'ן סס תטס'רו כדור חוךוירדו

 סנוקע 'עק3 ק1ל קוד וסס 3ק"ע " 'עק"3 ויסוס6ומניח
 6לף 5"6 נס6רו רנו6 6לף  סיל"ו 6ל1 ומן הרקיעיסכל

  %לף,רנו%  וי"ס .  ויסיף  לסכיבי  סיסירו כרור  3סוךר613
 6)ף כ"ז' סכחר 3חון ונ60י ד56'לומ סכמר להון.ררו
 סכחר)6ור )מון 'רדו ר3ו6 6לף וח"' . מק'ף )6וררנו6
 סהק3"ה עולמומ ר613 6לף לח"' 0ור0 והו6פנ'מ'

  ד6ני)ומ. 6דס מ6מר דנר' מחון  כינו%ר  נסיןיופסיסן
 פנימ' ל6וי ינז6 6לף  ססס כ60י רנ61 6לף ח"'ו1נ6וחן
 0ור0 ס61 ומ(ס . סחכמה ל0וך 'רדו ר3ו6 6לף ו'"3לכחר
  כמ"0 נחכמס סו6 '"ה  סס בי  ירון כי י"ס  סנביל'"3
 6לף ה'"3 ומ6ומן . סוי"ס )ירופי ל'"3 סור0 וסו6 .לקין
 ל613 ו6לף סחכוזס 6ל למק'ף ר3ו6 6)ף ח' נס6יולנו6

 ס3'נה 6) 'רדו ר613 6לף ומ . פנ'מ' ל6ול 3חוכוכס6ר
 לנינס  ליייף רנו%  %לף 3'  נ60י רנו5 6לף הג'ומ16חן
 רנוי  שלף  ומיוסן .  יסוכס  ג60י ר3ו6ו6לף

 3סוכס  בסשרו
 סור  ססם סלס"ל  בוספר סלס  פויוי לשיי  רני%סס"ס
 עסס ס("ח 6ל 'רדו רנו6 וק"ס . ס0וס נמקפר 6לסיסי"פ
 3קסר יו3ו6ר 6' לכל ס;"נ מקפר כ) וטעס נסי"סחג"מ
 לסטריח 0)6 לה6ר'ך ר5'חי ל6 כ' ס63חיו ול6 'וקף30ר
 סיידו ס6ורוח 6לו 0כל לידע 6מס ו)ריך : סמעייןע)

  ססו% חקד טפח קוד הו6 סטסירו לחוך סמלנו0מ'קוד

 ד6ידריקו טיפין מלח ד6'גון סח"ר ק1ד 13 0י0  י1"דסזי
  ססביס  י~י  ריהס3י רן6 13 סהב סחכמת קוד על6סממוח6

מתלנעמ



 הערןגן אמתררךשערי
 6ני נקור 3מממוניס ממלגסמ 1סי6 סלו נמלכומממל3סמ
 כולס נכל סו6 וכן : )קמן כ"( כמ"ס 6חלון ו6ניי6סון
 ממל3עמ וס'6 סלו נמלכומ ממל3סמ טסחכמסופולס
 סכמס 6מר ול6 3ימ '3נס 3מבמס 3קור עלמעס3עולס
 סנק' נמל' סממלנסמ סחכ)נס סע"י סכוונם 6ל6 3ימי3נ'
 וס3ן עו)מומ וכ) ס3כיכיס כ) ינכס עי"; )קמן כמ"ס3ימ
 מן מחסונומ ס;' 6) סיידו רנו6 סק"ס 6לו וסנס :(ס

 ר3ו6 פי סיינו ס6מיס לכל חלוקס כרי נסס סיסס3'נ'
 6חיס סו' מן 6' לכל רנ61 '"נ ס"גו סלסס מקיףל6ור
 ונס6רו ס)ס למקיף סנמ 6ל לנו6 ומ' נס"י מנ"מססס
 ל613 ע' סו' מן לכ"6 דניע . סלסס פנימי ל6ול רנו6ס'

 כעסס ומוס למלכומ פנימי ל6ור ר613 וססס פנימי)6ור
 לפלכומ מקוניס ו' ק5וומ ו' סכולל (כיל מיקיכי לסףסולס
 יולריס סיו 06 וסנס : לקמן כ"( כמ"ם לכק6 מפנומ עסכי
 סיו חניכס )ון נעוק 6סד )כ) ססלוקס עע"' סק"ס6)ו

 ממחלס יררו 6ורומ סק"ס סכל 63סר 6ך לקנלסיכוליס
 סיו )6 )כן כולס וכן סגנורס 6) וממכו סגדו)ס 6)כו)ס
 ו6ס : לפנינו כמ"ס כליסס ונסנרו )קנ)ס 'כול 5סדכל

 6' כל קנלו מסמונ1מ סס(' למעלס 6מרנו וסרימ6מל
 סויס כולס וסיו )ו(ס (ס קנלו 1ל6 ע5מס סנינס מןנסוס

 מקוס ויחוק נקור רק ניניסס ספרס סיס ול6נמרריגס
 ומ)ונו סגרולס 6ל ס6ורומ כל 163 כמס ולמס . לעילכמ"ס
 מן חלקס 6חר כל קנלו ל6 ול)נס כולס וכן סננורס6ל

 לק מסוקיס סיינו לממל' כי ל(ס מס31ס : ע5מססנינם
 וסיו סע5מומ 6ור לסס ירי ל6 עכריין סלסס סכליס63ול

 סניגס סכ)י ו)עי סניכס ס) סכלי ח5וכיומ מן רקמקנ)יס
 נ"6 יכו)יס ס'ו )כן לערכס מ6ור סכמומ נרו)סימס
 . למכלס הממונס ס5יילנו כמו סנינס פכלי ס6ורלקנל
 סע5)וומ 161ר סלסס סע5מוס נ6ור עקוקיס ע6נו עסס6נ)
 דרד ס16רוח כל_ 163 ולכן 5יור דרך סכל' דרךיורד
 נסיר 6ור ר16 ל6 וסמחחומס סגרולס 6ל כולס מירס5נול
 )ון כולס קנלו )6 ולכן 5נור ררך מקנל ססנרולסלפ'

 : לפנינו כמ"ס )הס (ס רק ע5מססנינס

 הכלים שבירת מוד יתבאר בו בדרך
 בי הטאציל אל קוובים שהס באשר כח"ב שרנ הג"ווהנה

 והיה חזק שורש בהם והיה רטי כלבנד הוא ג'כל
 שאינו החלק אף לקנל יכולים היו ולכן טאור ווך רבאורם
 טררגות ממ 'ותר שנתרחקו באשר הז"ת אבל . אליריםטמע
 ועור ס~ט אורם והיה חוק שורש כר,ם היה ולא כלבורשאינו
 האוק כל כשירד ולכן בכמות שוים רם תהתינות הז'עלל
 ~ל ולטליך רקכיי חשכ והוא הגדולה אל דב~א הקיסקשהס
 ולפי ע"י יזונו שלספה שאלו ה'ינו מטנו שלטטההאחש
 ונשכר לסוברם יכול ה.ה שלא אך למלוכה לו נחשבשעה
 בלע כארוס ויטליך נאטר ועריו . לפלנו כט"ש אולוהכל'
 'יבב תחת'ו וימרוך וגו' בלע ויטת מ.ר ואה"ע וע' בעורבן
 ט'ד ואח"כ שעה רפי הטלונה ג"כ שק.בל הגנזרה והזאיגוי
 הלב דיחבת סור הוא השכירה וסור : כורם וכ! מכו'טת

טתי
 בשער כמ"ש טיתה או עיליף לירי בא שטוה השמחה

 שהרי אות'ות טצירוסי ג"כ נבנו הכלים גם כ' הכוונה .א'
 שכולם רק עליונ.ם באורות כל' איזה ולתאר לחשובח"ו
 ראכרהם כברי.ת' כטבואר אות'ו' מצ'רופ. נכנים עליוניםאורו'
 המלוכה לקכל אחר כל שרצו ולם. . יצ.רה םפר הנקראאב'נו
 שאינו אף האורות כל לקנל ורצו האח.ם שאר "ללטלוך
 כל בתוכם . לקכל כרי לבם להתרחב הוציכו לחלקסטג'ע

 טרא' יותר נתרחכו כתוכם שנכנסו אורות רכו' וטהטתהאורות
 איכריס פייוק טוד שהיא ה~י נכנה שטהס האות'ותונתס,רו
 היה עתה שכא והעצמות המנימי האור זולת כי עצטותוש.כור
 סור והם אותם המח'ה עצמן בכל'ם ג"כ מנש' אורלהכלים
 טתחלה כי חייהם וב'ת טהרתן היא ושבירתן שבגוףהעצטות

 הרינין שהם הס.גים עם מעורבים הכיים שכעצם האורותה.ו
 היוצא'ם עכירים וטים הרט'ם סור שהמ הכינה טןש.צאו
 הכתיב סור והוא רט'ם. בלא הרחס פתיחת א.ן כי הולרנלירת
 בארום ויטלוך וכתיב ארום נארץ מלכו אשר הטלכ'פוארה
 אטרו והנה : הכלים בבנין האורות עם מעורבים הריניםוהיו
 שנשהצזרח סצרף וכרצותו טסגסג נרצ,ת: הצירף כ'דגנסף
 ואח"כ הטצרף ככור איתס נוה, הסיגים טתוך הכסף לכרררוצה
 ס'גים הגו הכתוב כסור הכסף טן הסיגי' ויצאו בפט'ש עליומקיש
 האור שע"' למעלה רוגמתו היה קן כלי. לצורת ויצאומכסת
 שהיי הקרוש הרין וע"י ונצרמו' נתלננו 'טיררעלהכל.םהגרול
 גיצוצית ה,ורס דקרדו:יתא בוצ'נא סוד שהוא האור כתוךגנוז
 הריגים שהם הס'גים נפררו עי"ז רקטן כט"ש ע.בררש"ך
 עלו והאורות למטה 1.ררו שנכלים ' האורות מתיהקשים
 ואם : לקמן הכל כט"ש הת,קון אל וח,רו הקורש אללמעלה
 היו לא שלמעלה שאיתן שלמטה הפפ.' שראו מאחרתאמר
 שרצו הם ראו טה וניטבר. האורית כל כתונס לקכליכולין
 נמקום לגרולה הש.'כ.ם האורות נשארו הגרולה כלישנשבר שאחי תדע כי התשובה . האורות נל לקכל אהד נלג"נ

 א"כ לקטן כט"ש לטטה 'ררו והשאר הגדולה כל' עיטדשהיה
 'היה האור,ת שנתמעטו שטאחר ברעתו חויטב היה אחרכל
 'יכל לטטה רהוק יוהר ושהוא טאחר וגם השאר לקכריכול
 לקכל שוצה טאחר ועכ"ז לעיל כמ"יט טקום ר'הוק מחטתרקכל
 שיש אח שלו שא.:ו מה שחוטד ומי לחלקו הגיע שראמה
 הטלוכה לקכל 'טרצה ר"ל תחתיו ויטלוך ו,הסור שלו אינולו

 כבר ונס הראשון .מן נתרחקיותר וכבר חחת.ו שהואמאחר
 טטך יקיטה כי בוה להרהר לבך יהוץ ואל : האורותנתטעטו
 הרבר.ם ויתר . הקדטוני לשער פניך ת'טים .הרבר

 אל ונחויר : ,ה והכן דעתך תנוח ואו שלקטן. הררושטהוך 'תכאר~
 אורות ק"ם שהם האורות כליהגרולהנל קיבל שכאשרהענין

 שרו הנלי ונשכי לסכול יכול ולא תהתונות הו' לכלהש"כ.ם
 האורות 1.ררו לקטן ש'תנאר אופן על לטטהבטהי' הכל'ונפל
 אל האורות שהגיעו עד כולם וכן הוא גם יגשבר הגבורהאל
 המלכות ספי' כ' פעמ'ס כטה נתכאר כבר והנה : היסורכלי
 צ:ור רהט יש האורות כל כי והכוונה כלום טגרמה להל'ת
 צנור ג"כ להס ו"צ השפעתן שסקכלים ספ'רות מכמהמ.וחד
 לקסן זה כל כמ"ש אמצע' כלי הטאציל מן שטקנריםט'והד
 טצגיר והוא אחד מצנור רק טקכלת א'נו הטלכית סם"אך

 הלק'ם ב' מקבל ה'ס:ד ורנן . ה'סוד טספ.' אליההמ.וחד
 הכתוב הזיהר-בסור רברי סתוך כמנואר הטלכות וחלקחלקו
 כת.ב :סיר כנגר שהוא הששי ב.ום ולכן . כצרקו אובדצריק
 ש.ים לאהד העיטי שני משגה להם לקטו הששי כיוסוה.ה
 שנקרא יוסף סוד והוא אות'ות בשערי כט"ש הטרכותלספ'. רוטז הוא הששי יום שאחר שבת וסתס . לשכת טכיןהששי
 א,ת סיר והוא . לארץ לפקרון האוכל והיה ב'ה דכת.בצריק
 רכת'כ ב'יסף ש~תוסף ה' ואות . השש. ב'ים שנתומףה'

עדות



כד העדןגן אטתררךשערי
 ולכן : וה והק טצרים ארץ על בצאתו שטו מהוסףעדות
 רק א' בבת כולם אה קיבר לא היסוד אל האורות כלכשבאו
 בפקדון אותו ונתן הטרכות אל המניע התלק את תחלהשק'נל
 סור בו יש שרו בכלי כי . שלו שבכלי התתתון חלקבחצי
 הטלכות אל התלק וה מתתיה לית, ורצה יומים טשנהלחם
 בסור פלונא סרכות סוד בו והיה האורות שאר יקבלואח"כ
 נתקיים שעה ולפ' : אות'ות בשערי כמ"ש ורחבעםירבעם
 הכתוב בסור חנן בער הנקרא השביע' המרך והוא .מלכותו
 במרכותו מעט ג"כ נתקיים העליון חצי וגם ונותן. חונןצריק
 ה' כל כי הרע כי והוא . שלמערה ספירות הה' טשאר'ותר

 בסוד היסוד אל א' שורש נותנים כולם נ"ה חנ"ת שהםספירות
 וכיון תסרים ה' סור כסת ה' הכסף כל את יוסף וילקטהכתוב
 חלק בתצ' ביסיד שלהם שורש נשאר הוי אלושנשברו
 ספירות הה' מן האורותשנפרו אותן שק'בי ?ק:דמהעי'י;
 מרתובוה שאול דגק' השש' הטלך וה:א למלוכה לוונתשב
 בקומואל הנז' הטרך שאלהושאול לודרך היה שהמלוכההנהר
 . הכלים אר נחבא והוא עליו דכת'ב הבת" מזה היההנכיא
 הלק ליה, שדנפ.ק קודם על',ן נהצ' האורות נל שק'נלואתי

 והטלכות המלכות אל האורית כל וירדו ונשכר אליההמלכות
 חיקה מקבלת היתה ואלו אליה הטגיע חרק רק ק'בלהלא
 באשר אך מתקיימת היתה אליה הטיותד מיסור צנורדרך

 שפוכה בתיטה המלוכה ובאה"אליה שבורה כלי דרךשקיבלה
 נשבר לא כי מתה לא אבל מות שערי עד והג'עהנתערפה
 כמ'ש עץ כל' פשוט' בסור ונעשית נהט"כה רק שרההכל'

 נתייוה לא גטורה להמיתה היה ולפישלא :בשערהאותיות
 כרים שבר' משאר הקליפות שנעשו כמו קליפה שוטמנה
 כרוך הנחש בהיות מטנו גם נעשו ת"ו היה כ"א לקטןכמ"ש
 אמרו ולבן : יעולם קיום ת"ו היה לא במקוטו כמ"ש עקכהעל
 שורש להם שאין לפי טומאה מקבל אינו עץ כל' פשוטי,"ל
 קדושות הנצוצות לברד תסיד שנעשים הבירורים כל ולכן :בה

 'ורדת היא כי הטלכות ספ.רת ע"' הוא הכל הקליפהטתוך
 רתוךהקדושה קרושה נצוצות מהם ומעלה הקלימות עמק'תוך

 נסנואר הקנאות טנהה שעורים עוסר ע"י עצטה נודקהואת'נ
 בהימנותא ק"מת ותמיד א' בשער וכמ"ש הווהר דברימתיך
 ט"ן דוגמת לה שנעשים הניצוצות אלו ע"' זרע ונורעהונקתה
 תאמר אשר וכל הטלך אר באה ובזה אותיות בשערכט"ש
 הדר עץ פרי בסוד הדר ,טנקרא השטיני המרך וזהו : רהינתן

 זו מבחי' היה דמיך ודוד במקומו כמ"ש הטלכותהנאמרעל
 במלך מ'תה נזכי לא ולכן וקים חי נאמר עליו המלך דורולכן
 בן 'הי'דע בן וברהו דכת'ב ת' ג"כ נק' היסיד שש ואףהת'
 ונקיא חי אל סוד והוא הזוהר דברי מתוך כטגואר חיאיש
 קודם התוהו בעולם היינו עולמים בב' ח' שהוא העולמ'םה'

 וגם שלמעלה ה"ס משאר 'ותר ח'ות מעט לו ה ההת"ון
 ת. נקרא' המלכית ספ" אבל : לקמן כמ,ש הת'ק,ןכעילס
 הכל" שבירת וסוד כלר נשברה ולא שלה הכלי שנתקיים.קים
 לעף שנירה שהוא לצד'קיס יסוריס לקכלת שורש היהקוא

 היהדונמתו כן ואנ:ארפא מחצתי הכתוכ בס.ד לנפש.רפואה
 אורפנימי היינו לנפש ורסואה הנוף ס:ד לכלים שבירהלטעלה
 לאור עתה להם שירד עצמוה אור זולת כ' עצטן בכייםשה.ה
 המחיה עצמם ' בכרים פנ'מי אור בהם כבר היה ומקיףפנימי
 הדמיט סוד הנפשאת

 שבני
 את המשה הנפש היא והדם

 עם טעורבים שהיו אחת בכפיפה נחש עם שהיו אךהגיף
 והנה : לעיל כמ"ש הס'ניס נפרדו השגירה וע"י .הסיגים
 שלא וטה עירם ושם אב'הם ושמות ושטותם המלכיםבאלה
 וכדי שונים. פידוש.ם בהם רבו הת' במרך ארא אשתונזכר

 ביארתים רא ולכן מאוד רתב ביאור צריך הריע:ת כלרהשוות

 הבאים בשערים טאליהם ויתבאיו . הטע"ן להטריהעלשלא
 עצמך תקשה ואל הדרוש. א,,.נפ' לכל השייך מקומןבאיזה
 שדתו תיים עץ טררך סרתי אשר זה ועלטה זה מהלדעת
 שהמלך הטרכים מיתות בענין מבואר ושם לרביםמפהש
 סזד "ס ני א' לטלן הוד לנצה זהשכ הדעה הואהראשון
 הכתוב במוד הזוהר דברי מתוך מבואר וכן דנופא פלגיתרי
 המלכות הוא הז' שהמרך שם וטבואר ברוהך שנים פי נאיהי
 אור ווה המרכים נתקנו שע"י החרש אור הוא הת'ומלך
 סור עמו זוגו ובת הוא שיצא החדש מ"ה 11ם הואהתדש
 כטבואר מהשבאל אשתו שס זה במלך נזכר ולכן בץשם
 לב לך יש אט אכן : דברינו אל מננד הכל וזה באריכותשם

 הואמדבר ברכריו שס מהשמבואר שכל ותבין תשכילטשכיל
 מדבר ואינו קדטון ארם של מעינים שיצאו הנקודותבעלם
 הא:ק א'קוכי שנתקן קידם בפהירו תתרה שנאצלו מקוריותבי"ס
 ועולם לקמן כט"ש מקוריות ספ.' מעשר הכתר ספ" ס;נתתקן
 שר המלבועו.ס מור והם א"ק של עינים דרך יצאוהנקודים

 דינור לא טק:ייות ספירות וכאלו : לקסן 'תנארנפ"אשר
 באיזה רק א"ק מן י4ויר דבריו פתח רקכלום

 מקומט
 מב'א

 המפורש מן מחום וילמד מרעתו המבין ' על עצטווסמה
 הראשונ'ם את סותי'ם האתרונים דבריו יהיו היאדאלתייה
 הרשב"' דבר'. ננד 'היי ונם היט.ב תע"ן אם דבריםבבמה
 כט"ש המלכויו אר רומז הח' שמלך טרבריו שמבוארז"ל

 בטלך שתה כהב לא דלבא דפיקו ירע דהוי משהש*טר
 תיאה משם א' בשעי האריז"ל ודבר' דבריו הבאתי וכבר :הח'
 נשמע הלל דבר וסוף . פן ארני על מי,סד'ם דבר'וו שכרותבין
 מהראשונ" בסח שתושב'ם כמו ולא ה'טב באר חכל 'ת' רקמןכי

 : טעם בטוב הכל כט"ש אטת דברינו שתחלת 'וכ'ת דברומוף

 שנפלו ניצוצות הרפ"ח סוד יתבאר בו נ'דרך
 ף : הקליפיתבין

 6וחס וק'3) סחסר קפילח 6) 6ולוח0ק'ס כי ס63י לי מ חיע יייע יק 0עיע 6ידנחזיר
 וכן מ)6 עו)ס סחקד קפילח מן נ3כס לגע 63וחווויד
 מיס כסמוח נ'כ 13 סיו ועו)ס עו)ס ו3כ) ימ)ך מ)ד3ל)

 ס163 נח' כ3ר 6ורוח סק"ס ס6)ו עפי : סספ)סעו)ס
 מ3"ן סגס6ר ס"ס ייו'ר מק"ג סכס6ר 0"י יו"דמ60יח
 י"פ חסו3 מעסר כ)ו) ססו6 מ3ו6ר כנר קפי' יכ)כמיס
 )סיוח סר6וי נסעוח עו)ס 3כ) סיס כן ו6ס ק"ן סו6י"ס
 קפירח 6ך . נסמיח ל3ו6 ססיס דור ו3כ) דור)ק"ן

 יקד 3חכמס דכחי3 ~סחכמס ע"י ננינס סמיקרסמ)כוח
 י' י"פ חעונ )קמן סכ) כע"ס י' קוך סו6 ו0חכעס5לן
 סיס )6 סמ)כוח קפירח טן סכגנס 3טו)ס 6"כ ק'סו6
 נס"י חג"ח ססס ו"ק נגד ק'ן ו"פ חסו3 . דור ק'רק

 5וס ד3ר סכחו3 3קוי דור 6)ף סרי סמ)כוח גגדומ6ס
 רסעיס יסיו רורוח סחחקע"ד סק3'ס ונפס דור)6)ף
 מעול3יס סקיגיס ססיו סדיניס 3סס סס)עו )סיגמוריס
 וסמיחס 0ס3ייס )סיוח סו5לך ~ס וע"י סכ)יס53ולוח
 סוי"ס מעע 03 סגחקייס סמ)כוח קפירח סמן לקוסעממון
 'לדו וסס*ר סוי"ס כמנין דולוס כ'ו לק נע6לוו)כן

3ק)יפס



 העקגן אמתררךשערי
 סעולס 3וס יררו וכ"1 כליס סם3רי מן טכעטו3קליפס
 ונסחלין מעע מעע עוליס וחעיר עח 3)6 נקמעווחחקע"ר

 ר613 לק' ועעס : ם3רור פניס 0עוי וסס . רורורור3כל
 כל1ל עולס וכל י"ס 6וחיוח מן ט163 לפי ורור, רור3כל
 ר' מסונ יסירוח )ף סייס טסו6 0וי"ס 6וחיוח)ור'

 סר)ון נעל מחס3ח כ' ח3'ן 0131 ק' הל' '"הפעמיס
 : (ח והנןגחק"ס

 לקנל 'כול סיס כליס ס,' 6ל1 מן כל' כל כ'ןך~רע
 כ3ר כ' ה"כו )ו תמניע מח)קו 'וחר 5ורוח5)ף

 ע' ק)ווח הו' מן חלק )כ) יביע חחלוקה  טלפ'כח3,ר
 כס163 ולכן . 5לף י' לקנל יכוו וסיס סלו פנימי ל6וי5לף
 יכולח 13 סיס ול5 סחסר ספירח 6ל 6ולוח 6לף סק"סכל

 נס6רו סעהירו קיף ער לונעה ונפל סלו הכלי ינס3רלק3לס
 6ור ע"פ וורחפיס החסר כלי סס סהיס 3מקוווס 6לףי'

 6לף ק"ל רק סג3ורס לחוך יררו ול6 0עהירו ססו6קדווון
 יררו וסס6ר 3מקוווס 6לף י' נס6יי סכליס 3כל וכן6ורוח
 היקור כקר6 ולכן 6לף )' ליסיר טהניע עד ס)מעה)כלי
 .י' נ"כ כס5לי 4(' המ)כות וכקנתמעכ0 . עי)ס 'קור5ר'ק
 לוחוח 3קור למעלס ועלו חורו 6לף וע' 3מקומס6לף

 כחס3יס %ורוס  %לף ע' %1לו ן וסנן פרחו  וה%וחיוחכס3רוו(
  כמו סגלגל חזרס 3סור ל%' חחר %לף כל כי לע'נכללס
 %חר  יררוף %יכס סכסוב 3יור  ס%וסיוס  בספרט%כחו3
 סע16 הוולנום )עילס סיטס 6) לע)וח )ח,ור ור5ו")ף
  לסס וכסכ' פסח  לסס ופסחס  3ניכס מחח)ק יפגפיווטס
 מענר ררך  לסס  לסן סחכיס  וכן  סחכיס %ל וופגרררך
 ררך 3חוכו ליחן ר5ה ול6 3ערו ה' קנר וסכחר הכחר5ל
 0ריניס 3הס ס"1 וכ3ר 3'ר'רחן נחג)ווו כנר .כ'63סי
 מנורריס סס'ו מס 6ך . הכ)'ס 6ורוח עס מעור3"סה'1
 לע4ס יכול" סיו ל% כי  סס  וכס6יי 3תוכו קי3) וה'וחר
 כל .  יליוניס ס%3ורי' יוגו%ר כ3ר כי וסייכו ליועלסעור

 סעלו 6ורוח ע' 5וחס והנה : סנח" מכ)  כלול3חילס
 מד' ג"כ כ)ו) ע5מו והק"ג ק"ג מנחי' היו הס)1)ע)ה
 יסס פ31 ת3חי' ססי ייי'י%יסס  ס3ס"ג ע"נ ה"גומ)ו6יס
 ל% כי לווכס  ח~רו סבח,'  וס%י קעל  %יסן יוסריבווריס
 סהי6 ל3וס נלי מגוליס לסיי  רוליס סיו ול,  ווכוחוול%ו
 וסס ס3ינה 6ל נחלס והחכמ' 6)0חכמס וחורוסכלי

 6ל נו5ס ער 5.ולס קנלו וסס הנניס 05 הו6 כ'נח"סנו
  ססי' 6ורוח טע, כס%3ר סכס  לתוון. ט6כחו3 כמוהחיקון
 "ורוח ע' 6וחס והנ0 . נניגס נחייסנו 6,ן ק"גמנח"
 ע' %וסן כי  סביפס נפס מנחי' סהס 3"ן וננחעחסהס
 תחיי ס3כפס כסיס יתחי' סיס ק"ג י31חי' ססיו%ולוח
 הכליס 6ל ווהחלה יררו סטניהס סננפס נ[ס נחי' הו1.35
 ע4 סננפס נסמס 3מ" ססיו ו6וחן ל3ר נסס 33חי'וכו)'
 ססס סב3יכס ב3יכט סייכו 33ילס ולסיון3י  לווילסמיד
 ס3לפפ כפט 3חי' טסיו ו%וסן פ%כסו3 כתו סלפויוסיוסב

  נפט נקור ס3'רמן  6מר %ף  סכליס עופ וורחפי'כס"רי
  %לסיפ ורוח קור וסו% ספס פ"פ סת3רוס בביססטולכת

 נ"כ סו6 6לס'ס סס כ' 'רוע כ' . סמיס פני עלמרחפח
 וסכס :  3תתותו כוו"ס ט33ייס סזג  טס סור ססו336'נס
 סו% סיכפט סייפם  לטיס בחי' טסו% פב3"ן ס"גבחיי
 נלחו1י"ס כמנין סעי)0  יור"ין  בתלוי  %לסיס  יססיר

 וו0 . ם3נפם נפם רוח 3חי' וסי6 רו"ח עולס ל3רוסמלוי
  ססו% ק5ווח לג' כו)ל סוויס ומלח הכלי פכי על עלחףנס6ר

  '"ס קור סו%  וסתלכוס  לותן י%נסו3 כיו י"ס סססוי
 ט0'ו נח63ר כנר והנס סיס 6) הולכיי סנח5" כלנקור
 לסס סיס פכיתי ל%ור לסס  פ%3ו 5ורוח 5וחן (1)חנכ)יס
 כסי3ו%ככי ועלזס לעיל. עלתסכת"ס  3כליס  פכיתי%ור
 סס נפס נקור ס0ס  16ווח סכי  %לו כי עלס  גס%עלך
 . י"ס  וולר סוך  תלרייס ס%3ס. יית3  לניס נפס ע'סיר

  ק3ורסן %חר  סכליס  %ן סכסיי%יו  ,חר  לתפל'וכסכלו
  עמס עלו 1%1 לתעלס  סס  גס  עלו  לתתן ס%כסת  כיו%3רן
  רגרי% הבלי% סיו  טסו, ע5מס סכל" טל פנימי 16רגס
 פפלס רגרפ' סנל% סהו%סור ס%ור זס לרבוס פלס  גסחס
 %קס  'ס6יו ס)6  'מלע ל% רק %ורוס פ' פס ליילסג'כ

 טיריס טירי סור וסס  כליפ ספ3לי 3סוך קרוטוסנילולוס
 עס ססמן כל מענו סכספן  6ף  פכפגר  סתן סל  ת'תיןכיו
 רפ"ח קור  וסס .  3ס3ייס יטק סמו מעע נס5לכ"ו

 רפ1ח: יח  תרחפח קוד וסו% סקליפוס ב'1 סכ3לפוכילולוס
 %ל  ווליילס  ט%3ו ה6ולוח כי הו6 לפ"ח למקפלוהייס
 3קור סחניס סיר  רתחס3ס מלו6 ס%3 %3רלו כברסכליס
 3ונוח כי וירוע כוו"ס עיל5ה ממוח6 ר%זרריתו יפיןסלס
 סחועס ירי ע) הגוף מן ו0עסנ'ס ה6ידיס כ) עוליססס

 קור וה61 . 63פ1 עסן עלס סכחו3 3קור 3ר5סלמעלה
 3קור לקתן וס כל ס6כחונ כמו עיל6ה 3חכו1ה הגנווסדין
 נ'515וח לט"ך סיחלקיס הר'נין קור והס ר3דולח6ע)6

 נחכמה כי ס"ן מקפל וקור הווהל רנלי עתוךכמנו6ל
 י1פ חטו3 יפפי כלול %חר וכל כחי3וח לע קיר בייס
 13 6ין ונחינ נח,3 סלכל סכסרי' כל %ך ס"ך  סו%ל"3

  ה5ורוח 6)1 עס )מע)ה ג"כ וע)ו מיר נחקן וה דיןקוס
  ,מן . לוויס רפ"מ וכס%רו כסריס ל"3 והס למעלהסע)1
 ולימור המ)ו' כוונח ע"י חמ'ל עוליס נ'515ו' רפ"ח6וחס
 סכתנחי כמו נר5סיח מעסה חו1יר מהס ומחחדסיססחורס
 רנו הכחו3 3קול לג"1 כמנין סס חו1יר סעוליסי6לו
 יסיס 1% כילולות  סרל"ו כל  סיילו  ס%חר סמחהליעקנ
 כל סל  סילכ'ות סיר  יסס כילולו'  ול"3  סתחסליעק3
 לנ %ס יסיר  וכ%סר  ס3%ן ל"3 לקר%יס  הס וכסי3כסיב
 161 מחיס 'ס6ל1 151 סקליפ' סל סתיוס סיר ססי%ס3%ן
 סררוסיס עפ" ה"ו ויתנ6ר . וה3ן )כ)ח 0וווח נ)'עיסיה
 3קור ר3רילו סיס י"כ כ%ן לס%ריך  ס%ין %וסיוסנספיי
 מקור'וח ספיי פטר  %לו לתקלו  סל% כ.ן כי  החוהועולס

 ה'1 עד"ן כ' פעי)ח סוס מהס 'ל% ל% נעה'רוסי%ללי
 העסר 'קיר קור סהו6 כנו1ס נפס 3קור רקה16רות

  'קוווח ג' ע"' רק ווע5מוחס פעולס טוס מו5'6ס6'יי
 קור והו6 6מ"ם יממו טממכו ס6ויר 610 טע'קרו6מ"ס

חלו"



כה הערןגן אמתדרךשערי
 נחח.ל ולכן העו)וווח 3כ) סחיקון 63 סממנוסרוח
  עלו61 החכמיס גפ' גקר6 והו6 העו)מוח חיקון קור)63ר

 )6 סיס )6 ווחק)6 רער ר6מר 3;וסר כמנו6ררמחק)6
 ונפחח 53ריכוח סכל כמ"ם 53נפין 5נפין מסגיחיןהיו
 הסייך קטנה הקרמה עור 6וליעך לק ע5מו גפני פחחלו

 סהס 6ורוח הע' גחייס3ו 6יך 63רנו כנר כי הג"))ררוס
 הע' ו6וחן ק"ג מנחי' ס"גו 3נינה סננפס כסמס33חי'
 סנס6לו 3"ן 3ח" סיינו סנגפס כפס 33ח" ססס6ורזח
 כליס הענלי סילרו 6חל 6(' כ)יס הסגלי ע"פמלחפיי
 )3נוח סעחיל סמקו' ;ה סכוונס הנרי6' 3עולס ססיווכ";
  וורחוק 6ליסס מ6'ריס ה6ורוח סיו ה3ר'6ה עו)ססס
 סחנין קור וסו6 6י עו)ס 6)6 נחרחקו )6 עדייןגי

 סט"ן סגוטריקון 6וחיוח ;' קהס ג"ן סעטנ";ס153ח'1ח
 כי ה63חיו 1)6 . (") ס6ל1י כח3י טחוך כמנו6ל ג"ןע";

 ממחו מלכ'ס ;' נגר סס ת;' ו5לו : מ5ור 6יעסררום
 )מטס סיירו ו5חר ס6וחיוח 3סעיי 'ח63ר חג'ן לג'וטעס
 מס3ר' סנעסי קסיס 0רינין ע)יסס וננרו העסיס עו)סער
 3ט)יס היו ה6ורוח עס מעורניס כסהיו מהח)ס כיכליס
 נ3לו 6;' ליקיס ונק6לו ס6ורוח סע)ו ו6חר ס6ורוחנגר

 6ח ויחן סכחונ 3קור 5)מוח עליסס וחכקע)'הסהרינין
 סנינה 6) ממקומס ס16לוח כ) ע)ו 6(י ק3לורסעיס
 כחג)ווו סכגר 631סי ה3'נה 6יחס וק3)' )סיסס)ח:ול

 תעט גס גרס ;ס )טטס תחעכ3יס נסיוחס 6ור'ונחע3ר
 געי כנ'ל החכמה 6ל סנינה מן וי165 כמ"ס 33'נהפגס
 )6 הכחר 36) 3חכמס פגס נ"כ גרס ו;ס סנק"ג"ורוח
 ומס : 3כחר פגס סוס הגיע ל6 ):ן כלל לק3לסרלס

 3נחר סגס ו") ה6ר"י ד3רי מחוך מקומן 63'וססמנו6ר
 כמ"ס ס56ילוח כחר סנק' יומין 3עחיק סיינו פגס 13'ס
 הח)נקוחו 6חל הייני לפגס לו סנחס' ומס )קמןסכ)
 גייכ )ו נחם3 פגס ים ס3הס וכיון לקוונ הכ) כנו"ם3חו"3
 סנפלו הו6 3חי"נ סנעמס והפגס . (ח וסנן פגסויעט
 נקור החכויס טעט כ)'סם ונקוקי ס)סס מ6חורייסגונלוח
 6' 3סעי כוו"ס סעילס קריקת 3קוד והנינס חעסקריקח
 כ)'ס כמוהס3רי לווטס 'לרו )6 מהס סנפלו סנו3)וחו5לו

 גו3לות ס"נו ס6מ)ות 3עולס נס6יו לק מ)כ'ס ('סי
 ומ(ח הת"ח כ)' סס קסיס 3מקנס )מטס נפ)תחכמה
 ו"ק ס:ו)) סת"ח 3נין הת'קין סנעסס 6חר 6ח"כנחקן
 סו6 ססחי,ח כירוע חורס חכווס תו3לוס . )קווןכמ"ס
 נפלו הניגס ונו3)ח 3מקומו סכ) כמ"ס סנכח3 חור,קיד
 6ח"כ ג3נס ומ;ס סמלכוח כ)י עסיס 3מקוס למטסעור
 כידוע מכיכ' גיכס נונלוח ו;"ק . )קמן כונ"ס סמלכוחנגין

 עו)ס מן למעס יררו )6 36ל , סכינס קור סי6ססנו)כוח
 6ין סחיקון 6חר גס ולכן הק)'פוח 3הס סלטי ול566י'
 ס;"ח כ. 3ג"ר ול" ;"ח מן 6)6 לח5עיס 6חי(הם'ס
 לר' סכגס געסת ומוס הטהילו נקרקע )מטס עורגפ)ו

 ס~לס 13 'ס נח" ענכ) גח' כנר סהי' 6ני"עע')מוח
 וסמ6) ימין "חיל סג'ס 3ח" ר' קור וחו5 'קורוח ד'מ;

 למעס סכל'ס כסיפ)ו תחחלס יסנס : 5' 3סעיכמ"ט
 56" לעולס סכנס נעסה ומ;ס פנ'ס ררך חח)סגחנלגלו
 סכנס נעעס ומ;ס ימין ררך ונחנ)נ)ו למטס 'ררו51ח"כ
 )עולס סכנס כעם' ומ;ס ממ6ל ררך ו6ח"כ . ס3רי5סלעולס
 ומ;ס 6חול רלך ונחנלנ)ו למטס עור ילרו כך ו6חלסי5ילס.
 ס6רק"ל תר3רי סמ613ל ומס : סעסיס לעולס הכגסכעס0
 כנר ס3רי6ס נעולס גס6ח רק למטס ילרו )6ססכ)'ס
 רמיחו מלכיס ;' 3עגין ס6רי;"ל סר3רי למע)' ;ס63רנו
 . 6'ק סל תעיגיס ם'155 הנקוריס 3עולס מר3לססו6
 למטס ירדו ל6 לכן )קמן כמ'ס מ3ורריס סיו סכ3רו)פי

 עקוקיס ס6נו מלכיס סס3פס 6ל1 6גל סקליפות3מקוס
 נפ)1 לכן קיגיס סר3ס 3סס וס'1 ס3ירור קורס היו3סס
 כמו סקליפוח מדול עיקל סו6 ססס העקיס עו)סער

 61ל0 סקוק על 3;וסל ס6מל מס ח3'ן 31(0 . )קמןס6כחו3
 לפכי ו6מר . ימר5ל ל3ני מלך ת~ך לפכי ונויסמלכיס
 ר5ס סכווג' קרמ6ין יער6) לגגי קרמ6ס מלכ6 מ)ךמ)וך

 תלך מלוך לפגי 61מר תר3ר מ)כיס מ6י;ס 3;ס)הורוח
 לנגי קרמ6ס מלכ6 ססו6 קרמון 6רג( ר") קרמ6ס)ולכ6
 ע6כחו3 כמו מחחלס סנ56)ו 6וחן ר") קרמ6יןיסר6)
 רו"ק צתס עקוקיס ס6נו סמ)כי' 6וחן סס נ6ריכו' ;תכ)

 י", : כלנליגו ססו6וחסכח

 העולטות תיקון סור יתבאר בו א' דרך ג'פועח
 דמתקלא רזאשנק'

 : 'לפגיו תחיס 'קימגו 0סליסי 3יוס מיותיסיך,ייני
 עולס קור 3ו נרמ; סכחו33וס

 סחיקי
 כמו

 .תח5סי 61חיס 6מוח 6ני כחי3 63ריכוח סכ)ס6כחו3
 טן סתיסס נסחנס מס )רקרק יס סכחו3 3;ס 6רפ616ני

 %5ר ו3מחעס עחיר )טון 5מיח 5ני 5מל ס3תיתססטחעס
 16 6' נלסון סכחו3 16חס ססיס 1)6 ע3ל לסיןמח5חי
 מיקון על לרמו; 63 סכחו3 ס;ס 6)6 טחיר 16ענר

 ם6מר סכמו3 ע"; ס;וסר ר3ר' טחון סמ613ל כמוסעולמוח
 סכ3ל עס ועי"( דקרוסת לקטר6 ו6חיס )ק"6 6מיח6נ'

 : לפגיט כמ"ס תסונחס 6רפ6 כליס ססנרי סססמח5ח
 סלפ061 תוכן )סיוח ר6וי המחי5ס 6חר סכס כיזהו6
 סיוח כ"; נ6לן סנלעין ם(ולעין כתו חחי' סוניחסו6חל

 61תר ופל' יענף סורס יפסס ל6 וסלס קייססגלע,ן
 ויעסס עיף ויו5י6 סולם '65 מיר 6;י סגרשןסיחגקע
 עגע3לו 6חל ננוסיס 3לוס למע)ס דונמחו סו6 כןפוי.
 ספועל 5ל מכח פעולחס לסו5י6 מוכניס סס מירהכ)יס
 15רס יל3ע ל6 מ5ורחו החומר פסוט סל6 ;וון כלכי

 לתעלס חומר סס )ח6ר וס)וס סחק ו6ף . 6)יססמכונח
 סיולי לסיוח 5ריך מקוס ס3כל ערכו לס' סו6 סכלעכ"(
 סמחקר. לחכמי כירוע ס5ולס 06 סגום6 חומל כמוסהו6
 סעליון 3עולס הו6 ספ)קופי' עס ח;"ל סנח)קוומס
 מידדייו ולכן . ;ס וס3ן סיולי סיס נל( מוחלט מ6"ין י"ססנ3ר'



 הערןנן אמתררךשערי
 לולם )קנ) פוככיס ס'1 ר06ונ' ס5ורס כטנפטטפ,ר

 נעל רפו ולכן סר5ון נעל ר5ון כמי סתכווכמס6תמיומ
 טמחלת עכ6לל1 קם" סי' (ו קל סכמי לקפילמתרלון
 סמנורריס ס6ורוח עלו וסס פגס 0וס ~כעקה ק3ונטסירו
 ע"ן רוגתמ נעסו ס6ורומ ו6לו כע"0 רק"ג 6ורומהע'
 כ"( כת'ס ס6נומ 6ל ת'כ סס סננ'ס מתיר כ' סכמר6ל
 כלול סו6 כי נכמר וני' ת'ניס (יווג יסיס (ס וע"ילקפן

 וסג3ורומ רוכר6 נחי' מתיר סס וסחקריס וגנורומעחקריס
 6רוך כרור כעו ימפ0ט (ס וע"י כוק63 נחינמ מתירסס

 כרור 3מוך לעעלס פלו 0לו 0כמ"3 ס,ינו לעעלסונמעלס
 סטסירו. 6מ קשיונ6ססעקיף קרת6ס 6רסהטסירו'מחמ

 ונסי"ס . סלי כח"3 תמחלס עסיס 3עקוס עלו 0לווחג"מ
 רק סכוי נס6ר ס% נסי"ס ותקוס חג"מ 3תקיס עלוסלו

 סר' 61'מ נפקופס: ס)ו רנס'"ס י0'פו סססכ60י
 כולל ססיס 6ף 6"כ ענול כדוי כפו תכחר ת'הטחחלה
 גלרי כתו (ס נמוך (ס סיו עכ"ז סם'רומ ע0לנע5פו
 ססמירי כל תקיף.6מ סנכמר סכמר סיס 6"כ .%ליס
 6'כ סקין 6מ פקיף סגרול כולס וכן עק3'03נמוכו
 6חר כי סמסינס . כו' לתעלס סיו 0כח'נ כ~ר6יך

 נזרווגו חלל עתור כתו ונעעס ו3י' תיל" ס(יווגסנעטס
 לינעלס כח"3 ס"נו ס6עימי עקועס כ'6 וקנוס16רומ
 עתור כעו סכמר (ס 0נע0ס 6חר וסכס : (ס וס3ןוכו,
 פ"ס עטס ס6ור ספלנו0 עו)ס פ6ול ספ56') 0)חח))

 ותענ' ס6ותנימ יו"ר 6ל סתל3וס עולס יקור ררך סיררכנ"ל סטסירי 6ל ע6ורו ירר ל6 0עריין סתל3ו0 נעולססנס6ר
 ס6ור וע(ס חלל סעעוד (ס חון ויכנוק חוט גפויחפסט
 געור 6לסומ ונעסס ס6עמ"ס סחייס עלס סכמרקנס
 : סו6 רנ כי לעעס ירר ל6 ס6ור מס העל3וסעויס 0ל ע'3 פסס 36ל פע0 קוף 6ין 16ר סימע נו0סרי
 1 ועמקל6 ח6 13 יס ע"ס ע0ס ס63 ס5ור נ(סוסנס
 3עקפ' ת"ס קור 0סו6 ד6רס קריס6 ריוקג6 קורסכוונס
 סעכריע ול0ון ע6(ניס כף כתו סו6 דתמקל, ול(6 .סקוס
 6ע"ס 60תר 36'ט ר36רסס 33ריימ6 כע3ו5ל53ת5ע
 פכריע חק ולסון חו3ס וכף זכומ כף 06 תיס6ויר

 6) וס)כו נמק53ו עים קור 0סס סמקדיס .3יגיסס
 ספכריעיס סס וסרחפיס . ספ6ל 53ד וסג13רומ .סיעין
 תייט 63פלע הרוח קוד טהא ת6ויר קוד וסו6 .3'ניסס
 (רוע חקד סל06. סו6 כח"נ . (ס נ5ופן ווי6 6דסמרלוף
 כל כולל 6ע5עי קו סו6 מ"מ . 0ת6ל זלוע גנתסיפין.
 מרין קור וסס . טע6ל 0וק סור סיפין. סוק נ5חסגוף,
 לקמירס וכח0ניס 3יחר נכלליס סיו ותמחלס קסוטירכ'
 סדעמ גס נחסנ כ6ן לכן : דגום6 פלני מיי קול וסס6י

 קורס נרימ קור יקור סע0רס ענין לס0ליס 6חרלקמירס
 ולסרסר לח310 וחלילס . סנרימ 0על סעטרס סי6תלכומ
 נ5'רוסי עליוניס 5ורומ רק 5לס 16 דתומ 6י(ס ח"1כ6ן

 נריוקנ6 51)0 נרעומ סעופהס 0תומ ו5ירוסי6ומיומ
 עופד לסיומ סמיקון עיקר נע0ס וע"ו ר6רסקריס6

 לימ וכ6ן . 3נמיס עכריע ומק ו0פ6) יעין קויסרוך
 רק ו6חור מכיס וסת6ל ית'ן 3חינמ 16 ח"ו גווני'3יס
 הכ"ל סנח" כ) למעפיס ט סדוי0יס יק פכיס 6ולכולו
 פחלנס ונו . לקען כפ"ס פפנו התקנליס סחחחוניסע4'
 כ0לל ולכן.ס61 קומו ער תי06ו ע3מניס 6"ק 16לחוט
 עד תק'ף 6ול נקיד פקיפו 6'ק 6ול וגס קוף 6'31קס

 סלו סכל' גס ונע0ס ותנחון ת3'מ סלו כל' 6מ0ע5ח5חיס
 61'סו סח"ס ע5ס וסו6 6"ק ל6ור רותס תע0 ונסיר(ך

 ס6ור ע5תומ סו6 וחיוסי 0לו סכליס 6יסו ר"ל חרוחיוסו
 לכל 6"ק ס5תמ חכת' נמי נקר6 וסו6 חר 6ומוסתחיס
 ("ל ה6ר"י נכמני סדרוטיס כל כנכו (ס ועלסקרותיס
 קרס 0כנר ו6ף . רנריו עמוך כתנו6ר ס6"ק פזס0עמחי)

 לכל 6'ק כקר6 סו6 עכ"( סטסירו 6מ סעקיף 6ק"קלו
 סכוונס :סקדועיס

 נקור סנמקנו 6ומס )כ) קרעון 0סו"
  פללוף נקור נחקן 6ינו 6ק"ק 6נל כפותו 6דסמרלוף
 תתרכ( סנימק ת6ור ס63 לפי עיגוליס רלך לק6רס

 סיוסר 16ר 0יד ס61 ס6"ק (ס 36ל עיגוליס ררךסעגולס
 נקר6 ולכן . י0ר 6רס פר5יף 3קור נמקן ולכן כ3רכע"ס
 קרע6ס ס6רס 3י6לנו כנל כי די5ילס 6רס סחכעיסנפי

 לעול' סני ססו6 למי ר3רי6ס 6רס לפעפי' נקל6קמיע6'
 6ור נמגלס ל6 עריין כי נפט ננח" רק וי65ספלנו0
 נמגלס 13 ס6רס (ס 36ל . סרוח קור עסו6 דת"ססוי"ס
 "רס כק' לכן כע"0 6ר"ס קור 0סו6 רפ"ס סוי'ס6ור

 ססו6 סי5ירס כתו סעלנוס לעולס טלי0י סו6 כירי5ירס
 כעו סרוח קור ע"ס סיר 13 י0 וגס ל56יל1מסלי0י
 לקען כע"0 סרוח קוד ע"ס קיד ג"כ י0 ק0סני5ירס

 3ג' סעיקל סו6 סרוח ססוד נמנ6ר עכנר ולפ.נ6ריכומ.
 נ0על כע"ס ותיס 06 סני גס י165 ספענו 6ע"ע'קולומ
 כל עו5י6 סעפל יקור טסו6 סנמס 3ח'נמ וע"יס6'

 טלעע' סעעעומ לכל סחיקון נ6 ס6רס ע(ס ולכןספעולומ
 סת6ער מחלמ מנין ונ(ס : סיטנ נ6ר לקתן סכלכע"0
 עמקל6 דער 3עמקל6 רמקל קפר6 ("ל רלכיעומ36קמר6
 קדע5ין ותלכין 63נפין 6נפין ת0ג'חין סיו ל6 סוסל6
 כקוסין רכל דכקום6 רי60 ער 6סמכחו ל6 וזיוניסוןעימו
 3רנרינו סיטינ מעיין ו6ס . 61חקין 6מקין ריקל3נועין

 כל מ3ין 6ז לפניט 0י613 עס וגס לתעלססכ5פריס
 מעכמ' הפ6טי טת ותנם . תיט'נ וחנן עכונו עלתע6עי
 סדנריס סהנ'נו עהר06וניס כפס נגד ס'65מ''חדוח'
 י6יר ר3ריו טממח ("ל ס6ר"י נרנרי וכפ0טסככמנ'
 וסו6 סקרותיס לכל קרעון ס6רס (ס נ56ל סכל0מחלמ
 כל נו5ר ל6 וסלפליו נעס"ר 0ל 16ענומ ירי עע0סמחלמ
 סעסס פקוויומ סשלומ ותעסי סעולעומ כל י165יפעט
 ומיקוכס ספ%" ניטול ס'ס 31ס0 136"ע סעולפומ כלננט
 סח"ס עען ל6כול 'רס סלחו % ער"ן כי . (ולמסול6
 נדנר' ספנו6ר וכעו רנריסס גגר תעיר סע6תר (ס0סר'
 60ער סע6על פ3.(ס נפירו0 ח"ס נען ע5פו (")ס6ל"י
פנפניס סעל3י0י וחוט ס6"ק (ס על ק6י ס(ס פי' דכקופ6 לי60ער'



 העדןנן אמתררךשערי
 רכקופ6 ליע6 נקל6 סו6 סתסקל6 3סור ומס16ט3פניס
 זס וסיי . ת6ורו  ליסנוס ננקפיס ססכל כקופיןרכל

 כו' תסקל6 סוס ל6 רמר ו6על 3563ע תל6ססמ6תל
 3יעו5 סיס סכ3ל תרנריו תוכח סלי ת'סו קדת6יןת5נין

  רשסתל5. 3לו6 קדפון ס6דס 1ס סגססקן קורססתלכיס
 תכתס  נערכיס ר3ר" סמ  סכ3ר . 3ר"יוס לסירי'ו5ין
 עס . ננו כמ"סל6יוס

 יח3~
 63ר סכל 5קפן פוד

 לני6ור נ63 ומסס : ס6תם נרלן ירליככ' וסעססיטינ
 : ס5"ק 3וס  ו"ל ס6ל"י ר3ליססחלם

 מא?ק שנאצל מה יתבאר בו ב(דרך
 ררך אורות הרכה טטנו יוצאים הא"ק ס1ה ניאח'דע

 אלפים נטה מטנו נאצרו האורות שטאלוהצנורות
 שהוא שכו הנתר הנח ני . לפנינו נט"ש עולטותרככות
  ושמאל יטין ואחור פנים כח" כו ואק עגול והוא הנלנלתסוד
 ולרוב צר מכל ושוה עמל הוא כי בחי' שום בו יררושולא

 לטפה סתחילין הנח" רק כח" שום כו יתואר יאהעלמו
 ולעוטתו . פנים כחי' הוא שהטצח ולטטה הטצח מןהיינו
 בהם יש וה"ינים והא1נים .., אחור בחי' שהוא העורחהוא
 פשוט ואור ההעלם כתנלית שהס ואף : יטין'ושמאלכח"
 נמ"ש טטנו המקנליס ננד הבח" אלו כו לתאר הורשינוענ"1
 צנורות דרך הנלנלת מ! שיצאו האורות נל ולק :רפנינו
 להטשיך צנורות והם הל~לים שהם הנלגלת שעלהשעחת
 לאק עולטות אלפים נמה מהס נאצלו פנימיותיו מןהאור
 לנו אין העלטם ולרוכ סוף אק כשם ננילים ונילסטספר
 כמבואר הכללוח בכל ע"ב של פעמים בחי' והוא בהםהשגה
 כחכוריהם טהראשוגים נטה שחשבו נפי ולא האר'1"ל.נדכוי
 הכינו ר,ם נ' הסיד לעוטק ירדו ולא ח"ס עץ כדרך טעווהם
 אק"ס הוא טא"ק היוצאים האורות כסור האריו"ל שטדכרשטה
 הפהירו כחלק לאצילהע  ראשון שהוא הפהירו אתהטקיף
 חכירו על כמתפלל ואני : טק לון ושרי המלבוש עורםשתחח
 תיין את' שגיתי ואם : תהלה נענה להיות דבר לאותווצייך
 הקלושה לדעתי אכל תמיד. תשנה וכאהכתה הנו;וכנמאמר
 בדרך נחני  אשר ה' אכרך ובמקהלים במישור עטדהרנלה
 כקצה ופעטתי עיני ננד היה וםפור וספר ספר נל והנהאטת
 לברר ונפה נטשטרת והייתי . דבריהם טתק דכש כצוףהממה
 לנאורה ני לטישור. העטקיס והיו הריעות נל להשוותדכריהס
 שחסר מה אכל . כלולאות חוכרת א.! קכלת נמהנראה
 היטיכ תעיין ואס הטפוהצ ט, םתום וילמוד . נאן יתרנאן

 כבר והנה : פ1 ארני עי מ'וטרס הם ני ותראה תכי1כדכרינו
 כי עינולים ררך  נעשה הוא הפהירו הטעף האק"ם כינת'
 פרצוף כו יתואר ולא לעיל נט"ש עינילים טהארת כאהוא
 ועינים וא,נס ומצח נלנלת שהם הכח.' נל כו לדרושאדם
 הץ"ק ~ה מן מחחילין ו'ל האר"י דדושי כל אלא . בווכיוצא
 : הנ"ל הכחינות נל יחואר שבו היושר קו מהארתשנעשה
 להרהר ושלום וחס טוחלפ כהעלם הם הא"ק כ1ה שגםואף

 ואשוה. חרמיוני טי ואל הנתוכ נסאטר וצלם דטות כולחשוב
 הכח" אלו בו לתאר שלילה דרך נו להתכונ, הורשינוענ"1
 נטו דמחקלא רזא שהוא דאדם קד.שא כדיוקנא שנעשהלפ'

 ספרא על כפירושי הנדול בחיכייי כארינות הסהי  והשביארתי
 שנטה הדיעות כל ישוו וכ1ה : ותנין תראה טשםרצניעותא
 1ה כתוך 1ה 4ינוליס דרך הסמירות את מצייד'טטהראשונים

 שלמעלה העולטות אל רוט1ים והט . הקטן את טקיףוהנדול
 רק יצאו הם בולם העמלים מחארת  שנאצלו העולמותונל

 מוציא שאינו העפד יסור סיד והוא נס'ש לכד נפשכסור
 כראה לתוהו לא אכל התוהו נק"עולם וזה טעצמה פעולהשום
 ני האדם כריאת לתכלית לבוא ה" כ4ה"ר נוונת עיקררק

 כ1ה נאח1 והוא ננר נט"ש השטטה ב1ו הפעולה עיקרמטנו
 מהראשונש איזה ונם היושר קו מהאר' שנעו~ההא'ק

 למפה  זה קוים דרך דספי' אתשסציירים
בחר מה. וה ננר זה חףבהם שב'מפי' והרץ
כינה חכטה ספירות העשר לאלו 14ט1יםוהם

 נדולה היסון קודם אצילותן כתחלתמקוריות
נכורה אל רומזים ונם . כבר נט"שהאט'תי
ת"ת שהוא הא"ק טן שיצאו ספירותהעשר
נו' הנקודים ועולם העקודים עולםסור

 לכושיה נקיאים והם . לקמןנט"ש
 ראטר הנול דצניעותא דספרא כטאמר שהוכא נטו .דמלנא
 ואחסק אתקין ריקר לבושק כסופץ רכל רכסופא ררישאער

 דטתקלא כר1א קוים דרך הואהתיקו, אהי םפ" העשר של הציור עיקר אכל : לקטן 1הנט"ש
נחר כזה. דאדס קרשא רעקנא סודשהוא
כינה תנטה 1"ל האר"י דרושי % נננו 1הועל
 דעת כ1והר 1"ל הרשכ"י דכרי ננולםורוכם

נכויה נרולה ונוונת המצות נוונח םוד וכלוכתיקונים
 ת"ת על נננה הנל התורה ועסקהתפלות

הוד נצח ט1ה הוא נשטותינו שורש כי הםוד1ה
 יסוד שמ ועד היושר סקו שנעשהה~ר
טלכהז צורך שהוא ~תתא אתערוחאטניע
 כגן ה' ויניחהו הנתוכ נטאטר .ננוה
 של גדולתו לירע נדי הוא 1ה לפני העולמוח השתלשליתלנ(

 וקיש לנוואיו להטינ נר' לטררינה ממדוינה איךיררכעח"ר
 ומשכתים מ1טרים ונולם עולטןת רככות אלפ.ם אלף נמהלו

 החרנים'וטשניח מן סציץ והוא הנרול דוריהרשטוונותנים
 נתורה והעוסק.ם צד.ק'ס של לתפלתן ומתאוה חחלונותמן

 לקילך',חשמיעני מקשי3ים חברים בננים היושכה דגחובכמאטר
 זה מן רק מתח.י'1 1"ל וויפל חיים ר' הרכ דרושי נלולכן
 וללטד ללטוד היה נוונת' ני היושר קו מהארת שנעשההא"ק
 והתפיה המצות נוונת לירע טעשה לידי לבוא ולעשותלשט,ד
 במקום וקצרתי כעקניו יצאת' אנני ואף : האדם נל זהני

 בהם שיש כראשית סעשה בסור כדרושים להאריךשהיה
 טאור שנאציו העויסות בנל ונם ים מני רהכים ארוניםדרושים
 טואש השתלשלות ררך ולהודיע לידע רק כאנו ולאהעינולים
 שיתכארו הדרוש.ם נל ולכן האנושי האדם תנלית עדסםתר
 נאשר היושר קו סור על ג"נ נכנו האהזיות כשערילקטן

 : מ.שרים תחזנהעיניך

 מזה שיצאו העולמות סוד יתבאר בו ג'דרך
 : קדמוןהאדם

 סופ טאין היורד החיפ ע"י ני ונאטר הכיאור אלדנחזור
 לנ הא"ק כ1ה ונננס הטלכוש עורם יםודדרך

 ממנו דטתקלא י1א כו שיש מ"ה שס מהארת שכאהקדומים
 אף  האור וה והנה : רארמ 9רישא בריוסוא הא"9  זהנתתקן
 מילואים הר' מנל כלול הו"ר ענ"ז ט"ה משם רק נאשהוא
 אותיו' תנין נקירות טעמים םוד שהס כ"ן מ"ה ס"נ ע"כשהם
 הנהר סיד שהוא שלו כנלגלת הוא ע"כ סוד והנה .כמ"ש
 ט1ה היוצאים האויות נל ולנן דשעמים סור שכו קדטוןדארם
 ע"כ סוד שהוא שכגל~ת השערות צנורות דרך קדמוןהאדם
 מאור נעימיס הם כבר כס"ש ח* לנ' 'שנחלקו הפעמיםםוד

ואק



 הערןגן אמתררךשערי
 הורשינו ולא עורטות יבכות אלפ' והם כהם השגה לנוואק

 נשאר הטלכוש עורס של ע"כ של שהאור כטו כהםלהתכונ!
 ה'וצא האור זה בן הטדי' בזה לטפה ממנו יירלטעלה'ולא

 מאור ג"כ נעלם הוא שלו שכגלגל' ע"כ טסוד קדטו,טאדם
 מ! קצת להתבונ, הורשינו אך העלטו לווב א"ס, בשםונק'

 . לפנינו כט"ש וב"ן ט"ה ס"ג טסור הא"ק טוה היוצאיםהאורות
 צנורות דרך רחוץ האורות 'וצאים קדמון האדם טוה כ'והוא
 ררך היינו עורו דרך וגם ופה וחוטם ועינש אזנים טןהחנו
 ההפרש אך רפנינו כט"ש זאת נקפו עורי אחר הכתוב בסודנופו

 הבל טמנו שיוצא צנור בהם שיש י:צנורות שררךשביניהם
 ודרך גופו דרך שיוצא האור טן 'ותר גרור אור ממנויוצא
 מן ה'וצאים האווות טן ונתחיל : הבל מוצ.א שאינוצנור

 : קרטון פארם זה שרהאונים
 תבחנו ווה הבל שמהרא צנוי כו 'ש שבאקאהיצ4ע

 הברה קול תרניש אז היפב האונים נקבי נחיויבסתיטת
 מורה והוא הבל יוצא האזן שטן והטופת האות חהבאזנים
 שהוא שלו האזנש טן קדטון האדם מוה היוצא האור זהעל
 השוה בטספר הכ"י סוד הוא ס"נ שטלף שכו ס"נ שםנה"
 מחרק פניו דוך הא"ק מזה יוצא הזא ס"ג טבחי' האורווה
 כרלות ג"ב בו יש מ'ג בשם שגם נתבאר כבר שהרי חרק.םלג'

 וטעם טלעיל פעם שיש בחי' לג' נחלקים והטעטיםפנת"א
 זא של האזנים היהנחרסן האור  זה ולכ! . כאמצע וטעםטלרע
 . שבם"ג ע"ב בח" והוא  שבס"ג עליוניפ  פעמ.ם בחי' הואהא"9
 ש.וצא האור היינו חלקיס לשני מתחלק עצטו האורווה
 טקיף אור בח.נת והוא ע'נורי' עשר נעשה טטנו יטיןטאזן
 והוא עיגולים עשר נ"ב נעשה מטנו שטאל מא,ן ש.וצאוהאור
 ה' שהוא כהינות לה' טתהלק כהינה וכל פנימ' אורבחינת
 זה וצל אור שעיקר נתבאר כבר בי נרנח"' שהם נשטההלקי
 הסוער אל טכח שלו ה'"ס בל ויצאו נתפשפ שסטנוהא"ק
 אוחיו' ה' ע"י נתפשט טתחלה מ"ה טשם שבא האור זהזולת

 בחי' כל ולכן . כבר כט"ש טב"ן אותיהע וה' מס"גשנשארו
 לכד הכלל' נסש ככה" רק הס כורם אכל כהי' רה'טתהרק
 חלקי זה' הנחי' מכל כלוי בחינה שבל נהכאר כברשדיי
 שבנפש נפש היינו לבר נפש בחי' הם כולם הנ"לנשטה
 ע.ג:לים בבחי' נאצלו לכן נפש בבחי' ש.צאו ולפ' : כולםוכן
 הבה.' כל ג"נ בעצמו הכויל הכללי רוח במ" הוא היושר קוכי

 פעם בכל הרבי'ם רכפול נחזור שרא זה כלר וזכור :הנ"ל
 של האונ.ם סן האורות אלו נשיצאו והנה : הנחי' כלוהנ!
 לנד נפש בסור הטלבות בחי' אור 'צאה מתחרה הא"קזה
 היינו כנ"ל אונים ב' טן בחי' ב' ויצאו . שבנסש נפשהיינו
 טקי אוי וכה" שמאל טאון פניטי אורבחי'

 . 'טק מאון
 נפש בבח" ג"כ ויצאו הג"ל בחי' ב' ג"ב היסוד אור 'צאואח"כ
 לה זנתוסף נדול אזר הטלנות אל גס ונתומף לעצמושבגפש
 סם" יטה' תרע כי הכוונה : רוח של מרשיטו א' קצהבח"
 עצמו מצר רוח מכחי' א' קצה א' בכל יש בהם נ"החג"ת
 כט"ש טקום ריחוק נסוד רק הכירו על יתרון אהר לקתםואין
 ספי' שה' רק עצטו מצר א' קצה בח.' רו אין היס,ד אבלכבר
 כללות גקרא הוא ולכן . שלו מר,צימו נו נ:ת! א' נלהמל
 כסף ה' הכסף כל את יוסף וילקט הכתוב בסיר הקצחחכל

 המל' אל נתוסף היסוד שיצא עחה לכן פעטים כטה זהבט"ש
 שכנפש נפש כבהי' ההוד יצא ואה"כ שבנפש הרותכלרות
 שכנסש הרות מנללות אי היסורקצה אל ונתוסףלעצמו
 ממש קצה ה.ינו הרוח מנללות א' חלק נתוסף הטרכותואי
 לעצמו שבנפש נפש בבחי' הנצח יצא ואה"כ כללותולא
 רשימו היסור אל שנתומף רק תוספת שום ההור אל נתוסףולא
 עוד נתוסף הטלכות ואל הרוח כלרות מנחי' עור א'מקצה
 אוי הגדולה שיצאה ער כולם וכן הרוח טבחי' טטש א'קצה

 קצוות ה' ככל נשלמת והמלכות הרוה מכלרות היסודגשלם
 והכל ורות נפש ככ~1 וגשלטת הנ"ל ספירות ה'מכללות
 ונתוסף רעצמה נפש בנח" הבינה 'צאה ואח"כ נפש.בבח"
 יצא ואח"כ הטלכוה אל ניטטה וכהי' הו"ק אל הרוהכהיי

 וכחי' הנינ' אל רוח בחי' ונת:סף לעצטו נפש בניו'חחבמה
 הכתר 'צא ואח"כ הטלכות אל חיה ונחי' החק ארנשטה
 אל נשטה וכה4 החכמה אל רוח ובה.' לעפטו נפשבבח"
 כי הר' המלכות. אל יחירה ובח" הו"ק אל חיה ובחי'הבינה
 נפש בכחיי והכל נשמה חלק' בח" ה' המלכותככלנשרטה
 טקיף אוי בבחי' לגדולא פניטי אור בכח.' זהה:א וכללכד
 שרא מק.ף אור איזה נפרש ורקמן : ןה כל והבן לקמןכט"ש
 ימין טאון המקימים נם שיצאו נתבאר כבר שהרי תשף'צא
 טחמשטים 1,ם אזנים מבי שיצאו אורות אלו והנה : אפרשושם
 שבולח מץום ששם הגרון ער הא"ץ  זה של הסניס צדדידרך
 נמור חיבור לא אבי וה:ןץ'פ'ם הפניסים  מתחברים ושםהזקן
 סור שהם נרול הפסץ יש ימעיה כי יותר שפ  שמתץרב'םר9

 הוקן שכולת בטקום ימפה אבי קרישץ חפוחז תריןהפנים
 חיבור מחחברים אין אבר אורות הבי אלו בין  הפסק שוסא'!
 בחי' שם נתהוו לא לבן  נטור חיבור נתחברו שלא ורפיגטור
 אורות שני מחיבור באים הניים בח'י התהוות עיץר כיכרים

  וכשטתחבוים כר כר אינו והשני פשופ חפד  היא שהא'הפכיות
 ךוצאים לזה זה מננרים שרום מאהר בוה זה בופשיםיחר
 שהם  ומ.מע משטאל האויות אלו מתחברים היו אסכא, גס ולנן כלים בחי' נתהו' נצוצות ומאלו אירות נצוצותטהם

 מגים בחי' בו יש  שבס"נ  אמינו יטהרי ט"ג בחיי ב' מןיוצאים
 נתהוה היה הפכיוח אורות טיני שני שהם כבר כט"שואחור
 נחהוה לא זה אל  זה ק-כו שלא ומאתר : כלים כה.י ג"כמהס
 אל ולשוב לחוור שהוצרבו  יקמן טר אוחם וגבאר כליםבחיי
 וא': א' כר של החסר:ן להיטלים השל.טוח כ"א לקנותשישם
 בח" והם א"ק יטל חוטם מנקב' 'טיצאו האורות נבאיועתה

 והם הנייל דרך ער ג"כ ויצאו שכם"ג האמצעיםהפעמים
 מיביש'ם והם א"ץ שר  חזה טקום עד למטה יותרמתפשט.ם
 0נ.מי אזר סזד נעשו אונים שאורות הי'נו . אוניםלאורות
 האונים מנקב' 'ותר קרוכים החופם שנקב' ולפי החוטס.לאורות
 אבר . כל'ם בח" רו:חהוות וקיוב 'ותר גלוי מעט בהםהיה
 גמור: היבור נתחברו לא עי"ן ר כרים בחי' מטש נתהוהלא

 חלקי ה' כי ה' הכר רק מ"ג רמו הוא אזן כי לזהוהרטו
 במססר טטש ס"ג הוא חוטם אכל . גדול בהעלם שם הםגשטה
 עתה למעלה נעלמ.ם שהיו נשמה חלוק' ה' כ' לרמווהשוה
 כ"ו זה כל עם הא"ק זה מן יצאו שכורם ואףנתנלו
 שהם  ומן כל כ' . י:חר מתגליס הם למטה 'ותי יוצאיםשהם

 הרשב"י רברי מתוך נמבואר קצת מתןבים הם למפהמתפשפט
 רכולא  ואף רמלכא לרישא רמלכא רגלוי רט' רלא שאמרז"ל
 טעמ'ם בח.י שהס האורות יצאו אח"נ והנה איהו רמלבאגופא

 ג"כ ויצאו דא"ק הפה  ררך שיצאו  האורית והם רסעהתחתינים
 טק:ם על לטטה 'ותר ונתסשטו והוטם מאז; הא:רות דרךעל
 הפה שהוא א' ממוצא שיצאו ולפי קרמון הארם זה שלטביר
 גסור חיבור מקיפ'ם עם פנימים היינ; הבח.נות שנ'נתחכיו
 מן ו'וצאים גמ:ר ג'לוי נשטה חלוק' ה' כל כאן נתגלולכן
 כ"כ סור שהוא כו' גיכ"ק אחה"ע שהם טוצאות ה' ררךהפה

 האריז"ל דכיי מת:ך כמכואר הכליס כהי' נעשה שמהסאותיות
 מלכישים הפה אורות ואלו . אות'ות הכ"מ מן נתהוו כליםשבח"
 הוא האוה.ות מבח.' שנעשה שהכרי באזפן החוטםלאירזת
 ההוטם ואורות הג,ת תוך הנמש רמ.ין הסה ואורות הגוףרס'ון
 הנשמה דמ'ון הם אזנים זאורות ב:סש המתלבש הרוחרטיון

 בכלי ונקשרים נזה וה כרולים שנולם וכי:ן בר:תהמתלבש
 מלשון העקורים עולם העולם לוה אטת חכמ' קיאו לכןא'



כו הע-ןנן אמתר-ךשע-י
 להחפשטוח וסיטן . קשר לשון בנושהוא 'צחק אחויעקוד
 שח"פ הוא התפשטוחם היכן עד פה חוטם אוון של האורותאלו

 . וה ווכור טבו"ר הן"השבול"ח

 : המאציל אל האורות ח1רת יתבאר בו ד'דרך

 וגס סגיעיס ה6ורוח סי65ז ס6עינו ע0 חיערןןנה
 רק ו)חחלס 6' נסע' סנ'ס' '165 ל6עקיפיס

 גח' ו0נס . סעקיסיס ו6ח"כ לנר ספניעי' י65זסעתחלס
 סעלכוח כי 3סליעוח כולס '165 ל6 ה6ורוח ס6לוכנר
 (ס כל על כע"ס גסעס 3חינו' ס' חלק' 3כל סנסלעס6ף

 נחיגח עסס חקרו ק5ווח וסו' העקיפיס לס 163 ל6עדיין
 3חיגח עמנס חקרס וס3ינס סגיע' 6ור 3נחיגח 6ףיחירס
 ויחירס. וחיס גסעס 3חינח עענו חקר וסחכעס יחירסמיס

 ס6ורוח סו5לכו לכן : 3ל3ד גסם 3חי' רק לו סיסוסנחר
 למס לס"ול 61.ן חסלומ' לק3ל מקומס 6ל ולסו3לח(ור
 לסי3 י5טרכו סל6 3סליעוח עחחלס רות 60 '165ל6
 ס6ורו' סחרע 6' סקרע' עס"' 'ח' (ס . עקורס6ל

 ו6ורו' סכל' רופן ח5י ער ענפנ,' סכלי 6ח ע(ככי'ספגיעי
 ח5' ער ג"כ ע3חון סכל' 6ח ג"כ ע(ככיססעק'ס'ס

 ססנינוי סעחחנריי ער . לקען (ס כוו"ס סכלילופן
 6ורוח עחחל0 יוררי' תיו ו6ס . געול 3יחורוסעקיפיס
 ע6ור ע(רכך סכל סיס 3סליעזת' סעקיסיס וגסססניע"
 כלי חו6ר מעגו ויקלק סס'ט ל"1ר הכלי גס חו(רוסי'
 לק3ל ל0'"5ל ספחירין סלמט0 סעול1ו~ח יכוליי ס-וול6
 ענריל מקך ע"י סו6 חחחוגי' ק3לח עיקר כי ה6ור6ח
 ס6ורוח 163 ל6 ולכן לק3לו ויכוליס ס6ור עחעעטס6ן

 וסגק סע3 ע6ור סכלי 3חי' נעסס 61( נסליעוחסמתחלס
 מחעח סכליס 6ור עור גחע3ס עק1לס 6ל ססנוו6חר
 רסועו סגיח 6ור וכל סכליס ונחח(קו לעעלס 6ורח(רח
  גח3עלו ל6 עקיעס 6ל ה6ורוח. סח;רו ו6חר סלוגכלי
 סי65ז סע"י ס6' עטעס גמח(קו כ3ר כ' כל' עחורח מכלי'
 כי ועור ע6ור מ6ורס סכליס ג(רככו ל6 נסליעותסל6
 סרין נקור סו6 ח(רס וכל עקורס 6ל ס6ורוח ח;רחע"'
 עור סיחענ' גוחן סלין עכ"( נעקומ' רסועס ס0גיחו6ף
 סכלי'ל6 6ל 3חורחס כי ועור . סכלי ונחחוק סכל'5ור
 6ל ס6ורוח סח(רו רק סלי סקל' 6ל כ"6 ס6ורוחח(רו
 כלי 6ל ח(ר סחכעס 6ור עסל ררך סיניס עכליסתכלי'
 סחכע0 6ור כס63 ו6"כ . לפנינו כע"ס כולס וכ;סכתר
 סחכע' 6ור כי ססכיוח 6ורוח 3' 3(ס סיס סכחר כל'"ל
 סכחר סל סרסיעו ור5ס סכחר סל רסזעז הכחר 3כל'))65

 עסכתר רסיעי ססו6 לפי סחכעס 6ור על חיללסג3יר
 על חיל לסגניר ר5ח סחכעס ו6ור ע5ור עעולסססו6

 רסיעו רק ווס כולו ע5ס 6ור סו6 כ' סכחר ען0רסיעו
 לסחסווח סגורס 6ור גי5עוח מסס ו'165 . מס ,סינטסו
 ו)סכיל קטן 610 סחכו)ס 6ור כי וטוד . כנר כוו"סתכל"
 סכתר נכלי יכולח סיס ולכן סו6 ר3 כ' הכתר כ)י"ח

 בלי מחורמ יח3טל ול6 3חוכו סחכטס 6ור 6חלק3ול
 3סלימוח סל6 יו65'ס ס6ורוח כל לסיוח גרס ו(סו(ס

 : 3מלוס '1613 עקיעס על 61( עקירס 6ל יח(רוו6ח"כ
 מ(לו כ6סי כי נ"כ תעלכיס 3יטול רמיון מעט חיסחת

 6ור 3ל' '3ס'ן ע6ג'ן סכל'ס נס6יז עקורס 6לס6ורות
 סמלכיס 53לס לעו מעס ועיחס ס3'ר0 3סס סיס ל366ל
 סל 3סעלכיס געור ניטול 0געסס כעו וגס . כ3רסג(כר
 3(ס לי יס 6ך : לקען ס6כחו3 כעו עענו סלעטסעולס
 ס6ט 63סו . סירכ6 דריג6 עעיקר6 כי ע5ועסקוסי6
 סמקיפיס רק ו0עקיפיס ססגיעיס עחחל0 י5"ו סל66ועריס
 קסס 6"כ . לסגינו כ11"ס עקורס 6ל ססנו "חר63יס
 סכליס 3ח" כי גח63ר ס0רי סכליס 3חינח גחסוסעסיכן
 ע6ו סל6 וכיון ספכיוח 6ורוח 3' ע3טיסוח רוק6געסס
 : סכליס 3חי' יחסווס מסיכן 6"כ הסג'1ויס 6ורוחרק
 מימ ~ל ת6ר"י נכחנ' סמ65חי עס" 3יוחק לייס3ויס
 מקיף גקר6 61' קטן עק'ף גק' 6' עקיפיס עיניסג'
 עס סעקיפיס '165 סל6 סגת63ר עס 6פסי ז6'כגרול

 מיגי 3' '65ז פניס כל על ז6'כ ספניע" עס 11,רסי65 "פסי קטן עקיף 36ל סגרול מקיף סי'גו עהחל0ססגימי'
 ועור :. סכליס 3ח" לסחסווח 'כול 'לו על 6סי6ורוח
 ק"נ 3ח" 3סס סיס פגיעי 6ור 33חי' גס כי לוער'ס

 : ורחוק לעיל סכחנחי כפוז3"ן

רנדקיי-

 ס6ורוח '165 סל6 63סי כ' ס3'6ור 5ל
 6ל.,עקורס ולסו3 לח(ור סו5רכונסליעוחס

 מקורו 56 סכחר 6ור חור עחחלס וסנס חקרוגסלחסלוס
 '3עקועו רסועו וסגיח ר6קון ונכנק 6חרון י65 סו6כ'

 חע'ר סעליונ" ה6ורוח סטנע חדפ וסנס . עלו3כלי
 טו3ח כררך ל(ולחו לסיטץ3 עעגו לסלעטס לס6ירחסקס
 וסחקר3 וחעוקחו ר5וגו חעיר סלעטס ווס ת3ן עלח36
 חרע 6ך ד6פסי עס 3כל מעגו ס6רס לקנל 0ע56'ל6ל
 סו6 לעטת ויוררי' מסמ56יל  .לייתס  )ן)ון ס6ורוחכ'

 סחחחוביס 6ל לס6'ל 3ירירחו ר5וגו כי למטס פניוסופך
 למפת פניו חופן חו6 לכן לע5מו ס6רס לק3לול6

 למעלס פג'סס סופכ" וסחחחוג" סחחחוניס 6ללי6יר
 . 3וג" פג" ס6רס ועק3ליס סעליוג'ס ען ס6רסלקנל
 מיקוגס על סעולמוט וכל סעולעוח 3כל 60ור גתר3ס61(
 וכח'3 . מסס עס ס' ר3ר 3פניס פניס סכחו3 קורךסו6
 למעלס עולי' כססס 6ך : 5יון סן גסי3 יר6ו 3פין עיןכי

 חו ססנ ל0קחלק ר5ינו עסמ56יל לע5עס ס6רסלק3ל
 לסט'3 עסגיח 6יגו 6( עייף מ5עו סנ6ח כיעסחחחוג"
 מסמ56יל ס6רס לק3ל לעעלס פג'ו סופך וסו6לחחחוגי'
 ק"ין ו6ף : לחחחוני' לס6יר ל5 נסני' פנ"לע~ו
 רנפ 6ף סחחחוגי' מן מקחלק סעליון סע56ילססגחח
 סס6רס סוו 6ך6חד

 סח~
 סכממקמלק לפי סד'ן 3קוד

 ס5לס נ"כ סחחחוג'ס מקנלי' ידו על 6סר לעעלססעליין
 סחחסוג" 6ל גס סס6לס סוקק ס6יגי 6ף 6(יעסע56יל

על



 הערןגן אמתררךשערי
 תקנ)יס ססחחמונו' סניס סקחר 3קור סו6 וס כלטל
 6חורייס וכל לתעלס מנ'1 סעליע כי העליון 0) 6חולרלך
 עקוקיס 60נו ה6ולומ 663 כ6ן ולכן . הדינין נקודחס
 ח0רונו סע56י)לסס)י' 6) סכחל ס6ול טק,ל סכיוןגסס
 כ) 16י )עע)ס טניו וססך )ע5מו ס6רס )קנ) ר5ונוסיס

 הרין נקור 6100 ס6חוריס ררך ס6רס קנלוהמחמוכי'
 6ליסס סמ56י) נין תנריל עקך סכמר כ)' סנעסהוגס
 . עניכו כמי סכ) סחחחוני' מכ) 6' מע)ס נקחלקולכן
 חנינק ען נסעס ונחי' סחכתס מן רוח נחי' סנחקרסיינו
 וכל העלכום ען 'חירה ונחי' ק5וומ הו' ען חי'ונחי'
 עקורו 6) טנ6 וכיון פקורו 6* הכמר עליימ נעמ סו5וס

 פניו סמך סונ 6(י כוליעוחו לקכל לפ5מו ס"רס קינלוכנר
 נ0יד 0ס 0ה61 עמקופו סחחמוניס 6ל )ס6ירלמטס

 כל חורו 61( . נרחעיס 6)'כו ימן עעקועוט6ומליס
 ועור כנ"ל סכמר 3ע)יוח ס6ולוח מן סנחסרוהעע)וח
 תקורו 6) סכחר עלס כ6סר כ' 6' 1נע)ס 6' לכ)נחוקף
 עקוס )סס סיס כ3ר כי לפעלס ס6ורום כל כמקר3ו6(י
 5ול ססיס למקוס סחכמס 6ור ועלס פנוי סכחר 6ור0)

 סחכתס 3עקוס וסנינס נעקופו לטועו לק והניחסכחל
 לכל כמוסף לכן 0ע56'ל 6ל סנחקר3ו ונ06י . כ~לסוכן
 61) כקעה 3ח" )חכעה סכמוקף ה"כו 6' עררגה6'

 נח" הע)כום ו6) 'חירט נח" הו"ק ו6) מ'ס 3ח"ה3'כה
 תקורו 6ל סחכת0 6ור גס עלס כך ו6חר עהטקים'סנפס
 ו6חר כנ"ל 6' תדרגס סחחמוניס עכל נמקר על"חוו3עח
 )כ) נחוסף סמ56') 6ל ו3סחקר3ס עררגחס 6) חורוכך
 סל'עיס לסיוח' חסלוע' כ"6 סקנלו ער כנ") 6' מרלגס6'

 קור ג"כ וסו6 עקיף 6ור נח" ות' פכיע' 6ור נמ"נהס
 נעמ כי סכווכס : (") סרכנ"י נדנר' הנו' עט' 1ל6עט'
 סמחחונ" 6ל עפ' 1ל6 6ציו ס6ור מט' סע)יוןעלייח
 נקוד נני6" סני 3קוד סר30*י ינרי מנ'1 ונוס :כמ"0
 לעע), ה6ורוח להקחלקוח ר11( 0(ה וי0עיהו ירמיהוסעומס
 'עויין להממוכ" לה6למן רעו ו(ס תריכיס נקור תו6ט16
 ט3הס ננ)י רסופס. הניחו ס6ורום קכ) חרע גס :עסס
 סתלכוח 6גל ס6רס סמחחוניס יק3ל1 סייקוס 0עי"(נרי
 ל6 לכן תוננס לתטס נ56ל 0יס סיס ל6 עדיין כינ06ר
 נלי סת)כוח סל סכ)' ונס6רס . טלה נכ)' רסומססכיחס
 נכ)י סיקור קסניח עריסוס טעק3)מ תס רק . כ)ל6ור
 ס6יכ' 6קפקלל'6 תע)כום )כ)י תחכעיס קר6ו ו)כן .ט)ו

 עני' )סעפיס ונק' . כ)וס תגלמס )ס ליח כי .ע6ילס
 )פכעו כע"ס 5מר עטעס ועור . סטעס 1י(ה והו6ור)ס
 ס6וניס ען ט'165 סיינו 6ורוח נחינ' 0נ' מדע גס :והנן
 עליוניס טעמיס 0יינו ק'נ 0ל טעעיס נחינמ ס ס טסוסח

 קכו מקורס 6) נחולמ' ע6ור רנ 6ורס סהי'ו6ע5עיס
 3חיניח וה' סניעיום נחינו' ה' )סס ססי' ה,ינו מסלוע'כל

 עעעיס 3חינח ססו6 ססס 6ורוח 36ל כנ1לעקיסיס
 6ף העליוניס כעו גרול כך כל 6ורס סיס 0)6המחמומ'

 ס6ורוח כעו מסלופ' כל קנו ל6 עקור' 6ל חורחס6חר
 31' סנימי 6ור 3חינום ס' נכל סנ0לעו רקהעליוני'
 מקיפיס. ג' מ0ס ונחקרו וח'ה יחיד0 3חיגח הייטעקיפיס
 : )נ6לס 6ט סעמירין ס)עטס סעו)עוח נכ) סו6וכן
 ענ"נו )סי כ"6 ס)יפחס וקנו עקולס 6) 0חולו 5חלוסנס
 כ' . ס)י סכלי 6) כ'6 חור 0)6 6ך . כ)יסס 6לחולו
 טמנו סיהנו כר6' 61'נו ע16ר לנ ס6ולו 63סי סכחר6ור

 ס6"ק ססו6 המ56') נמוך נס6י ס6ור וססחחחונ'ס
 נכלי וגחיסנ ח(ר סחכעס 61ור ס6ורום כל י651יס0עעכו
 העלכוח 0"ור ער כולס וכן החכע0 נכלי ו0ניכ0הכחר

 ו)כן . 16ר 3)י סע)כומ כ)י וכט6רס היקור נכ)יכמייסנס
 כתו סעלכום כ5י נעט' 161 ע6ירס ס6ינס 6קמקלרי6נק'
 0טמירין 0עולתום 6ל עליוניס 16לום 3'ן ענדילעקך

 הע)יוכיס ען ה6ור לק3ל המחחוניס יוכלו ועי'(להי56ל
 : )קנל סיוכלו נכרי ס6ור ימעעט עי"( כ' סתקךעי"(
 ט6יו 5חר סת56יל תן תחח)ס סכחר ע6 )עס חניןונ(ס
 סהלי )חעוס יס כ6ן וסכס : וס וסנן . 6ורו )ק3)יכו)מ
 כליס נחי' ל5-נחסווס וחוטס 6וניס. סנ6ולוח נח63לכ3ל
 סתקיסיס עס ספניתיס סנחקלנו נ6סל ספס 6ולוח עןלק

 כ)יס נחי' נחהווה נטי0מס ועחעמ "' ממו065י165
 כחהווה )6 חפה טן 0י165  ה6ורומ 63)1 וגס לעי)כע"ס
 עו)ס כק' ס)כן 6' כ)י 3חי' רק הרנס כליסנחי'

 3'6רנו עחס וסרי 6' נכ)י קסוריס סכולססעקוריס
 6וניס ט) ע)יוניס 63ורוח 6ף תס6ורוח 5' )כל כ)י3חי'
 0ס 6ין נמקועס לתע)ס כי 0חקונס ! לע') כת"טוחוטס
 ססנולח ער לק סהחמסטוחס ס6עלנו 6ף רק כליס3ח"
 ו6ורומ  ל1:טס  פפקופס ע6'לי' סס ות כ) ע) וסחוסה(קן
 טל5 יילט ל5 5ורומ ס3' 1% סילניסיס 5מרספס
 6ורוח עס יורר סס6רס ווס )ע5עס גס ס6רס פססיקנ4
 נע0ס ו0ס כמ"0 הטנור 3עקו' 0סו6 קיועס עדהמס
 : העליוני' ל6ורום גס כליס 0ס כ6לו ונחטנו 0כליס3חי'
 סכל שיכו 6חד כ)י נחי' רק כע0ה ס)6 טכמנ6רועס

 כפו ו)6 )6חר נחסנו ו)כן 'חר כלול" כ)יסהעסיס
 לנ6ר' 6נו סעחירין סנקוריס נעול' כך 5חר 0נעסוסכל"
 63לנו 0כנל פקוריום קפירוח סעטר 0ל סכליס כמווגס
 ססניר' 3סס סיס ולכן סר3י' רטום נ0ור ססס וסלפני
 ונח0נו יחר כ4)יס כו)ס סע כ6ן 6נ) ספלכ"ו3יטו)
 סתס סעקורי' עו)ס כקר6 (ת סס וע) 6חר כליכעו
 )6 וס ו3ס3י) סיחיר ל0ומ נקור יחר ונ)ו)י'קסיייי
 רסום נקור סתיו 63ומס כמו וסנירח ניטו) נחסחיח

 העולמום לך כם63ל סר' . לקען סכל 60כם31 כמוהר3'ס
 00ס קדעון ס6רס מן 0'651'ס 60ויומ ען56:0ל1
 ע"נ קור סהו6 רק"ג הטעע'ס טל ח)קיו נג' ק"נענח"
 ה6"ק ען סיל6יס ה6ורוח נענין נ63ר ועחס :סנק"ג
 קור ססו6 נקורוח חלקי נגי ס"ג סל נקורוחננחי'

 : כ"ו וסנן קנק"גק"ג
רלך



 הערןגן אטתררךשערי
 מנקורת היוצאים האורות יתבאר בו ד'דרך

 קדמוןדאדם
 תרע הא"ק מן האור,ת שתצא.ם נתנאר שכבר מה אהייחע

 שנם אך קדטון האדם וה בתוך נשאר האור עיקרכי
 שנאצלו העילטות אל להאיר לחוץ אורות ג"כ מטנויוצא.ם
 אור שעיקי ואמונומסנו

 א'"
 דרך ש.ורד היושר קו הוא

 שם םוד והוא הטלבוש עולם של היםוד אוד דרך טא"םחוט
 נקכים נקכש בו וברא בחכמ"ה האדם את קור אשר וו"םמ"ה

 םודות בוה ויש . אלוה אחוה ומבשר' . חלוליםחלולים
 וע"ו . הכיאור להרחיב אםור שכאן אך . ונוראותנדולות
 דבר טתוך דבד יכין והטשכיל ד"ך. אכול דבש מצאתנאמר
 הא"ק שוה אמרנו הנה : רקח יומיף והחכם כאמריםואקצר
 נתתקן והוא לעיל וה כל שכתבתי כטו דיצ'דה אדם םורהוא
 ט"ה בכת כחכמה האדם את יצד אשד ווהו מ"ה שםע"'
 לסטן וה כל שאכתים כמו היצ'רה כעולם הוא מ"ה שםולכן

 כס"ש הד' טנל נלוי הוא טלואיס הד' סן טלוי שכלונהנאר
 כולל הוא הא"ק וה נתתקן שטטנו מ"ה השס וה והנה :לעיל
 הכחי' עםכל שלו ע"ב שבח" ואמרנו מלואים הר' כלבעצסו
 האור עיקי ושם שנו הכתי םוד שהוא שלו בנלנלתהוא

 השעיות. צ'נורות דיך לחק גם האדה מטנו שיוצא אהמבפנים
 הנקני'. דרך יוצא ואח"כ םוף. אין כשם נכללים דעלמםוטרוכ
 בפנימיותיו מקיטות כד' הם בו הכלולים טלואים שהד' תדעוהנה
 רומו ם"ג ומלת . בגרון ם"נ בח" . בגלנרת ע"ב בחי'ה"נו
 וורידי יש שם בנרון כ' . אחור נםוגו טלשון הדיניןאל

 טנצם"ך אות'ות לה' ושורש הדינין אל שודש שהואצוואר
 ס"נ שורש שהוא ה' ועם ד'נין פ"ר פוד שהם ה"נ םודשהם
 קנה טוד והם קנים ב' בצוואר ויש . אדוטה פדה הריכט"ש
 קרוסי' ב' יש אחד ובכל . לקמן שאכתוב כמו בינה קנהחכטה
 והושט שבט"ג פנים םוד הוא כ' לכנים שניהם שהקנהאך
 מינה טתעד'ן דינין מכינה כ' ארום אחד וקרום לבן א'קהם
 טכ' כלול ס"נ שם כ' כנד נס"ש שבס"ג האחן סידוהוא
 שבפנים פנים היינו בח" ב' בו יש בחי' ובכל ואדוד מניםכחי'
 שנאחור ואחור שבאחוד ופנים קנה בבחי' והוא שבפניםואהור
 הם ם"נ טשם היוצאים והאיות : וה והבן הושט סודהוא
 ובחי: שבס"נ הדינין מצד הטלכים לביטול דטיון מעטבהס היו" ולכן בגרון שדשם אכל לטעלה כמ"ש פה חוטםבאון
 בכל ומתפשט החוה מן ומתחיל א"ק של בת"ת הואמ""
 שנקראו ישראל של הנשטות כל שורש ושם הבטןחדדי

 על לבי לב' חלליהם על מעי טע' םוד ווה בטן מניעמומים
 אדם נשטת ה' נד בםוד אותיות בשערי שאכתוב כטוחלליהם
 נקכי דרך הוא ממנו היוצא והאוד . בטן חדר' כלחופש
 החיולים דרך הורועות דוך ייוצא טתפשם וגם והסבודהעור

 אצבעות עשר ודרך אבדיס פדקי ודרךשבעצמות
 מתי

 הצפינים.
 מטנו היוצא  והארה שלו ננה" הא'קהוא וה של נקונהי'
 שמביב השערות צנורוח  וררך התחחון סה סור היסור רוךהוא
 חלולי  דרך  לסמה  ומחישמ החחחון וון סור שהואהיסור
 הם בחי' הד' אלו והנה : הרגלים צפרני דרך ויוצא הודנצח
 גם כלולים ובו הטעמים ' בח הוא ע"ב בחי' היינו טנת"אםור

 בגלגלת והם . טעמים בבחי' והכל ואותיות ותגיןהנקודות
 והוא מטנת"א ג"כ כלול והוא הנקודות בח" הוא ם"נוב"י'
 ג,כמטנת"א כולל והוא התגין הואבחי' מ"ה וכחי' .כגרון
 האותיות בחי' הוא ב"ן ובח.' . אמצעית קו כל כוללוה,א
 'צאו שכנד נתבאר והנה : כנה"' והוא מטנת"א ג"כוכלול
 טג' יצאו והם לעיל כמ"ש חלקים נ' בהם שיש דם"נהפעסים
 ומסתיימים לטטה טתפשטים הם . פה חהשם אזן שהםמקוטות
 בח" והוא "טבוד "חוה "שבולת שהוא עאיפ והם טקוטאבג'

 שהצא שכפ:ג נקודות ובח" שבס"ג ע"ב היינו שנפ"גטעטים
 ורספה לטעלה שהם במעטים כמו חלקים ג' ג"כ בו וישבנרון

 לטטה נם טתפשטים הם שבם"נ ם"ג בחי' והוא .ובאמצע
 ט"ה נהי' דוא הגיק ם, שלטפה שאסרנו אף נ'ולטעלה
 בג' ויוצאים . וה והכן לתחתין נם כולו העליון הלאוב"ן

 יוצא" פה חיטם און "יל אורות שהשלשה וכטו נ"כטקוטות
 שהם האורות אלו כן אותו ומלבישים הא"ק וה של פניודרך
 ממ ג"כ יוצאים שבס"נ ם"ג םוד שהוא שבם"נ הנקודותטוד

 וה4' . רגליו סיום עד הטכור טן הא"ק את ולובשיםמקומות
 ונתחיל דשוד; ודרך טנור ודרך עינים ררך שיוצאים הםטקומות
 פן עליון חלק בהי' והוא עינים דרך היוצאים חאורותלבאד

 של האור,ת אל וטלביש וטתפשט יורד האור וזההנקודות
 ודגו הא"ח וה של רגליו סיום עד למטה עד ויורדאח"פ
 קטן לעולם הנה אח"פ של האורות את וטלכיש שטתערבטה
 הנקוד'ם עורס לכן . רכלום ננדו נחשב ולא בנדולנכרל
 חופם אוון של האורות שמםתיימים טטקום למטהמתחיל
 ונשטתסשט ; הונלים סיום עד ולטטה הטכיר מן  והואפה

 דרך פה הוטם אוזן מאורות נס ישאוב שלא 'טלט לאלסטה
 נעשה טוה הע'נים דרך שירד האור טוה והנה : בעלמאהעבדה
 שהדי . וה נאופן הנקוד'ם עולמ הנק' העולם וה של לי"םכלים
 הכלים את הטהיי פנימי אור בעצמותן 'בכל'ם שיש נתכארכבר
 האמיתי הפניטי אוי וולת . הנסש הוא שהדם דדטים םודוהם

 שהוא בחי' לב' נחיי  העצטוח אור והנה : הא,ר עצמוחשהוא
 פנימי אור נעשה בכלי לכנום שיכול מה והיינו ומקיףמנימ'
 והוא מבחק מקיף אור נעשה בכלי לכנום "נול שלאומה
 . קטן טסיף אור עוד יש אבל : הגדול הטקיף איבח"
 כי ארבע שהן שתים שהם כחי' כי בהם יש הכלים כיוהוא
 המחי' הפנימ' ובאור וחיצון פנינד בחי' ב' כו יש עצטןבכלים
 פמם' שהוא בחיי כ' ג"כ בו יש העצטות אור בלתי הכליםאת

 הפנימישככלים אור טן הקטן.שהוא מקיף בח'י והואומקיף
 של חיהו עיקר אבל הגוף את הטחי' הדמים פוד והםעצמם
 והוא המבע רחנמי כירוע החיצת  מהבל ששואנ ע"יהגוף
 שככלש,נצףט כמ" הרי ארו והגה : הופן  המ~ף אורסור
 הסתכלוה ע"' כ' העינים דרך היוצא האוד מוה נעשההוא

 מטנה שנולד היענה מביצת כידוע הבל טעמ נ"כ יוצאהעינים
 העין הםתכלות ע" שמחטמת דק על(ה שתשכ בלתיאפרוח
 שהוא אף העין. בהסתכלהה  הבר  איוה שיוצא המורה האותווה
1,נהו"צ%פ151 דרך לטטה יושר דרך דעין הםתכלות ע"' ולכן מאודמועט
 פנים דופן נעשה סוה שמאל טצר הצד מן שהוא ומההחיצון
 א'עי' מאור הכלי של פניסי דופן נעשה לטה וא"ת : הכליםשל

  יינחוורח.
 הטעיין על סהמריח שלא בקיצור הרברים

 הפמטי האוד 6ן מודכך הפנים דופן כי והוא . מבוקשתולטצוא
 מוכך הוא הכלי בתוך וטהודק רחוק שהוא באשר בתוכואיטד
 בא שלו שהודככות החיצון דופן אבל הפנימי הכלי דופןאת
 ואלו הכלי םניב מקום'להתפשט לו שיש הטקיף אוימכח

 הטקיף. אור אותו 'וכך לא נרוע מאוד נעשה הכליה,הדופן
 העינים הרי לומר לבך יקשה ואם : באטרים קצרת' כי והוהכן
 פה חוטס אוון מן ולטה פה חוסם אוק מן לטעלה 'ותררג(
 גדולים שהם ס"ג של הטעטים חיוקי ג' שהס האורותיצאו
 הנקודות ואוד ס"ג של הנקודות בחי' אור לערך בערכםמאוד
 : מאוד נבוה מטקום העינים מן יצאו בערכם קטניםשהס

 'וצא משם מסש הכל שם שיוצא מקום בכל כ' לוההתשונח
עחר



 הערןגן אמתררךשערי
 טהם יצאו לכן טטש הבל יוצא ששם טאח"פ ולכן אודעתר
 שאינו העינים אכל . דס"נ הטעטים מח" שהם נרורשאורות
 רכן העין הסתבלות ע"י רק והוא הכל טעפ רק טהסטצא
 ס"ג סוד שהוא דמי'נ הנקורות כח" שהוא שק אור טהםינצא
 הם  ה1קורות חרי כי זה ער רוטו עיק ישל-וטלה כט"שרס"ג
 ראשמות נקורות ב' והנה כו סגול פתח 9מץ שהפתשעה
 צירתס רגיתרים וז' - י כזה צרחם פחח 9טץשדם
 ,בזה

 שורק חולמ ת'רק סגור  צירי שהמשכא ן' . י' -
 והם יודי"ן י"נ כהם יש הנקודות ז' כאלו והנה :טלאפום
 נקודות וכ' . השק טן יצאו הנק,דות כ. לרמח עי",נטספר
 כ"כ סספרם ווי"ן וכ' 'ו"ד צורתם מתה קטץ שהםראשונים
 נתכאר כבר כי . הכלים כנין שמהם אות.ות כ"כ עלירטוז
 באלו ש א"כ אותעת תנין נקיריג טפעטים כלול כח.נהשכר

 עכ"ז שכנקודות נקורות סור שהם ס"ג מכח" שהמ אףהנקורות
 דרך השרם טן מתפשט'ם הם והנה : טטנת"א כלולים הםנט

 הנקודות טאלו מסת"ם ושס אח"פ שר א:רות הנ' דרךהפמס
 הנקודות עולם שטתח'ל טמקים א"כ מנ"ת שהם כהינותג'

 וצפס  אוזן אורות הג' שטסתייט.ם אהר הטכור טקוםשהוא
 שבארו בתי' מר ר' בת" שהוא האותיות בח" הוא שפפה

 כטכואר הכל'ם כרן היא האות.ות שמן נת' וככרהנ9ורות
 קטץ נקודות הב'. רוטזים זה ואל אכינו דאברהםבבר"מא
 כנין יצאו עינ.ם טאורות כי לרמוז כ"ב כטסמר שהםופתח
 נקורות שני לטה וא"ת : אות'ות הנ"כ ס~ד שהסהכל'ס

 הנקידות אל רוטז'ם והשאר הכלים כנין אל רוטויםהעליורס
 מתוה לקטן 'תנ' זה כט"ש שככלים האורות שהםעצטן
 ע5 לחטייח שלא הכאת" ולא רטוים כמה כוה נישהדדוש
 האוךות יצא, העינים אורות מ( כי לך נתבאר הדי .הסע'ין
 שלהס הכלים ננין. לצורך היינו הנק,דש עולםשל
 עולם טן שינוי בהם ה'ה הנקורים עולם ב,ה ולבן .כנ"ל

 האורות יצאו שמתחלה נת' כבר העקורים בעולם כ.העקודים
 בעולם כאן אבל . הכלים נתהווה האורות טבטישתואת"כ
 : לפנינו כס"ש האורות ואת"כ הכל'ם טתהלה יצאוהנקודים
 ה.סוד ואה"כ הטלכות אור מתחלה יצאה העקוד'ם בעורםתם
 וא, נטאציל לח,וד שהוצדנו עד נאחרונה יצא שהנתדעד

 ראשון אני כמו"ה אחרונה נכנמה בראשונה ש.צאההטרטת
 יצאי כאן אכל הטלכות-: אל רוטז אני שמלת כ'רוע אחרוןואני

 טן חנטה יצא ואה"כ השאר כל כרול'ם היו :נו הכתרטתתלה
 כאחרונה הטלכות ש.צאה עד השאר נל כלולים היו וכודגתר
 פעטם תכין לקמן ש.תכאד כדברינו תשכיל ואם : ה,סודטן

 : חרקט לג' ג"כ נחלק'ם שהנקידות אמרנו כבר והנהוניטוקם
 העריון חלק הוא העינים טן ש'צאו האורית שארוואטרנו
 וררך דגטנוד דרך יוצאים הם השניי' חלוק' וב' הנקורותטן

 הרנלי' צפרני דרך ה.וצא.ם אורות גם עטהם וסצטרףהימוי
 הנק,ד,ת טן ו~וטצע' תלק והנה : וב"ן ט"ה טנח.' עורוודרך
 א:ר טטנו 'וצא ולכן מטש צנור יש שם כי היסוד טןיוצא
 כאורות כט"ש רגטכור קק לטטה שהוא אף הפבור טן יותדגדול
 טן ורכן טאח"פ לטערה שהם אף טאה"פ מועטיס שהםעינים
 הכלים אל %'מ' אור נעשה מוה הטכור מן שיצאוהאורית
 את לסכור יכלו ולא הכל'ם אר ונכנסו האורות אליקרצאו  אחי והנ" הטק.ף איד נעשה היסור מן ווצאו האודותוק

 אור.ע טתחלה אך : רפנינו כמ"ש כימול בהםהא,רונעשה
 רוצא,ם האויות טן נכנו שהכליס אמרנו הנה . א' הקרטהלך
 של אורות דרך כשעוכרים לטפה התמשטותם וררך הע'ניםטן

 כטק,ם לטטה רק והוא אח"פ אורות טן גם שואביםאח'פ
 טאוד וזך גדול הוא שלטערה האור כ' ולטטל הוקןשטלת
 הטתפשטים האורות שהם והעכ הגס אר עס טתערבואי%

 טעט רו יש שלו האור הכתר כלי והנה . ולטפה העיניםטן
 בטקום טסופו ששואכ ואף עצטו האוזן מאור נםשא.כה
 האוזן אוד של עצטותו מאור שואב הוא עכ"ז הוקןשכולת
 לטטה עין טהמתכלות שאיכה טהמת הארה לוקתוהחכטה
 טאורות רק שואכ שא'נו אך הוקן שכולת כטקום ג"נולוקח
 . טקום בריחוק האוזן קאוד כעלטא הארה וקצת ח"פשל

 כלנד הפה טאור יק שלה הכלי לצורך הארה טקנלתוהנ.נה
 טאורות טקכלת ואינה הוקן שכולת בסקים ג"נ שהואואף
 כלל רוקח.ם אק והז"ת . בעלמא הארה קצת רק א"תשל
 דגלים לצורך האיה ליקח קגטתח.ל'( דק האוון טאורהארה
 שככר בטקום הזקן טשכור' לטטה פה תוטם אודות סןשרהן
 א' רכל הפגם הגיע קכלתן דרך וע"פ . האוזן אורותנסתימו

 שהוא עצטו האוזן טאורות הארה שטקכל כאשר הכתר כל'כי
 שנכנסו האורות כל לסכול שלו בכלי יכולת ה'ה גרוראוד
 לכן טס,פן רק שק.כל באשר ..אך כלל נשכר ויאבכיי
 האוון טאוד קיכלו שלא ותו"כ שלו בנה"י פגס מעטהניע
 שנסרקו היינו שלהם האתוריים נשכרו רכן כעלטא הארהרק

 נתקהטו אכל . לטטה נוכלות מהם ונפלו שלהםאחודייפ
 רק לכליהן הארה קכלו שלא תחתונות וז' . כמקומםבק'וסם
 המנ'ם רנטר' נשכרו לכן אוזן אור שנסת.ים אחררמטה

 הכוונה נשבר. סוד.הכשב-הפה והוא . למטה ונפלווהאחוריים
 פ"ח שלהם שר"ת טת"פ רק קכרו שרא באשך תחתונות הז'כי
 נטורה שכירה נדס היה הנקורים עולס כוה והנה . נשכר,ה

 לעיר ש כט' שבס"נ ס"ג סוד הם הנקודות שאלו נתנאדוכנר
 וכזה אחר: נס א.ן טוכ עושה א.ן נאלחי ס"ניחד'1 כולווו"ס

 ואם ענינו כפ' אהד לכל שהגיע הפנם ענין כר רוטזהכתוב
 : תביןתשכיל

 סנקוויס עולס נוס קס'ס וססונמון ססנילס 6סי ונהיד הנקודוה עולם תיקון יתכאר בו ה'ררך
 סיס %מס פר כי טו%%סילו ור5ס  פיכיך פקחכמינ

 וסנן . פסח ק%ן ססס ר5סילוס כקורוס נ' רו1%ו"ס  ר%יינין פסיחו נקור כפ0ס ו5ח"כ . רפייכין סגירונקור
 כי ~ס נ5ופן סיס סגקיריס ספולס וס סיקין וסנס :~ס
 %ילו5יס ר' 3פל%ו כולל סו5 ס5"ק סיס כסנ5רכנר

 3גרון ק"ג נגלגלס י"נ סייכו %קו%וס נר' סססו%5רכו
 ססס סנק"ג נמינות נ' קייכו ק,ג )נפס רק '165ס6ורוס  6)י סכל י%5ייי : ס4 נכס"' 3"ן ס5%8פ' נקו%"ס

 ססס ו8ומ'וס מג'ן פוי מס"ג ונס6י :  ונקירוחפעוניס
  סמיקון כ%סס 3חיכומ ס3' ו5%לו פנק"ג ונ"ן ס3ק"ג%"ס
 8ח"כ '85 (ס ססיס'  31"ן 11"ס 8ור 8נל : לקיןכ%"ס
 5ו%רס סאכו ויס לק%ן. כיו"פ ס5לי'  יילס 3ניןללורך
  31"ן %"ס סו5 סבתוריס 1%לס ס.קין כ%סס %"סי3"ןס%ו
 6ס למקן ס5%ליל כסי5ס וסכס : וס  יס3ן  ק"גסל

 מ"מ %ח5' סל%יס ס5ור סיעלס ס5"ק לוס ר%וסכקירוס
 מן ספליון;למפ)ס מ"מ וחני 3ר6סו למפלס  סלוונס"י
 וסו5 כס רנר %53ל%יס5 פרק5 חר  סיס כירוע .ססרק6
 סח~ס %סחס לפניס %תחיל וסו8 רל83 ספרפס8קור

 יסרי5ס סלנ 3ץ %פקיק וסו5 סכליוס פר ל6חוריוו%פפע
 סירומ 3(ס ויס ס8%כל. 5י3רי וכל %פייס ו3כי סכ3רוגין

 ר3רי %מוך 3%1ו5ריסגרוליס

 סדסמ-

 וסכס : ל3%יביס
כספלס



כפ הערןגן אמתררץשערי
 מן ל11עלס ונ"ן 111ת טת" לעטה טתית ה16רכספלת
 מ"ס קל ה6ורומ נעסי 6(י וק"ג ע"3 סיר סססהפרק6
 הו6 6חעלוח6 חמיר כי וק"נ ע"3 6ל מ"נ רמיוןונ1ן
 נ(רוונו 61( . ה36ומ 6ל מ"נ הס והגניס מל,ומה63

 קרמון ה6רס נמון וניה )1ניס ק1ג ע"3 טלס"ורות

 נ(והל ר6מל וסו6 5נול המחהפך ל5ון סנק' ה1ו5חרלד וי5" קרמון 6רס נל6ס ס6ול ינחלנה חיס 6ול מהסוי5"
 : והנן לעומ6. ה61 ל5ון ס) חלנוס כי 3לעוח6 קליקכר

 נילל הע"ת וזת מ"ה נסס כק' החרם ת6ול זהו0כת
 6ף הנקוריס 6ורומ כי סנירוריס כל הנקורי' 6ולוממן
 עמס נעט' עכ"( מ"ה מנחינמ גדוליס ססס ק"נ מנחינ'סהיו
 וק"נ ע"נ מ(יווג '65 החרס ס(ה לפי סחרס ס6ור (ס 6לעפ)
 החרס ס6ור (ס ולכן מ6ור. רנ סהו6 ע"נ נחי' גס נו יס6"כ
 נחינמ סהיו מחלס סי165 סנקורומ ו6ולומ עיקלנעסס
 נ"ן והו6 6חר טס עמה וקנס 6ליו עפל נעססק'ג

 ססו6 החרס 6ול 6ל נוקנ6 רמיון סנעטס עללסורומ
 נקור סו6 מספיע סכל לפי רוכר6 3ערך וס61מ"ס

 נמקנו "ולומ הסני ומ6לו נוק3לף, 3קור מק3ל וכלרוכל6
 6טר המלכיס 63לה סנוכל סח' מלך קור והו6סנקוריס
 נז0 ניטו) 0יה סל6 )פי מיחח ע כז' ם)6 ונוימלכו
 ונוק63 רכר נקור ססיו 63סי נחקנו ממנו ו6רל5063ול
 3קור ונמקנו כנגרו ע(ר לו והיס ר6רס 3כלל6 נכללו6(

 כמר"6 הנקוריס ממח)' סי165 כמו (ס מחמ (ס 1ל6קויס
 . כנר כמ"ס המימה 6ל גרס 0יה ס(ה ו,מת מחחיוויתלוך
 כולל וסו6 11היע3"6כ 6טתו סס נ(כר הסת'ני 3מלךזלכן
 ר5ימי ול6 6לוכיס דרוס.ס סעולס 3;ה ויט . ו3"ןלו:"ה
  מן  טילאו  הכול~וס  לפליך  לסנ"ר הלי : גהס)ה5ר'7
 והס והחלולי' ס)קניס דרך קד1וון ה6רס מןה5ורוח
 מיקון עיקל והו6 )יג)'י מר6סי קדמון ס6דס ל(סהלניסו
 קוף 6'ן 6ור סו6 ס3מוכו קרמון ה6רס (ס 6לסלנוסיס סנעסי "6חר גלוי ל'די נ6 ההעלס סמחוךהעול1וומ
 ס6ור יוכל ל6 ונס לק3ל1 3מחחוניס 'כולמ ו6י1ממס
 6חר ער סעולמומ 3נין לידי ול63 להמגלס מתנוסיו65

 ויוכלו מקך ררך '651 ס6ור 6( הלנוטיס 6)יס:עסי
 רכל רכקופ6 ליס6 עד הנ'ל מ6מל והו6 : לקנלוהעולמוח
 לע5מו 6מקין ר"ל ו6חקין 6מקין ייקי לנוס'1כקופין
 סעולווומ 3כל נעסס המיקון (ס כ' לחחחוניסו"חס.ן

 : )קמןכנו"ם
 האצילות עולם תיקין ית' בו א' דרך ד'פתח
 0כמונ נ(ס : לגנולס נניס 1טנ1 ל6"רחו מקיסריש

 לריוך נ6מן 3ווקיס 'מד וק3עמ' 'מרומממכמ'
 סמכסלס 6סי הר3'י )וררך מכסול ולתר" 6תח3ררך
 הנקוריס עולי כ' נרעמ' העלו והס 'ד'הס מחמח(6מ
 6מנס . ה56" עולס ע5תו הו6 למעלה 6ומו סנ"לנומה
 36ל ("ל ויעל ח"ס ר' הרנ רנר' מסמעימ נ1כ הו6כן
 וינין 'ר6' פקוחומ טע'ניו מ' ססר' סקור לעומק 'ררו)5

 3(0 וכפל ("ל הרנ נופורט,3ר3לי והו6 ד3ר ממוךדנר

 קופו נעון סממיר ולהוריע ל'רע פעמיס כמהסלסין
 ססש' וסכוונה : 6חרון ו6ני ר6סון 6ני נקורנמחלתו
 וס'6 ס)מעלה נעול' ספ" 3עסי ס6חרונ' סס'6ה1ול'
 וכן סלמעס לעו)' ר6ס ונעסס נמחמוניס ממלנסמע115ת
 רעמס לפ' 'מכן ל6 ו(ס לקמן (ס כל כונ"ס העולמומנכל

 טל סמלכומ (") סרנ נרנרי סס סמ3י6 ו5ף .למניניס
 כמנו6ר סנקורי' עולס 6ל עמיק נעקס סעקוריסעול'
 )פ' כ)) סייכיס )6 560')ות חיקון ררום כ) עכ"זסס

 מלכיס ס(' נעלין ('ל תלסנ"' רנלי ממוך מנו6ל וגסרעמס
 והנס ס,' נטער וכמ"ס סמלכומ נקפירמ מימס סיסטל6
 סס מנו6ר וגס 0(' 3כל טנירס סיס סנקיריסנעול'
 סע"י סחרס 6ור סו6 )1ימס 13 נ(כר טל6 סח'טסמלן
 ("ל סרסנ"י ר3ר' נגר והו6 לעיל כמ"ט סמיקוןנעטס
 6פדי וטמעו פי ל6מלי 6(נ'כס העו ורעי' 6חיי 6סו3ילכן

 : נעמוכי
 ונקל6י' נעסירו ספילומ עסי י165 6יד 6פייו כ3יהנה

 קפירומ י' מ6ומן סכמל ונקורומ מקוליומ'"ק
 מקורקו 6"ס טל חוע מכח ונמפסע למעלס נמעלססו6

 קפ'י העטר מעגו ו'"ו רעתקל6 נלז6 וכחחקןתיוסי
 וגעטס ספועל 6ל סכח מן י165 3כח נו כלוליסטסיו

 סקרומיס לכל 6"ק הנקי6 וסו6 ר6רס קריס6נריוקנ6
 מסס ונעס' הנק3י' ררך ס6ורומ יו65י' וממנו כנרכמ"ס
 רגליו וער מר6סי ה6"ק 6מ מלניסי' וסס עיל)וומכמה
 לנוס'1 כקופין רכל רכקופ6 ריס6 ער סמ6מר נקייכונ"ט
 ס(ס,החוע לפ' ר'קי לנוסיו ו6מ' . ו6חק'ן 6מקיןליקר

 1מחקנוהמ)ניסי
 נד'וקנ"

 רלל מ6"נן- יולל תו6 ר6ד'
 טהו6 סס נחנ6ל ס)ו טהמלכ( ה11)נוט עולסיקיר

 יק"ר סור והו6 '"ס 6והנ' לסנחיל נקו"ס י"ס6וחיומ
 ניקול סנס כי מרע סרנל קור ועיקל הסוס.נמקפר
 העספיע הו6 ו6חד . 6לוס 6ח(ס ומנסל' 5נולומ סני'ס

 6ור קור והו6 ל5ריק (רוע 6ור סכמונ נקור חסרעפמ
 סול וסו6 הגוף מן המומרומ סמו5י6 הנ' ו5נור .ספניס
 גנוס 3מקוס טכ6ן ו6ף הרינין נספעיס סממנו ה6חור6ור
 על נסחלסל מ(ס עכ"( י6'ר כיוס ולילס רין סיסליכ6
 ררך פעע 11עע וומ3רר למעס ס6ור (ח ו3סמסטעלמעה
 נטפע'ס ו1ומנו ממנו ~0גק סענ 16ל טנס6י ערענרו
 תמ)נום על)ס ס) ה'"ק סכ) גח' והנה . )מע0הר'כ'ס
 מרכ( כ' נמ' סיסור 3קפ" וסנס ו6חור פניס 3קורסיו

 ס6חור י3מרכ( 'טי 6ור קור והו6 '"ס 6ומיומ ססספניס
 6ול '65 ממח)ס והנס : חי(ר 6ור סיר ס"י 6ומ'ומהס

 מקרימין סחעיר נירך נקוע (ה כלל כי ססמ6לימ5נול
 נקול ממחלס סי65 ס6ור (ס וסיה סחקרי' קורסהננורומ
 סה" קר"י נקור היו65עפין

 ממחלס ולכן יק"י סל 6חור
 סק'ניס לספריר סכ5" לס3יימ טהו5רך ער תריניסגנרו

 ס6ר'("ל נרנר' מנו6ר וכן ס(והר ינר' ממוךכמנו6ר
 0רוגי נעטרס ממלנט'ס סהיו נ'5י5ומ עסרסנקור

 מלכומדקיך2



 העדןגן אמתררךשערי
 6ץ 6ח"כ סנ6 פר הל6סון בסעי כנו וכמ'ספ)כומ
 רתמקל6 3ל(6 קדתון ס6רס (ס תתנו ונממקןסמנ"
 סו6 6מקין 51( ריק"ר ל013ין ת6גין ליס 61מקיןכפ"0
 הקפ" כ) 6) גס סמיקין ;ס 6חקין "ח"כ בע5עוממח)ס
 סטימין 6!1 גס נמקנו 61( . לקתן כת"ס פתנוקלעפס
 סקי15ר וכ6ן . ויקי6נו נלע חיל 3קו"ס סקורס 6לוע)ס
 ס6רס (ס סנממקן 6חר כי סני16ר 6ל ונח(ור :ימס
 עהיו סי"ק כל 1~16 ר6רס ריוקנ6 3קורקרתון
 קם" 3" ונממעט 0מוע) 6ל וי165 נכח ב1כלוליס
 6תרנו וסכס : י"ק כן נס כולל תתנו קם'רס וכל0ליתומ
  מקוליומ הי"ק מן  חכמר כקיד6 הו6 קדמון ה6רסכחה
 ננינו עיקר כי לעיל 1נמ63ר הטסיו 3(1 תמחלס0י165
 1נממסט1 16מי1מ ע' נסס סיס יס"ס 5רומי ג' תןסיס
 ל6 סתלכומ ולקפ" נס"י חג"מ כח"3 0סס קותמו3כל
 50ין 6קפק)וי6 נק' )כן כי נכיכס )5ולל 6ומ םוססגיע
 לתטס לירר ס51רכה ולכן כלוס ווגרתס )ס לימפ6ירס
 נכל סירח תיעוט קור 0ס51 ס65ן נעקני לך 65י3ק1*ס
 ותמלנ0מ תמפקעמ וסי6 . לק%ן כת"0 סר15ף ו3כלעול0

 3ע5תס ס'6 קממפעט 3עס'ר 6ל" רת( ולכן3מחמעיס
 וסייגז מסלך מקוס סרחיני 6ל'ס הנ6מל נקוד כןגס

 6ל פכח ג"כ 0ע16 3ע5תומס נס כל1ליס ססיו0סי"ק
 כי ידוע והנה : 6דס פר5וף נקוד כן גס וחמפעעהפופ)
 : ס(וסר רנרי תמוך כת613ר רוזכ כולל ר6רס ריוקנ5כל

 ת'ס ע"3 וסגס תל61" ר' 13 סיו קרתון 63רסוסנס
 61תרנו עלו. סנוק63 הו6 נ") קזנ ט13. סרוכר' 5לס61

 ויקור נמ"מ סייכו נ6"ק )מטה סו6 ונ"ן 0ע"ס)עעלה
 תן ה6רס 0'65 3עס"ר רת( ועמס הו"ק כל קטלליס30ו
 (ס ועחפמ סעל' (1 6ל סיקור ען יסי קו ררך וויןת"ס
 והס 6' לקפי' טנחס3ו יחר כלוליס סהיו סלו סנ"סגחלקו
 רוך ה16ר 1'רר )0ניס נחלקו ועמס רנופ6 פלג6 מריקור
 ונ"ן דוכר6 הו6 מ"ה והנה המ)כומ. 5) מ'סוד 'עיקו
 : ר6רס 3ר'1קנ6 סתלכומ (ס נממקן ות(ס נוק61063
 קרתין ר6רס סתלכומ (1 נמפסטס 6'ך מח)ס ננ6רועמס
 סנס כי 1ס61 : לקתן כת'ס קריס6 עמיק6 סנקר16ס61
 קפייומ עטלס מן כח"3 טהס ל06ונומ עני6ערנו
 3ח"31 סיס פגס תעט רק ס3ירס 3סס סיה ל6תקור'ומ
 כ)יהס וכפלו )נעיי כם3יו מחמוכומ וה(' כ3רכת"ע
 . כנר כת"ס ננילס 1נמיי130 לתעלס ח;רו וס6ורוק)מטס
 כת"ע 6"ק עעכו וכעטס הכמר נקורמ סנממקן51חר
 כל כי פררינומ נ' לתעלס קרפון ס6רס (ס עלסלעעלס
 נ' 3קור תררינומ נ' 3קור סי6 על'וניס 63ולומעליס

 פעמיס ננ' דולנין 60כו דלוגין הנ' קוד מנין ונ;סקדוסומ
 ס16רומ 6ל עליס י0 ס6ן סס"ז רחורמ נקרוססקרום

 ס)ו סנ"ר (ס 63ופן ה6"ק (ס סל העליס וסיססלתעלס
 כרור 0) סעינוליס מוך לתעלס עלו 0)ו כח"3 קוד0סס

 כרול 6מ שתקיף 6ק"ק_ 0) כת"י מחמ ועתרוהטסילו
 . ע)ו ג"ר מסיס 3תקוס לתעלס עלו סלו וננ"מסטסירו

 ס)ו כס"י שקוס וכ60פ_ . ס)ו ננ"מ נמקוס 0)ווכס"י
 מפיר כי 3תקותס נס,י סל ריסותס סנס6ר לק פנויתק1ס
 התקוליומ חו"נ 1סנס כת"ס 3תקותו ה16ר ריסוסנס6ל
 סי16 6חל סכמי כקורמ מחמ ;ס נ5ר ;ס עומריסססיו
 רנקורמ גס"י תקוס ססם לפעלס פנוי פקוס לסססנס6ר
 כל סת56יל 6ל לסמקר' ס16ר1' סט3ע נמי וכ3להכמל
 פקו' תסס לתצל' תררגו' נ' גס6ר ועמס ר6מסרתס
 לתע)ס ועלו נ"כ סס כמקר3ו כל3ור ס61 נ' וכלפעי
 הר0ימו וכ)ל הכמר נ5ח 0היס 3מקוס עמד חכמססייכו
 וריס1י . הכמר סל סור 3תקוס וס3ינס . 3ע5תו סכמרתן

 )חו"3 סמחנר ססו6 הדעמ 3קוד כעסה הכמל מןהיקוד
 סל תקותן 63י(ס טת613ר תס מ3'ן ו3(ס . יחר1ת(11גס
 סרות( סו6 פמו"3 לתעלס ט61 ססרעמ ס6רי(")ר3רי
 1'מ63' . (ס וסנן פנ"ס לתעלס ס61 סיקור כ' סרנריסל6לו
 וומס נמקומן ייסו%ן נ"כ הכיחו והחו"נ : )קמןעור

 : סיט'3 63ר לקתן כת"ס 16"6 פר15מי 6ח"כ נננססרימוס
 כעס מסכח 61ל (כול סני16ר 6! 0ננ6 קורסוסנס

 ס6דס נמ63ר 0כנר תס ס6חד . נמנ6ר 0כנוסקדתומ
 6ומיומ גי עסס יס"ס 5'רופי' ני ע"י נכיכו כממקןקרתון
 ה6רס נומן 0כ"6 יק 0לי סמלכומ 6) מ(ס סגיעול6

 מן 6' ה'6 והנמ 6' ונמ ננ'ס עסיה לו סהיה לע)ןמ0) ס6תי הנסיר רנרי תמוך ת613ר 1ס61 סתלכומ 6לעח)קו
 תקנולמ 516לומ נכע 3נ'ס סט' לכל ספלך וכמןסעעלס
 נניס סהט' 6מל 61ח"כ כלוי נמן ל6 סנמ 61לת)כיס
 גרול יומר ס3מ חלק נפ65 סנמ 6ל תחלקו כ"6ימנו
 )סיומ סת)כומ המפסט1מ ניס ו;ס . וסנן )כ) המניעמכ)
 63ץ1מ טק מדע גס : (ס ו(כור ע5תס נפכי גתורטר15ף
 כליס בחי' נסס 'ע כי והייכו ר' 0סן עמיסנחיכומ
 3חינומ נ' נ"כ '0 6' ונכ) נ' והס סע%5מ 16ר31חינומ
 31ע5תומ וחי5ין פניתי 3חינומ 'ס נכלי' כי 6רנעוסס
 יומר ממיד המקיף נע5מוח והנה . ומקיף פרמי נויס
 סכלי 3מוך לכנוק 'כול סל6 תס כי ספכיתי 16ר תןנרול
 . ספניתי 5ור סו6 הכלי מוך 0נכנק ותס סתקיף 6ורהו6

 סכלי פפניעיו' תעולס יומר סחי5ין כי לסיפך ס3161כליס
 ומקיף פפכימי סכלי סי(רכך כרי סעעס כמ63יוכנל

 גלוע ת16ל סכ)י סיס כ"6 ספקיף עס הפניתיוימיחדו
 לסמפסט תקיס לי סיס 63סי סתקיף 16ר 16מ1 י(כך)6

 תעולס ת16ר נעקס סכל' 0ח,15נימ עמס 61ף כ3רכע"0
 חכ)' פכיתיומ 6ל 5חור"ס נערך סו5 עכז( הפג.סתן
 מ(דכך הו6 גרוע מ6ור 0נע0ס 6ף סכל' קפנימיומלפי
 . 16מ1 ות(כך 3מוכו רחוק 0ס61 סמניס 5ור 'רי על'ומר
 נס . פעס 3כל סרנריס  לכפול כלטרל ס)5 ;סו;כור
 ה6רס סל סור נ5ח סיס טתמחלס 6תרנו סכנו תססרפ
 קותון ס6רס (ס 0ל סתלכומ לס'ומ סעל'ון סת55'לר5ס כ6סי ועמס ל0ניס תמחלקיס 61ין יחר כלוליסקרפע
 ונ"ן עזה ען ס*יס '% 6;י געור פר5וף נקורעמפ0ע

 הנ"ס נמחלקו ועי"( יקודו רלך קרתון ס6רסס3פניתיומ
ל0כיס



ל הערןכן אמתררךשערי
 ווי'ן נ' נקוד קדעון 6דס ט) גס"י כעטו ו"(לטכיס
 ט6)ו וסנוונס ויע. וי63 ויקע ט) ווי"ן נג' גלע(י'וסס
 ל6סון טפק1ק סיינו 6' )עג'ן נ"6 רוע(י' פקוקיססג'
 חו(ר. )16ר לוע, וינ6 ט) ופקוק 'טל )5ול לוע, ייקעס)

 וסעייחד סעחנר וסו6 'טל )6ור ג"כ 1.טלוע, ט) ג'ופקו'
 נ(ס. (ס בלול" )סיוחס חו(ר 161י יסי 6ור 60ורוחסני

 עסוך בעמ6ר חינוס ע"3 סבו)) 6' טס עססונעטס
 )עע)ס סכ6עריס סד3ריס )6)ו רוע( וסו6 ס(וסרד3ר'

 וכככק סיוטי קו חוי דלך קוף ע6ין ס6ול ירדסעסח)ס
 ס6ולום ע)ו י6חונ . יטי 6ול קור וסו6 קרעון ס6רס3(0

 ררך )עע)סע)עעס
 ספרק"

 נ(דווגו וטס ס6"ק ט)
 ו6ח'ב . חו(ר 6ור קוד וסו8 )עי) טכחנחי בעוס8ורוח
 וע"י סיקוד דרך עפניעיוחיו יוטר קו דרך 60ור טו3'רד
 וסנס )קען ס6נחונ נעו הע5ורוח חיווג סחיקין עיקרנ6
 סיקוד 6) ססדרס חו)יוח ח1י דרך סעוח ען ירד ס6ור(ס
 בי סעו)עיס ח1י קוד ססס ן ווי ג' דוגעח געמסו)נן
 בי נסנ6ר בנר וסנס : סעו)עוס ב) ח'וח ט61 ס6ורמ(ס
 3' ('ווג ע3חיי 6שיוס סוכרח )עעס סיורד ס6רסב)

 ע"נ קוד עסס ח"י ד"פ סס ירידוח נל 6"כ .ע*ורוח
 ספקוק ס(חהר ר3רי עסוך וענו6ר פקוקיס ג' ע)חי3וח
 לוע( 3' ופ' סחקר. קור )5נר0ס רוע( ויקע מ)י5טין
 טסו6 קודסרחעיס )יעק3 לוע( ג' ופקוק סרין. קוד)'5חק
 טק" 'עקנ נחי' נכח 61( 8ע)עיקו

 גנקע 3קע י' קוד
 סירד חקד טפח ססו6 ע"י קדעון ס6רס (ס ס)סע)נוח
 סחוט (ס ע"י ונ" עני, ס5דס'קדעון ונ;רווג 6"קעיקוד
 61( סע)בוח ,ס ט) 3ג)כ)ח וגכנקו דעחק)6 ל,6 13טיס

 (' ט) ס6ורוח ססס יעק3 )ניח גסט סע' גסנחעוררו
 ועי"ן בע"ט נס 30 3סוך )מע)0 סע)ו ח3ירין)ו6גין
 י6דס ויוקנ6 3סי15ף )וספסעח )ס'וס סוו)בוס (1 חננג

 וסו6 )גלג)ח 3קע סבסינ קוד וסו6 . )סנינוכמ1ס
 סו6 ססק) ועח5'ח גרס ך' 0ו6 ו0סק) ססק)עח5'ח
 עיקוד טירד חקד עפם קוד ססו' " קוד ססו6עכרס
 טסו8 קח"ר קוד )ו 'ט י' סנ) נחט גנר וסנס : ס1ו)'8)
 עעוח6 ד5;דליקו טיפין ח)ח קוד וסס ר6ט חוךקוף

 נעטס סנ") , ווי"ן סג' ס6רח מן ו)כן 6' ניו"דוגנ))ין
 ס)ע'ד וקוד ל ב(ס גע)כוח ;1 נר6ט ), 5ורחעסס
 ויק"ע נג"פ סגרע(יס 'וד'ין ג' סס טיפין ג' קודסס
 סר6ט 3(ס גקנע 0)ע"ד ו(ס )' קוד סס 'ודי*ן וג' 1'"טוי3"6

 : ב"( ו(נור 6"ק ס) סע)' ;1ט)
 יומין עתיק סוד יתבאר בו ב'דרך
 ונ:ן טיה טן האוד 'רד הנה נ' הכ'אור אל נכאדערנה

 של בנרנלת ונכנס יסודו דרך א"קשכפרמ'ות
 שכמ"ה כ'ן כחי' היינו נפש בחי' רק ירד וטתחלח דא"קהסלכות
 הגבורות סוד החיומ הרם היא הופש כי  שנב"ן ב"ןוכח"

 הנוף סוד הכלים בנ.ן וטטנ'ן . יטעלה נם"ש תחלהשיורדים
 נסוד נבנית או הטרכות 11 אל האור (ה ירד נאשרוהנה
 יצאו בכח בה נלולים שהיו הי"ס שיצאו היינו גמורפרצוף

 אח"כ רק גטור כנין נבנק( לא עריין אבל . הפועל אלטכח
 חסד מפת סוד שהוא אסרנו האור זה והנה . לפנינוכמ"ש
 באים טיפ'ן נ' אלו והנה . מש'ן תלת הכורל ט'סודהיורד
 עצמו א"ס טאור ש'רד א' מסה הוא הא' מקומות ג'מן

 וג של שודר כ' ט'מה . הטלכות וו אלשבא
 ג' טיפה . דא(לכות ור אל ג"כ ובא הא"ק וה דרךהטלבוש

 סיד נעשית אורות הג' וטוה . הא"ק וה של יסנד טאיהוא
 . דעת'סין עתיקא . ע"ק עתה נק' והיא הטרכות זו אל ד"ציןג'

 הכתר סוד שהוא הא' ראש רישין הג' ואלו . רישין דכלרישא
 סוד והוא הנ' וראש . רישא דלאו רישא נק' העתיק והשל

 שהוא הג' וראש ירע. ררא רישא נק' העתיק זה שלחכמה
 לארו וטעם את'ידע. דלא דישא נק' העתיק וה שי בינהסוד

 אוכ עצטו א"ס טאור נעשה הא' ראש הנה כי הואהשטות
 תא"ק של הטלכות מכח" הוא עכ'ז אבל רישין דכל ר"צאההש
 ויאש . רישא דלאו רישא נק' ולכן לאריות זנכ סודשהוא
 הוא האור שזה הטלנוש עולס של יסוד טאור נעשההב'
 בהי' הוא הא"ק שהר' העילות עילת ננח" הטלכות 11אל
 א"נ והא"ק לוה עלה הוא המלבוש עולס ויסנד אליהעלה
 שהעלור נתבאר וכבר הראש (ו אל העילות עילת בחי'הוא
 טשיג הוא עכ"( עלתו של טושתו 'ודע שאינו אף עלתוטש.ג
 נם"ש עלתו עלת את כלל טשיג אינו אכר טטנו עלולשהוא
 כי הכוונמ . ידע דלא רישא גקרא הראש וה ולכןכבר
 ופוצימא נעשה מטה יודע אינו  בעצמו הראשזה

 'סור טאור קעשה הג' וראש רלמפה. לרישין את"דעשאינו
 הראא4'וא"כ 11 אל נלהוד ערה בחי' שהוא עצטו א"קשל
 נ"יערך לתחתונים את'ה-ע דלא אך עלתו וטשיג היעהוא

 יישא הראש וה נסיא ולכן עלתו עלת בח" (ה נעשההתחוענים
 ורא הארין"ל בדברי טכואד אחר פעם יש ועוד : את"דעדרא

 המ סוד נת' והנה : הטעיין עי להמריה שלא לשונוהנאתי
 ג"כ-טעשר קלול א' נל רישין הג' וארו העתיק (ה שלרישין
 ה'ה ' טה'כן לקטן יתבאר שרו והו"ת הא"ק בסוד כם"שספי'
 א' ראש בסוד נכרלין רישק השלשה שאלו תדע גס :ננינם
 שהם ראשונות ג' שתם'ד גדול נלל הוא (הכ'

 נקראים ריש'ן הג' דאלו ראש כשם נקראשכח'ב
 דעתק'ן דעת'קא רישא בשם ובתיקונ? ב,והר הרשב"יבדברי
 שהניא וטה : לקסן שאכתוכ כטו דטט.רין ופטירא דסביןוסכא

 יעילא אתנלמין ר"מין תלת באטרו קד'שא באידראהושב"י
 הנ' ראלו ריטו א.נו דא טן לגו ודא דא טן לאילא דאלעילא
 טן יעילא דאיהו חדא ברישא נדט(ים ריוצק הג' אלו כירישין
~4",וינן~בייל, רישא והם רישא נק' א' שכל פרצום.ם לג' רוט( ועא רקדא

 ד5געען11י
 4ן1

 ננין נתכאר הרי . ריואא נוצם נק' מא לכן לקטןשאכהוב
 שבפניט'ות וב"ן מ"ה מהארת שנעשו רעתיק ג"ר שלהכלים
 תחתומת ו' טצ'אות נבאר ועתה . לקטן ית' ועוד כט"שא"ק

 : כליהם ונבנו  נהפשפו כח באיזהדעת.ק
 סוד כ' יוטק עת'ק נקיאו העת'ק זה של הו"ת כי!4ע

 שכעת כאור ההטה ואור דגתוכ בסוד שבעה הסהים'ם
 גנ"ת ספ" ו' סוד האותיווד'והם בשער שאכתוב כטוהיטים
 ("ת מד שהם 'טים הו' אלו אכל יטים ז' סיד שהםנהי"ם

 "ךם%יב נ ::: טיוכג %1
 עתיקין יומ.ן שנקראו הענין וסוד קדטגיות: ונשנים עולםכימי
 ימים הז' ע"י נכנו העתיק ש4,ה תחתונא הו' שאלולפי

שהיו



 הערןק אמתררךשערי
 מתחרה שגאצלו פ6" הו אל. מן הכוונה קדס, מיטישהיו
 לתוך למערה ערו והאורות כ5יהם נשברו אשר והםבטהירו
 יה של 1"ת של הכלים אלו נכנו האורות אלו מ,הבינה
 ט5שון עהיק שנק' אחר טעם ועוד . לפנינו כמ"שהעת'ק
 5סה ית'ב 'וט'ן ועת'ק פסוק על אמרו והנה : עחיקיןוהרברים
 ואין מאוד נערם שהוא הכוונה טכריות'ו עת'קשהעת'קונקרא
 הזוהר ברברי רפעמים תמצא 1ה ומטעם 5השיגו. יכול נבראכ5

 טוה והוא קרישא עת'קא ואיטא לאבא גם שקוראות'קוני'
 אי", כפרצוף וגס העהיק ב1ה יצרו הא'  הכעס אכל .הטעם

 . 5בארם ונתת'5 5קמן כט"שואריך
 ונקרא.ם  '"ס הטהירו נוו יצאו שטהחלה כנר אסונוהנה

 אלו ש5 הכתר שטנקודת ואטרנו מקוריות סם"יו"ר
 ונתע5ה ראדם בריוקנא הא"ק נתתקן מוה מקור'ות סם""

 שלו גה"י מקום ונשאד נבר נם"ש מדר'ג1ת ש5שה5מערה
 ב' ג"ב ע5ו ואת"כ . בטקומם רישומם שנשאר רק פנוימקום
 תהה 1ה נגד 1ה שהיו הטקוריות י"ס מ, הו"כ שרינקודוה
 ואטרנו . הא"ק שהוא הכתר שר נה"י בטק1ס ועטרוהגהר

 טארו תהתוניס סם" הו' מארו תבירק מאנין 1' שרשהאורות
 סלואים מב' ש'צאו אורות רבוא ק"ם שהם מקור'ות סם"ה"
 ו5כן בנפש הנשטה כ5'רת בסוד ב,ה ,ה כרו5ים והם וכ"ןס"ג

 לאלף הווי רבוא שכל ואטונ1 . אור1ת רבוא לע'נ"שבים
 1"ס סוד הם כ' יעקב 5כית נפש ע' סוד הם והרי רא'ואלף

 מעשר כרו5ה ס6ירה וכר כט"ש מקוריוה י"ס מןתחתונ.ם
 עתה והנה : הבינה תוך ונת"שבו עלו שהם ואמרנו . ע'הר'

 בריוקנא עה.ק הנקי שהוא א"ק שר הטרכות 11שנתפשטה
 ואף . כמ"ש א"ק מפניטיהת וב"ן מ"ה הארת סחטתדאדם

 ה"נו דעה'ק ריש.ן הש5שה רק נעשו הארהוו שטןשאטרנו
 בכ5 ג"כ .מתפשט הוא אבל ריש'ן בג' הוא ההארהשעיקר
 האור זה ני . קוטתו מ5א נהפשט ומזה העהיס ש5הקהצר
 נבנה ש%א  אך וומתו בב% ומתקנו דמתלא  רזא שבואטרנו
 שהגיע ער רמטה התפשט ואז שנתפשט אחר ער גמורננין

 שנאצלו ה'"ס מן הע'קרית טל' שם  עוטית שהיתה%מקום
 כטו ה.ושר מקו האטיתי טוכז מקוס ער והוא שנשברהסתהלה
 אנו שעהירין האצילוה עורם סיום הוא ששם כברשכתבתי
 נקודות הב' נס בעצמה נללה ואז נבר שכתבתי כמולבאוו
 כמ'ש א"ק שי הוד נצת כמקום שעמדו המקיריות הו"בשהם
 1ה של הסד בטק,ס היוס עמדה המקור.ות שחכסה היינו .נבד

 . העהיק 1ה ש5 גכורה נמקוס עטדה הטקיריוה והבינההעתיק
 חו"ב יקראו מעתה העהיק בזה שנכל5ו הטקוריות חו"בורכן

 ס1ד שהוא יפ' הכתר סוד הוא העת'ק שוה לששבנתר
 כאשר והנה .  זה נל והבן הטק1ריות הכתר נקודת ט,המלנות
 הרצון בע5 רמ1 א1 העת'ק ב1ו  המקוריות  הה."ב חרוינררו
 מן א1רות הע' אלו בקרכה אשר הטקוריות הבינה וואר

 אורוה כ"א אורוה הע' אלו מ, שתכרר כט"ש תכיריןמאנין
 ב' מהם .ההקנו וגס דעת'ק ו"ת ש9 הכ5ים .תתקנו מהםאשר
 ריוקנא בסוד טתפשטיס ג"נ 5הי1תם הטקוריות הו"בנקודוה
 עו5ם כ5 תיקון רצורך ישארו אורות וט"ט 5פנ.נו. כט"שראדם

 הש1רש טן אורות המ"" אלו ומן לפנינו כם"שהאצירוה
 למ"ט שורש ט1ה נעשה המקוריוה הבינה בתוך שמטארש5הם
 סוד שהוא שבאצ'לות הת,ת עד 5מטה וטתפשטי' בינהשערי
 כהורה פניס לט"ט שורש 1הוא לקטן שאנת1ב נסו שבכהבתורה
 טומא' מ"טפנים עד לטטה עד וסתסשט טהוי פ;ים מ"טה"נו
 5א נת'ב שהוא שכבינה הנ' ושער . רקטן הכר שאכתובכמו
 מכ"א שנשאר טהרישום נעשה 1ה . 5קטן כמ"ש עיפירעו
 העהיק שה1א פרצופים הג' נתקנו שטהם הראיטוניסאור:ה
 הבינה שכיסור  אהיה סוד והוא לפנינ1 כמ"ש ואריךוא'"ן

 פרצום'ם והג' . א"ך בטטפרשהוא
 הנ"י

 : 1ה באופן נתקמ
 ג"נ מעשר כלו5ים כ"א שהם אורות 1' הבינה ש5חהמתח5ה
 גדולה נתתקן אורות 1' מן גדו5ה ש5 כתר טן היינו העתיקאל
 הו' שכ5 עד כולם וכן הגבורה נתתקן גבורה ומכתר עת.קש5

 מטאנין אשווה הע' א5ו ש5 כתרים 1' מן נבנו רעתיסתחתונוה
 ץל העת'ק בזה ככה שהיו ספירות ה" יצאו וע'"1 .תכיוין
 " בעל נעשה ש5ו ספירות היו"ר מן ספירה שכ5הפוע5
 הארח ע"י  שנתחונו שאטרנו אף שלו ראשונוה וג' .סם"
 את הטה" פניש אור ה"נו עצמו א"ק טפנימ'ות וכ"ןט"ה
 רה'ות ג"כ מוכרת עצמם שבכ5ים נתבאר כבר שהר'הכ5ים
 הנפש הוא שהרס שכגות הרסים סור ההיוה שהוא פניטיאור
 הכלים בנ'ן  אבג' לבר נפש בבח" שה'ה נהבאר כבי הארהש1ו
 נבנו שיו וג"ר . שלו ו"ת ה"נו כתר'ם ו' ארו מן נעשועצמן
 נבנה הכתר שנק.דה נבד שאטרנו ידהדץ משם א' אותע"'
 שום הג'ע ש5א ואמרנו כנ"ל אות'ות טי שהם יה"המשם
 א%  הארה טהלקו נותן שכ"א רק כהר ש5 הט5כות א5אות

 שהוא העתיק רזו  שיתן שבכתר רנתר מח%ק והנה .המלכות
 מ1ה כהר שר ג"ר נבנה מ1ה  בט"ש נתר ש%  המיבותסור

 נכנו טוה העת'ק בוה שנתן שבנתר החכטה ומחלק .העת'ק
 שבכתר היסוד שטח5ק ער כו5ם וכן העת'ק ט,ה תכמה ש5ג'ר
 וה של המלכות אך העתיק מוה יסוד של ראשונוה ג'ובנ1

 נסה"מו הלק'ם התשעה כי הארה שום 5ה היה 5אהעתיק
 ראש;נות ג' נבנו העהיק 1ה ש5 הטלכות ורכן ש5הביסור
 עת.ק של ספ.רות התשעה שנתנו מיניהוביה האיה ע"ישלה
 נבנית הטלכות המ'ר כי והבן וראה . ש5ו בטלכותעצטו

 נר הר5קת סור והוא וביה מיניה היטנה טע5ה שרמהמ5כות
 כ.אורהוא בי1תר וה 1להכ'נך היטיב. וה והבן נבר נט"שמנר
 וכל ש5ימות ספי' בי' נתפשפ העת'ק שוה אסרנו הנהכי

 מהיכן 5באר וצריך , מאה סור היא א"כ מעשר כ5ורהספ.רה
 ולנן העתיק וה של ספירות למאה הנלים לכנין הארהבא
 ם, טבוררים היוהר אורוה שבעה שלחה שהבינה שאמרנוהדע
 הע' שא5ו אטרנו כ' . כתרים שבעה בתי' והוא אורותהכ"א
 שרם אורות שבעה  כן אם מעשר  כ%ול כ"א הם גםאורות
 מעשר ג"כ כ5ו5 אחר כר אורות העי"ן אלו מן כתריםשבעה
 שבכתר כתר . שבגדולה שכנתר נתר הי'נ1 נתרים שבעהוהם

 שבכתר הנמה היינו הכמות שכעה וכן . כורם וכןשבגבורה
 חנטות. שבעה עד כולם ונן שבגב1רה שכנתר הנטהשכנדויה

 והנה כו5ם. וכן גבורות ו1' תסרים 1' וכן כנ"5. בינות שבעהוכן
 העתיק 1ה שר כתר שר תחתונות 1' נבנו כתרים שבעהמן
 א"ק של הכתר ח5ק מהארת נבנה  זה נתר שי ראשונ1ת1ג'
 הנתר נבנה הר' ננ"ל העהיק ט,ה שנתן .ה"ה צירופיםטג'
 והחכמה רישא ר5או רישא נק' והוא : י"ס בסור עתיקשר

 ממאנין אורות הו' טאלו הכמות ז' מן שלו ז"ת נבנודעתיק
 החלק מ, נכנו רעתיק ההכמה ש5 ראשונות וג' .תבירין
 ספירות ב'ו"ד ג"כ דעה'ק הנמה נבנה הר' : יוההמציוופ. אותיות ט' של ב' מאות העתיק בוה דא"ק דחכטהשנהן

 ג"כ נבנו רעת'ק והבינה : 'ריע ר5א רישא נק' והואשרימות
 1ו של ראשונוה וג' כנ"ל כינות 1' מן שרו תחתונות1'

 ג"כ הב'נה נבנה הר' ידץדן מצ'רופ' ג' אוה טן נבנוהבינה
 הרי . ררא-אתיירע רישא נקרא והוא של'סות ספ"ב'1"ד
 יק שם העהיק ע שי ההחהיהה' עת'ק'ן דנל דעה.קא רישא בשס שכלולים רישי, הג' כלנכנו

 קק 5
 הסאנין מן שננר~ה שבכתר גרו5ה מן היינו גרולות 1'מן

 שכנרו5ה שבגבורה נתה ומן עתיק של הגדולה נבנההבירין
 הח"ת נבנה שבנדולה שבח"ח כתר  ומן עתיק ש%  גבורהנכנה

ילתק



לא הערןגן אמתררךשערי
 כתר ומן העת'ק נצח נבנה שבנרולה שבנצח כתר ומןרעתץ
 שבגדולה קוביסוד כתר ומן העתיק הור נבנה שבגדולהשכהור
 שבנדולה שבטרכות כתר ומן העת.ק יסודנננה
 שבעתיק נדולה בחי' והכל שבעתיק הטלכותנבנה
 : תכירין טאנין של שבנדורה כתרים סז'שנכנה
 טן שבעחיק נדולה של תחתונות הז' נבנו א'ד רפניךחרי
 והנן תכירין הטאנין מן 1צבנדולה כתר בבחיי והכל נדולותז'
 טפ' ד' אות ע"י נבנו שבעת'ק נדלה של ונ"ר : היפבזה

 ו' שגעתיק הננורה נבנה ועד"ז : יך:1ץ צירוסי 1צלאות.ות
 טן שבנבורה כתר בבחי' ודגל נבורות ו' טן שלותחחונות
 : היסוד יה"ה1ד צירופ. טנ' ה' מאות שרו ונ"ר תבירץהטאגין
 כתר בחי' והכל מלכיות מו' נ"כ נבנה עתיק של המלכותוכן

 טיניה נבנו המלכות שר ונ"ר תבייין הטאניןשגטיכותשל
 כמ"ש במל' עצטו עתיק של הט"ם שנתנו חרק ע"יוביה
 נבנהבעשר איך  העחיק טצ'אות לפניך הר' היטכ. והבןרסעיה
 הר,שב"י ביברי הנק' והוא מעשר כרולה טפ.' וכל שריסותספי'
 האר"י ובדגרי : דפטירין ופסירא דעתיס'ן עת'קא עלאהכתרא
 טהראשונים כטה שהבינו כמו ולא 1צבכתר. כתר נקראו"ל
 1צהוא שבכתר כתר בטציאות ו"ל האר"י בדבר' שמבוארשמה
 שטדבר שבכתר שכתר רק הסוד לעוטק ירדו ולא בא"קמדכר
 והעת'ק למבין. טכואר והוא העת'ע לזה רוסז הוא ז"ר האר"יכו
 נולר האריך וזה הארז"ל דברי ומהוך הזודי מדכר'כסכואר אנפת האריך טוד הוא האצילות שכתר לפי שבכתר כחרנק'
 לקמן. כמ"ש שריין וכחרא נפק,ן כחרא ושניהמ איו לפרציףג'נ
וזה

 העח"
 נקרא ולכן לפנינו כמ"ש בשניהם טתלבש הוא

 הטלכות שהוא נתבאר כבר העת'ק שזה לפיכתרשבכתר
 נתכ' הא"קכבר וכר א"ק ספי'של ע1צרה מ( א' והוא הא"קשל

 הוא העת'ק זה נם א"כ הסקוריוח הכחר טנקידת נתתקןשהוא
 : אנפ'ן ארו ופרצוף אין פרצוף טציאות נבאר ועתה .טט1צ 1צבכתי כתר הוא א"כ האצילות בכתר טתלב1צ והוא הכתרבחי'

 ואריך אין מציאות יתבאר בו ג'דרך
 אורות הע' בה נת'ישבו המקוריות שהנינה נתבאר כנרהנה
)

 וז' בתרי' ו' 1צהם מבוררי' היוהר אורות כ"א אורות ע'אלו מן ביררה שהבינח ואמרנו תבירין הטאנק מן שעלו
 בפרטן והם טעשר כלול הוי טאלג א' וכל . בינות 11'חכמות
 טעשר כלול א' שכר כהוים הו' 1צסן ואטרנו . ע' הם ז'כר
 רהיות עתיק של חחתונות הוי כר נבנו מזה כתרים ע(שהם
 תשעה ע"' נבנו שלו והנ"ר לעיל שכתבתי כמו מי' כלולכ"א
 1צל אותיות ט' טן העתיק לזה דא"ק םפ" הט' שנתנוחלקים
 שנתתקן אחר והנה : והפיב באר הכל כמ"ש ורץ"דץצרופי
 שהם חכמות ו' שהס אורות ו' עוד הבינה שרחה העתיקוה

 הכלולים סמ"י עשר 1צל הו"ת נבנו וטהם ט" א' כל נ"ככלולים
 פרצף כסוד ג'כ סחפ1צט לה'ות הטקורטת החכטהבנקודת
 החכטה זה 1צנתפשט ואחר . העת'ק וה שנתתקן ע"דנטור
 שיתבאר דרך על בפניו העת'ק את הלבי1צ אדס פרצוףבסוד
 אורות ז' 9עצסה לה המקוריות הבינה ביררה זאח'כ :לקטן
 ע"ד אדם סרצוף בסוד ג,כ נתפשפה ומהם בינות ו'שהם

 ע"ר החכמה אל הלבישה הבינה 111 : וההגמה העתיקשנתתקן
 החכטה מנקודת שנתהקן הפרצוף וה והנה . לקמןשיתב'
 נקרא הבינה מנק,רת שנתתסן ופרצקץ . אין פרצוףנקרא
 טתלבשת ה.א החכמה כי השטות לאלו וטעם אנם'ן אריךפרצוף
 כל מעין ונערס טכוסה והוא לקסן כם"ש הבינה בתיךכולה
 נתגאר הנה כי "וד . ההעל' אל הרוטז אי"ן נקרא לכןחי
 נקיא עכ"ז טאוד נעלם 1צהוא אף 1צהחכמה הא' בשעיכבר
 ההעלם כי הגלוי יא1צית וטמנו אי"ן שהוא הכתר לערך'"ש

 רסתהפה א"ן עתה נקרא ולכן כמ"ש נרוי לידי טביאשרו
 אל הרוטז אנ"י ומתהפך ההעלם אל רומז א.ץ מלת כיאנ"י
 שנהפשט רסי אנסין אריך נקרא הבינה ופרצוף .הגלו'

 ארך ע"ש נקרא וגם . לקטן כט"ש שלממה הפרצופיסמנל י7%-
 נדורימ וכרחטים הכתוב בםור נדולים רחטים כולו ניאפ.ם
 טתל כטבואך הדינים כר נכפים וטטנו לקמן. כמ"שאקבצך
 ארך טלת כ' טדות נ' הוא אפים ארך וטלח . הזוהרדברי
 כו והכ~נה . פנים מלשון ואפ.ם . ארוכה תעלה טלשוןהוא
 . 1צלטטה העולטות רכל איוכה תעלה טטנו אנפין הארזוה
 : לקסן כט'1צ אחוי"ט כח" כו ואין פנים בםוד כורו יעאוגם
 א"ן של וספי' ספי' בכל נ"ר של המשףאות לירע צריךוהנה
 סכר נ4ר של הסציאות נתבאר כבר העתיק שהרי א"אושל
 . גס"ש יךץה שורופי טמ אות.ות ס' מן ש:עשה שרוספי'
 מציאוחם ה'ה מהען נודע לא ואריך אין של הנ'ר מצשותאבר
 רק הססיקו לא ביטת ז' וכן חנטות ז' שהט אורות הז'שהר'
 סצאה' אך : לטעלה כט"ש שרהם תחתונות טציאיתו'לצורך

 1צהנ"ר נתבאי כבר ני עחז היה שלהם נ*ר שלשהטצ'אות
 טפת טן והיותס אורם עיקר דרה שלו רישין נ' שהס עתיקשל
 טיסץ תלת סוד והס כבי כט'ש א*ק של ה'סוד בו שנתןחסד
 נה"' סוד שהם ווהן נ' סוד מן 1צבא'ם ואטרנו יודק משהם
 בראש לטד צוית מטנו ונעשה כמ"1צ ווין נ' בסוד שהםדא"ק
 העשר בכל נתפשפ האור וזה כמ"ש יודין נ' שטספרוהעתיק
 דאיין ברישא נעשה ושם לא"ן נס הארה יצא וטמנודעתיק
 נהפשפ סוה והנה : ווי"ן נ' ג"כ שהם א כזה א אותבצורת
 ולפי אל הוא לסד אלח אותיות ב' והנה : הא"א אלהאוה
 האורות כל נדרך מתלת כלול כ"א הם ט.פץ נ' טסודשנאים
 כטהשעט.ם וה כט"1צ הבחיי מכל כרול בחי' 1צכל מעלהשל
 הארהזיה טזה כי . הוא"1צ על סנ'ן םוד 1צהוא א"ל ג"פהרי

 שנל נתנאר כי ואריך אי"ן של ראש םוד שהם הג"דטצ'אות
 דא"ן לפ*ס נתפשפ חה יודק ש דג( א"כ סת"ר לו י1צ'ו"ד
 המראית עץד 1צלה ד"מציאות היה דאיין טלכות שלוג"ר
 טתוך טבואי וגם . אליה טחלקו נתן שכ"א כעה'ק ג"כשהיה
 ור'ן ג" א'כ יורי"ן תלת הוא רוי"ו שיעורא כ' הווהררברי
 דאויך ט*ס, שר ינ"ר הטצ'אות היה וטזה יודי"ן פ' לכהם
 המלכות ע"ר שרה המציאות ג"כ היה ראריךומל'

 בםח ובהץ טעק לעלם הוא דגולכות טציאוי כי .ודאי"ן דעת"
 עת'ק פרונופש הג' גתכאר הרי ~ . כבר כט"קו טנר נרהדלקת
 וה התלבוצותם ענ'! נבאר ועתה . נתפשמו טהנן וא"אוא'"ן
 השייית יכולים דוץלב1צות ע"י כי דוע"ון עיקי וה כ' זהבתזך

 וצנורת טמכים כטה ע"י 1צבא טלטעלה הארה לקבל1צלמטה
 : באחכות לקטן וה נל בס"שדקש

 וראריך דעתיקוודאין ההלבשות ענין ית' בו ד'דרך
 ד)6ו ריס6 ססס ריסין ג' )עחיק סים גס"ר כנוהנה

 וכו)י : 6סיוע ד)6 ריס6 ידש ד)6 רט6ריס6
 ס)1 וסו*ס . דעסיק6 ע)6ס ריס6 ונקי 6י כר6סג)ו)ין
 . ס6ריך וכן טד"ז ג"כ גחקן ס6י"ן וסגס . יומין טחיקגק'

 ס6'ן וסגס . קדיס6 63ידר6 סעסר דגרי מחוךכמכו6ר
 מכד 6ותו סס)ניסו סייגו סעסיק 6) מ)כוסין געסווס6ריך
 סכיס כחיי תו6ריס ס6גו מס ורע מ6חוריו 651פכיו

 ס6חור עד פניס סגק' סייגו פרנופיס סג' 63)וו6חורייס
 פסוס 6ור סס ס)סס ס6חורייס גס גצ"ו 6נ) ט1מוס)
 סרגופיס ס) ספניס כחיגס גנד 6ף סגיס וגק' וכסירוך

 כמ"ס סגמס ס) ספגיס עד 5חורעס כחימ סו6 6ךסחסוג".
קגר



 הערןגן אמתררךשערי
 כחיגות י' ני יתי6י ס)6 ימ3ש )6 פר15ף כמי' עכ3ככר
 סי סויתי סכתוכ נסוד . וסמ6) ימין 61הור פגיסססס
 פר15ף ת61ר 6יזס נטכל סח5'יר כיץ כי תמיד)עדי
 ס5'ור סינו6 סוכרח מיז ססכ) ככח רק 0הו6 6ף6יס
 )יח כ6ריך ם6ף כווסר טמנו6ר ומס : ס;") כמ" ד'עפ9
 5 סמ6 נחיי 13 ס6יו סייגו ימיג6 כו)6 רק סמ6)6ניס
 ן )ק' כמ"ס ם)מטס נפר15פיס כמו סדין 6) סמויסממס
 גנד סמ6) נח" כע5מו ים ועכ"ז פסוע חסז כו)ו ה661נ)
 פר15סיס סמ ס3 מעמדן סדר וגכ6ר )קמן: ככליס ס)1הימין
 כסגתפסט גתכ6ר ככר גטגס 61ריך 61ין טתיק 0סס .סג")
 נס כה ;כ))ו "וי סטתיק וס גע"ס סמוס ה6"ק ם)סמ)י
 ;כ3)ת סהחכמס היי;ו סמקוליו' חו"כ 30 ;קורותנ'

 כמ"ס: עתיק ס3 כנכורט וסכיגט סעתיק וס ם3כגדו)ס
 ממגו 6סר סחכמס גקודת גס סגחפסט 6חר עתס1סגס
 סייגו כפגיו סעחיק )וט ס)נים כמ"ס 6יין פר15ףגעסס
 טתיק ס) הח0ז מן מחח') הו6 סהרי עחיק ם)ו"ח

 ר6סוגת סג' וגס6י1 ם15 תחתוגוי )ד וס)ניס )מטס1גתפסט
 כי מגו)יס )מע)ס די)יס ריסיו ני סוד טסס סעתיקם)
 גם6ו וסר6ם )מטס 63דס סמ)כיס ס)כוס דרך סו6כן

 1סניגס 6י. ר6ם גקי ריסין הג' ם6)1 גתנ6ר וכנר .מגו)ס
 8תנ6)[ ס)כים 6ריך פר15ף ממג' וגעסית םגתפסטת6מר

 יותל ו;תפסט רג)יו ועד מר6טו קומתו כמ)6ל,מכמה
 3קמה כמיע( טכרי6ס כר6ס יורדיס סהעקמיס טד)מטס
 רג)יסס טפר15פיס סכ) ו") ס6ריי נדנרי סמנ61רומס
 יט וס . )קמן כמ"ם )מע)ה סמתח)קיס רק )מטססוין
 סריין וכחד6 גפקין כחד6 חו"נ גקודות סנ' 1)פי :)קמן
 ה6י"ן מן גם6ר 651 כ1)1 ס6י"ן 6ת ה6ריך ס)כיס)ק

 מקוס 0ס61 סקרקפת6 סוד סנ)ג5ת נחי' רקגצו)ס
 תמ3ת סכן 3פי . סכו סכתר כמי;' וסו6 תפי)יןסגחת

 גס ו3כן סמכמס מן 3מעס מעע הכיגס סיתס56י5ותס
 כו)1 סחכמס היס כ"6 . סימגו )מטס מעט גם6רסעחס

 ממגו מגו)ם ה6רס סוס י651 סיס )6 וגע)מחמסתחרח
 ק)1 לכתר כח" ;ם6ר )כן ססדס גנהמוח 6דס כ;יוהיו
 סטתיק מ)כוסין6) ;עסו ו6ריך ה6ין וה;ס : ממ;ומגו)ס
 סכווגס 61חסין. 8תקין דיקר )כוסין ס:") נמ6מרוויס

 ס18רף ססס דיקר ס)כומין סוד )ט5מו 6תקיןמתח)ס
 1כ31ס ע1)מוח רננוח כמס מסס תעטס ממגוסי651יס
 3"כ סורים 61ח"כ . כמ"ס)מט)ס ס6"ק % 5נוסיןכטסו
 1ס61 נמ)נוסיו 3ייכ 0גתתקן סטתיק 6) )מטס סתיקט,ס

 ולקכ) )ס5טייר ס3מעס סעו3מות יוכ)ו ס6ו סתיקוןעיקר
 דרך נט5מו סוף 6ין 16ר סיפע מכו ר~עתיק נווסס6רס
 סמ)כוסיס ססס מסכיט ט"י כ"6 )קכ) ם6"6 סמתק)6מוט
 1)6 ס6י"ן 6) ס6ריך סה)כים ועחס : ס6"ין כר6ס;קכט 4* 16ח כ15יח ס;עסו ווי"ן סהני 6מרגו וסגס :כמ"ס
 ח5י ;ס6י טלמ וו "וי סקרקפת6 וק ממנו מ313ה;ם6ר
 וי"1 5מע)ס י"1 וגם6ר )סכיס וכנקט מכוסס וח5ימגו)ט
 )גסנרי סי קרונ נסויס )'כ נמספן םס61 א כ,ס)מטס

 פ)י16ת גת'כו' )"כ 36, דק סייס ;עמס ומוס : יס יסכן)כ
 נחכמס ~טס ומיצ)יס וגט)מיס גפ)6יס סס סססחכמה
 הף ם) סח)נס1ח סדר גחכ6ר סרי : )קמן כמ"םדד6

 עו)ס ם) הכאל סון וס61 ה6ריך מסו6 סחי5ון רק;ר6ה ו)" נוס מה5נם סיה )פי 6י כפר5וף ונכ))יןפר5ופיס
 כסוד סמדנר סרסנ"י נינרי סתממ נכ"מ 1)כןס56י)1י.
 ס6"'ן גס נט5מו כ1)) םס61 6"6 6) רומו ד56י)1תסכת'

 וסזר : )קמן וה יחנ6ר ועוז נו סמח)נסיסוסעחיק
 גתכ6ר כנר סטתיק וס סגס כי וס כ6ופן סו6מעמדן
 ג"ס נין ומתחי) קדמון ד6דס סמ)כות מן געסס0ס61
 );"ס יס פרקין גי כי ;"ק 0) ע)6ין סרקין כין .י6"ק
 ), ע)יו;'ס כסר5ופיס ס)מע), ;יד וככר . כידוע 6')כ3

 3קמן כמ"ם ו)מעס סמכמס מן רק מ~ו' כמ"גחג)ס
 נסור ה61 )מע)ס 6כ) ממס יסד 6רן יסד נהכמסנ0"ס
 גנוס מעט ס61 סיסוד כי וידוע )כריח סדכוקסטערס
 ה6ריד,) זנרי מחוך מכו6ר כי ו6ף ג"ה ם) ט)ית'סמפרקי
 מדנר ,ס . ג"ס ע)יוגימ-ם) מפרקי )מטס הו6ססיסוי
 )יתן ע5מס סמרכגת ססרכגס כסור 6ימ6 ס)נגס"י
 . )קמן כמ"ס סכגיס ט3 רוכ5ת וס6ס כס"ס )יי6מ6"6
 סע1מדיס ספר15פיס 6)1 6נ) . וגוקי ו"6 תיקוןנסוד
 ג"ס ם) ע)יויגס מפרקיס מעט גנוט ס61 סי0וד,קופיס
 ,ה ס) ריסין המ סתפסעות מקוס הו6 ופס .כיזוע
 ט)יתיס פרקיס )ני מ)ניסיס. עתיק ס) וחנ"ת .סעתיק

 6מ5טין פרקיי )ני מ)ניטין טתיק ם) תסי"ס ד6"ק ג"ס0)
 ויורדיס מנו)ין ;ם6רו תחתו;יס פרקיס וכי י6"ק ;"סס)

 יגקו סמסס דדיס ני נסוד גטטיס וסס סנרי6סכטו)ס
 1)נ61 )מע)י )ע)1' חי) 6ורו סיגיקס וס וסייסתחתוגיס

 מתחי) 6י"ן 1פר15ף . )קמן כמ"ס פר15ף תיקון 6)נ"כ
 . עתיק רג3י סיוס עד 3מעס ו;תפטע כמ"ם עתיק ס3מדית
 )מעס ומתססט כג") י6ין סקרקפתמ תחת מתמי)ו"ליך
 ד6דס חת6ין פרקין סני )כסות 6"ק רג)י סיוס עדג"כ

 6ג1 טחס עד וסגס : מעמדן סדר גחכ6ר הריקדמון
 ועחס ס)הס: הכ)יס כ;ין 0וז והו6 סר5ופיס כגיןנני6ור
 פר5וסיס טנ' 6)1 ס) ספגימי 6ור כ'"ור חוכח ע)יגוח)

 : ס)ססוסמקיף

 ואריך ואין עתיק של והמקיף פנימי איר הע' בו ה'דרך
 פגימי 16ר נו יס ט5מס נכ)יס 60ף יתנ6י מיהנה

 1גתנ6ר : סכפס דס סוד םס61 סכ)י 6תסמח"
 6רס מפגימיות םי65 כ"1 ם3 מס6ית ;עס' סהו6כנר
 וסו6 ככר ;תכ"ר כ,סר טגפס סוד סו6 נ"ן סס כיקדמון
 טיקר מקנ)יס וסס ס6ינריס נכ) סגנ)טיס סדמיססוד
 מחח), 0י165 ה16ר1' סוד וס61 נ)כ סטוכן הנפס מןהחיו'
 ע5ס ססו6 ממס סוף 6ין 6ור סהו6 סמ)נום עו)סמיסת
 0כנפס ס;פק כסת ג"ג מתח)' סי165 רק ס;5חייסטחי'
 וגתח)קו 6ותי1' רננו' 6)פיס ר)"1 ססיו ססוגתכ"ר כני כמ"ס וניין 0"ב. סמות ני מן סנ16 סכגפסוגסמ'

ככ)



יב העדןגן אמתררךסערי
 י"3 ירדו סכחר מן סירדו 0"חר 0סניט עד סעו)מויככ)
 סטחיק יס עגחסמע "חר וסגס ח"וכ ") "וחיו' רכו"ח)ף
 כס גכ))ו ", כמ"ם ח"וכ ס) גקודו' סכי נס כתוכווכ3)
 סככחיק )י"ס סי"כ ,ס וכסתח)ק 5ורוח רכו" ")ף ס"'ככ)
 רכו" ורי ")ת טחיק ס) מ"יס ססירס )כ)יגיע

 ססיר' )כ)
 "ורות סטי מן סגכגו נחכ"ר ככר יעתיק י"ס ס)וסכ)'ס
 "תס וכסרטן טי ככ))ס ססס תכיריןממ"גין

 טי מו5"
 גכגו סמסס רכו" ,' ססירס )כ) 'ניט )י"ס וכסתח)קרכו"
 ס"ס סרי . )מע)ס כמ"ס יטתיק מי"ס ססירס כ) ס)סן"ת
 וסו" 11' רי ")ף ססירס )כ)מגיט

 כ)כגון "סר ס"רי" סוד
 סוד ססס ו"ריך "י"ן סר5וסיס )מ מורס )כגון מ)חגי
 וכבינס נחיבו' )"ב סוד בו י0 בחכמס כי . מו"ב נקודויני
 ס"רק ו,ס )כגון סרי כיגס סטרי גוןסוד

 טתיק סוד ססו"
 ס"מיו ח"ס כ)כגון "ער ס"רק סרי כחוכס מת)כסכג"ל
 וגטען עקרן ו"ח"כ ססת)ן מ)מד כעע "כר )כ:ון "ר,יר,")

 תח)ת ס"ורוח ")ו כי גחכ"ר ססרי . סרי סטוססכמקוס
 1"ח"כ תנירין מ"גין וכ,' חו"כ גקודו' ככי סיססתי3תן
 גתכ"' ככר סטת'ק חס סעתיק'לג") כ,ס וגעען מססטקרן
 מקוס סגק' גתכ"ר ככר וסמ)כו' ד""ק מ)כוח סודססו"

וסו"
 ככר כמ"ס . סיי טוסס סרי טן כסו"ס סרי טוסס סוד

 כתוכו גפ"רו ור וס")ף דטתיק י"ח ס) סכ)יס גנגוסי' סמן גתכ"ר ככר ח' ורי ס")ף מ")ו וסגס : מוכןוסו"
 סכתוכ ח"ס וס"ריך ס"ין ") סגיס "ור נ"כ )סיותס"רס מסס יורדיס ומ"תיס "ורות ")ף )ט5מס כיררסומ"חיס ס")ף ומ")ו 0בחוגס סנפם בבחיי וסיעו פג'ס "ורבסוד
 30מס כי . סריו "ת )גועריס ומ"תיס ס)מס )ךס")ף

 0)ו 0ס0)וס סגדו) סמל ס1"0כמקר"
 סטהיק סוד וסו"

 חוע דרך יורד סוף "ין ס"רת סעיקר ס)1 סס)1מייסכ)

סמתק)"
 "גף גס"רו וטס סטתיק ),ס קדמון ס"דס מן

 סטומר כדרך מכחון ועומדין "ותו סמ)כיסין סריו"ת גועריס ססס ו"ריך "י"ן ") יורדיס ומ"תיס0)ומיס
 : סיטיכ יס כ)וסכן

 ס"רס ככ) יתכ"י מיההנה
 "'ן גס0 ככחיגת ססו"

 סטו)תי וטיקר סטסר יסוד סוד ססו" סריטיסס
 כמס כמ"0 "מ"ס יסודו' ני סכו)) סרוח יסודטך'

פעמיס
 וסו"

 . כ)סססי' ם) סמקיף ונס טס:יס "ור טיקר
 סטתיק מס ""ק מיסוד ס"רס סי5" "מרגו 0ככר דט.)כן

 ו"מרנו ""ק נפיימיוח 0יס"י ניין ו0ס מ"ס 0סיסו"
 כ)יסס )סיות סג") סרלוסיס סג' גתסטטו כ"ןסמסס
 כ' "דס סר5וף כסוד סגחקגו קודס ומתססעיסגנד)יס
 0"ן סכ)י סגדל סו" סתיקוןעיקר

 סו"
 "ור )קכ) 'וכ)

נדו)
 כדכרי סמכו"ר כמו וסכירס סירוק )ידי יכ" ו)"
 סג'מי "ור טיקר )סס גטסס מ"ס סס ומן : ו")ס"ר"'
 גתכ"ר ככר נ:"ס סס כיומקיף

 כחיגו' ד כו יס סס כ) כי ככר גתכ"ר ססרי : יסכ"וסן וסו" . סרוח סוד ססו"
ססס

 עגת""
 י"ס כ)י)1י ג"כ כסס 0י0 סעטמיס מן וסגס

 "ור גטם' סגקויות ומן . )טחיק ומקיף סגימ' "ורגעסס

 "ור "מ"כ נטפס טחנין ומן . 1"ריך )"'"ן ומקיףסנימי
 גס"י ננ"ת גקודוי ר טכו)) ה5סין סיטיר ") ומקיףסגימ'
 ומן )קמן כמ"ס ס3ס סר5וף סתיקון "חר נ"כסגטסס
 סמ)י ") ומקיף פנימי "ור "ח"כ ג"כ נע0סס"ותיו'
 )קמן סכ3 כמ"ם ס)ס סר5וף סחיקון "חר ג"כסגטסס
 ממכו"ר מסר"סוגיס )כמס סגתקסס מס 3ך יתורןוכיס
 חו"כ ס) מקוהות גקויות כי סס ו"ריך "'"ן כימכו"ר סו" וטס" . ככיגס סס ססגקודו' מכו"ר מקומןוכ"ייס * גחגמס וסגקודו' ככתר ססעעמיס י") ס"ר"יכדכרי
 וכוס : קגקודות מן ומקיף סג'מ' "ור )סס גטמסוסג'סס
 עעמיס ו)" וחגין "ותיות רק תורס כססר סכותכין מסתכין
 ססד 0נקר, סמ)כו' ה) רומו חורס ססר כייגקודו'
 מן רק ס"רחי טיקר מקכ)' וסי" ס"ותיו' כחטרכמ"ם
 ,תכ"ר וטוד מ)מע)'. ו)" סחגין סוד סכו סיטיר סודסת"ת
 אח כ) סידען "חר וסכס : ס"ותיות כ0ער כמקומו,ס

 כיכהי )סר"סוגיס סגתקסס מס ט5ומס קוסי" )ךיתורן
 סכחי' קדיס" כ"'דר" דכריו מתוך סמכו"ר י")סרפכ"י
 כחיג'גוז סס "ין )מע3ס "כ) חו"כ מן רק מתח)תגוקכי
וסו"

 י"יסו סעי)ף כ) ט) טי)ת ט) ג"מר יס טמיי ")קיסו"ין סו" "ג' ":' טיפ י") ס"מר סר"סוג'ס )דכריו סותר
 ד"'סו כסוחפי ו"'סו "חד "ית יס" כסותסי ו)"חי
 לת סטילו' כ) ט) ט')ת "כ) "דס ו"יקר' וגוק'יכר
 בדבריו מבו"ר סרי טמד' ")ס'ס 1"'ן דכח'כ 0וחסי3'ס
 סטי)ון כ3 ט) סעי)' )תין רו5יס ויס .")קיס סגקר" גוקכ" כחיג' כו "'ן ר,עי)ות כ) ט) כטי)'סרק

 וגקר" """ וסו" ס"5י)ויכתר גקר"
 גסמס כח" וממגו "חד

 סכרייח" מחוך כמכ1"ר ימידסזנקי
 "כינו "כרסס פ)

 "ך )פוינו כהוס נוקכ" כחי' נייכ נסס יס ועתיקוכ"י"ן כ""" סנס סו" ס"מי כי ססוד )עומק ירדו )""כ) . 6גפין ס"ריך ט) סק"' סוסר "חס מס "חד ו)סגיס"מר
 )סי כ"" סוגיס ככחיגות וסס "חד כסר5וף גכ))יסססס
 נמור כיחור מחוכריס וסס )סגיגו כמ"סטגיגו

 1כיגס חכמ' מן "כ) כ)). דין סס ם"ין )סי יוכר"כחיי סו" וכו)"
 "מן כמ"ס י"5י)ו' חו"כ גקר"יס ססס ו"'מ" "כ"סייגו
ססיק י)" 6ך גפרדיס סר5וסיס כ' וגוקכי' סיכר סססס

 ריטות"
 מתרו"סו

 . )קמן כ"ן כמ"ס סריין וכחד"
 סריין ו)" גסרדיס ססס 1'רוד טוד גחוסף וגוקכייוכיטיר

כמד"
 גקר" ו)כן ר15ן כעח רק

 מוטד סיס מועד "1ס)
 כמ"ס כסס וגקר"ס סמ)ך כס וכסחסן חסן. )כ)ו,מן
 סוחסי כיס )'ת סטי)י כ3 ט) כעי)' "כ) : כ"ריכוחסכ3
 וסספרס ועתיק ו"י"ן כ~יך תוקכי דכר עכין ככ"ר ו)כןכ))

 ססו" "מי כ) "יךכיג'סס
 חיכור כו וגתוסף )מט)ס

 . גפ)"יותר
 סף) סר5וסיס ססג' גתנ"ר ככר כי וסו"

 מ"ס ססס כחיגו' מכי ומקיף סגימי וכ"ור ככ)יסגחקגו
 סו" וכ"ן יוכר" כסוד )טו)ס סו" מ,ש כחי' וסגסוכ"ן
 ומן סכמ*ס %ש ססו" נמי~ת מנ' מכ כ)ו)מסס כ"" "3ו כחיגות כי וסגס : כמ"ס יס כמ"ס גוקכ"סוי

סנמייס



 הערןנץ אמתיררשעף
 סיינו ומן. מ'יס כחינף מס ג"כ כ15) כ"ן סס וגן :סכה"ס
 כ)1)יי ט)יוניס ס"ורוה )עו)ס ססרי ;ננ"ן ונ"ן סננ"ןמ"ס
 : כוסזס

 סכסס וס"לסי"ן יסווי"ן סיוךי"ן סס ככ) כי וסו"
 דוכה" כח"סס

 נוקנ" נחינו' סס וסס"'ן
 סכחוכ נסוד

 סוך ססס ורוח )נעמי סרהנ, ססי"ן סתי סתיסןות)כנס
 סמל כחיגו' גתתקןמכ' וסגס-סעתיק : כמ"ם ססי"ןסתי
 כח" פ נסס יס ססכליס נתכ"ר ככר כי . ס"וסןנ,ס
 יותר ת"ור נטמס סחי15ן כי ונתכ"ר . 1חי15ן סנימיסיינו
 כחי' כ' כסס ים ג"כ וסט5מ" כמ"ם ספנימי מןמטו)ס
 מ"ס מכחי' קגעקס סמקיף "ור וסנס ומקיף סגימיסייגו
 תטורכ סו" סכת"ס וכ"ן סכהייס ת"ס סיינו סכו כח"ככ'
 וסס . סכמ"ס ונוקכ' וכר כחיי כי וסס סמקיףככ)

 ססו" מ"ס מכמ" רק גתורכחיכור
 מקיף סו6 תטו)ס יוחר

 לסכלי סמוך סנימי מקיף סו" ככמ"ס כ"ן וכח"הכמון
 וסגס . כנר כת"; סכלי "ח מכך סכ)י זוסן כח5יסנכנם
 תייס סכחיי זס כדרך ס1" סככ"ן כחיי מכי נטמססכ)י
 'וח,- מסו"סנשץ

 סכמ"ס כ"ן כחי' עסמתמכר וסו" סחי5ון דופן נח5י סו" ממולס
 סנכגס מקיףיססניתי ססו"

 ססו" סחי15ן דופןנח5י
 ספניתי ו"ור . תוקמ דכר כחיי נ"כ

 ג"כ נתתקן מייס כחי' מכי סיינו מ"ס מכמיי כיכסנע;ס
 מ"ס מכחי' סו" )יופן ססמוך קמס סמקיף "ורנ"וסן
 ספניתי כלי ןופן סכמ5י מככ"ן כ"ן טס ומתחכרסכת"ס
 כחיכור סס וטתיק ןו"נ כמי' מ חיכור כיסרי

 נס)"
: 

 נקר" ןוכר" כחיי כי נתכ"רוככר
 ונקר"יתיןוכחיי סניס

 נקר"נוקכ"
 "מור

 תקר"
 )" סטחיק סכוס 1)סי ;ת")

נר~
 סו" ססרי נוקכ" כח" כו

 ננח" מנסניס כ)1)

 טתיק" ס"י ו"מרו פניס כולו גקרי ו)כןזוכר"
 כיס )ית

 יק "יך )פניך סרי : וס וסכן יתינ" כו)" ")"סת")"
 נחיכור ססס "ך ונוקכ6 וכר .כמי' סעחיקכזס

 נס)"
 דכור" גקר"וכול"

 "חר כ"וסן גתתקן ס"י"ן פר5וף וסגס :
 ומקיף.נטמס כסנימי סן כ)'ס ככחיי סן ס)1 ססניס 5דכי

 מיסמכחיגת
 קסו"

 סת
 סני ככ) סל1 ס"חור ו5י ןוגר"

 נוקכ" כמ" קסו6 כ"ן מכחינ' נטססכחינות
 "ור סיינו

 מ"ס מכמי' גיעסס סלו ספגיס 5ד ססגימי 1"ורסמקיף
 ספ:יס 5ך נ"כ וסכ5יס סכמ"ס כ"ן מכחיי וס"חורייססכמ"ס
 "כ) סככ"ן כ"ן תכחי' ס"חור 51ר כנכ"ן ת"סמכחינת
 ס61טכ"ו

 כחי, נכ) סנס ס"מרנו )סי סניס נקר" כו)"
 ןכר כחי' כוים

 ונוקכ"
 כחי' סס 1ס11י"ן סיווי"ן סייגו

 כסס ים ס"חוריי' גס 1"ייכ נוקכי כמיי לס וססי"ןדוכרי
 דוכר6 כח"ג"כ

 1ס1"
 נוקכ" וכמ" )חון סונס

 פונס סכ1
 דכר כחיי ס ס)1 כימע ויםפנ" גקר" קסו" זוכר" נחי' סו" 5י קמכל כ"וסןלסניס

 הוקכ"
 כסת") וכן

וכול"
 פגיס סו6

 וכו)" ימיג" וכו)"
 "ך דכור" גקרי

 כחינת סו6 ססניס 5ד סככ) סירוך מעט כוסנתוסף

 גוקכ" כחי' סס וס"חורייסיוכר"
 כעתיק כן ;"ין מס .

 מטט עוד כו נתוסף "ריך כסר15ף וסגס : ,ס וסכןכגי)
 מכחיגק נטסס וס"מורייס ספניס ס)1 יתין ס5דעיריד

דוכר"
 נוקכ" מכמי' ס15 סמ56 ו5ד .

 כו63 עכ"1 6כ) .
 כנ"5 פניסככחי'

 נקר6 וכומ ימינ" 51:1"
 . והר"

 ממ6) כמי' כו מין כ"י"ן כ' סו6 כו סגתוסףוססירון
 כי לפניך סרי . סמ"ל כמי' נו יס נ"ריך "נ) כנ")כ))
 ונוקכ" דכי כח" כסס 'ס ו"ריך 61יין כטתיקגס

 "ך .
 דכור": כול" ו)כן נמור כחיכור "' כפר5וף גכלליסססס
 כל על כעי)' סרק סווסר דכרי מחוך םמכו"ר מסוסגס

 כחינ' כו ם"ין סיינו סוחסי כיס )יתסטי)1ח
 נוקכ"

 כ))
 ססס ;"ף סר15ס" סג' כ6)1 מס""כ ס1תסי כ" י)י'11'ים
כיכ

 דוכר" כול"
 גכלליס ססס רק סותסי כסס "ית

 ס"יור" מחוך סמכו"י ומס : גתור וכחיכור "כסר15ף
 .מן רק תתמי) ד1"נ סכחייקדיס"

 16'י"
 סס ססס סיינו

 דכור" סר15פי' ככ'נסרדי'
 כג' נוכ""כ )חוד ונוקנ6 )מוד

 "י כסר15ף גכל)ין סס מ;ס סג"לסר5וסיס
 1כ1)"

 גקר'

דכור"
 כתיקון 6הר דרך חמ5"תי מס )ך )סכי6 ר"יתירעןך4 : וסכן

 סגע)ספר5ופיס
 נחתקגו סח"ק סגס כ"ופן וסו"

 . ת3ירין מ"נין ס) 6ורות ש טהי ס)1סכ)יס
 1ס1"

 סותר
 כך"1 )'ימכ וים : תוכן "יגו טו" וגס סנ") )ררוםכמטט
 ק"ס סניט תכירין סמ6גין )"13 כי ככר נתכ"רססרי
 טולס מן קילןו ושין ס"נ כחיי מכ' כ"ו וסס"ורות
 כחיי סיינו סכטסירו ססירות סי' ") נס; ככחיןסמ)כוס
 ססי"ן כ' סת ססס סכנסם נקמס וכחינת סכנססנסם
 מק) )ך 1"מסו) )מטלס. כ"ז כמ"ק סתיסן ות)כנסנסץ
 "חוס ומכסרי כסוד )ממ)ס ןונמתו תקח וממנו)מטס
 :")וס

 6כי"ע כסס טו)מף די סיס )קתז יחנ"ר כי 1ס1"
 עו)ננות די כט5מו כו)) עו)ס וכ) "ותיותסוי"ס דיעך
 כמ"ם ס)ימס סוי"ס נט5מו כו)) סוי"ס מן "ות ;כ)כמו
 סרי פר15סיס כי ג"כ סס וגוקכי' וועיר סר15פיס כיסס ו"ו"" "' לפר5וף וגחקכ ועתיק ל"י"ן נס כט5מוסכולל 6"" ססס סר15סיס חמקס ים טו)ס וככ) . )קמןכ"1
 סיינו נממס כמינות סי כ"יס סס"ס ומ")ו סר5וסיסס'
 מ)כוח מןנסס

 דו"" נוקכ" קסו"
 ח"ח מן רוח

 . "גפין "ייך מן יחידס חכמס מן מיס . כיגס מןגסמס ו"" ססו"
 רוח סכגסס נסס סיינו כחינוח מכ) כ)1)ס כחינס1כ3

 . ככר סכתכחי כמו כו)ס וכןסכנסק
 וכןסו"

 טו)ס ככ)
 סכד רק . עם'ס י5ירס כרי"ס "5')וח טו)מוח "רנטמן
 סכחיגו' וכ) . גפם כמס גקר"ו כו)ס עמיס עו)ס ס)כחיי

 6)1 וכננר : כו)ס וכן רוח כפס נקר"1 כו)ססכי5ירס
 מי)ו"י' ד' יו5"ים ;מסס סיי"ס "ותיות רי סס טו)מותוי
 סננ"ן מ"ס סנכ"ן נ"ן סייגו סד' מכל כ)ול "חדוכל
 מיד ס"דססחחתון וסנס כו)י: וכן סככ"ן שיכ סככייןס"ג

פי5"
 וכו' מי5ירס "1 תטסיס נסם כמינת "ס ם11ת סנססותכ) )" "ך נפס מכחינת נ;נזס )1 כ" סעו)ס )"ויר

 ווכס מטמיו ט"י ו"ח"כ דטהיס גסס לק ל1 מק מיויס
 ת5מט)ס ט)יו מננזפך כסי מטסיס )רומ "1 מי5ירס)נסם
 כמינ' רק ט)יו עומך מטסיות מ15ק שיי כי . מטסיושיי

גפק



 הערןק אמתדרךשערי
 ן רומ 6ס כתורס טסקו כסי רומ כמי' ט)'ו מופךסתורס י מסק וט"י ד56י)ות. נסם ט)יו סמוסך טד מטסיו כסייפם

 ו"1 56')ות טד די5ירס 16דעסיס
 נ"ס )קודס6 כן גקר"

 כסי תמוכס וט"' ס,וסר דכר' מתוך כמכו6רוסכיגתיס
 ד56י)ות ;פמס טד ;פמס כחי' ט)יו ממשיך סחמוכסח)ק'
 63 נמוויס 5ןיקיס טומליס סכשית כמקוס 6גנרווט"ו
 סתס)ו' וכווגת סוד כדרך סתורס עסק וע"י . )טמודיוכ)ו

 טו)ס טד נ"כ חיס כחי' ט)יו ממפיך טסקו כס'וסימודיס
 יט3'סס דור נכ3 סמס יחיךיס יחיךס כח" 6כ3"5י3ות.
 סככר מי וסנס : מוטטיס וסמס ט)'ס כ;' ר6יתיג"מר
 )ו "ססר ;ממס )כח",כס

 )חטו"
 מורגס ככחי;' וסמיט6

 6, )יחידס וסם'ט6 חי' )כחיי גס סיכס מי "כ)ד)מטס
 6ותיות ד' כ) כו ;ס)ס פככר )סי 'דו ט) כ" חט6"'ן

 סימט6 6ססי טמו וס' מסכי) דרכיו ככ) דוד ויס'וסכת'כ חט" דוד 6ספר רי") ח"ס סמם. 6) מרככס וגטפססוחיס
 עמווס'

 וסו"
 סיחט6 6ספר גפמס כח';ח טד 36) מוכן:

 מיך סמעסס סינמר קודס ממ6 6'זס 3עעות יר5ס 06מך
 מן ;טסו פסק)יסוי )קמן י"י כי ממגו מסת)קתסגממס
 כג"ר "כ) כן'ית רק 6חיוס )סס "'ן ו)כן תנירין0מ";ין
 ו6ף ק)יסס סוס מסס געסס ס63 3סי 6ח',ס 3סס6'ן
 ירדו )6 עכ"1 חו"כ ס) כ"חוריים גס פנירס מטטססיס

 56י)וי כטו)ס גם6רו רק סק)'סו' כמקוס )מטסס:וכ3ות
 ט5מו ט) מס)'ם פ"1 חוט6 כס?"דס ו3גן כנרכמ"ס

רומ"
 ממגו ממח)קת סגממס )כן מס.6 סכ" דמס"נ6

 ;סמס כנחי' מייו ס)יטס יסיס ס63 סמטמס קיגמויקוד0
 כג"ר ס6ף )קמן ויתנ"י : ג"ר מן פסי" מכיג0סכ6ס
 כו ססיס 6ף ו3כן )ס"6 "מ'וס 6'1 ג"כ טם'ס טו3סס)
 )מטס סמס) )ך סנס : ג"כ מסת)ק' סט;'ס מן ;סמסיק

 סס6ורות ס"מר;ו ט)'1;'ס כ"ורו' דונמתו תקחסממ;ו
 מכחי' 6ורות טי סיי;ו "ורוי ק"ס סיו מח~ק3סמירדו
 כיין סכחיי 61מר;ו ככר. כמ1פ כ"ן מכחי' 6ורות וט'ס"ג

 ו3גן פכגפם גסמס כחי' סו6 ס"ג וכח';' ;פם כחייסו"
 כ)יס סמכרי סמן פ"מר:ו 1"ת ס) כ)יס ס,י סנסנרומיד

 ט) ום)טו סק)'סות מסס גטפו כסס ססיומססיגיס
 עמ"ם כ3יס נסכרי ס;ס"רו ;'5ו5ות סרס'יח סססס"ורו'
 סכ;ספ גפמס כמינ' ססס 1מס"ג סטס ס6ורות 6)1ס:ס

 פ:תתקן סכתר גקודי 6ותן ק3טס סד';'ס טוחן כססס3טס כ3" 1)פי )מע3ס וט)ו ססכירס גמר קודס מידגסת3קו
 כ3'1 1;תק;1 כמ"ם 6"ק סוד וסו6 6לס סר5וף כסוד6ח"נ
 מורות סט' מ6)ו מי' כ3ו) ח' וכ) פ)'מות '"ס כסוד3סיו'
 ססיו 6ורות ע' 6ותן 6כ) . טתיק כתיקון כמ1פ ס"נמכחי'
 מתוך פגתכררו ו6ף סדיג'ן כסס פ3טו ככר גססמכחיג'
 6ותס ק3עס 63 3מע)ס מכ וט3ו מכחגו ו;5רפוססיניס
 סכ3יס גחק:ו ומסס ככי:ס מגת"פכו וסם סכתרגקוד'
 כ) יתייפכו וכ,ס . )מע)ס כמ"ם ו"ריך 61'י,ןדטתיק
 מסי"סורס 3כמ' סגתקס' מס 6' דנר 6ודיעך וטודסדיטו':
 דכריו 6ת ס6חרוגיס דכדיו סותריס 1"3 סחר"יסדכרי

 6ריר סרג)י דכריו מתוך מכ61ר 6' כמקוס כיסר6טוגיס
 6גסין וגק' 6'ל גק' וס ו)טטס טסיס טו)ס טלמניטיס
 כי 6חורייס כחי;' גי ו6'ן סגיס כמ" כסוד סכו)ו)סי
 כ) 6ת וממתקיס ססוט חסד סס ס)ו ס"מורייס6ף

 כטרך וסו6 ד)מטס סמסדיס מן כמדרגס יותר וסססדיגיס
 מסכן כמטסס )כסף קודס ססזסכ 0כסף ע3 סוסכמע3ת
 סרג)י דכריו מחוך מכו6ר 6חר וכמקוס . דכריוט'כ
 טקכייס כי ססוד רק 560י)1' טו)ס סוף טד רק מניט6ריך
 'ס סןרך ומס : 3מע3ס כ~'ס סנר'"ס 3תיך יורדיסס13
 ד6'סו ד)עי)6 כט)מ6 ד6מר סרפכ"י מדכרי סיוט)1

 מד ונרמוסו 6'סו כסון מד ומיוסו 6'סו 56')ותכ6ורמ
 כט5מו ס6ריו") וס" ד)תת6 כ6'גון סכי ד)6ו מסכסון
 טת'ק דרך ס6רס מקכ) ססו6 סס6ריך )סי סמ6מר,ס

 י"ס פ)ו שס גטסית ט5מו 6ייס 16ר מן כוסמת)כס
 סוף עד רק מניט 6יגו וסו6 סחייס מקור פססמקוריוי
 סמקור מן ס6רס מקכ)יס 56')ו' טו)ס כ) )כןס56י)וי
 סמייס ט5ס סס ם003 סכ3יס 6ף סמ"ס ע5סססו6
 )תרן וכדי כו' וגרמוסו 6יסו וחיוסו 6יסו ס6מר11ס

 מן 6חד סכ) )מט)ס סכ6רגו טייד )"סכ )' גר6סדכריו
 וכן כף סכ"5י3ו' "5'3ו' סיי;ו מד' נ"כ נ313 טו)מו'ד'
 ס6ר"י דכרי ;תהפכו וכ,ס וטו)ס. טו)ס ככ) ,ס דרךט3
 רק מגיטין 6ריך פרנ)י )מט)ס כמ"ס סו6 מס6מ'1")

 מסק ;יל ק2:"ו)ען1"ט" ב12:, :מי:2ישם
 61"כ סכ56י)ו' 56')וי סירופו 56י)וי סוף טד ס6מרסמס

ס1"
 רטסו יכ6 ו)כן ס56')1' כ)) סוף עד נעיט 6יגו
 )סרס סוכרח כרחך ט3 161 סטסיס טד סמגיט ט)'וויניד
 סוף פסו6 סכ56י)ו' טסיס סיי;ו סטסיס טד פ6מרסמיי

 פסו6 סו6 מוכרח ס"5')ו' סוף טד מ"ס ו16כס56י)ות
 : וס וסכן סכ56')ות 56י)וי 1)6 ס56י)ו' כ)) סוף טדק6'

 דרישא תיקוני ז' סוד יתבאר בו ידרך

 שנכנס עתה והנה : כבר כם'ש שבו נתו נת" וקהאי"ן
 ת'קונ'ם שבעה ואריך בא'"ן עתיק עשה ואריך באי"ןהעתיק
 העילטות ת'קון ע'קר זה ע"' נ' היקונים ונקי . לפנינושיתבאר
 צ:ורות שהם הת'קוני' איו ע"' האור לקבל שיונדושלסשה
 והקשבעה . נארנות הכל נט"ש לתהתונים האורלהשפיע
 בריקנא ת'קוניס '"נ ועוד ואריך דא'"ן ברישא הםתיק'נ.ם
 לנאר התה.ל . לקטן הכל שאבתוב וארידנסו דאי"ןקדישא

 . דיישא תיקונ' הז'ההלה
בספראם1ירנ



 הערונן אמתררךשעף
 בחר ואזדטן אתתקן סתרא .גו סחרא תאנא יצניעוהאבנמפרא

 אזרכך דאויא קרוטא רברולחא. פלא מליאגו5גלא.
 אתג5י' דרעוון דעוא ב"1'קויא. תל"ן נסי עמר אינוןוסהים.
 אשגחוה')ל הרהי' ונפ,ר נאים רלא פק'חא אשגחא ד5הת'.בצלותא
 נוקכין הרין דבי' חופמא עי5אה. דנהייו באשגחותאדתתא

 לפ' נא הוה דוטאטר המאסר. ע"כ לכנל' רוהא ואתערדפרדשקא
 שיש דאדם דיוקנא בסוד ואריך ראי4ן דרישא ת'קונ" הז'אלו

 נהשערה מפממיותיו האור יוצא ש~י"ו וצנורות נקכיםכראשו
 הת5בשות סדר נפרש ותחלה : שב5 התחוזונים שיונלובכרי
 שנצשה מה שכר בירך נקופ וה וכר5 ואריך כאי"ןהעת'ק
 ריזיקק זה נעשה כן כמו שבפנשיותיו עת'ק הארת טן5אי"ן
 ראי'ן בכתר מת5בש חסד.געתיק הנה : וה ווכור ראריך.גם

 והוא ראי"ן בחכמה מתרבש דעתיק וגכורה הג5גלת. סורוהוא
 הרי דא"ן בבינה טתלבש דעתיק וה"ה . מוחאסוד

 בנ' מהרבשים דעתיק ת"ת גבהיה חסד שהם ראשונותשרשה
 הוצרנו גדול אורם דאיק דאשונות שג' ולפי דאי",.ראשוטת

 שאץ דאי"ן תחתונות הו' אבל דעתיק ש5ימה לספ.'כ"א
 דאחן ספ'דות לנ' דעתיק אחד ספי' הספיק כך כל גדולאירם
 והוד . קוהשין דא"'ן ונצח בחסר טתלבש דעתיק נצחהיינו
 דעהין וטוד השמאוי קו דאי"ן והח- כגכורה מהלכשרעהיק
 באשו דאי"ן והמלכות אטצעי קו דאי"ן חסוד בת"תמתלבש

 רביעי רג5 בסור נעשה שלפעמ'ם כנרגרות איוטה סור היאכי
 להס רניעית נעשית והט5' כח"ב ג"ר שהם עייונהלמרכבה
 שרימה לספ" ג"כ צריכה ה.תה לכן ג"ר טן כא' שקו5הוהיא
 זה והנה : דאי"ן במ5' מחלבש רעחק שטל' והיינודעתיק

 הארה עיקד ענ"ו אנל ננ"ל איק קומת נכל הי'התיכשות
 טן כלור הראש שגם דאי"ן הג"ר שהם בעליונים נשארשלהם
 עשו ולכן נכד נט"ש א' דאש ונק' הנונר ע"ד ונהפשפוי"ס
 המאטר לביאור נבא ועתה . דאי"ן בר,שא ת'קונים הו'אלו
 נק' האי"ן כי הכוונה ואזרמן. אתתקן סתרא נו מתראמנ"ל.
 נתוך שטסתתר והעתיק האר'ך כהוך מסהתי הוא כיסתרא
 אדם פרצוף בשד שנהתקן אתתק סתרא. גו סתוא נק'הא'ק
 האוד יצא שע"י הצנורות שהם ואר'ך לא'"ן תיקוןועשה

 . טאודו להנות א,רמן איהו התיקונים א5ו וע"י5חחתונ.ם
 מאורו. להנות הההתונים יכו5יס היו לא התיקונים ארושלו5א

 : תיקונים הו' אלוומפוש
 הכתר סור שהוא הגלגלת הוא . גורטרא כחד ארנימוז

 כתר סוד ר'שאשהוא ר5או שרישא היינודא'"ן
 בכתר האיר דעהיק וחסד דעת'ק דיליה בחסד הארתו נתןעתיק
 שנעשה ךפי 5בנה שהיא . הגלגלת בחי' נעשה וט,הרא'"ן
 הגוונין טתגלק אק עד'.ן שכאן ואף : 5ב, טק דעת'קמהסר
 בהם הגוונין ענ"ו נרו5ש ורחמים פשוט אור הוא הכ9 עד'יןני

 אור טוד ע"י נעשה שוה ולפ' : כט"פ כמ"ש מוח5טכהערם

 נעשו וע'"ו ל% ב%2 דשייאק' זה(%הנהרןיגב:
 בו אין וה במקום כי אף דין טעפ גורם הורה וכלהתיקונים

 הג5'גלת ולכן ד'ן בחי' הוא שבו החסד לערך עכ"ו דיןשום
 הג5גרת לכן באחוריים הוא הרין בחי' שע'קר ולפיקשה
 הוא הכהר אור עיקר והנה 5שרפניו מאחוריו קשהיוהר

 : זה וזכור  שבתוכו האויר והואהגלגלת בתי
 בינה סור שהוא אתיידע ר5א ר'ועא דארת ע"י 1ו נעשה הת'קון וה הנה . דכרו5הא טלא מריא כנלזיקון
 כהכסה האיר דעתיק וגכורה דעת'ק דיליה כגבורה שהאיררעתיק
 מבשרי הנה כי התיקון וה ונעשה סתיטאה טוחא ס,דדאי"ן
  שכתוך והעשניס האידיס התהתק שכארם כמו אלוהאהוה
 יש בחיך כי החופם דרך המוח עד הראש אר עולים כירםהג,ף
 וחוזרס המוח אל טגיעים החהשם ונקכי החוטם אל נקניסב'

 שהם שהאורות 5טעלה דונמתו כן . טל כטו רמפהונופפ'ם
 עו5יס העשן בסור והוא הרין בסור שהם חוור אורבסור
 טתמתקים ושם באפו עשן ע5ה הכתוב בסוד הטוח עד5טעלה
 שהוא ראי"ן כהכמה הטתרבש שבעתיק גבורה הארתטחטת
 א5א טוטתק הדין אין ולעו5ם דלתתא הר.נין לכלשורש
 להיות צריך  היה ולכ,כשרשו

 תיןי
 רנה ע"י-,הארת וה

 ר2ררנ'תא בוצעא  סיר הוא שם בבינה ני רעחיק בנבורהדעתיק
 שהם  לפי רברולחא פלא נ9רא ולכן בו גנוו הרון שורשששם
 כריך שם מור והוא . הטל כטו פ'פין פיפין  ונוטפיםחחרט
 : הטו"ח סוד שהוא הוי"ה אותיות מן הנופפ'ם האותיותשהם
 רברולחא פ5א ואמר השוה; נממפר פ"ל סוד הוא השםחה
 וה כן מעפ אודס גוון בו ונראה לבן הוא שהבדורת כמוכי
 רעתיק הגבורה גנוו שבו רק שהי וך אור הואהטל

 כל שם שופע החכמה שהארת ננ"מ ולכן : הריניםשהיש שהו"
 וממנו ר,ע'ר רישא ער נופף הפ5 ומזה . נמתקיןהרינין
 פהתי הנתוכ בסוד : לקטן כמ"ש דנוקכא הגנורות גםנטתקיס
 עד ג"כ ירד הטל ומוה . פל נמלא שואשי רעיתי אחותילי

 כתיכ ולכ, לישראל הטן על השפי נעולם לטפהשנשתישל
 להה'ות הקכ"ה עת'ד הפר ומוה . הברולח כעין והואבמן

 לוטר תקנו לנן הגטוה מסוד. נעשה התיקון שוה ולפיהמת'ם
 : מתיס להת'ות אתה ונאטן גכורבאתה

 סור הוא וה תיקון . וסת,ם אורכך דאוירא קתמא גתיקון
 ט,דכך והוא הטוח את הסותם המוח שעלהקתם

 ווה רעי5 כמ"ש הכחר פניט.ות סור שהוא דכיא האויראע"י
 ירע ד5א רישא הארת ע"י ונעשה דאי"ן בינה סור הואהתיקון
 ת"ת התלבשות וע"י דעתיק בת"ת דעת'ק חכטה סודשהוא
 סוד הוא הה"ה כי הקרים זה נעשה דאי"ן הבינה בזורעתיק
 מנריע והוא רקיע כמו שהוא הקרום ממנו נעשה ולכןרק'ע
 החכטה סור תחתונים טט ובין הכתר סור ע5'ונים מיםבין
 הקרום וה ע5ה וכאן ההכמה מ! 5מפה דמנה ש5עולםואף
 חכסה סוד שהוא הטוח טן לט'גלה דאיק נינה סודשהוא
 ר'שא הארת ע"י נעשה הקרום שזה לפ. הוא הפעםדאי"ן.
 הפל יורד שטמנו והטוה דעתיק הכמה סור שהוא ידעד5א
 סוד שהיא את"רע רלא רישא מהארת שנעשה נתבארבבר
 ; וה והכן המוה מ, 5טעלה הקרום ,ה עלה יכן דעת'קבינה
 בין להכריע שררכו דעת'ק ת"ת מן נעשה הוא וה שהיקוןועוד
 5הכריע הטוח טן למעלה ע5ה ו5כן תחתונים למים עריוניםמים
 מחטת הקרום וה שסד שלא כרי ועוד . והמנח הגלג5תבין

 שעולים והעשניםהאירים
 מיךהגי

 ושם לטע5ה ע5ה 5כן
 כנ"5 הכתר פנש.ות סוד שהוא רכ" האוירא טן מורכךהוא
 החכסה אויות כי ההכמה את להלכיש הכינה שדרךוגם

 מן יוצא'מ והאורות וסותטו דגצה את טק'ף הקרום וה,לכ, הב'נה מסך ע"י כ"א לקכ5' התהתונים יוכלו ורא מאורגרולים
 נעשה הת'קון וה כי הוא קרום סוד והנה : הקרום דרךהמוח
 כמ"ש נת"ת הוא הוי"ה שם עיקר כי ונודע רעהיקטת"ת
 י"ה פעמים י"ה הדרך וה על ה1י"ה שס כשתרבע והגה5קמן
 : קרוים מספר הרי קכ"א הוא 1"ה פעמים ו"ה . רכ"ההוא
 למע5' 5עלות הקרום וה שה,צרך דנ"5 טעמים ארו עפ"יוהנה
 תיקון שהרי תיקונים ב' א5ו ש5 הסרר שנוי תבין בוה המוחטן
 סוד חריחאה רישא מהארת נעשה דאי"ן חכמה שהואב'

 חנינא טרישא נעשה דאיק נינה שהוא ג'  ותי19ן דעתיקמנה
 דאברהם בבר.יתא וו"ש : ,ה והבן חכטהרעת'ק סודרעת'ק
 לכלור  שצריך האריז"ל ופו' בבינה וחכם  בחכמה הכןאכינו
 ע"פ טובן והוא הבנה קוש' והוא בחכמה והכינה בבינההחבמה
 כאכא לסטה יטורש נעשה וטוה : והנן  רלעיר  הרבריםאלה
 והנה : באריכות לקמן כ"ו כט"ש דאצי' חו"ב ס,ד שהם1איטא

יש



לר הערןא אמתררץשערי
 תיקונם ובסרר דרישא תיקונים הזי באלו ר"לית חלוקי כטהי,צ
 רם"ד כטאטר ז"ל הרשכ"י אותם שסרר הסרר כביאורואנו

 : א' נקנה עולים נולם העיון אחר אניהנ"ל
 הריעות רגו באן . בשיקולא תליין נק' עטר אימן דמיקון

 רע אטת. נדרך ארריכך הדיעות נל להשחתאך
 נתייחדו אוי הנ"ל ת'קמי' ננ' שנתקנו אחר ראי"ן שהנ"ראחי
 יחורם וע"י . האורות את ום'חר הטכריע שהוא הקרוםעי"ו
 נתייחרו סתחלה התנו כטהפעטים נכר זה נט"ש חדש אורעצא
 לעשותג0הםת'קונים דעת'ק טאורמלנה"' ונתנו דעת'קחנ"ת
 יישין ג' טן הארתן קנלו הנ"י ת'קוניס נ' שעשו חנ"תכי

דעת"
 ולםי רעתיק טחנ"ת הארה קבלו  דעתיק ונה"י הנ"ל

 דום ולנן האורות שנזרוומ אחר נעשו דלטמה הת'סוניםשאלו
 לתת נח החליפו ולנן טחבירו כלול א' וכל סוה זהגלולים
 הנרם ועיקר : הנ"ל תיקונש כנ' טשא"כ כוה וה שלאת

 ראשונים הג' טן דעתיק סנה"י שנעשו התיקוניס אלולהשתנות
 שטה אטרנו ככר ני . זו כוונה ע"פ היה רעתיק טחג"תשנעשו
 בא'"ן שנעשו התיקונים ובל לאר.ך נם אירע לאי"ןשאירע
 נכנס העתיק ני ככר נתכאר 1הנה : נאריך נעשה כןכטו

 הוא עתיק של יטין שכלך נעין וכשתראה רא'"ןכפניטיות
 ני ואף : אי"ן של שטאל הוא עתיק ושטאל אי"ן שליטין

 נולא רק ושטאל יטין כהם.גחי' אין ואי"ן וצנעתיקאטרנו
 פרצוף שנל נתנאר ננר עכ"ז שטאלא' ביה ולית יטינאהוא
 ואחור פנים ושטאל יטין שהם נחי' די טן ימנמ לאארם
 שויתי הכהוכ נסור הכחי' אלו כו יתואר הטסכלים לננרוהיינו
 טלביש הארז אכל האותיות. כשערי זה כמ"ש תמיד לנגריה'

 זה את זה הטחנסים ארם בני שני כטו חבוק ררךלאי"ן
 יטין נגד וה של שסאל להיות הוא טוברח א"כ לעילכט"ש
 יהי1 איך א"נ . וה של שסאל נגד זה של הטק והשל

 תיקומם הנ' השתנות נום חה ובאריך. נאיון שויםרהיקוממ
 ד5 חג"ת ני . טחג"ת שנעשו התיקונים טאלו טנה"ישנעשו
 כיעקנ דבתונ נסוד ידיו את לשנל הפניטי שצול הזרועותסוד
 לעולס הנה"י ני ננה"י טשא"נ . סורו כידוע ידיו אתשכל
 וננםיהם הגחונ נסוד פרודים הם החג"ת אנל . כיחדכלול'ס
 התיקון להיות הוצרך ולכן . לטפה טשא"כ טלמעלהטרודות
 או' הזיוונ שע"י . שלטעלה האורות זיווג אה- רעת'קמנה"י
 לתת כה והחליפו טהבירו כ"א כלולים היו נה"י אל ' שכאהארה
 נאיק שףם לה'ותהתיקונים שיצמרך נטסוס נוה זה שלאת

 : ב"ז ותבן הרעות בל יתיישבו וכוה . לפנינו בט"שואריך
 בשיקולא תלין נקי עטר אינק ד' תיקון הביאור אלונחוור
 והס חיוור כתלנ רישיה ושער רכתיב שבראש השעיותהם

 קרום דרך טתטצים שהטותרות הטוח טן שיצאוהאורות
 כירוע הנלגלת ררך ו'וצאים דניא האו'רא דרך ומודככיםהטוח
  הטותיות לאותן צנורות הם השעיות וא,תן הטנעלחכטי
 ינוצערות יכן הטותרות סן שכאים ולמי . הטוחאור
 דרישא השערות נאלו נאן אך הרינים נסודהם

 נתלנ הם ולכן לחסדיס נתהפכו רכיא אוירא ררךשסורככים
 טשא"נ קוצישין ולא וצעיעין דרישא שערות ולכן :חיוור

 אינון דניא האו'רא סן לטפה שיוצאים הריקנאכשערות
 תקוני ביינ לקטן ובט"ש קרישא באררא כטבוארקשישין
 דעת'ק נה" אויות טן נאים שהם לםי והנה .ריקנא
 הוא בנצח בי לקטן ית' והנה למעלה חוור אור בסורשעולים
 סר  נטספר הויו"ת עשר הרי ט" נרול והוא הוי"הסור

 ז"ל האר"' נרכרי 3טנואר יראות סר ני ה' ויראגסו"ה
 סור והוא אותם כלל 1'סוד רר"1 בסספר אהיו"ת עשרונהור
 פאות שני סוד הוא התיקון וזה . השוה נטספר נק"יעט"ר
 . נשיקולא תליין ולכן דעתיק ג"ה סן נעשיס וד5הראש

 הנ"ל כסאמר תיקונס נזכר ולא כפאות נכללים האזניסהעח
 סוד שכנ"ה נ"ה סור שהם נ"ה פניכרות הארת סור שהסלפי
 נהירכייס טנוסים שהם נאתכסיא דאינון ררכורא ניעיןהרין
 בטאטר טבואר והוא אחר פעם יש ועור : תקונס נזכרו לאלבן
 והנה . להאוז ושלא הנאתיו ולא אלם וניונת דאצילותאדס
 רעתיק. רנגה עליונים סוקי נ' האות מן הוא התיקון והשקו
 צריכיס ולכ! דעתיק וסור טהארת נא הוא הטצח סודוהנה
 לטעל' וטעפ הסצח טן לטעיה טעפ נצדעות לדוזהילהפאות

 . ה' כתיקון וה ויתנאר וה והנן . האונ"םטן
 וה תיקק . רלתתא כצלותא אתנליא דרעוון יע1א הוויקון

 ע"י נעשה הת'קון וזה . רצון שנק' הטצח סודהוא
 נתנו רעתיק שחנ"ת אמרנו כי והנוונה : דעתיק יסודהארת
 ראי"ן נרישא תיקונ' הם לעשותנם דעת'ק נה"י אלטאורס
 טאווו נתן והת"ת הור נצח אל טאורם נתנו גמרה נרולהא"כ
 אטרנו והת"ת . יוסף יעקב תולרות אלה כסו"ה היסוראל

 הקרוס שהוא ראוירא קרוטא שהוא ג' תיקון נעשהשטטמ
 בטספר קרו"ם סור שהוא רצו"; נק' זה תיקו! ולכן הטוהשעל
 הרצון שוה דרעוון רעווא ונק' . רעווא רצק של והרמםהשוה.
 הטצח ררך היוצא האור וטוה . דעתיק טהרצ,ן נעשהדא'"ן
 סתניה האור וזה נטתקין הננורות וכל הדימם נל בורהשממנו
 שיא ונרי הרינין התעוררת הוא ה~נחה שעת ני דשנתבטנחה
 אנו ולכן נטתקין והרינק האור זה מת~ה השבת ביום'שלפו
 נולל שהיסור אסרנו ני רצון עת ה' לך תפלתי ואניאוטרים

 ךצון לנק' עצסו והוא ע"ת כטססר שהם אהיו"ת ויי הויו"תי'
 צלותא נק' והנהתפלתט:חה רצו"ן. ע"ת הרי צנו"רהטתהפך
 רלתתא נצלותא אתגליא וו"ש האריז"ל ננוונת נטנוארדלהתא
 טצחא קך'שא באררא ט"ש תבין ובוה האותי1'. כשער והוית'

 עלאהלראסתים ריוצא רהאי רצון נק' בעתיקאדאתנליא
 כוי כטצחא דאתנליל ויאה נסיטא טורנא חר פשופנולא

 המצח טנואר'יעי הרי . רצון דאקרי נהורא הד ב"ואתהמים
 רעת'ק ע*או וצון נק' ותיקא דאיקרי א"א שו~אדעתיקא
 דא"ס נהווא נל דאסת'ס עלאה רישא סוד שהואיוטין
 דעתיק ימל סור הוא פורנא הד נ" פשופ נט"שננוף'
 צ:ור סור והוא הטצח שהוא אריך נדעת שטתנלהיוטן

 ניה ואתרשים דאטר חר נהורא אתלנש נו תס יצוןהטתהפך
 הארתו שנתן יוטין רעתיק ת"ת והוא רצון ראיקרי נהוראחר

 : זה נל והכן הת'קון זה לעשות שלו הישדאל
 אשגחותא תריוא ונטיר נאים דלא פקיחא אשנחא 1ר,יק1ן

 הוא הת'קון וה : עלאה רנהירו  באשנחותאדהתא
 ולא פקיחא אשנחא אטר והנה : וא"א אי"ן של העינימסוד
 עינים השנ' שכאן לםי עימם. נ' הם שהרי פקיחק אשגחיןא'

 להסדו לט.מל" 'ראי1 אל ה' עין נסר'ה לחר ]"תחכרין[טתחו,רין
 כהו ולית פשוט חסר נסור שהם לפי סדישא נאדראנטנואר

 טשוטטות ה עיני נת'נ לתתא טשא"כ יטינאדיניסונולא
 ניונק כסה בהו ואית ושטאלא יטעא ניה דאית ע"י רביםלשון
 ליה אית לתתא גס : הוורא נו חוורא איהו מלא כאןאכל
 העננ,ם סוד והם הרי:יס סנה נאיס שר5 עימם עלנבינין

 ולכן תפלה טעבור לך נענן סנותה נפו"ה השר אתהטנס'ם

 נטיו והוא נאין לא ולכן ננינין ליה יית לטעלה נאןאנל
 שוטר ייש! ולא 'נוס לא הנה בסו"ה פקיחא נעינאתרירא
 נדור סור אוריעך עתה וה:ה : רלעילא ישראל שומרישראל
 הטתנאה ני ז"ל שאטרו כסור מרס הפנם הינן ער הנאוהנענין
 ני והוא : אחד בטקום לדור ינולים והוא אני אין נאסרעל'1
 תחתונות הו' טצר ושליפה אחיוה להס יש הד'נים נלהנה
 תחתונות הז' סן נליט השם? מן שנעשולפי

כט"ש



 העדןגן אמתדרדשערי
 ספירות ף ס( מ לקטן ויחבאר : פעטים בסה 5עילכם"ש
 נתתקן טוה תבירין דסשין יספר הוד נצח תפארת נכווהדהד
 נתתקן המל' ספ" ומן : לקמ! כט"ש ז"א ה:קרא שלםפרצוף
 הדינימ נשפע,ם וסהם . דו"א נוקבא והוא שלם 'פרצ,ףנ"ב
 סלכיש הוא ה,עע והנה : ספ" הו' איו -ט! שנחתקנולפ'
 האריך א5 ז"א של ועוטראחוריו 51מפה טבורו טן הארזאת

 טעט ראשו את 5הרכין האריך שיוכל כרי גדו5ה5כוונה
 כי חייס טיך פגי באור כתיב ואז הז"א בפני להסתכללסמה
 ונמתקים . לקס! בס"ש סיך הנק' הו"א פמ גס טאיריןאו

 הכתוכ כשד להוור ג"כ טתהמכין עיניו גווני כל ואוהדינים
 ובשמרכין קדישא. באררא כטכואר כהלכ רו"צות כיוניסעיניו
 טטנו אשר העריון המול סור שהוא קדישא הדיקנא א~יראשו
 לטטה יותר טג'ע הריקנא %ה אז לקמן כמ"ש או"אגשפעים
 הז"א גם טקכי ואו כזקנו הסוטך הוקן כסוד הועיר ראשעד
 העולטות לנל יהשפיע נוקמ' עס טתייהד הוא ואו הטולטוה
 המתגאה הארם זח והנה : תליא במז5א דאינון וטזוני חייבני

  ווחף האריך  וה שגם 5עי5א עובדא סעורר ררתתאכעוכרא
 ההסתכלות כי ז"א בפני טסתכל אינו ואז זקופה בקוטה ראשואת

 סוד שהוא הדיקנא וגם הראש דוכנת ען' אם כי א'אפכ"פ
 יכול ואינו הו"א אל טשפיע ואינו לטעלה עויה עילאהטולא

 הו"א כי פעמים  כטח נתבאר וה והנה :  ווגו בת עם5רוזייחר
 נקראת המלבות סוי שהיא עקבא נוקכ" לעוך הו"אנק'
 בגאיתו כי הנוונה . אוכל לא אותו שנים גנה וו"שאג"י
 ש5 לעימם הארה בא שטהס טע5ה ש5 5עינים העושההוא
 וא"כ דו"א בעיני לטסה ימתכ5ו ולא לטעלה שעבהוטפה
 אשנחותא הנ"ל הטאסד ו,"ש : והכ, אה"ר כטקוםלרור יכו5ע 1ה1"א אנ"י אין כלומר אוכל לא את"1 אוכ5 לאאחעו

 נעשה התי~ן  וה והנה : ע5אה רנהירו באשגחותארלתתא
 לטמה הם 51כן 'ומין דעתיק נ"ה ש5 שניים פרקים ב'ע9
 שנעשה ולפי כט"ש יוסין דעתיק יסור סוד שהו14 הסצתטן
 היעו  דין מעפ בדס ויש למפה יותר שהם  שגים פרקיסטב'
 כר עכ"ז רחטים נו יחטומ הם שגם  אף העליוניםלערך

 סוד בינים נקבע לכן קצת נתעבה 5טמה האורשמתפשפ
 הרינים כל מטתקים הם הדיגיפ שורש שהם ולפי .הנכ"

 עיניס שא15 ולפי בשרשו א5א נטתק הדין אק כיש5טפה
עק ייק ז .תי ה יי לטטא 1תיק : האות'ות כשעכי לקטן וה עוד ו'תכאר : ננעלויא דסעות שערי אטר1 לכן פקיחא עינא ונקרא לעוים פתוחותהם

 ספ.' שז' ואטרמ האי"ן בתנך העתיק הת5בשא סררנתכאר
 ספירות נ' היינו דאי"ן ספ" לי' הספ.קו דעהיקתתתונים
 דעתיק שליטות ספירות לנ' הוצרכו דאיץראשונות
 ספירות נ' רהם הספיק רא"ן נה"י חנ"ת סמירותוששה
 כנדגכות איוטה כסוד שהיא ראיץ והטלגותרעתיק
 שאחר אסרע והגה : דעהץ שלימה לספירה נ"כצריכה

 ההתלבשות בדרך ג"כ נעשו תיקורם והז' תיקונש ו' בהםוע,ש דא'"ן ברישא לטעלה בו5ם האורות חזווהתלבשותמבאי'ן
 הכתר סוד שדגא הגלנלת סוד נעשה דעתיק חסד ס!היגו
 רע"י גכורה וטן : ראי", ככתר נתלכש דע"י ההסר הרידאיץ
 דוי דא"ן הכטה סור שהוא סתיסאה הסוהא תיקוןנעשה
  שנצג:,%:ןעיגג;י:ננן:ן נעשה דע"י ת"ת ומן ראי"ן בחכטה נת5בש רע"יהגבורה
 ונכללין תיקוניס ני סהם ונעשה ראי"ן לב"ם רספיקח5קים
 וכהם הראש פאות כ' והם נקי עטר שר שדס א'בתיסון
 תיקונים ב' גם רעתיק הור ק נעשה ועור אזנים, השנינכללו

 טן זה באומן ונעשיי : עיגס השני שהס א' בתיקוןונכיליס
 דעתיק רהוד פרקיס ב' ומן . דאי"ן ונצח ראי"ן חסר סורשהם יטין ועין יטין נתק3)פאה שיו פרקיס ב' טן רע"י נצחספ"
 הדעת סוד שהוא המצח סוד נעשה רע"י יסורוט, ראי"ן. והוד גבורה סוד שהם שטאל ועין שסאל סאהנתקנו

 דאי"
. 

 נתקנו דע"י יסוד ס! גס כי הרי דאי"ן יסוד סוי והואהשנים טן 5טעלה סעט העינים בין המתחיל החוטס טשךוגם
 לסטה נקכים הכ' שבהם החופם ועיקר דאי"ן. ויסוד ת"תכ"פ

 מ5כות סן ונתקנה דאי"ן הט5כות סוד הוא הרוה 'וצאשטסנו
 כס"ש תהלה נקרא' הטלבות כי לך אחטוס ותהלתי נסו"הדע"י
 בפנימ" המשפיע א"ס ואור ההוטס סוך והוא . האותיותבשער
  לכע5 סבא  הממנא רב  וו"ש ההוטס בעל נק' כט"שהעתיק
 לבו נגלית 5היות הט5' בחיד נתגלה לא וע"י א"קהיינ, עליונים מיצופ'ם שבא5ו ולפי : זה והבן טת~5 אגיהחופם
 בבחינת רק שהיא דע"' טל' סכחין נעשה החוטס ש,הכאן
 שניהס דאי"ן והטלכות היסוד 5כן בברית הדבוקהעטרה
 סוד הסצה ט, שנתפשט הוד סשך סוד שהוא כחומםנכ55ים
 אל שורש שהם נקכים ב' 1ב1 נ"ה שהם העינים ביןהרעת

 ורחר לאה פרצופים לב' שנח5קה אצי5ות דעו5סהטרכות
 נסוד שהיא ללאה הארה י,צא שטאל נקכ וסן : לקט,נס"ש
 לרחר הארה יוצא וטן.נקב"טין בארבות. הכל כט"שהד'נים
 ההארה  ומוה : ה.טכ כאר מכל כט"ש הכית זקרת סודשהיא
 סור שהיא לכרא רוחא אתער החוטם מוה ההב5היוצאשהוא
 המ ובשניהם  הבהיי כ5 כול4ת שהיא כו4א ראןריהמלכות
 הו"'ה מלואי ר' מור שהם  וגבוות חסדיפ התקב~ותכר5ות
 רהכולל והכורר ע"ה פררשק"א סוד והם אהיי מלואיוג'

 רוהא ואהעי דמודשקא נוקכין תרין  דביה  וו"ש . השוהכסספר
 רציתי ולא רמוים כסה אלו היקונים כנלל ויש :5כו5א
 דרישא תיקונים ז' סור 5מניך נתבאר הדי : בהם5האריך
 . בהם שוים והתיקונים ואריך אי"ן בראש הכרולים י"םשהם
 בראשו יש שבאי"ן ביניהם ההפרש זהאך
נתר מוחין נ' עוהם דמוהא רהיטין תלתסור

 בינה חכטה סגולתא בסוד היינו ש5ו מכח"בהנשפעים
 הארה רק וגשאר כראש לטעלה לעטור יכלה לא כישלו כגרו! לסטה הכינה נדה'ת באריך אבלכזה

 הגרון וסן הטוח שע5 הקרום והוא כואש לטעלהבעלסא
 : דיושיס ככסה לך יצטרך ני וה כל ו,כ,ר : בלכסתפשט'
 למע5ה טגולין שנשארו דעתיק רישי, הנ' שטן עוד תדעגם

 שבג' הייגו ואריך יאיץ תיקונים עוד נעשה הארתםטן
 הנולל וא"ס אות'ות י"ב שכהם הויו"ת ג' בהס יש הנ"לרישין
 דא."ן ברישא חוורתא י"ג נעשה ומזה י"ג הרי ומחברםאותס
 '"ג היינו ניטין וי"ג . וארז דאי"ן דר,שא ניטין וי"גואריך
 . 5תחתונים להשפיעהאור צינורות הם וכורם דשעריקוצי
 הם לג, "נ"ל רישין דמ הארה מן הויו"ת ג' טן שכאיםולפי

 סאירין נשין וה' ארהק ה היינו הלקים וכ' הלקים לג'נח5קים
 וטהפשמ.ס ויורר'ם טאחוריו טאיר הג' וח5ק דארז הפניםדרך
 להסתכל יהחצונים אפשר היה ממלה היה ואם הדק בסורהוא שהעורפ לפ. דא"א את'העורף וטכסין דאריך דכתפק רישאעד
 היו עכ"1 בא"א  אחיוה להם שאין אףכו

 יכוריי
  דךך להמת

 אלו ולכ, . וישתו ויאכלו אלהש את ויה,ו כטד"אהסתכלות
 עוד וה ויתבאר כו. יסתכלו ש5א העורף את טכמיןהניטין
 בפוד היינו הג5נרתא כסור הם התיקוניס א5ו כל והנה :לקסן
 וממת:מ:ם הגלנלתא סור שהוא דאריך בכתר הכלוליםהי"ס
 דגל~ת המלטת כסוד הס הפאות וה וכעיך הראש פאותככ'
 כמוד דמלכות אל הרוטו אלהי"ס כמספר היא פא"הולכן
 נעשה ר5עירא הט13%ת ו5עולם ה"טשכן פ"קודי א"5ההכתוב

ראש



יה הערןגן שמתררךשערי
 מתהילין הואש פאות תהת ני והיינו שלמטה לטהדאש
 טן שטתהילין היינו . לפנינו כטשי"ת דיקנא תיסוניה"ג

 ואק האונים אהירי למטה טתפשטים הטאית ואלו .האו:'ם
 אל לשמוע פקוחות אוניו תטיד להיות האונים אתטכסיס
 : ד'קנא תיקוני הי"נ לכאר ונתחיל . באיד"קכטבואר אונז אלהי הטה דכתיכ גמטה טשא"כ התפלה. ואלהר:ה

 דיקנא תוקוני י"נ סוד יתכאר בו א' דרך הפתה
 ח6ג6 קריע6 63רי6 . סנוטס ככיוגח י""דכתיב

 רכול6 יקרוח6 ר6,סו 3נין 6ילכר ל6ריקכ6
 מסימגוח6 ט6לי ר6ורג6 פחח' עקמי ח6ג6 רל(ין3ר(י

 חיקוג6 רס6י מגחור6 כלמין ח)ח עמג' וגסריןל6חפטכ6
 )6)ף ונחימ קליק קרמ06 עלע6 . רכו)6 יקרומ6ר5יסו
 רגפיק חנייג6 כ)מ6 . חריקין מ6רי ר33ן ור3ו66)פין
 )6כפ'5 רי633 מ6רי 6לף לג"( וגחיח ק)'ק חיקוג6ע60י
 )ל'1 ונח'ח ק)יק חיקונ5 מס6' דגפיק ח)יח05 ע)מ6)ון
 6וריכך (6ח כל לס3'גך : לון ל6כפ'6 ריללס מ6ריס6לף
 רלחמ' מכ')ין '"נ סיק' קריט5 רריקנ6 חיקוג'ס ס'"נקוד
 כל ח3'ן 61( טלסס ושקיף פג'מ' 63ור קלורסו6ופן
 סכולמוח סל סחיקון טכ'קי גח63ר כ3ר סגס :0ג"ל
 מר(6 63 סו6 ר6רס קריט6 3ל'וקג6 סמחקל6 3סירסגכסו

 סמחקנ6 חוכ ררך ט.ורר כלווו קוף "ין 6ור מןרמחס3ס
 טגחפטכ סכחיק (ס 6) ט63 כר סמל3וט כולס ררךוכו3ר
 כורע יכנר : כמ"ס ר6"ק ס1)לכומ קוך וסו5 סלסלפרלוף
 יו"ד טנקל6ח ס"נ ט) סיו"ר. מן 63 ס6ור (ססכיקר
 ולכן קח"ר קור 03 יט סיו"ר ט3(ס וגח63רס6ומגיח

 מלח 3קור סכחיק גחחקן (ס ומכח לם)טס מחחלק'סי6
 3טכרי ע6כחו3 כמו ס)יעס סוי"ס יול6 יו"ר ומכ) .ריטין

 16חיוח י"3 יס ס3סס סויו"ח נ' סס 61"כ :ס6וחיוח
 3ליס6 חיקוג'ס סי"ג גכטס ומ(ס י"ג סו6 סכו))וכס
 כעו גימין ויינ רליס5  חוולמ, 0י"נ סתס ו6ל'7ר5י"ן

 למכס 3סג'ס חיקוג'ס י"נ גחקגו ונס . לכי)טכח3חי
 לפגיגו כמ'ט ריקג6 חיקוגי סי"ג וססקור סחיקוגי'ע6לו
 סח)3סוח כ"' גכסי סחיקוגיס 6)1 סכ) גח63ר כ3רכי

 ר' כולל סעחיק ס(0 וגח63ר וס6ריך ס6י"ן 3חוןכחיק
 3קור לכולס סו6 סכ"3 וסנס 3"ן: עיס ק"ג כ"3עלו6'ס
 לכיל. כמ"ט ס3נלנלח חיקוגיס סי"נ גכסיס ומנוגוהגלנלח
 ועמגו 3נרון למכס ומחפטכ 63(ג'ס טסו6 גח63רוס1נ
 לכן עק"ג סנ6'ס ו)פ' : רריקכ6 חיקוכיס סי"נכעסיס
 גרמ( 3ו ק"נ סטס לפ' סכיכין יל6 קס'סין רר'ק:'סעיוח
 סס ככ"( 35ל . פכמיס כמס טכחנחי כעו סריןקוך
 סנ15ניס לעכלס  נח%3ר כי ס)מע0 0ריכין )כ)כופין
 יוכלוח שכליוח קור ססס ססגימיס רכחיק ג"ס עחלנטיססס
 : כולו רמ' גוחן חרטו כמטין"ל 163(ן חלוי כיקרו)כן
 קח"ר 3קוד )עכס עגחפסכס סיו"ר עוו(ס גח63רוכ3ר
 ר6'"ן 3ריט6 יש 6וח מעגו גכסס 'ול'"ן חלחר5'נון
 לפי 4*ל 6וחיוח וגלכלף . ר6ריך נליס6 4שו6וח
 ג' סס ווח3'רו כלול 5חר וכל יו"ר חלוקי מנ'ס63יס

 0עקנליס ולכן חרי"ס 0ו6 ענן טל ומרנוס ענ"ן נמקפל6"ל
 ט63י' כולמוח נ' סס ולכן , חריקין מ6רי נקר6ו ס6רסעוס

 כו)עוח )ג' מחפטכיס וסס סג"ל יו"ר חלוקי נ'מס6רח
 )קמן: ט5כחו' כמו הריגין נחי'  )0יוח מחחי)ין סססני"ע
 ומ6יל לקמן כמ"ם ק"נ טס סו6 ס3רי6ס 3כולסוסגס
 כק6 כר סמנמח סחסי3ס קור ססס טרי 6ל3סוד
 כמו סכק5 כו)ס סגק' ס3לי6ס כו)ס קור טסו6סכ3ור
 5ו"ס טקס חלוק" 3ג' סו6 סחטו3ס וכיקל לקמןט6כחו3
 קור קסו6 טד"' 6") ק"נ קור סס ססלסחס ממו"ןקו"ל
 156"רר ער"ח,(ל0ס חריקין מ6ר' ר33ן ור3ו6 6לפיס6לף

 טס סי5ירס 3כו)ס וסגס : (ס וס3ן (6"ח 3מקפרסכולס
 סנע0 סם ו)כן 1"ן נעקפר טהו6 סו'"0 6"למ6יר

 6") ע6יל טס סכטיס ו3כולס : רי633 מ6ר' 6לףוחמסיס
 טסס ע'( 6ל6 5"1 ו6ין 6)ף 5"1 עקפר סס טס לכן6רג"י
 וכי)ס : )קמן סכ) ס6כחונ כמו סק)יפוח מקוסכיקל

 י"ג סול ססס ריקג5 חיקוני סי"ג ס6רח מן6חכפיין
 יורר סעלח ט6ור ולפ' : לפניגו כמ"ס ררחעיווכילין

 וגת63ל ריקג6 חיקוג' 3'"ג ומחל3ט ספג'ס ררךומחפסכ
 6מ"ח גקי6 וח"ח רכחיק סח"ח מח)3ם טסט3מ5ח
 6וחן וסנם : רעסימגוח6 ריקנ6 גקר6 ו)כן : לקייןכמ"ט
 טסס ג3יכ,ן וגקר' מ6ור גמלמיס סס ר6י"ן חיקוג'סי"נ
 ד6ליך וי"ל ט3חוכו סכחיק עס6רח ע3פגיס גו3כ60ול

 וכנל קנמוכו 60י"ן 60למ מן ונ6יס ענועיןכקל6יס
 3חון חכמהה וכחי3 ס3כחל חכעס קור סו6 טס6י"ןגורמ
 : לכולמוחנולס 3חון וע6'ריס מחנ)יס סס ולכן .חלונ0
 מי 3פקוק 3מיכס 3נ3י6 גרמ('ס סס ר6י"ן סי"נוסגס
 .לע6ריח . נ' ססכ כל ועונר , 3' עון כוע6 6'. כמוך6ל

 סו6 חקז חפן כי . ס' 6פו לכר סח(יק ל6 . ר'גח)חו
 3עלולוח וחסליך . ח' כוגומיגו יכ3וס . (' ירחמגו יסו3 .ו'
 ל3%רסס חקר . י' ליעק3 5מח  חחן . ע'  חן6סס כ)יס
  וסס י"ב:  קרס פיפי י"3. ל3%וסיגו לט1כס שסר .י"ש

 מחפרטיו ר%ריך סיקוכי וייב  ר%י"ן  חיקיוין לי"גרופ~'מ
 : )פניגו כמ"ם . 6פיס 6לן 6) ססס מרוח "ג וסס3חורס
 סי"נ ס6לח מן 63יס סס ר6ליך חיקוגי י'ג 6וחןוסגס
 סחיקוג'ס כיקר 36ל . סבלנלח קוך ססו6 רליס6חיקוגי
 טוס ירוכיס סטכרוח טסרי קחימ6ס מוח6 מן 63סו6

 סכ)יליס קפ" כטר 3סס גכלל 6"כ סמוח עמוחרוחיו65יס
 נחכעס סכלוליס קפי' ועסר 0נלנלמ קור עסו6נכמר
 'ע 6' ו3כל קפ" ך' סס סלי קחימ6ס עוח6 קורססו6
 סי"ק ס3חיגוח 6ך . פגימי 6ול ו3ח" מקיף 8ור3ח"

 %ין כח"3 ססס סב"ר כי  לעיס כולס  כסבלו )6דנ)נ)ח
 טסי% נס%3ר גנר סעלכוס  ובס .  לתנלס יכולסנסחסוויס

  וכען לסבלס ל% ג"כ לנ"ר וטוס כגרבלוס  %יופס93ור
 ר3וק )יס6ל סו5לך סיקול נס סמ)כוח גחנ)יחט)6

 סו6 רנלנלח ט'"ק נח63ר כ3ר כי . לכיל כע"ס3מלכוח
 ל6 ס3כחר ו6מרגו . רל"6 ריס6 וגק' כחיק עס6רח63

 קור ר6י'ן ליס6 גק' עסו8 3חכמס. לק סמלכוסגחגלס
עופ5



 רםקגן אמתררךשערי
 0ס ססי6 ונמ63ר 6רן יקד נחכפס רכמינ קמיפ6ספוח6
 נמגלו ל6 6'כ סנרימ עערמ נקור 3'קור רנוקסספיר
 רחכפס י"ק ופן נ"ס חנ"מ וסס ס'ק רק רכמר '"קפן

 נינס פן וח'ק 0נחכפס וחכפס כמר נמגלו ול6רכמר סחקי 3ערך סי6 רחכפס סנינס 0סרי קעי' ח'נמנלו
 סס רחכפס וח"ס דכמר ס'ק תר' נמגלו כולסולפעס
 סהג 6ל ומקיף ענימ' 6וי נט0ס פסס 06ר קפי'יונ

 'ם . פחולקומ רעומ נקרורס וים . ר6ריך ריקנ6מיקוני
 פן סיינו )פע)ס פפעס ספקיעיס 0פקרליספסל6סיניס

 שנת פר רחכטס עלכומ ופן רכמל חקר ער רכמלתול
 ער רכמר חקר טן לפעס פלטעלם ספג'ס 161ר .רחכפס
 ויט . רחכפס פלכומ ער רחכפס 3'נס וטן רכמרסור

 פפעס וספניס לפעס פפע)ס ספקיפיס לסיעךספקרריס
 'רוע 6ך . 3פ'ע ומיקון מיקון כל ל63ר ונמחיל :לפעלס
 וסיומר ריעומ ח)וקי ג"כ נו ים ס6' רעס 0לפימרע
 נכללומ לפעלס פפיס סיו ספקיפיס כי . (ס סו6פנולר
 ספלכומ לפעלס נמנלס פמחלס כי סכוונס נפרטהםוכן

 כך ו6חל כך-תיקוד ו6חר ד6'"ן רי60 קוד 0ס61דחכפס
 וכמר סחכפס כ' . רחכפס ס3ינס סנמגלס ער וכו'ססוד
 כמג)ת כך ו6חר ככ") נמנלו 1)6 כע)פיס נ50רורחכפס
 ססו6 סנכמר תחקר תו6 סנכו)ס 60חרון ער רכמרססול
 רכמר סתיקור ס6פרני 60ף מרע גס . רל"6 פריס6חקד
 רחכפס סנינס פס פעע פמגלס סו6 עכ"( נמגלסל6

 יהפניפ" ("ל ס6ר"י רנרי פמוך ספונן כווו (וגו נמ0תי6
 סס נכללומ 6ך 3פרעומ לפעס פפע)ס ססס נדן(סס
 ה3ינס 6ור נמנלס פמחלס כי סכוונס . לטעצספפיס
 פפעלס וסו6 ר6ישן ריס6 ססו6 רחכפס פלכומ עררחכפס
 ססו6 רכמר סור ער רכמר סחקר נמגלס כך ו6חרלטעס
 0נמגלו לפי 6ך . לפעס פפעלס ג"כ וסו6 רל"6ריס6
 כ))וס לררך 0תו6 רכמר סס' ו6מ'כ רחכפס סח"קפ0חלס
 6ור ססי6 דכמר 0חקר (ס 63וען וסו6 לפעלסטפעס
 . כע"ס)ענינו מקיף נ6ול רכמל יקור )נר עטקעניפ'
 0ל וטעמן . ד6מת 3טזמ6 ממנ)' על6ת חקד 3קודותו6
 ולפי : 3סס לס6ריך ר5'מ' 1ל6 רח3 3'6ור 5ריךר3ר
 ס:מר פן נמגלו ספקיפיס כי . (ס 163פן סו6 סניסריעס
 נמגלימ ל6 ספ)כומ קעירמ רק ע*ק ר)"6 ריס06סו6
 ק5מ נמגלימ עכ"( לפעלס ספלכומ נמגלימ ס)636סר
 ר6י"ן ר,ס6 יפן . לעיל 33רימ'כפ"0 סר3וקס עערס3קור
 ספנ" 6ור וננחינמ . פקיע'ס נ3חינמ ס'"ק כלכמגלו
 ריס6 ופן 'קור. ער חקר טו 1"ק ר)"6 רי60 פןנחגלס
 פפע)ס נמג)ו וספקיפיס ט)כו' ער מקר פן דקר"י"ן
 וסעניס )פנינו כפ"0 וספרעומ סכללומ ימר כפליסלפעס
 . ת6' ריעת תיעך 3עלעומ וכן נכ))ומ )פע)ת פפעתסס

 : ע)מב נעני "מר כ3 תנ")  דעומ תנ' כט' 6ומסוכנ5ל
 טדות הי"ג סוד יתבאר ני ב'דרך
 פקנ)יס סס ריקנ6 מיקוני סש"ג נמפל ערהנה

 רריט6 חוורמ' י"ג 0סס דגלגלם6 מיקונ" סי"נפן
 וע"ס 5ומיומ '"3 נסס סי0 סו'ו"מ ג' סיי ססס"פרלי
 0סס 6' חלק . ח)ק'ס לג' ספמחלקיס ונמ63ר : '"גסו6
 פ6יריס סעסס עורף 6חורי פמפטעיס 6ומיומ ר'קוד
 פמעסעיס סויו"מ 31' . 3(וסר כפ3ו6ר רכקועין ע)פ'ןלס'
 סויו"מ 3י נעסיסיטן סע6ומ ונקיוס סע6ומ ער ספניסררך
 ל0ס רופ( פ6"ס 0קיד להעלס 6פיני כי פלפין 0פ1מ3'

 3פקפר פלפ"ן קור סו6 יור'"ן נפלוי ו6לס'"ס5לס"ס
 ססס ס5ף )עי הסית נפקער נרחפ'"ס קור מתו6 .ת0וס
 )מע)' תכ) כמ"0 חתל 6ול קוד ומן סמוח ממוממםנ6יס
 3ערך וסס סמחמוניס לערך נרוליס רחפיס סספכ'(
 פרומ סי"נ קודס סמכריס סוי"ס 3"ע קור וסססויו"מ
 6רך 6ל פן פמחילין פדימ וסי"נ רחוס 6ל ס' ס'רכמינ
 ספמפ0עיס הויו"מ 3' סס (ס לטנ' סמ' סויו"מ 31']רחוס[.
 סי"ג פמחילין ולפעס ספסס ס:"ל סע6ומ ער ספניסררך

 : יפנינו כפ"ספרום
 ם6י' י5יייי עמ"' פקפ' פי6 % ש6 אתיקון

 3פספר ס61 סע"ס ס"ג סס ס6רמ '651 ס6(ניס0פן
 ע6וח פן )מעת ת6ו;ן נק3 נגי ממחי) ותו166;"ן
 ממ"') ו0ס ת(קן 0) סע)יונס ט6ת קיד יתו6חר6ס
 ס3' לפ' ספלכומ פן ופממיל 3ריקנ6 סכ)וליסתי"ס
 3ין 3'ניסס ספקק פעע וי0 לפניגו כפ"0 סנ")רעומ
 נוגעמ פ)כומ 6'ן נקור ס(קן לפ6"ס סר6ספ6"ס

 ססו6 ק"ג קור 0סס ולפ' ניפ6. כפ)6 5פילו3ח3רמס
 35ל קטיסין רריקנ6 סערימ לכן יחריו ק'ג כולופלטון
 יסנס : לעיל כפ'ס רלמח6 סריניס )כל כועין ססעכץ
 מיקוכ6 )כן . 6"ל תרי 61' יור'"ן ג' 13 'ס ק"גנסס

 ר3רי פמון כפנו6ר (ועס 6ל קור וסו6 6"ל סו6קרפ6ס
 כועס ססו5 ;ועס 6) 6ל5 כ6פר )6 כ(עס 6)ס,וסר
 מלמין קרפ5ס מיקונ6 ו("ס . ר)ממ6 סרינ.ס כל6מ
 וקו5' ק51' וכ) גיק6 ומס6' מק6 מת5י יסער' קול'וחר

 ססערוס  ס"לו  לט, 0מי"ס כמנ'ן ג'מ'ן )0קממסר0
 ("6 0) סד'ניס 5מ פפמקיס 6"ל נפספי ל"6ססס

 רכמ'3 . לקפן כפ"0 גפוריס ריניס סס סלוסססערוח
 קור סס מלמליס וקור כעורנ סחורומ מ)מליסקוולומיו
 3פספר מלמ"3'ס קור ש6 ס6ומיומ סעס 6לקי"סי"פ
 וס6' טחורומ סס ולכן נפוריס ריניס 0סס :ססיס
 סס ד6"6 רריקנ6 ססעלומ ס6רמ וטכח סו6 6רוססח1ר

 (ק)מי. וגס ס"מי נער סכמונ נקור ופמלנניספמפמקיס
 0פ'.ס כפלן ס'ן סס ולכן ל3ן עלימ נקורונעסיס
 ס0פ,ס מ0פע ו6מס 3קו"ס 0פיס סנק' ("6 6לסרופ(
 סו6 3מ)וי 6") ז3"ע . ת;קן ע5ומ ננ' 6") 3"פותס

 ע)יוג" מטני' סיורדין נתורין 0"ע קוו ותז5 ס"ע3מקער
 33' 0יורריס ילעי 0נו סרינין לפחק ס("5 6לר6"6
 סייגו פק'פיס ל3' סמ'קון (ס לר'ך )כן סעניס5ררי
 1ס61 ר6'"ן פ)' סהן. וסעניפ' . ר6,'ן וכמר רל"6כמר

)ריעס



יו הערןגן אמתדרךשערי
 וסו5 5' לק ס)ו סעקיף 5, )ריעס 36) . נ')ריעס

 סע3'וכת שפס 0ע) ס0ערומ וסס ישס. סי6 כדץיקין : ר6'"ן נ,גס וספנ,עי . ר6י"ןמ)'
 ססס ולפ' . קטל6 ומק6, קטל6 עס6, 1י
 ססו6 ר)'6 מחכעס וסו6 6' עקיף )סס עקפיק 6'03טח
 ססו6 ר6'"ן 'קור מן סו6 וספנ" )עטס עעע)סס0כ'
 ס5' ריעס ו)פ' ס3' ר'עס לפ' וסו6 )עע)ס עמטסססכ'

 : ר6'"ן עחקר וספניע' ד6'"ן עיקור סו5סעקיף

 המט' מקוס ס"נו 6ולח יסו6 . י"טן ס61 גר2יכהרן
 ש)1 וסטק'ף . סחוטס סמחמ ססעלומען

 עסור ס)ו ופשעי . )מטס עעעלס נ, ססו6 ר)"6ענינס
 . סנ' ריעס )מי וסו6 . )עע)ס עמטס ג' ססו6ר6"ן
 טן וסמנ,עי ר6י"ן עסור סלו סעקיף ס6' ריעסולפי

 סעקיף סמחמונס ס3סמס ססער וסו6 6יד. ד4רגילמין : ר6י"ןננורס
 וסו5 ר6י"ן ענלח ומנ'ע, ר6יין עחכמסס)י

 וספנימ' ר6'1ן ענלח ס6',0עקיף ר'עס ולם' נ' ד'עס)ס'

 הסמס סמחמ פנוי עקוס וס" 6פ'"ס. התלין
 סלו המקיף מנינ6 6לח6 וסו6 קמחמונס1
 ו)מי סנ' ר,עס )סי ר"י"ן ממ"מ וספכימי ר6י"ןע3,נס
 : ר6י"ן עגלח וסמניעי ר6י"ן ממ"מ סמקיף ס6'ריעס
 ולם' לרר" ונסג' ס(קן רוחנ סו6 חקי. י3 יר2יקרן
 חקר וסו6 עק'מיס 3' לרין לרר,' 3סני ש0ו6 ''
 ס)ו וספכימי . ח0ר ול3 נקר6 ולכן ר6'"ן וחקרר)"6

 נמקמר ילח"ק 0ור הו6 ול"3 3(ס וסרע( ר6י"ןענ3ירס
 סעקיף 6' ולריעס 3' ריעס )מי ו(0 . סגנורס קורססוס

 : ר5י"1 עהור וסמכיעי ר6י"ןעננורס
 מרין קור סע)יוניס סמניס קור וסו5 61עמ. דתיהרו
 ססעל מן ספנו' נפנ'ס סעקוס ססו5 משח'ן 'י
 ר)51 גנורס וסס ווקיפ,ס נ' לליך לרריס נטנ' סתו5ולפ'

 הס סמניס ולכן ר6י"ן עחקד והפנימי ד6י"ןוג3ולה
 ולכן )מח(' '6'ן וסס 5ורס נוון נסס ונר6ס)נ:'ס
 וח,וור סומק גוון נו יס סנמפוח כמו מפוחין מריןגקר6ו
 ס6' ריעס ו)ש . סנ' ריעס )מי וסו5 ספניס נ6פכן

 : ר6'"ן 'קור וספכ'מ' ר6'"ן מחקדסמקיף

 ער נס'קו)' וממ'1 רריקנ6 סחינ6 סעי6 1י חר רנמיק סנחון ססערומ והס חקר. נעל ךקף2יקךז
 מסו6 636 סספעמ ועענו ע)'ון ע(3 נק' ו(סטנול'
 נ' ~'ך ס(קן לרר' ענ' ססו6 ו)ם' ר6ל'לומחכעס
 0סמ'מ נמנ6ל וכבל . ר5'ין ומ"מ ר)'6 עמ"מעקים'ן
 ללו"ן נעקמר 0סו6 סקרווס קור ע)יון ללוןנקל6

 סלני"ר קור ססו5 ר)"6 'קור וסמג'עי . נול"רוממספך
 ר6עס נפוע5 עמנ)ס חסר סממיר ולפ' ניליר ג"כוממספך

 ס,קור עס עסממף סנינס וגס . חק'ר נולר סו6)כן
 וסו6 נינס שערי )נ' סרוע( גרולס מל"ר ס) נולכן

 ועשמ0ף ל5'"ן עביגס סעכעף ס5' ו)ליע0 סל)ל'עס

 מ)כומ וסמניע' )ע,ל כמ"ס ר)"6. סיקור ס6רמעמס
 סממעיניס קטיומ ססעיומ וסס . י6יפ'ס 0ם-קין : ר)"6 חקר ססו6 רכמר וחקרד6י"ן
 )כן ניק6 ומה6' ג'ק6 מס6' הנרו)ומ נמוך יי
 עהור וספג'מ, ר6'"ן וגלמ ר)"6 ענלח עקיפיס סנ,לליך
 רכמר מסור סעק'9 ס6' ריעס ו)מי סנ' ריעס )פיר)"6

 : ר)"6 גנורס וסמניע' ר)"6 סורס,עו
 ולנן לרד" מנ' סנגלון ססער ע11 נוש5 י-קרן
 . ר6י"ן והור ר)"15 עסור עקימיס נ' ללירי
 ר,טס ו)מי ס3' ר,עס )מי וסו5 ר)'6 עגלחוספניעי
 : ר)"6 מ"מ וסמניעי ר3"6 ענלח העקיףס6'
 כולס סויס 0סס סנ(קן הכיעין סס ופ0ע. י4ך2יקרן
 וסו5 מניע6 ניע6 יול6 ו5יןננירו)ס 'י
 ויקור רל"6 עיקור עק'פיס נ' לריך ו)כן לררי עטג"כ
 ריעס ולפ' הנ' ר'עס )מי רל"6 עמ"מ וספנימי .ר6י"ן

 : ר)"6 גלח וספנימי ר3"5 מ"מ סמקיףה6'
 סלו וסמקיף עלמן ססמ0'ס יש6 "ט6ס; יבר2יקרן
 וסו5 רל"6 מגנורס וספניעי ר6'"ן מע)' יי
 סלו.עננורס סמשף ס6' ריעט ו)מי סנ' ריעס)מי

 : רל"5 עסור וסמנימירל"6
 0נקרללשנו)מ 5רוכומ ס0ערומ סס תקס. יגרניקין
 וסמקיף ט3ור5 ער )עטס ויורר ס(קן ''

 ה3ינס 6), ס6רמו סכמן מס ר3"5 יקור ס5רמ מן0לי
 לפי והנ5 ר)"6 מחקר וססכיעי לעיל כמ'סר6י"ן
 .גהפג'מי ר)"6 חקר המקיף ס6' ריעס ולפי ס3'ריעס

 ;ס וסנס : כוו"ס ל3יכס סנתן רל"6 יקורעס6רמ
 6יע6 הספעת ומענו מחמון מ(ל נק' סי"נהמיקון
 ש6עינו סמס מרע והכס : )קען כע'ס י6לי' נינס0סו6
 ער ה"גו טנור' עד ס,ולר חקר נילר 0סו6 ח'נמ'קון
 ער ס'ורי ג'כ ו"נ נמיקון כ6ן ס5מרנו ומס רלנ6טנור6
 ר)63 טנול6 ען )מטס 5100 דנופ6 טנור5 ס"גוטנור6
 מ;4) נסס זנקי5'ס . חחחון מ() המיקון (ה נק'ו)כן

 קתיט6ת עעוח6 סיורר סע)יון עט) )ה(י) לנורומססס
 לי1טת סמממסט'ס )מי ועור . 5מלמי כט) ה(לע)סון
 וון סנ5יס מיקוניס ס'"ג כ) כי)ליס הס 6"כ הטנורער
 ומ)"6 קור סס סויו"מ וג' )עע כם"ס סויו"מ נ'ה6ל'

 פלכ) וי"ג ח' מיקינ'ס 6)ו..סנ' וסנה. . ססוס3ווקמר
 חקר טפמ עמג)ס סנו סיקור ס5רמ 3סס יססרעומ
 כמפסטו ס3' 6לו )כן )עטס )סמפ0ט סחקרשטנע
 )כן י"ג 3מיקין סו5 סחקר סעיקר ו)פי : טטר6 ער)עטס
 ))1טס סהו6 דגיפ6 טנור5 ער ססו6 )עטס יומרנממסט
 : )עטס יומר סממפסי מחמון ע() כק' ולכן דל53מטנור5
 סוי"ס קור ס" סנ5נ6 ס6לי(") נכמני ע"ס31(סמנין
 עמיקון הו6 635 ססספעמ 6ערגו כי . 5סי' קורונ5י'
 סוי"ס מחקונ 06 וסגס . נילר 0סו6 ע)יון מ() ססו6ח'

 נול"ל. נמקמר סו6 ו"ס ם' וש0י י"ס סי י"ס כ(סנסכ6ס
 סספעס עקנ) ו6נ6 סוי"ס קור סו6 (ס מיקת כיסר,
 וס61 וכק"ס שפו5 מחמון עע שסו6 י? %1שןעענו



 הערזמ אמתררךשערי
 : ממנו ס0פעס מקנלח יור"'ן.י6'מ6 נמ)וי 6סי"סנמקפר

 0סס ר""6 קרי0* ריקנ6 חיקוכ' ס'זג קור נח63רסר'
 6ין רו'6 3ריקכ6 36ל ררחמי. מכילין י"נ מרוח יזנקור
 תר' 13 כעמ6יריס רק 63רר6 כמט6ר חיקוכיס ט' רק13

 תיקעיס י"ג נ"כ נו כעס'ס 16 ר6ריך רריס6חוורת6
 רק 3ס 1,6 רו"6 וסכוק' : וקנחי ונס סייחי נערוקו"ה

 תיקוני 3קור 6ינס 36ל נכק6 מעלוח ס0 נסו"ס חיקיכ"1'
 כמ"ם נו"5 תיקוכי 3קור הס רק )6עה וקן 6ין כי 6ריק
 ה6רח מן סנע0ו ררוס6 סחיקוניס נח63ר הר' :לק1נן
 חיקעי וגס . ריס6 רל6ו רש6 0סו6 רעח'ק על6סיים6
 ר.ם6 טהו6 רעחיק חניכ6 ר'ס* ה6רח מן פגע0וריקכ6
 זעחיק חליח6' רי60 מן סנעטו סחיקוניס וסכס : 'רערל6
 ע5מו ספס ננחי' נע0ס סו6 5ת"רע דג6 ל'060הו6
 סקול סול"ות מקוס הו% פס סילת הרע כ' .ר"ריך
 ו3מוח% נגשלס% כטו קפירוח י' נכלמו שכוללוסהנור
 ספירוס סיי ו%לו : וריקכ% ררים% תיקוכי כעטוטמסס

  5היך  ולכן . %ושעס נפער  ניקויו יס3,ר 3פסםוכלליס
 נייסר  סן רז"ל  בוו%מר 1%  בכסוביס הן 3'גס 6מרילס3'ן

 לריך קפירס ל%יזס סנסיימז ס%ריז"ל ו3כסביונס'קוכיס
 3קפירת 06 3פרע 16 נכלל מרי,ו קפי' %3יזסלסנין
 קפי' 6יוס 16 מל6 עולס "ו 0לס פר5יף 3ע5מהסכוללח

 סר6ם מעל ררך קפירות 3' סטללת קפי' 16 ספר15ףמן
 ועכ"1 רים6 כקר6ו 3כללן הג' עכל כח"3 לנזר חו6רתו6

 נח63ר סל6 וגס מ". כלול ר06 יכל ריסיו לנ'נחלקיס'
 3%ר יפגס עפ"1 6'כ לעתיק ו6י"ן ל6'"ן מלנים ה6ר?ךכ'

 מד3ר פר15ף 63קה לה3'ן ו5ריך הססלנסיס כפ' "חר%3נר
 חדע וסכס : עור ויחכס לחכס חן רנ'ס 3וסוכיו65
  פר5יף ה61 ד56'לוח כתר החכת'ס נפ' סונווכר0נכ"מ
 ססמתיע ולפי : ועסיק %י"ן  פרלופים  ל3' גס סכילל%ריך

 'ח61ר לפעמיס לט  נעליי %יס %יר סיפכ סיי )י)וסלבפ
 סכ"לסו% תיקוני' סי"ג וסכסקרר 1%ס  3פס נ"כהכחל
  סיקון לסיוס  נרין סיס ססור%ס כפי כי פכסבכחי
 %'  חיקון סווקתיי' ביקיס כי 3'  היקוןו'

  06  ססיקוכיס ס%י  וכן י' סיק'ן  )וסחילוויר
  למטס סעליכיס סיו  סקריטס  ווטליס סרר לפי  "וסניןה"נו

 סמעלה קדר 5'ן כי הו6 הענין 35ל לו:ע)ה.וחהתינ'ס
 'וחר והס )מעס סהס מקומ~ח 'ס כי לנך ומפהנעעלס
 מקוס ל6'וס הק1ווכיס 6לו כגון העל'וכיס מן3מררגס
 לתועס  סקעוכיס  כגון גרול %ור סהו% סבל  מ11טסיו65
 06 מעט 06 סהנל 3ח" כפי וסכל ול16ניס ו)עיניסולפה
 קרימח 33חי' 06 סמררנוח 33' להעריך 5ריך ולכן :ר3

 נתי' 3' לסס  טיס ים כ' ה6ור מררגח 3נחי' 06מקוס
 ,"יי רק 4:ס סיס ויס ס"ור מררגת ו3חי' קרימסנח.כח
 ,ס לסקיל ולייך בהיי סוס לסס ס"יו ויס וס "ו :ס1%

 לעיג'ס 'ר6ה וה6רס סרעת ס9יל עם1' לרקניו%זיי
 6וחס הער'ך העל'ון ה1נ56') וכ6סי : לל33 יר6סוה,
 רלונו לפי סבר%ס ספרכיס קרר כפ' סנ,ל נחי' נ'עם"

 והו6 מדותיו לסרתר.~6חר ו6ץ חכונחס על 6וחס קריכן
 : ר6'ח נרור עולס וס0י3 כו' ר6יחי ספוך עולס 6מרוקור
 ו%ריך ווי1ן רעתיק פרלופיס סג' לורך כל  כסנ"רוהכח
 חוע ע,י כי וסו% : כלל ררך  בי%ורס וכחער יופלגנקילור
  עולס ררך ופצר )זוף  %3ין סגכוז יקור מן ייר ררךסיורר
  לסוך  יורר  סילנים  עולס פל יסיר  וין סיקור ערסילנום
 ס%"ס %ל ומלביס קסיי%ס קרמ%י ה%רס ררךסיסירו
 : יקיף ו%ור פכייי %ול נקור וינחון מ3יח סיסירוסנחוך
 טסו% ס%"ק זס  בססקן  ריתילי ח% 13 פיס סהויועי"ו
 סיסיוו  סוך סב%ללו קפירוס "  יו סכחר בקורסקור
 מחפטט וסו%  ר%רס ריוקל% נסור  בתתקן סתועועי"1
 נמקוס היוטר 3ח.' 0ל ה1ורכו מחח)ס עסיה ס1וקוסער
 3ר6ס ל1וטס 1ועע ויורר 56ילוח קרקע וה61 כ3ר כמ"0פנוי
 ילירס נרי%ס עולמוח סני %ל גס לס%יר  סגרי%סעולס
 . מכסס  סר%סין %רס סל עקיניו ספוח ס%מרו נקוך .עסיס

 לר%וח  סיפילמ %רס ג"וח כי ניקויו כטשם תיסגלגל
 ע1למוח ד' 3כל נמ65. ל0וס  6ין כי  נחתסוביסולסטגיח
 נעולס סיורריס סלו עקנ"ס וסנ' . מנ)עדו חיוח6נ'"ע
 ונס)ו סנסניו יליס ס3יי סל ס%ורוח יבקו  יסססברי%ס
  כליס סיברי עלו ס%"9  טיססין ו%תר  בעסיסלמיס
 נקול ה6"ק וס 0ל עקנ"ס סנ' מן ויבסו בנרי%'ליעלז
 עלו ויז ו%יט% %3%  גס עכתקכו 6חר עד נסמסררי

 : 63ריכוח לקמן סכל כמ"0 6רס ררי מן ויביוב%לילוס
 ג"כ כחפסעס ס6"ק וס 0ל 0סמלכ1ח כח63ר כ3רוסנס
 לקרשיס פלס  סתועכוס  11' טלס פר5וף נקורוכעעס

 סיקוריוס סחכת' מבסוד' טבמס' %י"ן 3פרלוף ויסלבסייויין עחיי
  רל6 רין% . ריי% רל%ו ריםי רילס  ריסל גי  ססס פלסוג1ר
 : למעכס מנוליס נס5ריס 6חתרע רל6 רי60 3ריס6. מסירע

 מ)3'0 סמקיריוח נינה מנקורח כססקן  נוסו% 6ריךופר5יף
 ה6י"ן 111 מגולס כס6ר ול6 רנליו וער מר5ס ס6"ן6ח
  מחפסע ס6ריך ו,ס : ס3ו כחר נחי' 0סו6 סנלנלח6רק

 וסעחיק : ס1%ת רגלי %ח  ומלניס ה6י"ן מן יוחרלמעה
 בערך נעליוכיס %ורו סמייר ער ליעלס ולחע)סתזר

 ס"ס פכיס טסו, ר%ריך  נתזס מקחייס עסיק סלפסיסור
 3סס  וביר%ים ככלליס פרלופ'ס סג' וכל ר%1%סעליון
 ה6"ק דרך היורל עמ0 קוף  6'ן %ור ונסוכס ס%לי'נתר

 כ%3ר  ועתס : ר56ילוח הכחר מהו לך  כת3"ר הרי :לעחיק
 וסחל3עוחס וחיקונס מו65ס ר%לי' וניכס  תכיססור

 :  עלמו  נפבי פתח להסונ"קד
 ואימא אבא מציאות יוזבאר בו א' דרך ו'פתה

 לס3ינך : נירסס '63 ל6 ורוח 'ג0ו 63חו 6"יעתיכ
 חויב  וול'"וח מחחלה לן "ב%ר סכחו3 וזקול

 סחו"נ נת3"ר כנר כי %3סר כחסוו  מסיכןרולילוח
 וגק' ו6רין  6"ן טסס פרלופיס 3' יסס כיטססיסוריות

 עח' נק' עסס ה4156ח כחר כק' וכולס 0נכחרחו"3
 סר' לכל סחייס מקור 63 סמסס מקוריוח קסילוח"

עולמות



לן הערןנן אמתררךשערי
 . סלהס ה)ול'18ח היה תהיכן ד6לי' חו"נ 6י'כ .עילינומ
 מחחלה עלו המקוריוח קחו"3 3י6רנו טכנר )וס חדעולכן
 ונט6ר למעלק קרייון ס6רס טנחעלה 6חר מררגיחג'

 וסניחו מקו)וס מל6ו החו'3 61; פנוי סלו נס"יווקוס
 6חר וסנס : מחחלס סה'1 נמקותס ריסימסחו"נ

 ע)ורו סלסס ל6סונומ גי 6;' פר15פיס נקיד ונעסוהחו"נ סנחפסע~
 תווס עוודו סלסס וחג'ח וודרגוח ב' לתעלס טעלונתקזס
 עמס נעסס הריסוס וה וסנס . ל'טומס קסניחו3))קוס
 סה61 סחכ)וס ססניח סריסוס ס"נו ס6ריך 6לתלנום
 סחקד קור טסו6 יתין ;רוע 6ל תלנוט נעסס יתין53ר

 ססיחס ס3'נה ססניחס וריסיס . סלו ח"ח 1ח5'ר6ריך
 ססו5 6ריך סל סמ6ל ;רוע 8ל )ול3וס גע0סנסמ8ל
 ס5ריך 013 וסכס : טלו ס"ס וחלי ר6"6 סג3ורסקור
 ט3ך סרוכו5 ס3חי' סחכו ררי"כ ח5 13 סיט כס53רכבר
  6ן סת5לו בלר סי5 ס3ו סכון3ן ונחי' טלו  3יייןסו5
 סל3יס סחכתס ריסוס וסנס . כנר כת"ס 6' נפר5וףקה61
 סנוקל6 ל3מי' סל3יטס הנינס ורי0וס ר6ריך סדוכר6ל3חי'
 ננחי' והנסד6"6.

 הרוכר"
 סנוק63 331חיי ס"ח יס סס

 ;ס 6ל ימין ;רוע רלן קחקריס סס6'רו ו6חר : ס"גים
 ונק' פ"ט ג"כ סריסיס )נ;ס נננס סחכ)נס תןסייסיס
 סנינס תריטוס וכן . ט563ילוח חכתס עחס נק' ה(י66נ6
 ונק' פ"ס ג"כ ר6"6 סת6ל 0נ;רוע הג3ורוח ע"י ג"כנננס
 הו6 3נינס ו6ופן : ס583ילוח 3'נס עחס נק' וסי811.88
 ה61 פ"6 פרקיס ג' 13 יס ;רוע 3כל סנה כי . סררךע';

 ט13 היר סו6 פ"נ ס;רוע. סו6 ס"3 3גוף. העחי3רה:חף
 סכחף ררך י651 וסנ3ורומ סחקריס ה6רה וסנה :ה356עוח

 הי והס 3סק5וומ ומחגל'ס סיר 6ל ה;רוע ו)ון ס;ריע6ל
 כפוח )ון והכס : סמ6ל יר 6ל3עוח וה' ימין יר6ל3עוח
 פרק ו)נן . סלסס ח3"ד נ3נס וווס עליון פרק נסי6סיר

 סכחף טסו6 סחחחון פרק 1)1ן . סלסס חג"ח נגנס6)נ5ע'
 סגלון )ון נעסס סניהס סל וכחר . סלסס נס"ינננה
 תס8רמ נעטס ט3טניסס וסתלכיח . לפניכו כת"טר6,6

 לעיל כמ"ס ר8ריך מ"ח נגר מכוון קסו8 רעחיקה)ולכוח
 קור וסו6 . לק)ון כ)ו"ק ר6וי5 סיקידוח נגר מכווןוקו6

 סהו6 סכחף ס)ון והטעס : לעיל כע"ס תנר נרהרלקמ
 )ותנו הגוף )ון ס6יס עיקר יו5י סמסס הגוף 6ל):ח31ר
 כע0ח סגיף )ון רחוק ססו6 ה'ר 1)ופלק . נס"'געקו
 0ימ63ר כמו סו6 הטעס . לסיפך הק3ר6 טנר6סחנ"ר
 עוליס סס356עייס כפיס נס'6ח 3קור ה6וחיוח03ער
 סר"ם )ון ס6וס ותקנליס סר6ם נגר סכמף ווןל)ועלס
 ל)נעל' וחחחו'ס ל)ניס עליוניס )ניננן הסו6 )ו"ס קורוסו6
 קו"ס וס61 ר6'מ. 3רור עולס 61"ל ר6.מ' הפוך עולס""ל
 8ין 8ן ל))עלס נסו18מ סיריס כ8סר כי עמלק ונ3ר.יו יניח וכ6טר יטר6ל וגנר ירו 6ח תסס יריס כ6טיוה"
 ס6רס ס)וקנליס לפי ק5פרנייס )ון 6ף לסחי5וניסיגיקה
 תונחיס כססס )וס6"כ לחי5וניס יניקס סס ס6ין סר6סמן

 ס5פרנייס )ומחח סק5ווח )ון יונקיס סחי15כיס 6;ל)ועס
 הגלון  ט)ון ס6מרגו )וס וסנס : ה6ומיומ נעערכת"ס

 גח63ר כנר כי . ;ס 83ופן סו8 טגיסס סל הכמרנעסס
 למטס וירר0 3ר5סו לסמייסנ יכלה ל6 ד6ריךסה3'נה
 סעליון )ועולס ר3ינס ססמ"ח גרול כלל ;ס וחנס :3גרון
 כ)וו סחחחון לעעס כחרנעסס

 ס6י)ו"
 נינס קור טסי6

 לקמן כמ"ס ;עיר 0ל כחר סו6 סלס ה)("ח כת"סד6לילוח
 ל'טר6ל קתעטרח . נחפ%ה '0ר6ל עוער 60וווריסנקיר
 ססו' קניס סני סס 'ס נגרון וסנס סלס. נמפ"ר' ס,עירססו6
 וסנה . קלות'ס 3' ס0ס קניס 3י 13 יס 6י ונכל והוסטהקנ'
 . ר56י' ח:תס ססו6 36, יגיקח סו6 סקנ' טסו6 6' ק:התן
 נינס קסי8 6ית6 יגינ,מ תתנו סוטע טסו8 הנ' סקנהותן

 ני 13 'ס קג' נכל והנס נינס. קנ'ס חכמה קנ"ה ו;סור56',.
 קניס מנ' 61"כ  כסר ח5י 0ה61 '"ס הו6 קנה פעת,' וניקני'
 קרו)ויס סני סקנק תן סיונק 636 וסנה סלס. כמרנעס'
 סחקר'ס ט3ו ר6"6 סרוכר6 נחי' ססו6 לפי ל3ניס סססל1
 סיוגקמ ו6ימ8 החקריס ג"כ נכלליס 13 ק636 גסלכן
 לפי 6רוס סו6 וסח'לון ל3ן סו6 הפנימי ססקיו' הוסט)ין

 וו3יכס לכן סג13רוח 0נסס 6"6 0ל סנוק63 נחי'0סו6
 ג)נוריס רחתיס סו6 ס3תקנווס 6ף )וינה וומעריןרינין
 כמ"ס רינין מתנח )וחערין לוועס 3ססחלסל1מ,עכ";
 מחלס ,ך טסחחלני סכחו3 ל3'6ור נ63 ועחס : 3)נקו)ווסכל

 6חמ 6חמ טסו6 3י1"ס סכ1ג ט)נונה ס)ננין קור16ריעך
 6חר 11163ן ס6ריו"ל 3כוונח )ונו6ל סה61 ו6ף וכו'.ו6חח
 רולס ה6דס 06 )וסל. ררך על והו6 8' 3קנס עולסהכל
 וכולס~רינרין )וט3עוח עסיה לו יט 06 6;' )ועומיול)ונומ
 6חח.סחיס ;ס ע"ר מונס סו6 6;י פרוטומ "1 קלעיס16
 6' ונ4לע 6חר רינר ל1 יס ו6ס מנינו. סגומר ערסלס
 מונס ה61 6;' 3;ק 1כיו65 פרועוח וג' ))עוח ינ' 6'ו0קל
 וכך וכו'. 3פ"ע ג"כ וסקלע ע5ווו נפנ' סרינר ;סע"ר
 וסגס ך 1כ1: תעומ 3' 6' קלע 6' סקל "' רינר ווונסהו6

 וסו6 ס56'לוח עולס תחחיל מ)ננו ססעחיק כ3רנח63ר
 נפ"ע עוער וסו6 ר6ס~ן סהו6 ס6לף קור סהו6 6חחנק'
 ו6ין 3תקפר סט6ר עס )וטממף ה81 36ל הט6ר 6ל61"5
 ג"כ סו8 כ"8 וס8ר'ך ס8'"ן והנס : ;ס וס3ן )נ3לערו)וקער
 ו)ו0וניס 3;ס ;ס כלול'ס טסס "ך כ3ר כמ"ס ה6חרוח3קיד

 וסנוק63 סדוכר6 נחי' נקוד 63חדוחס ספרס יס כינטנעס
 סחיס ה6י"ן 6מ לוונומ 6ין 6"כ ל)ועלה. סכל כ)ו"סס3הס
 3קיד ב"כ וה61 סעמיק מן מטונס )וטנע הו6 גסכי

 6חח 6חח הלרך 3;ס 6ין'למניחס וכן ה6ריך. וכןה6חדוח.
 לפי סנ"ל מסל ע"ד )וסינוח מטנעוח ג' סס כי .61חמ
 3יניסס פירור לעקומ וחלילס יחר כליליס וס6ריךסס6י,1

 וכחר6 נפקין כחד6 ר6ינון התקוריומ חו'נ קור ססכי
 61חח 6'"ן 6חמ עמ'ק 6חח ;ס נררך וווגס הו6 לכןסריין
 ס6י"ן טסו6 ס6חמ 8ל ו)וחנר נוקף נוקפוח וסו66ריך
 סניהס כי סחיס למנומס 6'ן 36ל 3'ניהס לספריססל8
 חטפעוח מוסן ו6ח"כ מסונומ )וטנע והס ס6חרוח3קור
 קפילוח י' גקל6ו סלי סהי"ק פר5ופיס סגי סכוללס6רין
 ו6ומרירך סחחמוניס 6ל להמ0יך 51רין סחייס )יקיר ס3הס))קוליומ



 הערןנן אמתדרךשערי
 רכחר6 16'6 סס ועמיס עסוע סיר קוך 6לין 6חמו5ופר
 פם6*כ 6' 3כמר פעתסיס ס0נשס 6חמ פפ3ע וססעריין
 0סו6 0מיס 6ל 6ריך 0סו6 פ6חמ ס6רס לספסיךלפעלס
 ע6חמ לסעסיך וט)ס %' %ופר ו%ח"כ  כעול סיר קוד16"6
 ס6ערו 3קור סעמו)ם חופ ססס חנ"מ 6) 6ר'7קסו6
 6וער ו6מ"כ . פמו)ם טיר קור וסס פנ' עחומ 6נומ6'ן
 קוד עסס נס"ס 6ל 6ריך ססו6 פ6' לספסיך ו6ד3ע6'
 16פר 61ח"כ ספרונע. קיר קוד והס סתרכ3ס רג)'די
 ססו6 סיקוד 6) ע6ריך סיורד סקסע כ) )העסיך וחעס5'
 עמח)' ס6ולומ כ) ק'3ק טטס עקנ65) עע)יס רנקור
 סכולל כ"ל סנק' ח"נ כח"3 סהס טל1 י6ס1נומ3ס"ס
 3ס"ס " 3כלילומס'ח

 עלו סיקור 6ל 63ש "ח"כ ס)יל
 6חמ 6ח"כ 6ופר ו)כן סויו"מ ו' סכו)ל יוסף (קודסהו6
 6ל 6ריך פן לספ0יך ו30פ 6חמ 6ופל לח"כ .ו00

 ססס סרלועיס סגי סכל פזס סיול% ססניעיע ססי%העלכומ
 כקר% %' וכל %חריס נקור סו% כ"% ו%ריך %י"ןפסיק
 ס6י"ן עס נעור חינור כ'כ )ו  6'ן ספתיק וסכס :%'

 ספסממף רק נע"ע עופך סו6 כי 3מוכו ספמ)נ60עס"'
 סרוח קוד סתו6 סעמיק פן סיו65 וה6רס ספקסרעס
 קכמ3מי כפו סרוח קוד דתחסט ר(6 קוף ע5ין היורדחייס
 כפ'ט 61'"1 עמיק 3'ן היינו הר3קיס 3'1 כככק סו6לעיל
 ד6ינון כפ'0 חו"3 קוד 0סס ו6ריך ס6י"ן 36ל .לסכינו
 יר3קו נ6חיו ו6'ם כל) ערור6 נסון ולימ סלי'ןכחד6
 סיינו 3'ניסס '63 ל6 ורוח 'געו 63' 6י סכי ו("ס גפוררינוק
 '63 ל6 סרומ סגס גשר נד3וק הס 61' 5' סנק' ו6ריך6'"ן

 דרוס יק עסרס סו% ס%ריז"ל  כס3י 3כ) ולכן : והנןניכימס
 ררוםי כ) כ' ס6"ן עררום כ(כר 63 רנריו ונרונ 61ריךעמיק

 : 6חד ער5וף כפו וסס "ן 60 6ל גס ס"כיסס6ריך
 גבורות וה4 חסרש ה" טציאות יתבאר בו בררך

 ואיטאבאכא
 פסס 06ל ג3ורחם וס' חקד'ס ס' עכין י"י 1ידרהנה

 סכס : )פוכ6ס פול6ס ו6יפ6 6נ6 פללוע'ננגו
 דיוקכ6 3קוך וכוק63 פרכר כלול העמיק טגס כמ'כנר
 הכוקנ6 לד וכן סל'תומ '"ק סס ס3ו סדוכר6 ו5דד6דס
 ח'3ור ה6עימ' נעור 'חוד 3קוו עמתחדיס ססס 6ךס3ו.
 וכוק63 רכר נחי' 13 יס פעכו לר נכ) 6מר ע6ודנע)6
 ה6חרומ גקור ער5וע'ס סג' ענין הסערם כנרכפ"ס
 ס' ססס ס' פול ס' 3סס '0 ססי' 3עסר והנס :סלסס
 וחפעס מפ6למ, נ5ח חקר חכפס כמל 01ס סחקדע5ד
 קור וסס פ)כומ 'קוד שד ג3ורס 3ינס ססס סנ3ורחעלד
 סו6 (ס וכל : חתסס פול חע0ס לוחומ נטני דניומעסר
 6ך הניקנ6 53ד הו6 וכן קם" " קכולל סדוכר6נ5ר

 ע) סחקריס פן פפומקיס יומל סס יוכל6 ד5רעסגנורומ
 ס) וסגנורומ . הכקף ננד ס(סנ ערך והו6 נוק63לד

 נוק63 ס53ד חקד'ס 16מ0 כנד חקד'ס כקי6'סרוכר6
 דלד סגנורוס  כגד ננורחם נקל6יס קננוק63וסחקריס

 חקריס סייכו חקריס ס' ספוגר יקוס כל ולכןרוכר%
 גס נסס וככל)ין סיוכר4' פ5ר  חקריס ססססנחקריס
  ספו(כר  ו3כ"פ . ררוכר% סג3ורוס  ססס סנחקדיסהגנורומ

 דנוק63 סחקריס ססס ס3ג3ורוח ס"0וסחקריס ג3ורומס'
 גס : כל(ס וס3ן . ס3ג3ורומ  הגנוווס בס נססוככללין
 3סחקריס ולסונלל לסיר3ק סגנורוס  ופנע חסק סמיירסרע
  קורסגרול לך לגלוס רוריס  עי  פיי וסכס : זס כללוזכור
  פזריפ 5יס זכר יולרס תחלס  פזרעס %סס ז"ל  ס%פרךפס

 לכ6ן עולס סחלס פלח כי הכוונס בק'3ס. יולרחחחלס
 פזריע %יס . זכר יולרמ סחלס מחלס תזרפמ %ססולכ%ן
 פ'וס סכס כי סו%  וסעכין . נקנס  יולרס סחלסתחלס
 ו)ספרס )ענרס נגן ס' הכיחסו ס6רעס על 6רסעככר6
 ילממ6 6מערומ6 פכח 6ל6 ע)תעלס 63ורומ (יווג סוס61'ן
 פיין פעל'1  סתעלומ ובווכמ סמורס עקק %ו  ספיוססעיי
 ו6ופרס ספלך לסני %3ס סי% 61( )עי)6 עממ6נוק3ין
 (עיר יחר עוליס 61( . לקפך 6מיכ6 3ר6 נפ6יחפי

 עיין נרעיון ג"כ וכעסיס עי)6ס 63יע6 וככ))יסוכוקנ"
 פפרליגס סו% וכן .י .ו%יפ% %3%  זיווג ~ורךכוקכין

  כפ"ס . ס6פימי 'חוד וסו6 סעליונס פדריגס ערלפרריגס
 קודס וסנס : 'סר6) עפע ע) סיחוד כוונמ 3קוד)קתן
 זיווג  כל  %ז נוקנין פיין סיעלס פי סיס ול% %רס"רסכנר%

 יכול ל% כי נס%3ר כ3ר זס עסוי  לפפלס ססיוספ%ורוס
 %ל5 כיל% סיס יל0פל'% לסמחרס עסצלס סיסל"מ
 סזיוונ וסיו  עפפיס  כפס כנר (ס  כפ"ס ס%ורומ  זיווגפכח
 סכמונ נקוד לסמ6 פעיל6 סססעוררמ ס%3 ע"יכעסס
 וסספרס  ס6ר'("ל. ד3ר' פמי  כפנו%ר  %עסס )עענ')עעכ'
 פסמפוררו' סנעסי 5יווג  רלפפ' פסמעוררו' סנעסס (יוונ3'ן

  1%י לעיל6 פממ6 %3 ססספוררו'  ס%ס זס סו%רלעיל'
 ססו%  וירוסליס ל'11 סער' סכק' סר6מון סעער ררךעולס
 פממ6  סר%סין סספר ססו%  לקפן  כפ"ס  ספלכוסקור
 %סס 3קור סי% 61( מחלס פמעוררמ' סי6 61(לעיל6
 גפסס ה(יווג ו%ס לפכיבו.  כפ"ס זכר סיולרת מחלספזרעת
 פסחלס %3 ססמעורומ %( לממ% יעיל% סמפוררומע"י
 מחלס פזריע %יס 3קור סו% ו%ז לעיל% ר%יסו סזכר%ל

 פרלועיס ר'ו סר%טון 5רס רז"ל ס%ירו וז1ק נקי3סיולרס
  כפוס סרוכר% 5ל רופז וסו' ס:ותנ% %ל רופז ססד'כ3ר6ו
 סר%סין %דס סכ3ר6 סקורס לע' סו' %ל סד'  וקדפסלקין.
 פ(ייע 6יס 3סור 6100 לממ6 יפי" %3 ססמעוררומסיס
 לירמ סור וסו% . זכר וסהר כקנס יולרס סחלסתמלס

 ס3סחלס ערלועיס ר"ו קור ססס וכוקני' זפיר סלוספלי%ות
 3קור סחלס סו% כמתקן ססיקון %חר %ל% %ליו סי%קרפס
 נפח0נס פע0ס קוף ספללות קיר ססי% סבס עלס%פרו
 סיתוכס נשי6ומ פמס יסנס :  לקפן סקוך זס כפ"0מח)ס
 טיני' עמיק סל ספ6ורוס (יווג ע"י טכסקכו %י*%סל
 פפיל% סמעוררומ וסיי כנר כי"ס פרו"ב כלול סו% כיו3י'

 כל כן כ' יקודו ררך '651 סו6 פפכו סיול% וס%ורלסמ%
 כי כמנ6ר וסנס ככודעינ, סיקור דרו ,651'0ס6ורומ

סעמיק



לח העדןק אמתדרדשערי
 כו4 סו6 עכיו פדו"כ נ4ל 0ס61 0*מיש 6ףסעחיק
 יקון כמו ו6יכו ז6רוך 5ר סו6 ויקויו כנר כמ"סדוכר6
 לקפן כמ"ע הכסר לחו3חם טכקי נקור לחנ עהו6סכוק63
 וסג3ורוס סחקריס נע5מס לסכיל יכולס 6י' יקודולכן
 סו6 סוכלח ולכן ס(כר. יסיד פס6"כ ניחד ס)סניקוד

 ססחעוללס )פ' סכוקנ6 מ5ד וס"נ ס"ח לסוכו 'רדוסמסח)ס
 ס'ח קוד 0סס סח)ס כקנס יו)דס 6( ל600 מע'ל6נ6
 מ5דוס"ג

 סנוקנ"
  סגנורוו( כי ס"ג כק' נכלל וכו)ס

 כס' כנר סנוקנ6 מ5ד ע5פס וסחקדיס נסחקייסככ)ליס
 ססס סנחקדיס סג3ורוס )ערך 6ף גנורום נק'סכו)ס
 סס סנוק63 0פ5ד 0ג3ורום 61ל1 סדוכר* פ5דסג13רום
 פ5ר סחקריס *לו יורריס ו*ח"כ סיקוד 6ל חחלסיורריס

דוכר"
 סנוקנ"כדחיס סמ5ד ססג3ורוס סו6 סוכרח 61(

 סלו 3יקוד מקוס 6ין כי סחקדיס פחמם סיקוד מןלחון
 נסוך 0מסלנס 6ף ססעסיק כנר ו6מרכו כולס.לסכיל
 נין ריוח ויס נפ"ע עומד קסו6 6חד נקוד סו6ס6י"ן

 3יכיסס. '63 )6 ולוח כב0ס . ו6ריך נ""ן מס6"כסר3קיס
 סיינו י"ריך נח"ח עקסייס ע0יק 'קוד כי כ3רונסנ"ר
 נס)יס מקסייס ע5מו סיקון כי ד6ריך ס"ס סליסי 3'6חר
 וסעטרסס6ח'

 0סי"
 סנ' נ0ל'ס מקסייס סמלכום סיד

 קיוס נענין מחו)קוס דעוס כמס יתור5ו נ(ס כי (ס.ו(כור
 ספחולקים דעום פכין כי נ"ל ועוד סם"ם: נחוך סעחיקיקוד
 פרו"כ כלול סו6 ססעחיק הפלכו טסלי (ס 63ופן'סול5ו
 ס)ו יקוד 6"כ לעי) כמ"0 כפ)6 3חי3ור מחו3רוסו6
 ולח3 ק5ל סנוקנ6 ס) יקוד וסגס זכוק63: מדכר ג"ככלול
 מ5ד 0'קיד וע6 נסכרח 6"כ ו6לוך 5ל סדוכר6ויקוד
 ד6ליך ס"ס סל נ0ליס וסו6 למעלס מקסייססנוקנ6
 דס"ס סנ' ססליס נקיוס לטטס מקתייס סדוכר6ויסיד
 סכוק63 מ5ד הג3ולות נדחיס כ"סל סעכין 6) ונח(ול6ר.ן:
 סכק3סקודס )ידס קוד וסו6 דוכל6 סמ5ד סחקדיסמפכי
 גדולס ס6רס ומ6ירס טסגליס סגנורוס וסנס ס(כר.לידם
 סס סיקוד מן )חון '165 0)6 (ס 0כל סחקדיסמם6"נ
 קוד וסו6 : כ"כ ע6יריס ו6יכס נסקסר וסס קסוסנמקוס
 סמוכ"ס כי מקומרם. מ*סנס מגולס מוכחת טונססכתונ
 ט6יריס סס מגולין טהס ולפי טנג3ורס סדיניס מלרנ6
 6וסני 6נרסס דכחינ קוד.סחקדיס 6100 ס6סנס פןיוסר
 סש6 חקד מסכסיך ע"כ 6סנחיך עולס 6ה3סוכחינ

 6ערכו וסכס : סקסר נמקוס עדיין 0נס6רומקותרס
 ו6) נקו'ס נחקן'ס )ידנק סוויד סגנולוח וטנעסח0ק
 קיוס סחס נס"ס למטס יורדיס 6'כס ו)כן ססוקסך6'0ך
 ומקנניס סעליוכיס 0ליסי 3נ' סנס6ריס לק יעחיקסיקוד
 וסחסדיס גנר מקוננ נקנס 3קוד דעסיק סיכיר06

 30גנולו' וסגטלום פיפין עוטדיס סטקנס ספ5דס3ג13ר1'
 ויו65יס דדוכר6 סחקדיס גס יורדיס 6ח'כ וסכס סמ6).מ5ד
 לחק ל,אם ירידחן מחלם סיי (ס עסרי עם'ק יקורפן

 טיטין לעעוד מסיקחן לחון נ65חן ו"( 16"6 חיקון~ורך
 סגטלו' טס ועו65יס ניטין לעעוד סחקדיס דרך כןכי

 )סיוס סגנורו' וסו5רכו ככ') סס עטדו 0כנרדטקנ6

 להכיל *ריך 3ם"ח כ'כ פקופ_טיוח 6'ן כי לפטסנדחיס
 סיס ל" ע5מס דדוכר6 סחקדיס וגס יחריו 0ניסססס
 דוכר6 טפלד סנחקדיס סגנורו' וסלכו 6וחס לסכילפקוס
 דכוק63 וסחקייס דנוק63 סחקדיס עמידח נמקוסלמטס
 0נגנורו' סג3ורו' עמייס ססס לטע)ס סמ6ל ל5דסלכו
 וירדו סנגנולוי סחקדיס טפנ' סנגנורו' סג3ורו'זכדחו
 סחקריס עמידס כי סרי סמ6ל 5ד נ5וסו מסס)מטס
 ולמטס דכוקנ6 סחקדיס וככגדן )מעלס נימין סדוכר6ט5ד
 סדוכר6 ט5ד סנחקדיס סנ3ורו' נ"כ יחד עומדיסטסס
 ז5( סכוקנ6 מ5ד 0נננורו' סג3ורו' 0ט6ל ומ5ד ימיןט5ד

 נרול *ול מסס 1י65 ד6ריך סם'ם 3חוך ספ16לוינ(ד11גו
 וי65 ולרחק ריריך סח"ם נחוך ט*ור ס*ור טנחרנ'וטחטח
 סחקד'ס וסכה : לחון 1ס6'ר 6י'ד 0) סכ)י דוסןונקע

 ,65 ד6ריך 3ס"ס טעומד"למעל' סדוכר' מ5ד סססטנחקד"
 ס6ינריס חל4 דרך ימין ס(רוע דרך וגספסט לחתה6רסו
 ס(רוע ל(ס סס)3י0 חכמס ס) סריסוס 06 טמנווססקין
 קוד וסו6 . על6ס 6נ" ונקל6 ס)ס פר4ף ממנווננכס
 )מטס 0עומדיס סנחקדיס סגנורו' ומן . ד56ילו'חכמס
 דופן ירך ג"כ ס6רסו '65 ימין נ5ד ג'כ ד6ריךנס"ס
 סלס פר15ף נ"כ ממנו ונ3נס 6ליך 30סכלי

 ונקר"
 יער6ל

 ס5רס מכח נ6יס ססג'סס ו)פי : קסס 636 וכק'ק63
 0לי"ס

 דוכר"
 פר5וף מסס ונפ0ס לפעפיס ככלליס לכן

 ספן ספ*ל 53ר (ס ררך על וכן : לקפן ס*כחונ כפו6'
 ג0"ס לונעלס סעומריס כוק63 מ5ד סנגנורוססחקדיס
 וכקל6ס על6ס 6'מ6 ונקל"ס 0)ס פרשף כנכס מ(ס6ריר
 קודס מתחל' כמגלו סנגנורו' 0סחקדיס ולפי ד56ילו'ניכג

 כקר6ס לכן לעיל כמ"ס גדול 6ול וס6ילו דדוכל6סחקדיס
 . 636 מן ג3וס יוסר סי6 (ו עננח" 3עלס עטרסס3יכס
 דלרי ינסון כמ3ו6ר יחמר וגכי( טמיר 636 עכ"(36)
 עעומדיס סנוק63 מ5ד סנגנורו, סג13רו' ומן .ס(וסר
 0לס פר5וף ג"כ מסס כ3נס טט6) מ5ד 6רק. נס'ח)מטס
 ספו5ופיס 00ני ולפי : קמס 6ימ6 ונק' מנוכסונקר6ם
 ונעסס לפעטיס ג'כ נכ)ליס סכוקנ' ט5ד סי"ק מן נ3נו6ל1
 פ(ס (ס כלולי' סעליוכי' ס*ורו' סממיר ולפי 6'. פר4ףמתס
 קעי': עטר כלילו' 6' לכל ים פר5ופי' ני ענחלקו גס 6ףלכן
 6חיד 6ימ6 נחקר וסלי6 "חיד 6נ6 נ(וסר ט"0 חניןונ(ס
 כמו סהס וחלי6 "חיד 5הונוח נ' ס6מל . נגטרסוסל'6
 גמור. וחינור לדינוק רומ( ע)ת5חיד כי )(ס (סקוסריס
 כמנו6ר טקד ע"' מרמוק רק ס6רס סטקנל רוט( סל"וט)ס
 סו6 עסס 6נל מקומוס: נכמס נע5מו ס(וסר דנרימסוך
 0וד ססו6 "ריך ס) ימין "רוע ט)נהע סו6 636 כימונן
 6נל ממק 6מיד 610 ונ(ס כנודע ד6ריך סחקדקפ"

 סלס נסר15ף נ3נס 0מפט סעחיק מן 0פקנלסחקדיס
 ונ(ס ס"ריך כ)י דופן ססו6 טקך ע" טרחוק סו6ננ')
 ד*ריך 0פ6ל לורוע סטלנטם נ*ימ* סו5 וכן חלי*:סו6
 דעם'ק סגנולו' מן וכנכיח סגטרס.סלו קפירום קודססו*
 0סי6 כגלסס מ"י ע) ס' ו(רוע נקו'ס טסח)ססנס~ו

סנינס



 דגרןגן אמתדרךשערי
 ומלי6 6חיל ג'כ סו5 לקפן כמ"ם ט"י סנקר8תס3'נס
 סנחקסס קוסיו' כמס יתור5ו ועפ"( : כ"ן ו(כורנגנורס.

 פר15פ" )ד' 61יע6 636 פר5ופי סמח)קו' 3ענין)סר06ונ'ס
 לספרימ סל6 לסני6ס ר5'מי 1ל6 . סלסס סמרריגומונערך
 רימ 6ף סס 8'ן לפעלס סנמי פי על כי חנס סטע"ןעל

 ס6ו"6 )פי תרע גס : י)מסכי)'ס מו3ן וסכ) כ))קוסי6
 ס5ל כח' כנר טסעמיק עתיק ס8רמ ע"י פר5ופיסננכו
 ונ8ור נפל6 וחינול ס8חרומ נקול סס סנו וניק83רוכל6
 1('ווגיסן טריין 1כחר6 כפקין כחר5 18"6 8מרו )כןכמ'ט.
 סעו)עו' ח'וח )15רך מנייסו.וס"כו רעוחיה פקק 1)6חדירין
 )5ורך והו6 עעו)ס יומר שסו6 ('ווג נחי' 'ט נסס גס6נ)
 83ריכוח. לקמן (ס כל וית63ר ונוק63 ר(עיר וגרלוממוחין

 : סיעינ כ"(וסנן

 מעמדן מרר יהב בו נ'דרך
 ומצבי

 או"א פרצופי של

 סקי6" י"5" יכנס מנמס עי8ח פני מ83יהנה
 )נ' חסוניס ונכ))ן'.סס וחנוכס ג;63 יסר6) ו6ימ6386

 ס' כל'לומ ים נ8נ6 וסנס : ר58ילו' מו"נ ונק'פל5ופיס
 יחר דנוקיס וסיו . כמ"0 63יט6 וכן גנורוח 1ס'חקר'ס
 0סו6 טטל6דגופ6 עד הגרון מן ה6ריך 6ח 0ה)3ישו)פי
 6חור סהס נח" כעס 3סס וסי' כמ"ס ס)ו מ"ת ס)יס-נ'

 כי נני5וריס 8נו ו6ין 3פכיס ופניס 83חור ופניס53חור
 83נו )5 ו6נו פ6ור 6רוכיס 6)ו רלוסיס כי סיליעסמק5ר
 םה81 ס8ורומ וסמלנסות הסמל0לוח קדר לרך לנ8ר8ל8
 סיו ו6י6% 636 וסנס : ק5רס ררך מרכנס מע00קוד

 מ0מם 6חד וכות) ככ") ה5רין 6ח ומ)ני0יס יחדדנוקיס
 הגטרות כ) )'תן סי' המ56ע כווכת והכס :)ס;יהס
 סמקריס יסיו ם6383 סייכו נ8כ6 קמקריס וכ)נ8'מ8

 סגנורומ יסיו 631,% 0נגנולו' סחסי'ס וגס0נחקדיס
 נפ)5 ח'13ר עורס 0יה ס3ג13ר1' הגנורו' 1גס0נחסויס
 נחות 60מרו 3קוד 0סו6 עיעוטס קוד סהו6 וטוךמ6וד.
 3מררג' סנקנס לס'וח 5ליך סמפיר 8מת8 ונקי3רלג6
 08 פם8"כ פלי וגס ע:ף מסס יו65 ו6ן ס(כר 1%פחוחס
 נ0מת נותח)' )ו ססי' ילחק מן כנולע נמרלגס טויססס

 ו6ן וכר נסממ 8ליו סנ6 ער פוליר סיי ל6 ולכןנוקג8
 קיסיו 5ייכין ולכן סוליר 8%סת611ן עעולם נמררגססיס
 )ע0וח 'וכ)ו סע'"( נ6'ע6 סגנורוח וכ) 6363 סחקד'סכ)
 הגנורומ סגס 6מרכו ססר' סחפז על ממ%ס ו8ל :פר'

 6"כ ס3גנורו' החקד'ס )ערן חקדיס כחסניססנחקוש
 61"כ . ר6'מ6 סמקריס פן 3מדלגס 'ומל ד636הגנורו'
 עע)ס )ס נמוקף סר' 63'מ6 ר636 הגנולו' קיס"עתס
 ט'סיו 6ועריס 60נו טס כ' סו6 סחטונס : סחחמעפול6

 .: מפם סג3ורו' ר"ל 8'נו 63'8% ככלליס ד5נ6הגנולו'
 כלילומ ל15נינו לק ק63 יסר8ל פר5וף כננס מהס0היי

 כ"6 פר5ופיס )נ' סנחלקיס ס8ף 8מרגו ססריסגנורו'
 סכלילומ חס עסגנורו' כלוליס סחקליס סגס )ם' מעסרכ"ל

 )פנינו כמ"ס 8ח"כ 63י6%. נכלל ו(ס מועפ 8ול רקסו5
 ססס ר8'ט6 סנגנולו' סמקריס מן פחומס מלרגסוסו6

 סגנורו' כ)י)ו' 6ך ט3גנולות חקריס טסס 6ף ממסחקדיס
 8ול טסו8 ט3חקלי' מסג13רו' לוסס רק סו6 ר6נ'סנחקרי'
 ונחיור : מקומו' נכמס לך '5פרך כ' יס כלל חכור .%ועפ
 הגנורו' וכ) נ6נ6 סחקליס כ) ט'היו טכרי סעכין5)

 נקו"ה 'ריו 8ח עיחנק ס8רין 6) הע56') רע(נ6ימ8
 וכל 8383 סחקריס כל ננללו ועי"ן . יריו 8תסכל

 וסג3ורו' סהחקריס 6ערכו הנס כי והו6 : 63ימ6סג3ורוי
 3פני הס סחקריס ו)עו)ס 6ריך 0) ירועיו דלך'651יס
 שנחח3קו כ'ון 61"כ ה(רועו' ס) 63חולייס וסג3ורו'ס(רועו'
 8חוריסס וכ) נקו"ס סטפ8ל. פני כגר יפין 8חולי נ6יריו
 סי5וף 0סס ססמ6ל נפנ' ססיו סחקריס נכנקו ו6ן .3ימס
 ר636 וסגנולו' ד636 הגנולו' ססס 'מ'ן נ6חול'6'מ6
 . 8'ט8 נפל5יף ס0מ8ל נפנ' נכנקו 'טין 83חור'ססס
 (ס וסנן 83'8%. הגנויו' וכל 6363 החקריס כלונכללו
 י65 )ויר 61( :היפינ

  סלסנותי
 סו5 ספס  פ8ריר רנור5

 סל8 15"5 נין סכקירס וכפסס רנול5 קררונית5קור
 מתיחריס הס עכ" 6נל : למקוטס כלס5ורות סוניחזרו
 טנייסו רעוח6 פסיק ו)6 פ6ור נפ)6 נחינורחעיר

 5ינו סיס  "ו"ן פ~תין  לפסום ייווג )5ורך גרמסוסנקירס
 ויחנ' פ8ור 5רוך זס וררוס : לקפן סכל כפ"םתרירי

 סררוס 4ס הסייכיס נמקופו' פקופו' 83'(0 מעפוךעי
  ססס פר5ופיס סר' ם) עעערס קרר )פניך 58'גהועחה
  פל5ין ו5יי 5ב5 : ותנוכס סנ5 ויפר5ל  על5ין י5יפ55נ5

 טספ6ל וזס  פייין זס 5נפין 5ריך פל זרופוי לנ'1ולניטין
 סלר  ו118רפ ירו"כ כלול ה8ריך טגס נח83ר  כ3רכ'

 סנוקנ' ולר . 5וחו 11לביס 5351 י%יכו נלר סנוסיוכר5
 סכחפייס פן ויתחילין פלביטו ו5ייי  ספ5ל ילרמבו
 6361 )סניסס כחר נע0ה  5יפין  ר5ריך וסגרין . 5"5סל
 מתחי)ין וסס 6ליך 30 ת1ת נרניע מקמ"מיס ע)6'ן61"
 ו)מפס החוס מעל פן וחנונ' ק53  יסי8ל 0) פר5ופיסנ'

 הו5 סס סכחפייס 3'ן תפ8רח רניע נ%קיס0)טעלס
 קל8מ' ס5%ר %ן נקו"ס ו8יי 838 עמירמ וסס סחיס%י5ר
 ו)מפה סח;ס ומן : )קמן כמ"ס י"ס קור סס 8118 כי'"ה
 פלי  בקיוס ומקחיימיס וחנונס ס%3  יסי8ל התחלמסו8
 עפירת סו6 ולמפס %טס כי . 6נפין  ר6ליך ת"תטליטי
 ולוסבי'  סזפיר קודססנתתקן 6ן )קמן. כמ"0 6נפיןיע,ר
 נלי פגולס  ולפיס סתתתין ס"ת טלים ין ס5ריךלי5ר
 נ5ו"5 נין חדיר  זיוונייסו סעולפות חיומ ללורך וסנס :לנוט
 5נל פרליפיס לרי  נתלקיס סס 151 . ותנוכס בי"סנין

 ר"פ נכלליס . 15  מיזם וסגרלות רזי"נ  ספוחיןללורך
 3'נס  וכן : 3פ"5  נכלל יי"ס פל5ס ס538 סיינונסניס
 : 83ריכו' לקמן כ"( כמ"ט . 3פ"8 ג"כ ככלליסוחנונס
 סיסור ("ל סרם3"י 3ר3רי ס813%ר מס גרול קור ח3'ןו3יס
 רבריס עפ1י פ3ו5ר וסו5_ : רנרבן פפלל פיפ5 כקינינס
 יגיפ 5ז 5' 3פרליף ננילהר סתנולס  יכללת כ5סי כיסנ"ל

יקיר



ימ העדןגן אטתדרךשערי
 וי"ק 63נש סו6 וכן . מ13נס סל חפס נתקוס נינסיקור
 )ולסון סו5 יסקני ולסון : פיסו טנטיקו' יסקני סודוסו6
 סמרנקומ קוד ו0ו6 : זס וסנן עתי כל יסק פין עלכי

 )מ63ר כנר וסנס : נתקוטו ,ס קוד וימנ' נרוח6רוח6
 ענור6 עד )וגיע סו6 ת(ל6 הנק' ד6"6 דיקנ5 מיקוניטס'"ג
 נכלליס כססס ז5ו"6 סיקירומ )וקוס ססס ד6"6דגיפ6
 לסס 6ין כי 163"6 סל)ועס סקיעניס נעסו ותוס :נפ"6
 קי)ון 6חר סולך סכל 6נל לפנינו כט"ס ל)ועלסקיתניס
 ס6תרנו ס6ף ומדע : 16"6 על חופף ס)ו(ל ו(ססמחמון
 5חוריי' נחי' 13 ו6ין פניס נחי' סו6 כולו 6)פץסס6ריך
 לחון תתני סיו65יס ס6ורומ כל עכ"( ל)ועלס סכמנמיכעו
 )נו5'5 1סו6 3מוכו סתמלנס העמיק ס6רמ )ון נ6סו5

 ד'קנ6 מקוכי וחג ס3ויס6 מיקוניס ס3עס דרךס5ורומ
 תסרח להיומ גהכלח כהס 6נפין ר6ליך 0פניס קורססו6
 וחינסס חלונומ ח)וסס סחרכיס תן ות5'ן סחלונומתן

 תתנו ס'ו65'ס ג3ולו' וס' חקד'ס ס' קוד סססחלכיי
 ל636 )וקיף 6זר נעסה ס)ו(ל' ו(ס סמחמוניס 6ללס6יר
 סתוח תומווח תן נ6'ס סס סס0עיו' נמנ' זכנר :51'ט6
 וכנל סנד'קג6 ססערו' געסו )ו(ה ל)וטס הגוטףוהעל
 סירס 6100 דעמיק גנולס גנו( סס קמ')ו6ס ע3)ווח6נמ'
 סת(ל (ס לכן נטרסו 6ל6 נ)ומק סדין ו6ין סד'ניסכל

 ת,ס יניקה סיס ו6ין 6ומס 1)ו)ומק הריניס לכלכוסס
 (ס עליסס סחיפף ו6י)ו6 536 ולכן החי5יניס. 6לס5ור
 6חל לק נ(קנס 1ל6 3ר6סס סעלומ ל0ס 6יןס)ו(ל

 נסמלסל ו)ו(ס דל)ועס הקיתניס סס סס ס)ו(לסיוקמייס
 סח'5וניס יניקמ כי 3תקותו כת"ס לסחי5וניס יניקסטעע
 ט)ומחילין וכוק3י' חעיל : תס)וומרו' סנ5יי תססעיומסס

 נר6ס' סעיומ לסס י0 לקתן כת"ס הע,ל תןלטעס
 סחולוי מלמל" קוולומיו 3קו"ס סחולף (עיל סלוהטעח'

 )ומל3ניי סס גס 6( ד6ליך דליסי, ססעלו' 3ססוכסע6'לין
 מיקיני' ע' רק ניס לימ דיל" ונדיקנ5 לעיל. סכמנמיכתו

 מ כעסיס ד5ליז דריע5 חוולמ' חד' גס 13זכסת5ירין
 ומיקינ' 5דווו" סס ד(עיל דנוק3' וסעיו' מיקוגיי י"גג1כ

 כ6סר ר15ן ונעמ . ל6סס (קן 6ין כי לס לימדיקנ6
 ג"כ עליסס חופף 61( 16"6 נ)וקוס ל)ועלס (1"נעולי'
 סהס לפי סטערו' )ון )ומגלחין סס 6( ד6"6סליק:'
 מלויי רק סס 3)וקו)וס ל)וטה כססס 6נל נט(ל6חודיס
 6פיי 3)ו(ל מש' סכל ס6תרו 3קוד . 6חוד'ס 1ל36ת(ל
 מ"מ קוד סו6 ס3סיכל מורס קפר כי וידוע סנסיכל:ס"מ
 6ינס 6נל ד"ק5 מלוי 61)ורו ה5ומ'ו' 3סערי כ)ו"טותלי

 סדינין נ6ח(י' סנסס סעמ' לסס 'ס 3)וק1)נ' לכן6חודי'
 ד6"ל 3(וסר 0)ו613ר )וס נדול קור מנין ו3(ס .דלמה6
 (ח וח3ן  לתערטמ': ותריס לתלכ5 רגליס ער לי"י5ליסו
 לפניך נמ63ר הרי 3)וק1)נ1: ימ63ר (ו"נ סל הסערו'וקוד
 עולס כי ס"נו ח56" עולס )ון ג"ל סל ססמלסלו'סדי
 וס6'"ן ס6'"ן 3מ1ן )ומלנס וסו6 עמיק )ון )וחחילס"5"
 עולס על כמ"ר וסו6 6ומס כולל וס6ריך ס6ריךנחון

 כל 3סכללו 6ריך סו6 560" כמר סתו(לר ז3כ"%ח66"
 ד'ם נסס וככ~י' ד56י' חו'3 נק' 161"6 פרשפי'סג'
 : ס56" עולס טל ג"ל סס סלי ומנונס וי"ק 16"6ס0ס
 ('ק )ון טנממקנו (ו"נ ססמלסל1' ל3י6ול נ63ועמס

 : ו(.ווג' )ו5נס ו)ועתד' )ו5י5ומ' 63ליכף סנל כ)ו"סמחמוני'

 פרצופים מציאות יתכאר בו א' דרך זיפהח
 ונוקבי'זעיר

 :0'ן :נו צ ונ: ;5! ס ס בטיןטתיב
 6סוני 6ק53ן: גדוליס ונוח)ויס ע(3מיך קטן 3רגעוכמי3
 סני סס סנס : 6תלמי וסתעו 6(ניכס העו וליע'י6חיי
 5דק 3)ו6(ני לסכריע 63 וסטליסי כ6 ה)ול)ודי'כמו3"
 נמוך תמחלס סנ56לו י"ק )ון מחמונו' ;'ק מיקוןולרתז
 סנפס ננחי' לק י~ו טמחלס כי כ3ל ונמ63ל .סעסילו
 לקונלו יכלו ל6 סלוח ססו6 6"ק 6ול 6ליסס כס63ו6ח'כ
 סימס ל6 36ל כנר נמ63ר 5סל כפי נג"ר פגסוכעסס
 ו)ו'מ' סנירס נסס סיס מחמונ' ו3("ק נטורס ט3ירמ3סס
 סירדו יסינין 61לעפרס יגוועון לוחס מוקף 3קו"סנ)תרס
 נח' כ3ר סג"ר וסנס : עפר סנק' עס', עולס עדל)ועס
 סס סס(0יס סס ונמ63ר סקוד)ויס 3ממח" ל)ועלסמ'קונס
 ססיו כפול" 6ולומ ססס ו6תלנו 'עקנ ל3'מ נפס ע'קוד
 ומן ס3נ"ן ק"ג 3ח" )ון נפט ע' קור וסס . לנו6ק'ס
 3סס סלטר' טל6 ל)ועלה )ויר עלו ק"ג ו6ולו'סנ3"ן
 קודס )וקמלק. וסנס)וס ס3נפס כס)וס נחיי ססססדיני'
 ו)ו(ס . ל)ועלס סכל כ)ו"ס סליני' נסס יסלטו סל6ווימס
 16ק ונק' 6דס פר5וף 3קוד סכמר נקודמ נממקןס5ורוי
 עד נמפסע ס6"ק ס(ק סס ונמ63ר : הקרו)ו'סלכל

 סנרי6ס עולס לסיו' סעמיד 3)וקוי סלו סעקני"ססגיעו
 סנולי' סכליי )ועע נמקנו ו)ו(ס גדולס ה6לס ססוס6יר
 סקליפו' תדול )וקוס כל6 ננימ חוטך 13וקו' ל)ועסססיי
 תן יגקו ו0ס חנלי5ה 5ל 0עסיח טן החוסך תןועלו

 סג"ל כל סנמקגו עד נס)וס דלי נקוד סהיוסעקני"
 6ליו ס63 סתמקל6 חוט ע"י ס6"ק ס(ס 61)ורנ1 :ד56ילו'
 ו)וק'ף פני)וי 63יל נממקן ל)וחט3ס ל(6 ססו6 6'ק))16ל
 לפל5ופי גס ד6 מיקונ5 ו6חקין דיקל ל3וסין61ל3יס
 פל5יף 3טד ג"כ סנמקנו ו6יין ו6י"ן עמיק סייכוממ6י.
 6ולומ כ"6 ס)ון סיינו ד3"ן 3"ן )ונחי' 5ולו' ע' ע"י6רס
 סג' )ו)ונו נמקנו נינומ ו(' חכ)וומ ו(' כמלי' ('ססס

 לתעס נס"י" 6ורומ ו)ו"ע . לתעלס סכל כ)ו'ספל5ופי'
 סתקס 33'נס ל)ועלס סלסס סנס6ל רק סנינסמחמ
 5ורומ כ'6 תליסוס סו6 סנ' וסעל נינס סעי' ת"ענעסו
 לעטפ יררו  5ורומ חת"ע 5וחס וחכה : לשל הכלכוו"ס
 ת6יריס ותסס כ)ו"ס חו"נ כונלומ סס ססי' נתקוס563י'
 וסו5 כלנוד ט"ו6 קפ" ג' רחוק סיינו )ורחוק 0כלי'6ל
 ס(ק"מ 6ל סלותויס ג"ן סעטנ"( ס16מיו' על סמגיןקוד
 כט'ע ג'ן ע"ו סע"ן סקליפומ 3סס וסלטו ל)ועססנפלו

ושלו



 העדןגן אמתדרךשערי
 נ' 6ומ נכל 51ריך פלפעלס לסס ס6ירו מ6וממו6לו
 וגמ' נליס כע51ימ 6ירומ ססס 3ח" נ' סגפגתו לפ'מג'ן
 רסזח ע"מ תרחפמ 3קור רפ'ח סיו סכי515ימ כ'כנר
 עע'"( סנוף קור סכליס )~וך מכם6ר רגרת' ס3ל' קורוסס
 טסו6 סמחיס 3ותן לסחיומ לסע 3ע5תומ )ח)וחומ'ם

 6חמ 5ח 'חלין. וע%5מיך גפעך 53ח5חומ וססניעקו"ס
 רופו 'ומר ו' רפ'ח 3פספל ססס 5"ח נ"פ סס מלין5חומ

 מעו3 וע'"ו לתעלס כת'ם קפ" 1' תן 63'0 סרפ'חס6)י
 מקוס ויס סכמונ כפ6פר סמקוס 3קור 6)סע5פומסגפס

 סלטו כנר סכי5ו5ומ 631ל1 : לג3ולס 3גיס ום13ל6חלימך
 5ריק 61פמ פמט 5ריק רסע כ3לע נקו"ס סקליפומ3סס
 רק סלטו טל6 לפ' 3ולש 6יגו ניור 5ריק נולע%תגו

 ויק6גו 3לע ח'ל ס:%6י (תן ער 63ורומ ול36ג'515ומ
 לתטס וכמפסט ס6"ק סגממקן סכיון 6). מורסגוותנטגו
 'כלו ל6 גרולס ס6רס סס וס6יר סנרי6ס עולסנתקוס
 6ל סגק' סחקר נסור סו6 (ס כי נרול ס6ור לק3ולסקליפו'
 וגרחיס ל6חרי' וועס 6ל6 כ6פר ל6 נועס (ועס 6לוכמינ
 תררי 1'גקו 33רי6' לתעל' סכליס עס סג'151' סעלוטסס וסי  ולריי רבי  רססומא  בכויב"  וימסביין ו3ורחי'טפגיו
 3קיר קטן רגע ס" זס כל6 3נימ ססיו ס(פן י(ס כמ"ס.3סעס
 : למגיגו כפזס כ%יפר5 רנע וכיס רנע (עתו וכתסס6"רו

 והלידה העיבור מור יתבאר בו ב'דרך
 סטי 5ל' וסתעו ס6קפו ול'ע" 6ח מ 6סוערןה

 ס6(סרס מסכח ו6ל (טל טמחלס 6ך . 3(ס ערות(טס
 פקל לך מעסס ל6 סכ' 3ת6תל סקפל 3ל6סססוסרחין
 קור וסו6 ננ'6ורו ם6כו ס(ס נתקוס ל(רז 5ריךוניומר
 ססתר סחזו וסנרלומ סיג'קח וסלירס וססריוןסעיגור

 קריתמ 16 נסס מוס 13 ולמ6ר ח"ו לסרסר גפסך 6מיסתיי
 סס וכולס פחסניומ ()!ניס רק סס ה,פניס כ) כ'(מן

 וימ63ר : נעסו ס%יס ס' 3ר3ר רכמינ כתיתר6 6'3רגע
 געסס וסו6 סת'ס סגק' הו"6 6ל רות( סמיס כ'לקתן
 כת'ס ויגיקס ולירס וסריון עינור ססס נחי' כתסע"'

 ולכן טחסניומ (תכיס לק סס כי סכווכס 6ל6 :)פכיכו
 סו6 סעג'ן כי : לפג'כו כת"ם כתיתר6 רנע וכיוס6תרו
 ת6ומיומ סנעע" קדוסומ 5ורומ סס ע)יוכי' 6ורומ כלכי

 חייס לוחגיימ הס ס16מיומ ונס הקדם יטשתקדוסימ
 וס5ורו' קיף ת6'ן פלתעלס סח"ס תע5ס ענ6יסוקיית'ן
 וכפו : 5'רופיס וכתס נכטס 6ומיו' 5'רומי ע'ינעסו

 סתלכיס תיממ עכין וסנס . ר6"6 33רייח6ספ613ר
  יסנ5רנ3ר

  סכליס ומרטנו כי  ישריס  פירוס  סור ססו"
 יכלו 1)6 וגמערבו ה6ומיו' וגמפ(רו גדו) 6ור לק3)ברי
 ניכיסס ססיו 6ומיו' 6'(ס תח%מ ס5'לוף 6ל סינ ת'רל613

 סקל'פוי 6) סלוע(" 6ומיו' כתס 'ם כי הק)שומ 6)סלוע(יס
 6ומיו' עס ג"כ תעוכ3" סיו וסס ה6ומי' נסערכמ"ס

 ו"מ סל 63ולוי תעור3י' סיו סקיניס כי גמ' כ3ל כיסקרוסי'

 ו5רממ' תל' ססו6 5'רופ טלמ ומנן ס5'רוף. 6מ תעכ3"וסיו
 קיגיס סט סכליס סגס3לו ותחתמ סכקף 6מ כ5רוף6ומס
 תהס וגעסס סתומ 5'רוף 6ל וח(רו וגמלכנו ת5רפותכקף
 סנלומ נקור תמחלס סיס וס5'לוף לוחכיו' קרושם5ורמ
 ועי"( סכליס 6ל ס6ירו לתטס תתקו%ס ס6ורו' סנלוסע'י
 סקדוס' 6ל ח(רו 3קליפו' ססיו וסכי5ו15מ סכ)'ס נסח(רו
 קסול" וסיו קו לסס כעסס 11 ס6רס ע"' כי סחח"3קור
 סייר וכיון סקרוסס תן גפררו 1)6 ססכי חהצ3מקוו(
 ס6"ק פן 6)'סס סייר ה6ור קוד ססו6 הע"לעל'סס
 3סס ס'ס 3'ן ת"ס ס"נ ע'3 לו6'ס ת ר' סיר 'ססנו
 )6 ם6פלו קור וסו6 ה6לל פן 1ע6 חיו 6( 6ומ,ו'ט'ל
 כ' גריס עליסס סימוקמו 6)6 6ותומ )3'ן יסי6לנלו
 ע' סהס 6ורומ ע' תן 63יס ססס 6'גון תיגן סגריס6לו
 3סוד תמ)נניס ו6ח"כ וגר6ו סגדחו 6)6 'עק3 ל3ימגפס

 עתתכו סתונחר נסס 'ם ס6רס מ(רע כתו וס)ירחסעינור
 ו6ררנס לי5ירס ל6וי ס6יגו תומרומ ג"כ 13 ויס סולרכו5ר
 נמוך תמ)3ן וסו6 סט3ע לחכתי כירוע סי5'רס 6מתעכ3
 סס ועמעכנ ס6סס ' נחון ססס (ען 63',ס הכקנספע'

 כתנ61ר י"נ ו)פעתיס ט' ולפעתיס חרם'ס !'לפעפיס
 ר3ס ו6כסרי' ירסי יוב  ראטססי עונר6 3ססו36גע'

 סתוממ' כפ' ס6סס 33ט1 לסשמ 5ריך ס61 וסכלמוקפ6ס
 כרחיס וספומלו' הו)ר כו5ל הפונחל ופן נ(לעססיו

 עכורי' וסתיס סרטיס ססס סלירס נטעמ 6ח"כויו65יס
 וכן : סולר י5י6מ ו5חר סולר '5י6מ קירססיי65יס
 סלתע)' סס6ורומ 6לוס 6חוס ו3%מי' לתעלס רוגתמוסו6
 ורוס ת6ור וסנן נ5ריק (רוע 6ול קור ססס כמנ6רכנר
 התסכיל ולכן מסלס דות'ס 1ל1 וכמ'3 : )1 וסמחולללס'
 כפ' סגרול סקור (ס וננ6ר וכמחיל : מכרו ויטול'רוס

 : לנת55'סס הס וח"ס ח"ס 5163רוס ת65מי6סר
 הו)ר )י5ילמ 'וס ת' לקליטס יתיס סיסס 6תייהנה

 העינור ליפי 'וס רע"6 : סעי3ול )סיכל חדס'סנ'
 : פלינ' ו)6 )רעיג וי"6 לרע"3 6יתרי' יס סריו"ןכווקפר

 ו)פי רקליעס נ' תיוס מוסנ סו6 'וס ללע"6 ס6יתל(ס
 רק 'ת'ס 3נ' קו)טמ טס'6 מירוסי 6ין סק)יטס 'תיטסג'
 6' 3'וס קלטס 06 ספק ססי6 רק 5' 3'וס קולטמה'6
 ק)טס )6 061 3' יוס לקלוט 'כולס 6' יוס קלטס ל166
 נ' יוס קלטס סל6 כיון 36ל נ'. 3יוס לקלוט 'כול' 3''וס
 : 6וחס ומפלוט ס(רע 'פקיד כ' לקלוט 'כולס )6 סו63(י
 קולטמ ו6ס 'וס )רע"6 'ו)רמ 6' ניוס קלטס 6106"כ
 סס'6 וחוסנס נימה סספסס פעח חוסגס וסי6 3'ליוס
 'היי נ' ניוס קלטס 061 יוס. רע"נ וסו6 6' 3'וסקלטס
 סכפכין רנע ()נפו כפס וסכס : רנ"ע כפכין 'וסרע"נ
 ס3ר'6ח 3עולס לתטס תמעכנין ססיו 63פו סיסרג"ע

 סהליק תקיס ססס סניגס סיר ססו6 לקתן 'מ63רססנר'6'
 5ור 6ין נקו"ס ס6תיחי 5'ורס ס6ורומ כ) תקנליסוסס

 נעכ'ן ה6' 3סעי כמ"ט כ6)סיכו 5"ר 6'ן ו6תרוכ6לס'כו
 כ) 6'ך רנר תעו65 וסנן ר6ס ועמק : נר6סימתעקס

י3



מ הערןק אמתררךשערי
 סמיקון לעילס סורס סיס ע"נ סכל רק 3ר6ס למוסו ל6מ"נ
 סנל'6ס נעולס 3ס'ומס סיה 0ר'ון סקור ס6עיגי עסוסגס
 ויניקס 6ע'חי הל'ון (ח 6'ן 3העס רר' קור ען סינ'ק'ונס

 הנרי6ה עו)ס כי 0עג'ן 6ל וגח(ור : )קמן כע"ס6עימ'ח
 6ל0י"ס קור ססו6 הכק"6 עולס 30'נס עו)סנק'

 (ען נסלס וכ6סי עחצרין דינין מעוננס 0סוסניוקפר
 לנ3' ססכל סכוונס סקי וילר עעל הר0 קו"ס ססו6ססריון
 63רג( ס6רס '5לוע 6סר עח 3ק1"0 עעלו ולריק )עעלק"6
 נ'5ון 6'ו0 ע) לפעוויס סילע ס0ק"6 עס ססל כ' )ו5יע

 ר"ל 'לר סכ6סי עעלו ולריק ולעעל לו לרע הו6קדומס
 6( סק"6 ען הקרוסס וכפרר ס5'רוף סגסלס (עןסנ6
 נחס סל ינל'1 סגק55י יבל'ס לי ס6'ו סקר סק"6נס6ר
 ור6סיח כחס 0נס3י סע'ס על מגיניס ר6ס' ס3רחוכח'נ
 סעיל ע0ל וננוגיס )ו6רוס חכעיס ו360רה' נקו"ס6ונס.
 6חל 6ל ס6עי גוו0ל כוונו6ר ס)ויחן קירוק קור6100

 פועל' כל יחפררו כמינ ולכן פילין עניר ול66קחלק
 1ל6 וגור6וח נדולוח קורוח 3(ס ויס : 3פרור6 ר6()'61ון
 ו"יק6גו נ"לע ח"'ל 3קור 6 0 0לירס וקור לכמונ:נהנו

 3מתפל ןקבמו סקרוס סס 13 ונרע( 6ל. מורסנווענעגו
 סל סס 0קרוס סס לעקפר ועלו 60וחיומ וגחעל"1י"ו
 63ל1 ס60ירו 16רומ ע"ע כננר 6ומיומ ע"ע ס0ו6,ו'נ

 סג5ו5וח עעלס ססס (ח כ' הו6 וירוע : ו0נ5ו5ומהכליס
 לנע כחינ 6( 016'וח נסעלי כע"ם סק"6 עחוךקרוסומ
 סליו"ן ל(ה לוע( סהו6 לב"ע כעגין כי נל5ונו חייס63פו
 ו6חר לק,ון. כע"ם נל5ונו חייס ו6ח"כ סרינ'ן נקורה'ו

 ל6סיגות הב סכסלווו ער נקעה ררי ען יונקיס סיוסלידס
 לעעלה ע)ו 6( ר56" 0נינ0 עחקנס 560ילומ עילסס)

 ויניקה 51'רס ו0ליון העינול נקוך ס'ו וסס ד56י'33'נס
 לק סק"6 נחיך נס6ר ול6 . לקען סכל כמ"ס6עימימ
 סו6 סע0ס קדוסס סל והכי5ו5יח 0כליס מן יימועוי'סיס
 כע'ע עדס 'ייעוח עסיס עסח' נקור סקליפוחמיומ
 עמ ער לבער' 3'עולן וען 0ב'ע ל6 ער"ן כ'5קען

 : )נ5ח סעים נלערכמינ

 הפרסא סור יתכאר בו ג'דרך

 מ"ס תדט 6ך . ס"מיתי תיקון )כ"י. י"רעתה
 סרס" מז ז"יתכווסר

 זכר מטוי כמ5יטות
 ס6יכ ד"'הוגם

 מעי)"
 ככר (ס ונתכ"ר : )תת6 1'סיכ

 סככד יותרת סוד 1ס61 ""קכדרוס
 1ס1"

 סמוס מן מתמי)
 סמתגי'ס גנד טד )"מ1י'1 ומססע1ס1)ך

 וסו"
 כ'ן מפסיק

 סמי15גיס "יכרי וכ'ן וסרי"ס ס)כ ססס ספג'מיס6'כר'ס
 )מט)ס דעמתו סו" וכן . מט"ס וכגי וכרס סכנדססס

 סקודם נין )כס ספרכת וסכזי)ס דכתיכ ספרכח סודיסו"
 ה1" וכן סקדסיס. קודםוכין

 וסיקל 1סר15ף פר15ף ככ)
ס6ור

 מקכ)יס וסתחתוג'ס ספרכת מן )פ:יס )מט)ה סו"
 מסתייס טת'ק סיסוד גתכ"ר ככר וסנס : ספרכת מסךדרך
 ד"ריך תית ס)'םיכנ'

 1ס1"
 סו6 וכטתיק ססלכת. מן )פגיס

 כמ"ם מתק)' םל סחוט כסוד כו סמת)כם סוף 6ין 16רעיקו
 ססו" טד כ"ריך6"כ

 "ין ס) ס"ור עיקי סוסט סס סרס"'
 וככר ססרס": דרך סמקכ)יי ססרס" מן )עטס מסה"כסוף

 וכו)ו ססוט "ור סו6 כי מיס כסס  מכוג" נחי'"ד'ךגח'סג)
 סמ)ק וסגס : כמ"ס כמ"ס גמוךמסד

 מן )מט)ס ססו"

הסרס"
 מן ס)מטס ומס ט)'וגיס מיס גק'

 גק' ססרס"
 כין סמכדי) סרקיע סוד סו" הסרס" חה תמחוג'סמיס
 סקזמו סמיס טס 1")1 . תמתוגיס )מיס ט)יוגיסמיס

 מ)"כת גתסרס )" 1)סן . 1"רן סמיס מ)"כת קודסגו)"כהן
 סמכמס סוד כר"ם" מן מתח)י התורס כי כתורסהמיס
 וסכחר .. כחוכמת6 כר"ס" סמתרגס כמו ר"סי'סגק'

מסו"
 1)" מ6וד גט)ס "ריך סוד

 סהכמס כ"סר רק גרמ(
 רומ( ר"ס" מ)ת כי ר6ס1 )סגיו )סי1' סוכרמ ר"ס"גק"
 1ה1" מטט סנ)וי")

 ס"חריו )ת'כס דכוק
 ססו"

 כר6
 סתרווייסו סניגס ")סוומ,

 ר"קון מ)ת "כ) סריין כחז"
 הקזמף ")רומ(

 ססו"
 : כפ"ע טומד

 1ה1"
 ו") ססירם"'

 ס")ו )ומר כרי"ס סדר ט) ))מד סכ' 63 )"מככר"סי'
 1"רז סמיס וסוד כג"). קדמס סמיס מ)"ס ססריקדמו
 תיקון סעמר 6מר סגתתקן ),1"ג רומו ר"סון כססוקסגוכר
 כוכיס מוס גקר"ו תהתו:'ס מיס "מרו וסגס כמ"םס"ר'ך:
 גת' כ' סו". סכוו;ס . קכ"ס מן ס;תרמקו ע)"ככו

 מו"כ ס5ס 'קר כ)כוס' גת)כם וגס גתתקןסס"ר'ך
 ס)1 ד""ת סתמתון ס)'ס טד הכתס"ס מן "ותוהמ)כ'ס'ס

 מתמ')ססס
 ססרס"

 גס"ר1 ס)ו ג"ר ססס סר"ס "כ)
 תיקון,ס)כוסיס טיקר כי מגו)ס סל"ס )טו)ס כיטגו)יס

 ספירו' " ס) כגדו) "ור ע,י פגס )1 יגיט ס)" כדיסו"
 מ"וד רכ ס"1רס כ"סר גייר "כ) מותו סמקיףדטסירו
 סוז סהיי ס)כום" )תיקון ס5ריך סו"ת מם""כ לקכ)1יכו)"
 "מיו "ח "ים "(י )(ס חס ),ס מ)כיס סוה מרכג'מעסס
 ק'וס )סס יס וטפ"ו יגתק. כמסרס )" סמס31ם ומוטיט,רו
 מט)ויס"' כ' )1 יס ט)יון מ)ק וס;ס : סיעכ (ה וסכןוסטמז'
 ססרס" מן למע)ס ססח, )פי גר1ל "ור כוסיס

 )קכ) ויכו)
 ססחו"3 נמ)נוס'1 גחחקן סכנר מסמקיף.ועוד גס גד1ל"ור

 תרתי סתחתון ומ,ק )טי) כמ"ם סס טד "ותומ)כוס"
 רק סמקכ) סוף "ין "ור מן ר") קכ"ס מן)גריטות'סגתרמק

 ה'1 ו)כן כמ)כוסיו טדיין גתחקן )" בס ססרס6. מסךדרך
 ססרס" סתמת המ)ק ססס תמתיגיסמיס

 גתייר"1 כי כוכיס

 וסגס )כוס: כ)י מג1)'ס ססס כ"סר טגס )סס יביטסל"
 1' כ)" כתורס מסר ככיסהיכת

 1ס1"
 בנרוך גוטרקין

 ממקימו להככת
 קסו"

 סג:כרכין סמדס ע) היד"'
 )סמסיך סרככס סוד סו" כרוך ומ)ת סטוכס ט)כטין
 יסן ממקומו ס"מרו כמוד ממקומו מ)מע)ס "ורמסע
 ירג,ו מיס יהי)1 כת.כ וסגס : וס וסכן כרממיס")יגו
 ס"ריך סיקס) סר15ן כע) ורמ( סר) 'ר6ה מחמתתסומוי
 כהסד ס)ו יסור סוד ס;5מ םיכ))1 ס"גו למעלס רג)'1"ת

 וסגס כע3'ון. יכ)31 סהמח1ן ת"ת ום)'ס ס)1 ח"תגכורה
 כי מן יגקו כנרי6ס גסיו וסכלס מסג515ף כחכ"רככר

ווי



 הערץגץ אמתררךשער4
 ככר ולתכ6ר ד6"ק עקכייס כי סוי סטס כטמסיזי

 "'כ טעקכייס )")1 3טלכי0 )מטס ג"כ גתפ0עסס6י'ך
 וס"ורף 6ריך 0) ג"ס כסוף ג6מויס וטכ3יס סג1515'סיו
 וסכן ד"ריך ג"ס סחמ)ח נמקוס סיו "ורו' סמ"טסייגו
 וטכ)יס וסג5ו5ו' ט"ורו' ס"גו גקוזו' ו' כי כ"וסן .וס
 כסוך מתמ)ס ססיו תכירין רמ"גין גס"י מנ"ת מסס ו"כמן

 ויגיקס סר'ון מממח ועתס ככר כמ"ם סרכיסר0וח
 ג6מ,יס וט'1 רס"י נסת געסו סכרי"ס כעו3ססר"עתס
 . "ריך ם) כסוד ג"מות סמ)כו' וגקוךי "ריך ס)כג5מ
 וכמו כגונ15' "יומס כסוד סי" ססמ3כף גחכ"ר ככרכי

 ס"ס ממגס געעס סמ)כו' כנ פ"ם "' מכ) געמס0סנ"ר
 סיס ;)6 )פי ועוד פ'ים כו)ס מן ;נע0ס סו"כ מןכתו
 כגנד 0קו)ט סי" )כן כריג נמו נמורס ומיחס סכירסנס
 .סוץ

 1ס1"
 61'סי כג5מ "יסו 60מר כ(וסר 0מכו"ר

 ר")נסוד
 סן""

 ז6ריך נג5ח "מיז סו" סו"ג מן 0געמט
 רנ)י סגתקס)ו "מי וסגס : "ריך כסון סמ)כו'ו"יסי
 ו%))ו עמס וסמ)כו' סו"ג נס ע)ו ו"ו )מע)ס וע)ו"ריך
 ט'1.. מחמ5ס (ס כ6ופן טיס סכ5י15' וטגס : נ6ריךכ51ס
 1טג1515' ד~יך דג"ט ע5'וגיס פרקי כי ס"ורויגכ33יס
 1"מ"כ חמחוגיס סרקי נכ' וסנ3'ס "מ5עייס סרקינמ
 כיעין חרין סוד סטס ד"ריך דג"ט כג"ס )מע5ס כו)סע)1

 כו)ס וכ"1 ס(רע וגחכס) ורע עפח כסוד וגע10דדכור6
 גתכ"ר ככר וסגס : )5דיק ורוע "ור כסור ר"ריךכיסוך
 וכפרט ע)יון (יות )עורר מייג דוגמ' סס ס)מטט0ס"1ר1'

 וסס ימר36 ס) סנסת1י כ3 כ13)'ס סיו ס"1ר1' נ"3יכי
 וכי' מיכי' 6ריך ס) ס16ר1' ג(ר11נ1 1"1 כשים. מ"געיקר
 "ור מסס ו'," מדו"ג כ5ו) 0ט"ייך גחכ6ר כנר;סרי
 ס)1 כחנ"ת גכ))1 ד"ריך סגסייי "מרגו וסגס : כגוועמדם
 י5"1 ו0ס סט5יון ח"ח כס5יס 5מע5ס ע5ס סיסוד6'כ

 טמ(ס מ5רמקוס ססו" ככרי' סיכוקט סעערס סי דרך "ריך מיסודס"ורו'
"(1 

 ס"ורוי. כ) )סגי) מקוס סס טיס
 ;) "ריך "ורו' ס"' מ16ד "ורוי סלכס סס גחרכוכ'
 ספרס" תן 30תע3סמ)ק

 כג"). רכיס 6ורו' ;סס ע5מו
 ועוד : סמקוס מס כיכ ס)ו מגס"י ס6ורו' נס פנ6וועוך
 ד6ריך גס"י עס ג"כ ;מ)1 חכירין מ"גין ד 0)ס6ורו
 6ריך "1ר1' 1י11ג מממח מדסיס "1ר1' 1ע1ד .3תע3ס
 ס;כור: ומן כ)יו ודוס;' ירועוחיו דרך )סחפמטוסוירכו
 ק5ח מסס י5"ו ע)יק ממ)ק ע5מו "ריך ס) ס"ורו'וסגס
 סו6 ססס ס"5כעוי 0סס סע)'ון )פרק סכ"ו עי6ורו'
מכיד

 ך6וי"
 )5ורך )"ו"" חדסיס מוחין געסס ומוס כמ"ס

 ס)מע' מסמ)ק ע5מו "ריך ם) 1ס,1ר1' (1'יג 5חיקון1י11ג
 ם3 יסודו' מקוס סו6 ס;ס טעכור דרך '5"1 ם13מיס"'

 1ס16ר1' טויות 155רך ממ0 'סודו' וגט;סמסס ו"ימ""כ"
 דוסג' דרך '5"1 תכילין מ"נין וי ס) "ורו' עס מיםס5
 גייכ וגכ))1 "ריך 30סכ)י

 כ6ו""
 16רון מ5י כי ,ס כ6ופן

 כ"כ6 גכ))1 גסהיס 1ח5' הג"ח מ5י סייגו חכירין מ6ג'ןמד
 3מע3י מחח4 וסיו : נ"ימ' גכ33ו גס"ס ומ5' מג"חוממ

 61ח"כ כמות סגכ45 סורעיח טפס כסוד ס3סםכנ"ר
 : ד6ו"6 %ל'סיסוזו' ;נ16 עד סמררס מ1)יו' מ"י דרךירדו
 טו" "כ6 יסודוסגס

 כר6 ו"יסו סדעת סוך
 כווסר כמכו"ד "ו"" מכיןךגפ'ק כוכר"

 ךקיק ;כי) גק' וסו"

 )עי63 )" "תיידעד)"
 )תח" ו)"

. 
 וטו"

 גסתס גע;ס
 0וד ס61 "'מלה ויסוך סחיקון. "מר סח"ח ")ופגימיו'
 עיט ידעו 5" גחיכ וגק' מ;ס כ5ת סוד ט3יוגס0וסגס

וס'"
 3קמן כמ"ם דו'" סגוק' 36 וסגימ'1' גסמס געסס

 וס. וסכן ע5מו ד6ריך ומ)כו' יסור מס"רת כשם'סוסס
 וחכין "ורס סערי כמט 5ך יפחמ עי"( כי וס כ5ווכור
 כ"ור )"ור וחוכס ומחומיס סחומיס מ6מריס כמסכוס
 קטן רנע ספי סכי6ור 56 גכ" ועתס : מייס מ3ךפגי

 כמגין סיס סמ,יכס כ' "קכ5ך. נד51יס וכרממיסמ(כחיך
 "מר )נן ומגיו' רנע %'1 חמ;וכ ;)" 6ך )עי) כמ"סרנ"ע
 נדו) רנע יס וכ' קטן מ"' ז)כ"ויס קפןרנע

 סכווגס 6)"
 כ0ו"ט קטן סגק' ממ;כיו' רק סו" סרנע ס,ס )רמווסיס
 רו" ע3 ק"י ;,ס )")ף יסיססקטן

 'ו"ד 0וד דממ0כס
 טריגין כ0וד ס'1 כט רנע ועמו וכמס 1י"ק . קטן0יק'
 קרימת מ"1 ים וני יי5 רג"ע המס וד; כג"5 רג"טכמגין
 רנע ונמס "מרו 3נן 3מט)סומגיס

 כ%ימר"
 ע רנ ו"יגס

 רממיסגדו)'ס סגק' 6ריך שיי סיי סקיכת וטגס :ממ0
 ורממי סחס רחמיס גק' דו"" רממי כ,וסרמהמרכמכו"ר

 וסוך "קנ5ך גדו)יס וכרממיס וויים נדו3יס רממיס גק'*'"
 נסוד וסיו (ס תחת וס סיו 6,י)וחן מחמ)ח סו"סקיכון
 כיג'טס "סנס ו63 מס ,ס קורנס 3טס סיס ו3"רס"ר
 וימת תמתיו וית13ך ט;תוכ כסור ס0כירס 6) נרסווס
 מחמ)ס 0ג"5)ו גקוזוי קסעסרס חדט גס : ככרכמ"ס
 כסוד כ"" י5"ו כה"כ מסס ר06וגו' סל 6(י סעסירוכחוך
 63 חמחוגוי ("ג "נ5 ;נירס נסס ס" 5" 51כן גקווויע0רס
 רק כו3ס י165 גס"י נג"ח גקודו' 1' רק כס5ימף מחח3ס'5"1
 י65ס סמ3כוי וגקודי סמ)' עם ג"ר ה' מכ) וגמסר גקוזו'1'
 ן גקודו כו' ס;נירס טיחס 1)כן . יי כסוד "מח גקורסרק

 ק)" "ף עמרסגרת, כיי סגס י' כ0ון סי5"ס כ"מר וסמ3גוי נמורססכיר,
 עי13ף רק נתורס מיתס כו סיס )6 )כן רט"ר כ0ורסיחס ו)" עמרס כ)')ו' סי' ממ; עקרט טיו

 "מרגו ככר כי כוס סיי 1סכ11ג' : כ"י חכור כנר.כמ"ם
 סוד ססס חמחוגו' ססי' ד עד מגישס סחחחוג'ססמע0ס
 סחחחוג'ס מעמס כס' ופרוע )סוסיף כיךס י0 וע"כוו"ג

 ")1 כ' גודע וסגס : ימ וסכן ס"וחיר כ0ער (ט1'חכ"ר
 יעקכ 3ניח גטם ש סוד סס חכירין מ6ג'ן ו' ס)ס"ורו'
 טכ) כמ"ם יסר6) ס) גממו' רכו" סי כ)ו)'ס סייוכס

 סרכיס רסו' ס6מרו מס נד31 סוד תכין וכוס .3מע)ס
 6מס י"1רמכו

 כמח" ד6יכ" 1דוק"
 ס0יס

 רכו"
 ססס

 וסמ)' :קוךו' ו' כסת רק י5"1 ;כו)ס גס"' גג"ת ו"גגגד
 יחך סגקודו' כ3 )כ)31 סקכון סו" סקיקון ו5כןגממו' רכו" ס' כ3ו)יס סיו וכתוכס היו וסס יי גקוריכסת

 סייגו יי ונכסו דע. סרמכו סימיר רפו' כסוד3סיוחס
0גחקגו



מא הערןק אמתדרךשערי
 י' סרמנו נו"ס סס סוד ססו6 מך"ס סר5וף נסודטיחקגו
 טסר סס טמ)1י סעס יי ונכטו סוי"ס 6וחיו' ד'סס

 כ6ריך כסגכ))1 סמתח)ס ס16סן כיס סיס וטקיכון6ותיו'
 וגחכ5ר )ע') כמייס ורטיח טסח כסוד טמיס כסווטיו
 )חוך כסכ16 61מ"כ מיס כסס גקר6יס ס6ריך 16ךוחכ'
 גכיגס כסוד יוחר גקס16 61מ"כ מ)3 3סוד גטסו"ו"6
 טור חקסי6גי וקנ3יגס חס'כג' כח)כ כי טכחוכ כסוד1ס61
 . וס 1סכן טמדי טסיח וחסד מייס 61מ"כ ח)ניסגיוכסר
 וסס ט,יוונ נסוד ס6ימ6 6) ג"כ ח)קו גחן ס6נ6כי

 ככר כת"ס ט5יור סוד סס ככיגס כ' 5'ור )ידי וכ16גקס6ו
 וסמ)כות 3ח)ח כ)ו)ין ס)ת 3סוד סכיגס 3חוך גכ))וו16
 6וח ס) טוגכ סור ססו6 )כר ססיעט כסוד רכיטיתס.6
 וממגו )6דס"ר טיס וג3 סוד 3סוסו וגקודט ו' קסו6גי

 : )כ6ר וגחחי) . כייז וסכן חוסגמסס
 האמיתי והלירה העימור םוד ית' בו דידרך
 והוא הפתה בראש שהתהלנו הפ' לביאור נבאדערנה

 תחלה רק : מגיר אני באול-והדשות הנההראשונות
 ראשו כפנקם טקופל אטו בטעי מונה העובר רו"ל מ"שנבאר
 הראשונים תרשים כנ' : רגריו על עיו ואצילי ברכיוכ.ן

 שני' חרשים ובג' פרוורור. הנקרא התחתון בטדור ררהעובר
 הוא אהרונים הדשים ובג' הדר. הנק' אטצעי בטדור דרהוא
 טצ'אות נבאר מתחלה והנה : עליה ה:ק' העליון נטדורדר

 נתבאר כבר כ' והוא הם מה האשה בבטן הדר'ם הג'אותם
 פרצופים ב' היא האיטא וא"כ פרצופי' כ"אלב' נהלק"שאו"א
 בפ"ע 'סוד לכ"א יש א"כ ט'"ם כרולה וכ"א ותבוגה בינהשהם
 הולדת רצורך עליון ויווג ש.היה כעת רצו, בעת כי שםו;ת'
 שהם מ"נ ע"י הדשים מוהין להם נעשית או' והטוה'!11"נ

 טכ"פ ונעשו דופרצופי' נכללו ואו תנירין. מאנין ו' שלהאורות
 כלילות שאהר ואטרנו מהודשים יסודות להם ונעשה א'פרצוף

 שר הפה תהלה שם שהיה במקו' איסא יסוד יניעהפרצופיס
 הכתוב סור והוא החרש יסוד נעשה ושם לעיל כט"שתכונה

 שבאו תנירין מאנין ז' של האורות הם כאו הנההראשונו'
 שעי"ז טג'ד אני ותדשות ואו ט"נ כס,ד לטעלה ונכללועתה
 הוא מגיד ולשון חדשות ויסודות תרשים מוחע להםועשה
 ט'נ' ג' 'ש והנה : האותיות בשעי וה כט"ש הטשכהישון
 כ' והכוונה וה. והבן אשה בבטן טדור" לג' שורש והוא'ס~דות
 לשלשה ונחלק ט" כרול הוא גם עצטה אימא של'סוד
 לטעלה הוא שביסוד והכ"ד מדרגות למ לעולס נתל~םסמי; שה" פעמים כמה שאטר כמח נה"י הג'ת הכ"ד שהםחלקים
 אמצעי טדור הוא יס,ד של והנ"ת עלי' הנק' הטדותוהיא
 לסמי' נתשב לא פרצוף שבכל שהטלכות נבר אמרנו.הנא : פרוודור הנק' התחתון טדור הוא יסוד של ונה"' תדרהנק'
 בשר סור הוא וכנוקכא : בברטז הרכקה עטרה בסור רסכפ"ע
 רוב וכנגרם ט(ס ונשארו טרור בכלל ואינו לקטן כט"שהתשח
 טאמר ביאור אל נבא ועתה : הדשים ט' הוא אשה שלע'כור
 צריכין שהיו מאניןתבירין ז' שבאלו נת' הנה כי הנ"לרו"ר
 . וכלים ונצוצות אורות שהם טדרנות ג' בהם היהת.קו!
 דגרמי הבלי ס~ד הס והנצוצות . הגוף סוד הםוהו~ים
 כשכאו עתה והנה : לעיל הכל כמ"ש הנפש סוד דג(והאורות
 כיקוד למעלה עלו האורות או' או"א זיווג ע"י הכינהלתוך
 והכלים אטצעי. בטדור והניצוצות . העליון כמדורהנ.נה
 גו תלת כרולין היו הנ"ל בהי' מג' א' וכל . התחהקכמדור
 להיותם גרם וזה : לכד פסיעה כשד דביומת והטלכותתלת

 טכ"א נטשך שנתפשטו אחר ואף רה"י בסוד טוה והכלולס
 תדע והנה : צנורות הך"ב בסוד לקס, כמ"ש הבירו אלסו

 מהם ונחסר ו"נ במוד רק טתהלה .צאו שהו"ק שאמרנושאף
  כמו ראש הרמת לו ואין בג"ר. מוחין לו שאין  הכווגההג"ר.
 סוד שהוא דעת לו אין ראש לו שיש אח שנולדהקטן
 טכת אז אמו טיטד' ו"ינק עד ראש הרמת לו ואקהמוהין
 מת'ישבת דעתו אין שעד'ין אף ראש הרמת לו ישהיניקה
 כמ"ש ראוו ירום כן על ישתה כדרך טנחל הכתוב בסודאצלו
 כלול היה הראש סוד שדוא וג"ר שלו בחג"ת 5ליליסשלו נה"י שהיו היינו תלת גו תלח הכלילית וכשעת לקמןכ"ו
 ואז הטלכות עם לטטה נכרלו טעם שאורם רפי העטרהעם
 כי יודי"! בטלוי אלהי"ם שם סוד שהיא הקטנות בסודהוא
 בסור כשהוא הי.נו לקמן כמ"ש הו"ה סוד הם שהו"קאף

 אות'ות חלוף כסוד שלו הוי"ה או הקטנות בסוד אבלהגדרות
 השוה. בטספר יודי"ן כמל~י אלהי"ם שם שהוא טצפ"ץשהוא
 כפנקס מקופל אמו בטעי מונת העובו באט-ם רז"ל רמווולזה

 ברכיו בין וראשו . השוה כטספר מצפ"ץ סוד הואפ'נק"ם
 הכלים והנה : הנ"ל הכלילות שדיא'סוד רנליו עלוורולותיו
 כיור וצרכק וטותרות מינים הובה בהם יש הגוף סודשהם
 שד,מיג'ם והנצוצות : הורש י"ב העיבור זטן סוד והוא ארוךזטן

 מהם טעט רק כנייל ארוך וטן בירור צריכין ואין בדימועטים
 והוא טהם מעפ עוד והאורות הדשש. ט; עיבור סודוהוא
 שהוא הנצו!נמז בירור לכאר ונתהיל : הישים וי העיכורסור
 הוכרח הקריטה שי בג' הנה כי ונאטי . חרשים ט' עיבורסוד
 דר' נע~כדא שטבואר כטו כטפה נצוצות איוה שיבואוהוא

 טג' ,ותר מלח בלא בשר לשהות שא"א שאמרוואנטונינוס
 בטפה הית איוה 'בא הסר'טה ימי שכמ הוא הוכרה א"כ'מש
 יטים מ בטפה היות איוה בא היה לא ואם הולד נוצרשטוה
 'טים אמיו,..יג' ולכן תקלוט לא ושוב הזרע ותפליטשויה

 ביאור בינתר וה סוד לך ולכאר : ת~ופ לא ושוב היותשים הפפה אל כא לא בודאי 'טים במ קלטה שלא כיון כילקליטה
 הקיטע שאמרו וסוד הוא מה ק"כהרובין סוד תחלה לאבאד
 כלולש הוי"ח שכשם נתבאר כבר כי והוא : שלו בקכ'וצא
 כט"ש טר' כלול וכ"א ב"ן מ'ה ס"ג ע"ב שרס מלואים ר'בו

 : לקטן כט"ש זו"נ או"א פרצופ'ם ארבע נגר והם .כט"פ
 בו ואי! : דו"א נוקכא הטיכות ספ" נגד הוא ב"ן שםוהנה
 העשידות סוד בה אין כי ועני' דלה נסראת ע"כ כ' ט"ארק
 העשירית בסוד והוא אותיות עשר הוא שכ"א טלואים בג'כמו
 שעיקר רק כרום טגרטה לה ר.ת ולכן פ"א רק אין בהאבל
 עץ שנץ' מ"ה שם  סור שהוא דלן"ת מן טקבלת היאההיות
 משם בבינה שהוא ס"ג וסשם  האותיות בשער זה כמ"שחיש
 עיקר כי במרע ועצמות עירי' איברים מתיחת הולר ציורהוא
 הוא  בהכטה שהוא ע"ב ושם . לעיר כמ"ש בגינה הואהציור
 סור הוא ההכמה כי לו הצורך כפ. בולר והשבל בינההנותן
 והוא כלום טגרטיה לו אין נון ושס : רמתשבה ורזאהפות
 נגד הוא הוי"ה מלואי שד' נתבאר כבר כי עצמה. הטפהסוד
 שאינו כ"ן שס נגר הוא העפר יםור והנה אטר'נ: יסורותר'

  יסור ע"י פעולתם פועדים  שורהז שגי וק כ5ס טעצטופועל
  תוך למפה שנפלי שבארנו נהויציח שהרפ"ח תרע גס .העפי

 ה'ינו ח:"ל שמות ד' מרוי של האותיות סוד דג(הקל'פות
 למטה ירדו ולא האורות עס לטעלה עלו המשופשש~ותיות

 אלהי"ם שם סוד שהוא כנו"' היא מלוי כל כי הטילואשדק
 אהרים ארהים ער משתרשל השם  זה אשר השוהבמספר
 ברברי כמ"ש נצוצות הרפ"ת הם המילוא'ם וארו . רקמןכמ"ש
 כל הבאתי ולא נצוצות רפ"ח בס?נש גרול 'באריכוחהאריז"ר
 ש4י~ש ההיות שע'קר שאטינו סה  לפי והנה : רום  ארוכיס כירביו



דפק אמתדרךשערי
 אין בב"ן כי ס"גמ"ה ע"ב מלואים ג' מן הוא נמצא כרשר
 אותיות ארו מלואי' ג' מן בהם'ר והנה מעצמותו. היותלו

 א"כ המילואים רק לטטה נפרו לא הפשומיס כיהמשופים
 כמספו דגל סך י"פ ט"ה וס, ל"ו ס"ג ומ, מ"ו ע"כ מןישאר
 האותיו' בשער כמ"ש חרוב אילן סוד שהוא שנחרבו והםק"ב
 יתבאר שלו בקב היוצא הקיטע ומור חרוכין ק"ב סורוהוא
 ע,בו"ר טוד הנה כי . והלידה הלבור לביאור נכא ועתה :לקמן
 הרפ"ח נחקן הע.בור וע"י השוה במספר נצוצ.ן רם"ח סודהוא

 הנקודות נכללו הקליפה 'ט' נג' הנה יפנינו. כמ"שנצוצות
 החצי כי . זה כאופן אימא ?מעי חכירי, טאנין שבעהשל

 זה נכללו אריך של יסין מזרוע אליו שבא אבא בצדשהיה
 אשא כצד שהיה והחצי : ימ'ן קו טטנו ונעשה א' ביומב,ה

 קו מהם תעשה ב' ביום נכ~1 שמאל1 מורוע טאריךשקגלה
 האטצע(. קו ונעשה 'חד חצאי' השני נכללו ג' וביום .ש5אל
 ו' ננגד נצושת ו' הטף סוד שהם בהנלים ננטו 'וםובכל
 שהם יה"1 שם צרופי 1' כמור 1' מן כלול קו כל ווהרינקורות

 ה"י הרי אכינו דאברהמ כנר"תא שסטאר כמו נקודותו'
 זה נכנסו לא שארמלא הפפה שר הח.ות סור והואנצוצות
 ועוד : רמערה כמ"ש תקלופ לא שוב יטיס ג' בהפפההח'ות
 נקודות הו' אוח, הנה ט . המלכות נק,ד' נגר א' ניצוץנננס
 מ,ה וה כלולים רהיות, הוכרהו אי פיצוף נכנה מהם כובאשר
 שנננה המלנוח יקזדות אבל נקודית ו' יום בנל נכנסולק
 רמפיו לכן השאר כלילוח בה  ה.ה לא עצטה כפני פרצוףממנה
 "פ נכנטו ימ'ם בג' בי רוי : היט'ב וה  והבן 'א' ניצוזלה

 השם שמוה ואטונו י"ט שעולה מ"ה שם של מלף נגדנ15צות
 ש.כנום שצריך הקריטה ימ' בגי ולכן הורר אל הח'ותבא
 שמטנו מ"ה שם מלוי נגד נצוצות י"ם נכנסו כמפההיות
 אלו כניסות וה:ה : צורה רקכל טוכנת הטפה ואזהחיות
 כמדור למעלה הכלים מעט ש.עלו הוא הוכרח בכליםהנצוצות
 פבע אין בוראי שהרי הנצוצות עמירה ששם בטקוםהאמצעי
 נצוצות י"ט ש.עור כפי מירגה ועלו למפה לירדהנצוצות
 במרור ער"ן נשאר והשאר . כהכל.ם הנצוצוח נכנמוושם

 הולד ציור החחלת הוא הקליטה ש. ג' אחר והנה :התחתון
 ע"י שהוא לסעלה שנת' והעצטות והג.ר.ם האיכרשולמתוח
 שהכלים היינו כהכלים יוס כנל א' :צ:ץ נכנס ואו ס"גשם

 ארג התחחון מטרור יום בכל מעט מעט עולה הנקו סורשהוא
 א' ניצוץ יום בכל ונכנם א' ניצוץ ש.עור כפי האטצעימרור

 ימ. בג' כי הולד צייד הוא ידו שעל ס"ג שם מןבהכלים
 שכג' כדי יום נכל נצוצות ו' שיכשו הוא וגכרחהקליפה
 שהם קוים ג' כסוד ש.היו וגם לע.ל כמ"ש ה"י סוד יהיהימים

 שיהיו היה התיקון שעץר נת' כבר כי שעוליסח"י ווי"ןשלשה
 : הקוים עזי היחוד סור שהוא רה"י במור הם ואז קוקנסוד
 ומת.חת הולר יצירת התחיל אזי הח'וח סוד קבלו שככרוכיון

 יום בר"ז ונסתייטו יום ככל טעפ מעט ס"ג שם ע"יהאיבר.ם
 ליצירת יום מ' הרי הקליטה 'מי ג' ועם ל"ו הוא ס'ג מלוישדרי
 ג"כ מ"1 שהם ע"ב מרוי שר הוציצות נכנם.ם ואח"כה,רר
 שהוא ארהי"ם שם כנגד יום כפ"ו וממת"מים יום בכל א'ניצוץ
 שהם מ"מ הס שמות ינ' כרילות ועס כמ"ש הקטנותסור

 למדור הנלים נל עלו ואז חסר וא' טלא ב' חדשיםשלשל
 כבר חרשיס בג' בי העובר יהיכר חדש'ם ג' ולכן .האטצע'
 שמות מילוא' הג' לפ. הורד יצ'רת לצורך הנצוצותנגטרו
 גוף סוד שרום הכלים סור שהס הראשונים הרשים כג'הרי

 כמרור עלו כבר חרש.ם ג' ואחר התחתון, בסרור הואהעובר
 נתקנו לא עד"ן והנה : העובר להינר חדש.ם ג' ויכןהאמצע'

 סף ,טן שהוא נצוצות הרמ"ח נל ש'סת'ימו עד הנצוצ,תנל
 בג' שנכנש נצוצות י"פ מהם ותסיר רפ"ח תחשוב נ"אחרשים

 דעעב ויי הקליטה .טי נ' ועם יים רם"מ 'שאר הקליפה'מי
 צר:נ'ן שאינן אטרנו כבר האורות אך חדש.ם. פ' שהםיום
 'ולדת ?ל ואמרו חרשים שבעה הוא עיבורן וסור . בירורכ"כ

 למקוטעין יוררח לשבעה יולרת למקיפעץ יולרת אינולתשע'
 נתכורו חד,טים ששה אחר וא"נ א' ויום חדשים ' ששהשהס

 רקכל עריון למדור הנצוצות עם הכלש כל עלו ואזהאורות
 דר הויד אטצע"ם חדשים בג' דוי האורות. גם הכליםבתוך
 ושהו עליון במדור דר הוא אחרונ.ם חרשים ובג' אטצעיבמרור
 וא, נצוצות הרפ"ח כל שנתבררו עד חדשים מ' תושלום עדשם
 ועתה : וההריק העיבור סור לך נתב' ה-י . הלידה ומןהגיע
 איוה ח"1 נו תחשוב פ( השמר רק הוא טה הל.דה פודאודיע
 נפשו ושומר כבר שהוהרתז כמו ומנים קדימת אי,ה אוגשמ

 : סזה'רחק

 והגדלות והיניקה הלידה סוד ית' בו דמדרך

 ונו' ס36ניס על 1ר6.סו סע3ר'ות 6ת 3יייכוכרניבכ
 ער לילר כרעת ס6טס ט6'ן פכ6ן ר("ל61)ורו

 פכריח פס סמרע ס61 סעכין יקיר כ36כיס. ירכימי'ס'5פגנו
 גטפמ ס' גר רכמינ ס61 וסעכין . לחון טי65 סולר6מ
 סנספס סנס כי סכוונס : 3טן מררי כל חוסס6רס
 כל 6ח ופמפס רולק נר כפו ס61 סגוף 3מוךכססי6
 רפ"ח יע כן 3גוף 6י3ליס לפ"מ ט'ס כפו כיסנוף
 16ס1. ופחפס סגוף נכל ופמפסטמ 3נטפס רומניס6ינריס

 וכעעס פ5עכן ס36ר (ס 6(י 35ר פ6י(ס סכעפסו3סקת)ק
 קטס נפסס ס6רס פיממ 6חר 3מוס כנר6ס כ35ןקסס
 סי0 חיוני רוח כל 6(י סלידס (פן נסגיע וסנס :כ36ן
 לפעלס ועול' פסס פקסלקת 3ילכות" לפפסלס6עס
 וסכס : 3פן חררי כל חוסס 60פר וסו6 3פגס3מררי
 . סס סנימ 3ע) ס61 לפעלס עולס סרוח ט(ס3כ"פ
 6(י טס סדר סעונר עחפת דחוק פקוס עתס ס0סולפי
 6100 1(תז סנימ נעל פפני נרחס ס16רח 0ס61ספונר
 6מרוחס

 סו~
 ס6ף נחוס כנר6ס כרחך נעל לחון

 ס06ס 6יו ו('ט למק ל65ת ע5עו חחס סו6 עתס0ולד
 עולס ט6( כ36כיס פ5פנכיס סירכותי' ער )ילרכורעת
 : )י)ר כורעת סי6 61( לפעלס סירכות" ען סיוגיסרוח
 (י סל סלירס 63 כ6סר כי למעלס רונפמו מקח61מס
 סעדיין 6ף 1ס:515ות ס16לות 3ילול כגפל טכנלנק1רומ
 3(ס 6ין סודט י"3 5ריכיס ססס סכליס 3ירור נגפרול6
 סכגפרו 6חר ולכן . וכ5י5ות 63ורות ח)וי עיקר כיכלוס
 ניוס יוס רפ'3 6מר חרטיס ט' נקוף טס61 סכ1515מנירור
 סלידס ,5ן נ6 6( סע('3ס קסיס קטו רג"ע קולרעעג
 נפדור 5פע)ס רניכס %גס" ס16רומ ע5ו61(
 נפקוס טסו6 סע'נור 3פור כקורופ סטנעס סיו עקסעליון
 ע5פן ר"קו טס סנסר13 16רומ רנוי פחפמ 61(סמ(ס
 6פו פנפן גספט סעונל 6'ן כי סח(ס דוסכי דרלל6ת
 ע5ען דוחקיס ס6ורות ל~ת 0כתעכנ כפס וכל 3,6לנע
 6סר נ6טס 6טר סרריס וסס מס ונוליין סח(ס ררךמ6ת
 וכפ65 כגדליס סס סולר לירמ ונפס כ%5קיס ס'1נממלס

נא



מכ הערןנן אטתדרךשערי
 ומוד : חל3 געסמ ועחס דס סיס עעחחלס חלנ3סס
 6סי"ס סס 03 ים ד6יי ס3גס"י לקען ימ' כי סו6סחלנ
 והנס . דס עולס 6סי"ס 6ס"י 6"ס 6' כוסונרנוע
 טקח)קי' סליד' נעח ד6יע6 3גס"י ססיי סס6ורו'6עיכו
 סעו3חר ס6ור 16' לעעל' ו3סקח)ק קחו' 3עקוילסעל'
 לוקחח ,ס סג"ל 6סי"ס קס ר3וע ע,ס 6לפין ד' קודטסס
 מל34 3עקפר ונם6ר לקען סיח' כפו סלס סכמר ל5ורךל6ס
 טלסס יס 6ס'"ס לסס וסגס : חל'3 געסס סעד"סהרי

 ועס סי"6 6וחיוח ססס וססי"ן 61לפי"ן ניודי"ןתל61יס
 ר3יגס. נגסוי ג"כ סהו6 ק4ג עלוי כגד ל"1 סו6 ע5עס6סיס
 3תקפר וס61 כק'6 3תקסר פ"6 ה61 ד"ס עס )"ווסכס
 עחחלק סחיס נעקוס לעעלס ה16ר ,ס וכמעולת 6'לע'י
 רד 6"ל הרי 3טע6ל וע"י 3יעין 6"ל עסו5 רדיסל3'
 נטעיי לקען יחני ,ס וקוד נוזחנה. עמכ63יס עסיו ררועייי

 סוי'ס טס 'ס סס סחוס 3עקוס לעעלס וסנסס"וחיוס
 לעעלס סס הוחס סל ססייס ו6וחיוח 3ניגס ס"גסל
 סו6 ססוי'ס ות(ס כנ"ל. נכס"י הו6 ל'ו סהו6 ק"נועלוי
 וען ע"נ טס יו65 חוי"ס סעסס כורע כי סעינורקור
 ויט וי63 ויקע סל נ"פ נקוד 16חיוח לי-ו יו65יסע"נ
 קיר סו6 ע5עס סוי"ס ועס טי"נור קור סו6 ר"ו עינהרי
 3' ססס סיתס הדד'ס 6ל1 גק' ולכן סטיס נעקפרקר"י
 נלכח ח"ק סיייס. נק' דדיס י3י סי' סו6 6' ודדרריס
 וגעסי לעעלס עלס נלחס עסיס סדס ען כ' ולחסעןמס

 גסיי 0) ס6ורו' 6לו עלו כ6סי כי סעיין 6יינדה?ור : ססרייס נ6לו חלנתסס
 3קוד 1י165 סנינ' תן סן"נ '165 16 לפעל'דנינס

 פ"ם נעמס כה'י חג"מ עהס ו"כ טען הייכו פר5ופי'ר"ו
 נוקנ' ינק' פ"ס ג"כ נעסס סתל' כקיד' וען ו'6וגק'
 ו' כי החכעיס כל נפי סנו' ועל' ח'מ קור והה,רו"5
 יס ויסנ5ר . טתו על וכקר5י' 5וסס  כולל  סמוסנקירוח
 פר5יפיס ר"ו ם6עלו סקור 6וריעך עמס רק נ6ריכוח.עור
 עעסס קיף קת'6 ם3ח על ס6עיי 3קור וסו6 :גני6ו

 פר5ופיס ר4ו ט6וער'ס עעס הו6 וסכוונת : חח)הונעחטנס
 וככללו סקל'פוח ען לעעלס כקעלו נר'6חן חחלחסתגו
 נקוד חרסס 3ליס סנעסי 3ל'6חן עיקל סוסו63ריך
 כ3ר גחנ6ל כי וסכווגס : ל'ו נקור היו 161סחחיס
 6ריך. 3יקור 6ח"כ וככללו ד6ריך גנס4י עלו סן'נכי

 כי לקען ימנ6ר כי . עדרגחן דרך סס גחיים13וסגק
 61"כ : סעטלס חון פרקיס 3י 3י 'ם דדוכר6 יקיד3כל

 נסלק חג"ח נ'ג ס6ופן 13ס 6ריך נקוד ה,"נכמייסנו
 וג"ג נייכ'" סעכוק', עקיס ססו6 6ריך יקוד סלעליון
 : 6ריך יקוד מל 3עטרק ספלכומ וכקירמ 3'. נפרקנס"י
 כע"ס סלו נחג"ח סלו נס"י ס6ריך נחקפל כ6סרוהנס
 מג'ן 06 סלו נחג"ח )עע)ס סו6 סעטרס 16ילעיל
 סיחת כי נעלס טטרמ נקוד סינלכוח סיחס 161סיטנ.
 6ריך עיקור ס6ורוח '165 וכ6טר . סו'נ עןלעע)ס
 ועיר ל5נ6 עסו5 יעיקו דרך גוחן סו6 עמחלת הרי)16"6

 ל65מ ותוכרח סעטרת נפ' ססיחס סעלכו' לקודחי65'
 6ל1 וסגס : ע5תו 3'קוד סהיו סו"ג ו6ח1כר6סוגס
 לעטס ויירו לעיל כע"ם עיחו ררך 636 6ל נ6וה6ורו'
 סלו סיקוד 6) ססגיטו עד ססדרס חוליוח ח"'ררן
 סו6 סוכרח ו6"כ סיקודוח ררך 6י' 6) 6וחס נוחןוסו6

 ו6ח"כ ניגס יקוד 6ל סעלכוח כקידח ג"כ גכגקסקעחחלס
 ענכנק קעי לספופרח פטל סו6 סלידס נעח וסנס :סו"נ
 נק' סח636 לקמן גח' והגס : סיטנ וקנן 6חרון י65ר6סון
 וסעל' . כת"פ נווקר כונני6ר טעסס נקי וה6י'תחס3ס
 סלידס נעח כ' עעסס קוף סי6 סר' עלכח6 סנחגקר6ח
 טסס סו"6 תחחלס '65 התעסס גתר ססי6 ס6'ת6תמוך
 3ת ילדס ו6חל נקו"ה סעל י65ח ו6ח,כ גקודוחסו'

 עחחלף ס' דיג5 דעלכוח6 ריכ6 קוד דיגח עעסוחקר6
 ססו5 ונעחם3ס עעסס קוף הו6 סרי 6חס"ע 53ומיוח63'
 ד"1 6תרו הנר'6ס סחלם וע) . סחלס ס'ס 636סקוד

 ד' קוד סס'5 סעלכוח קיד קחי6 סד' טקלעספר5ום'ס
 6חר עור לסחעכ3 הנח הו5לכס כ' יגס : לקתןכע"ס
 זת סי(63ל כעו 3ירור יומר 5ר'ך סו6 כי ס,עיר'5י6מ
 לוכרוי4ר ו' טסו6 היו)רח טוע6ח נקוד ס6ומיוח3סער
 נקור ענו' ר' ר"ו נקור סיחס סעחסנ' ס3קור ולפי :לכקנס
 נר6ס % ניח סר 'סיס )כין כ6ער לעחיד( 3לגןס6ומיוח נסעי כו!וש קחכעס 6ור סיחגלק לעחיר לכן געלסעטרח
 כ6ן לס6ריך 61,ן חפ6רח עטרח לסיוח סחסונססריס
 ס16רוס נמ3ררג, סע'3ור ע"' כ' סעגין 6ל ונחוור :13ס
 נקור מלידת נעח וי5"ו סקיג'ס ססס סעוחלומוגדחו
 סקדטס ' נקיד סולד '5'6ח סקידס עכוריס יטיססדעיס
 ועלורפ" )1נורריס וכיקני' ס,עיר כע6רו 161 לפריקליפס
 )1 6ין סקטג הקטנוח נקוו סיו סעדיין 6ך קיג'סנלח'
 עכח 6'כריו מכחגרלו ער לגליס סייך וגס ל6םסלטמ
 161 סטדייס ען היג'קס לקיד ס,'"ג סו5רכו ולכןסעיקת
 עח)נ געעי עתרייס עמיקי נקו'ס סגרלומ נקורכטסו
 גגער היג'קח ועייו . גערן נקילור לך 6נ6ר סיכיקתוקוד

 ,ס עעעס הו6 ל'גיקס ססי5רכו ועס ונירורס.מיקוגס
 נעח ילכן חודס י"3 גירור 5ריכיס סיו ססכ)יס 6תרגוססר'
 החנררו כחקנו כנר 16 חרסיס ט' 6חר עסיחהסלידס
 : 3'רורס נגער )6 עד"ן הכ)'ס 6נל הגי5ו5יח וגסס6ורוח
 ננר6ו פ3ורריס 'וחר פס,ססס נקודוח סן' תןוסנס
 : גחנררו ל6 עריין קיגיס יוחר 3הס סהי' עסס ו6קסעחחל'
 לכל יגיע גקודומ לן' מודם י"3 3ירור מחסינ 06וסנס
 דק. ול6 עלוע5ס 6יגו יוס כ"3 חודס גקודוח 1' עןכקירס
 רק גחנררו חרטיס נט' 6'כ חדסיס לט' כפחח)קוסגס
 סו6 היקור כי 5ף ויקיר וג5ח גג"מ עהס קפירוחסי

 סיקור )ום6"כ הקיגיס עיקר סס סוד עכ"ו סוד עןלתטס
 . סלחעיס 6) הנוטס סח"ח עגף והו6 ה5ע5עי קויסו6
 סכ"ס ען ל1ועלס עעט עחחיל סיסוד כ' כנל גמנ6לונס
 ,ס לטעס העל' וסכס 3'רור: 3לי ועל' סיר כס6י6"כ

 וגחנללס הזע'ל י5י6ח 6חל 33יסם עור להחעכנסו5רכס
ש



 הערןגן אמתררךשערי
 ססי)וך קור 13 סי' ל6 ו)כן נמ3רל )6 ר(עיר ססול 6ןטס
 )6 'טי6) כ5ח וגס 3ש"ס כממקן כ3ר סכ5ח כיו5ף

 6'מ עכ"( )קתן כת"ט יטי6) טיק' ס(עיל טסו6'טקי
 טסס )פ' כר43 )ק' ח651 נסר' וגס 6' נוג3 )ס)וןיכו)
 כת"ט סיניקס תן כמנרר וסו6 . גופ6 פלג6 מריקור
 ).גע סברו) סתקפרב סת)6ך ניר כח סי0 ו)כן .)קפן
 לכמינ ססור נקור סיס סחורנן קוד וגס 'עקנ ירךנכף
 )רו"ס מסור סנספד דוס סיוס וכ) )מטחימ נספךוסורי
 ו6ס . יומר נ~ס )ס6ריך ל5ימי ו)6 6לוך דרוס 3(סויט

 שר 1ימ63ל ט)י נקנ טי651 הקיעע קור מניןמסכי)
 כי . תופלג 3קי15ר סיכיקס ענין וננ6ר : ס6ומיומנסער'
 ססס מורט י"3 3'רור 5ריכאם סיו טחכ)יס 6מרכוסנ,ן
 טנ'ר סו6 סרו3 סעפ"י ס)ננס סנמ סייט חמ'מססנס
 . יוס לע"ג טסס לג"ע 3תקפל סיס טסנירור 61ערמימיס
 נגמל 0י0 ק6( )סמעכ3 'וס פ"6 עור 5ליך סיס6'כ

 6ף וסכי5י5'ס ס16לומ כמ3ללו טכ3ל 63טל 6ךח3ילול
 1'165 יומר נמעכנו ), סכ)יס כ) כמ3ררו )6סעליין
 סכ)יס ונמנללו (1"כ טסס טלמיס פר5ופיס נ' 3קור)חון
 6') מ"י סמומ ס3' דדיס 3ל סש כמ"ט סיינו ינמחסע"י
 סנירור נגמר ועי"( ע"6 נמ"פר ועוליס ות"ידר 6')דרקור
 נעיניך )(ר יחטנ ט)6 ~ס כ) ו)0נינך : יוס פ"6 מקרטסיס
 6חר 6(סרס ס(0רמ'ך כנר כ6טי סו6 סעכין כימרע
 ט)מע)ס 163רומ ודתומ מו6ר טוס ח"1 )דעומ ט)66זסרס
 (ך ת16ל סנח35יס סקורט וטתומ 6ומיומ 5ולומ טססרק

 וסנס : ר6דס ריוקג6 נסוד קרוסוח 53ולומ ועותלסוכסיל
 סיי5' פעו)ס 6'(ס )פעו) סקורט 3טעומ כמ הע כ'נורע
 סח"ס ו)סעימ פמיס ו)סמ'ומ חלטומ 3ר'ומ )נר61אף

 סעיס ננר16 ט13 6ומ'ומ ~רף 53)6ל סיס 'ורעכמטר(")
 יורע 05 קרוחס מפפס נ6 ססו5 סחחמון 53דס 0נסו6ין.
 ט) נגו 3ן ק"ו ספעו)ומ כ) יסעו) 6ומ'ומ 153ר4)כוון
 סח%ס ע5ס וסס ט)תעלס 6ולומ טסס ע5תס ס6ומיומק"1
 ט'וחר כח סס נכ) ויט . פעו)וחיו נטס"ר פוע)ונסס
 רנר סכל טל11פלס פסויט %3 כי פעולס 5י,סלפעול
 יפעול כן ס)י סטורט יכפ' 6' 3סעי כמ"ט )מע)סמוטיס
 ר(") 03 6פלגו סיכיקס 3עכ') וסכס : )מטכי)יס 3(סורי
 610 תמ)קומס ענץ . חודט ח"י וח"6 חורס כ"רח"6
 סדס )(ס וסנס ח)נ נעטס סדס מן 6עלנו סנס כי .(ס
 6ינר' ופרקי מחוך מחמ5ס טסו6 רק מיוחד מקור )ו5ין
 6) טולס נהקפ" סיט סייכו סענע )חכתי כירועסגוף
 סדדיס 6) )מע)ס עו)יס וסס סרתיס קוד טסססדיניס
 טיט סס סעותריס 0טתומ ע"' עמעמקיס טס ט163וכיון
 טסס ל6טוכומ וסגס3"ק מ)נ. ערס וכעסח )עמק נססכמ
 רין טוס 3סס 61ין סע)יון לונן קור טסס וחכתסכמל
 ריכיס טעמנס 6מרו מ3יכס רק סלס ס5רמימזח 6)סרומן
 מ"ק וסס 6רמימוח קור 3סס ס'ס 3("מ וכ"סממערין
 ("נ ס) תרומ סג' ו)פי : ח)נ ונעעס סרס ממע5ססתסס
 6מלנו ס)6 ס"ק נמ3ררו טכנר ט%6ינו 6ף כי גמקנו)6

ט3סר'
 סו~

 6חר כ' ועור סנ5ח. גס ונמק)ק) כר63 )ק'
 ר3ר 6'(ס סו5יך'לסיומ סרי ט)ס 3פר5וף )נכומטסוכרח
 ר6ס סרתמ )ו סיס )6 סעריין ט6תרט ט6ף )ג"רסכו))
 (ס כ) ע) 36) עוחין )1 0'מ ט)6 סיימ ג"רססס
 0רנר ו(ס . 3)6"ס קג' )6 כ' ר6ט לו )סיומסוכרח
 5ריך 61"כוסיס . )ג"ר כו)) טס61 סרעמ סו6סכו))
 ו6חר כליס ח' 5ריך סיס סרי 61"כ 6)'1 כ)י)עטומ

 )0יממקן וסו5לכו מיקון 3)י ג"ק כט6יו ס"קטכמנללו
 ס61 ח)3 עעמ טכעטס טהרס 5מלכו וכ3ל סיכיקסע"י

 קנל 1לכן כ"ר סו6 ח' ג"פ 6"כ קפילומ ח' %ןעמע5ס
 6ף סנינס ס') 61ירד : חורט כ"ר טסיניקס סתר'6(ס

 36) )עעס 3ססמ)ט)ומס 0יימ עינס ממעריןטד'ניס
 ו6ין %3קועס 1חרוס טעון 6מרכו כ3ר נמקומס)מע)ס
 כקף קוד ג"כ 610 סחקר קפי' וגס : כ)) 6רתומימטס

 רק נט6ר 6"כ כ)) 6דמומימ נו ו6ין ס3עמייסמ(וקק
 סינ.קס ס31ר )כן מ"י 610 ו' וג"פ 6רנוועימ נסס טשו"ק
 ונמחי) סגר)ומ קור 63 סיניקס 6חל וסכס : חורטח"'

 :)63ר
 והגדלות הנמה~ה סוד יתבאר בו וידרד
 שכל אחי דע : וגו' האדם עי הררטה אלה'ם ה' רפיטרניב

 נא' שעליהס ,ו"נ ט,.,ונ נשטעט שיטטההעולטוה
 לכל טא'רים שהם הגרורים הסאורות שני אה אלהיםרעש

 הקטנות במוד בהיותם רהיות א"א הז'ווג והנה :העורטות
 אכל שנ.ם פ' עד כיאה אינו ונ.אתו סוליד א.נו קטןשהרי
 הקטנות סור והנה א' ויום שנה י"ב תשלום עד טוריר אינועכ"1
 האותיות בשער סעט טעט וית' סאוד איוך דרוש בויש

 לסרר הצריך נכאר כאן יק הררוש לזה הש"כיםכטקוטוה
 ,רע.ת טסה נ. טוליר א.נו שקטן הענץ וטעם :השהלשלות

 סוחו א.נו והקטן השררה חוריות ח"י דרך הטוח סן באהיא
 : הטוהין את נורל הוא הרעת םוד כי רעת רי אין ולכןשלם
 ולצורך . לקסן כט"ש או"א טן להם בא.ם רזו"נ הטוח'ןוהנה
 למנינו כט"ש הטוה.ן לדילדת שני עיבור צר.ך הטו".1אלו

 . טינייהו אתעברת להו רינקי לבהר דאטר בזוהרכטבואר
 רוחו נפ,חו לטסור טהויב התההק שהאדם כטו הואוהענין
 וכהיב : אשא נמשי ה' אליך בסו"ה רטעלה מ"נ לעוררונשטהו
 צריקים שר שהנשטות א' כשער כס"ש רוחי אמקירכידך
 נ,ונת בענ.ן האריז"ל בדברי שטבואר וכטו ט"נאלוו"ננעשים
 לטעלה עולה הנשטה הצר'קים בטיהת וכ; אפים ובנם.לתק"ש
 עליון זיוונ וטעורר דז"א נוקבא סור שהיא השכינ' אל ט"נונעש'
 נטשו הטט'בכוומדדועו'וטוסר שער בק"ש וטכוון שווב' טי,כן
 הבאר סוד שהוא בא"ר רית ר"והי א"מק.ד נ"ירך אוטרוכמוד
 הא,היו'. כשער נט"ש הרוחוה כל ]נפקדו[ פקדון שבו ח'.םט.ם

 שדםס:ד יי"נ לטעלה דוגטתי כן ונשאד'שן. טכתלקוהנפש
 מומרים בשערהאותיות וצדקכס"ש צריק טעלה שלצריקים
 טלטעלה שבא שלהם הטרט' שאור הכוונה : ג"נ ונשטהסרוהם
 ונעש.ם הבינה אל רטעלה ועולה טהם טסתלס ההיםמעצם
 ,"ש ש? היהדד בסוד כטבואר או"א 1.ווג לשרר ט"נרטיון
 אליהם בא: ועיין שני העיבור סוד וה,א : ד,אוהי,ת בשעיוית'

 תטיד הוא וזה : לקטן כט"ש שלהם ז.ווג לצורך רז:"נהסוה'ן
 האר'ו"ל: כט"ש אטונתיך רכה לכקי'ם בסו"החדשים 'וםנכל
 בסוד אכ"א דבוקים היו המנה טתוך נש'צאו שזו"נ תדעוהנה
 וא"כ לקטן כט"ש רשנ'הם טשטש אחר וטתר מרצימיםר"ו

אי



 העקק אמתררךשערי
 או הפניטי אור טהם שטמהלק ובעה להודוונ להם אפשרא'

 ה' ויפל טמו"ה השינה םוד שהוא הדורטיפא גס1דנשארים
 ויקה בסו"ה דנם'רה נעשה ואו . האדם על תרךיטהאלהים
 האדם אל וינאה נסו"ה פב"פ באה היא וא, טצלוהיואהת
 מור  והנה . לפנינו כט"ש הויוינ לצורך הטוהק להס באיםואו

 ולא האריו"ל נדברי סבואר והוא ארוך דיוש נו ישהנסירה
 תוך דוו"ן הפניטיות נכלעים כאשר והנה : בוה להאריךרצ'תי
 לטעלה לטעלה עד על.ון ויוונ סעוררים או ט"נ בסורהגינה

 כל שצויך האטת' יהוד והוא א"ם עד האורוה כלונת"הדו
 בשער לקטן וה ויהב' דק"ש היחוד בסוד כט"ש לכוקאדס

 טקנלים או"א ואו אריך תוך רנות אורוה יורדים ואוהאותיוה
 הדיקנאקדישא טן וגם הורועוה דרך דאריך טן גדולההארה
 נוצר שהוא עליק טטול טקבל שאבא היינו או"א עלההופף
 ת'קק ונקה שה)א הההק טול טן טקבלת ואי' ה' היקוןהסד
 לצווך לאו"א הדש'ם טוחן נעשו וטוה . יטעלה נט"שי"ג
 ארז טן אבא שטקבל הארה והנה : לוו"נ סוה" להולידויווג
 טק~ת אי' וכן הינ גם ונכללים ה"ת והם עליק הטולסן' טקבל ועוד בינה גם נכלל ובו ההכטה טוה נק' הורועדרך
 כס"ש ה"ה נם ונכללים ה"נ ונם ההכמה נם ונכלל בינהטוה
 כולל הדעה לעולם כ* הדעה טוה נק' וה"נ וה'ה . לעילככר
 היינו דאו"א נה"י אל יורר ההארה וה טן והנה גבורות.חסרים
 בהוד דאו"א בינה וטוה דאו"א נ:צה התו דאו"א הכסהשמות
 והוא ראי"א נ'סור דאו"א וה"נ ה"ח שהם הדעת וטוהאו'א
 דרך דא תוך דאו"א נה"י טהלנשע ואה"כ מוחין ב'כולל
 . דנלנלתא תללי בהלה ונכנסים בקעלניגלה בסודראשו
 והוא שם ובולמ ,"א של טוהו דרך גדולה הארה יוצאואו
 נמ"ש דעלטא טאר' נק' ו"א כ' . עלטא דמאר' ההפילקס,ר

 הר מ מקומן באיוה טבואר  יטהמצא ואף האוהיוה:נשער
 טוחין נעשים הם דאיטא נה"י. שרק האריו"ל ובכתניונתיקונ'
 ם טלונש הטיד דאב"א ונה"י וגניו טמיר הוא שאנא לפילו'א
 ישטח וקפרת שטן כסוד טינייהו רעוהיה פם'ק ולא דאיטאבנה"י
 פרשיוה ד' סוד הם דאבא וטוחי' . האותיוה נשער כ"ו כמ"שלב

 הם דא" וט1ה" אנא. טצד וה4נ וה"ה הו"נ שהםשנהפילין
 סרוטו לוה כנ"ל מקוטות בג' שנכללים ולפי בת'ם: ד'סוד
 וג' טותק לד' הרוטוים ראשין ד' שהם תם'לין שלהשי"ן
 לטפה מתפשפין ואת"כ סקוטות ננ' שנכללים רוטויםראש'ס
 שלו יטין בקו טתפשפ הכטה שטוה היינו לטטה עדבו"א
 בהוד וכן פרקים נ' בו שיש נהכאר כבר בנצה הנה כ' .בד"ו
 אבא יסיד כי אי' ליסור אבא יסוד בין דפרש יש היסודאך
 ויסוד העפרה טן חוץ לייל  בט"ש פרקים בי בו  ויוי ארוךהוא
 והנה העטרה: טן חוץ אהד לפרק רק ונתשנ קצר הואא"
 בקו טהפשפים התכטה טוה שבו דאו"א דנצהנ"מ
 ופרק דו"א בחסד ג' ופרק דו'א בחכטה עייון פוק היינויטק
 בקו הב'נה טוח שנו דאועא הוד עד'ז וכן . יו"א בנצהג'

 שבו דאו'א 1'סוד : ו"א של הוד גבורה בנינה ו"א שלשמאל
 פרקיס נ' כו ש'ש אנא 'סוד כי . נד"ו טתפשט וה"נ~'ת
 ז"א של נת"ת ב' ופרק ז"א של בדעת אי פרק העטרההוץ

 נסוד ורהבה קצרה שהיא איטא יסוד אנל . ו"א ביסודוהעטוה
 העטרהשהיא רק ו"א ברעהשל טסתייטה אוהיא הנהררהובה
 שנת" מע' שיפויי תו"ל נפי שנק' שנאשה התפות בשרסוד
 הו"א בכל וטתפשטים טנלים את שטצד וה"ג ה"תיוצאים ואילך הדעת וטן . ו"א של בה"ת קצה נכנם בא"לנות נהסרזי

 בק ההפהט תדע ובוה . 'טלאו חדרים בדעת הנהונבסוד
 אי' ואו' טכוסים הטיד דאבא אף כי לאוידאי' דאבאאירות
 הפיצום'ם לדוזהלקוה נרם תה ולטטה דו"א ת"ת טןטנולים

 : גן'ע פתח לן ונפתח לפנ'נו. נטושדוו"נ

 דזו"נ פרצופים התחלקות ית' בו א' דרך ח'פתח

 דפ . 'חד פס ר6ס' נסח6קף מ)ן 3'מויוו ו'ס'כנרניבנ
 נחוד סמחפסעיס 16"6 מ) 60ורוח כ,6מ'

 ל6 פכ"ו לפלפוסו לריכיס  ססס 6ף מוח,ן )ו )חחסו"6
 ס%ורו0  סנוקפי' פ6ור נרול 6ור נו ספסרנס טיחפסיילפ
 61ח כתפו כורי ו5חר סכסונ 3קור לסין כליו רופכיררך
 מ6ורומ נח63ל כנר כי )דמח 6חס 5ריך  5ך . כ3רכפ'פ
 )פי 5מויייס נקו5 סכוקנ5  161רוח פניס גקר05דוכר5
 נ3ר ססו33 כק3ס 3סיד סרוכר5 06 פל3וסססכוק63

 חעיד מ6נ6 סיול6יס ס6ורוס ולכן כ3ר נס63רכ6סי
 סו.6 כ)י מדופני יו65יס וסס פניו דרך סס6רסמוסכס
 : 6מורייס דרך סס6רס מוסכ,ס 6יפ6 ו6ורוח פנ,ו.דרך
 6ין נ6ימ6 מכוקיס מסס כ"ו 636 ס6ורוח מדפנס

 ס6חד סו'6 כ)' מדופכ' חון עסכיס נ' )סס  יססכנל נ6סי סו'6 כ)י דופנ, דרך )חוז ו)65ח )נקומיכו)יס
 : 6,ע6 'קוד ע) הכ)' וסנ' ע)ונו 6נ6 'קיד ע3סכ)'
 מקן6חד רק )ו 6ין מ6ו 6'מ6 'קוד טכקמיס 6חר6נ)
 ..61ורומ לסון ויול6 1'5  סל סכ)י דופן נוקמ סו166
 סלס יקוד  סל 0כ)' 6100 6חד עקל רק )ס ס6'ן6"
 ויול6 נוקפ פיר 3ו"6 כסכככקס עיר לנקופ יכולססי5
 6י' יסור ספססייס 5סר 638 ס6ורוס מרפ נס :להיך
 'ליו ספר 63ורומ פסלנסיס פכיו דרך לחוך יול%יסס%ן
  ס) ס6וס 6יוס 6י' 6ויוח ען נס  פיסס ופוסכיספ6י'
 יכו)יס 6'נס, 6ימ6 6ולוח 6נ) פניו דיך  6'ע56ירוס
 פפי)ס ס'6 כי 6חירייס ררך 636 6ורומ ממסס)סמסיך
 עיקוד 6רונ ססו6 נ6סר "נ6 שקוד חדמ נס :36יו
 מנככק וקודס ;"6 נר6ס נמח)ס נכנק סו5 6"כ6ימ5
 פכיו: ררך ויול5 ו"5  סל  נר6סו נוקמ סו6 16 6ימ6יקוד
  סיוכ) כדי מנו)יס לסיוס לריכיס ו"6  סל מספניס חדמנס

  מין כליו לססנימ 6"6 סל פעיס6 פיכ5 פן ס6רסלקנל
 . סדנריס 6)0 כ3 תכור . ענן'6 סדיניס )סעמיקנעין

 : סנ'6ור 6) כ63 ס6)ס סדנריסומי"'
 סכמפ"ס ען )6רין מ)נ'מיס מ*" גע6י מיהנה

 מנול'ס כס6יו טלו עס"י סלו ס"0  ס)יסי נ'טד
 מכחנרר ו6חר : מ)ו נחנ'מ מ)ו גס"' )סחקפ) סולרךולכן
 פן )מפס ועעדו פר5ופיס ך14 נקוד ו'165 גקודומסו'
  6סיי ע3'ס ען16'6

  פילס קיף פר  ר5ריך מ"ס סל
 קיף פר ג"כ  לייס  ס5ריך  כ0פטי סו3 151 .ס5לילומ
 נס". 6מ ע')נימ מי לו ימ פסס כי ס6לילופפולס
 מסס 6ריך מפנור סיו65 וס6ור נקוממס מו,ס וו'כוסיו

 סכיפס וסיו  לסכ'סס כ0ר  כפסס עוס 11"כ ממידחמחח,)
 ללורך %ו"% פן 3סיס ס6רס ומק3ליס 6חר נכסלפספסיס

 סיס ל6  3פררגס  סו,ס ססיו ולפי . סלסס ספכיפי5ור
 סל3כס קירגס  ולכך כ3ר כפ"ס סולרו' לסול.6  לסס6פסר

סס'5



 הערןנן אמתרררשטרי
 עלכיס לטני 6מטל 6י 63טרס ד!"6 נוקנ6 ס1רסהי5
 גרולס טררגס' לסיוס י5מס : רייק6 לסתס 3כמרלטתס
 6' תנקורס סלס מר5וף נעסס ססי6 נ%ר ס("5תן
 לתפס ויררס מפררנמס סי6 וכמעעפס ; לנ'ר עוסוסי6

 סליס קיוס תן תחחיל עת'רחה סמחלמ קותמסונסק3ר
 נ6חור 6חור ה!'6 עס רנוקס וסי6 . ולעפס ח"6ס"מ

  נחחחוניס להמלנס לעטס לירד ס5יינס כחעעטסועוי
 לקתן 'חנ6ל וטיעופס הקפלוג עג'ן וסנס .  לקפןיפהם
 ד16'6 נס"' כס63יס עחס וסנס : ה6וח.וח נסעי3תקותו
 לתפס ג4כ תחסטפיס ר6ו"6 סכ"ס 6!י ל!"6 מוחיןלממ
 עס חנין ונ!ס . עולס=ס56י; קוף ער !"6 קועמבכל

 ס1יס ' סמר5ופ כל טרגלי ("ל ס6ר"י ר3רי תמוןסעט6ל
 6חל וס61 נר6סיסס לתעלס עחפרסי' סס רקלתפס

 16"6 טל סיקורומ כסתחחיליס והנס : סנ4להסמעספ1מ
לכגק

 3;ן"
 6; וה4ג ה"מ הס סעס ס6ולומ עיקל ססס

 קור' !עיר נר6ס ד635 סיקור טמחלס סיכנק ט51שכבמ
 ולםי לעעל0 כע"ס 6רוך 610 כי 6יע' סל סיקורסיכנס
 6חך תקך רק 6'ן";ל1 6ית6 סל היקוד נכנק ל6סטציין
 לחע ול'65 ס!'6 כלי רופני לנקוע ימלי' ס6ורוס45כ
 6יפ6 ת6ורוס ס6רס 6י!ס נ"כ עתס ועוסכיס פגיורבך
 כת'ס 6'ת6 63ולומ תלונסיס סס 636 6ורומ סתידכי
 הד' קור סס 636 ס6רס סיינו 0חפילין קור וססלעיל

 סחמילין כ~ר ועיקל ס3מיס קור הס 6'ע6 וס6לממרסי1מ
 סיקוד נס נככק 61ח4כ . ס16ח'1מ 3סער נעיעו'מ%3
 לעיל. כע'ס !"6 יקור ער לתעס נמסספ 636 ויוץר6'ע6
 סלו נרעמ 6,ת6 יסור ש6 ססס !"6 נו6ס לעפלסוסכס
 ט6.רומ לתעלס כט"ס סעורף ררך ועסכמ ס6לס יו%תיר
 מר5וף גע0ס סס6רה וע(ס ס6שרייס 6ל גטסכיס6'%
 קסל קור וס'6 לקטן כת"ס 'עקנ 6סמ ל6ס ונקי6סטלס
 6'ע' 6ורום עתן כתו עור רק 6ומיומ נס ס6'ן מעיליןסל

 נחינס לק ססס סנמיס געסו 636 ס6רח עסטכטסכו
 6'ת6 סניקור ס"ג תנח" ס61 סס6לס ס!ס והפעס .של

 ס6וחעח: נסער 3עקומו עוד (ס וימנ6ר תד'כ" 6להלוט('ס
 ס6רמ ותן סלס מר15ף נעסס 6'ת' ס6רמ טן לתס61"מ
 סחם'לין, קוד ל3ר נליפס רק סל5ה( נע0ס ל6366

 לסיוח 5ריכין !'6 סל סמניס כי למעלס כע"סהססונס
 פניס תן 3פכי' סני' ס6רס סיק3ל כרי טנו5סמטיר

 ס6"6 סכ' נגר 6חור'1 סו6 ס!"6 עתיר' ססריסעליוניס
 3פגי ועקחכל קותחו כוסף חתיר 1ס6ליך סתל3יסו6ף
 (ס וני6רנו נ!קנו. סס1תך ס!קן נקור לוועלס כמ'סה("6
 ל6ה עעירמ והכה : ;ה והנן הנ6וה 6'כ~ר פנסנקור
 1למפס ותסס סלו 0"מ סליס ער ר!"6 סרעח עןעמחיל
 מניס הו6 ועתירחס לעיל כע"ס ר!"6 סנוקנ6 עעירחסי6
 ססי6 רכוח ל6ס ועיג' כמי3 נל6ס והנס : הי6 6חור'נגד
 תס6למ סנעסס לם' סריניס תחתמ העיניס כסייחקור
 עיניו וחכה.נס '5חק נני כע"ס סגנולומ קור כנ"ל6יע6

 לטון 6100 ס3ר1למ כעין עלסון ס61 עיניס ולטון .תר6וס
 וימ63ר , כגוומירחכלמ הגווניס כסו סריניס ותחתחגוון
 רחל נקר6מ ר!"6 וגוקנ6 : ס16ח'1מ 3סעי 3עקותו!ס
 סעערס מן 6' עס'6 נמורס נקורס טן כעעימוסי6
 נקר6מ הי6 ולכן כת"ס נעסירו תחחלס סנ56ל1נקורוח
 3קור נעלת6,זסי6 ס6רס סי6 ל6ס 6נל סנימעקרמ
 עק"נ נ' ימל 3ר6ס ),כוקיס סלס סעקנייס ולכןהדיניס
 תסחלסל'ס ותסס . סס1ס נתקפר 6לה'"ס נ"ם קורסו6

 היס מגוליס היו ו6ס נסס 'ניקס לק"6 גס ויססריניס
 סס 151 רמל 3כחר מכוקיס סס לכן גרולס 'ניקסלסס

 ו!"סתמתמקיס
. 

 3ריסי' נ"חי' רנוקנ5 רינין !"ל סרסנ"
 עקנ עפס טע0חס תס ס6ח'ל ו!'ק . נקימי'וקס'ן

לקול"מ"
 ענוס עקנ רכמינ 00653 עפרס יר6ס עסחס

 סי6 סל6ס ה16ח'1מ 3סעיי לקתן יחנ6ר כי . ס'יר6מ

 חיל 6פמ חנמונ נקור יל6ס קור ש6 ולםל עסהשי
 6ל פניס עופרח %ס לתס 61"מ : תונן וסי6 . ס''ר6ח
 סחסונס . נ6חור 6חור !"6 עס עותרמ ורחל !"66חורי
 חחחונוח (' תן 5חקמו עיקר טסקלימו' נמנ6ר כנל כ'נ!ה
 ס6חולייס תן 'כיקמס עיקל וגס ל6סינוח תסלססול6
 !1"נ לסיוח ס61 הוכרמ ולכן . מעתיס כעס כ3לכת'ס
 טל6 נ6חור 6חור רנ1קיס לסיומ מממונוח !' תןסנננו
 עה6רח סנעסה ל6ס כן 60'1 מס . סח.~ניס תסס'כקו
 06 ח0ם 6ין לכן כלל 6חי!ה לסס 6'ן טננינס3ינס

 6חורייס לסיוח סוכרח וגס תגיליס יסיו סלס"חור"ס
 נ0ו"ס סק"6 6ל גס ננתנס '651 ס6רס ק5מ לסיומתגוליס
 16מי1': נסערי !ס קור ס6כח31 כתו נריסו סור מחקוסל6

 ר6נ6 'קור סור נ5מ נכנקו כ6סר כי סענין 6לונשור
 מקחייתמ 6" יקור 6!י תוחין לו לממ 6נפין נ!עיר61'ת6
 ס6ס)'וסנמ(רונ5מ 3קו'ס ע5ע' מורכנח סי6 6ך !"6נרעמ
 היקור ככנק 6; יעינס נקור עלתס תרככמ ססי6 סנכיסעל
 כי וחרע : סלו מ4ח סליס ער ותגעמ לתיס יומלסלה
 טלים ק'וס נגר מכוון של כחפ'1 נין ת6חוריו 3!"6'ס
 ס6רה ועקנלח ע6שריו רחל עעידח מח"יל ססס סלומ'ח
 ס61 טס והנס : סלו 160ר תמכיתיוח החול ררך !"6תן

 ונס תגוליס 6" סל ס16רומ 1'651'ס 6" סל סיקודקיוס
 5'ן כי ה!"6 כל' נרוסן לנקוע סס 'כוליס 16636רומ
 סררכס 6" סל סתגי5ס 5ולומ מן והנס . 6' תקך רקלו

 סתוחין %ורך 0יג רחל תקנלח ת!ס "חור"ס ררךל%ח
 רמ,ר רינ6 רפי5 ריכ' 6רכ"י קיר ה'6 רחל ולכןסלס.
 ל5ה 8נל . תונוחקיס ססס תגו5ס ת6ורוח טתק3לחלפ'
 5וי ט6" סעקנלמ לעי קס'6 ר.כ6 6להיס קורס'6

 ויו55'ס סנוקהיס 636 16' ופן . לעיל כמ"סספכוקיס
 הגק' ם"0 גננס ת(ס 6י' יקור קיוס 5חר מניו ררךלחון
 כט"ס י' קוד סו6 636 כי . נקע י'  קוד סש6'עקנ
 ולכןנק' סז"6 כלי ו2קפלרופן ה6רס יל6 ופפנו .לקיון
 ררך ג"כ 626 6ורוח פס 0נפסכיס 6י' 5ו' וין .יעק2

פני



 העדןגן אמתררךשערי
 ומ(ס )6ס נ"כ ונק' ס"ס נ"כ כ3נס ע(ס )עיל כע"ססג'ו
 6לו ועווירח . סוור3ל רול טל סנעטוח סיוסנחי'
 לו"66חור" קטיך עוטרח %ס . 3ר"ו ס61 פר5ופיסס3'
 וכולס סניס גנר 6חוריו לפני' עוער ויעקנ ("6 סנ'ננר

 ולפי : סעליוניס פגיס ען ס6רס סיקנ)ו כרי ר"(עועריס
 ל6 כי נרחוק לעמור יכולס 6'נס עועעח 6י'סס6רח
 טסס 636 ט6ו' עקנל עסו6 יעקנ 6נ) . 6לי' ס6וריניע
 מסס י("ל ע'ס ח3ין ו3(ס לערחוק. )ס6יר ויכוליןרניס
 ען נ6 סו6 עעס סנחי' מרע כי . עלנר ויעקנעלנ6ו
 6יע6. ליקור 636 יקור סנין ע6ור סייכו ("6 סנחוןס6רס
 סנ' 6(י ל(ס (ס סעל3יסין ס6ורוח כל כי נורע (סוסנס
 "יט6 3יקור כי ונודע . (ס וסנן סניעי 6חולי ננרחי5ון
 הפניעי 6ור וסו6 קק'6 סעולס יורי'ן 3עלוי 6ס'"ס טס'ס

 סוי'ס עס ונ6נ5 נסהי"ן וסחעון 53לפי"ן סו6וס6ע5ע'
 סעולס סלו סרנוע סו6 וסחי5ון נפניעי' ע'נ עעולסניורי"ן
 קק"6 עסס עסגיסס ועקנל 6ע5עי סו6 ועעס .רפ"ק
 3סכיעיוח חעיר הו6 ~נחי' ו(ס עסס 3עקפר עעולסקפ"ר
 טסס כי סר' עסס סל נסעתו טוים סיס 1מ(ס .('6

 6עינו וסנס ('6: 3חון טסו6 על3ר עומר ויעקנעלנ6ו.
 . ס"נ נ"כ כו)ליס וס"מ וס"נ ס"ח סס עס 6,16סנ'9יר
 ס"ח יע כי סרי חקריס חעסס נ'כ כו)ליס ננורוחוחעס
 קת5ר סחו'נ וסגס : 6יי ת5ר וס"נ וס"ח 636 ע5רוס"ב
 636 וען לחל 6ל ("6 6חולי רלך עיו65 נחנ6ל כנל6יי
 ל3ח" 636 6ויוח עס מנעסכיס 6י' ועס6רח יעק63ל
 רחלו'ח' סו6 6" קור כ' ל6רן 163 ל6 ולכן העד3ררור
 וס"נ . סנ6ו'6 ס"ח עס6רח סו6 (ס וסגס . לקוון(ס

 ררך נזכ יו65.ס 636 6ורוח עס ענטעכיס סייניסנ6ו'6
 טנ6ו'6 סחקריס ע3חי' סנס כי . (ס 63וסן והו6 ('6סגי

 . וליס יעק3 3ח" כעסס והס יער דוך %"חטררכס
 גררך סלכו סננורוח ונחי' . סער3ר רור נחיימסו6
 עסכלי ק3י3 636 יקור עכלי יו65 ס6ור עסרי6לכקון
 סלכו ע3ורריס סיוחר 636 נ3ורוח וע3חי' פניו ררךויו65

 ועטס טעס עעס נחי' גק' ו(ס . ("6 'עין ל15'נ6לכקון
 וכל לעטס וענחס לנחס עתעס נספך טלסעעיס5סלן

 ולפו6 ננוף נסיד ססו6 חנחיגס (1 עעוים נעסיסס6וחומ
 עעוחקיס נ3ורוח עסס לפ' ל'טר6ל ורפו6 לעלריסננוף
 תתוחקים ס6ין ר636 1נ13רום ו"6 סל תחקר ס6רסומקנל
 . ("6 סל עע6ל 53ר 6לכקון ררך י165 קסינ ריניןוסס
 3ס~לו יעקנ ע5ר ועוטר יעק3 על 6ח'ו עסי 3חי'וסו6
 . ("5 על ננורס קור טסו5 עחק עו קטע ריכיןועק3ל
 נ"כ '165 636 ס6לח עס ענמסכו ר6יי סננולוחוע!
 יעקנ יעין %ר סלכו עעוחקיס עיוחר ועס 6לכקיןדלך
 וטס : יוקף 6וח' סלקח פועיפרע נח 6קנח קורוסו6
 פלנס חעגע קוד וסי6 עע6ל 53ר סלכו עעוחקיסס6ינו
 וטייכוח קסיס דינין כולס טסי6 לסי יעקנ 6וחס סרחסעסי
 3קרועס עורם לסס ים 6לו כל 6ין חנין ונ(ס ילעסי

 כי סיינו לסגיס ("6 פר5יף נח)ק עפיו וסגס : כ"(וס3ן
 ל' נועריקון עסו6 יסי6ל כק, ולעעלס ח"ח עליסמן

 עורס עלסון יסורון נקי ולעפס ח'ח סלים ועןר6ם.
 ונ(ס : ס('6 קנינ פר5ופי' על עולס עועריס (ססנעקוס
 סעעוח 6)ו סל יעעס ספחח נר6ק ססחחלגו ספ'מנין
 ע6ור 6רוך סו6 וסמלנסוחס ונח'נחס ספר5ופיס כלסל

 ועל שענ. וסנן ס6וחיוח 3סעי נעקיעו 6חר כלויח63ר
 ונחיקוניס נווסר ע6ער,ס כעס לך 'ח' ס6לס דנריספ'

 וננ"ר . חנין חסכיל 06 ע5וח עעע' וכעסונמ6ער('ל
 : סדרוס ל(ס סעייכיס רנליסעור

 ורהל לאה שכין ההמרש סוד יתבאר בו ב'דרך

 : נססו נער 'מן ל6'ס 6סי וכל עוי 3ער עויכנר?5ב1
 6שרי לעעלס סעוערח ל6ס 3חי' כיסכוונס

 לס 6'1 כי הפילין סל קער קור עסו6 עור נקר6ח("6
 6ח ור6יח ע'פ רו"ל 6ערו ועליס ספוסיוח קורעוחין
 ה6רס עק3לח. וס'6 חפילין סל קסי ס(ס ו6ערו6חורי
 עורד ו6חל סכחו3 3קיר לטעלס כעיע עורו דרך ("6ען

 16"6 ע6ולוג? ססחוס נעקיס סעועדח לפ' : (6חנקפו
 סחורום3חוס טקוס כננד טמיתרמ רחל 6נל תכוקיססס
 טן עק3)ח סי6 61( ענוליס ס6ויוח וסס ע6חוריור("6
 רחל נורש.כי וסנס : ענ("6 6ור ועפג'עיוח ע5עססעוחין
 על )עפו וסנס : נפס נקר6ח סע)כוח נקירח סירססי6
 נק' לטעלס 6ל6 6לסיס 6'ן 6יס 06 ס6לסיס 6'םעסס
 נחנ6ר ססרי סו6 וסעעס : 6יס נקר6 ולעעס ס6לס

 סנחי' ו(ס ד6ו'6 יקורוח נין סו6 עעס נחי' כילעעלס
 עסס 3ח" נ"כ 'ם ו"6 3יסיר ענחלנם 5חר לטטס נססו5
 עסס 3חינח וסנ' עסס 3טססר ער'י 6'ל עס 'סטסס
 6'1 כי כו' עס3יט יר6 כי פניו עסס ויקחרכמינ
 פניו רק נפניס פניס 636 6ור לקנל סיינו לסקחכליכולם
 6שרי 6מ ור6יח 3סור לעיל כע"ם 6יע6 6ורוח פניננר
 ענק' ע6י' עקנל ססו6 לטעלס ולכן . 6יט6 6ורוחססס

 36ל : 6לסיס נ"כ סו6 נק' לקען ע6כחו3 כעו6לס'"ס
 6'ם נקר6 ס('6 עסס ("6 3יקיי עעחל3ט 3עקוסלעעס
 כת"ם סתלחתס סיר כסס טלחטס 6הם ס' סכה31נקיד

 נס'"ס קור ססו6 טיונע לעיי כולל וסו6 ס16מיוחנסעי
 קור הש6 עמוחיו ער6ע 6ער'ע 'קורום ר' קודססס
 טו3ן וססח5 : 5יע נקר5 לעעס לכן ססיס נעקפר6י"ם
 נער רק טקנלמ עור סכק' ל5ס נח" ר"ל עור נערעור
 טקנלם ס'6 נפס סנק' לחל עסו6 נפעו 3ער 'חן)6'ם 6טי כל 6נל . ע5ען סעוח'1 טקנלח 61'ן ("6 סלעור
 מ('6 וכיון . נעורין עוחין וטק3לח ("6 ע) פניע'ע6ול
 ~הרווניס 61( סנר)וח נקור נעעי' סעוחין טקנ)יןונוק'
 וסנר)ום וסקטנום סימקס ענין וסנס : 3פניספגיס

וסטוחין



 הערןק אמתררךשערי
 6ים ימהלך 53לס 6ך סכמו3 3קור רללס ועוחיןוסעוחין
 יעו"ס: 3ע"ח ע613ריס והס ע6ור 6רוכיס ררוסיס נססים

 סעו)עומ סקח)ס)ומ )ענין ס5דך כ6ן 63רחי ק61105פק
 עקיען נ6י(ס עור וימנ6רו והמן3סומס עעירמפ'וקרר

 : 60ומיומנסער

 : ))6ס י") עו סקעהיס שע~מ קוי 6יעי1עתה

 קטן כעס"רן") )ני6ס ל6ויס ס6ינס הקטנומ נקולהס
 ס) סקטן עקוס סו6 סרעמ כי הכוונס . רעמ ל61ין
 ני6מו עוחין )6 ס6ין וכי5 התוח'ן קור ס0סחו"ג
 3עקוס לעעלס סעיטר' סל6ס נת' כ6ן וסנס : נ'606'ט

 לעולס סי6 6'כ עוחין לס ס6ין עור נקור סי6סקמוס
 עמים קם והכס : )3י06 ר6ויס ו6יכס סקטנומ3קור

 3כוונס כ513%ר ל5ס עס וכן רחל עס ז'5 לזוובעיוחריס
 53סר ל5ס פס להזרווג סז"5 יכול 5יך ו5"כ :ס5ריז.ל
 סענין 6ל6 . ל3י6ס ר6וי' ו6ינס סקטנומ נסירטס'6
 וכק' סת)ך נס וכסחמן חפן )כ) ו(ין עמ 'ק כיה61
 יוררמ טרחל סי'נו סמוס נעקפר קר"' כ"ח קורנם"ס
 הרוס וה5רן נקור סלסלעס  פטמו  סטטס מתחלעטס
 0חור ען סעוחין ועק3למ 3עקיעס עווורמ ל06 61(רגלי
  וסערך  ככוכו  ירייך  כתי3 61( 0נר)ו' 3קור ונעס0ענח('
 ר6וי' סי6 161 וקלעטס סלעעלס סקיעני' קור ססס5עח

 ס6לס ווקוס כ6ן יס וסנס ם3"ם: ליו)ך 063 ו6ח'1ל3'6ס
 יכולס 6'נס ססרי ל06 16 רחל עס ע,רווג סז"66יך

 פר5י4 פניו כגר סשער' נ6סר פנ1פ עעו)0(דווג
 . יעקנ מר5יף וגס סערנר רור 3ח" קור מס'6)6ס
 נ6 עסו ו0כת יעקנ י% '65 6ר 0ש קור ע"פ סו6ופכין
 קור עעס וסס ע5ירו 6ל6 ע5'רו 6'מ ו6ו("לע5ירו
 קיקמלק ל6 6ם ל(ו"נ (יווג לסיומ 6"6 כי סנ"לסרנריס
 )עעידמ פנוי תקוס כס6ר 61( המרנר דור נח"מח)'
 סנס : וסעע 6(נך 0כו לכן סרנר ,ס נעעס ו6יך ר("6נוש

 קל5ורך ס6ריו"ל ונכמני ("ל סרק3"י רנרי עחוךענו6ר
 )סנח טפס )'מן ולריך . מחנקני וימעו )ר6סימחמ ס6%לי נק1ס סיעין כך ו6חר מחלס עעורר ססע6ל0(יוונ
 ססו6 סיעין קורס מחלס ס6סנס 0סע6ל יעורר עסעסני
 כגר כע'ם ס6תנ0 קוד ונו  ולהמפיפ )העי3 סרלכוסחקר
 עמיס יס כי סו6 סענין 6)6 6וס3י 36רהס פכמו33קור

 עמ 3)6 סו'ווג י3י6 )פעעיס וגס ה(יווג 6)עיוחריס
 'חוריס 3כוונמ סיעורריס 0מחמוניס סחעוררמ ע"'עיוחר
 (ו"נ 3ין לעעלס (יווג לה'ומ יכול 6ךק6ינו לעעלסויוונ
 סנ3ורס 5רין לכן דן"6 נוק63 )עעידמ מקוס ס6יןעטעס
 ע"י סחקר גס נכלל 13 ט3ג3ורס סחנו מחלסלעורר
 מנ'ן 0131 : ת5'נורומ נקור לקען כע"ס -לו סעיוחר5ינור
 נריס" קסי' דרכור6 טריכי' (") סרם13י נרנרי סענו6רעס

 נ6ופן ה6רי(") נרנרי ענו6ר טסו6 6ף נקיפ6וכ"ח"

 עיילמ סג3ור' עמעורר טעמאלי- ן וסענ 6'מ6 וס6 660חר
 5'ד לליר עסו "ולך ריניסז'181 ריני ועעורר ק3וסג3ור'
 עענו הרין  מוקף ועק43 הג3ורה ען לעטס עומד הו6כי

 על קין 3סרשויקס ]3היוחס[ ויסיו 13 סנ' 3סרס הולךוהו5
 וסוסך נתסומ 5ורס ו0ו6 ת65' 3סרס כי וכמי3 5חיוסנל
 נס6ר 61( עיף וסו6 הסדס תן עסו 63,1 רכמי3דת.ס
 ע5ר סגטרס עספיע ו6ח'כ : מנוי עקוס עסו ס)עקוס
 סעיס עיר סרין 3קור הגנורס קנמעורר עיר כי ס3וסחקר
 נעקפל עק"ה קור סככ"ה סע)ן וחעמ ס6ק 6מעכנ'ס
 קטיגור 161 16"6 יקור ס) ס6ורומ טמעורר" ס6זססוס
 סחקר כ)י)ומ ע5ר הנרכה עספיע והננורה קג'גולכעקס
 יעקנ עקוס ונס6ר סנלכומ 6מ לקנל 'עק3 סולך 161סנו
 סנוכומ. לקנ) עסו עעירמ נעקוס פתר כ3ר 'עקנ כ'פנוי
 3ח" עקוס וכס6ר 'עקנ נעקוס עועד סערנר רורונח'
 5סון קוו ססו5 0חקר %ספורר ו5ח'כ  פכוי הערנררור
 פכיס 6ל פניס 6ומס וע3י6  רעטרונימ6 טוט3יכ5הכסן
 ס)ך ויעק3 עקועו 6ל עקו 63 (ס ו6חר : סיחור נעסס161

 . '3ו6 עקומו על 6' וכ) עמח)ה ססי' )עקועו)דרכו
 63 עסו וסנס ו6ח"כ '5י6ומ נ' יעק3 '65 י% 6ךו(ס

 ספרלופי' כל  כם53רו הרי : סק6)וח כ) יומרו ונ(ס .על'רו
 לב5ר וכחדר : 5לילו'  3עולם  סכעסו תרוסוסוסלירום
 כח31 ססס פמחלס נ5ללו קפי' עסרס כי . כלל ררך5ומס
 6ריך ו0ס פר5ים" ס' עסס נעסס וסנס . נס'"סגג"מ
 )6'"1 נס וכו)) 560ילומ עולס סל סכמר קור סו66נפין
 0חכעס קור הו6 636 6חל למר5וף ונחסני'ועמיק
 קור ה" "')61 . קנ6 'סי6) )פי5וף ג"כ וכו))ר56')ומ
 סס0 קור הו6 6גם'ן ועיר למנוגס גס וכו))' ר56"נינס
 רח) . )יעקנ גס וכול) ד46)ומ כת"' חג"מ סססקע"
 סג'0ס קנכ))'ס ))6ס נס 1כ1))מ ר56" סעלכומ קורס'6
 3חינו' ענ' נקעמו סורם ססיס ויעק3 ר("6 נוק3'נקוד
 6סמ ורח) יעקנ 6סמ )6ס ני )סניסס י:ס יי6ס)

 קמ'יי עסר' כי הרי ס6ומיו'. נסער כ"( 1ימ63ר'סר6ל
 נטעס נחי' )ס' יוית  0ו6 וע(ה סר5ומי' נחעקנכלליס
 ע('6 רוח עע)כימ גפס יחיר' חיס נסעס רוח גססססס
 סנ('6 הויק כ) חכו)) ה"עלעי קו סהו6 מ"מסנק'
 עורס סו6 1ע(0 ע6ליך יחירס עחכ%ס חיס ע3.נסנקע0
 חום סליח חוק סר6י' חוס ססעיעס חוס חוסיס)ה'

 סויייס סנרו) ווסס נספעיס וסס . העיסיס חוססטעס
 סס ס) עה0י"ן סייכו . פר5ופ" ה' כ3 כו))סהו6
 כ(ס 1' על ר' ר6סיגס ס' (ה נ16פן נכמניןסוי"ס
 ע) ורעי(מו רור' וססיען ד4 כ,ס על" ר' 6חרונס וס'ףק
 ר3ר' עמוך כענו6ר קו5" גי 03 'ם יו"ד סנה .כמ3מי 3רוי 'ומר והנ)ע"י דיעות כעס 3(ס סיס 6ף . זסדרן

 לחמ6 קי65 63ע5עימ5 קו65 לעיל6 קו65 ו"ל0לס3"י
 6ומ טיס 6'ן כי על,ון לכמר רוע, סע)יון קון יכ,ס

  0פליון קולו רי ורסומו  סטימומו עלונ ע)יוקילעו(
סרת



 הערןנן אמתדרךשערי
 מעלס קל מרקוחו מקנל ס0יו"ר נרקוחו רונו(הרק
 סס 6י(ה סיס מנו6ר לפעמיס סחמ55 ו6ף הכתרוה.6
 1)6 )ווס6) סס הו6 הכחר 6ל הרומ, 5ות 16 חינה16
 נקור נחכי1י סיפע הכחר %ור  סייר כי  סחכווס6, סיייח ניוד דנוק הקיז ו,ה הע5' סס ול6 החו6לסס

 כי . %ור כר%ס  נ%ורך חייס ווקור עטך כיהכחו3
 טמנו ונעס0 סטיס י0פם9י' היפיין ווון סחכיססהו, סיו"ר קור נננפיין בונן והו% הטקור קור סו%סכח'
 ה3'נס קיר קהו6 סעול' כל 5ח הווקיף 6וקיגוקיס

 והכהו ו6ח"כ לקמן כמ"ם עו)' סנקר6 ,וינ עלהמקפ'
 יס ולכן כנר כוו"ס ("ת קור  ססס ,ו"נ הס נחליסל('
 סנקר% %סיירע רל% רקיק ס3ול סהו% ל"ת% קול%ניי
 נכחי' לננעס סייר סיפע יסו6 ח"ח' כסיח סודרע0
 ר%לי' מלכו0 כסיי0 קור ססו% 3ינס וולכוח סורסצווו
 תמיר ססו% רוטז ה%מלעי וקון על%ס טכעח%קור

 ר%סי0 מעכו כי ר%ט" נס' סו%  לכן סחכננס. פ"יכ"% לקנלי ניל' לסיס %"% סכתר %ור כי נחחחעיסעסגיח
 יר%ס קור ס'% כי . סי יר5ח חכננס ר%סיח רכחינסגלוי

 ס%יתיו0  נסער  "מן כננ"ס %סנ' ווחוך יר6'ספכ.עיו'
 %ל רטי1 סץ"ר כי סרי : עסי0 3חכמס  כילסוכ0י3
 יול% הוי"ס 5ו0יו0 כל כי וסנן ור5ס חכיה קור636
 ס"ו קח יו"ר סו% חיול6סו %ס י' כי . יו"ר  %ו0מ;
 סר' סחת סיו"ר סיס ר,סיית ס' סו% הרי חתתס'ס
 כי הרי : עסיס 3חכיס כולס הרי %חרוכס ה'סיי
 ר6סונח ה' . קחכ1נה קיד 6ב6  6ל רומז עליס0יו1ר
 3קור  ססי% ו' קוד הח"ח 5) רומ, ד"ו לורחה'6

 נקו"ס סס רלסוס טכי כי ר' קור סניכה חוךסצינור
 כנונו%ר עולכוח ניכס ססס . יוס 'וס רלחוחי עללסקיר
 3לורת 5חרונס ס' . ו"ק סכולל ס0"ת 5ל רויז ו' .3:וסר
 לר' , רויז הר' רז",. כוקנ5. הילכוח %ל רוננ(ר"י
 סהיכל סוך נקירה וס'% %ו0ס. סווקיסיס הכק6רגלי
 נסער כמ"ס  עץ 03 קוד פכינוס כנורס  עלך3ת

 י' סכולליס לס"פ רוט1 סוי"ס סס 6'ך לך סרי .ס%ו0ע0
 : סקפירו0 כל סל ססינוס כ%3ר  וע0ס : ס53לילותקפירוח

 מפירה לבל  השייכים שטות  יתבאר בוד"ג

 הנה : סלחגי 6חיה יסו6ל לננ' ח6מי כ"בנר~יבג
 %ך סוי"ה סס  יס קפילה 3כל כיחדע

 סוייס %"3  סל סכקורי %3ופן וסס נקודח' לפייחלקו0ס
 כקורוס 9' וסס וכו'. נחכיס 3פתח סוי"ס 3כ0ר3קין
 על%פוס ססו% סורק סלו ססוי"ס . יקור ער קפירוסלי'
 ספעי)ה על מירה הניקוד כי . ניקוד נלי הוי"סונמל'

 פעולה )ה 6'ן הוולכוח 6נל קפ" ל5וחההמיוחדח
 לכן . סלעע5י סקפי' ע"י פופלח  סס" רקמיוחרח

 כל כי סמילוייס עפ"י מחחלקיס גס ניקור לה6'ן

  סל החסנון קור טס וסמלכומ : 3פ"ע מילוי לו יט6חך
 לס%ריך רליחי ול% %רוך ררוט 3זס ויס סמילו%'כל
 6טר עפ"י קפיי לכל ססיינים ססעיס %3%ר %ך :3זה
 סכתר כי והו5 ("ל: הרסכ"י נרנרי 0ייר ערענ(יסהס
 סס %ל% ספל' סס %ינו ססס ו(ס %סי"ס. 3ססכר111
 לו לח%ר  ו%ין מ%ור בפלם סו% סכ0ר כי %ליינ11ס6ל
 פפ"י 6ליו רתו, יו"ר סל קולו סל רקוחו וק יססוס
 ורמי(חו . 6)'1 מוס6) סס הו% %סי"ס וסס .רקוחו
 6סי"ה ו(הו ערוחיו עם'י וווחגלס געלס עהו6כמרחו
 3קס נרמ, הח5מה : לסחגלו' 6גי ועחיד ס6ני מי6ני
 6ה3' ק) יקורין ו1נ11נו הפנימיוח היר6' סס והו6י"ה

 נרמיח ס3'נס : נחנגי ל6 ולמוח '"ה יקרני יקורדכחי3
 . מינה מחעיין רינין כי 6להי"ס נניקוד הוי"ה3סס
 כוח0  ססם 6)הי"ס 5ילופי ק"ן מקת)סלין11))ונה
 סו% ולכן געוריס רח11יס סי% נמתוננס 3%לסרעיס
 ססו% הפכוס קור וסו6 . %לסי"ס נניקיר סוי"סקור
 סר' ו"ס קור ססם ע'כ %ל  סיוררים  גנורו0  ס"ךסור

 ן נקור ר%סס כופפ' תטיר  סס3יכ' וסכוונ'לפיענו"ה:
 כזס.ף לי"ר %ו0 נקור ז"5 3פני לסק0כלסעכוס
 ז  סייס  יגס רכ0י3 ל0קכי כרי ס,י0יו' נסעיכיויי"0

 כ%לו 13 ומסחכל נותקגו סו% וח11יר נעויו (כול%
 וס3ת רכח'3 הססייס סור ו3ס . (ס והנן 0יקוןלריך
 סוי"ס  3סס כרמ( 1"6 סהו6 הח"ח :  6להיך ס'ער
 וסו% סרחייס קור ססו, ס0"ח סל ספלס ססוסו%
 ססו% הננל' . ס%וחיוח 3ספר כננ"ס סנכס3 חירסקור
 רפי% רינ% רננל' רינ% %רנ' נסס כרננז0 ר("6כוק'
 ססס סיס"ס סרחייס ע"'  ננ0י0קין  סלס סרעיסכי

 כור ססס 3(0 ויס %רכ"י סוי"ס סיחוד נקורסו'"ה
 ס%וחיו0. 3סער כננ"ס כלס  קטיע' כ"ר כנגרלרופיס
 3ננקומו 0כל כנוייס סנע"פ חוהס וקוך ננליס קורוהי%

 פרלופים. לס' סמיוחריס ססיו0 נסלנמ הרי3ס"6:
 טסס  סנ"ל ספי' וס' קסירוח י' יס פרלוף נכלוסכס
 וס5ר : לפ'ל כננ"ס סלסס הסוווח נולכו0 ח"0כח"3
 רכחינ %"ל 3סס כר11( סחקר זס. 63ופן ססס1ק
 דכחינ 6לה'"ס 3סס נר)נ(ח סג3ורס . סיוס כל  6ל0קר
 . סרין נננרס הכל יריס חס יספיל זס  סופי 6להיסכי

 3סס כרננז סכלח ס%ו0'ות. 3ספר 'ס%3ר זסוקור
 היקוד . ל3אוס 6לסיס 3סס נריז הסור . ל%3ו0סוי"ה
 6") ק,ד קתו6 החקד טפח כי חי 5ל  3ססנרמן
 סהיקוד נח53ר ונס . היקוד עד חליות ח"י ררךיורד
 עולון0 33' חיות לו  ססיס סעל1נ.ס חי קודהו6
 חי 5יס 3ן .יסויךן .  3ן ו3כיהו רכ0'נ כנרכי"ס
 ני סרי %ל  3סס נריי  וגס ה%ו0'ו0. 3סערכמ"ס
 נריט כוו"ס רי לפולווו ס%נור סר"י טס קור הו%סיקור
 עקוס ריחוק קור וסו6 .  לקין יס%3ר ופורססער
*.  סל העמיח נסליוו הרי .  6לי כר%ק ה' ערתיתרכסינ

4"



 העדןק שמתררךשערי
 ס136' רו"ל כת6תר 5סכיכס תרכנס נעס" סס גס קעי"ו סכ"3 קוד 5פכיך עוד נ6 56יגס וסכס : סקפירומכל

 : ל63ר ונחמ'5, . סתרכ3ס סן סן כד' 1פר15ף פר5וף 3כל סיע קפירוח " 3כל סיס5יכורוח
 סחכתס. 6ל 6' 5'כור . 5ינורום ג' י651יס טתכו הכמר סס סע'"1 קפ" 56 תקפ" סנתקכיס סקו'ס קודקחדע
 דכחינ סתעיין 56 סתקיל תן חייס תיס יורדי' קס ודרך סס סקויס עיי כי סמינץן עיקל וס כי 3וס וסנכל5יס
 תקור עעך כי 3קורנעסיס

איעששטפ"144
 א "11'3ןש קייומ עד.---4--/~ג-י / סחי3מכח63י

ספכטס



מו דעדןק אטתדרךשערי
 ודרך סנינס 6ל 6' 5נורוס. ר' ,651" מממהחכמה

 נחכמס 31'נס ננינס סחכמס מחעל'(ס
 ור"ו סחקר "ל 3' 5מר נניכס: וחכס 3חכעס סנןנקור
 פי פל טיורר 6סרן (קן ס(קן על סיירר סעונ סטעןיורר

 : 3ערסי 6ל6 כעמק סרין ו"ין נחכע' בכו( חריןססיים לפי טט סריג'ס 5סממיק סגטרס 6ל ג' 5נור :מרומיו
 כ' 33ן ח36 כח ר("ל מ6מר נקור סמ"מ 6ל ר'5נור
 סרי וסנן. ע"ס טס סו6 וסמ"מ ע"ס כ"ח קור סו6חכעס

 סגנורס 6ל 6' . 5גורומ ג' יע6י' מעכסהכיה : ~ורומ('
 )ססק'ט סמטמח יין סס דלך "וסוומסקס

 עק3ל סס דרך וגס סויוונ ל5ילך ס6ס3' ולעורר סטסרין
 ומחליק מ6וד כקעל' קני3יו 6סר 53ל'ו לסלחס וב3ורסעו(
 6ל 3' 5גור סניכס: ע6ור עיקס לסס 61ין סקליפוחכח

 מחנקני. המיכו רכמינ סחנוק נקוד ס6סנס לעוררסחקד
 נעס 6ע1 לו סעטיס נעטרס 3ק1"ס סח'מ 6ל ג'5כור

 : 5כורומ עסלס סר' . וחנן וכו'חמוכמו
 סגנורס 6ל 6' . 5טרומ נ' '651'0 טמגוהחטד

 6מ מכ3'ס מיס נקור סט סרין כחלסחל,ם
 . נידו ס6ס 61ח סמ6כלח 6מ 36רסס 1'קח יכח'3ס6ס
 עח נקו"ס נחקד ונ3ורס 3נ3ורס סחקד נכ)לין (סודרך
 נעימוח נקו'ס ס;5ח 56 נ' 5גור נימ'נך: וג3ורס3'רך
 פומ6 6ל 'ויר ומסס סמ"מ 6ל ג' 5כול : כ5חנימיכן
 ומסס לעיל כמ"ס מ6סל עמח 'וסנ וסו6 נקו"סד6מס
 טסכמין ע"כ 6ס3מיך עו)ס 6סנמ 3קו"ס סעלכומ6ל

 : 5נורומ "נ סו'חקר.
 ססור 6ל 6' 5נור 5כורומ: נ' יי65יס ממכיהגבורה

 וסדר סור 3ק1"ס סקדום הדין כח)סנניר
 וסס סר5'ס ח6 6ל1 6ל לסקדיס כח 13 'ס ו16 .לנוסו
 נ' 5כור : ר3ס רמסומ6 3נוק63 ויורריס רנ)יקסנסמטו
 'עיר עלחטומ כ6'ס 3ק1'ס קכ6ס ננד' לסל3'סו סס"ח6ל

 עקגל עסו6 סכיון ימגנר 6ויניו על י5ריח 6ף יריעקנ6ס
 סם"ס סיו סט סגנו' ומן ע'ע וע"ח קוו ס13 סחקרמן
 נמרי"נ ימג"3ר 6וי3יו על 6( מי'"ג כמכין ססגיססל"מ

 : ~ורומ ט"ווסנן..סר'
 סלח 6ל 6' . 5כורומ ג' יע6יס עעכיהתפארת

 יורר 6לו 5נולוח 3' וורך ססור 6ל3'
 6ל ג' 5טר : ל5דיקיס מן סיחקין וסס ססמיס מןהטל
 סגי . 5כלמו מ(ון נומן סו6 סע" סםל'ס סס"ס'קיד

 : 5כולומח"י
 סס ודרך ססור 6ל 6' 5כורומ ני יי65יי ממכיהנצח

 סגיסס וע"י 3כ5ח וסוד נסור כ5חככלליס
 סיקור 6ל נ' 5ניר : סיקור 6ל ירירמו קורס סוועכסנס)

 :ה:י::נים( "1:1 'שג :;יי4 : 5כורומ ך'סרי

 כי חו(ר 6ור נסיד 5מע)' שוריס סיקוד 56 סנ6וכיון
 נמרו5' סנ6" וכ'ין . סרק 5כור ררך ניחד ל65מ 'כלו)6

 . לפעל' חוזרי' 151 רק  וסללור )עפ' סכלי נדוסןעכיס
 : סלכיר ןס ררך ל55ס סיוכלו נססער' יורריסך5מ"כ
 סנירח נקור . סר6סון נקער נמ63ר כנרוסטעס
 : וס וסנן . רי לעולעו ט6ער סרי כקר6 ולכן .סכליס

 : 5כורומ סכ"3 כל לךסרי

 ובין אצילות עולם בין הפרש יתבאר בו ה'דרך
 ב"ע עולטותשלשה

 ב'"ע ג,ע אלו הנה אבי"ע עולמות ד' סור נבאותתה
 שי'ך ווה אצילות ~ולס רק ננאו ועתה ש:'תנאר

 טרנו" השני נטוד לע'ל נתנאר הנה ני עול"ות הד' בכלנם
 כבר עת' : עראה הטה" נעשה שממוו פנוי בטקוםשהיה
 עיגוליס בחי' שהם אורות בחי' ב' עלאה הפהיו בזושהיו

 נ'תק העיגוליס נח" שטוכו שס ונת' . היושר קוובחינות
 נ'תק ואח"כ צדדים טכל בשוה הטוכו סביב הטרכו טןמתחלה
 לסעל' להלוך הח"ס נדרך ונחרו . המות דרך שהוא לטפהל'רד רצי לא ה.ושר קו של המרכו החת שה'ה וטה הישר קונח"
 לך ואציג נ'"ע. ג"ע של האותת והס הלגן דרך זהשאין

 היט'ב שתנין כד,דותמווה
 שהאור שם  בוה.עחבארוהוא
 עטד עלאה מטהירוש1יחס
 עצס בא ומטנו הפה"סביב
 שנתוך האורות איהח'ש
 ואננ"ע אורות ולכןהטהי'
 עצם לקנל יכוליס אינסב'"ע
 לבא ,כול שאין שלהםהחיות
 שסביב החלונות מן ראלהס

 הלוכ!. דרך שט שאקהטהיוו
 ששס שאף הןשר קו ט,ואף

 עכ"ו תטיד חלונותטתהדשים
 עולם אך 2 טטוח אורם זהאין

 בחינות ב' בו "טאצירח(
 אי,ה שיפתח מקוס שבכל וחוה האצילוה כל החלונותבכחי'
 וח'יהו ואיהו שיה בוה האצ" כל ולכן למקומו לקפוץיכול הלוכי דרך שהוא ואם ואעומד האור יטל טפולשחלון
 שבתוך הא,ר ,ה של ח.והו שהוא משם שניתק האישהוא
 עצם טקבלש והס שס להאיר יכול האצילות בכ"סהאצי'
 ה',שר קו ואר הטרכו עד הטקוס נל ולכן . החלונות ע"יהחיות
 אנל . וו ננהי' אצי' גק' כולו ~ה האצי כלל מסתייםששם
 שטחחדש'ם החלונות ע"' היושר רררקו טקבלש שהםבבחי'
  והוא נקי' לכטה חרוק אצי' 9העת הוא הוכוח תט'דואם
 האצ'. ואעולם שא,טר.ם מי שיוא כנר שהכאת' דעות ב'עפ"י
 של הכתר סוד הוא הראואון וחלק חלקיס יד' נחלקבעצמו
 דרך האור שכוחיורד לפי שנאצ" אד' נק' ביבד שוההאצי'
 ראצי' הכתר שבססי' ככר כמ"ש בראשונה בו יפגע היושרקו
 והחכטה . היושר קו ררך היורר עצטו סוף אין אוד שופעשם

 שכל נורע  וכנר : ?מך ריך טקנל הוא וא"כ סטנוטקנל
 ש,ה רק מטנו  שימעלה  העצטוח  איר טקבל איוושרטפה
 טיניה טודי,נ הוא א,י גדיל אור אל'1 כשבא טטנושרמעלה

 לגב' חכרא רטיון נעשה מא"ם אליו היורר האור שזהוביה
 'ורד והוא חדש אור יוצא הותוג סחטת ואז הספי' שנווהאור
 עד רעלול עלה טן וה  ררך ער  וכן סטנו, שלסטה הספ"אל
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 הערןכן אמתררךשערי
 הכתר של העצסות ד א טקנל אינו החכטה א"כ הסרריגות:סוף
 שכאצ" בריאה נק' החכטה 1ל3, ממנו שי1צא הדש האור והרק

 ננחי' שהרי שנאצי' נריאה נקי עכ"ו אכל חרשה נריאהשוהו
 קרקע ששס היושד קו של המדגו עד האצי' מקום כלראשונח
 נבחי' אך . ראשונה נכחי' אצי' נק' כולו נכללו אצי'עורם
 שחו"בכחרא ולפי : שכאצי' בריאה נק' לכן בריאה נק'כי

 העצמות אור מקכלת וכינה טנייהו פסיק רעות'ה וליתשריין
 והת'ת שבאצי' בריאה סור הם הו"ב שניהם לכן חכמהשל

 של שהאורות נת' כבר שהרי נהי"ם גם וננללן הו"ג גםהכולל
 יש וננהי"ם . נה'"ם גם כחג"ת 'ש א"כ מ~ה וה כל1ל'ן1"ק

 נהי"ס ככלרות הג"ת סוד שהט סוצקות יו' ,' פור והסהג"ת.
 המנורה. קני ו' סוד הם חמת ככרלות ונהי"ם נרות י סודהם
 הם הג"ת שר,פ הא' טרריגות,מדריגה לכי נתלקיס הםא"כ

 ה.וצא אורהדש הז'ווג ע". חו"ב מןמקבר.ם
 טתי

 שלהם ו.ווג
 כריא' טן מוגלם יותר הוא יצ.רה ני שכאצי' יצ'רה נקרא.םלכן

 : חושך ובורא אור יוצר נסו"ה ה,והר דברי ,מתוךכמנואר
 מויווג הדש אור ג"כ מחג"ת טקכלים נהי"ס שהם הכ'ומררגה
 מן מוגלם יותר הוא עשיה שטלת שכאצי'. עשיה ונק'וו"נ
 לעיל. שכתנת' כמו ראשונה כבחי' אצי' הס כורם אבליצירה
 טרוכע ש.ר משולש שו- כפול שיר פשוט ש.ר טורוהוא
 סוד הוא 'ו"ד קיאזון יה"וה יה"ו י"ה י' כזה. היי"ה שםבסוד
 פעטים כמה כט"ש פעיוט אור שהוא הכתר סור פשוטשיר
 כפול שיר סוד שהם חו"כ סוד שהוא נפול ש'ר סוד הואי"ה

 שהם משולש ש.ד סוד הוא יה"ו שר.ין וכחרא נפקיןרכחדא
 הווהר דכר' טתון כמבואד יה"1 סוד וכדם משולשין. שר5הג"ת
 רגלי ר' סוד שהם נהי"ם שהם מרובע שיר סור הואהוי"ה
 הנסא רגיי ד' והס ננודע לחו"ב נסא סוד דס חג"ת כ'הנסא
 עורם כרל מן למטה שהם עשיה יצירה נריאה עולמותוג'

 אנל האמת: חנטי נמה רעת הוא כן . לקמן יהכארהאצי'
 תרקי שר' אחר באופן ה'טיכ כאר טכואר האריו"ר דבריטתוך
 החכטה אל שרוטן י' היינו ד1י"ה אות'ות די נגד הםה'אצי'
 שהוא עשית כחכמה כורם נסור פעמים כטה כנרנס"ש
 נכרל ,הכתר : שנאצי' אצילות חלק הוא ככר כמ"ש יו"דמור
 רק עליו מורה א1ת שום ואין הערטו לרוכ סוף א(בשם
 איר מקבל החכמה כי והטעם : ככר כמוש '1"ד שלקוצ1

 החכטה על הנאטר חיים' סקור עמך כי כסוד הכתר שרהעצטית
 אצילות סוד הוא ולכ, כנר כט"ש במעי.1 וטק,רשהמ.ר

 הטעה כי שכאצ.' הכד.אה סוד היא והכ.נה .שנאציל1ת
 האור עצם טקכר א'נו עכ"ו טנייהו רעותיה פס'ק דלאאע"נ
 רכר דמיון שדום והכמה כתר טויווג הדש אור רקטהנתר
 אר נוקבא היא שהחכמה האריז"ל דברי מתוך כטבוארונוקכא
 המנה וסכ, . חכם ולא נוקכא הכמהלשון נקיא ולכןהכתר
 מקכל שהוא הו"ק כל בהכללו והת"ת שנאצי' בריאה סורהיא
  היא והמלכות  שבאצי' יצירה נק' 1בינה חכמה  מויללגהאור
 : האריו"ל רכרי טתוך מנואר הוא כן .  שבאצ" עש"מר
 דיעה שלפי הא'. רנרים. בג' סחורקיפ הם הנ"ל דעות הכ'א"כ
 החכסה הכ' ולד'עה . .שבאצי' בריאה סור היא החכסההא'
 הג' : סוף אין נשם נכלל הוא הכתר הכ' 71דיעהשנאצי, אצי' סוד הוא הנתר הא' לדיעה . הכ' : שכאצי' אצ'לותהוא

 סוד הם ונהי"ם שכאצי' יצירה סוד הס הג"ת רק הא'לריעה
 יצירה סוד הם קצוות הו' כל הנ' ולריעה שנאצי'.עשיה
 ד' . נגד והם שכאצי' עשיה סוד היא הטלכות רקשנאצ"
 קצוות ששה ו' בריאה נינה ה' אצי' חכטה יי הוי"האות.ות
 שיה.1 הדיעות להש1ות ונדי : עשיה מלכות אחרינה ה'יצירה
 נתבאר הנה ני זה. דרך על נלענ"ר אחר נקנה עוליםכו7ם

 החכטה היינו טהם כ"א פרצופ'ם רנ' נחלקים וב.נה'טחעטה

 הנ.נה וכן . סנא ויעדא4 עילאה אנא פרציפ'ם לב'נחרק
 כ' וכל  ותכונה עילאה איטא שדב פרצופ.מ לנ'נחלקת
 חכסה בשם נקראו בולס התחתוניפ הן העריונים הןפרצופ,מ
 ישראל שהם פרצופ.ס לכ' נחלק דת"ת נכר.ונן נט"שוכינה
 ע'רא.ן וטלכות ת"ת סוד שהם ווגיה וכת ועיר סורשהוא
 יעקכ ממנו ולטטב. כבר כמ"ש ועיר של חג"ת חרק כנגרוהוא
 האר"י רכרי מתוך מכואר והנה : למערה הכל כמ"ש ווגיהוכת
 ני חנמה בשם ננלל.ם שו'הם ע'לאק וא.מא שאכא1"ל

 שהיא איסא אל שרומז ו"ר יוצא וממנו י' סוד הואחכטה

 וישראל באבא. נכלר אימא כי הרי לע.ל כמ"ש ר'1 סור ה'סוי
 בסוד  תפארח עטרת יקראח היא כי רהיפך הוא ותבויהסבא
 דכרי מת1ך כטנואר ה.ו"ר אל מעטרת שהד' " ער ד'ה'

 אור הכהר אור מקכלים הם עילא'ן או"א והנההאריו"ל.
 החנמה על הנאמר חיים טקור עמך כי הכתוב נסורעצמות
 ריהר אר מקברים ושניהם כו כלולהוהנינה
 כי ב.נה בשם שכ,ליפ  ותבונה  סבא  וישראל :  העצטותאיר
  הוא 1נן עראי, או"א ויווג מ, אור מקכלים כה נכללהוא
 שמבואר שמה מכונם על הרעות ב' יבואו ובוה : ופל'בת"ת
 כמקוטו ה-נו אימ נשם נכלל הוא ועהכחר ו"ל האר"ינרנרי
 ג"כנשם שנקרא עצטותו אור ע.לא'ן נאו"א נהתפשטתואכל
 האצילות סוד הוא שהחנמה אטי ולפיכך . האצילות הואכתר

 ושם חכמה כשם כלול'ם ששניהם ע'לאין או"א עלהכוונה
 הוא שי,כתר שאמר ווה אציי נקרא הוא לנן החייסמקור

 שהזא ואימא באכא עצמותו אור התפשטו' על הכוונההאצ'לות
 נכלל.ם ששנ.הם ותכונה סבא ישראל ער הכוונה כריאהס.4 היא שהכינה ו"ל האר"' כדנרי שטנואר ומה נתר. כשס ג"ננק'
 נשם נק' לכן עילא'ן א1"א טויווג מקכל'ם 1הס בינהכשס
 נ"כ יש"סשהו' על ר"ר נריאה הוא החכס' שגס וו"שכריא'
 דאריו"ל בדנרי שסכו' 1סה ננ"ל כריא' סוד שהו' חנם'סוד

 שהוא עלי,ן חרק ער הכוונה . יצירה נק' ו"ק בהכללושהת"ת
 והוא יצירה שהוא דו"א כחג"ה שעומדים ווגי' וכתישראל
 בדכרי שמכואר ומה . יצירה הוא שהג"ת הא' דיעה עםטכ1ון

 שהוא שכו"א התחתון חרק ה.ינו עשיה היא שמלכותהאריו"ל
 הם שהר' הא' לדיעה ג"כ מטון והוא . ,וגיה וכת יעקכסוד

 העל.ון לחלק ו"ל האר"י שקורא וטה : ו"א של רנהי"םכוללים
 ע"ד ג"כ הוא הטלכות בשם .רק התחתון ולחלק ת"ת נשםרק

 חיק שהוא .שראל של ווגי' שבת נורע כי ותנונה ויזסא1"א
 ה.א וא"כ כערמא הארה רק י"נ מן נקורה א.נה ראה כיכנר ,נתכאי . מג"ת כמקום שעומדת לאה הוא ת"ה שלהעליון
 הוא התהתו; חלק אכר רכדו ת'ת כשם נק' ולכ, אליוטפלה
 הארה רק ה1א ויעקב י"נ מן גמורה נקירה היא רחל כילהיפך
 ובות לכרה. מלכות כשם נקיא ולכן אלי' טפר  והואכעלמא
 על רתמוה שיש טה נרולה ותמי' עצוסה קישיאיתורץ.לך

 כר'אה ה'א ונ'נה אצ'לות הוא שחכטה שאמר ז"ל האר"ירנרי
 כתם'" מן כשוק וטתחיל'ן שרי'ן כחדא שחו"נ כבדנודעהרי
 מ0ת'ימ.ן ושניהם רשניהס נהר נעשה א"א וגיון א"אשר
 החכטה החלק יחשכ איך א"כ א"א טכור כנגד שהואבשוה

 א' כשטת ע1טדים שנ.הם שהרי לבדיאה הכינה וחלקלאציל1ת
 הוא ו"ק נהכריו שהת"ת שאטר וגם . בשוה אצילותבמקום
 כט'ש עצמו דבאז טתוך מנואר הרי עשי' לבד וטלנותיצידה
 שליש. ננ' רטעלה ועור נהי"ם כנגר הוא המל' שעמירתלעיל
 המלכ1ת יחשנ א.ך יצ'ר' הוא שלו הנהעי ואס שלו.ת"ת
 והכן נכון והוא טעם כטוכ "נעם הנ"ל דברינו לפי אנל ,לעשיי
 ע'לם עד העולמות השתלשרות סדר לך נתנאר הרי .כ'ו

 . דטתקלא עלמא נקרא שהוא התיקון עפ"י בכלל ועדאצלות
 ושטאל ימין קוים נסורן' שהוא ראדם כדיוקנא שנתקנוהנוונה

ואסצע



מז ר~דןנן אמתררדשערי
 טכריע וחק תובה וכף וכות כף הטתקלא סוד שהואואטצע
 שע"י התיקון עיקר שהוא דא"א בכרייתא כמכוארבנתיים
 שהוא ההתלבשות וע"י לעיל כס"ש רה"' בסוד נעשי'הקויס
 רזה וזה לזה וכסא מרכב  נעשה שזה מרכבה מעשהסור
 בהם וטהיבש עייהם רוכב שהוא העילות כל על עייתעד

 הע'לות כי על עילות אל כל'ם נק' והם להם נשטהונעשה
 'בשים כליס נשאיים טהם אסתרק ח"ו ואי . כרצונו בדפום,על
 ג"ע השתלשלות סדר לבאר נתת'ל ועתה . וה נתכארוככו

 : בפ"ע פתח יו ונפתהכ'"ע

 בי"ע מע מו יתנאר בו אי דרך ט'פתח
 : עש'תיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמ' הנקרא כלכתיב

 טלת כי אכי"ע זולטות הד' כל נרטזו הכתובכוה
 סודהסלגות והוא הטלכות למדת שרוטו כמ"פ נת' כברש%
 אשר העולטות כל נכראו בתוכה אשר בא"ס גנווה ה.תהאשר
 בשער הכל כט"ש ותואר ושם לו שא'ן כעה"ר של שמוהם
 המדות ע"י פועל שהוא פעולותיו עפ"י נק' הוא רקא'

 המיוהדים השטות עם"' וגק' לעונש והן ישכר הןהם'ותרות
 הנשסה דטיון והוא בווהר שמכואר כמו המדיתאל

 יפעויה כ"א המיוחד'ם האבקים ע"י האדם כגוףשפועולת
 בלא אומן אין כי הנשמה אל כלים הם והאנריס .הט'וחרת

 טטלאכהם. בטייס כולם או' האברים מן הנשמה ובהסתלקכלי
 במדות'ו סתלבש שהוא העילות כל בע'לת דוגמתו הואכן

 יבשים כלים נשארים מהם ובהסתלק רצונו עפ"י בהםופועל
 כל עילתעי של נק'שטו הסדות ויכן ויבש יחרב ונהרגסו"ח
 כ"א שהמדות אוטר שאני מה גרנר' תמעה ואל .העילות
 שלא . הפעולה ע"ש יקרא הוא ואז פעורה לאיוהסיוחר
 אחרות. הטדות בלתי יכדה פועלת טרה שאותה ת"ותאטר
 רשות טדה אותה לעשות בנטיעות ק'צ:ץ ת"ו 'ה'הוהשא"כ
 כבר כט"ש רה"' בסור יהיה שלא חכילה נתפרדה ויהיהכם"ע
 כטשארו"ל כן הוא פעולה לאיוה ט'ותדת מדה שנל הכ,ונהאלא
 רמרות כל אך יצפין רהעשיר הרוצה יררים להחכים הרוצהכל

 שוו אך פעויה אותה לפעול כת לה ונותנים המדה בוונכרל'ס
 אותה לעורר ההנהנה היא ע"' פעורה לאותה המ'וחרתהמדה
 דאברהם שמבוארבברייתא במו . רה מסייע" המדות וכלפעולה
 האות וה ואו לאיוהיצ'רה טיוחד אות שכל יצירה בסודאכינו

 בו כלולים אות'ות וכל ביאש הויך והוא ידו עלוזהנהנה
 ישטעאל רברי הברייתא סתוך מבואר כן וכטו שס שמכוארנטו
 על ללטד לא ללטד הכיל מן ויצא ככלל שהיה דבר כל'טא'
 בדנרי כטבואר יצא כויו הכלר ער ללמד איא יצאעצטו

 יד' נחלקים בפרט הן נכלל דן העוימות כל והנה :האריו"ל
 הוי"ה אותיות ד' ננד עשיה 'צירה בריאה אצי'עולמות
 הראשון עולם הרי ככלל העויסות כל נהש,ב אמ ד'נוכמ"ש
 ואדם . אצי' ננד שהוא י' סוד הוא הסלבוש עולסשהוא
 והוא רבריאה ארם סור שהוא בארנו כבר סחימאהקרמאה
 ככר סתמ הטהירו כל שכולל וא"ק . ראשונה ה' אותננר

 שא"ק וכטו ו' אות כנגד והוא דיצ'רה אדם נקרא שהואבארנו
 היצ'רה סוד הטהירו כרור תוה שגופו ע~לטות נ' כוליוי,

 סוד דאק"ס הנד נצת בין לטעלה קשעלה אמרנו כברוראשו
 כולל הוא הרי אצי' בעולם לטמה טתפשטש ורנייוהבריאה

 טקצה הסכריח התיכון נר'ת ס,ד הוא ו' סוד ע,למותכינ'
 ארצה טוצב ו' סוד שהוא יעקכ שיאה הסולם כסוד , קצהאל

 סוד ג"כ שהוא אצ" עוים של הת"ת כן השמ.מה מניעוראשו
 עולטות נ' כולל הוא לעיל כטושכתכתי שבאצי'יצ.רה
 והוא בריאה סור שהוא ראימא יסור הור נצח גיןשראשו
 סוד נטלכות מתלנש'ם שלו יסוד ה,ד ונצה יצ'רה ס,דעצטו

 יכן לקטן שאכתוב כמו העימהז בפרפות וכן דאצתעשיה
 ה~הר דכרי טתוך כטבואר 'ודי"ן תלת ו' אות שלשיעירו
 לנבי נחשכ טטנו שלמטה טה וכל האצי' עולם והנה :והכן

 בכרלן העולטות כל ריי העשיה רעולם שלמעלהעול~ות
 עולס שכל כן נם טוצא אתה וכפרטן בח'נות. יד'נתלקים
 שיעים נתכאר וכבר . ככר כט"ש הנ"ל בהי' לארבענחלק

 הייע החמתון בעילם טתלבש העליון עולם שלהטלכות
 נעשה רא"ק שהטלכות כמו טטנו שלטפה לעולם עת'קשנעשה
 שנא' טה לקייס ועולם עולם נכל הוא כן האצי' לקךלםעתק

 האהרות בסור להיות האהל את ולתבר טשלה בכלוטלכותו
 הטיכות כ' ומרע : לקמן שאכתינ בטו בתחיתו נעוץוסופו
 דשמים וכתיב : כבודו הארץ כל טלא בסו"ה כבודונקראת
 הדברים ובאלה הווהר. דברי טתוך נטבואר אל ככודטספרים
 בשסי הנק' כל הפתח בראש ויחתהרנו הכתוב לביאורנבא

 שהוא הרצון בעי של בשמו נכליים כולם העולטות כיהכוונה
 . הפעויה שס על נהם ונק' רצונו בם' פעולתו בהספועל
 הסלכחז סוד רנבודו שהם בח" לד' נחלקי' העולמותוכל

 הנרתיו בריאה הרי בראתיו האצ" סוד שהוא עתיקשנעשה
 הרוטו אף טלת ניתוס5 וכוה עשיה הרי עשית'ו אף 'צירהדו'

 שס שבעשיה לם' הקנה דברי טתוך כטבואר אחראלספרא
 אטרנו כי עשיה יצירה בייאה עולטות הני לביאור ננארערנין : יקטן כט"ש הקייפות מדור ע'קרהוא

 שהוא כתהתינים להתלבש טוכרחת תטידשהטלכות
 אל שרס לקשר וכר' האותיות בשער כט"ש ה'רת טיעוטסוד
 ונ?ב ש% נקראת שבטלכות ואטרנו אחד. האוהל לה'ותעולם
 טתשטת שהיא דאסתרתא לישנא אסתר סוד לעים שט'זה

 פנשהשהא סלך בת כבודה כר והיא רבושין בג'ומסההרת
 גווניןדקשת נ' סוד שהוא נוונין נ' לה שסניב עין בתסוד

 דאורייתא,דאתקי' רוה סור והוא : האות.ות בשערכט'ש
 דרוש רטז פשפ שהס לבהטין נ' לה ואית תטיטה ה'תוית
 . רקכ"ה בו שטשתעשע ד,שרד"ס דוא פיר'ם הוא סודועס

 כננד שהם אהזיות תנים נקורות טעמט בתורה בחי' ריוכננרס
 סחטת נתהונה וטוה אבי"ע עויטות ד' סוד שהם הוי"ה אותיותד'

 : לקטן כט"ש ני"ע עולמות נ' ד'לה לבושיןהשישה

 ביע עולמית מ בין שיש החלוקה ענין ית' ביד'ב
 והיה יפרד ומשם הק את להשקות טעדן 'יצא ינהרכתיב

 בשער נתב' כבר הנחר וה הנה כי : ראשיםלארכעה
 שהיה ה'סוד טן א"ס טאור שיויד תופ על קאי שוההא'

 ווה האותיות בשער כמ"ש נהר נק' והיסור בא"ס ננוושרשו
 אדלות שיס מן שיטעלה העולמות הם העדן מן יורדחופ
 לערך זמין נקיא שלטעלה שעולמות אצ" עוים הוא הגןאל
 וטן שלמעלה עולטות לערך נקי,נן אצילות ועולם אצי'עולס

 משס כי ראשים לד' והיה שרר ומשם כתיכ ורטטהאצ'לות
 עולס שנקיא האצ'יות משא"כ הפירור עולם . נק'ולמטה
 לעולס כסא נק' שימפה שיס וכל לסנינו כט"שהיחוד

 וו"ש . לקמן כט"ש רנלים ד' על עומד כסא וכלשלסעלה
 שלסטה והעולם היתוד עול' נק' שהאצי' וטה דאשים: יד'והיה
 חקחדונ0תו וממנו טשל.5מטה לך אמשול הם'יוד עויסנק'

 אברים כטה בו שיש האנושי התחתון הארם הנה :לסעלה
 והנשמה כאנרים דשועלת הנשמה ידי עי רק פיעריסואינם
 המחשכה יד' שעל הטהשכה והוא אדם של במוחושוכנת
 שוכנת שהיא אף הטתשגה 11 והנה פעולותיו כל אדםסועל
 והמחשבה בהם שפועל בכ15האבריט מתפשפת היאבראשו
 כיוצא או יהיוך או לאכול ירצה'איס שאם נפעולהדבוקה

גוה



 הערןגן אטתררךשערי
 ילעוס ואיך לאכול פיו יפתח א'ך לחשוב צריך אינובוה

 רנליו ישא איך רהשוב צריך אינו וכן בגרונו ויבלעבשיניו
 פעולה לאותה הטיוחד אבר כאיתו דבוקה המחשכה רק5הלוך

 הפעתה ראשית היא שדמחשבה אף בטעשה דבוקהוהמחשכה
 דכוק והסוף כסוף דכ,ק הראשית הפעולה סוף הואוהטעשה
 שהוא החכטה כי לטעלה דוגמתו ליקח זה והבןבראש'ת

 הטעיטה סוד שהיא כמלכות ווטיד מהלכשות המחשבהסוד
 מתלכשות החכטה ועתם'ד 1"ל האר"י דנרי מתוךנטכואר
 העולטות בכל הוא כן הפעולות כל פועלת היא וע"יבמלכות
 הקדטוני הטשל אל ונה,ור . דספיי ובכל הפרצופ'םוככל

 דיטר צייך שאין ופש'טא בטעשה. דבוקה תט.דשהמ"שכה
 בוה וכיוצא עוילכו ולרגליו שיאכל לפ.1 הארם שמנוההי'נו
 הטחשבה ע"י פעולתו אברלפעול באותו רבוקה המחשבהבי

 ככל טתייחדת הטחשכה כי הר' : פעולה באותוהדכוקה
 .ע"' פעולותיו לפעול אדם נשרוצה אבל גטור 'הודהאבר'ס
 שהם אף עבדז עם הטלך כמו מטנו נפרד שהוא אהרארס
 אינם עכ"ו פשלת'ו כל לעשות ירו תחת ונכנע'םעכרו
 נפרדים ודש בהם דכוקה מהשנתו אין כי טחיטכתו ע"יפועל'ס
 חכם ואתה . ויקם אומר יגוור ואו לד:כור צריך ולכןמסנו
 ובוה הביאור. ידרחיכ יותר צרז א.ן כי לסשל הנטש5הדטה
 .,דן בעצמו 'הוא בדוך הקדוש שישראל רו"ל שאמרו מהתכין
 שקים שבעים ידי על איתם דן הוא האומות אכלאותם

 טלמ וא בטרום הטרום צכא על ה' 'פקוד דנתיכשרטעלה
 לעשות השרים על וגור פוקד שהוא . כארטההאדמה
 משפט'נו מ5פגיך כתיב בישראל אכ5 הארמה. מרכיטשסט
 אר אברים נקרא'ם ישראל ני הנ"ל סור עפ"' והוא'צא

 שנשמת אליהם נשטה כמ, והוא כווהר כמכוארהשכ.נה
 האנרים עם ט-יהדת והיא מסעל אלוה חלק הוא'שראר
 והטחשבה בהם פועלת וצמחשבתו רק אוטר רגוו' צייךואין
 נפרד'ם ראינון מס"א שנשסותיהם או"ה אכר במעשה.רכיקה
 כי הדי וה. והבן פקידה צריך רכן דאדם ברוא ננלר'םוא'ן
 רמהשכה רזא סור שהוא א"ס אור שופע ששם אצ.להזעילס
 אצילות עילם של הספ.' בכל מתייהרת המחשבה ככרכט,ש
 אב5 היחוד עולם נק' .לבן . א"ס אור של אכר.םשהם

 בווהר ט"ש תבין ובוה הפירוד עולס נקיא שרמטההעורמית
 דראו מה בהון חד וגרטיהו איהו אצי' רא'הו רלע.לאעלמא
 מוכ, והוא - חרבהק וגטיהק אינו, דלאו כערסאדלתתאהכי
 וההפדש בנ"ע הפירוד ענין ננאר ועתה . הנ"ל הדנריםעם"י

 . רבאר וגתחילכ'ניהם
 דאורייי רןי מיר שהיא דאצ" שהמלכות אמרנו ככרהנה

 לבוש הוא הא' הם לנושין והג' לבושין. ג' רה'ש
 לא נאמר ועלי' : שלה ההיצק אור מ, היינו עצטותהמן

 וע,נתה נסותה שארה בס"ה בע5ה זעיר טן רה כא הכ'יבוש רעורו. שסלתו הוא לברה כסותה הוא כי וכתיכ שסלתוקחבול
 הכתוב בטד הבינה טן כיהד באלוו"נ הג' לבעי . יגרעלא
 סוכת סווסת שהנינה . ויקחהי כנפיו יפרוש ירחף גוולי'על

 ולכל ההיצונ.ם מהם ינקו לבל בכנפים אותם ,סכסהשלוס
 שהם לעשו איטר איש ח' שהם . עין הרע בהםיסתכרו
 נתהוו שהקליפות בארנו נבר כי השוה בממפר עי"ן ר"עסוד
 נעשה שלהם ומהמיגים ~1"נ נעשו שמהם ו"נ שר הס'לםמן

 קליפות סהם נעיטה לא ג"ר מ, אבל ננר כס"שיקל.פות
 נתבאר הר' שלהם אחוריימ מן הנובלות סהם שנפלו אףנ'

 אצ.' בעולם שנשארו רק הקליפות במקום רמטה נפלוקרא
 אוהם מקסת כשהיא ולכן . ג"ר מן לחמוונים ינ'קה א.ןולכך

 טעם ועור . וו'ג טן לינק להיצונים כה אין שלהכהארה
 ב' להם שיש נתבאר כבר שלטעלה שהאורות תדע כיאחר
 ואור פנימ. אור היינונח"

 סקי
 מלב"ט הקטן הפניט' ואור

 טמנו קטן שהוא החיצק אל טוח נעשה הוא והגדוללגדול
 את טלב'ש החכסה כר כבר כט"ש והיינו . בזוהרכטבואר
 ומלכות לבינה טלביש והת"ת לחכסה טלבשת והב'נההכתר
 אבל שבכולם. הח.צונה ה'א הטרכות הרי א"כ לת"תטלבשת
 כדרך והוא הקטן את טקיף שהגדי להיפך הוא הטקיףאור
 אור אי סטוכה והיא הפנ'מת היא המלכות של שהמקףוה

 למקיף סקיף הוא ת"ת של והמקיף הסלכות שלהפניטי
 כולס וכ, ת"ת של לטק'ף מק'ף כינה של וטקית המל'של
 עמידת והנה . כולם את מקיף הוא כתר של שמקיףעד

 ולכן שנהם את ומממא טאוד אורו שגדו5 המקיף אורנגד פנ.די 'וכלוילעמוד לא ני שרה הפניטי אור אר*ופנ.הם
 סב'ב בסו"ה סביב אות' וטקיפ'ן שם עטידתן להיותהוכרח
 הר מוד שהוא טאוד נשערי וסב'ב'ו וכתי' 'תהלכוןרשעי'
 היו הביגה של הלכוש זה היה לא ואס . עואו 'רישתשעיר
 ועוד טעט אורה כ' הסלכות של פנים באור להסתכליכולין

 לבוש 5ה לעשות הבינה הוצרכה לכן עקיכה על כרוךשהגחש
 טפשק הוא וגס עכ מסך שהוא שלה החיצ,ן של החיצקמאור
 לינק 'כלו ולא הקל'פות לבין הטלכות של פניטי אורבין

 הארתם טתפשטים לכושים הג' אלו והנה . מאורהוי.הנות
 לטפה טתפשט הי'נו.,צלבוקר"הבינה. לפנינו כט"ש לטטהגס

 קרקע עד שהוא בכלל ועד ועדרגלם מראשם וו"נ אתומקיף
 : הבריאה עולם של שס'ם סזד הוא האצ" קרקע ש~ההאצ"
 יש שהגרול גדול כלל וה שהרי היבוש טוה שנשאיוטה
 להתפשט יכיל וה'ה שלמטה מה כל כנגד להתפשט כחבו
 בכואו הלבוש זה שהוצרך רק מכ העשיה עולם כל למטהעד

 לטעלה להתקפל הכריאה של שמיס שהוא האצי'יהרקע
 ועשית חרש בית תבנה נ' בסו"ה סעקה סוד טסנוולעשות
 הלבוש וה והנה : האותיות בשער המוד וה כמ"ש לגגךטעקה
 ראש ער ועיר את שמקמת שמה חלקים לג' נחיק הבינהשל

 טלית מור נק' הוא ועיר של ת"ת בשליש שעמירתההטלכות
 מתלכש אכא הארת לעולם כי אכא דארת יצאיםוממגו
 הציצית סוד וחם למטה נוטפים והם אימא הארתבתוך
 חוט.ן ל"ב 'ש בציצית ולכן הטלכות ראש את טכמיםוהם
 שהם ראשי בצ'צית ויקחני סו"ה והוא חכמה נתיכות ל"בנגד
 נעשה החלק וזה האוהיות 'בשער זונ מור, כט"ש השערותסוד
 מה הוא ב' וחלק . דכינה הב"ד של שכהיצק הה'צו,מאור

 ררך כן כי לבוש נקרא ווה ומלכות ז"א של הג.ף אתשסקפת
 ווה היגל'ם ס.ום סטז ער הכתם'ים מן 5הלכישהרבוש
 וגס הרגלים את שמכסה הג' וחלק . רבינה גג"ת טןגעשה
 פעמ'ך יפו טה נטו"ה מ~ל'ם נקרא זה הרגל'ם תחתרמטה
 והנה האות'ות. בשער שמכואר נמו נד'ב: בתבנעליס
 שהוא חשט"ל נק' חלקים ג' של המלכוש וה שלכללות
 הארי,"ל דכרי מתוך כטבואר : השוה במספרמלבו"ש
 וו"נ של רגריהם תחת מתפשט שהוא המלבוש מוהוהנה
 אור מקבל והבריאה לכריאה האצי' ב.ן מכדיל מסךנעשה
 המשתלשל:ס איהים צירופי ק"ך סוד שהוא מס"ך דרך רקהאצ.'
 לה שבא המרכות של הב' טלבוש והנה . המנה חיצוניותמן
 ומלביש לטטה עד הבריאה דרך וטתפשט יורד וה הת"תמן

 נעשה  מוה רגל'4ם שתחת וטה הנ"ל ע"ד גוכ דכריאהלוו"נ
 שהיה ומה . היצירה לעולם הכריאה עולם כין ףבר'למסך
 למעלה ג"כ נתקפל העש.ה סוף עד יטטה ג"נ להתפשטראוי
 תבין ובוה . היצ.רה גג שעל הטעקה סיד גיכ מטנוונעשה
 שלסעל' דחיצונים יניקת בענין רבריאה אצ" ב.ן. שישההפרש
 רפי כלל להחיצונים יניקב אין ששם רע יגורך לא כתיככאצ"

 5הס אין ששם י~ות' מקפ' הוא הבינה מן שבאשהמלבוש
אחיוה



 רגדןגן אמתררךשערי
 הת"ת טלבו' רק הוא שהטרבו' בכריא' משא"כ נללאחיוה
 הנ' מלכוש והנה : נבר נט"ש אח.וה מעפ רהס ישששם
 נן נם וטתפש" יורד וה טעצטותה לנוש שהוא הטלכותשל

 טסך נעשה רנליהם שתחת וטה דיצירה ווי,נ את :מקפתלטטה
 נריאה נין ההפרש ג"נ תנ.ן וכוה : לעשיה היצירה בקמכדיל
 האריו"ל דכרי טתוך טכואר ני לעש'ה 'צירה בין וכןליצירה
 יש הכריאה ובעורם . נלר קליפה שם אין האצי'שנעולם
 מעורבים. א.נם וגמ עליה רבה והקדושה סועטים הם אבלק~פה
 שעל לפי מעורבים שאינן אך כשוה שוה הס היצירהובעורם
 הטטא ב.ן טפשק והוא טרכותדאצי' לבוש רהם יש פניסנל

 הם וגס הקדושה מן טרונים הם בעשיה אבל .והפהור
 מפמק להיו' דעשיה רוו"נ לבוש שוס *; ששם יפיטשיבים
 בא שטטנו האצ" אור סקנל הנריאה עולם כי הרי :ניניהם
 טעצטותם ת.ות רהם אין שוולתו שרמטה העולט,ת רכרהחיות
 טקום וכקירוב אחד מסך דרך רק טקכל והבריאה לעילכט"ש
 לבריאה אצ" בין הטבדיל והטסך קורש נק' הבריאה גםלכן
 היציה ועולם קדש'ם לקורש קודש בין הטבדיל פרנתנק'

 סוד והוא האצי' מן טקום וכריחוק מסכים ב' דרךמקבל
 בריאה בין המבדיל והמסך הקודש טהרת על שנעשוהו,ן
 עשיה ועורם להול קודש בין הקכדיל פרנת נק'ריצ'רה
 ונם מקום ובריחוק מסכיפ ג,. ררך האצילות טן האורמקבר

או-
 לבוש ה:א לעש.ה יצדה כע הטבדיל שהטסך רפי מ:עט
 והוא . טאירה שאינה אספקלריא סוד בעצטה שהיאטרנות
 של חולין נק' בה טעורבת שהטוטאה ולפי : סתם חוליןסור

 המכדיר פרנת נק' לעשיה יצירה בק הטבדיל הטסך ווהטומאה
 ועתה אבי"ע. ד"ע בין ההפרש רך הרי : הטהור ובין הטטאבין

 : נטרץ בקיצור אך ביאור כיותר אותם ונבארנהוור

 עולטות הדי כל התקשרות סוד ית' בו נ'דרר
 טקננט סטדין ושית בכווסייא. טקננת עלאה איטאתאנא

 הוא כן . באופן טקננת תתאה אימא .בט~אמא
 נת' שנכר טה תשכה ואר זנור זאת ולהבינך בווהר:טנואר
 שניון אצ'רות עורם שר תהתונו' ז"נ השכרינלימקשלבעמן
 נתגלנלו שמתהלה היינו גלמלים. ד' נתנלגלו למטהשנפלו
 יותר ירדו ואה"כ האצ" רעוים הכנה נעשה וטזה הפניםדרך
 ואה"כ הבריאה רעוים הננה וגעשה ימין דיך ונתגרנלולמם'
 לעולם הכנה ונעשה שטאר דרך ונתגלגלו לטפה יותרידדו

 ונעשה אחור ררך מתגלגלו רממה יותר יררו ואח"כהיצירה
 ל בעשיה הם הקריפות עיקד ולנן : העהשיה לעולםהכנה
 מהם נעשה בהם טעודבים שהיו מהמיגש כלים השברי מאלוכ. נתב' והנה : האהוריים מן הוא הקליפות ששורקש נתבארכבר

 אהיות בענק ועורם עולם נל כין הפרש יש ורכן .הקריפות
 נלים השברי מן שנפלו שהסיג,ם שבאצי' בקדושההחידנים

 בעלם לנן טאוד טועטים שם שהם'גים הפנים בחי' טןהיו
 נגד לטעלה עוטדיס אין הם ק~פה מעט שיש אףאצי'

 ךגלי' במוד דו"א דנוק' נה"י נגד רטטה טתהילין רקהקדושה
 לטטה עוטדס והו"ת דסליפה ג"ר עמידת הם ושם מותיודרות
 דקריפה ויהמר ולפי דבריאה. דקדהצה נ"ד נגד הכריאהבעולם
 נאמר ועליה טמותקים הם ני גטורה קליפה אינהדאצ"
 האריו"ל. בדברי כט"ש החשטר נעק ומתונה סביב רהונוגה
 בשם לעיל כמ"ש שומקלשה אין אצי' יובעולם אמרוולכן

 יטין מבח" הסינים היו ששם הכדיאה בעורם והנההאריו"ר.
 והם יטין בחי' הם עכ'ז הפנים סכהי' טרובים יותר שהםשאף
 שבעשי' עד והולנים טתרבים הם וכן ג"כ וטטותק.םמועטים
 הייפות אלו בחי' וד' : הקריפותהקשים סדוד עיקר ה,אשם

 טאוד דקה הוא שהפניטי שנאגוו קליפות ד' כנגדהוא
 שלפעטים דאצי' קליפה סוד שהוא הפרי עם נאברתורפעשם
 הכיאור אל ונחוור האותי,ת: בשער כ"ו ויתבאר בקורשנכלל

 שנתכרר ואחר הקליפות נעשו נלים שברי שרשמהם'גים
 למעלה עלו הכלים מן הסיגים ונפרדו הפסורת טתוךהאוכל
 ולא נבדין היו כהם ודכוקים מעורבין שהיו שנ"ז כברכט'ש
 שהמ האותיות שפרחו שנק הלוחות בסוד לעלות ינוליןהיו

 טשה ע"י ככרו מיר בהס שהטהרוחניות
 ונפ~

 ונשביו. מ'רו
 הריאה ננפי את שמענכין בריאה הדבוקות הם'רכות סודוהוא
 בווהד. נטבואר שברג החט:טות רקרד הרב על ורנפחרעלות
 ואו והפה הקנה דרך ודבור קול עיו הסירכות שנמתלקוואחר
 נשאר עמו הכ~ם אףשעלו והנה : זה והבן הכליםנתקנו
 נתכאר וכבר . עולטות הד' בכל הנ"ר בוו' הד' טנלרישום
 א"כ לטפה כרים נעשו שלטעלה אורות דישום טןשתטיר
 נכריו הרישום כאצי' כי . בי"ע כג"ע כלים נעשו הרישוםטוה
 והאור . כשרשם נכללו למעלה שערו אחר עצמןבכלים
הפנ'טי

 והטקי
 עולמות בהנ' שיש הענינים כל וש שלהם

 ת"ת טו.ווג נעשו כורם ואופךם וסלאכט הקודש התתשהם
 בשער מעט טעט וה כי ויבואר . שנתקנו אחרוטלכות
 נעשו ושטהם כרים טהשברי הרישומקשנקשאר וה והנההאותיות
 נתהווה לא ולכן נקודות ו' שהיה נורע כבד בי"ע בג"עהכלים
 ו' עולם בנל ונוגדם . נרים ז' דק בי"ע ג'ע מן עורסבשום
 דק נ"ר הסר'ם הם וא'נ . בזוהד בטכואר מדורים וז'הנלות
 קשל סמר " ושל אור כי לבד הצל בסוד דג"ר רהםקשהיה
 למטה שלהס הצל נתראה ואז הטסך דרך מכה אצי'עולם

 נכר עוומו המסך מ וגם . דשעוה הותטא כטו והואבבדיאה.
 הג"ר מ נוררת ובינה הבינה מלבוש נעשה שהואנתכאד
 נלים דמיק בבריאה הצל נעשת הטמך וטוה . ככרנט"ש
 קשצריך וגם., . רג"ר גטורים תשרוטין להס רהשלים אךלג"ד
 וגפזטפעם . טשרה בנל וטלכותו ולקיים בעורם עולםלקשר
  נט"שובשער בתחתונים לדוזלבש לירד שהוצרכה הידהטיעופ
 לטפה וירדה הצאן בעקבי לך צאי בסו"ההאותיות
 הקינה וגש . לבריאה אצי' בין המפסיק הטמך דרךבכריאה
 ,ותלננה בסר'ה כתהת,נים ג"נ רהתלבש טאוותיה להשרחה
 היינו וטרכות כינה סוד ההי"ן שתי ורות בנעטי הנאמרשתיהן
 רבריאה בג"ד סתלבשת דאצי' דטלבוחי דנה"י תהתונות ז'כי
 הכריאה אל עתיק ונעשית בה כלולים אורותיה כללותוכל
 דאצי' הטלנות זו נן לאצי' עתיק נעשה דא"ק שהמלכותנטו
 גזר נשלמו שלה יסור הור ומנצח רבריאה עתיקנעשה
 עולם נתקשר וע'"ו בתחלתו נעוץ סופו סוד והואדבריאה
 הרשכ"י בדברי תסצא לפעטש ולנן . האצי' בעולםדגריאה
 דאצ" שהטר' לפי אלהות בשם הבדיאה לספ" שדוטוז"ל

 מרטעיה הראשון בהיכר מתעלמת והיא . בהםמתלבשת
 בויאה שר רג"ו גם הכולל קדשים קרשי הנל שהוארמטה
 נסא נעשה דבריאה סמיות מף' שוה הכסא דגלי ד' הםדוי

 והיא ארגט"ן מוד הקודש ה.ות ד' סוד והם דאצ"רטלכות
 ננ"ל חשט"ל הנקרא הטסך דרך שיורדת רפי פניאל אורמוד

 החיות וזה ארגט"ן. הרי השוה במספר פניא"ל אור מודשהוא
 ווה העתיק ,ה מן להס בא שלהם והמוחק הבריאה כרוצר
 מן שבא לפ' ישיאר ארהי צבאות יהו'ה י"ה אכתריאלנקרא
 תחתונות והו' . נטור אלהות במ:ד ננלרת שהיא דאצ"מרכות
 במלכות ראיוונה היושבים שרים שבעה נקראו הכדיאה זהשר

 . ביו"ד מיטפרו"ן נקרא והוא הבריאה זו שר בת"תונכללים
 המסך דרך עוכר דאצי' שהמלכות העבריה אטה נקראובנללו
 איש . נאמה בתו את ימנור איעגני בסו"ה . בהםוטתלבש

 דקכ"ה ברתא 'שראל כנסת ,דא אתבתו ימכוד כי קב"הדא
כמבואד



 העדןק אמתדרךשערי
 דטפרוניתא באמה הט,י,ל וכל ,"ל הושכ"י רכר. טתוךנטבואר
 שאטר  ז"ל הרשכ*י כדברי כמגואב כמפרוניתא ט,לזלכאלו
 הסיר זה על רוטז  והוא כו'. אסתר על רע שם רמודאטאן

 ויתכארו יפה. הקיצו' וכאן ז"ל רו-קשכ"י ברכרי שםבטבואר
 כבור כת'ב הרברי' אלו על כי טעפ מעפ הרברי'בתוך
 כבריאה מקננת עלאה איטא אטרו זה ועל דבר רסתראלהים
 נגר עלאה איטא נקר' ראצילות הטלטת בי יברים לכ'רוטז

 ראצילות והטלכית תתאה איטא נקראת שהיא רעשיהטלכות
 שהוא גכורסייא מקננת עילאה איטא הרי בבריאהטתלבשת
 השוה בטספי אלהים סור הכס"א עולם שנקראהנו"ה
 איטא שנסיאת בינה בי וע!ד : לעיל נט"ש דטסך סודשהוא
 דאצילות דטלבות אל אורה נ"נ שולחהעילאה

 נטלת נבללים שניהם הרי לשי: כט"ש בתחהונ'סררוזלבש
 מע הוא הצס הנשמות עולס נקרא העולם וזה שלאה.איטא
 טתלבשת רבריאה הטלבות עריז וכן הנשטות מושב טקםהעויון
 טאורו שלת רבריאה הת"ת ונס ה'צ'רה אי עת'ק ונעשהגיצי'
 נתנ' כנר דאצי, לסלבות שיש הת"ת ומןהלכוש הטלבו' אלג*כ

 חרת אטוו ולכן ליצירה נריאה בין מסך ונעשה לטטהשטתפשט
 הטלאכי' עולם שנקר' היצירה עול' שהוא בטלאכי' טקנניןסמרק
 בולל ריצירה שמת"ת אטרנו בי טו'ר הרעת עץ ונק'י"ר בלא טמפרון נק' שלהם סעתיק להם שבא והמוחיןוהח.ות
 הקליפות טקום כעשי' מתפשפי' שלו נה"י א"כ 3'"עג"ע
 ז' נק' שלו וז"ת . האותיות נשער זה סור ויתבאר רעשהוא
 את 'שטר! אשר לסריסים ה' אטר נה נאטר ועליהםסו,ס'ם
 שטירה לשון שהוא מטר!ן מלשון הוא ממפרו"ן כישכהותי.
 במו"ה החול כיטי בו שטתלבשת השכינה את שיטרשדיא
 נכללק אלו והז.ת . טטש בקרנו בקרבו שטי כי נו תטראל

 בסו"ה נער ונק' ירך. בן חנוה סור והוא העולם זה שלבת'ת

חני
 בשער כט"ש טטנה יסור לא יזקין כי וגם ררכו עפ"י לנער
 טוצקות וז' ז' בסיר טרורי' וז' היכלות ז' ג"כ ושםהאות'ות:

 היטנו לטעלה הוא שבכריאה שנ"ע אך שלטעלה נ"ע ג"ב.ונק'
 עכר נק' ובכללם ריוחות טושב וכאן הושטות ט!שב שםבי

 ב"ו כט"ש לו אשר בכל הטושל ב.הו זקן עכדו סודושהוא
 רק היינו ריציי הטלבות  טתלבשת ער"ז וכן : האותיותבשער
 שנתכאר בטו ולא לעשוז עתיק ונעשה לכד עצטותהא!ר

 וטתלכשת אורותי' שולהה הכינה נם שככר.אה ו'צירהככריאה
 העתיק. נזה להתלבש אורותיו שלח הת"ת וכיצי' העתיקבזה
 של עצטותה א,ר רק העתיק כוה מתלבש אינו באןאבל
 טהתפשפ' הוא לעש.' יצ'רה כק הטנייל והמסך . דיצי'מלנות
 בט"ש סעצמותה לבוש שהוא ראצ.' מלכות של הנ'הלבוש
 עקד' עולם כי . באופן טקננת תתאה א'טא וז"ש .לע.ל
 סנרלפון נק' העולם זה של ור~מוחין והחי~ת אופנ'ם. עורסנק'

 הטקבלים הקליפות טרור עישי הוא העשי' בי ה.ער שרשהוא
 מנצפ"ך אותיות רוהפשפות שהם רנוסב' הרינים התפשפותטס'ף

 : חוירמ'עוד ינרסטנה בסו"ה השוה במספד יע"רשהואס!ד
 נ", בט"ש לשנינ' סנרל שנעשה סנדל טלשק ה!אוסנדלפון
 העולם זה של יער.וז"ת במספר נ"כ וטוררפוןהוא האותיו'.בשער
 הראוי' נערות ז' ונק' אליהו סור העולם זה של בת"תכלול'ם
 מושב שהוא התחתון נ"ע סוד ושם : המלך מנ'ת להלתת

 שעולה חלל עמור שם יש באטצע וכתוכודגפשות
 לעולם לטעלה וטשם לעש'ה .צירה בין הטבד.ל הטסךונוקע
 בנשטות ונכללים והרוהות הנפשות עולים שם וררךהנריאה
 שבת- ומרי בחרשו חורש טרי והיה בסו"ה ויו"פ ורייחבשכתית
 עד עולים וטשם ה'. לפני להשתחות בשר כל יבאבשכתו
 הארין פני את זכורך כל יראה בשנה פעטים ג' בסו"האצי'
 מ"ש לק'ים ז,טרה ושיר בהלל הדם ניטים סרנים אנו ולכןהן.

 תשיג אשר נפי 'ד! נמתנת איש רק ריקם פני 'ראהולא
 י~חר ברכתו כפי וכוונתו שכלויד

 וככללם . אותו ה' כירץ~
 ושפחה: ועכר אטה סור שהם בי"ע ג"ע נתכאר הרי : שפחהנק'
 להיות הוכרח : משלה בכל ומלנותו הכתוב סוד לקיים!הנה
 להם ,נעשה בקליפ' להתלבש רעשיה טלכות של אורות"ט!ח
 ראש תהי ואל לאריות זנב הוי ו"ל שאטרו בסור עתץבסור

 של הח'ות ו~חך כיטים הסחבלים השועלים שהם .לשועל'ם
 טלפניו שיראו אלהים עשה זה לעוטת זה את והנההקליפות.

 לררות לרשע רצועה להיותם הם נבוה צורך ג"כ הקל'פו'בי
 הנחשת נחש ובסיר אותו ורא'תס שואטר רלזבלת בסורבהם

 נקליפה. ספ.' י' יש ב, בקרושה י"פ  שיש וכטו בווהר.בטביאד
 יריעות י"א סוד והם י"א הרי בהס הטתלבש קדהחה ניצוץוזה
 נתורה. ארורים י"א וכננרם אהל ולא לאהל טבסה שהםעזים

 כמ"ש ,ו"נ מן יניקתס שעיקר לפי הקמורת פממ י"אוכנגדם
 אהר פעם יש ועור י'א. נמי שהם ו"ה אות'ות כ' סורשדם
 הד"ע כל נתכארו והנה הבאתיו. לא ולכן טא,ר ארוךוהוא

 ועתה האותיית. בשערי רכים בטקוטו' עור יתבארו כיבקצרה
 טעשה סור והוא קצרה ררך העולטות השתלשלות בלאצ.גה

 :מרכבה

 כלל דרך העולמות התלבשות מדר ית' בוד"ר
 ס'וס וייממכרזיבכ

 וסס13ח.
 ס6)0'ס: ס61 ס' כ' )33ך 56

 ס61 קס'וס כ1% 6)6 טיוס 1'רעח %סו%61ר1
 סכח31 ס(ס חרע כו'.סלס 6%1'ר ו6%פי) וחוור ו6%'ר6%מי)
 3(ס וס וכללוחס סעו)%ומ סח)נטוח סיר )סוריע63
 חיוח ל5ורך ססו6 'וס 3כ) ויס )ניוחריס )עמיססיס

 עיי 3ר5ס,מ עעסס חעיר יוס 3כ) 3עיט ועחרססעולעוח
 טליס ק6% נעעס 161 )ק%ן כטשכמ31 כ%ו סעו)%ומכ)י)ומ
 וס%'ס: 6רן 6לסיס ס' ע0וח 3יוס רכחי3 6)סיסשי"ס
 ס6גחו3 וכעו כו' וע6'ר 5%פ') סו6 סס'וס כעו ס6עיו;ס

 סעי)מוח וססחלס)וח סח)נסיח קדר )ידע 5ל'7 ו)כן)קתן.
- סקינוח )כל וקינס סע')ומ )כ) עי5ס ס61 קיף 6'1"ירר : ח5ניח 161 מסכי) ט6י עיניך 3'ן לוכרון ח%'רויסיו

 ננעלס סעו)%וח כ) ט) סקלם" כ) ס'1 ו3חוכו
 ס?)כוח נקורח ונסורס . %%נו חון '651 ר3ר 61ץו%עס
 טס 5%6עימ גקירס קור ססו6 קוף 63'ן גגווסטסימס
 פנוי %קוס ונעקס ל5רר'ס ס6וו5עימ נקורס %ן ס6ולגיחק

 עי)6ס מתירו כקל6 פט' סו!קוס ו;ס סכו)עוסלעעירח
 וסכס : כע"ק 6חר וסעי וסו6 סטוס 3עקפר ס%"1ססו5
 קור 6100 ס%)נוק פו)ס טנעטט עך סטסלט)ומקרל
 כערן 3קי5יל כ)) דרך ג"כ נמ3' כ3ר 3ר5ס'סעעסס
 עו)ס קדר רק כ)) ררך נ%3 ועסמ : 6' 0על3קוף
 עיל6ס סעס'רו 3;1 כי וסו6 ערכ3ס %עסס סכק'ססיקון
 טעריס סר)"6 ע"י ס%)13ס עו)ס קור טסס ס6ורוחגחקנו
 טעו)ס וס ט) ספני%י ו6ור ס%קיפיס קור וסס 61חורפניס
 ט") 3סס ,;'ס 3"ן ו!"ס ק"ג ע"3 ע)ו5יס ד' קודסס

 קולס קור קח'6%ס %%ומ6 סנועף סמ) קור טסי166מיומ
 סיקור ררך 1'רר קוף 63י1 גנווס טסיחס כ%ססחכ%ס
 סמסירו וס ק3'3 טסימס %3)' וגמלנ0 63"ק גנו,טסיס
 ;ס וירר סטסירו 3ז )עע)ס סעמח וכפסח עפס3קול

סעל



טפ הערןנן אמתררךשערי
 לתטה ועור עיל6ה טסירו ח5' ער 'וסי קו ררןהע)

 0סו6 נ3ר 0כח3חי כתו היו0ר קי 0ל ס0ג' פרנ(3סיעור
 לסיו' סטהירו לקיף סקו (ה 'יד ס)6 וע'י 56יליח עו)סקיף
 לתטס להחו3ק ס0גי ק5מו 0יח(ור עד סעסירו כלעונר
 60ס . על6ס סטסירו נל קנינ תקיף 16ק ססרי83.ק
 קם"ר 03ינמ סטסירו 3(ו סיס ל6 ק5ס 6ל תק5ס עו3רסיס

 טל5 עחס 36ל : ק3י3 3עוס 6וחו ספקיף קוף 6'ןפ0פח
 פח5' לתעה ונקמייס ננחייס נסקק רק סקו (סהגיע
 ר6טיח וסו6 קח"ר נחינח סעסירו 3(ת ים 5'כ עיל5סעסירו
 ו(ס הנילוי 6ל רותו 6חס תלח כי קחר 6מס נקורהג'לוי
 כי הרי : (ס וסנן י6ס חוך קוף ססו6 קמ"ר ע"ינעסס
 תכולס קף )ו סו6 ונס סעולתוח כ) 6מ תקיף הו6 קיס8'ן
 נ(ו טנעמס סטלנוס עולס סוס 063ר וסגס : (סוה3ן

 ו)6 גדול 6ור עיל6ס הטסירו כל 6ח ות)6ה עיל,ההעסילו
 להיוס סו5יך 5'ור כל כ' "עילתוח ס6י 3(ה לס5ט"ריכלו
 ח5'ו נ"כ לסמקעל סתלנוס העולס (ס סוכרח לכן .תונלס
 טסירו סח5' נעסס י6( כ1רס ספניס 06ור' ס6חור3ח5'ו
 : קמס עסירו נקר5 וסו* סעולתוח לעפירמ סנויפקוס
 לתעס עפדס טסי6 סתלנו0 עילס 0ל סת)כוח קפי'וסגה
 סחכתס 8ור נחונס נסחלנס סעסירו (ו3ר"ס

 י(6 0ש"
 ססלך ותס נדול. 6ול פלסס תו" כת"ס היקוד ע"ירתחסנס
 ונקר6ו נלנ)יס עסרס תתנו נע0ה העסירו (1 ק3'3ה8ור
 והו6 סחיפ6ה קרת6ה 5רס סל נלג)'סעסרה

 נקל"
 לסעתיס

 יעולס סתלנום עולס 6) סנ' עולס 0סו6 לפ' ד3ר'6ס6רס
 נחון טייד ס6ור ותן . ננדז 56'לוח 3ערך סו6התל3וס
 ס" פ6לו סכמר וספיוח קם'רוח יי תפכו נ56לסטס'רו
 3קוד ונחחקן סקדופיס לכל 6'ק פפנו נחחקןקפירוח
 טס סיוסי 3חינח 6ור תן 0גפ0ס לסי ר6דס קרי60ריוקג6
 סעגולי' *ור תנחינח מנעטס קחית5ס קרת5ס 5רס כןמין
 לפעתיס נקר8 הז6 ס6'ק ו(ס . עגוליס 33חי' נעמסולכן
 ס0ת'פס תג'ע סי06ו עו)תוח ג' כולל וסו6 די5'רס6דס
 בחון וחוכו קמית6ס קדת6ס ר6רס עניליס קיד0הס

 56ילומ עולס קוף. עד לתטת תחסטסיס ורנליוסטהירו
 . ס)תעלס עולתוח לגני טסיס נערך סו6 56ילוחסעו)ס
 30י06 ס0עיוח דרך לתעלס 6ולומ י165 תתנו ה6'קווה

 ל"ין שלתוח טהס זנעסס טנז ע"3 תלוי נחיגחוהי"
 סנק3'ס פ'י ססגיס דרך פסס 16רוח 1)6'0 וגס .ווקסר

 נקר6יס וכולס ע~פומ כפס ג"כ פסס ונעסס ו3גומוס3ר6סי
 נחוכס נהחלנס ס8"ק (ס סל ותלכוח . דיליסלנו0ין
 3קוד ונחלחני ג"כ נחמפעס טלו היקוד ע'י סנוהחכתס
 ידי על ונמחקנמ 6סלך תקיס הרחי3י לילוס3"ה6פול
 כחחס (' ותן לתעלה סעלו מנירין ת6נין סלה"ורוח
 גפורוח 3'יק 0לס פרלוף 3קוד התל' (ה נחקנחסלסס
 עח.ק6 נעוה61

 ו(הו היו. 0כנר ס6ורוח ע"' 0נחקן קריס"
 תנריומ'ו טגעחק ת)סין ונס 1קנס תלסון עח'ק6לסון
 דל16 ליס6 "' . רי0'ן ג' קיד סס ם)ו נ"י . לסנינינת'0 תלנום.י נמון ונמעלס ד6"ק נס"י חוך לתעלס נ"כ0עלס

 ו(ס : 5ח"רע רל6 רים6 נ' . 'רע ד)6 לי0' 3'ייס8.
 רעחיק8 ריס8 ונקר6 6חד בעס,ר5ם ונכלליס תנילסנם6ל

 וגקר6'ס 'ות'ן עחיק גקי6" סלו חחחונוח 1('רעחיקין.
 קדס פית' ס'ס 6סי 6תרחו נ5ע סכמונ 3קור קרס'פ'

 ספ'יוח " סל חכתס נקידח ותן : 6ימיזח נ0עי'כת"ם
 16רוח 0) חנעוח ס3עם ע"' נ"כ כחחקן 3עסירומנ6ללו
 מר5וף פסס ונכטס עחיק6 ג'כ נקר6 ולכן ס3יריןפמ5נין
 טסס 'ית'ן לעחיק ת)3ים יסו6 ר6"1 ייס6 ונקל6 .0לס
 י' תן ס3ינס נקורמ ותן : ר8'ק פלנוח טל מחחונומ('

 טל נינוח סנשס ע'י נ"כ נחמקן נטסירו ענ656קע'רומ
 יותין וסעחיק עמיק8 נ'כ ונקר8מ מנירין תת"נין6ורוח
 נקור נ4כ כחמקן סנינה ותנקודח דעחיקין עחיק8נקר8
 6ח ט)נים והו6 6נפין ר6ריך לי60 ונקר6ח סלספר5וף
 נ60ר סנלנלח8 קור טסו6 8י"1 0ל ססכחר רק כו)וס6'4ן
 ג'כ לסס יס ו6ר'"ך 6'"ן סר5ופיס 3' ול6ל1 :ווגולס
 קרות8 . קחית6ס טוח6 . גלנלמ קיר ססס רים'ן נ'קוד

 רים8 קוך סו5 רעחיק ורים5 ר* פן לגו ר5 וססקחית5ס ותוח* גלבלח5 ססו6 ר6סע 33' רק וככללין .ד6ויר6
 לעיל8 6מנלפו ריסיו ג' ד6תר נ(והר כטנו6ר .דלע'ל6
 וד6 . ד6 תן לנו ר6 .לעיל6

 לעי~
 ,ונרי80 ן ר6 תן

 6"ח קע"5י ג"ט ססס רלי60 חיקוני (' נהקגיר6ייך
 תתט סיי55 וס6ור ה6ור 6ח טכקיס סהס מיקוניסונקר6"
 טלתטס סעולתוח 'כלו סעי" )ולנועיסו5'נורח דרךיו65
 ,חיקוגי '"נ 6 נחקנו ועור : סובל' מ'קון וסו8)קנלו
 וסכל על8ס 1ו(ל6 וגקר6 ררהמי תכילין "נ 0נקר8י'דיקנ6
 "נ נוד 0סס חיקונ" '"ג ג'כ 'ם ו)ר6סי . 3פולחלוי

 .פ6חווי ר06ו 6חורי פן סנועפי' וסעעיומ דרים*0וורח'
 וכחפוי רי60 עד ותניפיס ס6(נייס 6ח לכקוח םל66ודנוי
 יתל8 מר6תי מנ6' 6כסין (עיר ר6ם על על מפפיסופסס
 תעסר כ"6 ונכללין ררים6 חוורחי ר' רק וסס .על

 עונל כקף 0ק) ת6וח ר' קוד ת6ומ ו' ססס פעסיוע0י
 כתנו6ר , רכקופ6 ע)פין ח' 5ד'ק"6 'רמין ותססלקוהר.
 פניו ררל 'ורריס דרי60 מוורסי וט' : ("ל ס6ר'י3דנרי

 חיקוני ע' 6נפין "עיר געם'ס 0תסס 8נעין (עילעי
 ו3ינס חכפס 0ל ריסיווס תן וסכס : נ(והר כת3ו8רדיקנ6

 . ו8ימ6 6נ8 0הס סר5וסיס נ' תסס כחחקןסעיקריח
 וימר6) על6'ן 01יפ6 636 עסם פר5ופיס ל3' כ'6ת0לקיס
 ל5רי פלניסינ וסס וח3ונסק53

 פר סכחפייס פן 5נסין
 וסנרון תנוליס נם6ריס 6נסין ר6ריך ר8סינומ ונ'הטנור
 קכס חכתס קכה נקור למניסס כחר נע0ס 6ככיןד6ריך
 נקורוח יי תן ממחונוח נקורוח (' נמקנו ו6ח"כ .ניגס

 ונוקנ8 (עיר סהס סרליסיס ני תהס ונעסס נטס'יו0נ56לו

 כך ו6חר . ו)תטה טנורו מן 6נס'ן ה6ריך 6מוסלני0י
 סלסס יקור סוד ג5ח ונח)נסו ו8ית6 8נ6 נסנמססטו
 עד )תעה קוין הסר5ועי' רגל' טכל נ6ופן 6נסיןנ(עיר
 וס(עיר . כת"ם נר6סיסס סמסח"יס רק ס56ילומקרקע
 ויסורת. 'טר' עהס לג;"סי5יסיס נ"כ כחלק ע5תו6גפ'ן

ונוקכ'



 הערןק אמתרררשערי
 ו)6ס . ורחל ל6ס ססם פר5ופיס ל3' ת0ח)קמ ג"כונוקנ'
 סש6 יסי6) פר~ף קיוס עד- 'סר6) דעמ פןע0מ)מ
 ועק3י" לח) עעידמ ו)מעס ופטס  6נפין ד(עיר מימ3ט)יס
 עכוס עקנ סכמו3 3סוד רח) ס) 3כמר כככקיס )6סט)
 פני וכגד 6נפין (עיר ת6חורי עותרין וטניסס ס'יר6מ
 כנד עומריס יסורון נחיכמ וכגד פר5וף טוס יס )6'טי6)
 ויעקנ סידנל ר% נחי' )6ס ססס פר5ופיס 3' יפספכיו
 . ו6סרן עסס ט) סתעומ נחינמ סו6 סיתין 53רונ5רו
 עכ"( מ6מוליו טעומדמ 6ף ולח) : עסו נחינמ הסי6)'31לד
 פ33"מ יסי6 ספוחין 3קוד נמוכס כככקיס ("6 ט)סנס"י
 3חיכומ 3' ספל5ופיס פן )כי5 ויט . 6גפין דועיר)כס"י
 טניתי 6ול ונחינמ תקיף 6ול ונחינמ פניתי 6ול נחי'טסס
 וסנוק63 ו)פניס )פנ' סו6 ססעמ'ק עד )גדו) ע)3'ססקטן
 תקיף סגדול סעקיף 6ור ו3חיכמ . כולס ת3חק 6נפיןר(עיר
 ופקיפי . כעס 6מ תקיפי' רעמיק סספקיפי' עד סקען6מ
 6ול ונין סלס. פכי' ל6ול קתוך מ3פנ" סו6 ד("6כוק'
 6'ט פ6ומ סר' עעירמ טס ר("6 כ1ק' ט) וסעקיףפכי'
 ס)6. וכרי . סעוס נתקפר ע'"ן ר"ע קוד ססס צעעו6טר

 סת)טע סחטע) טסו6 כקוי 5ריך סרע עין נסםיס0כלו
 )כוק' סני כקוי ועוד עי"ן סר"ע פן 6ו0ס ותכקסל(ו"נ
 וסו6 נע)')צ מ6פי) מ"ח גקור ע5פו ("6 ט) סחלוןפ6ול

 61'פ' 636 נעקו' )מע)' כסעו)' 36) . למע' כעט'כטס(יווג
 סו6 כ"ו כקוי 5רי' 6'ן 6כפין ל6ריך סריקס חועףססס
 636 6ריך עסס פר5ופיס )ס' כ)ל ררך ונח)קו' 56"3פו)'
 ופסס כפ"ט סוי"ס 6ומיו' נר' וככ))יס . וכוקני' (ע6ו6יפ6
 . לתעל' פתע' ימיד' חים נטתס רו0 כפט ססם גסת' ח)קיס'

 וכו)ס . עטיס ילירס נרי6ס 56" גחי' )ר' ס56י'וכח)ק
 טנעט' ח"נו : י6סיס )6רנעס וסיס יפרד ופסם 6לי'ננחי'
 קוד ססו6 סנלי6ס גג וסו6 ס56'3ומ קלקע נקר6 טסאתקן
 סעפ) תתנו יפול ס)6 תפקס ים סגג וקנ'3 דנרי6סססתים
 3נר6ס ת0ל3ט0 ד6ל')וס וסתל' . ס016'01 3טערכת"ס
 ו33ר'6ס : )3ל'6ס עמיק וכעסס דנל'6ס ר6קוטמנס)סס
 וע) . 563'3ום כתו פל5ופיס וחתסס קפילומ עסר ג"כ'ט
 ל6רנע נמ)ק עו)ס וכל . נעט'ס וכן 5,3'רס סו6 (סדרך
 י5ירס רנרי6ס נרי6ס רנרי6ס 56ילומ סיינו 663עומכפו

 רעטיי וסת)כו' . ועסיי 3י5יר' וכן רנלי6' עסי'דנרי6'
 'ורדו0 רג)יס סכ0ו3 נקוד 3קל'פו0 עמפסעיס 6ורהם"קוף
 סק)יפומ ס) סחיומ ס61 ופוס סקליפס 5ל פ0יק 1נפטסמומ
 סי6 נהס ת0)נטמ ססי6 ו6ף תס)ס: 3כ) ומ)טמו)קייס
 עכ"( לעי)' ק)ק6 ו,כ63 כפופס עריס6 ו6ף ע)יסםסולעמ
 3קליפ' סתמ)3ס קדוטס סני5וז (ס וע) . )(נ63 תנסיגייס6
 ח"1 'מכוון ט)6 סכווגס . 6חר )6) מסמחוס )6כ6פר
 קדוסס נילון ססו6 63ער1 ני15ן )6ו0ו ספע )סורידס6דס
 )סע)ומס 'כוון לק 6חל6 3קעל6 כח תוקיף סו6 (ססע"י

 ים6רו ס6"כ כו)ס , )ספ)ומס 6"6 36) סק)יפומעמוך
 קן עמ עד נעו)ס (מן סניע )6 ועדהן ממיס 6חר6סקער6
 סייכו )סע*מס כוונסינו טע"' לק . )נלח חמומ 3)עסכ6'
 וטורע וטוכמו ס6רס יכו)מ כפי פעע פעע כלו5ימ)3רר
 3קוד ("ל )ורי"6 י5חק ר3ינו סר3 ר3רי תמוך כתנו6לנסתמו
 עמיס יס סעו)פומ 136 וסנס : סמעס קע) ספעקלי6מ
 )מע)ס סעו)מומ כ) טעו)יס ע)יס )סס סיספיוחדיס
 י5ירס עטיס ל3חי' ות)נטמ 563י)תש פו)ס עסנרי6ססיינו
 קורס פקר6י טנקר6יס ספועריס נקוד וסס ד56"נרי6ס
 ופ)3'ס עו)ס יסי5ילס . ס6ימיומ 3סעי כ"ז ט6כמו3כמו

 סוד )~מ ופ)ניע עו)ס וסעטיס ס)סס. מחמוכומ (')נרי6ס
 תקוס רפסי, פ)כו0 יקור סור נ5ח תקוס ונס6ל רי5'לסיקוד
 ס6ומיומ: נסעי ס6כמונ כיו סגמ מחוס ק~ד ט610פנוי
 נקפר כתנו6ר ע)יס ג"כ )ס יס ע5עס ס56')ו0וסנס

 כולס טנעש עד 3(ס ו(ס נ(ס (ס כו)ם ככ)לו 61(סכווכומ
 ס6לסיס סו6 ס' נקור ס6ת'מי יחוד קור וסח, גתור6חדומ
 סוי"ס נקוד סו6 עלפעלס קפירס כ) סלעולס מדעכי

 לנגד 6)סים נפרך סו6 ט)תעס וסספירס ס!פעס)עוך
 פיקל ע5תו ססו6 ס0פ6למ ו6ף סיתכס. טלתעלםספירס
 6גפין ס6ליך 6) )עפ)ס כסע1לס סכמ03י כתו סוי"ססוד
 6כפין 6ליך )עיך 6)סי"ס כקל6 3פחק3ס ע)ס יטר6)3קוד

 ס)פטס ט(ס וסעעס : (") ס6ר"י ו3ד3ר' 3(וסר.כפט6ר
 עסרי מע)ס ט) ס,מורייס נחיכמ רק סע)יון פן פקנ)סו6
 עסו6 סחלוכיי תן יוכק סו6 6"כ סגדו) 6מ עלניטסקען
 טוד סו6 סמכפס מסל ררך ספ)וי. קור חו6 6חורייסוסוד
 'ו"ד ס) סת)ו' טסו6 ו"ד 6ומיומ 3' תן יונק ס3ינסיו'ד
 סככו"י קוד עלמו סו6 וסמלו"י . )עי) כ"( סכמנמיכפו
 וקפיר' קפירס כ) 6"כ : סטוס 3עספר 6לסי"ס קודטסו6
 כתט6ל ועו)ס עו)ס 3ג) וכן סוי"ס טס 6חר נכלטיע
 סחכתס תע) דרך 6"כ סוין סויי"ן כ) ו)6ו ר6תלנ(וסל
 6לס'"ס 3חי' נעעס נכ0ר נכל) וכעסו6 סוי"ס קודס61
 קפירס כ) וכן 6לסי"ס כעסי סף"ס ען כי סרי סכמרכנד

 סוי"ס תן כעטס יחד סנסכ)לם ועו)ס עו)ס וכ)וקפירס
 . סמס סת6 וס61 ס6לס,"ס סו6 פי קוד ו(ס .6)סי"ס

 : (ס כ) והנן ס6פימי סימור קודעסו6
 לו ואין ראשון ובעזרת השני שער נשלםוביה
 יראנו השם . האותיות שער לבאר ונתחיל .שני

 : נפלאותטתורהו
 כ) )53ל לו5ס סיימי 6ם וליעי 6חי 6סו3ירהנדץ

 3סס ולסלחי3 ס6וחיומ נטעל סי163סלת(יס
 לק וסכ) 63מליס  קללמ' )כו סיליעס מקללס3י6ול
 לך יס ו5ס .  3סס ולנך פףניך  טיס חכס  ו5תס3ייי(ס
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נ הערןגן א אות האותיותשערשערי
 בצורתו אי סור יזכאר בו יפתח

 ובבנינובמנינו
 נתינ . פויו אמ לכוטויס יפ6תיס עיטס ידאיף
 ננריימ' מ6נ6 וססנקסו: ופספט מק לו עס עסי

 סעולס כנר6 קפריס נק)עס סם6ס ע)יו 36ינוד8נרסס
 6פמ 6) נרוך : ננכין נעס 53ורס : וקפור קפרנקפר
 לכ) כן עטס )6 ס6ממ 6יע יעקנ ל(רע 6ממ מורמענמן
 מעמועיס מעסס סמס סנ) נמענו כ6ין סגויס כ) כ'גוי
 )סס טדיס 16פס כ) רק לטון ו)6 כמנ )6 )ססו6ין

 רמ( עוס )רפ( ידיסס מ185 ול6 ומטוניס עוניסכתניס
 סו6 סכל יולר כי יעקנ מ)ק כן ל6 : טלסס 6ומיומ53'ור
 3כ"3 3"ך וגעממס נגי)ס כמינ סקדוטס מורמיטכי

 כ)י וסס סו8 סכ) יו5ר ס8ומיומ עע"י סמורס6ומיות
 6מון 6*מ 6מון 56לו ו6סיס דכמי3 סק3"ס על6ומנמו
 מוריס סתורס 6ומיומ כ"נ מן 6ומ כל ולכן 6ומן6ל6

 נק' עסו6 סמנט8 עסו6 ונננינס נפנינ' נ5ורמסנע5מומס
 נכמנ עסו6 כמו ס6' כי סיינו סלו סמ)וי ע"ינמנט6
 לנט6 וכעמר5ס טנינו סו6 8מד וסו6 5ורמו סו6 4יכ(ס

 וס61 6)"ף טס61 נמ)61ך 16מ1 לקרו6 5ריךנטפמייס
 ונור6ומ גדולומ קודומ טורים סחלקיס מג' וכ"6ננינו:
 וסנס : דוכמי נכמס נןסר כמנו6ר נמנץמו כ"6כמ"ם

 ע"י סיינו ס:מלס פר5 קפריס נטלעס 6פר סכיילסנריימ6
 וכפרע וקפור קפר קפי קוד ססס ס6ותיומ מ)וקותג'
 עסו6 נקפר סנכמנ כטו ס6ומ סי6 קפר קפריס סג'6)ו
 עמו כי נסס ו(סו סמנין סו6 קפר נ5ורס ו(סו5ורמו
 ט)ו6ו וסו5 סמנט6 סו6 וקפור כמ"ע. מנינו ע"יסו6
 ו' טנומ 6ומיומ ג' עס ננריימ5 כמנו6ר ננניןו(סו

 וט)עמס (ס: וסנן נניגו נפעס מ)ו6ו ע"י 6' 181מנחיס.
 קפ"ר סרי ט"ס קפ"ר סרי ט"ס וסו6 6י נפקוקנרמויס
 6' 6מ קוד )63ר יכממיל (ס. כל וסנן קפור סריועוס

 :53ורמו
 לפעלס ,1 פיליגומ יעיטס כ"יק 53יימי א 5ימהנה

 סכולל קדיע6 )עת'ק6 רוע('ס כולס ונכ))ספע
 וסו6 ד6 מן )עי)6 וד6 ד6 פן )גו ד6 טסס ר'ס'1ט

 קוד ר' ו' י' יסס 4ש כ(ס 5ורמו ס6מד מלק : (סנ5ופן
 וסו" : סטוס נמקפיגנורס

 סנינס קוד י6ר'ן לריע6 רומ(
 טסס עמומ ע"נ קוד נפעכיס ושמנס דינין ממעריןדמינס
 על פקוקיס 3ג' סנרמ(יס סמרכ3ס קוד עסס ס36ומסוד
 3ע"3 ויע ס(וסר. ד3ר' ממוך כמ3ו6ר ויט וי63ויקע
 וסס 4ש כוס 15רמ1 סטנ' מלק ו 16מיומ רי"1 6לוספהם
 י' קוד עסו6 סחכמס קוד ד6י"ן לריס6 ורופ( די ו'י'

 ולכן ר6ריך ליט6 עסו5 ס3ינס קוד רי ו' 3תוכווכולל
 טסי' וק 5ריך על קפי' וי' עלו קפי' י' עטריספקפרו
 : (ס וסנן ד' ו' נקוד יומר נג)יס 6רין סלקפירומ
 עסו6 סוי"ס קוד י' ו' י' וסס 4י כ(ס 5ורתו סס)יעיח)ק

 לפניך סנס דעמיק. לריט6 רומו וס61 רחמיס גורמט'ס
 )כל 5ריך ו6'נו סטקשריס לכל ל6סון סא4ידקד* : 3פגינו לך ..ו6רפו( %3רמורטיומו

 עס פעממף וסו6 נפ"ע פופר וסו6ספקפריס
 קוד )ד למ(מ' סר' : נ)עדו מספי ו6ין סמקפריסכ)
 6מרו סנס : 3'6ור ו6וקיף . סג"ל 6' 6ומ מ)וק'סג'

 6ומ מלוקי ג' )ך סרי . ופיומד ימיד 6מד סו6טסק3"ס
 עסק3"ס 6מר 3(וסר סגס : סיטינ ל63ר 6וקיף ועוד6'.
 מ)וקי ג' )ך סרי סעמוף. כ6' ו)6 סמנוי כ6סד 1)6 6'סו6
 6רפו( ועמס ן לל דע ו6תס עכל נסיס טפורע נמנינוס6'

 .: מ)ו8ו עסו6 נננינו 6' 6ומ)ך
 נמא כ' 6פ"ל ופמססך 3ינס 6יף 3ימ 5י 6פיירגה

 ניכס. 561)פך כתינ לפעלס טפעס עסו6סר6עון
 סחון קור וסו6 ע)יון יועננקמר כתינ סני נמלק6נ)

 סעליון עומק קוד עסו5 קמרו מועך 'עימ נקו"סספקממר
 וסו8 פ% עמספך ועוד 'מ65נו מי עטוקעטוקסמתע)ס
 סל' )נדו: גדו)ומ נפ)6ומ )עועס ננן"ס )עעומסטפ)'6
 ערוט( 6' נקנס עוליס וכו)ס נננגו. ס6' מ)וקי נ' )ללמ(ת'
 וכ)ל ריסין. גי סכו)) לע"ק וננכינו נפנינו %ורחו 6'6ומ
 רימו ונננ'1 נסס נ15רס 6 6ומ ממיד כי 3ידך כקוטוס

 למ6י לוען 6' ט6ית פנ61ר לפעמיס טממ65 61ףלכמר.
 ומסנח: דוק קפי' 6ומו על )כתר רומ( סו6 עכ"(סקפ"
 סי' לכל רוטו 6' ע6ומ נווסר פנו6ר לפעפיס מט65וכן
 ר6ית ק%י נג' ר6סונות לך!. רומ( למע)ס י' נקודקפי'
 רוען תמ% י' ק5וות. לו' רופ( ו' כנר. כמ"ע ליו*דליס

 עסו6 ומ65מ יגעמ 06 עכ"( ע)מס, מכממ תת6סלמכמס
 כמר 61( למעלס ע)יס )סס הם עסעו)מומ נ(מןרומן
 ריעין )ג' רומ( עסו6 כנודו מקוס 6י"ס ו6ומריס )ךימכו
 )פעמ" ממל' 06 וגס (ס: וסנן ס6רי(") נדנרי עענו6רכפו
 (רועומ )ני רומ( 'וד"ן נ' ססן לחג"ת רומ( 6'ט6ות
 לל6טי מממ סמ6לו נקוד וסו6 )גוף רומ( וט'עו)ס
 עפו *כחכו ול"6 טל וסכמי3 סקרי נקור ממנקניויפינו
 טו)יס ט6י סויווג נעמ עסו6 פנו6ר סרי נ(וסר.כטנו*ו
 6טמין מחת נקו"ס מג"מ נטקוס ונס"י מנ"ד נטקוסמג"מ
 כי סרי )קר6מינו. סנ6יס נפתמיס )קמן כפ"ע נניךיסיו
 יפתקו ונ(ס סעינ. כ"( וסנן סכמר 6) לומ(יס סמג"מגס
 י6יר חטס סמורס נקוד גדו) 6ור ותר6ס %6ס קערי)ך

 כי ספמח נל6ס עסתמ)נו סכתונ)3"וררנד,ירר : ומורתועינינו
 ד6רין )ריס6 רומ( נננינו 6' ע6ומ רמ(נוסרי

 לקפן כמ"ט עיל6ס 6לסי' קוד ס61 ו3ינס סנינסקוד
 "נ6ס ')(ס כ)ו' 6)סיס 3ר6 3ר6עית ר(") ע6מרו3קוד

 וטן סטס. נמקפר קור6ל"ף לפניך סרי '*לסיס"לקרומו
 מכפמ קוך תמ5ס ל6לסיס סגנורס כפטכמ עיל*ס5לסיס
 לנרת6 מ6גס6 מס6)ת עיל6ס ד6ימ6 ע6מרו כמוע)מס
 נני חכמי מכ) ע)מס וימכס וכתינ כנמס כ6פסדכמינ

קדס



 ש %ות השוחוותשערשערי
 '"פ כ' וסקוד 3ניס. מפסיס לך טו3 ו6ככי 3סו'סקרס.
 ,ס: וס3ן כנק" קור סנק"מ נפקפר כו))'ס " עס3"ן
 מעסי ועסל פעסל כל% ג"6 פעסי כ)ו)ס עס'6סו'
 פעפן עו6) 6)סיך ס' פס 3קו'ס 3רכומ פ6ס קורסלי
 ס6)ף: נקור סו6 סר' )קפן. כפ"ע פ6ס 6)6 נוס 0קרי6)
 ר56" סמ)כומ ממ)3עמ עס סנר'6ס ענעו)ס כמנ6לוכנל
 ג'כ 6ולומיס סו)חמ שנעס וגס ס)מס חכפמ קודססי6

 מקננ0 עי%ס 6ימ6 נקור כמ'ס נ0חמוניס)סמ)3ע
 כ~ד הש6 ספיטעלון כמנ6ל כגר ננוי6ס וססנכולקיי6.
 נמנ' כנר ורמפטרון סטצ)ס זס ע) ר6פ5עימ6עפור6
 קור סחתס ען וון 6מ עושר טש6 ספ'יס 3סוןעסו6
 %)ף סכ0ו3 מנו5ר גרי : 03וכו עפ0)נס0 ר56"פ)כו0
 סייט 30טס סנקל06 ד56" סט)טמ קוד סש6 ס)עסלך

 סעסרס כל פ! ספק3)ם כנ") ס)ייס 6)ף עפקנ)5630"
 סעע"ס קור עלונ"ס כקר6י 61ז פ6ס נ;ור סו6 וכ"6נכ'ס

 עש6 פליו 6מ לכופליס ומ06יס . (ס וסנן )6רססעופר0
 ד56" ספ)כומ 06 עוננל עסו6 ע33לי6ס מיטטלוןקור

 ססס נניס 3' פך רק מק3) וסו6 1' על' פייועכקל6ם
 3קור סו6 3'ן וכ) 33לי6ס פקנכיס טסס ומ), 3ינסקוד
 קוד לפכיך כ630ל סלי פליו. 6מ )כוטריס פ6מיס סר'מ6ס
 כ) )נ6ל כמח') ועמס : 331כיכו ונפכיכו נ5ולמו 6)מ6ומ

 : פמח )סס וכפממ 6'  נ5ומ ספמחי)ין וכיכויססעפומ

 אהיה שם םור יתכאר בו %; ררך בפתה
 כנר חכס ס)"נ,. %,, ,סל6) י3יי מ6פי כסכתיכ

 ו)6 סכמר 6) מוס6ל עס סו6 6ס'ס סטסכ0'
 )מ6ל 6ין דקומו ולו3 סע)פו מחפמ כי ס* סעלססס
 מח)ס וסכס : 6סי' סס 1ה61 שוס6) סס לק 3ע5ס סס)ו

 ע) ועי' 6סיו'0 )גי רומז וסו6 6סי' 6סי 6סי'כ0ינ
 לס0ג)1מ 6נ' ע0'ד 6נ) ע6ני פי ס61 6ני טעמו6סיי
 . )פניכו כפ"ס 6ש' 6סי 6סי' ו(סו ס)' סעלו0ע"'
 כ' ומרע וגו' ס)חג' 6ס" 60פי כס 6פו 0ל0ג)ס61מו
 6"6 סור עש6 נכמל 6' פקומומ. 3ג' סו6 6סייסס
 קור ע)6ס 63י' 3' כגל. כמ"ס ס3ינס קוד ע5עווסו6
 רופז )עו)ס 6ך : 0מ6ס 6" 3ט)כו0 ג' ע5פס.ס3'נס
 56" עו)ס רכ) ע5מו הכ0ר קור סו6 ס6ריך סכ0ר.נקור
 סנעיס )נן  פעער0 ססו6 3(פן ס3'נסרופ( כנר.כפ'ס
 טסי5  נופן  רושז  סי%ים : 6פו )ז סעטלס ניירסרכמינ
 0י' נע)ס.  עטר0 חי) 6ס0 דכ0י3 0פ6ל0 עטל0לתי

 013 63'0 6סי"ס ו)כן סכמר. נחי' 6) רופ( סו6)עו)ס
 ו63") סעוס נמקפר כ0'ר קיר 50פ"ן סקרוט סססו6
 ו" סו')"מ " ;ור סש6 )עס"ע סקרוס טס חו6נ"ס

 . 3ל6ומ נ~'י כי ר' ויי6 קו"ס וע6  סויו01 י'6שהמ
 ע"מ. קו"ס סס ונכ))ן סמס לר"ו קו"ס סו6 6סיו01ועטל
 ילון 3ע0 כחי3 סויס סעחיס כ) 1)6 . )0י)עסי0
 6ס'1"מ וג' : (ס וס3ן ע0 3כ) י63 ו6) וכמ'3עניח,ן
 6סי' כ' 6ס". 6על 6ס" סעקוק 3(ס פרופ(יס עלסחןהג")

 ש6 6ס"ר . ר6כ6 פ6ן 6נ6 וסירועו ס6ויך 6) רופזס6'
 נפלמ? 5י,ר ושלס סניכס  קור סג)וי ל6טימ וסו6י6"ס
 לופ( 6"ך ספ)מ )קר% פונ 5יך נקו"ס 5סי' קורסו5
 6ופ'ומ פן ש6 פטופס ך' וסכס 6סי'. קוד טסו6 ס3'כס6)

 6"ך ס) ס6' ועס עשר סרי פ6ו0 ס' ספקטרופנ5פ"ך
 עכפעם ספלכומ 6) רופ; 6חרת 6סי' 6ע"ר. פפטסו6

 נ זס כ) וסנן סנל'06 )עו)ס 6ליך נקידג"כ

 של שם שד יתטר בו בדרך
 6חי רע 6)סיס: כ) על גרו) ומ)ן ס' גר% 6יכתיב

 מקד רכמינ סחקר עסו6 נמי כנר 6) עסכי
 : סיוס כ) 16' 6) חקי סנ0ג)ס. כיון כי סיוס כ)6ל
 נקו"ס 6)סי"ס קס פן מו' כסשר  שסכיט 0סחקד כ"ז_כי
 'הו"ס ווון )נוכס. ר16'ס ס6'ן 6)ס פי ו6פרו 6)ס:פ'

 סיו'ס קוד וכחקר י'ס כק ע) 'ר כי 3קו"ס ו"סנחקר
 נטלס 6(' 6) חקד על0ג)ס כיון 6נ) , 6רן 'כקסוסחש
 . זועס 6) סכ0ונ פנ )ך יקטס ו6ל : (ס וס3ן סיו'םכ)
 כפו פספפ )6חליכ' יעסו 6)6 כ0יג )6 (פסססרי

 ם 6( סחקר י0ג)ס כ6סל כ' וסכווכס . נזוסלעפנו6ל
 וחפ6ול סייס )פפס)מ סגדו) סמ16ל ספ6ולו0 )ענייחור
 פ5ולומ נ' ו6* '6'ל כיוס )י)ס "ז 0)')ס. )פפע)מסקטן
 הכס רכמ'3 מ)כים נ' קור עסס ויסורס יוקף קורסס

 קיפי' 161 ויוקף. יסורס זס ו6פרו יחדיו נוערוסמ)כיס
 נחפ(ו ננס)ו 0פסו כן ייניס סנע)' 6)ו ל6ו סמסרקל6
 נק' 61( ר63. רמסומ6 נגוקנ6 ומ0חנ6'ן 'ורדיסוכולן
 מ6ור ופס)) ס' גרו) נסו"ס גרו) ופ)ך גרו) 6)סקנ"ס
 וכמינ 6)סיכו. נעיל כססו6 גדו) כק' 6יפמי 6)ס'כונעיל
  %ם וקיננ גרו) מי ונ6 מטט נס ו6כסיס קטגסעיל
 ג"כ נקר6מ ו6ן )ס. קנ'3 ר6'סו ט' 6ומ נקורסעיר
 ומדע : פקופוח 3ס6ר עוד. זס ו'630ר ר3. פ)דקריח
 ססס מס סיע ס"ג מסס יו65 ח61 6") ססס (תסעיקר
 ס) ת6' 3מיקון וסס 6"). נפקעל וסו6 ו6)"ף 'ורי"ןם
 3פ)וי 6") 1כ) כ3ל כמ"ס ס6(ן 5ררי פ3' 0יקונין'"נ
  פ6ו0 י3' ל6סנס פ06 חקיפו )6 וכ0ינ : סק"ףעז)ס
 סיולדי' כסור,ן ס'ע 19ד 1"61 ס"ע ס61 סק"ף 3"פסס
 סיקור נקי וככן סיקוד פר ופ0פסטיס ספ)יוניס פניסמן
 3' וסנס : (ס וסנן רחוק פ6ח קלו3 סכן טו3 3קודסכן

 סע'ס סוי מ*מ נ' ועס 6ומיומ וי נתס יס סק4ףפעפיס
 קין 61) וכ0ינ )6רס.  עופר0 ססע"ס ס6, 6ו0יו0 םעס
 סיינו (ו"כ 6) פקיף 6ור נעעס ופ(ס סע"ס )6 מנחמוו5)
 עע"ס כי ע)סס. פ)13ע וסו6 ס)סס וספקיף ח%נימ3ח"
 סגו)ו . העניפ' מעפ") קוד וסו6 מ)3ו"ע נפקפלסו6
 ער46) 116ל געור וסו6 סלילין כ) כרחין ותפכוקורס

 . וס3ן 6") פנ"' 16'ר נוסריקין ססו6 ססוס3מקפר
 ספ)נוס פחססט סעענו רר3גן ח)וק6 קור סו6 ספ)3וסו(ס

 סח15ניס. מן פג'ן 1ס61 6)1"ס וכק' נג"ע: 0"ח ס))נסמ1מ
 . ט ,ןשקיס %) סול4 פגן 5רופס 6)ו"ס 6פרמ3קו"ס

יאון



 דשרןק ש אות ה14תיותשערשערי
 ד'ל": ד3(עפורפיר6 6מי10 נ5ע ע5סין ס61 6על11%10
 %1ס . )טניס סמ)טם (ס סקיפ ויי3ן 3גמם סיסחס
 . (ס וסנן סמ5וניס נסס ס)יו 61( ערועיס נם6רוושס
 עחפטע סמ)3וט טוס ו"ס 6") נועריקון סו6 סטסחס
 מען נדחין סרינין וכ) ו'ס )וו'נקוד וע)3וס 6") ססעו

 03פמ ס0ס )(ח )כוון 6דס כ) 5לין ולכן )ע.).ש*פ
 3)י)ת טעו)ס סנסעס ע) סעבין טסו5 סעפס סע)קש

 )כ) סו6 עבו רכמינ . סח5וניס 3ס י%יו ש6)מע)ס
 ; טקמוקיס

 1כמי~
 )6 ו6ס . י6נדך 6)1*0 עכסעס

 וכ) 3נ0עסו )5חוו )ח%ליס ט)יעס 'ס 6( ססס )(סיטון
 )טדיס י(3חו 3קו'ס 6חר )6) עקלינ וכ*לו חוענסמפ)0ו
 סקנס 3ן ר"כ  נחפ)וז סמס )(ס - )כוון ו5ריך 6)וס)6
 ססוס 3עקפר 6)וס (ס.סטס קור ק)ע"3ססו6 טססהי6

 : 3ונקיעו טודוהם63ל

 אלהים שם סוד יו(כאר בו גדרך
 גיס יק)ל ט)5 %סרס 1ס61 . חק)) 63 5ישסכתיכ

 ס' טס וגוקנ 'כמ'3 סברו) 3טנו 6נ)6)סיס
 6נ) . עמו ה' ח)ק כי כמ'3 1נסססבר31 : יועממומ
 נדו) נוי ועי 3 וכמ נויס. ע) 6)סיס ע)ן כמינ 6)סיססס
 (ס כי וסכות' לחוקיס. ד6יכ6 עכ)) קלו3'ס 6)סיס )ו5סל
 עו)ס עד ועמפטימ ס%6י סחפטעומ עחמ)ס '651סמס
 61')ך מכ6ן . קרוליס 6)סיס ונק' קרוטיס סס וכו)סעטיס

 קדוסיס ו6)סיס : רמיקיס ונקי 6מריס )6)סיס נסממפ0י
 לחוק כח'3 ולכן נווהי כענו6ר יסועוח כו"ק קורסס

 קפ" ס3כ) נח' טכ3ר עס חרע כי וש6 : 'טועסמלסעיס
 מר"ל קוד וסו6 עקיף 61ור חי5ת 161ר פניעי 8ול יסוקפ"
 "רחמיס 'רין "מקד ססו6 חרריו סעלך סני5כינקו'ס
 6"). טס סוד וסו6 )עי) כע"ס עקיף 6ור קור סו6חקד
 לחעיס 6)סיס. טס קוד וסו6 סחי5ון 6ול קור הו6דין
 נחג6ל וסכס סוי"ס: סס קוד וסו6 פנימי 6ול קודסו6
 דכס'י סמקיף וסנס ס("6 6) עומין נעס'ס ד6יע6 נסעיכ'

 וסח'5ין ססניעי ו6ול לעע)ס כע"ס ענחוז עקיף סו6דגיכס
 סמי5ין ען עקנ) ד("6 ספניעי כי סלי סעומין 3מוךעמ)נם
 3מלולי0  51"כ (ס: וסנן סו6 עוכיח כי ד6'ע6 נס"'ס)
 13 'ם 6)סיס סס וכ) 6)סיס ב' נסס יס ד6'ע6נס"

 וש6 ס"ס סו6 ק"ך פעע'ס ג' 6"כ 5'יופיסק"ן.
 סכקל6 ס("6 טסו8 סעו)ס כ) סכל) עע)חם ס"קסוד
 טולם ועס . ועיס ועעלס לוחו0 רי ו"ק סור ססו6עו)ס
 מסד ען (י6 ס) נס"ס סעמפטפ'ס 6)סיס 6ומיומסי
 6'ע6 ד6מל (") סלטנ"' ד3ל' עמוך גענו6ל סורער

 יוס טס"ס סרי כ3ר כע"ם 6חפ0פמ סוד ערעי)6ס
 סטנס: יעומ כ) וסו6 . תעס סגקל6 ;"6 קור סחעסעס)ן
 נס"י ט) סיטיס לב' סלומ(יס 6וחיוח ב' עס סכ'סוסנס
 6לסיס נקל6ו ו)כן סשס נעקפל קלו3'"ס קורסו6

 ססו6 6)סיסק~וניס עסו נ6ערס לד) יע(ו ו)וס :קחניס
 סס קור טסו6 )("6 רו1מ 6ך4ס כי 6רס ט) 3)נוקלו3

 ונ)נו כעעס 6דס קודמ"ח
 סש6 ס)ו סמ"0 שד שסו"

 סיקור מקסייס סס ד)63 ע3ול6קוד
 ד6י"

 מלג)יס 1ט0
 0מ)מ ד("6 סעוחין ען כי ודע : כ'ו וסנן ד6ימ6,ס6ורוח

 )עע)ה ג60ליס מנורליס וסיומל . נבלוןסספטעומס
 ו("6 סנת(נ* ס%חן עק3)ח ועסס כ"ח נענין וסס3עוחין
 כמינ סשצס ונעמ . 6רנ"י כ"ח נ6 יבד5 ועחס סכחוננקור
 'ורריס והט6י נעקועו ,ס כמ"ם לורף )פני כ"מ 3)6וילכו
 *'ן ק6( סקעגומ 3קור וכסס('6 . ק"3 כענין וססלנלון
  סגקעפ קיישי ו' קור יסו5 ו"ו נקור לק  ו0ו5 עוחין)ו

 סקפע ל(') ס6מלו וו"ק . סמוח'ן סוו דע"י'ס"
 חגיג6 ר' ס) נטעחו ו0ורם חרו3'ן ק"3 וגקר6ו ס)ו3ק"3 'ו"

 חרו3יס 3ק3 )ו ד' סיס )כן סנמי' ע(0 סיס רוק8ק
 מחפטעיס סנלון ען וסכת : 3עקועו 63ליכתם (סכע'ט
 נק6לים עסס ע3ורריכ, חשיוחר ("6 3יקיד )עעסויורריס
 6)סי' )'3 קוד מחב)'ס וטס )"3 געכין וסס 3בוון)עע)'
 כ' סטיס כמגין סס ניסור והצם6ייס . 3ו6פיח עעטס0)
 פעעיס ועסר 3ל3 סנפם טוכן טסס ט% 3מ"מ נט6רו,'

 סברון 6ומיהם ו%ן ססוס. 3עקפר כפ'ט קור ש66)שס
 . סח(ק לדין מורס סרבם קור גי דבם, עק3)יס6ינס
 נינ4ר 6סן וסססיס . עעופק'ס דיג'ן ססס 6)1עס6"כ
 )מימו סמקנניין יטל6ל עבנולי בנוליס טם'ס קודהו6

 סמ)חע' קור וסס 'מס)כון רטעיס קג'3 כ'ט)ס)מס
 ידדיו  ו5ת"ב . נעקומו כמס עלממ' 6'ם ס' סכמו33קיד
 ע"ו וסס רור 3'ח  ע)כוח קור דן'5 נכוק' למצףעור

 0יקיליס 63'ס ועסס סמע)וח סיר ע'נ דוד 6ערסככברן
 וסיקוליס נ0גכי. )6 ו)תוח 'ס 'סרנ' 'קיר 3ק1"ס 6ס3'ט)

 )עעס סעמפ0עיס קסי' סהנ" ען 83ין 8פנח 0)ס6ינן
 דכמי3 סרטעיס נסס )רווח סל15ע' קול ססס סעו0נסור

 ויורד עחסטי ו6ח'כ . עלפגיו טיל6ו עססוס6)סיס
 סוד סו6 סנרי6' ועלס כי 6חד 6)סיס רק 3נר'6')עע'
 כם6ליס וי"ר סמוס. נמקפל 56סיס קוד טסו6 סכק"6עו)'

 לך כעם' (סע3 יולי 0כחונ קוד ססו6 דוד 3'חנע)כומ
 )ק"ך כן בס מחפסי 33רי6ס סיורד 6)סיס סססתס

 3'%לס יולר 6מד ס6)סיס עד ס56י%מ עו)ס ער5'לופ"
 )ע)כומ יולר 6מד ט6)סיס עד )עמ" עי5'רסוכן
 3כ) ומלכוחו )קייס 03"6 סעח)3ם 3חי' )6חמוסיינו
 61י)ן ועטס . נויס ע) %ש'ס ע)ך כח'3 161עס)ס
 0עד ק" לח 0נק' 6חל'ס 6)סיס עמגו ויונקיסעמפסע
 די לעו)מו ט6מר טרי טס נקוד סקדוטס עמפטיטס
 סמפ0עומ' חמ)מ וסנס : למו"ק נעקסר סו6 וסר"וסנן

 עסס נחי' וסו6 6וחס כו)) וסרעמ ק'ן סססנעוחין
 סו6 נסב'ס וסו6.צקורסכחו3 כע"ס סדעמ נקודטהו6
 י5ג'עוח6 1קפר6 כענו6ר ועעליס ע6ס יע'1 וסיסנטל
 סהו6 סנ' 0ער מעני טנע)ס 6ך 5לכו כ) 63רמ'וסס
 )6 6סר הנחינ וסו6 5ילופיס ק'ן ען סל6םון5ילוף
 : ;ס וחנן ע*ל0יס עע"ע 1מג91רתו כסינ ו)כן עיטידש

 3ב' עקומו 6לסיס סס כ' נידן סעור (ס עיקירהנדת
מקועיח



 העדןגן א אות האותוותשערשערי
 ד'נין רפ'כס נג'כס נסמפטטומו וסו6פקופומ
 ו6ף . ו3מ5כוס וזג3ורס טסו6 ו3פמד . 5מעסטחפר'ו
 פן נקנ5חו ס61 ססוך 56 גס סי1פ( 5פפפיססמפ65
 פינ;ל 536 . 5סוך סגטרס פן ספמפטפ סקו פ"'סננורס
 טפ6 3גל11 וכ55וחס סמ5. קפ'רוח 3ג' פקופו (ססס
 6ומס כו55 וסגרו'ן סנ5ו6ר. 113ריד'י סרפיס סחק153'פקוס
 : (ס 163סן סו6 סנ"5 קם" 3ג' ופמידסן ססיס.3פקפר

 וסג' . פכוקס ס3' 5פטס. ספחססי סל6סיו 1ס61פסיי
 וסס פפ6יס ננ' ופמפ65יס : (ס וסנן 'חדיו טניסססס

 ס3' . 3רמפ"ס פחפ65 ס6' . (ס 63יפ1 5פטספפפ5ס
 רכמינ כח 5סינס וופ6יל ס5"ל ח5ון ירך סרוך"ףסו6
 56ף: פ5ין יפ51 כפך'6 חס'ס ונ5יס 5מינס מפטס5גסר
 56סיס ו')ן כ6ער וע'ז : ע5ית ו5וליס 65ל"ז מ6'רסנ'
 לך רפשץי סרי : נ56'ר ס3נ6ס פ5פך 61ר("5 ס5לפ6מ
 5נ6רו ייי טכימ 161קיף : פקופומ גג' 6לסי' ח5וקיכנ'
 ירו'ס המכי"5 פנד"י סב"ס רכחינ נכחוניס ספסס65
 "פפ5ריס '56סיך "יסו"ס "ח51י6ך 56סי"ס ק'מונס'6
 56סי"ס: ק'ח חא כ"5 6"ס סיח"ס סי"6 ל5סי'ס. ר"ח'5יל4
 פפיס 1ס61 פקופוח נג' 56סי"ס חפקי נ' 5ךסרי

 : סיפנ זס וסנן .5פפלס
 אלהי שם סוד יתבאר בו ד'דרך
 אה דע וכהינ . וישהו ויאכלו 'שראל אלה' את וייאוכ:וניב

 אחי דע אביך: אלה' אנכי וכהיב ועכרהו. אכ.ךאלהי
 שהס טחומות בג' והם המוחין: אר רוטז שהוא כ"ט זה שם ס.דכי

 האלסים לאלהי הורו דכחיב האלהיס אלהי ונקראו ראו"אטוחין
 אלהי סוד והוא . ישראל אלהי סוד ורג דז"א ,כמ.הין הכ'מל"ת
 דנוקנא בטוחץ דוא ~הג' . יעקכ ואלה' יצהק איה.אברהס
 כי דוד אלהי נאמר לא ולכן : ה'טיב כ"1 והבן ה':ם כלק.ית. אותך :שעי אלה' כ'אתה :דכת'ב ישעי אלהי כור והואדז"א
 הנאמנים דוד חסרי ראקרי נוחבא ביסור לטטה הוא דורסהי

כטנואר
 סהי

 שהפ דטק' להג"ת רוטז 'שע"י וטלה : הזוהר דבוי
 ואחר . רמד'"ן ג' סוד הם ובכללוהס 'ור"'ן ג'בסור

 הרי בטקומו שאכתוב כטו ש' בסור נעשית טיחין הג'שמקבלח
 הרי צנורות ש"ף ע"י היו'ר מן וסקברת .שע"י כטנין הכלסך

 מאלהי וצרקה ה' טאת ברכה ישא כת'ב .הנה : והבן"טע"י
 שארז"ל נמי ה' מאה אלא מה' נוכה ישא כה.נ ולא.שעו.
 ימימההיא מו"המד"ת הוא ג"ם א"ת רבויימהס וגטי"ןאהי"ן
 אלה' את ויראו ח"ש דטק' בטוחין שיש ארפין ר' פדשהם
 ישראר אלהי א"ת אלא נאטר לא ישראל אלהי מראוישראל
 יעדי אכלתי כלה אהותי לנני נאתי כמוייה : 1.אכלווישחוווהו
 רור'ס ושכיו שתו יע.ם אכלי חלבי עם ייני שתיתי יכשיעם
 השס זה ושורש : גטקוסו מעט ויהבאר עטוקים סורות בוהרש
 החכמה טן באים הם ד,"א רנוקב' המוחץ האר' עיקר כיתרע
 ע'נ שם מוד הוא נהכמה כי וידוע ארץ: בהכטה.סרדכתיב
 מקברת וה.א שהואבחכמה הוי"ה של יו"ר אות סודבח.'שהוא
 אלה"י שם סוד שהוא לבד הטלוי סוד שהוא האד~ר'.םרק

 שהוא אה'"ה שם בסוד רטעלה רסזנו וה:ה : היטוהבמספר
 רו"ל שאמרו כסו כתרים שרשה סוד והם מקוטותבשלשה
 ובתר טלכות כתר כהוגה כתר תורה כתר הם כהריסשלשה
 כתרים ד' אומר שאינו והבן ראה הנה : נביהן על עולה טזבשם
 כו' טוב שם וכתר שיאטר עד לסדרגה טסררגה ולחש,בהם

 אלא : שמ" יכר מאן הד' כתר אנל כהויס ג' אמ'אלא
 בסור שכשנעשה דוא הדא טונ שם וטד מלכות שגהרדגתנה
 ,ה על טוכית והרשון גביהן ער עולה הוא אזי פוב שםכתר

 שעולה רק מהן למטה שהיא משמע גכיהן על עולהשאסרו
 תראה היטנ בזה ותדקדק כשתעיין והנה : וה והק ננהקעל

 והנה : ארה"י שם חלקי רג' רומזש כתרים שהג' פקיחאבעינא
 כמבואר לנאר ורומז רכסא רומז כ' שאות בזוהר מבוארזה

 שם עם טתחחד כ' כשאות ולכן : ונותן טקבל בסוד, והואב,ודי
 כיה,"ה מי דכתיב הש.ה: במספר אלה"י השם לוה רומזהגדור
 : ובארץ בשט.ם לראות וסשפילי רשבת הטגביה'אלהינו
 רראות ומשפיל' בשמ.ם לשבת המגביהי אמר שלא והב!ראה
 שכיון וא' א' בכל הבתי' שני כולל שהוא %אבארץ

 ומשפילי לשבה מנביהי הוא אז הגרול השם עם הכ'שנתחבר
 הו' כ' עבריו. ואנחנו אלהינו הוא ואז ונאדץ נשמיסיראות
 שהם ובארץ כשמש אלהינו ר' הוא אתה כת'ב ואז הנ' מןטץבל
 ארנ"י הוי"ה שמות ב' סוד שהס הגרול השם של 1"הסוד
 הוא הטוחין ס:ד כ' השוה במספר אלהינו סוד הוא ו"השעם
  שעוליס י"ט ר" מ"ו שהם מ"ה ס"ג ע"ב של  מלואים  ג'סוד

 בזה זה שנשכו 'שן וק"נ חדש ק"ב סיד והוא ק"ננטספי
 כי בידך נקוט זה וכלר . היטב והבן האריז"ל בדבריכמבואר
 . הגדול הע.קר זה ושסוה, המוחין אל תמיד רומז ארה"ישם

 אדני שם סוד יתבאר בו א' ררך ג'פתח
 והסור נקרא אני נכתכ כשאני לא הקב"ה אסרען, אמרו חז"ר הנה הארץ. כל מפניו הס קדשו בהיכל ו"'בתיב
 משה אמרו וע"1 משה כלת סוד עילאה שושנה יאש כידגדול
 המחייחר העיון נתיב סור עילאה שושנה סור שהוא לבינהוכה
 והוא : משה בת" סור שהוא אתיייע רלא רץיץ השכילעם
 שניתי. לא ה' אני נאמר שעלי' שבאצי' דאצ" המלכותסור

 שבאצ" דב'"ע ה.ינו המלכות אל רומ, אדמי כישםוהכוונה
 שנאצ" דנאצי' המלנות אכל דפרפי. כ'"ע שככלוהמלכות

 כך הר"ה סור הוא שהת"ת נטו חד ושט" והוא הו'"הנק'
 כי אדנ"י של יו"ד סוד והוא הו'"ה שם סיד ג"כ דיליההנוק'
 הוא והת"ת ה'ן במסמר שעולה אד"ן הוא שמו עיקר השםזה
 טתלבשת דאצי' והמלכות יור"ו. ה"ס ה"ן שאמרו בסוד מ"הסוד
 טלך נת כטדה כל אטצעיה נקודה סוד שהוא השסכזה
 אדנ"י שם סוד שהוא אל" היכ"ר נעשה אד"ן השם חהפנימה
 סטירה שכל נודע הר' כי 1הכ11נה כבוד. אומר כלוובהיכרו
 נרט,ות אינו אבל המפ" בכל מלכות יש א"כ מעשרכלולה
 אותיות ג' כי הו'"ה שר אחרונה ה"א באות רק ארנ"יבשם
 ה' כנורע לכתר  רומז וקוצו חבמה י' ספי' לט'  רומזיםהה"ו
 נוק' שהיא הוקר" טלכות אבל מר'  אחיתה ה' ו"ץ ו'בינה
 מוד הפנימי לנקודה היכל נעשית והיא ארנ"י בשס נרטזתדו"א

 אני כט"ש שמה נשתנית לא כי הף"ה שנק' עלאהשושנח
 לקמן המלכותכם"ש רומזאל אני וירועבימלת שניתי. לאה'

 כ'א ראצי' הי:נובב."ע באצי' שהוא ארנ"' השם  וזה :נטקוטז
 הוי יוחנן ור' למלכות המלבושים סור והם לזה זה היכרנישה
 וכל : ככוד אומר כלו ובה.כלו 11"ש מכברותא למאניקרא
 וו"ש . הארץ נל טפניו ה"ס וס.מנו אדנ"י כסוד הואהיכ"ל
 אחות. ונק' ראצי' דאצי' המלכות סור שהיא בהיכלקרשוה'

 יונה טה ליעה כגס". נטשלה לטה ואמרו . הטת. יונתירעי.תי
 כתיב דתטן דאצי' טלכות על נאמר 11ה וכו'. זוגה לכןנאמנת
 בשאר אבר אתן. לא לאחר וכבודי וכתיב רע. יגורך לא-אתר

 : נזוהר כטמאר טרצהי' ועתה נה יל.ן צדק כהיכהעולמות
 שנקראו ארצות וסכיכווזט הגוים בתוך יושכה וההשהארצות טני טפורשה טעשר הוא ישדאל ארץ נ. והבן ראהוהנה

חהוות



 הערןגץ א אות האותיותשערשערי
 : יחד'ו יה שחוברה כע'ר הבנויה ירושיים הוא א"' ובתךחהנות
 המכוון הקודש היכל סודוהיא

 באטצ~
 בברייתח שמבואר כטו

 וקודש וטקדש ועורות ירו,צלים מדרנות לד' ונהלקה :דאאע"ה
 מהשלל כשהיה גדול שהכהן מה תכין ,כוה : וה והבןקדשיס
 הגדול השס את טוכיר היה ולמנים לפני כש:כנסבמקדש
 מוכיר היה שלא ירועוליס שאר חלוקי בנ' טשא"כ .ככת'בתו
 אחורייס והנה : כ"ו והבן קריאתו שהוא הנכנד השסארא

 שדה חיי שמ קכ"ו הכויל ועס קכ"ו בטספר עילהדאדנ"י
 שהוא הקדש.ס בקורש נשטתה להדבק וכתה טיתתהואחר
 היא ארבע בקרית שרה ותטת בסו"ה ידושליס שר הד'חלק
 כי טצריס שען לפני נבנתה ימניס ושבע וחברון וכתיבחכרון.
 שבעה לטמה והוא ים טצר הטצרנות סוד הוא טצרים צועןסוד

 נחינות השבעה אלו שיתבאר כש הקדשיס קודש תחתבחינות
 בלי נחלה יעקכ נחלת סוד הוא לטעיה אבל , לקטןבטקוטו
 יה קראתי הטצר טן בסו"ה התפלה העלה שס ועדמצריס
 שה.תה ואסתר הנהר. דחונות סוד הוא שס כי יה בטרהבענני
 הכריאה נעולס המסתהרת התאה שושנה מור הטלכותנהי'
 . כ"ז והבן טדינות קכ"ו על למלוך וכתה בווהר שטנוארכמו
 שפת. אדנ' שאטרו בסוד בו יבואו צד'קיס אשר השער סורוהוא
 עולה אדנ"' של הטלוי ולכן האריז"ל ברבר כטבוארתפתח
 קכ"ה של חרבו והיא של.שער תרנוס שהוא תרע"אבמספר
 ב'ום . השכ'רה בתער 'גלח ההוא ביוס והיה דנת'ב תערהנקרא
 בתוך כשתאיר אמצע.ת נקודה סוד שהוא דאשתמורע ההואההוא
 יום כי וכת"ב לצריו. ישיב ונקס יקוס עבדיו נקטת אויההיכל
 טירושליס חייס טיס יצאו ההוא ביום כת.ב ~ה ואחר . בלכינקם
 כטה 'ש בוה האחרון ה.ס אל וחצ'ס הקרמוני היס אלחצים
 והנה . ידלנה תבו:ות ואיש עטוקיס ומ'ם חיים אוצרותגנוות
 עליהס והים בקי י"ב בסוד אותיות י"ב בטלואו יש השםבוה

 ומהס , בם אר"נ' שנ"אן אלפי רבות'ם אלה.ם רכבבסו"ה
 הם עלירי אשר היס ועם טלות וי"ב חודש י"ב עודנטשכיס
 אל טשכיל אשרי בס."ה אותיות ד"ל 'ש דטלוי ובטלוי .י"ג
 השס וה והנה . אד"ני כח נא יג"דל ועהה כוד ווהד"ל

 כטו בתוכו הוא אשר הנדול לשם גוף דטיון נעשההנכבד
 הרומכ"י שאמר והוא ו"ל הרשב"י דברי מתוך כטבוארנשטה
 . יוסף 'עקב 'שראל סוד והס . בגופא שלמין מלכין תלהז"ל
 כראש ואוחו הסולם ע"י לטעלה עולה למעטיס יעקבוהנה
 לטפה הוא ולפעטיס טהם לטעלה והוא '"ה סוד שהסהבנע
 ישראל בסוד לטעלה לטעלה עולה הוא ישדאל אבלטהש
 בסור הוא ותטיד דאשונה טחשבה סוד והוא בטחשבהעלה

 ישראל י"ה לו בחר יעקכ כ' הכתוב תבין ובזהסנולתא.
 י"ה לו נחר יעקכ אס הכרע לו אין הכתוב הנהוהלסנולתו.
 ולפעטים עולה לפעט.ם יעקכ שמדת לפי "עקב. לו בחר '"האי
 והנה וה: והבן סגילתא בסוד לעולם 'שראל מדת אבל .יויד

 בסור עטו עולה אר"ני טדת נס למעלה עוכה יעקככשטדת
 דנרי סהוך כמכואי עסו יורדה עמוואינו ע:לה אשהושאמרו
 אדנ"י. לטען השמם טקרשך עי פנ'ך והאר נאמר ואוהאריו"ל
 יה'ה ~ה וכלל . והבן אדו"ן ימקיאוהו אנרהס לטעןואמרו
 וכבר טרובעיס שטות ד"ן הוא שרשו ע.קד ~ה שס כיב.דך
 יעויין דצניעותא בספרא הגדול בתנורי שמות הד"ן אלובארת'
 לוה וטתחבר אנכי ד"ן יעבודו אשר הגו' את וגס בסו"ה .שס
 החוק הדע יטתק הוי'ה ק י' ואות אהי"ה טן א' אותהשס
 דמלכות' דינ'א סוד הוא השס וה ולכן אותו וטסכבים ד"ןשל
 . טלכות של הטוח.ן בחי' אל רוטו הוא וחמיד רם'אד'נא
 דבר' טתוך כטבואר לעיי כט"ש בסופו טתפשמ אלהיסושס

 בסיפא וקערן כרישא נייתין רנוקבא רינין שאטר ו"להרשב"'
 כתיב באצי' אבל עשיה 'צירה כריאה עורטות בג' דקוד5

 הוא פשומ וה באומן והס . לעיל כט"ש שניתי לא ה'אנ'
 וקול דניע הוטיר עת סו"ה יהנעלוךיהוא . הקודש היכלסוד

 שיצא המואביה רו"ה בחי' סור והוא . בארצנו נשטעהתו"ר
 לנכח התער את וא:הו ישניהס טלביש והוא . דו'דממגה
 חלוו ג' לד הרי . וה והכן באשמיו המתהלך שער קדקדבו

 ל"א וצקר.ם וד.כר כתינ ביאור לך ואוסיף טקומות. בנ'אדנ"י
 ר"ה "נעשה "יהו"ה "אשר."דנר ארני ס'ת ע.נ"י לנג"דיכו"ן
 חלוק' נ' לפנץ הרי אדנ"י. "ר"ת "נכלם 'דך 'ישוב "אלאדני

 . לך דע ואתה טקוט,ת בג'אדנ"י

 אהו'ה שם פיד יתבאר בו ב'דרך
 ונורא קדוש שס נרטו כאן "הארץ. 'ואת "השטיס "אתכתיב

 שס והוא וארץ שטיס נחתמי שבו הטלך חותםוהוא
 "ד וטתפשמ הבנין טראש מתח.ל והוא אהו'ה ונק' טאודנדול
 טתחלף שהיו"ד רק הוי"ה הגדול השס הוא השס וה ושורשסופו
 אל ויוטו צורה בל' גולס נקורה שהוא רוטז היו"ד כי .בא'

 שהוא הצור' ולקככ להתנלות שסתחיל ואחר ראשונהמחשבה
 הוא או' ו"ד שהוא צערה וקיבל היו"ד נתפשמ אוי שני'מררנה
 בצורה שהוא בטקוטו אותו שבארנו הראשון בצ'ורה א'סוד
 ה' מו"ב בסו"ה אהו"ה בשם הו"ה השס נתהלף או. "וזה

 רוטו המשכה שהוא קו טלשון קויו ולשון תדדשנו לנפשלקו.ו
 מו"ב עויה שהוא השס וה הוי"ה מן ונעשה ה.ו"דהתפשטות

 נכדלק להיוה עטו ישראל נחהסו ונהם טלך של החוהםוהוא
 רומז השם שוה ותדע כ"ו. והבן לכ"ל ה' פו"ב בסו'ה העטיסטן

 ב' בשער כט"ש הנ"ל בצורה א' אות מן היוצאים וה"נלה"ח
 'ד וה"א 'טין 'ד אצבעות ה' טן יוצא'ס הס כי נת'ושס

 אראה נאטר-כי ועל'1 אצב"ע כטנין טתטלא השס וה ולכןשטאל

 ולכל הברן ,געמסיןכל יך ,ו%ש:נד יממ:גג
 טשסהוי"ה לממה א' מדרגה טתחיל רק הוי"ה שם כמוהד'ע

 :והנ;

 עליון אל שם סור יתבאר בו נ'דרך
 אחי דע וארץ. שטיס קונה עליון לאל אברס ברוךכתיב

 בשעה והוא הבינה אל רוטו הוא וה שם שנו'שכ"ט

 שלה ביודין ואהי"ה ב' בשער כמ"ש סודיהתלב שתאכט"ש
 תב.ן ובוה . מוב.ס חסד'ם אותן גוטלת היא ואו עליו"ןבטספר
 ויפי מוב.ס. שא.נן חסד'ס יש וכ' קשה רלכאורה מוביסטלת
 הקמ'ברית סוד שהוא הכ"ל וקונ' אוטריס ואח"כ טובן הואהנ"ל
 ווכרחסד. ואה"כ . פוב.ם החסדיס אלו ע"' מחרש קונהימוה
 בא הוא ברית הקמת סוד בא שע"1 החסדים ע'קי כ' .אבות
 חסר' שנק' חג"ת סן הסדיס גס נו "רד'ס ואה"כ . הדעהמן

 כי החדש'ס נה"י סור הוא בנ'הס יבני גואי טביא ואזאכות
 אניהיך תחת בסךה במקוטו כט"ש אבות בטקוס עלוהננים
 נקרא החדש ויסוד חדש'ס, נה'י רו עושס ואו בניךיהיה
 מתהלה נא ההתפשמ' ותחלת בניהס בני סוד הס ונ"הגואל

 יומם בס~"ה יומ.ן דכולא 'ומא שהוא אברהס טדת החסדאי
 ע"' בא והכל יומ'ן כל דכל:ל יוסם נק' שהוא חסדו ד'יצוה

 "ן "ה "י" י '; יך י"יויי'"זן:1~."
-' 

 ח0דיס הה' שנתפשמ קודס כעתמיניקה נק' אבר"ם כ' .אוהבי
 בס,"ה הכ"ל קעה שהוא לפ' טעה אב"ד בסיד נעשהואח'כ



 הערןנן א %ת האותלתשערשערי
 ואן ואועא נשט.א דאהיד כשטיסוכארץוטהרנמינ, כ"לכ'
 כסשר,"ל אברים ה' ניועספו שנטול אחר והוא אברהםנק'
 . כ.ראה הכלולה האהכה כס:ד כניהם לכני ניאל סכ'אואז
 . שם ואהבה ירק ארוחת טוכ כת.כ הסור לך מרטווהנני
 אמר !לכן הירק את ללתוך השור בא א,י אהכה איןואם
 ועל דינים דיני טרניס טעורר ושנאה כו ושנאה אכוסטשור
 ארפא רנת'כ ורויסואהקיוכהלכוא . אהבה  תכסה סשעיסנל

 שסכואר כסו באהבה. תרוי הנריגות כי נדכה אוהכ.טשובות.גם
 הטתחילי' והננוש השטות נתכאר הר' והכ,. הקנה רכי'טתוך
 . א' באות המתח'לין תיבות כסה נכאר ועתה . א'באות
 אנא וסוד אני וסוד אנני סוד ית' נו א' דרך ד'פתה
 אלהי אני ובת.כ ונו' שכרהס אלהי אביך אלהי ה' אנכ'בתיכ

 וסלת תתאה שושנה סור שהוא תתאה לררנא רוסזאנ'. שסלת ב,והר שסנואר טה תדע לכן אביךאברהם
 נבי ולכן . עלאה שושנה סוד עלאה לדרנא רוטו יאוכ
 דאיהו 'עקכ גכי אנל טשה כלת סוד שהוא אוכי נת'כסשה
 דלתתא. דרגא ג"ב שהוא אג"י כתיב סשה טן דלהתאדינא

 נם'ד הטלנות לטדת רוטו הוא טקוס בנל אמ כ'ורבוונה
 סור בה וכשסתלבשת כט"פ בט"ש אחרון ואנ' ראשוןאני

 נקדאת א,' ולכמא ר~נתר אל הרוט, נ' סוד והוא הפני'גקודה
 דא'הן באגני הקנ"ה שר דברו תורהפתח בסתן ולכןאנכי
 'שראל 'צאו שע"י בינה שערי נ' סוד שהיא רלע'לאררגא

 והנה . סצרים טארץ ישראל בני עלו וחטשים יכתיבססצריס
 הה-כל שוה אסרנו כבר בהיכל הסתלכשת הפניסית הנקורהוה
 הנפוש בסוד היא בה הטתיבשת נקו' ואותו גוף בסודהוא
 סוד הוא אנ"א סור כי . יהבית כתנית נפש- אנאנופר.ק' "שנכי באטרם רו"ד רמוי וע"ו בנפשו ה' נשבע בסן"4אצלה
 , פעמים כטה כט"ש הנפש סוד והוא השוח בטספר ב"ןשס

 ה' יש אכן יעקב שאסר סוד ~וה אחר בטקום עורויתבאר
 'וצא אנ' טלת כי ותרע וה. והבן .דעת- לא ואנכ' הזהכסקום
 ,עפ הוא להף"ה הקודסוה אות-וה נ' ה"נו מי"ה טשםנ"כ

 המוהחית ואות.וה התורה אותיות נ"ב וטרי טדהידהקדוש
 הוי"ה מלואי הד' כל טן הטקכל כוו"1 קרוש שס הואלהוי"ה
 ראשון אגי ווהו אניי ושניהסבסספר אוהיות ס"ל בהסשיש
 האטצע-ת נקודה השס נזה כשמתלנש והגה : אחרוןואנ'
 בטספר ואנכ"' סור הוא או' לע'ל כט"ש הו'"ה שסשהוא
 . ייעתי לא ואנכי הוה בטק,ם ה' יש אכן אסר ולכןהשוה

 . העקרש אל! נשםור ש"ןוהב;
 אכען וסוד אדם שם מוד יתכאר בו בףררך
 כ35מיג1 61מר1 : כדמוחיגו נ5)מיגו 6יס י"0כתיב

 )ד6 חסד גומ) '60 1ד6 מסכגי כדמותיגוטתירי
 )0וי"0 0רומו 0סו0 כמססר כס"ף סוד סו6 5)"0 כיו0כווג0
 ס5)ס טיקר מקכ) ס0ו8 ת"ת מות ס0ו6 כמקומוכמ"ס

 ו0ו6 6יס ית0)ך כ5)ס 6ך כסו"0 ס6ריו") כדכריכמכו6ר
 0ךמות רק קמקכ)ת 0מ)כות 3מךת רומו ו0ימות טסירסון
 ירכ0 )6 סטסיר כס"0 וטגי0 ד)0 גקר6י ו0י6 ט5)סמן

 וכי% . כוו0ל כמנו6ר 0סק) ממח5יח ימטיט )6ו0ד)
 קגי0ס תמות נ5)ס 0גרמויס ומ)י ח"ח סמיות ססגי0גתוכ
 כמכ61ר. 6דס סמס 6ת ויקר6 דכתיכ 6דס גקר16'מדיו

 נקר6 1)6 ס)'ס דיוקג6 610 ד6דס דיוקג6 ס6מרנוו0ר
 סס סוד 610 ח"ת כי 1סכ11ג' כגוקכ6. ד6סח)יס טד6דס
 סול ו0י6 מ5)טותיו 6חת 0י6 וסמ)טות כנר כמ"ססוי"0

 ססוס כמססר מו"ס סוד ס0ו6 כ6)פין 0ו"ס ס3סמי)וי
 כסגסתמ 6"כ 0עו0: נמספר 6הס 0ת 0ו6 ימךיווסגי0ס
 גקר6' 0מ)כות סמדת נתכ6ר וככר 6דס גקר6 ל4כגוע
 סספ0 6ין 06 כי סטס )ו ס6ין %ס 3ך 6ין סוד 011סטףס
 ומ0ו)) כף נדו) טכחונ סוד ווט 6זס גקר6 )6 )ועומדח
 ססי6 6)0יגו כ:מר כס0ו6 ככר כמ"ס 6)0יגו כטירמ6וד
 מ8"ד מ0ו)) 610 16 קטנס טיר סגקר6' 0מ)כות מדתסוד
 )פי דיוקגין כ) 1כ1)) ס)" דיוקג6 610 1)כן 6רססו6

 0כו)) 0ננין נר6ס 181מ1 60מ5ש קו דרך )מע)ססעו)ס
 0מי15גיוח נכמי' 0ו6 %ס ססס תדט וטכ"1 0דיוקלן.כ).

 ח6 נט5ס 0וי"ס סס סו6 0פנימיות נמי' 6כ)פ)סס
 0כחונ סת וו0 : 0נטן מן )מע)ט ו0ו6 ,0 ו0כןד56י)וח
 מכטומ כ0י )מסות עונ כ%ס מכטומ נס' )חסותטוכ

 )ומר כמד6 0כתוכ כ))ס ס)6 מ0 תכין וכוס :כגךיכיס
 0ו6 סגדיכיס כי . וכגדיכיס כ6דס מכטומ ככף )מסותטוכ
 סגדיכות כי 0טס גדיכי כרו0 0כתוכ כסוד סכגין ר6ססוד
 60מ5מי קו סוד 0ו6 6דס וסוד )מע3ס כ~ש כ%כ0ח)וי

 )כן מסס. 1)פעמיס-)מט)0 0גדיכיס תמת 0ו6'ם)סטמיס
 ס0י6 מו"0 ססוד גתכ6ר ככר הזנ0 : ו0ק ככ6 סגי5ריכי
 וסטמיס מסיר0 0ו6 ססטמיי 0)כגס סת וסי6 0מ)כותסוד

 . 0סיכגי וריקס 0)כתי מ)י08 6מי 0כתוכ כסוד .מ5י06
וכסטי6

 מ)י~
 כר8סית 6)0יס כר6 כר6סית סכתוכ כסוד

 . 6חוון 0טי מן מ)י6'0 6)0"ס מסיר6ט 6ת111 ט'כר6
 6מ"ת סוד 0ו6 י00 'ו6ו 'מית כוס מ)'06 חו"60וי

 כי 01כ11ג0 : )יטקכ 6מת תתן כתיכ 6וי . 0סוסכמססר
 מ6וח. נסון 0ס וח"ונ 6)סיס נסוד מססרו 0כחר כיחדט
 ו0י6 . ימידית כסוד ומ)כות . עסירית כסודוספית

 . כר6 כר8סית מן מ)י06 וכססי6 כו)ס טסמת'ימדת
 6וי רכיטי רנ) מ610 דוד סוד ס0'"ן רכיפית כסודגטמית
 עס מתייחךת וכססי6 מי6סון מרוס ככון קס6גקר6ח
 סיסון ו6ו )מרככ0. רכיעי רנ) טיכ חלית0י6 0כו)03ח"ת
 , כמקומו כמ"ס סכת מוסף 0ייגו סנת סון סכיעי0ו6

 סוד 0י6 6וי סכו 0ו"ק כסוד טת"ת טס מתי"דתוכס0י6
 כמ"ס קדיסין חסומין מק) וגקר6ח . סכת )י) סודסכיעית
 . כמקומוכ"6

 וכססי"
 גק' 0י6 0יסוד עס רק מחייחדח

 מסוד 0מתפסטיס 0דיניס כסוד 0י6 ו6ו 60'ססטסירית
 )מט)' כססי6 ו0ג0 0סו0 כמספר 6יפ"0 סוד 6)0יייססס
 6וי וגס8 רס כס6 ס0ו6 מר6סון מרוס ככוד כס6כסון
 6וי כע)0 טטית מי) 8סת כסו"0 תפ6ר טטרת כסוד0י6
 8וי 0טסירית כסוד גס6ר ו0פית 0מ6ות כסוד ג"כ610

 מקנ) 0ו6 ו6ו ס6מ"ח מן 0מטסר סטו6 6ד"ס כסודסו"
 טו3. גמ)חר~ו  דכמיכ 6מח 3סוד מכ וגטס0 0טוכ יד0ע)

 6וי ככר כמ"ס 06יי סון ס0ו6 ממ)כ נמו)י סוןס0ו6
 6מיית ס1ד 0ו6 ""ך פי 1'ך כי . )'סר6) טוכ 6ך)כת'כ

 סס )ט1)ס כי כידך גקוט ו0 וכ)) כ",: ו0כן ססוסכמססר
 ס0ו6 חמ65 6ס 61ף . ג דר כ0כ)13 0ח"ח 6) רומו%"ס
 16תו ס) נסוד'0ת"ת 610 0כ) ע)יוגיס 3סר15סיסרומ,

ספל5י



 הערןנן % שת השתיתשערשעוי
 סוד דממ0כס 6,1 טסו6 0י0ר קו כסוד ודוק6ספר15ף
 כ0טר סכ) כמ"0 זריג סכו)) ד6דס דיוקג6 ססו6סמתק)6

 : ש כ3 וסק0

 ואשן אטוגה טור יתבשר בו ג'דרך
 נ6מונס מחיימד 6מח כ' דע : עחך 6מונח ",סכתיב

 גקוט וס 1כ)) . ו6מוגם 6מת 160מריסכסוד
 ומסחגיס סו"ס סס נו י0 ספ" 0)כ3 גהכ% ככר כיכ?ך
 סי6 0כמ)' סוי"ס וקס כו' סתת קמן 0מס סגק?יטס"י
 כנוף סגס0 דמיק סס כ16ח.1ח סגקוד כי . גיקודכ)'

 ס16חיוח 6ח מססכיס סנקודהז כן כנוף כרטגו0שע)
 )ס6ריןגש: הקסרנס.61'ן 6ס % ד"ע ימשן 6סר)ג)

 . סוד טס1ס"1תיוס
 סוד וסגקודוח סכ)יס 16ר

 רק כ3ומ מגימס )ס י3'ת וי~מ)כות כנר כמ"0 ספמס6ור
 0)ס נסוהס 6'ן 3ק 30מע)ס סספ" נן סמקלחעס
 וגקל6ת סס.' מ6',ס וך)תס טפ"י מתנקדת וסי6גיק?
 גפי סספיי כ) ס) ס0מות ככ3 גקר6ס סי6 וק .ט"ס

 . 5דקס לדיק מסידס. מסיד ד"מ ספ". מ6יוסקכ3תס
 נמקומו: כמ"ם.כ"6 ונגוייס סממות וכןכ) . 6מוגי6מת
 מ)ח כי וסכעגס 1"ס. 6מ"ן סוד ם61 6מוגס מ)חוסגה
 ר6; כו% 0ס61 )פ' סקנ"ס 30 שתמו 0ס61 6מרו6מם
 סו6"וך פתומס גל כנכ. כמיי0 ר06 ס61 6י . סוףתוך
 סכיגס כתוכו כסת3כ; 4דת ורומו 6ות'ות 6מגע טו6כי

 כמקומו כמ"0 )מ)כות רומו 16ת'1ת סוף תי . י"ס כןכסוד
 תו' חיו וסחויח וכחיכ ו6מי' 6מית %' ג6מלוצ3יס
 מ3ח כמו סו6 %"ן מ3ח וסגרי חמות: % חח" חי61מר1
 קכ)חי כסוד רומן וו כ, נף מחמ)ס' ססיו יק6מלח

 סוד וסנס  למפס:  בסשפפפ רומו פ0וטס וסגוץמ3מע)ס
 0סס טדוט 6דרי סוי"ס טמוח ני ימוד מוד ס661פץ
 כססי6 רומו. 6מוגס עמ)ח רק . 6מוג"ס סרי 1"סכיו
 טח כמו 0ם61 כפוסס מ נסוד סי6 6,י ס6מת טסכימול

 טיף ותיע 3')ם כעוד וחקס כחיכ 61מ"כקיכו3מ)עט)ס
 : )סגיגו כמ"0 פ;ופס ף כסוד סי6 161)כיחס

 שח4 טור יו?כ%ר בו דידרך

 מת'כת6 יכ מ"0 ססוד )ך י)נ)ות דודיס טת טחסרדץנה
 ופ" יח6רך. דק)ר מ16 יחקלר דקלר מ16ח")

 ימ'1. 'חקלרו כיס מ6ריך 1)6 י6מן 6' 6וח זקלר מ6ןסס
 תיע כי וסכווטם : ימיו ית%כו ד6מי )4 6ות זקגרמ6ן
 61מר1 כוי 0מט וסו6 ק"0. פ). ו06ון ס' יולט(נק15ר
 1ס61 ד)י(ין ס כ0יעור גדו3ס )סיוי לריך ד6מדססד'
 0"ס ש ס"ס 0מע ,ס: ג6וסן ס6ריד) דכרי מתוךמכו6ר
 דוד 3ו ויע0 כ0ו"ם סקכ"ס 30 0מו ססי6 )מ3כותלומו
 ר,י ד6ינון  וגמירין כ)נו0ין 1)ס)כי0ם )ק0פט 51ריךס"ס

 כש מחיימדת סי5 ע.,161 כמ0כון סו"ד טי61ד16רייח6
 רנ6 ד6י)נ66גסין

 דמות"
 6שין ש ד6יגון סס זכו)6

 6תום כחמ"ר 6ע3ס כתיכ ו6ז . רכחי גמ 161)16רי"

 חהדב 0מ"0 ד6הץר' לכ6 ד6'3כ4 רו6 1ם61כסגס'גיו
 0ק%ס שד יויש ט) %5ע סא וטדיץ ססמ0 )11ידח

 0ע*פ חסו כמח0ש עס י0ר36 161 י0ר36 כסוד3מע3"
 30מע6 וות 3עורר מ"ג כימיון עו)'ס 0ג'סס ול4'0ר6")
 6יע6 6)ס?ו 6כ6 סי 6)מיג1 סי סוד 0סס 16"6סייגו

 כד 46מינר כף חס1 ס, 0וד 6100 סדעח, נףיומחיימדח
 תיס מג'ס 0מיתנ ד6"6 ט3'11 ויווג טוד מעורריס161"6
 בי מן סמו)6 גויי גח) 6י מקך)יס 16"6 1*כמ"0
  ווב %ורך מדק'ס מהוין )סס וגט0'ס וגקט י51רמו)ה(
 6הז סוד חסר ס6ריו") כדכרי גמ"0 דדג סמ"ין)ם31דח
 סמתדן 15**)קכ) עו)ש 00ס )5"6 0רומו 6חד 0)6י
 ס*ס שהכ כפימד6 רגע 6פי)1 0ס מחטכניס *ן5כ3
 כסוד 0יס לי6 סטעמף כ) 0) חיהש טפע גפסקהץ

 ומיז מ"ולו 3סנוח 0ר4ן ו6מלו ו0וכ ר6% השחיףהכהוכ
 נ0פה מי0 זד" סיסוז עד ס0סט ףורי . 3מקומססלוס
 . נסמיגי 0ג'חגס סמ')ס 0וד 6מד ס) מי סוד ומו6ני:

 מוי פס מתףמד וגלימ 6"מ ונעשס סמי עס ל4ומחחיר
 0ס61 תמתי יתתי רעייו(י 6מוח' )י פחמ' סכתוכנסוד
 נ0שסו סמלנמ ש% סו0גם סוד ד6ל" )מ)טתרומו
 ד)תח4נטים 0 כ0יטחך גדעס סדי געעס 61זתת6ס
 ומסל0סיעס : כמקומו קג"0 יוס יוס ד)תותי ט))0קוד
 6ע ו0ויס קטגס )גו 6מות כסו"ס סקעגו' כסודמתמ)ם
 עתס כשקיי' ימץ ןשומס שמ6) גשרקון זשןשיכ38ם

 סיצ 01ק . כמגדהוח וסד מומס 6גי סכחיכ כסודגט0ס
 ח?ק . ור"י ס)ומ סמ651ח ס)1ס כהדל* נטיג'1 ס'יחי*יו
 : 6"ך 0ג כ* )ס6רץ ס06ור )סניך מנו% סרי :כ"1
 6מד כמקומס תוקנ6 ו"6 מוע רומו ס61 6מן כווגח6כ)

 ס) כ,י )ס6ריר 6דרכ6 5ריך ו6ז 6וי6 מן סמומין0קכ)ו
 6מץ 0) 6י כ6הע סרומויס ר~מומ'ן 0ס )עגכ6מ"ן

 0וסץ טיו סר*עתיס וסחפיחס : ס%"") כדכריכמכ61ר
 כדטץ גמכו% סמוחע )עככ כדי ס'וס כ) נחס)חסן

 . מכונו ע) מחיכה6 לרכ דכר! )סגיך גחג6ר סריס6ריו"):
 : מקהעי כ60ר ק"ס כחגח סה יחכ6לועוד
 אכן וסור וששה איש שם טור עעבשר בו ודדרך

 כ6מסש סדע : )1קתש מ6יפ כי 6;ס יקר6 66תכנתיב
 כמח3כ0וש 4"6 ר1מו 6,פ סט 0גזכר כ"מ כדי
 ד 30 סור0 00ס גס'"ס סוד 0ס61 מר1גע 0יר כסוד.
 40שם 0י"ת 'עער 'לומ 'מיס י"ק 0סס לומג"ס יסויו'נ
 פס מ . מ)ממט 6'0 סי וטסוד . 6י"0 נמספר טו)יס1

 6)ססתיי נכו4 י"נ מן 1סה*ס61כ יתם)טן. רפטיססנינ
 לף"ס כמספר 0ט)'ס טוי,ן 5'רוסי "כ סן ס61 00ס(
 מלנ3ידו ס;וכג' ט6;ס ס'6 "י0 30 אגו כת וסגט : טץסי

 מך6ת )מנה כירידחט ועתס כ)ס גקר6 )מט)ס0כ0סי6
 06ס וכתיכ סקרכן כסוד 1)ימדם )סט)1תס 51ריך 06סף
 "מזרו 0צע נ"ן כחינ וסנלי נמקוגע: גמ"0 )סי גומומ לי"ן
 )מט)םידש סכסיויי סכמיי )כי רומו וסו6 . מתוס מעין גטו) ג) כ)סן



 הגרןנן ש %ת השתיתשערששץ
 סו0חח 0ממגס 0חיס 6כ"ן סוד 0ס61 ג"ן גקר6ילמעלס
 מסדיס נף ומקנ4 מכ31ס כ)1)ס ססי6 כ)ס וגקר6,ססו)ס
 גקר6, )מטס כ0סי6 6כ3 : כ3"ס סרי כ") סגקר6 'סודמן
 . כמקומו כמ"ם ע"ד ג") )ו קר6 ויטקכ סכחונ כסודמ)
 חחוס מטייגס )סיף גריך רק סמגטו) מספיק 6יגו161
 יקח ננחו3יס 06ס וס61 ג6מר וגףז כפקומו סכ3כמ"0
 גקר6' 161 ככחו)יס סי6 עכ"ז 06ס כ0וד 0סי606טס"י
 כסוד דיג6 דמ)כוח6 דיג6 צזירח מ)כס גימומי דחמןז6ח

 : סזוסר דכרי מחוך כפכו6ר סתורס מקת ו6תסכתוכ
 וסטד . זס וסכן )וקמס מ6ים ני 06ס יקר6 מ6חודס
 0סקוד0 פכ33 . סתודם 36 6סת יכ6 כו6ת דכתיכסףז
 6)6 סקודס 6) 3כ61 יכ1) )6 6כ3 , מז6ח )מט)סס51
 וכחיכ כו. יכו16 גדיקיס 06ר סר6סון ס0טר ספ6כו6ת
 מנמו )ו וכחינ . 1'דוע ס0כ) סמחס)) יחרי)) כו6, 6סכ'

 )מט)ס ט1)ס וכ0סי6 כ"ז. וסק )6מריחס יכיגו ז6חיפכי)ו
 ג"ן גקר6י 6וי סטו)ס סי6 סטו)ס חורת ז6ח סכחוככסוד
 . מפס עפ3 ות3ש 63נוסס 0סיתס עונם 6פןס%
 : 6כן מסוד קגיג 6סס )ך פפ)ו' 3סח6פק 16נ3דא
 מדח סגס כי וססי . יסומיע 1)י ד)וחי כסיכ סגס1ס61
 6נרסס 0) סכח 0וד ססי6 הן סס סוד סי6סמ3כו'
 כ) כו3) סוי"ס 0ס כי גחנ6ר כנר כ' . 0מסונכ")
 מ)כו' גדת וי סי 6ימ6 י' 6כ6 . וו"ג 6ו"6 0ססס6גי)ו'

 ת"ת כוצ 6ימ6 טץכ 6כ6 סוי"ס מי)61י ד' וכננדס .גה
 ים מ"ס סצ נףכ 0סס מ613יס כני וסגס : כ"ן מ)כוימ"ס
 0ס 6כ) סט0יריי כסוד וסס 16תיות ע0רס מסס 6ינכ)

 נ"כ )סיותס )ט )סס)יס וגריך ועג 2סמנגק'
 סנדו) ססס כקרי6תו 3כוון כ"6 גריך ו)כןכסודר(ט0יריי

 סוי"ס 0ס 30 כגקודתו 4וון לריך סנככד כסס גטססו6
 וס51, 0כו סעמי 16ר סוד מס61 גחכ6ר כנר סגק%ו'כי

 י"142;"נון:ול-1'י:ש י ג:יע מו)"ס 0כ"6 0ס61 )וף יטרוך כ0מ"ק גגי כי סכתוככסוד
 סו6 וגקודחו מ"ס ס61 ססס כי סכתכ ט3 רכססגקיס כש וסגם : 4שית סגיפי 6ור גע0ס וסו6 ככר כפש6כ6
 דכחיכ )0)מס חכמס גוחן חסו יחר 6י סרימ'ו
 סייגו 6כ"ן וגט0ס כ"ן טספס 6, וגחחנר יס)מס,.ס6)ף
 ס"ס 1*'1 ס"ס יו"ד כש. ס0ס וס ם3 ווי"ן כ' מן *סנכגם
 סיחט סנוגיס מ6סו 6נן כחיכ 161 6כ"ן כמססרעטעס
 ד)וחי ודס . סט0יריח כסוד ג"כ גט0" 161 פגס3ר6ס
 סוד טס"י טו6 ווי"ן כי נין ס* 0גכיס ומס . יסו0יט1)"י

 )מיס לריך וכ0סעו)ס סיס ככרכי ים 6חח חיסס6רד)
 1151חת כרכיי כין ר6סס ומכגסת סי(ריס כר6ס ט31ססי6

 : זס וסכן סמער יורד 161 ג11ח6 נחר115מ6
 כטגין 0גפלנו טו)ס טפודי כמס 0ר6יתי נ06ירזשגה

 עס"י מקרי6תו י"6 . כגק%תו סויש ס0סקרי6'

 1:';שי טפ"י 0קרי6חו וי"6 . קמ"7 חו)"ס 0כ"6 0ס61גקיתו
 ג~

 8ר4'
 וק .: 1" ;וליו~

 )קרותו לריך סוי"ס ס0ס 0קרי* 161מר . ח)קי 6:%ס6גי
 סוי"ס )16חי1' כמחסכתו 1יכ11ן דוק6 6דמי גקויטפ"י
 סוי"ס )0ס יכוון כי ס6מיתי ימוד מורס סוס גקודותיועס

 כח"ח 0ס61 סוי"ס ס) מ)161 טיקר מסו6 מ"סכמ)וי

 6דג"י כגקיד וכקרי6חו מ11 נני' 0ס61 %0ק 0)1וסגקודי
 כ"ן ם3 ווי"ן כי כין סל4 ו303כ כ"ן כפספר 0עו5םכף3
 כ6' כו)ס סדקדוק נחכמח סנקי וכ3 סיחוד טיקר1ס61
 0תמ65 כ"מ כי פיו וסמופת כדכרי. 0סו6 ויגידוןיטןדק
 כפחחכמו גקודחו 0ס.סוי"ס 3פגי 0כ6 ס0מוס 16ח6יזס
 6חר 0כ6 ס16ח כי מורס וס61 כיסוס כיסוס)יסוס

 מן ח0ינגו ו6) : סחח נחטף ג"כ גק%חו- --ס0ימוס
 0ס61 ידוט מיסוס ם) פירו0ו כי נלרי מגק%חומיסוס
 דנ0 3סיות לריך - סגהן וחסר יסחס מן כמו-מווס
 0) סר6מון 60ות 6דל'י 0קרי6תו ו3פי 6מייו ס3כ6ות
 )חכמי כידוע דנם מקכ)יס. 60ין 6ותיו' פן סו66דג"י

 ממרכ מדכר כמו סמ"ס חמח סדנס 3כ6 לריךסדקרוק
 . מקנ)יס 6י1 6חסט"ר 16חי1' כי מ6חמח63יס

. ונ6 - דנס
 סוי"ס 0קרי6ח סטד טגמו וסו6 ס0מו0 נ6וח - סדג0
 ו6ס . יותר כי6ור טוד )סרמיכ גריך ו6ין . כ6דג"יסו6

 : ח)ין 6חי0ניחי

 אילה מור יהבאר בו ףררך
 : טת ככ3 ירווך דויס מן ויע3ח 6סניס 6י3חכנר42בנ

 נגרכי סי0 סמיס נסוד )מם)ס רמוגו כנרסגס
 0)ומס 6י)ס גפח)י נסו"ס סמס 6י3ס סמיס וו6תסיס
 . ומירות נועס גי מס61 דול כסול . מפר 6פריסגותן
 וגקר6ח : טריליס זמיר כסוד )זפירוח לריך סזס כמקוסכי

 וסכותס : יכ)תי ונם 6חותי טס גסת)תי 'דכתיכגסת)י
 סוד 6י")ס גק' ז"6 מן סמוחין ומקנ)ח )מעססכססי6
 כסוד וגטסיח )מט)ס וכ0טו)ס . ככר כמ"0 י0טי6)ס"י
 0סי6 ט)יוגס סוסגס ססי6 6מוחס טס גחחכרס כי6מח
 . מן ויע3ת שכיס 6י3"ת גק' להי ככר כפ"0 %6'תכסוד
 16"6 פן פקכ3ת סי6 161 . כמקומו יתכ6ר מיןוסוד
 6גי סכחוכ כסוד סי6 161 6סיו"ח וע0ר סויו"חט0ר
 ירוי דד" ווסו כמנד13ח %1יחומס

 סו'1"ח יי כי טח נכ)
 סעתיס כ) ו0ס סמוס כמססר פית סוד סו6 6סיףתוי'

 וטח 0)וס טח יס )מעס כ0סי6 מם6"כ . )טונס0ויס
 0)1ס כו)1 )מט)ס 6כ3 . טח ככ) יכ6 61) וכחיכמ)חמם
 ס6י "תחכר כי . 0)וס כמ651ח כטיגיו סייחי 6זדכחיכ
 נפת)תי כי וזסו 0מחס. 6א *ז 61ין *1 וגשס ז'טס
 . ס0וס כמספר שח מוד 0ס61 יכ)ח"י %ס 6חוחיטס
 ססחר 6י)ח ט) )מגגמ דכחיכ ססמר 6י)ח גקר6ח161

 ו6ת מי וכחיכ סוסר.. כמכו5ר ג4מ חפן מ") חמן)מגלמ
 ,6"ת מ"י . כ)נגס יפס כחפס כרס 0מר כפוסג0קפס

0ומטם



נה העקנן א %ת האותיתשעהשערי
 מן טו)ס ,6ח מי דכחיכ . חח6ס וסוסגס טל6סטיסנס
 כחמס כרס )סוגות כ' 6מר ו)כן כווסר. כמכו6רסמדכר
 גטו) נ"ן סוד ט)6ס )סוסגס רומו חמ"ס . כ)כגסיסס
 יחד וכסמחחכריס ס"ו. 6דגי סוד סי" )כג"ס . כ)ס6חוחי
 דכורכ סקטורח כמטסס  מפרופ1 סח"ר כמו גסקסס6יי

 וחכור טירוכ מ)סין ממו)מ י)סק קוד"ס טסו"רממו)"מ
 סוסגי סוד ס'6 פסר . וקודס טסור ססס מדוחכ'

 וסי6 מטומ6חס מטסר וסי6 דכחיכ קכט כח סודח~ס
 סוד סו6 ו)מע)ס . מייי סוד )מע)ס וקודם . 61"תסוד
 דכחיכ . כמקומו כמ"ם מטומ6ת0 מיטסרי ססססמקוי

 : סיטכ וסכן מטמ6 טסור 'הןמ"י
 אחהל ומור אותי ומור איר סוד יון' בו ז'דרך
 16ר ס6ח") מס גיט סגס . מד,ק ,יוט 6ויכתהם

 מסוף מ6יר סיס ר6סון כיוס סקכ"ססכר6
 סדקדקו מס כיגס 6מרי )סכין 5ריך וסגס : סוסו וטדטו)ס
 .6מרו ע6 סופו וטד סעו)ס מסוף )ומר ס5חכלמוגס
 6)6 . סוף 6ין תחלס 6ין ו6ס סופו. ועד סטו)סמחח)ת
 ירון כו ס' סס טוו מנדו3 סכחוכ סוד טס"י סו6סכווגס
 תרין ו") סרסכ"י ס6מר מס עפ"י וסו6 : תסגכלדיק
 כיס דמחט)ס וחד כיס דדייר חד )קומס )יס 6יחטלמין
 : סעו)ס וטד סטו)ס מן יסר6) 6)סי סי כרוךדכחיכ
 ד' ססס ק15וח לו' רומו סטו)ס מ)ח כי ,ס ככ)וסכווגס
 כר6סי' כמ)ת סגרמדן רכרכין סטרין ס'ח מןסמקכ), )פי טו)ס גק' סכיגס גחכ6ר וככר ומטס מט)סרומוח
 סכ6 טו)ס סוד 6101 סמכמ0 סוד 6101 סיח כר61006
 סוס טו)ס סוד טו)ס ג"כ גקר6ת וסמ)כוי . כ"סככר
 ס6מר כווסר כמכו6ר . ו"6 ס3 סטרין ו' מן מקכ)חו0י6
 . 6) כית וטד סרמס מן כמד"6 סטו)ס וער סעעסמן
 ד6יקרי ח"ח סוד סו6 )סקכ"ס )יס ד6ית ט)מין סוסס
 דקחיכ 6) כיח סוז סו6 כיי זדייר חד . )קמן כמ"סקכ"ס

 סוד סו6 כי' דמחט)ס וחד . כיח לסכח 6דסכקס6רח
 . טו)מו' כי סוד י גחכ6ר סרי : כי' דמחע)ס סכ6טו)ס
 ס' סס טוו מנדו) דכחיכ סג") 6י כססוק גרמ,יסוסס

 סנ") טו)מו' כ' סוד וסס ססוס כמססר טו'י, סו6מנדו")
 סוד ט61 מנדו) ככחס כ6מס ססוס כמססר ססולכן
 ס6מרו כסוד כ6ויר ספורח מכד) סוד ג"כ ססו6סכינס

 )מ"ד 6ות סוד וסו6 כ6ויר פורחיס סיתר,נדריסד,)
 מ6וח ני ו") ס6מרו כסוד סכיגס )סוד סרומי לכ,ס

 )מ"ד כ6וח וסרס"י כ16יר ססורח כמנד) ג6מרוס)כוח
 כסוד סמ)כו' סוד סו6 טו"ו . כמקומו כמ"ס מגד)כגק'
 . כחוככס מסכגי וגחחי זכחיכ יחן )טמו טח סי0כחוכ
 וספר סחייס סס"ר סוד ססס . ס' ס"ס סוד ססוסג'סס
 ססו6 ד6 גסנכ מ* וגסנכ קכ"ס ד6 5דיק ירון כוסוכרון
 חכמי ד6יקרי סחימ06 מוח6 כ60י נסוריי 5סחיס כ631ר, ד6יסו 16ר דס6י כווסר מכ61ר גס : כווסר כמכו6רמנדו)
 ככיגס ידיטין כסכי)ין 61חג3י טסיח כחכמס כו)סדכחיכ

 ס6ור ,ם סל נ)וי חח)ח כי סרי : חחכוק וככיגסדכחיכ
 ט)מ" סייסי גקר6 וסו6 סכיגס כיסוזסו6

 ססרי ד)טי)6.
 סיסוד וסגס : סחכמס יסוד מן יסודס דרך 6ליי כ6ס6ור
 ס)ס ססיסוד כוחוח טירוכ מ)סון טרכ גקר6 כיגסס)
 כך ו6חר כמקומו. כמ"ם )מ"ד 6וח סוד ר~מנדול סודסו6
 6גסין דיעיר )יסוד 0כינס מןיורד

 סגי
 מחג)ס וסס כוקר

 סמגס דרך ממוח6 0יורד חסד פסת סי ססו6 6ורס6י
 מחטככ וסס ככוקר 6כרסס ויסכס דכחיכ חו)יוחטסרס
 )סוןטגכס: יוסכ ס6ם) פתמ יוסכ וסו6 דכתיכ 6ורס6י
 סכיגס מן 6גשין סוטיר 6) סכ6 סס6ור גחכ6רוסגס
 כ6 סו6 ומחח)ס 16"6 ויוונ ט"י סגעסס חדס 6ורסו6
 ימי ססח ס) ר6מת יוס סוד ססו6 סכו סחסז)סע"
 גטעס 161 ח"ח ס) קלווח ל1' רומויס ימיס ו' כיכר6סיח

 : דל ס6ר"י כדכרי כמכו6ר חכמס סוז סלו סחסדמן
 גקודות כסוד "ו ססיו סטולמו' חיקון קודס מחמלסוסנס
 ספו)מו' יכל1 1)6 גד1) 16ר כסופס ומ6יר סמ)כו'לססירת סכ" עד ק5ווח סו' כ) מטכר דרך יורד ס6ור וםטיס
 ס6ור וס 161 פרלוסיס כסוד סיתקגו עד מ"ורו)סגות
 טד ספ" סי מטכר דרך יורד סו6 סחסד )ססירחכסכ6
 דרך יק יו65 סיסוד מן כי ס6ור גנגו וסס )יסודסכ6
 6וחו וג~ס ט16ר 6ח מקכ) וסמ)' סמלכוח 6) קטן5גור
 6טרוך כוקר' דכחי' כוקר סגקי )יסוד כסוי וגטססכחוגו
 כוקר ל60י כסויי טסס דדוד כווסר כמכו6ר ו56פס)ך
 סגכר6 ס6ור וו"ס . ח5סגו ומחון מכיח מ)מון 561פ0ווסו
 כיגס יסוד סייגו ססו3ס מסוף מ6יר סיס ר6מוןכיוס
 כד6י סט1)ס ס6ין ר6ס . סמ)כוח יסוד טד סוסו טדכג4)

 %1ק לדיק ומ)כוח יסוד סוד )לדיקיס גמ' כו)ססחמס
 ועד סט31ס מסוף ס6מרו סמס חכין וס)6 : כ"ווסכן
 ד6תכרי 6ור ס6י ופיי סרסכ"י כ6 עו)ס. מד ע) ק6יסועו
 עד ע)מ6 מסייפי די)יס גסור6 ס)יק סוי קימ"סכיומ6
 כוקר )ס6י כסכ6 6ור ס6י וסגס : וסכן ט)ע6סייסי
 יוסף סכ6 כיון כי סו)חו וס6גסיס 6ור סכוקרכחיכ
 וסגס : וסכן כחיכ ככיח טמו 6יס 6ין 6ד מ)6כחו)טעוח
 טסח רק )מט)ס כיסוד סגס6ר נחכ6ר גכר ס6ורטיקר
 ככר כמ"ם וטיר6 " סוד 1ס61 ד6מס כסומ6 מחגל0מסד
 . סחס 6ויר גקר6 וסי6 6וי'ר 6ור מן גטסס 161כמ"פ
ויס

 6ויר"
 6ויכ" ויס דכי6.

 : כמקומו ויתכ6ר קדמ6ס
 את 1םוד ארון ומור אתה םוד יוי בו % דרך ףפתה

 ס)ס: חסוככגי ס)ט רגי ח5רגי מ5ר )י סחר 6חסכנרניבנ
 כמכ סוד ססס ססמר גהה ככר ססרי 6חידט

 טחיק6 ככ)3 סם וכולס גט)מיס ססד56"
 מסכימ סווסר מחוך מכ61ר כי 61ף . מכריוחיוססעחיקס קדי~

 סערי )מ סרומו מ"י סגקי כסוד דס36ח6 סירוק6סי6
 סרגיכס מרוס ס16 וכחיכ ויכיגסו. יונן מי 6ח כסו"םכינס
 סנקן כ5דו חטוכחו ס61 סכחוכ זס 6)0: כר6 מיור16

 ססי6 ססנס 6יוס כס סיס מסמט ס36ס )סק ססו6מ"י
סירות6



 ר,יוגן א אות  האהעיותשערשערי
 דרך ס6)ס 6)6 ת0ונס בס ס6ין  6ף  רס%לתןסירהז%
  נהח3כ0וחס )מטס נטחס0טוחס רק ס61 עכ*ו30י)ס.
 מ"י ו,סו 46ס סרי ף מן כ3ו3 כ"6 1"ק סה סו"6תץ
 - כרי6ס כסוד נע0ס סו"ק נתוך 0סתפ0עותס 36*סנר6
 סי6 סכיגס 6ף כמקומי )מט)ס 6כ) כמ"פ כמ"סחדסס
 קדמ6ס יומ6 סוד 0סו6 סמסד ספירת ומן עחיק6.כסוד
 עם  ד%זיל.1מ6

 לומלו רן5יי  ס5וית י' סיר  סיין רז"ן ריסן סוריסו, תסדו ס' י5וס  יומם כסו"ס יונוין כול"
 מטו3ס ס' ותסד דכתיכ עולס תסד וגק' כצלוימחהיל
 תסד 0ל הופ גמסך ממגו כי  למטלי. כמ"ק עו3סוטן

 6סנתיך עו3ס  6סכת רשת'נ לעיל כמ"0  סתההוןלשולמ
 סוד 0סו6 עו)ס מסד סוד 0סו6 1)סי מסד: מסכחיךעיכ
 עו)ס סוד 0ס61 ומטס מט)ס רומוי ד' סי 0סס1"ק
 כט) 0ס61 מי כ) כי סג)וי מתמי) ממע גטךכ  )כןכמ"0
 פיון סת"ר סוד וסו% סוף  תוך רוס לו  יס עע ק5ווח1'
 6כ) 6ח"ס ני 1)מסם סמסד מן 1)כן  סללוי פודטימו
 סמ)ת לפעמיס  סתמ%5 ו6ף עסגו: סו6 כתינ סגע3מו'ע)
 כנד בסו"ס  סננויס מרת "ל רומזיון

, 

 סייגו ס61 ם)1י
 כסוד כמ"0 סנכורס ול  סנייס  מן סמיותר ליור0רומו
 6101כת סמסד סו6 סכסונס 0מדת ותרע 5גורו':סכ"כ
 כסן 0סתי דכתיכ סמסד 6) סדעת מן סמיומד ס5גורמן

  סמן גתני  וכבר : מסיסו יכק0ו  ותורס  ולכן דעת.י0מרו
 ומסתתר ומת0כי חו ר"ז  0סין סוור מחס0ןסתסד
 דוד 1)כן )טי) כמ"0 די)יי כסוי' ס" ורוו  נוסר.ימ5י
 מסד וס6י : 5ריו סכיכ כי כ6ויכיו גוקס )סיו' מי)15ר
 ח"י סוד סו6 כוקר ס6י כי ד3מ"ד רז6 כ"ויר טסורח.מנדו) סי 16יר געסס 6ור זס 0מן כ6רגו ככר כ' . מ5רג51ר1

 וטסת ח"י נמססר, 0סס ווי"ן ט סוד קסס כמ"0סעו)מיס
 יגד) סיי ל כזס )מ"ל סרי כו סמתנ)טמסד
  ונסרע' מחוקג" סחחתוגי, מע0ס כ60ין 6נ) 6רגי: נ"חג8

 ית0כ"ת חסי ילקי 5"ך כתיכ וזי סמדס מס תיוכספבמיס
 גון ככי ויגם : כמסומו פוד ויון זמ. וסכן מהולל6יל
 תוקכ6 4טיר מקיף 6ור  גט0ס %ל סוד  סיי% סמרססמזס
  6ח"ס ססתחלגו ספסוס  תנין  יכזס סדיגין. כ) גדמיסוממגו
 כ16ר כי טכווס ס3ם: תסוככגי פ)ע רגי ת5רגי מ5ר 3י0ת"ר
 1סמי15ן ומי5ת פגימי נת" בי ג"כ יו  סיפ גנד ככרסמקיף
 0סס טוירח ט0ר ככ)3ס וסן סוי"ס כסוד נדו) יוהר0סו6
  )ערך סון סגו"0 ממגו ,ן פסי% יספכימי  רמי.בהספר
 מסר  5'רוסיס ייך מממ  ומתפספיס  %לסיס כ0ודסמי15ן
 לש ספייב סוד 0ס61 )מעמ ג60ר ס6י כי למע)ט כמ"סמד
 ס)ס. תסוככגי ט4ט רגץ וז"0 ס)"ע גמססר וסס  פיפירפו
  פייתסכיון0קנ,  יל,ס יסוככגסו. גס'חסד וסכוטח ג6מרונה,
  6סרן  כן "4הר  נן פיגתס דכתיכ זעיר% ליו"ד זכסלברית
 ווי"ן גי כסוד )ג"ס גס כו)) טו6 0יי0וד וכיוןסכסן.
 סוד סיו 0סס 61כיס1 גדכ 0) גסמ1ת )כ' זכס )כןסמ)
 מתפ0ע סיו"ד 0וס  לכסוגם זכס חסד פפת סוד זעיר6ליו"ר  סזכי וכיון דגופ% פפי פ*י  0סס מט מו ג0מתט0ור0

 6זר 31זס סכסוגם מדת 610כיס 0מ0ס סמסד ר06מן
 סחסד מר06 0ו6ל סכסן 6סרן 6נ) מוק, מן )סגקסמי)
 וסו5  לעיל. כמייס לחסן סדעת מן סמיוהד ס5גור0סו6

  גימר ופליו תתנקגי ויפיגו בסו"ס רמטרתיתןסוטניין
 ז"), סר0כ"י  רברי  מתוך סמניור כמי  פמתס ליפסלרי"ו

 ם61 6טק 60מרו מס ססוד 16יו ט"רהנה
 סי0ביי" מסס דמפרתיתי.0יסניי%

 : רמלכן
 6כרטס ע1)ס: טמודי וי %ד סס 5דיקיס ,י כי בזססכוהס
 6סרן ג5ח. מ0ס יסוד. יוסף ח"ת. יעקג סמד. י5מקמסד.
 סדעת 3סוד סו6 0מ0ס ס6מרגו ו6ף : מ)כות דודסוד.
 מדתו 6כ) כבר. כמ"ס ג0מתו 0ור0 סיויתסייגו כסודוגס
 נ5ח. כימיגך גטימווז וכסיכ מ0ס )ימין מו)יך דכתיכג5מ

  0ור0 ג"כ סייגו סחסד מר"פ 6100נ  %0מרנו 6ףו6סרן
 ירסנ"י דכרי מתיך  פמנוור כמו . סיד מדתו ונלג0מתו.
  סכסן ולן יהסר ממות סוונ סון  כיתתו מכת ובל :ז"ל

  וירתי ע) )ע1)ס כמן 6חס דכיךכ 6ת"ס כ0ס ג"כגקר6
 : בסור  ווייי בג5ה ויסו  ביסר %מרו  ויגס 5רי:מלכי
  וסיו נכריוס למפסי יקירי יד  כסייו כנר כמ"פסלוויס
 כתוך 0)ו כצס"י ט6"6 וכ0קיס) 6"6 0) נטקכייסג"מויס
 ל6"6 סג5מ עיי ט)ס 1"ק סי 0ם61 סו"6 6זי 0)והנ"ת

 ג5ח 0מדתו מסל כי סרי ד6"6 טסוד גףי ע3תסוסמ3כוי
הו6

 דמ)כ" 10סכיג"
 0מדתו ו6סק מי 0גק' סו"6 0סו6

 גקר6י 0סי6 סמ)כו' ססי6 דמפרוגית6 0וסכיג6 סו6סוד
 )מדת רומו "ח"ס 0מ)ח כידך 0מ1ר וס וכ))מסרוגית6:
 6ביגו 1ס61 ס~ות סוד טס מנ"ת כי 6כ גק' ומסדסמסד
 דכתיכ )ח"ת גס רומו 1)סעמיס . 6נרסס מדתסר06ון
 וסיעו יכירגו. לו  יסרול ידעגו )6 ~רסס 6כיגו 6תסכי
 ה0מע  61תמ כסו"ס סהסר נע "ליו סמיותד ס5עורע"י

 סייגו סמכנוס 6) 0רומו )סעמיס חמ65 61ס :ס0מיס
 ילן  ממתיב סוד סו" הכמס.שליוגס %כל  0כת"תסחכמס
  6חס מלת ועיקר סנלוי. "ל  סרומז "סמ מלת לויתוור
 נמ~ו'  מתלכ0ת סחכמס חמיד כי ככר כמ"0 4סרומו
 0) חוע ע)יס מו0ך סחסד  יגס ורך. יפד יהכמינסו"ס
 : מ0ד מסכחיך כףכ 6טכחיך עו)ס 6סכח דכחיכמסד

 . יד עד לו מן ס6וחיף כ3 0כו))ח 6"ת גקר6חוסמ)כוי
 סרי סגדו) ס0ס 0) 6מרוגס טי סוד סי6 ע5מסוסי6
 ו"יתו תיר%  %לסיך סי "? מכתונ  תנין  יבזס :6חוס
 וחטכוד חיי6  6)סיך סי ות לומר יתד כללס ול%תעבוד
 36" . מיוחר ס61 6ח מ)חוגס

 ""ת מדות לנ' סרימז
 תכגוס ממגס וסר יהעין ספי  וסו%  סירוס. מרתסוו
 : וס  וסכו כסירס למפלי  סיו5  סטנודס סוד %ותולמדת

 ארץ סוד יתבאר בו ב'דרך
 :  לסס לתפ  וף אאי יסנפ ה0%ר סכתיב

 6ק 0וך יסי6 ר64ון 61ת ס0מיס 6ת דכתיג סידועס6ון
 רג)י. סדוס ס6רן ג6מר וע3יס ס6גות 6) 0גיתגסר4מייס

וס6נות



 העהןק ש %ת השתעתשקדששי
 ירסו %יקיס דכחיכ ס5דיקיס כגיסס 6) ירסוסוס6נוח
 סי6 סמ)בף סמדח כ?ך פמור וס עינך וסגס :6ר7
 מקכ3ח ססי6 מדס ומ5יוס . ותכגו'יס ססמוי כלכו33ח
 מן כממקכ)ח ספוכס ס6ר7 ט) כחיכ 1סגס : ע"סגקר6ת
 רחכח 6רן הקד6ח פונ כי )5דיק 5מלו נסוש פונומדת
 : מ)כ5 דרונר ג'ן ויוסכח סורועו' כץ גסעו)ס .ידיס
 6ר7 הקר6ח חמכקגי וימיט )ר6סי חחח סמ6)1דכחיכ
 וגקרל4 כמ"ס: סניגס סת סגסר ומונו' מן כסמקנ4וחנס
 16ח1 ימיס חמדח ס6מרו נסוד חמדס 6ר7 ג"כגקו4 1* סיס % ]ס1)כיס[ סגמייס כ3 כסו"ס מרס גח)י6ר7

 ויכ) תורגוס . ססכיעי ניוס 6)סיס ויכ) דגתינ . קר8ח,
 ככ") 6כרסס 0) בתו סי5 סכ"ס סית סיר  סיי5והלויד
 ומסרגס דן סכו חמדס סרי ס' סת וסי6 המ"ד סכססמס
 3כיתס טרף ותנץ 4)ס כעוז ותקס זכחיכ סגמ65יס)כ)
 ומן : כסגס רכוח כוס כי651 כ) וכן : )גערוחיסומוק
 סכחכחי כמו 516ר1 סי6 סי יר6ח דכחיכ 56"ר גטסס6ר7
 6רן-קהייס. וגקרל4 חייס 6)סיס מן חייס ס61כח 161כלר

 ' ויכן מס6רד) חנין ונוס : ש וסנן מי 3כ) מייסועחגח

 ממ)ח ו6ת ו)מדו כ56ר סנג% מ)מד ס5)ט 6ת0.038
 13 ויק סכוחס גסט ויטקכ וכחיכ סחי"ס סוד סכוויכ"ן

 : וסכןכיח

 אהרית סור יתפשר בו גדרך
 כר6ס ס' כיח סר יסיס גכון סימיס נ6מריי 1סשכרניבנ

 6חרית גקר6ח סמ)נוי מדח כי 6מי דע :סמריס
 סנאיס כר6ס חט)ס 31עחיד סמדרנו' כ) סוףסימיס
 סוד ס, גית סר גקרל4 וסי6 ל. ט)י גכוס סר ט3דכחיכ
 סת כוס ויס וסיר6ם ססי6ס י651ס סמסס סמוריססר
 סריס סמעו דכחיכ סריס גק' ס6נו' וטגס : נמקומוויחפ
 חע3ס 6ימחי ססריס כרמס' חט)ס 1)טחיד ס' ריכ6ח

 ל4 16ח סוד 6100 ויי"ם סוד סגדו) ססס 6)ייכסיחחכר
 פסיס 45 סימיס כ6הר" ס* כסיחמכר 5וי ין"יסס
 ח0יס 5ד . סנו3ח6 ורק6 כסוד 8תוק ע)כקר
 גכת ש" 61, 6חות ע) כתר סס61 ... סס זסט)ח6נה6
 6ע טפרחח%י וסיתס דכחיכ ייסריס כר6ס סי כיתסר
 סדכריס נ) 1מ165ך וכח" רכיטי מתח כסוד ט61עחם
 יסר6) מג)1 ככ"מ ס6מרו נסוד סימיס נ6מר"ס%ס

 סטיף מסק סמסכן פקודי 6)ס כסו"ס עמסס סכיגסנן"
 וכ6סר יסר6) מן ססכיגס חויו ס)6 )יסר6) עדו'סוסו
 טד ממ5טי קו דרך חע)ס ססגי חופ כחקוח קסורססטי6
 וכחיכ ירוס)יס. ע) יגפס 1ק1 כסו"ס ססריס נר6ס)מט3ם
 ח"ס %כו)ס. כגיס וסכו 63מריחך חקוס1יפ

 1מ65י
 כ)

 כ"ו: וסכן 8)סיך ס, טו וסכח סימיס כ6חרי, ס6)ססדכריס
 שדון וסור %רון סוד יוזבאר בו ד'דרך
 סמ3ח 6מי דט ס6ון: כ) 6ד11 סכריח 6ר11 סגסכניזילב

 רומו 6רון מ)ח חסגס מקומוי כג' גרמו6ר1"ן
 ט5מס וסס סוסר סמכו6' גמו כריי סוד גח גכגס עכו)הרפ

 מ"ל סוד ט61 6ר1"ן כי כנר 0גחכ6רו כחריס ס)מםסת
 6רתו' ג' סוד וסס . 6רוגו' ג' געמיס נע5מס וססקודס
 ד) ססירס"י כמו ען ס) 61י וסכ ס) כ' כ5)6)סטמס
 ום"צ סזסנ חוך טן וס) מכחון מוסכ וס כחוך וסוסיו

נתי
 פש 6רוגף: ס)סם 6)1 ס) ססוד "ודיטך : ען ס)
 שאש" *נ"י ס) 16חל סוד ססי6 גנד כנרסניגס
 כלהס )מ"ד 16ח כסוד ס)מפס )טו)מו' וכחר 3מע)סכס6

 שד וסס י)1ח1' )קכ) 8רון געסיח סי6 וסגס :כמקומו
 מ%ק שהס סנוי וסנ סת ם61 וכיגר4 ר6סוגיס)וחף
 סס כי וכחיכ 5פנח 6סר פונך רכ מם וכחינ י6חסוסנ
 יס כ,ס : רנ)יו מנין ומחוקק וכחיכ ססון מחוקקח)קח

 וסק סכריי 13ח1' מוגחיס כחוכו 6סר ססגמצי שכס)
 %ףו 1געסל לעדם מיר סוד מכ 610 סרףת וסגס :זם

 8סר סמיימ טן ס1ד ט61 סח"ח וסגס . סגיי 3וחף)קכ)
 גאד סו" עץ ומ)ח יסדס טל ס%ס כי וכחיכ סנןכתוך
 נדרך ם41י חמסוכ כ"6 חיח סי 3סוחס סרזמוסס"ף
 610 ש' ו*ס י. סלי פ ט61 " ס"ס ל כי6 ס' י"סוס
 "ם 16חיף וסס עין. סוד ירי כו. ירי 4 ס61 ף ס"פ3'

 5היה לל וממייקיס כרכף י יורדיס ממגו י סודסמם
 )ל%חקח רונמ ססס ווס ננוריס סמז מד ססס1"ם

 וימושקו סמיס 6) ויסל עץ ט' ויורמו כסףססדיגין
 %,מנ %וגף ס סכחוך ען ס) ס6רץ סי 1ס61סמיס.
 ר4מ3כו' וסגס : וס וסק סגיוי 13חף 3קכ) 6רון כעסס1ם61
 פלור וסכ סוד דו"ד כיח מ)כו' סור עףנ סי ניכסי6
 לסהם : מעומ6חו סגססר 6חר 6)6 פסור גק' 63כי
 ע3 ש%ון ס? וסי6 . וס וסנן מטמ6 טסור יוץמ"י
 טתפייךשס% אסר טן. ס) )6רץ פמ3כיט סחי5קשנ

 הכת 61ם : ג"ו הכץ ככר סמכ61ריס ספר4סיסטח)כמו'
 18כד גף )יער36'ט%כמתו מעם ס6מר חכיןגאכמסוס

 מסס 8כדו טגב) כתע6 כי : חכונס כסס 6ין סמסט15ת
 כפז ססס סטף )ומף ונס סע5ס סת סר6מוגוס4מ1,
 ל)והף גי %רמ") זכרי מחוך סמכ61ר כמוטישכתס
 )ונ%ח סני )ך 61חסם דכחיכ כמחגס. )מסס רק טתגיסרו'
 8כמש 3והה וסגי הכו' ח3קו כמחגח. מסס יסממ וו"סתף

 6)6 טמיול 61ץ סיגי סר ט3 3סטך כעמדו כידוסוריד
 ש1)ס סס 48 6רונר נ' וסלש : טיפנ כק ח:ק .חס)ס
 י4י,שיס: כלי% עו)מף ננ' 6רוגף מ יפ וכעדסם6ל"
 %6רנו גי ו6ף מפערק סי סס כטוי6ס ט גודעהכר
 גטגס סיףד טג"ו מיפטרו"ן כיויד 610 מפ"טשככדי%כי

 סגד)סק. סי וכטסיס 'מטערו"ן: כוד וכי5יי .כמכע5
 סנדת כמספר סעוס נמספר עיס %ףן ספ ססוס);יץ
 רזמו  5רת מ3ה טיקר כי חעדע .והבן: פסוטס ץ30
 . נ6רק סו6 סכרי' כי סכר" 6רון סגקר6י סמ)כף י6)

 ר6ס כעק גחחי קסחי 6ח 6חך כריחי י6ח 4איוכחיכ
 : גוו וסנן . ככר גתתי 6% כסק 6נץ כחיכ פ63ה:ק
 6דוגי 6חגו דכר כסףם ס6ר7 כ) %ץ גי ס61וסכריי

 ס6יןו



 הערןגן ש שהץ השותיאשערשערי
 0ס61 טף6 סו" ועמו כעסדרין )ש כו)) 1ס61 :ר64רן
%כץ

 כסוד סע4: סוד ו0ס תעס 0) כ"ד סוד ופ"
 כטוד סמהצדו' ותיקת סמוד0 ט'כור סוד ו0ס הצ5ו'ג3יות
 ו0ט מטט 0) )כ"ד נ)ך 61תס "ני סר4ם'ס %רס6רד)
 6)סיס 5רוסי ק"ך נמססר ססס שועריס ססופעיסשר

 שס הה נז הה כי( דשץנדץ נמיתטגרמדט

 סדכקיס כין י רעמ 3ייו 50ריך 0כלךס )מדמן  דיסי
 מנכורי 3ס 0ניכ נכוריס 00יס 0)0)מס מעחו סגסנ0ו"ט
 סיעט כ" שנן ס,ק כ) %ק סנרי' 6רון סגס היקוער%:

 שכל סור יתפ%ר בו דדררך
 געיג6 ריטיס 6כ3ו 60ומר מי י0 טו)סטמודו ש%י ג* טגס יודס. יעכרו 0תי ייעיס "י)1ג2דציב
 דנרי מחוך מנלל סו" דק )חח". דודיס וסכרוסיא
 יתסר0ין ד)6 ריעיס פ סוד )עי63 6ינון דר*טיססזמסר
 נרכ6 )"ם ד6" ומ* ר,מפופר ויץ סמסמח %ן סוד יא6ועס

 כ6תדהן 6יגק ד)16 דלתח6 6יכץ יוריס כעי. 6כימדממר6
 ""ד דנהינ דוד'ס 6קרו וננ"כ יייעין )ימגין 6)6הששר
 דכהונ נהש% ד3" דטה) 6)ע גרמז זחמן ")י יווודיעדודי
 וכתינ יקת ככוע4ס 6פסוטו6

 )פיפמס )רודי סוי
 וטמגו סמקיס 5רבץ הצק כועהנ 6תם מקריסכמר*6
 לק . טשףק6 נשמ)6 3"יתקי6 0תש ומד )"יקי6.טג6
 % וי% .דכתיכ רדיט6 מ6חר6 סנ6 טמ0ממ יץ?סו6
 6ל13 180פר % יס 3עי)6: )עי)6 וקיף עעמ6 יטתיט

 דוריס העכרו 0חו ד6כילם. רז6 דתמן גנין )תת6ריעיס
 ד0תיי ה6 זישן4ד)6

 כסגי תג6י יסגי וכ4מד : סמ)
 . סחיס נכ% 6כי)ס 06 . 6מר6 כ6תר ד"פ)יגיחש6י
 סף0 גקר6ח סססשיס מ)מ? גיו) מ0חס ,יעסיפ?נ
 שו/ רכ )חס עפ? דכחיכ 6כי)ס ככ)3 סהוס "1 .משחס
 5ר:' מכ) ה2קיפו סקכע. 6ת כו)) סנרו) ס)עו)ס נודעכי
 לצעלם4יף מוכרח ססחיס "*כ 0הרס נכ)) ס6מ)ס %מר 6%*ג

 1טו"
 0מכהשר .ניסיכ וסיכס וסהוס 6כי)ס 6יסוד כסו'ס5ויד) מדכרי מכו"ר וק ל,כי)ס. נס כו3)

 סור וט0תש . מכ3יס 6ור סוד מו6 60כי)ססס
 סרי . סמקיף 6ור כוו וסיכס . מסיימי16ר
 0טסהוס נ6מר 061 : ס6כי)ס נע )מע)ט ס0וזיסשי

 דיעף ס0גי 3% וטגס : 6כילם ככ3) סו6 0חיס 5הג)מעם
 עסוק ע) גמ)6ס כמחינת6 0ג60) מקום'ס6)ס ג*יפ
 יימ 0חיחי דנ0י עס 4ערי "כ)חי כ)ס 6מוהי %גיכ*?
 6כי)ס 0ס 6ץ )משס 6מרו ס63 0ס וסק0ו מ)כי.עס

 6נ) ש: סכתונוסק סס נ"כ 0ייך ס360ס וש כו'ועתיס
 )%שו ז") סרסכףי 0ס0ינ סחסוכם כטצין סיעכ חע%ן06
 וחנק 0)גה. 60)ם ע) ושונס ג"כ חנק סל) 560ם%
 6)מיס דגרי ר46 י6)ו * נקנס ע1)יס כו)ס סד*עה 33כי

 תעכרו נכ0ף 16כי) כתיכ נרמיד י 6רמח הצנימ04.
 %) )ש עפרנס דן 0סא סוי"ס 6"3 סמות םה:61סול
 יס "6טס סתהגלו יי סו6 נרו19 %3 טקשק

 יתקיף ינ 6י)1 נעסס 161 6כרסס. ")ט"י 0סו6ס0)יסי
 נ' 0סס טפניס )מס סוד סו6 0ס כי כיס דכו)6מזו"ן
 "יכרכך 0) יודי"ן נ' סוד 0סס פניס ד' י ויכ)ככרות
 ס' י"ר ס' ינרכך ד6יגת סו"ס 0מוח גי העס "י60"י6ר
 "ותיוי, .י"נ נר04 הס )מ"ס סוד סו" סויו"ת עי לי.יס6
 6מר כועו וסנס : 16כ) ם61 06ר ס)מס י6 סכחונוו*0
 כוכמ 3ס 6מר כווסר כמכו"ר תת"ט סו0טם 0וד ססי36רות
 1"ין ס)וס. נ0י ס"1כ) 3עת ע"ו כיו סוד סו6 וכההוכי.
 כר)"ס. 0יסגס סוד מ)כוח 636ט)ו"ס

 0סו"
 6נכ"י סוד

 עי)6ס כ0ו0יט חח6ס 0ו0יס עסי0יכי)ח 3מע)ס:כמי0
 חנין 061 סיטנ: וסנן ו0חיס "כי)ם סי כ0גיסס 0ייך)כן
 ול0כמ3"ו קר6) 0מע ס3 ימתיס כ' 0י ג"כ תכיןש
 מק4 )כח מ0) מ60לד) וחכין ו0חיס 6כי)ס נסוד0סס

 : חכין לחכס "ס כו' קדירס 4קי0סריחס

 הטרבבה יסור שהם השבות סוד יתבשר בו רררך
 ם, מ0ק כ6ניפו "כתיכ

 ח0ק ני כי יכחינ י
 סש סכי טגס : 0מי ידע כי "0גנמוו"פ)ער,1

 יעקכ "כיר דכחיכ סכ6כוח כחיר סו" סיעקכ)רמז ונ" . סמרכגס סן טן ט%וח רו") 0"מרו מט )רמונ"
 סוד סו6 מ0ק מ)ת כי וסכוונ' ילמק: 61כיר 6כרסס6כיר 1)"

 מרככס יס כי מרככות ש רומו וטו6 קע"ן עכי6מו)"ס
 . ע)יטס גכוסיס 0ומר גכוס מט3 גכוס כיימרכפס
 ננורט ילחק חסד מדחו "כרסס כי לוי כנר כיסכווגס
 וכוס )חנ"ת: רומו 6כוח סס סמ,כיר כ"מ ומע ח*חיעקכ
 "3 61ר6 וו"3. 61ר6 פי תמ3ת ,"3 0סיר0"י מס 0ודתכק

 כ) כי ככר ג"ג וגוד . סחסייס סוד טס "נ" 30השיף סגכורו' סוד סס 6ימ6 ס) ס6ורו' כי נפ ככו כיס%ות
 )נקוע יכו) "יגו 6ימ6 יסוד חוך מ4נ0יס "% 160רי"12

 )מע)ס ""כ 6ימ". יסוד 0נסתייס 6מר רק1)טליר-)מון
 כמ"0 "ימ" ס"רח רק "כ" ס"רח יול6 "יגו חךחכמקוס
 סעוריס ככע) וטגס 3מע)':ס%

 טולי6ך ח,קס כיד כי דכחיכ סגכורס עס"י סיי %ריסי4"ח כי )רמו ילמק כניי ו"רן"
 כוכות סיט מלריס ג6ו)ת כי ור4כוגס מלרי0: מירןכו

 06ר וס"ור ס0סע כי 1סכ11נס נקר": כמנו6רס%ו'
 ס6רס מן סים מענזה )חירוי יל16 0עי"ו )ססגנ)ס
 ט"נוח 0סס חנ"ח מן0י4,ס

 0סו"
 כסוד "ימ" ס"רח

 ו)כן כעס 0ערי ב סוד מ5ריס מ6רן כיי ע)ווממ0יס
 סחירוח סוד ו0ס כחורס סעמיס נ' מלריס ילי6ח0כר

 ווס . כנ") סגכורו' כ0וד סו6 סס6רס חס גווטרכמכ61ר
 ס"רת רק מקכ3יס ס6נות כי ס6נות % ו6ף6 ו")ספר0"י
 : ותר"6 כמ)8 סנרמויס טגכורוי סוד 0סס6ימ6
 טמרככס סת סס ס"נוי 0סס חנ"ח כי סעגין 6)וגמ,ור
 כי 1"ף : עייוגס מרככם גק' ווס )חינ. מלככס0געעיס

 כערכוי 3רוככ סו3ו כ0ו"ס מסס )מע)ס מרככט עודי0
 מחמייין 6נו 3כן ס0גכד 0ס 60'ן )פי %) 0מו.כי"ס
 6ין עלמו ר4כתוכ וס ולגם )מג"ת: עיו)ס מוכנס3קח6
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נו הערזנן א אות האהשיותשערשערי
 כי"ס 6ס 0מ1 כי"ס כערכוי )רוככ סו)ו 60מר סכרט)ו
 ט1ד ויפ . ,ס וסכן סטרכו' ט) 16 סרוככ ט) ק6י0מו

 )חנ"ח מרככס 0גט0יס גס"י סוד וסס )מרככסמרגכס
 מ"ג מן טו)ס )פטמיס סח"ח וסגס : סמ0גס מרככחוגק'
 1"1 16ח כסוד טמו טו)ס סיסוד גס 161 כת'ג סרוככוטו6
 כמרככ' 16ח1 וירככ כסו"ס ג"ס ט) סרוככ סו6 סיסוד16

 : וס והינן 6נ ונט0ס רך 0סיי 6כרך )סנ'1 1'קר6וסמ0גס
 כר,י סנו)ח6 סוד י0 כי )סגו)חו י0ר36 סו"ס חכיןוכוס

 סגו) וי0 כווסר. כמנו6ר סגו)ת6 תק' .י. כ"(דטטמיס
 סוד 0סו6 סיסוד וסגס סגו) ויק' -.. כש דגקודסנרוי
 כ0רוככ דסגו)ח6 כח' סטעמיס כסוד סו6 )סטמיס'וסף

 גקודו' כ' מן )מט)ס ס61 16 6כ וגט0ס סמ0גסכמרככח
 )מפס ס61 כמקומו 1כ0ס61 .-. כוס סנו)ח5 1ס61ג"ס
 6כ) י.. כוס סנו) 0ס61 דגקודי כר,י רך ס61מסס
 כרו6 דפטמיס כרו6 ס61 )טו)ס סח"ח סוד 0סו6י0י6)

 נ"ס ע) רוככ ס61 כמקומו ס61 6ס כי ... כוסד0נו)ח6
 ית)ת וס5כ)תיך 6רן 3מותי ע) וסרכ3ת'ך כסו"ס ת"גט, רוכ3 סו6 ת"ג ט) )מע)ס וכ0טו)ס סגו)ח6. סו6סרי
 קו דרך טו)ס 0סו6 מלריס כ)י גמ)ס 0ס61 6כיך.יעקכ

 ס61 1)כן )כגו)חו י0ר6) )עו)ס ו)כן סר6ס עדס6מלעי
 0מ1"כ גנד ככר כי מפייק מ)ח רומ, 1)וס 0כ6כוחכחיר
 גע0' מוייכ ססס גקודו' כי ומן מחסרסין ד)6 ריעין כיסס
 טו)ס כ0יטקכ 161 דסחמ 0חס0פוחס 0ס61 רקיטכ0וד
 כמקומו 1כ0ס61 . כוס דקמן כר61 גט0ס מו"כ חמח)מט)ס
 )סי .. כ,ס 0כ"6 דמו)"ס ר,6 0סס סנו) כסודס61
 )ני16ר גנ6 וטסס : וס וסכן מסד כ)סי מטס0ס61
 ס"ן )מ)ח סכפ)ו סמרכ3ס סן סן ס6כוח רן")מ"נור
 כסוד ס61 0סי"6 גחכי 0ככר חדע כי : מרככו' )כ')רמוו
 6כ) ר6ש סרמת )ו 60ין סקעיו' כסוד כ0סו6 )כד1"ק
 נט10 0)1 מנ"ח מן 6וי 0)ימו י"ם כסוו סו6 סנד)ו'כסוד
 כחנ"ח ט)1 סגס"י כי סמד0יס גס"י )1 וגחוססומכ"ד
 ח0יחמו כגיך יסיו 6כוחיך חמח דכחיכ 6כוח גע0ווסכגיס
 מרככוח סמ 61,כ 6כ גט0ס רך ומן ס6רן. ככ))סריס
 ססוד ועיקר . סז ס"ן ככס) רמו חס ס6כוח כסודסס

 )כדד טס סץ כח'כ . כרמיוס )ך 6רמ11 ס"ן ס"ןכמ)ת
 11ס : גכר 6) טמו ו6ין יגמגו כדד ס' וכחיכ .'0כון

 : 3)וקהצו ית63רסיסוד

 אמש מור יתבאר בו ז'ררך
 רומ כי ילין כן ספדס כלין ימיו כחליר 6ט0כתיב

 : מטפרון סוד פכילירי דילירס 6יס ט) רומ, ס61 סכ',ס כי חדע : מקומו טוד יכירגו ו)6  ו"יולו כוטכרס
 ס61 6גופ וסנס : ידיך כמעעט חמסי)סו חסקדגו כי"דס וכן ומכרגו כי 6גופ מס כחיכ . כרמי,ס )ך 6רמחוסגגי
 ג6מר 1ט)'1 מטטרון ד6חקרי דע16 מסטר6 6דססוד
 דנר כ" 6)סיס 6) 3ס1"ס נקרנו 0מי כי כו חמרח)

 גחמ)6 6)סיס נס 6וי כקרכו 0פמי כפכי3 כי 6רןויקר6

 ד)כר הצסער6 : ס0יס נמספר 6ג1"ס גק' "ונוחמיס
 כי גס דרכו סי ט) )גער חגוך כסו"ס ירד כן מגוךגק'
 סמוס) כיחו ,קן טכדו סוז 1ס61 ממגס. יסור )6'וקין
 ק גי וס61 ידיך כמט0ס חמפי)סו דכחיכ )1 06רככ)
 וכחוכ ויחגמס. 6דס וכן ויכוכ 6) 6י0 )6 כסו"ס6דס.
 כו טכרס רוח כי )סי 51יגג1. 6)סיס 6ח מגוךויחס)ך
 ט)ומיו. )ימי יסינ דכחיכ ילין כן ס0דס כלין 1ס6161ינג1.
 כמליר 6גו0 ו3כן מ36סיס מע"ט וחמסרסו ג6מרוט)יו
 סנסמס וסי6 )נסמס תליל מלמימ דכתיכהציו

 כו טכרס ורומ דכחיכ רכ6 כרוח6 צרר6 רוח6דכ)י) ח" סכ6 : מקהצג טוד יכירכו )6 ו)ק סריס. 6)ףע) סרנו~
  מקוס  פלוי סוד וכ6ןגרמ, מקומו. טוד יכירגו ו)616יגג1

 : וס וסכן כ,וסר כמכ61ר מט0ס ו0גוי ס0סו0גוי

 אלם סוד יתכאר בו % דרך זיפתח

 : )דוד מכתס רתוקיס 6)ס יתת ע) )מילתכנרשיב
 י0 כי וסו6 : מסוכ סמ0חי דומיס ג6)מחי כחיכסגס
 ;סבויעויכ2 הנ,ן?3 סקו) דדףין קץ . ועןרקו)
 קו) דכויכ : )כ)3 לריך וסרפ )סרפ לריך סכ))וסרפ
 י0 כי 61ף . קו) כ)6 דכור 6ין כי 10מטיס. 6חסדכריס
 0כ6 טד סדכר מסוח מוס חכין )6 עכ"1 דכור 3ל6קו)

 חורס חורות מ סוד וסס : 0כק1ל סכ)) ופורפסדכור
 וססערנמיס סרט. חס כ)) וס סס 0נט) וחורס0ככחכ

 נוחייחדיס וכ0סס כידוט סוי"ס סס 0) 1"ס 16חירני
 6כ) : תכור קו) 1י0 פלס ספס 16י י"0 16חי1' כיטס
 3עמ)ק )סי מ)ממי קס כם ט) יד כי דכתיכ סנ)ו'כונע
 י"ס ווס דומקס ג6נתחי ג6מר 161 מ)1)יס 06תק)6וי

 סוד 0ס61 סקול 0גחרמק 1)סי סדכול מן סקו)וגחרמק
 6ת 6)סיס ויר6 וכחיכ 16ר חורס פגק, פככחכחורס
 גחחי עוכ )קח כי דכחיכ טוכ גקי סחורי כי פוכ כיס6ור
 כ0סי6 ס0כיגי כי ס61 וססוד מטוכ סמ0ת' 6מר לכן)כס.
 גקר6ת סי6 161 גס0יגו )טסר סמס כסו"ס סי6 6ויכג)וח
 כחיכ 5,י גס0ס מ0יכ מגמס ממגס רמק כי . 6)0יוגח

 קר6תיו מל6תי1 1)6 יק0תיו נפפי 60ס3ס 6ת3ק0תי
 תוסיף 1)6 נפ)ס כתיכ ו6ו : כוה(ל כמכו6ר . עעיע6
 מרנ)ותיו: 0וככח 06ס וסגס כחיכ 61י יפר6). כחו)חקוס
 ו6ס 6מר ד6ת כמס מך חס מך )דוד מכחס כךוכגין

 כ6סיפזח 0מכוגי כמד"6 "וחס סומך 0ס61 טולסיסת :ייי2ש!ן5נ27עז;"ן1
 סוי"ס סוד סו6 יסוד כי ננד וסנס : כווסרכמכו6ר

 סף"ס 6"3 סרי 6") 0ס ,סוד מסד טסת מסג)ס131
 )מסרוגיח6 מ3כ6 ון סע"י ססי0 סוד פס61 1"ןכמססר

%ל



 ואשץק א שת ישתיאשיששי
 ס סוד מעו"כ סמסחי 6וי 36ס 'מח כסוד ססי6 כית6כ)

 : טיטנ ט( וסק סג"3.סמוח
 ששל ומור אשכול סוד יתבשר בו בדרך
 ססכ) 6יע 6מרי סנם )י: דודי סכופר 6סכגכנרניב

 מ3ת כי נש ססת סש3ס. ע) מכפר. ס61ט
 מדת 146 נסתמכר ש)ס יסת %יק 3מדת וומו6פכו3.
 פטמיס כמס כמיס ככוקר 6נרסס וי0כס נסו"ס36רסס
 יוסל וסוי  וכתינ ו6מס נפומ6 מחג)ס גר)%ממסד
 סו"ס ס61 כ"ו כ"י. 4"ל יהי יפכי"ל ומלם ל6סל.פפת
 ויעע דשיכ סו6 ש3 סלדיק ס61 נף דכפיכ 5דיקפדפ
 סשד כסףס כנר כפ"ם 6יס גי וסייק ענע גנש%)
 סניניו סס ט מ)ממס 6יס גף וכחיב . ס6יס נטסעד

 6כרסס כ,כ1ח 6וחס מג5ח וסו6 5ריו וסכיכ מ16דג0ערס
 6נמס מ)וקי נגד 3פ03תי דוד ט5ת וכוס כג5מ.סמת3כס
 סס" נד שד 5סס חורס מומ0י גף עו כסרבי)וס)קח
 יוסף ועקע נסו"ס מדיק כמ גותגיס 0כו)ס לטמנ"ת
 ומג5ח דוד מדס מקכ) וממגו כסף נף סגסף כ")06

 6כגיס פ)1גך כה 16ק כי כו ססכי 6י0 ה"ם163יכיו.
 ש סוד ס61 סכד ווס כ") גד טרי מעסר נ4) שג3

 סמקכ) 51תי ככר: כמ"ם סימ סוד ססס )6נושסמגילו
 ס61 )וץ סכלונס מדת 0ו6כיס ממס 06ר מ6ברססכמ

 נג"י: מפומ6ת סקווע ע3 וכפר נסו"ס סש4 ע)מכפי
 ומתש 6י)י 4"ס 0יד"ס 6כי)"ס טטריקט 06'3ו0ו
 וסוד : 1)מטס )מפ)ס סימש סוד 0סו6, נסכ6רכגר
 סס ק )1יח כי וכחינ ~יוח. 6ש כמטר כסוד סו46יס

 י5מק וסגס נסוד : כו )סמק י5רח ש )ויק וכתיכ3ל06יך.
 ענניס וסת סטגכיס כו ח)ויס ס6מכו3 וכ,ס ונמפלמק
 6גנם סגקר6 די4רם 6דס מקכ3 וממגו נמקוש.ע(נ%
 ססוס נמספר סגיסס סס 61ץ סח31 נימי נמקומוומסמם

 : סיענ כ"(נסק

 אלה ופוד ארוים שר יתבאר בו מדרך
 מ)מז 6מר1 סנס : יעע שי ס3עט 6חיכנרשיבנ

פשהי
 כנר ס?ות: סשסס נמקנס וגעק ועקק

 סגית. 3כ6ר ידי 16מיף ועתס ב כמטר ססוד שמעכ6ר
 4נ סוד 0סס 4כטץ כצד ס61 3כגףו מ)ת כיסטססדג
 ניגס. סערי גהן מן סמחע0טיס כר6שי מעסס %30טימ
 מן וגח3יס דכתיכ סיס 6) סו4צס סנמ)יס כ3ועמגם
 וגו. )ענע וסכסו יכתיכ סכצס סס נמ4ס 161ק)גגק
 וסכוונס סנמ)יס: סן סמקנ)יס ס6חיס סמ סגמ)יס1כ16ק
 מכיו6עמיק6 סמחפסכרס סמסדיס סת סס סש4סט
 סגנורף סוד סס וס5היס (ףנ. ס% סדס 36 סניגסס%

 ילמ"ק סי ס61 6ר"1 ו)ק סז"ס. 6) ממגס בכ0מ0ססס"
 00ס 0כ6115ר סוורידין מן קכ)הן סורס . ססוסכמספר
 סוד 1ס61 מל"ן וכמטן נרין כמנין 6)סיס 0שת בי0

 0סכמצי מקכ) ומסס ססם וסס ססוס. כממסר6רדיס
 טומדיס 0סיס על השמודי דכחינ י"צמייס 11י סי ססכי

 פ16 נסו"ס וייק6 )1 )"1 ממע) טומדיס סרפיסוכתינ
 מט3כיס )ך אתחי וכחינ 036. נר6 מי חך16 עיויכסמרוס
 ד46ס נח6 סס סעומייס 6)1 כי ס46ס סשמדיסכין
 מ3כו 6סר ר4מ)כיס 6)"ס וכתיכ 6)"ס. כמספר ופ"רפסס
 וורידי מן 0יורדיס סדיגיס 6דמימות סוד 6דוסכ6רן
 וי0כר 31ק ס6חמם סוי 0סס מר"ן כמפפר ססססל611ר

 דכתיכ ס)כגק 6לקי 6חנף
 וימ3י

 וסכילוץ וימת. תמתיו
 כמר"ן תרמ וימת כסו"ס סס נסער כמ"0 עסרחן סי116

 %רסס כ6 מיי כי : י,קכ"ס ס) 6ף מרון גרכ41רו
 6כרסס סוד שי 0גפסס סעו)מי תיקט סוד 0סו6ותילץ
 קנע ננ5ר 6ס) ויעע וכתינ . ס נ0עי כמ"ס מ"ס%ר
 וויס סעמודיס 11י מן מקנ) 0ס0כיעי סתיקץ סודוסו6
 סרי ען כסו"ס -סרי 0עוסס גמקוס וגטק ממקומססעקק
 סד"י סס נכפ י%"6 כ)נכק כ6ר( כתיכ 61ו פריעי0ס
 כיןכ י6ו )עי). סתיקץ-כמ"ס סוד 1ס61 די 3צ31מ1ס6מר
 : כ"ו וסכן יפרימו 6)סיג1 כח%ות סי ככיח0תו)יס

 ואיוב שףב יתבשר,סוד בו ד'דרך
 סגס 6ח1: יפ)יס 16יני1 גס 6יס ייכי י בליתכתקב

 תדט כ"ו 1)סכיגך כיתו. 6גסי 6י0 16יניכתינ
 סמת)כס )סי ויע עוכ סדעת על סוד סי6 מסטר"ץ0סוד
 וסו6 ו") סרסכיי דנוי מתוך סמט6ר כמו נרע)מטס
 : סמייס ען דרך 6ת )0מור סמתספכת סמרנ )סעסוד
 סומר 1ס61 ככר. 0כחנחי כמו 0ומר מ)סת מטסרו"ןכי
 גכר דרך כסו"ס סו6 דרך וסוד סמייס על דרך6ת

 ומגחס )גחס ממטס סמחספך מסס מעס סת 1ס61כע)מס
 ד' מן ומקנ) וקסור עמ6 וסיתר 6יסול סת וסס3מטס
 טעד וסס כנו: כמ*ס 6י"ס ססודס מע)ס ס)יסוזוי
 )כף מכייע ס)פעמיס וו6י כיחו 6גסי סוד ססססמיק)6
 6ףכיו גס 6י0 דרכי גה גרל1ח 61( חוכס ופעמיס)ש,כוח
 6וסנ גע0ס 6וינ ומן עוכ 3סוז נעסס 0כו)1 6חויס3'ס
 וסנר4 לו:וסק

 )סניי
 כ6מריס 6קגר 6וינ מ)ח סוז

 ר") סרס 6'"ס ע3 גקוד 6מרו סנס . כרמיוס ל61רמוו
 6י"ס כי כע)ס ט"י 06ם כ130ס סס61)יס מ3מז6י"1
 41 6"י מן מקנ) 0ס61 רומ, 6או %) סף 3סע3סרומו
 06ס כס)1ס ססו6)יס סוד 1ס61 6סס זו כי"ת )1גחתנר
 6וחיו' )סניך סרי . נית 130ס סוד סו6 41 נע)סע"י
 כין )ו סנחמ)ף 6ססר 6יוכ מ"ס חנין וסס : כסדק6יו"כ
 ךזעה כחיכ 61( כיח )ס)וס רומ( 6י1כ כי )16"כ6יו"כ
 מתוך גנן ס(עס כ0עת 6נ) %ף. גוך ופלךת 6סל 0)1סכי

 דכחיכ 6יי וגעסס 4י כין עו)ס 0סו6 ו") סר0כ"ידכרי
 )מע)ס וייפנס סוד ססו6 0סיוס יוס פגי4 קי )גו6ו"י
 עונ ל3י יגטו ש כחיכ מיד 6ואנ געסס 6יו"נ מןו*
 כיחו. 6גמי 6ש 16יכי וגקר6יס סמייס ען דון מן0ח1
 6מר סויס ווס ירו0)יס כסערי ו16יכ לר יכ6 כי כחיכ61(
 כסדרן סססניס כיגעת : ס)3 6מ3ק 6טו ל%ידוף16ינ
 6יוכ 6מרית 6ה כיוך וס' כתיכ 6וי 6יר'כ כסוד1ס61

מר6סיחו



 העדןגן א אות האותיותשערשורי
 סור טטס 6' קוו סא 6יונ ר5טים כי סכווכסעו5טקהו.

 כרנוע. ד6)סיס ר(6 סגנורום קור ר' נעקפל סתסי'פ
 קוד כק'4 נעקסר סו"ס י'ס דמען י' עס ס6'וכ0עממנר
 ל6נ8 דירים 13כר8 3ר8 קיד ד6יסו סו' 6(יסחקריס
 : יחקר )6 ו0)*ל כמי3 61( 0כיס סי כוט) סו6ו6יע6
 31ער3 דכמינ ערנ ד6קרי )ססו6 0)) 6וסו עח)קוסו6
 כנל כע'0 סגטוום נחי' וק עקנ)ם וסי6 0)4)ימ)ק
 6מרם סוי*ס ד6קלי 1' קוד ס' נילן כי סלי פעעיסכעס
 פסלק סא ט% 16סו וסבס ער5סימו: 3י"ם 16ם קוד6'1'3
 ד6יכון י0ל6) עגטלי )ס סנינ גנוייס 00יס (סנענין
 נם עס עסמנר ו0' )ננך נכ) 0) )עדי'ן דמריןח5

 סיס סרי יסוש סעעש ע0י סא ועי ענ'םוכפ0ס
 16י'נ נקוד 0ס61 סשס נעם 36) (ס. וסנן ויסיססוס
 )עט)ס סס)') כמ)ק 6(י 6" 6ומיום 3'ן עסלידעסו'
 ח"0 נדין סעו)ס כ) ו%ן סגנומם וק עקנ) 6יטוסו'
 : סיפינ כ'( וסנן ס3). 6מ)ק 06יג 6רדומ 6וי"נ6פר

 אמה אלפים שור יתבאר בו הדרך
 סנס : נמון וסעיר וגוי 6עס 6יפיס יעייססכצזיב

 עמלליס כ5על עליו לרטום עלשם סעו5ה*5עלו
 : רי)ס נחל) 56עריך ד63 לע16 דעייל נגין יועסעום

 נש'ס (4) סר0נ*י ד3ר' עמוד כם63ר סכס כי נ(ססכווכס
 סלטע כ' לטע נמון עגול6 6'סו ד8 מ0עיי 0נמומי6ם
 כקוד' וס'6 סכק6 6ם סכךנ3'ס סכק6 לג)' ד' קודסס

 קוד רקיעיס ד' ען עקנ)יס וסס עין. רנם ל;636ע5ע
 ד' סרי 0כיס מזק קוד סו6 וקיע וכ) רומג'ום יקורוםד'

 5גנ וסכס : נמי וסעיל 8עס 6לפיס סו6 ס"קסעעיס
 6לפיס 0סו6 0גם ממוס 0) סקוד גס 6וריעך6ורח6
 סייט סעו)עום )כ) עליס יס נ0נם כי נודע ;ס כי6עס
 גטרס חקר נעקיס עו)יס ד56" ע)כום יקוד סוד נ5מכי
 ד56י'. ע)כום יקוד סוד כ5מ נעקוס דנרי6ס ומנ'ד .מ'ם
 דנלי6ס מנ4ם נעקוס דנלי6ס ע)טם יקוד סוד%1מ
 דעעיס: מנ'ם נעקיס דע0יס כסי'ס 0עו)יס עד כולסוכן
 )עעס טמס0עיס דעטיס סכסי'ס 6( סמו) ניעיוסנס
 ו5מס וכמי3 עום יוררם רגלקש נקו*ס סקיפוס עקוסער

 סנים. כמל3 סס' 6לף )סכי 0כיס קע4ל ו)כן . עקנמ0וסט
 לס" ס6עמ קוד 0סו6 לס" גק, סקדו0ס כי ירועו(ת
 ס'8 61'1 ס'6 יו'ד 0ס81 ר6ד"ס נל(8 י' וגנתו ד'למג1
 כי דכמי3 ספקל עקוס 0סו6 רס"ר כקר6יס סק)יפום36)
 ויקס נטדס ]נחיומס[ ויסי דכמינ ססדס וסו6 ע65סנ0דס
 וסא ססדס עו עש וי63 וכמינ ויסרגחש 6מיו סנ) 6)קין
 נעקוס )עע)ס דקווטס סנסי'ס כ0עו)יס נ0נם וסנס :עיף
 כסי"ס טקוס כס6ר 6( . וגלן עסנס ססינ 06 נסו"סחנ4ס
 סקדו0ס 6ין כי סקרהמס ווסס טס סכס6ו 6ך מ)).עקיס

 כע04 נרכס 6מריו לסכימ כד' וכ) עכ) עעקועסעקם3קם
 קור סא טכ"6 נסי"ס ככמעול סו5 מלל סעקוס ו(סכנר:
 וכ) 0נם משס וסא 6עס 36סיס וח61 ככ"ל 6עסמ'ק

 עחל4ס כ5על עליו ור6י ללטום "ההשום עככיק 16סמן5י6
 מ"ק וקור 56עליך דל6 3ע5ן די)ס למ)) דעיי) יועםעום
 כק' סו6 נסי"ס סד'ק כם' כנל כי (ס: נ6וסן סו66עס
 סעלכום כי כנל וכורע סעלכום. נקפי' וכ*ליס עלונפ0'ל
 3סלעס ס6עור 3קור )6דס סעייקרם י"ס 0ס קודסו6
 סעפלום סיר ע'ו וכנגרס טנע 3ם סי6 6עו יקרמו6טר
 סי6 כן וכעו כנר כע"0 6)סיס 5לוסי ע'ו עקנ)םכי

 קור 13 'ע קפי' טנכ) לם' כנר כי סויו'ם עע עןעקנ)ם
 1עוד . עכולס ועקנ)ם סויו'מ ט' ים 3ע"ק 6*כסוי'ס
 סרי 03עו סויואם ו' כו)) יוקף קוד טסו6 נע5עויכךד
 כוללם סרי . ע"ס 5)"ף קוד ס61 6)סיס וסוי"ספ'1.
 56נע ססו5 עועט סיומל נחטטן כחסונ ו6ס 5לפיסט'ו
 וזט 3ם 6עס כ) כי וידוע 56נעום: 6לפיס עע ש66'כ
 356טום 6לפיס פ'ו סוי 56נטום ס' נקוד0 טפמוכ)

 : כ"( וסנן סעוס. נעקסל 6עס מ'קסס
 אמירה סוד יוזבאר בו וידרך
 סו6 6עירס כ) נ' מדע : סכסנ'ס 6) 6שיכציזיבצ

 סכמונ מ3'1 ונ(ס ק)6. )6וע6 וטו וכ)נ)מיטו
 והל5 רנר 5וכל 1ל5 6נכי נער כי 6לסש ס' 6ססרכמינ
 6וכ) ל6ו 6על וכ6ן (ס קודס עסיו סו5י6 דנריסכעס
 סו346לחי10 6עירס סכ) ס6ערנו כמו סכוונס 636רנר:
 ."העויס טענ סו6 דלסון דפולחכ8 לכסכיס 8עירסולכן

 ל(ווג לוע( ו(ס ל3 י0עמ וקטולם טען וכרהנ נ)מי0וד6ס'6
 ו)כן ס6רי(ה2 רנרי עמון 0ענו6ר כעו 16'6 0לע)יון
 116סכלום 6סלן ונסע)ום דכמינ טריין כמד6 יקטלס0עו

 נטמיית 5סוליס סכהניס ולכן סווסר. עמוך כע'טיל!טילכס
 לסיום 5ליך ד)סון שלחנ6 6נ) ק)י' 6ליס יין כייין

 ו5ריך דסיר ר(6 6'סו דמען ל)ויס סא ורטרנ)מיעו:
 ו6יסו )קנ4ס לעיל6 )יס 6ים נער 1ם%8 ק83)8רע6
 י0ל") כעל דכם'נ רכסכ6 נ6מל6 נעקי0 לעי63ע0ע0

 דסלח גני6 ס6' וסכס : ד6סנס ר(6 דמען נניןו6וסניסו
 1ל6רע6 )סכר'( )יס יפקיד לי0י6ג )ון 63וכח6 קנ*סל'ס
 וננין : פספס לעעו סגיד קול כסיסר סרס דכם'נק63
 ר6יו!רי נהסו5 נ5מליס 6מקטל וסוס כסן סוסד5יש
 6ככי נער 6ער 1לכן 3)מי0ו סו6 די)יס ט31מכיס דכ)כעל
 סעולעים: )קיסור רוע( ע)ש"עירס וסכס : רנר 6וכל631
 הש סרי ער' כלול כ'8 ע1לעום די כ' כסנ8ר כנרוסגס
 נמוך ס6ופן קור סו6 וסערכנס עו)ס נכ) ערכנוםד'

 ערכנס לכל שיס י*ו סרי פגיס )כ) פכיס ר' וי60וסן.
 31ד' . עילס 3כ) קזד סרי "ו ד'ס סס ערכ13םו)די

 )עעלס כע"ס סכסן 6סו"ן נעקפר הוד ד'ס סספו)שם
 וסנן: סטוס נעקסר 6טיר"ס קוד 0עפוס61 )יפקנ רנ'1נסיד

 וארז איב מוד יתבאר בו ז' רךו
 : 3קיר 5ער ס5[ונ ער 6טו=נלנכון %ח עוכנרציבצ

 עקנ) כססו6 לם"ם רוע( 6ל"( ע)ם כ'מדע

 )עבשי



 העדןק א אות האותיותשערשעה
 י5מק קי ש5 ו%א כ6ר(יס בהו'ר 3קו'ס סגטרספן

 ר81! 6(ו3 ותלם סג16ס. 3קול 6% 61( . סס1ס3תקפל
 נקש וסא אינ 6מ פו רכמינ %סר 63'0 המייסס%ריק
 על כפופס ליןקיף ט%יר פלפר וכו'. כפוף חפןסי'פ פסוי 5דיק כעוף 5ריק ח"ל כת"ס קויספפס כעוף5ד'ק

 טליפס כססי6 ס6' 'טיייס ל2' רופו מסו6 והקורכפיפמו
 קופס ק5רס וכקס'6 פסיט %יק סו6 6ץ עפי ושסנחק
 5ריק ס61 6(' לפל' טים 3מי' סטנעס 3ס1ר כמ'םפפק
 לפעח וכמסי6 עתס 1לסמיימל קותמו לכפוף ע5ליךכשף
 כפיפמו: על כפיש לסוקיף 5ריך 6( רגל' סיוס וס6רןנקוד
 3ק1'ס לקיר קשך לל3כו7ווס6(ו3 קתון ס61 ס6ל(וסנס
 נעטס וכמי3 . וסנן וימפלל סקיר 6ל פנ'1 מ(קיסוויק3
 )ם6קור מ('ל לפהו ופ(ס וט'. 3נ161 וס" קפנס קירפל'ומ

 ניפ ש5ן ינו 'ס6 טל6[ 5ר'7 ]סעמפלל ו6ל(לשםשלל
 נעטס סק'*ל 6ל פניו מ(קיסו סיקנ סכען סכומ'5ל3ין

 : וס3ן לס' כ13ר מנ"ו נקו,ס כ"1 מ"ל כומל3נןר

 אבילוה םור יתבאר בו ודדרך
 מרע : פליס סתמ36ליס כל 3ס וטפמ1 טיט1בתיב

 %ר תפפ טכקמלק ת' כל כ' ה36'לומעקור
 סספעס 3ל' נס6רם סנפס 6(י סלומ קיד סה61היעמ
 3קו'ס סנ9 ק עממ ער וסעכם תמתועפמ וס'6פסרומ
 לתעלס סלומ טפקמלק וכית . יונ % נפס רעמ 3ל6גס
 תמיס קלוייס נמייסע רסעיס ולכן ממ נק' סגוףמיד
 3קור סתמ16ס ונפם סנסתימ נעס רק לסס ס6ץלסי
 ולס' : סנעלס תןלט תמוך עתנ61ר כתו לופ 3נומעני
 63עיו ויעמ דכמ'נ מייס לומ סכק' סרומ קוד לססס6ין
 סקר31'ס כל ו5ריכיס תמיס: נקר16 לכן ש'ס יומ(שפם

 סרומ פל 6ל6 טפמ סגוף על ס36'לומ 61'ן עליולסמ36ל
 3כ1[3כו לו מנילו ]61ל לפמ מנכו 6ל רכמי3 סגיף קסשלן

 למע" נ6טר סיסע"6רר3' על לסמ6נל ל6וי 6'ןלחילך.ולכן
 ותתפ לפעל' קורו ססלד סרומ על ססו6 ס6נ'ל1' וסי :רנס
 קור ס61 טסרעמ נמ63ר כ3ר סנס לתעס: דוגתמומקמ
 וכסתסמלק ס3ו רוח 3ח" סש6 ס(*6 סל סעניתי16ר
 כתו תימס נהיי סו6 6ן' סמממוכיס 3מפ6 סעניתי6ול

 3ר6 סול ס61 סרעמ וסנס : סתלכיס תיממ נקורסכמ3מ'
 תגרל קור וסו6 ("ל סרס3" ל3ל' תמוך כפט6לטכל6
 וכסנקחלק : ל' 6ומ קוד ססו6 כנר כפ"ס 63זילסעולמ
 ו6ן . (ס וסנן 36"ל קור סו6 6(' ס36 56ל ועלפס3ן
 ט5ריד 36ל כרין ת6מלייסו תממלכין ססי"ןטכי
 36ל ורין . ססי"ן סמי סמיסן 1מלכנס 3סהס תקיסטטי
 6'כס רכמינ 3ד'ד שסס סס"ן סנ' פן לכן לנדו'וטנ
 ל6 6לפנס סימס 61תרו : כ6למגס סימס וע' 3ר'ר'ם3ס
 ס61 סיס לתרינמ נעלס ססלר כ6סס כ6לפנס 6ל56תר
 3קור ל%לך 3כו 3כו כמ'3 61( סמכתס 'ס סגחלסיס
 ספקנליס הפ%כיס וסכס : סגרל ליס סיייריס רפעומ2'
 תמז כפ"ס ט4ס ות%כ' 6ר6ל'ס טור סס 1'קור ס'משן
 ססי"ן סנ' נמסרכו ע6( סקורנן ו2עעפ  ס6לה"לונלי

 לתעלס נקמלקו (ע,ל6 ו' עס ל3מ' וס%י : 3מרוכ6ר6(ל'1
 נרש סתל6כיס 6ל1 6(י ס(וסר תמוד כת"ס ו"י 16"'3קור

 5עקו 6ל6ליס הן רכמי3 לפקופס "ון וי%ותפמי5מס
 5'ון 36'ל' נקל16 וסס : '3כיון תל סל61 תל6כיח51ס
 6ויניסס נ6בו נסיומס (6מ גס 46 כ' 'רוטליס361ילי
 ונס3יל כמינ לכלמס לכ5מס נעלמיס 1ל6 פ6קמיסל6

 6(י ידי תמוך 'דס ((ס ל6 5תר עוומ ס5ייך טלסססכלס
 עחמ 3ק1"ס : עתס ג"כ יורר ס3יסור חמממונסבמ"

 סורר ויוקף וכמינ ת%'ס 6רן על 653מו עתוניסוש
 דעעמק (עיר6 יו"ד קיד ססי1"ד ד' 6"ם סוד וסאפ%'תס
 סר6מון 3מער עכמנמי כתו רי'ע 163מ פ6מוריסר3וקס
 כמלינו 6מל עותר ("ס סנס 3ק1"ס : 3תקותו ימ63רועור
 1ירוסליס 5'11 36יל' נקר16 סתמ36ליס 6ל1 ולכן : (סוסנן
 חנחומיס ו6סלס דכחי3 מנמועין לקנל ועמ'ד'ן :וסנן

 : וסנן 3651'ל'1לו
 אזור סור יתבאר בו פ'דרך
 סינקסי כן 6יס 3פמכי ""י ,י" "% טכתיכ

 6ור קור ה61 ס6(ור קור סנס 'סר6ל: 3ימ6ל'
 ססניע' פן 6ור ספקנל סננרי6ס פיפפרון קור וסו6('

 סנקר6 5630" ל5ריק ותלניס עולס וסו6 3' 3סערכת*ס
 'על6ל נימ וסנס : סס כפ"ם ולתפס תמכיו תתר6ס6'ם
 כת"ם. כת"ס יסר6ל נימ טנקר6מ ח'6 נוק63 קורס61

 כתיים 1לתפ0 מ"מ תסליס ת6מור'1 ר13קס ססי6ונמ63ר
 6פסר 6י הגלגלמ קור טס61 ט3ס סכמר 3מ" וסנססס:
 תממיל סרינוק כי סרי סיפ'נ. מנין 06 פפס ד13קלס'ומ

 יס61 6'ס נתמנ' ה6;ור כדרך וליעס לעמנ"ספלפעלס
 גטרס כקי6מ רז"6 כיקנ6 כ' נגנורס יער6ל 6חרס6תרו
 כמז ע5פו  פפי וסלל1 סנטרס תפי סללו ס6תרונקור

 עי ססיו 6תרו 46ס1 וסנה : ס6ר'("ל רנרי תמוךסתג61ר
 נמקער 6ליס"ו קוד ססו6 סוי"ס 3"ע קוד וס61 נלושטכיס
 קור וסס כנל כפ"ס 3עס.ס ססו6 3"ן סס קור וס61ססוס

 סיפר ססו6 סקליפומ מקוס וסס סיע"ל סלקנרלפו'ן
 כתו ססערהם תן יונק" וסס תיע"ר ח;יר יכרקפנסנקו"ס
 לפלכ6 פריפ כד ס6פר ("ל 0רסנ"י רנרי פמוךמפנו6ר
 כמ"ס 3ל1'ס ססיעי סמנלחומ קור וסו6 . לתפרנומ6וגליס
 עור %61ר סיער נעל וסו6 כמינ נ6ליסו והנס :3פקותו
 3כל ופלכומו נקוד דסיער נעל 1ד6' ט'ער נעלנפ0ניז
 ו6,ור על'1 ספועל סיער מר סקנרלוטןסו6 ם6פרכו כתותמל'
 נתמנץ לק וס61 3תקותו. כפ"ס עור כמנומ קוד נימניועור
 ויגלוס רכמ'3 6ליסו 6ררמ קור סו6 ולתעלס תמניו פן36ל
 וס6תונס  60דוןם וקוד ה61 ס6דרמ וקזד נ6דרמועכיו
 ס'וס נקור סר"מ נתקסר 6דר"מ . (ס וסנן סעולתיסלמי
 ר6ס ו0נס ס6רי("ל: רנר' תמוך סתנו6ר כתו עולס'סר'מ
 נסגס 0נרול סמס סיס6 ורס סמ 3כל ממ65 ל6 כיוסנן

 הגדול ססס סיכנ!6 6ל"סיו, 163פריט רק63ומיומיו
 טתתנו ק"ג סס ננ" וסיש 6"ל ומחלמו 163מ'1מיוכסגס

יו%



נח הערןק ב א אות האותיותשערשערי
 מס6"כ סג~י קוד סו6 3מטס כי כ3ר 6")כמ'ס ססיע6

 וס )עומת וס 06 וסגס : )ע)ס סעי וס כ0ינ)מע)ס
 6דמוג' סר6סון ו'65 דכ0'ג ע)סניו סיי6ו 6)סיסעסס
 ו)ע0יד 13 ומוס) סימר 3ע) סו6 36) עיער כ6דר0כו)ו
 מ0סלן סיעי קדק"ד 16'ניו ר5ס 'עמן 6)סיס 6ךכ0ינ

 מ% סר 06 לספוט 14ן 3סר ס טוס'מ 1מ13 61(נ6ממץ
 רכמ'3 ו5דק 5ריק מום'מים 6'גון מ6ן סע)וכס )ס'וס'0ס

 : וס3ן וגוסע5ד'ק
 אסיפה סוד יתבאר בו י'דרך
 ס5ד'קיס 6קיט0 קוד סמטס 6) יג)'י וי6קיףכנרניבנ

 ס)ס)עס מט0ו סנס כ0י3 3לעיוס )ד6לעוו
 3)י)ו0 עסמד וגוי יסל6) תג3ולי )ס קנ'3 גניליסססיס
 טסיס מקוס סו6 ו3סכיס טימ6ס מקוס סו6 סעטס ק3עכי
 ג3'.עריס וכן סמחנס. מן מ5ולמ וכל (3 כל ו'סלחוולכן
 6קיטס 3סס ג6מר 5דיקיס ס) ועי00ן מ6קף ו6מרכ0י3
 4רוס)יס יפר6) 6קיסמ קור 1ס61 מקידי לי 6סססוכמי3
 סגויס נ0ון ירוס)יס ז06 כ0י3 'רום)יס כי רג)יס3נ'

 מכהג ו)כן ומו5י0 6לן קול וק'6 6ל5י0 וק3י3ו0י'כח0י'
 סל6 נ6ס) ס6דס 'עוח ס6ס לר6ו0 סי6 0ורסשל6)
 דן עמגס קיד סו6 סעטס ווס לעטס )~ון 36ר סוס'65

 סכגק0 קוד סו6 לג)יו וי6קוף ומ"ם סעחגי0 )כ)סעמקף
 : כ" וסנן כ3ר. כע"ס וז"6 3כוק'סמומין

 ביתאות
 במלואו ב; אות סוד טץבאר בו א' דרך שפתת
 אחי אהובי . טשנלת אשה וסה' אבות נחלת והוןבית

 היער' טכ'באותיו' אות שנל אסורי ס~חי ככרורעי
 שהאותיות ואסרנו . ונפראות גרורא טורות כעצמהז'רומוים

 שדוא . וספור ספר טפר סוד ושהם חלקים לממהחרקות
 שריא בכניט בי אחז טור רבאר ונתחיר ובבנינו: ובסנינובצורתו
 לב' "צ רמה סאמריו'ר נבאר "תחלה . בי"ת כזהסלהשו
 כראנו שלסעלה זה כלוסר לעילא בסיצא טואה והואביאך טי לכ' אוסרים אלא טאץריו ו% לפמו א' עוקצ.ןב'
 אמר ועור : שסו ה' כלוסר שלפני' כקקצא וסיאה שטווטה
 צדדים סנל טתוסה ב' סה אלא ככ, העולם נביא לסהדו"ל
 איוה יבא ושאם ולסה הרעה תפתח מצפון דכתי' סצסקוסתוח צדדי! סמ 0תום העולם כך לצפק שווא פתוחה א' צדדס
 לץ':י:,יןני:,:'עךע ::גך;גן" הד' המחהנה גדור לו אוסרי' לאיוהות עצסו ויעשהגריה
 'כבר הנה : דסוד וה לך ואבאר . אשה אלא בית ואיןכית

 לה' רומז בראשקז בסעשה הנוכר אור פעסש ה' גיגתבאר
 אור פעס.ם ני ונעשה שלו בנה"י ענלליס : אבא שלחסר'ם
 סשסשש ולבנה חסה היו סתחלה והנה ע"ה: כתי טודשהוא
 שהם אורות המ אלו בשוה סקכלט שניהס קוהיו אחדבטד
 שאבא נוךע הנה ני אור הנ' אותן לך ואבאר א' כתרכטטפר
 בסלוי הוי"ה שם שהוא ס"ה נח סוד והוא החכסה סודהוא
 ה"א וא'ו ה"א יו"ד כוה אלפין נ' השם נוה ו"8אלפין

 סתפשפ השס וה ודגה : אור נ' סחר הם אלפין המואלו
 במ שס ומ"ה שמו מ"ה הגתוב בטור הו"א קומהכנל
 אלו כי וחדע ס"ה שם טוד ששא אדעם נקוא הו"אולכן
 האטצעי בקו הז"א בתוך סתפשפ.' השם שבוה אלפץהנ'
 נבר ו"א סאחורי והנה : וכימוד וכת"ת כדעת היינושלו

 ורחל לאה שהס ניקנא בחיטת כ' ואס שעוסדשנתנאר
 דו"א היעת ס, סתח.ל לאה שעס.רת שםונתגאר
 טיו' עד ח"ת שליש סן סהחיל ורחל שלו ת"ת שלישעד
 סן ני כת'ת טלם נקנצ.' אור הג' שאלו תדע נם :רנכיו
 היסוד אכ שייד האור זה וגם דוז"ת אל א' אור יורדהדעת
 והנ' חוור אור בסור בת"ת לטעלה שוכ שעולה נתכארכנר
 וכוה אי. אור שליש, כנל ת'ת שלישי כל סחקכצשאור

 על רו"ל שאסיו סה תכק סתחלה רק . ה'8נ העניןיתבאר
 עטרה יואת שעשתה סה ואמרו ה'. 1ראת עטה עקכפסיק

 שוה ככר וה ונתכאי לסוליית' עקב ענוה עויתהרראשה
 יראה סוך ורחי ענוה 10ד היא שלאה ויחל לאה עלקאי
 רחר. כחו סתחיל שם לאה עקב שססיים ובטקום שםכס"ש
 "סת ולא נו' יראה שעשתה סה ושאטרו סה רהבקוצריך
 של שהנהו מוה וסשסע ; טולייהא תחת עקנ ענוהעשתה
 הענק אלא : עקנ תחת ולא ענוה של העקנ ססש היאיראה
 נסו עוטדם א.נם ולאה רחל של פרצופים הכ' שאלוהוא
 בינה כין סעט הפסק יש ששם ותנונה בינה פרצופשכ'

 נונעת סלנות אין שאטרו בטוד החתך סקוס ונקראלתכונה
 לאח של העקכטם כאן אכל . ניסא נסלא אפ"בחגיתה
 טתבאד ככר' שלאה לפי . עצסו רחל בנתר סעמנננ0ים
 קקרח דיאו בטוד והיא איסא אושרי סהארת יצאהשהיא

 ינולת ונ" סנילין הז ואם הרינין עיקר רפ שלהובעקביש
 אהטם חל בטד סנוסים דם ולכן כהם לאחוזיהח.צונים
 : שהואעשסותק רחל גתר של דסוור סחמת סתסתקיםהרזים

 סממ שאנל עץ שאוסר סי ש"צ חפאאדה"ר טודובזהתנק
 ויהפת דכתיג שיססנו סה על להם 1"צ . היתה האנהאדה"ד
 סחפה ח" שאוסר טי ויש זשל. רש"י שפ" כסו האנהעלי
 יובריפ וץ ק אלא ע"ו דסו סצימ ולא לארה"ר ונתנהענבש
 ד1פז ומשנח שסוד תדע כי . לחד פתחווים הצנידםשאטימ
 האיק ,סן דשרי שהפריד היה וחפאו גסקוסו נס'ש רחללסדת
 בכחו ונכנסים נשירדים לאה עקכי ו1עה : בנפ.עותוקצץ
 בספפר ענב"ס סוד הוא ועק"ב אחד עקב מהם נע81הרחל
 קגפרדה וכיון עצמם הענבים כתל ךץ השמיי רם שקםהשיה
 עקבי מעלו מי במקומו כמ"ש לספה שיררה רחל סורהפרי
 חמאו. ווה הההגונש בדס ונאחוו יק השסרי סהם והצאולאה
 בשלהצ שססת"סת לאה והנה ז"א של ת"ת של"טי בנ'דפ אי שנ' שאטרו הערן אק ונחוור כסקוסו: לקסן יתבארועוד
 ו8ב' אה ננגים שטסדת ת"ת שלישי ב' סן אור כ'לימחת וחל ת"ת. של א' שליש של א' אור לוקחת תות שיא'

 לוקחת זה שלה הנתר ראש כהינח שישא אור ב' שלאלפץ
 דהכ כושר בראוא לאה עקכי ב' ושנננסים כאשר 9אהג'נ

 דויהה בסספר בי"ת סוד שהוא ו"ר ו'ר פעסים כ' לרחלונשאר
 שהיא רחל ני נתכאר הרי : הבי"ת עקרת נק-אח דחיולנן
 החכטה אור ע"י נכנה הבית ווה נית נקיאת המלטת נקודתטוד

 אב נקרא וחבסה . בקז יכנה כחנסה הכתוב כםוד יעילכט'ש
 דבר ה' אלהש אל בתיכ והנה : הונהר מתוך כטבהשרלאבהן
 שפע הסשכת לשון הש ויקוא סרה כי הטונה ארץ.ויויא
 ואסרין 'דק מן דין וסקנלק וטתרנסיק ואטר וא"ו וק-אנסד"א
 הנ' אלו סן סקבלת ארץ הגקיאת סלנות שסרתוהיינו
 טוך אל סדת סן כשטקכלת והנה . ה' אלהי' אלו8סות
 אל בית קסו את וישיא אל'ינתיכ בית ץךאתהחמד

 נקן נקראת דגטרה טוד אלהים טדת טןוכשטקכלת
אלולפ



 הערןק ב אות האתעיותשערשערי
 הת'ת סוד הוי"ה מרת טן וכשסקנלת .אלהיס
 וש"ן סוד הוא ששת דני אמ והנה . ה' כיהנקיאת
 1נתע11ר ההו'ן כשסתטלא כי הכוונה כביתו. ועושר הוןבש4ה
 והנה השוה: כטספר שמות הג' אלו סוד הוא נו"ן וי14 ה"יכוה
 בכר כט"ש אכות שנק' חג"ת טור הם שטות הנ' אלו כיירוע
 הפנד . סשכרת אשה טהי אכי אכות נחלת 1ה1"ן ני"תוו"ס
 האוזץת אלו מכילות ש"קכלת ולת המיכא סרת כיהוא

 הוא שכו הז"א קוטת טכ5 סקבלת היא עוד לסעלהשנתבאר
 סלואש כוא כו יש הוחה שס והנה כט"ש, הו'"ה שסשורש
 צואו הכיא ואלו ליעראל פוכ א"ך הכתוכ בטוף אהי"הכטנין
 והוא . ותשכח רוק קפ"ח אלף כטספר ע:לים הוי"הסלואי
 נקוש הזה העיקר . תשוה כסספר סשכלת אשה סה'סור
 טן טקכלת כי הטלכות שח רוטז בבנ'נו ב' אות ביב.דך

 : כסני8 כ' אות נכאר ועהה ראכהן. אכ וטןהאכהן

 במנינו ב' אות סור יתבאר בו בירדך
 כשכיר בראקוית ז'ל אמח אלהש.הנה ברא גראש"כתיב

 ישדאל וכשכיי דדכו, ראשי' דכת.כ ראשית ש!ק'ההורה
 כשכיל אסרו נס . תטאתו ראשית ישראל רכתיכ ראש.תשנק'
 וכשכיל אדסתכם. ככורי ראשית רכתיכ ראש.ת שנקראובנר.ם
 חכה: תריסו ער"סותיכס ראשית רנת.כ ראשהז שנק'היה
 ראשוז לאותן רוטו שווא אלא אלהש כרא ראש'תרהי"י מיותי ושא בראש'ת של כ' שאות להם שהקשה כזההכוונה
 שנבאי. כ% כ' אות לתס'ף הכתוב הוכרח ולפיכך כנ"לשאטרו
 ע5 פימז הכתוכ זח ה' 'ראת חכטה ראש,ז כתיב ביוהוא
 חכטה ה'. יראח סנד רם ששניהם תתאה וחכטה עלאההכסה
 ד' סוד רם ה41ה אותיות ר' הנה בי היראה טור הואעלאה
 כ' סור רם אהבה ויאה טצוה תורה אהכה יראה שהםרכרים

 וחירה . ורחינן ברחילו וז"ש ככר כט"ש חו"כ סוראושו'י"ח'שהם
 דלא דיע'( נ' פוד רום שחו"כ ולפי ו"ה. אהקיהן כ' הסיסורוסצוה

 תטצא א' כקשד ואהבה יראה לכך חדירא וזוג.חוןטתפרשק
 והכמה . סיהיאח הוא החכטה סר כי הף אה יךכזה

 היא נן נם שלמה חגסה פן שהיאתתאה
 אשה וכתיכ את אחותי לחכמה אטר נמו"ה יאה כה אהטור
 דגסה דאש'ת אוטר ושא שניהם ועל תתדלי. היא היואת
 שתטיר פי' ז"ל ויצ"י והנה ראשהז: נק' שניהס כי דד' הייראת
 שחכטה נמו ני גזה והסור לאחריו. חוא דבק בראשיתטלת
 ומשניח השיטות לכל ר"יות כא טסט ראשוז שנק'עילאה
 שתהת4 כעולטות סשניח תתאה החכטה כן עש'ת כחכסהכ.לם וכתיכ כעלהו תחיה ההכטה רכתיכ רהח.א כתחהונ.םתסיר
 כעייה את טחיה שהיא ועוד . תו' לילה בען ותקםדכת.כ
 הוא רבוק ראשית טלת ולכן : 1ג1' כערה רכ כמחבהדכת.כ
 לשום קיום יהיה לא אזי הראשית ט, ד~צגהה יפתיק ח"1שאם
 דאשית. שנק' יעצרה כשכיל רו"ל אפרו הראש.ח וע"ו :נטצא
 א5פיש הקדוטה התרה טוד והוא החכטה סוד הוא התורהכי
 1"ק פיר חוא עולם שטוד נתכאר ככר כי 1הכ11נה לכ"ע.שנה

 יסי ו' סור יכנהוהמ מפר עולם רכתיכ התסד פפי' טןהסתה.ל
 כששת כתיכ ולא ה' עשה יסיס ששת כי דכת'נגראש'ת
 כסו*ח ככר כט"ש קרם יטי נקראו ונ"ר כזוהר. כסכואריטים
 יוש %1ה כטיסו. כט'ש קרם סיסי ה'ה אשר אטרתוכצע
 החכטה סוד שה.א התורה הרי שנים אלף הוא הקכ4השל
 יום שעשועים ואהיה הכתיב לכריאיעולם שנהקדוט' אימיםהיא
 חגטה נוכלת סור היא כירינו עתה הסצו.ה התורה כי רגוונהיום

 עט בסו"ה בבר כמ"ש הת"ת סור וווא יצמה חכמה ולאתורה
 רק חכיטין וכא אוריתא רקכילו  וסמרגמ" חבם  ולאנבל

 הצנורות ע"י ההכמה טן ההורת ירירת אחר א"כ הכמה.נוכלות
 צטר הוא החסד מן ני חו'ב היינו יטט כ' טשתעשעהטזה
 תורה נק' עצסה הכטה ותורת . הו4ק כל כולל ות"תלת"ת
 אכ"ג שי כנא'י אותו ויקכור כהוכ על שאטרו בטורצפונה
 ררכו. ראשהז נק' והוא והכן: צ16נ"ה. 'ת"צתורה ונשארית'ץ
 הסאורות לזוונ רוטז ררך שטלת נתכאר בכר כי כזהרימוד
 להיות מחח.ל חכטה טן רק חכטה טן לטעלה בפרפותנויבא שאץ ככר והנהנת'  בזוהר: כסכואר הדרך אל אלקה ויפרכת'נ
 בשעד כגר וכמ"ש  הארו4ל וכנתנ' כ,עו נסכואר כפרפותרו"נ
 ראשית נקי שהחכטה והפעם ררכו  ראשית שני' ויםהב'
 רוטה וא'נו ראשון נק' רגתר סור שהוא העי15ת עילת כיהוא
 כפ"ע עוטר הוא ראשון סלת כי ראשית לסלת ראשקסלת
 טאוד נעלם שהוא לפ' עטם דכוק ואינו לאדיים ' צרזואעו
 והוא כחכטה כהתלכשותו לא אם להשיגו יכול שום'נטצאואין
 ל.רי יכוא הר"לכשות שהוא ההעלם טתוך כי הנלויתחלת
 ציור שום ולא הטהשכה סוד הוא כחכטה גם כי מוףגילוי
 בעירה אבל  המחשבה. סור י"ש בו נתוסף עכ'פ בברכט"ש
 ראשית נק' החכסה ולכן כיה תססא  לא מחשבה גמהעילות
 שהיב"ה אמת  וה ועל הבנין עם ורבוק לבנ.ן ראשהזשהוא
 ראשון גץ הפרש יש כי כראשיחו ראשא וא, ראשסהוא

 שטבואר כסו גי%,8להים הראשטו ווה : וה והבןלראשימ
 כרא שהוא לוסר תטעה שיא ונדי . ו"ל הרשג"י דכדסתוך
 הכל יאש.ת שהוא יק שלטעלה לכח צריך ואין עצסובכח
 הנתוכ הוכרח לנ! ו"ל. הפ"י שפ4כסו

 להוס-

 ולכתוכ כ' אות
 כית הוא שאט שני שהוא ב' כסור שהוא לרטוזבראערת
 ברא שככהו העילות עילת טור . א' לפניו לרוותושכרח
 ראשי"ת בטלת הטסתחר א' האות טור והוא : ראשיתהאי
 הכוונה : נל אק ולר"ש רשי"ת נשאר הא' יטתלק ח'1שאם
 הז.ווג לצורך יטוד כהי' להם אין שחו"כ נתכאד ככרבי

 הטוחין ולצורך העולסות היות לצרך רק לז"א טוהיןלהוליר
 אות פוד שהוא הא4א ט! חדש.ם סוזק הם גם שיקניוצדיך
 כט"ש שבת סוסף כשר חרקרט יסורות להם נתוטף ואזא'
 כ"ר א.ן ולר"ש 11"ם כ"ל נס' שהיסור נתבאר וככר :ככר
 . ודאי נ"ל יו ואק ד"ש נשאר דאש ט! הא' שנסהיקשניו!
 סוד שהוא ר,דגטה אל רוטן ב' אות' שסוד לל ~תכארהי
 בשניל כדאש'ת ח!יל של הדאשק דעת חהו קדוסה.חודה
 איצ סיותר הוא כ' אות שקשה ד"ל דאש,ן שנק'התורה
 הוא ראשית שהאי כשכיל ר"ל התורה כשכיל לשונםנצח
 ההכסה שהוא ההורהסוד

 שני
 לוסר תטעה ושלא דאשית.

 . כ"ז והבן כנ"ל. ב' אות נתוטף לכן הכל ראשיתשפיושו
 תרע רק שנכאר. וכטו . העגולה עא נ"כ סוכבים הריעותושאר
 פוד כי הא' ריעות ב' כו "צ האצ4 שעולם כיאינו שככרסה

 כמ"ש כו' שבאצי' בריאה הי"כ שבאצי' אצת טור ושאהכתר
 אד' טור הוא וההכטה א"פ כשם נכלל הכושר כי וי"אבבה

 אות נסור לפעסים ג"נ הוא שכאצי' האצי' והנהשכאצ":
 שאו"א הד.עהה אלו ישכנו וכבר י אות כסוד והבריאהא'

 נ"כ ונחשכים שבאצי' אד' טור רם חו"ב פוד שהםע'לאק
 סתהיל סהם ותטנה ססא וישיאל א' כאות וגרס,ש הכתדנם!
 שוי"ב כגר ונת' . בי אוח  סחר שהוא שבאצ" הברשהעולם
  ותכונה וי"ס בט"ש  יו"ר  אות  בסיר בחבמה  נבלית הבינהעילאץ
 האומר וזהרדעת . כבר הכל כט"ש ח' אות כסודנכלל.6
 המצוי' התורה שהרי הכוונה ראשית שנקיא ישראלבשכיל
 סוכר ולכן חכטה נובלות טוד בריאה תורת טור הואבירינו
 שלפניו כ' אות סור שהוא סנא לישראל רוטז ראשיתשסלת
 תכואתה רקשית דגת~כ סן דאיה וסגיא . שכאצי' אצ4 סודא'

 שהוא סכא ישראל על4 לרטוז כטופו 1' כטקום כה'שנכחכ
2גלל



 הערןכן ב אות האתעיותשערשערי
 נשניל וטוד ו"ל. הושמ' טדנוי שטכואו נטו ה' נאותנ~ל
 ישראל וגס כח"ב שרס ראשונות הג' כל כי כוונהסביכורים
 בשם נבלרו כיס והנ"ר ראשונוח הג' מן נ"כ שהואסכא
 באוח ג"כ ונרטזיס טאור נעלטיס וכורס כבי כט"ש א'ראש
 הם וחג"ת הגלו' טחח.ל שטשס חג"ת טן טתחיל ב' ואוחא'
 חלה בשביל וט"ד זה: והבן בטקוטו. רקטן כט"ש ביכמיםשד

 טאוד נעיס כולו ובפרמו 4כללו האצי' עורס שכרכווגתס
 הטרכות יק א' אות בסוד ניטז וכולו בהון חד וחיוהוואיהו
 באוח נרטזח היא בטקיטו בט"ש עורס של חלתו סורשהיא
 כבר כמ"ש הבריאה בעולס וטתלבשח רטמה שיורדת לפ'ב'
 אות גרטז איך הרילפ:יך זה: כי והבן הד'עות כי נתבארוהרי
 תצליח. ואז תשביל א, הבח.נות כר והבן שמ שהוא בטנינוב'

 : בצורתו ב' אותונבאר

 בצירתו ב' אות סוד יתבאר בו ג'דרך
 בצורתו ב' אוח כ' אהי דע : בחונטחא 01תיםבנראש'ת

 ואף חחאה. וחנטה עייאה לחכטה יוטו בננוה
 הטלכות כלייות היינוע"י הבינה רוטזאל ב' שאות תטצאאס

 יו"כ בסוד בבינה ונכללת רטעלה כשעולה תתאה חכטהשהיא
 בצורחו כ' אות ע.קר אבל הווהר רברי טתוך שטבואר כטותר.ן
 ווי"ן ג' צורתו כנ"ל ב' צורת והנה ותתאה. עיראה לחכטהרוטז
 רטפה קפן עיקץ ועוד 'ראחריו ע,קץ וגם רסעלה עוקץ רהויש

 א"א דרך עתק טן אור טקגל עילאה חכטה כ' בזהוהכוונה
 כבר בט"ש ווי"ן ג' סוד שהס רעחיק טנה"י רק טקברואינו
 טורה שלטעיה העוקץ והנה ח"י: ס'ד עתיק בשוד וכרוליסבש"ב
 . העילוה עיית ט, טלסעלהשסקכל

 והעו"
 סורה שלאחריו

 אות סוד שהוא הבינה סוד שהיא הא"א ע"י קבלתושעיקר
 טורה שלאחריו העוקץ 'א"ב אנב כזה ב' אות למני שעושרא'
 כל על טשניח שהוא מורה התחתון וקוצא שלפניו הא'על

 האיא טן שאףשקכיתו נול נכר והנה לעיל: נט"וצדוז"הוניס
 כט"ש העתיק טן הוא המות.ן סוד שהוא כריאתו עיקיעכ"ז
 רת"ת טנה"י שטקבלת חתאה בחכטה רטיזתו הוא וכןכבר.

 שטקכלת רק . בית יבנה לחכטה בסו"ה ןל כט"שדינטה
 ע"ד ורטיזתה ככר כט"ש הכינה אורות ע"י ההכטהאורות
 טאטרים השני יתבאר ובזה : והכן כנ"ל עילאה חכטהרסיזת

 לפי ד"ל כראה טי רב' אוטרס 1הוא הפתח בראששהתחלנו
 בראשית של ב' אות סוד שהוא בחכטה גנו, הדיןששורש
 מסוד בריאתו שעיקר ואוטריס סוברים חכל אכן בהוכה.ורנש
 בקוצא טורה הוא ורכן . כנורע א"א הייגו ט"י ה:ק'הבינה

 וצשקר העת'ק שהוא נראני וציסעלה ןה לאמרשלטעלה
 מקבר שהוא דק העפק טאוי באיס שלו הטוחץ שהסבריאתו
 שהוא שלאמויו כקוצא מורה וע"ז הכינה סוד א"א ע"יאחזס
 צורחו א' אות כי שטו ה' שמו וטה וז"ס הא'א שהוא א'אות
 לדוחיב וא'צ התאה בחכטה הוא וכן הוי"ה סוד שהואיו"י

 מכל סתום ב' אות שצורת הב' והטאסר הוא. טוק כיהביאי
 אוסר העריונ' על הנ"ל. חכטות רב' ג"כ רוטז טצפון ופתוחהצד

 וקינה א"א ביטין הוא שהחכטה נת' כבר כ' בצורתוארטז
 צד טכל סחום הוא אוכ . טהחנמה אר טקבלת והיאמשטאל
 שביל ההוא ע"י לבונה רהשפ.ע צפון שהוא שטאר לצרופתוחה
 וכתיב ספון. טחוקק)צפון( חלקת שם בי דכת" מחוקקראיקרי
 במספר גבוריה סוד הוא עטו"ק כי הסוד יסצאנו מי עטוקעטוק
 נתבאר וכבר . בחכסה הגנוזה הגבורה שורומ והואהשוה.

 וו"ש גבורוה מהר הס החבמה  מן הבינה שאמקבלתועהאורות
 טצפון פתוחה היא התאה החכטה וכרטיזת : יסצאנו ט*'עטו"ק

 ואלהים הדינ'ם אל נח ג"נ ונ,חנח הננורה טמוד שטקנלחלפי
 בצורחו ב' אוח לך נחכאר והרי . והבן טרפניו שיראועשה

 : ובבנינוובסנ.נו

 יעקב בית סוד יתבאר בו דידרך
 בית ולא יעקכ .כ'ח : ה' באור ונלכה לכו יעקב ביתכתיב

 בב:ינ' ב'"ת שאיח אטי:ו ככר כי . ויצחקאברהס
 בי"ח מלח שחטצא ואף ליעקב: טיוחרת והיא למלכוחרוטז
 היינו אלהי' רת או אי בית כטו השטות לשארסטובה
 נסבוא יעקנ ,ע"י ועכ"ז לו סטוכה שהיא טדה טאיזהשטקנל'
 ואל לעצטו לו בית לו ויבן סכוחה נסע 1.עקב וכתיבבזוהר
 רלא וראה עיניך פקת בית יב:ה בחכטה הכתוב טןתשיבני
 כשהוא יעקנ כי הטונה ' כהכטה איא נית יננה הנטהכת'כ
 רשמת ארס בחפארח כחיב וכן אד"ס נק' אז ט"ה כחטקבל
 אמא ולאאטר ברתא יסר שאטרבאכא בזוהר טבואר וכןבית.
 "כמה אטר ולא ארץ 'סד נחכטה טדכתיב וראייתו ברתא.יסד
 הסקוס את 1'וא דכח'נ טקוס קראה אברהם והנה אוץ.'סד

 בשרה ישוח יצחק ויצא דנתיב שדה קראה ויצחק .טרח,ק
 על הבית בנין נגטר יא שעדיק לפ' שרה כריח בני ריחוכת.ב
 ואחיב . עטה ונח"חד הביח בנין את וגטר 'עקכ שבא ערידם
 עיר שרס 'עקב ויכא דכח.ב עיר וקראה והיכריה חוטותיהב:ה
 יעקב נחן הע.ר וזה : וחוסה חיל לנו עיר כתיב ואזשנס.
 כל והבן אחיך- ער אחר שנם יך ונחחי דכת'ב לנחרהליוסף
 דרך היא הישר שהדרך א' בשער ביארנו כבר והנה :זה
 טן לא-תסור דנת.) לשמאל או ליטין 'פה ורא אטצעיקו

 הוא אטצעי לקו לכוא הראשח והשער ושמאי יטי,הדרך
 טי  כטשארז"ל היראה סוד והוא . צי'ב לה' השער זהדכתיב
 הפניס טפתחות לו שנטמר כטי 'ראה לו ואין חורה רושיש
 דרך נבנס הראשון שער והוא . הח'צק טפתח רו נטסרולא
 נחוכה לננוס שוכה וטי דעת דאשית ה' ידאח דנת'נהישר
 כתינ ואו ה' באור ראור חוכה הששי ררך  למערה שיהאז

 עמך כ' דכת,ב הח"ס טסקור שואבת בי ח.'ס טרך פנ'באור
 פנ' באור להסחכל יכור יא כ' אור נראה באורך ח"סטקור
 ואח"כ צדק שער' יי פתחו רכת'ב ידיה על אלא חייסטלך
 לכו יעקב בית ח"ש . בסקוטו לקטן כט"ש י"ה אודה בסאבא

 : וה והבן ה' באור ונלכהואז

 באר מוד יתבאר בו א' ררך מפינה
 : במשענוחס בטחוקק העס נדיכי כרוה שרים חפרוה בארכתיב

 סוד אל רוטו ננ"ט נאר שמלת נאטנה דע אזלאהוב'
 לשכינחא רוט, שלפעטיס לפניך אשר חבק בין אךהטלבוח
 רומו הוא  הכתוב  בזה כא, שהנה . לתתאה ופעשסע.לאה

 עד ספרון עיקר לה היה שלא רהי  יסוד התאהלשביגחא
 סוד והס רחטה את ויפתח רחל אח ארהיס ויזכורדכת'ב
 כמה והנה : הנחק שחפר הבארות חפ.רות סוד שהואהנכורות
 הבארשותה וטזה סחס טש באר שנק' יש כ' 'ש בארוחטינ'

 שבע: באר שנק' ויש חיים. טיס באי שנק' ויש :ישטעאל
 ג' והס חיט טיס של "ס וכולס הנהק חפר בארותוהנהג'
 של שהט.ס לפי : באצי' וכורס באע עולמות מ שלבחינות
 ישטעאל באר אכל ההחס טקור מן טי"טלאין בארות הג'אלו
 בהון חד וחחהון אינון דראו הנפרדיס בעויטות לטפההוא
 סוד והוא . טכוין רטעלה שבע ובאר : כבר שכתכתיכסו

 יהכן  ראה והנה : עילאה  וצשצהא וצגקיאת דאצי'סלכות
  שפנה ~רא הש:י עשן. ןרא הא' טחו שחפר בארותהשלשה

השלישי



 הערןגן ב אות השתיותשערשערי
 כארות שלשהמימ של כתי השלשה והס וזענת. קיאהשלישי

 כאן והנה : שנאצי' עקיה 'צ'יה כייאהשכשלשלעולמות
 הב'נה אל דומז רעבת הנק' הג' שכאר מהראשוגים כטההבינו
 כמ"פ ככר שכתכת: נטו הנהר רה:נת שגק' נ.גה יס:דה.ינו
 נאצ.לות לטעלה נטקוטה נ.נה היסוד אל שרומז הםוהב.נו
 אה'זה שם אין כי הסלשת'ם על'ה רבו לא ולכןשכאצך'
 בררך טעו אבל . אתן לא לאתר וככורי כתיב ועלהלהחצורם
 שבע באר כ' הר' שבע באי משם ויעל כתיב את"זשהרי
 בתי' שהוא השלישי באד על הטונה אלא : רחובות מןלמעלה
 אנפט בזעז הסתלבשת בינה יסור סור והוא שבאצ"בר.אה
 כמ"ש נשט'ם נבורות סוד הגכורות סוד ושם רחובתשנק'

 סוד'שסס"ג ה.'מ %ם השליש' הכאי נתטלא שמרפנמקומו
 במספר ה"ם %ר הוא והעכל אותיות ר' עםשמסורכ'נה

 סוד הוא אדג"' הדוה אלהי"ם הוי'ה יחודים ב' והנתהעעה.
 האחוריים מן 'ונקים החצונים והנה : השוה במספרכא"ד

 הירי סוד והם קר"ם כמפפר ע"כ ע"ב הס הו.1"ת שג' שלואתורי.ם
 האריז"ל כהכי מתוך כמ"ש כלעס 'ניקת היה שסשסקד'ם

 קנוו הוא אדנ*י של ואחוריים . רי הוא איה.ס שיואהוריים
 ע"ת הוא ושנ"ו קד"ם והנה רגולל עם גער"ה סוד שכ"והר'
 על יצחק עם הפלשתים נלחטו ששם מלחסה עת סודוהוא
 'ש ונם השוה במספכ ע"ת סור עש"ק קיאו ולכן הבארעסק
 שטג"ה נסספר ה1א ואדנ"י יודי'ן נסלוי שה.ם סן יניקהידם
 אלהיים גי' לנ"ו אדנ"' ני' ר"ת "המים "לנו "לאמר בסר'הע"ה
 שהם ת"פ הוא כלילות עשר ועס שלום ע"ת סוד והואעית בססו~- ג"נ שהם אה'ו' ועשד הו.1"ת עשר .ש שם למעלהאבל

 הוא שאז קו"ל יוצא וטהם ליל'"ת של מתנות ת"פמכטלים
 שנע נאד טשם 1'על ואה"נ : השוה נסספר והוכוהסוד

 ארנ'י הוי"ה הכס"א הוי"ה : שב"ע באר סור לךוארמוז
 אינ*' בא"ר בסספר אלה'"ם הוי"ה ארנ"י הוי"ה בא"רבמספר
 במספד א קנ ב"ן . בא'ר במספר אדנ"' הו'"ה אה"ההו'"ה
 ועס אותיות א"ם הס דסלו' וסלו' וסלו' ופשוט קפ"א .נא'ד
 : נא'ר הוא וס"נ ק"ם הוא קפ"א טלוי . בא"ר הואהנויל
 תכרון נקי והיא שבע באר הרי בא"י במספר ע"ה ק"לע"ב

 נבנתה שנש שבע וחכיח וכתיב אתותה אל אשהשמתבר'
 כרוה ב' הר' מעלה של שר'ם שדים חפרוה באר לךואדמוז
 , יפור יא כסו"ה נטתוקש ה' הף נ' והס אנהן אלין העסנד'נ'
 ואת תר במשענותס 1' הר' רנליו טבין ומחוקק מיהודהשבט
 הרי ז' הר' בידו משענתו וא'ש דכתיב תד א.נק חרידא'נון
 מתמלא העלען הנאד ומזה ה.פיב. והכן שכע כאר סוד לךנתב'
 גרולה ואבן בשוה באד והנה סו"ה שהוא התחתון בארנם

 : זהכן עליה רובציט צאן עדרי ונ' דבאד פיעל

 וברכה ברוך מוד יתכאר בו בידרך
 תדענאסנה ואוץ: שטש קונה עייק יאל אניט בחךכתיב

 . אבא ליסוד דוטז הוא הרוב עפ"י ברו"ך טלת,ני
 כ'1 ב"ר הוא כרוך ומלת . שהקים ובגאותו ושמיס רוכ'כשהוא
 על דוכ"כ בסו'ה בזוהר כמבואר בוכרא ברא ואיהו בר נשקובסו"ה
 שהם מילואי' ד' סוד שרשא רז יה' אור יה' נאמר עליו ק"לע"נ

 ובו האותיות. עם ברו"ך במספר ושהוא אור 'היבמספר
 והארץ התרשים השמים מתחרשים וע"י תורה רזי פודה:א

 ליסוד רומז אנרם שמלת תדע והנה : בזודו כטבואדהתרשה
 בעדלה אטום הוא שאז הה"ת בו שנתנלו טרם אך נ"כ1"א
 אכרם גק' ואו ה" נעולתו טשוך הראשון אדס שאטרובסוד
 בקן נסחם והוא הגיא"5 סור הוא שהט"ם . סתומה מםאבר
 בח" שם להעת שת"ו  אף אבא ביסור  למע5ה ואף .צפור

 אבל בזורו כמבואר  הבהי' מעטמוה  ג"כ נו נררש עכ"1ערלה
 ויראא5יוה' גסו"ה סורה"ת ה' אות לו גהוקח שנימולאתר
 הה"ח שמתנרים וכיון בזוהר כטבואר האה5 פתת יושבוהוא
 מלשון בך וגכדכו _כתיב ואו א' בשער כט"ש כרע' נק'או

 ברוך במינוראיהו אלא האילן מוביבץ אץ כסוי.שאמדורוכבה
 ביכ"ה סור הוא עליו"ן לא'ל אברם ברוך וזהו ברכהוא'הי
 לצורך  ומ*ו"א נתבאר ככר והנה : וארץ קונהשמ'ם הואואז

 כמ"ש הכ5 קעה בסור תרש,ם  יסורות קעז המוח'ןהולרת
 גק' אא"ב וארץ ושט'ם קעה להיות א"א א"כ הארז"5ברברי
 וארז שטים קיגה ואח"כ חרש קגץ הוא נעשה ואוכרוך
 כו' הקכ"ה קנה  קגע'ם ה' משאטרו"ל חבע ובוה : והבןבנ"5

 קוגה עריין 5אל אבים ברוך ויאיר רכתיב אתר טגיןאברהם
 הוא מוניע רבר וכי פלא. רבר הוא ררכחיה וארץ.שטש
 שם.ם שקונה הוא יקרא יפשטי' מפשט.ה הנחובלהוצ.א
 שמ1ה מעס בפ'ב  ולהרכיגו.יוגעס . ע5יון אל עלוארץקיי

 הוכרת וארץ שט.ס קונה עליווהוא א5 שאם ה-וכתההוא
 מ5ת כי לך נתבאר והנה : והבן . אחר קנ'ן אברהפ להיותהוא
 ומלכו'. א" ליטר יומז ברכה וכן וז"א  אבא יסוד אל רומזביוך
 ברבה. אעו שם בה שא'ן ברכה כל שאמרו"ל מה תבץובזה

 . והבן ברבונ אינה טלכות בה שאז ברכהוב5

 למקום בנים ישראל שנקראו טעם סוד יה' בוד"ג

 זאת להב.נה : תתנורדו 5א אלהיכם 5ה' אתס מיםכתיב
 . האלה'ם איש למשה דבתונ שנק' טה תחלהאכ.נך

 בווהר מ"ש ונם איש. נק' ימטה אלהש נק' למעלהואמרז"ל
 בוצינא וא"ל נד נשקו נסו"ה דסנ"ה בונרא נרא הואשסשח
 ישראל דבל רבן דב דאתהפך בר הוא אנת לד"טקר'שא
 מעיר והקיא לקב'ה בן נק' משה כ' מבואר הרי לך רברכת'ב
 הוא. נאטן ב.תי בכל משה עכדי כן לא רכתיב עברשוקיא
 רב חכס רכתיב הכם נקיא לפעמים וגם . ביאי צריך  זהונל
  נביא קט ו5א רכתנ גביי גקרא ו5פעמ.ם משה 1ה מצותיקת
 לכל 'דוע ונם . מנב'א עד'ף תכם אטרז"ל והנה כטשה.עור
 לו ליתן להכתונ הו*ל א"כ הענר. מטעלת יותר הבן מעלתכ'

 כבר.כיבהי שגח' מה תוכו  וטר לכן משוכח: היותימעלה
 והנה א". נ.סוד הדנוק אבא יסוד ' בחי והוא הדעת סוי הואמאוה
  כעךס,ר למעלה כשהוא הא' . מרדגות נ' בו יש הבת"בזה
 דז"א ת"ת של עליק שליש ה"נו אימא בשור דבוקאבא
 יסור מן אנא ש,ר יוצא ואירך וטשם א". ישד מנ'ע שסשער
 . סופו עד ו"א ביסוד אבא יסור נכנס ואת"כ כבר. כמ"שאי'
 סוד הוא התורה בי טקשה ע"י התרה נת.נת םוד הואווטם
 אכנים לותות שני על נכתכ'ם והם כבר כמ"ש אבא יסורהאדת
 ז"א של בזרועות מתפשסים ורם כבד. כמ"ש א" של נ"הסוד
 ננ"ה ייד'ם וסשם . נירו הוריר אכניס לוהוה שני שאמרוכסור
 קול סו'ה שהוא לנוק' המוחין בסור נכ:סים דז"א ונה"' דאשל

 שככתק תויה חבור סיר וווא האש טתוך אתםשומעיםדברש
 בכל שקראו מה תתלה אבינך ועתה כ"ז, והבן שבע"פ תודהעם
  לך ואימוז מתו נאמן נק' היסור סדת כ' והוא . הוא נאמןביתי

 ה"נו א"כ ואמדו פשופ צדש כפף צריק אסרו ונםפשופ. נטףנאא נאטן פשוטה כפופהנוץ נו", אסרו הנהכוס"ה.
 כפימתה על כפיפה להו%ף שצריך אלא כפוה נאמ! פשופנאסן
 שלפעמיי הוא ונאמנותו הנאטן. סור הוא הצדיק שסור מבוארהרי
 טבעו רכתיב ועוד . כגו" גנוז דטוב" סו אות בסור כפוףהוא
 ננל1ת נשישראל והיינו . פשוט הוא ופע0.ם שיןריהנאדץ
 לא דכתיב ואף מישראל שכט וקם כתיב ולעתיר כפוףהוא
 אכל הכפופה. הואוגסוד רגליו מבין ומתוקק מיהורה שבטיסור

לטי



ם הערץנן ב אות האותיותשערשעה
 כרית הקסת סוי שהוא כרטעי את והקטותי הנתוכ 'תקייםלעתיר
 סו"ה על אעסידך עתה והנה סאוד: כא והבן פשופ נאסןו'ה"
 לסעלה ססעלה היכיס כי חיל אל ילכוסחיל כסו'הסהלכ'ס' נקראו ישראל כ' ואסרו האלה. העוסדים כין טהלכים לךונתת'
 . א' כסעלה עיסד'ם שתסיד עוטדט נקיאו הסלאכ'םאכל
 טערת ועכ*ז חוסריים הם והצד'קיס שכלייס הם הסלאכיםוהנה

 הסוד ע"ז אעסידך ולכן הטלאכיס. סן לסעלה 'ותדהצדיקיס
 אלהים. בג' נקראו לפעסים שהסלאכים תכין ום חלליהם.על סעי סעי וכתיכ כטן סני עסיסים נקראו שישראל תכיןוכוה

 לטקום כנים גקראו פעסים ישראל  ונט ענדיס נקראוולטעטיס
 ובכ"א ווונים מיני ב' יש הנה בי הוא והסהר עכרים.ופעמים
 סור והוא ברוחא רוחא ר"רבקות סור ' הוא הא' בחי/ כייש

 נמור. ווונ סור הוא ואחר . היע ואחר היונ  שקורםהנשיקין
 בשהפרצופים האחר והם נמוך ווונ בבחי' הוא ווונים מיניוב'

 רמעלה הוא ונ"כ ווחל. לאה ויעקכ ישראל  לשגים כ"אנחלקיס
 ובחי' . ותבונה סבא וישראר חו"ב סור שהם עיראיןאו"א
 באחר אחר בסו"ה בוה וה נכררים :שהפרצופים הואהב'
 המריו לה שחוברה כעיר וכתיב ביניהם. יבא לא ורוחינשו
 איסא נן א' פרצוף נעשה סבא וישיאל עיראה שאבאהיינו
 וכן א' פרצוף נעשה רעקכ ישראל לספה נן ותבונהעילאה
 שסן תדע והנה . עליק היותר הזוונ עיקד והוא ורחל.לאה
 ב6"ע פעולה שיה" תולדה שום יוצא אינו ואיסא אבאזוונ

 והבנ.ס דעזולדות עצטס הס וטלטת ת"ת כי וטל' ת"תכלעדן
 וסל' לת"ת נעשה דאו"א נשיקין של הזוונ וסכחיי או"אשל
 רוחא התדכקות בחי' הוא הנשיקץ טונ כחי' כי רוחני'סוחץ
 נסורין סוחין להס נעשה או"א של נסור זוונ ומבחי' .כרוחא
 הסלאכים הן התולרות וכל : ככר כס"ש הנדיות כסודלהיותס
 וס'סור ה'סוד אל הת"ת סן יצאו כולס ישראל של הנשסותוהן
 כטסמר הסוציא רכתיב כסספר סוציאם והסלכית הסלכותאל

 אלה וכתיכ הסלטת אל דווסז ה' כתוספת הסוציאצגאס
 הם וארץ ושסיס בראם כהי גהכראם והארץ השסיסתולרות
 שהוא גשיקץ שר  זמנ סכח" כי תרע והנה . וסל' ת"תסור
 נבראו והס המלאכים נכראו מוה ברוחא רוחא התרבקותסחי
 כר פיו וברוח בתע רוחות סראכיו יושה יכתיב יםבכר
 הם ולכן ישראל של הנשמות נבראו נמור 11ע  ומבח" .צבאם
 סהתדכקות שכאיס הסלדגים ולכן זה. והבן כא סנ' עמוסיםגק'
 ישראל של נשטות ועכ"ו נוף כלי שכלי'1 כולם הם כרוהארוחא
 יוחר הוא היונ וה כי המלאכים מן למערת יותר הםעכ"ז נטי סווונ שנאו לפ' הנוף נתזך להתלנש שצריניןאף

 האכרים וכר הסוח סן יורר האור זה כי הנשיקי! סבחי'מעולה
 בזוהר כסבואר סחטתו נסהר ואין דכתיכ טכחם כהנותגים
 והסלאכים עצדש ולפענים כנים נק' "טראל א.ך תכי!ועתה
 נם כני' הם ישראל אכל אלהיס כמ רק כניס נקרא' איןלעולס
 הנשסות כל כי הוודו טתוך טבואר כ' והטעם . זה ורגן חיאל כני ונקיאו אלהנס לה' אתם כרם רכתיכ והנורא הנדוללשם

 נקרא רכריאה וטסטרא כנ'ם נקיאו דאצי' סספראשכאים
 דאו"א נה"י כשנכגס.ס והנה שכאצי' בריאה סור הואוא.סא שכאצ" אצי' סוד הוא אכא שסוד נתכאר בבר והגה ,עכדים
 שיסוד נורע ככר הנה נסור הווונ לצירך סוהץ לו לתת הז"אכתוך
 אכא ישר סשטש וא.לך וסשם ת"ת כשליש ססתייסאיסא
 אין אימא ב.סור מ:וסה אבא שיסור כ"ז ני ככר ונת' .לכד
 שנמתיש ואחד  אימא משור רו אבא  מיסור הארה שוםיוצא
  טבחי' בא.ם שהם המלאכיס אנאא"כ הארח  יוצת אימאיסור

 איסא ביסוד סכוסה אכא יסוד עריין שם הפה טן שהםהנש.קין
 אצ" סוד אכא סהארת מקכלי' אעם כי עבדיס ככח"לטיס הם לכן הכריאה סור שהיא איסא סיסור רק כאימ דסא"כ

 אבל . כס'ש אלהים שנק' טך,הכינה אלח'ם כגי נקראויכן
 נשסות'הם נשבאים הא' כחי' שני כהס יש "שואלנשסות
 סוחין להם אי! א"כ לשניס כ"א נחלקים כשה5רצופים זוונע"י
 : ככר כס"ש הבריאה סוד שניהם שהם ותכונה "ט'ס סןרק
 עכ"ז אבא יסוד אור סשסש ושם נסור סזוונ שכאו אףלכן
 שהוא "ט"ס סן רק סוד,ההאצי' עילאה אכא סן הארה  זהאי!
 הכ' וכחיי . עבדים נ"כ נק' הם ואז כס"ש הכריאהסור

 כדוזכללות שהוא סעולה היוחד סזוונ כאיםכשנשסותיהם
 נשסותיהן ואז עילאין או"א סן סוחין טקבלי! הס שאזדשרצופ.ם

 : כ"ז והבן בגש גקראיס  ואו א(ר' סוד אכא סהארתנאיס
 רעת סיני כ' שיש  אך הרעת מהר שהוא נתי כבר משהוהנה
 לאו"א סחבר שהוא עליון רעת כח" היינו . ה' דעות אלכסו"ה
 עליון ודעת ; וחכונה יש"ס כין הסחכר רעת וכח" .עילאין
 . האצי' סוד שהוא לפי כזוהר כסכואר כיכרא ביא סורהוא
 'ס' כל סשה והנה : עבד סוד הכריאה סוד הוא כ'וכח"
 עיפ ידעו לא נתיב סוד שהוא הנ' שער טטנו נתעלםח"ו
 כתיכ סותו אחר רק : כבר כס"ש עליון הדעת סשסשוששם
 הבחח כל הבין ,וכזה והבן: סואכ כעיכות כניוו אותוויקנור
 שההחלנו הכתוכ לכיאור נכא ועתה תכי!: תשכיל אם מקוה.של
 אמרות עצטיכם העשו לא תתנורדו לא שאסרז"ל סה עפ"יוהוא

 להס כאים וסלכות ת"ת של הסוחק כי בזה הכוונה :אנודות
 דלעילא עוכדא אתער דלתתא וכעוכדא ישראל של תפלותע"י
 טלך הררת עמ כוונ אזי כרכיס טח5לליס דום ישראלשאס
 ישראל בקכוץ וה,א כרכים להתסלל ישואל כל שנכלליםוכסו
 ואז הפהצופ'ם התכללות טן כאים הטוחין כן כסו רנליםכנ'

 ינשסותיהן ואז האצי' סוד עילאי! טאו"א סוחין להםנעשה
 קרו:ם אדסתן על כשישיאל ולכן האצ" סן כאין "טראלשל
 לסעלה גם אז אנורות אנודות כשנעשו אכל לסקוסכניס
 הבריאה סוד טן רק והם הפרצופ.ם התחלקות סן הסוחיןכאין

 לרמאלהיכם אתם כנים סו"ה וזה . עבדים נקראים אזסודעכד
 : והבן . חרשודדולא

 בנימין סוד יתבאר בי א' ררך נ'פתח
 ונתיכ . כניסי! לו קרא ואכיו אונ' כן שסו יתקראבתיב

 להבינך כח: ואסיץ סרכאומט צכאם בסספרהסוציא
 כניסין כי נוק' 'סוד סוד הוא כניסין כי לידע אתה צריךזה
 היינו הדוכרא סכחי' הוא אך . השוה כטספר נק"כ סורהוא
 כ' שכדוניא דונרא נח.' הוא ויוסף . שנדונרא גוק'נח"
 ובחי' שב:וקכא רוכרא החנו כח" כ' כה יש שכנוקכאכסו

 עקרה. היא אלו כח" כ' לה שאין אשה וכל שבנוקבאנוקבא
 : סוליד ואינו עקק הוא אלו כחה כ' כו אי! אם הזכרוכן
 הס.תה ואו לכד נוקבא סבח" נשסתו ששורש מ 'שוהנה
 השונסית כן שהוא הנביא לחכקוק שאירע כסו כעקניוכרוך
 כסבואר דוכרא סבחי' שורש לו להסשיך אליוטע שהוצרךער

 ססטרא כחי אוני וראשית כחי אטד יעקב והנהכוודו.
 נכא ועתה : דנוקכא טספרא אוני וראשיתדרוכרא
 היסוד שבחיי הדע רק שהתחלנו הכתוכיסלכיאור
 הוא ש"פ בטספר הוא אותיות ד' עם שלום כי . שלוםנק'
 תציר כ"א הוי"ה סשס אדנ"י שם שסקכל צנורות ש'םסוד
 הרי הוי'ה סן טקכל -הוא ואדנ"י יף:11ץ כזה הנ'ל שסותכ'
 טן טאדנ"י ד' הוי"ה שי יי ק 1נדנ' טקכל אדנ"י שלא'
 הוא ה5"ד עשרה הוא ש"א תחשוכ כולם. וכן הוי"ה שלה'
 ורסז ש"פ. בטספר ס"ה נ' דופ"יהוא ש'. ופ"נ . ל' הריכ'
 תסים צריק גק' שלכן יסוד סוד היא נח כי נח תיכת הואלוה

 שלשים התיבה היתה ולכן סומעק' והתיכה . כזוהרכסכואר
 ש"5 ס"ה רחכה אסה וני ארכה 8טה סאא וג' קוטתהאסה

עי



 העדןגן ב אות האהזיותשערשערי
 סור ת"ת מ, הטלכות סוד אר:"י שטקבלת צנורות ש"פננר
 טטע הטלכותטקבלת והנה ב'ת, שלוס ה:ק' היסור ע"'הוי"ה
 רוכרא מצר היינו נוקבא וצר רוכרא צר שהוא שלה בח"לב'
 ועם הף"ה אלה'ם הו'"ה שטות נ' שהם תנ"ת טן טקבלתהיא
 הרי כח נק' רוכרא וצר אט'"ץ בטספי הוא שטות ג'כללית
 שהוא רהו"ה אחוהי' טקבלת ה.א נוקבא וטצר כ"חאוט,ץ
 ק"ל ע"ב הרי ק"ל סור שהוא רט"ה ואחורי" כ:ורעע"ב

 'בא והשתא . אוני"ם ר"ב הרי אוני נק' והוא . ר"בבחושבן
 שהיא כיהטל' הכווגה צבאס בטספר המוציא טכונו. עלהכתיב
 טטפ"ר סוד שהם צנורות ש"פ ע" ר"ל נטספר טוציא ה'סוד

 סעלה צכא כל טחניא היא ע"' ה'ס:ד אל הר,טז השוהנטספר
 וזהו ו:וקבא רוכרא בח" שהם בחי' ב' נכח וה"נווטטה
 שהתחלנו הטסוק גס טוב, ועתה : רג"ל כח ואטיץ אוניםסרב
 סספרא אוני נן שטו קראה נטשה בצאת גי נראוההשהיא
 קראו אביו מיר לכ, בעקביו כרוכה שהטיתה לבררנוקכא
 כירוע 'ט'ן סור ררוכרא טסטרא הארה לו להטש'ךבנ'ט'ן

 . טוב,והוא
 יהוירע בן במהו סוד יתבאר בו ב'דרך
 עקנל6) פע)יס לנ מ' 6'מ 3ן 'סוירע ק תכ'סוכנתיכ

 6)6 6'כון מחיס נגי ע)מ6 כו)6 וכ'אמלו
 נחייסס 6ף סרסעיס 6נ) חייס נקר6'ס נמיחח' 6ףס5ריקיי
 610 נניסו כי )יוע 6חס 5ריך (6ח לסנינך : מחיסקרויס
 רנ קור ססו6 ס(וסר רנרי ממוך כמנ61ר סיקור ערחקור

 5'ס כמעי ע)סון )ויחן קור רנ6 נו:6 ס610סמנוכ6
 מסולס סיס סעגונ8 ל3 נסמח וסולס : נמקועו כע"סוליוח
 ונס נרעח כ' 1חרע' . סיסיר עס~לס וס61 נכיסוכסעח
 סלי '5'ל'. 3ק' כמנו6ר 5ילופ" ו' )ו ויס יס"ו סס יסנח"ח
 כולל וסח"ח ססדעמ סנסדלס ה111ח חעי ננד 6וחיוחח"י

 נקל6 ולכן סיקור 6ל חמוח מן ס16ר ערר סס ודרד16חס
 כ3ל חיכ' 6'ס נק' ו)כן כירוע סעו)מיס ח"י סיקורמרמ
 ונק' . ח' 6'ס סל' כנל כמ"ס 6י"ס גקר6 סיקור כ'נורע
 וסכס : 'וקף יעקנ מולרוח 6)ס נקור 'ס"ו נןנכיסו
 מקומומ 3נ' מכריע סו6 כי נ' קור סו6 ססיקורכח,
 חו"3 31'ן ונ3ורס. חקר ו3ין וסול. נ5ח 3'ן )מעססיינו
 )ו יקל6 6סי סעו (ס וסנס : כ3ר כמ"ס סרעח3קור
 פע)יס לנ ח" 6'ס נן נק' )מעס כססו6 'ס"ו 3ןנניסו
 ונס כמ"ט לנ נעספי ק4) ע"נ קמוח נ' מןסעקנ)
 וי)קע כרכח'3 ס6ויוח כ) מקנן ססי6 מק653)נקל6
 3"ן מ"ס ק"נ ע"3 עי)61יס ד' וסס סכקף כ) 6חיוקף

 כי הנעליס 6ח '3לך 610 נק1"ס '3ל"ך 3מקפרסעי)יס
 וכמינ עק3'ר )ר6ס ו3רכומ רכחינ סנרכס 5ח ס' 015סס
 3עקפר סס סנע) ס עי)ו6 ור' : 3,ר המענ'ר ס.5ו'וסף
 כמ"ס 6") קורסס סס.6 13 סמחגלס חקר ועפחמק3'ן
 )עע)ס עכריע וכססו6 : מק3ל6") הרי פעע'סכעס
 כי 63מרס רמזו ועי( : יסוירע נן נק' סרעח3קור
 ס6י(ס כח' כנל כי סכוונס : ח' כקי6 נמ'מחו 6ףס5ריק
 סעלמוח מחעלס רק ס'8 )מע)ס ממעלס טסי6ערס
 חו6 )עו)ס עו)ס ען וק'לוקו 0נסמח קור סהו6סנו

 ג'כ וסס )עע)ס עו)ס נסממו קג"כ ס5ריק מיחחרוגעח

 )עעלס סעולס 6פ סיקור (0 61"כ פעולמו עוסססו6
 ע)יון )עו)ס עולס מן קי*קו ססו6 56)ו מיחסונק'

 36) . נמשמו טח" כמו פעו)חו ספוע) ח' סו6עכ"
 3עקומס ססס 6ף חק"6 ד') נעו)עס סחס 6ף,סרסעיס
 1)6 5קחרס 6חר 6) כ' מחיס נקר6יס חחסס ניחססו6
 3(ס 'ס וכר : מח נקר6 נניס )1 ע6ין וכ) פיריןע3'ר

 : חנין חסכי) 06 .קור

  הבכיה טוד יתבאר בו ג'דרך
 'ט מקוס 6ערו סכס : נפסי חנכס 3מ"מייסכנרציב

 : נ1כס סו6 ססס סע1 ועקחריס )סק3'ס)ו
 וחדוס עח וסכחינ כו' רקנ"ס. קמ' ע5נוח 'ס וכיופריך

 ופריך : 3ר6' ננחי וס6 נוו6י ננת' 60 ומסני :נמקומי
 סחו6 ניוס לנ6ומ ס' ויקל6 כתי3 וסי ל% 3ר%יד33סי
 5עש 6ר6)יס חן רכחינ נ"ס חויק ס6כי ועטנ' :)3כי
 סמסני סר8ם1ן סחירן סנס : 'נכיון מר ס)וס מ)6כ'מו5ס
 גוו6י ע33תי כווכתו 06 סכרע )ו 6'ן מ' נוו6' 33תי60
 סכי כ6ן 'ס )כן )6י*ך. 5י יס 3ל6י וננח' נכיס6ין

 )יח נוו6י טננחי 610 רעומ )כעס כ' : סוכוחנרק6וח
 )נרוס 5ליך 6"כ ס6עמ חכמי כ) רעח סו6 וכן נכיססס
 סננחי יס ריעוח וכעס . )6 נת8' ו3נמי סעקסןנ)סין
 61"כ נר6י ננחי סנכיס על6ס ס6ינו 6ך 3כיס יסנוו6י
 נ(ס וסנס ; )6 נר6' וננחי סמקסן נ)סון לנלוק5ליך
 כמס 3(ס 'ס נר6' נחי 61'(סו נוו6' נחי נק' 6יזסע5עו
 נח' 560יי 3עולס נוו6י 3חי ס16מר מי סיס נ"כריעוח
 ג' ני61' 3מי ס16מר עי והם . עולמומ ני 3ס6ר3ר6י

 ח"ח נוו6י 3חי ו'"6 ועלכוח ח"ח 3ר6י 3ח' כח'3ר6סונוח
 רעח' נחס )6 סריעומ )כל וסכס : עלכוח 3ר6יונחי
 ספירס מס ס6' : ע5ומומ קוסי1ח סמ6מר נ(ס 'סכ'

 ועי פריך מ6י ס3' . 3זס ל)ער. נ6 מ6י סמוומקחליס
 )6 ו)מס סעיס רכר ע6ן ע5נוח רקנ"ס קמי ע35וח6'כ6
 חו6 מ)6 עקל6 פ5נומ ר50 סג' 3כי0. 6יכ6 ומי6על
 עלנומ 6'כ6 ועי ספר'ך סר' )3י. 6) ויחע5נ וכתי3ר6'כ6

 )6 3ר6' ונ3מי פריך וסרר ר)יכ6 נכיס מכ"טסעסמעוחו
  עקל6וח סכ' זח 3)6 )הקסוח )ו סיח וגו' ויקר6וסכסינ
 3ר8י 331חי )'כ6 נו61* וננחי נרק8 )פי ועור .6סררי
 ויקר6 כחינ וס6 ליכ6 נו"' וננח' עקסס ק6 6*כ6'כ6
 רלמ6 גוו6' נח' על ק6' סמקר6 ס(ס לוער לן מוכחע6ן
 סגרק5. (1 לפי סחר5ן רעח ססו6 כמו נר6י ננחיויקר6
 ויקר6 וסכחינ סעקסן נ)סין ספ" (") פרם"י סעוסויוחר
 סמקסן )רנרי ססוכחס (ס ס"ך )נס קול ססעעתעסמע
 רכחינ 3"ס חור3ן ס6ני סעסכי מס 1עור . סגיס*)פ"(
 3"ס חור3ן ע) ק6' עזס )ן מוכח מ6ן ונו' 6ל6)יס0ן
 רוק6 נחחרס 'וס סנ5וחו 3"ס חור3ן נסחכס לעסועור
 דלמ6 ונס : סחול3ן 6חל עחס ס6'נו נעקוס 6ףסנכיס
 חנית סכחי3 3'וס חיח ג"כ כפסי תלכס  3יססריםסכסו3
 סקוסיו' כ) י)ייסנ 8וער )3י ו)כן : רנס נמררסכר6יי

3חד"



סא ד"דןק ב אות האותיותשערשערי
 סס כולס נר6י ונמי גוו6י סנמי ו)ופר פחמ6נחו6
 סקרפוניס. כל נגר ססו6 ו6ף )פכיגו כפ"ס ע5פסנפ)כומ
 וססס מפיר. מסגס נ6סנמס כי מל'1 6מ' סגימיו6ס
 ס)פטת יל1סליס כי מרע כי והו6 : נערי יכפלתטונ
 סננויס ירוס)יס רכמינ פע)ס ס) ירוסליס נגרפכווכמ
 פעפיס כפס נמנ6ר וכנר . יחריו )ס סחונרסכעיר

 כ)ו)ס וסי6 ספ)כומ קפירמ קור סי6 פע)ס ס)סירוסליס
 פרו(דור קיר ססו6 ח)קיס )ג' נחלק סנס ויקור .פעסר
 ירוס)יס סי6 ס)פטס כפו וסייכו כנר. כפ"ס ועל"וחרר

 סיס סנ"ל נח" ג' ככגר וסו6 נספ"ק ונמוכו ליוןונמוכס
 'רוסליס. נק' ס)ס יקור סל סהפלכימ וסיינו פלכומניקיר
 : נספ"ק נקי סנס וסמ"מ . 5'11 נק' סנסויקור
 נממ,' הגייס נמון ירוס)יס (6מ כמינ נילוסליסוסנס

 הי6 סלפע)ס ילוס)יס כי סי6 וסקיר 6ל5ומ.וקנינומיס
 תמפומ פקוס סככברת פלכומ ס) סניקור טמי5וכתבמי'
 סס וסס פקמריס 1)6 סקמריס נימ נק' וחי6נ6סס

 פסס וני(וניס סחי5וניס נ6ח(יס סנסס סלפטססקיפניס
 ופ)חפומ גרו)ס סערוריס סס 'ס מפיר סנימ סחינופעמ
 ננח" 6נ) : פר5חיס ועמס נס 'לין 5רק רכמ'3ע5ופומ
 סס 5'11 סגקי סנפ)כומ סניקור 'קיר סור ססו6סני
 עכומ קול ול6 גנולס ענומ ק1) )6 פלחפס קול נספע5יכו
 נקור נגנוריס ס' )שרמ נפג'ניס סר5'ס סס וססחלוסס
 פקמריס נק' ספקיס 1(ס רור עיר סי6 5יון כי רורפגן
 גנוריס ק"ד יס וסס . טרי נ5) ע)יון קמר נקור סו6עסס
 לסניס ונחלקיס סרי 5") נפקפר 6)סיס 5לופי ק"ךפקור
 ועו(ריס יווס)יס 6מ ססופויס סס וק' ס(ס נפקיס נס6רוק'

 פטמו סנס רכמינ גנוריס ק' וסס ס5ורר ס5ר נגר5ומס
 : יסי6) עגנורי )ס קנינ גנוריס סעיססלס)פס
 6(' רשנו עוסיס סס 'טר6)ט6ס ע"' סגונריססכוונס
 ח"ו ו6ס . 5רינו ינוס וסי6 חי) נעסס נ6)סיסכמ'נ
 סיקור פרמ כי מסי. ילרך 5ור כמינ 6(י ר5ונו עוסינ5ינ'
 ססו6 מ"טי ח"ו סו6 61( נפקיפו כפ"ס י)רך 5ורנק'

 5,' ינונו עוסי' 06 . זת 16 זת 16 קמלי"סנחעטן
 וסו6 מס"'. סו6 ל6ו ו6ס . ו)פקמור )פחקססו6
 סנק"ס נפרס'ומ סרנקיס נין י'וח )'מנכוונמ
 וסס . ק' נ"ת סר' לננך ע) לננך נכ)ססס
 ה(ס נפקוס סס 6נל פקפר 8ין ו)גרוריו גרוריור6ס'
 ערו ערו כמי' נ"ס ניוסעחרנ רק עעו. ירי ט1)טיס5יכו
 היר פספוס נקור עסו ירי נס טס)עו נס סיקורצר

 : (ס וסנן פלך. נסיכ)י וסי6 ממפס נירי' ספפימדכמינ
 5'11 רכמינ סנכיי קור רק 5עקס קול )יכ6 תפקיסונ(ס
 סס 5יון ססו6 ניקור כי קי)ס ממן וירוסליס מנכסנפר
 הו6 סגנולומ נסטעיס ספהס ס"ג ס) ופשי ס"ג סס,ס

 6)סי"ס שס סס מל' קוד סש6 ונרוס)'ס נכי'סנפקפל
 סו6 ניס סר נספעיס ספהס פסיע ו6רנ"י ס)ונ6חוריי'
 : לס פוסיע 61'1 סנערס 5עקס רכמינ 5עק"סנפקפר
 פגרל קור סו6 סס סניקור מ"מ קור ססו6 סג' ננחי'36)

 םגר) ססו6 נסגנ פ16 ונסגנ 5ריק ירוז נו ס' ססעו(
 ו6פסו) : ע5נומ 6י(ס סס יס )פעפיס, רק נ(וסר.כפנו6ר

 ספנ5ר ומוך פ6ור ח(ק פנ5ר ונמוכס פ5ור )עיי פסי)ן
 סנס סעיר ))כור ג"קומ 1631 נספיס ל5סו פגרל'ט

 פעיל ס6ון קו) נספם טס ספ)חפס סו6 ססס סעיר6נט'
 סיוסניס 6ומן 6נ) חלוסת. ענומ קול גנולס ענומקול

 נוכיס סס 6ן נפחגס פלחפס קי) סוס 6יןנפנ5ל
 ונפ5וק נפ5ור נתסס ס6סנס 6מ נר5ומס)פסתחומיסס

 ע)יסס. גס סטלחפס מקונ סעיר מ)כר ח'ו ס6סויר6'ס
 גס ו3פגר) 5עקת קול סס 6'ן קייס ססעיר כ"(6נל
 סו6 נסגנס מופס עור )פניסס יס טסרי )ימ6נכיס

 '5ילס נק' פ"ס מנין ונ(ס : יס ע35ומ עכ"פ 6נ)ספנ5ר.
 ג)גל נפ)חפה כפלך מ)' ולנ גלג)מלי

 כפ~
 )נ נפרינס

 סנים טחרנ ניוס וסנה : (ס והנן כק6ו ע) יוסנכפ)ך
 נמוקף 6( סיקור ננחי' גס )פע)ס עעו ירי טלטוט6;

 61( סלפע)ס ננמי' סנכ" ונמיקף ספקוס נ(סח5עקס
 וחרוס עו( ספיר ססס )טעלס )פעלס כניכו) סע5נומסגיע

 פ6פל )ני6ול ננ6 (1 ס5עס ועפ"י (ס: וסנן ו' פקוסנפקופו
 סנימ סנחלנ סיוס סקנר6 פ(ו סירע פרס ספקסן כיסנ")
 'וס )' טפס סנר ססו6 לק 'גון ע) ויגין ר5גסנמוקף
 כ) וסיו נננס )6 וער"ן נחרנ סכנר עמח 16סחינ

 ו5ליך (ס 6מ (ס קימריס טסס עיניו )כגרספקר6ומ
 ס' וקל6 סכמינ 6מ סו6 יסעוט ע.ניו לפר6ש וגס)ייסנס
 יסור תוד סנ' ננחי' פיירי ט(ס )נכי ססו6 ניוס5נ6ומ
 די)יס נ5נ6 סו6 6ומ 5נ6ומ ס' קיר סו6 ססס 5יוןסכק'

 רפספ' ויקר6 פרכמל )ע5פו וסוכיח . נ(וסרכפנו6ר
 ס5עק'. גס ס(ס נפקי' סס יס 6"כ (") רם"' כפי' קולסספעמ
 סס סיקור סננחיי . (ס נ16טן תפקר6ומ )ייסנ הוכרחולכן
 יחריו וחופס ח') נירוסל'ס ותסיע' וס5עקס סנכי'סו6

 סגיפ )6 'קור ט) סמ"מ ננחי' )פע)ס ועכ"(6ופ))ו.
 נפקמליס וסכמונ : וחרוס עו( ונפקופו . סע5נומ רקסנכיס
 סקנ"ס 6פל נפרלס סעי' כפו ספקסנ סנר נפסימנכס

 ו6קמיל 6)7 )ככומ 6ומ' פכימין 6מס 6'ן 06)ע)6שס
 ו6ין ו6נכס טס )כנוק לסומ )כס ס6'ן נפקוסע5פי

 ס6פל 5חל וסנס : פסמליס פקיס ס) טסתופספעומו
 וסיס . 3וכס ססס פסמליס וספו )קנ"ס יס ספקוספילוטו
 פסמליס סספו יקור נחיי ע) ק6י א ס"ס )ספקסןקטס
 ס5עקס 1)6. סס סנכיס ,סיק )ופל ונ6 נוכס סו6ועס
 , כנ") 'ס ס5עקת גס סס טסר' 6'נו ס(ס )ע5פוסוכיח

 ע)יונס נחי' סייגו כו' יס עקוס ספ'ס לע5פו סוכיחו)כנ
 סו8 וטס פקמליס נק' ספקו' (ס סגס טניקור מ"מססו6
 : דקמס קפ" סע5טמ כניכו) יג'ע לפ"( 61"כסנכיס
 רייק8 קנ'ס ק3"ס קפיי ע5נומ 6יכ6 ופי טע'ל פריךו)כן
 3נמ' ח6 ופסכ' . ו' פקוס בפקופו ומרות עו, כמינרת6
 על ק6י ספקוס ס(ס לופר ל5וכו ס6ין סנוונס : כו'גוו6י
 ס(ס ס3יסור 'קיר נחי' על רק גוו6י נמי סכק' ע)יונסנח"
 יק' 'שז



 העקגן כ אות האוחוותשערשערי
 לטעלה ול6 סנכיס סו6 סס סעליונס לנגד נל6י נחינק'
 קיל ססטעמ טסטע ,פרס"י ויקר6 כחינ וסנ6 טקססוע"(
 כו' 3"0 חול3ן ס6נ' ועסני . 6יכ6 ס5עקס גס סס6'כ
 ר8'ס ותני8 : וס וסנן ליוסכס חורס(,סעפרס 8ח"ו38ל
 ססו8 ניוס רק נטסחליס ס5עקס סנחחרס ס8' רנריולכל
 סחעונס ננח" ס5עקס לק לסיומ חולס ס6ח'ו וס3' .ויקל5
 סלוס טל8כי חו5ת לעקו 8ל6ליס טדכמינ נטקחלימוסנכ"
 6טר והדר ענר לסין 5עקו ס8ט' נלסינו סם'נ' ינכיוןטר

 סס ס8ר8ליס 83 ללטר 8ל8 . וסוס עמיר לסין'3כיון
 )חון ונרהו 5עקס ול6 3כיה )6 מען  ד)ימ ע)יוכהע3חי'
 ססו8 ניוס רק 5עקו ה?ס סיקור נחי' 3ר6י לנחוסיינו

 סלוס וטל6כי . לטקוטן מורו 61מ"( ס5עקס סססכחחרס
 לעחיד סנכיס סס כע'ס סלוס קנק' סיקור ע3סי'ססס
 )לעמ'. ככון והו6 טכוכו ע) סע6על כ) ינ6 ועמס :וסוס

 : סיטנוסנן

 בוהו ומלת בריאה לשון סור ית' בו אי דרך י'פתח
 6לסיש נ5לטר-נללס ס6דס 8ח 6"יס 3,1י8כתיב
 ו8מ לסניכך : 6ומס 3ר8 ונקנס (כר 6ומו 3ר8.
 עלער יורין נסכי ויי5ר כמינ ו(") הנסיר ע6ער )ך6נ6ר
 כמינ ע)6. עו)ס על על6 סס )פיכך 5ורס נמוך 5ורסע5ר
 וינר6 כ"ע 6ל8 )מ8י כ6י נין ט0 וינר6 וכמינויי5ר
 רע ו3ור8 סלוס עוסס כחינ סגוף: וס ויעל סנסטס סי6(ו

 טקועו וסס חוסו 3ר6 נסלוס טקיטו סס 13ה1 נר6סק3"ס
 סנ56ל ד3ר על כיפל סו6 56" לסון כי וסו6 . 36י"עי'ע 3י1 סיס סספרס לירע 8חס לריך סט8טר וס לסנינך :נלע
 קיד סהס טטכו סכ56) לני 6ימי עעס וסו6 ד3ל 6י(סען
 ו(0 עעס 6"ק 8ור סל ע5טומו ט6ור סנ58לו ד56""ק
 קען ססו6 רק סר8סון 8ור כטו נסיר 8ור סו8ס8ור
 שלס וק"ס לקנלו, יכולין נכעוח קעז ססו6 ולפיסכעומ
 ע)עיןר)תח'. נס6י הכ' ר)6ו עס נהון חר וחיוסו 6יסו56י'

 סו%. %ר ימרס סכנרי רבר על%יוס כופל נרי%'%נללסון
 וסס  רוח יולר כסי' ון% רוח נור' כרכתי' ט%ור רירנר
 ע5טוחו 6ור 6ינו סלסס סס6ול ס3רי6' עול' סל י'סקוד
 סל הע16רוח וווג ע" ס6ול סנמחדס רק 6"ק 6ורסל

 ט6ורו' סענ' סט6ורומ (יוג סע"' כנר כט"ס ס~ילומעולס
 (ס טחנפסיס 'חר סע(רו1ג'ס כיון נ8'כוחס סייסס6'כס
 יח6ור . מדס 8ור כנר8 ועוס 6ור כי5ו5ומ עסס ויו65נ(ס

 : סנרי8ס קוך סו8 ס56ילומ 6ורומ 'טוווג סי65סטחורס
 ע) כופל עסו6 רק טחורס רנר על ג"כ כופל י5ירסולסון
 0נל'6ס כעו 1ל5 עעק 5ורס נ1 ויס יומר סעוג)סרנר

 והכס ככ"ל. לוח טל6 כעו 5ורס 13 ס6ין דנר ע3 גסקפפ)
 עו)ס כעסס ע(ס סננרי5ס 6ורו' ע,ווג סכמחרסס6וי
 סגס לפי סכסטס כגון רוחני רנר על גס סמפל 6ךסי5'רס
 6ינריס טרט"ח כלולס סי8 ססרי 5ורס נס ים סנסטס6ל

 דנר על נופל עסיס ולסון : כירוע רוחמס גידיסוסק'ס
 נמנ8ר כנר וסנס : סעסיס עולס סור וסו8 טוגלססיההר

 עומלע נכעלס 60לו סנחיע' כל 13 'ס ס56ילי' נעולססגס
 כי . ופו)ס עו)ס נכל יס עוג'ס מיני ד' כ'וסכוונה
 כסעס נחיכומ ה' 'ס ועו)ס עו)ס נכ) כי כנרכמנ6ר
 טקעל8 083 'חירס יסנס : יחידס חיס נסטס רוח נפסססס
 ס6טמ חכט' כטס 3פי סקרטון 'חיר נקר8 קסו8רכחל
 כט"ס עטדי 6ל0יס ו6ין דכחינ ניק63 קוך סס 6'1כי
 טטנו סט8יי טטס 6ורו 610 )ומנו סיו85 וס8ול .כנר

 סנח": ס8ל ופסיפ8 3ר'8ס ול6 טטנו נ58ל וסו8טע5טוחו
 סלי נוק63 נחי' סיר יס סס גס כ' נמ83ר כנל כ'ו6ף
 לבי נפרריס ו%יכס גטור  ניתור סס ססס כמנ6לכ3ל

 נפררח נוק83 נןור גלוי טחחיל חכטס ען רקפר5ופיס
 חו"3 סגס 61ף : נווסר כ613%ר. 6ון יקד נחכטסדכחינ
 עחפרסיו רל6 ליעין חרין 3קוד געור 3יחוד חעידסס
 60"6 סוד ססו6 חכמר עס6"כ סר5ופיס נ' הסעכ"(
 סנו נוק583ר

 ככ~
 1סו8 3י 3סעי כט"ס 5' נפל5וף עטו

 טטנו יו85יס 8ין סינומ נח" 13 ס8ין ולפי . יטינ8כול8
 יו65 סוומנו ס6ור לק נלי6ס נחי' טטנו ס'סיסנ5י5וח
 על6ין ל8"81 תוחין נעסה ה8ור- וטוס 16ר1 ע5ססו8
 י' קוד וסו8 סנ58ילוח 58ילומ סוד הס על8ין 16'8ולכן
 . הנ' נסעי כע"ס ני' כ)ו) וסו"ר 6יע6 ו"ר 636 י'סנסס
 ק0ס ועע6) יעין נמי' וסס פר5ופיס נ' ססס )פ'161"6
 סנרי8' קיר חדס 8ור יו85 עוגס עמוך 6,' פונומ נחי'נ'

 ומנוכס יק"ק ולכן . יחנונס ליס"ס טוחין נעססוטוס
 סגס ולפי נרי8ס. קור סס כט"ס סנסס ס' קודססס

 ספרליפיס סכל 3' 3סעי כט'ס 8"6 סל 6ורו טע5סטקנליס
 סלתעלס ספר5ופיס טן כ"6 סטקנליס וולמ 56"סנעולס
 3'6רכו וכנר : 50"6 6ור עע5ס ג"כ עק3) הו6 עוד)יעכו
 נקר6'ס סס יחנונס יס"ק לכן 58'ל1מ כקי8 8"8ס8ול
 וווגייסו טמיך וחנומ יס"ק מן וסנס : סנ58ילוחנרי8ה
 סה6ור ולפי סלי הנסטס נחי, וסו6 לו"6 העוחיןנ6יס

 )ירי ל63 יוכ) 61( יומר עמג)ס מעיר סו6 לטפסנירירמו
 ו0חקירה. 0ס6לה כ6ן סומר ו)כן י5'לס )סון כופ) 6(5יור

 סם8לס טסס נסלל לכן 5יול סוס סס ס6ין לטעלסטס8"כ
 טלכיס וכ13ד רנר סקחר 6לסיס כנור רכחינוסחק.רס
 סכחר 5ור עע5ס ג"כ עקנל הו6 סגס ולפי : דנרחקור
 טן וסנס : עס סל ו' סור וסו6 ס63ל" י5ירס נקר8לכן
 טמגלס 81( ונמ(וגי ל5ריק מוחין נ8ין וטלכוח ח"מ,ווג
 6ך . עסיס )סין ע)יו סכופ) קריס6 גופ6 וכקר8יומר
 ס583י' עסיס נקר8 סכחר טן 6ור גס סטקנליסנ8סר
 כמנ6ר כנר וסכס : סוי"ס סס ס) 6חרוכס ס' קורוסו8

 עסיס '5'רס 3ר'6ס עולעוח סנ' נסחלסלו 6'ך טנסעי
 הנ"ל דרן על הו6 עו)ס ונכל ס56'לוח עו)ס ען)עעס
 . עקננמ 6י' סס סנר'6ס סעולס סס סנ'6רכו טהע)מ

 ססו8 . נ8ופן טקננמ חח8ס ו8י, . טקלן מ"חונלילס
 ססמ"ח ס6טלכו ם8ף מרע וסנס : כנל כט"ס סעסיסקור
 סוייחו סעיקר ענו סו"ק. קור סיינו ס563י' י5ילס קודס61
 תנו ג"ר ססס 50 סר8ס 38ל כנל. כט"ס ו"ק נקודלק

גסס



סב הערןגן ב אות האותיותשערשערי
 ותנתת 'ם"ס פן סו"חן סע'קי נ6סי סעוחין סורטסס
 וסחכללוח ססחלם)וח חנין ונ(ס סנ56" נר'6ס קורסס

 ס)מטס סעו)מוח 6) עליס טים ר5ון נעחסעולמוח
 סתס קורם מקר6' 3קור 58י' עו)ס 6ל עוליססט)ס
 ממן גיסו8י על לסיווח סקלו8יס ססס ס8וספי(ןקור
 כמ"ע כמ"ם קורס סנק' ה56" סור נקורם נכנקיןוכ)ס
 מ)נום 6ו0יוס נסייס . נס)יס ינ6 מקומו על 6חרסכ3

 ס8ל"' 3רנל' מנו8ל וסנת : לעייון מלנוס נעסטססחחתון
 עולס סל טג"ר . (ס 63ופן סו6 סחלנמותי סקרר1"ל

 וכם6ריס לעולס כמלנם ), (ס סר6ם קור ססו66)ילומ
 סנרי8ס סעו)ס . (ס 83ופן סו8 ססת)נסוח לקמנוליס
 סילירס וכולם  שלילוס. עולס סל  ספי' ל(' ומלניםעו)ס

 6י פלגיס סכס'ס וכולס  סברישס. כולס טל ל1"ספלניסין
  פניעיוח ססלנסוס סור רס וסוש סילירס. פולס סלקפי'

 סנסס סלומניומ סיינו ס)תס הגעמס קור טסססעעמוח
 . 6חל נ6ופן סו8 סעולמוח םל סח'%ניוח סתל)סוח6נ)
 כמס נחחנטו נ(ס וסנס : )(ס ססייכי' מקומוח נס6ל'.'ח'

 לט)וח סנרי6ס לטולס כח 6ין לתס סטע' לירעתסקרתוני'
 ססו" הר6ו'למקומו

 ונם8ל סנ58')וח סנר'6ס עולס קור
 ר56י'. י5ירס קור סס תחחונומ פפירומ טס(' לתכספררגס
 פפיי  סס(' 8ותלי' ס6גו מס כי מונן רנרינו  ע'פ8נ)

  ס) ג"ר ז)ח ס"נו סי5ילס עולס מחמי) סססחסוכוס
  וסנן  כליוכיס  ג"ר כר כולס סנרישס וכולס פלפו,פיר
  מ)נסת כולס סילירס כולס כי סרשס  סייינ סנין ושס :1ס
 רק פלנסס כולס  סכסיס ועו)ס סנ58'לות ל'5'רסרק

 ירוכ רס ספשפר לני%ור ננש ועסס :  ס3שלילוס)עסיס
  8ף כי סכוונס . נפכלסו ספיר כיפר שלילס  ספלססרכ
 גס וש1 פפלפוסו נסשלל סוש סר' פפנו שיר  שי1סם"5ל
 סג%6 )פ' 56')ות ג"כ 'קי6 נח56) סקו6 ס6ור6וחו

  ונתהיגחו נפע)תו נפקותו מת'ר עותר ולכןפע5תוחו
 סכוונס עניח'. )6 ס' 6נ' סכחונ נקור )מו)ס 'סחנס)6
 נקר6י ר55" סמ)' ו8ף כנר כמ*ם למלכומ לומ( 6נ'כ'

 . ע5מו 58י%ח 6ור סמקנ)ס  לפי 'סחכס ל6 נסוייחוסוי"ס
 עמררגחו נסחנס כנר כי חר6ס חרי ה56" מן למטת6נ)
 ממו7 6ור 8'(ס 'ממרם 06 כ' 'פלי ומסס כחינו)כן
 נופ) ספיעל סעל וינל6 כח'3 8(' ס3נר'4 סמ6ורותזוג
 נחג)ס ס6ור 3ירירח 6מרכו כנל סמספעל וענ 3לי6סלסיו
 ס61 וכן . פמררגחו גס0כס כי סרי '5'וס לסין 13ונופל
 יוי סנילירס סיורוס )חווג שור  שיוס יתחרס ס6סני5ירס
  תתררנתו ירר טכנר  ספספכל  יכל . יילר כסע  ספוכלכל
 הרקרוק חכוות עע"י ירוע (ס וסנס . עסיס נקוןכופל
 6נ) וי5ר. פכג טסו6  ספוע) ע) ק6י 6' ניו"ר וי5לסמלת
 נולר  כפו וסוש  סיחפעל ע) ק6' 'ורי"ן ננ' ויי5רמ)מ
 כסתיס נ' לייסנ רלס ספשפר גכל  וסלס :  פונןוסוש
 ויגרש %ופר שחר כסונ 1ס ש0 1ס וסוסריס כשפוסנשיס
 לסווו נלמ ופייסנ ויילר. שופ' ש' וכסונ סשרס %ס%לסיי
 ספספרט  שור טהוי סנולר כל קשי ס1ס יורי"ן נ'ויילר

 נגר ויי% ספוכלוכסי' וגר וינרי כסי'  ולכן סנרישסין
 טסוש סנשלילוס סילירס כולס כל  תשי  ססושספספפל
 ולכן נילירס יליוס ססלנסוס פ"י לורס נסוך לורססיר
 עעס  טע)ס כסי כנו טסרי  פלש כולט פל פלש ססכסיי
 נק' סלפטס נעו)ס וכסמח)נם עו)ס סיק' ו"ק קורסו8
 סוי"ס טס קור סו6 סס סנ'5'רס נח' וכ3ר : על6עולס
 סחחחון וכסמל3'ע סו'"ס קור ג"כ סו6 סימטס '5ילסו6ף

 ס6לסיס סו6. ס' סכמו' 3קור 6)סיס נקור גע0ס)ע)יון
 טל6  טס בעי  י1ס סס ונחי 3' סער 3קוף כנרכפ"ם
 6לסיס סוי"ס סרי ו"ו כ"ף כ(ס כ"ו ססו6 סויוס כטחת%כי
 סכל נח' וכנר . מל8 עולס על מ)6 סס 6מל סעייולכן

 פ)גסמ סי5ילס וסנס . גספס נק' וסמח)נס טף גק'סמל3ים
 ע) ק6י ויי5ל סגסמס ע) ק8י וי3ר6 6מר ו)כן)3לי6'
 ט%ס כוסס ספ' ג"כ פייינ  1ס ו6נ3 :  כ'( וסנןסנוף
  )מטס  סיין סחסולס יוסו פרוגס סוי  טסוכ וכונווש
 וסם%ס ע)יוכת מררנת ססו8 3ר'6ס )סון על'ו 6ומלסיעכס
 פררגס עסיס )סין עליו 6ומו סימנס )מעלסססו6

 מ(כול יכור 6ד )סינו נ5ח ג"כ 6ומו ותיים3 .ס0חחונס
 סור עסו6 3קרועת רק סו6 סססח)3סוח 63רנו עכ3רעס

  שנלססירש  1ס. וסנן ס6ומן 3חוך 6ופן פרכ3ספעמס
 ס8מר תס . )סתל3ם 3עס לו  6יןשפרש

 רק סס טסקרי0~
 רו5יס~לסילעוח סס ט)כן כ3ר סכחנחי כמו גיף 3ל6רומ

 נו.  לססלנס גוף  שי1ס וענקסיס 8רס נעני כקוף)קרוסס
 של נוסו,(וופ1 טפלס כלפו סנסיו רנוי פסוךונסניו
 ש0  ספססס שחרש  ססירש של וופ1 סוסו סוש נוסקרוסס
 טתו6 על3וט יו סיס וכיון עלט"ט שוסיוס נסלוסייופו וסס נהצ סוש נווך ססרוס נוש סשפו ו1ס .סנויוס
 חוסו ו3ל6 כנ') עם'ס )מון נופל סניף וע) סניףקיר
 לק סגוף קיד סחל3עוס לסס ס6'ן ו)פ' נלע תקותווסס
 3רי6ס )מון כופל ל3ר סרוח סעל כחנ6ל וכ3ל לע לוחסור

 טלוס עוסס סכחונ 6מל ספיל ולכן לוח נול6כרכחיג
 פירוי  1ס נמ6מר ים ועור : רעונור6

 ונישרסיו  יחר
 כמס )תוליע7 נ8ח'  8ני וכשן כלסדסר נפי' סגרולנחנורי
 כ": וסנן  ספשפר.  ,ס ניסונ סכלול'ס נרו)יס ועיקויסכ))יס

 והאטונה הכטחת סוד יועבאר בו ב'דרך
 : 6מונס ויעס 6לז סכן טינ ועס5 נס' 3ט"כת'ב

 ס"( ע1לס ס) ניחורו סוו6מין כל 6מרוסנס
 רקפשיוגס קפ%י  כסחנפו13 ספשפר  ג,ס : 6מנסמקטני
 לנליס ן נ סס  וסניסון ססיפוכס ייסרכ לפטי שפרססלקי
 6"5 ס6תוכס כי לו 5ליך ח3ירו ו6ין לח3ירו לר'ךסס6'
 'כו)ח ס'ם נ"6 ס8ל 16 סי 16 מ)ך 8י(ס על)ס8עין 6עסי כי . ימק"ס.(ולתס8עונס )6 ס3טמון 36ל)3טמון
 כ' )ו  עיטיט  נסס ניטח 8'גו 6נ) . ),ולחו )סטיננירס

 ס8עונס 'חק"ס כ' סר' )ו )הט'נ לינס ס6'ן8עסי
 כ' ס6מוכס נלמ' 'חק"ס ל8 סנטמון "נ) סנטמון.נ)ת'
 6חל )6 08 עמו סיטינ "חד נטוס 3וטח לסיות 8ססל6'

סיוויע



 ד%דןגן ג ב אות האותיותשערשעף
 ע6ינו (פן וכ) )סטינ % יכו)0 סים 3פופ0 )ו0יוודע
 )6 0נטחון סרי . 13 ינפח % יכו)0 3ע) עסו6פ5פין
 נסקנ"ס סע5עיכיס 5ומס וסנס : ס5טנס ;ו)מימקייס
 פ36ו0יו 16 וור3ו0יו קנ)ס ע"י רק ע)סססו6וס6פונס

 ימיי3 0עכ) עגס סר3ר 0וכן ע) )עווור 3עכ)ו יחקורו)6
 מניס 3עוס )סיו0  5עער ע6' 3עוסמ ויי6ס סי3)עס
 וסיס 3ידו 36ו0'ו עעעס יק סיי עקינ) כ% 06כ'

 )ד'עס י63 3גקל כי 6לסיס 3עס י3טח ו% 3פר3סכפרער
 נפופמ ערויס עד נעכ)ו מוקר עסו5 פי 36) .תנפקדמ
 לק 3ליס )עוס 6ליך וע6יט סקדפון י0יד סו6מסק3"ס
 זס )(ו)מו )סעי3 עדלכו עול פטרם סעו)ס כ)-ספ5'6
 סנטמון. פס טס'6 ס)יפס ס6פונס ו(ס 63)סיו י3טח3וד5י
 6פוגס ר") עו)ס ע) 3יחודו עפ6פין פי 6פלו ו)כן :וסנן
 וס3ן: ס)יעס. 5עוכס 5ינו (ס סלי עעס 3טמון 3)יגריי6
 רידן )ג3י סו6 פס6פונס פדיף עס3טמון ע6טלכו 6ףוסכס
 ס6פונס כי ס3טחון ען )פעלס ס6פונס סרי לפע)ס36)

 לל:ן ס3טחון 36) . )ו לליך ו6ין ס3טחון 3)0י00קייס
 כ3ור כ0יב ל"סנס לך ו535ר . וו5ן  יסקייס ו)5)ס5עונס
 3קוד )פע)ס כי ר3ר חקור פ)כיס וכ3וד ר3ר סק0ו6לסיס
 )רענע רק )מקירס תענת )ט 6ין 6)ת'ס סוד עסי6סכיכס
 יכו) 6ין 6"כ סעגס )נו ע6ין וכיון : 6ופן 6פוג60ו0ו
 36) ס6פוכס קוד לק סו6 עס ו)כן סמקילס ע3)עפוד
 )פן ג6 ט6) רכ0י3 ופ)כו0 0"0 פן פ0ח)0סחקילס
 נקר6יס ווו)כו0 ו0"0 : וס3ן 5דס. 5)סיס 3ר6 5טלסיוס
 מקור פ)כיס וכ3וד ו(סו ופטרט60 פ)כ5פ)כיס
 עס 6ער סג3ר 6ערי דכ0י3 ס3טחון סוד סו6 וססד3ר.
 5ן ני' דכי)5 דפ(ון לנ5 5י)ג5 קור סו5 כי ע3טמוס'
 קלוז סוי ח"ו כי ס6פוגס (ו)0 ס3טמון ימקייס )6כי

 סיס (ס כי ס(ס 3פקוס וספפס)ס סע)יטמ )מ)ומ3גטיעו0
 ו0)ס ר3 טכייסו סי 66י)ג6 רייק6 דסוי יוקוסעמט6

 תענמ ניוס ע%ס פקועע רכמי3 ספקוס נ(תספפע)ת
 חיי3 סיי )6 3)"ס פקוסע סוס 6' וכי פיו0ר 'וסי)עון
 קוד סו6 סע03 יוס כי מט6ו )רתי( 63 סכ0י3 6)6פי0ס
 )מ3ר 5ייך לק : (ס וס3ן . 3(1סל כפ613ר ר663י)נ'

 סנטחון י0קייס % ס6פונס (ו)0 כי )ס3טחוןס6פונס
 לפע)ס 6פונס יע כי 0ר6ס 0סכי) 06 וסגס : כ"(וס3ן
 סיט3: (ס וס3ן ס3טחון פן )פטס 6פוכס ויע ס3טחוןוון

  יש"ס ע) סעעער וסכס : ו5עונס  5עמ 5לשיכס )ןו5לעו(
 )3ד וספ)וי פ"ס עסו6 6)סין נפ)וי סוי"ס סס 5ד'ססו6
 ו(סו . נט"ח 3פקסר וסו6 . 6יס 50 (וגו 03 מו"ססו6
 סכן 61( סטו3 ימעורר כי : וד6י טו3 ועעס 61( 3ס'3ט"ח
 ורעס 6פוכס ורעס 36) 5לן. ילעו לריקיס דכעינ5לן.

 : סיט3 כ"( וסנן . 36יך וליפ ליעןפלסון
 ברית הקטת סוד יתבאר בו ג'דרך
 אלה הכתוב אמר הנה . אהך בריתי את יהקימותיכתיב

 הכוונה . בהם וח' האדם אותם יעשה אשרהמצות
 טדת סור כר'"ת נסספר ת"ו וי'ו צר"י ס"ס כוה סרא טצותנ'

 שהצד'ק" לעיל ואטרנו . בהם וה' ולכן עולמים ח"' הנס'היםוד

 ך; ב;ק.'ין :4 'מ!ן15
 . כמערכ שכינדי אמר "ד עולס. עמודי נפרגו טה עלתכק
 ולא חדא אמף ומר חרא אמר מר בכ"מ שכינה אטרוחד
 נקרא כצדקה נתייהד כשהצייק נ,והר מכואר ככר כי .מליגי
 הצדקה ירדה כגלות כ' ואף . כצדיק דנוקה והצדקה העולסיסה'

 אובד צדיק וכתיב כבר. כמ"ש עמה דבוק הצדיק ענ"זלמטה
 לפ' טערנ מדת הוא השוד ני ותדע . צדקו נשנילנציקו
 והנה : ננר כט"ש וה"ג ה"ח שהם הכחות כל טתערב'םששם
 בסוד לטטה היא שפעמש ויורד עילה קרבן סור היאהשכינה
 עמרת ה.ל אשת בסוד למעלה ה'א ופעמים רגלי הדיםוהארץ
 . היא וקרינן העולה הוא העולה תורת זאת בסו"ה .בעלה
 מתההד תשד שהצדקה לוטר נטעדנ שכינה אטר הדולנ,
 עליו ויג'ד יעהו ובא . כנ-ל במעיב סורשכינה שהואבצד'ק
 כשה.א אנל יחוד להם 'ש במקומם כשהם שרק תאטרשלא
 ככ"ט אמר ולנן הצריק טן נתרחקת א,י למטה או למעלהעולה
 כמה דאמ' בזוהר נמבוא' בטערב. היא שם שתהי' כ"מהכוונה
 נלא דנור לך דליה נוא"ו ד'לה נה'תו כך בוא"ו דילהדסייקו
 במסטר שהוא כ"מ במלת מרסז ולכן . וא"1 א'הו דא קולקול
 כט"ש הקומה כל שיעור שהוא רל"ו בטפפר שהוא טאהקו"ל
 המשה שהס הנהות נל מתערכיס שניסוד אטרנו והנה .ככד

 . ק"ל נמספר הויו"ה ה' סוד חסדיס ה' גנורות והמשההסד'ס
 צד.ק והוא הקוו"צ שק"ל בטספר איהים ה' גבורותחטשה
 ברי"ת. במסמר הכל סך שכתבתי כמו ב"ן שם בםוד ונותןחונן
 אך בי'ת נקראו ששניהס וצדק לצדיק רומז ברית ~לתכי

 שבו ה.כור על רק נרטו נרית הקמת מלת שנת:סףנטקוס
 : ה'ט'נ זה והכן ביית. הקמת לשוןנופל

 נימלאות
 בצורתו גימל אות מיד יתבאר בו א' דרך א'פתח
 אהונ' דע . דנויך ואשמרה אה.ה עכרך על גטולכתיב

 י"ך אות'ות ב' "שהוא ג' מה כצ,ותו ג' שאוהאח'
 תורדו' אלה הפסוס בסוד נתכ' כבר כי היסוד לטרת רוטוזה

 איקונין טמש 'וסף של שאיקונין מלמד ואמרו יוסף .'עקכ
 מעמים כמה כמ"ש שכשם ו' סוד הוא יעקנ כי ודגוונה יעקנ.של
 והנה ו"ו. אלא 1' לומר הוכד שדא 1"1 כוה ר מוייד י'ואות
 של התולדות שהוא הב' והו' 'עסב סוד לת"ת רומז העיקריוי
 יוסף של איקונין טמש הרי 'וסף סור ליסוד רומז האיו'

 ו' רנת' ו' האטת הנמי נפי ונקיא'ס יעקכ של איקונקהוא
 האהל מתח יושב והוא הכתוב בסוד ככר ונתבאר .זעירא
 במוטא מתגלה אכרהם סוד עילאה ממוחא שבא חסדשטמת
 והוא גבורות וה' חסד'ם ה' בה ננללים הטפה ובזהדאברה'
 זעירא " סור וה'א . עשר וכוללת חדא נקורה שהיא י'םוד

 או זכה ולכן .  זה והכ, שלום כרית ננת'נה לפינהסשנתוסף
 יורדיי  שמחחרה  בכר וגת' אברהם מדה רחסד מסטרארכהונה
 מו- ווחן אינו הוא אבל היסור אלה"ג

 הווסבא אל הובף
 הגבו' שמחרם ער שטמתין וק נוכרים הריוים היושא"כ
 ואז הגבוי קורס  החסרי' יוררי' ואח"כ חוזר  אור בסורלמעל'
 האהל פתח ישב והוא וז"ס . ממותקיס ויוצא" הריניןנמתקיס
 שהוא וה"ג ה"ח שוב וכשבאי' והמחוה יכבה רשוןישב
 ו". שהוא מנ"ל ג' אות צורת מטש נעשה אזי ועי' ףסהי
 מורא גרול סור תבין  ובזה, והבן: בריתי אה והק.מותי נאטרוא,
 וכו' שב א"ל לשסור בקש כתיב ישב ישב והוא רז"לט"ש
 והגה ימה.  הקיצור כאן כי ז"ל מאמרס כל תבין חשכילאם

כבר



םנ הערןק ג אות האותיותשערשערי
 שטו קדוש שם טטנו יוצא חסד סוד שהוא י' שטן נת'ככר

 אותיות נ"ח כו יש במלואו השם וזה זה. והבן מסשנמספוו
 רנתיכ דליס. גסול ד' ג' שאטרו כסוד לד' ג' נותן הכ"חווה
 וכיון . 'זה והכן בטשפט רבריו יכלכל וט5וה חונן אישמוב
 . ככוד אוטר כולו וכה.ניו כתיכ אוי הד' אל הכ"ח זהשכא
 תנו נתיכ ואו טתטיא ננ"י י"ו סוד שהוא הנ.טל גםואו
 בטור הטשפט ס.ר הא' עד עולה ומיד . אלהיכם לה'כבוד
 ונעשה הא' עס. ונתהכי ל' אות סוד כאויר הפורחטנדל
 שכו הדינין נמתקו סלה שופט שהוא איהי"ם מן ואזג"ל
 מדותיך על חסדיך יתגיגלו כס,ר לפניהס ונתגלנלווחורו
 שעויה אנרפ"ם שהוא ונורא קד,ש שם אלהיס מןונעשה
 נתיכ ואו אלהיך ה' ע"ד ושכת הכתוכ כסוד ע"דכמספר
 גל אטר ע"ה דוד והנה . כ"ו והכן עיד ג"ל אותו קיאויעקכ
 עורימתא סור הוא רוד סדת כי נתכאר ככר הנה כי ואכ'מה.עיני

 סור טע"ר כא שהוא הג"ל זה וע"י עיינ.ן לה רליתשפירתא
 ע"ה אדמונ"י ע'נש יפה עם אדמוני והוא כתיב ורכן .דייה עייני' אתעכ'דו וטוה השוה כסספר ע'נ"י ד ס והם דתו"כנ"ה

 הוא ואו ע"ד ג"ל נעשה שניהם שע"י אלהים הוי"הבמספר
 אכאד ועתה . כצורהו רטיותו לפניך והנה ע.נים. יפהעם
 כתחלת שדוזחינו וה1 . יאותיות שלישי שהוא . כטנינוסודו

 : כ"ו והכן . כה"נ לקטן ית'הפתח

 התית כי כאמה טאה דכתיכ אטה נקרא דוז"ת כי הואוהענק
 . ונתהפךאמה מאיה אלא 'מ"ה וא'ת . מ"ה של שס סודהוא

 עגכשהואכסספרט"1 שלשס טרוי טסכיטן כיהואוהגוונה
 ששת כל כולל שהתית ולפי השוה. בטספר טא"ה סורשהו'
 וכל . טפהים ששה כת כנק של אטה אטרו ויכן הכנקימי
 והנה אצכעות, שלשש בת אמה דוי אצכעות חטשה הואמפח
 לעשר טתחכק נעצטו הוא ספ" הששה שטרל זולתהת"ת
 הרקיע והוא שלו טדהז עשרה טן א' שהוא ליסוד עיעא"נ

 והנה אצכעות. שלש טטש הוא כס"ש יסים טים כקהטכדיל
 ההרהק אוי לתהתונש ע5יונים טים כין פוידהח"ונשיש
 אצכעחז שלש אינו אך הרקיע נארעור אצבעות שלשכיניהם
 נשלש אמר לכן, עליונים כטים נננס הרקיע וה סן טעפכי

 התהשנים הטים כשסתי'חדש אך . ססש ש4? ולאאצכעות
 ונכלל כולו נכנס הרקיע הרי ריע ההוא עגי העליוניסעם
 מולירק טש כי חראה והנה כא'. יכללו המים שני אזיבמש
 בטים נכל*ם נאם פעסים שני הוי ט"ם יו"ר ט"ם נוהטים
 שלא לתלמידיו עקיבא רבי הזהיר ולכן היחור. סוד והואא'

 רקלידשום כירדיז פירוד לעשות שלא הטתה סש. מיםיאטוז
 זוסא כן שעריק זוטא ב! עי אטרו ורכן . רקיע ההואע'י

 בסטפר הק"ו סוד שושא הכחינה טוה היה ווטא כן ני .סכחוץ
 : היפכ נ"ו והכן אחד. טקום אי חטים יקוו עליו שנאיהעיה

 טלמצ שהוא בכנינו ג' אות סור ית' בו מדרך בטנינו מ אות יתבאר בו בףדרך
 טפונס הכעי אח"ל הנה הארץ. עפר כשליש יכלכתיב

 הוא ה'של"8 וה ני תדע דגה . של'ש ע"י אשתואת
 נאות'ות שלישי הוא ני השוה כטספר השס"ש טןהטקכל
 והמרנסח. והטורי הכרכלה וע"י האטצעי קו ררך בטרותושרישי
 היינו . כטשפפ דכייו ינינל וסלוה ח:נן ש א פוכדכתיכ
 הוא טוכ ני לצר'ק אטרו דכתיכ פוכ הנקרא מדהשאותו

 ע"י כטק'טו נט"ש ה' דכר שנק' טדח אותו . דכריויכלני
 הוא והטשפפ לאיץ. וטאיר השסש מן טקבל שהשלישטשפפ
 טן טקכל והטשפפ בראשית, יטי לששת שלישי יום פודנ"נ

 איע ואם . היא לאלהי, והטשפט דנתי' הכינה סודארהים
 זה ני טשפפ כלא נספה ויש נתיכ אוי המשפט טןטקכל
 אוהכי יהנ~ל דנתיכ צדיק נע שגוחל י"ש סוד הואהשל"צ
 איף ת"ר שהם הנשסות , פורחים וטסנו . כש"כ כט"שיש

 שם ני אמרתך על אנני ש"ש דכתיב . ש"ש כמספרשהוא
 הכולל יוסף ונק' . כבר כמ"ש בלחישו יהוא האמירהסוד
 : הכ5כלה טטנו כי אחיו את יוסף ויכלכל ולכן הויו"תש"ש
 תכקוכוה

 וניון הים ככיני "8 א' 4וף שאטרו טארו"י
 סוד הוא העוף 11ה גוונש 5נטה טתהמך השטש על,וקוויחה
 השמש טן האור וכשטקבל השליש והוא . הש,ה במסמייומף
 כהאי יטפה הגוונים טצטכעש וטטנו נוונים לכטה טתהפךאוי
 הרמם הנחלים כל רכתיב הים והיא דיה עיינק ואינוןרבר
 ~קשות סוד הם דילה והעיינין הימ כנרכי יושכ והוא ה'טאל

 שער על כחשכון כריכו' עיניך דכת" תלי' כסיהראחשכונות דני דילי' פורפירא טלשון יחנסה פרפראו' שהטוגיטפריאות
 וים ליס שדוטה התנלת סוד הוא הפורפ'רא ווה . רכ'סנת

 טכדיל ויהי המים בתוך רקיע יהי רכת" הוא הרקיע וזהלוק'ע
 מ כמרוסיו שלום העהשה והוא כווהר נטכואר לס'ס טיםכק
 שהתחלע הפ' טבואר והשתא . כבר כט"ש בוז שלום סורהוא
 נפהצ ואם . כלכל מלשון וכל ולשון הארץ עפר בשרישוכל
 היס,ד מדת ני תדע ני ג"נ שפיר אתי טדה טלשק נלפית
 כו הדכוקה העטרה ועם ת"ת טדת טן רביע'ת טדה קאעצטו
 וו"ל יונתן בתרנום סתוט טאטד לך אכאר ואגכ . של.שהוא

 ,וטא כן אטר ונן . פלא וועא . אצכעק שלש דיקיעסומני'
 תהתוניםנשלשאצכעות. לטיס עייונים טים בין והנהיאיתי

 בן יהוידע כן וכניהו דכתיכ הכוונה . הסת עם חסדדגוטל
 . יססורה תום לטקרא אם ויש חיל וקויק חי כתיב חיאיש
 הם %ש נסו הטקיא יתפוש חיל דקרינן הסקוא יפיוהגה
 דתם כעיה הם א"8 שפיתשו טדה איש סראה א"8או

 בפד דיל כלה ורל א"8 הכי כן. דבריהווהר טתוךנטכואר
 כדנ"ד הצטתי במ"ה נט'ש חיל סור עצטה שהיא חי5אשת

 עצטו על אפ4ש חי איש שכתיב הציה ו5פי :שטשותיך
 במיתתם אף שהצרקש 5פי ואטרו חי א"8 נק' עצששדוא
 שנ.ת 'די אוסיף ועתה לטעלה סירשהי ונכר ח'ים.קקיים

 נת' נכד ני'לכאוו
 שכני~

 .וכשהוא היסור טדת סוד וגא
 חסדים מטל עכיון אל נט'ש ע5יי! אן טן טובים חסדשמקבל
 דכתיכ יוטז דכולא יוטא שהוא אל חסד סוד והואטוכיס
 א"8 נקהא אוי הועי דברי טהוך נטכואר חסדו ה' הצוהיוטם
 ככר. כט'ש אותיות ח"י כחם ש"פ, יהוו צירופי ו' שכוללחי
 סוד די נוטל שהוא גטול נק' ואז ח"י אכד כסור הואואו
 יה'1 ני דוא והסוד . יהושיע ולי דלותי כסו"ה דודסדת

 שעייו המרכז שהוא נקודה כלא גלגל ואין גלגלים ו'טתגלנל
 העגלה אל המרכז מן ההרחק תחשוב אם והנה הנרגל.תסוב
 טששה יוחר שזגלגל לא ולכן העערה טן ששי חלק טטשהוא

 ז"ן במספר ה 1: : יו"ר כוה ביטלוי י*ה"1- .םנהפעמים

 ואס . פעסים נטה נס"ש וכאוץ כשטש כי ני דנתיכנ'ל
 קשה זה )דכר ש"ע כטספר הווו וק פעטים ששהתחקהכ
 נהווין ש"ע סוד לעיל( הנזכר כ"ח כצירוח לא אםהכנה
 טשם כאים כי אל חמד תחואים ע5ימים. פנים סןהיידים
 ראשונה כטדה הננללש העליונום דמקן פאות שבשניא5

של



 הערןגן נ אות האותיותשערשעף
 נסספר והוא הנ' כשער כם"ש אל שהוא סדות חנשי
 וןם כמקוסו. כט"ש רחוק טאח קרונ אבן פוב בסףהשכ"ן
 הטתגלה הסד טפת פור והוא הטוכ, שהוא האטצעיתהנקודה

 ש"פ הוא נצירופיו וטהגלנל וטתנועע הה4,,ח'י שעא .בו
 והנה : ש'"ע יה*ו סוד לך דוי ננר נט"ש צימרות ש"פסוד

 לכן כי החסד ,ה טתנלה ואינו הצינורות כל שנסתטובגלותינו
 חויתא טזפה ההוא ע"י הנאש חרוצות נשמות סוד עתהאץ
 ונהד אבד הצד'ק  ועתה לצד'ק ורוע אור דנת'נ אורהנק'
 תסוב שע"י ראטצעית נקודח ההוא שנחסך וכיון . ויכשיהרב

 טת. אכר נסוד רק ח. בנח" ואעו טהנלנל אימ אזיהענולה
 אך לטעלה זיוונ יהיה שלא ימלט לא חעילטות חיותולצורך
 מחוללך אל ותשנח תשי ילרך צר דכתיב כח תשיתבסוד
 שאף הווהד דכוי טתוך שסכואד כט הת"ת סן וק טקכלוושא

 אחר עומד הוא הנה דכתיב כה אשנח קכ"ה ננלות'רוהינחא
 הת"ת כי ונודע החרכש. טן טציץ החלומת סן טשניחסתלינו
 שהוא החסר זה כי הרי ליעקכ אמת תתן דכתיכ אסת סדה%א
 שהחסד לפניך סטאר ,ר אסונ טסרת רק הוא ננלותסקנל
 וסתחלה  הענין. אל ונחוי הטת: עס חטד דטסל דנא אסתשל
  לסעלה ות' שהרי . הד1ך בוה  שהחחלמ הפסון בשור1באר

 א"צ כסוד נרור ונק' נתנדל אי עיראה חסד טקבלשכשימור
 נדול הכתוכ ,ץ"ש ,1 טדה של הנרלות סוד אחהו והק.חי

 כח. ורב הוא ואז הארן כל ארק הנק' היסוד שהואאדונינו
 סוד נוטל נק' הוא חי נסוד נשהוא נתבאר דוי . ולפנודעק
 דק הפ' בראש שדוזחלנו הפ' לביאור נבא ועתה נמי.אהז

 כי והוא . עולם עסודי שנמלנו רעות הכ' לך אכאדטתחלה
 טדת הוא רוד שטדת לוטד סכרו הקדטונים האטת אנסיתנ

 יהאריז"ל ע"ז בשטת הטראים חקות דאיות להם וישהשוד
 טוכן חווהד ונדבר הטלטת טדת הוא דוד שסרת למגלח
 לדעת נופה שדעתו נראה לפעטים אך האריז"ל כדעתג"כ

 דכרי ואלו שאלו דיעות הכ' אלו ישכתי וכנרהקדטעש
 הפנע חכטת טתוך ידוע ני כיאר אוסיף ועתה הייט.אלהיס
 היא הוכרות צר כה וכדוזעוור צוות צר נה יש כאשהשנס
 זה שא'ן וכ'ז ס,ריע. היא התאוה וטתוך הנר אלסתאוה
 זה לה שאץ אשח וכל חתעכד ולא תזרע לא טתעידהצד
 הוא הבחי' ו,ה ככר. כט"ש כאיש הוא וכן עעיח. היאהכחי'
 שכזכר הנוק' כחי' וכן כניטק. סוד והוא שכסלטת היסודבוד'
 שכשוד נ% ונכר נרסין. מכ ונק' שנימוד הטרכות בח"ועא
 וה. נאופן והחו ונבוחח החסדים קבוץ הוא שם בטלנותונט
 החסדים קכוץ הוא שם כטלכות הן ביסוד הן הזברות נבח"בי

 . טקכצאל נק' ולכן שבטלטת. וכיסוד שכים,ד. כיסודחףנו
 שכטלכות וכטלטת שביפד כטלכות היינו הנוק' ובבח"והבן.
 הננותת על הטמניס הס החסדס ויגה קנוץדנכוחת. הואשמ
 דק נחסדים אחיזה לדס אק בי החמצונים נהם יאהזושלא

 הוא כשוד המתנלים שהחסדים נתבאד כבר והנה .בנבהיות
 אוטרש שאפ והוא האהל. מתח יהיכ והוא כש"ה אכרהםס!ד
 טדת סוד הוא הטלכות ביסוד הסתנרים וה5סדש אנרהםמנן
 טנן אוסרים שאנו והוא הנאסמס דוד חסדי ונקואדוד
 היסוד טדת הוא דוד מדת שהיי דעות הכ' טכוארש ועתהרוד.

 אל נכו' כערך הם נוק' של שמחסדים נת' וכברשכטלכות
 צריכין דס גם ולכן שלו לחסדים ופשיטא דוכרא שלהנכו'
 ואז גטול נק' ימוד של שהחסריס לטעלה ונת' אנרהס.לטרת
 אסות לא דכתינ החיים נכחי' הוא נם ואו ח' איש נק'הוא
 יסור של ונבו' החסדים שהם '"ה טעשה ואספר אחיהבי

 והשתא דכר: נק' שהטלכות נת' ונם . חה סוד טחו'בשכאים
 . וה והבן דבריך ואשטרה אח" עבךך על נטול רש'יונן
 עקרה ושיי ע"פ ת"ל קחטדו טה תכין הנ"ל הרכריס1ע4"י
 עיז הנוונה . סטדק עיקר יה היה שלא מלסד ורד להאין

 טלשון טפרון ולשק עקרה היתה ולכן הוכוות צרהכחיי
 כצורתו ג' אות סוד לפניך נתכאר הרי . השיב והבןשוטר
 לפעטים אך היסוד אל רוט, שהוא ונכלנוונטנינו

 . היטנ והנן . הת"ת אל גםרוטו
 לתפלה גאלה סמיכת סוד ית' בו ד"א ב'פתה

 )סזסיר 63 סמפ' 6מי יע : י5יז ממכי נ6ייסכנתיכ
 גמי)מ סיר ממם וסו6 . )מפ)ס ג6ו)ס)סקמיך

 נ6מנס רט 6חי 6סו' ו)כן . )פניכו כמסיימ 6פמ ס)חסר
 רכסינ סיקור ירס קור 0ו6 גו6ל  סס נזכר 5סיסנכ"מ
 )סס'3 ננס) מסי ו6) . )מכינו כמ"ס 'ג6) פונ ע6לך05
 סמ)6ך סו6 פירוסו כי סנו6ל סמ)6ך מרכמ'3 6מריט)
 3פיופ 6'מ6 סנס . )ך 636ר וסנס ומעכמ דוק סג61).ע)
 סו6 ספיופ ועילע : ג6ו)י סכת ומקרס רורפמ' מ)6וז")
 כמי3 613"1 מ)5 רורף רודף )סנ' כח 3)6 ו')כו כמינכ'

 חמנו נ6)"ס וכמי3 . ססיס 3מספר ס5ורר ס5"רסחי6
 3זוסר 513%ר כי 3זס וסכוונס  כסיב ו' מקר ג5)ס)5רן

 רלוכו  פופין ו0כס'-כבהער6לשס , רק3"ס. מר63 ר6ססו5"ו
 ג6ומיך מל3 61סל רכמינ 3'רס מקול סמר3  %עוססל

 פסו ק) 3רכמו סי6 סוו ו5ף . מררוך 3מומימו ט)ו6מס
 ויס לפיר יפ3ור ור3 בחי3 סרי סמיס מר3ך ופלרכסי3
 613"1. %%  סלי%ס ג6ולס סי5 151 . ר3ו קכ0 פ3רסקכס
 נקיר סו5 ס)פממיס  6פרנו כ3ר סיקור כי יוסר  לך6361ר
 3מספל טי)יס ססס יס"ו 6ומיומ ג' לק ט 6ין 61(סקפנומ
 ו6ס וי חקר ג6)ס נמקפל וחו6 61"1 ס'6 'ו"ר כ(ספ")

 ג6ו)ס 6(י 1' נמקפר עסו6 6חרויס ס"6 עוד טמוימחנר
 וסנן סו' נקור נרו) וכעסס 6ר"ס נמקפר עו)ס 13'מ63
 סו6 כי ר6ם סרממ )ו ויס 6רונינו גרו) נקר6 61ן .(ס

 נקוד כנר כמ"ס פרמ כסר סגרו) סנסר סו6 סנח) מןסימס
 : כ"(  וס3ן . ר6ס יריס בן פל  יססס נררך מנח)הכמונ
 כמינ 6(' מקוס פל רלוכו פומיס יפ-5ל 5ין מ"וו5ס
 ניר סחרנ נמקר 61( 5ו6רך ממ) פולו ופרקס  סרירכ5סר
 כח ומם ממס כח ור3 ח(ק גו6) מממ)ס סס.ס ימס :פסי
 פ% רורף וכפפ0 רורף לפכי כמ 3ל5  וילכו ו6ז ממו))ן6)
 וכסי3 . לו,מ  לריס סיו כתי3 161 50ירר סלרסו6

 ונס6ל . וס3ן סיקור טר מלו מלו כ' ל6ס נס6ומסנ6ין
 61ין חולע 6ץ כי סעוס 3מקפל סכינ"ס קור סמננ"סס6רן
 6יכו )עו)ס ספ) כ' לו") 6מלו וסכס : זס וסנןזולמ
 רטכיכמ6 ע6ף חקר ג6)ס קור סכ") ספ") קור וסו6גט5ר

 כ%"פ פל%5ם מקר  נקורג%ילס 03  5פגת ק3"ס3ג)ומ6
 סו6 ג5ולס כי לספלס ג5ולס ק%יכוס קור וסו5לפפלס
 בי  לפכי מפלס רכסי3 %לכוס קור וספלס סיקור.קור
 ו,סו . 6ני 361זן עני כי רכמי3 רור ר6 טני מ6ןיפיוף
  וע"ז מטפ 5ומס סימכיס 6כו 3(ס כ' . )6לן ממנוג6)ס
 5סיסי"ס כי 53סיסיס סמכוכי 53פרס יסר6ל ככסמ3קס0
 וסטו3 פקוק ט) 11"ם )6מר ס6)ף 3מורמ פו"%33ספר
 מס מ3'ן 131ס )מפ)סין ג6ולס סקמך מם'מי3טיניך

ע6מלו



0ר דגדןק ג אות השתיותששרששרי
 פקיק ול6 ל0פלס נ6ולס דקעך ססו6 על ר;"לס6ערו
 סיקוד סווסר עחוך ידוע כי . '1ע6 כול6 עפועיסחוכ6
 כעו וסנס : עינן 1ס61 . וסעחס ססון קור ססומ)כוח
 פעעיס כ' כתינ סלכן תניכס ידי על ת'ת ע5ריסס'5'6ת
 וחעסיס וכח'נ נינס סעי' נ' ננד נחורס ע5ויס'ל"ח
 65מך כיע' כמינ לעחיד כן ע5ריס ע6רן יסר6ל נניעוו
 סחסי' קוד וסו6 פל6וח כ' נפל6וח 6ר6נו ע5ויסע6רן
 6גכי נו6ל 6ענס דכחינ )עקועו סו' קוד 0"6 חסונס6;
 6נכי קוד וסו6 6נ6ל: 6נכי טונ יג6לך ל6 06וכחינ

 ל1. מסיס נ6ולס נעכר 6חר' כחינ 161 הדנרוחסנעסימ
 : כ'ווהנן

 עריות גלף וסוד ונל נן מלת ירל בו ב'דרך

ט~ר~יב~
 סנס חמוס: עעין נעול נל כלס 6חומ' נעול גן

 וסנן ל5ס 'קח: ננמוליס 6סת וסו6כ0'נ
 מנין וגס . גדול נוקף לעיל6 וקיף דסו6 דוהו6טעע6
 חכעמ סלפ' ו6ף פמח. נעקוס סקען סנ6 ד'קחננקורה
 נס נ6חנח פקוק נקוף פמח נעקוס קען חנ6הדקווק
 עספך סנקודס וכ6ן ל'"ח כנודע סקוד ס' על הו6,ת
 סדקדוק חכעמ עס"' כידוע פועל נעקוס לגפעל העלהפ"
 וכד' : 5רופס 6לוס 6ערח כל 6נל . ה6עמ לפ' 6עוסוה

 3וס לסקסוח סיס טס על כעורר חחלס ו6חלהנינך
 : נמולס 6ינס 6סס 6ם ננחוליס 6סס ס6ער ס6'הפקוק
 : יקח נמולס וסו6 לוער לו סיס כך לי לעס 6סתועוד
 לכמונ דס"ל יקח סל סעלס פיי לסנוח לו תיס דל6ועוד
 161 ספקוק נ6ע5ע יקח עלמ סיס ד6ו נמולס יקחוה61
 ועפ"ו . סכמונ קוד על 6עעידך ולכן : סעלס יסחנ'ל6
 יו65 כחמן וסו6 ו6ירך וסו6 ס6ער סעקורס נ"כתנין

 עיני נ' ועל' למ'מ 'ס כ' חדע 'דוע ולכן .עחופחו
 ען סעוחין עקנל" סס 61; נעקועס כססם ס6, .עוני'
 ססוסנין וסו6 סעסעס וסכסן . וחנונס קנ6'סר6ל

 . דלעיל6 לננ' סד'וע כסן ונקל6 . סחקד סו6 6דעטלוג'מ
 קוז סו6 וסחופס לחופס לריכין סס יסכלה סחחן.16
 וסס . 3עקועו וימנ6ר חוסס סנעססלסס מנונס סלת"ח
 6יס ע6ומ ד' סס עין לע ען כקוי 5ליך עודווניסנסהס
 וסכקוי . יסמכ)ו ס)6 ע'"ן ר"ע 3עקפר סעיליס עסיסל
 וסו6 . 3טלימו ע6פיל חכס חלעיד ו"ל ס6ערו קודהו6
 סטלי' קוד עוס ונעס' ד6ו"6 נסייי ממי5וניוי סיולדס6ול

 ען סיו65 636 6ור קוד סו6 לעטס סנוטפו'וה5י5יח
 חיטין מב ססס חכעס נחינו' ל'נ קוד ססס 6יע'6ור

 דחי5וניוי עח5וניו' סנק 6ור יון נעס' וסו6סנ5י5יח
 'קמכל סכקויסל6 והו6 סטלימ וס נעסס סעוסד6יע6
 סח"ה כסעולס סו6 סנ' וסווונ : כנר כעייס עין סרענסס

 נקוד נ6נ6 ונכלללעעלס
 'סר~

 וסיל 3עחסנס עלס
 סכ כי עוריך עוד יכנף . ול6 כמינ וסס . ננינסנכללח
 עחופהו '651 0ו6 161 נסס. לכקומ לסככפיי 5ריך6ין
 סכ חן לוימ עלסין לוימן לחופמ סס ווכס סו6כי

 עליסס חופף ססו6 סעול6 סל סוות קוד וסו6 .לר6סך

 נקו"ס לסקמכל 'וכל1 סל6 ח'5וניס סל עיניסס עקע6וסו6
 עעד יחסיד ל6 מסד נס כסינ וס6 . קחרו חטך'סמ
 ל5דיקיס 6ור ססי6 סחסן וסו 6ל6 . כ6ורס כחסכסכ'

 0דעח קוד ססו6 סכס"נ קוד סו6 וסעוענין )רסעיסומעך
 ונע)ס נקחר ססו6 סו6 ונקי סנדעמ סחקד קודסיינו
 וסו6 נקמר נלסין לעפלס נ"כ נק' ססו6 סח"חונס
 נ6מי כמינ וסנס . כ"ו וסנן עליון נקמר יוסנ ססו6לפ'
 עס ייני סמיחי דנסי עס 'ער' 6כלחי כלס 6חומילנכי
 עיני סנ' קוד ססו6 כמנ6ר כנר וסמיי 6כיל' קוד :חלני
 פ"ר קוד ,610 יטר וסנס . וסמיס 6כילס קוד סססווונ"
 סי6 ולטעלס לס' נחוח ריח 6ס"ס סיד סו6 דנ"סדיכי'
 ו5ריך נוי נענע נ6קר "ן וסכה סיין. קוד ולעטס סחלנקוד
 סחוחס קוד ססעריס נעילס קוד וסו6 חוחס 3חוךחומס
 ימםלכון רסעיס סנינ לעטס סס כ' סנמוליס קודוסו6
 כע"ס סעין ען עחעלס ססו6 עמיס יפ סס כ' סעילס.ו5ל'7
 קוד סו6 'ר6יו 6ל ס' עין כמי3 לעעלס 6נל .נעקועו
 סוד סס ו6ין מוחס ס0 6"5 ולכן נ6יס דל6 פקיח6עיכ6

 6יסל6 סייכו נסולס נק' עכ"פ לק ; 6סססנמוליסוכק'
 . 6חן )6 ל6חר וכנודי סס דכמינ סרס 6יס סו6ידעס
 סעקורס וכוונמ . יקמ ננמוליס 6סס וסו6 ע"ס מניןוסעח6
 16 ע%פמ1 סיו65 סכיון טחופחו יו65 כחחן וסו6כעו
 סטול קיד לר6סך סס חן לוימ קוד לוימן לחופמ ווכססו6

 . הי6 ולכן . לכקומ לכנפי' 6"5 סע'"ו סחופףסעליון

 ' כע"ס נעליוכש כלולס סמחמונס כ' ננמוליס 6ססנקוד

 נרול וקף ססו6 וסו6 סל סטעס קוד מ3ין ונוס :כע"פ
 וסנן סכסן וקען נסור קען ססו6 יקח סל סנקודסוטעס
 נחוור הק . ססמחלנו ספי לני6ור ננ6 ועמס : סיטנכ"ו
 נחנ6ר,סלעעלס וכנר . וווני' עיני נ' יס כי : סענין6ל
 ו6ערנו ., סניחי ל6 ס' 6ני כמינ וסס 56י' סודססס

 בעספר 6לת'"ס קוד כט"' סוס 6ין סלעעלסססכוונס
 לעטס רק ססס סכנפייס קוד סס סכנוי' קור כ'סעוס
 6מס נו6ל כ' 6עחך על כנסך ופרסמ נקו"ס סכקויעפכ'
 כנרכ'

  כסנ~
  ססיסור

  סו~
 (וונ קור וש6 ט6) נק'

 חחמון 3(וונ ולכן סכנו' קוד וסו6 לככש' ס5ליךמחמון
 6נל . 6לסי"ס סד"ס סס קוד ססו6 ינ"ק ססס קודסו6

 6נ' דכמינ סוי"ס 3קי סניסס רק ככו"י סס 6יןלעעלס
 נסעלכימ ע"ס נקוד סו"ס סו6 ססמ"מ רק סנימי ל6ס'

 ע"ס נין סיחיד כסנעסס 5תנ6ר וכנר : דנץ סוי'ס3קוד
 סעענס סמיס 6נן קוד ססו6 6נ"ן נ"ן ען נעסס31"ן

  6הוסי כק' עליונס סיסנס כ' כנר ונמנ6ר . סעולסהוסממ
 ולוס : כפ"פ כנר כפ"ס . נסוייסן  סייין ססייססרפיסי
 מוסס 6"ל סס כי כלס 6שוסי גפול ג'ן ספ' סמלסרטז
 'רפס ל6 ך6'ס נסולס 3נסולי. 6סס נסור ססיירק

 סמוסס וקור חומס לויך ססס  ולטטס נעול וווס לעיל כע"סן
 . מוס"ס בפקפר 6סיס פלו6י ג' ססס ר6י' טכס"י ב6סו6ן
 סור ססס סויו"ס ס' פן פקבלס סיש סוווג נפסו6ן.
  לעטס יוררס סי6 סיו ו6מפ.סוווג .  פי"ן 3פקפרס*חן

 שמם עוד 5ליך סע'"ן ען עמעלעמ ס'6 161 ד,"6 נס"'כנד
סי6



 העדןגן נ %ת האותעתשערשער
 ד("6 פנה"י טמק3)ח ט)ה 30יקוד 6סיו"ח מ סורטש6
 סהו6 6פרקעין מ) נן' 6ומ קור וסו6 מ6" נ6טש6 נהג6י כנר ס6' החוחס וסכס : חומס 3חוך חוחססל'
 וסחוחס תע"ן סו6 ע'"ן עס מ5רף _ו5ס . סרנועקור
 חוך סענול5 קור 6100 6פר'קתון 0ל ק' קור סו6הני
 כח63ר וכ3ר : חחוס תעין סי' נ(וסר כת613רר3וע
 חו(ריס ס(ווג וע"י 6לסיס ססו6 סכגו"י סורסלתטס
 כנורע סרין קור סנסס 6לסיס סל 60תלעוחס6וחיוח
 ע"' געסס מ(ס לרחתיס רין מ(רח נקור לפניססומתריס
 סיף ת"ק כע"מ נ") וכעסס )עדס'ר מערס"רסעהפך
 ח3'ן ו3(ס : (ס כל וסנן חמוס, תע"ן געול נל0סקיק
 והולרך הס ערומיס כ' וידעו דכחינ סר6סון 6דסג3' סאתי כתו נעע קוד ו0ו6 חנ)ה )6 36ין כנף ספ'קוד
 ען שצוע6ס רוח 'עג'ל מ6( )עחיר 36) . כ"( וה3ןלכקף
 : וס3ן לכנם'ס '5ירך מל6 תוריך עור יכנף ול6 כח"ס6רן

 הנירושין מור יתבאר בו נ'דרך
 ענין' נכל 6קילכףלכסן גרוסס לתס לך 636לועך2ףץ

 : נרול לכסן ו6קורס סריופ לכ0ן תומרמו6לתנס
 קור )ך 636ר מח)ס 6ך . )עע)ס רוגתמו כן כיוסטעס
 כ6)תכס סימס עס ר3מ' העיר 3דר 'מ3ס 6'כססכמו3
 קור לך 636ר כל וטרס : לתס סיחס וגו' 3גויסר3ח'
 פחוחס ת"ס סתן סתסרס )מר03 ס) קחותס0ת"ס
 פיגוח כ2 'רוס)יס חיממ קל פחוח' ומ' . קחומס כעססי

 ר3רי תחוך תנו6ר הנס כי : סחוחס נעסס קחותסעען
 ת"ס 6תר0 1(") סתלכוח )תדח רות( ת"ס 6וח כ!ס"0ר
 תלך נקר6 6חס מ3' סעו)ס 3י ל3רו6 ר5ינךר3מ"ע
 כ' 0ס סתנו6ר עם"י וסו6 וכו' תלכומ תלכומךרכח'3
 ת"ס 6וח וסנס . תלך יקר6 ל6 יוטרוניח6 נל6תלכ6
  פלכיוס ל3' רות(!ם וקחומס פמימס 6וחיוח נ'קסס
 כבר ולמ%3ר . %00ס וסוסכס פימס פיסיס סייססמ

 חוחס נמוך חומס 6"ל עס כי 6סס נסור סי6מלתע)ס
 פמוחס ת"ס ("ל ס6תרו נקור . פמוחס ת' קורוס'6
 קוד עפ"' 6101 קמוס ת6תר קחותה ת"ס פחוחת6תר
 יו 3מ6 6סי 6ומריס 6כו וכן מ5תר 3ה עססס6עיו
 רות( פ0וחס ת' 6יח כ' סר' : כ"( וסנן מחקיס3ר6

 ח'ומ ל5ורן הך'ר' 0:ווג ססס לס' -עיל6סלסוסגס
 רות( קחות0 ת'ס ו6וח . נתקותו מ'מ63ר וכתוהעולתומ
 סס כי סחוח.ס נין סוסנח קור סס'6 חח56לסוסגס
 סש6 סחוחס לס'ומ 5ריד וסס 'חסלכון רסע"קנינ
 ס3רחס ד)מוח ס3' קוד והו6 . סד)סוח כעעחקור
 עיס 6וח כעסס כגע)יס כססס ר)חומ נ' מתןס6מס
 6ס) גקיר רק מרילי ה(ות 6ין )תטס כ' כם כ(סקמותס
 ספחוח נקחס נעונומינו סחולנן נסעמ וסכס :תוער
 ס.6 סעס 6פי)ו )עתיד 6פסר 6' 61( הקחוסונפחח
 יוסנח ס'6 רק עתידה )ס 6ין עחס )~' סשמדחחסעס
 ס3' סנס כי וסכוונס . 6לנוכס כ6סס מפוי ור6ססל6רן

 ורומ כעתי קיד ססס ס0י"ן 3' סיד סס סג")טוטנ"
 סססוסנ0 וס"נו ססיין "חי סחיסן וח)ככס 3סוןר6חער
 3תקו' 6רן סכקר5' ס3רי6ס עד פ)6" יררסהע)יוכה
 נסער סיח' כעו סחחחוכס 0יסגס תקוס תחחלסססימס

 סלטו ל6 6ח4 ל6 ל6חר וכ3וף כחי3 ט3ס ולפ' :נ'
 3חחלס כתו סד)חיח )נעי)ח טס51רכס 6ך ססינ6יסנס

 סס סחיומ כגפי טנחתעטו 636 עור ול6 חח6סנסוסנס
 קיר וסו6 עין רע ססקחכלומ תן תכקיס 0סיוסכנפיס
 סנסחלקס 6תכס סולמס נפסעכס כמינ עחס כת"ס0טליח
 6סר ר'3י' פויפיר6 דנזע 6תרחו ונלע סנכיס מןס6ס
 כת"ס קרס 'ת' סיקר6ו חו"נ קור ססס קרס ת'ת'0יס
 סח"ח ס51רך ו)כן עהתיס 61סמ1 ס6דס ונס6רו .כ3ר
 וחכת' כחר 3ין )תע)ס סחחחוניס מן )הקח)ק ה קודססו6
 דכח'3 16"י וכעסס ככורע 'ו"ר 6)"ף 6ומיומ נ' קורמסס
 לתעלס מנס ח"ח סור ססו6 ססיוס יוס פכס כי לנו6וי

 כ6לתגס וס'ח0 גלתורס נס6רח סי6 61( 6"ויוגעסס
 וסולרכס סחכת0 יס סיר ססו6 0יס לתרינמ 3עלססס)ך
 סנר'6ס סיי ססי6 3קרקע. פניס וליוח 6רן נגי ע)ליס3
 מניס טוחה 6מס ס6תרו נקור כת"ס סעסכן קרקפסנקר6
 פחוחס ת"ס ען 61( עין סרע סקמכ)ומ עפכ'3קלקע
 )תל3ה ס) קחותס ע"ס נעסס 0וי"0 קוך כ"ו קולמסו6
 : 63רן ססעריס פניעמ קור וסו6 סרלחוח נעילחקור
 5,ך נקו"ס פל6'ס געכ ירדס עחס חח6ס סטיסנסוסנ0
 וסלטו סעסיס ער ויררס . סחר 3ן סל"ל סתיס תןנפלח
 : נסיכל טת6 ונכגק ירוסליס מותח ונפר5ו הסוכ6'סנס
 ד)מוח 3' ונעקס סחות1מ כפרלו קחות0 ת"ס תן61(
 נירוס)יס 'ככק מ63 0קנ"ס נקנע 6תרו וסגס : כצכ(ס
 סל 3ירוסליס סיכנק ער עיל6ס סוקנס קור סלתעלססל
 ת' סיר ססי4 פרו5ו' ירוסליס סחותוח כ"( ולכןתטס
 חומוחי' סנסרלו פחוחס סנעסס ירוס)יס חועח ס)קחומו
 : קחועס 0י6 פחוחס ת' סימס ססי6 )עלנס סלהת'ס
 רכמינ )סמיסן כו)) עיל מת)מ נעיל עור 636 1)6רכמינ
 ססס תנלפ"ך 6וח.וח קור ססס יחד.ו לס ס"ונרסכעיר

 ש3ס 6יכס סתקוגן רת( 1ל(0 : כפולוח וסס עהר3תקפר
 )5 ס60, 0נ") סוסגיס 3' ע) )רתו( סכויגה העיר3דד
 סער'ס 63רן טנעו רכחינ ל6רן יסנס רק עתירס לססיחס
 ר"ל רלס 3' ס0י6 נדר 3סיר געס0 וסנ' : לעילכוו"ס
 נתלמ סכי0ס וכ)) רלמומ נ' געס0 קמותס מ 6ומסתן
 60' על ו6תר לסס נעסס תס טניסס על יפיי כ'1"ססעיר
 לתר3. קור סו6 עליונס מוסכס כי כ6לפנס סיחס פסר3ח'
 לפינס סל בצ סיע סל לו  גרו)וח 6וחיוח 3' קירוהס

 ועל לתר"ס 3פל0 -ססלך סיססכ5לעכסהסור3מיע"ס:
 סלפטס ירוסליס קור 0י6 כי 3תדיכו0 סי0י %פר30'

 וק3עו0יס כססיס סגויס 0יך ירומליס ו06 עליסמי6פר
 פומנס סיסס %לל סמוחיס 3ץ סוסנס סי5 ני6רל1ס
 לכל3 קווין  סכן לפק  וסי0ס פ~יס  יררס ופססעליסס
 סק)יפוח ר6ם נעסיזיוסס לתטס ססס סעליפוס  סוךלפס

ש6



 העדןק ג אות האותיותשערשערי
 מומנס כי וכ6ער . סענין 6) וכחוור : נ% נקו6%6

 1ס ל6רן יוסנמ ססי6 לק 563י' )עעלס כס6רמעי65ס
 נעסלס ולכן . סנרי6ס סל גג נעס0 ססו6 ס56י'קרקע
 וסי6 5עעלס עלס סנעלס לעד"ס נעלס ססלן%לעגס
 חמ06 סוסנס 536 ענימס. ס)חס )5 עכ"ן 36ל ל6רןיקנס
 ס1סו ענימו וסלחס וכמינ 6עכס סולחס נעסעכסכמינ

 וס6רי 3סנמ כעו סעולעומ עליימ 3עמ ו)כן0גירוס'ס
 ססס לעעלס 1ווג )0 יס סע5יונס 16 לטונ0 סססעמיס
 יומר עלי' )0 6ין סמחמוכס 6נל )עיל כע"ם סכסןסו6
 עולס מעלס סס סער סנ56י' עמיי סור סחו6 'סולמן

 : סיטנ כ"( וס3ן . כ3ר כט"ס יומר ול6עס'ס
 גפן ומוד הגבולין ית' בו ר"א טפתח
 נאטנה דע ותטעיה. נוים תגרש תסיע טטצרים שןכתיב

 בגפן אשתך דכתיב הטלכות לטדת רוטז נפןשטלת
 נ' כת שבת סוד והוא שריג'ם שלשה ובנפן וכתיב .פוריה
 היא כ' והכוונה . עי"ן בת סור והוא ש' נאות הנרמויםאבות
 גרטוים שהם נה"י סוד הבניפ.,אהס ע"' האבות טןטקמלת
 הויו"ת ה' שהם ה"ח טהם טקבלת והיא דשי"ן ענפץ במנ"כ

 רוטן נ' אות ג"פן בטלת נרטו ווה כט"פ. כס"ש ע'"ןכטספר
 ה"ח אלו ע"י כי פ"ן בטטפר הויו,ת לה' רוטז פ"ן שריגיםלנ'

 דלית שפירתא עוליטתא היא כי עי"ן לה פניהונעשהטאיוים
 נפרצו שאן החורכן בוטן כי תדע והנה . כט*ש ע"ניןלה

 סקבלת אינה כי הדינין בסוד נשארה טאו ואו ירושלים"וטות
 חוקס ברוב הדינ" ונשארו שבה הד'נין לטתק ההסדיםמן
 טן כ' עבודה וטרוב טענ"י יהודה גלתה דכת'ב . טיתוקבל'
 אלהים סוד הדיני' סוד עבוד"ה טרוב ווהו ענ"י נעשהע'"ן
 וכת'ב . נכרי' לנפן נהפכה א'ך כת'ב וא, . השוה בטספרע"ה
 השמרים כי . 'טצו שסרי' אך טזה ויגר ססך טרא חטריין
 החרבה אטלאה דכתיב נבירתה ירשה ושפחה הד'נ" סודהם

 י"ם טצ"ר סוד טטצרים 'שראל שיצאו בשעה אבל:ט"ש.
 עתה השפחה ביר גוולה מתחלה שהיתה הסצרנית סודנט"ש

 שרה מפני הנר גבי כדנהיב סדבר לטקום וברחה:תגרשה
 מטצרים נפן כת'ב לכן בטדבד ותשב וכתיב ברחת. אנכ';כרתי
 ואל ים ער קציריה תשלח וכתיב . ותטעיה גו'ם הגרשתס'ע
 ירחיב כי הכתיב הנבולין הרחכת סור והוא . יונקותיהנהר
 ואת נתיב . לך אבאר הגנולין וסוד גכולך את אלהזה'

 השושנה. את הסובבים החוחס והם הגבולין סוד והםוחיצות ארץ סוד והוא . ארצות וסביבות" נתת" דנוים בתל'ר,שלים
 שני' טצרים אטרו כ' בטצרם שנעשו הנסים סוד תכץונוה
 וירכב דכחיב למרכנה ושני טצרים של שר כ' ישראללארץ
  לעשות בעצמו הןב"ה  הוצרך  לכך  הטשיה בטרכבתאותו

 שפטים אעשה טצרים ובאלה' דכת'ב טצרים באלה'שפט'ם
 לכך טאוד ,עצום גדול שר שהיה לפי טלאך ולא אנ' ה'אני

 'מי כל מצרים טארץ צאתד 'ום את תזכור למען תורהאטרה
 שהיה טצריס שר את השפיל הקכ"ה שתזכראיך הכוונהחייה.
 שר שאין נטות'ם נהיה וכוה שלטעלה השרים ץנלגרול
 טכת סוד והוא . לו נול הקב"ה שאין האוטות בכלוטושל
 חורש את שמור וכתיב מזלות ל'"כ ראש טלה ט~ל סודבכורש
 של הא' גכול 'ם מצר פצרים והוא הדשים י"כ אבהאב'"ב
 של שרו וה ואטרו אחריהם נוסע טצרים והנה וכתיב .א"י

 הוא הים לתוך ולבא הטצר את לעבוך דוצה שהיהטצרים
 ים ונק' . היס אל הולכיס הנחלים כל עליו שנא' היססזד

 הים אל שבא וכיון . בווהר כסבואר קדישין ררגי! לכל סוףסוף
 דרך ה' 'ודע ואז רנים. בטים ושבילך דרכך בים בת'באוי

 . בים דסה ורוכבו סוס כתוב בכן תאבד רשעים ודרךצדיק'ם
 . ב' נכול לך וארטון א'. גבול לך רטותי הרי . ה'טנ כ"ווהכן
 אלה'"ם אדנ"י מוד הוא סופ"ה . דרכו בסופהוכסערה ה'כחיב

 בסופה האהבה וארן"ל בסופה והב ואת כת'ב והנהבטספ"הש.
 ע"כ אהבתיך עולם אהבח דכת'ב לסופה סטוכה האהבהכי

 והבן כטסה"ש. אח"ד סוד וא"ו סוד הוא אהכה חסד.טשכת'ך
 טאוד נשער' וסביביו דכחיב לסופה סטוכה המערה והנהכ"ן:
 ושם השערה כחוט הצד'קים עם טדקדק שבה הטצר סודוהוא
 המות וררך החיים ררך הררכים מפרשת התחומץ פירורסוד
 ועשו יעקב ני והק ראה והנה . רשעים ודרך צדיקיםדרך
 ווהו . באשטיו מתהלך שער קדקד וכתיב . תאומיםנתדו

 רישא שאסרו כטו . השוה בטספר 'צחק טפחד 'ינקהקדק"ד
 בכ"ט בורקת עוכרת סופה וכשטדת . ד'צחק בעקבאדעשו
 ואין סופה בעבור דכת" שפטים בהם ועושה שערשטוצא
 ולעתיד טרכבותיו ובסופה 'בא נאש ה' הנה כ' וכתיכ .רשע
 קדקדו ועל בראשו עטל, 'שוב וכתיב . שער קדקד וגלחכת'ב
 עשו הר את לשפוט צ'ון בהר טושיעים :עלו ואן 'רדחססו
 ובוה . לשעירים עוד 'ובחו ולא וכתיב . הטלוכה לה'והית'
 נזרה . רארץ אהעו ששלחו הכפור'ם ,יום של השעיר סודתכין
 ישראל ארץ שר השני גבול והוא ורועה לא בארץבמדבר
 ואת וכת'ב אדום ע"י צין טטדבר נגב פאת לכם והיהדכתי'
 סדבד. להנות נחלתו ואת שטטה היו את ואשש שנאת'עשו
 טאות סויד' בישראר ע'"ן ר"ע ליתן כלעם רצה הסדברוטוה
 . פניו הטרבר אל וישת דבתיב השוה בטספר לעשו אשראיש
 הקכ"ה הניח כי שעיר הר את 'דושה נחתי לעשו כיוכתיב
 הכתוב בסוד רטעלה כט"ש ישראל את בהם לרדותאוהם
 ה' הניח אשר הגוים ואלה וכת'ב טאור. נשערהוסביבע
 הר' לישראל הטצירים הטצרים והם 'שראל את בהםלנסות
 כן על כתיב . השרישי גכול לך וארטוז . השני גכולנתבאר
  ארנן הנה5ס ואת  בסופה והב את הי טרהטות בספריאטרו
 ' השותפו סוד ארנוניא עיסת טלשק הוא  וארמן . הנ' גבורוהוא
 טו נרומ" יררו וספרא סייפא אטרו אשר לספר סטוכהוהטו

 . דם סלאה לה' חרב דכתיב . ה' טלחטות הוא ושםהשטים
 טגנורי לה סכיב גבודים ששים שלשלטה טטתו הנהוכתיב
 גבל הוא וארנון טלחטה מלוטר' חרב אחוו' כלםישראל
 כת'ב דוביעי גכול לך וארטון . השלישי גבול הואטואב
 ריל שפירש"' כמו פלשתים ים ער סוף גב~המש אתושתי
 שטותס שעיקר הכוונה . 'ם פלשת פלשת'ס היטיםבדבר'
 . שפל"ת אות',ת הוא ופלשת לים סטוכיס שהם רקפלשת
 טערכה הוא טך ואם וכתיב . המקוה 'מך ידש בשפלתוכהע
 'שראל ארץ סביב גכול'ם הד' כל לפניך הדי . כ'ןוהבן
 ב' עוד עטו כולל הוא איטד בטקצוע הוא נבול כל כ'ותדע
 נבולות יצב דכחיב ראשים ד' ולהם גכולים י"ב והםגכולים
 הרחיבי דכתיב בא"' להיבלל עת'דין וכולם ב"' לטספרעטים
 ה' והי' ואו גבולך את ה' ירחינ כי נא~ר וע"ז אהלךמקיס

 : הארץ כל עללמלך
 הגאוה פוד יתבאר בו ב'דרך

 תכון אף התאור עח ה' לבש לבש גאות טלה ה'כתיב
 כבר נא,ה של חטא פגם סוי הנה . תטוט בלתבל

 אחר בדרך לבארו 'ד' שנית אוס'ף ועחה כ' בשערנתבאר
 סוס גאה גאה כי לה' אשירה הכתוב סוד אודיעךוטתחלה
 על גאה הוא הקב"ה גאה גאה בי 1"ל ואטרו . בים רטהורוכבו
 עפ"י נוה זהסוי ישפ'לנו נאוחוארם נת'ב הנה גאיםנל
 שאטרולן



 רחלןנן נ %ת האתעיהצשערשערי
 טשפילש הם לנדולה שעוליפ כמה בל שדיקים זילשאטרו
 למערה קךלה הת"ת  כרלפעמים נתכאר ככר כ' הנוונה .עצטם
 וגם  הרעת בשר ח"וכ בין ומכייע יסור דטיון שםונעשה
 לסלכות ת"ת כי, ומכריע לסעלה לפעטימ נ'1 עולההיסוד
 עומרים שהם כ"ו והנה . כבר בט"ש דשרועות בט:וםלמעלה
 אל טקצה האהל וטחכיים הסכר.עיי הם שאו האטציויבקו
 להשג'ח להשפ-עלתחתונים "מיוונתו כרוחדוז'כו, כס,רקצה
 עוטרים שדום כ'ז כי כבר ונתבאר ציבם כל להם לתתכהם
 . אבל . שליטה דיוקנא שהוא אדם בסוד הוא אז האטצעיכקו

 להשניח רוצה שאינו ס'לוק, וה'ינו המדות אל עלי' עודיש
 הוא ואז פנ.ם הסחר בסור מעשיהם סרקול מחטתכתחתונים
 ויסוד שהת"ת החי או אווי כסוד קצה כאיוה לטעלה"סתתר
 או לא' בקצה בחכטה לטעלה טסתתרים כט"ש י' ו' סודשרס
 בדק העולם בל ואו הווהר רברי מתוך כמבואי ה' סודכבינה

 ס.יוק רק על'ה נקיא לא וזה לטעלה נסתייםשהרחט.ם
 כמו . צריס.ם שנקראו ויסוד ת"ת הס צדיקים וז"שלמעלה
 נל לומר רצה טשפ'לים הם עורים שהם נטה נלשנתכתי
 דרך ישר דוך שעול" הייט סילוק ורא עליה ררך שהטנטה
 להשגיח עצסם משפ,לי' ר"ל עצטם משפ.ליס ר5 האסצעיקו

 סתגאה שהוא כ"ו "טפ.לנו אדם נאות וז"שבתחתונים.
 ישפילע. אוי אטצעי ף קו םוד אדם כפיר למ~י שעול'היינו

 מנדל סור שהוא * אות סוד והוא בתחתונ.םלהשגיח
 סשפילהאותיויוהוא ע כל נק לטעלה והיא כאוירהפודח
 והנהכשרוטבמק'טו. * שית' כטו בתחתוניס להשניחעצמו
 והטלכות לברםשת להם "צ שלפעטים אף או' הישר דרךעוליס
 ה"טר קו דרך מרויק לה משפ.עים הם עכ"ו רטטהנשארת

 הקכ"ה שרוצה בומן נעשה ווה . ניאהלי ה'כסו"המרהוק
 אזי א' כפשלה לצדק.ם פוב שנר וליתן הרשע.ס ט,שיפרע
 רץ ש)ם ואין במלים רעים  או ביחוד הם וטלכות שהת"תכ"1

  כמה כמ"ש ירה על הוא ועעש שכר תשיום כל ביבעולם.
 והנבורות הדיני' בה נוברין אוי לטעלה עולה וכשהת"תפעמ.ם
 הישד קו דרך הת"ת טן אלי' שתרד ההשפעה טחמתאך

 היא ואז קרושות גבורות רק ונשאיו הרינין סעטנמתק.ם
 ההשפעה ומן ה' סאויכי להנקס כר.ת נקס נוקסת חרכהונית
 שטצלת הצד'מים והם דרין עפ"י שיאוי למי רק נותנתה.א
 בסור לטעלה עולה בשהת"ת אבל . טאו'ב.רם ו:וקסתאותם
 חרכ ואו אליה כלל טשפיע אק הוא וא, צריק.ם שלהסילוק
 ח"1 שליפה "צ ואז ההצונים טהם וענקים דם מראהלה'
 עתה והנה ר"ר: גורות  ונוזרים ייטראל על ושולטי'רס"א

  המלבים אחר כשררף בתיב אבררמ נבי ה:ה .  הסור עלאעמ'רך
 שהלילה הכוונה . לילה עליהם ויחלק כתיכ בסרוםשנלחמו
 מצלת א' טצד ה"נו לחצאין נחלקת ננורע סור-הטלכותשה.א

 כתיב בטצרים וכן בשונאיו. הורגת השני וטצרלאכרהם
 ים קריעת סור ג"כ ווהו מצי'ם. בתוך יוצא אני הלילהכחצות
 לעיל כס"ש סוף 'ס שנקרא' מרנות למדת שהוא:ווטוסוף

 ירו ואמרו אויב. תיעץ ה' ימינך בכח גארר' ה' ימינךונת'כ
 וה.ינו טצרים את פובעת א' וירו ישראל את מצלתא'

 הרם למשה שנאטר בס)ד ישר ק, ררך למעלה עולהכשהת"ת
 . קמ(י תהרוס  נאונך וברוכ הכתוב שאנ"י  ווה וכקעהוטטך

 עראה רגמזלא ער שערה הישר וו בסור היח שהגאוההכוונה
 טשה סה- שהוא שרי אל בסור הטעיכות כל טשרדשהוא
 ו,ש"ה הסערכה ננר ננל.ם נס,ם בא'ם סשם השוהכטספר

 עולה הת"ת כאשר - כי ,אהר במקומ ית' מ גאש כל עלגאה
 מעלה לו "צ הוא א" מצד אוי הטזלא עד הישר קודרך
 נקרא' ואו"א . האר'1"י דברי טתיך כמבואר א"א מןיתירה
 והבן הווהר דנרי מתוך כטבואר כני אותו וימכר כסו"הנאים
 ואז קדווט 'בטספר דע"ק ניטן ה"י מן האיה מקבל ואו .זה
 המגדי ררך הארהיורד

 חי"ל ח"י מן 41שה המל' סור עוז
 בארהים וכתיב ח.ל וקר.נן חי איש בן וכתיב קיי סוד~הו

 טלך ח' הפסוק סור תב.ן וכזה . צינו יכום והוא חירנעשה
 כו שטתלכש דע"ק נימן ת" סוד הוא נאות לבשנאות

 לבש ואז לב"ש. סוד הוא ככש"י דרהמנא ככשי כסורונתנסה
 בחמא בשפונמ.ם אבל תטוט בל תבל תכון אף התאור עווה'

 נחשב.ם שלא אים כני שאי על שמהנאה היינוהגאוה
 הת"ת להיות נורם ואז בהם להעתיח רוצה ואינו בעינולבלום
 טפריו נרנן ואו . רשע לפמ טט צריקכת'ב אי רעיל כט"ש ערי' בסו( ולא  ר5י4ס בסור טהנאהגם

 אלי
 וטלנא

 כשנאות אימת' מלך וו וז"ש מלך נק' רא מפיונ.תאבלא
 מור דע"ק נ.מץ ת"י ט, ומקכל הישר קו כסור שעולהרכש
 וכזה יותר לך אבאר ועוד תטופ, כר תכל תטן איגאו"ת
 מ . השבינה רנלי דוחק באלו המהנאה כל שאטרו מהתבין
 ננד עוטדת והיא דת"ת נסא סוד ד!א שדג(לנות ידעתנבר
 ת"ת של טדותלשליטות ד' טן הארה וטקנלת רת"תת"ת
 של אחוריים ט! וטקנלת ננודע הו'"ה שם "ט טדהשנל
 שם ת"ת של מרה בכל שיש נהבא- כמי ונם ע"ב ושהואועחה
 עולה קס"א 9'ב הרי ססיא עורה אה" ומלוי . אש* מן*היה
 כפגם והנה הכסא ונלי ד' וויס סדות ר' מן מקבלת הדיר"גל
 ונסתתרבא'זה המלכית טן מסתלק שהת"ת אנ4-נו בכרהנאוה
 בלי נשארת היא ואז ה"טד במו עולה ולא סהקצוותקצה
 כסקוס לדור 'נולים ות"ת טלנות סוד והוא א"נ' וא.ןהארה
 . השכ.נה רנלי רוחק הוא הרי אלעו מפריד נרנ! כיאהד
 טיד כי תנירני אל רקשע.ם ויר גאוה רנל' תכאני אר כתיבואז

 . תתמש בידיה שמט.ת הנתוב בסוד שולפות עשו .דיהידים
 הנה מן ונעשה הה' רגל נתארך כי . טות יורדות רנליהכ'
 בטישור עוסדים כשהרנלים אבל גאוה רנל מחטת והואקנה
 : ב"1 והבן תהלה נאוה לישרי' ה' אברך בטקהליםאו

 צדק גירי םוד יתבאר בו נ'דרך
 סוד להודיעך ; מצרים נארץ הייתם נרים כי ויניתםכתיב

 הנייט ני אמרו נ' והוא : צדק נרי שנקראוהניים
 היפש ואת דכהיב  והכוונה ונראו.  וחזרו שנדהו רק קאתימיק
 כי הוא והענין יגרים, נשמות שהולידו ואטת בחרן עשואשר
 והוא פתחה ט"ם והוא ס"ה אבר סהר שא אברהם כי נת'כבר
 ורוע אור כה.ב ואו ופריעה מילה בסוך הסקי כשיפהחרוטז
 . רישראל נשמות נעשו ומוה בשרימות יוצא שה*וררצר"ן
 סתוטה במ"ם אגרם במר סתום הוא הקרוש כשהיבראבל
 הט.קרא סוד שהיא נונה קריפת אז ופייעה מירה שורםהיינו
 הנשסות את ששקת הפ'קלא ואו קיי טפת בסוד רקהקודש בה.ני נכנס ורא בשליטות יוצא האור ואי, העפ*ה אתסובכת
 אכר סוד אברהם בסור שהוא כ"ו והנה אחרא. לם"אמותנת
 רארם  רוא ט"ה שם סוד התית טן החסדש סקכל הואט"ה

 שבהם הנשמה מצר ארם קריס שהם ל"ןראל באווהנשמות
 רק טקבל.החסדים אינו אכרם כסוד כשהוא אבל : כברבמ"ש
 חרין במספר אלהים נ"פ שהם יקפנות טוחק טצרהגבורות

 מרחים הניים- וט האריו"ל רברי טתוך כטבואר '- ואו ר"ב במספר ק"ל ע"ב על רוכב ה' כסור.הנה נאונךוברב

 אביהדא-יי אעיט%'4מתךך הרומוים באותיות שלמפה גאה כיננאה ליז אשירה 1,הו כסה:ב :"."כט"ש א.ש2ן



 סו העדןנן ר ג אות האהעיותשערשעף
 שהנרש שהקחנין טהחבטים נטה עשסוברים כטו ולאז"ל

 לטעלה הם התנין כי . האותיות שעל התגין הם בהםנאחז'ס
 עוד יוצ וכן שלטפה בקוצין נאחזים הם רק כט"ש האותיותסן

 ביד קבלה שהוא כטו התנק זולת באות'ות לטערהקהנין
 אותיות נכסה בס"ת שתטצא כטו סיטנים כטו והואהסופרים

 תלים תלי ר"עאותם
ש"שוינבק:ץר יק

 בנופות ובאש יוצאיס וטשם השכינה כנפ' תהת ונדבקיםישראל
 לא כי הקדושה אל חוזרים ואח"כ גפטאו נבר כ' אוה"עשל
 השכינה סוד הוא צדק כ' צדק נירי נקראו ולכן יותר ולאנמהצ בבח" רק שדם בחר"ן עשו אשר הנפש ודג נדח. טטנוידח
 בנלות שהיו ישראל והנה כסאך. טכק וטשפפ צדקדכתיב
 וכל עטדג( ירדה השכינה שאף עטך ארד אנכי וכתיבמצוים
 קודם שרטולו עד היו ערריס "וראל כל המקור נפתחלא עדיין כי הגרות טצד דק היו בטצרים ליוצראל שהיוהנשטות
 בסוד מעמ במתי שם וינר מצרימה ררר דכתיב ממצרשארצאו
 וחזרו נשטהם פרחה וורה ובטתן . מאלהים טעמותחסרהו
 תמיר הנרים לפיכך דסקוד פת.חת סצד סעילות נשטותלהם
 וזכרתם . אותו תונו ורא הנר את ללחוץ שלא הקב"הצוה ורכן ההכנעה בסוד שהזיו לדם גים הטקור כ' ההכנעהנסוד
 : הימב זה כל והב! . טצרים בארץ הייתס נריסכי

 יחית"ירין
 בצה4ותו ד' אות סזד ירמ בו א' דרך א'פתח

 אות ששרת אחי דע ארז. לות עליה נצור היא דלת אםכתיב
 והיינו הטלכות טדת אל רוסז הוא ך4 כזה שהואדלת

 וירדה מטנה נתרחקה היא רק : רורה עם סעחדת אינהכשהוא
 כתיב ואז . שחד בן הלל סשסים נפלת איך בסו"חלטסה
 בט'ש נ' אות סוד שהוא ה.סוד והוא הנופייס. לכר ה'סומך
 כטד"א אותה הסוטך והוא עולהטמ"ך יפ"ו די שצורתולעיל
 שנשארת א' בשער נת' ככר בנפ'לתה והנה : באשישותסמכוני

 בסו"ה בטקיטו בט"ש ר' אות סוד שהוא דואשונהנטציאיתה
 ולרש כתיב ואז . הורדה מום והצגתיה ערוטה אמש.מנהפן
 ואףזא"ת אך כבר כט"ש סודב'ל שהם ה"ח סוד הוא בלאין

 הכלה ה.א כתיב לבלתם לבלותס טאסת'ס לא אויביהסבארץ
 אשת 1וטריקון אנכי אלהיכם ה' אנכי בטלת הנרטזתדגלולה
 ערות כי רכרתם מאסתיס רא כתיב עכ"ז ימאס. כינעורש
 שהוא בצורתה ר' אות סור והוא . כבר כם"ש שסוביהוסף
 עוטד והוא בסו"ה טאחוריה דבוקה ויו"ד די"שצורת
 חרכים ה' החרכים מן מדץ החלמות טן טשניח כתלניאחר
 כ"ו ת"ל סוד הוא הכותל וסיד יו"ד באות הכרויים חלונותה'
 : לקטן יי שהתחלנו וסו"ה כ"ז והבן אריו. מוניס שהכלתי
 דרך ומלת אחר בדרך בצורתו ר' אות ית' בור"ב

 זה להב'נך : סישראל שכט וקם טיעקנ כוכנ דיךטן'ב
 ווי"ן ב' והוא ד' אות בצורת אחר דרך תחלהאוד'עך

 דגרורה חדא נקודה סוד שמקבלת רפי והטעם 41 בזהויוי'ד
 ת"ת הם ווי"ן ב' ע"י חרונות חה' חרכים ה' סור שהםטעשר
 ששש יעקב לב'ת הנפש בל כסו"ה זעירא ו' רבהי ו'ושוד
 ב"ב הוא י' ועם ארכסוני' י"ב סור הס וף"ן ב' ה והנושש.
 איך ורעת ב' . הזאת גמדה נצפיירו שמלם אותיות נ"כסוד

 אותיות ד' ננד ד"ע בתוכו דג~לל האצ" לכלל ווטז ה41השס
 שד וה% עשי' בעויס הוא אווונה ה' אות כ' ונת'הוי"ה.
 בטדה הוא האות'ות סוד כי הרי מנת"א בחי' ד' וכננדםהטלכות
 . אליה טשפיע.ם שכולם צנורות כ"ב ננד אותיות כ"ב והסזאת
 בכ"ב ב"ך ואמהו-. ב"ך ונשטחה ננילה חדריו דג(לך הביאנידכתיב
 ידי פועל ועל בני ער שאלוני האות'ות ס'ה תכין ובזהאותיו':
 האותיות שאלת על בתויה דטז שום ידענו ולא .תצווני
 האותיהע בי הכוונה אבר : השאלה היה ומה ישראל עללהקמה
 הקב"ה של יריו פועל נק' והיא בנס"י סור המרה זאת סורהוא

 עצטה על ששאלה היה והשאלה . אוץ 'סדה יד' אףדכתיב
 : בנלות עמדם יתנהנ אז "טראל שהס הקב"ה של בניוועל
 איכה תרעה א-כה נפשי שאהכה לי דגידה הכתוב טאסרוהוא
 שהוא דרנ'ם בנ' גצורתו ד' אות רן נת' הרי . בצהר'םחדביץ
 . בטקוטם יתכארו שהתחלנו והכתוניס הסלכות. לטדתרומז

 : בטנינו ד' אותונבאר
 במנינו די אות ירמ כי או דרך ב'פוזח
 לכל הסאסף והוא שעו באחרונה דן טחנה ינלכתיב

 רביעי רנל סור ה% רור שמרת נתבארדגחנות:יבר
 שהוא בסנ'נה ד' באות שנרטז' הטלכות טדת ויואשבטרכבה
 נרסזת פעם הזאת שמרה נתבאר כבר והנה : לאותיותרביעי

 בסוד בשב.עית נרטזת ופעם . ההין רביעית גסו"הברביעית
 נרטזת ופעם . כזוהר כטבואי שבת ליל סוד היא ושהשטפה.
 וחפץ וזטן עת לו "ם א' וכל : הא'סה עשירית כסודבעשירית
 הנה דובילת. בחי' מעלת רק נבאר וכאן בסקוטו ית'וכ"א
 תדע . זאת להבינך : קדם טיסי הי' אשר אטרתו בצעכתיב
 רביעי טעח סנולתא זרקא . הפעט.ם בסוד בזוהד שטבוארטה

 בידין חיא שטיא טן דאתנזרת אכנא ההוא איהו דאואסרו
 . .טאוד זה' והבן רב לטורא ואתעבידת לצלטאוטתית
 לההוא לעילא לע.לא אבנא רההוא לה לזרקא דצריךואמרו
 ואת"כ י. כזה דסנולתא ברזא היא ואז . טתטן דאתנזרתאתד
 רביעילטרכבה רנל סור והוא הה'ן רביעית ונעשיתבסורנחהת
 נבוה טעל וגבוה למרבבה טרכבה שוש נת' ככר בי :עריונה
 בחי' "נ' כר ואבאר זונ והבן רביע'. טונח סנולתא זוקאחהו
 : כטקוטו ית' ביכ"א . בקצרה עשיריתשביע'תרביע'תואהס
 היא הזאת כשטדה רוטז הוא רגלי. הרום והאיץ בתיבהנה
 היא ואז אתוק. תחת נקודה יחירק ברזא היסוד תחתלמפה
 אות של תחתונה " בא,ת נרטז והוא בעשויתהאימה.נוטזת
 עולה היא ולפעמ.ם יאהדונה"י. של " ונאות א כזהא'

 כשטקכלת לטפה. טלטערי שביעית בסוד היא ואז טנה"ירטעלה
 ואז ב"ת ש' שב"ת בסוד היא אז ש' באות הנרטז.ס חנ"תטן
 היא ורפעמים ף כ~ה מלאפוס שהווו שורק בסור נרמזתהיא
 בסיררנל והיא בעלה עטות חיל אשת בסור הרעת עדעורה
 ונעשית ת"ת. טן לטעלה עוטדת והיא עריונה לטרככהרביעי
 מקום אי"ה ואומר'ם לך יתנו ותר שאומריס בסוד וי עלתנא
 והיא אי"ה בטלת שנרטז'ם בז;"ב .תחת שהיא להעריצוכבודו
 דאתנורת טקוטה והיא דגהר עד עולה ופעטים להן.דביעית
 שהוא לעת'ק נס כולל שהכת' נת' כנר והנה כבר. בט"שטתמן
 כט"ש העת'ק.ס נום.ם שנתתקן עת'קא נק' שלכן קדם יטיסוד

 שיש ככר שנת' טה תרע רק דום' רביאור ננא ועתה א'.בווער
 יחד כלול'ם הס יצ:ן ובעת תתאה ושושנה עילאהשושנה
 שבשם עלו ששס בזטן איטתי יחד'ו לה שחוברה כשרדכתיב
 אבל הזוהר רברי מתוך כמבואר רנלים עולי שהיו בזה"בהיינו
 אכיל,ת צ'ון ורוכ' בישראל ארחות חדלו שאז החיבןבזטן
 העשי' עד לממה יררה שרלזחהונה נת' כבר אזי מועד באיסבלי

 אלקו. טפריד ונרנן כחי' אזי וגת8רדו~שבל' בגריאהוהעליונה
הכוונה



 הערןכן ר אות האהזיותשערשעף
 קיימא בתמרוריתח הזסר תמר סוד היא דמחתתה כיהכוונה
 ואז . כמ"ש אלף אות ,סור שהיא העליונה ע"י נמתק'והיא
 ואטרת . בו החוס'ם לכל הוא מגן צרופה אלוה אטר"תכתיב
 סוד  ש6"ה 'קדע. לא סביב לפיו יהי' שפה וכהיב שפה סודהוא

 שאמרו בסור רקב"ה פורפירא והיא במספר..השוהשנינ"ה
 אבל יקרע לא וכת'ב יחכטה פרפראות וטטפדיאותתקופות
 מיטי ה" אשר דיל" 6ורפירא .גזע אמרתו נצע התורבןב,סן
 ועתה עילאה טאחר אתגזרת מתקן דהא ודאי קדם סימ'קדם
 נרמ1ת  הואת מדה כי העולה הכלל : כ"ז והבן פלאים.ותרד

 נת' כבר כי יסעו באחרונה ק סחנה רגל סוד והיאברביעית
 א"' אותיות וב' ר"ן השם ועיקר אדנ"י נקראת הזאתשמדה
 ר"ן אותיות את שמסבגים הוי"ה אה'"ה שסות ב' מןהם

 הולכים הנחלים כל בסו"ה הסחעה לכל מאקו והואלמתקם.
 ועתה : רביעי שהוא בטנינו דמיזתו רך נת' הרי . היםאל

 : בבנינו רמיזתונבאר

 בבמנו ד, אות סוד יתבאר בו % דרך כ'פתח
 במילואו יל"ת אית שסוד אני דע פתה. שמים דלתיכתיב

 שערים שאו כתיב ל6נינו כט"ש המלכות ליסודרוסז
 1ה מי הכבור  טלך ויכא עולם פתחי והנשאוראשיכם

  מלי
 הכבוה

 שערי יי פתחי סו"ה ררית אתה  צריך יה  רהביוך וגבהי: עוווה'
 ונתכ' וערי': וחרר פרו,רור סור שהם בחי' רג'  ונחר,ישר ג"כ כולל חנוקבא ששור נת' כבר כי . יה אודה בם אבואצדק
 שיר  סור  הוא  שביסור נהי"ם סור  שהוא התחתת החלק כיככר

  שבב%ימרובע
 ה' כי כבר.  כמ"ש כולם את בור%  המריות

 סוד הח" האמצעי והלק מרובע שיר סוד הוא שבשסאהרונה
 שכולל הת"ת סור והוא  משולש  שיר סוד והוא  שביסורחג"ת
 עוים נק' והת"ת : משולש ש'ר סוד הוא ו' אות ניאותם
 העולס. ר,חות ור' וסטה מעלה שבו קצוות 1'גסוד

 י"ה סור כפול  שיר סוד והוא יסור  של חב"ד סוד הואהעל'ון וח"
 שעריס שני כה יש התחתק בחלק והנה כפול. שיר שנק'שנשם
 נתבאר כבר וירושלים צ'ון כ' 'רושלים ושערי ציזן שעריסוד
 נקראיס וכולם שבנוקבא. ומלכות יסוד סוד שהם פעטיםכמה
 השערום לאלו רנוקבא. רזא היא שצדק נת' כבר כי צדקשערי
 נעולו' וטעמים רצק בעת והוא 6תוחות שפעמים ררתות רהםיש
 6תחי ווהו :  בועוויש שיר בסור הוא מ"ב  2ע2עם נתבארוכבר
 חין  מור ב"פ  אבא ואח"ב החיצין חיע הוא צרן  שלרילי

 בשהם הריתות ואוחן : העיין חלק י"ה אורה ואח"בהאמצעי
  ל6נים וה שערים שני  שהם חותם נתוך חותם  המסורנגירים
 סוד עולם פתח' ונקרא.ם 6תח'ם  'ש שם החלק מוהיסעלה והנה . היצונים שער' ההיצון ההותם נגמר ובהוש"רהפנימי שעי נעילת והיא' החתימה גטר ס,ד הוא נעלה ס,ד ולכןטוה
 מעמ'ם דלתות ג"כ רהס ו'ש כנ"ל עולם שנק'  משולששיר
 הת"ת עס ב.חוד כשאינה והיינו בתולה בסור  ישהי'נעולו'
 זר יכניס שלא הדלתות לנעול צריכה ה.א שאז למטהוהיא

 סור  שהוא  שהת"ח שמים רלת' נקראו ארלתות 1,הובהיכל'
 מה כ"ז וזכור . נוקבא שביסור ת"ת והיינו אוהם טללשמ'פ
 כשיאראל ההנה הנוקכא: 'סור בבחי' הכל הוא בזה מיבריםשאנו
 המ אז צרקה ועושי, לרווחה 6תוחות ובתיהן חסר גוטל'הם

 לשקוד לי שומע  איש  אשרי כת'ב אוי רמעלה כחמוסיפ'1
 של הדלהית נפתיוס וא, לפנינו. כט"ש יום יוס דלתות'על

 לכם ואפתח כת'ב ואז  שמים רלתי  שהם ה~יוניםמתחים
 תחתוניס בדלתות כי די. כל' עד כרנה לנם והרקותי שטיםדלתי
 ע"ה ד"י בל"י הוא למעלה אבל שד"י א"ל שם סור הואשם

 הררתוח שקירח והנה : כמ"ש בח"ח שחוא  הוי"ה א"לבמספר

 איש  אשרי חהו  הגבהיות סור שימעלה רבח  צריךהעייונימ
 אורח  שסור נת' אורחיוכבר לרוץ כגבור  "טיש רכתיב יה.והבן
 לשקוד ח"ש אח6תח. והשתא רנא מקרמת אתפתח דלאהוא
 יחורהוי"ה סוד והוא  יאיר. ביום יירה עגם 'ום 'ום דלתות'על

 בפתחים הצריק כשנכנס כי השוה. במס6ר יו"ם .1"ם סחךאלהים
 בוקר ויהי ערב 1'הי כתיב ואז למדה"ר. מדה"ד טהפך הואאלו
  רבת' רי  והואסור אהד נעשה נד' א"ח שנכנס שכיון א'יום

 טבואר ובזה דלתות. ב' שיעורה לחיות עוצריך שאוז"לדאחד
 כ' כבר נת' והנה ! כ"ז והכ, ראשיכס שערים שאו סו"ההיטנ
 כסקום  כמ"ש החסרים ואח"כ הגבורות להוריד צריךמתחלה
 אחות כתיב אז' דדל"ת ברזא היא שאז למטה  כשהיא והנהאחר.
 ואז הרלת1ת שנפתחו אהר אבל %ה אץ  ושרים קטנהלגו

 של סתומה ט"ם סוד  ונעשית רלתות ב' ששיעורו ובתינעשית
 תבין וגזה כמגדלות. ושרי חומה אני כתיב 1ח1  הטשרהלבורבה
 רוח עליה נצור ה'א דלת אט השער בתהלת שהתחלנוהכתוב
 ארז ע"י שבא בתולים י"ם סור הוא לו"ח הגבורות סודאדז
 תוטה ואם ואו גבורה מרת והוא  ה2עוה כמספר יצה"קסוד
 : היטב כ"ז והבן ' החסדים סור כסף טירת עייה  נבנההיא

 צדיקים ררך מוד יתבאר בו ב'דרך
  זאה להבינך : מיאואי שבט וקם טגכמיעקכ דוךכתיב

 כאיוה 'ודע שאינ' אלא שד ולא יוחנן ר' מישתרש
 הדיר גרול אותו על לתסוה  יש  שרכאורה אותי: מוליכיןררך
 תחלה רך אבאר הסוד ע'1 ולהעמידך :  במעשיו טסומקשהיה
  שמלת תדע כי והוא . מוער באי מברי אכי*ת ציון דרכיסו"ה
 וכת'ב בעלמה. גבר ודרך רכתיב המאיות 111ג על מורהררך
 ימערה הא'  11וג" מ'נ' ב' שיש נת' והנה : וגו' אשה דרךכן

 לזווג רוטז שדרך  מ"ש והנה יעקב בסור למטה וא' 'שראלבסוד
 ובקו אלה'ט. סור הוא השמאלי שבקו 'רוע שדריהמאורות
 נמספר אלה."ס הו'"ה ב"פ הר' אלהיס הוי"ה נעצמוכיר שהוא אמצעי קו ע"י כ"א זא"ז קרב ולא הו'"ה סוד הואה'ט'ן
 והזווג החסד מצד הוא ש0 עליו, יובזווג נודע כבד והנהדר"ך:
 אך תחת1נים  למעשה וא"צ העולמות חי,ה לצורך שםתד'ר'
 התעוררות צייך הדשות נשטות הולרות רצורך מוח'ן להולידכדי

 במספר שהוא וא' יורי"ן ג' בו שיש מ"ג שם הוא ושםמתתא.
  הרומז קס"א עולה 'וד'"ן כמלוי אהיה וגמשם ההסד, לשסא"ל
 א"ל. במסמר  שהוא אחר וא' 'ודי"ן ג' ג"כ בו יש כי ג"כלחסר
 רק תדיו ה111ג אין תחתון ובזווג דר"ך. במספר קס"א ס"גהרי
 אלהים וב"ם ב"ן שם  ושם הד'נים בסור והוא טועד אהלבס1ד
 וידו בסו"ה המבטרו 1'עקב  עשו ינ.ק' ומשם עק"בבמספר
 . דרך בטספר ועק"ב ב"ן והנה זה. והבן עשו בעקכאוחות
 כשמים. נשר דרך כת'כ עליו, דרך ער לפניך. דרכים נ'הרי
 . בטקומו כ"ז וית' צור. עלי  נחש דוך כתיב תחתון דוךועי
 ח-חמי  מכירין ט"ג  נמשך  שהוא  נתבאר כבי עליון  וובוהנה

 תחתון וזווג האריז"ל ברברי כטבואר כל'יה בא"י במלתהנרמרם
 השוה. כמספר מוע"ד אוהכ סוד אלה'ם צרו6י ק"ך טןנטשך
 הנ"ל דרכ.ם  לב' רומו  אבירית  ציון ררבי  הבתוי  חביןוהשתא
 בא"' מבלי  היים  ואמר  כבר במ"ש  האבירות בטרעגשארו
 סור בו  'ש 'רושלים ולא ציון דרכי ומ"ש : והכן כנ"למוע"ר
 רק רר"' מאמר לביאור נבא ועתה אחר. במקום וית'גדול
  ששיש יש צריןימל שי  שנשמא פעמים  במה שנת'  מהתדע

 ונקראים נ9'חמרים החסרורש טצר שהוא ע%יון מיוגנשמתם
 עריו  השורש זה  להם שיש  ואיתם  מועטים והם  עליהבני
 ששורש ואותס אק. נל לו יאחה שרא ישמור חסיריו ורגרייאמר
 צריקים נקראים הם הדין מצר שהוא תחתון מחוגנשמתמ
 והנה יחטא. זלא 'עשה."טוב אשר כארץ צדץ אי, נאמרועליו

נתב'



 םל רגרןק ד אות האותיותשערשערי
 שעשו הצדקומ כל להם נמעורר אוי בטיתמס שהצריקיםנהב'

 של וווג טעורריס שעי"ו שלום הצרקה סעשה והיהגמייהם
 טג'ע שס שעד נשטמו שורש לפי כ"א אבל לטעלההטאורומ
 המבל וכשמנענע . נמלתו מבל 'עקב בסו"ה דלממאאמערימא
 מגם גורל תבין ובוה לטעלה: קשירמו טקום עד ימנענעלטטה
 אם בהשורש מלוי הכל כי טטנו גדול 'צרו טחנירו שגדולט'

 טן הראשונים טעלת טדל בזה ותבין . להיטיב אולהרע
 אם'רו או' עליק טוווג ששרשם אומם והנה וה. והבןהאחרונים

 צרוף כסף שהוא בחסד ששורשו לפי לידו בא אינו שוגגחטא
 כטה כם'ש למיצונים אח,וה להם ואין כלל סיגים בואין

 אל בסו"ה כם"ש כלל בחסד אמיוה להחהלוניס שאיןפעטים
 לדרך וישם יהלך לפנ'ו צדק אזי כטוהו ולכן יום. ככלזועם
 תחמון טוווג ששרשו מי אכל רע. פגע ואין שפן ואיןפעמיו
 בהם אח.זה להמ.צונים יש אוי והדיניס הגבורות טכמשנטשך
 ובטומו מפא. שוגג איוה לידו יבא שרא בארץ צדיס איןלכן
 הדינין טכת תממון זווג שהוא אך ךטאוחמ וווג ג"כיעורר
 שליפה גיהנם לאור ואקשאין הגיהנם. דרך עולה נשטתוולכן

 שוגג החפא טסרק וה והפמד היראה צער טמטת עכ"זבנשטתו
 כי כהונה. ב~ה רבי כשטת טשארו"ל מבין ובזה רידו.שכא
 טפסא היה לא ולנן הסט"א. הוא דטותא סטרא בו שלטילא עליון וווג טן היהשורשו רבי שנשטת האריו"ר בדנריסנואר
 ווה בעקביו כרוך הטות 'ממתון טזאג ששרשו ט' אנל וה.והבן
 הטונה שא,ל. טיד נפשו יטלפ טומ יראה ורא ימיה נכר מ'סו"ה
 נפשו ויטלפ סות 'ראה ולא טהגבורו' ששרשו וה הוא טי גברמי
 "עתו טוליכין יהיו דרך צד'קבאיוי אותו הי'טצטער וע'ז שאולטיד
 שבוווג מדע רק שהממלנו הפסוק לביאור נבא ועתה .והבן
 ווווג המהתונים דלזעוררימ צריך אין התמר מצד שבאעליון
 הקשת דריכת סוד והוא דלזחחונס להתעוררות צייךמחחון
 ומשב וכתיכ : זה והבן לחץ כטטרה ויציבני קשתו דרךדכמיב
 אמ דכתיב ברי' וכיר' סוד והוא ידיו. ורועי ויפווו קשמובאיתן
 ברית איהו רמתא צדיק דאיכא בזטנא ואטרו בענן נתמיקשתי
 אור בסוד הוי"ה בסוד צנורות ך'ב סוד והוא ' כרימלטיקם
 ב"ך לאטר ליוסף יעקב וצבירך הברכה בסוד מוור ואור"חר
 השוה בטספר טכ"ב סוד הוא כ"ב הו'"ה והנה ישראל.יברך
 מוור ואור ישר ובאור לי טשמחוים כוכבים עשר ואחדרכת'ב
 כ"ו והבן וכולסטשתמויםרו. אומס כויל הוי"ה ושם כ"בהם

 אהי"ה שטומ שלשה סוד הוא שם בוווגעליון והנההיפיב.
 יסוד מ"ת כמר יטטה טטעלק האטצעי קו סור שד"יהוי"ה
 השוה בסספר בשב"פ הטושל האי'ש והוא א"ש שרהםור"מ
 וירד עניו שנאטר ה' אי"ש נן יהוידע כ, כמהו סודוהוא
 טיהודה שבח יסור לא סו"ה והוא . כ"ו והבן בשבפאליו

 הוווג שוה כוכ"ב קוד קשמ לדריכת שצריך תמתון וווג.סוד טיעקב כוכב דרך הכמו' טבואר הרי כ'ז. והכן רגליו טביןיממוקק
 סוד הוא טאליו וקם מישראל שכט וקס כם"ש. יעקכ כסודהוא
 סוד הוא ששם השוה בטספר ק"ם סוד בינה מכטה עליוןוווג

 טאליו קס והוא חדיר' הוווג שם כי 'סור לא שהואשב"ט
 והבן ישראל בסוד הוא הזו,ג ווה הממתונים המעוררותבלי

 . ה'מיב והכל

 הרמעוה סור יהבאר בו ג'דרך
 וכן מנחס. )סס 61'1 סעסוקיס ימעמ י6'מ'נבר~יבג

 )סנינך : מנחס )ס 6ין 5ח" ע) ורמעח'כחונ
 3סע"ק 6ח כסמוכיר ססק3"ס מ"ע עחח)ס 5וריעך(6ח
 סעיי מ"ס ח3ין ו3(ס : סגרו) )יס רמעוח 3י מורירסו6

 נסס 'ס ועו)ס עולס 3כ) כ' חרע 6ך ננע)ו: )6רמעוח

 ו3כ) שי"ס ס3סס 6וחיוח ד' ננר רוחוח מר' ספייסרי

 ונקר6'ס מערנ 3רוח סו6 סעייס4' סער'ס: כעססעי
 ס3טס 6חרונס ס' ככגר וסו6 'י6ס סעי' חס)סעער'
 קור ס'6 5חלונס ס' כ' 'עעוף כ' )ענ' חפ)סנקו"ס
 נסחחיס 6'ני סנמער3 ססעליס ו6)ו כ3ל. כמ"סחס)ס
 סו6 סנ' סעי וחחנוניס: וחפ)וח וחסנחוח סילוח ע"יכ"6
 ס3סס ו' 6וח נגר וסו6 לחמיס סעלי ונקל6יס ע(לחנלוח

 ו5רקס חורס כי 5רקס סערי חולס סעלי ג"כוכקל6'ס
 וה" נ6י וע"( (ס. וס3ן ויסי 53מח עסייס )עו)' )ערקמוכיי
 נגד וסו6 5סון נלוח סו6 סגי סער סלוס: ס5רקסעעסס
 סעלי חסועי טמר' חסי3' סעלי ונק' סנסס ל6סונ' ס'6וח
 סחוחוח )פעמיס סס סנ") סעריס סג' 3כל וסנס :ענוס
 )כ) כי 5רס. עח וש6 נעו)וח ו)פעמיס ר5ון. עחוסו6
 סעימר רנר )ך 6'ן 6מרו כי ו6ף : חפן )כ) ו(מןעח
 חסונס סנקחלקס לסעעיס ע5'נו פכ"( סחסי3סנפנ'

 כק6 חחח חחירס 5חחור 5ריך ו5פעמיס נ(וסר.כמנו6ר
 חחירס סק3"ס )ו סחחר מנסס גני סמ5'נו כמוסכטר
 6) ו6ל(") י5חק ויעחר כחינ 31'5חק כנור. כק6חחח
 כמ3ו6ר חחירס סחחר ע)מד ויחחר 6)6 ויעחרחקלי
 סו6 סער-סר' וסכס נמקומו. יח63ר סחחירס וקורנ(וסר.
 רעעומ סעכי ונק' סנסס. י' 6ומ גגד וסו6 ררוסנרוח
 6עכ נפ)יס 6'נס ע6ס קוס'6 ע65חי וסנס : ננע)וס)6
 כנל כי וסכוונפ. נסיר. 6ור ר6ו 36)65 סעריס )סס)מס

 מוח6 שד וסו6 מכמס סו6 ס3סס יו"ר ס6וחכחנ6ר
 )כ) עורס סו6 סס קח'מ5ס מוח6 כי כנר ונח'קחימ6ס
 כ3ר הח' נעוח5 גנו( רעחיק סנ3ורס סנח' נסירסריני'
 ען נחסניס יוחר מ6ור קרוסיס רינין סס סריכ'ן 6)וכי

 סריכין כ) עעמקי' וסס סכקף ען ס,סנ נערךסחקריס
 ססדיני'סס פדע וכ3ר נסרסו 6)6 נמחק סדין 6יןס)עע'כי

 קלוני' 6)סים )ו 6סר גרו) גוי מי נ6' 6)1 וע) 6)סיסקור
 'קל6וסו 5סי )כ) קלונ סו6 כ' : 6)יו קל6'כו נכ)כס"5
 ק"ן ני יס ")סיס סס כ' וסמונס 3פנינו: כמ'סנ6מח
 ק'"ח ויו65יס נסרסי )עולס נס6ל 6' 5לוף וסנס5לופיס.
 סמ6). עין רלך וכן יעין עין דלך קרוסיס ריניס5רופיס
 ו6לו : ססוס נמקסל ריע"ס קור סס 5לופ" ק'"עו6וחן
 ו6ין ,סען ו6ין. ס)מעס סרינין כ) נרחין כסיי65יססדיניס
 5ריק'ס 6) ס' עיני רכחי3 נסמעוח סחס)וח וכ) : רעפנע
 3מקסל סו6 רמע"ס 3"פ וסנס ג סועחס 6) ו6(ניו61(
  וכמ' ס)עע' סריכיס כל נ6ח('ס סנס סע)כוח קודיח"5
 סנח)יס כ) רכח'3 סגרו) 'ס כקר6ח ס'6 סמ)כוח כ'כ3ר

 סנדו) )יס סיורר רמעוח 3' קוד וסו6 סיס 6)סו)כיס
 )סגניר 5ריקיס נחחחוניס 61') 3עו)ס נונריססכססריניס
 6(י סדיניס ממחקיס טסס סדעעוח 6וחן ע"סחקריס
 ו5רקחו (רועו לו וחוסע מפגיע 6ין כ' ויסחומסכחי3
 (רוע 6ח ס' חסף כמר"6 סו6 (רוע ו6וחו קמכחסו.סו6
 כל חחעחקיס ירו סע) סריניס כ) סולס 131 :קדסו
 כע3ו6ל סכתכס : קעכחסו ו5רקחאסו5 ומ"ע .סריניס

קא



 רעדןק ד אות וחוות האשערשערי
 לפנ' טעסיסס פכסירין 6'ן ססחחחוניס עח 30כלגקנס
 גו3ריס וסריכ*ס סעולס ,נל לסגן 5דיקיס 3טלס 61'ןסיקוס
 0ל סטו 0סי6 ססכינס 6( סמטסלס לס ניחןוסקע"6
 כק6ך טכון וטספע 5דק רבחי3 5רק נקל6ח וסי6סק3"ס
 וט3כס 3וכס ססי6 נפסיני לעפר כחינעחס (טנ36ס6'
 סלטעלס סרטעיח טעוררח ס'6 סלס ס3כיס סע"י6חריס
 ו6עסס וע('נ עועפו ת'ס ]ויעעור[ וחסקיט 61( )יסויורריס
 'ריך 6ח פוחח כחי3 וסנ0 : 3נויס סטחולל סט'לטען

 חקר6 6ל ל3רכ' ,כרונס ל3וחינו ו6טלו ר5ון ח' לכלוטס3יע
 נקר6 סיקור סטדח נח' כנר כי סכווכס ',ד'ך. 6)6'ז'ך
 קור וס61 רלעוון לעו6 סנק: רעחיק6 ט5ח6 ו6ףל5ון
 יסיד טח)3ס ס13 ע'י 6ל6 ,ס 3סס נק' )6 סע)יתל5ון

 ססו6 ר5ון נק' ולכן : כ3ל סכח3חי כטו יועיןרעחיק
 וכ3ר . סיס 6ל סולכיס סנחליס 'רו סע) : 5נורטחספך
 סטקור ע3ו יו"ד 6וח קור סחכטס טן 63 סספע סכלכח'
 סחכט0 וכחי3 : חייס טקול עטך כ' רכח'3 חטידסיפע
 : ססיס 3טקפר סח"ס קור סו6 וחכטס 3עליס. 6חחמיס
 חייס, נוחן ש41 יו'י קוי ען ק'ורד סחייס 6וחווסנת
 קור וסו6 כ"ל סנק' סיקור )טרח ססו6 סכווכס י ח'לכל
 ח"' לכ"ל וטס3יע 'וד"ך 6ח פוחח ס6טר ייס כט"סח'י
 לעירר סיכול 3עולס 5ריק יס 6ם וסנס : ס5נור 6161ר15ן
 וסיינו 3ריח לטיקס 3ריח ש6 6(' 3טעסיי עליוןס)ריק
 'חנ3'ר 6וי3יו ע) כחי3 6( : ט5וח חרי"נ סק'יס נטורלד'ק

 5ריק טחעורר 61( טפניו נכנעיס סק"6 וכ) ע5וח.03רי"ג
 ויורר' סטקור נפחח 161 סספע לסוריר 5נור 71עססעליון
 סנחליס כל ע" כ' סיס 6ל סרטעוח וטניעיס יסרררך

 לסיוח גורס סו6 קריס רוח כ' וירוע : סיס %לסולכיס
 ס5פין טן סיילריס סרינין טחטח נקרסיס ססס 3רר6נני

 ויורריס לטיס 6וחס טספך קריס ולוח "טיסונקלסיס
 ס36ן 6ח וינל כח'3 161 לפיס לכו 5ט6 כל 61(לטטס
 1,6 6" 5ריל63יז 60'1 13טן 6נל . רחל 65ן 6חויסק

 61( ספניס על ונס6ייס גקרסיס רק לטעס 'ורדיססרנועוח
 ס5דק קור מכחס )ק 6.ן ו)עס לח'ס על ורטעת0כמ'3
 נעסס ירו סעל ססיס 3טקפר טו3 לק"ח קור טנח"ססנק'
 טנח"ס: 3טספר 6דנ"' סוי"ס 6סי"ס סוי"ס ססס יחוריס3'
 מנח0 כסי"ק 36ל : יסקר ל6 ,סר6ל נלח וגס כחי1613
 ננעליס ססעריס וכל : נ5חי 36ר כחי3 * . נפס'טס'3
 ט3ו6ר וסגס : ננעל1ח 6'1 6נל קחוטיס רוועיח סעי',נס

 לעולס שו ס6ס ל0'וח 5ריכין רטעוח 3סעי'מססעריס
 ער לעילס 5ירך סס וסריניס 3על'ן סרימס סיופחוחוח
 63רן 5ריק כע6'ן סרטעוח 16חס וסנס : לעחיר 3טולס:פן
 ספניס על ונס6ייס נקיסיס רק ס5גור ררך 'ורדין5'ן

 ספניס ער וטג'עיס ט16ר ער נו3ריס ססריגיסולפע%'ס
 וכסי3 פ6ר,ר קג15  פכיס כל רכס.3 חורנן 3סעמ סנ6יכפו
 סדטעוח 16%חן למסוק כח גסס יס 16 לטורטיס פנ'גחח'
 לסס 61ין ולעס סעסיקיס רוועח ר6יחי כ6טר ,סועל

 : ' (ס כל וס3ןעגחס

 הדינים יזמור הדמים טוד יתבאר בו ד'דרך
 לד'ן ךק בין לדם דם בין לטשמפ דבו טטך יפרא כיכתיב

 אל ועלית וקסת בשעריך ריבות דבוי לנגע ננע ,ובין
 טלת בי . יתה שפת בו יש לכאורה הכתוב בוה הנההטקום:
 לרם דס יק טטך 'פלא בי לוטר ליה דהוה טיותר הואדבר

 שאטר עי לתטוה יש גם . טיוחו נ"נ הוא טמך טיתונו'ונם
 טחייב חה טוכה ןה טפטא ווה מפהר וה ו"ל ואטרו ריבותדברי
 בבל הלא קשה שקול הדבר ואם הרוב אחר ללך היהקשה
 עונירושלים. הגדול לב"ר לילך צריך שקול שא אם נ"נגדינ.ם

 ינינ51,לש~נ י,1"121~5,,יייי
 אך באשה. פטאים דטש ה' שאמרו טה וגם : הנפש הואדם
 אותיות ב' הם השם עיקר אדמי שם בי כבר שנת' מהתדע
 יעבודו אשר הגוי את וגם במו"ה והוא לקמן שאכתוב כמוד"ן
 ואיטא אבא סן טסבלת שהיא הם א"י אית.ות וב' אנביד"ן
 ויו"י שבאיטא. אהי"ה שם מ! א'היינו

 שבאנא הוי1ה שם ט,
 מוד הם א"י אותיות והב' הדינים סיד הם ד"ן אותיות הב'כי

 נסו"ה אותם וממתקיפ הרימם את הטסככים והוהטיםהחסד
 דכתיב עמרה במוד הוא סכיב בל כי ורחט'ם חסדהמעטריכי
 אות והואסוד טסבבים: שפי' אלדוד עוטרים ואנשיוושאול
 : העיר את וסינב גרול טלך על'ה ונא עליו שנ' ט בוהט'

 סגולתא וולה שופר טקיף בסוד הווהר דברי מתוךבמבואר
 שהיא לפי עפרה ההכמ'ם נםי נקיא' הטלטת מדתולכן

 נתב' כבר והנה : גבר תסובב נקבה בסו"ה הת"ת אתטסככת
 הגוף את הטחיה הרם ובתוכו הכל' הוא גוף יש שכאדםשכמו
 ו1ודע איתם הסחיה הרמ'ס ונתיכו כל'ם יש לטעלה רינמתוכן
 והם כבר נט"ש החיים סוד שהם אי"א טן בא התיות כלכי
 היינו הנפש: סוד והוא שבכלי התיות בא שטמנו רט'ם ה'סוד

 ובא.מא . ד"ם שטספרו ה"א ו"1 ה"א יו"ד כוה הוי"ה 'שכאבא
 והנה ר"ם: שטטפרו אהי"ה אה"י א"ה א' נרבועכוה אהי"היש
 הב' טן טקבלת והיא הכל.ם. סוד הם שבטלכות ד"ן איתיותב'
 הנמש סוד א"י אותיות והב' לעיל כמ"ש א"י אות.ות ב'ד'ם

 ה,א דם רכיע.ת ני ה-' . ד"ם רניע'ת ממש והםשנכלים
 ג"כ נקיאת שה'א שכמלכוה הנפש הכיונה . שכארסהנפש
 בי והכוינה . מלמעלה עליו ארם כטראה ורטות דכת'באדם.

 א' אות כי א' כאות הרמוו' העשר בל טן טקכלתהטלכות
 כי העשר לכל רומו' והם יו1ד אות'ות ג' שהם 14 כוהצורתו
 ראשונות לג' ורומו סיף תוה ראש לה רא'ת נת' ככר י'אות
 למעלה נת' וכבר . לטעלה כט"ש מרכות ר' קצוות ו' ו'כח"ב
 בנקוד היי"ה י"ה אה'"ה והם שמות עשר 'ש ספ'רות לעשרכ'

 ח': אל צכאות אלהיס צכאות הו'"ה הוי"ה אלהים אלאלהימ.
 שיספרם אלפ'ן. וה' יודי1ן ד' הם שמות העשר של ר"תוהנה
 הווהר; דני' טהוך נטכואר דנולא של.טו הוא אדם ויקאד"ס.
 מ'ותדים לעתים רק הכתר ט, טקבלת אינה הטלבותוהנה

 נשאר הרי אה'"ה של א' אות מוד שהוא הכתר אורוגשססהלק
 אחותי אמנה נמו"ה יו"ד סוד הת:טה טן וכשטקבלת .דם
 נעשה ד"ם טן הרי לאשה לי ותהי אטי כת ולא היא אכ.בת
 ~תמלא הע"ד אוי ארם נסוד והיא רכתר מן נשטק~ת אכלד"ן.
 הרומו הנ"ל אי אות כסוד ונעשה תהרתי טפה כה נתוסףכי
 . אדנ1י נעשה אד1ם ט, הר' בטלואו יו"ד שהוא העשילנל
 המיכות כי נודע והנה ד"ם. ישאר אדנ" מן אהי' תס'רואם
 ג' לה יש ול לאות והנה . שכשם אחרונה ה' סודהיא

 רנא שמיה יה"א' אות'וו4 שהם ה"ה ה"א ה"' שהםטייוא'ס
מגן



 הערן נן ה ר אות האותית שערשערי
 הקום הי"א ה' ועצה וכהיב כבורו. מקום אי"ה . ובסורטנוך
 אוהיו' והנה ר"ם. הוא ובריכוע אה'"ה הרי השרשית ה'ועם
  ו"לג'אכנים נכרייתאדא"א כמנואר צייושם ו' להם ישאי"ה

 בו שיש מחוס סיר והוא צוו עולה ומספרם בתים ששה תבוי
 מנין מן מילך סיד שהוא כייס מנץ תסיר אם כי כיסחסרון
 שמוח כ' הוא "אמה. היהוד כי והכוונה . צ"ו ישארטקו"ם
 סהם יסהלק ואם צא נמספי עולים והס ננורע וכ"ןט'ה
 שהוא אחרא להסטרא שלשה יש ואו ישארצ"ו א' אוהסור
 'ו"' צורהו א' אוה כ' והכוונה . ע"ו אלא צ"ו אין שאטרוסוד
 כמ אותס  תמלא ואם הוי"ה שם מור  הוא א'  שאות כ"1עולה
 סנהדרי שד ע"א הרי אותיות פ' ועם ס"ב עולה יו"ד וי"ויו"ד
 נ"ב שלולה ב"ן מ"ה  כמרן צ"ז הרי השרשי יו"י ועםגר,לה
 . ב'ן ט"ה סור עצמס שהם ארנ"י הוי"ה שטוה כ' ועםצ"ו
 או.גם צ"ו ונשאר כ"ן מ"ה שסוה טן שנחסר הא' סירוהוא
 ב"ןנפרדה שם אוי כי"ס מנין ונשאר הו"יהאדנ"י טן נוסרא'
 אוה והנה . וה והכן דם ונשאר אלוף טפריר נרנ' בסורג'כ
 כ"ר וטספרם ןץ ד; כוה דוד"י שס.מנם צורות נ' לה ישה'

 . בכר שרמונו כטו אדנ"י ר"ה נכלס ד"ך 'שוב אלבפו'ה
 אוה יסהלק ואם אד"ם כמספר הוא אהי"ה אליהםוכהתחכר

 הטומא' נסוד והס דמיס ה'.מיני סוד לך נת' הרי ד"ם. ישאיא'
 נולד לפעטים אך טהור זהוא א' דס 'ש ועוד לפנינו.נס"ש
 הוא ד' שאוה רמו:ו כבר כי והוא מספק. טטא והוא טוטאהכו
 נעולה והיא דולת אל אדוני, והניש, עליו שנאטד דלתסוד

 ב' שיעור  שהוא גדולה ד' נעשיה אותה פותהוכשהצר.ק
 הרי . זה  והבן נבר  כמ"ש  סתומה מ"ם בצורח ונעשיתרלתין
 . זה והבן מהור שהוא בתולים רס סור והוא ר"ס אותיוחלך
 שהרי המקוו מן הבא אלא באשה פמא הרם שאין תכיןובוה
 שהוא המסור מן באים כולם למעלה ערמונו דמ.ס הה'אלו
 והמקור הצנור וע'" צנור ומתהפך השוה בטספר הרצוןסוד

 כהסהלקוה הם וכולס לעיל שרטונו כטו הנ"ל הדם.םנצטרפו
 בעקכיה כרוכה הנחש ואו גוביים והרינים הרחמיס סור א'האות
 רכולא ש~טו הוא אדס והנה עקב. תשופנו ואתהדכת.ב

 וכהסהלק אמה של הואטעשר ואדם דם נשאר האיובהסהיק
 סוד ענבי'ם שסחטה הוה ולכן סטטא. והוא טת נשארהא'
 . כ"ו והכן נרות רם לו שהראה ארז"ל  השוה נטספרעק"נ
 הסתלקות בו וא'ן  המיי  מן בא אעו  בהולים הרם והאבל
 פומאה בו נולר שיפעמ.ס אך . והבן פהור הוא ורכןרחמים

 ת:פאי בסו"ה והוא כהררל רם פפת ראתה שמאבפשארו'ל
 שהיה הרי רויל  שאמרו כמה והכוונה הרבה. פובות יאירא'

  לכף העולם כל והכריע א' עבירה  ועבר זה ובא שקולהעולם
 מטהוין ארו אן שקול כשהעולם יש  לפעמיס ולכןחובה.
 והכל טהייכין ואלו מוכע אלו למעלה. טפמאין ואלולטעלה
 בווהר. כמכואר שער.ך שנק. הסלכוה מרה כטקים היינולטעלה
 "מן. זיה' בשעריך דיבו' דברי וו"ש ננע זכל רינ נל יגיעושס

 השליטה מהן אם הוא וונאי וה,ינ וטהור טמא ביןוההפרש
 כשניהן אנל הצד'ק.ס לא אבל הרשעים את ליסר רקלשוטר.ם
 בהור כה 'ש או לרשע צריק בין יכהין שלא למשחיתרשוה
 להיוה וינול הסד כלפ' טטה הסר רב שקול שהע,לם נעהוא, המוטא' ,ויס ב"ה נתורבן שהי' כטו אותו ומטסא כהיכללכנוס
 כהיכל ונכנס ביהכ"נ פתה את פוהה והצריק לטעלה.'ויד
 העולס כל אה והכריע לטטה עבירה ועבר דשע ההואובא
 שוהה היא ואו יצהק מפחד קשים דיניס יורדים ום.ד הוכהלכף
 יצח"ק מפהד קשים רינים שרומ ה"ר סוד והוא תרנים הטתיין

 רעה ביוס רל אל משכיל אשר' נאמר ואו . השוהבטספר
 איך להשניל זצרז דל נעש.ת הרעה 'טי ששולפיטשניון
 דם עם שרואה ר"ל ח"ר טמה סור והוא מפומאההלטהרה

 ובדין . הטוטאה בו נולר פהור ברסן כי הרי . וה והכןכהולים
 לפ' שהרי נדם. דנר ממך יפלא כי לימר ליה דהוילדי, דין נין לרם דם נ.ן לשון הכפל ווהו הח.וכ כו נולרוכאי

 וסא' מטהר ווה מטמא שוה טחולקים הם א' נרםהטשסעית
 נבא ועתה הכהוב. טשהעי דמ.ס כשני שמשטע לדם רםכ.ן

 ה.כל 'ש כי לרעת אהה צריר' אך ומהההלנו. הכהובלכיאור
 שאם נהנאר וככר כנר כט"ש טקדש מול וטקרש הינלמול

 או' שלמטה לטקדש מאיר ואינו למעלה העל.ונ'יסהלק
 אשה והגה כטד"א והשכיבה הנפילה נסור היאהתחתונה
 לעפר שחה דכת'כ מעפרה להקיטה הנריך מרגלות.1שוככה
 ממך יפלא ני וו"ש עורתה. קוטה כטנינו לאדץ דבקהנפש.נו
 ה' בדכר דכהיב ובר ראיקרי עילאה שושנה סיד היינורבר
 . טאושר.ם שאינו ההחהונים טעשה ע"י וה.ינו נעשושטים
 מטך יפלא כי וזהו פלא בסור לטעלה מסהלקת שכינהשאז
 רב.ס בלש~ן מכם אטר ולא 'היד בלשון ואטר דייקא טטךדבר
 ה"וטאי נולד ואו הרבה טוכוה יאבד א' שרשע למעלהכס"ש
 שנאה ואו . לעיל כמ*ש זכאי בטקוס וההיוב טהרהבמקום
 כי דייקא כשערץ ריכוה דברי וזהו ד'נים ריני טדניםהעורר
 ולהק.טה עליוניס רהמי לעורר וצריך נגע וכל ריב כל יג.עשס

 ועלית ווהווקמת הקב"ה. של שמו  זה המקים אלולהעלותס
 . זה והבן תו/ המקוםאל
 הדרים סוד  יתבאר בו ה'דרך

 ויעלת אהב? א.לת דקרא יישא עהן בנל ירייך דדיהכתיב
 ש.ש בומן כי נה' ככר הנה עה. בכל ירווך דדיה"ן

 אבל,נשהיא לפוב'ס שוים העתים כל אזי השכינה אלעליה
 תדעישכשהיא כ' והנוונה עה. בכל יבא ואל כהינ אוילמטה
 ואו מלסעסה ארס כמראה דבהיב דארס ביוא היאלטעלה
 כשושנה,ע.לאה חחוח.ם מן שה.א תתאה שושנה שנכללהלפי
 ואו כמ"ש לבינה ונה טשה שאטרו טשה כלה סודשהיא
 העולטוה כל ויונק'ם בינה במקום למעלה שריים להנעש.ם
 מנע וא.ן שטן ואץ . העולמוה ככל וההן האהבה ואורהמים
 שלמעלה ב.ארנושהשר..ם ככר כי לטעלה יניקה להם איןכי
 האהנה. נטשך משק א'ל סור ני וידעה ום.דר אלרד כסודהס

 כסיד ה'א לטטה יוידת ונשהיא החן. נטשך טשם ט".וטצד
 'ש ואו למטה ררים לה יש ואו ריים אלף על הרכוצהכהמה
 רברי מתוך כמכואר נהמה.  הררי אל, מן להה.צונים גםינ.קה
 והנה . טרגיים אנשים שגי סור שהם הצפרים בעניןהווהר
 שהמעשר אטה נסור היא לטעלה עולה שכשהוא כברנת'
 ה.א ואו השחר א.לה נקראה ואו . אר"ם ה.א אט"השל
 א'לה וו"ש השזה במספר האהנה סוד שהוא האחדותבסור
 רי"ו סור היא ירווך עת ככל ירווך דריה ואו הן ויעלתאהכ.ם
 עייכ ג"פ טור שהם שלאין ענפי טהלת מקבלת היא שאוך"ו

 בנל כ"וואמר שהוא הו.'ה האמצע.שיד קו ע"' רי"1נטספר
 סוד שדם טא:"א וסקבלה לטזכה שוים העת'ם כל ששםעה
 לסור עלהה בה"טה ומן ע"ה בסספר אהיו"ת ועשר הויו"תעשר

 . וה כל והבן שטה. בכ"ל אנרהס שלבתו

 האאות
 בצורתה ה' אות סוד יתב' בו א' דרך לפתח

 מ"י0 י"פיס יפ ""י "סיני : ,יפ יכס ס"כתינ
 6ל מפיר רויו וננג'כס  ונפכממש ג3ולתתת'

 קפילות סי' כ3 כי מרפ כי סרין. ותרס סניק63פרס
ננ3)'ס



 הערןבן ה אות השתיתשערשער
 ~סנס כוס. יס"ו 6ומיות 3ג'ככ~ש
 סיו"ר טסר' 0ר3ריס כל וס3ןר6ס
 )טק63 לותו ס; ו5ומ לדוכר6רות(
 0ני ו0תמנר 0תכריע סו6 ו'161מ
 סיטנ וס לך ס6נ6ר וקורס .סתרומ
 רכמינ ספקוק קור מח)ס6כ6ר
 עח 1'רעמ מתל6כ' ירחיסחקפור
 טל ירע עיקר 6'ך חרע ונוסלרמנס.
 . 153רמס ס' 16מ 3קור סו6ק"מ6
 3סס.3,1עי' סנומינו ית' כחינסנס
 חיי נני ס6תרו סו6 וסטעס .סנס
 6ל6 תלמ6 מל'6 3וכומ6 ללךות;ונ'
 כ' כ3ר כח63ר כ' ו0כווגס13הל6.
 גס 0מ)) 60"6 קור ס61 ר56"סכמר
 סלי 6"כ תקיריומ כח"3 סחס ר5סוניס נקודומ ג'קיו

 ססו6 ה' קור 610 וס6ריך יו'ר קור 610 כחר טסו6סעחיק
 עח'ק 3'ן סעכריע ו' קוד 0ו6 חכמ0 ס610 וס5'"ן3.כס
 תכילין סי"ג קור סס ע63"6 סס 1גח63ר . סס כת"סו6ריך
 סכק'ררממי

 תול"
 6) סתגיע ער 0ספע 63 ומסס . על6ס

 קורס ג(רע ס6ור כי סר' "ריק (רוע 6ור 3קו"ס0יקור
 סמו) קור 60"6 תן כתקך ססו6 )פ' ס5ר'ק למדמס63
 ק1ר 6100 60"6 ולפ' . 6מרמ' כע) מול תלסין6100
 מו6ליס 6ג1 לכן כנל כמ"ס נכמל נכל)ח סמק,ר'וחניגס
 3ינס תריסוס ס5עסימ על6ס 6'פ6 ס"נו ס3'נה 6לסורע

 וק5רו ל5רקס לכס ורעו כמ'3 והגס . סס כמ"ס0תקיריומ
 כ' וסו* לירס סירח' קור מרע כ' ו0כוינס . הקרלפי

 5רקס סנק' ס3'נס קור תכח סנ6ס 0וריעס געמתמחלס
 30'נס כח לסתפ טמחיל תיר 6,' נתקתנו כת"סגרול0
 3ל'מ סנימומ כס"מ וסו6 קדוס סס יס סנינססניקור
 סס סל סניומ 6ומ'ומ וסס 'ס ח"סלל ס"נסמס כ"לטל
 3לחס סעפס )ע5ול כח 'ס סטס ו3(ס 3'קור. ססו6טהי
 פוסע סו6 161 5ורמו 6100 עינו 6ח מכסס סו6ססס וו" . עיכו כסמה ל6 מ)טון וסו5 מפ)יעכו ס)66סס
 15למו לונסמ סעפס ס6.ן כ3ר כננ"ם 5ורס ולגנס5ולס
 3ק1"ס סטפס ס'קפ'6 וס"וו סר6קוכס מ5ורמו סחפקדעד

 עס'מ וחקד ח"ס ו6ח"כ . מקפ'6נ' וכג3'נס חחיככ'כחלנ
 ס6חר ')ני' חורם מסתס סכח וס וסנק : לפנ'גו כת"סעמר'
 סחקר כמ וסמחיללסתס 6חר חורק תסחרס 'תי'חורס
 נכ) סולר כ5עייר ו5ו סתומרומ 6מ ודוח' הירע 6מותנקס
 נ"כ סחקר כק ט0ו5 6נרס"ס מרמ קור טסו6 6'3ריורת"ח
 0סק"ס 6מ סמומח וסו6 סג3ור' כח תטמס י6ח"כ חורס.ער

 חורס. ער סנ3ורס ת)ר סו6 קכ'; וסנסר וסעורניריס
 כי 3סו)ר היע' לוח סכומן וסו6 סמ"מ כח תסתקו6ח"כ
 חווס על כירוע סלוח סיר ססו6 סמ"מ תכח 53סלוח
 ס6'3ריס כל סתקרר וס61 ס:5ח כח תסמס ו6ח"כ .'מיס
 ססור כח עסמס, 61ח"כ . 'ת'ס חודס עד נ"כ 6וחסות'פ0
  סגנור' ת5ר ושק 06הן 3קסי 60'נריס כל 6מ סתקסיוסו6

 ססיקור ולפ' כחיסיקור תטתס ו6ח"כ 'ת'ס. חתע ג"כטנו
 סעולמומ לכל סחיות 63 סממנו סעולתיס ח' קורסו6
 : ח' סי6 סיקור כח תסתס ט6ו סס3'ע' 3חורס סנולד1לכן
 כלוס תגרמס לס 6'ן סמלכומ סספ" נורפ כנלו0גס
 נחודט תססיולכן קנלמס כפ' ע"' פוע)יס הקש" סכ)רק
 ס) כמ "61 ססס ו)פי ס3ע0 כח לספס חלי)ס חו;לסח'
 לסמימ נח 13 'ס 0טס ס3(ס ס5ולס סתפקיר כס"חסס
 6מ0 סלסרגנ' רכמינ סת5רי 6מ )נסס סתימ 0ססס3וס
 מכ"ה )תס רסע 16נר %1סס 0ת5רי 6מ 0רגמ כ6פר6ותר
 מווס וסנס : תמ סו6 הח' 3חורס סנעי תי לכךרעיך
 מן 5נול ררך ס361 ססו6 0חקר נח לסתם חוורסע'

 נמקפר סח""ס ק1ד ססו6 חכת0 ס610 0עליוניססח"ס
 מקור עמך כ' רכמ'3 סח"ס תקול 610 סס כ'ססוס
 סעולס לונ חי' ו0ו6 עתרי ע0ימ וחקד ח"ס 6ויח"ס

 תקור סו6 הוריע0 ע'קר כי לך נמ' סר' 3מסיעי.הנולריס
 6מרס לחל וסנס : וולעמס ורע לכס ס"6 קור חס ס'6ומ
 60מ0וח סגל ממנשלפי 36נ0 15)' ספחח' 6) )6נ6
 )ס סנמוקף ער יללס ל6 סלס ו6ף ס' 6ומ 3סססיס
 ספממ 3נ)סס ו0כס ס'. 6ומ 3ס 0יס ל6 3רח) לק ס6ומ
 וסכס עעכס. 36כס 16)' 6תרס ולכן כפולס ס' נס סיסיח)
 ר"י סו6 וסנ' ןק כוס ד"ו 60' 5ירימ סני 3ס 'ס 0'63ומ
 5ורמ כי לפנין 6סל מ3'ן 3'ן לכן . דור"' וקיתן ףקכוס
 ססו6 סיו"ך תחוד סגמגלס לפי עיל6ס ל3'נס לומור"ו

 חומס כחומל סנמספך ולפ' ו"ר סו6 י1"י ותשיחכתס
 סר' מוך נכגק 0לעמ קור ס0'6 וסוי ו"ל 53ולסנעסס
 . נווסל כתנו6ר סדלמ 6מ וקוגל פומח סחי5 0מפחח3קול
 כמ"ס י1"ר סיר ליס"ס 0כוללמ לחנונס לומו ר"' 15רמ36ל
 רגל' ר' על טעומרח סמל' לקפ" רו1וו ס61 וכן .כנר

סכק"
 סנימס: כ3ורס כ) מלך 3מ 63מ5עומ6 נקורס וסו6

 ס5ריך 6מר ונר תחולקוח רעו5 יס סו'"ס 3ססוהנס
 )ניגס לונוו עי)6ס ס' כ' רור'" 153רמ ססי"ן 3'לכמונ
 ופר רו'. ס5ויחס )מ)י רומו סכיס וסי רוו 5ורמססו6
 סו'"ס ססס לפ' רוו 53ורמ סס'"1 סחי לכחו3 ט5ר.ך6תר
 עיל6ס ר6'ת6 כ3חס כ6תס ו0נס סלימס.. סוי"ס על1מלס
 סהוריס נין ר,ס' לסכג'ק ר5'מ' 1ל6 לנימס. מנ6ס66חסמ
 3מקוס קחסו3ה נקוד ס' 5ירח 'ת' ועור : מנחרו"מס
 : 13נכ'גס גנ5ר ועמה 53ירמה ס' 5וח גחנ5ר סר'"חר.

 במנינה ה' מור יהכאר בו ב'דרך
 .וס עסר חמטת ה". ח"ג5 ; יוס טסר 1נחנחסכנרניבנ

 כ) )חח6 כין )טי)" כין 5)" . קמיירימ5י
 . ".סו יסר5) מכגסח טס,ר ה5י . נ1' גט), כ"לחי'חד

ויה2"
סו6 דה)כ" "חרגין יע;'ן ומ קיימ". כטסיר5ס עעיר5ט
 יהיכ כיס הגויס5ס רס"י ט)יה ד6חי יומ" ססו"

 הי ".ח כי קרע המחער וה )סכעך : עיכ כחרט'מ)כ5
כמגעה

 קטו"
 סגכגסיס כעה ססירוהאס) )הי רומו חמטס

נ,""
 ".מ" 5מלו וטגי . הווע ))1רך מוחין )ו )טסוח

כחר
הי

כינהחגמה

דעה

 גכורהגרורה
ת"ת

הי
הודנצח

יסור

טרכוה
 וסס ועחיקל6'"ן

טי)"ט



טפ הערןק ה אות האוהוותשערשערי
 0) ססיר ס' סכ0גכגס'ס )סי 5תסמטת סוד טדטל5ס
 כוס 0גכג0יס גתכ5ר ככר כי"5 ס)ס תגסי"ס 0ססכיגס
 )סי 1"5 30 'מין קו ככ) מתסמט כיגס 0) ג,חסךרך
 ג,ח ח0ד כחכמס מתס0טיס וסס סרק.ס גי כ;,ח0י0
 כקו מתפ0ט כיגס 30 וסוד . 1"5 0) ימין קו0סו6
 מ)כוח יסוד ות"ת . סוד גכורס כיגס 0ס51 י"5 0)0מ5)
 גכגס 5יג1 כ.גס 0ל ח"ת 0מן 1)סי : ו"5 0) 6מ,טיכקו
 וסגס 1"5. 0) כדטת מסתייס 1ס51 כמ"0 6' ס)י0 רקכ,"5
 5' )סרק רק 0גח0כ גתכ5ר ככר כיגס 0) מ)כותי0וד
 ס6רח מן מניט 61יגו ,"6 0) נח"ח מסחייס 1ס61כמ"0
 0סיס יו0ף סוד 1ס51 כ)1ס ו"5 0) סיסוד )ססירת5ימ5
 כמר5ס ךיסס רז51ר יסס יוסף 1'סי דכח.כ מ5מויתוס
 כ0טומדת ד,"5 גוקכ6 0ס'5 סמ)כות וכן . 'תו"סר"ת
 ג"כ מקנ)ח 5יגס רג)' סדוס וס5רן כ0וד סיסודחחת

 'ת51ר 'יסת ורח) כתיכ כרח) גס 1)כן כ)וס 5ימ5מס5רת
 ססירות כחי 0מת)כ0יס 0סירות ס' סס וסגס 'מר5ס.יו'סת
 כ5ס סמסס דרחמי מכי)'ן י"ג מן מקכ) ס61 151 י"גסרי
 ומ)כ6 5חד ו0מו ס" 51י ס5חד1"ם; וסוד ס5סכ"ססוד
 )וחות5כגיס 0גי 50מרו סוד 1ס51 . כמטרוגית5מ,דוע
 ככווגת כמכ51ר 0יגי סר ט) )סגיך כטמדו כידוסוריד
 סרת סיוס כו ג6מר ר"ס 0ל לו יוס וסגס : י'לס"ר"'
 ככ) וטו)ס סת"ת גגד )ט)1ת סמ)כות מתח)ת 151;ו)ס
 יו"כ 0ס51 ט0ירי 0יוס עד ת"ת 0) 5' מדס גגדייס
 יוס דכתיכ יחד ססי"ן מתחכריןשני 151 סכיגס עדמנעת
 1)כן . ס,וסר דכרי מתוך כמכ51ר תרין כסוריסכסוריס
 רק מ5כ5 מקכ)ת 50יגס )סי ס11ת 5סור כסוריסיוס

 כמד"5 כמטרתית5 דמ)כ5 וות5 5ימתי ות5ג5ננ5ימ5.
 )5סס )י ותסי 5מי כת )5 5ך סי5 5כי כת 5חותי6מגס
 ס5)ו וכימיס . 5'מ5 מכי 1)5 6כ5 מכי דגם)5כ,מג5
 ט0יר5ס יומ5 וסגס : ד5ימ6 סמוחין מקכ) סד55ין

 )סיכגס דכיגס ס"ס מתחי)ין יוס"כ 51חר קיימ6כע0יר5ס
 סנמרו ימיס כס' סרי 5חד ססירס גכגס יוס וככ)כת"ת
 161 סגככד ססס טס סנדו3 ס0ס מודווג 161 דדי6סמומין
 )מסרי ט)י' 6תי כיגס ססו5 ט)5י יומי ד5ו חמיס5י3יומי
 0כמ1513 גככד 0ס סוד 0ס51 כתרט5 יתיכ מ)כ5 3151יס
 כמכ61ר קוד0 מקר6 גקר6 51י כמ"ס תרנף6 נמססרס51
 גכ5ר וטתס כמגיגס ס' סוד גחכ5ר סרי כ"ו וסכן .3יוסר

 :ככגיגס

 בבנינה ה' מוד יתבאר בו ג'דרך
 6מר ת6ג5 : פטמיס 5)ף ככס ט)יכס יוסף ס':נרזיבנ

 קודס מ0ס 0) 0כרכתו מכ5ן כו' מ0)י 11מסס
 6ליטס ו5ת )סכיגך : סוסו ועד סטו)ס מסוף סיסמ1ת1
 כמ)ו6ס סי כ6וה גרמו יסיס וכיו . קטגס סקדמס)פג'ך
 רומ, כמ)51ס ס' 50ות תדט כי 1ס51 . כגיגסמס51
 1' דכתיכ . )סגיגו כמ"0 )ס 0יס כחיי )00 סמ)כות)מדת
 1סכ11גס . כמ)ו6ס ס' כ15ת גרמ,יס 1כ1)ס . )כ50מט)1ת

 דכד כיוסר כמ"0 דחירק כרו5 סי0וד תחת טומדתכ0סי5
 כנווס גסורס 51סתיס חד5 דגקודס כרו5 5'סי )תת"5יסי

 סחרמורת ס5גי תר15גי 5) דכתיכ כרו5 גרמס151עירת
 כרו6 ד6תטכידת טד קמט5 קמט5 ז5תס0טת51תחוי5ת

 )כט)י סטוסין סחתירס כסוד )קמן יתכ5ר ססוד 11סדסי
 כ) לך יתכ5ר טחס וסגס : דס' מ)1ן כסס51 וס)קיןת0וכס
 תקיס. סי6 ס' וטלת 0סימגס ס' )15ת סים מ)51'ססנ'
 כ05ר כי כיודי"ן כססי"ן כ5)פי"ן מתמ)16' ס' 15תכי

 סג0תהם טד מט)ף וי טו)ס )מט)ס )ט)ות סמ)כו'תתחי)
 קומתס 6מרםג0תוס סו6 גמור ס,וונ כ' ד,"6 סי0ודעס
 6מר ממגו מטו)ס ,11ג יס וטוד . ו"5 0) סו"ק כ)גגד

 0ככ) גתכ6ר ככר וסגס ; ס,"5 כ) גנד קומתס0י0תוס
 מ"ס ס"נ ע"כ 0סס מ)51יס נ' וסס סוי"ס 0ס י0ססי'
 כסוד סס כו)ס )כן 15תי1' טסרס כסס '0 5'0ככ)

 60'ן כ"ן סו6 0)ס סוי"ס סמ)כות ססי' 5כ)סט0ירית
 דלס גגך )כן סט0יריי סוד כס 51ין 6ותיו' ט' רקכס

 )6 וסד) ירכס )6 סט0יר כ0ו"ס כיוסר כמ"0וטגיס
 לס סיס ' קודס טו)ס 0סי5 סמם)ף כ3 ו)כן .ימטים
 ס0ירית כסוד 1)6 ס5חדות כסוד ס'5 כדוכר55חייס

 מתחת טולס כ0סי5 1)כן גתט0רס מיד כדוכר6וכ0ג5ח,ח
 0סו6 רימק סוד מירק 0סו6 חח6ס דגקודס מר,6סיסוד
 5100 סיסוד טס 0תתק0ר טד ס:קודת 0) סתחתוןח)ק
 ח)ל4ס5מלטי סוד 0ס51 ך כ,ס מ)6סוס ססו6 ד0ורקרי5
 סו' סגקודסיטס 5ת סקוסר ס51 ס0ורק 151 סגקודוי0)
 כף כרו6,ר16ת סי5 151 . )כס5 מט)ות 00 כתיכ151

 כ,ס 5)ס"יןכמ)וי
 ךץ"4י

 סגתיימדס 61חר . 0סס סמססרי
 כ) 6"כ סטסירית כסוד וגט;ית גתטסרת מיד סיסודטס

  0י0תוס  פו 0)מט)י סס" 6י,ס טס ותתייחד 0תט)סמט3ס
 טו)ס סי5 סכתר טד )מט)ס וגס סו"ק כ) גנדקומתס
 כסוד סי6 סרי סיסוד טס סכססי5 סייגו ט0יריתכסוד
 ס0יס כסוד סי6 ססוד סנד סחט)ס 51מר . מט)ותס0
 . סע0יריח כסוד גטסית 0ככר )סי . 00ס ס' ט0רסססס
 קגחם ס6מדות 0מן ס"י כ,ס כיו"ד סי כמ3וי גרמ,ו,ס

 0מססרו סףד ספי' 5) כ0ט)יד 6ימתי סט0יריימע)ס
 כסוד סי6 כגלח ומתייחד )מט)ס כסטו)ס 5ח"כ וסגס .סייי
 מתרכס סי6 סטס 0ככ) . ססיס ס' טסר ססס מ15תסס
 61נד'כ מ6חם. סס ס51 ססיס י"ס סרי סטסיריתנסוד
 י"ס ססס 6)סיס סס0 כסוד סרי כת"ת ומת'יחדתעו)ס
 סי6 סרי סגכורס טס )סתייחד טו)ס 51ח"כ מ15ת.ס0
 כסוד סי6 סרי כחסד מחייחדת ו5ח"כ 6)פיס. 00יסכסוד
 סידח סוד ססו6 יסר6) כי סרי רכו6 סי ססס 5)ףת"ר
 מ"0 תכין וכוס רכ51. סי כסוד ס51 סו"ק כ)סכו))
 )"תורס. 5"ותיות ר"כו6 ס"0יס י"0 גוטריקון ס051יסר5)
 כסס סו6 סנ"3 ט3יות סכ3 תכין וכ3ככך נעיגיך ר6סוסגס
 53 1)כן . ,ס וסכן )כס5 מט)ות סס )טו)ס כי 1'סוד
 )סי . רכ51 ס' מססרס ססיי טד ממלריס י0ר5)גנ")1
 0ט)ו ו6חר טכדיס מכית )סהשס סיס מלריססנ5ו)ת
 לסודלךק



 העיןגן ה אות האותיותשערשערי
 רכ61 כו3פוך

 0סו"
 16ר ע)יסס סופיע 6! סחמך סור

 נוכוח 1ס61 . )חירוח שכויס '5"1 0כו ס'ונ) סוזסניגס
 16 16חי1ח רנו6 ס' נס 0י; סחורס 8ח י0ר5)0יקנ)1
 כסולי"ך ס"ות )ך ווס סכחוכ 0"מר וו"ס )חילוח.יל"ו
 ממות ס5ור 0ופט וע)יו סמסך ס61 ססר וט3 מווהיכסר סו" ססר ,ס כי ס,ס סטר ע) ס"4סיס 6ת חעכרוןונו'
 מוחו קווס מסס וסגס : וס וסנן ס6)סיס סוךסיונ)
 סכחר טד סייגו סו"6 קומח כ) מ,- סמ)כוח 6חסע3ס
 פעמיס יי כסוז סי" 6ו סכיגס גגד כעל"חס כ' וח0וכ65

סם'ס
 מ"ס נסוד סי" סחכמס עך וכ0ט)חס . רכו"
 ")ף כסור סי6 סכחר עי וכסט)קה . רנו6 קפיססטמיס
 ככווו מקוס 6'"ס כ6מרס רמוו 1)וס רכ61. ססי'פטמ"
 פו)ס סי6 6! קל11ח 1' מן 3מט)ס טו)ס ;כ"סר)סערי15
 נסי ס' 16ח מ13י סרי ע63ס סי סוד נכיגסומחייחר'

 ניו"ד ס' 5וח מ)וי סרי יו"ד סוד כחכמסוכ0מח"חדח
 כס)"וכ0מחייחי'

 סכחר סור
 ס' מ)וי סלי "6'ף ;סו"

 ר6;תוח נ' מו סמ3כוי שוד ס' 6ות ;תמ)6 "מר סרי .כ6'
 6תוון 1כמ13ף 6סי"ש4 סוד גט;ס סרי 6"'ס סוד0סס
 : ס0וס נמספר סכתר סור 0ס61 ח5מ"ן סקוו; ססס61
 מוחו 0קודס מט;יו מ5ד מ;ס ,כס 0יס 6מרגווכנר
 וט0ריס מ6ס נן סכחונ כסוד דד'6 סגחר עז 6וחססט)ס
 )ני6ור גנ" ועחס : נ,וסר כמנו6ר סיום 8גכי0יס

 מסוף 50מר ס);ון תמ)ס גדקדק רק . 0סתמ3גוסמ"מר
 סכחונ נסוד סו6 סיטינ תע.ין ו"ס . סופו וטדסטו)ס
 ספיח קומח כ3 כו)) 0פ.רו10 סעו)ם העד סטו)סמן

 ק5ס וטד ס;מיס מקלס 0ס61 ק5ס 6) מק5ססנונריח
 6)ף ככם ע)יכס סי יוסף ס"מר חס . וס וסכןססמיס
 חסי' רנו5 00יס ססי6 נטח 60תס 0כמו ו"ק8פטמיס
 קומת כ3 גנד סמ3כוי 0תע3ס סייגו ככס פטמיס6)ף
 רנ61 סי פטמ'ס 6)ף נסוד סי6 0"! סכחר עךסת'ח
 %) . ס,ס סהי) כ) ט0ס סטונ 0פטו)חו מ0)י 6111מר
 כ) גנך )סע)1' 0ח,כו ר") וגוי  "חכס וינרך ומכו6ס

 ס"לי3וח כ3 30 קומס0יטור
 0סו"

 חוחיוח "יאי ר)"ו סוד

0סו"
 ר)"1 סוך סו" ס"ותיות וטס ר3"כ 0הו6 יכר"ך סוד
 0כרכתו מכ"ן 60מר ווס . כיימ וייכ 6ד1גג1 גוו3וכתיכ
 0ס61 סוסו טד סטו)ס מסוף סיחס מוחו קיס מ0ס0)

 : וס כ) וסנן סכחר טד סח"ח קומחסוד

 והללויה והלל הן סור ית' בו אי דרך ביפתח

 סגס : ססמיס וסמי ס0מיס 6)סיך 3ס' סןכרץיבנ
 1'רוממו 1'ס6רו 1'0נחו וינרכו יודו סס סן5מרו

 עך ולנרס מיג' 0כט כ"ן סגס : וימ)יכו ויקדיסוויטרי15
 ס))חיך. כיוס סכט סגחוכ סוד סי ע) מ)וכס )כ));כ"ח
 סכ' סי ע) י"ט סמספרס סנדו)ס סי"ך כסוךנלמות סי" וסגס מ"דס נ)קמס הוס כי גחכ"ר ככי כיוסכווגס
 )מטס כ0סי8 סייגו )ם 0י0כחיגוח

 ס~
 נסוך גנ))י סי6

 1:קר6ח ט' נכמיי סי' 8וי סריס 6)ף ע) סרכ51שכסנן'ס
 1:כ33' )מט)ס כ0פו)ס כך 61חר ככי כמ"0 ועגיסו)ס

 כחינ וס:ס : 1גחטסריח י' ככחיי סי6 "1' ד6ד"סכר,"
 סכט ;סס וססוד6ות סכרכוח 0ע" תע;יר סי" ס'כרכח
 ""'ס כסוד כר6:ס מ)כוח כתר וי0ס ו"1 תס)סמיגי
 ס"ס ס"ן ווים תטמיר. סי"6 ס, כרכת ו"ו . ככודומקוס
 כ)1) יו"ד 161ח סייס מן כ)1) ס61 טי 16ח 0סרי'1ד1
 0מ)ח חדט וסגס : סיטיכ כ"1 וסכן כקגס כמכ61ר ס"ןמן
 פסוטס דגוק סחפמטוח6 ככ) טו)ס ס' כם16ח רונגוס"ן
 דגוין סחפ0טוח6 סוך כסו6 סגס מ"וח ססכט סוךססו6
 0נע נסוד חס)ס מיגי ס;נע כ) ג;)מו 61, כמ"סססוטס
 ס0מיס מן ס' 6ת ס))ו ס0כע מוד ססס ס33חיךכיוס
 ג' סכו))'ס י"ס סוך 0סס ר06וגוח נמ גדנקת161

 חח"ס סי כ' ס))1'ס כחי' 6,' ככר כמ"0ר6;תוח
  סממנו סו6"ו כסוד כ0עו)י דמ)כוח' ד'ג"6 ס)")סוד 0ס'"

 פסופס  רגויין סתססטו' סוד 0סו6  טגפין 0נטיימסספפי'
 יכתוכ נסור  6לסיך סי ו:קי5ת סללוי"ס כ0ור סי66'י
 ססמיס 6לויך  סן'לסי נימר 151 כמייפ  ,לסיך סי%כי
 . יוחר נני16ר )ך 61נ"ר : סיטינ כ"ו וסכן סומיסו0מי
 ;מי"ס כמגין )סקנ"ס )ו י0 רקיעיס 0"ן 6מרוס:ס
 0"ן 6מיו 1)6 0מיס כמג'ן רקיטיס ס'ין מ"0 וסנןר6ס
 נחוך רקיט יסי כסו"ס גדו)ס )כותס נ)סוגס ו0יגויסמיס
 ט)'וגיס מיס כין ו"מרו 3מ.ס מיס כין מכןי3 ויסיסמיס
 ססרס6 סוך סו6 סרקיע 0,ס גחי וכנר : חחתוגיס)מיס
 כ:) 1ס61 )תת6 ויסיכ מ)ע')6 ד60'כ נ6מ5עיח06ס61
 וסגס סספי' פרטי נכ3 תס 6כי"ע טו3מף סד' מןטו)ס
 "' נכ) ; מ"ס ס"נ ע"נ סגווח ג' עדס 6נ"י עו)מו'ננ'
 סעו)ס ,ס ס) ססי' ס" כ) סכו)3'ס 16חיוח יימסס
 עו3ס ככ) סיי מיי כ13)ס ספירס כ) כ;1'דעת

 ס1"
 סוד

 "וחיו' ט' רק נו סי0 ניין סס ס61 ע0'ס ונטו)ס .ק'
 61'יכ נ0"נ כמ"ס );וע3'ס ר6ם גע0יח יע;'ס 0סמ)י)פי
 6וחו סוד נו '0 ספיי נכ) וסגס . 5י סוך רק סססס
 0)מע3ס ומס כו)ס כו33 0ס61 0מיס כ0ס גכ)13כו)ס ססיס" 0תחח מס כ3 וסגס רקיעיס ;"ן סיילקיע
 כ"1 געריך 6ם וסגם . ס0מ'ס 0מי גקן6 ססרם6מן

 סגוקנ6 מחח)י 00ס ו!"6 סח"ת כ' סרי 0)ימסנניגס
 ס"ס סס סת"ח מנ )מע)ס 1סגס 130 ח"ח 0)י0 גגד0)1
 ססו6 סון כו י0 6'י וכל) ח"ג כח"כ ססס טלמו ו"6ס)

 ממנו 1)מע)ס רקיעיס סן סרי סיקיע סוך 0סו6פרס"
 8חד וככ) 56')1ח עו)ס כ)) 0) כחייכ 0סס נ"רסס
 ס"הין וסגס : רקיעיס 4יס סרי רקיעיס ע;יסמסס

 רקיטיס ךי נייכ י0 ונלס ס;מיס 0מי סוד סססוסטחיק
 ,)סיס ס' סוד ססס ומ)כו' ססחייח רקיטיס ס"ןסרי

 6)ו נכ3 ימ;קעסטים ועו)יס מסס ס;סטמקכ)יס
 כ)י גח)ס ירס הי" סיעקנ )שי ה;מיס ו0מיס;מיס
 36סיך )סי ס"ן שיי על5ה פרס5 ססו" עד 1ע31סמלר"ם

 : כ"1 והנר ס;מיס ו0מיססמיס
פתח



 העקגן ה אות האותיותשערשערי
 הבדלה פר יתנאר בו א' דרך ניפתח
 דט : טחסך ונין 0"וו נין ~ט'ס ויבדיכתיב

 גמ"ס טכד3ו' מיג' כמט סיס6חי
 סוד טו6 טכחוכ כוס 0;6מר 11 טכד)ס 6כ) .גסג'גו
 וסוד0סכמ0

 6סרסוח"
 וסמסך סט"ור )ס' . דמח)וק'

 גקר6 תכורס 6ור גקר6 חסד ס"גו כחיגו' )כמטרומו
 ס)6 ק115ת סגי וסס ס)כג0 61ור 0ממט 6ור וכןמסך
 ,ס "ת וס סמכמ'פ'ס כתוכ'ס סג' סוד טס כ' ,*'וקיכ
 6ור וכין )חו) קודס כין 0מכדי) 6ומריס ס"גו מ0"נ) . ס)וס וטו;ט כיג'סס ומ;ריע ט;3'ס' כתוכ סיכ6עד
 סי' כין מכדי) מסך ט"י ד0ייגו ממס 0כד)ס 0ו56חסך
 וסכד')' כת" . )ך 6כ6ר וסג0 : )סג'גו כמ"סטכחיגו'
 טגט כ' סכווגט . סקלס" קודם וכין סקוד' כין )כס0סרכ'
 דיג'ז מכיג0 רק דין ם1ס כסס 6'ן ;ח"כ ססססנ"ר
 מסת)ס3יס ו6ו )מטס כ0תססטותט טייגו מיג0מתערין
 כמ"ס ככיג0 ;י; טסמ"ך סוד וטו6 ")סיס 5רוסי ק"ךמ,ט

 סוד ס0ס טנ"ר כין מכד') מסייך גטסס ומיט .למקומו
 קדסיס סוד פטס וטמ)כות שו"ק וכין טקדמיסקודם
 כסוד ס"ריי'3 כלכרי עכו6ר וען . כווטר כמכו"רק)'ס

 ג"ר סקו)) טט)'ון סטיכ)טטינ3ות
 גקר"

 . קיסיס קודס
 טמסך גקכי דרך ס"ור 'ורד וט"' ונטיר ,ך ט61 0מסךויט

 )מטטומ"'ר
 1ט1"

 סח"ס ע5ס סטו6 ס)מט)ט ט5מו 6ור
 'סר36 קודס דכת'כ קודס גקר6יס 56')וח טו)ס כ)ו)כן
 גס כי טרי . סו6 קודס כי ס;כי "ת וסמרתם וכת'כ)שי
 עו)ס וכ;טת"ת . ק"ק סס וטמר . קודם גקר6'ס גרותס,'
 ו6ח נסוד קי;" קודס מ; גקר6'ס 3מע3ט טמ3כוחעס
 וסכז . ט'6 וקריגן ט61 כתיי טעו)י סו6 טעו3טחורת
 כסוז חן וחיוסון ל6'גון 6מרו כו)ו 56')ו' טו)ס ו3כן :,ה
 ד)תת" כססי' סכי ד)"ומט

 6ומריס 6גו וט"ו ככר כמ"ס
 כין סיס גתכ6ר ככר וסגרי : 3קודס קודס כיןסמנד')
 כמ"; וסייגו סיס6 חד סכרי6ט )עו)ס 56"עו)ס

 טכיגט 6ור מת)כס וכס ככרי6י יורדת ד56')ותססמ)כו'
 סגק' סכרי6ס ססו6 ככורסי6 מקגגת ט)"ט ד"ייכ~'ס
טו)ס

 סביגס 6ור וסגט . כמ"ם סכס"
 גתנ~

 מדכרי
 טמ)' ו6ור ס"ר סמספרס עג5ס"ך ט"" סוד סטו6ס6י'ו")
 טסרס6 ,ס ודרך סוס"ט סי' ט"ס מססרו 6דג"'סוד
 טע5ס 16ר 6יגו 6כ3 סכרי6ס 6) ס"5" מן ט16ריורד
 דכססי' "מרו11,;ן

 ד)תח"
 . כטת חן )6ו וחיוסון 6יגון

 סמ6יר )סי חו) ד6'גון טמעסט ימי ;סת 6קרוןו"יגון
 )יס. גכו) חו) וממתי כסו"ט חו") סמססרו "טי"ט רכועסם
 ססכיטי יוס וכין 3חו) קודם כיז טמכרי) 6ומריס 6ג11ע"1
 מגט;ו טחו)ין סיד סו6 ,ט וטנט : וטכן טמט;ט ימ')מסת
 גכ))ין טס וכמוטדיס ;כחניס )סי סקודם טטרתט3

 כ,וסר. כמכו"ר קודס מקר6י ט' מועדי 6)ט דכתיככקודס
 יגורך )6 6תך כתיכ סס 56" סכטו)ס גתכ6ר ככרוטגט
 )6חר וככודי דכת'כ טקוד; בטיכ) יכ6 )6 ,ר כ3 כ'ר':

 6כ) ק)יסוח מעט סס יס סכריהס ונטו)ס . 6ק)6
 טו)ס כיז וטגס . טקדוסס מז גכד)'ס וסס ממותקיססמס

 מועט ט6ור וסס עכדי) מסך טוד 'ס סי5" )טו)סטכרי6ס
 ט"י ונס ס"ור ט5ס ס6.גו סכרי6ט 6ור רק סמקכ))סי
 )טומת וס 6ת סקדוסט טס סוס טק)'סות סס ו)גןמסך
 יסר6) כין ס6ומריס ויייס טקדוסס מן גכד)'ס 6כ)וס

 סקדוסס מז 6ור 6',ט נייכ סס מקכ)יס וסק)'סו')טמיס
 סמקכ) גתי ככר טעסיי טו)ס 6כ) קסות ק)'סו' 6יגס1)כן
 ס"יגרי "ססק3רי" סוי סטו" די5'רט סמ3כו' מ"וררק

 טס מעורכין וגס טרכט מועע ט6ור סס ו)כןמ6'רס
 16ר כין ס6מרו כסוד כי;'סס )טכדי) ו5ריךסקדוסס
 סרכיעי ק)יסט סוד סטו6 ממס חוסך טו6 ססס)חוסך
 : סמו"ת 6תוון תסו"ס סגי ט5 וחסך דכתי' חוסךסגקר6
 ומו5 קודם קךסיס וקדסי קודם ח)וקיס ט' )סגיךוטגס
 )טכדי5 דכת" ועטרט עומ6ס ו6'סור סיתר וססו)כסר
 וט;ט : ונו' סג6כ)ת טחיס וכין סטסור וכין סעמ6כין
 כקודם ו)כ)ו) )ט)ות יכו) ד6דס ככ))6 סגכ)) נלס;)

 טעו)מו' כ) וגכ))'י טכוחות כ) סמקרכ טקרכן סודוסו6
 . כ' ,כסער סכתנתי כמו כקודס ג;))" סכו)ס עד כ,ס,ט

 וכו3ס מדככ. מי 5וממ דומס ססס יס יסודות "רכעוטגט
 6דס סוד טו6 מ;ס 'קריכ כי 6דס סקרכן כסודטס

 סו6 סכסמס מן . סמדכר וסו6 טטוד6ס ככווגתטמכוע
 טו6 כרית,מ)ח ת:כית 1)6 ס15מח. סו6 ייז וגסכו .טחי

 ו5ומח כ5וממ סדומס )סיכ)) מכוון סמכסר וסכסן :טדומס
 כו)ס .כי סרי טקודס. 6) 3סע)ותו ומדכר כמדכר וחיכחי
 קרכן פו ס6'ן ועכקיו כקודס וטו)יס ד6דס כרו6גכ))ו
 י;ו3~סע13ח 6כי3חו שי כי מונח נמקוס 6דס ס3סו3חן
 ג) והגט 1"): ס"ר"י ככווגת כמכו6ר סקרכן סיי כמוטכ3

 51מח וכטמס חיס מיגי וכ) כקודס סרסס 6מרטמיג'ס
 6חר6 כסטר6 ססרסס יש כקולס ססרסס יס כו)סט6דמט
 ססער6 כי ד6דס כר,6 גכ))יי 6יגסוסס

 6חר"
 רק סו6

 )סלך סרי כיגיטס )טכל'5 5ריך ו)כן . 6דס כסגיכקוף
 כטכר6ס דכתיכ ס' סוד ח)קיס כסי גכ))" טסכד)ות כ)גי

 : ,ט כ) וסכן כר"סכסי
 הזץ הוצאת סוד ירמ בו אי דרך דיפתח
 כ5 )ך גנ6י : )מחגט מחון סמק5) 6ת ט51י16כתיב

 . גסק' 6מרס ח3קי ו6ף סמסרם'ס כו רכו וככרסתוס

 6ת ת'ר6ו ומקדסי תסמרו סכתותי 6ת כת.כת"ג"
 . סטר )כ) 6מס 6)סין כי ד6'טו סכת תחוס)"סנ6ט
 כ)1)'ן תי'ן ד6'גון תת6ס וסכת ט)6ט סכת ד6סכתותי
 6דכר ד)6 6חר6 סכת ו6סת6ר . כחד6 וסתימיןכחד6
 דמע)י סכת וד6 תיר16 מקדם' 61מר כון. ככסוס6וסוס
 סמטי6 61ג6 כו'. קרי כי' ויר6' יר6' ד6תקריפכון

 טגו)6 ד6 סכתותי . סכת )6סג6ס'המוס 6ח . טכיד6מר מ6כ"
 דכתיכ כסמור תרו"טו כ3ו)ין כך ועין . דעווונת'

ת;גניו



שערשערי
 האותיה~

 העדןגן ה אהע
 ד')ס מ)) פו ד6ע) מ6ן יומת מות ממ))יס ר6וע) כ"מ5עית" ד)נו גקודס ל5 תיר"ו ומקדסי כו'חממרו

 ורכוע"דגבו)"
 מוח כס ופנוס מר" גקודס דססו6 )8תר

 טסו" סרי' וע)י' 6ג' נקר6 גקודס וססו6 .יומת
 דסתיס

 3טכיגך : מד וכו)6 ס' 6גי סייגו ט' 61קרי 6חג)'8ו)6
 ע)6ס סוסגיי סיס ככר סגוף מס תמכמ 61) וכורו6ת

 כן סחומיס נין כמוסגס "חמר וע)יסס תת"סוסוסגרי
 3"חר וככודי "תמר ע)"ס סוסגס ע) כי סכגות. ניןרעיחי
 מס ו6ין סכגות כין וסי" רעיתי 6מותי ו6תקרי "תן)"

 1ט61 סמומיס כין סי6 תת6ס סוסגס 6כ) 1ק51יס.מומיס

 סגויס כתוך ירום)יס ,6ת דכתיי מעס ס) ירומ3יססוי
 סנסס מ"וז גסעיס וסכיכיו "ר5ות וסמכותיסגחתיס
 כי 1ח151ת 6רן סוד וסס ס5דיקיס טס סקס'סמדקדק
 ככר סגוו וכמו )ממגט מון וסס יחס)כון רסעיססכיכ
 טו65ת סו6 וספוכו ס5דיקיס נמיתת סג6מל ס"סיפסכסוד
 כמגוי 1") ס6רייי כסס סמ65תי כמו גכ6ר ומתמלס .מון
 ס6מור6יס מג~יו ע) טטס וסו6 . כ'16ר נתוסס')מון

 ג6מויס וסתג6'ס טכתוניס. סץ וסס טו)ס גוץוטףו6מויס
 דכתיי טי )מודי וגקר6יס עו)ס עמודי ססס להועגירכי
 ס"כות סת סס סורועות כי וילעח . סי )מתי כגיךוכ3

 נ"כ ג6חויס סגנ"יס וכן . סנגיס סת ססוסס1קייס
 וסע)יוגיס )מע)ס טתמתוגיס כ6ן וסגס . קסועכירכי
 וסטטס נרור. עו)ס ס61 עכ"ז 6ך )סיפך. ר16י וסיס)מעס
 סכתוכ כסוד דרוטין חרין כין כ)1)ס טכ)ס סגס כיסו6

 וכיגס מכמס 1גמ65 תמכקגי וימיגו )ר6מי תמתסמ~ו
 מסס ס6רי ומקכ3ת ס)ו גנורי מסד כמקוס ג"מוי'ס)ס
 סוך ג5מ וסגס . ק)1 סוד ג5מ כמקוס ם4 גכורטומסד
 כ) כי סיסמכו מס ע) 3טס 61'ן )מטט גס5ריסס)ם

 כ)1) סכ)6' סיכר 30 1"ק סוד ססמ"ך טיי ס)סססמיכס
 רק.מס מע5מותס 16ר )ס 6ין וט)כגס . סמייך סרימיי

 סג6חץ' מוח יורדח רג)יס כי כחיכ ו)כן ססמס מןסמקנ)'
 ו"תס דכתיכ עקכס ע) כרוכס סגחם כי סמי5וגיסכסס

 )ם ד3'ח ספירח6 עולמח6 גק' ס'6 ו"ו . עקנתסופגו
 סועיר טיגי ססתכ)1' ט"י )ס כ6ו ס)ס סעיגיס כיעייגין
 ג5מ סוד וסס . 3פגיגו כמיים יר16 כעין עין דכתיכ6כסין
 0ו6כ טיגיס ססחכ)ד סכףי 6גסין ועיר ס) ספגימהסזד

 כוס כף' סקידוס סףי געסס 6101 )מט)ס "וחר~ומע)ס
 סוד 610 כוס כי ככו"ם טיגיו )יחן ס5ריך ס6מרו כרכסס)

 )0 ו6ין טדיגיס סוד ססוס כמספר 036י"ס סודסכס"6
 יג'ע סרנ)יס מקרם כי מר6ות עיגיו ותכסן נסו"סעיגיס
 מת'ק 6י גוט)ת גסס פסיעס ס6מרו כסוד )עיגיסנס

 סוד טו6 גס"ס ססיע"0 כי . 6דס ס) טיגיוממ6ור
 "חרוגס גנורט גוט)ח ססי" ססוס כמססר נס"סק)יפ"ס

 וטגס : כ" וסנן מח"ק * וסססכננורוח
 דני נקדוס"

 61 טי דנר 3פגיס פגיס ס6ו כרכס ס) כוס כ6ותוסמם6
 גמ כי כת סי סכת ודיס . כקודם סכיס רג)יס 1"1קדיסי, תסומי מק) גקר6ת 1)כן קדיסין מתסומין מחכרכי0'6

 ג"מדס וסיו דם' עגפז ת)ת ס)ט גס"י סוד סס' סיסעתס
 רכרי מתוך כמכו6ר 6מר6 0סטר6 סוד ק"ר 6ות'1'כס

 סיו סרנ)יס כי רג3יס )ו "ין וקקר סקר וגעסי'סווסר
 כירכי הדנקיי ספמ מן עו)יס וכמכת יוקסיס כפמג6מויס
 %ת 61, 6מת סוד ססו6 . ס,כר ס) סה ג5מ סססקסוע
 רג)יך יימסכת "חסוכ "6ס סכתוכ סוד ווט וג)יס )1'0
 6מרת כתיכ 1"1 "מר'ח ו"ת ינ)'ך ס) ר, ועס "מ"חר"ח
 ע"' סכסף "ת כ5רוף ס5ירוף כסוד סג5רפס . 5רופסס'

ססו"
 כסוד ס6ריו") דכרי מתוך כמכו6ר ד"ם6 סלטוכית6

 6טגסס 6יככס רנ)י 6ת רמלחי 61זכתינ כסץ0 ממיןמיס
 "עסות "רג)יך "מסכת ח"ס נעונ וגדכקת מרעומסת)ז
 מ6יריי ו"ו . וט וסנן חס5יך עסות 1"1 מר"ע ר"תחפ5יך
 כי סכת וגעס0 טין ככת ס' סוד ססו6 דעייגין נווגיססנ'
 סמ"60 דכ" קידו60 טס61 ט"י מטומ6חס 0חקד00ככר
 קד'סין תפומין ע"י ומתכרכ' . י.סוס נמספר 6מל"תסת
 קדיסין תפומין דמק) סעודת6 סעהס ססו6 גקר"תו)כן
 עוות 5ריך ס6ו מ)יו ט3 )עמו' 5ריך קידום6 נ0סו6ו)כן

 סעמיס כמס כמ"ס 0מו כיסוסף עדוח נסוד כעדותוגדכקת
 וכמוטדיס כמגיס וסגס : וס וסכן רג3יס ר ס) 0ו3מןו5ריך
 סנין 46סיס דכתיכ טכיגס מ6ור סי6 סכ)ס דרכיסלמ
 6)סיגו 0' גועס וי0י וכתיכ גועס סוד סי6 וכיגסדרכס

 גועס דרכי ןרכיס כתינ 61, ט6ריו") דכרי מתוךכמכו6ר
 "כ, סרסכיו") דכרי מתוך כמכ61ר קודם מקר6וגקר6
 ח"ח עוגח סו6 6ז ס3כן סמכמס מן דרכיס געסיסכ0נת
 וחסי 6מי כח )6 6ך 6כי כת 6מותי 6מגס סכתוככמוד
 פכת ו)כן עי)6ם קידם גקר6 וסמכמי . כמ"ם )"ס')י

 1)6 . סי6 קודס כי ססכת 6ת וסמרתס דכתיכ קוד'גקר6

מקר"
 סדיגין וכ) נקהס )מע)ס עו)ין רנ)'ט ו"ו . קודס

 סדיגין סופע סמכמס ס"ור ,מן כ3 כי ומכוט)יןנט)'ן
 רג)יס 161 סעמיס כמס ככר כמ"ס מכט)ין ס61 - כיכט)ין
 חככתי ווס"ס סעדוח "וון וגקר"ת סעדוח נמקוסעי)יס
 סגעמו כיון כי כ)ומר עדותיך ") רג)י ו6סיכםדרכי

 ") רגיס תקוכ "ע סחכמס סוד טמחסנס כסודסדרכיס
 דרוטי כין כ)1)ס סכ)ס כי . טעגין 6) וגמוור :0טדות
 . קסוט סירכי גנד טס ס)ס סורועות כן 61ס .מ)כ6
 כורוטו' "ח"חס 6"כ ג6מרו סקודס סנרומ טכחוניס כן61ס
 ם"חיוח' "ף וסגכי"יס ככר כמ"ס רוס"ק סוד ססי"סכ)ס
 סכ)ס ס) 0ורוטות גגד סעומריס קסוט כירכי טייגוכג"0
 ס"ח',חס )סי יחירס נמע)ס סס ,ס כ3וט)

 נדוכר"
: 

 מרומו ט)יסס 561) סזקגיס ט) ידיו ססמך מס0ו0ג0
 סנעיס סוך 6גפין טכעיס מסתעפין וממגו ע"כ סיווסס
 6מייתס 00י1 כממגט 6גסיס סגי הס6רו )תורססגיס

 ססס ככר טגתכ"ל ומדד ")יד וסס סכ)םכורועוח
 גמחגס גס"רו ו)כן סורועוח נין ססס ססדייססה

 לומג0 סוד וסו6 : כדוכר6 6מיזס )סס סיט )6 כי1
 וסיס כקר '"נ ע) עומדת וסי6 דכתיג י"נ סו6 פגיס. ד' 6' סככ) ס)ס וצל סוד ג5מ מד מי) יייכ ס0י6 סכיגס1

ע)יסס



עא הערןנן ה אות האתזיותשערשערי
 1,ו'ס . כמ)1י 6יג1 סס ס) 16ת,1ת חוכ סוז וסו6ט)'טס
 ככתוכיס ככתוכיס וטמט כמחגס 6גפיס סגיויס"רו

 קם1ס כירכי ג6חויס טתג6'ס ו6מור6יס כת;6יס טסועד"ו זייק"
 מרועות ו6מור6יס .דזוכר6

 כמקוס סטס ו6ף דגוקכ"
 טס טכ"ו ןזוכר6 מס כננקוס טס דגוק63 ,רועות כי6חז
 )ט"י טחו) סכימי )מדין גמ5'גו : וטכן . כמע)טיותר

 נקודס עו)יס ו3טבח . )ננטט ססדגוקכ6
 וגמ~

 מקוס
 כומן ט,ט )כן כי ומ65ת' . דגוקכ6 גט"י כסיעורס;וי
 )סגיגו סיתנ6ר מטטס מי) י"כ סכת תחוס סיעוךטכית
 גס"' מקוס וגס6ר )מט)ס כסכת סגוקכה כסטו)סוסנס
 רוסס סעסתט טז מסס מכיגס ו,ט 1)6 ס;ו' מקוסס)ט

 כרכט 6חריו סם6'ר ממקומט מסה)קת כסטקןוסטס)עו)ס
 )מקומט )חוור סת1כ) כדי . סגוי מקוס כ"ותו 6וררוסס
 טכתוכ כסוז ריק מקוס ט) סכיגס תסרט )6 עיטר6:ין
 . ככר כגו"ם חגח 6) מקומך ע)יך תע)ס טמוס) רוח6ס
 כ6 טתחו'יס וט כי סכת תחוס סוד טו6 סגוי סמקוסווט
 כמ13י "טיייט ני יס ד;וק3י סכגט"י טייגו טחות"סמסיד

סי""
 ונעסס חוחם חומר כמו ומתספ4 חוחס פמספרס

 סטו6 כסכת )י)ך רם6'ן 6;ו טסיטור וס וכ) . סכתתחוס
 . כתוכו סגסהר  קרוסס  רוכס הותו  מחמת )קוןס נ"כסייך
 סוד טו6 חט . וטומ"ס "'סור מקוס סס סנכו) מ,סוחון
  סכיגס מחיט ער מיל יייכ  סיעור סטו6 )מחגט חץט.65ות
 סו65ס 6יסור סוד וטו6 . ט)יטס וט'ס י"ככקר סודססס
 סוד סו" סקרוימ כי  סרכיס לרשות  סיחיר מרס1תוסכ6ס
 סק5ס 6) טק5ס מן ומכריח סכ) "ת מיחר ססוהכנוליי  סוי"י סס סוד הרכע  ירחכו  טסר סגכסו טיחיךרסות
 טרכיס רסוח סוז טו6 טס"6 6כ) . "חך ס"וט))טיות
 . "ון סוע)' כ) יתסרןו זכתיכ כסרוך6 טס  סתנויר)סי

 סטס טס"6 36 טקןוסט מן )טו5'6 טגורס טו6וסמ51'6
 )טכגיס טגורס טו6 וסמכג'ס תטו"ס. טמרץ(6ותיותסוך
 יומת מות מח))'ט ג6מר סט)יו טקוזס כטיכ) וטמ6ער)
 מות סוך וטו6 56טריך ן)" )מ6ן 7')ט )ח)) זט")מ6ן
 מן רחוקס סם"6 ססיס טניח נ,מן וסגס : ,ט וסנןיומח

 זכת'נ טגכו) טרחכת כסוז טיתט יסר6) ו6רןכקזוסט
 רק  ג6חויס טיו וטס"6 נכו)ך "ת ")טיך מ 'רחיככי

 סקודס ממקוס רחוקיס סיו 4"כ סעקכ  בסוףכעקכי'
 . מיל י"נ סנס  תחוס סיעור  יימ ולכן  סלס יס"יכיעור
 ככל סרסעס מלכות נתפשפס סהז יחורלן "הר,כל

 כיסוד  נס  ו"ף סנ"ל  נס"י יל נסיעיי למעלס ועלויגכוליס
 סיסור עד ערו ערו רכתיכ סיד מסמוס כסוז  ידסנכרס
 "ומריס  לפעמיס כי סיסוד ער כסינ  ויני דייק". נסנס
  וסגס ככלל. עך ולה ער  "ומריס ולפענויס ככלל וערעד
 טיסיר עד סחירק סיס  כהן כי .  סירוסיי טכ' מתקיימיןכהן
 ס6מר נגוס ככר כמ"ס 16'3 נכר 3'וס וט"גו בכלליבר
 ככתי 6ף ט5טקס נס סגתחדמס 'רום)יס חורכןס"גי
 טד רק ט)"תס טתט 6כ) . ס)ט טיסוד סוד .גוו6י

 . מס כ~'ם דגוקי יסור ס)סמ)כות
 . יסוך ח5י מסו"

 רק 6"כ ,ט וסכן )) ככ עד 1)6 טך ככ)) וטך טךווטו
 ס"'ן טח5' ט'סוד סוז כ' '4מר.15. קיוס כ5יוןטגם"ר
 כקדוסתו וגס6ר טס"6 ס)'טתסס

 ט1"
 כמ"ם 5'ון גקר6

 . 6מט 6)סים כ' רק סכת טתחוס גס6ר )6 6"כ .)קמז
 : וט כ) וסכן 'סוז ח5יססו"

 הר סור העבאר בו ב'דרך

 5'1ן טר טכתונ סוך )ך פ)1ת י1י'ס טט טט'יהנה
 סגט כ' וסכויגס : כו ס)כו סוע)יסססננס

 ;י טסטס )סוע)יס. ר"ס תט' ו") )"ריות ו;כ טו'6מרו
 טכוונט ר6ס טרמת טרסעט )מ)כות טיט )6 טכ'תכומן
 מ"ןוס חכמיס וט6כןתי זכתיכ ר6סוגות ג' )טס טיטם)6

  וכזמן .  סלסס טמוחין סוז סטס סטיי מטרוגכוג'ס
 6)6 15ר גחמ)6 ס)6 טחריכט 6מ)6ט כתיכטחורכן
 גטיי' 6ור סמן ירוס)'ס ס)מחורכגט

 זגוקכ"
 זקןומט

 ו"ז רהס גסהי  ומסג6יך כת'כ ו16 )ס"6 ר6סוגות נ';טסט
 ועחס )~יות גכ כסוד סיתס פמחח)ס  רליתב,פנס"י
 : כרמיס מחכ)'ס טסוט)'ס טס )פוט)'ס ר6םגטפט
 ט"י טר"ט סס כ' טכווגט . 5רוסט ט' 6מרת כת'כוטגט
 סו6 'יוד פטמיס 'וך טייגו . 6מר"ת )מססר טו)סס5רוף
 ו6"1 סטמ" ו6"י ת)"ו טרי )'יו טו6 ט"" סטנו" ט"6תי
 טס ה)"ו ט"ר טרי ליו טו" ט"" סעמ" ס"6 קס"טסו6
 כמ"ס סמס,6 דכי קיזוס6 סוד סטו6 6מר"ת טי6ט"ר
 ס6'ן ו6מרו .  'ט כס  על 'ך כי ג6מר כג)ות וטגט :ככר
 וטכווגט . כעמלק  רין  סיטסט עך ס)ס וטכס6 ס)סססס
 5'ון טנק' טגוקכ6 כיסוד ר") כ5'ון סוכן וט' כתיככי
 וטגט טויי,ס..: )סס כס6 טו6 כי סוי"ט טסס מוכןסס
  ססס גח)ק טרי יסוד כח5י טס1ג"יס סס)פו סמורכן"חר
 סכס"  וחין סכסהו:חלק

 הותיות כ' וסנס : סלס  ויסס
 היתיות ככי רק  למם"ה כסס "מיזי ס,ין :תנהר כנרי"ס
 מכסט  קטו6 עזיס יריעות י"" סוד י"ה סמספרסו"ס

 חט)) טג0מט כ) כחינ נג)וח טחס ו)נן . ,ט וסנן)6וט)
 טתחתון 'סוז ח5' כמקוס סטו6 1"ט 6ות'ות 6כ) .'"ט
  כג"3 3סוט3'ס ר6ם גטסט סמוט טסוג6יס כטסס)טו
 נסכר 6מרע( כסור ססו6 סוי"ס ססס 6מרתו כ5עווס'יס
 טסנס סטניע תנין ס)6 כןי 6ך 6מרחייו. כ5ע ווטו)סגיס
  פורפירה כזע  כהמרס  ר,"ל סירסו )כן זוכר6 כיסודח"ו

 תסוככ  גקכט כסו"ס סגוקנה כוור סלכום רק יילדיליס
 ו"ט 6ותיות ככי טיט וססממון סחורכן כי טרי .נכר
 סייר  סכתוכ )ך גתכ6ר סרי ס"ר. )מססר טו3'ס 5רוףסגמי
 כו ילכו סוטליס  ססננס5יון

  וסו"
 כתיכ ולעתיד .  מוכן

  ר"ל )1)כ סוד סו6 סיסיד ידוע כי . לכ לסכוריסרופ"
 ם) קך עד נר6סיח 0) מבנ טחורס כל סכילל ל"ב.ל"ו
 גסכר )כ וגקי ס)כ גסכר טתט וטגט : יסר6) כ))טיגי
 כסירסה )כ )גטכרי ט' קרוכ כסיכ )עתיד 6כ)וגדכ6
 ") ונמוור : 6חך ט' וסיס סג~ס יתקרכ 6וי )כ)נסכרי

טע;ין



 הערןבן ה אות האותיתןשעהשערי
 גרדסגו 615ריג1 ע) כתיכ ס6ז סג)1ת כזמן כיסעגין
 כדכרי כמכו"ר יסוד מ5י ם610 סרמס 615רסוד

 כפייס סעייס כ6רן עכעו סכתוכ סון מסו6ס6רמ")

ו)"
 'סון ח5י סיעור רק סגוי מקולו גס"ר

 ססו"
 סיטור

 . ססחמ3גו סמ"מר )כי6ור גכ6 וכז0 6מ0 6)פיסכי
 0פנת יוס וסגס : ססמטס סוד 0י6 תס )עי)כמ"ם סנח" דמע)י 0ייגו סנח סיז סי6 ססמ)כוח חדערק
 . סכת מוסף סוד ססו6 )יסוד גס וכו)) )העזרומז
 גס כו))ת ו0י6 יוכ) סוד 0גדו) ;נת 6קרי כיג0עס
 . נויכו)ו סניעי פי ג' סס 6)1 סכתוח ג' וכפנד .)מ"ק
 וסמור זכור כי ידעת 51כר . כסנת סעודות ניוכפנדס
 6"ח סוד דוכר6 ננד זכור סכווגט . ג6מרו 6מ"דלונור
 . מכוגו ע) ס262ר יכ6 וכ"ס . די סוד גוע מדסמור
 סנח חחוס סיעור 6וחו כ) )65ח סמוחר )רנוח נ6"ח כ) כי . קנת תמוס )"סג6ס 6ת תסמרו סגתותי6ת
 ס2)כות מן קדוסס 0ריטוס סס סגס"ר)סי

 סגי
 6"ת

 ננעוע ~כתותי סס רכויס תמין 6תין ס6מרוכסוד
 סכת 0כוה0 . תת06 וסנת ע%3 סכת מגיסרכיס
 ע)% )גגד תת6ס סגה' ח"ת חת6ם וסכח . כיג0ע63ס
 כ)1)ין ויסוד יוית ו") כחר6 כ)1)ין תרין ד6יגון"מר
 סס ושיק כיג0 וגס מד ממליגן וכרית גוף כיכהד6
 וסתימין כ3ו3ין נ"כ תית עס כיג0 וגס . כמד6סתימין
 6מר זט וע3 סמ)כות סון 6מר6 סכת 61מת"ר .כחד6
 דכת'כ מקדס סגקי סכת6 דמט)י סכת ד6 חיר"וומקדסי
 ;'דוע ת'ר16 6מר 1)כן ככר. כמ"ס ידיך כוגגי 6דגימקדס

 . חחט33 סי6 ס' יר6ח 6סס דכחינ 'ר6ו גק'ס0מ)גות
 יקר6 )ו6ק וכתיכ סמת30) 'תס33 כז6ת 06 כיכמד"6
 6יר סוד 610 סרי6 כס ויר6ס . כמקומו כמ"ס6סס

 י' מקדס מקדפי גי סע"י כמ)כות סמת5כם0מכעס
 6ת וסמרתס דכחיכ קודס סנת וגק' מתקדסחסכףי
 כמ"ס 0מדס כז1 ט61 סמייס וכ) . סו6 קודם כיססנת
 ממ)ח מפיי וסייגו 6כיו כמס 6חר סי' 6מרו6מייכ
 וז"; . ויוכ) סמסס סוד ומ)כות )כיג0 רומזסנתותי
 גבו)6 י6סכתותי

 ורכוע"
 ככר סטגס כי . דע6ו

 סוכח ס,לסח ססי" יטגו)6 רא ססו6 סמ"ך סתססי6 נתכ~
 סוד דע16 רכוע6 סוד ס'6 וסע)כות ירוס)יס. ע)ס)1ס
 כחוך )נ"1 ו0'6 0מסר0. )מרכ0 ם3 סחומ0מ"ס

 כנר כמ"ם מסניכ 16ח0 מקסת 0מג0 כיסשו63
 כטיר הלגויס ירום)יס דכחיכ ;חד כ)ויןותרווייסון
 כנין גכון 0ו6 0סירום סוס ורייק . ימד'1 )0סמוכרס
 סת"ת סוד ססו6 ע3"ס מ)כ6 6כ) . כסמורדכ13)ין
 ננקדם' ומ6י קמס כן 061 . 3עי3 כמ"ס 6ק;)י3כוכור
 כנ)"ם ת.ר"ו "מר ססרי 0ח"ח 6) פרומז 6יי)תיר"1
 דפו גקודס 6'0ו ד" 61מר)עי)

 כ6מ5עית"
 סגווג0 .

 מס0 כ)ח טי63ס סוסג0סוד
 כתחחוג0 מת3כ;' ס0י"

 וסגקתס נ;נת גסמס ח,ספת נסה )ס ג:מ0וגע:ס
 0רנוע סוד 0'6 דש 61הז : ףץ וגע;ט דש נ6ועעי')

 ו6תקרי6' גממ5עית6 פו סי6 ו0גקודס . סעיגו)6מנתוך
 די)ס )מ)) דעיי) ומ6ן . ססגימית יר06 סוד יר6סנ"כ
 גקתס ססו6 לנו דעיי) כמ6ן ;כת סתחוס כתןסייכו
 מוח מח))י0 וכנ"כ 6חן )6 )"חר וכנויי כת'ניתמן
 6"ת כי מבת תמוס )6סנ06 6ת מ"ס רמז וע"דיומת
 סוד )ך כי"~חי סרי סכח חחוס 6101 36סי חריר"ח

 ככ) ותתכוגן 1ח51ף 6רן כסוד 0תור0 מככ) מון6510ות
 : גמת ותמ65מקוס

 טיני הר סור יתבאר בו ה'שתה
 טי ע)יו ירד 6מל עפכי כו)1 עסן סיגי הוכתיב

 ר6סוגו' ססדנרר ס6מרו מס ידעח סג0 :נ6ס
 תמכח ו") זכור ז6ח 3טכיגך וסגס . ג"מרו סנכורסננפי
 גקר6ח סמ3כף סמזח כי6רגו סככדמס

 טו)ימח"
ספירת"

 ועינו דכתיכ טנווגין סוד וטס . עייגין 05 ד)ית
 מקכ)' ו0'6 . מתוכס מחר6יס 0גווגין 1;3 סכדו)מכעין
 3כוס כית0 כ) כי מספ ת'ר6 )6 כי . 0גווניסכ)

 רק כתור0 יס 1)כן . סזו0ר דכרי מחוך כמכו"רסג'ס
 . ס)מע)ס ססירוי ט' סור ס0ס 0ויות ע' גגד גקודותט'

 סגקודות כי גיקוד כ)י סי6 0מ3י מדת ם)ו0וי"0
 ם6'ן גתנ6ר ככר סמ)כוי ומדת סע5מו'. )6וררומז'ס
 ס)מע)ס סספי' מן סמקג4 מס רק מ~מות0 6ור)ס
 מסססי' )0 געסס ס)0 סעייכין סוד ססס סגווגי'6"כ

 עס כימוד 6יגס 0מ);ות סכסמדת "מרו וגס .ס3מע)0
 ותח5כ סכחוכ נסוד סיסה חחח עומדת ו0י6זודס
 מרמוק6חוחו

 ס10"
 רהו"ק סוד ססו6 סכיסוד סדייי סס

 יוגת ע) דכחיכ 36ס יוגת גקר6ת 6וי . כמייסמקוס
 6ין כי מ)51ס סגסתק) )ס' מכתס )דוד רמוק,ס6)ס
 כמ"; י"ט דוס דומיס ג6)מחי וכתיכ קו) כ)6דכור
 בס יעיג'ס מ5י6ות )0 גע;ט מ0יכן )כ,ר ו5ליךככר
 . 0' כעיגי חן מ65 וגמ כחיכ וממע 6עיך וסם :סס0

 סיסוד מדת סוד סו6 סגמ גתכ6ר ככר כיטכווג0
 כחדס יתרווייטון סישית סוד ססו6 וממ ו' )ווגתוסף
 ס;ווג0 ס' כעיגי מן מ5" סגיטס ושיי"ו3ין

 הין המ5'"
 0ג0 )ך ו6נ6ר : כמ"ס 0וי"0 ג"כ ט:קר6י סמ)כויכעיגי
 וכתיכ ט6רז כ;3 מסועטות 0' עיגי 036 סכעסכחיכ
 ס"מת 6כן ע) עיגיססכע0

 סוד עוכס ס"כן ו0י"
 כמיים "נןטס ם) כ5וו6רו ת)וי' מסיתטסמרנ)ית
 פס "ין ר"סוגות סכנ' גתנ6ר ככר כי 01;11גסכמקומו.
 רהמיס )כן ססך ;ו3ו סס 6כ) חדיר. כסוד ממ51ש"ו ספכ'ות )פטו)0 רומויס 0גווגיס סוד כי כ)3 נווןסוס

 כטחפסעית0 0כיג0 מן )0תפטע מחמי)'ן ו0גיוגיסנמוריס
 ממג0 ע"כ . 0ווסר דכרי מתוך כמכו6ר נו"ק)מע0
 ס,יוי,ק סנטס וסס עיג'ם סכער4 סס כול'ס "כן ונס"ין סגקר"ק 0מ3' עד מניג0 :0רי )סחספע 0גווגיןמתחי)ין

 כמססרו כ31ס ,ה כו)) ויטקכ כגקודתססמתה)פיס
ו0גס



עב הערונן ו ה אות האותיותשערשערי
 ג13רוח סי טמקכ)ח גחכ6ר נכר סמ)כוי מזתוס:ס
 וילקט דכחיכ ניסוד סמחקנליס סויו"ח סי וססמיסוז
 טי"ן סוד וסס כ~ק כסף סי סכסף כ) 6תיוסף

 ססס 6ף כי ם)ס ימין עייין סוד וסו" ססיהכמשפר
 סוד ססס סויו"ת 0סורסס כ"סר עכייו ס;כורויכסוד

 סמ6) טין ס,ד וסו6 ק") 0מספרו סכת"ת מ"ס 0סס, מ6חורייס מקכ)ת ונס . ינ;ין עין סוד סו6 )כןהרחמיס
 נכיגס וסגס : הדיג'ש "3 רומויס ס6חורייס תמיד כ'ק)ס
 יותר סדיגיס יתסכטו 0)" די ו6ומר כמססטס"וח, סיד סוד '"ד תס.ר ט"כ סמספרו כריכוט סוי"ה ססיס

 סוד כס כ' סכיס )קכ) ססוטה סי6 ונסמגכולן
 כסהסמט וסגם ח"ן ים"ר מ"כ מן י"ד וכססירסקסוכס
 כמספו כו))יס וכ' ס6ות'ו' טס גו"ן ח'"ת הריסח"ן
 גקודס וסי6 סכיגס מן כ6 ס6ור טיקר כי עי"ןכ"ת

 נווגי כנ' סמ"ירסס"מ5טית
 דעיג"

 סר"ות כ) וננננגס
 טסוייס )עו)ס )טד סמוכיס וחסד חן וסגס : סעיגיסס)

 סרי טי"ן טס מ"ן ת5רף 6ס ו)נן . וס וסכן ויסרכ"מת
 ס4ירו כסוד סיהס גנתמ)ס כי . ור6ס עיגיךסק"ח
 טיג6 כסוד געס" וטתסדטייגין

 סרי כ"ו וסכן סקיח"
 סוד גכ6ר וגרחס . סט'גיס מ5'6ות סוד )ךגת'

 : ספסמ5י"ות
 גממך חסד 0) חוט סור ש,כ סמן 6מרגו ככרוהנה

 כד)ח ס'ו"ד גכגס ועהס י"ד ונם"יסח"ן
 ' גטו)ס ז)ת כסוד ס'תסכמהח)ס

 סגכ'ג'ן סוד ססו"
 סנ'רו נסוד וסיו סד)ח "ת ססונר'ס סט"גיןדע)

 וטתס . תס)ס מעכור )ך כצגן סעותס דכתיכזט"ג.ן
 ט'ן כת סוז דחמ5עית6 גקודס סוד ססו6 ס'ו"דגכגס
 סון סי כסוד גטם'ת 0כיס )קכ) ססתוחס ס"'דועיי

 מככיגה גתכ6ר ככר כי סכסף גקוד' עס )ך געססיסכ תורי כתיכ 6וי סי תסוכ סי"ד וס ידי ט) כיסתמונס
 סוד סו" סוי"ס וסגס . 6)סיס כגיקון סוי"ס סוןהו6
 וסנס : ")סיס כנ;ססר סס סכסף נקודח סרהמסמ כוס סכסף גקודח ממס 1ס61 36סיס 1גקודתוסכסף
 גטסס יסכ תורי 6,י סכיגס 6ור סמקכ)ת 6חר י:י-"
 סרי 6)סיס סוד הכסף ו:קוד' "'ד 16תיוח כי סוד)ך
 סרי ")סיס י"ד ם) "ותיות וי וטס . כרכו' מ"ססוד
 : ככר כמ"ם )כיגס סרומו סו'"ס 6;כ"י כמססרק"ו
 "ות'ות שיג סוד ססס שיכ ס"ס כמססר סו".סגס

 )ס"ס רימ, ס' וסגס . ססס מו5"ות סי ס"סיו65'ס
 סרוח יו65 סמסס רי6ס כגסי סי סוד כיגס 0)קגס'"ס
 יו65 וממגו נק;ס סיס סכטות כל0ס כקגס ודוסק.טו)ס
 6גכי ס)6 )6דס סס סס מ"י וו"0 . סעס דרךסקו3
 ופהס ססס. ונס סטיג'ש נ;5י"1ח )ך סרי : וסנןסי
 ססי6 0כ"ו נחכ"ר כי טסחה)נו סססוק )ני6ורנכ6

 סטיג'ס מ5י6וי )ס געסיס ו"ו סכיגס מ"ור רקמקכ)ת
 סיחוד ו6'ן סנכירות כסוד וסי6 . ססס מ5י6ותונס
 כ' ככר וגח' נכר כמ"ם מסחכמס "ור סיקכ) טדם)ס

 כ"ו ר") סע" יסר ח"ס סמ)כו' )מרח ר1מו ס"רמ)ח
 מ6חוריו ספומד מ"ס סס 30 מ"הוריי; מקנ)חססמ)כוי
 טי"ן כמספר סיג"י ?ר גק' ו"ו ס)ס סיהוד "יןו"ו

ססו"
 סרומו כו)ו טסן הו6 מ"ס סס 0) 6חורייס סוד

 גהנ"ר סרי סויות ס' מן נס סגנקכ3ה ו6ף סדיג'ס6)
 ט)יו ירד 6סר מסג' ווכו סגכורית כ10ד סס כו)סכ'
 )ס וגטסס מהניגה ",ר סק'כ)ה 6חר ו6ף . כ6:סי
 ט) סגטסס )סי סגכורס כסוד ס'6 טדיי; סס כח"נס
 זכתיכ 6)סיס סוד סכסף גקודת עס וסכ תוריידי
 ס;נורס מפי כי סרי ""כ . ה6ס מתוך מדכר 6)היסקו)

 : סיטכ וסכןג6מרו.

 ר4לר4לרר2
 בצורתו ואו אות יתבאר בו א' דרך א'פתח

 סגיתי )6 סי 6ג' כת'כ : קסף וחסוקיסס סעמוזיסררי
 "חי דע 61ת )סכיגך : כ)'תס )6 יטקכ כגיו6תס

 מק5ס סמכריח ההיכון )כריח רומו כ5ורתו ך 6ותגי
 ככר וכגס : ד6מ5ט'ת6 סעמוד6 סוד וסו6 . ק5ס6)

 ו)מע)ס מה5'ו סת'כון כר'ח סוי ססו6 ססי"6גתכ6ר
 גחנ6ר גס 'פקנ. גקר6 ו)מטס ומח5'1 יסר6) סודסו6

 כסוד וכתסו6 . '0י") גקי" סגז)ו' כסוד סו6כססת"ת
 ויעקכ ר6יה )י סון סו6 'סר6) כ' 'טקכ גק'סקטגות
 סו6 סח"ת ס) סמס סט5ס גתכ6ך וכנר . טקכמ)סון
 עמוד6 סוד ססו6 סו,"ססס

 ממט~ ד6מ5עית"
 )מטס

 והוי"ס 6דני 6סיס סמות כ' מכו)) )מט)סוננמטס
 כגודט ס6מ5ש קו כ) כו))'ס 0ננות סני ט")וכ"מ5ע
 דכתיכ ק5ס 36 מק5ס גנכרימ וסו6 יכייק ה0ס סודססס
 וכ) סק5וות )כ) כו)) סו6 וקן יכ"ק מטכר "תויטכר
 סו6 סוי"ס וכ) כ"מ5ע 1ס61 ממגו מסחטסי'ססמוי
 סויו"ח יי כסמ1 כו)) ויטקכ : סטמוד סוד ססי6 1'כסוד
 עס יטקכ וס סכעס טמודיס חלכס כךס 60מרוכסוד

 רכ6 )מודעס 6תס ולריך : ,ס וסכן . חמסדמדומי
 . 5ורות כה כו ים ו' 6ות סגס כי וסו6 . גדו)ועיקר
 כ)" 6' קו רק סגכהכ קטיט6 ' סו6ס6'

 )מט)ס יו"ן

 מכ"נ 6ות 6'וס מלייריס כפ"גו וסייגו . סר"םססו"
 יו"ן "' "ות מ,ייריס כס"גו כנון ווגין 5ורת ט"י"ותיו'
 בנ כ,ס וו'"ן כ4' נ' "ות 5ורת 6ו 4י כ,ס 'ו"י61"1
 ס0 סכו3) יטקכ )כחיי רתנ, הוי ט;ס תדט כו)סוכן

 מן ק5ה 6'וס סי')ו עמוד 63.,ס רומו ו6ן .טמודיס
 . ר"ם כ)" קו סהססטו' רק סי" סו' ו)כן . ק5ווחססם
 כססו" י "וח "כ) . 0)מע)ס י'י"יססי6

 פס נכחכ
 יסר6) )כהיי רומו סו6 סר6ם מהו6 ק)מט)ססיוייד

 )6 סו'"ס 0ס 6'ך תי6ס וסגס : ר6ם )י גוטריקון0?ו"
 סרומו ו' 5ות וכן סגיתי )" ס' "גיי דכתיכ )עו)סגסתגס

 י')כח



 העהןק ו ת או האוהוותשערשערי
 1)נך)דכריס טיגך קיס 061ס ג"כ. יסתגס )6 יטקנ)נמי'
 ועג"ז גממקיס ס"ין קדוסיס סמות גמס יס סגס .ס6)ט
 כסויתו עומן 0ו6 טוי"ט סס 6כ3 . תמורס מקכ)יססס
 תטפגסו 06 6") סס ד"מ טגווגט סוס:סמורס, מקכ3ו6יגו
 כ3"" קג16גי 0ס דכחיי )"6סרי

 0סס כוס כי טרי . 6")
 מיד 6מר כ5רוף ת5רפסו *ס 6ותי1' כי רק כוס6ין
 16תיות רכוי )פי גי ססמופ ס6ר ופסיע6 תנזורסמקכ3
 סו" נרוך סוי"ט סס "כ) כידוע. סחמורוחיתרכו

06 
 מכעתיס מווקק גסף תמ65ס1 סגסף 6ת ג5רוףת5רפסו

 סוי"ס ט) מוריס ג1)ס טוי"0 3מס סים 5רוסי' י"נ ג)גי
 : חמורט ס1ס מקנ) 1יסי0ל61יג1 סוס סיט ם610ם)ימס
 . סכסף 6ח כ5רוף 6חגס 51רסחי כחיכ 3טחידוסגס
 כו יסיט 6ס ו6ף . )וכן מר6ט 0ו6 סגסף גיטגווגס
 ס)" 6ססר סיג6'זס

 )6 יגיר 6ס ו6ף טסיג כו יכיר
 ס5דיקיס כ) כן ם'5רף. שף' )6 "ס ומ0וחו 6יכוחוירט
 סס 136 כוד6י חמורס יקכ) ס63 ומי . 5רוף טךיינמגו

 סף"ט ססס סגמו נט'טדכק'ס
 סס1"

 " טייגו גס"ף סוד
 סו" 1' ט"פ טי" ו"ס ק' סו6 י' סעמיס ס' סיסעמיס

 נו'
 כך מווקק כסף ט61 0וי"ס ססס וכמו כס"ף. מססרסרי

 וגקר6יס סנטחיס מווקקיס סס כס' סדכקיסס5זיקיס
 עמוייו וכח" עמודיס סנעס כסמו סכו)) יטקנכגי
 חסטו)ס עמודיס גקר6יס ס5דיקיס 1)כן . כסףעמס
 נ6וח סנ6ח,יס ט31ס יסוד 51דיק דגחיכ ע3יססטומד
 )ך 1"כ"ר , 'טקנ )נח.' סרווווו'

 סור.
 ס6יגו 1' 16ח

 )6 סנחורס ס6ותיו' כ) כי .סו" , חמורס ג"כמקכ)
 ססו6 נגיגו נ" 636 ס6וח "ח נכסת'ס )נט6חיכ)
 06 וסגט 36"ף. נמ)161 סו6 6' 6ות מם3 דרךמ)161
 כו וים פ5"" כו יס כ6)ף כי קמורט מיד יקנ)ת5רפטו
 06 1' "וח 6כ) . כו)ס וכן6פ)

 חמ)"
 . 1"1 ט61 16ח1

 גי חמורס עוס מקכ) ו6יגו כטויחו עומך סו6וסרי
 וע3 : ע)יו נמעגיס סעמודיס ג) 6סר ס6)51עי עמוךסו6

 גס . וסנן יחספכו )6 גי נו"ן 161ת מ"ס "וח מןתסיכני
 ג"נ מן 16ח נ6יוס סמחהי)ין ס"וחיו' כ) נהורסתמ65
 נ16ח1 6מף תיכס גס ויחה'3 מיסי' הות כ"',ס6ותיו'
 כג) כו וגיו65 6הר 6הר כגון תעורט יקכ3 ומיו6ות

 תיכס סוס כחורס תמ5" )" 1' 6וח 6כ) .ט6ותיו'
 11י רק סתיכס ממורס ו' "ות ויסיס ו' כ6ותסיחה'3

 חמ65 גס : תמורס סוס מקנ) 6יגו ט61 וטריסעמודיס.
 גי סרי 16תיוי ס6ר מן מורגכי' סן ט6ות'1' ס3רוכן
 6י מספרו 6' 6ות כי . 15רת1 עיי תמורס מקנ)טו6

 ויסחגס 6וחיוח מם6ר מורגכ סו6 טרי יויייומ5סייר
 סיחכ6ר כמו ט16חיו' ס"ר וגןמססרו

 ג""
 6כ) . כמקומו

 וקוף עומד ט61 רק 6מר 6וח מסוס מורככ 6ינו וי6וח
 סיע1ר6 ף 16ח כי כווסר סממר ר6ט 1?גט : כצמדוועומד
 ו)" ךי3יט מיעוי ס6מר טרי 'וךה'ן ת3תךי)'ס

 ם610
 גס יוךיין מת)חמורגכ

 חמ5"
 יט 6וחיו, ס3 סרוכס

 מחפמט 610 כי ממע מ5טייריס מכעס ו' 6וחכ15רחס

 נו 6ין נר6סו י1"ד סיס ם"ף וטייגו 5ד )כ)נעגסי1
 סקו סוס 3פי גלור כימון לה 6ות ם610 רק מ"ופירון
 ו)כן נדיו פרוד כ)י גמור וימון גמורס "מיוט כר6ס6ומז

 ר 16ח 6ח סמ5ייר מכס "יוס ם) מכור נ6יוסכמחמ65
 1)" ח6כ' 63 י"1 16חי1'נכי

 6'נו סו6 כי )1 חסמע
 ססו" 1' ס16ח וססיט' 16ח מסוסמורככ

 סרומו כ)לר6ס
 נטמלו עומד ותמיד תמוף מוס יקכ) 63 ימקנ)מןת
 סט61 יעקכ לגי וגקר6יס ע5מס סמקעיני' ס5דיקיס כןוכגוו
 כעמדס עומדיס סס יעקכ קטן כי דכתי' קעעיכסוי
 סג'חי )6 ס' "גי ח"ם כ)יס. 6יגס וטס כ)ים ס16מוח1ג3
 מסויתו ימתגס 1)6 מיגוי נו 6ין נ"ס סוי"ס סססכמו
 כגי 1)6 יעקכ כגי ח"ס .. ג3יח'ס )6 יעקנ נגי 6חסכן

 כסוד סכעתיס מעקקיס סטס )פי וימר36 י5מק6כרסס
 ומסוקיסס סעמתיס ווי וו"ס . גמיש כסמו סגו))יעקכ
 מ5נס דכתיי סנעתיס מ,וקק 5רוף כ0ף 1ס61כסף

 וגכ6ר כ5ורתו וי סוי )ך גין סרי . סכעסטמוזיס
 : כמגיגו"וחו

--. .. 

 בממנו ו' אווז יתבאר בו ב,דרך

 )סכיגך : פו 6דג' ט) מיוסויס סס עמוי' קוק'1כנר~יבנ
 רומו סם ססו6 כמג'גו ו' 6וח ג' חדטו6ח

 יוסף סוד סיסוד )מד' רומ, עס ו"ק סגו)) סת"ח)מדת
 סכסף ג) 6ח 'וסף ו')קט יגח" סויו"ח )ו' כסמוסגו))
 וכ6רן כסמיי כ5 כי דכחי' כ3 ונק' טס0י 1ס61 כסףס'

 כסמי6 ס6חיד 1)סי . 61רעי כסמי' ד6חידומחרגמיגן
 מטכר סון סטו6 6מ5טי קו ג) ג31) טו6 סריו6רט6
 לה עד כנ)נ131 עו3ט 1' ס6וח )סי . גמ"ם'כ"ק

 1'סס ס"מ כגדי 16ת1 וי)בס כחיכ 1)נן : וסכן,ט6ט'"ס 0טו"
 סוקיו ו0גט : פ, "דני סוד ס61 615ר1 ט) ס,0כרכיד
 עמודי0 סגי ס3מס ויעס ךכתיכ ונונמ יגין סהשטס
 )ס"ם עמודיס וטס כונמ ססגי וסס יכין ס6י ססי-קר6
 ס עס כסמס ג)1) יכ"ק מעכר םס61 סגסר 16ת311כן

 סס כ' סו 6דג' ט3 מיוסד'ס 3ס"ם עמודיס וסס .כו))'ס
 1ס61 . 51דק 5דיק 53דיקיס מן ססומקיס ססמקיססוד
 וגהתי דכתי' 5דיקיס ס) גסמות עו)י' ססס סמיי' 5רורגק'
 עומדי' סס סעמוד'ס כי ס6)ס טטומדי' כין מס)כי')ך

 מט)כיס נקר6יס וט5ךיקיס . עומייס סטיס ע5ידכתי'
 סעומד'ס ווסו : וס ו0כן י)כו מי") ") ממי"3דכחיכ
 תו)דוח 6)ט וכתיכ 6יי)ט טרי ופייו 3"ו ס61 6)ס כ'ס36ס
 נננוס יטקכ 0) "יקו:ין טו" יוסף ם3 6יקוגין יוסףיעקנ
 סש פמורי  סוייו  וזמו 6ל'ס סו6 ופ"ו טרי ו' וי: ו'וסו
 מסנס סררי ססס  שדרי  יכערס .  לס"ס  פעוריססיינו
 כמרככח 16ח1 וירככ דכחיכ סמסנס מרככח סוד ס61כי

 ע:סין ח)ת סי . מרככוח בי  ביללינז  ס"י 161חיות .סמסגס
 סוד ע3'סס רוגכ ומ' סמרגכס 0ן י6כות ר,6ע63ין
 יו, ני ס' .  סמו כ"יס כטרכוח )רוגכ סו)ו ךגת'כי"ס
 רוככ ע)יסס ומי.דוככ סמסגס מרככ0 חת6ין עגסיןנ'

סמיס



עג הערןגן ו אות האותיותשערשערי
 6דני ע) עיוסד'ס וכולס סמקיס ו3ג6ומו 3ע(רמוסעיס
 קירי ו' מקנו ולכן ו)עטס )עע)ס סר3יעי רגל ססו6מ(

 יסי5ל ס3טי 6)"ס כל דכמי3 עסכמומ )"ו ו3ססעסנס
 י0כי)ו חכעו )"ו סכ0ו3 3קוד ם; 63דנ' )יקדס%1'1
 עעודי נקל6ו ו)כן : סיעיס 6מלימ סוד )6מלימס י3ינו(6ם
 סנס ע6ומ סס סוד ססוא סס ועס 3עכיי ו' קוד וסו6ס"ס.
 63ל5ינו: נסעע סמו"ל וקו) כמי3 61( מו"ל קוד סו6 נמלמ.י
 כסעמע)6ימ ד6דני ר(6 ס3ע"פ מולס קוד סו6מו"ל
 דוד עענס סי65 דרו"מ ר(6 ססוס נעקפל מו"ל סודסי6

 3סוד סו6 ססוד6ומ וכ) וסוד6ומ 3ס'יומ )סקנ"ססר'ק
 כ) מכרע )ך כי דכמי3 )כלוע 5ליך ססס ססעעודי
 3)סון מכעיס ענו ס6ערו וסו6 : )סון כ) מס3ע3רר

 סכססו6 סע6(ניס כף 3ין סעכריע ס"עון עסו6סעסכס
 מ'מ מ"ו ו6ס . עיכיס ט3 )ימ י3 6' 6(י יעין )5דעכריע
 לכ3 ע6ומ עס עועדיס ססס סע6) ל5ד עכריעסו6 6י ע0נס סדרי 003ס עוקקיס 6'1 00 3עעודיסרעודס
 ססוס נעסמר נמו"ר סוד סג3ורס עלד סעממסטיי3מור
 סנג(ל 6ף ס)עםלס 3נ"ר ססרי . עיניס 3יס )ימ 3יס 6י61(
 6לסיס 3יר6מ עוס) ו5דיק כמי3 6( )רעס מ"ו ג(ילס6י(ס
 ע)6ס 5דיק 6(י 3מורס ועועקיס )ממ6 5דיקיס יסו"ס
 5רן 3כ) עוסל סו6 וכי דכמי3 . 6לסיס 3יר6מ עוס)סו6

 דכמ'3 סע)ס קוי סס כי לסי3ט) סג(ירס ויכו)ע5ריס.
 כיון 6נ) . 'ועלומ כ)יומ קוד וסס 'קילנס סעלס)עעמ
 סוד סו6 וסס סי3ע) עי 6ין סדין ע) סקכיעו )עטססגס

 6)ו ר5יס ו6)ו ר5'ס 6)ו סל5יס 60 סנקל6העקוס
 ל5ון )עסומ ל5יס וכסס5דיקיס טסע6י)יס. ו6לועייעיניס
 13 כמי3 6(י 3ע(למו עינ'ס לוכ3 6( טנטעיס6ניסס
 3(וסל: כענו6ל עגדו) ססו6 נסג3 ע6ן ונסגנ 5ד'ק'לון
 עעוד' סוקיו רכמ'3 עסממלנו ספ' 3(ס לוע( סו6וכ"(
 3ענ'נו: ו' 63ומ לעו( וסו6 . פ( 6דנ' ע) עיוקד"טס

 כה"ג של זהב ובגדי שש גגדי סוד יתבאר בו ג'דרך

 ויל03 ע"ם ססוד לל )גלומ יוי,ס עמ עמס ונהיז
 3גדיס ד' קוד )ך 636ר ו6ג3 : סס 3גדי6ומו

 3גדיס 3מי עסעס וכס"ג סס. 3גדי וסס סריוט כסןס)
 6ערגו כי וסכוונס : (סנ נגדי וד' סס ננדי ד'ססס
 ססו6 סכוונס סיסנס. ערכ3מ סוד סו6 סיסודסעדמ
 סדעמ עז עוד )נטטרון סו6 סעעכס וקוד 3עסכסרוכ3
 וטסלס טוע6ס ופסו) כסל וסימל 6יסול דמעןטו"ל
 סיימי נעל דכמי3 סע(נמ ג3י ע) סעסעס סנעל קודוסו6
 )נער מנור וכמ'3 6ערו סעולס ססי ו6עלו (קנמיוגס
 3עקוווו כע"ס עענו 'קור )6 '(ק'ן כ' וגס דרכועפ"'
 31ס3מ 3מו) עסעס ססו6 כע"ס וסקוד . נער וסו5וכמ'נ
 עלו3ע עיל עסיד עקנל וסו6 רעס" 5'5" ועל3'סעולס
 דכמי3 ד") כענין 63ומיומ טמג)ג) ססס ו(ס 6דכ'ךמען
 6דנ' כמ ב6 '"גד") ועמס וכמי3 : ד") 6) עסכי)5סלי
 כסן נק' סע(3מ ע"ג סעסעס סכער (ס ו)כן : כ"(יסגן

 6ל 6ערו ועלע . סטוס 3עקפר רד1ל ל;' חש6סריו"ט

 לק 63 סלו ספקיף 6ור סרי . 3עיכיך ק)ס סדיו"ע 3לכממסי
 ס6' . (ס3 עיני ג' יס ':'וסנס ק5וומ ו' סור י5"עסוד
 סגנור'. סוד וסו6 '6מס ע5מון ;ס3 דכמי3 וסו6 סמס(ס3
 רמעיס יע6 ע3עקועם ס3יכת קוד וסו6 ייוק ,ת3 יחועוד
 סעו)ס סעקיף ירוק קו קוד וסו6 . עינס עמעלין דיניןרק
 טסור (ס3 6ומו ו)ם'מ נ6' וע)יו טסור (ס3 בק'וסו6
 טסור ;ס3 3סס נ6ער עסכן סל ספניט"ס סכ)יס כ)וכן

 סעלכומ סוד וסו6 קגול ,סנ יס ושד 3עקועו. כ"6וכע"ס
 קור סכסף נקודומ עס לן נעסס (ס3 מורי נ6ערסע)יס
 בקל5 וש6 6שר (סנ יס ועוד 6דעוכי. וש6 דכמי3רו'ר
 ספ"( וכס(ס פ(. כמס ל6סו רכמי3 סננין נל6ס וסו6פ(.

 שעעודיס וכ) 3טו3 סעו)ס כ) 6(י יוסר קו דללעממסי
 33יכס עסמיע 6' קוד סס" סכמר כי ס( 6דני ע)עיוסד'ס
 עס ססוס 3עסמל 3ינ"ס קוד סו6 6' ועס 6לסי'ססוד
 )עו)ס כק6 חכעעת )ניכת תלוע; "נכ" ח) כ'016

 עיוסרי' וסס עעודיס סס ססס ס3בין לעו)ס וכמרסע)יון
 כולס כי סרי געור 3ימוד כו)ס סרי 6ד'ניע)

 סו6 ססיסוד 6ערבו כ3ר וסנס : פ( 6דבי ע)עיוקדיס
 קוד סו6 וסעמנס . 3עסנס רוכ3 סעסכסססו6ערכ3מ
 קוד ספכיעי 3ע(3מ עסעס סו6 ע5עו וסיקוד סריוטכסן
 3פוע6 עמגלס על6ס סמסד לפי גרו) כסן וכק' ר56י'ע)'

 ען עק3ל סדיוט סכסן )פניל וסנס : כ3ר כע"סד6עס
 סוד 3גלי' 3ד' עסעס סו6 ו)כן ערונע סיר נהודססס
 )פי חעס 6קור (ס3 33גרי 36) סס ס) וסס ערונעסיר
 נעספקניגור. קטיגור ו6ין סדיכי' 3סוד סו6 סלו ס(ס3סקוד
 63יס סס ס3נד" קוד ססס סלו סעקיף ע6ור כס"ג6ג)
 ס(ס3 ו(ס . כע"ם כע"ס בסי"ס ססי' ד' ען 3ינס ס6רמען
 וסי6 מ6וד טו3 ססי"6 ס6ר; ו;ס3 טסור (ס3 קודסו6
 סעעסל סעקוס סוד ססס סכפוריס יוס סויע5עס
 עומל ו)כן . עטע6 טסול ימן ע'י דכמי' סטט6יס06

 3ינס ס) בס'"ס נגר ד' ג"כ וסס ;ס3 33גדי )סעסלכס"ג
 וס3ן 6)סי'ס 3נקורמ סוי"ס 3חוד ס(ס3 סור סו6ססס
 סס 0סו6 3עניט ו' 016 סיד )ד נמ63ל סרי ית:כ)

 ס' 6ומ 3סוי סיסוד 6) רוע( 3סס דנוקס ס' 6וממע65 6סי 3כ"ע כי 3'רן בקוט (ס וכ)) . ויסור )מ"מסווע(
 חעלומ סיד 13 כי סעו. 3יסוסף עדומ דכמי' )'וסףענימוסף
 סססי ס) ס' 6ומ סור ו(סו ;ס: וסנן ס'. דעו"מ 6) כיוכמי'
 נ63ר עמס וסנס : עוד וימכס למכס ומן . 3(סוכיו65

 : עלו6ו ססו6 3ננינו ו'קור

 י :י' מיי 'י''"3י"י'22ן:' בבנינו וי אות מוד י% בו ר"א ב'פתח
. 

"'" 
 ע)ו6ו ססו6 3גניכו ו' 6ומ כי מדע כ"( )ס3ינך כדיוגוי.
 מ6נ6 לך: 6361ר ע)ו6יו כך נמיטמיו וכפי ס0"מ 6)רוע(

 מדסיס ור' חניס ססס 3ן %61פרססס קייס עקמןספעוטומ
 36) נעסלט)ין. וחק6 ק"ס עקמן )כן דעם )תס יסע6ו

 פמוםהמ



 הערןגן אותו השותיותשערשערי
 ומ6נ6 : רעמ )סס ס6'ן )פי נט) תקחן עכ6ןסגצמ
 ונן עו)יר 6יגו 6נ) 3י6ה ני6מו סגיס מסעה נןקין
 רנרי עמוך עמורם תס : רנר )כל נרו) נק' מגיסי"ג

 סיס חנ' נסעי (ס נ6רגו סכנר פס ע"ם (')ס6ר"י
 סס וגמ' וגר)ומ. ויגיקס עינור קור ת4יגו נחיי ג')("6

 כע"ס. 3מלנז כ)ו)ין מ)מ 3סוד הו6 הע'3ור 3קורטכססו6
 הרעמ )ו ו6ין ק5וומ ו' גקור חו6 סקעכומ נקורוכמהו6
 יריס ע"כ יסמס נררך תגח) נקו"ס ה.גיקס. 6חר ערר6ס
 הו6 הרעמ קור כי סכווגה רעמ. )ו 6ין ועריין :ר6ס
 העוחין קור סתס ע6ו"6 וסנגור,מ החקליס קנוןעקוס
 63יס סעהס ה('6 נמוך ד6יש6 הגס"י גכגקו ס)6 (תןוכ)

 סגכגקו ו6מל . רעמ )ו 6ין עריין סס כע"ס ל("6סעוחין
 דעמ )ו יס הלי עוחין )ו 1נעסס ה("6 נמון ר6'עןסגס"י
 נרו) כקל6 ם6; סכמ י"נ ער עמיימנמ רעמו 6')ועכ'ז
 6חד 3כ) יס ס3נ"ח ג630ר כנר סחי' וסו6 )פניטכע'ס
 ססו6 6חר לפרק רק גחס3 6יע6 על ויסור . פלקיסג'
 3קו נכנק 6יע6 ס) סכ5" כנז' והכח : הכהר  רחו3ומקור
 ספ'יומ, נ' ?גר. גלח ס) פלקיס ג' ועתעיק" 1"6 ס)יעין

 חקר חכעס סייג. היעין קי ס) 6נפין (עיי ס)ס)יעומ
 סור ג3ורס גיגס קפירומ גג' 6ימ6 חור ס) וג4פ .ג5ח
 ה6טלעי 3קו כככק ויקור . 6כפין ,עיר ס) סע6לקו
 סיכגקו ער 6כפין ג(עיר 6ית6 סל סיקור יכגק ס)66ן

 : עונן וסו6 סלס סור ג5ח ס) פרקיס הו' כ)עמח)ס
 ; ס)יתס )קפירס גחס3 פרק כ) וסגה : 6)וס 6ח(הוענסר'
 )פגיך סלי : הסוס נעקפר סג"ה קור סו6 קעיל'סוכ)
 סנכנק 6יע6 ס) נ"ח ס) ו"ם הוד סחס סניס ססססעד
 סחקריס ססרי רעמ 13 6ין עריין ("6 סל קויסנ3'

 גקר6 3("6 עחק53יס וכסהס 6ית6 ניקור ססונגורו0
 חררי' ו3רעמ רכמי3 ה("6 נכ) עחפסטי' וען.סרעמרעח
 ע5עה )חרכין 6יע6 5ריכס ו),ה . כע"ם כע"ס'ע)6ו
 רו53מ וה6ס נקו"ס 3("6 היקור ען 6' ס)יס גכגקו6ז
 קטן ס6תלו וחו6 לעמ עעט )ו ים ו6ן ונף ח6פלוחי'ע)
 ס)יס סהס חרסיס ור' סגיס ו' ער רעמ )ו6ין
 דעמ )ו ים ס6; ר6יע6 יסור ומ)יס כ"ס ס) ו"ם כגרסכח
 . סליעה רעמו 6ין עריין כי נעטלטלין לק קמסועקחן
 )רחעיס ערין ע0טלי) ססו6 עט)ט)ין 3קור הו6ועריין

 י"נ 3ן סנעסס עד חקד כ)מי כ1טה ו5יכו )דיןוערחעיס
 ול3 סגק' ררחעי עכי)ין י"נ ען עקנ) הו6 ם6(סגה
 רעמו 61( . חקר כ)פי עטס חסר לנ 6( כת"טחקר
 סגכגק 6חר כי * ה3י5ול 6) וגח(ור : )פגיגו כע"סס)יעה
 ען )65מ סעו"'ן תמ"י)ין 6ץ ה"6 יסוי ") 6יס)ים
 קור הו6 כי יומל עור )הלכין 6ית6 ו5ליכה 6ית6יקור
 טמקייס סמורת 6'ן ס6ערו נקור כנר כע"ם תהוחין)ירמ
 הירכייס4. יורריס 61( (ה: וסנן ע)יה ע5עו סתעימ 3פ"6)6
 )וחומ וסכי ם6ערו נקור ר;'6 ס;רועומ ער )עעסיומר
 ק1ד סהס גמ63ר ג3ר ס)וחומ כי נירו: הוריר6נגיס
 עסס ס) נירו הוריר ו(ס ד6ית6 כ"ס ס) ע)יוכיססנ'ם

 גכגק 6( 3(רועומ סירכ"ס סיירו ו6חל : כע"ס ס("6סור
 6ף כ' ר6'ע6 סל'מ'מ ס3'סיס 3' ועור 6'ע6 ס) היקורכ3
 6ע5ע' ס)יס סעו כיון עכ"( ס)'קיס ס3' כ) גכגקומ)6
 3מפ%רס: יפר%ל ןופר כפ"ס ל1"% כמר כפפס ר""רת"ת
 ס) ט)'סיס 3' וסכס ן  סליפימ ס3' כל פבכבסי כפוסרי
 . נ"ה ען פי כ) כעו )סגס פרק כ) כחם3יס ר6י'מ"מ
 כמפנ סלס סיקור כל %3סר ר%י' יקור יל  טליסיס 3'36)
 סס יסור פליסי 3' סרי  ככ"ל סכס  פור  ססו% %ילפי

 דעהו 61( סכיס הע' כ) גס)עו והר' . חרסיס ח'סיעור
 עו)יר ס6ין 76 ני6ת נ'6מו 61; עוחין )ו ויטס)יעס
 6יס: ימה)ך 53)ס 6ך רכמינ ה5לס ע" גו5ר סהו)ר)פי
 ס6רי(") נרנלי ענו6ל והו5 ע6ור לחג ני6ולו ס5)סוקור
 הע"ס וסנס : 63נו )ק5ר ו6גו החי'ס עען ו5כ) ירווסלח
 כ"6 6'עי ע) מנשי ד"ק קור ססס כמ)ס כנכ ל)"סע)
 וכמינ . נפלס סל5  סל"ל ועלגןנס6ר . ת' הרי ונ"כ)ו)
 סעק'ף 6ור קור סו6 ה35 וסיר שרןו פלי  יפינו ללבי
 לפנוו כת"ס 6"6 סהו5 ונמר חכעח  עה6רמ ס63 ("6ס)
 6ך ר6.' גה"י מוך ע)ונסין- מפיר רינ% לס"י כיוסוש
 וע(ס ("6 ען )חון ונוקע 6י' יסור תן יו65 636סיקיר
 ר6י' סגה"י 6ערגו והגס : כנר כע"ס עקיף 6ור )ונעסס

 ופס ל3"פ גחט3 %ל% יקור 3%ל . וסליס לו"םכחסניס
 .  לי'פ  כחסנימ רי%3 כס"י %"ב . לג"פ  כמפ3ספירס
 )ו כעם'ס ועור . כנר כע"ס מקוגיס ט' לו כפססופ1ס
 ה:וטפי' 6"6 ס) דסער' קו5' ר' ס6רמ ען מקוניסר'

 וגעס'ס . כנר כעייס ("6 )ר6ס סעניעיס ער 6ורגיןע6חורי
 חקר ורנ ו1% ררחפי פכילין י"ג סור  פסס מק1ניסי'נ
 געלס ס6( )פי כע"ם. נדו) וכפסס מקר כלפיפיס
 כלולפי' כ"% ספי' י' כו)ל ססו6 5' סור החכעס כיה45)
 סרי גפ"ב כפ"ס לי קור סו% י%"% .  3עסר כפבו%ר 5'סרי
 5יס כסר5 ס%ו %יפ ימסלך 3ללס ו1% ס5ל"סכסלס
  וסבס : כ"1 וסבן  בסורסגרלומ  סו% פ1% פכס י"ג  יןפסו%
 % כי ל%יפ בממי במי %מ כחע %ו %יס  סכפסס%חר
  5) יי  1("ם : כנר כע'ס . 6)סיגו 3עיר 6)6 נרו)נקר6
 6;  נרו) כקר% 61; ת")) מכס)ס כ'ון כ' 6רן ע)י'עיכו
 סלריקיס ני %יו ירסו  לריסיס רכמינ %רן לס%י יורססו%

  געסס 1ס כי  ובויבי ל1פיר ספומין לסוריר  גורפיס3פפפיסס
 ל3י%ור כ%3 ופתס :  וסנן .  ספס 4נכ) עמ ו3כל 'וסנכ)
 כי . %3רן יחר גוי  יפר%ל בפפך ופי . פסממלנוספ'
 : בג' נלולין ג' נסיר סו%  ספינור  פ%13ן %פרכוסבס
  הו6 סתיכומ נופן כך ו%חר גו"י סל ג' %ומ רופ1ול1ס
 כך ו5חר . גו"י סל ו' %ומ רוען ו),ח .  ק)וומ ו;נקור
 סיו'ר  רוע(  ול1ס קפירומ י' נכל גס)ס 51( העוחין63'0
 6ח"ר 3מינמ הרוע( מיקוגיס י"נ )ו יס 61( . גו"יס)
  מרי"נ בגר פלומ  מרי"ג 3ס  סיס כו)ס המורה כ) כו))61(

 סייפרו %ח"ר גו"י בקר% ו%ו %יבליו 3כל  בפלס ם6;6י3ריס
 סל קץ פר 3ר%סימ  פל בנ פן סתורס כל סכוללל"3
  כססו6 %חר שו% ו%יפמך : ל"3 סו% יסי%ל כללפיכי

נ6לן



עי הערןגן ו ו אות האותעתשערשערי
 (ס כל יסנס : כפ"ס ד, כס ס5,מ נחיימד 5('נ6רן
 וסס : כע"פ 16'6 עס6רח ס63יס סעומין ס6רח ע"'נעסס
 סנק' סח"ח קוד דעלע6 ע6רי סענימ סחפילין תידעעס
 סד' קוד סס 6יע6 ס6רח עען כנר. כע"ס דעלפ6ע5לי
 53ערס רע(ו ול(ס : ספרסיוח קוד סס 636 וס8רח3חין
 כל וסנס : כלע6 דע6רי נחסילין כחינ (סספקיק
 נודכ כי נפילו6ו ו' נ6וס רפ!( סכל ס6פינועס

 וסס ריי ן4יך ןך כ(ס עיל61'ס נ' לו יס ו'מל6וח
 נסיוחו רוע( סר6סון עלו' כ' סכ"ל סדנריס כלכולליס
 ס'6 ספלכוח 161 : נמלח כלולין חלח סכ'3ורנסור
 כל מלח וסכס : כע"ס ל3ר פקיכס 3קוד נקוד,נקוד
 חספס ד8ינון נקודין חלח קור ססס עסלח כלול6'
 ול(ס י"נ סרי חלח סר, קח"ר קיד לס יס נקיד,וכל
 סעענו י"נ נעקסר ד5יסו ו"ו נפ4י ו' 6וחרוע(

 מסו6 סקענוח לקוד רוע( יגס גנולי6לכסי1 י"נמחפסעין
 ו' פול'ד ו' סר' ממ3'רו כלול 6חד וכל קליוח קט3קוד
 נעלוי ו' 6וח וסנס : יוקה יעקנ חולדוח 6לסנקור
 ססס דלעפס קיפניס לו 2ב ס6ו לגדלוס רופו61"1
 6ח"ד נקוד סו6 61( כע'ס דרמנני עכילין י"ג ען53יס
 סיס דיקנ6 חיקיכי עי וכס ססוס נעקפר י6"ו קודטסו6
 סו6 פ6ו כ'3 סרי לפכלס4

 כו~
 161 כולס סחורס כל

 3"ך יסי6ל6סי  כסי3 51( 3חורחך נ"ן 3ך ונטעמסכנ'5ס
 ו5ס וסעי תרימ% פסיק6 ר6 ק6פר  פ6ן  ו6פרו6ספהר

 לך כח3לר סלי : כ"3 3פקפר ססו6 וי"ו 3פ4י י'6וס רופ~
 3כל סס"ס %ל סרופן פלו6ו מסו6 33ניכו ו' 6וסקור

 : ~ס כל  וס3ן . 3מינוסיוי

  וייןאהע
 בצורתו ז' אות יתבאר בו א' דרך א'פתח
 , מא וקיינן הוא כתיב הע!לה. הוא העולה תורת זאתכתיב

 ה"ו דלים נטול דלת נמול . בינה אלף בית אלףתאנא
 ונו' אותך זיין הקכ"ה נן עושה אתה ואס הקכ"ה. של שמו,ה

 וישם המקום סאבני ויקח כתיב הנה : וכו' כתר לךוקושר
 אותה וישם מיאשותיו שם אשר האנן את ויקח ונו'טראשותיו
 בית ההוא המקום שם את ויקרא ראשה על שמן ויצוקטצנה
 כי רע זה נל להנינך : לראשונה העיר שם לוז ואולםאל
 עטרת חיל לאשת רוט, ו' על יו'ד צית שה!א כצ!רתהאות
 והנה . אכארלך ולנן שונות בחי' נמה בוה שיש אך :בעלה
 ב' מן מורננת שה'א לא ן על י צורת שהוא שאטונו אףדע

 נמו שצורתה רק מורככת שאינה 1צוטה א!ת היא כיאותיות
 אנן ירה אוטי הוטבע!. אדניה מה על כת.ב , זה והנן עלןי

 נמעט נת' שכבר אף הכיאור טעט להרחינ צריך כאן :פנתה
 מכוקשתו. רכקש  יצטרך שלש המעיין על להקל כדי אךכ"ז
 הבינה טתוך נקודות הז' נש.צאו שמתחלה ביארנו כנרהלא
 היתה הקלימה ני ארץ יכסה והח!שך מעורביס, סינים הרכההיה

 ובהו תהו היחה והארץ הקדישה. את ומכסה וססבבת"ופפת
 מפולטים אננים בהו ואמרו . תה"ו בתוך נעלם בה"ו ני הרי."ו ה"א ת"ו הוא חהו ני בעיניך וראה התהו. בתוך הוא.הבהו
 בהם שיש פירוש! מפ!למים נ' והכוונה : המים יצאושטהם
 יהם לטים ה:משל ההסד סור הקדושה צד והוא טיםלוחות
 . נס"ש ב"ן בבחי' רק שיצאו והדיניס הגבורות בסורהיו

 האכן. בתוך היו והטים אבן הרי נמ"ש א' סור הואוחקדושה
 אחת בכפיפה נחש עם שהיו ולפי הבאר. עם" גדולה האבןכי

 ויא לחרם האוטר בסוד חרס ככלי נטשלו ני לה"טב'הוצרנו
 לטעלה עלו הקדושות והאורות . מהרתן היא ושבירתן'ורח.
 והם הב' בשער כ"ז כט'ש העולטות גתקנו וטהם הכינהבתוך
 שנעשה עד לטעלה הו.!ונ ונתעורר הבינה אל ט"נ דטיוןנעשו
 ט"ה שם סוד חרש אור יצא הזוונ וטתוך לטעלה נטור'חוד
 הנולל דאדם כרזא כדיוקנאקדישא העולטות נל נתקנושע"י
 שהיו אך זו"נ שהם דארם ביח ג"כ נתקנו הז"נ ונםלדו"נ
 א' לקח ט"ה של השם וע'א פרצופים ד"ו בשר 'חדרבוקים
 אתסלינ נהורין בט"ה כזוהר וז"ש האדס. אל ויביאהטציעות'ו
 . כבר כט"ש ראו"א נה"י מן מוחין להם באים ואח"בעלטא.
 נטבואר קטורת סוף דא" ונה!' שמן סוד הוא דאבא נה"'והנה
 היו לא ולק . והכן ל"ב יוצטח וקפורת שמן בסודבזוהר.
 אהרן ובהעלות דכת'ב טצו' שהשטן בוטן אלא קפורתטקטירין

 ועל הראש על היורד הטוב שכק סוד והיא יקפירנה הנרותאת
 חנטה. קנה זה וקו אטרו נ' בטקוטו. כם"ש אהר! זקןהזקן
 העולמות נל טתייחדים ע"י ני קנית הנל קנית חנטהואס
 קניניך הארץ טלאה עשית בחנטה נולם דכתיב טכונס. עלונולם
 הפתילה טן טסתלק שהשטן שכיון קנית מה קנשז לא חכטהואס
 דמיך עזיהו ונם ואכיהו נרב חטא היה וזה ננבה. האורטיד
 גתבי  כבר  ב" טצר השמן שאין בזמן קפורת להקפירשרצו

 הסדוש הדק שורש שבו דבדולחא טלא סור הואשבחכטה
 הדינים כל אזי שופע החכטה כשאו ולנן הדיניס נלהדוחק

 ההכטה שא4ר וכ'ון בשרשו. אלא נמתק הדע אין כיטתסחקים
 ועוריס ורה אש הנק' טתעוררש תהאין הדינק נל טיד אזנסתלק
 : טתו ול0רכך זה והכן ה'. לפני זרה אש ויקריכו וזהולטעלה.

 ") () טצ!רע סור כ' נצטרע עזיהוונם
 ג)ס ננב4()() 6'ק סנירו סור סגירונדטתרנםינן

 )(כ(1)(טש()()( חררים בם' ייגסךהכן
 () סוד ודם נזה. אות'ות ג' חדרובנל

.(-), 

 )()()()()(%(00 דו' אוחיות נ'דרבגליס
 ט1ן 41מפף(ן וען והנוונ'לכל,ספר:ןנ"זםותיו'.

 ()() םמוחא נחתו פיפין נ' אםרו ניבזה
 והוא פ'. דאינק ספר לכל תלת ואינון דסנולתא ברואעילאה
 ראיט חא עילאה חכסה סור הוא עילאה שמוחא נח' כברכי

 ונל דא"א הא עילאה למנה העע סוד הטפה באשטטנו
 בסור טתלת דכלירא חדא נקודה שהוא 'ו"ד ס!ד הואפפה
 נל נולל יו"ד נל ני ננו ונת' 'ורי"ן. תלת דו' נם"שסחיר
 י'כ 'כדס שיש המו'ת נ' הם הרי בש"ב. כם"ש הוי"השם

 הפרשית יו"ד ועם ט'. שהם י"ב ואינון שם שסייס ו,האות'!ת.
 העליון טזל סור דרחט' טכילין סוד,י"נ הוא הנולל סודשהוא
 בטספר הוא הויו"ת ג' והנה : שם נט"ש הורע סוד נטשךשממנו
 אסרנו והנה : אונל הוא אשר הלחם אם ני סוד והואלח"ם
 מנ נלול ונ"א דפ' ורזא דחל"ת רזא שהוא הטפהשט,ה
 טמוחא נחתו פיפין תלת שאטר לך אבאר ועתה כ"ז. דיימתלת
 טזלא טן שבא הזרע זה הנה נו והנוונה דסגולתא, כיזאשיאה
 השוה בטספר דט,ל"א רזא שהווו הפנ.ם לח"ם סודללאה
 ריעע ב' הם או"א כ' כבר ונורע לזו"נ. או"א דרד ומחפשפ'ורד
 ונת' נבר. נט"ש זו"נ טשא"נ לאחד ונחשמם מתפחטיןדלא
 ונוק' . דעשירית ברזא וזעיר דטאות ברזא הם או"א נ'נכר
 אחדיות חדר בנל הם הנ"ל שהאוהוות תבק ובזה דאחדות.ברזא

 טנה"י המתפשפיס הטוחין ע"ד גפין ב"ז וסור טאותעשיריות
 טוח[ נעשו דא" שנה"' אטרנו הנה ני והוא לזו"נדאו"א

לז"א



 רעדןגן ו שת האהזיותשערשער'
 וקפית. שמן בשד דאבא נה"י סה5כשיס דאי' וכנה"ילו*א
 נתשכ שלה ויסור פרקיס מ א' נכ5 חצ דאי' שנ"ה אמרנוודגה
 שחשכו זהג טימ זי סוד וסהס איטא של זי חרי א'לפרק
 ני ו"א של ו"ק ככל סתפשפים והס כהית, כלולק ודג(חז"ל
 טכילין סי"ג הפפה התפשפות סור והם '"ג הר, ו"ק רקעיקרו
 יוצא אכא שיסי אמתו והנה : כט"ש עילאה טולא סודדרחמי
 לו שנשלמו אד ז'א קומת ככל ומהפשפ א" יסור שליהוץ
 שכחוה התור ירך ויוצא למע5ה חווו וגם לטערה כט"שהי"ס

 יכנה כחכטה דכתיב . בחם הנוקכא גם נבנית וסטנומאהורע
 סגולתא נק' שחסרכות ככד תורע כרתא 'סד כאכא ואטרו .כית
 פיפין הג' אלו וא"כ . כווהר בפב41זד סגולתא דזרקאנוזא
 . דסמלתא ברזא שבאו עד טת6שטים והם עלאה מסותארנחתו
 אטרנו נבר דא" נה"י והנה . ראו"א נה"י ררך יורדיםוהם
 הפ6ה אוהי וא'כ כ"ז הרי כסירכ' ראבא ונה"י ו' כסורשהיא
 כט"ש רישין למ כוי5 שהכתר טתלת נרור ההש טכחרהיורד
 טינות עד חנסה שמן דסגויתא רזא ער שטתפשמ 8'ואימן
 א1תיות י*כ נהם ארש הויו"ת ג' ס1ד י"כ והם ספי' פ'הם

 : נ"ז והכן כמ"ש כ"זואינו!
 קושףא % נעולר מתהלה רק . הכיאור אל נכמועתה

 ההוא אהזו רא סמלתא זרקא סור על שאמה טהעצוטה
 ונעשה לעייא טהחא אדויקא ואיהי טשסיא דאהגודתאבגא
 תגא ן על י ן דאות רוא ואיהו דמגולתא כו,א אתוק עלכתר
 פליאה רבאורה והוא כעל' עפות הי ראשת ברזא ןעל

 נסה שאסר עצסו הרשכ'י דבוי טהוך סבמו דהאנשגכה
 הכי אוף סליק איהו סלקת איהו דכר כו' הוא דיהדסליקו
 בהדה נחית איהו נהתה איהי דכר כו' הוא דילה נחיתוכר

  הוא  לולה  שכשהסש טכואד הוי . צר לו צרתם ככ5דכתיב
 בוה הבתנה אלא . דיערן על תגא תעשה אז וא"כ ג"כעולה
 נהבאר ככר ני והיינו כגומא שרפין טלכץ תלת שאטדועפ"י

 לספיר! המף רקיון שהיא קיישא גו6א נקרא'שהטלכות
 לי הפעולות כל הפועלת המצמה דמיון עילאין וספירןעילאין
 טדה ע"י הפעולו' נל פועלין ע'5אק ספיון כך הגוףאיכרי
 והם כט"ש יוסף שקכ "שראי סוד הם מלכין ותלת .המלכות
 ג' הכויל רא*ש לע' סוד הוא ישראל ני הספי' נלכוליים
 אכות ג' נולל יעקכ כס"ש. א' ראש נקראו שכנליסראשונות
 טכואר הרי . נה"י והס עמודין לתרק כולל יוקו הג"ת.שהס
 כרזא אתוון ~על כתר נעשה לעירא סליקה נר שאטרלך

 למעלה עולה שאינו דרכיס כשני לך מכואר הדי .דסגולתא
 אטר שהר'  עטה עורה הוא ני יאוראל סוד עילאהממלכא
 שכולל ויוטף יעקכ סוד הם שהאותיות אתוון ער כתרשנעשה
 עלה ישיאל אכל למעלה שאטרנו כטו אות'ות הכ"ככל

 . ככד כמ"ש והתגין והנקורות המעמים סוד והואכמהשכה
 כתד שנעשית הרי נזה... רסגולתא כרזא שאטד טבואדועור
 שאמד ו,ה . זה והכ, . ויוסף יעקכ והס טלכק תרין עלרק

 ששניהם ויוסף יעקב סור שהוא ן תגאער ן על י ןכרואראות
 שהס הכונים טאסו אק נתיכ ועא נט"ש ו, כאותניול.ס
 לו ויכ, וגו'. יעקכ ויכא דכתיכ אותה כוניס ש"ם ויומף'עקב
 טאסתנו סאום אם ני דבת'כ אותה טאמו והם . ככר כט"שנית

 שני בסור הם שסתחלה , פנה לראש היתה לרגליןושכיבת
 שנים רבים טיעומ חדשינם וכראשי דכתיכ . אליהראש.ם
 לראש נעשה עתה . ה,והר דכרי טתוך שמכואר נטו ראשיםשנ'
 ואז ו' על דהגא כרזא לטעלה שכשהיא נתכאר והנהפינה:
 ש"צ אף כי . למערה זיוב אין ואז מאיטא רק סקכלתהיא

 ככר כט"ש הנשיקין כסור רק הוא למעלה נס ויווגלפעם'ם
 ע"י הגדלות בטור טתגרלים אך כמקוטם כשהם הזווגוע.קר
 האסיהי 'חוד הוא .וה נט"ש הפרצומש ני ונניליםהטוח'ס
 ועתה למעלה. סאכא.נס"ש האוה סקכית נשהיא נעשהוזה

 נתכאר בבר בי הכמנה הופכעו. אדנתה ס"ה ע5 הפפוק'תכאר
 אחר אך הרינים סוד ד"ן אותיות ב' הם דומל' שסשעיקר
 מתוסף כט"ש אהי"ה ה1יוה סוד שהם טאו"א הטוחיןשמקכלת

 רק השס את וטסבכיס הוי"ה טן ויו"ד אה"ה טן א'לה
 : ארנ"י שם ונעשה יסוכבנו חסד רכתיב שכה הרינשלהטתיק
 שס שבו אבא ע"י נעשה בטקוטו חוווג שעיקר אטרנזוהנה
 ארם סוד ס"ה הוא הו'"ה ועס הו"ה הוא הוי"ה של ומלויהוי"ה
 אדרה ט"ה על וו"ש . האטית' היחוד בסור לרו"נהכיר
 נאטן כטקום 'תד ותקעת בסוד כטקומם נתייסדו ר"יהפכט.
 שהיא בינה הארח שץ"' . פנתה אבן ירה ט"י או : זהוהכן
 הדרך זה והנה : זה כל והכן . פנה לראש נעשטז מ"יסוד

  תזכור זנור רק . הטקום מאבני 1'קח המ' לבהשוד ינואסר1לה
 'שראר כתי לשני נחרקת המלבות שטרת ככר שנתנארסה
 מאהודיו דת"ת  דעת נגד שטדת ולאה : ורחל לאה סורוהם
 שר חפי5ין של הקשד טקום הוא ששם לת הנקרא העצםנגר
 נט"שראש

 וד~
 שליש שהוא שכחוה חור נגד לטמה ע1טדת

 ככר וגתכאד האהוריים. דרך האוה וסקכלק ת"ת שלדש~יון
 גם טקבלת רחל רק טאבא הארה שום טקכלת אינהשראה
 בכר כט"ש אלפק ר' טן מקנלין ושניהם . אכא שלאור
 ג"ם רק סקכלת ראה ני הן רכויין וגטי"ן אתי"ן סודוהם
 כמנין א"ת ג"ם כסנקיא-ת אור,ת ת"א יקכלת ורהלאור,ת
 ובעת . נט"ש היא טה יסי מדת בסוי - אל"ת פעטשד'
 מאכא הארה רחל שתקבל אחד אטתי כא' נרולין שניהםרצון
 יא1 עמו  וטזרווגת כמ"ש הז"א קומת כל נננד נגדלתשא,
 וכיון בנ"ל ארנ"י שמה נעשה שאו הקורש חיכלנעשה

 כטספר טקד"ש שד ה1א ג"ם א"ת אוי שניהםשנכללץ
 נת' כ' ידיך כוננו אדני סקדש הפסוק סוד תכין ובוההשוה:
 למקדש כוננו והם סעלה של ה'ד'ס סוד הםשאו"א
 כתיב אז. לספה שרחל כעת כי כבר נת' והנה כנ"ל.אדנ"י
 ויקת : פעם כמוב הפסוק יתבאר ועתה כאחותה רחרותקנא
 הסקום אכני שני טן אחת אכן שלקח ר"ל המקוסמאבמ
 כמ"ש מקום נק' ישניהם אכן נק' ששניהם רחר סודוהיא
 טתה" ששס שנחוה החור ננד שבתות לת"ת אותה והעיהנכר
 הקנאה סוד ,ו עס ,ו מריבוה והיו נט'ש .עקכ עשדתג"נ
 אחת אבן ונעשה בוה וה נכללו ואח"כ . לרחל לאהשכין
 טטש הוא שוה שכחזה החור נגר שהיו מראשותיו וישםואמר

 טצכה אות' וישם האקן את חקח ואח"כ . 'עקכ שלטראשות'1
 בסור והיתה טרגלות.ו שוכבת אשה והנה כתיכשמתהלה
 וגס אייטת' קטה הנה ועתה נסיש. ישיכה בסוד וגםשכיכה
 אכא הארת טן טקכלת ה'א אוי לטערה שעלתה וניוןנצבה
 האר סור  ראשה ער שמן ו'צוק וזהו במ"ש  שבחוה ההורדרך
 טתחלה כי אל כ'ת ההוא הטקום שם ויקוא שמן  שנקראאיא
 חאדת דק מקכיה היא הדעת נגד יסעלה שעוטדת יאהאף
 שנכללת אחר אבל הגכויות כטוד אלהים כית נקרא ואזאיי

 כ'ת נק' אוי החסד.ם ס1ד טאבא הארה קבלו ושניהםכרחל
 אסר ולא לראאעוה הע.י שס לוא ואולס 11"ש נמ"שא"ל

 סקכרת שה.א יאשונה סוד שהוא רוטו שהוא אלאכראשונה
 וטקכלת הלו"ו נגד ועשרת לרחל קורם תחרה טוחיןהארת

 כ'נה אלף בית ארף :  שהתחלנו  המאמר לביאור נבאועוזיץ : כ"1  והבן . השוה במספר לו"ז סור אורותמם
 אלף סוד ע3'ק כתר מן סלמעלה היורד שהשפער"ל

 בנים הו' אל יורד ומטנה הכינה אל כא הוא פלאשהוא
 האור ש'ירר שמיון דלים גטור ר' מ ואח"כ ר' ג' סורשהם
 קדישאדאדם דד.וקנא רוא שהוא יו"י צ,רה שהוא הא'של
 כדמותנו בצלמגו אדם נעשה כת'ב אוי הז"נ אל הבינה טןוערד
 מ"ה שס סוד שהוא לדא גסוי ודא טסננא ודא עת'רדא

וכ"ן



עד, הערןק ז אות האותיותשערשערי
 כ! עושה אתה ואם . דלש נמי וו"ש כבר נמ"ש .וב"ן
 רכתיב את"ה שנק' החסדים סוד אבא מן האוה סוד הואאתה
 של שמו 'הוא הנ"ל ז"נ סוד שהם ה"ו אוי לעולם נהןאתה
 וממרנם אןתך ון הוא ואו תיבתו חהמרא שמחציוהקב"ה
 . נמשמו לקטן עוד וה זיתבאר נמות! נתר לך !קושראותך
 ושניהם אתוון ער נתר נעשה דויי"ן בחא שנעשהשניון
 שנהיתו שנמו למי נבר נמ"ש א"ד בנתר ומשתמשיםשוימ
 נ"ו. והנן . נמותו כתר וו"ש בו' דילה סליקו נך בו'דילה

 נק' לממה שנשה.א העולה תורת ואת וו"ש . במקומוויתבאר
 ונקי דודה עס נתייחדה למעלה ונשעולה לקמן נמ1שוא"ת
 העורה הוא נתיב לנן בו' דירה שסליקו וכיון העולהתורת
 ראשת שרומו בצורתה ו' אות לך נתבאר הרי היאוקוינן

 : בטנינו ו' אות ונבאר . בעלה עמרתחיל

 בטינינו ז' אות יתבאר בו א' דרך ב(פתח
 )ס' 0נח י"ל ועיר10י )ס': 0נח ס6רן יסנחסכנתיב

 6מלי )סנין נל6סימ; 03נמ סג"' כמס סי)0ס
 )דעח 0סקסיחי פס חח)ס 636ל וחרוחס. חכפיס דנלי3יכס
 סני6ור ו6חרי נטיגי. ג0ננס פ)י6ס כפו וסו6 ס6רי1")דנרי
 פ65חי כי יקי6 י") ער0"י נ.; וחנין 3עגיגס: (' 6וח )ןיח'
 ו00ס ספ)כיח לפדח י0 פט)וח 00נטס ס6לי1") נ0סכחונ

 ס0ניטיח ופט)ס נר06יח יפי 0) ר6מוג" 'פיס נו' )סגט0י
 ו6ור סחפס כ6ור ס)3גס 6ור וחיס דכחינ )טחידיחקייס
 ס6' מטלוח. ס(' סס ו6)ו יפיס. סנטח כ6ור 0נטחיי'סחפס
 כ' ננל 0גח' כווו 6' כקודס רק סיחה 56')וחסחח)ח
 0נס. ספלכו' גקור' וסי6 6' גקוד' 3קוד לק '65ס ספ)יפרח
 סנ' ספטלס 6'. ניוס סיס ו1ס סיקוד חחח )פעסוטפרס
 0ג0)פס טר )סחנד) סחחי)' סח"ח פן ס6לס 0קנ)ס6חל
 סח1ס פן 1'6 0) נ6חול קופחס 0יטיי 76 פל5יףנקוד
 גט0ס ו1ס נס פ6'ליס 6'ן ס)ס ל06וגוח וס"ק .ולפעס
 גנד)ח 161 0)ס לסק"ר נס ס6רס קנ)ס ו6ח"כ נ':רוס

 וטד"ן נס פ6'ר 6'ן סכחר נח" 6ן ס1"6 טס 0יסקומחס
 ד' וניוס 0ני: נ'וס כעמס ו1ס ס1'6 טס 63חור 6חורסו6
 ס1"5 )חו7 ס6ורוח וח(רו וכחפטעס סלנגס קערוגסיחי
 : 56'שח0 כחח)ח 6' כקוד' 3קזד זח(ר0 גחמעט0ז0י6
 גחוקסו ו' וניוס סנ'! 3פע)ס )סיוח ח(וס ס' ניוסו6ח"כ
 פ0גס )חס קוד 0ו6 נו כי יופיס )חס נקוד פט)וח 3'לס

 נפג'ס פג'ס סנ6ס 6' פט)ס )ס סג'חוקף וס"גו כנל.כפ"0
 פח1ס רק קופחס ו0יטור קיפס ק5רס ססי6 76 ס1"6טס

 פלחוק גקו"ס וולחוק רק ס6רס פקנ)יס ס)ס וס"ר :ולפעס
 כפ"0 טמס ופחייחד קופחו כומף ס1"6 61( 6)י גל6סס'
 פט)ס )ס גמוקף וטוד סר6סין 6דס ג3ר6 11 331ח"כנר
 ר06יכוח קפ" סס' 76 1"6 קופמ כ) גנד 0גגד)ס5'

 חע6 )6 ו6ס פכחרס. גדו) כחרו ונס נס ע6'יס6'גס
 סייגו פט)וח 3' עוד )ס כחוקעיס ססנח ניוס 16'6דס"ר
 3כחל 0רסס 0.0מכז ועוד 03 מ6'ריס י0יו ר06יג1ח0ס'
 ספט)ות כ) 6נרס ססו6 ניוס 16י 6דס1ר חע6 עחמח 676'

 0ג0חגס 6)6 עוד ו)6 . 6' גקוד' נקוד )סיוחוח(רס
 3קוד נ"כ 0ח(רס 6ף 0קערונ פחפח ד' ניוס כילנריגנוח6

 : 8רחוק )ס ס6ירו 61( ס1"6 6) ס6ולוח ח1לו טכ"(גקוד'
 6161 סקליפוח 6) ס6ורוח ירד4.כ) סחע6 פחפח טחס36)

 ס5ריקי' ע"י פחנרר" פטע פטע רק פס'סס נ)עס)סו5י6
 חי) כחינ 61( )חוסך. מס קן דכחינ קן עמ עדכפ"מ
 ופויש )ג5ח ספוח 3)ט 161 6): חור0גו ופנעגו ויקי6גונלט
 לסחנד) חילס ס30ח טוס וסגס כפ"0: עגיס כל פט)דפטס
 עט)ס )ס גחוקף וטוד ו' ניוס )ס טסיו ספט)וח כ)וקגחס
 ס~ס 0ק3)ס )ע' נס מ6'ריס סיו 0לס ס"ל 0גס6'

 וסעע)' פכסרס. נדו) 0כחרו 6ן ס1"6 קיפח ננ)ענ"ע
 )עחיד יס'ס 1ס 6' נכחל פ0פ0יס 0ג'סס 0יסיוססניטיח
 )פחיד מ6ר('ל כפו נט)ס טערח ח') 06ח נקודוחסיס
 ס5ר"י ד3רן ט'כ נל06יסס וטעלוחיסס יי30'ס 5דיקיס)נ6
 כוקח6 ע65מי וטוד : 3י6ור )חוקעח )0ין 0יגוי 3ק5ח1")

 83ומ1 עט)ומ סנ' )ס וח1לו סעיוק סיס ד' 0ניוס6חליג6
 . מע)ומ 3' ו' ו3יוס פע)ס. עוד )ס כמוקף ס' וניוסיוס.

 0ג%כ' ו)דטחי : ויכעס ס3ח 13 כ' כלוס כחוקף )6ונ0נח
 דנריס וסנס )קען. 0גנ"ל כ% גכוכס יוחל סנוקח16ס
 סקעחנ סיס די 0ניוס ס6פר ס6' )סו)פו גגר נר 5ריך6)ה
 וטדיץ מעלוח. נ' רק סיח' )6 טדיין 0)6 סירח פיטועוקוד
 יו~ק ו6י7 נס פ6'ר 6ין סכחר ונחי' 63חור 6וורסיחס

 ס)6 י6' 3כמל 0י0פ0ו פ)כיס )נ' 6"6 0מ6פרסקערונ
 ספט)ס , 0יו 60פר וטוד : ספט)ס ,ס )ס סי' )6עדיין
 .מפ6רח טערח נקוד חסיס 60י )טחיר כ"6 חסיסל6
 סס'6 מען. )כ) 1פ1 '0 טחס 0גס נ1וסר פנו6רס)6
 ונכנפנו6ר כנר. כפ"ם ו' ט) חנ6 וגט0יח )פט)סטו)ס
 3קוד ט)יון סכחל טד ט)יס )ס 0יס 1") ס"ר'"נדנר'
 נכחל י0חפ0ו 00גיסס פ"0 וטוד כנודו. פקוס 6'"ס60פלו
 61ח )נ6ר וכדי : נט)ס טעלח נקוד חס'ס 6'7 6"כ6'

 י3ר06יח 'פ' ו' 3טגין פחו)קיס דטוח 0גי הח)סגנ6ר
 ס6לן ו6ח סספיס 6ח הו ע0ס יפיס 00ח כידכחינ
 סיס ויוס יוס כ) ס)6 יסק0י ויגס0. 0נח ס0ניטיוניוס
 כח'3 ו)6 ט0ס יעיס 00ח כי דכחינ )יומו נרי6ס5רי7
 נף5ס ~יך סיס ויוס  יוס כ) כי מט6ר 0רי ימיס.003מ
 3י 6'7 6"כ )יופו נ"כ נלי6ס 5לי7 ס0נח ,וס גס6'כ
 חפדס סס יפיס ט0ח כ' ס6' חירו5יס סגי נ1ס ויע :0נח
 דכחי3 הניקנ6. 0ל ק15וח 00 ונס ס1כר 0) ק15וח)00
 'פיס 0(' כ) גחקגו וכנר : ס6ון ו6ח ס0פיס6ח

 גחקגס סד יוס קוד 80'6 ספלכוח סנסנ00ס
 לפט)ס 0כמנחי כפו )כק6 פט)וח נס0 יפיס 3ס0סנ"כ
 חט6 סיס )6 ו6ס . 303ח פט)ס 0יס )ס גחוקףו)6

 6חר ו' 3יוס )ס גחוקף סיס ס1' פט)ס 6ף 6('6דס"ר
 סניגס )קוד לומ( ס1' ויוס . נס0' 0נח חוקפח נקודח5וח

 )~ר7 )סס פוחין וגט0ס סכחנח' כפו 0נח נ'כ0גקל6ח
 עו)ס מן 0קנ"ס )קח 00נמ מ'וס ח') 1("0 303מ.0(וונ
 טולס וסו6 כידוט טוס"נ מגקר6ח סניגס קוד מסו6סנ6
 נל6 נר06יח דכחינ יפיס ס0סס '165 ופפגס נ06כנל
 ח61 סעני וסחילון : 1ס וסנן ס5דן ו5ח סעפיס 6ח6)סיס



 הערןגן ו אות האותיותשערשעף
 )6 וסת)' ס(כר ס) )ו'ק רק לופ(יס סס 'פיס טטמכ'

 כמקכס תיר 61( 'פיס 00סס כל סנגתרו 6מר רקכמקגס
 קור וסו6 ססס' יוס גתר ססו6 לגע 63ומו סי6גס
 כמקנח 0י6 כ' )נרי6ס לרי7 0יס )6 ועכ'( סמניעייוס
 סר6סון נסעל כנר סכמנמי כתו תגר כר סר)קסנקוד
 חרגס )נרי6ס כ61 5ריכין ססיו 'תש נססס תס6'כוסכי.
 3'וס 6)היס ויכל פ0יק ע) ו('ס : סס סכמנמיכתו

 כתו וסוי 0ססי 'וס סל 60חלונס נרגע סנכגקססנ'ע'
 לרחק ל6 63מי )6 ו6ני : כ"( וסנן הס3יעי 3יוסויכ)
 יע)ו סמרו5'ס ססני סתמ)וקמ )ססוומ 6ל6 )קר3ול6
 סכל לותר 6דעמין ע~דס)ק6 כעורר ממ)ס רק 5,נקכס
 ליוס וקר6 ס6ור כני6 6' ניוס ס)6 נרי6ס. 5ריך סיס'וס
6ור

 ~ט~
 6מ יסכו סל6 וזתן מוק )סס ונמן "לס קר6

 וכי נלי6ס 5ריך ססגי סיוס לותר מימי ותסיכי :סעקילס
 ס)יסי ניוס וכן "סון פיוס ססני ניוס יוחל נממיסעס
 13 ו6ין כעס 'וס ות6ם'ל ת6'ר סו6 ויוס 'וס כלס0לי
 ג6תר ל6 לתס נלי6ס 5ריך סיס טעכ'ז נ6תר ו6ס :סנוי
 נר6ס,ס ית' נסמכו'ר ותס נרי6ס 5ריך יוס סכל לטד)סכן
 ול6 כו' ססמ כי רכמיב על טרקרקו ותס . ס'פיספכ)
 רס6 : סו6 ק5ר תקל6 כי נ6תר ל6 לתס נססמכמנ
 סכמונ ס63 נ6תר ס6ס סו6 ק% סתקל6 לותל פוכלמע*כ
 5ליך סיס 6*כ מרסס 3רי6ס לו סימס 'וס סכלללתד
 : וסנן כו' ססתיס ו6מ ס' עסס יתיס טעמ כילכמו3
 יפי וי נקר6ו לתס ממלס נ63ר סקור ע"ז לסעתירךוכדי

 יות' ונקל5יס מ"ס ס) )ו1ק לות('ס סס 6סי3ר6סימ
 והגס . קורס ס3מ גקר6 לתלכומ סרות( ס(' ויוסדמול
 . לתע)ס ומחמיניס לתעס עליוכיס כ6ן יס סעוךעולס
 'וס פן נסעעיס 'תיס סו' סכל ס6תרו ע) קססו3יומר
 לס לימ סתלכומ הלי 6רלנס ססרי נסגנס עלי6ס טסאס('

 )קיסו6 6'ן כי המ"מ ען כספעמ סי6 רק כ13ס.עגרפס
 רו5ס סימס ססם'6 גסת"ס סתס6: טן ספקנלמ תסרק

 מיקוכין ר6ינון גועין נלי וגס6רו סיוס וקירסלסיממקן
 חט6מ ע) תמרגתיכ'ן וע"( 3מקרונ6 ו6סמ5רודלסון
 6)ס על וגס סיוס. קירס (ס תס לסנין ס5ריך כו'מקיונ5
 עוס'3 תן סקנ'ס נטלו ססנמ סיוס ת'ס סכלכו עיכינעקמ
 . ניכס 6תרי וסתע 6(ניך חע 1לכן : סננס קוסיהו6
 6'סו ר5 ר6תר יסי6ל נכורי נני פ"ם 3(וסר תט6רסנס
 סיסו 03"3 (ס 3'6רנו וכנר 16'6. ת3'ן רכם'ק 3וכר36ר6
 רלן ע5תו סכמל 6ול תן עגו 3מ עס ט'65 הרעמקור
 סיקורומ גגד ת:וון ססו6 ר6ליך סטנול תן ויו65 גתול56"
 תעס סניסם נין וסס 16*06)

 'ו~
 נמ עס הרעמ (ה

 וכלמו תסס 3חי. וסו6 : כ3ר כת*ס על15פיס ר"ו נקור(וגו

 עי)6ס סוס:ס קוך וס'6 ל3יכס (כס תסס 6תלוסע"י
 נקודו' ס(' סנמקנו קולס היח ס56ילמס סס ונח'כעיש
 תי ר16 ס6תל 3(וסל גמ' וסנס ותלכומ: מ'מ קורטסס
 3סת6 6חקלי ל6 6ממקן ל6 36לסס רער 6לס3ר6
 6ממקן וכר גיק6. תס6י 6לס גיק6 פס6' 3ר6 ק"מיוסוי

 36"ר תנר6 6מעניר ת"ס ר6יסו ר6ר"ס 3ר(6 3ר6ס6'
 61'תמי . 6)סיס 3סת5' 6חקר' וכרין 36רססו6סמ)יס
 631'גין התיס. תל6כמ נגתלו רכרין סס)יס' ניוס6סמליס
 3מרין 6נרחס ו6סח)יס גיק6 ה6י 6סמ)יס העיס6חוון
 6)סיס 3טת6 ו6חקר' כיק6 ה6י ו6סמ)יס ת"ס6מוון
 . היס ") סו)כנם סנח)יס כ) וכרין י'ס 6מוון3מרין
 : ס(ו0ר ע) 3פירוסי סגרול 3חנורי 63למיסו ס(ה0ת6תר
 56י' עו)ס מיקון נס)ס כנר ג' ס3'וס ר3ר ס) כללו6ך

 כי כמ'3 סס ס563י' 56" סנעו)ס 3'6לגו וכנלס563י':
 קס 61'ן 6מן ל6 )6מר וכנורי וכמ'3 רע יגורך ל66מך
 ד'3ר פ3'3 רכמינ פ3"3 33מ" סכל רק 6חורייס3ח"
 פ3"3 ננחי' סי' כלחו עס תסס נחי' כ' ונעס עסס'
 סייגו 6חויייס נחי' סס גס לפעתיס תמ6ריס ס6גוו6ף
 הריניס 6) 6ח,(ס סוס סס 6ין 36ל ס)תעלס ספכיסנגר
 סוסנס ו"נה : קרסיס וקורס גפוריס רחפיס הכ) כימ1ו

 כח63ר כנר סננומ נין רעיחי כן 6מתר רע)סעיל6ה
 . קורס סנמ קור ו0ו6 ט563י' ר56" ת)כומ קורססי6
 ור6ו רכמינ סל.מפי)ין ס' קיר ס' נ"מ ס' ס3"מוסיינו
 ס) סי"1 ר6 ו6תרו ע)יך נקל6 ס' סס כ' ס6רן עתיכל

 )תע)ס כי גמ' כנר כי סכוונס . ס' סס ד6קרימם'לין
 ס' טס ונקר6מ רסוי"ס 3ר(6 6יהו כו)6 ר56"553"
 נ(וסר כתנו6ר עיל6ין ריותין ר(י סס'ו נחס3וןר6'סו
 יותין ממ6י; )נבי עי)6ין יותין תסכ"ו וקחו תסכור6תל
 'וטין כי והכווגס : סס"ו עיל6ין יות'ן סק"ס 6ינוןממ6'ן
 קור סמס 560י' רכלל ותלכומ מפ6למ קור 6'גוןממ6ין

 רחול 'וע' גקל6" ס)סס יתיס ססססס ת"3 ס) 'תיס('
 עכ"( ר56י' 3ל(6 סס ססלי קורס סור ע%5ן סססו6ף
 . כת"ס חול קור ססס ס)תיס נעו)תומ פמ)נסיססס
 סתמ)נסיס רק חול 'ווו' ול6 רחול יומף נקר6יס חסולכן
 ר56" פ)כומ קור סהי6 סנמ עפיי עקנ)יס והסנחול
 6קמ)יס סכר )עי מעילין סל סי"ן ס' סס קור ססי6פ563י'
 ס' קור וסו6 3רמווי'ס תמת)6 ססס (ה 6)0יס3סת6
 . ס3י6יל 6) ג63 31(0 : סיע'3 כ"( וס3ז הסו30תקפר
 נקור סמסיס סתע)ס ס(6מ ס6תרנו (ס גמרןותממ)ס
 עמס סגס ת5יכו וסרי לעמ'ר לק מסיס 3ע)סעטלמ
 (ו תעלס לס 6ין עמס כי חכוונס זו. תעלש )ס יסלפעתיס
 קור ס0י6 עי)6ה סיטכס ס6י ר5ון 3עמ רקנמתירומ
 טועתמ הי6 6(י ממ6ס 3סוסגה תמל3ס עוס"3 קורס3'נס
 כי)6ה 3סוסנס וגכ)למ לתעלס סעו)ה סי6 61( עוס"3טעס
 הפע)' (ו )ס 'הי' )עסיר 36) 3עלס. עטרמ געסימ61(

 סעיר סנמ 3כל סעע)0 (1 לה יס והג0עחה3מתירו6:
 עיל6ה סיסגס כי 0כווגה סיוס. קירס תיר 6( טנמסגכגק
 עי)6ס וטוסנס ממ06 3סוסגה תמ)3סמ קורס קורסס'6
 תירוס)יס חייס תיס '165 ה610 3יוס דכמ.3 היוסנק'

 'וס כי לי)ס ו)6 יוס )6 סו6 6סל לה' יורע יוסוכמינ
 ערנ ויהי כמ'3 )תע)ה 36) ות)כומ למ1מ רות(ו)י)ס
 ס30'עי יוס גס 6( סיחם סק'רס ת'ר ולכן 6': יוס 13קרויסי

הלו8(



 רפרןק ו אות האותיתשערשערי
 ג'כ נקי חח*ס סוסנס קוד לסו6 דו"6 מקנ6 6)סחפ(
 וגעסיח קודס סו6 סניעי יוס כי תנו6ר )ך סר'קודס
 1)6 טונ נת)חסו 61( נע)ס )3 נס 3טח 61( נעלסעערח
 נר6ס 6' נקגס 'עלו סחרו5'ס 3' 31(0 : (ס וסנן כת"סר4

 געסס ס(ס נגיגס חיקין סייגו חח6ס סיסגס חיקוןת613ל
 קוד יסס כת"ס ניח )1 ו,3ן דכחינ יעק3 קוד ס0"חע"
 גט) 6( יתיס נססמ סגחקגס ו6חר נל6סיח יתיעסח
 עוס"3 קוד ססי6 עי)6ס קודסיסגס עוס"ג תן 6'יוס

 6לסיס וינלך ונ(ס חח6ס סוסגס קוד ססניע' נ'וסוכ))ס
 6יטחי ע)יו ויניד לעסו ונ6 כוחו. ויקדס ססניעי יוס6ה

 )יוס סנכגק נלנע געסס ס(ס ו6תל סחיקין (סגעסס
 עי)6ס סיסכס כי נס3ח נפס מוספיח קיד עס61סםניעי
 נגסעו ס' כס3ע ע"פ נ(וסל כת3ו6ל ת56" גפס קודס'6
 כ) 'חנ"רו סד3ריס 631)ס וס3ן. ויגפס קל6 6תלו)כן
 סתעלוח תנ6ר סו6 כ' טעלוחו ס(י 3עכין ס6רי("לר3כי

 3יוס גחקגק כנר עי)6ס סיסגס 36) חח6ס סיסגססי
 61( טו3 כי 3"פ 3י וג5תל סתי"ס ת)6כח גגתלו ס5(נ'

 סיס ד' יניוס כת"ס תסמג"ל)ו כי 6' נכחר סגיסססתסו
 כת"ס פ)6יס יררס חח6ס וסיסכס )תטס וילדס :סקטלונ
 ס)תעלס סדנליס תחוך ותנו6ריס תוגגיס ד3ריסוס5רי
 כלחגו סדנריס 631)ס . )קח יוקיף וסחכס )ס6ליך61"5
 )ס' סנח ס6רז וענחס (') )פרס"י יוסק )סע0ייס3ריח
 וס%ן רכחי3 חח5ס סיסגס קור ס'6 עס6לן ו")ופרע"'
 חסו עי)6ס נסוסגס חכ)ו) סס3'עיח ו3סיס רכ)יסדוס
 נחו ססי6 ססנח ס3ח גק' 61( )תע)ס כת"ס ס')כס
 ס) סי קוד סי6 וסס, סנ"ח וגעסס 3ס' חד3ק 36רסססל

 נר6עיח. נס3ח סנ6' כסס יפירס כת"ם ס' סס סגק'חפילין
 3' סרי 'ס6רן "וחנל 'ססתיס 'יסתחו דכחינוסכווגס
 ונלגע כ3ל כת"ע ו"ס מס ונס 6לן מנק' חח6סעיסיס גנד סתיס קגק' עע6ס סוסגס קוד נקתיס י"ס6וחיוח
 ססס ונסלס יחד סגיסס גכפו )סניע' סססי ת'וססגכנק
 )ס' סנח חסו 'ססתיס. "ויכולו "סססי "יוס דכמינסוי"ס
 6ומ קוד גח' סרי : כ"( יסנן נל6סיח נסנח סג6'כסס
 סת~ומ פדח ס) תע)ומ 6' סיית( סנעס סט6 נתגינס(י
 ועמס ו'. ע) חנ6 ו' ע) י' ססי6 (' נלורח סחעססעד

 : נ3ג'נס ז' 5ומ קודגנ6ר
 כבנינה ז' אומ ימבאר בו % דרך נ'פתח
 כמינ סגס : גלרח' פקודן כ' )' ס'חס (6חכתיכ

 )ט)ן תס) ו6תרו 6ולרו. ס'6 ס''ר6ח
 3ידס 516רוחיו כל ותקל כו' וחקודס נ6ס 6' 3ח לוססי'
 מקר סכ) נ)קטר6ו' ו6נכ' ורותח6 חר63 ("ן כ)' כלוכן
 'קמתו תד'כח' נכי נידך6ס תד'גח' כ) סר' נח' )ס 6תרנירך
 וטסרגק ,יין6וחס נידן'ו6חס טונ כ) סרי ו5וויי וגתוק'נ(רח'
 6)6 עוד ול6 . חקו וכפ' )ו סר5וי כפי 6יס 6יס6וחס
 נידךונסס יסייתקול וסכ) 6נוחי ס56לי 16ללומי כ)ס6פחח
 תדיכח' 3גי ו6ס : מדינחי 3ני כ) 6ח וחפלגקח(ון

 סס נירך קר63 ות6רי זיינין כלי כ) סרי ג(ירהשי פליענרו
 6יסו ד6 ס' יר6ח . 516רו סה, ס' יר6ח כך : וכו'תקוריס
 : סי'6 יר6ס דחען ננין חיר6 6)סיך ס' 6חד6חתר
 וחקס כחינ 6(י ד6ולייח6 ניתוקי תק"ת'ן ע)ת6 נג'ו6ס
 תתרחק וכחינ . )געלחיס וחק )ניחס טלף וחחן )י)סנעוד
 חתן. סימן ע"ין ד5נסן 6חל ע)6ס ת6חל )חתסח3'6
 )ס' חלנ סל' 6ול"ח6 ג'תוק' ע) יעגלו ע)ת6 3כ'61'

 6עסס 6כ' 6ף וכח'3 נריח גקס כוקתח חרנ דסת)6ס
 'קל5 )(6ח כתד"6 (6ח ט6' ונו' חינ וסיחח' לכס(6ח
 )תדח) 57ליך וד6' ס' יל6ח ס' 'ל6ח 6סס וכחינ6סס
 ד6ורייח6 וד'כין נ(ירין וכ) ג'תוקין כ) דחתן (6חתס6'
 וסגס 516לו, סי6 סי יר6ח סרי סחורס חקח (6חרכחי3
 )ת)ך תס) זנו'. הכרחס 6וחו ור6'חס פקוק ע)6תלו
 1כ) כגנדו סל5ועס ח)ס סת)ן עסס מס כז' נן )וסס"
 תן תחמר6 סו6 כגנדו מ1)ס סללועס 6ח לו6ס ססנן(תן

 סיסתוי סת)ך )3ן עסס ת' סת)ך נפקור' וסושסת)קוח
 חטיד 6יחו לו6ס ססו6 סללועס (ס 6ותל סוי סת)ןסקוד'
 6) לופ( חכ)ס כי וסמונס . ו(כרחס 6וחו ול6יחסכך
 6עסס 6כ' 6ף פקוק ע) 6טרו וכן נתקותו כת"ס סת)'תדח
 ,.נכיתוקי 6(ליחו דל6 טכס ל6ססרע )קנליכון (6ח 60(6ח
 נטו3 ססחח45 סש פולן ועחס . סחורס חקח (6חדס6י
 לס)ס )סט'נ 16 )סלע סן נידס ח6עלוח סכ) 6חלטעס
 קויחי חת"ר כי סכוונס לי. סיחס (6ח 1("ס כתעססול6יס
 פקודךו5רחי. ו)כן 3ר5ועס חתיד תקחכ) וסי'0י )כנדיס'
 רומ( ט)ו6ס ססו6 ננגיגס (יי"ן 6וח כי )פכיך ענו6רסרי
 16 סעול%ח )כ) 3(ון 16 )תטס כסיולדח סט)כוח)תדח

 . פונן 1ס61 ס' נקפוחלגקוס
 זכור1שמור וסור זה ומלת זשת מלת טוד ית' בור"ב

 רל5 קיימ6 %ח ד6 (6ח ו6תלו סחולס. "יקמ "חכתיב
 ופכקנס . זס 6קרי כולס  5ספרפ וכד6חפלע

 כנר סכס %סחנרון. כמר% חכור ספור ר% ופל לרכרפייל
 לפפס יוורס כססי% לופז 6סס ספלם 6סס נילסנ6רכו

 לוקחס י%יט כי 5סס יסרש ל51ם דכמין %1ם גת' סי%1%(
  6ף רבמינ ננלום יסי5ל פס ססולכ' סי5 ס(%סופרס
 נפסעכס.'שו)חס וכחינ 6ויניסס. נ6רן נסיומס (6חנס

 (6ס  ד6ף  ונגין : לנכס% ויספ% 6קריפם רל%  ננין6פכס
 כחינ )כלמס לכ)וחס פ6קחש ל6 כמינ נגלוחעפט
 ווט ננ'כ ססכי  מוי נסקום  קסייס סי6 כי מקומיגוח6"ח
 ו1*ס כני כפ'ס ל5חריסךמקוס

 ספקיי
 %ל 5סינ אשס

 ס' ת6מ פלס 5תפר ז%ם סשי וסכס : 5ומיל  כן פללני
 סכוללס %ס כס'  ספלכוס ספרם כם' כנר כי  (6ססימס

 ז'פפלום ססס טנפ  ח'ופולס עד ת6' 5ומיוםכלסכ"נ
 נססס כי גם' וסגס (%ם. כק' ולכן ז' ויוררס לפפלסכפ'ס
 )כק6 טעיס סס דכסינ שפלוס סס פלמס נר5סיסיפי

 סולייו סייס 6ממ וסנס כמ"ס. )עחיד מסיס ס('וטע)ס
 סכלעקמס ו6ל5ס נ6 דכמקר6רדס מע)ומ ס)סס6ומס

0מס



 העדןנן ז אות האותיותששרשוה
 הכעוס 5עקס וכמי3 6חמ לינס 5פקמ צ אפמ 36'ס63ס
 נקור 1ס61 כע"ע סג' עפ)ס סס61 נערס 3קור נפססכי

 3עקפר נער4ס נןד סש6 כנר כע'ס סכ4ס ססססרינש
 פל6יס יררס ס(ס סעל צנלומ פמס 36) (ס;.: וס3ןסשס
 סיררס כע"פ 3טננו )6רן דנקס נפסי )עפר סמס כיער
 %י בקורס נפר  5זיוס ומ(רס ס3עס ססס סעע~מכ)

 ו(סו סו)רס. כיוס וסלגמי'  ערועס %פיייכס  פןרכתי3
 ויקרמי ו)כן קרוס עמט06 עעי 3מ עון גרול סנ3י6ס6הו
 כנר לס3יר  וסנס : חט6מיכס ע) סנע 6כי 6ף5מכס
 6מרי' )י)ך ס5ריק גס סוכרמ נטלס  סולכס סזיסביסירס

 וסו%  סכופליט )כ) ס' טועך רכמי3 עעט 6ומס נפואךוה61
 ע5ריס 6רן ע3 653מ1 סעו 3ישקף ערומ רגמי3 יוקף'קור
 וכמי3 53דק1 6ו3ד 5ריק דכמי3 ו(סו כנר. סכמבמיכעו
 3רימ ר6יסו למ60 5דיק 6ימ 61י וקס. 5דיק יש)סנע
 ניניכס ע3די)יס עוטמיכס דכמי3 6ף 61( 3רימ)פיקס
 קכומ' דכמי' וס61 ס5ור נפני עמי5ס ונעטיס 6)סיכס31ין
  כתליפ %סר פייר  סו% עכ"1 ו ספלס  פפ3ור )ך3עק
 )'מ 6י 336 וגוינ 0מרכיס ען על'ז סח~כומ עןעסנימ
 3מ)ונינו עומ ע)ס כמי3 6( 3רימו 6מ ספרו כי למס56ריק

 3ר("ל חוע0 ונעסיס 1ספ0ח'ס סחלוכ01 כ) 06ופכקיס
  סנימיס וס  לפויס וס  ססס ססדיימ  יבוס ד' נצדעסס
 )6ס ()פס רח) נ)סס ככגד קליפומ רי ססס נר(")3פ)מ

 31כן : 3ריס6 קדעס (כ63 כי  )ג3ירומ  לוריוסוסספפיי
 ' קוד 1ס61 : 3סננומו נ3ימ כסעע ל6 3ר(ל כלי וכלכמ'3

 : רסע )פ:י תט ו5ר'ק כמי3 61( סנר'מ 6מ סעכקססערלס
 6וי כמי3 31כן לעי63 לעי63 6קמלק י)עיל6 5ריק61(
 ש קוד סס'6 חסונס סעלי ונקחעו : יוס פנק כי)כ1
 גף  יומ ען וכעסס 3ס ככגקין מסו3ת סנעלי 0ח)וןסט
 כל כסי3  1%1 . ניקו"ן ויסי  ופלס  תין בסור ככ'סמ'

 רגלי כמי3 סעממ)ס ועס דו"ס. נעסס סור סק רוססיוס
 מתסי0 סו6 כי ס' קוד ס61 שד כי סיינו : 3ע'סירעעדו
 3עקשר ט"ו עו)ס סקרעון נעקפר חעסס ססו6 וו כילננין
 וען רו"ס נעסס סו"ר פן )עסמימ נססך וסור' ועמססו"ר
 סנס6 3סעס ס6ערו כעו וסכתנס עסחימ. געססמעטימ
 ע)יו ונ3נס 3'ס קנס ג3רי6ל נעז פרעס 3מ 6מס)עס
 פרעס 3מ סנס6 63סר כי ס61 וסקור תעי. 1ס61כרן

 6לו יכקס סחסך ועיר גנירמס מירס כי ספחס"יומ וגרס )עי)6 פנס נכר 6) 33ח קורס 3יימ 6מוסככיק
 סו"ר קפיי ופיר מקיפין וריכין קסומ גנולומ ,וררין61(
 ט3ו סכס0 גיד 6יהיי סיד סט סע6) רנ) כורססו6
 עעדו סלגליס סשו ועס . נתקותו כע"ס ססט"ן6"י(מ
 לעטס סרינין סמפסטו0 קוד סקו נ0פסט ע0ס83יסור
 כעסס סור ען כי רס ע"ס )ס' חרנ 61( סע)כוח)תדם
 )עטס סקו נמפסט סור קור ס' 16מ וען 3נרמס וסרוסרוס

 3פני כקוף ססי6  סקליסס 6ל סלות( ש ס' טןגעקס
 וג3רס 6ממקף 6חר 6) 6( סצסל ר3לי ע0וך כפ3ו%%ס
 3רעמו ת,רו ורסע 53רקו 316ר 5ריק רכמי3 סרסעס.יר

 סג13רומ קור גנבי6ל סילד ו("ק : (ס וס3ן ור6ית6ריד
 כה כ(ס ק' ונעסס ס' לנ) סש6 סנך ונמפסט מקיפזורינין
 נהד חס כמ"ס '"ס סנקר6' סעלכומ 3ער0 לעטסעד

 ס) סקו ס0פסטומ קוד ס61 סקלס כ' 3'ס סנען,סקנס
 6') קוד ס61 כר'ך : גדו) כרך ע)'1 נ3נס 61( ס'רג)
 )ס. ע"ל וח'6 דכמ'3 ע"ל סש)ס ססיס. נעקפל6חול
 טס61 1' קור ססוד קו סמפסטומ ע0ו6 סקנ0 3(וונ6חן

 ר6ימ 3קעמ6 36) . רו"ס נעסס ער ועס סקוסמפסטומ
 עמעורר 6(י נרימ )עיקס לנרימ ר(6 ד6יש )ממ56ריק
 6חור יעינו ססי3 כ0י3 סעממ)ס ד)עי)6 וס5דיק ע)יון'עין
 סוקף  ויינל יפיכו  לו שסיע כמי3 עמס ססע6).וג3ר
 161 נלח 3יעינך נעיתומ דכמי3 כלמ סס61 סיעין תןונ5חון
 לענ5מ 3טעיני סגמנס עילס על ססעינימ על )ענ5חכמינ
 6מפרע עיר תנ5ח סעק3ל סכיון נ5מ ומתן ע") מעןוד5י

 עמייחריס 81( סתי)ס 3קור סנרימ ען נפררמוסער)ס
 סי6 161 )3סמ וסרר סור כמי3 61( ו5רק 5ריקמרווייסו
 %סס נ;ור  סתלס ססיסס ויס ו  סשויניס כ) 6מעכ5חמ
 6) כח ומס מסי י)רן לול דכסי3 ככק3ס כחססמס

 5רינו י3וק 1ס61 מיל נעסס 63)ס'ס כמי3 ועמס)וחו)לך.
 6(י עלחעס. 6'ס ונק' דוכר6 3סור סנעסס כמי3ו610
  6חח3רין זסעור ס(כור 3(ען  6'טחי לדכר עייל כוק63תן

 כסספרלי  פסת3רין  ו%יפסי כפ"ס  ולרת 5ריק קור עססכחר6
 וס ונק' יוס ר6'קרי 16ר נמג)ס 161 ס3רימ עןכפררס
 סורך וזס : ט ונסתחס נבי)ס ס' עסס סיוס (קדכמי3
 . סמורס חקמ (6מ ססמחלנו סע6תר )3י6ור )63קלולס
 קור ססו8 מ' 163מ כרע(מ סתלכומ סערמ נ0' כ3רכי
 נססי5 כנר וכס' בפקופו כפ"ט סחיס מי"ו סטוסמי"ו
 1*ס קוי סס" ס"ר נקר6מ דורס  ען וכרמקס  לייסיוררס
  סלריו3יוס י"ח עןסכפרד

  פפטיכפ"י
 ~יס כקריס ויו

 ס' וען מ' נעסס ס' ען כי דינין לגזירמ סלופ(חקמ
 ס610 סקו 1כס(ס : ח"ק סרי כע"ס ק' נעסס6חרונס
 ס0ורס ו(סו : חק"0 סרי 0' 016 קוד טסו6 3יס נעוןסקנס
 61ער (ס נעסס 6יעמי סוו5ער ופי' סו'מ ס"ר6ומיומ
 . סנרימ 6מ תכקס ססער)ס 6מפרע ד63 קייע6 6מר6
 : כנת3ס כחס עמס 6סס יקר6 ול(6מ ו6מ נקר6מ61(
 )רכר עייל יפנק3ס כע"ס (ס 6יקרי כו)ס 6מפרע כר36)
 יס ומצר : ע31ן וסכל 6מח3רין כחר6 ווכור טעורוע"ר
 נחנורי יפרסכו ויי"ס כפ~וס  ;ררוס כעס סע6עלנ(ס

 3מורמו עינינו י6יר וססס סווסר. ע) 3פרוסיסנרו)
 : כפ)6ומויל6כו

 זרת וסור זרועה סור יתבאר בו ג'ררך
 נשעלו מרר ט' נת.ב הנה : נגלתה ס' על הי זוועכתיכ

 נב' יימלו שצריך נרנה של ננוס ט"ש תהלה ננאר,את להבינך : תינן בזרת ושמים הארץ עפר בשליש וכלט.ם
 ואח'נ .יריו

 טס"
 בה' ולהחזיקו ביםין רק וישאר השטאר

 נ שיעיר והיא וי'איורת . הקרקע ם! טפה ויננההאצכשתיו
 . אלה ברא סי וראו ע"פ ז"ל אריהו טאטר תרע רק .פפחש

ואטו



ט הערן ק ח ו %ת האותיותשערשערי
 סתשא בוי רכר ררקיעא במתיבתא אתנל' דא דחאואמי

 לטהף סליק ורא ברישא נקודה חד עב.ד לאתגלידסת'מין
 לגו ועכיד נכיפ'ן כל כה ונליף צי1רק כל בה ציירמחשבה
 ודא . קרשים סידש סתשא עמיקא בנינא חד קדישאכוצ'נא
 בשמא אקרי ולא ס"י ואקרי קיימא ולא קי'מא לכנינאשירותא

 1ה לך ואכאר . ע,נ אלהיס כשמא וסליק אל"ה דכראעד
 . כט"פ כס"ש סת'טין נקראו שחו"ב ידעת כי והוא .הטאמר
 כט"ש . הסתימע בתוך סתום שהוא דסת'מץ סתימא נק'ונוני
 בל כמנוס' דכת" כו תופסת טחשכ' שום אץ וככתר .בש"כ
 בסמי' אכל אי"ן. נקי והוא כמ"ש תחקור כל 1כמופל'תדרוש
 המחשבה סור בו שיש והוא מאין סורחי"ש בה נתחרשהחכמה
 רסתימע סתיסא בעי כר וו"ש . ככר כ"1 כט"ש יו"ר סורוהוא

 אורו לחבל וא"א העולמו' לכל למטה להאיר היינולאתנלי
 אח להלביש המלבושים שהם ת.קינ.ס לעשות וצריךהגרול
 נקודה חד עכיד אורו לקכל העולטות 'וכלו בהם אשרהאור
 כש"ב. הכל כמ"ש במחשכ' למהוי סליק ורא החכמה סודהוא
 לא אם פעול' שוס 'פעול לא האומן כי כו' ציורין גל בהצייר
 כאלו במחשכתו עוטד והוא יעשה מה כטחשבתו תחלה'צ'יר
 ואח"כ נליפין כל ונליף וזהו רושם עושה ומחשכתו נעשההכל
 טפה של ספ" 1' נ' הכוונה קד'שא. בוצ'נא לגוועביד

 מתחילין נרות 11' כוצינא נק' א' כל הרי כס"ש נרות ז'שנקראו
 של עלאה וחסד . כמ"ש הבנין .מי 1' שנקואו ולמטהמחסד
 ואמר בחגמה הוא קודש סוד כי קד'שא כוצינא נק'חנמה
 הכומה . פת.טא עמיקא בנעא תר קדישא בוצינא לגוועכיד
 שמתשבת והפעולה הצ'ור בת נתוסף שבה הבינה לי(ראתשרומז
 בניגא נק' והבינה הבינה ע"' הפועל אל מנח 'דצאהחכמה
 במקומו כמ"ש ימצאנו מי עמוק עמ21 בסו"ה וסתימאעסיקא
 בחרנא לגו.ההוא עביד עמיקא בנינא שהא' מתחלהאמר כי והנוגה לבנינא. שירותא ודא . יעיל נט"ש סתימא נק'וגס

 העץ תחת עליהס עוסד והוא רנתוב ע"פ הוא הסוד .קד'שא
 מתלבשים דכינה נ"ר והנה החסד. למדת רומ1 א:רהם ב' .ויאכלו

 'ותר וגנוו טסיר שהנא אף החבמה נ' חנטה של חסדתי
 התסד מן לטעלה דום שלה ג"ר עכ"ז הבינה מן למעלהוהוא
 'ש דכינה כג'ר ודגה . ז"ל האר"י בדבר' כמבואר חכמהש%
 מץ סור יוויץ פ' בהם שיש 'ודיץ בס~י אהי' שטותג'

 אבירים לחם דכהיב עליוניס מאבל סוד שהוא השוהבמםפר
 בחסד וכשמתלבשת עליוניס מאכל הוא שהסן ואסרו .ונוי
 ע"ו הוא השרש.ם אות'ות ר' ועם ע"ב שס שכו תכמהשל
 תהת סוד הוא מ"1 ועס פ' הוא שסות ר' של כולי" ד'ועס
 בחסד שלם נה"י מלבשת והכינה : הש1ה במספרהע"ץ
 חהו . העץ תחת הוא לאבר~;ס הרומז התסד בי הריד1עא
 עטיקא גגינא האי נ' הרי . ויאכלו העץ תחת עומדוהוא
 ני לבנינא שירותא והוא ,דישא כוצינא ההוא בנוהוא
 ווגה . יבנה תסד עולם דכתיב ולטפה חסד מן מתחילהכנין
 א"צ בלב עמקיס מים בסו"ה למטה טתלכשת לפעטיםהכינה
 לטעלה. שמסתלקת ופעמים . כמקיטו כמ"ש ירלנה תכונותוא"ט
 מ"י נק' שהבינה מ"י ואקרי ואמר . ק"טא ולא קיימאו1"ש
 דוקא והיינו מ"י בסוד דשאלתא דש.רותא ר1אשהוא

 וסח'מא עס'קא נק' למעלה כי שלמטה בו"קבהתלבשותה
5ושע!~ץ~12ל,להלש, סליק ולא אטר ויכן 1ה. והכן 'מצאנו מ"י עטוק עטוקוכתיב

 מאמר לן מכואר הרי אלהיס. שמא נעשה באל"הובהחלבשותה
 ט"ק לטפה כשמתלבשת שכינה השלה הנלל . 1"לאליהו
 כמ"ש טינה טתערי! ד'נין בינה כי זז"ש אלהים נסודהש

 פ*ר פור פנצפ'ך אותיות ה' סוד שהם ה"נ פוד והםככר.
 סור שרה נ'ה בסוף למטה ומחגלים הבינה בשור ורשר'נין

 טנצפ"ך שאותיות ולפי . אצכעות ח' הת4לות סור ששםדוגלים
 בשטא% ה' בימץ ה' רנלי' בכ' ד4 ולכן נפ1לות אותיותהס
 בש'ב. כ"4ש שבגבורות ונבורות שכנבורות חסדים סודשהם

 סור שהם ימין של אותם ודגה שלה. כ'סוד נשארושרשם
 הטל בשמאלו שסאל ושי 1"א בימ.1 'ורדים שבנבורו'חסדם
 נשאוו ימין של אותם והנה . שלו האמצעי כקו הואיסוד
 בסוד לטעלה תזר'ם דם ישד ושל . שלו המוחין לצורךב1"א
 דילהה לנוקבא סאחוריו שבחן' ההור דוך ו'וצא'ס חו1ראור

 רורדיס מתפשפש שמאל ושל כבר כס"ש החור נגרשעוטרת
 סוד וועא . כט"ש הסשכן קרקע שנקרא הכויא' בעתםלסטה
 על לבבך שישאבכל שבק"ש הדכקיס בק ריוח ליתןשצויך
 הואפשפ'ם אלהט צרופ' לק"ך רימ"ם למדי"1 הד' אלו בילבבך
 'ןבגטוו' התמדים שהם התצ' שישארו להפריס תרן הבינהמן

 נבא ועתה . בבראה לספה ירדו שכגבורות והגבורותלמעלה
 קשהוא אלהט לשס דוטז נו"ס בי ברכה של טסלכוונת

 קצוות בג' יורדם מהחלה והנה שלמפה. בו"ק הבינהדיזפשטות
 ואתיכ ידיו בכ' ליפול צר'ך ולכן הירים סוד שהם 1'צמאיימק
 החסדיס רק ש.שארו גדי לבר בימק ונשאר השטאלמסלק

 להנניה תרז למפה ויורדים ססתלקים והנכורותשכגכורות
 שיררו אהזם בין ריוח ליתן אצבעתז ה' שהוא הקרקע מןטפח

 . כאצילחז למעלא שנשארו אותס ובין הקוקע שדבבריאה
 להנאותעת הרומ1'ם אצבעות ה' ברמז שרי סובר פפח11"ש

 והבן נה"י של הג' לכל לרטז שצריך סוכר זרת 11"שמנצפ"ך
 והש 1"א של בחפר מתלבשת שהכינה מ1ה העולה הנלל .כ"ז

 שבה הנבורות ע"י נותנת שהיא המדה קו סוד והיאבתוכו
 לו*שיעמ נותנת והיא להתפשפ שדרנו החסד ל1הקצכה
 כנ'ל ימון.. רנל שי ה4ג רק מתלבשת ,טבחסד ואמרנוונבול
 רק 'גיכ מתלבש ששם אף אטצעי קו שהוא שלו בת"תאכל
 ה"נ כל כולל ושהיסוד נתכאר נבר עכ"ז כינה שב'סודה"ג
 כולל דעז"ח גס הרי כבר כמ"ש הת"ת בתל טתלבש והואנה"י
 מהתיר שלו, ת"ת שליש ננד ושס ה"ג ג"כ שהם כולםאת

 החוד דרךי ה"ג אלו הארת ומקבלת דן"א הנוקבאעסידת
 עמד נקרא דז'א מוקבא שמיס נק' וח"ת מט נקראוחסד מ"י נקראת שבינה בבר נתבאר והנה . לעיל כס"וטשבאוור
 מ"י שנקדא הכינה כי נגלתה סי על "' יייע יי4ש .האכ1

 יתנאד ועתה . 1ה זהכן ה' 1רה3 שנקדא ז"א כתסדמתלכשת
 אצבעות ה' פור שהס שע%ו ע"' ר"ל מים בשעלו מדד מיהפ'
 שושא ושפיס . נכול לו זנותן מיס שנקרא החסד את מודדתהיא
 אצבעות פ"ז פפת'פשד4 ג' הוא זרת כי תיכן כורת הת"תסור
 כ' הטונה תיכן. ישון ואטר . נה"י של הנ' ה"פ סודשדום
 ה0ווק לו ונשכאיס ז"ק סוד רק הוא שהת"ח נתכארככר
 תמת נושים ונה"י הכ'ד כמקום נעשו שלו חמת א1ידאי'

 :ם שייב: גם ייך-ז:גיגמי2"י: תיכן בזרת ו1"ש שכת תוספות בסש החדשיס נה"י לוונתוספו
 שהוא הן ופדנסה נלנל מלשק שהוא הן וכל ולשוןהארץ
 שלישת"ת סוד בשליששווא ש 11 נכ1ן הוא מד'דהסלשון
 דנרלות כסוד שתהיה איכריה וטתות פרנסה סקנלת הואששם

 : כ"1 והב, . אהו בטקוס לקמן זה 'תנאר ועוד .כמ"ש

 חיתאות
 בצורתה ח' אות סוד ית בו א' דרך %פתח
 קניות סור להגין : ומ' לאמר תח במ אל וינרמתיב

 טערת9



 העדןנו ה אות האותיתשערשערי
 ההלה לך אכאר חת בני מאת אכוהם ע"י דשכ6להטעות
 אותיות שנ' היו לא למה תבק, :נוה בצורדנה. זק אותסור
 היה ולא שלימה היתה 'עקב של טפתו כי בשבפש םוה
 היל כת'כ הנה . לקסן שיתבאר עפ"י והוא . כזרעו ססולשום
 בשער נתכאד כאשד והכוונה . אל תורישנו זטנטנו ויק'אנובלע

 דתהומא נוקבא סוד הוא שם התחת1נה מהירו שחציהראשון
 אשר החכטה אור סוד דמחשבה רוא סור בה היה שלארבא
 עליונה פהירו חצ' סוד שהוא ה'ום כל אר החפד נטשךטטנו
 לאוד אלהים ויקיא דבויב יום שנקרא החכטה אור נמושךששם
 נבנה ער'ונה מהירו חצי ורכן ידסו. בחשך הרשע.ם אבליוס.
 חסד עולם רכת.ב דטחשבה מרזא הטתפשפ החסד אודטבח
 לא החסד אי היה לא ששם תחתונה פהיו חצי אכל ,יבנה
 באו שלא הודונים מים שגקראו הקשות קלשות ושםנבנה
 חת נני נק' והס ושמנהן מדנר כסוד רק וננין וציור קמוילידי
 בסוד קדושות נצוצית כטה בתוכט נשאר ושס ככד. כ'זכם"ש
 רומו ח' אות ולכן , בבר כמ"ש העשוקים דמעת ורא.תיהכתוב
 שאלו שס נתבאר והנה . בזורו וכטבואד כנר כט"שלס"א

 שאול כסן שנק' הסליפות בתוך נבלע.ם שהם קדושו'הנצוצות
 נשסחם טמית ע"י וצינו דצדיקיס ע'י טעט טעט טתברר"הם
 נשטתו רמסור שצריך בווהר. כטבואר אשא נפשי ה' אלזבסוד

 אתוון תהו"ם דתהומא נוקבא סור שהוא שריא דטותאבאתרא
 באו הצדיקים כשנשמת אוהסו"ה

 בתי
 הנציצות  או הסרפות

 . בשורשו נרבו א' שבי הנשמות באותם נאחזש מיורושות
 אל צוע9ש ורם הנשמות באותן לשרומ יוצש הץליפותוהנה
 אל אלהים  וי,צמע בתיב ומהר שועתי שאול מכפן  רכתיבת

 עטקי בתוך יוררת מיד שהשכינה . להצילו ואוך יחיביאץתמ
 אוביה אש סור והוא , עשקחו מי עשוק להצ'להק4'פות
 נרבץת והנשמה הנשטה שסביב החיחים ה19ום כלושירפת
 ץרושות הנצוצ:ת אלו גם ואוי שלה השרש שהיאבשבעה
 נ"ב %רבץת ההיא בהנשמה נ"ב נאחזים שאור בבפןשהיו

 אותו עמהנם עולים למערה עולה כשהשבינה ואזבשבעה.
 ואנכי נסו"ה הץליפה בתוך שהיו הנצוצות אלו וגסהנשמות
 המות בלע רבתיכ עת ער הגרות ימי וכל . עלה נםאעלך
 הקליפות עטקי לתוך פעם בכל לירד השכינה צרנהרנצח
 וגלות האוטות בי! ישראל גלות סהי והוא הנצוצותרברר

 האוסות בין שהיו באשר הנצוצות ואלו ישראל. עםהשכינה
 טצות וטסגלים העולם בוה שבאו ואחר הגרים נשטת בא'םטוה
 עלה כך שאטרו נסוד דטחשבה ברוא עויים הם מיתתםאחר

 ישראל גלו לא וו"ש בש'א כם"ש ר"ע מתת אצלבטחשבה
 שנתוספו והגרים גר.ם עליהם שיהוספו כרי אלא האוטותלתוך
 ממנינם חסרו לא וישראל ונראו והזרו שנדחו אלא אינוןטיק
 איץ על בצאתן שטז גיה~סף עד~ת בש"ה עטה יורד היסודנט אוי בגלות יורדת קוכשהשבינה נתבאר כבר והנה . זהוהבן
 מפת טתגלה שבו נתבאר בבר בשור כ' כם"פ כם"שטצרים
 הוא החסר חה היום כל אל חסד סוד דטהשבה מרואחסד
 הכתוב בסור כם"ש נווהר. כמבהנר מה אכר סור אברהםסוד
 פתח לגרם פתחת טוב פתח וו"ש . האהל פתח יושבוהוא
 שהוא חחטד אוד שעוי נחבאר כבד כ' . וה והנן . ד"קאטו"ב
 הכתוב בסוד וטתחבאי' ובורחין הדינין כל נרחק אל חסדסוד
 תורשנו וטבטנו בלעויק'אנו חיל ווהו . בזוהר כטבווור זועםאר
 כתיכ יעקב אצר עשו כשכא שאמרו סח- והוא . דייקאא"ל
 נר"ע נרחי להסתכי עשו שרצה ואסרז ורחל יוסף נגשואחר
 עי"ן ר"ע סוד שהם עשו עס שה.1 איש ת' סוד שהואעי"ן

 פורת גן דכמב עליה והגן בפניה 'וסף ועסד . השוהבמספר
 סור שהווו החכטה אוד סור הוא החסד סוד והנה . עיןעלי
 שבכילוהמ יחיי"ן ר' הקשם  בזה ו"צ חס"ד במספר ע"נ שלשם

 עלמין ת' סור והם מאות ו" סוי הם מעשר ועשרעשר
 איש ת' נגד וצא.טגין ובוה יוסח. סוד צדיקיא ד'רתיןרכסופין
 ועתה . השוה במספר ו' חסר עפר"ן סוד שדם עק רעסור
 כמכואר המלכות מדת סוד דימכפיה טעדת קלות סודמוכן
 "סד הארה סוד אברהס ע"י החור עפרון טאת הארוו"לנדברי
 ס:ד הוא ושק"ל דמסופין עלמין ת' מוד כסף שקל טאותבד'
 אשר דכת'בועפשי נפש פדיון סוד שהוא השו' בטספ'נפש
 סוד הצר.ק למדת יורר האור וה כי לסוח"ד עובר ואסר .פד.ת
 עוטד שהוא האריו"ל בדברי כטבואד השוה במספרמרדכ"י
 סור והוא . השוה בטספר ער"ד מלך סור הקשה הקי.פהנגד
 רגרים מתחת מוכ פתח בסוד מוב בי התורה פתח שבו ש'אות
 סוד והוא כבי כם"ש בגויה גנון פוביה אבל . לעילכט"קש
 ע.ן הרע כה יסתכלו שלא ררחל וטחפה יוסף שסובבהסבוב
 את וס'ככ גדול טלך עליה ובא דנתינ חת נגי אצינהיות'

 מ'כי' אוי ח' אצל הוא מ' שאות ובשב.ל כבר כמ"שהעי
 והכן. בי"כט.ם פ' ח. ה.ה לא ולכן . בווהר כמבואר בגויהננוו
 : בטנ.נו אותו ונבאר בצורתו ה' אות פוד לך נתבארהרי

 כטנינו ח' אות סור יתבאר בו ב'דרך
 ככר הנה . עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתיכתיב

 שמנה שהוא במנינו .ח' קשאות ח"ק במלתנתבאר
 כבר ז:ת' : לטפה טמעלה שמ.נ. שהוא ההור למדתשרומו
 רכת'ב הנשה גיד בסוד החצונים אל אחיוה שם ההודשבטדת
 הזרונ'ם מ'ם סור פופנא מ גברו  ומוה יטשח'ת. נהפךוהודי
 בכר %תבאר : השוה במספר הו"ר סור הארץ על  אמהמ"1
 רגל שמימת במר  הץליפה אל הרומו 9' נעשה חי אותשמן
 : עגר חמא בסור האריז"ל מרברי כמבואר המרכבה רגרימן

 ולהבין : התורה חשת זאת של המאמר ריש בארנו בכרוהנה
 ראתחכרו %י ף איהו ת' ח"ץ חץ"ת שם שאטר  המאמרסוף
 אתאה רעכרי ח%ו ולא כמר"א עלייהו איתמר מ"ןכחרא
 באנפהא נשא כני לגני ראתתזי נו"ן איץרי וע"ר נשאלכני
 למרת רוטו ד' שאות נתבאר כבר ב' והכוונה . אק פעית'יא ואמיה פ.ה וטחתה אנלה דכתינ נחויא טחי ולבתרנהירין

 יו"ד סור שהוא והיו"ר ר"ש ש:קי הג,לה תוך כשהיאהטרכות
 כמ"ש הר'"ש באחורי שרבוק' היו"ד סור הוא רפ.נחסוע.ר'
 שיורד הצר'ק סוד והוא כתרנו: אחה עוטד והוא הכתובבסוד

 או העמים ב.ן בגולה וכש'ורדת . ביהוסף ערות במודעטהג"כ
 דעביד השפן ~הוא עק,מא נחש סוד הנו"; עס טתחביתה'א

 אוכד והצר.ק גבירתה תירש כי שפחה ואו . לב"נאונאה
 ונפתח בגויה ג:וו שטובי' שאמרנו בסוד הפתוח ונסתסבצדקו
 אנלה סו"ה והוא אפ'ל שנקרא השמאל' צמר סודהסתום
  ואו ,ה: והכ, אם"ל ר"ת "אק "פעלתי "לא ואמרה פ"1טחתה
 את המכסה הערלה סור ארץ 'כסה החשך הנה כיכהיב
  המילה ניתנה ולבן ככר במ"ש  ופריעה רמילה צריך ואז .הברית
 הוא ט"ל וסור . '"ה ט"ל מ.לה סור שהוא הו"ד סודבח'
 לו' כולל שהוא ה.סיד אל הת"ת סן שיורדים אורות ע'סוד
 הוי"ה סור הוא ות"ת : ע' הוא עשר שבכר,לות הכנ.ןיטי

 המילה סוד והנה יי. אור ה' בחשך אלך כי דכת.ב והואבט"ש.
 שאח'ות ולפי . בטקוטו יתכאר אורוח שכעיפ וסודופריעה
 איסור סוד עיקר ששם שטאל רגל סוד בהור הואהקליפה

 ונקט.נן ימין נרגל, שהוא שאוטר טי שיש אך . הנשה3יד
 חמצא שלפעטים דעות ב' שיש ע"פ והוא .תרווייהולאיסורא

 ברגל רק נעשה שהפגס ירכו בכף ויגע ע"פ בווהרטבואר
 ישראל נצח וגם דכתיב נצח סוד יטין ברגל ולא הור סודשטאל
 אשכנר ע"פ הכוונה אך . יהיפך מבואר ופעמ.ם . ישקרלא
 הנוקבא שמאל כן אנפידאם  הזעיר נגד עוסדת שהנוקכא'דעת

הוא



עח העדןק אות'ח האותיותשערשערי
 היינו יעקב ירך בכף ננע הוא והנה אנם'1, ועיר יטץ ננדווא
 השנה בכל ששולפ השט'ן גסוד אחיותו ששם השטאלירגל
 שרוטו נתכאר מבר יוה"מ כי ט'וה"כ חוץ יט.ם שס"רשהם
 ואס הנש"ה הוא השנ"ה להשפן מלל אחיוה אק ששסלנינה
 בנצח הפנם הגיע אוי אנפי1 דועיר בהוד פנס כשנעשהמן
 הוא ושהנוקמא נתבאר מבר והנה . טומן והוא . הנוקנאשל
 אשר עקב וכתימ ה' יראת ענוה עקב הכתוב מסוד עקכסוד
 חחוטי1. ערובי אף ששטר טלטד ואטרו בקול' אכיהסוצטע
 כותל בסוד . חחום'1 עירוב סוד שהוא הגוקבא סודשהוא
 דועיר בנצח נם פגס טעט הג'ע ולכך . בסקוטו מט"שטערבי
 והוא רכתיב שלו בעקכ והיינו כרבא ל,י הוצא  בהרי כיאנפין
 שנה ועץ"ב נצח ננר שהוא הרביעי  באלף ולבן . עקבישופך
 החמשי  ואלף הבית נחרב הור במר שהוא החטשי  אלףקורם
 סור שם הששי  ובארף . רו"ה היום נר כחיב ח"ר ינרשהוא
 ויורח  נהיב וושה במ"פ. נט"ש הנואל הוא יסור ביהגאולה

 אור יהיה ערב לעת דבתיב עד ירכו ער צולע והוא השטשרו
 הוא ומאן ערב צללי ינטו מי יום פנה בי לנו דכתיבאויוהוא
 : בתיב בלב' נקס יוס מי נלי' לא לפוטא ולמא דפורקנארוא

 השטאל רגל שנשטפ ק' נעשה ת' טן בי . הביאוד אלונומור
 שם כשטניע אבל דטחשבה רוא שס שאין בטקוםלטפה
 העדות בטקוס רטעלה הכני, חוור או דטהשבה טחאהאוי
 עדותיך אל רנלי ואשיבה דרכי חשכת"י וו"ש . ממרמט"ש
 : כמנינה אותה ונבאר מטנינה ח' אות נתמאר הרי :והמ1

 בכנינה ח' סוד יתבאר בו נידרך
 ח"ת אות בי תדע ואת להבינד . ת'ט1 נבורך יהתוכתיב

 על ארהים חתת ייהי טלשו1 והוא ההוד אלרוטו
 ואטרו טחוללך אל ותשכת מתיב מח. תשות לשון שהואהערים
 תחלה נבאר וה מל לבאר וכדי : שלטעלה בח שתשכניכול
 קשתו שנטתחה טלטד : קשתו באיתן ותשב פסוק עלטאטח"ל

 ולא עצטו שבדק ביתו טאנש' איש וא'1 ו,הו : לטקוטדוחור
 הואת הגדולה הרעה אעשה ואיך דמתיב ע"ם והוא איש.נטצא
 לשון שהוא עטך וחפאת בטד"א והטאתי לאלהים.וחפאתי
 טחורבנה אלא צור נתטלאה לא שאטרו סיד ע"ם והוא :זוסר:1
 יונקה הטלנוה שטרת היינו רצת בעת ני והיא : ירושל'םשל

 אני עלה אתטר או צנור הטתהפך רצי1 שנק' השטאלטצ:ור
 חיל לנו עיר דמתיב הגדולה עיר ונק' כטנדלות ושדיחוטה
 טעט בה שאנשים לפ' קט:ה עיר נק' הועס בעת אמל :וחוטה

ועי-"
 ושד4ס קפנה ל:ו אחות כתיב ואז  בה דאהויק: אינון

 מי לה אק סקרבת יטק דוחה ושטאל נופייקי שרים להאק
 נעשית ואו או.ב ספנ. אחור יטינו הש'ב דמתיב ה.ם'1נסתלק
 דנקודה מרוא ואתעבידת גיסה אועירת דהיא בנק הגדורההרעה
 שחיחורת שאנ' תראומ אל דמת.ב מלל נהורא בנוה דליתחדא
 געשית הרעה ואז הס"א לטקום יורד'ם לה שה'ו האורותומל

 מי בת.ב שטהחלה וסה ירוושלים של טחורבנה ונתטלאהנדולה
 תירש מי ושפחה מתיב עתה בורחת אנמי ננירתי שריטפ:י

 מפני מי למ על שס א.ש ואין אמד הצדיק כת'ב ואונמ'יתה.
 טחטתו :סתר ואי1 מת.ב שטתחלה וטה : הצדיק נאסףרעה

 בטבואר חילא מ" יהבין ו"ייפק ובולא עס" אסכיטודבורא
 ביתו טאנשי איש ואץ עתה אמל ז"ל. הרשמ"י דבי'סת,ך
 וח'לא תוקפא י'ה יהבי1 ולא טיניה אסתלקו דמולא בביתעט'
 ראתסר כישא חיה איהי ורא פניו, ננר בישא שפחה  ההיאדהא
 ועה  ומפיי : פנינם נגר רעה בי וכה'ב אכרההו רעה ח'העלה
 איש ואק או' טיניה אסהלקו רכולא  ובנין וראי הצריקנאמף
 השייפי1 מל שטלל ע"' א~א איש אקרי רא דהא למ עלשם
 אי"ש, ושלהם שר"ת עסר רוח אש %ם 'סודות ד' דרהוןדווא

 אשתאר וחלא תוקפא ליה יהמי1 לא שייפין דבל ביוןאבל
 רפני מח בלא וילכו הצדיק.ודאידכתיב נאסף מך ובניןתשמח
 בדק שאטרו ווהו החרכה דאטלאה בגין מת'ג טלא רודףרהיף
 וו'ש מ"ו. והכן וו חרבה וו טלאה אי דהא לאלהיסוחטאת. הואת הנדולה הרעה אעשה ואיך וו'ש : איש נטצא ולאעצטו
 מח תש מביטל וו"ש דייקא א"ל טחוללך אל ותשבחהמתוב
 הם אחור יטינו השיב דמושנ איהו דא טטש כח תש טעלהשל
 הנבורו' שטארו דא"ל טרזא ט.טי! שבאו קדושות הגבורותאלו
 מ'ת ת"ש עתה מבר מט"ש וועם אל דכתימ הדינים בלבורחין
 באלהים מתיב ולבן : תיט1 נבורך וחתו ווהו : טחוללךאיל
 בצורתו ח' אות סיד לך נת' הרי : צרינו יבוס והוא הילנעשה
 ו"רוטו יפעטים שתטצא ואף ההוד לטדת שרוטו בבנינובטנים
 ראשית הנק' החכטה טן הספי' את משטוגה היינו השודאל
 שהיא הבינה אל סרטו  ולפעטים : שסיני הוי  השוראוי

 אל שסרטו תטצא היפימ תעיק ואם : לטעלה טטפהשטינית
 שבהוד ה"סוד אל הק : שבבינה ההוד אר או שבהודהבינה
 בינה אטרי להבין לכ לית1 צריך ולמן שמיסוד ההוד אלאו

 נפרט או נ~לל אס טדנר טדה כא'וה לעיון שנלו עיניולפקוח
 העולטות במלל או : שלם בעולם או שלם בפרצוף אובסם"

 : בוה ודי בראשו עיניווהחבם

 חך ומלת חיים ומלת חכסה מלת ית' בו ד"א ב'פתח
 ט"ה ח"ך סוד הוא חנטה טלת מי תדע : שעם אוכל חךכתיב

 ביארנוי"ושהפה מבר כי והכוונה . ט"ה בח סודוהוא
 נת' והנה החכטה. אל רוטו שהתך שס ונת' י"ס מוללבעצטו
 נקודת סוד שלטעלה טפה יצאו האותית טציאות שתחלתשם

 פה"נט'ש נק' הטל' בי א"ם באור מטוסה שהיתההטלמות
 ונת' אותת' מ"ב המוללים טוצאות ה' יוצא" הפה וע*יבמקוטו
 וגכרו ב"ן שם סור שהוא נפש בכחי' רק "צאו שטתחלהשם

 ימלו ולח האורות עם נ'מ שהיוטעורבים הס.נים והםהריני!
 החמטה אור סוד שהוא הרוח בת" שבא עך ת.קון לידילבא
 מדינט נטתקו וע"' היסוד ע"י בטלמות הטתלבש דטחשבהחא

 ט"היגט"ש שם במח היה הבח" ווה העלוטות במל תיקוןונעשה
 מ'ח סוו החיי"ם ירשו בי נטור אלהות בסוד נעשו ואו :שם
 החייס טטקור שבאו הנצח"ם החיי"ם והם השוה בטספרט'ה
 ומתיב . בעליה את תח.ה החכטה בתיב ואו : דטחשבהטר,א
 חיי"ם הוא שע"ה הבינה אל נכהטך וסט:ו עשית. בחכטהמולם
 חיים טים טקוה נקראת בינה מי הבוונה בפה. לטהשאיהםהם

 הקדטתי יס סוד הטו בינה מי : יסש קרא הטים ולמקוהוכתיב
 השמעה מל 'ונקט טטנו מי גחלים לשבעה והמהו נאטרועליו

 ראבא שנה"י נח' והנה : האחרון הט אל ט'םוטושבים
 יטפח טתלבשים דאיטא ונה"י . דאיסא בנה"'טתלבשי'

 ביסוד טלובש שהוא מ", אבא 'סוד מי מבר ונת' .בו"א
 חכטת ונקיאי' איטא ע"ש נק' היוצאהוא אור נל א,יאשא
 שכעה עטודיה חצמה ביתה בסתה נשיס חכטות דמתיבנשים

 אנא יסוד שיזציא ואהו : עטודים ו' על העוטד עולם סודשהבינה
 של הבנ.1 מל סוד הוא וטשס דו"א הנוק' עד טמע הואלחוץ
 יוצא והוא מט"ש בית יבנה בחכטה דמחיב בית הנק'הנוק
 תר:נה בחוין חכטות דכת.ב לנוק' ושבחוה התור דרך לו"אחוץ

 : והב1 בפה לסוצא'הם הם חי.ם ווהו פה שנק' גת'והנוק'
 נפש בסוד האורות 'צאו תחל, מי שאטרנו הביאוד ארונומור
 בט'ש אדנ"י א"ל שס שורש הוא ושס ב"ן שם סודלבד
 שם ע"י נהקנו הח"ך סוד שהוא החבסה אור ע"י ואח"מ :כמד
 שורוש ששם מ"ה שם במח הדינים בל ונטתקו ס"ה ח"ךמ"ה
 ח"ש . מבד מט"ש השוה בסספר אוכ"ל סוד והוא הוי"האל

 : והב, אוכ"ל(4טעםח"ך
דוך



 הערןגן ח אות האוהוותשערשערי
 חנוך טלת סוד יתבאר בו ב'דרך
 : טטנה שוד לא טין נם,כי פיתט י ליי תיךכתיכ

 וורעו נעוב צדיק ראיתי ולא  וקגתי נם התתי נעדוכהינ
 לך אי הורין כן שסלכך אדץ אשריך כתיכ הנה : ל"סטבקש
 וטלכא אלולנו בעיד טאוד וסהלל -ה' נדול נהינ או אדטתםש שרויין יש~אל שהיו שבוטן בזה המונה : נער שטלכךארץ

 ש.ונק הודץ כ, ונק' נדול טלך נק' ואז : בספווניתאאתחנו
 שאו הגלות בזטן אבל : החדוה מור ששם דיובלאסרוא
 טתמרנסת היא ואו אתתרכית וטשרומתא לעילא אסתלקסלנא
 שביעי יום מוד הצדיק מור והוא עמ כדין שביעותספפיחי
 במוד שהוא נע*ר טור שהוא שביצירה בטפטרו"ןהטתלבש
 השליש והוא ו"ל האד*י טתוך,רברי כטנואר דדוכדא ריניםיצ"ך

 תט"ר מור שלי"ש ע"י אשתו את טפרנם הבעל עליושאטרו
 : והבן האדץ עמר בשליש ונל ונתיב יפדח כתטד צדיקדכתיב
 שניום בווהר הטבואר המור לך לנלות רודש עט עטירהנה

 ראינון כנו"-( טכל אתפשטו ושכינתיה קב"ההשבת
 . אלבישנה אנכה כתנתי את פשפתי דכתיב רילהזלבושץ
 שוים העתיס כל ולא עת והצ עת יש הנה כי התוהבותה
 עתים  '"ד שר~מ  המציבה נ"ת את ס'דד בחכטתו אשלטהואף

 טלואה עת ער הלבנה הירהצ םוד שהם לרעה עתים וי"רלפובה
 והנה יטים: י"ר עד ותחפר תי ואילך וטשם 'טים: י"רשהם
 יענו והשסים השסיס את ואענה וכתיכ ערחוך וצק כעתכתינ
 שנעש' הגלות בומן אף : וצו! נעת הווונ םוד שהוא האלןאת
 דבדי טתוך כטנואר ת6לתם ויהוד וכוונת הצדיקש טעשהע"י

 : וה ררך על והוא . העולסות לכל עלקה "צ ואו .האדיז"ל
 להסר ומלנשת האצי' לעולם לטעלה עולה הבריאהשעולם
 םכא דישראל נה"' סתלנשים ששם דאצ" תפארתננורה
 שטבואר מה תבין ובוה דאצי'. בדיאה מור נ"כ שהםותבונה
 לבריאה טלבשת שלטמה שהבדיאה האריו"ל פרבריכס"פ
 : וה והבן ראצ" ליציי רק סלב"צ שאין טבואר ופעטיםדאצי'
 טכו"נר ופעטים דאצ" ליציה שסלניש נ"כ סכואד דוצ"ושדס

 ה-צירה עולם כי עד"ו נ"כ והוא ראצי' לעשיה רקוצטלניש
 דאצי' דחג"ת נה"י טתלבש ששם ראצי' לנה"י וסלבישעולה
 עולס והנה : בש"ב כנר כט"ש ראציי יצירה טור נ"כשהם
 שהיא ראצ" הטלמות לטרת וטלב"צ עולה הוא גםהעשיה
  התפלות כותת עיי יום בכל נעשה  ווה דאצי' עש" מודנ"כ

 שהם הלבושין אלו 9י מקבים עם ו"א מזרמנים ואווהיחודים
 טקבל התחתון שכעולם ככר נת' שהרי : שלהפ הבמייםסור
 : כנו"י הוא טלו"י וכי : שלטעלה השטות של הטלוים סודדק
 ואההי בלבושיה א.הו כט"ש הוא הווונ החול שניטיוו"ש

 קנ"ה אתפשט כשכת אכל . הנ"הא אתקרכ דלאנכשתה
 ע"כ מו"ה עם"י רילי' לבושין ראינון ננוין טכלושמותיה
 והכוונה : א' לבשר והיו באשתו ודכק ואמו אניו איש'עווב
 ואו בטקומם לספה נעשה הויוונ ה~ל בימי כי ככרכט"ש
 והם : כמ"ש יסתכלו שלא עץ הדע טפני לנמות כנפ.םצקיך

  טזרמגי' שע"י ממפרון ע"י הוא היחוד עיקר וא"כ הנ"להלבושש
 על" יש אוי בשבת אבר וה. והבן למעלח  כס"ש ומפרור'רכא
 ה' לך יתנו כתו אסוינן ויכ! הכתי עד או"א טן לטעלהלוחן
 לבוש שום שם טניע לא ולכן לכמות כנפ.ים א"צ ושם :אלהינו
 עין דע לההוא יכולת אין שם כי כשד כקירוב טתוהדיםוהם

 "דינים כל ולכן הנתר אור טחטת ויניהם נסטית ני שםלהסתכל
 ועוא אתגלי דךינא שעתא שהוא בטנתה ואף בשבתבטליס
 בנוקכא וטתחבאים שבויה.ם וטנוטלש בפילין הר'נין וכלרדעוק
 האמצעי קו דרך הכתו ער עולים כשהם והנה : רבאדתהוטא
 שטשס רא"א הטיבור עד ועטידתם לאו"א גס כולל'מ הםאוי

 הדיקנא הופף שס ועד : החול ביטי ו"א עמידת טתחילולטפה
 כיום ללבוש שטחומב' לבן בגר' מור והוא כבר כט"שרא"א
 ושס היור כתלג לבנים הם דא"א רדיקנא שערי כיהשבת
 לאו"א כולל הוקן שזה וק פני והדדת דכתיב : הזקנהסוד
 מט"פ ואז השוה נטספר פנ". סוד כ'נ"ה הכט"ה סודשהם
 במו"ה נעל בסור ועשה עחה הלבוש בסור מתחלה שהיהמה
 בשעה אברהס שר בתו ואמרו נר'ב בח בנעלים פעמ'ך יפומה

 : וה והבן  ואוהביהו, ישראל ניר שר הוא לרנל עורהשישראל
 והנה : הוקנה בסור נעשה עהה נער בסוד תתלה שהי'ומה
 בשכה כי נח' והנה החור.  בימי  הרינ נעשה שע"י היסודסדת
 חב"ד נעשו שלו הנ"ת ומן הנרלות בסהי נעשה הו"אשאו
 :  שבת  מיסף  בסור חרש'ם נה"י לו  ונ'תוספו חג"ח נה"יומן
 ת"ת סדה מטנו נעשה שעתה היסור שמרת תאמר שמאא"כ
 אטרנו כי אינו וה מלאכתו. מכל שבת השביעי ביום כיהדי

 הת"ת ואו לאו"א כוללים הם אוי הנתר עד עוליםשכשהם
 טלאכתו מעין ועושה ומווונם הרעת בטוד או'א בין  המכריעהוא

 צריק ראיתי ולא וקנתי וגם הייתי נער הכתוב טבוארוהשתא
 . אוכל הוא אשר הלחם כ"א כסד"א להם מכקש וורעונעוב
 ממנה יסור לא יוקין כי וגם דרכו עפ"י לנער חנוך ווהו .והבן

 : וה כלוהבן

 אחר בררך לנער חטך ש יתכאר כו ג'דרך
 והכל הנ"ל כ'אור היסך הנ"ל הפסוקים יתבארו אהרבררך

 לעל.ו' הסיוהר" בעשם כ' הוא הנוונה אך החול.כיסי
 ה:עשה והיחוד למעלה נת' ככר אזי התפלה בזמןהעולטות
 בסוד הוא כי כעלטה גבר דרך במו"ה ררך נק' העתיםבאלו
 לככות לכנם.' צריך ולכן כט"ש נע"ר כמספר ש"ך שהםהרינים
 למט' הס כשהעולמות אכל והכ,. צור עלי נחש דרך כהיכ שסני
 הדעת עץ סוד הוא שמ.צ" שטט"ט נת' כבר האורות ב'ן יהורואין
 ומנהש לנהש סטטה המתהסך טשה מטה סור והוא ורע.טוב

 ועליו וטהור טטא ופסול כיטר וה.חר איסור סור שם כילמטה.
 בימא ערקרסולא קאיפ רהוה עופא ההוא באסרסרמוורו"ל
 העומרבמקום השליש הוא הנער שוה  אטרנו כי ביקיעורישא
 ועליו השוה. במספר עו"ף מ,ד הוא 1'וסף נער וה,א רכתיביוסף
 וכג.ן ,יא' השמ'ם עיף הקול. את 'וליך היצם.מ עוף כינאמר
 הוא כנרכי ונת' 'עקכ. קיר הקול דכת.כ הקיל את 'וליךכן

 עולפ היינו  ראסצעיתא עטודא רשון ע~טוה שלשהכולל
 'ורדים שלו ווה"י  הבריאה  בעולם וראשו מקומו שםה'צ"

 ההוא יו"ש עשיה  בעורפומתלבשיפ
  עופ~

  ער  קאים רהוה
 ים סור כעש.ה טתלבשים שלו נה"י כי ההנו בימאקרסולא
 שהוא הבריאה עולם סוד כרקיע ורישא ררנין דכל סופאמוף
 שהוא בשב'ר והנה  בווהר. כמכואר ההיות ראשי שעל הרקיעסוד
  עליו אמרו ולבן הקליפות מרור ששפ בעשיה ומתרבשיורר

 ולממה מתניו וטטראה מוכ הוא ולטעלה טתויושסטראה
 כמ"ש ברע מתלנש רק ה"ו רע שהוא אטר ולא ברעטתלבש
 עכד נער רכתיב ועכר נער נק' למעלה כשהוא והוא :במקוטו
 נשהוא אבל : ב'דו טצל'ה ה' עהטה שהוא טה נל אכלעברי.
 לטטה כשהוא כ' והכוונה ביתו. זקן עבדו נק' בטקומולטטה
 ואו המות כסוד מתלבש הוא כי מ,ת יוררות רגליה כת'באו

 כדמ'ון מתרנ'ן ורגלין ד'ד'ן ופופרין השערות עליוטתרבים

 כי מטוה יס,ר לא יוקץ כי ואף ביתו. וקן נק' המתואוגי
 מהשרמו תב.ן ועם"ז והבן. ב.ת, וקן נק' בקוכונתיבולנןשטי
 שהנעו ואטרו נעורייכי כנשר תתחדש עליו דכהיב הנשרעל
 השמ'ם תחת עולה הוא שנים לע' אמר והר לשבעשניםאהת
 נתחדש והוא והטופר"פנופלימ הנוצות נשרפ'ם השסש אורוסן
 והטופרים השערות והכוונהנר עלומיו. לימי 'שוב רכתיבוהוא

חטוים



 עמ העדןק ח אות האותיותשערשרגרי
 ומ"ש . לטטה בהתלבשותו בו הנאהז'ם הקליפות אלרומוים
 עליה יש או השבה שכיום אמרנו כ' הכוונה שניס. לו'אחת
 שלעורם ו"ק שהם טדרנות ז' עולה היא ואז העולמותלכל
 האצי' ספיי נגר אהת רספי' נחשב הבריאה עולם וכלאצי'
 שנה סוד הוא ספי' כי . שנים לשבע אחת והוא כבר.כט"ש
 ואז שבעים. הוא עשר בכלילוה כ' לע' אי ו"א השוהבמסמי
 כי השמש ומאור שטים הנק' דאצי' הת"ת תחת עולההוא
 השורף דאשא שלהוביתא יורד או שכת כהכנס כי כברנת'
 בע"ש חטין מים בסוד האריו"ל בדנר' כט"ש טסאכין הדיניןכל
 ואו נופלים והטוטיין הנוצות נשרפים השטש שטאורוו"ש
 וער  וו"ש נער ונק' נעווייכי ננשר וטתחדש עלוטיו ליסייש'נ
 לממה שהוא  אף כי נעזב ראיחיצדיץ ולא זץנחי וגםהייתי
  תמיד כי וץם צריץ יפול שבע בפו"ה לממה מררנוח ז'ויורר
 רא יוק.ן כ. ונס ירכו ע"פ לנער חנוך ווהו כתיב. בקרבושמי
 נאחת רשע אבל וקם. צדיק יפול ששבע אף כי טסנהיסר
 אין אכל לטעלה לעלות רוצהנ'כ כ"הקליפה הכוונהיפול.
 רא אהך כתיב שם כי אצי' בעילס כלל לעלות יכולתלה
 שלה,ניהא וכשההיא א' טדרנה אלא עילה וא.נה רעינורך
 רבא דתהוטא לנוקכא ויורדים ייול באחת הוא טידיורר
 : טובן והוא . אטנס: א.ככה רגל' את רחצת' דכתיבוהוא

 הטה טלת יתכאר כו ד'דרך

 ננולן ססס דקי6 ליס6 . יס3יטד 0וס ל3כתיב
 5רן  כססנחס מ'ניס 3;' 6ערו סנס : כו'ס)וס

 פיני ס'  כלוליס ונס חיס שרן סו5 סי0ס וסחל'יטר5ל
 ג6כל 6'נו ועכ"; . ו0יו0ו 6רס ע6כ) פיסר וסו% .רנן
 00)ס 6וריעך  ;8ס ולס3יכן : ו3יסול ט0יגס 06ר6)6
 0ייי סכי  פיס'יןין  3פיוס 3לוו5ר  סחיפס עקיסע"ס
 0ר' 6'נין עס  לירפ  ולריך . סנרון 3ליפח 3סיףוסו%
 ס3'נס 6נפין סנ6רין כ3ר ג630ר סכס : לך 6361ר0יט'
  ו)כן . סלו 3נרון יררס וק ריליס 3ריס5 כסייסנס ל5ס3ו
 סחכעס ס6ר0 מכ0 ססוכין 1' כפסו ייליס  ס3ריס5כעו
 סנרון  ופן .  5עריס ז' כננוו נ"כ יס 3לוו%ר כןס3ו

 ונס13ר נזוסר.  ס3ליסיכן3ך5ר 1' סיר קולומ ז'יול5יס
  סל%"5 ;ווג ע"י ע00לס סיס זו"ל סל  ססיסון ססחלססס
 לסנינו כע"ס ננרזן געסס זס(וונ סנז. חו"3 ע"י וניסעג'ס

  3נרון  פ5חיזסס ל5ו"5 סעונ  כיסך  ספזס  פסולסגיר
 עו65ו0 ס' סגרון ען ויל5ו נינס קלס  0כפס  קלס3סיר
  נעקפר  חפ"ס סיר סו% כ"3 סרי 5וסיוס כ"3  סססספס
 ולפי כפס פול5וס ס' סור .ססס  דנן עינ' ס' וכו)לס0וס.
  ססס ;עיין 061וון יני3ין 11106 סור 6י0יו0 עיני 3יט'ס
  ססס  סנרון 3ליכס ונקוף 0ייי 3' סס לכן ס"נ ס"חסיר
 סכ0ונ נקור 6ף6 06י;0 ע00י)ין  סיסס  סיילרןעומ
 חייי 3' סל  סרוסס זס למסס  סס '"ס קר06' סוו.5רמן
 וסכס : נעקועו 63ריכו0 ;ס וי0נ6ר ס5וו6ר ע00י)וסס
 סיול5יס  סנליס סז' סבס כי .  נפוך  של5 ס3ו5ס 6'ן8ערו
 נספו 5וחנ( טל) ויעק3 קולו0 ;' נעמי עסס סגווןמן

 יל5  ספסחלס  5ך *  סייס  (' סכופ יעקנ קי) קורססו6
 כי טנסנויס ספון סיר וסי5 5חס 3כפיפס כסספס

 י'ס  סס עכ0  סמ'סון ס%3 פר  סקו"ל ככגר סושספו"ן

 כפי %ס כי כסי3 15 כנר  כי"ס סרוחסוי
  סרפמ 5יר

 לכלל ונ5  ססייון פיסר סו5  ספון סכפרר ו%חר .רוח
 ט"ס  016יו0 כי  סיס סור יסו5 .  3י1ויי  כפ"סיפסר
 ברנק ספוך 5ל סרופ( וס0' סכ5פכיס רור ל0סד'רופ(יס
 3עור ל6ל0ר רע' שכ'  6ערו כי סו5 וססיר .נס3ו5ס
 מ0ע5ס סרוק סצוג 3ע0 סכס כ' יסכוונס . 3סיסטסריק
 וסו6 עלעעלס ס63 סרו0נ' ס6ול סו6 סלוק וקורנפס
 0סו6 סרו0 63' רו0ו0 ע6ר3ע רכ0י3 רוסו0 ער'כ)י)
 וסו6 6י"פ נעקער ס)סס 0ר"0 רו0נייס 'קודו0 ער'כ)ו)
 5) סרממ קור ס0ועס דרך סחכווס קור עסעו0'ולד
 וע(ס . ססוס 3עקפל סרו"ק קור וסו6 סע)כו0 קורספס
 נלו0ניו0 ס5ורס ע50ייר עעכו 0קר עמ0 סור  ססו5ס6ול
 וסו5 ליוד לירי ל3ו5 ר5וי  סייכו עו0רו0 עפס נכלויע
 0'651'ט עכוריס עיס סיר סו5  סיוסרוס וסלס ספוהסיר
 וסנס : כנר כפ"ס לסרי קליסס קריפמ  3סור ליד0קודס
 ג'כ  יול5יס ספוסרופ ספס 3סיד סס53 סורס  סייפסזס
 ס0יקון יעיקי . כע'0 ניסיל 5ריכיס וע00לס ס0ופסררן

 ! סיטנ כ'( יסנן . כע"ס 5'נורו0 ס"פ ע"' נ6 סו6וסניסול

 0"פ קוד עסס 0פס ננולן ססס סכ0ונ ענ"ווסססש
 0פיס 0פ' ס6ומיו0 עס 0לי"ס נעל0 סלעו;יסל'נווו0
 :  זס וסנן . ענו סעון ען  וי3ורר  פסוקן ססו5יס3יכך

 חלה וסוד החודימ סוד יתבאר בו א דרך גיפתח
 י והילוהברון

 כ"ם ששא החודש סוד רך לבאר . לכס הוה החירשכתיב
 לה אבאר תשצ'ג אי"ב וס'טנו וטיעוטה וח.דושהיום
ק:טקןגן .רשראל הפ' ביאור ונס שמשותיך כד כד ושטתי דשסוקתחלה

 הימטכוןג טין:נ 'ט:גכט:יטל:ג אובתדי
 רק טאירה אינה ולכן טטש השטש תחת השטש אלהקירוב
 נגדלת ה,א השסהח ט,  שטחרחקת וכ"ז בלבד א'נקודה
 היא השטש ננר עוטדת היא שאו הנגוד ובשעת יותרוטאורה
 בשליטו' השטש אור שמקבלת כולה ומאירה השליטותבתכל.ת
 טתהלת הנוץבא  עמירח כי ' נחבא בבר כי כנר  כמ"ש הואוהסיר
 אבא "ערות טקבלת ושם  ולמפה  ו"א של ת"ת שיש' ב'סן

 טתחלת ששם, החוה ננד ו"א ושבאהורי החור דרךואיטא
 ש קוים כמ נכנסט דאו"א נה"' כי כבר וותכאר .עטידתה
 טכוסימלבאורות כשהם דאבא אורות כי כבר ונתכארו"א..
 אינם דאבא נ"ה אורות א"כ ו"א של לחוץ יוצא.ם א.נםאימא
 אור רק כבר כט"ש דאי' אורות.,נ"ה רק ו"א לחוץיוצאים
 מסד והנה : איטא טיסור לחוץ יוצא שהו"ו באשר אכאיסוד
 טסת'ים אמצם  ו"א של ב"ת והוא אבא מיסוד שיוצאדאבא
 טתחלק החסד ווה ככר כמ"ש שגו עליו, בשליש איטאיסוד
 סוד הוא אור נ"פ הר' א' אור נק' שליש וכל שליש.םלנ'
 רנוונה ב"ז. יבנה בחכמה כתיג והנה : השוה בטספר א'כת"ר
 'וצאים א'ן איטא באורות טכוסים שהפ כ"ז החכמה אורותכי

 ו%ז:י:גיש: ב4ן: סעוי:"ה:צב:גב
 איטא ב'סוד מכוסה הנא א' שליש שהרי טנול:ם שהםאכא
 אלפי", ב' כ' ככר ונתבאר : אור פעטיס ב' טקבלת היאא"כ
 רחל בטן שנכנסים העקביים ,עיי לאה לוקחת או"ר ב"פשל

איג



 הערןגן ח אות האותוותשערשערי
 בטסנו ני"ת סוד והוא . 1"ר ב"פ דו"א לנוקנא נשארא*כ
 נתבאר איסאבבר אכל.אורות כית 'בנה בחכטה בי חרי .השוה

 יש שם דאיסא כנה"י בי בבר ונתכאר . להוץ טלםשיושאים
 וכולס תמו הוא וע'ה תנ"ה כטסמר אה"ה-שעול'ם מלואינ'

 נטכואר תנופה סוד והוא כמ"ש פה הנק' הנוסבא אלבאט
 בית ונות דכת'ב ב'"ת נו"ת נקרא' הטלכות טדת ולכן :בווהר
 כולל והוא שמים נקוא 1"א של שת"ת נורע כ' : ק4ללתחלק
 ש"לל בטסו4ר שהוא . בגלנלו סוכב שהשסש טשותש"ס
 חסד והנה . כנ"ל שלישי ב' רק שטקבלת אותו סחלקתוהיא
 והיא ביר שליש לכל סג'ע שלישים לנ' וכשהחלק ~'בהוא

 שסשותיך כ"ד כ"ד ושמתי לך סבואר הרי של-טט ב'סקכלת
 אוסרים שאנו שטה נתבאר כבר כ' חיל עושה וישראל נ'בחה

 ג"ב שנקראו ותכונה 'ש"ס פוד הם כו"א נכנסים דאו*אשנה*'
 כ"ד הוא ישראל שהוא טאבא שעאו והאורות בט'שאו"א
 כ"ז והנה חיל. עושה 1'שראל הרי חי"ל כסספר שהואב'ד

 וביון בשליטו הבית בנין היה לספה שופע היה החבסהשאור
 11; ונמסז  ההכמה אור ונסתסשחטאו

 הבית  נחרב או האח-
 שחרב מיום אמיו ורבן בווהר. כמבואר  אחי ב"פ סורשהם
 בסספר הוא אור נ"פ ב' פיהו שחוץ  רמלא  לארם  אסורהבית
 סוה בי והדע פינו: שחוק יסלא אז כת'ב ולעתיד .שחו'ק
 הכתר ואוד . ן41 של הכחד נלי לצודך סקנלש הםהאורות
 בסור תבונה של החדשים סנה"י והם הצלם מהארתנעשה
 ואציידלךצורת : ו"ל האר'י בדכרי כטבואר צים שלהלט"ד
 שהוא אחד בכתר שניהם טשתסשים זו'נ איך והכןהלס"ד
 כ"א א"א הכתר ווה לשניהם כתר שנע-4ה תכונה של ת'תחשף

 כסו פב'פ ולא אב"א ,1"ןבשעוסר'ם
 הוא 1(מרתהרס"ד שלפניך. בצורהשתראה
 הם שכשוו"ן נתבאר כבר והנה ."כוה
 פים כשהם דק שלם היחור אץאכ"א
 אעש' דכת'כבפנ"
ש וו"ס כננדו. עזרלו - - - ו  

 וטסע הז"א לתוך עלו טטנה שנסתלקו אורות'ה שפ'ות'רץ
 חובות ידי יצא לא אך. . שלו ספירות לפ' טלכיות פ'הווילמו
 היא גס והיא שלו הסלבות ספי' שעיקר הקוארא עיקרביאור
 סציאותה. הי' טהיכ, ספירות המ' שאר כטו טי' כלולה מכתהיה
 הלא לידע נחקור אס שהר' . אמית' דטמע אומך הפולכן
 קה כהינן טענה אס א"כ משפט דרכיו וכל פעלו תטיסהצור
 שלא שאלה ואם . פוב לא לצדיק ענוש נם כי לענשהטעם
 א4אמת שביארנו הדבר הוא אלא : לפיוסה פעם סהכהוגן
 זו כבחי' נשארים היו שאם כהונן הטאלה אמת דברהראש
 שניהם 'שתסשו ואז לעיל כס"ש פרצופים ד"1 בכחי'שהם
 היה ובקשתה . שלם הוווג להיות א"א לעיל בס"ש אחדבכתר

 כנגדו עוי עוסדת ולהיותה בפנים פנים האדם ארלהביאה
 שרה כתר מקכלת תחסר בי ואף . קוסתו ככל אליו שוהותה'ה
 דהכונה הת"ת אור השמש לא פב"פ תעמוד שאם א"אשוה
 של לס"ד אות בתטונת לעיל כמ"ש לשניהם כתר נעשהשטוה
 ויתכאר גדול סוד בוה ויש וכי בק"ב אשה רוצה עכ"ז .צלם
 הקכ"ה רה והשיב . יפה הקיצור כאן כי נרטז אחרנטקוס
 שתחמעט רא אס להיות א"א שזה הכוונה . בו' ומעמירכי

 עצטה הטיעוט וט,ה בפנים. פנים להיוחה אפשר ואוחחרה
 בי והוא . לפנינו הבל כמ"ש . ובלילה ב'ום נם מאידתהיה
 משניהס ברור א, כל ונקב'.  זכר להיו' שהוכרח נתנ'כבר
 העמר' סוד והוא נקבו' צד ג"ב לה'ות סוכרח שבוכרהיינו
 ככר כס"ש וכרות צד בה יש באשה וכן הטלכות סודשהוא
 וא"כ . ולרבות לפיות להם א"א אזי הבחי' וה לו שאיןוס'
 שאלתה לסלאות א"א א"כ המל' בהי' נחסר הו"א שהיהכאן

 היה הוכרח ולכן . והצלם הדסות להרבות היתהעהוונתה
 ישלסו וסוה בו"א יתעלו שלה אורות שפ' היינו אותהלסעט

 נקודת עיקר שהיא עצמה והיא . שלו סמידות פ' שלהסלכיות
 לו נעשה וסוה עטו ונכללת ז"א ביטוד נרכקה שבההסלבות
 קריאא בד'וקנא ונעשה ספי' עשר בכל ונשלם הסלכותעיקר
 נכללת  או' ו"א ניסוד נדבקת כשהיא והנה כזוהר, כס"שדאדם
 אחעברח רהו רעץא בחר בזוהר  אמרו והגה . ננמח הוא ואובו

 רגרלוח  והמוחין  הנרלוח  לצורך כי בבר וכיארנו ,מנייהו
 ואו האמיתי המולד סוד הוא הלידה ואחר שני עיבורצריך
 מיסוד הארה מעט וסקכלת שטש טוד שהוא הו"א מןנמידת
 הצי שהיא ר' דאות ברזא היא אך טעט מאירה היא ולכןשלו
 השורש עכ"ו ו"א של היסוד מן שנפרדה אף והנה . קטןענול
 ספ.' כעשר מושלס הוא ועי"ו ז"א כיסוד מושרש נשארשלה
 הטלכות של האורות תודים שאח*נ ואח . שלו הספי' כלוכן
 נו"א סושרשגם נשאר השורש עכ"ו כט"שלפנינו המלכותא5
 לטספר ששרמתי הוא אני 'שיאל אסוני שלוטי אנכיוו"ס

 היה כס"ש ישראל סיר שהוא הו"א שהרי בנ*י למספרשנעים
 לכל שהשליס' עשר ובכלילות לו' השליסה והסל' ו"קיק
 . אשר בת סרח היהה שוו ואטרו שבע'ם נעשים שלוספי'
 למעטי, נקרא' שהיא הטלכות סור חר"ם אותיות היאסר"ח
 בטרת בווהר כטבואד רא"ק4 הוא אש"ר במקוטו כט'שחר"ס

 אחר כ' הביאור אל ונח,ור . ודבן ראשי בת שהואבראשית
 והוא מהיסוד אור שמקבלת המולד עת והוא הו"א סןשנפררה

 טאיר כט"ש השמש סנד שהוא הת"ת ונס . חודש ראש יוםסוד
 איוה שתקבל הוא מוכרח מהת"ת שטקבלת וכיון . סרחוקבה

 וקרניים דכתינ הלכנה של הקרנייס סוד ווהו טח"ג גםהארה
 כטכואר חישיכ' ונראשי סוד והוא עווו חכיון ושם לוטידו
 נכנתה שנים ו' וחברון הכתוב אמר והנה : וה והבןבווהר
 רשו( שהוא החכם פי' בפי יתכאר שנים כי הואוהסוד
 שדוא א' ב'וס כי ודכוונה. . החלום השנות ועל כמוסעסים
ה"ג ע"י איסא של סקב46'הוג ואח"ב היסוד מן סקכלת היאר"ח

 נ4 ך .ט ש טש4שוהש

 6ח ומגחרח קסםס ח הנ. ן אי הלבנהשאטרה ש5*ש

 "ס " """ ע%'ינקי"14

ן  אמר כו' הגןרבר (* שאמרחיכשביל

 תשוכת להכינך הנה : וכו' ובלילה כ'ום טאיר חהי א"כלה
 בוה הרנישו לא ש סה עצוסה קושיא תחלה לך אכארהקב"ה
 ד"ו בסוד יצאו שור'ן ככר נתבאר שהרי והוא . ד1אשוניםכל

 לו ונחסרו נקורות ו' בבח" וק "צא שהז"א הי.נופרציפ'ס
 והנוקבא נה'י חג"ת לו שהיה רק מלכות וגם כח"ב שהםד"ם
 והיא יו"ר נקידת בבתי' שהיתה רק אחד נקוד' בכחי, רק'צאה
 רק שלמעלה ספירות מ' חסיה והיתה לבד שנה הטלכו'בח"
 עשר היא יו"ד נקודת כי טי' כרולה טהחלה היהה הנקה-השוו
 שעטדה והיינו קוטה קצרה רק שלם. פרצקו טטנה נעשהולכן

 ורכן לטעלה בס"ש שלו תנה"' ספירות ד' ננד הויאסאחורי
 : פרצופ'ם ר"ו הרי נץירות ו' בכחי' נשאר  והז"א ד'נקרא
 ונשלמו  שנתנדלו  נתבאר כנר ז"א של כח"ב שהם הנ"רוהנה
 ולתקור לשאול לנו נשאר א"כ . כבר בס"ש ראימא וה"יע"י
 אם אדם פרצוף יושלם לא שהרי הטל' כח" לו נשלםסהיגן
 הקושיא. בוה שהרג-ט מבואד ז"ל האר"י בדגרי שש ואף .ארם מרצוף תואר י~שלם לא סל' ובלא העשר כל שיכלללא



מ דחרןק ח אות האאיותשערשערי
 הוד עד איטא שהרי הוד ער חסד מן שהוא ז"א שלה"ג

 ששה הרי א' ליום נחשכ םם" וכל בזוהר נטכואראתפשט'
 להמשיך הכיונה החידש. רקדש צריך ואז ר"ח .ום עםים'ם
 נעשו שע"' איסא לימוד מחוץ ש'וצא אבא ט'םוד החסד'םלה
 . כבר כס'ש 9ורש סור  הוא ואכא כס"פ כט"ש הכ"דלה

 ךת"ת עם מורויגת היא ואו א' ~ום ג"כ נחשב אבאויסור
 לאשה ל' ותה' אטי בת לא אך אני בת אחות' אסנהדנת'ב
 שביה  וו"ס , כ"ז והכן נכנתה שנים שכע ב' חכרון נק'ואז

  שלמה וי9ש  כתיב והגה . יוהר ולא פחות רא הבית אתשלמה
 ראה יום י'ר ימי'  וז' ים'ם שכעה דכת'כ . 'ום י"ד הסוכתחנ
 ונ' 'ום  '"ד סתס  אמר ולא יום י"ר ושביה שבלה שאמרוהבן
 כם"ש הוא הםור אלא י"ר. הוא ושבעה שכעה כ' ידע'נןלא

 וז' נרות ז' ם,ד שהם המנורה אצל טוצקית ושבעהשבעה
 כמולות שהם סנצפ"ך מס,ד שבא'ם נם.לות שדב לפ'קנ'ם
 וכת'ב שנים '"ר שלטה של ב,תו בנק םוד חעא . בברבמ"ש
 'טים '"ד מתגדלת היא ולכן . והבן ה' כםא על שלטהו"טב
 לטובה. עתים 4ר שרמה אמר וכבגרם . באשרסותא סיהראשאז
 תוזר וזה תרד כן שתעלה כסו כ' בטיעוטה 'טים הדועוד
 . בראש'ת מעשה תמ'ד 'ום בכל בטיבו המחדש כאטורחלילה
 שדס יום י"ד וננגדם למובה עת'ם '"ד שהם 'ום י'רוהנה
  יתחבר ורא  רוה זה הטנגדים קצוות שני הם לרעה עת'םי"ד
 הם שע'י  באמצע  המביי9 רבר  שיהיה ער 9צה אלוצה

 9ר וה את וה המכחישים  בתובים שני סור והםמתחברים
 בחודש ט"ו 'ום והוא ביניהס: ויכריע השלישי הכתובשיבא
 ואח"כ . יום נ"ט הוא החודש 'טי יבן ולנאן לנאןשע,לה
 שיתטלא שאחר כד"ה ותטלא דכת'ב לטעיה רעלותח,(רות
 תשצ"ג. אי"ב של חם'מן והנה ותעל  או כד"ה כמנק יוםכ"ט

 בסוד ה'ר'דה בתכלית היא שאז 'ום כ"מ בםיף כיהכי,נה
 מתכםית היא האז דרגק דכל םופא םף 'ם ונק' א'נק,דה
 הוא ושם . חג'נו ליום בכסא דכתיכ כבר כמ"ש הנכאבעולם
  שאו ולפ. . '"ב א' הםימן לך הרי . עליהם והים בקר י"בשד
 שהם ררבורא רעים  ש"ך מתפששים ששס  הרעים בסורהיא
 שהכתרים ולפי  ש"ך. הרי מעשר כלול כ"א ארה'ם ל"במור
 הדינים בכלר נחשבו לא ק' שהם ש"י ודב סטותקיםהם

 ה' ועם טנצפ"ך םוד שהם דנוקנא ד'נין ופ'ר . ר"ךונשאר
 סור שהם נצוצות דפ"ח ועוד , אדוטה פרה םוד הואאות'ות
 בורם םך הקשים הדינים 'ונק'ם שמהם דם'ח טתסדחפת
 שאחר לנ'ו עזרתה קוטה נפשנו לעפר שחה וכת'כהשצ"ג
 בוה והבה המורוי  זמן םוד והוא לעלות מתחלת היד'דהנטר

 : באנו לקצד  אך רבימ רסרםיש

 וחםרון חפאת מלת יתבאר בו ב'דרך
 כתר"6 וסכווגס חקלוכ6, ופחלגת'ננ ס'6. חט8חכרניבנ

 עתן ות"ס חקלון. 5מינ ספ'לוסי עתלוחט6ח
 . לו 5רע 53דס ס6דס  'סל1ט  6סי עח קו"ס ע1פסו6
 רות( מט6ח תלח כ' וסכוונס . 1ר6' עתך וחט6חונג"כ
 גר%  רקרוס6 3קטר6 וסנס רונן: חט6ח לפחח רכח'נלכן"6
 ריוק535  ו3קיר5 כטר מבי 3קוך קרוסייסו  ו5וקיף5סוון
 1ס וס3ן %סרס %ססי 3קור סרוסייסו וגיכ 5סיוןיוסיף
 פסחי %"ל גיר% ס%יסיף כל 5כסי ר5פלי וסיווסיטע.

 : לסתכוח 'כול י6 י"קיינ יחקנ ייכי ל6 תעיימכתיב : ס3'6ור מעע  6לח'3 וכ5ןכסיס
 ו6ין 6חר 'ס ספ' קור מחלס לד 636ל כ"(לסניכך

 (ס על סקכיפו כי חרע כי וסו6 לי. 6ין ו6מ 3ן נססכ'
  ספלמ %קפר סו5 ססכ  נוווקפר תחקר חכת' 3עליכל
 : חלילס חו(ר כי יוחר ל,,קפר 5ריך ול6 6חריס ט'וסמ

 טפרס. לסיוס סו5 סוכרח סססכס יחר  פי53 6חרוס6חר
 לסיוח ס6' יחער 61( . חסעיס ט' עו  וכן  כסריסוס3'
 ס6' 'חיור 61( . ת6יח ט' ערפ6ס

 ל8י
 6'כס רכחינ

  קדוסומ 6יחיוח פי על תיקר יקור וסו6 . 6לף 6'יררוף
 ו6ח'כ 6חריס סס ט' %ר 5'  ין כ' סקרוטס סורסיכוסל
  ל': כר  עסיייימ ט' יסס לעסי וחו(ל 6' רמיון סו6יו"ר

 כי מ6וח ט' כר ל6%ס וחוזר 6'  רפיון ג"כ ק'ו6ח"כ
 ל6לף פ(ר 6' 6ח"כ 61( . ח' 6חר תקיתן כתגפ"ן6וחיוח
 3ססלסס  כ%ון  ג1ופס  ס6תלו 3קוד סגלגל ח(לח קוךוסו6

 תקפל סי5 %פר  יסס3ין . ססלס תקפל קור סי6 ט'סרייכי
 לעסל מו(ל ס6חר 6( ססלס סמקפל סייסלס 6חל כ'סל3ו'
 וכפר  יכסר כל~ל כ"5 5זי 3ססלסס בכין ססיפס631סר

 קן ר5'סי סכלס לכל כ%5ר וס י%ל : תן  5ין %ר%%סי
 וסכס סיט'3: נני6ור לפכיס ויח' : וסנן ת6ור ת5יחןרס3ס
 סמקפל לסיוח סו6 סוכרח 6' עיר  עסל תקפר על ניקף06
 6לח'3 כ6ן וסנס סיט'3. וס3ן 'חל3ס ול6 3תקיתועותר
 טעס ח3ין ו3(ס 3(ס. רנליס כתס ו6וריעך ס3'6ולתעט
 סלסס ס3ילו פ'ס ק"ג ע"3 %לו6יס ג' ןן 3"ן  ססלסינוי
 ע' קטן לתקפר, קורס  סיקפרגרול  חופ3ין יכיילו5ימ
 לת'ג. קונס ת"ק 3"ן ותלו' ת"ס וכן ק"ג וכן ת"ק 3'ת"נ

 ס' סכסי3 %6ס  חוספו 3"ס סוי"ס  סס כ',סנסוסבוונס
 נתקפר  6ת"ת כי וסכווכס  רגליס. לו יפ  ו5פס %5ס.5לסימ
  קן 5ין %ר יוסו סר3ס  פ5ס ססלס תקפר וסו6 ט'קטן
 כ' . 'קחנס ול5 ט'  ססי5 3קיותי ועותר רגל'ו עלכיפל
 061 נר. סו6 מלי קטן ו1וקפר ח"' סו6 סט' חכפול06

 סנפולוח ': עס ס5וסיוס יספר פסו5 כ"1 סו5 5יסוספלס
 ל'ו סו6 16חו חרנע ו6ס ט'. ג"כ  סלו  תפן %קפרוכ"(

 סרי  יססכס ול6 לעולס סו6 וכן ט' נ"כ סלי קטןותקפר
 קטן ותקפר י*3 סו5 5וסו סכפול ו5ס ו' סלו  קין%קפל סקי כי  רגלימ לו 5ין פסר 35ל  רגלימ. לו יפ  %5סכי
 8ומ רק ס16מ'1מ כל וכן ח5' מקפרו כמקר סר' נ'מלו
 61ין 6מד וסו6 ס6מל תס מנין ונ(ס סמלס. מקפר סו6ט'
 מלו6י סר %5רכו כי סכווכס לסח3ירס.  לסיפיללוסכ'
 וסס קטן לתקפר קירס נרול סתקפר תלו6יס נ'סוי"ס
 קטן תקפר ע"נ כי ט' קיר טסי6 6תח קור על תיוקרכ"6
  מוס3ינ סיימ  06  3"ן  פס וסנס ת"ס. וכן ק"נ וכן ט'סלו
 יסיס סלי נ'3 כ(ס קטן סתקפל קירס נרול סתקפלנ"כ

  1' (' מכפול כ'6 ססלס תקפר ו6יכי (' סלי קטןמקפל
 ססרר לסכוס  סוברס ולכן סי. טלו קמן  ו%ספר י'ךסו5

  סכו"ן י53 תא גחל  ספקפר  תורס  קפן ס%ספרלספו3
 פסוטס וט'ן  כ%ספט עסוטת ט"ן לכחו3 ולליך חעס3קוף
 ג'כ 3"ן סרי ס3'  וכס לכיל  סכסנסי כתו ת6וח ('סו6

 סרל  פילוייס לסגי פסס3ר סו6  ו3זס ט': סלו קטןתקפר
 3ריס כ3ר בס'  וסבס : %6יססו %ל  %%יריס כ5'וכולס

ספפר



 העדןק ח אות ה%היותשערשעף
 כי ר') סתנוי כ6' ול6 6' נק' ססקנ"ס 6י 16מססעו
 ס)יסי סכי 6' ומ6פו 6'(ס,רנר מסיס 6ס 610 ס%טי6'
 רק : כו)ס וכן סס)יסי וגס )6' דותס ססני סר'כוי

 16 קלע" כתס מתנס 6ם %סל דרך נ6י ל%טם,טסמחלמ
 : )ר6עון דותס וס3'סי סכי סר 1ט3יסי סנ' 6' ומ6תרדינרי'
 סנ' ו6ין 6' 1("ס : )ו דו%ס ו6ץ 6' ט61 סק3יס6נ)

 6' סס יט נס%ימיו גס ת5'נו וס)6 61'מ , )ולסתסי)
 )כל דותס 6ינו 6100 נ"ן סם 6101 ססתומ )כ) רותסט6י1

 עכו)ס נסחכס נ"ן וטס )ע'ק קודס ע"ג סכו)סססעומ
 הכווכ0 )סחלרס. 5ער ו)כן )1. )סעסי) ג"כ )ו סגיו5ין

 )ססוומ 0ס6ל 6) קמממנר כד' קררס סנסמכם6דרנס
 . (ס וסנן סקרתון ימיד 6תיממ ע) )סעיד נ%קפר6)'0ס
 סיחוד 1ע6 סני 61'1 6' 'ס סכמונ )נ'16ר נס ננ315(0

 נ"ן גס סלי מ6על וכי 6. )סתטי) סני ס6יןסקד%ון
 ר') )ו 6ין 6'ח גס %61ל ותמלן . טכי 61'ן 6ן610

 ע' תקפר שד 6*ח 6 60ין תסוס קדרו סגסמנססעעס
 סרו%( ע' 6ומ קוד )יונס כו)ס למסתמם נס0גס31כן
 סו6 ע' תקפר פי.' סני6ור 6) ונח(ור )קתן. כת"ם)עונ
 טרע וי'6 סרנוי תקפר 610 עסר ותקפר . סט)סתקפב

 כנר דקדוס5 קער5 ו)כן )סמרנומ יכו)סעספר,ק6יגו
 9שי' עסי ססו5 ד5דס קדס5 נדיוקכ5 סגחקנו53רט
 עוסס פר' ען קו"ס וסו6 קן. 6'ן עד ת'ו'ד ו" ת" כ)ו)כ"6
 %ע))יסם ופרי יענס נ)ננון כ6ר( 'פרח כמתר ולד'קפרי
 6קמרק 6חר 6) על" 6מפר ק"6 36ל (0. וסנן.6כ)ו
 ע('ס 'ריעומ עסרס עסמי ססייו )פ' פ'רן ענ'דו%

 )פכינו. כת"ס 6ס) 1)6 )6ס) תכקס ד6יסו נ(וסרכע3ו6ר
 3תקיתו כת'ס סקעלמ קתכי י*6 קוד י'6 נקוד סח61ו)פי
 . כנר כת"ט נסי כ) קן ונק' קן )1 ויס תמלנ0 6יע6'כ
 נר6ס ס)כ6ירס קן ר6'מ' מכ)ס )כ) סכמונ מנין31(0
 נקילור וס)") ק4 )י ועס מכ)ס )י פס ימר ספמ טסיט
 טכק' סק"6 6) לות( פסו6 0כווכס 6נ) קן. ר6'0ילכ)
 ומס נעקופז. החכ)ח נקוד ח0' סכ) עכלס ססו6חכ)ס
 כי . ת16ד ע5ומך רמנ0 6נל קז ל6'חי מכ)ס )כ)6תר
 סו6 וסקוד ר6ד"ס. ר(6 ת6"ד ו6תר קן. ל6'ן תמינסוע5
 קדיס6 רדיוקנ6 3ל(5 610 סעו)תומ 0יקון טעיקל 6תר%כי

 . כדתומינו נ35תנו 6דס נעסס 6%על קוד 6101ד6דס
 6100 י0נסתס )גח( רות( דתומ )נסתס לופ( %ס כיסמונס
 סו)ך כססו6 וס6דם סגוף מץ תמ)נט %תע) 6ל01ח)ק
 6) ערכנס נעסס 61( נמוכו תסמ%רמ סנסתס ס'נדרכ'
 נר(6 כעסו ססע)יוניס כתו )ע)יוכיס תדתס ו0ו06סכינס
 6יפר ד6'6 ננר"מ6 וסכס נס"נ. כפ'ס ילכנסדעעסס
 6101 עסר. 6חד 631 עטי 0סע %1 עטי ספ"עטי

 סנה כ' וה51 הנ' נקעי קכרף סהקח)ק)וח קיעפ"
 נעו)ס עמ)נסח 63'ק ננהס  יטיסש  ס%לבום טיפיינח'

 ס%)נוט עו)ם ט) וספלכומ 6)יס כע%ס ונעקססת)טס
 56')1מ 3ע1)ס תמלנטמ 6"ק ע) וס%)כומ נ6"ק%מ)נטמ
 56" עולס טל וסתלכומ פ56י' )עו)ס וכטפס עמיקוכעסס

 )ירד סם51רכס 650ן 3עקני )ך 65י 6)יס סכ6תרכמ(
 ודי5'רס נ'5ירס דנר'5ס ות)כומ סנרי6ס נעו)סו)סמ)נס
 נכ) ות)כומו לק"ס כי כנר ונמ' סס סכ) כת'סנעסיס
 ומי' 16ר ס1ף 3סמ33ס דעסי' סת)כימ ס51רכס%סלס
 6'ן (ס (ו)מ כי תומ 'ולדמ רג)יס דכמינ סק"פומ3מוך
 וסנס . ינ5ח סתומ 3)ע דכמינ טמ עד חיומ סוס)סס
 6"כ . נמוכס לסמ)נס פחומס טדלגס עור )סס 6'ןהק"6
 6ס) כי )6ס) תכקס טסס ע(יס יריעומ י'6 נקודנס6רו
 . ט('ס יליעומ '*6 נמוך ועמכקמ סעמ)נסמ )עלכומרוע(
 גוף דעיון הו5 ה)טס 3חוך 0עמ)נס סכ) 6"רטועס
 )סמ)נס נתס )סס ט6'1 נ6סי 6חר6 סקער6 6נ) .ונסתס
 נ6תרס רז') כווכו ו)ז0 . נו )0ם)3ט גוף )סם 6יןסרי

 6חל נ%קוס יומל (ס 'מנ6ל ועיד . ניף )0ס 6'ןסססדיס
 סס ו)פיכך . דננו5ס ננו6ס )סס ס6ין ס6תלונקור

 סקרוסס 6ל )דתומ סל51'ס %מ גוף 6חר מת'דתנקסיס
 עופ6מ קוד 6101 . ת)ניס )סס 1)0יומ 6דס נפכיכקוף
 עסיס עסמי נס1ד סנס6לו ולפי . נתקותו כת"סספמ
 לסמרנומ יכול ל6 - כט סמקרון 6ל 0רות( סתקפרטסו6
 עניד 1)6 6קמוק 6מו 6) 6תוו ו)כן )פי) סכמנמיכתו
 נכ) 5ין יניטו )כוכח עיגין הרי נקדוסס "נל .פיוין
 6תלו ו)כן נ ודתומ 5)ס קור 6100 ר6רס 3ח6י(מיקון עיקי והו6 סר13י עקפר סהו6 עסי נקוד ש5עו)ס
 . סזיסל פמוך כתנ61ר ד6דס נרז6 ככ)) )6ס0ע"6
 למקן '1כ) )6 תעוומ ס6על 1(ס סחסרון נקור סו6ומתיד
 גמונך ע) דכמי' סעק)מון דנחס נ' קוד 6100 סק'6ר')
 יוכ) )6 6סר מקרון טס61 )פי ויטומ 5)ס קודסס.6 6דס מיקון )ידי )נ6 'וכ) )6 6סר תעוומ וסו6מלך

 61'נו סירין עניד ו)6 6קמרק 6חר 6ל כ')סתכומ
 חי6מ 610 ו)כן סחקרון נקוד סו6 מתיד רקתמרנס
 6חל6 לקעל6 רופ( ס5דס 'סשט 6סי עמ ו('ט .חקוו%
 6סל סת15מ 036 נקור נמוק' כתני6ל ס6דסד6מקלי
 ע"' כי 1ד6' )ו )רע 6101 נהס ומי ה6דס 6ומס'עסס
 . ור6' עתך וחע6מ ס6תר חס עסר עסמי נקוד 610(ס

 : 0יעינ (ס כ)וסנו
 חזית טלת טוד י% בו ש דרך ד'פתה
 יחי,כ מ)כיס )סגי נמ3"כח1 מסיר 6ק ח,יחכתיב

 "יס )" כחינ %ס : הטוכיס )פגי יחי3ננ)
 טסט כי סי ויגמס וכחיכ . ויחגחס 6רס ונן וימנ6)
 ,ה "ח ,ס טמטמיסיס כחוכיס סגי סס סגס : ס"דס6ח
 ס' ויגחס דגחיכ כיגיסס ויגויע סס)יסי סכחונ סי%טד
 ססקכייס מס 1"מר1 )טמו )טס1ח דנר 6סר סרטסט)

 6ינו סהו6 מס 6כ) ט)'1 )טחגחס סו6 יכו3 מסיומו,י6
 רק מסיומ51י6

 מחנחס. "יגו טה( כממסכוח ט1מד סה1"
 כ3) "1דיטך כיגס "מרי )סכין כדי . דכר "סר סו1

 ס1ין סג'סן 1)16 סויייס וים סויייס יס כי 1ם61 .גד1)
 1)6 סוי"ט 61יח הוי"ם 6'ח סכי ד"מר כזוטרכמכו6ר

סחוישון



פא הגדץק ח %ת ה94תיתשערששדי
 ו6ף דמ)כ6 )רי60 דמ)כ6 ונ)וי ומי ד63 0ויןתרווייסת
 סר15ף נכ) כי סתכ% כי 1סכ11גס . מ)כ6 6יסוזכ1)6
 סמקור סו6 כי סוי"ס סוז נו י0 טו3ס ונכ) ססייונכ)
 וטכ"ו : כמקומו כמ"0 סגטיעוח כ) יתקיס ממגו06ר
 צכוסיס 0ומר ננוס מט) גכוס כי 0ויס ססויו"ח כ)6ץ

 וסוי"ס 0)ממס נסוחס מח3נ0 30מט)ס 1ס1"'ס .ע)יסס
 כסוד מעלס 0ל סוי"ס עד 36סי"ס נסוז גט0יח0)מטש
 סחיקון עיקר וס כי 0)יס 0מ6 טוז 0סו6 36סיסס'

 : ס"ש סגדו) עיקר ושור . מרככס מטמס נסת'כמ"ם
 0נר06 60מרו נעגין נדו) עיקר עוד 6ייעך פתסוסגס
 0)מטס: )נ"ז גל 61חס 6גי סקכ"ס 6ומר 1י1"כס0גס
 וכחיכ : ס' ט) ויחי5כו סכחוכ 60מר מס חכיןונשש
 סגס כי 1ס61 מ0יחו. 1ט) סי ט) צף 6רן מ)כייחי5כו
 קגי וד גרוח מי 0רומו מ51קות ו0כטס 0כטס כסוזג%

 מגסי"ס גס כ)עיס ז56" חמח כי סכווגס .סמגורס
 מח)נ0יס ונסס 0נ56יי י5ירס סוז 1ס61 גרוח וי סוזוסס
 סגד1ל כ"ד יו0כע ו0ס 0נ56יי נרי6ס סוד ד16"6גס"י
 0ריס ש וסס סננורס וכוח,סוז כסיכ) סגסזרין ש0)
 גוה ככר 0סרי מט)ס 0) סכס6 6ח ססונניס מט)ס0)

 ר6ם סו6 וסידת סמרככס סן סן ס6כות סוד טסס0הנ"ת
 ש65ג1 מי טמוק טמוק נסוד טמוקס סס וסט5סכ"ד
 מי 6ח זכחיכ כמ"0 מ"י 0גקר6ח סניגס סת0סו6
 טומזיס 1ס0ריס 0)מט)י מז גק' 1ס61 : ויכיגסוגיטן

 וסס 'מ0מ6י3יס 61)1 מיימיגיס 6)1 ומ0מ36סמימיגס
 כחיכ ס0ריס 36ו וט3 . סכיגס סוז חקוכס ס0טריסוז

 מג0ו6 גד1) 0עוט ומי וס. וסנן ממ0 ס' ע3 ס' ט)1יח'5נ1
 סכ"ד מש סגוירס י651 6וי חסוכס 0טרי ממגו0כסחמו
 0ס כי כמסז מחגסניס 0ס טכ"1 6כ) . ריקס י0וכ )616,
 6גסין ז6ריך סזיקג6 סוז סיוס כ) 6ל חסז סוזסו6

 סו6 וסס כגר כמ"ם סס עד ומגיע 6ו"6 ע)ממוסף
 סנורס י65 ככר 61ס : ככר כמ"0 61מח חסז ורכסוז
 0סס סמגורס קגי וי וסגס : 1סנן 0יטמי מ"י 6ין"וי
 ט0" סוד 0סו6 מרוכט 0יר סי ז56" גריי"ססוז

 1נכ3י)1ח וי וסס חמח גס כסס 1כ)1)יסד56י)1ח
 . סכס6 6ח מסככיס 0ריס ש נ"כ ו0ס ש מכ ססט0ר
 5זק ג6מר וגהו : מט)ס 0) לכס6 מכון גקר6 סכס6חס

 וסק סגיך יקדמו 61מח מסד 6כ) כס6ך מכוןומ0סט
 ס' 0מגי ניוסף דכחיכ כ"ד סר6ם ס61 וסיסוד :,ס

 0ס כי : קסוח 6חגו ס6רן 6זתי זנר וכחינ)6דון
 גו60 נסוז מפט רק 11חהגוח 0ס 61ין . יוחרמזקזק"

 עמט. ע) סעוכר )מי עון גום6 )מי פמט ע) ועוכרעון
 ס6ים כגו סעיז סטד יכחיכ 6י0 גש סשוד כי ככרתוה
 6זוגי זכר זכחיכ זכור טס"י זין סנור י651 ו0ס :63מי
 ח0וכס ע*י 3יכט) סנוירס יכו) ו0ס : ק0וח 6חגוס6רן
 ססוד וסהו : ממגו גסחמו )6 ח0ונס 0ערי טדיין0סרי
 כמנ"ר יטמוז מ"י %גי י"ס ח0מר טתוח 6סכחיכ
 סקנ"ם 1)ק סט3ית עז 0)מטם כ"ז גנך סנ"ז חס :נווסר
 מדרכיו כ0ינו רק סמח כמום ימפון 1ל6 ס61 מסד מפןכי

 ו65 6ס ס6ף מעס ם) )נ"ד גל 6ומר סו6 ו)ק .ומי
 נ"ד י0 ועוז : ח10נס סהי )יכט) סי6 יכ1)ס נוירס6יוס
 מטערת 0סנינ 0ריס גו ט3 נ"ז וסו6 ממגו)מעס
 ,ומפערון . 4"ח סיזוטיס 0מוח טי כ1)3 0סו06ני5ירס
 גו60 0סו6 6מרגו 0)מט)ס ככ"ז חסגס : כ"ז ר06סו6
 ג6מר 0)מטס בכ"ז י6כ) י06ון. ר06ת מעניר יסייטטת

 0י65 גורס וטכ"ו : ססעכס י60ל ל6 כי מפגיוס0מר
 : מכוגס ע3 סס0וקיס ינ16 וכוס . )סיכט) יכ1)סמ0ס
 מח)נסח סס כמט*ט סייגו ני5ירס כי כנר גפ סגסכי

 מן 0ס סוז 1ס61 : נקרנו 0מי כי זכחינס0כיגס
 נדכרי כמג61ר ירז נן מגוך סת 1ס61 כמ"00נמ3כוח
 כי5ירס מקגגין ססירין וי 6מרו סת"ח ונס :סס)י6ס
 6ך"ס יין גקר6 1)ק ככר כמ"0 0כח"ח מ"ס 0ס סוז1ס61
 1)ק חסקדגו כי %ס וכן התכרגו כי 6גו0 מסנסהס
 6י0 )6 ח"0 : מוסר כמנו6ר וסקיזס ,כירס נוגרמו
 כמ"0 6ש 0כקי 0)מטס כ"ז כי סכווגס . כו' ויכונ36
 6נ3 . לסיכע3 סגוירס יכולס 6דס כן טגק' ננ"דעס
 ח"0 : יגחס 1)6 יסנ 65 ' סס 6) 0גק' 0)מע)סככ"ז
 3סיכפ3 יכעס סי6 0)כן נוס ורמוו זנר %ר כו' נהויגחס
 סוכור עפיי סגדרס יו65 סמס ס)מטס נפן ו65סכי

 סוז 00ס ם)מע)ס ממך י651 סיס 6ס 6נ) )טי).כמ"0
 5ריו מכיכ כי מ)חמס 6י0 ס' סוז 1ס61"תם גי סשי 0מזח סטו)ס סכ)) כי סני6ור 36רנדץזךי4 ג"ו: ..יסנן )סיכט) יכו)ס סיחס )6 טמוקס וע5ססמח0נס
 כס"ח סנדול ס0ס ככמ טמסס )חהס 1ס61 כמ"סכמ"ם
 חכ"ס ומחספך : יס "חס)3 "סגסמס "כ) מר"חסי651
 סוד 1ס61 יסוס" דור0יך" טונח' ל6 כי מס"חסי651
 סמ5רי 06 מ0ס סונ ס0ס ומס : 0זי 0ס 0) 0גיף6וחיו'
 סר0ס 6מר מיז רטיך חכ"ס למס מ0ס 60מרוכית

 ש וסגס : סמ5רי 6ת סרנת כ6ער 6ומר 6חסס)סרנגי
 רומו" ס6וחיוי 60)1 ס0וס כמססר מותח סוז ס61ס0ס
 סדי כ) כ31) וס0סו6 : וסק גסי"ס סי מרוכע)0"

 161 : 3סגיו גוס)יס 161יני1 : מ3חמס 6י0 גייסוזוח
 6)1מחי קמס וסגס כחיג 41 53זיק מוט יחן 63 כיכחיכ
 נסו*ס סר0טיס נין 3מטס כ0ס%יק 6כ3 : ג5נסונס
 וכחיכ ר0ט: )סגי מט %1יק כחיכ 16 קנרו ר0טיסוינק
 נמור %יק נגע ממט שיק 61ער1 ממגו 5דיק ר0טככלט
 מסיר 6ח0 מזי"ח ספ' ינ61ר וטחס : זר4 וסק נו)ם6יגו

 3סגי מ)6כחו )טסיח סכיח יוסף ויכ6 כמז"6נמ)6כחו
 סיטינ ש וסנן ח10כיס לסגי יחי5כ נ3 זייק6 יחי%מ3כיס
 : נ~ס יפס וסקעור יותר סכי6ור )סרמיכ 6"6 כ*כי

 חקלב תי*ה ויזן טלת תעבמשר בו ב'דרך

 נ0וז גחפ כנר ן מחוסחו י651 כמחן 1ס"נרשיבנ
 3סו זיגק6 כחר ד6מר סוהשר 30סמ6מר

 16רות גסח)קו ר06וגס 0נ)יזי 0ס וגח' מגייסו6י0עכה
 מקוס 0סו6 סתפ6רח נמקוס 3מע% ז6ש6 יסוז סוזג5ח
 סחשכא



 העדץגן ח אות ה14תיותשערשעה
 טדדיס סי 1ס61 )מון כו)עיס סהורות רכוי ומחמתסמוס
 דס סמן כמ"ם סדיגין מסול כ6 סזס ככר וגידסכחש
 סמתקכ5יס 0וורייין יס מן כ6 סמ)כ סיס )סי ח)כסש0ס
 סגכול"ס די"ן סוד סוה סוורי"דין וסוד .~ סהססכרתס
 טו)ס ססוה חוור 16ר סוד 6)סים סס השוה ססוס.כמספר

 כסעו)' 161 ורמס סדיס כרכות כסו"י סמייס 6) סרמסמן
 סת סמ6) כיד ומ"י ימין כיי 6") ממח)קיסלפענס
 טוה ממגו הסר טי הות וגסהר : ככר כמ"ס ומידד%6ד
 סחה. ססימגס מ)1היס ס)סס )ס יס ס' הוח כי סח3ככיד
 יו"יי ססימגס 5'וריס כי )ס סיס ג% ככר נט5מס סיו6וח

 סוד סו6 סי"6 וטס קיסוטייכ)ס כ"ד סוד כידומספרס
 ככ) מחגד)יס סס סיגיקט סוד ומן ספוס. כמססרמ)"כ
 סיגיקס מכח רהם סרמת סוד )סס סים 6מר הף 6ךקומחן
 עכ"ז ר5י יריס  כן על יססס כדרך מגמל 3סו"סכמ'ס
 5ריך דגד)ות מוחין 1)15רך דקפגות מוחין כסודסס

 היתטכרת )סו דיגקה כתר ח"ס : 1ט1)דס סגיעיכור
 טי3הין ה1"ה 0) ס6ורוח מקכ)ין ו6, .מג"סו
 קתס סודססס

~1 
 כמקומו. סקידוסין*כמ"ס סץ גיעסס

 כסו"ס )ייה ' מעטרת סי6 טי)הס הימה ס) סת"תוהו
 )כו סממת וכיוס מתוגתו כיוס 6מו )ו מטפרסכעערס
 סס טטינור נסץ סס ססס 0כ"ז )פי סחוסס סוזוט61
 כםער כמ"ם החד כסר ממס סס 16 כי י כמ)תגרמויס
 סוה הח"ד ה)סי"ס סרי כר) ה)סיס סס מן ומקכ)יססכי
 הדג"י סוי"ס סוד סס חו"ן . טפוס כמספר חופ"ססוד
 61מ"כ ססוס כמספר חופ"ס סוד טוה ס6ותיח סעםכגודט
 נ' מן מקכ) ס1ה סהימה מן י651 כססו6 ס)ידס6מר
 כמ"ס סמוחין סת ססס ד6ימ6 סכגס"י 6סיסמי64י
 כ)תו טס מתייחד ו6יגו חת"ן. כמססר סס סמות ג'ועס
 כי *'6 מננרון 6)סי"ס ג' מן גס סמקכ)טד
 גוד' כי . ססוס נמספר נררין סוד סו6 6)טיסמ
 קגס כסוד )הו"4 כתר געכט 6"ה ס) סנרון כיככר
 קג"ס כ,ס סרי קגיס כ' וכג"6 ניגס קגסחכמס
 המ)ה 5161רוסיטס י"ס הוסכי )סגמי) כסו"ס י"סט61
 וסנן 5מ)6 ו6ו5רוח'סס ו6ח"כ י"ס 5וסכי )סגמי)חמ)ס
 ס5)ע הת ויכן כמ"ס סגוקכ6 ה) רונמ 516ר סוד כי :ש

 : כח"ר סו6 י'יס כ"פ וסגט : לכר כ%יס כ516י סכגהסמ)מד
 16ר סוד סט61 ס"י סוד וכ6י' י"ם סוד סוה כהכהוטגס
 )כי6ור גכ6 ועתס : טר6סון כסער כמ"ק מוור ו6ורימר

 ממ1פתו סי51ה סהמר מחופת"1 י651 כחח"ן %1הסכתוכ
 הסיס מ)והי ג' מקכ) 16 דנד)ות סגי טיכור סורססוה
 מן מקכ) סטוה חם כ"ס ט61 יסי"ם . חח"ן סץם610
 )רון ו6ז כנכור יסי"ם וו"ם 6)סיס גי ססם ד6"6סנרון

 : כ"1 וסכן גונס כהיר 5דיקיס 16רח סוז16רח.
 חמץ. וסוד חבל וסור חלק סוד יתבאר בו ג'דרך

 6חי הסוכי : נמ)תו תכ) יטק3 עמו סי ח)ק מנרזיבנ
 יסוד ססוה דכריס כמס הודיטך כהןוריטי

 לטכדס עדן כנן ויגיחסו פסוק ט) המרו סגס סס"י)טכודת

 טוכד6 6תטר ד)תתה דכ6תטרותה מכ6ן 61מר11)סמרס.
 הך סתחתוגיס מטססי ט"י גספטיס וסט)יוגיס)עי)ה.

 גכוס 5ורך טתחתוגים 11"ם טעליוגיס מן גססעיססתמתוגים
 עיקריס וכמט . סחייס דרך והורך הסכי)ך וטגט :סס

 'ותר ס5דיקיס טס מדקדק סקכ"ס )מס תכץ וטי"ונד1)יס.
 י5רו ממכירו טגדו) כ3 ס6מרו מס ותכץ סרסעיס.מן
 כמעססו )6יס תס)ס 6תס כי מס"ס כש ותכין : ממגוניו)
 כהורות חיוונ יחוד גורמים מטסיסס ע"י ט5דיקיס כי61מר1
 כ6 וממגו סעו)מות ככ) מתרכס ה1ר סססט ו6וט)יורס

 סת ,ס כי וססקט וס)וס כסמחס וכו)ס )חחחוגיסנס
 וכ,ס : )י יטסס ס)וס ס)וס )י יעמס דכת'כ כיתסלוס
 מרכיס חכמיס סהמרו.ת)מידי כסוד נדול סוד יסטכתוכ
 נגיך ס)1ס ורכ י )מודי כגיך וכ) דכתיכ נטו)סס)1ס
 ופי, : תכין נשכס 06 כוגיך 6)6 כגיך תקר6 6)ו6מרו
 מהמר1': כט0יס סגכר6 סטו)ס 6ת מקיימין ס%יק"המרו
 כמעסיטס כי לעו)ס הת מהכדין ססס סרסעיס כן )6הכ)

 דכחינ ט3יוגיס 6ורוח כין פירוד גורמיס ססטרעיס
 ס6סכס 161 יסרי6 6חיס- כין 6101 וכתיכ 6)וף מסרידוגרנן

 מן גמגע וסספע כעו)ס נוכר וסג6ס וקג6סמסת)קת
 ס)וס הין 61ם סעו)מוח חיוח )15רך םס61 מרי רקטע)יוגיס

 מכס סטוכ מגעו עוגוחיכס סגט6 6מר 1)כן כ13ס6'ן
 5ריך וסגס : ,ס וסכן כית ס)וס סוד סטו6 דייקהטטוכ
 כ"6 סרסעיס עוגס סוה היך ו)ידט כחכמס 1)תור)חקור
 מס ה"כ מתרכט סטוכ ו6ו סווונ גורמיס סס5דיקיסגה'

 ס5דיקיס פיי טוווג 0געסס כיון כי סרסע מטססיגרוס
 סרסטיס 61ם : יעגסו 1)מט כט)ין סרסטיס מטפסטרי
 סכר ומט כע)יס ס5זיקיס מעסט סרי )ססריי ייסגכרו

 : )ך והכ6ר . וס וסכן )סס יגיט.
 : כטן חדרי כ) חופס 6דס גסמת ה)סיס גרנדזיבנ

 ז6'מ6 חחחוגוח ספירוח סס, גוד כנרסגס
 )מפס מתפסטיס סס כיגס סערי ס סוד סססככ))ונד
 עו)ס ככ) כי ככר תת' )דה גסמס וגעסיס נד6ומח)נ0יס

 ומסס : זו"ן 6ו"ה הריך ססס ס)מיס פר15סיס ס' סודיס
 יחידס חיס גסמט רוח גפס סטס גסמס נחי' ס, סוזנ6יס
 מכיגס. גסמס מפ'ת. רוח מגוק'. גפס )מט)ס: ממטסססס
 כף כט5מו כו)) פר15ף כ) וכן מהריך: יחידס מהכ6.חיס
 ק5וות 1' כסכ))1 ח"ת : גפס מ)כות עד"ו ג"כ סג")כחי'
 וס געריך ו6ס : כתר יחייס חיס חכמט גסמס כיגסרוח
 כמי' סס תמתוגות ספ" ס' כי סרי ט5מס ככיגססכחי'
 דכיגס ס"ת סי כי ככר גנן וסגס : סככיגס וגססרוח

 6וחיוח סי סוד ס"נ סוד סס )ח"ת גסמט כסתסמת)כסיס
 כסו)ות 6ולדות טס ומג5ס"ך יגונך ייגיס ס"ר סודמג5גףך
 6ף הך סכנכורות עכורות סכנכורות מסדיס סודוסס

 סחסדיס כי ככר כמ"ס גכורות כסס גקרהיססחסדיס
 גרמויס ס;") וט"נ ד6נ6. ננורוח גנד 6ף גנורוח גק'ד6י'
 סט"נ 3פניך סרי ככר כמ"ס ה)סיס סס ם) הות'ותכסי
 ורוח גפס כמי' 4ד וסס 6)סיס כסס טגרמויס הימהס)

נפ:(ס



פב השקק ח %ת ה%ותיותשערשערי
 גפס סטו8 ג"ר וו"ס כירוע. 8לס טגקי לת"ת גפמטגעמט
 כ) מוסם 61מר 6דס גסמח ממם טו6 6)טיס ס)רומ
 סרקיע סוד ים סר5וף סככ3 גוד טגט כי כטן.מדרי

 כין טמסרים טפרס8 סוד וטו6 3מיס מיס כיןטתכדי3
 למעלס וסס 6יכריס ום% טלנ סטס טפגימייי6יכרי'
 סטס טחי5וגיס 6יכריס וכין טמוט כמקוס טסרס6מן

 וטגס : ססרס6 ען )מעס 0טס 6'נריס וס6ייסמטייס
 טכ) כ)ו)יס וטמילוגיס כ)כ טכ) כגו)יס ססגיס8'כריס
 כסו)וח ססס 6ימ6 ס) סצ ם6)1 כנר ונח' :נמעייס
 סטס ע)יוגיס מיס סת טס 6ימ6 סכנכורויטחסדיס
 סכנכורוח וגכורף : ססרס6 מן )מע)ט כח"חמח)כסיס

 םט61 טסר נג)י)וח 1"ק טכ1)) טח"ח סוד נטלמו6100 ו"" קומח ככ) ומחפסטיס תמחוגיס מיס סוד )מעטטס
 טו6 סח"ח כי כע"ן כמססר סו6 ס"6 ט61 וסהטסםיס
 מחססטיס 36טיס ג"ר סוד סטס טנכו' 61)1 . כט"ןסוד
 ד6כ" גט'יי כי ככר גוד וסגט : כטן מדריככ)

 מ)וכסיס
 מחקכ5יס ד6ימ6 6ורוח כ3 כי ככר וגיד . ז6ימ6 גס"יחוך
 וגממי דכתיכ כייל )ת"ח . גסמט גטסט ומטס ס)ט3יסוד
 6כ6 6ורוח וכן כיסוד ט81 סדי ססס וידוע חכיגס.סדי

 וטו6 53ון יול8יס 6כ8 8ורוח 8ין 6ימ8 כיסודמ)וכם 6כ" סיסוד כ"ו כי גכר יגין : סלי כיסודמחקכליס
 כמ"ם 6ימ6 יסוד מסחייס סס סטד ח"ח ס) ט)יוןכס)ים
 מסדי' כמיי טס ססס כמקוס ספרס' מן )מט)ט וטו8ככר

 6ורוי יול6יס ו)מטט )טי)ומסס כמ"ם 6ימ6 ם3סכגכורו'
 גכורות כחי' סס ססס ו3מעט טסרס6 מן וסו66כ8

 יוחר טס 6ימ6 סכנכורו' טנכורוי *'כ 6ימ6סכנכורוח
 טס ד8כ6 6ורות כי ססנכורוי טחסדיס מןממותקיס
 טס 6ימ6 ס) מנגנורו' טמסזיס וטגס : 6וחסממחקיס

 מסדיס כמ" מטס כ8מר 8ך טדיגיס סוד 38טיססוד
 : טסיס כמספר כרממי"ס סוד סטס יודי"ן כמ)ויתחמ)6
 ססרס6 מן )ממט סטס %מ6 ס) וטנכוי . סיסמססרו
 6ך : טו"א: סוד סטו6 8כ8 18רוח מן גמחקיס טססס
 סטו6 "חוון כמלוף סוי"ט סוד סס גנורף נמי' סטסנ6מר
 ט6ורוי ומ6)ו ח"ר טרי ס'. ג"כ סמססרו מ5ס"ן סססוז
 כי ככר גיד כי 6)ף חיר ססס )יסר6) סגסמו'כ6יס
 כמ"ם כ"ט מן גמסכיס ד,ו"ג מוחין )5ורך ד6ו"8טמומין
 מ16ח ס"ס סרי ס6)סיי סוד סס סנכחר גח' וככר :ככר
 סטס יסר8) 8יך 3ך גיד טרי יסר8) רכו8 ס' ססס8)ף

 סוד סו6 6ו"6 סיסוד גח' וככר : ממם כטן מגיטמוסיס
 רכו8 ס' כסס סים ס8ריו") כדכרי כמכו8ר סככתכתורט
 )עי) כמ"ם 16חס כו)) טח"ח סוד םט61 ויסר6)16ח'1'
 י"ם גוטריקון יסר6) 6מרו עגן כטן. מדרי כ) הוסםכסוד
 ס)כ כו3נ 610 סטכטן 1)סי מתורט 6"וחיוח ר"כו8ס"סיס

 מעי ח)לשס על לני לני כחינ )כן לעי) כמ"סוטמעייס
 כוט וסגט : ט)יו מש טמו נהכ וכחיכ מ))יסס ט3מטי
 6סר סטס רג3י 36ף מ6וח סם מסס מ"ם גדו) סודחכין
 כ3 גחמכטו וכש )סס. 8חן כסר 8מרת ו8חס כקרכו8גכי

 סקכש ט)8 סיט 6מגס מקעגי ממס מיו וכיסר06ורס
 דרכו סש"י מחרן וכ"6 610 ג"ק כיחי ככ) ט)יומטיד
 ס6מר כדכריו 3דקדק טוד געורר וטגט : זטחי גמס1)6
 6ו רג)י ססס כשש ים גסקוח8 מט רג)י 6)ף מ6וחסם

 סו8 כמעע נקרכו 6גכי 6סר מ"ס וגס : סוסיסרוככי
 6מרח ו6חט טעס ")ף מ6וח סם כקי5ור וטלי3 יחרססח
 תעח עעס כעוכ דכריו יחכ6רו טג"ל דכריס ועס"יגו'
 "ימ6 8ורוח מן כי ככר גוד 8סר 8חח טקדמטעוד

 פר15ף געהס מד6 )מת 1י651יס 6כ6 ל16רוחסמ)כיסיס
 לעקכ: ו"6 כין 1"6 כפגי וטומדח טמדכר דור סגק')%
 )6ט טס ד6 וווג מכמיי גסמוחיטן ססיו סדור 6וחוו3כן
 )כגוס וכו )8 טמ)כוח גקודת סוד דו"8 גוק' מכח" 1)118

 סטי0 ון"ו דו"6 גוק' טמ)כוי גקוד סוד ט61 6"י כי)6"י
 גקודי כצד ססי6 )רמ) מקוס טיט )6 וו )6ס כח"קייס

 ש ככר גוד וטגס : כם"כ כמ"ם עמט )טשווגסמ)כוח
 כמכו6ר : המתגס כס"ר ויסגור כסו"ט כם"ר גקר8תרמ)
 עלס: 6יקלי מד 6יגון גסין חרין ד6מר טווסר דכרימח1ך
 )ו6ח מכמרי ונפרי מע5מי ע5ס 6ך דכח,כ כסר 6יקריומד
 וווג )טיוח 8ססר גי טיס מסס סכרח וסגט : 6סטיקר8
 6ף טמדכר דור ימי גל קיימח ל6ט סכמי' כעודלמל
 "טטו)מות )מיוח טססע )סרכוח רק גסמוח )נמ" יט"ם63
 )% סש" ג6מר ו6ס : כסגיו )טמוד מקוס )ט 6יןכי

 סוכר קוס ד8 טס )טיוונ )עמוד מקוס )ט וחיעחחרמק
 )כמ" מטק. יניע )6 מרוכיס 6יגס 6ימ6 6ורוחכ6סר
 כמיי ויק~ע) מטס ט8רס טמדכר דור כמיג' סוד ססי8)8ט
 מקוט )סם יסיט 1)6 נמיגחס יחנע)1 ו6ו פמרי63ט
 סקך עמס כדכרי ססיי די) רם"י כווגח חכין וכוסמיוחס
 )טכה סיךג3 6כוס )סור יס סגייט מט ס%ר כווגחוטיט
 פ)י8ט %" ס)כ8ורט . וימותו כסר )טס גונק 8תס 6סכך

 6וחס 3סמיח סכווגחו טקכ"ט מדכרי טכין תסיכןגשכס
 ם6"6 ס6מרגו טדכריס טן טן 6)6 כסר )טס סיחן6מר
 638 רמ) מכמ" סכ8ט ססרגסט סטו6 כסר 3טס)ינש
 שיע 63 כי ל6ט נחי' חחנעל 161 ל6ט נמי' סחחרמק6מר
 1)6 %ס כמ" ויחכס) סחחרמק 6מר 6ימ6 ט6רח)ט
 כה סיד סקנ"ס וטמינ : מיוחס מקוס סמדכר 3דוריטיס
 8ימ6 ט6הח יגיט ס)8 מח"ר8 8חט כי טכווגטחקלר.
 כי ככר כמ"ס חקלר סי סיד סחחרחק 6הר ל6טלנמיי
 סי6 חכוגט וכמ" "'ד ר8סוגל,ס5ורחס סי סוד טי6כיגס
 מח)כסיס טוווג כעח כי גוד וטגט : ד"ו סלורחט ט'סוד
 גדו) "ור מתרכט ו"ו כד6 רכ עי)8ין ד6ו"8 גט"יגס
 מדח כי ככר גחני יטגט : מ)טוסיט ידו קלרס )1616
 3מיל1גיח 6ימ6 יסוד סגימיוח כין סממולט סוד טו6מסס
 6)ף מ6וח סס סטס ממס טטס כקרכ ט61 61"כ 6כ6יסוד
 גסיי נמ" וטס 16"6 מיסוד טיו65יס סגפמות סודוגלי
 וגס מכוגס ע) מסס דכרי מוכן וטחט : סרג)יססוד

 יסר6) ס) סגסמוח טר3 מג) פי כי סטגין 38רנדקויר : כק וטכן סקכ-טחטוכח
סס



 השקק ח %ת חשתעתשוהששי
 סר5וף כ) סכו)4ס ד6ו"6 מגס'י ג6יססס
 סימיס מותחת תן %יס עכיס גממות %)דד6
 גר כי ד%ס קדים6 כדי1קג6 גכפיס 6ינס ו~קפון
 מגי סטמוסיס וסס כטן מדרי כ) חופס %ס גממח6)סיס
 6זס קרהס 6חס 6חס 8דס 6מרו 1)כן עכהס 1)6נען
 ווץ מן סיורריס סנממהם וסגס : 6יס קרויס עכו"סו6ין
 ס6דס % סחחחת 5ע51ס כמ) 6וי6 16רוח מן כ6יסססס

 חוע ע)יו מ1סך סו6 סרי וחורס מ"ע מ0ג5 ס61סהמחק
 מ16ר ג0סעת סגסמס 181 0ר0ו ממקוס מ)מע)ס מ0דס3

 סמוע 0ץי וכעוס4כ כעוס4ו סחייס כ16ר ות6ירסע)יון
 כמ"0 1מ15ס תורס סוד 0ססל מו14 נסיסו גדנקםס61
 נסלסו )מע)ס ופנק נמסך סמוע  ה2עס עוס4ז י סתוסס
 דכתיכ : כפ4ס עוט4כ סוד ותסוכם הה6ס סוד %5*6כי0ת
 סרומויס סממיס כי סרי דץ6לן ןחג) ךץם%סיסממו
 )פוס"ו סרומו וס*ק 16"6 סוד נ"ם גמתמיס)עופנ
 ונעוסיכ כעוט" מייס )סס יס 1)ק והן סור נהסגהתס
 חסדו הה י15ס יומס דכחינ ט)יו סגמסך מסד ס) חועע*י

 1כמ15ח טכתורס 0ע1סק מי 61מרו טמי טירסוכ)%ס
 נעוס34 ע)יו גמסך ת0ו 0) חוע ))י)ט סדומסכעופו

 טגסם 1מרהט דכתיכ סכרת שגם תנץ ומט *וס.טדומהי
 הפסק מ)מע6: ע)יו תוסך ם6יט סמוע עגכרחסכית
 סכ6 ונעו)ס כעהמו גכרח ס61 טף כ%סו גדכק1)6

 סוס כעו)ס טכרח 61מר1 נס עוגס חכרח סכרחזכחינ
 גמ)חו מג) יעקכ עמו גה מ)ק כי וד0 : כעוכהכחכרח
 כמ"ס כמ"ס 6ד"ס סוד סו6 סו"'ס סי כי גחנ6רכי

 ס6סכס נעכוחוח גק0ר ססו6 גמ)חו מכ) סו6וע"ו
 סנפ)יס כ) )סגיע יסר6) כיד כח ים 1)כן כסרמו)מע)ט
 וסגס : כי 0ער כריס כמ"ם סזס סחכ) טהי סע31מוחוכ3

 עס סמודווגיס ס5דיקיס כי  טווסר  רלרי מחוךגתכ6ר
 ססס וכפי ממפל 5לוס מלס יסתס מוסכיי ססגסיתייס
 סס ק-  פוסומ כמ וכפי פעוג כפח  פ25סתחקרפיפ
  ס16רוח ווב פלין תת% ילל,ר . מלפפ5? טנספימוסכ"
 סהץ  כולליס  סס  ס1יל )מע)ס גחכ6ר ס0: כי מע)סס)

  סלדיז  סל ממשכתו פליית כפי כי סו5  וססצין יסרילנממות
 ": מן סגו5ר 5ל  סגסמס  מוסך  כך %תו פס לתווננסת
 פד  יפרלוף מריי  יסמתי שרס 6ס טגו% %ססווונ

 כ16רוח וו%  מעמיו עיי )פעו) יכו) ס61 כןיפזכייס
  ססס ס%ורית רז  י"י ס) ס5טרות מודווניס 181ע)יוגיס
 סגממך חסד 0) חוע סוד סמכ) 01ךי . גסמחו סורסססס
 טק5ס גס יגיע )מעס סחכ) וכסיגיע ססורם מןע)יו

  6מיס  גין מסריי סו6 עכירהי עוכר מייו6 ומי .ס)מעלם
 יליש מיפיפ  ווין גסמתו סלסירס  ט%יר סנסחססייגו
 %ת  מקייפין  סלריייס סוי . כ,?ו5  לליר גרי סמ%ות5ל

 מ6מרות כ" סגכר6 עו)ס סגקי סמ)נוח סוד סייגוסעו)ס
 סעסירי מ6מר סוד סי6 סמ)כ1ח כי . 6חר נמקוסכמ"0
 סמ)גוח 6) סידח  מן ס%ורת פיתתיס  סס  מע0יסס שיכי
 ככ) מחרכס וסעוכס סספע 161 . גסמתו סור0 )פיכ"6

  טיס סמי תספוכות רור כי ירסעיס  ול?יפך .סמול2ות
 6דג"י סוי"ם סוד ססכו ומ)כות יףת ס% נס 6מ"ן63

 נעו)ס מ)כ6 ונמנע מסח)ק וסטוכס וס0פע . 6מ4ןנמספר
 סלגור1ח כי . מכס סעוכ מגעו טוטחיכס כי דכחיכוסה%
 ל5ים  תסלמ יתס כי 5מר וספיר  נסתמיס  נסמתס  סירסס)

 כמו וסגס )סגיכנו: גתחי וסמוח סמייס וכחיכ .כתפמסו
 וסמוחרו' סגו)ד ג51ר סכעסט סמוכמר מן )מטסס)?חסגוף
 ס)ידס. סקודס טכוריס ומיס גדס דס ססס מתח)סי651יס
 סקדוסס סגסמס סקדוס 16ר מן )מט)ס סגסמס י5י6חכך

 וסמיתרות כייר  כפפ5ר סנ6יס י4ע סת %תוםס61
 סקדו0יס 16רוח עס ג"כ מעורכיס ססיו חקיסץ  ויגץ0סס
 ד5ימי נסיי מיורוי נ5" ססנםמות נסכ5רססרי

 "0ר
 5טר  5מעי תקיסין דיגץ ממגס תמת)מ4ס וגסקיו0יס וינז נסס וש . כמ"פ כפ"ס מיגמ מספרז  דינין5מרו
 יסר  ילייס 5תפי  ז"ך  כסיר סס"*  גס  לסיפיספסס
  וסמוחרוח . כלר כפ"פ  "תריס  לילייס גס  פסתל0ליספסס
 ממע מקדיס ס61 06ר סי5ס"ר סוד 1ס61 חמ)סי611יס
 ם) סגסמס סורם כסי' 'וסגס : רוכן חע6ת )סחמדכחיכ
 1)כן מקוס מ16ח1 סי5ס"ר סור0 כך מקוס מ6חסטג51ר
 ילרו  כך לכוס  ממיוס גסמתו ממורם ממנירו סנדו)כ)
 סו6 כתע)ט נדו) ם) וי5ס"ר סורם מ16ת1 נ"כ  0ס61גרול
 עס מדקדק סקכ"ס ו)כן כמע)חו. קען ס) מי5ס4רנדו)

 ממקוס ס61  נסמתס  ספורי )סי סר0עיס מן יוחרט%'קיס
 גסמחו סורס פ%ס ס61 עכירס טוכר ס61 61סגכוס
 סעקכייס מן נלמחס סמורם סרסעיס מסייכ . גכוסכמקוס
 דמסית, כפסכיכמ"0

  סס  ספזכייס כי יסגי תילפי
 סרמטיס 1)כן מוח יוררוח רג)יס דכחיכ טמוח )סודסמוכיס
 סרכריס כ) )פגיך גחכ6ר וסגס : מחיס קרויסכחייסס

 מסגיח כחיכ . )קח )סוסיף יךי 6וסיף ועחס . מכוגסט)
 ממסס ט"י כי  וסכוונס : סמרכיס מן מ5ין סמ)וגותמן

 כ"5 ממסיו 5פי כיי, סל2פ5ס  סלפרות נפתתיסילריסיס
 5טר יפתמ תעע ו6ס מ)ון. כמו גדו) 5גור יפתמ סרכסיסלל
  מעסיסס  פילילין  וכסיסר"ל וסח)הוח סחרכיס וססקטן
 ט61 חס)ס וסוד חפ)ט מענור ל נעגן סכוח כחיכ8וי
 סמ)ון סוד ססס כווסר כמכו6ר חח6ס ס' 6וחסוד
 כי חפ)ס יעכור ס)6 ס16ר 6ח ומכסס כמקומוכמ"ס
 כי כחיכ 161 : וס וסכן פתי) 5מיד מ)סת ס61 תפ)םמ)ח
 לספר, סרומז ס' 16ח מן 161 . 6רן יכסס סמסךסגס

  כיירירוסי
  )סחפסטו' סריתן וה יית  לטסי  יתלון  ינסתס

 חמן כיעור ועגין חמן געשס מ5ס ימן )עי) כמ"ססס"6
 ככר כי סו6 סעגין  וסיד :  מקרכך סרפ וכטרת דכתיכסו6

 נצליס ה סל סכס5 סכיי סו5 סס"5  סטתפספיתגתכ6ר
 יסס . תלע י5נק מע וכתינ מות יררות רלליירכתיכ
 סל"ל" יטס"  סיר  ססי, מרולפ ייר סור  ליחססור

 6חיוס )סס 0יס 0יחכ6ר  61ף . כפ"ס ככס5ימתפספי'
  סכלוליס תג"ת לע סכינס .  סזרופית מן 6ף סו"קכג)
 כלו"פ ליית  כ,י 6% סמגורס קגי סכעס 0וו  סססכלס"י

רכתיי



פג העקגן פ ח הות האאיתשעהששי
 סכחוכ סרי מ)ך כסיכל וסי6 חחסס כידיס סממיחדכחיכ
 ס) כסיכלה סכ)1)יס כידיס רק 6חיוס )סס 60יןמסרם

 1ל4 )מעס ח)ויס ס)מט)ס גססייס וסיינומדח,סמ)כוח
 0חחח סווסמ6 מן סייגו 6לכטוח מר06י יוגקיססס

 ויכ6 כרסידיס יסר6) 1'סכ 1;"ם . כווסר כמכ61רסטוסרין
 כרסיון כחיכ 161 חורס מדכרי ידס סרסו 61מרו .טמ)ק
 ימעיס סס כ0סידיס 6נ) . ש וסק סכית יד)וףידיס
 כקודס גכ))1 סידיס נס 16 כסיס גסי6יח כסוד סר6סגנד

 . סיזיס מן יגיקס )סס 6י1 61י קוד0 ידיכס ס16דכחיכ
 יטקכ. ס) סס ססידיס וסידיס יטקכ קו) כ0סקו)וסייגו
 י0ר6) צכר ידו מסס יריס כ6סר וסיס סכסוכ סת1ס61
 כסוד 6חחחס טיקר כי סרי טמ)ק. ונכר ידו יגיחוכ06ר
 קר )ח חס וסס יסודוח 3די סורס סמסס מרוכט0יר
 ס61 חמן כיטור 1)ק טסר מיס רוח 06 סוד ססס .יכס
 יסוד עד . כ0רסס ממן כיטור 06 יסוד ;נד דרכיסנדי
 . )יס וורק סמיס יסוד גגד . 3רוח הורס מסררסרוח
 וסגס : ד6רט6 כטסר5 31סוי )כע3 6ומר סעסר יסוזפד
 הםמכט)' . 6ותיותמ)קע .סס "יכ0 "קר ")מ "חס 0)ר"ת
 כמכ61י ס;") יס1ד1' )די סווס 0ס61 סוי"ס 16חיוח דיסס
 סרוח סוד ססי6 סו"ס סוד סיק סוד 0ס61 גהמ וככרכווסי
 יסודוח סנ' כ) יול6" רוח ומן סרוח חדסגו 6סר כמון61ן
 וסנס : 6ומי) נהכ גססי 6מרס סי ח3ק"י וו"ס . ככרכמ"ס
 ע"י רק סטו)ס ס1ס סוע)ח 6יגו טסר סיסוד נחכ6רככר
 סת ססו6 סחורס וטץי ח)"ק רק נס6ר 6"כ יסודוחסמ
 . עמו סי ח)"ק גטסס טי"ו עוכ 3ק"ח ס:קי עמ"ססוי"ס
 סוד כמ"0 י"ס יחוד 6סהס סו'"ס יחודיס )כ' רומו1ם61
 יחתיס וכי 1"ס סוד ,1"ן סת 6דג"י סוהס ויחוד16"6
 יחודיס כ' ומן ססוס כמססר ס' ח4ק סוד ס61ס6)1
 ממט) 6)וס ח)"ק 0ם61 יסר6) ס) גסמ1חיסס י1ל6יססמ)
 0ס61 ססגי חוע כחקוח וקסוריס )מט)ס סורס )סס יס161
 מן 3מט)ס סס יסר6) תכן . )טי3 כמ"ס נח)חו חכ)סוד

 סס סטכו"ס 6כ) רומג" יסוזוח סד מן סי1גקיסשמו)וח
 זרע סול6ת סוד סרע מן ג0מתס 00וום רע מלקסוד
 סי: כטיגי רט יסודס ככור טר ויסי דכחיכ רט טגק')כעמ
 ר"ט סינמור וכטת דכר ססחר הה וככוד גזו) סוד מסייס

 1חכוק 6, ס10ס כמססר חמ"ן סוד רט ח4ק סודרסשס
 כמקומו: טוד 1יכ61ר סמו)וח חמח סס 1)כן . כ"ו וסכן%יק

 פיתששדת
 בצורתו פית אתו מור יתבשר בו אי דרך ה'שתח

 : כמססע דכריו יכ3כ) ומ)וס חונן 6יס עוכט~רציבנ
 כסוף סגי סר6ס 6ך יו ססס 16תיוח כ' מן מורככ0ס61 קנ)גיסי סן 6ות לורת כי 6מי דע ו6תלסכין

 מן 3כגין ד 0ס61 שת 3מדח י1מי 1ס" פש עוס)תוכס
 מדח סוד סמ כסגי טומד וסו6 נ,וסר כמכ61רסכינס

 1ס61 דוד סוכח גפי3ח כסוד כסוסס ג' סוד ססי6סמ)'
 של6 רח3 ש סססך 1יסחח11 ורמ) יוסף סנס 61חרכסו*ס
 שדץ סו6 ג"ו כ"6 חמנס ככר: כמ"0 טין סרט כס'סחכ3
 לפי לחס 6חיו 6ח יוסף ויכ3כ) זכחיכ ומכ)כ3ומסרגס
 וס61 ס0וס. כמססר זס"ק סי ס61 סטף ס' וסודסטף.
 ס6ר" כדנרי כמכו% סכחעמס ט"כ סס ס) 6חורייססוד
 )לדיק אץוע 16ר סוד 6100 מסד טפת כ6 0מ0סד)

 למדח %0 טז סכסדרס מ31י1' ח"י דרך סמוח מןויורי
 כי מ*י כל יוסף עוד רכ כסו"ס מ"' סי 0ס61לדיק
 סויש סס הם61 ססוס כמספ' ר"כ סו6 מ"' טסדס"ק
 ההשס ק*3 סטו)ם כרכוע מש ו0ס עיכ סטו)סכרכוט
 הש61 כ*ר סמסכיר ס61 יוסף גכי דכחיכ 1ס61 ר"ככמססר
 סור שש? ימשמ% ס" יוסף כי 3כרוכ מסור סנססךס"ס
 'ויו %"ג סס סוד סנכורס סוד ססור מו מקכלססיי

 1ס61 3נרונ הססן כידוט סגכור סוד 0ס61 ס0ףכמססר
 . סמקיס כנהרח11כג6הש1 סמיס רויג דכחיכ ר"כ פוסוז

 6ע 6פייי עמס סת )%יק" מ"1 סוחק" ססס נ*ססי
 יסוד . טלי0 כגו סעיד דכפי 6י0 סגק' יוסף 0סו66יס
 מו64 סת ס")יס

 ע)~
 "ש%1 "יי כל כי כמס"ס

 סה"ש ס61שף סיסי כי גתט וסנס : מ)פ ח)י'כש)6
 ס61 סה"ס לה) ושגס 6"). סוד חסד עסח מיצ3'1כ1

 מע6 *,.% תקת סת ס" 6"3 1ס1ד ו"ןכמססה
 6) ועס עתש 6סיי סת 0ס61 סכחר סוד וס"ט)6ס

 קהס6מלעי דרך ויורד ס0וס כמססר 3מ"ס סת ס61סו"הי
 שהו"ס ומ, יסוד ח"ח כדטת סייגו סויו"ח מ כוסי0
 ס)חס ום מכ3נ) 1ס61 ססוס כמססר )ח"ס סתט61
 ד6ף6 האנ סס"מ ככר גחי כי סכווגס סעף. שש)6חיו
 לע3ות חהיי ומסס יסר 16ר כסוד סיסת )חוךיורדיס
 ג"ם שית נם"ס מתייסנז וס"מ חוזר 5ור כשירלמעלס
 5ל ת"ת 0ל 0נת"ם מחיר וקי. יול6ייי0צ

 סגוי
 כפעס

 ס*נ סי סו6 כי3 סכס"ף כ"3 6ח יוסף וי3קעכסו"ס
 סת סו6 כסף וסי כ"3 סוד ססהמ גס"כ סוד סססד6יי
 מסד" כי הין סר) כס"ס נמ6ריי וסמסד" ד6כיס"מ
 הכ3כ) 1;סו סמ3 דס"ק סת ד6ס 6חורייי סת ססד%6
 סס61 )מ"ס סת )חס רס חנ"ח ס"ם. סס 6חיו 6חיוסף
 סטץף )ס" 6כ6 סת ט)6ס ממוח6 פ'ורד סטסיסת
 רק מקכ)ת מדחסמל 6כ3 6כ6. ס3 6חורייס סוד0ס61
 ימל ימדח גס"ס כמשס' ,ה)סי"ס ס"ס סת ססס ד6"סצ
 דכרו טוסי כח נכורי כסו"ס יכרו סנוך גחכ6רככר

 סימ 0סוממקכ3 גנן ככר סיסת ומדח . כווסרכמכ61ר
 וכרכוח דכחיכ כרכו' קי סוד סס ט0ר 0ככ)י)וחוסצ
 סת ה61 כרכף וסק' סמ0גיר ט61 ויוסף מסכיר)ר6ס
 סכסף כ3 6ס יוסף וי)קע סוד 0ס61 ססוס. כמטסיכ)"כ)
 כמססר גפש,, סוד כמ0פ"ע דכרו 6ת מכ)כ) יס61כננ"0
 סגונציס מוק 161 כו6י 6ינו סטו)י ס)סטמיס 6ך :ססוס
 60יגו 6ע"ס 6חת 6סר 6ת וח;וחי דכמיכ חג'גס דרך3ו

 סייגו ד) חוק גף מ)וט דכעיכ ס)ו5י דרך 51סעמיסכד6י
כעסקכ"ם



 פ אא האותיאשוהשוה
 )מוסכ יחורו 0"מ"ז ר61סשקכ"ס

 )חח מקדיס סו"
 נדור ~יק "יש י0 6ס ד11ק6 וסייגו ס)1"ס כתורחלסס
 . וגווץ מוק סקנ"ס וט"י ד)טי)6 ס~יק מטוור ס61*י
 )~יק "מרו זכחינ טונ גי ס~יק עתדח סהכ"רתני
 ססו" )פי : סונכי

 ש וי ע"י 1ט1)ס )מט)ס ממטס ס
 6סחס סו" סקדמת כמספר י 0"1ח "ס"ס מדמדוח
 ככר סמן סוד כי גד כורט וסמ"ן דכתיכ סו'כ גיו*ק

 ססו"כי6רגו
 סמייפין וכ) סמומ מן חו)יוח ח"י דרך י1רד

 כ,וסר. כמכו"ר מממחו גסחר 1"ק דכשנ כסד""חמכרו

1ס1"
 מ"ן סוד מסו6 סוחס מ)1"י כה סט יוו'י"ן נה סוד
 וסס ס0מקיס סי )מס סכ6יטל 1"מרגו סמוס.כמססר

 סוד תט0ס סורע מחנם) ו0ס )מט)ס ממטט נידסי
 ס0וס. כמםפר עהכ קס61 גחך תעסס פיגמס ,עיא*ח
 ומ)וס מוק "ים טונ ווסו : כנר כמש0 "ש גית4

 כמ0סס דכרויכ)כ)
 1ס1"

 0סו" 1)פי : מוק
 כסיוח רומו

 גג0 61מר כחיכ 60ו גוכר סס"6 0לה כד6י סטעס0"ק
 כמ"0 עק .סרע נס יטחכ3 ם)6 נפגיס עומן סו16"ז )יס סניד כטידגיס תט)ס כמ"ם ויסחמוו ורחליוסף
 כסוף ~יק סוד כסוף ר"10 סנה 1)ק נה "וח כ15רחלטן)
 עוכך דס6 ע.)מ6 כך 6יכרי ל" נה 3"ויו סקנ"םוהס
 "מר: כמקוס כמ"ס סעריס כ"רן עכעו וכתיכ כנווךגכת
 ועתס כ15רת1 נה "ות )ך גתכ"רסרי

 גכ~
 : נמגיגו "1ח1

 במנעו נה אות יתבאה בו נ'דרך
 סיסוד גמדח רומז חסיעי 0ס61 כמגיגו נה"ות כי תדט : וכסף שכ מ6)פי פיך תורח )י ט1נכנרצ'ב

ססו"
 מספר סו" נה סמססר ככר 6מרגו וסגס ימדר: נה
 כמ"0 די )טו)מו 0* 0די סיסוד מד גגך )קס0)ס
 מספר סת סו" סיי מד 0סי6 סמ)' ומדח כ"ריכר.ככר
 מורס טמף יעקכ ס"' ט) סמכס ספ" כמוסרכוי

 נריכו' עיגיך דכחינ סחמכתו' כ3 סי ו0ס : לרטיכגוי מסו"
 כי תיע וסגס : כעקומו כמ"ם רכיס כת כהערכמסכע
 ססיסוד גודט כי נ דרכיס ג' ע"פ סו6 סכיסוד מי"יסס

 נסס 0י0 6מ5טי קו 1מ1 ססמ") ומן סימין מןמקכל
 ס' ")סיס 56 דכחינ סוי"ס 6)סי"ס 6"ל 0סס ממוחמ

דכר
 ככר כמ"0 6רן ויקר"

 י51" 1מכ""
 : 0ד"י סס

 0קהףכמספר סו" )מ"ד "*ף סו6 כמ)וי "") סס כי1ס1"
 1כמחמ)"

 קהף ס"י כזס סקו"ף 6ותיף
 סו" 1סכ1)5 6"ל וטספ""

 1כסחמ3" יר"י כמספר
 0ס

 וסכו3) ס"וחיו' וטס 0' מספר כיודי"ןס61")סיס
 סס סון  כיורי"ן סוי"ס סס חמלן ו5פ סהי  כתספרג"כ סו"

 ויט וינ6 1יסע 30 ג"פ מן סי651 שנ סס וסוןפינ
 סו"י. כמספר ר"ו ע"כ כ"ו סרי 6וחיף ר"יו כסססים
 טם"י עו3מו מססיג סו6 ססמ"3 מן מקנ3 ססו6 נשןוסגס
ססהט

 0וס יחדם ס)" ר54מס חמח חד0 כ) 1"ין זי )עו)מו0", 0ד"י. גק, 161 ס0וס נמספר 6)סי"ס סי ססו"
 : וסק ס0מ0 תחת ווייס 0יסיס סו" קסיס מ"ס רקדכר

 סו"וכן
 גסחריס גסיס לטסיס 16 סימין מן כ0מקכ)

 סמ)ח גפ וכנו מל. )י סחר 6חס דכחינ ע)יס1"יגס
 כסן כי וגפ )ט1)ס כסן "חם דכחיכ סמסד ") רומו"חס
 נטו)ס רנס וסטונרי גסחריס סגסיס 161 סחסד )מדחרומז
 מן וכסמקכ) סד"י ווסו די מ)ומר 0פתותס 0ינ)1עד
 ססו" ס0מ0 סוד 6מ5טיקו

 מחמדסיס 6ן סוי"ס טוד
 מסו" נהם סי"י גק' ו6ו מוסר כמנו"ר כ3יסגסיס

 ממדד
 סר"0 ען מקכל סו" 6מ5טי מקו םכממקכ) )פיסמטרכוח

 ומווגי יכגי מיי חוספוח סוד סו6 סמסס ט)יון מז)סוד

 תמת סס ססטכו"ס מ"ם תכין ומס סמערגס, טפ"ים3"
 )0דד ויכו)ין סמערכס מן )מעלס סס יסר") 6כ)סמערכס
 י0מט") כמו סק115ח מן סן סטכו"ס "מיוח כיסמטרכוח

 6כ) י5מק 0סומ ס0מ6) מן וטמו סימין ק5ס "נרססמן
 1ט1)ס מ~יס כ)י גמ5ס 0י1ר0 "מ5עי קו סוד 610יעקכ
 )מטלס סס 1)כן ר"0 )י גום' י0ר") גקי 1)כן סר6םטד
 כיכר") "כ) : גויס ט) "5סיס מל כחיכ וסגס סמטרכס.מן
 וכ,ס כס'. סדכקיס 1"חס וכחיכ טמו נה מלק כיכחיכ
 3י0ר6) מו3 יס סנף* מד3 30 ספ)ונת6חכין

 "ין וח""
 מו) יס ד0 כי : מד"1)"פ "' ומר חד" "' ומר :מו3

 "פ" כמו3 ת3וי סכ3 כמ"ם ט3יק מו3 ע3 סכווגם)יסר36
 סכווגס 5סי6) מו3 "ין ח"ם : ככר כמ"ם סכר4יכ3ס"ת
 סטו)ס "ת סמגסיגיס סמו)ות 0סס סכוכניס מגוכתט)
 כמ5ריס )"כותיגו 0גט0י ע)יס סגסיס כ) 1)כן סטכט.ט"פ

 מ0"ס ע"י לסיותסוכרח
 0סו"

 ססוס כמספר 0ד"י 6") סוד
 סמקכ) ס"מ5עי קו סוד סדטת סוד סו" מ0ס כי כנרוגפ
 : מ)ת6 כיי גימ6 )סכ6 61ת6ן 1ס1"י) כמ"ם סר06מן

 כמ0ס "ס ו") 1"מרו טנדו: ונמ0ס נס' 1י"מיג1כתיב
 06ר וכמ0ס )ומר ח)מי ומ0 כס' ק"1ס"מיגו

 כמס כוס סרניס1 וכנר : מי כ) מעיגי שגס פ)"'סא
 ח)קי 1"ף ג6מן נמקוס יתד כו חקע וכ"6מייר6ס1גיס

 גכ"ל תח)ס רק גפ0י6מרס
 סקו0י"

 מס ט) מסקסו מס
 סקשסס"מר

 ו6ר"
 כמס כ3ם ס"נוח 36 גס וס63 "ש ט3 וסקסו 3סס:גתעחי 3" ס' וסמי סדי כ"3 וגו' "כרסס 36

 כח-כ נ6נרסס סוי"ס. כ0ספעמיס
 6כרס ") ס' ויר"

 ניכ 0רגיס ו") ורם"י וח0כמ: דוק כיטקכ וכן כי5חקוק
 ג"מר )" סודעחי )מוגו נ5מ וח"מס

 כ)ומר גורטחי 6)"

 : ס' גק' "כי יש 0ע) 6מיחיוח כמדח : )סס גודעחי)"
 ס"נוח ססס ידטגו )" וכי ס6כוח. ") 1"ר" עו' "כרסס"5 1"ר" ו") ום"י 0פי' מס וכן סכגס קו0" סי"1)כ"ורס

 מס )י י"מרו וכי 0)יחוחו נחחלח מסס 0מ") מסוכן
 מתמ)ס ס6מר סקנ"ס וושונת : "3יסס 6ומר מסמוו
 : 1ג1' יסר6) )כגי ח6מר כס 6מר 61ח"כ "ס.ס "סר6סיס
 6ין ס"מח") מס חדע רק ל4 כקגס יע3ו כו3ס3דעחיגו
 "מרו מסס כי"ח טד כי וודט : ,ס ו,כור ס)סס "3"6נוח
 ססגסג' סיס סומן וס עד כי סכווגס . חוסו ")פיס כי0סי1
 ")סיס 0ס ע"י סע1)ס0)

 0סו"
 כמ"ם סחוסו טו)ס סוד

ע)



 דן העגן פ %ת האהעיהעשעהשערי
 ככר: כמאפ סתורס סוד סוי"ס סוד 0ס61 סחיקת פו)סם3
 ככר כמ"ם סיוסר קו סוד סו6 סחיקון טו)ס ס6יו)סי
 סמטרכח: מסדד ססו6 טוי"ס סס טץי סעו)ס סנסנחסחחי)
 ססו6 מסס ט"' וכג)ו' כססחר )סחחדם סנסיסוסחחי)ו
 כ6כרסס ו)כן . ס6מלעי וקו סימין ססו6 סדי 6)כו))
 ווכס 6חס 6י כ6ן סקכ"ס ס6") ו6מרו מ6רלך י יכחיכ
 עדיין כי סמטרכח 3סדד כידו יכו)ח סיס 1)6 וכוי)כגיס
 6)'1 גג)ס כי ו"ף סו'"ס ססו6 סחיקון 6ור סוסיע)5
 י0 סמדוס ככ) ססרי די)'ס מסטר6 סיינו סוי"סכסס
 5כל : ככר  כמ"ס סוין סויי"ן כ) )6 6כ) סו"ס ססכו

 5מלפי קו  מן סו6 סמטרכת מסרד  ססי6  סיסיספיקר
  כ6יס  0פמנו יכהר שיוי ,סי"ס סיר  פליו מלכעימןמן
 כעתיגן דס6 6)י חלעק מס ע"ס כווסר כמכו6ר ע)יסנסיס
 סי 6ני דכחיכ ככ"מ ז") ססירס"י סוד וס61 מ)ח6ח3י'
 ו6חרת )ר6סון רומו 6ני מ)ח כי וסכוונס : )ם)סנ5מן
 מדח סיוגקח 6חר וסו6 : 6חרון ו6ני ר6סון 6נידגחיכ
 6נ"י סמחססך 6י"ן סנק' סכחר מן 6נ"י סגק'סמ)כ:ח
 חוך )ר6ס סרומו 6מ"ח מדח סוי"ס סוד 6מלעי קוט"י
 כ) מסדד סו6 כי )ס)ס נ6מן סו6 161 ככר כמ"ססוף

 5מלטי קו סוד סיי61 ס6מרגו 6ף ניטקנ וסגס :תמטרכוח
 )מע)ס מדחו ע)ס )6 סחיקון 6ור סחגוה ם)6 כ"ועכ"1

 סנחקמרו ענוח ען כסת )ילחק 6כרסס כין רקוגחדכק
 ע) יסר6) וקתחו דכתיכ סר6ם תמת )מטס ימדס)מתס
 5כרסס כין כמדחו רק ס:חדכק כווטר כמכו6ר המטסר%
 סו6 יסר6) סגין ו6ף : סמטס ר5ם ע) סת סטו6וילמק
 מלרימס סכ6יס יסר6) כגי סמוח 61)ס כעיים טחיד ססט)
 כזמן 5כ) סג16)ס. סס ע) יסר6) סנקי ו6מרו יפקנ5ת

 יעקכ 'סרס סכ6יס דכחיכ יטקכ 6ח מלרימס0נ6יס
 סד"י כ5) כו' 6כרסס 6) ו6ר6 וו"ס יסר36 וסרחילין
 נודעחי 63 כ)ומר ד) וסירס"י )סס נודעחי )6 סיוסמי
 סדי ססס סכוונס : ס' נק' 6ני סטוו 6מיחיוחכמדח
 סוחס סוד ססו6 סחיקת 6ור ע)יו סוסיע )6 )סססגג)חי
 יעקכ נס ס)6 ח6מר 06 6ך כה: נקר6 6נ' סט"ו 6מחמדח
 : ס6כוח 6) 6%1 ו") סירס"י מס 5מלעי קו סודסיס

 6)6 6נוח 6ין כי ס)סחן יחד קסוריס סיו כיסכוונס
 6כ) : וילחק 6כרסס מן 3מע)ס ט)ס )6 ועיייןס)סס
 סמו. מס 6וחו סס6) 6חר סחיקון סוד גי)סלממס
 6ור לסתגוה ססתמי) וס ג"כ ידע )6 מסס כיוסכווגס
 36יסס. 6ומ' מס סמו מס )י י6מרו וכי 6מר ו)כןסחיקון
 סו6 סטו3ס ססנסגח וס יודיס סיו יסר6) כיהכוונס
 סקוד יוסף )סס וכמ"ם סטכפ סת 36סיס סס ט"ירק

 סי' 63 סמו)ו' מטרכח מלד כי וידעו 6חכס 6)ס"יסקוד
 כי 36יסס 5ומר 061 סרטס יד מחחח )65ח )ססכ6סמר
 3סס יחקסס סרעס יד מחחח 6חכס )סולי6 ס)חני6)סיס
 )סדד )6 סטכע כהי סנסגס סמורס 6)סיס סמוססרי
 ס"6 מ"ס מ"ס כי סמו מס י6מיו ו)כן סמעותמפרכת
 . דכר )סס 6ם'כ מס ססוס כמססר 6)קיס סודסו6
 ססוסיט )ו סר6ס כוס 6טיס. 6סר 6סיס סקכ"ם 13ססיכ

 טר עו)ס 5סו6 טףכ סוד ססו6 וסיסוד סתיקון6ור
 גץי עו3ס 'סוד םס61 סכי מדס סוד כי )עי) כמ"םסר6ם
 סת סר6ם טד עו)ס )ש) כמ"ם 6סי"ס סמססרו וי6וח
 כמססר 51"ך )יטר6) טוכ 6"ך כסוד 6"ך סו6 ו6סי"ס6ם"ר
 : וסכן )'סר6) טו"כ להך ווסו ככר כמ"ם 6סר טו66'"ק
 ומססיט 6חן סוד ר6ס 6סי"ס מן מקכ) סו1616

 ו,סו חחהס סוד סימר קו דרך 6נ"י סוד 6חרון)6סהס
 סטו3ס חיקק סת 13 ססר6ס וכיון : %'ס 6סר6סיס
 כמ"ס סורס 6)סין י ססס סחורס 16ר )ססנוהססחמי)
 סש)ס סו"ס סו4 6כוחיכס 6)סי ס' )ו 6מר 6חרכמקוס
 ככר כמ"ם 6כוחיכס 6)סי סגק' סמוחין סוד סר6םעד

 כתמ)ת ו)ק ככר כמיים סתיקון סוד טיקרססו6
 סחורס 6ת יסו6) סיקכ3ו סקכ"ס )ו סר6סס)יחוחו
 6ך . סזס ססר ט) 6)סיס 6ח חטכדוןדכחיכ
 ססו6 מסס סנקי סיוסר קו סוד עלמו ססו6 )ו נ')סס)6
 סמטרכס )סדד כידו כח סיס סכווגס טץו מד"' 6")סוד
 כמ)וי 6סיס כ"ס כי %יס 6סר %יס )ו ס6מר כ6ןעד
 ססוס כמססר סד" סו6 כו))יס ש ועס קר6 קס"6סו6

 )סדד כידו כח יס 161 סר"ם עד נדו) סכחו )ווסתיע
 סקודס לודפ כנר ססרי ני6ור ניחר ל ו%% :סמפרכס
 וסיו וס"נ ס"ח סי וסס ש פד סי נקתוח ס" סיוסחיקון
 !"גגסי"ס ס"ח סס נלח ת"ח חסד חכמס כחר וסכדרך
 ם610 6)סיס סוד סנכורס סוד סו6 סיסוד כי סרי ס"נסס

 ו6חר 'זי 3עו)מו ס6מר ט"ם סדי נקר6 וסיס סטכעסי
 נחכ6ר ככר ד%ס קדים6 דיוקנ6 כסי סעו)סחיקון
 סו6 ג6ו ויסוד ת"ח סוד ססס חד חסכיק וכריחסגוף
 גמכו% תורס 6)סיס כי סוד סס וסגיסס סר6ם עדעו)ס
 כ) נחקנו סחורס כנחינח כי חסח") . ו") ס6ר"יכדכרי
 6)סיס סס סוד סו6 מעכ"ר כי גלו ככר כי :מטכ"ר
 דכרוח " גחיגו' ס"י סחיקת עו)ס כסי נחקנווטחס
 מעכ"ר סכ) סר6ס סרפס וסנס : ככר כמ"ם מססגףי
 ו)ק כמעכ"ר סנו' 6)סיס )"כ וסס 6)קיס סס שיסיס
 ססעולס ס6מר 6וחו סככיד ס)כ ם,ס סרטס 3"כ ככדסיס

 םגף' ה.מו)וח מערכח ססס סעכע סוד 6)סיס שימחנסנ
 )6 ח'ם . ידו מחחח )ל6ת )יסר6) 6סטר 6יסמערכס
 : מוכן וסו6 6ם)ח )6 יסר6) 6ח ונס ס' 6ח'דעח'
 מס )מכח טעס מ65נו 6)י דכייס עס"ירהנה

 כת סכת" מקר6 ם) פסוטו )פי גי מסססמו סני
 ט" מסיחיסו סמיס מן כי טףס מסס 6וחו קר6ססרעס
 : סמיס מן מסוי עלמו סו6 ססרי מסוי ארוחוכןיו
 מן י6חריס מוסס ססו6 יו65 סוע) סו6 מסס מיח6נ)
 רוח כס סנגנלס ססיל 6חי סר) דכריס וטס"י :סמיס
 סמסדד 0די 36 סוד 6100 מסס 6וחו יקי6ססקתס
 סערי כס מסוקע" ססיו יסר6) 6ח ויולי6סמערכס
 יכו)" סיס )6 סעי"ו טוסנ6 מי סשוגיס מיס סתטומ6ס
 כ) 6ח פידד והיו5 מערטפ.סמ,)וי פ"י ממלריס)65ת
 6חריס סמסס מסם גק' וססיר מסס 16חס וסולי6ה.מערש



 העקגן פ %ת ה%העשתשעהשעף
 סיס )6 כמ5ויס מס0 סשם 0גסיס כ) וסגס 0מיס:מן

 56נט 5מרו מ5ריס מרטומי כי כיסר6) ס)ימס60מג0
 סמו)ף מטרכח טףי ס"ף 6מוו ש סכווגס 6.610)סיס
 כר6טיח מטסס סוד 1ס61 כ6)ס למ'ס סיטסם6ססר
 "60רן "61ח "ססמיס "61ח 6)סיס כר6 כר6סיתדכחיכ
 106"0 0ס ססו6 סגדו) נמותס 61רן 0מיסוגמחמו
 כמססר 56כע סי 1ס61 ס"י וי"1 סייי 6)"ף כוססמחמ)5
 כמס 61רן סמיס מטרכ' מ5ד גסעמיס יכו6 ועי"וססו0
 ורסו"י )וס מכס ד0ייגו ססכייס. דכריס סגי גסיסכסגעסו 0ו" סמטרכ' סידוד עיקר כי ר~מערכ' סידוד ו6יגוגסיס
 6)0יס ס"3כע ,כיקס"מרו כיס סגעסס כמו * כסטס'06
 מסס ססמו ס6מיגו ס)6 סכווגס כמסס. 60מיגו )"סו6
 ו0ג0 מסוי: 1)6 מסס גק' סם"כ 0מנוכו' מסדדסט61
 סדנריס 6ס )סקסר 'ס ונמסס. נס' ר~יגו דכחינכ6ן

 . ככה ומומר ק) 60מיגו כמסס 6ס קסס סריכסס1ען
 ס10פיע סס6מיגו טייגו כס' ס60מיגו מ"ס 4)")6

 610 ידו סע) 0חיקון ע1)ס סוד סיסר קו 16רע)יסס
 סס3י) ,נסכייס דנריס כי 0סיס מחמח סמערכ0מסדד
 מסקש( 6מד ידו כמ"ס סמ5רייס 6ח ועכט יסר6)6ח

 5וחו %מ5עי סקו )פי )יסר") מ5)ח "מד וידו)מ5ריס
 סוד סוי"ס ססס סס~יגו כ0' וי6מיגו חסו ידיס.כסחי
 סמו גק' ססיי 1""כ ע)יסס. "ורו "ח סופיע סי0רקו
 ס6מ5עי קו סוד ס61 כי 0מערש )סדד כידו ס'כו)'מסס
 מוכן: וסו6 וכמסס. )ומר ח)מוד ומט קסס 61"ככמ"ס
 מחגסג סעו)ס סיס פמחמ)ס סטחח)גו סס' יוכןועחס
 ו0דין סמסד מ5ד וסו6 חוסו 6)סיס ט וסס סעכטגמי
 0קכ"ס 30 ימיס 0ר 0סס וסמד מסד מדוח כ'0סס
 וסכ 6)סי סוד וסס סגיס 6)ף סו6 קמס ס)ויומו
 61מ"כ פעמיס כמס כמ"ס ומסד סחד סוד סססוכסף
 סוויח' סוד ס6מ~י קו סיסר קו "ור )סחג51ןסחמי)
ס0ו"

 מדס ססו" סיסי גס ט)ס 1"1 כמ'ס חורס סת
 וויש )טי). כמ"ס טו"כ וגק' סכחי 6) 1' 16ח דרךכי
 סרי : מוק 1ס61 וכסף. וטכ מ6)פי סיך חורח )יטוכ
 : ככגיגו 16ח1 גכ6ר ועחס כמ:יגו ט, 16ח סוד )ךגלד
 טלו%ו שהו% בבנינו ט' %ות סור ירר בו ד"%פ"ב

 תדע ו6ח )סכיגך רמוק: מ6מ קרונ סכן טיככתיב
 ~יח ר1מן מ)161 6100 ננגיג1 ע'"ח 6וחכי
 רומו ס51 כן וכמגיגו כ13רח1 י 6וח סרומו כמוסיסוד
 ס)פעמיס מי)61יס כ' טי"ח )6וח ר6יחי וסגסככגיגו:
 יריד כ)6 1)סעמיס טי"ח כוס יו"ד כמ)1י 16ח1כוחכיס
 סיחכ"ר כמו סיסת )מזח רומ,יס וסגיסס ט"חכוס

 כרכס סמחויק כ)י סקכ"ס מ65 )6 6מרו סגט .)פגיגו
 ככר. . כס)וס טמו 6ח יכרך ס' דכחיכ 0ס)וס 6)6)יסר6)
 סמ)כוס ע1)ס דרך מ6"ס סירד סס16ר סג' כ0ערכי6רגו
 "ו"ר יס"י סכחונ כסוד סוי"ס מי)ו"י ח סוד0ו6

 מסחייס ס6ור סזס סס וגחכ6ר . ססוס כמססר יכר"ךסוד ססו"

 . די )ע1)מ1 ס6מר ;די סמי גקר6 ס)כן 0יסודכמדח
 ס6וחיוח סעם כרו"ך גקר6 6כ6 סיסוד סס גחכ6רוככר
 נרכס גקר6 "'מ6 ויסוד 0וי"ס מ')61י זי נמססרסו6
 0והיס מ)61י די כמססר ס61ג"כ וסכ1)) ס16חיוחסטס
 ס16רוח כי ככר גחכ' ו0גס סווסר. דנרי מחוך סמכו6רכמו

 ל סוד ד,"%.וסס סיסוד 36 יורדיס טס סגחנ13 6מרד6ימ6
 כ") כי כדכחש כ") סיסוד גקר6 זס מטעס כי כיגססערי
 כמכ61ר וכ6רע6 כסמי6 ד6מיד ומחרגמיגן וכ6רלכסמיס
 יי סוד ד"כ" ס6ולוח יורדיס ו6ח"כ : סוו0ר דכרימחוך
 כ1)ס 0מדוח דרך כסיורדיס 160רוח וסגס . כ)"יסרי
 עד ס6ורוח )מעכר דרך סס רק )ע5מס ממויקיס6יגס
 6101 די )ט1)מ1 ;6מר סדי סגקר6 סיסוד )מדחסכ16
 )סקדון ס6)כ) גס6ר וסס כמ"ס סכסף כ) 6חסמ)קע
 0כו)ס כ)יס ט0נרי כסוד סי6 וכן . ככר כמ"0)6רן
 3פקדון סווכ3 ;ס6ר ססס סיסוד כ)י רק גחקיימו)6

 ס)1ס גקר6 סיסוד סמדח ככר ג'יכ גחנ6ר וס וטגט)6רן:
 0וי"ס מן ייי מקכ)ח %ג"י סמדח 5יגורוח )ס"פטרומו
 סו6 ס16חיוח טס וס)1ס גח חינח נסוד סני"רגוכמו

 6מרו ספיר 6"כ . כיח ;)וס סוד 1ס61 ס"סכמססר

 וסגס : סס)ום 6)6 נרכ"ס ס?חויק כ)"' סקכ"ס מ5")"
 טיסוד 6) סיורדיס סוי"ס מ)61י ד' סוד 6100 0כרכססת
 ט)יך "ירוח ט) כי סכחוכ כסוד "וחיוח ט") כססיס
 )ך גחכ"ר סרי יו"ד כמ)וי טי"ח כמססר ט") ס"פ0יי
 ועחס : סיסוי מדח 6) רומו כיו"ד כמ)161 נה 6וחכי

 : טיסוד 6) ג"כ סרומו יו"ו כ)6 כמ)וי ש 6וחגכ6ר

 בל% בטלו%ו ט' %ות סור יתבאר בו בףדרך
 %ורות ט"ל וסח-יו"ר

 סר6סי חמחי יתחי ועיחי 6מוחי )י סחמיכנר~יבנ

גמ)"
 סכחוכ מס חח)ט 6כ6ר ו6ח )סכיגך : ט)

 סגס : מיין דוזיך טוניס כי פיסו מגסיקוחיסק;י
 61מרו : סכגוח כין רעיחי כן סמומיס כין כס1סגסכחיכ
 כין )חח6 ד6יסו סוסגס 6יח ס1סגס 1"יח ס1סג60יח

 61יס1 חמחי רעיחי ד6יקרי )טי)6 ס1סגס 61יח .0מוחיס
 סעמקיס סוס;' ד"יחקרי יסר") כגסח "יסי וד" סכגותכין
 ע)ס ד~גין חקיסין ע)ין ס' )ס 6יח חח6ס סוסגסמס
 6ח11ן דסי ח6 61יגון ע)ין ס' )0 6יח טי)6ס סוסגססכי

 )ס. דסמרין ט)ין י"ג )ס 6יח חח6ס 0ו0גס ומסד6)0יס
 דסמרין דר"מי מכילן י"נ )ס "יח טי3"ס סוסג0סכי
 קדמ06 6)סיס מן חיכין די"נ רו6 61יגון סטרס6 מכ3)ס

 . 1ח11רי סומקי כס 6יח חח06 10סג0 ומס חגיג6)6)סיס
 סו6 .ימ6מר זס . ורממי דיג6 נס 6יח ע63ס סוסגטסכי
 סח;451 ססו6 סדש מ5י16' כס"כ ככי16ר סכ6רגו עשיימוכן
 דקדוק 1?יס 16"6 מכין דגסיק כוכר6 כר6 סוד 1ס61סכחר
 מסו מ16"6 דגסיק 6מר 1)6 16"6 מכין דגסיק ס6מרס)סון
 מכין 16"6 מכין דגסיק רק סכחר מן מ5י16ח1 טיקר6)6 מ"ו"" )"1 מ5י6וחו סיקר כי מנו"ר סו" ס);ון מ,ס .מן

ס;'סס



פה הערןגן פ אות האותיותשערששרי
 סופמ חס סיעינ. 63ר כ3ר כע"ס רייק6סניסס
 נפקמ נפיק וכר למ"מ נסעס ונעסס 3מ"מ עמלנסש6
 וס*6 לקען כע"ס יסר6ל כנקמ נק' וסי8 (וגו 3מעעיס
 וסי6 עי)6ס סנינמ6 ננ"ע נק' ססי6 עי)6ס סוסנסקיד

 וסנס : 8)יס נסעס ונעסימ מ"מ סל נוק' 3עלכומתמלנסמ
 נק5ר. וכ6ן רחנ ני6ול ו5ריך ע6ור עעוק סו6 סקור(ס
 ע5 )סעריח 0ל6 כררכינו עעע עעע עקותן 63י(סוימ'

 ו(ס סרעמ ענחי' סיס שסס כ' כנר נמ' וסנ0 :סעעיין
 עי)6ס כקורס סור וסי6 עסס כ)ם כק' עי)6סססיסנס
 ל3ינס (כס ע0ס כע"ס. 3'נס וכק' 3(וסר כע3ו8רסניע6ס
 סוסניס 63ינון 3סמר3קומ6 ר6 סע6 רנטלמ סיסנסונק'

 עסמנו55מ ג'כ נע65מ וסי8 סוסניס ספמומיו רכמי3ר3ע)ס
 0וס וסי8 6חומו נק' ו)כן 3ם"3. כע"ס סרעמ כעוסכמל
 נ6' ועליסס עעכו. גרולס ס'6 1)8 עטנס גרו) סו6 )6לו

 גק' סי6 ו)כ! סגדו)יס. סע6תומ סני 6מ 6)סיסויעס
 סוסנס רס8 . סנימי 1)6 ס' 6ני נ6על וע)יס מעמילעימי
 6יסי עי)6ס סוסנס ר6 36) ר8רכ"י. ר(6 6יסיהמ6ס
 3גין 6מן )6 ל6חר וכ3ורי 6מנור וע)יס רסוי"ס ר61ג"כ
 רנמ רכמי3 ס3נומ 3ין 8יסי רק חוחיסוקו5יס מעןדלימ
 סו0נמ ונק' : וס3ן כולנס ע5 עלימ ו6מ ח'ל עסי3נומ

 6מעל וע4ס יע65נו ע"' עעוק עעזק רכמ'3 3ג'ןסעעקיס
 וכמי3 ח3לון רעעק ל(8 סו6 דמען ס'. קר6מיןתטעעקיס
 6ימ ממ6ס סוסנס וסנס : וס3ן נננמס סניס ס3עוח3רון
 מחמונומ ס"ק קור סס עלס ר6ננין מקיפין ע4ון ס'5ס

 סעגגין ר6יע8 ס"ג קיר ענ5ם"ן 6ומיו' ס' קורד6יע8
 קור סס עי)6ס סוסנס כן סחי5וניס תעכס ינקו סל6ע)ס
 ס"ג קוד וסס עי)8ס רניכס כגוונ6 6)סיס ננקורהוי"ס
 סרוחס סריניס כל סייס ססו6 סרעמ ען סעק3)מר636
 3ר6 3ל6ס'מ קור וסו8 כ3ר כע"ס 8ומס ועעמק סריניןכל

 עלי6"ס 6לסי"ס עמיר6ס 6מיון ע' 3ר6 נר6סימ6)סיס
 ס'מ ר6יסו רחכתס ל(6 ר8יהו ר8סימ ס8י וע"יהכול6
 : 60רן ו8מ ססעיס 8מ 6לסיס ס6י 3ר8 ל3רניןקערין
 רכמי3 מיבימ י"ג יס מנינ6 6)ס.ס ער 8)סיס מי3מוען
 ע) וחסן ו3סו מסו סימס וס6רן ס6לן ו6מ ססעיס6מ
 0ס(כיר ררחעי עכילין י"נ קור וסס וי6ער מסוספגי
 6ומס ססעסין ס(וסל ר3לי )מוך כענו8ר נמפ)מוע0ס
 י"ג לס 6'מ ממ6ס 0יס:ס 1("ס לכלמו. עי)6סעע(ל6
 ע)יסס וסיס נקר י'3 קיד קערס8 עכל לס רקחריןע)ין
 ערי 6ומס וקונניס חכק6 6מ סנו60ומ חיומ ר'קור

 סו6 ו6רס נ0ר. סיי 6ריס ססס פניס ג' 6' ולכלרוחמי'
 קור וסו6 פנ'שס. כ3ורס עלן 3מ קור רכול6פניע8ס

 חוסף ע.)8ס סיס:ה כך : 6)סיס 1!)ו' ס) 8ומ'ומ'"ג
 ו6ער ררחעי עכילין י"נ קוד ססי6 קריס6 סר'קנ6ע)יס
 עי)6ס סוסנס כן וחוולי קועקי 03 8ימ ממ8ססיסנס
 לק ורינ8 עלחעי כלו)יס סניסס כי ורינ6 לחעי נס6ימ

 : 3(וסל כת3ו6ל לעטס רק תמגליס סגוונין 8יןלטעלס
 6נל סגווני' )סמג)ומ לוט( ולהלי קועקי 6טל 3טמ6ס)כן

 נמ63ר 0רי . 0ס עמגליס 80ין ודינ6 לחטי 6ערנעל6ס
 רכמ'3 וסו8 : פיסו ענס'קימ 'מקנ' ספ' ל3"יררנדקזיר : סע6ער כ))ן

 ססניסש  יסייית 3' קוד ססס ס' דעומ 6)כ'
 ס6ו*6 0ס ונמ63ר 03"3 כ3ר כע"ס רעומ 3קורסס

 טפני כקוי 5ליך 6ק 0ס כ' לנוס סיס 3ל'עמייחריס
 . עליסס חופף רעמיק6 0סריקנ6 )פי עין רעסקמכ)ומ

 3קור עין סרע סקמכ)ומ עפנ' כקו' 5ריכין (ו"נ6נל
 סחסתל קור סטלימ קור וסו6 3עלימו ע6פי) מ'חס6ערו
 קוד ססו6 "*נ עלנו"ט סנעסס ס3ינס ח5ינימ 6ולססו6
 0יולר נמ3"ל ס8ול ו(ס : 03"3 כע"0 . ססוס 3עקפלחסע'ל
 כנפומ ז' קור וסס ר3'נס נסי"ס ססס מחמונימ ר'קתן

 כחר6 מלוי,סו רס6 . סחכעס 6ול גס עמלנ0 ונסססעלימ
 כנר כמ63ר כי )חון לעעס יי6יס 636 ס6ורומסי"ן

 חו(ר 6ור נקוד ועו)יס 6יע6 עיקוד )חו[ יו65 636סיקוי
 רחל ר6ס על וטטפי' ס3ח(ס סחור ררך ('6 ען לחוןויו85יס
 ר6סי נ5י~מ ויקחני רכמינ ס5י5ימ קור וסס כנרכע"ס
 שמגל'ס ססס  סכיס  לתינות )"3 קור חועין ל'3 ססולכן
 חכטס פ)י6ומ כמי3ומ )"3 נקל6 לעעלס כ' 3("6לעעס
 וקור לעטס ועמגליס קער8 טכל קמיס על6ס עוח6רס6

 מכ)מ נטקפל סעול" ערגל5ין 0טומ (' קור סו6סמכ)מ
 ו6לו סח5וכוש כל 3ורחיס ס6ול וע(ס . 3עקועוכע'ס

 (טירומ ס6רל עכנף רכמיב ס6רן כנפי נקר8וסכגשמ
 80)עסכנפיס ערי5יס (עיר עלסון וסו6 )5ריק 35'סעענו
 35י 61ער ממ6ס סוסנס סק3ינ וסקעיס סחוחיסע(טריס
 ק'ג ע'3 עלו6יס ג' ען 0יולריס 6ורומ ק31 קור~דיק
 0י0יו לעמיר וסנס : לקען כע'ם 5ריק 0נקל5 ליקורע*ס
 . כו' סמעס כ6ול סל3נס 6ול וסיס רכמי3 16"6 נרעיון(ו"ן
 וגו': פוד יכנף ול6 רכמינ לכקומ לככפ"ס ג"כ '5עלכול8
 נטקו' לטע)ס ש)יס ס(ו'ן ליונס עמיס~ יס עמס גסוסגס
 עמייחריס סס 61( 3עחס3ס עלס יסל6ל ס8ער 3קור16"6
 גס חופף 0סריקנ6 לפי כנפייס 3ל6 16"6 רונעמג"כ

 ט)6 נגיר דעמיק6 סשליס6 3(וסר ע3ו6ר וסנס :עליסס
 עולס כסס('6 וסכוונס . ע"ל נעל6 סי6ס, רכמי3ל("6

 סס 3ר6סו ויס סעוחין קוד ח3"ר ען עקנל סו6לעעלס
 נמטל6 דע*ק עלי60 עליו סנגד וכיון )ח3"ר סרוטויס"ו
 סור וס61 61"1 ס"6 יהר כ(ס דעיק ע8ול יס"ו ססס(ס
 : רייק6 נע)6 ט"ל נעל6 סר6ם' חסו . סעוס 3עקפרע'ל
 שס מעמ' לעימי 8חומי 4 פמחי ספסוק ע3ו6רועמס
 61'5 רעיינין 5מיחו נקור סו6 ססס על6: 0וסנס עלק6י

 : עונן וסו6 . על נעל6 סי8ס' סעעס ו8תל לכקומכנפייס
 קור כי כמ63ר כ3לוס:ס

 סריקכ"
 פ6ומ 3' ען עמחיל

 3' 'ס וטס ררחעי עכילין ס'"נ עמקילין פ8ומ 331'סל6ם
 0ו6 "סק'ף פעעיס 31' סק"ף ע1)ס 0כ'6 3ת)ו' 6לסטו'
 (*6 יקור 6) עליוניס פמס ען סיולריס נסולין 0'עקיר
 מקמכל 6ל ס6ערו נקוד סנוק63 6ל 6ורומ ק1ן נומןוסו6
 0ס*יכב ופ*ע : 3טקוטו 0ימ63ל כעו 13 סי0 3ט"ס ק"61)6נק"ן



 הערןגן י מ אות האותיותשעהשערי
 ורעס עונ 0כן דכמינ טכ-ן סיקור נקר6 נסוריןסם"ע
 קור ר,ח ע") עס 0כ"ן וסנס : 6חר 3עקוס כע"ס6עונס
 נלי כתשי ע' 5ומ כי )מכי7 תלי . ססות נעקעלע'מ
 ן. ססמחלנו ספקוק ל3י6ור ל63 וכדי . ליקור ג'כ רועוע"ד

 י0 כי נמנ6ר קכנר עס מזכור וכור י0קני סם'ו)ני6ור
 תמדנקומ קוד ותו5 נסיקין נקוד מ5חר זווגיס. עיניסל
 סו5 סכי חווג . סע)5כיס כנר15 סעיג ותוס 3לוח5לוח5
 נסעומ ננל6יס ועוס . נגום6 מפ6 ממרנקומ קור)עעס
 ענעט' 6ף סזווג וזס . נין עני עעוקיס סנקר' יסר6לטל

 ען '0י6) חני3ין ו)כן עסע)יון עעו)ס יומר סו6)עעס
 6סס רו5ס ת'ט מנע ומס 3'ן 1631מ נ0'3 כע"ססתל6כיס.

 כ0סי6 נוס סכוונס ומליסומ. קנין עעסלס ומם3ומ3קנ
 לעע)ס סוווג נעסס 6ז סנ0יקין נקוד לק רורס עסעורווגמ
 . 16"5 0) תע)כיומ ס5רמ 16"5 קועמ טכ) עקנ)מותי5
 עסר נמ0ל1ס סו6 ד6דס דיוקנ6 כי נמנ6ר כנר ססריר")
 ת'ס 6"מ ט6עלו 3קור . ע6ס טסס עע0ר כלו) וכ"6קמי'
 ט)יס 6דס )ס'ומ 61"6 ר6ו"ס ר(6 סו6 ע"ס כי ע5ס6ל6
 ע)כיוכר; עטר ערלו4 נכ) יט 5"כ )ע5מ סיוק)ס עד536

 0) סע)כומ עיקל סן ע)כומ קור כ) כ' כנרוימנ6ר
 נ"ן סס נסוד סס סעסר כלי)ומ 16 פל15ף ס) 6געולס
 י"פ י0 סלס נמר15ף סר' . ס6ליז"ל עדנליכענו6י
 6מר כי יסר6) כנסמ נקר6 סעעס ולזס . 3'ןטס

 מעיד סזיווג נעטס 0ס טסרי ט)ס עמר5וףטעקנלמ,
 נקר5 0לכן כנר כע'ט 6)יו נקועמס סוס וסי6נ0ליעומ
 נ"ן 3"פ וסנס : ססוס נע0מר כנק"מ קור ס51כל')ומ ע0י ועס 3"ן מעעיס ע0ר עקנלמ סי6 סרי מעמירעימי
 תי5 5ו"5 ק כסעקנ)מ סר' 5ומיומ נ' עס ק"נמו5

 וסכס : מיי0ס נסוד סו6 ועכ"ז קני"ס ע0רסעקנלמ
 ר6ו"6 כס'י ס1לרכו )עעס נעסס כטסזווג כינמ63ר
 פג,פ' 6ינו (1'פ6 'סוד בי כנר ובס63ר 5"6 פוחיןלסיעענמ
 ווסכיסס 1"6 ליקור סיס סו6 636 יקור רק ז"6ליקור
 6' ק"3 ססס פלכיוס 3' רק פק3ל0 ס'6 61( ס(ווגכפסס
 נימ 0ל01 עיקר וסו6 ממי) 5עיד ע)0ון מפלומ נקור1ט6
 : כ'(  וסנן נני'ס  פפסוס )'ן עונ 5ככי תעקוק סורתת
 3סלייוס6 קיסר6 רסוי ו3טפסס  רלון נפס סה, כ"1וסבס
 כנר כע"ס יטר6) עחנס נגר עי) '"3 עמלחק סיסוסק"6
 וסיו )נוסין ר6ינון כנוין עכל 6ספסיו וקכיכס" ק3"ס16

 סגשם  3זפן עמס 5נ) . כ% כע"ס נסי נקרונעמיימריס
 סו6 דודס עס וכ0עמ"חרמ ק)יק ע"' עמפרנקמסס6סס

 דל5 . 3)013ס ו6יסי נלנוס" 6'סו קוד ססו6 ל013יןע"'
 . פיסו פנסיקוס 'טקנו 6ופרס 6ז . ד6יסס6 סשייספקר3
 פ"י בפסס ססיס סזווג  ס6ף עעמס 16 )י עונ כיסכוובס
 סיס פכ"( 3רוח6 רוח6 ססדנקום רק ס6יכונסיקס
 רלפי% יל6 ססוי פ"י כסוי טוס %3 רפיינו'3פסיחו
 נפל נרפז פליון !ווג כי כפ"פ במנ6ר וכנר לפיל.כפ'ט
 כי גטעיס גנורמ קוד עיס  ויין  נפיס סחבון חווג .וטפן
 כי וזסו . כ3ר כע'ק סננורוס רק עק3ל סח, מממוןצ3

 עיין ע)יון סרוטל.)זווג ע") נעססר ע'ס רדי"7פ31יס
 כססי6 כ3ר נמנ6ר וסנס : וסנן מחמון )(ווגסרועו
 וחםל3 כמינ 161 פרורס פמלחקמ סי6  6ז נגו)תתו)כמ
 רקפיחי עקסיחי רק עק3למ סי6 6( .כ' עלחוקיחוסו

ר0ניעימ
 כע'"

 קור סו6 0נעלנ6ו סר' סס קור וסו6 כנל
 וכסמפל8 ססוס נפקפל רחו"ת סו6  סר"י מיינו עקו"סלמו"ק
 : ל8רן ספיס  פן ססרחק קור ססו6 ם"ק פולס ספלוי6והו
 סססחלכו ספסוק פבי6ר ופסס . 6לי בר6ס ס' פרחותה"ס

 : עונן וסו6 . רמוק ע6ח קרו3 סייו3

 יראות
 בצורתו יו"ד אות ה?' בו א' דרך א'פתח

 סיס ה~ט: י3י' בנמי1 חסה ץ ;נכחוב
 לעיר 1630 ערנר וסולכי . קנמרפ6 וחולס כל6.ענימ
 : חפלס לפחו( ססגיפו יס 3לנ 6כיומ ויוררו .פוס3
 יורס  נלורחו יו'ר 6וס כי לירפ 6סס  לריך כ"(לס3יכך
 חכפס ר6סיס יכסע ר6טיס סכק' סתכיס סיילי6סיס
 סס סל יו"ר קור סו6  סחכפס כי כ3ל ובסנ6ר . ס'יר6ס
 ג' לס פיע יו"ר 6וס ליירו ס6פס חכפי כי וסרפ .סוי"ס
 סלס ד8יסו חד6  נתור6  ר6פר 3דסר  כפ3ו6ר י כ~סקולי
 רופז יו*ר  ע6ום כ3רנמנ6ר בי וסכווכס סטפ.ר6יבון
 6ינו ססגו)ס כעו כי גו)ס נק'  יו"ר 6וס כי סחכפס6ל
 כן עמ5יירי' עענו ס5ורומ וכ) ס15רומ כל ועקנל15רס
 ל6 כי ס6וסיומ לורס לכל  ר6סימ וסו5 5ורת 5יע יו"ד5ומ
 . חחלס 3בקורס ססתיל % 06 6וס לורס סוס ללחונסוכל
 3ו י*ייר ול6 ספחסנס קור רק ססו6  סחכפס  כןוכפו
 3חבפס כולס הכסי3 סלורוס לכי ר6סיס וסו6 לורסטוס
 3פקפרס פסר וכוללס חר, כקורס סי6 ססייר וכפופסיס.
  ניבין  בכבק סרפס כי . ספסי כל כוללס סחבפסכן

 6"ק נסס ונכ)ל ע16ד בפלס סו6 ס:סר כי סבסרנטקוס
 סגדול ססס סחלם ולכן כ3ר כפיס 16ם  נסיס ניע,1)5
 ססס כל יול6 ייר 6וס  טפן יו"ר 6וס סו6 סוי"סססו6
 סנס י' כ(ס 6' נקורס ססו6 יו"ר 6וס ססכסונ 6תרכי
 1' נע0ס )עעס קו מעסוך 60ס עע5עומו עמעל6ס61
 יויר לך סרי ךף כ(ס ר' נפסס  ללחנו קו פוד  ספסוךז5ס
 על161 0נע0ס כיון וסגס . סנקורס עע5ס פלו6וססו6
 וכן ס' יסיס סי 3סיך וסכביס י' מקח 06 יו"רססו6
 סרי רור"י  3קור ס' ג"כ יסיס סר 3סוך סו'  ססי060
 ססו6 סרוטשלחכפס יו"ר 5ומ פן יו%יס סוי"ס 6וסיוסכל

 סכל רק ססוי"ס בפרר סו6 לפפלס כי ססוי"סר6סיס
 ען עמחי) סוי"ס ר6ט'מ 36) 6י"ן. וכק' עוח)ענספלס
 נח6 רס סו6 סגש' ועכ"ז סג13י י05ימ 0סו5סחכעס
 עפס בס' וכ3ר נמופל ול6 3כת בסרס טס ססכןרפחס3ס
 כ3ר כע"ס סמרשטיס ו)כ) סעולתומ לכ) עורססוי'ס

ש



פו רגרןנן אותי האותיותשערשערי
 )מכתס סרוט( סף"ס סטס ר8סימ י' ת6ומ יו65 סוי"סוכל
 ס8ור נכ"ת ו)כן . עסימ 3מכטס כולס כי סלי ל6סיחסנק'
 ע5תו סו6 סמייס כי וסמקר סמייס סס 0ופעסחכתס
 מייס %קור עטך כי כ6פר וע)יו ססוס %3קמר סמכ%סקור
 מקר קור ע5תו סו5 כי מקד 3תקסר סו6 ס6וחיומועס
 0ל יפין ל(רוע %ל3יס עסחכ%ס כנר נח63ל ססריע)יון
 ס5ינור ותטנו . ע)יון מקר קור ע~ו ססו5 6נפין6ר,ך
 כ) תק3ליס ו%תכו (ס. וס3ן טוניס מקדיס ל12תליפחוח

 מייס רכמינ רור )טרמ ט63ס ער וחקר חייססעו)תומ
 סופע 6יגו סחכתס 6ול מ"ו ו5ס . עתרי עסיחומקר
 וסכס : נע)6% %מערין רע)6% ריכין כל פכורסכקסס
 ק' סכו)) סחורס קור ססו6 636 יקור כי כנר )ךנמ'
 ויקור יסר5) ג0תוח ק"ר סל 0ורס סנסס 6ומיוחר3נ6
 תעסיו כפי סחוט6 תי וכ) ס5כו"ר 0סו6 סר5ו"ן סו6366
 כ%0מו 0ול0 5%ר ס5כור כקמס 6זי פביע ספגס סיכןער
 וסו6 . )פגינו כת"0 תעטיו כפי סעוגס 6ליו יגיע61(
 יו'ר 6וח %ן '651יס סוי"ס 6וחיוח כל כי )עי) גמ'ססיי
 כי כנר ר ונמנ6 ~גור. טסו5 סר5ון ע"י נסמעיסותטגו
 ק"נ ע"נ פסס %)ו6ש רי יו65יס סוי"ס 6וחיום רי1%
 נסמלס) ופסס לומניומ 'קוחמ %' סורס וסס נ"ןת"ם
 3תרמ ספוגס תי וסנס . 5תרוע ססס גסתייס ,קורוחער

 סמקר ס) ס5נור ונקמס סתיס קור טסו6 יו"ר קורסחקר
 תי ס(רוניס סת,ס )סגניר נורס סו6 6( חייס תיס0)

 טונע וסו5 לו תוררין 3ס תורר ס6רס ונתרסיופנ6
 סיס תי ע)יסס ססרביס נ6ניומ סיס יוררי וססננסר

 סגנור' 3וור' קפונס ו%י רריכין 6%ריסון 6)ו ג)יוה~רו%ס
 5וס 63 6טר (רס 06 קור נונר 06 קור ר6קונס ס'קוד
 0סו6 סיקורי 06 פח%ח לחילי כספוך 0%כ3ו כל 61(ס'
 תרעין כל ריס כת"0 סמול' לכל עיקל ס(סו עליוגינר
 סט3ע'1' )מכתי כנורע ס6ס יקוי קור עסו6 רס6ל6
 סמ"מ קור ססו6 ס6ויר קיר סרמתיס נתרח ספונסותי
 קוד 0סו6 סחכתס 0) ס6ור 63 %0תכו ס0תס קודעחו6
 ין0ני סס ו)כן ס6ור לתנוע ונורס 6וי"ר סו6 סעתויו'ר
 עסו6 רת)כומ6 רינ6 נתרמ ספוגס ותי ו5לתוח.מוסך
 63י תנ)י 5ני)וח 5יון ררכי )סיוח וגורס סעמר יקורקור
 עיר ררך ו)כן 0תתס טרנר נע0ס ספיחין 0רס ותןתוער
 סכווכס . )סורוח ט5ריכין סר' סס ו5ש . ט165 )6תוטנ
 כי כנר נחנ5ר סגס לן. 6נ6ר סמסונ' וקור מסונסע'י
 כ%"פ כ%"0 סניכס נפע5ע" זו)מ 0ימג)ס 6'6 סמכת'6ור
 נ;"6 תמ)3קיס רניכס מממונימ קפירומ ס' כי כנרוכמ'
 תקנ) 0("6 סניגס וע"י סחכתס 6ורוח תמ)נ0יסונסס
 ר3לי תמוך תנו5ר סמממיכיי נעוונוח וסנס סמכת'.6ור

 3פעעכס רכמי3 3כין %ע) 6קמלקמ ע)6ס 60י%*ס;וסל
 סמייס ססרי נעקניו כרוכס סתוח סרי ותיר . 6תכססו)מס
 6ד נחסונס מו(ריס וכססחמחוגיס כפ0") )עי)66קח)קו
 ותח)נסיס )טקותס סניס סס רנינס ס"ק קור ר") ס'חסונ
 0ס61 כ"( ולכן ונחוקם.ס. חהריס סחייס 61(3("6

 מייס )סס 6ין כ' סחי*ס _תן רחוק סו6 סחסונס תןתממק
 כנר וסנס . רנינס ס"ק קור סמסו3' 6ת5עימ עזי(ולח
 0ס61 ס6ת5עי קו ט5ר נ6יס וסנפ)5וח סנקיס קטקלנח'
 סניכס 0יקיר כע1ם ג"כ וכח63ר כ3ר כ%'ם סוי"סקור
 ססס ס6ת5עי קו קור ("6 )ח'ח תגעח ו6ינו ק5רססי6
 סלס סיקוד ע"י 05ר כת01 סוי"ס 0ס ע5ס ע,קלסו6
 נ6'ס סעס (ס וע" סתערכס טתסיר 0רי ססססס

 סתערכס תן )תעלס 0ס'6 לפ' סטערכס נגרסנפל16מ
 ית' 1' פן סתקנל'ס לכח כוכנ' ז' קור סו6 סתערכסכ'

 סו6 סננין ,טי 1' תן לתעלס 0סס סמוזנ 6נלסנכ,ן
 %מ)נ0 0נס ניכס עניקור 0רי 0ס ו)כן ס%ערכס %ן)%ע)ס
 וכססת"מ סתערכס תסרר סו6 סר, קס וט סחכת' יקורג"כ
 סט סו"ש וססס נפ)6ומ עוסס סו5 ס6ור (סתקנ)

 0) 6ומ נ6י(ס ספגס תס ספגס ונחקן נתור 'חורתמיימרי'
 %ן יוכק סו6 סר' ס3יכס 16' 6ליו %0גיע 5מל כיסוי"ס
 סוי'ס 6ומיומ נ) יו"יס סתתנו סיו"ר קור סמי'סתקור
 6'6% סיסיר נ06ר 6ך ~') כ%"0 %ע%5וחו סססוכםלס
 'רכיס )סרכין סו5רכס )כן ר("6 )מ"ח טג'ע 61'נוק5רס

 61( ס3כים. על רו53מ וס6ס 3סי"ס )תיס יסייסולס0פי)
 קחקיס '15 כמינ 61( ז'5 ס) נח"מ ס)ס סיקורגטגק
 ת"ן סטוממס סמקיס קור סס כ"ס כ' גח' כ3ר כ'תתעל

 ו)כן ס0ו0ן נתקפר מו"3 קור סו6 טע') וקור)5ריקיס
 5רק י()ו 61( פמח 0ת'ס ר)מי ו6מ"כ טתע) סחק,סי5ו

 מכמינ %30ורי' סכליעוח קור וסו6 כ"( וסנן י0עויפלו
 וסגס .. ס6לי("ל 3כווגח כת3ו6ל 3לך כל מכלע )ךכי
 לות( סו, גוף כי עוק5ין נ' )ס סיס סיו"ר 5ולמ לותזכ"(
 וכרי סו'"ס כ) ול6קימ סג)וי ל6סימ ססו6 סחכתס6)
 כח 3ל6 )56%יל 5ומו לח0ונ ח"ו נכייעוח )ק75מ)6
 ס6רי(') כמ3י טמוד כת"ס רלעי)' קו5ו רות( 6סע)יון
 ע) . תורס ס)פניו וקו5ו סכחר ' 6ל - לות( סי' קיןכי

 וקי65 סמכתס 6ור )סמג)ומ 615 חו)מס ננינססמלנ0ומו
 לסס 6'ן ו(ו)מו סעו)תו' נכ) )תטס 0תספיע רות(ר)סמ5
 סגפ)6וח 5דון ס0ור6ומ 5ל 6ותרי' ולכן ג5מייסמיוח
 ונפ)6ומיו חקרו )ס' יור"ו ססחמ)כי ספ' תונן ועחסוסנן:
 3מרחו יו"ר 5וח קור )ך כמ' סכס כ"(: וסנן 5רס)נכי

 : נתכיט 6ומו ננ6רועחס

 במנינו יו"ד אות קזי בו אי רוך ב'פמה
 קוד0. 'סיס סעטיר' ס30ט ח"ח יע3יי 06י כיכתיב

 סיקרס עי קירס 6';1 ססתע0ר 5תרוסכס
 קורס גקר6 61( תעסר יסיס (ח וי5תר ת)6 נפס6ומו
 סו6 סעסירי ו)6,:כמינ קורע יסיס סע0ירירכחי3
 נתנינס יו"ר ס5וס כ6פכס 0דע (6ח ול30'לך :קוד0
 נקור 0לס )פר5יף 16 ת)6 לעי)ס רות( עסרסססו6
 רות( נתנינס ,י 6וח כי י6סרונס"י סתומ סנ'ימור

 נפקוס סרעמ נכ)י)ומ )%עלס ת)תיס ע)5ס)מכתס
 סלתס מכטמ ממ6ס ו)פעתיסי)חכתס כנר כט"0סכמר

סס'5



 רגרןנן י אות האאיותשערששרי
 16ל נקול וסו6 למעס עלעעלס עטיוימטת'6
 '1"ר 3ריס6 י' סנ"ל סמומ 3' וסנס - מחל 61וליעל

 6ני 3קו"ס וסא 3קוף ומכעס נר6ס חכמס סרי3קיפ6
 דכמינ למכעס. לומת 6כ"י עלמ כ' %6ון 61כיר6סון
 כמ'ט 610 סכמ31 (ס וקוד . עלמס עכנמי מכמס6נ'
 דכמינ סמלכומ 3מרמ ממל3ט סמכמס לסצלס כיכ3ל

 טס קוד טס61 סיקוד מרמ ע"י וסיינו 6וז יקד3מכמס
 ע"פ ז"ל פירס"' מנין 0,31 ערמ"ס. נמקפר סו6 טע'סטר"'
 נמ63ר כ3ר כי 3חכעס נערעס ופירס"' נערעס 6מי7ג6
 מממונ'ומ ס"ק מ"' 6ל6 ממגט סחכמס *ול ס6'1לעיל
 ו"נין פיל קוך ססו6 שלפ"ן ס"6 קוי 610 טסטי3'כס
 כמ"ט ממימס 6דומס פר"ס קוד סו6 ס' כלילומועס

 וסנס . (ס וס3ן ססוס 3מקפל מרמ'ס קור וסו*3מקומו
 קוד ס'6 סמלממ ומרמ קודט קול סו6 חכמס כ' כנלנמ3'
 נןד ען גננימ סי6 כ' סקודט עסלמ ע) סכעעוחולין

 פסוליס סנקל6ו סלויס 3קוד עסול קור סו6 טססחבנולומ
 קוד ד*63 סגנולומ מן וסיינו 3(וסל כמ613ר קדוסיס1ל6

 עסלמ על סנעס' ו(סו 3'מ '3נס נחכמס דכמינסחכמס
 מממ לעעס עד"ן ס'6 ו6ן ס6363 ג13רומ קוד .סקויס
 מ3'פ. סמ"ם עס  לסודווג למעלס ס'6 עולס 61ח"כסיקוד
 עמ6ל1 דכמ'3 מחלס ס6סכס מעולל טססמ6ל נמ63לוכנל
 סעעעל ספלסמ קוד 11צ6 ממנקנ' ויעינו לר6ס'מחמ
 קוד ר636 סגנולומ קוד סו6 סלוי מדמ כי ללויונומנס
 640 ' ע"3 ומלוי ד636 6חולייס עסו6 ע"3 טס טלמלוי

 עולס דכמי3 סחפד ע"' נע6 סוווג וכסנעטס לו'ינמקפל
 לכסן 0ל1' סנומן סמעסי מן מעטל קוד וסו6 ינכסמקד
 ססמומ סל31 3קור 5דנ" סוי"ס סמומ ס3' נמייחדו161
 סללין ול'ס קודע: כקל6מ ו6ן 3סוף ויו"ד 3ל*סיו"ד

 קוד סו6 ס"6 פ"ס כ(ס מל* פ"ס כי מל6 3פסלקדסס
 כנל נמנ6ל וסנס . סעוס 3יקפל סנ"ל עמומ ס3'טל31
 ~מיו' ג' עס ס3"ע כי מיקוד למדם רומ( ס3ע מלמכ'
 מיעק3 כוכ3 דרך סכמו3 3קור . כמ"ע סד"י 3עקפרס61
 וילד 'סוירע 3ן 33נ'ס1 קו"ס 1ס61 . מיסי6ל ענטוקס
 מחמ 'ע13ל 5סי כל ו("ם . 3(וסל כמ613ל 3ע3ע5ליו
 מחח קס'6 סמלכומ  למדמ סיומ, 'ו"ד 6,מ ס"נוסקנע
 מלמעלס סעמ'י" מדס טסי6 סעסיל' ס3ע סנק'סיקוד
 סמו)ין מן 6'מס לספייע ס~י7 סייט קורס 'סיסלעעס

 נמנינס יו"ד סוד לך נם' סר: . מל6 נפסולסקדיסס
 : ננכינס כ63לועמס

 בבנינה ט"ד אות יתבאר בו א' דרך טפתח

 כטו ש'כתונ וק ק יכתוכ ציה היה לא שא"כ דנת:נשהא

 ,ו',,-,.ןה 'ייוךן ושנה,וי;ק,,ו,,,

 לססורה ואם 4רא אס רש הקוי של הררך ע"ודגתוכ
 הא' מן שנ.' טוב כי 'ע,רו אחיו את וא"ט בקנה עוליםושנ.הס
 א"ת ואטרו בהבראס ש"ו ועלדות אלה ע"פ ט"ש תחלהוננאר

 בהף אלא בהבראם א"ת אמר וחר באבדדם אלאבהנראם
 עושי כח נבודי בפ' בזוהר הטבואר ע"פ הגרול והסודבראם
 טית כי טטש רברו עהצי שם וב.ארדברו

 רכמ~
 לטרת רוטז

 אותה עהצש הם ארני כח נא יגרר ועתה בסו"השיטעיה כח טנבו-יס שהם חצדיק.ם טעשה ועא כבד כט"שהס6
 בסו"ה ה.סור תחת לטטה כשהיא והוא לפנינו כס"ש טטשדכר

 רהירק ר,א חרא רנקורה כר,א היא ואז רגלי הרוםוהארץ
 ש'ו"ר א טה א' דאות התאה יו"ד סוד וה.א נזוהרנטבואר
 שהיא הטל' אל תט, תההמה .1"ר הדאש. אל דוטזראאתנה
 לטים טיט בין הטבדיל הדקיע שהוא יםוד סוד הוא"1 תחתלטפה
 רק ר'וקנא ולא גוון לה.שום ולית גרטה אזעירת ה.אואז

 סתוטה והיא שחרחח-ת שאני תראוני אל רכתיב רריושחרותא
 להיכנס הלק ולא פהח ולא קכול כית לה ואי! סטרהא.טכל
 למ אחות דכתינ קטנה נקראת ואן נהינלו הסלך ואיןנתונח
 קטנה עיר נאטד ועייה כבר כט"ש לה אץ הידחםקטנה
 ובנה העיר את וסיבב גרול מלך עייה ובא טעט בהואנשים
 נה שאנשים כשכיל הוא חרא רנקודא כרזא הקטנותכסוד כשהתי הכועה כחכטתו. העיד את וטלפ עד וכו' טצורשעליה
 הוציכה ולכן ושודיה וטנרליה חוטותיה שיבנה טי ואיןטעט
 והטיצק היצר טפחד וחלעושה פתחיה ולסתום נרטהלא,עק-
 על תטיד האורבים השושנח את הסובבים החוחיםשהם

 איזה יפתח ואם שללה ולשלול ליכנם יוכלו איךהדרכים
 שאירע נטו נחלונ'נו טות עלה כתינ טיד הלק אופתח
 כט"ש הטקדש את וטטאו בהיכל זרים שנכנסו הביתכחורבן
 קיימים שהחוח"והקוצים וכ"ז סטרהא טכל סתיטא היא ולכןככר.
 את ישרוף מתחלה וצריך סביניהם השושנה ללקוט אפשראי
 דנר' טתוך כמנואד השושנה וללקוט וההוחים הקוציםכל

 אטוטה ה:א החוחים בין היא שושנה דהאי וטנא נל דאסרהווהר
 טבין יס,א בתר : ייחיז סלקא ויא כטרהא טכיוסתוטא
 נגדלת ה.א ואז : טבא ר.חא וסלקא אתסתחא אזיהחוח.ן
 כתיכ ואז והומה היל ינו עיר דכתיב גדולי ע'ר ונקראתונבנית
 כי  וחלונוחיה פתחיה נפתחו ואז כמנרלות ושרי  חוטהאני
 וחוטותיה מנדליה נבנו שכבר לפי הטיצק טחמת פחד להאין

 העיר וסלפ  וז"ש בית יבנה בחכטה דכתיכ החכטה ע"יבנינה שכי נת' וככר שוטרים הפקרתי ירושריס חומותיך עלוכת'ב
 . שבים ליבל פשוטה ימ'נו שאטרו בסור והכוונה :כחכסתו
 של זרועות כ' טלביש.ן או"א כ' ככר שבארנו עפ"יהטעם
 ימינו ליר סלביש  שבאצ" חכטה סור שהוא אכא היינוא"א
 של שטאלו ליד מלבשת ראצי' בינה  שהיא ואיטא  אריךשל
 וקטץ כתיכ  אז כדאי העולם שאין בעת והנה כט"ש:א"א
 כהן סור א"א ליסין  הטלכיש החכטה של  האורות שכלהכהן
 ואו לחחתמים מתפשטים ואינם וסתוטים קמוצי' הםעליון
  עשיוים  וסימנך : עשר שכולל  חרא ווורה היינו ריו"ר בחאהוא

 . פשוטה יטינו אזי בתשוכה חוור שהעולם ואחרקטצנים
 וף בסוד היא רשן בעת הטל' שסדת למעלה נט"שהכוונה
 יוררת הזעם ובעת וחלע פחח לה ויש וצורה פרצומ  להירש
 בתשו'  שחוזייפ ואחר : חרא נקורה בסור להיות וחוזרתלטטה
 שטגבירים ע"י והוא ה' בסור להיח למערח'  תשוב ר"ל ה'תשוב
 נפתח א, בתשובה שחו,רים אחר כי הנוונה . שלטעלהכח

 פקחטה יד"ו והזא יו"ד נטלוי י' שהיא טעצמותונתטיא י אות סור שהיא א' נקוה וטן פתח נעשה וקסץ סןהסתום
 כטיש השם כי 5אלם 1ח1. לתחתונים להאי ימטהשנתפשטה

 וזה : כידוע אותית כ"ח בהם "ט דטיוי וטיוי ובמלוילעיר
האור



פו הערןנן י אות האותיהעשערשערי
 ועתה ווהו פרצוף בסוד אותה וכונה הטל' טדת עד יורדהאור
 דאשא שלהוביתא סוד הוא דגה וה בי . אדנ"י ב"ה נאיגדל
 שלאה הכסה סוד סתיטאה כטוחא הגנח הדין טשורששיוצא
 מרזא מחשכון שאה אש רכחיב הרינש בל רוחה שהואכט"ש

 שעיי ט"ט והם ר"ע שנק' הדינים סוא"ב ע"ר ואכלהדסהשכה
 העהשנה את הסובכיס ההוהים והס טוא"ב כטספרפוטאה
 בנפי הי את שטעבבש שבריאה המרכות סוד והם בהונאהזש
 ואחר שבתוכה הרס חום את 5קרר הלב ער הטרחפיםריאה
 שסביכ הקוצש בר את שורף הוא השרהוכקקא והשיורר

 סוד שהם ריאה כנפ. וה' לטעלה עולה היא ואוהשושנה
 כסוד נ"כ נעשה היא ואו בה טאיריס דכעה תחהונות סה

 כבר: כט"ש הבינה סוד שהטו תשובה סוד חעא ה' סודפרצקו
 : שכים לקני משוטה יטינו איך לך נת'הר'

 יומף וסוד טלם שנריא יו"ד כוד טעב' בו ב'דרך
 טאמו יתוםשהוא

 שהקמה שאטרו רמת'רה כענין נרול סור לג אבאר עתהרדגה
 סוד שוהו ואטת תשוכה לבעלי לקני חת'רההותר

 כהכראס ואטרו תשוכה הבעלי נכנסו ששס ה' שכאותההלק
 אות שבצר בחלק שגכנסיס תשובה יבעלי רסו נראסבה'
 ויחתר אלא חעתר א"ת יצחק יעהר ע"פ ס"ש תבין ובוה :ה'

 שטעו לבכ אנשי לכן : תפיתו נתסבל חשו הת'רה שהתרטיטד
 כרזא הוא היסוד תחת עוטרת כשהסיי יע'ל נת' ככר הגהלי

 דו"א תנה"י נגד עולה לטעלה כשעויה ואה"נ הדא.דנקודה
 שהוא הקפנות כסוד היא קוטתה ושיעור : טאהוריוועוסד'
 סור מ5ם כסוד רק פחנוף סור לה אין וערימ ו"א של ר"ם ננררק

 שאות נמו כי הצורה יקכי שטוכן מלם שהוא ז,ן כלימשומי
 השוה. הנט"ה.כטספר סוד ג"ים נק' עייאה להכטה הרוטויז"ד

 טתציירם וטטנו ציור כו שאין הטהשכה סוד הואוהחכטה
 שאטר בצהר כטבואר עשית בחכטה כולס יכתיב הצורוחכר

 חכמה סוד תתאה הנקורה זו גן אתכרירו כמחשכהכולהו
 ככר נ? והנה : צורה יקבל טוכן שהוא גלם מנ נותהאה
 טתלבשים דאכא ונה"י כו"א טתלכשים דאיטא נה"' כיכש"ב
 ככ' וטתפשפיס שויס הם דאו"א נ"ה והנה . דאיסאכנה"י
 5ת"ת שלה היסוד אור שיגיע וכרי ו"א של ושטאל יסקקוים
 דגנים על ווכצת והאם דכתיב עצטה להוכין צריכה ו"אשל
 סוד ורהכ קצר הוא אי' 'סוד כי שויס אק שיהס דוסודותכי

 נגנס ואו : גבר כט"ש ז"א שר ברעת וטמתייס הנהררחובח
 אכל ח"א ת"ה שי עייון כשליש אימא 'סוד סןהשליש
 הוא אבאיסוד

 חרי
 כפשייוותו משאר עצמו להרכק וא"צ

 יטמ טוד והוא לטטה להתפשם ודונו פשופ אור שהואכדרכו
 כי בכר נת' והנה : לעיי כט"ש יטינו נס' אכא כ'משופה
 את רבקוע יבולי! אין אי' ביסוד טכוסיס שהם כ'ז אבאאורות
 ועקר אי' יסוד שטסתיים אחר ער לחהן ולצאת הו"אכלי

 נכנה שטסמ הו'א בפניכקיעתו
 פרצי

 . ככר כמ"ש יעקכ
 שד"י שם ושס ו"א יסוד עד סניע אבא של יסוד עצםואור
 ועור אור כסוד יטעלה האורות וועוריס די יעורסושאמר
 שבחזה החור דרך ז"א לאחור' הטנוליס אימא אורות עסויוצאש
 יוצאים אי' אורות שעיקר נת' ,ובכר רהל עטידת מתהייששם
 אר כסוד שעלו אכא ארות גם כהם שטיוכשים אך ו"אטאהורי
 נקכ נוקב ועא דקרדמתא כוצינא סוד שהוא א'טא ואורותהוור,
 נעשה דגקב ווה גים כסוד היתה שעד"ן רהי פרצוף שלככלי

 שאורות 51פי ה'. שכאות הח5ון סוד שהוא הצר סןבראשה
 הף כט*ש סנצפ"ך אותיות ה' סוד הגבווות סר הואאיטא
 של האורות נכנסים ואח"כ ה' נקג שדוא נקכ"ה סודנעשה

 בהכטה דכחיב 1פרשמה כנינה נבנית האורות איו ועעיאבא
 דטטרוניתא כעלה טישק תשוכהי הכעל' םוד והם ביתיבנה
 וו"ש רוושוכה סוד איי לאו' סודהכעליס אבאהס אורותכי

 החתיה ח"ס : לסע5ה הה' כחרון נכנסים תשובהשכעלי
 נתכאר כנר כי הכוונה . דגכוד כסא תחת הקכ"השהותו
 נעשה ~אה . ורהי לאה מרצופים כ' עומדי' ו'אשבאהורי

 כסבואר דגבוד כסא סנד עצסה שהיא דבינה דג(לכות הארתמ!

 ת"ת של ע5יון בשרהט טסתישת והיא האריו"5 רבריסתי
 נקכ"ה סור החתירה סור הוא קהצס רחל עסירת המש ולמפהז"א

 אוי כנינה שנכנה ואהר : תשוכה הכעלי נכנסש ושסכנ"י
 ואו נננדו עור להיות האדס אל ויכיאה דשלע את ויכןכחיכ

 ואז בהיכלו נבנם ודשרך הגכבד שס עס דגדור השםסתחחד
 כך תפלת' ואני יכחיכ רצון עת ונק' ככוד אוטו כלוובהיגיו

 א'ת יצחע ויעתר וז"ש : התפרות בר וטתקכליס רצק עתה'
 וג"ל השטות, יחוד סוד ועא התפלה סוד כי וצהוופללרעתר
 מתחלה נעושה א"נ איא גכי כט"ש מתל צטידטישון
 ורבן האדם אל ויביאה ואחזכ פרטפה נבנה שןי"זהחתירה

 לך אכאר כיאור וליותר : ויהתר אלא ויעתר לוסר אפשראי
 צדקיס שי תפלתן נסשלה לסה רעתר שפי' ו"ל פירקחאיגם
 אף זה לטקום וה טסקום התטאה את טהפך עתר טהיעתר
 טרת כ' והטמה יטד~"ד. טטדה'ד סהפכי! צריקים שלחמלתן
 " סור הם אבא אורות כי ואימא אכא לאורות רומועת'ר
 גטספק אהיו"ת י' סוד הם א.' ואורות ס"ר כסטמרהויו"ת
 על הסד תורת סוד עת"ר כמספר ס"ה ר' כטספר אלהיםשם שי אהורים סוד ששס האהורייס דרך 'וצאים שהם ויפירד"1
 הטניורם אורות ת"ר סוד שהס נה' ככר האורות אלו נילשונו
 מ4יסוד שיוצאים 51פי שרה הוא 1'ה ת"ר הרי 1"ה סורלוו"ן
 "ס"ר סור ע"ב שס הצס כט"ש הקודש לשק סוד שהואאבא
 האתץת ואלו אותיוח ני עס עת"ר בטספר חס"ד תור"ההרי

 כסכואר תבואה שנקראת הטיכית טדת אתטהמכי'

 טתו~
 דברי

 וסבשש האחוריש טן היינו זה טטקוס אותה סדשכש והםהזורו
 צדקים;ידס של תפלהן כך : בננדו עור להיות כפניםאותה
 לעיל כסיש תפלתן סנד שהוא יהד נשטתחחוש וצדקצדיק
 הטיכים הנה שאטר בווהר בטבואר לטדה'ר טטדה"דטהפך
 מד טיים אקרק דתרתייהו וייעדה יוסף אלי! יהדיונועדו

 ררינע סאריהי! א5ו תטהו כו ראו הסה חתייהוסתייחרין
 עלטין: ככי אשתכחו ורהטין אסתעקי ודירן אתחנאודכולן
 או חחתידה וה שיהיה לא אם להיות א"א היחוד והוהנה
 קשל יתפיוק שרוטו ויעתר תקרי אל וזהו : נק.כה כסודנעשה
 : אחר כטקום 'ותר וה מד רתכאו : כ"ו ודגן ויחתר. אלאצדיקים

 שנר נודע כי כו' תולדות אלה הפ' לכיאור נבאמערנה
 כויס והנעעוי' והיצוריס הנכראים כל שהסהתולדות-

 יעיל כט"ש איטא אורות ע4י מה' כרוא שנעשה אהר ארא5רלות
 אכא אורו' ע"י ה"ור נעשה 41מ אנא צרות נכנמםואח'צ
 שאמר כווהר כמבואר יבנה חסד עולם דכהיכ החסדסוד
 טאבא דקבית כשעתא טפרומתא עס דטלכא וווגאאימתי
 והשחא . לאשה לי ותהי תו' אבי בת אחותי אטנהדכתיב
 גי כהכראם %ת כהכראם וארץ ששס תלדות אלהא"ש
 כס"צ ה' כסוד טתחיה שתהיה אלא להיות אפשר א'והיה.ד וארץ שסים סור וו"ן יחוד סן וורת להיות נכרא רשוםא,א
 1'ניר רעה וכא , כראס בה' איא בהבראס תקרא אלויבן
 שנקרא אנא יסוד סוד שהוא באברהס אלא בהבראס א'תע5יו

 ע"י כי הווהר דברי טתוך כטכואר טוה אכר סודאברהם
 קך"1 אימא "מוד שססתיש אמו אבא טימוד העצאיםאורות

נעש8



 הערןגן י אתע האמזיותשערשערי
 אמי בת ולא היא אבי בת אחותי אסנה רמתו היהודנעשה

 : מובן והוא לאשח ליותהי
 שתת שאמר מכונו על שהההלמ הפסוק כיאור יבואךעךע1ץ

 סוד י"ד שנקרא דוד נית מלכות למדת רמז 'דיךאת
 במספר יהוד"ה סוד כה'ה '"ד סוד שהוא השוה בטספרדו"ד
 שני שהס היהור נעשה ואז כט"ש הה' פתה שנפתח .השוה
 שפע יור שאז דצון זו' לנל סשביע ואז דהורה עסףטלכים
 ומשנ,ע נטספד שהוא את'ך שהוא הפדנסה שם ע"יופרנסה
 שהוא סא'ל לשם ביש בא"ת באותיותיו מתחלף השסשזה
 דברי סתוך כסבואו השוה נטספר אדנ"' ה1'"ה שטות ב'יהוד
 היו'ר שיפתה לא אם להיות א"א היהור זה והנה : ז"להאר"
 בי פתח בסוד ונפתח קמ"ץ בסור קטוצים שהיו ההכסהסור
 פנים דגולך עם מחויחות ולא- דווכמה שד אכא אורותע"י

 יור"ך אלא יריך את סותה תקרי אל וזהו לעיל כם"שבפנט
 את פותה בת'בת הנ"ל שטות ב' נרטזו ולב! . מובןהעא
 טונת טתוך כטבואר הת"ך וס"ת סא"ל שם פא"י שר'תידיך

 היפיב: והכן  ו"להאו'י
 יראה ומור הף"ה שם טור ית' בו ד"א ד'פתח
 הו"ה ששם נתבאר ככר . 'ראתי שמעך שטעתי ה'כתיב

 הפרצופ" כל לולל הוא וכן אבי"ע עולמו' ר' כלכולל
 לאריה ריו"ד וק1צא לאבא רומז יו"ר כי זו"! או"א אריךשהם
 נזל הוא וק . נוקנא אהרונה ה' ו"א ו' . איטא ראשזנהה'

 הוא וגם אותיות. עשר שהם טלואו בסוד ספירוחלעשר
 והוא האלהים הוא ה' הכתוב בסור כמ"ש וספירה ספירהבכל
 לפעץ" וכן שוין הוואן כל לאו אכל שלדס הנשמהשד
 פיצוף נא,וה או עולם נאיוה דבר טתוך דנר להביןצי.ך ולבן בקיבו שמי כי רכהיב הוי"ה בשם מפטרו"ן גםנקרא
 והנה . תצליה ואז תשכיל אז כי רומז ה,א ספ.רה באיזהאו
 וכל השטות כל כולל הוא כן העולסות כל כורל שהואנטו
 נשער כנר כמ"ש נמהקים שאינן שטות עשר אותן הןהכטין
 נדג וכיוצא קרוש מרוט הנון יהום כמו הכנוין שאו הןהכ'

 סור  שהוא וב"ש ב"ה ווי"ה הגרול שם מן טסתעפיםשכולם
 הס והכנףן השמות וכל ביה דכולא דטזונא ותק.ף רב14אילנא
 הף"ה שם ולכן . צד לכל האילן מן המתפשפים ע)פיםכטו
 במטפרהוייה קוהוא מזוקק כס"ף סוד שהוא עיץ במלתנרמז
 ל' הוא הפ"ו ל' הוא ופ"ה ק' היי נ' הוא הפ"י נ' הואיפ"ה
 המים אל 1:שלה עץ ה' 1יורהו דכתיב ע"ץ בטספר ק"םהרי

 והכנוים השטות ונל . הזוהר דברי מתוך כמבואר המיסוימתקו
 אם העולם הנהגת צורך כפי בהם שטתלבש לבושים כסוהם

 הרי עליהם לעמוד תרצה ואם לרחסים או לדין אולחסד
 . דהחם נאזר ותאיר נהיר אוד תיאה ושס פתןחים אורהשערי
 שטיעת ראיה שהם דבר'ם ד' כולל הוי"ה שם כי תרעגם
 טתוך כטבואר רבור ה' ריה ו' שמיעה ה' ראיה י' דבורריח
 תורה תשוכה יראה דכרים ד' שכנגדם ו'ל הרשב"ידברי

 : בזה להאריך ואין ז"ל האר"י מדברי כטבוארמצוה
 יראה ס,ד פנ"מית יראה סוד הוא ה'ראה וה ני תדערהנה

 מ.ראת חוץ שטים ב-רי הכל אמרו זה שעלטאהבה
 גב,ה כי וכתיב עלאה חסד סור דוא מאהבה 'ראה כישמ.ם
  ואת לך ולכאר . שמם נ.די אינו הוא ולכ, הסדך שם.םטעל
 טעטך שואי אלה.ך ה' מה הפסוק  לך אבאר ביאורביותר
 היא זופרתא יראהטלתא וכי ופריך . שט'ם מ.ראת חיןשט.ם בידי הנל ואמרו : סאה אלא סה א"ת ,אטרו . ליראהנ'א

 גנזיו בבית להקב"ק א.ן ואטרו אוצרו ה.א ה' יראתוהכת.כ
  זופרתא טלהא טשה לגכי אק וטשני . 'ראה של אוצראלא
 מ'ש נםי תבין ואו : חלך זו  ררך  ואורך אשכילך והנה .היא

 מי א"ל . עדיסא מנייהו הי רשמה ויראה לשמה שלאענוה
 : עדפא נמי לשמה שלא עדשא לשטה דענוה קטודיתלא

 צריך אך ביראה קשורה תטיד האהנה הנה ני הגדולוהסוד
 ההצו טפתה סוד הוא היראה כי לאהנה קירטת היראהלהיות
 החשן טפתה נידו אין ואם . הפניטי טמתח סוד הואוהאדכה
 אזן 'לאהבה קודמה כשהיראה והנה . למניס לכנוס ?ולאיך

 4*ןץ ר4 ף כזה תטצאנו א' ובקשר 1היראה האהבהמתיחדים
 בה אה ךמג : ונ 'ף:ו:ם%ן:נג
 עולם אהבת דכהיב האהבה סוד הם ה"סדים והנה .וה"ג

 וכחיב אוהבי אברהם סוד והוא : הסר טשכהיך ע"כאהבת.ך
 . השוה במספר הגבור"ה סוך הוא והירא"ה לאברהםחסד

 שהוא ונ"ז אימא יסוד תוך מתלנש אכא יסוד כ' כנרונתכאר
 אחר אלא לצאמ אבא אורו' ?ולין אי אימא בטורמלובש

 עכ"ו איטא  שוד  שטסתחם אחר ואף  אימ' יסורשמסתיס
 אלא האור טטנו יוצא שאינו שלו ביסור סכוסין הפ אנאאורות
 שטסת"ם אהר אימא אורות אכל . שלו היסוד נלי דופןדרך
 מן מאירים יותר והם : סגולט  האיות יוצאים ושלהיסוד
 נחשביס ראימא חסרים שאע כבו א' כי ואף אבא.אורות
 אך ממלים בששגיהם היינו ראבא נבורוח  לעדך ץףלנברוח
 הם מכוסים אבא ואורות מגול,ם אימא שאורות באשרבאן
 והבן מסוחרח מאהבה מנולה חתחת פנה בסו"ה  במעלהיותר
 רהל פרצוף נבנית דאנא הגטוות טן כי כבר נת' והנה :זה
 נקראת רחל כי לשטה. יראה סה- הט הגבורות ואלו רז"אנוק'
 ג"ביראהרכתיב רהלנק' ולכן האריז"ל. ברברי כטבואר ה'שס
 ט.סור היוצאים הס אלו והגט' : תתהלל היא ה' יראתאשה
 הטכוסים אנא שכיסוד אלו אבל אימא יסוד שנסת"ם אחראבא
 יראה נק' זה לרחל דארה שום סגיע אימ שטהם א"מסוד

 לשמה שלא מתוך כי פבא יראה הוא עכ"ז אךשלאלשמה
 האורות שמן נת' כבר אימא אורות והנה זה: והבן לשמהבא

 סזה אימא יסוד מסתיים ששם דז"ץ ת"ת שליש עדשלטעלה
 ואימא . אותס טקנית לאה ני ליהל מכ טגיע אינוהאורות
 כפופה שהוא הלמ"ר צורת בסור כס"ש ענוה שנקראת נת'כבר
 האור טזה רחל שטקבלת נת' כבר עכ"ז אך הענוה.במוד
 והוא ה' יראת ענוה עקב בסור לאה של עקביים שלהבראש
 ענוה של ועקכ יראה של עטרה סור שהיא רחל שלבכתר
 אפשר איך לוטר לבך 'קשה זאם לשסה ענוהשלאוז"ס
 ששנ-הם באשר אבא טאורות עדיפ" יותר א.טא אורותשיהץ
 אותן בשרטא נדולים, אבא ואורות שו.ם בח'נתם א"נמכוסים
 להית יכולין לשמה ענוה סוד ו1הם מגולים שהסהאורות
 טאהנה טגולה טונהתוכהת כ' טטלים שהם באשרעדיפ'ם
 להס יהיה לטה סנוסיס ג"כ שהם שלטעלה אלו אנלטסותרת
 כבר שנת' עפ"י בזה התשובה . אבא טאורות יתירהמעלה
 היוצאים אימא שאורות ויאכלו. העץ תחת עומר והואבסו"ה

 ולכן . מלטטה ה.וצאיס אכא טאורות עדי*ים יותרטלמעלה
 להרכין שהוכרהה איטא טה"ת גם יוצא אור שלמעלהכאן
 גדול לעולם הוא הת"ת ואור לעיל נט'ש הענוה כסודעצסה
 שהאור שלו מנה"י רק יוצאים אין אבא אורות אבלטאוד.
 פשוטה יטינו בסוד הוא שאבא נת' כבר כי מועטשלהם
 אהר 4ימטה למעלה. עדיפי איטא אורות לכן לכפיפהוא"צ

 עכ:ז שלה מנה"' רק יוצא אין נ"כ ששם אף ה.מודשמסת"ם
 השואל. שאלת ה'ה 11ה כנ"ל. עדיפיס הם מגולים שהםנאשר
 ענוה כיעל טנייהועד.ף הי רשטה ויראה לשטה שלאענוה
 שבוודאי לשאול צריך ה.ה לאלשטה

 עד-

 הם ששם באשר
 ענוה על היה ששאלתו רק כו' תוכהת טונח נודאימגולים
 ג"כ למעלה איהצאים איטא של אח-ות שהם לשמהשלא



 הערןק י אות האותיותשערשערי
 בפי ערשי הם שעכ"ז לו ופשפ הנ"ל קושיא לו והיהמטסים
 ה' טה הפסוק לביאור נם נבא ועתה . והבן הנ"לתשובה
 ש"צ טה נעוררעל טתחלה אך ו"ל טאטרם וביאור ונו'אלהיך
 שטים טיראת חוץ שטיס בידי הכל שאטרו בטאטרםלדקדק
 בוה והנה ונו'. תרכו בדרכי אשר ועשית' וכתיב בשר יביכם ונתתי -טקיבבם האבן לב את והם'רות' כת'ב טלא טקראוהא

 הא' 'ראה ט'נ' ב' קש'ש אטרו ויכן הטחקר חכם' כטההרנ"טו
 והנה טאהבה. 'ראה הוא הב' . שכר איבד או העונש'ראת
 טאהבה יראה אבל . שט'ם ביר' הוא בודאי העונש'ראת
 אותו ול'ראה ה' את יאהבה טעצטו טתעורר שהאדםהחנו
 במ"ש בזה והכוונה מובן. והוא . שמים בירי אינו וה הימיםבל

 יראה נקראים שבחסד'ם נבורות ה"נו אבא אורות כילעיי
 אבל שמים. ביד' א'גו ולכן השטים. ווהולטעלהטןטאהבה
 כמ"ש ועונש שכר סוד ששם התאה יראה סוד הוא העונשיראת
 ולכן . השטים טן לממה היא כי שטים בידי ההו פעמיםכטה
 ננו'1 בבית שהיא עילאה טיראה קרא שטיירי אחר שפידפריך
 אין1 כטיוי אלה.ם שם סוד שהוא אוצד שנקרא הבינהסוד
 שהכוונה כאצר שבנאה טלטד כט'ש אצ"ר בטספרשהוא
 שהוא . האצר בתוך הוא היראה ווה . והבן ככתהכאטה
 נ"ב נק' כינה אבי דאתנריא בית נק' הטיכות כ' ננויובית
 בשיטא היא וומרתא טרתא וכ' א"כ כנניוו א'ה' אבלב.ת
 בו' וומרתא טיתא הו' שפיר תתאה 'ראה עי קא' היהאם

 עמה ולנבי ארס מכל עני1 היה ומשה ולכן שלה הת"תבמים לטערה יבינה וכה טשה ני טשה לנבי אץ וטשניוהבן.
 אל שאוטר וה והנה רעיל. כט"ש היא וופרתא סלתאיראה
 'ראה על קאי ה.ראה שוה לפרש ג"כ רוצה מאה ארא טהתקרא
 אורות להוריד היינו ריראה עיקר'השאלה כ' והכוונהעילאה.
 עם אותה ולקקג- תתאה ליראה עילאה יראה סוד שהואאבא

 בסו"ה לעיר כט"ש אבא אורות ע"י רק נעשה שוההאהבה
 סוד הוא אבא נבורות כ' כבר ונת' וגו' אב' בת אחות'אטנה
 סוד מ"1 הוא ע"ב וטיו' אלהים סוד הוא טלו' כי ע"כמלמ
 אדם טוד הוא ט"ה תקרי אל וו"ש השוה במספרטא"ה
 והווונא' הווהר דכד' מתוך בטבואר ונוקבא דכר לווונהרומו
 ט"ה א"ת ולכן טאבא דנטיא בשעתא איא להיותאפשר
 שהתחלנו הפסוק לביאור גבוא ועתה : כ"ו והבן . טא"הארא
 סוד שהוא אבא אירות יכנסו יא כי לטעלה שנת' עפ"יוהוא
 השטיעהווהו סוד איטא אורות נכנסו ופכבר אחר אלאידאה

 . והבן 'ראת' שטעך שטעת' %שאמר
 וישראל יעקב סוד יתבאר בו ב'דרך
 ואת לך לבאר לסנולתו. ישראל 'ה לו נחר יעקנ ביכתיב

 עשו והנה 'עקב 'צא 'צא אך סו"ה תחלה לךאבאר
 פליאה והוא . מ"רי אלא כוצדו תקרי אל ואטרו , טצדונא

 יונתן תרגום על להפייא יש וב'ותרנשנבה.
 טאוד פלא שהוא טפח.ן. בתרין יעקכ יצא 'צא אךשפ"
 שכבר ואף א' הצעה לך רהצ'ע צרץ כ"ו ורבאר ח'. נלבעיני
 טיבישין שאו"א נת' כבר כי והוא הטעיין. ער להקל כד' והנת'

 ורטפה פבורא וטן דלבא טבורא עד הנרון טן אנפיןלאריר
 ובאריך באיץ טתלבש העת'ק בי שם ונת' לא"א הו"אטלביש
 דאו"א נה"י כי בבר נת' ונם דאריך. טבורא עדוטסתיים
 ת"ת של על'11 בשליש מסומים איטא ויסוד כו"אטתלבשין

 שמסתיים אחר אבא אורות וש אימא אורות מתנלים ושםרז"א
 יעקב פרצוף נעשה וטוה לו"א טח,ץ בוקעיס או איטאיסוד
 אך ווהו כם"ש 'ו"ד סוד הוא אבא כ' סויייבקעשהוא
 ניסוד טנוסים הם אבא אורות כי 'ציאות יעקבשני 'צאיצא
 טדופני א' ישףאה וצריך ו"א יסוד עד וטניע ארוך 'סודו כ'שלו

 בעת הוא שלמפה הפה דרך שעצא מה בי עצמו ימודבלי
 בבר. בטעש בשוה טסתייטין ו"א ושוד אבא יסור ביההץוד
 טנשיקות דהל"ל בטשטע תרין פיהו טנשיקות ישקני סודוהוא
 לצורך אבא ואורוק . וה והבן .פיו

 פרצי
 טה רק הוא יעקב

 ו"א של הת'ת בתוך אבא יסוד של הכלי דופנ' דרךשיוצא
 כלי דופני דרך ש.וצא טה הוא הבי והיציאה . א' יציאהוהוא
 הב' שאיו ,ואטרנו . ייעקב 'ציאית ב' הרי דו"א דוז"תשל

 טסתיים אהשם דו"א ת'ת של עליון שי"ט אחר הםיצ'אות
 קהים טאה שטתהפך אט"ה נק' דו"א ת"ת והנה איטא.יסוד
 בטספר ט"1 שעולה ע"ב של טיואו שהוא אבא אורותהם

 שנא אוהוא שבקיית הוי"ה שם של הנקותת טור והואמא'ה
 בבר ונתבאר לח'. יערוך בשח"ק טי הכתוב בסוד קטץחולם
 ו' הוא פתח בטו שפח דהיינו רקיע וכל יו"ד הוא נקודה בלכ'
 פפתש הוא!' קודש של ואמה אם"ה בטטפר הוא הנקודותדיי
 שלצורך נתבאר וכבר טטנו על דעזרנום ביאור יבא ועתהיעקב. שי יצ'אות הכ' היה ושם פפח" ב' הוא ת"ת שלהצא"כ
 בשדה ציד לצוד הולך עשו ואו תחלה טעורר השטאיהווונ
 ואח"כ בש"ב ככר כט'ש יצחק טן הבדכות טקנל יעקבואו
 ועתה שם. באריבות כט"ש טצדו בא ועשו יטקוטו יעקבשב
 שנתנאר טה תוכור זכור דק שהתחרנו הפסוק לביאורנבוא
 יכויים אק איטא ביסוד מכום'ם אבא שאורות בוו כיכבר

 'נצא" אין לעולם א"א אורת יפ"ו א"ב הו"א כל' דופןלבקוע
 שהוא 'עקב א"כ באו"א טכוסים לעולם הם שהרי לו"אטחוץ
 או"א מאיות רק מקבל אינו מבחוץ דא טפנ' שעומרמלבר
 כט"ש ישראי סוד שהוא בעצטו ו"א אבי א"א טאורותורא

 איט' שנסת"ם4סוד אחר בי א"א טאורות ש טקכל הואלעיי
 ויכולים אבא הסוד עצטו יסוד ה"נו טסכים ב' רק לואין

 טקבי ישהאל א"ב ב' בשער בט"ש טסכים ב' לבקועהאורות
 תבין 1בוה ראש. יי ישראל נוטריקון ווהו ראש שנק' המרטכי
 סוד דם הנ"ר בי נודע כבר והנה 'עקכ על ישראל שםטעלת
 עולה וכתר ריעין בי ד5 חו"ב ב' .'. כוה דטעם' ברואסמלתא
 הם ראשונה ה' סוד ובינה שבשם י' סוד הוא ואבא :ע"ג
 טקבל הוא כ' '"ה לו בחר 'עקב כ' טובן הוא ועתה ."ה.סוד
 הוא כ' לסנויתו ישראל אבי . טסכים נ' לבקוע יכיויא כי א"א של. או' טן ויץ לו"א טחוץ היוצאים או"א טאו'רק

 : טובן והוא . סנולתא סוד שהם נקודו' הנ' טכיטקבל
 ובנימין יוסף סוד י% בו אי דרך ה'כוזח
 במה על רחל כקשה שלא מה : אחר בן לי ה' יימףכיניב

 לו הדר שורו בכור הפסוק ס,ד ע"פ יתכארבנים
 כ: נתבאר כבר כי והוא . יננח עטים בהם קרניו ראםוקרני
 וכל ב:1 ט?ה ס"נ ע"ב שדם מלואים ד' יוצאש הוי'ה שםטן

 טיו' כל וכן כף שבע"ב ע"ב ה"נו טלואים די טן כלויטלו'
 ה' כר טיל הוא כלל דרך שמקהוי"ה כ' בבר ונתבאר .וטלוי

 כי הרי שייטה בבינה וה נעריך אם הרי : טרובעטשויש כפוי פואוט שיר בסוד בט"ש ועולם עוים שבכרפרצופים
 והוא ב"ן שם סוד הוא אהרונה ה' סוד שהוא טרובעשיר
 . בנים ד' סוד והם כו' שכב"ן ע"ב היינו טלואים ד'כורל

 בת והיא טשה כלת סוד עלאה שושנה "ם כ' ככרונתבאר
 ושמהם צד'ק של וונו בת היש תתאה ושושנה . ת"ת שיווגו
 ובוה הטשולש מן יוצא והמדובע : וטרובע טשולש בסודהס
 טל' סוד שהיא רח5 מן יטיר טור שהוא עסף נולר איךתנין
 בץשעה דוטו וה איא . הטלכות מן יטעיה הוא היסודשדוי
 ברוא היא שאו עלאה בשושנה ונכללת לטעלה עול'שרחל
 פניטאה נקודה בסוד היא שאו רבוע תוך ענויא סוד שהואדה'

 עצטם קשהם טרובע שיר סוד הכסא רניי ד' עישעוטדת
1



הערן י אות האותיתשערשעוי
 יוסף ושפיר יפוד סן לסעלה היא דוי מכפו ת4 יפמ

 סוד ריכרא יסור סור ד1א יוסף כי . רחל פן יוצאשובממק
 כטכיאר נוקבין טק סור נקבא יסור ובניט'ן רוכריןפי!
 לנ"ה ש טרל הוא יסוד כי בנים ג' כולל יוסף ההנה .בווהד
 נה"י סוד ורי בני"ס נ' יו"סף בשטו נם כולכ מעאכידוע
 . רביעי בן שהוא צרק שר ווט בת המלטת סוד חאובניטין
 טנהי'ם גם כלולים המ שחנ"ת כטו כי ככר נתבארמעה
 גם כלולי' טרובע שוי סור שהם נהי"ם כן צתם כוללורוז"ת
 הטנורה סני וו' נרות ז' סוד שהם טוצקות וז' ו' בסודטדנ'ת
 יוסף ו'יקפ דנתיב הוידת ו' בעצטו נולל ויוסף כברנפ"ש
 שם יש א' שבנל נ'ה חנ"ת שהם נסף ה' הכסף כלאת

 שטו כסספר הויו"ת 1' הרי הוי"ה מכ ובעצסו כנורעהוי"ה
 הוא בנור רו הרר שוח בכצ חכתוב וו"ס . בני"ם נ'והם
 יוטק דטלא י~טא והוא ראשון יוס סוד שהוא הגרולהסוד
 היסוד נק' ואו שכו הסר פפה כיסור טהפשפ והוא כטר-ונק'
 הנבורה סור הוא שור בטר שטתהפך ברוך הסתהפךכרוב
 סור ט'כ שם סור שכו  לארבעתם טהשסאל והשור הכהובסיד

 הששלר צייך שבו שו"ר בטספר ית"ץ אב'ג כירהעהנכורוז
 בינ"ש נהלך אלהים בבית רכהיב לסעלה תפלתו להעלותלטק
 הדר האריו"ל כוונת טתוך כטבואר שו"ר בסספר הטללעם
 שרר ואטרו הרך עץ, פרי בסו"ה ברשותו שהיך הת"ת סיררו

 עץ וכת'כ השוה כטספר ספ" סוד הוא ושנ'ה לשנהטשנה
 קיטת ד' סור הס קינ'ו יאם וקיני . וה והבן פרי  עושהפרי

 הטובח קינות ד' סוד בחנ"ת לטעלה קרנות הצ והנההסזבח.
 . החצק הטובח קדמת ר' סור הם למפה קרנות 1"צהפניטי
 י' ג"י טן מקכריס רפ ני ראם קיני נק' טעלה שלדקקרנוח
 סוד מהוטה ט"ם נ"ע. סוד פיא הוא אלף חכטה.ראשית
 לטשה שה" הור הקיני םור והם כט"פ כבר כמ"שהרנה
 הור הקרני רו ה" טאה בקירטס שנשתטר הדיו שפןשאמרו
 הוא האוהיות שעם נט"ש ביוך שנק' אכא יסוד ם,דדיעת סור הוא שסשה נת' נבר ני והסו' לו טירו וקונישדכתיב
 ד5ןה בטספר הו'"ה סלוא' ד' סוד שהוא או"ר 'וף'בטס8ר
 בפספר שרש'םהם ר' עם טלואים הר' כ' . נ"ח וי"ברנהי'
 ודי"ו השוה. בטסמד הקולט"ס סור והוא ב"ח וו"ב נסנקולאו
 נתכ' כבו שהר' בו הטתגלה חסד פפה יו"ד סוד 'ד"1ההו
 . מן חדשים סוחק נ"כ טקכלים או"א דוו"נ מוהין לצורךני

 שביל ההוא עד הטדרטת דרך 1'ויד "אוד מדבה ואזח"א
 קך ועירא אל"ף סור לטלט' הכתי  נעשה האי ופוההי'"1 סוד דוא האור חה הקולס"ס סוד שהוא אתייע דלחדוק
 סור האור כא שטרם הפנט'ס נ"ה סיד הם וד,קרנים .ויקרח
 רכהיב שרסטה ה.סור טרת ער יורר האור חה בקולט"םהרחו
 סקניי' שלו שהקרנות קרניו ראם וקינ' ואז לייק דועאוד
 כאשר כי . יננח עסים ובהס ואז טעלה של קרנייםפן

 אלין ואו הטה אזי ויהורה יוסף הם יחדיו נזעדודסזלכים
 הענ'ן אל ונחוור : תו' נהפוו נבהלו כ1לם דויניןטאריהק
 הר' אלו והנה ן הר' בן הוא וכניטן בני*ם ג' ט% יוקףני

 והנה . כט"ש לד"ע ג'נ שנחלק עצטו אצ" בעולס הםברם
 נחשוב א"נ הד'ע נל נולי פרט דרך הו"ה ששם נתבארכבר
 ט"ה . הבריאה בעוים ס"נ אצ". בעולס ע"כ הה פרפררך
 שלספה הנ"ע שהרי : בץ גבח'נת ונ~ם נעו4'. כץ .נשר
 לך הרי . וה והבן כבר כם"ש ראצי' טלכות טן -צאוטרם
 חנם א' : תורה דברה שכננרם בנים י' והם בנים ד'נ"נ
 ששט בהון חר 1ח'1ה1 איהו אסיו ששם ראצילות ב'ן פודדוא
 ב", סוד הוא ת"ם השוה. בסספר חכטוה סוד דווי"סעיקר

 קדושה בכריאה כי וגו' פעלו תם'פ הצור כתיב ששפרברטוה
 נמ"שבש"ב. הקרושה עס טעורבת חע מם קריפה ומעפרבה

 והקלשה הקדושה ששם. דיצייה ב"ן סוד לוצאת יודעהחאימ
 בטפפרו"ן וטתלבשת שם יוירת וכשהשכינה סחצה עלטחצה
 ימת נק' נער שטלכר ארץ רך אי בסו'ה הגלות בעתשהוא
 שירדה ת"ם ט'ך טכתס לדוד רחוקים אים ימת דכתיבאלם
 נק' היא 1ח1 לשאול יודע שאינו רסרדנת תם סטדרגתלטפה
 וצויך צד טכל סתוטה והיא טרורי' אשתקיל דהא ארסיונת

 . פתהיו את אטרו לק דלתתא כאתעיותא פתה להלטפתה
 *יפה בתוך בעשיי למפה שטתלבש ב"ן סור הוארשע

 רשע סלת נ' נבר נס'ש סאוד רבה הקליפה ושסלהחיותם
 הקדושה סוד הוא שמשה! הקליפה ב'ן שנבלע לקדושהרוטן

 כתיב 1ח1 דשעים רע נא יגטור וכהיב רע אותיות ביןונבלעה
 סוד הטות נבלע לטעלה הקרושה  שתערה ויק'אנו בלעח'ל

 ונק' הטיתה בסוד הוא הד' בן זה והנה . טות שנק'וקלשה
 הר' הכן אכל .והככיה ההספר ס~ר הוא ששס אוניכן

 לא תכן כטקוטו נכר כט"ש יסין כן נק' הואשכאצילהז
 נולר וכאעך בנים ר' סור היא שרוי בנים יותר רחלבקשה
 לי דייקא ה' יוסף אטרה כנש ג' כעצטו כולל שהואיוסף

 ; והבן אחרבן

 יין מוד יתבאר בו ב'דרך
 0גס : מסמן פגיס )50סי) 6גוס )ככ 'סממ מזכנרזיבנ

 )סניגך מוקדס: ס" 3מ015 יח~ס כי יין6מרו
 סגס סוד: י65 יין נכגס ס6מרו מס תמ)0 )ך 6נ6ר61ת
 כי וחדט : ו0"מ ס"נ 6' נכ) יס 16"6 ס16רוי גתיכנר
 ממוחקיס סס סנו סדיגיס כ3 )כן יין סוד סו6 6כ6נכורוי
 סיסוד גודט כי : ססוס כמספי יי"ן ססו6 סו"ר גק'ו0ס
 סוד סגק' חורס חי ס61 סמסס 16ייר כמוסבן ר"1 גקי6כ6
 יין 15 וינ6 ג6מר וט" סמסממ יין סי 6101 )ירי6י1סי
 גכורוי מיי י5מק דיגי )סמתיק ר5ס כי כ,וסר כמכו6רויסת
 סוד סס 6" וגכוי : נסרסו 6)6 גמחק סרין 6ין כי6כ6
 6וחיו' ס' סור וסס : מיגס מתטרין דיגין כי 6דוסיין

 6דוס וסגס גפ)6ו"ת: סגק' כיגס סטרי ג' סוד סססמג5פ"ך
 סחס נכיימ גק' 1ט61 : פ)6 סו6 יוחר 6י נ' סורס61
 )מטס וכסמסתיס) סמסומר יין סור סו6 1)מט)ס :חן
 מיינע טיס סטו)ם ס"מ6) סו6 גוי מנט מפגי 0ימור5ריך
 טד וכסנ6 סמו. נמספר ס61 סט"ס נס"ך סוד 1ס61גו"'
 סגקי גמ ססתס סיין סור וסו6 סמסחכר יין גקי טסי'טו)ס
 6דמס סגע פסיי טו)ס 6) סיין ,ס ס0מסיך 0~מס6יס
 6ס)ס כחוך ויחנ) דכחיכ ממנט 6וחס סמר ו)6כמ"ס
 "ן סתס כסס גכגו )6 6כ6 נכורו' 6כ) וסכן. כתיככ%
 )ך גחפרסו טרי ייץ. נמוסנן 6100 סו"ד נמ)ח גרמ,רק

 סמ"ן גק' ד6כ6 סמסדיס כי הדט וסגס : ד6ו"6סגכורוי
 ד6'ח רקיעיס ס"5 סוד 6101 נרוח ס,, כ) מ6יריסססוי
 מייס מיס גלנ 6ימ6 0) וחסליס : סמיס כמגין )קכ"ס)יס
 נוו0י: כמנ61ר סטוריס מיס וגק' סמקו"ס סוך ססכי

 מקיף 6ור גטכס מסס ר6כ6 0מסריס כי ככר גויוסגס
 מן סנטסיס יקיטיס סס"ן סוד וסס 0מיס סגוךמ"6

 גס6ריס ד6ימ6 ומסדיס : ססמ"ן סוד ד6נ6סמסדיס
 חמ)0 נכגסיס ד6ה טגנורוי כי כנר וגח' : ס,"6נחוך

)מית



פפ הערן נן כ אותי האותיותשערשעה
 גקכ סוד 5וחו וטוסיס ו"5 "חורי סטותדח רח))מדח
 נכורו' גכגסיס ו5ח"כ גקנס נסוז גטסס סטי"ו ס"גט'י
 חטוכס כע)י ססס סי ם3 סח)ון כסוד )טי) כת"ם535

 גכגסיס חח)ס כי כסיסך סו5 טנתו כו"5 וסגסגכגסיס:
 ת'ד סיכ5ו כדי 5ית5 גכו' גכגטיס ו5ח"כ 5כ5נכוי

 כסגכגסיס )כן סגיסס תסכי) קען ו*5 סיסוד 5ךתמוחקיס
 סר5וף גנגס ומסס )חון 5כ5 גנו' י551יס מיז 5"גנו'
 יסד כ5כ5 ו5תרו 5רן יסד כחכתס כסו"ס ככר כמ"םרח)
 כסו"ס כמ"ם תנוס גקי סת)' סתדח גחי ככר וטגסכרח".
 0ת"ס טעס כטוכ לך גתי סרי : 5ור וחורס מ)וס גרכי
 5" גכורו' סוד סו5 תוקדס סו5 )מצוס יח5דס כייין
 תנוס. סגק' סת)' )תזח )קגס תוקזס ס" %וס ייןסגק'
 ד"יי סנכוי ססס סניגס ט"י סח מצריס סג"ו)חו3סי
 צ5חי כיתי וכחיכ כו' כג"י ט)ו וחתסיס דכחיכ גם"כסוד
 קוסוח ד' )כן . ס)5וח ג' גס)15' 5ר5גו תנריסת5רן
 סו5 סוי י55 יין גכגס ות"ם . 5דוס כיין תנוסדססח
 גכגסיס סתחח)ס רח) כיסוד סגכגסיס סנכורו'כסוד
 51ין 5יי גנו' סס יי"ן כסגכגס ו5מייכ סו"ד סגק' 535גכו'
 ועחס : וסכן סו"ד יצ5 15 סגיסס )סכי) יכו) ו"5יסוד
 סג)ו' כומן סטחס גודט ססרי ססחח)גו סס' )כי5ורגכו5
 כסו"ס כנר כת"ס "גק 0יק' תטטיון טוי גטסססיחוד
 סתסער' ורט עוכ סדטת טן סוד וסו5 יתיו כח5'ר5גום
 כמ5תרדי). )ככ כמ)ח סנרתויס טוכ וינר סרע ינרדי)יס
 : סיעכ וסכן תסתן סגיס )סצסי) 5גום )ככ יסמח וייןווסו

 ירושלים סור ימבאר בו נ'דרך
סגס סחוכרס כעיר סנגו ייוס)'ססנרציבב

 רות, סירוס)יס גחי ככר סלתעס כירוס)יס סיכגוסטד
 תסס כ3ח סוד עי)5ס סוסגס סיס ו5תרגו סת)כוי)תדח
 סוד וסו5 כנר. כת"ס 0גיחי )" ס' 5;י 5חתרוע)יס
 סחוחיס כין ד5יס' חת"ס סוסגס ויס ס)תע)סירוס)יס
 סחוחיס כין 5'גס סע)יוגס 35) ס3תטס ירוס)יס סודוס'5
 וגחכ' סכגוח כין רעיחי כן סחוחיס כין כסו0גסדכחיכ
 סוד סו5 טי53ס סו0גס טס ס)תע)ס סיחוד כיככר

 כ5יגון ד5חדכק5 סג0יקין סוד כרוח5 רוח5סחדכקו'
 0)מע' סיחוד 35) סוסגיס. ססחוחיו דכחיכ די)יססוסג'ס
 5ו )וו גסתס געסס סוס יחר גכ))יס ססוסגיס כססגי"ך תתס כסיכ) סמ)ך וגכגס כגוס5 נוס5 סחדכקו' סודסו5
 כטח עחס וסגס : ככר כת"ס ט)יון נסיכ) נס גכגססו5
 וכחיכ ס53יס וחרו דכחיכ )תעס ירוס)יס סיררססג)וח
 חחחון ס"יכ) סוד ססו5 סחר כן ס)) תסתי' גס)ח5יך
 ססחר 5י)ח ת)סון סחר כן סנק' ססוס כמססר ס"))סוד
 מסמ)ס ססיסס נמקוס וטמדס סע)יתס גס ירדס161

 5ססר ס" 5"כ ס%'ו"3 תדכרי כמכו5ר סחחחוגסטתידח
 ירוס)י' ט) וסגס כו': סגסכט 5ך ט)יון כסיכ) )כגוס)ת3ך
 ירו0)י' ס) תחורכגס "ל" לור משמל"ס ל" "מרומלתטס

 335 . כס טיסוד עד ערו ערו דכחיכ כגיגס גחרכסיו
 ג"תר סע3יס וריס ידי כס ס3ע1. )" ס)תט3סירום)יס
 סיידס 5ך חת'ד ככגיגס וגס5רח 5חן )5 )5חרוככודי

 מגנס"ך סוד טח'ר גקר5' כיגס כ' גח' וכנר כג"3.תתקותס
 כ'גס סייגו סרצוס'ס )כ' וגח)קח ט'"ר כתססרםס51
 כיג'סס סרוד ו)יח יחד תחוכר'ס סס 5כ) כמ"סוחגוגס
 סרנוסיס )כי צ"כ סגח)קת דד'5 גוקכ5 מם5"כ)עו)ס
 כי )טו)ס יחד תחוכריס 5יגס 5כ) ורח) )5ססייגו

 כתקותס גס5רח וסכי סת)ך )סגי כ5ס ס5חח)סטת'ס
 11"מ ס5רידל. מדכרי כמכו5ר יחד כלו)יס ססולפעמיס
 ככג'גס "גס5רח ס)תט)ס 'רוס)יס ר") סכגויסירוס)יס
 ססכיגס כתו סכווגס יחדיו. )ס סחוכרס כטיר ס'5חתיד
 ולכן וריס. ידי ס)טו )5 כס גס כן )וריס סליעס 5יןססס

 : וסכן כגוי'סי5

 כבף~יררצ
 בצורמה כף אומ ימבאר בו א' דרך %פמח
 ג5תסמ דט : קטורח ת)י5ס וסכ טסרס 5חח כףברציב

 סכס5: וט) סכחר ט) תעידס כצ1רח' כי 5וחכי
 י0 כי חדע לכן : תר6מון ננרוס ככוד כס6 כתיכסגס
 כס5 ויסכס5

 )כס"
 ונכוסיס סותך גכוס תע) גכוס כי עד

 וגק' גכוסיס תט) גכוס םס51 ט)יון כחר וסגס :ט)יסס
 דכחי' סכחר 5) ותרככס כס" גטסיס ו5ו"5 סט3וחט)ח
 סרמכ"י דכקן תחוך כתכו"ר סתו כי"ס כטרכו' )רוככסו)ו
 כ) ט) )צי)ח ותרככס כס5 גטסס טצתו וסכחרו")

 וסו5 דעתירין עת'ר5 דטחיקין טחיק5 סוד ססו5סעי3וי
 %ס נ"ות ג"יס כ) ט) וג"ס רתיס כ) ט) רסגקי

 וחחחוגיס )ססניח וסטגוס סכסיסס כסוד )סיוי'ססי)גו
 תסכירו' סגיס יפוח כפ:יס )ססחכ) סקיח5 טיג5 ססו5טיי
 עיג6 גס ד)טי)5 טין סט"י ד)חח5 טיג5 כססו5 כטיןטין

 )תימ)יס, ירי5יו 5) ס' טין דכחיכ כח)כ רוחצוחד)חח5
 כת"ס 5"ס )5ור ותרככס כס5 נטסס טצמו וסו5 :)חסדו
 ס'" כ' 5וח נורח ו)כן : סנ' כמערסק)

 וסו5 כסוסס
 וסו5 כס5 כטצתו גטמס סכחר ס,ס כחר )כס5רות,
 סו5 כס5 כ) כי כנר נת' ססרי ס")סיס סו5 ס'נסוייס
 ט) וסיוסכ ססוס כתססר סכס"5 סוד ססו5 5)סיססוד
 סוי"ס סס ססו5 סכחר וסגט סוי"סץ כסת סו5סכס5
 ")סיס סוד ססס 5ו"5 סייגו תתג1 ס)תעס סכס5גגד
 כ) ע) )טי3ח כס5 סגטסס טנמו וסקחר סכחר)ערך
 כי סרי סטי)ף כ) ט3 עי)ח מד 5)סיס סוד סו5סטילו'
 קס6 ווס )וס כס5 גטמס סוס כו)ס וכן ס5)סיס סו5סי
 כסוד ככו)ס ותח3כס כו)ס ט) רוככ ססו5 5"ס טד)וס
 נריך 1)כן מקיף. 15ר נסוד )כו)ס ומ)ניס סגימי15ר
 ס)סעתיס רותו ס51 תדס כ5יוס דכר תחוך דכר)סכין
 כסוד רנ3יס די סל כם5 ססי5 סת3' תדח 5) רותוסו5
 כמו ע)יוגיס ל"וןו' קכול סגטמיתכס6,וכית תרוכעסיר

 ס15רסכג



 העקק כ שת האוהותושורשעה
 ס3מטס סטו)מו' 3כ3 כחר טלמ0 ו0י6 ס 16ת סלסלורס
 כם"כ כמ"ם )ס1ט)יס ור6ס )6ריה וגכ כסיד סגפססעד
 סס סריע כמד6 ססס ס6ו"6 עד )מט)ס )מט)0וק
 יהד. נ6וח גרמויס וסס סכחר 36 6' כס6 כ6מחגעם"
 יו"ד סרי 1"ד ס610 כה סי 61יי י' סוד 610 6כ6כי

 )רוככ סו)ו דכחיכ 1ס61 י"ס סוד וסגיסס יסמססרו
 ל"נ ל4 ככ3 יס כ6ו"6 כי כודע וככר ספו כי"סכפרכה
 סנכורס סס ם610 6)סיס סם כסי 1כ1)ס שסרסוסס

 קטורת גי ככר כמ"ס סמכמ0 ס) ס"ג גס כ6"וכסכ6יס
 מ3ו6י ל ס0ס חותם סוד כס 6" יסוד כי קסורפ)מק
 סט61 ממתס גי סי6 %ק ע"0 מותס כמססר ס0ו065יס
 כדכרי כמכ61ר קטוי גקי 0יסי סכתוך וס"נ נה0מוה"ס
 ס0ס ד56" חהנ ססס גודט כנר 6ה6 וסגס :ס6ריז3
 0"נ סוד י"ד סן טסר מססר םס61 ק"ס כמססרט1)יס
 ססגיסס 15"6 סכווגס 6חח. כף וו'ס ד6ימ6 וס"נז6כ5
 כף וגק' יו"ד םס61 ס כ6ות ורמוויס י כס6גטסיס
 וסכ י"ס ססס ,סכ עמרס סוד ננוי עסר וכחוקס6מח
 יינד קכורח גקד 6101 6)0"ס 16תיה מ)י6"ס ק"סס61
 כמגינס: נכ6ר וטתס כלורתס כ' 16ת גתכי סרי כמקומו:עוד

 במנינה כף אות סוד יתבאר בז בהדרך
 ס 6ות כי תדט : ס6מת סכף טסרס טסרסכנרציב

 ככר סגס כי 6101 מ)כו' )כתר רומזכמגיג0
 פר15ף. 610 6' וכ) ד6 מ6מורי טומדיס ורמ) ס)6סגהה
 סכ"6ס)ס

 כ1)י
 )6ס ס) וטקכייס ס)ימה ססיי עהר0

 גנד ד6 סנ6חור סמור מקוס ססס רח) נכחרמגסיס
 יו65 וסס דו"6 ידח ם) 6' מ)יס כסיוס םס61 ם)1סמשס
 כמספר 6' כתר סוד ס61 16ר ג"ס כם"כ כיו כמ"ס 6ורג"כ
 מקכ)י ורח) 6י 16ר רק מקכ4 ם)06 סס תיה :סמוס
 מס ס6מרו כסוד 3הגיסס מסמס סכחל כי סרי 6ורו'כ'

 )ס1)יית6 טקכ טגוס טמתס )ר6סס טטרס יר6ססטסתס
 כת"ר סת ססו6 עמרי"ס סו6 כמגיגס כ' וסגט טס.כמ"ם
 רומו טמרס טסרס 0כתוכ 6מר ספיר סרי 0סוסכמססר
 וסגיסס עסרס כסוד סו6 6' סכ3 ורח3 )% ער5וסיס3כ'

 0כתר רק כסר15סיס סממו)קיס סייגו 6מת ככףכ)ו)יס
 כ6ן גתוסף 1)כן )סגיסס מסמס נמגיגס ס סודס610
 ורח) )6ס סרנוסיס ס ט3 3רמח "ס6חח "סכף סס"ןנ'

 וכף טי)6ס כה סוי"ס ם) ס0י"ן כ' סוד ססססגיסס
 ממויקיס טכסטס עס סוו0ר דכרי מחוך כמכ"רתת%
 6' כסר15ף גכ))ין מ0ס 1)סעמיס עסרם כסוד כ"6סס
 וסגיסס : ס כסער הו כמ"ס ס' כסוד רק סו6 6יוכ)
 )6ס כי ככר גנד וסנס : כגודט יז"ת כס6 סודסס
 סעומה 3סי 6ימ6 מ6ורה רק 6כ6 מ6ורוי מקכ3ת5הנס
 ורמ) : 6כ6 16רף סס נוקע ס6יגו ססתוס מקוסעו

 %ן יסד כחכמס דכתיכ 6כ6 מ6ורו' כגיגס עיקרפקכ4
 16ר1' וסגס : סס כ"ו כמ"ס כרח6 יסדכ6כ6

 5.מ"
610 

 מקנ)יס וכססס סוחס סוד 610 6כ6 161רוי 6סיססת

 6' 6ות כי ככר גוו כי 6י סוד סה"ת נהי 0ר6ט מןכמ
 דיוקג6 סוד יו"י כוס סכת"ת סוי"0 )סס רומ,כ15רת1
 6) רומז ס)6 ס61 46ף ס61 וכמ)161 ד6דססר15ס6
 כי וסכווגס . רנ3יס ד, ס3 ס)ס כס6 געם'ס 6ו'סכחר
 סמת;)ס מסנ טסת סת ס61 ה~ודת מן ספקכ)יס160ר
 1ס61 0מסד סוד ססו6 6כר0ס נכי כסו"ס ד6מסכסופ6
 ס61 חסד וטסת ככר כש'ס סיוס כחוס ס6ו30 סתמיוסכ
 כי סייגו גדו)יס 16ר1' ומתמ)6יי כמ"ס כמ"ס יו"דסוד
 כיודי"ן וסוי"ס קס"6 סמססרו כיודי"ן מחמ63 6סיססס

 קדמ"תו6חורייס עו3ס ס3קכז'6 ו6מורייס עיכמססרו
 סטמיס די כמססר סס כו)ס וסך דפ"ק טו)0 פיכס)
 געמו * המ סמקכ)יס 6מה כי 6' כ"מ ט)יסס ויתירג")
 6נרסס ס) כסמו גרמז כ"ו ו)כן רנ)יס. ד' ס) ס)סכס6
 ס) רג)יס סד' יווט ס0רי : ס)ס כס6 נטס0 ידוסע)
 וסגס 6דס. גסר סור 6ריס סטס ח'וח 6רנט ססכס6
 : ז") ס6ריי מדכרי כידוט 0ימוד כעת 3כרוכ גססךס1ר
 קן 6ין ולס3וס סמסרס )מרכ"ס סו6 ס3סס ס"חוסגס
 -6רי"ס ס) סי כרו"כ ס) כי גם"ר ס) י 6ד"ס ם)מ'
 רומז 6כרסס ס) ו* 6כר0ס ס) כרס"ס 16תיף ממםו0ס
 כס"6 תעסו 6' כמ מקכ)יס סנהי 0כס6 ט) סיוסכ)6-ס
 מיות מסה כווסר מכו6ר וסגס : רנ3יס 6יכע ס)ט3ס
 כקר י"כ דכתיכ סגיס י"כ )סס יס 0כס6 רנ)י דססס
 סו3כיס סנח3יס כ) דכתיכ 0כס6 סוד 610 : ע)יססו0יס
 ד' סיו וכעדס : ססוס כמססר סכס"6 סוד סי"ס6"3
 סכס6 סוד כתוכס וסמסכן יסר6) סכטי חכ ס)דנ)יס
 )מגוכח סיס ססו6 י"כ וסכ כסוח סיו 1)כן : כמקומוכמ"ס
 כפקופו: כפ"ס סכם6 36 סרופ, קרגות זי כו סיססשנח
 : ככגיג' 16חס וגכ6ר כמגיגס כ' 6ות סוד )ך גנדסרי

 בבנינה כ' אות סוד יתבאר בו גידרך
 מ16מ1': 16ס כסממ יססוח 6) כסיו כף 6מי1הנה

 ככגיגס כ' 16ת כי )'דע 6ת0 נריך ו6חלסכיגך
 מ6ס מקכ)ת ססי6 כומן סמ)י )מדת רומו כ"ףכזס
 ססו6 ע3יון סחסד עיי מקכ)ת וסי6 כ"ף כמגיןכרכו'
 ר6ס1ן תיקון סוד ר,ע)יוגיס סגיס מן גמסך 6101 6")סוד
 0) ט)יוגס סס6ס סוד קדי60 דדיקג6 תיקוג" י"גם)
 סרומו ססוס כמססר סכס"6 סץ ט61 ס5"ס כיסוקן
 מקיף סו6 סמסד טס 3עי3 סכתנתי כפו סמ3כה6)

 כמ)161 6") סס גי יסוככגסז מסד דכתיכ מסכיכ16תס
 טו3ס 6סכח סו"ס וס,6 סק"ף סו6 ס"ס כ"ף כוט כ"ףס) מ)1י ג"כ ממט סו6 סק"ף כמססר ט1)ס )מ"ד 6)"ףכוס

 וגמסך יורד סמסד וס ו0ג0 : מסד מסכתיך נךכ6סנתיך
 )טי) כמ"ס 6מת כף סוד ססס 16"6 ס) יסודוי כ'דרך
 סי6 161 0מ)כו' סוד )גוקכ' )כסמ6 )מ1ן סי651טד

 )מסס סקכ"ס כמ6מר נדו) סוד )ך 6כ6רדערצןן : כ"ף כמססר כרכו' מ6סמקכלה
 עכרי טד ט)יך כסי 6ת וסטכותידכתיכ

וססרוחי



צ רהווגן כ אות השותוותשערשעף
 יר6ו )6 וסגי 6חורי 6ח ור6יח מט)יך כסי 6חוטסרה(י
 לריך וס" )מכ) )ממכ)יס רסוח סנינו מכ6ן (")ופירם"י
 טו6 סמסט גוד ככר כי טדכרייוסו6 136 שס יוד ווטסנגט
 כתוך כ)י תםיס כ"6 ידוע חט 16"6 יסוד נין ממ51עתכחי'
 מחחכר טו6 ססגימי כ)י 6מורי סטי6 טמילון 6ויכ)י
 6חורי כין סו6 מסט כחיי 6"כ טחילון כ)י ס) סגימיףעס
 יסוד 6חורי כי גוד וככר 6ימ6: יסוד )סגימי' 6כ6יסי
 יסוד וסגימי' דס"ק סעו)ט סףכ ס) 6חורייס טו66כ6
 מס"ט סי וסגיסס קם"6 סש)ט ניודהן 6טהט סו66ימ6
 טסגימי )16ר מטכר רק טו6 מסט וכחיי : טסוסכמססר
 )מס"ט טק"ף חלרפ ס6ס : סק"ף סעו)ט 5ר) חסדסטו6
 מ)161 ומלוי סכמ)1י סכממ כ"ן סודסס חק") כמססרט61
 כמ"ם גסס סוד סטו6 טמ)' סוד כ"ן ססס חק")טו)ט
 חחמ וגכ6ר : חק") טו6 ק' גסס טרי נרכו' מ6טמקנ)ח
 נסמיי: 6) 6) כפייס 6) )ככיגו גס6 ס6מר סמקוגןכווגת
 ם3 )ורועו' מ)ניםיס טס ס16"6 גוד כנר כיויכווגט
 כי ככר וגוד : ע)יוגיס כסייס גקר6יס וסגיטס6"6
 טייגו מחסר5ין ד)6 ריעין חרק גקר6יס מטס 6ף6ו"6
 טססק כ3י תלירי טו6 טיוונ סיט טעו113' חיוחללורך
 כרכט ססע ומ(וגי חיי כגי )טססיט (ו"ג (ווג )5ורך6כ)
 ש סס סמט )מט3ט ממע0 חח)ט מטורריס ס6גוק"ס יחי סי פט61 ד)חח6 סחעוררוח לריך 3יסר6)וס)וס
 מ"ג דוגמח עו)יס וטס ף סוד ימר6) תח6ט ט'סוד
 וטס : 16"6 6)סיגו ס' ו(טו ע)ית (ווג )עורר)6ו"6

 .ט)ית טמ() מן ומקנ)יס יטוט טסו6 טדעת ט"ימחייחדיס
 כסייס סוד 6ף6 161 ח)י6 כמ()6 ומ(וגי חיי כגיססס

 ט"נ כ3 כו33 סטו6 6) סוד עי)6ט חסד עיימחיימדיס
 5י) סי סק"ף סוד ססו6 6חח כ"ף וגעהיסתיקוגיס
 3"נ גק' כ"6 ומ)כו' ח"ח כי ידוט (ט וטגט : )טי)כמ"ם
 דכרי מחוך כמנו6ר חח6ט וכנוד טי)6ט כנו"דסוד
 ס"ו סוד )ככוח כ' )ככיגו גס6 טמקוק וו"ס :ס(וטר
 וגעסיס 5") עיי יחייחדו וסס "יס סוד כסייס 6)סכסס
 61( טח"ח סוד. כסמיס 6) טחסד ימסיך ו6ה"כ 6חתנף
 : )חחחוגיס וירדטססט ומ6 חיח י(דווגו ס6( 6'געמס
 וגסוכט וגחקורט דרכיגו גחססט ס6מר דכריו חח)חווסו
 טו6 6י"ז ו5מר ופירם ישוכט ע"י טסס סיים)ס טי6)
 סוד סיטו . וגו' )ככיגו גס6 ו6מר סי 6) סיסוכדרך

 ככר וטגט : סווטר דכרי מחוך כמנו6ר ס)ימסחסוכט
 ס) ט6ורו' כ) רק 6חורייס כחיי סס 6ין סככחרגוד

 כי6ין כעלין טדיגיס כ) ו)כן סגיס. כו)סיככח" ט0טכחר
 סטו6 כסכח כמגחס ו)גן 6חורייס ככח" רק 6חי(ט)טס
 ס)ו טסגיס 6ור ע)ו' טע"ק טולוך טדיגיס ס3יעח(מן
 ט(עס כעח ח"1 6כ) . רלת טת וגק' נע)ין סדיגיסו6(

 סוד סטו6 6") חסד 6(י מטס סגי 6סתיר 61גכידכתיכ
 )מחכ)ש רסוח וגיוק ט6חורייס גנ)יס מיד מסח3קטכ"ף
 ונף כסי 6ת וססכוחי טססוק כי6ור יכו6 ועחט)חכ):

 : (ט וסכן . מכוגו ט) ("3ופירם"י
 מחמ)ס רק פסחח)גו. ד) מ6מי )כ"1 שו5רעתה

 טמיחדיס 6וס וחת 6ומריס ס6גו מס טכווגטגכ6ר
 קט61 6") סס (ט כי ככר גול כי 6101 סטמייס.סמך
 )מע0 ססגיס דרך ויורדיס ס6וח כטגי סו6 6'חיקון
 סי1רדיס 6מר רק מתייחדיס 6יגס )מע)ס מטס זמןוכ)

 מידיחדיס וסס כיגיטס סססק 6ין ססס ס(קןנסנו)ח
 מן מחחי)ץ ססס 6ף6 מחיימדיס וסס י 6)וגטמט
 וסו5 סמקיף 6י סן טו5 ס6' סס וננוי . ד6"6סנרון
 סנחס. פס סי סגימי 6ור כסי ו6' 6טיט. סססוד

 . 5ףס כמססר טוי*ס 6טי*ס סי 6ף6 כיחיוסגיטס
 מח~אש )חת דרכו סכחר מן טיורד סחסד 6ור כי ככרוגוד
 6עפ"י 6חק %6 6ח וחגוחי דכחיכ כד6י ס6יגו 6ףחגס
 סעמייס סמך סמיחדיס 6ףס וחת וו,ס . כד6יס6יט
 גהף כי (ע מ6מר )כי16ר גכ61 ומחט וסכן: )טי)כמ"ם
 כהק וכתיכ וקעורח סמן גקר6יס 6ף6 6ורוי כיככר

 וטממחט סעונט רנוי טעפע ימסך וממגו )נ עממוקעוף
 . טממחט יס נעסט ס3טס סחטוררר מגףי )ימר6)גס

 וסשסס 6ף6 סוד ססס כסייס סנ כסמחייחויסו6ימחי
 "34 מס ע"י הזייגו כיחד וטקעוי טסמן ס6י 6חתכף
 יססוק 6) סס ססףי יססוק 6) כסיו כף ח"ם )כ יסמח161

 וסו5 מ6ומוח 16"0 כממח 6חח כף ונטמיס יחדסכסייס
 : וככגיגו וכמגיגו כלורחו כ"ף 6וח סוד גוד טרי :מונן
 וכנפים.)ושפוו,ן כרשים םוד ית' בו ד'ש ב'שתח

 )מע)ט-מהכיס כגסיס סורסי טכרוניס שיוכנרזיבנ
 חח)ט 3ידע לריך (6ח )טכיגן : סכסוחט)

 וגכ6ר טכסוי וסוד סכגסייס טס ומט סכרוניס ססמי
 כתינ טפט ש נעגץ ממ6מרח") פסוקיס כמסתח)ס
 כרוכ ע) וירככ וכחיכ ט)יטס יוסכ טנדו) ו0ססטכס6 סי -סס טכרוכיס כי סרי טכרוכיס יוסכ לכ6וי 6)טיהה
 מטח6 סטו6 ט) וי 6מרו וסגט רוח: כגסי ע) ויד6ויעף

 : יחיד6י כרוכ טטו6 ד5םת6ר כרוכ ע) וירככד6חמר
 לרץ חט הג)ס. )6 6מך וערוח 6כץ טרונז כחיכוגףד
 מ6י )טכע לריך נס : סכ6 כטי מ6י סריו' ג)1יכי6ור
 6מרו נס : )רוח )ו ים כגסייס וכי רוח כגסי6יגת

 סיו רלת וכטח : וגקכס ,(כר %ס כדמוח סיוסטכרוכיי
 מש. ש פגיטס טפכו סועס ונעת : 6מיו 6) 6יםפגיטס
 סקדמס גףי כי . מוספ כקילור )ך 6כ6ר כ"1ו)טכין
 מכק ומססס לדק כחיכ ,טגט : כ"( )טכין חוכ)קסגט
 ד5תקרי חחש כחר6 טו6 לדק כי כ(וטל ומכו6רכס6ך
 וסגט ח*ח. ד6יקרי טי)6ט כחר6 טו6 ומססע :מ)כו'
 כס6 סטס 6ף6 סוד סו6 טכס6 ו(ט . )כס6 מכוןסס
 : סכס6 6ח טגוס6יס סכרוכיס טס ומ)כף וח"ח)כחר
 וס5 ומקסט : כרכי" כרונ מ6י 6מרו נכרוניסוטגס
 רכרנ6 נ5סי 60 ומסגי : %ס פר סגיסס ימותכחינ
 5יגק מה חכמיס דכרי )טכין ולריך . (וע6 כ6סיוט6
 תרדוף: לדק שק דכחיכ וסכווגס (וע6. ו6גסי רכרכי6גסי

 6פר טש4י וסו6 : תח5ס 51רק טי)6פ שק גווטרומכו6ר
כנר



 הערןק כ %ת ה%תיתעששרשעף
 ח"ח 0) זגו נת וס'6 טי3"ס 0י0גס י0 כ' גוףככר

 מסער"עי~
 1ת1 נת סי" תח"ס ו0וסגס מ0ו)0. דסיר

 5דיק0ל
 מסטר"

 סכ0". רג)י ד' סוד וסס מרונע ד0יר
 ות" ונת וח"ת : ווע6 ד6גסי מסטר6 סכרוניס סודוסס

עסטר"
 וסס כיזוט %ס סוד סו" סס עסו)0 דסיר

 רכרכ" ז"גסיעסטר"
 סנ"ס סס 0"ו ר5ון כטח וסגס :

 61"כ . כנר כמ"0 נס0וו"ס 0)ימס נקומס גמורכימור
 מגיסס ט) סכרוכיס י1סנ ס61 )טי)ח ד)עי)%6ס

 כגפייס סורסי 0סס וננורס חסד סס 0)ססוסכגפייס
 וסם כנר כמ"0 כסגיס ס) כסייס ג0י6ח נסודפעיס
 ע)סוככיס

 ס6רון מן )מעלס סו" סכפוך כי סכפוי
 סוז סו6 וסכפוד "מ3כו' סת םס61 גנד כנר ס"ועכי

 ככר כמ"0 תת"ס 6)סיס סוד ס61 סמ3כו' כוסיסוד
 סת סו6 ")סי"ס כת'ר וסגס : מ3כו' כתר כק'וסיסוד
 ס0גי ססס ומ)כוי כ0סח"ת וסגס ססוס: נמספרכפור"ת
 מ0מסיס סכגפייס סרי "' נססוו"ס וסס פמפ ססכרוכיס
 כמ"0 כנ3ו' ססי"ן כ' ז"ו3י סג)ו' כטח 6נ) כ*.)0ג'סס
 3מע)ס: כס" )ניו סחיח 0סו6 6' כרוכ ג0"ר סריככר
 סמיות וכגפי : )נדו 0)1 סס וסכגפייס סרומ. סי1ס61
 0מסחלמ3 סמ3כום סת 0סו6 ס"רן כגפו' 'סד סודסס
 כטח ומ)כו' ח"ח טל )כסוח ד16"6 חחחוגו' ד"ףמן

 ונעת : כנר כמ"0 עין סרט נסס יסתכ)1 ס)6סימול
 סי' "סר "מרחו נ5ט זכחינ סחיוי כגפי גחמטטוסחורנן
 מסס קןס מימי )1 ססי' די)יס פורסיר6 דנש קוסמימי

 טו)ס ימי גק' סכגין ימי ד כי . קיס ימי 0גק'16""
 ס"זס גם"רו ו"ו ככר גמ"ס קזס ימ' גקר6יסע"ר
 "וינ מפגי "חור ימיגו )ס0ינ וסוכרח ערומיסו6סתו
 נכתס )ימיגך 0נ) ג5כס דכתיכ ימיגו 0גקי סמ)כויסייגו
 1"1 גנירתס תירם כי וספמס מ)כת6 סג) מ6ן.6ופיר
 כ"חוריוס סמי5וגיס י"חוו ס)" כדי )6חור חוורתסמ)כו'
 "מות דכתיכ קומס' ק5רס סי6 ו"ז ככר כמ"סס)סס
 רק וגס6רו ס0דייס ג5מקו כי )ס 6ין ומרייס קעגס3ג1

 נ)" דדיס נ'ננח"
 ני 3ס י0 סמ)כו' כי 1סכ11גס . ח)כ

 סו" ססגד13' גת' וככר וקטגו' גך)וי סייגוכמיי
 כסון

 )ס ים סקטגו' ככחיי וסגרי 6)סיס: כסון וסקטגויסוי"ס
 )קטגס סי0 כמו דדיסכי

 1ס1"
 ומידד דד ") סוד

 פגיו ט) סי ויעכהה כתיכ סגן)ו' וככחיי סקעגףכמי' ססו"
 פנ"כ כססססייכו

 סוד סי ויטכור 16 סגד)1' כחי' ססו"
 פיכ סס כסור 6ותיו' כ' "' 3כ) יס ופיכ עיכ כמ)ויסויייס
 סג)וח נצע 6נ) . כמ"ם ורחס סדיס נרכתסת סו" הצן)וח ככחי' סרי 0וי כגי' סו6 סו'"ס ועסויטכ,ר סו" רי"1 ט"כ סרי "ותיו' רי"1 ססס ויס וינ6 ויעע30

 דד נ' נכחי' גס"רח רק )ס 6ין וסדיים קטגס )גו6מות גקר"
 סיסוד גס ")יו מוסך סויית 61ז : נדר יככס 6יכסדכתיכ

ססו"
 חסך טפת .1"י סון

 וסתית סח5וגיס ממגו יסגו ס)"
 ססו6 ט) ו"י כרוכ ט) לנכ ו"' ווסו ו"י וגטס? ויסת
 ססו" יחיד"י כרוכ ??י" ד6סח6רסטח6

 ם)ס"ר סמח

 כי רוח כגפי ט3 1'ד6 1)פיכך פ)"יס 'רדס וס'6לכזו
 ומס )ח"ש. 6)6 מסמסיס 0"ין רוח כגפי רק גגךסכגפייס
 : סיסנ תנין 6ס סמ6מריס 1כ) סמקר"וח כ)גתייסנו
 לתפארת לכבוד עוהם כהונה בגדי סוד ית' בוד"ב

 )ככוד ו)נגיו )"סרן כסוגס ננזי וטסיחכהוב
 תק5ר סכגדיס כ) סוד )נ"ר סגס :1)תפ"רת

 60מרו מס וחדס : מופפ נקי15ר רק )ך 1"נ"רסיריטס
 סו6ססכסן

 10סניג"
 חסד מדתו סכסן כי . דמערוגית6

 חסד וי0 . חסד רכ 0גקר6 מסד ויס :61סכס
 נסוד סו" ססחסד "חד נפר15ף גס סייך 11ס סתס,חסד סגקר"

 וסג5ח חסזרכ
 סחסד טגף 0סו"

 גקר"
 וק סתס מסד

 נס וסגס . ג5מ כען סכסן וסגן . ט3יון מסן כעןכס"נ סו" וכגנדס . ווט6 6סכס וי0 רכ" 6סכס יס"סנס
 ע1)ס "סנת נסור 1ס61 מ)חמס מ0וח כסן גקר6סיסוד
 טולס "סנח כחיכ וט"ו ד'). ס6ר"י זנרי מחוךכמנו"ר
 חסד. מ0כתיך כףכ"סכחיך

 מ)חמס מ0וח כסן וגקר"
 סחסן כחסכ0מקכ3

 0סו"
 "ורוח סת סמ0חס סמן סת

 כי מ)ממס "יס סו6 כי סמ)ממות כ) מג5ח סו""נ"
 ג"כ גקר" סמעערע וגס . וס וסנן מ"ת גסטרססכיכיו
 '0ר6) כגי גטרי "ח וי0)ח זכחיכ סגטר סי וס61כסן
 1ס61 ע1)1תויט)ו

 כמקומו: ככר כמ"ס סדיוס כסן גקר"
 וסגס : כטיגיך ק3ס סזיוט כרכח חסי ") "מרווט)יו
 0סכ11גס 5דק. מ)כי דנרתי ט) )טו)ס כסן 61תסכתינ

 ט) כסןסגקר"
 סו0נין ססו"

 ססו" )מטרוגית"
 סוד

 כחיכורי גזו3 כ"ריכוח ססוד וס ככי"רח' כמו 5זקמ3כי
 "י דנר כמ"0 מגסיג מ)קון ססו" דנרח' ע3 חססנדו)
 6פסר כ"י גתנ6ר כנר וסגס : סוות גטסס ט"י כי)דור
 ""כ ")" וות 0וס)סיות

 סדי"
 מוחין מקנ)

 מ16""
 דכתיכ

 סו" סמוחין כי עוכ 3" גפס דטת נ)6גס
 סרעת סון

 : ד"1"6 גס"יס ספיי ו' סוד סס וסמומין ככרכמ"0
 61ורות גנורות סוד סס ד"ימ6 6ורות כי ככרוגתנ6ר

 ומקיסיס פגימיס "ורוח כסס וי0 מסדיס סוד סס6נ"
 כנדי ד סמוגס ססס כסוגס כגדי סוד ס61 סמקיף1"ור
 סמתפ0טיס ;3ו גסי"ס ססס "כ" ס3 ספיי רי מסטר")כן

 וסנ כגדי ודי . )11"ג מומין )טסות)מטס
 די מסטר"

 גרי כ"יס סמוחין עיקר כי 3טי) וגתכ"ר ד6ימ".ספי'
יסודות

 ד16'י"
 סו6 סלכן ס"ורות כ) מתקנ5יס ססס

 מסתייס "ימ" יסוד כי ככר וגתכ"ר . ככר כמ"0מקכ5"'י) גקר"
 סיוס טד )מטס מתפסטיס "נ6 161רות . דו"6 ת"תנס)י0
 סת"ח מן 3מעלס ססו6 ט3יון חסד 4'כ . ו"6יסוד

 כסגיס ס6יי 6נ) ד6נ6 מסטר6 )כן כנדי וד'ר6ימ6 ,סכמסער" כגזי נגד'סד' נסמוגרי מסמ0 סו" כס"נסוז וסו"
 6"כ "ימ6 יסוד גסתייס כנר ססס סח"ת מן )מטסססס
 1"3 מ6מר סוד תכין וכוס )כן. כגוי כדי רק מסמסיססס

 "מר". כו ס6ין )כן כח3וק נמסגן מ0מ0 סיס סמססס6מרו
 סוד ססו6 ס41סדטת סו6 מסס סנמיי גין ככר כיסכווגס

'סוד



ש ושלץק כ שת השתיתשערששץ
 סיוס סד 6ימ6 יסוד סמסחייס נמקוס נ' . 16"6שיוח ימי כמקוס )מע)ס ס6מד : כמי' מ )ו וים . 6כ6יסוד
 סמסק סוד ססו6 לית כגקודח סגכגס 6מר מ . ו"6יסוד
 י6כ6 גס"י ס3 6ורות כמי' נ' גסתיימו ככר וסס :כמ"ס
 כ"ן סוד סו6 ומס . 6כ6 ס3 מ3כוח כמ" רק גם6ר1)6

 מכ) ס)מס וימכס כסוד קד"ס סו6 כ"ן ס)ס6מורייס
 וסו6 ססוס. כמספר ח)1"ק סוד חסו6 : קדס כגימכמי
 עס מגגפ"ך סוד 6מר6 כו ו6ין ד6כ6 מסעל6 )קמ)וק
 כפ"ר כמססר וסו6 כסו)יס סס מגלס"ך כי כ)י)וחכ'

 כמכו6ר כקר כן כפ"ר סקודס 36 6סק יכ6 כו6חדכחיכ
 סחומס מ"ס כסוד 6מר6 סוד וס61 ו") ס6ר"יכדכרי
 וסגס כ"ו: וסכן . גטחייס שכר 6ימ6 )יסוד סרומווסחחהס

 . כמ"ס כמ"ם וחס6רח ככוד סוד ססס וו"ן )לורך סו6כק
 ו)חפ6רח )ככוד ו)כגיו )6סק כסוגס נגדי 1עסיחודס

 :וסכן

 "טועות כום טוד יתבאר בו ג'דרך
 6מרו סגס : 6קר6 ס' וכסס 6ס5 יסיעו' כוםכנתיב

 ככר כי חדע ו6ח )סכיגך : ס' כרכח מ)6כוס
 סיורד רלון ססע 610 סע)יוגס סכרכס ססודכי6רגו
 סיוסר מוע דרך סוף כ6ין סגגוו יסוד סוד סע)יתמלגור
 ומן ססוס כמססר רלו"ן סוד סטיו ססו6 סוי"ס ד"6וסס
 ססו6 16"ר יס"י כמססר מ3ו6יס ז' י1ל6יס סוהסד6
 ד6ו"6 סיסודו' יורד.סד ווס ססוס כמססר סכרכ"ססוד
 ומסס : כרכס גק' 6ימ6 ויסוד כרוך גק' 6נ6סיסוד
 קנ1) כיח ססי6 כרכס ס) כום סגק' סמ)כו' )מדחיורד
 ססו0 כמססר 6)סיס סי מס61 סכו"ס וס ולמ)כיכ0
 16 ס3יוגס סנרכס מן וכסמחמ)6 סדיגיס כסיססו6
 כוס ווסו סוי'ס סוד רממיס )כס6 דין מכס6מחססך
 סמ"ך ו"ו כ"ף כוס מ)6 כו"ם כוס וסרמו ס' כרכחמ)6
 סיול6יס סלי) מ)ו6י די סי ס0ו6 סכרכ"ס כמססרסו6
 גחכ6ק)גה) וסגס סי. כרכח מ63 כום ווסו סוי"ס ד"6מן
 6וחיוח ס' סוד ססס 6ימ6 ס) סצ מקכ3ח סי6 מחמ)סכי

 כמכמס דכחי' 6כ6 6ורוח כהי וגכגיח עדלח ו6מ"כ6)סי"ס
 ע)6ס סוסגס מס ס6מר .כווסר מכו6ר וסגרי :סוי"ס סוי 6כ6 ו6ורוח 6)סיס סוד סס 6ימ' ו6ורוח כיחיכגס
 ככר כי וסכווגס . ימועוח ד6יקרו חקיפין ע)ין סי6פיקח
 ססס 36סי"ס ס"6 סוז 0ס תקיפין עלן כף י6יגוןכתכ6ר
 עין סרע כסס יסחכ)ו ס)6 סווונ )לורך מו"גסמסמ) סוי סמ)כוס מסח)ם) סמסס ד6ימ6 חמחוגיח ס"םסה
 לגורו' סייס סיי סגככד ססס עס סנדו) ססס מחיימד161

 יסע מעי) גק' סמ)כוס ווס . ככר כמ"ס רקי"טדססו6
 וסוד ססוס. כמססר ס"פ ססו6 יעעגי יס"ע ומעי)דכחיכ
 מגלפ"ה ס"6 סוד נ"כ כס סג") ע)ין סי כי סו6מעי)
 ככג וים ד6" כגס"י וסס כמ"ס כיגס סערי ני סוזססס
 כסו)ות 6וחיוח ססס ו)פי כמססרמעי). ק"ן סרי ג'6'
 ססו6 סמכמס סוד ד6כ6 גס"י מח3נס וכסס ק"ן כ"ססרי

 ישיש "ם שד סמ61 ככו כמ"ם דמממנם ח6 מ"סכ"מ
 כצו 0ס)ית מ0לגור ס61כ ם610 "ם 6וסכי)סגמי)

 נטינ סתים הם סנלך סמ3כוס עו)ס ס) יסי סוזס3ית ר"
 4ש ג"כ ען למשמ0 ו3ק 0מכמס טד יולו ס6ורחס
 % וד"ם כע)*ס 06 פמ" 0מכלס דכיהכ סמייס עלסוסו6
 % המתור : 1סק . ט מי"ם כת"ס 6)6 קץ נקץחסלג)
 )4דך וטס ימש מטי) שוי סס חקיסין ע)ין כף כיסעגץ
 סיטועם 4ף 1לא . יסהףס סרי ו"ס 6וחיוח סוז סססוו"ג
 לף ,סרטת מ)6 כוס גק' ס6ו : ס)ס כרכחך סמךע)

 טש"ש כססק" מיס כססו6כח כ" כרכח מ63 סי616ימחי
 ס"יק סודיוסף סו6 לגורח ס"פ סוד סכו רקי"ט 6100כי

 כששמהמ0 מניע ור6סו 6רלס סמולכ ססו)ס סים610
 ההרט6 כטמי5 ד6מיד ומחרנמיגין וכ6י כטמיי כ) כידכחיכ
 שס קלץ ם61 יוסףף סמ). ס"ם סוד סגס ח"קסמס3כו
 שש וס6גהם כיכ 41  ססי"ן  למשיר חריו סו6ח*ק
 0מ)נף מדה כי רמתיס כם6 ט) ויוסכ זץ מכס6סקכ"ס יטומי :. יסה4ת כוס גקי 61י . סיסוע0 ממגהירנססון
 נסצד סי6 )מע0 כס0י6 כו"ס כמוסכן סכם"6 סודססי6
 ש3ס ,0י6 כססק מיס וכססו6כח דין כס6 סוד6)סי"ס
 ל~שר ומטו 6מד ס' 161 דרוטין תרין כין 3סחיימד)מט3ס
 3גגך % וססכ1ח, כסוש סוחס כסס גקר6ח סי6סנס
 ועחסיחג6רששפוכ : וסקוס ס36סיס סו6 ס' כיוידעח

 5) 6ם6 כסה0 5ם6 יסועוח כוס עעס כעוכססחמ)גו
 השכ4: . 6קר6 סי וכסס ו6ו ידיסמיס

 וטם לטיור וכנרת כנתי סור יתבשר בו ד"4 נ'פתח

כנרניב~
 סכ)י %ו ט) סוז 3כניגך : וכגור כגכ) ס%וסו
 פטל ס6מלו רו"3 מ6מר סוד חמ)ס 6ודיעךסיר

 %ס מלהם סכ6 וכית דוד ס) מר6סוחיו )מע)ס ח)ויסיס
 מנ61ל כי 6101 . מ6)יו מען וסי' כו מגסכח לסוגיחרומ
 כי סההת )מזח רומדס סגיסס 6, ו6וח ו' ס16חכווסר

 ססשי4ף6 סו6 דכחיכ סוי"ס. סוד 61, ו"ק סוד 1610'
 יכת'כ נע0 ש מוכריו מכו4 וסכותס . ו' כ6'6גמגו
 ס"צ להדס ססו6 חמכקגי וימיגו )ר6סי חמחסמ6)ו
 הצץ ,גוש6 ד6חמוי לוי כוס סלורחו 6' כסוד סו66וי

 ולה כ3הוד נופ6 רק 6חמוי 63 סימוד כעת 6כ)דרועין.
 סחלסין כ) כ)י3ס כי ידוט יס וסגס : 1' 6וח כסויסו6

 י651 6ץ כ)י)ס סגסי)יס וירוס)יס ליון סערי מסססחימין
 0גכורס מדח מחעורר 1 )י3ס חל1ח וכסמנש . כ6"ין

 םמ6)1 נסוז דודס 36 6וחס )קרנ ס6סכס 6ח)עורר
 ממדפ ם0ס ס3ויס 161 חמכקגי וימיגו וסדר 3ר6סיחמח

 עריל" שציר מ)סק ות,מר" כסיר מכוררי'סנכורס
 הא סמוסגס ססכיכ וסמומי' סק1ליס כ) 6חומומריס
 עגאת ספ 16טכס3וס ססו6סוד 6סק מדח כסו6ס6סכס
 כחת ס)וס סוד ססו6 ד6מס כפומ6 סמהג)סמסד
 60ו30 סי כ' 6וח סוד ס6וס3 פחת. יוסכ וסו6כמ"ס
 כמססר כגףר סוד סו6 6סר"ן עס סכ' ומחמכרמועו



 העדןנן ל כ שא השתיתשעהששץ
 נ4)ס ס0ו)ע רטס סגגן סכוככ 6ח תש3 וסו6לסוס
 סרומו * 6וח סוד סס61 כנו"ר נמ)ח סיהזר כ*נעמו
 סמעגו שירוי ס6רן מכגף כחי3 161 . דרועע וחרץפוף
 0סו6 סע)ית פס סי ס0עריס נסחמו 161 3שיק5כי
 )ק31ם 10מעיס טכ3 כעיי סויזלד וכססי6 קיסנסחמ
 מקסיכיס וכחיכ קול ס0מיעני כנגיס סיו0סדכשכ
 נכ5 0מ1 נקר6 )מס ננ) גקר6 161 םסמיעני3וךל
 כסףס )מט)ס עו)ס 0י6 161 0יר ג3י כ3 6חעמככ4
 מ"י סת ע63ס ת6ית6 תקכ3ח 161 סעו3ס חורחאח

 ה~צדכר מן 6"ח 61מר1 סמדכר מן עעס אח מעוכשכ
 ' .י צ4ע- עו)ס ס0ירושכור 00ףי למדכר מן6)6
 כמ"ס גחינוח 4נ סת ת"נ6 גס תקנ)ח י-- ו6מ*כ4הי
 קכ3חס 0כ) נוו ככר וסגס נה). ס61 3*כ מיי סריכנר
 0גי סמסד" כ) מחקכ5יס ס0ס סיסוד סףי610

 מיס
 סיסוד ני 1לה ככר כמ"ס כ0עת מיס וס6כחסדכסיכ
 ככר סכולס וסוד שיק )ר6ס וכרכוח דכודכ טו6כוור וסי . וסמקד0יס סמעמריס ע0ור" מיס סס 0טסכיור
 סכרכ"ס סי 0סס סוי"ט מ)61י ד סי עסו6פ?

 ססוס כמססר כיור סוד סס 00רע" ד ועס מסוסכמסער
 ו3ק . וס וסק ויכוגקי טסך סו6 כסו"ס כנו ע)וכלדיסכ
 )י3ס כמ15ח וומר כ0יר סמחעוררח די כיחמ)כוח סי ם61 דוו כי )ך 4מיוח 6קוס 4)ס ח15ח די6מר

 ח)וי סיס כנור ח"ס )שיק 5כי דכודכ דודס עס3סחמכר
 כו מנ0כח 5סוני רומ 3י3ס ח15ח 0כ6 וכית סכגורסי סיסי חמח ס61 ח15ח קודס כי דוד 0) מר06ו)מט)ס
 )ר6סי חמח סמ6)1 כסוד סנכורס מדח סחפוררףסוד
 סו6 סתתנו 5סוניח רזח ת6וחו סייגו ת146 תגק סו6ולא
 מוק: ו0כ) סיס 36 סו)כיס סנמ3יס וכ) כנרחיס נקי סי6 6וי די מדח טס 0מחיימד 61מר . סס"סי

 פעהבי כוועל מי יתבאר בו ב(דרך
 מד מטרכי כוח) כסוד דיטוח 0גי 0יס מס חכקךבבדדק

 )מדח לומו כוח) ר") מטרכי 0) כוח)6מר
 )מדח רומ, ומטרכ ככר כמ"0 ח") רו סי0מ)כף
 תערכי ססו6 כות3 ומ"6 סכמוהע כ) תתערכיס 00ססיסוד
 מחטרכיס סטס מטרכ סוד ססי6 סמ)' )מדח רק רומו1ס61
 נח' ככר כי . מייס 6)סיס דכרי 61)1 61)1 . מכמוחכ3
 0וד 0ם61 כיסוד חמ)ס כו)ס מחקכ5" ס6ורוחסכ)

 ד6יי ס"ג סוי כ") סכסף כ) 6ח סמ)קע 1ס61מקכ65)
 ו0ס ד6כ6 ם"מ 0ת כסף סי כת*0 כיגס סערי םסי

 כ) 161 סמסדיס מן 0נכורוח ומחכסמין ימדמחערכיס
 )י0ר6) טדוח ייס 0כסי סי ססס כמ )1 גוחנ"סייסין
 סס ס0וס כמססר מער"כ 6100 סו"ס 5רוסי י"כססס
 6) נוין סו6 ו6ח*כ . )י0ר6) טדוח דכחיכ סחסדיססת
 כף סקדמת וכמסכת נף סוד סי6 כי הס סת 0ם061מ)'
 יכחיי סיסורק סת 00ס "יס יסרני יסור כסהס י"00ו6
 כסחסיר "ס טס מטר"כ סרי 0כע כח סי6 6מ1 יסרחו6סר

 36 כ6ס סנערס ונוס גערס סי סכץס סו6 סרסיסס
 : וסק ל4 כקנס עו)יס סדיטוח 0ני סרי0ת)ך

 למהאית
 בצוההו לם'ד אהע יתבאה ט % דרך %פת"
 3ש1ח )מיייכנתיב

 סכחוכ כוס . 6)וס 6חס כי י15י
 0תדע 5ריך רק ס56י3ף "-ר כ3 תעט כוגרמו

 גנוס מט) נכוס סוד סו6 ל כשם כ15רח1 )מ"ד 6וחכי
 כמו ע)שס 0ומר"ונכום

 0יח~~
 נקופ וס כ)) רק )סכיע

 ור6סו ענו3 ח4 כמו ססו6. נ5ורחו 3מ"ז 6וח כיניך
 מורס וס )מעס גגו ר06 וכסוף ס16חיוח כ) מן)מע)0
 סטו)מף ככ)) 6ו ספר5וסיס 3כ)) סן סכחר כמ" ע)חעיד
 ו0ס" ססיי ככ) כסרים סן 1פר15ף סר15ף ככ) כסרעסן
 סכחר כמי' ט) מורם סו6 חמיד מ" כ)1)' סי6 סס"0כ)
 סססירם כ) 6ח סגדו) מתקיף ט61 סכחר 16ר חמידכי

 סגד31 מקיף 16ר ככמ" 0)טו)ס . נס"ככמ"0
 מקי

 6ח
 למיסך 610 פנהצי 16ר וככמ" . כו)ס 6ח 1כ1))סקטן
 כי 0ס גחכ6ו וסגס 0ס: כת"0 לדו) ת3ניסססקטן
 מניט 6ינו חמחונס פס" וכמ5י מ)קיס )כי נמ)קסטסירו
 סע0ירו כרומכ קו ויס יכוסס כמ0ך 0מס כי 6ור0וס

 חכין 6ס 6"כ סמוסך וכץ ס16ר כע ומכדי)סמססיק
 טכך : ענו)ס גוק כה5י רק סס סמקיסיס כ) סריכ0כ)ך
 מ5י 6100 ס)מד גוף מורס 1ס61 . ססנהדרין יוסכיססיו
 0ם61 0)1 ג"ר נ60ר 0סכחר נחכ6ר ככר וסגס :ענע
 סכחסייס מן )ס3ניס תחחי3ין ומו"נ תגו3ס סר6ססת

 כמיי 0חמיד סס" וככ) סר15ף ככ3 ס61 וכן1)מטס
 )מע)ס מנ1)ס נס6ר וסר06 סנרק מחמח מחמי)יןס)כו0ץ
 )מט)ם 0ס61 1' 6ונז כמו גנו 0ס61 סקו מורסחס
 610 ח ד6וח דסיעור6 כווסר מנ61ר וסגס : 160חיוחמכ)
 סוד 0סס )נ"ר רותו ף 6100 גגו כי סרי יוד"'1ח)ח
 610 1כן רי0ין ח)ח ני וסס מנו)יס חמיד 0גס6רומר6ס
 מט) גכוס 00ו6 וכ0כי) כ,המר כמכ61ר סר15ףככ)

 כסוד י0סי3;ו 6דס ג6ות סרי ג6יס כ) ע3 ונ6סגכוסיס
 כ) ט) סקימ6 כטינ6 4מ0נימ )מסס ר6ס1 )כסוףסטנוס

 )כ) )ס6יר מ6ירוח סנ" )0ס תסר6וחסחמחוגיס
 חס . כיוסר כמכ61ר מייס מ)ך סני כ16ר כיסחמחוניס

 כטוכ וס נחכ6ר וככר : )מ"ד 0) נגו ר6ם כסיסחמורם
 ר06 כסיפח יחכ6ר וטוד . כמקומו סג016 פנסכ0וד
 חמיד תורס 153רח1 )ת"ד 6וח )ך גיה סרי )קמן כד"6גגו

 : סכחר כמייט)
 כמ6מר סנדו) ס0וד )ך פ)1ח דייס טח טחסרדקנה

 דורסג' 0ייס סתנד)יס 6ח דור0 6יס כסיחו")
 כ16י 0ס61 ויי) רס"י וס" כ16יר ססורמ כמגד31 ס)כףמ16י
 ס) כננו סייגו3ננ"ך

 : 3מטס כעוף ך6סו תה4 תעמ )נסיי
 סו6 סגדו) וססת : ס)6 1ס61 נכי6וח דכרי כמו0ס61

טס*י



 השץק ל אות האותוותששהשורי
 61003 )יס 6יח ט)מין 6)ף ח"י כמחניח6 דח6ג6עפ"י
 כסון מסחעמע ד6יסו דעחיקין טחיק8 דטמיויןטמיר6
 סגיח 6וסיף עחס 6ך : כ0"כ 0סוד זרי סירסחיוככר
 כי 1ס81 : סמעיין ע) )סק) כדי 0דנריס ע) )חוורידי

 61'ס1 עי63ס ממוח6 6ודריקו טיסין ג' כי כווסרמכ61ר
 כת3כם 6יך נת' ככר כי סכוונ0 : וסגו3 דסנו3ת6ח6

 ח6 1ס61 סמוח סוי ם610 כ6"ס ננווס ססיחססחכמס
 כ6"ס סגנת סיסי ט"י כ6"ס סננוש כמ)כףדמחסכס
 כ) חיוח ס61 ס16ר סמש 0עו)מיס חי סוד6100

 תע5ם יסר חוט דרך 160ר ש כ6 ומחח)ס0ט31מוח
 גנט ס16ר וס ועיקר סמ)כוס )ט31ם ופגימי מקיףכתיי
 ירד ומסס די )ע31מ1 ס6מי סי"י סוד ע31ס ם3כיסוד
 מן )מטס םס61 סחם סכט0ירו ס16רו' 36 גדו) 16רנ"כ
 ו,ס כטסירו סגיג)ו מקוריוח י"ם 0יינו סמ)נוסעי)ס

 מפ נכנו נמ0 כחוכ מ0ס ג"ר מן סכט0ירו י"סמ")1 כי סס וגחנ6ר . כס"נ כמ"ס קדמון 6הר גקר6סטסירו
 . סכתר סת 0ו6 עתיק 0ייגו ו6ריך 6"ן עתי"קס0ס
 סיס סס ונחכ6ר . 0כיגס סוד 6ריך סחכמ0 ס1ד6חן

 : ידט ד)6 ורים6 . ריס6 ד)16 רים6 סוד ריסין ג'3טחיק
 0ייגו )עתיק מ)ניסין 61ריך 61"ן : 6חיידט ד63וריס6
 ד3ש) ריסין ני ססס נ"ר ס0ס ס)1 ו0ר6ם 0)1סו"ח
 כוס )מט)ס ס)1 ריסין ג' ט)1 סעחיק וש )מטלסנס6רו
 כין סט)0 עד עו)ס מימוח סמחגס6 כסי קרמץס16יר
 דרך 0ט5מוח 16ר ומקכ) 0קדומיס 3כ) קדמון ד6דסנ"ס
 וכ) קדמון 6דס ם3 יסוד דרך מ6"ס סיורד סיוסרחוט
 ר6ס 3ק כ6פי' ל6סתכ31י כסיח די)י' ד)16 ד6כי)מ6ן

 כ) ט) )ססניח 0טנו0 כסוד )מטיי כפוף מעטסע)יון
 סעחיק כוס נססק מ6"ס סיורד 0חוט וס כיסתחחוגיס

 כ) מקכ)יס וכו)ס מסכיס דוך רק ממגו חון יע616יג1
 חוט דרך סיורד 60ור וס ו0גס : 0טתיק מוס רקסמיוח
 דיו"ד ח6 סו6 סחכמס סוד 0מוח מן כ6 ם610סיסר
 סוד וסו6 ככר כמ"ם סידר כסוד ת3ת ד6י0ו מד6נקיד0
 מד6 נקודס דיו"ד ח6 םס61 סמוח מן סיורדסטפס
 ע%5 ממוח' ד6ודריקו עיפין ג' סוד הש61 ח3חד6י0ו
 ד0נ41ז כרו6 קדמק כ6ויר סס" ס" נ) גחקגוסמסס
 יסוד מן 160ר שם ירד סכ6סר סס וגנד : ככר כמ"סוסנו3
 עיקר כי )סינחס סנחוסף ועיר6 דיהד כר!6 0מ3כוםטו)ס
 קדמת 163'ר ממנו סירד ומ0 כיסוד ננו! סס גס6רס16ר
 הק סו"ם סס כ3 נס)ס וממגו ועיר6 דיו"ד כר!6סו6
 ס16חיוח נחמ)16 %61כ מ)61יס 6רכע סצם1 16חיוחד

 ומכ) 6וחיהת רכ61 6)ף ר3"1 עד מ3ו6יסן 1מ)1יכמ613י0ן
 דכתיכ ס3מע3ס קומי~ סיעור ו0ו6 ס3ס עו3ס גכג60ות
 כ0"כ. כיו כמ"0 ר14 כמספר כ"מ ור"כ "דוגנונדו3
 קדמ% %ס דרך ירדו 16רוח רכ61 36ף סר4'1 6)1ו0סם

 מ15ח5חיס גווניס ט5רס סגק' נפ3יס " ירךסחימ%
 טד סס כמ"ם )ו סר6וי ח)קו גע3 6חד וג) 6"קודרך
 וסס 16רוח 36ף ח"י קדמק סכ16יר סכחר 3ססייסמגים

 וסגס : ח"י סמספרס 11"ן מ סוד ססס 6"ק ס)כנס"י
 'יכרכך ס) יודי"ן נ' ססס נקידין ח3ח כסוד סיומחמ4
 יויע 'וינ6 'ויסע ס) ווי"ן ג' נםת סס ועחס "ס6.'י%
 דרך ס6ורוח 6)1 מקכ) סו6 )מע)ס ס6מרגו סעחיקחס
 36ף %' סוד וסס עו)מיס מ"י סוד 0ס,61 6"ק ם3יסוי
 6100 כריו סממתעמע מ63 עו3ס נכגם 6ות מכ3 כיע3מץ
 ספר15ף )פי ק סגק' 0עההק ו0 0יינו דטמיריןעמיר6
 וסעתיק תט)מיס טמירין 0ס כי טמייין נקר16 61ריך6הן

 : דטמירין טמיר6 610 סרי כסס וטמיר כלסמחע3ס
 ס)סעמיס 6ריך פר15ף ט) ק6י מוס חטטס ס)6וכדי
 ונט3ס טמיר' 610 גס כי דעמירין טמיר6 ג"כ נקיס61
 61ריך 6"ן סמ)כיסין דוגמ6 16ח1 סמ3כיסיס 61ימ'כ6כ6
 1)טת דעחיקין עתיק6 61מר כי16ר סוסיף )כן)עחיק
 סר5ופיס  גננו ו6ויך 6הן כי סכווגרי וקגס. מ3סץעחע;
  לבנו ס)מטס ספרג1פיס כ3 6כ3 נהג)ס. סככר סעהמ16ר
 נכנס ועתיק עחיקין גי 1)כן כס"כ כ"ו כמ"0 סהדםמ16ה
 גקר6 סו6 ו3כ! . סי0ן כ6ור סגחג4ם סר06וןמ6ור
 כה. דטחיקץ כטחיק6 סגי דסוי 61"ח : דעחיקיןטתיק6
 3מס כמ6רה3 טחיק6 )מ)ח פירו0 עוד יס כי כשסכווגם
 וגע3ס ' טמיר ם610 מכריוחיו ס0טחיקו טחיק ממוגקי
 קדים6 עחיק5' כסס ג"כ גקר16 )פעמיס 16*6 נסו3כן

 כ16'6 סמחע63 ס6ריך 6"כ סווסר. דכרי מחוךכמכו6ר
 ומחוך : ס6ויך נס דעחיקע טחיר4 ג"כ נקי וס)פי

 היי ססס 16רוח 6)ף ח"י 136 קיכ3 ומסס ד6"קר0
 136 כי סס וגח' . כסון מסתטמם ד6שו ט)מין6)ף
 ריס6 סוד סס61 סט)יון כו6פו רק 0ס ע)מת 6)ףס%י
 כי די)יס ד)16 ד6כי3 כנע כסוף 610 ס)כן ריסיד)16
6כ)

 ק
 מדי)" מקכ3" 0ס סמקכ)יס מס ד3מטס ימין

 סכי16ר ") גכ61 וטחס מו. חכור : כ*ו וסק !קופ" 0ס31ק
 0עתיק 0,? נם"כ כ6ונו מככו מס תסגמ ו36 וכוררק
 ממנס וגכגם ם0םססטס ה"ק ס3 סמ4 מדח ע5מוסו6
 לרחיכי מע)ס ם3 )ירוס3'ס סנ6מר כסת ס)ספר5וף
 מכו6ר המגיי . כ6ריגוח סנ3 סס כמ*ס 6ס)ךמקוס

 מדח 0ס61 דוד 3מנד31 רומו מגדו) סמ3ח סווסרדכרי מחי
 כי ס' 1)6 יייק6 ס סס זד סם עח מגד31 דכחיכסמ)י
 כי מל61ר סרי גד'ק ירון כו וכחיכ כמ"ם סס ני0מ4
 סוד ססו6 0סחיק והי וסג0 : סמ4 )מדח רומומגיו3
 עו)ט סשור מקוס עד קדמת כ16יר )מטס )ירדסלהרכס ל5* כטקכי )ך 65' )0 נ6מר סמחח)ס 6"ק ם3סמ)י
 כעו4 סעו)בות )עמית סמקוס ו3טסר סכני )עמותס56יי
 לי! סטניע סד קימון נ6ויר 3מע)0 ע)וי ו6מ"כס56"
 טוד ע5מס סי6 סרי חח4 מקומהי ס" סס כי ד6"קג"0
 מ6ו, ס)פ0 לס סדרסו 61מר1 : כ16יר ספורחמניו3
 טע)יומ סכ)0 סת כ0"ססי6 סדרסו כוס רמ,1ס)כף
 0סי5 סכוונ0 0)כי: מ16ח מ כס 61יח ס)כיסוד



 דשדןגן י %ת השותותשקדששי
 סהי6 0נס כיי 0דר0ו סיננ ט)מץ %ף כח"ימ0תעסע

 כ) מפ3 נכוס 1ס61 דעתיקע וסהיק* דטפירץ עמיףמן
 ט)יון כמ כ)6 ע)יון )מ56י) 1% 16יד הששסוכ 630נכהם
 סטמ" מ16' נ' ר"3 ס)כס מ6ף ג' כס דרסו3ק

 ס)כ"ס.

 ד6"ק מנם"י מקכ)י 0סי6 )רמוו 6)ף %י כמסשטו)ס

 כ) מע) גגוס י0 6"כ ט)מין 6)ף %י 0סס ווי"ן ניסי
 כ) ט) ט)ח 6100 6"ס טי ע)יסס 0ומר" ונכוסנכום
 0) ווחן נ' סוד 160יד כ0"כ כ6רנו ככר ומסס :עי3ות
 15רח כעחיק ונע0ס סעתיי ,1 36 16רסנ נתפפ ד6"קנס"י
 נ' 0סס יודי"ן נ' ן0ר0ס )סי ל מס ווחן נ' ססם4

 כ6"ן נחססעו %61כ )י מספר ט61 יוד"ן והכרפין
 כני 0סס 1)סי . 6"3 סף 4י מם 45 15רת ממנושגפד
 כ) כי 6) נ"ס סס ו6י*ן ועהי' ד6'ק ג0"י 0ססמקהפף

 ס0וס כמססר מנ"ן סוד 6") ג"ס סרי מחכירו כל)*

 ג0"כ. כיו ונחכ6ר כס. סחוסיס מק)ב)סמאשסו*
 רומויס ווי"ן נ' ססס סעתיק מו סנקכפ 3מ*ד *הש1ששס
 רומו * 1' 0ייגו . קוו0וח נ' ס61 * ש) קווסזח3ש

 )מנ"ח. רופו 0ני 1' יוד"ן: גי ס61 דו' 0יטור6 כי)כמ"כ
 מסוחס נחנ)ס )6 סדיע ספ)כוח כי )ש"י דתה 0)י0י1'

 ח3ח ד6יסו חד6 נקודס סת וסס 0ס. כמ"0נעתיק
 5נ' סרומו )מ"ד 0) ננו 6"כ כווסר כמכ61ר חסט61יס1
 ר~פקכ) ט61 י~ע)ית ור6ס )פט)ס ע)1 ססס דששקרי0ץ
 ד6כי3ד163 כנין כסוף ס61 .עסיכך ט)מין 6)ף סח"י6ח
 6וח סוד )ך נחכ6ר סף . וסק ד) 0סיר0"י חמו .די)"
 מחח)ס רק כמנינו 16ת1 נכ6ר וגנת0 . כ15רח1)0ףד
 סמסיע 6חס וסנס . 30ימי 153רך דכריס 6חס טינכ%
 10ר0 3מיוח כסיכס )מ"ד 16ת 0יכ6 כהמ עחכע%ז
 חוט טנ מורס ס61 0)ספמיס רמיותו )סכעכחיכס
 סחוט סוס כסוסין דכ) דכסוס6 גקר6ריס6 0ס61סמחק63
 נ"כ' וכמ"0 . ס6רהף3 כדכרי כמכו% )מ"ד כ15רתיווז
 סמחכר 6100 נכוס מדס ט) מורס ט61 ותמיו .כס"כ
 00ס 3עתיק מ6"ס יורד סמוט 0ש כמו פו)פותל

 חועכו)ס )16ת1 מטכר דרך 0סס סט31מי 1כ3מסחייס
 0רי סעהיק 0ם61 סמסחייס וכמקוס 5רס כ0סנכ)ייס
 ט)6ס רי60 ט5מו ס61 ט16ר וס סוף 6100 ע5מוסטחיק
 סחוט ש כי 0רי כ0"כ כמ"0 ס56י)ו, ע1)ס 0)דכחר
 0סוסו 56י)וח ע1)ס טס 6"ם 0) סטו)מוח מחכרס61
 כתח6 גע71 ט3יון ל1)ס 0) סוס1 ייינו נחמ3חונטון
 0סו6 ס6ריך ט) מורם 1)סטמיס . ממנו 0)מעסטו)ס
 נ"ס מסס 0נט0ו כמ"כ 0סס נ"ר 0יינו 0ר6ססמחכר
 ס0כי טו)ס טס ו%יך 6י"ןסשדק

 וסטמיס 16"6 0סס
 סכנין )עו)ס ור06 ס0כ3 ע1)ס סוף ססו6 )כיסםרומו
 חסד עו3ס דכתיכ סמסד מן מתמי3 0סכגין דת0סס
 6כ) . )ט1)ס כהין 6יש זכתיכ 6חס גלף 31קיכהם.

3פע)סני
 ט3ית )דטת רומו 31סטמיס נסתר כ)0ת סו6

 טס י~סכ) ע31ס 6מ"ר קו ומחכר סכתר סחט5אססו6
 3עעמיס וק סתית. לשפת טאו סו6 סדעת כי סכנץע31ס

 סטורח מנדו) כסוד סווסר כדכרי נרמויס 0וכרנו 6)0כ)
 חסכי) 16 כי ממ1651 דכר מקור )0כין 5ריך 1)כןכ16יר
 כי כו)ס כגנד תורם ת)מוד 6מרו 1)סיכך . ת5)יחו6ו
 מיי6רתו נונק טתיק 161 ס)מד כח מעורר ס)ימודט"י

 מכית סטתיק מס ומ)כי0 מ6"ס סיורד חוט מ16ת61001
 וכמקוס 6י"ן ט"י )6ריך ס6רתו נותן ככר כפ"0ומחון

 כו)ט 0ם 0ס כמ"ס 6ריך ס) ספ5ח עד 06100מסתייס
 נ% טורנ6 0ם61 1ס61 כווסר כמכ61ר ספגדו)סוד

 5גור 6100 טחיק יסוז פד 6100 . ר5ץ ד6חקריונסימ6
 ססס ססכ) טו)ס גס 161 ר5ון עת ס61 161 . 6"ס)16ר
 כ) כ)) סכנין טו)ס .גס סחייס ט5ס 610כיס6ף6

 : ממ0 6)וסות סס 1)כן סחייס ט5ס ממקור 610כס56י)ות
 כמקומו כמ"0 )16"6 רומו כ"י 0מ)ת נתכ6ר ככרוסנס
 כמ"0. סכנין )טו)ס רומו 6תס ומ)ת : חכמס " כינסש

 )טסוי )מדג"י מקומו ט) ססתח)נו סכתוכ יכ6וכוס
 )דטת 6חס 5ריך גס : כ"ו וסכן . 6)סי 6ח"ס כ"יר15ג"ך
 מן מורככ 0ס61 16ת1 דורסיס י0 כ5ורתו )מ"ד160ת
 כ"6 6)סי'יס סוי"ס מ)6 )0ס רומו 0ס61 כ"1 16תייכי

 כמו נ"כ מורס 1ס61 . מ)6 0ס לו6 סרי 1"1 כ"ףחמ)6
 וסוסו ס36סים ם61 0סי 0מורס סר06וגס כ15רת01מורס
 ט0וט 6ור 0סו6 סכתר )מדת תמיד ורומו . כתח)תונעון
 יר0נו 1)6 16ת מ0וס מורככיי 6ין 6)1 16תיי 0כ'כמו

 דומס כמטט ס61 כ' 16ת כי 61ף סרככס 0וסכ15רת1
 מ60ר מורככ 6100 כו דר0נו כי כ16ת טכ"ו כי)16ת
 די)יי 0יט1י6 6מרו וי 16ת וכן כי 6ות מ60"כ16תיו'
 מורככ 60ין )סי יודין ת)ת ד6יסו 6מרו 1)6 נקודיןג'

 כי 60)1 )סי יודין ני די3יס 0יטור6 רק 16תי1'מ60ר
 ס6ינו ס0וט 16ר 00ו6 סגד1) )0ס רומויס סס16תי1'
 וסלגויי' ס0מו' כ) ומסתטסיס מורככיס וממנומורככ
 )6 ס' 6גי ג6מר וט)יו 'ס6י)ן מנוף טגסיי דצמת0סס

 : כ"ו וסכן0ניתי

 כמנינו )י 16ח כי נ6מנס דט : דטח )6דסילכפד4 בשנינו לש"ד אות ית' בו ד"ש במפועח
 ססוד ננד ככר כי חו0 6ח 6דס וידע מ05ון דטחמיח כי וחדט : דטח 0גקר6 )מד0 וומו 0איס0ס61

 וסמכריט 0מחכר 6101 ו0"נ. ס"ח מקוססחקכ5ו' ס61סדש
 ססירו' טסר )6כ6 י0 כווד6י 0רירי 1סכ11נ0 16"6. כין3מט)י
 53יוך 0ס61 סווונ 153רך רק 1ס61 י0וד נ"כ )1 י60"כ
 610 6כ) סססק כ)י חדירי ס" סווצ שס סעו)מהחיוח
 ס6ריי דכרי מחוך 0מכ61ר גחכ6ר ככר כי 1ס61 חחתון:זווג
 גסמס כחיי משי כליס 0י0 6ף ס)מע)ס ס16רוח 0כ)ו")
 ככמימ רק סס כ33 ודרך סרס דרך סו6 נרנמ"יססס
 וסנס : כחיי ס' כליס י0 כחי' סכי מ6)ו ל4 וגכ3 1ר1חנס0
 ס610 וכ) . נסס ככחיי ס61 חיוח 153רך 0ם61 ווצכ3

 מטו)ס ווצ 0וסו . רש כנח" ס61 סנסמ1י ס1)דהש)15רך
 %יכיס 16"6 נס סנשמר ס1)דות 1530רך נש צכרועוכ.



צג ל אות האותיותששהשעה
 מס51 לטח )סס גחוסף 151 סכחר מן חדסיס מוחין)קכ)
 סו5 151 ככר כמ"ס סכחר מן סמקכ)יס וס"ג ס"חסוד

 וכחיכ . חייס רוח גסמח כ5סיו ויסח רכחיכ רוחככחיג'
 5יגס ם15"5 גחכ5ר וככר . טוכ )5 גסס רטח כ)5גס

 וות חח)ס 0גטמס עד סכחר מן חרסיס מוחיסמקכ)יס
 0מסתייס יסורו ררך מדם 5ור יו65 151 וכיס מגי'כעתיק
 ד5ריךכת"ת

 וטו"
 ו5ו"6 סגתפייס )כ' ו5גת 5גס מתפ0ט

 סוד וטס ס15ר וס מקכ)יס סכחסייס 5ח מ)כיסיסססס
 חסד טסח סת מקנ) 0טחיק גנר 51מרגו :סמוחיס
 טי)5ס ממוח5 ר5ורריקו טיסין ת)ת סטס טי53סממוח5
 כחסכון )' סור ססס יורי"ן ת)ח ר5יגון סנו)ח5סור

 סור 5יון )גקור' סכ5 טד יורר סחרס ס5ור ווס :ס)סיס
 ח5יר 5'ון ט) חרס 15ר ס5ומריס ווס סמ)' מדח ס)יסור
 1)סיכ גסמח סו)רו' ))ורך ווונ "ין סג)ו' כומן טחס0סרי
 ככחי' רק סו5 סכ) רק סג)וי כומן חדמוח גסמוח5ין
 חדס 15ר מחס))יס ו5גו סטו)מוי חיוי )15רך ססו5גסס
 סכיעית מספימי )סתסרכם ת5ערך 0)5 ת5יר )יוןע)
 0כ5 טד מט)ף 0)סיס יולד ס5ור ות וסגס : וסוסנן
 : לו"5 וטםר ד5ימ5 וטסר ד"כ5 טסר סייגו סמ)כו')מרח
 מטו)ס 11ת )15רך כי  דטח )1 סיחוסף חוס 5ח 5דס 1'דט1"1

 סור וסס . )ת"ת גסמס וגעסס כח"ת מח)כססרטח
 מחוך מכ51ר 1)כן . כסס גקגיח ססמ)כוי מט)1'כ)סיס
 רכחיכ כ15יר טסורח מגד) סור ס51 ססרש סווסרלכרי
 סרי : סיו וסכן . וגסנכ ,ריק ירון כו ס, 0ס ט11מגרו)
 ככגיגו "וחו וגכ5ר כתגיגו )מייר 5וח סודגחכ5ר

 : מ)1"ו0ס51

 בבנינו למד אות סור יתבאר בו ב,דרך
 כעין ס36ויס כ) כננד סקע ס6יס ינ יפי 6פייוקנה

 ניגס 6טר' )סנין : דנריס ום6ר ודטרו6ו(ן
 ספמ נסס 0ים מכט'ס דנרי על ול160ל נחכטס לחמור5ריך
 לפרובו ר6ו עס ס36ריס כל כננד סקול הו5 כנר ס6סימי
 טס ועפני סיו נכלל 0סרי ופס 6ו(ן עין 6נריס ג'6לו
 ללטר 5ל6 ע6ו ע5טן על ללטד ל6 0עוו5י סכלל פןי%ו
 טן ספס כלי נ0מנס טס קסס ועוד : י165 כולו סכללעל
 60טרו נע5טס סכליס פרע 6* 6נריס סנ0ני ו6ווןמין
 0ש6 סכלי כמ רק נע5טו כלי פלע ל6 ונפס ו6ו(ןגהן

 פדומס לססו1מ )סס וסית סכליס טן סיו65 כמ 0סו6סדנול
 6ל8 . ד13ר סטיעס ר6יס לוטר 16 ופס. 6חן עיןו*טר
 על וטיוקדיס כדר13כומ סס וחירומס חכטיס דנריכל
 16מ כ' מחלס לידע 6חס 5י'1 דנייסם ולסנין פ,%נ'
 קיר וסו5 ט3'ן לל3 רוע( לט"ד כ(ס 0ס61 נטילו6סלט"ד
 לטל טלמון ס61 לטד טלם וסנס : לפכינו כעז300ינס
 6לסי"ס קוד לסענזע טני6 וסרגל סרנל 11% 0סאלסוגן
 קור קסו6 נו6סימ טעסס סל 6לסיס קור סמוסבטקפר
 י0פיל (ס 0ופע 6לסיס כי וכמינ ס6' כע"סנפעיסטגע
 נסעלו טדר עי דכמינ : ע6וניס כפומ 3' נקוד יריסחס

 3פלק חמקל ס6רן פפר 3סלי0 וכל סיכן נ(רמ ו0טיסעיס
 נקור ססו6 6לסיס קוד ע"י סניכס ע" וסכל :ע6וניס
 המוקל %נריס עמנדליס 0עי'( ס3' נסער כעזסס'ניקס
 6לסיס ס0ס 0ס ונמ' ונט0קל. נטדס לסיחם' נפלק6ומס
 נקור ט0ט6ל ט" טיטין 6"ל סיינו חלקיס לנ' עמחלקס61
 סניכ" % דריס נ' 0סס וטידל6לדר

 63צ5ע ס' אומ
 נ' סס נטנע6 ס' עוד טני6 ס' וסכס . ס)נ קורססו6
 וס"ג ס'ח קוד וסס : סנל3 חלליס 3' קוד וססססי'ן
 קזד 6טם )33 נקוד )ננוח סני )טעס עוד נ0פסעקפ(ס
 6לסיס ס' -ויי5ר דכ0י3 : עקט6לו ו'5ס"ר טיטינו עו3י5ר
 נומנמ וס'נ ס'ח 6לו כי כנר ונמ' : 'ודי"ן 3סני %דס6מ

 וכסטמלנ0מ 3יכס 3יקור וסס . 6דס סכק' ל('6סניכס
 ע3חון סכטרד ודנר טנפג'ס ססטדס סעדס נקור נ('8סנינס
 נדעח עקמיי' נינס סיקוד : ס6טס קנינ סננד טדיר'כטו
 אמ'כ ס% טקי סנ6י' וס'נ ס'מ טמקנ5יס ו0סדו'6
 : יטל16 מדריס ונדעמ רכמינ ס6נריס עחלק)כלסלנ
 ") ועוד : ;ס וסנן פ6ינריס ככל סקו) סלנ כיסרי
 וס'נ ס"מ סען כנר םני6רכו עפ" וסו6 6מל.ברון
 3' ,0נלנ גקניס נ' 0נקוד ססי'ן 3' טן סנ6יססנניכס
 ("6 ט%ויי עועדיס וסס ורח3 ל6ס ססס דד6סקנין

 נקנ"ס 6ומס יקי16 6סי סטס (ס ולכן קוטמו כלכסיע1י
 0סרי 5ךס סל נופו %י סי6 סנקנס ושס ס'. כקנעזס
 נקי 6' לנ0י וסיו דכמי3 6' בוף נקר6וסניסס

 ס8טיו
 סרי : "שי נטקוס כט'0 6יס 0ל טפו ח5י ,סונרמ6נחס
 ס6נריס כל' ננד סקוליס וס'נ סזמ קור 0סס סלז3כי

 6נריס סג' 6* 0פרע שס : 8רס מכק' ('6 סיינו0נ6רס
 סענע; קוש לט'ד 6ומ טן - 63 0סו6 ללפו; 0נסס ס0נויונס
 ר' טן 63יכ4 חשס ס6דס 3ר06 ש ש0יס ד' כיוס81
 6וון חר6יע'ק פין טן פס. ישעס 6הן עין ססס6נליס

 ד' קוד וסס סד3ור. פס טן חלימ. שעס טןפמטיעס.
 חו0יס. ר' סטסס 'קורו' לר' ססורם פסו6 סוי'ס6וסיומ
 קוד סכל ססיס נר6סיס טע0ס 0סחלמ נםז6 כמ'וכנר
 סר' כל נמנלו ל6 ממלס 0ס כט'0 סינע קור6לסיס
 נמנלס ל6 סרומ ויקול עפר. 06 טיס פסס נ' וק .יקודומ
 כטי0 יסיס 6ומיוס נ' רק סויזס 0ל סו' קוד ססו6ער"ן
 6לסיס נקור 0סיס נעוד כמנלס ל6 סחועס חוס 6"כסס
 0ס61 דטמ0נס טלן6 6ול 0כקג)ס 6מל לק סענע0סו6
 כנד 0סו6 סכקיס כל ו)כן סו'. כמנ)ס 6; סלומקוד
 סמחלמ ולפי כנר. כע"0 1' קור 6100 סס'מ טן 63יססינע
 לכן סננינס סל"נ טוד ססו6 6לסיס 4נ עיי סכנר6וט"3
 דכמינ י6" 0לנ. 6ל טיומדיס 6לו חו0יס נ' נמורס0ט65
 0וטע. לנ לענרך דכמינלוכממ עעיעס חכיס. ר6טלנ'
 6נל נ)נו. וי6טר . לנו על וירנר לנו. 6ל וי6טרדער
 ס)נ. 55ל מט65 ל6 1' קוד סחועס ען 63 0סו6 סרימחוס
 נ)נ. סנפס טסכן )קטע י0דומי מטכ0י סדנריס 66וע)
 3כנד סכפ0 0ט0כן 16טריס סטמקה חכעי כל כיו6ף
 עיקר 36ל כנר כפ"0 סנפס דס שד 0נכסע כפ0סיינו
 סיפסכד



 העדןגן ל אות האותיותשערשערי
 6ור נקור סא וסנסעס . 3ר6ס סרומ ועסכן 3)3.שפם
 נעמ )י סנוף 3ע6קר סכסעס ס6'ן %פ' ס6דם 6)עקיף
 וסכפס סווח עם4'כ עתט. כפרדמ ש6 ס6דססיחט6
 כ' ;ס וסנן 3רסעיס 6כיר ע5ך זקו"ס נע6קרטסס
 עסכנס ו)כן כפם ננח" רק סיס הכ) עי3 טכ) נמ'כ3ר
 ו6ף סטנ"ע קוי עענ'ל % 6)סש ))'נ סמתז3)"נ
 סנפס סתטנן %תיו סר6םוניס חכעי כנד )כ6ורסטס%
 גס כי 3י 3סעי כע'ס 3(0 סכווכס 3)3. סלוח ועסכן3כ3ד
 סנפט עעעכן י'ע 6*כ נעעס 3מ" 0' עכל כ)ו)0כפע
 נכ3ד וס61 ט מ)וי ססמיומ סנפם דס קוד ס"נונכנד
 3מ" עיקל עש6 קננפם סלוח נח" 6נ) עשעו. עםכ'

 ע'י ס6נריס )כ) סלומ עח)ק ס)נ ו)כן נ)נ סו6סנפם
 ועי3 6עמ וסו6 ס5נ ען 631 3סס דופק ססרומהדפקיס
 נפ"ס נתקפל 6)סיס ס'פ ססס ס"ג סס נ)נ כיונכון
 כ5 5לעו( סט)טס 156 כ"6 ס36ליס עכ5 פלע 65ו5כן
 מ' 6ומ 3קוד סכ) סיס עע3"ר סשי סס סנמ' ו)פיסנ")
 ו)כווכס 3(וסל כת613ר י1שן 5עמיק רהיע1 לם'ס מ'ו6ח"כ

 מ' נתקפל עם')טמס דטר 6ו(ן עין שתל נ)מעו סיגס(ו
 . וננכימ ונעכיכו נ5ורמו )ע'ר 6ומ נמ' סרי כ"(.וסנן

 לשון מלת סוד יהבאר בו מפ1זח

 אמ )סנינן : מ0)מך סיוס כ) 5יקו מסגסלשיני
 רוע( )סון ע)ם )עו)ס כ' )ידע 6מס5רץ

 כף ס6ער. ע"ס ד6"6 3ראמ6 עמוו כענ61ר סיקוד6)
 עכליפ ו)הינ 63ע5ע עכליע חק ו)סון (כומ וכףח031
 כי סשס נעסק5 סע6(כייס 5סיומ סעדומ קעקוססיימ
 עסס ספכיומ 6ולומ סכ' נין סתחנל עסו6 סיקודע"'

 (46( סעכחיסיס כמו3יס קני וסס ק5ס 6) עק5סעלוחקיפ
 עחע(גיס סס סע"' נ'גיסס ויכריע סס)יםי סכמונ סינ6עד
 ק1 ע"' עחקד כ% וסדין עדין כ)ו) עסחקד ססוס3ע(ג

 )עע)ס וסנ0 ו)עעס, )עע)סזנ6ת5ע עכריע וש6ס6ע5עי
 ט)5 3ע%5 סספס נמ' 1כנר סדעמ נסוד עכריעס61
 נינס סו6 מחמון )חי' חכעס סו6 סעל'ון חיך סייגו'"ק

 )סוגוח ג' תטתס ס)מץ נ"ס גפחייס ח"ג ססטינייס
 סע)יון חיך 3ין עכריע סו6 ס3)יעס )3'מ קעוך3מח)ס
 631ע5ע : סדעמ נקוד סס עכריע וסו6 מו"3 ססס)מחמון
 קעוך ססו6 סווח ססס 3חוטס סנכנקיס סכקניסנגד

 כ"6 כ' : כו)ס כ))ו' טסי6 סע)כומ 6) רוע( ספסוכללומ ששי נקור סו6 פקפםמס ונין : סם"מ נקור)ס'שיס
 כ)וס עגרעס )ס )ימ ס'6 6נ) עלעו נפכי פע1)ס 15'ק
 כ1)) סו6 שקק סרי : ירס ע5 פנמ)מס פוע)יס כ1)סרק
 סמ"מ גס כי ס'קוד נקוד ס61 וסכ) ס6ע5עי קוכ)

 פר15פיס נ' נסכ5)ומ סייע יקוד קוד לפעעש עעטנעקס
 ים ססס עקועומ 3ג' וסו6 ס3' נסער כ3ר כע"סכ6'
 ססו6 י3*ק עענר סוד %נ"' שי"ס 6ש"ס עתומנ'

 6)ף קור 6סיס ען סעקנ) )פי סכו)) עס 6)"ף3עקפל
 : 6דכ"' קוד 3ע)פמ ועטפיע קודסוי"ס סס"מ ע"'פ)"6

 ססכינס עק3)מ ע"י כ' סכינ"ס 6י סי 3הי"נ סו6סרי
 ס6)ף עמנר וסו6 ס)עס 3ך ס56ף 3קו"ס טלועיס6)ף
 0ע)'ון חו5ון תתעז ססו6 הקודם': )סון נקוד ססכוסעס
 ס5עון קוד טש6 סיסוד ו5כן 5עעס עעע)ס ,טי 5נולע4,
 5נור: סעמספך סטיס נעקפר ר5ון קור סש6 קופרנקר6
 נקו"0 עס'ר קופר וכק' : תסיל קופר פס' לשריירכמיב
 : נתקותו )תע)ס כת'ס 3ע)6כחו עסיר 6'םח('מ

 ניע6 )פנינו סכמונ (ס 631 )סכ6 ו6מ16 ס%'לרדקנה
 טונ דנל 33' לחע רקל6 ליע6 : עעמ36יס

 כי וסו6 : טסיו קופי עט )סונ' )ת)ד עעס' 6כי6ועל
 0חי5וניס 6מ ענרע וסו6 למ"ם טעו ונול6 קדוק 6' עסיט

 נפטוס מפ)מו קודס סטס 3(ס )כוון 6דס כ)ו5ליך
 : קוד'ס עסו"ר עעע"מ ם5 עק'מ '6% וסו6סקטורמ

 )סס '0יס סל6 סח'5וניס 6מ )גיס סקטולמ תעסהו(ס
 וסו6 ס6דס ע5 )קטרג 'וכ)ו ו% נמפ5מו 6חי(סם1ס
 כססי6 סק)יפס ע5ר 63ס סטכחס כי )(כרון ג"כעונ
 ס6ל"' ר3רי עמוך כענו6ר רקרוסס ס*מור"ס ען'ונקמ
 60חורייס תן )'נק 'וכלו ק)6 6ומס תגרע סקס ו(ס(").
 ספניס כ' : ס(כרון קוד טסו6 סמכיס 6ור סעמג)ס)פי

 6ומס ותגרס : (ט"ר נתקפל קק"6 ע"נ סו6ד6ו"6
 )כמ31 6כר11 קגו)ס ס6רי(") דנרי עמוך וינו6ר :כע"ם
 כי וסכווכס : (כרון )ידי ענ'6 טסכמינס ט)ועד ע0כ)
 קפר נקר6מ וס'6 נעקועו כע"ם קפר כקר6מ סע)'עדמ
 6ור קעקנ) לפי (כרון קוד קנו 'קוד קל קפר ר')ס(כרון
 )ר6ס ונרכומ כעו"6 סנרכס ם1יס ונו 16"6 עןספכיס
 סו6 סנרכס וקור סעטניר סו6 'וקף קור קסו6עסניר
 קוד סנו '3רד קוד 0נלכ"ס נתקפל סוי"ס ת)ו6' ד'קיד

 6סרן נימ 6מ 'נרך ו6ח"כ ינר'ך (כרנו ס' נקו"ססרכנס
 עעחג)ס וכיון סזכלון נקפל סכומנ סקופל וסו6 :וס3ן
 סינקיס 0סכחס קוד ססו6 הק)יפומ 6מ ענלס ספנים16ל

 כח סקינ) )פ' 0מטן נו עע)ע 6יונ ו)שכך :ע6חולייס
 (ס וסנס : ע)יי ויכמנו 'מן ע' 6על ס6חולייסעיניקמ
 כח ג"כ 13 סיס סנ"ל סקרום )סס מעיר סעכווןס6דס
 עס וכ) סכ0'נס. )קט)ח 5ריך 6ץ סק5יפס 6מ)גרס
 ענו6ר גס נו(). 3עט כומנ כ% )ו נחענ נ)טונוע)ועד
 ע"נ נסס מפ)מו קורס 3כוון ם5ריך (') ס6ר"'3כמנ'
 651ח1( ע5יו )קטרג סמ'5וכיס יוכ13 ול6 מפ)מו מעלסע6(

  מפ)מו וחוטפ'ס ע)ץ תקטרגיס 6( תטון %'ן וטינחפ)חו
 6)6 )ר5ין מפ)מו 'מקנ) ק)6 די ו)6 כח )ססתומן
 כח סנומן לע"( קרנן עקרינ  כעו וסו6 )ק)יפס כחטמן

 כע"ם ע"נ סס קוד 156"0 ל6 5סדיס קנחו ו(קו'ס)ק5'פס.
 ח5'ף ש') מ6תוו ע) ע5ותס קועי6 נמייקנ וג(ס .כנל
 טעיקל ח(") דנלי נגר טסו6 חט6יס דעפלם ע6ןע)'

 'לוחס. ועחנ ועוזס סכמונ עעיד וכן סוידוי סו6סמסו3ס
 סעכוון דה"מ ל"ק6 1ע1(נ עודס 610 סכווגס6נ)
 נח'5וניס כח 6ין ו6נ מפ)מו קורס ת"3 )עסמעיד

)קעלג



 צר הערןק י אות האותיותשערשערי
 ססס עי"( עו)ס וסי6 6וטס ולעכ3 מפ)מו ע))קטרנ
 רסעו )שונ )תע)ס 6ומו ותקחעין סקנ"ס )פכי)תע)ס
 סמו)ע סק)יפס כח ע" נ6 ס(ס ומע6'ו )רסעו יסינ1)6
 תכוון ו)6 מט6יס סתפרט תי 36) . כנורע ותחט'16ע)יו
 יסינ נוור6י 161 )ק)יפס כמ נוחן 6ררנס 6( ססס3(ס
 פניס שי וסכ)ניס קי6ו ע) סמחר ככ)נ וסוס)רסעי
 נמ' סרי כוונס. נ)6 מט6יס רתפרס ת6ן ע)י ח5'ףו)כן
 עוט' פזו)ומ מני עוסיס ות"3 רח"ס עסס טתומ נ' כי)7
 וס3' . סכחינס )קגו)ט 5ריך ו6ין (כרון )ירי סענ'6ס6'
 עיקר ססו6 סוווזי ע" ע)יתס טסינס )עסימטיכו)

 )תגן נעסס וס61 )3לו סת)ך 6) וירויו מ63 ס6(סמסי3ס
 5לופס 6)ו'ס 6ערמ רכמי3 סעקטרגיס 3פניו)תחקס
 טעס 3טו3 סכמו3 תט6ל ועמס נו. סמוקיס )כ) סו6טגן
 . עו3ומ פעי)וח 3' סעוסין )פי טז3 ר3ר סו5 )3'יומ"ס
 6ני 6ותר ס6' 61וער עו13מ. פעולומ ס3' 16מסותפרס
 . עונן וסו6 תסיר. קיפר עע )סיני סט . )ת)ךתעסי
 סתט6ר תס רע רק ססמחלט סכמונ )3'6ור ננו6ועמס
 סקרוס' תן )ינק )סק)יסס כח סים סכ"( ס6רי(')נרנר'
 סוי"ס 6ומיום נין סייט סקורע נעתומ פלירס יס ה"ו6(י
 תפליר וכן ו"ס 3'6 תן ויונקיס י"ס כק ע) יר כיכמי3
 ס) ת06ולייס ויונקיס 6)ס תי 3קור 6)ס'"ס ססנין
 ר5ס ס)סין קור ע)יון ינ~ר קור סש ססו6 ותססת'י.
 . 5)י )ס' עי ו6תר 6)סיך 6)'ס ם6תלו ספגס (ס)מקן
 ות" ו'ס 16מיומ סס סנ") סתומ 3' תן סנפנס עסוסנס

 סיוס כ) קוינו 6ומך כי נקו"ס חיו"ס ט61ונסממנרס
 סמ) ממומ ס3' טי~ם)מו וסמסכס קו מ)סין קויט)סון
 וס3ן חס)מך סיוס כ) 61( 5רקד מסגס )סוני קו"ס.וסו6

 . (סכ)
 ולבנון' לולב מלת יתבאר בו א' דרך ד'פתח
 סעקלן ע)ער ו6תרו . נטע 6סל )3ניו 6י('כנין4ב1

 פרי. סעוטס 3עקוס וסמ)ן עתקותססק3'ס
 3ת5י'ס 6ל(יס נטע סיעקנ ת'ס ממ)ס 6וריעך (6מ)ס3'ן
 סעתוריס נעסי ותסס עעסס וסו)יכן 6ומן עקלוויסי6)
 נמ' סכנל תס מ(כול (כול 6ך עומריס. סטיס ע5'רכמ'3
 סס ונמ' 6ולומ ר' לק נמג)ו עע3"ל סממ)מ 6ינסעל
 סנמג)ו קפי' " ס)  מממוניומ (' קור טס'6 סד' נח"כ'

 ס6מולי" 3מי' קור סעפר 'קור ת3מי' סיו וסס עי)6ס3טסיי
 קיר סריניס כ) ג6מ(ין סיו ונסס גגולומ סלנס נססוסיו
 ער ס6לן 6מ )סממ ול5ו טופנ6 עי קור ס,רוניסמיס
 סמממוכס עסילו מ5י מממ )תעס וילרו סק3'ס נסססגעל
 עסילו נמ)' )תע)ס ע4 קרוסימ גנולומ ססיוו6ומן
 ל6סינומ ג' תן עסי6 תסנינס 6ול ע'י וס"נוע)'ונס
 סגער סגערס קור וס"נו רגור6 ס)ס3ומ6 סירר סל6סקור
 נועליקון טסי6 'סל6! 3סס ,וכונס ס6ול ו(ס סק3"ס3סס
 עלו נסרסו )ירנק )ע)ומ ט16ר (ס סמ(ר י6חר ר6ס.)י

 טנמג)ס 1"ק 6מ"כ נעטס ות(ס קרוסומ סג3ורומ כ)עתס

 3קוד כת"ס סעתיריס קול ססס ח3טס ו' 16מ קור6מ"כ
 ססו6 ת5ריס גק' ססק"6 נמ' כנר וסנס עעוריס.ווי
 סנחנ)ס(זעשמ סר6סין 16ר כי כ3ר ונמ' : יסת5ר

 וס61 יעקל. נסס עכונס רעמם3ס ר(6 3י סיס )6סעריין
 'קור 3ח" קוי סר' נמי' סיס 161 : סכ))י סנפם3חי'
 תר(6 6ור )סמנו5ן ססממי) ו6מר סק3'פומ 3'ןסעפר

 ע)ו 6( סכ))' סרומ 3מ" 'סר6) 3סס סתכונסרתמסנס
 עניר ו)6 6קמרק 6מו 6) ס6ערו 3קור נמ' וכנר)עע)ס.
 סור סנפס שמי' פחמונס טסירו עח5' ססרסו )פי :פירין
 16ר תגיע 6יני ססס )מתו עפר ונמס רכמ'3 סעפריסיר
 סעפר יקוד כי פ?י )עטימ יכו)יס 6'ן )כן רתמס3סתר(6
 136 5נ) כלוס עגלעס )ס )ימ כי כ4ס תסתס6ינו

 עז נק' לעמסנס ל(6 תגיע ססס )תע)ס סע)וס16לומ
 רות( 6ר"( ת)מ כי טרע וסנ'כ3ר כ3ר. כת'ס סלי עוסספלי
 31כ"ת ססיס נתספר גנול"ס קור עש1 כי סנ3ולומ6)

 )נטן תלמ כי קרוסימ )גנולומ לוע( )13נן 6ל(יסטע65
 מכתס נמי3ומ )ל'3 לוע( )3גו'ן ת)מ גס )ינון. ת)סתסו6
 ותסט)ס)יס יורריס 3ינס ס) 6)ו וסנס נינס. סעריונו'ן
 ס) 5)1 36) כ3ר כע'ס סנרי6ס נעי)ס נס )עעסער

 רכט'3 רלכיס נקי וסס 33ינס טח)ס עמג)יס כו)סמכתס
 3תקומו כת"ט 3נינס ח51 טעס וקור טעס רלכ'רלכיס
 רכמי3, . 5ריק סנק' ר('6 סיקור 6) 63" כו)סו6מ'כ
 )טון 5רירעס ו6תל 3ס. י)כו 5ריקיס ס' רלכיקי'ס
 עומס פרי עז סיך וסס כנר כת"ם ערק שרק סווע(ל3יס
 6'ך )פטך ענוש סל' 3(וסל. ענו6ל וכן ג3ר כת'םפרי
 סלוח3 קג סממ )תעס תלץען ממ)ס טסיו ס6לז'ס6ל1
 סעפל יקור ק1ר 5מול"ס קור ססו6 תקותן סיסססס

 *קמלק 6מל ל6) סק)ישמ תרול ססס פלי עוססס6יני
 כסחסנ)ס ו6מ"כ 'ס ת5ל ע5ליתס 'עקנ )נימ סנ6ססנפע סיי נפם 3נמי' ססיס סג)וי טמ)מ וסיינו פרין, . ע3ירוכ6
 (ס וכסמ(ר תעקותן עקלו 'סל6) קור רעמס3ס על(56ול
 סו)יכו ס6, 3סער כע'ט מו(ר 6וי 3קור )תע)סשול
 כת3ו6ל קריס6 ע)כומ קור פרי סעיסס 3תקיס וסמלןעתו
 : כ"( וסנן נתקשו כע'ס סעטכן קור וסו6 ס(יסל רנליעמון

 אלהים לוהות סור יתבאר בו בןדרך
 3קו"ס כמ' כ3ו סמס. 5)סיס מעסו שיי"ומכהוב

 סתמ)נס'ס רנינס )נ'ס סרוע( 6נניס)ומומ
 כת"ס כ36ניס ת5עכניס ירכוטיס 61( תומין )ו לממ3("6
 63יס תממ)ס כי כנר נמ' וסנס ס36ניס. ע) ור6ימס3קי"ס
 וס"נו רגר)ומ תומין ו5ה"כ 6)סיס סז קור רקטנומתומין
 עקנ)יס 61( 6)סיס קור סנינס 6ור תמג)ס עממ)סכ'
 קול ס3יקיר,,6ית6 6סיס רי תן כנורע ס3סס ו'ס קורזו"נ
 כת13' סי6 תס יתי ותרמ 3קו*ס תר"מ נתקפר 6)פי"ןסטסר'

 ש קיר ססס ר6ית6 סגנולומ יולריס 61( ס6לק"לנרנלי
 וגנולו' טנג3ומ' מקריס 3קור כפו4וז ססס תנ5פ'ך6ומיו'

 ט)עע)ס 'ריס ט) 356עין עטר קור וטססנגנורומ
ומופריס



 הציומ ם ל אהת האותיאשערשערי
 8ומס ועו0יס טייס מפלוס %3 3סוא סנ6ל 6מומופריס

 0) תיעכומ כ) כת'0 0ידיס תיעוך נקוד כנר כת"0נ)י
 סטי"ן קחת6 נמתרירום8 מתר ועריין טתס מתר רנ'נימ
 ירי ע) סי651 3מו)יס רס קור 6100 סריניס 03ויסי6
 ו'ס ח"ע ר"ם. 0עו)ס 3ל13פ 8ס'"ס קור סיריסתיעוך
 6)פין ד' טן ד6יט6 טומין סטקנ)'ס )וח יוע( ו"ס)וממ
 סס פריין ר') 0תס 6)סיס תע0ס )ומ"מ נתקמרעסס
 וסנן: ס8רי(") 3ר3רי כעט8ר 6)סיס עס קור רקפנומתומין

 60תמ 3ת6תר!'5 נדו5 קור מ3'ן סינליסרב41*לה
 )ו וס0י3 כו' 3מוכס שתר עונס עגמנקוק

 כי כ3ר 0נמי ע'פ סנדו) וסקוד : 3*מ 6' כמונסק3"ס
 כ)י נקי חעעימ ס%3 מפירמ סו6 ר6'ת6 סנ3ורהע"י
 כפ) ע"' 0נעעס סממיס 0כי ט 0י0 ט' 16מ קור00ו8

 נמתלילומ6 מעל ועריין נ כנל כת'ק ר6'%סנטלומ
 פשריס עסס 860 3מ1)'ס יס 0יי סריכיס 3קיק"ת8
 כת3ו8ל סריניס קוד ר") מ"ל כמלר). רס )טפממ"ם'נן
 תומין .קוד ד6נ4 סמקר*ס קנ6'ס ו5חל %לק"):נדנל'
 עסא סו'"ס'5)סיס תממנליס 61( שי"ס עס קוררגר*מ
 סנגיו' ועתמק' ר"ס עס ס6' תממ3ר "ו עא. 46ףקי
 וסנס : רכ1)6 0)יתו עס61 6הס 3כ%י ש11נ נע0ס%א

 עונס ענ 0ס61 ס0יס 3תקפל נטז"ס קור סו6מנקוק
 עוגם עג כפ) ו8תל 'דו פ) 0נעעס סנ6ל מפילמקור
 סעס נריני כהס קליס מפהס רכמי3 מפיהמ 3'קור
 ע0ס ר8נ6 ס5והמ 83ו )6 ספריין 3מוכס ועתדכת'ע
 מתל כקל8מ עריין סי6 ו* כפ"ם 3מק סריניס 6מרומיס
 6ולומ 163 0)6 0כ"ו 3מוכס ועיל 1("0 סריג'ןנקור
 סריניס 3קור וס'6 סנ% נמ1ך 0ס סנ13לחם פד"ןר6ב8
 ר8י' 163לומ 80ף ר*' 8ולומ 0סעסין 0כיון מנלוס61
 , נססמ)ס)ומי כ' 'רע 1)6 כ% כת"ס 3מי*ניס 6מתס6ח

 ל0עיס. רלן תחע 80) ו)כן תינס תמעלן רעין)תטס
 עיקל 6)6 קתר 60מ נ% )6 0קנ"ס 6 ושי53)מ0
 636 16רומ ע"' ש6 סמ%ניס א0נליק סייג'סמימ1מ

 8)סיס שי'ס קוד ס61 161 ד6'ת6 1163מסעממנריס
 13"מ קוד ר'ס עס תממנל 1ס61 8)'ף קי : 0)יס0תס

 רכו)6 ס5יתו ע5י' (ות 6ר'ס נעסס 61, ססוס3תקפל
 : כ"( 1301 3*"מ 6)"ף כסו3ו("ם

 מם%ת
 בציהו טם אות טוד יתבאר בו ד"א %אח
 סכס : ס6רן 'ו0ני כ) 6) ססג'ח 30מ1 תתכוןכתיב

 נתדנל יליס )סרס טם) טעס תס ת"ס6תלו
 6' ו3כ) כמו)' סי6 ת"ס 8ומ כי רע אמ 3סניכך :8מר
 )ע51ס )ער קעוכיס 0סס 6ך ע5תס 3פני 6' )תרסלות(
 מקלנוש ת'ס 6ומ ו0נס : )פניט כ0'"מ וי0י 53תמעסייס

 60' 6ך כץ 8ומיומ 3' תן תולכ3מ תסס סכ"16ת65נוסו

 0נס . )פנינו ימ' וקודס קהןע0 61י %3ס )תפספמו0ס
 ער תמ3נס (( 0)8 61תה 6מ 8שמי 3מכפס 8תורכמי3
 מכעומ סכי וסייט . נסתו 6ומ' וספ)ס 6שמימקר6'
 ממ8ס סמכתס (1 וסנס ממ6ס: ע)5ט'ומכתסמכתס
 מכתס טר ממ8ס חכע0 נ"כ 0כק' ע)% טו0נססיינו
 )6 סי 6ני נקו"ס כ3ר כת"ע סו'"ס קוד סס ז0ניסס :ע)6ס
 63ומ נרת('ס ו0ניסס סוי'ס 03ס נק' סי6 0נס0נימי
 ממומס ו0ני0ס סו'"ס נתקפר כ"1 150רמס פסומסת"ס
 סתעפיע סו6 סע)'ון וסנס : 5סחמונח )סמפיע)תפס

 קור וסו6 3קרנו סספע 6מ ו0ומס סתק3) סו6וסמממון
 הת( קמות0 ת"ס וסנס . )פכיט כתס'"מ קמותסת"ס
 נמ' כנר קמותס יסת'ס . ות)' 3ינס 0סס תרהם )3'ג'כ
 יוס 'וס ר)פומי ע) )0קור רכמי3 ר)מומ 3' קורעש6
 נמוכס ספו5הס ס6סס סנלמס ר)מומ סנ' סורוסס
 3' ותן . ש)פמ תיר סימס נקמתיס סס 80)ת)8ס,לע
 ס6תמ תמכפי '0 ו)כן . קשעס ת'ס 8ומ ונע0סר)פ

 : ד)מי"ן 3' סס קמותט ת,ס 16ם 5ולמ קעיקלק6תח
 עניסס 15למ עיקל 36) לת( רלך לק עס61 ת65מי38)
 קיד סתעפיע ע)ענ' )תד' סוות( פמומס ע(0 לק כ"1סס

 ר65 יקק שי) ססא ע"י )3ינס סת0פיעסמכתס
 נפ' %ת( 1ס61 כ3ר. כת"ע ת0'ס היי 0ש86מיידפ
 0ו6 ע3י) ס610 ע" כי 'סעג'מ 'ט3מו 'תתכוןטסמ0לט
 ע)תיס סט1)תומ כ) וכן . הא*רן 'וס3י כ) 6)ססענמ0
 ק%כס מפיר ע)6ס מכתס וסנס . ממ5ס מכת0 תןנעפעיס
 00ס 1'קור מ'מ ע"' וס"ט כ3ר כת'ע ממ8ס)מכת0
 קור )ע'ר קמוכי' חסו . 3(וסר כתט6ר ויעו 6תמקוד
 63תפ עקויע עסס 3(תן 6.תמי ט)כומ קור )עו)'ס3'נס
 רות( )פעתיס פמומ0 ת'ס 80ומ י") נס : (ם וסנןויער
 %%'ן  נדסרנקור  סוי4סכ%נו%ר סס נ'כ ססו6 סמ"מ6)

 ל(6 ? : ל6ת5פימ8 פתור6 כ2 : רכו)8 קמיתו 4*ר8תל
 'לות( ש6 וכן : ענ6'ן 16מיומ 3קור ר8רסר8מפעשס8

 לות( פמומס כעסת'ס סלי 6'כ . 6ט"מ 16מיומנקוד
 3קור )ע"ר קתיכיס סס סלי )3יש קמותס וסת"ס3מכתס
 תן 6ת5עיס 16מיומ נ' מ)ום קור 0סא 8כרע'ס0ס

 אס . 3תקותו כת"ע %)0י"ס סוחס 5מ13ר פרות(56סי'ס
 ופס )ת)כומ קמותס וסת"ס )מ"מ רות( פסומססת'ס
 0נ') 0ס ע"' ס61 ,1"נ (31 עיקל 0סר' )"עו)סקתוכיס
 0ס עס 3סממ3ר סמקר קור 6100 סמהשנןו3סממ3ר
 8ס3מ רכמי3 ססוס 3תקפר עו)'ס קור ש6 6('סנ')
 י") ופור : כ"( וסנן מק"ר תעכמין ע"כ 6סנמי7עו)"ס
 8ומ כי כ3ר נמ63ר כי וסיינו ערומ )3' ר1ת( 6'0כ)
 ת'ס 8ומ וסלם : )ס"מ לות( ך 1*מ )ת)כימ הת(כ

 6איומ נ' תתס סס 6"כ כ11 6ילהמ נ תן שלכנעס61
 תעפיעיס סס 61( 3תקותן סס )פעתיס וסש פל5ופיסר'1

 3תרור סע'3ור 3סיר 0פ31יס ו)פעת'ס פמומיס וסס)תפס
 )מממוכיס ,ט0פיפיס 60'ן קמות'ס סס 61( כנל כפא0ס3'ש
 י") ונס 6' 3תחר רריס )0כיס ת50 נ6תלס כווטו*ס

טסגיסס



צה , העדןק אות,ם ה4ותיתשערשעה
 8הנע סיו קי ססי6 סע)ספ )טיס לק מע('ספסמסס
 ר(6 ש6 עעסר תנ)6מס ננר נעזפ 5נסזי גססט))ם
 0שסס ע"ס נקי ש6 ס(הנ בקוי סכמס'6 .דטשס
 1)קטר )שצס 5ליכס )עעס וכסיוודס נעסיכט'פ

 צ *נסק ס)6 סחיניס ס%מום סני פססד4זופי'
 )ערנס פ3 קמצעס י4ס שי .0ם %שמ קמנינ)0
 יסד6) טצל )ךס מוקיף ו65 נס)ס ממם? בקויסעסרס

 כסס'6 הס . קוס 6'ק (ס יעס )6 4%מנש)סחאי
 עיף ופמן )י)ס גסוד. ופקס ר5מינ )פשימסמפפעמ
 ע4ג'פ סםזפ קי סש" סקנזס סמ)ק פעיא0מ5ת קי פש6 85טס פמ%חס ס"* 61( )כעמפיס 1סק%יפס

 ספיספ טן עפניח דכפ'3 כדלביו %'פ )ססבטמצצניס
 ש6 חעס )שטס מה פפוח וסח)ין סקועס נקיל נהמסכ'
 (ס פען' 0פ)ק נ(ס קסול פש6 ססמ .גצע סנךפקךד
 חקד סל לוט ס6עח נקור יאמ)תום כ5 ש6-ק'וס0שש
 נין 0ענדי) סעקך ש6 סמועי וקור ע)עע)6 ע)ץשסיך
 ונעפס ק*קך (1 ונוקעפ יולרמ וסע)כופ )נראס46)וס
 וע3 סנפו עכון. נק( 161 )ס%לס וכק6 )נרי6סכפל
 ע"ס נקוד ס" או %רן ץפני כ) ע) חניח ס"קי0

 קוד כז1 ססו6 ישיא נח6 ש6 שקשיע כ) כ'עפוחס
 עעפעחהף6נקוד מחנ)פ61ין 6נ)כספי6 ספופס:ש"4
 עדס )6קס סכחינפ כ) כס63ל סל' . יפועס8זס
 גנ6ל ועסס . נ5ולסו לוע( עזס 16פ .גידנס1)6יא

 : בעניט16פו
 בסלנו סזם אתז סי יהבאר בו ד'א מ שתח'

 . %שס 06 ינטם ,ינ4. )6 ירס יטמתיב
 38די) 1י5י דכסינ' : טיס 61יפ יס 6יסס%6

 מ% א* :דיטינ6 טקעל6 טיס 6יס )עיס. 8יסבין
 ו6יפ גו6מקם. נעעחס *ל סעעיס בס' יעי(סןכקע6
 גס8יס גט%ס שד %8פ יס ד6'מן דפט6)6 עקער6עיס
 נר6פימ נעעסס 8יס נס"פ ר4'('611'כק
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 ר'ע 6טי
 לס-8י0 ס6עה )6 עשר פיפ 65נמ נפטג'כץפ)טיויו
 טיפ 8סמס ש~סהס כי ד16ז6 סגטלוס קור סססהם 6ני השו . מפ6ע )8יס ע5*ץ 8,ס 6יטן "קי)ין16%
 וטשי' 6צ גפס פעיס 8טניס ד6% וגטמפ 6צנפס
 חלס א% תטחפ , ט3. 3פס יסעטיס .עיסבפס

 ו)ש)ס טיל 16 גפס נפס ו)פעטיס יס בפס3פעטש
 כבל פכמנ% כש 3וי 6נני קי 36מס בפסטטמס

 ' פסס יים פש' שי סו6 פ"פ ושי . ס6'נפעי

 עיס קי פימץ נ' קוד וסס לוקניי ועיס דכוליןעיס  שיר-
 נ'), שנה5 סץזד כוד היקיע : פחסו4' 81'0ע5יורס
 3וצ)6) כי עשו פיפ . 6בנן תוך6'ס נר6שס 3שעפס_ רקי* פע8יס ש' ושטז פפסומ' )ע'9 ע)'ורסטץמ

 די4ש דטטטר' טשר בכךי ו0גטמפ וךדע- נקווסמסוי'
 נ6ש סס כ' 5)41ס עיס וסס תה וססלמ' עשלי' 8ש. ע)'סס הרקמי סככצב 6טר ופ4סן יסוליז ק5ףק;.יקל6י

 5יהך )פעי' 1281 ש)יא סנהנש קי מייס טי0עשף
 *מיי 8יס כננר 4%ס . סמוס ב8קפל 65') קודסש6
 חףס ד5יךץ עט4" 8יס וקרהדס עכההס טיסטג4ם
 )6 6פי שנמס טמס פסס ירנ" גל(6 )סס .ס(רומ'
 אנ14מי ק לק טעטל נ6'סיש 6ינס כ' סמיייני)ו
 ססון טשו6 6טע טמך6 ססע6* 5נור עגור)6פשס
 2 פ65 קוד סששד ק סמקנ) סי4מ 5מר קיע)י6
 אער 0וס' ו0מפם 6נ)ס נפשק טיע( 6פע נקל46ס
 נפנ6ל הצ0 יניס. טיס כקו6י' וסס '6ק זעע5פ''%
 שא ת%פיס פפ6ס טופכס וגס ע)6ס טופנס קיפכנל
 .לשא אשא 60סנש כוד פפס ספס כ)ס קוד0י6

 44צ וש4ס :,. 5נל כ8*פ פשםי ומפי 6שפיאפיי
 שש%אס "א *ה א %צ%ונסל'
 % יניי י0 %טו ת0 )0ם4מס פ)'ע0 שסא
 סךיל שפם*מ6סןפהה6 %6 40שס: %טמ6פע6
 וי נט שע3סי טטס פ), ירו%ש שי וגאז* רויכפס
 ב 0זהמי .יטהס נ14י ' 6)  עצו %ד מם,ב 4041ימ
 פמטן טידמ. נ5 י* יי4צן ככינ גצצרנן געפו0נס
 ש גנףב,? %סדג, וסש * י סכק44' סמן נומניס)נ'
 -באפוי .חש6 6830 של יבזק 8ענל סיר סש6ס'וס
 0ש,ןש? ונפש' 0תמצ' פנשפפ 5'מ0' ושפט 1 הע'סכן)

 יל' 5שמ מצף,. **טס זטרס פשאס ט'ס כיוסמונס
 מקש- 48נ פנ4 סךד הצ6 לנס 06נס קךד ע)6ס,עמקר נושנ* %ש יחהסח4ש וד ע)ומי 8יס פסס עשה'טיס
 - שוש דשמע שוט סחטי טשש י בשפפל 'ת"~ן ד'נו

 וס" ס''ס%)
 )ל841 0טשט סטץד טשדק וךדס סיסס

 - יגופה;" יךם 0י ווד* סע4ק יסשס 0פו עוס 0י 65מ -
- 8ף4,אחא כךי ניפי 6ו0) שד מס'6 ,ספ6סיסיפנס
 קשףש קייאם י"- סט))ק 6" 'שי ק 8נ4)פ פס"
 עקחו3ק6הןשמק*ש בעקפל נססי'ן 6סי'ק פספנס.
 י'0תט -נקהשש וסי6 ." טן כ)1) *פד כ3 כתי'סכננד
 6י4 )ק."י6 סשיס נק ס'6 % פסיפנס 51פ'לג)ץ
 6קמר . של פש5 גצפם נפע גצפס קוד קסלין8כ)

 שא5סטעם. עפס סעס פנכ5 סצסל ונה 8פוךאט6ל
 נפספ ואשדק ונעפ 0וצטס. עשס קוד וסי6 0ט5ךנס

 אא 8מ6ס ששנס כךד יוץפ)'ס שטופ ענפו4'סקפוס
 "נשמם במיב פמצחס- גע"ש 0ף5ופ עיפ)יס גצ%פגור

 סיקצ ער ,1% -סץצ רכסע 4ץס יוח ופ)סף*%סשקמוס
 משר4 0צחוס וט ןי  *כ5ן 'קוו 1)6 סיקוד טדנס

-

 סמש4ם - הכמיב סיד שטי1ס 3קור נםשו ירי .טלפי וטס
 ווע4ן טמרנס פמה סטמצח ונקפס פשל4..הששפ קי ו"ע ט)ן 3סיכ4 8י בסיכי ו5רש ספפם-ביו?מ
 'כסח פ)* סקנזס נפנע פם6ס שטם שך;")עעס
 שש0 מ) ', .נימק)'ס פיכמק ער עע)ס פ),נוח4ס
 פ5 גיצעס 8זס;, נךל חצ6 סשפוח כקפסולק.

 פוסי0 )ל .משף קשעס ועי0 פכומשי ט'ס פשדל1 נפנ* ,שה ל נפטססם פפופס טשסס סשמרס.)ומו3'ס



 הערןבן מ %ת ר%%תי%זשערשעה
 : כ" וסנ4 פחיימ' יייס פלשל' פש סיטשס

 מתטת ומ ומקוה ומן מש מור יעבאר בו ב*דרך
 -) טלקא ומ' וממ"מ משה ומפהומרים

 ל"צראל הקכ'ה א%מק מתנחה סהן.ג' אודיעך עתהההנה
 : טשה נשמל חזת גשם נכ% ושעי ונאד טןשהם

 שסתחלה נשננה פליאה שהוו4 נטה נרול סיד אכארהזחלה
 הצור את להכות שציה נצור והנית 'בחורב לטשה רקכ-האטר
 שנסתלק סרים מ.תת לאחר : ציר אוח% קרא תפ : סימץו%טזן
 אל וינרתס הקכ"ה לו אטר שאו סרש בוכהץ שהיההבאר
 שרינר נפלע סלע למשה שנתחיף שאמת ריל רנרילבאר צרז וניוהר סלע. אותו וקיא להכות 51א ל~נר ק%צהזקפלע
 מקום נאותו הץ שאם רקאוה משיו. נתן ולא אאר פלן4ר
 הק5ה רו %ק לא לסה סלשם נ' לפדשת או סלעיםנסה
 : העם ח,ןור לעיי ינא שעה שלא ירנר סלע לאץהסיק
 שאם אחר טסלע ולא מש יתש 11 שטסלע תקוו % הירתם
 יתקרש רא ע"ו עריין טים ליחן מסתל ה%ע שזהמוסר
 שרא סלע מאטה מש יוצא אם קירוש ויה הוהר ע:יש"ש
 שירברו רק 4וה זקגיה נוונת אם קשה ג0 זונ לדברססוגל
 הבתו מ"ש %* . פעות לירי בא ~ה שבשניל רומרש"צ נזך ה5מה קח לטשהלוטר צוה לטה לאמתו ולא הסלעאל
 שלשה % פעמש דגהו אם מוה לן נפקא ט4ו פעמשוזהו
 א' שנפעם שאמרו ~"ל סאמרם על קשה ועוד 4ף מעםש

 יטבש הכהונ ט"ש נם נשננה. פריאח ו%הוא רם פיפיטמ%
 הערה רכר ר5פיק אם טוה למ .%א טה רכש טשממע
 היא עיראה אוושנה שהצמם נ' שיש לעל הנאטריםהדברים עפ"י נזה הנרור הסור אך . רנים טש שהץ טרא.ובע-רם

 י, :ג%""":"יי וןוןו;"(יי(יי;י(,.ן.;:,,ןיל'

 הטקוה מ! שואבת היא כי כם"ש שרים ועורוה באר טורתיא י,י
 וו' ולכן : השוה נטספר בא"ר סוד תעא נסקו"ה נץהאתחכר
 : חתאה רשושנה רוטןת היא מרים כי סרים נוכחההמ%

 והוא . ככר כם"ש כמפ"פ לבשת וטה לטמה ירדת שויאלפ. ; רגלי הדום ,הארץ וכתינ א"י הוד ארץ במפפר הוא0ה"ם"4ה
 ועריו טפ"פ ע"י חהנהנה החול נ.1:. אד ננלות א4"צראלכ"ו
 נק; הוא ני יסלוך כי עכד תהת אוץ רנוה שלש תהתנאסר
 %ון נער. שטלכך ארץ לך אי וכתינ בווהר כמכואר ענרנער

 סור הוא כי נפעינועל שעוכרש רמדונים ס.ם סור לם"א שליפה ח% עז עלשההגהגה
 ע"

 חה : ככר כמ"ש טו"ר הרעת
 ונרם טעה"ר לאכול ואשתו לארם שהס.ת ר%הש נוונתהיה
 סוד והוא , כנר כם'ש הסיתה סור שס כי הע%ס לכלטיתה
 פו"ר נסור לם"ה וטנחש לנחש טטפה שנר5ך משהטפה

 כם'ש ר,מנעלים סוד הוא שנעשי' וסנרלפון נווהרכטנחשר כנם"י שר קררות רגולבהצי %ר והוא ו"ל האו"י בדנריגסבואר
 וראית" עולם נרית רוכור וראיתי' כתינ רצץ ונעתכבר

 1טור 1נ1/ אלנ"צנה איככה כתנתי את פשפתי רכתיבשכת נכנדי ואתלנשת חול מיבהחי סתפשמת היא כי נהיריןכנוומן
 לסעלה נעלותה נה טתלנשת עילאה שושנה כי הש שכתבטי

 אוטרם שאנו כמו  עליה שרהם פכה 1פווסת הת"ת עםלהורוונ
 ירהצליס ועל ישראל ועל סנחשלוסעלינו ופרום שכתבליל
 כי נם ררכו עפ"י לנער חנוך נסו"ה כנר גארמ והנה,והבן.
 כשהטלכות דעוך פור שהוא שטפ"פ טטנה יפי לאטקין
 והיינו שם כט"ש עטה עיה הוא הה'ת עפ רוות לט%העולה
 מתרכק פונ א,י מונ כולו ונשאר הרע חלק סמנה שהוסראחר

 נכ11מ7 כטנ%וה סלסגיה שיורר .רנורא שלחכות4 הו%אעש א%%א הארמ'ל נרנרי טנואו תא שז %א זהפהתנפ%.
 רמרא פ~לסי שתק סוד והוא  4%1ש זומש נמים וגלשרחיצת
 ד,מתפלש ו%הלנוי כטו רגאה וצויך עכר יסר לאניברש רכתי5 ישראל טגנ%י נבורים ס' טסוד עצאיס לטפ4פרסוידש
 ס"ת הוא במקא4 1סור טעמר רנערו נטקל לממתו ש%עינאם'
 סוד דבבורות תדדים שטהג "צרחל 'עקג הבוק אביום-שי
 רהש עפר ונחש רכתינ פההואעפר רנעת רנורא פורסי%
 הוא ההכאה וסור פוב. כולו גשאר הוא אחז שנלקה כיקוומ
 ד%חף שע"י . הכסף את כצווף וצרפתו דכתיכ דתמוקוסוד
 לשכיטזא מאנא שנע,צה צלי לצורף וק%א טכקו ר5ינשהט
 אחיזה לעכו4ם ואין ל"טראר פונ שפע טשפעת דהצכינה .ואו
 אןי בטקוטו טמיפ נתוך טלונשת רממה שהיא כ"1 אברנה.
 ותחת רכתיע ננל ראיקר לההוא סניע שפע איוה ע תשפי.אפ
 סףה הוא הצוקו וטוד. נטקוטו. כסיש לחם חצגע טגבר
 ידן על ושי"ה עם טן כי המונה נקרכו. שטיכי

 צוי
 יוצא

 יוקד מ חלקש רני טתחלה תאלק היו"ר ערין והוא מפ'פ.שס
 עושר מספר ג"כ שהמ נ"1 אותיות ב' טטנו תעשה עשרהוא
 תבה ואח"כ . פ' ו%א גפ"נ ותאטר בחלקיו חרק אות כלותכה
 ספ"פ- אותיות ל לפנ:ך דו' ט"ט הוא ופ"1 ואתטר ז'אות
 י'1 בספו4ר הב הו"ה הוי"ה שם ט! לך עשאר מממרו'ןק
 ד%י"ה שם ט! קרי רו"! הוא י'1 פ' י"1 אמור יחר שניהםתכה
 כרתנו הדנרים וכאלה מממרו"ן. שם יוצא הצרוף מוד הכאהע"י
 נדול כלל שתרע צויך רק הרל הששיות כר ריישננרית

שטטאר
 אתערוהא צויך לטערה לפעו? שרוצוז רכר שכי נווהי

 ררבא רעותא' טחשנה 41 אתערותא ויש לעירא.מתתא
 נהר אויר ~ינא וכל נעונרא. ואתערותא טלה. עייואתערותח

 איוה צריך ובעונרא לטעלה רתטא שיהא צרז הכל כיוינא.
 : לעילא עוכרא הריא אתער שעי"1 שרטעלה דונטא שהווורכר
 לעיל כס"ש ארץ סיק סרים נוכות היה הבאר והנה . ~הוהנ!
 סוד בספ:פ המתלנשת החוחים נין חאאה שושנה סודוהיא
 פהור ומסול כקשר והיתר איסור סוד שנו שו"ר. הרעתעץ

 טמנו'- להסיר דצוץ ומרוהים עכורים ומים צלולים טיסופטא
 את הקנ"ה צוה ולכן ענר יקמר לא נרנרים אך רועחלק
 הש:ה בטספר האר"ץ הוא,ורוגטת צור כי נצור להכיתסשה
 והוא כמללא ולא טלתא תליא נעוכרא כי לרכר שןאולא
 רהח!קו שהוצרך טרים מ.תת אחר ,הנה רשי. כם"ש הצר"ףסוד
 להוצש צריך והיה לטעלה שמדריגתו משה כזטת הנארלהם
 :אמר עלי' אשר טשה כלת סור העריתה הטקוה טןטש
 ושם אתן לא לאחר וככירי ה' אני %תיכ שניתי לא הואני
 הטעשה ולא הרכור סור שם כי רברים ס.ום רק רגאה צריךאק

 הסלע אל ורנרחם הקכ"ה צוה ולכן טל~א תריאונסללג
 הוא ע"ה סל'ע כי צור ולא סלע לקרותו שינהנלשתוולכן
 נאמוו פונ סיטן רו נתן והנה השוה: נטספר טקחתדונטת
 ישראר הטקוה מן ח,יס טי6 לההג'א שיכוון הסלע אלורנרחם
 כעס לכלר ונא המורש נא שמעו שאטר כיק משה והנהה'.
 עניו טשה והאיש כתיב נמשה כי המונה שכחה. לכרלנא

 הענוה שכהשסיר עליונה שושנה סוד ונהלמוה שהואסאוד
 ככר כט"ש הלש~ן סור הוכרון סוד עצטו ודיא כנרכם"ש
 רכלל נא וטיר נלשונו ופגם במרתו פנם כעפ לכלל שנאוכיק
 הלשון סור וצהוא נטלולא ופנ5 הוכרו! היפך שהואשכחה

 הש1ה נמסמר עליונה שכינה שד עליונה נשפההטהחבר
 החתונה לטררנה מררנתו ט! וירר הרנור סור טמנותסהרק
 ווה טלולא ולא עוברא תליאשכף

 שנת*
 בסלע סלע לו

 סוד טטנו נברקשתלק כי כרוס הועיל ולא הסלע אלורינר
 ופעם . פעמים הסלע את ויך ולכן . לעונרא וצריךהרנור

פעטש-



צו הערןק ם אות האותיותשערשערי
 ספ"פ של צרופ'ם ' ב סוד היינו הכאות כ' םוד שחםפעטים
 כח ונתן שכחה לכלל כא כאשר כ' הוא והסוד לעיל.כט"ש
 קח הקב"ה לו שצוה . ט,"ר ע"ה סוד בקדושה ראחוולס"א
 ועתה טולך עבד יו:יה שלא ברשותך ר"ל בירך טפךאת
 הרע םוד השכחה ס,ד בפו"ר רהתיבש השכינה אתהורר

 פטאים הדט.ם סוד הא' רע ס'ני ב' כולר והרע בטוכשנאחו
 שנק' וסרוחים עכורים מים סוד והכ' טסאבין קשין דיניןשהם
 הכאות ב' ע"י אותם להפריד זצריך לעיל כט"1ש רביםטים

 ט.ם יצאו ואח"כ הרט'ם יצאו ראשון בפעם ולכן לע'רכמ"ש
 והנה . צמלים המים מן ובעירם הערה ותשת ואח"כרב'ם
 רעצטו מיתה שגרם אדה'ר חפא כטו מטש היה טשהחמא
 והבן השאלות כל יוחרו ובוה רעצטו. טיתה נום נ"כטשהכן
 מבואר כבוד ענני והנה סרים. 1אר הבאר סור לך נת' הריכ"ו.
 סוד שבהם הבנין 'ט' ו' ננד שבעה שה.ו ו"ל טאטרםעפ"י
 דכולא יומא נקי הוא והחסד האריו"ל בדבר' כטבואר הקפותו'

 יוט'ן דכורא יוטא כתיב יומס חסדו ה' יצוה יוטם דכתיביוט'ן
 חסד 1שטדתו אהרן ולכן כולם את וכירר הראש שהואלפי
 משה בוכות חורו אהרן וכשמת ענמם. הו' היה בוכותולכן

 בוכות הוא והמן 'מראו הדר.ם וברעת וכת'ך הרעת סודשהוא
 שסור נת' כבר כי השמים סן רחם שהוא משה שלעצמו
 יגר"ך במספר הוי"ה טלואי י , סוד הברכ"ה סור הואהרעת
 במספר יודין ט' ברס יש מלוא'ם ובד' העליונה הבוכהס,ד
 להאריך רצ'תי לא כ' מתנ,ת. הנ' כל בקצרה יך נת' הריט"ן.
 סוד נת' וכבר ו"ל האר"י ככתכי היפב ביארם כבר כ'בהם

 : בבנינו נבאר ועתה בטנינו ט"םא,ת
 בבנינו מם אות סוד יתבאר בו א' דרך ג'פתח
 וה . חתום מעיין נעול נל דקרא רישא חתום סעייןמתיב

 שנאמנהרבן נטשרהליונה לכנס"ישהיא רוטוהפסוק
 בטילואה מם באות נרטו וזה . לקנ"ה נאטנת ב"י כךוונה
 רולקת בסור מזם מוריר שמזם מעצמה מתמראות מ"םשאו'
 טקכלש האותיות כר והנה : הב' בשער שנת' כמו טנרנר

 בכנינו אותו תבנה שאם א' אות כנון אחרת מאותהרכבה
 א,תיותאחרות ב' טן נרכב הרי אריף כוה הוא מלואושהוא
 לפעטים וי ה' אות ואף האותיות בל וכן כ"ת וכ! ר"ף.שהם
 הוי"ה טילואי בנ' שתראה כסו אותיות טשארי סורכב'םהם
 ט"ם שאות לפי הרכבה שום טקכל שאינו ט"ם אותוולה
 הדכבה שום סקכלת שאינה ב"י ס,ד המרכות למדתדוטו
 וטתקבל נאה דבר אמרתי  ועפ"ו : קב"ה לנבי ונאטנתמאחר
 פנ'ם נכטה ב'ארת'ו נבר כי אף שניהו לא ה' אנ'בפסוק
 כו~ים הוי"ה טירואי ד' כי גת' ככר כי : לקח אוסיףעתה
 סזר ס"ג בינה . שבאצי' אצי' סור חכמה ע"ב : האצי'כר

 שבאצי': הנירה סוד סייה ו"ק. ת"ת.בהכלרו : שבאצי'בריאה
 האותיות הו"ל טילואט בג' והוה : שבאצי' עשי' סוד ב"ןטלכו'
 ההי"ןביודי"ן בירי"ןס"ג מלא ע"ב טאות.1'אחרות דוכבהטקבל"
 אינה שבמלכות ב"ן שם אכל כאלפ."ן. מ"ה באל"ףוא"ו

 מעצסותו מתמלא אות כל רק אות טשום הרכבהמקבלת
 " ג"כ הוא ו"ד י' הוא יו"ד אות כי סנר נר הדלקתבםוד
 וככר מעצטותו טתטלא כ"א ה"ה ו"ו ה"ה כמותו: צאצא'והרי
 ~נית'. רא ה' אני וו'ש : אני נקיאת הטלכות מדת כינודע
 הרור נדולי כטה נה פעו 11 בסדה בי בוה והמעם : מבןוהוא
 לפי עצסה בפני ישות אותה לעשות שרצו בנפיעותוקצצו
 מספר אחר בא שהוא הרכוי סור שהוא העשירית סודשהוא
 רומו בא לכן : כבר במ"ש בפ' מסתי'ם השרם שמספרהשלם
 ושטו אחד ה' שהיא השלס היחוד ער להורות זו במדהלעלם
 כל כי ונת' ט"ם נ,ב שטילואה מ"ם כאות הרטו כא וכן :א'

 כפל שהוא כ"1 ב"פ ךם טמי"ן ב' הרי כ"1 שד הואמ"ם
 נ"כ טורה ט'ם שאות לפי ט"ם נאות דווקא הרטו ובאה'חוד
 : עטןם עץ טראכ'ם טלאך רב.ם עכד.ם אהד עבד הרבויער

 בא אות באותו טיד לכן הדקרוק רחכטי כנודע רביםוכטוהו
 ימעה שלא דעת לאדם ללטד השלם ה'ח,ד על להורותהרמו
 אלישע שבא כיון בתטונה כסבואר : אחר אל'שע שמעהכטו
 הוא והסוד : הן רשויות ב' א"כ טים ט'ם אטר ט"םלאות
 לטש רוטו כזועת כפולה שהיא ט"ם שאות שביארנוכטו

 תתאה ושושנה שלאה שושנה סוד תהתוניס וטיםעליונים
 צניז "ול קורא תהום אל תהום דכת'ב בהםומתלבשים בתחתונ" כלולים ' והעלימי העריוני' מן מקבל" תחתוני'שהמים
 טעי'"ן הם ששניהס גטור יחוד והם הווהר דברי טתוךכטבואר
 הרבוי סוד שהוא לפי טעה ואלישע ט.ם ב"פ כסו במה"שאחד
 רשות נק' כ"א כי הן דשוי' ב' בוודאי אטר ולכן רע'לכמ"ש
 הכתוב אכל ננסיעות וקיצץ רקהת ערבית תפלת שאטרובםוד
 הנ"ל שושנים רב' הרוטוים נעול נל נעול נן באטרוטעיד
 שכ'ניהם הצנור ע"י נטור יתוד דם ושניהם : לשניהםאחד וטקי . א' טע'ין חתום מעיי"ן הם שניהם כנ"ל סים ב'שהם
 אות סוד רך נת' הרי כ"ו. והבן צנוריך לקור כסד"א הקולסוד
 טלות כטה לבאר ונתחיר . ובבנינו ובסנינו כצורהומ"ם

 : ס"ם באותהמתחלים

 והטשכן הטנורה טעשה סוד ירם בו א' דרך ד'פתח
 עד משה. בה שנתקשה טלטד המנורה. ייהטעשהכתיב

 כוה כפוהרנ"8 אש. של מנורה הקב"ה 5ושהואה
 הדברים באלה דוסא משה נתקשה לטה ו"ל הרשבאהתנא
 דכתי'ככר ט81כן דאסרן. מנור' טשה. של שטו באות'1'"נרטו'ם
 נרמויס ושנידם כהי. טשה את ה' הראה אשר הטשכןתכנית
 שהראהו טלסד יתנו ווה דכת'נ שקלים טשה של ט"םבאות
 של שי כאות נרמו והוא יתנו. בוה לו ואטר אש שלמטבע
 שהראה משה:עד שנתקשה מרמר רכם הזה החרשמשה.
 של ה' כ1וות נרמ, והא וקדש ראה כזה ואמר באצכעלו

 רומוים דט הדברינג אלו כל כ' תדע ואת רבאד וכדיטשה.
 81ושוה. ואית רשושוה. שרוטז הבוונה כפורה. שהיא ט"םראות

 והנה כטש"ר. כפולה שהיא טים באות נרטוי'וא"שושנ'ושניה'
 ווצבע שבע - דכתיב טנורה ואית סנורה דאית אטרוטנורה

 וז' אור. טאורי ונקראים טשה כרת סוד ע'ראה 81ושנהסיד הוא שהשביעי טשולש שיר בסוד נרות ו' סוד והםטוצקות.
 התאה שווטנה סוד הוא שהיאביעי טרונע שיר בסוד טגורהקני
 לפי טשהסבד והגה בווהר: כטבואר האש מאור' ונק' דודטדת
 הקב"ה שצוה טה כר א"כ לטעלה שמדרנתו באשרדעתו

 שהוא טטדרגתו יהיח בודאי למעלה רונמתו לעוררלעשותו
 פני טול אל הקב"ה לו שאטר באשר בטנורה וכאןלטערה
 ז' טן הארה שימשיך שכוונתו ה4רות שבעה יאירוהמוורה
 לאו ה.א המנודה כי הרי וא"כ קנים ו' סוד שהיא לםנורהנרות

 דונטא איוה כננד ידע שלא היינו נתקשה ולכן דיריהמדרינה
 כנה כל א;' 5טערה שטדרנתו טאחר סבר הוא כי אותה'עשה
 שהיה הינו לו נתקשה והיה טדרנתו. כננד יהיהשיעשה
 טנורה לו שהראה עד בעשותו 'תבוון טדה איוה כנגדטםתפק
 שןה א"ש בטלת הרוטות תחתונה טדרינה שהיא א"ששר
 א~ו ה' טלאך וירא דכתיב טשה, של נבואתו תחלתהיו

 ואהשטדרנתו האריו"ל. כדברי כמבואד הסנה טתוך אשברבת
 הת"ת בסדת ניטו נם לפעט'ם יאהוא ביארגו כ~ר עכ"ולטעלה
 סאורי סוד תתאה שושנה שהיא התחתמה למרההמזרתנ
 של הנעלה היימ סתוך המונה . הסגה מתוך ח"ש :האש
 המזדוב לת"ת ההמו קו"ל וגא ה"י נרן סט"ך ה"י כוההסנ"ה
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 הערןק מ אות האותלתשערשערי
 4צום רברש קול רכתיב רוטרבר דור מדדינת היה והש אשנלבת

קהמעים
 סהי

 שנתקשה. הדגרס יכי %50ה הדרך חה דשש
 משכן לפנינו כמ"ש בטצ שנרסזים לפי רוקח היההוקהרא
 היה כטובד מיור ד5קכן אחה האיז"ל דכף מתוךממאר
 היק ש'5ה משכן כי נשילה שהקו טמשק תושזונהנאהריגה
 אבל שי5ה כמספר טאצה בחי' שווא באהור 8ניםבחי'
 י' כ"פ היינו אלהש שפ וצל אהווייס נכח" היהבסדבר
 נ' של אותיות י' ה4 ת' שטסמרם אלהים עי אשוישש"וא
 כנ"ל נ"כ נתקשה ו5כן משכ'ן בסספר הוא אלהתםשסות
 דא שמ'ש חנמש כמה שרגי5 כמו ולא הי שקל חצץבי' לסשקי אננא דאי5 יו'ד דא שקל נעהר מבטשישקלש
 נפ"ש סוד חא של ני מה וטט יאנא רמו הואעשר

 של הנללי נפש סור עלאה שושנה שד והיא ד5צהבט0פר
 טמרש והרר יו*ר רא אטר ולכן שתיה אכן שנק' אצי'ט5ם
 עלאה לשושנה רום, שקאטר ו"ר שהאי לרסה אבנאיאתע
 יאהרונה"י שט שי ויףר אל"ף של " כמיד יו'ד סור גיכשהיא
 סוד שהוא תתאה שושנה סוד דוא ווקל וחצי בווהרבםבמו
 אוורייס סוד שהוא נפש חצ' סוד שזעא דאשף' דנפשנפש
 האותיו' שעס אלהי"ם אלק"י אל"ה א"ל אי כוה אלהששל
 שהוא גרה ר' והשקל שק"ל חצי כטנין רפ'ו במספ'ועא
 עמדת סוד גשוה כמספר כת"ר שהוא עשרי"ס נטספד'ו"ד

 תחהונה ימרה טתחכרת כשהיא המרה זו והנה ישרא5.הפא-ת
 שהוא ה' בערך ה:א ממנה יקכל עליונה למרהבשמהחברת אני . ננדה יו'ד וכעוך שי0 שקל נוךאת נהדהשפ.ע
 יהראות וה)צרך . לו גתקשה ולכן : שלמעלה ננד שקלחצי
 א"ש סור שהיא תתאה קשהצנה ר"ל אש שר טפכע שהואלו

 ליך ע"הלרמז ק"ך כמספי שהוא ספנע נטל' לו ורמונמ"ש
 רוזודש וכ! . אש שי. הוא ולכן הרינים סוד אלהיסציופי
 נשלימותא תמיר סיהרא שיזויה רעתו 85' שה.ה יונתקשה
 כימי מ החורש הירוש כו קוייך היה ולא שלמה נימינמ";ט
 ביום משה בימי שהיה כמו החול בימי ההנהגה ההזשלמה
 שלמה ר"ת 'השגת וס 'ל 'שיר 'טזטר בפטץ שנרמז נמוהשבת

 וכמ!ש כתיכ ששס כעילאה נכילת היה תתאהשאתשנה
 עד נתקשה ~כן הלכנה היוש נה שחך ולא אהן לאיאחר

 נתקנה לא עריין שכיטץ לו שהראה הטונה כאצבעשהראה!
 סעקוה כל שנההסו הנרול החותם כסור הש ועדיקהסיהרא
 'ואת 'השסיס 'את אלהש בדא כראשית דכתינבראשהז
 א5היס אצב"ע סור הט שכמי5ואו אהו"ה ששא'האיץ
 סוד הטנעע כסוד הט נראוו.ח טעשה ונל השוהנטטי
 הוא עייאה ני תתאה לשהטנה דרוטו השוה נמספראלה"ס
 לפי ההו הכל כי בוה ורעצ1ם . פעמים כסה כמ"ש הף"הסור
 חזקיהו שר רווות מבי  ז"ל האר"י רבוי מהוך כמכוארהדור

 : זה נר והבן .ושעוזו

 טעקה סור יתבאר בו ב'דרך
 יפול כי כביתך רמים תשים יא לפז ,מקה ועש"כתיב

 ועתה . נתבאד גב* ד%5קה סוד טמנז:דגו8ל
 האוך עישי ני נאסנה דע . נמקומן לכאק יוכדים עלנותד
 האור יורר שע"י הצרץ שהוא טלם יפור דרך ס5מטההערד
 אותו והאגו ההיכי בפנימעת מאי הוא לצריק זרוע אורדכתיג
 סצכתה קורש ורע הכתוב בסור לוךעה ואמ שריאאור

 א!דות טיפין ,וד יורוים ואחיז . הזחהד דבה טתוךנטטאר
 . השסלה על נופלש עם לזריעה ראמ יצאינו דמוחה'ס%
 של החט5ק סאוד שנשףצה החשמ'ל סור הוא השטלהוסור
 הללום תהת מהק58 והט ה,וונ געת 4וין הטכבאמןמבינה
 שבקרת ספהקי ונקואום אמית הנצוצוח אוחם פפלש5שפם

 מביתר הנטמצות שעולים ער שמלה באותו שםונתעכבו
 כצתס מתלנשש הס וא, הצרקש מעקצה עע נמנחמתרפ"ת
 ספ'חי וז"ס : צ"נ בזהג מתקנים ט"ן בסור יחר ועולק8יפין

 של ניצהמת הדפ"ת סוד שהס ואניונים לענייס שרפשניעית
 . כווהו כמכואר הארץ ואביוני עניים כלשןשנקיאהשברי
 הימ שעקה סוד בו יש מהם א' בכל אכ"י עולמות גג'ולכן

 אצ5 קיקע סור שהא ,ףן של ינליהס נגר נתק:השהוהצמל
 יבריאה אצ" ק הפשין אלו יפלו שלא כויאה נג  עצטווהוא
 בהחשתנים בח ההו שרטפה עלם אל טעולם יורדש הי: אםכי

 המיתה סוד 2הם שולפ היה ננר מ כהם להאחושלטפה
 נתוסף היה ואז ככר: כס"ש לעולם מעולם ייידהשהוא
 דאציכות הנוקכא טחוך ולינק יטעיה נם לעיות נרול כחיהס"א
 ו"ל ריורא רכיי מתוך נמנואר כהמה ררי סור הואששס
 מסנה יונקים שהם כיק . כי בביתך דמים תשים ולאווש"ה
 מטע הנופי יפול כי ח"ש ממאים רמ'ם ה' סוד ש!פעתהיא
 ע"י ומתעכביס לממה הטפלים הפיפים פי שהם כברהנופל
 שהוא נבודה סוד המנה שי החיצון אוד שד שהואהטעקה
 הוא טלס שכל נתכאר וגכר . השוה כמספי עגה מעקוהטד
 הוי'ה טור לנג"ך חהו . טטנו שלטפה לע~ס הוי"הכערך
 הוה שהחשמי הב' נוטער ככר נהכאר והנה ? השוהבטספר
 ננ נינהוהוא של הה-צון אור הואמן ראד' ל,וץהסלכיש
 נג סוד שהוא הצ'רה והמעקה . הכסא עולס שנקראהנד'אה פי שושא . ככורסיא טקננת עילאה איטא וו"שהכריאה
 רבייאה לזו"ן המלביש החשטל סור היא המעקההיצירה
 כמייששית ו"א של הה.צון מאור נעשה שהוא שםשנתכאר
 כיצירה מקנן הז"א סור הוא סמרמ שית בטלאכיא מקנניןסטרין
 החשטל טן געשה העשיה גנ של והמעק' ר(טלאכיס עולסס:ד
 שהוא כאופן מקננת תהאה אימא שם כט"ש מלטת מןהיורד
 לכויאה אצילות שנין המעקה כי תרע ולק . הקץציהסוד

 שיה שאמור"ם אלהים ס,ד נינה של החצון מאורשנעשה
 אל'ה א"ל א' כ(ה אלה.ם של ואחור'ש החצון אור סורהש
 הרי א!היחה ט"1 נו וי,ט . ר' בטספר הוא איהי"םאלה"י
 לטררה ביאה שכין והמעקה . השווה בטספר מעק'ה סוררפ"1
 כרכתיכ יכ!לת וכעל תקי5 לשק שתא א"י שס סודהוא
 סוד הוא למ"ד אל"ף א"5 כוה א"ל ושס האיץ איליואת
 הוא לעש.ה יצירה שכין והיעקה . העיה כמסמר להטעקה
 האותו' עס קד"ס עס וכק קד"ס 2'ן של ואחור" נק שססוד
 ה' עתה ונועסף השוה כטסמר הטעק"ה סוד הוא נ"דשהם
 נ"ע של הסעקה סוד יך נתנאד הד' . לנוע דווסוהידועה

 : והכן מעקה  יור א"צ ונעשיהאנ"י

 טספר טנין טשקל טיה סוד ית' בו ד"א ה'פתח
 ס6רן עפר גסליס וכל טיס 3טעש טיך ט'כנרניבנ

 סקור (ס 3פ6ונייס וננטומ סליס 3פלקוסקל
 נו עמורר" טד0 'ע סכס . ל63ל 6וקיף ועתס כמנ'כנל
 פסי6 טנהון סכל' 6(' מיומ 16 מנו6ס 16 לחרנל

 טטלד'ס טד0 ויס . 0עדס נח!ך 610 0נטרד וד3ד .80ד0
 טס61 וס3גד נפנ" סילס 6,י (לח 16 6מס או6 3גדט
 לעפט5 מפ5 ולכן פנמון ס6עס על עמקפל סכטידרנל

 כט'ס ו3(רמ ו63טס וסי3ס ס5ח 3טדמ לומומססניכס
 נס3' כ3ל כי . לפכיט 0כל כט'ס ג"כ סמ*מ וכן .לפכיכו
 י6יע6 ונ0*י ל6יט6 3נס"י סטיל 58ונסיס ד636נג40'
 יש'6 כוק63 מוך מלו3טיסה ח"6 ונס" וי5 מיטלו3טי'
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 הערןנן מ אות האותיותשערשערי
 3ינס סער' כ' קוד סו6 ד6'ת6 נס"י וסנס : ס3י 3סעלכע"ס
 )גס"י 0על3סמ 3ערן וסנס ס0ךס. 3)וקפ' עד"ס קודססו6
 עדמ קוד ס'6 כנר כע"0 ו0עו יין קור 0ססר636
 0ס6עס 6עס 3קוד סו6 13"6 0עמל03מ ולער7 .סלח
 יעק"נ סוד ססו6 סו"6 יכן ע3חת סנעדד וד3רנפניס
 עד"ס קוד ע"ע 0סס 0עיעומ (' קוד סויו"מ 1'סכו)ל
 קוד )ך כמ' סלי . ס5ופן 013 ג"כ וסו6 ססוס3עקפל
 ססו6 סקוד0 0קל קוד 63רנו כ3ר סע0ק) וקוד .עד"ס
 סק") חו6 עפ"ם ד6ל')ומ כפס קור ע63ס סוסנססיר

 ססו6 ע6נ6 סעקנלמ סקידט 0קל ונק' . ססוס3עקפל
 . כע"פ כע"0 קודם ג"כ כקר6מ סי6 ולכן קוד0סיד
 3עמ כ' וסיינו סיס כפול קודס 0ל 0קל 6ערווסכס

 פעעיס עסי 0לס קפי' י' עכ) על6ס 6'עי טןסעק3למ
 סי6 וגס סק") פעעי' 3' סס מ)מ") 3עקפר סס5לסי"ס
 קור סס 0)ס קפ" ו" ממ5ס 0י0נס עס 0נכל)'כפו)ס
 י' סס ממ6ס סוסכס טל קפיי וע0ל 6ס'"ס. פעע""

 עסריס וסיינו 0ק"). 3"פ 3עקפר כו)' 1ק7 6דנ"יפעעיי
 '5ח"ק קוד סנ3ורומ 3קוד סס 0לסס ס6ורומ כיגרס
 סויו"מ ע0י קוד ע636 עקנלמ וכססי6 גל"ס 3עקפלססו6
 וגס . ססוס 3עקפר עסק) קוד כו)ס וקן 6ס'ו"מ "ונת

 סו6 0)ו ו"חור'" כנולע ע"3 0ס קיד 0סי6 עלעו6363
 ססור0 י' עס ע"ו פעעי' ויי ע"ו 0ס61 5לס"3עספר
 סוד 0סס 63')נ6 0ו6 ענין וסיד טסק") 3עספלסו6
 וכו' ו6חמ 6חמ 5חח עינק ' סס גדול כסן 0לסענין

 3ע)וי 6סי' קוד 0לס ו3יקוד . סווקר ד3רי עמיךכע3ו6ר
 3נס"י ג"כ סו6 עקסר וקוד . ע"ס ענ'"ן טעילסססי"ן
 כע613ר . ס3לוחומ ע"ק קוד מו6 ס)ס נ"ס נ'ד6יע6
 6ומיומ ס' קיל סס סלס וניקוד ו"ל ס6ר"י ד3ריתמוך

 : סיעי3 וס3ן עקפ'ר סר' פ"ר 3עקפרענלפ"ן

 טזוזה סוד ית' בו ב'דרך
 וסו6 . ססוס 3עקפל 6דלוי 0ס קוד סו6עוווס סוי 0ני : 031עי,ד ממר ע,חימ על תמ3חסנתיב

 0) נס"י כגד ("6 ע6חולי 0עועדמ ממ5ס 0ו0נסקוד
 עעלון עלסון עעלונימ6 נקי6מ וסי6 כ3ל כע1סו"6
 0כי 0סס ספמח 6מ 0יתר קסי6 סועל ס) מלגועו(סו6
 ס3ימ עוווומ נ' קוד סס ("6 טל י"( כי וסע0קיףעוווומ
 : ס(וסר ד3ר' עמוך כענו6ר סווסקיף קוד סו6.סמ"מ
 סלגליס ען סו6 סח)וכיס ינ.קמ עיקל כ' 063יוסנס
 ס6חולייס ען יניקמס ועיקל עגיפ5 )נל 0סס כי,סקור
 טוערמ וסי5 לחל קוד ו'6 0) סנוק63 סס עועדמ)כן
 ע6יע5 סעק3לח סקדו0ימ סגנורומ נכח ספתח5מ

 0י 3עקפר עולס יויי"ן 3עלוי 5)ת'ס 0ס סודעל6ס
 )0וסל0 0ס3י3 מקיפין עלין י"ג קוד 6ומיומ י"ג 3ססי'ם
 י"ד סו6 וסכו)) ס,וסר ד3רי עחוך כע3ו6ר ע)יס)סגין
 עלין וסי"ג : ס3ימ מ(י(ומ 6מ סיעי 0ס61 0ד"י 0ססרי

 סכומ3ין כו;'ו 3עוכליו כוו"ו סעומ ג' קור חו6חקיפין

 וסס 6ומיו' '"ג 3סס '0 6לנ 0עומ ס3מ סמ(ו(סע)
 3נימ ועקמכ) ספמח 6חורי סעועד ססעו נגדעועדיס
 סעטכו ל"3 סנק' 6' קליפס לו וי0 3'תו 6נ0' ע)ועקעלג

 סגער6 עחכע' גרון 5דס על 50ערו נקוד ס0כחס קוד63
 סיס )כס סוס סחוד0 3פרסס קור6 וסיס מלעודו0סכח
 0סו8 ד("כ 6ומיומ )ו וכמחלפו ל3ס סיס סחיס6וער

 סע3י6 סנ') סק)יפ0- סו6 רי"3 63ומיומ 6"ל3עקפר
 . ע"ס רע"ע 3עקפר סו6 ר"3 עס 0ע.1 וסנס 0כחס.)'די
 נעי(ס סכמו3 סר"י כי תק)יפס )~ת ע3פ) תע,ו(תוקוד
 סע(תס ;נפניס סנכמ3 וסי"ס 6ומיומ ען כח עק3)סו6
 מינמ נגד 0ד"' 0ס )כמו3 )כוון לסקופר סוללכו0לכן
 סס ען סו6 סד"י סס כח עיקל כי סע,ו(ס 30פכיסוסי"ס
 ד' קוד ען עק3)מ ס'6 61( . וס"ס 6ומומ 0סו6סוי"ס
 ד' וטס 3כי'ס ד' נעקפל ססו6 ילחק גטלומ קוד3ניס
 0עיליס סעומ נ' טל כח 0סו6 י'"3 3עספל סו6סי0יס
 קוד ס'6 טסק)יפס נמ63ר כ3ר וסנס : ר'"33עקסר
 עס ונח"0 לעולס עימס 0גרס סנח0 קוד וסו6סעימס
 סו6 3יעולו ועיקל . ס0וס 3עקפר רס"ע קוד סו6רי"נ
 ~דיק רקע לופס סכמו3 ח"ק . כנ"ל סוי"ס 0סע"'

 סו6 תלס"ע ס(ת : 3ירו יט(נכו )6 ות' )תעימווענקס
 )סעימו וע3קיו לד'ק 3ממ ועקמכ) ספמח 6חוליעועד
 )6 0ד"י ; )0ס כח נומן 0סו6 3ע(ווס סנכמ3 סוי"ס 0ס36)

 פיור . לעולס לע לר0עיס ח3ור 6ערו וסנס . נידויע31נו
 )ינק 3ח5)ניס כח יס כ06י כי סכוונס . )עולס יפס)י0עיס

 )עו)ס רפס 3ווד6י וסו6 ווווג ח3ור )סס יס 6י סקלו0סען
 ור'"3 כתי0 ק)יפומ 3' קוד לעו)ס 6נדר)עוקי06ע3י6
 63 ד3ר ו6(ל כפ'רסי;4) 6נדרלעוקי6 טנק' ונק3ס (כרקזד

 י3וק חיל,6(י כעטס נ6)סיס 06 36) סעימס קוד)עו)ס
 כ3ר כע'ס סרוח ליסוד 0ולס 0סא סו'"ס קוד רוחמדפנו 05י כעון 06 כי כמי3 6וי נולחמ סקדו0ס ס6ס .לליגו
 יע6 ו3קוף נר06 ט6ומיומ מ(ווומ טל וכמנמס קודוסו6
 עפריד ססו6 סו"ס נעקפל 5עלעיומ ו6ומיומ .ח"מ
 : כ'( וס3ן )עו)ס ויפס )ר0עיס פיול 161 ע"מ 6ומיומ3ין

 טזבח מוד יתבאר בו ג'דרך
 : נזית אתה( תבנה לא לי תעשה אכנים טזכה ואםכתיב

 שהוא טזכה אית מזנה ואית איתשבה ני תדעהנה
 ונק' עלאה שהטנה ננגד זהוא . יוהב סונה הפנ'ס'טוכה
 אהבה קום ני קישור מלשון הוא קטורת כ' הקטורתמזנח
 סוד יהוא . תטתי רעיית' אחותי אתטר ועלה וריעותואחוה
 והנן העולם הושתת שמשם שתיה אכן סוד הראשהאבן
 ששם האדמה מוכה והוא החצון מונח ויא מוכה ואית :כ"ו

 ?:כוית% הנקוג(ן ו:2ישל"המן
 א' סוד שהוא ' והרחסים החסד ע"י הדינין זובח שהואמזבח
 היתה הנונ.ם מאסו אכן סוך והיא . ט,ב"ח כמטסרהוי"ה
 שפי' נטו הוא גזית אתהן תכנה לא ומ"ש . טנהלראש
 לס"א נה ליתן שלא כרזל עליהם תניף לא אחרבטקוס
 טזכח סיד שהיא תתאה השושנה את הסוככים החוחיםשהס
"8"כה



 הערןגן נ מ אות האותיותשערשערי
 שהם ליעקכ שהי' נש" ד' סוד אנ6ין ד' כ*לים ובהההצון
 שניס הפומאה יד'עת בק5.פה ובנגדם בלהה רחל זלפהלאה
 בכתבי כט"ש לגביר1ת ק.רסת השפתות וכקליפה ארבעשהן

 הוא שלהם שו"ת לאה ~פה רתל בלהה בר"ז והםהאריז"ל
 סוד כי הכית את בהבנותו שטע לא ברזל כלי כל ולכןברז"ל
 הקל.פות דוחים והם ככר כם"ש אכא אורות ע"י הוא הב'תבנין

 ונחושת ונסף ,הב אבי . קולם 'שטע ולא סהםובודחים
 : נ"ו והב, בבית היה טודי כמבואר דקר1שה טונש לנ'היזס"ם

 מקדש טור יתכאר בו ד'דרך
 סקרש נדול אמרו הנה : יד'ך במנו אדני מקדשכת'ב

 : אדג' טקדש ה' פעלת רנתיב שמות שני ן בשנ'תן
 שהיא תתאה לשושנה -דוסו טשנן סוד כ' תרע זאתלהב.נך

 1סור התתתונ'ם בין שוכנת והיא ישראל בעוונותנתסשכנה
 תתאה שושנה גם ולפעם.' עלאה שושנה סיד הואסקרש
 ה.א 1ח1 ז"א קוטת כל ננד מיטתה ונשלס לטעלהכשעולה
 אלפק וד' נבר נט"ש אה.1'ת ד' של אלפק ד' טןסקבלת
 טן טקנלת היא שאו היא סה 'טי וטדת בסו"ה סד"תבטספר

 מ"ה שם של אותיות עשר בו ש"ע ז-א של הע'סכל
 דעת מן מקנלת היא עליונה שושנה והנה כ,והר:כטכואר
 סוד תתאה כש"שנה ומשפעת כמ"ש ההר"ה עצם סידענהון
 שושנה וכן אדנ"י הו'"ה שמות שני בין ה.א הרי .ארנ"י
 ג"נ טקכלת היא אז ו"א קוסת בכל טושלטת כשה.אתתאה
 עולה דכר'אה הסלכות ואו הת"ת ס,ד שליטה הר"הטן

 למפה שהוא ראצ.לות מלכות מתחלה שהיה בסק.םלסעלה
 סן וסקמלת אדנ"י מכ נק' דבייאה מלכות ואז היסודתחת
 הוי"ה שמות שני בץ סקרש הרי טקרש טוד דאצילותטלנות
 אזי ז"א ק'סת כל ננד נשלטת כשהיא והנה . גנ"לארנ"י
 שיסטכ1 טה על לר6 היה לא שסתחלה שלה הנה"ינתתזקו
 ואטת אם"ת ר"ת רגלז סשבת תשיב אם בסו"ה כברכמ"ש
 כ' ד ס שהם דאו"א מוהץ ע"י נעיטה ווה רנלים לויש
 . יריך כוננו אדני טקרש וזהו . ככר כמ"ש שלטעלה'דים

 : וה והכן כנו על סלשון והוא 1.כוננך עו~ך הואדכתיב

 טדרש טשנה מקדא סוד ירו בו ה'דרך
 הוא יוקו כי וורע כבי : הסשנה כטימנת אותו יי"כמת*ב

 רגמשנה בטרנבת רוכב והוא עולס יסוד עלאה צר.קסוד
 וסור למלך סשנה הוא וטפ"ט . כגר כמ"ש טטטרו"ןסור

 א" שב.ס:ד אה.' סלואי נ' סן מקכל ה.ס:ד כי הואטשנה
 כטנואר השט.ם על הודך תנ"ה אשר כמו"ה ת;"השטספרס
 התיכה ותנ"ת כסו"ה תנ"ת הוא מל:א.ם נ' ועס האייו"ל.כדכר.
 ב"ור נשאר'ם לצמם  השמות והנה : שס כמגואר  הו'כהודש

  לממה  יורר'םוהמלואי'
 ומקבי

 מלואים הנ' והנה . טט"פ  אותס
 טררש וסוד טשנה במטפר עול.ם עצטכ השמהן 1.לתהנ"ל
 וסוד . טררזש בטספר שעילה ד.וד"'ן ראה" אחורייט טודהוא
 כמ"ש דאו"א 'סורו' ב' סוד והוא שבבתב תורה סוד הואסקרא
 של כפנ.ט" המתלכש אכא 'טד של אהוייים ס,ד והואככר
 שהוא ע"כ שם של אחור.ים הוא דאמא ואתורייס א.'יסוד

 בטספר 'ודי"ן נמלוי אהי"ה הוא דא.טא ופנים.ת דפ"קבטספ-
 סקר"א בסספר והוא שד"י א"ל בטספר שלים ושניהםקס"א

 : בוה להאריך ואין . האותיותעם

 ניןאירנ
 בצורתה נ' אות סוד ית' בו א' דרך איפתח
 זסירות שנעיס באשר הנה : הנופלים לנל ה' סוסךכתע

 לדוד בתהלה א' בפ' וסמ"ך נףן אותיות ב' כ%ישראל
 בח.נותיו בג' נ' אות תחלה נבאר אר מעקכוהיו. נצ"לכ!

 : בתינותיו ג' מכל נ"ב ס' אותו"ח"כ
 הנתוב זה הנה : ישראל בתילת ק'ס תוסף ולא יפלהבוזינ:

 קום תוסף שלא היינו לשבת רן"ל אותופירשו
 טעצטה .קום תוסף לא עתה רק ראשונות בנאולות כטוסעצטה

 . הנופלת דוד ס'נת אק.ם אני דנת.ב אוהה .קיס הקב"הדק
 המם בה הפל'נ נצורתה נ' אות ני תדע ,את לך יבאיוהנה
 סת"ם להסופרים והורר הזאת העבודה טבעלי הדור נדולא'

 והקו לטטה כפופה ש*מעלה ראשה כפופה נ' ש~רתלכתונ
 נ' אית נ' והטעם בזה יושבת שהיא כטו ענול יהיהשלסטה
 ורוסז בנולה יושכת כשה.א דוד ב.ת למל' רוסזתכפופה

 שחר בן הל"ל טשטים נפלת א'ך רכתיב סלמעלהלנפילתה
 כפוי וראשה יושבת והוא נחם בתפלת אוטרים וכן .והבן
 בסוד בארנו כבר הישיבה וסוד . היא והיא תפוי וראשהוי"נ
 אמר שלא לבאר צריך הנפילה וסוד העיר בדר "טבה איכההפ'

 מל י- י ואז הסולם ושל.בי זעלות רררךשיושררת
 א.ברים פר'קת לידי תבא ואז סעלות בלא הוא נפ.להלשון

 : נ"1 לך אבאר ולכן עצמותי' כל שוכר דכתיכ עצסושכ.רת
 הנה כי הכוונה : הצדיק נאסח היעה יפני מ כתיבזהנה

 נקודות נ' ושהם שורק שנקורת בזוהרסבואד
 שטוצב הסולם סור והוא טלם יסוד צר'ק לסדת רוטז : 1כזה

 . וכארץ בשטים מ"ל כי דכת'ב . השסיטה סגיע וראשוארצח
 הצד.ק הנה כי הוא והסור ובארעא בשביא ראח.רוסת-גמינין

 ני עה"1 והוא צ' במספר והס עשר בכלילות לט"סרוסו
 ונחב' פינחס של זע.רא י' באות נרמז ה'סוד כי ככרנתבאר
 גי והם טת"ר סוד ס.ף תוך ראש לה יש יו"ד כל ביככר
 כל והנה וטלשה הרי ועסו לנ"ה נס כולל שהוא לפינקודו'
 צ' הםבטספר נקוחת טי הרי סת"ר סוד ג"כ לה ישנקידה
 שליבזת נ' לו 'ש שאו הגדלות כסזד כשהוא רוסזו"וא

 שורק של נקודוה נ' הם שליכות שהל כשלימותוהסולם
 טשלטת נה"יוהטלכות חג"ת חכ'ר שהם שלם לפרצוףרוטזים
 עלייתה שכל כו ויורד.ם עול'ם אלהים סלאכי סוד והואלעשר
 שכתכתי כטו שבסולס השליכות דרך היסוד ידי עלויר.דתה
 שהשורק שויק הוא שכשוד היי"ה נקור ולכן . פעטיםכטה
 ואקבצם להס אשרקה הכתוב סוד והוא אורות לקכוץסורה
 . שפת.ס קבוץ בלשון דדקד:ק עבודת בער. נ.קוד אותוקויק וכן . כבר שכתבת' כטו טקבצאל נקרא ה'סוד וכן : זהוהבן
 דכת.ב שפתים ב' סוד הם שושנ'ם שני כי הואוהסוד

 ושפ"ה תחתונה ושפה עי'ונה שפה סוד והם שושניסשפתותיו
 וה ונשלי' טתתכיי' ושלהם השוה בסספד שכ.נ"ה סודהוא
 אלה" ומלאכ. וז"ש . כבר נם"ש היסיד סור הלשין ע"יבוה
 וכן . זה והבן שנים רבי' ומיעופ רבי' לשון ויורד"עולים
 דא אלהי' וסלאכי לשאמ' הווהר דכרי סהוך סבוארהוא

 עראהשכינתא
 ושכינ~

 כוא"ו בו בו 1.ורדי' עוליס תתאה
 ושליבות סוים שי של.בות נל והם יודי"ן נ' דיל"דש.עויא

 דסר.קו כטה ואשר אחותה אל אשה טשולבות טלשוןהוא
 כל נ' לפנ.ך טבואר הרי בוא"1 רלהון נחיתו כך כוא"1דלהון
 נה.תו כש.ורדונלטטה אף או.  שליבית  בג' שלם שרנולםזסן
 כשהוא שא הסולם ושליסות נפ'לה ולא ירידה שהוא להקיי
 נת.ב הח1רבן בעת אבי ברית הקסת סוד שהוא הנדיותבסוד
 וחנ"ת לחב"ד הרומוימ שליבות ב' אבר אבד טאי אברהצדיק
 תלקיו שנאסף כפוף צדץ בסוד הצד.ק נאסף הרעה טפניכי

 1' בסוד ולא זע:רא יו"ד בסוד רק נשאד ולאבחלק.1
 הרוטז א' יו"ר בסוד דק שורק סה- יוד."ן נ' ריליהדשיעורא

לנה"י



צח העדןגן נ אות האותיותשערשערי
 נפשי משיב טנחם טטני רח"ק כי דכתיב חרק בסודלנהיי
 קים תוסף לא ולכן ב" קרי נפ'לה אוי הסולם נתקיקלוא"כ

 . דסוים מתחיה ש'תתקו עד במעלות תעלה לא כיסעצטה
 אלא כתיב אק ומוש'ע צדיק ונושע. צדיק פ' עי שאטרווז"ם
 : טובן והוא מוש'ע. ואח"כ נושע הוא מתחלה תושעצד'ק
 בסוד ברית להקטת צריך מתחיה ואקבצם להס אשיקהוז"ש
 והבן הזוהד דברי טתוך בטבואר וגו' 'עקב בריתי אתחכרתי

 : זהבר
 בד'א בצורתה נ' אות סוד ית' בו ב'דרך
 בסוד הבינה אל רוטז כפופה נ' אות שצורת לפרש ישעדד

 והיא כבר כמ'ש ענוה בסוד כפופה וה'א 3ינה שערינ'
 לא שט'ם וגם הכתוב בסוד בתחתוני' להשגיח למטהמסתכלת

 י,שבתבסודוהאם והיא הזודו דברי טתוך כטבואר בע'ניו,כו
 כבר כ"ז שבאדנו כטו האפיוח'ם ער או הבצ'ם עלרובצת
 3ז"א המ:חין להכנים הבינה עצטה שטרכנת הדיננהבס:ד

 . מובן והוא 3"ז נת' כבר כי בזה להאריךואין
 בינה שערי וסודנ' בטנינה נ' אות סוד ית' בו ב'פתח
 חרע דרור. וקראתם שנה החמשים שנת את וקדשתםכתיב

 לחטשים רןטז חטש'ם שהוא בטנינה נ' אית כינאטנה
 שרשיו "ילח יובל ועל דכתיב ה.ובל סוד שה:א בינהשערי
 כל יוחזרו ולשס נשלחים ומשס נשרשו שס הנמצאים כלני

 דא'תי והנה הא': בשער בבר במ"ש שרשם אלהק4י'ם
 בינה שערי הנ' בענין טחולקות דיעות ב' ז"י האר"יבלעב'
 ששער האריז"ל האלהי קדיצ טפה ששטע אומר א'במק,ס
 שועא אך השעיים שארי כטו עצטו בפני שער הואדג'
 ראתה לא ע'ן כתיב ועליו להשינו יכולת וא'ן טאודנעלם
 דכת'ב בחייו טשה השימ שלא השער והוא זולתךאלה'ם
 דכתיב ה:עלם הנת'ב היא הנ' ושער טוא"ב בערבות אותוויקברו
 בב'נה דם השעיים וכל : עץ ישורנו ולא ע'ט ידעו לאגת.ב
 ושעי שלה ת"ת שלישי וב' ב'סוד הם שערם והט"טעצמה
 לז"א כתד נקהצה שזה דב'נה ת"ת שי עליון בשליש שאהנ'
 אל ממך בסופלא וכת'ב הכתר כטו סרא נק' השעי זהולנן
 שאלה. בה יש ולכן בז"א טתלבשת ה'א ולסטה וטשסתחקור
 גם אסור אדם שנק' טו"א יטעלה שהוא הנ' בשעראבל

 מז : ש"א בתחל' כט"ש השג' שום בה אין כיהשא4ה
 : ביאור לתוס' לשון שנוי בקצת ז"ל האר"י בכתב'טצאת'
 אלו כי שערים ט"מ רק במנה שא'ן בכתניו טצאתיובט"א
 "ס תב.רק טאנ'ן של ז"נ של טהרש'טו בב'נה נעשוהשער'ם

 ז' ס~ר והם מ"ט ה,א זפ"ז הרי מז' כלול כ"א רש'טות,'
 בב'נה אינו הנ' ושער ב' בשער ג"כ שבארנו כמושט'טות
 את"דע דלא דק'ק שביל אותו והוא אבא ביסוד הוא רקעצסה
 ורפי יובי סיד והוא . אל יועץ פלא דכת'ב פלא נק'והוא
 רלא רעק ת-ק הם כי בבינה תטיד הוא דק'ק השביישזה

 נסוד ני ':ני נק' 1לכן ב'נה השער. עם נחשנ יכןסתפרש.ן
 עצטו וה'סוד י' סוד ע'לאה חסד סתגלה תמ'ד הואאבא
 בב'נה חכמה נת.בות הל"ב נכ:ס'ם וע"י 1' סוד שהוא נת'כבר

 יוב"ל אות'ות הרי טעב"ר של ארהים ל"ב סוד שםונע,צים
 הנן שער שאטי'שגם הראשין פ" על קהצ.א ומצאת'עכ"ל.

 א'כ שלה ת'ת של עייון שליש סוד מוא עצטה בב'נההוא
 שהוא אבא יסוד בח.' היה שהוא סשה אותה השינ לאאיך
 ת"ת של'ש נ' לתיץ וא'ן . הכ'נה מן בקויש מעלהיותר
 כבר כמ"ש אבא יסוד מן במערה יותר הוא ב.נה שלהעליון
 בכתב' כמנואר העץ תחת והשענונס,'ה

 האריז"י
 קשה עכ"ז

 כת'ב דהא אבא יסיד טבח" שהיה טשה השיגו לאהאיך
 שהנחנח הסוד עפ"י אותו ופירשו אסו לו שעפיהבעטרה

 לדוד עוטרים ואנשיו כמד"א סיבוב טלשון הוא עטיהשמלת
 רש5 נטד"א כתר לשון הוא ונז לדוד שסובביםשסרושו
 הכתוב ע"ד אותו שמסבב ג"כ שפרושו הצד'ק אתמכתיר
 בט"ש טא:ד נשערה וסביב'1 ובתיב יתהיבון רשע'םסביב
 וצה:א דחדר טן לפנ'ם נננס אז. ב.אה שבגטר ואטרוכבר.
 אם נק' לעיים ב'נה ובחי' שבה בינה בח" שהואהעליה
 היס:ד טש'ג הרי א"כ טאוד זה והבן תק-א לבינה אםדכתיב
 הס ולבן . שלה עליון ת"ת לשליש וכ"ש שבה לב.נהגם

 נותה דעתי ואין א3א. טן הוא הנ' ששער הב' כדיעההכריעו
 הש'ט לא א'ך קשה יותי אבא 'סוד טן שהוא נאטי כ"אבזה
 נ'ל שכלי קט לפי ולכן אבא. טוד טבח" עצטו שהואטשה

 והניב. אטת הא' הת"1 כנ"ל שהקשו וטה הא' רדיעהלהכ-יע
 עשר כלילות נ"כ בה יש עצטה שביסוד נת' שכבר עפ"יוהוא
 א"כ עצטה 3ימד והכל נהי"ם חנ"ת חכ"ד חלקים לג'ונחלק
 בינה לבח" היינו שבה בינה לבח.' אבא היסוד שטשיגט"ש

 י3'נ' ולא עלי' הנק' שלה שב'ס:ד על'ון חרק שהואשב'סוד
 נתב' ככר שהרי האטת ונגד השכל נגד שהוא שבהעצטה

 העריון ת"ת ושליש נס"ש דנינק נגיק הוא דנ'נהשה3'נה
 ה'טיר שבכללות הבינה בחי' טן טעולה יותר שהואודאי
 טתפשט אבא יסוד כי אבא יס:ד מן נם בטעלה יותר הואתם

 ת"ת של על'ון של"צ טשא"כ . .בז"א ג"כ רמפהוטתלבש
 טשה הש.גו לא ולכן בז"א טתלבש ואינו לז"א כתרשנ?שה
 ז"נ של הרשיס,ת מכללות נעשה הוא ה:' השער וזהבחייו.
 היובל שנת את וקרשתם דבת'ב טס"עו קיא זו ולדיעהב'. בשעי כ?ז שבאינו בטו השע-ים כל בולל השער זהולכן

 דמקדש'ן דעד טכלל 3ב'ד א,תו לקדש שצריך אותוופירשו
 הוא אבא,,הרי 'סוד סיד ה'ה ואם סעצטה. קיוש א'נואותו

 שה'א ק:רוצ מקיא נק' הבינה אבי . קידש נק'טעצטי
 תקראו א,4- ה' טועד' אלה דכת'ב טעלה של טב"דטתקדשת
 היא 'עבי כת'ב ועור . ט'לתא תיא בב"ד כתיב אתסאותם
 כת'ב וגם . הוא 41א היא 'ובל בתוכ הרי לבם תהיהקידש
 מבורר הנא זה טכל לכם. הוא קידש ולא לכם תה,הקודש
 וטעס . עצטה. בנ'נה ה1א הנ' שעד ט,ד שה1א ה.1בישס1ד
 יהכוונה ש-ש'1. ישלח יובל ועל הפ' סיד ע"פ הוא י:בללשם
 שהם הז'א אל ממ'נה ה'ורד'ם חסדיסהם שג' נת' ככר ביח:א
 בת"תדב'נה. הוא האמצע'ת והחסד הפנ'ם לח'ם הויו"תסודג'

 והוא חס"ד במסשי ע"ב סודשס הוא חסד סוד כי כברונת'
 והם ב"א מתלבשים הס חלק'ס ב' והנה ת"ת: לג,שיישיטתחיק
 שהוא שהויא שטשות'ך כ"ד כ"ד ושטת' בסו"ה כ"דב'פכ"ד

 בסוד למעיה נשאר א' ושליש כ.ד ב"פ טקבל הוא שטשסוד
 שליש'ם ב' והנה כטש"י. הנ' שער ס:ד והוא רז"אכתר
 הנ' ווצער הש:ה בטסטי יוב"ל סיד הוא כ"ד כ'ד ב"פשדם
 א'נו עצסו שהוא שרש'ו ישלח ~הוא יובל על נק'הוא

 ולפ' החלק.ם. בכל שרש'1 ישלח רק לספה וטתפשמטתלבש
 לך נתי דיי כ"ז והבן יוב"ל 'שם על נק' דכולא כללאשהוא
 נכניני: אותו ננאר ועתה הנ'נה אל רוטו נסרנ' נ' אותא.ך

 בבנינה מ"ן אות סוד יתבאר בו א' דרך נ'פתח
 כתיב הנה רשטעתק הדק . פלא עושח תהלות נוראכתיב

 מ לירע אתה צי'ך וה רהבין הנופל'ם: לבל ה'סוסך
 הנופלת דוד לסוכת רוטז מלואה שה'א בבנינה נו"ןאות

 לנפ'לתה רוטזת שביאשה כפ:פה נ' אות כי היינוועמ'דתה
 ושלפנותה לעטזתה יומו ש:ם'פק פשוטה נו'ן ואות כביכט"ש
 כפ'פה נו"ן אטת הנה לפ:ינו. כט"ש שכאטצע 1' ע"'אותוהכל
 באופן זה ב'אר:1 כי ואף פשוט נאטן בפ.ף נאטן פיטוטהנו"ן
 הכוונה וכאן היטב. תשכיל אפ א' בקנה עולה הכלאחו

שנאים



 דתדןגן מ נ אות האותיותשערשעף
 המלכות לטדת רוטז ופשומח כפופה גו"ן שאות לרטזשנאים
 כידוע לשלם אני נאמן ה' אני תיבת על ז"ל שפירש"יכסו
 הגמול תשלום ושא ירה ועל המלכהע למדת רומז אני מלתבי
 ושסאלא ימ.נא סטר'ן מתרין שיונקת יפי יעונש הן ישכדוק
 ומה העולמ נכרא טאמהח בעשרה שאפיז"ל וכמו הו'עיי

 והנה : כבד זה כמ"ש הרשעים מן להיפרע כדי אלאת"י
 הצד'ק אסשת סוד שהוא הנפ'לה סוד מהו נת' כברנפלתה
 עמידתה הוא וכן : לעיל כמ"ש השליבותשבסולם יקויסוד
 סוד שהוא הבינה עד תעלח שע"י . שבאמצע 1' עיייגל

 נת' כבר דבר שמלת בתשובה אלא תלוי הדבר איןשאטרו
 החידות סוד ששם בתשובה תלוי והוא המלבות למדתשרומז
 חיקון אין ננעלט תשובה שק4ערי שכ"ז בינה שערי נ'ע*י
 ואנש'אטונה 1ג1' אבד הצריק רכתיב האדיק סוד הסלםאל

 אז תשוכה השערי שנפתחו אחר אבל מכחן. כאיןנאספו
 לריוקנא הרומז פשופה ז' כפופה ני מן ותעעוה העולםיתוק
 ונתב' הקורש חיות לד' י הרומז שנא"ן מלת בסור כמ"שדאדם
 שלימה ריוקנא שהוא דאדם לדיוקגא רומז פשופה ן'שאות
 כמ"ש תהלה סוד היא זו מדה כי כבר נתי והנה דו"נ,בסוד
 נחלקת הזאת שהמדה נת' וככר לך אחפום וחהלתיבסו"ה
 כמד"א ישראל תהלות יושב דכת'ב חהלות ו"קראיםלשנים
 ' דהא שלימ כדטתרגשנ4"כי תס א'ש נק' דוא ה,ז אהליםהשכ

 תהלווז נור"א נק' הוא ואז : שלש נק' לא נוקכא כלארכר
 שניהם שמשתטשים הכתר סור השוה במספר הקודש מ"רסוד
 ככד זה הכתר וסוד האצ" בתחלת ק1היה כטו אחדבבחר
 כם"ש. פלא שנק' המנה של הג' שער ע"י נעשה שהואנת'
 דרגא צריק ע"י הוא והכל . פלא עועוה תהלות טראוז'ש
 צרק'נו ה' שמו יקרא ההוא ביום דכתיב הו'"ה דא'קריעילאה
 וז"ם באשישות סמכוני בסו*ה הננפלים לכל ה' סומךוז"ס
 נח"ל סוד תרמו דוד נפש סוד לה' וץכחה נפשינוהכתוב
 סוד המעיין מן שהוא קרמות נחל שנק' הצר'ק סודברי"ת
 . ע"ה נח'ל בטספר ס"ג כ"1 הרי ס"ג סור הגדול ים ומןהף"ה
 ורכין פרץ להיות ישראל זכו שמשם מודנהרפרת נהרונק'
 סוד מרובע שיד בסוד הוא שהצריק נת' שכבר לפי נהרונק'
 פנים ד' חיה ולכל הקודש ח'ות ד' סוד הכסא על היושכארם
 רנ"1 הוא ס'ד פעמש ד' ס"ד הוא י"1 פעמים ד' י"1הר'
 הווהר... דנרי כמבואד,מתוך הנ"י דדגק ד' ש5 מספר הוא כןכי

 של בם"ת נרטז ודיא ע"ה נהר והוא שטתה ליעקכ רנשבסו"ה
 סוד י"ו כטסנ4ר וה"ה השם שהוא ליהוה' הכהה'נפשינו'
 וכל הארץ מן רשעיס כשיתמו ישלמו ואימתי דדגין הד'כלילות
 דיק'אנו ונלע ,ץיל כסו"ה כקודש . יתעלו הקדהטותהנהמצות
 וסוד רנ"ה. רשעים כאבוד כת'כ ואז י"1 כטספר חכ"1 שםשהוא
 נודע כבר כי הכחנה הנופלים. לכל הי סומך שאומרהסמיכה

 אף החורבן קוים והנה הת"ת: טן הוא הטל' השפעת עיקרכי
 עולה קרכן נסוד כטוש הבריאה לעולם 'ורדת היאשלפעמים

 נת' ובנר שלו נה'י סוד מדריגות ג' הת"ת טן מרוחקת והיאויורד
 ושפיר השני חוט בתקות עטו נקשות והטו דמי בלב,ד ג' ביכי

 פלאים ותוד כתיב הבית בחורבן אבל : דוז"ת טן השפעמקבלת
 נ"ע עולמות הג' שכל גת' ככר כי ואף העשי' עולם עדשירדה
 מרוחקתמטנו הטו הף עכ"1 א' אלאלסש' לאנחשכ א'כל

 סוד הקו נפסק שח"1 תקותינו אברה ח"ו וא"כ ספירותששה
 לכי אל אשיב זאת אבל חכילה נתפררה וככר והק"טורהתקוה
 אויביהם נארץ כה'ותם גםזאת ואף דכת.כ הכותה אוחיל'ע"כ
 כתיכ לכלתם מאםתיילכלות' לא הקלי16ת מדור העוציי עולםמוד
 שהוא האצ" קרקע עד מדרגות ג' לירד הת"ת גם שהוכרחוההנו
 וכמ"ש בצרה אנכי עמו בסו"ה ככר כט"ש הבריאה שלשמים
 קרקע עד 1'דד עילא' ררגא הוא דא אנכ' ,טאמר הזוהר דבריטתוך

 ד14ליך וכתיב 'שראל תפארת ארץ משמים השל'ך רכתיבאצי'
 טדריגות ג' רק בימהם נשאד לא ואז התית טדת זה ארצהאמת
 רכת.ב הסמיכה סוד והוא לאחריחך תקוה ויש ואז כלכודוהוא
 נאשישות א"ת באשישות סטכונ' ווגס הנופליס לכל ה'סומך
 לסמיכה  צריכה טדרינות ו' לפי'שנתרחקה ר"ל נש"טיתאלא
 ואז לבריאה אצי' כין דמכדיל המסך שהוא אצי' לקרקעשידד
 כמכואי ~'ה מעט החרכ.'להאיר טן מציץ כתלנו אחר עומדהוא

 :ט'. ד'ייה מטרוניתא דתריך רמלכא מחיא שאטרכווהר.
 : היטכ כ"ווהכן

 כמנמד4אדרע
 כצורתה מם'ך אית יתבאר בו א( דרך א'פתח
 שנית אש.כ ועתה נת' כבר הייפי.ם. יכי ה' סשדכתיב

 הכינ' אל רומז הוא ~צורת' ס' שצורת אחי דע לכארוידי
 סוד הוא א' כחת בחי'. לכי מתחלקת שהכינה נת' ככר כיעליונה
 מ' באות גרמו  הבחיי  שוה נת' וככר נז"א הטתלכשיס שלהתנה"'
 שהם שלה על'תות 1"ם הב' ובח" . במקומו כמ"שסתומה
 כראשית כמלח הנרמזים רברב'1 סטרין שית : לחכמהמלב"טים
 לפנ.נו. כמ"ש גצורתה סט"ך כאות הכחי'נרמז ווה בזוהדכטבואר
 בסור סכא הממנא רב מאמר חהלה לך אבאר  זהויהמנך
  ונאו בוהעילם שיגרא  רצה א' וכר  הוב"ה לפני  שבאוהאותיו'
 את אם הקב"ה לה והשיב סמ"ך אות שכאה עד תשר"קדרך
 מתחרה והגה : על.הון תהא טה נפלין אינון מאתרךתיפוק

 םךעבשב:"יכנינך:ג%: נבסוגדי~יתטג.'
 'צא א"ם מן הסהירו לתוך העומד חלון דרךשכש.רדוהאורות

 שהם צרופ'1 כל עם לצכאות'1 1'סע ראשונה א' אותמתחלה
 שהאות'ו' שארז"ל מה נם לה.פך כאן כאו ולמה ת' עו.רל"א
 : אכנ"ר בררך ניתנו כארץ וכשניתנו חשר"ק דרך הםכשמים
 מקור טה ולהודיע לידע וצריך חותס חומר כמו תתהפךכסו"ה
 רב מרכר עולם בא.,ה שנלינו עיני נפקה ע", וגם ל,ה.וטעס
 אם העולס יכרא גי אמר וכ"א האוחיות כל שכאו סכאהמנונא
 כמ'ש הטה" אל המלכוש מן כש'רדו האצ" טתחלתמדבר
 אותן א"כ - האצי' עולם של הי"ס שנאצלו קודם א'כשעה
 הכלים שנירת אהר מדנר ואם כבר.  כמ"ש החם בע' מאינפלק

 הענין אך : מתחלה כאו רא באמת למה יקשה למטהונפילתן
 ציור ש:ם כו יתואר לא העל'ון כעולם כי ככר שנת' עפ"יהוא

 שם מצ"רים שאנו ו4ף פשוט אור הוא הכל כ' אותיותותטונת
 טוחלט כהעלם הוא הכר יכנוים שמותהקודש או אית.ותאיזה
 האצ" עולם של הכהר ספ.י ואף ~י' תפסא לא מחשבהואף
 רק אי"ן כשם נרמו ההא שלכן טאשבה שום כי' תפסאלא

 בוטעט נתוסף החכמה שהוא הב' ספי' האוראלבהשתלשל
 ת:פסת רמחשבה כ' הוא והישות מאי"ן '"ש הוצאות כסודישות
 ששם הכ'נה אי שכא ער צ.ור שום שס ערי'ן יתואר רא אכלבו
 שרוסז כאלהיגו צ"ר א., כאלה'נו צור אי, בס:ד הצי:ר סזדהוא
 בש.רדו למעלה שהאורות שם ונת' א' כשער כט"ש הכינהאל
 כקע בסוד ראשו דרך הפרצופ'ם לכל כאו הטלכושאוימן

 כי וניון מע'ה ה" האורות זוונ וכל ה.סודות דרך ולאלגלנלת
 ניק' כח-' נחגלה ששם החכמה ספי' עד נוק' נח" למעלהאין

 החכמ' אל וו4ת הא וירדו ארץ יסד בחכמה דכת'ב הבינהשהיא
 המוח טן 'טנשררה חוליות ח"י דרך ונשתלשלו ראשודרך
 .רדו דבינה עס החכמה וווג ע"י והנה : ימור1 אל שבאוער

 מן כי כבר ונת' : ה'סודות דרך הכינה אל החכמה טןהאורוח
 וכאיי הלידה כסוד שלה היסה- ררך ג"כ האורות ירדוהכינה
 לנוק' נ,תן והז"א הטוהא4 כסוד כס"ש ראשו דרך הו"אאל

דרך



שערי

שע-

צמ הערןנן ם אות האיזיות
  ועתה יסוד'. דרך נ"כ העולם לוה באים הם וטשס הימוד'דרך
 כאשר שהאותיד שכלך בעיני תראה הלא טשכיל לב לך "?אס

 עולם.וטפרצוף אל טעולם ירדו כן כסדראבנ"ד תחלהנאצלו
  שהוא אבא לפרצוף שכאו עד אבנ"ר בסרר הכללמרצ:ף
 אבנ"ר דרד נ"כ באו הבינה אל באו וכאשר דאצ"חכטה

 ששם האטיתי צ'ורם שס שקבלו אחר הבינה טןוכאשריצאו
 דרך ירדו הבינה סן כ( הרי כבר כט"ש הלוחות עלנ"סקו
 יסוד סוד שהוא יצאו פתח באותו שבאו פתח ובאותוננ.סת'
 יצא אחרון שהנננס לשפפרת הטשל הוא כאן והנהשכה
 חצבן וכאשר תשר'ק כסדר יוצאים להיות הוכרח א"כ :ראשון
 כט"ש דגכוד כטא שנק' הכינה סוד שהוא הככוד כסאסתהת
 שבאו 5פי . שטט שנק' הת"ת סוד בשטש נחקקו כךכבר
 המנונא רכ בו שטדבר העולם כריאת והנה : כנ"ל ראשודרך
 ע"י נביאו שכולם ביעע שהס שלטפה כולם העולטותהיינו
 ס:ר פה שבעל ותורה הת"ת סוד שבכתב תורה היינוהתורה
 כאשר א"כ היסודות דרך הטל אל הת"ת'צאו טן והנההטל',
 הקכ"ה לפני שבאו שאמר ווהו תשר'ק דרך היינו יצא: כןנחקקו
 הרי הטלכות מן 5טמה יררו וכאשר תשר"ק דרך הת"תסוד
 טההפך להיות הוכרח ואז להוכה פתחשבאו באותו יצאונזכ

 אצילתן. תחלת כמו אכנ"ד כדרך לצאת ששכו חותסכחוטר
 שהוא רמנו יכרא בי ,אטר קמכ"א בהא:תיות ויה דיצו1העה
 האותיות שארי הצמרפות בלי ע"י שיבדא ולא בראשיטלוך
 טהוך כטבואר אותיות כטה צירוף ע"י הוא הכנק ע'קרשהרי

 הטאטר לביאור נכוא ועתה אט"ש. אות'ות נסוד דא"אהברייתא
 הבינה אל טתחלה יצאו כאשר שהאורות כבר נת' כי :הנ'ל
 לטמה ונפלו בליהט וגשברו האור לסבול יכלו 5א הו"תאל

 התיקון לשרך שנית יצאו ואח"כ הבינה אל חורווהאוי:ת
 שלעולס שס ונת' טטה של חעולטות כל נכראו התיקקשע"י
 שהוא ספירות נ' טן יותר הכלים סן רחוקיס האורות היולא

 דיזיקון אל ולכוא לנבולם ישוב תקוה לדס היה שע'"ןכלבוד
 כלבור שאינו לפי הקו נפסק היה אז יוחר רחוקים היושאם
 דלתתא שבאתערותא נת' והנה : תיקון לידי לבא יכולין היוולא
 סט'ך אות ע"י הכריאה היה אם וא"כ דלעילא עובראאתער
 היה האותיות ב5 בראש טיך הוא להיות הבינה אלהרוטו
 היו ואז הספי' כל בראש טתעלה הבינה להיות נ"כטעורר
 יכול'1 היו ולא ספי' נ' טן יותר הכלים טן רחוקיםהאורות
 שנפלו הניצהצות של דיזיקון נ"נ הוא וכן תיקין. לידי5בוא
 שהוא לחפלה גאולה סטיכת ע"י תטיד ונבררים הקליפותבין
 נסוד יורדות הטל' שכאשר ככר כמ"ש הכינה אורותע"י

 בנעטי האטור שתיהן ותלכנה בסור עסה יוררת הכינההנלות
 טולך להיות טאתרך תשוק את אס ון"ש ככר כט"שורות
 היא הסט"ך מרת ולכן עליהק. תהא טה נפלין אינוןבראש
 רק פרשף בסוד התיקון קודם הבינה אל הרוסז ענולכדור

 נת' הרי כ"ו: והבן . ענול כדור שהוא נקודה בסודשהיתה
 : כטנינה אותה נכאר ועתה בצורתה סמ"ך אותסוד
 במנינה סמך אות םוד ית' בו א' דרך ב'פתח
 טלבד יריכו יוצאי מצריטה ליעקכ הבאה המש מכתיב

 כל וכתיב . ושש ששימ נפש כל יעקב בנינשי
 הקושיא טלבד הנה : שבעים טצרימה הבאה יעקב לביתהנפש

 א' חסר שבעים סוצא אתח שבפרמן חז"ל בהשהרנישו
 טה עור נעויר הקושיא זו טלבר . שבעים מוצא אתהונכלין
 כל אטר טתחלח כי . דגתוכים לשון בשנוי להקשותש'ש
 יוצא' ט"ש נם יעקכ. לבית אטר ואחעכ . ליעקכ הכאההנפש
 כל ולבאר 'תר. שפת שהוא נראה לכאורה שכטעמ.ריכ!
 אל רוטז ששים שהוא כטנינה סמעך אית ני תרעואת

 הבינה. אל רוטו בצורתה סט"ך שאות אטרנו כי ואף .הת"ת
 כלול כ'א ועק כלל שדוא הת"ת אל רוטז הוא בטנינהאכל
 אות רוטן שלפעטים תטצא אס ואף : ששים הואטעשר
 ספירה שנאותו התית אל רוטו הוא "כ'ז ספ" 5שארסטך

 הרי מעשר נ"כ' כלול שמא פפ" א:תה של ו"ק נ"כשכולל
 ההע ש5א האטת דרך על להעמידך נאתי עתה והנה :ששים
 תם הא-ז"ל בכתבי וכן - ובתיק:נים בוחהר תטצא כיכדרך

 העהר ע5 בפירושי הגדול בספרי וכן הקמן והבביאורינו
 תן וה את זה סחערים דברים שאלו בעזך ידמהשלכאורה
 שבעח בצהר טבואר לפעטש שתטצא כטו : עייהסדעתך
 לטע5ה נסחלקו וולסוד ודוז"ת לסמה רוד סוכת נפלהההורכ,
 ייד ושהתית טבואר ולפעטש והו"י או"י כסוד או"אלטקום
 ארץ טשמים השלו וכתיב בצרה אנכי עסו בסו"ה עטהנ"כ

 כסרה עמה דכוק תטיד שהיסוד טבואר תס ישראל.תפארת
 ככתכי טבהאר וק משי'ס ארץ על בצאתו שטו כיהופףעדהה

 לדקדק שצריך 'ד של חפילי1 של קשר של יו"ד בסודהאריז"ל
 לפעטים תטצא נס . א' בשער כט'ש בבית דבוקה תטידשיהא
 נסתסו שלבן הכנים טעי נסתיקה דנינה הגיות שבעתטבואר
 עטה והולכת יורדת הכינה שגם תטצא ולפעטים תשובה.שערי
 בארגו וככר ורות. בנעמי האטור שתיהן ותלכנה בש"הבנלות
 נדי לבארם שנית 'די אשיב וב'.,ועתה האמ כשערדיצדכם
 גחלש ועיקיים נל5ים כטה כי עינז נגר תטיד הרבריםשיהיו

 : ושמע אונך המ ואתה באשטל. בענבים בזהתלוים
 אזי טת כשהארם נת' מיהנה

 הני
 בעפר ונקבר לקגר טובל

 קפן עצמ,א' שנשאר אך עפר ונעשה שם כלהוהנוח
 בטגתשת אווע יכועש אם ואף לעולם כלה אינו שהוא לווהנק'
 באש אותו טתק ואם השערה כחומ אף טטנו יפדשתלא
 אוחש נשאר ובו ניטיי בטהרה שיה" התחיה בעתהנות כי להובנות עת'ד וטטנו בו יבער לא ולהבה יכוה5א

 זה יוץ וע4 יתאבש שלא תטיד לחות בו ונותן דגרטיה~א
 דלא העצם זה כי הקגי חופ תקות י!י על תיקון ל'רייבא
 הנפשישבנפש סור שהוא דגרטי הכלא טן כתטקבל
 טקב5 דמהמי !הדגל' . שברות שבנפש נפש וווא . ככדכפעש
 והחח דיוי. סן מקכל והנפש בלכ השובן האסיתי נפשטן

 ככר. כסיש הרוח סוד שהוא דאוירא קרוטא כאותו במותשוכן
 רק האדם בגקו שוננת איי והנשטה הנשטה טן טקכהוהרוה
 והוא . מקז אור בסוד 5אדם ונעשה ראשו ע5 חופפתהש
 בצלם אך דגתיב האדם חזת עיקר וטטנו האדם ומל הצלםסוד

 השניגה אי שהוא דו~יק טאור אור טקכל ודמלס אישיתה5ך
 שהוא השני חוט תקית ע8, קיוטס על האדם של האברי' כלואז
 כסו חסד של חוס ונק' הנשטה אל העליון טאור היוררהקו

 הקו לספה.ע'י מלטעלה עייו טשל חסד של חוטשאמרו
 הנשטה אויטיד האדס על טיתה ח"ו ננור ואס . נפסקואינו

 ושות מתן אוי טיתה עליו נמר כאש' כי האדמ 6ןטסתלקת
 עליו אמסת שהנשטה זטן "ונל באדם לשלומ דיניןלטארי
 רשות אק נשמ"הע"ה בנ" 'חסר לא ראשך על ושטץנםוד
 כהנשטח כיל אחיזה להם אק כי לנכ" לטקרב דינקלטארי
 ממתלקת הנשטה ולכ! . ככד נט"ש דבינה טסטרא כאהשהיא
 בו שויפים וכרד . ב! לשלופ דינץ לטארי טקום ליתןטטנו
 שסגשמת שכ'ון יאבדו. אלוה טנשמת הכתו' וז"ש .הרינין
 שדואש וכיון . הדות אל טשפעת הנשטה אין אזי יאבדואלוה
 בנוף סואסש הם אזי להם טשפעת הנשטה שאק והנפשהרוה
 טן מכ ונפררשהאדם

 הני
  רק,אבלאדגרטי נשארבמף ולא

 סטט נפרר ואינו תטיהבטף נשאר שוה שכנפש הנפשסוד
 וו'ס . ארטות עד ונחלש וטתמופפ הו5ך הנוף ואןלעולם
 ו~א הטיטכן עהה אהכם נפאר ולאיעעל כתוככס טשכמונתתי

סוך



 העדןנן ם אות האותלמזשערשערי
 .  בנוף הנפהצ חנעל לא הארס עם  שהגשטה שכ"1 הנשסהשד
 קורם נפרר הרוח כי הרוח פרהיח  בוסן אינו הנפש פרהיתאך

 שאז הנפש יצ'אח בעח הוא הנפש  ופריר' הנפשפרהיח
 והרוח אוי האדס  שסח אחר  והנה . בהוש בנרא' האדםיסא
 הגוף' שנקכד ח*הר הטה עי טדהפה ודגפש האלהיטי איהשוב

 הנוף עס נשאר דנרטי הבלא סוד שהוא שכנפש הנפשא~י
 ב? הטח לב'ת חט'ד וטגקר הקבר על טרחף והנפשבקבר
 דינו ש'קבל ואחר האדם דק כל שטקני ושא 111 חורשי'נ כי הקבר עי הקכרוח גב'ת שובנת היא ,ה ואחר ימיםשבעה
 ומושב העייון ערן בנן הרוח וטושב . הארץ בנ"עסהצבח
 טדי והיה דכה'ב הנשטה טן אור שפע לקבל לסעמהעיה הרוח וחודש שבח ובנל ה' את החים בצרור צרורההנשטה
 הרוח שפעסן וטקבל עול"נ"נ והנפש וטסר. בהרשוהודש
 רנרסי הנלא סוד שהוא בקכר שקוונן שבנפש לנפשוסכקר
 וחיוני לחוח בו ונוחן לו"ז הנקרא קטן עצם נועתושנשאר
 תקות סוד הקו ע"י החש ונ"1 תחיה לידי יבא יובישעי'1
 נרת ה"ו שנההי'כ וסי . נשמהו משווש היורר השמהזפ

 ואו הקו שנכרתפ'רושו
 נתפרי

 דומשולש הופ סוד התכייה
 שהיא הנפש ונכרתה בה'ב ואן חופ אותו ונפסק נר"נשהם
 ביי דנרסי הבלא אותו נשאר ואז בארץ לספה נשארחלשלם
 , ואבד חקוחו אכד,. בי פוב ואחרית חקוה לו ואין ורהחזחיומ
 ' במספר הוא רשעי"ם ני ירקכ רשעים שם ע"ש הארץ טןשטו

 חומ חקוה אוהו תקותו אבדה או כרח חייב קשהוא וניוןגר"ח
 שסו נם ואן ונרקב חיוני ביי ונשאר עצט אוחו הסחיההשמ
 שערי טטנו שנמחטו ט"ש תבץ עחה והנה . ינוסהבחשך
 בפני ושעוטד דבר ?ך אין אסרו ךא הבנה קשוי שווחשובה
 'סחטו. וא'ך חשובה השערי יסחום טבדיל ססך להיוחהתשוכה
 הצים כסוד הארט עי הופפת שהנשטה שנ"ו הוא העניןאכא
 עצטה, שהיא הבינה סנח" נאה היא שהנשטה נת' כבראוי
 בחשובה הקוה לו 'ש עמו שיחטא אף התשובהכנודעאויסוד

 סיר הנשמה ססנו שנסחלקה אחר אבל פתוהימ.שהשערים
 טשפעת הנשטה ואין צלם סר ואן חשובה דאערי טטמוסחטו
 אם רק . טח האדם ומיר רנרטי להביא ונפש לנפש ורוחלרות
 טהשנסחפסו תבין ובוה לאחריהו. חקוה "צ או הקו נכיחלא
 יווסו אם  בחקך4ה שהרהרו נר'תות בחי'ני עורם עטודיבזה
 שנחבאר, אחר והנה עונוה. בשארי נסחפקו ולא . לא אפבחח"
 למעלה דתמחו נקח עחה האנושי החחחון בארם העניןלך

 נופא נקדא' חתאה ששו'צנה נתבאר נבד מ . העי.1!גאדס
 דטינ! ולא הנוף דמות שום לטעלה יהאד שהיו אףקד"אא
 ואורות על'ונ'ם לאויות טיבשת שהדא באשר עב"והמף

 הנוף אינרי ע"י פועלת הנשגר כרטיו! ע"י פועיטעליונים
 הכריותנראה הסון ע'ני ראות יפי עושה שאדט המעויהונל

 בטנואר קרשא נופא נק' ולוה הנוף ע"' הואשהפעולה
 נחבאר כבר הפניטית נקודה שה.א עיאה הצושנה .גזוהר
 . בנפשו ה' נשבע בסי"ה האצ'יוח נפקש כ?ל סודשהיא
 ששושנה שאמרנו שאף קרישא נופא יההוא חיונ" הנוחנתוהיא
ההאה

 שני
 לה יש עכ"1 כליס מגרמה לה ל'ת קדישא נופא

 והוא . כבר במ"ש רנרטי דבלא סזד שהוא הופש דםסוד
 דדעח סוד האציל1ה רוח כ?י מקבלח עלאה שושנההיינ1
 בינה סור הנלי'ת נשטה מן מקבכ והרוח . הח"ח פניסעחסוך

 שהכינה הבנ.ס מעל דצם נסהלקה "ח~ינן נעה והנה .עלאה
 הנשטה כח.ות סור ה'א והכינה . כווהר ?טעלהכס"שנסתלקה

 האיהיםל חשיבאל הרוח ונם מיר או אלהים נסחלק'ציםואו
 בסוד . בווהר כט"ש הרוח סור שניהט שהם רסור וייחסור
 ונשמה רוח בח'נת סוד שנסחלקו אחר כי יו"ם פנה בי למאו"י

 טסני כי ועירא " םוד ליסוד רומו י' ני יוס נטלחשנרטוים

 " כסוד ונעשה נהייו הלק שנאספו הצו'ק נאסףדיעה
 הכ'נה אל רוטז סחוטה ט"ם לח"ח רוטו ו' . כבר נט"שועירא
 נם %ר ואו 'ו"ם. אוח'ות הרי . הבנ'ם על יובצחנשה'א
 יקו.ם כ' יטעלה כשרואה נ"נ לההדבק הנוף טן .1צאחהנפש
 ואו , דוה הי~"ם כל ~נעשה ה' סוד והיא . אהנם נפש'ונעלה
 הקל'פוח ב'ן למטה ירדה קרישא נופא סוד חחאהשושנה
 שחה דכחיב בעפר שנפסנת . קברו ישע'ם ויחז הכהובקסוד
 טוה שנסחלק טה ני יחטו עפר והנחש סוד נפש'נולעפר
 טחורבנה אלא צור נתטלא' שלא החר'בה אסלאה בסודהנוף

 נשאר ולא טאור והבן הקליפות ח'וח עצטו והוא ירושיי'שי
 ביר דעש'ראה נרטא ד'ן שאסרו בסוד א' עצם רק הנוףטןה
 וחיק עפר בסור ונעשו טמנה טסחיק'ם אורוח חשעהכי

 האורות והנה . הקבורה בסור נשאר העש'ריח סודהאחד
 הרי לספה פלא'ם ורדה וה'א לטעלה שנסתלקו ניוןעליונים
 בלבוד ואינו על'ונים אורות טן ספ'רוח נ' טן יוחרנחרחקה
 רברת בסוד הקו שננור חקוח'נו אבדה ננורנו ח"ו אמרולוה
 שושנה סוד הפניס'ת נקודה גם הוצונה לכן ההקוהונאכד
 הטשכ, עפו סור המצר כמקום לטטה לירד הנפש סודעלאה
 ארץ המצרנוהשנין בטקום לטפה האצילוח קרקע סורשהוא
 היא ואו עולט'האצייוי לערך א' ספי' יערך רק נחשביא הנפריי' עולם מן ועולם עולם שבל נת' וכבר כבר כט"שוחוצות
 בנים ושבו יאחר'חה חקיה ויש השני חוט בחקותקשורה
 להם יהיה העפר בסוד שנעשו בנים הם' הם ארולגבוים
 הלוו עצט סור ב'ר דעש'ראה נרטא ד'ן עצס ההוא ע"יחחי'

 ש'ררה הנקורה וו והנה : חמה לידי לבוא בולם יוכיושטממ
 כח" רק מטנו 'רד לא הרוח אכי בח'נות" כל עם יררהלמפה
 הנשמה נחי' טן ונם . הבילי לנפש ח'וני יהח שברוחהנסש
 יבח" מק'ף אור סוד ?היות שבנשטה הנפש בחי' נ"נ'רדה
 חוחרו  ינחקובזה בטדוה לא הסשויש חופ וא, שברוחהנמש

 :  היפנ והבן השאלוחכר
 כי  נחבאר כבר שהרי  שהחחרנו הפסוקי' לביאור נבוא ד?רלץ

 ועירא 1' סור הוא ויסור רבחי ר' סור הואהח"ח
 הוא רבחי וי סור בי נח' והנה הזוהר רברי טחורבטבואר
 סוד שהוא בטחשבה עלה "טראל בס,ר  שעולה רורא"וש"ט
 הוא ו' פעטים י' אסור י"ו הרי ו' שי הראיש סור שהוא'1"ד
 יבמ" רוטו לטעלה ראש לו שא'ן הוא ,ע'רא 1' בטנ'נהסט"ך
 נל"ו"ד ן כוה 1' צורת והוא ישראל עולהבבחינח שא'נויסוד

 נגד' אוחן 1.לבש דבת.ב שש כבח" לע1לם נשאר והואלטעלה
 כולל 'עקנ כה.נת כ' נהנאר נכד והנה . ושש ששיס הי'שש
 רל"ו גטספר שעיה שייטה קוטה בסור הוא כי . ויסודלת"ת
 'ררו והבל ירב"ו במספר שהוא כ"ח ור"ב אדוננו נדולדכח.ב
 נפש ככת" רק והכל כט"ש ים הטצרנותטש- סוד הואכטצרים
 עם 'ידה הביל' נסש סור שהיא עיאה השושנה אבי .שבו
 הם שבה דבחינו' שכל האר'ו"ל דבי' טחוך תחבאר בחייני

 סיד והוא נב1חה שנים שבע וחביון הנחוב בסור שבע'םבסור
 ביח הכחו'  בסור יעקב נית נקיאח שט"עוהיא של רבח'ע'

 הבאה הנמש בל הכתו'  שאטר ווה . ה' באור ונלכה לבויעקב
 שיורו הנהי' הם איו ושש ששים 'וכו 'וצא' מצר'מהליעקב
 וטלם ושש שש.ם הם יעקב נשם הס1ננ.ם 1.מד חפאדחמן

 יעקב הנפשלב'ח בל שנ.ח פעם אמר שה"ב . נפשבבח,נח
 'עקכ כ'ה שר נמש כת" ינל רוסו שכע'ם מצי'מההכאה
 לך נת' הר' ,ה. כל והק שכע.ס והם 'רדולטצר'סשכויס
 : בננינה אוחה נבאר ועתה . ובמנינה בצורחה סט'ךאות

 בבנינה םט'יך אות סוד יתי בו ב'דרך
 הרנרים ע"פ ושנחב'ן 1'שר. באט' עשוים יע1ל' לעיממוכים

הנאסר'ם



ל  הערןק ע ם אות האותיותשערשערי
 רוטו ככנינה םט"ך שאות תרע רק לעלהגאמף'
 ה' סוטך רכתי' כחינותי' בל עם המפרת דוד מבתלסטיכת
 באש"צו' מהו ואמרו כאוצישו' סמכוני כתיכ והנה הנוסלי'.לכל
 דבתי' אש היא ותורה שבע"פ ותורה שבכת' כתור' אשותככ'

 תורהשככתנ חותת, שני על ללסד כאחד הכא.ם כתוכי'שג. ואלו . ה' גאם כאש דכרי כה הלא וכתיכ לטו דת אשט.סיגו
 פה שבעל ותורה יטין. סוד שהוא לסו דת אש ט.ט'גו דכתי'הוא
 שבע"פ תורה סוד הוא דכר ס1ר כי כאוא דכרי כה דגא דכתי'הוא

 גטשל שלהם עליוגה בחי' והנה : הווהר דכרי טתוךכטכואר
 שכה אסצע.ת וכח" אור. וחורה טצוה נר כי דכתי'לאור
 שכה רשזזעןנה וכחי' לטים לכו צטא כל הף רכתי' לסיםנסשל
 שטטנו רגפש שכרם החסשות סור לאש גמשל נפש סורשהיא
 ולא מושך כטקים לטטה שנפלה דור סוכת יהנה . הנוףחיוני
 לספה ד'רדג"ב שושנהעראה סוד שהוצרבה אמרנו כבראור

 ג"ב ושציך לטפה שירדה וכיון נפילת' לסטוך דג(צרנותכטקום
 הדגילות קיקע סור שהוא יאיץ יטטה נ"כ לירד ויסודהה"ת
 השני חופ תקית סוד הקו ידג(ש.ך המצרנות לסקוססטוך
 כבחי' רק והכי .שראל תפארת ארץ טשמיס השליךדכת'כ
 כשני כאשיזצות סטכוני ווהו אש סוד ואהוא כנ"י שכונפש
 טלל שהוא לפי אט'ת סור וחושא ידוע הת"ת והנה .אשות
 וישר פוכ דכתיכ ישר גקרא ויס.ב . רגש תוך סיף הכני!כל
 עתה הווהד. דכרי מתוך כטכואר כדרך "פאיס יורה בן עיהי
 עולם נקייות תתאה וחשושנה תדע רק שהתחינו הנתו'טוכן
 הקרוש השס בסור ע"ר נקיא עראה ושהטנה ככרכס'ש
 הוא שלכאורה יעורם לער סמוכ'ס וו"ס . בבר כס"שאכרט'ם
 לכ' רוטו שהוא אלא לעוים או יעד י' טה לשוןכסל

 . ויסוד ת"ת ע"י סטובש ודג( לעיל"ס לע"ד סוד שהםשושנש
 פדות וחטר השני הכתוב וכא . ויש'ר כאט"ת עשו.סוו"ש
 לתפלה נאולה סט'כו' סיד שהוא הסט'כות שע"י לעטוקויח
 לך תקשה ואם . יגגויס בניס ושכו יאחרית' תקיה ישאו

 ואכוי' יהרין יש הר' כגולה והלכה  העסיס כ.ן שירדהטאחר
 יעולס צוה הכתוב םייס לכן לקחתה ישוכ ואיך ינהןואאסורה
 נס העט.ס כין שירדה עולס ס.ד תתאה ושהצנה וצאףכרטזו
 כיהוסף עדות כסוד כט"ש טטנה זו לא יסוד של תחתונהכח.'
 טאחורי הרטקה ועירא י' סוד טצויס ארץ עי כצאתווחטו
 סור הקו ע"י והכל . כריתו רעילס שץה וז"ש בכר כס'שהדלת
 . תקותינו אכדה היה נכרת היה ח"ו שאס השני חופתקזת
 : כא והכן חיקיה נ' בכל סמך אותסוד י גתבאר הדי . שלחתיה אשר אסבם בריתות ססר א.הודמ'ה

 עין"וררז
 בצורתה ע' אות יתבאר בו א' דרך א'פתח
 משופפות ה' עיני וכתיכ . ה' אתה נראה 1 כע עיוכתיב

 הנה : עיגים שכעה האחת האכן על וכתיכ הארץ.ככל
 רומות כצורתה עין שאות לרעת אתה צריך זאת כללהכינך
 קכלה טכעלי א' נדול כשם כתוכ טצאתי כי והוא . כפרפאו ככלי העשר יכל רוסן לפעטים תס . לסנעו כט"ק מדאיכטה

 טן סורבבת אחה אות ווא עי"ן אות צורת שעיקרדואשוגש
 כוה ויחן ואות וי"1 ואות נו"1 אות 1ד5 פשופות אותיותני
 כ' טן רק טורככ שהוא לוסר איפשר אי כי שם ימבואדננ

 טן הוא ט"ן אות שהר. לוטר א"א וה מז או ג"ואותיות
 לס8ה עמל לדלות וצריכה סירככת ואינה פשומיתאותיות
 תהיה הרי כן שאם ג4 כוה למפה הקו שתהסשפ ייא נכוה

 העי'ן של שהקו כאשר וא"כ ן כוה נץ אותיות כ' כקט1רכבת
 ו' נ' אותיות נ' טן טורככת שהיא לוטד הוכרח טתפשפהוא

 שאם סה"ם הסופרש את להזהיר צריך ולפוז . ע'כ כנ"לז'
 הס ג' אות ובהעה כסקו~דהצודה תצה איזה להםיזרסן
 ככטה כעצטי ואיתי כאשר ק. כזה שלממה הקו אתטחוו"
 איגו בעצטו והוא השורות את להשוות כדי זה וששים%ת

 .צוה אף,שנת חאסיתי צרתה טניל הוציאה הוא כיכשודה
 ייפו שלא ע"ו אותס להוהיר צייך ולכן לטעלה כטכוארסמש

 טן סורככת אות הוא ע אות צורת כי . הענין אלרנדץזרר " : כואתעוד
 שדום כסו כהרם לנ' רוסוים וד5 ז' ו' ג' אותזתג'

 בס'ש פשופות למדות רזטויס הם יכן פשיפות אותיותנ'
 פשופ אור כםור הוא רעולם וכפרם ככלל הכתר שאורכבר
 בשד ביארגו כבר שהרי העשר כל בלל הם טדות הנ'ואלו
 טית נפ כי אהיו*ת ג' םור שהם אהיה אשר אמ'הסמק
 בי וגורע א"ך בספ8ד דיא אהיה בי לאההה ג"כ דוטזאש"ד
 הוא א4ך וא'ב . בב"ד אאק בטססר ת'ק עולה פשופה ך'אות
 והוא לעול6 יעד סטוכ" אהיות ג' דרי אש"ר כטספרטסש
 הנ' וק"צר ושיטפת שלטעלה כהעולסות האצילו' קישודסור

 האצילות ואל הכהר כי נתכאד ככר כי הכנין יטי ף עםראקהנות
 אדוק ואגי דאשק אני כסיד דאזק הטלכות סוד כעצטוהוא
 לעולסות האצ'יות את קושר הוא האצילות של הבתרא"כ

 נללו כי 1' כאות גדטו והוא הב' כשעד כבר כט*ששלטעלה
 כטכואר לכתר חטו והוא הקדסון פסספר אהיה סיד הוא ו'של
 כזה. ו' כאות נדטן שהואכוזהר
 באופן התטמה זה שציינוואף
 חבמו אם אחר רקגה עויה הכלאחר
 י כא"ת אהי4ה והגה היטיב:תע-ן
 חסו תצס"ץ הקדוימ שם הואג'ש

 י כי הרי כחר בסספרשעולה
 ננמ לכתר ע'רוטן שכצורת ףאות
 י נ"כ הוא אשד וטית .עליון
 דוטו והוא כנ"ל אהיהסוד
 . כווהר כטבואר הבינהלטרת
 כבר כמ?,ש טלך טערני יתן ודוא לחמו ש3(נה טאשרבסףה

 ממהדוסו הבגין יסי לו' וכתר ראש נעשה שהואוםחהפךראש
 בד לס8ח הטתפשם" כינה שערי לנ' דיוטז שכע, ג'אות
 מד והמו . בס"פ בס"ש המוחק בסוד להס וגעשה הבג'ןיסי

 ואהייה הבנק יטי ו' 9מ הנ"ד עצטו אצ.לות כשלסהקישור
 בעהר כסכיאד בתיאה אהיה קנקיא הטלמת לטדת חסואחיון
 כט*פ ככר כס"וא הנפרריס לעולס דגתד כסור נ"כ נקץצהוהוא
 גרטו ווה שלטפה השלטות עם אצ" שלם הקישר סודוהוא
 שהוות כסקוסו ככד כט"ש כוודו כטבואר ע שכצורת זכאו'
 אותית בנ' גוסזש אהיףת נ' חרי דג(לטת לטדת דוטו1'

 אאן יגה . מ"ל ע אות נרככת וטד5 נו") שהספשופות
 . אההה כטספרנ"פ סטש והוא ס"נ עולה הוא מא אותיותנ'

 וצקצם נתכאר שככר טה חדע .,רס הכתוכים לכיאור נבאועתה
 כל כי הוי*ה שס ג'כ "צ ספירה וככל האצ" כל כוללהר"ה
 העשר כל טלל פפיי שככל הוי"ה ושם סעשר נלולהספי'
 : לראות ס"ד כי ה' וירא בסו"ה ס"ד כמספר הויו'ת עשדוהם

 ארש כיק כי עחן בטספרב"פ ודיא ז"ל האר"י בכתביבטבואר
 נראה בעק עין אז שלס כיחוד הם פ8ירות והעשר שלםיהוד
 כ"ו והבן וט' בחלכ רוחצת כיונים עיניו הבתוכ כסודבווהר כטבו"פי לחד טתחויק שעו עיניס שני הז"א שנם ה'אתה

 מר האשק לאה*ה רוטו חפסוק וה דוי : לקטן עימתכאר
 ד5שניהעלכי חוורא נו חוורא פק.חאעיגא

 כפו'ה העולטות
 . קוישא בזגדהא כטכוא' ישראל שוטר השן ולא ינוס לא'הנה
 חרהא שני אהיה אל רוסז אב"יאחת ע5 ורנים שכעהזס"ש
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 הערןגן ע חות האותיותשערשעף
 המשוטר חן סור ששמ הבנין יט' בו' לטפה שטהפשפתלנןנה
 . סו*ד .צא יי"ן נכני שאסיו בסוי ככר בט"ש ע' במספרבענב'1
 אלה.ם בנקודת הו'"ה שם הוא הבינה שסיר נורע בבר כיוהנוונה

 ט'גה 0תער'; דיני, רק רחם'ם נולה בטקוטה וחדוה עוזכ'
 העינים סוד רם והנקודוה אדום י'"ן שד לם6הנהתפשפותה

 . 'י"ן נ0ספר שהס יודי"1 ז' סוד נק!דות ז' דם ולבן נכדבס"ש
 קוטת גכל נתגרלת הטלכות השלם ה.חוד בוסן כי נורעוככר
 אכן על הם נקורות ;' סור ע'נים שבע' ווהו , כט"פ כמ"ש*אזר כבתי הטשתטשים טלנים שני בסוד עצטה טהבינה ויונעזז"א
 בכל סשופפות ה' עינ. בפסוק נרטז בתיאה ואה.ה . והכןאחת
 שבעה סור שהם השפע ומקכלת יחוד כה ש"? אחר כיהארץ
 שלטטה העולטות כל הם הארץ בכל טשופפות ואו ה' עיניהסה
 ולהאכילו כררכיו לאיש לתת התחתמ:ם סעשה בכר טשגהתהזיא
 ולק כבר כס"ש ועונש שנר הוא טצדה ני . טעיליובפרי
 נתכאר הר. . ז.ינא כל בה תלי רטלכא ן באות נרסזתהיא
 : בסג.נה אותה נכאר ועתה בצ!רתה ע' אות סורל
 בטנעה ע' אות מור יתבאר 'בו א דרך ב'פוזת
 טתהלה ננאר ואת להכינך ציק. ה' נשוכ ייאו נעץ עיןכתוב

 ושת'ם תטרים שבע.ם שם ויסצאו אליסה ונאוסףה
 כי שתדע  צריך  הנה . ה~ם על שס ךחט ס.ס ע'נותיטרה
 כאטה וסל' טר11י'יב.נה לב' רוטו שבע.ם שהוא בטנינה עאות
 טעשר כלול וכ"א ז"א ספי'של בו' סתפשפת כ.הב'נהכבתה
 סירות שעושה תטר סוד והוא טהשבע.ם טקכלת והסלי ע'הרי

 שתה" אחר כ"א פ.רות עושה א.נה הטלכות כי שנהלשבעים
 עטו מודווגת ואו ז"א של ז"ם נגר טעלות ז' ועולה וווגלה
 כפוף צד'ק כסוד הוא הוווג קודס ג. ימרח נתטר צד.קוו"ס
 נתטר הוא גם אוי לסערה עולה וכשהטלכות הקפוות בסורוהוא
 כבר והוה .  זה והב; פשופ צד.ק כסוד שנעשה עדיפרח
 בסספר עילה צרוף שעייי הוי"ה שם .ש ספ.' שבכלאטרנו
 טטש והוא ככר. כט"ש ציופה ה' אסרה כסוייה ע"הושט"ש
  שבעיס סור שהם  מעלות  ו' הטלכות כשעולה הרי תט"רבטמסר
 שבכתכ תורה סוו שהוא הו"א והנה ת0רים. ע' סוד הםדו'
 בכתכי נטכואר שככתב תורה נק' הסלכות עס כשאטורווגדרינו

 לת!רה פניס עי שאמרו בסוד ליאע ה' סור הואהאריו"ל
 שרים ע' סור שהם דאילנא ענפץ ע' סור לשון בע'וסתכארת
 והנה למטפיו"ן. שיש שטות ע' וסוד ד""ת סןשטקכלים
 אלכסון נכול' "כ סוד שהם הוי"ה ציופי "ב 10ד ב1 ישכת"ת
 י"ב ס'ד והם גוונים י"ב ודם טהנ'ח מתחונה עןן ושאשכ"א
 הכרולח. כעץ והוא דכת" נוון סלשון הוא עיק טלת ביעינות
 לספה סתלכשת שהב.נה עד לטעיה וות אץ כי ידוע!זעה
  י"ב הם עהירפ  ז"א של בו"ס שלה תחתומת ה' סודדיא וההלכשותה במש  כבר כט"ש  היוג לצייך להם סותץונותנת

 טאה ים'ו וה.ה הואנשר כשגס נסו"ה הסק"ךובכלילותעשר
 ציום. ק"ך סור והוא הו"א ס!ד טשה על הנאטר שנהועשר'ם
 יגוחו שם ב. והטנותה החרות סוד שכה שכבינהאלהי"0
 סוד . קובע"פ תורה עם יוככהכ תורה נתחכר ואו כחיניעי
 הטדבר שיור נתכאר כבר והנה : וה כל !הכן . י"ם ט"ההטי'ם
 והשימ חוה את ארם וירע טלשון והוא דיעה רור נקראיםהע

 אלים"ה 1.באו הכהוכ לביאור נבוא ועהה כט"ש. הב'נהלהארת
 תמיים ע' שם ךסצאו לע.ל כם"ש הסוה" סוד איה'"סאות.ות
 בסוד שהוא  ןפנות של הוווג סור טים עעות עשיהושתט
 כתכ' סתל כטנואראעהי"ם

 האריו"י
 הבינה להארת שובו וכיון

 הכנים כי אטרו והגה . נ"ו והכן הט"ם ער שם ויחנואו
 ומפלת כלום טגרטה לה אץ כי הבניס מן מהפרנסת והכהיורשיט
 בסוד כינות סאה לו יש וכ"א בניס ו' דום כי גכסיםוישי

 שבעים הוא הטעשר הרי טא"ה אלא ם"ה תקר' אלשאטרו
 לפ. נפל לה'ות ראוי שהיה הטלך דור ח" שני סורווהו
 האבות לו שהניחו טה רק טעצטותו ח.ות שוס לו ה.השלא

 ח"י סוד הוא ננמם ששור וסוד , שנה שכע.ם0שנותיהם
 הסעשר כ' בוה והיס, הזוהר נדבר' כטכו' רצלותאברכא.ן

 : זה !הק ח"י הוא ננס."ם0ן
 להית א"א הכיל4 שהרב שאהר כט"פ  נהנאר ייייהנה

 עת עד לת"ת שוה שתהא עד שליטה ,על"לסל'
 כאורר(זמהולאתצטרךלהיות הלכנה אור וה" שנאטרקץ

 הרי . הבינה סן בשוה נשפעי' שניהם רק הת"ת סןנשפע
 תהי' עין סוד שהוא שהטרכות 'ראו בע.ן עין וטן באותוכ'

 והוא . לסערה כמ"ש עי"ן ס,ד ג"כ שה.א הבעה טןנשפע
 אותה נכאר ועתה בסנינה ע'"ן אות סור ביארנו הרי .מובן

 : טלואה שהואבכנינה

 בבנינה  עי"ן  אות ית' כו ר"א ג'פתח
 טינ' וכתי3 3חידו. )מ'מ3יס יי'6י1 6) ס' טיוכתיב

 סתימ6 דט"ק טיני כן מס ת6ג6 5דיקיס: 6)סי
 הוור גו הוור כו)6 דנריק טיגי 6)6  דו"6. )עיני ססימיןרכ)
 כ)דכ)ו3

 חוור"
 )חד "חחורו וחרוו"הו

 כו)"
 )ית 'מיג6

  רז", עיג' : 'לי"יו 6) ס' עין כתיכ ומ)יס : 0מ")"כיס
 ס16ת )ידט 6הס 5ריך : ו6ח ג) ו)סנינך  ו0מ6)%.ימיכ, כיי ו5ימ דקסמ גווכי רמלמ רז5  ר,יון  גיתין כמלמ,ממזי
 סו'1"ת ס' כי~ססר ס61 טי"ן גי ט)יון )כתר רומוטיין
 נתי ככר כי יסכינס : כ"פ  מן  סמשליס  ס"ת סודססס
 סר15ף ככ) 1ס61 ססי' טסר סוד  פליוו כר,פ סיםיס"ב
 סנילסר מויינ 3מיי  סס  ססכיניס  סמ  ונ~נו :וסר5וף
 כפיין  ויי, לני'ס  יפיניס רומזיס )סעמיס 6ך :0כר6ס
 כמ"ס  עמין פמיס סל נייס  מי5רמ 3,יס סלוסספיניס
 חסדיס סי סוד סו'1"ת סי 3ו י0 6' וככ)  יס כ6ריכו'סכ)
 יהמסס חסדיס כו)1 רק כ3) גכורוח כו 6'ן כעחיקכי

 ססו6 6;סין  6ריך פיני  ולכן : ס"ל כמססר סו5מויו"מ
 גו תוור 1כ1)6 )חד 6תחורו דסחימין סתימ6 טהקסוד
 6"כ רחמיס ג'יכ 61"6 גרו)'ס רחמיס מו6 ססע'י'חוור
 )כן כ)) דינין 0ס ד)יח ימינ6 כ631 ת11ר גו מ11רסו6
 6' ט.ן 'חיד 3)סון נקר16 1)כן דסמ6)6 ר,6 כיס)יח
 נוון מד 1ס61 ג11ן מ)סון סו6 טי"ן ס)סון 6מרנו ככרכי

 סכר,מו חוייכ סיר  סמס ו"6 0) סטעיס 6כ3 : הוורכו)6
 וסס  מליקימ כ"פ  ססס ו,ר" נייס  מי5רמ כמ55יסויס
  לכן בייו,ל  יסגכירוי  3ימין  יסמפריס  וגכו'  תסריסיפ

 דסימ גייני ג'  ססמ  כגוינין  סיר  מתחילין  י,ילךמסס
  ולכן יוימי חרי'ר ול יכמיכ רממימ  דין מסד סורססס
 סו6 סויייס סס ס) יוייד ס16ת נת' ככר וסנס נווגין גיי'  יככל : יסננ5ל, ימינן סיו כו סיס פיניס כ'  סידסס
  וסס סוי"ס סט כ) כו)) יריד 161ת ססנימית יר6ססוד
 וסנס : סי יר6י סור סס כו)ס סרי ס56" כ) כו))סוי"ס
 יסר6) ס1מר  יימן יל,  יכינו ל, כי ססימ5 פיכ, כעי  י'יטין

 סס סגכינין כי עעיי ט) גכינין )יס ד)ית כניןד)טי)6
 סוד  וסס  למפמ י5יוי  סל5 ס"ור 6ח ר,מכסיססטניס

סר,ףס



קא הערןגן ע אות האותיףזשערשערי
 כו יס כ1"6 6כ) : דיגין סוס סס 6ין כ6"8 6כ)סדיגיס.
 טכיס ססס דכחיכ וסו6 סגכיגין סוד כו יס )כן סדיגיןסוד

 )מס טורס ורהס טיג'ך פקח מחפ))יס 6גו ו)כןכסוחו
 סמכדי3יס סדיג'ן ססס סעכיס כסמסירין וסייגותיסן

 כעח כי )מע)ס סו"6 יסחכ) ס)6 6"6 ס) ס6ורומכסין
 מחחוורין ו"6 טיגי גס 16 כעיגי'5"6 ימט)ס מסחכ)סלו"6

 סכחוכ ס6תר וו0 כ6דל6 כמכו6ר )חדומחחוריס
 6וי רלון כטח וסגס . כוי מכדי)יס טוגוחיכסכי

 ס6מר ווס : ט6ל" כ) ט) פקיח6 כטיג6 מסגיחס6"6
 מחכיס ס56י' כ) כי )חסדו )מיח)יס ירי6יו 6) ס'טין

 סססגחס 161 רלון טח ס6ין כומן 6כ) : 6"6 ס))חסדו
 !דיקיס 6) סי טיגי 161 ורחמיס דין כו סיס סח"חכךי

 6וח סוד גין סרי : מוכן וסו6 רט. כטוסי ס'ונ"פג'
 : וכגיגו ומגיגו לורחו ססס כחיגוחיו ג' ככ)טי
 ועצרת ערבה סור יתכאר בו א' דרך ד'פתח

 )כס טלרח מ6י ו6מרו : )כס חסיס טליחכתיב
 חג סמחח)ח ס5ריו") ככחכי גח' סגס)טלמיכס

 ס' כי דגוק'. סחיקון מחחי) 16 ר6סון יוס סגקיססוכוח
 יקטרגו ס)6 וכדי כווסר. כמכו6ר דמ)כ6 סס מיו"כימיס

 פריס סטי"ן סוד וסס )סס ה)ק יוס ככ) גוחגיססמטככיס
 וסס . 6ומוח וט' ס)מט)ס סריס טי גגד ססס חנסג

 טן סוד סו6 ס)כן ממות טי כו סיס מט"ם 6חסונניס
 6דס וידט מ)סון סו8 דטח ומ)ת ככר כמ"ס טו"רסדטח
 כגודע כמט"ע עת)כסח ס'6 סחו) כימי כי חוס5ח

 סריס סט יקטרכו ום)6 )מט)ס טו)ס סי6 ס1ווגו)!ורך
 ו,ם"ס סממח3ח: מעיר דמיון ח)קס )סס גוחגיסס:")

 6חרוג ססו6 סדר טן פרי סי6סון כיוס )כסו)קחחס
 טס 6וחס ומיהליס כ1וסר כמכו6ר סדר טן פריסגק'
 וטרכי חו"ג סוד סס סדס וכדי ויסוד ח1ח סודסלו)כ
 סס"ח לוקחין ו6גו ס)ס. חיקוניס וכו)ס כירוט יס סודגח)
 סדי טס 6וחס ומסככיס סטמוד ט) ומטמידין ססיכ)מן

 וסגס גכר. חסוככ גקכס כסוד לף סקפס יוס כ)מיגין
 דכו)י יומ' סוד ססו6 סהסד טד טו)ס סי6 ס6ו סו"רכיוס
 כמ"ס סמיס סוד וסו6 חסדו ס' ילוס יומס דכחיכיומין
 סי6 ו,ו סמיס ט) וסו6)יס סקפוח 1' מקיפיס 6גו)כן

 כסס סיס סוי"ס מ)ו6י די סוד סט)יוגס כריכס מןמקכ)ת
 סייכין מן סי3וקס סוף סו5 161 מי"ס כמספר יודיייןגר
 וסו6 ח)ק 6יוס טוד לסס )יחן ו5ריך כס ג6חויסססיו
 כמו כרכס 6"5 ו)כן ס6ריויי) ככחכי כמכו6ר טרכלסוד
 כ)י) וגס ה' . סוד סו6 כי כרכס 6"5 6חרוגיסממיס
 וכ)5 טכול כ)6 ו6וכ)ין ומרור מלס כורכיס 6גוססח
 סיס גריכ וסגס . ס6ריז') ככחכי סכ) כמכו6רכיכס
 סרט מפגי טיגיס )כסוח לריך ס6ו )מעס כמקומססיחוד
 סוחד דמיון ח)קס )סס )יוק לריך ו)כן ככר כמ"םעין
 מן ומסח)קיס ה)קס )וקחיס כי טיגיסס יטור ססיחדו"ו

 נמקוס )מט)ס סיחת 15 ססמיגי כיוס וסגססקדוסס.

 )ססחכ) יכו)יס ו6ין *י6 ם) סדיקג6 חופף ססס6ויי6
 חסיס ט5רח כחיכ ו)כן מזמח)ק )סס )יחן 6"5 )כןסס
 מחחכריס 161 כסמחחיגו יחערכ )6 ור ומוס )טלמיכס)כס
 וסוד .. כגימת6 עגרת מ"י ודים כס ומספיעיס ר~מדו'ג3

 סטו)'ס סוי"ס מ)ו6י סד' כ) מקכ)ח 16 כי סו6טלרח
 חג'יס כמספר סעו)יס 6סי"ס מ)ו6י וג' ר)"ככמספר
 וסכן 6ד"ס כ"ח סוד ססוח כסיכ)ו גכגס ססמיגיוסמ)ך
 טלרת כמספר סו6 ד6 כגיסוח6 וכ) ט"ג כמספרססו6

 : סיטכ כ"ווסכן

 עוג סוד יתנאר בו ב'דרך
 סימם ססו6 טינ סיסי ו6מרו : ספ)יס ייכ6כנרניבנ

 . סמכו) מן סגפ)ט ספ)יע וגק' 6כרסס6ח
 מס חדט 6כרסס. 6ח ססימס )פי מסס ממגו גחייר16)כן
 ס5רס יונ6 ומריס כו"6 גגגסיס 16"6 סיסוד גודסננר
 כמ"ם קדוסס ספר5ופי גטסו ס6ררי טיקר ומן מו"6)חון
 סס"8. יוגקיס סמסס דיגין פר5ופי גטסי ומסמוחרוחככר.
 ו)6חריו )פגיו יסר דרך )ד6 מחון יו65 ס6רס טיקרוסגס

 דור סוד ססס טקלחון דרך כ6)כסון יול6יסוסמוחרות
 6)סיס פעמיט י"6 כמספר טו)ס פח)חו") כי יפח)חו)טקס
 וסגס ככר. כמייס )6ס) מכסס ססס :מיס יריטו' י"6סוד
 י"6 סטורף.ס) גגד גדחס ססו6 גח' ככר ס6רס6וחס
 דרך סיי!6 מס וסגס . 6חס טורף קסס טס כ'כסו"ס
 מן עוגןיוגק וגק' 6י פר5וף גטמס מוס 1"5 מימין6)כסון
 6תאנוסס סימס ו)כן 6כרסס מדח סוד ססו6סחסד
 צד סטומד ססוס כמספר קד") סוד ססי6 ספ)י"עהו6
 כוס סכווגס סמכו) מ; סגפ)ט )פי ו,יים מימין.סקד3
 כטו)ס סמ)) 8!" סמחח)ח סספר כחה)ח סכ6יגוכף,פ
 סמכו) מי סוד ס1דוגיס סמיס ט)יסס גוכריס סיוסחסו

 ס1דוגיס סמיס 6וי סרוחכ קו מן )מט)ס ר~מ)כויוכסט)חרי
 קו חחח )מעס גם6רו מ6וד ורטיס קסיס דיגיסוסס

 )מט)ס ג"כ ט)ו ממוחקיס מטע ססיי וסדיג'ססרוחכ
 ומסס כיוסר כמכו6ר גח חיכח סוד ססי6 כמלכו'וג6חוו

 )טו)ס 5ורך סס סגס ס)מע)ס כטו)מו' סק)יפו'גטסי
 מ)פגיו סיר6ו טסס י6)סיס )רסט )מ)קו' רלוטסססס
 וסכן סתיכס 56) סול וסיס סמכו) מן גפ)ע ססו6סרי
 סמ6) מ% וסגס :כ"ו

 יו5י
 וסו6 6)כסון דרך ס6רס ג"כ

 וסגס ססוס. כמססר קד"3 ג"כ,סוז וסו4 סימו"ן כמי'סיס
 ס6דמס מ)כי 1ט) כמרוס מרוס לכ6 ט) יפקודכחיכ

 מ)כותס ומחכע) ס6רחס מחנט) פקודחס סכטחכ6דמס
 וימגע כחיכ )סיכע) קולס כססגיט כחי' סכ' 5)ווט)

 ס6ומר ג6מר וע)יסס ס"רס 6וחס סגחכע) 6ורסמרסעיי
 ססוס כמספל קד") כ"פ סוד סו6 חרס כי יורח 1)6)חרס
 סגחייר6 חס תקגס. )ו ס6'ן חרס ככ)י מ)כוחסוגחכע)
 ס) ס6רס מכהיי סיס טונ כי מסיחון יוחר טיג מןמסס
 6כ6 מס6רח כ6 וסו6 6כרסס 6ק, ססימס )פי ו1"סימין
 יקר סו5י6 ככר סקמס 6כ) מ"וד גדו)ס ס6רסססו6

 ת1ו)3כנ1



 הגהןק פ ע אות האהעיתשעהשורי
 ה חסר 0סיס נמספר עו"ג סוד ס" זו4) כימוו))
 כסו"ס כ6כרסס 0"רס 6הוה וגכגס י"ם סוד סיק"יססו6
 ועס % סוי ססו6 16סכי 6כרסס וכחיכ "ס 16סכי03נמי3
 : סיטנ כ"ז וסנן ריס רס:מס נ6נוד גחינ 6וי וי סו6סו'

 עקירה 1סוד תשי עולת סוה יהבאה בו נ'הרך
 וקריגן סו6 כתיכ סש3ם סו6 סע31ס שית י"כתיכ

 וסגס כסף0 כי6רגו ככר כי וסכווגססי6.
 סוד סי6 סמ)כו' סמדת כו ויורדיס עו)יס 6)סי0מ)6כי
טעס

 ורק"
 ד"מגי! ד3 סרסכ"י יכרי מתוך ממגו6ר כמו

 רנ)י סדוס וס6ון יכתיכ דחירק כרו6 )תת56ודריקת"
 14 כזס 6' ד6ות כח6 רקיט ד6'סו וי תחת גקודסו6יסי
 דחו)ס נר,6 1' ע) חג6 )0יו' )מע)0 03 )ורק16לריך
 ט)6ין דמיין ח6 וס61 כע3ס טערת מי) 6מת דכתיככרו6
 ד6יסו רקיע וס6י 4י גוס 6י 67וח נרו6 רקשדע)

 דסמ6 כלו6 יודי'ן תרין כין ממולט ד6)"ףכ6מלעית6
 דס)ס: לו6 ו6'סו 7ו' רו6 67יטו י6סדוג0"י 67יסוס)'ס
 ויורייס דגוקכ44גוו3יס דתיקוגין רו" ד6יגון 6)סיסומ)6כי
 דכש דו6"1 לו6 6חד ד6יסו 4ש ד6ות כרו6 וכו)6כו:

 ערף ותתן )י)ס כטוד ותקס וכתיכ גמתית וכיסס)יקת
 ימדכמ6 תור6 ממס6 6תכגס 7כן )גערותיס ומק3כיתרי
 סי6 6וי ס)י)ס כ) כו חוקד סמזכמ ו6ם דכחיכ6חוקר
 "וי לפר6 6חי וכד סחימין חרטין כ) וכדין )חח6גמתיח
 דכחיכ כוקר ס6' ו6חער ככוקר 6כרסס ויסכסכחיכ
 ככן דרממי חרעע 61חסחחו 561ס0 )ך 6טרוך כוקרע)יס
 כוקר )ס6י כסו" טכיד ד6יסו דדוד וחומכמין סיריןכייגי 6י 6חכסיין דיגין וכ) נגו ילחק 6ח 6כרסס יטקודכחיכ

 1כו)6 )טי)6 )טי63 ס)יקח 0י6 סווסר דכרי מחוךכמכו6ר
 0טו)ס סו6 סטו)ס חורח ו6ח כחיכ וליד ד61"וכרו6
 נ ג"ז וסכן ד61"ו טףיסו6 ייףי ח6 י6יסי גקויס 7ס6' ס3יקו כ) יס6 סי6וקריגן

 פאאירצ
 בצורתה % אות סוה יתבשר בו אי ררך איפתח

 כי: 6יכי 6~גס 2כתיב
 %י:: כ6ייי 20

 סי6 סנ כוס ססו6 כלורתס ס' 16ח כי )'דע 6חסלריך
 רומויס וסס כ"י ססס ססופוח 6ותיוח ני' קמווכנח
 רומו ל ס6ות כ6רגו ככר כי ומ)י יסוד ססס מדוס)כי
 3מיות כס6 סה ססו6 סמ6 כסון וסי6 וכס36כתר

 ר6סון 6ג' נסףס ס)מפס )טו3מוי כחר וגעסססע)'1ג1'
 ככר כמ"ס כתמ3תו סוסו נעון ס6מרו וכסוי 6מרוןו6ג'
 סיסוד סוד כחוכס 0נגוז חסד 3טסת רומז סכחוכ0וסיו"ד
 60וס3 פתמ יוסנ וסו6 כסו"ס מסי טפת מחנלםסכו
 כל1רח1 ס' 16ח כי )ומר ים ו)ס"ז : כמ"פ כמ"ם סיוסכחוס
 טו)ס עד טי)6ס דגקודס מח6 סעו)מו' כ) 6)רומז

 כגקולח סיס סלמלוס חח)ת כי סס גלן כי ו0ו6סטסיס
 ע)ח0 ו0'6 נלהס גגוויס ססיו סרסיס טסר ס)סמ)'

 )סוד סורם 0יחס ססי6 כפכי) 6כ3 . תמ3סכממסכס
 ס3ס נ'ור 3סשייר סעו3מו' 'גו)יס סיו 63 0עסריסה
 עי63ס סעסירו סמקיף כקו סח)ון סחח סגסחח טדוקייס
 חסד עסח סחי הסו6 נ6"ם טגגוו סיסת מן ס6ורוירד

 631 טעסירו כיור 3תוך וגכגם י6פס כסומ6סמהג3ס
 סוד ממם וס61 ככר כמ"ם סע0ירו כסוף )מפסגדכק
 סס כמ"ס )מע0 ירדס 0י6 0סתנ)ו' כ) 6חר כי ס'"וח

 געס" 0ממ 11 וסגס תמ3ס: וממסכס מעעט סוףכסוי
 ם) וסמ)כו' סמ)כום )טו)ס וכחר סנגוו יסוד )6ורכס6
 כ) גכגו וממגס סחס כפסירו כחר מעמס סמ)כוסטו)ס

 'סו7 מן 6)'ס סירד ס6ור נסיוט סחס סכעסירוסעו)מו'
 כטו)מוח ס61 וק נ56')ו' סו6 וכן ס32כום עו3סס3

 סגעם'ח טד וסכ, ס"' נסער סג3 סמנו6ר גמוסגסרדיס
 : כ6ריכר סס סכ) כמ"ם )סוע)יס ור6ם )6ריוח זגככסוד

 ס6מר סנ6 סמגוג6 דינ 0מ6מי חנין כיס ונהיד ופריון סדות סוה יהבאר בו בףדרך

 עד סט1)ס 'כר6 סכו כ"6 סרלו ס6ותיויכסי
 6ת כי סתכר6 רנתך ע3מין רכת 6מרס ס' 6ותסכ6ת
 )6 סקנ"0 )0 וססיכ וכו' וסדיון סדות רסוס סכיסעו)ס
 סו6 וסעגין עייס כטמירו ססע רסוס דכך כנין כך6כר6
 מסער6 סו6 סג6ולש כי : 3סדיע נ16)ס נין מ13ק יסכי

 ככר כמ"ם ינ6) טוכ ינ6)ך 06 וסיס דכתיכדדוכר6
 הגו6) סמ63ך מן 7נרי ע) 3ססינ חס6)גי ו6)נמקומו.

 כטלמו ססו6 סמ)6ך ט) ק6י סנ61) 6ין סשנ תטיין06
 )מ)6ך סומך סגו6) כי סג61) ס) סמ)6ך סירוס1 רק 61)סג

 ופדות סדיון 6כ) : ככר כמ"ם )תס)ס נ16)ס סמיכתנסוד
 כי וייוע גססו סייון וגתן יכתינ יגוקכ6 מסער6סו6
 וסגחס מות יורדות סרג)'ס ו)סי סגוק' כחיי סו6סגסע

 סמוכרחי, טד 0פדות 6ת מטכניי סן'גין 3ק כעקכיי כרוך.
 כתפ3תו 36ישר וי . ל"6 ס3 ממיו )קתי6 נןספעון י סח)0 טוכד6 כססו6 כ,וסר כמכו6ר גססו סדיון)ינץ

 סדיק )חח 101לרכ1 חמיו סגחרס6 וגעגס ע3יומסחס))
 ו6מר 6ותו 0ח" סקען כגו וכחס)ח 6חר ר"6 )0סעןטכורו
 : סדוח יס לףכ סס יטויין %יקיס י"ג סדיון ענורוסגיץ
 סגכגטמסגי 6ף ססס"6 )סי כעמירו ססע כ" רסוס6כ)

 כסוף סו6 6טס"כ 6מן יטג0 ככףכ רט ומ)6ךסקדוסי
 )סח*5וגיס 6חיזס סוס כו 6ין נ6ו)ס 6כ) כזגכו. וממירים"
 כי סגוקנ6 מ% ססיו עטם'ו טד ססי' סג6ו3ו' כ3ו3ק

 סנ6ו)ו' כ) וכן, וגו' טמי כין סדוח וסמחי כחיככמלריס
 נ)וח 0י' 0ווסר דכרי מחוך כמכ61ר סגוקכ6 מלדססיו
 גקכס כ)סון כו6 טתס עד ססיו ססירר 31כן6חריס
 631 גס)ס כתיכ 3עתיד 6כ3 סו6ת ססירס 6תיכתיכ
 חוסיף 631 גס3ס 0י6 ססירוסו יסר6) כחו)ח קוסחוסיף
 גמכו6ר יסר") כתולפי קוס )ס י6מר וסקכ"ס)גפו3

מיר



קב רערןק פ %ת האותיתשערשערי
 6ח 6קיס 61גי דכחיכ )ס יקיס כט5מו ססקמסכוהר
 ג3וח 6מריס 60ין 0)ימס ג16)ס חסיס סגוסל דודסוכח
 )סי יו0ר מד0 0יר 1)כן טוד 3סנ)וחך 16סיף 631דכחיכ

 : וכר)0ון
 סי 50ורח 6מרגו כי ססחמ)גו. ססי כי16י 6)רנדקזרר

 טדט וסגס : )חס)ס נ316ס )סמיכחרומו
 מחגכ6 מ0ס כי סגכי6יס כ) וכין מרט"ס כין 0י0סמ)וק
 כ,וסר כמכ61ר ומ3כוי יסוד מדוח 3כי 0רומו סדכרכוס
 יסוד סוד סמ~רס 6ספק)רי6 מתוך גתגכ6 ממססודם
 וחר6 וז5יס טוכ כי ס6ור 6ת 6)ס" ויר6 דכת" 6ורסגק
 כריח 16ח סוד מ)6 16ח1 פוכ כי16ח1

 0גי
 כמ"ם. פוכ

 כווסר כמכו6ר דגוק' ח6 ככ"ס מחנכ6יס ספי6יס כ)6כ)
 6ססק)רי6 מחוך גחג15 1)ק סש טז 0מטח )6 וסגריטקס
 0מקכ)ח 636 מ6ירס 60ין ס)כגס סת מ6ירס60יגס
 ס"ס גי סמ)כו' סמדח גוד ככר 1סגס ר(0מ0. מן6ורס
 מי)עס כמססר 0ס61 ס"ס סוד נ"כ סיסוד מדחוגס
 גר6ין סס סמ)כף ססוד גודט וסגס : 6' כ0טרכמ"ס
 סרכס ר16 סגכי6יס כ) 1)כן סדמיתו' וכ) סנווגיסכ3

 תמיתוח )מידוח ס51רך 0)6 ממס מ60"כ ודמיוגו'מידוח
 פ"ס מן 36יו כ6 ססדכור ר"3 כו 6דכר פ"ס 6) פ"סוד0

 1)6 כמר6ס כו 6דכר 1)כן סחמחון ס"ס גףיסט14ן
 : כעו וסכןכמידו'.

 בפנעה פי אות יתבאר בו % דרך ביפתח
 וטחס ססוד וס כ6רגו ככר : )6דס סס 0ס מיכנר~יבנ

 כמגיגס ס' 16ח כי נ5מגס דע : )קמ16סיף
 סגיחגח מעס סוד 0סו6 סיסוד 43דח רומו 0מתיס0ס61
 סמכמ' )מדח 0מיגי 0ס61 סיסת מדח סוד 0ס61נסמיגי
 ס61 ס0ר וככ)י)1' סנ13י ר06יח מחחי3 0ממגו ר06יחסגע

 סוד סו6 ס" וו"ג ם) מסשי כ6רגו השגס :סמוגש
 מס 6וי כסר15ף סר15ף כסכ)) ככר כמ"0 1סכ11גס :סס
 כמכ61ר יסת כמי' עחס סס כמ" חמחון כסר15ף0מיס
 0סרוק כטוי )6)חר ס"ד 60מר1 מס ט3 ס6ייו")ככחכי
 ד6 30 סיסוד כמיי כי ככר גנן וסגרי : וסכן סיס.חוך
 0כוגץ ססטרוח מכמי' 0יוגקיס יחס)כון רסטיססכיכ
 ק)יסוח נ' סוד וסס סטר)ס כסוד 6פוס 1ס61 :סחמחון
 6מרו וכחיכ ס0וס כמססר טו"כ סוד ס61 5נףו כיסכ6נוו
 ממכהון 6נח ם3 סקסס ק)יסס וסגס : טוכ כי53דיק
 : ססרי מן 1לססירס 3מחכס 50ריך סטר3ס סודס61

 ק)יסס י0 וטוד פריעס. סוד סי6 דקס סי6 0ג"וסק)יסס
 סוד ס61 ספרי ג6כ)תטס ופעמיס ממם סמומ סכיכדקס
 610 1)וס סקדי0ס טס גכ))ח סי6 0)סעמיס גונסק4סח
 סנ' סק)יסס וט) ס6ריד) ככוומ סכ) כמכו6ר סמ5י5'סת
 6)6 ככ)) סיס ג"כ וגמ מן מ65 וגמ ט"ס 60מר1ס61
 0גימו) וכיון כמסס"ס גליס סת ס61 ממ כי מןסמ65
 כסוד מסד פסח כו מחג)ס 161 ססס גסחח 16יוגסרט
 וסמן ט)יו ג6מר סמחמ)ס ומס ס6ס) סחמ יוסכוסו6

 סמוס כמססר טו"כ סוד ססו6 נ"ד גע0ס מדמרט
 6גסין ועיר חוך מושמחס0טם סכיגס טץי גט0סוסכ)
 י"ס מ") סס"ס סוד סמי3"ס סת גט0ס ונס גחגד)6וי
 סוד ס61 ט0י סככ)י)וח 6גסין זטיר 0) 16ר1' 0כטססת
 סמח)כ0יס 6ימ6 0) ססירו' סי סוד 0סס י"ס טס ימ")
 יו"ד סוד מ6כ6 סיורד מסד פסח ועס ,"6 0) ויחוך
 60ומר" כסת 6חס6ר כ"ך 06ר י36% כחיכ 6וי כ"כסו6
 נדמו סכיגרי 16ר סעיי ככר כמ"0 כחפ6רס י0ר6)עוטר
 מ"י )6דס פ"ס סס מ'י חסו סמי)ם סוד ונעמססדינן
 סדי6 סוד )5דס סס 0ס 36ס כר6 מ"י כסו"ס סכיגססוד
 סרי כ"ו. וסק כיח )0כח 6דס כחפ6רם דכחיכ %ס0גע
 ז עגינס גכ% ועחס . כממגס ש 16ח סודגוד
 בבמנה 9 אווז יתבאר בו % דרך מפתח
 ככגיגס סי 16ח ג: 16יחי: כי 06כ ססנתיב

 סס סמ)וי 16חי1' וססש : ס"6 ס" ס"ס כוס סי )16ח0ים
 כנודו מקוס 6"ם 60מרו כסי ר6סתף )נ' סרומויי6תס
 סו"ס טס"י 1סכ11גס ס6ריד') כחכי מחוך כמכ61רכמוספ
 כנ"ט מח)כמם ססמ)י כ6רגו ככר כי ל1 למומכ6וס
 0כטו)ס~סכרי6ס גון וס2ס : 6)יס מו0כ גוצמו וססכי*ט
 סכותס ככורס". מג~גח 6" 6מרו0ס

 0סכיס0-
 סו)חח

 וסוד'ח :_ ככרי6י סמחס0טם סמ3' ככמיי 3ס6יר16רוחיס
 סייגו כ6וק מקגגח חח6ס 61ימ6 סדוך פ"ו כי5ירמקק
 כסת 6ט סוד סי6 כיגרי וסגס : סדרך ע"ו מכטםיס
 .גסמ)כף : כגתט 61"1 סת ס61 וסח-ת כמ"ם כיגס%ף
 16"ס חסו 6ףס 16הי1' סרי כגתט 6מרהס מ סתסי5

 כגמרס יסיגם, 6ין 60מרו מס חנין וכוס : )31נע0כ
 פ.טו)מו' כי "רגו ככר כי )כד. די כיח )מ)כו'6)6
 56" ועעס שרות כסוד סס סכפורי' עו)מו' סגקי.כי"ע
 3מעס מחס0ש סי6 סמ)' רק כי וגוד ססיכ). כסוד610
 מ)כוחו ו)קייס ס5*. כטקכי ל 65י כסריס כי"טכנ"ט
 רק כשרס י0יכס 6ין 6"כ סכ'. כ0טר כמ"ס מס)סככ)

 כי"ס כג"ע סמחפ0פ סממ סוד 0ס61 דוד כיח3מ~ף
 ס) ככודן גחמטפס סגי 0ככיח 6מרו וסגס ססהרוח:סוד
 יסר6) 0) ככתו גוך סמ3כף סי כי סכווגס :יסר6)
 : 6) ככוד מססריס ס0מיס כסו"ס : כ,וסר כמכו6רד)טי)6
 סמחס0טיי סמ3' )כהי' י"ו,ורו' גחסול סגי ככייוסגס
 ככמיי סייגו 6, 16ח גמסר ככרי6ס כי כחט טו)מו'כגי
 : גרי"י מנ"ח גקיוי 1' 16ח גמסר וכי5" דכרי6סמ6

 גתצ)6ס )6 סמרכס 6מ)6ס כסוד 6ורף ט' גמסרווכט0יס
 631 16רוי י"1 6"כגמסרו יר1ס)יס ס) ממורכגס 6)156ר
 מ)ממס יס כס ט) י"ד כי כסו"ס 16ר1' י"ד רק )סגם6ר
 ר15ן 0כעח 6י"ס כמססר ס61 י"1 וסגס : כטמ)ק3סי

 סגרמויס 33"ר )מט)ס טי)ס סי6 161 ס16ר1' כ)מחמ)6יס
 מ)61י ג' וסגס : כמ"0 ססי"ן רכיטיי כסוד 086כ6וחיוי

 כרי6ס טו)מו' )נ' נ"כ רומויס ס"י .ס"ס ס"6 0ססס'
י5ירס



 העדןכן פ אות האותייזשערשעהי
 ווס סירח מיעוט נסוד מ)כוי ס) מוסכס ססס עס"י5יר
 סוד סו" פ"" מ)וי סי כג") סגי כית כפגי גססייז

 עו)ס סגלן סכרי"י עו)ס ") רומו וסו6 ססוטכמספר כס""
 כמספר 1ס61 נכורסי6 מקגגח ע)6ס "ימ6 כמ"0סכס6
 מחוך כמנו6ר סניגס 6) סרומי ט63ס דרג6 0סו66גכ"י
 0סו6 מעטרו"ן כי )י5ירס רומו ס"ט ומ)וי טווסר.דכרי
 מקגן פייס נמספר ססו6 מי)"ס נריח נסוד 5דיקסוד

 כגודט כה פי 0גקי סמ)' ה) רומו פייי ומ)ויני5ירט.
 וסגס סט0י': ע1)ס סס61 נ6ופן מקגגת חת6ס 6ימ616מרו
 נמספר סס "י"ס "ותיוי ססס המ)וי ט) 6ותיו' מ6ווץ
 : ג"ע נ6ווע סמ)י עכח" 0גהסרו "ורוי )י"1 רומזי"1

 כ,וסר כמנו6ר חי"ד סוד סי6 סמ)' 0מדח גחיוככר
 כי 06כ ס"ס חייס יומין )עחיק ר0ימו רסיס ח'"ו0"מר
 עמד סגי סניח ח"ך "ו"ט וגס ח"יו. ""ס "וחיו'"ויתיוס
 סוס 0נומן כג") ג"ע סוד סס 6ו"ס ו6וחיו' סגיסת"ך

 חנין ונוס : חי"ו נחיי מן 6יייס 16תי1' סוךגחסרו
 רוד )כיח כס16' )מספע כס6וי י0נו 0מס כיסו'ס
 ס) 0מוסויחפר0

 כ0ני) )מ0פע"שעירו0ו ם) )מ"י
 כי גת' ככר כי סכווגס רכיס. )0ון כס6וי ו6מרמ0פט
 כ)ח סוד סי" עי)6ס וסוסגס ותח6ס עי3"ס סוסגסים
 כניגס גכ))ח סי6 כי )כיגס וכט ממס "מרו תע)יסמ0ס
 מסס 0)מע)ס )6ורו' כס6וי גק' וסגיסס נ0"ככמ"0

 מרוס כנת כס6 גק' וס61 י כס6 נ0ס גכ))יס31סעמיס
 5דק נסו"ס כס6 )16ת1 מכון גקר6יס וממ וח"חמר06ק
 סח"ת סוד ומ0פט סמ)י סי 5דק כי כס6ך מכתומ0פע
 סח"ח )5וק- סי0ינס סוו נסס )סיו' 5ריך סגס6וח61ווע

סגי
 כי כ6רגו סככר מס סתדע "מר וסכווגס . ממפע

 ונ)יס 6ת מרכגת סי6 )ת"ת ר,מומין גותגת סניגסכ06ר
 0יכגוס כדי סנניס ע) רונ5ח ס6ס נסו"ס סי0ינסנסי
 ונסוד ק5ר סו6 ס)ס 0יסוד )פי 1"6 30 נת'ח ס)סטיסוד
 ם) סדעח טד רק מגיע "יגוסעמידס

 ו""
 נסוד 6כ)

 סטמידס נסוך )עו)ס 1ס61 )יסינס 6"5 6רוך 0)01יסוד "כ" "כ) כסס"כ סכ) כטק סת"ח טד מגיע "ויסיםיכם
 רק )י0ינט ג"כ 6"5 )גוקכ6 סמוחין 0כמגווץ ס,"6ונס

 נ0טריך רג)יגו סיו עומדוח נסו"ס סטמיס נסוך)עו)ס
 נע)מ6 0סו6 סי0יני סדר סחפ)ס נסוד חנין ,ונוסירו0)יס.
 סס סג"ט וסגס : דדכור6 נע)מ6 סטמידס וסתדגוק'
 וסס כל') סמ3כות סוד דון )כיח כס"ותגקר"יס

 63ותז )מעס כ0יורדת סמ)' כי סי0ינס סוד כןנס סו"
 כסו"ס ככר כמ"ס סיסיכס כסת ג"כ סי" "וג"ע
 )מ0סט כס6ו' י0כו סמס כי ח"0 נדד שנס6יכס
 נ5ורחו ס' "וח סוד )ך גיד טרי וסנן. דוד )כיחכס6וח

 : וככגיגווכמג'גו
 פלג' וסוד פקידה סוד יתבאר כו ד"א, דומרגח

 ס)ג הע0יג? רנח וחסוקקיס ס6ון פקדתכרעיב
 מ? מהדט 5רן כ"1 )סכיגך : מיס :נ)66)?יס

 0מקנ) סמומי' וסוד יו"ג 0) ?גד13ח נס71 ככרסכי6רגו

 . ")וס 6חוס מנסרי כחינ טגס כי וסו" ו"י' מגס"יסו""
 סעור תחח וסכ0ר )מע)' עור כו יס סחהתון כ"דסוסגס
 נתהו י0 ועוד מוח ים סע5מו' ונתוך ע5מו' סנ0רוכתוך
 י0 סוו"ג סת סע)יון נ6דס )מע)ס וסגס : חייסרוח
 וסס ט5מן נכמס חי5ון 161ר סגימי 61ור כ)יס סודכסס
 ד6יי 1גס"י 1ע5מ1ח וכ0י עור כחי' גי ססס נחייג'

 סוד סו6 דהנ6 וגס"י סמוחיי נהי' סו6 נוסמת)נ0ח
 וסגס : כמ"פ כמ"ס מ6נ6 נ6 טחייס סוך כי מייססרוח
 ד"" געס כי ,ס נדרך טו" כו"" סמח)כסיי י""גס"י

 0) קויס ככ' מח)כ0יס וסס ס)י0יי )ני 6' כ)מחפ)ניס
 ימין נקו מת)כ0יס 0)ימח ג' נו 0י0 ר6י' ג5ח סייגוו"6
 "י 0)י0 ומססיק 1"6 30 ג5ח גדו)ס מכמס סייגו י"06)
 ס) ס)ימס )ספ" "ייס)

 ו,"
 סמ") כקו מח)נם ד"י' וסוד

 רק גח0כ 1)6 ק5ר סו6 6יי יסוך 6כ) סדרך. שהו ו"06)
 מוחיי גקר6יס וסס דו"6 ח"ח עך רק ומגיט 6')0)י0

ומכו~
 "ח מנך)יס 6יגס :סמומי' ס6ריו") כתני מתוך

 סס 6י' ניסוך 5'0 חסריס סי 0סס סמסדיס רקטו"6
 ו?חסריס )פגיגו יחנ6ר כ6סר סו"6 קומח נכ)מתפ0טיס

 ס'ח כס יס "י' ניסוד וסגס כ". דכו)6 ומ,וג6 וחקיףרכ6 ")ג" סוד ס6')ן 6ח מגד)יס וסס כגודע סמיס סודסס
 כיסוך וכןוס"ג

 6'י ט) סמסדיס כי ככר וגתכ6ר 6כ"
 סכן כמ"0 6כ6 0) סגנורו' )ערך 6ף פנורותגח0ניס
 סניסוך 6" 0) חסדיס סי נ,יס מתח)ס וסגס סני:כ0ער
 מניט 6יגס ט5מס קמרכגח קודס כי ו"6 נרטח0)ס
 6'מ' 0) סיסוד מסת"ס וסס ו"6 נןטת רק 0)ססיסוך
 מח)ק וסדש "ימ" מיסוד כסיו5"יס המסדיס מוצ)יס161

 ימ)16 מדריס כדש לכתוכ כסוד ו"6 ס) סמדות )כ)6ותס
 : רהמיס דין חסד סת 0סס קויס סג' כ) כו)) הד"רוסוך
 וחסד ,"6 30 3ננורס ס)ס 6' וחסד ו"6 0) )ג5ח ס)ס"' וחסד 1"6 ס) עדו)ס 0)ס 6י חסד 0גוחן ,ס נדלך1ס61
 ;3 לסת סלס6'

 כח"כ סג"ר סוך ר06 סרלות )ו 60ין סקעגוחכסוך סו" ס,"" מתח)ס גי קויס נ' סרי די"
 ע5מס מרכגת ס6" ס"חר וס נדרך 1ס1, )ח"ח גולוווס * חסד טת 60:1ר . ויי6 0) ג"נ מן סחסדיסומתחי)ין

 כנר וגחנ6ר ויי6 ם) ח"ת ם)ש טך 0)ס סיסוד מניע6זי
 מ6יריי 6יגס 6י' ניסוך מכוסיס 0ס6ורות מקוס כ)כי
 חסד ס)יסי כי 5ריכיס ו)כן מגו)יי סיו65יס ס"חר כמוסיכ
 0) "' וס)י0 טמכוסס ,"6 ס) ת'ח 0) 6' )0)יס 6"ס)
 כפ)ייס כי טמגו)יס וי6 ס) יוית ס)יסי )כ' מססיקחסך
 0) ונדכח .3חו0"

 0לנחה)ס רק הסד סוס ג60ר )6 ו""
 1,ס סס ו:סחרקו כדטח גחג)ו כו)ס "ז ססרכגסקודס
 . )ו ומססיק כתוכו ;ס"רטרסימו

 וסו"
 מס? יסמח סוד

 ?דטח נחיי סו6 סמ0ס :תנ6ר ככי כי ח)קונמתגת
 )1 :יח:1 סנכחנ תורס ה,מ0י סן סוד 0סס חסרייוססי

 נ:וח:ס וגוהן 16תס סחו)ק 'נרך סו6 עין ועוננמח:ס
"ןקי!, רנו6 ומ0יס ליי'ס 5ייופ' יינ סוד נסס סיס ?מדו')כ)



קנ העדןגן מ אות האותיותשערשעויי
 כח)קו סהצח וסו6 : יסר6) רכו6 סמיס מד סחורס5וחיו'
 ג"כ תחכרך ססו6 יכורך וקריגן יכרך סו6 עין עוכחס"ס
 6" ס) תסחסדיס כ)וס מגיט 6יגו סיסוד ו)תדח :תסס
 ם) נר"ח סנרת, יחוס סגק' סלדיק יוסף סוד סו6ויסוד
 סגם6ר יחו"ס ר"ח "תר6ס "ויסס "חו6ר "יסססססוק
 כסטר סגחכ6ר טס"י סו6 ויטקכ גד)ו ויטקכ מ6תויחוס
 6רוך "כ" ססיסוד 636 6ורוח סוד ססס כקט ייכי

 ס) חסדיס סס' סס וסס כו ותח)כס ו"6 יסוד עדותניט
 ס"תר סכיסוד סדי סס כסוד )חון יו5"יס ו6יגס"כ6

 ויו65" חוור 6ור כסוד )תע)ס חווריס סס רק די)טולתו
 סגוקכ6 כגין סו6 ס6ורוח ות6)ו ת6חוריו סכח,ס סחורדרך
 )ססיכ גכס) חסי ו") . ככר כת"ם כית יכגס כחכתסדכחיכ
 ג"ר )ו ו6ין ק5ווח סס כסוד רק סיס ססו"6 6תרגוסרי
 סכדטח ס6תרגו סד:מ )ו גת65 תסיכן 6"כ חכ"ד סודססס
 כסער כי6רגו סככר תס גדול כ)ל ,כור ו)ק ית)16חדריס
 סקעגוח כשוד סו" ססו"6 6ותריס ס"גו תקוס סככ)סכי

וסו"
 6י גקודס כסוד סי" סת)כוח וגס וייק כשוד רק
 )ו 6'ן 6ך ר6ס )ו ים סרי סגו)ד 6חר ססקען כתוסיינו
 כסו"ס ר6ס סיתח )1 גטסס סיג'קס 6חר 6ך ר"םסרתח
 חכתס )ו 6ין וטכ"ו : ר6ס יריס ט"כ יסחס כדרךמגק)
 ת6יריס ס6ין סו" כן סיחגד) טד ס)'תס דטחו 6ין וגסוכיגס
 כת"ס גחנד) סתסס ד6י' סתוחין תכח סגחגד) עדסמר
 ועיקר כגוקי סו5 וכן סנ"ר חוסכין 6גו "ין ו)כן)טיל
 1)6 )תט)ס כםחווריס "כ6 6ורוח ט"י סו6 סג"רנד)וח
 ס)'ת'ס חסדיס כי וגכנסיס ריסותס רק ו"6 כיסודגס6ר
 סייגו סכ))וח כי יס סככר כ"סר וסדטח סכדי6כחו"כ
 מ5' לו תססיק סגס לטיל כת"ס ך6ית6 ס"מ תןסריפוס
 טוד וגס6ריס דטחו גחייסכס סככר גדו) גקר6 61, .חסר
 סגוקכי כגין גכגס ותסס "כ6 ס) ס"ח תן וח5י מסדיסכ'
 דטח ס6תר סווסר ת6תר חכין וכוס . )סגיגו סיחכ6רכתו
 כוכר" כר" 6יסוד6

 ד6יסו וכנין יסר6) ככורי כגי דכחיכ
 . )"ו"" דיריח חו)קין חרין נעי) כנ"ככוכו6

 תוכן וסו"
 רק ס6רל כסס "ין ו"6 ס) סתדוח כ) כי דכריגוטןפ
 ס)ס תגס"' ת6יי ס6רס רק גט)ו ס)ו סיג כי 6'ח)ק
 וסיסוד כג") 636 ח)ק ס"ר0 רק גט)ו וחו"כ )טי)כת"ם
 גט) ככר סדטח "כ) )כר 5כ6 תס6רח סריסוס רקגטל
 ת"כ6 חסד וגס כר) ד6ית6 ס"ח כ) כ))וח סייגו 6"ח)ק
 סגם"רו ר~עגין "ל ונמ[ור . ל16"6 וירם מלקיס ט סגטלסרי
 דרך ויו65'ס כוקטיס וסס 6כ" ת6ורוח וח5י חסדיסכ'

 סכחוססחיר
 דו""

 כת"ס סגוקכ6 טתידי וסס ת6חוריו
 תדנמ סגס6ר חסד חלי מן וסגס כי.כסעי

 ו""
 גכגס תוס

 וגכגסיס )ס)יס" תחס)ניס חסדיס וכי גוק' ס)סכחר
 סריסוס מן עו)ס וטוד וסת6) יתין סגוקי ס) קוייככ'

 חס" 6) ונוס ס)ס. 6ת~י קו גטסס ות,ס ויי6סכיסוד
 סקטגו' כסוד סי6 ססת)כוח 6ף ס)6 )ססיכ גנס)ג"כ
 סכס סכחר גקוד' סו" סרי 6' גקורס כסוד וסי6גתור
 כחר כחיי )0 סיס ככר""כ

 סקוסי" סיסך וסו"
 . סמ)

 קוסי6 גס יחורן ,ס וכדרך גדו) כ)) עוד "ודיטך)כן
 ס)יתיס טסר סו6 ס)וס סטיקרנגין גנד ככר כי .סמ)
 סנקודס כ[ס ו6ין 45 גקודס רק סי6 ססחגד)ו' קודס6כ) ד"ו'" ס"ח ט"י גטסס ססיגד)וח ווס תטפר כ)ו)וכ"6
 . סגקודס סכחוך וסגגוו סנע)ס ככח רק יו65 כסוט)טסר
 כו*5 סו" וס כדרך וכן ת6ס 5)6 תס 6יח ס6תרוכסוד יו5" כסוטל ס)יתיס טסר תתגס סי65 סגד)ס 5ריךומס
 מן רק כ)ו) מ" ס)ו סו"ק 6,י סקעגוח כסודכססו6
 כ)ו) נ4 גקודס כסוד רק כ"6 סס ג"ר תטסר 1)6ו"ק
 ו)"תג'

 סגקודס 5וחס וגס "' גקודי כסוד וסת)כוי תטסר
 חוג)ס ל6 סקעגוח כסוד כ5סו6 כי ככח רק כסוט)6יגו

 כסוד 4ג סו" וס"ו וחסוכ 5" ת)כו' סוד ססי6סטטרס
 סל.6דיס סתטסר ם610 גף סו6 גסיג 6)"ס כר6 תיסכחוכ
 תיס סו" ס' )"ו סרי : סקעגוח סוד 5דס ס) ת"קר")
 ת6ס ")6 סקטגו' נסוד סו5 כי ת"ס 5"חוו"ס

 636 ס) מסד מן כי וג6תר סטגין 6) וגח,ור .סנד)וח סי ססו"
 ותת)6 כחר כתקי ככ"מ סגחסכ י'6 סל סדטח סודגטסס
 ס) סכחר וגס כת"פ כת"ס טסר )תגיןתקותו

 גוי
 וו*ס

 ככחר סיסחתסו ת)כיס )הגי ""6 סגוקכ6 שוד ססי6סירח
 ת"ורוח. כגיגס כ) מגכגיח ע"י סיס וקטרוגס6מד

 . 6כ"
 "ית6(ור5חס ת"ורף סס ס)ו ק5ווח סו' 6גסין סוטיר6כ)
 ס"ריו') ככחכי כתכו6ר תסח"ח תע)ס 'וחר )ס)סיו'
 )כי"ורופססוק גכו5 סדכריס וכ")ס . סירח תיטוטכסוד

 סמתיס "ח דכחיכ סידוטס ס6רן ס6רן סקדחססחח)גו
 כווסר כתכו6ר ס6רןו6ח

 וסו"
 "ין דכחוכ 5ור כתססר

 סקטגוח כטח וגוקכיס )וטיר סכו)) סס וסו6 כ5)סיגו5ור
 ככתכי תכו4 0סקיד0 סוד סקית ו"תר ס6רן כמססגכגיס
 ככר עי וסכוונס . סרס 6ח סקד וסי 0כחוכ כסודס6ריו"ל
 גמכ סס סוד סו6 כ5כ6 וסגס ט)יוגיס ת"ורוח6חורייס סי ס"רח רק תקכ)יס ססחחחוג" סטת'ס כתסגחכ5ר

 סתניע וכימ . ססוס כתססר סק"ד סוד סו" ס)וו6חורייס
 ססי"ס וחסוקקיס 6,י ססקיד' 611)יסס

 גחת)"
 סתטי"ן תן

 סי651 636 יסוד סוד סגן "ח )ססקוח תטדן יו65הסר
 וסו" 6ית"ת'סוד

 תדכרי כתכו"ר וו"ן סוד סגן "ח תסקס
 ירדן גדוחיו כ) ט) ת)6 סירדן סוד גטסס ו"ו ו")סרסכ"י
 ת)" ס' וככוד כי"ח סו" "חועכח)וף

 רכח "4 סכיח 6ח
 ס)יתוח טסר כסוד גטסו פ)סס ר~מדוח סכ) סכווגסחטסרמ.
 סר*ת כתססר סו" 16תיות גי טס כי רומ[ רכ"ת ותלתכסוטל
 ססנד)וח נחכ6ר ככר כי וסכווגס : עו)ס סרח סיוסכסוד

 סתקור תן סגוכטיס חייס סתיס שוד ססס סחסד" תןכ"
 סכחוכ כסוד תיתיו יכוכו )" כתטיין חתיד וסתקור)תטיין

 -מ .ן" "י2:י
 נתםי סתעה4 הע

 סת'ס
 ונעסז
 גס

 כתססר ")סי"ס ס"ס סי וסס . כת"ם גכורף כטרךססס
 כגי 6ח חכרכו כ"ס כסו"ס "וחיוי מס כסס ויסה')

 כסוד חמס סו6 כ"ס ח") סרי ט)יוגס כריכס סודי6%)
 636 ס) יט"ח . כת"ס על4ססתיס סודך חליס ,סרסכחוכ



 רגדןגן צ פ אות האה2יותשערשעף
 ף נסס וש נף3 כמספר ססו6 סוי"ס ס"פ סודסס

 גוצד)ו וטי"ו סר"ח כמספר סו" חג"ס ועס ק"ן סרי6וחיף
 גחטסרו סי6ך ומפרם חעטריס רכח ווסו סעסיריחכסוד

 ס) ס"ח גחפפו מחמ)ס רי) 6)סיס פפ ו~ר .וגחנד)ו
 )כ) וסספיקו )ם)יט" וגחפפו 6)סיס 0וד ססס6ימ6
 ם) ס"ח סוד מייס סמיס מן גתמ)6ו ו6מ"כ סו"6כגין
 וס קוף ס~רו נףד כוס וסרמו . מיס מ)6 ווסו6כ6
 ד6כ6 וס"מ 6ימ6 ס) סייה כי וסכווגס סקמס ס)סמו

 סת סו6 וס6ס כשט %'6 ם3 פ6ות גי מןגממכיס
 ח3קיס 3כ, מחפפ 6)סיס סס ווס . ססוס נמספר36סיס
 סוד סי6 י6") מסמ6) סי"ס מימין 6") כוס פ6,ח)כי
 ס"מ סוד סס וס"ס סמ0ד סס סוך סו6 כי ד6כ6סיימ
 כמ)וי 6") וסגס : כווסר כמכו6ר סננורוח סוד 6ימ6ס)
 סדרך מס ת5רף סי"ס 61וחיוח קו"ף כמספר' עו)סע"ס
 כמספר ס"6 ס"ס ס"י כוס מ)ו6יס מ 3ס ים נה6וח
 כמספר סכ) סך פ' כמספר מ"ס כי כמספר סו6 יו"ד""3
 כסוד מחערין דיגין סממגס 6ימ6 מקכ3ח מםס כיק3"6
 51רוף ככתכי'ס6ריו") כמנו6ר ככגדו. 6י)ן ק64סחו)ס
 מסס מ)ק כ) סרי קו"ף כמספר סו6 ק)"6 עסס"ס
 ד6כ6 מסדיס סוד סס וסגיסס קו"ף. נמססר סו66)סיס
 06 כי ס6י)ן 6ח סמנד)יס סמיס סוד ססס61ש6
 מכ סו6 מ"ס יר'ד מ"ס ס"6 כוס סמיס 6וחיויתמ)6
 : וס כ3 וסק מיס מ63 36סיס פ3נ וו"ס קו"ףנמספר

 צריקאת2
 בצורתו צ' אות יתב' בו % דרך א'פתח
 : פט)ו חמיס ס5ור דקי6 ריס6 . סי ויסר צריקכני2יב

 6ית 5ור. ו6יח 5ור ו6יח 5ור 6יתח6ג6
 דכחינ 5ור 61יח . חו5כחס 5ור 36 סכיטו דכחיכ5ור
 וסכית דכחיכ 5ור ו6יח . ממו))ך 6) וחמכמ חמי י)דך5ור

 גי )ו סים מ65גו 5דיק ס6וח חדע כ"ו )סכיגךכ15ר:
 ססיס כמיגף מ ע) סיסוד מדח ט) מוריס וכו)ס5ורח
 סני וסגס . )פגיגו סיחכ6' כמו חיקון )כ)) סכ6 טו)ו

 גו"ן יו"ד 6וחיו' כי סס ס6' כוס סס 5' 6וח ס)5ורוח
 6וחיוח כי ג"כ סס סכ' : (נ כוס כ6מור 6מורכנמ"

 58 כון נפגיס י פננמל:ס סף63ותיו'
 ס
 :תמ3ס :

 ס6וחיו' כסוד סכ6 סמגוג6 רכ כמ6מר סחסוכסע6ר
 )6וח סססינ סס ו6ומר סעו)ם כו סיכר6 ד5ס 6יסכ)
 חסח3ק 6חר 3"חר 6נ3 6גח 51די"ק 6גח 5ד"י ו6תרמ

 )6יוצ)י6. 5ריך 6ח ו)יח כטמירו )מסוי 5ריך ד6חועויננין
 כגמר6 גמ65 סו6 וכן 51די"ק 5ד"י )מוגוח כי ם6מרסרי
 סוד סו6 סיסוד מדח כי וסכווגס : וחמכמ דו"קס)גו
 סקכ"ס מדח ודס כסר כמדח )6 ו6מרו עו)ס יסוד5דיק
 . )מע)ס ט)יו וכוגס )גוטס יסורו טוטס ודס כמרמדח
 וכג'גו )מט)ס יסודו 6)6 כן 6יגו סקכ"ס מדח6כ)

 61תי 6כי דכתיכ ספסוק פי טל סו6 וסטוד .)מטס
 סופך ווס וס )5ד פגיו סופך סוס ו6מרו י6ספגי וסיטוכוגי
 גחכ6ר ככר כי סטוכר ו5ר כ6 וסקכ"ס "מר )5דפגיו
 כין סמכי)ס גחפרדס ס5מ15ס 6מר מחח)ס כי לוכסער
 פגיס ספכס וסכיגס טגקודוח ס) מו"כ סור ססס6ו"6
 ס6סכי סוד סיס )6 כי : דרוס )5ד וסמכמ' 5פון )5דוס)כי
 כטסירו )ס5עייר וכגין 5יור סוס יכו) סיס 1)6כיגיסס
 ו6ו מ)מט)ס 6י פחח כטסירו גפחמ כעס"ר סכר5וןטד
 סוד וכו  סוף  כוין סגנוז סיסוד נונודת גדו3 6ורגכגס

 סוד ד"מס כסומ6 סנגוו חסד טסח סוד ססי6ס6סנס
 )"כ סוד ויסוס כמספר טו)ס סכףס סכיסוד 6")פס

 מסיו 6ך מו"כ מגית נתקרכו 61ז כמ"פ כמ"םסממי'
 סכ6 ס6ור. סוס י6ספגי וסי ס6מר ווסו כ6מור 6מורככמיי
 וגחמ)ק סוי"ס סס סוד ססיס סס גחכ6ר סיסודממדח
 כמייס רומגיו' יסודוח )ד' סורם געסס סמסס סויו"ח)די
 סוד ססיו"ד שף כוס 6כיי6 ככמיי (בי 5ורי רומו ו)וססס
 געסס )6 ועדיין 6כ"6 כסוד סיו ססס 6ימ6 סוד ומ6כ6
 כוגס ססיס סחוסו עו)ס'- כסוד סכ) וסיס סחיקוןסוד

 סויו"ח ד' סמספרו 5ד"י מ)ח רומו ו)וס וממריכןטו)מו'
 . 5ד"י חרגומו חוסו סיחס וס6רן ס3 חרגומו 5ד"י31סון
 סס כמכו6ר )מעס וכגיגו )מט)ס יסודו כי ג6מרונףו
 סגממוח סורס סכ) נ"כ סס גחכ6ר וסגס : כ6ריכו'סכ)
 5ייר 6ין כ%6יגו 5ור 6ין כסו"ס ככיגס ג5טייריססכ3

 וטפח סמומר סו6 סוכר סטפח סס גחכ6ר כיכ6)סיגו
 סכ6יי סנכורו' סוד ס6ווס וסו6 ס15רס סו6סגקכס
 כמספר 5ס"ר סוד סו6 ססי"ן נמ)וי 6)סיס מס סודססו6
 עו)ס וט"ס ככר כמ"ם 3תיכס תעסס 5סר כסריסססוס
 מו5כחס 5ור 6) סכיטו וטד'ג מווק )סון 5ו"רכמספר
 )גודח נייכ רומו סכי וכחי' : 6כ"6 ככמיי (ני 6וחס) * נח" 3ך גחכ6ר סרי . ככר כמ"ס סככוי כס6סוד ססי" סכיגי סוד סככוך כס6 מחמח גמ5כו ססגסמףכמ"ס
 חו"כ סיו ס16 סחס כטס" גקיו' עסרס סי65ו 6מרסיסוד
 גטסס סכמי' ווס יסכמגס כ6מור ומכס כסו"ס פכ"6ככמ"
 סס כמיים סמ)כוס טו)ס מיסוד סירד סיסוד 6ורע"י
 סגקודות ס) סיסוד )מו' סכ6ו עד כ6ורוח סירדוו6מר
 ס6דמס ט) מי יסי כן כסוד סמכירס קודס גחעככווסס

 ס6וכל השיס כסו"ס סמ)' )5ורך טככן ססו6 ססוגחנ6ר
 161 כמ"פ כמ"ס י סוד סי6 וסמ3כו' . 3"רן3פקדון
 סס ומ)כו' סכיסוד גודע וככר . ק' כחוספוח 5ד'קגק'
 ופ"י . 6וג"י סוי"ס סמוח כי סוד וסס ו"ס 6וחיו'כ'
 סוד סו6 ס"6 ס' ס"6 ו6"ו ס' 61"1 ו"ס 6וחיו' כ'5רוף
 חמחוג'ס מעסס מגיט סס סטד גחכלו וככר . 5ו"רכמספר סו" 6דג"י ס~"ס ועס . כנר כמ"ס ססוס כמספי 5יוןס"ר
 כסוד חטי י)דך 5ור כחיכ 6וי נורמיס סעוגו' היוס6ס
 דכחיכ )6מוריו מוור 6") סס סוד מסד וטפח מח6כר
 6") וחסכמ ווסו מ6חריך וסכ דכר ערוח כךומ65

 ננמיי (ב' 6וח 5ורפ רומו 1)וס : כ"ו וסכן .ממו))ך
פכ"6



קד הערןנן צ אות האותיותשערשערי
 חיקון 6חר סיסוד )מדח רומו סנ' וככחיי כג")סכ'6

 ד)6 ריטין חרין וסס סכ"ס ככחי' חו"כ גטסו 161סעו)מו'
 סכי) ססו6 שיי סו6 ס)סס וסחכור ככר כמ"סמחסרסין
 ככמי' 6ותס סמהנר סדש סוד ססו6 "תיידע ד)6וק.ק
 סיסוד מדח ט"י ומ)כו' )שיח סוווב גמסך ומססיס~ד

 טיקר 6כ) 6גח ו5די"ק 6גח 5ד"י סתסוכס ווסו .ס6מיחי
 ח"ח וווב )5ורך כמקומו ססו6 חסח)ק 6חר )6חרמדחו
 ססס ו)סי כמ"ם וקיומו סטו)ס כג'ן טיקר סוסוומ)כוי
 וסס כמיים ססערו' כסוד יחס)כון רמטיס סכיככמקומו
 כנין וטוד 6מר )כן טין סרט מסגי )כסוח כגסייס5ריך
 וסגס . )6יהג)י6 5ריך 6ח ו)יח כטמירו )מסוי 5ריךד6ק
 מטטרו"ן ט) רק ס6מיחי יסוד ט"י סווונ ס6ין סועסכטח
 וחי5וגי' ח"י סוד סס 6מ5עוח ס6וחיוי כמ"ם גטרסגק'

 ים סחי5וג' מ5ד וסס 5וייר כמססר ססו6 רמו"ן6וחיוח
 דרך כתינ ע"ו טו"ר סדעת ען כסוד כמ"ם )גסס6מי,ס
 כדכריס סכחו' כסוד כ5ור וסכיח ג6מר וע)יו 15ר ט)יגחס
 כחיכ כמטרוגיח6 6כ) : כווסר כמכו6ר טכד 'וסר)6

 סיסוד סמדח ו)סי סיוס 5ריך ססס סס)ט 6)ודכרחס
 ט)יו ו)מעס )מע)ס מסמם וסו6 כג") ס6מיחי 5ורססו6
 ו%ז . כזוסר כמבו%ר י"ס  ת"ס פטלו  תמיס ס5ור)6מר
 סרי . פגימו יחזו יסר גק' פניפ ככחי' כי ויסר 5דיקגס'

 : נמגיגו 6יחו גנ%ר וטתס נ5ורתו (ב' %ותנתכ%ר

 במנינו צדי"ק אות יתבאר בו  ר"א ביפהח
 ל5ריק  רסט 5וסס וכחיכ . יסרח כחמר צדיקכתיב

 : כירו יטזכגו ל% סי לסמיתוומכקס
 למדי רומז  תסטיס ססי% 3מגיגו 5' ס%ות תדמ ז6ת4סכיגך
 טסר וככלילות למשס ממטלס סתסיטי מדס ססו%סיסור
  6ך דכתיכ  015 סל 5' ל%וח רומז וסו% חסטיססי%
 כין מ6י ] 6רן ט)י ימיגו 5) כי וכחיכ 6ים יחס)ךכ5)ס
 ד6י' גס"י כי כי6רגו ככר כי דמ)ס רו6 6)6 )5)5)ס

 מ"6 מוחיןגטם'ס
 וגחכ~

 נכל  יס ד6ימ6 ג"ס כי ככר
 סוד ססס ז' סרי 6' לפרק נהסכ סלס ויסוד  פרקיס גן%'
  מתטרין  ריגין למטס  וכסתפסשותס  גמוריס  רחמיסייו כמקומס כי ורפס רגס  3סס סיס כפריח ננייר %ותיו'זי

 כזס  %לסי"ס כגקודת סוי"ס סל גקודוח. זן סוד  וססמיגס
 טכ"ו 6כ) סמסומר. יין סוד  יי"ן נמספר  יססאלהים

 נוסות כד' 3מ3וס סמוקדס ~וס יין סודסו6
 טלו  וחמסיס דכחיכ מ5דס סיס מ5ריס סי5י6' ססמס)
 ו%תר כנר כמ"ס ניגס סטרי ג' סוד  מ5ריס מ%רןכג"י

 6,י נז"% סלס סת"ח ח5י  גס גכגס %ע ט5מססמרכגת
 סל %ותיו' ש' סוי סי סרי פרק" לכי סלס ת"ת ח5יגתסכ

 חכ"ד גקודו' ש' נסוד ס,י" גטסי  ומזס : סופ"רמל%כיית
 סל (ב סור וסו6 5ן כמספר סו" גקודוח וי גס,גוצייח

 וגו' %מו לו סטבירס כעטרס וכחיכ נתפ%רי יסר%לטוטר
  5)"ס סל קך סוד סו6 סכחר וזס סמ כסטר סכלכמ"ס

 וס סכי6רגו 6ף כק5רס )כ6ר ידי סג'ח 6וסיף ו6חו)כ6ר
 כי וסו6 דכריס )כמס 5ורך וסו6 בדו) טיקר סו6 כיככר
 %"כ  מוחין לו לתת נז"%  גכגסיס ד,ימ%  סגס"י 6מרגוסרי
 ד65 ריטין חרץ סס 6ו"6 כי 6מרגו סרי ט5ומס קוסי6ססס

  לסכין וקס'  לטלמין %תססת ול" תריר וזווגייסומתסרסין
 ו)כן ו"6 כחוך סס ד5ימי וגס"י סו6י) ווונייסו יסיי6יך
 קודס כי סכ' כסטר גחכ6ר ככר כי וס טגין סחדט5ריך
 )מע)ס ד6י' גס"י ס) ס6ורוח מסח)קין 4וי סמוחין)ידח
 טל ור%יתס דכחינ כ%כגיס ירכותיס  סמ5שגגחטד )י)י כורטח ס6סס  6ין  ס%מרו נסוד ס)ס ח"חכמקוס
 כמי 6)6 מחקיימ, סחורס  6'ן ס%מרו וכסוד .ס%כגיס
 כח"ח גדונ 6ור גחרכס 6"כ : וסכן ט)יס ט5מוסממיח
  גמסכיס וסס חדסיס גס"י )ס גחוססו ס6ור ומוסס)ס
 סוד ממס ס%ריז"לססו% כחכי  מחוך כמכו%ר סז"6%חורי
 י, י( כוס. כ5ורחו למ"ד8וח
  ןי"ב:ב:ינו~ן ן (א  מקפח כיגס סלסחייח
 /, 3. וכחיכ דוד 6חמוטר"
6 " מסכי ססירוסוס5די'

 וס וסגס :יחס)כון
 וגס"י %ו"": עונ  ליורך ל%ימ% סגפסי  סחדסיסגס"י
 ;ילמ"ד %ומריס %ג1 ולכן סל' כמספר ל' סו% י'ככללוי
 מורס 5לכג סל סמ' וסגס : ז"% כחר טל מורס  ללססל
 סככלילו' חג"ח נע למטלס  ססס ר%ימ% כתכ"ד ספיי דיטל
 כחיי גטשי ס%ור ס:וזס מ' נמספר  %רנפיס  ססטסר
 לז""מקיף

  סמקיף ס%יר גודט כי  סקיוס טיקר סו% ומזס
 ס%ור וכיון ספנימי %ור %ת וסמטמיד  סקיוס סעיתרסו%

 ג"כ מסתלר"0  ספגימיס %ורו'  נס %זי גסחלקסמקיף
  לסס גחסנ ס,ס %ור כלי  רקיס יכלימ וגס%יילמטלס
 סוד סס 5") 6וחיוי כ' כי  סרי : ככר כמיס מיתסכחי'
 טס סגימי )6ור רומו 5)ס ו6וחיו' ו"6 ס) סגימי6ור

 יס סתחחון %3דס וגס  סטליון  סכ%דס חדט וסגס !סמקיף
 נלכ  סוכן סנפס וסגס  כנר: כמייס גסמ' רוח גפס סודנסס
 ססו% כככוד סו% סכגפס סגסס  6ך מגפס כחי' טיקרסייגו
 סכלכ,סממנו מגפס סדס סוד וסו% ססוס כמספר ל"כככנד
 סוד ססו%ננופלת, סו9 וסרוח : יגפס סו%  סדס כי דכחיכ ס%יכריס כלגיעיין

 קרומ"
 סרות סוד ססו% ד6ויר6

 סכרומ סגסס נמי'  6ך סרוח נח" טיקר וסו% כנרכמייס
 וסגסמס  סנלכ סטיקרי סגסס גיוון סממגו כ)כ מכסוכן
 נחי' טיקר ויו%  מקיף %ור ככחי' ר%סו טל למטלסתופף

 וממגו נייפלת% סו%  סכגסמש סרוח כחי'  6ךסגשמס
 ססלסלת סוד ומו% : סננופלח% רוח כחי' טיקרגיען
 ר%סו טל תופפח ססנסמס וכ"1 :  לנר"ן סיס ידכיקו'ססו%
 סגפס %ל וסרומ סרוח %ל מספטי סנשמס %זי  %רססל

  "ס ל1ס וסגמדס  קיוס יס ו%ז  ס%יכריס לכלוסגפס
 לרוח  סיספיט מי 6ין סונ 16 ס6דס מן סגסמסיסח)ק

  6יך וסק ו6%"כ
 זיין 3ר6סומטטר'
 כי%רגו ככר כיז"%

 ו%גסיוכסו"ס
 0% מכתיררסט
 רסט" סכיבדכחיכ
 פל  מורססלמייד

~אווס



 רהדןנן צ אות השתיתשערשערי
 וום'יס : 63דס וסעמדס קיוס 6ין ו6ז מכי)םתחפרדס
 0ס61 כר06ו טיגיו )כד סמכס הי כר106 גמניוסמכס
 מס )ר16' טיגיו 0גווע 0רומו 6)6 דכו)6 מכ3)6 3יימפיק
 קיוס )ו ויותן ר06ו ט) סמוססח סגסמס כיד 0סו6כר06ו
 סוד 0מן כי ימסר 6) ר06ך ט) ו0מן כמד"6וסטמדס
 וסו)ך ס0מן מן יוגק ספתי)ס , כגר סס0מן וכיוסגסמס
 מן ס6ור גס גח0ך ר,0מן יחסר 6ס %) ומ6יר.ודו)ק
 מן יונקיס 0סס רומ נפ0 סוד טו6 ורר 0כנרספחי)ס
 מיחח קויס יוס 60 חד) 6מרו ו3כן סגסמס סוזססמן
 טג0מסס6דס

 מסח)י
 0ימוח טד סגוף ימ5ס 161 ממגו

 טוק ס"יגו ססוס. סגסס'כמספר ד"ס סה ס61 מ")סכ'
 כססת)קף מיד מח 60יגו ומס : ס6כריי )כ) וסטמדסקיוס
 סגר מן ר(0מן יכ)ס 0כ06ר סנר דמיון ממ0 יו6סג0מס
 ס0מן מן ככר 600כ ממס 0מן 3ח3ומית כגר נ60ר6ד
 וקודס ומסור 1ס31ך 16ר1 0ימסר 6ך דו)ק סו6ו)כן
 קוסן ס61 כנר טוד 0יס ס)מ)וחי' כ) 6וי )גמרי0יככס
 0כנר רא0מס מן וגסס כרוח 0נס6ר סמס0סטנ6דס טו" כן : נכנס סו" ומיז "ורו מעט יגד) 61זי)מט)ם
 וקוךס וימ3ם וחסר 0סו3ך 6ך מי סו6 ו)כן נססט0פיע
 כחוטס 1ס61 )מם)ס טו)ס סנ0מס ס)מ15מי' כ) 6וימוחו
 כידוט סנו)נ)ת6 מ)מ)ומ" 610נ ס61 סמוטס כי %ס0)
 מן )כס חד)1 ח0"ס ן ימוח ומיד מח)יו מטט יק)61ז
 סג0מס כמיי סוד )ו ג60ר 0)6 כ6פו נסמס 06רס"דם
 16חיות כ' 0סוד )פניך סרי : סחוטס 0ם61 כ6פורק
 כפגיס 0סס רומ %פ0 רומזיי פנימי "ור סוד 0סס5")

 ימיגו 5"3 כי ו,"ס גר"ן כחיי ג' )כ) רומ,יס 5ליסי6ותיו'
 כ5)"ס 6ך ק'וס )סס 60'ן טונר כ5) 1ס61 6רןט3י

 ס0ס מ3)יס 3' 3)נ 0י0 ני כנר וסנס : 6י0יחס)ך
 ס5י סוה.5דיקר0ט. 5"ר 6וחיו' כי סוד 1ס61 :סי5ס"ר סו" רע ו0כן סי5"ט סו" טונ סק 0כג'ס סגיסכיגח
 )מט)ס סגחן 5")ס' ס) 5' סיסו6

 0סו"
 ככ) מתפ0ט

 כגודע טוכ ס61 וט' 5' סו6 עסר ככ5י)ו' י כי מדוחסנו
 61וח . )כ 30 ימין כח)) סוכן 1ס61 סגוף כ) ניזוןוממגו
 ח'0 י%"ר סה סס"6 גיווגיס סזיג'ס0ממגו סהוסו6 י כמספר 0עו)ם 36סי"ס סס ס) 6חורייס סוד סו6ר

 חכס )כ 71'0 )כ ס) 0מ6) כח% 0וכן וסו6 רסערי"0
 וגתכ6ר רע מסכן סרמק ו6מרו )0מ"3ו כסי3 ו3כ3ימיגו
 סי 16ת סוד י0 0ס סמ))י' 0גי כין ס)כ ג6מש כיככר

 מ3ו6יס ני 3ס י0 נד ו6ות ס6רי7') כתכי מתוךכמכו6ר
 6) מסד 1ס61 6"3 כמספר ום61 כמש ם"6 ס"ס ס"יכוס
 כ) מחגכר 0ס61 סי5ס"ר 6ו כגמרתו הף 0)ו)י סיוסכ3
 ורס1חו. ידו חמח גכגט יסי' 0סי5"ט ורו5ס ס6דס ט5סיוס
 )י גמרחס ס' 3ו)י ווכויס )ו. יכו3 ו6יגו כגמרתו ס0ס6כ3
 ס0וכן ס5דיק סוד דייק6 גפס"י נפסי דומס 0כגסכמטט
 וסר0ט ס5דיק וסגס )טי): כמ"0 סנפס סוד 0סו6כ)כ
 סטו" "' נמדור דר,ס 0כגיס 0ג'ר,ס

 5וסם וחמיד ס3כ
 3ךעתו 6ותו 0יטס %ר כי 3י(מיחו ומנקם )%יקלסע

0יי
 ממגו סג0מס מ0ח)ק מיד 6וי וימט6 ט5תו "מר

 . )טי) כמ"0 סמיתס )1 מוכן מיד 1"1 סכי כ0טר ככרכמ"0
 נמ0מר סש 6") 0וד סו6 וידו"ד כידו יטהננו 63וסן

 . כנ") כידו י0חכנו 65 ס)כ 0כ"מ5ט ס' 6וח סודס0וס
 טומד 1ס61 מכמיס 0מגו סמדוי כ) כו 0ים 0מי 6מרווסנס
 וססס סו",ס "וחיו! ד, כ) נו מ0פישס 16 מ0כי)כמזח
 ע) ז") 60מרז ט) ומחקכ) נ6ס דכר מור""3 6חי6מר ועפ"י )עונס חוע6 ו6יגו )1 יכו) 6'גו טסי5ס"רכגמרו
 כחינ "פסר טמו. וסי מ0כי) זרכיו ככ) זוז ויסיססוק
 מכס פי ודכרי )מיך מחוק 1ס61 . )ידו כ6 ומט6 טמו1הד
 ס0וכו סי סוד 0ס61 60מרנו ),ס נ"כ 0כית 61פסרחן

 . 5דיק נפ0 3כ)וט סר0ע "ח מגיח 61יג1 ס)ככ6מ5ט
 כמוחו ם)כס טמו וס' די) 60מרו מס נ"כ חכיןוטפ"ו
 כ3כ ס0וק ם, 6ות סון סו6 וס' ססוד 6מרגו כיככ"מ
 נכגט סרט וסי5ר סרט סי5ר ט3 ומחגכר כטורו 0סו%6') מסי סוד מי 6") כגי גקר6 6וי כ)כ 0וכן ססי 0,סוכ"ו
 כמוחו ס3כס ויסו 1 6מן 'טנס כרחו נע) רט מ63ך61ף
 כי סג)ס 6וחיו' ס3כרי סוז סו6 סי וגס.ססה .ככ"מ
 סו6 יסהס כי כמותו ס)כרי יסוךס מסכט 0כ6 מי)כן
 י5חק רכי סרכ ככחכי כמכו"ר )טי) סגוכר ס'סיד

 מ6יריס 61ין סמדוח )כ) עדיין כ6 60.ן מי וסגס :ו"5 )ורי"
 )ידי )כ6 יכ31 ד' סוי"ס 'סוד"ס סוד סוי"ס 16חי1' כ)כו
 ככ)' פסוק ע) )כרכס וכרונס רכוחיגו 60מרו ווס :חט6
 6יגו גמור 5דיק ט)ט ממגו 5ךיק ו6מרו ממגו 5ן'קר0ע
 כ)כ 0ורס 5' 160ת סטנין 6) 1גח11ר : מוכן 1ס61 .נו)ט
 0) גפ0 0נעיס מן מקכ) 0טו6 וכ"ו סגסס סוד0סו6
 6וי טי כמספר 0סס 5)"ס 0) )"ס סוד 0ס61 יטקככית
 . ס6יכריס )כ) מזון ונוחן נ5ס ט)חס כפורחחסי6

 יסוז מדח סוז וסו6 ט' סוז סו" 5' סוד כי כנרומחנ6ר
 ככר 0גס )0כטיס סירוח 0טחן חמר סוד וסנס .כנודט
 "חר 4)6 פירות נוחן 60יגו סגפם סוד 0סו6גתכ6ר
 רוח סי 0סס ש סה מן 0תקכ) 6חר סיינו 0גס0כטיס
 יסרמ כחמר 5דיק 60מר ווס 5")ס ס) )"ס סודנ0מס
 16ח1 גכ6ר וטחר, . כמניגו 5' 6ות )ך גחנ6ר סרי .וסכן

 : מ)ו6ו 0סו6נכג'נו

 לבנינו צ' אות יתבאר בו ג'דרך

 6תס 5ריך "ת אניגך : דיכיו ככ) ס' %קכתיב
 נה~ית  ררליס ירוכ  ררכים כמס יס לילירט

 )'מין ממנו יטס 1)6 סי0ר  ורך  סיהי, %י  לוליסכלי
 גכון טד 161ר סו)ך נוגס כ6ור ס5דיקיס דרך 1ס61ו0מ6)
 כחיכ סגס פטמאו. )דרך ויסס יס)ך )פניו 5דק כי .סיוס
 כסמיס ג0ר דרך ים כ3כ 6ג'ם דרך כע)מ6 גכרדרך
 ס0ער דרך ס)1)ס דרך )מם3ס ממטס סיסר סדרך1ס61
 יטס 61ס כו יכו"1 5דיקיס ס0טר כש כחיכ ט)יו06ר
 כ"ו סחמן וכדי . 4כ ע)' יחם זרך כחינ ע)יו סדרךמש
 סיסיר להרת רומו ככגיגו 5ךי"ק 60ות )יךע 6תס5ריך

ולתיכ



 הערןק צ אות האתעיותשערשערי
 5דיק . ויסר %'ק גקר6 וטו5 . עגס יסת %1יק7כחיכ
 )סגיס סגכגס ויסר סמספט קו ט3 דכריו סמטמידפ'י

 5יקוי 6סכ 5דקות סי סו6 5דיק דכתיכ סדיןמסורת
 כדרך סגותן סכי . וסמספט סדין ס6וסכ 6י מסמטתיתי
 קו ט) מטמיד וסכ) . סדין מסורת )פגיס ססו56דקס
 סכפות כין סמכריט ס)סון סוד סו6 יסוד סמדתסמספט
 ו)פעמיס : כגתייס מכריט חק ו)סון חוכס וכף ,כותכף

 6חון 6סר 6ח וחגותי דכחיכ סדין מסורת )פגיססגכגס
 ומספיט )רסטיס "ף סמ6ריך וסייגו . כ7"' ס6יגו5גמפ
 5מרו ססי, סכמוס טטס מ6י,ס ס,ס כטו)ס טוכס)סס
 קו ט) סכ) טכ"1 36) . )ך )מס דרממג6 ככסיכסד'
 . סרכס תרסט 61) סרכס ת5דק 6) כתיכ וסגססמדס.
 סו6 סס)וס דין )פגיך יכ6 06 ר,") ס6מרו טפ"יוסו6
 סמ)וס סרי ת6מר 6) טסיר סו6 וסמ)וס מ6וןטגי

 כככוד מתפרגס וגמ65 כדין סטגי 6ת 16כס )פרגסומחויכ
 : ד) פגי תסדר )6 דכתיכ . סרכס ת5דק 6) ג"מרט"1
 סס,"6 גחכ6ר ככר סגס כ' ססוד כווג' )תוכן גכו6וטתס
 וגס"י י5ירס כחיי סו6 ס)ו חג"ת סייגו כחיגו' )כיגח)ק
 יסר6) וגק' , ויטקכ יסר6) סוד וסו6 טסיס כחי' סו6סלו
 ויסר") ר~ר"ס סוז מכ"ז גטסי' סנ7)ו' כטת סמל'ת)פ'
 סוד כק"ט י' לים גקי ויטקכ : ר6"ס )"י 6וחיויסו6
 יטק3 כחי' ים וטוד . כם"כ כמ"ס סס סמחג)י0 6636ורות
 סכפגיס יטקכ כחי' ננד מכוון 1"6 פגי גנד מ)כדסעומד
 כ"ף מדר"ך כמספר סו6 יטקכ פטמיס כי וסגס פטמיס.,ס ויטקנגי כסו"ס כ~ק'סס 636 מ6ורו' ג"כ גטמסוסו6
 גו6") סוד ססו6 גתכ6ר ככר מ' וסוז מי דרך סודססו6
 סיסר סדרך סוד געסס סנו יסוז סת טסו6 ססוס3מססר
 ג5ח גכורס חסד ססס ספירות ד' מתחכריס ס:רי)פי
 סרי י' מן כ)ו) וכ"6 . סמ6) וקו ימין קו סוד ססססוד
 6)סחס סוי"ס סוד כסס יס גכורס חסד ככ"ס וסגס .מי

 סוד מכ 'ס ג"ס ככ"ס וכן יכ"ק כמוסכן וסו6כ:ודט
 )פי גס מדייך סרי דר"ך כמספר סו6 יכ"ק וכ"פיכ"ק
 6ר5ס מו5כ סס)ס סוד ססו6 ס6מ5טי קו כ) כו));סו6

 סוי"ס 6ס'"ס סמות נ' כו)) וסו6 סמגוימס מניעור6סי
 סס סרי ככר כמ"ס ס6מ5טי קו כ) סוז ססו6~מי
 סס ומחג)'ס כמ"ס 6כ6 יסוד )1 מת)כס וגס יכ"קכמספר
 יכ"ק סרי 6)ס"'ס סוי"ס סול ג"כ ססס ונכורו'סחסדיס
 סמיי"ס סוד סו6 636 סיספ ו)פי . דר"ך כמספרוסס
 מקור טמך כ' ג6מר סט)יו ססוס כמספר חכמ"ס סודססו6
 קוסר וסו6 כו ממסיט תמיד סכתר ססו6 ססמקורמייס
 ס6כות שי סע)יוגיס סחייס טס סמ)כו' סוד דוד גסםהת
 גפס וסי' סכתוכ כסוד סחייס 5רור סיסוד גקר6ו)כן
 ססו6 5רורו' סלממוח כ) וסס : סחייס כ5רור 5רורי~וגי
 "חסד סוד סו6 חד"ר כי גוף ססמו 6' חדר ים ט)יוס6מרו
 סגסמוי כ) יורדיס וממגו ס)סתס כו)) ססו6 "רחמיס"ןין
 5)סיס מ)"ש וסגס זכת" סזרך כוו טו)יס ססוסס
 1' ססו6 )פי גוף ססמו ס6מיו ומס : נו ויורזיסטו)יס

 ג' ג' סוד סו5 גס נמקומו כמ"ע. פ' סוד וסו5כגודט
 ס) ,טיר6 " סוד סו6 ד6מס כפומ6 סגגו, חסדטפת
 דכוקס וס'6 סיגחס גתכסן סט"' 6כרסס מדת סודפ,גמס
 כ6ות גכגס וסו6 ג כ,ס גי 5ורת וגטסס וי 163ת)מטס
 מיד כ,רט וסמן דכתיכ מד וגטסס ד)'ס גמו) כסודדי
 דוד"י כטוד וסס ד)תותי ט) )סקוד כסו"ס ז)חין מוסס
 סוד סו6 גי )י דוד"' סמור 5רור כסו"ס כמ"פכמ"ם
 מור סוד ססו6 6כרסס ס) מדתו חסד טפת וטס5רור
 ו") ס6רייי ככתכי כמכו6ר סמור סל ") )' 6)ךנסו"ס
 ידו ט) גקסריס סמדוי סכ) 1)פי סכקטורת מו"רכסוד
 5רור נקר6 ו)כן סקטורתכסוד

 ססו"
 כסוד 5ו"ת כמספר

 ,ס גסוד מ"ס )15"ח 6)6 גכר6 )6 סטו)0 כ)ס6מרו
 כמספר מ)כו"ת סוד סו6 ו5ו"ת ככר כמ"ם ו6גוסו6)י
 גק' סו6 סככ))ן סמדות מכ) מקכ)י סי6 ט"' כיססוס
 ס3חסד סחסד מ5ד רככות 6)פיס רמ"ח סכו)) סטו)סכ)

 סו5 רמ"ח וכ"פ סכחסד סדין מ5ד רככות 6)פייורמ"ח
 סעו)יס כית6 6)פ6 ס) ס6ותיו' כ) כו)) וסו6 5ו"תכמספר
 כסו"ס 6חד )מספר 6)ף סג)נ) ח,רח כסוד 5ו"תכמספר
 סמ)ך סכי6לי סו"ס וסו6 : ,ס וסכן 6)ף 6' ירלוף6יכס
 ססער וסו6 . זייק6 כ"ך 3"ך וגסמחס )ני)סחזריו
 כו יכו6ו 5דיקיס )סי ססטר ,ס ג6מר סט)'וסר6סון
 גתרגוס סטר; סגקר6 סמ)כוי סוד ססו6 ססטר ,ססדרך
 כנר נמ"ס ~לי סס ס) מ)וי סוד ססי6 תרטף6 סערס)
 סיסר דקך )מ5ו6 יכו) )6 ססטר כ,ס תח)ס יכ6 )0616

 סיר6ס סטר וגקר6ת )פגיגו כמ"ס סטוס"כ )חייסמפו)ם
 כידו ספג'מיס'ו6ין מפתחו' כידו סים )מי מס) ר,")כמ"ס
 ,~גקר"ת )פג'ס )גגוס 'כו) 6'ך סמ15ן סטר ס)מפחמ
 ויסס יסל )פג'ו 5דק 16 כס )כגום סכסייכס 5דקסטרי
 6י,ס סיר6גו )סקכ"ס דוד סתס)) וכמי, . פטמיו)דרך
 וסגס . )יר6ס 5פס סקכ"ס )ו וססיכ )טוס"כ. מפו)םדרך'
 טוד 1)6 )ת)מידיו 6מר מותו קודס סר"י תר6סר6ס
 דכריס טפ"י וסו6 6ותי מו)יכין דרך כ6י,ס יודט ס6יג'6)5

 טסות כיוס סכתו' 6מר כי סו6 וסכווג' )טי).סג6מריס
 5ריך 1)כן כדין רחוס ססו5 ו6מרו וסמיס 6רן 6)סייסי

 ספגימי מזת ססו6 סממו5ט כמזת ע5מו )סתגסנס5זס
 וממ,נ סדין טס סחסד מטםיו ט"י וקוסר סרחמיססוז
 וממגו כ6מ5ט סס)כ כמו טוכ )ו טרך כן ר"6 11"ס6ותס
 סרנס חנדק 6) כחינ ו)כן ס6'כריס )כ) סמווןמתפסט
 כסק5וות כ' ככר גתכי וסגס : ,ס וסכן סרכס תרמט61)

 כסוד סחסד סוד ססו6 ימין כקו ו6ף סדיג'סג6ח,יס
 מדרך כמטסיו סגוטס מי ו)כן כ6כרסס יסמט6)6מי,י
 מכ' ססס סריכ וסס סקיוות כדרך גכגס 5ד )6י,ססיסר
 )פגי טומדיס סס כי סכגס כמוקח דרכיס רוכ 5מ'קויס
 טי ,טס מטטרו"ן סוד וסמתספכ' סחיכ )סט סודססטר
 )גחס ממטס מתספך וסו6 מטס ס) כ"ד ססו6מ)6כיס
 )כגם סרו5ס סגסמס "ת ססוסזגיס וסגרוניס גמ"פגמ"ס
 סק5וות מן ק5ס כ6י,ס ג6מ,ת כמסגסמס סטדן גןכטטרי
 6יכל



 הערןנן ק צ אות האותיותשערשערי
 כסור מכסו) כ"כגי ססער דרך "מ סותמיס מיד~י

 ") "ותו ודיחיי עוס גת'כותי כמית דרכי נדרסכתוכ
 דוכ כתיכ ימין מ5ד וסס . כס ג"ח, "סי סק115תררך
 סמ") ומ5ד כמסתריס "ריי )י סו""ורכ

 סמ,יק סור סו"
 ססו" מ' "כ) סמועדסור

 ג' סכ))ס סיסרס כמדת "1ח1
דכריס

 סגי ס")1 רחמגיס נייסגיס חסדיס גומ)י ססו"
 1"1 סמ15ת כ) כו))יסמדות

 גקר"
 דרך כתיכ וע)יו גכ"ר

 סוד ססי" 5דק סערי סוד כע)מסגכ"ר
 ע)מ"

 . סמטסרס
 ה1" נע)מ"סוסגס

 נמססר סעו)ס "3סי'ן נמ)וי "סי' סוד
קמ"ג

 סטן"
 ",י ססתח כ,ס )כ" וכסיוכס ססער כסתח

 סגכגס מיר כי יס "ודס כס "כ" 5יק סערי )י סתחוכתי'
 ססו" 5דקכסטרי

 סגסמס געסס ",י סכמ)כוי יסוד סוד
 ות"ת כיסול ומתחכי טו)ס סי" 1"1 סמ)' ") מ"גדמיון
 סס סוד כ"ס "כ" 11ס1 )גכך "ת"' כר" כמס ח,י1"ומרי
 מ"כע)

 ססו"
 ג"' וס וע) ס"רי,") ככתכי כמכו"ל כח"ת

 "יג"' סוד סמ)י ") רומ, "ג'"ס כי יס כ)כ "ג'סדרך
 ירכתי ") יוגס וירי כסוד סווסי דכרי 'מתוך כמכו"רס"ס
 סגמי. 'ס ס) )כו ססס יס )כ גקר"יס 1יסוד %1תס"ניי

 כתיכ כיעקכ 1)כן כמ"ס כמ"ס סיס ") סו)כ" סגח)"כ3
 סכווגס 1(ס ס)מס מטח סי סמטס ") רנ)יווי"סוף
 '5" ס)" גוסניסס"גו

 סיכגס )מטס מחון סמת מן "כר סוס
 )חיי מסו)ם ירך עו)ס 1"ח"כ . יס כ)כ "ג" דרךגסמתו
 סוד ססס וכיגס חכמס סוד יייס "ודס ג"מר סע)יוסעוס"כ
 ג"מר וס וט) . סיתכ"ר כמו סכ" עו)ס חיי סוד וססי"ס
 ססס ססמיס )סמי כו))יס סס סמיס כי כסמיס גסרדרך
 כמכו% מ51"1 ססמיס מק5ס דכתיכ וכיגס חכמססוד
 כסוד ירחף ג11)י1 ע) קגו יעיר כגסר כתיכ ו", .מוסר
 דרך )כגוס ,וכס "ין "ס "כ) . סכגיס ע) רוכ5'וס"ס
 ט)י גמס דרך ומיד סכרוכיס כו "וח(יס ו"( ססערסתח
15ר

 סו"
 ססו" כ15ר'י וסכית ע)יו סכתוכ ס15ר

 )סט,
 כתיכ עכ"( )גחס"כ) ממטס סמחי4סך סמתססכ'סחרכ
 "ותו מכג'סין דינו סמקכ3 ס"מל גדח ממט 'דח 3"כי

דרי
 תמיס ס15ר 1"ה~ריס סדין ע)יסס ומ5דיקיס ססער

 ססו" מססט דרכיו כ) כיסע)1
 חסד ;)סי מטס סוד

 גתכ"ר סרי : וסכן דרכיו. ככ) ס' 5דיק 11ס1 : מסס)1קח "סי מקומו ") )סכגיסו עמסס סעוסס סחסד עיקרס,סו
 : וככגיגו וכמגיגו כ15רת1 מ"ות

 הניצית ציץ מוד יתבאר בו ד'שתח

 חומס טמוחי עליו ופמחמ קורס סל 5ין יעחימכבתיב
 וס סנס כמינ %י5ימ. 5ין נין פס )ס'.קורס

 סמרכיס: פן פ5ין סח)וכומ פן פסגיח כמ)יכו 5חרפופר
 סטלימ 3קור כנר ס63לנו טס מוכור וטר כ"ולסנינן
 636 וס6רמ ל("6 ספקיף נינס ס6רמ קוד סס61ל3ן

 חוטין ל'3 ססס ס5י5ימ סיר וסס 6י' 60למ פמוךיו65יס
 חכפס קור פן למטס קפמגלי' חכפס ומ גמינ )"נקור

 לל"3 6מפמח חכפס רס6י ס6פל 3ווסר כפנו6רר('6
 קמיפ6ס פוח6 קור חכפס טלי6ומ נק' לפעל' 36)סנילין.
 ופפמק ר("6 נוק' ר6ס על יורד ס6ור ופ(ס 6מפמחרל6
 כוורד6 נליס5 סופקין ר6'נון ססטיומ קור סנר6סססדיני'
 גקנס טלסון 5'5'מ גק' יסס : ל6ס' 53'5'מ 1'קחב'3קו"ס
 (ס טע"' סחרכיס טן פ5'ן פלסון סקמכלומ פלסון סו6וגס
 עוליפמ6 קוד סי6 כי עיני' סקמכלוי סור 3נוק63 נעס'ס%ר

 סכוונס ו,סו 3(1סל כפ613ל עיינין ל0 1)ימטפירמ6
 כפנו6ר 6וחו ור6יחס 3ק1'ס  3ל'ליס מקמכליסק6נז
 סיגיע  קודס 6נ6 6ור עיסר 6נל : 1"ל ס%ר"ינכסני
 %3% סיסיי נס' וסבס : ,בר  פ%ון לין בקרש סנוק3ש6ל
 סטס חומס קור סו6 6" ו3'קור 6'י 'קור פמוך'651
 ס"ם קור וסס 6י' סניקור ס"ג קור פנ5ע"ך ס"6קור

 כזס ססס ס16חיומ ועס מ") נפספר סעוליס6)סיס
 כפנו6ר סספיס טל סורך מנ"ס נקו"ס מנ"ס נפקפרסו6
 ס%מיומ ולפי . 6מפסטמ סור ער נינס כי .3(1סר
 וגנורומ ס3ג13רומ חקריס נקור כפוליס סספנ5עזן
 מלמליזס נפקפר טעו)ה מנ"ס פעפיס 3' סס סריס3גנורו'

 . מלמלי"ס קוו5ומיו נקור ו"6 ר6ס על יורד 160רחס
 וס"ג חלוגומ דפיון סס סרנ0 פ6יריס ססס ס"חוסנס
 ,ס סנק' יקוד קור ,ס סנס ו(סו חרכיס. רפיוןסס
 6ו"6 יקור קור סו6 כומ"ל כמלינו 6חר עופרכפ"ס
 חרכיס ס' סחלונומ פן ופסג'ח סחרכיס פן ופ5ין :כ'ומזל

 קוד סהו6 ר6יי נרעמ סורס 160ר (ס וסנס : חלונומס'
 6קור ולכן 6סרן. נפ5ח נמון ססיס ס5ין קור וסו6ספ5ח
 ס61 כפיס נסי6ומ קוד כי ס5ין פן לפעלס יר'1לסגניס
 כנ"ל ה5ין קור 6100 סחכפס קור סר6ס פן סיק3)כרי
 וידוע : מחקור 6ל עפך ונפופל6 כמינ פפנו לפ%לס36ל
 . כג"ל קורס ידיכס ס6ו דכמי3 קורס נק' 636 קורכץ
 : חומס פמוחי עליו ופמחמ קורס נ,ר 5ין ועסימווסו
 כומ"ל עס וס"ג ס'ח קור סחס יו"ר 6ומ מחנר 06וסנס
 : כ"1 ו30ן לס', קור"ס 3פקטל עולס ככזל 16'6 יקורקור

 קוףאות
 בצורתו ק' אות סוד יתבאר בו אי דרד אישתח

 לד 636י '6מ )ס3'גד : יס 3ל3 מ0ופומ קפ16כברןיבב
 ו'6פן ח,ק ס' 6ל קוס דכמ'3 סכמו3 סודמחלס

 ס6ומ טמדע 5ליך כ"( לך ל63ר ולכן : סי 6ל וקוסל3ך
 3קור סקרוסס על לפעפיס פולס כה כ(ס 153למוק'

 ס5ומ "בענמ וכט' סק3"ס סל ספו ! ,ס קו"ףס6פרו
 נ' טמנל6 י5וכן ס,פי' גונ5 ספכיכ6 דלנ נפ6פלק'

 ס' קרוס קרוט קדום רכמי3 לך יסלסו קרוסס ס3יעולפך
 ססק"6 ט6פרו נקיד סק"6 על פורס ולפעפיס :5נ6ומ
 6מס 5ליך ו)כן 6רום: נפני כקיף סקדוסס נסניפמרפס
 ס6פמ חכפי כל 6ומס פ5יירין 53ורמו כה 6ומ כילידע

טס'6



קו העדןנן ק אות האות'ותשערשערי
 פטועס ונו"ן רי'ט טסס 6וחיוח נ' מן נרכ3חסס'8
 סמל' 6ל ולפעטיס ס3יכס 6ל לפעשיס רוש( יסו6 כה':יס
 רומ( לפעמיס עלמס נניכס כ' 8רנע 0סס 0חיס יוסס

 לסחפ0עוח רומ( ולפעמיס וח"ס נרכס למעס3ס0פעחס
 3ס כי גמלכוח סי6 וכן מינס. מחערין דינין כיסריניס
 חינס 16 6וח 6י(ס 56ל וס3ן ר6ס ולכן ועוג0 0כרקור

 6ל סמורס לחי3ס 16 ל6וח קשוכס סי6 06קמוכס
 מטפעח ש6 6( וריעס רודס עס למעלס מיוחדחס'6 כ08י כי וסגוונס : לס י6מי קדו0 סי6 גססקרו0ס
 מ'וחרח 6'ן כטס'6 6נל סעולמוח לכל ו3רכסטונס
 ממנס יוגקיס סריכיס 6( למעס נרר יו30ח וס'6למעלס

 מיוחרח חמיר 0סנינס כחנ6ר כנר סרי ו6"ח .,מחגנריס
 מחפרעין רל6 ריעין חרין קור טסס סחכמס עסלמעלס
 סעולמוח קיוס ל5ורך רק (ס כ' כנר כ"( נ8רגוסר'
 מעולס חר0 6חר (ווג 5ריך ונרכס 0פע לחוקפוח38)
 נמ0פע 5נ6וח ס' ויגנס כחינ מס ר6ס : סר08וןמיווג
 כי סרי נחעלס מיר נרסעיס רין טנעעס כיוןו6מרו
 6( הרין 0נע0ס ל8חר 6ך למטס סו6 סדין טנעססקודס
 לך יח63ר למעלס ססחעלוח וקור : לנס ר0עיס383ור
 קנלס מנעלי חכס נ0ס כחונ מ85חי וסגס :3פניגו

 סיינו סס"ח על מורס 53ורחו כה' ס6ומ עכח3סר6סיניס
 סנסר סו6 י' סח"ח וסו6 ר' נו"ן ר' 5ורתטסו6
 ר6יס ומני6 ': סמעיין מן מיס סמו0ד סניגס טסו6סגדול
 מ8רי': ליס וע8רי סקנ"ס סל עעו (ס קוף ט8מרוממס
 לעולס כי : גרול עעות (ס סח"ת 6ל רומ( 0סר' מ"םכי
 סריני' לחג3ורו' רומ( סר' לעולס כי סח"ת 6ל סר' ירמוןל6

 כל (ס על יעירו וכן ס6רי("ל ו3כח3י 3יוסרכמ3ו6ר
 3סחפטטיח ס3ינס 6ל רומ( לפעמיס 6ך ס6מחחכמי
 נפקפר'ר' 0עולס 8לסי"ס 0ס 0ל 8חורייס נקודהדיניס
 3קו"ס נרר יו30ח כ0סי6 ספ)כוח 6ל רומן ולפעמיסכמ"0
 ממנס רחוק סו6 כ"ל סנק' סיקור 0מרח כ"ל 6יןולר"ס
 סח'ח 6נל : נפעי מ0ינ מנחס ממני רחק כינקו"ס
 : כל ל' י0 וכי 9 נרכני כחינ יעקנ על מרחוססו6
 לרעחי סגרול: לנסר רומ( סר' סחחת פ0וטס :ן' כיומ"0
 ותחחוניס )1ועס עליוניס יסיו 80"כ ר"ס ספוךעולס
 סקנ"ס סל סמו (ס קוף ס6י("ל ר6ייממס סמני6 ומסלמעל'.
 נידיכו מקו3ל יס סהרי רנריו .6ת לקחור ר6'ס מני6סו6
 מעיקרי גרול עיקר וסו6 סקפר נר08 (ס סנ"חיוכנר

 על עמו (ס סו6 כי עליו טי6מר מקוס ט3כלס%6ונס
 סנינס כי סמלכוח 6ל 18 ס3ינס 6ל 16 רומן סו8סקנ"ס
 ל6 כי סם"ח 0ל 0מו סו6 וסמלכוח חכמס 0ל 0תוסו6

 כמנו8ר פעושחיו ע"0 נק' 0מו כי קרי8תוככחי3חו
 ספועל 6ל מכח יו65 חכמס פעולח כי ג"כ וע3ו6ר3(וסר
 : סמלכוח ע"י סת"ח ופעולת ס8' נ0ער כמ"0 סניכסע"י
 רומ( 0ס 0מלח עיריסן יחנו כולס ס6מח חכמי כלוכן
 כפי לך 6כחו3 סרל ו6ני : סמלכו' 6ל 18 ס3ינס 8ל16

 נ6ס3תס ני : ח)ין 6חי סגיתי ו6ס סכלי קט )פ' ליסנר6ס

 מנו6ר סחמונס 0נקפר לי 6ון מ65חי וסנס : משידחטגס
 סטלכו' ו6ל סניכס 6ל רוט( 53ווחו כ, ט6וח רנריומחוך
 ססי6 6' נ5ורס פחחיס 0ני סיעור ' קוד 0סו6ו8ומר
 נקו'ס וסו8 נ5רס 6' ופחח למעס 6' פחח נס סי0 ס'5ורח
 66'כ "דס יחפ% 8ל 6מרו וכן פחחי. מ(ו(וחל0פור
 רחנ: נני6ור 6וחו 6נ6ר וסנס טחחיס. נ' 0יעורנכנק

 קוד נ'5ור סגן. 6ח יסעקזח מעין יע6 זנסיכבתיב
 ערן שלם כ' נשסר מנו6ר כ' סו6 סעחונ(ס

 סנינס עס מ(רווגמ 0סי6 סנניכס סחכמס 8לרומ(
 0טט6ר 61ף ס3'נס 6ל לומ( נכ"מ ערן וקחססנחנטס.

 נקר6ח סנינס 6נל סהכמס 6ל רומ( ערן סמלם נ(וסרג"כ
 הכמס % סכ"רומ( וח0כח רוק ס' נחוקפוחעדנס
 עזס סנמנמס סניכס % רומ( סו6 נניכס סמטפיעסכ%י
 ס6רה"ל נכמני כמנו8ר סנינס עס מ(רווגח סי8סנחי'
 ךכ0סי6 עדנס נק' סחכמס מן מקנלח כ0סי6וסנינס
 ס3יכס על ירנר סחנ עפ"י כי ערן כק' למעסמטפעח
 נח' וסנס (ס. כל ו(כור נ(וסר. כמ"ס כמ3ו6ר יכרנל0~ן
 מן סטו0ך סגרול סגסר נק' סו5 636 סיקורכמ"פ
 סנקר8ת 6ימ6 מיקור יו65 וסו6 סגרול סיס 6לסמעיין
 ספ4 3נין סו6 וממנו סח"ח ניקוד וכחל03 סנסררחו3וח
 גקר6מ טפרחסמלכונב ג"כ ומ3ו6ר כמ"פ כמ"עוקיומס
 סכמונ מנ61ר ועחס . כלס 6חוחי נעול גן רכחינג"ן
 יקוד קיד מערן יו5" 6נ6 יקור קור סו6 וכסר סיעננ6ר
 על ;,סרי סמלכוח טרח קור סגן 6ח לססקוחניכס
 סו6 סלפפלס ססר' כ, 6וח 5ורח מנו6ר סו6 סררך(ס
 6לסיס,נפקפר סל י 8חזי"ס ים סטס נינס יסורסוד
 פרעוושנפ3ו6ל 3פרוע קו"ס על מורס 53ורחו ר' וכןר'

 :64מפלע ר6חח6 ר(6 ר6 ל' ר6פל ("ל סרע3"'מר3ר'
 פסועס וסא סנסר רחונם קור וסי6 ל" ומקנל נעלסלג2'
 סררך שי( וכן סגן. לסטקוח טערן סיו65 סנסר קורסו6
 מוסנס קור ר56" מלכות סיעו סמלכות למרחרומ(
 כלת קוד רעח 0ל (וגחו נם ססי6 כנר 0נח'עיל6ס
 טל (וגו נח חח6ס סז0נס 0ל פנימיוח נע0ס וסי6מסס
 מסוס נקר6ת ס3ינס כי חרע וסנס מ8ור. (ס וסנןיעק3
 רתסומ6 כוק63 60מרו נקליפס טכנגדס 0נקרו0סר3ס
 קחס מסוס נקר6ח וסמלכוס רקליפס. נינס ססו6רנ6

 וסכווכס 5נורך. לקול קור6 חסוס 6ל חסוס נ6מר.ועליסס
 מקוס 6ל סמיס יקוו ס8מר ס(וש מר3רי עמנו6רעפ"י
 ר3ריו מחוך ומנו6ר סמטכס לעון סו6 יקוו טל טשי6'

 מחתוכי' ומיס עליוניס מיס סיינו סמיס כל לסמ0ין50ריך
 מקוס 6ל ו(סו 6חר נמקפר 61"1 קור 0סו6 סיקור מרח6ל
 מחח6 6חערות6 50ליך ונח' סנק"ם 8ח"ר קוד וסו66'

 סכווגס . חחחוניס שמיס לספעיך מחחלס 50ריךלעיל6
 6סס וסנס נקו*ס סיקור חהח למעס סי6כ0סמלכוח
 פס' רגל נמסכס כי ק' 3קור סי6 61( מרגלוחיו0וכנת
 כמנו6ר קנ"ס הים גער נקו"ס קנס נע0ס סנס ומןלמעס
 פמכס סמקנליס מוח יוררוח רגליקנ 61( ס(וסרמר3רי

סריניס



 רגדןק ק %ת האותלתשערשעף
 תט'3 06 3ק1"ס )עע)ס )סעלומה לריך ולכןסריניס
 עס עמייחדמ לפעלס וכסטזלס כנר כפ"ס רגליךטטנמ
 סעליוניס סטיס גס 6)יו כפסכיס פיד 161 ס5ריק ע"ידורס
 36 ס3'נס סקעעח קוד עליוכיס ספיס גפסכיס 63כי

 ס5ריק 3קו*ס ספ)כומ עס נ(ווג סו6 06 סיקודכיפרמ
 ס5רק 06 כי 5רקו 3סני) נעשל טשילס נ5רקו6ו3ד
 ס5רק 6ין 061 חען סלט פס )5ריק טמכיס )~יקקפוכס
 6) ספיס יקוו כי סרי כלוס לו נומכיס 6ין )וקפוכס
 היקוד ע"י )נו)כו)ז עסעעמ סת3יכת רוע; 6חרטקוס
 קור6 מהוס 6)  מהוס חחו  ר~ן  סיסספך ה)כורסהו6
 כמ63ר כנר וסכס . ,טיפך 6נע 6טרו ופ6י 5נורך)קו)
 6ל עולס סספלכומ סנ(פן 'שרח כמפר 5ריק הע'נקור
 ו6עין כח ו(ור לו וכמוקף עליס לו יס סיקור גסהיקור
 ע) פולס סוי"ס ססס כורע וכנל . כפ"פ כפ"סונטלס
 חר חסניכן ונלימ גוף כי סמ"מ ע) ספולס כפוסיקור
 נקוד ס)ו)3 3קוד סיקור על ג"כ פולס )"נ פלמוכן

 ונזס : (ס וסנן כו' 6חר )3 6)6 לו 6ין מפר פסס6פרו
 סיקוד 6) כףטעיך תכוונס ס'. 6) קוס תכמ31 )3י6ולכ613
 51( סמחמוניס ספיס פמחנס )ו יפסיך ס' סס קידקס61
 כמ קור כה ו6עין חחק )ו קנמוקף )נן וי5עןח;ק
 העיס גס 6)יו יעטון ק6; ה' 6) וקוה ו6ח'כנ3ר6

 כי נמ סלי 6חר. פקוס 6) ספיס יקוו 3קורסע)יוניס
 )'נ קנקל6 סיקוד סוד 6' טקוס 6ל כפסכיס מסופומטני
 ממהנן ומסוס יס נלנ מסופומ קש6ו ו("ם כנר כט'סי"ס
 לך כמ63ר סרי פיפך. 6נע )6פר עליון )מסוסקור6

 : נפניכו 6ומו כנ6ר ועמס נ5ורמו. ק' 6ומקוד

 במנינו ק( אוה 0וד יהבאר בו % דרך ב,פתח
 )סניגן : סועמי ויספע 6)י ייייפ יימי "וסנר~יבנ

 פורת ע6ת םת61 נפכיכו ק' 6ומ כ' רע;6מ
 קוד עמומס ספ"ס פן )ספסיכס ס5ליך נלכומ פ6סע)

  נכ)י)ומ ו' קוד סהו6 המ"מ קוד הקע'ן 6)החכעה
 המ"מ קוד הקפ"ך טן ו6מ'כ פ6ס הלי קפ*ך ה61עסר
 נ5ולמ ד)מין נ' קור ססס קמופס פ"ס קיר ספ)'6)
 דלמי"ן 3' טם'עולס ר6חר לנמי רי קור קמוטספ"ס

 3קור כנל כפ*ס . יוס יוס ר)מומי ע3 )סקור3קו"ס
 טנמכפס ע"3 סל ספ)וי כפ'ס פ6ס 6)6 פס 6'מס6פלו
 סס קוד סמ"מ פק3) ספפכו פ6ס קור פ"ו נגי'ס61
 כקור0ו נמ"מ סעיקח סוי*ס סס ונכן 5דס נפקשרת"ס
 פקנלמ וכ"( פ"1 נפקפל עולומ עסנקודומ יןקרןץכ(ס
 נעעת ;ת3 מורי נקו*ת רור נימ ע)' קור יסעל"
 יסוסיע ו)"י ר)ומי נקו"ס כנר כפ"ם סכקף נקורמ עסלך
 מקושמ פ)סין סיקף 3ם11 ע) פולס קו"ף פ)מוקור
 הו6 ומ"מ חודס קוד סי6 סספ)כ01 נודע כיהסכה.
 ה6פ5עי כקורס ק'ר הו6 יכףר וסכס סמפס. הנמ סנסקור
 סעגו)ס קור סי6 וספלכו' היקור וסו6 ספלכ(ססו6

 גנר. מקו3נ כקנס 3קון הפרכ( קנינ ופעגלמספקננמ

 םס61 ספיס 6פמ קוד קס61 סמ"מ וע*י גלג) נקיוס'6
 לגלנל. מנועס 6ין ס(ולמו גלגול נלגל פן כעסס 1'קור
 וטקנלמ יוס נכ) 6' סקשס עוסין 6כו סחג 3יפיוסכס
 3ממס סרי פז' כלו)ס פרס וכ) פדומ פמנע 6' פרסטן
 פ6'ס קור פ"ו ס61 ם3לו)3 פיכיס ד' ועס פ"נ ססיפיס
 קיר עסס סוי1הו' סס ט) נקודמ ל") סכקף נקורמטסס

 כפנו6ר ;"6 ע) סעיגיס פהקמכ)ומ טפקנ)מסעיניס
 )הפם'ך ספיס ע) פמע)ליס ם16 ונסו"ר ה6רי("ל.נכמ3י
 ג)נו) ג)ג) ען נעסס ירו סע) הג)ג) ע) תעיס5עמ
 ה61 ו;ע"; הקשמ (' עוסיס כי  3רנוח הע6ה נס)עו6(
 ועוד ס3)ו)נ פיכיס רי ועס 5"ס סו6 פ"ו ועספ"פ

 ועעפירין . פ5ס סו6 ערנס ססו6 נ3י6יס פכאגנמוקף
 סנכמנ מורס קור ססו6 יקור קוד ססלחן עלסמולס
 )ך )נ6ר וכרי גלגו). ג)גל פן כעסס ספיס 6פמע"י ספרכי קנינ סעגולס סיקף קור 16מ1 ופקישיסכפ'ם
 ספיס ספטכמ קור ל63ל ידי סכימ 6וסיף זס קודסיפנ

 : 6מר טקוס6)
 ת' כ' )ננן 6) ותעטמ תייס וייעמ כי3תאנא

 )קנ"ס ל" )פנרע ר5 פקור6 ס6)קיס.ס61
 ו~יך  פרי5 הו6 6)היס כ))5. הו6 ה' ונשרע6נכ))6
 וע"; )כ)) לריך ושרע )שוע לוין כ)) כ'  6ן~כלל5
 ניוס )ילס וערמ נ)י)ס יוס טרמ )6כ))6 ס5ריך6פרו
 ול6 לילס 3ל6 יוס 6ין כי סיוס וידעמ רכמינ סו6וד6
 6לסי 6מ רע נני פלכ6. קלפס 6פר וע"( יוס נ)6לילס
 שמיחין מרעין כ) כדין רענ.ד פ6ן רכ) וע3רסו6ניך
 פ6י וכ) נידי' דיפחי פ6ן ולימ מרעין נכ) ועיי)קפיס
 רעומ"ועליו ועניד נעומי' וספע )יס 5תמ סקנ"הרנעי
 ספנו6ר כפו וסכוונס . ו6עגהו יקר6כי ספי 'רע כ'כ6פר
 סוי"ת סס כי ם)יס עפ6 תו6 ר6 6)סיס ס' כימוסר
 והככויס הספומ כ) עקמעעיס ועווכו כו)ו כ))הו6
 ע) לופ( 6)סיס ו0ס . הפדומ כ) והו6 נפקופוכפ"ם
 והע)ו6יס ה:כוייס והס פעט העקחעסיס והענסיסהעדוח
 וסס . סטוס נפקסר 6)סיס קוד הו6 ופ)ו"י כנו"יכי

 נפרומ ספוע) סשעו)ס כשי נסס ספמלנם הו6סוי"ס
 ספמ)נם סגטפס רפיון כנר כפ"ם סטעולס עיםונק'
 ו6יכו פקמ)ק וכססגספס ס6ינריס ע"י ופוע) ס6רסנגוף
 )פעו) יכול ו5יכו פמ 36ר הו6 6(י 6נר )6'(ס כחכימן
 ה6ינליס (ו)מ מסעו) ל6 3ע)פס סגספס וכן ש1:ו)ס.סיס
 נמ' וסנס : נם"6 כ3ל כפ"ם 3גוף ירידמס מכ)ימ (סכי
 'ם וכ1 ספרומ כל סכולל הוי"ס ים כי נ' נסערכנל
 כ) ד)6ו נוותר 6ער סע"ן ועדת עדת 3כ) ערע'מהוי"ת
 . רפ)כ6 )רים5 דפלכ6 רנלוי רפי )6 כי סויןהויי"ן
 ולכ)ו) ספרומ )יחר ה6דס ע3ודמ ע'קר כי ירועוסנס
 פ)3'ס סמח110 6;' העו)עומ 3הכ))ומ 61; העו)עומכ)

 נגוף סגספס רתיון )מחמון עגיפי געטס וסעיון)ע)יון
 והו6 סעי)ומ כ) ע) )עי)מ ל3וט נעטיס סכולסער

 6ומס הרי ס5פימי. סיחור. עיקר ו(סו )סס. גקפסגעסס
הוי"ת



קז דהדןנז ק אות האותיותשערשערי
 טרס ל5וסס כטפס  רפיון  וסיסס ערת נ6י(ה טתיתתוי"ס
 סיעכסונעסס סלעעלס ערס לסוי'סיל לנוש ופיספסס
 ע5עס סוי'ס טן כי סרי סל3וסיס קור 6לסיס שס3קור
 ס' נמוקפמ וע"ס ס6)סיס ס61 ת' 1;'ק 6)סיסנע0ק
 שנררם ס6ערנו טס על 'ורס כי 6לסיס סו6 ס' 6ערול5

 ס6רס 5ריך ולכן ;ס. וסנן לריס6 וטקים6 לסים6עייס6
 סימור ימשוס ססעסכס ע סע'י סעסכס לעשומ5כוון
 סס שי'ס טסס סיעשס ער סעשכומ ל3' ו5ריךסנ"ל
 עממלס . סימור יטלוס כי שליס סע6 סו6 61;6)סיס
 6מר לעקוס לפעלס מממוניס טיס לסע0יך לכוון5ריך
 6ל מחמתיס טיס סור שסי6 סעלכומ ערמ לעלומסיינו
 1("ק . תוי"ת שס )ע*י )טון ~ין 1ל;ת 6' סכק'תיקור
 טש6יסס סוי"ס 6ומיומ טר' יעטין כי סעיססעסכמ
 3עקפר סעולס ס"6 61"1 ס"6 יו"ר כ;ס 5ימיומ י'ונפטיס
 ועמס כ'ו נעקפר סס סוחס 16מ'1מ ד' וסנסע'ס.
 161 ססוס נעקפר מו'ס קור ססו6 י"ע טקפר *נמוקף
 סכולל ס0וס נהקמר 6ר"ס קור שסו6 ע"ס נעקפרסו6
 פליו סורס 161 6ר'ס -סטס 6ון ויקל6 רכמינ ונק3ס;כר

 3כלל6 ויק3ס כס;כר 6ל6 טורס נרכס 6ין כיסנרכס
 חסו עליוכיס 3עיס 6ליו נט0כיס 161 נ;וסר. כענו6רמר6

 ג"כ ע"ס 6ומיו' פן לסעסיך לכוון ס5ריך סניססעסכס
 ע"י סרי "לסיס נעקפל סעולס ס"6 ע"ס כ;סעלו6יסס

 כי ותכוונת 6)תי"ס. 0ס תוי'ת ע0ס כע0ת תע0כו0נ'
 5לסי"ס קור ונינס סוי"ס קור סו6 ססמ"מ 6ערנוכנר
 סם'6 סע)' וסנס נ;וסר. כענו6ר 6לסיס קור עלכומוכן
 כשסי6 נעקוטס כי למ"מ סוול3סמ 6מר סיינו 6לסיססס

 ו6מר כע"ש סוי"ס נקור סי6 0לעפס לעולטומט0פעמ
 סרי 6לסיס 3קור נעסס טטנו ועקנלמ למ"מסעל3סמ

 נעטס סוי"ס 3קור עממלס טסיס סעס 6לסיס סו6ס'
 שטעסיכיס 6מל 6)תיס קור מתי6 ות3יכת : 5)תיס3קיר
 עמל3סמ ס'6 סרי טומין לו לממ נמימ לסמלנס6ומס
 סר 6חהס על3יס וסמ"מ למ"מ מניעי ונעסס03"מ
 קיר סש6 וסמ"מ סוי"ס. סס 56סיס עסס נעעסעמס
 נררס סרי חעלנוס קור 6לסיס סס עמס נעסססוי"ס
 סע"; ס6עמי וסו6סימור . לריס6 ועקיפ6 לקים6עריס6
 ספפר' נעפרס סלעס 3טלך 5יון 3נומ ור6נס 65נסנ6ער
 נר6סו נממ מפ6רמ כליל ו6עיו חנצנמו. ניוס 6עולו

 תעשכ0 קור וסו6 ,ס. וסנן קיכ'. סר ע) לפכיךנעערו
 קור סניס סטסכס ע'י 0נעסס 6מר כי נרכומע5ס
 עס לך נעשס ;סנ מורי קור רו"ר עס ונממנר5)סיס
 6)6 ע"ה מקר6 6) ו;"ס ט6ס. תו6 6; תכקףנקוד0
 ע"ס 6ומיומ ען סיעסר סניס 3סעעכס וסנס :ע6ס
 ס6ער סכמוב לני6ור ינו6 ועמס : ע"6 עקפרכ0וקף
 קוס 5וער 5ריך ססיס עונן ס5סין ם6'ן ס' קוימיקוה
 לסעסיך ס5ויך ס5עריו סרנריס סן סן 6ל6 ס' 6לקוימי
 . ס' קוימי קיס ח"ס סעסכומ 3' ע5עו סוי"סססס
 עסס לפעומ ל6טינס סעסכס סעסכוס: סנ' וסולךועפרס

 6ומיו' ען 3י וסשצ1כס י*י. פקפר לו ונסוקם  י"סתוי'ת
 כל וכרין 6ל"י. וי'פ ו;"ס .1נ'6 ינמוקף ס"6. ע'סע'ס
 ו;"ס רעומי' עניר ק3"ס ר3עי ע6י וכל פמומ'ןמרעין
 זע0ת 3ענינו. ק' 16מ קור )ן נמ63ר סר' סיעמ'.ויעטע

 : 33נעו 6ומוננ6ר

 בבנינו ק' אווז סוד יהבאר בו א' דרך יפתח

 עקוס סנס כמינ : ס"נ"ס 0ל שעו יס קיףתאנא
 6מולי 6מ ול6,מ ס5יל 3גקלמ וסטמין6מי

 קו"ף 16ם כי לייע 6מס 5ריך ;6מ לסנינך : 'ר6ו ל6ופני
 קו'ף כי ע)כומ לפרס רופז וו"ף  כ,ס ע)ו6ו סתו6ננכינו
 קור וסו6 ססוס נעקפר סעקו"ס נרוך ס6ועריס קורס61
 . ס6' 3סער כע"ס עולס סל טקועו ססי6 סעלכומערמ

 עקוס סנס דכ0ינ יע)ס ע)ס סטקוס סגס שסונמנ6ר
 . סס כט"ס סרין קור סש6 סמקיקס סיר כעס' 61; .6מי
 ספ"ס ק' ש6 ים"י כ;ס סוי"ס  סס יל ינופ  שורוסו6
 נעקפר עול' ס"ס כ"ס 616 ספ'ס סו*"ויו ופ"ו ' כ"ססא

 קור 0ס61 סעשס ;ס עליומ ם6מל סס ונמנ'עקו'ס.
 ססימס סיקור עס וכממגרס נ6"ק גט,ס ססימססעלכו0
 6;י כע'קיסס נו 6רנר *ס 6ל פס 3קור קוף נ6יןגנו;ס
 נקמכעס 6ור סירר טעם טט(רמ ס6'ר ;ס ע' כמינטיר

 -ונפסמ  ופלכוסי תיקור פר כט"ס 0""ס ע,למסנקל6
 סכל כטיס טכנורו ס6ירס  ס6רן וכל פיליס  ניסירופסח

 6ל6 סעולעת( מיקון 6מי סורס סיס ו;ה סס63ריכומ
 6מר נקבו סיקור עס וממימר סטלכומ טרמ סמעלס6מר
 ועוה-המכע' על6ס עסצמ6 חקר פפמ יורר עיר ו6( ר'6"מ
 סט' 05 6;כיל 6סי נכ"ט סכמונ ו;'ק ע5ויס סנרכס61;
 נק' סיעזר ערמ כי נורע כ3ל כי : ונרכמיך 6לין636
 וערמ כם'פ כני כע'ס ז63ין 03עיס כ) כי 3קז'תכ")

 רל"ו עקפר סו6 עקו"ס  כ"ל וסנס . עקוס נק'סטלכומ
 נעקפר סו5 ססורס 6ומיימ ר' עס סוי"ס על61' ר'קור
 סכמונ נקור ס5יעס קועס סיעיר קור סש6רל'ו
 סעקוס וחו6 סנ' נסער כע"ס כ"ח ור'נ 6דונינוגרול

 ס' ערמוק כער"6 ערמוק סעקוס 6מ ויר6 עליוסנ6על
 : כנר כע"ס סרס קר6ו ועמק 6לינר6ס

 ק"ש סוד יתכאר בוד"ב

 ממלס נ63ר ססממלנו סכמונ ל3"יי י63 כרירהנה
 עממ6 6מערומ6 נקור סו6 קיס ססיר ס6לי;"ל כמניעמון כ630י כ' . 0נ0 ק3)מ יקוד ק"ס ישדקוד

 יסכותס . ע' טס סו6 סעע כי וסו6 לממ6 ועעיל6לעיל6
 סס כע"ס עדומ ;' ען 0מקנל לעעלס סע5כומ5סע15מ
 גרולס סע' ולכן יעקנ לנימ נפס ע' קור סו6 עסרסנכל'לומ

 עולס כי 'סר6ל עס וע;רווגמ רנר63 נימ6 6לפ6 סו6כי
 ססו6 יסי6ל 6ס כי עעףן'עקנ עור יקר5 ו)6לעפלס

עולגה



 הערןגן ק אות האותיותשערשעף
 סכיסס עוליס 61( ס3' 3סעי כמ"ם מיעק3 למעלסמדרנס
 מ(דווניס 16"6 61( סי-6לסינו קוד וסו6 16"6 6ל מ"כנקוד
 על6ס מ(ל6 ע" סמוחין סולדמ ל5ורך מעולס (ווניחד
 פעמיק6 רב ספע יורד 161 ס' 6לסיפ ס' ו,סו . סוי"סקוד

 הרומ( 6חד סל 6' קוד והו6 דקמימין וקמימ6דעמיקין
 63' לס5ריך 6קור ולכן כנר'3פקופו כמ"ם קדי60לעמיק6
 לעכ3 5סול כי ימקלל דפ6ריך כל ט6פרו 3סיד 6חדסל
 ה(ס 3מקוס סקגס לכו 6ין וגס סטסע יעכ3 סל6סס
 מדמ עד ס0פע לסוריד 'כוון ו6ח"כ כ3ר סכלכמ'ט
 סנקר6מ סחכמס פן סמיכימ פדס ח' קוד ססו6סיקוד
 לספליכו כדי ח' נ6ומ לטץ ט5ליר 6מרו ולכןר6סיח

 חי 6' פמחנל 6( חו"3 ססס גקמליס ונסכיס ק5וומ13'
 ונעסס ד' קוד ו6חומ 6"ח לירד 'כוון ו6ח"כ 6"חונעסס
 וימקור חיו' ד' סל הכק6 על לסוסינס לכוון ו5ריך6חד
 וס כפ"ם כפם פק.ר' קור סוס נפקו' כ' סוס נפקו'כפמו
 6חומ עליס כ6פר ממחל' כי גדול' סד' נע0ימ 61(כמ"פ
 יפין דוחס קמ6ל נוטריקון סדי"ס לס 6ין וסדיס קטנסלנו

 לס סנעסו סקפנורהתנמס נ(מן לס 5ין ס3חיגס (סמקר3מ
 3(מן 6יממי כמגרלומ ו0די חומס 6ני עליס ג6פרמוחין
 0ל ד' עס סמ"ע טל ע' ונמחנר ס)וס כמו65מטסי6
 סכמו3 3קוד הדייון ה61 סע"ד סו6 ע"ד ונעסס6חד
 61"מ ספע מן ס"מ וגק6ר כנר כמ"ס 6לסיך ס' ע"דו0נמ
 ונמיסור סמח למסרע 3ס' 5טמח ו6נכ' נקו"ס 6מדמן
 03עי כנר כמ"0 יסי ו6ור חו(ר 6ור סוד ססו6סי"

 ס3,
 סיורדיס עד למטלס וחו(ריס סנ3ורומ 'ורד'ססממחלס
 לן כמ63ר סרי וסנן. סננורו'ע'ס גס ממייס3ש 61(סחקדיס
 ומעיל6 לעיל6 פממ6 6מערומ6 ם5ריך ק"ס 0ל סיחודקוד

 : לעיל כמ"ס ס6לסי' סו6 ס' קוד וסו5לממ6

 שבת קבלת טור יתבאר בו ג'דרך

 דודי לכס 16פייס ם6נ1 סנמ קנלמ סוד י"ירערוה
 פכהג ולפי . כק3לס ם3מ פני כלסלקר6מ

 הו5 וסענין . לסדס סנמ לקנלח יו65יס טסיור6טוגיס
 ס(ו"ן החול סנימי (1ל ה6ר"' כחני ממוך מנו6רכי

 630 יער6ל קוד טסס מח6'ן מ6ו'6 רק פוחיןמק3לי'
 36ל 5630י' 3ר'6ס קור סס ססניסס 03"3 כנר סנמ'ומ3ונס
 מן ספוחין ס(ו"ן מקנליס ס6( קדוטס מוקסמ סו36סנח
 קודס סנק' ד55" 56י' ססס קוד חו'3 קוד על6'ן16"6
 16"6 ו(ווג ד"י נקוד ה61 על6ין 15"6 (ווג קוד כי כנרונמ'
 כי כנר כפ"ס סס'"ן נ' קוד ססס ד"ו נקודהמ6'ן
 סנחכפס סחכמ' מ(דווג ל6 לעולס כי ס' נקוד ס(ווגלעולס
 ס33ינס החכפס עס סנחכמח פנינס רק ס3נינס סחכמסעס
 6ך ממ5ין 163"6 חו6 וכן על6ס סי ל1רמ מתו5 ר"יהרי

 נקור החכמס וחמ6ין יו"ד נקוד סו5 סחכמס על6ין60:"6
 ולכן מח6ס ס' 15רמ ססו6 ד"ו קוד סו6 נממ6ין ולכןו'

 ניוס וסנס . (רע לכס ס"6 וכחינ ה' נקוד סו6 ס(ווגקוד

 גמ' כי . סנמ קדו0מ לסמנ51ן ממחיל ח5ומ 6חרססס'
 חחלמ ס6ורומ וכסיפדו פטנס לחס סוד סו6 ס3'סודכ3ר

 סס3'עימ למדס טייר ססיס פס ס6ורומ סיקוד קינ)ס56ילומ
 סכמונ נקוד פקדת 3מורמ סלו סכלי סל סמחמון3ח5'
 כלי סל מחמון סח5י וכחקדסס ל6רן לפקדון ס6וכלוסיס
 ססס' .13וס ס' 6ומ נחוסף ולכן 0נמ פקדוסמסיסיד
 פורה ס' ס6ומ "סממי יוס נוקר ויסי ער3 ויסידכמי3
 יוס ח5י 6חר ולכן . נמקופו ט6כמו3 כמו סנח קדוטמעל

 ססימ מדס ססו6 יקוד טל מחמון ח5י קוד ססו6סס0י
 עולס סכלס 61( ט3מ קדוסמ לסמנו5ן ממחיל סעולסמנכין
 רנלי 6ח רח5מי סכמו3 נקוד מפומ6מס וממקדסמלמעלס
 כמנו6ר 3ע"ס חמין נמיס ר~5מ קוד וסו6 6טנפס6יככס
 1ס61 3סרסו 6ל6 ממממקיס הדיכיס 6ין כי ס6רי("ל3כמ3י

 סדינין כל נדח.ן וממגו 3ע"ס סיורד דנור6סלס3ומ6
 חול 3גדי כי ט3מ נגדי ולוכסמ סחול יל3וסי כלופוספמ

 כמנמי פסטחי6מ דכמי3 לעיל כמ"ס סכנו"ס קודסס
 ונמלס 3עונד6 סמעוררומ לעסומ 5ייך 61( 6ל03נס6יכגס
 סלמעלס ס6ורומ סי~ו לרפו( חטדס 6ל סיע35עונד6
 6ל סנ56י' 56י' סוד קוד0 סנמ קוד על6'ן 16"6מ(יוג
 לקר6מ דוד"י לכס 6ומריס ש6נו ונמלס ס' 3רכו 6סרססדס
 נקוד הו6 וממ6ין על6'ן 16"6 ס(ווג לעיל כמ"סכלס
 קדיסין חפוחין חקל נק' 61( מסגיהס מקנלמ ועמס .דוד"י

 סכוונ' . ש3מ סני מקנליס 61( ס6רי("ל נכמניכמ613ר
 כמי, החול 'מי כלכי

 ר"ל קגיר 'סיה הקן'ס ססעי
 סער קוד 0סו6 על6ין 16"6 מיקוד ס6רס יע606'גו
 כנר ווסס נחי' כי וסקוד . יר16 ל6 ופני כמינ 61(הקדיס
 סיו ולכן 6" ל'קוד 6נ6 יסוד ס3ין הנחי' ססו6נחנ6ר
 מסס סל חנחי' ופני רנו6 ק' סל סנשמומ כל 13כלוליס
 3סנמ ססעי טנפמח ועמס . 636 יקוד 6חורי נגרסו6

 פחל3ס 6רוך ססו6 636 1'קוד 3ן"6 ד6ו"6 נס"'ופחל3ם'ס
 . מ6ור (ס וסנן . ממט 30מ פנ' פק3ל ה61 6( ("36'קוד
 3קוד עלמין 3כול6 6מוסף וחרוומ6 סלס סיחוד נעסס61(

 לעיל כפ"0 ו6חד מפע מל ניחור הנרפ( 3ס' 06פח61)כי
 פקיק ול6 למפלס ג6ולס קמך 6' ספעס ס6מרו1("ק
 חלקו 3)ומנמ מ0ה יסמח ו("ק יומ6 כול6 מפומיסחוכ6
 לפגיך 3עמדו 3ידו סוריד 36ניס לוחומ טני ו6מרוכו'
 ל3י6ור נ3ו5 5ל1 דנריס וע"פ . כנר כמ"ס קיני סרעל

 6(י למעלה מקוס העליומ קוד סו6 6מי מקוס סנססכחו3
 ה5ור סנק' 6'מ' יקוד קוד ס5ור 3נקרמ וסממידוויד
 . יר16 ל6 ופני 6חולי 6מ ול6'ח 61( פעמיס כפסכמ"ם

 :וס)ן

 והבל קין מור ית' בו א' דרך ד'פתח

 גלגל לו טהורימ ו6פרו . 6וח לק'1 ה' ו'ססכ~הזיבב
 וסנל קין קוד סנס . לו מקר כל3 וי"6 .חמס

 כ3וך מ0וס ר5'תי,ל63רס 1ל6 עמוקיס קוךוח 3הס'ס
6לסיס



קה העדן ק ר ק אות האדתוותשערשערי
 6יסיו קוו 0ס61 פ0יט סד3ר 6ך ר3ו. סקחו5לסיס
 קין וסנס . 0לסס סקלננומ נקוו סעטח 61'קוובל6'ס
 50ליך רפק136ח6 קינ6 קור 0ס61 3;וסל טנ61לס61
 6'1 סני15ן (ס (ולח כי 16ח1 סעחי' קרו0ס ני5ון 013יסיס
 כי 0ס נחנ6ל 1סכס . נ0"3 כנר כמ"ס כלל חיומלסס
 רע0יס רטלכוח טלכוח קור סנ6 16חס סמח" קרוטסכ15ן

 נ~ר 1ס61 מסלס 3כל ומלנומו לקייס 3ק"6 עחיק0נע0ס
 חר6 6מ' ומר חר6 6פר מר וסכס . כפ"0 ססכינסנליח
 טס;ריח 6מר ס6' כי . חנירו רנר' מפרס ס61 6ך .1ל"פ
 קור 16חס סמח" קרו0ס סנ15ן קור ס61 חמס גלגלל1
 לעיל כפ"0 חמס סל סגלגל קור 0ס'6 סמלכומ3ח"
 על לומר חטעס 0ל6 וכרי . גנר חק331 כק3סנקור
 נלגל 6פילו סעפר טן סיס סכל כמ"0 מפנס עליוכסמרס
 ויגיר רעסו 63 לכן ממכס עליוכס מרס על טמורסחמס
 נמלכומ 0ס61 3"ן 0ס קוו לו מקר כלנ 61מרעליו

 מחנל'ס י0ועל'ס ו06 0נע0ס 1לם. רע0יסרמלכוח
 3עמ ספ(נח ע"ג ר13ן 0סיס סכלנ קור 0ס61כלמיס
 ס"6 קור 1ס61 . לו "מקו נל3 1;"0 סכ' 331'מס;עס
 קפפכיס ס'"6 ע" וסמיחס סריכ" ל3טל נקעולח סס"קמניס
 16מס סמחי' קרו0 1כ15ן רקליסס י"ק ננר0סס
 קרו0 סנ5ק מעלס 0ס61 ק0וו על0ין 0ס61 סקטווחוע"י
 סחיומ נגרע 61( סקור0 6ל 16ח1 ומעלס ס3ירור3קור
 ע0רס ע0חי ררך על : גורע סמוקיף כל 3קור0לסס
 גדחין 536 מ16לומ כי כ3ר כח63ר וסנס . עזיסיריעומ
 סרלקח 03עיו 6ל6 קטורח טקעירין 6ין ולכן סריכיןכל

 0מן סכח31 נקור 636 ל16רומ סרומ; סטן 0יסנרומ
 6סרן ו3סעלוח וכסי3 . 3מקומו כמ"0 ל3 '0מחוקטויח
 ו0מוחס וקעמגיס סקעולח עכין וסנס יקטילכס. סגלוח6ח
 : סקליסומ נ0על מ'וחר עקוס ל1 61ייחר 6לוך גי6ולס61

 רישאות
 בצורתה ר' אות סוד יתבאר בו א'פתח
 נ6 ס(ס סכחונ : ל' חחן 6ל 1עו0י יםפרזיכ

 ררך 0ס61 ס'סל נררך ס6רס 6חלחרר'ך
 ל6'(ס סממ51ע מררך כוטס סס6רס זמן כל כ'סעמ51ע
 ל6 סכח31 6מר ;ס ועל י0ל ררך (ס 6י1 ם'סיסק5ס
 ועל;ס סר3ס מ5רק 56 וכח'3 ו0ט6ל יעין סררך מןמטס
 חפ6רח 0סי6 כל ס6רס לו 0'13י ט31ס ררך 6י(ס6מרו
 ססכיס יוחנן רני וגס . ס6רס מן לו ומס6רחלעוסיס
 53ע5ע סו6 ססלנ טונ ל3 ק6ער ערך 3ן ר"6 לרעחרעחו
 רוח 0מל סוי מ16ר מ16ר 6מרו סענוס נמרח רקס6רס
 לכן סממ51ע נררך ;1 גמרס גס 0י6ח( נ"כ י6מר0ל6
 כנר כי ;1 נמרס סמחמון נק5ס 0י6ח( מ5ור מ16ר6מרו
 כרי י06ס 0י0סלמ ס3'נס 6ל רומ( סענוס סמרח63רכ1

 רכמינ ("5 סני מ6יריס (ס וע"י ס("6 נסנילסקחכל
 ;מן וכל ס6רי("ל כחנ' עמוך כמ613ר חייס מלך פכי163ר

 וסנס . 3פניו פקחכלח יוחו ר6טס ייחו פ0פלח0ס'6
 יחרון לו 6ין לוח 0טל סתו6 ו6ף' וכרכס נ0נר ל3וסעני
 מ16ר גק ל13 וסעו0י . סו6 כן 0ל1 סטנע כי ע"(30ח
 פ0ס 5מ סכח31 עק3ח ול,ס 3יוחר עכיו לסיוח יכול61'נ1
 לסיום ר16י סיס 0ל1 0סט3ע ס6ף 6רס פכל עניוקסיס
 עניו וסיס ופנ5חו גטנעו נלחס סיס עכ"; סג16סמרמ
 ולכן ע3עו 66 0ינ5ח 60'6 6רס נ0וס כפ5* ל06;ס

 סמ31לע זרע 61מר1 אנ0יס (רע לי וגממ חנססחפללס
 חוכן על לסעפירך וכרי . סממו5ע ררך סש6 ס6נסיסנין

 סנחחל' 03על,סי06ון 63רכ1 קכנר ח0כח ו6ל זכורסרנר
 ר' 16ח 153טח סמל' 56י' מחלס סיחס סקרו0ס56ילוה

 סחחחונת טסירו ח5' מן עלייחס 0חחלח לסי ר'כ;ס
 רופ( עס61 ר' 5ולמ 5ורמס סיחס ולכן חקל נחורחסימס
 0ס61 סנימ נעל 0ל לחקרו וע5טת 3פחח סעומרלעגי
 ס3'מ סנעל נסכ' לסקחכל יכול 61ינ1 ר106 6חכופס
 06 כ' ל3על'1 כ0ר1ן ומס ספקוק נסור 0ס 0כסנמ'כמו
 ל6קחכול' נסיח ריליס רל16 ר6כ'ל מ6ן כל כ' עינ'1ר16ח
 רודס פס טיוחרמ ס'6 סמלכוח לכ0מימ עתת 1כ1 ;63ם"
 חס נעע0יסס 'ס5ריקיס 0מעלין כוקנין מיין ע"'1ש6
 לפני 63 סי6 61( כירוע סנסמוח כל 63יס סמפכססרי'
 עיכיך כוז'3 61; לגנן 6חיכ6 נר6 3מ6י ח;י 161מרחסטלך
 ס61 ג~גרין עיניס סקמכל1מ ק1ר לס 0י0 מסריסחח;נס
 (רפ ~עכס ס"6 3קור ס' 5ורח 5ורחס 161 סכרס0חטול
 15רמס,1לסעמיס עיקל ו(סו ס(וסר רנרי מחוךכמ613ר
 נקורס נ15למ~א"ר ס'6 61( '6מס ;ס3 מ5סון רכח'3'5ם'ן לסע0יי סר51ס עליו ר6ממר ר0פ6ל6 מ0טר6 יונקחקסי6
 60נק0חרחורס מר16נ' 6ל רכמ'3 כלל ט1ן 3ס ר5'ח6חח

 וקוד יוח5ע(("ל 3ן 0מעון ר3' סרנ רנר' טחוךכמ613ר
 עפעמיס כנר; סכחנח' כמו ס6'ס' עסיריח 0ור ס61יו"ד
 מפנס רחוק סי0ור מרח יגס סי0יר חחח למיססי6
 6חומו ומח35 וכחי3 מכחס ימני רחוק כי סכמ331קוד
 כפו כ"ל 6'1 ולר"0 רכמי3 ל"0 153למ סי6 61(מלחוק
 נגח" 0ס61 61ף עמס רגוק כססישר כי לעיל.0כמ3ח'
 0ור זעיל6 ססץ"ר ד4 כ;ס ר' 16ם 03ור 63חול6חול
 גקל5ח וסי6 סל'0 ט6חולי ר13ק ח61 קטנוח נ0ורי0ור
 מטנו ספחוחס מררגס ס61 ר' 0ור ;ס כל על ועניסדלס
 30ס סריכין מעט מפחק ח61 טמס ר13ק סכ0סישרלסי

 פנף פסי5 סשור רלך סיפין פן גט עעפויונקח
 ל'ס סכמ31 6פל (ס 1על ח0ר. כלפ' סמטססחפ6למ

 : (ס כל וס3ן לי ממן 6לופו0ל

 : נמכיכס 15חס 6361ר 153רחס ר' 16ח סור לך נמ63רסרי

 במגינה ר' אות טור יתבאר בו ב'פוזח

 ל3י16ר 0כ3י6 ק1יס : סר'1 6ח לכועריס ימ6חיסטנתיב
 6סרן 6ח 15 קו"ס חחלס 'ננ6ר סכמונ(ס

י6ל"ל



 הערונן ר %ת ה%תיותשערשערי
 31'ומר 6רשט : ולרורומ פיר !ירת 6ל6 % 6'ןו5ר!'ל
 לריך (6מ לס3'נך כיק. חסית 13 סיס נתקוס 6ר1לריך
 ל5ור רופו פ5סיס טסו5 3פכיכס י'  ס5ומ )רפמ6מס
 תלתפס ועסר לתפס תטעלס פסי  מג3ורו41'ססס סורמתר

 5חור"ס קור וסו6 פ6ח'ס סס עקר קנכלילומלתעלס
 סהו6 6)וז'ס 6)ה' 6)ס 6) 45' כים 6)ס'ס קסס)

 ס)ס)תס טטמו סכמ רכמיב וסכוולס .  %יסיטנמקמל
 חר3 6חו(י כולס יסר6ל פגנורי ל0 קנינ גנוליססי

 כ' : נ)ילומ פסחר 'רכו על חרנו 6יס תלחתסתלופר'
  3סו1ס מטס נק' ק)מעתיס נמ' כנו סת)כום  מרמסגס

 סתלך סלס)פס תימו ש6 ו1ו סתפס 6ל ר%'ווי6קיף
 סל נס" 3תקוס לתעס ססי6 3עמ וסו6 טלוסססלוס

 כנר כי : סרין נקור סי6 ס6( סלגליס קור ססס("6
 ס) 6" כ' כנר וכם' 6רכ"' סס הו6 ת)כומ עתרמכמ'
 6סישס: 410ס ס%מ נ' ס) 6ומיומ ר6ק' נ' סס5דנ"
 קור סס 6לו 6ומיומ קסנ' יסונננסו חקר קורוסס

 6ומיומ נ' קיד ססם הדיניס 6מ סתתמקיססחקדיס
 בתקפר פט"ס קור ע0ו6 ר"ן עסו6 6רנ"' ס)6תלעימ
 תמגנר" סריניס תיר פסמלקין סכ"ל 6ומיומ קני וכיוןססוס

 וסס טעמו ולנלנ) סמלך נסיכל ליככק רול'סוס6ויניס
 ופיד מומ  יוידומ רנ)יס דכמינ סמטס נינ)'נ6ח(יס
 וחוגריס עלפס נהרר(יס סחותס סותרי טסססגנוריס
 ססר' סו6 וסענין לסנינו כת"ע וקר3 תלחתס לעסומחרנ
 כססי6 .ס6' נח" 3" לס יס 'רירמס סנ(תן נס'כנר
 רי 16מ ננחי' ס'6 תעט 03 פססיע וסיקור יקורנגר
 לעילכת"ע

 וכטס"
 16י ססכיכס גלומ נקור לתפס 'וררמ

 וכבר . ר' 6ומ ננחי' סו6 16' כ)) נס תעפיפ היקור6'ן
 נקור ירירמס סנ(תן 6ותריס 6נו סי6ך 1ו ס6לסנם6לס
 ק5ררנ6 כחנ6ר כנר וסר' תתנס תקמלק סיקודהגלומ
 נוס)יס .קותך נקוד סנ' 6לל קמוכס הקמן  הנ)וםנ(תן
 כ3ל. כפ*ס ספו ניסוקף עיוס נקור לערומ 5ריכס 16כ'

 תסמ)ק סיקור 6'ן ס)עו)ס וג6 ה6ממ כי ה61סכוונה
 6נכ' וכמי3 לל לו 5למס נכל סכמונ נסוי סמלטמק

 מקמ)ק ססיקור 6ומריס ס6נו תס 6ן ת)ויתס עתך6לי
 ת5נול לק סיתין ת5נול 03 תטפיע ס6י% סיינופתנס

 רכמינ סיפין %5ר על סו6 5ריק סס עיקל כיססת6לי.
 ס3' נקור כנל כת"ם לכופ6לו כסיל ולנ ליפינו חכסל3

 ו' ו6ומ ניפין הו6 )' ע6ומ כ6ן סא וק, ע%נח%ס
 וכסומ פעוך סכמונ 3קור גרו) סול נו י8 ועור .נטת6ל
 כטתסס'ע וסנס . ינין וסתקכי) . מקר'3 ל6 6לס 6מוכרומ
 ופחמס 6כלס נפסיק סרעח 6פז) סגקר6 הקמ6ל'מלטר
 סרינ') פמגנריס תיר "6ון 'פעלם' "ל6 ו6תרססיס
 וסנס . פמק ע1ז סהס רמק6נ6 קטר6 וכל קדיסיןר)6
 וסכוונ'- ס5ו 6חר סלך ס61יל רכמינ ע"1 6ל6 15 6'ן6תרו
 ציס יכנקו ט% נעתרין סיסיו היינו ע"( תן )פרוסס)וס
 סחופס טותלי ססס גנוליס סקסיס ולעולל סתלךנסיכל
 כמנ' תמון פט5ל נניליס סססיס וסור נגרסלסלחס

 סש6 (61 6ל ת16"6 קיורריס סגנורומ %ר קססס6רי"ל
 5' תכל 'ורריס 16'%' תן כ' כנר נמ63ר כי . יסר6לקור
 חסריס תן כלוליס סס פסמסריס כנר  וכמנ5ר . וה"נה'ח

 וכן סנחסדיס וגנורומ סנחסדיס חסדיס סיינוענורומ
 סנגנות' סחקהט וסנס טנגנורומ וגנויום סנגטלומחסייס
  ננולומ )%ך חסריס נגך סהס רק נטלומ הססיסס

 הננורוום )עון 6ף נטממ נק' הס עכ1( 36)סננטיומ
 גנורו' ט'ו סו6 ק"ס 6"כ . ס3' 3קער סכל כת'סקנחסריס
 כת'ס סגנורומ יורדיס פמחלס והנס עסר'. רק ססוסרסס
 6) נ6'ס ותקס 'סר6) קוד ססו6 ("6 נרעמ ונ6'סכנר

 סערתן סחקריס תן נתמקו ל6 סעריין ות6חר ד1"6סיקור
 וסו6 נקור לנ6 תמעכניס סחקריס כי סמסריס נ6ול6
 פ6ורויל6'ס (ס וסנן עכ3ס לסין סהו6 ס6וסל פמח'וסנ
 קרוסיס ס6'כס סריכין נסס י6ח(ו ס)6 נ)')ומתפחר

 טסס סננטוו' סוי'ס סוד סיסיומ חלנ וחוגליסות(רל(יס
 ר6 ס(וסל רנלי תמוך כתנו6ל ססי1ן נ' סיומ סניקור
 קור סו6 חרנ"ו וקוד פ'ומ נ' ססי"ן נ' דקנזסחלנ6
 ננר עיתרמ ה61מ עספעס ולפי הסוס נתקפלנטלס
 ולסי 'ליכו על חלב'ו 6יק ו("ס סילכיס קור סססנס"י
 ס' עערטס ו6חר . טלטיס סס מו(ל 6ול סורטסו6
 6ח'כ והנס ססיס. סס לכן כפי%ה סהס מנ)פ"ך6וסיום

 חו(ריס %ריק (רוע 6ור קור ס0ס סחסר'סכסככנקיס
 כככק ק6מרו נקור כנר כפ"ס לתעלס לעלומסגנורומ

 נקור ספלכומ 6ל נ6י' ססחקריס 6חל כי סור '65תן
 6ין ס6תרו ו1ס . סגנורומ ליכנ' חחריס תיר (רפעפמ
 סעס סגנורומ סכנקמ סור ולרורומ תיר (ירו( 6ל156

 6חר סייכו ו)רורומ החסריס קורס תיר ענ6'סר6טוכס
 ס5ריך סרורומ ל5ורך ססס סנ' פעס סגנ1רומסכנקמ
 סנ6ו עעו ע) 6'ע מ' ססס עיזן סר"ע תן וסת'רס1'רו(

 סיס נתקוס ל(ר( ליין ניוסר ו6ר"ס 'עקנ ננו)ה)חס
 לגליס ע6( לתעס עסי6 נעמ סכווכס : כיק חסרוןנו

 סתקיס סור וסו6 סח5וכיס 03 '6חע וק)6  פוםיוררמ
 נס נ6ח(יס וכקח1ו טרחוק סתקוס 6מ ויו6 עלסר6מתר
 הקוס נמספר )י סור קסו6 כי'ס תכין נחסר 6('החי)וכי'
 ולכן 0תיס נרגל' נ6ח(יס סס"6 סור סע" ל*1ונס6ר
 סרתונו תס וכסמנין : (ירח ויומר גרולס סתילסלליך
 . מ5ליח 61( מסכע 6( וכלומ וכמומ תעוך סכמו33סור
 וסרסס התטה סנינ עותריס הס עהנכורומ כחנ6רסרי
 כפוליס וסס עסרס ססס ר5ית6 וס"ג ר6נ6 ס'גסס
 ופ5סיס ח"ס .  פ5סיס סו5  פטר  ינכלילומ עטריססר'

 כנר. כת"ס סדר ען פר' סוד 1' פר' פר'1 6מלנוטריס
 : 6ומסנננינס ננ6ר ועמס נתכיכס. ר' 6ומ )ך כמנ6רסרי

 בבמנה רי אות יתכאר בו ד1א נ'שתח
 ר"ס" וכח'נ . חרימו מ)ס טייסיחיכס י"ס"כתיכ

 מ6י 6)סיך. כף כיח חבי6 6דמחך3כורי
 עטס חמ)ס )ך 6נ6ר (6ם )סכעך וכרי : )ר6 ר6מן

מינם



 קפ הערן נן ת ש ר 4ות ה4ותיות שערשערי
 ה 16ח כי )ידע 6חס 51ריך סכסן 6) ר6סיח כ)גתיגח
 ר"ם ססס מ)61יס ני 3ס וים רי"0 מ)ו6ס ססו6ככגיגס
 ס6' : )מ)כוח סי0 כמי' נ' ע) מורס 1ס61 ר6"סרי"ס
 51ריך ככר כמ"ם כ) 6ין 1)רם ג6מר 6ז )מעסכססי6

 סכ' כמיי 6': כמ" 1וסו ר"ם ע)ס דכחיכ )מע)ס)סט)וחס
 ככר כמים ס3ימס 6כן נכניה 161 סחכמס מןכסיויקת
 רי"ס כוס כמ3וי נתמ63ית 16 כית יכגס כמכמסכסו"ס
 נ' כמיי : כמ"ס כמ"ם סמכמס 36 רומ, יו"ד 16חכי

 כמ13י ר6ם גק' 6וי 6מממ קו דרך סכחר מןכסי1גקח
 ר6סיח כחיכ וסגס : כמקותו כמ"ם סכחר 6) סרותו%

 סכו3) סו"6 36 רומו דנ"ן מ)ח כי ו"6 ס3 מכ"ד ס61דגגך
 ססיס כמ0סר ס1י"ס 6"3 סוד ס61 דנן וסוד דק מיג'וי

 ס61 סוי"ס )6") סקודמו' 16חיף וסגס כמ"0. כו"06ס61
 ר6סון )1 61ין סר% סוד ס61 ס6,. 16ח כי עדס"ד6"ך

 סוד סו6 6"ך וסגס : נמקומו גם6י 1)כן )וסקודס
 ס"ר כמספר סו6 ססועס ף כי ס0וס כמססרר""ם
 36 רומו ר6"ם סוד סו6 ס6' ועס ככ"ר 6י"קכמספר
 כ"כ כמספר עו)ס טרס"ד מכמס ר6סית סודסמכמס
 6"ך וסגיסס ככיגס מ15ייריס ססס 16חי1' )כ"כיותו
 סוי"ס סס סו6 ססס כדטח גכ))יס כו33יס כ' טסטדט"ד
 כו))יס כ' עס סג") סמוח כ' כמ0סר סעו)ס 6)סיןכמ)וי
 : דגגך ר6סיח גקי מו"כ כו)) 0ס61 סדעח כי סרי6"כ
 סכחר סוד ססו6 רס כמססר ע31יס סמ3 סמוח ניוסנס
 סס: רכויס וגמין 6חין ס6מרו כסוד ככר כמ"ם רמ)0)

 ר6סיח ווסו סר6מיח וס סחקכ3 סר"ם ט3יוחסעיקר
 סר) סמות כי סי6 מ)"ס כי מ)"ס תרימועריסוחיכס
 6וחס )סריס סמיך תרימו כתיכ ו)כן : ססוסנמספר
 סמסד ע"י עו3ס סי6 מי ושיי רם ע)ס כמד"6)מט)ס
 חמלס ס6סכס מעורר סס61 ס3וי וע"י ס6סכס סודסכו

 מחמ)ס ו)כן : חמגקגי וימיגו )ר06י חמח 0מ6)1כסו"ס
 סוד ט61 חרומס )כסן חרומס 61ח"כ 3)1י מעסר;וח;יס
 6וחס סמע3ס םס61 סמסד נףי ע)ייחס עיקר כי ס'חרוס
 סכסן סוד 1ס61 דמערומח6 ם1טכיג6 1ס61)מע)ס
 )מע3ס עגס טסי6 61חר כווסר כמכ61ר חסדסמדח1
 רכוי ג"ס סוד סג") סמוח מכ' ומקכ) דו"6 סדעחעד
 כיח גק' טככ3)ס ם)ס סמדוח ככל ס0סע מחרכססו6
 סו6 ככורי 6דמתך ככורי ר6סה ווסו כמ"פ כמ"םסי
 יסוד סוד 6דמתך סוד 0סו6 ססוס כמספר רמ")סוד
 סכחר סוד 6דמחך ככורי ר6סיח ווסו : כמ"םסעסר
 כ3 וסכן 6)סיך סי כיח חכי6 %מחך ככורי ר"סיחםס61
 : וככנע כסס כ15רס ר, 0וד נחכ6ר סרי :וס

 נחוח ריח מוד יתבאר בו בףדרך

 סו"6 סוד ס61 סריח סוד )סי 6סס גמוח ייחס~יזיבב
 כחיכ ו6ו סע)יון כמועס וגכגס סריח כ0ודסטו)ס

 : סט)יוניס ססניס סוד סס חסוחיס כחסומיס 6סךורימ
 סוד 6)סיס טס סון סו6 כ6סו עק ע)ס כחיכוסגס
 1"6 ס) כמועס םס61 מג5ס"ך ס) מ' מסורס סי651סדיגיס
 ס61גמססר 6)ייס 0) 61מורייס ו") ס6ר"י ככחכיכמכ61ר

 סוד מורכ"ס 6)סיס ט"ר ס61 6)סיס 16חי1' סי ועסף
 6)סיס מ)וי ם) 6ותיוי יינ ועס : ססוס כמססרסגכורס
 )ססקיע סרימ כסוד )מע)ס עולס וסד6 רימ כמספרסו6

 כי ככר ונחכ6ר . קדים6 כ6דר6 כווסר כמכ61רסדיגיס
 טס ט) 1מ13י מוע"ס כתגין סו סס כו ים סט)יתכמועס
 סי651יס סכ)" ל וסס . ססוס כמספר סכ"3 סוד ט61ס"ג
 כ%ו6 כמכ61ר 3נוקכיס 1* )ד6 % סמוע' גקכימכ'

 סקדופ סס כמססר עו)ס סכ"3 וכ"ס ד5ניעוח6וכ0סר6
 וףנ ימוד סץי סדיגיס מיחוק ע3 מורס 0ס61~דמס
 ועס רכרכע 6ת11ן ססס 6מד ם) וו' ממ"ע ס) גממכור סי םס61 6)סיך סי ט"ד וטכח סכחוכ כסוד ככרכמ"ם
 6סס י4 גיממ רימ כדכחיכ נימ"מ כמססר ס61 כו)3יסכ'

 : ש וסכן3סי

 ן שיןאות

 בציהש ש' שת פי יתבשר ט %פתח
 נוךס נוע יו ; ינין יישו צדניכתיב

 סתיס סירובפ ר6יחי ש 16ח ס3 ס15רס 61ח נתמוגחכי
 6מרם מ)קי ונס דעחו )קייס מסכירף סנ" מר6ס 6מד1כ)
 ססו6 קשן 6ות םל ט5ורם ו* נחמור נסתכ)תי כינססי
 ני נ,,יודחן 0סס 16חיו' ד מן מורככ 16י ססו6 111מס
 ו6ת וסגס : נפיוע מכ61ר ס61 וק למעס כ' רין 161יווי?ן
 וימודס סכגץ ס)ימוח על .מורס ע_4ס5וף

 סכ6יס חיכוח רוכ 31ק : סגט)מיס נ' מןוקכ3חס
 ס)ימוח ס3וס כמו : סס)ימוח חכ3יח ע3 מורס שכ16ח

 רציך4יירן סמיעססררס
 בצירע % 4וון פוד יתב' ט %פתח
 עוי ס06יס מאה .על תיו יהתיטזכרציב

 חמ1ת ון ממש ון 636 ח' 3מס61מר1
 רק ס61 וחמוח חמיס ט) סיי 11 ססרי ססכגס קוסיסוו
 דכר 6יוס יורס 61יך סכגין מיסוד 61יג1 סהמום16ח
 ס61 סעגין 6)6 : דכר 16ח1 ט) סמורס סיסוד 16חכ)י
 סמוס 1ע) סמייס ע) מורס כ15רחט ע5מס כה 16חכי

 כי סזוסר דכרי מחוך מכ61ר כי 1ס61 : )סגיגוכמ"ם
 : למעס כסח)נסוהס סמ)י מדח ט) מורס וסו6 : ד4נכימ מ ד' 16חיוח כ' נע מורככח 16ח סי6 כלורחס ון16ח
 ססירסן



 דששתשער
 אור ונקראת כתר נקר4ח לפפה פפעלה ראש%נהכמנשירה

 ונק' . מעלה בו%' ונק' ההחם. מקור ונק'פעיפ.
 פ,לא ונק' . סתימין רכל סתיפא ונק' דעתיקין.העתיקא % הגןש יננגב"ונעןנעלםגיבםיןך קו(ן ונסי פנש. בח" ונק' שבחסר. הסד ונק' האויר.ימנד

 ונק' אפ"ה ונק' אעס נשם נק: ולפ'עמים הסר רב ונק'אה.
 : הוא ונק' %א ונק' וקרפוןראשון

 יטק. נח" 1נ9 הכטה. נק' שניהכופירה
 1ני

 . דשום יסור ונק' . יי"ר ונק' סתיסאה. סוחא ונק'י שנחסד. נטרה
 אב ונק' עילאה. אבא עי נולם. ונז מחשבה. ונק' י"ש.ונק'

 . אצילותשנאצ*ות וא' "8ואלסנא. נק' %פעפםלאבהן.
 יראה ונק' יסין. עין ונק' ונקי4ז. שכאצילוה. גריאהויפעסים
 ונק' אברהם.  בשם של ויפעמים פאהבה. יראה ונס'פניפית.

 דאשית ונס' ראש עק'4ה.
 וני

 : סיין
 עלאה. ה' ונק' דקרדניתא. נהנינא ונק'שנננורה. חסי ונ"' שפאל' ב".' ויק' . בינ" יק' של"ייתכןסוירה

 ונק' הצייר. ונק' האש. ימור ונק' אלולם. בניקוד ועי"הונק'
 שנאצ*1'. אשרלות נק' ול8עם'ם שבאצעות בריאה ונק'ש. לוחות ונק' תבונה. נק' ולפעמים עלאה איפא ונק' הבנים.אם

 וקרפוני. ים 4י. הגהל. ים ונק' אנט. ונק' עלק.אל

 ענש~ן:.:%לושש !4נ,ע15
 הפשכן. קרקע ונק' דלטמיסעלאה. מקצה ונק'אלהים.

 ונק' רבקה נק' ולפעטום ראשק פקיש ונקי עילאה.משכן וני
לאה.

 וני
 הנהר. וחוטת ונק' מתיפא. עלמא ונק' עד,"נ.

 חו"ב ושניהם וערנה עדן ונק' סתופה. %ם ונק' סמך.ונק'
 ,הכ של ארון נק' ולפעמים פהור ,חב נק' %פעמים רילםנק'

 "ך"ן,ן ש,ך'יע%2:יןל'עמ"ל%ףםעןשיןלשש%%'ג
 ונק' יפין. ,רוע ונק' נרולה. ונק' חסד. נק' רביעיתשטפירה

 ראשק. יום ונקי . אל ונק' הנדולה. יד ונק' 'םק.יד
 ונק' . קרמאה אור ונק' יומין. רטלא יומא ונק' יומם.ונק'

 . אדגה ונק' נה"נ. ונק' עליון נהן ונק' אהרן ונק'אנרהם.
 הייס. מים ונק' נוקר.ונק'

 וני
 הינל ונק' וכות. כף ונק' דרום.

 ולפעמים לבן. עון ונקי כסף. ונק' ערוית. ת~לת וגק'אהבה.
 : ארהן ונק' רטפתניהא שהטנינא ונק' אתה,נז
 זרוע ונק' . יצחק פחר ונק' . גבורה נק' חמחצשזטפירה

 כף ונק' 4ר. מקום וסלע צור תק' צפון. עק' טעלה.של
 זהב. ונק' אש. תק' מנחה. חפלת ונק' ,טת. היכל ונק'חובוג

 'א "צ
 הקשה: רין ונקי שר. ונק' שני. יום ונק' א.
 . יטקנ וגק' י0ר6) וגק' . חפ6ר' גקי 0סיתכמפירה

 ד"מ5עית" עמור" וגק' . יסורוןוגק'
 וגק' .

סוי"ס.
 וגי

 וגק' . "מח וגק' . %ס וגק' . רנח' 1""1
 וגק' . קנ"ס וגק' . טנ6ס מ)כ6 תק' . 0מ0 וגקי .0מיס
 . מ0פט ונק' . כוכר6 כר6 וגק' ' דעח וגקי .רחמיס
 וגק . 0)י0י יוס וגנך . "תס תק' . סככחכ תורסוגק'
 גור" וגק' . )כ וגקן . רמס יד וגק' . סרוחיסוד

 וגקי .
 ג0ר וגקי . מורח תק' מ0ס. וגק' . 36ס ,גק, ,קדום

 וגק' . קו5 וגקי . סנריח גחס וגק' . סחכון נריחגק'
 . סגס וגק' . חייסטן

 וגי
 : סנ"5" '5'רס

 וגק' . סימין 0וק וגגך . ג5ח גי סכישחכספירה
 . יכין וגק' . סימיגיטמוד

 וגי
 . מסס מרת

 וגק' . וגק/גדכ . 5כ6ות סי וגק' . רמ)כ6 0וטכיג6וגק'
 : רכיעי יוס ונק' . ימיןרג)
 וגק' . ססמ") סוק וגק' . סוד גק' טמיגיתכמכשיריה

 5נ6ו' 6)סיס וגקי . נוטן ססו6 ס0מ36יעמוד
 כ"ר וגק' . סע5ס מקוס וגק' . כרוכיס גי ג'סוסגיסס
 סכס" רנ)י וגקי . יוע5ו' כ)יות וגק' .ס)מעס

 וגקר6 .
 0)עי וגלך . סר5יס נז, ולזי .  ימכיליס  יוופינו0ר

 חמ0י: ייס וגק'סנכוריס.
 חי. ") וגז . 5ן'ק וגק' . יסף גק' חסיטיחספ-ה

 . גטרנ "ור תק' . מחוקק וגק' . 0ד"יוגק'
 וגק' . פס ונק' . ק0ת וגק' . סנרי' "ות וגק' ג)ערכ.וגק'
 . 06כו) וגק' . ס16) תק' . טו)מיס חי וגק' . 6)יוס
 ויייו וגק' )ו)כ. וגק' . 06)וגלץ

 זטיר"
 וגק' . 6ווכ וגק' .

 סע)יס רכ חי 6יס וגע . יסוידט וגק' . כגיסו וגק' .כרוך
 0)יס וגק'מקכ65).

 וגי
 וגק' יוסף. וגק' גח. וגקי . גו6)

 0)וס. וגק' . טונ וגק' מ)חמס. 6י0 וגקי . טוף ונק'עדות
 03ין ומ;' . כגור וגק' . מ"מו יתוס וגז תו"ר. יססוגז
 ו)פטמי' כוקר תלך . 6ור ונלך . גסר וגק' גמ) תק' .קודס
 וגק' : )ויחן וגק' סמייי 5רור וגק' 5ור, וגק' : 5יוןגק'
 . ס6רן כ) 6רון וגק' . מ0גס )חס וגק' . ס00יוס

 . תת6ס 0כיגת6 וגקר6י . מ3כות גקרי ט0יי"ספירה . כ) וגק' ס)ס.וגק'
וגקן"

 וגק' ירוס)יס. וגק' . "מ5עית גקודס
 מ)ך וגקר"ח . דיגו וכיח סו" ו"ס וגקר"ח . 5יוןסר

 . רמ3כות6 דיג6 וגקי 6דגי. וגקר6ח .0)טת
 וגי

 דיג6

רפי"
 כח" וגק' . קוף וגק' . מקוס וגק' . ספס וגק' :
 וגק' כגלנ)וח. 6'ומס 1גק' סכנכורס גכורס וגק' ."חור
 "ספק)ר'" וגק' . סטסר יסוד ו;ק' 6חרוגס.סי

 ס"יגס
 . טטרס וגק' . ג)נ) וגק' . קדי60 גופח וגקי .מ6ירס
 סר וגק' . רחנ וגק' הודס וגק' . 'רח וגק' . )כ)סוגק,
 . טס"1 וגק' 6סחר 1:קר"' . סקודס רוח וגק' .חורכ
 סכט"ס חורס ו;ק' מ5וס. וגק' סחי'. 6כ וגק' .י0ר") 6מוגי 0)ומי וגק' . סחייס 6רז וגק' : ""י ונקי חרסוגק'
 וגקי מ0כן. וגק, , דוד כיח מ)כות וגק' ")סיס.וכק'
 וגקן . "מוגס וגק' . 6גי ו:קי . יס וגק' . סג'מקדס
 6י)ס וגקר' 6סס וגק' כס6 וגק' סדוס וגק' .5רק
 סימין קן תקף סימיס 6חרית תקר 6ח.וגקר'
וגקרי

 מש-וגית"
 וגק' תת6ס 6י' וגק' סרטת טן וגק'

 חייס מיס כ"ר וגלץ לכיס כח 0טר וגקר' ססמר"י)י
 וגקרי 6נרסס 30 כתו וגקרי טין כח וגקר' 0כתתק'
 מוסגס וגק, . כריח וגק' . 6רין וגק' . כסמס וגק'נכ)

 וגקי . וס31חן מגוכס וגקי . גפס תקי . 0ז"י1)פטמיס
 סטרן נן ונק' . ע0" וגק'מריס

 וגי
 מדס. וגק' . ככור

 : סי וגקר6ח תס הק' טרס וגק' . מר6סוגק'



ט העדןק ההם*הםכלישערי
 א אות הר1אשנלי

ד14פס . יוס יוס סספועיס ו06י' ס' ני6!רס ו"ס ט"ססס . סמרכנס סן סן %0ות מ6ערו") 3י6הךר ד"כ ס"נפס . עלך תעיס 0מם) רוח 6ס ס' ני6ורנ ד"נ סס : כמ)6כיס 6סר*ר6סוג'ס מ6ערו"5 גי6ור3 ו64 ס*6 5ייקיס 6ורמ קער עפימ: כי )עו)ס 6ודך ס' ני6ור6
פס. שף 6' ירחף 6יכס ס' כקשר1 וא סס מ6מרן') שי6ור עונתר )מס 6)י %י ס' גהשרז
ו4וסס . 5רתגי וקיס 6חור פסוק כי6ורי6 ר"נ פס . 6עון 56)1 ו6סיס ס' כי6ורי ד"6 ס"6 6עת דרך ססר . גו6ית כי ע) 6ווך ש כי6ורט י"נ סס ע6ערו') וני6ור ו6רן ש)וותסעיס 6)0 פ' ני6ורמ וא ס"כסס ממ)כיס 61)0 ססוק 3ק?ורי3
ד64 ס"גסס . אח.ס 6ר6מש ס' ני16ר2 ד*6 ס"ו פס . ניגיסס יכ6 )6 !רומ 2סו נ6חן 6חר ס' ל6וריו ד34פס . תח)ס עורטת 6סס מ6ערו") כי6ורעו  0' נדו) 6) פ' ני6וריח טגס %ף ית 6)ף מומרו") 3"וריו ר"6 פ"6 6 6הם . ס16תיות סער . פ!עס )ך ס6)ף 9 3י6ורש
 חקי) )6 6)0יס פ' ני6וריע
  %יך ילסי  %וכי ס' כ'6ורכ
 . 0,?ר7 ו6ת ססעיס 6ת ס' ני6ירכ6
 . הן ויע)ת 6סניס %)ת פ' 3הח1רכנ
 )5ריק ורוע %ר סי ני6ורכג
 . מ5ר )י סתר 6חס ס' ני6ורכי
 . %רגס3ע ס6רן ס' כי6ורכ0
 . 0יעיס 63מרית וסי0 ס' 3י16רכו
 סנרת %ון סגס ס' ני6וכו
 רישס 6כ)ו פסוק ל6ורכח
 יעיו כח5יר 6טם ס' ני6ור) . ס' מסק כ6נותיך רק ס' כי6הוכע

 באם
 ד"נ ס"53ףיק.ס 16רמ עער דמ)כ6 סורפגה(6 3רש ,ת*ר מ6מר 3י6ור)6
 סס נר6 נר6סית 6תשרס כיוסר ססייע כי6ור)נ
 ני6,ר)ו ך64 ס"נסס נר6סית תינת ם) ג!טריקט נלור)נ

 ד"נ פס סש)ס ננר6 עסון %מח"י
 ו"ס ס" 6מת דרך פער  סטנריות 6ת  ני)וכן כ"ס)ס
סס ורמס פרי1ס 3רכומ מפ)1
 נ"ס5ח ד"ס ס4"סס יפר6) ינרך כך נ"פ)ו

ד"נסס כחוכמת6 נר6ם'ת סרנוס כי6חוענ ו"נ פס 6)0ש כר6 3ר6מית כ"סמ6 ו64טימ 3' 6ה( 36הם. גמ)ת ו0ון 3'ת 3"סמ ריר ס"ו סס 6יס דרכי ס' נהות נ"ס% ו"נ ס"ו . 6ות ס6ית'!ת סער ט)'נן י6) 6כרס כרי ד"דסס ונ)כס 5כו יעקנ נית נ"פמג
ר"6 ס"נפס סריס מסורס 63ר נ"סמי ד"נסס 36רס כרוך נ"סע0 ו"נסס 6)סיכס )ס' 6תס כג'ס פסוק 3'16רמו ד"6 ס"נפס 6וגי כן פמו ותקר6 ססוק כי6!רמו י"נפס ה;1ייס נן ונגי0ו ססוק כי6ועח ר"נפס גססי ת3כס גמסתרש ססיק כ'6ורעט
 ד"נ פס עג וססס נס' נטה פסוק 3י6וג6 ו"6 פ"ו סס %)מ! ס6וס 6ת 66;יס וי3ר6 ססוק 3י16ר1

 וי6ס'נ ה 16ת 6מרפו %ע סשק ט6ולגכ
 ו4נ סיד ח' 6חם מקרנן סרע- וכערת סשק ני6ורגנ
 ר64 ס"ם י' 6הן 15 סדר סורו 3כהו ססוק 3'16רגר

 גיטלא!ת
 ד64ט"6 ני לאת ללת'הש סער' עניך ע) נעע ססוק כי6ורגס
 כח 1רנ %חמגו נוע ססוק ני6ורגו
 6עת ס5 מסד גפי)הם ג'16רגו
 )%ץ תתט נ6ו)ס ססוק ני6ורגח
 כ)ם 6מותי מפי גן ססוק כי6ורגע
 יטץ נרוס' 6יסור סיד כ'6ורס
 קסוע מע5ריס נסן סס!ק ני6ורס6
 ינס נ16ת מל ס' ג"םסכ
 סנ16ס סנס סורש
 נ6ס נ6ס כי )ס' 6סירס נ'ססד
 סייתס נריס כ' חכרת נ"ססס
 15ק ג'רי סודש

 דלתשת
 1*6 40ד 5רקיס 6ומ ססר והר% ס% וור נ*ססו
 ד*ד ט64 6' *קם %ותיפ טערי 36יך 6)סי 6ת דע ג4ססח
 ו'6 פ64 ו' 6!ת כה ג5ר סי6 ו)ת 06 נ"ססע
 ד4נ סס שעקכ טככ ורך נ"סע
 דא ס4כסס ון טחגס ונל נ"סע6
 ד*6 סעפס סחמ ססוס ו)תי כ"סענ
ו4נסס %י)ות 5ען דרכי כ"פסנ
ד"נטס סעסויס רעעת ר6יתי נ"פער
סס )חיס ע) ימעתס כ"סעס
סס ) '. *ס וגוספס י!רד' כידעשת י") מ6ער כי6ורש
ד8דפס ד3ר פעך יס)6 כי נ"סעו
פס סגפס ס61 סדס ר ססוק 3י16רעח
ד4ספס עמ 3כי ירווך וויס כי,(ורססוקעט

 האאות
 ר6ס מדפ ש)ס סק ט סמ4 כ"מ ו'5 ע6ער 3י16רס'
ו"נס"6 %יקיס 6ורמפער
ד*6 ס"ס 6נזסס יעקנ גת)ת ו%%ת'ך ססוק ני6ורס6

 די"נ סס שנפות סע5שת ט) %ס נן סגנ6 ם ני6ורסנ
 רי6 ס4ו 6עת ררך סגמך 63ו סש 'סר6סוגות ססוו 3י6ורפר
ה6 0"6 ס 6ושות6!ת פערי ווע %ס ס6 טסק ני6ורפס
 סס מע)6נס 'רחיס 0עססר ססוק ני6ורסו
סס וסר,ריע יירפ סירחי סודש
 6)סי 5סי סן ססוק 3י16רסמ

 ד"6ס"3פס ספמיס

 אינב ייו סס סו ם נען5
 ד64ס"וסס סמק)) 6ת סו5י% ססק ני6ורא

 ו64ס'ספס ט)ו עסן עי וסר ססוק ני6ור%

 ועאות
 ו"ג ס"6 *ץקךס 6ורח פער "יס )גסס ס%ס וי0י ססוק כי6ו5ן
 ד*ו ס4ו סס ס6רן ע) ר!ח 6)סיס ס' ויענר סי ני6ור05
 דוג ס"ס עס סשכס ג' וסי נמק תרמ ויעת ססוק כ'6ור15

 ד4ח סס פכס עיר ס% יעקנ וי63 סשק ני6!ר5י

 חנם
פס
 ד64 ס'כסס
ר*3סס
ד*נסס
ד64 ס"נסס
וצפט

שש
וזנסס

סס
ר4כסס
ו'נסס
ו"וסס
ו4נס4נפס
 ו"וס'ןסס
ד"1ס"ססס
 ד64סיופס
ו"3סס
ו"נפס
ו"ופס
ו"ספס
דזוסס
ר"וסס



 וערןק ההח%םכלישערי
ו"ט סס ס%6 סתמ יומכ וס61 ססוק 3י6ור5מ
 סס ועסיס6 לומ6 ו6 6)שס ורומ פ6פרוי) ני*ר5ט
ה"6סס %)מותיו 6מת ויקח ססוע 3י6ורק
 י"כ זרך סס )רלצת סל כי סי יר6 ססוק לירק6
 י"6 ס'ד 6מת דרך סמר . )6חריתך תק": ים ססוק 3י16רק3
 סס ויט 1י63 וימע ססוק 3י6ורקנ
קי

 3י6ה-

 דע סאסס תודמס %שס ס' וי% ססוק
 641 סומסס מ)ך 3ימרון ושי ססוק ני16רקס
 חד ס"טטס 35נר 6) וססטת סיוס וידפת ס' 3שורקו
 ד'6 סינ 6' %ת 6ה,יות עמה קוסג נ0יכ) ו0' סי ני6ול9
 ו"נ ס"ו סס עתך 6עוגת 01"ס ססוק כילצרקח
 סס1ק ני16רקע

 ך6סי
 ו"י סא סס סמטס 56 ר1%

 ו'נ ט64 ס' 16ת פמכס, י1סף וסי ססוק 3י6ורקי
 זן6ס4נ ט' ששר כין 6)סיס 0' הנ9) ססוק ני6ייל"
 ד"נ סס סס נגה 16ת1 י)3ם ססוק 3לוריע ד64 ס64 ה 6א : כסף ומשקיסם ספמויס וי ס' 3י6ורקי3
 ד'6סיכסס יסר6) כפ)ך ומי ססוק 3י6ההקיד
יי6 ס'6 ו'לצ' סמסום ע36מ ויקח פסוק 3י16רקנו
ד"6 ס"ד חי *ת 60דס כיפסס6ת 0' ךגמס ססוק 3"ורקע

ו"גסס נע סן וילשש סטקני6ור
ד"3 ס"6 ס' 16ת פכוו ו3פסס 03' וי6פיגו סשק3י16ר
ד4כ ס"נ " 5צת י5חס 1יעתר ס' פ) ע6מהעני*ר

ד*6 ס'כ קמ16ת 6)יעס וע%ו ססוק 3ילצרקכ
 ויי(אות

י"ס ס4ד 6וש6' 6ומע' םשוי : 6ם0 יקר )ו6ת ס' מ16ר'קכ6
ז64ס'6 ו* 5צת ייעו)ס תול0 5ת ססוק כ'6ורקכג
סס . סם) ורק6 קיקכנ
די6 ס4נ טס 5דתי סקיך כי )י סיחפ ו6ת 3"סקכד
ו4ג סס ספורס מקת פסוק61ס 3"יקכס
עם ג%ית % % ס' וחש פסוק מ15רקכו

 תיחאמ
דינ ס'כ 5דיקים 6הוח פפר ' )נקריס חדסיס ססוק 3שרקכו
 ד4ס ס"6 6מת דוך טפר . יסכו"(ם 63ח"ו וחכס 3'סקכח
 . ד34 ס"6 ס' 16' 16תי% ספר : יוס מסר עחמטס ססק 3י*רקכס
 ד64 ס'6 ח' 16ת : חת 3גי 6) היגר ססוק 3י6יק)
 סס חק6ס כ% ש) ססוק ני*רק%
ד"3סס ורכי חסכש פסק 3י16רק)נ
ז'נ סס תיגק נגוריך ושו ססוק כי16רק)נ
 1'6 ס"כפס יעעם 16כ) שר ססוק 3ילצרק)ד
 ססוק ט6ורק)0

ז"נסס דרכו סי ש )גש מגי
ד*דסס העמעך חעים מ)נ ססוק מ*רק)ו
ד64 ס'גסס )כס 0ו0 0חויס ססוק 3י6הךק)ו
ו"נסס ס" יש6ת ססוק ר6יק)מ
סס )ספטת יוכ) )6 מסרון סטק 3י*וק%
 9"6ס"דסס ססיר 6ים מוית ססוק 9*רקפ
ד"3 סס משסמו ית6 כחתן 6101 סס1ק ני6יקע6
ד'גסס פמו ס' ח)ק ססוק 3י*רקע3

 פיתשות
ו"3 ס"ג 6' 6הש 16תי' סעיי . )קויו ס' טו3 סשק ני6יקעג
י"כס"דסס כס' )מסהן טונ פסוק כהשרקעד
 ד"6ס"6 ט' 6חש : חונן 6ים סו3 ססוק 3י6יקמר,
רעפפ סיך שרת )י טג פסק ני6יקמו  6' ורך ס"3סס קר31 עכן ש3 ססוק 3י16רקע,

ז

 ו"1 ס"נ 6"5 סער : פ)יון נסתר יופ3 ססוק 3י6הךקפת
 1"נ ס"ד סס 0' לת סר י0יס פסקגכון ני*רקמט
 ו"נ ס"ס סס 3פעעי1 ס' יסמת ססוק כי6הוקג
 ד4ס סס 16ר ךסי 6ור י0י ססוק 3י16רקג6
ו'6 ס"6 6פת דרך פער )3ם נ6ית מ)ך ס' ססוק כי16רקגכ
ו'3 סס נס)1ס עפו 6ת י3רך ס' ססיו 3י16רקע

 6ות 6ותיהש פפרי 0' פ6ת נרכס יס6 נ4סקגס
 ח' 6ות מי) עקסס ויסר6) סס1ק ני16רקגו
 סס סגי 61ין 6ן ים ססוק 3י16רקמ
 ט' 6הש סיש מגטיקות יפקגי פסוק כי6ורקגח
 י' 5צת מסזי 05' יתו ססיק ני16רקגפ
 יר6תי סעעך טפפתי ס' ססוק ט6יקס
 סס יס 6 3חר ימק3 כי ססוק 3י6ורקס6
 פס 6תר נן )י ס' יוסף ססוון כי6ורקסכ
 טס 6טס )33 יסמת יין סס1ק 3י6יקסג
 סס ס3גה0 ירוס)ים ססוק 3יל%רקסד

 כףאות
 641 ס'ו 5הקיס 6ית סער ס%ר ממ3ר ס' %ר כס 3"מקס"ס
 ו"6 ס"ס סס 3עחפנס פיס כך %מה"5 כי16רקסו
 141 סס כמע סס נלשרקסו
ד"ד ס"נ 6עת ורך ספר ימדיו ש כהו ססיק 3י16רקסת
י"י סימ מס פלתני 6ס" 'סר36 )נגי ת6מר כס ססוק ל6ורקסע לי6ס"טסס 3סמי עקר6 כ) ססה 3י16רקע
ו"6 ס"ג 6' ל%ת 16תיא ספר יס 6 3מר יפקנ ס'כי 3י6יקמ6
ר"כ פ'1סס סכוסר 6סכ1) פסיק 3י16רקפ3
דיו סס סכסמס 6) 6מור ססוק 3י6הךקשנ
ייט פס ס6וי יינק כ6סר כי פשק כי16רקמו
ז"נ פ"6 כית 6א זבר ריסחר 6)שס כנע סשק ני%רקפס
 ד"6 סא גיפ) 6א %רן מסר 3ם)ים 1כ) ססוק 3י16רקש
 י"6 ס"3 יוד 6הש סס3ט תחת ש3ור 6סר כ) ססוק 3י6יקש
 וינ סי6 כף 16ת וס3 טסרס 6מת ש סשק 3י6הךקפח
קפט

 3י6ה-

 טס ' מר6סון מרוס כטי כס6 ססוק
י'ג סס כסי 6ת וססכותי ססוק 3י6ורקס
 9'6 פ"כ פס כגסיס סיסי סכרוסס וסיו ססוק כ"6ורקס6
 ינ סס )6סרן כ0וגס ננד ומסית ססוק 3י6ורקס3
9'נסס 6ם6 יסועות כוס ססוק כי6ורקסנ
 סס ס' 3רכת פ)6 כוס ססוק 3י6יקפר
 9"6 ס"נפס וכגור כגנ) סי)ייו ססוק כי"ורקסס
 סס ת%י 0" כטר מ6מח") 3י6יקסו
י"3סס טפרמ כות) סיקסו
 ד"6 ס"ג סמך 6וס ימק3 )3ית ס63ס סגסס כ) ססוק 3"שרקסח

 לטראות
 ו"6סע 5הקיס 6הומ סמר 6עסס )ממגי ססוק 3י6יקסט
ו"3 סס מסס סכיש ווס % מ6מה4) 3י16רק5
ד"6 ס"1סס מ*ו5ך )ך % ססוק 3י6יק65
9"נסק 6עת דוך פפר ש 6וסכי )סגחי) סשק ני6יק%  ו"6ס"ס סס 0נ1סס כערונת )חייך ססוק 3י6י*ג
 ז"6 פ"ו 6' *ת 6.תעת פפר 6)ס יוגת מ) )עג5ח נ"סק%
 ד"ג ס"ו סס ס)3טן %וי ססוק 3ליק5ס
 ז"6 ע"י חי לעת ועוכ 6) 6יס )6 ססוק כי6יקט
 י'6 ס"6 )מ? 6הש ר5הך )מסות )מור ססיק 3י6הךק5ו

 ו"6ס"נ
 ד*דס'6
 ד"6ס"נ

ד"נ
 ר"3פ"כ
 ד"6ס"6
 ו"6ס"ו

ד34
 ו"6ס"0

ו"3

ק5ח



ק'א העדןנן הרשיםכלישערי
 ו"6 ס'נ סס ועח 6וס %עו ססוק 3י6ורק5מ
 דענ סס ט' סק% %וס כי6ורססוקימד)נק5ט
ו"6ס"נ סס - 5יקך תסנס )סומ ססוק כי6ורר
ד64 ס"דסס )3גון 6רוי ע"ס סט כ'6ורר6
ד"ד סס סמרי 6)0יס מעסה וס)ומות פסוק כי6וררנ
ר'נ פ"נ 5ד'קיס 6ורמ סער : עוכך רנ מס ססוק כי6וררנ
סס נרסטיס 5שי ע)ן טס'ק ט6!ררך
ז"וסס סנ)ומות ופמ"ך מ"ס רדי ע6ער 3י6וררס
 ו4ט סי0סס ס%יק'ס עימת סוררו
דה6פס טקטן מיין סודרו
 ד*גס"ו סס מום)נ נק5ור כר6ס'ת עעסס סרררמ
 ר"ו ס'6 6עת ררך סער . ו6ת סימס ס' ע6ת ס' נ'6וררע
 ר"ו ס'ד 6' 6ות 6ותיות סער . ס' פס פוו נעה) פ' נ'6וררי
 ר"0 ס"ו סס 6מס 6)סיס ועדותס ססוק נ'6ורר'6
י'ו סס כ)נגון 6סר ס6רז פן סקוק כי6וררינ
 ד"6 ס'6 ו' 6ות . סועכעו 5דג'ס עס ע) ססוק כ'6ורריג
 ו"נ 0"נ סס ע'ס נסע)' עדי מ' ססוק נ'16ררין
 ד64ס"6 ע' 6ה( 0סממ. סנש עעכון ססוק ל6וררטו
 ר"6ס"נסס רנ'ס מ'ס ססוק נ'6ורר'ו
 ד"6 ס"נפס משס עסרין פסוק נ'6ורריו
 ד"6 ס"1 סס סעג'רס עעסס ווס ססיק נישרר'מ
 דענ סס )גנ'ך מעק0 ועסית ססוק ני6ירריט
 ר"6 ס"0 סס מ'ס נסע)ו מדך גר ע"ס סג' מ6וררך
 רענ סס כימך מווות ע) וכמנמס פקוק 3'6וררכ6
ד"נסס 6כג'ס ע,נמ 06 ססוק 3י6וררכנ
ד"דסס 6דגי עקרס סקוק כי6וררכנ
ד"0 סס סעסנס נערננת 6זתו 1'רגנ פסוק כי16ררכד
ד"6 סענ ר' 6ות :. סרו 6ת )גוטר'ס וע6תיס סשק כי6וררכה

 נוןאות
 ד"ופ"נ 6"5 סער . )ממו עפר וגמס ססוק כ'6וררכ"ו
 ד'נ פ"0 סס יעקנ6כיך סה)ת וה6ג)שן ססוק כ'16ררכו
 פס ע5ריס כ)י גמ)ס רו"1 ע6מר ני6וררכמ
 ד"סס"ס סס תור0 חכמס ט3)ופ לו") ע6ער כ'6וררכט
  ו"לפ"ע 7'6 סער . עעין יוח וג0ר פסוק ל5ורר)
 רנ ס"ו 6וא 6ותיות סער . %3עגו 6יס געעס סי ט6ירא
 י*6 ס*6 ג' 16ת . יסמס נדרך מנמ) ססוק ני6ורר)נ
 ד64ס4ד מי 6ות 6דס. גסעח 6)0יס גר סשק כ'6ורריד ו"6ס"ס 0' 6ות . מן מ65 וגמ ססוק כ'6וררפ
 דן6פ"6 לו'ג יסר6) נסו)מ קוס תיסוף 1)6 גפ)ס סי כי6ורר)ס

 ד64פ'נסס ס)6 שסס תס)ות שר6 ס' ט6וררי
ד'נסס )0' מכתס גטסגו ססוק ט6ורר)ו

 פמךאות
 ד"6 פ"6 6,שות6"ק סער %י0גוסלס. ס' געעך ש ל6ורר)מ
 סס )ע%ס )עד סעוכש ססוק כ'6ורר)ע
סס 6עכס כריכמת עסר 6'ו0 סקוק ל6וררמ

 עיןאות
 ד"נס"נ 5רקיס 6ורמ סער - סעוריס עוער פתרע6
 דח ס'נ סס עס % ספירות עסר סוררמכ
 י"ו ס4ס סס תרנועו וני6ור מכס 1)6 גנ) עס פ' ט6ןרמנ
די"נ פס )עו)ס ירוס מכמס ק3ין " ע6רו") ני6וררמד
 ד"נ ס'ו 6עפ דרך סער . %ד' ס6ו' יסייט 6סר עת נ"פרעס
 דא ס"6 ע' לות ה' 6חס גר6ס כעין עין סקוק ני6ורימ, ד5 פע6 ג' שע לאסק' סשמ : ס6' סכף עפרס עסרס נ"סיעי

 :שו14%'י5"[
 פאאות

 י*ס ס*נ 15ילרס 6ולמ סער 6) יפע% וס)פ סעעיס נ"פרגרי
 ו"י ס"נ , 6מת ורך סער גסכר 0סמ נ"פרגו
 ד"6 עינ ד' 6ות 6ושו1 סעף 5לק סערי )י סתש 3עפרגמ
 ד4נפ4נ ט' 6ות רעיימי 6מותי )י פתמי נ'סרגט

 ט י6ינו סס 6) סס נ"סרס6
*ת'

 ד"6סיי6 ס'
 י"6 ס"נסס )76ס סס סס מי נ"סרסנ
 ו"6 ס"נסס 6ייתיס 6סנכי סס נ'סרסג
 ו64ס"וסס מיס ע)6 6)סיס ס)נ נ'פרסו

 צריקאות
 ל"6 ספ"נ 5ריק'ס לורמ טער תגי 6ומר )5סון ססוק ני6וררסס
 ר"6 ס4נ כ' 6ות 6ותיומ סערי כס6ך מטן ומססט %ק נ"סרסו
 ר"6 ס"6 5' 6ות סו6 ו'סר 5דק ססוק כי6וררסו
 סס מ%נתס 5ור 6) סכיטו סקוק כי6וררסמ
סס מפ' י)ךך 5ור ססוק ני6וררסט
סס %ר וסכימ פשק ני6וררע
 ד"6 'פ"נ , סס כתעריסרח 5רק ססוק ני6ורע6
 סס )5ריק רסע 5וסה ססוק כ'6וררענ
 ד'6 פינ סס דרכיו 3כ) ס' 5ריק ססוק ני6וררעג
 ד"6 יס"ו פס קורס גור 5'ן ועס'ת נ"סרער
 ד'6 ט"נ ר' 16ת 06רן 6ת ט טסוק כי6וררע0

 1:,! יןיןי'י'~'ןיץקי, ",פה: קיאות
 ד64פא ק' 6ות יס %נ חסושת קחו פשק ט6ורועט
 סס )נן ו"ען הק 0' % קוס ססוק נ'6וררס
 ד"6ס"נ סס 6)י רט סי קויתי קוה פסוק 3'6וררס6
 ו"6ס'ג סס סקכ"0 ס) ספו יס שף ע6עח") ני6וררסנ
ד*נסס קיס פיד כי6וררטנ
ד4נסס סכת קנ)מ ני6וררסד
ס4דפס 6וח )קין 0" רסס ססוק נ'6וררסס

 רישאות
 ר'נפ"ד 6"5 חער יומו נמוסך רסעיס ססוק ני6וררסו
 ד4וס"6 ו"6 פער מרמסת 56ריס ורומ 0סוק ני6וררפו

 סס 1ש א~ך3מיי,1 1ש~צג:ת2
 ד64ס'ו

 די6 פן )' 6ופ 6ותיות סערי עונ דכר )כי ומס שק ל6יה
 ד64 ס'6 ר' 5ומ )י תתן 6) הצוסר רס סשק נ'6ור6%
 ו"6ס4נ סס סר"שתיכס ר6סית ססוק ניל%רר5נ
 חס 6וממך 3כורי ר6סיפ סקוק כי6ורר5נ
סס דנגן ר6סית 0סוק ט6ורר%
י4כ סס י0' גימופ וימ אק ל%ורא
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 רעיוגן היו%יםכלישערי
 שקאות

 ייג ס"6 6"5 טער ר6סמיס )ימיס ג6 ס6) ססק 3י6יר5
 . סס השו% סעפטס סגת גו6וררמ
 ו'נ ס"6 ו"6 ז% 3ן גתת )כו)' סכת 6מרס מ6מרו") גי16ר5מ
 ו"6 ס"1 6' 6ום ל1תיי סערי סעת6נ)י' כ) 01ממ1 סיסו 3שורר5ס
 ו"6 ס"נ די 6ות ר6שכס ספריס ם16 ססוק 3י16רס
 ד*נת"נ סס גגעפ % יעעות סערי מ6שת") ל*לם6
 ו'6ס"3 ס' *ת ס))תיך ג'וס ס3ע ססוק גי16רס3
 ו"3 ס"6 1' 6ות סם עעורי סווו ססוק 3י6ורסנ
 1"6 סן 16ת,' )ס' סגת 7%0 1ם3תס 3*ססד
 סס ס' עסס ישס ססת ססוק ש16רס0
 ו"6 ס"נ מ' 16ת כוכרסמסותןך וסמתי סשק 3י6יסו
 ד"נ ס'ד סס רנ)י-ונו' 6)ף מ16ת סם ססוק 3י6ורסז
 ד"נ ס"נ ע' 6ות סועחיס 3ץ כסוסגס ססיק 3י6ורסמ

 תץאות
 1"1 ס"נ 15יקיס 6ורח סער ירוק קו תסו מ6פרו") 3יל1רסיו
 ד"6 סא 6מת דרך סער נ3ה: טרך תחחוגיס %מתע 3י16רסק ד"י פ"ר סס ינועון רומס מוסף ססוק 3י6ורסיו

1"יסס סן6יס ותרר פסוק 3אורסיח  ד"נ ס"6 חי "1ת 6ותיופ םער ממו%ך 6) ותסכח ססוק 3י16רסיע
סס קמתו 53תן ותם3 ססוק 3י6ורסכ
 י"6 פ"6 596 סער ופן 163ת1 סע%ס תידום טעסס%
 י"3 סס , 5שגי ס'5ס"ר סגק' עעססכ3
 י"נ ס"3 סס 6)0יס סס ע"י עו)ס פרמח טעססכנ
 1"1 פ'נסס ומחרי3ן עו)מות )ט% טעססכד
י"וסס %לי 0ק)יפס )קדיעת. עעםעכ0
 ד"ס ס"דסס גקגס ג)סין חכמס סגק' עעססכו
1"3סש 6שת סגן %מ"ם טעססכו
ז"6 ס"ססס נחרן ייסוכס טן טמססכה
י"נ סס חרח עישת סתול0 ססקייעס קעססנע
רוסס 63' %ותיות )סתס)ת עפסס)
1"נס"6 סד"6 ע6%ס עקירו סיק' עעסט)6
ד"1 סס. 6"ק סגק' עעסס%
1"3 ס"ח סס תח)ס סמ6) לסחשררות עעסס)"נ
1"נ ס"3 3י 6ומ ס'6 למקוס 3ג'ס סגק' עעסס)ד
1"3 ס*6 ט'6ות מסס סגק' עעסס)0
טס וג3י6 עכד מסס סגק' עעסס)1
מס ע3ויס סמ)6כיס סגע עעסס)ז
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 שלטה תו"ט סעיד סרכיי התגי מחן גרוים טררטי מוס' סעיד ט6כוך ידיוי )ר6ס ניכוח תורהכנוכרונ
 יטתוד 0תחכר חכוח סופו0, ט1651ח ע) כסף כתסטן 16חי חמך 6סר יגן ג"שיינבערנ

 : ומוו' חת ככגי של6ט תתז63 ויתכרכו)סס
 ממ6חיס יוחר כי ותנרפח טטוח תכ) מפסי ס,ס סספר כי 6ייפ. ס6תת מכמח ד)חי ע) טסוקדיסר84ל

 י)כו )גוטן 0תסי)ס 1)סק) סכ) )תקן דפוסימ כס6ר מעסחי כומי וככ) )כוכ תד' כר6סוגיס סיוטטוחי'
 ייינצייג 4יטנרהם סת)כס"ד דנרי זס טדן נן כתסעו) )טיי) סרו5ט כ)כטמ
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 הפעותלוח
 תיקון טעות שורה עטורף
 נד1)כ מ'מסר ימגצ

 6חו כ)כ6י יככ
 ככס ככו"ס )ח כח
ט61י'ט61 ת נ: טס6, ססטר % כ:6
ת5ו ט5ד' )1 כ:כ
סוג סוי כז 6:ד
6טק תס)ך כ ג:ט
 ס61י טוד יו ד1
 6מנ ו6מת )ט כ)ז

 תיקון מעות יה ש עטודרף
כיסוו כ0וד ת 6תכ
),)6 י גמד
 וגרמיטו ונתיסק )ז ננמ
6וי6ח ) 6כ  ע)יתה ט)י1)ט כסופו דגס
ט,ט) כז 6גו
 טם71סיסוד )ז 6נו
 י)ויהו)יוח כס נם
 טוג סוכ )1 כסכ
 ס6תנ סתמר מד נעכ

 תיקון פעות ה שו עטודדף
 )מוח )ומוח תט 6טד
 טסרסוח ספרסוח )ז כעד
 לפ סורות ככית פמכ דעס

 כטעוחגכחכ
 כידטכידך תנ 6טו
 6ורוחיט 16"רותי' ד דפ
 יס6 יס6) ז כפ6
 סמפזסטפך כ כפג
 כפניטכפניס ימ נפנ
 סקןטקון לו נפנ

 יודטיסיודיס ת 6!ד
1!6 

'1 
 6ג66)6

 טגפ)ס טגטלס גז כ:1
 כרוח כרי"ח )תד ג:מ
 טעתודסעותד גס ד:ח
 6מרוט 6מריס תג ד(6
 ת)נר ת)כד כג 6;ס




