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 ויאציל ביתך אל ברכה להביא הזה הקדוש סבר יקבל ידידי
 כפי הראויה מנה ה׳ ברכו אשר ברכתו משפע ברכה לו

 הקדוש מהספר הנקבץ הכסף כל כי בטוה לבו והיה ידו מסת
 הקדוש הרב בחצר בתים לבנות טוב למפעל יכנס הזה

: א וזיע״ זצוק״ל
יציו ^מאליח דוד לא״א !׳ יצחק הצעיי עב,־כס ב״ד

Monsieur ISAAC UMALFH  

21. Rue die Mogadlor ״  QASABLANQA (Maroc)



חספר אל־* מבוא
 שם את לי הוגד הגד טאנגיר בעיר דום־ץ בתור למארוקו בואי אחרי מה מזמן

 רבים אשר * מארוקו בדרום • דרע בעיר הקבור ז״ל הלוי דוד רבי הצדיק הרב
 ומספרים לשמו ונודרים קברו על להשתטח שנה שנה נוהרים • זו בארץ מאחב״י

 כמוהר״ר הרה״ג מידי״ן ובפרט מידידי מאיזה נדרשתי עתה והן * שלו הנסים על
 אודות מה דבר להגיד * כאזא־בלאנקא בעיר ראב׳ד הי׳ו אליקים מאיד משה

 תולדותיו את לדעת אותה נפשם רבים כי • הוא ומי • היה מתי הנ׳ז הצדיק הרב
• ואומר אען רצונם ולהפקת * וזמנו

 הלוי דוד רבי מקובל רב שם זכרתי עמוד ח״א נר.המערב בספרי כבר
ת מעיר ו ל ג מ א  בקשה שחיבר • מאר׳וקו בננב * סחרה במדבר Tama^rrout ת
 שהרב שם והבאתי תיר) (ליוורנו שמחות שובע בם׳ נדפס ופיוט בכי׳ ראיתיה אחת

 הביא ׳ הצרוף חכמת אות קדמות מדבר ובספר מלכות וע׳ צרוף ע׳ בשה״ג אזולאי
 רכי שחיכר המלכות ספד את שמזכיר ־ הצרוף חכמת על כ*י אחד ם׳ בשם
 קוריאט מרי׳ ושמש מאור בם׳ ושגם כבוד) מנוהתו (תהי תם־ך הלוי לוד

 וצירופיהם אותיות כב׳ בפי׳ הלכות כ׳ד חכמה מעין )ם׳ י משם העתיק (ליוורנותקצ׳ח)
DDת ׳ ו כ ל מ  שר׳ד ושערתי עא׳ כג׳ דף עד עב׳ יב׳ מדף שם עיץ ופירושם הנז־ ה
ת 'D בעל הלוי ור׳יד מתמאגרות הלוי ו כ ל מ  השנית המאה בין ושהי * הם אחד • ה

• כ׳׳ז בהערה ועי״ש שם דברי אלו • והשלישית
• סגולה יחידי של כתבי־היד באמתחות בחפשי * למארוקו כשבאתי וכעת

 לברר לנו יש פיהם שעל • הנזבר • זיל הלוי לריר השייכים דברים עוד לידי ה׳ אינה
* וחייו זמנו • יותר

ת מם׳ לקוטים כיי רפים שני ) א ו נ י ע ו מ ל מ כ  וצירופיהן הנקודות טעמי על ח
כ ממוהר״ר שמעתי * בתחלתם כתב והמעתיק ^ כ ^ו ה א ל ^ ל  ששם זלהיה מו

כי הוא • חבטה הס׳מעינות של מחברו ל ל מ ר רי ה ו מ ל ג א ה ב של תלמידו זיל ב ר  ה

א ממנורשי זלה־ה הלוי לול מוהר׳ר ב ש ו ל י ל י כ י  ונפטר ללובלו ש
ע ל ל  • אחיך לידי בא עצמו הבמה מעינות הם׳ והנה • עכיל לנו תעמוד זכותו ב

י ר׳ שחיברו בהקדמתו וכתוב כ ל ל ו מ ל ג א ז ו  אזולאי הרב על תמה ואני כנז׳ ב
 • זיל אליהו אליו נגלה שהיה וכתב • דרעא מעיר מרדכי לרבי זה ספר שהזכיר

העתקות כשני אני שראיתי הכי׳ מלבד שבאמת * הדבר כן ולא • נננז ושהספר

(Iוצ׳ל • תמיך הלוי אברהם ר׳ בטעות כתוב הנז׳ ושמש מאור הם׳ בשער שם
I ___ . •יזיז • ׳ עוד להלן וכמבואר ׳ תמיך הלוי דוד רבי

(



 שחובר אפשר אחר חבמח מקינר שם׳ ויתכן המערב חכמי בכתבי גיך ממנו מובא
 וכן * הנל׳ בחאגלו ר״ם שחיבר באותו • א*ולאי לחרב לו ונחלף ונגנז אחר ממחבר
 מעינות ם׳ עוד שמזביר המערב מחכמי לאחד הקדש שמות בם׳ מצאתי באמת

ף מר׳ החבמה ס ו י בן י כ ד ר ל בן מ י ד נ א מ ע ר ד  שנגנז שזהו ואפשר • מ
 למדנו )2 זמנים בםדרי םמכא בר שהיה • הנז׳ טולידאנו רח׳ מדברי * שיהיה ואיך
 ובא שיביליה מגירוש היה הלוי ושר״ד • הלוי רד׳ של תלמידו • בוזאנלו מרדכי שר׳

ו לעיר ר ב ע בעיר נקבר ואח״ך Debdou ד ר • ד
 ענין מביא * מקרוב ג״ך לידי בא • מקדושים למי ידעתי לא ישן כי׳ קונטרים ) ב

 מצאתי וז״ל כ״י קדמון בם׳ מ״כ יי בעצם לשונו מעתיק והנני • ז״ל הלוי מרד׳ אהד
ת בארץ הקבור ז״ל הלוי דוד הר׳ יד בכתב ו ל ג מ א ו מארץ גר ת ד ב  וז״ל ד
 לפי והנה צורותיהם שנוי לפי המציאות אישי ישתנו כי אומרים הטבע בעלי הערה

 הקבלה בעלי ולדעת * ראשון ומושכל אצלם ידוע וזה אחד הוא החומר אצלם זה
 הצורה תשתנה החומר שנוי ולפי אחת והצורה משתנים החמרים כי אני ולדעתי

 רצוני * עצם לא ? אנה כמות איכות שנוי הוא בכאן הנאמר שהשנוי שתדע וצריך
 גדול יסוד וזה וההפסד ההויה כמו העצם בשנוי בםפירות הצורה תשתנה שלא לומר
 בראשית פםוק שכולל מה וז״ל כתב ועוד ׳ תלוים הרים הרי בו אשר נסתר וסוד

 אלהים ברא הוא אבירש״ת הנקרא האור ר״ל אלהים ברא בראשית * העיון דרך על
 ברא וכן בראשית ברא אלהים כשנמצא ואזי לאלהים קדמון הוא אבירש״ת עתה ויהיה

 ^הים את ברא בראשית ר״ל לבוראו דומה אחרות מאותיות מחדש אחר בראשית
 כאן עד רצ״ו שצ״ה שהם בראשית השמים את ועשה אחר בראשית ברא ואלהים
 לא והשתלשלותם הםפירות בענין המקובלים דברי בעמקי שמבין למי והנה * לשונו

 עכ״פ בנםתרות בעת עםק לנו אלה־ואין ז״ל הלוי רד* שבדברי הקושי על יתפלא
 תאמגרות בארץ נקבר ואח״ך בדברו היה הלוי שרד׳ ידענו הנל׳ כי׳ הקונטרים מדברי

 תאמגרות בארץ הלוי רד׳ שהיה הנז׳ הא׳ נה״מ כםפרי שהבאתי למה מכוון וזה
ע מפני בדרע שנקבר הנז״ל טולידאנו רה׳ למ״ש םותר זה ואין ר ד  ותאמגרות ש

 בעיר ולא תאמנרות בארץ הנז׳ בקונטרים כתב ולכן * אחד לגבול נחשבות כמעט
, • תאמגרות של הנבול מעדי כאחת * שכוונתו מפני * תאמגרות

 • ובםופו בתחלתו חםר * 0פא בעיר שמצאתיו * ישן לי,גי׳ רכשתי עתה זה ) ג
 הכתב ומצודת * קצת גדולה בפורמא דפים ושמונים ארבעה כולל * באמצעו קצת וגם

חםד היה הוא שגם יותר קדום אחר כי׳ מתוך והועתק * ש׳־ש״ן בין שנכתב ניכר

בכ״ם המערב נר בם׳ אודותיו עיין צור בן יעקב ור׳ עטר כן רי׳ כדור היה הנז׳ רחט׳ )2



 • מצות טעמי ־ ובו׳ וצורתן האותיות פירוש ־ ענינים ענינים מביל הזה הכ׳י • מה
 עפ׳יי הכל ועוד * הבינה שערי וחמשים הבמה נתיבות ולב׳ ספירות עשר פירוש
 • בזה גדול מומהה היה שהמהבר ניבר ומתובו ־ פשוטה ולפעמים ־ עמוקה קבלה

 הובהה * הנזבר דל הלד דוד רבי שהוא לי נתברר היטב ובעייני * בדורו ומפורסם
 מאור בם׳ שהדפים הבמה מעיינות בם׳ ממנו שהובאו שהדברים ־ היא לזה ראשונה

 את גם • זה שבב״י האותיות לפי׳ ברובם מתאימים ־ האותיות בפירוש שם ושמש
 במרוצת זה בבי׳ קצתה למצוא יש ־ לעיל שזברתי הב׳ בקונטרים שהזביר שיטתו
 המחבר״ דוד ״אמר פעם בותב זה הבי׳ שבתוך ־ שנית הובחה • בב״מ דבריו
 שנתגרשו הגירוש על רומז שדה איש עשו ע״פ המצות שבפי׳ • שלישית הובחה

 הובהה ־ שיביליה מגידוש שהיה לעיל במ׳ש וזה • הנוצרים מארץ היהודים
 רמ׳׳ה ה׳א בשנת תהיה שהגאולה רומז ־ בינם רמה ורוכבו סוס פ’ע ששם ־ רביעית

 ריד של זמנו • השנית המאה בתחלת וזהו ־ זה לפני שנים עשרות איזה הי א״ך
 מובה וכן ־ זיל הלוי רד׳ הוא זה בי׳ שמחבר * ברור החלטתי זה ומבל ׳ ז״ל הלוי

 הקונטרים שהביא הדברים באותם לכגנונו המתאיגש ־ הלשון מסגנון גם בבירור
• מלשונו הנז׳

■ כמצטדך ־ תולדתו את נסדד מעתה
• קע־ב או קנ־א שנת של כגירוש משיביליא יצא זיל הלוי דוד רבי

א ־ הלוי שמואל ר׳ אביו שם ד י לי בי מו א מ ש  תלמידו מדברי המבואר בפי • ו
עא■ ים■ רף הניל ושמש מאוד עי■ הבמה מעיבות בם■ בוזאגלו דמי

א לי בי מי * ן חופי דרך דל הלוי רד׳ עם יחד רבות משפחות באו מ ס מ ל  ת
אן ד ד א  בודדה בעיר ונושבו הארין בפנים שעברו ־ כהנים הרבה היו ומהם }•) ו

ו בעיר ־ מאדם ורחוקה ד ב  האלה הגולים קהל • מארוקו בצפונית־מזרחית i3el)0u ד
ם קיק בשם ׳1נודע ו נ י י ל י ב י ה הד%א העיר שם גם ויקראו • ס י ל י ב י  עירם כשם ש

ד ד פ ס ד לעיר שמוך ה מים מעיין נקרא היום ועד • ב ד ב ן בשם הנז׳ ד עי מ  ״
״ ה לי בי  שני חלק המערב נר בספרי בארובה מדובר האלה הדברים על שי

חל בם׳ גם וראה בקרוב אי״ה שיודפס ח *י מ ל ^ זו בשנה מחדש הנדפס ש ש  מד
ן ח ב ו בעיר לפליטה שנשארו הבהנים משפחות מצאצא• ־ ה ד ב  שהאריך ־ הנז׳ ד

* השם גם ולדעתו • בהקדמתו בזה ר ב איש איזה שם על ההם הנולים עי׳ נקרא ־ ד

 לרי׳הכהן הימים דברי ובם׳ הנז׳ שיביליה גירוש עד׳ המדברים ישראל תולדות בם׳ עי׳
.ע׳׳ש ובו׳ ובניו והנגיד תלמסאן יהודי אז אליה שבאו דבדו עיר מזביר ש׳׳ה בשנת



ד שמו שהיה ביניהם מפורסם ו  נכונה ואם * בשמו הזו העיר מן להלק וקראו )4־ ד
 העיר שם נקרא * זה הלוי דוד רבי של שמו שעל הרבר קרוב אז • הזו ההשערה

ו ד ב ו שהשם לומר ויתכן • זו להשערה מסבים אני אין • ואמנם • ד ד ב  מקורו ד
• הברברית השפה מן

 סבה ומאיזה • הנז׳ דבדו-שיביליה בעיר נשאר לא * הלוי דוד רבי
א המרבר בערי נרור וירהיק ממנה יצא |^ ר ד ־ ד א ו  ער ויבא )Ouad Draa( ו

ת ו ר ג מ א ע העיר וער ת ר  שאהריו ברור נמצאו הזה בהבל * ונקבר מת שבה ד
 ער נתפרסם ושמם רבים םפרים שחיברו • ומעשית עיונית בקבלה להקת־מקובלים

ד בם׳ שבתבתי במו • מארוקו ובכל * ישראל לארץ ב נ ד ע מ  בחלק וביותר הא׳ ה
 רר׳ של מימיו שותי היו • האלה המקובלים החכמים שכל ספק ובלי • שיורפם שני
 הנרול לפרסומו הטעם חהו * זה במחוז הקבלה חכמת יריעת את שהפיץ זה ז״ל הלוי

 חכם שמה עבר שנה מאה לפני ועור • כך כל שמו את המעריצים ולהספורים * שמה
 ם׳ ושמו שחיבר בספר נסיעותיו את וכתב • אלכבש יעקב ר שמו אחר נוסע

 המחבר של ירו בבתב הזה הם׳ • ישראל בני ושמות צדיקים ארחות
 שיר וישורר * דרע בעיר הלוי רדי קבר על בקורו את מזכיר ושם • לירי בא

שהזביר המסורת ונם * נוראותיו ועזוז הקרוש הצריק בנסי לספר הפלינ שבו ארוך
שהוא ■ מדרעא מרדבי לי■ הנביא אליהו אליי שנגלה אזולאי היב
 רר׳ על ומקורה • לתלמיר מרב לו שהתחלפה חושב אני ־ הנזכר בוזאגלו רם׳
א ובמקום * הנז׳ מררכי ר׳ של רבו הלוי ע ר  צריך • עיר ולא מחח רק שהיא • ד

ע לומר ר ד בחבל שחיו אלה • הלד רר׳ תלמירי • ד א ו א ו ע ר  ספריו על שקרו * ד
 • נ׳ באות למעלה שזכרתי הבתב־יר מן הנראה וכפי יי) רבריו על פירושים ויעשו

 שהשתמש הקרמונים הקבלה מספרי הרבה הלוי לרר׳ היה * כעת נרפס ושקצתו
ם • בהם • אתנו שאינם ולשונות מתיקות נסחאות מהזוה־ק מעתיק נ

 ספר • המלכות ספר * האלה הספרים שמות רק לנו נורעו מחיבוריו
 • א טז׳ רף הנז׳ ושמש מאור בם׳ שנזכרו • והבקעה השמים ספר • חיה

ה ספר נם • א ובב׳ • ב בא׳ ש ו ר ת בפי׳ זה בבי׳ שנזבר י ו צ מ  הכי׳ של ושמו • ה
 ואפשר ובסוף בתחלה הזה הכי׳ הוא חסר * שכתבתי שכמו מפני • עור ארע לא • זה

* הנז׳ הראשונים הספרים משלשת חלק שהוא

שכתבת' כמו * אכן • בריוק להנביל בירנו אין • הלוי רדי של מותו זמן

^;ו5הכפ רש׳ ^ • נ׳ רף הנז׳ ©ן
ם ושמש מאור בם׳ נראה בך ח) • ש



ם דעתנו בן • הא׳ נה״מ בם׳  מביון ־ ר׳ הא׳ בערך הג׳ המאה בתהלת •ממת עתה ג
ה גולי בין שיצא לי בי סי  לדבר מה הלוי־יש רד׳ של הרוחנית צורתו תיאור עד׳ ־ *

 הקורא יובל ־ שבסופו ומהקטעים הנז׳ מהבי־ עתה הנרפם מהחלק ־ אבן * עוד
 דעות הוגה בתור * בקבלה הקדש דרך ודרכו ותכונתו אופיו על לעמוד החוקר
• זו בידיעה שהכליג ואיש עמוקות

 ובפרט זו מצוה בדבר המשתדלים להאדונים ושבחה תודה הנני וכעת
מ הרה־ג לידידי ״ מ ר ה ו מ ם ב י ק י ל  להרב נח־׳ר לעשות שהואילו * הנדל היו א

 תהיה זכותו * חוצה חבמתו מעינות ולהפי*ן ברבים שמו להודיע ־ ז*ל המחבר הק׳
;אמן זו במצוה המתעסקים כל בעד למגן

ב ק ע ה י ש ו מ נ א ד י ל ו ״ו ט הי
טאנניר פה דומ״ץ ובעת ת״ו עיה׳׳ק טבריה א'ימ לפנים

אריוותא בגוב דניאל
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 הראשון הקודש במלאכה קיסpועו להמקדרים נמטייהו ואפריין

 והשני עמאר אליהו בר עמרם הר׳ המפואר הח׳

 המשולש והחוט עמאר שמעון בר משה הנו״ח הצעיר הפועל לו

אמן לעד אמת השומר ישמרם עמור מסעוד בר יצחק ׳p הבחו״ן

אזחרח
 הספר זה להדפיס זר איש יקרב לבל שמענו

ם עשר משך ועד מהיום עוד  יבוא שלא שני
 לנו והשומע ב״מ רעהו נבול מסינ ארור לבלל

אכי״ר: צדיק לראש וברכות במה ישכון

נ

m :

m
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ת מ ד ק ח
א ויראה ̂ענוה ותהלה טוב שט בכתר מובתר מעוי־מ הגדול מוה״ר  ירושלטאח תנ

 יגדל בם־ית יצ״ו אליקים חי מאיר .משה ובמוהר״ר בקש״ת מקר הראב״ד
:יע׳יא ואגפיה לביצא צאר ■י בעוב הרבנים ראש ביר״א הגואל ביאת עד

 קדוש פרp לגו בהגלות * הי״ת הל והלוה רוהנית שמהה * לבבנו שמה מהד מה
 ורבינו מורנו הבר אשר המלכות ספר עילהין ורזין ^וריןpמ מלה ־ ונורה

 המאירה פקלריאpא * דנהורא בוצינא האלהי המקובל ובנגלה ^רpבנ ׳ הגדול הרב
 בארצות ׳ בשמריה ונודע סpהמפור ׳ וזיע״א זצוק״ל הלוי חד כקש״ת ג״לpמ

 מצבתו על המשתטהיס לכל שנעשו הגדולים יםpובנ א׳ הגדולה בזכותו * המערב
 לשמוע לאל להתפלל דהלולא ביומא ושנה שנה מדי שמה והנוהרים ׳ הקדושה
 הייבים הזאת התגלית ובעד ׳ ידותוpוה קדושתו בזנות להם ולהעתר ׳ תפלתם

 תובב״א מבריא עיה״ק יליד ׳ בשרי ושאר תלמידי * והביבי לידידי תודה הננו
 כמוהר״ר דיינא מר בנש״ק ־ מצפוניות ותופש קדמוניות תוקר * המופלא הרב ה״ה

 יע״ה) הבירה מצרים בעוב״י ודומ״ז רב (ינעת * יצ״ו טולידאנו משה יעקב
 אהינו תולדות על רבים עיני האיר אשר הערך רב פרp המערב נר פרp מהבר

 הריצותו לולא כי * בטמון הבושים היו אשר יקרים ענינים וגלה במאדוקו היהודים
 נאבד היה הלזה המלכות ספר היקר פרp אז כי ׳ זולל מיי^ר להוציא ושקידתו

 כמהר״י המופלא הרב ־ ארבו ישים ובקרבו ‘ בו נהתו העש שני כבר,* כי ה״ו
 יע״ה תאנכיר בעי״ת הרבנות במשרד בקודש משרת בהיותו הנז׳ יצ״ו טולידאנו

 ולעמוד לשכללו ובכדי המערב נר להבורו ב׳ הלק להשלים הכושר שעת לו מצא
 שרשי טל להתהקות מארוקו ערי את לתור נפשו יעצתו * שכתב הענינים הקרי .על

 מתהת להוציא ימיהם דברי את לדעת תהנותיהם במקום היהודים אהינו תושביה
 שובו מדי והיה * הלזה הקדוש פרpה לידו ה׳ אנה עיוpובמ * מתוקן דבר ידו
 החדשות את לי להגיד מפיו לדרוש נמנעתי לא * ביתו שם כי * אלינו ורpי עיוpממ

 המערב בערי זיע״א הרמב״ה התה״ק שד״ר בהיותי מאז כי * באמתהותיו שהביא
 זיע״א הצדיקים הרבנים ותולדות מקור על בפרט להתחקות נפשי כלתה וגם פהpנכ

 הרוב ועל מחצבתם תולדות ומקור באו מאין במקומותיהם להם יאמר קדוש אשר
 ואם איש מפי איש קבלה רק נאמנים מקורות מהוםר לצמאוני רווי מוציא הייתי לא

 החמדה את לי הראה ה׳ יעקב אביר הרב כאשר שמחתי גדלה ומה נקבל קבלה
גיל מרוב עיני אורו באמת יד בכתיבת הלזה המלכות ספר מצא אשר הגנוזה



\
 היהיל הדנים את בי לזכית pלדפי ההיא ה^פר את למקור נקשתי פי ומל ’ ותדוה

 הרהבה בידיילתו לכי גלה בי אבר הזה היקר לקפר והקדמה מבוא למשות ה׳ הרב
 הקורא מיני כאשר ז׳יק״ל הלוי דוד כמוהר״ר הק׳ הרב מקברו תולדות אה

: בזה הרצור במביא מישרים תחזינה ) m
 ני המלכות ספר הזה היקר הקפר בשבח להרבות לי יהיה למותר אך ואני

בהנימה יוצאה תורה ‘ מליו מכרזת ^ק׳ ותורתו הוא כן כשמו
 ירזין דקתרין קתרא ׳ מרגליות מפיק פה ‘ אותיית כתרי דירש * הרזים קובר שהוא

: וחילם השמים צבאות ־ מולם של ברומי המומדים דברים ׳ מילאין
 יפימל חילו ה׳ ברך יצ״י יעקב אביר הרב לבבי וחמדת לידידי נממייה אפריין ובכן

 אשר הגדולים כשם יגדל הלך ילך הטיב ושמי ממני אדירי והיה תרצה ידיו
: אכי״ר לי אשר כל יבמד במדו תגן הק׳ רבני יזכית בארץ

 אוהב ־ נכבדות בו ימדיבר ’ תמידית חיש הידיד את מלברך אכלה לא שפתי ואת
ק ק׳ ינבון החכם ה״ה ׳ ילומדיה התירה ח צ  החשוב בן הי״י אלמאליח י

 חקד אוהב לאיש ימפי״קם הידומ יצ״ו אלמאליח תד ק׳ הכש״ הזקן וממולה
 שולחני באוכלי ביתו בני וחכמים יום קשי לכל לרוחה פתוח ביתו * צדקה ורודך

 לפרימ הטובה רוחו אותו נדבה אשר ׳ ואיני בגופו נדיבה ביד התומלת להם ומקרב
 בכל וממריץ לבי בכל מכבד ממידי יהוא ׳ הזה הקדוש קפר הוצאות את מכיקו
 קברו מל נאה ציו^ ובנה ב׳ זצוק״ל הזה הק־ קפל־ את מחבר רק׳ רבינו שם את מאודי
 וכממט קברו מל המשתטחים שם לשבת ומשוכלל יפה בנין גדול ואולם מחצב באבני

 בית שמה שבנה מד כחו בכל וטרח ממל ונבר מצבתו מל להשתטח הולך ושנה שנה בכל
 כתיבה ק״ת מם הזה המקום נירא מה טיבים) בתים (גם ומשוכלל נהדר הכנקת

 ישראל לקהל ימטר מזרם ילמקתור למחקה בנה טובים בתים וגם ירושלמית
 לשכללי הזה הק׳ המקום מל ולבו מיניו ותמיד צדיק ברכת לקבל שמה הנוהרים
לזכות שממל חלקו יאשיי אשריו * ממונו מל ולא גופו מל לא חק ואינו ולהדירו

: הניבים את ולזכות

 ימים אירך ־ לו אשר כל יבמד במדו תגן הזה יהק׳ הצדיק הרב זכות כי תפלה ואני
 והשלוה והמנוחה .לרגלו נר ההצלחה יהיתה 'וכבוד מושר ובשמאלו * בימינו

 שמחה הגברת הכוה״ץ מאשתו ש״ק זכר בבן היה כמת להבנות ויזכה ׳ באהלו
 תחזינה ומינינו ירושלם בבנין וישמחו ׳ קלה טוב בכל וישמחו ישישו ויחדיו ׳ מב״ת

:אמן לישראל משיח גואל לציין ובא * ציון שיבת את ה׳ בשוב
 קפר יקה זימ״א הצדיק הרה״ק שם את וממריץ המקדיש כל כי תאמצני תקותי

משם וקמץ * כיקו מד ובא בזהובים וימטרהו בביתו ברכה להניח מקפריו



יהיה ׳ הנז■ הק׳ הקפר ומהכנקת ' ימעיט לא יהדל ירבה לי ־ העש*ר ׳ קימצו מלא

יותר ה וז ת לזכר עוד בתים לו לבנות זיע״א הרה״ק איצר אל יאי להב בטות נכין לבו

שיהיו כדי העיקר הוא בתולתי להנית כי ינירית שעית כמה דליק מלה טוב
הלא ה בזי ז״ל הפוקקים האריכו יכבר בקבר דיבבית צדיק איתי של שפתותיו

תפלתו ותקובל לו אשר כל ובעד :דו בכ רנן זיע״א הרה׳׳ק יבזה ‘ ואכמ״ל בקפרתם
בעוב״י בקר ומשרת התי״פ כ״ד אמן לטיבה לבי משאלית ית׳ האל לא ̂ן• רייי דיי ־׳ י ׳יו ־־'

־ 1 ׳׳"■ , i ב ^ א״ ברכ״ה 'ית“̂' יה ב יע״ה א’ לביד דאר

־■ט אליהים חי מאיר משה ע-ה

מק״ו ראב־ד ראשי •ב

 נ^לה דואיס אנהנו ילדרכי ילילנניני;לם לכבד אהד ילכניל נשאלני ילה להירר ראוי א׳
 קברוה על הולכיה בצרה היובבים וכן רלליה נכה עקריה הולים וכילה

 ופעמים ־ נקיהם ראיה נפלאוהיהם ואיה נענים ואינם קבורתם על להנהעה הצדיקים
 צרה באיזה והיושבים נתרפאו הילים יכמה נפקדי עק^ות כילה רואים אנהנו להפך

 : נענים לא ואלו נענים אלו נופל זה שנרי ומדוע לשמהה מינון יצאו
 כשבנה ע״ה היללך שלמה ההכמים לאב מציני הל־י כי השבתיי ראנינה בהשנ{פה

 ישראל אליהי ה׳ ועתה א״ה) (מלכים נאה תפלה התפלל המקדש ביה
 ושבו ונו׳ ישראל עמך בהננך וכי׳ בניך ישמרי אם רק וכו׳ אבי דוד לעבדך נמיר
 וכר מטר יהיה ילא השולים בהעצר יכר׳ השוליש תשולעי ואתה יכו׳ יהודו אליך

 ירקון שדפון יהיה כי דבר בארץ יהיה כי רעב יכו׳ תענם כי ישובין רמתגיאתם
 לכל האדם לכל תהיה אשר תתנה כל תפלה כל מתלה כל ננע כל וכו׳ ילpת ארבה
 וכר תשמע ואתה הזה הבית אל כפיר רפרש לבבו ננע איש ידערן אשר ישיאל עמך

 תוערל לבד התפלה רק לא כי משם משמע וכי׳ הנכרי אל ונם רכר׳ ועשית וקלתת
 כן עשה לא וכר תשמע ואתה ראזי שבידם מעבירות לשרב ישראל על תנאי הטיל רק
 מאמינרם ישראל כי לנריים ישראל בין פשוט וההבדל רתוקה מארץ הבא נוי לכל

עה בשלם כי ידנ!ר נעני לא אם והיה  כן לא הרעה מדרכם ישובו ותיכך הזאת הי
 ההולך כל כי הכא השתא ת״ה ת״י ייהיה ידעטר תיכף ישגר לא אם הנויים

 הבאה״כי כמ״ש בדעתי לשים צריך כל טרם זיע״א הצדיקים קברות על להשתטת
 ננד מגמתו ישים אל הצדיקים קברי על דהמתפלל קעקי״ז תקפ״ר קי׳ באר׳ת

 ז״ל מהרי״ל עפר שוכני הצדיקים בזכות רתמים עליי שיתן מהשי״ת יבקש רק המתים
תר״ה בקי׳ ללב יפה בק׳ ועי׳ עכ״ל ז״ל האר״י משם תתנית שיאמר קודם צדקה ויתן



\
 הברין עד ויבא בנגב ויעלו ע״ב דל״ד וגירpב דאיהה יפונה בן דכלב מהא ננדגש

 דצריך מינה במעינן א״נ ודו״ק כה ההר מ״ב ועי׳ ונו׳ רחמיה בקבו אבותי וכי׳
חביבה דב־יה י׳ ׳ חבא בלא צרה איזה על זיע״א הצדיהיה חברי על המחפלל
 לענייה יצדקה הלב ובבפלוח רוח בנמיבח וחפלה אמחיח חבובה בבידו מעבירוח

 זכור לדבר וקימן הפלחו ויבמע אליו פניו יאיר הצדיק בבזכוה הבי״ת אל ויחפלל
 בן כלב וגה מ״ד פ׳ במדר׳ עי׳ הצדיקיה זכוה לזכור בצריך וליבראל ליצחק לאברהה

המרגלי מעצה להצילו העולה אבוה קברי על להבהעח הלך יפונה
 דע״ז דהעניה בפ״ב כמ״ב החייה על רחמיה מבקביה בהמהיה לך בלח פ׳ בחומב

 וע״ב ע״ד דק״ז בופעיה פ׳ הראיבני ילקוע בקפר כ״כ אחרי פ׳ ובזוה״ק ע״א
 הוב״ד ובבל״ה והב״י הע״ע ה״ן קי׳ וכק״ה רזא קודי בבה מ״ב ע״א בדקק״ט

 לקועי בק׳ ועי׳ וכ׳ ע״ד דנ״ז אליהו ברכה בק׳ ועי׳ ע״א דקמ״ז פירוח קניין בק׳
 וארץ ממב יבראל ארץ כקדובה קדוביה הה הצדיקיה קברי כי בריה ערך ח״א מצוה

 מקוה כי קברה על לבא להבהדל צ^יכיה כן על הבריה לפגה גדול תקון הוא יבראל
 המדוה ובק׳ עי״ב הבריה לפגה גדול הקין והוא יבראל ארץ כמו קדוב הוא קברה

 באינו פי על אך גייבוה לו עובה הקב״ה וז״ל כהב קע״ג אוה צדיק ערך למהר״ן
 ציאה בקפר ועיין ע״כ המה) בארץ אבר לקדוביה עליך בל כיובהי לכך(ע״ד ראוי

 יבראל ארץ הוא דמקומה אליהה במגיע צדיקיה ויב כהב בכן ע״ב ד״ח מהייה
 דע״ד א׳ בדריב ז״ל אליהו מדרב בקפר כמיהר״ח כמ״ב והיינו לארץ בחוצה ואפילו

 בלימה בהבובה לבוב האדה צריך פניה כל על ודו״ק עיב״ב ע״ה רבינו מבה גבי
 לבוה בוחן כי״ה הנז״ל הבאלה נפהרה ובזה הגזרה רוע את מעבירין וצדקה ותפלה
 מבאלוה לו ונוהניה הבמיה מן לו מביבין לזה אדה בני מקהרי יודע והוא וכליות

 יצ״ו אלפייא למוהר״י יצחק ביח בקפר ועי״ע ודו״ק עי״ב מביבין אין ולזה לבו
 זיע״א הצדיקיה קברי על הבהעחוה בכר גודל ענין על ראיות כמה בהביא בדע״ד

 כתב צ״ז ובדך די״ג ובקועה ח״י קען ומועד ע״ב ז׳ דך קנהדרין במקכה ועיין
 הא׳ זיע״א הצדיקוה קברי על ולהתפלל להבתטח ההולך לעבות בצריך התנאיה
 בצדקות ירבה הב׳ לכקלה עוד יבוב בלא עצמו על ויקבל וכו׳ בלימה בתבובה יהרהר

 ההוא הצדיק נבמה לעלוי דבר איזה ללמוד הג׳ ידו תביג מאבר ויכולתו כחו כפי
 עין בת מאיר וקפר זיע״א רבב״י הקדוב התנא בל ההילולה על זוטא האידרא כמו
 העיד וכבר הדרך זה על וכן זיע״א הנק בעל מאיר רבי הקדוב התנא קבר על

 קברי על האדה בהבתטח כי וז״ל ודל״ח) דכ״ו רוה״ק בער ז״ל(עי׳ האר״י רבינו
 אותו נבמת לו תהיה אז צדיק לאותו הבייך יחוד לעבות יודע אס ובפרט הצדיקים

ועיין ז״ל מ״ב י״א בקי׳ אבהע״ז הארץ בדה להרב ועיין עי״ב גדול וקיוע עזר צדיק



 וישלת ^ד״ד בב״ר ושי׳ זכוהש ותועלת הנז׳ הרשתגיתיות בענין ידכ״א דני״ז תעלית
 תמה דרבי במימרא דקיכיר בפ״ק יעקב ובעין רתל קבורת בענין יו״ד סקקא פ״ב ע׳
 וז״ל הייש שנות בקפר ז״ל התבי״ש נתב ועוד רע׳׳ש משה קבורת בענין תנינא בר

 על עמד כצדיקיש קברי על להשתכית ובער״ת ובעייה״נ בער״ה לזייארא רהילכיש
 ני המנהג ולקייש ולאשר ננוניש עעמיש לתת פי״א דז״ן ז״ל אליהי ברנת ב?׳ זה
 במאמר ברנה ועמק ומתצ״ה דז״ך ות״י עורל״ד ׳pב ועי״ש פקפיק שוש בו אין

 שיזהר צריך האומנש ע״ש האזייארא בענין שדברי מה דנ״ד רננות שפתי
 שיבו אתרי וגש שילך קודש טבילה שיעשה טהור בלתי דאש לזייארא ההולך

 התפלה בעת ונן ילך שלא לו מוטב נן לעשית יונל לא ואם שיטבול טיב
 יועיל ה* בדרני ללנת הוא נשמגמתו ובפרט הצדיקיש קברי על האדם שיתפלל

 וגם הברון עד ויבא פקוק על לך שלה פרשת בהומש ז״ל רש״י נמ״ש הדבר
ב דאשנהין לקברם נשהולניש למתים רוה נתת דיש ק״ש ב״א ההקידיש .

 האיש אין אש מקוש מנל הצדדין מנל טוב יהוא מצבותיהם בעד ולרצות ולעתור
 טוב וההעדר יהיה לרצון לא צואיש בגדיש לביש והוא עליו וטומאתו מניקה

 לטבול לו אפשר דאי הינא ובהזרתי בהלינתו ידיש טבילת יעשה ולפתות ממציאות
 לו יתן שהשי״ת וינון זייארא לעשות שיננק קולש לעניים צדקה שיתן זהיר ויהיה

 תקפ״א ק׳ ואק״א בדע״ב נמ״ש בעדו עוב יליצו שהם ונו׳ הצדיקים בזנות רתמים
 שמצוה זיע״א הנז״ל הקדוש הרב של הזה היקר התבור שנדפק עתה ובפרט ענ״ל
 ריקם ישובו לא נן יעשו אש הגמור בודאי קברו על המשתטה נל קברו טל ללמוד

:אמן ברצון תקובל ותפלתש

 בקפר ראיתי ני והוא הננבד המשניל להאיש תשובה גדולה להשיב ידי אשיבה ועוד
 אנקאווא אפריש רבינו נקש״ת המלוב״ן המפורקש להרה״ג ה׳ נבוד שער הרב

 נקש״ת יע״ה תלמקאן בעוב״י ור״מ ר״מ הרה״ג בהקדמת וזיע״א זצוק״ל
 בנמה בתלמוד המוזנריש הצדיקיש שעושיש הנקיש בענין ז״ל בליית נמוהר״ת
 והביא נאלו בעניניש המדבריש ואתרוניש ראשוניש קברות נל להביא והקר מקומות

 ז״ל והרשב״א הרמב״ן דעת והביא עי״ש י״ב מאמר בת״ב הברית דברי קפר
 בתנמתו ז״ל והרב ז״ל והריטב״א ור״ת הרי״ך להש והמתנגדיש ז״ל והעיקריש

 נן ונמו תייש אלהיש דברי ועיש״ב בהדייהו פלגן ולא שניהש דברי את קיים הרמה
 מעיה״ק ראב״ד בדורו המפורקש הרה״ג דורנו למופת ת״ב נק של תקפו בקפר עיין
 זצוק״ל קתהון דוד הביב הייש נקש״ת בדרא תד תוב״ב טבריה זו לבבנו תמדת ארן

 פרק הגיגה מקנת על יעקב בעין דבריו הובאו גאון האי רב תשובת הוא גש הביא
זה דבר ני נתב התשובה ובקוך לפרדק שנננקו דארבעה עובדא גבי דורשין אין
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 היו ארמריה כי בי מכהיב אכר אהד היה ולא יהדיו כולה הראשונים אצל מקובל
 הנביאים ידי ל1נ מושה שהיה כמו הצדיקי׳ ידי מל יני״איה אוהוה מושה הקב״ה כי

הי• •הייי-י*הצו בקכ״י לקריה שהרבי יזילהי צאי: שמיאל רב מר יכשצמה וכי׳

 בכל ימכהישין לנביאים אלא כזה נק ימשה ילא לנביאים אלא הנוראי? אלו מראין
 יאנו וכי׳ הלכה זי אין כי יאמרי לצדיקים נם נמשה כי נק בו שנאמר ממשה

 הד המכורםם ומיהר״צ מכ״ל וכו׳ ינפלאיה לצדיקים נם מושה שהקב׳׳ה םוברים
 בדבריו ומי״ש מקומי? מכמה ז״ל שמיאל מר הצאון מל להקשו? הרבה ז״ל בדרא

 בזה ממה שהצאון צאון האי רב הצאין מר אמר ויפה וז״ל כ?ב כך ואהר הנמיצלים
 הקדושה ה?בונה אור ראו לא אשר דמי?יהם אהר יממה היינים בםפרי שקרא מפני

 בזא? אך יכי׳ הנפש בשפלו? דבק אשר פאמיצירא דקמן והא וכו׳ הנפש ושפלו?
 כמו צדילי? נפלאי? למשי? ושם יד להם יש האהרונים שהצדיקים הצם כי ?דמ

 הצירך לפי יהזמנים הדייי? בין והבדל שיניי מהיו? יבצל־ לא האמנם הראשונים
 רק הנםים נהמממי מ״כ וכי׳ הראשינים בדייי? כי י?ברך שמו לקדוש למולם
ם יהיר ?בא שלא בצרה למ?ו?  ימיין משכיל לכל השכלה במממ ומכיםה מיצנמ '
 בהם בהין אש יצהלי קידשי דברי יכל ז״ל ציקמיליא מהר״י להרה״ק אצוז צנ? בקפר
להרה״צ ה׳ ינלהמי? בהפר ומיין הנב א? מיישבים דבל־ים הם כי בהם והקור

הז״ל רי דב ילהזק לאמן הכין י' “י'“' יא“• ש י׳ מאצנר ה׳ מלהמי? י:םפר רלב״צ
וםיים •׳י, - - יכו׳ הד'ירי? ?כמי ידי מל לנמשים ' ינפלאו? נםים במנין
שמואל ̂• “ ד ר• צאין י הא ב ר שכהב זה יכל יז״ל ז״ל בדרא י הד המפורםם ׳צ
הפלה ידי שמל אבל יה;שיבה הפלה יי יד מל שלא גנם אלא דברו לא וזולהו

כן לא דאם בו ■כהיש ש■ יש'אל מ שהיא יבישהא מל אינש אי? לא והשובה
הנםים במנין רו שנאמ כי? •'ייר• וכן ים ישלו הם !שיבה ור הפלה מצו? ‘ -1 ׳־
כ-?יך מל אלא הלכה [ינם שא ין צא' שמואל מר יאמי איך וי וזילהם ברכה •SM'V1

מ^יבי״ש יייי^י״ד יבדבריו ^ \ ד״י-י ד מצי ה דב״ים ימיש״ב מכהד״ק ואמרן כ'
הקב״ה ,פלה Iיההשובה ה? ■י י־ מל %— למיל ׳ש כמ׳ הא?? ז״ל א צ קודשו מדברי היו

יקראוהו אשר :ל לכ קיראיו לכל ה׳ קריב ד שנאיר כמו הצומק א? מינה
מלובש ''י״יוה ד צרי היהיד בנםי השני? זימ״א הצדיקים זכו? ובהצטרך באמה

?ולה כל כי ■צימר 'אני ’ ולזה : :נהי דהקדי יייי״^ה״ד וכינ״ש המבמ פי מל
' M ^ וכן מ?ה מו א ריפ י פ ל1נ או הזמן ■ך באור הטבמ פי מל לההרפא יוכל אשר

*״ה מה ב מהרפאים ״א זימ הצדיק י? בזכי אזי הזמן באורך !ד והל להרפא ?וכל אשר
 •ק וםממנים הר־יכא מזר בלי היא צם במהרה ?לד יהמקרה ואויץ רופא בלי

ימרלה ?ולה כל צם ומהרפאים נם להר מישה בזכוהם הצדיקים לפני בהפלה
: צרה וכל



ילהד בך יהיה לא פילהיט ב?סר מ״ב זיכד אני ובזה
 כיהס אבני יבספר לכל פידיט מה להכמיפני בא דמה יהמיה מיליד כאינו

 כל לתפלתן מתאיה כהקב״ה מפני גיאדית אמיתני מה מפני תז״ל מ״כ פי פל כתב
 יהיה לא אז מאוס כל רצוני יפכי באס הבריכה זי מה לראית יכ זה לפי פ״כ צדיאיה

 מוליד כאיני פאר פירכ״י לזה צדיאיה כל לתפלתן מתאיה אז אדרבה פאר בהה
 יכליה pת אללה אינו זה יילד התפלית כאתר כזה דפאר נמי הכי אין לומר רוצה

ובאכות התפלות לאתר פאך כזה פאר אבל צדיאיה כל לתפלתן מתאוה דהאב״ה
: פכ״ל מתרס כל רצונו פיכיס אס כי יילד לא יכזה תללה זה יילד לא

או מכינופת לכלוך יכ אס ובכן יז״ל יז׳ 7p3 תאפ״ה ימןpב בבאה״גי פיין ב'
 המצבות פל תיניס יהיו כלא ונס לנאותס צריך ביבותסpי המצבית פל זבל
 זה פל להוציא הצבור ותייביס בנמליס בהמוריס יסpוpב וכביס פובריס מאיתס

 הגדוליס הרבניס מצבית ובפרט ובר נאי האברית בית מאיס כיהיה כדי רב ממין
 מלבד נאיכראוי אינו המאיס אס פליהס ילהתפלל וללמוד להכתטה כבאיס הצדיאיס

 כן וכמו נאי כאינו במאוס ומתכלל באורא ז״ל כמ״כ יזיא ת״ו אדרבה יופיל לא כי
 כהוכית כמו לתאנס כנתאלאלו האברות ואבני מצבות איזה יכ אס יכיתו פיניהס

 לבו אל יתן והתי פייכ״ב פב׳ דאי״ב ׳3p תייס תוכתות פרpב ז״ל מוהרה״ך פז׳
 והוכן נאייס בגדיס ללבוכ וביוה״ך בר״ה נופו ומטהר כליי מתאן כהיא דכמו

 יעכה כנ כמו כס בהיהה ומור״ס תר״י י׳pו תאפ״ה י׳p ריב״ה כמכ׳ לבני״ס
 מכלל וזה פליהס להכתטת כבאיס הוריס אברי ככהוא נמי ומינה הצדיאיס באברי

 כן כמי פב׳ דל״א באידוכין כדאיתא וכי׳ להלביכו בתייו כתייב כמו ואס אב כביד
 בחייו מכבדו פלה דאתמר ביבותסpו פליהס אכר יהאבניס מצבותס לתאן במותס
 ותסpהלכpומכ האמיתי הלבוכ כהוא המצבה תיאון היינו במיתו ימלביכו . יבמותו

 פי״ש תאפ״ה י׳pב ללב יפה ׳p3 ז״ל יpפאלא מוהר״י הרד״ה פכ״ל יביהס פל באבן
 היוס כפוכיס כמו לא אך המצבה תיאון לפכות כמציה הנס באמת אך . ודו״א
 חוקות ככל והדר פז פאר מיני בכל ומכוייריס ומצוייריס כיס אבני נדולות מצבות
 כזה לדפתי כי פראנק אלפיס מאות וכמה כמר דיסpכמפ פד בימינו האלה הניייס

 הגוייס חוקות מכוס בו יש לדעתי נס תשחית בל על שעובריס מלבד נמור ורpאי
 ועיין בזה ודי הקבר שטח על נדולה אבן מצבת לעשות לנו די ישראל בני עס ואנחנו

p3ב טו׳ פרק עולמיס בבית היחיאל״י ׳pולא מעלה לא הבניין כי וז״ל כתב כט׳ י׳ 
 הונות בהוני בנייניס לעשות לרוב וזהב נקך המאבדיס אלו ואולי ועיקר כלל מוריד

 הדיןשמביישיס את ליתן עתידין אדרבה אלא הנלב״ע ולתועלת לעלוי בזה שחוכביס
אס עצוס כוסpב הבונים לאלו פלילי עון זה אין האס וכו׳ בידס שאין העניים את

/ז
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 ליה המר בנה אנר ביהכ״נ יפה אה להבירו ואמר אחד רב ההראה ביהכ״נ לבניין
 אבן הל ממון נמה המאבדים לאלו וחומר וקל נ״ה בה נקהה נפנות נמה הבירו
ם והיין ונר דומם  דברים הלב מן היוצאים דברים קודנ בלהבות יצר הרב נהאריך נ

ת. בההרה ורב וננונים אמתיים א ’ ■ ז
בזה הארינו נבר זיה״א הצדיקים קברות הל להנתכיה ולענין

ת תק״ל צפת״ו בהיה״ק הדומ״ץ בקר הראנין הרה״ג  נמוהר״ח נקנ״
pב ז״ל תהוןpה׳ יו״ד בק׳ חיים ארץ הבהיר ׳  בין ולהבדיל הנפלאה בבקיאותו יהי״נ נ

 הנחמד פ׳pב יצר זריהן נמוהרי׳׳ח ת׳׳י כיבריה הראב״דבהיה״ק מר׳ננ הרה׳׳נ החיים
 פה נל הצדיקים בקברות הנ״פ למהניתם נהארינו והם׳ בחיו״ד יהקב בנורי

 להמרד להזהרו הנהנים צרינים החיים בית בתוך קבירים רובם אנר המהרב
 בית הל יום בנל ללנת נאין להודיה צריך נם בזה ודי פקp נאין במקום מרחיק

ר וכיהרה קדונה צריך ני הקברות אנ ננ קודם לניבול דצריך ז״ל האר״י ציונו נ  pני
מ״נ אחרת כיבילה הוד צריך נובו אחרי ונם עלמין לבית  ז׳ל מוהרח״ך מנם להיל ונ

ר אזהאנ הו מי  ביום אם קברוני הל נלאילנו ובניו לאנתו צוה חנם ואחד מזה נזהר ו
ה ובפקידת ההר תנלום וביום הנבוהי ר דיקא הננ אנ  ומנבח פרp באיזה ראיתי נ

ם תר א״י מנהנ את אני לני הו  מרחיק הומדים בהיוה״ך או בהר׳׳ה עלמין לבית נננ
 אלו דברים נהביא בירונת״ו הנד״מ היחיאלי יה״בpב ועי׳ התפלות וקורין לביה״ק

ת הצדיקים נל הקברות מקום לתקן המחזיק אנרי עכ״פ הזאת בהערה ודי  נזנו
 ארץ לארצי ניחזירוני הצדיקים זנות על הבועח נ״ד אמן עלינו תנן הצדיקים

״עp אליקים המשמ״ח והוא יקר״ב עבדו דבר ואת הקדונה



ת מ ד ק ה
 ואור * דיעה דנהר דייני * מדין על היושבים ־ ממולאים בפז ־ המופלגים הרבנים

יע״-ה ואגפיה 'ביצא k דאר בעוב״י זורחת תורתם

 : ראשונים של תורתן . תורה זו אורה . אורה היתה ליהודים . בשורה יום היום
 למו״ר המלכות ספר הקדוש קפר הוא . טב דמארי פראp . נהר פראp האי

 . לויה נניpמ ותמהייה אתייה בעל . מקמאייא חד האלהי המקובל םpהמפור הגאון
 ואו״ע דידינו ל טובה ונחזק בואו וזיע״א זצוק״ל .הלוי דוד רבינו הק׳ הוא
 בשקידתו אשר יצ״ו טולידאנו משה יעקב כקש״ת בנש״ק דיינא מר המופלא הרב

 יע״ה טאנכיר בעוב״י הרבנות במשרד בהיותו תעלומה כל לאור להוציא ובחשקו
 אמן חילו ה׳ ברך המלכות ספר זה יומין עתיק פרp גנוזה חמדה לפנינו הביא

 המצות את אוהב ידידייו הוא בעוז חכם גבר צדיק לראש וברכות נמטייה ואפריין
 דל לכל ניהpאכ בעל ותומכיה בה למחזיקים חיים עץ ולומדיה התורה את אוהב
 יצחק י׳p החו״ן זש״ה . נח תולדות ואלה . תורה ולעמלי . כח יגיעי והלך

 ותקן ואזן וטרח עמל ימיו כל אשר יצ״ו דוד הזה״ך כהה״ט בר יצ״ו אלמאליח
 מצרים כארץ ה׳ כגן עשאו אשר עד וזיע״א זצוק״ל הצדיק הרה״ק מקום את דpוי

 היקר פרpה הדפום לבית להביא נדיבה רוח טהורה רוח רוחו את ה׳ העיר ועתה
 זכות רצון יהי לאורייתא חיליה איישר דאמרינן אנן ונשגבה רבה תודה גזיזי דתבר הזה
 לטובה לבו משאלות את וימלא יצ״ו ובנו ובתו אשתו ובעד בעדו תגן זיע״א הקדוש הרב
 בוזוכםף אלבתיכים ברכה והביאו הזה הםפרהיקר את קחו קהלתינו אנשי אחינו אמן
 הרה״ק מקום את ולשכלל לתקן יוקח ממנו כי ממונכים על תחושו אל זהב בוזו

 בעוב״י החו״פ בק״ו משרתי כ״ד העולם עד חיים הברכה את ה׳ צוה שם כי זיע״א
ח ביום יע״ה אלבידא דאר :לפ״ג תרצ״ה ידיו ופועל ש׳ אייר ד׳

ע׳-ה
אדהאן דוד

ס״ט
םה״ר

ע״ה
אביחצירא אברהם

ם״ט
ומו״ץ דיין

ע״ה
יפרח אברהם

ס״ט

ע״ה
הלוי יוסף

ס״ט
הביד״ץ מזכיר



את אברך במקהלים
 הלום עד לבא וזיכני והגיעני וקיימני והחייני יעצני אשר ה׳ את אברך

 תורתו תמימה ה׳ תורת הדפום מזבח על להקריב בכורים קרבן להקריב
 כקש״ת המלוב״ן עולם יסוד צדיק המפורסם הנאון אדמו״ר מרר עט״ר של

 תולדות ספר זה דראע בכפר הקבור וזיע״א זצוק״ל הלוי דוד כמוהר״ר
 המעוז הראש הוא לרישאי טיבותא ומחזיקנא . בענקים הנדול האדם
 תנא • ויראה ענוה ולתהלה לש״ט המפורסם מעו״מ הנדרל מוה״ר עט״ר

 ואנשים ^וקים משמ״ח כקש״ת טהור מזר״ק מק״ו הראב״ד . ירושלמאה
 • אוהב דברי עלי עריבים ערבים ומעריב המתוקים בדבריו הוא אשר

 המלאכה אל לבא בנפשי עז והרהיב וסייעני ואמצני וחזיקני עורירני
 לאורה הוציאוהו אשר והוא זיע״א להרה״ק המלכות ספר הדפוס מלאכת

 יצ״ו טולידאנו משה יעקב כקש״ת מד׳ המופלא הדב ידידינו באמצעות
 ואו״ע לידידי נמטייה ואפריין תורה של לנומרה באתי אשר על ותלי״ת
 חריף תורק שמן המובהק הרב מעלת ה״ה נפשי שאהבה את לבי חמדת

 תורה להרביץ לפה בא אשר יצו׳ אביקאציץ שמעון כקש״ת זר״ק ובקי
 והוא הזאת בעיר פה נתיסדה אשר תורה כתר בישיבת יצו׳ בתלמידים

 עמו ואתו יחזה שדי מחזה אשר הזה הקדוש ספר את ומגיה קורא היה
 אשר עד צפת״ו מעיה״ק יצ׳ו עבו גד הר׳ זר״ק הותיק הה׳ נפשי ידיד
 היה וכמעט יומין עתיקת הכתיבה כי טעות מכל ומשופה מנוקה יצא

 מגעת שידו עד והגיהו מר לה ידע היקרה בחכמתו אך עש למאכלת
 אישים אליכם אמן ארוכים וחיים וברכה טובה פרנסה לו ותן ה׳ ברכהו
 הזה הק׳ הספר מחיר לתת צריך הזה הספר את ליקה הבא שכל אקרא

 בעין הנותן וכל זיע״א הרה״ק שבת מקום לתקן ומוגש מוקטר כספו בי
 ושנים ימים תאריכו זאת ובשכר להעדפה אלא נצרכה ולא נותן הוא יפה

 הצדיק להדה״ק ומשרת עבד כ״ד לטובה לבכם משאלות האי׳׳׳ת וימלא
 ואתה ש׳ אייד דחו׳ ר״ח ביום יע״ה ^ביצא דאר בעוב״י החו׳׳׳פ זיע״א

: לפ״ק ם ת׳ נ׳ ד׳ אל תשמע

ם״ט >*מאליח דוד לא״א !■יצחק הצעיר



 חרר יד מכתב ובלויי קרוע יד כתב לידי ה׳ אנה מופלג אחרי
 שיתבאר כמו הנד מעיר רבנים עשרה יע״הוחותמיסבו דמנאת
 מסעוד במוה״ר זר״ק הבולל הרב ידידינו לי ששלחו בסמוך

 הוא ובעת יע׳יה בצאר בעיר אחד ספר בתוך שמצאו יצר הבהן
 בתיבה ותיבה באות והעתקתיולהדפיסואות ידי תחת במום

• בו שבתוב מה ווה
 נר״ו אזנאתי יוסך כהה״ר השלם החכם לפנינו ה׳ וזמין

 מודים אנחנו ומעתה וה ענין על פקיד להיות בו והפצרנו
 הנדרים כל לקבץ פקיד הנד החכם את שמנינו בהרג

 בידו ינתן הכל והלאה הזה היום מן ושיהיו הנמצאים
 רבינו המלוב״ן הקדוש הרב וזכות למח״ז לשולחם או להביאם

 ימים באורך זרעכם ועל עליכם תגן היא זיע״א הלוי דוד
 הכ״ד בי״ר • ואונים הונים ורוב ■ בנים ובני ■ חיים ושנות
 זאת ש׳ אמלא ימיך מספר את בסדר יע״ה דמנאת החו״פ
 וש״ר וממערב ממוצא יקרב וישע לפ״ק ה׳ ר ר ת ה׳ הקת

החותמים הרבנים שמות ואלה
 זלה״ה בוחבוט חיים נםווזר״ר האי

 נחמיים יעקב ד ן׳ מסעוד ר׳
 אוחנא שלום ך מסעוד ר׳
 דו״ח ך שלמה ן׳ יעקב ד
הרום ן׳ שלמה ד

 ^מאליח ^יהו ך יוסף ר׳
 לולו ן׳ מסעוד ד
 זוהר אברהם ן׳ אהרן ר׳
 אדהאן דוד ן׳ חיים ר׳
קדוש אברהם ך דוד ד׳

יצ״ו דוד היי לא-א ן 'צייו ^מאליח יצחק ע־ה



המלכדת ספר
 וכו׳ היאך סוד המתחלת מפסקא זה הוא שמציגו מה

דאבדץ על חבל נאבד בעוה׳ר והשאר

 החנמיס ני הרכבהה היא היאך סוד
 היו אמת אנהי שהס הראכוניה ■

 מניהין והיו להס חתיכות עשר לוקחין
 לזויות חוזרין והיו זויות בעשר אותן

 שס שהניח החתיכה ולוקח הראשון
 ומקבץ חמץ ביעור על עליה ומברך
 עד אותם וישמור אחת בקערה אותם
 כדרך ישרפם השריפה בשעת למחר

 עשר למה הענין קוד אכל * העולם
 לך לרמוז יותר ולא פחות ולא חתיכות

 אותם לבכיל כדי טמאות עשר כניד
 שום ישאר שלא העולם מן ולבערם
 הם ישאר אלא ישראל על בעולם קטרוג
 ליל הה״ד בפקח רחמים להם צריכין

 מכל שמורים שהם ׳ לה׳ הוא שומרים
 על מקטרגים ופורעניות מזיקין מיני

 כבני שמורים יושבים הם אלא העולם
 שמריו על שעומד הטוב כיין חורין

 ובלי שטן ובלי רע פגע ■בלי ובבטחה
 החמץ להשבית צוו לכן ומשטין מקטרג

 שתי לדעת אתה וצריך ־ למבין ודי
 מחמצת זכר חמץ בעולם הם מדות
 ומתמצת הזכר תמורת חמץ ־ נקבה

מחמצת ד״א ’ למבין ודי הנקבה תמורי־ל

 מת לך ישאר מחמצת מן חמץ תקיר
 מתים בעין הס שהתמורות לך לרמוז
 מתים הם כי המתים אל ודורש הה״ד
 עומדים והם חיים רוח להם שאין בשביל

 מחמצת הה״ד מתגלגלים ואינן כמתים
; ע״כ למבין ודי י

 ואח״ך הכוק את שוטפים ההגדה סוד
 לעטרת רומז הכוק כי אותו מוזגין

 רוי״ה שהיא דוד של כוק הנקראת ישראל
 כשיצאו שטיפה צריך במניינו לוגין

 מקוה במי ולטבלו ממצרים ישראל
 המחנה על הטל וברדת הה״ד העליון

 ונטהרו בלילה שהטבילה מכאן לילה
 ונכנקו ומגלוליהם מצרים מזוהמה.של

 זו דוגמה כעין והטהור הקדוש ברשות
 ונטמאת עמהם שהיתה ישראל כנקת

 של עומק מן טבילה ג״כ צריכה כביכול
 טהורים מים עליכם וזרקתי הה״ד הנחל

 ממעיני בששון מים ושאבתם וכו׳
 שלא מעין שהוא מב״ע פי׳ הישועה

 זו דוגמא כעין וי״ת י״ת מימיו יפקקו
 לעבד דיו כי ליוצרנו להדמות צריכין אנו

 העליון לייחוד רמז להראות כרבו להיות
לרמוז כדי הכוק שוטפים אנו זה ועל

לכוק



המלכות פר1צ

 העליונים הדברי׳ כל כי ע״ה דוד של לכוק
 .למבין ודי התחתון במעשה תלויים

 קערות מיני בכל השלהן את ומתקנין
 לשלחן לרמוז כדי ונרות וצלוחיות ותpכו

 מכל שלחנה מלאה שהיא העטרה שהיא
 וצבאות פקלריאותpא ומכל עליוני׳ אורות

 ותpכו וד׳ . הזה השלחן על נראים כלם
 כנגדנ׳ה׳י׳מ- גאולות ארבע כנגד רומזים

 המשקה מקבלין הם כי ותpכו הנקראים
 יותר ישתה ולא למטה ומשפיעין הנחל מן

 מים ישתה יצמא ואם .כוםות מארבעה
 יוצא ונהר בזה ודpוה הדין הוא כך

 פי׳ הגן את להשקות .החכמה מן מעדן
 ומשם . לצדיקים עדן גן הנקרא בינה
 נ׳ה׳י׳מ׳ פי׳ ראשים לארבעה והיה יפרד
 ואינן הנפרדים עולם והלאה ומשם
 הכוםות אלו זה ועל . הםפירות בכלל
 אינו והלאה ומשם המדות אלו כנגד
 פירותp עשר אלא פירותpה בכלל

 ששותה מי כל לכן . יותר ולא בלימה
 במקום יתרון נותן כאלו חמישי pהכו
 כדי מים ישתה אלא יתרון צריך דלא

 אלא מדה יותר שם שאין להראות
 ׳7 זה ועל לייחוד חוץ הוא ואילך מכאן

 . יותר ולא פחות ולא ודי ותpכו
 והמרור המצות בה שיש והקערה

 המקיך להקף רומז הענינים ושאר
 וניותpאלכ גבולי י״ב הם השמש את

 שהם לעט׳ רומז העניה המצה
וענתות עניה והיא עוני לחם

 ומצה .חמור על ורוכב עני בזה והםוד
 עשירה שהיא לבינה רומז העשירה
 שמן כגון העליונות פירות במי העשויה

 לפי בהם וכיוצא משתבחין משקין ושאר
 הנחל של מכונו על השמן מקבלת שבינה
 ונקראה . הראש על הטוב כשמן הה״ד

 והיא היובל קרן שהיא לפי שמן בן קרן
 מצה נקראת זה ועל הבינה מן נאצלת

 בשביל עשירה נקראת למה ד״א .עשירה
 הה״ד זהב שהוא צפון צד נאצל שממנה

 למדת רומז ומרור . יאתה זהב מצפון
 למה בדינו וקשה מר שהוא הגבורה

 בדין במצרים נשתעבדו שישראל בשביל
 הגוי את וגם הה״ד נשתעבדו הגבורה

 רומז מרור ד״א .אנכי דן יעבודו אשר
 בין הייה מדה שהיא ישראל תpלכנ

 . זה והבן נפש למרי ויין הה״ד התמורות
 התפארת מדת שהוא לתפארת רומז חםא

 יודיע הה״ד העטרה על ורחם חק שהוא
 לרמוז ידיהם ונוטלין .בהמתו נפש צדיק

 הם כי מהם שנטהרו מצרים לזוהמת
 .הקדוש רשות אל הטמא מרשות יצאו

 חורין. כבני שמאל צד מ^ביןעל ויושבין
 וגו׳ העם את אלהים ויקב בזה והקוד
 ממצרים ישראל שיצאו לפי הקבה מלשון
 .העולם על וקגנים חורין בני נעשו
 מלכים לבת דומה הדבר למה משל

 המלך והיה בשבלים מלקטת שהיתה
 אוהבו של בתו שהיא בה ומכיר עובר

.הנשים והיו שלו בקרון והושיבה ונטלה

עוברות



המלכות ספר

 המלך עס יושבת שהיא ורואות עוברות
 ראו ואומרות תמהות היו מיד במרכבתו

 בשבוליס עמנו מלקטת שהיתה פלונית
 המלך עם יושבת היא ועכשיו אתמול
 תמהות שאתם כשס להם והשיבה אמרה

 על וקראה עצמי על תמיהה אני כך עלי
 מרכבות שמתני נפשי ידעתי לא עצמה

 המלכים מלכי המלך הם מי ויו׳
 ישראל תpכנ היא מלך של ובתו הקב״ה

 פרך בעבדת מצרים בגלות שנשתעבדה
 לקושש הה״ד שבלים מלקטת והיתה

 עובר העליון המלך והיה .לתבן קש
 אברהם בזרע והכיר מצרים את לנגוף
 נטלן מיד שבלים המלקטים ויעקב יצחק

 שמאל לצד יבןpוה במרכבתו והושיבן
 על תחנו נכחו צפון בעל לפני הה״ד

 יבןpה והקב״ה שמאל לצד צפון כי הים
 .למבין ודי שמאל צד על מלכים של

 נטויה בזרוע ממצרים מוציאן והקב״ה
 ההולך ה׳ ברית ובארון דגלים בארבעה
 אותם מקיפין עננים ושבעה לפניהם

 ובישראלים ובלוים ובכהנים וכהpכ
 העולם ואומות המדבר מן עולים והם

 אלא .המדבר מן עולה זאת מי אומרין
 אברהם זרע הן אלו בלעם להם השיב
 היו אתמול והלא לו השיבו ויעקב יצחק

 חורין בני הם ועכשיו לפרעה עבדים
 ובמרכבות ארבעה בדגלים הים על

 וענני לפניהם ושכינה גניםpו מלכים
לא עצמן על וקראו אותם מקיפין ׳כבוד

 בענין וכו׳ מרכבות שמתני נפשי ידעתי
 למטה יבהpה עושין אנו זו דוגמא

 ויעשה מצה יקח ואח״ך . זה והבן
 עני של דרכו רמז ותpפרו שתי ממנה
 השפע מקבלת היא שהעטרה לפי pבפרו

 דpהח מצד בבקר מחציתה לחצאין
 החצי ויתן הגבורה מצד בערב ומחציתה

 עולה שהיא לרמוז השלימות בין האחד
 וגבורה גדולה שהם המדות שתי בין

 ונמצאת הזרועית שתי בין הכלה ונתנת
 והבן השלמות בין יושבת ופגומה עטרה

 התינוק ראש על הקערה ויגביה , זה
 ישראל תpכנ להגביה רומז זו ההגבהה

 ואח״ך ישראל תפארת שהיא החתן עם
 מצה יקח עגיניו וכל צורכיו כל כשיעשה

 על ויברך שבקערה הpוהפרו שלימה
 לעי הארץ מן לחם המוציא השלימה

 שהיא הבינה לעולם רומז שלימה שמצה
 השלם עולם והוא השלימות בכל שלימה

 חכמה שהיא הארץ מן לחם מוציא והוא
 ויברך וכו׳ לחמו שמנה מאשר הה״ד

 על עוני ללחם שרומז הpהפרו על
 אותם ויאכלו . זה והבין מצה אכילת
 המצה לכלול כדי לרמוז ביחד שניהם
 השלימה עם עט׳ שהיא הpהפרו
 .אחד הייחוד ולהתחבר בינה שהיא

 של חתיכה שלוקחין בידיהם קבלה לכן
 pהפרו מן וחתכה השלימה מן המוציא
 בפעם אותו ואוכלין ביחד אותו וכורכין

הבנים אם עם העט׳ לחבר כי אחת

שמחה



המלכות ספר

 אpח לוקחין כך ואחר .זה והבן שמחה
 בא״י ויברך תpבחרו אותו ויטבול
 לתפארת רמז . מרור אכילת על אמ״ה
 התהתוגיס כל על pח שהוא ישראל

 . יתpחרו שהוא העטרה עם ונתחבר
 pחר כלי שהוא תpחר מלשון חרוקית

 היוצר של טלקא שהיא העטרה היא
 זה ועל המעשה לשנות יכלה לפי׳

 העטרה עם מתחבר ישראל תפארת
 לוקחין ואח״ך . בצרה אנכי עמו לרמוז

 המפה תחת הנשאר הpהפרו חצי
 pשיכנ למי רמז אפיקומן זהו ויאכלוהו

 הידועי׳ בשערי׳ בתחלהpיכנ העליון לעו׳
 מן יעלה ואח״ך ועטרה תפארת שהם
 ירד ואח״ך לכ״ע שיגע עד למדה מדה

 באותו pשנכנ בשער ונמצא למלכות
 ברך ־המצה כמו עטרה פי׳ יצא שער

 כדי ייסp ובה ואכלה בתחלה עליה .
 זה והבן בפיו המצה טעם שישאר

; ״דpב שלו״ל נשלם .מאד
 בפי׳ ולהודיעך להשכילך באתי עתה

 אחד כל ודותיהסpו האותיות
 רומז הוא פירהp לאיזה צורתו לפי ואחד

 א בראשונה לה׳ וידום יבין והמשכיל
 למעלה שהוא לכ״ע רומז עליונה• היו״ד

 כל של יוסpו התחלת והוא הכל מן
 קוצו שהוא ורמזו אמרו לק הנמצאים

 ומשפיע מלמעלה מקבל הוא כי יר׳ד של
 למשך פתוח צינור לו יש היו״ד לכן למטה

האמונה בעלי מן ויש א זה כגון האמצעי

 ונעלם ^רpהנ ודpה דרך על אומ׳ שהם
 פתיח צינור לו שיש העליונה היו״ד כי

 זה דרך משפיע שהוא העי׳ לעי׳ רומז
 לכן כ״ע שהוא האמצעי למשך הצינור
 ומשך באמצעי נוגע הוא העליונה היו״ד

 דרך התחתון ליו״ד פתוח הוא האמצעי
 לחכמה משפיע הוא שכ״ע לרמוז הצינור
 האלץ שצורת נמצא תחתונה יו״ד שהוא
 ̂־pp לאין נעלמות מדות לשלש רומז
 דרך ולפי החכמה פי׳ וליש ולאין

 וחכמה לכ״ע רומז שהוא המפרשים
 מזה פתוח הב׳ כי לכ״ע רומז ב . ובינה

 הםתום וצד אחור מצד תוםpו הצד
 מצד ^רpונ נעלם שהוא רומז שהוא
 שום לשם ואין העי׳ מעי׳ מקבל שהוא
 החיה אפי׳ שם להרהר ושכל רעיון

 הימנה למעלה מהשיגה נלאית בעצמה
 םוגר שהוא כמו עצמה םותמת היא לכן

 האלהים אל מלהביט עיניו ותםpו
 ירא כי פניו משה ויםתר בזה והםוד
 ישתוק והמשכיל האלהים אל מהביט

 של הצד רומז פתוח האחר .וצד לה וידום
 קצת שם שיש להודיע כנגדינו כ״עשהוא

 אע״פ שם לעלות צד ויש והשגה הרהור
 כנגד אבל ׳ ממש ואי״ן אינו אי״ן שהוא

 החכמה צד וכנגד אי״ן הוא' העי׳ עי׳
 הוא למה ועוד ׳ ויש אין נקרא הוא

 משפיע שמא בשביל אחד לצד הב׳ פתוח
 • אלינו מלמעלה מקבל שהוא השפע

םתום שהוא הבינה אל רומז הב׳ ד״א

מזה



המלכות ספר

 כירלס כלוה לסי כ״גי כל לנד לנד - .,ז
 סכיניל ינליני ני לצד לזל וסליה ■לקליל

 להזור בבליל לילל סי׳ שביל לק^ל
רלללדל ׳ לברבל נקרא ליה לכן בלביכל

יה שובה יה

בוש
ההה הההי

לבליל נ^נ ך׳•׳ ״ ־ ^
 ליללד לבא באז״ל ללו ^ללר י ׳

 ללכילילו לללרבל לצד מן לילי ״?'ימין
 לרוקרל אילי במגיליל כיד למיליי ׳״״י׳-יי

 לכ״כ רומז לגימל ראב ג ׳ ^ביכל ־
 מן ליירד לציניר רימז לאריך י-משך

ייד*̂ד '*•״-י לי״ידי" יל לסארל אל ש “׳
 אל לצינור דרך ימלסיגי השי -

 וליו״ד סלוז לצינור זל לנן לסארל
 בלוא לנבירל רומז במאל של נימל ׳׳ל

 ללבקיני כדי לו ומבסיכ שמאל נד כומד
 וינוליס לכיילס בילבקל כדי ורגזו וני
 ד־יי-ך ך • ליידיו ודי דיגיו ׳״-<שיל

 כל ולגדולל ללכמל רימז לד׳
 דלל ד״א * לדלל רימז ׳'גיררלילל

לכ״כ רומז ד״א .דלל בליא דלל ה^שין

 כי לל״ד לגביליל מכל גשיל ׳יהיא
 מלבון דלל כי . בומר גשול מכל גשול
מלבין ד״א .לכי׳ לכי׳ דלל בליא ,'״לל

למיל בואב בליא מלבין .לגי ׳לל

ללוא לכי׳ מכי׳ ““טלורי ול ; לקדוליל
כל מברך ללוא ;ליונה יי“'

וקייל לי מו ל וברוך לוא ך ברך לנמצאיל
לבינה רומז דלל ד״א . בלכמל״ו

דלל ד״א . וי •גי י /1/ / -■ -י ולגבורה
בלכר כומדל לליא יל :ול למל: רומז

 לכל דלל ככין בליא לכליון למלך
 דלל ד״א .ליילוד בכולל לנכנקיל

אור לל באין וגינינל דלל מלבין
TT

לל בנולנין מל אלא כלל מכיצמל
מכל ודלילה דלת ליא כי מלמכילל
כדרך דלל ב כומדל ליא לכן למדרגיל

לנדיביל בפללי מבקביל בלל לכנייל
כליונל ל״א צירל בליא לבינה רומז ה

לגדול ובבל וללירול ליובל כילל וליא
. לכולל לזל יבא מבל ליריל מיני יכל

•מן היורד לארוך לציניר רומז ד״אל״א
מן למלסבט ולצינור ל׳ לימין כ״כ

ויורד למלפבני ולציניר לבינה ללכמל
ד״א ל״א .כצירלו לגבירה לבינה מן

לpכנ בליא לתלונה לל״א רולז ל״א
רימז א ל״ ד״א . ל״א בנקראל יבראל
צינוריתילל כל ולגבורה ולבינה ללכמל

.גדולה ל׳ לליא לבינה רומז ל״א ד״א
• ׳ והיא וא״ו צורל לליא לתפארל רומז ו

 מכל מקבלל והיא הללית ל?סירל
 לצינורול לל ויתקבצו כליוניל מאורות
 וא״ו ד״א .וא״ו כצורת לל ויתלברו

 אל לתפארת מן היורד לצינור רומז
לכטרל כ״כ אומר וא׳ץ ך׳א .תי-וד



המלכות ספר

 לך משפיעיס שהס קצוות ו׳ לך הא
 רומז ז ׳ העי מעי׳ מקבל שאני מטוב

 זי״ן בצורת שתיהם שהם ולנצח לגבורה
 זין כלי שהיא לגבורה רומז זין ד״א

 ולהוד לגבורה רומז זין ד״א . ומלחמה
 ומשפיע לגבורה רומז הזין ראש ני

 דינו מוחזק הפתוח הצינור דרך להוד
 רומז היא ח .זי״ן גבורה נקרא לכן

 הבינה אל החכמה מן המתפשט לצינור
 אל החכמה מן היורד ולצינור לגבורה
 הראש ט .למבין ודי ח׳ כצורת הגדולה

 דpלח רומז לימין שהוא הט׳ של האחד
 של ועיגול לגבורה רומז שמאל של וראש
 צינרותיהס עם לתפארת רומז מטה

 רומז ט׳ ד״א . לה׳ ידום והמשכיל
 מן הכל ומכלה משחית שהוא לגבורה

 כלהו שהוא השמד במטאטי וטאטתיה
 שוס שס איו העי׳ לעי׳ רומז י .נחרצה
 שם לשלוח ואקור והרהור השגה

 שהוא לחכמה רומז יו״ד ד״א המחשבה
 . מקומות בכמה שיזכירנו כמו יו״ד

 עס ובינה וחכמה לכ״ע רומז כ
 בהם והמחוברים הדבוקים הצינורות

 שהם והוד לנצח רומז הכ׳ כי ד״א
 שתי שהם כף כף לכי צדק מאזני
 אל כפיס אל לבבינו נשא הה״ד כפות

 הצינור אל רומז הכף ד״א .בשמים אל
 ומן למלכות הנצח מן עיגול כעין היורד

 ראש ל .להוד ומתנעל עולה המלכות
ומלך ראש שהוא כ״ע אל רומז הלמד

 מעל גבוה והוא כלם הנמצאים לכל
 הצינור דרך ויורד ומשפיע וגו׳ גבוה

 שהם צינורותיהם עם ולגדולה לחכמה
 לגבורה רומז למ״ד ד״א .למ״ד כצורת

 עץ פי׳ ודרבן מלמד מלשון למד כי
 הפרה החורש בו שמכה ברזל בו שיש
 העליון הדין כן בתלמיה שתלך כדי
 בדינו והיצורי׳ הנבראים כל מייקר הוא

 בדרך ולהנהיגם להדריכם כדי הקשה
 זה כי מ .למבין ודי והיושר המשפט

 שהוא היוד כי העליון לעולם רומז המ״ם
 ולחכמה לכ״ע רומז המם מן למעלה
 מ״ם ד״א צד מכל קתום שהוא ולבינה

 לכן הזכר עולם שהוא לתפארת רימז
 רומז נ . הנקבה כמו הזכר אין

 הנון ראש כי ולגבורה ולגדולה לחכמה
 שם שהוא הגדול ים שהוא לחכמה רומז

 היורד והצינור נוני הנקראים הדגים
 הגבורה עם החקד אל החכמה מן

 ד״א .הנון של התחתון למשך רומז
 המתפשט הצינור אל רומז עמוקה הנון

 היורד ולצינור הבינה אל החכמה מן
 הפשוט הנון ן .החקד אל החכמה מן
 ישראל לתפארת רומז הנון ראש כי

 הנון ראש מן היורד המתפשט והצינור
 אל התפארת מן היורד הצינור אל רומז

 מעולם מקבל התפארת כי וזהו היקוד
 ישר דרך התחתון אל ומשפיע העליון

 ישכיל בזה והקוד עקמימות בלא
ליקוד רומז נון ד״א , וידום המשכיל

שנקרח



המלכות ספר

/

 זוגו ובת לויתן ודp שהוא לויתן שנקרא
 אל מכ״ע היורד הגדול לצינור רומז ר ד״א

העי׳ מקבל הוא התפא׳ני  ומשפיע מע׳
 ודpוי הוד נצה התפארת אל רומז D למטה

 מךp ד״א . צינורותיהס עס המלכות
 ומקיס ומךp הוא ני דpהח אל רומז

 התמורות בעולם והנדחים הנופלים
 מךp ד״א .יבין והמשכיל השלם ודpב

 ונושא ומךp הוא כי לכ״ע רומז
 זרועותיו מתחת ותחתונים עליונים

 דרך כי עולם זרועות ומתחת הה״ד
 הוא כתיפו על המשא נושא הוא בלpה
pמתחת ולתחתונים לעליונים ונושא ומך 

 ולגבורה לגדולה רומז ע . הזרועות
 ד״א . צינורותיהם עם ולהוד ולתפארת

 המראית שכל בשביל לעטרה רומז עין
 הקדוש לכ״ע רומז עין ד״א . בה נראות

 נרדם שאינו פקוח עין הוא והטהור
 בכל ומביט משגיח הוא אלא וישן

 יישן ולא ינום לא הנה ודpוה העולם
 והמשכיל באp ישראל פי׳ ישראל שומר

 אל רומז עין ד״א . לה׳ וידום יבין
 שהוא דpהח של המעין שהוא דpהח

 .תחתיו העומדים לכל מימיו שולח
 ולנצח ולתפארת ולגבורה דpלח רומז פ

 שהיא לגבורה רומז פה ד״א .והוד
 רומז פה דגוש שהוא הקשה הדין מדת

 . רפה שהוא הרפה ב״ד שהוא למלכות
 רומז ובהצדי על שהוא היוד כי צ

הפנימי האחור בעולם שהוא לחכמה

 ולגבורה הבינה אל רומז הצדי של והמשך
 החכמה אל רומז ק . צינורותיהם עם

 משם היורדים צינורותיהם עם ובינה
 שהוא ה׳ למלכות רומז ר .ק׳ בצורת

 כי ש . ועושר רש מלשון וענייה ריש
 והשמאל לנצח רומז השין של המיני ראש
 רומז השין של והעיגול הוד אל רומז

 לתפארת רומז האמצעי וראש ודpלי
 אל רומז שין ד״א לה׳ ידום והמשכיל
 הרחלים כעדר שניך מלשון ה׳ המלכות

 מלכותה לשמור לחומה כשנים שהיא וגו׳
 שלא בה שם יושבים העיר שהשומרי

 יושבת היא כך בעיר האויבים וpיכנ
 pיכנ שלא עצמה ושומרת המלך בשער

 שומר נקראת שהיא בשביל זר לה
 רומז ת . שיי נקראת לכן ישראל

 מלשון תיו נקראת היא ה׳ למלכות
 כי האנשים מצחות על תיו והתוית

 ולגדולה ולבינה לחכמה רומז התיו
 אותיות כ״ב אלו בפי׳ קבלנו כך ולגבורה

 והנעלמה תורהpה החכמה דרך על
 איש מפי איש העיון בעלי קבלו אשר

 ויתן השגתינו יאריך השם .אלינו עד
 להבין ודעתנו שכלנו לחזק חוזק לנו

 וכן אמן הקדושה תורתינו ולהשכיל
: תם רצון יהי

 בגדיך יהיו עת בכל התמונה סוד
 לשרח כהן בגדי הם וגו׳ לבנים

 מחצבה למקום הנפש ולהדביק להקריב
 הלבנים בגדים הח׳ מקום הוא

והטהורים



המלכות ספר

 הפנימי היכל הוא וקדושיה והכיהוריה
 ימיה הבעה והה הקדהיה וקדה

 הה ני קפירוה עהר הנקראיה עליוניה
 ועצה אהד לנה נלה עליוניה נהוה
 הנקראיה והה ברואיה ולא אציליה אהד

 ס צבאוה וניראיה הייה אלהיה צבאות
 צבאות אלהיה ונקראיה אלהיה צבאות

 תוארי והה אל'נורא הי אל צבאות ה׳
 נ״ב באתת אלו ונל הפעולות נה

 ואותיות העליונה התורה אותיות
 ונהקקו נתרהמו ומהה מקדה עליונות
 באצבע נתוביה הנתו׳ אלהיה בנה בלהות
 מלמעלה ורהומיה רמוזיה והה אלהיה

 גמור בקנין למניה מלמעלה קנוייה והה
 הברא מה נל ני ואדיר הזק ובקהר

 מלמעלה קנאו הנל למגיה הקב״ה
 אותיות נמו וקהרו למגיה ורהמו

 .דרנו קנני-ראהית ה׳ הנתב התורה
 קונה הנאמ׳ קדהו ממעון ההמיה קנה

 אpמנ המקדה בית ונן . וארץ המיה
 מן יהראל . ההייה מארן ארן .נבודו

 והנל קנית זו עם הנאמ׳ העמיה
 :קהר דרך על בריהוה ■

א האותיות רהוה וזה  נ״ע מורה ה״
 ובינה הנמה מדות הלהה נולל וציורו

 אלך במדתה ונצהה התפארת וגה
 עוזו נקראת והיא הנמה ואהמיד מלהון

 ז״ל אמרו וכיליה הקב״ה הל ותפארתו
 נוגה ובהעת תפילין מניה ההקב״ה
ונתנה עוזו הביון והה ממהלתה

(I)

 עוהין נהיהראל העיגירה ע״י ליהראל
 ואה העגירה ידה על מקוה הל רצונו
ת׳ .העט׳ ידי על ה״ו  נתיבות ב׳ היא בי

 בית היה ני מורה וציורה להנמה
 ועל הקב״ה הל דינו בית ר״ל לתפארת

 הנר ומהלה הרהעיה מן נפרע ידה
 עמתיך תהפוגי בצדק הנאמ׳ לצדיקיה

 . לבנה בהעת וממהלתה גבורה ומדה
 נוראות מהלמת ני מורה עצמה האות ג

 גימל והמה לדבר דבר בין ומהלמת
 ומלהון יצהק את הגמל ביוה מלהון
 הגוברת המדה והיא הקדיה ויגמול

 והני לו מוהלה וזרועו הנתו׳ לנל
 מדתה על המורה ציורה אותיות
 . ממהלתה המה והעת עוז הלובהת

 התפארת הער היא ו״ו בהער יוהבת ד
 למעלה בין למגיה בין עהירית והיא
 לבדה היא ני הנאמ׳ אות לה ואין

 ולהקד לתפארת בין ומבגית עומדת
 ודלת מלהון דלת והמה מדתה דpוה

 וגדולה יתידה והיא נארגמן ראהך
 נונב בהעת וממהלתה וברהמיה דpבת
 אה למעלה אה צד בנל ה׳ נמצאת ה

 הנה הנתו׳ להניהה מוננת והיא למטה
 היא ני לפניו ופעולתו אתו הנרו
 מדות י״ב נולל וציורה ולאחריו לפניו

 עליונה ג׳ מן והה והרפה הקהה
 הייחוד להה רמז אחד לציור והלהתה

 ה׳ היד באומרו מוניח וציורה מהה אהר
וממהלתה בה היתה ה׳ יד וגה תקצר

בהערי



 ול'א תכארת עצמה ו . הלבגה בשערי
 אתי מקרה הנה שנתו׳ לעולמה עמוד

 השה הצי והוא העמודיה ווי מלשון ו״ו
 וציורי לכל עמוד כי ציור לו ואין

 ופניו ומניה מעלה ומשגיה האותיות
 הה״א צריך אינו כי בעבור הה״א כנגד

 ויגבה שכתוב צורך הה״א צורך כי לו
 בשעת וממשלתה במשפט צבאות ה׳

 שכתו׳ הנוצהת המדה והיא ז . חמה
 מלשון והוא ידו משה כאשדיריה והיה

 ומזומן מזויין א׳ כלי היא כי זין כלי
 זין בציור משה יד הרמת והנה לנכח
 התורה מן מכאן ואז״ל מדתה וציור

 כגבור יציץ והוא וחותמו כפיה לנשיאות
 . ממשלתה חמה בשעת ני אורח לרוץ

 המדות על הוד והוא הוד מדת והוא ח
 שליש היא וציורה שמינית היא כי

 ואוריך תומיך באומרו ראשונה למדה
 אבל הגוברת המדה מן והשפעתה

 (חבל) הכוללת בשמינית מורה עצמה
 כי כהונה לבושי כנגד מדות עשר הס
 וחתו מלשון ת ושמה ממדתו היא

 מדות בשתי מורה וציורה תיילן גבוריך
 שלה השפע כי ומורה . ורחמים חקד

 יורדים בגבורה רז״ל כמאמר בעשירית
 נתונה השלחן לפי׳ לעולם גשמים

 לבנה בשעת וממשלתה בצפון במקומה
 המדה והיא שבת ודpי ומדתה ט

 בחשבון היא כי נמצאת ואיננה הפנימית
מדתה ובית היו״ד תחת ה״א או טי״ת

ה המלכות ספר

 מיעקב קטן לירהך רמז זעירא וא״ו
; יוסך כי שאז״ל :י

ץי• V ״־•

דייתנר דמית נברא יוסר כי שאז״ל וזהי ך . * ־ ׳ ״־׳ !ד
 ר״ל ישבת כ״ל ■.לדתי . !, ך,

מנוחה לשין ישבת יכלמן חמדה
והיח :ב

I Iילז' יהיח יילדבר ותרבן
שביעית
לשון

וכליון תיל־בן
ולזה למדבר ;

הכל : כל' בה  בה כי למעלה פתוחה היא
 והוא נועה צפון לצד והוא והרשע הצדיק
 ויו׳ ופושעים בם ילכו וצדיקים שנאלל׳
 כת יש אם שאז״ל כמו שבורה והיא

ויתתנו יביאו האוילות באלהי
 שבתתי ובשעת

ילדת העשירית

^ I‘ *׳־

מלכוי

;בר
'״יא י .

מכוון קדש ז
^מז והיא נאור ך --
רמז לרגלו ק״אהו r-*׳״ ׳P "
רכה ד יי~יק צדק זתיונה
היא כי התחתונה לא־ז ורזון

השכל לאיר ' ,כל התמצעית הנקודה
שכתוב למה רילז ידיליון צורה שום בלא
נבריו ובה יאשים תדיליוני מי ואל

יודו מגזירת והיא לו ונתקדשו התחתונים
. ילילשלתה לבנה יבשעת חסדו לה׳

 המקבלת הילדה מלכות מדת והיא כ
 תהד לקבל הלרל״ד אצל ומבטת מכל

 היא כי אתת כך יליזירת והיא ורחרלים
 בשעת ומללשלתה כליה עם הקטנה רחל

לאדם המלמד והוא ל . לבנה

וזאת
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ב ביב איה וזאת  ובלבי; במדה ההלך. ג
 כאבר מבינה במבכיא כי במבטא לא

ה זאת כי בצייר  בינה וזאב כתר במז
 כי ימירב כל על ירמב כביב יצירתה

 הב כי בה ומתעלה נוברת התפארת
 הנקר^.יב ימבפעת מקבלת מזית בתי
ן מלך  ביתא באלפא דרp כמו על̂י

 יהעך הייתיד על מירב והיא להפך
 אדינני נדיל נאמר יעליהב כפיל בתוכי

 אירה בבתיכה יהעד וני׳ נת ורב
 יממבלתה אתד יהכל מטה בל בבכינה

 איתיית ארבע הב והנה בבתאי בבעת
 הקדב תבב מירב יהתמיבי כך במיריב
 הקדביב בקדב מירב האלך כי כמ־תי
 עולב מי״ה ובבני וכל לכל בהיא

 כי ונבי־ה כת ברב התוזריב הנלנליב
 והבליבי כת ואמץ איניב מאין היא

 האת-ון קיביל בית הבפל בעולב מורה
 הארץ לה׳ בכתיב עדותו כפול זה ועל

 ההריב קיביב והרביעי . ומלואה
 היא הבב כי למעלה רמז בירובליב

 בנאמר ומטה מעלה לעמו ?ביב
 בכינה היא כי עילב ועד מעתה

 מעלה בל ירובלב המ?בבת מטה בל
 .?ביב אב הומת לה אהיה ואני בכתוב
 מיתזק אות מורה היא כי למ״ב נחזיר
 כי כפיל בי הייחיד כי מוב בלא כפול

 יבית הרבה כפיל בו האחד
 בהב אחד אית יבניהב הדין קיבול

רחמיב במדת נברא אבר אחד בעולב

ומבנחת לייע^ יייייי פתיחה יא ̂־י

במקומה יייה“י לי״קיה י״תי״וה אצל
י~ייי'יינות ימנעי ולא בנח

 . צדק בבעת יממבלתה מפעילתב
 אטתי התהלכו אבר־ לבינה )חבל (נ

 האלהיס ימדתי מני״ן בער יביא לפדי
 מנצחת ה?תלקיתה התפארת למעלה

 יהיא הנביהה המדה יביא החי״ת על
 ולא עד באז״ל כמי .חי כל מע^ני נעלמת

 רממבלתי כנביר בבת היא כי בכלל עד
 הבפט בממנה יחד נינה מלבין יהיא

 ותילדית חיילית צבאית להר־בית ימבנתת
 וקהל ני' ירבה פרה כאימל■ ומבפחית

 הבבן לפרות אחרינה ה״ה יילירנה נייה
 תביאית יממנד יזרעיה לאילנית יכח

 ומתחת קדה הררי ימראב יני׳ במב
 • לבנה יממבלתה עולה זריעית

 מבענת יריבלה העיר כי מיליה 0
 חית והיא ה׳ ?ימך ירלבין יהיא עליה

 המ?יבבת לעיר רמז צד ננכל ?תימה
 יכנ? בלא ?ביב העיר באימה בהריה
 בך יבא לא בכתי׳ וטניך ניעול בתוכה

 ה׳ קדב כלה היא כי וטמא ערל עוד
 עוד בה יבא בלא אב כחומת לה ?ביב

 בל בבכינה ומרה בה הכפול והאות
 מקדב לקבור ומריה וכילה מטב

 . ממבלתה •חמה ובבעת במקדב
y בדד בטח יבראל ויבכו; מלבו; והוא 

 במדבר חריריה בבכן היא יעקב עין
טהור ממולח . תבב לא מלחה ארץ



י''ץ •ד-
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ליצהק לאברה? איה? ישיב? לא רז״ל כגלאילר
א כי שינה ולא מגיל? ב? שנאיל׳ ישקב שין \

לא ?׳ אני מלשון הוא ?שין ואוה? יריאיו
והי ת . מילשלה? כיכב ו׳ ז׳ נש? וציור? ;בה
ש: כמו ההר היר לכ? מדבר שין אל והוא הה

־מרילדיר ?דש מדבר
 לפאר מלשון ריא פ . כיכב בששה
 רכיגי׳ מדה והיא צפון לפאה ראהה

 ה׳ בדיה ארין מצד והיא ליללכרה
 משלד של במקדש מיד? של? ורצייר

 ?וא ז? בהיך .ז? מש?
ידול כל' '?

V- —:ומק
 ש?קב״? ז״ל מאיל'
 .מילשלה? צדק בששה קשון כלי בהוך

 מיד? יצייר? ?׳ בדיה איון מלשון צ
 ?שמיניה הקר) ( ?ששיריה מדוה בשני
 הרל? ובששה ?״א גיל ילדה נצה וילדה

 מוצאו מלשין והיא ק . מילשלה?
 ?פ״א ילדה? השג? הקופיה והוקפהי

 ביל? יליר? וציור? לרלכי? פהוה? והיא
 לבנה יבששה במלניה המשפשה השליונה
 רש ההל מלשין והוא ר . ממשלה?

 יקיד ילדה והוא לבד? אהה ציר? והוא
 היא כי ילשבי? ?צדיקי? ילנוהה מקי?
ש ^יל^ ירישה ילשל? של י^וש?

 שבהאי ובששה בקדש ומוגבל קדש
 השליוג? נצה וילדהו ש . מילשלה?
 ציור? אבל למנה? למצה קילה הנקיאה

 הנשפשוה שליינוה רלדוה שלש מור?
 זכר לגלגי? והקשה לאביה זכר כאהה
ליהן לארץ כרה אשר הבריה להוה?

וי־ ׳* י
 כי שינוי :י

ובששה 'יהי

 של בהי״ו זו׳
 מיד כי ואז״ל ?אנשי? ילצהיה של ד? .

 הבל? מלאכי שש? בירושל? נשהלהו
 והנה הפוך ?וא כי ההיי׳ו דגל כנגד

 במדה וירץודש קדוש גבול ?יא ההי״י
 לאילר ??ר אה והגבלה שכהו׳ הדין
 מד? לנפשוהיכקכיהיא לכ? ?שמרו מיד

 בששה האוהיוה לכל ומגבלה קדוש?
.מילשלה? שבהאי

 שנכתבה אותיות כ״ב הם אלו
 מפורשוה ?? ו?נ? שמה? ההיר?

 ?המונה היא מאד ר ונקה גדול בקוד
 והמונה שכהו׳ קפק שו? בלא האמהיה

 הקב״ה של שמיהיו קוד והוא יביש ?׳
 אפי׳ לבאר נהנו שלא פשילוהיו וכה

 וקוד הקפירוה קוד רה? מקצה?
 הכהו׳ אלו? וקוד המלאך המדוהוקיד

 שה? הקפירוה וקוד שלייל? בהיר?
 אה האד? ישמור ולז? אד? כדגליה

 מאד והזקוה אהרוה קבלוה בלא נפשו
 היישר קו של המפורשי? ההורה וביאיר
 מקובלה בקבל? מאד בה? הזק ודשהו
 בלא מפוזרוה דשוה ישי? האד? ושמא

 או בילדוה או בקפירוה או (הקר)
: במובא? או במוצא?

פירוד בלי )הקר (או במובא? או

או



המלכות ספר

 רלכן הדם צייה נהם בצררהם אר
 דבר בכל יילבין בכים צליל דכנהי יהיה
 לרב הזק ודכהו האד דק בכיין ודבר
 מהיך דבי ויבן פנימה הקדם אל לבא
 כ״ב כס יהההינים מליינים בריאה דבר

ם מליינים נהיה הם אוהיוהכי קייי  הנ
ליבים אליה י:דיה והבין היים אלהים
כנהי:׳ יהיה הדביים ;יםובהינ

ננא אלפי רביזים אלהים רכב
יהסו: םי״םיי־וי ־•'“ד' '״יייי
הי%וה“י *היי'’ ה'־'־ <*'־• הדי• 1 ̂ » * I Wl I•̂ י •י• i 'י•? i

̂ך k\-.' •ץ k<־»<« ^'א^"" ̂■ן

 הדברים יההים כהים אהד מקום אל
 היםp והבין אליה מדה והוא (הבל)
היא ופמולהי המלאך מדה (הבל)

 ה?יד מן מלאך במדה (הבל) והבין
 הכל כי ה׳ אלהים לממלה נכהבני

 אם כי וההייה אהד מקים אל הולך
 המקידה במלאך והבין לך הירpוה תבין

 ונההי(הבל) במהי ארצכם מטר ונההי
 אנכי המבהיה יהן ולא לנגיך ה׳ ומבר
 נקרא בהם וכייצא אלי ימל אל ביה האל

 '״״ל אלפיים מלאכי יהם היים אלפיים
 מ?וד אלהים

r ימהב יאלהי
 מלאכי האלהים בני

יצ אלהי אברהם אלהי
הנדוצ זל̂ i  ̂W Ml I .̂ י• די

והבין ה׳ שנקרה היא והנורא הגביר
 צבאיה אלהים צבאית ה׳ ונאמר בטיב

וניל־א ממוק היד יזהו כאלי והרבה

 האדם כצורת בהם פיריתp מבר כי מאד
 ארמוז ומוד . דבר לכל הטיב תבין אז
 מלאך ויבלה הדברים ?תים יאתה לך

 ידו את ויבלה ויקהה ידו ייבלה כמי
 והמבין כהם והרבה המאכלת את ויקה
 מה ויבין ובפל עליון ידp כל יבין כאן
 מדת מלאך אלוה אלהים אל הוא

 בצורת פירותpה קוד יזהו האבית
 או ידו בולה האדם כאבר כי האדם

 צווי בלי רצונו עובה מיד מאיבריו אהד
 ותבין האדם דעת יודעים הם והנה
 הקב״ה והנה . אהד דבר הכל והוא
 אין ני רצונו ועובים מעבדיו אהד בולה
 תבין ועוד . ותבינהו תמירה ולא ביניי

 רבם כשם ששמם המלאכים מבמות
 בהם וכיוצא כליצאל אכתריאל כמו

 כבמות האחרים המלאכים ובמות
 מיכאל כמו אדם של הגוף איברי

 באמת אלו וכל בהם וכיוצא גבריאל
 חיים אלהים מלאכים הנקראים הם

 ולרבבות לאלפים עליונות כסות וכ״ב
 וקתום הטיב הזק ודעתך הכל הבין ובין

 דבר אלהיםהקתר כבוד כי הדבר והתום
' דבר הקור מלכים וכבוד :

 בקודותיה הנעלמה התמונה פי׳ וזה
 אדם נשמת ה׳ נר .במישור עמדה רגלי

 וגו׳ דברך לרגלי נר . בטן הדרי כל היפב
 אלהים נר וגו׳ אור ותורה מצוה נר כי

 נר אדם של נבמהו כי . אדם נשמת
כי חקוקה דיוקנו דמית בענין עולמי

זה



זהמלכות מפר

 ודואר בגיולמו גד וזר עולמו3 נד זר
 כדי ומהזר נל קוף עד יע3ומ אדס
 פניך אהזר בצדק אני ענין3 יהזר

 ניבמדה המונהיך.ד״ל רקץ3 ער3אש
 וממנר אמונה אוד פנים אוד יחזר ״ק5
 בנדי למעלר ריא כי המונר קוף ינ־י3י

 רפנימי ריכל יריא רקדם בנדי כרונר
 יובל ה׳ כבתוה נ׳ יממנר רפנימי קדש

 רדי שבהוה ושבע רנ׳ ויום רשמכיר
 אוהיוה וכ״ב קיף אין כננד ואהד כישר
 רגירידר רמנודר מן אצולים וכלר

 רביכי בר אכד רהמונר . אהה הקשר
 כי ידע לא בי בצודהר ונהקשדר משר

 יריו ממנר ופדהיה כפולוה כשהוריה
 יראה הבין אז כענין מ״ט הכל בין אשר

 הם ואלו . המצא קדושים ודעה ה׳
 אציל כל נאצל מהם אשר כתוה מ״ע
 האור כולם ההורה אוהיוה כ״ב הם

 למעלה הננוז האור קדם מימי הקדוש
 ואם מפעליו קדם כענין העליון הכקא
 בהכמר בה ודעהו עצמי אדם יעמיק
 דקר ובמהשבה צלולר ודעה ובבינר
 גיהורר אמונה בהוך ולהכיר להבין

 ההלה כי הילינה לו להמציא שלימה
 אמונר לומ׳ תמינה וקופו אמונה הבנין

 מאז מפעליו קדם כענין המונה עד
 הנקדאיס והם ומעלה כס כל מלהם

 וילדוה קפידוה וכישד סיים אלהים
 וכסוה שרפים ואופנים חיוה האבות

ה ישדאל אלפי רבבוה סיים מלאכים

 ב^^ני שכהו׳ כענין בקדש קיני בס
 הקרב כי . ישדאל בני בסוך בהוכם

 מלא כענין יקר הנוף וממנו הנוף הון
 עליונים כסוס כ״ב והם כבידו הארץ כל

 מן היקד אלהים באצבע הכתובים
 עשר כנגד עשר עליונים אצבעות הסמשה
 וסמשה זה בצד סמשה כתובים האלהים

 בערב ומסציהה בבקר מסציהה זה בצד
 בבקר העשה אסד הכבש אה קוד כענין

 הערבים בין העשה השני הכבש ואה
 מכתב והמכתב אלהים מעשה והליסוה

 ע״ש האותיות שם כי סיים אלהיס
 אותיות כצודת האותיות וצודת המדות
 מתוך שמה אסת כל מקדם עליונות

 האותיו׳ פדחו הלוחות שבידה ובעת נחה
 הבנין להדוק הקב״ה דצה כי למעלה
 ואחז במקומן האותיות כת ולהשיב

 כאשר והיה בענין ציודו באות משה
 האבות ני ישדאל וגבד ידו משה ידים

 חוטאים וכשישראל חיבור בלא ציניות
 בקומה צורות השלשה עומדים לשם

 ואומר בהם מביט והקב״ה זקופה
 בו כי בעבור יעקב בדית את וזכרתי

 חוטאים׳ וכשישראל בו והתחיל ההזכרה
 למקומם והולכות הצורות מתפרדות

 גכלל ומשה מהס שכיגה ג?הלקה כי
 כי מכולם משונה יצחק וצורת האיות

ק קיד בה מ  פירוד לא בה חיבור לא ״
 הכתות לכל אמצעית היא כי בה

ת'זה למעלה זה או זה בתוך והכתו

מזה



המלכות ספר

 ממחצב והכל מזה למטה זה או מזה
 הטובים הבשמים השורפה והיא אחד
 וריח כליל והטולה בקטורח אשר

 שניהם דבר יבא האלהים עד בושמיהם
 שבאו עד בגבורה בחלקו משה ואחז

 לחברתה צורה ונתחברה האותיות
 אלהים באצבע שניות בלוחות ונחקקו

 ונעלה הנוראה התמונה היא עליון
 ואם אלהים יראי איש ואשרי מאד

 בחכמה בה ודעתו עצמו אדם יעמיק
 דקה ובמחשבה צלולה ודעת ובבינה
 טהורה אמונה בתוך ולהכיר להבין

 תחלת כי תמונה לו להמציא שלימה
 מא׳ לויר תמונה וקופו אמינה הבינה
 ביתי בכל בענין נ׳ מונה ת׳ עד מונה
 והיא יביט ה׳ ותמונת הוא נאמן

 נפש הנקראת והיא קוך אין הנקראת
מלאכי חיים אלהים שמו הוא חיה

 וחת הבק:־ תחלת היים לממשלת הגדול
 הערבים בין תעשה השני הכבש

 ערב ויהי בענין ליום הערב ויתקרב
 כי . אחד המשכן והיה . בקר ויהי

 ה׳ו׳ז׳ מ; אחד כל כי קטן עילם האדם
 תשמידו שבתיתי את שכתיב כענין בו

 אחת צי^ה אחד כאיש ישראל ושאר
 יזאת להם אחת צורה והם להס

 יגו׳ עירנו אלהיני ה׳ יהי להם התפלה
היא ה׳ כי הארז עמי כל דעת למען

 ועל קיך אין ייייייל דריייה דאלהי;־;
ישמיר ילזה

;1 י«י
 עיל אין מעשר הארץ
 הדרך אל ינתיביתיי ד^כי את האדם

 ולח^כית כנ '׳ל,א.יי בניח חם כי הזה
שמח טהירית ייחשבית לי וישארי זרית
ודברים גדוניםניו להבין לב וטוב

 והיה כענין יביט ה' ותמינת עמוקים
מאייים פנים יחזה ומתיך המנגן כנגן

 שהיא תמינתיך בהקץ אשבעה אמ׳ כל ומקבלים בו ויורדים עולים אלהים
 וידע בחלומי וצדיק בשליחותו וא׳ אחד

 למטה ושכנגדה עליונה תמונה יש כי
 לתמונה ממקומם עולים והשלוחים

 לתחתונה יורדים הקולם ועל עליונה
 מעשר למטה יורדת השכינה אין כי

 ויקרא שנאמ׳ כענין עליו נצב ה׳ והנה
 שלם נחשב אז כי ישראל אלהי אל לו

והיה שרמז כענין עמו שביעית כצורה
 וזהו ונוראים קדישים כאלהים יודע
ב: מקובלים היו מעשה דרך לקח לא כי התמיד ענין

ומתונ וכחו אות המאור כי לילה להקדים בראשית

 תשיג שלא ומה תשיג שתשיג ומה בהקץ
 והנגלה לה׳ הנ?תר כי לך תתרחק

. היא לנו
 בפחד הזאת התמינה לך ואפרש

 הילקיבלים מפי הקבלה כאשר ובמורא
 אותה וגשו וחיי הביטו אשר הראשונים

 בית של ומתינוקית ישראל מחכמי
 פנ'~ במ״ט בתירה הדירשים רבן

כאש־״ בה משתמשים היו המקובלים
לחב: חות

 בת יוצאת

י־^
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?מראה ני נפליגי ידלכר יאומרה קול
ואוה3:3ב דקטגר

 ההמונה מתוך היוצאת קול ת3 הנקראת
 דרך3 הלכו ואהר המשמיס הציצו ה3ו

 השיג לא ואשר יקד אל קיקר3ד3 ישרה
 יוכל לא ומעות לשלוס יצא הצורך כל

 דיס3ה וש3ל את רואיה והיו לתקין
 אות3צ ה׳ י״ה אכתריא״ל3 יטיס ומש
 ומקתכליה הראשונה ה3המתש .שמי

 שפניו לו הראייה ושצורתו שיופיו
 וחיות אופניה כתות ועשר המאיריה

 גלגל וכל יוה שכל לפניו שירה אומריה
 אורו למול חוה משת ימלאך כוכש וכל

 שראש עליון כקאי על היישש יהיא
 דורש משכיל היש נראית תילינה לילעלה

 שדשר יהדירש לאדה לי ואשרי ה׳ את
 צנרייה ילמיה נת:;י את לשנלור שה׳

 ולא הקדש אל אהרן ישא שזאת כענין
 הילתהללוגו׳ יתהלל שזאת אה כי יימת

 כי כתר מורה א . לדי אל י-ן
 עליון והוא לכל המהוה אהיה שי
 ושה תחתון יצדק עליון צדק יו כי כל

 שני כילל וציורו אכתל־יא״ל הצירה
 כענין שתיך והקול שלהש זהש כמשיה

 שמעו לא והה אחד וקול קולית ששה
 אינכס ותמינה כענין אחדי קיל אלא

 שאותו יעננו כענין הזה קול זולתי רואיה
 והנה אחד קיל הקול כי שכח ה' קיל

 כיתשה שהיה שאיתיות הקופר עזרא
כ״ך חושש היה לא כי אחד pקולמו3

 חכה וששניהה שו מקושל היה כי שציור
 שהקש״ה התפילין אות עליון לשוש והוא
 שתוך העוז נחשא ושה התפילין מניח

 ואמ׳ הדלת שתוך וילתעלה התפילין
 הגנוז אור כאור הלשנה אור תהיה כאיר

 והוא אור יהי כענין ראשון יוה של
 לעתיד הצדיקיה שראש ישועה כוכע

 נתישות שית בית .ממנה נגה וממשלתה
 כנסיה ושש סניה ארשע של החיה היא

 למטה הכנפיה אשר אל כחות והשני
 ארשעה והה המה אדה כפני הפניה מן

 וארשעתם צד לכל פניה ד׳ כי פעמיה
 יחד והכנפיה הפניה אין כי שמקומה

 שלשתן כי שעשור עשירית היא ואה
 תשואתה ראשית לכהן ראשית כי קדש

 ההולכת החיה והיא ותכהpערי ראשית
 כענין הייחוד עדות ושה האיפניה שין

 שמע של גדולה וד׳ גדולה שע׳ שאמ׳
 שית הוא לתפארת שית אשר צדק והוא

 הוא גימל לשנה(חהר) גלגלה וכח אל
 פרותיה לששל הקודה החמשיה שער

 שגשורה המקוה עליון קדש והוא ששמה
 אות זאת וממנה כל מקדשת עצומה
 דpח לגמול והוא הששן לפרות השרית
 לעם ותעצומות עוז נותן והוא ששמה

 דלת ממנה. ומהלכו החמה גלגל וכח
 היה כי הגימל מן אות ושהה חהד הוא

 שידו העם את משרך גדול כהן אהרן
 יד ואינינה תקצר ה׳ היד כענין הימין

איש ידע כאשר שה הגמור הייחיד כי

ידpהח



המלכות ספר

 איב וגס בסס ויקרא שכהו׳ החסיד
 ליד רמוז הוא ואס בסס קרא בצדו
 ולא שמאל ולא הימין והוא

 במשפט לו ושאל רמז ולזה אמצעי
 הזה והכה באוריס העונה האוריס

 לבוש אה נקרא הוא כי גדולהו נעלה
 והאהבה הרצון כוכב כה וממנו הבדיס

 כלומ׳ מיכא״ל המדה ושס ורעוה שלום
 היא כי המדה כזאה מדוה בשבעה כי

 הקד רב שכהו׳ במקומה ורובה כלולה
 יקוד כאל אין לישורון משה ומיחקה

 לבא שמיני לבוש הלובשה היא כי הדבר
 בימין גדול כהן כי לעבוד שביעי שבה אל

 ורעוה שלוס אהבה להעיד בשמאל והקגן
 שכרו הנה הא׳ כוכב לכוכב כה וממנו

 כה לפני הפעוליה מביא הוא כי אהו
 אשר היד כי בחקד והאהבה הרצון דל״ה
 שמאל עס ימין לקשור אמצעי תקצר

 הג׳ מן בריה ושמו לרצון שהעלה כדי
 זכר והוא בקטרה אהרן שס והוא

 ישימו כענין הימין היד עליון לברית
 השס ואותו עון יכופר בחקד כי קטורה

 הודיעו והוא המות למלאך גנוז היה
 עולה כשהקטרה הצרה לשעה למשה
 להס ויזכור ידו משה יריס כאשר לימין

 ושניהם קמים בשני והציור בריתו
 ליד הרומז להם הדומה אהד ממהצב

 אורה ומיעוט הלבנה כה ומכהה משה
 לטעמי והגנוז הגוך בטעמי הנשאר
ואהרון ראשון אור רומז בה כי המשנה

)2(

 על המורה המדה שס וגבריאל
 ׳ ללבנה אור המדה ומכה המהצב

 הימים עולם כימי קדם כימי ואו
 בצורותיו יעקב הוהס והוא הראשונים

 השנה להדשי ולבנה המה מהם אשר
 ברה׳ הגרול השבה עד ולשבהוהיה

 ואמרו הזה ההדש כעין לחדשים
 הדש בעבור שכינה פני כמקבל המברך

 עמוד והיא השבה עד הגנוז הבא
 מקום הנה כענין עולם ועד מעולם

 לעולמו מקום בעצמו כבודי כי אתי
 ימי על וימים כענין יום לכל ימים וממנו
 וממנו הגדול האור והוא הוקיך מלך
 שבע האות זה וקביב בלבנה אור

 ולא מיכא״ל לא מלאכים של כהות
 לאלפים טהורות היות אם כי גבריא״ל
 הצי הוא פעמים ששה כי ולרבבות

 עוברי בעולם משפתות שכנגדו השם
 עבודה אותה עם השם ומשתתפים דבר

 השם והצי מדה קביבה שהם וכשנגדה
 הם ואותם שיתוף בלא דברים עובדי
 דברים עובדי השם והצי המדה קביב
 המם גלגל קביב הם ואותם שיתוף בלא

 רגע המדהועלזה מאור החמה אור כי
 השם החמה שזורה רגע בכל כי באפו
 עובדיה החמה ובושה ולעתיד כועק

 ע״ב של הכל בשם צבאות ה׳ מלך כי
 באות ומשם אור כוכב לכל אור והוא

 בצרור צרורות והם לעולמים הנשמות
וחיים עושר החמה אור וממנה החיים



טהמלכות ספר

 בעירר 3רה3א את דכה והוא וכבוד הן
 האלהיס מטה וציורה זין * בריתו

 בציור המטה בראש היה כמשכן בידו
 לך וזה שנאמ׳ מקומו ממלא כי ידו

 לאות והיה המשקוך וכל ה׳ כמו הארת
 ונשיאות הוציא היד בתיזק ידך כל

 המברך ההזן מן אהרן שלמד כפיה
 המדה ושה ידי כניד ידו כי הכלה את
 יכננו והאלהיה בכה ה׳ קול ככנין כה
 ושמו כומד הכולס אהד כמוד כל שט

 ביני היא אות כי כולה ויקוד צדיק
 מילה גדולה ואמרו בשבת הברית ובין

 שמים הנקרא הכבוד כקא כד שמגכת
 ככנין לכקא יש כי כקאי השמים ככנין
 וכטרת . לטיהר השמים וככצם שמים

 מלאכים של רבבה וקביבה בראשה זהב
 גלגל וכה דברו בקול לשמוט כה גבורי

 ככנין ונתיבותיו מהלכיו מולנה התמה
 גלגל של ההברה וזהו בגלגל רכמך קרל

 והצירה השמיני כה הוא חית . המה
 ומטה מכלה שלישי והוא ה׳ בכלל כשר

 כל הבדים לבוש להלקו אשר הוא כי
 והתמים האורים במשפט לו ושאל כן

 הוא לאלהיס המשפט כי צורך אין
 כי אלהיס אלהים התת ויהי ככנין

 מזרח בין העומדים הצורה בכהות
 מאיר ואמרו ישרה רגל ורגליו ודרום
 חמה זורח לבנה מאיר מזרח זורח דרום
 הזיתים הר על ועמדו זה כנגד זה ובאו
ציון במשפט לו ושאל ואז למשפט יחד

 הציור מילהשב ושניהם תפדה במשפט
 האדם על צבאות אלהים התת והיא

 ה׳ לך והיה לך יאיר לא השמש ואז
 ואררה הלבנה למדת וכה הגנוז לאור

ת . ממנה  ציור והיא שבת יקיד טי
 ־ו ויה בריה כל לשבות האהרון שבת

 הגדול ה׳ יום אהד לשבת השבתית
 בשבתות נמצא אינו ציורו כאשר והנורא
 לשבת שישיג כד כן יהיה לא ואחריו

 אהד וממהצב מדובק הציור להיות כליון
 ובשלישי שינה יהיה ימים שנים כי

א בני בשלשה שאמ׳ כענין יקימנו
“דר*'‘* יזנ ריר־ובשנת :ישנו

 מית של לז׳ א׳ בגופם שהקרון בכביר
 בצורת שבאי כד בשנתם והכמיקו נפשם

 ילא הו״ו בצירת עברו קבלום ולא זי״ן
 שנא׳ ועמדו הטי״ת לצורת ירדו כמדו
 שלימים ונמצאו נקרבה למשפט יחדיו
 והוא השמים שכר עד ישן והג׳ בדין
 פעמים לג׳ רמוזות שינות הג׳ ואלו צדק

 וא׳ תורה מתן של אהד המתים תהית
 ויש לבא יד לכת וא׳ הנביא מזכיר

 לעתיד וב׳ תורה מתן של א׳ מהאומ׳
 לפניו ונהיה יקימנו השלישי ביום כי

 שבתות בשבע האחרון השלימות הוא
 ומשימה הנפש מצרפת כהה המדה וזאת

 בצורה בו אשר הנצחי החיים באוצר
 כי נצה במקומה יושבת אשר והנפש
 הנצה כאשר ביושר ה׳ דרכי ישרים

שדרשו כענין בם ילכו שלימים וצדיקים

והתהלכתי
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 לטייל הקב״? נטהיד בהיכנה רהההלנהי
 ריהזיניו יכנלי טדןייבטיס בנן צדיקי?
 ן :יה אהה בי בה ודור הילך דיר ככינין

 ההיה יצירה ה׳ הל ייביבי לסוהטי? יד
 לנדיק בריה יכירה לצדיקי? קיבול ביה

 ה? כי המה ביליה יהפיץ לה כי ולרטט
 וזה לנצה ה?ד וטיבה טד בנלנל בביבי
 נלנל בבטהי? הכ?ך מזקקה הכה

 יגהיביהיו ומהלכיו הילדה מכה בבהאי
 היא כי ירהי? נרב וייילנד ̂׳ו״ר

 לב? קדב יהיה :אמר וטליה טביריה
 אהד ה׳ יהיה ההיא ביי? כי הידיל
 זאה יבמה יבהיך ב:יי בלא אהד יבמי
 זהב בל טטיה כי הבל־יה ק׳ היא

טל ההדב :זר יציז היללכי? בראבי

 טלייני? לקבר ירדי כי בטילה? בטביל־
 טל אהד האהל להייה ההההי:י? ט?
 קטן יי״ד האהד כי בציל־ה? :בה:י כן

 הקדב טיל־ יהבליבי קטן הי״ה יהבני
 כי לדטיה טליין היביר ט? צי״ה ו:יה:ין
ביל־יד בלי אהד וההיביל־ אהד האהל

̂ר “:'”יי דיייי
 יכל? י'י:י” י^יבליבי ״כהי יה?נן

 יב כיכבי? כהיה יהב׳ אהד להיביי
 כהיה כ״ב והה יליבבוה לאלבי? לה?

 וקדו? טהי״יה היוה טליי:יה :יל־איה
 ויל־ד בקדב ?י:י ב? ה׳ כטנין בהיכ?
כ״ה יבל־אלבמקפר כהוא לבלב בהיכ?

ף . בל? יהב? בל? קא כ״

הטהי^ הצ:יך כי*ימל־יז'
 ביאי כט:ין הכלה מהכביטי אהד והצ:יך

אמצטיה :קודה והיא ההן לקראה כלה

i ׳ לה׳ בטר לו :יאביה :י״ה
לציין אימר

טובה הכה זאה כי האהל אה
רומז ׳ ה ז:י י כי ה׳ א:י בפטי?
ופקה י כטנין לפניי אבר אב המדה אל טין יבראל קדיב יד ציין ה׳ ביה בל

לאילה היא אהה כך למדה ילמדה ה׳ ונטל? היניז האור ובו והאור הבכל
למ״ד . ידיבהלבנהוהדיבה כלי? וכלי הדמיוני מי יאל כטנין ודמיון מהמונה

ביה ? וילדה מבינה ציריה? יאלך לילד הלבנה באיר ימדהי קדוב יאמר ואביה
מבינה דרכ? ביה יכהיה? ביה פטולה? נול־אי? נבירי? כהיה טבר ה? אלו
רלבי:? ילבינה במיה? ביה ומטלה? היי? אלהי? וצבאוה וילברהי? טליוני?

.״< רי״ק “י'בי:י ילקייל? בו? כן וקדוב טד ביכן ונבא ר? הי אל

בביה די? ימיה בביניי ילבבהי? לכקא כהיה יב׳ יילכה? מדרכיכ? דרכי נבהי

מזה ✓ ✓ •י .׳׳׳- זה ־ה? צי: איהייה יב׳ בצירה צירה? כי ככיכבי? המאירי?

ר ^ מזל יזה ד י׳ ילזה זה יילקבל בצירה? באין הג׳ מלבד ד׳ הטלייני?

טליון היא והצירה בביה ייליהדי? לאהריה? צירה ן נוהני יי?

באוה / •י :“די האדי הכה כניי יב? ונבהני נלקהיה העל-יז [ 1״ר-י•
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לאכהריאל ולנ בזל זל ונדבק ר ו רי די * ' ^ י
1 ,רוב כ פל וירכב פנין כ לכ״וביל ייבב

ך ו בה בו ־*ץ בו לרלפידיל כהוה בלבל בי איל׳ נ ופליי לכה 1 ;^1 ״ב מיכאל ולוא
לגלגליל פ לריכב ־ו״ן אדירי: ולב׳ בו יל־רן אדי״ צי״ה כי כה ו״ב אדוננו Vs-N(» ׳« ו

אדוננו דול ג כי לגדול בכהי ומניפל פל 10̂ ׳׳י- כי ז כבללבה קבירל
מן למפלל לכ?ה כי ואמרו כה ו״ב אין כי לדביקיל יאהל I /- '•* I y i ׳

קדב ל * ו י י ולפבירי ן W י■ ולו בכהי * ״' ־ י 1 לו באין וה א לו
 ילהבינהר דייק ינכליא ליציני מלאך

 מכל שבהאי כיני יאי:־ מקפו־ אין
 בבה ימדי בהדבר הדב מדי כי לנוד:
 לנביל־ לאדי״יל־י״ן כה כיזאה בבבה
ך כל ימצדי  לאכה״יא״ל אבל בכה ב'
 בצדו והיל כרך נל אבד רליביר לגדול

־ל  רבי כשם במר כי למלירן דירלל ולצ̂י
 לבאיל לג׳ ראך ציר־ל ניהן רראבין
 לבא לצורך כל מל לציץ בו כי אהריו
 קציצו אה^יל בג׳ ולג׳ ונדבק אהריו

כמנין אה־ילל הבאיל לצו-ך כל ולא

 בגבורל מהמלל לכה וזל לגדול לבל
 ודקל יברל דרך בא כאן ד1כ ״מל

 דקל לדרך וללאל ימכאן לבלול ונכנק
 פל מורל ולג׳ לבלול ויצא פבל ולא

 מלא ממנל כי ומליאל לארץ לילביכי
 בהוכל למאיר לבבה כי כבודו לארץ כל

 בהוכל ?הול ולאוה בל אבר וכל
 כפנין לארץ ההה ?הול לאבר למבגיה
 ולג׳ מההה לארץ ופל ילמפל בבמיל

 צדדיו מכל ?היל לאיה ומצא בא פ״כ
ידפ לא כי בפ?וק רמוזיל ובנילל
וההול ?הול בהוכלולד׳ ונכגפ ילוצאל כלייל נההייבו כי יבין ולמבין ייהזו
לכה נ? לאוה נ? פיליל לנ? לפומד אהרילל לבאיל לכל ציי״ נוהנין ילג׳

פמך ארד אנכי פילי אנכי לנל כפנין לראלון יבל פבירי ?יך פד פוד ביל
פרללל בכינל בגלו ילקיל כל וארלרו ?יך כך פד צבאיה ל׳ יל אכהריא״ל
הורלה לקדב פי״ דילוה לאיה וצורה וילבל לכהיה ד״ך הצי בל כי כבמו

בל מטהו כי ל׳ נאל לל ?ביב אב נבאיה ל׳ לאדירירו״ן מההיל יללאל
גלגבורי לל ?ביב גבוריל בביל בלגלל להבר ובל ציור נוהנין בלבל ולל
כלול זל ויצהק אברלל ולל יבראל יאלו לצבאוהל מהנלו פל איב צורהל

למבמרוה ולל לבלל מלל ייפקב בזל גבורהל כה ל״ב ילהנבאיל כהוה לד׳
ולבוקדיל כאריל בואג פלילל יבלגלל ל' לופל ואה לרלביטיל לביגו לא ולזל

פרל פיד בל יבא בלא לבפריל פל יל אכה״יאל אה ראל ולאהד ראו לא
כ״ךו״ו לליהדיו בהוברל לפיר וטמא ולביט לכ?א פל יובב צבאוה ילול
לשפה ובזל לנ? ויליו בבטיל פלו בבל

דא

יקר וכי בקרבו אבר ליקר יקר בכבוד
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 נפהה ולה והקיפו ו?בבו הרביפי דה
 ולא נפב פד מיס באו ני לצאה פהה לו

 האות נל וףp3 ובא הוא בנפבו ני ידה
 אס ידס ולא מיס ומצא והנניז הסהוס

 הסי.ור באוה קגוריס והס הס צוריס
אההס והסב אהו  הפה ואז״ל ה?יור הו
 אבר המיס והס קצין מהבבי בל רוהס

 למיס מיס בין מבדיל ויהי כפב פד באו
 בקריס דובר ביב לאבני נבהגיפ ני
 מ״ס איןצירך ני הקנה אין ני ינון לא

 הדרך מן וסר קהומה סמ״ך פס קהומה
 בבס אבר הפהוהה מהוך קול בה ויצא

 היליה מבור בניס בובי קמך הקהימה
 בנא׳ נדר פרץ ני פמס אנני מלה אבר
 בניס בובו רביפיס פל ראך רביפי ודור

 הנהוה אלו נפ״ץ ד״ם הון בובביס
 הנקראיס והס מנל והפלימוה נפלמוה

 נפלמוה מפלוה בהי פל אהד ונל המלה
 בריה גיפס ונוהנין הפליון המלה יס ולהס
 ביהיו נדי נבמו לציור אהד נל מלה

 נטפס המלך לפני הבאיס המאנלוה
 נפניןבאמרניהפפסבפצמה פליון מלך
 נל פל הטוב בטפמס נה טוביס והס

 לריה נליל קרבן נל ראב ני קרבנך
 פל נליל פולה פל ברית בהיא ניהוה

 נך הראשון הנך בבס בהוא הנה נן
 ד קיבול ביה היא ני מטה בל בניה

 רפה פפס היא ני המבפיט מפלה בל
 הנקרא והנה בס בפבור דנובה פפס
הבניס הנה תמיד בפה והפליונה צדק

 זרפיס בפבור בלו ציור בביס מלה והן
 יטובוה הבפלאורוה בפולס אשר וצמהיס

 דבר להיות טוב וטפס בצדק אבר בצדק
 זמניס ורנפיס לימיס נס טוב מה בפהו

 להס וקיוס בריה מלה להיוה קפוריס
 פליון הנ׳ הנה הארץ ימי נל פוד שנאמ׳

 נשמה בצורה מלה נוהנה נל פל ורס
 ההי״ה בנה הקרן פליון יובל במה ני
 ורוציס ונוראיס ממנואלהיסקדוביס ני

 ני פליון בבריה הארוך הקרן מן מלה
 פד המלה ובא האלהיס אלהי הוא

 המדוה פלקדר ההקיפוה להקן השופך
 וה׳ נפנין פליון ובריה מלה נטפס
 נוהן הד׳ הנה יהקט בשופר אלהיס

 קדוביס נהוה לנל נס בבמה נצורה מלה
 להיוהס ואופניס היוה פליוניס מלאניס

 אהד נל מלה בבריה קונס רצון פושין
 ונמשך ודהו פס פל איב איש בבליהוהו

 והוקס ומהלנס הנונביס נה פד המלה
 נל בנה ממולה מלה נהן ה״ה הנה

 פליוניס קדוביס וחזקה רמה גבורה
 בטפס משמילי ודין דה יודפי ונוראיס

 זאה הצורהה מ״ם .פליונה ובריח מלח
 והקהו׳ בבפליס הבגההה למטה פחותה
 נפנין הארץ בין אבר קחוס במקום

 מנה צדק ונונב הארץ בקרב ה׳ אני ני
 זה רודך בניה צדק בפבור ונפול האוח

 והלמ״ד למ״ד חפש האל״ך והנה זה אח
ס  ברלקוס סהוס חפב והול״ס חפבמ״

 במ״ס בב הקמ״ך ני סחוס סמ״ך

והנל
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 וייהוד אהד אבר בזה זה אבוד והכל
ה בזה נו״ן .אהד  האלהיס מדה הנ
 הנפלמה והנה לפניו אבוהי הההלנו אבר

 ה״ה וממנה והגנוז הראבון האור
 וממנה לבובה הבדיה בלבוב ני בצורהה

 האדב בידי כהונה ובגדי הבד בגדי
 מאבל פליון וכהן אדש הנארא ה״ה

 ודרכי הברית בארב ונותן הימנה
 בזה סמך . ממנה נהה ונל הלבנה

 ודp בנה וההומה קתומה צורה הנה
 לננקת הרילוזה נף הצורה ני פליון

 נלאה וילמנו השבי לאלף והו״ו ישראל
 פון פואד ופאדתי פאדי ביום ני ו״ו

 ישובו רביפי ודור . רביפיס ופל . אבות
 פריו נל יהיה הרביפית ובבנה . הנה
 ולפתיד הגדול לבס הילולים אדב
 . לפניו ונהיה יאיילנו השלישי ביום

 לו ובאל המאורות נבראו שבו ברביפי
 בארן וצדאה משפט וילהס מהם בצורה

 תפדה במשפט ציון ה׳ דוגמת ׳p כן פל
 . טוב מה בפתו ודבר ההכס ואמ׳ וגו׳

 ני לבאר ניתן לא תוסpו נפלה והדבר
 מה .בפתה לאו ואס אהישנה זכו אס
 והשיב נאיל׳ הטוב הפת אותו ופל טוב
 נלס ני וגאיל׳ ויו׳ בניס פל אבות לב

 ירפו טלה פס וזאב ונאמר ה׳ את ידפו
 הר בנל ישהתו ולא יריטו לא יתדו
 נהור הלבנה אור תהיה נן ואס אדשי

 ירושלס והפיר פורלד והאור ההילה
הגדול ה׳ יוס כוא פד פליה רלשפנת

 מ״ךp כדוגמת ה״ת ציור שהוא והנורא
 הטוב הזמן שהוא הרביפית בשנה ני

 נפנין הנופלים לנל ה׳ ומךp והנפיס
 כצורת ר)p(ח תוסp ודpה וזה פריו נל

 שיפיח פד הצורה פל משפנת והפיר האות
 צללי שינטו וגו׳ הצללים וpונ היום
 הpבפ ני תבין החמין וששורפין פרב

 ולילפלה שפות מששה ליגאל פתידין
 פשר שנים של יום הששי יום הוא ני

 ובדוא כשר יום . ושלם מלא שפות
 תפח ואמרו ידום והמשכיל חמן מנל

 שחשב נפנין אצין מחשבי של רוחם
 תיאון אין שאריס בדובר מיס במים

 ומנח . ידום והמשכיל תאנה ולא
 נאור ונוגה שנא׳ לנוגה אור האות
 הגנוזים הדברים הביון ושם תהיה

 ני יפאב פין עי״ן .תבין ובין לצדיאיס
 הוא יפאב פין הנאראת הכת אותו הבור
 ראשון אור משם ני המדה אותה מפין
 נרות האות וצורת נהו וגס הגנוז

 ונולס בתוך והשביפי ששה המנורה
 האור להם ממנה ני לה מביטים

 אתת צורה והכל בנו״ן הגנוז ני
 נליה נל זה ופל המנורה כצורת

 נפנין וליראיו לצדיאים הגנוז ני מט׳
 אל ונאמ׳ יריאיו אל ה׳ פין הנה

 כי . אדמות מדבר אדש מדבר . צדיאיס
 וממנה האדום הפנימי בהיכל צורתה

 ממנו למטה וממנו ודpהי אל אור
אשר אברהם וינגן הי אל הוא ני

אבלו
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 . רלמגי 3ניכ ואיר ו3 ילרא לו3ק
א ״  צפון לפאת אי האתת לפאה פ

 לפאת האות זה כת ים לפאת אי
 לרגלי צדק הנקראת אתת פאה היא ני ים

 יל3קי ל1נ האיר צייר יכת האתד
 תיך3 קדם רית3 אית ני רית3ה

 ההלנית תוך3 ההםנן והנה העטרה
 נלי תיך3 גדיל נלי נענין יר3תי3

 ית׳3ינתי יההלניי מנתי צדק ינליל קטן
 הצד אם ידעני ילא ארין הצד צדי
 אם ינתי הצייי הארין הן צד האי
 יהקי״ך קטן עשירי הצד אם שהיני הצד
 די3ל היי״ד עשירי הצד אם עהי
 נענין יקים3ד זה3 זה הצייר ונת

 יאהיי יים,ף יאל־ין שנינה ארין שאהרר
אשר יליא זל קיים זל3 3שנתי הל

»«■ י־־׳יייץי־יס ו י / ^ , »<-. ^ ^ I , ^ ו

 יהית3 יהללנה הגלנל תהל ידרני
 היצאי קוף . תיתיל3ש עם לשנל

 להד את הנאן נקתר יאין ותקופתי
 הלנית3 ניתן ינ״ה33 הלת הניתן ני

יאע״פ א•) פני על הטר הניתן נענין
די־י^־ו׳ יי״־ריייד

 הצירה ני גשילים יורדים ררה3י.3
 הצי״ת יזאת להטה יארינה פתותה
 זנות ללהיד זקיפה קיהה3 עיהדת

 הנקתר רית3ה שהקייהים ישראל על
י הנל יהנניז

רדי• ;־י•
- I י ׳-  I '- ־ -׳ I י<- »׳ ׳ ׳ '׳־' ^ י

 יע3ש הנל יעי3ש3י התיל יילי הי״י
 יהים ששת ני לעילם היא אית אתד
'”י עשי״ זי״ י״״3ע3 נענין ה' עשה

̂■ ״'*ייי• ^י ^ מ^י ז ״י ־ י י ־ י די• ו י

ש . ילילנה אירה ינם נה3הל זאת רי
P ס ĵ ׳׳•' P ל P ל'T

 הא^ן עליינה יל־ישה תתלת היא ני
 ה״אשין הציי' ידי את נשאתי אשי

 הקים הל־אשין היים יד3נ אpנ
 הקיים צריר יהיא ליללנית ראשינה

 י3 ישיאו צדיקים לה׳ שעל־ ה׳ את
ה3 יהיקיד  ני תינה3 קדש יכין תינ

 תאי3ש יאיי האיי לעין יל3נ היא
 יהיא עליינה צייה היא שי״ן . תינה3

 הנקיא הנת יהיא ית3הא תיתם
 שהיא אתירי את ייאית נענין אתיי
פי3 ני תפלין של קשי  יניל איני ם

ם3ד קישר היא ני לינת•:  ייתניים יי
ת3הני נצת נת3  עם הנ׳ לקשים י

 להיותם קדש תהיה והיא להטה הד׳
י3ילת אתד צייה  ע3אי י3י אתד י

 יר3התי נת ני הצייה נננד פישיית
 “שאהי־ י'ה ני ייים“'־' ילא •־"לייניש

תי זה3  היא גדילים נענין זה3 הי
 שאקיר יהאנילה יש3יהל הזייעה ענין

ם3תי3 אינם יהלילב ההצה י?יד יי
‘ילני הם ני דיילים ין3י יני3 שנתי׳ ההיהית
ילל ' 'י -י״ ר ׳ 1 ׳־די• גניז היא ני נלוה׳
יו3 3הליל ילצית ני אתת י אית שהיא שהי״י

v,v
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איתה ̂-ץ• ̂ו ̂יי • יי 1 ״ יכה׳ והלולב ודה '\־— י<יי 1 , ו.. ראהו k>k ¥ ¥
הקרון ות לכה הנייניזיה מצד ידיו את נהה ההר ההותה צי-ת

וגה ה כול את ידעי ימה האק ̂י ■יו^ אבות הה k-k -ינז האות ד וקו׳
כעלייקר יגה3הה -ץ־יק ו* אות באברהה י ־דכי והקי -כבה ר-ר' —ץ • והל::ה1

תי״ו יד —■“>Vj-׳, / i . w ק ב יכי c והיד למרי הלו בהבת הריניזיה כהוה עהר
'הימו כענין א ילהי: דה V- ובכל לה 33 הכלול ־נונה בהי ויעקב
הידוע ̂"• ירה ד■ 1 ■ו ר־ יי כ באכיך ־ה קגיו: ואהנ-ן ״I - "'■ד לי הקגיורת י— המנ1< •
לברכה ׳ומהפכו דראד הנכנק ה י למה ה׳ יהנה ד ב״י הכל y י• ידי •י ̂•׳1

היה י זר והנה ה׳ילו ה׳ בר־ך ומיד העליונה ̂יי־יי ויאמ- יו ̂ו יי נצב
ואין רינה הה יד ורהב ks-v✓ 1 < ̂ יעקב ת דמו ב הנרמז ומה ״ליינה

ה׳ דך הד< כת יקוד ! ה׳ צבאות יהס הוא כי יצהק עה •—ץ ־ '1 וא ר• ץ דד־״•

אלהיה ה׳ ובא 1 כ; צבאות יה אלהי בדינות א נבר כי לבנין י הב 'י?ד ר בצדי
כביכול מו ע׳ קדהיו וכל : ^̂ י״״י־״ נקה כ דוד יו אבי k- דיוק
המלה יה תתי ✓י“ י הת׳ ק את :ה k̂ז ■̂̂k k.- • i ' ׳'■׳ל כקא ה-י « 4

ץ - - ד

לברית המלה לזכור וראיתיה בתרנינה - - , יי׳יו ־ ׳■ כר: ו ימיננ׳ אהד ה׳ זלהינו
התמהיה קדה ין ובי אל? בין עולה הגבור־ת כה ה הוא ו תי . ד והאי:3'

רי,די'-י דדי א: התמינה והיא *הי” ילי״ S-‘ *־ץ ^ k■>־> 
׳ » 0 א׳ ה k,̂y^

הנה יקדוה קהה גי הרננירה ציור k-,~k yjf^y 1?הו ̂־יו״ו הבל' י“ מלא:
נעלמת ה; הנכה או;־־ כה מת והוא הה דהי' |״V י - > •> דיה t בדיו

כ הגוך. 3 י כנהיננה ה בתוכ P ' k־ -
» y . ^  •/ גבי ✓ 1 י W >. הכת

והבת הנה אהד U ל אה- כהות r הא־ז כקי' ל: יהובין k - ''ננכירון
יתקע ובו לגיף ינה בתוכה אר־וך לכה מ-ו הב r r ' ת 1• \הגבל

האובדיה ובאו ל דו ג k י . 1 ^ ין הא דד דיה י *•י ̂יי ^ ^ בנכהית
ינותי רביעיה גה י^^י^ 3ך מדור והנדהיה ואמרו מהבל ל -הות תן דני׳ אית ד־ הוא

ראותו וב בירוהלה לה׳ ייהתקוו מגלותה כי היית דאי' ' מכצ תי״ו תנה נד
האות וגה יניננה כניי ירו התמונ׳הא איה והיא 'יי- הי י׳ ? יד ענין כ ציורה נ כהה
בענין כניו עור קרן כי הכתו׳ . הלו יתן ילא ׳—ז ועבר כנין נ נ נהככר « ¥ y .

והאור והצורה כה כי עור כתונת הל יתה כי בלילה ץ־ייייי ול הית
r הל אותיוי ה -לה

ין לעני אהד דבר ני בקיד :נרו וא' לילה V-
^  m* ונעהה -‘יי

ותמהיה רבו :הה המו כי מדתו *̂ ״ ״1 ״ י*'*'ד״ k-y m0 אפי -א 1 ̂יי• ה נ זאת
לולאות
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V.. -  ובהר יקר אל יקר חיברוה לולאוה
 בגוך נככמה בריר אור ואה־ אהד

 ובי הגלגל לדור הגנוז האור ובראש
 .הי כל ומעין ממשה הנעלם הנה
 אור אהד כל ובהוך שנים שבע ועוד
 הגנוז האור ובראש בגוף כנשמה בהיר

 הענין בלבד אלהיס לעצמו אדון לקונה
 לה׳ והשבה המקטרוה לנשים דומה

:יבין והמבין לבדו
 בארץ השמים לחקוה שנים שבע ועוד

 הנעלם האור ובראש לה׳ והשבה
 ומלואה הארץ לה׳ כי השמים החוקוה

 מן המצוה כי ברכהי אה וצויהי על
 השנה עד הברכה במקום הגבורה
 דיוקנו כדמיה נברא יוםף כי ההשיעי

 ועוד . הבריה בו כי בכלל ועד עד
 כנשמה בהוכם בכיר ועוד חדשים שבעה

 השעיר מן הנעלם האור ובראש לגוף
: למבין המשהלה

ואור שבועוה שבעה ועוד
 ̂ I

 שבעה ועוד . האבוה מן הנעלם האור
 לגוף כנשמה בהוכם בהיר ואור ימים

 אשר האומוה מן הנעלם האור ובראש
 נהגשם הראשון והנו״ן נוני״ן השני בין

 הבריה הו״ו אור בו לקבל המדבר לדור
 השיגה לא האחרון ומנו״ן בראשו אשר
 ודpי והיא מכל נעלמה היא כי כל עין
 וגנוז ואהרון ארוך היובל המלה ים

ה״ה לכל מלה טעם כהוה ה״ה ומן

)3(

 ודיבור מלה לכל טעם הנוהנים נקודוה
 עליינוה םפירוה עשר קיד זה וכל

 מה • למעלה מה להרהר ואין בלימה
 דבר לכל הרמיזים המדוה ובהם למטה
 לשון פרקים ראשי הנקראים והם ועגין

מלאכי של
I I  V / . V

 ומהם דיבורם וכל :רה
 שרפים חיוה בעליונים

 שמוה וגם וכוכב גלגל מלאך ואופנים
 ודיבור אדם בני ללשון אשר צורך וכל

 כל כי למדוה רמוז הוא כאשר ומבטא
 ולדברים שמוה לכמה רמוזה מדה

 אוהה מצד הבאים כלם אשר ולעניינים
 וגם המדה אוהה בכלל הכל המדה

 ודיביר ענין ולכל המלאכים לשין כל
 מצד הבאה אהה בקפירה רמיז הכל

 בקבלה הכל נמצא כאשר דברים אוהה
 הבינו אשר המבינים המקובלים מן

 בענין המירים הכהובים פי על הכל
 ולאלו למבינים הידועים בפקוקים

 הגוף איברי הם כי פרקים ראשי נקראו
 האדם כי אדם כדילוה שהם והםפירוה

 בצלמינו אדם נעשה כענין קטן עולם
 הגוף בהוך והנשמה צירוה שבעה
 ?וד בו כי בראשו ממנו הנעלם והאור
 אחזה ומבשרי שכהו׳ קטנה המונה

 השבהוה כי העליונה ההמונה אור אלוה
 האהל אה לחבר בםפירוה אשר והמדוה
 האדם לצורך והכל הגדולה עם הקטנה

 שבהוה שבע לכם וקפרהם כענין
והיא המדה היא השבה כי המימוה

ראש
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 לכל בגיבעו המורה אבר סרק ראש
 בטבמה אחה למדה הרמוז וענין דבר

 ורטוב לח שהוא חקד כיון לשונה שהיא
 מצדו הבא דבר לכל ומורה ומחיק וטוב

 ורעה ויבישה קשה חמה והגבורה
 כאשר הזה הקדר על וכלה וחמוצה

 משתניס ואס הכתוביס מן הראויוה
 הטוב למקובל אחה שלשלה הוא הכל
 אחר הולכים וכולם להם אחה ודרך

 עליון בלשון המדה ושם הזה הלשון
 הצור הסך אשר יעקב אלהי נקרא
 אלהי יעקב אלהי מלה כי מים אגם
 ובמדה ביום לרמוז אברהם ואלהי יצחק

 דינו וביה שהוא ללמדנו ויעקב של ו״ו
 אלוה ומלה בזה זה והמחבר הכלול

 אומ׳ הרצוני לאדם כי רצון בלשונינו
 הכח ונחקר בדבר להוט הוא איך

 אלהי והבין בעליון ונשאר העלין
 אלהימקכהאלהיס נכר אלהי העברים

 וסני אלהים מלה כי סני על אחרים
 עם תמונה דברי בסנים סניס שויס

 לא וסני שהם לסני המיד ולחם תמונה
 אלהים שהם ריקם סני יראו לא יראו
 מלסניך רצון יהי בתסלה ואמרו חיים
 יראו לא וסני כענין לרצון יהיו ואומ׳

 האדנים ואדני האלהים אלהי הוא כי
 כי הדברים וחהוס וקהום ותבין

 וה׳ כענין הבינה על מורה האלהיס
 שהיא השקיסה כענין מזה הסך זה

היום וידעתה ונאמר עניים מהנה

 האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל והשיבות
 צבאות אלהיס על כענין ממעל בשמים

 הוא צבאות ה׳ ונאמ׳ השמים צבא שהם
 צבאות באלהיס ה׳ נאמ׳ ועוד שלו וצבא

 עמו קדושיו וכל אלהים ה׳ ובא כענין
 במדה השם הצבאות אלהי ה׳ ונאמ׳

 הכחות כח הוא כי כענין למדוה
 בשם במוכרח מלאך ושם לו הידועות

 הס ואלו אלהים צבא והשאר רבו
 ראשי ר״ל חיים אלהים הנקראים כחוה

 להיות אבר כל כי היקר לגוף סרקיס
 ה׳ נטע כארזים בו הנטוע מקומו לסי
 כענין רצוני הוא וכבר לידו אדם אין כי

 : יצחק אלהי אברהם אלהי
 לדרוש יותר אין כי לך דע ואתה

 עמנו אלהיס ידבר כי ראינו
 וזהו שמענום הגבורה מסי כי

 כי אז״ל שנאן אלסי רבותים כבאלהיס
 עולמות י״ח יום בכל מדלג הקב״ה
 שנאן אלסי רבותיס כבאלהים שנאמר

 רבותים שאינן אלא שנאן תיקרי אל
 ור״ל אלסים שני לסי אלף עשרים

 כי ח׳ נשארו אלסי חקר מרבותים
 ליום שלשתם והשבת והשמטה היובל
 ונחיה יקימנו השלישי ביום כי אחד

 וקוד המאורות נבראו שבו ם .לסניו
 הכל כי אחד לכח ומלאך אלוה מדת
 הדברים הם ואלו אחד מקום אל הולך

 בעין ומאירים גנוזים נוראים הסנימים
אור זאת כי מהם לנשמה ואור השכל

התמונה
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 האירו ומהם הציצו בה אשר מונה הה
 ומהם פניהם נחשכו ומהם פניהם
 בכל אדם יבא ואל יקר אל יקר נמשך

 ומחשבה זך ושכל זך ביום כי בהם עה
 להמשיך ודקה וזכה וטהורה טובה

 הר אל לעלות הבהיר האור דרך אל
 ובר כפים ונקי קדש מקום ואל אל

 נוראים דברים ולהבין ולהשכיל לבב
 מדרך חוץ דעת מעמיק אדם יהיה ואל

 : מת כאשר ימות ואל הישרה
ה ת א  כשלחן לפניך הכל כי תבין בין ו

 וזה לעולם וחי ואכל ערוך
 ממנו ונהנים .ה׳ לפני אשר השלחן
 אם לך השמר ואתה אלהים מלאכי

 וקתום מהם תתרחק או בהם תתקרב
 זהב זר ועשית מקגרית בחותם וחתום
 אלהים כבוד כי חותם על וחותם

 . דבר חקור מלכים וכבוד דבר תרpה
ר מ  נפלאות ואביטה עיני גל דוד א

 התו׳ אותיות נפלאות מתורתיך
 תמימה ה׳ תורת הנקראת העליונה

 תהיינה תמימות שבתות שבע כענין
 הקפו אחר עצמו בפני שבת כל אתם
 ומתיחדות מתאימות מלשון הוא ואם

 תורה מהם אחד ובכל אצילותם למקום
 ידה על כי הנכבד לשם תמימה חדשה
 בדור הנמצאים אדם בני כל וינתן יכתב

 התורה מן נאצל והכל שמטה כל
 אלהים חכמת הנקראת ועילאה הנוראה

מפולמות שלימות אבנים משם אשר

 ועשר ונוראות עליונות אותיות כב״א
 ונעלמות קגורות קפיריות קפירות

 ידה וטל לאורה הוציאם הבינה אשר
 ומדובקות מחוברות אותיות נקראו

 ודpב לחברתה צורה כל ומתאימות
 פועלים שתי ע״י תחתונים וארץ שמיס

 רשומות הם החכמה כח ודpב אבל
 צורה דמות בלא ונעלמות מאד דקות
 והיא בבינה ונאצלו דקותם לרוב וגבול

 לאורה אחרים רשומים מהם הוציאה
 מהם אשר נוראות נתיבות ל״ב דקים

 אלהים ורוח והשמטות כלם ההויות
 בתוך ונעלמות תומותp וכולם בקרבם
 עליונים נוראים ימים ק׳ החכמה
 ודp ובזה וזכים פיריםp מאירים

 יקוצו היו״ד בםוד הם כי ונעלם נשגב
 דוד של בתהלותיו מזמורים ק״ן בםוד

 ג׳ ודp וזה . הלילויה תמיד באמרו
pהכל והיה יצירה בםפר אשר פרים 

 מאה וממנה יום מאה החכמה בתוך
 עליון משרתי נוראות כחות כתות

 החיות דעת והם ותשבחות בשירות
 לה אשר החכמה זוהר מזיו אצולות

 אצולות הכתר זוהר מזיו אוצרות י״ש
 טללי של ברכות מיני והם לבנות כלם

 מן ברכות מאה לישראל ומהם ברכה
 יזכור ואם החיות זיעת ומהם הבריכות

 מלאך כח של שם וטהור משכיל אדם
 עצרת בזמן וברכה ברכה בכל אלו

על והוא ריקם ישוב לא הגשמים

הברכה
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 והוא בחקד מהים המחיה על הברכה
 למזכיר שמס וזה תורה מתן של הטל סוד

 חייא״ל דלי״ה אלח״י ברכה בכל אותם
 חיא״ל סא״ל ימ״ם חמ״ס דלייא״ל

 נ״ג נג״ן מעני״ה מעניא״ר דל״א
 מיא״ל במיא״ל חמא״ל חכ״ס לפ״ג
 חנא״ל חיא״ל ח״י יו״ד אל יו״ד

 אק״ס אוחיא״ל אוח״י יוחיא״ל יוח״י
 ידי״ה למדי״ה למדיא״ל למיא״ל
 או״ר או״ר או״ת או״ד יו״ד אוכי״ה

 עלם עלמ״א עלמיא״ל עלמ״י או״ת
 בה״ק עליו״ן בהו״ל רה״ק בה״ק

 ית׳ עילא״ה חי״י זי״ו סו״ד רובב״ו
 של גשרים ע״ב כי והדרו זכרו ויתנשא

 לעילוי מעילוי ושירו בידו בחסד טל
 הוא כי לקולו חשים משוררים ושאר
 שנא׳ והוא העליונים המים כח סבה
 הרעים הכבוד אל המים על ה׳ קול
 מושל י״ה שיחו קול וזה רבים מים על ה׳

 ואתה כל על וכ״ל כ״ל מחי״ה הכל
 משתחוי׳ לך השמים וצבא כלס את מחיה
 עמ״ה ימיא״ל יה״א מי״ה ימי״ה
 יפיפי״ה מב״ס מי״ה ססי״ה סי״ה
 נוא״ל סע״ל סיא״ל פיא״ל סעי״ה יפי״ה
 יי״י אב״א וה״ו טלי״ה ט״ל טלא״ל
 נוראות כחות אלו כל בשכמל״ו סא״ל

 לאלפים מתאחדות ונעלמות נפלאות
 החכמה זוהר מזיו היוצאים ולרבבות

 ונעלם נשגב והכל ההויה מכל וכן
עליונים ימים מאה החכמה בזוהר

 עצמה בבינה הכל ונאצל ונוראים
 והיו נוראות נתיבות ל״ב עמה ונמשכו

 יום חמשים בתוכה וסוגרים מוגבלים
 ההויות הוציאה ואחר ועליונים נוראים

 השמטות ונאצלו לאורה כלם והנתיבות
 כנשמה בתוכה בהיר אור א׳ כל ועם
 בתוך אשר החמשים שער והוא בגוף
 אחת וכל בעגולה כנקודה וספירה שבת

 עליונים דרכים לה ויש מכלם כלולה
 ומשפטים וחוקים ומצות ונוראים

 שלה בטבע ההיקך כפי לפעול ישרים
 מכח וסבובה ודרכיה יה אצילות כאשר

 והפעולות בתוכה אשר נקודה נפש
 תורת נקראים אלו והדרכים והסבוביס

 דקות רשומות ואותיותיה תמימה ה׳
 ותורותיה וחוקיה פעולותיה סימני
 מדה כל וכן הבינה מן קבלה כאשר
 והתפאר׳ בתפארת מקובצים והכח ומדה

 פעולו׳ כל קבץ והעשירי לה׳ משפיעם
 וידעה מכלם ונכלל העליונים ודרכיהם

 משרתי ומלאכים וכחות פעולות כמה
 מצד יבוא אשר וכל וגלגל'כוכב עליין

 תורתה מצות ומחק טבעה והקף המדה
 ידה תחת והכל ב׳ אצוליס כלם אשר

 גן שנאמ׳ הוא בתוכה וחתום וסגור
 אמצעי עולם ודרכי כחות כל הם נעול
 צבא הנקראים ומלאך רוכב גלגל כמו

 ותורות מצות חתום מעיין . השמים
 הגמור הייחוד . ישרים חוקים אמת
וחתום נעול הוא הכל בתוכה אשר

תוך
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ס יההנה עליה הפלגי^־ין בנין הכדיל הנ פלט*׳ לבניה המלך סאיד עד העסירי הוך
הרהיבר הננבד הסס סיהיה ערה יציה ועסה ינהן הפלט׳ בנה והוא באספה

רסה אהז יאז יערהס רהס יהנליל האסה סניה סבסמטה מה כל ואדס
ינהרגרי ידי ציי* יהררה רדהי בכה והרעיס האסיס ודרכיה מאד וההזאה

k '1 r׳*  » >•) wrf * י ,י ^ סהיכרה עד ומהריב בינה והיה והעזים
סרגיה מכל ימהיבררה רציייריה איהייה דבר כל נבראי ובה הנאיס עם לבנוה

פיעל אהה -•י י^־ויי- ׳• * י • ̂ » i ^ •י « ייצר רעיס וריהיה סידס כנין ואסה עז
י^יד הבנייין הפלערין ההיא בסמטה ולסיניה פניה ועזי ממזרים לרוב רוע

ורבי' הצריה היזק ראה היקיד איה מיבדלים נכיהיה זריה עבודות מסונים

רצה ולא זי סבסמטה יהמאירעיה ע״ז הטאים אסוה גזריה בגויהם לארצוהם
כאסר לפעיר איה מאיהייהיה ליהן יכהיה עריית ארוכיה וגליות ועונות

אמר הנפסוה לאבל רצה ילא כולס סרפים טמאית ובהמות היית מטונפות
הנפסיה לסיב פעילהה זאה כי נליהס ילכליך טימאה נגעים וכל ונהסים
ה מנוההס מאיס ההי ליסראל גאולה י כי בנבראים ומטה מעלה והון וריהוא

בהיך ס אה ילסיכן גליהס באויך סבירר עד מנעיריו רע האדם לב יצר
ססבהי להס די אמרה אבל טמאיהס וטהורה אדוסה ריה וזיאא וטיהר ה״י

הנפסוה גס הגיפיה גס הידוע בסבה והוכרה האיאה רם בכקא יעאב בהירת
ציהה יהעסיריה ההירה נכהבה יכך להם ולצות ליתן האותיות להבר והוצרך
אלהיה באצבע הכהיביס מסה אבל כי . לנהלם הג׳ ביום ומספטים הואים

סלוה מלאכי צועאיס הצדיאיס ינסמוה היו ולא לבניה ואם לבנו באיס לאט
האבוה אצל האול סעלה עד בוכיס ולא להברתה צורה מתהברות האותיות

בתוהו זאופה באומה עמדו יהאבוה ויודעים רואים כי אדם איס ביד לינתן
ה פני על והסך יביהו ענה מיד תהי ודרכיה ההיא הסמטה ההויה דרכי
והס לכס מה אבות הגדול הסס להה כהות רסומים והם .ובארץ בסמים
בהס סאץ ציורי באיה אהד כל אהזו ומדה מדה כל אסר ונוראות עליונות

תירה מ״ה ואמרו פירוד ולא היבור לא נאצלו אסר בבינה והם מתנהג.עמם
הלאו איה נהן לא סהיקוד לבנינו רסומים והם עילאה הכמה זוהר מזיו
ולסוכן גלוהס אהר גאילה להס סיהיה אדוסות והם והאר תכלית לאין דאים

האיהיוה יסבי להס מה הירה אהה ולא ונעלמי׳ עליונו׳ כתות ונורא׳ טהורות
העליונה אדיסהס ולמאיס למאימס אסר האספה בתוך ולירד להתהבר רצו
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ינעלמים עליידם יאיהיוה מאד ונבגג יפרהי מהברהה נפרדה צירה כל מיד
בינינ לא אבר ני עליין יבס מלאך י להיהי העילה יהזור ואמרו מהלוהוה
בביראס ב״ה יהנירא הנכבד הבה אה אהריה פלטרין בינה והיא . יביהו

עניינה רנל קידה נל לו יהידיע למבה לפני בקומה עומדוה האבוה יצירוה
דרכי קדר נל בלבינו נהבה ימבה ואויר בהק מביט הגדול והמלך המלך
בהגין בהירה רמיז היא אבר עליון בריהי אה ואך יעקב בריהי אה וזכרהי

קטניה ואוהיוה גדולוה איוהיוה בקיצוה אזכור אברהה בריהי אה ואך יצהק
ב הקרי פי לפי עקומיה בביריה הי ונ מקימה אל להביאה אזכור והארץ
ה פרכיוה מי רמזיה נלה ופהיהוה קהי לבעלי ימיה ארך דבריה בבני והבטיהה

1 W  I M W י   W  ✓ • ׳י בהיא הטבה הגלוה ואהרי הגלגול
לבין ולא דרך להה מצא לא כי לכהבה היקו״ד מפעולה יהכל נצהיה מנוהה

באין מבוניה אוהיוה ונה לכוהבה בכה מבה אהז וזה או״ה בלו והאוה
כלה הה ואלה בהה נהפק הלבון וזה ב׳ הלקו לו בנהנה בלו אוה ציור
ואה מאד ונעלמיה עליוניה דרכיה עמה כרה הגדול והבה האוה לך
אוהייה כגון מקצהה להבין הוכל הבכיל מבה ואהז מדוה י״ב בל כרוהה בריה
ולפופוה עקימוה כגק וקטנוה גדוליה יאבה רעהי אל איב יבא בלי איה בכה

rלפופה פ״א אך והרה בל עקומה ׳ בנייה יליהיה אהד להביל־ אהיהה אל
יאלך אבריך בל גדילה ואלך יפהה פן בל האיה יגה אלהיה באצבע כהיביה

בהורה רמיזיה כילה ייקרא בל קטנה יההטבה הא^יכיה היא עמה היקיד
בני בל בבמיר בין בהה הבכיל אה ה אה קבלי יבראל יבהל־י היי יכאלי ה

יכל ימלכיהה יארציה עייריה יבל אדה העביריה יגה בבי'טה אב^ י*ייהי*עיה
t  4 ^  4 ^  W .  ^ 4 . . - 4 , .  <»  %  m  4  ^  4  y  » 4 J 4  % 4

ימביניה עלייניה ב*ייה בהה בראביה • ^  —  V>
1 4 m 4  1 4 m  1 4 m ■ ,  ■ , 4 m m ■ ■  ■  4 J

ה י:־היקיה בי בצבא אבר יהיצינייה קיי ^ י ר » » ן
• m 4 m  ,  m  , J m  4 4 m 4 ,  w  4  4 m ,  4 m 4 '

4 4 r 4  M  «  , . \  4 m  • m  . .  m י â| 4 m  I  i  4  1  4  4 mין   j m m • - ■ ■  ’  4 m  4 y 4

קדיביה ימבפהיה במיה יאלה בקס:־ ההההין מבער בי יעילי׳ יירדי׳ ביהה בני
מבפטג יהיקה יטהינייה דל־כה יכל י % ^ • (•י  i  ^  4.  ^  ^  i  ^  4,  4 ,  I  ^ 0 ^ 9  4 * ^ 9 0 ^

כהיה ייהל־ הה ייקל־א בקפר יגה • m m y , ^יין•,.*  ^  
■ m m  4 m . .  ,  4  • 4 m  , \ . 4 ,  ,  ,  >  ,
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 חזקים וכחוה מנצחים מלאכים מצדה
 זיו מכח אשר וטובוה חזקים לדברה

 הנח קדוש שהוא בחונה אשר אור
 והכל החמשים משטר בסוכה הנעלם

 נצ״ח השמיטה לקדש הקדש האוה מכח
 וכל נוראים דרכים בל״ב ולהחזיקה

 החמה וגם . ועצמה בעוז הורהה
 אורה וחוזק דרכיה בגבורה ההרחק
 חהל״ה גדול שופר הפנימי הקו״ל

 שמו יה׳ הנוראה י״ה ודpו גבורוה
 צדיקים של הללו שמוה שבעים והדרו

 צבא שר שריה והנה הנה הנזכרים
 והוידע יהוידע בן בניהו הכהן צדקיה
 . לה הן הן השאוה ודםpו טעמם
ת ״ ל  ציור ולא מאד נעלה האוח זה ד
 עליונים ומלאכים כחוה ממנו כי מצוייר

 זיעה עליונים המים ודpו משרהים
 הנזכר ישראל לחיי הטל והוא החיוה

 הגנוז הייהוד ומייחדים החיוה בטל
 קצהו השיג אברהם אשר הרpוהנ

 אצול ונטע בצדו איש וגם מדהו בעבור
 שני והם האומוה קצצו בו אשר ודוpב

 . ודםp למבין לכהן ראשונים כהניס
 בציור האורים משפט הם כי ודpוה

 היו לא השמטה ובזמן והנעלם הנורא
 וכהנים וכחם האורים אם כי הומים

 מאורם ונהנים רואים שם הנזכרים
 והנה . חבורהס עם הגמור שם והוא

 היו אשר ראשונים לימים זוכרים
א . לפניהם רזון נקרא הזה הכח ה

)4(

 ובקרבנוה ה׳ במזבח משפיע המיד והוא
 יהיה ששיח בשמטה כי והטעם הכהן
 וקרבנוה רצוניוה וכחוה לרצון הכל

 לקרב ואהבה ורצון לגביה מהקרבוה
 הגדול השבה מוצאם מקום אל הכל

 םpה שהוא עליון ברצון והנורא
 המוח מלאך ואין וחטא עון המכריח

 כברא׳ ההיה ואז ההיא בשמטה שולט
 וריעוה אהבה אם כי שם ואין דpבח

 והציור בנשיקה נפשם ויציאה ורצון
 הקטן והגנוז קטון לאור לדבר דומה

 מכה וגבריא״ל ופהpל והגנוז לשמטה
 בחזקה מעשיה כי בעבור השמטה

 . בדבר מורה האוח כי ובמורא בפחד
 וממנה ציור בלא צורה אוה זאה וא״ו
 וממנה וההקפוח השמטוה לכל הורה
 ההויה היא כי וצדיקים קדושים רוחוה

 נעלם ודp כל מחהוה ממנה אשר
 לכוחוה הפעולוה כל וממנה ונשגב

 צבא לכל משרהים למלאכים עליונוח
 הוכהה אשר השמטה וממנה . שחק

 טהורה קדושה ועליונה קדומה
 דבוקים ומצה חמץ וקרבנוהיה וזכה
 הורה היא כי בטל שאינו הודה קרבן
 צדקה דpח עיניה מאירה וברה זכה

 ומשפטים אמה דין ורחמים ומשפט
 גלוה ולא ע״ז ולא יצר לא ישרים

 ולבנה בהקופהה חמה הורה ביטול ולא
 . אברם בריח בעלי והס בממשלהה

וכח והשגהי המטה כח האוח זה מכח זין

מדהו
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וסיד צייר ב אכ- יהיקך ואוזק מדתו
וצייר איר היא י כ מאד ונירא ן טליו

יכל ^ייייאי* *ל להכ^״יא ’'*”א*'” כל יכיל
אין כאיה יגם טיללאה מצד הבא דבי

:ציייר י׳ צייר היא ̂יי ׳־״• מובדל' יה וררא
כד״י יגם ״דה דה וכ הכבה באיה
כללו צדיק ויסיד כללי יגבריא״ל
דוכה ה נל ב זוהמי ' זה יטל כמו אל ' S
כילי איה בהפלין כללי וטליונה דבר

והקד לרוב ניה3וקר ומזבהוה וכייביה

 איה במילה . כמי איה ראבין הpפ3
 הטומאה בודהה כהוא מקיה ובכל כמי
 וטל האוה מכה כד״י כס מילה וכס

 כל .להבריה המכקיך טל היה זה
 הטימאה הבאה ומהה הטומאה

טהורוה הדוכיה כהיה האיה ומכה
אמה זדט כיצה כההיה לכמטה וממנו

 ימטלהה הכלה ברכה י־pב ואמינה
 בה הלילב ידpו רבה וטהרה קדוכה
 מטטיס ומככהיה ורביה פריה מיטיט

 הטימאה ריה ואה ונאמר יטהיריס
 קו״כי טהוריס צדיקים הארץ מן אטביר

 מטיילים אדם) בני טם טליון(ומלאכים
 בין איים ונכנסים הזמן קדוכה לרוב
 .בנכיקה ומהים מפירוהיו ונהנים טדן

 נוראים דברים מירה הצורה זאה הי״ת
 האוריה מדבקה היא כי וטליונים
 כהן לכל כהן והיא והטלימים טליונים
 הכבהיה וטל ה׳ מכרהי לכהנים וממנה
 הדבוקים אוהיוה מכהי איר נוהנה

אורוה יהיו ובכמטה לכמטה האוה וכא

רב והטנוג וברכה רבי: וצדאה
 טליונה והכנאה לרוב ירביה ופנייה

 וכלום ואכמים ונבונים ינביאים ל*יב
 וכבוד טוכר וכרים מלאכים יייטיה

 . מרט וסר אלהים ירא טוב וכפט
ת ״  לנפכוה כה נוהנה הצורה זאה טי

 הרכטים וילכלה מיייגיהם הצדיקים
 ובסו,א ילנילם לפי ימים להם ומאריך

 היכנים טולרלים מניאה להם היא
 נצא לנוא בקכו גליוה לכלם ריליזים

 ורמז מכם יצאו כלא בכבה יבואו כאם
 פטמים לכלכה וטוד לכפלים הנפכ גלגול

 כבהוה כלכה והם המהים האייה
 קבלום ולא מהם באאד לניא כבקכו

 וטמדו טי׳׳ה בצורה כבאו טד טמדו ולא
 וכם מהם הכביטי כהוא זי״ן בכא
 כביטיה כולטה האוה וללכא הגליוה הללו
 ה׳ כבהוה והם ימים כבטה בה אכר
 כמטה יהיה והכביטי׳ כללטוה לככה יהו׳

 והכל בזה זה דביקים ויובל כמטה ויובל
 הכל בא מכם אכר הייבל אל יכוב

 אצילותם מקום אל כלם יהטלו והכמטיה
 הבל קהלה ככאב וזה מקומם כם אכר

 ובכללטה הכמטות כל נגד כבטה הבלים
 אל הכל יכובו כי הבל הכל כביטיה

 טמלו בכא לאדם יהרון ללה . היובל
 הכללכ האה . וטליון הראכון אדם זה
 ודור הולך דור כי למה התפארה זה
דבוקה טליונה יהארץ בסודם בא

טומדה
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 וזרה . יובל הכקרא לעולה עומדה
 ושמטה הדביה פלטרין בנין זה השמש
 במדהה לעולה ומאירה זורהה השמש

 ההת הדש כל אין למקומה השמש ובא
 לעולמיה היה נבר ני הידוע השמש

 וקוד הענין נל ומקפר הולך ונך
 וקבובו ונהיבוהיו והקפותיו השמש
 מציה הרי״ג וקוד מאד ונעלה נשנב

 בקוד רמזיה ואלו והנעלמוה הנוראות
 י״ה ועוד . ומזכירו והמנירו מופלא
 וקוד נשיב קוד וזה עוליה וי״ה יורדיה
 מלא עולה מלא ושה שלה ייהוד בנקא

 הה והי״ג בשנמל״ו אמה אלהיה וה׳
 עולמות כל מהברי נוראות נעלמות מדות
 הכרותה מדות י״ג קוד והוא וזיוה

 הכלול שה אד״ה קוד וזהו לאבות
 בו וסקוקה דיוקנו דמות זה ועל מהה
 אה כי אדה לכל אלוהדברי׳ מגלין ואין

 ושיקבל אלהיה יראי והמיה שלה לאיש
 ואשרי לאתריה לנלות שלא הוא נה

 קיד נמצא ובזה המקתירו יותר היודעו
 המיוהד השה אותיות ארבעי ונשנב נפלא

 עשר קוד ממנו אשר הנוראיה וקודותיו
 המיוהד הימור והייהוד נוראות קפירות

ד . באמת ר  לדובקה ה״י וכה ממנו י
 מיוהד הייהוד ולהיות הארץ לו לאשר

 גה מאורה נהניה וצדיקיה פירוד בלא
 עשרה ששיתהלו בשמטה יהיה זה

 בעשר מדובקות וכוהות נהברות צורות
מאצילותה בשמטות פועלות קפירות

 . מדרגה אתר מדרגה ונברא נאצל כל
 גבולי י״ב ומהה כהות י״ב אהריה ועוד

 בי שר נשבע הקב״ה ובהה אלכקו״ן
 התפארת כי ופירושו ה׳ נאה נשבעתי

 קצוות ששה והעטרה קצוות ששה
 בני למקפר והה אהד לייהוד בו שהכל
 ששה מפולמות אבניה י״ב ישראל

 טוריה לארבעה משמותה משמותהששה
 כף .בהקד אדה בני ארבעה כנגד

 לקבל הכלולה העשירית הצירה כה
 השמיה וצבא מצריה באלהי עליון דיני

 למד .בהפהד שמטה צורך וזה והארץ
 וראשון ונורא גבור מאד הכה זאת

 ה׳ האדירירון הצירה מכה להייליתיו
 לכה קרוב הוא והנה שמו צבאות

 גה יש הצורות שינו ובעבור אכתריא״ל
 מהה היוצא ובמלאך ובכה במבטא שנוי

 בעבור באמרו קודה דוד הבין כאשר
 ה׳ גדול אל״ך מכה היוצא אכתריא״ל

 ואמ׳ הקר אין ולגדולתו מאד ומהולל
 גדול למ״ד מכה היוצא אדירירון בעבור

 . מקפר אין לתבונתו כה ורב אדונינו
 ברא׳ שהזכיר להשכיל יוכל משכיל וכל
 הק״ר אי״ן ולגדולת״ו ה״א יו״ד שה

 ומקפר ובינה וכ״ה אדנית הזכיר ובשני
 מה וכ״ה .לגדודיו מקפר היש שנאמ׳

 ועולות המקיפות לבנה מהנות כ״ה
 כל ומקפת הבינה עד לעילוי מעילוי

 נקראיה הנוראיה אלכקון גבולי י״ב
נא יגדל ועתה משה שאמר אדוני כה

רה
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 מהעלה שהקב״ה שכינה מהנוה כה
 עולמו ומקיים ומהיי בס ונשבע בהם

 הכל וזה צבאם עם וארץ שמים הנקרא
 אמרום צופים מנצס״ך הבינה בכס הוא
 שהם העליון המלה ים נקראים והם
 המשה והם כהם הבינה ומן לבינה כה

 טהורות קדושות ונעלמות נוראות צורות
 לה״א בכתם רמוזים ה׳ ומהוברות

 הס כי אהרונה לה״א וטעמם ראשונה
 טעם ליתן כדי תיבה כל וףp נמצאים

 המסברות נקודות תמשה ומהם דבר לכל
 משה בסכמת נעשה וזה ודבור מבטא כל

 להם ן ליה לישראל ברורה בשפה שידבר
 לה״א בכהם ורמוזים ומצות תורה

 וטעם קדושה תוקפת ליתן ראשונה
 וזה אהרונה לה״א עליון ברית מלה
 השמטה לצורך משה מדת מכה הכל
 שנכנקו אלי והארבעה למבין עשר בכה

 א׳ וכל עילאה תמונה הנקראת לפרדק
 האל״ף כה עד בא ראשון השנת השיי

 צב״א לכ״ל ונשמת עליון ורות כה הנותן
 והשני אכתריא׳׳ל מלאך וממנו שה׳׳ק

 צב״א לכל ונשמה כה וממנו הלמ״ד עד בא
 בא והשלישי אדירירון מלאך וממנו שהק

 מטטרוי׳ןהנותן מלאך וממנו מ״ם אות עד
 נשמות הנותן צורה ומצייר בגוף נשמות

 בא והרביעי בה להולכים ורות לארץ
 קנדלפו״ן מלאך וממנו קמ״ך עד

 הרסה בתוך בטפה וצורה דפוק הנותן
לאורה שמוציאו עד ברהם איתו ושומר

 כהות לשני רומז כפולה אות מ״ם
 על אהד וקנדלפו״ן מטטרו״ן מהם
 בארץ ואהד . השמים בשער הארץ
 צורה נותן הא׳ להקות הארץ בקרב

 צורה נותן והב׳ לנוך הבא נשמה לכל
 ונקבה לזכר זכר הרהם בתוך ודפוק
 נו״ן . ששית בשמטה זה וגס לנקבה

 הכהן ושמטה שמטה בכל הנעלמת הכה
 אשר עד לעילוי מעילוי המקרבם הגדול

 כל הכה בזאת סמך . והכל הארץ לו
 הגליות וכל הפה״ד שהיא השמטה קוד

 לטהר כדי האהרון הגלות ואורך
 עון ויקוך ויכלה והלכלוך הטומאה

 וכל ומריבות והמלהמות המקבל והזמן
 מכה אשר ובארץ בשמים וקשה עז דבר

 יתאחר ובה ומקשה ההמוצה השמטה
 נפשותינו וללבן לטהר כדי גאולתינו

 שלא הידועה ולהנאתינו לתועלתינו
 הזמן והוא בוראינו את יותר לנקות
 עין . בעתו הדבר טוב מה הטוב
 וכה ביקוד הגנוז האור הכה מזה

 כלי קוד וכנ ומהלכיו ואורו השבת
 השבת עד שבתותיה עם המנורה
 לכל בו הגנוז והאור מהם השביעי

 שביעית שמטה דרך כל וגם צדיק
 במעשה הכה זה קוד פא . ומהלכיו

 בשבת הדבוק העליון הברית ארון
 וציורו צדי . ששית בשמטה זה וגם

 בו אשר והברית הארון כהות בשני
וחוקותיו מהלכיו בו אשר והארון בדוק

רמז
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ה הנכינה אין כי תתאה יכן י י פרית נ ה וארין בצלאל ארון רמז בנדי אהד מנ
אין כן יעל אהד וההדבר והיא מהה טימאה כל ולהבריה המלהמה לנצה

ונאמר קיני בם ה׳ ננאמ׳ זה בלא זה ם לתירה ואתד ה׳ לקרבן המיוהד הנ
נ כי רבבית ה׳ ניבה לכקא כקא י הציור מכה קוף . ה׳ צבאות בפנים
בי״ה הריליז אהד וייקוד הנקהל־ בקיד מלא בכה בכוה ה״י נדבק כבר כי

ה׳ אהד דבר יהכל ייורד עולה י״ה נלימית כה נותן הצורה ריש . עליון
ה״י לכל אברהם יקיד אהד ה׳ אלהינו ת בנמטה ני נקיאת הנלימית ומתוך נ

בעביר נביעי ויצהק לכל אב היא כי באמרו דיד נתאוה ולה ההיים ארץ
נמיני יעקב יבנמטתי הפה״ד כה והיא ההיים בארצות ה׳ לפני אתהלך

 זו שין . בו יבואו צדיקיס לה׳ ר
 בלבונה והדר והוד מאד נאה הצורה
 והיא ונכלמוה נוראות כהות וממנה

 כי זו לנמכיה ומרכה ויקוד קוד
 וכל ניראיה ברמזיה בא הנמור הייהוד

 בתורה מהוברות וההויות הנמכיות כה
 עליונים נוראים דברים קוד והם

 והעעיפה העלית ועעם ונכבדים
 בה הי־,ב״ה בל התפלה ובית הנוראה
 מתקרב הגדול הנר ענפיא״ל והמלאך
ם ננא אנר הארץ אצלה להתפלל  הנ

 לכביד לצורה והפל והנורא הגדול
 להבר המצוה נבין ומזה ולתפארת

 בעטיפת ולבינת עליונים קדונים וליתד
 זה פלילים והלולב והמצה התפלין על

 הנוראות הפהות אלו ופל מזה וזה בזה
 לנלנ הרמוז האות צורה מפה באות
 בבית וה״י נוראות עליונות הויות

 מניגי ומאלו ה׳ מזבה על לרצון תפלתה
 המהוברות פהית■ ארבעה המרכבה

עליהם וריכב נלימה עילאה כה להיות

ה בו המאירות ואמת הקד בעביר  מנ
ג יבעביר הני  כיצהק אהרן נניהם נ
 בעבור וייקך מצדי הבאים המכפר

 המרכבה כילל אהרון דוד לי הבאים היי
כה ינותן בפהד כהה הכה זי תיו

ומקידנ נגבי היה ;מהבל
ננהפן ניל־ה יהיה ינורהים היקים זלהי

ה! W-.V ^^ה, I ן. ^.

 לנרלטה רי.לז זה וגם כולו הגן יגם ההיים
 ה׳ ניראיתעליונו׳ובם כהות אלה כל נצה

 והכל מרים יצבא קדינים וכל אלהים
 עליינית נוראות כוהות מ״ט ופרט כלל

 ה׳ תמינת בלנונינו הנקראות ונעלגגות
 מ״ט כליה כל אנר והניראה העליונה
ה ונתקנה  קדונ כה ההמנים בכה מנ

 את קנתי את כביכול מכל הנעלמית
ה ומה קניותי קנ ת ה ננ  כביכיל מנ
 כל בתיך הנעלמית קדינ בכה למעלה
הה ונמטות נמטה  יהנבי׳ צורית נבעה נ
 והם הבינה והנמיני לכילה נבת מהה

נער כי נמצא עתה הבאית הייות המנה



המלכות ספר

 הקדי:: הכה כס בלס יהיה ההילביס
 כצילה יס י3י במניה בכל הנכלס
 גמצאר וכך אהה לצירה בהס במיניה

 מבה גהקבה ובזה . המביס בכר כל
 הבבכה כס כי אהריניס ה״ה יר3כ3

המביס כלס הס המנורה וירך נריה
 הורה3 קדוב כה במניה כל3ר בנמיס
 הנכלס האור ראב3ו כילילה3 כנבמה

 בנה3ר כולס3 וכן ו3 הנמצא הדור מן
 מן וארוך ידול בופר3 יהקכ ההמביס

 הילגל מן והנדהיס דיס3האו או3ו היס
 כה יגיע ינוהו ובס יכי3ב ה3ב3

 אהוזהס ארץ אל כמס ה3הב ויהכלה
 יהדיו בניהס ויהיו כלס ההויוה כס

 ינ״ה3ה י?ו״ד הנקרא היא ל3ויי במניה
 המיה3יה ה3והמז ן3הקי קיד יהיא
̂צון וה3הנק־  בהיא ה׳ ה3מז כל ל
 הי3מז רצין כל יכלו ואמר ״ה3ב יס.י״ד
 ינ״ה3ה יקי״ד3 כוליס יהד ניס3וה האס

 יכל לבמינ״י ורציי ראוי וכ3הב כל כס
 ן3הקר כנין3 מאד 3ינבג נירא דב- זה

 לה׳ ן3קר מכס 3יקרי ני אדס בנאיר
 יכז וצאן בקר הנקרא הבהמה מן

 מאד ינפלא נכלה נהיד ידיכיה ובלבהן
 לדבר רבות ואין וכוליה יירדיס אבר

 אל ובנביאי במביהי הגכו אל בנאיל׳
̂י וליוס בברו ^״ה ב״ל א״ס '■][̂■'*יר  ליו

 ,«ירמ3 יקרא נייבה והביליכה יבוכהו
 כד יבוכה יוס בנל מקוה באדס

יהר הבהה והבמניה כולס הבוכה

 כל כי לה׳ הודה לבס הקרבנוה
 אינו הודה וקרבן בניליס הקרבנוה

 דבוקיס ומצה המן יהיה והקרבן בניל
 קרבנס ההיה או המד״ה כענין מאד
 בבמן בלולה ההולה מן הכבויה מצה

 ונביא מביס כמוהס הנקרא למנחה
 אוה מכה לילבה נידע זה וכל כליוניס

 לאוה והד׳ לאברה הב׳ כי בד״י מדהו
 להיוה לכבד דיו רבי כבס במו יה״י
 אבר כד בבהוה בבלבה ומדובק כרבו

 בבכה בכלל הויוה הבבה והנה לי
 בהוכו הקדוב כה אהד כלס מקפר
 ומילבליהיו פכולוהיו אצלו להביא

 לכלס בביכי הלק בהוא היקוד אל
 הס ביקידו וכן לכצמי בביכי ובבה
 וכיוד בניס בבכי ינוד במניוה בבכיה
 . בבהוה בבכה וכוד הדביס בבכה
 בבה נלכלס והבביכי ירליס בבכה יכוד

 אה מקבץ והיא להס מהולק יקי״ד
 נהנס אבר לאלהיס כמס ומהכלה כולס
 קיד בו יב לכצמי אדין הקינה אבל

 ונכבה האדון יליביה יצא כי מאד נכלס
 בלו הוא בבביכי ואכפ״כ לכבדיו כבד
 כבדיס יבראל בני לי כי כרהו בכל

 ואס אוהס הוצאהי אבר הס כבדי
 בעבור אהבהי הכבד יאמר אמיר

 אדוניו והגיבו .מכהו לו בבאו הנפבוה
 עד המיד לגלגל ודינו הגדיל הדין אל

 וכבד והניבה אריכוה בלא אהרון בבה
כי בעבור ובאזני וקימן . כולס כד
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 בלא שביעי והשבה פועלים הששה
 וקבלת שמיעה לבד לו אין פעולה

 וטהורות קדושות הרוחניות הקולות
 ועצמו תורה מתן של ו״ו אד״ם בן של
 נשמע ובקוף בעשייה פועלים כולם ני

 מקבלו מ׳ אין העבד ולזה הכל ומקבל
 הבינ״ה אל מתעלה שהשבת קוף עד

 כ״ב קוד כל וזהו . לעולם ועבדו שנאיר
 טהורות זכות ונעלמות נוראות אותיות

 עשר מהם נתיבות ל״ב בקוד מזוקקות
 ונעלמות נוראות כהות וכל קפירות
 יקודות זה כניד זה נפקות שערים

 בשמים הוהאשר מכל וחתומות קתומות
 מפורשים הם הדברים ושאר ובאר!
 ואין הטיב באר והעמוק הנפלא בקוד
 לאיש נכתב זה וכל עוד לפרשם צריך

 חקיד ואיש טוב ומקובל ונבון משכיל
 וכונתו לבו נותן וחכם ומשכיל וישר
 ואז . כפים נקי הזה הדרך אל לבא

 התמונה קוד ובכל הזה בדרך יכנק
 שמים קוד כל בה אשר הזאת הנוראה

 שיהיה וראוי ונעלם נשגב קוד וכל וארץ
 תמיד נכונה וכונתו וטהור נקי גופו

 יקרא הוא ואז ודבר דבר כל להבין
 חלקו ואשרי אשריהו האלהים מלאך

 הכנת וקוד בוראו דרכי קצת ידע כי
 וקוד השלימה מנוחתו ומקום נפשו

 עמו לדבר יכול ואז עליון ומלאך שר
 הקדש ורוח ודאי קול בבת ולהשתמש
של שיעורו וידע וישכיל בו מתחדשת

 הוא כי באמת הדרך בזה בראשית יוצר
 ל״ב וקוד בראשית יוצר של שיעורו
 ויבין ובבא בזה הי הוא ואז נתיבות

 ידע ואז ותחתון עליון עדן גן קוד
 ואכל מפירותיו ונהנה ודרכם קודם

 עליון מלאכי עם ומטייל לעולם וחי
 עדן בגן הצדיקים ועם עמהם ומתעדן
 כל ראוי ובזה השכינה מזיו הנהנים

 אין ואם אמת בדרך ולהקרב לבא שלם
 את להרחיק לו טוב למעלה ככתו׳ השגתו
 ארץ כי הקדש אל הקרב יבא ולא עצמוו
 יבאר משכיל כל ובזה היא יושביה אוכלת
 ויבין וגו׳ נשמע הכל דבר קוף ויבחין
 ותתנ״ו אלך ע״ט התורה תיבות

 ותתקמ״ה אלך ת׳ מקפר ואותיותיה
 נעול גן וקי׳ נ״ג התורה פרשיות מנין

: מ״ה הי״ך ופקוקיה
ד  אחריו ואמ׳ אלעזר ר׳ פתח סו

 עשו וירץ כתי׳ צאוריך דוד כמגדל
 כולו נקוד וישקה״ו ויחבקהו לקראתו

 מוצא שאתה מקום כל שמעון א״ר
 את תתפוק אתה הנקוד על רבה הכתב
 וכשהניקוד הניקוד את ותניח הכתב

 הניקוד תתפוק אתה הכתב על רבה
 הכתב אין בכאן אלא הכתב ותניח

 על מרובה הניקוד ולא הניקוד על מרובה
 מלמד וישקה״ו נקוד כלו הוא אלא הכתב

 צוארו ונעשה ו לנשנ אלא לנשקו בא שלא
 אותו של שניו והקהו שיש של יעקב של

אלא ויבכו ת״ל מה כדונג ונמקו רשע

זה



כאהמלכות ספר

 נניו כיל בוכה וזה צוארו על בוכה זה
 על להעירך באתי האמת דרך על אבל

pנקוד הוא למה וישקהו בענין זה וד 
 כשיבואו לדעת צריך ואתה .למעלה

 ביגיקב להלהס קצוות שש של התמורות
 ולנשכו להלחס ישראל תפארת שהוא

 גיומאה דליכא במקום זוהמא ולהטיל
 אביו זכות בכת ת״פ יעקב מזרח מיד
 ואין בשש התפארת כותלי יתהוו כ״ע
 הס כי שס pלהכנ ומבוא הpהכנ להם

 שונאים והם כאוהבם עצמם עושים
 למעלה נקוד וישקה״ו ולכן יעקב לבית

 להשליך שרצו הטמאות לאותן לרמוז
 סוד . למבין ודי יעקב בבית הזוהמא

 לששה האומן כי לדעת צריך ואתה
 מים צריך הבנין בונה ואס״כ דברים
 כך ואבנים וקנים וברזל ועצים וטיט
 התחתון העולם כשברא העולם מלך
 מים שהוא דברים שלשה באלו אותו ברא
 עליונים מים שנקראת דpהה מדת
 משתי מעורב שהוא לתפארת רומז וטיט
 רומז וברזל . האש ומן המים מן מדות

 רומז ועצים כברזל קשה דין שהוא לגבורה
 והו״ד לנצ״ח וקנים עץ שגקרא ל^ו״ד
 ואבנים . מנורה קני שלשה הה״ד

 ישראל אבן נקראת שהיא למלכו״ת
 העול׳ הושתת שממנה השתיה אבן והיא

 . עינים שבעה אחת אכן על הה״ד
 המעשה ימי ששת שהם הששה באלו

וכל כלם היצורים כל ונצטיירו נשתכללו

 סוד . ובתחתונים בעליונים הנבראים
 מהפנים שהוא מי כל לדעת צריך אתה

 עתה התורה וקבל יניp הר על שעמדו
 התורה לקבל קל התמורות חלוך בשעת
 לו ויתחדשו ממנו משתכחת ואינה
 אין כי רבו מפי שמע לא אשר דברים

 ונזכר זכרון הוא אלא מחודש דבר
. שעברע״כ ממה

 גדול אחד ודp הוא עריות ענין סוד
 איש הה״ד מאד עד ומופלא

 תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
 מלשון הוא ערוה .ה׳ אני ערוה לגלות
 כך כלי אל מכלי המערה פי׳ .עירו

 אחת ושופכות מערית הס הספירות
 אמ׳ אלא הוצרך למה ה׳ אני אחת אל

 תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש איש
 בעול׳ המשתמש ה׳ אני אבל .ערוה לגלות

 להשתמ׳ לכם ואסור זו דוגמא על העליון
 ישראל מאלהי נכרת הוא הדרך בזה

 בעליונים פגם נותן והוא ה׳ משכינת
 הקדו׳ השלשלת דילות וממעט ובתחתוני׳

 אחת שופכות המערית היאך והטהור
 לאחותו מערה הא״ח כגון אחת אל

 חבירו של זוג לבת ואחד לאח והאחות
 מערה הוא הצדיק יוסך שהוא יסוד נגין

 נקבת שהיא המלכות עם ומזדווג
 כולם ומשתמשות זו דוגמא על וכן יעקב

 המשתמש איש כל כן על עריות דרך על
 שנה לעשרים ימיו ויגרש נטרד בעריות

ויגרש כביכול הוא זוג בבת יזדווג ולא

זכלמלהסת;
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המלכות ספר

בבריך לן3 פיתה ?ברכות כל רבנן תנו בז? ונכרה ?היי? באיר הכלpמל?
רפירית מברכה תיץ בברוך ׳תות? ו גל לבא בלא כדי ?ז?ר? ג״א ובבא

i להברה? ?ס.מ'כ? וברכ? ?מנוה וברכר א ?זכר הו ?רי?ה ניר? מבכביאבהכי
?מדריי׳ כל בז? ודpר? ק״ב נל ה יברכי' יבראל כנ?ה אל ?ביפגיה ?צנורוה

כ״פ ?בריכ? מן בפגי מקבלין כול? מלך בל בברביגיי מבהמב היא כי
רלגצמן רהיר בפגי ל?כ ייב נ? ?גליו . ?בא לגול? הלק לי ואין העליון

?פירוה ברכה ?נקראה מ?ננגיר? היץ ?יא זכר הבכב לא זכר ואה דכהיב
אלא כלל מכצמ? אור ל? :אין הpלכנ מבפיג בהוא בבביל הי״ד

: ל? נוהנין מ?גליוניס ונגביה המגיריניהא בהיא לגגיר? יבראל
מברך ?פה גל ?מוציא ברכה סוד . ג״כ לו מבפיג בהוא לנבור? נקב?

איז מן לה? ?מוצא ו?יאך . ל ? להפלה הפל? בין שח בי' ביד היא ג
?פה גל אצבגוהיר גבר יבי? *'ל1ינ מלהמה מגירכי גלי? והיזר

ב?? מדרנוה גבר לימיז כדי בל המד? בין במפריד בגביר י??וד
ב?יא ?הההון גגי׳ ?להס גל ב מונהי בהיא ראב בל המד? ובין מ׳ בהיא היד

לרלבוך ויכוין ?גגיר? יבראל הpכנ בצ'יך אמה ז? יבבביל ה׳ ?נקראה
ולכן ?לה? לז? גבר? מאלו בי' ולברך להזיר להבי? ביהזיר בג

היבוה גבר? ?מיצא בברכה המצא ? הדנא ר׳ הרהצה מן בגלי הברכה ג
וצריך ז? והבן פירוהp גבר? ̂ל היי'**' ̂י־ רייו״ד̂' ןV״י»̂• י 7 y•י ̂ W i j <« i

̂וייי ̂יר• ”די'“ד' ייייי״ויד ''ד ד׳״ר •י W / י— ן' ^ ל?הה \ W i y י• H
̂" גגי׳ ר'י . לייי״יל ייבג מב? ביגלי יכול הי? לא הקדימו
הרpנו יז? מנין ביהא באלפא תמצא צדיקי? כול? בהיו מלמד בבלו?

וז? דמ״ה גל״ב בכ״ר אי״ק : ג״כ נמורי?
כמר ?גבריה כבהקה ככה ?יא ?מנין מלמגי? במייהד הוא כך הייהיד וסוד

לא גברוה בבג? הבי? בא? אהדי? ד למגל? הראבינה •:?p? ג
ד יכן אהדי? בבבג? אלא ג המנ? למגי? מלמגל? במייהד והנלהפכין

ב? גברוה לגבר? וכבהניג י הג הבג? מי בכהוב יזהו לגיול? הורבן מביא
ב? נ״כ כי אהד אהדי? ?מאוה הג ייבוב ילך הלב״ב ור״ך היר״א האיב

כבמוני? ?הבבין בגילי דרך כן כי הב? כאן הרי במלהמה ייליה פן לביהו
וגיל מגיבג נוהני? מא? גיל במגוה ?מהפך במי להידיג המליה ברבי הפיך

וא? מגיבג אהד וגל מגיבג גבר? :ג״כ במלהמה ימיה לאו בא? יביב

(צ)



כאהמלכות ספר
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 מאות להמג ערלה קהירלה יל״ם הילצא
 נו״ן יהיה יאה לההבונס הצגיל־ך אה

נההצכירך ערלה ילאוה הה אל-ינה

רהמהבד  רנהמהי רוהי נפשי שילהי אס
 המלך בהיכל לעמיד ההולך כעני

 הפתת שפתי אדני שנינהך בהיכל ליכנק
 היכלבמנין הוא אדני . תהלתך יגיד ופי
 תפלתו דרpהמ אשרי כבנין נשלה ובו

 בהיכלו ולבקר המלך בשער לעמוד
 התסלין להיות בתכשיטיה המלכה ולקשט

 פרשיות ארבע שבהה עליה פאר
 אזכרות מ״ב תלויין ומהה רשומות

 עליה נקרא ה׳ שה הוא תפלין של ושין
 שורש והיא אליה הקרב הזר ויומת

 מהכל מלכות והיא והאמינה הייהוד
 בה יומיה קדומת דת והיא כלולה

 פעמיה ביוה לבה״ג ישראל מייתדיה
 ה׳ היות בארבע הציצית כנפי ובארבע

 מן אהד ישראל ה״ו ואה המרכבה
 בגרונה ושמונה מבוטלת בפיהה אהד

 ויגשו ונה״ש מא״לp מיד מהוטפת
 בשלש זמן בההוא הדלת לשבור

 ה׳ המלך לפני תpנכנ שכינה ראשונות
 באמצעיות לפניו תשבחות נותנת והיא
 הן נשאת ובהן לפניו מתחננת היא

 ועמי בשאלתי נפשי לי ינתן בעיניו
 העמיה ביד רוpימ לא ובני בבקשתי

וינתן שאלתך מה אומ׳ הוא באחרונות

 אחר . ותעש המלכות הצי עד לך
 ומשתטחת פניה על נופלת היא שאלותיה

 טוב המלך על אה אומרת והיא לפניו
 ומחשבתו עצתו להפיר בעיניו אני וטובה

 לגרשה עמך על שגזר הרשע מא״לp של
 ומביתה ממקומה ולגיורדה ולאבדה

 הוא ואיזה זה הוא מי ואומר רושה
 אומרת והיא כן לעשות לבו מלאו אשר

 בהמתו קה המלך מיד המא״ל הרשע
 מי ולשריו לו ואמ׳ הביתן מגנת ויצא
 וגינת חצרי pרמו מידכה זאת בקש
 היא ביתן בינה תמורה נוטריעון היא
 אדנ״י אהי״ה הגדולה הכנהת בית
 אחוזיה ושתיהה אלהי״ה בגי״מ הה
 ברכות י״ה כולל שהוא העולמיה בחי

 עולמות אלך בי״ה הקב״ה שט ובהה
 בעל לפני שכינה מתחננת ובהה

 שפליה רוח בגלות להחיות הרהמיה
 כמתיה חשוביה ענייה בניה ישראל שהה

 ורעיה קשיה אדוניה עליהה שמושליה
 יהpוpב הרציה לשלוח המלך צוה מיד

 רצוא והחיות נאמ׳ וכנגדה ובמרכבות
 רמוזיה הה חיות וארבע . ושוב

 דורותp הה שבק״ש אותיות בארבע
וכנגדה הדבקות אותיות ששיה ובהה

נאמ׳



המלכות ספר

 הם והם 'ללנו? המה ככים נאה׳
נבים ינגגדן מבנה קדיי בבים

 נלחמים יגהם מלחמה מנימדי סבורים
 וכמה מדרםרת בחי בכל מכניות בכלי

 חולקין הם ימחליקיה יקיכיות מלחמות
 כהיא אליה להכינ ינילין ואינן כליה
הלכה יהיא לבכליה כמי״ה מנה

 ובבקר באה היא בכרב .מקני למכה
 בכחר והם נכרותיה בכבכ כבה היא

ובכרב אחריה ואחת לכניה כתים
כתים לאחריה רכתים לכנים כתים

 בכחרית בהם לכניה ואחת לאחריה
 הם אבות ג׳ כננד והם ראכ הם

 החקוקים ראכים כלכה כל כי״ן כנגד
 לאחריה וכתים לכניה רכתים בתכלין

 ראכים ארבכה כל כי״ן כנגד הם
 אכרי המרכבה חיות דארבכ ריכומה

 כהם רלציתיה וכורלרי הככינה כירלרי
 הם כהמצות בידה מחזיקים בגלות

 כבר אל להאיר יתיקיניה תככיכיה
 גדרו גדרים כמה מכניית ובכלי . כניה

אליה ידים קרוב בל ?ביבותיה
ושרפיס חיות יירדיס ובגדרותיהס
תומותיך כל נא' יכנגדם וחיכניס

אשר יס כימרי הפקדתי יררכליס
יוס בכל זכלתן '3 המזמריס הנשמית

הס יהס ייכליץ- המקרה ירו ויק אליה
והודותיה תירה *ה׳ בכומקי הנכנקיס

 הטהורות והנכמות ומהללה יכיה לראות
אחת כל לכים . יקרא בכם כולם

 ומכמד בכבודתה מתכונתה כל ואחת
 חכמות בלבוכי המלובכים נכמות וכמה

 אליה לראות מקריבים הם חיצוניות
 נכמה יכ זה וכל כניה כקתה ומהם

 נכמה ויכ הלום גוכי לה כיאמרו
 ויש הלום תקרב אל לה כיאמרו
 חיצוניות בקליכות המלובכיס אחרים

 ולהם הרכות המחכבות הס כהס
 באף ונפלו כשלו והס גרוp הככר

 פנים ובושת בקלון דחופין הס ובחמה
 ירוpה שנאמ׳ כליה הרעות שהמחשבות

 התאות ומתפשטת הצואיס הבגדיס
 זוכה הוא וממחשבתו השפל הכולס
 ולשס בהיכלו ולבקר ה׳ בנוכס לחזות
 יופיה בלבוש פנימה מלך בת רואה

 מראה ושס לבושה זהב ממשבצות
 והדרו ובלבושו וביקרו בכבודו למלך

 ואלהי אלהי ה׳ מלפניך רצון יהי
 ונשמתי רוחי נפשי שתלבש אבותי
 וחמדה ואהבה ויראה כנוה בלבוש
 הנחמדיס ודותיךp מי לגלות וחמלה
 ונופת מדבש ומתוקיס רב ומפז מזהב
 בגלות שכינתך בהס להאיר ציכיס
 בשמך להקימה כח לי ותן ומטה מכלה
 את אקיס ההוא ביוס וקpהכ לקייס

pהתורה ולהקיס הנופלת דוד וכת 
 ובשמך ארצה אמת ותשליך בה שנאיר
 שמך היא שהתורה תצמח מארץ אמת
 אמת אלהיס ה׳ מוכת הוא רקpוהפ
 אני בכזרתך אמת ותורתו אמת הוא

.במצותיך מתתיל

אדנ״י



כבהמלכות ספר

 תהלהך עיד ופי הפהח שפתי אמ״י
 אנכי ה׳ אנכי אלהיך ה׳ אנכי א׳

 בגת׳ אנכי עולה שכן הכקא הוא
 כבר והלא ישראל עה ה׳ ומשדבר כקא
 רךpלי קולו את השמיעך השמים מן נאמ׳
 והמכוהה והמופל׳ הנעלם הםוד אלא וגר
 כהות שלש הקב״ה נתן באדם זה הוא

 אדם הוא הנפש והנשמה והרוח הנפש
 והים והארץ השמים מן כלול הנעשה

 הקב״ה דבר הנפש ומצד בם אשר וכל
 שנאר׳ הארץ ומן השמים מן ישראל עם
 ליקרך קולו את השמיעך השמים מן

 ובעבורו המלאכים מן כלול הוא והרוח
 מהמלאכים ישראל עם הקב״ה דבר

 הקולות את רואים העם וכל שנאמ׳
 שיוצא ודיבור דיבור שכל אז״ל כן ועל
 הנשמה ומצד מלאך נעשה הקב״ה מפי

 הקב״העם דבר הכבוד מכקא הגזורה
 באנכי שהתחיל וזהו מהכקא ישראל

 ויש בה׳ כםא יש כקא הוא ודאי אנכי
 הקרויה הנשמה משום בה׳ הpכ בא׳
 המרכבה היות מארבע כלולה והיא הא׳

 דו .הא׳ ודp וזהו אpלכ מעלות ומשש
 פרצופיןנברא דו אדם ודp וזהו פרצופין

 שבבטנה וא״ו אpהכ חיות ארבע ד׳
 מרגלית היא וזו אpלכ מעלות שש

 והיא אע״ה אברהם של בצוארו התלויה
 מכירלהקב״ה היה שבה שבאברהם הא׳

 בחמשה ומתעםק ממנה גזורה שנשמתו
הדברות ובעשר ה״א כמנין תורה חומשי

 הכבו• לכהח כח נותן הוא ד״ו כחשבון שהן
 התורה על והעובר נשמתו גזורה שמשם

 חם:־ כם ונשאר כהא מן ה׳ לההתלק
 ל7אל׳3 כקא לךםמיכהוניפלת אין ומיד

א אל״ךהוא  וזהו י״ה קיד קודיו״דיהו
 אל״ך ויש י״ה כם על יד כי ויאמר הוד

 באמצע ו׳ למטה עשרה ליועלה עשר׳ שהיא
 ככל השם חצי הא׳ יו״ד וכן ה׳ למנין ועולה
 שנאמ׳ הרוח הוד הוא יו״י והיד השם

 וייצר האדם את אלהים ה׳ וייצר בו
 יצירות שתי והם צורה בתוך צורה צר

 תחתינים של ויצירה העליונה יצירה
 רע ופגע הרע יצר ואין שטן אין ובכאן
 שיצירות בעבור רע יגורך לא שנאמ׳

 שאין תאמר ואם .בשמו תלויים אלו
 מופת הפםיק בשמו יצירה קרויה
 ולכבמיבראתיו בשמי הנקרא כל שנאמ׳
 והרוח והנפש . עשיתיו אך יצרתיו

 והמלאכים הכבוד מכהא והנשמה
 לנשמה כםאות הם והארץ והשמים

 הםפי״ות מצד שהם השכלית ונפש ורוח
 זכו ובה המלכות מצד והם הנפש והם

 שאז״ל כמו מלכים בני הקרוים ישראל
 נאמר ועליה הם מלכים בני ישראל כל

 למלכות דוד זכה ובה בנפשו ה׳ נשבע
 שנאמ׳ ומה מישראל ומלך מלך כל וכן
 משאר יותר דוד בית מלכות דוד על

 שאמ׳ עליה עצמו שממית בעבור מלכים
 עד תנומה לעפעפי לעיני שנת אתן אם

אין אז״ל זה ועל לה׳ מקום אמצא

התורה



המלכות ספר

 בממיה במי אלא מהקיימה אהודה
 הפוך ההפארה מצד הרוה . עליה עצמו
 הירו הירוה והרגוה הרו והוא רוה

 אוהה והזונה . הלוהוה על הרוה והוא
 ומבעבוד המוה ממלאך הירוה לו יב

 הרוה וזהו רעיה הלאיה ומכל מלכיוה
 יבראל קדה בו הנאמ׳ מקדה הנאצל

 הנהמה ההכמ״ה הוא וקדה . לה׳
 והי בר נאמ׳ איהה הזינה ונל מבינ״ה
 ההייה מעץ נה ולקה קיד וזהי לעולה
 לנהמה הזינה ינל לעולה והי יאנל
 אוהה ללביה האלי ההנלייה ינפה ירוה

 ובריה הנבוד מנקא הגזירה בנהמה
 מההמיה הנגזר ובנפה מהמלאניה הנגזר
 ועל ההיוה על מילהלהו הוא והארן

 ועל הבארץ והדגיה והעופוה הבהמות
 הנהמות נל ועל הבהמיה המלאניה

 צריך ועתה הנבוד מנקא הגזורות
 והנפה והרות הנהמה קוד לפרה

 המההבה ועליה עליונה ה׳ היא הנהמה
 תהלל הנהמה נל קוד וזהו י׳ ההיא

 אותיות מהה נלול ו׳ הוא הרוה . יה
 בקנדלפו״ן כלולה נפה ה׳ מטטרו״ן והוא

 הנלית ה׳ הכבוד בנקא מקומה בינ״ה
 ההוא ו׳ הנלית האינה ב״ה הורה

 ההיא קפירות ההה הכולל תפאר״ת
 האינה ו׳ ההיא במטטרו״ן מקימו הכל

 מקומה הכליה ההיא מלכו״ת ה׳ הכלית
 מהתהתוניה מהותפת ההיא בנפה
מההבה י׳ הכלית האינה ה׳ והיא

 הכלית האינה במההבה הורה הכלית
 מבפנים ה״א וא״ו ה״א יו״ד אדם

 הכלית ה״א וא״י ה״א יו״ד הורה ועליו
 בראתיו ולכבודי בהמי הנקרא קוד וזהו

 הכלית האינה הנהמה זו בראתיו
 אך הכלית האינה הריה זו יצרתיו
 ד״א . הכליה האינה הנפה זו עהיתיו

 מארץ היצאתיך אהר אלהיך ה׳ אנכי
 ההוציאם יידעים היי לא יכי מצרים

 הקב״ה הנכון קוד זהו אלא ממצרים
 אותם לצאת ולבניו ליעקב הבטיה

 עמך ארד אנכו הנאמ׳ כמו ממצרים
 לרבות גס עלה גם אעלך ואנכי מצרימה

 הקב״ה הבטיהו בו הנית ופעם בניו את
 זה ועל אהרון בגלות ליהראל לגאיל

 בגלות יהראל היהמינו באנכי התהיל
 ההבטיה הכמו הלימה ההבגיהה האהרין
 וקיים הגלות מן לבניו לצאת ליעקב
 גם האמ׳ ההבטהה יתקיים כן דבורו
 בגלות ליהראל היגאול הנית פעם עלה

 פעמים תמהים יה ועוד . האהרון
 להראות מצרים יציאת בפרהה הזכיר
 והיא בינה הערי בהמהים אותה הגאל
 ד״א . אלהיך ונקראת למעלה אנכי
 דבור מכל אנכי הקב״ה האמ׳ בזמן

 כמו מלאך נעהה מפיי היצא ידביר
 כל על הולך יהיה למעלה ההזכרתי

 לי אימל־ והיה מיהראל יאהד אהד
 מקום הל אלהותי עליך אתה מקבל
והמורית קלית כמה תורתי אתה מקבל

יהיה
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 פיר גיל נושקו היה מיד אין אומ׳ והיה
 וזהו בנשיקה ההורה כל לו לומד והיה
 בשיר שאז״ל וזהו פיהו מנשיקוה ישקני

 הוא הנכון ודpה אלא רבה השיריה
 השוד כיקר ומה היא מאין הנשיקה

 וארנובהיה כמו הוא הנכון השוד אלא
 שהנשיקה רמז זהו . נקשן לדא דא

 נצ״ה שהם יריכוה משהי היא למכלה
 וזהו נשיקוה הקרויים הם הם והו׳׳ד

 פיה״ו מאי פיהו מנשיקוה ישקיני שוד
 ישוד פה שבכל הורה שהיא מלכו״ת
 תלויים וממנו למודים לשון נקראה
 פנים שבכים שו״ד כמנין לשון שבכים
 פיהו והו״ד נצ״ה שפהים שני להורה

 ואדום לבן גבור״ה הש״ד הפנים מלכו״ה
 הכולל הראש . ובינ״ה הכמ״ה הכינים

 גבור״ה הש״ד אהר שדר ויש .כ״כ הכל
 . גוף תפאר״ה . כולם זרוכוה שהי
 בריה ישו״ד . שוקיה שהי והו״ד נצ״ה
 . מהכל כלולה כלה מלכו״ה . מילה
 גוף אין מכלה של שאז״ל מה י״ל וכוד
 בינ״ה שהיא הבא בכולם זהו גויה ואין
 שהיא הזה בכולם אבל למגיה לה ממיי

 וגויה גוף יש למכלה ממטה מלכו׳׳ה
 וזהו שכלי הכל אלא כמוהינו גוף ואינו
 למרום משה כלה לא לכולם שאז״ל שיד

 האלהים אל כלה ומשה נאמ׳ כבר והלא
 שכינה ירדה לא ולכולם מכשרה למגיה
 ?יני הר גיל ה׳ וירד כהי׳ והא לארץ

אלהיס רוה בך יש ואם מעשרה למגילה

 שהם הזה והנפלא הנעלם השוד הבן
 ושכינה מעשרה כלולה עליונה שכינה

 למעלה וזהו מגישרה כלולה הההונה
 נאמ׳ וכיליהם מעשרה למגיה מעשרה

 היא איש יההלך בצלם אך בצלם בצלמו
 הכלולה הנפש וכן מעשרה כלולה הנשמה
 מלאכים של כהות עשר והם מעשרה

 שהוא התחתון הצלם כם היורדים
 חשמלים אראלים מלאכים והם הנפש

 שרפים חיות אופנים תרשישים שאננים
 שאז״ל שוד וזהו אלהים בני אלהים
 מעשרה בפחות שכינה ירדה לא לעולם
 שיש ח״ו הדמות זו צלם שנקרא ואע״ג

 שם על צלם נקרא אלא ודמות צלם בה
 דמות ונקרא מכילה של כריוקנו שהיא

 וזהו מעלה של לדמיון שדומה שם על
 שהנשמות אדמה הנביאים וביד שוד

 יתגלה להם מעלה של לדיוקנו שדומין
 וביד וזהו מעלה של בדמיון הקב״ה

 הרוח הוא והדמיון . אדמה הנביאים
 תפארת כדמות האמצעי קו שהוא

 בצלם בצלילו נאמ׳ עליהם והנפש הנשמה
 ותחתונ׳ עלוונ׳ שכינה של בדיוקנו והם

 שהנשמה י׳ שהיא בעשרה עולים וכילם
 ועולים ה׳ הנפש ו׳ הרוח עליונה ה׳ היא

 כלם עולים ועוד יו״ד שהיא לעשר
 ה״א וא״ו ה״ה יו״ד שוד זהר לעשר

 שאין תשע ולא עשר עש״ב שוד זהו
 עשרה אחת ולא כשר מהם לגרוע
הכשרה אלו וכנגד כליהם להושיף שאין
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 תורה במתן לעברה ישראל נחלקו
 בנאמר זה על מופתים ופקוקיס
 ושוטרינם זקניכם שבטיכם ראשיכם

 וגרך נשיכם טעכם . ישראל איש כל
 עד עציך מחוטב מחניך בקרב אשר

 עשר בלוחות היו וכנגדן מימיך שואב
 עשרה בראשית במעשה וכנגדן הדברות
 שהם ונפש ורוח נשמה וכנגדן מאמרות

 אותם חלק וישראל ולוי כהן כנגד
 ושלשה עשרה להיות הלקים לשלשה

 והשתדל אחד בא וזהו במנין אחד הם
 לשלשה נחלקו כיצד לדעת באחד.וצריך

 בהם נאמ׳ היובל במשוך אלא חלקים
 הכת למעלה היו אלו בהר יעלו המה

 הכת ההר בתחתית ויתיצבו השניה
 ממוצעים וזרעם ואהרן משה השלישית
 ערב אבל מבתיהם כלולים בבתיהם

 בו תגע לא שנאמ׳ עמהם נכללו לא רב
 וגו׳ יירה ירה או יקקל תקול כי יד

 ויעמדו וינועו העם וירא נאמר ועליהם
 עם הולכת היתה וכשהשכינה מרחוק
 ויקע שנאמ׳ עמהם נתערבו לא ישראל
 מחנה לפני ההולך האלהים מלאך

 במן וכן . העם מחנה לפני ולא ישראל
 הקלוקל לחם אלא עמהם אכלו לא

 הטה אנכי הקב״ה וכשאמ׳ שבכל
 וכל קיני הר על השמים ושמי השמים

 ימי מששת שנבראו והנשמות המלאכים
 הטה כלם להבראות ושעתידין בראשית

עמנו פה ישנו אשר את כי שנאמ׳ לשם

 אשר ואת אלהינו לפני היום עומד
: היום עמנו פה אינינו

ה ת ע  יכולין אנו איך וכי לבאר יש ו
 שעתידין הנשמות לשם לעמוד

 תוכל הנפלא הקוד זה אלא להבראות
 ראשון מיום שנתלו מהמאורות לדעת

 ביום בהם ונאמר רביעי ביום ונבראו
 את רז״ל ודרשו השמים את ראשון
 ומזלות וכוכבים ולבנה חמה לרבות

 קרויה אינה שבריאה למבין בזה ודי
 כמו ודמות צלם לה שיהיה עד בריאה
 בצלמו האדם את אלהים ויברא שנאמ׳
 עלו צדיקים של הנשמות שאז״ל ואע״פ

 העולם שנברא קודם ליבראות במחשבה
 נשמה אלא ראשית ואין בראשית שנאמ׳
 ליבראות במחשבה עלו ישראל ונאמ׳
 במחשבה עלה הראשון אדם ועוד

 שנאמ׳ העולם שנברא קודם ליבראות
 שנאמ׳ אדם אלא ראשית ואין בראשית
 אדם ואז״ל . עריקותיכם ראשית

 שנאמ׳ היה עולם של חלתו הראשון
 תרומה תרימו הלה עריקותיכם ראשית

 בריאה בו קרא לא זה כל ועם .לה׳
 אלהים ויברא בו שנאמ׳ הששי יום עד
 קרוי אינו שבריאה בצלמו האדם את

 מעלה של בדיוקנו שלם שיהיה עד באדם
 השפלה הארץ מן לזה ברורה וראיה
 בה נאמ׳ מעלה של בדיוקנה שאינה
 ואלו .וגו׳ ובוהו תוהו היתה והארץ

חקירים שכולם הרעים יקודות ד׳ הם

פגומים
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 מרה שהם השפל האדם 9ג3ש פגומים
 שהם שחררה אדומה לבנה ירוקה
 מים אש שהם יקודות ארבעה פקולח

 יצר נעשה ולוחpהפ ומאלו . עפר רוח
 הטומאה לכחות שאין וראיה הרע

 ערב שעשו מהעגל זה מצינו . בריאה
 ויעשהו בחרט אותו ויצר בו שנאמ׳ רב

 דבר וכל כלל בריאה בו ואין וגר עגל
 כמו אלא שלם אינו בריאה בו שאין

 ד משם כהר שמצאתי כמו חורבה
 היתה והארץ ראשון בית חרב שמעון
 על וחשך שני בית הרב ובוהו תוהו

 שמקומם יישוב לשדים שאין תהום פני
 ברכר כתpבמ שאז״ל כמו חורבה הוא

 לחורבה יןpנכנ אין דברים שלשה מפני
 המזיקין ומפני מפולת מפני חשד מפני
 בו שאין לגוף רומז וזה מקומם ששם

 הקב״ה של ואהבה ביראה ומצוה תורה
 בו שיש דברים שלשה ומפני חורבה נקרא

 והרוח הנשמה הרע יצר של שותפות
 יןpנכנ אין וישראל לוי כהן שהן והנפש

 והוא זונה חשד הוא הרע שיצר לשם
 לו שאין מפולת והוא פגומה זונה בן

 יפול כי נאמ׳ עליו הבא לעולם חלק
 ערל קרוי ונופל מעיקרא ממנו הנופל

 אנכי נופל לא לחביריו איוב שאמ׳ כמו
 זה אלא נופל קרוי שערל ומ״ל . מכם

 ותpלנ כשהלכה שבא וממלכת למדנו
 וערלים מהולים לקחה שלמה את

תבחר לו ואמרה אחד לבוש והלבישם

 הערלים הם ומי המולים הם מי לי
 והערלים הארון והוציא גדול לכהן רמז
 מן כמו השדים שיבחרו דבר שאין נפלו

 בני אל דבר הוא הנכון ודpוה הארון
 ויהי כמו אלא עוpוי מאי עוpוי ישראל
 עמהם היה ףpשליו שארונו הארון בנקוע

 ודp זהו pוינו ראה הים אותו עוpשנ מיד
 שיצר גוף בכל המזיקין מפני מופלא

 הניזקין המזיקין הם לשם מושל הרע
 אדם בו שאין חרבה גוף והוא לגוף

 שאמר בשעה אנכי ד״א . דבריאה
 החיו ישראל של המתים אנכי הקב״ה

 והימים מתו ושריהם העולם אומות וכל
 כל רעדה לקחו וההרים התחלחלו

 ודpוה ומטה מעלה נזדעזע העולם
 שאג . יירא לא מי שאג אריה הנכון

 אל אריה ופני בו שנאמ׳ ימין מצד
 ימינו שהוא בעבור לארבעתם הימין

 למו דת אש מימינו שנאמ׳ הקב״ה של
 נשר שור שהם המרכבה חיות והשאר

 פרח לא עוף נגח לא שור בהם נאמ׳
 הוא בה בעולם אחר דבור ימצא שלא
 אס ואמ׳ גדול בקול הקב״ה צוה זמן
 ע״כ אותי יענה בעולם אחר אלוה יש

 והוא עולמים לבורא שבא ראשונה מצוה
 pויכני מתורתו פלאות לראות יזכינו

: ויראתו אהבתו בלבנו
ה צו  היא ולשמוע להאמין שניה מ

 בשמים אחד שהוא הקבלה
וצריך העולם רוחות ובארבע ובארץ

שלא
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 אומ׳3 ידאה שלא באל״ך יאדך שלא
 שיאריך וצדיך בהי״ה יהטוף ולא אה־

 שיאריך שאמ׳ המופלא והקוד בדלה
 ועל השמים על שימלינהו כדי בדלה
 היא העולם רוהוה ארבע ועל הארץ

 שהוא ובעבור אפים ארך האמצעי קו
 בדלת אותו להאריך וריך אפים ארך

 והוא ממלכתו על ימים להאריך שנאמ׳
 וכנגדן קפירות פשה כולל אריך ו׳

 ששת כי שנאמ׳ נאים כלים ששה עשה
 שימליכהו כדי וזהו וגו׳ ה׳ עשה ימים

 רותות ארבע ועל הארץ ועל השמים על
 לייהדו וצריך קצוות שש שהם העולם

 ובלילה ביום בינה שהיא באהבה
 בהם שיש בשקר תיבות בששה פעמים

 אותי׳ לייהדובכ״ה צריך וכן אותיות כ״ה
 שערי המשים כנגד המשים כלם ועולים

 יוהאי בן שמעון ר׳ בשם כתו׳ ראיתי בינה
 להקב״ה מייהדים למה לאליהו ששאל
 ז״ל פרשו דעות שכמה דעות בכמה
 עליו אמרו המנונא כרב ייהוד בק״ש

 שהיה אמרו מהו המנונא רב הייהוד
 אהד ה׳ אלהנו ה׳ ישראל שמע אומ׳

 איהו ודא מאהד אה משמע אה׳ שם
 ר׳ אמר אלא אמאי שמהה והיא אשמה
 הזייה דרב קמיה יתיב קא הוה ירמיה

 כתי׳ ברעדה וגילו א״ל טובא בדה דקא
 אנכי הה״ד מנהנא קא תפלין ליה אמ׳

 מאי אה שם אשמה וזהו בה׳ אשמה
לארבעה רומז היא אלא אהד דלתמן

)6(

 . המנרנא רב ייהוד ע״כ דתפילי בתי
 אהד מענין המנינא דב ייהוד ועיד
 בישראל הרבה דעות ויש ד׳ את אהד

 אליהו א״ל זה מהו א״כ ק״ש בענין
 מן יורד שהיה למן רומז זהו בודאי

 טעמו נותן היה אהד ולכל השמים
 בענין הייהוד כך כהו וכפי רצונו כפי
 וכפו כתו כפי אותו משיג אהד כל זה

 הטעמים כל לבאר צריך ועתה . רצונו
 פעמים אהד מייהדיס ישראל בידי שיש

 שתי למה לייהדו אהת פעם די והלא
 שהוא להכיר אלא אהד אהד פעמים
 אהד אהד להשבון העולה יהר׳ה

 ביום שנאמ׳ פעמים אותו שמייהדין
 והוא אהד ושמו אהד ה׳ יהיה ההוא
 השמים ישמתו ובו ובארץ בשמים אהד
 . הקב״ה של שמו שהם הארץ ותגל
 ועשר אותיות ארבע רומז אהד ועוד

 וא״ו ה״א יו״ד יהו״ה שהם אותיות
 א״ה יהו״ה הוא ד׳ זה כעין ה״א

 לא״ה עשירית ד׳ של וקוצה תשעה
 היא ובה אותיות לעשר נשלם ובה

 ואה׳ ה׳ עם א׳ ויקשור יו״ד של קוצא
 ד׳ קפירות ה׳ ה׳ כ״ע הוא א׳ ד׳ עם

 עליה להזור וצריך מהכל כלולה מלכות
 אלא מהכל כלולה היא איך ולבאר

 שלה וקוצא מיהו״ה כלולה ד׳ היא
 וא״ו ה״א יו״ד שהם עק״ב עיקר היא
 היא ש״ד שתאמין בתורה וראיה ה״א

מקוצא יד תם הייהוד כל וקשר עיקר

שלה
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ביכ״ה יהיא בידה פיבייה ה״ב בנל־ינה "ה^^ י״י'יה 'קיי בה
ה״ה ההדב גיר י׳ הה^ב דאב י׳ יהי״ה W J11. » ,11̂ * » I ,.,ו

די'יי ״הוה־־־י• ״צ'״ *זייה ״הי ^ J mi i י• I / t 0̂̂ I M יהיאה מנכי״ה אהד מקיה אל יהי״ד
הבמיגית הבמיגיה ל1כ למנצה ׳1 ר היא ה׳ יב״אל ברלמ יזהו ממכיל־י״ן ה'בבה

בריה הוהכין וככגדן מגיה גבי V ו יי כביד בה ברוך הוא אהד ה׳ אלהינו
בבה הרב היא ימיה לבמונה מילה אהד וכביד בינ״ה .ומד למילה מלכיתי

יבייה בה בנאמ׳ ידאי t המרלה ן היהכי כביד יזהו ה״א יא״ו ה״א יו״ד מיניה
ה׳ בה1ג יבה מרלהר בבר ימיל י הבמינ אבל מרבמיה ודאי דבל־ תרpה אלהיה

גקמה לנקיה מהיד יבה במצריה נקמה יבראל והה דבר הקיר מלכיה כבוד
כי ב:אמ׳ ■האהרין בגליה •אל יב בני הה מלכיה בני יביאל כל בהה בנאיל׳

הרד אדיה מל הגה ה-בי בבמיה רותה בכמה יבראל ניכריה הה ובמה
בו בגאמ׳ הפקיק יהקייה זמן יבההיא ז״ל דל־בי כך הלא בהה יב מרביביא

והיא ה׳ היא ידאי אז מבה יביר אז ילא מילה ימבי לא יבראל יבני בגמ׳
יהי״ה יאהדונה״י זה כגון בנרתיקה ה:־ב תרמית לבין בפיהה ימצא ולא כזב ידברו

גון: ו׳ ההרב ראב י׳ פירבהי ב נילי ייה בכל ק״ב הקירא כל אז״ל ומוד
נרתיק אדנ״י פיות בתי ה״ה ההרב ילילה יומה בי יהגית מקייה כאלי
כלוליה הבמית בתי ביהיי :זמן יג בלה י״ב ביב מפני זה היא הנכין יההמה

וה׳ תקרא אז יגי׳ מבה יביר ז1 ר ביהד פממיה איתי במייהדין ידימיה היבית
תיבית המבה יב בק״ב ימוד מיד ימנה יהה הפייה כ״ד כנגד לכ״ד ונגילין

תלקי המבה דוד ייקה נאמ• בכנגדן הה פממיה יבהכמל״י יגי׳ יבראל ־יימ
ה׳ יבראל בממ והה הנהל מן אבניה ך ״ : ד-״: ן-יך » דבקיה אותיית ה׳ י
בקלגי אותה וכבבה אהד ה׳ אלהיני בין רייה הילניה כל בהה בנאמ׳

ק״ל מ״ב בקלמ ומוד . אהד נמבי הה׳ יאלו גיהנה לו מצנגין הדביקיה
ק״ל מ״ב מל רוכב ה׳ הנה בנאמר מתנלהק כאלו בהה המדקדק כל איתיות

הרמ ייצר נאמר המאל ומל יגי׳ ייידיה היי וכנגדן . מהכתות בה׳
יקצמינה חויביך נפב ותת ממנו הנמבך בנאמ׳ בלמה בל למטתו גבוריה בביה

: הקלכ נך. בתוך גביריה בביה בלמה בל מטתו הנה
ומוד
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ד עו  ה׳ כיס היבות רמ״ח יש צק״ש ו
ונאמ׳ ש״צ שחוזר אמה אלהיכס

 שניהם אה וידקור בידו רמח ויקח בהם
 קמאל של רעוה יצירות שתי אלו הס

 כל זה כעין בהס שהתחברו ונחש
 כאלו ק״ש של תיבות רמ״ח הקורא

 ששה יש בק״ש ועוד בידו רומח אוחז
 בכל אותם הקורא וכל כמנין תיבות

 חציס לזרוק בידו קשת היה כאלו יום
 חצים אותיות ים והוא ים חץ ממנו

 וזהו תיבות בששה וחצים תיבות בששה
 חץ ים חץ חצים ועוד חצים כמו חצים

 קשתו באיתן ותשב נאמ׳ עליו צדיק זה
 טיסה והיא כחץ הזרע יוצא וממנו

 וכשנמשכת י׳ והיא המות מן הנמשכת
 שרביט קוד והוא ודאי חץ ר נעשית
 והוא ו׳ ממנו הנמשך שרביט י׳ הכותב

 שאינו זרע כל אז״ל למה הבן ז׳ כעין
 נאמ׳ זו חץ ועל מזריע אינו כחץ יורה
 מישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך
 בצורת שבט וקם י׳ בצורת כוכב דרך

 ועליו ח״ץ ו״מ מואב פאתי ומחץ ו׳
 שיצר לקמאל כבידו חץ יפלח עד נאכד
 ועוד . בכבד הוא ממנו הנמשך הרע
 צר'ך ק״ש ועוד . כועק הכבד אז״ל

 באהבה אותה לומ׳ תקנו למה לדעת
 באהבה ישראל בעמו הבוחר שנאמ׳

 של שהייחוד תמצא הנכון הקוד אלא
 ובברכה בקדושה להיות צריך ישראל

קדושים הם קק״ק מהתפלה למדנו זה

 בל ברכרת שבע קדושה לך הרי כל״ה
 שתים בשחר הם הייחוד שהוא ק״ש

 שתים ובערב לאחריה ואחת לפניה
 של ברנרת שבע לאחריה ושתים לפניה
 של שהייחיד וכמו ברכה לך הרי כל״ה

 כך ובברכה בקדושה שהוא הקב״ה
 שלהם הייחיד להיות ישראל צריכין

 היא הקב״ה של ייחוד ועוד באהבה
 ד׳ והשכינה אח׳ הוא זה כעין בפיוק

 מתייחד הוא עמה להתיחד וכשרוצה
 רעייתי אחותי לי פתחי שנאמ׳ בפיוק
 ב״י אחיתי לי פתחי . תומתי יונתי

 ב״ה תוילתי ב״ו יונתי ב״ה רעייתי
 בה״ח הותו שהוא טל נמלא שראשי

 טל וזהו בשכמל״ו תיבות ששה ששה
 במלת הוא זה וקוד . מתיס להחיות
 אחותי א׳ ראשית ב״י בראשית בראשית

 שראשי ש׳ תמתי ת׳ יונתי י׳ רעיתי ר׳
 בתק״ד אחותי לה קרא בי טל נמלא

 תמתי . בתפארת יונתי בגבורה רעיתי
 שהיא בצדי״ק טל נמלא בהו״ד שראשי

 אותה פייק קצוות בשש הברית אות
 כננד שהם ייחודו שהיא למלכו״ת

 ז״יעיס שני והם הכוך קציות ששה
 כנגד הם ועיד וברית וגוך שוקים ושני
 חפים ישתי אזניש ושתי עינים שתי

___-,/-N ו^וך שביעית היא הפה

 ההיה־ס כי; כבי::כ ב:אמ׳ בובנר
- וראיתי
V חמב לה יש

 בזה ייחחי בן שמעין
לינל יא':י; מלגד כלי; י;ב
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 ישראל שמע דאעון דייחודא היבין המש

 מלגו עלין עשר והלה ה׳ אלהינו ה׳
 אינון דבראשיה ובעובדא אהד הישבן5

 אלהיס עד אלהיס מן היבין עשר הלה
 והארץ הארץ ואה השמים אה ואינרן
 ההוס פני על והשך ובוהו הוהו היהה
 פני על מרחפה מלבד עלין המש ורוה

 ועהה . ז״ל לשונו ע״נ ויאמר המים
 החוחים בין שושנה היא כיצד לבאר צריך
 הם וההום וחשך ובוהו הוהו אלא

 עליהם רעוהשההנבא יהודוה ארבעה
 באה קערה רוה והנה וארא יהזקאל

 ירוק קו חוהו היא קערה הצפון מן
 נאמר ועליו אגוז שעל ירוקה קליפה

 שכפף השמימה בקערה אליהו ויעל
 יה״ו א״ל אליהו מאי הההיו אוהו
 י״ה בן בינ״ה הנקראה הנשמה והיא

 אבנים בהו זה גדול ענן ף הוא בן
 והיא יוצאים מים שמהם רלפילמיה

 במוח הנאחזת שלישיה לבנה ליפה
 תהום פני על וחשך נאמר ועליה הגוז

 הקנה בן נהוניא ר׳ במדרש שנאמ׳ וזהי
 בשהקים הוא בהיר אור ראו לא ועתה

 ישת משום אור ראו שלא גורם ומי
 מתלבש שהוא ובעבור קהרו חושך
 לא חשך גם בו נאמ' בגליה זו בחשך
 בעונות בו מתלבש שהוא ממך יחשיך

 קדרוח שמים לבשו שנאמ׳ ישראל של
 קרי צר לו צרתם בכל הפקוק לקיים
חלל תהום זה ומתוכה בואו וכהי׳

I
י-ד

 שהוא ותמצא תהום והפוך האגוז
 וכן החוחים בין שושנה וזהו המות
 בין שושנה הס אחד גוי שהם ישראל

 כשהיא לשושנה משל והם האומות שאר
 ראויה ואינה נודף ריחה אין קהומה

 עד נפתחת השושנה אין ולעולם ללקוט
 אין ישראל כן החוחים לה שדוחקין
 להם שדוחקין עד בתשובה פותחין
 ואז״ל . רבות בצרות העולם אומות

 עליו באות רבות שצרות דור כשראית
 הדוחקים החוחים הם שהם לו חכה
 חוזרים ואינם לב קתומי וכשהם להם

 ראויין ואינם ריוח להם אין בתשובה
 במקכת אז״ל שכך . הגלות מן לצאת

 הדבר ואין הקוצין כל כלו קנהדרין
 . טובים ומעשים בתשובה אלא תלוי

 חנם והפתי׳ ההגדה בעלי ומקשה
 לא כלומ׳ תגאלו בכקף ולא נמכרתם
 הקוד אלא טובים ומעשים בתשובה

 ותנא תנא שכל כן הוא והנפלא הנכון
 שנגאלין בדעתו היה האחד דעתו לו יש

 לא אמ׳ יהושע ור׳ מעצמן בתשובה
 מעמיד הקב״ה אלא מעצמן בתשובה

 וחוזרין כהמן קשים שגזירותיו מלך להם
 אינן מעצמן שאינה תשובה וכל למוטב
 והתנא יהושע ר׳ לדעת זהו מעשים
 שהתשובה שאע״פ בדעתו היה האחר
 שובו שנאמ׳ תשובה היא מעצמן אינה
 מעצמן אינה והתשובה שובבים בניס
יהושע ור׳ תשובה היא צרה ע״י אלא

חזר
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ילעצמ' ״יא“״ "יץ-י־■ י-י ' - י ' '1 - ״ו ההביבה באב ואמ׳ דברי להזק הזר
יבהיי״ה ^״י״ב״ה ̂״” ”יייני' ^יא זי הנב בנאמ׳ הביבה אינה מעצמן אינה
׳ יאהבהי בייאהי בהיא זי נ נא בלייל׳ הנאלי בבקק ילא נמברהב

במציני במי הנאינה הנייה ־י ^ יבעז^ה . עיביב ימעביב בהביבה
העיהך בנ ביביה במקבה ז״נ בד^״כי עיני להאי״ בבלי בבי אבאר אני האל

נ ימהבלנ הקדיב יבנמיניה ע ב אה בא . נדבאיב לב ילההייה עייי יי
 היה אב אלא בלימה ק־ייה מציה אין

 מניה בנקל־את אכ״ב יאהבה ביראה
 יהאהבה יהיא בלב בבבירבהיראההיא

ה הב יאלי ה׳ יהיא במיה  נה׳ הנקה״י
 בכליניי״ בל״ בהיהב רלפפמיב אלהיני

̂ןיך<-< “יהיי^י־ ב^ה יההי"ה הfב זה  —ך
 י״יא יהילניה הבאר״ה י' היא יההירה
 לני יהננליה נאיר יכליהב מלכו״ה

 ביבה היא מציה עיבה האדב באב ולבני׳
ה עביי בננין די תהבי  ה^בה אי צדקה אי

י-• יידמ''־ ^יייה ~'י* יליי** מע־׳יה
- * ׳ ■ ׳ ' ' • ‘ ^ ^ I N׳. ״ ׳ ״ ׳ * I ״I ר " ' ■ ־

̂י “ילוי* “יההירי . יבידיב  “א■ ̂”א ד״ז
 זה איהי איהב אי לאדב ירא אדב

 יידיע באיני אדב לביב נכלה באיני
 הבאהי העעב יזה הבירי בל בלבי מה

 עיקק האדב באב לדבר ראיה ממני
 באהבה בה עיקק יאין במציה אי בהירה
 בלימה מציה אינה הקב״ה בל ייראה

ן --ליי ' י ׳ י י ' " - ' בהיא -
-1S—■V דימי״יר

W  -  ^  ,  I ׳K• « I ׳

בנאמל■ ביה הלייה יהנאילה

היא יזי הקב״ה בל יאהבה ביראה היא

 'ללענללי בעיבה יזי״י יידייקיייי^
ה 'יד .־'ד ה'

׳ ״ י י , ־ ■ - ״ ״

הבללעבה אני״יב ”י■"'״ ̂’‘'י־“־
 ללעברה בנינה ב״ל״י׳ ”'"אי י״אביה”

 נב'להנ היא יהלב י״ה יהי״* "אייתיה
 יללצאהי ::האג נבי״״ה בהיא
׳ ילבב בהי׳ בהיא ייהאי בן במבין '

ה”י' >«<<-*■- ,-ץ^ץ בהיה י
' ! ־ - י ׳ I ׳ ׳ - ׳ —־ ׳

 נהביה ב.מאנ עילה ילבב הנדיל ב״ד
 רביה יניהן יילקעל־נ עילה יזהי הדין

 ילליה בלא יבעביר יניייל ייי--
 בעביר דיהה בילאל בי נאמ' ע״י יי״יה

 ׳ י “׳־' י ,/ ^'^יל/ה הכהינה ק, בב בנ
 ננכה הנבין יהב.יד . הילביה בי ניהרל
 קז יצהק נביל־״ה מדהי בהיא בינהק

 הנך יאין נהבך בב קן בנאמ׳ יזהי הי
 הקצין בל הליייב יבר עבי כניה אנא

 הקצין בל בלי דיהה בבמאל יבעבי•
 בהיא בהביבה אלא הניי הדב״ יאין

 אהבהיך עינב אהבה בה בנאיר בינה
 במאיר יהיא הקד מבבהיך בן על

מאי״ה ברה ה׳ מציה בה בנאמ׳ בעיניב
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̂׳ כ'לי'״ '3 ולכל (יכיל׳ יכילי  ל''ל'“י '
ה ס3יליכ3 היד ל' ה  כ״ב היד נקריזה '

יצל '■?"־? בנאיי׳ כילד בדיה י׳
̂*J *2 P' ץ׳̂ץ — P

 היר־ד יה3ד כל נינדנהרללה כבדיה דיה
 היה ד3ידהד

 הידבייכניד רדב3ה י3 בנאיל׳ דם“3א
 יריבציב בציה אהכס דבבכהי נאיל׳

 הכירי אה דבדה באיליה אי בצבאיה
 בההסן. כד דאדבד אה הכיי־רי יאה

באהבה בצהביה ההבובה היה והאהבה
V -

׳3 •*ץ־ייק יץייין

יכ3.יי
'י̂ד‘־יי—̂-י' -יי ד-

 בילי זה קוד וזהו אברהה הוהיוה
 י״ה כה ברלי דיר לדור זכרי וזה לכולם
 והה בצלאל בהיא וליראה הניהצי בה״ה
ה ס״  כולה וכן ההילה יילוה כולצין נ
 יוה והיא אהה הקר בק״ה הבנין

 ובכבי' * יכילה בו באין הככיל־יה
ב הבכן - ר לא בק״ד להבוכ ה  הכנ

 ויילין הואילה ביילי דוהה בילאל לבילאל
^י בצא׳ הילציה ריל״ה בה בל הואילה ייי

רולה׳ י״ה כם ז״יי דיר לדיר זכיי יזד ד'־•
בל בבירביית ; תיבוי י"״ה -י"'• ׳ ־ ׳  I •-׳״ ־.

ו3 וצאילר באהבה בציתצר בילכ קיית
ייצא'ן איצן אדל הואיצד ייקיב יייין

כיידים “י־— בתביבר צא יזדי יי
באיר יי'ד יהמים ; ,־י»ךי'־ י י דין די -
ידיי:'; כצו רהייים בה אין דיהה במאל

י *• כה^ו בדיא בילכ^ן ר' איר

 הבצה ראב ומ׳3 הצאין בצי הולקין
 ליגאל כהידין בהברי אומ׳ היה דאהד

 יבפקה צואלי בפקה אייל׳ היד ודאהד
 כד בהלוקהן יצבא^י ציואל כהידין

 בבוכיוהקו בדיא הו' הכהי׳ ביבא
 בו צהלק באיצו בציהה ויכל־יכ האילצכי

 ברלאל בבזל־וכ אהד אה כי צבציה הבה
 בנמאל י״ה הבה צהלא יולין ובז^יכ

 הבה האמצכי בקי אבל בימין י״ד
 וולביה ימין כצוד ראבון יילביה בצה
 מבה בהוא בילה במאל כצוד בצי

 ראה אלא להבמיכצו בא מה יזה ~אי'צכ
 מביה לידיו כהיד בדיד בצביאהי מבד

 בכבור במאל מצד בהוא אפריה בן
 צבארו ולא צבה בן ירבכה מזרכ בהיא

 ממבפהה ובציה מכיר אהד אלא ביבראל
 כמי הלצו הריצו הכולה רבון לו איר

 יבוכה יהי בלא יהן מי רוה ילדצו
ר כל קן בזה  ק: ילה היה נ;
 בצהצבא' צביאיה בל צביאד אה א״ל

 רוהה תהא מאירה באיצה מאקפקלריא
 הבוב דכצי דכיליליה יבין ולבה אול׳

יריכב כצי ילביה יבא ילביה יבא כילה

 מכיר אהד אלא כבירים בהה יבאר
 ממיתה אותה ותציל ולמבפהה יבציה

 ויבואו קמאל בהוא הרבכ ארמיליק בל
 טוביה ומכביה בתביבה ייהזרו ימין מצד
 ויקרב ורכיות קבות וזרות להה ייבא

 לא ולבה הקב״ה אל לתביבד איתה

דה-ידה

 זו כת
—יי
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 יענני ערס טיכיס יילעעיט יהבידה
 ובילדה בך אלא הי-אילה הלייה תהיה

 ואין ל־היליס בכילי הפאר״ה גהיא כלך
 רהרליהנדרליס יא׳׳י יהיא יציקה צל־ה בי

וברהרליט הנביא עליו להנבא בעתיד
:עוליליהרבין רלבה 'לאקבצך נדיליב
בילדה ייצאין באינו אע״ת

I . ׳ I ^ j - ׳  ילדה ילה רלהירה :,
 הילאירה ^קלריאpא בהיא רהרליב
 כליל אלא נרליריב רהרליב באינה בעבור

ההטא בללא ילכהד אני זה כל יעל בדין
^  t i I i /,  ^ /  t « t ^ ^  ^  w  / 1̂

 דייה לי כיה בייה כירה אנכי הלה
 ריקה יהזיי בלא רהיליה בל ללדיה בי״ל
 בני עיברין ויעביי אוילרין באני וזהו
 יהה יבילאל ביילין הלויין בהה קציה

 נבירה ע״ב עילה הקד נבור״ה הק״ד
 ילביהיה הני יללבה ויעבר קיד זהי רי״ן1
 ניעדי ,הלללכיה הנה כי נאילר עליהה1

ה יהדי עבדי פ לי »\י פ ה  בנאיל׳ על_זה י
דה ’רלaל^^ ה בבג^^דו ך ^ ה'  דיל בן ז

 זה מבין ^^לומהוקק8בהו/%ל^
ה יבא כי עד יוקף  זה ^

 וקהלה בילה בגימטריא בהוא מבה
 ביהיה היא בהיה מה בקפרו איהו רמז

 יביר אז הפקיק יהקייה ההוא ובזמן
 ועליי יביר אלא כהי׳ לא ב^ אז מבה
 ייבבי כל אל הבניה בבהי ללללכין נאיל׳

 ימביה יבראל בעהידין יבעביר הארץ
ובציה ביליהה ייצאין ואינן בעבורה לינצל

 אלוהיו בה׳ העב אברי ילבה בנייל׳
 נמיייה בל־היליה איהה לצאה לי בהודה

 עכ״י בפקה יביאל כבננאלי יבמצריה
 ייליילין הבובה בהיא הבינה ללצד ביצאי
 הניהן הק״ד ללדה בהיא פקה בהוא

 ילאברהם פקילה ביצא בעביר לאברהה
 הלילה בהציה בנאיל׳ מללצריה בצרה יצאו

היייה בטר לי באין הנלבד כללי בי״היה
ההיי עדין קה ̂- י ו 'י׳ל־' י '

הלוהוה ל ע הרוה
ומבעביד היליה !הך

בי יל באז׳■ כמו יייהירין
̂• V- ^-י־ יי׳י-ץ- גי-י

 ידלילילי׳ טידיע דהי'״י'י'יי"'ב''~ יהעקק
 יב האהל־ין בבנלוה יבעביר הקדיה
 בהה נאלל׳ הירוה בטר בהיא ההירה

 הלכין לא ובמניקה הצאי בהפזין לא כי
 אלהי וללאקפכה ה׳ לפניכה הילך כי

 בללקיה זה קיד אז״ל יכבר . יב^אל
 לא לאמה בהי אה איב יילכיי יכי אה״
 איב יילכור יכי העבדיה כצאה הצא

 מלהמה איב ה׳ בי בנאיל׳ הקב״ה זה
 בהירה בעיקקין כיין יבראל בת%.אלו

העבדיה כצאה מןהנליה יצאי לא לבמה

 האויליה וכל מלכיה כבני יוצאין אלא
 ומפהדיה ומההלהלי׳ מזדעזעיה ובריהה

 ״נאיי׳ יהי״ה בבה בייצאיה בעביר ילהה
נקיא ה׳ בה כי האין עמי כל ויאו בו



המלבות ספר

 ר' לפנינס הולך ני נזרו רלרלך ייראו כליך
 היהירה הלייה פכי ולפה רלדה פהיא

 הילוה זרלן ייצא פכה כפביגיוה הניהגה
 זה פגארל׳ ההירה הלייה פילרלני ירללין
 כילו דור לדור זכרי וזה לפולה פילי

 ׳׳הpפ י״ה פה פולי . לולפלה פפירפהי
 יהקייה זילן וכההוא רול״ה ו״ה פה זכרי

 לראפי ההה פולאלו מליהיה כפלי כילפה
 qpv כן ולפיה זה פולאלו ההכרלי ייולעו
 ור׳ .דור כן ולפיה זה ההכקגי ויולעי
 יפקכ לכיה הלפפ כל פפירפ פולפון
 דיפקכ ליהפרוהא פפיה ואול׳ ופפ פפיה

 ילפיה כמדן והיו ףpדיו ליהפרוהא ופה
 אולר אולה היא יוהך כן יילפיה דוד כן

 הזילן פפכי אפ״ש אילה אלא הדכר ואיני
 לא ^ילפלה פפירכהי ילולה ודpה פזהו

 פהיה אפ׳׳ס וגי׳ וליהודה פכט ורpי
 פנא׳ לפפיה דוד כן ולפיה ליגלוה פהיד
 פפיה פולה ככל״ה קכר אלי ככלה הכא

 ך?^לוהpכןיו כלפיה פהיד פהיה אפ״ס
 פכ״ז וגי׳ פדך הזרפ פניה פה והה כפב
 פהוא פילה פיכא פד הלוי יהיה הכל
 וכרליהה כצ^ה יוצאין פאין יפכיר ולפה

 הוא ולפה כולדה הלוי פהוא ודpיה
 ו׳ ויה ויכא פpוי כפה רוליז יזהו וא״ו

 פני יה״ו ולן וא״י אני ולן א׳ יהי יון
 יהpיpפ ילפלפה פייצא כולי הפה וזהו

ן .האלהיה וללאך פpוי / I/ «
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 הפבין פפולה גליהי ללכי ודp יזהי
 כולנין אוהיוה ריי יכהה פוליה פ״כ ללכי

 הוד היא כלכי נקה ייה כי גכירה
 נגדיכ״ה כהל־צה״ג קל־פפה״ן אכגיה״ן

 כי יהכן פקיצי״ה יגלפז״ק הקכהנ״ע
יהוא . כאה גאולי ופנה כלכי נקה ייה
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המלכות ספר
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. ' ׳ ״ 1 . . י־נל V U - האמצה קו בלב רא״י קיד
ה״א ביי״ד ד הכאילה אס יהיד יה כמו זרוהית בבלי ז אותי היא

י באלן. ;ליה 'P' ' ״ ״ ■ ־ ג 7' י י י ־ י י י איתז יהיה י \ f f ^ y  y n אל וה״ו ׳בתי
׳ 1 ־ בזריה ך י ■ ^ יא״י הילה בהיא ודאי בלב אתד בלב

ה״ב ^ I• י , ^ בהילה רקד בהיא ק ״ ־ ־ י ה״א ׳ד ’יי׳ דיא ' לב בלב אתד והבן
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^ t w r לך :ה ילת: זאת בביה מלא 1׳ ^ א מה נהרד יי יהל׳ בצב ׳ ההד יה״ו
ובה׳ בה׳ יתהבר בבבוהית וכו׳ אבוה י'*יהל' הבת נך אדמה
דבי׳ יבראל1 ל בוד מבה ייוצא תתתילה י י י י ץ בברך s > - כ: כי יאלתמך י לו
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־ '1 • ׳ בבית בהס ייתיד לי יהיה W 1— יי'• ת' והס ־ . ■ ;'1 ירפא
בלי ז ראבין בית ה׳ ליאבין מבית ובו : תור' ן רות היא ב לבביהית

 לך ירשה ילי קיד יזהו לישראל רפיאה
 הס ואלו הרלשיס לרלנין בהולה רד

 הגקרא לילבה בניהד בילה בהרי הרלביס
 יה בן בהיא הילה בל רבו רלבה בבס
 בל ה׳ היא אהררלה ה׳ יה״ו קוד הוא

 יבהבי^ה אלני כרלבכילה בהיא אברהס
 יביקה הפהרהי זייה נלבה לירלין רליליך

ĉהולס בס לו להיות רלפכיהס יס 
 בהביי־ה רליליך רלבה ולהבה בס ובהנאלס

רק־ב וירלין וזהו פקה בהוא ליילין

 ה״א יא״י ה״א יי״ד הס בלי בית ה׳
 לך הרי ברלו רלה רוילז וזה רלבה בילה

 לרלהן ואהבה וזהי בברלי תלייה הנאילה
 בכינביס בתקילי קב קיד וזהי ברלי

 לכלות דומה בהוא בלילה הבילולייס
 צאת הד ברכות ברלקנת כלוי יהקיד

 לא אבית ברלקכת ארל׳ יהיא הכינביס
 מן ולא ביוס הלראין הניכביס מן

הביליליס מן אלא בלילה הלראין הכינביס
* ' - י ־“' ו ' י י ' ו ' י ר ד - י התמלה קי יהית

הל ידלל והבס כלוי היא בהכל למבין קי כיך בהוא המה יוצא ובבבוהות
ייקדיס קיציס אלא הל־יס ואין ההייס מתתבל־ ההילרדס תי ובצדיק האמצהי
היא אבית בל התתיס למכה רפיאה בל היא זהירא וה׳ המקדב בבית המה
י״י בס בל הבנלי הכיך תיקון יהי״ה לבריאת אלפיס תמבת היא אברהס
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־לו ה׳ לכבי לבביס יהילה הב:■ פהמיס יהיה בי תהי . והארץ מן י׳ הבמיס
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כטהמלכות ספר

 משה בפיוק נדהו ואס שלו ה׳ לגבי
 שבו אדנ״י שהוא בדין יוצאין שאינן
 משה בתהום וpויכנ יאהדונה״י יהו״ה
 במדתו בודאי ה״א וא״ו ה״א יו״ד שהוא

 בקפירות מתלבש שהוא ברהמיס יוצאים
 ף בבינ״ה ה׳ בהנמ״ה יו״ד זה כטין

 תיקון ויש במלכו״ת ה״א בתפאר״ת
 וזהו והו״ד בנצ״ח ה׳ ביקו״ד יו״ד אחר

 פרקים ששה כנגד שש עמודי שוקיו
 בשתי ה׳ בתפאר״ת ף יריכים שבשתי
 ממולאים זהב גלילי ידיו שנאמ׳ זרועים

 בתרי והם שש בתרי נלומ׳ בתרשיש
 בכל ה״א כמנין פרקים שש זרועים
 ממטה בין למטה מלמעלה מ׳ בין מקום

 ישתנה לא בתפאר״ת הוא וא״ו למעלה
 הוא וא״ו שלישי תיקון ויש . רתמים בו

 ובגוף רגלים ובשני זרועים בשני מתלבש
 זרועים שבשתי פרקים י״ב ר׳ו זה כעין

 הד השבינן וברית גוף א׳ רגלים ובשתי
 הקנה בן נחוניא רבי במדרש שנאמ׳ כמו
 מתלבש וא״י לך הרי לשם תמצאנו וכן
 בלב הכל ה״א ה״א קצוות ף שהוא בו

 שהוא המוה על כתר יו״ד בפה והכל
 שהוא כ׳ בהשבון יו״ד עולה שכן יו״ד
 המוה שהוא הי׳ על ובבpה עליון כתר
 בשלשה ה״א וא״ו ה״א יו״ד לך הרי

 ה״א יו״ד לדעת צריך ועתה תיקונין
 מתהלקים איך אדם שהוא ה״א וא״ו

 התלק י׳ אלא ק״ש של פרשיות ד׳ בו
ראשונה פרשה תלויה וממגו הראשון

 מ״ב והיה עד ואהבת שהיא ק״ש של
 שנא׳ מ״ב בן שם של אותיות מ״ב תיבות

 האותיות לצרף בצלאל היה יודע בו
 בהם והמשכן וארץ שמים נבראו שבהם
 אותו אפרש במקומו האל ובעז׳ נעשה

 בתבונה אלהיסבהכמה רוח אותו ואמלא
 ה׳ חכמ״ה יו״ד ודp והוא ובדעת

 הקב״ה דpי ובשלשתם דעת ו׳ תבונ״ה
 כונן ארץ דpי בחכמה ה׳ שנאמ׳ עולמו
 נבקעו תהומות בדעתו בתבונה שמים

 אין מתניתין מארי אמר שלשתם ועל
 במעשה ולא בשלשה בעריות דורןין

 ביחיד במרכבה ולא בשתים בראשית
 מדעתו ומבין חכם היה א״ך אלא

 בתבונה ומבין בחכמה חכמה והבין
 נאמר שעליהם השלישית הוא דעת

 בחכמה אלהים רוח אותו ואמלא
 הלב כנגד הוא והמשכן ובדעת בתבונה
 בתבונה בחכמה אלהים ריח אותו ואמלא
 והשם ונפש ורוח נשמה הם ובדעת

 שמות שבעה אבגית״ץ הוא מ״ב של
 שבע נאמר ועליהם שבע בבת הכלולים

 במקדש עושין היו וכנגדן הללתיך ביום
 הגדולה הוא אבגית״ץ הקפות שבעה
 קטן לחשבון הגדולה בראשית והוא
 כ״ו קטון לחשבון גית״ץ כ״ו עולה

 ו׳ כמנין ששה עולים שהם אב״ג נשארו
ד הוא  הס ווין ששבעה כנפים שש ^

 לעמודים ווים עשה במשכן נאמר ועליהם
עומד העולם עמודים שבעה על ואז״ל

שנאמ׳



המלכות ספר

אונקלוק ופירב ובארץ בבמיה כל ני בראשית . שבעה עמודיה הצבה שנאמ׳
ורקיע ובארעא בבמיא דאהי־ הנר הוא אתבש באותיות תשר אבי תשר
•; נננד ההיוה ראבי על הנטוי ו׳ הוא אבי בחשבון הוא תץ אבכית״ץ מן אבנ
ויקרא בו ונאמר — זה כעין פהח ונו׳ הי כל נפש בידו אשר בו שנאמ׳

מפריב והוא במיה לרקיע אלהיט נאמ׳ עליה אבנית״ץ מן יו״ד נשאר
בהס למיס מיס בין ונלבדיל מחלוקת הרוצה ובה הקרש אורך אמות עשר

ופ?ול כשר וטהרה טומאה וההר איקור על מורה יו״ד ועוד ידריס לההכיס
בששה מתלבש שהוא ו׳ כמנין ששה שהס שהס ראשון ביוס שנבראו דבריס עשרה
למיס מיס בין מבדיל והוא משנה הדרי רות ובהו תהו וחושך ואור וארץ שמיס

I התהתוניס למיס העליוניס מיס בין נחנקה ובהס לילה ומדת יוס מדת ומיס
■ מיס ובוהו לתוהו העולס יתזור שלא שט״ן קרע נקיונית עשרה אברהס

העולס כל בו נאמר זה ובעבור במיס שנא- שני יוס כננד הוא קרע הנבורה
והוא עומד הוא אתד עמוד על כלו היס קרע ובו המיס בתוך רקיע יהי בו

כל אז״ל ועליו עולה של קומתו שיעור פעמיס וחמשה משס השטן והבדיל
הבא לעולה זוכה קומה שיעור היודע שמיס והששי שני ביוס רקיע הזכיר

ו׳ י״ה בן בינ״ה הוא הבא והעולס שמיס לרקיע אלהיס ויקרא שנאמ׳
משה מדת והוא ארוך שכולו עולס האמונה ועיקר הייהוד עיקר הוא רקיע
במקכת ז״ל אותו ושערו ע״ה רבינו העולסעומד אתד עמוד על נאמר ועליו

זה כעין ו׳ כמנין קצוות בשש הנינה עץ והוא עולס יקוד וצדיק שנאמ׳
למיס העליוניס מיס בין אין אמרו מן היוצא עץ שנה ת״ק מהלך ההייס

הרי אצבעות כשלש אלא התחתוניס למשה נאמר ועליו בינ״ה שהיא הסייס
שהס עליונות מדות שלשה והס שלשה ות״ק . המיס וימתקו עץ ה׳ ויורהו
אמרו אתריס תפאר״ת נבור״ה חה״ד שהזכיר רקיע פעמיס תמשה הס שנה
שהס והו״ד נצ״ת והס ילמי כתרי ראשי שעל הרקיע זה והוא שני ביוס
אומ׳ אתריס עיניך ראו נולמי מלשון ההיה ראשי על ודמות שנאמ׳ החיות
היא שערה צדי״ק זה נימא כמלא חמה קבועיס שבו הרקיע וזהו רקיע

שהקב״ה אז״ל ועליו נימא תרנוס י״ה בן והוא ומזלות כוכביס ולבנה
השערה תוט אפי׳ הצדיקיס עס מדקדק המשה שהס שנה ת״ק שמהלך ודאי

ומרכבו בשש ומהלכו שיעורו י לך הרי תחתונה בה׳ בהס להתחבר קפירות
שאיני אע״פ ו דונמה שהוא מטטרו״ן

■ שכלי

בו שנאמ׳ בצדיק וייחודס מלכות שהיא



I ייהמביכות &פר

 אלהיט ויברא שנאה׳ בראו והוא שכלי
 הנקרא כל ונאמר בצלמו האדס אה

 עשיחיו יצרהיואף בראהיו ולכבודי בשמי
 אלהמירני נאמר ועליו רבו כשט והוא

 שנאמר הקב״ה בו מושל ובגלות בו
 נאמר המלאך וזה ויעף כרוב על וירכב
 הקול אה יולך השמיט עוך כי עליו
 שש כולל והוא . דבר יגיד כנפיט ובעל

 ונהן המעשה ימי ששה כנגד קצווה
 שנא׳ בו להשתמש למשה הקב״ה אוהו
 ביוט אבל מלאכה העשה ימיט ששה

 הייהוד עיקר שהוא יה״ו בן הוא השביעי
 מלאכה בו העושה בוכל נאמ׳ והאמונה

 בעולט יומה הוא מוה . יומה מוה
 אלא בו להשתמש ניתן לא ולמה הבא

 מרוה אצולה שנשמתו בעבור למשה
 י״ה בן השכלית רוח ו׳ שהוא הקדש

 טגור יהיה המעשה ימי ששה נאמ׳ ובו
 תפארה ו׳ מטטרו״ן בו טגור הוא

 יפתה השביעי וביוט קצוות ו׳ הכולל
 וביוט נאמר שעליו מלכו״ה היינו

 שבה הקב״ה בה וינפש שבה השביעי
 עולה בטרצ״ה בטרצה״ג . מלאכתו
 תפארה הוא ג׳ נשאר יהו״ה קטן לחשבון

 השלישי ביוט ויהי בו שנאמ׳ ג׳ יוט
 שהוא וברקיט קולות ויהי הבקר בהיות

 השופר קול ויהי שנאמ׳בו השופר קול
 שהוא בתקיעה הולך מאד וחזק הולך

 מאד בשבריט בגבור״ה וחזק גדול״ה
קול והוא בהפאר״ה שהוא בתרועה

 הקול ובו המהיט יחיו שבו השופר
 טוב מבשר והוא ישראל לישועה נשמע
 והוא שלישי ביוס טוב טוב נאמר ועליו

 דוחה שמאל בו שנאמ׳ שני מיוט האחד
 למשיח יהרוג שלא השטן שט של בעבור

 במטכה שאחז״ל הנפלא הטוד והבן
שנא׳ שליטי יוט על רמוז שהוא פטחיט

 לעולט עליו ואמרו טוב פעמיט שני בו
 שנא׳ טוב בכי ויננט טוב בכי אדט יצא

 וא״ו והוא טוב כי האור אה אלהיט וירא
 פעמיט בשני רמוזיט הט ו״ו אור א׳

 טב והבן טוב טוב והרגוט טוב טוב
 אמ׳ טוב פעמיט שני ועל בטרצה״ג מן

 .יעקב אוהליך טובו מה בלעט בפרשה
 ובתיקון נגדי כשמש נטאו נגדיכ״ש
 קודט נגדיכ״ש כתוב הנמצאיט הטפריט
 אבג ע״כ הוא טופר וכיגיוה בטרצה״ג

 מדת קרעשט״ן אברהט מדת הוא יה״ץ
 המקטרג בעביר הפחד שט על יצחק
 לשמאל שהוא טמא״ל השטן שהוא

 יעקב מדת בטרצה״ג .הדין לתבוע
 בו שנאמ׳ משה דוגמה הוא נגדיכ״ש

 בו ונאמר נפלאות אעשה עמך כל נגד
 כשמש נטאו וזהו חמה כפני משה פני

 חמה נברא שבו הרביעי יוט והוא נגדי
 כבר והלא להקשות יש ועתה . ולבנה
 תפאר״תאלא והוא י״ה בן שהוא נאמר
 אלא תפאר׳׳ת והוא י״ה בן הוא ודאי
 מדות ובשלשה י״ה בן שהוא ודאי

נאמ׳ תפאר״ת גבור״ה חט״ד הנקראיט

בו



המלכות ספר

 דאבון ביוס ו׳ ירהים ג׳ והצפנהו בו
 וה״ו ולבגר המה בהה המאורוה נתלו
 ודpה לך והרי נבראו הרביעי ביוס

 הוד ונתן נאמ׳ ואה״ך מגולה הגדול
 בכל פניו עור קרן וממנו למשה׳

 הכלי והוא קשור תמצאהו הקפירות
 שהוא בנגדיכ״ש כמו גלוי אינו אבל

 והכונביה נברא שבו רביעי יום כנגד
זו בצורה הט הרביעי ביוה הנבראים
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 לארבעתם ם.ביב עינים מלאות וגביתם
 מעל גבוה כי רומז להם וגובה וגביהם

 והם עליהם וגבוהים שומר גבוה
 עינים מלאות וכלם תורה של האותיות

 הכוכבים דוגמת שהם הנקודות אלו
 נבראו שבו הרביעי ברקיע המאירים

 המה כנגד שהם המרובעות החיות
 המה כפני משה פני בהם שנאמ׳ ולבנה

 הם והחיות לבנה כפני יהושע ופני
 קטנות חיות והם ה׳ בשם הנקראים

 והנקודות יאהדונה״י והם גדולות עם
 היא קמץ זה כעין הכוכבים דוגמת הם

 הרקיע והוא ו׳ דוגמת פתה י״ו צורת
 הוא “ מלמעלה החיות ראשי על נטוי

 השמש והוא ממנו מאיר וניצוץ הרקיע
 מקתכלין החיות כן למטה תכלpהמ

למניה תכליןpמ אדם ובני לארץ למניה

 רקיע ^ א כעין והוא אדם א זה כעין
 פנים ארבעה ד׳ למעלה וניצוץ למניה
 ועוד להם לאחת כנפים וארבע לאחת

 ביבp עינית מלאות וגבותם ד׳
 נ׳ א ודp והוא ד׳ כנגד לארבעתם

 צר״י שב״א למטה ד׳ באמצע ו׳ למעלה
pבראש צר״י שור״ק חרי״ק חול״ם גו״ל 

 בראש שבא זו כוכב וךpגולבp זו כוכב
 שורק זו כוכב תחת שורק זו כוכב

 כוכב אחרת יש ועוד . זו כוכב באמצע
 קטנות חיות כנגד נקודות בו יש זו

 ודp וזהו יאהדונהי שהם גדילות עם
 תקרא אז יאהדונה״י הוא משה ישיר אז

 נאמ׳ לחנם שלא והבן מיד יענה וה׳
ובינתכם חכמתכם היא כי בכוכבים

הוא יהוה נקודה והבן העמים לעיני

 חשק י׳p ואפלניהו חשק בי כי םוד
 מיכא״ל והוא אריה קמץ שבא חולם
 הארי את משביע הקומץ אין נאמ׳ ועליו
 אוכלה אש לשמאל והוא שור שבא

 והוא נשפט ה׳ באש כי נאמר ועליו
 אריה ופני נאמר שניהם ועל יבריא״ל

 תפתח ומשמאל לארבעתם הימין אל
 שבא ותפול שנא׳ שבא והוא הרעה

 למעלה פורח שד הוא חולם ותקחם
 ויחלום והנה יעקבשנאמ׳בו של ולםpב

 ניקוד חולם מצד הוא ויחלום ארצה מוצב
pיהוה ניקוד ה׳ הוא גול pשנא׳ לו וד

; T

 עומדים שרפים יחזקאל במרכבת בו
למעלה הם שם של האותיות לו ממעל

מהכל



לאהמביכות ספר

 אוהיוה משהי השס כשהוא מהכל
 י״ה והוא ובינ״ה מתכמ״ה הוא

 מסכמ״ה הוא יה״ו שהוא משלשה
 מארבעה הפאר״ה הוא ודע״ה והבור׳ה

 והפאר״ה ובינ״ה מהכמ״ה הוא
 ו״דpי עד ״דpמ^ הוא מהמשה ומלכו״ה
 שבע בה שהיא ממלכו״ה משבעה
 למנצח בה שנאמ׳ מבינ״ה הוא משמונה

 מכח״ר הוא מהשעה . השמיניה על
 חכמ״ה עד ממלכוה או צדי״ק עד

 ואילך משם מלכו״ת עד מכתר מעשרה
 הוא חקבטנ״ע . מעשרה למטה הס

 בו נאמ׳ הוד ובגלוה ל״ב ועולה הו״ד
 שכינה של יופיה הוד והוא דוה ולבי
 הוד ועוד למשה הוד ונהן שנאמ׳ וזהו

 התחלה שהוא ״דpמח ה׳ נשלם בו
 דpח עולם אמרתי בו שנאמ׳ הבנין
 נאמ׳ עליו חקבטנ״ע מן חק יבנה
 לנערותיה וחק לביתה טרף וחתן

 יצא מי מבטן בו ונאמ׳ בטן בו ותמצא
 שכו חמישי יום והוא הנורא הקרח

 חיות נבראו ובו המרכבה לחיות הpפמ
 ויאמר נאמ׳ ועליו ודנים ועופות הקדש
 ועוף היה נפש שרץ המים ישרצו אלהים
 היא חיה נפש שרץ הארץ על יעופף

 פני על הרוח היא יעופף ועוף נפש
 פז״ק ינל . הנשמה היא השמים רקיע
 קדושים זרע פדיון יגלה ובו ודpי הוא

 בהם שנאמ׳ שבעים ובו ושש ששים בו
pהמשומר יין נאמר ועליו ליריאיו ה׳ וד

 והוא והו״ד נצ״ח ענביו מאי בענביו
 לו קרא ויעקב יגרשהדותא הוא יגלפז״ק

 בעגולא י׳ גלגל ומאי גלגל מלשון גלעד
 עיני גל נארד ועליו הגלגול ודp והוא

 עד נאיד ועליו מתורתך נפלאות ואביטה
 .אחד מן ד׳ שמע מן ע׳ שהוא הזה הגל

 וב״ו מלכו״ת הי״א המצב״ה ועד״ה
 מלכו״ת היא המצבה ועדה קטו״ן זק״ף

 אותיות בהפוך זקף קטון זקוף ובו
 והוא לאלף יהיה הקטון בו ונאמ׳ פזק

 כיוס בעיניך שניס אלף כי בו שנאמ׳
 שהיא בלילה ואשמורה יעבור כי אתמול
 הגאולה קץ בה מלכו״ת שקוצי״ת הגלות
 ותעמוד ותנוח לקך לך ואתה נאמ׳ ועליה
 יו״ד ו״דp ע״ב הימין לקץ לגורלך
 תלויה ממנה ה״א מ״ב בן שס שממנו
 והס שמות ע״ב בה שיש שנייה פרשה
 התלויס ציצית שבפרשת ע״ב כנגדן
 אלהיס כשמך בה שנאמ׳ שנייה מה״א

 בפרשת וא״ו . ארץ קצוי על תהלתך כן
 בה שיש תפילין פרשת שהיא ושמתם
 ה״א ה״א כולל הוא וא״ו תיבות חמשיס

 הראשונות שהם שמות ע״ב בהס שיש
 בחי כלוליס ושלשתס ויט ויבא מוישע

 שלישית ובמצוה האמצעי ובקו העולמיס
 בע״השהם הכל אפרש רביעית ובמצוה
 לק״ש מוכיןpה ותפילין ציצית מצות
 בציצית להתעטף שלישית מצוה

 קשריס חמשה בו יש בציצית
כנף לכל עוליס חי חוליות וי״ג כנף בכל
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pכנגד והוליוה קכריס בין ע״ב הכל ך 
 ח׳ ה׳ ויט ויבא ריקע של שמוה ע״ב

 ארבע והס הציציה כנסי לארבע הי הי
 הס שבציציה הוכיין ול״ב הקדש היות

 כנפיס וארבעה היה לכל כנפיס ד׳
 והכנפיס הפניס בין תמצא מהן לאהת

 והו מן וא״ו ל״ב עוליס היה לכל ה׳
 שהוא מ״ה לך הרי י״ג שעולה והו אני

 הכל כולל שהוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד
 עולה זה כעין באותיותיו וה״ו וזהו

pוא״ו וא״ו ה״א וא״ו זה כעין 7״ 
 תלויס והס ל״ב ל״ב והס וא״ו ה״א

 . אותיות בהפוך אין שהוא אני מן
 ארבע מורה ד׳ אדנ״י מן אנ״י ועוד
 עס קטנות חיות וזהו שניות היות

 ארבעה אות לכל יאהדונה״י והס גדולות
 ושמונה ק״ד עוליס כנפיס וארבע פניס

 תלויס שמהס יאהדונה״י שהס אותיות
 אנ״י וה״ו מן וא״ו לע״ב כולס עוליס
 בהס יש חוטין ול״ב י״ג שהוא וה״ו

 עוליס המעיל שולי כנגד הציצית בשולי
 ודמות יחזקאל במרכבת רמוז וזהו מ״ה

 הימין אל אריה ופני אדס פני פניהם
 מהשמאל שור ופני מלך יהוה ס לארבעת

 נשר ופני מלך יהו״ה לארבעתס
 פעמיס שלשה ימלוך יהו״ה לארבעתם
 לומד שהיה אותיות י״ב הס ארבעתם

 אהרן ציץ על והיו לתלמידיו עקיבא ד
 מיס עינות עשרה שתים נאמר וכנגדן
בשבעים יפרח כתמר צדיק ובהם

 ואתרוצ ולולב תמרים שבעים תמרים
 מתחליץס אותיות י״ב והס ע״ב עולים

ה כעין חלקים לשלשה ר ה ח י ר ה  י
ה ר ה  ו״ב שמות כ״ד וחלק חלק ולכל י
ה הזכרים נקבות וי״ב זכרים ר ה  י

ה ר ה ה י ר ה ״י הנקבות י דנ ״י א דנ  א
״י ה אחד חלק הרי אדנ ״ הו ה י ר ה  י
ה ר ה ״י י דנ ״י א דנ א ״י דנ  שני חלק א
ה ר ה ה י ר ה ה י ר ה ״י י דנ ״י א  אדנ
״י  אותיות כ״ד לך הרי שלישי חלק אדנ

 חי והם אותיות ע״ב ועולים חלק בכל
 ויט ויבא עpוי מן וו״ו כמנין שמות

 צריך ועתה העליונות אותיות ע״ב
 הפוחת כל שאז״ל הציצית ודp אם לפרש

 יושיף לא יךpהמו וכל משבע יפחות לא
 המתעטף כל ודאי אלא עשרה שלש על

 כאלו חוליות משבע עשוי שהוא בציצית
 וכל רקיעים בשבע אותו ממליך

 מג׳ עשוי שהוא בציצית המתעטף
 שנאמ׳ כקא לו מכין היה כאלו חוליות
 עולה חסד והכן כסא בחסד והוכן
 שהם והחוליות הקשרים כמנין ע״ב

 כנפי לארבע פעמים ארבעה חי חי
 שהם והחליות הקשרים וכנגד הציצית

 הציצית כנפי לארבעה פעמים ד הי חי
 ע״ב הם והחליות הקשרים וכנגד
 אלא עוד ולא ויט ויבא עpוי של שמות

 על הpמכ כאלו בציצית המתעטף כל
 כקותה שארה בה שנאמ׳ השכינה
תורה של מזונה שארה יגרע לא ועונתה

ותהpכ
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 תעשה גידליס בו שנאנו׳ ציציה רההpכ
שרתכ?ה ארבטכנסוה טל לך  כ^הךא
 והנקוה בטונהה ק״ש זה וטונהה בה
 בו שנאה׳ המטיל בקוד הוא ציציה של

 ורמו! זהב פטמון ורמון זהב פטמון
 והפטמונים קביב המטייל שולי טל

 והחליוה הקשרים כנגד הס והרמונים
 הציציות הס המטיל שולי ט״ב והס
 והננפיס הפניס כנגד חוטיין ל״ב שהס

 וארבט פניס ד׳ וכנגד חיות ארבט של
 לובש היה חוטין שמונה שהס כנפיה

 וארבטה לבן בגדי ארבטה גדול כהן
 טושין היו למה תבין ומכאן זהב בגדי

 ושל מוזהבות הציציות הלאשוניס
 בהן לצאת מותר שהוא ואמר משי

 בהן לנאות כוונתן שהיתה אלא בשבת
 וראיתיה שנאמ׳ ה׳ המלך לפני השכינה

 דוגמת שהס והפנים טולס ברית לזכור
 והכנסים יהו״ה הס לבן בגדי ארבט
 אדנ״י הס זהב בגדי דוגמת שהם

 אבוי כנ̂ך תגלה לא נאמר טליהם
 רות בך יש אס וטתה גלות הוא והגלוי
 של חוגיין שמונה תבין חיים אלהיס

 כנפיס וארבט פנים ארבטה שהם ימין
 נקראים הס ראשונה חיה של

 והשמונה יאהדונה״י אותיות בשמונה
 הם שניה חיה של שמאל כנך של חוטין

 יאהדונה״י אותיות בשמונה הנקראים
 היה של שמאל כנך של חוטין והשמונה

כעין אותיות בשמונה נקראים הס שניה

 חיה של חוטין והשמונה יאהדונה״י זה
 • יהאדונה״י אלו אותיות בח׳ נקרא שלישית

 חיה של רביטי כנך של חוטין והח׳
 הן ואלו אותיות שמונה הס רביטית

 והמבין אלהיס ונקודים היאדונה״י
 חלקים לי״ב מתחלק ט״ב בן שם ישכיל
 טשרה שהשתיס אותיות י״ב כנגד

 ויבאו למטלה שפירשתי כמו מיס טינות
 כנגד תיבות ששה אות לכל אילימה

 שרפים בהש שנאמ׳ השרפים כנפי
 כנפיס שש כנפיס שש לו ממטל טומדים

 יכקה ובשתים פניו יכקה בשתים לאחד
 הפקוק רומז בכאן יטופך ובשתים רגליו
 טל הממונה למלאך פטולות שתי

 מששה הכלול מטטרו״ן שהוא התפלות
 שלא פניו מכקה בשתים . אותיות

 המקטרגין חבלה מלאכי בו יכירו
 אותם ומונטיס ישראל בטונות התפלות

 הכבוד כקא שהוא למקומם לטלות
 הכבוד כקא טד התפלות שטולין שמיד

 ושמחה כנפיהם שומטים הס החיות
 שכינה שהיא שהמלכה בעבור למה זו

 ומיד לשם עולה שלהם מטרינותא
 בציצית מקושטת המלך אותה שרואה

 הכקא מתתקנת הן תיקוניה בכל
 פניהם מצהיבות והחיות למעלה

 ותושבחות בשירות כנפיהם ומשמיטים
 ה׳ המלך ומיד בשמחה אותה לקבל

 טל ומרחם טולם ברית לזכור וראיתיה
בשתים השנית והפטולה . העולם

יכקה
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 מעבה המקטרג יזכיר שלא רגליו הpיכ
 פורח בהה ודאי יעופף ובשתים העגל

 שהגיע עד הכבוד אpכ של למעלה בתפלה
 ה׳ המלך לפני מלך בת שהיא התפלה
 פנימה מלך בת כבודה כל נאמר שעליה

 כנהpה ובשעת . לבושה זהב ממשבצות
 הpלהתכ מועיל השם הוא זה בדרך

 רעה ומרוח המזיקין ומן טיםpהלי מן
 הנכון ודpוה הדרך לקפיצת טוב והוא

 הענן ויהי שנאמ׳ וקpהפ מן מבואר
 נאמ׳ ועליו הדרך לקפיצת הענן והחשך

 זכו אס ואז״ל שמיא ענני וארועס
 על ורוכב עני לאו ואם שמיא בענני
 בומןהלי?טים תתרpלה החשך .חמור

 בשמות האלו הפעולות המזיקין ומן
 ישראל מחנה ובן מצרים מחנה בן ויבא
 ויסע ויט של והשמות שעות כ״ד שהם

 שמות כ״ד והם האש ומן להצלת הס
 נאמר עליו זה בשם לעלות היודע וכל
 לא ובנהרות אני אתך במים תעבור כי

 תכוה לא אש במו תלך כי ישטפוך
 פעולה יש ועוד .בך תבער לא ולהבה
 בציצית המתעטף כל בציצית אחרת
 וירושלם המקדש בית בונה היה כאלו

 חומותיך על בה שנאמ׳ מעלה של
 הנכון ודpוה שומרים הפקדתי ירושלם

 כעין ויט ויבא עpוי של בשמותיו גלוי
 כנגד שלה קירות ארבע ד׳ וה״וה׳ירושלס

 קירות שהם חיות ד׳ והם הציצי׳ כנפי ארבע
ארבע והם הציצית כנפי ארבע כנגד שלה

)8(

 כנפי ארבע כנגד שהסקירות שלה חיות
 ו׳ הבית קירות שהם חיות ד׳ והם הציצית

 על נא׳ עליהם ו״ו הבית ?ובל עמוד הוא
 בהם שנ׳ אש של חומות והם וגו׳ חומותיך

 וכנגדה סביב אש חומת לה אהיה ואני
 מימינם חומה להם והמים בתורה נאמ׳

 שבהם תורה אלא מיס ואין ומשמאלם
 עליה המגינין כחומות ישראל על מגינין

 מלאכיו כי בהם שנאמ׳ אותה וסובבין
 ה׳ והיא דרכך בכל לשמרך לך יצוה

 ו׳ פה שבעל תורה הנקראת התורה
 תיבות שש כמנין משנה ?דרי ששה
 אחד ה׳ אלהיני ה׳ ישראל שמע שהם

 ששים וכנגדן כתותpמ לששים ועולים
 ששים בהם שנאמ׳ הדבקות אותיות
 ימי ששת כנגד שניה ו׳ לה ביבp גבורים

 והם בק״ש תיבות ששה וכנגדן המעשה
 מגדל ל׳ יל״״י וה״ו ודp ע״ב בשכמל״ו

 י״י ונשגב צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז
 הוא והמגדל בהם בנוי שהמגדל אבנים
 הפורה כמגדל שהוא צדיק של הרוח
 הוא והרוח הנשמה דירת ובו באויר
 יודי״ן והשתי ע״ה אבינו יעקב דוגמת

 וייצר נאמ׳ ועליהם ורחל לאה כנגד
 שטן אין ולשס צורה בתוך צורה צר

 רט יגורך לא שנאמ׳ רע פגע ואין
 כמגדל נאמ׳ ועליו השכלית רוח וזהו
 תלפיות מאי לתלפיות בנוי צוארך דוד
 והו״ד נצ״ח כנגדן והם תלפיות אלא

פונים שהכל תל באמצע הוא והרוח

לו
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הפוך3 הוא קי״ני יל״י קיד 3״1נ והרות תלים תלי כמה תלויים וממנו לו
ין3כוה היו וכנגדו טקי אוהיות נאמר עליהם י״י תפאר״ת דוגמת הוא

ממלאכים הרזים קפד טלי3 הראכינים עולמות שתי . וך3אה עלמות כן על
ומלאכי 3זה טםי3 אויר3 הפורהים עשר וכנגדן הגלגלים הן ואלו נעלמות !

אותן זורקין והיו נהשה גיםי3 לה3ת עות3אצ ועשר אדה של ידיו עות3אצ 1

אלהים ר3ויע שנאמ׳ היה קע3ונ ים3 אויר3 הפורה המגדל דוגמת הגוך רגליו 11
והיו המים וישוכו הארץ מל רות ל׳ למעלות שיר נאמר עליו ל׳ ועוד 11
גיל זורקין והיו תרם3 אותם ין3כות השנה ראש3 וכנגדו ה׳ והה מעלות
משם רין3גיו והיו נקפא והיא היה ומעשרה מלכיות מעשרה פותתין אין
שמות 3ע׳׳ רי״ו 3ע״ ר3ויג ודp וזהו היא והנשמה שופרות ומעשרה זכרונות

רי״ו3 יר3להגי אותיות רי״ו הה3ו וכ״ה כ״ה ויפן מהמגדל למעלה ינה3
״3 היה מן לקמא״ל ורה3ג שהוא 3ג כ״ה שהה ק״ש של אותיות תמשים3

לעולם הקד שהוא מזעפו הים ויגימוד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע3 אותיות
המלאכים יעין3מש הם קי״ט זה שם3ו והם שתרית3 אותו שאומרין . אתד

העולם מקוף יטקים הה3 ים3רוכ והיו שאומרין וגי׳ ישראל שמע3 איתיות כ״ה
היו ים3הטו והמלאכים קיפו ועד שנאמ׳ איש אין כי וירא ית3ער3 אותו ‘

ים3טו שהיו מורה ט׳ קי׳ כמנין עים3ש הנתש עם להלתם מלתמה איש ה׳ י3 1׳
ין3כות שהיו שהה גייה3ש הה וכנגדן לאדה שהרג מצרי איש שהוא הקדמוני

ין3כות היו יה3הטו ל3א נהשת טקי על א3ש עד אתריו או3ש הדורות ולכל
שנאמ׳ ורה3הג מצד שהיו 3זה טקי על מאד עניו משה והאיש ו3 שנאמ׳ משה
היו והאתרים יאתה 3זה מצפון ו3 ומאי תול3 ויטמנהו המצרי את ויך

הקדמוני נתש שהוא קמא״ל מצד שמתי ה3 שנאמ׳ התורה ים תול ניהו
היו איך א״כ הדורית כל הורג שהיה עולה הוא תיל ן3וה לים ול3ג תול

על אלא נהשת גיקי3 ו3 משתדלין שעליו רית3ה דם יהוא ד״ם ון3לתש
עלמות מלשון שהוא הקוד מראה הדה על השורה אויר שהיא א׳ שורה
ואז״ל וך3אה עלמות כן על ו3 שנאמ׳ נשלה ו3ו .הנפש הוא הדה כי ו3 שנאמ׳

הקדמוני נהש וזהו וך3אה עולמות לי ואמרו ו3 שנאמ׳ מ״ה העולה אדה
לרשע להרוג ממונה שהוא שאע״פ הוא והדם .אליהם אומר מה שמו מה

כמו צדיק של נפשו לשמור אותו צוה שנאמ׳ הרוה הוא יהאויר הים דוגמת •
נפשו את רק ו3 שנאמ׳ 3איו3 שמצינו המיה פני על מרתפת אלהיה ורות ו3

:מי'
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 אוהו באוהב אלא ביד ולא במור
 רבינו נמבה ההייה מלאך לו ונעבה

 מבה ויכב בנאמ׳ בו מריה בהיר כ׳׳ה
 כל והיה הכק ל1כ ויבמיהו נהבת נהב

 למי והי וזהו והי אוהו וראה הנבוך
 מה אבל ולהיוה לרפאוה יוכל נבוך בהוא

 לבוה ולא לו רבוה אין מכה בהקב״ה
 אני כי עהה ראו בנאמ׳ לההיוה בריה

 אמיה אני במדי אלהיה ואין הוא אני
 מידי ואין ארפא ואני מהצהי ואהיה

 להיוה לאהבה היא בל״ה וקוד מציל
 והקנניה והבריה המלאכיה ה1נ הן לו
 בהפוך היא מה״ב . המולה אומוה בל

 למצרי הרג מהב ובקוד מב״ה אוהיוה
 והרנ במו בהפך הרגו במה אז״ל בכן

 היה ובו להריגה היא הבה וזה למצרי
 וזהו למגיה ומנהב לנהב המגיה נהפך

 ב׳ מ״ה המההפכה ההרב להגי קוד
 וא״ו ה״א יו״ד והוא בהו מה קוד הוא
 בבה ובו במגיה כהוב בהיה הוא ה״א
 ויגיב בהה בנאמ׳ במצריה מכוה בבר

 הלל הוא ללה הבס לבני האוהוה
 אדנ״י בהבבון יהוא אותיוה בהפוך
 בבר כל הק נאמ׳ ובליו ה״ק בבולה

 ולגאולה להצלה הוא הבה וזה ה׳ מפני
 . לה׳ הוא במוריה ליל נאמ׳ ובליו
 מהולקוה אוהיוה כ״ב בבולה הוא אכ״א

 בומ״ך אהה״ב והה קדריה בהמבה
 אוהיו? וכ״ב ז?סר״ז דגילנ״ה גיכ״ק

פקפקי״ה פקה״ס אנקה״ה הה

נארהה “מילי י״יא “א'^יד״' ד'י"־״י׳׳־״ I , W י / - י ׳ " ) ' ׳
̂אל **ל  א? אל?יק ייבי'ה ’*נאיי’ י״*

 כהבא די ידא פק היא פקת״ה נאקתה
 לי ובבה פקפקי״ה . הכותב בה והוא

 נ? נבבה בי דיינקי״ה . פקיה כתינת
 בס הוא אכ״א . במצריה יבליאל בה

 יוצה וכליו יבראל בל זכיית הכותב
 קופד יולוא עי׳ קימך איס הכל־וז
 הכה אותיות בהפיך כה״ת . המלך

 והנבמיה התפלית כל מתבר הוא
 בליה הממיניה הב״ת מלאכי וכתית
 יהיה ילא אתת אגידה כולה ביהיו
 בה ביב בבתפלה יפירוד קיצוץ בהה

 זה ובל יהפרוד הקצין היא הפקקה
 לה בקיבו בל כרוך נתב אפי׳ אז״ל

 היה בלימה בהיא הנבמה יכן יפקיק
 בילה בהיא מיד בלימה התפלה דיגמת
 בנאמ׳ כמו בניתנה מקיה בד למבלה
 נתנה אבר האלהיה אל תבוב יהרו?
 יובלה בנתנה כמו בלימה אה כלומ׳
 אינה יאה איתה מקבל יהקב״ה לבה

 יהמוס יקרב לא מיה בה ויב בלימה
 גדר יפירן נאמ׳ יבליו פריצה היא

 כבין פרוצה התפלה וכן . נתב יבכנו
 הוה כה״ת הוא המלאך זה ובל זה

 אותה ובובה הבלימות התפילות נובל
 הקב״ה לפני אותה ומבלה כתות כתות
 ההזאות בל הממונה בה הוא הז״י

 והס יהז יזה הוא הזי אותיות ובהפוך
אצבבי הכהן ובבל בנאמ׳ הזאות בבב

בדס
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 הר1ונ ה׳ לפני פגימיס בבכי והזה דס3
 ?גולה מר ולרורוה להבין לפרש יש

 הקורבנות יראה בה . ההזאות אלו
 כולה ועופות מבהמות מקריבים שהיו

 והעבודה וההקרבה בצפון שהיכיתס היו
 אלא למה זה כהן יד על היה שלהם
 שוהעין היו גבור״ה היא לצפון ודאי

 שופך שהוא ?מא״ל בעבור אותם
 הדמים ובאלו מקטרג שהוא דמים
 משתדל היה לנגדו אותם שופנין שהיו

 דמים שופך היה ולא מהם ומתפרנ?
 ללהוך כלב של דרנו שכן ישראל של

 שמצינו כמו כלב שקרוי ומ״ל . הדם
 כלב מיד נפשי מהרב הצילה שאמ׳ בדוד

 שנאיר שבעה היו וההזאות יתידתי
 שבע הטמא על הטהור והזה בהם

 הטהור ?מא״ל הוא הטמא פעמים
 שהוא מעלה של גדול כהן אהרן הוא
 ידו על צריכה ההקרבה ההק״ד מדת

 השמאל כפוך להיות הגבור״ה למדת
וזהו בנו יצהק את ויעקוד הנכון והקוד

- ידתפלי :ר ק קוד
 קשר הוא תפלין של קשר הקדושה

 קשורה ונפשו הנכון והקוד המרכבות
 הם מיד קשורות כשהמרכבות .בנפשו

 מקבילות קוד וזהו מדין דין מקבלין
 זמן בההוא . אתת אל אתת הלולאות

 ופירוד קיצוץ בלא אהד המשכן והיה
 לרפואה והוא ל״ה עולה הוא אל״ד

ואין .לה נא רפא נא אל הנכון והקוד

 היא ורעואתה עבירה אלא לנשמה הולי
 תלויה בקוד היא שהנשמה התשובה
 ואין רפואתה והיא מעלה של בתשובה
 שהזמן המצוה בעבור בזה להאריך

:מרובה והמלאכה קצר
ה צו  לאתר תסלין להניה רביעית מ

 שאדם בציצית מתעטך שאדם
קא בי מתקן  צריך מה מלכות ולבושי הנ
 תפלין להנית צריך כן ואם מלכוה כתר

 שנאמ׳ הכקא על יהו״ה שם להיות
 נקרא ה׳ שם ני הארץ עמי כל וראו
 שס מאי בגמ׳ ואיר .ממך ויראו עליך

 על פאר והם שבראש תפלין אלו ה'
 כתר וישם שנאמ׳ מלכות כתר הראש
אב מלכות  ולבושי מוכן שהנקא ני
 בו שנאמ׳ פאר הוא והכתר מלכות
 תפלין אלו ואז״ל עליך תכיג פאק־

 שמע שט מלך אל ישראל צריכין שבראש
 כקאו על 3שיש א3ק ישראל ישראל

 בלא ק״ש האומר כל אז״ל זה וגיל
 בעצמו שקר עדות מעיד כאלו תפלין
 עליו שיש שמעיד לפוא קורא פהוא

 שנאיר וציצית שהםתפלין המלך תיקוני
 וכן עליו ואינן וגו׳ ידך על לאות והיה
 קורא זה עליו ואינן ציצית להם ועשו
 לפניו ומעיד משקר שהוא לשוא אותו
 וזהו כן ואינו המלך תיקוני עליו שיש
 ואיר לביתו עבדו לו שזימן למלך משל
 הראוי כפי צרכך כל תקנתי הרי למלך

שוא יש כך מצא ולא לביתו והלך לך

יותר



המלכות ספר

ס אדב בני וכל מזה יוהד  נך ?כיני
 בהבל' הכין מיבכי הרי כליהה נאמד
 וקיא בה בלא הדצוכיה במקיס הבוא
 בהיא קמא״ל במקומי יירד לביא למלך

 במקיה היילוהיו בהה הביא והבלי כון
 ינכביה הציצייה ובמקיה הדצוכוה

 איהי לקו^א נל ל3א הטאה הכגלה
 כליהה מיב״אל ואהד אהד מכל באמה
 אהי לנל קראיו לכל ל׳ קרוב נאמר

 במניה איב כל וצריך . באמה יקראוהו
 בו לקביר הכלין בל בקבר לכוין הפלין

 הכולל א״ה בהוא במלכוה תכאר׳׳ה
 צדיק וזהי ד׳ והיא קפירוה הבכ

I- די־-<- “ייהולקי' הה דבריה בבלבה
־ I ־ -1 ׳ ׳ ^ • ׳

י הצדיק הפלין ר י  בהה קובר ליא -
 המרכבה בהה קיבר הבינוני הייהוד.

 בהפלין קביר לוא ממכיו״ו בהוא
 בהוא הוללך בכבודיה כולה כבד להיוה
 לפני אוהב ומלה; ההפלוה כל מקב!
 ליצר בהה קובר הוא הרבכ .ה׳ המל!
 לי ואון מקמא״ל בנמבך בלו הרכ

 3מ״ יב ובלכלין ולהרגו לקטריו רבוה
̂-3P בי כי נאמ׳ וכליהה הזכרוה  ״

 כ״י למניי כילה אבגיה״ץ וניקוד ואפלטהי
־  היא הב׳׳ק זה יבי! נ-^^ה / י י

 בהוא אומרין ויב קמץ בבא הולה ^וד
 יהו״ה ניקוד בהיא קמץ בבא הל׳׳ה
 קמן זה בקדר הוא בורק הלה קמץ
 הנקודוה באמצכ הולה הנקודות רהב

אהד בי*ק וא״ה הנקודות קוך בורק

 וכיז בייק הכל אלא הגקידית בקיך יב
 האבות בהה ^י**כבה קיד ^יא

 מ^יכין ה׳ ההק באביתיך רק בנאיר
 בלא ואהד אהד כל כצמן לבמיי יב״אל

 יפ'ל הלה בהה ייבן ולא בהה יכיה
 לכ^יו ^היילאה ^יה י*י>י־ ״לק “ב'״

̂יי בי בנא"׳  אכבמ ההיילאה ■״יה ”י
הלאלר "ביה בי״ה יי״* י^ה י״ה'■• "* "I ־ - י י■ I- י ׳ I י ׳

 ינא יניה לה הנה כליי הכיייד בההיא
 לך קהיא יא' לכניי בינה באין ייבן
 להרץ יה ה׳ תיבן לילה כי*ה כתי' יהא

 נביר״ר הק״ד להליי הה מדיה בבתי
 יבי התירה בהיא "ידיל “ייי' לבה

 הדימי׳י' ההכיליה יילתגדליה רלתרביה
 1' יבניס אינן יהדגיה לדגיהיה

הללצוה י״כהיית איי~
 יניה לה הנה יכן כקיהית כיניהה אלא
 ולבמיר הפצה לכבית כליהה ייבן ילא

 הנבריזי" מצדהנבייה הה ההיית איתה
 אני נארלר יטליה רללכית בהיא הארץ ילן

בנלית היא ןי***י̂« יבי"
 קותפ היא הילצית רלן יבניה יכביבראל

 ברלציה ילתכירריה וכבהה כליהה כיניי
 ̂ה איבן לללה כירה ואייל׳ צוכקיה הה

מדת טליהה ילתטורר הקב״ה ומיד
’1״'דזייי• ^ i

 בהם טיניו טליהה קיתה הוא במצית
 רלראות טיניו יתכהין יליד רתיליה בטרי
 לבטריה טיילדיה הבלה רללאכי בהה

האיר ימינטין הבטריה יקיתמין לתביכ

והרהמיה



לההמלכוח ספר

 לי*ךקל מרס יהיר רליז יררהיליר
 לי פההר ברם נאיר בהבובר ינםהיזרין

 פוההים רם רסינים בנריבי .צדק כמרי
 רכריבים יריי גאמ׳ וכילירם וקמרים

״״י רם פ^פים פ^רםי למרלר “'■r/r ^̂י

 אל אים ופגירם .ררמים ״■̂■רדי י״'־
 יביטו לגנה טיניך ודp זרו אהיי

 וכשאין . גגדיך יישירו וטסטסיך
 מיהר אהיו אל איש ופנירם רנרובים

 לכרן רוריין וריו ברם שולט ריר
 ראיר ומכאן . לפגים לפגי רגכג? גדול
 גיין בודאי מיושרים טיגיו שאין שמי
 לשמור אדם וצריך טליו שולט ררט
 רהורר דוגמה ריא טין בה .ילמגו טצילו

 ומשם . וגאור אגי שהורר בר שגארד
 ובה .אור והורר בו שגאמ׳ יוצא ראור

 ילאירה ברר ר׳ מצוה גאמר טיליר טין
 כהמר ברר בר שגאמ׳ ודאי ברר טיגים
 שלשה מהלבשים ברם רטין גווגי כלשר

 גווגי בשלשר י׳ גגוזר טין בבה אוהיוה
 מצוה גקראת זר וטל רו״ר גגוזים רטין

 אוהיוה מארבט כלולר שריא ירו״ר
 המרכבה היוה ארבטי הם טין גווגי ורד׳
 רפא״ל גוריא״ל גבריא״ל יליכא״ל שרם
 רוא לבן וגוון מיכא״ל שולט לבן כגוון

 • כלו רטילם רקובב רים דוגמה
 ר׳ באלים כמוכה מי שם טל ומיכא״ל

 גוון . טלירם משר אמ׳ הפקוק וזה
שני גוון והוא גבריא״ל כגגד אדום

 שלישי גוון .הטין בוורידי אהוז שהוא
 כגגד והוא טין בה רקובב ירוק גיון

 בה בו שמהלבשה שהור גוון גוריא״ל
 ריא רגווגים באלו רפא״ל הוא טין

 לשס אין ה״ו ואם . ה׳ מצוה מאירה
 רטיגים טל מושלים טבירה אלא מצור
 שרם והמה אך משחיה טון האלו

 הוזר האדם ואם גירגם של ממוגים
 ה״א יו״ד של דיוקנו שהוא בהשובר

 הוא היוה לארבט המושל ר״א וא״ו
 והמר אך משהיה לטון תהכו כופך

 במר הגדול אליטזר ר׳ הבין ומכאן
 של גל וגטשר בו שנקהכל לגוי ררג

 וא״ו ר״א יו״ד מאיר וכשהוא .׳ טצמוה
 . לרהיוה אדם יוכל בו כטין ר״א

 הקדוש רבי׳ של הלמידו הבין ומכאן
 אנגיוניגוק שהרג לגוי רהיה במה

 ורהיר בתפלהו למרום טיניו שטולר
: הטינים קוד ט״כ אוהו

 כטגין גדול קוד בהם יש רהפלין ועוד
 הוא הפלין של בקשר אהד

 שנאמ׳ ישראל טם בגליות הבוש רקב״ה
 וזרו תפארה והוא טליך הבוש פארך

 שהוא ובטבור בצרה אנכי טמו קוד
 שגלה שכינהו בגלות ישראל טם הבוש

 טצמו מהיר תבוש אין בו נאמ׳ טמרם
 טמהם אקור והוא ראקורים מבית

 מלך שנאמ׳ הראש בהי בארבטה
 של בתים ד׳ ורם ברהטים אקור
כארגמן ראשך ודלה שבראש הפלין

היא



ר פ ת ס ו כ ל מ ה

 דלה כהיא י״ד נל הפלה מלכו״ה היא
 לפני הפלה נאמד ועליה עניה פגלוה

 ומצדה ודאי יד כל הפלה יעטוף כי
 ומיד המור על ורוכב עני מכיה יבוא
 הבוב ולההוא . הוביע עני עם ואה

 עליונה הקכרה מן אוהו מהיר מי
 הי כל אס ימין אצבעוה המכ כהיא
 ימינך כי נאמר ועליה בינ״ה והיא

 כלה אצבעוה והמכ כביס לקבל פכוטה
 ועליהס ראכון כביוס אור חמכ הס

 מראוה ואראה הכמיס נפההו נאמר
סנור כהוא הכמיס ה . הכי ככנפהה אלהיס

 יהכמיס המאורוה נראי וההיס וקכור
 יעד ״דpהה קצווה בכ כולל הוא

 מראוה המכ כי נפההו איך א״נ י?ו״ד
 המכה אלא בו לפהוה היה מראוה ככ
 עד מהקד כמהלכס עליונה מה׳ הס

 ועליו הנליוה קיבוץ בו יקו״ד הו״ד
 אהד יוס בקר ויהי ערב ויהי נאמ׳
 כאמ׳ כמו וארץ כמיס ייהוד והוא

 ויקו״ד ובארעא בכמיא דייחוד למעלה
 י?ו״ד ועד כמהק״ד הבכי אלף הוא
 יההבר וממנו ו׳ מהלך ימיס סכה הס
 ויהי ערב ויהי כנאמ׳ אהרונה בה׳

 ועס בססי ה׳ כלויר .הססי יוס בקר
 אצבעוה המס י״ה הוא היד כף ה׳

 והנצ״ה וההפאר״ה והנבו״ר הגדו״ל והס
 ומהליכו ו׳ דוגמה סהוא וזרוע .וההו״ד

 י?ו״ד . הנהף אהרונה ה׳ יקו״ד עד
סנ׳ יד ובו ?״ו בו הססי אלף סהוא

 היא וביד יד אזלה כי יראה ני בה
 p: על יד כי ויאמר כנאע׳ הסבועה

 אצבעוה סבהמס פרקיס יד והיא י״ה
 ה״א וא״ו ה״א יו״ד יהו״ה הוא י״ד
 יהיה י״ה עד יבהלכה הסבועה ובו

 על יד כי ועז״א ועזוב עצור יסראל
 יהו״ה מן ו׳ לההוס וכסהגיע י״ה pכ

 רהמיס מדה מהעורר י״ה אהד סהוא
 סמו על יסראל הקרוייס יסראל לניד
 הקב״ה הוא ברהטיס אהור מלך ועוד

 קpהעו הנס בהלמיד ורpא סהוא
קpהעו בצדיק הבוס והוא בהורה

דוגמה הוא בהורה
 דוגמה הוא במצוה

 הוא ברהטיס אסור מלך ועוד היקי״ד
 בהפלה והבוס ראס סל בהפלה ורpא

 בינ״ה אהי״ה ראס סל הפלה .יד סל
 הפלה אהי״ה למנין סעלה יה״ו סהוא

 והבוס אהור המלך אדנ״י יד סל
 היבוה סלסה ימןpו יהו״ה הוא בסהיהס

 ועולה אדנ״י אהי״ה יהרה האלו
 ויעבר ביעקב בו סנאמ׳ יב״ק למנין

 ברנה ייהוד ימןp והוא יבק מעבר אה
 ביוס יענינו היבוה ובראסי קדוסה
 הוא יהו״ה ועוד . המצאנו קראינו

 ו״דpבי והבוס בהפאר״ה ורpא מבפניס
 והבוכ סבנהב בהורה ורpא הוא

 הוא הסנליה ורוה פה סבעל בהורה
 והבוס בנסמה ורpא הוא ובו לבוסו
והבוס הרוה ברהטיס ורpא הוא בנפס

בלב



לוהמלכות ספר

 כל בתים ד׳ כנגד הס המוה ודיהכיי בלב
 י׳ . בהם אקיר יכר״ה כהוא הפלין

 ו׳ יביאך ני והיה ה׳ בכור כל לי ק־כ
 . כמוע אס והיה ה׳ יכראל כמגי

 הלכה הפלין כל כי״ן אביי ארד ובגרד
 נקרא ה׳ כס בר״ה כי״ן . יניpמ לרלכה

 כי הארץ כמי כל וראו כנאה׳ כמו
 והכבון .ממך ויראו כליך נקרא ה׳ כס

 כק״ה כולה כהה דיד ה׳ כס כי״ן
 בתפלי) ההמוכוה שלק״כ ורמ״תהיבוה

 תלויס כהס תרי״ג לחכבון כלס כולין
 בזה למכלה כפירשנו כמו יהו״ה מכס
 מהבא וזה זכרי וזה לכולס כמי

 בהפלין ק״כ הקורא כל אלא להכמיכנו
 וכהה מצוה הרי״ג מקייס כאלו וציציה

 בארבכה הפלין כל כין אמאי לפרש צריך
 כמו ראכין בכלכה וכי״ן .ראכין

 דימינא שי״ן רבא בכמוכא כמפרש
 ארבכה דכמאלא שי״ן ראכין דהלהא
 הפלין כל כי״ן הנכון והקוד ראשין
 הק״ד כהס הכליוניס אבוס כנגד

 ראכיס ארבכה של שין הפאר״ת גבור״ה
 וכנגדן יקו״דומלכו״ה הו״ד נצ״ח כנגד

 משמרות בשלשה בהלמוד תולקין היו
 המור ראשונה משמרה הלילה הוי

 שלישית צוכקיס כלביס שניה נוער
 נוכר המור . אמו משדי יונק תינוק

 שרו צועקיס כלביס ישמעאל של שיו
 ישראל בני ולכל בהס שנאמ׳ עשו של
של דשרו ומ״ל .לשונו כלב יהרץ לא

 הצילה דוד שאמ׳ כמו כלב קרוי עשו
 שבה . יהידתי כלב מיד נפשי מהרב

 בזמן ועתה והיכלו ביתו הקב״ה הרב
 ועובתס השפעתס הקב״ה ראה הגלות
 וכל ישראל בעון הגלות שהיא בלילה

 מעערו״ן זה יונק תינוק בוכה היה זה
 העוקקיס הכמיס תלמידי אלו אמו משדי

 העבד זה פרק לקבל כעבדיס בתורה
 אין כי וירא וכה כה ויפן מהס יונק
 בה שנאמ׳ בגלות לשנינה שיוניק איש

 תניא ובגיד נוהמה לא קוערה עניה
 מקיני למשה הלכה מרובעות תפלין

 מיוס בה שנאמ* ד׳ מצד מרובעות
 להקב״ה לו אין המקדש בית שהרב

 וזהו בלבד הלכה של אמות ד׳ אלא
 ההתן שנותן קרקע אמות ארבע קוד

 י״ב שצריך רבא בשמושא וכתי׳ לכלה
 ואה ישראל שבטי י״ב כנגד תפירות

 כוונתס יראה כשר עשרה אלא שס אין
 מרובעות תפלין נוטה היא להיכן הז״ל של

 אל״ך כנגד תפירות וי״ב אדנ״י בקוד
 עשרה אלא שס אין ואס יו״ד נו״ן דל״ת
 משפט ה״א וא״ו ה״א יו״ד בקוד כשר

 אצבע עד הקומץ בפרק אמרו רצועות ת
 אלפק ורב .יד בשל דוקא והיינו צרדא

 טיברא עד דימינא ריצועה הביאו
 אצבכ עד ובזרוע ההזה כנגד דשמאלא

 בענין למעלה אותו פי׳ וכבר צרדא
 לבאר צריך בכאן אבל תפלין קשר
ימין ביד הן אצבעות המשה אותו

כנגד
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ה כגכד p בהס קפירות המנ r״־ 
 אצבע . הו״ד ע־׳ע תפאר״ה גכור׳׳ה

 צרדא לנרוך וצריך תפאר״ה הוא צרדא
3<3p מבולבין ביהיו פעמיס י׳ Tippi 

 ו׳ שהוא משולש שישראל משום הננון
 אותיות מ כנגד כריכות בשלשה כרוך
 צריך ה׳ הם אצבעות והמש וא״ו שהם

 ממנה יזוז שלא ה׳ עם ו׳ לכרוך
 קושרין אינן אם לפרות לעוך הוא שדרך
 דיעקב נשרבדוכתא אמ׳ שמעון ור׳ אותו
 ובזמן בשמים הנשר דרך הה״ד קאי

 מזדמן יהיה יושבין והבירו הוא שהיה
 נשרא בודאי אומרין היו נשר להם

 בעלמא אשתכה רהמנותא לן אזדמן
 אימר׳ היו אריה להם שנזדמן ובזמן

 לאשתדלא רעוא איהו כען ודאי הא
 דאוקמוה כמא דאוריתא בחכמתא

 וגרםי׳ ידרים לההכים הרוצה מתני׳
 יניpמ למשה הלכה מדלקין במה בפרק
 בגידין ותפירות בשערן כרכן תפלין
 בשמושא כדאית׳ שור בשער לכרוך ועוב
 הפרשיות ויכרוך העגל על לכפר רבא

 שהתפלין משום הנכון ודpוה במטלית
 של הקב״ה של שמאל זרוע קרויין הם
 ופני בה שנאמ׳ שור הקרויה היה שם
 בתי ד־ אלו לארבעתם מהשמאל שור

 שמאל קרויין שהתפלין ומ״ל דתפלין
 ה׳ נשבע ברכית כתpבמ שנאמ׳ כמו

 תורה זו בימינו . עוזו ובזרוע בימינו
ובזרוע .למו דת אש מימינו בה שנאיר

)9(

 צריכא התפלה יכריכת תפלין אלי עוזו
 יצתק לעקידת רומז הוא שמאל בזרוע
 ובי בנר יצהק את ויעקוד בה שנאמ׳
 םמא״ל שהיא הקשה השמאל נעקד
 דמיהם ישפיך ולא לישראל יקטרג שלא

 בקמט שי״ן לירר רגילין כך בעוניתיהם
 ראש של בקשי ד׳ ואות לכאן הדפום
 ונעשה יו״ד כמין נראין יד של ובקשר

 להשבון עולה ומטטרו״ן שד״י השם
 והםגנים השרים כל על וממשלתו שד״י

 בו נאמ׳ למטה כנגדו ויוםך מעלה של
 ועלה וגי׳ הארץ על השליט הוא וייקך

 שהוא הברית ששמר־ בעביר למלכות
 יוםך בשמו הוא ונקרא צדיק יםוד

 שהם יד של הנתתן םדר וכיצד הצדיק
 ראש של ינית ואס״כ זרוע של תפלין
 לאלהים עוז תנו שנא׳ יזהו עיז שהם

 זריע של שינית ימיד גאותי ישראל על
 תפלה בין ישית ולא תפלין להנית יברך

 היא עבירה בנתים שת ואם לתפלה
 המלתילה רלעירכי עליה ותוזרין בידו

 ושמיר זכיר דוגמת הם שהתפלין בעבור
 לכלה ושמיר לזכר זכור שמעון ר׳ ואיר
 אהד בי שנאמ׳ אדם דוגמת והם

 והבן יפירוד קיציץ בו שאין קראתיו
י' ואיני תפאר״ת זכר זה  אלא אדם קי
בה אלא יד של שהיא מלכו״ת עם

וב'  שלהם אתת ברכה היא בינה
 עבירה בנתים שת ואם לייתדם צריך
שלא יצריך ופי^יד קיציץ שעישה בידו

יי־יז-*
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I:הר מלהביהו
 במקום פהיהה ולה הקר במקום מלא

 כגון פהוהם במקום ו?הימה ?תומם
pפ ההפלין לאו והם הורה פרpולין 

 תורה פרp דרpנ כתבהן להיות וצריך
 תנין ארבעה נלה על והתנין ממש
 נננד פתוהות בנמ׳ שאמר דרpכ והכל
 ופניהם בהם שנאמ׳ האיות כנפי

 להיות צריכין וכנגדן פרודות וכנפיהם
 לאו ואס מלמעלה פרודות ריאה כנפי

 כנגד מלמטה מותותpו טריפה הבהמה
 ותpמכ ושתים בהם שט האיות כנפי

 רומז הוא ומלא רpא . נויותיהן את
 רשאי אינו להאריך שאמרו במקום

 הסרות להאריך רשאי אינו לקצר לקצר
 ובמסכת ימין מצד מלאות שמאל מצד הם

 אלפס ויב . המרדים אלו פשעים יומא
 הם אלו מעולם תפלין הניא שלא מי פי׳

 לעשות רוצים שאינם המלך מורדי
 נידונין זה על בגופן ופושעים ציוויו

 מישראל ואהד אהד כל וצריך בגיהנם
 עליו שיעדו עמו עדים שני להביא

 אות והם ומצוה מצוה כל על לילה בכל
 מניאין שאינן ובשבת תפלין ואות מילה

 שהמקטרג אות הוא השבת התפלין בו
 שאינו ואומר לקטרג לילה בכל עולה

 עמו להביא צריך כן ועל המציה מקיים
 בהם שנאמ׳ משום עדים בשני ראיה

 עד שעל . דבר יקום עדים שני פי על
לכל באיש אהד עד יקום כי נאמ׳ אהד

 ולכל עון לכל ואז״ל הטאת ולכל עון
 הוא קם אבל קם דאינו הוא הטאת

 עדים שני הם והטאת עון לשבועה
 עדותו להעד הרע יצר בא ראם זוממים

 עליו ומעידים המצות קיים שלא שקר
 שהם המצות בקיים כשרים עדים שני
 עדיו נעשו המילה ואות התפלין אות
 ועשיתם בו ונאמר זוממין הרע יצר של
 שני ועל לאהיו לעשות זמם כאשר לו

 החושד כל נאמר אלו כשרים עדים
 לישראל ואז״ל בצרעת נלקה כשרים
 חזקו ישראל ביד רפויה זו מציה אמאי

 ישראל לארץ תזכו שבשבילה זו במצוה
 כושלות וברכים רפות ידים חזקו ובה

 הם אלו עדים שני שיש שבמקום אמצו
 רע פגע ואין שטן ואין הגוך שומרים

 מקום שנעשה בעבור לשם להתקרב יוכל
 ופירשו רע יגורך לא בה שנאי;׳ לשכינה

 ומצות . רע במקמך יגור לא רז״ל
 מצות שתי נעשו יד ושל ראש של תפלין
 של מעכבת אינה יד של תפלה ואז״ל
 .יד של מעכבת אינה ראש ושל ראש
 אחת תפלה אלא לאדם לו כשאין זהו
 במקום מזומן ואינו יד דשל או ראש דשל

 כשיש אבל השנית התפלה לו שיעשו
 אחת כמצוה נחשבים הם השנים לו

 ועל אחת ברכה עליהם לברך וצריך
 : מצות חמש ע״כ למנות לו יש זה

 ג׳ יום בכל להתפלל ששית מצוה
שמ״ע סי׳ שהם תפלות

שחרית
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 נהמד וכליהס על־ביה מנתה בהרית
 יאהמה אכיהה וצרריס וכקר 3ער

 עבודה קרויה והפלה קולי וישמע
 והיא אלהינס ה׳ את ועבדתם שגאמ׳
 תפלות ואז׳׳ל הקורבנית עבודת כנגד
 הם והקורבנות תקנום תמידין כנגד
 ושבעה יונה בני שני או תורים שתי

 כנגד י״ה עולים כבשים ושבעה אלים
 שהיה גדול כהן ולבושי שבתפלה י״ח

 בגדי ארבעה שהם עבודה בהם עושה
 תועי כנגד הם לבן בגדי וארבעה זהב

 ההיכל למעלה שפרשתי כמו הציצית
 בהם נכנק שהיה הקדשים קדש הוא
 עולה שכן אדנ״י כנגד הוא גדול כהן

 שפתי אדני נאמר ועליו בגמ׳ היכ״ל
 אדם צריך פעמים ששלשה ואז״ל תפתח
 רבו לפני העומד כעבד עצמו לעשות
 שבחיו המ?דר כעבד ראשונשות בשלש
 השואל כעבד ובאמצעיות רבו לפני
 המקבל כעבד ובאחרונות .מרבו פרק

 כנגד עבדים שלשה לו והלך מרבו pפר
 גדול כהן עושה שהיה עבודות שלשה

 הכורע כל נאמר עליו אדנ״י . יום בכל
 נופל היה גדול כהן ובו בברוך כורע

 זוקך וכשהוא בשכמל״ו ואויר פניו על
 כל חתימת שבו יהו״ה זה בשם זוקך

 הזה ביום כי נאמר ועליו הברכות
 ובשם וגו׳ אתכם לעהר עליכם יכפר

 ויוצא בשלום נכנ? גדול כהן היה זה
אדנ״י שהוא להיכל נכנק וכשהיה בשלום

 פורכי הכרובים יהיו בכרובים נאמר
 אא^^ להם היה וגו׳ לייעלה כנפים
 יאהדונה׳׳י בקוד כנפים וארבע פנים

 ה״א יר״ד בקוד אדם פני פניהם ודמות
 בשם גדול כהן נכנם כשהיה ה״א וא״ו

 אדנ״' איתו מקבל היה יהו״ה זה
 נפתיז והיה ההיכל והוא דין שהוא

 תפתח שפתי אדני שנאמ׳ מעצמו ההיכל
 היה לאו ואס בשמחה מקבלו והיה
 אוהו הורג יהיה מאדנ״י הדין יוצא

 שנים שנים בקוד הם יהקורבנות
 מכל נח בפרשת שנאמ׳ שבעה שבעה

 הס אלו התי מכל בשר מכל החי
 עוביס ימים שהם יום י״ח המקיימין

 והם תפלה של ברכות י״ח כנגד שהם
 של ימים ושני שבועות של ימים שני

 הרי הוא אחד יום וא״ת השנה ראש
 שבעה שבעה כנגדן הפורים ימי שני

 הקוכה ימי שבעת החג ימי שבעת כנגד
 ואות מילה ברית ימי שמונת וכנגדן
 שמונת וכנגדן י״ח הרי י׳ שהיא הברית
 י׳ שבת אות שבת תחום שהם אלפים

 ומכבד הימים אלו המקיים כל י״ח הרי
 הכפורים יום אותו מקבל אותם
 התיבה לאו ואם נח תיבת שהיא

 הכפורים יום מקבלו ואינו קולטתו
 מקבל אינו מקיימין שאינן אלו ועל

 ואמ׳ בתשובה הכפורים יום אותם
 ואלו וגו׳ היקום כל את וימה בהם
בחמק בגלות ישראל על הקמים הם

ועליהם
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 המ? כארץ מלאה ני נאמ׳ וכיליהס
ה כה ל1נ קמים ונקראו מסניהה ה  נ

 בהה כנאה׳ רב הרב והה מהצמן קמיה
 . ימיה כלכת מתתתיו איכ קמו ולא
 במישבוהה אור היה יכראל בני ולכל אבל

 זמירות אpנ נקראת התפלה ועוד
 היות הה והודאות ותוכבתות כירות
^א  כירות זמירות אומרין נכיכראל הנ

 ארי״ה כהה התיות והודאות ותוכבתות
 ואכמע בהה נאמ׳ אד״ה נכ״ר כו״ר

 ועל ובנינון בכמחה כנפיהה קול את
 אומרין הכרת מלאני אין אז״ל זה

 אומרין שיכראל עד למעלה שירה
 כיר היא שלהם והשיר למטה אותה
 מרובע כיר משולש שיר נפול שיר פכוכי

 שיר ה׳ נפול שיר יו״ד פשוט שיר
 והה יהו״ה מרובע שיר יה״ו משולש

תהליה מיני עשרה נניד אותיות :ר
 בזמר בברנה בשיר באשרי דוד שעשה
 בתפלה ברנה בהוד בניצוה בהלל בניכון

 נ״ע והוא הנהר ראש הוא באשרי
 הבינ״ה היא בברנה החנמ״ה הוא בשיר
 שהוא לאברהה שניתן הק״ד הוא בזמר
 אברהה זה מר ואז״ל ואהליה מר נמו

 הלויה היו שנננדו גבור״ה זה בניגון
 היה צפונית רות ומשה בשיר מנגנין

 בהלל .מאיליו מנגן והיה לננור יוצא
 יה הללו עולים היו אצלו תפאר״ת

 בניצוה יהו״ה שם בהם שיש ה״ו הללו
לגבי רנה הו״ד לגבי בהו״ד נצ״ה לגבי

 .בה׳ צדיקים רננו בו שנאמ׳ צדי״ק
 תפלה בה שנאמ׳ מלנו״ת לגבי בתפלה

 ומשולש ונפול פשוט שיר לך הרי לדוד
ננגד תלקים לארבעה נתלק ומרובע

̂״ו״י תותיותועולים ”י
 עולים נשהתפלה ה״א וא״ו ה״א יו״ד

 בארבעה השירות באלו בנוונה ישראל
 אדנ״י שהיא התפלה עולה והיה מינין

 קול את ואשמע בהיות נאמ׳ ביהו״ה
 ננפיהם ההיות פותתין והיי ננפיהם
 זה נעין אדנ״י שהיא לתפלה ומקבלין

 באד״ם י׳ בנש״ר נ׳ בשו״ר ד׳ בארי״ה א׳
 נפול בשיר ההיות התפלה נשמקבלין

 יהו״ה יורד הוא ומרובע ומשולש ופשיט
 הוא בה׳ הpהנ על . הpהנ על לשבת
 אדנ״י להשבון אpנ עולה שנן אדנ״י

 זמן בההוא הגינו ליום הpבנ יזהו
 המלך לפני ולעמוד לקום ישראל צרינין
 לפניו בעמידה ישראל שעומדין ומיד
 ננפיהם תרפינה בעמדם בהיות נאמ׳

 בתפלתן מתברין ישראל בההואזמןשיהיו
 יוצאין יאהדונה״י ביתד השמית שתי

 אז וקpהפ ויתקיים הגלות מן ישראל
 מנינין היו ובאלו מיד יענה וה׳ תקרא

 אךpנ ננון שנאמ׳ נבתהלה באז אpהנ
 .*ישראל ובני משה ישיר אז מיד מאז

 על למנצח הקדש ברוח דוד אמ׳ ועליו
 אלפים שהוא א״ז ודp שהוא השמינית

 נגאלין מיד רוחות לארבע צד לנל אמה
הניתנה מילה ברית ישראל שומרין ואם

בשמונה ’
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החלה ייל'־•י:״ז/בביכי ימים בכמונה

 . יכנה יה׳ תקרא אז ידp וזהו ניאלין
 ההים אלנים כמונת מהללים וככהם

 נאמ׳ מילה ברית ימי וכמונת שבת
 והכל אכנה ולא יקראונני אז בהם
 שהיי מכה כראה ובכבור בא״ז תלוי

 במצרים מילה ברית ישראל מהללין
 בכמך לדבר פרכה אל באתי ומאז אמ׳
 והיא כמינית בינה היא אז וכוד וגו׳

 יצאו ובה תכובה והיא כנגדה מלכות
 קרויה התפלה וכיד מגלצרים ישראל

 ברכות שבכ קק״ק כלה וקידוכין כלה
 לאתריה ואתת לפניה שתים הם שלה

 הייהוד לאתריה ושתים לפניה ושתים
 . אהד ה׳ אלהיני ה׳ ישראל שמע של

 של ניגונין למכלה אותו פירשתי וכבר
 ותושבהות שירות זמירות הם וכלה התן

 קרויה התפלה ועוד תפלה כל והודאות
 ה׳ עם י׳ האותיות קריבות והיא קרבן

 והקוד אדנ״י קריבות והיא ה׳ עם ו׳
 הבל אהותה אל אש? היברות הנכון
 הוא בהכאי בתפלה הפה מן היוצא

 אש היות קוד וזהו הקטרת עשן
 כמקבלין אש היות הם אדנ״י מינללות

 אתר ושואלין מינללית והם השפע
 כעין יהו״ה [אדנ״י] מן כפע כמקבלין

 תפלה וזהו תשות הם יאהדונה״י זה
 אהי״ה כנגד תפלות ושלכה בהכאי
 תורת זאת נאמ׳ וכליהם אדנ״י יהו״ה
העולה תורת זאת . העולה היא העולה

U ^
 היא שהרית כל תפלה

 המזב כל מיקדה על . מנתה כל
 ה היו וכנגדן ערבית תפלת הלילה

 אדם נשמת ה׳ נר בה כנאמ׳ הנר גווני
 ועליו לבן גורן גוונים כלשה יש ובנר

 יריק גוון . העולה תורת זאת נאמר
 המזבת על תכלת גוון . העולה היא

 ר׳ בשם כתוב וראיתי . הלילה כל
 ושיצי דאכיל תכלת איהו דא שמעין

׳M ר׳ ואיגין קורבנין לכל
 שלשה כנגד ויי״ן לשלשה אותה שמהלק

 והם ונפש וריה נשמה וכנגדן הנר גווני
 ברכות י״ה למנין ועולין תפלית ג׳ כנגד

תפלת שבלב ה׳ היא וזי התפלית
שבתהיה המוקפין

 לו מיקיפין המיקיןג כל נאמר ועליה
 ורות יתירה ונפש יתירה נפש היא וזו

 בינ״ה עליונה היא יתירה ונשמה יתירה
 ומשעבוד המות ממלאך הירית שהיא

 י״ו הוא ז׳ רעים הלאים ומכל מלכיות
 וברכות נאמ׳ ועליו בצדיק כלול ביתד
 יתירית ונפש ורות ונשמה . צדיק לראש

 ג׳ רות נהר נ׳ נשמה עדן ע׳ ענ״ג הם
 נהפך ענ״ג מקיים שאינו ומי . נפש גן
 קודם לאכול לישראל יאקור לנג״ע לו

 קודם תאכלו לא שאז״ל כמו שיתפללו
 נקניאת והתפלה דמכם כל שתתפללו

 בשמי כם מירי אריתי שנאמ׳ אכילה
 יערי אכלתי . כילם ואהבת אור יוצר
ייני שתתי ייציב אמת ק״ש דבשי עם

עם
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בל מאורה יןpמ^פר: יבהה רהירה מייבב ותפלה מעימד תפלה תלבי עה
הpבמ אלא הה ומי מבלה p'npD נ תפנית בל הקל־בנ־ת מאכל בתקני אתר

במבנה ולא במקרא דהתה הארץ בה אכלי למטה ביביאל נאמ~ המלך צפני
יןpמהפרנ מבנה בבלי בל ובהפלוה זה יעל . לידיה יבכרי בתי רעיה

הנקרא המלאך מצד בהה המלאכיה מלנה שיאכל עד לאכיל לעבדיה יזקיז־
יוליך הבמיה בוך כי בו ב:אמ־ נבר בתפלה בנעבי אלי העבדיה והבן
דבר יניד כנפיה ובבל הקול את יעיד “ליי'על' בפי^בתי כמי עבדיה

יודעי בהה התלמוד בבלי ובתפלות בכל רנבה לני ציה תירה זי אתת״י
יהpמתפרנ אדה הנקראיה קבלה דבריה מבני תיץ מבה ארד התירה

הנקראת התיה מצד בהה המלאכיה בשמי מירי לך יהיה ילא אנכי בהה
מיובב יותר אתר ודp יב ועוד אדה רלדייי “״י“ “י•■ י*;יי דג״'*' יעי״י
בארבע הממוניה אדה בל הנפש בלב בלבה הה יערי ב״מי '”‘ילי עוד מבנה

יהpהמהפרנ הה והה ׳;עולה רותות תלבי ייני דבבי תפלה בל ראשונות
שבבמיה מהמלאכיה הרות מקרא מבעלי אכלו . שבתפלה אתרינות בלבה הה

משנה מבעלי יןpמתפרנ המלאכיה ואלו כנגד אמצעיות ברכות י״ב אלי רעיה
מבכילי והיא הכבוד אpמכ והנשמה פניה י״ב והה לישראל עדות יה שבטי

הכבוד אpכ pמספרנ וממנה תלמוד אל אריה ופני בהה בנאמ׳ היות בל
ועליה תרומה קרויה התפלה ועוד מהשמאל בור ופני לארבעתם הימין
תרומה לי ויקתו הזוהר פ■רpב נארר בתו לארבעתם נבר ופני לארבעתם
על הממוניה למלאכיה הקב״ה אמ׳ באל . למטה ישראל אלו דודים ושכרו

מעמי שתקבלו התפלות מכל התפלות אלין אבא וארד במעון לר׳ אלעזר ר׳
שידבנו מההוא אלא לי תקריבו לא לון נטיל מאן יעופין מבעירן קירבנין
ויעקב יצהק אברהה מזרע בהוא לבו נטלין דלעילא בו״ר ארי״ה ברי ארד

וזהו התפלות תקנו בהה נדיביה בהה קורבנין נטל ונב״ר מבעירן קורבנין
תקתו לבו ידבנו אבר איב כל מאת כי אדה הה״ד מאדה ואדה עופין מן

ככל בקולה זו בהתפלה תרומתי את המתבר ואני .לה׳ קרבן מכה יקריב
למשה יום בארבעים שניתנה התורה בהה מבעירן קורבנין מדעתי הבנתי

התרומה וזאת מ׳ תורה תרומה יזהו שהמלאכים הארץ עמי בל קורבנות
ונחבת וכםך זהב מאתם תקהו אבר מעמי התפלית אלא אוכלים אינה

 בתורה מהעשירים בתקהו התפלה כלומ׳

אתה

אוכלין אלו לבהמות הדומין הארץ
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 מן אינם שהם מהם וpוחתפרנ אהס
 שהם אע״פ מעלה של הנדיבים צד

 שהוא מי אלא עשיר שאין עשירים
 הוא שאדם ואע״פ בתורה עשיר
 מדות ובעל נדיב ואינו בתורה עשיר
 כנגד שמדה מהנדיבים יורש אינו
 להעלות רומז הוא למאור שמן מדה

 אבוקה כמו היא שהתפלה תמיד נר
 ובמקכת ביבהp נרות להדליק וצריך

 דומין צדיקים אויר הוא חיםpפ
 וזהו אבוקה לפני כנרות שכינה לפני
 והם נרות הקרויים הנשמות על רומז
 אבוקה לפני כנרות השכינה לפני

 עלמות והנשמות מלכה היא שהשכינה
 . פרpמ אין ועלמות שנאמ׳ שלה

 וצדיק צדיק שכל ע״ש עלמות קרויין
 הנשמה והיא עצמו בפני עולם לו יש

 היא ודאי הנשמה מלא עולם הנק׳
 אין נאמ׳ ועליה הקב״ה של עולמו

 של אמות ארבע אלא להקב״ה לו
 הפםוק שאמ׳ וזהו בלבד הלכה
 אהבוך עלמות כן על השירים בשיר

 אינו שהנר השמן על הוא והאהבה
 אתריה שנמשך השמן ע״י אלא דולק

 ברית אות שבו הפתילה הוא שהגוך
 הזית הוא המוח מן הנמשך והזרע
 וקpהפ זה כעין בלב הוא והנר
 והתלמוד השמן והמשנה הפתילה היא

 המצות ועוד . הנר הקבלה שהוא
פה שבעל התורה לפני הנרות הם

 ובאפלה בחשך להאיר דרכה והנר
 באדם אלא מאירה אינה המצוה כן

 ליום דומה הוא עשיר ואדם עני
 שהעני אלא עוד ולא . ללילה והעני
 בעשיר בו ונאמ׳ חי והעשיר מת קרוי

 בחייהם ואז״ל וחי האדם יראני לא כי
 רואים במיתתם אבל רואים אינם
 העניות הוא הצדיק שמיתת לך הרי

 ודpה והבן להקב״ה רואה וממנו
 והוא האדם יראני לא כי המופלא

 נגש ומשה תבין ומכאן בעושר חי
 שהעני . האלהים שם אשר הערפל אל

 אפלה וקרוי .ערפל וקרוי לילה קרוי
 רואים במיתתם וזהו חשך וקרוי

 בעניותם כלומ׳ רואים אינם בחייהם
 והישועה רואים אינם ובעשרם רואים

 עם ואת בה ונאמ׳ הנר אור היא
 בישראל בהם יתקיים ומיד תושיע עני

 תפלה ועוד וגו׳ עורות עינים לפקוח
 קרויה הנשמה וכנגדה משכן קרויה
 נאמר ועליה מנורה וקרויה משכן

 ומזבח ארון וקרויה תמיד נר להעלות
 שהיא המקך ופרוכת וכפרת ומקדש
 ועשו נאמר ועליה האדם על מגינה

 התפלה . בתוכם ושכנתי מקדש לי
 וכתנת ומעיל ואפוד חשן קרויה

 וצריך בד יpומכג וציץ ואבנט ומצנפת
 . ע״ה3 תיקוני על אחל פל לפרש

 מלנו״ת והיא יריעה קרויה התפלה
̂! ויעשו בה ונאמר בעושי לב חכם כ

המלאכה
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 יריעות עשר המשנן חת המלאכה

 בראשית ימי ששת כנגדן . משזר שש

 ידיו השירים בשיר נאמר וכנגדן

 בתרי בתרשיש ממולאים זהב גלילי

 פרקים ששה זרועות בפתי כלומר שש

 אצבע וכל לכקא מעלות שש וכנגדן

האחת היריעה ארך יריע קרוי
ארבע ורוחב באמה ועשרים שמונה

ועשרים שמונה אלו וגו׳ באמה

 ורוחב אצבעות בעשר שיש פרקים
 פרקים ארבע הם באמה ארבע

 מהמקום זרועות בשתי שהם ידועות
 נחשבין הם אמה הזרוע עד

 ואינו נקרא זרוע ולמעלה שמשם
הראשון הפרק והוא אמה קרוי

 השלישי שהפרק אמה קרוי והשני

 רוח בך יש ואם זרוע קרוי בו

 ועשרים שמונה הבן חיים אלהים

 שהם באמה ארבע ורוחב באמה

 ל״ב וכנגדו ושתים שלשים עולים
 ובתפלה בראשית במעשה אלהים

תמצא התפלה עיקר שהיא ק״ש3
כשכמל״ו שהם שניות תיבות ששה

 משזר שש נאמ׳ כנגדן
 ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את אהבת
 תיבות עשר לך הרי מאודך ובכל נפשך
עד והיו מן יריעות עשר נאמ׳ כנגדן

 כנגדן תיבות ל״ב תמצא שמוע אם והיה
 . באמה ועשרים שמונה במשכן הם

 אחת אל אחת היריעות המש את ויחבר
 היריעות וחמש ידים אצבעות המש הם

 אצבעות חמש הם אחת אל אחת חבר
 אלהים רוח אותו ואמלא .שמאל יד

 הכמה י׳ תמצא ובדעת בתבונה בחכמה
 עשרה תלויים נ׳ ומן . ודעת ותבונה

 נתיבות ושתים שלשים וד׳ מן . מאמרות

 החכמה ודpב והכל אלהים ל״ב שהם
 בינ״ה שערי חמשים תלויים הבינ״ה מן

 שנא׳ שבמשכן יםpקר חמשים כנגד והם
 ויחבר זהב יpקר חמשים ועשית בהם

 יםpבקר אחת אל אחת היריעות את

 י״ה מן בינה והבן אחד המשכן והיה
 שערים חמשים תלויים וממנו וא״ו

 ושמתם מן שבק״ש תיבות המשים כנגד

 על חמשים לולאות ויעש . ויאמר עד

 והמשים במחברת הקיצונה היריעה שפת

 החוברת היריעה שפת על עשה לולאות

 מקבילות שהם האותיות הם אלו השנית

 עד אלו עם אלו וקשורות אלו עם אלו
 זה כעין יםpקר ונקראות תיבות שנעשו

 של המלאכים דין מן דין מקבלין המלאכים
 אחד כל הם עפר ושל מים ושל רוח ושל אש

 בזה זה אחד כל ונקשר מחברו מקבל
כנגדן אחד המשכן והיה זמן בההוא

צריכין
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 מזה זה ולקבל לזה זה ללמוד צרינין
 אחד ויבא בארץ אחד גוי נעשו ומיד

 לעשות צרינין כנגדן וכן באחד וישתדל
 והעשירים מהעשירים לקבל העניים

 לתת ופתוחות רחובות ידיהם שיהיו
 תלויים בהם והברחים והקרשים להם
 מן כנויין והם פעמים שני שמות ע״ב
 כק״ש שניות שמות ע״ב וכנגדן ה״א ה״א

 שמות וע״ב ושמתם עד והיה מן
 אלהיכם ה׳ עם ציצית שבפרשת שניות
 בקוד הם והאדנים ש״ץ שחוזר אמת
 מאת כנגד תפלה של ברכות מאה

 למאת אדנים מאת בהם שנאמ׳ אדנים
 צפה הקרשים ואת .לאדן ככר הככר

 ואת שבאיברים הקרשים הם זהב
 חוליות י״ח הם זהב עשה טבעותם
 התפלה ברכות י״ח כנגדן שהם השדרה
 המשכן צלע לקרשי בריחים וחמשה
 חמשה הם אלו ימה לירכתים השנית

 אצבעות וחמשה ימין רגל של אצבעות
 הפקוק שהם והמופת שמאל רגל של

 שהם ימה לירכתים שנאמ׳ מוכיח
 עמודים לה׳ ויעש בירכתים דבוקים
 אמת מן תמצא וויהם ואת ארבעה

 והם י״ה כמנין ווין ט״ו ויפה עד ויציב
 ט״ו תמצא וגו׳ וקיים ונכון ויציב אמת
 עולים אמת מן א׳ עם יה כמנין ווי״ן
 שמיה יהא אמן קוד וזהו אמן למנין
 יותר אמן העונה גדול ואז״ל מברך רבא

?יחד שמות שתי בו שמחבר המברך מן

)10(

 . אמן למנין העולה יאדונה״י שהם
 הלב דוגמת הוא הארון את ויעש

 משה של הגוף דוגמת הוא שהמשכן
 עשר שנאמ׳ אמות עשר ארכו שהיה
 וראה אמר זה ועל הקרש ארך אמות
 בהר מראה אתה אשר בתבניתם ועשה

 אדומה באש לו הראה התקונין אלו שכל
 רבון משה א״ל שחורה ירוקה לבנה

 אמ׳ ככה לעשות אני יכול וכי העולמים
 עדן בגן היה משה של שהגוף וגו׳ לו

 שהגוף בראשית מעשה בצורת הנברא
 רגלך מעל נעלך של נאמר עליו האחד

 והיה מפייק משה היה הגוף זה על
 ואינו ממני יצא שלא רחמים מבקש

 של תבן אוכלי הטפשים שחושבין נמו
 למשכן דומה שהגוף תבין ומהם תורה
 קפר של תיק והוא לארון דומה והלב
 היא והארון בתפלה היוצאין תורה

 תורה קפר י״ה יקו״ד קפר מלכו״ת
 ארבעה לו ויעש בקפר דכתי׳ תפאר״ת

 שניה שהם הלב אזני הם זהב טבעות
 עצי בדי ויעש . בזי זו נכנקות כפולות

 מביאים שבהם הלב אזני שני הם שטים
 הבדים את ויביא וזהו האזנים את

 הלב כפורת הוא כפורת ויעש בטבעות
 שנים ויעש תורה קפר של דוגמת והוא

 וכנגדן ריאה כנפי הם זהב כרובים
 וטנרין ופותחין כרובים שני בארון

 עינים כאבי שני כנגדן והם בטבעותם
הם ריאה וכנפי למעלה שפירשתי כמו

חמשה
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ה כנגד המנה  והס הירה הימני המנ
 פהוהות להייה צריכין למגיה ^ומותp הס

 במקום ^ומו^p הס יאס למעלה
 ^ומותp במקיס ופהיהיה פהוהוה
ה ילהpפ הבהמה  זה כעני) הגי,ה נהי

pפ הורה פרpכנר נההלפו לא ואס ול 
 אהר דאל המות סp היא רכאpה

 וגיליה מא״לp והבן הקדמוני נהנ נהוא
 ודאי רגליה מוה יורדוה רגליה נאמ׳
 יורדין אוהס והאוכלין רכו^pה הם

 ונבעיס יהמוכו צעדיה נאול וזה לנאול
 של פריס נבעים כנגד הס גירפוה
 כנפיס פורשי הכרובים והיו הורה

 פירשהי וכבר ריאה כנפי הס למעלה
 אס שמעון רבי ואמר . למגילה אוהס

 הוה ליבא על נשבין ריאה דכנפי לאו
 ההפלה ועוד . גופיה כל אוקיד ליבא

 מצדהגבורה מלכו״ה והיא שלהן קרויה
 שלהן רז״ל תקנו ויעליו שלהן נקראה
 נאמר ועליה מנהה תפלת וזו בצפון

 הפליה ושלש .יצפין להעשיר הרוצה
 בדרום מנורה כנגד שהדיה הפלה הס

 והפלה לדרוס ראובן מתנה דגל וכנגדו
 ותפלה לצפון דן מהנה כנגד מנהה

 אpוהכ למזרה יהודה מחנה כנגד ̂ןpמו
 אפרים מהנה כנגד ערבית למזרח.ותפלה

 ושלהן מניה ודp וזהו מטה וכנגדה למערב
 והוא אהר בענין וי״א . ומנורה אpוכ

 למזרח יהודה מחנה שדגל נכון פירוש
לעולם יוצא האור משם מזרח ואז״ל

 ובו שולחו והאנשים אור הבוקר וזהי
 וכנגדו שהרית הפלה אברהם הקן
ס אpהכ מנ  חיים נשמה היא וזו היי ו

ה מי הננ  ולעולם הכביד אpמכ גזירות נ
 בראנונה היה הוא יהידה מהנה דגל

 יהודה למהנה הפקודים כל בו ננאיר
כ עוpי ראשונה אומי וסוף וגר ה ו .pא 
 הורה שהוא אדם חיוה ארבע לו יש

 ואחריו איר האדם הורה זאה בו שנאגר
 ראובן נשר ואחריו נור ואחריו אריה

 ניר ואחריו אריה והתחלתו הימנה
 כל בו ונאגר אדם ואחריו נשר ואחריו

 וקpהפ וסיף .ראובן למחנה הפקודים
 ך.pמו הפלה וכנגדו עוpי ושניים אגר
 ה׳ qpv בו ואיר בכור בו נאמ׳ ךpשיו
 להיות היה ראובן שבמקום אחר בן לי

qpv ובעבור היהה כן יעקב של שהכוונה 
 בו נאמר וזה מום,ח הפלה זה במקום זה

 והרוצה בדרום ומנורה בני ומשם בן ראו
 דוגמה היא והמנורה ידרים להחכים

 זהב המנירה אה ויעש זה כעין הגוןנ
 יריכה המנורה אה עשה מקשה טהור
 ממנה ופרחיה כפתורה גביעיה וקנה

 נצ״ח והם יריכם שני אלו היו
 שהם שבזרועים קנה אלי וקנה והו״ד

 באמצע היקח המנורה וגבור״ה ״דpח
 מנורה אחר פירוש ועוד הפאר״ה
 וקנה יריכה ממש מכגוף והין מלכו״ת

 ו״דpי מצד גביעיה ושני יריכים ושני
הוא והפאר״ה תפאר״ת מצד כפתוריה

פאר
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ונו אנה בכל גביעיס וסלסה אניס לבניס וריה כפה יהיא הכניס פאר
סאמר כמי אניס לססה יפרה כפהור סהוא צד״א י ”גביע" ואדיוליס

באנה מסיאדיס גביעיס סלסה הפקיא מנקין וממנו לני* !' - ׳1 - ^ - ״ ־ '
 האזניס הס פרהיה ראיבריס כל

רפ והבפתיס והנהיריס מ  פרדהיס נ
 כירותיה כבפה והדיבוריס האילות

 לנדרה ילוצריה וכבפר כה3פ עליה
 עין נלדי בבעה הס ראסה על אסר
 סלסה וערד סילאל עין ילדי וסבעה ינלין
 סניס ינלין זרוע סל הן אלר רלנורה אני

 רלנורה אני יסלסה לרלעלה ואהד ארלה3
סילאליונהראר סלסה הס ',סניה i

 בינה קנה הנמה י,נה ^
 דרכי ראסיה אנני ה׳ הנכין והקיד

 הרוצה רבה בדרוס ללנירה נארל׳ זה רעל
 סבר הסרב הסרלן סהוא ידריס לההכיס

 דוגרלה היא סהרלנורה המנורה דולאה
 סהענפיס ההייס בהרך אסר ההייס עץ

 האניס כן וסמאל ניללין מאיליו ייצאין
 והפרי הפרה וכמו מצדיה היוצאיס
 האילן מן והס הענפיס בראס למעלה
 ופרהיה כפהוריה נביעיה כן גדליס
 עץ הוא הנוף זו וכדוגמה יהיו ממנה
 לימין נועיין וענפיי האילן גוף ההייס
 סרסי והידיס הזרועיס הס וסמאל
 הנהל . ואצבעוהיהס הרגליס האילן

 פרי מילה בריה הוא האילן המסאה
 והכניס והנהיריס הכה הוא האילן

 זאן הן האילן עלה והעיניס והאזניס
ססה בה המצא סבראס והסער הכניס

לססה המצא יגו׳ ופרה כפהיר האהד
ץ , ־ " ׳ “! •V— , ז ך י ״ י < ׳ W ^ , ■׳.j W ן׳ - י , / >

סהיא גריעיס ארבעה יבילנורה גביעיס
'"“י•׳

 ל״ד הרי י״ב פרהיס וססה כפהיריס
 וגו׳ מילנה האניס סני ההה יכפהו^

 מן וסניס ל״ז עיליס ול׳׳ד סלסה הל־י
 נאמ׳ וסניס כפהוריס כי״ל הרי המנירה

 סהיס לפהוה וכפהיריה כפהוריה בהס
 אצל למטה האהד ז״ל רס״י פי׳ כן

 טפהיס בסלסה יהאהד הירך
 פרהיה גביעיס סלסה עס העליוניס

 פרהיס סהסעה פירס ז״ל ורס״י סניס
 האמוריס האניס לססה הססה לה היו

 ואי) ופרחיה כפהוריס והסניס למעלה
 המנורה בגוך סהס מסניס פחות פרהיס

 עד בהעלוהך בפרסה האמור והסליסיה
 ט״ל הסבון למעלה פרחה עד ירכה

 סהיא יל״ב וזהו יל״ב הרי פרהיס וסלסה
 הס עליה נרוהיה וסבעה אבגיה״ץ

 מהכמה הליי והוא היבוה סבעה
 יו״ד והוא מ״ה הרי ודעה והבונה

 סו'״'״ ההכולה ה׳ ה׳׳א וא״ו ה״א
 לההכיס הרוצה קוד וזהו עצמה במנירה

 ירכה הלי בסני והבונה דעה ידריס
 ונאמ׳ ימה לצבאוהס הפריס מהנה דגל
מאת אפריס למהנה הפאודיס כל בו

אלד
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זה וכנל בה יפקיק ולה שלימה התפלה לצבאותם ומאה אלפים ושמינת
חיזר ראשוניה בשלשה כימה שאם אהז״ל ארי״ה שי״ר נש״ר וכנגדו יקמו ושלשים
שפהק למקים הוזר באמצמייה ל:־אש יזהי ל'נמרב בן ינטה וכנגדו . אד״ם

ההפלה ימל למבידה היזר באהדוני^ל לו הויין לדרום צפון בין מטתו הניתן
לא לי המשה אבנים מזבה אם נאמר נשר יזהו בתירה מוקקים זכרים בנים
מליה הנפה הרבך כי מיה אההן הבנה שמזרה באמצמ ממי״בי נר האמצמי קי

שלימה הפלהי שיכישה אלא יההלליה ונקרא ישראל ארץ ממרב הוא שלנו
שלמות היא שהכוונה שלימה בכיונה קיד וזהו הזרמ מתמיב שמשם ממרכ
לבושי קרויה ההפלה ומוד ההפלה ויצהק ובשמן בפת אברהם שיבא מרבות
לממלהבשמינה איהם פי׳ וכבר כהינה לממרב ואפרים בימקב ומתמרבין י:שר3

ארבמהבנדי שהם צד לכל הציצית היטי ובזה פאר בזה תפאר״ת לשין אפרים
ארבמה הם זהב בנדי וארבמה לבן לצבאותם צפונה דן מהנה דגל . פאר

ביום נדול כהן בהם שמשתמש כלים הרוצה ובה צפון כנגד ושלהן וגו׳
םpמכנ כתונת . הכפורים ימצנפת ' הפלת וזו מזוני ומתמן יצפין להעשיר

ששה כפול יהושן לבנים וארבכיה ואבנכי דבשי מם ימרי אכלתי נאמר ובה מנהה
זהב של ארבמה הם לבדו הפשתן ומן פי׳ וכבר ושלשה ראשינות שלשה והם
השן ממשה ציץ יממיל ואפיד הושן הם שלהן נקראה ומלכו״ת לממלה אותם

ממשה הרוג האלי המינין מהמשת היא ונקראת הה?״ד מצד מנורה ונקראת
יכפלו זרה ירהבו אמה ארכו הושב. מצד אpכ ונקראת תפאר״ת מצד מטה
וכהי׳ מרובמ זרה מל זרה נמצא לשנים הלב כנגד הוא לצפון ושלהן הבינ״ה
האירים אה המשפכי השן אה ונתת הקטורת מזבה קרויה התפלה ועוד
של כתב הוא ז״ל פרש״י התימים יאת מממט מתמנה כשהאדם פה הבל והוא
כפלי בתיך נותנו שהיא המפורש שם כשמילה בתעניתו ומתפלל ודמי הלבו

ומהראים מאיר הוא ידיו שמל ההשן נקראת תמנית של ריה בההוא התפלה
יוהנן ר׳ אמ׳ לו בא ובפרק דבריו מכם יקריב כי אדם וזהו הקטרת עשן

ובמקדש להשיבי בולטות שהאיתיות ודמי מבשרי מעצמו קרבן מקריב שהוא
ידול כהן אפשר שאי ההשן היה שני הבהמית מקרבן לפניהקב״ה השיב וזהו

היה לא השם אותו אבל בגדים מוהקר מזבה נקראת התפלה ועוד והעופות
שנא׳ ונשפט קרוי הכתב איתי ימל שם את תבנה שלמות אבנים יזהו אבנים

משפט את האורים במשפט לו ושאל להיציא המתפלל שצריך אלהיך ה׳ גנזבה

בני
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 מעותי ניל מכפר בההבן יבראל בני
 ליה^p בס על מבשס ונקרא הדין

 בל נייריס ארבעה בו וקיבע המבפגי
 מהם אבן כל בהורה המפירביס אבן

 בהקיפו זהב בל בבית ומבוקע מרובע
 על ומכורש רוהוהיו ומארבע מלמטה
 יבראל בני הבבטיס שמוה האבנים

 ראיבן אודם על כוהב ונמצא כהולדוהס
 למעלה בההלה וכוהב בנימן ישפה ועל

 למטה וכהו׳ ויעקב יצהק אברהם
 כל שיהיו כדי יה שבטי מבנימין

 אבני שהי על שם מצויוה האוהיוה
 לוי שמעון ראובן כהוב היה שוהם

 אהה אבן על ונפהלי דן ויהודה
 השניה ועל שנולדו כסדר כהולדוהם

 ך.pיו זבולון יששכר אשר נד שמאל לצד
 במקים מלא הוא שכך מלא בנימין

אהה בכל אוהיוה כ״ה נמצאו הולדוהם

 דרp ז״נ והרמב״ם ז״ל רש״י פי׳ כך
: הזה דרpכ אוהם

'״,־דד ״^ r " ״

שמעון ראובן
יהודה לוי
זבולון יששכר

ח נפתלי
אשר גד

בנימין יוסף

 בהומש איהם עיינהי המפרש ואני
 לוי שמעון ראיבן כך אוהם ומצאהי
 גד דן ונפהלי זבולון יששכר ויהודה

 המשים בהם ויש . בנימין qpv אשר
 ישראל שמע אוהיוה כמנין אוהיוה
 כמנין ששה ששה ומההלקים פעמים

 מישראל הלויים והם ישראל שבטי י״ב
pההר כאן ( הנקרא מעלה של בא (
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ההתחלה חסר פה

מג

 ־ בארוכה ספירות עשר פירוש • מההתחלה מתח'ל * דפים ראהר'חמימה
 וטעמי י הטומאה וימיערי * בינה זביערי המשים ופי׳ • ם נפלא ענינים הרבה הכוללים
 או דפים שני חסר הנ״ל הפירוש בא:ןצע שם שגם rוכנרא י ונו׳ א״ב עס׳ השמות

 דפים חמשה עוד בסוף יש ־ כנדל מהם וה״סתעף ספירות עשר פי׳ ואחרי ־ •מלש
: יותר נמצא לא ואילך ומשם וכו׳ וקץ למך מענין בראשית מת פר על פי׳

איכלה אש 1t % ד׳ בין וה ארבע כל
I הבין המש 1 ׳ י והי^י*
הראשון יוב ב ו׳ הבין לס בהה
לשבע ׳■"- 1 ב הלק ראך שאי י השביס

ההר מן רס לר, משה ביבש כי שנאיר
 כנאמ׳ ערבוב בדס ובאור בגיוה בבני
 הפרידו הpבבעי באור מעכב מי בהם

 בהוא לבבע הפאד׳ה בהוא בב בין
 צוה כן להנלוה בכינה וכרמו מלנו״ה
 לבבה בב בין באור להפריב הקב״ה

 המץ הלק אך וזהו מדה כניד מדה
 המן לך יראה לא בו ונאמ׳ ביעור צריך

 ביום אך שנאמ׳ הבבהה צריך ובאור
 ובאור מבהיכס באור הבביהו הראשון

 השעה ועוד ונחש מא״לp הב והמן
 והרכע הקב״ה בל בניב מאה היא
 ומה בניב אלף בלו והיוב בנה שלו

 כלומ׳ בב בההילה שורפין שאורל׳
 ראכין אלן :ל הששי רואה באסלת

 אלןא כי כו שנארו׳ ש:יס אלד שריא
 בל יוב אהמול כיוס בעיניך בניב

בנאמ׳ אור בו ביש ראשון יוב אברהב

 ה ארבע והוא אור יהי אלהיב ויאמר
 והבין הנר לאור !r.ז ה בידק*ןאז עבר

 וא׳ץ ה״א יו״ד יהו״ה עבר ארבעה
א  הנר לאור ההמן אז בודקי! בו ה׳

 הנר אור וסירה בינ״ה אור והבין
 העולב בנין ומכאן מצוה נר כי מלכו״ס

 -־pn עולב י אמרה בו שנ׳ ראשון •ב מי
 ביס היסה שלא זמן בכל כלומ׳ יבנה

 העולם כאלו הקב״ה יד על בנויה
 שנאמ׳ הקי״ה יד על שיבנה בזמן הרב
 היה שעה ההיא כאלו ה׳ ירובלב בונה
 יבנה לא ה׳ אב ידp וזהי העולב בונה
 הלאאז״ל וכי בו בוניו עמלו שיא ביס
 שני סורה אלפיב שני סוהו אלפיב שני

 ביוב אנו ועסה המביה ימוס אלפיב
 אינו הזה המופלא ה^יד אלא השבי

 פירוסp שבע . עסה עד לכלאדב כלוי
 והב סהיינה סמימוס שבסוס שבע

 ששה לו יש אהד ולכל ה׳ אבכיס״ן
 ירא בראשיס היא ראשון ושיה ימיב
 שבס אלפיב שבס סלוייב וממנו שבס
עבה ימיב שבס כי בהב שנאמ׳ ימיב

ה׳
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 ר׳ והרב . בהיהן ובוצע מצה הכילה על
 אכילת ועל המוציא מברך היה מנחם

 לא שלימות ובשתי הפרוקה על מצה
 ובזמן משכה להם משום כלל נוגע היה

 המרור אחר מיד קיים המקדש שבית
 אקב״ו ומברך החגיגות מבשר אוכל

 של מגופר אוכל ואח״כ זבח אכילת על
 ובזמן פקת אכילת על ומברך פקח
 באחרונה יאכלו פקח במקום הזה

 ואין המפה שתחת הצנועה המצה
 לקנוח מתיקה מיני אפי׳ אחריה אוכלין
 מפיו מצה עעם יפקוק פן קעודת
 ועל שהמוציא שאמ׳ מנחם ר׳ וטעם

 מצה על שתיהם שצריך מצה אכילת
 בודאי אלא דעתי לפי נכון אינו פרוקה
 על המוציא לברך הוא הנכון הטעם

 ככרות שתי על שמברכין כעין השלימה
 וכשם משנה לחם דוגמת שהם בשבת

 כך לחם המוציא העליונה על שמברכין
 המוציא העליונה מצה על לברך לנו יש

 על עוני לתם שהיא הפרוקה ועל לחם
 אלא פרוקה נקראת ולמה מצה אכילת

 פריקת פרק שנ׳ דניאל בפקוק הנכון רמז
 היא קדושה מלכות זה כעין מלכותך
 נאמר למה תבין ומכאן בגלות פרוקה
 נאמרת הקדש ברוח אקתר במגלת

 מצה לפני לבערו צריך חמץ וראה בא
 והקוד מלפניה ימצא ובבל יראה בבל

 בה נאמ׳ ישמעאל אם הגר הנכון
בעבור בורחת אנכי גברתי שרי מפני

)1 1(

 בבל צוה ע״ז עם מצחק היה שבנר
 יראה שלא חמץ כגון מלפניה יראה
 חמירא כל נאמר ולמה המצה מלפני
 והשיב בטיל יהי וגו׳ ברשותי דאיכא
 וכחש בו שנאמ׳ משום דארעא כעפרא

 זכר ניהו מאי חמץ ועוד .לחמו עפר
 כתי׳ אלעזר ר׳ אמ׳ וכן נקבה מחמצת

 יאכל לא וכתי׳ תאכלו לא מחמצת כל
 לו אמ׳ ניקבא ודא דכר דא אלא חמץ

 תאכלו לא כתי׳ בדא אלעזר שמעון ר׳
 לא כתי׳ אמאי יאכל לא כתי׳ ובדא

 אקטיאת דאיהי נוקבא אלא תאכלו
 דאיהו דכורא ודאי באזהרה אורחהא

 אמ׳ בבקשה איהי דרכיו בחוטא אחיד
 עליו תאכל לא כתי׳ והא חלעזר ר׳

 ליקרא יתיר תיבין אקגי ליה אמ׳ חמץ
 ולבתר יאכל לא בבקשה בקדמיתא אבל

 : מתרויהו קשיא באזהרה
 חמץ דכר ונוקבא דכר כלל מחמצת

 יורדות רגליה מחמצת נוקבא
 תשכח דתיבה ובקופא ברישא מות
 דחמץ נהמא דאכיל מאן דא ובגין לה

 פי׳ מותא ליה אקדימת איהי בפקח
 יתיר בפקח מותא חמץ אקדימת אמאי
 איהי בפקח ודאי אלא מועדיא משאר

 כתי׳ דהיויא פקח הגר פרוקה מצה
 ירך כך ותקע ירינו בכך ויגע ביה

 בגין ד׳ מן ו׳ דאיהו ירך ופרח יעקב
 דאיהו חמץ מן לאיקתמר איה דא

ודא לגבה איתקרב דלא דע״ז קנה

איהו



מה המלכות ספר

שולטני יעל טלמא טל שלטא איהי כך בשא^ אבל ׳ קנה הית גער רזא איהו
שילטניתא קנה קיילו יקוך קנה כתי׳ דא ולא המן לבערא צריך לא מיעדים

קב״ה המין קנה תו מלכוון ל לכ וראש אישתלימת דשביטות בגין מניה איקתמר
דאיתתזי דקנה ו־נלא לה לתב״א ובהכות . בלם יטקי: ויבא הה״ד

אכילהקנו בבלס ויהי ביר איהמר
 ולא מצה אנלין היו זכר משוה מצה
 כמא רזא אלא המץ מבערין הוו

 כתי׳ המץ דאכיל מאן וכל דאיתמר
 ר׳ אמר ההיא הנכש ונכרתה ביה

 שדי תנינן הכי אלא אמאי מצה שמילון
 בגין אבל דא לעלמא דאמ׳ בגין
 ובגין בישין קטרין לאינון משדד דקא

 להו מברח דקא בהו דעביד קטטה
 כד״א מצה איתקרי קדושה משכני מכל

 מריבה דאיתקרי ומ״ל ומריבה מקה
 מריבה תרגום אלא דמצה לישנא

 ה׳ ילל בהצותה אחרא ובאתר מצוהא
 מן בק׳ אתהלפת המץ מן ח׳ ועוד
 ומריבה ומקה בת״ק באתב״ש מקה
 דאיהי המץ מן דת׳ קנה על איהי
 בים קנה נעץ דגבריאל רבתי רומי
 רבתא רומא כרך אתבני קנה ההוא ועל

 מני קב״ה משיהא דייתי בזמנא
 קנה הית גער ליה ויימר לגבריאל

 קנה תייבא עשו בה דאיתתד היה דא
 ועלה רבא בימא קנה דנעץ תנינן

 קנה מאי דברומי גדול כרך איתבני
 דאית בישא היה דההיא דכורא דא
 דקדושה באהדותא זעירא קטר לה

ובגין רבא בימא דנעיץ קנה איהו ודא

 כמה נפקי ייננה שלטת איהי במצבים
 ברזא בתמץ וכלא נזיינהי שילטנין

 אפיק קי:״ה ליה דתבר כיון דתמן
 זעירא בתיטא במה מצה ואטיל תננן

 מצה איתטביד המן מן ה׳ אתבר דכולא
 מן ה׳ דתבר איהו והא אתיון מאלין

 הית גער איהו ודא המן דאיקרי היה
 לאיתברא דנת הקב״ה בה גער קנה

 זילירא בתוטא איתבר במה דא בקנה
 מאתרהא ואתטבר ת׳ תבר כנימא
 וישתאר רגליה יתבר כניינא מצה והוה
 יבא בתזק אלהים ה׳ הנה הה״ד הנה

קנה דההוא פעולה ז  ־ ופטילתי וגו׳
 רגליה דתבר
יאשו קרא דהאי

דקנה

תקן י'י־ד^ולירושלם

 ויתטביד
הנה לציון

כלים
 מדיהן צינן ידי טל בהם שמשתמשין

 דברים טהיל־ים והן בצונן ומכיבילן
 מגעילן תונין ידי על בהן שמשתמשין

 והקיד טהירים והם ומטבילן ברותתין
 ט״י בהן שנשתמש דברים הזה הנכון
 טהורים והם ומטבילן באש מלבנן האור
 גופם המתמיצין אדם בני דוגמת הוא

 ובינוניים צדיקים בהם ויש בעונות
 וטוקקין בתשיבה שהוזרין כיין ורשעים
ומטבילין בייקורין מגעילין בתורה

בתורה



המלכות ספר

הנמליס צמר י מדתנן וראיה הפקת שזהו הס יהצדיקיס טהי־יס יהס ירה בת
הנמליס יין ריב אס שטרפס ירתליס צינן <ן— לכליס נס דיי
מלית בשר וכן לשס פשתן להביא מותר שמשמס התק״ד מצד י־׳׳י׳ן 1 ׳ J ב'ו" ״י''יי

שלא מלותיס דניס אי נבינה או ישן כליס הס הרשטיס . :נין צי: התי־ה so

אווז בשר כן ו התמץ מן המלה נפקק ביצרס ומתתמס האור ״י ט׳ :שתמשין שי:
 רמניבילן :ידר0ה מצד באיר ינלבנן 1ה־נ
 שאמ׳ וזרו כיהיריס והס רהירר במי

̂רוןד מרשמש יל/ביא  אמ ש
 ־בריס . הזסב את נבתרן יבתנתס

 אלו רותתין ידי טל בהן שנשתמש
 תפאר״ת טליהס מאריך שהיא הבינונייס

 נשהוז־ין אפיס א־ך נק-א זה וטל
 בתורה וטוסקין בתשובה הבנינייס

 כיהוריס והס ומטבילן בל־יתהין מנטילן
 דאמ׳ דהא ר״ת אויר המצית ובקפר

v-'m- ■̂דמוכיא ייאני “־■"ו '־
 א^י־י זכוכית מהיתוך שנטשה בטבור
 ואלו התול מן נטשית שהזכיכית משוס

 שהס רב טרב הקמייס אדס בני הס
 בליט השאיר והרמץ כתות משני מזוגיס

וטליהס תתנה להס ואין מכלצד בהס

 נבדק ולא הפקת קידס ינמלת שנפשט
: בפקת מית־ין המלת

אני  אומר הזה הקפר המתבר ו
 בטבור מותרין שהס שהטטס

 בלוט שהוא כטין אינו לשס שיש שהתמץ
 רואיס שאנו מה אלא לבדוק ואין לשס
 לשס שהיה אפי׳ אלא טוד ולא בטין

 נפקק אינו שהמלה שידטני כיון מקפק
 הקמץ נתבטל הפניס כל טל התמץ מן

 סתומית בתכמית המטייניס יאתס
 קתומיס הס כמה תירה רזי ראו

 וסותמות מפתתות בכמה ותתומיס
 ה׳ ליראי אלא לפיתתן מקורין ואינן

 כמה רז״ל דברי ראו הנבוניס התכמיס
 צופיס ונופת מדבש מתיקיס דבריהס
המניס באלי שנתבטל שהתמץ שאמרו

אלא נפקק איני שהמלה כיין הנזכל־יס לא ז והקרו ;קון 1 ׳# 1 1 ^ ל־ ''“יי ''א מטות נאמ־
מאי מלה בני אדוס יךאת וי הנכון הקיד ש?־ז ב המץ האוכל כל . המנית ל׳ יוכל

אותו ויקבור בו שנאיר יא בהה אלא בני ייס כ״ת קיך ד ט ט״ו ת ל ה מת בכזית

תמה מל איש שסה׳ מהל ל ט נקרא י בניא טורו שי והבין . כרת הייב ד במיז בניקן

בו ש׳ שנא' ההיא שס טל ינלהינה יהבין ס בטופות ת שנמצא׳ זטה י היא בכזית

למטלה רביני משה מדת יהיא שמי ינה -sk-1 ׳-׳ י צלוייס אי מליהיס והס הפקה

והוא בטין שאינו ההמץ שנתבטל : כיין . מיתר והכל' ההטה

זכר את תמהה שנאה׳ אותי ימתה היזר אינו קה הפ קידס ב המן
רב טרב שבודאי השמיס מתתת מקבכרת שיהיה לאקו־במשהואטד וניטור

ת ת



מוהמלכות ספר

רמצות קפר3 המ׳ . אהד יום קר3ו שרו שאי' המן שמלק של זנירה הם
במפיהדמילה הומצאים הכיים שאיהם רגו־ים שרם מרם רב שרב ישמשאל של
rp33 נהבבלו אם ולאקיר לההמיר ראוי ןר]ל ררששיה י'י״י̂'

א׳ ניאדם3ל דייה זלי םי:םם וניצלי נ: בבהינם ימצא לא שאיר־ נאמ׳ ששלירם
הפייו םם3 םיםם1י:נ רלמדי יניים וי מן ששיה שש בההלה שיקר ורקב״ר

̂ון ם3’**^׳ם'״'הם' פ ̂ם זהם3 ' ̂י יא“םי םי״ שוו־פין יזרז בשין שהיא מר ראשין יים
כמיהם רם רדי רזרכי יםיל3 יםיל3 של רששיה ששה ורם שש בההלה

ידר31נ כלירם ילרהמיר לאשיד וצריך : רקב״ר
לאדם ״ר3רק ציר זר ל1ינ רידםי־ם זי ש בפו־שה ברם שנאמ׳ שנר מאוה ש

שאי' ודאי שריא לרשם י3ההה אל יגו׳ שנר מאיה ושש באהה וירי נה
. לשכעי וארי לרשם יהיי םי?ר3ש בקפר אה:־ במקים אוהי פירשהי ונבר

שהל םשר םר3אר הוםפהא3 והניא שנה מאוה שש שהיא הוד וזהו הזה
רלפני רכל אה ם־ין3מ ה3ש3 לרייה הה״ד מן ?פירוה ששה והם נה להיי

ה3ש 3םו־3מ מצר לר ואופר ה3רש שבהם הה״ד שש ההלה יהו״ד שד
יםירהמץ3 קידם שנאפה שרמצר מכלל שנא׳ אברהם של בקר והוא ו׳ מהלבש

כדנו־םי׳ מםיכר למדני וזר שנשרה שבו בשביר הבקר שד שנבי ה׳ הי בו
יה3 למהליקה אני3 ישנר מצר ירוש׳3 נאמר בו ושוד איר הבקר שנאמ׳ איר

שהילקין נשם פי׳ רלל יה3ר שמאי ההיא ושל וגי׳ אור יהי אלהים ויאמר
ר3 םשאר לא דאפי׳ מתי־ין ״ר3ד קונ איר היה ישראל בני ולנל נאמ׳ אור

ר הליה והנן רהי. לשם מ ירקיקי ה המש פשמים המשה אור במושביהם
ברן ייצא בשיק למנור םשאן אם נזיר נאמ׳ ושליו צדיק הוא שוב ני הפירוה
שנםשיה שמצר אלו מנל שלמדני לך הרי והבין שוב בני ויננה שוב בני אדם יצא

קדים םני שנשרה המן בישיר קידם שנן ה״ד שולה פפמים שני בני בני
המור של ורונב שני ו3 שנאמ׳ ררוא ה״ד היוה של והננפים הפנים שולים
קודם משמש שוני להם הקרוי שהיא שרב ויהי שבהם יאהדונה״י מן ההלויין

שיבא רנליה מן רש שרבוב שיהבשרו מהייהדים בשהיהם אהד יום בקר ויהי
שאיר משנב מי שאמרו אש״פ ויקדים רי״ו והם גבירה הה״ד שהם רי״ו שב

שנא׳ ובא רpומנו קדים שני רpשבשי שמוה וש״ב ויש ויבא ויהש של אוהיוה
של דרנו שנן ישגיוך כי לשני הפלה בי בשהי ההקשרים ומלנו״ה והפאר״ה

הגאולה קן ובשבורו מנוהה שנילהיוה שרב ונששה רי״ו ש״ב שהם זרושים

מנושה



המלכות ספר

הנשר יתחבך בנתכקה הימיה ובאלי מכוקה
בילה תלמידי ייהיו תירה בל איר ליבראל
לימין יכולין יאינן הארץ מעמי נבזיה חכמיה

ביקוד בחנת דוד אמר אלו ועל בנקיין לעמוד
1 נצ״ה גלות אלא לילה יאין לילה פקדת לבי

למגיה ודוגמתו למעלה תפארת

בל זמיתי תמצא בל צ״פתני גאמר ובה
ךןי־ ייייי־■'״ ןיי־ייי־ מי ייי

מיכיע ת?דיך
« Iי"'ר^יה "לי^יד  W • .  I

ממתתיממיה C'p l̂
 עג מדבר ;!;;י;<מייזיע כל במדגיך
 מציל קב׳־ה זמן בההוא בגלות צרותם

 עגי בהית מבית מציל ממנו מחזק עני
 "אל“י וי'ציל א^ייייליק בהוא ינתזקילמנו

 רב ערב בהה ילמני ילתזק עני בהה
 מבית בניצל לן ומנא בבעי?ה באור
ע״ה דיד בברב במציני כמי ימית בלא

 הנמ״ה הנבר ראב ומלכו״ת בינ״ה
 עד הנבר עולה בו עליון כת״ר אויר

בי זנב קוף אין  ודpה וזהו מגיגירו״ן הנ
 ירובלם זה קנו יעיר כנבר הנכון

 סירוב יבראל אלו ירהף גוזליו על
 יבאהו מביתיס בני אלי יקתהי כנפיו

 הגוף בהוא בילה זה אברתו על
 מצד יצאו במצריה בראבינה באמצע

 באחרונה נבר בל נערה בהיא יינה
וזכר מגירוניתא בהיא בנבר יוצאין

ומלכו״ת תפאר״ת והה הה ונקבה העביר ה׳ גה בנאגל׳ עליו רחמיה
 ממצרים צאתך כיגלי נארלר ועליהה
 מצריה בגאולת וכתי׳ נפלאות אראנו
 ואביא נבריה כנפי על אתכה ואבא

 ואביא ה״ה נבריה כנפי על אלי אתכה
 והרוכב : לגבי אלי ו׳ באות אלי אתכה

 הוא אותיות ארבע הכולל הנבר על
 משא נאמר ועליו ה״א וא״ו ה״א יו״ד

 התלוי אדה והוא דומה .דומה
 והוא דקה דממה קיל והוא במחשבה

 מצד הוא הכקא הכקא על לשבת אדה
 כקא בהקד והוכן בו שנאיר חק״ד
 ועליו מ״ה והוא הכקא על הייבב אדה

 אומר מה במו מה לי ואמרו נאמר
ואה בהכקא לו חכה יתמהמה .

 ירבעה תכיאת וזה תמית ולא חעאתך
 אפריה בן ממשיח שהעביר נבע בן

 העבירו נבע בן ירבעה מזרע בהוא
 העיקה ביעור זה ועל ימית ולא הבה

 והבין ביצה וחימב ביציה מ״ג בפקח
 ה׳ גה וזהו גה אותיות בהפיך מ״ג

 בני ועל תמות ולא חעאתך העביר
 ביתיך בני ענייה ויהיר נאיר משיחיה

 בלימית שבבתי פריקה מצה כנגד והה
 קדיה עני נאמ׳ יעליי דוד בן משיח הוא

 השנית הפליקה כנגד בני משיח
 תפלה נאמר ועליו המפה בתחת

 ישני . מפה תחת ודאי יעעיף כי לעני
אליהוהבין הנב^ כנפי הה ו

הוח



מזהמלכות ספר

 השבי ביוב הנברא לאדס מרנן הוא
 בה?ד והוכן בו ונאה׳ השבי אלף שהוא
 שנאמר האבוה ודpב הוא וחקד כקא
 מלך והן המרכבה הן הן האבוה בהש

 ידו אה משה ויכי וכנגדו אריה שבהיוה
 יצהק פהד שור שבבהמוה מלך היס על

 מלך מצריה מתנה בין ויבא וכנגדו
 מלאך ויקע וכנגדו נשר שבעופות
 אותה עpנו היה הנשר . האלהיה
 לשבעים עולים וכולם ולאתריהם לסניהם
 היל לכל והכנפים פנים בין כ״ד ושתים

 הגאולה ומצד גליתי ללבי נאמר ועליהם
 חיילות שלשה שהם החיות שהם גלויה
 ותושבחות שירות שהם ה׳ המלך

 והיא עומדת אpהכ ועליהם והודאות
 ובו דקה דממה קול בתשאי העלה
 על יושב שהוא אדם חשות החיות

 ה׳׳א וא״ו ה״א יו״ד מ״ה הוא אpהכ
 שנאמ׳ וחתומה תומהp הגאולה ובו
 בלבי אהד ודp וזהו בלבי נקם יום כי

 נעמת ומה יפת מה וזהו מ״ה שעולה
 אלי דומה משא זהו בתענוגים אהבה
 קורא ומאי משעיר מאי משעיר קורא
 שאמ׳ וזהו מקרים לשון הוא קורא אלא

 היין הוא הגלות שזה דומה משא הנביא
 pאוקיאנו יס כמו או שמריו על משקט

 נודע ולא במעיה נכנשים הנחלים שכל
 היה מצרים שגלות קרבנה אל באו כי

 כן בקולות וצווח רץ שהוא הנהר כמו
גר כי שנאמ׳ גלוי היה מצרים גלות

 וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה
 בבל גלות וכן שנה מאות ארבע אותה

 לבבל מלאת לפי כי שנאמר גלוי היה
 גלות אין אתכס אפקוד שנה שבעים

 בו נאמ׳ הרביעי וגלית מגילה היה שלא
 קורא ועוד לה׳ דום כמו דומה משא

 יבאו צרות וכמה מקרים כמה משעיר
 ציד יודע בו שנא׳ דעשו מאומה לישראל

 ונאמ׳ שעיר איש עשו והוא שדה איש
 שכהה רעה היה שהוא שדה איש בו

 ממונים מחנות וכמה בשדה כאריה
 ולזאבים לדוביס הדומין ידיו תחת

 ביצחק נאמר זה ובעבור רעות וחיות
 בשדה לשוח יצחק ויצא גבורה שמזרע
 של חבלה ומלאכי המזיקין ערב לפנות

 ובליםp שהם הצרות ובעבור שדה
 אומה שהם שדה מאיש בגלות ישראל

 דודי לכה בו נאמר כשיבא עשו של
 עם נלינה בכפרים נלינה השדה נצא
 הצדקה נפשם כופר שנותנין אלו

 שהשליך אחיהם על שמרחמין שעושין
 נשכימה ממלכותם שדה איש אותם

 כי בהם שנאמ׳ ישראל אלו לכרמים
 נראה . ישראל בית צבאות ה׳ כרם

 פורחים אם ישראל אלו הגפן הפרחה
 החוטאים אלו הקמדר פתח . במצות
 אלו הרמונים הנצו . כבוכור חמוצין

 ושם . כרמון מלאים שהם מצות עלי3
 וכילה יבראל פהם לך דודי את אה;

 פמהס עובה הקב״ה וצפלאוה צגורוס

שהבטיח



המלכות ספר

 אעשה עמך כל נגד למשה שהבטיח
 הארץ בכל נבראו לא אשר נפלאות

 אהה אשר העם כל וראה הגויה ובכל
 הוא נורא כי ה׳ מעשה את בקרבו

 בקרבו אתה אשר עמך עושה אני אשר
 בגלות להיות משה שעתיד רמז בכאן

 מה בהפרו קהלת שאמר וזהו האחרון
 הקב״ה שעשה וכמו שהיה הוא שהיה
 עתיד היא היה על ונפלאות נהיה

 שהקב״ה והיה אחרונה בגאולה לעשות
 תהיה באחרונה בו נפלאות עושה

 ובה הקב״ה של יה הנקראת התורה
 שענה הנפלאות כדוגמת נפלאות עושה

 ואמ׳ ישראל בה שעברו היה על
 היה על ידו ויט ראשונה בגאולה

 היה על ידו ויט אחרונה ובגאולה
 כל עזה קדיה ברוח היה את ה׳ ויולך

 והבין . לחרבה היה את וישה הלילה
 חרב עזה רוח . הגלות היא הלילה כל
 ויעל שנאיר קערה רוח זה התורה יה

 משה ובכת השמימה בקערה אליהו
 כתי׳ זמן ובההומ התורה מי ויבקעו

 קמא״ל מרכבת ומיד . משה ישיר אז
 תורתו בכח ביה ירה חילו הנקרא ונחש

 שלישיו ומבחר ממעלתה אותה ישפיל
 אלא קוך ביה מאי קוך ביה טובעו

 שביעית כנרת יה שהיא התורה ביה
 והמטה מלכו״ת והיא ימיה לשבעה

 את בו יעשה אשר הקולמוק יהיה שלו
שהוא השמיה אותות והה האותות

 מטה והוא הקולמוק והוא ו׳ תפאר״ת
 למטה מטה מטטרו״ן וכנגדו האלהיה

 שהיה נברא דבר שהיא התורה ביה
 והבין הקדש רוח אצילות היא מעלה של

 פניה מט הה מט ה״ה מ״ט הרלטה
 ובהה הדברות עשר ה״ה תורה של

 עקלתון בנחש מכות עשר להכות עתיד
 לקטרגה תורה של היה על עומד שהוא

 בפתגמא ארי נאמר בדין אותה ולטבוע
 דן ביה ישראל את למידן מצראי דחשיבי

 קמיך תהרוק גיונך וברוב .אינון
 גאוני בהה שנאמ׳ אלו אלא גאונך מאי

 גאה גאה כי נאמ׳ ועליהה התלמוד
בתורה גאה שבכתב בתורה גאה

 : ביה רמה ורכבו קוק פה שבעל
 וארבעיה מאתיה לזמן אלא רמה מאי

 יתקייה רמה חשבון שיהיה וחמשה
 קרני רמה הפקוק יתקייה ובו הכל

 ארבעה שהה גאונך וברב ועוד .באלהי
 וגו׳ אריה שבחיות גאה והה גאיה
עליך שיקומו קמיך הרוק ת בהה

עליהה גאונך וברוב ועוד לקטרג
 תפאר״ת והה גבוה מעל גבוה כי נאמ׳

 וכנגדן חחתונה ו׳ עליונה ו׳ יקו״ד
קמיך תהרוק בהה משיחיה שני

 העומדיה לכל תהרוק בהה כלומ׳
 רב ומערב העולה מאומות לפניך

 מהרקיך נאמד שעליהה הרשעיה
 גרמו שהה יצאו ממך ומחריביך

שמשה ובעבור . המקדש בית ליחרב

עריבה



מחהמלכות ספר

 עמו רקב״ה להם קרא בישראל עירבה
 שחה ני רד לך שנ׳ משה של

 . למבין בזה ודי יצאו ממך וזהו עמך
 משיחים משני שהם אלו גאים ובשני
 שהם גאים ביה שהיא רומי יחרב

 ה׳ יקח גאים ביה וזהו ונח״ש קמא״ל
 מאי קמיך pההרו גאונך וברוב ד״א

 שהוא'רב רבינו משה זה גאונך וברוב
 ומרבה רב והוא הגאונים כל על ואדון

 וברוב ד״א . משיחים שני על כהו
 נצ״ח גאונך הפאר״ת זה וברוב גאונך
 נאדרי והוא חק״ד ה׳ ימינך והו״ד

 בשתי הכלולה שכינ״ה זו כח מאי בכח
 וגבור״ה חק״ד שהם עולם זרועוה

 עשר שהם אצבעוה עשר בהם ויש
 חכמ״ה מ״ה כ״ח והבין בלימה קפירוה

 זוגו ביל מעלה של הראשון אדם מה
 בעשר כלולים ושהיהם שלו הכח היא

 וזהו שבהם פרקים ובכ״ח אצבעורל
 המעשה שהוא בראשירל מעשה כח

 האוהיוה כח רמוזים והם בידים
 ברא בראשית שהם תיבות בשבעה
 וזהו הארץ ואת השמים את אלהים

 הארץ מלאה עשית בחכמה כולם קו״ד
 זה וקpבפ וילמצא מה והבין קנייניך

 שבהם אותיות מ״ב כנגד אותיות מ״ב
 הארץ ואת השמים את הקב״ה ברא

 שיצאה עד שלימה אינה והבריאה
 וזהו העשייה היא והפעולה לפעולה

pו ועושה אומר ודpחכמה הכל יוס

 וזהו מ״ה נשלם בהם ודעת ותבונה
 של כחות שלש רבו ה׳ מעשיך רבו מה

 ואלו לפעולה הכל ויצא מה ונשלם מ״ב
 כונן ארץ דpי בחכמה ה׳ בהם שנאמ׳ הן

 נבקעו תהומורל בדעתו .בתבונה שמים
 עיקר שהוא דpי אלא כתי׳ לא ברא

 כולם תמצא הבנין ודpי כמו העשייה
 יודעים שאינם פריםpב ריםpח קניינין

 טועים והם התורה אמירלת ופריםpה
 ועיקר שם לו שאין בתורה וקpפ שאין
 מה ודpב הוא משה . למעלה ידיע
 הם בלימה פירותp שעשר מה שם

 מחשבתו אצילות ומשם בו כלולים
ד רומז משה של ש׳ הקדושה  ח^׳
 שמו הקב״ה וככל תפאר״ת גבור״ה

 ו״דpוי ד והו״ בנצ״ח למשה אותו לכלול
 ובעבור . שמו מה מלכות ש׳ כנגד
 כתר התורה לו נתן הכל כולל שהוא
 בעשר בה שלם להיות הכל על עליון

pבידיך תקח הזה המטה ואת פירות 
 וקpבפ האותות את בו תעשה אשר

 אותיות עשרה כנגד תיבות עשרה יש זה
 חשבונם ועולה יהו״ה יה״ו י״ה י׳ שהם

 שבעים תיבות כמנין ושתים שבעים
 אני ודpוב ויט ויבא עpוי של ושתים

 ועברתי נאמ׳ עpמוי שהוא והו אני מן
 והכיתי מלאך ולא אני מצרים בארץ

 אלא אני מאי שרף ולא אני בכור כל
 מעלה של אנכי . מטה של שכינה אני

באנכי מצרים בכור כל הכה באנכי

הוציא



המלכות ספר

 אלהיך ה׳ אנכי שנאמ׳ אותם הוציא
 ניהו מאי מצרים מארץ הוצאתיך אשר
 ניהו מאי וכן שרך ולא אני שאמ׳ שרך

 זה אלא מלאך ולא אני שאמ׳ מלאך
 שנא׳ זה שרך רגו כשם שמו גו שנאמ׳

 היה שלא השרפים מן אחד אלי ויעך
 ידי על אלא pנ להם לעשות לישראל

 ובכל משה בזכות אלא השנים אלו
 הם אלו שפטים אעשה מצרים אלהי
 ההוא שליה ולא אני . טלה של כהות

 . לפניך מלאך שולה אנכי הנה שנאמ׳
 עולה והיה ןpבני כהו הוא טלה ומזל

 משפילו והקב״ה ישראל על ומתגבר
 שים כוכבים בין אם בו לקיים ממקומו

 עתיד וכן ה׳ נאם אורידך משם קניך
:עשו של לשרו לעשות

כי  לחם אני עשירה מצה כניד הוא אנ
 והיא ד׳ חםר כתו׳ אדני עוני

 שצריכה העיםה וםוד חpפ של הpעי
 ואחת לשה ואחת אופה אחת נשים שלש

 באדם כהות שלשה כניד הן עורכת
 והנשמה הנפש והם בטפה המתחברים

 זכרים כנגדן ויש . נקבות שהם והרוח
 שהוא בלב שמקומה הנפש זו אופה אחת

 אוכלה אש הוא שהלב הגבורה לשמאל
 תכלת שם של בעבור החמימות ומשם

 נ׳ אדם נשמת ה׳ נר בו שנאמ׳ נר של
 אדם נשמת ה׳ נר והבין רוח ר׳ נפש
 מצה הקרויה והטפה הנשמה הוא

הקרויה טפה שיש מצוה נר נקראת

)12(

 נעשה ובו שלה ששלימות שלימה מצה
 עוני לחם הקרויה טפה ויש . מצוה
 מאירה שחציה הלבנה כמו פגומה שהיא
 של ולתpפ וההוא מאריה אינה וחציה
 חמץ הוא שבחציה הפגום החשוך לבנה

 לבערו וצריך בחוה נחש שהטיל זוהמא
 החמה לפני ימצא ובבל יראה בבל ממנה

 יראה שלא שלימה מצד הקדושה
 לא פגימתה תראה שאם פגימתה

 לא לעולם אז״ל זה ובעבור אורה תאיר
 זה ועל לבנה של פגימתה המה ראתה

 ליום הpבכ שופר בחדש תקעו אז״ל
 הpמתכ שהלבנה הדש באיזה חגינו

 יום השנה ראש שבו תשרי זה בו
 הימים שבאלו בעבור כותp הכפורים

 הpמתכ היא יתירה נשמה בהם ךpנתו
 בו שנאמ׳ חpבפ אבל פגימתה מהם
 ולכל נאמר ועליו עשר לארבעה אור
 ונאמר במושבתם אור היה ישראל בני
 ה׳ וכבוד אירך בה כי אורי קומי בה

 עליונה שכינה אלא כבוד ואין זרח עליך
 יראה בבל ממנה חמץ לבער בניה צריכין
 ותpולנ אותה לבצוע וצריך ימצא ובבל
 שבערו אע״פ החמץ לשם שהיא חציה
 שני חpפ להיות וצריכה ממנה אותו

 שבשתי הpפרו מצה לך והרי לעניים
 חpפ כנגד אותה יןpהמכ השלימות

 המפה שתחת האחרת וחציה ראשון
 מצות שתי שגי חpפ כגגד לאפיקומין

הם הpפרו מצה שהיא לעגי יןpהמכ

כנגד



מטהמלכות ספר

ש' •■לשו[ !והשוד ללשנה להם ':גגד
לא וילבברך ושקיהו ערום תראה

̂ר■ לד י׳י ** דהיי^*, ד׳

 וזהו וקלי אפוי עני להם הpפרו
בה שנאיר הנפש בשה

 שה שם של היליהזי Vr-,ואהה
 של ההםד יללי,׳ שניד שהיא הנשרלה

 ועשה לושי בו ונאלל׳ ללוש הללים שם
 שנא׳ שליללוה ללציה שני והס עוגיה
בי ייי'־ ‘-לי'■ עוגויז בהם

 לההללהללה ישלו ולא מללצרים גורשו
 אוהס ללוש להתללהמה צריך אין כן

 תזריע שי אשה הבין ומשאן העוגוה
 מזרעת אשה ואז״ל . זשר וילדה
 ישלו ולא זה ועל זשר יולדה ההלה

 ״ יצאי נקבה שמצד . להתמהמה
 שי שנאמר בהפזון יצאו זה ועל

 ובגלות . מצרים מארץ יצאת בחפזון
 שנאלל׳ הזשר מצד יוצאין הסהרון
 וגברא תרגום לה משתאה והאיש

 זה ובעבור וגו׳ ללסתשל ובה שהי
 תצאו בהפזון לא שי בהם נאמר

 לפנישם הולך שי תלשון לא ובמנוקה
 וזהו ישראל אלהי ומאקפשם ׳ה׳

 : מראשיתו דבר אתריה טוב
 בלימה ספירות עשר הם אלו

 זה משפיעים ושיצד תשונתס על
 פירוד בלי זה את זה ומקבלין זה את

 קשר בזה זה קשורות הס ושיצד וקיבוץ
קו על ושולם וקיצוץ פירוד בלא אתת

 לבושים ושללה הילדה קו היושר'שהיא
 שאינן ללאירות משללה ללתעטפים
מצבא בהם להתנסות בעבור מאצילותם

 שבודו מקום איה שיאלים ושלם השמיש
עד אותו להשיג ישולין ואינן להעריצו איפה

 מללקוללו ה׳ מלשיתו שבוד שם ברוך שאו׳
 ומשיגין הקב״ה הביביןלפני הם וישראל

 באלו השרת מלאשי ללשיגין שאין ללה
 למטה ממעלה העולם גוונין העשרה

 לללעלה ללמטה ללה למטה ללמעלה מה
 מה דודך ללה ישראל לשנסת לה שאלו

 השבעתנו שששה בנשים היפה דוד
 שנגדן למטה מה למעלה מה והבין

 שנאמר פעמים שני ללשה של שמו שפל
 ראשונה בגאולה ללשה משה משה ייאמר
 שאמר וזהו אהרונה בגאולה משה

 אליהם אומר מה שמו ללה לי ואמרו
 לישראל לגאול מהשמוששהלך לי ואמרו
 לישראל לגאול ששאלך מצרים בגלות
 זה על אניהם אומר מה אהרון בגלות
 אביתישם אלהי ה׳ הקב״ה השיבו
 יעקב ואלהי יצהק אלהי אברהם אלהי

 זה באי לך יאמרו ואם אלישם שלהני
 הניתנה התורה בזשות להם תאמר זשות

 וזה לעולם שמי זה בה שנאמ׳ ידיך על
 אותו פירשתי ושבר דור לדור זכרי

 לא שס״ה י״ה עם שמי למעלה
 . עשה רמ״ה ו״ה עם זכרי תעשה

 שנאמ׳ הוא כלתו שהשבוגיה והשבועה
מק שנאמ׳ הוא משה על השירים בשיר

דוד;



המלכות ספר

 דודך מה בנביה היפה דוד מה דודך
ה מדוד ה השבעתנו בננ  ביימטר׳ בננ
 העב אברי נאור ועליו מבה עולה

ה  בהבנינה תפארת דוגרלת והוא לו בננ
 עליו בואליס והס אבריו בנל מבבהתו

ה לזה  ודיוקנו צורתו מה השבעתנו בננ
 צת דודי ואדום צת דודי אומרת היא

 בהוא בתקד הנלול נצה מצד בתורה
 ואדום נצה בימינך נעימות בנאמ׳ ימינו

 ומשם בנבורה הקבור הוד מצד בתורה
 והאדמימות הלובן צחות נוטל הוא

 בהם פה בבעל ובתורה שבנתב בתורה
תפיליאלו פז נתם ראשו משה פני

 ומפז מזהב נתמדים בהם רתבו-יי;
 נעורב בהורות תלתלים קווצותיו רב

 מהתפלין התלויים רצועות הם אלו
 מים אפיקי על ניונים עיניו ראשו בעל

 בהם והו״ד נצ״ה בהם תורה בל
 נבמבפעים המים בקתות הקרויים

ד מצד  הגבור״ה מצד ונבנוטלין הה^׳
 ניונים הם ובניהם אב לפידי קרויים
 יונים עיניך נלה לגבי נאמ׳ ועליהם
 יושבות ״דpהה מליבון בהלב רוהצות

 מהם מלאת בהוא צדיק זה מלאת על
 הבושם נערוגת להווייו נהל ונעשה

 בהם ענוה פני תורה פני הם אלו
 הבובם נערוגת הבנינה לפני השובים

 נמגדלות הם בשניו ההותך תורה ודברי
 בתורה שושנים בהם שפתותיו מרקהיס
שריהו נמור אלא עובר מור נוטפות

 וטמיר גניז בהוא מקים בנל עובר
 ניטפות הם שפתותיי ועוד מגולה נ״ב
 מיר שושנים בהם והו״ד נצ״ה מצד מור

 גלילי ידיו תפאר״ת הוא בהם עובר
 ימי שבעת זהב מאי מעשיו בנל זהב

 ב׳ תורה הומבי המשה ה׳ בראשית
 תעשה לא ובמצות עבה במצית

ת" בת״שיש ממילאים  ששה והם שש ב
 עשה מצות ממילאים שבהם משנה קדרי
 שן עשת מעיו תעשה לא ורוצות

 קפירות עשר הם אלו קפירים מעולפת
 מרזי קפירים נמה מהם התלויים

 אלו שש עמודי שוקיו (הק־) תורה
 על מיוקדים נבואה קדרי ששה הם

 ה׳ תמונת שהיא נתי׳ אדנ״י פז אדני
 מראהו יביט ה׳ ותמונת בה שנארד
 שהם שבלב נתיבות ל״ב אלו נלבנון

 רזי אלו נארזיס בתור להנמתו נתיבות
 קתרים מגל מבוארים שהס התורה

 שנאמר תורה בדברי ממתקים חנו
 זה צופים ונופת מדבש ומתוקים בהם
 לחזיר וצריך ירושלם בנות רעי וזה דודי
 פז נתם ראשו החנמה דרך על עליו

 נל לפרש צריך ועתה תלתלים קווצותיו
 :שמעון ר׳ שאמר התיקונין

 קטרין בשית העם מנל תחזה ואתה
 דאיהימתתקנא רישא דעל בשערא

 במצחא בשרטוטין במצתא אודנין על
 באנפין עינין דטל ובקריצין בעינין

דאיהי בחוטמא דאנפין ובדקנא

מתתקנא



המלכות ספר

 פומאבנופא על מיעד באורה מההקנא
 לכל דליה ובשיעירא דיליה בקומה

 האי והתא ולעילא עריןp לארבעה קגיר
 איהקרי ולזמנין דאדס היקמא איהו
 דבור דיוקגא איהו ולזמנין אריה

 לפרבא צריך דנברונען דיוקנא ולזמנין
 בקפירן קב״ה ייהוד דאיהו כיון

 ובדיוקנא דאדס בדיוקנא איהקריאו
 דנבר יבדיוקנא דבור ובדיוקנא דאריה

 עבידהיה למיעבד דבעי בזמנא ודאי אלא
 דאדס במזלא לאינון ליבראל ולאנהנא

 דאיהקריאה היה דההיא אהלבבבדיוקכ׳
 דבעי ובזמנא אדס הוא ואיהקרי אדה

 דאיהקראו לאינון ליבראל לאנהגא
 דההיא בדיוקנא אהלבב דאריה במזלא

 דא מיוגא והכי אריה דאהקרי היה
 דא נגוונא וכן בור דאיהקריאה בהיה
 בכמהיה וכנווגא נברא דאיהקרי בהיה
 במהן באלין קב״ה איהקרי דא ובגין
 ולא אהר ליה דילהון היילין ובכל

 עליה במיה בליע דלא בעלמא ברייה
 דיוקנא דא כגוונא בבבי ואיהקריו

 בעבר ה״ה בריבא בריא י׳ דאדס
 י׳ בנברא דא וכגוונא בגיפא ו׳ אצבען

 גופיה על ו׳ גדפוי על ה״ה ריביה על
 מלאך בכל וכן והיה היה בכל והכי

 בריא דלא בריבא נימא וליה ומלאך
 ביה בריא דלא עבבא וליה ה׳ בס ביה
 בריא דילה בהפוה ובובנה יהו״ה בס

דלבר עלין בהמב ו׳ דילה ובברביכי י׳

 דליה לאהזאה ה״ה בריא דלגאו והמב
 דיהו״ה בבמא איהברי דלא עבבא אפי׳
 ליה לון ברא אחרא דאלוה יימרון דלא

 אינון דלאו וההאין דעילאין ברייה
 דכלא בבכינהיה וכן בבמיה רבימין

 בכינהיה איהקייאה דא ובגין הד
 אדומה פרה נברא ואיהקריאה בובנה
 דלא ברייה ליה ליה צפור יונה איילה

 ביה אהלבבה כד בבמיה איהקריאה
 אהקריאה דא ובגין פעולהיה למעבד
 היה בההיא רכבה כד מרכבה מעבה
 אדס או אריה או בור או נבר דאיהי
 אדס איהו דברא בריין דכלהו ובבהא
 בריין ובכל עלמא דכל דיוקנא דאיהו
 הביב איהו דא ובגין בעלמא דאיה
 אינון נבא בני וכמה בריין מכל עלה

 איה לא ומלגיו מלבר דאדס כדיוקנא
 בור או אריה או עופא או אלא בהון

 דאיהקריוא מזלוה מאינון היויא או
 מהני׳ מארי אמרין הוו דא ועל נבא בבכי

 לביה יכנק אל כברו הוכו באין מי כל
 דאדס דיוקנא באנפוי המדרבדאיההזי

 קב״ה אמ׳ דא ובגין ביבא חיויא ומלגיו
 אנבי העס מכל ההזה ואהה למבה

 אלהיס יראי דאברהס מ?כירא היל
 טראpמ אמה אנבי דיצהק כיראpמ

 דאיהו דדוד טראpמ בצע בונאי דיעקב
 יהו״ה בריא ועליהו רביעאה רגלא
 טראpמ אלפיס ברי עליהס ובמה

טראpמ מאוה ברי אדנ״י מן דא׳

דאה



המלכות ספר

 דמצרים שנין מאה ארבה דאינרן ד׳ דאה
 עברוה שרי י׳ המשים שרי בקרא דדמיא

 בהמניא גופא לפרשא בעינא ואנא
 יםודא לון דאיה בגין אלין היקינין

 פריש לא שמעון דר׳ אע״ג קרא מהאי
 אנפין דהמניא ירזא אנפין בשהא אלא
 ואלין דיאהדונה״י ברזא אינרן אלין

 ואהה לגבייהו היקונין המניא אינון
 בעיינין בראיה היל אנשי העם מנל ההזה

 בעמיקו דילהון ובקריציןדילהקיבגיונין
 דילהין ובקמיעו דילהון בארינו דילהון

 הקד אהיה דאיהי דהיה רזא הנא
 בהפוך מיכא״ל דא ואריה ביה מעיל
 אלהים יראי ראיה ליה השנה אהרון

 מרישא דהליא ובשערא דאידנין בשמיעה
 דאהקריאה היה איהי ושמיעה עליהו•

 נימין וכמה דינא איהי שערא שור
 קיימים השמים צבא דאינון מינה הליין

 לשמאלא גבורה דאיהו רברבא על
 גבריא״ל ודא שור דאיהו בהיה פעולהיה
 אודנין בהר לין לבערא צריך ובצלוהא

 בהון לאעלא דשמיעה הרעין מנקי דלא
 אז קרא ביה יהקיים לאו ואם צלוהא

 דשמיעה ובזמנין אענה ולא יקראונני
 ביה דאהקיים דינין מאלין פנויה איהי

 בדיקנא אמה א יענה וה׳ הקרא אז
 ודא דקודשא רוהא דאיהו דהוטמא
 יעקב אמה הוהם הוטמא איהו הפארה
 לקביל ליה איה אנפין הרין שלימא

דרהמי אנפוי אינין ואלין ורחל לאה

 -י מקטרא יקומק היוור כלילן
 דאיהי עליה מההקנא מצהא וגבורה

 אורהין דאינון שרטוטין בכמה בינה
 ארהוה עליהאיהמרכל דאיריהא דימא

 אורהין דעביד ניהו מאי ואמה הקד ה׳
 מוהא דא דמצהא שרטוטין דאינון אלין

 אינין שרטוטין ואלין הכמה דאיהי
דרכיג והיה דימא שבילין והרין הלהין I

״י דא '  דרך הה״ד יו ״
 ומוחא אוריא״ל ודא בשמים הנשר

על דכולהו אלי: אנפי: והרי: ומצהא
 דהפלי בהי ארבע אינון אלין הוטמא
 והוטמא דהפארה רישא על דאינון
 באפיו ויפה ביה איהמר יעקב דאיהו
 משה י״ה ב״ן בינ״ה ידא חיים נשמה
 הלהין דהיי בנשמהא ליה איהו רבינו
 מהזיאן אלין דמצהא שרטוטין והרק

 אנפיןוגדפיודארבע והרק דהלהין רזא
 גדפק וארבע גדפין ארבע דאינין היון
 אינון דאנפין דיוקנא מאלין היה לכל

 קבא על ואהזיין קוף לון דליה נימין
 קוף דליה העילוה עילה דאיהו דקבין

 פימא דא בצע שונאי מניה והליין לעלמין
 מהקנן דילה שפוון הר־ין מלכוה ואיהי

 דאיהו יהו והי״ד נצ״ה ואינרן עלה
 המדה בקי אזלין וכולהו לימודים לשון

 אודנין בין עיינין בין היושר קו דאיהו
 ואלין ושפוון ומצהא והוטמא אנפק בין

 מקו דנפקין המדה בקי אינון דלאו
דלעילא דיוקנא אינין לא ודאי היושר

ולא



אהמלכות מפר נ

 אמ׳ דא וביין עליידי ר׳ בס שריא ולא
 ודאי סימא וגו׳ ההזס ואתר למשר
 והיה מלנוה ודא דאדס יומאp איהי

 עפר דאיהו אפר איהו רפאל ה3 דרניב
 אדס מניה דאיהנעיל מקדשא דבי

 איהו ודא פאר איהו אפר ובהיפוכא
 ארבעה לך הרי עליך הביש פארך

 ריה שמיעה ראייה דאינון היקונין
 ליה נעלין מהמן דיבור והאי דיבור

 איהו ודא שפוון הרי דאינון נביאיה
 ארבע אלין ועל הנביאים על ודברהי
 לעשרה וסליק יהו״ה שריא היקונין
 דאינון ה״א וא״א ה״א יו״ד דאיהו

 ובמצהא במוהא דנהרין קפירן עשר
 ופומא והוטמא ואנפין ואודנין ובעינין
 אודנין הרין עינין הרין ומוהא ומצהא
 הא הרין ומצהא והוטמא הרין ואנפוי

 אדנ״י דלההאה היקונין היקונין עשר
 שמושא בגופא נענוע בידין עשייה ואינון
 יהכא ברגלים הליכה מילה בבריה
 כולהו על לאהזרא וצריך קומה• שיעור
 לך איה אנה הכים מכל ההזה ואתה

 איהו דאנה ולאאהרא לאסהנלא
 הורה זכרו בך לקיימא דאוריהא נהירא

 דילך בראייה ודאי ההזה אהה עבדי משה
 ישברו אליך כל דעיני בגין דילך בעינין
 דאיהי בעהו אוכלם אה לון יהיב ואנה

 נהיר דילי דשמא בגין דאזהרא מכללא
 רבון ואמר פהת דילך היקונין ובכל בעינך

לגלאה איעור אנא דילך ברשו העולמים

 נפלאוה ואביטה עיני גל דילך טמירין רזין
:מהורהך

 באלין דילך בכלה לשבהא מתורתך
 דהליין אינון ולכל היקונין

 הרעא דאיהי מינה רשימין ואינון מנה
 דאיהו' אפך למחזי בך לאעלא דילך

 איהמר עלה דילך שופרא הפאר״ה
 יונים עיניך יפה כלך רעיהי יפה כלך

 בגופיהו מרקמין דאינון ודאי כיונים
 אשהמודעין דילהון וברקימו בגדפיהו

 בכל דלית כיונים ועוד עופין בשאר
עינין כיונה בעלה לגבי מהימנא עופין

לגביבאורח מסתכלין גבהנין
 די עינא כנפי אלין דיונים גדפוי בעלה
 יונים בעלה לגבי יונה פרחה בהון

 חיוורין דחק״ד מקטרא איהקראו
 וירוקין דגבור״ה משטרא וסומקין
 מסטרא ואוכמין דתפאר״ח מסטרא

 אני שחורה בה דאיתמר דמלכו״ת
 כסך במשכיות דילהון חיוורו ונאוה
 דילהון סומקו כשושנה כחוורו ואיהו

 דשושנה נסומקו ואיהו זהב כהפוחי
 אוכמו גוונין הרין כליל דילהון ירוקה
 אוכמא דאיהי ודאוהמא שפיר דילהון
 ונאוה אני שחורה דאיהמר כמא שפירא

 בגוון כלבנה יפה איהי חיוור בגוון
 כנדגלות איומה כחמה ברה סומק
 ארבעי באלין עלמא רבון גוונין בהרין
 יהו״ה לשמך אסתכל איהי גוונין

דאיהו אויב הגדיל כי ה׳ ראה דהפרוק

סמא״ל
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pוגוונו עמיקין דיליה דעינין מא״ל 
 מישר באורח מקתנלין לאו חשובין
 אלא צדיקיא עם בגלותא ניב למעבד

 באורהיהו עמיקין דאינון רשיעיא עס
 ולכל לאדם דקטיל הקדמוני דנהש בנוי
 דעינין חיוור גוון מניה דאהיין דרין
 גוון שרף קומק גוון נחש איהו דליה

 מחרויהו כלול ירוק דאיהו תליהאה
 אשר צמאון אודם רביעאה גוון עקרב

 דעינא גוונין כולהו מיס בו אין
 אל איתמר עלייהו קטלין דרשיעיא

 תתאו ואל עין רע לחם אה הלחם
 לעמא ירpא דא ובגין למטעמותיו

 ואוריתא ברשיעיא תכלpלא קדישא
 הה״ד מניהו יאpכpלא צריך דילהון

 ידעוה בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא
 דא כגוונא מנץ נטירו צריכה דיונה
 דצדיקיא יונים עיניך נטירו צריכין
 בנוי רב ערב דאינון דרשיעיא מעינין
 למעב־ קשין דאינון רשיעיא דלילית

 עקימין ואינון ישראל בני עם טיבו
 הקדמוני דנחש בנוי ארחייהו בכל

 בחוה חיויא דהטיל זוהמא אינון דאלין
 לקטלא בישין גוונין ארבע קרי

 תרי לאחיאה טבין גוונין וארבע
 אלין והו״ד נצ״ח אינון עינא כרובי
 יונה איהו צדיק דא עין יונה כנפי
 וצד״ק צדי״ק אינון ונוקבא דכר ממש

 )חבל ( אהקריאה דצדי״ק טראpמ
:עין איהקרי דתפארה טראpמ

בשמים הנשר דרך הד״ד נשר
 בגין בעלמא מעופא דחילה דלא

 ושולטנהא מטרוניתא איהי דנשרא
 שולטנותה יונה אבל ושבתות טבין ביומי
 לית בגלותא ואיהי בראשית יומי בשית

 דלילית דבנוי בגין רגלה לכך מנוח ליה
 מאד גברו אתמר עליהו דחויא זוהמא

 בהון דאיתמר ישראל דאינון הארץ על
 מתגברין אינון הארץ כעפר זרעך והיה

 בבנין שפירין בנשין בגלותא עלייהו
 וישראל שפירין בלבושא בעותרא שפירין
 דההיא בנוי בכולא אוכמין עניים

 שחרחורת שאני תראוני אל בה דאיתמר
 דאיתמר דההוא בנוי ואינון בגלותא

 הושת ושק קדרות שמים לבשו ביה
 לבושין באלין מתלבשין אינון כהותם

 עלייהו דמתגברין רשיעיא אלין בגין
 בישא בעינא לון מהתכלין דלא בגלותא
 והכי נח כגון ונהתר רעה ראה וערום
 בגלותא מנייהו לאתכהיא ישראל צריכין

 בעותרא בבניהון בנשינהון בלבושיהון
 מתני׳ מארי אמרו למגנא וןולאו דילה
 מן ההתום בדאר אלא שורה ברכה דלית
 אינון אלין ועקרב ושרך ונחש . העין

 נש דבר עקימין עינין דעינא מומין
 חויא מישר באורח מהתכלין דלא

 לא בהאי המן עקלתין נחש דאיהו
 ביה המדה דקו מאינון איתכלל תפיה

 לבבכם אחרי תתורו ולא איתמר עלייהו
אחריהם זונים אתם אשר עיניכם ואחרי

אע״ג
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 דלב בגוונה בגלוהא דאינון אע״ג
 קנהדדין דרוו ישראל רליני ישראל
 ומשההפין זונין דאינון כיון גדולה
 דליה והא אבהריהו ההורו לא בזמה

 והפתי איהו ראמי עקימין עינין ליה
 להוה נהש דפתי כגון בלישניה נשא בני
 אההויא איהו ורע כיוב הדעה טץ

 ביש רמאי ולביה טב ובמילוי בפומיה
 ומעץ איתמר עליה מיניה טמרpא

 . ממנו תאכל לא ורע טוב הדעה
 גוונין כל יאpמכ דעיניה היוורו
 גבההן רברבין אינון דליה עינין אחרנין
 תועבת איתמר עליה לב גבה ואיהו

 בגין דעביד טבין כל לב גבה כל ה׳
 דאיתמר מאלין ואיהו שה ליה למעבד

 וראשו ומגדל עיר לנו נבנה הבה בהו
 אינון אלין שם לנו ונעשה בשמים
 ממוניהון ומדרשות יותpככי בתי דבונין
 דה׳ לשמא ולאו שם לון למעבד וכלא
 נואף דחמור דיוקנא גופיה איהו האי

 יהי אם מניה ברתך טמרpאי איהו
 נש בר האי ועוד ואתתך אושפיזך
 בהון ואצלח בכשוף יומי כל משתדל

 מעונן איהו האי ושליטין מלכים עם
 דיליה רשימו ואיהו ומכשף ומנהש
 ורושם חיוורא במדה דתיויא רשימו
 איתנטיל דמתמן בגדפוי ליה אית היוור

 ומזליה רושם ההוא על שערא ולית נהש
 ; היוורא מלה בכל נש בר דהאי
אריך והוא חיור דיליה ושערא

 חיוורין ועיינין אריכין ושערוי קומה
 איהו האי מישר באורח תכליןpמ

 בר האי ליד דאית דpדח מארי
מ נ: "  קדמאה בשעתא קדמאה א :

 ביומא אריה דיליה וחיה טלה דמזליה
 כוכביא ושבעה מזלות תרין כל קדמאה

 דיליה לכוכבא משועבדון אינון
 ויומא יומא כל והכי דיליה ולמזלא
 חיוור איהו נש בר האי כגוונא

 ביומא דאיתברי דנהורא מחיוורו
 אם אור יהי ויאמר הה״ד קדמאה
 חכימא יהי דיומא שעתא בריש איתליד

 דמארי רישא ויהי באוריתא יתיר
 באמצעיתא אתיליד ואס מתיבתא
 ואם באוריתא בינוני יהי דשעתא

 זנב באוריתא עני יהי דשעתא ופאpב
 והאי חכמי תלמידי דאינון לאריות

 טראpמ בן אור דאיהו ראובן במזל איהו
 מתמן מלכו״ת דאיהי יהראpו ״דpדח

 איהי דמלכו״ת דנהרא חוורו נטלא
pמ יהדאpדח טראpכלבנה יפה ״ד 

 ואיהי דגבורה טראpמ חמה ואיהי
 דרך הה״ד דתפאר״ת טראpמ כוכב
 טראpמ נוה״ג ואיהי מיעקב כוכב

 דהו״ד טראpמ מאדים ואיהו דנצ״ח
 טראpמ שבת דאתאדםבגבור״הואיהי

 איתמר טבא טראpד שבתאי ו״דpדי
 שבתאי אחרא טראpמ אבל שבת בה

 תלקpא עלמא על שליט דהאי ובזמנא
נשמות דאינון אושפיזין ואמרין שבת

יתירות



המלכות ספר

 חיוורין טיגי; דא ובגין שבת אי יתירות
 אלין 7״pn7 כיראpמ יהראpב נטלין
 יתרעא גיביס דיסpדח מארי אינון

 באורה תכליןpמ עינין אלין דאברהס
 וותרן נש בר האי ימינא כלפי מישר
 וותרן לרוחה פתיח ביתיה איהו

 באוריתא ישתדל לא ואס באוריתא
 דנשמתא דממונא בממוניה ותרן איהו
 דגופא ממונא עותרא ושאר אוריתא איהי
 אריך אpבכ איהו חיוור נש בר האי

 בימינא אית חיוור רשימו איהו קומא
 רחיס נשא מבני איהו רחיס דיליה
 . אוהבי אברהם הה״ד מקב״ה איהו

 חזי ותא חיוור שעיע דיליה שערא
 מארבע כלילן אינון דלאו עינין דלית
 חיוורין עינין אתקריא אמאי גוונין
 עדאהרניןאיתקראו דשליט גוון כל אלא

 גוון שליט כד דא ובגין שמיה על עינין
 חיוורין עינין אתקריאו בעינין חיוור
 אשתדל באוריתא לאצלחא דבאעי ומאן
 להחכים הרוצא איתמר עליה ביה

 אחרא טראpמ ומקיןp עינין . ידריס
 דאוקידלוןבשלהובי משרף ומקוp נטלין

 טראpד במאדים ומתאדמין בישא דחמה
 מאומה אינון אלין דרגין דתרין אחרא
 דמאדים טראpמ אדוני איהו דעשו

 ובגין לחמה דמונין בבנוי ואיתמר
 לאומין רע ימןp המה לוקה כד דא

 דעלמא דאומין דחמה לקותא דעלמא
בה דאיתמר אוכמא דאיהי אוריתא

)13(

 דשמשא לקותה ונאוה אני שחורה
: קדישא טראpד

 ובנהא אוכמא פתיח לילית שבתאי
 מאדים דישראל לקותא אינון

 ומאדים דיעקב טבא יהראp לקותא
 לקותא טבא דסטרא ומאדים עשו איהו

 אומה ליה דמינין בישא יהראpל
 דילהון בסומקו דעינין לקו דישמעאל
 דילהון דגבינין בבישרא דילהון ובאדימו

 דאיהי לון דמוקיד חמה איהו האי
 דילהין ואדימו דמין ואושדין שרף

 עינין אינון אלין דילאדים לקותא
 לון דאוקיד דשרף ביבשותא קמטין

 טראpד ומקיןp ועינין ואתקמיטו
 ומקיןp דעינין מארי ההוא אהרא

 ראם איהו דמא אושיד מיניה טמרpאי
 דמא אושידו בתיובתא חזרן איהו

 יהי בו דאוריתא בפיקודין יהי דיליה
 איהו נש בר והאי מהולא או טבחא
 בגופיה בדקליה בחוטמיה באנפוי קמיט

 חיוורין דעינין בהפכא ברגלוי בדרעוי
 בדקליה בחוטמיה באנפוי אריך דאיהו

 ודא רחמי דא ברגלוי בדרועוי בגופיה
 דכיא עראpד ומקיןp עינין דינא
 והוא ביה דאיתמר דוד עינין אלין

 . רואי וטוב עיניס יפה עם אדמוני
 טבא חמה בגוון ירוקין שעריה

 טראpמ ומקיןp אנפוי
 מיני שבעה הוו בשערוי טב דמאדים

זהב p^7 זהב דאיהו דדהבא גווני

אופיר
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3 r' ^ '3 'r יליעז 3זכ
p ד:בע א3דה יליני איגין 'rp 

: הין3 אהכלילן
 רין3אי וכל אנליכי דיליה ושערא

 :יראpיל קיליגיין דיליה
 ואילו האנין הוא דוד דא גין3ו ריס3דה

ה3ג3 מכייל הו״ד דיליה דרגא ד׳  ו
 ״דpו^ גצ״ה3 נגילין היוירין גלינין ל3א

 דילהון ורלצהא ונרכיוגיין ארינין ואיגון
 שרכייגיין ל3א דהאינלא כיראpיל ארינין
 אינון אנליס גב ר3ד כיראpמ דמצהא

 לילה ההרליביה והאוביא אמיכייס
 לרלכילה וההוכיילוה העיגיה גבראו

 יכיי3הב הלון הוא הפה ני דכי הפה מן
 מלי־ והוא יכייה3הב הבגה נגיד
 והיה יעי3ב מבה היה כן יכיי3הב הלון
 בהיה אהרן3 דנהי׳ ייןא' והיה מליץ
מי בהוא אהיו  יהיה והוא יטי3ב ן3 נ

 מליצים והיו אהרוגים היו והם לפה לך
 דאו3ג נגגדם הלוגיה עה3ב אלו כי
 ואהרן ומבה 3ויכיא יצהא רהם3א

 פינים יבראל ראבי בהיו ושלמה ודוד
 אדמוני והוא דכתי׳ ובלמה דוד אלו
 רהם3א הם והאזנים פינים יפה פם

 שמפיו דכהי׳ ושמאל ימין ודp ויצהא
 בנאראו וה3הא כנגד ה׳ 3רי אה הרים
 יהיה והוא דכהי׳ אהרן זה פה הרים

 ומשה 3יפיא אלו ההונימוה לפה לך
 שדה כריח ני3 ריח ראה 3יפק3 דכהי׳
ומשה . הריח כנגד חמ׳ ה׳ רכו3 אשר

 אכיורה יפימו דכהי׳ לוי 3כי3מש א3ש
 שהם צדיאים פה3ש לך הא אפיך3

 חלונוה פה3ש אלו כנגד ישראל ראשי
 השגחוה פה3ש כנגד האדם ראש3 שיש
 האדכלין אור שהוא הראשין 3נא3 שיש
 אור3 הכלולים השגחות פה3הש ואלו

 פפולחו לפי משתנה אחד כל האדמון
 שפוררתיך ואחר אחד מנאה ויונאים

 אור3 שהיו השגחות פי3ש3 זה פנין3
 פה3ש אותו ים33וp כי דפ האדמון

 וצלול דא הוא הראשון מאורות מיני
 ארוס וכנגדו הומא גוון כגון מאד

 אור ין3ו למוח 33ההו הראשון המוח
 33ושו נתים3 אויר יש שני לאור זה

 הנמצא ארום וכנגדו דא אור אותו
 מאד ן3ל הוא השלישי האור . מוח3

 מיני כשאר דא אינו ל3א צלול והוא
 הפצם רח3נ וכנגדו שזכרנו האיר
 משם כי פה3לאר אור ההוא ונחלא

 המיוחד שם של אותיות פ3אר נגלו
 האדם ראש3 פצמות פ3אר תמצא כן

 הוא יפיי3הר אור זה פם זה אים3מחו
 רא3נ ומשם מאד וצלול דא והוא ירוא

 אחד ארום וכנגדו ירוא א״ו תפארת
 אור שר3ה ין3ו הפצם ין3 שפומד

 וירוא אדמימות גוונין שני ין3 החמישי
 הכשר וכנגדו והו״ד נצ״ח נגלה ומשם

 הוא הששי אור . הארום מן למפלה
 של ארום וכנגדו וצלול מאד ודא לכן

אור הוא שביעי יופי בכל כלול מעלה

האדמון
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 ומחוץ מבית שקובב ממש הקדמון
 כיצד הקדמון ענין לך הא הכל והוא
 היה שלא נקד והיה התחלתו היה

 וזו שם הכל וכלול דבר שום נראה
 נראה ואינו נראה לכל נקדים הנקדה
 לבדו ה׳ ונשגב דכתי׳ בשביעיות ונשאר

 הוא הקדמון שאור נמצא ההוא ביום
 שעומד נשמה והיא ומחוץ מבית מוח

 הראש מן היוצא והשער ומחוץ מבית
 והחש״ד משם שנבראים ועולמות ענפים
 דכתי׳ לאוהביו הקב״ה משם שמושך

 שירה ובלילה הקדו ה׳ יצוה יומם
 שנמשכים יחכמית כחית וכלם עמי

 ענפים והנהו וקצבה תכלית לאין ממנו
 הפנים חבל קיבבים הצורה לכל

 ומכאן מזהירין יעבר צד מכל הקדושים
 השלשלת כל נמשך השפירה מזי

 שאז״ל וזהו והטהור הקדוש העליון
 הכל ונברא הקדמון אור זיו נבקע
 נמי בראשית אמז״ל המדה זו וכנגד
 שמים ה׳ בדבר דכתי׳ הוא מאמר
 וכנגדו נראה ואיני נראה שהוא נעשו
 בעשר אלהיך ה׳ אנכי וכנגדו שורק וא״ו

 בעשרת הכפורים יום וכנגדו הדברות
 בעשר תזכרו למען וכנגדו תשובה ימי

 ומכאן ע״כ יבין והמשכיל דבקים
 והטהורה הקדושה שלשלת התחלת

 הנקראת שניה שפירה ממנו שנכלל
: ראשית

הנקראת היא חכמה שניה ספירה

 ה׳ יראת חכמה ראשית דכתי׳ ראשית
 התחילה ולפי׳ .עושיהם לכל טוב שכל

 שניה שפירה שהיא מפני בבית התורה
 חכמה ראשית הנקראת והיא לייהוד
 נקראת מה מפני י״ל ועכשו ה׳ יראת

 שנברא שנייה שפירה שהיא מפני ראשית
 באתה הבדלה שיד והוא קדמון מאור
 הקדמון האור הבדלת היה שם כי חונן
 זה ושער פעילותיו התחלת היה ושם

 שיד שהוא התורה נבראת ממנו
 בלמד ושיימה בבית התורה שהתחילה

 נכללה התורה כי החכמה נתיבית ל״ב
 ראשית הנקראת והיא המדה בזו

 ואחר חלקים ד׳ זה בענין ואחלק חכמה
 נתיבות מל״ב ינתיב נתיב כל חלק כך

: חכמה
 נתיבות ל״ב הם מה מפני ראשון חלק

 באור כי תמצא הקדמון בהבדלת
 השגחות שבעה שיד כי נכלאו הקדמון

 וכשנבדל המיוחד שם בל ד יו״ ושוד
 הקדמון מאור נבקע מיד חכמה שפירת

 עלה הנקרא יהוא הייחיד דוגמת על
 החכמ״ה שפירת כשנגלה והוא במחשבה

 הבריאה ענין כל כי הכל נגלה מיד
 חכמי בפי נודע כן רי בחכמה כלול

 במחשבה עלה ר״ל כרא כי ישראל
 שהמחשבה ומכני ב הכל דוגמת ונשלם

 מחשבה היא שניה ושפירה בל״כ היא
: החכמה נתיבות ל״ב היא

נתיבות ל״ב הם למה עוד שני חלק

חוכמה



נדהמלכות מפר

 זו קפידה שנגלת שקודם מפני הנמה
 הקדמון איר אתה נקודה נראה היה

 הנמה שום שס ננליה היה לא ועדין
 היה נך נל יה׳ שברא מה נל שידעו
 ניון צדדין מנל ההנמה מעין נקהם

 נל ל״ב היו ב״ל ההורה שנבראה
 הם ולפי׳ בהנמוה להשוב הבריוה

: פהיה ילא ר יוה ולא ל״ב
 נהיבוה ל״ב הם למה השלשי חלק

 שלש ני פירשהי נבר הנמה
 קבועין מאורוה מיני ושמונה ושבעים

 ומדה השמ״ל נמנין הקדמון באור
 מאות מהשלש ממנו עישור לקה הנמה
 האהד כיול שבעה ומהשבכיים שלשים
 המש השבעה ממדה ר מכיש שלקה

: נהיבוה ל״ב נשארים
 ושהים שלשים נל ני רביעי חלק

 שנמשנים לעינים מאירים יורדין
 צנורוה ל״ב באים הלב מן ני הלב מן

 ללב ומאירים אוהם להאיר לעונים
 בין שמאירים הם צנורוה לב נן נמו

 השמים ל״ב נקרא להפאר״ה הנמ״ה
 ושם ההנמה נהיבוה ל״ב הם ולפי׳

 והנני הנמה לל״ב ההורה מתפרש
 :מאלו ונתיב נתיב נל בק״ד מפרש
 מופלא שנל נקרא הראשון הנתיב

 בלי קדמון מושנל אור והוא
 אין אשר אהד נבוד והוא הההלה

 מציאותו בפני לעמוד ינולה בריה נל
אין אשר מאד ונעלם נקהר זה ונתיב

 לחשוב שיונל הנבראים בנל בריה נל
: הזה הנתיב שנל גודל

 והוא מזהיר שנל נקרא השני הנתיב
 אחדות וזהו היראה נהר

 בפי והוא לראש לנל המתנשא השוה
 זו ני והטעם שני נבוד המקובלים

 מקום ובנל יוצר נבוד נקרא המדה
 ני המדה לזה רומז נבוד בנהובים שנ׳
 הזיו ומאותו לנל הזה הנבוד נגלה שם

 ונתיב נתיב ונל התורה נבראה הגדול
 ומשם לתורה מאיר נתיבות ל״ב מאלו
 איה נל התורה השנל מאותו נבקע
של היצי אפי׳ הקר אם ולפי׳ ואות
 היא ני יהטעם פקיל היי בק״ת יו״ד

 נתיבית ל״ב ימאלו עליינה נריגמא
 אלי ננגד בראשית ב׳ נברא שהזנרת

 והטהירי׳ הקדושים העליונים נתיבות ב׳
ולחשוב להרהר ינילה בריה שום שאין

מתעטרים מכאן
מזהיר שנל נקרא

מאירים שם ומ: ׳ים
אור יוצא ומשם

 משוטטים המה ה׳ עיני דנתי׳ לעינים
: הארץ בנל

 שנל הנקרא הוא השלישי נתיב
 הפעולות נבראו שממנו המושנל

 וזה ובתחתונים בעליונים וההשגחות
 והיו כד״א בתחתונים משגיח הנקרא

 הנתיב זה המים כל שם ולבי עיני
נקרא ולפעמים מושכל שכל הנקרא

שכל



המלכות ספר

דרכי ראבית הנקראת בה ההנמרת כל הרגבותיו בעין בכל בהוא מורנב בכל
: בנרריס ונקרא ה׳ והנתיב והתתתונים העליונים עניני בכל

ב תי ונקרה נבדל בכל נקיא הבבי נ המעוטרות אותיות כל ממנו נבראו הזה
בפגי מתונה בבא משני כן נימ״ל אות בלבה והם מבולבות בהם

פירותpה לכל בפה מבפיכנ והוא אצילות מעוטרות כולם בי״ן ואות למ״ד ואות
למבך מקהיל ומבה בננצמו המאתרות בלבה קוד והוא הבליבי נתיב בקדובת

: הכל יניקת ומבס התנוכנננות במעביהם המעוטרים העולם אבות
נ?הר בכל נק-א הבבימי הנתיב בהם האותיות בלבה כניד הטובים

מזהיר בהוא מפני כן ונקיא תקיעית תבע וכננדם בלב בלב בל
בגין הנקראים הבנליים הדברים לכל בלמה אמ׳ זה וכנגד הבנה בראב
ומבם הנאמנת מאמונה ייינקים בכל במהל־ה לא המבלב והתוט בתכמתו

הצדיקים נבמות בכל ייונקים מזהיניים העליינית נתיבות בלבה אלו כנגד ינתק
הזה בהולם בכל ימלמדים המזהירים לכל המאירים והטהורות הקדובות

: הבא ובעולם קיד הוא מאלו ונתיב נתיב כל וזיו
ב תי ינקיא בלם בכל נקרא הבמיני נ הקדובה העליונה צורה עין וזוהר גוונים

תכתת בי בנבלם מפני כן הנבמה כל בפי ומבורך ב״ה והטהורה
צורה תיקון כל בו ונבלם הקדמות בפי נקרא ועוד בליבי נתיב ע״כ
ולפי׳ ו^עהורה '~”̂*קדי — התכמה יקוד מקודבוהוא בכל המקובל

̂״ל א“ר“ ו״ ו ^ , י ן y 1 i 1 ן אמן וברבה אומן אמונה הנקראת
בתדר מתיבב והוא העליון בבלימות : נאצלה האמונה אב והיא

: הידולה בממנו קבוע בכל נקרא הרביעי נתיב
ב תי טהור בכל נקרא התביעי הנ הרותניות הכתות מתאצלים

וצלול זך בהוא מפני כן ונקרא מאלו אלו במתאצלים אצילות בדרך
ומבהיק הקשירות את ומטהר מאד אינו קבוע שכל ואותו אצילות בכה
בהם אתדותם ותוכן תבניתם יזרת הכתות כל ומתאצלים עולמית מבס זז

את ומבתר ופירוד קיצוץ בלי מיתרות : ממנו
: אתר להיות האוהל והוא נברב בכל נקרא התמישי נתיב

מתנוצץ בכל נקרא העבירי הנתיב בהוא מפני כן ונקרא האמונה פרש
ביובב מפני הבם זה ונקרא בעצם המיוהד והוא הבוה האמונה עצם

ומזהיר ומתנבא ונבא רם כקא על שנכללו הקדומה מהתכמה הנאצלת הבינה

זירנ



נההמלכות ספר

מפני נצה ככל נקרא כישר ששה נתיב לצד ריבוי שפע ומשפיע גדיל זוהר
הנקרא והיא למטה השוכן הכבוד הזיי שמהניצן והד:־ו זיוו יכ״ב הפנים

המשפיע והוא לחסידים ומוכן עדן גן . ̂יי-ייר

: עדן שבגן ידיסpלה ב תי מציהצה אור נקיא עשי א׳ נ
ב תי והוא ההרגש שכל נקרא י׳׳ז נ עצם שהיא י'פני כן ינקיא

והוא האמונה ידיpלה מוכן המערכה םדד3 המהודר הפרגיד
ומשם העליוניס במעמד הפאר״ה יהיד הנקראה העליונה מדה לנני העליונה
לעולה הילקיף ירוק קו שכל .משך שהוא כ״ג הוד שהיא הפהרי׳ה מדה

; כולו : העליונה מערכה עירך
ב תי השפע ביה שכל נקרא י״ה נ ב תי הוא בהיר וזהי בהיר שכל נקרא י״ב נ

חהו כל מהלונניה צלו מהוך הקנראה אופן עצם והיא בשהקים
pבצל וכהי׳ וישבהי המדהי בצלו •ד ההזיון משם שבא מקום פי׳ הזיה הז

והטהורים הקדושים צלה ושם יהלונן שדי הנבואה מראוה משם ינהוזוה
: הנשמוה בהבוק : לנביאים שמהעוררים

ב תי הפעולוה שכל נקרא י״ט נ ב תי האהדיה מנהיג שכל נקרא י״ג נ
ברכהו שמשפיע כדי הרוהניוה כהא עצם שהיא מפני כן ונקרא

ש׳נקראים דברים לכל שבעולם ברויים לכל אהדוה מדה השלום והוא הכביד
ממנו ונהושפים מהברכים הכל רוהניים והיא הייהיד אמיהה בכל השלימה

ב תי הפעולוה שכל נקרא עשרים נ : מלכיה מדה שאיריה
נאמן שכל ונקרא הדמיונוה ב תי כן ונקרא מאיר שכל נקרא י״ד נ

רוהניוה כמה מהבריכה שבו מפני ההשמ״להגלורה עצם שהיא מפני
:בצלו להשוה קרובים להיוהם כדי והבניהם יהכינהם הקדש היוה ענין על
ב תי קיים שכל נקרא וא׳ עשרים נ : המלאכים לעולם ומאיר וגזרהם

לכל קיום כה שהוא מפני ב תי מעמיד שכל נקרא עשר המשה נ
ברוה להלבישם כדי בו המהקיימים וזה כיוהר בערפלי הבריאה

צדקהם שכר להם להה וכדי קדושהם הנה הוא הה הורה במהן הופיעי השכל
: וזכוהם שכל שיזהיר הענן בעב אליך בא אנכי

ונקראכן הקדושה שכל נקרא כ״ב נתיב שעמד מעמיד שכל נקרא ולפי׳ המעמיד
הקדושים מהלבשין שבו מפני ישראל למדו ומשם שיני הר במעימד

קדושים והייהם וההקדשהם לקיים כדי : ומציה הורה

כדי
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 ה׳3 דנתי׳ ביוצרה הצורה להדבק כדי
 תהבר נבר עס וכתי׳ תדבקון אלהיכס

: היום נלנם חייס ונתי׳
 ונקרא מובהק שנל נקרא כ״ג נתיב

 המבהיק שכל אור שהוא מפני כן
 בלי שלם וייחוד וכניייס הקפירות

 הפעולות כל ומבהיק ופירוד קצוץ
: ביוצרה לידבק

 דכתי׳ כנגדו צח שכל נקרא כ״ד נתיב
 מאותו שמקבל ואדום צח דודי

 צחות הנותן והוא ומתנוצץ צח שכל
 כנשמה וזוהר הקפירות גווני בכל

: צח אור נקרא לפי׳
 שהוא מפני זך שכל נקרא כ״ה נתיב

 הקפירות לתבנית ומזכה מאד זך
 שני ואין אחד הוא כי ייחודו ומראה

 כשמצהיליס בגלגליה זכות ונותן לצדו
 זיוה שמצהיל והכוכבים והריח השמש

; השפל בעולם
 נקרא וזה מופעל שכל נקרא כ״ו נתיב

 שכל ונבקע במחשבה עלה
 במחשבה שעלו הדברים כל ונשלמו מופעל

 :מופעל שכל נקרא לפי׳ לפעולה יצאו
 בא שמשם אמתי שכל נקרא כ״ז נתיב

 האמתיים דברים לכל התעוררות
 המלאכים ולעולם השכל בעלי ולכל

 שהוא המזהיר ולכל השכליים ולדברים
 :הפרגוד מן למעלה

 הנותן הרוחני שכל נקרא נתיבכ״ח
הרוחניים הדברים ושכל כח

 6יניקת ומשם אותם המנהיג והוא
: שואבים שהם וממקום

 המחכים מוחכם שכל נקרא כ״כי נתיב
 שכל הנקרא והוא ברואיו לכל

 : ראשית הנקראת הקדומה החכמה
 הפועל תpהכנ שכל נקרא ל׳ נתיב

 והוא השוה אחדות הכולל והוא
 הנחלים כל דכתי׳ המקבל הים קוד

 : מלא איננו והים הים אל הולכים
 המאחד האחדות שכל נקרא ל״א נתיב

 הייחוד כל הכולל הקפירות לכל
 הקדמון האור שנבדל שכל בההוא

: האחדות שכל נקרא ולפי׳
 נראה שבו מצוחצח שכל הוא ל״ב נתיב

 שמו נקרא ולפי׳ הייחוד צחות
 הקדומה החכמה נתיבות ל״ב נשלמו כן

 הנקראת והוא ה׳ דרכי ראשית הנקראת
 ה׳ יראת חכמה ראשית דכתי׳ ראשית

 שהם שכל עשר לשנים שנחלק טוב שכל
 שעוררתיך ואחר החכמה נתיבות ל״ב
 הבדל נקרא המדה זו כי דע בזה

 ולא הקדמון מאור שנבדל הקדמון
 הדעת בחונן הבדלה אומרין אנו לחנם

 החכמה ממדת הנאצל הוא הדעת כי
 הוא בודאי כי הבדלה ז״ל התקינו ולפי׳
 נקרא המקום וזה הקדמון הבדל היה
 יש כי דכתי׳ הטוב השכר והוא י״ש
 י״ש שנקרא והטעם לפעולתיך שכר

 בו לדבר שיוכלו ל ושכ ממשות לו יש כי
וחשיבותו גודלו כ״ב הקדמון מאור יותר

והטענ



נוהמלכות ספר

 התהלה הוא הקדמין אור כי והטעם
 ורואה והטהורה הקדושה שלשלה

 מדת אבל אי״ן הוא ולפי׳ נראה ואינו
 נקרא ולפי׳ השכל בעין נראית הכמ״ה

 ונקרא העליון אצילות הוא ני י״ש
 עליון ההאצלות משם ני אצילות מדת

 בנוריס ונקרא הייחוד ההאצלות ומשם
 בענין נצטויינו ולפי׳ הבנור הוא ני

 הקדומה החנמ״ה מדת נננד הבכורים
 הוא ני שנים פי נוטל ברור קוד והוא
 אווז ונקרא אלהינו בייחוד שני קשר
 יצפה בחלום אווז הרואה אז״ל ולפי׳

 יצפה ולפי׳ הידוע לאווז שרומז לחנמה
 ואחר תרונה בחוץ דנתי׳ לחכמה

 לך פותח הנני בק״ד בזה שעוררתיך
 בחכמה החכמה גבול בענין אורה שערי

 בייחוד שנגלה השני האור האצולה
 מדה נקראת המדה זו ני ודע אלהינו
 הנקרא גבול קוד והוא קדומה אצולה

 מי דנתי׳ תלוייה היראה ובכאן מ״י
 אותי ליראה להם זה לבבכם והיה יתן
 מי הנקרא במדה תלויה היראה ני
 נקא שתחת של״ג נקראת המדה וזו

 ארץ שאז״ל ההגדה קוד וזהו הכבוד
קא שתחת משלג נבראה מהיכן  נ
 העלוינה ארץ שהיא בינה ר״ל הכבוד
 כקא שתחת משלג ואמ׳ נבראת מהיכן
 כקא שנקרא חכמה ממדת ר״ל הכבוד
 השנית נקודה בנין קוד והוא הכבוד

דוגמת רומז אינו הראשון הנקד כי

 דמות ונגלה השני נקד שבא עד בנין
 שלשלת התחלת קוד צר״י קוד בנין

 משם כי הפעולות התחלת קוד העליון
 התחילה ולפי׳ לפועל הדברים כל יצאו

 המדה היא כי בבראשית התורה
 כי והבית ראשית חכמה הנקראת

 אלהינו בייחוד שני קשר שהיא מפני
 והוא קשרים י״א בשלשת קוד והוא
 נברא שבהם מאמרות עשרה קוד

 היא וחכמ״ה הדברות ועשר העולם
 ולפי׳ ראשונה הבדלה והיא השני קשר
 כי הדעת בחונן הבדלה אומרין אנו

 ומשם ראשונה הבדלה הוא חכמה מדת
 נמשך הכל ושכ״ל ודע״ת תבונ״ה נמשך
 ראי״ה קוד הוא המדה וזו משם

 ד׳ אלו כל ושמיע״ה ופני״ם והרא״ה
 ממנו כי דע ית׳ ממנו נמשכים דברים

 שהוא מאורות מיני שבעה נחלקים
 שבעין וקרומות גוונין שבעה קוד

 והראה שמיעה שהם שלשה מלבד
 הנפרדים המאורות נמצאו ופנים
 מאיר אור דבר כל שנחלק שני מקשר
 שנמשכים הענפים מלבד עצמו בפני
 והנני ותכלית קוך להם שאין ממנו
 בקשר הדברים עשר אלו כל מפרש

 נמצאו עפעפיס שלשה קוד ומלבד אחד
 שהיא החכמה ממדת נפרדים י״ג

 של מדות י״ג כנגד הקדומה החכמה
 עפעפים שלשה כך נחלקים והם רחמים
ידעת כצר כי האדם בעין שברא

שחכמה
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מה הנ  קוד בו ויב ה׳ עין קוד היא נ
 לך הא ופניה והראה שמיעה כן כמו

 בעין וקרומות יוונין ושבעה ששה
 הנני בק״ד י״נ כנגד י״י או5נמ

: אורה שערי לך פותת
 חכמ״ה ממדה שנפרד הראשון האור

 וקרומות גוונין שבעה מקוד
 הוא הראשון והאור שבעה שהה שבעין

 מזהיר והוא הקדמון מאור שנפרד אור
 לכל נשמה והוא הקדמון אור מזוהר
 נשמה והוא הנשאריה אור מיני שבעה
 המאיר עין בת והוא ולכולה לעולה

 קוד הוא האו^ יזה עין ייוני לכל
 ה׳ קוד והוא לכולה נשמה שהיא

 מתנהריה שבו מדות י״ג של הראשון
 כל מאיר זה מאור כך מדות י״ג כל

 הכל והרתה ושמיעה הפניה וכל העין
 אור הנקרא האור וזה ממנו נהנין

 הנקראת התורה ננלית שמשה תושי״ה
 אינו האור וזה עין בת ונקרא תושיה

 לכל המשיית אור והוא לעולה משתנה
 דכתי׳ ותתתוניה עליוניה הנבראיה

 הארץ בכל משוטטות המה ה׳ עיני
 התייה ארץ שנקראת העליונה בארץ

 כמה ממנו ונתלקיה התחתונה ובארץ
 מאורות מיני כמה משה שנבראו ענפיה

 הקב״ה וכנידהברא וקצבה תכלית לאין
 ובי אדוה בין שהיא עין בת באדה

: תכלת
שנאמ׳ השני ה׳ כנגד הוא השני האור

 אז״ל האור זה וכנגד מדות (חקר)
 מעשה בכל ברא וכנגדו במחשבה עלה

 ברא שאז״ל ידעתי כבר כי בראשת
 בא ומשה ית׳ לפניו במחשבה עלה

 המחשבה כי ידעתי וכבר הראיה
 באיהוממקוה הה אחד ממקוה והראיה

 בענק זה על וראיה יונקיה הה אחד
 ואחרי לבבכה אחרי תתורי ולא ק״ש

 אחד ממקוה ימחשבה ראיה כי עיניכה
 בבת תמצא נן כי תכלת אור וזה באיה הה
של תכלת טלית ומשה תכלת איר עין

 ויה ליה דומה שהתכלת מפני שאז״ל
 לכקא דימה ורקיע לרקיע דומה

 רומז י״ה שענין ידעת וכבר הכבוד
 הי״ה ואותו י״ה שנקרא מלכו״ת למדת

 הנקרא לתפארת דומה שכינה הנקראת
 דומה תפאר״ת שהוא ורקיע רקי״ע
 חכמ״ה ממדת זה לגיון הכבוד לכקא
 למניה ר״ל הכבוד מכקא למניה שהיא
 חכמ׳׳ה כי חכמ״ה של ראשון מגוון
 אור כנגד מעלה של הכביד כקא נקרא

 אור כנגד הכבוד כקא נקרא הקדמון
 : ברמיזא ולחכימא הקדמון

 שבי״נ ח״ל ד הוא השלישי האור
 מקיה בכל שלג הנקרא והוא מדות
 למניה שהוא ומפני ולבן ירוק גיין והוא
 אז״ל הכבוד כקא הנקרא השני מגוון
גוון וכנגדו הכבוד כקא שמתחת שלג

(14).V-
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א״ל ונהיה  קדיביס בידה נינד ננליד
 הזק דהלדי דייהיד בה בינבב
 הכד ואד יקצבד הכליה לאין ואמץ
 להכימא כי דבליבי באיר לך די אהה

 ראבי אלא לך כהבהי ילא בימיזא
: דבייד

ר או  בבי״: רהי״ד כניד היא היביכי ה
יכבר־ ינאד לבן ניון יהיא מדיה

 הרהמניה בא הליבן מצד כי ידכנה
 בלבה באז״ל מה זה כנל מיפהיד ייאיה

ואמי ואביר ההב״ה באדד יב בוהפין
 כנ ניהן יהביי נבמה :יהןהקב׳
 כל ניהנה והאד בבאדד הלובן

 הליבן נוהן בהאב ומפני האדמימוה
 ולפי׳ בניד כנל אב כרהד הכהו׳ אמר

 ומבד הרביבי האור־ כננד רהו״ד כננדו
 ייצאיד היו ולפי׳ בכוריד מציה נגלו

 הבא בריך יאומ׳ לקראהו הכהניד
 הרהמנוה ממדה בבא מפני ה׳ בבד

לאור בזוכה מי הלקי ואברי אבריו

 מהפבדיד הננליין האיר ינזה ימבד
 המאיריד מצדהרהמניה גדיליד עיפיד
 הרהמניה מדה קוד יזהי עילמ־ה לכמה

 כנגד הנביאיד אמר ולפי׳ מקוד בכל
 הגיהכיד יהיו אד דכהי׳ צמי הגיין זה

 האית זה כנגד ילביני כבלג כבניד
 צרנ״ר נקרא הרביכני איר אבל הבני
 כצמר 1כהולנ יאדימי אד אמ׳ ולפי׳
 ר)p(ה צמ״ר קוד היא האור יזה יהיי

: בררניז להכימיא
ר או  בבי״ג הנון כנגד הוא ההמיבי ה

 ההמיבי זה אור־ וכנגד מדוה
ה אמ־ה  אהון אבר אה והנזהי היי

 כבין והיא בבבין המיבי גוין יכנגדה
 ימבד הדין הההלה יוצא ימכאן כרהן
 מלךאקיר הנקרא הבינ״ה מבין נמבך

 צירה בל המוס ברהיטי ביהטיד
 ומכאן יהטהורה הקדיבה הבליונה
 בבבולד והדינין המבפטיד כל המבכה

 ורט צדיק לו וטוב צדיק יניקה ומכאן
 דכהי׳ לו ורב רבע לי וטוב רבב לי

 אבר את ורהמהי אסון אבר אה וסנוהי
 מיני כמה נמבניד ומכאן ארסד

לכמה מאירים בבבולד סאירוה

בולמוס
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ואיר הנמ״ה מדת הנקרא והטהור וד ״ריר••' ההמיני האיר וזה עולמות
והוא קביב קביב אותי קובב הקדמין ימכאן נהזכרתי מאורות ;ארבעה

ה כי הידו״ע הק״ד יניקתו היה מנ רנאית כתי׳ ולפי׳ הלה מצות נבראת
עפעפיה נלבה קיד בק״ד אפנר ועתה ומי תרומה תרימו הלה עריקותכה
:מדות עברה נלב נל מדית נלבה כנגד ההמיני איר מעלת גידל לקפר יוכל

א האור הי מיני נמינית מדה כנגד הנ ייהודו ת לראות יזכינו הקב״ה הנג
הקד נוצר ננקראת מדות נבי״ג : ההייה באור לראית

סי האור  מרה אפיס ארך ננ;ד הנ
 ארך ראז״ל מדות בבי״י בנית

 לרנניס אפיס וארך לצדיקיס אפיס
א נבעין נצי גיין כנגד והוא  צד נהו

 צקרא וזה באדמימות נצדבק ירקרקות
ס מכתיריס ינריס אורהצערבננס מנ  ו

 ומנס ראנית סהוא תרומה מצות נגלית
 גז וראנית דנתי׳ הגז מצות ניתן
 לכמה האור זה ונתלק לו תתן צאנך
 ומנס למעלה נזכרתי מאורות מיני

 ניוצא הקדונ והמן לתות נמנך
 מפני אפיס ארך נקרא ולפי׳ בתועמית

ך מנ  : העליונות לתוטמות ננ
 סביעית מדה כנגד הנביעי האור

א מדות נבי״ג  דpת רב נהי
 וכנגדו הקד כלפי מטה הקד רב ואז״ל

 לעפעפיס הקמוך נבעין אדוס גוון
ה והואהמקיך הנביעי נהוא  לכלהננ

 נקרא האור וזה הנזכריס הגווניס
 כל ננמת יונקיס וממנו האמתי אור

 אהיזות נמיניות קוד והוא הנבעיות
 ונקרא אהד במדה נדבק הכל בנביעיות

הקדונ העין צורת כל ננלס חקד רב

׳1 ׳וזי לאלפיס
הידיע :נלהבת

ה אור מנ  יוצא נ
מיני בנאר :נאתז

W Iיוה  ב ענפיס נגליס ומכאן מאירות
 ולפי׳ הזה הגדול האיר מכה ובטלי
 הנרת מלאכי מיברו ייס בכל אז״ל
 לבקריס הדניס דכתי׳ יבטלי נירה אמרי
 וכנגדה ודה אס והוא אמונתיך רבה
 בלמעלה הראנוניה עפעפיה ית׳ ברא

 ההכמה במדת כלול זה כל כי העין מן
 ראנית ננקראו ינראל נגלו ומכאן
 ראני״ת לה׳ ינראל קדב דכתי׳

 בנות ונואה אני נהורה וכתי׳ תבואתה
 נמינית אור כנגד אנו ולפי׳ ירונלס

 נקבלו מפני מדות נבי״ג נמינית ומדה
 נקרא ולפי׳ ימים לנמונה נניתנה המילה

ה לאלפיה הקד ניצר ה  דכתי׳ ינראל נ
 וכתי׳ נתתיך הנדה כצמה רבבה בהו

 ימד לא אנר היס כחול זרעך והיה
 : ברמיזא ולחכימא יקפר ולא
עי האור  תניעית מדה כנגד הוא התני

 עון נובא והוא מדות נבי״ג
 העין את נמקכך הראבון עפעך וכנגדו

עונותיהה לקלות כנמבקב הקב״ה כך

נל
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בבאזניס גלגליס ג׳ רם דים1כ י׳ ראלי פי 1 » •■ י - »

רכחובים נביאים הודר כניד ורם וזה טון נושא אמ׳ ולפי׳ הקשה הדין
שלבה וכנגד וישראל לוים כרנים בא שמשם הקולה איר נקרא האור

אלר כל רן דכרי׳ שבאדם נקיונוה נישא כנגדה ולפיכך לעילם הקליהה
וראור גבר עם שלש פכירים אל יפעל הכמ״ה ממדה הנהלק האור וזה טון
̂ש שרוא ורשעור רקבר רוא ראהן ש טולמות לכמה ימתנוצץ ילאיר הוא
נמוא מר שרוא רהרעלר כוק רוא שם ולהכימא לכל יכפרה קליהה בה ומשם

ולרלו והטא״ר כנגד מנוון רוא ולפי׳ : ברמיזא .
: ראזנים ^וד עוד אפרש ר1 או עשירית מדה כנגד הוא העשירי ז

ר ונק״ר כנגד רוא עשר רשנים או ופש״ע כנגד והוא מדות שבי״ג
תשב לארץ ונקתר מלשון ורוא שהוא שבעין השלישי עפעיך וכנגדו

צורה של העליונר הפנים כנגד והוא מעפעך המקבל צ״ה אור ונקרא למטה
ולבן אדום גוון והוא ב״ה העליונה ונמשכים צ״ה אור נקרא ולפי׳ הראשון

עיניך תתזינר ביופיו מלך כתי׳ זר על וקצבה תכלית לאין ענפים כמה ממנו
ויחנך אליך פניו ה׳ יאיר כתי׳ זר ועל אלו והפשעים הפשעים קולה והוא

עולמות והמשים מאתים מאירים שמשם אתה הכם ואם והזדינות המרדים
מאותם להתנרר שזוכה מי אשריו : לו די
משה פני נרירו ומכאן הקדושים הפנים ר כנגד הטא״ה כנגד הוא י״א או
פני עור קרן ני דכתי׳ ע״ה רבינו ההכמ״ה ילאור שנגלשך השמיעה
של עונותיהם נמהלו ובזכותו משה איר הנקרא והוא הימנית אזן כנגד

מאותם כי ונקה כתי׳ ולפי׳ ישראל נאצל כל והיה השמים לכל המאיר שכל
וקליהה מהילה בא הקדושים הפנים ונבדל עולמות לכמה מאיר ואורו ממנו

לכל ומאיר לעולם וכבוד וזיו גלגל בהזנים ותמצא לאזנים האור זה
: ועיבר צד פשוט ואחריי לכל שמקיך גדול אהד

ר שהוא אמת כנגד והיא עשרה השלש או האזנים לאור המקיך השני גלגל ואחריו
שעובר ההיטמות כנגד והוא למעלה ולכל שעוה איכא ובשם האזנים ואחריו

דין הראש כי העליון המים אמת בהם וכנגד זה אור כניד הוא כי פי׳ צריך זה
שני בגוך שיש כמו לו יש עצמו בפני של האזנים כי והטא״ה הנקראת מדה

שני כ, כמו הגוך לכל שמנקים נקבים האזינו דכתי׳ בחטא עדים הם מעלה
 הראש לכל שמנקים בראש נקבים

ונקראו

אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים



המלכות ספר

 ילפי׳ הכליוניס המים אמה ונקראו
המים בל־נוה אמ״ה נננד מנוונים הם

I / .  i I <• y I / .  w  V

 ההיטמוה אלו רר1וםינ ונפיק ונגיד
 א^ך נק״א ילפי׳ די בלי אידך הקדובים

 בזטף הקצף נך נל יוצא באינו אפים
הפילם בני בינולים בנחה אם כי

'׳Jk-’*■ '1׳• ו ^ ן , ^ ' w.,>» י ן י [ » ׳ י ׳ ^ ו

 יכפי׳ דיליה וגבי אפיה מאריך כבאז״ל
ץ-ז,י, M ^'״ך איר^ה המדה זו נקרא

יי<י-ץ- ריהרי״וה
1' / W I / * '  i  I / / . / . ■. , I 4 ן

ה“• ץר«.-י- r-y ^״יי>- ה-י
/ t i t  y ^  0>>\ i . . ן >

 איר־ה בפר־ לך פוהה הנני בק״ד בזה
 בנייבנים והיפמיה ופנים אזנים בפנין

 בלבלה ראב קיד והיא ההנמ״ה ממדה
 האזנים ופנין והפהיר הקדיב העליון

מאיל■ הנבדל ההכמ״ה ההפבפוה היא
:ל גיז״ הנמצא ו?וד הקדמון

פ היא ה ילמט רהבה והיא גלגלים
בהי אדם S- ->1 'דר^ ״ ̂]י 1 ׳ י > •« ׳. 1 ׳ , -.

אי נקרא ״' ■T I y / .  f y  «  ' ׳ H .

j y , W/» l <׳״-  i  1'•^
 יאינם מאד יגדוליה גבוהוה באזניי
 ביהיה ?ימן היא הבבר בראב נוגפיה
 מי הבני וה?ימן רע אדם או המור

ו הזקוה והן למפה עביה באזניו נ  אי

 הבליבי וה?ימן פהרה בל קימן
 ימההפכין בוכה להינוק כבהראה

 פהרה בל באינו ?ימן הוא ללבן אזניו
כב״יה טובים ?ימנים בלבה וכנגדם

 באזניםכבהל־הי קכמיםיכנם בהנמידי
‘ם דריה באזניו אדם

 פיג ?ימן 'לבבי דבקיז אזניי בהראה
 בהייה כבפי?ק העב אזני ביאב מי לי

 צה דידי דכהי׳ לי יפה ?ימן אדים
דמילי י-״יי־׳ד דייל יאדים

ק ך^יייה - ס ^ - י 'P י ו יירי״ ' כ' ויי־י״ייים י

׳ . 1 ׳ •I ( - i, . ״ • » , ' ׳11 4 1 ן ־ ׳

̂י  יל בר ונדבק גלילים נבלב^־ נרל
אה דפקיך ההדים ?יד בהיא הקדמין ר I ־ י ׳' ן'

̂מ'יץיי<- י יד- •י־ ן י̂-

י"יכנ יוהד דה יהיה הדים הי י^קליה

ד צי יפה ?י׳ '? י פליין בםיד
הפניס פל־ניך ?יד רנק בפנין
הייא ההיטמיה י?יד ב?״ד איהו

הראה לכל ״ייננים י ׳ ׳■י ״1 ׳ ״ י ■י
בי'נקיע ״ייר■ ~י״ נקבים ;ני

K ייי'ה *״*אה ' ^י' פ״ן
( 1׳•-^ !פ! * W 4,,- ״׳ו .,ן _(

 : ייאדי״ הירה יגדיל
 המדה זי בינ״ה השלישית הספירה

מהאציליי! אצילה מדה נקרא
 היא פליין באציליה ידעה וכבר הפליין

 פלייןהקדמין מאיי בנבדל הכמ״ה 4מד״־
 מלך ?יד וזהי עצמי המלך בינה ומדה
 בין מה באז״ל יזהו ברהפים א?ור
 בנידרבהיי כמי נדרים לבבועיה נדרים
 כמי בבועיה הכמ׳׳ה מדה יזו המלך

 כי בינ״ה מדה יזי עצמו במלך בנבבע
דל המלך ברהיכיי הא?ור המלך היא

ברהיטי



בטהמלכוח ספר

יזהו ילככרד מלך בל המיה ברהיטי
V--- N- ־ - > V

^יד יליה 'נ״ל3 לל^״י המליל ילמני
1 - Wt , W >. W i . ן

̂יי̂י ̂ץK^״ ו ^וי
^ I •י ’ י • i  , . J כ . ״ < 1 ✓ י ׳ /-^i  y

י/ r י ^
-V

J ■ W 1 י \ ׳ ׳
ה מניקה P—^ י ו

ה ילכל כנגדה בניס נילצאי יהכל
ה: ילכלס טליוניה רכמיה יב ד1יכנ

 :בראי בינה בכירי המביס בהז״ל כמי
 מאה־ הרן למסה לי נהנו יכלס בטילס
 ובאלו מאלהיס מכיט יההסרהו דנהי׳

 והההו׳ טליוניס ננלליס בטריס המביס
 יאופניס ונלנליס ארלוה יננלליס

 הטלייניס הבטריס מלבד ימלאכיס
 פיהה הנני ״דpב מאלי למכינה בהס

 ברטד באימה בנלס אירה בטרי לך
 אלהיס ינדנה נבבר בלב בזיט ב״הה

: הבזה לא
 מכל למטה בהיא הראשון שער

 הההומיההארן היא כינה בטרי
 ?פיריס יב יבס בס ביב יךיקטוה
 למגיה הרץ באין הכל בקרקט ימרנלייה
̂ב הלירה ^ניי .•יץץייךי* *י—־-  ̂כ

 כקא' הבוליס ה׳ אמר כה ט״ה הנביא
 נל ההיא יבארץ רנלי הדוס יהארץ

 ינכראיס כמהנינליס אבניה ספיריס לליני
 לל^וס הכהי' באיר כילי י״י״יליב ייזיטה
לללטה אין הזאה והארץ אבניה קפיר

 מדוה טברה בלב זיו אס כי מילנה
 הכל אה והקובליס הכל אה הילקיפין

 בקוללכין טולס זריטוה וללההה דכהי׳
 ההההונה ארץ נקראה וזו הכל אה

 ובבע ארלוה מיני בבט צמהו ימילנה
א כנגד מדבריה מיני הקומךבהו  י״דה׳

 ומההה וכהי׳ איכריס טבר ארבטה
 יוציא הזאה ומהארץ טולס זרוכיוה
 וארץ ואב ורוה מיס פכיליס ארכטה

 ולללוה להייס נהלקו ארבטה אלו וכניד
 הזאה הארץ וכנגד וליכבוה לצומה

 פקוקיס כמה יאמר איוב כה הקהכל
 אלל׳ וכנגדה להס יצא ממנה ארץ ואלל׳
 ההההונה ארץ כנגד הצמה מארץ אללה
 ומהארץ ארץ בוס הימנה למטה באין

 כי ממנה לללטה גלגליס אין הזאה
 ארצוה בכטה יכל דריס באנו הארץ

 וההומוה וימיס מדבריה בבטה וכל
 והגלגל גלגל כבנין טומדיס כולס ינהרוה

 ילללטה הטליונה צורה כבנין א׳ נקד היא
 אהרוה ההומוה יב הצירה מכנין

 הבריה מן הייצאיס מלליס בנבראיס
 קדב בהוא הגדול היס מלבד הטליון
 הולכיס הנתליס כל כיה דכהי׳ קדביס

 הזאה והארץ מלא איננו והיס היס אל
 בני טל טומדה היא בה יובביס באנו

 והס הצורה רגלי בהס הטמודיס
 נבכין בהטולס ד והו״ נצ״ת הנקראיס

 ואלו יהפלצון וטמודיה דכהי׳ טליהס
הללו בההומוה נבטניס הטמודיס בני

ולמטה



המלכות ספד

 שער ולוא ש־ו:רהי לזאת לארץ ולמטל
 בינל שערי להמשי;: מטל של אהד
 יה׳ לשל א“3ש מל מכל קרקע וליא

 ברא בראשיה נהי׳ לזאה הארץ וכני־
שמיל לארץ ואה לשמיל אה אלליל

 ל: ררל להההונה וארץ לעליוניל
נשמל למעמיד הוא כי לליולי הימר לכל לאמצעיה רומז וא״ה לכל ועמל

*

ב^נל שערי המש של ראשון
בני אמה דבר ליא לשער זל ולפי׳

אלא : צורי ל מקב! ש דבר אינו כי אדל
בריל שיל ואין לצירוה מעמיד דבר
אפי׳ בעולל ■ ללהקייל שיוכל ל בעול

בו יש א״ך אלא יי*'

: בעל

שבדרך לברייה ל כ פטירה ובשעה של ההילדוה כל של
לליולי הימר !ש היל מצד היא הטבע בהמש

מצד כי לגוף מן הנשמה נפרד ומיד
ולפי׳ הבורל לוא ההיולי הומר ההולדה משל

לזל ע הטב זלש ש־ כיון הוהו נקרא והיא שפל י- י י̂ו )*
וזל ני׳ הק דבר '*נ״א^ היהו 1 .. / המההה דבר

 ומאי הילו מאי אז״ל וכבר אדל בני
 לקב״ל ברא מפולמיה אבניל שהי בולו

 השך יוציא ומהשניה מיל יוציא ומלאהה
 ושקען ירוק קו עלילל ומקיף לעולל

 לעולל והשך מיל יוצאיל ומלל בהלול
 הכמי שאמרו לוא בולו הולדוה ואמנל
 שרוצה לואמי פיאעניןלליול״יpלפילו

 לוקה בעץ בלוח זכרונוהיו לעשוה
 ונקרא יבלע שלא לעץ שמעמיד דבריל
 לעולל לקב״ל כשברא כך היול״י
 כשליה בינ״ל של ראשין שער ונגלה
 כמי נבלעיל היו מיד לצורוה מצייר

 הולו שלוא ליול״י ברא בקרקע שכיהב
 ועמדו נבלעו ולא צורה הפשו ומיד

 לשער ולוא הולו נקרא וזל קיימיל
 ולוא בינ״ל שערי המשיל של לשני
שלוא שזכרהי ההחהונל לארץ קמוך

 : קצרה בדרך שני שער
 משל כי בולו הוא השלישי השער

 שני שהל כשאז״ל מיל יוצאיל
 חשך יוצא ומאהה מפולמוה אבניל

 הנר מאיר בהשך כי ההיולי וההומר
 כך הנשמה מאיר ההיילי בהומר כך

 ימאיר האיר בא השך שיוצא בהוהו
 משל ובוהו זה אה זה ומהבקיל

 היהה והארץ דכהי׳ המיל הולדוה
 והשך בהריה כהי׳ מה ובוהו היהי

 מרהפה אלהיל ורוה ההול פני על
 שלמעלה הדבר והוא המיל פני על

 ההופש הדבר ולוא לליולי מתומר
 לטבעיוה לצורוה כל מקבל שליא צירל

 ממשיה בו שיש דבר ר״ל בילו ונקרא
 שיש לדיר ולוא צויל כבר וקבל

וזלולמטל באדל ועצל עצל כל בין

מן



המלכות ספר

 מן הצומהיס המליוניה דהרלדרת מן
 ג׳ אלו רדי^p' ארבגי וכל האדמה
 בגידי בנאדאו גליוניס בגריס
 רלהכימא הכל את מקיכין בינ״ה

: בדמיזא
 ארבעה התהלת מבס הרביעי השער

 היסיד התתלה והס יקודות
 תבך בהס לבניס הגתלק הראבון

 ומטבע הארץ מניבע ההשך כי ומיס
 סניתהוס והשךעל דכתי׳ בא המיס
 בימיס נברא הההוס ומטבע מהמת

 בפי׳ בראשית בריאת בכל מדנו לא
 דכתיב הפעולות שאר כמו שנבראו

 או אור ויהי אור יהי אלהיס ויאמר
 נפש הארץ תוצא אלהיס ויאמר כמו
 שבמעשה והמאמרות מציייס וכל היה

 לאמצינו המיס בריאת אבל בראשית
 דכתיב תסpב אס כי התורה בפי׳

 אלהיס ורות תהוס פני על ותשך
 רז״ל ופי׳ המיס פני על מרהפת

 נבראו דבריס עשרה תגיגה כתpבמ
 העברה במנין ומנו ראשון ביוס
 בפי׳ טעס לנו גלו לא ל3א למיס
 גלו לא מתכמנו הכמיס היו והס
 בראשית מלת כי למביניס ברמז אלא
 המיס בריאת על מוריס וקיסpוהפ

 תכמ״ה מדת היא בראשית צד כי
 הקדמון מאור שנאצל עליון אצילות

 הנקראת בינ״ה למדת אלהי״ס וברא
מדת וזו שבכתב א״תתורה אלהי״ס

 ונתנה העליוניס מיס שנקראו ״דpת
 דכתי׳ תי״ו ועד מאל״ף תירה משס

 וממיס לשונה על ד תש ותורת
 והכי התתתוניס מיס נבראו העליוניס

 בשמיס היתה א״ת שהיא התורה ר״ל
 בוא״ו בארץ מדיבק שהוא משה ובא
 לארץ התורה והוריד המיוהד שס של

 הארץ ואת השמיס את כתי׳ ולכך
 והארץ ואמ׳ גבור״ה ענין פי׳ ואה״ך
פני על וחשך ובוהו תיהו היתה
 הנקראת הקשה הדין מדת זו תהוס

שבעולס הפכיס יכל ושמאל תשך
המיס פני על מרחפת אלהיס וריח

החק״ד ממדת שיונק תפאר״ת זה
 ויונק תפאר״ת כנגד הוא משה ולפי׳

 אלהיס ויאמר הקדומה תורה מנלדת
 אלו פעמיס שני אור ויהי אור יהי

 האור את אלהיס וירא והו״ד נצ״ח
 צדיק אמרו דכתי׳ צדיק זה טוב כי
 זה יוס לאור אלהיס ויקרא טוב כי

 מלכו״ת זו לילה קרא ולחשך צדי״ק
 אהד יוס בקר ויהי ערב ויהי כתיב
 דבר והוא העליונה צורה כל נשלס
 היה שלא באתי לעוררך דא׳ אחד
 השער זה כי המיס בריאת להזכיר צריך

 חשד עמו ונכלל בבינ״ה כלול שהיא
 יתחלק ועוד זאת שמעה בינ״ה ואס

 דוגמת כעין הנראיס המיס נגיימית
 שהתכלת מפני ראז״ל כמו הרקיע

ועוד לרקיע דומה ויס ליס דומה

תמצא



המלכות ספר

ה תילדית דהמיבי השער דנתי׳ ליי ביול לדהלוקה נברא בוליל כי המצא
פני ל1נ מ*הפ? אל?יס רריה להההוניל לדיל הלליוניל דיל בין כני

ל לנין כי דיל לניניל לכני נהלק לדי
א~בכי כל כני י?יד יריא למיס מכפר ולפי׳ האלהיה דבר לפך ולוא והכך

ר“ י־־ירדריד ל י י די ' '^ ר די׳ “דיי ^י י  1 u , כ . i 1}w ו k ,■׳ לדינדה ירילוז כי טיב כי בי נאילר לא
לכפר לנין כינד לריל לנין לפרכ זל כל ילל לרהדיל לפך ולוא לליון
ללילל אה מקיך ל״רה כי דל . לזל ל דצינו ולא רהיליל דדה לל כלדי

“'־'“י" כלליפהל לנננליל להילה כי בדיל יכהן לללייניל ברליל כאן קכיא
ריה קל ילליל־יה יבאיהי לריה קל ל ניקיך יכננדי להההיניל ליין לל לדי
כל קל ליכילה יבאיהי ילאד הזק בלנביי לילכיילר יין אהד דדל לכל כי

'3יכ לאילנליה נקידל לא״ץ ללילל ניקיךאהד וליא ליל ד״י לנקרא ולוא
נקידל ליא לללירנל ארץ כי ידלה בצד לכל לל־הדיל לל לדין כדהלרב

יכיאל יאל־ץ אלליני יייהיד אילנליה הדצא ולפי׳ לכני לאב יצהק כניד כדאל
•^ ־ ו■־^ .יד״ץ־ר- <̂־ -^ יי ־י ,י  1 I  ̂ i / I /  t - לאביה דן ייהר דיל דבקכ כליל ביצהק

ד“ - יאיהי־ ^י־ד״^׳ " י - ו - י י - ̂  > i I « 4 <1 »י  ̂  ̂ ^ יכהי׳ בנהל יצהק לבדי ויהפרו דכהי׳
בלליכהל לנלנליל ריה בהיקן^ קאי דפני באריה יכדל אהרה באר ויהפיר

כלר יזי 'דרהpי ארבל קבה ינלכל ל קבא אבא כיצהק דדדה כיאב לי
ילאיר בידאי נברא לריה כי ידל לריה ריצל רליל לגביר״ל דדה לקכל לדין
ילפי כייצא לריה באיהי לליין ככל דהיקיל כלל לללייניל דוליל לכאוב

יזל ל~יה בי נברא בדברי לקב״ל לליוני׳ דיל כנקראיל להק״ד דדה כהל
אז״ל יכבר ללליין רלייה ייניק לריה ל כינקכי כדי ויהלרבלדין ליין לל לדי
ובלי היהי ליילל ילארץ דכהי׳ דאי קיד וזלי קודלרבו״ה וזלו לרהדיל לל
ליי רלליקרא • ליליס פני לל ונו׳ לל ייוכב לודד דין כקא לל יוכב דלך

יהראל כא'׳ ולככי כלי ללילל ילרללאיל כלוא לדדל זי כניד רהדי״ל כקא
לכל ילל לירלדיל לל ליכן . ליבכל רבילי דכלר ונדכך כני אב ככנד
יליוליה כל לבליל לאיקיינוק ציל לקב״ל דכאן בינל כלל־י הדכים כל
בהיך נק ינלכל איהל ילקבל כבלילל לקכל לדין דדה לנבור״ל יניקה

כליל אהד לביה ילכל אז״ל וליד נק דידיה כל לך יקפיקי לאו ואל
 לביה כל יליל נפיהיס נאדיה רללא
ה כלוציאי כיון דלל דלא יללל ליי

: ברדיזא ולהכידא כבלולל

)5( ז
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: ברמיזא ילהנימא נמבכה כל ינראה הביה לצד איהס כנסי
בינה בה״י המביס בל הבבי השער בילמי הקב״ה כבב^א הביהכךמההלה

בד בליבי כה מילנה נאצל ארד בבב״ נכללים יהריה המיס היו
הניבגייה אב כה יהיא ידי^pי א״בכנ “יייילאי' בי״״יר ”'״אי ”הקב״׳י בבה ילה

האב רזה מקיה בכל ההבדל יאוי ני־ ̂'־ בביר הכילס כל -ps 1̂־'■ ׳* ״

אלהיך ה׳ כי דכהי׳ הנדרל מאב נאצל כלי הבולם כל נראה מיד לבד המיס
הקב״ה הלק ההלק רזה היא איכלה אב ויאמר הה״ד אירו בליו הקב״ה והאיר

ינהורא דכהי׳ רדי^pי ילא^בה לכבידו כהי׳ ולפי' איר ויהי ארר יהי אלהיב
לכללה נהלק הוא האב יזה ברי כנלליה היא כי לנ:ר״רן ההיס פני בל יהבך

מאיריה הרבה באז״ל נרלי איביה מיני הניבה ללכה ינגלה בצילר בפני בבר
כולס אהרזיס המאיריה יכל באור יב הברלס אה סובבים בהם הגלגלים

ייהוד לגינין וריילז אהד ובלהבה בנהלה ולבנה המה קביביס בבס וביב הליך
ראדוה והכלה יהלה באב המצא אלהיני הכוכבים וכל לכה כוכבי וכל רמזלוה
וירוק ובהיר ולבן כרהי וגרון וירקרק . לך ודי ברמז רז״ל בלבין היא יכך
פסדה וגוון ומקpו דהכלה ידימיא בל ללרהפה אלהיס רריה נ״ל א:ל׳ רביד
כנגד באור יב מאורוה בברה רברקה ואיכא ילביה בל רוהו זי הלליס פני

הייהיד בבלבלה הנכלליס פירוהp בבר לדבר והכל ללבה בל ררהי זה דאמרי
נבראו הבליבי יסוד בהוא האב ומזה יינקיס הס אהד וללללדה בילה אהד
לליני וכל בבבולס הדברים כל ממנו סוד והוא הפאר״ה הנקראה ללללדה

הרלדוה מיני וכל בבבולס המיס בבביס ללבה והקרא ללביה בנקרא אלהיס רוה
הילדוה כל נבראו האב ומהולדה האב ירהך גוזליו על לללסון מרהפה ומאי

נמבך והכל הבפל בבבולס היבבוה המב ההפבגיוה בין הלליס ללנבב בהיה
בהוא היסוד ומזה הרפואוה בהכללה ההפבבוה ובין מבלה בל ספיריה

הרה באז״ל כללו האור נבראו אב הבריה והוא מטה בל ספירלה המ-
הגיבביה אב וזה אור וילד האב ההההון הריה הללבכה ומבס ההיכין

לבולס המאיר האויר כה יוציא במבס במבס ההמיבי מבבר יונק והיא
צומהיס ומללני היסידיה אב מכה הריה ובבנין הרוה הולדוה ירנקיס

בבבולס המיס דבריס כל ימהגדליס ̂יר V״ '■*ר•* “̂ר ו בז, ר י ■־ /V ^׳. ןי 1 ב
יללכהי ציללהיס הס היסודיה אב מהללה ריה סיד יהיא הקדוללה העליונה

הבפל בבעולס הדברים כל מההממיס ההמיביה מבער מקום בכל הקדב

ומכה
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קיז היא יזנה ואה תה אדה גישה הי האריה דבריה כל מתגדליה המיה ומכת
מן ויתרתק ההה את ליראה המהובר ומועיליה אריה המיה מכת והלתיה
לאייש אה כי היינל מה ככל המהגל וכהמתגבר יונאיה ההם המים בכת

כימ ההוא ההליהי יהיקוד . המין יבהים מיד ודיתpהי אה כת בעולם
מכיז האדה על כהמתנגר היגהית מתגדליה אדמה ומכת ההה הטהביה כל
בכל בינונית מדה וזהו הארץ תולדית הוא כי בעולה יבהיה ההה דברים כל

מניהת יאדה בינוני יזה ע5ממי יהיה יה מאלו ודpו• ודpי ובכל טבעה כת
והישיר היראה. לענין גיוב יהיד והוא ית׳ הברא מה בכל יהודות ד׳ בו

כמור צדיא היה אה הרוהני הרביעי ארבעה הל היה הכל ההשל בעולה
היינא עד התקידות למעלה היעלה עד המתגבר דבריה יה זה כל ועה ודותpי

היהגיכו רוה או בו ההוא האודה מרות וכן ודותpי ד׳ האר על התוה עליהה
ארבה עני; לך הא לריע היהוב עד הקרירות עליהה המתגבר דברים יה

ההשל בעולה ית׳ הברא הללו ודותpי מתגברים הרות ומתולדות כולם וכן
יגלה ברהמיו והוא האב׳׳ה הברא ד׳ אלו אבל הרוחניים דברים כל

:מתורתו נפלאות לראית עינינו אתד ודpלי גjוpל w>ביirf ̂.̂ל י/»(ו>ות
הארץ תולדת היא ההביעי השער אלהיך ה׳ כי דכתי׳ האה ודpי ההוא

הבעולה היביהיה דבריה וכל כהמתגברים וענין הוא אוכלה אה
מארבע וזו היבהות מכת היניאתה הלשעמים באדם ודותpי ד׳ אלו על אלו

ומההער ההפל בעולה הנבראיה ידוהpי ולפעמים התום והוא האה התגבר
לכל מזון היוצא ההביעי ההוא הזה ולפעמים היבהות ולפעמים הקרירות

ארץ כתי׳ ולפי׳ ההפל בעולה הנבראים המתגבר אדם כל הרוחניים דברים
העולה כל והלא . להם יצא ממנה ההתורה מרה עליו ומתגבר התום עליו

וכל ויין לתה יצא הממנה יודעים זרוע ובעל תאוה ובעל ןpכע יהיה
ייתד מה משני אלהינו הברא מזונות בא ותוpלנ כי רתמים לבאה וצריך
דבריה הני משני מכולה יותר הלחם ודpהי זה הכובה מי ומכאן האלהים
מזון ההוא העיקר הוא ההלחס אתד ואם ידבק להוך האב״ה הל ובאהו
והטעם . העולה עיאר ההוא אדה והטעם יהרך גיהנם הל באה לאו
היבהות עיאר היא ההארץ משני ההני ואם ית׳ ההם מאת יוןpנ ההוא משני

הלתה ייתד ולשי׳ יבה הוא והלתה אהה יהיה הקרירות כת עליו יתגבר
הכביעי ההוא ההער וזה מכולה יותר מטע יהיה וזה לרצות ונוח pלכעו

:ממגר
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ראילך מכאן השביעית בשער ימלראה נקרא הארץ תול^ו־ת נפרדים שממני
שניס ששת אדס לבני נתן והארץ בא שהוא מפני הבא עולם רז״ל בלשון
שנים ישש שדך תזרע שנים שש דנתי׳ ומכאן בארץ הנבראים מזונית כל וממנו

: כרמך תזמור דכתי׳ דרכם יזהו לעילם עיביתא בא
הצומתים הצמתים הוא השמיני שער הבא עולם הוא כי ירשה ודרום ים

אלהים ויאמר דכתי׳ באדמה היבשות משם שבא מפני כן ונקרא
הצמתים שער זה וגו׳ דשא הארץ תדשא שער יהיא בעולם שנבראי הדברים בכל
נקרא בינ״ה מדת כי ידעת וכבר שמלה ארצית שבע התפשעית יממנה שביעי

מאלהים מעע ותתערהו כשאז״ל אלהי״ם כל התתלת ומכאן מדברית ושבע
הזאת ובשער בינה שערי תמשים כנגד כל של ראשין שער יהיא השביעיית

כתות שבו הצמתים שער שנקרא היא הארץ ששער ומפני השביעיית
ועשב עשב כל כת תכלית לאין עליונות תזרע שנים שש תורה אמרה השביעית

שוער קצין לה אין אשר שאז״ל כמו ובשנה וגו׳ כרמך תזמיר שנים ושש שדך
מלמכיה עשב כל לך אין ומושל בי לארץ יהיה שבתון שבת השביעית
אותו ומכה מלמעלה שוער לו שאין ומין מכתה ויונק דולה השער היא

כשנגלה כי והעעם . גדל לו ואומר לך די אתה תכם ואם תיצץ איני במינו
הצמתים שער שהיא השמינית שער השביעיו׳ מן כי בעניןהשביעיית זה בענין
כתות וכמה ענפים כמה ממנה יצאו הראשינ׳ השביעית היא ארץ התתתינותה

ומאתים אלך והם שוערים שנקראו שהם שביעיות שבע לבא מתתילין ומשם
שוערים וכולם דשאים מיני ותשעים רבינו משה השיג ובלם בינה שערי מ״ע
גדלים מת הללו הכתות וכל למעלה דכתי׳ התמישים משכיר תוץ ע״ה

כתות מיונה ויונקים העליונים בארץ ושער . ים מאלה מגיע ותתקרהו
קדר כנגד מכוון התתתין קדר כי הארץ רוכב הגדול יובל קוד שהוא התמישים

זה לעומת זה את גם דכתי׳ העליון שביכייות לשבע ונשמה כתר והוא עליהם
ומאותו בינ״ה מדת זו האלהים עשה שביעיות שבע של הקדמון שער ולפי׳
יש ולפי׳ עשב כל שואב העליון הכת בשנה נתה היא ולפי׳ הארץ שער הוא

גדול מתולי אתד האדם לרפאת כת בה התיים לארץ ג״כ וירמוז השביעית
פרי עושה ועץ דכתיב האילנות וענין שארץ ידעת וכבר יינקתה משם כי
כי העשבים מן יותר גדול כת הוא היא הארץ ולפי׳ שבכיה נקראת התיים
 הוא ולפי׳ ראשון אצילות היה הוא

גדול

הארץ לה׳ כתי׳ ולפי׳ שביעית שעי״
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' ~קי^ן cל^”י' ל' רדול
 דנתי׳ :בראו ?אולנית מבאר אהד
 דנן ?יקב . ננפן ייפרהי דנן יהיו
 יזרפו הראבין אדס בא יאה״כ לנפן

 בריא רפליונר מרדרנתו ירוציאי
 רזרפוניב מן כאהד רפבאן ראבין אצילות
 תאכל אפך בזפת דנתי׳ לו נרס ותטאו

 ולקציר ולתרוב לזריפ בתטרה להב
 באז״ל נמו רפת מלאנת נל ילפבית

 קידם רראבין אדב ייפ יניפות נמר
 ופמד קצר ואה״נ והרב זרפ ביאנל

 ני ואפר וררקיד וטהן ובל־ר ודב
 ני רלהב אצילות מפגי ני ירב פונו

 רפלירדב מלהב נרנר ריר נבריראילן
1ץך,- מגיפט וריר

 בדבב נצפיהית וכיפמו אדב מצורת
 בלא מתנדל ריר יוב בנל ולפולב
 ריר ני פדין פדן בנן ודינמתי תקרון
 רלהב פנין לך רא רפליין מלהב בואב
 ריר ברנפן אז״ל נן נמו רנפן ופנין
 פירות מיני ממאהיב יותר נובא

 בזיפ יבבי נולב לרבל קין ונברר:
 נבאר ולא פצמי במנדר נמי ובהלהלר

 ויאמי :י׳בלב רנפן אלא בנפן
 מנאן תירובי את רהדלתי רנפן לרב
 דברי ואמנב זר אלא לו נבאר בלא

 בל רפליון לנפן ירמוז ני רב אנדר
 יפב רללו רפירות נל בנובא מפלר
 רמבומר יין דוגמת נבנברארנפן נלזר

רבא מפילב נאצל ריר ני ריר בפנביו

ן W /1 . « י  I I . .  W

 פנביו ינבאנל יי״ן נקל־א ילפי׳ לברן
 תיררב גיפב ולא יין גי*יב ב^״ב גיפב
 ריר בפנביו ני יין פיבין ריר רלא

 מנניבין ריר רלא יין כיפב גירפמין
 רנדרל נהר מפנר ארתר אוציין רלא
נך נל ממני לבתרה ינרלין ריר רלא

דא“ '•־ד ץ-יריין יי״יןי הי־־מי י י • ״• W./ י ^ י ̂ • ׳ י > ׳

י •*ר־יץ״ "׳ו *י' ^רי״יר ׳•^ י « I 1/0 t >> ס ̂

 נננד ^יייה י-—'י '״י־ ויי* ייי*■ ״י-יה
 מלאניב בני נננד ררוא רמנרפיב בני

 בב מנאן בנביאר בתררמית ריובביב
 רנבריר מיס רבני רבב יין ראהד
 רז״ל אמ׳ בה: מיב מנקנין יבראל
 יבראל כלר נבר להבירו ארמר תריב
 יריר יבראל ארץ את ינבקר לנר לדנל

 לנפניב מבקר ריר יין בל רבר פרלין
 במיני רמין מינו מצד לו ברבקו מנני
 ורבר ריין ניקרך לי בנתנו מפני הרצץ

 את ומבקר פרלר רמיב פל רינמינר
 רבב צונו למר נך ונל יבראל ארץ נל

 ברוא רמיב מפני בה: רמיב רךpני ית׳
 בלא הלקב לרב לתת וכלי :במיב זמן

 נירפליוניב רמיב ברנת בפנין יקטרגו
 בפצת אלא לרתברך ינולין אינב

 נקראיב רפליוניב ני רתהתוניב
 ואלו רפליוניב מיב מבפיפיב זנריב
 נקראו רתרומות פל ממוניב בריב

 ולפי׳ רתהתוניב מיב ומפיפיב נקבית
ומיב זנריב רפליוניב מיב אז״ל

מתונות רת
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 הכיליונים מיס יארמ׳ נקברה סהההינרה
 מלך בברסיה קבלינו ההההיניס למיס

 יסיד לזנריס יאני באיס אני לכביד
כלל לקראה ההן ביצא סד רז״ל רמזי

חתו הה הקנמה בלה
ב: טיב כי נאמ׳ ולפי׳ ,ר

כה י בי; המחליקה
י־־יימ^יי־ס רי־די י“

אפ: אי כי טליונה נמה

I y ^

 ברצון אס ני בזל זל ללשכיס ולנקבל
 אפשר לא כן למיס זין ולפי׳ שנילס

 לרניס אפשר אי כך בשניס אלא
 בלא והההוניס הההוניס בלא לסליונר
 זכר בזה זה וקשור מכיון הכל סליוניס
 ולהנאוהס ישראל של ולהוסלהס ונקבה

 השריס לאוהס שוחד המיס ניסיך הוא
 משפטו כל ומה׳ הגורל אה יוטל יבהיק

 הכפוריס ביוס שטירהמשהלה טנין וזהו
 יוהר הגפן כי כמה לטוררך ובאהי

 להס יש פירוה שכל הפיריה מכל
 כולס כנגד אהד שר והגפן אהד שר

 והגפן אהד שר הההימוה בכל שהרי
 נברא כיצד הגפן טנץ לך הא אהד שר

 האנס כן וכמו בראשיה ימי בששיה
 הראשון אדס ממנו שאכל טץ שאז״ל
 בנוה שלו הפרי נקר׳ ולפי׳ היה האנה

 : לטילס שוהה שהביא מפני שוה
 והמצא צופיס ונופה מדבש ומהוק
 ידי כנגד האצבטוה כנגר שלה בטלה
יוכל מי ופרי פרי כל וכן הראשון אדס

 הקב״ה שברא ומהקו גודלו פרpל
 כולס והאילנות הצמהיס כה כל כי

 היונקיס מהכהוה הצמהיס משטר יינקיס
 שבה לשבטה וראשון שמינית והיא משס

: שביטיוה שבטי השלוס
 טדן גן שטר נקרא ההשיטי השער

 אדס שהיה במקוס מטה של
 בנן וישימהו דכהי׳ בראשונה הראשון

 טדן גן קוד והוא ולשמרה לטיבדה טדן
 זה כנגד זה מכוון הכל כי מטלה של

 טדן גן ההההון כקדר הגיליון וקדר
 שני טדן גן כי ידטה וכבר טדן גן כנגד

 מטדן יוצא ונהר דכתי׳ הס דברים
 הגן השקאה ומגידן הגן אה להשקות

 משני כי מגן יותר טדן מכילה גדול כי
 אצילות ומשס נבראו טליונוה כהות
 טדן גן מהו מפרש הנני ובק״ד גיליון

 הכל טדן מהו או גן מהו או מטה של
 היה הקב״ה כשברא כי הטיב מפורש

 הנה דכתיב בתתתוניס כבודו נראה
 כבודו הארץ כל מלא וכתיב זה אלהינו

 האור ואותו הטולס לכל מאיר והיה
 השפל בטולס מאיר והיה ממנו שנבדל

 אדס והיה חמה גלגל מכהה היה
 וכבר קופו וטד הטולס מקוך בו רואה
 של לבושו מאור נברא מהיכן אור אז״ל

 כשלמה אור טוטה דכהי׳ הקב״ה
 והבהיק בטליתו הקב״ה שנתטטך מלמד
 טליהו כי ידטה וכבר האורה משס

כיון חכמה מדת היא הקב״ה של

שהקתכל
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ו״למה דוד בא והביאוה ע״ה וכאול המבול דור באנשי הקב״ה שהקתכל
לביה והביאוה והמשינוה ע״ה בכו לפתיד גנזולצדיקיה הפלגה דור ובאנשי

אל ה׳ כבוד וכראה ניגון ע״י המקדש . אורה מרשפיה וימנפ דכתו׳ לבוא
ושראל הזרו כבראשונה הפדה כל נראה לא הנפרב הפליון האור ואלו

בהס נבאיו פס הקב״ה והפיד והגיאו המקדש בבית אס כי שפה באותה
. אזנס אה הגיו ולא שמפו ולא שישובו הימיה כל שה ולבי פיני והיו דכתי׳
והלכה מ^פוה פשר שכינה נקפה דור ואנשי המבול דור אנשי באו
וישבו משס לפולה נפקר לא כי לפד״ן מן וכל מכל לשכינה וקלקו הפלגה
הקץ כשבא שנה שבפיה בגלוה ישראל נפקר לא לפולה זה כל ופה הארץ

השני המקדש לביה והביאה פזרא בא נקתה שלא השמיה שפר היא כי מפדן
נקהלקה בפניו הרפ לפשוה ישראל הזרו ומשכה הצדיק נת בא ואת״כ לפולה

לפדן למקומה והזרה כבראשונה שכינה פ״ה אבי׳ אברהה בא לפולה לבא
לכל בגלוי השפל בפולס שנשארה נמצא פליו והקריב המקדש לבית והביאה

משה שנמשך מקוה והוא בפדן שכינה לי קתה אליו ויאמר דכתי׳ קורבנות
והגיהור הקדוש הפליון בשלשלה שכינה משולש ואיל משולשת ופז משולשת פגלה
פדן נקרא ולפי׳ ומבירך הוא ברוך שכיון הקרבנות קוד הוא וגוזל ותור

שהיה כמו שכינה זיו שה נצהל שפדין את לתבר התתיל בארץ שכינה שראה
ומשהפשפיה מהפנגיה ושה בראשונה אהד להיות האהל את להבר הכהות
והוא שכינה פה פדן שבגן הצדיקיה ישמת לפולה ה׳ כבוד יהי שפה אותה

מיה של ברכה איכא ושה ידיה רהב פ״ה אבינו יצתק בא במפשיו ה׳
שה שיורד השמיה מגיל שנפשה גדולה יצתק ויצא דכתי׳ ציון לשדה והביאה

והגיהור הקדוש הפליון בשלשלת יוה בכל אבי׳ יפקב בא פרב לפנות בשדה לשות
נהשך אינו שה שמאיר האור ואותו יפקב בית דכתי׳ לבית והמשיכה פ״ה
מאור הוא כי יאיר כיוס כלילה לפולה ואהרן משה באו ה׳ באור ונלכה לכו
כך וכל לפולה נהשך שאינו הפליון המשכן בפנין ישראל פל אותה והשרו
מקוך ורואה אדה במקתכל תוקפו הכבוד שנראה פד הקרבנות ובפנין
הנפרב אור וזהי קופו ופד הפולה ה׳ כבוד וירא ישראל לכל כבראשונה

קרקפ ואותו מכתיריה ישריה ששה הפגל את ופשו באו הפדה כל אל
קרקפיתו רק הזה כקרקפ אינו פדן של יהושפ בא כבראשונה שכינה וקלקו

מתנוצצות ומרגליות גיובות אבניה ־ פ״ה הנביא שמואל בא ומשכה נון בן

כמראה
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 ולריא בקרקעיתו הלסידיס נרלראה
 צלולין ומימין מאד צלולה ליא ברינל
 צופים ונופה מדבם ומסיקים ביותר
 אותל וקביב לגן אתד נלר מכם ונמשך

 שיש עשבים מיני כל מתגדלים לברינל
 תכלית לאין נודך וריתם רפואל בלם
 לשכל מזון וזלו ונודך הולך עדן גן בכל

 שנל כל לשכינה וזיו צדיק של לנשמה
 עד נשמתו שם שמתעכיר ראשונה
 של עדן לגן ידועים בגייניל עליתל
 שלנשמה דבר איזהו אז״ל ולפי׳ מעלל
 ממנו נהנה לגוך ואין ממנו נהנית

 נחות ריח וכהי׳ ביוב ריח זל אומ׳ לוי
 וקביב לנשמה משם ניזונית ולפי׳ לה׳

 של כתות שבע איכא לבריכה אותה
 ומלם לחמה דומין פניהם מלם צדיקים
 משל פני כשאז״ל ללבנה דומין פניהם

 אוי לבנה כפני יהושע ופני חמל כפני
 כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה

 דכהי׳ לרקיע דומין פניהם ימלם
 ומלם הרקיע כזוהר יזהירו יהמשכילים

 ומצדיקי דכתי׳ לכוכבים דומין פניהם
 ומלם ועד לעולם ככוכבים לרבים
 מעלתו כפי אהד כל ללפידים דומין

 עדן בגן נאות כתות שבע וכנגדם
 בקפרילם .הרבה חז״ל שכתבו כמו

 דרך ועל עדן גן של דירית בשבע
 מזית ששכינה מפני הוא כן לאמת

 . עמודיה חצבה וזהו שבעל שנקרא שם
צדיק כל ז״ל אמרו והרי וא״ת שבעל

 וכבוד עצמו בפני עולם לו יש וצדיק
 עדן של אחד ובית הוא כן עצמו בפני
 אpכ של רבבות בו ויש הוא אחד עולם
 בריכה ומלליא וצדיק צדיק לכל כבוד
 שאמר כמו להשקותו לגן נמשך בעדן

 את להשקות מעדן יוצא ונהר לכתוב
 דשאים מיני כל שם וצומחים לגן

 רפואות מיני וכל פירות מיני וכל טובים
 והם שם צומחים כולם שבעולם לחליים
 ועלהו הללו נהרות מארבע שותים

 אותpפר לארבעים ריחם ונודף לתרופה
 ושם הלוא הטוב ראתה לא עין קשר

 מן בפטירתם הצדיקים מתעננים
 על ומתענגים אחת שנה הזה העולם

 תמיד ה׳ ונחך כתי׳ זה ועל שלום רוב
 ונבראו וגו׳ נפשך בצחצהות והשביע

 בינה שערי שבחמישים תשיעי משער
 כפי הנשמה שם שנדבק גוונין בו ויש

 לגן שעולה עד שבה והגוונין פעולתה
 הכבוד בזיו בבוראה ונדבקת מעלה של

 תדבק אלהיך בה׳ שנאמ׳ מה לקיים
 וכתי׳ .תדבקין אלהיכם בה׳ וכתי׳
 וקייס הי אני מה היום כלכם חיים

: וקיימים חיים אתם אף
 של מקדש של שער הוא העשירי שער

 קודש יהיה העשירי כתי׳ ולפי׳ מטה
 עולם בכל אמצעית נקודת והיא לה׳

 העולם כל התפשטות היה וממנו השפל
 דורש אלהיך ה׳ אשר ארץ כתי׳ ולפי׳
מראשית בה אלהיך ה׳ עיני תמיד אותה

מראשית
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כ׳׳ה ארי׳ אכררס כי לעיררך . ררליס דכסי׳ שיה אהריס ועד השנה מראשיס
האלהרה אה וידע הכיר השער בזה והטעם הימים כל שם ולבי עיני והיו

ה׳ ההוא הילקיה שס ויקרא דכהי׳ האמצעיס נקודה הוא המקדש ביס כי
יראה ה׳ בהר היום יארלר אשר יראה ביס שנקראס אל שכינס כנגד מכוון
כשנפהה ע״ה אבינו יצהק כן וכמו אמצעיס נקודה והיא מעלה של המקדש

וראה העשירי השער זה בעקידהו לו לשבסך מכון כסי׳ ולפי׳ יס׳ בייהודו
דכהי׳ נשמהו ופרסה הקשה הדין מדה כנגד זה מכוון אלא מכון סיקרי אל

ע״ה אבינו יעקב וכן לי היה יצהק ופה־ בהמשים עשיריס שער היא ולפי׳ זה
שהיסה שכינה זו במקום ויפגע דכסי׳ שהיא ההיים ארץ כנגד בינ״ה שערי
שם שהיו וראה המקדש בביס שירה סpכנ הכלה והיא עשיריס מדה

וייי בנוי המקדש וביס יושבים כהנים דכסי׳ לעולם פסיהה השער וזו ישראל
עוליד והיה וקרבנוס עולוס מקריבים וכנגד הימים כל שם ולבי עיני והיו
רוהוס יכל הפרגוד עד עילה הקכיורס כשהלם ע״ה אבינו יעקב אמ׳ השער זה
דוקין היו לא בו נישבים היו שבעולם אין אמ׳ המקדש בביס ולםpה הלום

מנער יוצא והיה עבר לשם איסו הבינ״ה מדס זו אלהי״ם ביס אם כי זה
י:דה עד המקדש ביס שהוא העשירי בסמשים עשיריס זה השמים שער וזה
ישראל כנ^ס הכלה שהיא עשיריס האלהיס שער נקר׳ השער וזה בינה שערי
שבו האלהיס שער שנקראס לעוררך שם והייחוד האלהוס מכירים שם כי
כנגד ומכוון אלהינו ייהוד •מכירים דכסי׳ שכינה ע״ה אבינו אברהם ראה

. ״*י*י;רי• והאלהים האלה הדברים אסרי ויהי
שערי המשים של עשר אהד שער להר כשהגיע וכסי׳ אברהם אס הpנ

גדיל אש שער היא בינה המקום אס וירא אמ׳ המקדש ביס
על וכסי׳ דינור נהר הנקרא לוהטה לכל מקום שהוא הקב״ה זה מרחוק

גיהנם נברא וממנו יהיל רשעים ראש ורמז וסחסונים עליונים יושבים ובו
שס עוברים אדם בני וכל מטה של וחשך ובוהו סוהו היסה והארץ לזה

שהוא אב וי״ל עדן לגן הםpהכנ קודם ענינו חשך אבל ובונהו סונהו ר״ל
לרשעים צדיקים בין מה לכל מעבר פני על וחשך דכסי׳ מלהראוס מונע

בסירה זינם בכלי עוברים צדיקים שכל רוח בו שיש מי אבל סהום
כי עליהם ומגין טובים ובמעשים . ולפי׳ מעט יס׳ מהשם והסעוררוס

גיהנם של אש כל אשס כה נסוקף פני על מרחפס אלהים ורוח כסי׳

אבל (16)
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 להס יב ולא
 זיין נלי ;היא

ה ונהרפין הודה ולא :1נ :ין1נ וזה : נ י

סה

 אה: הלה הדהכיים אבל
טיביה ומעהיה זיין כלי

מעש'י נפי ואחד אחד V• 1- הרוח
בית הזה ר השע ׳א-׳ן ולפי׳
מפני אחד W שני מפני ־ש המק:
והיו קיים ^ ii ^ שבית זמן שנל

 היה לא וקורבנות עולות הס מקדיבין
 במקום הקרבכות ני גיהנס צורך
 תמיד מיקד האה והיה יהדאל נו,ה

 אה דנתי׳ ניכנס אה במקום במזבה
 ולפי׳ הכבה לא המזבה על תוקד תמיד

 והגיעם לזה זה הללו ההכידים נקמנו
 לו יה פתהים הלהה האז״ל מפני ההני

 אוד אהד דכתיב בידוהלם א׳ לניהנם
 נקמנו ולפי׳ במדבר וא׳ בים וא׳ בציון

 לא אה הוא הזה וההעד הללו הני
 אם ההיא הידעת מהאם ובא נופה

 אמי מבגין יצאתי ערום וזהו הבנים
 האינו אה והיא . המה אהוב וערום
 ואונם ההוד אה הוא אבל מאיד

 עליו יופיע הלא העה בנל ומההיך
 עיפתה אדן איוב אמ׳ זה ועל נהורא

 והופע קדרים ולא צלמות אופל נמו
 ולמגיה בתהומות והוא אופל נמו

 לניהנם עדן נן בין ואין עדן נן ממנו
 יה אהד ומלאך ההעודה כהוגי אלא
 דומ״ה אהד ומלאך ליל״ה הנקרא הם

 יה יהללו המתים לא נהי׳ ולפי׳
הם ונידונין . דומה יורדי נל ולא

 ארבעה פעמים הבעה הרהעים
 ימי נל הם ונידונין ביום ונ׳ בלילה

 קול בת יוצא ההבת יום ונהבא ההבוע
 יצא ההבת את ההמר מי נל יאומ׳

 נל יוצאין העה באותה בו ויתעננ
 הזה בעולם והגיין יהראל פרהעי

 יותר מזיקין הולנין הבת ליל ולפי׳
 הבת ונהיוצא ההבוגי לילות מנל
 רהעים יהובו ואומר קול בת יונא

 הדה עהר הנים הם ונידינין להאולה
 ההגבורה מפני ממי״ם נברא האה וזה

 הק״ד ממדת מקבל האה ההיא
 שהרהעים אמרו ולפי׳ מים הנקרא
 ובמים באש באנו וזה ובמים באש נידונין

 ממים שנברא אש הוא ני לרויה ותוציאנו
 מאות המש ממהלך יותר ניהנם של וארכו

 עליו מופיע ואין נן נמו ורהבו שנה
 המקיך האש נלנל וקרקעיתו נהורא

: העולם את
 תולדת שער הוא עשר השנים השער

 ותמצא היבשה בארץ והאבנים העצים
 ומהרריה ברזל אבניה אשר ארץ נתי׳

 טבע דרך על ני דע נסשת תהצוב
 ושער עצמו בפני חלק שהוא אע״פ
 נבראי הארץ מן אבנים עצמו בפני

 גדלים ומת נגלו הארץ בריאת ובשעת
 המים ומנה הארץ מחוזק בארץ שם

 קפיחיה תשגיוך מים שחקו אבנים דנתי׳
 המקדש בית לצורך ונבראו ארץ עפר
עליהם לחזק נדי עליהם הבית ליקד

בית



המלכות ספר

א מתוק לפרי צדיק דכתי׳ התמר גהי הכליונה בארץ תמצא יכן האלהיה בית
לצדיקיהינהלק מפניגנרנגל יפרה כתרנר ילפכמיהנקרא אר״ץ נקרא לפכמיה כי

א האהד כנייניה לגלגה זה פרי גניג אבן ריכה מגה דכתי׳ שפי״ר אבן
ה גאיני יהגני . גנה לגבכיה פרי כיג כקא דמית הפיר אבן כמראה יגראל

רהגליגי זוכו בת גריאה כד מתוק אר״ץ גנקרא וכמו הכקא דמית וכל
להג למצוה מהלילבין מכליי גניגאין התהתונה ארץ זי כך הקפיר ואב״ן
ה יג כך הקוכות בצדיק דבריה גלג כנין זה ־ונה העלי ארץ כנכד במדה מדה

יהננכגיה והכנצות התירה מתיק פריו גנאצל כנין הוא העציה וכנין אבניה
גרואה כד פריו ניבא יאיני טוביה יצאו ומהאג מתכדל בו האג כלכל מכה
א ית׳ ייהידו במכיר כד הזכר גהי האמת דרך כל ואמנה תאכלה והאג

את רואה זה דקל כמו לכל המגפיכ גאינה ,ציה כ מיני יכל הרק אילני כל
מכליי ייצאיה מילני יל?יך הבירו ;ו X 1 ,  - / לרגכיה יררניז פרי כו״יה

התירה להייה ברביה גידרגי תלמידיה ימה י״זה בכולה טוביה ינכגיה פרי
 לא ני תדכג אגר ץ1נ רק תריה3 כתי׳

 וכרת תגתית איתי היא מאכל כן
 בהה דכתי׳ לרבכיה בגמגל מסב

 גהאדה ומ״ל ההיא הנפג ונכרתה
 הגדה כן האדה כי דכתי׳ לאילן נמהל
 נמגלי הצדיקיה אבל במצור מפניך לבא

 כתמריה מתיק פרי הנוגאית לאילנית
 והבינינייה יפרה כתמר צדיק דנתי׳
 ואין פרי גניגאין אילנות מיני לגאר

 לתגובה קריב גהוא מפני להכריתו
 אבל יכרת תגתית אותו הרגכיה אבל

 תגתית לא כניינו אמ׳ כבר לביניניה
 ממני כי גרזן כליו לנדות כצה את

 כן האדה כי תכרות לא ואותו תאכל
 גהכציה לך הא במצור מפניך לבא הגדה

 מאלו אהד וכל דבריה לגלגה נהלקיה
נחלק ענינייה לשלשה נחלק השלשה

 ולקוך ופלך פלך יבכל יכיר כיר בכל
 גבכיה בהה גניתינו ימי כתי׳ מה

ה יג הגלגה אלי יכנגד בנה  מדית גלג
 מתכהק והוא ימגיב גיאל בת״ה טובות

 גאר היא הגני וכץ הקדיה בכמילית
ה אילנות  כנכד והה מאכל פרי גניגאי

ג הבינינייה  זכיית מחצה גל בכללה גי
נהלקיה הללי והאילניה טוביה ימכגיה

W m- .

I /,.V w I I-. - -/>.-,׳« wy.׳-
 לאכילה ר^יי הכצהגהיאבאמצכגאיני

 מהכל ב:'לי פרי גניבי׳יה אילנית ייג
 מבהיץ יהכצה מלפניה הפרי אילנית ייג

 אדה ובני ביניניה יג כך האייז כיין
 לכל נראיה למכלה גהפרי הרבה

 בהה אדה כגנדבק ואה״ך כצדיקיה
ולקוף כמות קגיה גהה עצה מצא

pוןc



סוהמלכות ספר

הכתוכ עליהם ההורה עניני מכל מאד ומעשים מתיקות בו יש המוה קיך
הפר מצרהי ואה בזה ה׳ דבר כי אומ׳ בהפקדו שכרו יצא ביניני זה טיבים

בר עונה ההיא הנפש הכרה הכרה הוא המאכלות שני בין העצם יזה
מצליה ואינו פרה בנושאים רשעים ויש עשה מצוה שני בין כן בנהים מכ^יע

ואינם ה':־ה3 ילעהיק כיוב לעשיה שאימי שהיא ההורה בעצם שננע אהה ■'״“"רי
אה זה כננד נהי׳ ולפי׳ כלל מצליהין ביני יעשאה המציה שני כננד

ליוס רשע ונם בעהו יפה עשה הכל בינוני יש ועוד במיני נקרא זה ביני
: רעה כלי שנאכל פרי כמי כלי שנאכל איר

ש בעה שערי המשים של הי״ג רyה בי יש ואעפ״ך כלי שנאכל הביקר כמי
היא אשר רמש כל ההי הולדוה הוא צדיק שהיא נראה יש כן הרבה הומן

משם שהיה שם על ההי שער ונקרא הי עבירות בצנעא שיש הייו־ כלו והיא
ורמשים שקצים בין ההי הולדיה כל בידו יש הרבה מציה אבל בידו הרבה

הכל ובהמוה ודנים ועופוה שנמשל ההר בינוני ויש . קימים לעולם
שקצים נבראו למה ואז״ל משם נבראי הפרי יינלמטה ^״עצם יילייעלי״ ^איוז

בישראל משניה כשהקב״ה מפני ירמשים שנראה מכולם המיבהר הבינוני זה
טובים ימעשים השובה בעלי כשהם כרמין מצות יללא הוא ומלפנים קשה

וני׳ השדה עץ האדם כי כהי׳ ילפי׳
ואימי עליהם כועם יה׳ השם מעבודהו ענינים לשלשה נהלק קרק אילני וכן
מםהנל שעה באוהה להשמידם כגון הההיו לישב טיב צל להם יש מהם

נבראו שלא הללי ומה ואומר זה לשער וולהם פרי נישאים אינם יל״מ י״ערבה
(הקר) בעולם אוהם זן אני בעולם לצורך המכוער יהיא צל ולא ריה בהם יש לא
אינו בקיני ונשמע נעשה שאמרי הללו לפרי דומים נישאים מהם שבכילם

שהם הלא עיד ולא עליהם שארהם דין כן צל להם ויש מצליה יאיני יפרהים
ואיהבי עבדי זרע ויכיקב יצהק בניאברהם לשלשה שנהלקים הרשעים יליני יש

שעה באיהה עליהם שארהם הוא בדין בידם שאין שהע״פ רשעים יש ענינים
ז-יור• הד״ר•“' ייריגי \¥ ̂ .׳*׳י י יי 1 *י ^1 ̂ ^ יש טיבים ילעשים ולא ילציה ילא תירה

נקרא הזה השער ואמנם עליהם ומרהם אבל להבורה נהילדים שהם צל להם
הולדוה כל ממנה שיינקים ההי׳ שער כגון דבר שים משלהם ניהנין אין
באפיו היים רוה נשמה אשר ההי להם שאין אהרים רשעים ייש הערבה
שמהנהנהקב״העם רהמנוה מדה היא רהוקיס והם הורה ריה ילא צל לא

בריותיו



המלכות ספר

̂י ^'׳f' רל?י׳ ך,/ל יוך̂; י עה כבמהנהנ ואפי׳ שברא בריוהיו
ערלה הדס ריה אה יידע ההנמה ילדה בימי בהרי עליהה מרהה בדין ברואיו

דיה ראה ההייה כאיר לאיד לרלעלה אההאדה דכהי׳אמהה המבול בדיר נה
ייעלה אדה בהיא אשבר הבהילה רילב עד האדילה פני מעל בראהי אבר
נפב בהוא אפבר אי העליינה לילדדנה בבע^ הםהכל מיד הבמיה עיך ועד

אדם העריבה בה יב ילא ילילב בהילה מכל לך קה ואהה ואיל׳ ורהה הזה
הזה הב׳ כיונה היה זה לארץ לילכיה ויל־ד ונקבה זכר והבאיה וכהי׳ ונו׳ מאכל
בנבראה הבהוליה נפב בכל ילפני יעיד הי הוא אשר רמש מכל באו בשר מכל

כלולה בהיא הזה מבער נברא בעילה הייה כמיני יודך הוא הי הי כהי׳ ולפי׳
ונבראים ננזריה בילבה בינ״ה במדה ההייניה נפש נברא הזאה משער כי

ונפב ההיוניה ונשב הבהמיה נפב כל הנוך הנועה היא הבהמיה נפש הנקרא
בעין; בין בבהולה באדהבין ההאיהבין עצב וכל וההאוה המאכליה המהאוה

ונהים;: ורולביה בבקניה בדניה בין הייה בא ומשה בא מולנה שבעולה
מן כאהד בכליה נפב כן לאהר באדה הנפש ועל הי הוא אשר רמש לכל לבשר

יה׳ הבה לפני המבמביה המלאכיה רוה יודע מי הע״ה שלילה אול׳ הזאה
אבל יה׳ עמו ורלבהעבעיה ורלהענניה וריה למעלה היא העולה האדה בני

זה מבער והאוה הנועה לה ביב נפב לארץ למטה היא היורדה הבהמה
נפבוה ויוה יוה בכל ונבראיה נבראו פשט דרך לאדם כמדומה הכהוב ובזה
הנפשוה מההלקוה מה מפני וי״ל מכאן בידו פקp המלך שלמה שהיה הכהו׳

מהה עניניה לכמה זה מבער שנבראו על מעלה במיההה אדה לבני יש אם
ומהן עהורוה בהיוה מהה בבהמיה כמוהו להכה הלילה הלילה הבהמוה

עופוה ומהן טמאוה ובהמוה היוה ברוה מדבר שהיה ועאכ״ו כן לויל׳
ומהה טמאוה עופוה ומהן טהורוה מדה האמה דרך על לאו אלא הקדש

ובאר טמאיה דניה ומהה טהוריה דניה מדה וזאה שמה ומ״י בשמיה יש אהה
מה ולכל יה׳ בברא ורמביה בקציה ומימיה הנדול ויה יוב״ל והוא ההכמ״ה
דכהי׳ בראו העולה ולצורך לכבודו בברא והציה הקדמוני היה אל הציה שופכיה

בראהיויצ^היו לכבודי בבמי הנקרא כל ונבור״ה ״דpה ואלו האהרון הי״ה אל
. ובביה יצירה בי בנאוי׳ עביהיו אך כהיב הכמ״ה נקרא הילדה זו וכנגד

בדרך הזה הענין לך מפרב הנני ״דpב להה זה לבבה והיה ן יה מ״י בהורה
 אליעזר ר׳ אז״ל להנם לא ני דע קצרה

אומ׳

היראה בא משה כי אוהי ליראה



סזהמלכות ספר

 מ׳׳ט3 כשרץ אה לטהר אני יניל ארמ׳
 שברא רנדרלים הטניניס שכל דט פניס

 הט^^ט שלי'ט פשי״אט ^ט^ל'י'ו' י״י״ד״ר*
 ממקום מהצבם יראר אותם בהכמהי
 נם אמ׳ שיאבים שדם יממקים שנהצב'

 מה נל האלהים טשר זה לטימה זה אה
 והפכו דבר ברא בטולמו הקב״ה שברא

 דין מלאכי ברא רהמ*ם מלאכי ברא
 ברא צדיקים ברא מים ברא אש ברא

 טדן גן ברא יבשה ברא ים ברא רשטים
 כנגדם ברא פרים ברא גיהנם ברא

 דברים ברא טהורים דברים ברא כלבים
 מוהרים דברים וריםpא דברים טמאים

 דברים כל כי להם גורם מהצבם וכלם
 רתמים מלאכי כגון רתמים של שהם

 טדן גן מים צדיקים קדושים הקידים
 טהורים דברים רתמים של דברים וכל

 ימין מצד באים כלם מותרים דברים
 דרך וטל . שמאל מצד באים והפכם
 ויונקים יוצאים הס אהד משטר האמת

 לטהר אני יכול אליטזר ר׳ אמ׳ ולפי׳
 יוצא שהכל מפני פנים ברלט׳ השרן את

 כיון אבל אהד ומרלקור אהד ממהצב
 אלו משתנים הקדוש בשלשלת שיורדים

 ויורדין שמאל לצד ואלו ימין לצד
 כי הכתו׳ שאמ׳ כרלו למדרגה מולדרגה

 טליהם וגבוהים שומר גבוה מכיל גבוה
 המדרגה מן נשמה שמקבלים דברים יש

 וזהו ראשונה בהp הנקרא הכיליונה
טשוי האדם זה תיים נשמת באפיו ויפת

 אלהיס ויטש דכתי׳ המרכבה כדוגמת
 ברא אלהים בצלם בצלילו האדם אח

 וכל חיות מיני ושאר והבהמות אותו
ה הארץ מן נשמה קבלו המינים  בהpמן

 תוציא אלהים ויאמר דכתי׳ האחרונה
 ורמש בהמה למינה חיה נפש הארץ
 רוח ולפי׳ כן ויהי למינה ארן וחיתו

 חוזרת לארן למגיה יורדת הבהמה
 הבהמות מן בין ושם שם וכל לטבטה

 שקצים בין הטופות מן בין החיות מן בין
 שם טל חי הוא אשר רמש כל ורמשים
 הפטולה ומכח כן שמו נקרא פטולתו
 שמות ששם ט״ה הראשון ואדם שנברא
 נשמתו גיליון בשלשלת קשור שהיה מתוך
 לכל שמות שם טליון דטת יודט והיה
 שמות האדם ויקרא שכתו׳ כמו דבר
 מפטלות חזו לכו וכתי׳ הבהמה לכל

 א״ת בארן שמות שם אשר אלהים
 הקב״ה אמ׳ ואז״ל שמות אלא שמות
 אדנ״י לו אמ׳ שמי מה הראשון לאדם

 הכתו׳ שאמ׳ וזהו הכל אדון הוא שאתה
 יטקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא
 שמי להם לאנודטתי ה׳ ושמי שדי באל
 בדרך ״דpוב הראשון אדם לי ששם
 בט״ה אורה שטרי לך פותח הנני קצרה
 מפורש כן שמו נקרא למה דברים מקצת
 הפטולה כח בדרך אחד טנינים בשני

 שרמזתי כמו האדם טונשי בכינין והשני
 מטיקרא ואתחיל אחרים במקומות לך

נכתב אדנ״י הקב״ה של שמו נקרא למה

ביהוה



המלבות ספר

נקי והוא קצווה בב לה ביב יו״ד נבהר נו״ן דל״ה באל״ך ונקרא ית׳ ביהו״ה
נברא ומבה ררהוה וד׳ והתה רוה אהד ההולה בנברא קידם מהיקרא יו״ד
וההלה הבבון קוף בהיו״ד והוד הכל אדה יבאל אל הכינה במקכה ז״ל אמרו

והיא ראבו; היא ני להירוה הבבין מה לפניה מה למכיה מה למהלה מה
ולפי׳ אלהיה אין ירבלפדיר י׳ אהל־ין פלגיו־ין בבנה למלך מבל ואז״ל לאהיר
אלף קיד בהיא מפני היו״ד נבהד מלך בל כבידו ואיני אבפה הל בלו

נדר מה כך ואהל־ ההילה במקטין בביהי כמה ראה היו אבפה המלך בהי צומ׳
בל הברה קיד היו״ד צירה רימז והיד קודה מההלה כי ז״ל דבריהה מהוקיה
בורא יה׳ הוא בהיה הקדוב בריה הבה בברא לפוהל הפהולוה כל ביצאו

יקוד וצדיק דכתי׳ יה המוד הל והילך היה ולא נשלה היה לא הבה זה הדין יה׳
קוד הוא צדיק כי ידההה וכבר הילה היו בראביה מהבה כשנברא כי נברא

היו״ד והיד היו״ד נבהי־ ולפי׳ הבריה נברא׳ והיו הקדמון האוהיו׳מאור יוצאיה
וכל אהה נקודה היא כי יה׳ לבה רימז הבכלייה הפהולוהוכל כל האוהיוה מכה
הנה ה׳ ויאמר דכהי׳ בי כליל בברא מה ואה״ך הכל נבלה הפהולוה כל וכשנבלמו

האבכיל כמי בי הליי הכל אהי מקיה היקיני כל בנבלמו הראשון אדה כשראה
ה״א הבניה יאיה האוה זה נבהר ולפי׳ ההולה צרכי כל ונשלמו ההליון הגוף

קפיריה יהמב המב כננד להיריה פהילה להביה ההנפיה כל ונשלמו
ד׳ המיביה בהיא יהמצא מהיקכמיה הבה מאה בנמבכיה ההנפיה מאוהה

ומלך היוה ד׳ הה ראבינוה היבוה ה״א ר^ן״ך הפהולוה בכל וראה יה׳

ראבונה הא׳ זו הליהה ביכן הכביד ולפי׳ ה׳ במו קרא נבראו ה״א וא״ו
אברהה כי לך דה אימ׳ יהוד יה׳ בה בל הראבין אדה לי שקרא במי זה אמ׳

בל אברהה כננד מכוין היה ה״ה אבי׳ למה להההורר לני יב זה כל והה
ההן דכהי׳ הקד מדה בהיא מהלה אלהינו לשה אוהיוה ארבה אלו נבהרו
כהי׳ ויצהק לאברהה הק״ד ליהקב אמה בראש נבהר היו״ד האוהיוה מכל יוהר
נבורה כניד לי היה יצהק ופהד ביה יהיה ההבירי דכהי׳ השירי בהוא מפני

באברהה זמן יהל ראבינה ה״א כניד ולהוריה ראש צירה ולהורות לה׳ קדש
לא ה״א כלא במי היה ה״ה אביני וכל אדה בני כל שיקטינו קטנוה
הה״א כננד בהיה ליצהק להיליד ייכל נבהר והוד יה׳ לפניו הצמיהה הנבראיה
דכהיב בבמי ה״א בנהיקך כיין מיד נאצליה הקדמון מאור כי הברה יו״ד
במך והיה אברה במך הוד יקרא לא והוד יה׳ אלהינו ייהוד קפירוה הבר

אנרלס
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 נתהיך נויס המון אב כי ומיד הברדס
 אלד אז״ל ולשי׳ גברר״ד ממגר ביצא

 אל בדבראם ודארן דבמיד הולדות
 בראם בד״א אלא בדב^אד הי^^י
 ודגיעס בראם באבל־דס דאמרי ואיכא
 ולפי׳אז״ל דללי לבניאבוה נרימז מפני

 באוה ור-ך1לנ דמרכבד דן דן דאביה
 דאוהיוה מכל יה׳ לבס בנבהר דזד
 לכל נבמד בדיא מפני נבהר בזו ימוד

 ועוד לכל נבמד דקב״ד כך דאיהיוה
 יייעד בצד נקראות דאיהיוה כל המצא

 בנבימד אלא נקראה אינד ה״א אוה אבל
אנבמד  בנדבק ומפני לכלדאוהיוה בדי

 ^היב / נ^״מהו פרהד יצהק זד בארה
 דאית דיבהר ולפי׳ לי דיד יצהק יפהד
 וארץ דעליינד ארץ נבראה וממנד דזד

 ד״אדלה בציו־ה המצא יעיד
 למעלה ידלה יר״ד בהההיד ;בן ,

 דכהיב במאל י״ד בדיא מפני יד נמצא
י : י ״ יך י י ו  ברלאל מדה כי במק;- י

p נקרא ודימין י״ד נקרא r/ ̂̂ק ׳  ה ו
 יבראל כנגד ד״א צורה רימז יעוד ימין

 יבראל הההיו ודבן דגליס לד׳ בנהלקיס
 בני בנאמ׳ דקב״ד בל בני בנקראו

 ן3 דד״א צירה ולפי׳ יבדאל בכירי
ירה הצי רומז ועיד יה׳ לבס ינבהי

 מהבר! ס״א איה כי לקבל כגימיה
 דאוהיוה כל באז״ל כמו יי״ד מאוה

 וא״ו ואוה מזו וזו מזו זו מהברכות
שנקראת לכל״ה שמוליד גוף ודp דוא

 והוא התיכון דבריה והוא קצוית שש
 התלת הוא המש לאתר לחשבון ראש
 ולמה חשבון וראש חשבון ^pp חמש
 ווי שהוא מפני וא״ו שמה נקרא

 של פירותp חמש המייחד העמודיס
 ולפי׳ מעלה של פירותp המש עס מטה
 הקרשיס בתוך התיכון והבריח כתי׳

 עפר כנגד הקצה אל הקצה מן מבריח
pלשס והובהר וא״ו נקרא ולפי׳ פירות 

 מוציא בקריאתו וא״ו אות כי ועוד ית׳
 שנשארה נשמה הוא כי להורות הבל

 אחרונה ה״א והאות ראשונה ה״א מאית
 נשימות שתי רומז ית׳ בבס בהיכפל

 מפיו הרוח כבמוציא באדס ביב
 הובהרו ולפי׳ פיו לתוך וpוכבמכני

 ית׳ בשס והוכפלו האותיות בתי אלו
 חמישית היא ה״א אות כי תמצא ועוד

 והוא חיות ארבע לו יש כי להורות
 שיש תמצא יו״ד אות וכן עליהם רוכב

 ואלו עליהם שרוכב אותיות ארבע לה
 רוכב והיו״ד טי״ת חי״ת זי״ן וא״ו הן

 הובהרו אותיות ארבע ואלו עליהם
 שם ונכללים לכל נשמה והס ית׳ לשמו
 אלהינוולפי׳ ייחוד בהוא פירותp עבר

 ועשרים בשה למנין ועולה כן במו נקרא
 דכתיב מרכבות ב״ה ענין על להורות

 תברכו כה וכתיב וכתי׳ ה׳ אמר כה
 יחיד אדון בוכן ועליהם יבראל בני את

 בא ועוד ועשרים ששה למנין עולה
אצבעות עשר כנגד זה ךp להורות

בידים
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 והבריח והראש ברגליה ועשר בידיה
 ועשריה שלשה לך הא והיוך הקדוה

 עולה שלשה והעורך והרגליה והזרועות
 כי להורותינו בא ועוד כ״ו להנין

^א ונקראה ב״ה נקראה השכינ״ה  נ
 למעלה שרוכב יחיד לאדון הכבוד

 ועוד ועשרים ששה למנין שעולה נמצא
 כנגד כבוד ועשרים הששה אלו ירמוזו
 העולם שכל קצווה שש וא״ו הכ״ך

 מפני וי״ל ברמיזא ולחכימ ממנו מהמלא
 ההורה כל כי דע ככרבו נקרא אינו מה

 מבראשית הקב״ה של שמותיו היא כלה
 נשמה כמו והוא ישראל כל לעיני ועד
 ?פר ולפי׳ לעולם צירה pתפ שלא

 דבר הוא הנקד כי נקוד אינו תורה
 תורה קפר אבל וקpלפ צורה שעושה

 כלל צורה תופש שאינו נשמה הוא
 ומלא רpח בו יש ולפי׳ נקוד אינו ולפי׳
אדם אדם לומ׳ יוכלו מאדם ולפי׳

ועוד . יתפרשו ענינים לכמה אדם

 פרp והוא לכל נשמה שהיא זו לנשמה
 שם הוא לנשמה נשמה יש ועוד .תורה

 לכל נשמה שהוא אותיות ארבע של
 דבר וזה ־ תורה פרpשב האותיות

 הוא כי צורה תופש אינו בקריאה שאפי׳
 ה״א ביו״ד ככתב ולפי׳ לנשמה נשמה
 נו״ן דל״ת באל״ך ונקרא ה״א וא״ו
 .הכל אדון הוא כי להודות ית׳ יו״ד

ה י ר ששואב לפי כן נקרא למה א

)17(

 ולפי׳ הקשה הדין ממדה מגבור״ה
 ענך כי דע ועוד ארי״ה נקרא
 ומקבל אדומה הדין ממדה נמשך אחד

 ונקרא להשפיע קשה והוא הכחות כל
 העליון ארי״ה נברא ומשם ארי״ה
 אריה נקרא ועוד פעולתו ע״ש ואריה

 שחורה מאש שנברא אודמתא ע״ש
 ולפי׳ אירתא הנקרא ללילה הדומה

 שמזריח י״ה איר ר״ל ועוד ארי״ה נקרא
 נקרא ולפי׳ ארי״ה על הקב״ה של כחו

 נקרא הנשמות גלגול דרך ועל ארי״ה
 ונקרא ובגבירה בכה שבא מי כל ארי״ה

 מידד בה מודד שאדם במדה ןpוחמ גזלן
 בארי״ה יבא עבירה עבירה ושכר לו

 ונקרא לבריות וגוזל כח בעל שהוא
 חבירוולחכימא משל שגובה מי כל אריה

: ברמיזא
ר  שיצא מפני שור שמו נקרא למה שו

 אח ישראל כשעשי השורה מן
 שהוא שראה כיון שאמז״ל כמו העגל

 והא לכרוב הפכו ישראל של קטירוג
 ומפני זוטרי באפי והא רברבי באפי
 נקרא המרכבה מן השורה מן שיצא
 לשונאיהם תברא שהיא תורא ונקרא שור
 ב״ו ר״ל בוא״י בל״ע ונקרא ישראל של

 ר״ל ליאון לעז בלשין ואריה ונה״י א״י
 שור שמי נקרא למה ועוד ואון כח

 צדיק דכתי׳ צדי״ק ממדת ונגלה שנברא
 והקרנים ישר מלשון ושור הוא וישר
וקרני לו הדר שורו בכור דכתי׳ לו שיש

ראם



סטהמלכות ספר

 נקרא למה ועוד .והו״ד לנצח רומז ראס
 בעשו קודס שמעיקרא ע״ש שור שמו

 ולאחר שכינה עליו שרה העגל ישראל
 נקרא הגלגול ובדרך מעליו הלקpנ כך

 : פורענוה של שירות ששר ע״ש שיר
 שפורח ע״ש כן שמו נקרא למה נשר

 ומכח העופות מכל למעלה
 והוא שלה האבר נושרים האש גלגל
 זה נקר^ וכיוד . הנשר מפני רז״ל לשון
 שמנשר הדין תוקך שהוא מפני השם
 גלגול דרך ועל ממקומה הדין מדת

 דכתי׳ עלמת שערו שמנשר מי הנשמות
 בין קרחה תשימו ולא תתגודדו לא

 זה לאו על עבר והוא למת עיניכם
 נמי אי . פעמים ושלשה שנים במזיד

 אי הערוה ובית השחי בית שמנשר מי
 שמנשר בנטיעות קוצץ שהוא מי נמי

 הענפים ומנשר השלהבת מן הגחלת
 נקרא ולפי׳ עונשו הוא נשר נקרא
 שמתקרב וגיל שמחה לשון אגיל״א בלעז

 השמחים דכתי׳ אבלות ולשון לעליונים
 בטמאים הכתו׳ מנאה ולפי׳ גיל אלי

 כן ונקרא מרכבה במעשה ובטהורים
 נשר הנקראת ממדה שנברא שם על

 דכתי׳ השמים עוך שנקרא בעליונה
 ולהכימא ירהך גוזליו על קנו יעוך כנשר

 החיות ענין שפירש ולאחר ברמיזא
 : המלאכים מקצת שם לפרש אשוב

 אז״ל כבר כן שמו נקרא למה מיכאל
ואמ׳ הים על ישראל כשעברו

 ואמרו שירה וישראל ע״ה רבי׳ משה
 הקב״ה שלח מיד ה׳ באלים כמוכה מי

 מוליך דכתי׳ הים על להושיעם למיכאל
 נקרא ולפי׳ תפארתו זרוע משה לימין

 ממדת שנגלה מפני והטעם מיכאל
 דpהה ממדת הרחמים ממדת ימין

 נקרא ולפי׳ העליונום מים שנקראו
 המים על מיכאל אז״ל ולפי׳ מיכאל שמו

 מפני כן שמו נקרא למה גבריאל
 ונברא גבור״ה ממדת שנברא

 האש על ממונה והוא שמאל ממדת
 שנגזרו המדות כל ועל הלילה ועל

 נקרא גבורה ומלשון גבור״ה ממדת
 דניאל בלשון נקרא לחנם ולא גבריאל
 אשו שראה אש מלשון גבריאל והאיש

: לך ודי גבריאל של
 מפני נוריאל שמו נקרא למה נוריאל

 שנקרא תפארת ממדת שנברא
 והוא לפנים עומד והוא תהלות נורא

 שמו נקרא ולפי׳ דינור נהר על ממונה
 נחצבו המלאכים שלשה ואלו נוריא״ל
 יונקים ומשם אבות שלשה ייניקת ממקור

 וכנגדם ותפאר״ת הגבור״ה ״דpמה
 הגבור הגדול האל ע״ה רבי׳ משה אמ׳

 וכנגד אברהם כנגד הגדול והנורא
 וכנגד הגבורה כנגד הגבור מיכאל
 דכתי׳ ע״ה אבינו יצחק וכנגד גבראל
 משולש הכל כי לי היה יצחק ופחד
 כנגד שלשה צבאות ה׳ קק״ק דכתי׳
במהרה לא המשולש והחוט דכתי׳ שלשה

ינתק



המלכות ספר

 נוריאל וכנגד תפאר״ת כניד נורא ינתק
 במו נקרא ולפי׳ באp אבא יעקב וכנגד

 : מנורא בבואב מפני נוריאל
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה רפאל

 שואב והוא הרפואה על עומד
 המלכות ממדת הרפה הדין ממדת
 הרפה הדין מדת כנגד רפאל נקרא ולפי׳

 רביעי אב כנגד והוא ייניקתו ממקום
 שולט והיה דוד בית מלכות שנקרא דוד
 והוא דכתי׳ הרפה הדין מדת בו

 רואי וטוב עיניס יפה עם אדמוני
 הדין מדת בו שולט שהיה לדין בינוני

 : ישראל נתרפאו ובה הרפה
 כמו כן שמו נקרא למה סנדלפק

 אסד אופן והנה וארא שאז״ל
 וראשו בארץ שעומד נדלפוןp זה בארץ
 לבוראו כתרים וקושר ההיות לבין מגיע
 תאגא ואזלא אתאגא שם ואמר

 שם ועל דקב״ה ברישיה ומתעטרא
 על שנד״ל ונקרא נדלפוןp נקרא איפן
 החיות לבין ומגיע בארץ שעומד שם

 שכינ״ה רגלי תחת למטה שעומד מפני
 שהוא עיגול מלשון ועוד נד״לpה כמו

 נדלp יעשה שמא גזרה ואז״ל אופן
 פנים לכל שרואה ע״ש נדלפוןp ונקרא

 : מלכות ממדת יינקתו ומקום
 ימין ממדת נברא התורה שר יופיאל

 של רבו והוא שכינה מחנה של
 שמו נקרא ולמה ע״ה הראשון אדם

ההורה אה לדרוש שיודע שם על יופיאל

 נברא ומשם פנים לשבעה אוהה ומיפה
 והוא דpח ממדה שואב והוא היופי

: רחמים מדת
 ולפי׳ האור ממקים נחצב אוריאל

 שהוא אוריא״ל שמו נקרא
 במקום העליון אור במקום משמש
 נברא ומשם לעולם אור יוצא שמשם

 הכלה לפני משמש הוא אשר בהיר אור
 השלימות בכל השלימה ישראל הpכנ

 לפני עומד והוא יופי בכל והכלולה
 הכל״ה לפני המאירה העליונה המנורה
 :הגואל השר אוריא״ל נקרא ולפי׳
 מפני כן שמו נקרא למה חיאל

 הכבוד מלך מיועצי שהוא
 החכמה תריp מפתחות לו ריםpונמ

 כל שליט מלפני היוצא העצה ודותpו
 בשער עניינו וכל וממשלתו והוא הארץ
 ״דpב ענינם כל אפרש המלאכים ענין
 למה לפרש אלא עתה באתי לא

 ממדת שואב המלאך וזה קצרה בדרך
 : רזיאל נקרא ילפי׳ החכמה

 שואב הוא השררה שר ישראל
 כי ידעה וכבר . מהכלה

 המלאך וזה ישראל נקראת שכינה
 שהוא ר״ל ישר ונקרא שמו על נקרא

 השררה נל בידו ונתן אל של שרו
 המלך היכל עד המלאכים כל שבאים

 שר ישראל עומד ששם צבאות ה׳
 ובאים הכלה לפני משמש השררה

צבאות ה׳ למלך להשתחוות שם כלם

ולפי׳



המלכות ספר

 רדי הכררר שר ישראל נקרא ולפי׳
: מלין בקוצר לך

 מעלה על מעלהו נדלה השרך יהואל
 ני שהזנרהי המלאכים שאר

 הגדול השר ממטטרון מקבל הוא
 אוהיוה שלש אל שכינה בו שמהעטר

 אוהיוה שלשה שהם המיוהד שם של
 לההן שלישי הוא כי והטעם יה״ו
 שלישי הוא ויהואי״ל ומטטרו״ן כל״ה
 עד כי ידעה וכבר . הכבוד למלך

 ואילך מכאן הייהוד ודp מטטרו״ן
 שמו נקרא למה ועוד . הפרוד קוד

 הוא כי יה׳ בו שיואל מפני יהוא״ל
 עומדים שרפים דכהי׳ השרפים מן אהד

 לאהד כנפים שש כנפים שש לו ממעל
: לך ודי השני יהואל

 הפאר״ה ממדה שואב השר זה בואל
 עומד והוא האמצעי קו שהוא

 לשמאל ימין בין הללו המדוה שני בין
 ולפי׳ ומשמאל מימין בשהים והוא

 ועוד א״ל ב״ו אוהיוה שהי בו יש
 שהוא שם על כך שמו נקרא למה

 ועומד בביאה המלך בשער עומד
 משמרהו ועל עבודהו על ויום יום בכל

 ממונה שהוא מפני באמצע בביאה
 והוא ב״ד עונשי ועל אזהרוה על

 מעלה של קנהדרין שבעים על ממונה
 לו ונוהנין מעלה של ב״ד ונקרא
 אזהרוה על שעובר ואדם אדם כל עונש
שנ ונוהן גמולם משלם והוא ב״ד

 לפי׳ הדין לבעלי ועונשם הרחמים לבעלי
 :פעולהו שם על כן שמו נקרא
 שרא שהוא המקובלים אמרו חנפיאל

 אלך לו ויש ויקירא רבא
 לבוראו שבה נוהן ופה פה ובכל פיוה

 הנפיאל נקרא ועוד .כן הוא ואמנם
 ידים נטילה הנוהן השמש שהוא מפני
 להפני נטילוה ואלך ניגון מיני באלך
 : הנפיא״ל נקרא ולפי׳ הכבוד מלך

 מפני כן שמו נקרא למה חכמיאל
 מפתחוה על ממונה שהוא

 ההכמ״ה ממדה שואב והוא החכמה
 יכול שאינו מפני אהה אוה ונהלך
 ולפי׳ אוהיוה בהילוך אלא כ״כ להשיג

 : הכמיאל שמו נקרא
 מפני כן שמו נקרא למה טהריאל

 טהרוה על ממונה שהוא
 המפריש והוא בשמים גדול כהן מיכאל

 מקום בכל והוא וההרומוה הטהרה
 טהריאל נקרא ועוד הטהרוה שומר
 הפאר״ה ממדה שואב שהוא מפני

 ולפי׳ לגיוהר השמים ובעצם דכהי׳
 : פעולתו ע״ש טהריא״ל נקרא
 מפני כן שמו נקרא למה טוריאל

 עשר שנים על ממונה שהוא
 ואפוד בחשן החקוקים יקרוה אבנים

 והטור והגיור בהו דכתי׳ גדול כהן של
 :מגיה של והומים אורים כעין והוא

 כן שמו נקרא למה אכתריאל יה
ישראל כנקת הכלה זו

שהיא



המלכות ספר

 כהיא ביו״ד מתחיל ולפי׳ עכירית בהיא
 חמישית שהיא מפני והה״א עשירית

 נקרא ולמה מטה של קפירות בחמש
 מדת ומתעטר שהובב מפני אנתריא״ל

 אכתריאל נקרא ולפי׳ הייחוד לכל המלכות
 מפני כן שנקרא רמזתי כבר יופיאל

 בכל כלולה שהיא התורה שר שהוא
 • שבח ובכל הדור וככל יופי
 שהוא מפני כן במי נקרא למה כלמיה

 שנקרא צדי״ק ממדת שואב
 י״ה שנקראת מלכו״ת וממדת כ״ל

 כלמי״ה נקרא ולפי׳ הייחוד נכלל ובשמו
 האלמיס על ממונה שהוא מפני ועוד
 קפר לפני יוצא והוא החרשים ועל

 ותנו לה׳ השתחוו ואומ׳ ומכריז תורה
 הוא התורה כי ידעת וכבר לשמו כבוד

: הקב״ה של שמו
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה כרוב

 שהוא השני הכרוב לפני משמש
 לידן ואתא הואיל וי״ל מלכו״ת מדת
 כן שמם נקרא למה כרובים ענין מהו
 את ויעש הע״ה שלמה ע״י נאמ׳ כבר

 מעשה ר״ל צעצועים מעשה הכרובים
 לתינוק קורין וכן , ונקבה זכר תינוקות

 רמז והם כרובים נקראו ולפי׳ רביא
 השלהבת כמו שהם ומלכו״ת לצדי״ק
 מכאן לדבר רשות יש כאן ועד בגחלת
 המלאך וזה לדבר רשות אין ואילך

 רבו כשם שמו שנקרא גדולה מעלתו
: כרוב נקרא ולפי׳

 כמו מפני כן שמו נקרא למה לפיד
 בוערות ע״ה הנביא שאמר

 אב שהוא ומפני הלפידים כמראה
 הדין תוקך והוא כגחלת ושחור אדום

 והאב הזיו ומתוקף מהנחלת ובואב
 ברק יוצא האש ומן דכתי׳ הלפיד נברא
 שיש מפני לפיד כן שמו נקרא ולמה

 נותן ופה פה ובכל פיות ארבע לו
: לה׳ שבח

 מפני כן שמו נקרא למה לבניאל
 ומלבן הלבנון על ממונה שהוא

 נקרא למה ועוד ישראל של עונותיהם
 כל על ממונה שהוא מפני כן שמו

 עתות להם ושם בעולם שנבנו הבניינים
 והוא בנויים יהיו וכמה לבנות ידועות

 : שני ובבנין ראשון בבנין היה
 מפני כן שמו נקרא למה מריאל

 המרים המים ממתיק שהוא
 אל וישלך עץ ה׳ ויורהו וזהו מרי והוא

 וקיםpהפ מאלו המים וירלתקו המים
 מוכיח מלמעלה והנקודה מריא״ל יוצא

: עליו
 מפני כן שמו נקרא למה מיכיהו

 שנקרא חכמ״ה ממדת שמקבל
 הוא שירה אומ׳ ויום יום ובכל מ״י
 כמלכינו ומי כאלהינו מי כתותיו וכל
 מיכיהו שמו נקרא ולפי׳ כמוביענו ומי

: לך ודי
אל רי  כבר כן שמו נקיא למה נו

ממדת שואב שהוא פרשתיו

תפאר״ת



̂כות ספר עאה̂מ

נקדים מעשרה הראשון הנקרא שהוא והוא ההלוה נורא שנקרא הפאר״ה
: דינור נהר על ממונה

 שהוא מפני כן שמו נקרא למה נשיאל
 וכנגדו הנישאי כנגד ממונה

 שגדלה מלאך הוא כי למטה נשיאים
 לפני להםההוה בראשונה נכנ^ מעלהו
 כך נקרא נרמ:י ומלאך צבאות ה׳ המלך

 : הנהמה על ממונה שהוא מפני
 מפני כך שמו נקרא למה סודיאל

 שבעים טם וכתוהיו שהוא
 וקודוה העיבור ודp קבועים סנהדרין

 נקרא יסו״דולפי׳ ממדה ושואב אהבה
 שם ועל המהצב שם על קודיא״ל

: פעולתו
 נקרא למה הצבא שר קופר ספריאל

 כותב שהוא מפני כך שמו
 בדור שהיה מה וכל הצבא עניני כל

 : השד ממדה ושואב ודור
 שהוא מפני כך שמו נקרא למה ענאל

 עונה מלשון השעות על ממונה
:ה־ ענן ממדה ושואב

 מפני כך שמו נקרא ולמה עוזיאל
 וההוד העזוז גבורה ממדה שמקבל

 עוזיא״ל נקרא ולפיכך לכ״ע עוז ונותז
 מפני כן שמו נקרא למה פדהאל
 . שבוים פדיון על ממונה שהוא

 שם על כך שמו נקרא למה פתחיאל
 הלב פתחי על ממונה שהוא

 בבוא הראשון הפתח על ממונה והוא
הפתח על ממונה והוא ה׳ בית איש

 מפני כן שמו נקרא למה צדקיאל
 ושואב הצדקה על ממונה שהוא

 :תרדוך צדק צדק וזהו צד״ק ממדת
 שמו נקרא למה הראש כהן צפניה

 העניינים כל כותב שהוא מפני כן
 אותם וצופן הכבוד מלך מפי היוצאים

:הכבוד כקא תחת
 מפני כן שמו נקרא למה קדשיאל

 קדש בית על ממונה שהוא
 שהוא הקדושה ממדת ושואב הקדשים
 : קדושה שנקרא יקו״ד מדת
 מפני כן שמו נקרא למה אוריאל

 וכל הצעקות על ממונה שהוא
 והוא צרתם בעת ית׳ לשם הקוראים

 השם לפני ותפלתו שועו המגיע המלץ
 פעולתו שם על קוריא״ל נקרא ולפי׳ ית׳
 צדי״ק ממדת ששואב מחצבו שם ועל

 וסמיך וגו׳ דרכיו בכל ה׳ צדיק דכתי׳
 אשר לכל קוראיו לכל ה׳ קרוב ליה

: באמת יקראוהו
 אמרו כן שמו נקרא מה מפני רזיאל

 ע״ה הראשון אדם של רבו שהוא
 וכל וסתריו התורה רזי אותו מלמד והיה

 מפני ועוד רזיא״ל נקרא ולפי׳ עניניו
 הקב״ה כשבר׳ העליונה בעצה יושב שהוא
 נעשה ואמי יועציו בשבעה נמלך לאדם
 מהם אחד היה רזיא״ל בצלמינו אדם
 פעולתו שם על כך שמו נקרא ולפי׳

: הרי״ש לפני משמש והוא

ראמל



המלכות ספר

 נקרא ולפי׳ היה נחש של רבו רמאל
 ערום היה והנחש דנתי׳ רמא״ל

 אוהו מלמד שהיה השדה חית מכל
 חכמות על ממונה והוא רבו רמא״ל

 כל ועל אדם בני בחכמות חיצוניות
 שהס פלוקופיא שהם העניניס אלו

: העולם בטבע
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה שרשיה

 מטטרון והוא האמונה שושר
 שורש שהוא מהנל״ה למטה שעומד
 ולמטה מטטרו״ן ואילך ומכאן הייהוד

pשרשי״ה נקרא ולפי־ הפירוד וד : 
 מפני כן שמו נקרא למה שמעאל

 ויורד ישראל של תפלתן ששומע
 ולבתי כניקיות לבתי שכינה עם

: מדרשות
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה תמכיאל

 הכלהדכתיב ידי לתמוך עומד
 ממונה שהוא מפני ועוד פלך תמכו וידה

 ובחליים בצרות שהם העניים כל לתמוך
 ולפי׳ דוי ערש על יקעדנו ה׳ דכתי׳
 לתמוך ממונה והוא תמכיא״ל נקרא

: הדרכים
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה תרשיש

 תרי וה״ק העולם שליש תופש
 כגוון שלו וגוון העולם שליש נמצא שש

 :שמו על נקרא ולפי׳ חרשיש
 שמשם כן שמו נקרא למה אסימור

 כן ונקרא אקי רב שואב היה
שתרג׳ הרפואה על ממונה שהוא מפני

 שהוא מפני כך נקרא ועוד אהוותא
 ריח הנותנין פירות מיני כל על ממונה

 ולפי׳ יםpוהד ואהלות מור מיני כל ועל
 המלאכים בשער ״דpוב ימו״רpא נקרא
 לך ודי ושמותם המלאכים ענין כל יגמר
 שבעה שמות ענין על אחזור ועתה באלו

 הצדיקים שמות בענין ואח״ך ערבות
 הזה השער לגמור החי וענין מקצתם

 הם ויותר רקיעים שבעה כי דע ״דpב
 בשבעה בע״ה שאפרש כמו וכמה כמה

 ע״ש שבעה כן נקרא אבל הגלגלים
 עליהם שורה שבעה נקראת ששכינה

 כן על שבעה אותה ויקרא דכתי׳
 היום עד שבע באר העיר שם קרא

: הזה
 מפני כן שמם נקרא למה ערבות
 לרוכב םולו דכתי׳ שכינה שם ששורה

 שם ומתערב וגו׳ שמו ביה בערבות
 ערבות נקרא ועוד הרחמים עם הדין
 וכתי׳ הקרבנות המדה זו שכנגד מפני

 כמי וירושלם יהודה מנחת לה׳ וערבה
 שכל ערבות נקרא ועוד וגו׳ עולם

 הלוים אומרין שהיו ותושבחות שירות
 השוכן המדה ולערב להמתיק היו

 כתי׳ ולכך המזיקים לזמר כדי בערבות
 ומראך ערב קולך ני קולך את השמיעני

 ה״ק ועוד ערבות נקרא ולפי׳ . נאוה
 וא״ו תורה זו תי״ו העולם לקיים ער״ב
 יומם בריתי לא אם דכתי׳ דריp שיתא

 שמתי לא יאיז

ולפי׳



עבהמלכות ספר

 אוצרוה גנוזים ובה ערבוה נקרא ולפי׳
 , עולם מעדני וכל ברנה ואוצרות סיים
 לך זבול ביה בניתי בנה דנתי׳ זבול

 מעלה של המקדש בית בנוי ושם
 שהוא מפני נך שמו נקרא למה וי״ל
 אלהים זבדני מלשון לצדיקים טוב זבד

 ועוד זבולון שמו ותקרא טוב זבד אותי
 ממדת שנברא זבולין שמו נקרא למה
 מפני זבול שמו נקרא למה ועוד .זבול

 וצומת לעולם הברכה באה שמשם
 פעולתו שם ועל לעולם בברכתו היבול
 ועוד . בול ירה נברא ומשם כן נקרא
 באה שמשם [מפני זבול נקרא למה

 בברכתו היבול וצומח לעולם הברכה
 ועוד הבריות את מבלה שהוא לעולם]

 מעלה של המקדש בית שם שיושב מפני
 שם ועל . ונחרב נבנה צל כמו והיה

 לצדיקים מן וניוחנין כך נקרא פעולתו
 נדבקים צדיקים של נשמותיהן אבל

 ומתעטרין בערבות הנשמות בקיום
 אמ׳ ולפי׳ השכינה כנגד קביב ^ביב

 אכילה לא בו אין הבא העולם החכם
 ולא קנאה ולא שנאה ולא שתיה ולא

 ועטרותיהם יושבין צדיקים אלא תחרות
 הם כי העטרה ודp והבן בראשיהם

 ישרים ששם הנערב באור ביבp הולכים
 בצלם יושבים והבינוניים מכתירים

 ישיבת ושם כן שמו נקרא ולפי׳ בזבול
 : מחנותיו וכל המלאך זבדיא״ל

מן קדשך ממעון השקיפה דכתי׳ מעון

 עליונות חכמות אלו כל ואמנם ,השמים
 יתבאר במקומו בשכינה דורp זה כל כי

 כי עכשיו באתי לא כי האל בעז הענין
 דבר כל שם פשט בדרך לםפר אם

 מפני כך שמו נקרא זה ומפני ודבר
 ידועה ולעונה לשעות שכינה שם שיורד

 לשעות שם שכינה שכבוד זמן וכל
 שכינה שכבוד זמן וכל ידועה ולעונה

 אלהי מעונה דכתי׳ מעונה נקרא שם
 עונה ושם במעוז שיושב שם על קדם

 אנקת ושומע ,בריותיו לכל הקב״ה
 ישראל של עונם על ומכפר עניים
 שמתכפרים מפני מעון נקרא ולפי׳

 אpכ ושם במעון שכינה שם בשורה
 הכהן מיכא״ל וממונה ית׳ לשם הכבוד
 מקריב והוא מחנותיו וכל הגדול

 של המזבח על ישראל של נפשותהים
 מעון נקרא ולפי׳ ית׳ הפס לפני מעלה
 שהוא מפני כן שמו נקרא למה מכון

דכתי׳ ישראל ארן כנגד מכוון
 אלא מכון תאמר אל לשבתך מכון

 נקרא ועוד זה כנגד זה מכוון
 בני של מזונותיהם מוכן ששם מכון
 כונניות מלאכה כל מוכן ושם אדם

 ית׳ השם משפיע ומשם המזונות
 צרכו כפי לכל ונותן השפל לעולם
 לכל ומשביע ידיך את פותח דכתי׳

; מכון נקרא ולפי׳ רצון חי

שחקים



המלכות ספר

 נחשבו מאזנים וכשחק מלשון שחקים
 מן טוחנין ששם אז״ל ולפי׳

 את מרחיב שוחק כשאדם והוא לצדיקים
 לבו מרחיב מן שאוכל מי כל כך פיו

 שחקים נקרא ולפי׳ מרכבה במעשה ופיו
 נגזרים ששם שחקים נקרא למה ד״א
 חוקים מעלה של םנהדרין שבעים מפי

:צדיקים ומשפטים
 שני ביום נברא ולפי׳ השני הוא רקיע

 רקיע יהי אלהים ויאמר דכתי׳
 מים בין מבדיל הוא וגו׳ המים בתוך

 וכר כמו שהם תחתונים למים עליונים
 בו נאמ׳ לא שמפריד דבר וכל ונקבה

 נקראו עליונים שמים מפני טוב כי
 שיורדים השפע מי כנגד והוא זכרים
 התחתונים ומים צבאות ה׳ המלך מאת
 שראתה נקבות שהם הכל״ה מי הם

 לא ולפי׳ שני ביום שלה בווקת הכל״ה
 כל רקיע נקרא ולפי׳ טוב כי בו נאמר
 שמו נקרא למה ד״א למעט ורקין אכין

 המים על הארץ רוקע מלשון רקיע
 פרגוד כמו פרוקה פרוכת שהוא

 מוציא וילון שאז״ל כמו מוילון למעלה
 שנברא והרקיע ערבית ומביא שחרית

:למעלה שני ביום
 של מטתו בין חוצץ שהוא כדבר וילון

 וילון נקרא קוכה כמו לבית אדם
 קדש בין פירוד הם השמים אלו כך

 ית׳ השם שבהר הבדלה והוא להול
בעליונים כבודו מקום שורה להיות

)18(

 העליונים בין שהבדיל וילון נקרא ולפי׳
 וילון שמו נקרא למה ד״א ותחתונים

 שאני לבריות להם אוי הקב״ה אמ׳
 אותה ושורה מביניהם שכינה מקלק

 שכינה היתה שמעיקרא בעליונים
 ובוהו תוהו היתה והארץ דכתי׳ בארץ

 שכינה שהיתה ובונהו תונהו ר״ל
אדם בני וכשגברו העולם בתוך

 שעלה כיון ולפי׳ נקתלקה לחטוא
 שאני נשא לבני לו״ן ו״י אמ׳ לשמים
נקרא ולפי׳ מביניהם שכינתי מקלק

 של שם ענין בק״ד י״ל ועתה וילון
 וארץ ומים אש ורוח וטבע אויר

קצת שמות ואה״ך ואבנים ועצים
: הבריות מן

 שמו נקרא מה מפני או מהו אויר
 לשמים המשתף הוא אוי״ר כך

 הדומה והוא בנתים ועומד ולארץ
 אוירוי״מ אלא אינו תכלת כעין לנו

 בין שהיא האויר כנגד רקיע שהוא
 ומרוח מאור ונברא הארץ ובין השמים

 קביב קביב הליכתו מכח האש גלגל
אוי״ר נקרא ולפי׳ השפל לעולם
 חלל והוא בנתים פורח אור מלשון

 והגלגל הגלגל בטן בתוך והוא העולם
 והרוח העליונה צורה של בטן בתוך

 וכשנקתם נשימה הוא בעולם שהולך
 אויר ונכנק בחושך העולם יושבים הפה
 הפה נפתח והיום ביום לא אבל

הנקרא שהוא התפאר״ת מדת נפתה

יום



עגהמלכות ספר

 : אויר נקרא ולפי׳ לעולס ומאיר ׳ יום
 כך שמו נקרא למר או מרו טבע

 רכיולר על הג הק דבר ברוא
 כמו בידעה כמו רנלגל לעולם נמקיך

 ?ביב רולך ראדם באצבע רכיבעת
 לעולם שמקיף ראש נלכל מכה כך קביב

 רולך רעבע ובדרכי רטבעים כל נבראו
 משנר רקב״ר א״ך אלא רעולם כל

 שמים נטו ידי אני שאז״ל כמו אותו
 רקב״ר רהנר תנאי צויתי צבאם וכל
 מכה מטבעו ישתנר שלא עולמו עם

 רנעשים רדבריס מן חוץ תולדותיו
 ועוד עמרם רקב״ר שרתנר עי״ש
 מלשון רשפל בעולם שהוא מפני טבע

 שהוא מפני הוטבעו אדניה מה על
:למטה

ש  שנברא מפני כן שמו נקרא למה א
 אלהיך ה׳ כי דכתי׳ השכינה ממדת

 האלף ועוד אשה ומלשון הוא אוכלה אש
 ה׳ המלך שהוא החתן דונמת רומז

 כניד קדושות שלשה רומז והשין צבאות
 אור יוצא שמשם העליונים אבות שלשה
 של דומיא והוא אש נקרא ולפי׳ לעולם
 הקשורה השלהבת כמו אלהינו ייהוד

 לשני יש אש נקרא למה ועוד בגהלת
 ד׳ כניד ראשים ארבעה הללו האותיות

 אש שהוא המיוחד שם של אותיות
 שאז״ל כמו גוונין לכמה ונשתנה אהד

 גווני כנגד באור יש מאורות הרבה
דדיינילשון אשרתא לשון והוא השכינה

 :לה׳ ניחוח ריח אשה לשון והוא קיום
ח  בראית צורה תופש שאינו דבר הוא ח

 הנשמה בין קר?ור שהוא מפני העין
 ואינו נשמע שהוא דבר והוא הנפש ובין

 הולך שהוא רוח ונקרא לעולם נראה
 רחמים הרי״ש הדין ובין הרחמים בין

 שבנתים וא״ו וה״א דין צד הוא והחי״ת
 השמים בין ביניהם מכריע האמצעי קו

 ולפי׳ בנתים מכריע הרוה הארץ ובין
 ממדת ונברא הללו אותיות שלשה בו יש

 הוא כי האמצעי קו שהוא תפאר״ת
 העליונה צורה של גוף חלל בין מכריע

 שהוא שם ועל והטהורה הקדושה
 עומד שהוא רוח נקרא בריוח עומד

: העולם בריוח
 שאז״ל כמו הוא אחד דבר ומים שמים

 ואיכא ומים אש שמים מאי
 יש האש מתוך ואמנם מים שם דאמרי

 באש אחרת מדה שתמצא ורוח מים
 ומתוך הרוח הבל משליך מעיקרא
 תולדת שהוא לחות שם יש חמימותו

 מפני מים כן שמם נקרא ולמה המים
 העליונים והמים המים ממעייני שנבראו

 שאוצרות מפני פתוחה מ ממים נבראו
 לכלים להשפיע נפתחים השמים

 ?תומה והיא הנקבות שהם התחתונים
 לך ה׳ יפתח כתי׳ ולפי׳ הזכר מן לקבל

 ולפי׳ וגו׳ השמים את הטוב אוצרו את
 מ״ם פתוחה מ״ס מימי״ן שני נבראו

התחתונים מים העליונים מים ?תוכלה

ולפי׳



המלכות ספר

 ומוד בבמיס שנבראו מים נקראו ולפי׳
 ולפי׳ יום ממדת נבראו המיס ני דע

 מרחפת אלהים ורוח דנתי׳ מיס נקראו
 אלהיס ויאמר ליה וסמיך המיס פני על

 וילדו המיס וחזרו אור ויהי אור יהי
 נברא חקד מדת ני גבור״ה למדת אפלה
 שהמיס חז״ל דברי וראה הבן גבורה

 מיס נקראו ולפי׳ אפלה וילדו הרו
 ופחד דנתיב שמאל ממדת שבא ויצחק
 למינו מיס מבקש היה לי היה יצחק

 שמאל מדת חש״ך אסל״ה היה ושהוא
 שהס חק״ד למדת המיס מבקש והיה
 עבדי ויחפרו דנתי׳ העליונים מים

 חיים מיס באר שס וימצאו בנחל יצחק
 מולדתו מקום מיס מבקש והיה

 חנס אס הבין אפילה וילדו הרו והמיס
 מוס לרמוז מיס נקרא למה ועוד אתה
 מרים מיס מלוחים מיס מתוקים מיס

: בינוניים מיס
ץ ר  ארוץ מלשון נן שמה נקרא למה א
 והוא ואנבדה בו וארצה מלשון והוא
 בארץ הקב״ה שמרצה רצון לשון

 הזה עולס התחתונה ובארץ העליונה
 ארץ שמה נקרא למה ד״א הבא ועולם
 בארץ הפרנקה אחר רצים אדס שבני
 אשוב ועתה שמה על בן נקראת ולפי׳
 האדס תולדות שמות בק״ד לפרש

: ביתא באלפא
 שנברא שפני נן שמו נקרא למה אדם

יסודות ד׳ בו ויש האדמה מן

 ודס בשי שהוא מפני ועוד ימות ולסוף
 מפני ועוד אדומה הדין ממדת ונברא
 איש וזרע האשה מדם נברא שהוא
 של אדם בענין טעמו נתבתי ונבר

: מעלה
 שאורה מפני נן שמו נקרא למה אריה

 הבריות נל על מוראו ונותן לנל
 תמצא אריה ובאותיות בעולם שנבראו

 הבריות נל על מוטלת שיראתו יראה
יראה שנקראת חנמה ממדת ונברא
וכבר ה׳ יראת חכמה ראשית דנתי׳
 : מעלה של באריה ענינו כל לך רמזתי
 הראה את תורה שאמרה היא איה

כן שמה נקרא למה האיה ואת
וקורא בפיה אוי שקורא מפני
 בקריאתה הספד ומסבב י״ה בפיה
 למינו עורב נל ואת דנתי׳ העורב נמו
 לשון וקורא שחור שהוא העורב נמו

 ואת נסמך האיה ולפי׳ האיה כן קינה
 סמוך למינו עורב נל ואת למינה האיה
 שצועקים מלנו״ת ממדת ונברא למינו

 כבודו מקום איה ואומרים המלאכים
 דרך על איה נקרא הקבלה דרך ועל

 רוצה שאינו מי כל הנשמות גלגול
 כגון עליו שמיס מלכות להכיר

 שאומרין והפילוסופים האפיקורוסיס
 יבואו ה׳ איה ואומ׳ קדמון העולם

: באיה
 מפני כן שמה נקרא למה ארנבת

לעשות בחלל הארץ נוקבת שהיא

שם



עדהמלכות מפר

 מההה כארונו המה כמו דירה שם
 המתים כמו בהיים דירתה כן לארץ
 הפעולה שם על ארנבת נקראת ולפי׳

 העליונה מארץ וננלה ̂״ישם שנבראת
 התחתונה בארץ הדברים כל שנבראו
 שנברא מלכות מכת בעצמה היא ונבראת

 בארץ יושבת היא ולפי׳ הראשון בנקד
 באותיות תמצא וכן הארץ מן שנבראת
 ברא הנקראת ממדה נבראת ארנב״ת

 מי כל נקרא הנשמות גלגול דרך ועל
 אמו בת או אביו בת אחותו עם ששוכב

 מדה כנגד מדה ארנבת נקרא הוא
 והנקבות הנקבות על הזכרים שבאים

 ונקבות זכרות להם שיש הזכרים על
 : ארנבת נקרא ולפי׳ מדה כנגד מדה

 בנין עושין שהבונים מפני אבנים
 היא הארץ כי תמצא ועוד מהם

 מים שאז״ל כמו השמים כנגד נקבה
 אבנים יש ובנקבה נקבות התחתונים

 הוא בן אם אבנים על וראיתם דכתי׳
 שבונים הבנים משם שבאים שם על

 אבנים בה נבראו הארץ כן העולם
 חזו לכו כתי׳ ולפי׳ בנין מהם שעושים
 בארץ שמות שם אשר אלהיס מפעלות

 שם על שמות אלא שמות תיקרי אל
 על אבנים נקראו למה ועוד פעולתו

 אבנים ממנה צומחים העליונה שארץ שס
 כמראה דכתי׳ ישראל אבן ונקראת

 לך ודי וגו׳ כםא דמות קפיר אבן
שמות ענין לפרש יש האלף בשער

 : באלף שמותם שבאים אדם בני
 שם על כן שמו נקרא למה ארפכשד

 כש״ד שהיה שעשה פעולתו
 באותיות תמצב וכן אפר הקים בדורו

 מלכות ממדת ונברא אפר ארפכשדכשד
 דכתיב אחורים ונקרא אפר שנקרא
 כבר יראו לא ופני אחורי את וראית
 ולפי׳ פנים ומהו אחורים מהו ידעת
 ארפכשד ענין מהו ד״א ארפכשד נקרא

 ונברא אחת בתיבה תיבות ג׳ בו יש
 משם שיוצאים מדה שהיא וא״ו ממדת
 פ״כ א״ר השם זה קאמ׳ והכי ששיות

 ולאחר החיים מאור נברא מעיקרא שד
 השם זה שני לגלגול נהפך פ״כ אמ׳ כך

 קוף לקוף ש״ד לעולם בירידתו נהפך
 הוא ורמז שחוטא מי כל בש״ד יבא
 שמו נקרא למה ועוד הנבראים לכל

 ולקוף אפים ארך שהיה מפני ארפכשד
 :בחמתו העולם כל נכשל היה

 כך שמו עניינים שלשה מפני אלמודד
 רז״ל מלשון גדול גבור שהיה מפני

 מדדי יונק שהיה ד״ד גבר דאלים כל
 בעולם מעונג שהוא מי כל ר״ל אמו
 אמו משדי יונק כאלו הוא קרוב הזה

 שהיה אלמודד שמו נקרא השני והטעם
 פעולתו הקב״ה ושלם לשון בעל

 ולפי׳ אל״ם נעשה דורות ולארבעה
 גדול שהיה שלישי ענין אלמודד שמו

 קאמ׳ והכי מדה לו היתה שלא בקומה
נקרא למה ועוד מדה בלא מודד אל

׳מו“



המלכות ספר

 תקין: סי׳ דד אלמו ר״ל אלמודד במו
 שבמרכבה היות ארבע בענין ואלס

 וע״ש הטבעיים יתודות ד׳ ובענין
 כנכדו מכוון והיה כן נקרא חכמתו
 והוא המיתה על ממונה מלאך בשמים
 הקשה הדין ממדת כבורה ממדת שואב

לך ודי
 הולך שהיה מפני פעולתו שם על אוזל

 כל על עצמו על מהדר והיה בדרכים
 אדם בני לכל ניכר והיה דורו בני

 היה אוזל ואת הדורס את כתי׳ ולפי׳
 ממקום הולך היה ואה״ך עצמו מהדר

 כן נקרא פעולתו שם ועל למקום
 ז״ל לשון שהוא אוזל דאמרי ואיכא
 ניתן והיה כדול עשיר שהיה וז״ל יוקר
 שם ועל מוכר שהיה הדברים כל בזול

 הקבלה דרך ועל אוזל נקרא פעולתו
 הזי״ן שנחלף אזב״ל בכלכול כן נקרא

 ע״ז שהיתה מפני והטעם בי״ת במקום
 כמו למקום ממקום עמה ואוזל בידו

 : מכיק זהב הזלים הנביא שאמר
 מכיר שהיה פעולתו שם על אבימאל

 דורו בני מכל יותר ית׳ לשם ועובד
 בני לכל ית׳ השם כבורת מפרקס והיה
 היה הוא ר״ל אבימא״ל נקרא ולפי׳ דורו
 שהיה ד״א האל כבורת סpשמפר אב

 באותיות ותמצא ייבום ודpי קבלת בידו
: יבם שמו

 כן שנקרא תורה אמרה כבר אברהם
דכתיב המון אב שהוא מפני

 ידעת וכבר נתתיך כוים המון אב כי
 העליון מאברהם נכזר אברהם כי

 לאברהם דpח דכתי׳ הסד מדת שהוא
 לאבות הולידו העליונים ואבות

 ר״ל אברהם נקרא ולפי׳ התחתונים
 אחד ממקום באו שניהם הם רחמן אב

 דpוח דכתי׳ הקב״ה של ימינו מזרוע
 ולפי׳ יריאיו על עולם ועד מעולם ה׳

 ועוד המרכבה הן הן האבות אז״ל
 וכן בראם באברהם בהבראם אמרו
 הבראה תמצא אברהם באותיות תמצא

 אברהם ממדת כי בראם בה״א ותמצא
 נמצא שמאל מדת שהוא הה״א נכלה

 הכל כי צדדיו מכל שלם אברהם שם
 שהיה זמן כל כי ושמאל ימין שם כלול
 מדת אם כי כולל היה לא אברם שמו

 אברהם שמו שהיה ולאחר בלבד ״דpח
 לאחר ולפי׳ ונשלם שמאל צד בו נכלל

 התהלך כתי׳ מה אברהם שמו שקרא
 ומיד ושמאל בימין תמים והיה לפני

 דכתיב שמאל ממדת שיצא בבן נתבשר
 את תקרא לא אשתך שרי ויאמראלהיס

 יצחק על להורות שמה שרה כי שרי שמה
 וקראת כתי׳ ולכך שמאל ממדת שבא
 את והקימותי וכתי׳ יצחק שמו את

 ולזרעואחריו: עולם לברית אתו בריתי
 חה״ד ממדת נברא נמי איהו אהק

 מתלמידיו הוי עליו שאז״ל כמו
 אוהב שלום ורודף שלוה אוהב שלאהרן

חוט והיה לתורה ומקרבן הבריות את

של



עההמלכות ספר

 ע״ש כן ונקרא עליו משוך הקד של
 לכהונה ראשון והיה ההר בהר שמה

 ראשון להיות מזומן שהוא ר״ל האל״ך
 לכל וקדשהו שאז״ל כמו קדושה בכל
 ולברך ראשון לפתות שבקדושה דבר

 קאמ׳ והכי ראשון יפה מנה וליטול ראשון
 כמו האלך בשמו אותיות ארבכי אלו

 אהרן כך ביתא לאלפא ראש שהוא
 מפני ה״ר ה״א ראשון קורין וזרעו
 מפני ית׳ השם פי על ההר בהר שמת

 ועוד לעולם בא דורות המשים של
 שהוא מפני אהרן כן שמו נקרא למה
 ומלשון מהר הקופר הכהן עזרא היה

 אהרן בן דכתי׳ ומ״ל הוא מהירות
 עזרא הוא ליה וקמיך הראש הכהן

: הקופר הכהן
 אמרה כבר כך שמו נקרא למה אשר

 בנות אשרוני כי באשרי תורה
 ממד^ שבא מפני ואמנם אשר שמו ותקרא

 אשרי וכתי׳ ישראל אשריך הנקראת
 שהוא ורמז עליונה מדה שהיא האיש
 דרתי׳ הנשמות קיום עולם לרשת ראוי

 מעדני יתן והוא להמו שמנה מאשר
מלך:

 שמת שם על כן שמו נקרא למה אביי
 לו וקראו אמו בבטן והניחו אביו

 שמו נהמני דאמרי ואיכא אביו שם
 בבן האב נשמת נכנק הקבלה דרך ועל

:אביי נקרא ולפי׳
שס על כן שמו נקרא למה אתניהו

 דכתיב בעצמו ואדנות שולנינות שנהג
 אני לאמר מתנשא הגית בן ואדוניה

 מהשם שבא שמו על להורות בא אמליך
 הזה הדבר לעשות עתיד שהוא יי:׳

 ממדת שואב שהיה אדוניהו נקרא ועוד
 ועוד לך ודי אדנ״י שנקרא מלכו״ת

 מגולגל שהיה מפני כן נקרא
:הדני משבט

 מפתחי בידו שנמקרו ע״ש אלישע
 אליהו לו שמקר המתים תחיית

 ישועה ועשה הנער את ההיה שבו ז״ל
 יהושע היה זה דאמרי ואיכא בישראל

 שער נשלם אלישע נקרא ולפי׳ נון בן
 המלאכים בשער כי השמות בקצת האלך

:בק״ד הכל יתפרש
 ואביו וכתי׳ אוני בן תורה מפני בנימן

 מפני האמת דרך ועל בנימן לו קרא
 ימין מצד הנבואה במראה יעקב שראה

 ד״א ימין בן קאמ׳ והכי בנימין לו קרא
 שמתה בשעה בנימן שמו נקרא למה
 שהיה הקדש ברוח וראתה אמו רחל

 בבית בחלקו שכינה לשרות עתיד
 כח ואמץ אונים רוב שנקרא המקדש

:בנימן נקרא ולפי׳
 ע״ש לשבח לו שנאמ׳ אדם בני יש ברוך

 אדם בני ויש הברכה שם ששורה
 קגיא קורין לקומא כי לגנאי לו שנאמ׳

 :לך די אתה חכם ואם נהור
 שתחלה מפני כן שמו נקרא למה בחור

שאז״ל כמו כ״ח נקרא העולם

שהעולם



המלכות ספר

 והתורה התורה בכת נברא שהטולס
 בחיר שהוא מפני בבי״ת התחילה

 פעולתו שס על כן נקרא הכח לתחלת
 כרפק חור מלשון בחור נקרא למה ועוד

 ועושה שלו הגוונין בתוקף שיושב
 אדם יזכה שאס ואוכס חור מלשון חור

 עונותיו מהפך תשובה לעשות בבחרותו
 כשנים חטאיכם יהיו אם דכתי׳ חור

 בילדותיך בחור שמח וכתי׳ ילבינו כשלג
 שתעשה בזמן באחריתך לבך וייטבך

: תשובה
 שם על כן שמו נקרא למה בלעם

 הן דכתי׳ מכשדים שבא רשעתו
 אמ׳ ד״א עם נקראו שלא היה לא עם
 לעקור וחשב עם שאינם ישראל על

 שלא ית׳ השם לולי העולם מן אותם
 שאז״ל כמו הימים אותם כל זעם
 נקרא למה ד״א לך ודי ברכות כתpבמ

 שבעצת לישראל שבלע ע״ש בלעם שמו
 ועשרים ארבעה מישראל נפלו הרשע

: אלף
 מצהיבין והיו קומה בעל שהיה ברק

: כברקים פניו
 ואינה בפיה שהומה מפני בהמה

 לבי הומה לשון והוא מדברת
 שכל ניצוצית מנוחה מ״ה בה שיש ד׳א
 גיהנס הנקרא והוא אדם של נשמתו של
 נקראת ולפי׳ לו ישלם אדם כפועל כי

 מחצב שם ועל פעולתה שם על בהמה
:שלה

 שני על כן שמו נקרא למה בקר
 לעשות לבקר שדרכם מפני עניניס

 מפני כן שמו נקרא למה ד״א מלאכתם
 לשון והוא לאחוריהם אותם שמכין
 ■ מי כל הקבלה דרך ועל תהיה בקורת
 כגון פיקול שמץ בו ונמצא שנבקר

 שותחית אמנם ערוה או אדם הורג
: בבקר בה קבר

 שהיתה שם על גאואל הגימל שער
 השיגתו ואח״ך בימיו הגאולה

 למה ד״א המרגלים בעצת שהיה אולת
 ונתן אל אותו שגאה גאואל שמו נקרא

 על ד״א נשיא בן נשיא והיה גאות לו
 מן נגואלו לשון והוא שנקרח שם

 וצלמות חשך יגאלהו ולשון הכהונה
: גיקא ולהאי גיקא להאי

 גד בא שמו על תורה אמרה כבר גד
 יגודנו גדוד גד לשון ועוד חבר לשון

 שני על אמנם גד אבל עקב יגוד והוא
 בדברי עוקק שהיה הגדה מלשון עניינים
 הקב״ה של בשבחו מקפר והוא הגדות
 ממדת שבא ד גי״ מלשון דאמרי ואיכא

 גד .העליון הברית קוד שהוא צדיק
 המן כי דע הוא גד כזרע והמן שאמר
 שתמצא ראה הקב״ה של מדברו נברא

 אכל אבירים לחם כתי׳ ולפי׳ מן בו
 הקדוש שמדבר הגדה לשון הוא וגד איש

 כזרע והמן כתי׳ ולפי׳ בו ונברא הוא ברוך
: הבדולח כעין ועינו הוא גד

שהיה שס על כן שמו נקרא למה גדי

חולו



עוהמלכות ספר

 כן שנקרא דאמ׳ ואיכ׳ כגדי דק קולו
 קשה והיה כגדי קל שהיה שס על

 :יח׳ השס לפני כח גבור שהיה כגיד
 יודט שהיה כן שמו נקרא למה גדיאל

pולפי אל וגדולה המרכבה וד 
 דרך ומל קודי בן גדיאל נקרא כך

 הדור גדולי בגלגול שבא מפני הקבלה
 : גדיאל נקרא ולפי׳ בנביאים

 שהיה מ״ש כן שמו נקרא למה גדליה
 נשאר והוא מדור גדול להיוח מהיד

 ד״אלמה הנשארח השאריה מכל לישראל
 בגימל שמו ההחיל גדליה שמו נקרא

 ימים בג׳ למוה עתיד שהיה להורות
 חכמי והתקינו גדליה צום והוא בתשרי
 גדול שהיה מפני הזה הצום ישראל
 והיו המקדש בית שחרב לאחר

 ובו ית׳ בשם תלויים ישראל של עיניהם
 המות יום עד ישראל חזרו והרגו ובא

 בית שחרב מיום לישראל היה ויותר
 גדליה נקרא כאיבו שגדל ולפי המקדש

 בעזרא דכתי׳ כן שמו נקרה למה גדל
 בני כל על מאד שגדל ע״ש גדל בני

 ואיכא עשיר שהיה דאמרי ואיכא דורו
 דל שהיה ואמרי תיבות מקוך דדרשי

:גדל נקרא ולפי׳
 מפני כן שמו נקרא מניומי בר גדול

 חכם והיה התלמוד מבעלי אחד שהוא
 שנקראת חק״ד ממדת שנגזר מפני גדול

 שהיא מפני בגימ״ל והתחיל גדולה
זה במנין אינו כת״ר שלישית קפירה

 חכמ״ה ג׳ וה״ק היא השני ולמנין
 כת״ר הדל״ת השלישית חק״ד בינ״ה

 מכאן הרביעי גדול״ה בינ״ה חכמ״ה
 בשמו נכללים קפירות שש וא״ו ואילך
 העליון גדול כנגד והוא קפירות עשר
 נולד שהוא מפני כן שמו נקרא ולפי׳

 ימים בארבעה שלישי שהוא קיון בחדש
:בקיון

 שהיה שם על כן שמו נקרא למה גזם
 וכבר בהגדות רגיל והיה גדול חכם

 גוזמות אומ׳ ההגדות בעלי כי ידעת
 הם כי בגוזמא אלא בהכי איפשר דלא

 פעולתו וע״ש העין שבעתן שלא דברים
:כן נקרא

 שקול שהיה אל לי גם ר״ל גמליאל
 גס וה״ק דורו כל כנגד בדורו

 למה ד״א שלכם כמו ושלטנות כח לי
 קובל זה גמל גמליאל רבן שמו נקרא

 עליו שמטילין המשא כל דבשתו על
 גמליאל רבן קובל היה ישראל כל כן

 . בבהמות שלישי שער :בחקידותו
 אלא בגמל גימל אותיות כי תמצא גמל

 שיש מי כל להורות בלבד יוד אות
 שמים לשם שלא הזה בעולם גאוה לו

 מן אחד הוא כאלו יו״ד בו שאין
 שהגמל בבהמות תמצא שכן הבהמות

 שמתגאה הבהמות על גאוה לו יש
 מומו והוא שלו הדבשת ה׳ מפני עצמו
 כך מומו הוא מתגאה שהוא ממה

שלא מומו והוא לו דבש כמו היא הגאוה

יאות



המלכות ספר

 ית׳ לשס אס כי והגאוה הגדולה יאות
 בבני אבל לבש גאות מלך ה׳ דנתי׳
 לב גבה כל ה׳ תועבת כתי׳ מה אדם
 כל כי רע ודרך ה׳ יתעב וגאון גאה

 : וגו׳ אמונה אל משפט דרכיו
תבשל לא תורה לשון וטלאים גדיים

 גדיים רז״ל ולשון אמו בחלב גדי
 שהוא זמן כל כן נקראו ולמה וטלאים

 עז אותו קורין גדול וכשהוא גדי קטן
 לכתות צד להם יש עזים מיני כל כי דע

 עלה אשר והשעיר דכתי׳ הטומאה
 מכל כי ראה לעזאזל הגורל עליו

 השם צוה לא העופות ומכל הבהמות
 זה אם כי מפורש לעזאזל לתת ית׳

 מינו מצד הוא כי הוא בידוע כי בלבד
 מעיקרא אותו לקרוא כן דינו ולפי׳

 רך הוא מעיקרא הרע יצר כמו גדי
 כך ומעיז והולך ענינו לאדם ומגיד
 עז שנקרא עד ועזות לחות הולך הגדי

 שנקרא עד אלא עוד ולא יום בכל שמעיז
 את עוד יזבחו ולא דכתי׳ ממה עז

 זובחים הם אשר לשעירים זבחיהם
 א״כ וי״ל . ממש עז קראו אחריהם

 לו שעשה מפני לאכילה הותר למה
 ורגלים ידים וטלפי קרנים הקב״ה
 אינו ואילך ומשם הטומאה שם ששורה

 לעז עזות קרניס יש ולפי׳ מתפשט
 לכבשים כן שאין מה העזים ולרוב
 ולקצת קרנים להם אין הרחלים שהרי

שהובחרו הטהרה צד והוא הכבשים

)19(

 האחד הכבש את דכתי׳ המזבח לגבי
 תעשה השני הכבש ואת בבקר תעשה

 והרי וא״ת תדיר תדיר הערבים בין
 עז ואם דכתי׳ המזבח ע״ג הוכשר עז

 בין יש גדול שהפרש תדע וגו׳ קרבנו
 התמידין קרבן הוא הכבש שהרי לזה זה

 לו גרם מי והעז הכל מן ית׳ לשם שנבחר
 ע״ז וצד ועזות הרע יצר עון לכאן לבא
 ולהכניעו לשוחטו ה׳ לפני הקריבו לפי׳
 לב על יעלה ולא יפקד ולא יזכר שלא

 אלו בין גדול הפרש שיש לך הא לעולם
 :הגימל שער קצת נשלם .לאלו

 כך שמו נקרא למה חד דלת שער
 שם על לח׳׳ן הוא

 והוא ניגון מיני בעשרה פרp שעשה
 מלשון ד״א ישראל מלך דוד ע״י לשון
 ית׳ השם לפני חביב שהיה לי דודי
 לשון הוא דוד שמו נקרא למה ד״א כדוד
 השלחן על שפורשין הבגד לחמי כדוי
 אי כך הם בלא לאכילה אפשר שאי

 דוד שעשה זמירות בלא לתפלה אפשר
 ד״א .דוד שמו נקרא למה ע״ה המלך
 ממדת שבא שם על דוד שמו נקרא למה

 עס אדמוני והוא דו״ד שנקרא צדי״ק
 לו שיש בברית תמצא וכן . עינים יפה
 ולמלחמה לתורה ע״ה דוד כך מעינות שני

 כגון לתורה טהורות מעיינות שתי
 אבדתי אז שעשועי תורתך לולי דכתי׳
 קשת ונחתה דכתי׳ למלחמה בעניי

בידים גבור שהיה לפי זרועותי נחושה

נקרא



עזהמלכות ספר

 למה וערד י״ד בו תמצא דוד נקרא
 רביעי אבן שהוא הדל״ת דוד שמו נקרא

 וגו׳ הבונים וpמא אבן דכתי׳ במרכבה
 על ה׳ את אודה הפעם שאז״ל וזהו

 . מלדת ותעמוד יהודה שמו קראה כן
 מרכבותיו פעמי אסרו מדוע כד״א
 שהיה ע״ה המלך דוד מיהודה שיצא
 אpהכ עמד ותעמוד מיד במרכבה פעם
 דו״ד בשם שיש מפני צדדיו מכל שלם
 שבמרכבה חיות לארבע חדא דלתי״ן שני

 מהם אחד שהיה דגלים לארבעה וחדא
 לצבאותם יהודה מחנה דגל דכתי׳ יהודה
 לאברהם ששי שהוא מפני ו׳ והוא
 שהוא ודוד ואהרן משה ויעקב יצחק

 ובשש בצדי״ק בוא״ו דבקותו ושם הששי
 והיו״ד דוד בית מלכות שנק׳ קצוות
 ולפי׳ ניגון מיני בעשר שהחזיק מפני

:דויד נקרא
 שקרי כן נאמר לחנם לא כי דע דן

 לדגליהם יםעו לאחרונה דן שבט
 לאחור הולך לע״ז העובד כי והטעם

 עגלי שני בענין כתי׳ ובדן לפנים ולא
 בבית נתן האחד את דכתי׳ שעשה זהב
 מדת יוצא משם כי בדן נתן והאחד אל

 מדת בא שמשם דן נקרא ולפי׳ הדין
 דכתי׳ דן שמו נקרא למה ד״א שמאל

 לחנם ולא בקולי שמע וגס אלהים דנני
 גבורה ממדת בא כי שמשון ממנו יצא

 אז״ל לחנם ולא גבוד׳ה בעל היה ולפי׳
שמש כי דכתי׳ שמשון הקב״ה של שמו

 שיצא מפני ואמנם אלהים ה׳ ומגן
 שמש שנקרא תפאר״ת גבור״ה ממדת

 שמשון גבורה נקרא מולדתו שם על
 ה׳ יצא ולפי׳ השמש מן למעלה שהוא

 נחש דן יהי ביה דכתי׳ שמשון מדן
 :ה׳ קויתי וכתי׳לישועתך וגו׳ דרך עלי

 שם על כן שמו נקרא למה דישון
 ולהורות מעשו שיצא פעולתו

 מדושנים והיו העריות על שבאים
 ואמנם .בדרך כן נקרא ולפי׳ בעבירות

 שבעה יש פרשה באותה קבלה בדרך
 בראשית ימי ז׳ כנגד דישן ובין דישון בין

 נקרא תורה פרp שמוצאין יום ובכל
 כל ענין כי דע דישון הימים ובשאר דישן

 מן תריסp תריp רומז הזאת הפרשה
 שמאל צד לכתות רומז זה כל כי התורה

 הוא עשו תולדות ואלה מעיקרא כת׳ ולפ׳
 ואלו האדומה הדין מדת כנגד אדום

 גבורה פני המקבל שבע כנגד דישן שבעה
 ״תp שמוצאין ובשעה הקשה הדין מדת

 דישן בו נאמ׳ המלך פני לקבל ממקומו
 לישראל להם די לישראל הקב״ה אומ׳
 העולם לחבל הבאים הכתות אותם וכל

 שעושין והדור תורה םפר רואים
 למקומם שבים מיד תורה פרpל ישראל
 ורביע שלישי יום אח״כ נפש ובפחי
 לחבל לצאת הכתות אותם כל נמלכין
 חמישי יום שהוא שלישי יום העולם
 ושבים תורה פרp ישראל מוציאין

במדבר ימים שלשת וילכו אז״ל ולפי׳

ולא



המלכות ספר

 . תירה אלא מים ואין מים מצאו ולא
 איהם ביצאו יבראל נצגימרו ומיד

 ימים בלבה ולפי׳ העולם להבל הכהות
 נ׳ כניד תורה ?פר מוציאין בבבוע
 צדי״ק נצ״ה תפאר״ת מבפיעות מדות

 כניד מוציאין באי^ ימים וארבעה
 מלכי״ת והו״ד גבור״ה מקבלות ארבע
 כתבתי ולא ארבעה נמצאו הא״ם מלבד

; קצרה דר־ אלא לך
 אותו בדלה ע״ב במבון אבה דלילה

 הקדב מרות ונדלדל מכתו
 ; ב?בתה ממנו בכינה בנ?תלקה

 והגיעם .ידרים להחכים הרוצה דחם
 במבם התפאר״ת מדת בם כי .

 במבם דרום ונקרא החכמה בא
 בהוא תפאר״ת יושב בם כי רום בא

: עולם של רומו .
 ד״ל ועוד . מנכקיו שנדלדל בם על דל

 מפני ר״ל דלמ״ד לגביה הדלת מקרבא
 בו גאוה בהיתה מפני זה נדלדל מה

 דרכיו כל כי נדלדל לפי׳ הלמ״ד כמו
 לבון הוא עליה לבון דל ועוד . משפט

 שרצה מפני ד״ל מפקח בוקים דליו
הורידו למעלה ממדרגתו יותר לעבות

פעולתועל למטה הקב״ה

 הדובר בם ועל מחצבה בם יעל
 בבלנל^ תלוי היה ע״ה הראבון ואדם

y ולפי׳ והטהירה הקדושה העליון ' i 
 לקחה וזתו הדין גו בהיכפל דדן
 הנקר^י* ממדה חטאתיה בכל כפלים ה׳

 מעול ובדי מרביע לאל חלילה כי בפנים
 ליפרע די יתלא -ל בג:• להוקיך

̂  ^ כפלו להי?יך עאכ״ו קרנו ממנו
 ולעי כפלים הנקרא ממדה לעולם לאו

 והגהמויז החיות קצת יבער דדן נקיא
במועצ נקרא למה חבים

:ית׳ הוא
 בכפל דדן fר(p.' פעולתו בם על דדן

 מפעלות חזו לכו אומ׳ הוי הדין בו
 תאמר אל בארץ שמות בם אבר אלהים
הפעולה בם על במות אלא במות

‘הבהמו• בטורפים תקפים
 ותרמ^ . דבחיך יכימיך מלשון יהוא
 מא' חלב ותיא מאד חזק בהוא בדוב

 והטעה עצמות מעט בה ביב מראשו
 רא׳- והוא בבר הנקראת ממדה בנברא

כ ואילי כת בהה ביב הדברים לכל ו  מ
 הבהמוה באר כמי עצם מיקך ראשו היה
 וכבמתגכר הבריות כל על כתו היה
 מ'ל הכל לטרוף בא עליי העליון הכח

 • ויוהי מראשי ומתירא כחי מתבלבל
 הרע לטון המ?פר כל הקבלה דרך ועל
 לו ואין דבה ומוציא אדם בני על

 גיהנה יהיה זו אם כי אחרת מלאכה
 בפהי דובב מלשון דו״ב ועונשו בלו

 נלא במת והוא דובר כמו ישנים
 לכל במות האדם ויקרא וזהו תשובה

 כל של כפעולות החיה ולכל הבהמה
: הבהמות במות קרא דבר

בס על כן בהם נקרא למה דגים

שחייהם



עחהמלכות ספר

הרו לישראל נמשליה רהדיים רהררר זה מדאגיש יהש יש3 שהייהש
ואין רמש שס ידים ורהב ידרל היה זה שהגדול המוה3ה מכל יוהר זה אה
רףp להם אין ההורה למגפי כך פרpמ לאלו מזונוה יאלו הקניון אה אוכל

ולפי׳ לה״ה גמשליה והדגיש והכלה מגדוליש מאהריש מדאגיש והגדוליש
להגשה מ״ה י׳3א 3pימ רך3מ היה גדול דג מלייהן מהפזיין וכלש מהש

רכג מכל אוהי הגואל המלאך ואפריש 3ורה גדול היש זה מ״ה דוד אמ׳ ולפי׳
שיהיו , הארץ 3קר3 3לרו דגו יי וגי׳ קטנוה היוה פרpמ ואין רמש שש ידיש
שהדגיש וכמו ה״ה מזרמש איש3ה כל שש זה לייהן יהלכון אנייה שש גדיליה מש

מזוגוההיש ה״ה כך המיש מן גיזוכין רא3ש מה כל יי״ל י3 לשהק יצרה
מגוהה להש אין שה״ה וכמו ההורה מן שלא ראו3 כן מנה מל מילמי3 ״ה3הק
הדגיש כך א3ה מולש3 ולא הזה כיולש3 לההקייש ייוכלו זה אה זה למשיק

וכמו אהה שמה אפי׳ גהין איגש אלי איכליש הדגיש מה מפני מולש3
כך הממאיש אה ממהרין שהמיש לכל מזון להש רוא3ל יה׳ לו היה לאלו
וכמו הממאיש אה מכיהרה ההורה ולחיוה המוה3ל שמשה כמי ומין מין

רוחיןp מיש מהוקיש מיש יש יש3ש יה׳ רא3ש מה כל כי דמ ולמופוה
ומיש וההיריצין הקושיוה מלוהין מיש כנגד מליון מכוון רא3 הכל מולמו3

pדייש שיש וכמי ומהרה טומאה רוהיש זה למומה זה אה גש דכהי׳ הההון
מיש3 ולא מהוקיש מיש3 שדירהש כנגד מכוון ההההון ויש האלהיש 'משה
ההגרוה אהר ריגליש הכמיש כך מלוהיש ולכן שה3י כנגד שה3וי המליין יש

אוכל לך מה ר׳ לו שאמ׳ א3מקי ר׳ כמו משה זה למומה זה אה גש כהי׳
ויש . ואהלוה גגמיש אצל הלך הגריה מלכו״ה ממדה ויבשה ויש האלהיש

כמו מלוהיש מיש3 שדירהש הלמידיש י״ש נקרא השפמ א3וכש יש3שוא הש
וריpאי3 3כר הילכהא ישמיאל 3^ ודרוש יש וזהו שה3י נקרא הלקpוכשמ

כך טהוריש שיש וכמו דיגי3 וכשמיאל דרוש ונקראיש שה3י שנקראיש ירשה
ה״ה כך • לאלו אוכלין ואלו הורה3 וכן שמאל כהוה יש3יוש שש ויבשה

: אלו זכוה3 אלו גיזוגין ביבשה ממשלהש רוב המזיקין המצא
מפני כן נקרא למה הונא הא׳ שער רמזהי וכבר המצוה מכל יבשיש הש כי

הזה מולש3 גדול הון לו שהיה המולש אומוה של מנפשוהיהן כי לך
כשמלה ״ה3הק וכשראה . א3ה מולש3ו שהש יבשה נקראה ולפי׳ דיש ש נמשיש
 מהיד שהיה ראה אוהו רוא3ל ה3מהש3

להיוה
זו וי׳׳ש ההורה ומן המצוה מן יבשיש



המביכות ספר

 עתיד ושהיה וצדיק גדול חכם להיות
 הזה בעולם התורה מן הנחה ליקח

 שלקח ועל הונא שמו קרא הבא ובעולם
 וגנאי שבח והוא התורה מן הגאה
 שם על דאמרי ואינא הונא שמו נקרא

 אדומה הדין ממדת שנברא מחצבו
 שמאל ממדת ובא קומקא אהינא מלשון
 ונברא וכבוד עושר ובשמאלה דכתי׳
 לפי׳ המיוחד שם של ראשונה מה״א

 דאמרי ואיכא : שמו בה״א התחיל
 והביאו הכהונה משבט נשמתו שהיתה

 משמו אחת אות וגרע בישראל ית׳ השם
 שם על הונא נשאר כ״ף טול כהונה
 גדול חכם היה ואח״כ בכהונה שטעה

 במדרגת לשכון הראשונא למעלתו וחזר
 של עדן בגן החיים בישיבת העליונים

מעלה:
 פעולתו שם על כן שמו נקרא הושעיה

 פרחיה בן הושעיה ד של
 ישועות פעמים כמה ועשה עשיר היה
 אז״ל כבר כי שבויים שפדה אדם לבני

 שבויים לפדיון אזיל הוה הושעיה ד
 קיוע עם שהושיע שמו על להודות

: אדם בני הרבה שמים
 ע״ש כן נקרא לוט של אביו הרן

 ושתי הוא שהצילו לוט ממנו שיצא
 פן המלט ההרה דכתי׳ בהר בנותיו
 ולפי׳ בהר לשבת ירא כי דכתי׳ תקפה
 בנו גנאי על כן נקרא ד״א הרן נקרא
לפי׳ וגו׳ לוט בנות שתי ותהרין דכחי׳

 • הריר; מלשון הרן נקרא
 מהדר שהיה מפני כן נקרא החרם

לשבי• דאמרי ואיכא עצמו
 עושק אהב ולא דורו לבני מהדר שהיה
 אותם מעות שהיה דאמרי ואיכא
 הדורס נקרא ולפי׳ הדורים מלשון

•• הדין ממדת ומתגבר
 שרואה מפני כך נקראת למה הראה

 הקבלה דרך ועל העופות מכל יותר
 נקר ולפי׳ בעריות המקתכל עונש הוא

 המצות בקפר כתבנו הרי ואת הראה
 בגלגול אדם יבא שלא הדם כקוי בענין

 מפרם הנני בק״ד שיבא אומ׳ ועכשיו עוף
 הנשמה כי דע עניינים לשני אותם

 חלילה השכלית נפש שהיא העליונה
 שינא הכבוד מכקא שנגזר שדבר לאל

 ברמש ולא בשקץ ולא בעוף ולא בבהמה
 הנפש וכשמצטער בלבד הנפש אם כי

 שמטמא וכמו למעלה הגשמה מצטער
 שאינם כתות באים כך למטה הנפש

 הנשמה ולוקחים למעלה טהרה של
 למטה מתגשם והנפש אותה ומטמאין

 על בעוף הללו הדברים בכל עונשו על
 בעונות בבהמה בו שהיה הדעת קלות

 הגדול ב״ד מיתות על בשקצים חמורות
 אינו עוף בגלגול יבא שלא וכשכתבתי

 המזיקין מפגי אלא זה עוף מפני ר״ל
 כלו העולם פני על ומעופפין שהולכין

 כל על שיעבור שאפי׳ וה״ק בו ושטין
העולם אומות כי ש״ד יהיה לא הלאוין

לאחר



עטהמלכות ספר

 ררהין נכילוהיהן נעשים שנפנירין לאהד
 ולפי׳ לא ישראל ואלו ולילין ושי־ין

 יבא שלא הדס כקוי בענין אמרהי
 כפשוטו עשיהי לא וזה קהס כעוף
 הוא כפשוטו שכתבתי ילה כל אבל

 לעופות ירמוז הזה מעוף השני והטעם
 לא אבל שם אדם יבא שלא ידועות

: לך ודי לכל
ה ד סי ח  שעושה מפני אז״ל כבר ה

 דרך ועל חברותיה עם סקד
 ונכרתו הוא חם״ד על העובר הקבלה

 ואע״פ חקידה ענשו עמס בני לעיני
 השורש מן אינה והה״א בתי״ת שעיקרה

ד ע  ונתר תורה שאמרה ומש וא״ו ש
 שמות מיעוט כי תדע ומש
 מזעיר מעט אם כי בוא״ו מתחילים

 והוא הדברים בכל נוקפת הוא״ו כי
 נשמה הוא כי והטעם התיבות המחבר
 התיכון הבריח והוא הייחוד שמחבר

 אל הקצה מן מבריח הקרשים בתוך
 הדברים כל מחבר הוא״ו ולפי׳ הקצה
 המחבר הדברים בכל קרקור והוא

 בנתים ונבלע מחבר ונקרא אותם
 בכל נוקפת וא״ו אות כך שמו ונקתס

 בה״א מתחילים שמות והרבה הדברים
 מגדולתו שהורד ומש נקרא מה מפני

:כבודו ממנו ומש
ק ת  לו שנחשב מפני ותרן שהוא מי ו

 ועליו לכל אותו מותר שלו מה כל
והקב״ה עוד ונוקף מפזר יש כתי׳

 שחשב אדם כמו ברכתו עליו שורה
 מוציא והמותר ידוע לקכוס מעותיו

 לו אשר כל מתברכין כך בשמחה אותו
 תיקו לשון לשונות שתי משמש הוא ותיק

 בטלים דברים מדבר שאינו שתיקה
 של תיק לשון ומשמש לצורך אם כי

 תורה שקפר נאה תיבה תורה קפר
 התורה לשמור כלי הוא זה כך שמודבק

 אז״ל ולפי׳ אחת אות ממנה יפול שלא
 :החמה הגן עם אותה גומרין היו ותיקין

 ע״ש כן שמו נקרא למה והדוכיפת
 שבעולם טוב כל שמנבא

 דכיו תרגו׳ וטהור יפה לשון בצפצופה
 נקרא למה ד״א דוכיפת נקרא לפי׳

 לכל כפויה שהיא על דוכיפת שמה
 הוא כי אחרים את וכופה העופות

 כפוי לשון דוכיפת נקראת ולפי׳ דורק
 שנים פת כי דו תיבות ג׳ ד׳ל ד״א

 טן למיתב טב לשון ד׳ו רז״ל אומרים
 זוגות זוגות שהולכין ארמלו מלמיתב דו

 עם מתייחד אינו מהם אחד וכשמת
 כשבא כויה לשון כי הראשון כמו אחר
 ומזון שניהם הולכים הגשמים זמן

 ; קצרה בדרך הוא״ו שער נשלם
 הפעם תורה אמרה כבר זבולון זין שער

 זבולון ממדת ונברא אישי יזבליני
 והיה לך זבול בית בניתי בנה דכתי׳
 ברכה מלא והיה זבו״ל כנגד מכוון
 ימים לחוף זבולון דכתי׳ אניות לחוף
נקרא ד״א אניות לחוף והוא ישכון

שמו



המלכות ספר

 : בול בירח שנולד זבול שמו
 המאורע שם על כן נקרא זכריה

 דמו שקט שלא בירושלם כשנהרג
 וזכר מישראל רבבות כמה שנהרגו יעד

: זכריה נקרא לסי׳ ית׳ עלבונו
 היה זה זרח שמו ויקרא דכתי׳ זרח

 אורו וזרח יבום ע״י שבא (חבל)
 :עליו וחק לעולם והביאו עליו ית׳
 זבד שנזבד זביד רב אמ׳ ז״ל לשון זביר

 התלמוד מגדולי שהיה בתלמוד טוב
 לשמעוני אב בית נשיא לואp בן זמרי

 אומרת זאת כן שמו נקרא למה
 חשש ולא זמרא במני יין שותה שהיה
 בכיסא חורבא בביתא רז״לזמרא לדברי
 בכף חורב בחלון ישורר דקול דכתי׳

 בת שהיתה צור בת כזבי אצל לו ובא
 במיני עמה יין לשתות והתחיל מלך
 והרגם ע״ה סינהכ ובא שנזקק עד זמר

 זר ונעשה בבבל שדר שש על זרובבל
 ד״א לו הוא ולשבחא ישראל מארץ

 שהיו לבבל וזרה שני במקדש שהיה ע״ש
 ידי וכתי׳ ישראל חכמי הרבה דרים שם

 תבצענה וידיו הזה הבית יכדו זרובבל
 ואקו ויחמור וצבי איל דכתי׳ זמר

 מסני כן נקרא וזמר ותאו ודישון
 גומא עושה וכשצמא במדברות שהליכתו

 עד זמירות מיני ואומ׳ ית׳ לשם וצועק
 זמר נקרא ולסי׳ מים הקב״ה לו שמזמין
 של בצד צדדין בשני חור חית שער

של שאינו ובצד טהרה

 באומות וחו״ר ואהרן בישראל טהרה
 רבע ואת חור ואת צור את העולם
 שהלבין מסני כן ישראל של נקרא

 נקב חור ונקרא ישראל של עונותיהם
 העגל בענין ישראל שהרגוהו מסני

 אומות ושל בישראל גדול סרץ ונעשה
 : בו ה׳ אף חרה מלשון העולם

(ח?י)
 ובאומות בישראל כן כמו שנים חורי

 חורי בן שסט כתי׳ ובישראל
 לשבח ישראל של החורי ואת באומות

 חירות לשון ישראל של לגנאי אומות ושל
 לך ודי ראשי על חורי כלי אומות ושל

: בזה
 שנגזר ע״ש רז״ל בלשון חייא ר׳ חייא
 בעולם וחי הזה בעולם וחי חיים ממדת

: הבא
 עם חכד שעושה שם על אז״ל חפירה

 שהוא סרשתי וכבר חברותיה
 שלה המחצב שם על הוא חכד לשון

 : כסעולו מכל אדם בני וענשי
 טוביינא אז״ל טוביה טית שער

 מסני דחכימי
 ממדה כי לעולם טוב בא הטית שמשער
 והוא ברואיו לכל ית׳ משסיע תשיעית

 תשיעית מדה עולם יכוד צדי״ק מדת
 לסעמים הזה והשם טוב בה מתחיל ולסי׳
 כמו לגנאי ולסעמיסייהיה לשבח יהיה

 וכן נהור כגיא שקורין לכומא
הדבר הפך כך קורין רביס לדברים

כמו



המלכות ספר

 : דpהה הפך בהוא הוא 7pr נמו
 צהוק הורה אמרה יצחק יוד שער

 ד״א אלהיס לי עשה
 : הקשה הדין ממדה שנברא

(תקר)

 ה׳ אה אודה הסעה דכהי׳ יהודה
 אודה הפעס שאז״ל מה ואמנה

 פעמי אהרר מדוע נד״א ה׳ אה
 הפעס שהיה דוד ממנו מרנבוהיושיצא

 הבוניס יpמא אבן דנתי׳ במרכבה
 בשה המצא ילפי׳ פנה לראש היהה
 ארבע כנגד ודלת השה אותיות יהודה

 : יהודה אריה גור דכהי׳ היות
 ועוד ויעקבני הורה אמרה כבר יעקב

 יעקב יקרא ואמנה בעקב שאהז
 י״ב שיצאו שכר ענוה עקב ענין על

 שכר יש כי שכר מקבליה ממנו שבכייה
 השמעון עקב יהיה וכהי׳ לפעולהכה

 מעלה של יעקב כנגד מכוון והוא
 ד״א המחנות לכל מא^ז גו,ל שהוא
 כנגד עי״ן פירוהp עשר כנגד היו״ד

 כנגד קו״ך למצריה שירדו נפש שבעיה
 באp אבא ישראל שתקן ברכוה מאה
 ערביה תפלת תקן הוא כי יוה בכל

 שהוא תפאר׳׳ת במדת שנדבק בי״ת
:לבנין שני

אלהיה עה שרית כי דכהי׳ ישראל

 אז״ל וכיוד ויוכל מלאך אל וישר
 על תעלה וני אל לו קרא שהקב״ה

 מלמד אלא אל קרא שלמזבח דעתך
 בעליוניה אלוה אני ליעקב הקב״ה שא״ל
 ישראל דכתי׳ בתחתוניה אלוה ואהה

:אל לשררת שהגיע
 הנקרא׳ מדה שכר יש ר״ל יששכר

 הוא י״ש שנקראת חכמ״ה
 כנגד מכוון הוא ויששכר הטוב משכר
 בתורה קpשעו מי כל לומ׳ זו מדה

 יששכר דכתי׳ יששכר כמו ובחכמה
 שהיה המשפתיה בין רובץ גרה חמור

 למה שאז״ל עליונות בחכמות מתעהק
 בריאת קודה היה מה מתפרין אין

 שלו פלטרין שבנה למלך משל העולה
 מלך של כבודו ואינו האשפה על

 מכל קבלה לו היה ויששכר מוpלפר
 המשפתיה בין רובץ ולפי׳ החכמות אלו

 הישועה על שנבא שה על ישעיהו
: הנביאיה מכל יותר

 ישראל את שהושיע שה על יהושע
: מלכיה ל״א כשלקה

 :חנון ממדת שנגזר שה על יוחנן
 ית׳ השה ששמע שה על ישמעאל

 אלהיה וישמע דכתי׳ בקולו
: הנער קול את

 אלא ראה שלא ק״ל הז״א ר״ל יחזקאל
 להורות בלבד מטטרון מרכבת

 כך כל כבוד שנתן ית׳ השם גדולת
:עאכ״ו הקב״ה של מרכבתו למלאת

ירמיה



המלכות ספר

 ומרוצה ברך שפל שהיה מפני ירמיה
 בעולם עצמו שמקטין ומי לעם

 וה״ק הבא לעולם מרימהו הקב״ה הזה
: יה ירם

 נשא שבימיו ד״א ית׳ בו שרצה יואל
 שהיה ז״ל שאמרו הארץ פרי
 : בקר של ככוליא החטים גרגיר
 יהודה מלכי יםוד שהיה מפני יאשיהו

ית׳ השם מישועת יאש ד״א
:אליו שב כך ואחר

הו  גדולה ידיעה מפנישהיתהבו עTי
 המלך ליהואש מלמד והיה

 אשר גר הישר יהואש ויעש דכתי׳
 שהיה מפני ד״א הכהן יהוידע הורה

 וה״ק הייחוד מענין אמתית קבלה בו
: יד״ע יה״ו

 ברגליו קל שהוא מפני יחמור בחיות
 למי שכן יחמור קורין

 :ההפך לו אומרין מאד יפה שהוא
 בלילה נשף באישון שהולך מפני ינשוף

 נואף שהוא מי הקבלה דרך ועל
 : נשף שמרה נואף ועין דכתי׳ זה ענשו

 והוא גדולה לשון הוא כהן כף שער
 ממדת ובא שמוש לשון

 : והטהרה הקדושה מזרוע ימין
 מהחלתו כי משתנה מה מפני כבש

 כבש נקרא ועכשיו טלה נקרא
 מה טלה צל תרגר כי צלו תחת שיושב
 שכובש כבש הבהמות בכל כן שאין

ת דרך ועל למרירות מתקו

)20(

 :יצרו את כובש שאינו מי הקבלה
 בעל שהיה און לשון לוי למר שער

 ולוי שמעון דכתי׳ כח
: אחים

ט  לקלל שרצה מואב ממנו שיצא ע״ש לו
:לווטין מלשון ישלאל את

 בני לאפרים יוקף וירא דכתי׳ מכיר
 על יולדו מכיר בני גם שלישים

 שהכיר הכירה לשון הוא יוקף ברכי
 שמו ועוד מגולגל היה ממי בפרצוף בו

 בחי״ת נחלפת הכ״ף כי מחיר לשון מכיר
; כקף לעשרים רמז

 מלכו״ת ממדת שנגזר שם על נפתלי
:יופי בכל כלולה שהיא

 צדי״ק ממדת שנברא שם על נחשון
 גוון בריח נחש לויתן שנקרא

 שנקראת גבורה ממדת שנברא ד״א נחשת
:נחש

 מלכו״ת מדת הוא נון בן יהושע נון
 לשון שהוא תפאר״ת מדת הוא ונו״ן

 כפופה ונו״ן פשוטה נו״ן ואמנם נורא
 גמור שאינו וצדיק גמור צדיק רומז
 למי ואמנם פשוט צדיק כפוף צדיק

 כך נהור קגיא קורין רואה שאינו
 נון בן מהושע בנים לו היו שלא מפני
 צדיקים אז״ל זה ועל בן לו היה שלא

 הוליד במיתתו כי מולידים הם במיתתן
 ושמשון יפתח גמורים צדיקים שני

 זה ירובעל את ה׳ וישלח דכתי׳ ומלשון
כל שהשמיד העולם מן כשנפטר יהושע

במות



פאהמלכות ספר

 זה ירויטל דרכו ירז״ל הבטל במית
 דנתי׳ הבטל טס מריבה סטכה גדטון

 במבין זה בדן לו ירב היא אלהיס אס
 ואהרן מבה זה במואל כמבמטו יפתה
 בס טל :י״ן בן יהובט :קרא ולפי׳

: מולדתי
 בתפאר״ת דבק בהיה בס טל עמד□

: אברס בגקרא
למד במקטנותו טויליהס לבון עולא

 יטוד הול הקדב וטבו ונאוה ב*רה
: י״כ קיד טל :ט:בו

̂יי■ ר־יוי־־“ ר״יי" י' שמשון
במ״ב בנקרא תפאר״ת ממדה

 ר״ל בני בהיה בס טל שמעון
 הבבטיס באר ולפי׳ טין בס

 ואילו ט״ה רבי׳ מבה בל בברכתו
: כאן כתיב אין במטין

ר״ל תמימה ה׳ תורת תי״ו שער כלה מלכי״ת ממדת וקבל תירה
: יופי בכל כלולה

 כתות מטבר שבאת ט״ב ערפה
 ולא טורף שנקראו הטומאה

 פניס ולא טורף אלי פנו ני דנתי׳ פניה
 אלהיף היו טריך פרpמ כי וכהי׳

: יהודה
 טל בבא מי הקבלה דרך טל עורב

 טונבו מינו באינו וחיה בהמה
 :מינו באינו מי טס שתטרב לפי טורב

 טובה בהוא יני כל דרך טל עזניה
 טזניה טנוה בלא זונה טס זנות

 :וזנות טזוה מין בהוא פטולתו בס טל
 לאדס נדמי המשה אז״ל צדקיהו

 במבון נלקו וכלס הראשון
 מפני וכי ויו׳ בטיניו צדקיהו גבטרו
 שנמשלו לאו אלא ונהרגו נלקו שנמנו
 של בשרביטו ונשתמשו הטליון לאדס
 ולפי מיתה חייב בו והמשתמש מלך

 לשמוח להס היה כדוגמתו אותס שברא
נגילו והס לו הראוי כבוד בו ולנהוג בו

וטוד חלהינוייחו: שמורה
 כי הטליונה צירה דוגמת שס שמורה

 ופתיחה קתומה פרשה בה יש לחנם לא
 כי טקומות אותיות מיושרות אותיות

 כי וזהי הקב״ה של שמו התורה כל
 חקיקות אותיות בך כי שמך ובך בך שמך

 כל לטיני טד מבראשית התורה וכל בו
 אז״ל ולפי׳ וינלא חקר יב לפי׳ ישראל

 קוצו אפי׳ אחת אות בחקר תורה קפר
 המרכבה דוגמת חקר כי נפקל יו״ד בל

 בטבה פרשיותיו המחליף אמרו ולפי׳
 קתומה פתוחה או פתוחה קתומה

 וכאלו טליון קדר במשנה מפני פקול
 מוס ונותן הטליונה בדוגמא מוס נותן

 באוהליך תשכן אל משוס וטובר בישראל
: תורה נקראת ולפי׳ טולה

ר ע  בהם המטלות שטר נקרא י״ד ש
אמ׳ וכנגדם מטלות טשר חמשה

 המטלות שיר פטמיס טשר חמשה דוד
וזהו ממדרגה למטלה מדרגה הס כי

הללו



המלכות ספר

כמר להס כמרב הס הנכאריס רההמב? יכנכדם המטליה אלו כנכד יה הללו
נמר כלי״כ גמי הרא דנתי׳ היא כגריין רנטים בינוניים הקידים קדינים נביאים
ם נלים הקב״ה נל נמר נאז״ל הר הנ טהורוה טופוה היוה בהמוה כוים
הרגיכי רהים אל ה׳ דכהי׳ רקר׳ם וטמאים טהורים דכים טמאים טופוה
ההמיני הנאמן האל דכה'׳ הנאמן מיניהם וכל יהונין ורמנים נקצים
אהה היה נאז״ל כמר ינראל בהמה מלבד מדרכוה ט״ו נמצאי וצרטין

נבעיה הרי רא״ה יניאל רנמה בנמים ינ טומאא כי טמאים ודכים טמא יטוך טמאה
הקדרניה ינלריה׳אננפ״ככננרה נמיה :•׳אמ׳ לפי׳ ונמאל ירדן קוד וטהרה

הפיררת גנני כנכד ממנ יה׳ נמר כננד הם הנרן אה לטהר אני יכול אליטזר
ה מנאר הובהרו ההמנה יאלו מי הנ וזה נמאל ממדה נבא פניה במ״ט

כהיה נננרה נבראו מהלוה מ״כי ימאלו כל טם ט״ה רבי׳ למנה לו נהן הנטר
ה^פירוה טנרה כי הנרה מלאכי נל נאז״ל כמי נטרים מ״ט וכל פירונו

ה יטנרה הייהיד קיד היא מי נל נ וכלם בטילם נבראו בינה נטרי המניה
הפירוד היד נקראו הקדונים מלאכים דכהי׳ מאהה הו־ למנה לו נהנו

אראלי״״ם איני״ם . נמוהם יאלה ה מאלהיה מטט וההקרהו אההמני הו נ
היו״ה אופני״ם כריבי״ם הנמלי״ם נבטולה הייה ננקראיה הדבריה וכל
ובניאלהי״ם אלהי״ם נרפי״ם מלאני״ם למטה נהיא ההי מנטר נניאבלה

הקוד והוא טנרה נמצאו )p(וההמנה ר למטלה מדרכה הה כולה זי מנטר
הנפל טולם כמטלוה הם הננארים נקרא נלה מהצב כה וכפי ממדרכה

דכים כי וטון: היה בהמה אדם כלכל הזו לכו וזהו המאורט ט״נ נמה
הם כי זה מנין מכלל אינם ירמנים ה אנר אלהיה מפטלוה בארץ נמוה נ

המינים נאר כמו ננמה קונים אינם המטליה ונטר . נמית אלה נמות א״ת
מטליה טנרה המנ הם ולפי׳ הללו המטלות ומנטר הנמות מנטר טולה

נבראו לא המינים כל כי דט למטלה ימנטר הנמות מנטר למטלה טולה
אדם הן ואלו נבטה אם כי בהיים י״ה כנכד הה מטלות ט״ו ואלו ההי

ונקנים ודכיה רטוך. יהיה יבהמה נמהקין נאינה טנרה נמות והה
הנק־אה ממדה ננבראו מפני ורמנים קדונה נל טנרה נמות אלו כנוין והמנה

יארבט י״ה לך הא יקידיה וארבט נבטה הה אהי״ה וטהרה קדונה ממנ נמות נ
בכל מטלוה כי״ו נמצאו הטילם פנוה יהו״ה יהו״ה אלו״ה אדנ״יא״ל אלהי״ה

מטלות ט״ו וכנכדם הנפל הטולם . טנרה לך הא אלהינ״ו נד״י י״ה

בתהומוה
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ה בניד נהד׳ל נמו בתהומות  קינ
 (תק•) המקדב בית יקיד נכננלה
 דוד איד למלמת למבגיניה תהימא

 ילא רבא שמיה דידה מאן נאן אינא
 אתא זמנא בההיא מלמא לית״ב

 ישדי אתקפא שמא ונתב אתיתיפל
 ילא מעלית עשרה בתמש יעבעי במיא

 נשראה המים לנקיך עולים המים היו
 המעלות שיר לונד התתיל נך ע״ה דיד

 ישיר שיר ובנל לתקפם המים שישיבי
 עד אתת מדרנה עולים המים היי

 המים ישבו המעלות שיר גי״י שנשלמו
 י״ה שנינה נקרא ולפי׳ לאיתנם

 בריותיו נל על שממינה אנתריא״ל
 בנל המושל וזהי המעלות נל על ית׳

 דבר לנל ממינים נתן יהקב״ה לי אשר
 לנמה נתלק דבר נל ני ט״י מאלי ידבר

לעשרה נתלק האדם צד ני עניינים
נדיק זקיד  י קדיש תנם נביה עניינים

 למטה יתמשה . קפירית תמשה נננד
משה שנקרא תפאר״ת נננד תלמיד

ן “רי־׳י ד י י - י ' ־' ץ י “ר״י־ד״ - / ׳ י » י ' '1 ' •

 והמלשיני׳ המשימדים נצ״ת נננד ביניניים
 ני הו״ד נניד שמאל רגל שמאל נננד
 . שבעולם הפך עצת נל קם משם

 ורשעים . צדי״ק ננגד גמורים וצדיקים
 ט״י הא . הקשה הדין מדת ננגד

 צאן שור בקר ובבהמה באדם מעלית
ל הא נבש פר עז טלה גדי עגל רתל

. טהירה שאינה בהמה מלבד עשרה

 ודישין ואקי ויתמיר וצבי איל ובתיות
 הבהמה ממין שבעה אלא יזמראינם יתאו

 תיה ממדת שנבראו מפני הטהירה
יש אתת תיה נשאז״ל שבעה הנקרא
־ ־ '" י ״ אל“י ד נ '" *י ך3י

 שבעה הם ילפי' שבעה נקראת שנינה
 הטמאה מלבד י״ייניתיי״מתיי-יי-טהירה

 שלש ני דע שלישית שהיא העיך וממין
 בעולם נבראו עופות מיני וששים מאות

 והטעם טהירות שאינן בין טהירית בין
 קצוות שש ננגד שש למנין שעולה מפני

 מלנו״ת מדת וזו העליונה ארץ שנקראת
 בין נשושנה הע״ה שלמה אמ׳ יננגדה

 ששה בעגולה בשושנה תמצא התותים
 . קצוות שש נקראת שנינה נך עלין
 התתתונה בארץ שנבראי הדברים ונל

 מין ונל העליונה ארץ מנתות נבראו
 וזהו מטה של למין מגדל מעלה של

 ומושל שוטר קצין לה אין אשר שאז״ל
 בעשבים ראה גדל לה ואומ׳ אותה ומנה

 מיני ש״ק שיש ונמי התיים עאנ״י נך
 מלאנים ש״ק יש נך בא-ץ עיפית

 ונל העליונה בארץ השמים עוך שנק-אי
 מנתתבירו משתנה נתו מהם אתדואתד

 נראיזה זה ראי ולא זה נראי זה ראי לא
 ונת נת ומנל למינו עירב נל יאת יזהי
 מתצבו נת ונפי העוך נשמת נברא מהם
 שמקפר שירה פרק ענין וזהו שבת ניתן
 שנותנין ובהמות עופות שבת ענין שם

התתתונה ארץ מנוון והנל לבוראם

מארץ
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לכומה זה אה גב דכהי׳ העליונה רלאר:
 דניה בריאה ועכין האלהיה עבה זה

הדברים וכל נבראו המים מרהה אז״ל
 הדברים וכל ביבבה נבראו בנברהובים

 טהורים אינם ביבבה טהורים בהב
 טהור טמא טמא טהיר וםימניך בים
 הוא אהה מדה הכל ויבבה ים כי ודע

י״ם נהרא הבפע וכבבא מלכו״ה מדה
 וכ . הנהוה

 בכהם מלאכים ויב . יבבה נקרא
 כלבים וזהו הבפע כבמקהלק ביבבה
 מלאכים ויב הבפע כבמקהלק צועקים
 הבפע כבמהנבר ברהמים במים בכהם

 ימין צד טהור טמא טמא טהיר וזהו
 ואלו יבבה בהוא באב אלו במאל וצד

 הזה הגדיל הענין היטיב הבין במים
 כהבהי לא כי יבבה מהו או ים מהו

 ביב אומ׳ אהה נמצא קצרה בדרך אלא לך
 בעוך בכמו דיים ובבים מאוה בלב בים

 ובלב למינו מין כל מזה זה מבהנים
 לך הא ורמבים בקצים ובבים מאוה
 ובבים מאוה ובלש ועברים מאוה בבע
 וטמאיה טהורוה ובהמות היוה בין

 ובבים מאוה ובלב ושמונים אלך נמצאו
 אלך נמצאו אלו כל מלבד דגים מיני

 בים דגים מיני וארבעים מאוה וארבע
 מיני ושבעה ומאה אדם צורה מלבד
 בבם בים מהגדלים גדולה דגה
 ובב אלך נמצאו מזונו בהם לויהן יושב

דוד ארד ולפי׳ דגים מיני וי״א מאוה

 האל״ך מהפר ואין רמב בם ע״ה
 והיו״ד מאוה בב פשוטה והנו״ן אלך

 רא3ש מה ולכל אהד והדיבור עברה
 בעה אז״ל ולפי׳ הpופרנ מזין ברא יה׳

 מקרד עולמו אה וזן ייבב בליביה
 שקצים וענין כנים ביני יעד ראמים

 והם ובשים מאוה בלב הם ורמשים
 למעלה ביב הטורלאה כהוה ב״ק כנגד
 לכיהר אני יכול אליעזר ר׳ איל׳ ולפי׳

 שואב בהוא מפני פנים במ״ט השרץ אה
 נסם כבבא נבראו וכלם העליונה מארץ

 ללקוה רבוה להם יב ולפי׳ הוה על
 שקצים נבראו למה דרשו ורז״ל לאדם

 כבהקב״ה ישראל בל להעולהם ו^ילבים
 חוטאים בהם בשעה ישראל על כועק

 שנבראו ומהללו ואורל׳ באלו רלבהכל
 שאמרו ישראל אוהם זן אני לצורך בלש

 אותם שאקיים דין איני ונשמע נעשה
 אברהם בני בהם אלא עוד ולא בעולם

 הקב״ה מרחם שעה באוהה ויעקב יצחק
 סיים מיני בשבעה לך הא ישראל על
 ההתתונה ובארץ העליונה בארץ יב

 דכהי׳ שכינ״ה בבע״ה נקראה ולפי׳
 אדם הם ואלו שבעה אוהה ויקרא

 ורילבים שקצים ועוך וחיה ובהמה
 באלו כי בראביה ימי שבעה וכנגדם
 שביעי יום אלא נבחר לא השבעה

 אלו מכל כך מנוחה בהוא השבה
 יה׳ הבורא לעבודה אדם נבחר השבעה
מחנוה ד׳ כנגד העולם פניה וארבע

המקיפות
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לעולם ברנה יצשהי ברנה טללי באים שמאל גבריא״ל מסנה לשנינה המקיפיה
מצפון דנהי׳ לעולם הנך בא מכם צפין איריאל מהנה ימין מינא״ל מסנה

לפי המזיקין דירה ככם הרעה הפהה יקידוה וארבע אהו^ רפא״ל מסנה לפנים
כהיטהן הקרבנוה בענין במכנייה נהי׳ מעליה ט״ו נמצא אדנ״י מסניה ד׳ ננגד

הנהיה לאוהן הלע להה נדי בצפון אנה^יא״ל י״ה שנינה נקראה ולפי׳
ינככימע יכראל על לקטרג יביאי כלא :האלו המעליה מנל למעלה שהוא

קטיגיר מפי יכראל כל זניהן הקב״ה ר ע בינה שערי המשים כל ני״ו ש
ועונה' עיניהיהם על להה מיהל מיד מכם כנברא בארן למטה הוא
הכער זה ני לעירר־ן .צרהם בעה להם כאמ׳ יזהו הכל״ג שער ונקרא השלג

נביד כם ני המערב לצד ברד כל הארץ מן ה׳ אה הללי ע״ה המלך דיד
יזה במערב כנינה נכאז״ל הכנינה כלג יברד אש ההימוה ונל הנינים

ההה ייוכב האכ עם מהיבר היא הברד איהנהי בשמיא הני ואז״ל וגו׳ וקיטיר
ממדה ינברה הקב״ה כל רגליו הדים יבקש דיד בא לאי אלא איתנהו בארעא

נברא הגדיל האכ -יייהד הבינ׳׳ם דנהי׳ לארץ והורידם עליהם הפלה
: הברד ני דרשא הוא זה ינל . רע יגורך לא

?nytz העומד האויר כער נקרא י״ז יאוצרוה בשמים יש כלג אוצרוה בודאי
ההחהונים יבין העליונים בין שלג נילד יום בנל ניצד בארץ יש שלג

האויר זה ני דאמרי מפרשי יאינא בנל דל ג שמה סכמ״ה מדה וזו למעלה
ני הכמים גוון אינו ני רקיע נקרא מהינן ארץ ארז״ל וכנגדה השפע
היה כלא מאד ינלול זך היא ר״ל הכביד נשא כהסה משלג נבראה
צללוהו מריב בי להכגיה ינולה לנו מהינן הסיים ארץ כנקראה בינה

הרוה מדקיה נגלא והיא זנוהו ומרוב סנמ״ה ממדה מכלג אמ׳ נבראה
דקיה מנס נברא והרוס האייר נברא מטה כל כלג נולד ומכם כלג כנקראה

לארץ בהקפם קבהם מנס הגלגלים בו כיש הנמה נגיון לבדה היא ולפי׳
אבל הוא נך הטבע דרך על יאמנם :כלי. כער נקרא וזי לבן

הפאר׳׳ה מכס וריס אויר הקבלה דרך על ר ע אכ וזהו ברד כל כער נקרא י״ו ש
בין המנכב האמצעי קו היא ני נבראו י׳ דנה בארץ למטה והם וברד
סמכה ובין מעלה כל ?פירוה המכה ונל הנינים הארץ מן ה* את הללו

ההינון הבריה והוא מטה של קפירוה המערב בצד והוא וברד אש ההומות
על שרספה אלהים גרוס אז״ל וננגדו האור יוצא מכם במזרס שאז״ל נמו

כנגד משיס של רוסו זה המים פני ואוצרות שלג אוצרות שם מערב . לעולם
אלהים רוס שנקראה ההפאר״ה מדה משם דרום לעולם בא והים וקור ברד

ומשם



המלכות ספר

7ילי1?נ ?׳ למה וזהי יכרהל בל הפלהס דק היא והאייר האור נברא ומבס
כנגד ה1נ3הב אלו ילפי׳ יגי׳ ירהיק הגוך רללו יכנגד הנפב טבע מכה מאד
פ?3ב יב ולפי׳ בגפה כנקראת בכינה ר ע במבה בפל־ הוא פבר במונה ש
יריב יבבפה מדברוה ובבפה ארצות ואב האב גלגל כה נברא
פ3̂ב ר' מיני ^ב^פה יפיבpר וב^״פ^ לארץ המקוף גלגל ונקרא התהתון

בניהנב מדיה ובבפ פדן בגן מדות יהצמיהה והולידה לארץ המהמס
■'יד“ די׳/<*י ובימות למפלה ההמה בימות וממשלתו

יבכל בכיפות בבפ והב בינה בברי התירך בימי ילפי׳ למפה הגבמיס
ברקיפיב הבביפי נבת־ ואקד אתד במיבב למפה הארץ כך כל לנהמס

פרבות ליינב קילי דנתי׳ פרבית נברר שמל־כך ית׳ ביירד המפר לולי השרשיס
יבראל ארץ נברר בארצות בערבית מאד המות המפיינית ולפי׳ אותס

?יני מדבר במדברות הבביפית בהיא קרות הה הרמה ובימות הגבמיה בימות
ברייב הבבת יוב בימיה המלר יה במיה וניבאיה למפלה והיבשות למפה הלהות

כתי׳ ולכך בבפה נבראו וכלה אדה ■ מכה נגלה הבער וזה האילנות פרי
פמידיה בנתהביי־להרצבה נביה תכמות הקב״ה כמבתמב עליון אב דקות
ולמעלה רקיפיה בבפה הה ילפי׳ בבפה ואת דכתי׳ הגרול אב הנקראת במדה
הכל נכלל הדקה מן דקה במיה נקראו פוד אראה לא הזאה הגדולה האב
האוהליה כמו מתוהיה והה בייהוד : אמות ולא

ויתהמה דכתי׳ בפיגול במלתמה בפוביה ר ע בבפה בו שנבראו שפר י״פ ש
גבילי י״ב נגליה ומבה לבבת כאוהל יבו״ל מכו״ן וילו״ן שהה רקיפיה

 ומהלך יבראל בבפי י״ב כנגד וןpאלכ
 בל ופכיו שןה ת״ק לרקיע הארץ מן

 מאב פבוייה והס בנה ת״ק מהלך ר־קיע
 באדה הכבד הצר ית׳ ברא וכנגדה ימיה

התרתיני׳ למיה הפליוני׳ מיה בין במבדל

 נגליה ובזה פרבו״ת שהקי״ס פרפ״ל
 שמי״ה כמנין ותבפיה מאות בלש מנין
 וכרוביה הכבוד יובב רקיע ובכל

תתמה ואל לפניו במשתמביס ומלאכיס
התרתיניה לרירת הפליוניס דיית יבין מדינה ■בכל לו יש ודס בבר מלך בהרי

תלד בני כל יובביה אתד כיכב יתרת ממה פאכ״ו וכסא ובית הצר ומדינה
היבבה כל כי הרקיעיה מפלת גידל ליאה יושב תשובה בעלי וכשישראל הקב״ה
ארד נקד אה כי בפולס רבוב אינו בערבות לרוכב קולו דכתי׳ בערבות

תפארת ממדת נבראו מהיכן והרקיפיה ה׳ דרשו וכתי׳ לפניו ועלזו שמו ביה
נב-או ומבה הבמיס רקיע בנקרא יושב הגוניה אינה וכשישראל בהמצאו

. W  ̂ ( W . לשמוע רוצה ואינו למפלה הקב״ה

בע•
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המלכות ספר

 קבועים הס והכוכביס ההד כוכב
 הזינן קא והא בעץ המ?מר בולו ביליל

 ילילנו בילבליך אס אלא אינו דדהיט
 כ^יל עס עוסה הנביאים כהבו וכבר

 אהד רלמוניס והס היילן והדרי וכיילה
 דיר וכשבאו האס על וא׳ הילים על

 ובקסו כדוליס הכיליס היו הילבול
 הוללאכים באוהס לכיילה להשביעו

 איל הקב״ה עסה ילה עליה הילילוניס
 אשנה אני אך. רלעסיהס אה שנו הס

 הילזלוה לקה בראשיה רלעשה עליהם
 עשה וכן הוללאכיס אה ושנה וההליפס

 הכנליס שהיו המקדש בית כשהרב
 הבית יהרב שלא להשביע ורצו גדולים

 הממונים שמוה הלך הקב״ה עשה ולה
 בוריים על השביעו לא וכשהשביעו

 ולפי׳ נענו לא ולפי׳ המלאכים בשמות
 והדרי יכימה כקיל עש עושה כתי׳
 נבראו למה הכוכבים מענין וי״ל תימן

 איברים כנגד נבראו מה כנגד או
 הס הכוכבום כי דע נבראו שבאדם
 אדם וכל הבריות להנהגת מליצים
 שבטים וי״ב ידוע כוכב לו יש ואדם

 יש ועוד אלכקון גבולי י״ב כנגד הם
 בראשית ימי שבעת כנגד כוכבים שבעה

 הנהגת והוא צמה״ן כל״ש הן ואלו
 כי האדם שער כנגד והם התחתונים

 מעיינות הם הכוכבים כך מעיינות כולו
 ואלו ענייניו כל אדם לכל שמורים
ממשלתם מאד וגדלה בכוכבים החוזים

)21(

משם כי הו״ד מולדת מקבלים וכלם
הכוכבים יניקת

ב שער  המלאכים שער הוא כ״
 מלך לפני המשמשים

 כי שנאיר מאלו למעלה אלו הכבוד
 עליהם וגבוהים שומר גבוה מעל גבוה
 ולמדת ואלו ימין מולדת נגזרים אלו

 ואלו אלו מוליס ואלו מאש אלו שמאל
 כבודו ולקום איה מהם למעלה שואלים

 ה׳ כבוד ברוך ואומרים עונים וכלם
 על והללו הרחמים על מויונים הללו
 המיס על והללו האש על הללו הדין
 וי״ל הדברים כל ועל הברד על הללו

 ממדת הללו נבראו מהיכן המלאכים
 תדע אמנם שמאל ממדת יהללו ימין

 הגוך איברי כמו הם המלאכים כי
 שהאדם וכמו להם נשמה כמו ישכינה

 עשה לידו אומ׳ אינו דבר לעשות רוצה
 מה ויודע רצונו עושה היד אלא כך לי

 קוניהס רצון יודעים המלאכים כך רוצה
 רצון שעושים האדם איברי כמו ועושים

 הקדושים המלאכים כך צווי בלא הלב
 אבל צווי צריכין ואין רצונו עושים
 ציווי צריכים החומר גיבע שהוא למטה
 בני את צו אהרן את צו כתי׳ ולכך

 אבל התומר מצד שהוא צווי ישראל
 אין מאד וצלולים זכים שהם המלאכים

 קוניהם רצון יודעין הם כי ציוי צריכין
 ממחשבה נבראו מהיכן וי״ל ועושים

בו נברא הקב״ה לפני שעולה הזכה

מלאך



פההמלכות ספר

 כי גידא סירטניה וימהבבהבל מלאך
ד : לך רדי נ

 וריהין נידין נבראו מנם כ״ג שער
 ואז״ל נמאל ממדה נבאי ולילין ומזיקין

 רבוא בו נאין מלמטה קבין ט׳ לך אין
 דנהיין ברכי והני הבלה מלאכי נל

 ליניבה הון וינבהה היא מנייהו
 לפרייד מהון ויונביה אהריס ונקראו

מטלה נל מיניבה הורה ונימטיס
 בטו גדולוה הכמוה ומלמדים ובחיה
ם נדוד לשון והוא  אדם לבני ננודדי
 כמו אדם לבטלי קריין בטלי טושים והם

 שנה וטשרים מאה אוהם כל שאז״ל
 וטשה הבל באבל הראשון אדם שישב

 הנקבוה באים היו מאשהו פרישות
 כמה ונבראים לאדם ומהממים לילין

 ויולדה הרה והיהה הוה אצל שידים
 שאמרה וזהו אדם ניטיבני וזהו מזיקין
 דטד מכלל בצלמו בדמוהו ויולד הורה

 בצלם כי בצלם בדמוהו הוליד לא כאן
 לא כי בדמיהו נבראו ולא היו המזיקין

 והם בטולם המהרגשוה והם ממינו היו
 ולפי׳ בשתים וממשלתם שתים מיקידות

 תרי ישתה תריואל אדם יאכל אל אז״ל
 אז״ל ולפי׳ הללו המזיקין כה שהוא
 רואים שנים וניזוק לשדים רואה אחד

 ואינם רואים אינם שלשה ניזוקין ואינם
 ז״ל דבריהם מתוקים כמה ראה ניזוקין
 מהיכן השדים וי״ל נחמדים וכמה
שנחשב ממחשב לך רמזתי כבר נבראו

 המלאכים כי ישראל של פירטנותם טל
 אבל נבראו ממחשבה כולם והשדים

ואלו וזכה טהורה
יש וטיד שמאצ צד של ממחשבה נברחו Vr

 לאחר גוים של נשמית כי קבלה ננו
 מדת כי ומזיקין שדים נטשים שנפטרים

 שבים הם שמאל ולמדת נבראו שמאל
 יביר״ה ממדת ואלו אלו כי ידטת וכבר

 הרז״ל ולפי׳ שמאל ממדת שהיא נבראו
 בו שאין מלמטה קבין ט׳ בית לך אין

 שנקראו ואלו חבלה מלאכי של רבוא
 מהם אומות כמה מהם נתלקים שדים

 ומהם יהודים כמו לטשות ממלכתם
 ישמטאלים נקראים ומהם גוים נקראים

 ומהםמכח הקדרה מציקי ניזינין מהם
 והשדים המטבחים בבית שיש המאכלית

 נבראו מהם טניינים משלשה נבראי
 טשרה כשאז״ל השמשות בין שבת טרב

 השמשות בין שבת בטרב נבראו דברים
 שנבראים מהם ייש השדים בו ומני

 אדם בני ובננטי וזהו אדם בני מקרי
 שיוצא מקרי שנבראים המזיקין אלו
 מנפשות נבראים והשלשה האמה מפי

 ואם ממלאכים הם כתות שלשה היוים
: לך די אתה חכם

 בינ״ה שטרי ועשרים ארבעה שער
 שנבראו כת הם

 ונקראו ומתנותיו מאלp נבורה ממדת
 לישיבה הון הם כי אחורים בתלמוד
אחורים נקראו ולפי׳ הטליונה

חוצה



המלכות ספר

 מטה בל המזיקין מולידים ואלו חוצה
 מן למטה הס ומחנותיו סמא״ל כהות

 ליביבה חו! יביבה להם ויש הפרגוד
 חפהח מצפון וזהו צפון לצד ומולידים

 צפון לצד הקרבנות היו ולפי׳ הרטה
 להתחלק כדי בצפון שחיטתן פשאז״ל

 ישראל בני את צו וזהו הכתות לאלו
 לאשי לחמי קרבני את אליהם ואמרת

 סמא״ל כת אלו לאנשי אלא לאשי א״ת
 קמאל שבא שאז״ל כמו ומהנותיו
 ביום ישראל של זכות ומורים ומחנותיו
 משמרות שלשה ז״ל אמ׳ וטוד הכפורים

 ניער חמור ראשונה משמרה הלילה הוי
 אשה שלישית צועקים כלבים שנייה

 משדי יוניק ותינוק בעלה עם פרתpמ
 הללו שעות שלשה ני ידעת וכבר אמו

 הם מדות שלש משמרות שהם
 הן ואלו בלילה הקב״ה בהם שמשתמש

 מדת זו נוער המור ראשונה משמרה
 וזש״ה הלילה בתהלת שממשלתו צדי״ק
 הוא ונושע צדי״ק לך יבא מלכך הנה
 צדי״ק מדת זו חמור על ורוכב עני

 ממדת שנגזר נוער חמור אמ׳ ולפי׳
 בתפאר״ת ממשלתה ועיקר תפאר״ת
 במדת הקב״ה משתמש השניה המשמרה
 שמאל זרוע הקשה הדין מדת הגבור״ה

 ולפי׳ הדין תוקף הוי הלילה הצי ולפי׳
 בחצות במצרים בכורים מכת היתה
 ולכל פרשה בההיא כתי׳ מה הלילה

באותה כי לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני

 שעה ואותה צועקים כלבים משמרה
 כי ידעת כבר הכלבים ועוד צעקו לא

 הטומאה כתות אלו הכלבים אלו
 כלבים אמ׳ ולפי׳ ממדתשמאל ששואבים

 למקום החוזר כל אז״ל לחנם ולא צועקים
 קידם ר״ל התפלה קודם שהתפלל
 שב ככלב אומ׳ הכתו׳ עליו הקדושה

 אצל מתפלל ענין מה וכי קיאו על
 לאו אלא טומאה אצל קדושה הכלב

 הטומאה כתות אלו לך אומ׳ לעולם
 השפע להם כשבא כלבים שנקראו
 וחוזרין שביעים ואינם מעט שואבים
 כתי׳ ולפי׳ קביעות להם ואין ושואבין

 כלם הכתות אלו כן קיאו על שב ככלב
 דימה להתפלל למקומו שחוזר זה וכן

 ולפי׳ הכלבים במדת משתמש שהוא כמי
 שלישית צועקים כלבים שנייה אז״ל
 עם שכינה זו בעלה עם מקפרת אשה

 ה׳ המלך שהוא החתן שהוא בעלה
 עם מקפרת אשה דאמרי ואיכא צבאות
 חכמ״ה מדת עם בינ״ה מדת בעלה

 מטטרו״ן אמו משדי יוניק ותינוק
 חכה ואס שכינה ממדת שפע מקבל

: לך די אתה
 הוא בינ״ה שערי בחמשים כ״ה שער

 אדם בני של הנשמות שער
 וזהו חיים נשמת באפיו ויפח דכתי׳

 שהוא השכלית נפש וזהו מדברת נפש
 האדם ראש ומקיף הצלול הזך במוח

ומקום בנתים קראור הוא והרוח

דירתנ



פוהמלכות מפר

בבכ1נ בשמי דירתם ה  כבודרשכיגר ריו
 ששם ביה בערבות לרוכב קולו דנתי׳

 דירת ושם הרתמים עם הדין מתערב
 בשמים אהד אוצר אז״ל ולפי׳ הנשמות

 ושם הנשמות כל יושבים ושם שמי ונוך
 שאז״ל כמו בשתקים לצדיקים מן כיותנין

 שגייתנין מפני שתקים נקראו מה מפני
 הנשמה ולענין לצדיקים מן בהם
 קודם מעלה של עדן בגן ישיבתה כיצד

 או היוך. מן נפטרת וכיצד לעולם בואה
 הנשמה כי דכי למקימה תוזרת כיצד

 /בקותה השפל לעולם שתבוא קודם
 צאנה חוצן אינו במינו מין כי בשכינה
 בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה
 שמתעגירת שכינה זו אמו לו שעטרה

 היוצא ההבל והוא הנשמה קביב קביב
 שבאדם השכל נשמת הוא השכינה מפי
 כמה נבראים מפיו שיוצא הרוה וכל

 תיים נשמת באפיו ויפת וזהו נשמות
 נקראת ולפי׳ השכינה מפי היוצא מרות
 עליון מפי הייצא נשימה כמו נשמה

 צורה קביב קביב הנשמה והולכת
 ולפי׳ שכינה באש ומתעטרת עליונה

 עליון .בדבקות תדבק אלהיך בה׳ כתי׳
 מפי היוצא הרות כי שהיה מכמות
 נשמה נעשה כי שם חוזר אינו שוב הקב׳ה

 כל החכם שאמ׳ כמו מלאך או מן או
 נברא הקב״ה מפי היוצא ודיבור דיבור

 נעשו שמים ה׳ בדבר דכתי׳ מלאך בו
ויפת דכתי׳ נשמה בו שנברא ומ״ל

 מ״ן בו שנברא ומ״ל חיים נשמת באפיו
 כמו דיבור לשון הוא נם ותמצא הפוך
 דיבור כל ומ״ל לי נם בתלמוד שאמ׳

 היוצא הבל וכל ריקם תוזר שאינו ודיבור
 ירד כאשר כי דכתי׳ שם חוזר שאינו מפיו

 ישוב לא ושמה השמים מן והשלג הגשם
 והולידה הארן את הרוה אם כי

 דברי יהיה כן בתריה וכתי׳ והצמיחה
 וי״ל ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר

 בפ״ה נביאים דברים ישלשה הואיל
 מינין ג׳ הם ומן ונשמה מלאך העליון

 הדיבור בשעת נברא מלאך נבראים כיצד
 דיבור כל שאז״ל הגדה לזה וראיה
 בו נברא הקב״ה מפי היוצא ודיבור
 הקב״ה מפי יוצא וכשהנשימה מלאך

 נברא בלבד נשימה אם כי דיביר בלא
 לשון והיא פעולתה שם על נשמה בו

 תיים נשמת באפיו ויפת וזהו נשימה
 עם אשה כשמקפרת כ׳ נברא והמ״ן
 מזון שהוא מן נברא ומשם בעלה

 ומתעטרין שיושבין צדיקים של לנשמות
 השכינה מפי היוצא הרות קביב קביב
 מפיו היוצא ההבל ומן נבראו ומשם
 תיצץ אינו במינו ומין ניזונין

 לארץ הנשמה להוריד רוצה וכשהקב״ה
 וקודם מאליו רוחו שמותת כמו הוא

 על שם לה שם הקב״ה לעולם שיבא
 או כשמדבר הפה וכמו פעולתה שם

 שליחות עושה האדם מפי כשיוצא
באה הנשמה כך טוב לדבר הנשמה

בשליחות
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 אס ומוטי: טוב להיות ית׳ בסליהות
 בלותו שהוא מבטיא לא היא צדיק

 תרכך מרבע באז״ל נמו רבע באפי׳
 הנשימה ונמו תרבך בהוא מרבע הצילני

 נך לו חוזר ולקוף אדם מפי נשיוצא
 נבראים פיו בהבל נבמותת הקב״ה

 אינו ני אדה בני ונשמות מלאניס
 ננועיס ונבמביבו ריקה שם חוזר

 ותוזלייס אדה בני ומתיה השרת מלאני
 בנל החנה נ״ש מנין מלאניה ודהpלי

 אמרי הברת מלאני מיברו ויוה יוה
 לבקריה חדביה דנתי׳ ובטלי בירה
 דנתי׳ מנין אדה בני אמונתיך רבה
 מי ידע ולא יצבור יהמיון הבל אך
 הקב״ה מפי ההבל נביוצא ר״ל פהpאו

 מי ידע ולא יצבור פטירתה ובשעת יהמיון
 ינול וי״ל למקומו בב ההבל ני פהpאו

 אינה רבעיה בס חוזרים רבעיה אפי׳
 חוזרים אינה ולפי׳ להה נשמה קונים

 אדה נבנפטר ינול מחצבה למקום
 ת״ל בבנינה נדבק מיד עולמו לבית

 למעט ורקין אנין נל יהמיון הבל אך
 בל עדן בכן יושב ואח״ך עונבו מקבל
 ויירדין למדרגתו חוזר ואח״ך מטה
 נגלים פטירתו ובשעת מלאניה ג׳ עמו

 זה נפטר ומיד ממש השלשה אלו לו
: הנשמה בענין אדה הלק

 בער הוא וששה עשרים שער
 שבאדם הרוח

pרpומ״ל הנפש ובין הנשמה בין ור

 תשיב יהל־יח דנתי׳ למעלה ייבב בהוא
 ני ידעת ינבר נתנה אבר האלהיה אל

 נוונת היתה ולזה שרשיר הוא רוח
 פגי על מיחפת אלהיה ורוח רז״ל

 ע״ה ךדי׳ ^“רי ךרקן המיה
 בהוא הרוח נמו ורpרp היה והוא

 משה נך הנפש ובין הנשמה בין הר^ר
 בהוא בבשמיה אבינו בין ע״ה רבי׳

 בגו ביב ישראל ובין עולה בל הנשמה
 הנפש הוא הדה ני שנא׳ אדילדה עין

 השבת את בבומריה בישראל דנתי׳
 נקל־א בבת שומר נל ר״ל וינפב בבת
 לבשת עילה בל נפשי היא השבת ני נפש
 לשבעים נפש ישראל נך הרלעשה יילי

 הרהיר משה שהיא יהל־וח אימית
 האמתית הקבלה דרך על ואמנה בנתיה

 בענין רז״ל נוונת היתה מה לך אורל׳
 מדת זה משה של רוחו זה תשוב והרוח

 ועץ וזהו אלהי״ה שנקראת התפאר״ת
 עץ האדם ני הודו הגן בתוך החיים
 שנחת מת לא החנה ארל׳ ולפי׳ השיה

 זמנא בלא תאנתא דקץ על אלא ברי
 היה בנטיעות שקוצץ דמפרשי אינא

 מפשטיה הגרהא להוציא אין ואמנה
 קבא דטעין אילנא אחז״ל שבודא
 שואבים שנולה הטעה למיקציה אהיר
 התפאר״ת מדת שהוא החיים מעץ

 עץ שהוא למטה מאנל אלו ונשקוצץ
 בתפאר״ת אחד ענף מתששין מיד החיים

ממני איבריה קצצת אתה הקב״ה ארל׳
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להורוה השביעי ביוה אלא כאן נהי׳ אין הצא שלך איבריה אקצץ שאני חייך
שבה הגדול עבה שבהוה שהי על התפארה כנגדמדה לאדמתו ישוב ריחי

שלשה נמצאו גיפיה ושבה בראשיה : הזה הגדיל הענין וראה הבין
היוה פעמיה שלשה כהי׳ ולפי׳ שבהיה של הנפשית נב-או שמשה כ״ז שער
קעודוה שלשה עושיה אנו וכנגדה בהמה ועד מאדה הבריות כל

כנגד הוא השני הענין ועוד בשבה הנפש היא הדה כי דכהי׳ בדה ומשכנה
שהה והההוניה עלירניה אבוה שלשה זזה אינה יהנפש הנשמה רביצה שה כי

וגוף ושמאל ימין ויעקב יצהק אברהה עליו ונפשי שנאמ׳ ידוע זמן הקבר מעל
עודוהp שלשה עושיה אנו וכנגדה והיא הרע ליצר ייעpמ וזהו האבל

ג׳אוהיוה היא השלישי והענין חלק להה משכן היא הדמיה ואה האוה בעלה
מהה אהד שיה פחה שאה ״דpה של קייע שהיא אשריו צלוליה הה לה
אה פחה אה כיצד חיבה גיף נמצא לא ימי לששה נפש שבה כן כמו לנשמה

וכל אחריה וכן ״דp נמצא החי״ה אחה נפש וינפש אז״ל ולפי׳ החול
מנע כאלו עידוהp משלשה הגירע וכשייצא שבה בערב לאדה לו פהpניהו
דpה מרעהו למה דכהי׳ חה״ד מגננו אז״ל ולפי׳ עגינה הנשמה נשארה שבה

כנגד הרביעי והענין יעזיב שדי ויראה כדי שבתיה במוצאי pההד על לברך
אוהיוה שלשה אלו ענג לשבה וקראה וכבר עגינה שנשארה הנפש לנחה

נמצא מהה הפוחת וכל ג״ן נה״ר עד״ן הקדמוני׳ חכמי׳ אמרו לחנה לא כי ידעה
מענג לא נפחה כי שלה עדן גן לו שאין הנשמה כי כלה בואי כלה בואי

קדושיה שלשה כנגד החמישי והענין טוביה יייליה בשבהיה באדה פהpשנהו
הקדושה שבאה ומפני צבאוה ה׳ קק״ק לנשמה נשמה שהיא השכינה ודp היא

שלשה בו שיש צבאוה ה׳ מהמלך שלשה ז״ל הקנו ולפי׳ באדה ףpשניתו
אנו כנגדו שבה ביוה ובא קדושוה pקעודוה שלשה וענין בשבת עודוה
הששי הענין העודוה שלשה עושיה הענין ענייניה לעשרה מפורש

שהוא קייה כשהיה המקדש ביה כנגד משה ויאמר הכהו׳ שאגל׳ הראשון
שבה,וכנגד שכלו ולישראל לה׳ מנוחה היוה פעמיה ג׳ המצא וגו׳ היוה אכלוהו

במהרה שיבנה ושלישי ושני ראשין ביה עה שנכנקין טוביה ייליה שלשה כנגד
שלשה כנגד השביעי והענין בימינו הגדול שבה הן ואלו ושבה שבה נל

שבא יה״ו שה המיוחד שה של איהיוה וישבות דכהי׳ שביעי יוה שהוא ושבה
היו ולפי׳ ישראל עה לשמח שבה ביוה השבה ביוה וישבה יאלו השביעי ביוה

מו?יפין
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 קרבן טובים ובימים כבה ביום יפיןpמו
 כי קפידה עליהם שניתוקף מוקף
 למדה עבודה עושין היו הימים בשאר
 עמהם שרדין שהיו ומלנו״ה צדי״ק
 ר״לויקהולי ליהרומה ויקהו קוד שהוא

 צדיק שהם ממאה הרי מדות שתי יקהו דל
 ועוד וכל״ה חה״ן קוד והוא ומלכו״ת

 בלא להם איפשר אי וכל״ה הה״ן כי הדע
 שהם ומלכו׳ה לצדי״ק אפשר אי כך הופה

 הסופה שהוא המשכן בלא הכרובים
 ביום מוקף קרבן מוקיפין היו ולפי׳
 אהד ה׳ כנגד השמיני ענין ועוד שבה

 והם השבה ביום בגווניו שנהייהד
 אה״ד הם והבינ״ה וההכמ״ה הכה״ר

 אור הכה״ר מדה כנגד ירמוז האלף
 ולפי׳ החכמ״ה למדה החי״ת הקדמון

 שצריך ההי״ה יהטוף שלא ובלבד אז״ל
 הבינ״ה למדה ירמוז הדלה בה להתבונן

 לצורה ראם הס קפירות ג׳ ואלו
 ייהוד וצריך והטהורה הקדושה העליונה

 לצורה גוף כמו הם הקפירות שאר אבל
 צריך לא הגוף הראש שמייסדים וכיון

 יום כך ראש שהם השלשה אלו וכנגד
 ג׳ בו עושים ואנו הראש הוא השבת

 עושין שאנו התשיעי והענין קעודות
 דעליהו תפאר״ת גבור״ה חק״ד כנגד
 ינתק במהרה לא המשולש והחוט כתי׳
 כנגד העשירי והענין השלשה אלו כנגד

 יום כך באדם שיש ונפש ורוח נשמה
בראשית ימי לששת נשמה הוא השבת

 קעודוה לשלש נסלק ההיא והנשמה
 כאלו מהם הפותה וכל נשמות ג׳ שהם
 תהי ייקי ד אמ׳ ולפי׳ הנפש אה הרג

 בשבת קעודוה שלש מגומרי סלקי
 כל אה ברנה כאלו עליו שנחשב מפני

 אנו ולפי׳ בו נשמה ונותן העולם
 אלו כנגד בשבת קעודוה שלש עושים
 כנגד משיבה שהוא עניינים שלשה
 הדקה מן דקה שהוא בר שיש הפרה
 ליכנק שזוכה מי הלקו ואשרי אשריו

 העליונה הפרוכת לפני לפנים לפני
 הנפש בדרך אם כי לעוררך באתי ולא

 כי דע בק״ד מפרש הנני הנפש וענין
הנפש מכהות ג׳ קבה הוא הנפש

 קבה הוא נשמה צד כי ותנועותיה
 הוא השניה וקבה לגוף ראשונה

 הנשמה בין קרקור שהוא הקדש רוה
 שניה קבה נמצא ולפי׳ הנפש ובין

 צמחים כלם כי הג׳ ההפשטות והנפש
 נפש הנקראת וזו מהנשמה ונגזרים

 ושם יום בכל כהוהיה שמוקיפין מפני
 באדם הדמים שמרבה הרע יצר מעלת
 לשון והוא הנפש הוא כי הדם כי דכתי׳
 גרעון ופעמים הוקפה לשון פעמים פשט
הדמים כשמרבין דינק׳ פ״ש כמו

וכשבא הוקפה לשון יהא באדם
באיברים הדם שנבלע זקנה לידי

 השבת בענין המצא וכן גרעון לשון יהיה
 יותר קדושה שם שנהוקף וינפש

: הימים מכל ■
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ר ע  איפניס נבראי משם נ״ה ש
 לס מעלות טשד כי שכמרככל

 מעלות ענין ינל3 נערי בתמניס
 ואלו קפייות עבר כנגד למלאכים

 הבמלים אראלים אופנים איבים לן
 היות אללים בני שרפים מלאכים
 שערים עשר נמצאו ואללים וכרובים

 נקרא לזל ולשע^ למלאכים בענין
 ביהזקאל לכתו׳ לענין וכל לאופנים שער

 ויש נבראו לזל משער לאופנים מענין
 בהיות נקשרים ולם שכלית נשמל ללם

 לאופן לנשמל כמו ליא להיל כי
 ללס ויש באופנים להיל רוה כי דכתי׳

 כשבא כילנשמל ועבר צד לכל לשגהל
 לכל לשגהל לל יש לגו^ מן ליפכיר

 לא כי דכתי׳ שכלי דבר כלל כי ועבר צד
 רואים אינם בהיילם והי לאדם יראני

 לשיהל ללם יש מיתתם בשעת אבל
 ללם יש נשמל שלם לאופנים כן כמו

 וגבותם וזלו ועבר צד לכל לשגהל
 פעולתם שם ועל עינים מלאות
 לארבע פנים כלו ר״ל אופנים נקראו
 השגהת כי ללורות ובא לעולם רוהות

 ועבר צד לכל לקב״ל של מרכבתו.
 הקב״ה למלכים מלכי מלך עאכ״ו
 קנין יתוש אפי׳ לפניו וידוע גלוי שלכל
 של כרהן בעל לשגהתו עליו שברא
 לפירושינו זה על מופתיית וראיה מינין

 שער שמנשכין בשעה שבאדם הנשמה
בין בגוף בין בראש בין באדם אחד

 השגחת כי הנשמה מצטער מיד ברגלים
 העולם כך הקטן בהוט אפי׳ הנשמה

 נשמה כמו הוא והקב״ה גוף כמו היא
 לו יש בריה שום שנענע כיון לי

 ראה ית׳ שברא ברואיו ועל עליו השגתה
 בעל מופתיית ראיה לך רהיpמ כי

 השגהה אין האומרים מינים של כרהם
 ית׳ לשם הם ארורים השפל בעולם

 מתים שגופן מצינו דברים ארבעה וי״ל
 הנשמה בכח אלא ואש ומים ורוה ארץ

 הקב״ה ברא למה לומ׳ יש בהם הנופחת
 הואיל מתים שגופן דברים ד׳ אלו

 אין אז״ל נבראו למה וקיים הי והוא
 תאמר אל בלתך אין כי כה׳ קדוש

 מעשיו ודם בשר בלותיך אלא בלתיך
 מעישיו מבלה הקב״ה אבל אותו מבלין

 הקבלה דרך על אמנם אמת דדבריהם
 מין כל באמת לך אשיב הטבע ובדרך
 באדם צורתו נותן והקב״ה מינו מוליד
 האדם את אלהים ה׳ ויעש דכתי׳

 ד׳ בו תמצא הי שהוא אע״פ ובאדם
 אם בהם ירגיש שלא מתים דברים
 בבשר יגיע שלא ובלבד אותם יכרתו

 ואלו גופם כמו אדם בני יצטערו לא
 נשמה בו שאין מת גופו השער הן

 הידים צפרני והצפרנים והשנים לעולם
 ארבעה נבראו וכנגדם הרגלים וצפרני
 כמו בעולם מתים שגופם דברים

 :הזה הגדול הענין וראה הבן שרמזתי
שער בינ״ה שערי חמשים של כ״ט שער

שנבראו
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 כה רהרכיכי״ס אראלי״ס בגנראו
 מאד מעלתם שגדלה הם המלאכים

 גויתו שתופש מפני כתרשיש וגויתו ומאי
 ■ שהוא שישי תרי והק׳ עולם של שלישו
 הם אראלי״ם ומאי עולם של שלישו
 למעלה מזבח שמ?דר מיכא״ל כתות

 ומכפרים הצדיקים נפשות ורלקריב
 שהם אראלים ונקראים וכתותיו שם

 אריא״ל שנקרא המזבת על ממונים
 התחתון מזית כנגד מכוון והוא

 העליון נחרב התחתין מזבח וכשנחרב
 אריא״ל הוי ע״ה ישעיהו כךאמ׳ ולפי

 ומזבח העליון מזבח כנגד אריא״ל
 צעקו אראלם הן כתי׳ ולפי׳ התחתון

 מפני יבכיון מר שלום מלאכי חוצה
 ישראל וכשראו העליון המזבח שחרב

 ושל מעלה של המקדש בית שנחרב
 נעשה מה נדע לא ואנחנו אמרו מטה

 נקראו למה ד״א עינינו עליך כי
 לראות משגיחים שהם אראלים

 למה ד״א ים שנקראת שכינה פני
 הראיה מצד שנבראו אראלים נקראו

 ולפי׳ הארץ בכל משוטטות המה ה׳ עיני
 שגוונם ותרשישיס אראלים נקראו
 גוון ותרשישים ואראלים תרשיש כאבן
 ולפי׳ הוא אחד ודבר הוא אחד

 לא מלאכים של הללו מעלות בעשר
 אחת ממדרגה כי לתרשישים מניתי

: באים
משם שנבראו שער שלשים שער

)22(

 כעין יחזקא״ל שאמ׳ וזהו חשמלי״ם
 פעמים חשמל מאי אז״ל החשמל

 הדביר כשיוצא ממללות פעמים חשות
 ואמנם ממללות הדבור קpוכשנפ חשות

 שנגלה מלאכים של אש הוא חשמלים
 שהם המלאכים אלו כי הקדמון מאור

 נברא וכת כת כל עשרה מדרגות
 הוא הקפירות ועשר ידועה מקפירה

pשל מדרגות ועשר הייחוד וד 
 וחשמלים הפירוד םוד הוא מלאכים

 למעלה למעלה מעלתם מאד גברה
 ושמונה ושבעים מאות משלש ונבראו

 ומתפללין חשמ״ל כמנין אור מיני
 לאלו אלו ושואלים לבוראם יום בכל
 מהכל נעלם כי כבודו מקום איה

 ועונים צבאות ה׳ המלך שהוא החת״ן
 ה׳ממקומו: כבוד ברוך ואומרין הכל

 שאמ׳ הוא השרפים שער ל״א שער
 לו ממעל עומדים שרפים ישעיהו

 תמצא לאהד כנפים שש כנפים שש
 ישראל שבטי י״ב כנגד כנפים י״ב
 נמצאו מהמקבל ושש מהמשפיע שש
 שרפים נקראו ולמה אחד לזווג י״ב

 הקשה הדין ממדת שנבראו מפני
 שאר כל מאשות יותר אשם ושורך

 מה הכנפיס ענין ואמנם המלאכים
 בארבע אליהו בשתים מיכאל שאז״ל

 הכנפים כך הדבר יםpמכ הכנפים כי
 ממנו יםpשמתכ לדברים רמז הם
ממנו יםpומתכ למעלה מיכאל כי
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 ואלוהן הככינה יועלה עד מדרגיה שהי
 מכיערון בארבע ואליהו ויהוא׳ל מגיטרו״ן
 ואליהו ייברא״ל ומינא״ל ויהוא״ל
 א״כ וי״ל ההמיניה במדרגה ההמישי
 וא״כ למגיה הה מעליה הב השרפים

 לו ממעל יאמר לו ממעל אמ׳ היאך
 לו ממעל אמ׳ ולפי׳ נביא של להשגההו

 המפרשים ואמרו יה׳ לשם ממעל אמ׳ ולא
 ועליו וכן לו הקמיך כמו מוךp ממעל
 לא פשכי בדרך ואמנם מנשה מטה
 דרך על אבל מקרא של פשיגיו שכיח

 מרכבה ראה הנביא כי שכיה הקבלה
 אהד ה?פירוה לעיל ושרפים מגיטרו״ן

 שבעולם אשות כל שורך שאשו יה׳
 הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי דכהי׳
 כנפים שש אמ׳ ולפי׳ אשוה כל שורך
 דכהי׳ אהד שנקרא הקב״ה זה לאהד
 וברא אהד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע

 הקבלה דרך על ואמנם קצויה שש
 שבעה נקראה שכינ״ה כי ירמיז

 והשביעי גוונים שש הם ומשגיהים
 והששה לאהד שמשיגים ירמוז או לא

 שש וזהו מהם מכוקים הם מדרגוה
 מהם מכוקים שהם לאהד כנפים

 יכולים שאינם מדרגוה לשש ירמוז או
 : קצרה בדרך בזה לך ודי להשיג

ר ע  בני משם שנבראו שער ל״ב ש
 הקב״ה כשברא אז״ל האלהים

 נמלך אדם בעולמו לבראה ורצה עולמו
נעשה הכהו׳ שאמ׳ כמו השרה במלאכי

)הד'־• / . V / .  W / L! השרה במלאכי 
 שהיו ועזא״ל עז״א בא שעה באוהה
 מה ש״ע רבו׳ ואמרו ברקיע יושבים

 העגל לעשוה עהידים והלא יגו׳ אנוש
 הראה שעה באוהה מיכה לpפ ילעשוה

 שהיה ע״ה רבי׳ למשה הקב״ה להם
 מ״ט משיג יהיה ע״י הורה ליהן עהיד
 שלא החמישים משער חוץ בינ״ה שערי
 מאלהים מעט רהוpוהח דכהי׳ לו ניהן

 דור באו לאדם הקב״ה שברא לאחר
 העריוה על שבאו לפניו וחטאו המבול

 גדלה כי עד נשוהיהן מחליפין והיו
 ועזיא״ל עז״א אמ׳ ה׳ פני אה צעקהם

 לברוא בנו כשנמלכה והרי ש״ע רבו׳
 הזכרנו כי אנוש מה לפניך אמרנו אדם
 והייתם בארץ הייתם אם להם אמ׳ וגו׳

 מיד ביניהם שיש יפיפיות נשים רואים
 והייתם בכם הרע יצר pנכנ היה

 אמרו שעה באותה כמותם חוטאים
 מה יוןpבנ לארץ הורידנו ש״ע רבו׳
 כיון יוןpבנ לארץ הורידן הקב״ה עשה
 יצר בהם pנכנ יפיפיות נשים שראו
 אה האלהים בני ויראו דכהי׳ הרע
 כיון וגו׳ הנה טובות כי האדם בנוה

 להם אמ׳ לגדולתם לעלות בקשו שנטמאו
 חוזרים אתם אין שוב נטמאתם הקב״ה

 אש של בשלשאוה יושבים והם למעלתכם
 בלשון ונקראו והארץ השמים בין ומים
 הרשע בלעה שאב ומכאן אחרים חז״ל
וגלוי נופל יחזה שדי מחזה אשר וזהו
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ות בכי נצב אלהים יזהו הכבוד ' כקא ׳פ״ל נו קרא לאת: עינים
זו יבפיכ ם אלהי ־ב בק: בכינה זי אל באל־ז היו הנפילים דכתי׳ Vrx-j > I V ^

אלהים 1 ן. ׳-■» 1 קנהדרק ים בבע זיא״ל ייי ^ ז עינים יגלוי עז״א זה
דב הק זיו״ת ' הנקרא —■ י י י ר ע ש אבר וזהו בכינה בכבוד במקתכל

באמרי כמו המרכבה י בקובלים ואלו עינים וגלוי ופל נ יתזה בדי מתזה
על בנתגאה ייי גאיר ̂״׳ ”יאי כי ל בירר אתה תכם ואם ם אלהי בני נקראי

לך: '7
 תיכיס נלכס כנכרהי בער ל״נ רyש

 הנביאים עם הרלדברים הם
נדול אב והוא והו״ד רלנצה יונקים והם

אב והוא y צימתן ביום בנגלה
הגדילה אב ה יאת יזהו לערפל הנלקיד

כי האבים אלו נגלי מבם כי הזאת
הנביא עם הקב״ה כבמדבר מתתלה

 דכהי׳ אב בלבת ברלראה אליו נגלה
 זה וגו׳ אב בלבה אליו ה׳ ינלאך וירא

 המלאכים אב על בניהו^ך בכינה אב
 באביברת קמכוני וזהו אבים בנקראו

 אבים ואב בכינה אב אבות בבני ר״ל
: בזה זה בניתוקד

 המלאכים מבם בנבראו בער ל״ד שער
 זובת יזהו אלהים הנקראים

 לבום עבודה בעובה מי יתרם לאלהים
 ית׳ א׳ בהוא לבדו לה׳ אם כי מלאך

 בני על מעלתם וגדולה וזכרו במו
 אתת מדרגה ביובבים מפני כי אלהים
 אלהים בני נקראי ילאלהים לילכיה
 אלהים נקראים למעלה בהם ואלו

 בהם ולפני אלהים במם נקרא ולמה
בקובבין מעלה בל נהדריןp בבעים

 בבבהמית מלך אריה בבתיות מלך הגאים
 כולם על מלך נבר בבעופית מלך בי^

 ואלו כולם על מתגאה והקב״ה אדם
 ביתד מתוברים בהם פרצופין ארבעה
 ולבם העליון אדם הכבוד בם ובורה
 הוליד העליון וארי התתתון אדם נברא

 ונבר בהולות מיני כל ובור תיות ולין כל
 אינם הבלבה אלו ובכל עופית וליני כל

 בולו מותר והרביעי לאכילה ראוים
 לארבע רומזים ארבעה אלו ולמה ביר

 בהם והבלב המיותד בם בל אותיות
קוד הוא והרביעי תת״ן קוד הוא יה״ו

~ י׳׳ייס'' ''ר־ילדיי• '■''■ר ״
 בלבה ובאר לאכילה ראויה והיא בה

 ראויין אנו יאין לדבר ניתן לא אותיות
 אם כי הקדוב הפרי מאותו לאכול
 במרכבה יב ולפי׳ הרביעית מאות
 לאכילה ראויים באינם דברים בלבה
 כנגד ראוי הוא ובור ונבר ואריה אדם
 והוא הכבוד כקא בהוא מלכו״ת מדת
 יערלתם קיד וזהי לאכילה לנו ראוי

 בלבה כנגד בנים בלב פריי את ערלתו
 לך די אתה תכם ואם הללי אותיות

: הזה בבער
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מהיאר כי המצא וענניס עביס נבראו אז״ל כ״וביס הנק״א בער ל״ו שער
ומעפב עב המאכל ריה לראב עילה הינוקיה לבון הכו־וביס בענין

מקבלה הנבמה כך אוהו ומכאיב היאס בהיו ומפני ״ביא להיטק קו^ין בכן
דבר איזהו ז״ל אמרו ולפי׳ ההוא מריה ינקבה זכ^ הינוקוה מעבה הכרוביס

נהנה הניך ואין ממנו נהניה בהנבמה ̂״ כ״״וביס ק^יאס יייק״ל י'בפיע יז
בין הטוב ריר זה אויר הוי יומנו ס אמרו וכבר מאוה בלב המקעלי

לבמיס למעלה עולה הארץ קיטור —./ W-ץייג׳ *•'יד “־“י “*•י־י"י■ “יה״ריי*  ^  1 / / .  ^  J /  W  - ׳ w i

יורד ומיד העביס יהוא מרוס לבמי הכבוד כקא בס יב ורקיע רקיע ובכל
הארץ מן יעלה ואד דכהי׳ לארץ הנבס בבו־ מלך בה״י ההמה יאל וכרוביס

והענן . האדמה פני כל אה והבקה בכל ודירהו כקאוה כמה לו יב ודס
כי ענ״ן בנקראה מלכו״ה ממדה בואב מלכי מלך וכמה כמה אהה על מקיס

לייט^ העביס כך מבמיס למטה ס“* בכל כרוביס לו ביב הקב״ה המלכיס
למטה מלכוה מדה כך הבוויס מן כל על ממוניס בני לו ביב ר״ל רקיע

כניד במיס בנקראה הפאר״ה ממדה ע י איב ומקבל מבפיע ירקיע ^
• העליוניס ביויס בני בארץ ממיניס יכננדס יאבהו

בער נקרא והבעה בלביס שער ויולכו״ה צדי״ק קיד במבכן בהיו כרוביס
הבפל בעילס ירס מדה בנברא = לך די אהה הכס ואס

הכהו׳ באמ׳ כמו לא למעלה אבל מבס בברא בער ובבעה בלביס שער
 במתן הקב״? מלה בבס סרבל

 דבריה בלבה וברפל כננן הבך הורה
 הב ירלי בכינה בל הבי בייקיפין הב

 סוהר ברפל יזהי יכנ־פל בנן הבך
 ננב איר והיה הנברא הנביד העוקר

 הדין ממדה ונברא ערב״ל בכקרא מאד
 נבדל במבס ערפ״ל נקרא ולפי׳ הקבה

: והאופל ההבך
 וננלה ענן הנקרא בער ל״ה שער

 ברמזהי כמי הורה מהן ביוב
 ייב רז״ל לבון וערפל ענן הבך דנהי׳

מהיכן מפרב הנני־ ובק״ד המעונן

 ולילה לפניו וכהי׳ ברי עמיה ינהירא
 כבעלה א״כ כאירה יאירכהבכה כיוב
א" למרוס מבה  עס בס ויהי אמ׳ ב'

 ומנין לילה יארבעיס יוס ארבעיס ה׳
 נלנל בא בהיה בבעה אז״ל יודע היה

 הכל אדון לפני מבההוה יהיה הבמב
 נלנל וכבבא לילה בהוא יידיע היה

 ד׳׳א . יוס בהוא יודע היה הלבנה
 לצדיקיס מן טוהנין בהיו רואה כבהיה

 יורד וכבהיה יוס בהיא •יודע היה
 קורין כבהיו ד״א לילה בהוא בידוע
בידוע בונין וכבהיו ויס בהוא בידוע

בהוא
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כביכיל כיד שאז״ל מה וראה הבין תפאר״ת כי ידעת וכבר לילה שהוא
פה ואתה שנאמ׳ בעמידה הקב״ה תורה קוד והוא יוה מדת נברא משה

שהוא מקרא כתן ומשה עמדי עמוד מלכות קוד הוא ומשנה ולילה שבכתב
נתן ומשה בישיבה ומלכות יוה מדת לאור אלהיה ויקרא וזהו לילה שנקרא

: וישיבה לילה הוא ולפי׳ משנה ערב ויהי מיד לילה קרא ולחשך יוה
הצפון אור נברא משה מ״א שער ייחוד על להורות אחד יוה בקר ויהי

שנברא האור והוא לצדיקיה אלא לך כתבתי לא כי לך ודי שלה
אלהיה וירא שאז״ל כמו ראשון ביוה : קצרה בדרך

היה שאדה מלמד טוב כי האור את שמשה שער נקרא ארבעיה שער
וכיון ?ופו ועד העולה מ?וף רואה לילה ומדת יוה מדת נברא

גנזו הפלגה ודור המבול דור שראה העולה הפך שנקראו הדבריה וכל וחשך
וימנע דכתי׳ לבוא לעתיד לצדיקיה לילה כשבא כי ידעת וכבר שמאל מדת
לא מהצדיקיה מ׳ אבל אורה מרשעיה במדת שמאל במדת הקב״ה משתמש מ׳

: מנעו שלשה ז״ל אמרו לחנה ולא הגבור״ה
אשו משה שנברא שער מ״ב שעד משמר כל ועל הלילה הוי משמרות

שיש כמו כי העליון גיהנס של כאריה ושואג הקב״ה יושב ומשמר
ואלו למעלה גיהנה כך למטה גיהנה החקד מדת הה משמרות השלשה ואלו

חשך ארץ שהה הטומאה כתות עשר ואיכא התפאר״ת ומדת הגבור״ה ומדת
: שחור אש והוא וצלמות המנין בכלל אינה החקד שמדת דאמ׳

שלג גנזי הנקרא הוא מ״ג שער וגבור״ה צדי״ק מדת אה כי הזה
ונבראו מעלה של הייה וגנזי ראשונה משמרה כשאז״ל ותפאר״ת

שתהת שלג שנקראת החכמ״ה ממדת כלביה שניה צדי״ק זה נוער חמור
שלג נברא העליון ומשלג הכבוד כקא כנגד אשה שלישית גבורה צועקיה

שלג מוליד העליון שלג כי התחתון מדת נברא ומשה ומלכו״ת גבור״ה
וזהו הפ?ולת הוא והיורד התחתון בהר משה ויהי אז״ל ולפי׳ לילה
ימא לטורי לגא ומלית שאז״ל ההגדה ומהיכן לילה וארבעים יוה ארבעים
יאמר לשלי. כי שנאמ׳ מטרי מחמש שרי עמיה ונהורא כתי׳ דהא ידע

הוא יתיר ר״ל וגו׳ מטר וגשה ארץ הוה כחשכה יאיר כיום ולילה לפניו וכתי׳
לשכינה כשמשפיע החכמה שפע כח שהוא בידוע קורין כשהיו אלא כאורה

: התחתונות קפירות מחמש יותר לילה שהוא בידוע שונין וכשהם יום
■A.
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לטולס ברנה וטללי ברכה גגזי ולשם הנטרב אור נברא משם מ״ד שער
וטד הייס הברכה אה ה׳ צוה שם כי מטלה של טדן בגן שרוי שהוא

וזו למולם ילצויה הברכה ושם הטולם מכתירים ישרים הנטרב יבאור וזהו
מן קמוי שהיה דבר טל נהה הברכה שתמצא מקום בכל הבא הטולם וזהו

באסמיך הברכה אה ה׳ יצו דכהי׳ הטין לנשמות הטולם מזינית באים שמשם
שורה שם הטין מן הםמוי דבר רגו׳ כפי איש השפל ולטולם הטליונות

: הברכה : מטלתו
שטר נקרא ושמונה ארבטים שער מלכו״ת מדת נגלה משם מ״ה שער

מזונוהם באים ומשם הבא הטולם השלמה ישראל כנקת הכלה
שם גנוזים היים וגנזי אדם בני של יזו יופי בכל והכלולה השלמות בכל

ממנו בא שהכל הבא טולם נקרא ולפי׳ בתורתו שאמ׳ וזהו יהודה מדת נקראת
שלישיה אז״ל ולפי׳ בריהובריה מזון וכל הנקרא׳ ממדה ויאמר ליהידה וזאת

כלו הטולם כל אה וזן הקב״ה יושב יצא ולפי׳ יהודה של מדתו היא זאת
כנגד כנים ביצי וטד ראמים מקרני היה משם כי דוד ביה מלכות מיהודה

: הבא טולם אמ׳ ולפי׳ יהודה מלכי כל יניקת
שטההואאור שער שנברא ארבטיםוה וגו׳ יהודה אריה גור אותו בברכתו

אדם והיה בראשיה ימי בששה ויהי וזהו אמת זרט כלה קוד והוא
קופו וטד וףהטולםpמ ורואה מקהכל מדת שהיא מלכות זו משה כלות ביים

רבי׳ משה השיג שטרים מ״ט אלו וכל איש משה וזהו כנגדה בטל תפאר״ת
בינה שטרי המשים שאז״ל כמו ט״ה : לך ודי האלהים

הוץ למשה ניתנו וכולם בטולם נבראו נתברכו שבו כ״ל משם שנגלה מ״ו שער
: ההמשים משטר מאהד וה׳ דכתי׳ מנין אברהם האבות

הגדול היובל שטר הוא המשים שער מנין יצהק בכ״ל אברהם את ברך
שטרים מ״ט כנגד שקול הוא כי אברהם ויתן כתי׳ מכ״ל ואוכל דכתי׳

הההלה מורה ושם הכל נברא משם כי דכתי׳ מנין יטקב ליצתק לו אשר כל את
ט״ה משה אמ׳ ולפי׳ הכלה לאין הכל ברכת ויהי כתי׳ ביוקך כ״ל לי יש וכי
מה כבודך אה נא הראיני ש״ט רבו׳ כל מילדת ויקך לו יש אשר בכל ה׳

והשיב לפנינו טברו אשר שהיהבטולמוה יוקף את ה׳ ויהי כתי׳ ולפי׳ נגזר
פני אה לראות תוכל לא הקב״ה לו : מצליח איש ויהי
בילי שהיה מה והי האדם יראני לא כי שנבראו שטר ושבטה ארבטים שער

:דילרה



המליכות ספר

אמה ההן דנהי׳ מ״ה אבי׳ אברהס מה אהורי אה הונל אבל קדמיה
p ליעקב rמ? ה1ידנ ונבר לאברהכ ־ הדורוה נל יךp עד להיוה בעהיד

הוליד העליין באברהה לך ברמזהי מה בפירוביי הקב״הלמרע״ה הראהו הנל
יההלך בצלה אך וזהו ההההון לאברהם נל ועם הקבלוה נל עם ובדקדוקיו

אברהם הלך העליון אברהם בצלם איב : הטיב מבאר בה ביב ההנמוה
היוצא יההבל יהמיון הבל אך ההההון בינה ממדה נבראו הללו השערים ונל

אברהם בל נבמהי ההקד ממדה המדה וזו אלהינו בייהוד בליבי קבר
במנני ולפי׳ יפטר מיד אליו רוהו pונ ברהטים ורpא מלך וזה מל״ך נקראת

הי׳ רלפי׳ פםpא מי ידע ילא יצבור נ מה אז״ל ולפי׳ הקדמון המלך ברהיטי
דנהי׳ המרנבה הן הן האבוה אז״ל מי נדרים לבבועוה נדנם בין בנודר נ
האבוה יענין אברהם מעל אלהים ייעל מה מדה זו המלך בהיי בבועוה ההנ

האל בעז׳ יופרש הנני המרנבה הן הן מי הבינ״ה מדה זה עצמו במלך בנשבע נ
בהפלה רז״ל הקני להנם לא ני דע ונקרא נוז״ו ובמו עצמו המלך ההוא

יעקב ואלהי יצהק אלהי אברהם אלהי והעי״ן המו״ה בוד והוא אלהים
הי העליוניה פירוהp בלבה ני דע מז בי במהה הבנים אם וזהו הבניה והפ״ן

ראם הם ה”בינ הנוו״ה נהר בהם נך בנים בבה לה שהיו לאה ינננדה
מיהדים אנו הבלבה יאלו יה׳ לצירה הן ואלו מהבינ״ה למטה מדוה בב יב

מי יום בנל •יבראל במע אומרין באני נ הו״ד נצ״ה הפאר״ה יבור״ה ״דpה
מדוה בלבה אלי אהד ה׳ אלהיני ה׳ ומשם מלנו״ה נננדה ודינה וצדי״ק

רבוה באין לנה״ר ירמיז האל״ך אה״ד השפעה ומשם שמאל צנורוה הההלה
למדה ירונוז ההי״ה בה להאריך ונל הבא עולם והוא שבעולם טוב נל
מה מי בה לההנונץ וצריך ההנ נ השביעיות נל באים ומשם שבעולם טוב

הדלה בהי״ה יהטוך בלא ובלבד באז״ל מ״ה הנה״ר צורה נבלם ונאן ההנ
בה להאריך וצריך הבינה למדה ירמוז אנו מדות נ׳ אלו וננגד והבינ״ה

אם וזהו הבנים עם האם ביהבר נדי ראש בהוא אהד ה׳ אלהינו ה׳ אומרין
לאהר הייהוד בנבלם עד במהה הבנים והטהורה הקדושה העליונה לצורה אהד

בהוא מלנוה מדה נננד בצער אנו נך מ״ה באב אבו ונאהז וההוט וזהו ההנ
pמבה אמריה לא נימריה הנלה וד : ינהק במהרה לא המשולב

מי ודומה אמריה נימריה לא במיקיך נ בל הקדושה זרוע הוא דpה מדת
מי ההפארה מדה בהוא יעקב מבה נ בל במהנהו וניתן ימין מדה

1'׳״־
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ן י UUVצכ בהבהי היתי הימריזי

הגללני״ה מדת
יהי* ̂״ה \ •>ל --- - 1

לא^ גצאי

ffs׳,V -̂ץ־י

ההמר קדרה :יקי
v̂ ->

U  _ ב בהר בהבהי כבדיה צה הביהו
ציהי והריהה היצלנו״ה נצדה נכיצ״ה זו

י'יהדיורביבראל י־־  הייהי; ?רך- קדרה
 בייהיד במה ביןכירו האמר יה׳ איהו

הי בדומה צצאי לה יב ב  רברייה נ
הייהוד צבלב צכרבלא לה יב לאהאמר

א בלס הי  באר לה׳ קדב כביריה ני,
 בהבאי לה רהביאו יבראל אלר כבדיה
 ני לכוררך בבנמל״ר בלהב בארמי

 נל צנלל בס הכלירנרה מדרה בבלבה
 צ׳ אלו נצנד יררציז ה׳ רקהס הייהוד

 במו בייהדצו לאהד לנר יב רלפי׳ מדוה
 בצנלל יה׳ לבס מרנבה לכברה הצדרל

 הבבכה ני עלירצוה ספירוה בלבה בס
 במבהמב ומדוה בציס צקראיס הצרהריס

 הגדולה ה׳ לך דנהי׳ הקב״ה בהס
 ני רההוד יהצצה רההפארה רהגבררה

 בזנר ראה הממלנה ה׳ לך ייי׳ נל
 בציס הצקראיס מדוה בבכה כאן3

 אלר ונצגד הקב״ה בהס במבהמב
 קהס אמ׳ הגדרלה ה׳ לך אמ׳ הבלבה

 מדרה באר ואלו הראב הוא ני ה׳
 צקראיס ומהס זרוכוה צקראיס מהס
ס אס בראי ובהי נואי בהי  אהה הנ
 לו כוביס אצו ולפי׳ הזה הכצין הבין

בלבה לו ביב הראב נילר מרנבה

 וגוף במאל רזרוכ ימין זרוכ כמרדיס
 אלהיצר ה׳ אהה ברוך אימרין אנר כך

 ראה״נ במות בלבה אבותייר ראלהי
 אלהי אהה מרנבה לר כרביס אצי

 לראב מרנבה בהרא ימין זרוכ אברהס
 יכקב ואלהי במאל זרוכ יצהק אלהי
 לכל ךpמא יקר הפאר״ת צרס״פה יא״ו

 כליון הל כליהס רונב רהראב הולהצוה
 לצורה ראב והיא הנל כל ררנב הרא

 הה?ד מדה בה מבהמב בהרא רהמדה
 ואגי הגדולה מדה וזו הקד דנהי׳

 מברניס אנר אברהס מגן בא״י הרהמין
 המדה וזו ההלה בה במבהמב למדה

 כ״ב לו ריב הכלירציס רליס צקראה
 הקדוביס במוהיו כ״ב נצגד גבריס

 נצגד בהס ריכי ריבא מויקכ היוצאיס
ר כולס אבוה ג׳ בהזני  רביצו מבה ונ

 הכליוציס מיס צבקכו ט״ב בל הגדול הבס
 נצגד ההההוציס מיס צבקכי ואה״נ

 הללו הקדוביס רילהמיס גבריס כ״ב
 כל הקד והורה דנהי׳ ההורה צבראה
 תורה אלא מיס אין אז״ל ולפי׳ לבוצה
 ההק״ד זרוכ והוא הכליוציס מי״ס נצגד

מו לכולס פבוס ב באמר נ  ני הנהו
 ני וכוד בביס לקבל הפבוכיה ימיצך
 אצבכוה המב מלין בל הקדובה זררכ
 דנהי׳ הורה הומבי המבה ציהצו מבס

 נצג־ מנוון בראביה לגלו דה אב המליצו
 מכלתו גדלה בראביה קפר נך הגודל
מירה במות ואלה . האבות בס יצולדו

יציאה
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 עלחצבעכקינוך ומורה הילוה יציאת
 ממצרים יצאו כך הגודל מכה היצא לגודל
 גיבור בהוא קורבגר ותורה האבות בזכות

 גדול כהוא אמצע בל אצבעו כגגד התורה
 הרביעי אצבע כנגד קיני במדבר מכולם
 ובלבה הקגין אצבע כנגד תורה מבנה

 ובנים תיץ כלפי אהד בזרוע ביב פרקים
 תורה הכמות בלבה כנגד הם כלפנים
 פרקים בני כנגד פה בבעל ותורה בבכתב
 תוץ בל פרק כנגד הוצה והאהת עליונים

ד*יי* רזריריד ריד'*עב בבנים דאמרי ואיכא

 בזרוע ובלב מימין בלב ורגלים בידים
 כנגד י״ב נמצאו ברגלים ובבה במאל

 אלכקון גבולי י״ב כנגד יבראל בבטי י״ב
 האמהות בני כנגד כלפנים במונה נמצאו

 הבפתות בני כנגד כלחוץ והארבעה
 נמצאו זרועו אדם בפובגי כיון ואעפ״כ
 ובנימין qpv הם ימין בל ואלו כלפנים

 היו ולפי׳ לחוץ היוצא העצם כנגד וגד
 הקללה על וגד הברכה על ובנימין יושך

 הפרקים עלי לעוררך אם כי באתי לא
 הפרק ועוד הקד במדת הנכללים הללו
 . החוצה אותו ויוצא כנגד חוץ כלפי

 לו בהיו קטורה בני ובאר יבמעאל וכנגד
 חקדוהזרוע מדת בהוא אב׳ע״ה לאברהם

 התפאר״ת במדת נדבק הזה הקדוב
 מבוקדים גביעים בלבה במנורה כן

 במאל וזרוע ימין זרוע כנגד אחד בקנה
 קנה בהוא התפארת במדת בנדבקים

 מדת ע״כ מטה בל אבות ג׳ כנגד אחד
: קצרה בדרך חקד

)23(

 הפח״ד נקראת גבורה החמיבית מדה
 וזהו במרכבה הבני האב והוא

 הגיע לחנם ולא לי היה יצחק ופחד
 פרחה בודאי כי מות בערי עד יצחק

 וכן גבור״ה במדת ונדבקה נבמתו
 נבמתם פרחה תורה במתן יבראל
 במאל מדת וזו מות בערי עד והגיעו
 בל חרבו וזהי החזקה ה׳ יד ונקרא׳
 מדת וזהו וגיהנם עדן גן וזהו הקב״ה

 מחליב אינו לילה בהוא וחבך לילה
 כבהבמב תמצא בכן מחליבותינו אם כי

 בו המקתכל כל מאד וצלול זך הוא
 כך ומחליבותו אורו מרוב עיניו נחבכו

 ומכאן לילה נקרא זכותו מרוב המדה זו
 מנין אמ׳ ולפי׳ פה בבעל תורה נתן

 לילה ובהוא יום בהוא מבה יודע היה
 יים בהוא יודע היה קורין כבהיו

 והטעם לילה בהוא יודע בונין וכבהיו
 חק״ד ממדת ניתנה בבכתב תורה כי

 בבעל ותורה יום בנקרא ברמזתי כמו
 לילה בנקרא הדין ממדת נתנה פה

 בענין לעוררך יודע מבה היה ובזה
 לילה שנקראת במאל מדת גבורה מדת

 ומודבק שבמרכבה בני אב יצחק ונקרא׳
 כי השלישי האב התפאר״ת במדת

 איהני מבני ששואב אמצעי קנה הוא
 הפח״ד וממדת החק״ד ממדת עולם
 המקובלים בלשון שנקראת המדה וזהו
 ומשם הקדמוני נחב באב מבם כי נחב
וגיהנם הרע ויצר המות מלאך נגזר
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V-סי.ראל' דין ונלס יסובהיס מ׳ בו ייב

p בל אותיות בלבה כנגד בלבה r״־ 
 נננד אתת הקד ארבעים :בארים
 אתת הקר בבבת מלאכות ארבעים
 ארבעים דנתי־ אהת הקר מ׳ ובמלקות

 הקר ארבעים רז״ל ודרבו ונר יכנו
 בלקה וכיון לארבעיים קמוך ר״ל אהת
 חייבי כל אז״ל מכאן אהיך נקרא מיד

 ומה כריתן מידי נפערו שלקו כריתות
 ממדת כריתות דיני שכל מפני עעם

 מבם הקבה הדין מדת בהיא גבורה
 אחת חקר ארבעים שקבל וכיון באים
 עליו ונפרש ענשו קבל וכבר ענף מכל
 ארבעים ענפיו מנין ונשלם חקד מדת

 ענפים ובתים ארבעים ומאלו ובתים
 ברא בבי אותיות מ״ב של שם נברא

 וכנגד הארץ ואת השמים את הקב״ה
 אלא אותו מוקרין אין אז״ל הזה השם
 ומעביר משתכר ואינו כועק שאינו למי
תיו על מ  שהיא ומי ימיו בחצי ועומד מ

 למעלה אהוב ובטהרה בקדושה מזכירו
 ולמטה למעלה לחן ונתון למטה ונחמד

 של שם נקרא מבראשית היוצא השם
 בטר נגדיכ״ש קרעשט״ן אבגית״ץ מ״ב

 ובו שקוצי״ת יגלפז״ק חקבטנ״ע צת״ג
 וקדוש גדול שם והוא שמים נבראו

 ובניהרה בקדושה אס כי להזכירו ואין
 אדומה הדין מדת וזו זכה ובמחשבה

 חמש נבראו הללו אצבעות ומחמש
דוד עשה וכנגדה מטה של קפירות

 בבתהלים תפרים :״החמשה ,
 אצבע בכל ביב פרקים בלב וכנגד
 לג׳ נחלק וקפר קפר כל מפורש ואצבע
 נחלק הגודל כנגד בהוא בראשית עניניס
 וחרץ במים בריאת ענינים לבלבה

 ואצבע הגלות וענין האבות ותולדות
 כמו שמית ואלה כנגד שהוא השם
 לג׳ נחלק כך פרקים ג׳ באצבע ביש

 תולדות מקפר במות ואלה עניינים
 ישראל את שהוציא ע״ה רבי׳ משה

 ומקפר ית׳ הבורא ושליחות ממצרים
 המשכן ענין ומקפר ודינים משפטים

 ויקרא קפר עניינים שלשה לך הא
 ויקרא קפר כך השלישי אצבע כנגד שהוא

 ענינים לבלבה ונחלק התורה אמצעות
 תורת הן ואלו שבאצבע פרקים ג׳ כנגד

 וקללית וברכות צרעות ותורת הקרבנות
 אצבע כנגד בהוא קיני במדבר קפר

 ענין ענינים לשלבה נחלק הרביעי
 המרגלים וענין הכהונה יענין המקפר

 נקרא חמישי אצבע כנגד חמישי קפר
 נקים ענין כל יפרש תורה משנה

 ישראל עם הקב״ה שעשה ונפלאות
 לך הא משה בל פטירתו המצות וענין
 כנגד ימין של אצבעות חמשה ענין

 קפרים וחמשה תורה חומשי חמשה
 אצבעות חמשה כנגד שהם תלים שבקפר

 קפר כל נחלק כן כמו שמאל יד של
 פרקי ג׳ כנגד עניינים לשלשה וקפר

בו להאריך עכשיו אוכל ולא האצבע

ושלשה



המלכות ספר

 נל כהיס במאל 1זרינ3ב סרקיב יבלנה
 ראובן נגנד ?ס קיץ כלפי ואהה פניס

 האמהית בגי 3פגי כל כהכ יכינפין
 הי״ןללפ כנל עיבל בפר עייוריפ פיי ילפי'

 בן בפוא גפפלי היץ כלפי יאהת
 פנקראת פמדפ מזו ינגזריס פבפהיה

 פמדפ יזי פגדול אש יפיא פ׳ יד
מי מששה במנביי פמשימי יין נקו־אפ ' 

: גביל־פ מדת זי ביאשית
י־יה־ פפי-ר פששית מדה

ץ<־־< “'*דייייי־דר ־*''י־י‘

יה ״א^ זז״' , _ I ^ , י ו

י י - י ץ ■“ז ץ־ייי- ד י*“ ־■י^^י•י«י ־ י■ ןי ^ " ץ י - י ד ל י
׳ ד ■ I׳- —י I ן■• י ־־ ו״ ׳־ - ׳ '

̂■ת̂י פ^-^ו, <  ופגפ !
 יירדיס בי ייירדים כנרליש אגפיש וללאכי

 דיו^גו ורואים למעלפ ועולים ורואים
 פתפארת מדת זו ע״פ אבינו יעקב של
 פמדות שני בין פעומד פאמצעי קו וזו
 גבור״פבין מדת ובין דpפת מדת בין

 יונק ישראל כשזיכין פללו זרועות שתי
 שואב תוכיאין וכבישראל פתק׳׳ד ממדה
 פאמצעי קו ונקראת פקשפ פדין ממדת

 עםתמש מעלפ של מתברתמשקפירות
pאתד פשם ועושפ מטפ של פירות 

 אור מיני עשר שנים מולנו ונבדלים
 אורצת שני אור שכלי אור פראשון אור
 אור רביעי אור מצותצת אור שלישי אור

 ששי אור משכיל אור תמישי אור מושכל
 פבפיר איר שביעי אור פזופר אור
פשמונפ ואלו מתנוצץ אור שמיני אור

ת בני שמונפ כניד  ליעקב שנולדו פאמפו
 אור לבנפ איר תילפ יאור ע״פ אבי'
 כנכד כיכבים איר בראשית ימי ששת

 ילאורות רליני י״ב אלו שפתות בני ארבע
 י״ב כנכדם פתפארת ממדת שנבקעים

 שבטים י״ב יכנכדם אלכשון כבולי
של אור ייש פשנפ תדשי י״ב יכנכדם

יןp^^p דיךןלי '״ול
היני י^רדי'יד

 ̂ M \ .4י י ״ \ >
i  . I V J

פי;  אב פנקרא יפיא פשפל עילם פמנ
 פנקרא יפיא משפ פנקרא יפיא רתמן
 ליעקב פקב״פ אמ׳ אז״ל ולפי׳ יעקב

 אלופ ואתפ בעליונים אלום אני
 שפוא תפאר״ת מדת כנכד בתחתונים

 פתתתון ויעקב בעליונים אלום
 אלפ כתי׳ ולפי׳ כנכדו מכוון פיא

 מדת מרלנו שיצא qpיו 3יעק תולדות
 פיכן ופו״ד נצ״ת תאמר ואם צדי״ק
 מולנו שיצאו ותקנו משפ בא פלכו

 כי ופו״ד נצ״ת כנכד ואליעזר כרשום
 עומדים פם אתת במדרכפ ויעקב משפ
 משה וכל פם פתפאר״ת מדת כנכד

 מדת כנכד משפ בתורת שתמצא
 משפ כנכד תאמר ואם מדבר פחפארת
פ פיאך פעליון כנכד ולא פתחתון  פי

משה עבדי כן ולא עצמו משה משבה

בכל



צד המלכות ספר

ביק היא רגצה קשירה יה1ינ3רב מדה לו ריר עוד ילא ריא נאמן ביתי בכל
קרה רכגנדר יכי״ן בנקרה ימין אל אמ׳ מר מפני אלי ר׳ וידבר לאמר

ובב יכי״ן רממידיב מבני לאהד בלמד במדבר מינר במע לאו אלא מבר
דנביאיס ייניקה רמבב דרכי״ז דשגי מאקך ניך ורוא רהפארה מדת כנגד
תקרי אל יני׳ ה׳ לרמדי בניך י:ל יזרו מלבד אור מיני י״ב ונבדל רמהנוה
וזר ירו״ד נצ״ה אלו בוניך אלא בניך ינהלקים לוי כננד ברוא עבר רבלבר
אוהו מרמידץ בריריניר מפני קוד רבאר רנפב כל וזרי ענפים לשבעים

ריריכים קיורבאדס כה ני יכברידננה ויבואו יזרו שבעים מצרימר ליעקב
מקום בכל רמליונר צורר רוא ירעולם מים עיניה עברר בתים יבם אלימר

בנקראה ררליונר צירר כננד אז״ל ולפי׳ מאוריה מיני י״ב כננד המרים יבבעים
במעמדות אלא מהקיים באינו עילם מבועים ברם ישראל בבניי י״ב וכננד
בל מעמדות ברם ורו״ד נצ״ה במדה שבעים כננד המרים ושבעים קדיבים
ורערורר רקדובר רעליונר ציי״ר מים אין רמים על בם ייהני ענפים
נ׳ בר ריב רימין ביק נצ״ה ימדת (הק״־) ירגיעם הורר אלא

W י. m dJm * W I y\0> כ״ב בל בם הפאר״ה בל יבמי
• לל^י יאהה פנים ך' ■ ״' '; ן הי ריא רכרן כי כרנים ייבר־כה רייצא

-.,,W ימין כרנים ב״־כה בא ימבם הפאי״ה
«י\. ..ן כלפי אנקה״ם י“קדי יזר היצץ איני במיני

.-<« ־*ץ־•*- יריא דיונקי״ם פקפקי״ם פקה״ם
כלפי רם בנרר בני בבני לך אמ׳ איב״יים כיור כיצד ~יאר יריא ניך

היןיניבקים זלפררםכלפי יבני לפנים יזיני״ה רי^ה3 ילדס ניף3
בעיבין נד בא קיד יזר לאלי אלו

רארל אה ימהביים לאלי אלו תברר כליית יבהי הליהלה מעים בני קיב״ר
לאליעזי כב:־אר קוד וזרו אהד לרייה מיני י״ב כננד בניהול עבר בנים ורם

ר׳ בו־וך בוא באמ׳ לבן אבררם עבד יכננד נוך ברוא בבהפארה מאורות
הכמר בדרן בראר כהין העמיד למר רניך בהלל רם ולמר ישראל בבגיי י״ב

רידים פרקי בהי רבפהוה בני רצירר בבכיי י״ב יביליאלכקוןוכננד י״ב כניד
כננד יעקב כשבא ואה״ך כלהוץ ברם ושבעים עולם בל בהללו ברם ישראל
לאלו אלו ומהבקין ררנלים פרקי באר שרמזתי ענפים שבעים כננד כירפוה

ררנלים הקרין ממלאין רידים והקרון : לך ידי
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ה ררההין ובידם בברית נידונו נרפהי וי : אחצצבירו״ן הנצ״ח מדת ושם
והיהה בענן נתתי קשתי את דנתי׳ ה ר פי שמאל שוק הו״ד השמינית ס
הארץוזכרתיה עם ובין ביני ברית לאות ואם השלישית ארץ והיא
אצל הרלבפיע השפעת והיא זכר לשון כליות' יקרוני לילות אך זהו השלישית

מהול העליון הברית ואותו המקבל ולפי׳ העצה משם והו״ד נצ״ח י:דת כי
אברהם נימול ולפי׳ יוד צירת בו ונראה תורה אמרה וכנגדן יועצות כליות אז״ל

מדה שהיא מפני שנה ותשע תשעים בן ואת הכליות שתי ואת הקרבן בענין
המדות מכל מקבל והוא תשיעית ומשם בוע״ז ונקרא עליהן אשר החלב

כנקת לכל״ה המשפיע והוא המשפיעות שמאל מדת שהיא רות וכנגדה דוד יצא
הנקראת וזה בכל השלימה ישראל ושם שמאל מדת כנגד גויה היתה ולפי׳

האבות נתברכו שבו כ״ל מדת : אדירירו״ן החפירה
אברהם את ברך וה׳ כתי׳ באברהם אות היא צדיק ?פירת הט׳ המדה

ישרתי כל פקודי כל כתי׳ דוד וגו׳ בכל וזהו יו?ך ונקרא הברי״ת
בכקא התקוקים הארבעה אלו כל באים שמשם אחר בן לי ה׳ יוםף

מפני והטעם כל במדת התברכו הכבוד בענן שנראה הקשת אות וזהו הבנים
השלימה ישראל כנקת בכל״ה שהם ע״ה •יחזקאל שאמר וזהו הגשם ביום
וזהו החיים ארץ ונקראת השלימות בכל ביום בענן יהיה אשר הקשת כמראה

השכינה יתרון ר״ל היא בכל ארץ ויתרון הוא קביב הנוגה מראה כן הגשם
צדי״ק מדת שהוא ר״ל ארץ שנקראה אז״ל ולפי׳ ה׳ כבוד דמות מראה

יכלכלך והוא יהבך ה׳ על השלך וזהו שהוא מפני כהות עיניו בקשת המםתכל
את ה׳ ציה שם כי כ״ל הנקראת במדה כל אז״ל ועוד ה׳ כבוד דמות מראה

המדה וזו העולם ועד חיים הברכה לעולם יבא שלא ראוי בקשת המםתכל
וזהו לי״ס המשפיע המרכבה צנור הוא על ועוד קונו כבוד על חם שלא מפני

והים הים אל הולכים הנחלים כל ולפי׳ ברית שהוא וכמה כמה אחת
הקומץ אין שאז״ל וזהו מלא אינינו צדי״ק מדת שהוא לנח הקב״ה אמ׳

מתמלא הבור ואין הארי את משביע צדיק איש נח נח תולדות אלה דכתי׳
ממדת היוצא השפע כל ר״ל מחלייתו ממדת כי המבול בימיו בא ולפי׳

הכלה שהיא לי״ס ממלא אינינו צדיק שחטאו ובמדה המבול יצא הוא הברית
בקשת שנראה והברית ישראל כנקת שהיו בברית חטאו הם נידונו. בה
 הברית מראה דמות הוא הענן ביום

העליון

כך רותחין ובמים נשותיהן מחליפין
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 אות שהוא השבה ניהן ומכאן השליון
 צדיק כך שייכי הוא שבה מה בר־י״ה

 שושנה נקרא שכינה כיצד שביכי הוא
 ובדיה קצווה שש אלו כלץ ששה לה ויש

 זה בנהים הככרה כמי שהוא בנהיה
 הוא השבה יוס כך בנהיה שיושב צדיק

 ראשון שבה מוצאי בנהיה יושב השביכי
 רביכי הוא שבה כרב ושלישי ושני

 ולפי׳ בדיה איה ושבה וששי והמישי
 ילפכמיה זכר לשון שבה המצא לפכמיס

 ולפי׳ ומלכו״ה צדי״ק כניד נקבה לשון
 מה נאמ׳ אהד בדבור ושמור זכור אז״ל
 האזן שאין ומה לדבר יכולה הפה שאין

 השבוע ימי כל אז״ל וכוד לשמיע יכולה
 זכור כהי׳ מה יחידי השבה ויום שנים

 לכנקה הקב׳ה אמ׳ לקדשו השבה יום אה
 הכם ואם אצלה זכורין הוו ישראל

:לך די אהה
 הכשיריה מלכוה העשיריה ספירה

 בה אז״ל ולפי׳ לה׳ קדש .
 מדה כניד האב בנכ?י כישור נוטלה
 לה׳ קדש עשיריה שהיא ומלכו״ה צד״ק

 ונקראה הקב״ה שהוא באב משור ונוטלה
 כנקה ונקראה כל״ה ונקראה אשה

 יש הקדוש הגוך הקוני כל כי ישראל
 בשיר הנאמ׳ כלה היא וזו מלכות במדה

 מטמא השירים שיר אז״ל ולפי׳ השירים
 • וכל״ה הה״ן כנגד שמדבר הידים אה
 וצדי״ק גחל״ה נקראת המדה וזו

באשישוה מכוניp כהי׳ ולפי׳ שלהבה

 כל וזהו ים ונקראה אשוה בשהי
 ה׳ וזהו ויו׳ הים אל הולכים הנהלים

 השני (הבל) קוד והוא יברך זכרנו
 נקבה לשון אלינו הדבר ואה דכהי׳
 נקבה לשון לי עושה אה ככה אה וזהו
 לנו ונעשה הפלגה דור שנתכוונו יזהו
 להפריד שנתכוונו מלכו״ה מדה זו שם
 לראות ה׳ וירד מיד הללו המדוה בין
 בני בנו אשר המגדל ואה העיר אה

 ונבלה נרדה בה כהי׳ מעיקרא האדם
 ה׳ וירד כהי׳ ולבקוך שפהם שם

 מעיקרא המגדל ואה העיר אה לראות
 ירדה ולבקוך השרה מלאכי עם נמלך

 שבאותה מפני מהם ליפרע בלבד שכינה
 באר נקראה המדה וזו הגיאו המדה

 ושבע צדיק ע״ש שבעה ונקרא שבע
 הכמ״ה הן ואלו ממנו שלמעלה קפירוה

 ונצ״ה הפאר״ה גבור״ה הק״ד בינ״ה
 וצדיק שש נמצאו הוד עמה שכלול
 והיא שבעה נמצאו שביעית מדה

 נקראה ולפי׳ מכולם אוהם מקבלה
 מכולם שמקבלת באר שהיא שבע באר
 אינינו והים דכהי׳ מלא אינינו והוא
 עשרים ע״ש כ״ה נקראה כן וכמו מלא

 כה וזהו לו שיש מרכבות והמשה
 וזהו כ״ה במדה ישראל בני אה תברכו

 אותם הניחה המלכות מדה הנוכ״ה
 צרה מכל המציל המדה וזו בחנוכה

 אדנ״י ונקראה שד״י ונקרא וצוקה
ישראל כנקה ונקראה אלהים ונקראת

ונקראה



המלכות ספר

כרלרהוה וכמי :יכר ואינו קר^ור ומהלבש כל״ה ונקראה שכינ״ה ונקראה
יה׳ הבס ונהן הראבוניס נבהברו רמ״ה יי:׳ ברא כננדס מלאכיס ברמ״ה

דיה נהל;: כן בניוה ליהוה למבה שמס המלאכיס ואלו באדס איבריס
וקפד הנבמוה נלגול ?וד והוא האדם נקראה ושכינ״ה נוך ונקרא רבס כשס
אינה הנשמה מה הנשמה כננד הורה בקפר שהמצא מקוס ובכל להס נשמה

לו אין הורה קפר כך צורה הופ?ה הכלה כניד מדבר היל אשה משלי
נוהן הנקד כי צורה הופש שאיני נקד וזו טוב בכל השלימה ישראל כנקיז

אינו הורה ?פר ילפי׳ באוהיוה הומר אז״ל וכן שבציציה הכלה כנכד המדה
נמצא ש״ץ איהו כשקורא פ״כ1ואנ נקיד דומה ויס ליס דומה שההכלה מפני

שס אבל ונשלמה בפיו צורה בי שניהן הכבוד לכקא דומה ורקיע לרקיע
נשמה הוא כי ככהבו נקרא אינו יה׳ ה׳ היא הכבוד כקא כי ידעה וכבר

הנפש כננד ההומש צירה היפש שאיני מרוס כבוד כקא כהי׳ ולפי׳ השכינ״ה
הוא הדס כי דכהי׳ צירה שהופקה במקדש שיץ כי מקדשינו מקוס מראשון

ולפי׳ במיניס אוהי ריאיס אנו כי הנפש כיצד שכינהו הקב״ה של שמו כי ה׳
מזה כניד אדנ״י ונק^א יהו״ה נכהב ה״א וא״ו ה״א ביו״ד נכהב יה׳ הוא

נשלס לה׳ קדש משיאיה מדה המלכו״ה כי נמצא יו״ד נו״ן דל״ה באל״ך ונקרא
קפי״וה עשר של יפי׳ עשיריה מדה פי׳ נקרא וכן אדנ״י שנקראה שמו שכינה
“ז־*•׳/■ דיז“ ה״א וא״ו ה״ יו״ד שהוא אע״פ שמו
“י'“ רייי־̂ד יי'*^י" ^יד “לה'■ “י ^ t ̂ 1 ׳«•־•̂'' ̂ ̂ ̂ ̂ ובך בך שמך כי המקובליס אמ׳ ולפי׳

'וע הייהוד :1 )r(-? נשמה הוא יהו״ה כי ונמצא שמך
שאינו בלבד זכר היא הכתר ספירת מלכו״ה מדה שהוא ולשד״י לאדנ״י

הס הקפירוה שאר אבל מקבל וא״ו ה״א ביו״ד נכהב למה י״ל ועוד
בינ״ה נקרא למה א״כ יי״ל אנדרינינוק ההורה בע״ה הנני באדנ״י ונקרא ה״א

נקראים הקפירוה ושאר מקבליס ייבירה וקפר לוהוה ענייניס לשלשה נקהלקה
(הקר) הקפיריה בכל דע משפיעיס ונפש ורוה נשמה כנגד והומש הורה

יכולים שאינס קפירוה יש הקדוש השפע קרקור שהוא הרוה כנגד הלוהוה
מיד השפע להס כשבא מיד כי לקבל קרקור משה כך צורה הפש לא ועדין

שאינו פשיכי כלי אז״ל ולפי׳ משפיעים קבורהו ניכר ואינו הלוהוה שקבל
אינם כליס פשוטי וזהי טומאה מקבל איש ידע ולא ביי אוהו ויקבור שנאמ׳

קפירוה כננד טומאה מקבלין הרוה כן הזה היוס עד קבורהו אה

יי״היייי■“'



צוהמלכות ספר

א?הר אז״ל ולפי׳ דקפיררה קרקפ הס כי מקבליה באינס המבפיפיס
טצילר נכבתה -ה-תה פולס קרקפ מקבלת שהיא בינה מדת מיד מבפיפיס

בל מזרפו פולס קרקפ תבמיב בפת3 טימאה בא מבס הייב״ל סיד והיא
נקרא ולמה אהבורוב והוא רבפ איתי

בבאותו יבראל בל פניהס בהובתדו כן יכול אליעזר ר׳ איל׳ ילפי׳ לולבה לו
: קדרה כבולי הדור כנגד פניס במ״ט הברן את לטהר אני

יו״ד בבס נכלל כיצד הייחוד ענין ׳• 1  'm l• , ^  m  W / - ׳ ■< ml ! .

בהס ה״א וא״ו ה״א המביס יאלי יטהרה טומאה בכיה בבס
בפבה יצירה בקפר כתו׳ ספירות פבר ההיל״י'״ ****פר ילפני איל׳ לא בפריס

בלימה ספירות פבר פ״ה אבי׳ אברהס ■ידיי׳‘

בסופן ותתלתן בתתלתן סופן נעיז ̂י “אליפז ̂׳ איל׳ איי׳ ולה פניס ''י׳׳
מקוס בכל הנקרא המלכו״ת במדת ̂^ קייי״׳י^”בי*'*' כ* הילביס ̂זי לי'״ט יי״׳
נפוץ פי׳ זה י״ס הנקראת והיא כל״ה באר יכן המקבליה הנבאריס פניס
מדת כשנגלה ר״ל והוא בתתלתן סופן השפע בס במתפכב מקבלות ספירית

אמ׳ ולפי׳ המלכו״ת מדת נגלה הכת״ר המבפיפיס הספירות ישאל־ הקדוש
לפרב יב ופתה בתתלתן סופן נעוץ הס מיד כי כך כל מקבליס אינס
ביו״ד ספורות עשר הייהוד נכלל כיצד אנדרוגינוס סיד הס מ״יל אבל מבפיפיס
שהיא יו״ד של קוצי ה״א וא״ו ה״א אהד ולצד ולבפ^פיס וולקבל ולבפיע

הכת״ר למדת רומז היו״ד מן למפלה אנדרוגינו׳ נקרא ולפי׳ אהד מצד ימקבליס
וא״ו יו״ד אותיות בלבה יב וביו״ד מדת זכריס נקראיס הילדות ואלה
והתס״ד והבינ״ה ההכמ״ה כנגד דל״ת הנצ״ה מדת התפאר״ת מדת ההכמ״ה

יוצאיס עליונות ספירות ארכע נמצאו ומקבליס מבפיפיס הס הצדי״ק מדת
לקוצו אלא נצרכה לא אז״ל ולפי׳ ממנה מפלתו מאד בגדלה הכת״ר מדת מלבד

תורה בספר בין הסר באס יו״ד בל המדות ואלו נראה ואינו ורואה
מפני בנפסליס ומזוזית בתפלין בין המקבלו׳ מדות שנק׳ השפע בס שמתעכב

כמו הכל עיקר הוא יו״ד של בקוצו וכנגדה והו״דומלכו״ת וגבור״ה בינ״ה
מדת הוא יו״ד בל בקוצו שרמזתי נביס ארבעה אז״ל וכנגדה אמהות ד׳
לקוצו אלא נצרכה לא ילפי׳ הכת״ר ברה הן ואלו בפולס נבראו יפיפיות

בכל מתפללין שאנו מה וזהו יו״ד בל זו אביגי״ל גבור״ה זו רה״ב בינ״ה זו
עליון אל והנורא הגבור הגדול האל יוס שהיא מלכו״ת זו אקתר הו״ד מדת

האל
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 זה הגדול הנהר של(חקר) קוצו זו האל
 שס של ראשונה ה״א זו הגבור היר׳ד

 אחרונה ה״א כנגד עליו״ן א״ל המיוחד
 וא״ו כנגד החשאר״ת מדת זו (חקר)

 ה״א כנגד עליון אל המיוחד שס של
 עליון אל (חקר) שכינה כנגד אחרונה

 הכל וקונה טוביה חקדיס גומל יהוא
 אל אמרי שומע נאה אמ׳ שכינה וכנגד
 עיניה וגלוי נופל יחזה שדי מחזה אשר
 העצה הוא ה׳ מדות י״ג עניין קוד וזהו

 נכלליה והנון רחוה אל השני ה׳ הייחוד
 ואמת חקד ורב אפיה ארך יו״ד באית
שה של וא״ו כנגד לאלפיה חקד ניצר

 ה׳ המיוחד שה בל ראשונה ה״א כנגד
 וכמו(חקר) המלכו״ת מדת כנגד הפני

 חקד כנגד אברהה מגן נכלל בתפלה
 לאברהה חק״ד ליעקב תתןאמת דכתי׳
 גבורות לך מגן אנכי באברהה וכתי׳
 כנגד קדושות שמאל מדת גבור״ה כנגד
מדת כנגד חונן אתה תפאר״ת מדת

בתשובה הרוצה השיבנו ההכמ״ה
 וגבור״ה חק״ד כנגד לנו קלח הבינ״ה

 כנגד וברכנו ורפאנו בעניינו נא ראה
 שופטינו והשיבה תקע גבור״ה

 על והו״ד נצ״ח כנגד ולמשומדיה
 וצמח תשכון צדי״ק כנגד הצדיקיה

 כנגד קולינו שמע מלכו״ת כנגד דוד
 ומודיה גבוד׳ה כנגד רצה התפאר״ת

מלכו״ת כנגד שלוה שיה תפאר״ת כנגד

(24)

 הקב״ה של שמי אז״ל דלפי׳ שלוה שנקרא
 יוצאיה קפירות ועשר שכינ״ה זו שלוה

 כת״ר המיוחד שה של אותיות מארבע
 יו״ד וחקד ובינה חכמ״ה יו״ד של קוצו

 צדי״ק הו״ד נצ״ח תפאר״ת ה״א גבורה
 המיוחד שה של ה״א מלכו״ת וא״ו

 ובינ״הכי חכמ״ה למעלה כת״ר וקדורן
 ימין זרועות וגבורה חקד יושביה הדדי

 לבדו תפאר״ת הדדי כי יושביה ושמאל
 הדד״י כי והו״ד נצ״ח האמצעי קו

 ונקרא׳ כלה ממלכו״ת למעלה צדיק
 קפירות עשר נכללו כיצד לך הא שכינה

ייחודט וענין קידורה וכיצד ביהו״ה
רה״*•“' יודהפירשתי האדה בצורת ונקה וחטאה ופשע עון נושא המיוחד

 נשמה הקדוש והחכמ״הוהבינ״ההראש
 ה׳ עיני חכמה השכל מוח וקוד לכל

 ורהיטי לה׳ ניחוח ריח וזהו וחוטמות
 קוד והוא ברהטיה אקור מלך המוח

 ה׳ הראש קוד ואלו ראיה וצד שמיעה
 כי קפירות נ׳ אלו אחד ה׳ אלהינו

 והחקד בניס נקראיה המדות שאר
 ממקבל שמאל זרוע וגבור״ה ימין זרוע

 האמצעי קו התפאר׳׳ת ימין ממדת
 כליות שני והו״ד נצ״ח משניהה מקבל
 אשה מלכוה בריח צדיק שוקיה ושני
 את אלהיס ויעש דכתי׳ האדה צורת

 אותו ברא אלהיס בצלם בצלמו האדה
 משפיע קוד אותם ברא ונקבה זכר

 הייחוד בענין האמת דרך ועל ומקבל
ד ותמצא לבן אור היא הכת״ר מדת מ

למעלה
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 נראה צה אור היוונוה מכל למעלה
ה זו נך רוה ומטיל נראה ואינו  המז

 נראה ואינו נראה האשות מכל למעלה
 לקפירוה נבמה רוה ממנו למעלה
 החכמה למדה הנררומז שבתוך והלובן

 השחור (חקר) למדת רומז והתכלת
 המלכות למדת והתכלת הגבורה למדת
 הרבה (הקר) ולפי׳ הקפירות ישאר

 מאורות מיני כמה באור יש מאורות
 גוון ובקוך קרושיס ענפים וכמה

: כל נכלל (חקר) הקפירות
ר וענין ש  מלאכים(חקר) של כתות ע

כת (חקר) הקפירות כת

 ממדת באים
מאלו אלו נפרדים

 בני כת . אראלים כת
 כת . שרפים כת (חקר) כת . אלהים

 עשר הם אלה חיות מלבד הקדם חיות
 אלו (הקר) הפירוד קוד שהם כתות

 אחד מלאך אין רז׳׳ל מלת וזו אלו עם
 שנפרדים מפני שליחית שתי עושה

 ואלו 'מין (ה?ד)
 מעלתם כל שמאל

 שומר גבוה על מאלו(הקר) מעלה אלו
 לאלו אומרין אלו עליהם וגבוהים

 של לאלו אלו (חקר) מעלתם שגדלה
 העליונה מדרגה עד מהם מעלה

 ברוך המלאכים מחנות ועשר (חקר)
 לכל מקום הוא (הקר) ממקומו כבודו
 המלאכים וכל (הקר) ה׳ ויאמר דכתי׳

 (חקר) ומברכים ומעריצים מקדישים
שירה לומ׳ יכולים אינם שירה ישראל

 ואין כמלכינו אין (חקר) אישים כת
 כאלהינו מי אומרין תרשישים כמושיעינו

 כמושיענו מי כמלכינו מי כאדונינו מי
 ממדת שואבים אשים כת כי והטעם
 שואבים ותרשישים אי״ן הנקרא הכתר
 ולפי׳ מ״י שנקראת הכמ״ה ממדת
 שהוא מפני תרי לשון תרשישים נקראו

 מלאכים כת אלהינו בייחוד שני קשר
 הוא אתה אלהינו הוא אתה אומ׳

 הוא אתה מלכינו הוא אתה אדוננו
 ממדה שנמשכים ש׳ מפני מושיעינו
 שרפים כת אתה שנקרא תפאר״ת
 לאדוננו נודה לאלהינו נודה אומרים

 ממדת ששואבים מפני למלכינו נודה
 והתושבחות ההודאה מדת שהוא הו״ד
 ששואב כת ההיוה כנגד אלהינו ברוך

 כמו ברכה שצריך מלכו״ת ממדת
 ישמעאל ר׳ של במעשה למדים שמצינו

 לפנים לפני נכנקתי אחת פעם שאמ׳
 אמ׳ צבאות ה׳ יה אכתריא״ל וראיתי

 יהי לפניו אמר ברכני בני ישמעאל לי
 אבותי ואלהי אלהי ה׳ מלפניך רצון

 מעלינו כעקך את רחמיך שיכבשו
 עם ותתנהג מדותיך על רחמיך ויגולו
 לפנים להם ותכנק רחמים במדת בניך

 אם כי בלבד אלו ולא הדין משורת
 מברכים כלש המלאכים כתות עשר שאר
 מרז״ל לה דאמרי ואיכא ית׳ אותו
 זמנו הגיע שלא במרום יש אהד ונלאך

לומ׳ ש:מנו ומלאך לעולם שירה לומ׳

שירה



?  ימלהכיס יע3כ3 תהה ׳.כס -י/
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 ההק אהד הילכיס ההלימיה כל אמ׳
ה בידאי אמי דק סצלייניס הקפייי  הי
ק הטיריה בניה ע3יב בעילה בבע  ה׳

 לפתיר דאיי יכך בכילה יויריה יביבע
 יבבע הבבליה ובבע הזה ההליה
 בהינה לנהית בדיהזיס הליעית הפ־יה

 ינקראיה רעב ילי-ין בידאי טה^ה בל
 ביגש להס אין בהכלביה יכמי כלביה
ה כך לעילה כהי  בביעיה אינה י־ללי י
אי על בב ככלב קיד יזהי לעילה ? 

 וזהי רללקיאין יקיזיין ההע מאבלין
 אליה' ביהקיה כלביה באז״ל ההגדה

 ניקשא איכה דלא רלילי יהני לעיר בא
 רללאך ניננקיס וכבהכלביה בהדיהו

 הרמזהי כלביה כנגד לעיל־ בא המיה
ילראין ולפי׳ י־־"יי'אר־ ד'^י^ הלר בהה



צח המלכות ספר

הכבלים כבה אה הדקוה הבבלים בם טל אדום ונקרא אר״ן נקרא
כהיה בלט למדמה ראה כי המלאוה מלכוהם קדם ילפי׳ בבו האדמייליה

מה יבילט ם ?יה מלאיה בהם ה?פי טימדים יבראל כי למלך_יבראל
ב״ט 'ילי״p”י טל יאיטם ”כ" כל יהם יבראל בנקרא׳ הפאר״ה בילדה

למדה ירמיז יהכירבוה המלאיה בבלים לפני כהי' ילכי׳ גביי״ה בילדה טוילדים
הפרוה יבבט בבטה בנקי״אה מלכי״ה ילדה כנגד יבראל לבני מלך מלוך

בלכה לבבט הל־טוה הבבלים יבבט הנצ״ה ילמדה למטלה בהוא הפאר״ה
ראבמה הי״ה לילי״ה בהי״א הטומאה ואלי מגבור״ה למטלה טומד הוא אבל

קרי בדיך כמקבלה הפילמ׳ב םהיא בהם הטומאה כהוה טבר בל כמוה
הבפט בלרקהים הבבלים והבלטגה וזהי מרכבהם טם מולדרגה לילטלה ולדרגה

אעם הראוי בדרך ולא בלטגוה בדרך והטהיר הקדוב הטליון הבדיה בקובבים
בן בלט נקרא ולפי׳ כראוי מקבלים לבון בלטם אל אלהים ויקר קוד וזהו

וזהו בטם ביטרים בינו (ה?ר) בטול־ בגניבוה במקבלים ב׳ טימאה לבון קרי
ולפי׳ ההורה בכל זונ״ה אבה ?י״ד גניביה מים קיד וזהו צדי״ק מילדה

א?ורה בהיא וסללה זונה אבה נא?רה אלי כנגד עטם קהרים ילהם יילהקו
נרוש״ה נכים ארבט נדולנאקריה לכהן בגניביה בולטבלים הטוילאה כהוה

בטבר ביב כמו יהלל״ה זינ״ה והליצ״ה איל' ולפי' ילריר״י קט״ב בייוהם ואלי״
כך מקבלו׳ מדוה ארבט הקדובי׳ ?פיריה צהרים יבוד מקטב ט״ה היללך דוד

הטומאה מדרנוה בטבר נכים ארבט יב אולרה וכנגדו הטליינה ילדרגה והוא
ידול כהן כהוא להפאר״ה ינא?רי בארץ אלכו אבר המלכים באלה הורה

בטור בז אמ׳ ולפי׳ להם להבפיט בלא ̂ייי טי^ו ו״יס דייר^ די ד
הומיה ט״ה המלך בלמה אמ' ילכי' ולרכבהי בם וטל פטולהו בם טל דנהבה
מה ידטה יבל פהייה יקוררה היא לטולם קהירה בא בילבב בלט נקרא

בהההונים וכננדה האדם מביטרה בהיא יבואו ולא וזהו סמל ולא ר׳ בלט וזהו
אביו ובם כבמו כבמו בטיר בן בלטם הקדובה בבולט הקדב אה כבלט לראוה
ממדרגה כואב רבט בן רבט אביו כבה לטני יראו בלא כידי והזכיוה והצדקה
בטול■ בן בלט נקרא ילפי׳ רבט בן יבט בצס בטנין הייסוד ובילט יה׳ הבם
בנקראו טיר לבון בטור נקרא למה ד״א ט״ה היללך דוד איל׳ ולפי׳ נגדנו נראה

למה ד״א ואלמים ופ?הים טורים מהורהיך נפלאוה ואביטה טיני גל
היא .הטרלה טור לבין טו״ר בולי והבלטנה פרטה בהלם הסלום וקוד

הקליפה



המלכות ספר

 ול^pפ הס כך מעלה של הקליפה
 קפירוה מעשר הייהוד מן וקליפה

 שנכלל והטהורות הקדושות העליונות
 דנהבה עירו ושס ית׳ אלהיה ייהוד שס
 עשרה ועיירות לשון מרכבתו שס ר״ל

 אש שאומ׳ דנהב״ה עליו רוכב שהיה
 וזהו לגהינס רשעיס ה״ב ה״ב שתור
 והכי הב הב בנות שתי לעלוקה סוד

 רבו׳ הקב״ה לפני אמ׳ הב״ה ד״ן קאמ׳
 אותם והב לרשעיש דן הוי עולס של
 נקרא ד״א דנהב״ה נקרא ולפי׳ לי

 את שמהבהב להבה לשון דנהבה
: בניהנס הרשעיס

 אכלה הצי וזהו הץ השנית מדרגה
 המלך דוד שאמ׳ וזהו בס

 אמרה וכנגדו יומס יעוך מהץ ע״ה
 ואלה בענין מבצרה זרח בן יובב תורה

 ולמה אדוס בארץ מלכו אשר המלכיס
 שיושבת הלילה הצי לשון חץ נקרא

 החיצונה הכמה באה ומשם לישיבה חוץ
 הקב״ה של חצו ונקרא בחץ הדוד והוא
 התפאר״ת במדת כנגדו יובב נקרא ולמה
 נהלך היו״ד יוב״ב אמנס ושמרון ויו״ב

 איבה לו שיש איבה מלשון והוא באל״ף
עס  שמו נקרא ד״א ישראל גדולה'

 ולפי׳ פורענות לשון איוב כמו יובב
 ידאג בהלוס איוב ספר הרואה אז״ל

 ממונה המדה זה כי הפורענות מן
 וזהו יוב״ב נקרא ולפי׳ הפורענות על

ד״א המדה זו כנגד ידעוני או אוב

 ממדת שמקבל מפני יובב שמו נקרא
 הביג פי על יושב והוא לשון קט״ב
 כנגד גנאי לשון הוא ולפי׳ ע״ז שהוא

 אסורה ליצנותא כל שא;״ל כמו ע״ז
 ישוד מקטב דכתי׳ דע״ז ליצונתא בר

 ולפי׳ הולך הוא בצהריס כי צהריס
 הוא מבצרה זרח בן תורה אמרה

 הגשס ופוסק בצרתס ישראל של קטיגור
 מבצרה ד״א הבצרות דברי על וזהו
 רז״ל לשון שלימות בו שאין חסרון לשון

 שלימה הרכבה לו שאין מעשרה בצי״ר
 וצלמות תשך והוא אנ/רוגינוע והוא

 ואינו גורע לפניס ולא לאחור והולך
 חכמה צד בו ויש הקדושה בצד מיסיך

: מצונה
 אמ׳ כנגדו הוות השלישית המדרגה

 הוו״ת מדבר ע״ה המלך דוד
 דכתי׳ שבעולס הרע בלשון בא ומשס
 . מלוכיש כתער לשונך תחשוב הוות
 כתות לו שיש הטומאה אס והיא

 ונקראת ממנה שיוצאיס הטומאה
 לילי בכל שבאה ישמעאל בת מחלת

 כתות שבע עס ורביעיות שבתות
 פיהס הבל לולא העולס לחבל הטומאה

 וזו בתורה העוסקיס תינוקות של
 האס כי וצלמות חשך ארץ נקראת

 בתורה כתי׳ וכנגדה הטומאה לצד
 התימני מארץ חושס תחתיו וימלוך

 ולמה נקבה שהיא ארץ אותו קרא
דן ובני כמו חרש לשון חש״ס נקרא

חושיס



צטהמלכות ספר

ומגפה דבר ולפי׳ לעולם הדבר בא בעולם הרשות הנותנת היא הושים
יותר המגפה ענין גדול ני שוין איגם ותרשים עורים ע״ז עובדי נקראים ולפי׳
מהים בשלשה נל שהדבר הדבר מענין הושה לשון הש״ם נקרא למה ד״א

המוציאה בעיר ימים בשלשה יוצאים לבא הפורענות שממהרת תעמוד אל
הוא ומייפה תלי מארת שלש או מאתים שמונה מפני התימני מארן לעולם
אתת בשעה שמתו ית׳ השם מלפגי לפני ואומ׳ ישראל של עונותיהם

במגפה המתים ויהיו דנתי׳ אל״ך נ״ד וכך עשו כך והלא ש״ע רבו׳ הקב״ה
הכתות אלו אבל אל,ת ועשרים ארבעה וידוע וגלוי פלו׳ ביום ישראל עשו

שהוזרים כיון מיד רע לעשות מתהילים :כת״ר לפני
להתענות ומתתילים בתשובה ישראל קדושה של ארצות ארבע כי כבדך כקא

הכתות אלו שבין תרועות ולעשות וארץ בייהודך בראת טהרה ושל
כמו התרועה מן שמתיראים למקומן והוא הבינ״ה מד^ע היא העליונה

I ר׳ שאמ׳ כמו השנה בראש שעושים מתענג שזוכה מי וכל הבא העולם
■ כשהם ומריעין תוקעין למה יצהק אז״ל ולפי׳ שבת וזהי הזאת בארץ
1
1 לערבב עומדים כשהם ותוקעין ירשבין מי וכל הבא מעולם מששים אהד שבת

בעולם דבר מדת כששולני כן כמו שטן וכמו המדה מזו ניזון תורתך שעושה
יכולת להם אין מיד שמתריעים כיון הטומאה בעשר מדרגות ארבע בראת פן

ממדה שבאה המגפה אבל רע לעשות איוב כ״ש וצלמות השך ארצות שנקראו
1

חוזרת אינה והקדושה העליונה גבור״ה ולא צלמות אופל כמו עיפתה ארץ
;; אה ויתן דכתי׳ בקטור׳ כיאם בזה למקומ׳ אלו כנגד אופל כמו ותופע קדרים
1!
!1
1

מידותעצרהמגפ׳ העם על ויכפר הקטורת ש״ע רבו׳ הוו״ת אמ׳ ולפי׳ הארצות
הוא הקטרת כי לה׳ נחות ריח אשה וזהו לעלוקה וזכו לאכול ישראל רשעי לי תן

I I הדב״ר מדת וכנגד ית׳ לשם ניסוה הריה וארבע הנה שתים הב הב בנות שתי
בדד בן הדד המלכים באלה וכנגדו של ארצות ארבע כנגד הון אמרו לא
עירו ושש מואב בשדה מדין את המכה : הטומאה כת

1 הוא כי דדין לשון הד״ד למה . עוית כנגדו דב״ר הרביעית המרתה
ממנה שיונקים הטומאה לכתות מקור של בשיר ע״ה דוד אמ׳

! עמם בני לעיני ונכרתו הוא הקד וזהו הוא כי יהלוך באופל מדבר פגעים
1 דכתי׳ העליון הקד כנגד מכוון הוא כי ושדופות דקות צנורות הכתות המאפל

י‘
 זו כנגד מכוון שהו ולפי לאברהם הקד

המדה
ומשם פרעה בהלום שרמז כמו קדים



המלכות ספר

 הדד כמו נקרא ד״א הדד כתי׳ המדה
 בהוא למבהית בלי נהפך והודי לשון

 היורמים הם בדד בן בכולם משתהים
 להביא הנורמים הם שבעולם רע כל

 מקוץ ישב בדד דנתי׳ לאדם צרעות
 בדד ישבה איכא ועוד .מושבו למהנה

 בלשה המזיקין בענין שאז״ל מה וזהו
 רואים בניס ניזקין ואינם רואים אינם
בבדד . וניזק רואה אהד ניזקין ואינן
ר״^ מדין את המנה בדד בן אמ׳ ולפי׳
, I IV

i ב/ ״ן t ' I /.1׳)
 קנהדרין מדין כשיוצא בדבר המכה הוא
 כה של בשדה מואב בשדה . מעלה של

 הפוהים של שדה כנגד שהוא הטומאה
 אמ׳ ולמה והטהור הקדוש העליון
 עירו ושם . הטומאה אב שהוא מואב
 עוית ממנו המקבל לשון מרכבתו היא
 שהוא שם על לתקון יוכל לא מעות לשון

 נקרא כן ועל ישראל של דינם מעוות
: עוית שמו

 יקוש פה נקראת ההמישית המדרגה
 השלום עליו דוד אמ׳ וכנגדו

 צנים וזהו יקוש מפה יצילך הוא כי
 ירתק נפשו ושומר עקש בדרך פתים
 הרמאות כל על ממונה והוא מהם

 נברא ומשם אדם לבני פתים שטומן
 שאז״ל כמו המות והלאך הרע יצר

 מלאך הוא רע כגע הוא שטן הוא
 עולמו לבית אדם וכשנפטר המות
 בשעת הבא לעולם ללכדו לו פתים טומן

יה׳ השם לולי הבא לעולם פטירתו

 ירשיעני ולא בידו יעזבנו לא ה׳ דכתי׳
 המלכים באלה כתי׳ וכנגדו בהשפטו

 תהתיו וימלוך אדים בארץ מלכו אשר
 שמלה נקרא ולמה ממשרקה שמלה

 ממשרקה בדמים מגוללה שמלה לשון
 והורקים ששירקים ה׳ ישרוק לשין

 ומגדפים ומתרפים ישראל על שניהם
 מזיקים כמה נבראים ומשם עליהם
 ההורפים העולם אומיה של נפשות יכמה

 וגוזזים ומכים מעלה כלפי ומגדפים
,-,V אומה '״אל“̂י מלי“ א־ו:

I / I \ ^ I ̂ייר ששית מדרגה ו
על פגעים של בשיר כתי׳

Jו ^  j/ / ן  :למההמ׳ :גדרי
לשין יהוא

 כתות המש בין ממוצע והיא מתלה
 ומפני התהתונות המש עם טומאה של

 וכנגדו כך אוהו קורא הו״ל שהכל
 בן הנן בעל תהתיו וייללוך בהירה
 דכתי׳ ע״ז לשון הוא בטל עכבור

 מפיה הבעלים שמות את י והקרות
 ששית מדרגה והוא פעור בעל וכתי׳

 שמתו עדי ולקטרג והיה בטוילאה
 שהיו ועבודתו אלך כ״ד מישראל
נקרא ולפי׳ ז״ל לשון לו עצמם פוערים

קורין רוהה שהינולמי תמצא הנן :ל
 אכזר שהיא מפני זה כך נהיר קגי

 עוכר שהיא עכבור בן הנ״ן לו קורין
ישראל כילה למות קבה היה שהוא ישראל

ילדי־יי־־



המלכות ספר

כאז״ל וזרו יה׳ נכר ינרה אגיפ״נ ה רג ד ככהי׳ כמי פתן נקרא כביעיה מ

ררע יצר רקב״ר מניא לנא לגיהיד וזהו הדריך יפהן כחל על
ר רללו לפנירר יכוהניו ורללו נוני ידעה ובל פהייה הימיה ~היליה חכר

אהר למה נגי לצדיקים אומ׳ בינים הטומאה נהיה כיאבץ ימנאן רל

ולמה כיולם כל רבי׳ לפניו אימ׳ ביכין .'הלכי לא ירגליהם יזהי רנ״ל --היח

ההר אה לכבוכ כינילנו נבנה לא אכמדא״י יענא״ל עז״א כוחבץ ור^יז!

מרוב בונין והרכפים . הזה הגדול והם חיבה אחרינים מים יזהי ייב״ה י

אתם למה הקב״ה להם אומ׳ דאגה ■ בארן חבלה מלאכי יכנגדי לה ^בה -

נבכה ולח כ״ע רבו׳ לפניו אומ׳ בוניו קדרה יציקי אדם בני כל פהן
1

השערה הוט אה לנבוכ ינולנו כלא מרחוביה כאול בהורה וכנגדי <ו<לין ^

נפיר נקרא הזה העני! ככ יעל הזה וזהו כאיל אלא עאיל הרמר הל ^^הר
בואלה וננגדו ורעיבו רכו כפירים יזהו ם מדו־גהאחהכל -הילה ה נ י מרחובות ג

וימלוך אדום בארן מלכו אכר המלכים אץ י״ל גיהנם כל לדוחבה קן נ
וכם פע״ו עירו וכם הד״ד הההיו כל עונותיהם מהלבנים ^כם

מי בה מטרד בה מהיטבא״ל ו אכה ד״א בנהר כטיבלה הזבה כמי ^-׳הל
מכלכה מקבלה המדה מדהה וזו זהב מה כנבראו הנהר מרחיביה חמ׳ ׳

נהוה מצד וצלמות חכך כל גודרגוה זרוע גביר״ה ממדה חב״ה . י ׳־״
שוק ההו״ד כנגד מכוונה וזו הטימאה וחמנם הנהר רחיביה ,.הה י׳ ־׳ ^

הקדושה העליונה צורא של שמאל הימין כוק הנצח מדה כנגד מנוין *
נהפך והודי וזהו הד״ד נקרא ילמה ־ ׳ ר ^ כ והטהורה הקדיכה קפירות ׳

ההו״ד כנגד מכוון והוא למשחית עלי : יה׳ אלהיני ייחיד ככם
ולהחריב להשחית עשויה והיא טהרה של ה רג ד כמו כפיר נקראה הכמיניה -י

למנין עולה הד״ד נקרא ד״א העולם פגעים כל בכיר כאמרי ^
הרכבתו שם ר״ל פעו עירו ישם י״ג הכפירה בא ומכם וחנין כפיר ^<רריק

לשון וגריעותא הטומאה צד יהיא הוא כפיר נקרא מה ימפני ■׳עי/ם
מעלה של פרעה הוא פעו וגיי״ר המור ? ׳ ׳ ׳ כדי אדם בני בלכוה ן
בתוך הרובן כגדול תנין כת שהוא כדומה לו כומעים והרכעים ■'קיהם
והוא התשיעית מדרגה והוא יאוריו גדול נקיון הוא כי הכערה כחוט .רס
פתר ולפי׳ הצדי״ק מדת כנגד הכוון ניכר ובזה ולרכעים לצדיקים חדם ג׳י
 ממדת בא c־1pvs חלומו לפרעה יוסך

צדיק
יבטח ככפיר וצדיק (הקר)



המלכות ספר

 והוא עורלה מצד בא ופרעה צדי״ק
 נקרא הצדיק ומדה צדי״ק כניד מפיון
 סמור שאז״ל כמו טהרה בל הרוור
 . הלילה הוי משמרות ג׳ בענין נוער

 כלבים שניה נוער המור ראשור משמרה
 בעלה עם מםפרה אשה שלשית צועקים
 לך פי׳ וכבר אמו משדי יונק ותינוק
 על לעוררך אלא באתי ולא זו הידה
 טהרה של טהרה ושל טומאה של המור
 מלך פרעה הוא טומאה ושל יוםך הוא

 השם מאת בהp היה לחנם ולא מצרים
 אלא לפרעה למצרים יוקך שבא ית׳
 כתות שבע ני בחמור המור נדבק לאו

 הקדוש ן העלי! הברית ובביםp הטומאה
 גבר ובבpת נקבה ודp וזהו והטהור

 ושם אמ׳ ולפי׳ ךpליו בבp פרעה כך
 ר״ל מהיטבאל אשתו ושם פעו עירו

 מהיטבא״ל ממנו המקבלת מדרגה
 א״ל ט״ב מ״ה נוטריקו״ן לשון טובאל
 ד״א בה טוב אין- וזו אל של טוב שהיא

 ע״ה הנביא ישעיה שכתב היה זה
 . טבאל בן את בתוכה מלך ונמליך
 מלכות עול מעליהם לפרוק שחשבו
 ונקרא׳ טבאל שנקר׳ ע״ז ולעבוד שמים

 לשון נדוד לשון מטרד בת מהטבא״ל
 שנבראת זהב מי בת העולם מן נטרד ז״ל

 הדין זה״ב שהיא הגבור״ה ממדת
 לגיתיד לצדיקים הצפון הטוב הימור

 טובך רב מה דנתי׳ הבא לעולם לבא
מי בת כתי׳ ולפי׳ ליריאיך צפנת אשר

)25(

 השפע מטר לשון מטרד בת ד״א זהב
 כגוון מים והנהו מדרגה בההיא שבא
 קדושה ושל טהרה של כצד לבן ולא זהב

 ; זהב מי בת כתי׳ ולכך
 כמו תנין נקרא התשיעית המדרגה

 פגעים של בשיר שאמר
 מדת הנקראת והיא ותנין כפיר תרמוז
 העליונות במדות שיש וכמו חמור

 לי ויהי דכתי׳ וחמור שור הקדושות
 תפאר״ת ממדת יעקב שבא וחמור שור

 צדי״ק מדת כנגד וחמור שור לי ויהיו
 על זורעי אשריכם וזהו מלכות ומדת

 כנגד והחמור השור רגל משלחי מים כל
 כרובים שנקראים העליונות המדות אלו

 אשר החיה היא הנביא שאמ׳ וזהו
 כבר נהר על ישראל אלהי תחת ראיתי
 מדת כנגד המה כרובים כי ואדע

 חיה אז״ל ולפי׳ חיה שנקראת המלכות
 שנדבק ישראל ששמה בשמים יש אחת

 וברצונם אז״ל ולפי׳ התפארת במדת
 מזל שנקרא הצדיק qpv זה שור עקרו
 ולוי שמעון ובאו צדיק ממדת שבא שור
 ויאמרו דכתי׳ העולם מן לעקרו ורצו
 לכו ועתה וכתי׳ וגו׳ אחיו אל איש

 ובחמור בשור תחרוש לא וזהו .ונהרגהו
 החלום את הצדיק qpv פתר ולפי׳ יחדיו

 צדיק ממדת שואב ףpיו כי לפרעה
 והטהור הקדוש העליון ברית שהוא

 בא״ר שנקראת לשכינה לבא״ר ומשפיע
במדרגה בבור והשליכוהו אחיו ובאו

עשירית
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המור שנקראה טומאה של כישיריה

 והיו טומאה של וערלה הנין בצד
 שור יש כי לעוררך זה כנגד זה מכוינין
 של והמיר ושור . טומאה של והמיר
 בה בדינה המד ההמור וזה . טהרה
 בדינ״ה זוהמא והטיל שבא יעקב

 ואשמדאי ליליה מדרגה ומכאן הידועה
 המהרגשוה טומאה של הכהוה שאר וכל

 באו ומכאן שאיה נקראה וזו בעולם
 אלקה יעלם אלקה יטוש אלקה עשו אלופי

 ארץ והוא האלופים שאר וכל קרה
 ולא צלמוה וצלמוה חשך של יה רביע

pנקראה וזו אופל כמו והופע דרים 
 הנקר׳ וזו צבעון בה ענה בה אהליבמה

 מפני נעמה נקראה מה ומפני נעמה
 אדם ובא בהלום יפה כאשה שנראיה

 אהד שד ממנו ויולדה בלילה קרי לידי
 שמוליכו אדם בני נגעי נק׳ והוא

 מהרקיך וזהו ההההונה מדרגה עד
 ז״ל אמרו ולפי׳ . יצאו ממך ומחריביך

 הוא קדוש אלהים איש כי ידעהי
 קדין האנא הוא שקדוש ידעה ומנין

 עליהם ראהה ולא לו פרשה פשהן של
 העו?ק שכל לעוררך . מעולם קרי

 רואה ואינו ממנו בדילין מזיקין בהורה
 וכל . עוך יגביהו רשך ובני וזהו קרי
 המדרגה מזו שואבין המזיקין אלו

 של והמו״ר שו״ר ונקרא ההשיעיה
הטומאה ובכהוה הטומאה כהוה

 ארבע קמא בבא במ?׳ נהכוונוז״ללומ׳
 והבו״ר השו״ר הם נזיקין אבוה

 מדרגה זה שור . וההבע״ר והמבע״ה
 שור שנקראה הטומאה כה של השיעיה

 עשיריה מדרגה זה בו״ר .הנין ונקרא
 בו״ר שנקראה הטומאה כהוה של

 נקרא ולמה ומחנוהיו שמאל זה מבע״ה
 של עונוהיהם מחפש שהוא מפני כן

 אמר ולפי׳ .מצפוניו נבעו לשון ישראל
 שברת רשעים ושני דכהי׳ הש״ן זה רב

 שהוא אדום לשון ז״ה אד״ם ושמאל
 וההבעי״ר אדום והוא אדום של שרו

 שנקרא׳ טומאה של ראשונה מדרגה זו
 לאדם הבוער שהוא בעור בן בלע׳

 . לוpויכ יבערו ובאהה דכתי׳ לגיהנם
 היה ההבעי״ר דרpב הביאן לא ולמה

 . דרp להם שאין מפני קודם לומר לו
 ראשונה שהיא מרירי קטב וההבעירזה

 שהולך מפני הבע״ר נקרא ולמה
 מקטב דכהי׳ מהמימוה היום כשבוער

 ההמימוהולפי׳ שהואהוקך צהרים ישוד
 פי׳ הבור כהדי השור הדי לא אז״ל
 ולעשוה להבל עצמם בפני כהות כילם

 ולפי׳ הקב״ה על ושמירתן בנפלם נזק
 לשמור הקב״ה על עליך ושמירתן איד

: מהם לישראל
 בור שמה נק׳ בו״ר העשירית מדרגה

 השם לא והאדמה הרגום שממה לשון
 בענין תורה שאמרה מה וזהו הבור לא

לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה

י׳ דכה
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 ינדה או'כי בור איש יפתה כי דכתי׳
 בור במה ונפל גוpיכ ולא בור איב

 ולוי שמעון אי״ש כשבאו ר״ל והמור
 וכתיב אחיו אל איש ויאמרו דכתי׳

 בבור והטילוהו באו אחיס ולוי ושמעון
 וישליכו ויקחוהו דכתי׳ הטומאה כת של

 ריק שהוא ריק והבור הבירה אותו
 הצדיק cןpיו שם והטילו טוב מכל

 בחמור לבא ועתיד שור מדת שהוא
 לך יבא מלכך הנה דכתי׳ עליו לרכוב
 חמור על ורוכב עני הוא ונושע צדיק
 ולא בור יכרה כי איש תורה אמרה ולפי׳

 מאי ודי והמור שור שמה ונפל נוpיכ
 הללו הכתות אלו ישלם הבור בעל שניה

 זה לבעליו ישיב ףpכ מבור ששואבים
 הבור בעל אמר למה י״ל ועוד בור דין

 כבר ליה מבעי ישלם הכורה ישלם
 כת של תשיעית מדרגה כי ידעת

 פרע״ה ונקר׳ תלין נקרא׳ הטומאה
 ה׳ וזה הפכי צדי״ק כנגד ומכוון
 היה והוא הרשעים ועמי ואני הצדיק

 ולפ׳ בו״ר שנקר׳ חמור איש הבו״ר בעל
 ושלם ע״ה הצדיק qpv פרעה ליד בא
 הבא״ר לו שעשה רוןpוהח טובו כל לו

 בין שלום ועשה פרעה בא ישלם ד״א
 qpהכ ודין הבור דין זה לאחיו יוקך

 ממדרגת שהעלוה לאחר אליו שמכרוהו
 מן qpr את ויעלו וימשכו דכתי׳ בור

 בעשרים לישמעליס אותו וימכרו הבור
qp5 כ דינו מאיpר״ל לבעליו ישיב ף

 בעליו ישובו שמכריהו qpהכ משום
 יהיה והמת . וחבריו עקיבא ר׳ בגלגול

 ינתןלהם כך לו ליתן שחשבו המתה לו
 שה או שור איש יגנוב כי ודp וזהו

 אלו וגו׳ בקר חמשה מכרו או וטבחו
 תחת בקר חמשה לשו״ר שמכרו ישראל
 צאן וארבע ישראל גדולי חמשה השו״ר
 מתו כך חכמים ארבעה מהם למטה
 במכירתו היו כך מלכות הרוגי תשעה
 עמהם שכינה ושתיפו עשרה ולא תשעה
 ותשעה במכירה היו תשעה כי נמצא
 כל כי פעלו תמים הצור וזהו מתו

 לו יהיה והמת כתי׳ ולכך מ:£פט דרכיו
 qpv אחי כשבאו לבעליו ישיב qpכ ד״א

 הצדיק עשה מה ממצרים בר לשבור
 הם רעה תחת טובה להם שלם ההוא

 להם השיב והוא qpכ בבצע מכרוהו
 בפי איש qpכ ושים דכתי׳ qpהכ

 ישיב qpכ תורה אמרה לפי׳ אמתחתו
 קודם הוא ימות לו יהיה והמת לבעליו

 קבל אחיו למיתת מיתתו שנקדם אחיו
 לתקלה אחיו שבאו מפני מיד עונשו כל

 ידו על נענש שחבירו כל שאז״ל כמו
 הקב״ה של למחיצתו אותו יןpמכני אין

 לעולם הזה לצדיק עונש יהיה שלא וכדי
 ולכך אחיו למיתת מיתתו קדם הבא
 לעולם הם ובאו לו יהיה והמת כתי׳
 וריןpויי עונשו קבל שכבר שב לא והוא

 המדרגה עצ לעוררך ובאתי הזה בעולם
יוםף את והשליכו בור שנקראת הזאה

שה
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 בור איש יפהח כי בהורה דינו וכהי׳ שס
 נקראה המדרגה וזו בור איש יכרה כי או

 וכשיצאו רעה ונקרא׳ משלי זונה־בכלקסר
 משונאיהם ליפרע באה ממצרים ישראל

 ואה׳ ברשעהו פרעה וההזיק ישראל של
 וכנגדה המדרגה זו כנגד רע״ה כי ראו

 נזיקין אבוה ארבע לומ׳ רז״ל נהכוונו
 האדרגה כנגד והבור השור . הם

 והיא בו״ר שנקראה הזאה ההחהונה
 לילי״ה שואבה ומשם הטומאה אם

 ויאין חקר לאין ומזיקין ושידין ורוחין
 בין יש גדול הפרש כי והדע הכליה

 שה׳מצאבא״ר מקום בא״רלבו״רכיבכל
 הואיל כמו ישראל כנקה לכלה ירמוז
 באר הזאה ההורה אה באר משה

 ובור . בשדה באר והנה .שרים חפרוה
 ולא מקום בכל הטומאה כהוה כנגד
 זה לעומה זה שגם לעוררך אם כי באחי
 שהם הקפירוה עשר האלהים עשה
 שאינם מדרגוה עשר כנגד אלהינו ייחוד

 כמו לבריה הקובבים טהרה של
 י״ג של ראשון חלק נשלם .י שרמזה

:הייהוד בענין מדוה
 גווני .ראשון שער של השני החלק

 גוון עם גוון נכלל כיצד הקפירוה
 ומדה מדה מכל שנבראים המאורוה וכל

 ברהה ברעד באימה מפרש הנני בע״ה
 היא העליונה הקפירה .בחלחלה בזיע

 ולא גבול לה שאין מפני אי״ן הנקראה
המדוה בשאר שיש הדברים מכל דבר

 למעלה שאין גמירי שאז״ל ההגדה וזהו
 ולא ישיבה ולא עיפוי ולא עורף לא

 לעולם משהנה אינו כי קנאה ולא שנאה
 ולא מיעוט ולא רבוי לא בו אין כי

 גבול שום המקבל דבר ולא הוקפה
 ששאר כה״ר (חקר) אי״ן נקרא ולפי׳

 מ^נו ויוצאים בה מכהירים הקפירוה
 מאורוה מיני ושמונה ושבעים אאוה שלש

 מא^ שאז״ל מה וזהו חשמ״ל כמנין
 ממללוה פעמים חשוה פעמים השמל

 הכה״ר ממדה נבראו חשמלים כי
 אלפים ובששה חשוה שביכיי ובאלף

 ושבעים מאוה שלש וענין ממללוה שנה
 הס משם שנבראו מאורוה מיני ושמונה
ידועים וענפים ידועים שערוה

וענף ענף ובכל הכה״ר ממדה שנמשכים
 וכמה מאורוה מיני כמה נבראים
 קדושים נהרוה וכמה הידועים עולמוה

 הכליה אין אשר עד משם מהמשכים
 הנהרוה ההחלה משם כי וקצבה

 העליון ים יניקה משם כי העליונוה
 מאוהם האמצעי וים ההחהון וים

 הראשון היה שם העליונוה הנהרוה
 הגדול הים הוא החכמה מדה ה׳ עיני

 חק״ד מדה הוא האמצעי ים היא והפה
 מדוח מהשע המקבל וים העליונים מים
 לכל״ה שמשפיע צדי״ק מדה הוא

 העשיריה מדה ישראל כנקה שנקראה
 והקרבהם וזהו יה׳ לשם קדשים קדש
בראש ימים שלשה וכנגדם לה׳ אשה

>

האדם



המלצות ספר

 הן ואלו האדס בגוף ושלשה האדם
 והאחד בגוף ושלשה האדם בראש שלשה
 להשמיש ששופך הבדיה לשנים נחלק
 שלשה הם הראש וי״לבטנין רגלים ולמי

 אהד והשלשה ענפים שנים ומהם לבדם
 ושהיחוכימוה הןשהיעיניםבאדם ואלו
 נחלקים ענפים שלשה נמצאו אחד ופה

 בריהוענין הגוף נקבי הן ואלו לחמשה
 שני נמצאו העב השופך התחתון הנקב

 לתשמיש דברים לשלשה נחלקים נקבים
 גדולים רגלים למי קטנים רגלים למי

 נקבים שש עגין מפרש הנני ובק״ד
 שנחלק לראיה אחד באדם שנבראו הללו

 לשנים שנחלק להרחה ואחד לשנים
 והנקב והברית והטיבור אחד והדיבור
 מלבד מכולם למטה שהוא התחתון
 חושים מחמשה מלך שהוא האזנים
 והחוטמות אזנים ושתי עיניס שתי נמצאו
 נקבים שבעה נמצאו בגוף שבעה והפה
 הבל הע״ה שלמה אמ׳ וכנגדם בראש

 הכל הבלים הבל קהלת אמר הבלים
 אנו וכנגדם הבלים שבעה נמצאו הבל

 ובגוף למת אבלות ימי שבעת עושים
 נראה ואינו נראה שהוא קתום הטיבור

 הוא שהרי בטיבור נתנו מי תאמר ואם
 מדת לעולם לאו אלא למעלה עימד

 בת לו ואין האמצעי קו הוא התפארת
 כך זוג לו שאין הכת״ר מדת כמו זוג

 אד״ם שנק׳ זוג לו אין התפאר״ת מדת
כנגד אמ׳ כך הכת״ר מדת וכשראה

 האדם היות טוב לא התפאר״ת מדת
 וגבור״ה בינ״ה נשים ד׳ לו נתן לבדו

 יעקב לקח וכנגדן ומלכו״ת והי״ד
 מטטרו״ן ומרכבת נשים ארבעה התחתון

 יחזקאל שראה חיות ארבע נשים ארבע
 כתי׳ ולפי׳ הקתום הטיבור וכנגדו ע״ה
 זו פרשה מצרים בארץ יעקב ויחי

 מרלדת שנגזר הטיבור כנגד ?תומה
 ושמאל ימין ?תום שהיא התפאר״ת

 שהוא התשיעי לנקב השפע ויורד
 הראשון נקב נקבים שני בו שיש הברית

 וזהי לנקבים שמיני שהוא לתשמיש
 מי השופך והנקב השמינית על למנצח
 עשירי האחרון ונקב תשיעי רגלים
 נקבים שעשרה אומר אתה נמצאת

 חמשה נקרא ומהם באדם יש
 התורה מ?תרי גדול ?וד וזהו חושים

 נבראו טהרה של ?פירות מעשר כי
 פ?ולת ונקראת הטומאה מדרגות עשר

 הטומאה כתות עשר הן ואלו מהם היוצא
 הלחות נקבים עשרה מאלו שנפרדים

 עשר נבראו משם והפ?ולת מהם שיוצא
 לאל חלילה וחלילה הטוילאה מדרגות

 אם כי נבראו הזך מ?לת כי ית׳
 נקבים עשרה אלו בודאי כי מפ?ולת
 ותמשה תורה חומשי לחמשה נחלקים
 ומהפ?ולת עשרה נמצאו תלים חומשי

 הטומאה מדרגות עשר נבראו אלו של
 את אלהים ברא בראשית לזה ורילז

אלהים ויאמר וכתי׳ הארץ ואת השמים



קגהמלכות ספר

הטומאה: כהוה של מאכל שהה התורה נתנה הימין הטי״ן זה אור יהי
השמאלית הוטס כנגד הרביטי הנקב אלהיס ברא בראשית ראשי״ת שהיט

והוא סיני במדבר ?פר ונננדו כיצד מפרש והנני החכמ״ה מדת כנגד
מכאן הגגליס הטנפיס המ?פר טנין : תורה חומשי חמשה נבראו

כתות של רביטית מדרגה ומהפ?ולות והוא הימין טין היא הראשין הנקב
: הטומאה הנקרא׳ החכמ״ה מדת הנקרא

והוא הימין אוזן הוא ההמישי הנקב נגלה רמשס ה׳ יראת חכמה ראשית
שנבראו הושיס להמשה ראש בתורה אמ׳ וכנגדו בראשית ?פר

הראשון ההוש הוא שמיטה באדס הקדמון אור זה אור יהי אלהיס ויאמר
ההוש ראייה . שבנולס המטולה והוא זה של ומהפ?ולת בראשית ?פר וזה
י החוש . דבור השלישי החוש השני הטומאה כת של ראשונה מדרגה נברא

כנגד והוא החמישי החוש משוש הרביטי הנקרא שרמזתי מרידיכילו קטב הנקרא
הקדושות הטליונות ?פירות חמשה אלהיס ויבדל כתי׳ ולכך וצלילות חשך

כמו טולמיס צור ה׳ ביה הכלוליס התורה אור בין החשך ובין האור בין
והנקב מקומות בהרבה לך שרמזתי :הקומאה כתות ובין

i והטטס תורה משנה כנגד הוא הזה שמאל טין כנגד הוא השני הנקב
j החמישית המדרגה כנגד הוא שס שיש משס הבינה ממדת שנגלה
; הפילו?ופיא וחכמי הטומאה כתות של ישרחל בני שמות ואלה ?פר נברא

י ההבל למטלה שטלה מחמת כי אמרו שיצאו ישראל כנגד שס מ?פר ולפי׳
הוא והפקולה המאכל מן היוצא מדרגה נברא ומהפ?ולת לחשך מאור

1 : ההבל : הטומאה כתות של שנית
j ונברא השמאלית אזן הששי הנקב הימין חוטס הוא השלישי הנקב

I הראשון הקפר האיש אשרי משס ריח דכחי׳ ויקרא ?פר וכנגדו
■ של ששית מדרגה כנגד תהליס של דכתי׳ החוטמות כנגד והריח לה׳ ניחוח

! דברי׳ הששה אלו ופל הטומאה כתות כנגד לה׳ ניחוח ריח ויקרא ב?פר
׳ כלולים למטלה הס בראש שבט שהס אלהיס וירא וכנגדו משס שנגלה הנקב

:היו״ד במדת ויקרא ?פר כנגד טוב כי האור את
נברא ומשס הפה הוא השביטי הנקב כתות בל ג׳ מדדגה נבראת ומהפ?ולת

תפלה תהליס של שני ?פר שהס המכוטר ריח והוא הטוילאה
ן, ו?ר?ור פה היה האלהיס איש למשה שאז״ל כילו קדרה ציקי כילו אוהבים

י ביו

V



המלכות ספר

 פה וזהו שבשמיס לאבינו ישראל בין
 קדש השביעי ועוד בו אדבר פה אל

 עמרס קהה לוי ויעקב יצתק אברהם
 הוא ול^pוהפ השביעי הוא משה
 :השביעי מדרגה הטומאה כתות כנגד

 מים משם שיצא הברית השמיני הנקב
 של שלישי פרp וכנגדו קטנים

 ובעסן קרת בני בענין ומדבר תהלים
 ולתpמהפ נברא ומשם כן כמו דוד

 כמו הדד שנקרא שמינית מדרגה
: שרמזתי

 משם שיוצא נקב התשיעי הנקב
 ונברא לאשה להשפיע השפע

 ולתpומהפ תהלים של רביעי פרp משם
 שנקרא הטומתה כת םל ערלה נברא
 מכוון והוא ופרעה וחמור שור תנין
 ישיבתם ולפי׳ העליון הברית כנגד

 קיומם שם כי הקדוש העליון בברית
 באר הנקר׳ המלכות ממדת לקבל

 הואיל וזהו הקדושה בדרך משם מקבלת
 האמורה הכלה היא וזו באר משה
 הנביא שרומז היא וזו השירים בשיר
 מחופתה וכלה מתדרו חתן יצא ע״ה

 וכן כלה בואי כלה בואי אז״ל ולפיכך
 כתי׳ כלת משה כלות ביום ויהי בתורה

 של חופה ודp הוא כי שכינה כנגד
 וקדוש המשכן ענין ומלכו״ת צדי״ק
 המדה זו כנגד החדש וקידוש השבת
 אלא ישראל זכו לא אלמלא או״ל ולפי׳

וחדש חדש בכל אביהם פני להקביל

 ש פילג״ נקראו הטומאה וכתות דיין
 זנות דרך ומקבלים וחללה זונה ואשה
 מים ע״ה המלך שלמה שאמ׳ וזהו

 ינעם םתרים ולחם ימתקו גנובים
 קרי לשון בלעם אל אלהים ויקר וזהו

 העליון הברית ובביםp ולפי׳ וטומאה
 הוא התחתון נקב העשירי הנקב

 ודp והוא עבים מים השופך
 ומשם דדינא כיומא דעיבא יומא קשה

pומשם שחקים עבי מים חשכת וד 
 תהלים פרpשב ידוע פרp ייניקת

 העומא׳ בדרך אחרונה מדרגה ולתpוהפ
 זה וכל שרמזתי כמו בור הנקראת
 כי להורותך הקדוש העליון בשלשלת

 ומה וטמא טהור נברא ונקב נקב מכל
 בעליונים גדול דבר הוא pמאו שהוא
 חלק לענין נחזור בזה שעוררתיך ואחר

: שרמזתי פירותpה גווני
 שגוון רמזתי כבר עליון כתר גוון

 שלש משס ונבראים לבן הכת״ר
 מאורות מיני ושמונה ושבעים מאות
 ונשלם האור זה ונבקע חשמ״ל כמנין

 אור זיו נבקע שאז״ל מה וזהו הצורה
 האור מתנוצץ כי העולם ונברא הקדמון

 מתנוצצות מאורות מיני אוחם בכל
:במרכבה ענפים ונבראו

 נכללים כולם הענפים אותם וכל
 שערות והם לבנות וכלם בכתר

 שער חיור כתלג לבושיה וזהו
ו׳ נקי כעמר ראשיה

ו׳ וכת



קדהמלכות ספר

 תלתלים קווצתיו אומ׳ אהד וכתו׳
בה3 כאן קביא לא . כעורב שהורות  ני

 נאה לך אין בישבה במלהמה כאן
 הבהור כמו במלהמה נאה לך ואין כזקן
 האור ואמנם . וכלה התן קוד וזהו
 שאר כמו אינו לבן שהוא אע״ש הזה

 למעלה באור תמצא כנגדו כי הגוונים
 מאורות הרבה שאז״ל כמו הגוונין מכל

 הקדמון אור האור זה אבל באור יש
 העולה האש וכנגדו כלם על נעלה

 הנשמה מן היוצא רוה שמעיל למעלה
 לקפירות נשמה הוא עליון כת״ר כך

 וזה הקשירות עשר לכל לאור המקבב
 וזהו נראה ואינו נראה הגדול האור

 יהיו אם כתי׳ ילפי׳ כצמר שלג גוון
 : ילבינו כשלג כשנים תטאיכם

 הנקראת היא החכמה קפירת גוון
 בכל משועעות המה ה׳ עיני

 כי המקובלים קצת אמרו ולפי׳ הארץ
 עינים שני איכא המלכו״ת במדת
 איכא לא צבאות ה׳ המלך שהוא ובחתן

 אהד השגחה כי והטעם עין. אם כי
 שתים צריך שאינו צבאות ה׳ במלך יש
 והשגחת ישיבנו ומי באחד הוא כי

 והשגחת וכל״ה חת״ן בשתים הכלה
 בה ויש החכמ״ה מדת היא העליונה

 שבעין גוונין שבעה כנגד גוונין שבעה
 לשבע הבינ״ה למדת נשמה והוא

 השופך הגדול היוב״ל והוא שביעיות
במים הכלוללים נהרות עשרה לשלש

 אב החק״ד מדת שהוא העליונים
 המגן אלך וזהו המגן היא כי העליון

 ובמקומו הגבורים שלטי כל עליו תלוי
 ירקרק גוון הם בעז״ה הזה ענין אפרש
 תכלת לבן אדמדם נבדל וממנו רובו

 שבעה . שחור ובין תכלת בין כברתן
 הקדמון באור ורוחצות הללו גוונין
 שלמה שאמ׳ וזהו כחלב לבן שהוא
 יושבות בחלב רוחצות עיניו ע״ה המלך

 שהיא עולם של מלואו על מלאת על
 שהיא הבא עולם הנקראת בינ״ה מדת

 מההמשים כי שבעולם טוב כל מלאה
 שבעולם טוב כל נברא בינה שערי

 זו מלאת על יושבות וזהו ומלואה
 הייהוד ענין רומז וזה בינ״ה מדת

 החכמה בגוון מתאחד הכת״ר מדת כי
 הוא הכת״ר מדת שהוא לבן אור כיצד

 נשמה הוא כי האש מן היוצא הרוח
 עם החכמ״ה מדת מתאחד ולפי׳ לכל

 בחלב רוחצות עיניו דכתי׳ הכת״ר מדת
 בינ״ה מדת זו מלאת על יושבות

 . שמחה הבנים אם וזו לא״ה שנקראת
 בינה זו אחת ובת בנים ששה שילדה
 ונקרא׳ בנים שבעה ממנה שיצאו
 נקראת ושכינה שביעיות שבע בינ״ה
 על שב״ע עליכם ופקדתי וזהו שב״ע

 נקראת הבינ״ה וקפירת . חטאתיכס
 לך וקפרת וזהו שביעיות שבע שנים שבע
 פעמים שבע שנים שבע שנים שבתות שבע
לך וקפרת וזהו בינ״ה שערי חמשיה אלו

שבע
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 ו?סרה לוהקב״ה ארד שניס בבתוה שבע
 לך מקוריש בינ״ה של פנים יד׳גי לך

 שאז״ל כמו שביעיוה שבע שהס לידע
 ונלש בעולם נבראו בינה שערי המשים

 דנתי׳ מאסת הוץ למשה לו רוpנמ
ו ה ^ ן ת  אמר ולפי׳ . מאלהים מעגי ו

 ולכך שנים שבתות שבע ־לך פרתpו
 מדת על לעיררך מלאת אמ׳/ע<.
 השבע״ה מדת על יושבת שהיא האכ^ן;ה

 : בירקרק לבן 'ונאחז ' ־ ’
זו בינה השלישית פירהpה גוון

 ברהטים ורpא מלך הנקראת
 שאז״ל מה וזהו הקדמון המלך ברהיטי

 כמי נדרים לשבועות נדרים בין מה
 שנשבע כמי שבועות המלך בחיי שנודר
 ההכמ״ה מדת כנגד נדרים עצמו במלך

 שנקראת הבינ״ה מדת כנגד שבועות
 ורpא מלך שאז״ל כמו עצמו מלך

 המוח ברהיטי ורpא שהוא ברהטים
 שמים צפור ונקר׳ צבאות ה׳ המלך של

 : פרpה בזה מצאתי ע״כ .צפורה ונקרא׳
 שמען וצלה עדה לנשיו למך ויאמר

 יאמר הקבלה דרך על קולי
 האחת וצלה עדה לנשיו למך שאמר

 שברחה ראשונה חוה היתה מהן
 ולמה עד״ה והיא הראשון מאדם

 ית׳ השם לה שנתן מפני עדה נקראת
 רהpהו ואח״כ אדם כנגד ותכשיטין עדי

 עדת לא נור וריח מלשון והוא ממנו
. קרה ביום בגד מעדה וכתי׳ בהון

)26(

 הוא גם יצלה דכתי׳ זכר היה וצלה
 עד״ה מעיקרא אמ׳ ולפי׳ גלמך ונזדווגו

 ברבית מעיקרא כי קולי שמען וצל״ה
 ברשותי כי נשי ועכשיו הייתם אחרים

 האזינה נשי לו׳ לי היה וא״כ אתם
 שהיל למך נשי אמ׳ מה מפני אמרתי
 שמשה תמ<א כך הוא שמו מזכיר
 מפי תורה הכיתב הוא ע״ה רבינו

 ואומר עצמו משבח והיה הגבורה
 על תעלה וני מאד ענו משה והאיש
 ע״ה רבי׳ כמשה גדול שאדם דעתך

 לא לעולם לאו אלא עצהי משבח היה
 בו שהיו אע״ש עצמי בעד מדבר היה

 כנגד אם כי אלא הללו המעלות כל
 כתי׳ ולכץ משה שנקרא התפאר״ת

 וידבר ואין לאמר משה אל ה׳ וידבר
 משה כי הנביאים כל כשאר אלי ה׳
 כנגד אם כי עצמו בעד מדבר היה לא

 שנברא המדה מאותה העליון למ״ך
 כי אמרתי האזינה למך נשי אמ׳ ולפי׳
 עבירה וכי ר״ל לפצעי הרגתי איש

 תמרוק בצע חבורות דכתי׳ עשיתי
 הוגנת שאינה אשה עם שבמשתי ברע

 בי וכתי׳ הדמות בשלשלת ומיעטתי לי
 אמ׳ ולפי׳ ברע תמרוק בצע חבורות

 ומדבר בתמי לפצעי הרגתי איש כי
 כשהיה ר״ל לחבורתי וילד מעלה כלפי

 למעלה ילד הרגתי אשה עם חברה לי
. למטה או

שמען וצלה עדה לנשיו למך ויאמר

חולי



קההמלכות ספר

תפארת את׳ ר״ל התנתה דרך טל :ולי
iולתלכי״■^ להו״ד לנביו

כתר נררניי3

ייד׳ יי^יידד”

בגתל'
1'^ ̂* הפט”^ייתי' ' א^"*תי '~א)ת

<־ היזי׳

 הטליין בבלבלת קבו^יס אתה גבי ר״ל
 אתד דבר ית׳ יהוא לטרלה נפרד באיגי
 ני דט קפירות טבר בטנין גדול יטיקי

 התייה p הנקרא הוא תפאר״ת
 לנל תא?ך נוך היא ני הגן בבתוך

 בתוך התינון הברית והוא התתנות
 ונקרא תליצות טנין יהוא הקדביה

 תלין בהוא ט״ב תבה ונקרא יטקב
 תטלה בל פיריתp תתב טה יתתייתד

 הבלהבת נתי ארבצה^|[״־י?$ד יטה
ידוט גוון וקפירה ?פירה ונל בגתלת

נך ונל הבנל אי• בל
מיי•

ותורי זיו תזהיר
תציתנת ואור אור בנל איר אותו ית׳

-^יבצי נגיין ?פירות טבר לתגיה בנראן

1:תי T [  J i
 נבניה ינרהיה זיוי בתזהיר נבנרתה

 טבר נבראי ילפי׳ אתד אלא יאיני
 ?פירות טבר ננגד בידיה אצבטות

 צל ננגד הה ברגליה אצבטות והבר
 תנת לתטה הניאיה הקפירית וזיר

 יהיה נאבר קיד וזהי הגדול הזיו
 תדה נל וננגד האופן בתוך האיפן
 הטליון הבלבלת בנל דבור בנית יתדה

 הזיו תתנהר בנל יהכיהור הקדוב
תקבל דבר ביה בנית אין יבה התליין

 אתיזת בה ואין בנל אה נתו צירה
 הטילתיה נל תתלא ית׳ הוא •ני תקוה

 אל טולתיה צרר ה׳ ביה ני נבאז״ל
 ־V הטולתיה לפניו צר אלא צור תאתר
 תתלא הנל הבא והטולה הזה הטולה

 ונל אדה ובני תלאניה יובביה ובו
 בברא תה לנל נבתה והוא בברא תה

 טהורות ונבתות תלאניה ניזונין ותבס
 יהנל הנל הוא הכלל זה בנלי דבר נל

 ובוהו היהה והארץ ?וד וזהו הוא
 ונל התתתונה וארץ הטליונה ארץ ר״ל

 נל ולפי׳ הוא ובו נלוליה בו הטולה
בתורה נטתראה הבלבלת טנין

ד׳Vירתוז אבה או נביה

 אבת בטנין נביאת׳ הידוטות קפירות
 לתאר בדטתך תתבוב לא ואתנב תיל
 אלי אלא ית׳ הבה ננגד נזה דבר

 הם ני הידוטות קפירות ארבטה
 ?וד והוא ותבפיטות תקבלית

 התדות באר נן נתו אנדרוגינוק
 הטליונה בבלבלת בייתוד בננלליה
 תבפיט ?וד נן כתו והטהורה הקדיבה

 תפני נביס אלו נקראים לתה יתקבל
 גם תקוק לה התבפיט התדה בגוין

 א?יתא3 בוננא נתין תתונה ונראה
 באר ואלו טולתית תתונה ?ר בלא

 למטלה גוון בהוא אלא נן כלולים כולם
 נתי׳ ולנן בגתלה הבלהבת נמו תגיון

 היה והאות׳ אמרתי האזינה למך נבי
וילד לפצטי הרגתי איב ני תפאר״ת

לחבורתי
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 : במיס3 נדיל נהן ידנא״ל זה להבורתי

ולפי׳ דורות לבבעה לכול. תס ולהיר ד ד
 אי; ינקס קין יקם בבכתיס כי אמ׳

 לכולה בקס קין יקה אלא כאן כתי׳
 יהבכה בבכיה ולמך . לירית לבבכה
 ביבראל מלך בהיה אתיי כ״ה ומבה
 תמצא הפוך מל״ך ביבירון ויהי לכתי׳
 לבבכה ובבכה לבבכיה קה למ״ך

יא״בכיה תבכה יבכר . בביכיות

 בכילה זכיתי מתתלב התמיביה לבכר
 מבה באז״ל כמו יקייה חי היא כאלו
 בכולה מתתלב כי מת לא כ״ה רבי׳
בתיי נלבק כי מת לא אמ־י ולפי׳

-<•«״«»• די'״'י “דיר״' דיידה ^יי^י״ i 4 . J \ •4 «יי ^ / ׳י W

 במלת מבה והרי תאמר יאה בנמקרו
 למלת הביג יהיאך קאי היא תפאר״ת

 לאבה לצפירה בלקת יהתירון בינ״ה
 בינ״ה מלת כננל מכוינת בהיתה
ילמך כתי׳ ולפי׳ במיה צפיר בנקרא

מלת זי אי**ן כנילי מפי ייבה תירה
'“ ^!ז״י ר״־יי״ץ י“' *n i , i t .׳*' ״י • ׳••

 לי ניתני יכלה בכילה נבראי בינ״ה
 ביג״ה במלת בנלבק לתפא^״ת למבה
 יבבכה ״^כיה “דייי ~תי׳ יל^ך

: בייליזא ילתכימא
 תמצא אבתי את כיל אלה וידע

 יהאלה כת'׳ ילהבל לקין כבהיליל
 יככביי יליכה קילה אלה תיה את ילכ

 אלה יילכ לכתי׳ לאלה ידיכה קילה
 מתפרב פריביה בבני קביא לא לכולב
 כבאמ׳ יכין“צ ב^ני *אבי;”' פי*יב

 היליכ אלה כנכל יריליז ילכ יהאלה
אלה יילכ יכבכת׳ ליליכתי הוא בקלה

<י ^ I'i » i wip ׳-י/
 יאמר פבט בלרך הבני יהפיריב לי

 אלה בכצלית בבא יאמר ילכ יהאלה
 והכיל נתב בבא כבילכ ללב^ הראבין
קלה ילכ יהאלה אמ׳ באבתי זיהמא

ן / ׳יי ✓ ^ t ✓  ✓  , ^  t % .

^ויי“' ייה'י א אי “'~ךד לכבית ”ניכי

הזיהמא בתה יכבו־אה ירבי פרי לכתי׳ • . ובבכה בבכיה
יהצלית בכצלית ילא לדבר בבמתה בא התכמה לרך כל קין יקה בבכתיה כי

כלמית כי בצלמי בלמיתי יהיליל הלבר מככרי״ן כנכל הוא בקי״ן ילכת כבר
ה«-< י׳“̂י הנלדע מאיתו היה נתב כי אמ׳ ולפי׳ תפאר״ת כנכל ולמ״ך
היתה הראבנה יליכה אבל להבל קין היא מלכית היא מככרו״ן הבכת

זכאיה יצאו היי לא ולבי׳ ללכתו בלא בבכיה ילמ״ך בבכתיה הנקראת
ולפי׳ כוב לא נפב לכת בלא כה לכתי׳ בהיא לבינ״ה התפארת אבל ובבכה

אלה וילכ הזה הכתו׳ לומ׳ התתיל הנקראת מלה וכנכל בביכיות בבכה
דמזיוכ מכלל כול לו יליכה בקלה בבינבנה קללות מבה והנקראת תפאר״ת

הראבו;
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 זיינ ילה היליד לא הבהא גיד הדאבין
היה בני הבל באבליה ני אבהי ה1נ

 מהקיים הצילם אין נמיבא־״ל היניקיה
היניקיה בל ניהם הבל בבביל אלא

׳ ״ ' •II ׳' ' ״ ׳ ו ̂ך י י ׳־'‘י ^ זיינ ל״ביה א״ה צי״ד נהי׳ ילני׳ ייבב
-׳,.ץ-,■

״ ־׳ ' ו- ' ׳ י ״י ׳־׳1 '״י ׳•״ ' ̂יי• יוייי- \r א׳״הי ̂'•י

יזהי . הייב יה^נ יאנ זנאי ביה*נ בל הזיהמא בהם מנני בנאן במה
ביבנים האמי אל ביבגים יללקיגי קיד ני במה הזניל■ בני היא ילבבה נהב
קין הדני ני ילני' בבינים אלא ̂׳ יה* * p~"—

: הנל קינה בהיא הקב״ה בהז־ני בם צל ב״ה במי יהקדא . הייא
הקבלה צ״ד אבהי אה ציד אדם וידע מב״ה קיד יהיא יומני הצילם בהיבהה

צליי היאבין באדם יאמד ציד נינד יובמצ הבל ההה בנהיב ילשי
בהיא הדגיה בצן בהגיא לאהד הבלים וציד בב״ה הייבי הבל בל ניציציה

יאהדי: אלהי״ם ים.יד בנינ״ה קיד בהם אדבצה מזדצו ביצאו ב״ה נקדא
זי נקדאה במיה ינמה ביה יבניה במו נקדא ילשי׳ הינדנבה קיבלים
לינבנילים הם וידיצים בבצים המדה דצ אהד זיצ אלהים לי בה ני בה

pV-v- ה״ו•”'■" ”הד• י־י״ידייד המוביל הוא אלהים ני בודאי ני
ידאה הבנל בכיין בהבנההי הייהיד בלא אהד זדצ והם לצילם הנבמיה

המדה לזי צבידה נצבה מיד לבנינ״ה הבל ההה נהב בל זיהמא בי היה
אבהי היא ני לזאה נם לבי בה ילא בי ני ידצ ני לי נדילה נהמה בהיה
אדם נקיא קנא אל יה׳ יהיא מלך בל ̂א י“< י*י• ^•*'ג ̂״ י » W I ׳ ^11 ׳ י '

ז״ל באמ׳ נמי בנכייציה קינן היאבין אלא קין בהו־ני יידצים הצילם נל
היה בנגייגייה קונן ה״אבין אדם נהב מצד היה ציקו־י ני אימו־ה זאה

אלהיי ה׳ אל יבב בהגיאי הניד יאה״נ שני המקבל אז״ל . בדמיזא ילהנימא
ילא המדה בזי לכיילם ינזהד לבבי בנל אז״ל ילשי׳ בנינה שני מקבל נאלי דבי

אדם ויד״צ נהי׳ ילשי׳ ציד לצולם גיצה דנהי׳ הבנינה נביד הוא הנם בהלמיד
ני ביד״גי בנינ״ה זי אבהי אה ציד לו־ביה א״ה הי״א אלהיך ה׳ אה
-ייו 'ד''וי בה במי יהק^א . הנמים הלמידי

בני דנהי׳ יבדאל ) הקד ( הנהד הצולם היבהה צליהם הנמים ״הלייידי
במי יהקדא אהם הבנים יבראל בנודי ̂■■ וי״ה א-ל י''י'״י ^'״׳ "י -^מי׳ “צל'

V״•*■ ייחיי "<ד’ ^ K" i ׳■w» I ייי^ייו “י-^ך״י »•<

ילמה מגיגידי״ן היא הזה הבן נן ינמי W. > t i , , .ב )« ה ה״ה
1 ,1 /'י־-א
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הקב״ה בראה יניון הבלה מלאכי אלו בבה הנין כל בברא ב״ה במו נקרא
גיינין בכל וכבנצלל הבפה בא ולא פי׳ קצווה בב ?וד בהוא והוד בראביה ימי

אבהי אה היד אדה וי״ה אמ׳ הבנינה כי ב״ה נקרא לפי׳ לבכינה כ?א והוא
והקרא בן והלד וההר בנייה ידיהה מובהר זרה ר״ל אהר זרה אלהיה לי בה

וכן כקא בהוא מטגירי״ן זה ב״ה במו ויצאו נהב בל זוהמא בהיה הראבון מן
אהר זרה אלהיה לי בה כי לבכינה אהר זרה אמ׳ ולפי׳ מזיקין כמה מבה

בינ״ה מדה אלהיה . לכל״ה בבה בהה בהיה קין הריו כי הבל ההה
״הז״^ •ייו 'יי^אה“ : נהב בל זוהמא צד

̂ד־י■ ייי-־יייי ךייר» ^רי-ד- “רי̂ר דרך הל אבהו אה הוד אדה וידע
בהיא מפני אלהיס ונקרא ונו׳ נבראי ברמזהי מה ידהה כבר ההכמה

ב״אביה וכהי׳ הקבה הדין הההלה נדרבה ההורה כי מקומוה בהרבה לך
הכמה ראביה הנקרא מדה אלהיה ברא הנבואיוה כבאר ואינה פניה בבבהיה

למדה אלהי׳ ברא הקדמין מאור בנבדל ה׳ דבר ויהי כהי׳ הנבואוה בבאר דאלו
בכינה אמרה ילפי׳ בינ״ה הנקרא במבה ואלו ה׳ אמר כה וכהי׳ אלי

אהד זרה אלהיה לי בה כי בינ״ה כננד כמדבר .לאמר מבה אל ה׳ וידבר כהי׳
ההה הקדמוני נהב צד בו היה בלא מבה בהד מדבר בהיה אהריה בהד

כי בנבלה הראבין מכיגירו״ן הב״ל מכו?ה ?וד הוא כי למבכיליה הידוה
ינבלה הכל קינה בה בהזכיר קין הרגי ולא ההורה מן והיבה היבה כל והמוק

:קין הרנו כי הבל ההה אמ׳ ולפי׳ אפילו בה?ר הורה קפר אז״ל להנה
במי ויקרא ן3 יולד הוא נה ולשת המימה ה׳ הורה כי פ?יל יו״ד בל קוצו

קאיל׳ הכי דרךההכרלה הל אניב כל הה?ר לא אבר הבר ומכל צד מכל
יננלי הייהוד כבננלה כ׳ היצירא בהנין אלהינו ייהוד בהנין מדבר׳ כולה כי בה

יאיב מהנהי הל איה כלה ההנפיה ואבהו צדי״ק למדה ירמוז ואדה יה׳
הידהבה כל לצבאוהה דנלו הל יופי בכל הכלולה מלכו״ה למדה ירמוז

נה כהי׳ זה והל למהלה אירה למטה הה״ן בין הראבון הייהוד וכבהיה
יכב^ האלהיה הבה זה להומה זה אה בכל הבלימה יבראל כנ?ה לכל״ה

היאבין הכרוב ?יד לידהלה כייב ידהה הנהב בא בהה באוהה הבלימוה

בראה ברלרכבה דכהי׳ אדה הנקרא הידוהה בהוה המין והטיל הקדמוני

כמראה דמיה ראיהי ה״ה יהזקאל מלאכי בל כהוה כמה נבראו ומבה

בכינ״ה זי יהי״ה מלמהלה הליו אדה לך הצמיה ודרדר וקוץ ?וד וזהו הבלה

ויצא
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מהיל אילרהי לכהיק בלמד איר בהיא מככרי״ן זה ב״ה ילבה ייצא
’ טילס3 בכילה רל' כליבה זי ללה ילבילהה

א3ה הכלולה לבללהה יגי3לל ואיני הזה ^כיייאי״ ייד״יייה י'אל” יייידה
לו אה3ב ההנאה ללהי כליבה זה ילה ינקל־איה אניביה בהה אניב ינקר׳

הכל כי הזה הכלולה בללהה3 לאדה הפך כל רביצה יבה יאניליה פקהיה
אללרהי לבהיק כל״א הריה ירכליה ל3ה ה׳ בה3 נקל־א היהל אז ילפי׳ כילה3ב

נבמתייהד בהוק כנכד איר ילהילל ה ק ח ~ י ־ י ̂_י י יכלה בילאנ צד ״ל יידי
הנל״ה ילה ההה״ן אבהי ילה אדה אהד בכה ילכבדי ה׳ בה3 קירהיה
דכהי׳ הבללהה יהיא הבהוק היא א'' ה^י י־י

אלהיך ילליך יביב כלה ילל ההן יילבוב •מהילל אמל־הי לבהיק קהלה בספר
לבהוק הכילהו3 בלילה איר ולפי׳ ידכה כבר כיבה זי ילה ילבמהה

אינה הכוינה כל ר״ל ילהולל אילרהי אה באיל׳ כמי בהכילהי בלייה הpנ בי*כ^
ללללה בל והופה ייהיד ילנין לריליז אלא היpנ הבל בכל בהכילהו ראה הכילה3 י

ומהולל הופה יד3כ כל כיל כי דכהי׳ בכיבר הזה בכילה כצילי **יי״ייה ייי
לא הילוהיי3י מלבין היפה לבין היא היא כילה ובהבלי ר)p(ה יהpונכ

^י"-הי '״הוי•‘ היי׳ ולחי׳ י-יללי באדה מפני כליהp צד ר״ל מהולל
מפני אלא אינה זי מציה בל בהכיינה יהייה ריה ורכיה הבל בהכל ביידכ

מכלה בל לכל״ה הה״ן ין3 ייהיד ב^וילז אינה הכילה יהבלי בקב^ ימהר כאן
ילהולל אמרהי לבהיק כהי׳ ילכך לבהיק לאדה יהרין ילה בה לי יעהיליה

רימז הההניה כנכד בכיבין ילבמהה בהירה הה כי הזה בכולה ולביליה
:רכה3ה וזאה דכהי׳ זא״ה מדה כנכד יבכילה הזה בכילה האדה לב בילבילהה
בל אהרונה ה״א כנכד ה״א כה יזה ה ד ־ ילבילהי יבריה ה׳ חי״ידי ד״הי׳ י
כנכד זי במהה ול־יילז המיוהד בה ולפיכך הכמ״ה נהיביה ל״ב אלי לב

אמרהי לבהוק כ״א כליינה בילהה הבל בהיא הזה הכילה בייהה כנכד
המקדב יה3 כנכד רמז יכי׳ מהולל לבהיק כ״ה המלך בלמה הההיל יריק

יפכה ראבין פכה פכמיה בני נה3בנ להדה ירpא כבאז״ל ילהילל אילרהי
י י " ^ •“ו י ד ו * * ־”י•* ה ־ י י י • י “י 1' * -'׳׳■ כד הזה בכילה פיו בהיק בימלא

ויהקייה ימינו3 מהרה3 בליבי יה3 בהיק ימלא אז בנאיל׳ המביה לייליה
ראבון יה3 כנכד איל׳ ילפי׳ לכילמיה ו י י ו ח ^ י י ו ״ ^ ביהיל*ו ̂׳זייל הי^יהי ו

ופוpו הואיל מהילל אקרהי לבהוק ולפי׳ אלה כה לכביה ה׳ הכדיל בכייה

3לוה״
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ילכמהה איד ילשי׳ לי מידד'ן בה נמדד ברא בראניה בהורה נרמז וזה ליהרב
ילבל לי ^'י לנהיי״ מ״א נ^נ'״ זה י'ה ביה זו הארץ ואה הנמים אה אלהיה

p(לי היי הנר r(נהיה הקב״ה נננד ״ כהי׳ מה נלמה בימי ננבנה ראנון
ה המלך הנלי ייציני נל (הק״) נלי נ והנך ובהו ההו היהה והארץ בהריה

ינשהיה בניליה נדיל כהן ומינא״ל ליהרב הביה נעהיד רומז תהום כני על
הנל־ך (הקר) המרכבה היוה כנגד ויהי אור יהי אלהים ויאמר כהי׳ מה

ינרהל הלו צאן ומקנה הגביל־ וגב״יא״ל כבראנונה המקדנ ביה לבנוה צוה אור
במרכבה ננב^או לה׳ קדנינראל דכהי׳ הקוכר הכהן עזרא בימי נניה פעם

יאהנה דכהי׳ צאן ינקראי ראניה נק׳ לכי׳ בין אלהים ויבדל וכהי׳ נהרב כך לאהר
ומקנה כהי׳ ולכך וגי׳ מרכניהי צאן צאני נלמה אמ׳ וכנגדו ההנך ובין האור
כל נבמרכבה נור מדה זו וצאן בקר ה זה מה ולנמהה לאהר רמז ולכי׳ עונ

בירנלס לכני היה אנר מכל לי היה זה בימינו במהרה ניבנה נליני ביה על כך
ננגלה הגננכיה יייכל יידיה”ייכל' י״״ל ולהנך יים לאור אלהים ויקרא אמ׳

ב״ה יהטהירה הקדונה העליונה צורה דבר נאין ביה הנלמוה לילה קרא
והעניגיה נלילה נאגל׳ ילה ירלבורך וההוע דכהי׳ לנלנה אלא המהקיים

נבעין ר״ל ונדו״ה נד״ה האדם בני לנהוק ע״א ינהק בולהרה לא המנולנ
וערבבו העומה כהוה באו הרע יצר נמנגן מי לנהוק ר״ל מהולל אמרתי
ה לאביהה ינראל בין מי בנ ואעכ״כ נ ואזן העולם בהבלי ונוהק זמר בכלי

יהו״ה הראנון אדה יבא לבא לעהיד ה ע מ והוא המנהאוה בביה זמרא ננ
לערבב יוכלו ולא המניה מלך בגלגול מהולל אמרהי לנהוק אמ׳ אומנהו כלי

נלמה נאמ׳ יזהו עכני כמו ונדיה נדה לידי ניבא בגלגיל הקב״ה יביאהו לקוך
הכל דבר קוך נאיל׳ בסיך בקפרו נוטים ואלו וקכלוה והללוה נטוה
מציהיי ואה ירא האלהיס אה ננמע מהולל אמרהי לנחוק אמ׳ ולפי׳ נבדוד
בהייהיני ר״ל האדה כל זה כי נמור ה זה מה ילנמהה שמנהק מי ר״ל עונ

בגלגיל אדה יבא המצוה מקיימיה עמהם ומנגן מנהאוה בבהי ננים עם
לינראל גאילה הבוא ימיד המניה מלך גברי וענין נני מזמרן נאז״ל כמו
כנגד עילידה איל׳ לי עמדה הכמהי אך ה מי ולפי׳ כריצוהא מ מנ בבהי עמהם נ

כהי׳ ולכך העבידה מילקוס נבא הכילה נאם הוא כריצוהא בידאי מנהאוה
יאהיד ע״ה רבי׳ ובמנה עמדה בודאי בהנובה בוראו לפני הזר לא
• יביניכ*■ ה׳ בין עיילד אנכי וכהי׳ עילדי ה בגלגול הקב״ה יביאהו ובמדה אנ
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בלמה אלא קמ״ל רביהא ימאי הסבך ניד ; באר ייבב
הייסיד ;יך כ נהכיין ע״ה המלך *מיהי די ־*'היליצ* i ׳יי#■ u , «

סיצמייה ולסכמיה הסכמוה באר יכננד ניד
אוהה קרא הייסוד וסכמה כליהp קרא -•“UA < I 1 י •י ז.  <

I I ( " ״ ־
• «י <י - י יי • “י i -י ‘ - ׳1

 בא:־; נאיד יזהי
י1נ קדי:ת יאק״כ

• בב:"ל ^־'ל''ל ן7 ' ל'*
 נבם יר1דנ בה יי^יא ביר ביגר ויהי

 אדס במקייה כיין ר״ל הגיך בני
 רבינה המרכבה י^־לרייהייה אהה יי^י'-
̂־  זב כניר בינה '“ייי איי׳ י^הי׳ יגייי•

 ב^י כבה הביר בה ראpיי י״ייי״כבה
 יבמציה בהירה בימי במהנך הני״ךב״ב

 נל במי בל ינ^רא המרכבה נהקייה
 ה?״ד מרבהי יהר באז״ל כמי אדה
 דpה^ בל להקב״ה לו ביב היהרין י״ל

 אדה יכבנכבר יה׳ ביבה בהיא ההקד
 בכ?א ידpה היא אה בילמי לביה

 במרכבה אבר ינבבה נדבי; ממב הכביד
•־״'־ באני המציה יכל יה׳ ייייב ד^̂־ ־“ ן -־״- * י

הבבה לא ימציה בבה מציה ביביה .׳/ -י -  -
1 #-%

רי יי״ ̂̂ רי  1 W 1 ־׳
יי•
״ ‘ ׳־*

^""לל ני' י

 ההכמוה בכל היה והיא מכיארה הכמה
 בכל ר)p(ה אני ירהיהי אמ׳ יבזקנוהי
 אני יראיהי ב״א ר)p(ה ההכמיה

 בינב בהוא כליהpה ויהרין ר)p(ה
^)p(מי הזה הבמב כמו היא אהד ר 
 כמי המיז בהאופה אפי׳ בו כל ר)p(ה
 ביניו נהבכו מיד בבמב הכלpמ ר)p(ה
 דכהי׳כילא הבכינה ריאין מיד ר)p(ה

 רואיסאבל אינה בהייהב יהי האדה יראני
 בבבעה לך הא מיהה בבבה הה רואיה

 ולפי׳ הבכינה זיי רואה האדה פניירה
 הבכינה לזיו צדי״ק בל נבמהי כבריאה

 בה׳ דכהי׳ מבוה בו ונדבק לו מאיר
 אינו במיני מין ואז״ל הדבקון אלהיכה

 יכמו בילה איר הנבמה ונבבה הוצן
 מן כבנפכיר מבביו הרביב ה״י אה כן

יכול אינו הבכינה זיי ורואה הבילה
1 הגדול הזיו באיהי להקהכל הלכי בסקיהי אה ;הי׳

בניון המיז בהקיפה הבמב כמי מציה מקייה יה׳ :יא
 ממב הקיהי אמ׳ ילפי׳ יהקיה ימבפגייה

 בהוא מכלל מציהי אמ׳ מה מפני יי״ל
 נבמה יב הזה בנין בל בודאי מציה
 הנבמה כנכד מציה ינבבה מדוה לבבר

 : במי יה׳ אהד דבר יהכל
תי אי ר  מן להכמה יהרון ביב אני ו

מן האיר כיהרין כליהpה

 באינו עיניו נהבכי בו אדה במבניה
 ובל העולה לי ונהבך בי הכלpלה יכיל
 כבנפטר ילך ובסבך בא בהבל נאמ׳ אלי

 נאמ׳ אלו על להבך האור לו נהפך
 ולא סבך הוא ה׳ אה המהאויה הוי
 הסכמה ביהרון אני וראיהי ולפי׳ אור
הסבך מן האור ניהרון כלו^pה מן

בבודאי
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(השר) הה קין וידע כת״ ולכך מן הכם או הרכמ מן הצדיק -בודאי
הראשון הדש בהניך נשתהו שנתהנך והיהרון ביניהם ביב ההבדל הטפב

ויק-ה היתה בנה (תשר) בונה ויהי כבהקב״ה מ״א ההבך מן האור כיהרין
הניך בנו כבם בכינה בם המיר בם מבר יה׳ ייהוד וגלה מרכבהי ברא

מה ולא הראבונה לממלהו יבב (ה?״) מדרגוה מבר וברא בלימה הפירוה ׳ ̂יז׳׳י•
להיוה מהיד היה כבנברא ממיקרא כי מיבה נאמ׳ זה ימל רט בנקר׳ הטומאה

ולאהר נצהים לנצח קיים (ה?ר) כאהד מקים בכל ילפי׳ רמ ובורא בלים
3ב יאה״כ מהה מליו נגזר בהמא כנגד הוא הכמה קהלה ב?פר בהמצא

מה ילא בהניך הראבונה לממלהו מדרגוה מבר כנגד היא הייהידו?כלוה
האלהים אה הנוך ויההלך דכהי׳ למילם אני יראיהי כנגדי אמ׳ ולפי׳ הטימאה

כך וכל אלהיט אוהו לקה כי יאיניני מרכבהי בהוא הקדומה ההכמה ביהרוז
הנאי מל הקב״ה בדבר באפי׳ לקיים מהכמוה ה?כליה מן הקב״ה כל

מקיים אמפ״כ ההנאי יהקיים ולא ההכך מן האיר כיהרין ההיציניוה
הכמה לראוה אני ופניהי . הטוב דברו ההיציניו׳ ומכהיה המאיר הוא כהקב״ה

ביבא האדם מה כי ו?כלוה יהוללוה ימין כמזרוט יי״ל . למולם הכך הוא
איר מביהו כבר אבר אה המלך אהרי ו?כלוה הכמ״ה כנקר׳ למילם האור בא
לביה אדט בנפטר בבמה הנבמה כנגד דמהמן דקב״ה דכמאלא דידא רזא איהו

לראיה אני ופניהי הנבמה אמ׳ מילמו יכה כהי׳ דא ומל למלמין הכוכא אהי
 מפני ?וכהו ?ביבוהיי ?הרו הבך
 כיהרון אה׳ ולכך נמהל ממדה כבא

. ההבך מן האור
 מיר בינה ויהי אבהו אה קין וידע

 ורצה כינו מל לי בנהכפר להורוה
 להלוך כלא זמנו והייה בממכיו הכם

 ילפי׳ מוני נרצה נבר כי בארץ ונד נמ
 מ״א ונד נט כאינו להכיר טיר בנה
 (ה?ר) ידיטה בודאי וגר קין וידע

 הפגם יהקן ובו הראכון אדם מגולגל
 לצולס לאו אלא הראבי; אדס (ה?ר)
הנשמה כל קנה אדם (השר) ניצוצות

)27(

 הנכמה גזרה בכם המרכבה זו ההכמה
ו?' ̂יי״ ־'יי״ר■̂־ ר״״י־ . ׳ /י ! מדה זו י׳-ן^^יה < » , »

 כנפרדים הטימאה וכהיה כהיה כמאל
 נפרד יפי׳ מכם ומיהה כמאל ממדה

 מ״ה כנקרא׳ ככינ״ה זי האדם מה כי
 הוא מי המלך אפרי כיבא האדם
 גכמה יאיזי המלך אפיי ליכב הזוכה
 מן פטירהה בכטה בבוראה כידבק
 ר׳׳ל מבוהו כבר אכר אה הטולם
 מהוייב בהוא בבמיה בנגזר מאהר

 תשובה בלא העולש מ; ונשער לניהנש
הנשרנה הכבוד אהד שיל־ יועיל ננה

.ב



הטהמלכות ספר

 אבר אה בב ולא הואיל מהילה לבקב
 ממלה בל ב״ד וקיימוהו בבוהו כבר

 אני ופניהי ״א1כ ואה־ בבעיס בל
 הקבלה דרך מל וני׳ הכמה לראוה

 בלמה אמ׳ הנבמה גלגול בדרך אמ׳
 וכניהי . בהראה מקיה בכל ישניהי
 לראוה גדולה כליונה בהכמה מדבר

 ומבוהו בירמיה בנהגלגל הוללוה
 בביה והבליכוהו וקכל הולל כמי יבראל
 וכן , יבראל מלכי פכנמיט כמה הכלא
 הולליה כמו מהה מוביס צדיקיה הרבה

 להבליה הזמן אהר עצמן והטילו ו?כליה
 מדה כנגד מדה להה בבלה הבורא

 המיה הצור דכהי׳ עונבה להה ונהן
 ולכך וגו׳ מבפט דרכיו כל כי פעלו
 הוללוה ואמנה . וקכלוה והוללוה כהי׳
 במאי זה קכלוה הזקן הלל כנגד רומז
 אגיד בהאמה כמוהו הלכה באין הזקן

 וממדה היה מגולגל הוא הלל . לך
 ולפי׳ רהמיה ורומז מקבל היה צדי״ק

 המדה באוהה כלל לעולה כעק לא
 לו מניה איננה ממנה ביאב בהיה

 במאל ממדה בא הזקן ובמאי לכעו?
 ואין כעקן היה ולפי׳ הקבה הדין

 כי הלל ביה במקוה ,כמוהו הלכה
 ממדרגה למטה אהה מדרגה מדרגהו

 ואיב רב נאמ׳ ועליהה הזקן הלל
 כי ה׳ בניהה עיני מאיר נפגבו הככיה

 אהר יה׳ היייזוד ממעין באבו הכל
גלגול ענין לפרב אבוב זה בפירבהי

 היה הזקן בהלל דע הה?ידים בני אלו
 כהי׳ ולפי׳ בו הpנכנ ונבמהו בלמה

 והוללות הכמה לראוה אני ופניהי
 ממדת בבא הזקן במאי וענין וקכלות

 מגולגל היה הקבה הדין ממדה במאל
 והוללות כהי׳ ולכך נון יהיבעבן מגלגול

 אהרי. ביבא האדם מה כי . ו?כלוה
 לפני לומ׳ אדה יוכל מה ר״ל המלך

 להה ורע צדיקיה מה מפני הכבוד מלך
 עבוהו בכבר מפני להה וטוב ורבעיה

 ראבון בגלגול גדול חטא עבו בכבר
 אתר . עכביו אוהה מעניב והקב״ה

 הסכמה דרך בעל דע בזה בעוררהיך
 (הקר) מעלה בל בלמה כנגד מדבר

 ועולה הטליון עולה עולמי בבניהי
 ממדה בנאצל הכמה לראות (הקר)
 מן ואצלתי וזהו (הקר) עליון כה״ר
 מדה הפהד מדה זו והוללות הרוה
 בהוא הו״ד מדה זו וקכלוה במאל
 בבצורה במאל ורגל וכוליא כק״ל

 אסרי ביבא האדה מה כי העליונה
 בנקרא׳ אפין זעיר כנגד ר״ל המלך

 לא כי וזהו אהר אל ונקרא׳ בכינה
 במו קנא ל׳ ני אהר לאל הבההוה

 אחרי לילך ראוי הוא ומי כלימ׳ וגו׳
 השלהבת כמו ולפי׳ צבאות ה׳ המלך

 אבר את יה׳ אהד דבר והוא בגהלה
 בראו יה׳ בהבה ר״ל עבוהו כבר

 בו קשור והוא אנפין זעיר לזה ועבהו
: בה אהד דבר והוא יה׳

ויולד



המלכות ספר

 'לד ועירד ירד1נ הה להנוך ויולד
 הה 'לד ומהייאל מהייאל אה

 ט״ד .לרך אה ילד ימהינאל רהיכאל
 בהם כרי הברוה אלו כל הקבלה
 בברים הולדוה הם כך ר::־ץ3 הילדיה

 בריה בהם אלא כוד ולא ררלאכים
 ידיננרה פהיליה בגביאו בברים ידוכים

 הבריה נראי ולא כפגיילוה נראו ולא
 רילריה בינה בהיה מלרד כבאז״ל

 והקיקים ברוה נראוה שהיו ורהריב;
 בבילם לפועל יצאו ולא הכביד בכקא

 בענק וארנם .י הולדוהם ר וקפ הזה
 אם כי לנדב עכביו ניהן לא הברוה
 כבי הרלאכים הולדיה ובענין בענפים
 הולדיה ענין על ידעה לך ביארהי־

 באדם לך בררזהי רה הרלאכים
 לרדה רירז בראביה קפר3 האריר
 רלכי׳׳ה לרדה רורז והו״ה נדי״ק
 ורכיגירין רכיכירון יהבל קין ונילדי

 ריביבה לרעה רטגידר״ן בהיא יקין
ונק״א ריכא״ל זה הנו״ך זי׳ כ רה

,1̂/ «ן ׳״ I 1^. /ין1 ✓
 בעיליה רעלה בל הרקדב ביה יהנך

 ררב וררנו הנוך נקרא ולפי׳ ובלרים
ייילד בהריה כהי׳ רה הנוך רקבל

 ינד ירהייאל . הרלאך הייא״ל ררנו
רי״ה היויה רלאך זה רהיבאל אה

/ * / . * ״ ■ ! * (k / . i ׳ l! , . ״ ■

^ I t ׳ י . I »  I t . I

-«-l ץ'*,;,

: רורז רלאכים
ד-ך יעל יני׳ עי־ד אה להניך חלד

ץ-̂ץ .- — "ר
- - ׳ » ן ׳ < ^ I , ״• I

רז ביאביה ברעבה אד״ם כבה״אה 'י
ס ̂-׳ ■"ד“ - - . » י-''•(

 כל יענין עביייה ילדה יללכו״ה יהי״ה
ע היא הילדיהם  ה׳ הרלך לאיב״י פי

 יזהי ילהם בנילבכים והענפים צבאוה
 בזה וענינם הההלהם ורכאן פרעם

 יהענפים האיבל־ים אלי יכל הכהיב
 בהם כהי׳ דיליהה ננלים יאינם ננלים

 היא כי ריהה הרצא לא בהניך יאע״פ
 הההלה יהיא לכל הרקיך עליין כה״ר

 הכל ליי ה יררני הקדובה בלבלה
 הניך ינק־א יהההינים עליונים כאבכל
ו"יי־• ^רל ייעיד הכל הנוכה בהיא i • ^ -״ J ,

 באיבר לייל׳ עכבי הההינ ולפי׳ הכל
 לכה״ל־ להניך ייילד יאר׳ הררכבה

 רבלב נדיל זיו ררני ינברא נבדל עליין
אי״ ריני יהרבה יבלבים ראוה

ך ב^ אוהי הרקיפי[ ק ק ; ל . ״ . הגבי' גבריאל זה עיר״ד את יך
ויי״ד עולה רילני בנבדל הגדיל בהזיי W- ׳״ > / / ׳י•  I י ,

יעיצה הגדיל האב רהאר־ פערים רהייאל אה ילד ועירד , נארן יביע

יפעיייי■ (הפ*) יירד יפעילים לילעלה הבם עם ברהיה הגדול רלאך

ילד יעיי־ד עיי־״ד נק־א ילפי׳ ריללליה ירקבל הכבוד הרלך נלויעצי יהיא

A



קי המלכות ספר

תפאר״ת זה למך ההכמה ע״ד יכרזל הגדיל(הסי־) “האי ייאיהי מהייאל אה
הו״ד זו צד״ה יההינשי״ה האמצצי קי דביר בנל שאז״ל נמי “שמקס ימהיי

ושהי המלנו״ה מרה שנינה זו ■וצל״ה בי א“נב הקב״ה מפי שייצא “י”וד
נננד ל,מ׳ ולפי׳ הפאד״ה לקה נש*כ נצשי שמיס ה׳ בדבי־ דנהי׳ מלאך

מפני וצלה השנינה נננד צנשו מלני״ה מאיר ילפי׳ נבאס נל פיי ובריח
היא גט של.א״ל בצלו יישבה שהיא דאיהי ״ד“מצי היינא בשס שנבו־א

נמו יה׳ הוא הוא גס השנינה ר״ל וחיי^א *'״ד“ יחייבה י־־מי־■ -ייי- >-
ולנך ושכינהו הקב״ה יהגהלה השלהבה t . i 1 •י 1 . ̂ ̂ .ז

זה הובלקין אה ילדה היא גס נהי׳ חפניא״ל נגלה יממני יה׳ השס “דבי
היבל שמו נקרא מה ימפני מכיטדו״ן לי ביש ייקי־א בא“ שיא המלאך

שנינה בו מהלבשה שלפצמיס מפני קין שבח ניחן יפה כה יבנל פייה אנך
וכשמהלבשה צצמו בפני יושב ילפצמיס א״ל צ״ס ילחי״י יי״כיךאיי׳ יהי אי“'י״י

שהוא מפני קין היבל נקרא שנינ״ה בי ייצא מייני ייהישאל אה ילד ימחייאל
באוהי ולכי׳ יגיל בשמהיה למלך מיבל ס בי א“שי: הגדיל “אי הגדיל יה׳ הנ
בפני ונבהוא קין הובל נק^א הזמן דחקי בשצה אדס של הפלהי שייקבל
שמי ניןרא ולפי׳ קין נקרא צצמי הנכבד■ יהשס שחנהיא״נ השה יזהי

̂ץ<*י•* י־יי והרד^ יו ■בטה3 נהדב הצימר מימו היונה 11 i «׳- ) I •ה / ׳*׳,»(
מגיטרי׳׳ן כנגד יברזל.צ״דהחכמהאמ׳ ה היא דחקי ה ה יו הו הוי ה ה י הו י

 מהקשט שהוא לט״ש שהיא הגדיל “הש
בנל השלימה ישראל ננקה לנלה

 יהיה הדס של ציניהיי היליחל והיא
א3ה נצילס הפארה ה“צט “הייצט

והיא וברזל נחשה גיין שבה השלימיה
הדש כל לטש ולפי׳ לצולס■ שטשה חג־ש נל צל ני דנהי׳ יצדיק צדיק אש“ב

נטי:ה קין הובל ואחיה וברזל נחשה ס כנגד איי׳ ילפי׳ חיפה כביד הקדיב הנ
שנינה זו נצמה מטטרו״ן של יאחיהי זה למך אה ילד ימהישא״ל ילהישא״נ

מהלבשה כשאין אס נקראה שלפצמיס יהיא ילמני שנבדנ גדיל ואיר זיי
ולפי׳ בו נשמהלבשה אח אה“נק בי ̂י השה יזה גיי-־ז

שהיא נצמ׳־ה קין הובל ואחיה נהי׳ ה הי הו י ה ה י ו ה הי ה לקבל יאינין יו
יהוא״ל כנגד ירמוז וצוד יופי בנל כלילה •̂ איי׳ <יהי׳ ^--ץך *•'% •*ךיי
:אהוהו ונקראה זוגו בה שהיא השרך ̂* יייי״ אה ינדה היח יח ייד
ה ל צ קין הובל אה ילדה היא גס ו ה“גח ה"*״ י"■ י*י• 1 1 1 i t -״1 ׳י׳-׳ - * ׳ .

^י״ך



המביכות פר5

צ״ד היה לקין ה׳ ייבס ייקס הי לקה נהקנ״ה יאמר ההכמה ע״ד נ
לך גרמזהי מה ידמה כנר הקכלה ראנונה היה הראנין אדה כמו נניה

ואיה איה ינל מרגלייה כלה בההירה ה והיה טליונה כדיגמא היה הכל נני
העליונה נרלרכנה הנר היא מההירה הי יאלו נאינו וכה מלכו״ה הה נניה נ

נלי היא בההירה אז״ל להנם ולא ה נקראה ימלכו״ה טהרה נל ונקראה אנ
לפני הורה אמרה הקנ״ה גל אומנהו נאינה וכהיה ננכל טדיה נהיא טד״ה
כננראי* ך ארמניה כלי אד הקנ״ה זינה ונקרא׳ פילגנ נקרא׳ טהרה נל
ה מכאן אז״ל מכאן כילמך הי הקנ״ה נ הקר) אלו יטל שמיה וכמה הי( מקיה נ
כל כי עילרלי ינינה נהירה ילניט ה שהראה נכינ״ה כנגד ירמיז היל אנ

דיכמא יהיא קדניה קדב כילה ההירה הטימאה (הקר) נהראה מקרה ינכל
ענין ין3ליל ילסירע ינהירה טליינה ה יאטפ״כ נקרא׳ ילפי׳ נכינה נצל יינני
מה ידטה יכנר המלאכיס הילדיה כנגד כהי׳ ילפי׳ קל דנר היא כ׳ צלה
המלאכים הילדיה נטנין לך נרמזהי כהיה מצד ילדה היא גה יצלה הפילגש

רומז נראניה נ?דר האמיר נאדה רצהניה נמיניל קין הינל אה הטומאה
אד״ם ננקרא הגדיל הנר למטטרין הרט יצר היא והיא יהנל קין כמי

ה ימטנלהו הטליין מנ ה מי גלגליה נ ינ נני נצריכין לטולם שטנה המניא והוא

יהזקאל נראה המרכנה יזי רני כנה הוא אלו טם אלו להלהס זיין כלי אדם
טליי אדה כמראה דמיה דכהי׳ ט״ה זה כל וגורש אוהש המשטין הרט יצר

̂ו״ ̂יייי ^והז “^י״י יייי• ת-“יי ̂י ונרזל נהנה הרש כל לטש כהי׳ ולפי׳

רימז יהנ״ל יקי״ן הנרך ליהיא״ל כל זין כלי ללטוש שגורש ההרש הוא
ידיייא״ל “ייר—׳״ד •“י“ * • 0’'1- יי••( ^ ̂ו נטמה קין הונל ואהיה ינרזל נהנה

גנריא״ל נל פמליא ונהמטט הגניר נטימיה איהנ נטמה זי נל יאהיהו ר״ל

גדיל כהן מיכא״ל נל פמליא לפני הגנור נאהוהי ירמוז יטיד יפיפייה נניס

ה מי למיכא״ל הקנ״ה ארד ולפיכך ננ יאכלו כהלק הלק כהי׳ נהרי נכינ״ה
נל פמליא נימטט מי כל קין הורג כל המרכנה נטנין פירשנו והרי האמר ואש

ה מיכא״ל הי ט נכינהי יוק״ה ננ נמדנר אימ׳ והיאך נכינ״ה היא נצלה
ה ננקראה ט ה׳ יינה ממני ינקה ננ נהורה נדרש הכל הטומאה כהוה כנגד

נדגלי לי ננהן האית מהו איה לקין דכהי׳ וטהרה טומאה׳ פניש לננטיש
ה נדגל מנררי• איה לו ■ונתן יה׳ הנ ; וגו׳ זה לעומה זה אה גש

מי היו״ד מיכא״ל הכיה לנלהי מנ ר מ א ננטהי® קין הורג כל לכן ה׳ לו וי

איתו



K'p המלכות ספי

מו^ בתים נליתי ר׳׳ל המרכבה קירה שוה ייכל שלא ר״ל מוצאי כל איהו
; נבור״ה זו נרה ביה בנקראה המלני״ה לך הא כלל ממשלתי לרלעט יללאך

1 הדת זו פרדקיס הו״ד מדת זו גנוה ענין פרpמ מרנלייה כילה שהתירה
1 רומז פרדקיה האמה דרך ועל , ביכ״ה כלה שההורה ועוד המלאכיה הילדות
1 העליון הבריה שהוא צדי״ק מדה כנגד כל מהפר ישה הקב״ה של שמותיו

; לומר הההיל את״כ pפרד ונקראה בה יש ולפי׳ העליינה המרכבה דוגמה
1 צנורוה שהי אלו מיה ברכוה לי עשיהי שמורה פהותה פרשה ההומה פרשה

! והגיהור הקדוש העליון בבריה שיש הע״ה דוד אמ׳ ולפי׳ נכבד בנין דוגמה
הגיוב השמן שמרוק מיה בריכות ונקרא כלבה שלאהתהר וגי׳ תמימה ה׳ הורה
י יער מהה להשקות ישראל כנקה לכלה הקדושה העליונה מרכבה דוגמה כעין
על יער שנקראת שנינה זו עציה צומח : יהטהורה

, צומת עציה צומת . לעולה טובו שמכירה yכנגד רומז מיס ברכוה לי שיתי
̂ השרה ומלאכי צדיקיה של משפתות מרכבתו קייס כיצד הקב״ה
i הקדש ותיוה ושרפיה בניתי שתמצא מקוס בכל שרילזהי כמי

I הוא נביעהי אי עשיתי אי בהיס לי

: דאבדין על חבל

מ עי  i i h j t n  »̂ ->1!'-»;?yM״wi, יי
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A'rA^^rr ĵ^xromp*>A^ ^ v/r7 / י' י ^ ׳ -^ .^J!*״• V*ל ־״

y

^ - ע

1. a>x1׳ ^  c f ( ^



הטעיות לוח

V

י ז צ ־צ׳־ה ע־א י * ”  הצראות צ
דמדוי־* צ״י ה •צ.*רד. בעיב שש
 ר::־אי־ה ׳־ צ א בע ה

 בגיגור ר צ ז שד״,־־. ג שע צ ”,י
 ו*צת.;ז “ צ *־ג צירה’ שש
 ידו ‘צ־־ ח׳ שו״ד ב<'א שש
ד באו־. שש ע  והדושה צ־ל ב
 האדירירון צ־ל 2'ע בבי־ ישש

 ן אדירירו צ־ל גי ־ה שו ב,־ב יור ,* *
־י וצהוק ל צי ר “צוד־‘ י־ג ,

 אשד-ש רבב ל צ ד. י בשודד. שש
 אלייש רבב בייל ב בשו־ד שש
הא בלי וידעת צ־ל א ע׳ ,ו’בש שש
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 ערוי צ־ל י־ג שורה ע־ב בי דף
 בידו צ״ל י־א שיורה ע-ג יצש

 שבתוב בצקוש ע״א בריש בייא דף
 ב בעי צ״ל למבין ודי עד לחשבונה

 כשתצטרך עד תמצא בצקובש
 צ״ל לבסוף עד וצתיברדתצצא

\ במקו^״?ושיב^
^ ע״א ה בי ד̂ף .  r * ̂ אחד צ״ל א־ ש

 וחרב צ״ל ג׳ שורה יב ע שש
 מלבר צ״ל אחרונה שיורה ב ע״ שיש

 תיבת צ״ל ט״ז שורה ע״ב מ״א דף
 להיות היה תיבת בין ראוי

׳ מופתית צ״ל ב׳ שורה נ׳יז דף
הזיל צ״ל בייז שורה ב עי ק׳ דף
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