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ה נ ו ש א ה ר מ ד ק  ה

 א£!ף הצעיר יוסף בלא׳׳א כמוהר׳׳ר עמנואל אירנאם זצ׳׳ל • הנה מיום שעמדתי
 על דעתי שמתי במחשבתי לדרוש ולתור בחכמה ולחקור בעד התעלומה-מפי
 סופרים ומפי ספרים • וארא הרבה חיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים * אשר
 חברום קדמונינו חכמי האמת והמתרים • ע״י קבלת רבותיהם המקובלים • אלופינו
 מסובלים ״ בתורה ובמצות ובכל הלולים ״ ומצאתי בהם כמה מרנליות טובות ויקרות
 אשר בענייני האמונה עינים מאירות ״ ובלעדם א" א להבין ולהודות ״ יסודי התודה
 ופנותיה העיקריות ״ ובראותי משכילי הרבים כלים ״ והחכמים הולכים ודלים • ואין
 להם חפץ ללמוד סתרי התורה והסודות המקובלים • וכדי להבין ולבאר כוונת התורה
 איש אל עבר פניו ילכו דרך האתרים ״ ובילדי נכרים ״ ותהי האמת נעדרת ושממה
 כמהפכת זרים ואף אותם החכמים הסישדים אורחותם• השואגים מימי ח״ל
 וחירותם ״ להבין עמהם תורת ה׳ צבאות ״ ודברי הנבואות ״ ומ״ם א״א להם
 להשתלם כידיעת עיקרי התורה על מתטנתם • מאחר שהם נעדרים מהשכלת
 סתרי התורה וסודות מאמרי רז״ל ספיר מרחם • נם במקצת מהחכמים הלומדים
 בחכמת הקבלה ראיתי שערוריה כי מיד בהתחלת למודם הם קופציס ללמוד
 חכמת האר״י זלמ״ה ולאכול מטוב פריה• טרם היותם שלמימ בידיעת התחלות החכמה
 ועיקרי האמונה • אשר המקובלים ביארוס בספריהם להודיע אי זה דרך ישכון אור
 ואיזה מקום בינה • אמנם אלה האנשים כאים מחמת טענה כי האר יי זלה״ה אמר
 לתלמידו הרח״ו ז״ל כי כל הספרים של קבלה שלאחר הרמב״ן זלה׳׳ה אינם ביושר
 החכמה הזאת ושהם בנויים בשכל האנושי לא מקובלים מפי הראשונים ולא מפי
 עליונים עב״ל ״ והס ל* ידעו ולא יבינו בי דברי חאר״י הללו הם אמורים על הקדמות
 פרטיות מהחכמה ומימי ברכה העליונה ״ אבל לא בשרשי החכמה ועיקרי האמונה״
 כי באלה לא תמצא שינוי ומחלוקת בין הראשונים והאחרונים ״ רק שיש מהם אשר
 רמזום בסודות להחכימנו • ויש אשר האריכו בדיבורם והרחיבו ביאורם למען לא
 תשכח מפי זרענו ״ ומכאן מודעא כי תורת הארי תמימת למי שכבד למד וידע
 התחלת החכמה • וכמו שהיו תלמידיו כעת שהלכו ללמוד לפניו חכמים מחוכמים
 בחיבורי הקדומים ״ ומפני כך לא הוצרך האר״י רכס לדבר בם ״ ולבאר את נתיבם
 בי אם לנטוע נטעי נעמנים י ולעשות בונים • וכדרושיס יקרים מפנינים ״ ועליז
 באו מכתבי קדשו הרבה עניינים י בם יבין המבין כי לא נטה האר״י זלה״ה מדרכי
 המקובלים הראשונים • בשרשי האמונה לפני ולפנים• ואשר לא שת לבו לעלות
 דרך מסלותיהם י הוא מפגי שלא למד מקודם עיקרי החכמה וענפיהם ״ ובזה טח
 מראות עיניהם אבדה האמונה ונכרתה מפיהם • על p העירוני מחשבותי • והקיצוני
 מזימותי לחבר מאמר קצר רב האיכות • כדי להעיר לב כל אחד מאנשי הכתות חנ״ל

 ההולכיס
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 ההולכים בדרך לא סלולה • בהאמנת פנות הדת נתונה לעם סגולה ״ ובו אכלול
 ההקדמות ומפתחות שראוי לכל הבא ליכגס אל הכמת האר״י זלה׳יה לדעת אותם
ו ^ומל אמונים יען בו עיקרי האמונה שמורים וצפונים מ י ש ז י א ר ק י ו ה ל ה  ת

 ולפי שרוב הקושיות והשקלא וטריא שכתבתי בקונטריס הלזה מקצתם שמעתי אותם
 מפי הפשטנים הממדים החכמה י ומקצתם נשאלתי עליהם ממקצת המשכילים
 החושקים בה לכן גמרתי בלבי ליסד מאמרי הלזה בדרך ויכוח של שני תלמידי הנמים•
 וחילקתיו לשני ויכוחים • הויכוח הראשון להביא מקצת ראיות על אמיתות קבלת
 ההכמה הנעלמה,• למרות עיני הפשטנים המננדיס אותה ביד רמה ולהראות להם
 טעותם וכי אין דעתם שלימה • ובו אזכיר ג״כ דעות בני עמנו המתפלספים ואיך
 הם משתבשים בכמה פנות מתורתינו הקדושה ״ עם היות שנם הם מסכימים עם
 המקובלים באמונת האחדות פשוט אשר הוא האבן הראשה • גם בו אזכיר מקצת
 ראיות שכליות להכריח אמונת הספירות בראיות נכונות למבינים כי לבנים כחשים
 לא יועילו מאה עדים נאמנים• גם תמצא בו הערות יקרות על אמיתת דרכי המקובלים
 דברים חשובים להבין התחלת המצאת הנמצאות • עם קצת פרפי־אות ״ שהנני
 צורי נורא תהלות • והויכוח השני לבאר בו כמה עניינים שהם מפנות הדת • וביאור
 האמנת האלהות ותאריו ושמותיו איך יובנו • כפי קבלת המקובלים • וענין העבודה
 צורך גבוה • ופרטי ההשגחה • וכמה מפתחות יקרות להבין יסודי האמונה • ומנדעא
 לידעי בינה ־ ומודיע אני נאמנה י כי כל מה שכתבתי בזה הקונטרס עיקרו הוא
 מלוקט ומקובץ מספרי המקובלים כמו שאזכיר את שמותם *במקומותם • וגם אותם
 העניינים שכתבתי בסתם ״ רובם הס סולת נקיה שטהנתי מדבריהם • כי דגם שלא
 באו הדברים ההם ״ מפורשים בספריהם • מוכרחות הם למדקדק במקומות שונות
 של חיבוריהם ועמד על עיקרי דעותיהם • ולא רציתי בחיבור זה לפלפל ולהאריך •
 כי לקצר אני צריך • כדי שלא יקוץ הקורא בקריאתו ״ ובגודל כמותו י ונם כתבתי
 אותו בלשון ברור ומבין כדי שיהיו הדברים ערבים לחיך הקורא בהם י ויכנסו
 באזניהם ויהיו תמיד לזכרון להסיר מסוד. העידון • מלפני עיני התלמידים והמתחילים ״
 ואהיה אנכי הסיבה ״ להנחילם חיי עולם הבא • השי״ת ברחמיו יזכני להיות ממצדיקי
 הרבים כאשר עם לבבי • כי כל ישעי וכל הפצי להשכיל להיטיב בעטי וניבי •
 לכל חושק בחכמת האר׳׳י ורשב״י • אשר ע״כ דברתי אני אל לבי • ונתרצתי למה
 שהפצירו בי • להדפיס הקונטרס הלזה אף כי קטן הוא ואיידי דזוטר מירכס כי
 מובטח אני שכל הקורא בו בעין רצון ובעיון זך יפתחו לו שערי בינה ויהיה לו
 משען ומשענה י להבין כתבי האר״ י זלה״ה על נכונה • כי אמת ממנו תצמח ותפרח
 כשושנה • וצור שוכן מעונה • יזכנו להבין מתורתו נפלאות ״ ויצילנו משגיאות י
 ויקרב קץ הפלאות • כמו צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות ״ יראו עינינו וישמח

 לבנו בענלא ובזק רןיב • אמן :



 שומר ויכוח ראשון אמונים י א
 ויהי בימי שפומ השוממים • ויהי רעב בארז• לא רעכ ללחם ולא צמא למיס• כי אם לשמוע אס
 דבר ה׳ ״ אז יחלק העם ישראל לשתי כתות• זאת אומרת כי התורה כולה תוק הסשומה לבל
 ומכחיש היות בה שים פנימיות רק הנגלה ממנה עסהשרשיס המקובלים לרז״ל בביאורה וזה חיובכ״
 האלם מספר ימי חייו אשר נתןלוהאלקיס לדרוש ולחקור הויות אגיי ורבא והדינים שכתלמוד וכפוסקים
 כלי לשמור ולעשות ולקיים כל מצותיה • וזאת אומרת כי מלכל הננלה בפשע התורה מול יש פנימיות
 נסתר בתוכיות מצותיה ובפרעי סיפוריה שתכלית הידיעה היא לדעת אותם הסולות שעליהם אמר לול
 המלך ע״ה כל עיני ואבימה נפלאות מתורתיךויהי ט החל האדם לרוב ותשחת האר] משני הערוב-ובלבוצ
 של שתי הדעות האלה ״ כי כולם מתאמצים אלה נוכח אלה • וכל אחל מכריז ואומר שהאמת אתו • הנה

 זה הדרך לכו בו• כי תאמינו וכי תשמאילו מכל דכרי ארצה לא תפילו :
 ואחר שארכו הימים במחלוקת זה כין החכמים קם הנשיא זכריהו בן יברכיהו וכה אמר להם אל נא
 תהי מריבה ביניכם * שמעו עצתי וחחי נפשכם ־ קחו לכם איש אחל מכל כת דמענו לפנינו
 מענותיהס • ואזי מתוך הויכוח יתכרר האמת עם מי מהצללים ולמות* ומי הוא זה הקוצץ בנמיעותיואם
 לי ולקולי תשמעו• יעמול שאלחיאל מצד התלמוריים• כי הוא איש נכון לחש ומלא רוח חכמה ומלע ומצל
 המקובלים הנה יהוידע החכם כלכל ודרדע ויענו כל המס אשר בשער ויאמרו סוב הרבר אשר לכרס לעשות:
 וימן שאלתיאל ויאמר לא יתק לעשות ויכוח זה יען כל דכרי המקוכלים מיוסדים על אמונתם בחכמים
 י ההם שקראום בשם מקובלים ואין שוס שכל וסברא ולא דעת ישרה שיוכל לחלוק עליהם כי לא

 יקבלו את דבריו ולא יכנסו באזניהס וא״כ איפוא מה תועלת יש להתוכח עמהם :
V אמת הוא כי יסוד הקבלה היא אמונת החכמים הקדמונים אשר נתאמתה אצלנו חכמתם וחסידותם T W 
 והשתלשלות קכלחס ־ אבל לא משני זה נמנע עצמינו מלדרוש ולחקור ולהקשות מל לכליהם
 ועל עיקרי הקדמותיהם ואדרבא דרכנו הוא לפלפל בלשונות המקובלים כמו שאנו מפלפלים בהלכה:

 שאלתיאל א״כהוא הנני מוכן לויכוח זה• כי באמת חשקה נפשי מאוד לישא וליתן עם המקובלים
 ולחקור על יסודותיהם כדי לראות על מה הסבעו אדניהם ועתה אם תרשני לומר

 לפניך ספקותי • אתחיל לסדר טענותי וקושיותי :
 יהוידע הרשות נתונה לך בתנאי שכל לנר שלא תמצא מקום להכחישו ולחלוק עליו שתולה ותגזור על
 אמיתותו וק כל לבר שנוכיח שהוא ששומן של דבלי רז״ל בעלי התלמול שלא תתעקש לשרש
 דבריהם בפירושים זרים ובלחי מתיישבים על פשטן של דבריהם ז״ל ואם ככה תעשה מוכמח אני שיהיו

 ההקדמות המקובלות כפיך כדבש למתוק ״ ותמצא אמיתותם כמקרא בתלמול ובמדרשים ;

 שאלתיאללא אמה ימין ושמאל מכל מה שאמרת והנה קודם כלדכר אנכי אדרוש ממך מנין לכם שיש
 סודות וסתרים בתורה כי המפורסם כאומתנוהוא שהתורה עם פירושה האמיתי סכלה משה
 מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו׳ על חכמי ישראל הקדמונים שכתבו זה הפי׳ המקובל בתלמוד בבלי
 וירושלמי ספרא וספרי ותום׳ ומכילתא ולהם אנו שומעים וסומכים על לכריהם ומי שאינו מאמין להם אימ
: ל מ  בכלל עס הקדש • אמנם שיהיה בתורה פנימיות וסולות כמו שהמקובלים אומרים ״ היכא כתיבא ב
ק יומין ת  יהוידןז כן אמרו כמסכת ססתים (דףקימ) מאי ולמכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה ע
 ומאי כינהו סתרי תורה • וכמסכת חגיגה(דף י״ג) אין מוסדן סתרי תורה אלא למי שיש בו
 חמשה לברים שר חמשים וכו׳ הרי בפירוש שיש סתריס לחורה והיו ידועים לרבותינו ז״ל בקבלהיוק הם
 מעשה בראשית ומעשה מרכבה יספר יצירה כמו שכתב שם רש״ י זלה״ה ״ ועליהם שנובפ״ב לחגיגה אין
 לורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית כשנים ולא במרכבה ביחיל אא״כהיה חכם ומבין מרעתו •
 והתו׳ כתבישםבשסר״ת למעשה כראשית הוא שם שלמ״ב אותיות היוצא מבראשית ומפסוק שלאחריו
 עכ״ל• והנה אופן מצאנו שםמ״ב אותיות מן הכתוב וענינו וסגולתו ממצאנו בין המקובלים כמסורת והרמכ״ן
 כביאורו על התורה כתב וז״ל מעשה בראשית סול עמוק אינו מובן מן המקראות ולא יודע על בוריו אלא
 משי הקבלה על מרע״ה מפי הגכורה ויודעיו חייבים להסתיר אותו עכ״ל * והרימב׳א הובאו לבריו בעין
 ישראל מסכת סוכהפ״כ כתכוז״לדכר גדול מעשה מרכבה פי׳ המרככה העליונה הקלושה שלא נסתכלו
 בה נביאים מעולם יסודה ידוע לבעלי האמת וכו׳ וע״ש פי׳ הרשכ״א ג״כ• והכלל העולה מדברי כלם הוא
 שמעשה בראשית ומעשה מרכבה הם סתרי התורה וחכמת האלהות המקובלת עד מרע״המשי הגבורה וק
יה  מהשכ׳ בס׳ יצירה הנמצא אצלנו כדפוס וככר ידעת כמה רב גוכלייהו להני רבוותא בתלמוד כיכצנ
 ישראל נשק על פירושם״ עול מצינו לרז״ל במדרש רנה סרשה חקת אמר ל' יופי כל תנינא אמי לו הקב״ה

 אלה למשה



 ׳עומר־׳ ויכוח ראשון אמונים
 למשה לך אני מגלה סעם סרה אכל לאחרים חקה מכיל וכיון לשרה אדומה לכלה לאחרים חקה• מוכח
 לטעמי שאר מצות גילה אותם מרעיה לאחרים• והנה כל האמיר הוא מנין חכמת הקבלה כי היא כיאור
 סתרי התורה ומעמי המצות וסודות מעשה כראשית ומעשה מרככה אשר כאו לידינו כקכלה מרכוחינו

 , , עד מפי חכמי ישראל הקדמונים כעלי התלמוד:
 שאלתיאל יפה אמרת והוכחת כמישור שיש להורה סודות וסתרים ושהיו ידועים לרז״ל שקראו אותם
 מעשה כראשית ומעשה מרככה • אכל לא מפני זה יוכרת להאמין שדעות המקובלים
 היו אותס הסודות וסתרי תורה כי הלאהרמכ״סזיל חכס גדול וכקי ככל התלמוד היה והוא כיארלנו

 כידו החזקה כארכעה פרקיו הראשונים מה הוא מעשה מרככה ומעשה כראשית :
J אילו היה אומר הרמכ׳ס זיל שפירושו מקוכל כידו מרבותיו אזי היינו מסתפקים אל מי J T V P 
 מקדושים נפנה • אס אל קבלת הרמב״ס או אל קבלת המקובלים המסכמת עם פירוש לש״•
 ותוספות ישאר המפרשים המי אבל כיוךשהרמביס לא שי׳ כן מסי הקבלה כי אס משיקול דעתו וכמו שהוא
 עצמו הודה כהקדמת ח׳ג מהמורה ואמר כי מה שהוא מכאר ממעשה מרככה ומעשה כראשית וסתר•
 הורהלאקיכלמה שאמר כזה ממלמד ולא כאה אליו הנכואה אלא הכל הוא משיקול דעתו וסכרתו ולפיכך
 אסשר שלא יהיה כך ויהיה הענין חלוסו ותהיה הכוונה דכר אחר עכת״ד • א״כ איכה נתפוס כספק
 שהוא פירושו של הרמב״ס ונניח את הודאי שהוא סירוש המקובלים שהורישוהו לנו כתורת עדות שקבלוהו
 מרבותיהם עד התנאים ועוד שסירושו של הרמכים דחוי הוא שכל המסרשים דחוהו בשתי ידים. הר״ן
 זיל כתכ וז״ל והרמכ׳ס כתב מה שרצה והלואי שלא נכתכעכ״ל והכיאו הרכ כעל כסף משנה בס״ד מהלכו׳
 יסודי התורה עיש • והחכם הסלוסוף רבי שם סוב בר׳ שם סוב כססרו עין הקורא מ״א אחר שהאריך
 בטענות נגד הרמכיס אמר וז״ל יישלר׳מעלזה טענות חלושות מזוייסות כי מיום גלות הארז לא נמצא
 בישראל איש רבני חכם ונכון כענינים האלה כמו אריסמ״ו י ואשרהכיא אל הרמכ״ם זיל לחשוב מחשבות
 רק רע כל היום הוא חשכו כי אין שם תכמה אחרת זולת הכמת אלה האנשים זה הביאו אל מה שאמר
 כי מרככת יחזקאל וישעיהו אשר חוייבנו עליה ההסתר איננה לכר זולת חלק קשן מחכמת אריפשו וזה
 גלוי למי שהפליג העיון כספר המורה ככל פרקיו ומאמריו מלה כמלה והסתכל לדעת חכמת אלה
 האנשים על שהוא מכואר כי כל מה שהשיג יחזקאל ע״ה ידוע לרוכ חכמי הנוצרים והישמעאלים והיונים
 ידיעה יותר חשוכה ונקיה מהטעות לפי דעתו מידיעת יחזקאל ע״ה וזה מבואר למי שהכין הנרצה
 אצל רמז״ל אומרו ואשמע את קול כנפיהם כי בעבור כבודו אמרתי לא אזכרנו וכו׳ ע״ש שהאריך גם
 החכם הסלוסוף בעל ססר דרך אמונה בש״כ מ״א• והחכם השלוםוף ר' חסדאי בספרו אור ה׳ מ״ל דרוש
 י׳ ־ והחכם הסלוסוף כעל ם׳ תהלה לדוד ח״ג פ״א • והמכס השלוסוף בעל ם׳ נוה,־ שלום במ״ד ס׳׳א
 מהדרוש השני• וכמאמר ה' סרקה׳ כלם כתבו שאי אסשרלומר לחכמת המבע וחכמת האלהוח של אריסטו
 יהיה המכוון לרז״ל כמעשה בראשית ומעשה מרכבה כמו שסובר הרמבים • והוכיחו כן מתוך מאמרי
 רז״ל אכל המכוון כמעשה כראשית ומעשה מרככה הם עניניס שלא יושגו מדרך החקירה רק מצד חכמת הקכלה
 ליראי ה׳ ולחושבי שמו חכמי האמת וכעלי התורה אשר כה וממנה יצאו כל השלמיות האלה וזולתם
 והראיה כי חכם סכעי מחכמי האמת לא עלה למדרגת בריאה מחודשת בסידור הטבעי • ורבא ברא
 עגלה ור׳ זירא ברא גכראעייס׳ יצירה הידוע וכו׳ זהותורף דבריהם ובאמת כי רבו מהרבה המלעיגיס
 על פירושו של הרמב״ם כמרככת יחזקאל ועל טעמי המצות שכתכ כמורה וכתבו עליו כי מי יתן מרש

 « יחריש ״ ולכן אין לנו להשגיח על דבריו בעני ן זה :
 שאלתיאל ודלמא סתרי תורה ומעשה בראשית ומעשה מרכבה׳ אינם לא כדברי זה ולאכדכרי
 זה לא כדעת הרמב״ם הסובר שדעות נביאנו וסכמי תורתינו הס דעות אריס;יו וגס לא

 כדעת המקובלים אלא נשכחו ונאבדו ממנו כאורך הגלות :
 גס זו טענה כמלה היא שהרי ספל יצירה וס׳ הבהיר וכירק׳ היכלות יס׳ הזוהר שהם חכורי
 התנאים שחוברו על סתרי התורה הנה הנם בידינו במסירת מסי המקובלי׳ וגם כת המתשלסשיס
 מכני ממנו מודים שהם חיבורי התנאי׳ ־ וכמ״ש הכיזרי במיז סי' נ״ה שהבי׳ שם קצת לשונות מס׳ יצירה
 וימסו לאאע״ה וכמאמר ג׳ סי׳ ס״ה הזכיר ר׳ ישמעאל כן אלישע כ״ג ואמר שהוא חיבר ס׳ היכלות
 והכרת פנים ומעשה מלמה כי ידע סודותיהם עד שהיה ראוי ממלרג׳ קרובה לנבואה עכ״ל • גס הר;׳ר
 חסלאי הזכיר ס׳ יצירה בספרו אור ה׳ וייחסו גס הוא לאאעיה י והראב״ע הזכיר to היכלות כס׳ כי
 תשא וככמה מקומות והר״מ נרבוני הביאו הרש״ט נסי׳ ההורה מ״א סרק כ״נ הזכיל ס׳ הכהיר לרזיל •
 מעל ״ס׳ לרך אמונה במיכ ש״ג אחר שהאריך להוכיח דרזיל היו בקיאיס בכל החכמות כתכ וזיל וכחכמת

 האלהות
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 הבהיר בהם
 בסוף
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 נקראה קבלה שהיא כשמה עכ״ל :
n־ הרי מציגי שכימי מאונים לא נשכחו ולא נאכלו סתרי התורה כי הרמכ׳ין כתב בס׳ בראשית על j7 . 
 ש׳ זה ספר תולדות אדם וזיל כתכ רכ שרירא גאון שמסרו חכמים אחל לחכירו הכרת סנים וסלרי
 שמימין מקצתן אמורים כסדר ססוק זה ססר תלדות אדם ומקצתן כסדר סםוק שלאחריו זכר ונקכה כראם
 ואין מוסרין סתרי תורה ורזין אלא למי שרואין כו סימנים שראוי לכך וכו׳ הרי שכימי רכ שרירא
 גאון היו ידועים סתרי התורה ומזין וגס רבינו האי גאון כתב תשובות בשחרי תורה לרב סלטוי גאון ־ ורב
 המאי גאון עשה ססר העיון וססרהיחוד• ומקצת דבריהם תמצא בס׳ האמונות לרשיט ובס׳ הסרדס לרמ״ק

 ז״ל • וכן תמצא שם לשונות מכמה גאונים שכתבו בסודות הקבלה :
ד אחרי הגאונים נמצאו כמה ספרים מרכניס מפורסמים כישראל גדול שמס שהעידו שהיו כידם ו ע  ו
 סתרי התורה כקכלה כגון הראכיד כפירושו לס׳ יצירה כתכ כהקדמה וז״ל אכל הדכרים האלה
 וסודותיהם כלס כבר רמזתים לך מסה אל סה ולכן שמתי כדעתי להועילך להאיר עיניך כמעט קמ ממה
 •קבלתי ככהרי הססר הקדש הזה עכיליגס הרמכ״ן כססריו העיד על עצמו שקכל סתרי התורה מרכותיו
 ועיין ג״כ כהקדמת סירושו על התורה גס הרשכיא היו כידו סתרי התורה כקכלה כמ״ש בתשובה סימן
 תכ״ג בענין פי׳ הססוק כי ששת ימים עשה ה׳ וגו׳ וז״ל לפי מה שלקחה אזני רשימה דקה מכעלי
 החכמה כי יש בזה באמת סוד עמוק מאוד אין לו ערך ולא דמיק למה שעלה בדעתך והימים האלה
 נזכרים בקצת מקומות כתורה וכמצות ויום השכיעי כאחד מהם ונרמז כזכור את יום השבת ודברי התורה
 כפטיש יפיצן סלע ומתחלקים לכתוכ עניינים נגלה ונסתר אומרים ורומזים אשרימישזכהו השיית לעמוד
 בסודם המקודש שהם כוללין ההראל והמקדש וכני ׳ואשר אמרת כמה שקכעו כתפלה לומר אלקי אכרהם
 אלקי יצחק ואלקי יעקכ ולא תקנו לומר אלקי השמים ואלקי הארז • וכן במה שסמכו לזה הגדול הגביר
 והנורא באמת יש לזה עיקר גדולכענין ההפלה וכוונותיה למי שחננו השי״ת לעמוד על עיקר הכוונה
 האמיתית וכו׳ והסוד כגדול נכור ונורא נורא מאד מי ידענו כ״ש שיעלה אותו האיש על לשונו וכ״ש שיכתוב
 כספר עניינו עכ״ל הרשב״א ועיין ג״כ בסי׳ צידגם ססר קבלת דריא מגרמיזא ורבינו יהודה החסיד והרוקח•
 ושסר ברית מנוחה וס׳ הקנה והשר הפליאה וסשר התמונהיוכמה חיבורים אחרים מכמה חכמים וקדושים
 ילאה האלם לססרס אשר כלם מודים ומעידים שהסהרים ההם מקובלים בידיהם מרבותיהם• כאופן שלא

 . . ^ יסופק• כלל שנשארו בידינו דשת נביאנו וסתרי התורה :
 שאלתיאל איכאיפוא שהגאונים והבאים אחריהם היתה בידכ קבלה מסתרי התורה כעיני יפלא
 איך נא הגיעו הדברים אל חזן הלמב״ס ז״ל אשר כל סתום לא עממוהו• וכן אס אמת הוא
 דספב יצירה וספר הבהיר וסרקי היכלות וספר הזוהר הס חיבורי התנאים איך לא ראה אותם הרמב״ם

 ז״ל ולא הזכיר את דבריהם בספריו כלל:
J אין נהסליא אס נעלמו מעיני הרמב׳סז״ל כי לאו כל אדם זוכה לכל החכמות הלא תראה כי J T V P 
 שם כן ׳״כ אותיות וכן שם מ״כ עם היות שהוזכרו כתלמוד מסכת קדושין(דף'ע״א) והפליגו
 שכ כמעלת מי שיודע שם מ״ב הנזכר י נעלם ענינם מהרמכ״ס ז״ל עם כל חכמתו כתלמוד וכמו שהודה
 הוא בעצמו במורה ח״א פיק ס״כ • ואעיג שיש קכלה עליו מרכינו האי גאון וכמ״ש הרשב״א סי׳ ר״ך

 מתשובותיו ־ עכ״ז לא הגיעו הדברים אל אזן מימב״ס ז״ל:
ד אפשל שגם הלמב״ס לאיי אח ספל יצירה ושאר חיבורי החנאיסיוהיו בעיניו כדברי ספל החתום ו ן  מ
 כי כוודאי הגמור סתומים וחתומים הדכריס אצל כל אדם שלא קכל £ה אל פה המפתחות
 והתחלה החכמה • ושוק חזי מ׳׳ש הלמב׳׳ן בסוף הקדמת פירושו על התורה וז״ל ואני הנני מביא בבלית
 נאמנת היא הנותנת עצה הוגנת לכל מסתכל בספר הזה לבל יסבור סברא ואל יחשוב מחשבות בדבר מכל
 הרמזים אשר אני כותב כסחלי תורה כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דכרי ולא יודעו כלל כשום שכל
 ובינה זולתי מפי מקוכל חכם לאזן מקכלמבין וכו׳ ע״שוכ׳שק״ו לבלי ספל יצירה וספר הבהיר יפרק*
 היכלות וסי הזוהר שכודאי הגמול שלא יבין אותם כלל מי שהוא נעדל מהקבלה מפי הכס מקיכל.ולא
 עוד אלא כי מי שלא קכל מסורת החכמה הזאת (וכמו שהעיד על עצמו הרמכ״ס שלא היה לו יקבלה
 ממלמד על ביאור סתרי התורה) אם יקרא מיש כזוהר כמה דברים שמורים גשמית כא׳הות כגון גולגלתא
 שערא מצחא אודני! אנפץ וכיוצא בלי ספק שיפער פיו לבלי חק •נגד הספר י ומחכרי ואפי׳ אם יאומת

 אצלו
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 אצלושרשב׳י הי׳ מחברו לא יקכל את לכריו תלע שהרי דכי פשוט אצלינו ונתבאר ג׳׳כ כגמרא ובמדרשים
 בכמה מקומות שיש כח נשמות וכקמיעות לעשות פעולות ונפלאות •וכדאמרינן כשכת יזצאין כקמיע מומחה
 וכן אמרו דמשה הרג את המצרי בשם וישעיה אמר שם אבלע כארזא וכשכלה דוד את השיתין כתב שם
 אחספא וזרקו לתהום וכאלה רכים כדכרי רז״ל וכמ״ש הרשכ׳יא בתשובה סי׳ ל״ך והוא הרמכ״ס זיל
 כיחש בזה ולגלג הרכה על המאמין שיש כח כשמות לעשות שוס שעולה כמו שתראה דבריו במורה ח״א סוף
 ססיא וס״נ הרי שלא הספיק לו עדות הגמרא המעידה על המעשים שנעשו ככח השמות• גם ידוע דרז״ל
 קבלו מצנאח השדים ומעשה הכשפים כמפורסם כתלמוד וכמדרשים ועכ״ז הרמכ״ם החליט שהם דכרי הכל
 ותהו ואין בהם ממש ושכל המאמין שק אמת ודכר חכמה אלא שהתורה אסלק אינו אלא מן הסכלים
 ומחסד הדעת וככלל הנשים והקטנים וכמ״ש בסיף פייא מהלכות ע״ז ע״ש ועם היות שמשרש בחורה מנין
 חרטומי מצרים ומה שעשו בלטיהם וכלהעיהם וענין כעלת אוכ וכיוצא ככמה פסוקים המורים מציאותם
 עכ״ז חכמי המחקר הכחישו וכדו מלכם פירושים רחוקים וזרים על הפסוקים כדי שלא יחלוקו על דעותיהם
 ולא חששו לדברי רז״ל המבוארים כימה מקומות על קיום מציאות השדים והכשפים מאחר שלשי דעתם
 א״א להיות לכר זה ועליו ככמה מנינים זו היא דרכם של חכמי המחקר ואנשי שיקול הדעת לא יקבלו דברי
 רז״ל היכא שהם מכחישים על מה שנתבאר להם על פ׳ ההיקש השכלי אפשר לכיין שבספרים
ע  הנז׳ של התנאים ישכמהלכריס שלפי שמחיות פשוטם הם זרים אל השכל האנוש• או הס מכת ממנ
 אצל מי שלא קבל המשחחות של העניניס ההם לכן לא השגיחו כספרים הנזכרים הגס שנתייחסו אל
 התנאים ־ כי כמו זר נמשכו אצלם להיותם נעדרים מהקבלה פה אל פה • ומעתה אל תחמה אם הרמביים

 ז״ל לא הכיא בססריי שים דכר מענין ססר יצירה וספר הכהיר וסירק• היכלות וסשר הזוהר :
ה גםהרמכ״ם כסוף ימיו זכה לקבל זאת  ואס תרצה להאמין אל מה שנמצא כחוב בספרי האחרונים מ
 החכמה משי מקובל כמ״שאחל ממפרשי הרמב״ן בפי בשלח וז״ל ור׳ יעקב זה הלך למצרים ומסר
 הקבלה להרמב״ם ז׳׳צ וללוכ שמחתו בה היה משתכח כה לתלמידיו • אמנם לא זכה לזה על קריכ לאחרית
 ימיו עכ״ל ״ גס החכם מהר״י אברבנאל בספרו נמלת אבות סוף ש״ג כתב בזה הלשון • וגם אני שמעתי
ף ימי בא אלי אדם אחד • ואמר לי לכר^ם ו ש  שהרכ הנמל המיימוני כתב באגרת שלו אלה הדברים ב
 של טעם ואלילי שהייתי בסוף ימי ונחפשטו חבזלי בעולם הייחי חוזל ב• מזכרים רכים שכתבתי בהם
 ואץ ספק שלכלי קכלה היו אשל שמע כסוף ימיו עכ׳יל• ומהריס אלשקר זי׳ל בסיף ספל תשובותיו בהשגותיו
 להלש״ח כתכ וז״ל לאיתי לכתוב כאן לשון לבינו הלב תלמב״ס ז״ל שכתב במגילת סתלים ששלח לתלמידו
 המשיב בעניניס עמוקים וסודות נעלמים מהקבלה האמתית עיון ומעשה להלאות לאיש הלזה כי כ, דכריו
, וז״ל ובחי׳ האהבה הנמרצת אשר נהייתה בינך וכיני וכין אבותיך  לא כהשכל י כתב רבינוהרב במגילה הנז
 הקלושים כי רוב זמני הייתי נבוך כמקירת הנמצאות ולדעת תוכן אמיתחןכסי הכלל מצל החקירה
 הפליסיפית וכלרכי מוסתיהם״ ונראה שמה שהשיגו בלתי צודק עכ״פ• כי מה שנתבאר אצלם מהחכמה לא
 נא מוסת על סותרו אלא שהם לא מצאו הלרכיס המיוחלים בחקירת טבע כללי הנמצאות בזולת עמ.
 שכלי אלא בדרכים הגיונים מטרידים השכל ומבלבלים אוחו • אך אצל חכמת הקבלה האמיתית דרכיס
 מסיקליס מאבני המכשול נולעו בהם בקלות נמלץ כל מת שתפול חמת גבול ההשגה וכדרך זו דרכו הנביאיס
 והשיגו מה שהשיגו מהולעת העתידית ופעלו פעולות זרות יוצאות מהמנהג הטכעי ומקצת דרכים,קמחי
 גם אנ• בידיעת מבעי הנמצאות והוסרו לי כל הספיקות שנסתפקתי בהם ונפתחו לפני דרכי המבוכות ונמסרו
 בילי מפתחות החכמה והביאור של כל נעלם ממני י והנני משביעך שלא תגלה הסולות הלקות יההעליח
 הנפלאות אלא למי שהוא דק בשכלו ובטבעו ונקי במעשיו ונזלככו לעייניו והלך בללכי הלימוד והידיעה
 וכו, עד דע לך אחי כי השמות הקלושים רבו מלספור וכו׳ עכ״ל • הביטו ילאו אם היה הילך בדלך
 הקבלה או לא עכ״למוהל׳׳ם אלשקר ז״ל• וזו המגילה היה נמצאת אתי בכתיבת יד ונתיב בה כל אותי
 לשון שהעתיק מוהל״ס אלשקר ולכלים אחרים מחכמת קבלה וסוף דבר יהיה איך שיהיה אין אגוצריכץ
 לעלות הרמב״ס על אמיתות חכמת הקבלה״ כי יש לנו כמה וכמה עלים נאמנים חכמים וגדולים כמוהי
 שקנלזהו וחזקוהו ומסרוהו בילינו לור אחר לור והלא לא יהא אלא שהראב״ל והרוקח והלמב״ן והרשביא
 והריסב״א העידו על הקבלה המצויה בילינו שהיא מקובלת בילם על למשה מפי הגבורה ככתוב
 בספריהם (וכמו שרמזתי לעיל סימן י״א) הלא יש לי בעדותם והותר כי חלילה להעלות על הדעת
 שעמולי ההוראה הללו חכמים וקלושים כמפורסם יבלו מלבם בענץ האלהות לצרים שהחקירה האנושית לא
 תשפוט עליהם ויעילו שהלבריס הללו הם קבלה בילס י כי לבר זה לא יעשה אשי׳ רשע שבישראל

 כיש וק״ו שבאמת רבו מהרבה חכמים המקובלים המעילים עליה :
 ומלבל



נוח ראשו; אמונים ג י  שומר ו
 ומלכד זה כל חכם לנ ראה יראה כי כל ההורה וכפרי מגואה ומאמרי רז״ל הם עילי ראיה על
 אמיתות דעות המקובלים שהרי הס משכימים מאוד אהדדי • משא״כ דעות חכמי הפ,וסושיא •
 כי מלכד דהיא־חכמה בדויה מעם אשר לא האמינו בתורת משה ־ וכולה היא השערות בעלמא כמו שהעידו
 הם על עצמם ־ ולק ככל דור ודור התחלפו דעותיהם כי האחרונים חולקים על הראשןניס עד שמת שחשבו
 הקדמונים שיש מופת מל מציאותו שערו האחרונים שיש מושת על סותרו י וכבר הורה הרב המורה כחיכ פכ״נ
 על חולשת השגחס וז״ל אמנם כל מה שידבר בו אריסטו מנלנל הירח ולמעלה הוא כולו מדמות מחשבה
 וסברא מלכד קצת דכריס כ״ש כמה שיאמרוהו כסדר השכלים מכייל • וכספר הכוזרי מ״ד סוף שי׳ כ״ה כתב
 וזיל אמנם זכרתי לך ההתחלות האלה שלא תבהילך הפליסוסיא ותחשיב שאס הלך אחריה היית מניח לנפשך
 כמופת הכרול אכל התחלותס כלס לא יסבול אותם שכל ולא יכנסו תהה ההקשה ״ ועוד כי אין כין שנים
 מהס הסכמה יכו׳ עיש • הנה גם איא להשוות דעותיהם אל דעות רז״ל אשל ע״כ שואכי מימיה מכני
 עמנו י הוצרכו לכסות פני המקרא כלימה ־ בפירושים זרים על תורת ה׳ התמימה • הלא הראה כי מפני
 היות אצלם מונח קיים שהמלאך הנכדל א״א שיתגשם כיחשו בראיית אברהם אכינו המלאכים כאלוני ממרא
 ופירשו שהיה במראות הנבואה ־ וכן ענין יעקב ויאבק איש עמו לא היה כהקיץ כ׳׳׳א במראה הנבואה •
 וכן ענין בלעם ודברי האתון הכל היה כמראה הנבואה (עיין במורה ח״כ פרק מ״כ) וכל אלה הדברים
 והפרושים הם סותרי הכתוב לא סתרי התורה י ואסור לשומעם וכמ״ש הרב הגדול הרמב״ן כפ׳ויראע״ש
 שהאריך ־ וכמו כן על מאמרי רז״ל ואגדותיהם המקובלות מסי הנכיאיס ־ עושים להם צורות וטוניס
 בדברים כדרים כדי להסכימםעם דעותיהם וסברותיהם המיוסדות על חכמת הסלוסוסים ולפעמים מניחים
 דברי רז״ל כסשוסם * אך אומרים שאין להשגיח בהם שהם דברי יחיד • הנס שאנו לא מצאנו ולא ראינו
 ששום תנא או אמולא יחלוק עליו * גס קצת מהם עושים הכלעות כלכלי רז״ל כאמרו שהוא מאמין כדכר׳
 פלוני הואיל שכך אמל אליספו ־ ואינו מאמין כדכרי שכננרו כיון שאסלשון סומרו ואין כשנים מהם הסכמה
 כי בא אחל ומכליע כאוסן אחל וכלאתד עושה תולה ואמונה לעצמו ושוקל כדעתו כמה יאמין וכמה לא יאמין •

 . .הלזה תאמר שהם סתרי התורה שנתנו מסי הגבורה חלילה להאמין ככה :
 שאלתיאל והלא גס כספרי המקובלים יש כמה דברים זרים ומנגדיס אל השכל ־ ואני שאלתי עליהם
 אל החכמים המקובלים ואין משיב לי דבר הגון מתיישב כלב איש חכם ולסעמיס יגדל

 התימה ויתוספו קושיות אחרות על תשובתם יותר ממה שהיו כתחילה :
J אמת שיש דברים בחכמה הזאת שלא יכיגס אלא המעמיק בתוכיות החכמה וכמייש כזוהר לאי J T V P 
 כל מוחא ומוחא סביל דא אלא איכון חכימין קדישין י אמנם שאר רוב ענייני החכמה מובנים הם
 בלי שוס זרות למאן דעייל ונפיק ואס יראו זדים ומנגלים בעיני מ־ שלא עסק בחכמה הזאת• אין זה אלא
 מפני חסרונו שלא קרא ולא שנה ההצעות הקודמות לה • כי כודאי שאיש כזה אף אם יהיה חכם ומעיין
 בעמקה של הלכה • אס יקח בידו איזה ספר של קבלה לא יוכל להכין הדברים על כיריים • וגם אס ישאל

 עליהם לא יוכלו לבארם לו ולהעמידו בהם על רגל אחד י כי צריך תחלה ללמוד החכמה כסדר הראו•
 ונכון ואם ירצה להקשות קודם שילמולהתחלו־יה ועיקריה לא יכין מעולם ואין ענין זה נוהג דוקא בחכמת
 הקבלה אלא ה״ה בכל שאר החכמות וכמ׳ש הרמכ״ס כמורה חיא פל״ד דהמעיינים כחכמות כלי הצעות
 יתחדשו להסספקות וקושיות שלא יוכלו להתירם וישארו בבהלה ובדעות מזריפות ע״ש שהאריך •,ובהקדמת
 פירושי על המשניות הביא משל נאות וז״ל והנני נותן לך בו משל מבואר כגון שנשאל לאיש מאנשי חכמת
 הרשואה והחשבון יוהנגון ומהיר בחכמת המבע ונבוב ומשכיל והוא נעור וריק מחכמת המשכורת וחכמת
א עגולה קשנה  הכוכבים ונאמר לו מה אתה אומר באיש שהיא שיען שנוף השמש שאנו רואים כאילו ט
 ויאמר שהיא גוף כדור וגודל הכדור ההוא כגודל כדור הארץ מאה וששים וששה פעם ושלשה שמיני פעם
 וכלור הארז שבמלתה עשינו כל המלוח האלה כלור שיש בהיקפו כ״ד אלף מיל • ויהיה על הדרך הזה
 מגיע ללעת כמה מילין יש כמדת גודל כדור השמש י אין ספק שהאיש ההוא זך הרעיון אשר השכיל מן
 החכמות כל מה שאמרנו לא ימצא כנפשו מקום לקיים זאת האמונה וכל זה לבר רחוק בעיניו בלי מושג
 והטענה השכלית תכא לו בתחילת המחשבה שהמענה הזאת בסלה כי אץ אפשר להיות האדם על מקום
 כשי זרת א׳ מן הארץ וידע שיעור גרס השמש והקשה ומדת שטחה עד אשר תהיה דעתו כוללת אותה כמו
 שהוא כולל מדת חלק מחלקי האר! ועוד יאמר איך אפשר זה והנה גרם השמש בשמים בתכלית המרחק ואפ•׳
 ראיית גרם השמש על נכין א״א לנו ולא נשינהו אלא זיוו כלבד ואיך יגיע האדם למעלה שיוכל למדוד
 אותו וידקדק אותו כשלשה שמיני פעם ״ זה דכר שוא שאין כמוהו ולא יהיה בלבו ששק על היות זאת
 הטענה בטנה ושלא תוכל להיות • אכל כשירגיל נפשו כלימוד ספד המדות וחכמת מת שהוא ראוי כתכנית

 הכדוריות



 6 שומר ויכוח ראשון אמונים

 הכדוריות וזולתם מן הערכים הנערכים זה לזה י וימחק מכס אחר כן אל הכסר המסודר כענץ זה והדומה
 אליו ר׳׳ל סטר תכונה הנלנליס הידוע ספר אלמנסש״י אז יתברר אצלו זאת המענה ותשוב לו מענת אמת
 שאין כה ספק ושיש עליה מושת י ולא יהיה אצלו הפרש כין שנוף השמש הוא כשיעור הזה או שהשמש
 היא מצויה וירניל שכלו להאמין הדכרשהיה כתחלה מרחיק הרחקה נדולה ויאמין כו אמונה נמורה • הנה
 זה יוכל להייח ואנחנו לא הסכמנו על האיש ששאלנוהו זה הענין שיהיה חסר מן החכמות האחרוח אבל
 שיהיה שוב השכל וזך המבע וחכם ־ והשאלה אשר שאלנוהו משאלות הלמודים י שהיאמן המדרגה שיעלו כה
 לאלהיח • ק״ו יהיה המכין במי שאין לו הכמה כלל ולא המיל נפשו כדרך מדרכי החכמות • אבל היה
 נסעו משכל אמו לשכל אשתו שנשאלהו שאלה משאלות האלתית י אין ספק שהם רחוקים בעיניו כרחוק

 השמים מן האק • וקצר שכלו להבין דבר מהם וכי׳ ע״ש שהאריך עוד :
 ויאם כל זה הוא כחכמות האנושיות ק״ו כנו של ק״ו כחכמה נשגבה הזאת כי האיך יוכל מי שהוא נעור
 וריק ממנה להבין תכף ומיד דכרים עמוקים כאלו • ולכן אל תתמה אם ראית כספרי המקובלים
 דכריס זרים אל דעתך ולא תחשוד החכמה והחכמים אשר נתאמתה חכמתם ובינתם ־ ואתה לא הגעת
 אל קרסוליהם כי לכן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים אפי׳ כמלא מחט סדקית • ולכן הוי זהיר
 כגחלחן שמא הכוה אמנם אס תרצה להבין ולהעמיק בספרי המקובלים י תלמוד עיקרי החכמה הזאת

 . והקדמוהיה כהדרגה וכסדר הראוי ואזי תעמוד על כוונתם ולא יהיו הדכרים זרים כעיניך:
 "״ שאלתי אל התרעומות שלי איננו על הבנה פרטי הקבלה להיותם מכת הנמנע כי גס אנכי ידעתי ש:;
 המתחיל ללמוד איזו ח:מה יביאו לו ספיקות ובלבולים עד שלא יסבול שכלו בתחילת למודו •
 שהעניינים ההם יהיו אמתייס ־ אבל על כללות דרכי הקבלה הוא שאמרתי שהם דברים זרים נגד השכל
 והסברא וכדי שיובנו דברי אפרש שיחתי לס־״יך • וקודם כל דבר אשאלך על כמה מחלוקת הנמצאות בין

 המקוכליס כדכריס עיקרים • והלא אס חכמה זו מקובלת בידם איך נמצא מחלוקה ביניהם:
J באמת כי אנכי לא מצאתי ולא ראיתי שנחלקו בספר יצירה ולא בס׳ הבהיר ופרקי היכלוח וסי J T W 
 הזוהר לא בדברים עיקריים ולא בשום דבר אחר י זולת בפירוש איזה פשוק נמצא מחלוקת בס׳
 הזוהר בין תלמידי הרשביי זזה מפרש הפסוק כפי הקדמה אחת וזה מפרשו עפ׳'י הקדמה אחרת יאנו ואלו
 דכרי אלקיםחיים הם כי פכעיס פנים יש לתורה ואין מזההיזק לכללות החכמה כלל • ואם כוונתך
 היא על המחלוקת הנמצא בספרי המקובלים האחרונים י הנה דבר זה אינו כדאי לשנססק אם מקובלת
 היא זאת החכמה אם לאו • שהרי גס בדיני התלמוד רבו המחנוקת נץ החכמים בץ כתלמוד עצמו ובין
 כספר• הפוסקים ולא מפני זה נספק באמיתות קכלת התורה שבע״פ ונאמר שחכמי התלמוד כדו הדברים

 ההם מלבם ח״ו כי האומר כן נכדל מקהל ישראל :
ה אנכי אגיד לך סיבח המחלוקת הנמצאות בין המקובלים האחרונים ואיך נתבטלה המחלוקת אחרי נ ח  י
 שזכינו אל כתבי הקדש שלהאר״י זלה׳ה* דע כי מחלוקת המקובלים התחילו אחר הרמב״ן זלה״ה
 והסיבה היתה לפי שמימי הגאונים עד הרמב״ן לא היו כותבים ענייני החכמה הזו בספרים כ״א לאש*
 פרקים וברמזים שלא יובנו רק למי שקבל המפתחות פה אל שה וכמו שתראה בסוף הקדמת הרמב״ן וגס
 בביאור למלת כראשית ששי׳ שהיא רמז לספירה הנקראת הכמה ־ וסיים דבריו בזה הלשין ואי אפשר
 להאריך בפירוש זה הענין במכתב והרמז רב הנזק כי יסברו בו סברות אין בהם אמה וכו׳ ע״ש * וזיל
 הרשב״א בתשובה םיק תכ״ג והסוד בגדול גבור ונורא נורא מאד מי ידענו כ״ש שיעלה אותו האיש
 על לשונו וכ״ש שיכתוב כספר עניינו עכ״ל • הרי שלא היו רוצים לפרש המנץ כמכתכ וכיוצא בזה תמצא
 בשאר ססרי המקובלים הקדמונים שלא היו כותבים דברי הס בביאור כיא ברמז ובהעלם גדול עד כי הקורא
 בהם א״א לו להנצל מידי ספק זולת מי שהיו בידו מסורת החכמה שקבלה פה אל פה ולכן אחר הרמב״ן
 שנתמעטה הקכלה פה אל פה נכוכו דעותיהם בהכנת דכרי הקדמונים וכל אחד כתב העולה במצודת עיונו
 ונמצאו דעותיהם בלתי שוות והיינו המחלוקת הנמצא בין המקובלים האחרונים וזהו שקבלנו ממק האר״י
 זלהיה כי כל הספרים של קבלה שלאחר הרמבין זלה״ה אינס ביושר החכמה הזאת ושהם בנויים בשכל האנושי •
 לא מקובלים מפי הראשונים ולא מפי העליונים אמנם אחריהם כא הקדוש הרמ״ק זיל ואיזן מיקר ותיקן
 למעש אח המחלוקת כי הוא היה חכם מלא וגדוש מחורה חכמה ענוה וחסידות והיה כידו גנזי אוצרות מספרי
 הקדמונים ז״ל ובתחילה נטע את פרדסו בסידור ההקדמות על מתכונתם ישם הביא דברי הגאונים ופירש
 כוונתם כביאור רהב ונגלה ונשא ונחן על פירוש האחרונים ובירר האוכל מתיך הפסולת ועוד חיבר ספל
 אור יקר והוא דרוש גדול על הזוהר והחיקונים ורימ יסס״י * ואחרון חביב הוא ספר אלימה ומשמיה דהאר׳'׳
 זלהיה אתמר עליו משה אמת ותורתו אמת בעולס הבלימה יעויין דברי הרמ״ע בהקדמת ספרו סלח הרימון:

 אח״כ



 שומר ויכוח ראשון אמונים ד
כ האיר וזרח המאור הגדול מעוז ומנחל הקדוש כמלאכי השרת כמוהר׳׳ר יצתק לוריא זלה״ה המכונה י ח  א
 כשם האר׳י וכרוכחכמתו וקדושתו זכה שהיה מתגלה אליו אליהו ז״ל ככל עת כמו שהיה מתגלה
 אל התנאים ואל האמוראים כדאיתא כגמ׳ כדוכתי מוכא ושנגלו לו סתרי התורה וסודות עמוקים אשר לא נגלו
 ככל ארן מזמן הרשב״י זלה״ה עד זמנו והוא זלה״ה כיטל את המעוררין ומחלוקת המקוכלים האחרונים מכל
 וכל סעס זיכה ששרא לכי תרי והסכים שדברי שניהם אמיתיים בלי נשתל ועיקש ופעם הכריע כדברי אחד
 מהם ומיום שנגלו כעולם כתבי האר״י זלהי׳ה מל היום הזה לא תמצא מי שיפקפק ויחלוק על דכריו כלל י
 כי הכל יודעים דרוח ה׳ דכר כו ומלתו על.לשונו י ואסהידו כולו.עלמא עליה די רוח אלהץ קלישין ביה
 ישמימי התנאים לא נמצא כמוהו יודע החכמה הזו על אמיתותה • וכתכי שכת מראותיו אשר עשה כעיר צפת
 תוב״ב ככר נדפסו כס׳ עמק המלך וכספר תעלומת חכמה • וכהקדמה פירושו של מהר״ס אלשיך על התורה
 וכספריס אתרים ונמצאת למד כי עתה אחרי שזכינו אל כתבי הקדש של האר״י זלהי׳ה * אין מקום כלל
 להפשר מללמוד זאת החכמה כשענת המחלוקת שנפל כין המקוכליס האחרונים כמקצת דרושים ואנחנו לא
 נדע הדעת הנכון מהבלתי נכון ושיש סכנה גדולה להאמין כה חילוף האמת כי כאמת הנמור נהכסלה
 זאת השענה מכל וכל ע״י כתיבות האד״י זלה״ה• כי זכינו כהס לאור סתרי התורה והדכרים עתיקים מדכש
 מתוקים והס מרבים לשומעיהם וחיים למוצאיהם • דין הוא גלי רזיא דקא זכו ליה מן שמיא וכמו
 שהדרושיס מוכיחים כל רואיהם יכירום כי דכריס כאלה א״א לשוס נברא להשיגם כשום שכל ומדע לולי עיי

 הופעח רוח הקדש :
 שאלתיאל נצחתני כדבריך.על מה שהייתי ממיל דופי כקכלה כעבור המחלוקת הנמצא כין האחרונים
 כי עם מה שאמרת נתקררה דעתי מאד • אכן האמת אגיד לך כי נא נחה דעתי כלל
 כדרכי המקובלים ואסדרס לפניך אולי תוכל להלין כעדם י ראשונה הם אומרים שכל דכרי התורה וסישורי
 המעשים שנכתכו כה יש בהם סודות גדולות • וזה נראה שאינו אמת * ויספיק להם שנודה לדכריה8 כמה
 שאומרים שיש סודות ופעמים למצות • אכל כסיפורים ומעשים שכאו כתורה ־ לא נהירא כלל שיהי׳

 בהם סוד כמוס ונסתר כי אם משומן של דבריהם לכד :
7TVPוכי אתה סכור שנכתבו כתורה סיפורי מעשים שלא לצורך ויהיו נקראים כספר זכרונות דכרי J 
 הימים ״ חלילה להאמין כדבר הזה ־ והלא זו היתה ממותו של מנשה כן חזקיה שהיה יושב
 ודורש בהגדות של דופי • אמר וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא ואתות לוטן תמנע ותמנע היחה שלגש
 לאלישז וילך ראובן כימי קציר משים וימצא דודאים• כשדה וכו׳ כמ״ש כסנהדרין(דף צ״מ כ׳) ע״ש ולא עוד
 אלא שאף אם תודה שהמעשים נכתבו כתורה יש בהם תועלת להנהגת האדס ותוכחת או מוסרים וכדמצינו
 לרז״ל שהעירו כהם על פי פשוטן ותאמר שלסיבה זו לכד ככתבו בתורה הנה א׳כ לא תצא תורשעו הקדושה
 מכלל שאר ספרי לבד הימים ני הלא גס הס לא לתוהו ספורים אלא לתועלת אזהרה והנהגה או למוד
 עצה י אכל האמת הוא כלי שום ספק כי מלבד התועלת הנמשך מפשוטן של המעשים ההם בהנהגות האלם
 ככל שאר ספרי דברי הימים י עוד יחוייב היות בהם ובסיפורס תכלית עצום לרמוז סודות גדולות וענייני
 כל החכמות האמיתיות * כי תורתינו הקדושה להיותה תורת ה׳ ודכור אלהי כולה מראשה ועד סופה •
 מוכרת שימצאו כה כל השלמיות כטבע הדבר האלהי ולכן קראה דהע״ה תורת ה׳ תמימה כי היא שלמה
 כלתי חסרון כיללת כל החכמות האמיתות וסודות המציאות וכמ״ש רז״ל כמדרש הכיאני המלך חדריו אלו
 חדרי התורה ויגד לכס את בדתו של עולם אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדכריס אלו עשרת הדברות
 וכי מנין יבא אליהו כןכרכאל הבוזי ויגלה להם חדרי בהמות וחדרי לויתן וכן מנין יבא יחזקאל ויגלה להם
 חלרי מרכבה • אלא הליל הביאני המלך חדריו עכ״ל ״ הרי שהכל נלמד מהתורה וכבר האריך על זה
 הרמב״ן ז״ל בהקדמת פירושו על התורה וז״ל א״כ כל הנאמר כנבואה ממעשה מרכבה ומעשה כראשית
 והמקובל כהס לתכמיס תוללות עם ארבע השמות שבתתתונים כח המחצכיס ונח צמח האלמה ונפש התנועה
 והנפש המדברת בכלס נאמר למשה רבינו בריאתם וכחותם ומהותם ומעשיהם ואפיסת הנפסלים מהם והכל
 נכתב כפירוש או כרמז ־ וכבר אמרו רז״ל חמישים שערי כינה נכראו כעולם וכלס נמסרו למשה חוץ מאחל
 שנאמר ותחסרהו מעטמאלהיס י ואמרו כי כבריאת העולס נ׳ שערים של בינה וכו׳ וכל הנמסר למשהרכינו
 כשערי הכינה הכל נכתב בתורה בשידש או •ברמז בתיבות או בגימטדאות או כצורת האותיות הכתובות
 כהלכתן או המשתנות כצורתן כגון תלושות והעקומות וזולתן או בקוצי האותיות ובכתריהן וכח״ש רז״ל
 במנחות(לף כ״מ כ׳) כשעלה משה למרום מצאי להקכ״ה שהיה קושר כתרים לאופיו׳ א״ל אילו למה א״ל עתיד
ו מנין לך א״ל הלכה למשה מסיני כי הרמזים הללו לא  אלם א׳ ללרוש בהם תלי תלים של הלכות* עלז

 יתכוננו אלא מפה אל שה עד משה מסיני וכו׳: ע״ש שהאריך עיד כזה :
 סוף



 « שומר ויכוח ראשי! אמונים
 D דבר ליכא מידי מכל מה שקבלו רז״ל דלא רמיזא באורייתא הן ביאור הדינים והמצות ״ ק סודות10
 1 מעשה בראשית וממשה מרכבה • הכל נכתב בא בפירוש או ברמיזה ולזה הראה אין רז״ל היו

 משתדלים לעשות אסמכתות לדבריהם המקוכלות כדי להוציאם מהכתובים וזה בין בחלק הדינים בין בהלק
 האגדות משוס דהכל רמוז וכלול כתולה והיינו דתנינן הפוך כה והפוך כה דכולא בה כ• היא תקיף הכל
 לא התשר כל כה מהדינים והדעות והחכמות האמיתות ״ ובזוהר ש׳ בהעלותך(דף קמ״ט כ׳) אמרו וז״ל
 זכאין איכון ישראל דאתיהיכ להו אורייתא עילאי אורייתא דקשימ ־ ומאן דאמר דההוא ספורא דאורייתא
 לאחזאה על ההוא סיפור כלכד קאתי הי5ח רוחיה וכוי עיש ובדף קנ״כ א׳ שהאריכו בזה־ ומבואר א׳כ דהסישור
 הכתוב כהורה עם היות שאותו סיפור הוא אמיתי ואינו יוצא מידי פשוטו מ״מ אין כוונת השי״ת לכתוב
 דברי הימים כתורתו הקדושה חיו אכל עצם הכונה להלביש באותו ספור איזה סוד מסודות המציאות דרך
 משל פרשת ואלה המלכים אשר מלכו כארץ אדום וגוי ודאי המעשה שהי׳ כך הי׳ אכל נכתב בתורה להלביש
 בו סודות עולם התוהו ולהיות שעצם הכינה היא הסודות לכן כא הסיפור כפרטים שונים כגון שכקצתס
 נאמר ושם עירו וכקצתס כלתי זה אלא פלוני מכצרה ומארץ התימני י וכקצתם לא נזכר שם מקומו כלל •
 וכן בקצתם נזכר שם אביהם ובאחרים שמס לכד • וכן האחרון נזכרה אשתו ולא כאחרים ועוד שינויים
 אחרים שלענין הסיפור לא מעלין ולא מורי דין ולענין הסוד יש כו דכריס מופלאים כנודע מספרי מרן
 זלה״ה גס מעשה לכן עם יעקכ כענין העקודים נקודים וכרודיס • עיקר הכוונה שנכתכ כתורה היא להלכיש
 כאותו סיתיר סודות נפלאים כהמצאת העולמות כידוע למכמי האמת ־ וסוף דכר כל התורה כולה הכתוכ

 יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים כידוע לבקיאים בחכמה :
 שאלתיאל כן דברת ויתכנו דבריך בענין סיפורי המעשים שכתורה י שנאמר עליהם שנכתבו לרמז
 איזה סוד כמוס אכל לא יתכנו בעיני דרכי המקובלים במה שהם מפרשים הרבה סודות
 וסתרי התורה על ידי צירופי התיבות והתמורת של אלפא כיתות וראשי תיכות וגימסריאות וכיוצא ״ כי
 הוא דכר זר להאמין שהתורה תתפרש ותוכן עס״י אלו הדרכים י ומה גס שבענין הגימשריאות בשלא יבא
 החשבון מכוון הס מוסישין הכולל של התיכה ולפעמים כולל האותיות • והלא אס הכתוב נתכיין לכך

 מדוע לא בא המשכון מדוקדק :
J כמדומה ל׳ שאם אתה הייה נמצא כשעה שפירש דניאל לכלשאצר דנא כתבא די רשים מנא J T V P 
ק  מנאתקל ופרסין • היית מכזיכו ומכטל דכריוכאומרך לפירושו > לא יתכן דאיך אפשר ד
 השמים יוכיחו עפ״י הדרכים האלו י שהרי אותו כתב עיי צירוף היה כתוב ממת״וס ננק״פי אאילרן או
 אנים אנ״ם לק״ת ניס״רסי מאימא בסנהדרין(דף כ״ב) * אבל האמת יורה דרכו שאלו הדרכים הם מקובלים
 וקצתם הוזכרו כגמרא כגון אלפא ביתא דא״ת בייש וכו׳ ושל אמ״ס כט״ע וכו׳ ושלאל״בם וכו׳ במס׳ שבת
 (דף ק״ד אי) ועל ידה למדו רז״ל דאך ביום הראשון חשכיתו א״ך הוא ח״ץ בא״מם במ״ע כדפירש״י בססתיס
שם של ׳  (דף ה׳ ע״א) • וע״י אלפא כיתא דאסכיח למדו דמניון הוא סה״דה כדאיתא כסוכה(דף ניב) • גם
 מ״כ אותיות שהאריכו עמי ס״ד דקדושין במעלת היודעו הנה הוא יוצא מפסוק בראשית עד ב׳ וכהו
 כתמורת האותיות עפ״י אלפא כיתות ידועות ומקוכלות ותמצא אופן מוצאו כפרדס שער כ״א פרק י״ג ״
 וכן שם של עיב תיבות יוצא מג׳ פסוקים ויסעויבא ויט דלוקחיםאות א׳ מכל פסוק ומצרפים אותו לתיבה
 אחת • ובמסכת כרכות(דף נ״ה) אמרו יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נכראו שמים וארץ ובמדרש
 תהלים מזמור ג׳ אמרו לא נתנו פרשותיה על תורה על הסדר שאלמלא ניחנו על הסדר כל מי שהוא
 קורא בהם יכול להמיות מתים לפיכך נתעלם סדורה של תורה שנאמר ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה
 לי משומי עם עולם עכ״ל • עוד אמרו אורח חיים סן תסלס נעו מעגלותי׳ לא תדע מטילטליס הם שביליה
 של הורה שאלמלא ידעו הכריות סדרה של תורה היו יודעים לרסאות את החולים ולהחיות את המתים
 עכ״ל י וכן יש כמה מאמרי רז״ל המורים בכירור כי זו היא דרכה של תורה לרמוז סתריה עסיי הדרכים

 הללו ובכלל אמרו כי כל התורה כולה שמותיו של הקביה :
 ומה שאמרת שהוא דכר זר לנגד עיניך שהתורה תתפרש ותיק עס״י הדרכים הללו אל תתמה על
 החפץ • כי הכקי כסתרי תורה ומכין אותם בעצם יכין כאמת כי הוצרך הדבר להיות p ולהכמב
 בהגרה כל א׳ כפי עניינו כי יש סודות תלויות בתיבות הכתובות בפסוק כהלכתן, ויש בתיבות היוצאות
 מר״ת יס״מ ביושר ויש למפרע • ויש בגימשריאוה * ויש בתמורות לאלפא ביתית שיטת הכל כפי ענין
 הסוד ההיא ״ וכן במכין הגימטריאות יש שינוי כין כשהחשבון הוא מכוון להיכא שצריך להוסיף הכולל•
 כי מה שירמוז החשבון המוספי דהיינו שמוסיסין הכולל לא ירמוז אוחו החשבון ההכרחי להיינו המדוקדק
 בכיין כיליע למי שהעמיק כחכמה שהכל מייסד בטעמי י ואם אלו הדרכים הס זרים אצל המשש שלא

 ט«ס
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 ;יעס מתק חכמת התורה מה נוכל לעשות לו ילך ויתחכם ואזי ידע כאמת כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים

. . : ם  , « ילכו כם ופושעים יכשלו ב
 שאלתי אל אס כנים דכריך לרמזי הסודות שכאו כתורה הוצרכו להכתכ כדרכים הללו משול לנו

 משל על מקצת מהם ויאמנו דבריך כי חושש אני שאחה דוחה אותי כקש:
 ואיך החשדני כזה הלא הראיתיך שגס רז״ל כתלמוד ובמדרשים דרכו כדרכים הללו וכפי׳ אמרו
 כי נתעלס סדורה של תורה • ואם אמשול לך משל כאשר שאלת לא תכין אותו מאחר שאתה
 נעור וריק מהחכמה הזו ומ״מ כדי להפיק רצונך אביא לך משל א׳ או כ׳ ולא תבקש ממני לפרשו כי צריך

 הקדמות רכות להכינו :
J כי כפסוק והארץ היהה תהו גלה לנו הכתוב ענין שכירת הכלים כמו שמשר לנו מרן האר״י זלהיה H 
 ולכן נכתכ כפסוק זה תיבת תהו שתי פעמים ״ א' מפורש ככתוב וא׳ כר״ת והאר׳ן היתה תהו למפרע
 הוא תה״ו • והענין הוא כי הכלים של הז׳ תחתונוח נשכרו פנים ואחור ועליהם רמז תיבת תהו המפורש
 כפסיק ־ אמנם הכלים של או״א לא נשכרו הפנים רק האחוריים שלהם נתכסלו ולפיכך כשכאת התורה
 לרמוז דכר זה כתבה תיבת תהו בר״ת לרמוז על או״א שהם כחי׳ ראש ומוחין של ז״א ונכתכ למפרע
 לרמוז שהם האחוריים כי כל כחי׳ אחוריים לעולם הוא למפרע כידוע מסול תשריק• הרי מבואר דהוצרך
 הדבר להכתכ כן דתיכת תהו תצא מר״ת הפסוק ולמפרע ואילו היתה כתובה כפסוק כהלכתה ולא כר״ת

 לא היתה רומזות הסוד ההוא כי אם ענין אחר:
 גם שם של ע״כ תיבות היוצא מג׳ פסוקים ויסע ויבא ויט שככל א׳ מהם יש. ע׳כ אותיות י ולוקחים
 אות א׳ מכל פסוק ומצרפים אותו לתיבה א׳ אלא שמפסוק ראשון ושלישי לוקחים אותם כסדרן
 מראש הפסוק • ומהשסיק ?שני לוקחים אותם למפרע מסוף הפסוק הוא לפי שפסיק ייסע הוא כחסד לכן
 אותיותיו הס כיושר ופסוק ויבא הוא כגבורה לכן אותיותיו הס למפרע כסוד אור חוזר ודין ופסוק ויט
 הוא כת״ת שגס הוא אור ישר ורחמים לכן אותיותיו הס כיושר * ועיין בס׳ מכו״הש ש״ה ח״א פי״א
 הטעם שנכתכ זה השם כתורה כר״ת וע״י צירוף הוא סוד גדול כענין גדולות הי״א שחג״ת עולים

 לחכ״ד ונעשו ראשים:
 גם שם של מי׳כ היוצא משסוק כראשית עד כ׳ ובהו ע״י אלפא כיתות ידועות שהם א״ת כ״ש וא״חס
 כט״ע ואל״כס ואכ״גד יא״יק ואט׳יכח לא הותר להוציאו כ׳א על ידם • וכמו שרמז הפרדס כשער
 כ״א פרק י״ג • וכן כענין הגימטריאיח שהם ט׳ מיניס• מספר קטן ־ מספר גדול* מספר הקדמי וכו׳
 כלם הם דרכים מקובלים ומיוסדים כטעמם וכמו שרמז אותם הפרדס כשער ל׳ פרק ח׳ וכן בענין הכולל
 עיין בס׳מבו׳השש״ג ח״בפ״ח ובדרוש שלוח הקן• ודי בזה להראותך כי לא באוהלברים במקרה ואס

 , . ריק הוא ממך הוא :
 שאלתיאל דברי פי הכס חן ועדותיך נאמנו מאד לקיים דבריך • אבל מה תענה ומה תאמר על ענין
 אחד גרוע מהנז׳ הנמצא בס׳ הזוהר שמייחס לש׳ית איברים גופניים כגון גולגלתא מצחא
 עיינין אודנין וכן כמה עניינים ומאורעות הגופים• וכמו כל ספרי המקובלים מלאים מזה* והוא דבר זר
 ותמוה* והלא רז״ל כסדר אליהו רכא אמרו דכשעמדו ישראל על הר סיני לקבל התורה לא ראו דמות
 אדם ולא דמות כל ברה ולא דמות כל נשמה שברא הקב״ה בעולמו שנאמר ונשמרתם מאד לנפשותיכם
 כי לא ראיתם כל תמונה עכ״ל י הרי כי עם היות שהנשמה היא עצם רומני דקה הנה גס היא בכלל נ5ה

 שנאמר כי לא ראיתם כל תמונה • ואיך יכון לתאר לשי״ת ענייני הגוף :
{ לא על הזוהר ולא על המקובלים תלונותיך• כ״א על תורת משה שכתיב בה יל ה׳ עיני ה׳ אזני ? T V P 
 ה׳ ותחת רגליו וגו׳ כתובים באצבע אלהים וגו׳ וכן כמה פעולות גשמיות כגון •ארלה נא ואראה •
 עתה אקום יאמר ה׳ וכיוצא ״ אבל האמת הוא כי בין התוארים הגופנים .הגמצאיקז בתורה׳ ובין בלברי
 רז״ל הכל הוא משל ודמיין ושימן לכחות עליונות נאצלות מאלוה ית״ש להנהיג בהם עולמו ונקרא י כשם
 עשר ספירות * ומה שנקראים כשם האיכרים הגופנים • אין הכינה לומר שיהיו האברים ההם דומים
 לאברים שלנו מצל העצם ח״ו ־ שהרי אין בעליונים שוס גשמות וכמ״ש בזוהר פרשת ויקהל דף קצ״ז א׳
 וז״ל וכי איך יכיל אליהו לסלקא לשמים והא כלהו שמיס לא יכלין למסכל אפילו גרעינה כחרדל ממפת
 דהאיעלמא וכו׳ בפ׳ שמות דף י״טב׳ א״ר אבא החרב הזה הוא הדין שעושה דכתיכ וירא את מלאך
 ה׳ עומד בין השמים ובין הארץ יחרבו שלופה בידו וכי חלב שלופה היסה ביד'המלאך אלא שהיחה הלשות
 כילו לעשות לין וכי׳ י גם לא יעלה בלעתך שיהיו לומים מצל הצורה והתבנית ויהיה העין העליונה כצורת
 עין האלם ויל כצורת יל אלא שזה רוחני וזה גשמי ח״ו • כי באמת אין דמיון בינו לבינינו לא מצל העצם

 בית ולא
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 ולא מצל התננית כלכתיב ואל מי הדמיון אל ומה למות חערכולו• וכמ״שגעלס׳ הקנה כתיבת יל•
 ובסי שערי אורה בהקדמה ״ והר״מ רקאנסי ש׳ ויחי • ובענולת הקולש פרק כ״ו מחלק התכלית וכפרלס
 שער הכנוים פרק א׳ יעויש וז׳ל הזוהר פ' פקודי דף ר״ס ב׳ ידי אדס אלין אתרין ודוכחין וכו׳ ידך עשוני

 , ויכוננוני אילן שמהן קדישין ע״ש :
 אלא על כונת פעולות האכריס הוא שנקראים כן י כי כמו שיש באדם הגשמי הרגלים להלוך והידים
 ללקיחה והעיניס לראות והאזניס לשמוע וכן שאר אכרי הגוף לצורך הפעולות כמו ק יש למעלה
 כחות או סשירוח שיתייחסו כשם עיניס אזנים ידים רגלים אצכע וכיוצא לצורך פעולות הא״ס השועל על ידם
 פעולות לומות לפעולות האיכרים הגופניים ההם י ולזה ישתוו כשמות ההם ־ המשל כח הספירה הרואה
 ומשגחח על העולם מכח הא״ס • הוא יקרא עין * וכח המקכל הקול וכוחן אותו יקרא אזן ועד״ז הוא שאר
 העניינים מגדרי הנוף ומקריו הנמצאים כחורה וכדכרי רז״ל וכפרס כספרי המקוכליס הכל הוא משל לדמיון
 הפעולות הנשמיוח ולא שיהיה שוס ענין נשמי ח״ו וכמ״ש האר״י זלה״ה כחחילת ספר כנפי יונה וז״ל כדי
 להבין ניתן לגו רשות לעשות משל כאכרי גופנו כמו שנאמר ומבשרי אחזה אלוה אבל אתה הכם לסהר רעיונך
 ומחשכותיך ולדעת כי למעלה לא יש שוס דכר גשמי חיו הזהר כנפשך מאד וכוי ע״ש• ובדרוש משי ולא
 מסי שלו כתב בתחלתו וזיל ככר ידעת כי אין כנו יכולת לעסו' קודם אצילות העשר סשירוח ולא לדמות שוס
 צורה ודמיון כלל ח״ו רק לשכך את האזן אנו צריכין לדבר דרך משל והחכם יבין מדעתו כי אין מציאות
 ציורכלל ח״ו שם ״ אמנם ק העשר ספירות ולמסה אפשר לדכר דרך ודמיון וכוי ע״ש ־ גס כפירושו לספרא
 דצניעותא כתכ וז״ל אל יפתוך חמאיס רמי הקומה קרואי שאול האומרים כי יש כס מראות וגוונים במקום
 הנאצלות העליונים * עכר על נפשם המים הזלונים ויחפאו דכרים אשר לא כן על אדוני האדונים * כי אין
 שםגוק ולא מראהילואה ואינו נראה המתגאה על כל גאהיהן אמת כי שרשם למעל׳ ייהיו תוצאותיו הימה כי שם
 עלו את אשר ככר עשהו השרשיס העליונים כי אין כח הגונים לכן אלום ירוק שחור וזולתם שם יכו׳ ע״ש:

 הרי כמהגיזם האר״י זלה״ה נגל הגוועים לייחס גוונים שהם תארי הגשם אל הנאצלים * ועיין ג״כ בס׳
 הסרדס שער הגוונים פ״א שהאריך כזה וכן חמצא בכל ספרי הקדמונים וזיל הראב׳׳ל כפירושי לספל
 יצירה ד׳ מ״ב ב׳ השכלים הנפרדים והעשר ססירוח לא יאמר כהס ראשיח ואחריה כי הראשית והאחרית
 בסוג הכמה ומה שאין לו כמה לא יאמר עליו ראשיח ואחרית• וזהו עומק ראשיתי גס בד׳מ״זא׳ כתב
 וז״ל אמנם אמרי השואה על כתר עליון אין ענין ההשואה הנאמרת ענין מענייני האיכות כי האיכות לא יסול

 אלא כגשם והוא ג״כ מקרה אמנם הוא השואה השגת השכלי'אשר לא יתרבה ברבות שכלו בהם עכ״ל:

ת לברענין זה הוא מוסכם ומקובל בסי כל המקובלים שאין כספי׳ שום עני ן גשמי וחוייכגו להרחיקמהם ן  ס
 1 גלרי הגוף כמו שחוייבנו להרחיק מעצם הא״ס ית״ש וכמ׳ש הסרדםשער כ״בסיא ע״ש ־ ודע כי לסיבה

 זו מנעו הקדמונים מלמסוק בנסתרות מי שלא מילא כריסו משנה ותלמוד כי מאחר שלא ראה אור הסלסול
 מימיו איך יוכל להבין תוכיות החכמה • וכמ״ש הרמ״ק ז״ל בססר אור נעלב ח״א ס״ו וז״ל והנה הכת העועי
 היא קצת מבני דורנו שאין להם מבוא לא במקרא ולא כמשנה ולא כגמרא י והם עוסקים כחכמה הזו •
 ואין ספק שהם שועים מעות גמורה מכמה מעמים ״ הא׳ שלא ראו אור הסלסול מימיהם ולא נגה אורו
 עליהם וקלקלו השורה • ואחזו להם דרך המשל כחכמה הזו עד שקלוכים למעות לדמות להם גשמות
 בלבריס העליונים• וקרה להם ענין זה משני שלא שמשו כל צרכם ונמשכו אחר סשומי המאמרים׳ יחשבו
 להם כי הלבליםאינםעל לרך משל ולא ירלו לעומק הסכרא על שזה גורם שרבים מהמעייניס הראויים
 אליה רחקו עצמם ממנה וסרקו עולם למאסם הלרך שאחזו בה העוסקים האלה י ומצאו משל בפיהם כי
 אין החכמה הזו צריכה פלפול וקושיות * ולהם סוגרו בעלם שערי ההבנה והלכו בחשך • ומעתה מה לך כי
ל המקובלים שמייחסים לשי״מ עניינים גשמיים ומאורעות הגושים • כיון שהם בעצמם סירשו שהכל  חזעק ע

 , , הוא משל ול&יוןכלי להבין ולהשכיל ענייני החכמ ה :
 #אלתיאל עתה ילעתי כי לא מחכמה שאלתי על הפלש הלזה • ומ״מ אשוב אתפלא על מה שראיתי
 כתוב בסמלי המקובלים שיש זווג ועיכול כספילות ושזו תקלא זכל וזו נקבה • כי הנה
ם עניינים זרים מאל לייחסם בעליונים • ואע״סי שילעתי השב תשיב שהכל הוא על ללך משל • מקשה  מ

 ממך שתוליעני הנמשל • ומה היתה כוונתם העצמית בעניינים הללו:
J זכר ונקבה הם כינוים למשפיע ומושפע כי המשפיע לזולתו יקרא זכר• והמקבל השסע נקבה וסול J T W 
 הזווג המיוחס להסירו* הוא חיבור ולינוק הזכר המשפיע עם הנקב׳ המקבלת ועניינו הוא המתקת
 גבולות הנקבה בחסלים של הזכר כמ״ש האר״י זלה״ה בס׳ מנוה״ש ש״ג ח״ב סיב • והוא רמוז בלברי רזיל

 שאמרו



 שומר ויכוח ראשון אמונים ו
 שאמלו כתחילה עלה כמחשכה לכלוא את העולם כמלת הלין לאה שאינו מתקיים שיתף עמו מלת הלחמים
 חה השיתוף של מלת הלחמים עם מלת הלין עצמו סול הזווג * וסול העיכול הוא כי ההשפעות ושרש
 הנמצאות שהנקכה מקכלת מהזכר ־ הם נתקניס כה ומצטייריס כציור רוחני כי כעולם כזכר הס בלקות
 גלול ומוסר אותם אל הנקכה כלי להביא ההוי׳ אל בישול מציאותה וגילויה כפועל ״ וכמ״ש בזוהר פ׳ תזריע
 ל׳ מ״נ א׳ כלהו כחכמה כלילן ולא נפקי לכר אלא כשכילין יליען לגכי כינה ומתמן אתעכילו כלא ואתתקנו
 הה״ל וכתכונה יתכונן ועל לא כלס כתכמה עשית ככמה עכ״ל • הרי כי כל הפעולות הם כלולות בחכמה
 שהוא הזכל ועיי מסירתם כסיל הזווג אל הכינ׳ שהיא הנקכהיהם נתהוו׳ ונעשות כפועל וכגילוי שהוא התיקק:
 ודרך כלל מנין הזווג והעיכול והלילה והיניקה והגללות כלם הס כינויים להמצאת הנמצאות והשתלשלותם
 ממציאות לק ונעלם אל מציאות עב ונגלה על בואם אל סוף גמל מציאותם • ועניינים הללו הם
 כלולות זאת החכמה י אשר חכמי הזוהר והאר״י זלה״ה הוכלחו להשתמש ככינויים הללו ממאולעות הגופים
 כלי לכאר סולות עמוקים ונפלאים אשר אין לרך ואופן לכארם ולהוליע עניינם כ״א כאלו הכינויים
 ומשלים גופניים• ולאשהיתה כוונתם ליחס לספירות מאורעות הגופים ח״ו• וכמו שאמרתי לך בשם
 האר״י זל״הה ושאר המקוכלים כי כלי להכין ניתן לנו רשות לעשות משל כאיכרי גופנו וכעניינים גופנים •
 לפי שתמונת גוף האדם וצורתו וענייניו ומוצאיו מוכאיו ומקריו הכל עשוי ומתוקן ומסולר כמכמה נפלאה •
 כדמיון וצלם העליונים ופעולותיהם ועניניהס כי האדם הוא עולם קסן ולק ממנו ראוי ליקח משל ולמיק
 אל כל העולמות כדי לכאר סודות המציאות ורזין עילאין הנעלמים מעין התוש ועל כיוצא בזה נאמר
 ומכשרי אחזה אלוה ״ אמנם כאמת לא עלה כדעת שוס מקוכל שיהיה למעלה כסשירות האצילות שום לבר

 וענין גשמי ככתוכ בספריהם :
 שאלתיאל דעת שפתיך ברור מללו דכריס מוכים ומתוקים מספיקים להצדיק דרכי המקובלים ולהצילם
 מיד הקמים עליהם ומערערים על דבריהם ״ אכל עדיין יש לי למעון כי מי הוא המכריח
 אותנו לכל זה הלאטוכ לנו להיות תמים עם ה׳ מכלי חקירה במופלא ובמכוסה ויספיק לו לאדם היותו שלם
 כמקרא כמשנה וכתלמול וכחיקור לין כספרי הפוסקים זלה״ה כלי לעשות רצון ייצרנו כקיום המצות רצונו
 כתורתו ית״ש• כצירוף התקנות והגלריס שעשו חז״ל שהס ככלל לא תסור ־ אכן יליעת סולות התורה אינה

 הכרחית לשלמות האדם • ולכן נ״ל שיקבל האלם שכל על השרישה מהקבלה יותר ממל הלרישה:
J אמת הוא כי לא תייכ האדם לדעת ולהכין רזי התורה שהרי רז״ל אמרו לצריף^הסתירם ואץ T P W 
 מוסרים סתרי התורה אלא לצנועים• אכל מכל מקום התלמיד, חכמים חייבים הם למרוח
 להשיג אותס שהרי אמרו כמדרש שומר טוב וז״ל א״ר ישמעאל בא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקכ״ה
 לדון העולסכעמק יהושפש וכו׳ וכיון שת׳חכאיס לפניו אמר להם כלום עסקת בתורה וכו׳ באמי שיש
 כידו תלמור הקב״ה אומר לו הואיל ונתעסקת בתלמוד צפית במרכבה צפית בשיעור קומה וכו׳ ע״ש באורך הרי
 דכל ת״ח שהגיע למדרגת העיון בתלמוד מחוייב הוא ללמוד סתרי התורה • והמתרשל ואינו משתדל ללעת
 אוחס עתיל הוא ליתן את הלין ־ כזוהר שיר השירים ד' ח״י ד׳ האריכו לבאר הידיעות שחייב כל ת״ח לדעת
 אותם' וזיל חכמתא לאיצמריך ליה לכר נש • חל למנלע ולאסתכלא ברזא למאריה ׳ וחל למנלע ליה לגופיה
 ולאשתמורעא מאן איהו ואיך יתכרי ומאן אתי ולאן יהך • ותקונא לגופא האיך איהו איתתקן והאיך איהו
 זמין למיעל כלינא קמי מלכא לכלא ־ וחל למנלע ולאסשכלא ברזץ מאי היא האי נפש לביה ומאן אתיא •
 ועל מאי אתיא בהאי גופה ספה סרוחה להיום כאן ומחר כקבר • וחל לאסתכלא ולמנלע כהאי עלמאלאיהו
 כיה ועלמה אתתקן ולכתר כרזין עילאין לעלמא ללעילא לאשתמולעא למארי׳ וכל לא יסתכל בר נש מגו רזין
 לאורייתא * תיח כל מאן לאזיל לההוא עלמא בלא יליעה אפי׳ איח ביה עובלץ שנין סגיאין משקין ליה מכל
 חרעין לההוא עלמא וכו׳ עיש • הרי מבואר גולל החיוכ המוטל על כל ת״ח לטרוח ולהשיג היליעות המי
 ואם מת כלא יליעה אפי׳ יש לו מעשים מוכים אינו זוכה ליכנס אל עולם הפנימי העליון שהוא עיקר עילון

 . הנשמות כילוע ליולעים :
 שאלתי אל.כמה תמוהים הם הלבריס שאמרת בשם הזוהר לכל מאן לאזיל לההוא עלמא בלא יליעה
 אפי׳ אית כיה עוכלין ס כץ סגיאין משקין ליה מכל תלעין לההוא עלמא • והלא עיהר
 לימור התורה הוא כעכור המעשה הנמשך ממנה • וכמ״ש רז״ל גלול תלמזל שמביא לילי מעשה • ולא
 המררש הוא העיקר אלא המעשה וא״כ איך יתכן למי שהגיע אל התכלית שהוא מעשה המצות שלא יזכה לעוה״ב

 כעבור חסרונו ביליעות שאינם הם התכלית האמיתי •
ץ כוונת הזוהר לומר שלא יזכה לעוה״כ כלל • אבלהענין הוא ליש בעוהיב מלריגות עליונות א ע ף י ו ה  י
 מאל י ומי שלא זכה לאותם יליעות לא יוכל ליכנסכהם • וזה״ש משקין ליה מכל חרעיןלההוא

 עלמא



 » שומר ויכוח דאשון אמונים
 עלמא ״ פי מאוחו עולם לכל הוא דמסקין ליה ־ אגל ילך למקום הראוי לו לסי ערך מעשיו וזה פשוט ״
 וכן אמרו בזוהר פרשת יתרו(לף צ״ג) וז״ל ואע״ג ללא מכוין ביה זכאה איהו לעב יל סקולא למאריה וע״ש ״
 ושעם גולל השכר של היולע סולות המצות ומקיים אותם י יותר ממי שמקיים אותם כלתי ידיעת סודם •
 הוא לסי שאין האדם יכול להשתלם כמעשה המצות כשלימות כי אס על ילי החכמה הזאת ״ וכלי שתכין זה

 נחקור על מקצת מצות התורה :
 הנה הלבור ראשון של עשרת המרוח הוא אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארן מצרים * ופירוש המצוה
 הזו הוא שצוינו להאמין ולידע שיש אלוה ממציא כל הנמצאים ומשגיח עליהם י וככלל המצוה הזו
 לילע סלר הנמצאים ממנו איך היא ית״ש מסדרם ומניעם ומנהיגם וכן נראה מלכרי הרמכ״ם שכתכ כראש
 ספרו וז״ל יבול היסולות ועמולהחכמו' לילע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכוי והמצוי הזה הוא
 אלהי עולם אלון כל האק והוא המנהיג הגלגל ככח שאין לו קן ותכלית ככח שאין לה הפסקסוככ תמיל •
 וא׳א שיסוב בלא מסבב והוא כ״ה המסככ אותו כלא יל וכלא גוף ויליעת לכר זה מצות עשה שנאמר
 אנכי ה׳ אלהיך עכ״ל ״ הרי שכתכ כי יליעת סוככ הגלגל ככחו ושהוא המנהיג אותו הוא פי׳ מצוה זו י
 ולא הזכיר הרמכ״ס יליעת שאר הנמצאים שלמעלה מן הגלגלים לפי שנעלם ממנו מציאותם * אמת כוונתו
 מכוארת דמצוה זו איננה לכד לידע שיש אלוה כי אס גס לידע סדר הנמצאים ואיך הוא מנהיגם ככחו י
 ולזה האריך שני פרקים בביאור הענין ״ והנה לפי זה אין ספק שהמקובלים מקיימים מצוה זו כשלימות
 יותר מכל אדם י שהרי מלכד ידיעת חיוכ מציאותו הששוס ־ יודעים גס כן סוד ספירותיו והנהגתו בהם
 וימודו כהס שהיא הידיעה הנכונה לעבדו • אמנם העוסק בפשע לבד״ לא ישלים מצוה זו על מתכונתה שהרי
 אין לו ידיעה כדכרים הללו כלל• וא״אלו לקיים מצות האמגת האלהות כראוי• גם מצות האמנת היחוד
 אינם מקיימים כראוי כי אינם יודעים מהו אחדות השם דאע״ג שכתוב הדר הוא ה׳ אלהיט ה׳ אחד • הנה
 כמה דכריס יש שאומרים על כל אחד ואחד מהם שהוא אחד• כמו שאומרים על ראש המנין אחד והבא
 אחריו שני והם כלם שויס וכן מלת אחד תאמר על הסוג וכולל מינים רכים • ועל המין וכולל אישים רבים
 וכן איש אתד וכולל איברים רבים וגוף א׳ ויש לו ג׳ קצוות אורך רוחב ועומק ״ ונפש א׳ ויש לה כחות רכות

 ועתה אשאלך שתודיעני על איזה דרך אתה מאמין שהשם הוא אחד :
 שאלתיאל אין אני חושש לדעת הדקדוקים ההם • כי די לי כשאאמין שהשם הוא אחד כמו שנא׳ ה׳
 ׳*־ אלהינו ה׳ אחד ״ וכשאני מקבל עלי עול מלכות שמיס אני מחשב שהקכ״ה אחד כשמיכ

 וכאק וכד׳ רוחות העולם :
 עליך אמר קרא בפיו ובשפתיו ככדוני ולכו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה
 והלא אם יאמר אדם כל היום אני מאמין שהשי״ת אמד • מה מועיל לו אס אינו מצייר בלבו
 איך הוא אחדותו כי האמונה אינה האמירה בפה כי אם התאמת הדבר במחשבת הלב והצסיירו בשכל * והאמירה
 בפה היא להורות מה שכלב ואס לכך מאמין הריכוי אם תאמין שהוא כשאר אחדי עולם ״ מה יועיל לך היחוד
 שאתה אומר בפיך• ולכן ודאי שחייב האדם לבקש לדעת קבלת רבותינו ז״לעל סוד אחדותו באיזה צד תאמר
 וכמ״ש וידעת היום והשכוח אל לבבך כי ה׳ הוא האלהיס וגוי• ולפיכך כל חכמי המחקר העוסקים באלהיות
 השתדלו וחקרו ככלס כעניינים הללו עד שהשיגו לדעת ולהסכים עם המקובלים במקצת סרטי אמונת
 אחדות האלוה • כגון שהוא אחד פשוט מכלי הרככה ורכוי עניינים מתחלפים ״ אלא אחד פשוש מכל צד
 ובחינה • והוקשה להם לפי זה ענייני התואריס הכתובים בחורהיגו הקדושה שהרי הס מורים עניינים שונים
 בו ? כי ענין הגבורה והיכולת אינו ענין החכמה וענין החכמה אינו הרצון י וכן כיוצא בזה ולכן כדי שלא
 לסתור העיקר הגדול הזה שאלוה הוא אתד פשוט כיארום לרך שלילה דהיינו שנתאר אותו בתואר כבור
 ויכול להורות שאינו חלש • וכן חכם לומר שאינו סכל וכן כלם ועול אמרו ליותר נכון לשלול החיוכ מםשי״ת
ק  מלחייב לו לכר ר״ל כי יותר סוב לומר עליו ית׳ שאינו סכל מלומר שהוא חכם וכן האחרים ״ ראה על הי
 נלחקו בביאור התואריס כלי לקיים האמונה שאלוה הוא אחל פשוט וזה אמת גמור שהוא פשוט בתכלית

 . הפשוטות וכל שאינו מאמין ק * אין לו אלוה:
 אבל מה שפירשו בכוונת תארי האלוה הכתובים בתורה טעות הוא כילסי שהתורה לא נתכוונה כלל לייחס
 התוארים לשי׳ת בדרך שלילה• וגס לא מציגו שאמרו רז״ל כשום מקום שתארי השי״תהסבלרך
ע חיוב * גס ענין היחול שנצשוינו עליו בתורה לא הבינו אותו כלל • כי באמת ל  שלילה ואסור לתאר אותו ב
 לא יוכן ולא יושג כל זה זולת ע״י יליעת הספי׳ מה שהוא נעלם מעיני חכמי המחקרי ולפיכך נתקשו בהכנת
 התואריס ופירשו מה שפירשו ואין להאשימם כל כך כי להיותם נעדרים מחכמת הקבלה לא יוכלו להכנס בהשכלת
 תזאריו יחי• היאך יתייחסו ויותר רצו להדהק לבארם באופן הנז׳ מלסתור האמונה של האחדות הפשוט :

 האמנם
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 האמנם החכמים התלמודיים שבזמננו שלא אחזו דרך החוקרים בביאור החוארים• וגם לא דרך המקובלים*
 אלא אומרים איני מתפלל אלא לבעל האוצרות ומאמינים שהשמות והחואריס החיוכים באלוה
 עצמו י כלי ספק שהם רחוקים מאמיתת אחדותו הפשוטה • ולא יועיל להם אמרם שהם מאמינים באחד
 הפשוט מאתר שהם מקיימים שהוא כעל תוארים • כי הלא מי שהוא כעל הואריס אינו אחד פשוט • וכמ״ש
 המורה ס״א פרק כ״ו וזיל אמנם מי שהאמין שהוא אתד כעל הואריס רכים ככר אמר שהוא אחד כמלתו

 והאמינו רבים במחשבתו וכו׳ ע״ש • והאמת אותו כי הגזרה האחת סותרות האחרת כלי ספק :
 ומה לי להאריך לשון כענין דעות החכמים התלמודיים שבזמננו שלא למדו כאלהיות • כבר נתווכח
 עמהס הרמיק זיל כס׳ אלימה עין כל ח״כ פ׳׳א • והוכיח שהם טועים ומייחסים אל הכורא גשמות
 הפעולות ־ העדר י והדמוי לנכראיו • גשמות כי הגם שהם מודים שאלוה הוא מרוחה מהגשמות • מ״מ
 אינם מבינים מה הם הדברים המביאים לאמונת הגשמות שצריך להרחיקם ממנו וטועים בהכנת כמה דברים
 דמצינו כחורה שמתייחסת אותם לאלוה והס כינויים גופניים י הפעולות צריך להרחיקו ממנו לפי שכל
 מתפעל כאיזה אופן מן הפעולות כגון הכעס והרחמנות וכיוצא * הוא משתנה ומאחר שכן כשעשו ישראל
 אח העגל והיה הקב״ה בחרון אפו רוצה לכלות את ישראל עמד משה כתפלה ובטענות והפנו מן החרון
 אל הרצון ״ נמצא שהקב״ה נפעל מהטענות או מהתפילה ומתהפך מענין לענין • וזהו הפך האמונה באלוה
 שהוא פועל הכל ואינו נפעל מזולתו כלל שאין עליון עליו הוא עשה הכל ולא נעשה מזולתו • והרי ע״י התפילה
 נפעל ונעשה מזולתו שהכעיסו או שהרצהו י העדר כי הנה האלוה ירוחק ממנו כל העדר שלא יש שום
 שלימות נעדר ממנו בעת אתת ונמצא באחרת אלא כל שלמותיו הם כפועל ולא ככח• שאם לא תאמר
 כן צריך שתאמר שיצא מכח אל הפועל על ידי איזה מעם ונמצא שהוא מתפעל מזולתו ואיכ היאך
 נאמר שהיה ככעש והרצו התפילה דאין לך העדר גדול מזה שלא ישתנה מכעס אל רצון כטענה אלא הנכרא
 מצד מה שיעדר ממנו השלימות ואותם הטענות או התפלות וכשיכא המרצה ישלימהו וירצהו • ואם אותם
 הרחמים לא היו לו הרי היה נעדר והשלמות כא לו אתר התפלה וכו׳ ע״ש שהאריך * הדמוי כי אין לדמותו
 לשום דכר מהנמצאות וכמ״ש ואל מי תדמייני ואשוה י וא״כ האיך נתן לו דמיון מדות נפשיות ובפרש
 הכעס והתרצות שהם דמיון גרוע ככני אדם הגרועים מתכעסים ומתפעלים ממעשה זולתם ויכא אחד
 מהחברים וירצהו ויתרצה הלזה תקרא ואל מי תדמיין אל הרי נדמה אלינו שלא יספיק לך להגדילו ולהגכירו
 אחר אתכנה אליו הדמיון מהמדות הנפשות ומה גס אלו שהם תכלית הגרעון • ואחר קביעות הד׳ הקדמות
 אלו בלב המשכיל עם הפרטים המתחייבים מהם ודאי כי לא ינוח ולא ישקיט בפשוטי המקראות אם לא
 יחקור על עיקר האמינה ועל תשלחנו ועבודתנו עד שיכנס בהשכלת חכמת תאריו הכתובים בתורה

 האיך יתייחסו ואיך הוא ענין עבודתינו• והפתח לכל זה איני אלא הידיעה של חכמת הספירות :
 שאלתיאל חלילה לני לטעות ליחס גאלהות שוס דגר גשמי• כי הגס דמצינו כתורה שכתוב עיני
 ה׳ אזני ה׳ וכיוצא• כבר למדונו רז״ל שדברה הורה כלשון בני אדסוק הכעס והחרון
 אף שיחסה לו התורה ושאר השינויים והתפעלות כלס הס לשכך את האזן מה שהיא יכילה לשמוע •

 ואם כן אין אנו צריכין לעסוק בשאר חכמוח כדי לסלק מהאלוה אלו החסרונות:
 טעית כזה כי אמרם ז״ל דכרה תורה כלשון כני אדם * יספיק לדעת כי מה שכא כפסוקים
 מאיכרי הגוף וענייני הגשמות • אינו כפשוטן • אכל עדיין צריכין אנו לדעת מה הם העניינים
 גשמים • והפעולות הגשמיות כי הלא יש בתורה כמה דכריס שהם גדרי הגוף והפשטנים מנינים
 אותם כפשוטם כגון ארדה נא ואראה • ויעל אלהיס מעל אכרהס ־ עתה אקום יאמר ה׳ וכיוצא • וכן.
 במדת והמעליות כמה מהם יש שהפשטניס מכינים אוחס כפשוטן כגון חנון ורחום י אל קנא ונוקם.
 ישיש עליך אלהיך • ישמח ה׳ במעשיו וכיוצא ובפרס בענין התפילה יש כמה דברים שהפשמנים יטעו
 כהם ויביאו לחשוב היות האלוה בעל- שינוי ־ ורצון • ואהבה * ושנאה י ורוגז * ורממנות • ושחוק וכיוצא
 מהמדיה הנפשיות ״ וכל זה כאחד הפשוט הוא טעות גדול להאמינו ״ ולכן כל הרוצה שלא לפגום אמונתו
 צריך היא ללמוד חכמת הקבלה כי על ידה יבין סוד ההנהגה • וענין האיכרים • והמדות ותואריס

 . . הכתובים כתורה איך יתייחסו כאלוה:
 שאלתיאל תמיה אני עליך יהוידע אתי ־ כי נתרעמת על אמונת החכמים התלמודיים שבזמננו ולא
 כן עשית על החכמים המתפלספים מבני עמנו והלא אדרבה איפכא מסתכרא וכמו שעשה
ו האי זיל שהאריך כגנות לומדי הפילוסופיא וחמצא.לשונו כעין ישראל מסכת חגיגה במאמר נ ו  הגאון מ
 ד׳ נכנסו לפרדס וז״ל דע כי אנו מעודנו אין דרכנו לתפות על דבר ולפרש אותו שלא מדעת מי שאמרו
- — Y כדרך שאחרים עושים וכי׳ י כוונתו כזה על המכאריס הפסוקים ומאמרי רז״ל כדרכי הפלוסופיא ומחפים
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 על כתבי הקלש לכרים אשר לא ק ולא עלו על לכ אומרם מעולס • עול אמר חיל ודע כי לכרזה היה
 מקובל אצל הראשונים כלס יחליו ולא היה אחד מהם מכמש כו כי אומרים היו כי הקב״ה עושה אותות
 ונוראות ע׳י הצדיקים כמו שהוא עושה עיי הנכיאיס ומראה אההצליקיס מראות נוראות כלרך שהוא מראה
 את הנביאים וכו׳ וכשצמח רכ שמואל גאון וכיוצא בו שהרבו לקרוח כססדי יונים מכחישים ככל מעשה שנ׳
 כו שנעשה נס לצדיקים וכו׳ ואשר יתעסק בדברים ההם יסיר מעליו יראת שמיס ויפסל באותם העניינים
 כי יסלק מעליו כל דברי תורה לגמרי י ומזאת ההסרה יארע לכני אדם שישכש דעתם עד שלא יחושו
 לעזיבת התפילה ולשאר המצות י ואם המתעסקים כאותם דכריס ודרכי הפלוםושיא יאמרו לך כי היא
 דרך סלולה ובזה ישיגו לידיעת הבורא לא תשמע ולא תאבה להם ודע כאמת כי יכזבו לך ולא תמצא
 יראת חטא וזריזות וענוה וטהרה וקדושה אלא כאותם המתעסקים כמשנה וכגמרא עכ״ל רבינו האי גאון
 ז״ל ־ גס הרשב׳א בתשובה סי׳ תי״ד האריך בגנות לומדי הפלוסופיא י והרא״ש בתשובה כלל נ״ה •
 והריכ״ש בסי׳ מ״ה• והשר הגדול החכם הרופא הר׳ יהודה ן׳ אלשכאר כתב לרד׳ק בזה הלשון יאמר
 נא קמחי ששמו צמח מתי ניתנו מקראי קדש להדרש כמדות החכמה היונית וילכו אחורנית ומתי נחה
 ארם על אפרים ותעלה ותצא מרכבה ממצרים • לא כן הדכר כי מציון תצא תורה ודכר ה׳ מירושלים

 והאריך עוד ע״ש י וכן כמה מהאחרונים שאסרו ללמוד הפלוסופיא ודחו אותה בשתי ידים :
 נס אנכי לא אמרחי שדרך הפלוסופיא הוא דרך סלולה ח״ו • ואדרכה ככר רמזתי לך(לעיל
 סי׳ י״ג) גודל עיקשוהס כמיאונס לקכל דכרי רז״ל י• אכל האמת אגיד לך כי יש כפלוסושיא
 קצת דברים אמיתיים ומקובלים אצלנו משי המקובלים כגון מה שכתכ כעל הפליאה (דף ייט ע״כ) וז״ל
 השמר מג׳דכריס ריכוי פירוד וגשמות עוד כתכ שס וז״להאיסאינו מוגבל וכיון שאינו מוגבל אין תון
 ממנו ואינו משתנה וכיון שאינו משתנה אין לו סוף וכיון שאין לו סוף אין לו חקירה וכיון שאין לו חקירה
 אין לו ראשית וכיון שאין לו ראשית אין לו אחרית הוא האלוה ית׳ • עוד כחכ שס שהא״ס הוא שלימות
 בלתי חסרון עיש ״ ועיקרים הללו הובאו ג״כ כשאר ספרי המקובלים באריכות וככל זה הסכימו החוקרים
 כאלהיוח והוכיחו בראיות מושתיות דצריך לסלק מאלוה הגשמות והריבוי והתפעלות והשינוי ונמצא שגס
 הם מסכימים ומאמינים כאתדות פשוט י ולכן לא נתרעמתי עליהם כפרט הלז כמו שנתכעמתי על החכמים
 התלמודיים שבזמננו ומטעם זה אמרו כזוהר פ׳ פקודי (דף רל״ו) על פסוק אשר אין מ מוס דא מלכות
 יון דאינון קרבין לארחי מהימנותא ושירש הרב מוה״רם ריקאנטי ז״ל שהם הפלוםזפיס שקדמו לאריסשו
 כי כקצה דבריהם נימים לדכרי רזיל ־ אבל אמת הוא שיש בספרי הפלוסופיס כמה דעות מזוייפות וכפירות
 אשר מפני כך אסרו לקרוא בהם וגס כזוהר פ׳ משפטים (דף קכ״ד) אמרו כן וזיל ־ ר׳ חייא אמר
 ושם אלהים אחרים לא תזכירו דא מאן דיתעסק כספרין אהרנין דלא מסטרא דאורייתא לא ישמע על
 פיך דאסור אפילו לאדכרא לון ולמילף מינייהו טעמא כ״ש על אורייתא עכ״ל והנה הסלוסופיס אין
 להאשים אותם על דעותיהם המזוייפית כי הס עס אשר לא נחלו תורה ולא נבואה • וכמ״ש הרשב׳״א
 כסי׳ ט׳ אכל האשמה תגדל בקצת אנשי אומתנו אשר רצו להשכים דעות התורה והנביאים אל דעות
 הפלוסופיס וכעכור זה סתרו והרסו כמה אמונות ופנות התורה מפורשות מפי רז״ל שקכלים
 מהנביאים כשכיל שהפלוסופיא מכחשת ומנגדת אותם כגון ענין הכשפים ומציאות השדיס
 וענין הקמיעות והפעולוח ע״י שמוח הקדושים וכפרט כענין ההשגחה • וכענין מהות הנפש ועונשה
 כתבו לברים שאסור לשומעם ובעו״ה ע״י הצרעת הזאת שפשטת בקצת אנשי אומתנו • נתמעטה האמונה
 מבינינו כי האנשים האמיתיים המקובלים כה תמכו כפלך השתיקה שלא לפרסם האמת • כי היו צריכץ
 ההילה לכמל השקר ולסתום שי כת המדברים האלה ״ וכמ״ש הרב הגדול הרמכ״ן ז״ל כפרשה אחרי מות
 וז״ל ולא אוכל לשרש כי היינו צריכין לחסום פי המחחכמים במגע הנמשכים אחרי היוני אשר הכחיש
 כל דבר זולת המורגש לו ״ והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים כי כל ענין שלא השיג אליו הוא

 בסכרתו איננו אמת עכ״ל וששתים ישק :
 ובאמת תמיהא נפלאה היא מאנשים הללו • מי התיר להם לשרש התורה על פי סברות והקדמות
 הפלוסושיס ולהכחיש פירושם של רזיל • ואיך לא השגיחו על מת שאמרו רז״ל כל המגלה
 פנים כתורה שלא כהלכה אע״פ שיש כידו תורה ומעשים טוכיס אין לו חלק לעוה״כ ופוק מזי מ״ש
 כזוהר שרשת יתרו(דף פ״ז) ר׳ יצחק פחח אל תתן אח פיך לחטיא את בשרך כמה איר, ליה לכר נש
 לאזלהרא על פתגמי אורייתא כמה אית ליה לאזלהרא ללא ישעי בהו ולא יפיק מאורייתא מאן ללא ידע
 ולא קביל מרטה לכל מאן לאמר כמילי לאורייתא מאן ללא ילע ולא קביל מרביה עליה כתיכ לא
 העשה לך שסל וכל תמונה וקב״ה זמין לאתפרעא מיניה בעלמא לאתי בזמנא משמתיה בעיא למיעל

 ללוכתהא
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 לדוכתהא דדתיין לה לכר ותשתצי מההוא אתר דצרירא כצרורא דמיי דשאר נשמתין וכו׳ על לא תעביד לך
 אורייתא אחראדלאידעת ולא אמר לךרבךעכיל• עוד אמרשס(דףס״ו ב׳) כתיכ וזאת התורה אשר
 שם משה אשר שם משה אהה יכול לומר דלא שם משה אי אתה יכול לומר עכ״ל ראה מה מאד הזהירו
 אותנו מלתור אחרי לככנו ומלכדות דכריס מדעתנו לפרש כהם את התורה• וכ״ש אס כפירושו

 מכחיש הפנות ואמונות שקבלו רז׳ל
 וסוה לבר הני; עס היות שיש בספרי השלוסוסיא קצת דברים סיבים בענין אמונה האחדות פשוש
 1 ושלילת הנשמות והריכוי והתפעלות והשינוי • מ׳מ לנו מקכלי התורה לא יסשיק זה כי להשכלת

 ההורה ומצותיה צריכין אנו ללעת סוד מציאות והשתלשלות העילות האמצעיות שהם הספי׳ מהא״ס
 יח״ש ״ משני שרוב גופי העבודה תלויים בידיעת מציאותם וסדר קשרם ויחודם על ילי המצות וההורה
 ולא יוכל שוס אדם לעבוד את ה׳ העבודה השלימה עד בואו אל תכונת ידיעת המכמה הזאת ועל
 ידה ישיג וידע סוד ההנהגה האלהית ומדרגות המלאכים והגשמות וסודות הגלגול • ומציאות השדים
 והקליפות וסודות ג״ע וגיהנם ופרשי׳ אחרים אשר לא ראו אור כל חכמי הגויס הקדמוני׳ ולנו עם סגולה אשר
 קבלנו אלהוהו וחורחו בסיני • וחוייבנו להגות כה יומס ולילה מפני שהכל נכלל ורמז כה נשתלשלו קכלתס
י אבותינו ורבותינו הקדושים וחסידי עליון דור דור לאנשי אמונה יחידים שרידים אשר ה׳ קורא : פ  מ

 ע״י המכמה הזאת ישתלם האדם כמצות אהכה ה׳ ויראתו כי הפששניס שאינם יודעים גודל
 רוממות אלהותו • והבדלו משאר הנמצאים אינם יכולים ל השינ כ״א יראת העונש שהיא יראה
 גרועה • אכל העוסק כחכמת האמת יקיים פנימיות המצות שהיא יראת הרוממות וכשיתבונן בגדולתו
 ורוממותו אזי יירא ויפחד שמא לא יקרכוהו ולא יקכלוהו כהיכל המלך להיות ממשרתיו ורואה פניו
 ולזה ישמור עצמו שלא יפול כו מוס ושום דופי • פן מחמתו יוציאוהו מהיכל המלך ויוסיף קדושה וטהרה
 על נששו ויקשט אותה במעשים הרצויים לפניו ית׳ ויעיין תמיד ככל דרכיו להדמות כהס אל המלך
 וכמ״ש והלכת כדרכיו וכן ע״י חכמה זו יוסיף אומץ במצות אהבת ה׳ שיאהבהו אהבה עזה מאד עד
 שתהא נפשי קשורה כאהבתו תמיד ולא יפריד מחשבתו ממנו כשום רגע כענין שנאמר שויתי ה׳ לנגדי
 תמיד י יתלוו אל העובד ה׳ על דרך הקבלה כמה מעלות טוכות יותר מהעוכד ה׳ דרך הפשוט •

 L . כמו שיחכאר זה למי שהעמיק כחכמה :

 שאלתיאל שמחתי מאד כדכריך אשר כאמת הם רצויים ומתקכלים אל הסכרא י והדין עמך בלי
 ספק כי כדי להאמין באמונת אחדות הפשוט לא יספיק לנו מה שכתוכ כתלמוד לפי
 ששם לא נתכוונו רז״ל לכאר עניינים הללו אלא כל מגמתם הוא להוציא הדינים כמדות וכדרכים
 שהתורה נדרשת בהם וצריך לומר בהכרח דספריס אחרים היו להם כביאור סוד מעשה כראשית ומעשה
 מרככה וסתרי התורה וכדמוכח נמי מהגמרא ־ ולאומר דהן הס סשרי אריס״טו בחמות הטבע וחכמת
 האלהות משתקים אותו לא נאבה להם ולא נשמע אליהם בסודם אל חבא נששנו • ובמהקרם אל תחד
 ככודנו י גם האומר דסתרי התורה שהיו ידועים ללז״ל וככר נאכדו ונשכחו בזמננו זה ־ מלכד דטענתו
 היא טענת שמא כי אין לו שום ראייה להוכיח שנשכחו * ואיכ כריא ושמא כריא עדיף • הנה נס
 הוכחתי בטוב טעם כי אין זה אמת אלא הס נמצאים כידנו היום וזה משאת הסשריס שכיד המקוכליס
 ומפאת החכמים המפורסמים שהעידו על אמיתותם • לכן אחלה נא פניך יהוידע אחי שתעמידני על
 עיקר דעותיהם של המתובלים • כדברים ברורים ולא כרמזים כמנהגם ״ והכריח לי בראיות שכליות

 המתקבלות על הלב • כל פרט ופרט מהחכמה הלזו י ובזו אדע כי מצאתי חן בעיניך :
J דכר גדול שאלת ממני אחי שאלתיאל • ואין כידי למשותו כי הוא דבר בלתי נהוג אצל J T W 
 המקובלים • כי מסהיק להם מה שנתאמת אצלם דםתרי התורה שבידם הס מקובלים מחכמים
 קלושים ונאמנים ואינם מביאים שעמים וראיות שכליות לקרב אל השכל הסתרים ההם מדאגה מדבר
 פן היום או למחר יבא אתל ויסתור הראיה ״ ונמצא מוציא לכה על הקכלה • כי יחשוב שהם המציאוס
 עס״י אוחם הראיוח • לכן הניחו הלברים כמו שהם הקלמות והנחות מקובלות ־ כי לכרי קבלה אינם
 צריכים ראיה אמנם עכ״ז אשתדל לתת אש שאלתך ולעשות את בקשתך י ברוב עיקרי ויסודות החכמה הזאת:

 א״כ אישוא אשאלך והודיעני מה צורך להאמין שיש שס ספירות כי אנייאומר שאין שס
 שאלתיאל

 אלא האלוה הפשוט כשרצה ברא את השמים ואת הארןי את הים ואת כל אשר בס :
J כל מי שנתבאר לו ענין אחדות הא״ס איך הוא וכי הוא מסולק מהתואריס • והשינויים J T U T 
 וגדרי הגוף יתבאר לו בלי שוס ספק שאין מקום לתורה ולמצות ולתשלות ולקרכנות בלתי

 מציאות
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 מציאות הסשירות(זולת אס ירצה להתעקש ולגלות סניס כתורה שלא כהלכה ודרך רז״ל בתלמוד) והיא
 לאיה מכרחת מציאות הספירות מפאת התורה ומצד החקירה הם מוכרחות מכמה סיכות ראשונה כי
 איך יתכן ויקונל בלב איש חכם ונכון שהאלוה יח״ש בלא העוה״ז לכד י דהיינו ממרכז האלן עד
 הגלגל העשירי ושעליו הוא נצכ ומניע אותו ־ כי הגס שהעוה״ז ומלואה לכל גדול הוא לנגד עינינו י
 הלא לצורך גדילתו ויכולתו הבב״ת אינו חשוב לכלום • ואס מהפעולות יודעו הכחות ושלימות הפעולה
 יורה על שלימות הפועל • ואם תהיה גלועה וחסרה יורה על חסרון וגריעות הפועל כמפולסם * איכה
 נאמל א״כ שהא״ס הכ״כת צמצם כחי והשפיל עצמו לכלוא העוה״ז החומלי מכלעלי אמצעות הססילית •
 וגס איך יצוייל שהנמצאים הגשמיים הלחוקיס ממנו תכלית הליחוק • יוכלו לקכל כח ושפע הנהגתו
 הפשוטה זולת כאמצעית הססילות * הסתכל היטכ ככל זה שאלהיאל אחי וחראה שמוכרח לומר ללמעלה

 מהגלגלים יש עולם אהל או עולמות אחכות כמו שאודיעם :
 ויתר על כן לא ימנע מהחלוקה אס יש יכולת ככורא לכרוא עולם אחר רוחני ומעולה יותר מזה העולם
 או אין כח כידו לעשותו, איתשאין כח ככולא לכלוא כ״א העוה״ז לכד • אתה מחסל שלימותו
 וכחי הב״בת כהגביל אותו כפעולה גרועה גשמית ״ וזה לא יעלה כדעת אנוש • וא״ה דיכול הוא לכלוא
 עולם אחר רוחני ומשוכח מזה העולם אלא שלא רצה לכרוא כי אס זה העולם הגשמי • איכ שאתה
 מודה שיכול הוא לכרוא עולם אחר רוחני משוכח מוכרח אחה לומר שכן עשה ושברא אותו י שהרי כל
 החכמים הסכימו לתכלית הבריאה היתה כדי להיטיב לזולתו כי הוא הטוב הגמור ומטכע הסוכ להטיכ
 ואס כן הוא יכול להעיב באופן יותר נאות ממה שהוא העוה״ז ולא עשה כן נמצא דאינו טוכ גמור
 ושלם * שהרי מונע הטוב ומקמן. ידו מלהטיכ כל מה שיכול להשיכ וחלילה לאל מזה החסרון • הרי
 לך מושת חוהך להכריח דלמעלה מזה העולם הגשמי יש עולם אחר רוחני ומשובח מזה העולם ־ ועליו
 עולם אחד יותר חשיב ונעלם במדרגות מעלול תחתון אל עלול עליון י עד אשר נעמוד בעלול הראשון
 שהמציא הבורא והוא הכתר עליון • ונגזור שהוא מצוי אחד שלם בחכלית השלימוש שאפשר להיות בעלול •
 כי לשי שהאי׳ס הוא שלם וששוט י והוא הטוב הגמור אשר מפצו ורצונו להיטיב • לכן האציל אח עלולו
 הראשון בשלם שבפנים • על שא״א להיות עלול אחר שלם וגדול ממנו * וזהו שכתב הראב״ד בהקדמת
 פירושו לס״י וז״ל עלת העלות יתחייב ממנו כתר עליון שכל פשוט כתכלית הפשיטות על שאין בינו
 ובין מלתו לבר רק שזה עלה וזה עלול עכ״ל הרי לכתר עליון שהוא המחודש הראשון הוא ששוט כתכלית

 הפשיטות אלא שאינו שוה לו כי הא״ס הוא עלהו :
 ומעתה כיון שהעלול הראשון שפעל והאציל הא״ס הוא פשוט ושלם כל מה שאפשר להיות הנה
 בינו לבין העולם החומרי הלזה יש מרחק והכלל גלול מאל ״ ולכן הוכרתו שאר הנמצאים
 שביניהם שהם ד׳ עולמות אכי״ע היורלים ומשתלשלים זה מזה בכח הא״ס מדרכה אחר מדרגה ועולם
 אחר עולם עד הגלגלים והיסודות הגשמיים ועד הנקודה האמצעית שנסבור הארז ״ נמצא תכונת העולם
 ומדרגותיו על מציאות וסדר שלם ומשובח לא יחסר כל בו וידיעת כל אלו הנמצאים ומדרגוהס ואישן

 . השתלשלותם וקיומם ועמידתם ״ הוא פרטות כל חכמת הקבלה :
 שאלתיאל ומדוע לא האציל את כתר עליון שיהיה שוה לו ממש ״ כיון שהא״ס הוא הטוב

 והמטיב כעין יפה ואין כילות וצרות עין לפניו :
W מפני שהוא מהנמנע שהאלוה יעשה אחר כמותו • ולא מפני חסרון כח הא״ס רק מפני T W 
 היות הכתר עליון עלול שקדם אליו ההעדר • ולכן לא יסבול עניינו להדמות אל עילתו כי
 איך ישתוה האפשרי אל מחוייב המציאות• ואףשהמאציליטיכהו כל טוכה א״א לו לנאצלשהוא הכתר
 עליון לקבל טיבה ושלימות מהא״ס עד שיהיה שוה לו ממש • אלא מוכרח שירד מאת פני אדוניו
 ושלמותו הבבית י בערך ההכדל שיש כין העילה לעלול • וכמו שהאריך בזה הפרדס ש״ב ס״ז ־ וס׳

 . . אלימה עין כל חייב פ״ה ע״ש :
 שאלתיאל עדיין יקשה דאס האי׳שחפן להיטיב ובכחו הבבית יכול לעשותו עלילו דומה לו ממש י
 ולא עשה כן מפני שהנאצל העלול לא יסכול היותו שוה לי * א״כ נמצא שהוא נמנע
 לאיס שיפעל כל מה שירצה כי תכונת העלול הנאצל יעכבני במה שאינו יכול לקבל כל מה שעילתו היה

 רוצה להשפיע בו ולהמציאו בב״ת כמוהו • וזה הוא חסרץ אצלו ית״ש :
J מה שהוא נמנע לעלול אינו חסרון בחק הא״ס אס לא יפעלני י וכיון שהוא נמנע לעלול J T W 
 שיהיה שיה לן• שהרי אי אפשר אל העליל לסבול שני הפכים שיהיה עלול ובלתי עלול דהיינו
 עלול כיין שקדם לו ההעדר ובלתי עלול אס הוא שיה לו ־ לכן איני חסרון אצלו אס לא יעשנו ככה •

 אכל
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 אבל מה שהוא אפשרי לעלול דהיינו המחושלם כל מה שאפשר הרי הוא צודק גיושר ההשגה האלהית •
 דאל״כ לא יהיה פועל שלס ולא טוב גמור בפעולתו• יען לא השפיע בעלולו כל השלימות שיוכל להשפיע
 כו • ולא היטיכ עמו כל מה שיכול להטיב לו • ולכן כדי שלא נייחס זה החסרון לא״ס מוכרח להודות
 כי אמת ויציב הוא מה שקבלו המקובלים • דהא״ס בלא אמצעות פעל והאציל עלול א׳ שלס ודומה לו
 כל מה שיתק אל •העלול להיות דומה למילתו והוא הכתר עליון כמ״ש הלאכ״ד ז״לאונקרא אותו בשם
 אדם קדמון כמ״ש האר״י זלה׳יה והרשב״י ז״ל כתיקונים • ואחריו האציל עשר ספירות שהוא הנקרא סתם
 עולם האצילות י והוא עולם יותר עכ מעולם אדם קדמון י ואינו דק וששימ כמותו • וכן עולמות בריאה
 יצירה ועשיה כל עולם ועולס הולך ומהעכה יותר * ונמ״ש הראכ״ד ז׳ל כפירוש ס׳ יצירה (דף נ׳)
 וז״ל כל מה שישתלשל מעילה לעילה היה מתעכה והולך וע״ד משל הגלגלים הנפרדים דקים והאש גסה
 מהם • והרוח גסה ממנו והמיס גסים מהם ״ והעפר גס מכלם עכ״ל ־ ועיין ג״כ (כדף מ״כ) וכסי

 אלימה עין כל ח״א סניכ :
ה אין עולם האצילות [דק] ופשוט כמו הא״ק• והלאהא״ס הוא המשיכ כלי צרות עין ויכול מ ל ו ל א י ת ל א  ש
ע לפי שהרהקו של עולם האצילות ד י ו ה  היה להימיכ לו ולעשות אוהו שוה לא״ק: י
 מהא״ס גרם לו שלא יוכל להמצא כמדרגת הא״ק ־ כי הרי עולם האצילות לא נאצל מהא״ס לכדו כמו
 א״ק אלא באמצעוח הא״ק הוא שנאצל עולם האצילוח ולק מוכרח הוא שירד מדרגתו ממדרגת הא״ק •
 וכמו כן הוא בכל מדרגה ומדרגה שכעולם האצילות כי על ידי שניהוספו האמצעיים להאציל׳ ׳ נתרחקה
 מהא״ס ולא יכלה לקכל מהשלימוח כמו העליונה ממנה ועד״ז כל עולם ועולם כל אחד קבל שלימות

 . . הטכה מהא״ס כתי הכנתו נא פחות ולא יותר :
 שאלתיאל עוד קשה דמה צורך להמציא כל כך ריכוי נמצאות ועולמות וחלקי מדרגותיהם

 כללותיהס עם פרסותיהם :
 יהויד?ן לשי שתכלית הא״ס הוא שיגיעו הדכרים אל הגכול והגשמות * ולק הוכרח שיששלשלו
 המדרגות מדרגה אחר מדרגה ממאציל לנאצל ומנאצל לנכרא ומנכרא לנוצר ומנוצר לנעשה על
 אשר הגיעו המדרגות אל הגשמיות הגמור ואל ההפסד והכליון אשר הס כוי כי יש הויה שבין לילה היה
 וגין לילה אכד * והנה להגיע אל תכלית הויות והשסד הנכראים הוצרכו חלקי מדרגות הנמצאות לא

 . שחות ולא יותר ממה שהם :
 שאלתיאל ומנין אחה אומר שכדי להגיע הדברים אל הגשמות הוצרכו ארכעה עולמות * ושיהיו

 עשר מדרגות ככל עולם לא פחות ולא יותר :
 עינינו הרואות שעולם העשיה שהוא עולם הגלגלים הם עשרה מדרגות היינו גלגל השכל
 שהוא על כלס • וגלגל המקיף וגלגל המזלות וזי כוככי לכת ״ נס עולם היצירה שהוא עולם
 המלאכים מנואר הוא שהם עשרה כתות וא״כ מהם נקיש ונוכיח שנם עולם הכסא שהוא עולם הכריאה הם
 עשר דרגין דכורסיא ״ וכמו ק עולם האצילות הס עשר מדרגות שהם עשר ספירות וככר האריך הפרדס
 כשער שני להביא ראיות אל קבלתנו שהסתירות הס עשרה מבריאות העולס שנכרא כעשרה מאמרות ומהתורה
 שכללה כל מצותיה כעשרה לכרות י ולול המלך ע״ה חתם ספרו כעשר הילולים וע״ש גס כמלרש הלשא
 הוכא כילקוט מלכים סימן קס״ו וז״ל ויעש את הים מוצק • הים זה העולם שהוא מוצק שנאמר בצקת
 עפר למוצק ואומר חזקים כראי מוצק* עשר אמות משפתו אלו עשר ספירות כלימה שהעולם עליהם עומל
 וכו׳ ע״ש ־ וגם קי״ל לכל לכר שבקדושה אינו כשחות מעשרה * אשר כל זה מורה שהשלימוח

 והקלושה תלויס כזה המסשל :
 גם העולמות הם ארגעה כנגל ל׳ אותיות ההוייה• והא״ק נרמז כקין הי׳ לרוכ העלמו שהוא השורש
 אלהים י ויש קצת הוכחה על מסשרס ממה שעינינו הרואות העוה״ז שהוא ארכע יסולות ועליה היסול
 הלק שאין כי ממש שהוא החותר הראשון הנקרא ליונים היולי ״ ויש כו שורש כל הל׳ יסולוח נכח ולא
 בשועל י וכמו שתמצא כתחלת שי׳ הרמכ״ן על התולה • וכמו שכעוה״ז כל מה שהולך ומשתלשל הוא מתעבה
 יותר כמו ק העולמות העליונים כל מה שהם משתלשלים הם מתעכיס יותר ולכן בספר יצירה משתמש
 במנין אכי״ע כל׳ גלריס אלו • רשימה חקיקה חציכה עשיה כי הרשימה היא מציאות לק כלתי נתפס
 וכן עולם האצילות הוא מהימל במקורו ובלתי נשרל ממנוי והחקיקה הוא לכר הנתפס קצת יותרסהרושם•
 כי הרושם אינו נרגש והחקיקה נרגשת כחגירת צפורן * וכן הכריאה היא הויה נגלית יותר מהויה
 האציל׳, וחציכההוא גילוי הלכר יותר מסמיקה־ והוא למיון אל היצירה שהיא הויה נגלית יותר מעולם
ל עולמות  הבריאה י זעשיה הוא עולם הרביעי שבו נגלו הלכרים כעצם על הגיעם אל הגשמות, וכל ה

 גימל המכר
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 הנזכר׳ עם בחי׳ שרשיהם שהוא הא״ק נרמזו בפסוק כל הנקרא בשמי וגוי דהיינו כ״ל רומז לא״ק שאין לו
 שם עצמי רק מלת כל רומזת אליו לשי שהוא הכל כי כל ד׳ עולמוח אכי״ע הם מושרשים כו השרשה רוחנית
 צוריית שכליית וממנו נשתלשלו כל הנמצאות לפיכך נקרא כ״ל שהוא כולל הכל* הנקרא כש״מי רמז לעולם
 האצילי שהספירות הס עצם השמות הקדושים והוא עולסהיחוד לפיכך אמר כש״מי לשון יחיד• ולככו״די
 ברא״תיו הרי עולם הכריאה המכונה כשס כסא הככוד יצר״תיו הרי עולם היצירה א״ף עשייתיו הרי
 עולם העשיה • והוסיף כאן מלת אף לפי שכעולם העשיה הוא מקום הקליפות וכחות האף והתימה כר
 מינן וכל המדרגות הללו הס מתחלפות זו מזו כדרך עילה ועלול עד שאי אפשר להכנס כיניהם נקודה
 ומדרגה אחרת כלל• כאופן כי עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע •י ועם היות שעיקר כל זה הוא משי
 הקכלה ולאנוכל להכריח אותו עפיי ראיות מופתיות מ״מ גס אין השכל.מנגדר ואדרבה הוא מתקבל אל
 כל הישר הולך עפ״י מעמו ונימוקו וכמו שרמזתי לך בקיצור דכרי המספיקים למכין אשר עיניס לו כראשו:

 שאלתיאל רוצה אני שתודיעני אס הכורא יכול לברוא העוה״ז מבלי אלו ההצעות ואמצעיים או
 אינו יכול להמציאו אלא אחריהם • אם תאמר שא־נו יכול אלא ע״י כל השתלשלות הנז׳ •
 נתת חסרון במקו ח״ו וא״ת שיש כח כידו לכרוא העוה״ז מבלי השתלשלות הנזכר • הדרא קושיא דמה

 צורך א״כ להמציא כל כך נמצאים :
J אין ספק דכיון דהא״ס הוא בבב״ת ״ דאין נמנע אצלו לצמצם כחו כאופן שיכרא העוה״ז מכלי J T l i T 
 השתלשלות העליונים אבל כיון שמגולל שלמותו הוא ההשכה כי טבע הטוב להישיכ לזולתו
 וכמו שכבר אמרתי לך * נמצא לנמנע הוא אצלו מטעם זה להמציא בריאה גרועה וגשמית כמו שהוא העו״הז
 כיא על ידי הולדות זהויות רבות י מאליפות מדובבות שזו נשתלשלה מזו כי מכח הככ״ת לא יצא לכר
 כעל תכלית גשמית כיון שמן הטוב לא יצא רק טוב ואפי׳ תימא דיספיק שיאציל את א״ק פשוט בתכלית
 הפשוטות • כי עם זה הורה הפעולה על שלמות הפועל ואחריו יברא העוה״ז מכלי השתלשלות האמצעים
 שכין א״ק לעוה״ז ליחא נמי מהטעם הנז׳ עצמו י שהרי כיון שהעולם הכא אחר א׳ק יש כיכולת לקכל שלימות
 גדול ולהיות כמדרגת אציל׳ כפי סדר השתלשלות • למה האיס הטוב והמטיב לזולתו ימנע ממנו ההטכה ויעשה
 אותו במדרגת עולם העשיה שהיא העוה״ז • ולכן כיון שהאיס יתיש לא ימנע סוב לראוי לקכלו * מוכרה
 לומר שיש ריבוי נמצאוח קודם זה העולם כי בהחלה האציל המדרגה העליונה שאפשר במציאות שהיא
 א״ק • ואחריו שאר המדרגות והנמצאים המשתלשלים ויורדים זה מזה בדרך עילה ועלול • עד חומריות

 העוה״ז ובזה הם מקבלים מהשלימות האלהי כל מה שהוא באפשרות לקבל כל אחד מהם :
 ?{וד טעם שני אל צורך ותועלת הססי׳ כי הנה אם היה העולם נברא מבלי אמצעות א״קוהספירות
 הנאצלות י הנה מלבד שא״א כמו שאמרתי מכןעם ששבע הטוב להיטיב הנה גם היה זה העולם
 אלוהות, י והענין כי כבר ידוע ומפורסם שהשגה י במהות הא״ס היא נמנעת לכל נמצא עליון ותתתון •
 אמנם על ידי פעולותיו אנו מחייבים מציאותו כי כראותנו גודל העולם הגשמי הזה והתמדת הניעקו
 והפעולות המופלאים למיניהם ״ נחייב מציאות הבורא ועוצם חכמתו ויכלהו וא״כ אם לא היה ממציא
 כ״א זה העולם לבד היינו מאמינים שהבוסא ית״ש יתעלה מעולמו מה שכין העילה לעלול לבד ־ והיינו
 מושכים ומדמים אוחי שהיא שכל וכמו שחשב אריסטו והנמשכים אחריו ־ אמנם אנחנו עס ל נמסר
 לנו שנעלה מן השכל אל דקות המלאך שהוא עולם היצירה י ומעולם המלאכים נעלה אל עולם הכסא שהוא
 עולם הכריאה אשר הוא מתעלה על המלאך כהתעלות המלאך על האדם י ולמעלה מהכסא יתעלו
 הסשירות שהוא עולם האצילות אשר הוא אל הכסא כערך הכסא אל המלאך והספירות הס עשר מדרגות
 מתעלות אלו על אלו וכלס לכוש לאיי׳ק • והא״ק יז־ככו כתינותיו אלו על אלו עד כתר א״ק הנקרא כתר
 עליון שהוא פשוט כתכלית הפשיטות והוא כסא אל הא״ס ומעתה אע״פ שהוא מהנמנע להשיג ולידע
ז אין ספק שיותר יכיר מרוממותו ועוצם יכולתו המכיר הפעולות והעלולים השלמים ל  מהותו ית״ש ע
 הנזכר גבוה על גבוה י וידע שהוא ית״ש מתעלה ומתנשא על כלס י משמכיר לכד הפעילות והעלולים
 הגשמיים ומחייכ מציאותו מתוכם ולכן הסכימה חכמתו הפשיטה להמציא רבוי המדרגות זו למעלה מזו כדי
 לגלות ולסרסם יכולתו ואלהותו וכמ״ש בזוהר הרשה בא דף מ״כ דהא״ס האציל הנאצלים בגין דישתמודעין
 ליה * כי היודע שהא׳ס הוא למעלה מפרט, עולם העשיה ויצירה וכריאה ואצילות • יחייכ מציאותו
 חיזכ נפלא שהרי נודע שאינו א״ק • ולא אחד מאורותיו הנפלאות י ולא אחד מספירות עולם האצילות ולא
 ממדרגות כריאה יצירה ועשיה י כ״א עליהם הוא מתעלה ומתנשא לאין תכלית ־ ולפיכך כדי שיכירו

 יידמו גודל ׳יכולתו ורוממותו ־ האצ־ל הנאצלים והססירות ושאר מדרגות הנמצאים :
 עוד



 שומר ויכוח ראשון אמונים י
 עוד טעם שלישי אשר כעכורו הוצרך להאציל הספירות והוא מפני הנהגת זה העולם כי הלא ידוע ומפורסם
 הואשהא״ס הוא פשוט כתכלית הפשוטות ואין אנו יכולים לדכר ולא לצייר נו לא דין ולא רחמים
 ולא רוגז ולא כעס ילא שינוי ולא גכול ולא שום מדה מהמדות הנפשיות • והתורה מלאה מכל אלו העניינים
 ותואריס שמתייחסת אותם לאלוה יהכרך גס כלס הם צורך להשגחת והנהגת הנמצאים • ואם לא יהיה
 כא״ס אלו המדות לא ישתלם ההשגחה כתחתוניס.ואם יהיו כו יהיה כעל שינויים ולא יהיה פשוט
 בתכלית הפשוטות י לכן הוצרכו הספירות שהן המדות הנפשיות והתואריס הנזכר • ועמהם יפעל הא״ס

 ית״ש העניינים הללו ולא ישיגהו מזה שינוי כלל כמו שנכאר בחכמה:
 ^וד טעס רכיעי כעכור צורך התפלה כי מאחר שהא״ס אינו בעל שמות ותואריס ולא ישתנה מפעולה
 לפעולה כלל האיך נוכל להתפלל אליו ואיך אפשר שישתנה מרצון אל רצון או מהשפעה אל השפעה י
 לפיכך הוצרכו הספירות כי על ידם יפעול כל הפעולות מבלי שישתנה כלל כי השינויים יכואו על ידיהם
 ואינם כו כלל ־ וגס על ידם יקרא רחום והנון ארך אפים ובכל השמוח והכנויים כנזכר כהחחלת ספר
 אוצרות חיים מהאר״י זלהיה ובפרדס שער הכוונה ־ ע״ש • וכשאר ספרי המעמיקים כחכמה • ואין
 להאריך יותר בזה כי יספיק מה שאמרתי להשיכ אל המתכהל להקשות על ענין הקכלה מה צורך ככך או
 ככך • כי כאשר העירותיך בצדק יש טעם וצורך אליהם גם לפי החקירה האנושית • וגם להבין פשט
 תורתנו הקדושה אנו צריכין להודות אל מציאות הספירות ־ כי הלא ידוע דככל התורה כולה אין מקרא
 יוצא מידי פשוטו ואם כן כל היודע ומבין ענין אחדותו הפשוט של הא״ס ־ ודאי שלא יוכל להשכיל
 ולהבין התורה כפשוטה ־ זולתי אם ידע מציאות הספירות והשתלשלות הנמצאות• וכן ענין המשכן והקרכנוח

 אין להם מקום למסתכל היטכ כפרטי ענייניהם • כי אס בסוד הספירה ובפרטי השתלשלות הנמצאות :
 ואם עדיין לא יספיק לך כל זה דע כאמת כי קושיא זו למה היה כך או מה צורך ככך • לא יתכן
 להקשות רק על החוקרים אשר מתוך החקירות והספקות הם כודים מלכם עלולים ונמצאים כאשר
 ייטב בעיניהם כדי לתרץ ספקותיהם אכל לנו עם ה' לא קשיא • כי- אין אנו נכנסים לאלהות ולהשגת
 עלוליו מתוך ספיקות כדי שיקפה לנו אם נרנה בסיבות המסוכמת זו מזו יותר מכדי צורך להשיב הסשקות
 אלא אנו נדע כל זה מקבלת ומסירת האמת למשה מסיני והשגה הנכואה * ולפיכך אם לא תדע טעם הענין
 לא מפני זה תכחיש המאומת בקבלתינו מסיני בגילוי אלהותו עלינו כי לא כאת התורה לגלות אלהותו על

 שיעור המושג אל החכמים כפי סשקיתיהס וחקירותיהם אלא כסי אמיתת אלהוחו ועלוליו והשגחתו ־ אשר
 אין לשכל האנושי מבוא והשגה בהם כלל זולתי מסי הנכואה :

 שאלתיאל באמת כי מעולם לא חשבתי שהמקובלים יחקרו בעניינים הדקים הללו להעמידם ילישבם
 כטוב טעם וסברא כי רואה אני את דבריך כלס נכוחים למבין ומספיקים להכריח קבלתכם
 על מציאות הספירות והעולמות העליונים ״ ועתה עוד אדרוש ממך על מה שראיתי כספרי המקובלים
 סתירה עצומה ־ והוא כי כלס כתבו על האיש שהוא פשוט בתכלית הפשיטות ־ וכתבו עוד שהסשירות קודם
 שנאצלוהיו נעלמות וכמוסותכא״ס והסתירה מבוארת כי אם היו הספי׳ כתוך הא״סית״ש• אינו ששוט

 אכל הוא מורכב מעצמותו ומהספירות ויתחייב עוד מזה ריכוי ושינוי ח״ו :
J ידיע להוי לך כי יש כמה דכריס כספרי המקובלים שהקורא כהם מכלי קכלת ההקדמות J T W 
 הראשונות מפי מכס מקובל י ישתבש הרכה כעיקרי האמונה ויבא ליחס אל המקובלים מה
 שלא עלה על לכם • כי המקובלים לא כיארוםכספריהס כל כך עד שיוכל להבין מי שהוא נעור וריק מהחכמה
 ומחחיל ללמוד מעצמו • ומזה המין הוא ענין שאלחך הלזו כי הנה המקובלים כשבאו לדכר מהתחלת
 המצאת הנמצאות ואיך האציל הא״ס את הספי' * הקדימו כתחלח דבריהם כי קדם מפעליו מאז היו הספי׳
 כמוסות בעצמותו ואחר כך האצילה * וקיצור דבריהם אלה לא יספיקו אל הפתי הנעדר מהחכמה להבין
 כוונתם ויתקשה כהם כמו שהוקשה לך י אבל אני אפרש לך כוונתם כהקדיס משל גושני שהכיא אותו
 הפרדס כשער ה׳ פ״ד בדברו על ענין זה וז״ל ונמשיל משל נאה אל אכן החלמיש שמוציאין ממנו האש
 ע״י הכאת הברזל בה • שלא יצדק לומר שהאש ההוא ממש היה בתוך האבן • והיה האבן נחלק לריבוי
 החלקים כפי חלקי הניצוצים הנתזיס ממנה • זה ודאי לא ישפט כשכל המשכיל • אלא האש ההוא נעלם
 כתוך האכן ומיוחד כאופן שאין כין האבן והאש שבתוכה חלוק ופרוד כלל ־ כן הדבר כטצם האלהות
 הפשוט קודם התפשטו לנהל התחתונים * היו הספירות מתייחדים איש כאחיו וכלם מיוחדים בעצמותו
 וכו׳ ע״ש י ועתהע״י המשל המורגש העלה אל המושכל ותכין כי מה שאנו אומרים שהיו הספירות נעלמות
 בו • אינו אלא לפי שהוא סיכת כל נמצא והענין כי צריך אתה לדעת שהא״ס יודע את עצמו בידיעה
 שאינה חון ממנו אלא הוא ידיעתו וידיעתו הוא עצמו • וכיון שהוא יודע ומכיר את עצמו יודע כל הנמצאות

 שהרי
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 שהרי הכל נמצא מאמיתת עצמותו אכל לא תהיה יליעתו כנמצאות מצל הנמצאות עצמן כמו שהיא ידעתנו •
 שאס כן יליעתו מתחלקת לסי חלוקת הנמצאות ותלויה כהם • וזה שקר בתק שלמותו אלא הוא יודע כלכריס
 וישכיל בהם מצל השכלת עצמו ולא נתחלש לו שוס יליעה כהתחלש הנמצאות כי הוא יודע אותם קולס היותם ־
 כיליעתו אותם אחר היותם ־ לחילוש הוייתם הוא כהס כעצמם אמנם הממציאס לא נתחלש לכר כיליעתו
 אחר שחילש אוחס ־ ועחה אחר שילעת זה תכין כעצם כוונת אמרס שהיו המסירות נעלמות כא״ס •
 כי הוא משני הא״ס כהשגת עצמו ישיג כל נמצא זולתו י וכיון שכל הנמצאים הס מושכלים בידיעתו יחוייכ
 היות הססי׳ נעלמות כו שהרי כהס מיותרות כל שאר הנמצאות כי הססי' הס דשוס וסיכה לכל • אכל שם
 אינם ססירות תיו שאינם עלולות ־ אמנם הס עצמות הכורא שהוא היודע והוא הידוע כלי שוס ריכוי
 ושינוי כלל ח״ו • ועיין כססר אלימה עין הכלולח ח״א ס״א ועיין כל ח״ב פ״י • וח״ג סי״ד שהאריך בענין זה:

 שאלתיאל אס זו היא כוונת המקובלים כמו שאמרת * ולאי לסרה מהם תלונתי הנזכר אלא
 למליין יש מקום ערעור מצל אחר והוא לא״כ ליליעתו כנמצאות הוא ענין אמרם
 שהססירות היו נעלמות כו • נמצא דכשהאציל אותם ונתסשסו ממנו לחון דתלק מעצמותו הוא שנחפשמ ונעשה

 סשירה וא״כ היא אין לך חסרון ושינוי כא״ס גדול מזה :
 JJTITP חלילה מלילה להאמין ולהעלות על לכ שהססי' הסחלקמהא״ס שיצא ממנו ונשחלשל מעילה
 לעלול * כי הוא עון סלילי ־ דהא מה שהוא א״ס א״א להיות ססירות והלא אחד מעיקרי האמונה
 הוא שהאחדות הא״סאינו מחחלק לחלקים ואינו מקכל תוספת ולא מגרעת אלא מציאותו המיד קיים כלא שינוי
 כלל* וכמ״ש כזוהר ככמה מקומות ־ ואם אחה אומרשהספי׳ או הנאצל הראשון הוא מלק מעצמותו שיצא כמציאות
 ספירה ואצילות ״ נמצא שהא״ס מתתלק לתלקים ומקבל מגרעת ״ אכל הענין הוא כמו שאמרתי כי כל הנמצאים
 הם מושכלים ומצויירים כידיעתו כציור א' פשוט כתכלית הפשיטות אשר אין הציור ההוא דבר אחר זולת
 עצמותו הפשוט ־ כי הוא היודע הוא הדעת והוא הידוע ־ וזה הציור המושכל הוא מה שאומרים המקובלים
 שהספירות שהס סכת כל הנמצאים • היו מתייחדים איש באחיו ובלם בעצמותו כלי שינוי ־ וכמו שצורת
 הבית אשר כשכל האומן הוא סכה למציאותה למחוז לשכל כמו כן המציאות המושכל אשר לספירות בידיעתו
 הוא סבת המצאם וקיומם • כי הספירות וכל הנמצאים ממנו נמצאו ונתפפשו • ואין הכוונה לומר שנהפשטה
 ידיעתו ונפרדה ממנו חיו שהרי אין ידיעתו ענין אחר זולת עצמותו הפשוט ומה שהוא עצמותו מעולם לא
 יסיה נפרד להיות אצילות כי אחדותו אינו מתחלק לחלקים מ״ו י .אלא הענין הוא שבין ספי׳ א״ק בין
 סשי׳ עולם האצילות כלם הם מחודשות נתחדשות ממנו בחידוש גמור י ולא שיצאו ממנו אלא שנתחדשו
 מאמתת עצמותו ־ ופירש הענין הוא כמו שכתבו הקדמונים י וכן איתא כתיקוני זוהר חדש שהוא כמדליק נר
 מנר ואין הראשון חסר דכר * ורצו כמשל זה להודיענו שהספי׳ נמצאו ממנו ומכחו כמו נר המודלק מנר ־
 שהנר השני נמצא מכח הנר הראשון וגס שהם מחידשות כמי שהנר השני מחודשת מציאות מחודש וכן שאינם
 יוצאים מעצמותו אל אצילות י שהרי אמרו ואין הראשון חסר דבר • באלו הג׳ עניינים המשילו המשל הזה

 והוא אמת קבוע לא יכזיכ וכמו שהאריך כזה כס׳ אלימה עיין כל ח״א פ״ד • ומ״ג פרק י״ד ע״ש :
 שאלתי אל א״כ דמהות האצילות הוא כמדליק נר מנר • יהיו הספירות ממהות האין סוף ודומים

 אליו י כי כן הנר השני הוא ממהות הנר הראשון :
ל אינו כן• כי אין שום משל בעניינים• גם זה אינו כלל ואעש״י שבמשל הנר הוא כן ש מ נ ב T W 7 J 

 העמוקים הללו שיהיה דומה לנמשל ככל צדדיו • וככר הודעתיך (כסי׳ מ״ג) כי הנאצל להיות
 שקדם לו ההעדר א״א לו להשתוות אל המאציל אכל יתעלה המאציל מהגדול שכנאצלים עליי רכ • ולק
 א״א להעריך ולדמות מהות הספירות אל מהות הא״ס • והכי איתא בזוהר פ׳ בא דף מ״כ ווי ליה מאן לישוי

 ליה כשום מדה ואפי׳ מאילין מדות דיליה ע״ש :
 גס לא יעלה בדעתך לומר^להגםדאין שוה לו י מ״מ יהיה דומה לו הנאצל הראשון כערך השישה אל הים
 כי זה מעות הוא דהים אף שהוא גדול מהטיפה עכיז מהותו הוא שוס כי שניהם הם מיס והחילוק בין
 הים לטיסה הוא כגודל וכקוטן מה שא״א לומר כא״ס כי מהותו אינו מקוכן מתלקי׳ לא שיים ולא כלתי שויס י
 ולק אם יש דומה למהותו כחלק כערך הטיסה אל הים • יהיה שוה בכל מאחר דאין בו חלקים י וכמו כן לא
 יוכן ממשל הנר הנז׳ • כי כמו שהנר השני אחר שהודלק מהנר הראשון שוכ אינו צריך אליו • כך הסטירות
 אחר שנאצלו שוב אינם צריכות אליו • חלילה וחס דזה אינו כלל שהרי אין להם לספיר׳ חיות קיום והעמדה
 בלתי הא״ס • ואילו יצוייר שיסתלק הא״ס מהם ישארו כלם כגופא בלי נשמתא וכמ״ש כתיקונים דף ייג ובזוהר
 ס׳ בא לף מ״כ ע״ש אלא לעילם כח המאציל כנאצל אחיל יקשור עמו כשלהבת קשורה כגחלת להתיותו

 ולקיימו וכבר האריך בזה הסרלס בשער ו׳ש״ח • ובס׳ אלימה עיין כל ח״ב ש״ח יעו״ש :

 שאלתיאל
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 אחר שהוכחת במישור שאין בספירות ולא בא״ק חלק מהא׳׳ס כשנשתלשל אלא נתחדשו

 שאלתיאל
 מהא״ס כדרך אצילות שהוא הוצאת דכר מדכר והראשון לא יחסר כמ״ש במשל הנר •

 ונס שאין מהותם מעצם המהות הכב״ת א״ס ית״ש הודיעני נא מהותם ועניינם :
J דכרזה א״א לידע אותו כלל כי אין מהות הא״קמושג ואפילו הסשירות של עולם האצילו' הסכימו J T l i T 
, שאין מהוהם מושג לבני אדם השגה עצמית כשי מה שהם על אמיתותם ואף אס נאמר  כל המקובל,
 זו דץ וזו רחמים וכיוצא ככל מושג אלינו מתוך פעולתם ״ אכל מתוך עצמותם הס כלימה ״ כדשנינובס׳
 יצירה עשר ספי' בלימה • ופירושו בו בלי מהות מושג ־ וז״ל ספר הפליאה דף ג׳ ילוד אשה לא יוכל להשיג
 כמדות האלו * כי לא אפשר שא״כ אחר שיש השגה בדבר הגבלת מקום לאלהות ואפילו המדות אינם משיגים
 כל מדה למה שלמעלה ממנה• כ״שילא״ס המחיה אה כלס לא יוכלו להשיגו ואץ צריך לומר מין האנושי שלא
 יוכל להשיג מדותיו כ״ש לבעל המדות ומאחר שכן הוא יזהר האדם מלרדוף אחר השגה הזאת כי יסול
 הנושל ומי יקימנו עכ״ל • הרי שההשגה כמהות הנאצלים היא נמנעת וכל המושג אלינו מעניינם אינו אלא
 מצד פעולתם י כי מצד המשי׳ עצמן אין אנו משיגיס כהס י רק שהם כוחות אלהיות שהאציל ממנו הא״ם
 כדי להמציא ולהנהיג כהם העולמות התחתונים: שאלתיאל מה מאד תמהת, על שמו של הנאצל הראשץ
 שנקרא אדם קדמון • איך יכון לתאר כשם אדם הנגזר מהאדמה אל העליון מהות אחד עס הא״ס י ועוד
 שאם הוא קדמון נמצא שאין לו ההחלה וראשית • ודכר זה אץ להעלותו על לכ שיהיה שוס נמצא קדמון זולת
 האין סוף יהכרך שמו: יהוידע מה שנקרא כשם אדם קדמון אינו משום שאין לו ההחלה וראשית *
 אלא מפני שהוא קידם לכל שאר הנאצלים כמ״ש הרב זלה״ס בסא״י ענף ע׳ י וכענף א׳ כתכ וז״ל ואמנם
 אצילות אדם קדמון הזה ומכ״ש שאר העולמוח שתחתיו כנז' היה להם ראש וסוף ־ והיה להם זמן התחלח

 הוייתס ואצילותם עכ״ל הרי בהדיא כי אפילו א״ק היה לו זמן התחלת הוייתו :
 ומה שהקשית לדעת מדוע מתארים אותו כהאר אדם שהוא שס נגזר מאדמה ־ לא קשיא כי פס אדם
 נאמר על הנשמה • אבל הנוף הוא לבוש האדם כדכתיב עור ובשר הלבישני וגו׳ וכדאי׳ בזוהר
 פרשת יהרו דף ע״ו א׳ ע״ש • ועוד כי אפי׳ גוף האדם הוא רומז לעניינים עליונים וסודות נסתרים •
 וכמ״ש שם כסוף דף ע״ה דקכ״ה סדר ככר נש כל דיוקנין דרזין עילאין דעלמא דלעילא וכל דיוקנין
 דרזין תתאין דעלמא דלחתא כלא מתחקקא בבר נש דאיהו קאיס בצלם אלהיס וכוי • ומטעם זה נקרא
 האדם עולם קטן • ולכן אל תתמה אס אנו מתארים אל העולם העליון הראשון כתואר אדם: ודע כי
 גם עולם האצילות נקרא אדם דאצילוח ועולם הבריאה נקרא אדם דבריאה י ועולם היצירה נקי אדם
 ליצירה• ועולם העשיהנק׳ אדם דעשיה כמ״ש בתיקונים דף קי״ד ״ נמצא דכל עולם ועולם הוא סול
 צלם דמות אדם • ולא דמות מצד העצם והתכנית י (וכמ״ש בסימן כ״ה) אלא מצד הפעולות וכל זה

 ששוט ליודע סוד שיעור קומה :
 שאלתיאל אדכרתן מלתא דכל ימי נצשערתי עליה כי לא יכולתי להלום דברי רז״ל במה שאמרו
 שיש שימור קומה ליוצר כראשית • ולכן לא תמוש מזה עד שהפרש לי כוונתם היסב:
J שנינו כפרקי היכלות איר ישמעאל לפני תלמידיו אניור׳ עקיכא ערכים כדכרהזה שכל מי J T l i T 
 שיודע שיעור קומה של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן העוה״ב ובלכד שהוא שונה אוהו
 כמשנה ככל יום ויום ע״ש והנה דבר פשוט הוא שלא עלה בדעתם ז״ל לייחס שיעור ומדה לאלוה חייו אבל
 באמת אמרו רב שרירא גאון ורב האי גאון בנו בחשובה שהשיבו לחכמי פס שאין הדכריס האלו כפשוטם אלא
 הרי הריס של צפוני חכמות גדולות תלויים בהם וכמו שהובא לשון זה כספר תורת העולה חיכ ש״כ • כי בוודאי

 ידיעת סוד שיעור קומה כפרטות ״ היא היא ידיעות כלחכמח הקכלה:
 אמנם דרך כלל אודיעך עניינו י ובתחילה צריך אתה לדעת כי הוא דבר מוסכם מכל החכמים
 שהעולם הוא כדמות אלם גדול ״ והאדם כדמות עולם קטן • ויפה כתב הראב״ע כפ׳ תרומה
 שהיודע סוד נשמתו ומתכוגת גופו יוכל לדעת דכרי העולם העליון כ׳ האדס כדמות עולם קטן והוא היה
 סוף ברייתי בארץ וסימן ללבר בגלול החל ובקטון כלה ע״ש י ועיין גיכ במ״ש כפרשת כי השא בענין שיעור
 קומה וכן בסוף ספר יסוד מורא י גס הרב המורה כתב דכל העולם בכללו נקי שיעור קומה ובשם זה
 כינה הפרק ע״כ מחלק ראשון מהמורה • המתחיל דע כי זה הנמצא ככללו הוא איש א׳ וכו׳ • והאריך שם
 להמשיל ענייני האדם ואבריו לענץ העולם וחלקיו י ושהאל יח׳ היא נשמה לעולם כנשמה בגוף האדם ע״ש•
 נמצא דשיעור קומה של יוצר כראשית לשי דכריהס עניינו הוא כל העולם אשר הוא דמות קומת האדם והוא

 קשור עם הכורא ית״ש אשר הוא סוד נשמת העולם:
א שיעור קומה רוחנית דהיינו כי ו ה  י והנה כיוצא בזה ממש הוא עניינו אצל המקובלים אלא שהם שירשו ד

 הא״ס
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 האין סיף ע״י ס׳ א״ק הוא מקושר כעולם האצילות כנשמה כגוף • ועולס האצילות בכללו הוא שיעור
 קומה דמות אדם אחד • כי כמו שגוף האדם הוא שיעור קומה שנבראו כו אכריס כדי צורך פעולתו כגון
 אבר שבו יראה י ואבר שט ישמע • וידכר ויריח • ויקח ויתן ויעשה ויהלך ויהרהר ויכעוס וירחם וכל שאר
 הפעולות פבאדםיכמו כן האדם הנאצל הוא שיעור קומה ונחות רוחניות כדי צורך הפעולה להנהגת הנמצאים
 כלם• ואין שוס ספירה או כחינהשלא יהיה צורך פעולה כי יש כזו מה שאין כזו והפעל ספירה זו מה שלא
 הפעל זו ונמו שכאדם עיקר הפעולה תהיינה תלויות בנשמה ולא באברי הנוף • כי לא תהיה פעולת היד
 תלויה כחומר היד שהרי כמה וכמה יש להם ידים ואין להם נח פעלות׳ מפני שאין התיות והנשמה מתפשטת
 ביד ההוא א׳כ נמצא עיקר הפעולה תלוי בנשמה המאירה ביד ההוא כמו כן הוא הענין כספי׳ שהם כדמיון
 גוף אל הנשמה • שהוא הא״ס המאיר כהס ונותן להם כח לפעול דכר ותמורתו• וכמו שהאדם שינוי הפעולות
 קלוי כאברים ולא כנשמה • כי נפש היד ונפש העין אתת היא מכלי שינוי • ועכ״ז אין פעולתם שוות אלא
 הפעולות משתנות כפי מציאות האבר * שהעין פעולתו הראיה ״ והיד פעולתו המישוש וכיוצא • כמו כן
 כאדם הנאצל השינויים אינם מצד הנשמה • כ״א מצד הכלים והספיר׳ ואפילו כהם אין השינוי כעצם אלא

 בערך התלבשה בעולם הבריאה • והבריאה ביצירה ״ והיצירה בעשיה • ועל ידיהם יפעל השינוי:
 הרי לך כיאור סוד שיעור קומה שהכוונה היא לומר דכחות הפעולות וההנהגה האלהית המתגלות בעולם
 האצילות הס בדמות אדם א׳ ע״ד משל וכו מתלבש הבורא ע״י אמצעית א״ק כנשמה המתלבשת
 בגוף י ועי״ז ממציא הנמצאים ומשפיעה ומנה גס בשיעור ובמדה • וגס עולם הבריאה הוא שיעור קומה
 שנייה דהיינו לבוש שני להנהגה ־ וכן יצירה ועשיה • כי כל העולמות הם דמות וחותם זה מזה כדאי׳ בזוהר
 פ׳ יתרו דף פ״בב׳ • תאנא כגוונא דלעילא איתלתתא מנייהו וכן ככלהו עלמין כלהואחידו דא בדאודא
 בדא וכו׳ י הרי שכל העולמות הס דפוס וצל זה מזה וכל הנמצא בעולם התחתון כמוכן ישנו בעולם
 העליון כאופן רוחני ומשיכה י וז״ל הרמב״ן כפ׳ כראשיח ודע והאמין כי ג״ע כארז וכן עץ החיים ועץ
 הדעת ומשם יצא הנהר ייפרד לארכעה ראשים הנראים לנו כי פרת בארצנו וכגכולנו ופשרן הוא נילוס
 מצרים כדברי הראשונים י אכל כאשר הס בארז כן יש בשמים דברים יקראו כן והם לאלה יסוד ונו׳ •
 כל אלה דכריס כפולים הגלוי והחתום כהס אמת עכיל • וכמו כן הד׳ יסודות ארמ״ע שבארץ ישנס אפי׳
 בעולם האצילות כי החסד הוא יסוד המיס • גבורה יסוד האש ח״ת יסוד האויר • והמלכוח יסוד העפר •
 וכיוצא בזה הוא בבהמוח חיות ועופות ומתכות וכל דבר לכל יש שורש ויסוד למעלה* וזה טעם האסור
 והמותר הכפר והפסול הטמא והטהור • וכמו שכתוב כל זה כפרטית כספרי המקוכליס וזיל קרי כהם
 אס אחה חפן לדעח זאח החכמה כי להשכילך ענייניהם על רגל אחד אי אפשר אכל צריך זמן רב
 ושקידה בספרים וסייעתא דשמיא: שאלתיאלשש אנכי על אמרחיך כמוצא שלל רכ שהסהרהיכוני
 והלהיבוני על ידיעת מכמת הקבלה • ועתה ידעתי באמת כי האיש אשר מלא כריסו ממצפוני סתריה
 הוא לכדו הגיע אל תכלית השלמות האנושי ועל כן אחלה פניך שתסדר לי בקיצור סדר השתלשלות הנמצאות

 כדי שעם זה יהיה נקל לי ללמוד ולהבין מתוך ספרי המקובלים כפלים לתושיה :
 יהוידע נס את הדבר הזה אשר דכרת אעשה כי מצאת מן כעיני והנה דע כי הא״ס ממציא הכל
 מההפס המוחלט ומוציא הנמצאות מהאין אכל ממנו ולמטה אין כח בהויות להוציא יש מאין אלא
 יתמצאו יש מיש ועיין בפי׳ ספר יצירה להראכ״ד ז״ל דף מ״ג ־ ותחילה הכל האציל הא״ס ממנו עלול א׳
 הוא כהר עליון וכמ״ש הראב״ד ז״ל בתחילת הקדמתו לפי׳ ספר יצירה כ־־ עלת העלות יחחייב ממנו כתי
 עליון שכל פשוש כתכלית הפשוטות עד שאין כינו וכין עלתו דכר אלא שזה עלה וזה עלול עכ״ל י וזה
 הכתר עליון הוא כהר אדם קדמון אשר הא״ס מתלכש כו מכלי אמצעי כסוד חוט האיים כמפורש ככתבי
 האר״י זלה״ה ״ ואין הבדל בין זה הכתר למאצילו אלא ההכדל שכין עלה לעלול דהיינו כי כפס שהעלול
 מציאותו וקיומו תלוי בעלתו כך זה הכתר עליון תלוי כעלתו שהוא האיס משא״כ הא״ס שהוא אינו תלוי
 בזולתו כלל כי הוא מחוייב המציאות עומד בעצמו י זה הכתר של א״ק כולל כל הנמצאים בעצמו באחדות
 גמור לא ככללות שיהא מקבל שוס חילוק ולא חיכור חלקיו • אלא הוא ומציאותם שם הכל א׳ ומיוחד כי הוא
 פשוט כתכלית הפשוטות כנז׳ ־ ולפיכךכתכ האר״יזלה״השאין אנו יכולים לדכר כלל מזה הכתרשלאיק:
 ודע דקבלה כידינו ממרן האר״י זלה״ה דהכהר אינו כמספר העשר ספי׳ כי משכון הי״ס שככל עולם
 מהחיל מן החכמה וכמ״ש בס״י אחת רוח אלהיס חיים • ולכן החכמה נקראת ראשית כי ממנה
 מתחיל כל עולם דאין העולם רק ד׳ יסודות שהם ד׳ אותיות הויה • והס ד׳ סשירוח חכת״ס אמנם
 הכתר הוא השרש לכל הי״ס • כי לעולם הכחר היא בחי׳ עליונה שאינה מכלל העולם ההוא דומה אל
 כתר אשר כראש המלך שאינה מכללות ראשו י ועל כן אינה בכלל הספירה ובמקומה נמנה הדעת ועכ״ז

 לפעמים
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 לסעמים אנו מונים אותה בכלל הי״ס • דסעס לסי שהיא בחיי ממוצעת כין עולם לעולם עכ״ל האריי
 בססר אוצרות חיים ובדרוש אכי״ע וגס שם נאמר דחבת״ם של א״ק הם שרש אבייע ע״ש • ונמצאת למד

 דכתר א״ק הוא שרש שרשי אבי״ע שהרי הוא שרשם בה״ם דא״ק שהם שרשי אבי״ע :
 והנה כל זה שאמרתי נלע״ד שהרשכ״י זלה״ה רמז אותו כזוהר סדשת צו דף כ״ו ע״כ וז״ל א״ס לא קיימא
 לאילמא ולא למעכדםוף ולאלמעכד ראש* דאין קדמאה אפיק ראש וסוף• מאן ראש דא נקודה
 עלאה דאיהי רישא דכלא סתימאהדקיימא גו מחשכה ועכיד סיף דאיקרי סוף דכר י אבל לההםיא״סלאו
 רעותין לאו נהורין לאו בוצינין בההוא א״ס ־ כל אלין נהירין ובוצינין תליין לאתקיימא בהו • ולא קיימי
 לאתדבקא מאן דידעי ולא ידעי לאו איהו אלא רעו עילאה סתימא דכל סתימין ונד נקודה עלאה ועלמא
 דאתיאסתלקו לאידעין ברריחא כמאן דארח בריחא ואתבסס עכ״ללעניננו• וזה פירושו־ (א״פ לא קיימא
 לאודעא) י סי׳ אינו עומד להיות מושג משני רוב העלמו י (ולא למעבד סוף ולא למעבד ראש) י שאין
 האין סוף פועל פעולה מםחעפת בבחינת ראש וסוף כי פעולתו היא אחת פשוטה שהוא כתר א״ק שבו
 כלל הפעולות באחדות גמור עד שאין בו סוף ולא ראש • כי בנאצליס שהחתיו הוא שימצא ראש וסוף
 משא״כ בו כי להיותו מתאצל מהאחד הפשוט א״ס העליון אשר אין בו ריבוי כלל • לק אין שוס ריבוי כזה
 הכתר • וכמו שנחייב הנמצאים כידיעה הא׳ס י ועכ״ז נאמר שאין כא״ס שוס כחי׳ חיו י אלא הוא וידיעתו
 אחד ״ כמו כן הכתר א״ק הוא הדעת והוא היודע והוא הידוע כי המאציל האציל אוהו בתכלית השלמות
 אשר יסבול המחודש וכזה הוא יכול לקבל את המאציל המתלבש בו כלי אמצעי• (דאיןקדמאה) הכתר נקי
 אין וזו שהיא כתר א״ק נקי אין קדמאה • (אפיק ראש וסוף) • היינו לפעולת הכתר מסתעפת בבחינת ראש
 וסוף• (מאן ראש דא נקודא עילאה) • מכמה נקי נקודה ולפי שזו היא חכמת א״ק י אמר (נקודא עלאה
 דאיהו רישא דכלא סתימאה) • ולהיות שזו הנקודה היא עומדת תוך הכינה • אמר(דקיימא גו מחשכה) כי
 גס הבינה נק׳ מחשכה כדאיתא כר״מ פ׳ פנחס דף רכ״ט ב׳ • כסוד ישראל עלה כמחשכה • דאיהי כינה •
 (ועכיד סוף) היינו מלכות (דאקרי סוף דכר) • והענין כי ע״י התייחד החכמה שהיא נקודה תוך הבינה
 שהיא מתשכה ממשיך כל הפעולות עד סופם שהיא מלכות • (אכל להתס א״ס לאו רעותין לאו נהורין
 לאו כוצינין בההוא א״ס) ־ פירוש דאין כא״ס ספירות כלל לא בחי׳ רעותין שהיא הכתר הנק׳ רצון ־
 ואע״פ שזה הכתר הוא רצון פשוט כנז׳ קראו רעותין לשון רבים לפי שלגבי הא״ס יתואר הריבוי גס
 בזה הכחר י לאו נהורין שהם ספי׳ א״ק לאו בוצינין שהם ספירות עולם האצי׳ • ועכ״ז כל(אלין נהורין
 ובוצינין תליין לאתקיימא בהו) הם תלוים ומתקיימים בשרשיהס שבא״ס ששם אינם ספירות אלא עצמותו
 הפשוט כנ״ל (סעיף נ״ה) אבל אמנם (לא קיימי לאהדכקא) אינם עומדים כאופן שיוכלו להשיגו כלל *
 (מאן דידעי ולא ידעי לאו איהו אלא רעו עלאה סתימא דכל סתימין) הוא כתר א״ק הנק׳ רצון העליון
 המתייחד בא״ס בסוד חוש הא״ס המתלכש בו הוא לכדו משיג ואינו משיג הא״ס ״ כי כהשגת הכתר
 % אח עצמו משיג כח הח״ס השופע כו י אבל אינה השגה שלימה • כי אין מי שמכיר אמיתת הפעולות

 * ומציאותן נפועל עצמו (ונד נקודה עלאה ועלמא דאתי אסתלקו) פי׳ חכמת ובינת א״ק אפי׳ כעת עלייתם
 כיחוד (לא ידעין כר ריהא כמאן דארח כריחא ואתכסה) • אינם יודעים ומשיגים בא״ס אלא כמי
 שמריח ומתבסס בלתי פנעו בבושם • כך חכמת ובינח א״ק אינם משיגים כא״ס כ״א ע״י שרשם הנעלם

 בכתר יש להם קצת השגה בפעולות הא״ס :
 הרי אתה הראת לדעת שהא״ס העליון הוא פשוט בתכלית הפשיטות וכולל כל הנמצאים בידיעתו הפשוטה
 והאציל ממנו אה כהר א״ק הכולל בו כל הנמצאים בכח ובאחדות בלי הסתעפות כלל כי כמו
 שהא״ס הוא פשזס כך פעולתו היא פשיטה וכל הנמצאים הם שם ככתר א״ק אין ומאין יתפשט ליש
 שהיא מכמה שלו ושם התחיל השרשי הנמצאות בקצת הסתעפות • ובבינה שלו נתגלו יותר הנמצאות כסוד
 כלס בחכמה עשית ככינה כנזכר בזוהר • כי החכמה אב לנמצאות ובינה אס שכלי שיהיה לנמצאות העתק
 מבמינה אל כתינה הוצרכו להיות חכמת וכינת א״ק כסוד כהינת זכר ונקבה משפיע ומשופע • (ואע״ג
 שכא״ק לא שייך זכר ונקכה שהרי אפי׳ כעתיק לאצילות איננו כ״א בכמי׳ אחור ופנים כמפורש בכתכי
 האר״י זנה״ה י מ״מ מיברמ שבמו״ב ח״ק היא שרש זכר ונקבה י שהרי שם עיב שהוא מכמת א״ר, נזדווג
 עם טעמים לס״ג שהיא כינת א״ק י להוליד שם מ׳ה החדש כידוע • ואין זיווג בלתי זכר ונקנה)
 ונמצא כי הנמצאות נעקרים ונשתליס • נעקרים ממציאות אחל ונשתליס אל מציאות שני להיינו מהדקות
 אל העביות י כי ההויות כזכר הס כדקות גדול וכל המציאות בו שוות אפילו שיתפשטו דרך אלף
 בחי׳ ממדרגה אל מדרגה מראש המוח עד סי האמה (דרך משל) לעולם הם כסוד טפה דקה רותנית •
 אמנס צריך שימסר הספה כססירה השניה נקכה כדי שעיי עקירה ההויוח מן השפי׳ זכר ומסירתם

 לספי׳
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 לספי* נקבה יהיה להם מכיות בהעתיק אותם ממציאות אל מציאוח ״ ולזה הוצע וחוייב להמצא חכמה
 ובינת א״ק בסול שרשי זכר ונקכה * חכמה זכר וכינה נקכה שהיא המוציאה לחו! שרשי הנמצאות כסוד

 האורות היוצאות מבחינת אזן תומס שה לא״ק י המכואריס כארוכה ככהבי האר״י זלה״ה :
 והנה אהריהס נשתלשל עולם האצילות שהוא עשר ספי׳ אורות כתוך עשר כליס • כי כאן נגלו בשועל
 בחינות הכלים ־ ופירוש מלת כליס הס בחינות הלין כי כמו שהכלי מגכיל את המיס לכל
 יתפשטו חוצה • כן מדת הלין מגכיל את החסד שלא יחרכה כמו שפירש האל״י זלה״ה בס׳ מבוא
 השערים שער הקליפות ה״כ פ״א כאופן כי ככלים של עולם האצילות יש כהס גכול ומדה ולא גכול
 ומדה כמותיי חס ושלום אלא גבול ומדה שכליית כי נתן המאציל כהם כח הגכול להגכיל הנכראיס
 אשר למטה מהם ולהגכיל שפע הא״ם כאופן שיוכלו לקכל וליהנות ממנו ההחתונים וקטני המציאות :
 ודע כי אלו העשר ספי' עם היות שהם עשרה במכין י הס אחד כאחדות שהם מיוחדות כמאציליס
 כלי פירוד כלל • והם נכללות ככחי׳ הויה א׳ כי קין היו״ד הוא כתר והיו״ד חכמה והה׳ כינה
 והו״ו ק׳ והה׳ מלכות • ושנינו כס׳ יצירה עשר ספי׳ כלימה נעיז סופן נתחלק ותתלתו כסופו כשלהכת
 קשורה בגתלת ־ וסי׳ הרמב״ן זלהיה וז״ל פירוש אע״ש שהדברים נחלקים בחכמה ובתבונה ובדעת אין
 השרש כיניהס שהסוף קשור כתחלתו והתחלה כסוף ־ והאמצע כלול מהם • וסימן לדבר שלהבת וגתלת
 וזוק׳ י כד״א רשפיה רשפי אש שלהבת יה • כלומר שהכל מתייהד כלהב אש המתייחד בגוונין וכלם שוין
 כעיקר אחד עכ׳׳ל י וכן אמרו כזוהר אע״ג דאינון תד אתפריש כגוונין כי כמו שיש כשלהכת שיטי
 גוונין י לכן אוכם אדום ותכלת ועכ״ז הס אחד שהס מיוחדת וכלן שיין כעיקר אחד כמו כן כספי׳ כי
 אעיפ שנאצלו לא נפרדו חיו י ומה שנייחס להם מספר וריכוי וחלקים אינו מצד עצמן • כי אם מצד
 בערך פעולתן בעולמות התתתונים וזהו שאמר בזוהר פרשה תרומה (דף קע״ו) תאנא כולי האי לא
 אתקרי אלא מסטרא דילן י ומספרא דילן אשתמודע כולא דהא לעילא כולא בהד מתקלא סלקא לא שני
 ולא ישתני כמה דכתיכ אני ה׳ לא שניתי י אמר ר׳ יהודא כולהו בוצינין (פי׳ ספירות של עילם
 האצילות) נהירין מחד (הוא א׳יק) ומתד תליין (כתר א״ק) ובוצינ׳ אינהו חד כלא ולא כעי לאתפרשא
 ומאן דפריש ׳לון כאלו אתשרש מן חיי עלמא עכ״ל י הרי מכואר כי הריבוי והשינוי המיוחס אל הסשי'
 הוא מספרא דילן דהיינו מצד השפעתן שהם כוללין כל דרכי ההנהגה ״ אבל מצד עצמו הס אחדות מיוחל :
 ומכאן אתה ק קל וחומר אם ספירות עולם האצילות שהם הענפים ייוחדו כך * ק״ו השרשים שהם
 י חכת׳ס דאיק • וק״ו בן כנו של קיו בשרש השרשים כהוא כתר א׳ק שכולל כאחדות גמור
 ובלי שוס שינוי כלל כל ההנהגה • ואציל בא״ס שהוא כתר ההנהגה דכולל כל הנמצאים כעצמותו הפשיט
 מכלי שוס ריכוי ושינוי כלל• ומכתו משתלשל כל המציאות וכל הפעולות וההנהגות ולא יגיע לו מזה
 שום ריבוי ושינוי י והוא כמשל הנשמה בגוף כי הנה האדם הוא גוף ויתעלה מן הגוף אל דקות הלחות
 סד הדס הזך היפה שעליו רוכב החיות הדק שעליו רוכב הנפש שעליה רוכבת הנפש המשכלת שעליה

 רוכבת הנפנו הקדושה שעליה רוככ הרוח הטהור • שעליו רוככ הנשמה הרותנית ־ שעליה רוכבת נשמה *
 לנשמות כידוע שיש כאדם כמה מדרגות • והנה הגוף לא יפעיל שום פעולה שאינה ככה הנפש כי כנשש
 ישכחנל הפעולות שבגוף נאלו תאמ׳ נח שבו ישמע י וידבר ויראה י רקח ייתן ויעשה ויהלך ויהרהר•
 ויכעוס וירחם • וכל שאר הפעולות שבאדם ישנס בנפש באחדות ומתפשטות ויורדות מבחי׳ לכחי׳ עד
 הגוף שמתפרדומ בחושים שונים ובאיברים רבים שמוציאים פעולות הנפש מדקותס ואחדותם אל סעילות
 רבות גשמי׳ כמוכן ככתר א׳קכל הפעולות והנמצאים הס שם בכח ובאחדות גמור ומתפשטות ממנו
 כהסתעפות ומשתלשלות מבחי׳ לבחי׳ עד עולם האצילות שהוא המוציא הפעולות מדקות ואחדות כתל
 ח״ק י אל פעולות עכות ונפרדות אלו מאלו ־ והכל חי ונובע מהפועל האמיתי הוא הא״ס נשמה לנשמות
 אשר ע״י הכלי החשיכ ונפלא כתר א״ק מהווה כל ההרות ופועל כל הפעולות ומקיים כל הנמצאות י כי
 כהשסיע האיס אל כתר א״ק יורד השסע סמנו אל השרשיס שהס שאר ססי׳ חיק • יאל הענפים שהם
 ספי׳ עולם האצילות וכמו השקאת האילן שאין משקין המנסים אלא מכח לחות הפרשים י מתערים
 כאזרח רענן הענפים ־ ועי״כ עושה פרי למעלה * כאופן כי ההשגחה העליונה הששוטה מכל ריבוי
 שינוי פירוד • ודין י תחפשט אל מקום הריכוי והשינוי פירוד ודין וכיוצא * ילא יגיעהי שום ריכוי ושינוי
 וכיוצא ״ וכמ״ש כזוהר פרשח פנחס (דף ר״ל סוף עיב) איהו (שי׳ הא״ס העליון) דמייחד לכלא (סי'
 ככתר חיק) ומסדר לכלא (כחכת״ס דא״ק) ונהיר לכלא (בעילם האצי׳) כהודי׳ אעבר בנשמתא (מולם
 הבריאה) וגופא (עולם היצירה) ולכושא (עולם העשיה) ולית כיה שנוי ושותפו וחושק ותמונה ומדק
 מכל מרככתא ומראה ודמיון דאתחזיי׳ בעין השכל דרגין עילאין יתתאין אינון רכב ומרככתא לגביה

 ועליה



 שומר ויכוח ראשון אמונים יג
 ועליה לית מאן ללכיכ עכ״ל י הלי כמלות מצרות רמזו לנו רז״ל השתלשלות כל הנמצאות מן הא״ס
 על עולם העשיה • אמנם פלטיותס בכל עולם ועולם אין כאן מקום כיאולס • כי הכל הוא משולש

 . . כתוכ ככתבי האר״י זלה״ה ובשאל ספלי המקובלים זיל :
 שאלתי אל כלל לי מה שאמלת שהא״ס הוא פשוט ופעולתו היא פשוטה • והיא כתל א״ק אכל
 פעולת הכתל הנז׳ היא מסתעפת ככתי׳ לאש וסוף וכו׳ • ללפי לכליך אלה משמע
 שהא״ם לא המציא הנמצאים כלם אלא המציא ככתל הנז׳ לכד • אה״כ הכתל המציא החכמה וכוי ולכל
 זה לא יעלה כדעת לאמלו • דאס אתה אומל כן חסלק מהא״ס ההשגחה וכל הפעולות • זולת הפעולה
ע עם היות שתליתי הפעולה ככתל: ואמלתי דפעולת ד י ו ה  הראשונה שהיא המצאת הכחל של א״ק: י
 הכתר מסתעפת ככתינות ראש וסוף אין הכוונה לומר שהכתל לכדו פועל אותה מכלי הצטרפות ועזל
 הא״ס * שזה ולאי הוא שניות * אכל הכוונה היא שהכחר ככח שפע הא״ס השופע כו ונותן לו כח
 לפעול פועל פעולתו כקצת הסתעפות וכמי׳ ראש וסוף ״ והיינו טעמא מפני היותה נפעלת מהא״ס
 כאמצעית כהר א״ק אכן פעולה הא״ס מכלי שום אמצעי היא אחת פשוטה שהוא כתר איק כנז׳ • ולע כי
 זה שאמרתי כפעולת הכתר שהיא פועלת ככח עזר הא״ס י כן הוא הענין ככל הפעולות שאנו מיחסים
 אל הספי׳ • ללעולס הכוונה היא שהספי׳ פועלות הפעולות ההם בכח הא״ס • כי כלתי שפעו אינם
 יכולות לפעול כלל • וכזה נמצא שאנו נותנים אל הא״ס מעלת המצאת כל הנמצאים • כי כאשר נתן
 הכח של כל הפעולות אליו ונאמר שהכל נמצא משפעו וכחו • נם אם נרחיק הפעולה ההיא ממנו ע״י
 האמצעיים הרכים והכחי׳ הרכוח לא מפני זה יקרא שניוח ח״ו * שהרי אחר שכח הסעולה הוא הא״ס •
 וזה הוא עיקר מקוכל אצליני שלא נסתלק שום פעולה מהא״ם • אמנם האמצעים כרכה כהם כפי הצוע •
 וכאלו מאמר כריה פלונית סכעה היא להיותה4 נמצאת מכח המים • הנמצאים מכח העכ האליי והאל
 מכח הלחות והאק וכיוצא והרכה כסכות טכעיות גשמיות ורוחניות לקות מלאכיות וכיוצא אתר שתאמר
 שהסיכה הקולמת היא הא״ס ״ הנותן חיים וכת לפעולה מלמעלה * ומכת שפעו פועלת הסיכה ההיא
 את המסוככ ההוא • הרי נתח שכח הפעולה לפועל ותלית כל הנמצאים בו ואמרת כי זולתו אין קיום
 לשוס מסוככ י אמנם הנותן פעולה לשום ספירות מכלעלי כח הא״ס הוא שניות וראי והיא כפירה חייו

 . ועיין כס׳ אלימה עיין כל ח״א ס״ז :
 שאלתיאל א״כ להספי׳ פועלים פעולותיהם בצירוף ובשיתוף הא״ס קשיא ללא ימנע מהחלוקה
 או הא״ס פועל כל הפעולה או קצתה פועל הא״ס וקצתה הספירה אם נאמר שכולה
 שועל הא״ס לא ישאר מה שתפעול הספי׳ ואס הא״ס שועל קצתה לכל ימשך מזה שקצתה האחר בלתי

 תלוי כא״ס כי מבלעדו היא נמצאת וזה נמנע הוא שהרי הוא מחוייב המציאות שהכל נמצא ממנו :

J כל הפעולה כולה היא נפעלת מהא״ס • וכולה מהסתירות • והא כיצד מהא״ס כסיבה ? T T P 
 עיקרית • ומהספירה ככלי • כי הספירות הם אל הא׳ס ככלים ביד האומן ״ ודרך משל הנה
 הסופר שכתב הספר • לא נאמר שקצת הכתיבה נמשכת מהיד וקצתה מהקולמוס • כ״א נאמר דכל
 הכתיכה נעשית ע״י הקולמוס וכולה ע״י היד • אמנם מהקולמוס כאופן אחד דהיינו ככלי • ומהיד באוק
 אחר דהיינו בסיבה עיקרית וכן נעלה מהיד אל שאר האמצעים עד אשר נגיע אל הנפש שהיא הסיכה
 העקרית באמת אל פעולת הכתיכה י כאלו תאמר הכתיבה נעשית ע״י הקולמוס שהניעה היד • והיד
 הניעוה המיתלים • והמיתליס הניעוס העורקים והעורקים הניעוס העצכיס ־ והעצניס הניעוה החום
 הטבעי י והחום הטבעי הניעתהו הנפש אשר בו והיא באמת המניע הראשון והסיבה העיקלית אשר
 אליה יאות ליימש שועל הכתיכה יומר ״ מליימסה אל הקולמוס ולשאר האמצעים כי אלו אינם אלא
 כלים ואמצעים אל הנשש להוציא פעולותיה מהכמ אל השועל • וכל כחם ותנועתם אינה אלא ממנה ״
 וכמי P היא הענין.בפעולות הססי׳ שלא יצדק באמיתות ליימס הפעולה אל הספי׳ כ״א אלהא״ס•
 שהרי הם אין כת בידם לעשות שעולה קשנה או גדולה כלי הצסרשות ועזר הא״ס שהוא נשמתם כי
 כמו שהספירות נאצלו ומתקיימומ ממנו ומכמו הככ״ת ־ ואם יסתלק מהם ישארו כגושא כלא נשמתא
 כמ״ש בתיקונים (7ץ י״ב ב׳) ובזוהר פ׳ בא מ״ב ב' ״ כך פעולותיהם הם נפעלומ מכמו• וכ״ש הוא שאם
 הס _צריכות לא״ס לקיים עצמם מכ״ש שצריכות אליו לפעיל פעולותיהם כאופן כי הא״ס הוא סיבה אל

 מתוקן ומקו
 דלית שאלתיאל
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 שאלתיאל אין לי עוד שה להשיכ ולא מצח להריס ראש נגד תכמת הקכלה כי חמותי ראיתי אור
 צח אור מצוחצח כחשוכוחיך הנצחות מאירות עיניס ולכ משמתות • יחולו כרכות על
 ראשך שככה השבעתנו ממעדני שכלך * מעמיס נכונים אשר יקוכלו כשכל הישר הולך על אמיתות
 הקכלה ודרכיה דרכי נועס וכל נתיבותיה שלוס י וישתתו וישק לו • וגס כל העס אשר כשער הרימו
 קולם בשמחה ובטוב לככ ואמרו כלס ־ כרוך אלהינו שכראנו לככודו ונתן לנו תורת אמת • הוא
 בררמיו ינחנו במענלי צדק י בהשכלת אמיתותיה ״ ויחן בלבנו שנהיה לאחדים בדעותינו ושנות תורתנו •
 כי יסיר מתוכנו הדעות הנפסדות י ומקשות ופתלתלות האנשים כעלי התכונות הרעוח והמזגיס הרעים י
 התכמיס בעיניהם • אשר לאהכת הניצות ורדיפת תאוותם • הס מנניס כל דכרי זולתם ־ כי אז נזכה
 למקרא שכתוב לקרא כלם כשם ה׳ לעכדו שכס אחד והיה ה׳ למלך על כל הארץ כיוס ההוא יהיה הי

 אחד ושמו אחד שיהיה במהרה בימינו אמן :

 תם הויכוח הראשון ונשלם • שבח לאל בורא ;יולם
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 ראשונה * יסוד התורה ועיקר האמונה להאמין בתורה שבעל שה והוא פירוש התורה שככתב
 שקבל משה מסיני ומסרה ליהושע • ויהושע לזקנים י וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה
 לאנשי כנסת הגדולה ומהם נשתלשלה לתכמי המשנה והגמרא ־ והם ז״ל הסכימו לכתבה משוס עת
 למשות לה׳ שלאי תשתכח מישראל ההורה שבעל פה וחברו ספרים שונים והעמידו כל דכר על כוריו
 וביארו לנו כל המצות והמשפשיס באר הימב כאשר קבלום • והרכה מהם מצאו להס עדות כרורה מן
 התורה י ויש מהם כדרך אסמכחא כעלמא • וגס כחכו כל הדינים שנפל בהם מחלוקת בקבלתם י וכל

 הנקרא כשם ישראל חייב להאמין כהורה שבע״פ י ומי שאינו מודה כה הרי הוא ככלל האפיקורסים׳
 ומיתתו [בזה׳ב] ככל אדם אין צריך לא עדים ולא התראה ולא דיינים אלא כל ההורגו עשה מצוה גדולה
 והסיר המכשול כמ״ש הרמב״ס בפ״ג מהלכות ממרים ע״ש ״ וכן כל המכחיש בסתרי התורה ובמעשה בראשית
 וכמעשה מרכבה המקובלים מפי רז׳ל בספרים שחברו כענייני האלהות • ודאי שנס הוא נקרא אפיקורוס •
 שהרי כל אלו הדכריס הלכה למשה משיני הס עם שאר התורה שבעיפ וכמ״ש הרמבין ז׳ל בתחילת
 כיאורו על התורה * והרמ״ק ז״ל כשרדס ש״א ס״מ עמד כזה וכתב כי יש שני פנים • הפן הראשון •
 הוא מי שלא ידע בהם כלל והאמין באחד הפשוט כלתי ידיעת הספירות כי לא נתגלו לי שערי
 אורה ״ האיש הזה ודאי אין ראוי שיקרא כופרח״ו ולא מקצץ בנטיעות ח״ו• דאלת״ה היה מן הראוי שבהיות
 האדם יודע להבין כשמגיע לחינוך המצות יתנכוהו בענין האמונה כספירות וידיעתן מת שלא מצינו כן ואדרבה
 אמרו אין מוסרים דכריס אלו אלא לצנועים וכו׳ * משא״כ בענין מציאוח האל והאחדות וענין הורה
 מן השמים ונבואת משה ורוב עיקרי הדת • כי בהיות הנער יודע קרוא אכיו ואמו יחנכוהו בהם ויגלו
 לרפשטן של דכריס לפי שכלו כאשר יוכל׳שאת• אמנם על האיש הזה יצדק אמרנו עליו שלא זכה
 לראות מאורות מימיי ולא טעם כמתק התורה וצוף אמריה הנעימים • והנה מת כאין תכמהולאראה
 בטובה • הפן השני הס אותם אשר יגלו להם ענין הספירות ומציאותם ויכחישום מפני רוע תכונתם כי
 הורגלו כחכמות חיצוניות ובילדי נכרים ישפיקו ואלו ודאי יקראו כופרים מפני שהם מכחישים פירוש
 חורה שבעל פה• וכו׳ יע״ש • וככלל האמונה הוא להאמין ככל דכרי רז׳יל י ואע״פ שיראה כאיזה
 דבר מדבריהם שהוא רחוק וחיץ מן השבע י יש לנו לתלות החסרון כדעחנו ולא כהס * כי כל דכריהם
 היו ברוח נבואה שהיהה כקרכס ולכן כל המלעיג על שום דכר מדכריהס נענש כדאיתא כעירוכין(דף
 כ״א) יבגיסין (דף נ״ז) כל המלעיג על דכרי הכמיס נידון בצואה רותחת ובבבא בחרא(דף ע״ג) לגלג
 עליי אותו תלמיד ע״ש י ואף באוחם מדרשים שנחלקו זה אומר בכה וזה אומר בכה • אלו ואלו דברי
 אלהיס חיים הס • ואין בדבריהם שוס דכר לכטלה י אלא הכל אמת ושתי השכרות נכונות ״ וכדי שתבין
 אשרש לך מדרש א׳ ידוע הוא כי נחלקו ביש וב״ה בבריאת שמים וארץ איזה מהס נברא חחילה ב״ש

 אומרים
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 אומרים שמיס נבראו תתלה כדכתיב בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ וב״ה אומרים הארץ
 נבראת תחלה שנאמר ביוס משות ה׳ אלהיס ארן ושמים • ורשב״י אמר שניהם נבראו בבת אחת שנא׳
 קורא אני אליהם יעמדו יתדיו ״ הרי נ׳ דעות חלוקות בענין זה ובלם דברי אלהיס חיים הם כי ב״ש
 אומרים שמיס נבראו החלה דבריהם אמיחייס בעולם הנקודיס ששס יצאו הססירוח כסדרן חסד תחלה
 ואח״כ נבורה * ואח״כ ת״ת הנקרא שמיס • ומלכוח הנקרא ארץ באחרונה • וב״ה שאומרים ארץ נבראת
 החלה דכריהס אמיתיים כעולם העקודים כי שם יצתה החלה מלכות הנקרא ארץ ואח״כ ת׳ת הנקרא
 שמיס ־ ורשכ״י שאמר שניהם נבראו בבת אחת דבריו צודקים בעולם הברודים ששם נתקנו שניהם יחד
 כידוע* הרי כי אלו ואלו דברי אלהיס חיים הס־ גס מחלוקת ר׳ אליעזר ור׳ יהושע אס בתשרי נכרא
 העולם או כניסן שורש מחלוקחם הוא על כניסת מוחי זעיר ונוקבה כת״ת של כינה דמר סכר דכזמן
 הבריאה קדמה בחינה ניסן לשל חשרי • ומר סבר להיפך וכלם דכרי אלהיס חיים הם • כי מר מיירי
 כסוד הנשמות ומר מיירי כסוד העולמות כמפורש ככתכי האר׳י זלה׳יה • וכן נחלקו רב ושמואל כמסכת
 ברכות מר סכר פרצוף היתה • ומר סכר זנכ היחה י והכל אמת ככחינות שונות כידוע מדרושי האריי
 זלה״ה • וכיוצא כזה הוא כשאר העניינים שנחלקו רז׳ל הכל הוא אמת ויציב לפי המקום והזמן או
 העולם והכחינה י ודע כי אפי׳ בדברים שנאמרו בגמרא שנראין דברי מוחר ושלא בדקדוק אין הדכר
 כן אלא יש כהם פנימיות ורמז עצום* כגון הא דאיתא בב״ק (דף ט״ל ב׳) ת״ר שור חרש שוטה
 וקטן שנגחו ר׳ יעקב משלם חצי נזק ופריך רבי יעקב מאי עבידתיה • אלא אימא ר' יעקכ אומר משלם
 חצי נזק עכ״ל י ומי שלא ידע הסוד שרמזו באמרס רבי יעקב משלם • יתמה ודאי ויאמר דקארי לה
 אמאי קארי לה י הלא התירוץ פשוט כי איך יעלה כדעח להכין דר׳ יעקכ משלם חצי נזק * אכל
 האמת הוא שכוונו להעירנו על סוד נסתר• ואין כאן מקום למרים הללו י כלל העולה כי כל דכרי
 רז״ל הם אמיתיים ומצודקיס כאין נפתל ואין עקש • ולא יכין אותם כעצם • אלא מי שמילא שרשי״

 מהקדמוח חכמי האמת זלה״ה :
 הצעה שניה • ידוע הוא ומפורסם הדכר כי סיועים רכים היו להם לרז״ל חכמי המשנה והתלמוד
 על פירוש דכרי חורה וענייני החכמות הרמוזות כה י האחד הקכלה שקכלו מפי רכותיהס
 דור אחר דור עד מרע״ה י עוד היה בהם רוח נכואיי וסיוע אלהי וכמיש בפיק דכתרא (דף י״כ)
 מיום שחרב ביח המקדש נשלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים וכו׳ • תדע דאמר גברא רבה
 מילתא ומתאמרא הלכה למשה מסיני כוותיה וכו׳ יעו״ש * ועוד היה להם מדרגה אחת ממדרגות רוח
 הקדש קראו אותה בת קול כדגרסינן בסנהדרין(דף ייא) ובסוטה (דף מ״ח) ת״ר משמתו נביאים אחרונים
 חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל ואעפיכ היו משתמשים בבת קול ״ פעם אחת היו מסובין
 בעלייה בן גוריא ביריחו נתנה עליהם בת קול ואמרה יש בכם אדם אחז שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה
 רבינו אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים עיניהם כהלל הזקן וכשמת הספידוהו אי חסיד אי עניו
 מתלמידיו של עזרא ושוב פעס אחרת היו מסובים בעלייה ביבנה ונהנה עליהם בת קול מן השמים ואמרה
 יש כאן א׳ שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו עיניהם בשמואל הקטן וכשמת הספידוהו
 אי מסיד אי עניו תלמידו של הלל אף הוא אמר כשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרכא ומכרוי לקסלא
 ושאר עמא לכיזא ועקן סגיאן עתידין למיתי על עלמא וכו׳ עיש וכש״ק דעירוכין איר אכא אמר שמואל
 ג׳ שנים נחלקו ב״ש וביה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאתה כת קול ואמרה
 להם אלו ואלו דבריאלהיס חיים והלכה ככיה• וכן ככמה מקומות מהתלמוד תמצא יצאתה בת קול •
 עוד היתה להם אחר הממן מדרגה אחרת קרובה לנבואה והוא לדבר פה אל פה עס אליהו ז״ל אשר היה
, והיה מלמדם דינים ומצות כדאיתא במציעא (דףקי״ד) ו מ  מתגלה אל קצתם הראויס לראותו ולדבר ע
 אשכחיהרבהבר אבוה לאליהו דקא י בבית הקברות של גויס א״ל מהוא שיסדרו בביס א״ל גמר מיכה
 מיכה מערכין וכי׳ ע״ש ובברכות(דף כ״פ)א'ל אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא מסילאלא תרתח ולא
 תחטא לא תרוי ולא תחטא וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא ע״כ ובכתובות (דף ק״ו) איחא דרכ
 ענן חיכר ב׳ ספרים ממה שלמדו אליהו ז״ל ״ אמנם לא היה מתגלה &לא לחסידים כדאמרינן בתלמוד
 ירושלמי סוףס״ח דתרומות דהוה אליהו ז׳יל רגיל להתגלות לריב״ל ומשום עובדא דעולאכרקישכ לא
 איתגלי ליה וצם כמה צומים ואיתגלי ליה אמר ליה ולמסורות אני נגלה איל ולאו משנה עשיתי א׳ל וזו
 משנת חסידים עיש וכגמ׳ דילן ככתובות (דף ס״א) איחא אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי מכל
 מינא וחד ספי מחד מעא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה וכי׳ ע״ש וכאלה רכות
 בתלמוד שהיה אליהו ז״ל נגלה אל החכמים למען יוכלו לכאר דברי התורה וסודותיה כדי להחיותינוכגלות

 הארוך
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 הארוך הזה ולא תשכח מסי זרענו לכרי התורה ורזיה ומסתריה • ובסרט אל התנא הרשכ״י זלה״ה כי
 אחר אותו מעשה הידוע כסרק כמה מדליקין שנהכא כמערה י״ג שנים נדלה מעלתו על כל התנאים חכריו
 כנז' שם (כדף ל״ג) דמעיקרא כד הוה מקשי רשכי׳י קושיא הוה מסרק ליה רכי פנחס גן יאיר תריםר
 סרוקי לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס כן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רשכ״י כ״ד פירוקי וצםנהדרין(דף
 צ״ח) איתא ריכ״ל אשכחיה לאליהו דהוה קאי אפיחחאדמערתא דרשכיי א״ל אתינא לעלמא דאתי א״לאס
 ירצה אדון זה (פירש״י אדון הזה השכינה שהיתה כיניהס) אמר ריכ״ל שנים ראיתי וקול שלישי שמעתי
 עכ׳ל • הנה המאמר הזה מורה כאצכע גודל מעלת הרשכ״י שהיה זוכה שאליהו ז״ל היה משכים לפתהו
 והמעלה הגדולה שככל המעלות שהיתה השכינה כיניהס כמ״ש אליהו לריב״ל אם ירצה אדון זה ־ והנה
 אז כשהיה רשב״י נחכא כמערה תיכר את ספר התיקונים כמ״ש כהחילחו ־ וגס שם כדף י״ג נאמר כי
 אז ניתן רשות לאליהו ולכל נשמתין דמתיכתא עילאה לגלאה לרשכ״י רזין טמירין י ולפעמים שהיה הרשכ׳יי
 טועה באיזה דבר היו אומרים לו רבי רבי חזור בך באופן כי עייז חזרה קכלת סתרי התורה אל הקפה
 והדכריס פשכחוס חזרו ויסדום ואח״כ ר׳ אבא ישאר תלמידי הרשכ׳י שקבלו ממנו סתרי התורה חברו
 מהם ספר הזוהר והתיקונים ־ ונתחכמו לכהכס כאופן שלא יכין דכריהס אלא מי שהוא חכם ומכין
 ויודע דרכי הקבלה ומי שהוא נעדר הקכלה פה אל פה יהיו כעיניו כדכרי ספר התתום כי לא יוכל

 להכין עפ״י העיון ושיקול הדעת ואח״כ בזמן הגאונים חלקו את ספר הזוהר לפרשיות כל פסוק בפרשה
 שלו * והוסיפו קצת דברים בנליון הספר ואח״כ באורך',הזמן נכתבו כפנים כמ״ש האר״י זלהיה כענין הקדיש •
 וכן כתב בעל^ זמרי חמה בפ׳ וישלח ע״ש• ועיין בספר חסד לאברהם עין יעקב נהר ל״ב איך נתחבר
 ספר רעיא מהימגא י גם בזמן הגאונים היה אליהו ז״ל מתגלה לקצת מהחכמים ההם ומגלה להם סתרי
 התורה כפי כחס ומדרגתם והם היו מוסרים אותם אל תלמידיהם פה אל פה ״ וגס חברו קצת ספריס
 גכתכ כידוע ״ והראכ״ד אהרון הגאונים זלה״ה זכה גם הוא לקכל מפי אליהו ז״ל י וכמ״ש בעל עבודת
 הקדש כחלק העכודה סי״ג וז״ל וככר קכלו האחרונים מחכמי האמת כי אליהו ז״ל נגלה להרכ ר׳ דוד אכ״ד
 ז״ל ומסר לו מכורות חכמח הקבלה והוא ז״ל מסרה לבנו הראניד ז״ל ונגלה גס לו אליהו ז״ל והראביד מסרה
 לבמ החסיד הרכ ר׳ יצחק סגי נהור ונגלה גם לו אליהו ז״ל י והיא ז״ל מסרה לשני תלמידיו ר׳ עזרא
 ורכי עזריאל ומהם נמשכה להרמב״ן ז״ל אשר ממנו נמשכה אל השרידים הבאים אחריו עד היום •
 ומה׳ היתה נסבה שהתגלה אליהו ז״ל אל החסידים ההם כדי שלא תשתכח החכמה מהיחידי סגולה כדי
 שידעו לימד את השם ולעבדו כאמת אשר הפתח לכל זה הוא החכמה האמיתית עכ׳ל גס מהר״מ ריקאנסי
, מנמת יהודה מיימ ואמרים העידו שקבלה היא בידם שנגלה אליהו ז״ל להראכיד זיל • ואל  ז״ל וכעל ם
 תתמה על זה כי באמת אמרו הכא למהר מסייעין אוחו מן השמים וטהרה מכיאה לילי רוח הקדש
ק בין א  ואיתא בתנחומא הובא בילקוט ס׳ ודבורה אשה נביאה וז״ל מעיד אני עלי את השמים ואת ה
 א״יבין ישראל בין איש וכין אשה כין עבד כין שפחה הכל לפי מעשיו שלאדם רוח הקודש שורה עליו
 עכ״ל למקרא מלא הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ׳ כי כל המקדש עצמו ומקשט את נפשו עד שתהיה

 משכן לתורה ולחסידוח ודאי שרוח הקדש תהיה חופפת ומרחפת עליו :
 הצעה שלישית * יסיל הקבלה ףלרכי החכמה האלהית לא כל אדם ראוי לחפש אותם ולהתעסק בהם
 כי לא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול וכבר ידוע מאמרם ז״ל בש׳ אין דורשין אין מיסרין
 סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דברים שר חמשיס ונשוא שנים ויועץ וחכם חרשים ונכון לחש וע״ש
 פירושם ־ וכתב הרמב״ן ז״ל בס׳ בראשית וזיל כתב לבינו שרירא גאון ז״ל שמסרו חכמים אחד לחבירו הכרת
 פנים וסדרי שרשומין מקצתן אמורין בסדר ס׳ זה ספר תולדות אדס ומקצתן בסדר פסוק שלאחריו זכר
 ונקבה בראם ־ ואין מוסרין סתרי תורה ורזין אלא למי שרואין בו סימנין שראוי לכך וכו׳ עכיד ובמדרש
 .הנעלם פר׳ כראשיה היכא כזוהר חדש (דף י׳) כתוב וז״ל אמר ר׳ יצחק אין מגלין סתרי תורה אלא לאלם
 מכם וקורא ושונה ותלמודו מתקיים כידו והוא ירא שמיס וכקי ככל דבר וכו׳ • וכרעיא מהימנא ס׳
 נשא(לף קנ״ג) אימא וזיל ואיח נסורין אחרנין כגון נמשים ועקרבים ושרשים • ונטרין ההוא סוכ דלא
ק דלאו איהו ראוילמיעל *v ואי לאונל מייביא הוו עאלין נרזין דאוריית׳ י ובגין דאמאןדאיהו  ייעול ת
 מייבא וייעול למנדע רזין דאורייתא כמה מלאכי חנלה דאהקריאו חשך ואסלה נמשיס ועקרבים מיות כרא
 אתקריאו * ומבלבלים מחשבתיה דלא ייעול לאתר דלאו איהודיליה וכו׳ ע״ש ״ הרי מבואר מן האמור דהפתמ
 העיקרי והראשון ליכנס אל החכמה הזאת הוא החסידות והפרישות מדרכי העולם וכל מי שיבא ליכנס אל החנמ'
 הזאת כלא תשובה ומע״מ לא יננס לעולם אל החכמה ולא יכין אמיתותה כי מלאכי הכלה מכלכלים,.מחשכתו
 ללא ייעול לאתר ללאו איהו דיליה • ולכן המי ימן אל לכו כי לאנכרא האדם לעשות רצונו רק לעשות רצון

 י יוצרו
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 יוצרו ויתנכר כארי לתקן את אשר עווח כעוונוחיו קודם שיכנס ללמוד כזאת המכמה • ויקשש חת נפשו
 בדקדוקי המצות והנהגות מוכות ובחסידות ויזהר מאד שלא יכשל כעו>ות שאדם דש כעקביו • ולא ימושו
 מפיו תרי קראי דכתיכין כתורה פסוק ועשית הישר והמוכ ־ ופסוק קדושים תהיו • כי הס כוללים המצות
 ואזהרות רכות פלא נכתכו כהורה ־ וכמ״ש הרמב״ן כפירוש התורה וז״ל כפ׳ ואתחנן על פסוק ועשית היןר
 והשוכ י ולרבותינו כזה מדרש יפה אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין והכוונה כזה כי מתחלה אמר שתשמור
 מצותיו ועדותיו אשר צוך • ועתה יאמר גס כאשר לא ציך תן דעתך לעשוח הטוב והיפר כי הוא אוהכ
 הטוב והישר * וזה ענין גדול לפי שא״א להזכיר כהורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו
 ומתנו ותיקוני הישוב והמדינות כלם • אכל אחרי שהזכיר מהם הרכה כגון לא תלך רכיל לא תקום
 ולא תמור ולא תעמוד על דם רעך לא תקלל חרש מפני שיכה תקום וכיוצא בהם . חזר לומר כדרך כלל
 שיעשה הטוב והישר ככל דכר עד שיכנס כזה הפשרה ולפנים משורת הדין וכנון מה שהזכירו בדינא לכר
 מצרא ואפי׳ מה שאמרו פרקו נאת ודבורו כנתה עם הכריות עד שיקרא ככל ענין הס וישר עכ״ל * וכס׳
 קדושים כחב וז״ל התורה הזהירה כעריות ובמאכלים האסורים • והתירה הביאה איש כאשתו ואכילת
 הכשר והיין איכ ימצא כעל התאוה מקום להיות שטוף כזמת אשתו או נשיו הרכות ולהיות בסובאי יין
 וכזוללי כשר למו • וידבר כרצונו ככל הנכלות שלא הוזכר איסור זה כתורה והנה יהיה נבל ברשות
 התורה ולפיכך כא הכתוב אחרי שפרש האסורים שאסר אותם לגמרי • וציה בדבר כלל שנסיה פרושים מן
 המותרות • ימעט כמשגל כענין שאמרו שלא יהיו ת״ח מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים ולא ישמש אלא
 כפי הצריך בקיום המצוה ממני * ויקדש עצמו מן היין כמיעוטו כמו שקרא הכתוב הנזיר קדוש ויזכור
 הרעות הנזכרות ממנו כהורה כנח ולוט ״ וכן יפריש עצמו מן הטומאה אעיש שלא הוזהרנו ממנה
 כתורה כענין שהזכירו כגדי עס הארן מדרס לפרושים • וכמו שנקרא הנזיר קלוש כשמרו מטומאת המת ג״כ
 וגס ישמור פיו ולשונו מהתגאל בריבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס כעני! שהזכיר הכתוב וכל פה
 דוכר נכלה י ויקדש עצמו כזה עד שיגיע לפרישות כמו שאמרו על ר׳ חייא שלא שח שיחה בטלה
 מימיו ־ ובאלו ובכיוצא בהם באה המצוה הזאת הכללית • אחר שפרט כל העבירות שהם אסורות לגמרי
 עד שיכנס ככלל זאת הצוואה הנקיות בידיו ובגופו כמ״ש והתקדשתם אלו מיס ראשוגיס • והייתם קדושים
 אלו מיס אחרונים • כי קדיש זה שמן ערב כי אעש״י שאלו מצות מדבריהם עיקר הכתוב ככיוצא בזה
 יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם כמותרוח וככיעוריס עכ׳׳ל ״
 הרי שכתכ כי • מן התורה אנו מצדם לקדש עצמנו להיות פרופים מן המותרות י וכן כתב בעל כד הקמח
 כאות ק׳ קדושה ע״ש • ועיין כספר שני לוחות הכרית(דף נ׳ה) שביאר השעם למה לא הזהירה התורה
 על זה כפרמיות כל העניינים והוא לפי שהוא בלתי אפשר דכשלמא אס היו כל אנשי העולם שויס
 במזגס וכל העתות שוות י היתה כותבות ההורה בהדיח ־ כזה השיעור תאכל ותדכר ולא יותר ־ אמנם
 מאחר שלא כל האנשים שוין ולא כל השעות שוות לכן כללה התורה קדושים ההיו כלומר כל מה שתרגיש
 שהוא מותריי אצלך באיזו פעולה שתהיה״ תהיה קדוש ופרוש ממנו• והעושה ק אינו עושה לפנים משורת
 הדין אלא הוא דין גמור אל האיש ההיא עיש ״ והנה כל הכתוב לעיל הוא מיוכגולל לכל • אמנם החכמים
 ותופשי החורה נוסף עליהם כמה חיוכים בדקדוקי המצות וכהרחקם מן האסורים כ&מרס ז״ל כגמרא
 בכמה עניינים אדם חשוב שאני לכן אמר קהלת ויוסיף דעת יוסיף מכאוכ כי כודאי כל מה שתגדל חכמת
 האדם יתחייב יושר בשמירת התולה והמצות כי תכלית חכמה חשובה ומעשים טובים ולפום גמלא שיחנא
 כדכתיכ וסכיביו נשערה מאד וארז״ל בב״ק(דף נ) מלמד שהקב״ה מדקדק עם סביביו אפי׳ כחוט השערה
 ומביא מעשה שנענש על זה ע״ש ־ הרי שאף בדבר שהותר לכל העם • לחכמים ולצדיקים לא הותר ונענשים
 עליו ־ גם מההוא עובדא דעולא בר קושב המובא בפ״ח דתרומות בירושלמי מבואר שאעש״י שהדין הגמור
 היה מה שעשה ריכ״ל • עכ״ז נתכעס עמו אליהו ז״ל מפני שלא עשה מדת חסידות • גס בזוהר פ׳ ואלה
 שמית(דף י״ז) איתא דר׳ יוסי נפקלארחא והוה רבי אחא בר יעקב נפיק עמיה עד דהוה אזלי שתיק ר׳ יוסי
 והרהר במילי דעלמא • ורבי אחא הרהר במילי דאורייחא • עד דהוו אזלי חמא ר׳ יוסי חד תויא דהוה
 רהיט אבהריה אמר רבי יוסי לר׳ אחא חזית האי חויא דרהיט אבתראי אמר לי׳ רבי אחא אנא לא המינא ליה
 רהיט ר׳ יוסי ימייא אכתריה נשל ר׳ יוסי ודמא שתת ונחת מחיטמוי שמע דהוו אמרין רק אתכם ידעתי
 מכל משמחות האדמה וגי׳ אמרר׳ יוסי ומה על שעתא חדא כך• מאןדמהייאש מיניה על אחת כמה
 וכמה וכו׳ • עד וכ״ש תלמידי חכמים דלא בעי קכ״ה דיתפרשון מען חיים אפי׳ רגעא חדא עכ״ל • הרי
 מבואר שית״ח שאינו מדקדק כמילי דחסידות נענש והטעם הוא כי בודאי כל הקרב הקרב לממ״ה הקב״ה
 צריך להיות יוחר מזוכך ומטוהר ומקודש מן השאר ואשיי דבר קל נחשב להם לעון • והנה הלומדים במכמת
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 האמה לא לי להם שצריכין הס ליזהר בפרישות יתירא ככל האמור לעיל י אלא שנס נצטוו על הנסחרות
 של המצות כלמוכח מהזוהר פלשת •אחרי מות (לף ע״ח) לאיחא שס לח״ח המשמש מטחו בחול עוכר על
 מה שנאמר ערות כלהך לא הגלה בגין לאינון ילעין ארחון לאורייתא י שאר עמא ההוא לאתגלייא כלתך
 מןןש ע״ש • למוכח לשאר עמא הוזהרו על הנגלות ופשטי המצות לכל כגון ערות כלתך כלתך ממש • אבל
 הת׳יחלילעין ארחין לאורייתא הוזהרו גם על הנסתרות של המצות ופסוק ערות כלתך לא הגלה בא להזהיר
 להם שלא לשמש מטתם בעת שאין למעלה זווג־ וכיוצא בזה הלין כשאר המצות י כי זה הוא סול לעכלה
 ולשמרה ופירשו רז״ל לעבדה אלו מצוח עשה ולשמרה אלו מצות לא תעשה ״ עיין בפרלס שער ל״א פרק ו׳ •
 והענין כי מה שבא בתלמוד ובספרי הפוסקים כפירוש המצות הוא הנגלה שלהם שהכל חייבים לקיימו•
 אמנם הת״ח נוסף לו על זה שהוא מצווה נם על הנסתר שלהם בנין דאינון ידעין רזא דמלה * ולפיכך
 זוכים הם להעשות מרככה אל הספירות כי כשהאדם מטהר עצמו מכל חטא וידקדק במצוה מן המצות
 ביותר וירדוף אחריה וידבק בה • הוא נעשה מרכבה אל עצם הספירה אשר המצוה ההיא רומזת בפרטות
 אליה ותהיה נשמתו היכל ובית מנוחה אל השכינה י אמנם אם ח״ו אינו מקיים דקדוקי המצות כנז׳ הנה־
 הוא נענש עליהם ״ והאר״י זלה״ה כתב כי משפטו הוא ככה כפדנין את האדם אתר מיתתו אין מענשיס
 אוהו על הדקדוקים הללו • אבל כשגיע זמן עלייתו יותר ממה שהיה אז מוזרים ומדקדקים כדינו • כי אף
 על פי שנהמרק כל צרכו ככדי שזנה למחיצה תחתונה צריך עוד מירוק וזיכוך לזכות למה שלמעלה ממנה •
 ונן ככל פעם שמעלים אוהו ממדרגה למדרגה אפילו אחר כמה שנים חוזרים להענישו על מצוח ודקדוקים
 כי כפי גדר העליה י כך צריך לדקדק עמו • ולכן אין מנוחה לצדיקים בעוה״כ כיון שהם מזומנים תמיד
 להעלותם ממדרגה למדרגה ואפי׳ שמואל הנביא אני רואים שהיה מתיירא מן הדין כשהעלהו כעלה אוב
 אחר כמה חדשים למיתתו והוא מהטעם הנזכר • והנה עתה אעתיק אזהרת האר״י זלה״ה אל כל הבא ללמוד
 חכמת הקבלה וז״ל מי שאותה נפשו לבא בחדרי החכמה הזו יקבל עליו לגמור ולקיים הנזכר לקמן ולאי
 יבא לו היזק בנופו ובנפשו ובכל אשר לוי הנא ליטהר ולהתקרב ראשית הכל יראת ה׳ • רצוני יראת העונש כי
 יראת הרוממות הוא יראה פנימית לא יוכל להשיגה רק מתוך גדולת החכמה • ועיקר מגמתו בידיעת החכמה
 יהיה לבער הקוצים מהכרס כי לק נקראו העוסקים בה מחצדיחקלא ובודאי שיתעוררו כנכדו י ומה נס
 לפתותו ולהחטיאו לכן יזהר שלא יבא לידי חטא אפי׳ כשוגג שלא יהיה להם שייכות י ולכן צריך לפרוש
 עצמו מנשר ויין כל ימי הכנוע• וצריך ליזהר מהקלות כי הקב״ה מדקדק עם חסידיו ״וצריך להיות
 זהיר נאזהרת סור מרע י ועשה טוכ י ונקש שלום • הסור מרע ־ א׳ ליזהר נכל דקדוקי המצות לח תעשה
 ובדברי רז״ל שהם בכלל לא תסור• כ׳ לתקן את אשר עוותו נמופיתנאר בעז״ה ״ ג׳ יזהר מהכעס אפילו
 בשעה שמוכיח את כניו לא יתכעס כלל • ד׳ יזהר מן הגאוה וכפרט נענין ההלכה כי גדול כחי והוא עין
 פלילי י ה׳ למבול ננל עת הצורך • ו׳ לקדש,עצמו כשעת תשמיש שלא יהנה ״ ז׳ לחשוכ ככל לילה מה
 כעשה ביום ולהתוודות • ח׳ שבכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה׳ • ע׳ מיעוט העסק ואם
 לא יש לו פרנסה כ״א על ידו ינין יום ג׳ וד׳ מחצי היום ולמטה נכוונה שהוא לעבוד את קונו • י׳
 אזהרת הדיבור שאינו של מצוה והכרח יזהר ממנו ואפילו דיבור של מציה ימנע בעת החפלה • ועשה
 טוב י א׳ לקוס כחצי הלילה ולעשות הסדר כשק ואפר ובכי גדול ובכוונה-אשר יוציא כשפתיו • ואח״כ יעסוק
 כתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קידם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה•
 ב׳ ללכת לכה׳כ קודם עלות השחר וירויח שיהיה מעשרה הראשונים י ג׳ קודם שיכנס ישים על לכו מצות
 ואהבת לרעך כמוך כתקנה ואח״כ יכנס • ד׳ להשלים ק׳ ברכות צ׳ אמנם י׳ קדישין וד׳ קדושות • והסימן
״ק י ה׳ שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת התפלה זולת בעמידה שאז אין בה היסח הדעת • ו׳ י  צ־
 שיהיה עוסק בהורה כל היום מעוטף בטלית ותפילין ולא יסיח דעתו רק בעת שעוסק בתורה שאז אין
׳ שישים תמיד בין עיניו פס בן ד׳ ח  בו משום היסח הדעת• ז׳ לכוין בתפלתו הכוונות שיבואו בעזיה •
 ויזדעזע ממנו באומרו שויתי ה׳ לנגדי תמיד• ט׳ שיבוץ בנל הברכות ובסרט בברכת הנהנין׳ בקש שלום•
 שיהיה עמל בהורה פרד״סיאל יחשוב שיגלו לו רזי הוריי בהיותו רקדכתיב יהיכ מכמתא לחכימין וגו׳ •
 וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה הזאת מה שלא שמע מאדם ראוי לסמוך עליו כאזהרה הרשב״י זלה״ה
 לחבריו כהקדמת הזוהר וע״ש״ע׳יכ אזהרת האר׳י זלה״ה וצריך להשתדל לקיימה ולא ישיל ארצה שום דבר
 מכל דבריו• וכשער היהודים הזהיר גם קמלהקפידעל שוס דבר כי כל המקפיד אפילו על סיכה יבטל
 ההשנה • וראיה מאליהו ז״ל שאמר אף אני איני נגלה על מי שמקפיד י וביותר צריך ליזהר מהקפיד על
 אשתי אפיי על סיבה וכפי מה שיתרחק מהכעס והקפידה כן תהיה השגתו ואלו הס ב׳ עמודים גדולים
 שככל. המדות ואל השכח • ואחריהן היא מדת ליצנות והשפלות שצריך שיהיה ששל רוח מאד וגס לא יתלוצן

 משוס אדם י ושתי מדות אלו תלויות זו בזו עכ״ל ״ הצעה
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ה רביעית ״ יזהרו המשכילים ןהתלמיליס המתחילים ללמוד ולעיין כזו החכמה שלא ימו ימין ^ צ  ה
 ושמאל מהדרך אשר אודיע להם שה כקצרה י כי אז יצליחו ואז ישכילו כעז״ה• הא׳ הנה קודם
 כל דבר יקיים כעצמו מקרא שכתוב הק בחון מלאכתך רצוני שישתדל להיות כקי כמקרא עש״י ששומה •
 ובמשנה ובגמרא בקצת סלסול כסי הכנת שכלו ולידע הדינים הצריכיס כדי שלא יקרה לו כדרך שקרא
 לחוזה בכככיס הצופה כדברים העליונים ואינו מביט בגומה שתחת רגליו וסוסו נופל בשומה עקומה•
 ומי שאינו כר הכי לא ילמוד כלל זאת החכמה * ויותר יקכל שכר על הפרישה מעל הדרישה • הב׳ פלא
 ילמוד אותה אלא ממלאך ה׳ צכאות כדפירשו רז״ל * אמנם אם הרב לא נהג עצמו כדרכי היושר והחסידות
 לא ילמוד ממנו כי יסתכן כאמונוח הנשחתות כאשר אירע לאנשים רכים ״ וככלל ההזהרה אל הרכ שלא
 ילמדנה אלא לעובד ה׳ כראוי • ובזוהר השוו עון המגלה איזה דבר של סוד למי שאינו הגון • להוצאת שככת
 זרע לבסלה • הג׳ שילמד אותה לשמה לדעת את קונו וליחד בעצותיו קכ״ה ושכינתיה שהיא העבודה
 הרצויה לפני כורא כל • ולא כאותן החכמים כעיגיהס הלומדים זו המכמה כדי להתגאוח ולהראות שהס
 שלמים ככל מכמה ומדע ־ ועליהם אמרו רז״ל בב״ר רכ הונא כשם כר קפרא שתת תאלמנה שפחי שקר
 וגו׳ יתפרק יתתרשן ישתהקן י יחפרכן יחחרשן היך מה דאת אמר או מי ישוס אלם או מרש *
 ואומר והנה אנחנו מאלמים אלימים כתוך השדה י ישתתקן כמשמעו • הדוברות על צדיק תי העולמים
 עתק שהעתיק מבריותיו כגאוה אתמהה ״ כשכיל להתגאות ולומר אני דורש כמעשה כראשית • ובוז
 אתמהה מכזה על ככודי דא׳ ר׳ יוסי כר חנינא כל המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב •
 כככודושל מקוסעאכ״ו ומה כתיכ אחריו מה רב טובך אשר צפנת ליריאך ולא לבוזיס את מוראך עכ״ל י
 הד׳ יזהר להרתיק מדת הדאגה בעת לימודו כי שמעתתא כעיא צילותא • ואין לך דבר מונע ההשגה
 כמו העצבות אמנם המתעצב על עונות ומיעוט ידיעתו מועיל מאד ולכן דבר הורה שלא תבינהו תבכה
 עליו כל מה שתוכל י הה׳ אמרו רז״ל כמסכת כרכות העוסק כמעשה מרכבה אינו פוסק אפי׳ לומר אמן
 יהא שמיה רכה מכרך לכן העושק כחכמת הקבלה צריך שלא יסיח דעתו מן הענין אשר הוא עוסק עד
 גמר אוחי ענין י ואצ״ל שלא יפסיק בשיחה והוא ק״ו בן בנו של ק״ו דאפילו כדכרי הורה דעלמא ארזיל
 המפסיק כשיתה מאכילין אותו נחלי רחמים שנאמר הקוטפים מלוח וגו׳ ־ ובפרט אם אמר ליחדא קב״ה
 וכו׳ שהוא מפסיק היחוד י הו׳ צריך שיהיה לימודו כאימה ויראה לא מוטה ולא יושב על צדו • אלא כעומד
 לפני המלך וכתיקון מלבושיו כראוי שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל * הז׳ יקיים כעצמו כשעת לימודו קרא
 לכתיב וגילו ברעדה דהיינו שמחה ויראה יחד י השמחה על אשר זיכהו השי״ת לעסוק כרזי התורה דכתיכ
 בהו כבשים ללבושך • ואז נקרא בן לקב״ה דזכי לאשתדלא ולמגדע בגנזי אבוהי וככל רזין דביתיה כברא
 יחילאי דשלטיה אכוה ככל גנזיי י והאריכו במעלתו בזוהר פ׳ בהר סיני(דף קי״א ע״ב) ע״ש ובפרקי היכלות
 דרכי ישמעאל אמרו כל היודע שיעור קומה של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן העוה״ב ובתיקו׳(דף
 קמ״דכ) מאן דידע שיעור קומה דיליה ירית איהו עלמא דאתי עכ׳ל ״ ומפאת זה יש לו לשמוח על
 חלקו י היראה יען החכמה הזו עליה נאמר ראה לפני מי אתה נכנס למקוס להבת שלהבת כמ״ש הרח״ו
 זלה״הכריש פירושו למאמר פסיעותיו של אאע׳הועוד צריכה לו היראה פן יטעה כי ההתחלה כחכמה
 האלהית מסוק ומזיק ״ וכפירוש אמרו רזיל כס׳ הבהיר וז״ל אייר רחומאי מאי דכתיכ ודרך הייס תוכחות
 מוסר מלמד שכל הרגיל כמעשה מרככה וכמעשה כראשית אי אפשר שלא ינשל שנאמר והמכשלה הזאת תחת
 ידך דברים שאין אדם יכול לעמוד כהם אא״כ נכשל כהס והתורה אמרה תוכחות מושר אבל באמת
 זוכה לדרך חיים עכ״ל • הרי שאף הרגיל במעשה מרכבה ובמעשי בראשית א״א שלא יככל בהם כאיזו
 למיון בלתי צודק וכיוצא על שיצטרך למרקו בתוכחות מוסר י וכ״ש המתחיל כמעשה מרככה * ולפיכך
 צריך להיות ירא וחרל ויתפלל אל הש״י שיצילהו מהטעות כי לא ימנע טוב להולכים בתמים • הת׳ יזהר
 מאד שלא יתדש מדעתו שוס הקדמה כי החנמה הזו לא ניתנה אל שיקול הדעת־ ואין החכם יכול לומר
 בה ^ לבר שלא שמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני • ונדאיתא כזוהר פ׳ יתרו (דף ס״ו)
 זה ׳שונו אמר ליה לא שמענא ולא אימא להא אוליפנא כתיב וזאת התורה אשר שם משה אשר שם משה
 אתה יכול לומר ללא שם משה אי אתה יכול לומר עכיל וע״ש י גם הר״ח זלה״ה בהקדמת ספר
 עץ חייס כתכ דאין דברים אלו מסורים אל לכ האדם כפי שכל האנושי • והסברא בהם סננה עצומה
 ויחפכ ככלל קוצן כנטיעות מ״ועכ״ל• והאר״י זלה״ה פירש מה שאמרו כזוהר כמה פעמים לא שמעתי
 ולא אימא דמיירי כין כהולדה הקדמה מחודשת מיכח קושיות • בין כהמצאת כוונה אפי׳ אם תהיה מייסדת
 על אדני האמת עיש • נמצאת למד שאין לנו רשוח לחדש שום הקדמה שאינה נמצאת מפורשת כספר הקדמונים
 כעלי הקכלה י ולא יועיל הדוד השכל לפלפל בספר הזוהר ובזולתו להוציא הקדמה חדשה מתוך דקדוקים

 או
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 או קושיות • וידוע הוא לאפ•׳ כדרכי הפשט כל לבר המיוסד מכת קושיות הוא בנין בלא יסוד שאס
 יש תירו; לקושיא נתרועע היםול ונפל הכנין ק״ו כעניינים הללו שיכא לקצן כנטיעות וילכר על ה׳
 סרה י אשר לא יוכל כפלה ״ אמנם מי שהננו ה׳ לעה וחלק לו ככינה • והואכקי כהקלמות האר״י זלהיה
 וכהקלמוח הקלמונים ועל פיהם הולך ומפרש מאמרי הזוהר ומלקלק היטכ כלשון המאמר שיהיה לכור
 עליאופניו ולאי שאיש כזה זכותו גלול • ולא ילאג לככו מהשואה ושעות כי הרי אף שהמאמר ההוא
 לא יהיה מיוסד על אותה הקדמה אשר הוא מכיא לפרש אוהו • מ״מ לא הפסיל כלום מאחר למה שכהכ

 הוא כנוי על הקדמה אמיתית ומקוכלת :

י נ , ש ח ו כ י  ו
 ^ךןף״י כן נתן שאלתיאל אל לכו לדעת חכמת הקכלה כשלימותה * וכרוכ תשוקתו לכא עד קיצה ולהניע
 אל תכליתה גמר כדעתו לעזוכ זמן מה מעיוניו כגפ״ת וכשאר דרכי הפשט * ויסהר כאהלו ותהי
 אמון אצלו שעשועים יום יוס הספרים העיקריים שחוכרו כזאת התכמה י ומה׳ היתה שומה כי כזמן מועט
 חפש באמתחות דעותיה ־ ומשש את כל כליה ־ וידכק כהם לאהכה י ולא זז מחככה • עד שקראה חפצי
 כה * האמנם מפני שלמד אותה מתוך הספרים ־ ולא מפי קכלח הסופרים • לא נמלט מכמה ספקות
 וקושיות בדברים עתיקים * וכעניניס עמוקים להפקדממנו כמה הצעות והקדמות הצריכות אל כל הכא
 ליכנס כפרדס החכמות הרמות • כדי שלא ישעה כהכנה כוונח דברי המקובלים ויק דרך אורחותיהם וצדק
 פינותיהס י ואחר היותו נבוך כספקותיו ימים רצופים ופוסח על שחי הסעיפים • העיר ה' אח רוחו לאמר
 מדוע אחה יושב לבדך • והמון ספקוח נצביס עליך הלא אס חרצה להבין החכמה על שי דרכה ומדותיה •
 ולהתענג מזיו שדיה ומנחל עדניה י עשהלךרכ־ כי שיחך עמו יערב והוא ירוהאתצמאונך * ויאיר את
 עיניך י כי הבא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם • ובכן קם שאלתיאל וישם לדרך פעמיו ־ וילך לדרוש את

 . . ה׳ בבית מדרשו של יהוידע • וכאשר קרב אצלו ־ פתח פיו וכה אמר לו *
 שאלתיאל-הנה אנכי באאליךיהוידע אתי למען הדריכני באמיהך וחשקני מימי בארך מקור מים
 חיים • כחקירה העניינים האלהיים * הידועים ומכואריס אצלך • כי כל יקר ראתה
ע מה לך איפוא אחי שאלחיאל ומה הדבר הזה אשר ד י ו ה  עיניך • בצדקתך חייני ־ הורני ולמדני: י
 ממני אתה מכקש ושואל ״ הלא ממך לא יכצר מזימה • כי ראיתיך שוקד על דלתות החכמה • ותמיד
ל ידיע להוי לך מלכא כי בהיותי א י ת ל א  אחה מסתופף כצלה ־ והחורה חוזרת על אכסניא שלה : ש
 חושק ללעת הכמת הקבלה פרצתי את גדרה • כי נכנסתי ללמוד בה בלי מלמד ומשפיע וככואי כרוכ דכקי
 ודפקי ״ הקרה ה׳ לפני הרבה ספרים • מזהב ופז יקרים ״ ולא שקעתי ולא נחתי על שיגעחי ומצאתי
 בהם דכריס חשוכים ומועילים מאד ואענדם עטרות ל• וידעתי נאמנה כי בלעדה לא יוכל האדם להבין
 עיקריסודוח האמונה ־ ורק מהוכהיבין לידע שהאלוה הוא גבוה מעל גבוה מרוחק מהגשמוח ומכל
 החסרונות ומכלל יחודו הרחקת התוארים מעליו ואיך יובנו התואריס והאברים הכתובים בתורה •
 ומתועליותיה לעבדו בלב שלם ובנפש הפצה כי היודע בוראו יעבדנו עבודה אמיתית וע״כ אמר דהע״ה
 דעאתאלהיאביך ועבדהו• ובה ימצא האדם כל מיני מוסר השכל• לא יחסר כל בה מההנהגות הטובות
 עד שהעוסק בה לשמה ממלא לבו יראח שמיס ויראח חטא ויוסיף אומן בעבודה ־ ומתועליותיה ידיעת
 שמותיו היקרים אשל כספרי הקדש הם מוזכרים ומתועליותיה עוד להכין שעמי המצות וסתרי התורה ״ וסוד
 האותיות קטנות וגדולות וכתיב ולא קרי וקרי ולא כתיכ * יסוד החסרות והיתדות כאותיות כגון כי
 ששת ימים עשה ה׳ את השמים י וק ושמי ה׳ לא נודעתי להם ־ כי שניהם בחסרון אות כי״ת לסי פשט
 הכתוב ״ ולביס כאלה לאין מספר אשר כעלי הפשט גורעין ומוסיסין אותיות ותיכות כדי להכין פשט
 הכתוב * והדברים בעצמם על דלך האמה הם שלמים כלי תוספות ונלעון • ומתועליותיה כענין ההשגחה
 להבין איך האיים עם היות שאין בו שום ריבוי משוס צד כלל ״ הוא יודע ומשגיח כיושר הנהגתו סרטי
 העניינים • ומתועליותיה כסודית הנפש לדעת מציאותיה ולמה הוצרכה לבא לעולם הזה להתלבש בגוף •
 ושכרה וענשה איך הוא ומכלל זה ידיעת סודות הגלגול והעיכור הנפשות ואיך יקימו כנופים שונים כעת
 החחיה י וסוף דכר הנה החכמה הזאת היא כאמת אורת תייס ונשמתא דאורייתא להכין אמיתות כוונת
 ההורה * ולהשכיל מאמרי רזיל בהגדות המשבשות את הדעות של הפשטנים • וכל מי שלא ראה אור
 החכמה הזאת לא ראה מאורות מימיו • וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים הנצחיים • אכל אמנם יש לי

 כה
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 בה ספקות לבות אשל בעיקרי האמינה הס סובבות• לא יכולתי לצאת ילנא בהתרתה • מפני קוצר דעתי
 ועומק לקותס ־ על כן יצאתי לקראתיך ״ לשחרפניך• ולכקש מלפניך• שתאיר מחשכי שכלי וארש״י
 אר״ש מאפילה ־ ותוציאני לרויה ״ כי ראיתי כני עליה • והנס מועשים המכינים כעצם אמיחוח החכמה רק
 אותך ידעתי נשאת ונתת באמונה לקיים מה ששנינו בספר יצירה הבן בחכמה והכס בבינה בחון בהם וחקור

 מהם • והעמד דכר על כריו • והושכ יוצר על מכונו :
 שמחתי כאומרך לי שאלהיאל אחי • כי גדלה תשוקתך כחכמת הרזים • וכי נפקחו עיניך
 כהקדמות האלהיות עד שזכית להכין ולהורות• תועלת החכמה והכרח לימודה * אכל ממה
 שאמרת שאתה נכוך כעיקרי האמונה • נששי נאנחה וגנוחי גנחא • כי מתיירא אני שבאו לידיך ספרים
 וקונטריסיס שחכרו אנשים חטאים לה׳ מאוד שמתארים עצמם כהואר מאמינים • והס נכדליס מהאמונה
 האמיחיח וממנה רחוקים כי השחיתו והתעיכו• לעשות להורה כמים להעציכה • ויפלו חומה נשגכה ויהפכו
 ללענה דכשה ״ תחת חטה יצא חוח ותחת שעורה כאשה • לכן הודיעני נא כאיזה ספרים עסקה ולמדת
 כי בידיעת סיבת חוליך • יקל למצוא הרפואה : שאלתיאל המבוכה כעקרי האמונה לא כאה לי משאת
 הסשרים שלמדתי בהם כי הלא הנה הנס ספרי המקובלים האמתיים כה של קודמין זלה״ה וספרי הקדוש
 האר״י זלה״ה אשר כלס הם ספריס שנתקבלו כאומה ישראלית • ולא הניעו לידי מספרי האחרונים שלאחר
 האר״י זלה״ה זולת ספלי הלמ״ע משאט ז״ל : יהוידע אם כן איסוא מוכרח לומר דחסרון המלמד שיעיר
 לך על מה שראוי להעיר אל המתחילים ללמוד בחכמה נרם לך הבלבול כדעתך * כי כאמת אמרו קדמונינו
 ז״ל שהחכמה הזאת לא ניהנה לידרש מפי ספרים ומלמדים אלמים כ״א מפי החכמים חיים וקיימים ואיך
 שיהיה ברר לי ענייני סשקותיך כי לא אמנע עצמי מהעיר אותך בצדק את אשר קבלה׳ בחכמה הזו משי סופרים

 ומפי ספריס כי אני אהבי אהב ומשחרי ימצאונני:
 שאלתיאל דעת קונך יש בך בהיותך חולק מחכמתך לאוהבי שמך ודורשי שלומך • והנה עתה
 קודם כל דבר אבקשה לדעת איזה ראיה על מציאות האל ית״ש • ומה הס העיקרים
ידע כבר כתבו החכמים החוקרים באלהיות  ושרשי האמונה שאנו חייבים להאמין בעצמותו ית״ש : יהו
 הרכה ראיות על מציאות האלוה יתברך שמו הן מצד הויית העולם י כי אי אפשר למחדש בלי סיבה
 שתחדשהו ־ הן מצד תנועת הגלגל והסדר של הנמצאים • ומהם הוכיחו דאי אפשר לעולם מכלי מנהיג
 ומניע הראשון והוא האלוה ית״פ • ים המקובלים הביאו ראיה מנפש האדם • כי דכר מוסכם הוא מכל
 החכמים י שהאדם הוא עולם קטן דמות הטולם הגדול כי כו חקוק צורך כל המציאות כלו * וא״כ
 ממנו ראוי ליקח ראיה על העולם הגדול • כי כמי שא״א לעולם הקטן שיחיה ויתקיים מבלי מנהיג
 שהיא נפשו • כך א״א לעולם הגדול מבלי מנהיג שהוא האלוה • והכי איתא בר״מ פ׳ פנחס דף לנ׳ז
 ואיה למנדע דאיהו איתקרי חכם ככל מיני חכמות וכו׳ כגוונא דא ברא נשמתא כדיוקנא דיליה דאיתקריאת
 ע״ש פעולות דילה ככל אבר ואבר דגושא דאתקרי עלמא זעירא וכו׳ ע׳ש הרי שמביא ראיה על הא״ס מאריה
 דעלמא • מהנשמה שבגוף י כי מאחר דסדר השגות הנסתרות הוא מן המאוחר אל הקודם ־ כי מן התחתונים
 אנו מכירים העליונים • הנה גס מן הנפש המשכלת שכאדם השולטות על כל איברי גופו הנקרא עולם קטן
 יש עדות וראיה על מציאות האלוה השולט על כל סרטי העולם הגדול ומנהיג׳ כרצונו ית״ש י גם מצינו
 לרז״ל במדרש תהליס סי׳ קי״ג שנתכוונו להביא ראיה מהנפש על היות הקכ״ה נמצא ומנהיג את העולם וז״ל
 כרכי נפשי את ה׳ למה מקלס דוד אתהקכיה כנפש ״ אמר מה הנפש ממלאה את הגוף כך הקב״ה ממלא
 את העולם י ומה הנפש סובלת אח הגוף כך הקב״ה סובל את העולם י ומה הנפש יחידה כגוף כך הקכ״ה יחיד
 בעולמו י ומה הנסש אינה אוכלת ואינה שוהה כך הקכ״ה אינו אוכל ואינו שותה י ומה הנפש טהורה כך
 ׳הקב״ה סמר שהוא למעלה'מעולמו • ומה הנשש רואה ואינה נראית כך הקניה רואת ואינו נראה אמר דוד
 תכא הנפש שיש בה כל המדות הללו יתהלל לתקב״ה שיש בו כל המדוה הללו עכ״ל • הלי שהכריחו מציאות
 הכולא ואופן הנהגתו את העולם ממה שמצינו כעולם הקטן שהוא הניף שיש לו מנהיג היא הנפש המנהגת
 אותו במדות הללו ״ הא׳ מה הנפש ממלאה את הגוף ונו׳ ירצה כי ממציאות הנפש כגוף שאין שוס חלין
 מח,קי הגיף פנוי ממנה י ני היא שולטת בנל הגוף בלו י י תבאר לך אמיתת מציאותו על זה האופן אצל

 העולם כלי י עד שלא יהיה מקום פנוי ממנו ומשלטנותו י הב׳ מה הנפש סובלות את הגוף ונו׳ ירצה ני
 הנפש עם היותה מעולה ק הגוף במדרגה רמה לא תמנע השגחתה ממנו בכל חלקיו• כך הקכ״ה עם היותו
 מרוחק ונבדל תכלית ההבדל במציאותו ומהותו מן העולס ־ סובל את העולם ומשגיחו ומנהיגו בכל חלק
 מחלקיו על סדל ההנהגה הנכונה י הג׳ ומה הנשש יחידה כגוף וכו׳ הולו בזה דהנשש עס היות שהיא
 פועלת בגוף ע״י אמצעיים ־ מ״מ הס ככליס אצלה להתששסות הפעולות כגוף כי עיקל הפעולה לא תתייחס

 הא באמיתות
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 כאמיתות אלא לנפש כלכל י כך הקב״ה יחיל בעולמו כי ממוו נפעלות הפעולות כלס • ואעפ״י שיגיעו
 אלינו הפעולות על יל׳ אמצעיים רכים אינם הס עיקר הפעולה כי הס כמלרגת היכלים להוציא לפועל ההנהגה
 האלהית • הל׳ ומה הנפש אינה אוכלת ואינה שוהה • רצו כזה כי כמו שהנפש אינה מקכלת תועלת כמה
 שהגוף אוכל ושותה ועכ״זע״י אכילת ושחייה הגוף מחמיל חיכור הנפש עם הגוף י כך הקכ״ה אינו אוכל
 ואינו שותה שאינו מקבל תועלת משום נמצא ועליז ע״ י קיום התור׳ והעכילה יתמיד השפעתו בעול׳ :י ממנע
 הטוב להיטיב אל המוכנים לקבל טובו י הה׳ ומה הנפש היא טהורה • ר״ל כלתי גשמית כי היא כעצם
 השמים לסוהר נכללת מכל המריות ובלתי מתערבת עם הגוף ־ רק היא צורה נבללת נצבת עליו כעגלון על
 העגלה או כספן כספינה אשר מנהיג אוחה לכד וכבר ימצא בלתה י וימצא עמה י ייבדל ממנו • וכמו השמש
 שמאיר על הגושים השפלים ומחמם אוחס ואינו מחעצם עמהס י כך הקב״ה טהור שהוא מסולק מהנשמות
 ומכל החסרונות ועם היותו מנהיג כל חלקי העולם • כנפש העולם אינו מחערכ ומשחחף כהם ח״ו * ומ׳׳ש
 שהוא למעלה מעולמו ר׳לכי אפי׳ בעולם היחיד אינו מתערב ומשתתף וכמ״ש בתיקונים דף קייג א׳ ע״ש ־
 הו׳ ומה הנפש רואה ואינה נראית • ר״ל שהיא משגח ורואה כל חלקי הגוף ״ ואין חלקי הגוף משיגים
 איחה י כי הרוחני ישיג הגשמי י והגשמי לא ישיג הרוחני • כך הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה כי הוא
 רואה . ומשיג כל הנמצאים י ואין שוס נמצא שיוכל להשיג מהוחו ־ לא קודם שנברא העול' ולא לאחר שנברא:
 שאלתיאל אמת נכון הדבר כי באמצעות ידיעה הנפש אשר בקרבנו • ואיך היא משחמשת מאברי
 הגוף כדי להוציא לאור פעולוחיה נראה מראוח אלקיס • ונכריח כמה פנית ועיקרים •
 וכמו שהכאח ממאמר רז״ל • האמנם לפי שהמאמר הנזכר הוא סתום ואינו מוכרח שרז׳ל כוונו כו להודיענו
 העיקרים הנזכר כי כבר אפשר לפרשו באופן אחר • הודיעני נא אם העיקרים שאמרח הס מקובלים בפירוש
 או לו י יען עיקרי האמונה אין ראוי ליסדם ולהמציאם ממאמרים סתומים הסוכלים פירושים שינים :
 אין כזה שוס ספק כי כל העיקרים הנז׳ הם מקובלי׳ ומפורשים בס׳ הזוהר ובשאר ספרי המקובלי׳
 שבכתיבת יד ושבדפוס ־ ואביא לך מקצת דכריהס כלתי אריכות דברים כמה שהוא מכואר :
* הראשון שהוא ממלא את כל העולם ואין מקום פנוי משלטנותו י הכי איתא בזוהר פרשה W J t f l 
דע אלא ככל סטרא  סנחס דף רנ״ז כרימ וז״ל ומה רכון עלמין לית ליה שם ידיע ולא אתר י
 שולטנותיה • אוף הכילית להלנשמתא־שם ידיע ולא אתר ידיע ככל גופא אלא בכל סטר שולטנוחא וליח
 אכר שנוי מינה ע״כ י ושם בדף רל׳ה ע״א איהו סובב כל עלמין ולית סוככ לון מכל סשרא עילא ותתא
 ולארבע סשרין לבר מיניה י ולית מאן מפיק מרשותיה לבר • איהו ממלא כל עלמין ולית אלהא אחרא
 למיהב ליה חיין הה״ד ואחה מחיה את כלס על׳ל • ופ׳ בהר סיני דף ק״ט ב׳ אנת הוא נשמה לנשמות
 וליה לך נשמה עלך ולא אלהא עלך אנת לכר מכלא ולגו מכלא ולכל ספרא וכו׳ ע״ש י ובזוהר חדש
 פרשת יהרו דף נ״ה ע׳ג לית אתר דלאו איהו תמן לעילא עד אין סוף ולתתא עד אין תכלית וכל סטרא
 ליח אלהא בר מיניה עכ״ל * הרי מבואר שם מצוי אחד מחוייב המציאות שאינו צריך לזולתו כמ״ש איהו
 מחיה לון וליח אלהא אחרא למיהכ ליה חיין ־ והוא שולט ככל הנמצאים דלית מאן דנפיק מרשותיה לבר •
 ואפילו הנמצאים הגרועים כגון החיצונים מכחו נמצאו וברשותו הס עומדים וכמ״ש כזוהר חדש דף נ״ה

 ע״ד וז״ל וסטרין אחרנין דאינון מסטרא אחרא כלהו ברשותיה למעבד בהון רעותיה וכי׳ ע״ש:
 ה^ימר השני סוכל את העולם ומשגיחו והנהיגו הכי איתא בזוהר חדש דף נ״ה איהו סביל עילאין
 זתתאין זאס היא יסתלק מנייתו לית לון קיימא ולא ידיעא ולא חיים וכזי י וכתיקוניס
 דף י״ג דאנת הוא ממלא כל שמהן ואנת הוא שלימו רכלהו ־ וכד אנת תסתלק מנהון אשתארו כלהו
 שמהן כגופא כלא נשמתא וכו׳ ושם דף ג׳ ע״כ ועלת על כלא נהיר בעשר סשיק דאצילות ובעשר ססירן
 לבריאה ״ וכעשר כתות דמלאכיא י ובעשר גלגלי רקיעא ולא אשהני בכל אחר עכ״ל י הרי שהא״ס
 הוא יםול המעמיל ומקיים כל הנמצאים עליונים ותחתונים כי לא לבל המציאם ובראס י אלא שמקיימס
 ומנהיגם י כי אין הבורא כמו האיש הבנאי שבונה את הבית ואין הכית צריך לו לקיומה • אלא הוא
 ית״ש סבה פועלת וסכה שומרת את העולם שתמיד נותן לכל הדברים המציאות והקיום • ולכן אני
 אומרים ביוצר דשחרית ובעובי מחדש ככל יום תמיד מעשה בראשית י ואלו יסתלק שפעו מן העולם

 יעדר ויבעל כל מה שיצא למציאות וזה׳ס אם רוחו ונשמתו אליו יאסוף יניע כל בשר יחד :
 WJfll" השלישי יחיד בעולמו * הענין היא כי עם היות שהא״ס פועל ע״י הספירות • הנה הוא
 לכדו העיקר • וכמ׳ש כזוהר תדש דף נ״ה עיג • וז״ל ואיהי כרא כלא בבינה ולית מאן
 לכרא ליה י איהו צייר ויצר כלא בתפארת ולית ליה ציור וצייר י איהי עכיד כלא כמלכות ולית מאן
 לעביר ליה וכי׳ ״ והאל׳י זלה״ה כתב בסא״י ענף כ׳ להא״ס האציל וכרא ויצר ועשה הכל ע״ש • וק

 הוא
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 הוא בשאר ספרי המקובלים ״ הרי לעס היות שהפעולות נפעלות מהאיס והסתירות י עכ״ז הוא יחיל
 כעולמו כי לא יצדק באמיתות ליחס הפעולות אל הספירות כי אס אל המנהיג אותם שהוא הא״ס

: ׳  יתיש וכמו שהוכתתי כויכוח א׳ סימן ע
ר הרכיעי שאינו מקכל תועלת משוס נמצא כלכתיכ אס צלקת מה תתן לו או מה מיק־ יקח ק י ^  ה
 וכמ״ש כתיקונים לף קיל איהו כריך לכלא ולא צריך איהו כרכאן מאחרא ללית עליה מאן
 לאשפע ליה עכ״ל * ובפרשה פנחס לף רפ״ה איהו מחיה לון וליה אלהאאתרא למיהכ ליה חייסהה״ל
 ואתה מחיה את כלם עכ״ל • ולא לכל אינו נהנה מזולהו אלא גם אינו מהפעל להיטיכ ולהשפיע כעכור
 טענות ותפלות זולתו • וכן ככל ענין שיהיה לא נאמר כא״ס שיתעורר מזולתו להשפיע או יסתייע
 כמה שיפעלו התתהוניס וכיוצא ״ כי זה לא יצלק כלל ״ שהרי הוא אינו נפעל מזולתו • ואם נאמר
 שישפיע ע״י איזה ענין או התעוררות איזה עלול ח״ו הרי מתפעל מזולתו • וכמ״ש הרכ כעל ס׳ אלימה

 עיין כל תיא פי״כ ע״ש :
ר החמישי שאינו גוף ולא כח כגוף ולא מתערכ ומשתתף עם שום נמצא • והנה הרחקת מ י ^  ה
 הגשמות מהאלוה היא הסכמה אמיתית מכל חכמינו ז״ל מוכרחה מן הסכראומן הכחוכים •
 אמנם לא הכל יולעים מהו ענין המוגשס ומהו ענין הרוחני הפשוט ־ ולכן רצוגי להאריך מעש כענין
 זה כלי להצילך מהטעות שטועים כמה וכמה אנשי זמנינו • הנה רכים חושכים ללמות האלוה שהוא אור
 גליל זך ובהיר וכיוצא * כתושכם שענין זה אינו גוף • והוא תכלית השיכוש והמעות כי האור עם
 היות היקר שכמוחשים הנה הוא גשמי * ואין לך שום למיון מתלמה שלא יהיה למות הגוף וכמ״ש
 האר״י זלה״ה כסוף ספר מכוא השערים כי הכח המדמה שכאלס אינו יכול לצייר רק ציור גשמי
 וחומרי לא כציור רוחני הנקרא צורה ונפש י אכל השכל שכאדם ישיג מציאות הצורה עצמה וישיג
 החומר כמותו ותכונחו ״ אך זהו דוקא ע״י כח הדמיון שהוא כלי השכל • כי השכל לא יצייר כלל
 הכמות והתכונה שהם מקרי הנשם עכ״ת דכריו י והנה מכאן תלמוד וחדע מהו ענין הפשוט הרוחני
 ומהו ענין המוגשס • כי כל הנכנס כשכל הוא פשוט כעכור שהשכל אינו גשם י וכל הנכנס כמדמה
 הוא מוגשם • ולעולם לא יוכל ציורו להמלמ ממקרי הגשס כעכור שהוא כח גופני • ולכן אף האברים
 שאינס גשמיים הוא מדמה אותם גשמיים י המשל כזה הנה השכל ישכיל עסיי טענות וראיות שיש מציאוח
 צורות נפרדות מהחומר • אמנם אם תרצה לדמות כדמיוניך שוס צורה מהצורות הנפרדות אפילו שתזכך
 אוחס כל הזיכוך שדמיונך יכול לדמות עכ״ז הרי הואנוף י ואין ממין המציאות ההוא לא המלאכים
 ולא הנשמות • ולפיכך לא השהמש מהדמיון כעניינים הרוחניים כי לעולם לא יראה לך אלא דמויים
 גשמיים • והזהר כשתכוין בשום ספירה מהספירות שלא תדמה בה שוס דמיון ככח המדמה אשר לך ״
 שיכניסך הדמיון בהגשמות הספירות והוא טעות גמורה ועון פלילי • אמנם השכיל כשכלך השכלת
 עניינה ותדמה צורת אותיות השמות שזה מותר לך • אכל המדמה יותר מאותיות מגשים • ודמיון
 האותיות הוא כהשכלת השכל שהוי״ה זו מורה על סוד ספירה שלונית כידוע מס׳ הכוונות • וכ״כ כס׳
 אלימה עיין כל ס״א פ״ה ־ אמנם כא״ס לא הותר לך לדמות שוס דמיון כלל י לא דמות אותיות ולא
 שום דמיון • אלא להשכיל כשכלך שיש שכל פשוט ״ ולמעלה מהכל הוא הא״ס ית״ש שלא נדע ממנו
 כלום ״ רק שישנו וחוייכ מציאותו י ולכן הזהר כי כשתשכיל בשכלך שיש אלוה י שיהיה כדרך רצוא
 לחייב מציאותו בשכלך ״ ושוכשלא תדמה שום דמיון וציור כלל • כי הדמיון p אחר השכל ולכן נאמר

 בספר יצירה ואם רן לבך שוב לאחור י והזהר היסב כדכר זה כי הוא עיקר גדול באמונה:
 נם בכלל העיקר הזה הוא שאשור לחשוב שיש כא״ס שוס כח נפשי ח״ו ״ וכמ״ש הראב״ד ז״ל
 בחחלת הקדמתו לפירוש ספר יצירה וז״ל והזהר מאל כנפשך כי אמרי הנה נצטיירו בחכמת אלהיס •
 שלא יעלה על דעתך לומר שיש כח נפשי בעילת העלות חיו * וכל מי שיעלה בדעתו לומר דבר מכל
ה * אין לו חלק כאלהי ישראל וכתורתו עכ״ל ־ והוא גיכ מה שאמר ר״מ כפרשת פנחס (דף ל  א

) יזיל אוף הכי נשמתא על שולטגותא דכל איכרים דגופא אמתיל לה לגבי לאו דאיהי דמיא ח ' נ  י
 ליה איהי בעצמה י דהוא ברא לה וליש ליה אלוה עליה דכרא ליה י ועוד נשמתא אית לה כמה שינויים
 ומקרים וסיכות לאתקריאו לה• מה דלאוהכי למארי כלא ־ בגיןדאאיהי אדמיא לגכיה בשילמנוהא
 ליליה על כל איכרי גופא אכל לא כמלא אהרא עכ״ל י הרי שאין שוס למיון לנשמה עס הא״ ס כ״ה
 כי אם בשילטנותא לילה על כל איברי גופא ״ וככלל הסולטנות הס הששה עיקרים המפורשים כמאמר
 רז״ל אשר אנחנו עוסקים ככיאורו י אכל כמלה אתרא לא אלמיא לגכיה לפי שהשינויים ומקרים וכתות
 שיש לנשמה הם חסרונות שלא ילומה כהס הא״ס ואפילו כלרך משל כי החסרונות יסולקו ממנו מכל

 וכל וכמ״ש המקובלים שהא״ס הוא שלמות מכל חסרון ;
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 האמנם מה שתמצא בבפלי המקובלים שקוראים בשם אול אל פעולות הא״ס והספילוח אינו מפני
 שהם עצמם אור • לק מפני שקצל מצע שכלנו בעודנו מלובש בחימל הגוף להשיג מהות
 ועצם הלותנייס • וכן א״א לצייל פעולות הלוחנייס היאך הס כלי לתאל אותם כשם אמיתי • לכן
 כינו אותם כהואל אול בי הוא היקל שכמוחשיס • ועול שיש כאול סגולות ועניינים שהוא מתלמה
 בהם אל הנאצלים ־ הראשון כי האיל הוא מתאצל מסיבתו מבלי שיפלד ממנה שהלי אם יתעלה השולש
ן  לא ימצא האול כלל • משא״כ כשום לכל נכלא י לאף שיפלל ממקולו יהיה לו מציאות כעצמו י מו
 אס תחתוך האילן ויפלל משורשו מכל מקוס ישאל אילן.יכש • ואס נהייכש מקול המעין ישאלו המים
 שיצאו מממ ולא יתבשלו ״ וכן הוא כרוח אס חמלא הנול מרוח הנושח ותקשור אותו יפה ישאל שם
• כי אס חסגור החלון שממנו בא אור השמש אל ן  הרוח אף שיפסק משורשו אכל האור אינו כ
 הכית• כפתע פתאום יתכשל כל האור שהיה כתוך הכית כמו שנפרד משרשו• הרי מכואר שהאור
 לעולם הוא קשור כשלשו וסיכמו ולא יפלד ממנו * ומפני זה מהאלים הספירות כשם אורות כי הס
 יוצאות ומתאצלות מהשמש האלהי ואינם נפרדות ממנו ח״ו אלא לעולם הנאצל קשור כשרשו ותמיד

 כח המאציל כנאצל :
 י^וד יש דמיונות ויחסים לאור עם הדברים הרוחניים • והס כי האור הוא ממשש ט ברגע ולא כתנועה •
ו  והוא נכנס וממלא כל הגשמים אפי׳ שיהיה גשם עב וקשה כל זמן שהוא ספיריי יעבור נ
 האור. ולא יעכבהו לכר אינו ממערכ ומתמכר עס שוס לכר ואינו משתנה ומתפעל משוס דכר ״ כי
 אם יעבור האור דרך עששיית ירוקות אדומות לכנות ושחורות • לא יתסס כאור גוון כלל ולא ישתנה •
 כי מה שנשתנו גווני האור המאיר אל עכר פנים כיתה אין השינוי נקנה כאור קנין עצמי • וגס האור
 הוא הממציא כל הדברים גשמיים כי ממנו תוצאות חיים צמיחת הדשאים והויית כמה כעלי חיים
 וככללות הוא קיום כל היצורים • כמו כן הספירות ביתר שאת ויתר עז מתפשטות בכל המדרגות •
 וכלי עירוכ ותנועה השתנות והפעולות נכנסות ככל העולמוה וממלאוח כל הנמצאים רוחניים וגשמיים
 ועם היותם עומדות ונמצאוח עם כלם • אין להם ערך ויחס עמהס * והם מהוות וממציאות ומנהיגות
 כל העולמות ותלקיהס ושרמותיהס והם קשורות ובלתי נפרדות מהשמש האלהי א״ס י וכמו שטבע
 האור להאיר לכל אחד כפ• הכנסו לקכל כידוע י שהגוף החשוך איננו מקבל האור כמו גוף הספיריי •
 ויש גושים אחרים שלא לי שאינו מאירס אלא משחירס׳ ויש גופים מקבלים מצדו ההמסה ״ וגופים שמקכליס
 המקשיות והקדישה כן הוא הלבד כפעולות הספירות כי מה שיש בהם שינוי פעולות אינו מצל עצמם אלא לפי
 הכנת המקבלים וכמיש מוהל פרשה תרומה (דף קע״ו אי) האנא כולי האי לא אתקרי אלא מספרא
 דילן ומספרא דילן אשתמודע כלא ״ להא לעילא כלא במד ממקלא םלהא •לא שני ולא ישתני כמה
 דכתיב אני ה׳ לא בנימי עכ״ל וגס רזיל במדרש על ס׳ והאלהים יעננו בקול אמרו משה כפי כמו וישראל
 כפי כמס ע״ש • הרי דאס משפיע לזה יותר מזה ־ ובשינוי מזה לזה הוא לפי הכנת המקבל • •ולא
 מפני שיהיה שינוי למעלה י ונמצאת למד מכל האמור כי מאמר שיש לאור כמה דמיונות עם הרומניים
 יכין לתאר ולייחם הספירות ופעולותיהם בשם אורות • וכמו שעפו וכהכו כל המקובלים י ולא שהיתה
 כוונתם לומר שהספירות הס עצמן אורות כי אין הספירות גשמיוח ח״ו והאור הוא נשמי • ועיין כספר
 אלימה עיין כל המר ששי ס״ג שהכיא שם גס כן יחסים ופעמים אחרים זולת אלו הנזכר שכעבורס

 נמשלו הספירות אל האיר :
 העיקר הששי ליאה ואינו נלאה • ר״ל שאינו מושג כלל י כי עם היות שאנו יודעים שישנו וחוייב
 . מציאותו • מ׳מ אין אנו יודעק מה הוא • וכמ״ש האל״י זלה׳ה בסא״י ענף א' יז״ל הנה
 נודע כי האיר העליון למעלה למעלה אין קן הנקלא א״ס שמו מוכיח עליו שאין כו תסיסה לא
 כמחשבה ולא בהרהור כלל ועיקר י והוא מופשט וננדל מכל המחשבות וכו׳ עכ״ל ״ הרי בפירוש שאין
 הא״ס מושג ונתפס כשום מחשכה • ואפילו הססירות אין להם השגה כלל כמהותו וכמו שאין האדם
 מכיר מ?ות הנשמה שכי * אלא יודע שהנשמה שופע בו • כך אין הספירות מכירות כא״ס אלא הם
 אליו כגוף אל הנשמה ״ יודעוח הס שכחם ושסעם הוא ממנו אכל אינם מכירית בי אלא סעולותיו •
 וזה עיקר האמונה שאין מי שידע אמיתת עצמותו אלא הוא כעצמו • מפני שאם נאמר שאמיתת
 עצמותו ידועה יהיה לו מכליח וגכול • וק אין לחלק השגה זו לחלקים ולומר שיהיה חלק מעצמותו
 מושג לזולתו • כי יתחייב ריבוי כעצמוחו מבחינות שונות חלק מושג וחלק כלתי מושג והוא ית״ש
 אין בו חלקים ולא כחינוח אלא אחדות פשוש כתכלית הסשיטוח ולכן אס נאמר שנדע חלק נדע הכל ״
 ומי שישיג מקצתו ישיג כלו וזה יזה נמנע הוא י וזהו שאמרו כתיקונים (דף י״ג) רכון עלמין דאנת

 הוא
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 הוא חל ולא בחושבן אנת הוא עילאה על כל עילאין סתימא על כל סתימין לית מחשכה תסיסה כך כלל וכו׳ •
 ובזוהר חלש (לף נ״ה)כל מחשכתין לאן למחשכ כיה ולית חל מנייהו לילע לאשגא ליה וכו׳ הוא תסיס בכל
 מתשכתין וכיח מתשכה יליעה ביה וכו׳ ע״ש ״ וא״ת לכר״מ סרשת כא (לף מ״כ) אמרו כי הסעס'
 שהוצרך להאציל הנאצלים הוא כנין לישתמולעין ליה כמלות ליליה • ואס כן משמע שהוא מושג ונולע
 מהותו על ילי הססירות * הא ליתא ולאי כי מה שאמרו כנין לישתמולעין ליה אינה יליעת מהותו כי זה נעלם
 הוא ובלתי מושג אתר הכריאה • אכל היא יליעת קצת גלולתו על ילי פעולותיו י כי על ילי האצילות נגלה
 ונודע אלינו עוצם גדולתו והשגחת ממשלתו ככל העולמות וסדור הנהגתו * כי על ירי ששירות יסעול
 הא״ס השינויים ייפגיח כעניינים חולשים ולא ישיגהו מזה שינוי כלל חייו ־ מה שלא היה אסשר כלתי
 אצילות הססירה ״ וכן כמה וכמה סנוה התורה שא״א להעמיד אותם אלא בהם • כאשר ראינו החוקרים
 כי מסני הרחקת הריכוי והשינוי וההסמלות מהא״ס • נעלם מהם אלהוחו ומכחישים השגחתו וכמה עניניים
 שאין ראוי להעלותם ככתכ ־ ולא כאלה חלק יעקכ המאמינים במציאות הססירוח כי על ידיהם יצדקו ויכנו
 עיקרי התורה ושנותיה י ומסני זה הוא שאמרו דהוצרך האצילות כגין דישתמודעין ליה כי אסילו השגת
 פעולותיו והשגתתו לא יושג ולא יתגלה כי אם עלידיהססירות כנזכר״ אמנם השגת מהותו הוא נמנע
 מכצ הנמצאים עליונים ותתתוניס כי כל השכלת הנמצאים אינה אלא לידע פעולותיו דהיינו שהכתר משכיל
 להפיג עצמו והנפעלים ממנו כאמצעית כח האיס השופע כו • וכל שאר הנמצאים כסו כן כל השגתם הוא
 בפעולות הא״ס • ואין מי שיכיר אמיתת הפעולות ומציאותם כשועל עצמו • ואחריו ירדו ההשגות כסי
 רדת הנמצאים ונס הידיעה כחיוכ מציאותו יגדל או ימעס כי אנו נדע חיוב מציאותו מהכרח א' או שנים•
 והמלאכים יחייכו מציאותו ממאה הכרחיות והסתעלים עליהם מאלף ־ והמתעליס עליהם ממאה אלף •
 ועוד אנו נחייב מציאוחו מכחאלו הפעולות הגשמיות שהם פחותות בערך הנפלאות העליונות ־ והעליונים
 ימייבו מציאותו מצד הפלאים העליונים והנמצאים המשובחים • ולק יקבע חוזק דבקותם באמונתם דבקות
 נפלא כתשוקה חשוכה ויתעדנוכהשגה ההיא תכלית עידק • נמצא דעס היות שנשוה כולנו באמונה הכוללת
 שנדע שיש אלוה לא ישתוו כלס כהיוכ ידיעה זו ״ ואינו לומה מי שיכיר הגלגלים והנמצאים הגשמיים לכל •
 ויכריח מתוכם מציאות האלוה * למי שיכיר פרסי הנמצאים של עולם העשיה ועולם היצירה ועולם הבריאה
 וסולם־ האצילות • ומחוכם יחייב מציאותו יחכרך שמו כי זה יחייבנו חיוכ נפלא• אמנם השגת עצמותו ומהותו
 אין קי שישיגנו כלל ־ וככר האריך ככל זה הרמיק זלה״ה כס׳ אלימה עיין כל תמר א' פ״ג • וק כתכי
 כל שאר המקובלים זלה״ה הרי הוכתתי ממאמרי הזוהר כל הששה עיקרים הנזכר • ואתה שאלמיאל ילילי
 כתבם מל לוח לבך כי הס עיקרים גדולים שחייב להא..ין כהס כל הכא לקכל עליו עול מלכות שמיס •

 והכופר באחד מהסאין לו חלק כאלהי ישראל ובתורתו • ולכן צריך להיות כקי כהס וככל הנמשך מהם:
 שאלתיאל נפשי צהלה ושמחה כדבריך המאירים כאור החמה • במציאות הנורא ותולה אלן על
 נלימה׳ וכשאר העיקרים המסתעפים ממנו שהם פנוח התורה. והחכמה ־ ומתה
 אשאלך שתודיעני תכלית כוונתו כבריאת העולמות כי בלי כמק איא לומר שלריק וללא תכלית סעלהא׳׳ס
 כלל המציאות ־ ואע״ג שראיחי שהאר״י זלה״ה בסא״י ענף א׳ עמד על החקירה אני בעניותי לא ירדתי
 לסוף דעתו כי הוא כתב דסיבת בריאת העולמות היתה לסי שמוכרת הוא שיהיה שלם בכל פעולותיו
 ובכל השמות של גדולה ומעלה וכבוד ־ ואם לא היה מוציא פעולותיו ועתותיו לידי סועל ומעשה לא
 היה כביכול נקרא שלם ונו׳ • ודנריו סתומים לא הכנתי אותס כי לכאורה משמע מדבריו שהא״ס הוא
 יותר שלם עם העולם • ממה שהוא לבדו • וזה א״א לאומרו כי הלא הא״ס היא שלם כעצמו ואיט
 צריך לזולתו כלל י כי הוא לא קנה שוס שלימות ותועלת משוס נמצא וכמו כאמרת בעיקר הרביעי ״
ע כוונת האר״י זלה״ה היא לומר לתכלית הבריאה היתה כדי להיסיב ד י ו ח  ילק נא הוליעני כוונתו: י
 ׳זולתי ״ כי להיות שהא״ס הוא הטוב המוחלט אשר ההמכה לכר עצמי לי לק כרא העולמות כלי להיטיב
 ילהיעיל לזולתי י ולסי שעליין יש לשאול לא ימנע מהחלוקה אם בהגעח התועלת לזולתו היה לו תועלת א״כ
 הועיל לעצמו בהועילו לזולתו • וליה א״כ חסר והבריאה משלמת אותו ואם לא היה לו תועלת בהועילו לזילתו
 שבה השאלה למה א״כ הועיל וברא העולמות לזה ביאר האר״י זלה״ה לסיבת הבריאה היתהכלי להיות
 כביכול נקרא שלם בסועל • ורצונו לומר שלא הימה הבריאה להשיג תועלת ושלמות שהיה חסר ממנו אלא
 כלי להוציא לסועלישלמותו • והענין כי התכלית בסועל יאמר בשני פנים • הא׳ שפועל להשגת תכלית שהוא
 חין ממנו י כגת המשתדל בסעולוחיו להשיג עושר וחכמה או איזה שלמות שהיה חסר ממנו * ומזה הצל
 א״א לומר שהיהה מכליה הכריאה שהרי אין הא״ס מסר שוס שלמות כי כל השלמיוח הס בו והס עצמו
 כלי ריכוי כידוע וא״כ לא פעל כדי להשיג שלמות שהיה חסר ממנו • והצד השני הוא שתהיינה פעולות הפועל

 לתכלית
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 לתכלית טבעו ושלמותו כמו איש טוב ונדיב שמטיב לאחרים כסי טבעו הטוב ־ ולא על מנת לקבל חומלת
 ושכח י ומזה הצד הוא שאמר האר״י זלה״ה שהיתה כוונת הבריאה • דהיינו שהא״ס הוא הטוכ הגמור
 אשר כל השלמיוח מקובצוח וכמוסוה כעצמו הסשוש קודם הכריאה ואחר הכריאה ככוחו אז כחו עתה *
 ורצה לברוא העולמות לא כדי להוסיף שלמוח בעצמו כי לא מסני שיש נמצאים נהנין ממנו יוסיף שלמוח לעצמו •
 אלא לסי שכן דרך השוכ והשלם להיטיכ ולהשסיע שלמות ומציאות כמו כן רצה לברוא העולמות לתכלית
 ההטכה והחסד כדי שיהו נמצאים נהנין ממנו שבהיותם מקבלים את סובו ומשיגים גודל שלמותו יקראהו
 רחום וחנון וכיוצא כשאר השמות והכנוייס ויהיה ככיכול נקרא שלס • ועתה אחר שכיארתי לך כוונת
א• כימה  האל״י זלה״ה כתכלית הכריאה שהיא כדי להיטיב לזולתו • תכין ענין עבודתנו לא״ם מההי
 שאנו מכוונים לתקן ולייחד הספירות ע״י המצוה או הפלה לכשיוכנו לקכל אורו ושפעו • זהו נקרא
 עכודתו של הא״ס • כי עם היות שהוא ית׳׳ש אינו מקבל הועלת מן העכורה • מ״מ כיון שכל חפצו הוא
 להיסיכ לזולתו• ולק המקשר והמייחד המדות והסשירות ע״י התורה והמצוה והחמלה וגורם שיתוקנו
 דוכנו לקכל שפעו וטוכו ״ ההוא יקלא עוכד לאלוה כי אין האלוה נעכד מצד החפלה והמצוה ״ אלא
 מצד התקרבות המדות והספי׳ 4 יען כזה יוכנו לקכל שפעו ולהשפיעו אל התחתונים שהוא הוא תכלית

 הכריאה להיטיכ כנזכר * וכבר האריך בזה הרכ כעל ספר אלימה עיין כל ש״ב ושרק ייח ע״ש:
 שאלתיאל איכ שהבריאה היתה לתכלית ההמבה והחנינה ״ כי מטבע הטוכ להיטיב לזולתו קשה •
 למה לא היה העולם קדמון • הלא הטוכ ראוי שיהיה מסיכ תמיד: יהוידע עם היות
 שלו לכדו נתכנו עלילות ואין לנו השכלה כידיעתו כדי לידע מה טעם לא רצה שיהיה העולם קדמון *
 עכ״ז נוכל לומר כי חפן כחדושו יותר מכקדמותו כדי ליישר שכלנו שנדע שהוא כראו ושהוא לכדו מחוייכ
 המציאות ואלו היה העולם קדמון היו חושבים הנמצאים שהם מחוייבים ממנו כהתחייכ האור מן השמש
 אשר אין כידו שלא להאיר ־ מה שא״א לומר כשנראה שהעולם מחודש שעל כרחך לומר שהוא ית״ש עלה
 נצחית וקיימת ״ וכל העולמות והנמצאים הס עלולים ממנו ומעשה ידיו כלם • ולא שעל אותם כטכע וחיוב
 כ״א כרצון שהרי כראו כעח שרצה * גס בראותנו שאין העולם קדמון מוכרחים אנו לומר שהוא ית״ש אינו
 צריך לעולמו שהרי אינו קדמון כקדמותו ״ וסוף דכר לתכלית ההשכה והחנינה עצמו ראתה תכמתו ית״ש כי

 יותר טוב הוא שיהיה העולס מחודש לא קדמון כדי להועילנו ולזכותנו להצילנו מכמה טעיות ושיכושים'
 אשר נוקשו ונלכדו כהס מאמיני הקדמות הסותרות כמה מהבנות מתורתנו הקדושה:

 שאלתיאל לשון חכמים מרפא להשקיט רעיוני הלבבות וטרדח המחשבות המבקשות לדעת מדוע לא
 היה העולם קדמון כקדמותו • אכל עדיין יש לשאול שהיה יכול לכרוא אותו קודם
 העת שבראו ויחוננו מטובו זמן יותר ארוך • וראיתי כסאי׳י ענף א׳ מה שכתב האר״י זלה״ה להשיכ על
 על זו החקירה * אבל אינו מספיק כי הוא ז״ל אמר כי קודם שיתפשטו וישתלשלו העולמות העליונים
 לא היה אפשר שיברא העוה״ז ותכף שנשתלשלו נברא העוה״ז ״ ונמצא שלא היה אפשר להקדים או לאחר
 בריאת העוה״ז עד כאן תורף דבריו י וזו אינה השובה כי עדיין יש לשאול מדוע לא נאצלו קודם לכן •
 העולמות העליונים • וכזה יברא העוה״ז קודם הזמן שבראו באופן כי אעיקרא דדינא פירכא: יהוידע דברי
 האר׳׳י זלה״ה בטעם זה שכתב שלא היה אפשר להקדים או לאחר בריאת העוה״ז הם ממש דברי
 רז״ל ככ״ר ש״ט וזיל ר׳ חנחומא החח אה הכל עשה ישה בעתו בעונתו נברא העולם י לא היה העולם
 ראוי להבראות קודם לכן • א״ר אכהו מכאן שהקב״ה היה בונה עולמות ומחריבן בונה עולמות ומחריבן
 ע״כ • הרי דרבי תנתומא סתם דבריו שהעולם בעונתו נברא ״ ומכאן למד רכי אבהו שהיה כונה
 ע ולמוח ומחריבן שהוא סוד בריאת העולמות העליונים כידוע מכתבי האר״י זלהיה כסוד שכירת הכלים •
 וביאור דכריו כי מאחר שעוה״ז כעונחו נברא מוכרח לומר שקודם לו היה בונה עולמות אחרות עד שהגיע
ק בריאת העוה״ז ־ אמנם על  ההשתלשלות לבריאת העולם הזה• וזהו ממש תשובת האר״י זלה״ה על ז
 זמן העולם הראשון שהוא עולם אד״ק מדוע לא נאצל קודם לק ״ לא השיב כלום האר״י זלה״ה כי לא רצה
 להרהיב הכיאור כזה הענין ככל הצורך מפני מיש רז״ל כל המסתכל כד׳ דכיים ראוי לו שלא כא לעולם וכי'
 וכמו שהקדים כהחלה דבריו ־ אכל כדי להוציאך מן המבוכה אפרש לך כוונתו כאר הימכ י דע כי קודם
 בריאת שום דכר כשהיה האל ית״ש לכד לא היה אז מציאות זמן כלל י שהרי הזמן כשני עצמו אין לו
 מציאות י כי הוא מקרה ודבק ונמשך אחר תנועת איזה דבר שנתהווה והולך והווה שהיא נושל תחת הזמן
 ייתבחנו בו שלשה הבדלי הזמן שהם העבר • והווה * ועתיד • כי כהכרח יש לו היזם יותר זמן ממה שהיה
 ׳ו כזמן שנתהווה • אמנם כשעדיין לא היה שום דבר אלא האל יתיש לבדו הנה אז לא היה שוס זמן •
 דאם תאמר שאז היה זמן וכמו שהאל יתיש אין לו ראשית • כך הזמן אין לו ראשית נפלת כשותה
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 עמוקה כי נמצאת אומר שהאל יתיש נמשכת הריהו בכל יום ויום ומשתנה בתנועת זמנית שיהיי: היום
 יותר זקן מאתמול וזה אינו אמת כי הוא קייס תמיד על עני; אחד קידם שנכרא העולש ואחר שיכלה
 העולס ולא •שנהו הזמניס וזה״ש רזיל כסוף פ״ק דיכמות על פסוק נער הייתי גס זקנת• מאן אמריה
 אילימא קכ״ה מי איכא זקנה המיה • אלא דוד מי קשיש כולי האי אלא שר העולס אמרו • הרי כפירוש
 דקכ״ה לא יחואר כזקנה • כי 'הזמן לא ישנהו כלל ואעפ״י שהוא היה והוא הווה והוא יהיה * מ״מ אין
 לו יחס עם הזמן כי ההיה שלו לא עבר • וההווה שלו אינו רגע והיהיה שלו אינו עחיד וז״ל הרמב״ן ז״ל
 כפ׳ שמות דף מ״ה ע״א ועוד דרשו ר׳ יצתק אמר א׳׳ל הקכ״ה למשה אמור להם אני שהייתי • ועכשיו אני
 הוא • ואני הוא עתיד לבא לכך דרשו כאן אהיה גיפ • וביאור דעת ר׳ יצחק כי בעבור שהזמן העוכר
 והעתיד כלו ככורא כהווה כי אין חליפות וצבא עמו ולא עברו מימיו כלום • לפיכך יקרא בו כל
 הזמנים בשם אחד מורה חיוב המציאות עכ״ל • הרי שאין בבורא זמן לא עבר ולא עתיד ״ וכן כתכ כעל
 ספר עשרה מאמרוח • כמאמר אכיח ח״א סימן י״ו יעו״ש • והוא פלא מפלאי אחדותו הפשוע שהוא
 אחד קייס כלי התפשפות הרה זמנית• נמצא שמוכרחים אנו להודות שהזמן התחיל אחר הכריאה ואע״פ
 שהאדם חושכ ומדמה כדעתו לקודם הכריאה היה המשך זמן שאין תכלית לו • ודאי שאינו כן רק הוא
 דמיון כוזכ שהדמיון מדמה שהיה אז זמן אעפ״י שכאמת אינו כן י וככר ידוע וכהכו ג״כ האר״י זלה״ה
 כסוף ספר מכוא השערים כי כח המדמה שבאדם ידמה לפעמים שקר ודברים שאינם אפשריים • כגון
 שיצייר וידמה שיש אדם שראשו בשמים ורגליו בארן ושספינת ברזל תרוץ באויר וכיוצא מהנמנעות וכמו
 הוא כענין שלשנינו כי אותו המשך שהיה קודם הבריאה הדמיון יצייר בו עבר ועתיד • והשכל מחייב
 שאין זה אמת כי א״א שיסול עליו ית״ש שוס שינוי זמניי וכמו שכתבתי ולפי שהבנת דכר זה קשה איך
 יצוייר משך קודם הבריאה בלי קודם ומתאחד לכן אסרו חז״ל להסתכל מה למעלה מה למעה מה לפנים
 ומה לאחור ״ ומטעם זה גס הרב זלהיה לא רצה להעמיק בחקירה זו ולהרחיב הדבור ־ כלל העולה
 דכיון שלפי האמת לא היה הזמן בהיות הא״ס לבדו • אין מקום כלל לשאול אעיקרא דדינא מדוע לא האציל
 את א״ק קודס הזמן שהאצילו שהרי קודם שהאציל את א״ק אין שם קודם כי קודם ואחר הס ממשיגי הזמן יאז
ק ולא יאמר בו קודם ואחר אלא בהעברה ובהקל מן הלשון הרי ביארתי לך כוונת האר״י זלה״ה  לא היה ז
 בסתימת דכריר וכן תמצא שכתב בהדיא תלמיד תלמידו הוא הרמ״ע מפאנו ז״ל בספרו יונת אלם פ״ב שאין זמן
 ילא סדר זמנים כהשכלות העמוקות האלה ע״ש׳ ועוד כהכ ככמה מקומות מספרו הנזכר ומהם בפי׳ביכ׳יש׳
 דגם הספירות דאצילות הם למעלה מסדר זמנים ואין כהס קדימה זמנית ע״ש י וכן כתכו שאר
 המקובלים כפירוש דכל מה שאנו אומרים שעלה כרצונו קודם זה ואח״כ פעל זה ״ וזה אחר זה וכו׳ איני
 אלא הוראת הסדר וקדימחו כלימוד או כטבע ונסיכה • ונדי שנכלכל דכרינו כמשפט שיוכל השומע
 להבינם ולהפילם ולצייר איכותם בשכלו. לא שנרצה במחשבותיו ופעולותיו קדימת זמן כי הס למעלה
 למעלה מסדר זמנים • וברגע היו המחשבה והפעולה שרצון וחפץ ה׳ בדכר היא הוייתו • נמצא א״כ
 דאסילו בספירות אין שם מציאות הזמן ממש י ולא יקשה לפיזהמ״ש רז״ל דהתורה קדמה לעולם אלפים
 שנה כי אין כוונתם על קדימה זמנית • וכדפירשו באידרארבא דף קכ״ח דכתר הוא התורה שקדמה

ד:  לעולם שהוא ז״א אלפים שנה שהםאו״א כידוע. ואין כאן מקום להאריך • ותן לתככ ויתכם עו
ל זה התירון נכון הוא מאד • וכפרס שהוא מיוסד על הקדמה אמיתית ומקוכלת שהזמן א י ת ל א  ש
 העכר והעתיד כלו בכורא כהווה כי אין חלישות וצבא עמו • וא׳יכ אין שייך לשאול למה
 לא האציל העולם העליון והראשון קודם לכן • כי אין שם קודם מאחר שלא היה אז זמן • וכיש שהשאלה
 במלה עם מ״ש המקובלים לאסילו בסשירות אין שם קדימה זמנית • והנה עתה אם טוב בעיניך אערוך
ע דבר כל מה שתרצה כי שומע אנכי ־ ד י ו ה  לפניך ספקות אחרות וקושיות שיש לי כחכמה הזאת : י

- , וזה חפצי ורצוני לפלפל ולחקור באמרי כינה כדי לקיים נשאת ונתת כאמונה :
 שאלתיאל ידוע הוא שהא״ס הוא פשוש כתכלית הפשיטוח ולא יאמר בו שום הרכבה וריכוי ח״י
 כמו שהוא מוסכם מכל המקובלים ומאחר שכן למה כתב האר״י זלה״ה בתחילת ספר
 אוצרות חיים ״״ל כשעלה כרצונו הפשוט להאציל הנאצלים וכו׳ והלא אם נאמר שיש לו רצון• נמצא שהוא
 מורכב מעצמותו ורצונו י כי הרצון הוא דכר נוסף על המהוה כידוע • ועוד דהרצון הוא אחד מכתות הנפש
 שאסור לחשוב שישנם בא״ס וכמ״ש הראכ״ד ז״לבתחלת הקדמתו לפירוש ספר יצירה דכל מי שיעלה כדעתו
 לומר שיש כח נפשי בעלת העלות אין לו חלק באלהי ישראל ובתורתו ע״ש • גס הרב המקובל ר׳ עזריאל
 ז״ל שקבל מסי הרב החסיד ר׳ יצחק סגי נהור בן הראכ״ד ז״ל כתב וז״ל דע כי אין סוף אין לומר בו
 לא רצון ולא חפן ולא כוונה ולא מחשבה ולא דיבור ולא מעשה • אעס״י שאץ חיץ ממנו ואין לומר
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 בו שום דבר שיראה ממנו שהוא מוגבל • כי כל מוגבל משתנה ואין א־נלו לא שימי ולא חידוש ולא חילוף
 עכ״ל • הרי שאין בא״ס רצון • ואיך כתב האר״י זלהיה כשעלה ברצונו ונו׳ :

 ״הוידע מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא סליגי י כי האר״י מיירי בצד השלימוה שיש ברצין ־ ור׳
 עזריאל מיירי כצד הגריעוח שיש כרצין • והענין כי הן אמה ויציכ הוא מה שאמר ר׳ עזריאל
 שאין לתאר הא״ס כתואר רצון וכיוצא מפני שאלו התוארים מורים שינוי והשרון י שהרי מהוה הלצון
 כנבראים מורה שינוי י סעס רוצה ופעם לא רוצה • וגם מורההרככה וריכוי כי ענין הרצון הוא דכר נוסף
 על המהות • וזה המין של רצון ודאי שלא ימצא באיים כלל ־ כי הוא פשוש אין ריבוי בו כלל • ואיני
 משחנה כלל י והחושב שיש לו רצון על זה הצד המורה משרון אין לו הלק באלהי ישראל ובתורתו וכמ״ס
ן לומר שהוא ית״ש  הראב״ד ז״ל י אבל אין נוונחס לשלול מהא״ס הרצון מהצד המורה שלימות ושבח מו
 פועל ברצון שזהו שנח ושלימות שהרי הפועל היוחר משונח הוא הפועל נבוונה ורצון • ושלימוח העלול
 כהכרח צריך שימצא בעילה אשר מעצמה המציא אותו • ואי לא תימא הני נמצאת אומר שהוא מונרח במעשיו
 שפועל כלי רצון ״ וזה הוא גריעות וחסרון גדול • ונפל היסוד מיסד ומקובל כפי הכל שהאיש הוא מסולק
 מכל החסרונות ־ וגם הלכ עזליאל זיל עצמו כתכ שם שהא״ס היא שלמות כלתי חסרון • ואיכ מוכרחים
 אנו ליחס לו תואר הרצון מהצד המורה שלמות ושכח י ולסלק ממנו הרצון מהצד המורה נריעוח וחסרון ולזה
 האר״י זלה״ה כשכא להודיענו שהפועל האלהי נעשה על צד החפץ והרצון י לא כטבע וחיוב אמר כשעלה
 כרציני הפשיט להאציל וכו׳ י כי כאומרו כשעלה כרצונו הודיענו שהאיס פועל כרצון לא כהכרח או במקלה
 ח״ו י וכאומרו הפשיט רומז לנו שאין כוונחו לייחס לא״ס רצון נוסף על המהות ־ וגם לא רצון משתנה •
 אלא רצץ פשוש דרצונו הוא עצמותו הששוט כלי שינוי וריבוי כלל• ועיין בספר אלימה עיין כלה״כפיו :
 שאלתיאל כןדכרה ויפה פירשת לפי סברת הקדמונים והרמ״ק ז״ל וגס לסי פשט לשונו שלהאר״י
 זלה״ה דמשמע מדבריהם כי מה שיחסו תואר רצון פשוש אל האיים אינו אלא להודיע
 שהוא סועל כרצון. אמנם הרמ׳ע זיל ודאי שלא לכך נתכוון כי כפירוש כתכ שהרצון הוא המחואר כחואר
 א״ ס ובעל הרצון קודם אליו ־ נמצא לסי דבריו כי הרצון וכעל הרצין הם שני נמצאים אלא שלא ירדתי

 לסוף דעתו • ולכן כאר לי כוונתו יסה {
 מה שכתב הרמיע ז״ל בענין הרצון ובעל הרצון • אינו שייך כלל אל הענין שכו אנו מדכריש

ה ׳  ני בודאי הגמור גס הוא מודה שאין הרכבה וריבוי כאלוה חייו וכמ׳ש כספריו ואין ב
 שום ספק כי החולק על זה אין לו אלוה והוא נופר בעיקר • אמנם ביאור דנרי הרמ״פ ז״ל הוא דס׳ל
 שיש בעל הרצון שהוא העליון שאין למעלה ממנו ״ ובו אין אנו רשאין לדכר כל עיקר ולא לחאר אוהו אשי׳
 בתואר איס כי אץ שוס שם והואר יכול להלמו כלל לא בדרך תיונ ולא נשלילת הפנו אלא דומיה תהלה ׳
 אמנם רצונו הוא הנקרא א״ס שהוא רצון קדוס מיוחד תמיד עם בעל הרצון כ׳ הוא שמו ולבושו י ובי
 היה סוד הצמצום י לא ככעל הרצון כמו שכתב בספר פלח הרמון שיד וביונת אלם פיב עיש • ותבין
 בהדיא שזו היא כוונתו י והנה דע כי דכרזה הוא מחלוקת כין המקובלים כה שלקודמין זיל כיי רכים
 מהם כתבו שהכתר אין לו התחלה אלא הוא קדמון כקדמות הא״ס והוא מתייחד עס האיס ולכוש אליו
 ונקרא שמו של האיס י ואסמנוה אמה דאיתא בפרקי ר״א עד שלא ננרא העולם היה הוא ושמו לכד י פי׳
 הוא הא״ס ושמו הכתר ״ וכמו שתמצא כפרדס ש״נ ס״א• וכתר לאו דוקא אלא כוונתם על העלול הראשון
 ולסישכזמנס לא היה להם רשוח לפרסם מהחכמה רק מהספירות ולמטה לפיכך קראו אל העלול הראשון
 בשם כהר עליון י והרמ״ע ז״ל קראו בשם רצון ־ ואל הקדמון בהחלט קרא כעל הרצון כמ״ש בספר
 יונת אלם פרק אי״ב י ובספר פלח הרמץ שער ד׳ שרון בג״ד עיש • והנה הרמ״ק '׳ל שם בפרדס הגם
 שכתב דבעלי סברא זו הם בעלי תריסץ • מ״מ כתב שאין ראוי להאמינו • ועוד כתב שם בפרק ג׳ שהנוחן
 קדמות אל שום דבר זולת האיס הרי זה מאמץ בשניות ע״ש גס בספר אלימה עיין כלת״א ס״ו ות״ג סייב
 הזהיר מאד עלזה שלא לצייר שוס נמצא קדמון זולתו כלל ועיקר ־ שאם תתן קדימה לשום נמצא מבלעדיו
 הרי אתה מכלל המאמינים בקדמות ושניות עיש הן אמש כי לע״ד נראה שיש להשיב על קושיית הרמ״ק
 ז״ל * דקושית השניות לא קשיא כי אין האלהות מצד היותו קדמון כ״א מצד עוצם מעלתו שהוא הממציא
 ומקיים כל הנמצאים והכל צייכץ אליו • והוא אינו צריך לזולתו ״ וכיון שכן המאמין בקדמות הרצץ לא
 יאמץ בשניות ח״ו ־ שהרי הכל מודים דכעל הרצון הוא מחזייכ המציאות מעצמו וכמ״ש שם כיונת אלם לחייב
 מציאותו כאימה וכו׳ • וידוע דרושס מחוייכ המציאות ר״ל להוא אינו צריך לזולתו וכל מה שזולתו צריך אליו:
 נם כספרו מאה קשישה סימן כ״כ כתכ וז״ל כאופן כי מלת כרוך אינה צודקת כרוצה כל עיקר וככר
 ידעת כי שם העצם אנו מפרשים אותו שם לעצם האלהות סוד ההנהגה לא לעצם האלוה המנהיג
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 העליון חלילה וטס זה מבואר כ׳ כל הברכות כלס הואריס לשם הננכד ומורא הזה(שירוש הוא הרצון
 הקדום) והוא והס מופפעיס מכעל הלצון עכ״ל י הרי שכתב שהרצון הוא מושפע מבעל הרצין י עוד כחב
 בם בסימן ניכ וז״ל וככל ההודאות והתפלות ושפת• רננות נזכירה מדוח הספירות ופעולתן הס פמוחן
 וכנוייהם שכלם נחלץ ברצונו־ כמו הענפים כשרכס ינכיין לבעל הרצון ברעוהא דלכא כי אין שם ושבח ואות
 ונקודה ושעם ככל ההורה כלה יספיק אפילו לרמוז אלא רק עוברי משכיות לב: הבאמו ותטעמו כחיוב
 ממשלחי והשגחתו וכו׳ עכ׳יל. הרי מפורש נגלה כדברי הרמ״ע עצמו דכעל הרצון הוא המשפיע מושל
 ומשגיח ככל הנמצאים עליונים ותחתונים־ ולכן אין מקום להקשות אליו קישית אמונת השניות וכמו
 שביארתי י נם קישית הקדמות לא קשיא להו מאחר דהם סומכים על מאמר רז״ל דקודם שנכרא העולם

 היה הוא ושמו כלכד ־ דמוכח להי שכוונו רז״ל לומר שלשם הוא קדמון כקדמותו:
 שאלתיאל מאמר רז״ל לקולם שנברא העולם היה הוא ושמו בלכד י אינה ראיה מכרחת להאמין
 כקדמות השם כי רבים מהמקובלים מפרשים המאמר ההוא כפנים שונים ־ וכלס הם
 על התפשטות האצילות ועוד לפי גרסת מקצת המקובלים שהוא ג׳יכ גרסתנו בפרקי ר״א כ״ג שכחוב עד
 שלא נברא העולם היה הקב״ה ושמו בלבד ע״כ • מוכח שא׳א לשרשו כדברי הרמ״ע ז׳יל וההולכים לשיטתי
 שהרי היאר הקב״ה לא יכין- לאומרו במחוייב המציאות בפשיטות זולת ע״י ספירותיו כידוע לכן הידעני אס
 יש להם ראיות אחרית : יהוידע גם מביאים ראיה ממקצת מאמרי הזוהר יגס הם אינם ראיה ברורה

 י ומכרחת כי יש לפרש המאמרים ההם בפנים בונים הפך פירושם :
 שאלתיאל מה טוב חסדך להודיעני כל החילוקים י השיניים שיש כין שחי הכתית כנז' לציני לימר כין
 הרמי ע והרמ״ק ז׳׳ל בענין האליה: יוזוידע אין ביניהם מחלוקת רק בענין הקדמוח
6 בענין האלוה הכל מודם דהא׳ס העליון אפר אין למעלה ממנו המתואר בפי הרמ״פ ז״ל מ  כנזכר א
 בתואר בעל הרצין הוא האלוה האמיתי, המנהיג ומחיה הכל ומושל בכל יכלתי אין שום פעולה כי הכל צליכין
 אליו והוא אינו צריך לזולתו ואין כח לשים נמצא להטיב ולתת מבלעדיו י ואליו אנו מתפללים ברעותא
 ללכא • וכל זה הוא מוסכם ומקובל מ:ל החכמים המקובלים הין נס אחד מחכמי האמת והצדק שיחלוק על
 זה חייו י כמפורש למדקדק כדכריהם: •םאלתיאל א״כ הוא למה כתכ הרמ״ע ז״ל שאין ליחס חואר סיכה
 ראשונה אל בעל הרצין כ״א אל הרצין ־ וכמ״ש בכפר פלה הרמון שיד ס״ד וז״ל אחת דבר אלהים
 עליון שאין ברצונו ית׳ מספר כלל י ורצונו הוא הנקרא א״ם כמו שביארנו ־ והא״ס סיבה ראשונה אל כל
 הנמצאים שאין סיבה למעלה הימנו כי'אין אנו רשאין ליחס הואר סיבה למעלה מרצונו אלא בשיתוף רציני

 שהוא המתואר בסיבת כל הסיכות וכל כיוצא בזה • והאמת שהיא ורציני אחד עכ״ל:
ע תמוהים הם דבריך • וכי מפני שלא רצה הרמ״ע ליחס תיאר סיבה ראשונה אל בעל הרצון ר י י ץ ד  י
 1 תחשוד אותו באמונת האלהוה אכל אפרש לך טעמו להצילך מן הטעיה׳ ידיעלהוי לך כי כמו

 שנחלקו חכמי המחקר על מניע הגלגל הראשון העליון אס הוא האליה עצמו • או אם הוא עלול ממנו
 כמו כן נולד זה המחלוקת בין המקובלים על המניע הספירות ומתלבש בהם כנשמה בגוף י כי לשי דברי
 הרמ״ק •ז״ל ודעמיה המניע הראשון הוא האלוה עצמו מחוייב המציאות ולפי דברי הלמ״ע ז״ל ודעמיה
 אינו האלוה עצמו כ״א עלול ממנו דהיינו רצינו • ועתה תדע הטעם למה הרמ״עזיל ברח־ מלייחס הואר
 סיבה אל בעל הרצק אלא בשיתוף רצונו י והוא לפי כי כל סבה היא מחוברת אל עלולה ומתפשטת בפנימיותה
 בעצם י ולפיכך אל הרצון נאה לתאר סבה ראשונה כי לשי דעתו היא נשמה פנימית בספירות • אבל לא אל
 בעל הרצץ כיון שהוא אינו מתלבש כספירות ומ״מ כיון שכעל הרצין הוא מתייחד ברצונו כידיע והיא הקדמז
 מקובלת מכל ?מקובלים שלעולם כח המאציל בני/צל כדי להיות הנאצל בקיומו וכדי לפעול ולהשפיע* ואס
 בנאצליס יש לה5 חק טבעי הזה בין העילה והעלול מכ״ש שימצא זו הסגולה ביהוד בעל הרצץ עם הרצון • לכן
 בשיתין* רצינו יתואר בסיבת כל הסיבות •כ׳ ע״י כהו המחייחד ברציני הרי הוא נמצא בכל הנמצאים:
 שאלתיאל אין לנשות ימין ושמאל מכל מה שאמרת • כי מוכרח הוא לומר שאין חילוק בין שתי
 הכתות הנזכר ־ כיא על קדמת הרצין הרמ״ע ודעמיה ס״ל דיש מצוי א׳ שהוא הרצין
 קידם והוא המתואר בתואר א״ס ־ ולמעלה ממני כעל הרצון שהוא עלהו ־ וכל הפעולות פועל אותם הרצין
 בכח בעל הרצון המיוחד בי תמיד ״ והרמיק ודעמיה ש״ל דאין שם רצון קדום אלא המחוייב המציאות
 הוא לבדו הקדמון המוחלט הוא המתואר א״ס והוא בעצמו המניע ומנהיג הכל ע״י הספי׳ והנאצלים

 העליונ:ם שמתלבש כהס כנשמה כנוף ־ ועתה רציני לדעת לאיזה משתי הסגרות דעתך נוטה:
J כיון שהאר״י זלה״ה בכתביו לא גילה דעתו על הפרט הלזה לא אזוז עצמי בענין זה מדברי הרמ״ק J T V P 
 ז״ל ודעמיהשכתכו דאין קדמון כלי התחלה כ׳א האלוה מתויכ המציאות לכדו ־ אכל שאר הנמצאים

 ןאף עליונים
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 עליונים ותחחוניס רוחניים וגשמים כלם נתחדשו מקצתם בדרך אצילות ומקצתם בדרך בריאה • יצירה ״
ל זו היא דרך סלולה ובטוחה מסכנת המכשול באמונה.״ אכן אבקשה עוד לדעת א י ת ל א  ומשיה : ש
 מה הס התואריס כיוצא בו דתואר סבת כל הסכות * כי הרמ״ע ז״ל כחב דבעל הרצון בשיחוף רצונו

 הוא המתואר כסכת כל הסבות וכל כיוצא כזה ולא פירש אותם :
J כזוהר תארו לכורא כהוארים רכים המורים על שהוא כירא ומקיים הכל כגון מארי דכלא J T W 
 הנזכר בהקלמח החיקינים דף ה׳ • ומארי דעלמא הנזכר כפ׳ פנחס דף לנייח י ועלת על כלא
 הנזכר כתיקונים לף ל׳ • ועלח על כלא לאחקרי הייה הנזכר כפ׳ פנחס ר׳ רכ״ה י ועלה העלות להוא
 נשמה לנשמות הנז׳ בפ׳ בהר סיני לף ק״ט וההוא לאחיל כלא וקשיר כלא ללא אהרמיז כשום רמיזו

 הנז' כתיקונים דף ס״ג כ׳ כל אלו המאמרים הם מדברים על הא״ס הפשוט כמ״ש האר״י זלה״ה בסא״י
 ענף א׳ וכ׳ וכדרוש אכי׳׳ע ע״ש ולשיטת הרמ״ע זיל אין כעל הרצון מתואר כהם כפשיפותו כ״א כשיתוף

 . רצינו ־ וכדרך שכתכ כתואר סכת כל הסכות :
 שאלתיאל הגה הגיעה השעה שתעמידני על אמיתת כוונת הצמצום המוזכר ככתכי האר׳׳י זלה״ה
 כי בספר מכוא השערים כתכ וז״ל דע כי טרם שהאציל המאציל את האציל׳ וכל העולמות
 היה הא״ס ממלא כל המקום הזה אשר בו עומדים ד׳ עולמוח אבי״ע ולא היה שוס דכר חון ממנו יכו׳
 והנה אחר שהכל היה ממולא מן האור ההוא הנקרא א״ס ולא היה אז מקום פנוי הוצרך שהא״ס עצמו
 יצמצם מציאותו ואורו ויניח מקום פנוי להאציל כתוכו העולמות ואמנם מקום הצמצום הזה לא היה
 בצד מצדדיו רק כאמצעותו ממש כנקודת אמצעית שכו • וצמצם עצמו אל הצדדים כשוה מכל צדדיו ונשאר
ס לא היה יכול לברוא העולמית  המקום פנוי באמצע עכ׳׳ל וקשה דאסו מפני שהיה הכל מלא מאור א״
 מבלי שיצמצם עצמו ויניח מקום פנוי • והלא אפילו באור הגשמי אין הדבר כן • דאם תדליק אבוקה
 א׳ בחדר א׳ הסתום מכל צדדיו ימלא כל החדר אורה מבלי מקים פנוי כלל • ואס אח״כ תדליק עול
 אבוקה אמרת ימלא החדר נם מאור האבוקה השניח זאעפ״י שככר היה מלא ק אור האבוקה הראשונה
 בלי מקום פנוי עכ״ז הוכל להכניס כו אור האבוקה השנית וכל מה שתרצה • ואס זל הוא כאור הגשמי
 שאינו מעככ מלהכניס כו נשם אחר כ׳׳ש כאור הרוחני • וק״ו כן כנו של קיו כאור הא׳׳ס דיכול היה
 להאציל ולברוא העולמות מבלי שיצמצם עצמו • באופן כי ענין של הצמצום לא יכולתי להלמו כלל :
 J?TW דע בני שאלתיאל כי כל הרוצה להבין ענין הצמצום בפשוטו ממש • הרי הוא נושל בכמה

 שיבושים וסתירות של רוב עיקרי האמונה • זאציגם לפניך אחד לאחד :
 הא׳ הנה כחוב הלר הוא י ואל מי הלמיון אל ומה למות תערכו לו ״ ואיתא בתיקונים דף ה׳ וז׳׳ל
 ההיא ללית ליה לייקנא למיניה אתמר האי קרא למאן דצייר כיה דיוקנא ארור האיש אשר
 יעשה פסל ומסכה ושם בסתר בסתרו של עולם עכ״ל ״ הרי לאיסור גמור הוא לצייר כיה ליוקנא ־
 וגס האריי זלה׳ה כלריש מטי ולא מסי כתב וז׳׳ל והנני אתחיל ואומר כי הלא הא״ס אין בו שום ציור
 מ״ו כלל המבואר עכיל • הרי שכתב שאין בא״ס שום ציור • ואם אתה אומר שהצמצום הואכפשישו הרי יש
:  בו ליוקנא וציור דהיינו צורת עיגול סכיכ ומקום פנוי באמצעיתו וקו ישר כמוט י והרי הוא בעל המונה ח״ו
 הב׳ אמרו שם בתיקונים דף ה׳ ומאריה דכלא לית ביה ציור לאות ונקולה הה״ל ואל מי תלמיוני
 ואשוה ואל מי תדמיין אל ומה למות תערכו לו עכ״ל ורון מינה ק״ו אס ציור לנקודה אין
 בו איך יהיה בו ציור דקי ישר ״ והלא הנקודה אין כה אורך ורומכ ורום ״ אכל הקו ככר יש בי

 אורך שהוא מנדרי הגוף :
 ךע׳ כתכ האריי זלהיה דאין' אנו מכנים בא״ק מואר אדם ובמינמ פרצוף רק לשכך אמ האזן וא״כ
 מכ״ש בא״ס שאין שייך לומר בו צורמ אדם ומאמר שאין בו זו הצורה שהיא המפוארה שככל
 הצורות איך נאמין שצורתו היא צורה עיגול וקו ״ והרי א״כ יש צירה שלמה ממנו ונפל העיקר הגדול

 שהא״ס הוא שלמות כלתי מסרה שהרי מצד הצורה יש שלם ממנו מיו :
 הד׳ הקלמה מוסכמת היא שאין מי שילע ממנו כלום כ״א פעולותיו וק אמרו כתיקונים לף י״גילית ממשכה
 הסיסה כך כלל י ופירשו הקלמוניס לר׳ל שאינו מושג ונמפס כשום ממשכה וציור ואפילו אס
 הרצה להפשיט ממשכמ שכלך מכל ממשכה גשמיומ ולצייר איזה ציור רומני י עכ״ז איננו גו כלל כי
 אין שוס מסשבה מופסה כי כלל וכלל ואם הצמצום הוא כפשיסי הרי הממשכה מופסומ ומציירה בו

 ציור ענול סכיכ ומקום פניי כאמצעימו יקי ישר כמוט :
ק  הה.אימא בזוהר מדש דף נ״ה ג׳ ובכמה מקומומ מהזוהר והמיקוניס דלימ אמר דלאו איהו מ
 לעילא ער אין סוף ולתתא על אין מכלימ ולכל ססרא ואם הצמצום הוא כפשוטו הרי יש מקום

 ללאו
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ק שהרי ככל המקום פנוי לא ירל רק קו א׳ לק כחוט וא״ת לזו אינה קושיא כי במקום  ללאו איהו מ
 הפנוי נשאר הרשימו ועליו אמרו כזוהר ליח אחר ללאו איהו חמן זו אינה חשוכה לאס הרשימו הוא

 עצמוהו נמצא ללא נחצמצם כלל והכן :
 הר לכר פשוט ומוסכם מכל המקוכליס שהא״ס הוא תמיל כמציאות א׳ קייס כלתי משתנה כלל ולא
 ,יארעו לו שום מקרים אשי״ מאורעי ומקרי הנשמה כלאיהא כר״מ ס׳ פנחס לף רצ״ח א׳ וז״ל
 ועול נשמתא אית לה כמה שנוים ומקרים וסיכות לאתקליאו לה מה ללאו הכי למארי כלא וכו׳ וכן
 ככמה מקומות מהזוהר אמרו שהא״ס אינו משתנה כלל ומהם כזוהר חלש לף נ״ה כ' ודיל איהו משנה
 עוכלוי וכיה לית שינוי כלל • והגאונים קבלו וכן איהא בחקוני זו׳ח לף כ״ל כ׳ שהאצילות הוא שמלליק
 נר מנר כעכור שהא״ס לא יקכל שינוי ולא נתחלש לו שוס חילוש מצל מה שחילש הנמצאים וכן אס
 יצוייר ביטול הנמצאים לא ישתנה כלל ואם אתה אומר שהצמצום הוא כששושו נמצא שנשתנה מצר הכמות

 ומצל המקום שנעתק ממנו :
 הז׳ כל המקובלים כתבו שלא יתואר הא״ס כאחל כי הוא לפני אתל כלשנינו בס׳ יצירה ולשני אתר
 מה אחה סופר ־ רצו בזה להרחיק ממנו תואר אחל מפני בהאחל הוא מקובץ מחלקים י וגס כתיקונים
 לף י״ג אמרו עליו לאנח הוא חל ולא בחושבן • ופירושו כי האחל הנספר נחלק למחצה לשליש ולרביע
 ולשאר חלקים • משא״כ אחלוה הא״ס שאינו מקבל חלקים או נתינות אנא אתלות פשוטה ושלמה כילופ
 ואם הצמצום הוא כפשוטו נמצא שאתלותו מחובר מחלקים ובלתי שוים שהרי אמצעיתו הוא אשר עלה

 וירר אבל שאר עצמותו. לא נתנועע ולא נשתנה והבן :
 הה׳ ענין הכמות אינו אלא בנשם אמנם האצילות אינו בעל כמות כלל • כמ״ש הר״י חייט ז״ל בבואו
 להמשיל האצי׳ מקולה שיש כה ראש תוך סוף אמר וז״ל השמר לך מלמשיכ כאומר ראש תוך
 סוף היות הכוונה ראש תוך סוף כמותי חלילה אלא בענין הכח כי יש הכלל כין העלה והעלול וכוי
 ועיין בפרלס ש״ב ס״א וז״ל הראכ״ל ז״ל כשי' ס' יצירה לף מ״ב השכלים הנסרליס והעשר ספירות
 לא יאמר כהם ראשית ואחרית כי הראשית והאחרית כסוג הכמה ומה שאין לו כמה לא יאמר עליו
 ראשית 'ואחרית וזהו סול עומק ראשית עכ״ל • הרי מפורש שאין כמות לעשר סשירות וכ״ש וק״ו לא״ס
 לולאי הוא תכלית האסיסה מהגשם והגכול והכמות: ואם הצמצום הוא כפשוטו הרי הוא כעל כמות ח״ו:
 ?ט׳ כל בעל מקום הוא גשמי והא״ס הוא מקומו של עולם ואין לו מקום וכמו שהאריך בזה הפרלס
 ש׳ו פיג וכס׳ אלימה עיין כל ת׳׳א פרק כ״א וכ׳ב ובמערכות האלהות ס״נ ע״ש * וז״ל הראכיר

 קיס כי ממנו יבחן
 בצר המעלה וממנו יבחן בצל המסה וכן לל׳ צללים • וכיון לכל זה אין כא״ס כילוע נמצא לאינו
 מתקומם במקום י ואם הצמצום הוא כפשוטו שהא׳׳ס נסתלק ממרכזו נמצא שהוא מוצה במקום שהוא

 בעל מקום מ״ו :
 הי׳ כהב הרב המשיל בעל של״ה לף נ״מ וז״ל העיקר הג׳ לאין לו למוה הגוף ואינו גוף כמ״ש
ל  כי לא ראיתם כל תמונה זה העיקר סוככ והולך אללעיל לומר שאף שהמשלנו סור שמותיו ע
 מציאומו הממוייב כערך גוף לנשמה אין המשל לומה לנמשל כי מ״ו אין לו למות הגוף ואינו גוף
 ולא ישיגהו משיגי הגיף ומקריו כגון התנועה והעמירה ושאר השינויים עכ״ל ״ והרמבץ ז״ל באגרמ
 התנצלות ס׳ המירה העיל שכך האמינו כל החכמים והגאונים ז״ל • וכמב בשם המסיל ר' אליעזר
 מגרמיזא זיל כי בורא עולם אין לו קן וגבול לא קימה ולא ישיבה לא הליכה ־ ולא עמילה לא עליה
 ולאירירה מכיל וכ״כ הרלכ״ז זיל כס׳ מגן לוללף י״ב א׳ וז״ל קדמותו של עולם שהוא מהוה האל אשר
 לא סר מלהיות ולא יסור • לא יאמר עליו לא לבור ולא אמירה לא ירילה ולא עליה וכו׳ ע״ש ;
 והסרלס בשיו פ״ז כמב וז״ל ראוי לבאר ענין זה הנמצא בזוהר פעמים רבומ סלקא ונמתא • והנה
ליה וירירה הוא מורה על גשמיה וזה אינו צולק כלל ועם ?הקלתה הזו יהבאר וט׳ יעו״ש •  ענין ̂ג
 וכן שאר ספרי המקובלים מלאים מזה • וא״כיאיפוא שאין לומר בא״ס לא עליה ולא ירילה ילא מנועה

 « « על כרחך לומר שאין הצמצום כפשוטו :
 שאלתי אל מלותיך נאמנו מאל כראיות חזקות שהכאח להכריח שהצמצום א״א להכינו כפשוטו
 אס לא שנסתור ונכסור ככמה עיקרי האמונה י אכל הא ניחא אם נפרש אותו כאין
 סיף העליון בעל הרצין • אכל אם נאמר שהצמצום היה כרצון כלבלי הרמ״ע ז״ל בס׳ סלח הרמון שיל

 פ״ג
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 ס׳י׳ג שכתכ וזיל תלילה לנו לדכר ואפי׳ להרהר שהצמצים היה בבעל הרצון וכו׳ ע״ש ־ ובספרו יונת
 אלם ס״ב • מה המונע להכין אותו כפשוטו : יהוידע נס אס הפרש שהצמצס היה כרצון כלכרי הרמ״ע

 ז״ל לא יהכן כלל שיהיה כפשוטו מכמה טעמים :
 ךא׳ דאס המקום פנוי הוא פנוי ממש מהרצון ומבעל הרצון א״כ איך אומר הזוהר לית אתר ללאו
 איהו המן וכו׳ כנזכר בהצעה ה׳ ־ ואם המקום פנוי לא נפנה מבעל הרצין רק מהרצון לבד י
 א״כ מה מועיל הצמצום שהיתי! הכונה כו כדי שע״י הצמצום האור ומטוסו יתגלה הויית הכלי כמ״ש

 האר״י כסא״, ענף ג׳ הלא האיר העצום נשאר שם ולא נסתלק :
׳ אס הצמצום הוא ברצון גמצא שהא״ס המוזכר בכתבי הארי׳י הוא הרצין • וגס מאמרי הזוהר ר ן  ך
 ״ שהכיא האר״י זל״ה על הרצון הס מדכריס • ונמצא שאין כרצין שינוים ומקרים וכיון שהרצון

 לא ישתנה ודאי שלא יתצמצס כנזכר כהצעה ו׳ :
י כתכ האר״י זלה״ה כסא״י ענף א׳ וז״ל הנה נדע כי האור העליון למעלה למעלה אין קץ הנקרא ג  ה
 א״ס ״ שמו מוכית עליו שאין בו לא הפיסה לא במחשבה ולא בהרהור כלל ועיקר וכו׳ הריישהא״ס
 שכו היה הצמצוס אין הפיסה כו כלל י ואס הצמצום הוא כפשוטו הרי המחשבה תופסת ויודעת כו ציור
 כנז׳ כהצעה ד׳ • וכן שאר ההקדמות שהבאתי שאינו כעל כמות י ולא כעל מקום ושענין עליה וירידה
 מורה על נשמות י כל אלו וכיוצא אין להס קיום והעמדה ־ אם אנו אומרים שהצמצום ההוא כפשוטו •
ל אמור לי כחסדך אם זה שאמרת שאין א י ת ל א  אפי׳ אם נפרש אוהו כרצון לא ככעל הרצון: ש
 הצמצום כפשוטו י הוא דעת עצמך שהכרחת כן מתוך הראיות שהכאת ־ או אם יש לך חכר כין המקוכליס
ע מלבד הראיות שהבאתי מצאתי ג״כ כספרי כמה רכניס שכתכו כהדיא כן כי ד י ו ה : י ן  שיסכור כ
 כסי אוצרות חיים א׳ ראיתי ׳הגהה כתוכה כשם תלמידי האריי זלה״ה שהצמצום הוא משל ודמיון להכין

 מציאות כריאות העולמות י וכן כתוב בס׳ כתיבת יד מקיצור הדרושים גס הרמ״ע ז״לכס׳ יונת אלם
 י פ״ב כתכ כי הצמצום הוא כלשון כני אדם • וז״ל ס׳ נוכלות חכמה דף מ״מ כ׳ וככר אמרתי ושניתי

 ישלשתי שהרי לסבר את האזן אני משתמש במלות מקום ירקות ופנייה ועליה וצמצום ודומיהם הגם׳
 שכל אלו הס ממשיגי הגשמיים ע״ש י ועיין ג״כ בסי שער השמיס מאמר ה׳ שרק ח׳ וי״ב שהאריך בזה :

 שאלתיאל א״כ איפו מי יהן ואדע מדוע האר״י זלה״ה לא כתכ כן כשירוש דהצמצום הוא דרך משל
 לשכך את האזן כי הא״ס [אין כי] פוס ציור: יהוירע הלא כדרוש מטי ולא מסי כתכ
 האר״י כפירוש כמו שאמרת • והא לך לשונו כבר ידעת כ׳ אין בנו יכולת לעסוק קודם אצילות העשר ספי׳ ולא
 לדמות שוס צורה ודמיון כלל חיו רק לשכך את האזן אנו צריכין לדכר דרך משל • והחכם יכין מדעתו
 כי אין מציאות ציור כלל ח״ו שם אמנס מן העשר ספירות ולמטה אפשר לדבר דרך משל ודמיון ולכן
 אף אם נדבר במציאות ציור שם למעלה ״. אין הדבר רק לשכך את האזן וכו׳ י והנני מתתיל ואומר
 כי הלא הא״ס אין בו שוס ציור ח״ ו כלל כמבואר עכ״ל • הרי שכתב בהדיא לאף אם נדבר במציאות
 ציור למעלה מהי״ס לאין הדכר כן רק לשכך את האזן אנו אומרים כן ״ גס כס׳ אוצריח חיים בדרוש
 א״ק כהכ וז״ל והנה אעפיי שאנו קוראים ומכניס כגויים אלו כגון אלם וראש ואזניס ועיניס וכיוצא
 משארהכנוייס הנה אינו רק לשכך את האזן לשיובנו הדברים ולכן אנו מכניס כנוייס אלו כמקוס
 גכוה זה עכיל ״ וקודם זה כחב שס וז״ל בחינת פנימיותו ועצמותו של זה הא״ק אין אנו רשאין לדכר
 ולהתעסק כלל רק נדבר במה שנאצל ממנו שמשפיע דרך הנקבות והחלונות שכו שהם אזן חושם פה
 וכו׳ עכ״ל * הרי דמי שיש לו עיניס בראשו ראה יראה מפורש בדברי האר״י זלה״ה דאין ענץ
 הצמצום כפשומו י חלא כי כהדיא כתכ דאין בא״ש שוס ציור כלל ח״ו ועיד דאשילו בא״ק שהוא בחי׳
 נאצל כתב הוא ז״ל דאס נדכר כו כמציאות ציור אין הדכר רק לשכך את האזן ודון מינה ק׳׳ו כא״ס י
 ותו דאס בא״ק אין אנו רשאין לדבר בבחינת עצמותו וכיא כמה שמשפיע לזולתו * כיש שאין מי
 שיוכל לדבר בעצמותו של הא״ס וכמו שככר הודעתיך״ שאין השנה לשום נמצא בעצמותו כלל • ואיכ
 על כרחך לומר כי מה שנצייר כו צורת עיגול וקו כתוכו מלכד שאין זה אלא דרך משל לשכך את

נת אופן השפעתו ולא ככתינת עצמותו:  האזן • הנה גס הוא דוקא ככחז
 שאלתיאל אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת נכון וחכם פתח פיך ויאירו דכריךלהכינני
ע מה שכחכ כי סרס ד י ו ה  סוד הצמצום זמה כיון להסתיר כו הרכ האר״י זלה׳ה : י
 שהאציל הנאצלים וכל העולמות שהיה הכל מלא מאור הא״ס כוונתו לומר מכתו הככ״ת ״ ומ״ש ולא היה
 מקום סטי לברוא העולמות • הכוונה כי כיון דכחו כב״ת לא היה מקום אפשרי להמציא עולמות ונמצאים

 בעלי
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 כעלי הכליה וגכול • כי מכה בב״ה קשה מאד יציאה דברי בעלי הכליה • וכמי׳ש האר״י עצמו בסא״י
 סוף ענף ג׳ וז״ל צורך הצמצום הוא כדי לעשות בחינת כלים כי ע״י צמצום האור ומעופו יש אפשרות אל
 הכלי להתהוות וכהתרבות האור יחבמ ל הכלי ממעוט כתו לקכל האור הרכ עכ״ל ולכן כדי להמציא
 נמצאים כעלי הכליה הוצרך לפעול בצמצום כמו כאלו ככיכול צמצם כהו הבב״ת מעצמו אל עצמו(והניח
 מקום פנוי באמצע כדי להאציל העולמות) ולא שהדבר הוא כך אלא כדי 'לשכך את האזן אנו מדמים כאלו
ת • אלא ככת מצומצם  הניח כעצמו מקום פנוי מכחו הככ״ת ״ שהרי אינו פועל הנמצאים כפי כתו המי
 כדי שיוכלו העלולים שאתו • ומ״ש (ואז המשיך אור דרך קו ישר כעין צינור) היינו שהאיר והשפיע
 במדה וכמשקל כשי השיעור המספיק להם שיוכלו הנמצאים לסובלו ויתקיימו ולא יתבטלו • זהו סוד
 הצמצום כפי הנלע״ד דאין הכוונה לומר אלא דאעפ״י שהא״ס הוא בלי כבול יש לו כח בגבול כי יכול
 הוא לצמצם כחו הככ״ת ולפעול ככח מצומצם ומוגכל שיוכלו הנמצאים בעלי מדה וגביל לקבלו והוא על
 דרך אמרס זיל כמדרש על פסוק משה ידכר והאלהיס יעננו כקול י כקול שהיה יכול לסכלו • וכן הוא אומר
 קול ה׳ ככח ככחו לא נאמר אלא ככח ע״ש • ועיין בספר שער השמים מ״ה פי״ב י שכתב עשר חקירות
 וכיאוריס על סיד כוונת הצמצום: שאלתיאל דכריך הס מתוקים מדכש ונופת צופים וכמעט הם
 מוכרתיס למדקדק היפכ ככל המקומות שהזכיר האר״י זלה״ה ענין הצמצום י אלא שעדיין לא נתקררה
 דעתי דאס זו היא כוונתו היה די שיאמר צמצם עצמו והניח מקום פנוי כדי להאציל העולמות והמשיך
 אורו בהם כפי השיפור שיוכלו לסוכלו ״ ומה הוא הצורך להזכיר שהצמצום ומקום פנוי הוא באמצעיתו •
 ישהא״ס מקיפו מכל צדדיו בעיגול ושתמשיך אורו בתוכו דרך קו ישר כי זה מורה שהאיס הוא תמונת

 עיגול וקו ישר כתוכו:
V סוד תמונת העיגול וקו כתוכו י הוא להעירנו.על הקדמה מוסכמת והיא שכל סיכה מקיף T W 
 את מסובכו ־ וכל מסוככ מוקף מסכתו וכמו שאנו רואים הרקיעים שהם המשתלשלים

 הגשמיים המושגים בתוש והם זה למסה מזה תחתון מוקף מעליון ועליון מקיף את התתתון * ומכאן
 הכרח למסוככיס הנעלמים הנפלאים מההשגה ההושיית המושגים כהשגה שכליית שדרכם כדרך זה
 שהעליל מוקף מעלתו וכל עלה מקיף את עלולו י ונוסף על זה יש כתינה אתרת דלעולס העלה
 מתפשטת ומסלכשת כעלול כנשמה כתוך הגוף כדי להחיותו ולקיימו וכמיש האר״י זלה״ה כס׳
 מבוהיש ש״כ ח״ג פ״ה ״ דהאור העליק היורד מא״ק אל האצילות הנה החלק המעולה והגדול נשאר
 מקיף לכל האצי' • והחלק היותר קטן שיש כת ככלי לסוכלו נכנס בעולם האצי׳ כתוך עתיק עד סיום
 רגלי המסתיימים בתחתית עולם האצי׳ • וכן מהעתיק יוצא אור מקיף לא״א וכל הפרצופים שלמטה
 ממנו עד סוף האצי׳ ״ ואור פנימי כתוך איא לבדי י ועליז הס שאר הפרצושים כנזכר שם • הרי
 מבואר דכל עלה מקיף את העלולים שלמשה ממנו• וגס מתלבש כתוך העלול העליון כנשמה
 בגוף • וכן הוא הענין בא״ס עס א״ק כנזכר שם ומשעם זה הוא שאנו מציירים שאול האיס אחר
ף וקו ישר.יורד כתוכו שהוא האור הפנימי המתלבש י  הצמצום הוא כתמונת עגול סביכ שהוא האור מק
 כא״ק כנז׳ לשי שזו היא דרך יחם העילה אל העלול להקיפו סכיכ מכל צדדיו • ולהלביש השפעתו
 בתוכו כנשמה כתוך הגוף אמנם האמת הכרור הוא דכאן וכאן הוא על דרך משל לשכך את האזן •
 כי אפי׳ האצי׳ אין הענין כך ממש שהרי הרוחניים אין להם מקוס ולא יתעלו זה על זה במקום •

 ובייש כא״ס שהוא מקומו של עולם והוא כלי מקום :
 שאלתיאל החייתני כדכריך הנתמדיס מזהב ומפז רכ ״ והיום הזה ראיתי כי הקוראים כספרי
 המקובלים לפי תומם מבלי עיון ותקירה ״ לא יכינו לבריהס על אמיתותם ייכשלו
 ככמה עיקרי האמונה כאשר הראתני בנועם שיח סוד הצמצום כי המאמין שהוא כפשוטו נופל בשוחה
 עמוקה כסתירת כמה עיקרי ההורה המקיכלים בידינו מפי הזוהר והמקובלים זלהיה • האמנם קודם
 שנ״ך-פנים אתזור לאמור לסוף מריך שאמרת שהרוחניים אין להם מקום ולא יתעלו זה על זה כמקום
]P איך יתכן שהרומנים לא •היה להם מקום ״ כי אנה יעמדו בעמדס אם הס כאפס מקום • י 5 נ י י א  כ

 והיק ׳ יעלי וירדו בההסשסוחס וכהסחלקוחס אס אין שם מקום* והרי כל החכמה הזו היא סוככת
ס הללי של עליית ספירה בסשירה • והתלכשות וירידת ספירה כספירה ולכן לא תמוש י ב ש י 1 ׳ 5 י  ע

: יהוידע ככר ידעת כי כל המקוכלים הסכימו שאין הסשירות ה  מזה טד שתפרש לי הימכ ענין ז
 נוף ונשמות ואינם כעלי הכמות וכמיש הלאכ״ל כפי׳ ס״י לף מיכ וז״ל השכלים הנכדלים והעשר ספי׳
 לא יאמר בהם ראשית יאתרית כי הראשית והאחרית כסונ הכמה ומה שאין לו. כמה לא יאמר עליו
 ראשית ואחרית עיש י ועיין בסרזס ש״ב ס״א וש״ו פ״ג ומאתר שכן שהספירות הס תכלית האפיסה

 מהגשם
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 מהגשם והגבול והכמות א״א לומר שהם מוגבלות במקום גשמי ״ שהרי המתקומם במקום הוא במל
 שיעור והמונה מוגכלת כי המקום והאויר המקיפו הוא הוא גכולו ״ אמנם עכיז לא נמנעו המקובלים
 מליחס מקים אל הספירות כדרך משל ודמיון ־ כי כודאי עצם כוונתם היא אל מקום רוחני לא אל
ל סתומים וחחומים דכריך ואיני יכול להכין ולהכחין מה שינוי והפרש א י ת ל א  מקום נשמי ח״ו : ש
ע אס תסחכל ד י ו ה  יש כין המקום הגשמי אל המקום הרוחני י ולכן הואל נא וכרר דכריך: י
 במהות המקום הגשמי הבין ענין המקים הרומני ־ כי הגה המקום הגשמי עניינו הוא * דכר הנישא
 וסובל בו המתקומם ומקיפו ככל צדדיו ״ וכמו כן תכין כמקום הרוחני כי העילה אשר בה עומד
 ומתקומם העלול או הספירה ״ הוא מקומו של העלול שהרי העילה נושא וסובל ומקיים את העלול
 ומקיפו • והגם שאין העלול או הספירה בעלת*י£מור וגכול כמותיי היא כעלת שיעור שכליי לערך
 עילתה באופן שהעילה מקפת ומגבלה את עילולה בהשגתה ובידיעתה • והעלול איננו מקיף את העילה
 כהשגתו רק משיג כה כפי שיעור וגכול השגתו ״ ולכן יכול הוא להתפשס כו התפשמות שכליי רוחני
 דרך הזיה וישיב והעמדה וקבלת שפע * ונמצא לפי זה כי הא״ס יקרא מקום של א״ק ואכי״ע וא״ק
 מקים לאבי״ע ועולם האצילות מקום לבי״ע ועולם הבריאה מקום ליצירה ועשיה • ועולם היצירה
 מקום לעולם העשיה • זק כל'ספירה וספירה נק׳ מקום על דרך הנזכר כי הם מתפשמות זו בזו *
 ל£ התפשטות מקום גשמי חיו אלא התפשטות שכלי ורוחני כמכואר • וכן סוד סעליה וירידה האמור
 בספירה אין הכוונה על תנועה והעסק מקום גשמי מיו כיא תנועת ההשגה וההעתקה ממושכל למושכל
 ממציאות למציאות ממדרגה למדרגה ומדקות לדקות י וכבר רמז לזה האר״י זלהיה בס׳ הדרושים והובא
 לשונו בספר הכוונות• בכוונת יוצר אור וז״ל דע כי אין עליה וירידה רק כמעלת המדרגות וכו׳ ע״ש׳

 והרמ״ק ז״ל בס׳ אלימה עיין יכל מ״ג פ״י האריך הרבה בענק זה יעי״ש:
ם ענין התלבשות והמכללות ספירה כספירה עניינו הוא השכלה שישכיל האי כחכירו ויכללני יילכישנו  ג
 מהשגתו ולכן מה שלא יושג לא יאמר עליי שמחלכש כחחחון כיון שאינו משיג אוהו וכמ״ש האר״י
 ז!היה כס׳ אוצרות חיים שער המלכים דף פ״ס א' וזיל והנה כשהחחיל עתיק יומין להתקן נעשה לו
 בחינת ראש שהם כה״כ שכו שהם כללות רישא דעתיק אשר לכהי׳ זה הראש קרואה כריש אדרת האזינו
׳ ראשונות שהם רישא דיליה אינה מתעלמת  רישא דלא אתידע פי׳ כי הנה בחי׳ פרצוף עתיק מ
 ומתלבשת כלל תוך א״א ונשארת כגילוי כי איננו יכול להשיגה ולהלבישה ולכן זה הראש הנקרא רישא
 דלא אתידע כלל ־ אמנם ז׳ תתתוניס שבי שהם ז׳ ימיס אלו הס מתלבשות תוך א״א כנודע כי -יש
 לו כהס קצה השגה • ולכמי׳ אלו 1' החתונות שלו הס הנקרא כשם עתיק יומין ר״ל עתיק של כחי׳
 ז׳ תחתונים הנקרא ז׳ ימי קדם כנודע ובהם יש קצת השגה וידיעה עכ״ל • הרי מפורש דההתלכשות

 הוא עגין ההשגה • ומה שאינו מושג לא יאמר עליו שמתלבש בטי שאינו משיג :

 שאלתיאל איכ קשה האיך כתב האריי זלה׳ה דאיק מלביש אל חוס הא״ס ית״ש * הלא ידוע
 ומסורסם דאין השגה כו לשוס נמצא לא ככולו ולא כחלק ממנו כי חלקים אין בו
 (וכמ״ש בויכוח ראשון סי׳ כ׳ז ובויכוח זה סי׳ י״א) ואס א״ק מלכיש חוט הא״ס נמצא שמשיג אוהו:
 יךןךיךןן כבר אמרתי לך (לעיל סי׳ מ״ה) כי מה שאנו מציירים׳ בא״ס עיגול וקו בתוכו לא משני
 שהמציאות הוא כך אלא^שני שזו היא דרך השסעת העילה כעלול וא״כ ענין מיש הא״ס
 אינו משל אל מהותו אלא הוא משל אל הארתו והשסעת שעולותיו • ולכן יכוין לומר שאיק מלכיש
 חוס הא״ס כי מצד סעולותיו יש לנמצאים השגה בי * וא״ק מתקרב אליו יותר מכלם כי משיג ממנו
ל מנוח דעתך א י ת ל א  איך היא סבתו ועלהו״ וזהו ענין אמרנו שא״ק מלכיש את י חוט הא״ס : ש
 כאשר הנחת את דעתי והוצאתני מזאת המבוכה * ומתשכה לאורה * ה׳ יהיה עמך ייתן לך לשון
 למודים כדי שהאיר עיני שכלי ככמה עניינים ושנות ההורה י אשר אני נבוך בהם ולא עמדתי על

ע ומה הם אותם העניינים אשר אהה נבוך בהם • הוציאם נא אלי ונדעה אותם ד י ו ה  כוונתם : י
 כי בצורי בטחתי שט״י שאלוהיך וחקירותיך כדרכי ה׳ הישרים ״ נעמוד על עיקרים של לכריס •
ל אחרי אשר ענותך תרבני • ובנאות דשא תרביצני • א י ת ל א  ונכאר כל סחוס כחכמה הזאת : ש
 אשאלך והודיעני • מדוע לא נוכל לתאר הא״ס כשמות ותארים • כי ראיתי להקת המקובלים מאד על
ע הטעם הוא לפי ד י ו ה  זה מזהירים מודים ואומרים שאין האיס נרמז בשים שם ואות ונקודה : י
 שהשמות והתואריס י קצתם הם מורים על כל עצם המתואר ״ וקצתם מורים על חלק ממנו • וקצתם
 הם תכונות נפשיות • והנה שהשם מורה על עצמות הדבר או על חלק וסנולה מיוחדת לו • זה

 מכזאר



י אמונים כד נ ח ש ו כ י  שומר ו
 מנואר מהכקזב וכל אשר יקרא לו האדם נסש חיה הוא שמו ׳ כלומר שמו האמיתי כסי הוראת טבעו •

 וככר אמרו רז״ל כמה מהתכמה הימה בקריאת השמות האלה על שלא הגיעו המלאכים אליה י וזה ־
 לסי שלא הימה קריאת השמות כסי הרצון מההסכמה אלא כפי הוראת עבעיהם י ולפיכך לא נוכל להאר
 את הא״ס כשם העצם המורה על עצמות כעל השם כי הוא עצמותו מהותו כלתי מלט לזולתו י ומזה
 הטעם עצמו לא מכל לתאר לו שמות חלקיים • ר״ל שלאייורו רק על קצת עצמותו כי אין השגה לשום

 נמצא בעצמותו לא ככל ולא במקצת :
 גם התואריס מתכונות הנסשיוח כגון חכם ־ גכור • רוסא י רחמן • כעסן ״ וכיוצא • כלס מורים על
 איכות אחל נמצא כמהות והוא הרככה כי כלם הם מקרים ואין להם מציאות אלא מחובר לנישא *
 כגון תואר חכם הנה כאשר יחול מקרה החכמה על האלם יאמר שהוא חכם וכן בתואר גבוי וכיוצא
 כלם הם עניינים נוססיס על העצם אשר יתואר כי׳יאר ההוא • ולכן הוא נמנע לתאר כהם האיס כי
 הוא יח״ש אין בו ריבוי ולא ענין מוסף על מהותו וחייבין אנו להאמין בו יה״ב היות נקי מכל המקרים
 אף מן השכליים כענין החכמה והרצון השכלי כי להיותו ככ״ת וכל מדרגות הנמצאים נכללות בעצמותו י
 אין מקום אצלו לשום מקרה נשוא עליו ־ שא״כ לא היה כולל הכל בעצמותו ״ וכל המתאר את האיש
 באחל מאלו הגי מיני שמות הוא חירוף ונירוף וכסילה שאחלותו הסשוט המסולק מכ! מין הרכבה

 ומקרה וריבוי :
 אמנם יש עור מין תואר אתר הנקרא שם המצטרף והוא שם שלא יתכן מציאותו בל• הצטרפות אחר •

 כגון אב ובן שראובן לא נקרא אב אלא בצירוף שיש לו עם הבן ואס לא היה לו בן לא היק*
 נקרא אב י וגם הבן לא נקרא בן אלא בצירוף שיש לו עם האב • וכן האדון והעבד כי באומרן־ אדון יי'

 יורה שיש לו מבד ובאומרך עבד יורה על שיש לו אדון וזה המין של תואריס עם היו־ז שלא יח״בי השגה
 כעצם המתואר • כי אינם מורים על העצם ולא על ענין ניסף בו * מ״מ לא יצדק לתאר הא״ס בהם לפי
 שזה התואר מורה קצת חדוש שנתחדש לו תואר זה מצד הנמצא ואם לא יהיה הנמצא יסתלק השם המורה
 על צירוף ההוא מהמחואר • וא״כ הוא מקרה המשינ לעצם המתואר בו מצד יחוסו לזולתו וזה לא יצדק באים
 ואע״ג דבזוהר תיארו לא״ס בשם עלח כל העלות שהוא שם מצטרף כי אין עלה בלא עלול ואין עלול כלא
 עלה • ככר תירץ הרמ׳ק ז״ל כס׳ אלימה עיין כל ת״א סי״ד דשם עלה הנאמר בו ית״ש לא יאמר על
 הצירוף שהוא בהיות העלול־נאצל בסועל י כ״א על הכת והיכולת שיש לו להמציא כל מה שזולתו מכלי שים

 מונס • ולזה יקרא עלה עם היות העלול נעדר:
ף יש מין אחר מהתואריס והוא לתאר הדבר מצד פעילותיו • והמתפלספים מבני עמנו כהנו דיה ו  ע
 המין מהחוארים לא יחייכ ריכוי כעצם הפועל כי הפעולות ההתחלפות לא יתחייב שיעשו בעניינים
 מחחלפים בעצם הפועל • וכמ״ש המורה בח״א סנ״כ ונ״נ ולכן כתב כי כשאנו מתארים הבורא כתואר
 רחום וחנק קנוא • ונוקם י ובעל חמה * אין כוונתינו שהוא בעל מדות ותכינות נפשיות אלא שהוא פיעל
 פעולות דומות לפעולות הבאות מאתנו מתכונות נפשיות וע״ש בפנ׳יד וגס כפנ״ת כתכ כי כל הואר שנתאר
 השי״ת או יהיה הואר שעולה כגון רחום וחנון או יהיה עניינו שלילת העדרו אם הימה הכוונה בו הפגת עצמו
 לא פעולתו עיש ״ והנה מ״ש המורה דריבוי הפעולות לא יתייבו ריבוי בעצם הסועל • מבואר הוא דהמקיכלים
 אינם מודים לו בזה כי הם קבלו וכתבו בהדיא כי הדבר הפשוט לא יחתייב ממנה אלא דבר א׳ פשוט וכמ״ש
 הראב״ד בהקדמת פירושו לספר יצירה י ואעס״י שהא״ס פיעל על צד הרצון מ״מ לשלימות ההשבה יתחייב
 שתהיה פעולתו עלול אחד ופשוט וכבר האריך בעל שער השמיס כמאמר שני להכריח ענין זה בראיות
 כדורות יעו״ש * והראיה שהכיא המורה מהאש אשר כאיכות אחת שבו שהוא החום תפעול פעולות שונות
 כי תתיך קצת דברים ותקפיא קצתם תבשל והשרף והלבין והשחיר י אין המשל דומה לנמשל • כי האש
 אם יעשה פעולות מתחלפות הוא מצד המקבלים • אמנם האלוה כשפעל המציאות שלא היה אז זולתו
 איך יפעל פעולות מתחלפות אם לא היו לו עניינים מתחלפים • גס המשל שהביא מהכמ המדבר שבאדם
ח א׳ אין ריכוי כו וכו ידע החכמות והמלאכות ובו בעצמו יתפור וינגר ויארע ויכנה וילמוד  שהיא כ
 וידע התשכורת וינהיג המדינה וכן׳ • הא נמי ליתא כי הכח הדברי' שכאדם אינו פשוט גמור אכל יש כו
 עניינים וכתי׳ שונות י לכן יפעל הפעולות הרכות גס עושה אותם ככליס מחחלפיס * אמנם האלוה
 שהוא פשוט כתכלית הפשיטות ואין לו כלי במה שיפעל פעולות מתחלפות במה בא הריכוי אם לא יהיו
 לו מנינים מתחלפים • וכאמתכי אלו המשלים שהביא המורה יצדקו כנאצליסלא למעלה ולא למטה מהם
 בשום פנים ״ ובדרך שכתב הראב״ד זיל בהקדמת פירושו לספר יצירה בפירוש נתיכ ה׳ שהוא עצם אחדות
 השוה אשר ממנה יתפשטו בלי חלוף ותמורה ושינוי והכיא שם משל השמש שמתכת השעוה ומקפאת ומקרשת

 הטיט



י אמונים ג ח ש ו כ י  שומל ו
 הסיע נכח אחדות ששומה שכו ע׳ש • אכל כעצם אחלוה הא״ס יח״ש לא יצדק זה המש1״ כי אין ערך
 ודמיון לאחלותו עס שאר האחליס כי הוא אחדות פשוט השולל הריבוי מכל צל ונחינה י ונמצאה למל
 כי השמות והתואריס שהתורה מכנה לאלוה אפילו אס נבין אותם מצד פעולוחיו כמ״ש המורה מימ לא
 נוכל לתאר הא״ס בהם כי ריבוי הפעולוח יורו ריבוי כאחדוחו הפשיט כהכליח וזהו הטעם שהמקובלים
 הזהירו מאד פלא לתאר את האי׳ס כשום שם ואות ונקודה ואין שוס פתח להכין ולהשכיל ענין השמות
 וההואריס הנז׳ בחורה ״ זולה בהיותנו מייחסים אותם אל הספירות ועל הדרך שקבלו המקובלים זלהיה :

 שאלתיאל אחר שלא יצדקו כא״ס פעולות שונות היאך האציל העשר ספירוח שהם מדות פונית
 זו מלת החסד וזו מדת הגנורה וזו רחמים י ומה שהקשיח נגד המורה דרינוי הפעולות
 מורה ריבוי כעצם הפועל יקשה לנו על מציאות הספירות שהם כלי הפעולות לאיך נאצלו ממנו מלות

 משונות כי זה יורה ריבו• במאציל ת״ו :
J T זו אינה קושיא כלל מפגי שהי״ס הם אצילות מהא״ס ע׳י אמצעיים כי יש גבוהים עליהם • 1 J J T 
 וכמ׳ש האר״י זלה׳ה כסא״י ענף ל׳ כי הי׳ ספירות הנקראים אצלנו בשם עשר ספירות לאצילות
 א־נם הראשונים ויותר גבוהים מכל מה שנאצל כי כמה עולמות קדמו עליהם ולרוב העלמם לא שלחו
 בהם יל להזכירם בס׳ הזוהר אלא כרמז נפלא וכו׳ ע״ש • והנה שם באותם העולמות שלמעלה מי׳ ספירות
 עולם האצילות מחאחלים המלות והכהות עד שננאצל הראשון שפעל הא׳יס לנלו מבלי שוס כלי ואמצעי
 דהיינו כתר , א״ק אין שם ריכז י כלל וכלל כיא אחדות פשוש ־ ונמצא כי מן הפשוט לא יצא כי אס פשוט :
 שאלתיאל אס כן מאין בא להם לספירות של עולם האצילות ריכוי הכחוח והמדיח והבחינות של
ע ההשתלשלות הוא שנרם הרימי בהם כי כבר אמרתי לך ד י ו ה  פעולות שונות: י
 (לעיל ויכוח א׳ סי׳ ס״ז)שהא״ס לא האציל ממנו כלי אמצעי • כי נמצא א׳ פשיט כמוהו ודומה לו כלמה
 שאפשר שהרי כל פועל משתדל לדמות אליי עלולו ־ וכל מה שאליו יתדמה יתפרסם יותר יכלהו וכ״ש
 הא״ס שהןא הפועל השלס בתכלית השלימית דודאי יעשה את עלולו בתכלית השלימות שאפשר לסבול
 הכנת העלול * ולמה לא יעשה ככה והלא הוא הטוכ והמשיב שהפכה היא עצמיי לו י ולמה לא ייטיכ
 אל פעולתו העלולה ממנו לדמותה אליו כל שאפשר י אלא ודאי מוכרח לומר שכן הוא כמו שקבלו כל
 המקובלים שהא״ס שהוא א׳ פשוט כך פעולתו היא א׳ פשוטה ושלימה • והוא כחר א׳יק הכולל כל הנמצאים
 כאחדות וכלי שוס ריבוי • אמנם כאשר יתפשטו הנמצאים וישתלשלו מהכתר הנזכר ־ אזי ימצא בהם
 הריכוי והשינוי כי כהתפשטות העלולים מדרגה אתר מדרגה משתלשלות המדות והכתות ממציאות אתדותם
 ודקותס אל מציאות יותר עב ומעט מעט הולכים ומתוספיס הכחוח וריבוי הבחינות עד הגיעם אל מקום
 גילוים כפועל שהם השש קצוות של עולם האצילות ששם כל דרכי ההנהגה בגילוי ובפעולות נפרדות •
 המשל כזה החסל והדין והרחמים הס פעולות נפרדות מגיעות אלינו מג׳ ספירות שהם הסד גכורה ת״ת •
 אמנם שרפם בבינה הס יחד שלשתם ועכ״ז עליין פעולתם נפרלת זו לעצמה וזו לעצמה כקצת י ובחכמה
 הם מיוחדות יותר ועדין •הם בקצת הבדל י אבל בכתר כלס הס רחמים גמורים ואחדות • ילמעלה
 ממנו כא״ק הוא אחדוח על אחדות ולמטלה ככתר א״ק הס אתדות פשוש שאין שם שוס רינוי ושינוי
 כלל ועיקר י הרי מבואר איך מההשתלשלות יצא הריבוי והפעולות השונות ונבדלות זו מזי ״ ושהא״ס לבדו
 אינו פועל פעולות רבות כ״א פעולה אחד ששוטה * וא״כ אסור.לתאר אותו בהוארים שונים אפילו על
ל כל זה איננו שיה לי לומר שהא״ס א י ת ל א  צד תארי פעולותיו י כי יחייכו ריבו כעצם הפועל מ״ו : ש
 איננו כעל תואריס • כי הלא ידוע הוא דהא״ס הוא שלמות כלתי חסרון • ואס אהה אומר דאין חכמה
 ואין הבונה ואין עצה בו וכיוצא בשאר החואריס אינם נמצאים בו י נמצא א״כ שיש חסרון כא״ס • ויבצר
 ממנו שלמות הנבראים * ואס הוא שלם ככל השלמיוח של הנמצאים כי הוא חכס חי יכול רוצה •
ע אמת ויציכ מתוקן ומקובל הוא י שהא״ס ד י ו ה  וכיוצא מתארי השלימות הרי איכ הוא כעל מוארים : י
 הוא שלמות כלתי חסרון י אלא שהשלמיות בו הנה הנס כתכלית הרוממות והשלמות והפשיטות דעס היות
 שהוא כולל וחובק כעצמוהו כל הדברים וכל מיני השלמיוה איננו מאומה מכל הדברים הנמצאים • ילא
 שלמות מכל מיני שלימות הנמצאים כי הלא שלמזתיו הם עצמוחו ממש שהרי אין בו ריכוי כלל וזה א׳
 מהטעמים שכעכורס אנו קוראים אוהו א״ס לפי שהשלימומ כו הם עד אין סיף ואין.תכלית כי אינם דכר
 זולת עצמותו הבב״ת ועתה הכין כי מה שאנו אומרים שאין הא״ס כעל הוארים * אין ״הכוונה לומר שהוא
 מאותם השלמיות שמורים ההואריס ההם אלא כוונתו לומר שלא נוכל לייחס אליו התוארים משני שאינם
 בו על צד שהם כנכראיס על דרך משל כשאנו שוללים ממנו הואר חי יכול רוצה • חכם י אין הכוונה
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 לומר שאינו חי שאינו יכול שאינו חכם ח״ו כי שלילה כזו לא די שלא תהיה שלמות י בו אלא שהוא ממף
 וגדוףיאלא הכוונה לשלול ממנו ההואריס הללו על הצד שהם נמצאים כנו• שהם מורים הרכבה וריכוי ושינוי
 וגכול ותכלית כי תואריס על זה הדרך ודאי שאינם נמצאים כו כלל ־ אמנם השלמות הנמצא כתוארים הללו
 וכיוצא ודאי שאינו נעדר ממנו• כי כעצמותו הפשומ כולל כל השלמיות כאוסן שלם • רם ונשא יכסשיסות כב״ת:
 שאלתיאל א״כ שהא״ס כולל וחוכק כעצמותו כל השלמיות * מדוע לא נתאר אותו כתארי השלמיות
 כי אעס״י שהם עצמותו כלי ריכוי וכלי שום ערך ודמיון אל זולתו * מ״מ למה לא
 נאמר עליו שהוא חי ולא כחיותנו • יכול ולא כיכולתנו • רוצה כלא רצון כרצוננו חכם ולא כחכמתנו •
 וכיוצא כזה נעשה כשאר השמות והתואריס דאע״ג שההוארים מורים ריכוי וענין נוסף על העצמות ״
 היינו כהואריס שלנו * אכל כא״ס אינם כו על צד הדיכוי והשינוי * ואין השואה כין תאריו לתארים
 שלנו כ״א כשיחוף השם לכד כי דכרה הורה כלשון כני אדם • וסיף דכר כיון שכו נמצאים השלמיות איך
ע אפילו כדרך זה וככוונה זו לא הותר לנו לתאר האיס ד י ו ה  שיהיה למה לא נוכל לתארו כהס : י
 כשום הואר והסעס הוא כי מאחר שאין כו עניינים שונים אלא הוא עצםא' פשומ כולל כאתדותו כהשואה
 פשושה כל השלמיות ״ נמצא כי המתאר אותו כאיזה הואר ״ הרי הוא מגכיל אותו כתואר ההוא דרך משל
 המתאר אוחו כחואר חכם מורה גכול שהוא מוגכל כחכמה ומתסר אותו משאר דרגין י כמיש כר״מ
 פ' פנחס דף רנ״ז • יען כאומרו שהוא חכם אינו כולל כתואר ההוא שאר שלמותיו • והוא הפך אמיתת
 מציאותו ומשקר כאמונה ״ כי הוא אין כו כחינה מסויימת אל ענין פרסי כמו תואר חכם שהוא ענין
 חכמה לכד * ונמצא שאם תאמר שהוא חכס אף על סי שאמרת שאינו כחכמתנו • הנה כזה תקנת• שלא
 נאמר שהאיס וחכמתו הס שנים כמו שהוא כנו אכל מ״מ הגכלת אותו כחכמה • וחסרת שאר השלימות
 והוא שקר • כי הא״ס הוא עצם סשוט ומנין אחד כולל כל השלמיות באחדותו ולא יורשם כרשימה של שלימות
 סרסי כמו שהוא חואר חכם • וכן הוא ביתר התואריס וכגון תואר אחד הנה הוא מורה גבול היינו
 מוגכל כאחדות ״ ולכן אם חחייכ כו אחד כלשונך אעס״י שתאמר שאין יחיד כיחודו אסור שאתה מגכיל •
 וחשב האומר אחד שכא לייחד • והנה החליף * כי כא״ס לא יכון לקוראו אחד שהוא לפני אחד * וכדשנינו
 כספר יצירה ולפני אחד מה אהה סופר • וכהב הראכ״ד ז״ל כדף מ״ז וזיל אחרי שאפי׳ מספר אחד
 לא יתכן לומר אפי׳ על כ״ע אלא מצד שהוא השואה הגמורה • ולא מצד שיעור ומספר שהוא ככלל
 הכמה • א״כ איזה דכר או מלה תהא ראויה להאמר על עלת העלות •עכ״ל הרי שאין שוס מלה ודבור
 שתהיה ראויה להאמר על הא״ס ״ ולפיכך כדי שלא יגביל הלשון מה שאין לו גכול ולא יגדיר הפה מה

 שאין לו גדר • נאסר לנו לתאר אותו כשום שם ותואר ואות ונקודה:
 שאלתיאל אין להרהר אחרדכריך אלה כי כניס ואמתייס הס • ועתה ידעתי בידיעה ברורה
 שאין הפה יכול לדבר ולהתפלל אל הא״ס כששיעוחו כשום צד ואומן כלל ״ ועתה'
 נחקור איך אששר לומר שהסתירות הס השמות והתואריס הנזכר כתורה וכסדר תפלותינו דהלאא״כהוא
 נמצא שאין אנו מתפללים אל הא״ס כי אס אל הספירות י וזה ודאי איסור גמור הוא • כמ״ש
ע מלילה חלילה להתפלל לזולתו • ד י ו ה  רז״ל כספרי כה׳ אלהיט ככל קראינו אליו י אליו ולא למדומיו : י
 כי אעשיי שהשמוח והחואריס הס הספירות • אין אנו מחפללים אל הספירוה כ״א אל הכמ הפועל כהס
 שהוא הא״ס המתלבש בספירות והמכוץ בתפלתו לשוס ספירה לכדה עובד עיז • כמ״ש הרדכ״ז ז״ל
 כהקדמת ספרו מנן דוד והרמ״ק זיל כס׳ אלימה עיין כל ת״א פ״ב ופי״ת ושאר כל המקובלים והוא ג׳כ
 מושכל ראשון כי מאחר שאנו מאמינים שהוא המאיר לעולם כלו בכבודו * ומנהיגו בהשגחה פרטית א״כ
 ממנו ולא מזולתו נבקש פרנסתנו ורפואתנו וכשרתנו ולהקל עול יסוריס מעלינו ושאר כל צרכנו כי הכל
ל איכ הוא דכל תסלותינו הס לא״ס* מי יתן ואדע א י ת ל א  מאתי ״ ואין כח להטיב ולתת מבלעדו : ש
ק לעיי התלבשות הא״סבססירה נוכל להתפלל אליו ולייחס לו השמות והתוארים שאנו מזכירים < י \ ו י  א

ע כבר אמרתי לך שאם היה אמת מה שכתב המורה שהפעולות המתחלסות לא ד י ו ה  בתפ׳וי״יני י י
 יחייבו עניניס מתתלפיס בעצם הפועל • דהיינו יכולים לתאר את הא״ס בכל השמות והתוארים והיינו
 מכוונים שהם מארי סעולומיו ולא מארי טצמותו * אכל כיון שאין אמת כפי קבלתנו שמהפשוש לא יצא
 כ״א פשומ י וכן הוא מוכרמ מכמה ראיומ שכמכו המדברים כאלהיוה להוכימ דפעולה האיס
 אינו א,א פעולה אמת פשיטה נמצא דגם מצד פעולותיו אין אנו רשאץ להאר אוהו
 כתואריס רכים * כי חילוק וריבוי תארי פעולות יורו ריבוי בו היו ומה גם כי כל אמד
 מתארי הפעולות הוא שלמות סרטי ומוגבל י ולא ימק למאר בו הא״ס כי מורה גבול ומסרק שאר
 השלמיות • ואין מזה המין מציאות פעולתו כי היא כוללת כל הפעולות והשלמות באתדות גמור ״ ולכן
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 גם מצל הפעולות לא יתואר כשום תואר כי אין לנו מלה שתהיה כוללת כל הפעולות והשלמיות באחדות
 פשוש וכהשואה גמורה על הלרך שהיא פעולתו אמנם עכ״ז המקוכליס כתבו קבלו לרך ישר ואמיתי מכל
 צל ״ והוא לייחס אל הא״ס כל השמות והתואריס מצל פעולותיו שפועל כאמצעית הנאצלים והסתירות. והענץ
 כי.פעולות הא״ס הס שני מינים • הא׳ הוא מה שפעל כלי שום כלי להייט כתר א״ק שהאצילות האיש
 כלי אמצעי • ומזה הצל אין ליחס לו השמות הכתוכיס כהורה ״ ואפילו על כוונת תוארי פעולותיו ״
 כי לא יספיק שום שם לכלול תואר פעולתו הפשיטה * שהיא הכל • והשמוח הם כל אחל חלק והמין השני
 הס הפעולות שפעל ע״י כלים כי ע״י הכלי ההשוכ כהר א״ק האציל הי״ס לא״ק • ועמהס האציל הי״ס לעולם
 האצילות וכן ברא יצר ועשה כל ג׳ עולמוח כריאה יצירה עשיה ע״י אמצעיה הנאצלים ״ וכזה הצר השני
 מפעולותיו הוא שנוכל לייהס אליו השמות ותואריס כבחינת שהם תוארי פעולותיו ״ וכן מכואר כר״מ ס׳
 בא לף מ״כ וז״ל אל מי תלמיוני ואשוה להא קלס לברא ליוקנא כעלמא וצייר צורה היה הוא ימילאי
 בלא צורה ולמיין ־ ומאן לאשהמולע ליה קולס בריאה לאיהו לבר מליוקנא אסור למעבל ליה צורה
 וליוקנא בעלמא לא באות ה׳ ולא באות י׳ ואפילו בשמא קלישא ולא שוס אות ונקולה בעלמא והאי
 איהו כי לא ראיתם כל המונה מכל לבר לאית ביה תמונה ולמיין לא ראיתם אבל בתר לעבל האי ליוקנא
 למרכבה לאלם עילאה נחית המן ואתקלי בההוא ליוקגא הויה בגין לישתמולעין ליה כמלות ליליה •
 וקרא איל אלהי״ס שלי צבאית אהי״ה כגין לישתמולעון ליה ככל מלה ומלה איך יתנהיג עלמא כחסל

 וכלינא כפום עוכלהון לבני נשא וכו׳ ע״ש :
 הרי מבואר כי אחר שהאציל הספירות נקרא הוא כשמותס על שס פעולותיו והגהגותיו והאר״י זלה״ה
 כתחלת ספר אוצרות חיים כחב וז״ל כשעלה ברצונו הפשיט להאציל הנאצלים מסכה נילעת
 והוא להקרא רמים וחנון ״ האציל הנאצלים • אלמא הוא נקראכנאצליס רחום וחנון וככל השמות והכינויים •
 וכמו שכתכ ג׳כ כספר א״י וכספר מכוא השערים • ומוכרח הוא לומר כן שהא״ס נקרא ככל השמות
 שהרי כל שמות הקילש כתובים כתורה ״ שהן הם עצס הספירות אין זה אלא כצירוף כת האין סוף
 המייחל אותם וכמיש כזוהר חלש לף נ״ה ג׳ וז׳ל ואיהו למיחל י׳ כה׳ ו׳ כה׳ לא אהקריאו הייה אלא
 כיה ״ וכן אלנ״י וכן אהי״ה וכן אלהים • ומיל לאסתלק מחמן ליח ליה שם יריע עכ״ל • הרי להססירות
 כלתי האיס לא אתקריאו הויה וכשאר השמות ואס כן בהזכירנו שם ההוי״ה ושאר השמות נכלל ג״כ
 כח הא״ס המייהלס וגורס שיקראו הספירות כאותם שמות שאנו מזכירים ונמצא כי הא״ס ככתינת היותו
 מייחל ומקיים הספירות שהם עוכלין ליליה • (וכלאיהא כפ׳ פנחס לף רנ״ז) נקרא כשם הוי״ה וכשאר
 השמות והכינויים אבל בנתינת עצמותו הפשוט אין לו שום שס י וז״ק ומיל לאסתלק מתמן ליש ליה שם יליע :
 והנה כלי שתכין הטיכ איך אפשר לייחס לו השמות מצל פעולותיו • עם היות שהוא כעצמו אין בו
 שום שם י אמשול לך משל נאה * והוא תצייר בלעתך שהקלף הלבן מוציא ומאציל ממנו שס הוי״ה
 ;שאר השמות והנה הקלף הלכן מקיף כל האותיות של השמות מבפנים ומבחין וסובל האותיות כלס * שאין
 להם מציאות קיום והעמלה זולת ע״י הקלף ־ ונמצא כי אעפ״י שהקלף בנתינת עצמו הוא כולו לק
 ואין בו שוס ציור לאות ונקולה מ״מ יש כקלף שהחח האוהיוח של הויה כעין ציור וצורה שם הויה י שהרי
 תחת היול של ליו יש יול לכן של קלף המעמיד את היול של ליו • וכן תתת הה״א ושאר האותיות באופן כי
 שסהויה של דיו הגביל לבנונית הקלף כימו -, צורת שם הויה י וכן הוא הענין כשאל השמות הכתוני׳ על הקלף•
 אכל זהו דוקאכלזמן שהאותיות של דיו יהיו על הקלף־ אמנס אם האותיות יפריחו ויסתלקו משס ישאר

 הקלף לכן כמו שהי׳ כלי שוס אות ודמיון כלל:
 injfi, הסר קליפת הגשמות מהמשל הנזכר וצייר כדעתך כי האיס עם הכלי התשוכ כהר איק הוא דוגמת
 הקלף שאין בעצמו שוס שם ואות ונקודה כי כהר אדם קדמון הוא פעולתו הששוטה כנזכר ולפי
 שבאמצעו?! כהל א״ק האציל האיס כל השמות והסשיר׳ והס עומדים ומתקיימים בו * כמו האותיות על
 הקלף לכן נוכל לייחס לא״ס הומות והתוארים הכהוכים כתורה ולקרותו בהם ומיהו היינו לוקא כמחשבה
 ובכוונת הלב בלבל לא כקול ולכור במכסא ששתינו • כי ככר אמרתי שאין שוס מלה ולכור שתהיה
 ראויה להאמר על הא״ס ועיקר הסול הזה הוא כתיקונים לף ג׳ ע׳׳א שאמרו שס לככל אזכרה ליפיק
 ססומויבין בקליאת שמע בין בצלותא בין בשירות ותושכחות והודאות ככל אחר וככל ממלל צריך לכוונה ליכור
 באמי קול בהויה וליחלאלון כחלאכיחולא לאיהו יחיל ונעלס למחבל לון ומייחד לון כחדא וביהצליך
 הכוונה ללא תליא למימל כיה קול וליבול אלא מתשכתא עכ״ל • הלי מכיאל כי בכל ההולאות והתפלות
 וששתי רננות נזכיר השמות בקול ולבור שהם כספילות ונכווין כמחשכתא ולעותא ללכא אל הא״ס שהוא
 היחיל ונעלם למחכר לון ומייחל לון כחלא שעי״כ נקרא הספירות בשם הייה ״ וכיוצא כזה הוא כשאר

 השמית
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 השמות והתואריס כגון באמרנו האל הגלו ל התיכה עצמה שנזכר כמכמא שפתינו היא כגלולה • והכוונה
 תהיה אל הא״ס המתפשט כגלולה וכן ככל הכינויים ומלות הספירות ופעולתן לעולם התיכות הם הספירות
 ואין ככל התפלה מה שירמוז אל הא״ס כ״א הכוונה שיכוין האלס כו שהוא הכל וככהו פועלים הספירות
 ונקראים ככל השמית והתוארים וכמו שתמצא כל זה מפורש כלכרי הרמיק זלהיה כשער הכוונה שהוא

 . . שער ל״כ מספר השרלס שלו ע״ש :
 שאלתיאל מה שאמרת שאין ככל ההפלה מה שירמז אל הא״ס • כ״א הכוונה לכר אינו מתיישנ
א שהכאת כי משם משמע לעס היות שאל הא״ס ככחינת כ  כלשון המאמר של ר״מ ש' י
 סשיסותו אין התואריס מתייחסים מ״מ אחר האצילו הספירות נתתייכו אליו התוארים ־ שהרי אמר נמית

 תמן ואתקרי כההיא לי וקנא הויה וכו׳ משמע שנקרא כן כאמירה ולכור לא ככוונה כלכל:
J אם היה אומר רימ כזה הלשון נחית סמן ואית כיה הריה או ואיתקרי הוי״ה אזי היה ? T W 
 משמע כלקאמרת שע״י הספירות נתחדשו לו ההואריס שהרי אחר לנחית המן יש בו הויה
 או נקרא הייה• אכ^הוא לקלק לומר נחי ת תמן ואתקרי כההוא דיוקגא הוי״ה • סי׳ נקרא מס ההוא
 ליוקנא הויה • לכלא כחלא נקרא הוי״ה רצונו לרמוז מה שאמרתי כשם הזוהר חלש לשם הוי״ה ושאר
 שמות הקלש הם עצם הססירות בצירוף כח הא״ס המייחל ומעמיל אוהם ולא אתקריאו הוייה אלא כיה
 ולזה אמר נתית חמן דהיינו ענין היותו מיחל ומקיים הספירות ואזי אתקרי בההוא ליוקנא הוי״ה נמצא
 לקריאה זו היא בקול ולבור ומחשבה ־ להיינו קול ולבור בספירות שהם הוי״ה ואלני ומחשבה בא׳יס דלא
 תליא למימר ביה קול ודיבור אלא כמחשכתא כמו שאמרתי בשם התיקונים לף ג' וטעם הלבר למה השמות
 מצל פעולותיו באמצעות הנאצלים אינם מתייחסים בא״ס באמירה ולבור אלא במחשבה ובכוונה לבר הוא
 לפי לאלת״ה אלא שאחר שהאציל שמותיו וספירותיו נתחייבו בו התואריס בקריאה ולכור נמצא א״כ לתלוש
 הנמצאים חלש בו השמות והתואריס כי קורם שהאצילה לא היה בעל הוארים ואחר שהאצילס הרי הוא בעל
 הואריס ־ וזה אינו כי הוא.לאישהנה כלל ולא נתחלש לו שוס לבר ולא שוס שם ותאר מפני המצאת
 הנמצאים י אכל אם נאמר י לאחר שהאציל השמות יתייחסו לו ככוונה לכל י על צר שהוא מייחל
 ומקיים אוהס לא יקשה זה כלל * שהר/גס קולס שהאציל אותס״עמו הכח והיכולת להאצילם ולהעמילם
 ולקיימם • כי כמו שהוא יקרא עילה עם היות נעלר העלול עיש היכולת והכח שיש לו להמציא העלול
 מבלי שום מונע ״ כמו כן הוא יקרא מאצילות מעמיל ומקים הנאצל עם היות נעלר הנאצל ע״ש היכולת
 והכח שיש לו להאצילו ולקיימו מצלי שום מונע • כלל העולה לחלוש הנמצאים והסתירות לא חלשו בו
ס או הואר • כי אין כו שם והואר לא קולם שהאציל שמותיו ולא אחר שהאציל אותם ־ ועכ״ז נקרא  שוס ש
 הוא בכל השמות ככוונח הלב כלכל • עיש שהוא הוא הכת המעמיל ומקיים אותם ונלעלו אין להם מציאות
 וקיום ולא שום פעולה ־ ועם האמור נתבאר איך כל תפילותינו הס לא״ס כי בלעדו אין משפיע ונותן
 ומפני באין אנו יכולים לכנות בו שוס שם ותואר וכינוי אנו מתפללים אליו ע״י הספירות כי שם שייכי השמות
 והכינויים הכתובים בתורה וכסדר תפלתנו ושם נוכל לדכר עמו ולקרוא אותו ככל השמות כמחשכתא ורעותא

 דלבא ע״ש שהוא מהווה ומקיים אותם ופועל עמהם כל הפעולות וההנהגות :
 שאלתיאל הנה אמרת שאנו מתפללים לא״ס ע״י הספירות והכרחת הדבר עפ״י מאמרי הזוהר
 ושאר ספרי המקוכליס ״ אכל על כלס יש לשאול • כי לא ימנע מהחלוקה ״ פעולות
 החסד דין ורממיס הם פעולות הספירות עזובות מאהו • או מונהגות מאתו • אס הם עזוכות שפועלות
 כרצונם ואין פעולתם שיתוף לאים ח״ו • זהו סילוק ההשגחה מהא״ס והוא כסירה בהורה י ואס
 ההשגחה מיוחסת לאיס צריך לומר שהוא משתנה מרצון אל רצון ומפעולה אל פעולה י כי באמרנו אליו רופא ״
 רחמן י שלח רפואה ותן טל ומטר י וכפר עוונותינו • הרי גאמין שיתפעל מתפלתנו וירפא החולה •
 וישלח המטר ויכפר הטון וכיוצא ונמצא שהוא מתפעל ומשתנה רצונו בעבור טענותינו ותפלהנו והוא הסך
ע אמת הוא שאין בי ספק לפעולות החסד • ד י ו ה  האמונה שהא״ס אינו משתנה ולא מתפעל כלל וכלל : י
 לין •ורחמים י הם סעולות הספירות מונהגות מהא״ס כי הוא המשגיח והמנהיג האמיתי ואין שוס פעולה
 נפעלת מכלעלי כח שפעו והשגחתו ״ וגס אין ספק שאין בא׳׳ס שוס שינוי כלל • כי לא ישתנה מענין
 לטנין ומפעולה לפעולה * ועכ״ז נכקש ממנו שירפא החולה וישלח המטר • ויכפר העון ״ ולא מפני שישתנה
 רצינו ע״י ההפלה• אלא מפני שהוא הפועל האמיתי • והמנהיג העולם ע״י הספירות אמנם בספירות לוקא
 הוא שימי ההנהגה והפעולות• והענין הוא כי ככר ילעתשהא״סאיןאנו יכולים ללבר ולא לצייר ולא לחייב ״
 לא לץ ולא רחמים י ולא רוגז ולא כעש י לא שינוי ־ ולא גבול • ולא שום מלה כלל י לא קודם
 שהאציל הספירות י ולא עתה אחר שהאציל * וכל אלו השינויים ומלות נפשיות הנזכר • כלם הם צורך
 העולם להנהגת הנבראים י להיסיכ • ולהרע • לכל אחל כסי מעשיו • הוצרך להאציל הססירות שהם

 הם
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ד להשגיח ולהנהיג התחתוניס כהוגן וכשורה  הםמלחהחםל • ומלת הליך ומלת הרחמים • וכיוצא * כ
 ובשינוי פעמים כלין פעמים ברחמים ״ פעמים נלין מועס י פעמים כלין מרוכה • וכן בחםל מעש או
 בחסד מרובה• הכל כפי המציאות המצש רך • כי ההנהגה חשתנה כפי מעשה האלם • לאםחטאינכיר
 עליו מלת הלין • ואם ישוב אל אלהיו ויקיים המצות יגביר עליו מלח החסל והרחמים הכל במלה ומשקל ״
 אמנם כן שינויי ההנהגות לא יתייבו כא״ס לא שינוי ולא הפעלות • כי השינוי והתפעלות הוא לוקא בכלים
 ולא בו ״ וכלאיתא כתיקונים לף קכ״ט א׳ י שינויין אינון כמאני לגופא אכל כיה לית שנויא כלל •
 הס״ל אני ה׳ לא שניתי ״ ומשלו משל אל אור השמש העובן לרך חלון ומאיר אל עכר פנים • ודרך
 מעברו יש עשר עששיות מעשר גוונים שוניס ־ והנה לפי האמת אור השמש לא יתפס בו גוון כלל י ועכיז
 לרך העברת העששיוח ישחנה בסיכה שינוי העששיות ויאיר אל עכר פנים ביתה כגוון העששיות י ולפי
 האמת אין השינוי נקנה באור קנין עצמי אלא בערך בחינתו אל הראויס • ליל לפי המקבלים ״ והענין
 הזה ממש הוא כנמשל • כי אור השגתת הא׳ס אין כו שינוי כלל ־ לא לין * ולא רחמים • ולא ימין •
 ולא שמאל י אמנם עכ״ז ע״י התפשסותו בספירות שהם העששיות המשונות בגוונים לבן:,אדום • ירוק ״ שהם
 חסל לין ורחמים • מאיר אור הפגתת הא״ס כפי שינוי הספירות אך אין השינוי נקנה באור קנין עצמי •
 כאופן כי ע״י הההלה שהאדם מהשלל ככוונה • או ע״י המצוח שעושה פועל למעלה בספירה וגורס
 שישתנו הכלים שהס הספירות מפעולה לפעולה • והא״ס המנהיג אוחס פועל הלין והרחמים • והשינויים

 . מכלי שישתנה ויתפעל כלל • לא בעבור התפלה ולא בעבור שוס לכר אחר כלל וכלל :
 שאלתיאל ומה הרווחנו בהיותנו מייחסים שינוי הפעולות בספירות • כיון לסוף סוף הא״ס פועל
 הלין והרחמים והשינויים שהרי הוא כח מנהיג כספיר ו r להלא אף שהוא יחיש אינו
 משתנה כמשל העששיות • מ״מ הוא רוצה ככעס הספיר׳ או כרחמיהס מאחר שהוא משגיח כהם ופועל על ילס:
J מה שהרווחנו הוא כי כאומרנו לשינוי ההנהגה הס כספיר׳ • ושהא״ס ית״ש עם היותו J T W 
 פיעל בספירות לא יקכל הפעולות ולא ישתנה כלל • הרי נתננו ככול הפעולוח וההשגחה
 אל הא״ס ולא ימשך מזה לבר יזיק אמונתנו י באחלותו כלל י ומה שאמרח לכיון שהוא כח מנהיג בספירות
 נמצא שהוא רוצה ככעס הספירות או כרהמיהם • יפה כוונת כי כולא׳ האמת כן הוא לפעולות הספירות
 הם מונהגות מאתו ככוונה י ולצורך זה הוא שהאציל את הספירות כלי להנהיג כהס את העולם כשינויי
 ההנהגה כפי צורך הזמן י כי בהם ועל יריהם • ברא י יצר • ועשה י כל הנכראיס ומנהיג אותם
 ככוונה ולא במקרה ״ בלקלוק ובשיעור כאשר ראוי והגון למלך מושל ומנהיג • ואע״ג שהוא רוצה פעולת
 הלין והרחמים • מ״מ לא יתייחס אליו שוס הפעלות ושינוי מפני שהכל נפעל כסול עצמות וכלים •

 נשמה ונוף • כנזכר :
 ודן כי אפילו באריך אנפץ לאצילות אין התפילות הועלין בו שינוי והפעלות • כמ״ש האר״י זלה״ת
 כפירושו לספרא לצניעותא * ככואו לתת טעם למה לא נזכרה אזן אריך כשום אלרא וזיל כי
 כאזן העליונה לא״א אין הקולות והתפלות המגיעוח שם פועלין כה כי היא רחמים פשוטים ואינו
 משתנה כלל אמנם הז״א יש בו לין ורחמים וכאשר יחטאו כעולם התחתון יעלה קולם כאזנו ויתמלא
 לינין והופך פניו מעתיק יומין וכאשר יגיע הקול לאזנו כי שבו בתשובה יתקן עצמו זיא לקכל א״א והרתמיס
 הם גוברים ונמצא שהתיקון והקלקול תלוי בז״א כי כאשר יתקן עצמו ז״א וזה ע׳יי הקול וצעקת
 תחתונים כי שבו מלרכס הרעה יאיר אליו א״א ויסתכל בו בעץ טוב ואז יתבטלו הלינין ־ וההפך
 ח״ו כהפך ונמצא שהתפלות והצעקות עליו יבואו ־ והוא מתתקן על ילס לקכל שפע מן אריך י אכל
 א״א לא משתנה ולא אשתני כלל מכיל • והכיאו ג״כ מהר״י צמח ז״ל כסי׳ האלרא רכא כשם ס׳
 הלרושים הרי מבואר שהתסלות והמצות והעונות אינם סועלות אלא בז״א כי בו שייכי השינויים
 והתפעלות ־ כי כאשר יהמאו כעולם התחתון מתישין כחו שלא יוכל לקבל הארת א״א וזו היא סיבה
 שז״א יתמלא לינץ וכיון שהא״ס הוא נשמה כתוכו * הרי הוא פועל ,ןמנהיג הלינין ולא יעככום
 רחמיו וטובו הגמור • מפני מלרגות הנאצלים המלכישיס לא״ס לכוש על לכוש ־ ולכוש על לכוש כילוע
 מכתבי האר״י זלה״ה וכמ״ש כזוהר לא מוחא ללא ולא ללא • ולכן הלינין שהם לצורך ההנהגה ליתן
 שכר סוב לצדיקים ולהסרע מן הרשעים * נגלו כז״א והוא פועל אותם ככח החיים העליונים המתקשרים
 בו • דכל קשימ דעילאי ותתאי בהאי אתר דאקרי ישראל ישתכח כמ״ש כזוהר ס׳ אמור דף ציו •
 וכס׳ יתרו לף ס״ה א' אי מלכא ומסרוניתא מסחכמץ כלא מסתכמין באתר דאלין משתכחין כלא משתכחין
 עכ״ל * הרי שהכל נקשרים ומסכימים טס זו״ן • כי ההשגהה וההנהגה נקשרה ונתלכשה כצלק ומשסט
 הימי זיין * שעל ילם נברא ומתנהג העולם בכח כל ההשתלשלות טל הא״ס הפועל האמיתי • וכלרך

 שהנוף
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 שהגוף סימל כל הפעולות ככת הנשמה ושינויי ההנהגות תלד בהכנתם של זי״ן כי כאשר זו״ן הם
 בתיקונם ובשלמוהס מנהג העולם בחסד וברחמים * וההפך חייו בהפך • והגורמים הכנתם ותיקונים של
 זו״ן • וכן ההפך ח״ו הן הס ההחהונים כמעשיהם כמ״ש האר״י זלהיה בספר מבוא השערים ש״ב ח״ב

 . . פ״כ ע״ש * כי אין כאן מקומו:
 שאלתיאל מה נמלצו לחכי אמרחך מדכש לפי כי הנה הוכחה כמשור דעם היוה שישהנה ההנהגה
 ע״י השלותינו ומצוחינו אין השינויים אלא ככלים שהם הספי' אבל האיס לא ישתנה
 ולא יתשעל כלל ושאליו נכוין לכנו ככל שס שנזכיר בשפתינו דהוא הכח השועל כשם ההוא או במדה
 ההיא • האמנם עדיין צריך אני לדעת למי אנו מכרכין בכל הברכות ־ א״ת לא״ס זה אי אפשר כי
 הוא מרומם מל כל כרכה ותהלה כמ״ש כתיקונים דף ק״ל. וא׳׳ח לספי׳ לכד ולא נכוין לכנו אל הא״ס
 כשנזכיר את השם ככל הכרכות י קשה דאיכ תהיה העמדה והתפלה כתלק הברכות אל הספי' ולא אל
 הא״ס וכן כיוצא בזה יקשה כענין היחידים וקשר הספי׳ שאנו עושים ע״י המצות והתפלות • כי איך

 יכון לכוין בלבנו הא״ס כאלו העניינים :
J אע״ג דאין אנו מכרכין אל הא״ס דלא צריך איהו כרכאן מאחרא דליח עליה מאן דאשפע ליה J T W 
 מ״מ אליו אנו מכוונים ככל הכרכוח ״ שהרי מה שאנו מכרכים אה השם • הכוונה היא שיכורך
 ויושפע השם מהנאצלים העליונים אשר ככח הא״ם משפיעים עליו וכלעדו אין להם כח להשפיע אל
 השם וכמו ק הוא כענין קירוב הספירוח ויחודן ע״י המצוח וההפילה הכוונה היא שע״י כח שפעו
 יתקשרו ויתייתדו הספי׳ • וכן שאר העולמות הקדושים בהתקשרם כספי׳ מתייחדים מאמתת יחודו •
 וכל זה פשיס וידוע לרגיל ובקי בספר הכוונות והנני מוסר בידך הקדמה אחת שעל ידה יתפתחו עיניך
 בכל ענייני הכוונות בזוהר ובשאר ספרי המקובלים והיא כתובה בס׳ אלימה ע״ש • וז״ל הסס•׳ הס
 לכושים וכסאות אל האלוה א״ס יח״ש • וכאשר אנו מייחדים הספי׳ עיי מצוה או תפלה וכן ככל הברכות•
 הכיונה היא להקן הספי' ולהכינם שיהיו כסא אליו ויתקרבו אליו ויתוקנו לקבל אורו ושפעו • והנה
 קירוב הספי׳ ויחודן היא עבודתו של הא״ס ״ כי הוא לא יקבל תועלת מן העבודה • רק שכל חפצו
 ורצונו להיטיב לזולתו כי הוא הטוב והמשיב וטובו לעולם אינו הסר • אמנם הספ•׳ הס צינורות ואמצעיים
 להמשיך הטוב דרך בס • ואס אנו חיו פגמנו הסבות האמצעיות האיך יבא הטוב ההוא ־ שהרי אין
 הא״ם מאיר אלא במקום השלם • ולכן צריך לייחד ולקשר הססי׳ ולתקנם כדי שתחיישרנה לקבל שפע
 הא״ס וטובו • ונמצא כי המתקן הצנורות וסבות אמצעיות האלו וגורם שיוכנו לקכל טיכו ופסעו של הא״ס •
 הוא הוא העובד אותו ועושה רצונו כי גורם שהוא ייטיב לזולתו י והמקלקל הצנירות וסבות אמצעיות האלו
 וגורם שלא יהיו מוכנים לקבל טובו ישפעו ־ הוא ממש הבלחי עובד הנק׳ מכעיס י ומקציף • ומרגיז •
 מפני הרעה הנמשכת אל העובד מהעדר סיבו ממנו בסבת קלקולו הצבורות האמצעיים והרי הוא כמו
 שקרע בנדי המלך בענין שאינם ראויים למלך ללובשם * והקורע בגדי המלך קייב כפי מה שקרע או
 לכלך כענין שנפגמו מלהחלכש המלך בהם • כאושן כי היודע לתקן המדות ככונת המצות וההורה והחפלה
 לקשרם ולייחדם ולהכינם לקבל שפעו וטובו הוא עובד לאים הנס שהא״ס אינו מקבל תועלת מעכודחינו•
 והוא כמו המאכל ומשתה שאוכל הגוף שאין הנשמה מקכלת תועלת ממנו ועם כל זה ע״י המאכל
 והמשחה יחמיר החיבור • כמו כן ע״י העבודות יתמיד שפע הא״ס כמדות ויתפוצץ על ההחתונים י ולק

 השפע לכל העולמות ונמצא שהעובד בדרך•
 כעבדים המשמשים את הרב שלא ע״מ לקיפ וזכותו גדול מאד כמפורש בזוהר ובתיקונים בכמה מקומות:
 שאלתיאל זו ההקדמה היא נכונה מאוד ואמיתית מכל צד* ולא ישיג אותה כשלימות אלא מי שהעמיק
 בספרי המקובלים • אבל הדבר הקשה מאד לקרבו אל שכל האדם הוא זה שאמרת
קמ וקלקול העליונים מסור ביד התחתונים ־ כי מה האדם שיוכל לתקן או לפגום בספירות י ה ת י ה י  ש
 העליונות ויהיו התפלות והעבודות צורך גבוה אמנם אנכי הרואה כי זה יסוד כל חכמת הקבלה • והוא
 מושכל ראשון כין המקובלים כמבואר ככמה מקומות מהזוהר ושאר ספרי המקובלים וכיון שקבלה היא
 בידם נקכל בסכר פנים יפות ומ״מ רוצה הייתי לשמוע משיך איזה טעם שיחיישכ על לב האדם

: ה  בענין ז
 JJTVP שהעליונים צריכץ הס להתעוררות התתתוניס ושכל מה שעושים התחתונים דעישה רושם
 בעליונים י יתבאר לך חיובו כשתתכיק בקשר האמיץ שהם קשורים זה בזה ומקבלים זה מזה
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 משפיע 'לכל ואינו מקבל וכלם מקבלים ממנו להשפיע לאשר למשה מהם כמעלה ומקום • כאופן כי כל
 התתתוניסיהס קשורים בעליונים • ולכן כפי התעוררות למפה כך יהיה נעשה למעלה כדמיון השלשלת
 של ברזל התלויה באויר כי כשהניע החוליא השפילה שכה • הניע נס העליונה׳ אלא שאין כת כתחחונים
 להניע ולפעול בעליונים כ״א כל א׳ וא׳ עד מקום שירש נשמחו י כי מה שאמרו המקובלים דבזמן שהאדם
 מקיים המצות למטה גורס שתושפע המדה המורה על המצוה ההיא * וכן להפך כשהאדם חוטא נורם פנס
 וחסרון למעלה אין זה אלא באותה כחי׳ שמשם שורש נשמתו * וכדאיתא כתיקונים סיף תיקון מ״ג וז״ל

 ומנע ברכאן מיניה כל חד לפוס דרגיה דמאן דפגיס לתתא פגים לעילא לאתר דאהגזר נשמחיה :
 ומעתה כיון שאין מעשה האדם פועל ומעורר רק באתר דאתנזר נשמתי' • אין כאן קושי׳ כלל על
 מה שהעליונים פועלים כפי התעוררות מעשה התחתונים כי כן כיוצא בזה הראה כסכע
 האבן השואכוח הכרזל כי אס תזקק אותה היסכ והסיר מעליה כל סיגיה ואח״כ תשכרנה לשתים ״ ותשים
 החתיכה האחת בקרן זוית והאחרח כקרן זויוח אחר שיהיו מרותקות זו מזו כל מה שתרצה ותניח כרזל
 סמוך לאחד מהחתיכות האלה חמצא כי כל החנועוח בעישה אותה חתיכה עושה האחרח כאוחה שעה
 עצמה גס יש זכר לזה מהיין שבחבית כי כעח שהאם שלו שהיא הגפן יש כה שינוי דהיינו שפירחח
 עלתה גצה * גס היין שבחבית מקבל שינוי באותו זמן עצמו מצד השינוי שמקבל אמו אעש״י שהיין הוא

 . נפרד מהגפן וגם הפירות מתעפשיס בזמן שהאילנות מוציאים פרח ויציצו צין :
 מכל אלו הדברים יש עדות ברור אל קבלתינו בענין האדם שככל פסיעותיו שפיסע למטה ק לטוב •
 הן למוטב עושה רושם והתעוררות במקום שורש נשמתו ובמקור אשר ממנו חוצב • אך לא
 למעלה משורש נשמתו ־ וכמ״ש האר״י זלה״ה בס׳ מבוא השערים ש״ב מ״ב ס״ב ע״ש • גם זכר עשה
י האין מתעוררת החלה ל העלוה אדים ואח״כ יורד הנשם על הארז כמ״ש  לנפלאותיו מענין המטר כ
 ואיד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה וז״ל הזוהר פ׳ בראשית דף ל״ה אי * ואד יעלה מן
 האר! מן עובדא תתאה אחער עובדא לעילא ח״ת תננא סליק מארעא כקדמיתא י ועננא אתער וכלא
 אתחבר לכתר דא כלא כגוונא דא הכנא דקרבנא אתער מתתא ועביד שלימו לעילא ואתתבר כלא דא
 בדא ואשתלים ־ כגוונא דא לעילא אתמרותא שרי מתתא ולבתר אשתליס כלא ואלמלא דכנסת ישראל
 שריא באתערותא בקדמיתא לא אתער לקבלא ההוא דלעילא ובתיאובתא דלתתא אשתליס לעילא עכ״ל •
 מכואר מזה כי גם בעליונים נוהגת המלה הזו י כי כדי שירד השפע לספירת מלכות צריך שיתחיל
 ההתעוררות ממנה ואז יתעורר הכת העליון נוכחה להמשיך אליה מה שהחפי׳ן כי ההשפעה העליונה היא
 כענין נשמת הלכ כי כשירצה לב האדם לנשוב להוציא משימה חוצה ־ יכניס החלה האויר הקר כפנים ואז
 יוציא החמימות וינשוס חוצה • וכן הוא הדכר כענין ההשפעה העליונה כי ככל מין ההשפעה שיורד • צריך
 בחחלה שיעלה המ״ן י ואח״כ יורדים המ״ד ופרסי ידיעת דכר זה הוא חלק גדול מהחכמה כידוע מדרושי
 האר״י זלה״ה וסיף דבר כל התורה כלה בנויה על העיקר והיסוד הזה היינו היות העבודה צורך גבוה לתקן

 המדות ולהכינם כדי שיקבלו השפע וימשיכו אותו אל התחתונים:
 שאלתיאל המשלים נכונים הם אך מה שאמרת לכל התורה בנויה על היסוד הזה הנה באמת
 יש כמה פסוקים המורים לכלתי מתעקש אמיתת זו הפינה כגון ועתה יגלל נא כח
 אלני ־ רוכב שמיס בעזרך י צור יללך השי • ומה תעשה לשמך הנלול • הנו עוז לאלהיס ״ וכיוצא
 וכן ואכלת ושכעת וכרכת את ה׳ אלהיך ״ כי אין הכרכה ענין הולאה אלא לשון תוספת וריבוי מלשון
 וברך אח לחמך וכמו שהוכיח הרשכ״א ז״ל וכן יש כמה מאמרי רז״ל המורים להדיא היות המכולה צורך
 גבוה ־ אמנם יש ג״כ פסוקים אחרים המורים להפך שאין המצות והעונות גוגעיס כלל לגבוה • וכדכתיב
 החפץ לשדי כי תצדק ואם בצע כי תחם דרכיך • אס תמאת מה תפעל בו וגו׳ • אס צדקת מה תחן
 לו וגו׳ • וגס רז״ל בב״ר פמ״ל והובא בילקוט תהליס רמז קס׳א אמרו זה הלשון אמרת ה׳ צרופה
 אמררבא לא ניתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות וכימה איכפת ליה להקב״הביןמי ששוחט מן
 הצואר למי ששומט מן העורף • הוי אומר ללא ניתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות עכ״ל ״ למשמע

 שאין טעם ותועלת במצות י כי לא ניחנו אלא לצרף בהם את הבריות אס עושים רצונו אס לא :
 יש מפרשים הפסוקים האלה והמאמר הנזכר שמלבר בא״ס העליון • ובו ולאי שלא יצויר שום
 שינוי וחסרון כלל ואינו צריך לעבולת האלם •וקרבנותיו ותשלומיו כי אס חטאת מה תפעל בו

 ואם
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 ואם צדקת מה תחן לו אכל הססי' בהם הוא צורך העכודה כי משהנים הם כסי מעשה התחתוניס אמנם
 אין תירי! זה מתיישכ למבין* והאמת הוא לע״ד כי אין כאן קושיא כלל שהרי מקרא מלא דכרה תורה שחת לו
 לא וגי׳ וכא לרמוז כי הפגם וההשחתה שעושים התחתונים כעולמות העליונים איננו עצמיי להם • כי
 אין נגרע מהעליונים השסע שצריכיןהם לצורך עצמם• וכדשירשו כזוהר סרשה יארא (דף סי) יז׳׳ל איר
 אלעזר חייכין עכדי פגימותא לעילא מאי פגימותא דשמאלא לא אחכליל כימינא דיצהיר לא אתכליל
 ביצה״ס כגין הוכייהו דכני נשא ופגימו לא עכדי אלא לון ממש הה״ד שחח לו לא כניו מומם * ככיכול
 עכדי ולא עכדי י עכדי דלא יתמשך עלייהו כרכאן דלעילא * כדיא ועצר את השמים ולא יהיה מטר ולא
 עכדי דהא שמיא נטלי לון לגרמייהו כרכאן מה דאצטריך ולא נטלי לאמשכא לתתא ודאי מומם דאינון
 תייכין איהו וכו׳ עכ״ל הרי שאמר ושגימו לאעכדי אלא לון ממש • ההיד שהה לו לא וגי׳ כי השפע נמשך
 לעליונים כל מה שהם צריכ-ם לעצמם • אבל לא נמלי לאמשכא לתתא וכדי שתכין ענין זה היטב • צריך
 אהה לדעת מה שכתכו המקוכליס כי העשר ספירות של עולם האצ,' ועולמות כריאה ״ יצירה ועשיה •
 הס שכלים השוטים כעלי חכמה וכינה יתירה • והס משכילים תמיד ככוראם ושוקדים המיר על חשק
 עכודתם שהיא עכורה שכלית לא גשמית ותשוקתם גדולה כעכודה ההיא לא יגרטו אותה כלל ולא ימנעוה
 רגע ־ אמנם היא עכודה קיימת שלא תתסר ולא תעדיף איש איש כעכודתו וכמדרגתו מן הכתר העליון
 עד סוף כל מדרגות הקדישה • ועיין בהראב״ד סי׳ ספר יצירה דף נ״ס ב׳ וכעכודה ההיא הם שואכיס
 ששע קיומם ותיותס * שלא תתסר לעולם ומכלל זה הגלגלים שגם הס שוקדים׳ על עכודתם ותשוקתם
 גדולה מאד כהיוחס מססריס ככוד אל וכמהלכס הם ישכחו הכורא ויתנהג אליהם שסע קיומם • והנה
 כזה השסע שמקבלים העליונים והססי׳ כעכודהם אין להם חלק עם התחחוניס כלל אס ייטיכו ואס
 ירעו החחחוניס כי לעולם החק הקבוע להם לא יושבת מסני שאין בהם חטא כלל • אמנם יש עוד
 רכ סוב לעליונים תלוי בעבודתנו שהיא תחסר ותעדיף כסי שיעור עכודת התחתונים • אס יעכדו
 כראוי יוסיסו שסע ואור כססירות וככל מדרגות הקדושה ואס יחסאו יגרעו אוהו תוססת ״ ומסאת
 זה יתיתס כעליונים תוססת ומגרעח ושמחה וככיה • וגאולה וגלות וכיוצא כדברים הללו ־ והוא המכונה
 כססרי המקובלים כערך התחתונים • כלומר שאין אותו גרעין ותוססות המיוחס כהס כערך קצכתס
 בעכודתס אלא כערך מה שנוסף בהם מצד התתתוניס • כי כאותה •כחי׳ לכד היא ששייך תוססת

 ומגרעת כסי שיעור עבודת התחתונים:
 ועתה לא יקשה כלל מה שכחוכ בפסוקים הנזכר • כי מאחר דששע העליונים של צורך עצמם וחיותם
 נמשך להם למולם מבלי שום מונע ־ כי אין כמעשה התמהונים כח לגרוס כעליונים חסרון
 שסע קצכתם ולא אף גס להוסיף שפע עליהם לכן אמר אס תשאת מה הפעל בו * שהרי פגם ההוטא
 אינו פועל כו כעצם ״ דהיינו ככחי׳ קצבתו הקבועה לו לנאצל מהא״ם ״ וכן אס צדקת מה תתן לו •
 דאין הצדיק מוסיף שפע לו לנאצל בבחינתו העצמית כנז׳ • כי כל מה שגורס האדס להוסיף או לגרוע
 כספי׳ אינו אלא ככחי׳ השסע שמקבלים הספי׳ לצורך השפעת התחתונים והרי זה דומה לאס הילד
 היונק כי כל עוד שיוסיף הילד ליינק י יוסיפו לו דדיה למלאות חלב וכהעצור כח הילד למוץ ולא יינק
 עוד • נם השדים לא יבא חלכ אליהן ויהיו ריקות תחת אשר היו כמלואות וזהו ממש ענין העבודה צורך
 גבוה כי יוחר ממה שהילד רוצה לינק אמו רוצה להניק לו ־ והרי האדס כמעשיו הטובים יונק מהשדים
 העליונים וגורס להריק עליהם שפע כרכה והפכו הוא החוטא כי כסכת חטאו ומניעת יניקתו ממקום
 שירש נשמתו גורס שימנע הששע העליון מלירד שם כמקום שהוא שירש נשמתו • וכמ״ש כחיקוניס סוף

 היקין מ״ג זז״ל ומאן דאתבסל מפריה ירכיה כאלו אחזר לההיא ארן יבשה ומנע ברכאן מינה • כל
 מד לסוס לרגיה מאן דפגיס לתתא פגם לעילא לאתר דאתגזר נשמתיה עכ״ל ״ הרי מבואר דבמקוס שורש
י ליקא הוא דפגיס ומנע כרכאן י והייני מניעמ השפע כבמי׳ השייכת אל התממונים אבל לא ככמינמ ת מ ש  ג

 השפע העצמיי של העליונים וכמו שככר אמרמי:
 נם 5"}מי לז״ל לא ניהנו המצוה אלא לצרף כהם אה הכרייה מוכן הוא כפשוטו ליולע סול שכירת
 הכלים־ כי רס״מ ניצוצין נשארו תוך הכלים שנשכרו ומהם נעשית קליפת גיגה אשר היאפוכ ורע •
 ואנו מבררים יםכיצוצין מ״י עשיית המצות כי על ילי המצות ל״ה אנו מסריליס הססולה מן האוכל • ועיי
 מצוה טשה מוזר הטוב מקליסת מנה.לעלות למקורו ולהוריד השסע לעולמות • וזוהי כוונת המאמר לא ניתנו
 המצות אלא לצרף בהם אה הכריומ כי על ידי המצוה נעשה *צירוף והבירור כנזכר • ועיין כססר ען מייס
 של האר״י זלה״ה כדף ס״ש ע״א וכססר מבוא השערים ש״ב מ׳׳ג ס״מ ותכין עומק זה המאמר וסודו;

 שאלהיאל



י אמונים נ ח ש ו כ י  56 שומר ו
 שאלתיאל נחה שקטה נכשי כלכריך הנכוחים וישרים למוצאי לעת ״ וקורא אני עליך אשרי אלם
 מצא חכמה ושמש הלמילי חכמים הרכה ועחה עול אכקש ממך שחק לי כילי איזה
 מפתחות פנימיות להבין ענין ההשגחה י כי לא כאחי עד עחה אל המנוחה מהקושיוח הנופלות על הלרוש
 הלזה • כראותינו כמה עניינים אשר נראים זרים ובלתי מסודרים>נהמנהיג הישר ונאמן יתברך שמו • לכן
 ׳אחלי יכונו להעמידני כקצרה • ומכלי שתאריך כראייה על כל פרשי ההפגתת ואופניהם כי זה יהיה לי

 • מעיר לעזור מידי קוראי כספר הזוהר והמקובלים כשמדכריס כהם:
 יהוידע קודם כל דבר צריך אתה לדעת כי אין שוס פעולה קמנה או גדולה שההיה כמקרה כלתי
 השגחה אלהית אלא הכל הווה ונשעל כסוד השגתה האין סוף והשפעתו המתפשטת מלמעלה
 עד סוף כל המדרגות והנמצאים * כי זולתו אין שוס פעולה והשפעה לשוס נמצא ־ דהוא הוא המהווה הכל
 ומחיה הכל ואין דכר חון ממנו ולא שוס נמצא זולה מכחו ככווגה ולרצון ולא כמקרה ובחיוב כי
 הוא הוא הפועל ומאיר חוך הספי׳ ותוך המרכבות ותוך המלאכים וחוך הגלגלים והיסודוח וכל צאצאי
 האק עד הנקודה האחרונה שכתהומות ככלס נדכקת הארהו והשגחתו וזהו שאמרו כתיקונים ועלת
 על כלא נהיר כעשר ססיק דאצילות וכעשר דכריאה וכעשר כתות דמלאכיא ״ וכעשר גלגלי דרקיעא
 ולא אשתני ככל אתר עכ״ל ־ ודקדק לומר ולא אשתני ככל אתר להורות דשינויי ההשנחות לא יחייכו
 כו שינוי והפעלוח כי השיניים הם ככלים ולבושים המקבלים שפע השגחתו ומוציאים לאור הפעולות
 כשינוייס כפי כחינת מציאות׳ לערך התחתונים • וכמשל אור השמש העוכר דרך עששיוח מגוונים שונים
 וככר אמרתי לך (לעיל ס' ע״ג) להשגחתו כענייני העוה״ז נקשרה ונתלכשה כצדק וכמשפט • היינו
 זו״ן כי על ידם נכרא ומתנהג העוה״ז ככת כל השתלשלות הנאצלים העליונים על הא״ס הפועל האמיתי
 המשגית ומנהיג לכל י ואפילו הנהגת הטבע שהוא הנקרא אצלנו השגתת תיות העולמות אינה אלא
 מאחו יה׳ והיא מכחי׳ החיצוניות שסודר משם אלהי״ס כגימ׳ הטבע ואין שוס דכר הווה כמקרה כלתי
 כוונה והשגחה אלהית כדכתיכ והלכתי עמכם כקרי • הרי שאפילו מדרגת המקרה • מיחסה לו ית׳
ה  כי הכל מאתו כהשגחה פרטית ואמנם פרטי ההשגחות ומעמיהם ראיתי לחלקם לעשרה מינים כפי ג

 שמצאתי כספרי המקובלים וכפרס כס׳ אלימה ואלו הס :
 ההשגחה ראשונה היא השגחה כוללת לכל מיני הנבראים שבעולם הזה שאינס כעלי גמול * והס
 ג׳ סיגים • כעל חי צומח ודומם ״ וכל א׳ מהסיגים נחלק למינים רכים כנודע * והנה
 אופן השגחתם הוא על ידי השרים המוסקדיס על כל א׳ מהמינים וכמ״ש רז״ל על ססוק הידעת חקית
 שמים אס השים משטרו כארז אין לך עשכ מלמטה שאין לו מזל מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל
 ומיין ג״כ כזוהר ס׳ תרומה דף קע״א כ׳ * ואלו השרים מקבלי ששע הנהגתם ע״י עבודתם כשירס
 וזמרם שמשכתיס לבוראם כדכתיכ כמזמור הצלו את ה׳ ען השמים וגוי• והוא סוד סרקי שירה שאומרים
 השרים של כל הנבראים ועי״ז מקכל כל אתד מהשרים קצכת השסע להשסיע על כללות המין אשר
 הוא מוסקד עליי כל סרנסתס ושאר כל הדברים הנצרכים לקיום המין ההוא ־ לעורר החום הסכעי
 להזדווגס לסרות ולרבות ולגדל כניהס כדכתיכ חילל אילות ״ עת לדת יעלי סלע • לכני עורכ אשר
ק השר במין ההוא חכמה ומדע סכעי להכין צרכי קיוס מינה כגון לכנות לה  יקראו • וככלל זה י
 כיח להשמר מהמקרים הרעים הממעטים המין כעין חכמת אומנות הדבורים בהבנת ביתם לגידול
 בניהם ולאסוף מזונם • וכן הנמלים ״ וציסור לרור כבנות לה כית וקן וק כמה סרטים אחרים שכמיני
 הבעלי חיים כלם הס עניינים מושגחיס על כללות המין ההוא • מהשר המוסקל עליו * אמנם השגחה
 סרסיח כגק אם יחיה שור זה או ימות • אם תנצל נמלה זו או תלרס • אס ישרוף זה העכביש את
 זה הזכוכ וכיוצא מאלו הסרטים אין כח כשר העליון להשגיח כזה • וכל הכעלי חיים וכ״ש הצומחים
 והלוממים לא יושגחו על פרסי עניינים כאלו י לסי שהמכוון מהם יושג במיניהם לכל • ואין צורך
 שתהיה ההשגחה עלאישיהס ולק כל מנין אישיהסהוא במקרה גמור לא בגזירת השי״ת ״ זולת אס יגיע

 מזה איזה ענין אל השגחת האלם כסו שנתבאר כסמוך :
 ההשגחה השנית היא השגחח המין האנושי אשר כל אחל מהם מושגח מהשי״ת כתכלית הסרסיות
 וכמ״ש אני ה׳ חוקר לב כוחן כליות לתת לאיש כלרכיו י וכתיב כי עיניו על לרכי
 איש וכל צעליו יראה • ולול המלך ע״ה אמר אתה ילעת שבתי וקומי • ורז״ל כסר״ק לחולין אמרו
 אין ארס נוקף אצבעו מלמטה אא״כ מכריזין עליו מלמעלה ״ וכסוף ס״נ לערכין אמרו לאסילו אס
 יצטער כהוצאת שחי לינריס מן הכיס ויצמע להחזיר האחל לכיס • אינו כמקרה אלא כגזירת השי״ת •
 ומטטס זה ימצא השגחה פרטית אל הכעלי חיים וצמחים ולוממיס • לא מצל עצמם אלא כעכור האלם •

 כגון



י אמונים בט ג ח ש ו כ י  שומר ו
 כגון אס האלס יצא השלה לציל ציל חיה ועוף או לגיס • הנה יושגח מלמעלה ויגזור עליו כמה לגיס
 יעלה מן היס בהרמו ולא שגזר השי״ח על אילו הדגים שימותו או יחיו ־ אלא לפי שהאלם הוא מושגח
 במזון ביתו ופרנסחו אס חהיה בריוח או בצמצום או כנחת או בצער וכן לא גזר השי״ת על חיה זו או
 עוף זה שיהיה נצוד מהאדם ״ אבל נזר על האדם הזה מזונו ופרנסחו והכין לו צידו צבי או איל •
 ואפילו על פרשיוח צער צידחו אם בקל אם במורח * אס יהיה ניצוד מיד או יברח עד אלף פסיעות
 אחריו או אלף וחמש על הכל הושגח האדם ״ כי כל אלו הס יסורין לאדם והוא מושנח על פרמי
 עניניו • ועד״ז נמצאח השגחה לאדם בבעלי חיים שלו כגון אס ישמין שורו ושיו • או יכחיש • ולא מצד
 השגחת השור בעצמו אלא בעבור בעליו יאס ישוה שורו דינר או שתי דינרים • וכן אס תלד רחלה
 אשר לו שהים כאחד או טלה חלב א׳ • וכן אס תצא תרנגולת שלו על פני השדה וחבא אליו הפרס
 והעזניה וישרפוה לא תהיה השגחה זו מצד התרנגולת בעצמה אמנם יהי' מצד השגחח השי״ח לאדם
 וגזר עליו יסורין אלו או ברכוח בהצליח אותם ועד״ז בצמתי האדם אם עץ הזית אשר לו יוציא פירוה
 הרבה או מעט אס יצליח חלקה שדהו כפירוחיו או יאכלנו החגב * הכל מצד עונות האיש הזה או
 זכיותיו ועד״ז בדומם אס תשבר כדו או פנו אס תשקע קדרתו אם יסדק תביתו אם מלא אס ריקן
 הכל הוא בהשגתה פרסית מצד התועלת או ההיזק המגיע לאדם ובזה ימצא השגחה פרסית בכל המציאות

 והנמצאים * חלקה אחת המטר וחלקה אחת לא המסר אילן מתברך אילן מתיבש הכל תלוי כאדם :
 ההשגחה השלישית היא השגתה נוללת שמכפלת הפרמיה וזו היא מכת מדינה • וכשנחן רשות
 למשחית לחכל דאינו מכחין כין צדיק לרשע « וכן אמרו רז״ל דכר כעיר כנס רגליך •
 אמנם זה יהי' דוקא כצדיק שאינו גמור כי ג׳ מיני צדיקים הם י יש צדיק יסוד עולם שיכול להציל העולם
 כלו בצדקתו כגון האכות ומרעיה וכיוצא וכן עיר שנגזרה עליה גזירה או ספינה השוכעוח בים יש כח
 בצדיק להציל אח כלם וזהו ימלט אי נקי ויש צדיק שלא יוכל להציל אלא עצמו כגוןגח וכיוצא* ויש
 צדיק הוא נספה עס הכלל ואינו יכול להציל אפילו עצמו ועליו נאמר ויש נספה בלא משפט • והטעם הוא
 משני שראה ולא מיחה י שהיה לו להוכיח או לכרוח משם וכ״ש אס ראה ושמלז • או יהיה הטעם
 להספה עמהס מפני שאין בצדקחו כח להנצל שיש לו איזה טון • וכיון שמחראה כפני המשחית גוכה
 חוכו ועונו ממט ולטעם זה כתיב ואתם לא תצאו איש מפחח ביחו והכל הוא בדין ההשגחה העליונה
 דבעידן ריתחא פוקד עליו עונו ויארע תקלה לצדיק שאינו גמור בכלל שכניו וכני עירו ואס היה מסתלק

 משם היהה לו נפשו לשלל :
 ההשגחה הרביעיח היא השגחה סרטיח ככעלי חיים וכאומוח להצליחם ולהצילם כדי שילכו לעשות
 שליחותו של מקום ע״ד שאמרו רזיל כל המיצר לישראל נעשה ראש י והלכנון כאדיר
 יטול הרי שהוא מוצלח מחמח שליחותו י וכן בבעלי חיים נעשה להם ניסיס להצלתם בהשגחה עליונה
 כעין הצפרדע שהיה מעביר העקרכ כמיס כדאיסא בב״ר פיי וכיוצא כזה ־ ולא מחמח עצמם שאין השנחה
 והצלה כזאת ראויה לרשע כזה או לבעל חי כזה אלא מפני שליחותו המזומן לו ומעין ענין זה הוא
 מה שאמרו יכין רשע וצדיק ילכש שהוא עתיד להוליד בן צדיק יהיה כו צורך הרכים כעין שמעי שעם
 היוח שנתחייב מיתה האריכו לו עד שהוליד מפני שהיה עתיד לצאת ממנו מרדכי • וכן כתיב אל הצר
 את מואב בשביל שתי נפשות שהיו עתידים לצאת מהים * וכמה הם מדרך זה ככל דור ודור ־ שהקב״ה
 משיב לרשע ולא בעבורו אלא בעבור תועלת הצדיק ובני אדם שאינם יודעים העתיד יתמהו על זה
 אכל צופה עתידות צופה הדכריס מתחלחס ועד סופם ומסדרס כחכמתו כשי המציאות הצריך אליהם
 אס מצד מעשה בני אדם שקלקלו הסדרים והקכ״ה מביאם לסדרם ואם מצד המעשים בעצמם שא״א

 מבלעדי המציאות ההוא מצד החכמה העליונה :
 ההשגחה החמישית במיני המיתה והס ד׳ • נפלים• או קטנים• או מיינ שנה עד עשרים• או מעשרים
 ; ולמעלה • הנפלים הם אותם הנשמות שנתחייכו כריתות ומיתות ב״ד ונכרתו פעם ראשונה

 יתגלעו כעוכריס ויכרתו וזהו טעם מיתה להם • וגס אכיהם ואמם נחחייבו באותו צמר • ונמצאו משפטי
 ה אמח צדקי יחדיו • וסבת המפלת תלויה בענין הכרח שמחייבו אם מצד אכילה היה הכרת גוסליס
 מצד האות האכילה י אם מצד מלאכה האסורה נופלים מצד מלאכה יהירה • אם מצד ביאה האסורה
 נופלים מחמת ביאת הזכר על המעוברת עד שמפילה י וכיוצא בזה אס חייבין סקילה נופלת האס ומפלת
 ואם חייבין שריפה נשרפת ומצערה משלת וכיוצא בענין זה י הקטנים המתים משעה לידה עד י״ג
 שנה ויום א׳ • הם מחים בעין אביהם והם הנק׳ עשוקים • כי כשאדם חוטא אותם נשמות הראויות לבא
 על ידו החיצונית עושקת אותם מהיכל גניזחם וכדפירש הסבא דמששטי׳ והדין דין אמת טל אביו ועל

 חית אמו
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 אמו ועליו • המתים מי״ג שגה ועד עשרים הוא שחעאו מקודם הסא ידוע ובהגיעם לאותו סרק הס
 קרובים למשא אותו מעא עצמו״ ויש רשות להכריתם קודס שיחמיצוזיחטאו אוחו חטא שהם עלולים בו•
 ואלו הס אותם שכאשר מדהיד מתוחה בעולם נתן רשות לסגוע בהס בעת הדין בסוד ויש גססה בלאמששש :
 ההשנחה הששיה ביסורין שהם כגושו של אדס כגון המלאים ־ יש מהם מששות כני אדם י כגון
 צנים פמיס בדרך עקש • ודומה זה להורג את עצמו שעתיד ליתן את הדין • ואף כיוצא
 בזה הוא הממליא עצמו משני היומו רודף אמר תאומו • והכלל זה מי שאינו משתדל ברסואמ עצמו
 בכלל מושאים ימשבו ״ ואס כסלו העכזדה כסכמ החולי גס אמ דמם מידם ידרוש • כי מייב אדם
 לרדוף אחר הרפואה ככסחון ככורא כמו הזורע כאדמה ככשחון ככורא שיתן מיס ויולידה ויצמימה ויכין
 מזון לכל אף כאן משתדל כרסואת עצמו עם היותם חלאיס נאמנים ע״י איש סלוני ע״י סס סלוני * כי
 שמא זה הוא האיש * שמא זה הוא הסס * שמא זה הוא הזמן * ויש מהם שמלפשיס האדם עד יום
 המימה • הכל הוא גזור מלמעלה כדי רשעהו כמספר ״ וצערו מדוד ומשוער * לא יעדיף ולא יחסר
 הכל הוא כרצון גטה • אפילו שיזור הממץ כמולי עד שיעור פלו גי וכל כיוצא כזה • הכל כדין ולשי משבץ :
 ההשגחה השביעיה ביסורין של אהכה י יש מהס כלי עון ועכ״ז מחלהם בדין כעין רכי על מעשה
 אוהו עגל י וכעץ איוב וכיוצא אמנם סופה אהבה * ויש יסורין שכלם אהבה גמורה
 למייסרין אוהו בלי שוס עון • ועל כזה אמרו כגמרא לא הס ולא שכרם * וטעם יסודן אלו פירשו
 בזוהר משל לרועה שרוצה וכוי ״ והיינו להצלה הרבים ״ שלא יקטרג השטן עליהם • ופי׳ ענין זה הוא
 כי לפעמים יש דין כשכינה מממת מעשה הדור וצריך להשפיע אותו'הדין כדי להטריד את השטן ולא
 יקטרג אה הרכים ולא יוכל לערככ ע״י הדין ההוא׳ מיד משפיע הדין על הצדיק וע״י יסורי הצדיק
 הדור ניצול מקסרוג השסן * ולסעמים יגרוס מיתה לצדיק • והיינו סוד מיתתן של צדיקים מכפרת •
 והצדיק נשכר על זה שכר נסלא כעין ר״ע ותביריו כידוע • עוד יש יסורין של אהבה אעס״י שכאים
 לאדם ממממ עין ע״ד הכמוכ כי אמ משר יאהבה׳ יזכימ וכאב את בן ירצה • הרי שהיא אהכה ענין
 המוכמה יהיסורין ״ והיינו מ״ש בנמ׳ הא דהוו ליה ומיהו הם יסורין של אהבה * הא ללא הון
 ליה כלל י והענין כי כתמלת ה׳ על האיש ההוא יעזרנו כי יתן לו כנים וימותו כיד סשעס'שה
 נשמות ראויות להסתלק לזמן הנועד ההוא לסכות רכות אל הגלגול ויכוסרו עונות האיש ההיא שהיה
 מייכ מיתה כמה פעמים • כי כמיתת כל א' מתכנים יקכל צער מר כמות ויכופר עונו כאלו קבל המות •
 והם מזכמ כפרה ובסורק של אהכה מכמה פנים * הא׳ שפורע תוכו ומתכפר• הכ׳ שהוא זוכה כטהרת
 אותם הנשמות• הגי שהס כניו אל התמיה• קד׳ שזוכה כמנוכם כמצות מה שאין כן מי שיהייסר

 כמטעת הכנים שאינו זוכה כשום א׳ מאלו :
 ההשגחה השמינית הוא ענין נסיון הצדיק כעין עשר נסיונות שנתנסה אברהם ־ וכתיב ה׳ צדיק
 יכחן * וכשהצדיק עומד על הנסיון גורם ימוד עליון אל השכינה כאומרו עתה ידעתי
 לשון זווג י והכא אליו נסיין זמכסלו פוגם כעין דוד שנאמר זמוחי כל יעכור שי • והעומד כנסיון

 כאכרהס יצמק ויעקכ געשה מרכבה להקכ״ה :
 ההשגחה התשיעית היא בכמה עניינים ומאורעות רעית הבאים לאדס בעכור סכלותו כי הוא

 גרם לו רעתו י כגון אס יגיע לאדם סיבות ראוי לו שיעלים אותם מבני האדם ולא,
 יסרסמם.מסני שיש כמה מקטרגים• מהם רומניים מהם גשמיים• ויתלבשו הרומניים כגשמייס וישלוט
 עין הרעה במעשה האדם ״ והנה אם הקב״ה יברך האדם בבמה והוא יהראה כה עד ישלוט בו
 עין רעה ותשכר כרכתי ותאבד על זה נאמר אולמ אדם מסלף דרכי ועל ה׳ יזעף לבו • ולסי הנראה
 מהזוהר גס לעין ימשכ לו י לפי שדרך ההשפעות העליונות להיותם נשסעות ואין ראוי לעככם ולהפסיקם
 כעין אין עוד כלי והעמוד השמן • ומעץ השגמה זו היא אומרו- ויאמר יעקכ לכניו למה מהראי אסור
 לאדם להראות שכעה כימי רעכ מפני שפוגם ומקנטר כמדה השולטת וכן הוא ככמה עניניס שמשפיעים
 על האדם מלמעלה לסוכה והאדם ידחם מעליו כגון ציניס סחים אשר לרוע כמירמו ידמה סוכת
 הכליאזת ויחלה זולת אם תהיה הדחיה לעכודת השם כגון להשכמת כית הכנסת וכיוצא דזה הומר
 לו וראוי והגון הכנסת עצמו לסכנה לצורר העכורה שזה יהיה נסיון גדול ״ אמנם כהכלי העולם יקרא
 מייב * ואסילו לעבודת שמים אין ראוי ליכנס למקום שיגיעהו ודאי ההיזק • וכמו שהסכימה השכ־ינה
 עם שמואל ואמר עגלת בקר הקח כידך וגו׳ • ומכלל זה הנושאים נשים לשם ממון ואח״כ ימצא מרורת
 התנים כתכרסם ויתרעמו ״ ואדרכה הדין עליהם שעכרו תורות מלסי מק י וכיוצא כזה כמת רעות
 באות לאדם מתמת רוע בחירתו ״ וא״כ אין שאלה למה צדיק זה רע לו י ואפילו שיהיה צדיק גמור •

 שהרי
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 שהרי הנהגתו הוא שגרס לו * ודע כי כל הצרות והרעות וחלאיס שכאיס לו לאדם מחמת אכילתו ורוע
 הנהגהו להכניס עצמו כרעה וכיוצא לא יהיו אלו ׳סורין • אמנס יקרא מקצר כעכודת בוראו שלא שמר

 שוכחו לעכוד כת הכורא יח׳ אשר חננו והיסיכ עמו המוכה ההיא :
 ההשנחה המשיריח היא הסהר פניס מאח השייח ״ כי מחמת עונו עזבו ה׳ אל הטכע וההזדמן
 ולזה היו נושאיס כלי מלחמה אל מלחמת מצוה י עס היות שלא כחרכ וכחניח יהושיע
 ה׳ והנכנס במלחמה בלא חרב כידו נקרא מתחייב כנסשו * ונקרא כסיל מחעכר וכוסח • וכן כיוצא כזה
 יש דכרים רכ*ס • וח׳יכ היאך נקשה סלוני צדיק ורע לו כי מי יודע אס היה בהסתר סנים י צא
̂ יגרום החטא  ולמד מיטקכ אבינו אחרי כל ההבטחות ואחרי היותו הולך בדרךמצוה• נתיירא שמא 
 וא״כ מי יכסת י ולכן צריך להזהר ולהשמר מן הקרי כי שמא הוא כהסתר סניס משני איזה עון ויהי׳
 מזומן אל הקרי ״ ואס•' חטא כל שהוא אסשר שיגרוס לו סילוק ההשגחה ואס כאותה שעה שהוא מתרחק
 מבוראו קרה מקרה שנזדמן לו איזה ענץ קשה יסחכן ח״ו • ואל זה כיון שאול כאומרו ופני ה׳ לא
 חלית• ואתאפק ואעלה העולה • והנה עס אלו העשרה מיני השגחות שביארתי יסולקו כל הספקות
 והקושיות מצדיק ורע לו וכיוצא ״ שיש כפרטי ההנהגה האלתית והסתכל בהם היטיב הדק וחראת
 כי הס כוללים כל מיני ההנהגות של העוה״ז וגס תכין שהכל הוא כצדק וכמשפט • מכלי מקום להתרעם
 כלל • שהרי הכל תלוי כמעשיו של אדם וכפי החרחקו והתקרבו אל השי״ת כך תהיה ההנהגה ההשגחה
 עמו בין שנחרחק או נתקרב במעשיו עתה • כין שנתרתק או נתקרב כמעשיו הקדומים כסוד הגלגול ״
 וזהו טעם כולל כל שינויי ההשגחוח • כי מצד גבוה אינה מנועה ההטכה תמיד לכל והוא משל אל מעין
 הנוכע מיס־ כסופי הס מיס מועטים ואינם זכים• באמצעיתו הס מים רכים וזכים • וכמקומות העליונים
 במקורו הס מיס יפיס יוחר ויוחר והנה כל אחד ואחד שוחה מהמעין כרצונו וחפצו י כי מי שלא ירצה
 לעלות למעלה כמקירו י ישתה מן המים העכורים • ומי שיטריח ויעלה למקור המעין ישחה מן המים
 המחוקים והזכים • ונמצא כי שינוי שהייה המיס הוא כיד כל אחד ואחד * ומי ששתה המים העכורים
 אין לו להתרעם כ״א על עצמו שנתרשל בהשתדלות תועלתו כי טוב המיס הזכים לעולם אינם מנועים:

 שאלתיאל צוף דבש אמרי פיך מתוק לנפש ומרפא לעצם • והנני מהלל ומשבח לה׳ אלהינו שנתן
 כלבי לבא אצלך ״ ללמוד תורה מפיך • כי כאמת ובאמונה הוצאתני מכמה מבוכות
 וספקות והודעתני כמה שרשים גדולים משרשי התכמה הנעלמה • ישלם ה׳ פעלך ותהיה משכורתך
 ״ שלמה י ועתה כזה גבול שמחי לדברי לכלחי השריחך עוד כשאלות וקושיית ואצא מלפניך ככריעת

 כהודאה ובשים שלוס :
J לך לשלום שאלחיאל אח׳ וזכור אל השכח כל אשר למדחיך • כ׳ כדרך חכמה הוריתיך הדרכתיך 7 T W 
 במעגלי יושר י הפיך בהם וחזור עליהם עד אשר יהיו שנונים ומורגלים נשיך ובלבבך כי
 הס עמודים גדולים באמונתנו ושנות תורתינו המביאות לאדם אל ההצלחה המקווה * ומובטח אני בך
 כי בדקוח שכלך ועומק הכונחך יספיקו לך לאחוז כסנםני החכמה ובעיקרי התכונה והדעת ותזכה להבין
 כתכי האר״י זלה״ה על נכון כי כבר סירשתי לך מענייני שרשי החכמת מה שיספיק למבקשי האמת •
 ומה שהוא מוכרח לידע כל אשר נגע אלהיס בלבו • כמוך שאלתיאל אחי בחירי רצתה נפשי אשר מתוך
 הייכוח נתברר האמת אצלי כי מאוהבי האמת אתה ״ ונפתולי אלהיס נפתלתי י עם מלכים ויועצי ארן
 שימרי אמת לעולם • והאצל מן הרוח אשר עליהם ונניח לך בית נאמן לאחת במפות המלות האלהיית
 ואנושיות הסכן נא עמהם ושלם ״ כי בהם תבואתך טובה ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך • החזק
 במיםר אל הרף נצריה כי היא חייך ומעתה תטן תפלתי קשירת לפני אל אליר נאור * ישפיע ויופיע
 רוח הקדש כבית מררשר הטהור• ויגללך תעלומות חכמה להבין ולהורותבמושכלותהאלהיותותעשה
 שד למעלה בכוונת ,תשלותיך הרצויות לחבר את האוהל להיות אחד ולהמשיך טללי רצץ ממי הכריכה
 העליונה יהיו למאורות אור ישר ואור חוזר ומקיף להאיר על הארץ התחתונה ופדויי ה׳ ישובץ ובאו
 ציץ ברנה ואז יאמרו בגוים אין קדוש כה׳ ואין בלחו מושיע חוסים ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמיס

 ליס מכסים בעגלא ובזק קריב אכי״ר :



ת אמונים ו ב ו ש ת ת ו ו ל א  00 שומר ש
 שאלד, א כתוב נאוצלוח חיים לף ליו ע״א וז״ל קל״ ע ר״ל כי כאן לא היתה מיתה וני׳ על
 וע״י קריעה הזו יצאו הקליפות הנקלא נשם שש״ן כוי ע״ש • ק״ק כי הנה או׳יא נשארו
 כאצילות כנולע והז׳ מלכים הס שירלו כליהם ננריאה ומהם נתהוו הקליפות נללעיל * ואיך אומר

 כאן כי ע׳*י קליעה זי שהיא לאחורי או״א יצאו כנ״ל :
 שאלה 2 עול כתוב שם וזיל ועול תמצא שינוי אחר כי אפילו נאלו הל׳ לא נזכר שמוח אבותיהם
 ~ רק בעת המלוכה לא כעת המיתה וכו׳ וכ״כ כמכוא השערים ש״כ ח״ב פ״ח וקשה להא
 כתיב וימת בעל חנן בן עכבור ועלה בלעתי לתר; לזד איירי בז׳ מלכים ללברי הימים לשם כתיב
 וימת בעל חנן ולא כתיב בן עככור • ולא יכולתי להולמו מכמה טעמים• חלא לבפי׳ איתמר כס ונחזור
 לעיל לפרש הפסוקים של פ׳ וישלח וכן לקמן כתוב וז״ל והנה זה האור של שם מ״ה וכי׳ ה״ס המלך
 הח׳ הנזכר כפי וישלח אשר לא נזכר כו מיתה כתורה וכו׳ • ואס איתא לאיירי כאינו[ לל״ה הא כחיב
 מיתה במלך הא׳ • ועול לכל״ה כתיב הל״ל בללית • ועול לכאן מיירי כז׳ מלכים של כללוה כלמיכח
 בהליא ־ ואוחס של ל״ה הם של נוק׳ לזעיר כמיש במבול׳ש ש״ב חייג פ״ו ולכן יומי מעכ״ת לרך ישכון אור:

 תשובה שתי הקושיות הנ״ל יתורצו נמה שכתנ נס׳ מבוה׳ש שער הקליפות חייב פ׳יא וז״ל ועיקר
 הלכר איך היו ז׳ ונעשו י״א הוא כי ל׳ אחוריים נשנרו מן חו״ב ויש׳ס ותבונה ונתחברו
 למעלה מן ז׳ מלכים אלו ועמהם היו ייא ־ ואל החמה איך מחו״כ וכו׳ היו קליפיח כי זה הוא
 מבחינתם שמתלבשת בזו״ן למסה להיות להם מוחין ובאותה בחי׳ נחשבת כזו״ן ממש • וכמו שנעשו
 ראש לזעיר כן נעשו סיגיהם ראש אל הזי מלכים והיו י״א סמני הקטורת כי כיון שירלו למקים זו״ן
 בעת פבירחם א״כ יחשבו כזו״ן ממש כמבואר בסול הקליש עכ״ל ויעויין עוד בש״ב ח״כ סוף פיו וחייג
 פ״ח י הרי מכאן תשובה לקושיא ראשונה כי מ׳יש באיח שע״י קריעה זו יצאו הקליפות • כוונתו לאותה בחי׳
 השייכה לזיין דהיינו נהי״ס דאו״א הנעשים כלים למוחין לזעיר ־ מסיגיהם נעשו קליפות ונתחברו למעלה
 מז׳ מלכים * וממילא מתורצת גס השניה לכיין שמאחורי או״א יצאו קליפות הוצרך להיות כחי׳ מיתה
 גס כאחוריים ונזכרה מיתה זו בכעל חק שהוא מלכות כלכהיב וימת בעל חנן בן עכבור להיות כי שס

 כמקים הנוק׳ נפלו אחורי או״א • לכן כמיהתה מחו גס האחוריים לאו״א השייכים לזו'( כנ״ל:

 ומצאתי הגהת הרוו״ח זלה׳׳ה על מה שכחכ כא״ח לף י׳ו ע״א שנקודות קמן ופהח הם י׳ וכ׳
 ווי״ן כגימש׳ כ״ב אותיות לרמוז. כי כתר וחכמה לא מתו ונשארו חיך כליהם׳ והקשה *

 הוא ז״ל להלי גם כינה שהיא ציר׳׳י לא מתה י ותילן וז״ל ואפשר לחרן ולומר שכיון שהשנים לאו״א
 הם לא מתו הכל י נקלא נקודה אחת בסיל יו״ל שהיא אותיותי י״ה בסוד הבן בחכמה וחכם בבינה ולכן
 נקלא הכל מכמה לבל • (וכן מבואל בס׳ הלרושים לף מ׳׳ה א׳ עיש) והאחורייס שנפלו מאי׳א ה׳׳ס ה׳
 שכשס בסול וחכס בכינה והכל נקרא כינה לכלה שהים אחוליים אל הפנים שהוא הלכורא י נמצא כי
 נקודת הפת״מ הוא כ׳ הפנים של או״א שהכל נקרא חכמה• ונקידח ציר׳ הם כ׳ אחוריים שלהם שהכל
׳ נחי׳ הנזנר ני הצירי׳ גס יש נהם מיתה שהוא כללות האחוריים גם צולק  נקי בינה ונזה צלקו נ
 מ״ש שהבינה לא מתו פניה * ואפשר שהשנים הם הו״ב והאחורייס הס ישית והבונה בסוד יעקב ולאה
 אחוריים לאו״א ענ״ל • מנואר מזה שנס נצירי שהוא שללוח אחורי או׳א יש מיתה י אבל קשה על
 מהו שהשנים הם חו״ב והאמורייס הס יש״ס ותבונה למשמע לאחוריים שנפלו הס ב׳ בחי׳ לנל דהיינו
 לישיס ותכונה והלא לעיל כתבנו כשם שער הקליפות כי ל׳ אחוריים• נשברו מן חו״ב ויש״ס ותבונה •
 וגם נאיח דף כיה כ׳ אמל וזיל ונמצא כי ירדו ג׳ מלכים שהם זו״ן ועוד ד׳ אחולייס של או״א
ס ותכונה סך כלס הס י״א בחי׳ שירדו ומהם נתבררו ומן הסיגים שלהן נעשו הקליפוח עכיל: ״ ש  עילאין \

 לנל^״ד שזה יוכן כסיל התלבשות הפרצופים וידוע מדלוש סדר כינה ותכונה על מתכונתו דף ל״ז
 עיכ כי לעולם אין העליון מתלבש כתחחון אלא חיצוניותו ושם למסה חוזר להיות פנים גמורים
 ועיין ג״כ כס׳ מכוה״ש סיף ללוש פנימי ומקיף • ונמצא שיש כיש״ ס ותכונה התלבשות אחורי או״א
 עילאין כשנפלו אחורי יש״ס ומכונה נפלו ג״כ אמורי אויא עילאין המתפשטים בהם ונעשים כהס שנים
 גמורים י ונמצא כי צדקו כ׳ המאמרים שהאחורים שנפלו הם יש״ס והכינה לכל וגס הם ל׳ אחוריים
 באמת של או״א עילאין ושל יש״ס ותכונה כנז׳ • כלל העולה כי גס ככחי׳ האחוריים של או״א הימה

 מיתה



ת אמונים לא בו  שומר שאלות ותשו
 מיתה ושבירה אבל היינו לווקא בבחינותס המתלבשת מוין להיות להם מוחין לזו הנחי׳ נחשבה כזו״ן
 ממש אמנם שאר אחוריהם שאינם שייכים לזו״ן לא מחו י ועליהם הוא שאמרו שם בא״ח לאחור אויא
 לא מתו אלא נפלו ונשארו באצילות ״ ומהם נעשו יעקב ולאה^כמו שנתבאר בא״ח לף קכ״דע״ש זהו

 . הנלע״ד י הצעיר יוסף אימאם סיגי •
 שאלה ג כחוב במביה״ש ש״ב ח״א ס״ל וז״ל והנה נ׳ בחי׳ הם כלי הכתר לא נשבר כלל • וכלים
 לאויא לא נשברו הפנים ונשברו האחוריים • וכלים לז' החחונוח זו״ן נשברו הפנים והאחוריים

 עכ״ל וקשה רשס סוף ל״ה אמר לנה״י לכתר בחי׳ האחוריים שלהם גם הס נשברו ע״ש :

 תשובה לע כי כלל גלול יש לנו ככל האצילות כי לעולם נה״י של העליון הם שייכים אל התחתון
 ולפיכך כיון שלא נשכר מהכתר לק כחינח אחורי נהיי שהם היורליס להעשות מוחין לאבא
 לכן אמל שהכתר לא נשכר כלל כי הנהיי שלו אינם נחשבים מהכתר • ונכללים כבחינת ביטול האחוריים
 לאו״א ולשי שהאמח״הס כחי׳ככחר לפיכך לפעמים מכנה אותם אל הכהר ולפעמים אל או״א כנזכר וכמו
 שמבואר זה כשיכ ח״כ סוף ש״ל ע״שיולע כי הכלל הזה רצוני לומר מה שאנו מכניס מפנימי כשם החיצויהמלכיפ
 אותו ״ וכן לפעמים החיצון כשם הפנימי הנכנס כו * הוא כולל ככל המיוחלים מפנימי וחיצון וזכור אוחו תמיל
 שתכין כמה קושיות* וכו אנימפלש מ״ש כתקינים לף ס״כ א׳ וז״ל ו״ה אינון תלין כנין ואימן עלמא לין ועלמא
 לאחי.ו׳ עלמא לאתי לאיהו עלמא אריכא ה' עלמא לין ללאו איהו אליך ־ וקשה לסתם עוה״כ היא הכינה י
 איך מוכן היא עם הכלל הנ״ל וזה כי ילוע מללוש ס׳ ומ׳ כי ס׳ היא כינה ונקרא לעחיל לכא ומי היא
 חכונה ונקרא עלמא לאחי שהיא באה המיל כסול מוחין ונמשכים כלישא לז״א והלכך גס הוא נקרא כשם
 עלמא לאתי טל שם שנימיותו ומכואל ג״כ מ״ש שם בתיקונים ומאי איהו הלין היכלין אלין אלא חל
 איהו אהיה ותניינא אל׳ ותלוייהו אינין כמיץ להרין אתוון י״ה או״א י וקשה לאהיה הוא ככינה
 והיכי קאמל לאהיה ואל׳ הס היכלין לאו״א אך התשובה נ״ל עם מיש כש׳ הכללים כי אימא נקלאת
 אהיה וככל א׳ מי״ס' שכה יש שם אהיה אחל וא״כ כנהיי לילה הנמשכים כלישא לז״א יש בהם שם

 אהיה ולפיכך קלא לזעיל אהיה :
 גם יוכן מ״ש כתיקונים לף פיא ע״כ י״ה לחילו ורחימו • או״א לרועא ימינא וללועא שמאלא וקשה
 רהזרועוח הס חסל גבורה י אכל הכוונה לע״ל על כי או״א מלבישים לח״ג לאריך כי אכא מלכיש
 לחסל ואימא לגבורה כירוע ולכן קראם לאו״א בשם לרועא ימינא ושמאלא על פנימותם ־ צם יובן מ״ש
 בתיקונים לף י״ו א׳ את המאור הגלול ואת המאיר הקטן • ואיכון גוף וברית ו-לקבלייהו חמה ולבנה
אינץ לקבל אימא עילאה ואימא תתאה וכן כלף קמ״ג כ׳ אין נסתר מחמתו לא שכינתא עילתה לאיתי  ל

 המה הרי לקרא לאימא עילאה חמה וקשה לסתם שימשא הוא ז״א בעלה דשיהרא י אלא שהשנימי שהוא
 אימא עילאה נקרא בשם החיצון זעיר המלביש אותה י ודי בזה נאום הצעיר יוסף אירגאס סיט :

 שאלה ד נתקשתי ט ובא במ׳׳יש האר״י זלהיה בס׳ הכוונוח בענין גוג ומגוג וז״ל ולא היה ניסוך
 המיס אלא ביום בויז וכו׳ ויום גד״ה לא היה ניסוך המיס שאס היה גם כן
 כאלו הימים ניסוך המיס לא היו יכולים להרע לגו כלל וכי׳ יע״ש ״ יקשה דאיך כתב
 לכגד״ה לא היה ניסוך המיס דהלא משנה ערוכה בפי לולב וערבה מיסוך המיס ז׳ ופסקה הרמב״ס כס״י
 מהלכות תמילין ומיספין ולוחק לומל לכוונתו היא לומל ללא נלמז בהולה אלא בבו״ז כלאיהא כתפנית
 כשני זנסכיהס כששי ונסכיה כשכיעי כמשפטם מכאן למז לניסוך המיס כמג י לא״כ איך כתכ לאס
 היה ניסוך המיס באלו ר>ימיס לא היו יכולים להלע לאסו משני שלא נלמז יכולים להלע כיון לכשועל

 יש ניסוך לא היו יכולים להלע ללאהמללש הואהעיקל אלא המעשה :
 תשובה נלע״ל לכוונת האל״י זלהיה מכואלה למלקלק כלשונו שהלי כהב וז״ל וכן ניסוך המים היה
 כעלם ולא היה ניסוך אלא במיז וכו׳ כוונתו להגם פניסוך המיס היה כל ז׳ מ״מ כנגלם
 של האומות לא היה ניסוך המיס אלא ככו״ז י ויום גל״ה לא היה ניסוך המיס כעלם שאם נם כאלו
 הימים היה להם מלק בניסוך המיס היו נכנעים באופן שלא היו יכולים להרע למ כלל • זו היא כוונת
 לשונו בלי ספק * והבקי ככחכי האר״י זלה״ה יראה להליא שמוכרח לומר הכי שלא היה לאיה שום מלק
 כשסע של יום ראשון ולא של גר״ה שהרי כסב בסול ד׳ ימים שבין י״ה לסוכות וז״ל הרי שביום א׳
 דסוכוה קבלה אור גדול מסד עליון דאימא סנימי ומקיף ומסד עליץ לזיא סנימי ומקיף * וביום ב׳

 שהוא
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ד הפוכה כאמור שהוא החסד שמתסשטת  שהוא ראשון לחוה״מהיא מקבלה מקיף לחסל ב׳ לאימא על י
 בגבורה וגס חסל ב׳ ח״אמ״י הלולב ומקיף ע״י הקפה • וכן ער יוס שכיעי הכל מלמעלה למשה עכ״ל :

 הרי שביום ראשון לסוכות מקבלת אור החסלים הגלולים לאימא ודזעיר וא׳׳כ אי אפשר שיהיה חלק
 לא״ה באוחו השפע אך כיום הכ׳ שנכנס החסד הב׳ שהוא לגבורה הנה אז נתן להם חלקם
 שכל אח־זתס הוא בגבורות כידוע ־ וכיום ג׳ ל׳ וה׳ פוסק השסע מלהנתן להם והטעם כתב הרמי)
 זלה״ה בפירושו על הזוהר משוס דיום הג׳ הוא כת״ת ששם מסתיים יסוד אימא כידוע ״ וכיון שאין
 מחיצה מפסקת מאיריס כה הנ׳ חסדיס של תנ״ה הרכה עד מאד ואין להם לאומוח כח לקבל שפע
 מרוב האור הגדול הזה י אכל כיוס ו׳ וזי שאין כהם כחי׳ חסד פרסי כי החסדים הם ה' מחסד עד
 הוד י וכיסוד הוא כללות הארתם לבד • וק במלכות הוא כללות אחר כנודע • יגם כי שניהם יסוד
 ומלכות נוטים אל השמאל כידוע לפיכך גם כהס היה להס לא״ה חלק כניסוך המים ודוק כי הס דכריס

 פשוטים • נחס הצעיר ייוסף אירגאס ס״ט :
 שאלה ה ראית• ההפרש שנשל כיניהס כענין נר חנוכה שיש מי שנזר אומר שצריך ־להניחה למעלה
 מעט מזי טפחים כסכרת הרב בעל טור ברקת • ומעכית הקשה לו כי מס׳ הכוונות נראה
 שאין אנו מעלים אותה כלל רק כמקומה שהוא אחורי נה״י שלו אנו ממשיכים לה הארה מב׳ יחודיס

 העליונים ועי״כ נעשית נ׳ר וכקש ממני האדון לכלות לו דעתי :
 תשובה הנה כהחלה צריכין חנו להעיר הערה אחת היא כי הלא ידוע מכמה מקומות כי סוד ההנהגה
 העליונה כך היא כי ככל שכת ובכת וככל מועד ממועדי ה׳ לעולם חוזר וניעור אוהו האור ושפע
 ממרומים שהיה לזוין ולכל העולמות כאותן הזמנים עד כי אין הxש בין שבת בראשית לכל שאר השבתות
 שאנו מקיימים אותן בגלות הזה כידוע מדרוש מיעוט הירח ־ וכן אין הפרש כין פסח מצרים לפסח
 דורות וכן כל שאר המועדות ״ וכן בימים טובים דרבנן ככתוב כענין פורים כי כל זמן וזמן וככל
 שנה ושנה מתגלית אותה הארה של מרדכי בימי הסורים שאז נעשה הנס • ופשיטא דה״ה לימי
 חנוכה שבכל שנה ושנה כחוזר הדכר לכמוח שהית בזמן הנס י ומאחרי שכן מדוע אמר בס׳ הכיינות
י שלו והלא כזמן  שאין אנו מעלים אותה כלל רק ממשיכים לה הארה במקימה שהוא אחורי מי
 הבית הכ׳ שאז נעשה הנש היתה היא כימי החול פרצוף שלם מהתזה שלו ולמטה פלש כמ״ש כדרוש
 מיעוט הירת וידוע שקודם שהבא פכ״פ כהחלה היא צריכה לה הגדל כל שעור קימתו מאחוריו דאל״כ
 אין לה כח לקכל אורו סכיפ כמ׳ש בכוונות כרכת אכוח • וכיון שהיא שיה כמוהו מאחוריו נמצא שכבר
 עלתה למקום הגי יחידים שהם בגיסט׳ נ״ר * ונם ידוע שכל אחוריה נשארים בה שלמים לגמרי אפילו
 בעח שהיא חוזרת סב״פ * וכמיש הרח׳ו זלה״ה בסי הדרושים דף קי״ז ע״ש בסוד ויפל ה׳ אלקיס
 חרדמה וז״ל י ואמנם יש בה ב׳ בחינות והס אחור ופנים ובעת האחור כל הט׳ בחי׳ שלה של אחור הס
 בו ובתי׳ עשירית של אחור היא לבדה בה ותמיד לעולם עומדח בחזה שלו מאחוריו • ואח״כ מסירה
 מתחברים כל יהי׳ אחוריים יחד ונבדלת כמוהר ואמ״כ יש בה נקודה אחרת לבד מבחינת פנים ויושבת בסוד
 תפילין דיר לעולם עמו ואינה זזה משם לעילם ואז כל הכחי׳ דט״ס דפנים שלה אז ניתנים כה א׳ לא׳ עד
 שנגדלת פכ״פ כמוהו • באופן כ• כשאנו אומרים שאחר שננדלת אחור באחור אז חוזרת להיותה נקודה
 קטנה כפנים * פירשו הוא על אותה נקודה דכתינת פנים שעדיין ככחינת פנים שלה אין לה רק נקודה אחת

 .אמנם כל אחוריה שלמים לגמרי והכן זה מאד עצ״ל :
 הרי מסירש כי מה שאנו אומרים שבחזרתה פכ״פ מתמעטת כסוד נקודה קטנה * אין ככוונה ח״ו
 שמתכעלים ומתמעמיס הארותיהדאחור באחור כי הם נשארים בה שלןןים לגמרי * ומאחר שנן
 הנה בכית כ׳ שהיה פרצוף שלם מהחןה שלו ולמטה סכ״ס הנה להיות לה הגי יהודים הנזכר כמקימס ממש
 שהוא כל שעיר קומתה אחור באחור * ומה צורך א״כ להמשיך לה איר מל יחודים עליונים לעשות
 אותה נ׳ר ואדרבה כבר עלתה למקומה כאמור״ ולק נלע״ר כי מה שאומר כס׳ הכוונות שהיא עומדת כנגד נה״י
יד כבחי׳ דסכ״ס כי ע״י קדושת  ואנו ממשיכים לה אור מכ׳ יחודים העליונים לעשות אותה נ״ר • מי
 הימים הללו היא חוזרת להיות עומדת כעל נה״י שלו פכיס כמו שהיתה כזמן הכית הב׳ וע״י ההדלקה
 אט ממשיכים לה אור מלמעלה מכ׳ היחודיס לעשות אותה נ״ר • וכזה אחי שפיר מה שאנו מכוונים כהיות
ם שההויות ליחיד נ״ר הם סשוסות שלכן עולים בנימסריא נ״ ר מ  הג׳ יהודים הנזנר במלוי ע״ב סיג מ״ה • ד
 היינו כשהיא עומדת באחור ובמ׳׳ש בסידור האר״י זלתיה בתפלת ר״ה ו״ו וצמיחת קק לדוד שהוא מלכות

 רחל
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, אלהיס ה' אדני שגימטריא באר אך בלאה שהיא  רחל צמיחתה ממטה למטלה שאין בה רק ב׳ יהודים ה
ה יש כה גיכ יחוד ה׳ אהיה ועם ב' יהודים הנ״ל העולים בא״ד הס נ״ר וזהו ועריכת נר נ י  דוגמת מ
 לכן ישי לאה שממנה משיח כן דוד כן ישי עכ״ל אכל כאן כתנוכה שהם האורות של פכ״ס מתמלאים השמות
 ומחככים האורות" וניחא נמי עם זה מה שאנו מכוונים ככרכה שניה כמלה שעשה שהוא ש״ע ש״ה ופירוש
 ש״ע הוא כפ׳ אלף למ״דשהוא הארות פניס עליונים דהלא ידוע כי זאת ההארה אינה מקכלהאוההרק
 בהיות פכ״ס כהכנס כה ג״פ עילאין דאימא כידוע מכוונת מלך עוזר ומושיע ומגן ע״ש ־ אלא מוכרח
 לומר כמ״ש דהכא אייריק ככחי׳ פכ״פ וכזה הכל מיושכ היטיכ י וא״ת והרי כהכ שס דראוי להדליק
 ע״ש נר חנוכה קודם שידליק נר שכת כ״א ידליק נר שכת קודם שככר עלתה למעלה ט־ הראש איך
 ידליק אח״כ של חנוכה ויחזור לממה לנה״י ח״ו עכ״ל • והשתא כשלמא אי אמרינן דכתנוכה היא עומדת
 אחורי נהיי י ניחא האי סעמא שהרי בהכנסת שכח היא עולה עד הראש ככחי׳ אחור וכשהוא ליל
 שבח ממש חוזרת בנה״י ככחי׳ פנים • אכל אם כתנוכה היא עומדת כנה״י כבחי׳ פנים כמו
 שכתכתי לא יתכן פעס הנזכר להקדמת הדלקת נר שכת וי״ל דאינה קושיא כי אין ספק שגדולה ממלחה
 של הדלהת נר שבת ביתר שאת ויתר עז מנר חטכה שהרי אנו חייכים להדליק כשכת כ׳ נרות כנגד
 כינה ומלכות כמ״ש בסי הכוונות • ועוד איתא שם כי אחר ערכית עולה המלכות כהיכל הבינה אי׳
 להגדילה שם וכיץ שכן כל העימד ליעשומ כעשוי דמי ומשוב כאלו כבר עלתה עד הראש כי מעכשיו
 היא ממכוננמ לעלומ ולפיכך מממלאומ שמה ונעשיה אלף למ״ד אדנ״י בגימ׳ נ״ר משא״כ כנ׳ר מנוכה
 כי היא נשארת למטה בנה״י ואין לה שום עליה כרא״ש כן ניל • עוד נ״ל להק כי כדרוש של מנוכה
 משמע שהם במי' הורות הנמשכים מצד אימא כסוד מנ״ה כ״ו ע״ש אבל בשבת הם אורות אכא כי

 קדש היא ולכן גדלה מעלתה של נר שכת מנר מנוכה :

 riHJtt נבוא לענין השאלה דלע״ד כי מה שכתוב בס׳ הכוונות דמקוס הנוק׳ הוא כנגד נה״י ומ׳ש
 כסי סור כרקת דמקומה כנגד ז׳ מממונומ דז״א אידי ואידי מד שיעורא הוא וק מצעו ככמה
 מקומות ״ שכתכ האר״י זלה״ה דנוק׳ דז״א מלכשת את ז׳ התתתונות דידיה אלא שזה מדכר ככתי׳
 הפנימיות וכדאיהא בדרוש שבסוף ספר אוצרומ מייס שלי והובא גיכ בס׳ רנו ליעקב וענין הדרוש
 הוא לתת טעם למההרמב״ן והראשונים זלה״ה לא גילו ענייני הפרצופים • ושם כחוב וז׳׳ל הזי התתתונוה
 , של או״א מתלבשים תוך ז״א ולא נשאר מגולה מאו״א רק כחיב שלהם י ואל יקשה מה שפירשנו בדרושים
 י שאין מגולה (נ״ל מכוסה) מאו״א אלא מתצי ת״ת שלהם ונקי ישסו״ת י אין קושיא כי הכלים שלהם
 אמרנו שמתחילים מת״ת ולמשה אמנס פנימיות תג״ת שלהם מתלבשים בז״א עכ״ל ומינה דה״ה בנוק׳
 עם ז״א דהכלים שלה הס שמתחילים מת״ת דז״א ולמשה י אמנם בבחי׳ הפנימיות גם חג״ת דז״א
 מתלכשיס כה ־ וכן מצאתי כהדיא כס׳ יונת אלספע״ו ע״ש גס נוכל ללמוד זהממ״ש ככוונת הקדושה
 דשחרית שאומר שם דבג' קק״ק עולים חג״ת דז״א למקום חב״ד דידה וה׳ צבאות הוא נה״י שלו שעולה
 לחנ״ת ואז יעקכיורתל שהיו כנה״י דז״א עולים לחגית ע״ש וקיימא לן(וכמו שהובא בס׳ סוב הארץ ד׳ נ״א)
 שהחיצוניות כלבד הוא העולה למעלה אבל הסנימיות שלו נשאר במקומו י וא״כ נמצא כי יעקכ ורחל

 מקומם בנהיי ככמי׳ הכלים אכל ככחי׳ הסנימיות הוא חנ״ת דז״א שהם כתוך כלים דנה״י והכן:

 ובזה אתי שסיר מ״ש ביחידי השובבים בימוד ג׳ וזיל וסוד הענין הוא; כי הויה אהיה הוא ככתר
 המלכות עם כתר הזעיר י והי אלקיס הס מוחין דז״א עם מוחין' דנוק׳ וה׳ אדני הם ז׳
 תחתונות שלו ישלה ואלו הג׳ ימודיס כגימ׳ נ״ר וכלס כת״ת ומלכות זכו׳ הרי כי היחיד התחתון שהים
ה אללי אשר הוא קומח רחל מקומו הוא בז׳ תחתונות דז״א וכאן כחנוכה אמר שזה היחוד " י ו  ה

 הוא כיליי אכל עם הנז׳ הכל אמת ולענין מעשה היכי נקטינן הנה מפשט לשון ספר הכוונות שכחכ
 י כי היא למעלה מג׳ ספתיס וכו׳ משמע שהיא למעלה סמוך לגי ט־פתיס אמנם עכיז הרוצה לדקדק
 ולעשות כסברת הרב בעל טור ברקת להניחה כתוך ז׳ ססהים ולמעלה מעט לרמוז שהיא עומדת נגד
 פנימיות חג״ת דז״א יש לו מקום ככהכי האריי זלה״ה על מה לסמוך וכדכתיכנא • זהו הנלע״ד הצעיר

 יוסף אירגאס ס״ט :
 שאלה ן כתוכ כס׳ הכוונות כסוד הסוכה דסוכה העשויה כמכוי משולש תיקונו הוא שיעשה סס
 שיהא בו טפח ומשהו יוחר ומעמידו כצד א׳ של המכוי כפחות מג׳ מדופן זו וכסתות מג׳

 מדופן
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 מדופן זו כאופן שיהיה השם הזה מכוון כנתיס כין כ' הדשנות ועי״ז נכשל וכו, עכ״ל וקשה לאנן
 קי״ל כליכ״ל וכמ״ש כל ההוסקיס והש״ע סי' הל״ל דהצליך פס מ׳ ומשהו ומעמידו כפחוח מג׳ סמוך

 לאחד מן הדפנות :
 תשובה ככל כהב הרין והוכא כש״ע סי׳ הליל דריכ״ל לא מיילי אלא כעושה סוכתו כלשות
 הלכיס או מקום פלוץ שאין דופן אמצעי כנגדה שאז צריך פס אלכעה למהיצה מעלייתא
 לעשות רה״י אבל העושה סוכהו כאמצע ההצל אעפ״י שאין לה אלא כ׳ דפנות זו כנגד זו כמכוי מפולש
 די לה כתיקון המתיר כסוכה העשויה כמין גאס דהיינו מפת ומשהו יעו״ש י וכיון שכן הנה עולם האצי׳
 לה״י הוא כי הוא עולם היחוד ויש לו ג״כ מחיצות סכיכו כידוע מדלוש המעקה לפיכך כתכ הרכ התיקון
 סוכה העשויה כמכוי הוא כפס טפח ומשהו כדין העושה סוכהו באמצע החצל י אלא שעדיין אינו
 מהיישכ שהלי לפי הלין סס של זה טפח ומשהו צליך להעמידו סמוך לאחד מהדפנוח כפחוה מג׳ וצליך
 להעמיל קנה כנגלו סמוך ללופן האחר וקנה האהל על גכיהן כלי לעשות צולת שחח י והככ זלה״ה לא
 הזכיל כלל צולח הפחח ״ ואפשר לומר לס״ל להרכ זלה״ה ללא הצריכו צ״ה אלא כסוכה גלולה אכל כסוכה
 קסנה שהיא ז׳ על ז' כיון שמפמיל הפס כנתיים כסחוה מג׳ מלוסן זו וכפחוה מג׳ מלוק זו אין צולך
 לעשות צורת סתה כאהל מהצללים • והיא נתלת ע״י תלי לכולץ וכן מוכת ממיש בלבוש כסעיף כ׳ כטעם
 צורת הפתח שהוא כדי להכשיל כל אילך הכוחל שאל״כ לא יחשכ אלא על ז' ספחים יעו״ש׳ והשתא לאתינן
 להכי דס״ל להלכ זלה״ה דאמרינן הרי לכודין כסוכה קטנה העשויה כמכוי אין אנו צריכים לידחק למיירי
 הלב כעושה סוכתו באמצע החצל ־ כי הוא הדין ככל מקוס סגי כסס ספח ומשהו כסוכה קטנה ולא
 אמלו פס ל׳ אנא כסוכה גלולה ־ אמנס נלאה לסכלא זו ליתא לאס איתא לפגי כפס טפח ומשהו כסוכה
 קטנה * לאשמועינן ריב״ל הא להוי לכוהא טפי וכמו שהקשה הלין ז״ל כלף של״ח כ׳ וכתכ לטפת ומשהו

 ומוקי ליי כי מיצעי פתוח מג׳ להך גיסא ושחוח מג׳ להך גיסא ולאי לא סגי יעו״ש:

 ולפיכך נלעיל יותר נכון לומר להאר״י זלה״ה כא לפרש סול הכשר הסוכה מן ההורה ולזה ולאי
 י לכפס ספח סגי להכי קי״ל שהים כהלכתן וגי אפיי טפמ • ומ״ש ריכ״ל לצריך פס ל׳ ומשהו
ק ה י הכא הרכ זלה״ה י וכזה נ ר י י  וכן מ״ש רכא לצריכא נמי צורת פתח אין זה אלא מלרכנן וכדרכק לא מ
 ג״כ קושיא אחרת לכהכ שם הרב להחיבוק שאלס טושה בזרועו ה״ס הסוכה לשתים כהלכתן הס ב׳
 פרקי הזרוע ־ וג׳ טפח הוא פרק היל עם האצבעות שהוא שטור טשח יעו״ש. משמע ליכול להעמיד
 הטפח סמוך לדופן כמו פרק היל שהוא לכוק לפרק הזרוע י וקשה לאין הלין כן אלא צריך להעמילו
 בסהוה מג׳ רחוק מהלוסן כדי שעם הטסח שוחק יהיו ד' ספחים שהוא רובו של דופן ורוכו ככלו ולפיכך
 נחשכ כלופן שלם כמ״ש המפרשים ז״ל • ועס מ״ש ניחא למן התורה םגי כשסח ללוסן ג׳ ואינה צריכה
 תקון אמר כלמשמע מהגמרא דאמרינן לאהאי הלכתא וגרעא לשלישית ואוקמה אטפח • אלמא טפח לכל
 מחיצה גמורה היא מן ההורה ללופן שלישית • וכן מצאתי להרכ המכי״ט כס׳ קרית ספר יעו״ש * אמור
 מעתה להרג זלהיה לא מידי אלא כסור הכשר סוכה מן התורה והכי לייק לשונו לקאמר והנה נולע
 משזיל כי טיקר הסוכה הס כ׳ לפנות כהלכתן וגי אפי׳ טפת והוא ענין התכוק כזרוע כנז׳ עכיל הרי שכתב
 שעיקר הסוכה הוא חיבוק בזרוע דהיינו עיקרה מן התורה ודויק ואט״ג לכסוכה הטשויה כמבוי כתב
 הרכ זלה״ה דטפה זה מעמידו כראש א׳ של המכוי כפחות מג׳ מדופן זה וכפתור. מג׳ מדושן זו * לאו
 דוקא לעיכובא הא בדאורייחא איירי דיכול להעמיד הספח ככל מקום שירצה • אכל נקט לה הכי משוס
 דסהמא דמלהא הכי קיימא הנוקכא כנגד קו האמצעי כאמצע ״ וכמו ק הסס שהוא יסוד אימא ׳ אמנם
 ודאי שאם ירצה להניח הסס כצד ימין או כשמאל אין קסידא מן ההורה • ואסשר לומר דהםעס הוא
 משום דסוד הסוכה ה״ס כחי׳ המקיסים שלי החסדים דאימא ־ וכן שהיא מקיסי חסדים שהם כחיי
 הימין • והיא כתי' אימא העומדת כקו שמאל * וגס שכולה נעשית ונכנית מגכורות לכד כמ״ש הרכ
 זלה״ה בסוד אני בינה לי גכורה ־ לפיכך אין קפידא להניח הסס שהוא יסוד אימא כצד ימין או שמאל •

 זהו הנלע״ד י הצעיר יוסף אירגאס ס״ם :
ה בעסן נל״ו וז״ל מצאתי עליון ס׳ הכוונות ל השאלה הנ״ל השיכ גיכ הרב הגדול מוהר׳ר ישעי ז ; 
 של מוהרכ״ך נר״ו וזיל כן אמר רכ יהודה כגמ׳ דף ז׳ אעיג דכטא״ת סי׳ הר״ל פסק הר׳ סימון
 דצריכא פס ד' ומשהו ע״כ י ועל דרך סכרא זו גוכל לומר לפי מ״ש שס שזה הפס מפח הוא היסוד
 דאימא שיש בו ה׳ חסדים והי גבורות שהם ה׳ אצבעות לפי זה י״ל כיון דאיתנהו כיה תרווייהו ה״ה

 והיג
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 וה״ג ונכללים זה כזה הרי הס ל' מפחים והרב ז״ל לא חש לפרש כי מעצמו הוא מפורש דביסוד

 לאימא יש ה״ח והיג לילה אי נמי ה״ח וה״ג לאימא וה״ח וה״ג של אכא הרי טפחים כנ״ל:

 וזוהי חשוכתי נלע״ל לאוחה הגהיה שמצא כגיליון ס׳ הכוונוח להאר״י זלה״ה כא לפרש סכרה
 רכ יהולה ליחא למ״ש רכ יהורה סוכה העשויה כמכוי כשרה ואוחו משח מעמילו לכל רוח
 שירצה ע״כ • כוונתו לומר להא נמי מיקרי שחים כהלכהן הגם לשתי הלפנות הם זו כנגר זו •
 ומלקאמר ואותו טפח מעמירו לכל רוח שירצה • מוכח לאין צריך להרחיקו מהכוחל פחות מג׳ מלין
 לכול אלא יכול להניחו סמוך לאחל מהלפנות וכן כקב הר״ן ז״ל ומהרש״ל במכמת שלמה • וא״כ אין זו
 שיטת האר״י ז״ל שהוא ז״ל הצריך טפח שוחק ולכול ועול כיון לכל הפוסקים פסקו ללא כרכ יהולה
 למה כיאר האר״י סכרתו והנית מלפרש סכרת ר' סימון המוסכמת לפשק הלכה לעל כיוצא כזה פרכינן
 כגמ׳ ור׳ סלוני מעמיה לכ״ש אתא לאשמועינן י גס מה שתירץ מעכ״ת להטפח ככללו הוו ל׳ ספחים
 כסרטו יטן כיסול אימא יש היח והיג ונכללים זה כזה והס ל״ט עכ״ל ליתא לע״ד למלכל ללשון האר״י
 הויא תיוכתיה להרי אמר לחקונו הוא שיכיא סס טסח ומשהו אלמא כהכי סגי ליה ואין צורך לסס
 ל״ס ולצורת סתת כמו שהוא לסי הלין ״ זאת ועול יש להקשות ללעולס אין אנו מרמיזים כססה אלא או
 לה״ח או לה״ג הא כלאיתיה והא כלאיהיה ולכן לקלק האר״י ואמר ז״ל והענין כי כססח יש כו ה׳ חסליס
 או ה׳ גכורות כנילע שהם ה׳ אצכעוח שיש כיל והוא שעור הסס עכ״ל הרי לאו או קאמר או ה״ח או

 י ה״ג אכל תרווייהו כטסת א׳ לא רמיזי ־ וכ״ש למימר מכללים זה כזה והוו להו ל״ס :

 תןוד הלא הלכר סשיס רכסוכה אין לנו עסק עם הגבורות כי הללו ככר נכנסו מריה על י״ה
 כחיכוק השמאל י אך כסוכה הם מקיסי החסלים לאימא ולסי לכריו נמצא לגס כסוכה מקכלת
 מקיסי הגבורות שהרי אנו מצריכים סס ל״ס שהם ספח חסליס יססח גכורוח וכ׳ ססחיס אחרים כסול
 התכללוהס זה כזה והא ליחא ־ גס מ״ש עול לכמקום הכ״ס של החכללוהס נאמר שהם ה״ח וה״ג
 לאבא הנה מלכל מה שהקשתי קשה עול על זה התירוץ לאיך יכון לומר לצריך סס ל״ט כנגל ה״ח
 וה״ג לאכא וה״ח וה״ג לאימא י לאס איתא נמצא לסול הסוכה היא מקיסי או״א כשוה ואנן קי״ל
 מסי מרן כס׳ הכוונות כי הסוכה אינה אלא אור מקיף של החסלים לאימא ולא אישתמיס כשום לוכתא
 להזכיר שם אבא • ואיך אק ניקום ונימא להסוכה היא מקיסי חסליס ומקיסי גבורות לאימא ונוסיף
 עול חויג לאבא על שנוליל מזה למיש האר״י זלה״ה לתיקונו שיכיא סס ססח ומשהו כוונתו לומר ל״ס
 ומשהו כל זה הוא נמנע לעיר י אחיכ הרצתי את לברי הנ״ל אל מוהריב״ן הנ״ל והשיב ללסוס ריהמא
 כתב כן והאמת הוא כי אין בלכריו כלי לעלות ארוכה והסכים עמי במה שכתבתי לטעמו של האר״י
 בסול הסוכה ע״ י חיבוק הזרוע למיירי בעיקר ליגה מן ההורה לסגי כטסח סמוך לאחל מהלשנות אמנם
 כסוכה כמבוי שלוגתא לאמוראי היא לרב יהודה לאמר סוכה העשויה כמבוי כשרה ס׳ל להא נמי ה״ל
 כהלכתן ומשיה םגי כטסח וריכ׳ל ס״ל ללא הוי כהלכתן •ומש״ה לא סגי כססח כמו שמסורש כגמ׳ ורשיי
 והר״ן וכיון דמדאורייתא בעינן שתיים כהלכהן ממילא לריכ״ל הא לכעינן כסוכה כמכוי סס ל׳ לאורייתא
 הוא ודלא כמ״ש המכייש והלכך מחוורהא לאוקומי דברי האר״י כסי התי׳ השני שכתבתי דםיל דכסוכה
 כמכיי קטנה שפיר דמי לאוקמי טסח שוחק כי מיצעי והויה לה מחיצה שלמה על ידי לכודין ״ ואע״ג
 דהר״ן והריטכ״א חולקים על זה מ״מ החוס' כסוף דף ז׳ ד״ה בשתות משלשה מסכימים לדעתו זהו

 תורף דכריו גס החכם טמנואל חי ריקי נר״ו הסכים בתירוצי השני הנ״ל:

 שאלה ז אס יש להניח חסילין במנחה דערב שכת : י
 תשובה אין נכון להניחם אז • וכן ראיתי נוהגים רכנן קשישאי • והסעס נלע״ל כי הלא ידוע
 שסוד ההסילין הם המוחין המקישים כראש זיא כסוד ל׳ לצלם ומכני שכשכה נכנסים בראשו
 ונמשים פנימיים אין אנו מניחים תסילין כיוס שכת כמ״ש כס׳ הדרושים והוכא כס׳ נגיד ומצוה דף
 כ״ה ע״כ * וזי* הטעם עצמו שייךלמנתש ערב שכת שהרי ידוע שבמנחת ט״ש נכנסים כתוכו. ג׳ סירקין
 תתאין לל׳ לצלם • וא״כ אין לו השילין אלו מבחוץ ודו״ק י וגם נלע״ד שיש ראיה ממוסף של ר״ח
 שצריך אז לחלוץ התפילין משני שיורל שפע גלול יותר מהנחת תסילץ • וא״כ גס עתה כמנחת עיש

 יש שפע גלול יותר מהגתת תפילין י שהרי ג׳ סרקין תתאין לצלם נכנסים כתוכו כנ״ל יוסף :
 טית שאלה



ת אמו^ם ו ב ו ש ת ת ו ו ל א  66 שומר ש
ק  שאלה ח אותיותיו המתכימות האירו אל עבר תני הנרדמות וראיתי לקשיא ליה למר מיש מ
 האר״י זלהיה בלקוסי תורה ס׳ חוקת והובא ג״כ בסי א״ח בדרוש באר ומן וענני כבול •
 להמלכות בהיותה אב״א עס ז״א הראש שלה היא מתצי ת״ת של ז״א ונמצא כי סיוס הת״ת של ז׳א
 שהוא הי האמה ממנו נעשה כנגדו פי הנקכה כי שם סיום ראשה וכו׳ וכתכ מעלית כי הם לברים
 מתמיהים להלא בלרוש אסב״מ וככמה מקומות כתכ הרכ עצמו כי מיסול של ז״א נכנה לעת ות״ת לילה
:  אבל יסול ומלכות שלה אין להס על מה שיסמוכו ע״ש ־ ורצה מעכ״ת לתרץ הקושיא ולא עלתה בילו
 ונלע״ד לההיריץ מבואר בהקדם מיש הרב בא״ח שער המוחין לצלם וכס׳ הכוונות ככרכת אבות
 בסול אלקי אברהם וכו׳ וככמה מקומות סול הגללות זעיר מסול השלישים וזיל שם כאימ
 בשער המלכים וכזה תכין מ״ש כי בתתלה בזמן היניקה לא היו בזעיר בקו האמצעי שלו רק ת״ת ויסול
 בלכד וכאשר הגדילו המותין לזעיר אחר עיבור הב׳ אז נתהוו מאלו השנים ונעשה נס בחיי הלעת
 של זעיר והיו בקו האמצעי לזעי׳ ל ספי׳ דתיי והיה בזה האופן כי הנה מתחלה היו בו מיה ויסול
 בלכל וכל א׳ מהם ממלקהי לג׳ חלקים וכו׳ ב׳ שלישים נמשה מק הלעת וב׳ שלישים האמצעיים
ק ת״ת לזעיר וב׳ שלשים החחוניס ליסול נעשה  שק שליש תחתון לת״ת ושליש עליון ליסול נעשה מ
 מהן בתי׳ היסול וכו׳ נמצא כי כאשר השליש העליון של היסול נעשה ממנו ת״ת בעת הגלל, כמ׳
 אין השליש ההוא כחי׳ פרק שלס כפני עצמו ולסיבה זי אע״ס שנעשה ממנו הת״ת עליץ נקי שמו
 יסול כי לא נפלל ויש לו התקשרות עס היסול לז״א וז״ס מיש כזוהר לגוף וכרית משכינן מי עכ״ל
 הרי מכואר איך המ״ה והיסול, נחשכין לא׳ כעכור כי מתערכ פיג לת״ת ושליש יסול לעשות ת״ת
 לגללוה ולשי שאינו סרק שלס של יסול עליין נק׳ יסוד ועל ילו מזלווג זעיר עס לאה ככהוב בס,

: ׳  יונה אלס ס׳ צ״ה בסוסו ע״ש וכעץ מייס לף כימ ג
 והנה בזה ממורצה הקושיא כי מ״ש בדרוש באר ומן לסיום המיה של זעיר שהוא סי האמה שלו
 ממנו נעשה סי הנקכה וכוי כוונתו על היסול הראשץ שנתעלה לתימ זעיר ילי״ק אומרו
 לסיום התית של זעיר שהוא סי האמה שלו וכו׳ לקשה אס הוא ת״ת אינו סי האמה אכל עם הנ״ל מתורן
 שהוא במי' מ״מ והוא כי האמה המזדווג עס לאה ומ״ש בררוש אמכ״מ וכשאר מקומות כי מיסול
 של ז״א נכנה דעת ות״ה דידיה היינו מהיסוד האמימי של זעיר אמר הגדלתו וכן הנוקבא נכניה אמר
 הגדלת הזעיר בקכלה נה״י דאימא כידוע מכמה מקומוש ובדרוש ד' של במי׳ קשנה ־ גם אין להקשות
 למצינו כמה שינויים בענין בנין הנוקב׳ מיסול לז״א דככוונות העמידה בסוד קונה הכל כתב וז״ל גם
 לע כי קונה הכל סי׳ כי כל שהוא היסול קנאו ריל שכולל כו מציאוה הו״ק כלם ואז מכמ כללות
 ו״ק אלו בו הוא זוכר מסלי אבוה ומביא גואל לבני בניהם כ• ע״י ויק אלו שכיסול נאצלו ו״ק
 המלכות כי ה׳ג ראשונות הם מנהיי וו׳״ק מן ויק שכיסול עכ״ל וזה סומל ומנגל לכל שאר הלרושים

 . שבסי׳ כמוכ לסרצוף הנוקבא נכניס מס״ס נה״י דיליה :
 אבל ההירון למניל הוא רהכל אמה והא והא גרמא לה לאע״ג לסמם בנין הנוקכא הוא מנהיי
 לזעיר הממפשסין במוהץ ובבוס׳ לילה מ״מ אין עיקר הארה הנהיי חעיר אלא בג׳ ראשונות
 שלה ולפיכך כלי להאציל הויק לירה הוצרכו ג״כ להארמ כללוה הו״ק שביסול זעיר • ונמצא לו״ק
 לילה נעשו מפרקי נה״י שכו ומכללוה הארה ו״ק שביסול לילה • אמנם לסי שאלו ו״ק לביסול לילי,
 הם אורות של כללות ואינם שרשים מעצמות הזעיר כאוהס של סרקי נה׳י לק ימייהס בנין קו ימין
 וקו שמאל לילה אל סרקי ניה ליליה כמיש ככל מקום • אק עכ״ז להיות שאלו הזיק ליסולז״אהס
 במינוס של יסור קו האמצעי יועיל הארמם יומר אל קו האמצעי לידה וימיימס כנין לתי״ם אל
 הנוקכא אל יסול ז״א כמ״ש כשער הקוני הנוק׳ שכסוף ס׳ מבוה״ש בלרוש הל׳ הנק׳ קסנה ע״ש
 ולפי שיסול ומלטת לילה אין להם מל מה שיסמוכו בעצמות זעיר כי יסול ליליה מסתיים כת״ת
 לילה ואין ליסול ומלכיה להנוק, לוקמים מהזעיר רק הארת יסול ומלכות 'של כללות הויק שביסול
 זמיר • לק ירל ונממבר מ״מ לילה עם היסול לילה • והוצרך ג׳׳כ אל הכאה הנכורוס בסול מומס
 כנזכר בלרוש אסבימ וכסול הנסירה באוק לאין כאן שום סהירה כי כל הבמי' וההארות הנז׳ הוצרכו
 לסיוע בנין הנוקכא כנזכר ולבר זה למלט מהרמ״ו זלה״ה שבכמה מקומומ כמב מעין זה כלי להסכים

׳ט:  השמועומ שונוס ששמע מסי רכי האל״י זלה״ה כנלעיל ״ יוסף אירגא״ס ס׳
 שאלה ט כהוב בס׳ מבוהיש ש״ב מ״ג ס״מכי מאור המסלים שנכנס באבא מוזר לצאמ ממנו לרך
 היסול שלו וקצהו נשאר גם הוא כסיל אור מקיף ישר לאימא יכו׳ ע״ש ״ והקשה אלי רמימא

 לנסשאי



 שומר שאלות ותשובות אמונים לד
ן לאז״א בוין ק בקומן כילוע י איך אפשר א״כ ו ק נר״ו מי נ  לנסשאי איש חכם ונבץ כהל מלאכי ה
 שיצא אור אבא לרך היסוד שלו ויכניס בראשה של אימא • והשבתי לו שתי תשוכות האחת היא עם
 מ״ש בזוהר ליוסף סליק לעילא ונחית לתחא • וביאר הרב ז״ל לעיל שיג חיב ס״ה וגס בס׳ אוצרות
 חיים * כי זאת המעלה יש אל היסול שהוא יכול לעלות אל הדעת בכל זמן שרוצה לעלות ע״ש ״ ובזה
 יתק שיצא אור אבא לרך היסול שלו כבתי׳ עלייתו בלעת ויכנס בראשה של אימא שהיא כננלו ממש
 וזאת שנית כי כשאימא רובצת על האסרוחיס אזי היא משסלת עצמה ולא כחלא שריין היא ואבא אלא
, • ויוכל לצאת אור אבא לרך היסול שלו התתתון  כתר לאימא הוא כת״ת לאבא ככתוב בסא״י לף י״ס א

 . ויכנס בלאש אימא שכננלו p נלע״ל • הצעיר יוסף אירגא״ס ס״מ :
 שאלה י נשאלתי אס יש מעם לסי הסול על מ״ש הפוסקים שלא לברך על הלבנה במ״ש שחל י״ס *
 כי הסעם שנתנו בו הפוסקים אין החיך מועסו • והשכתי ללע״ל לתת מעם נכון לזה
, הכוונות בענץ חנוכה לנוקגא לז״א אינה עולה רק על נה״י ולכן ראוי להלליק ע״ש נ״ח  עם מ״ש בס
 קולס שירליק נר שכת כי ראוי להעלותה ממס מעס ממפה למעלה ממלרגה למללגה אבל אס הלליק
י ח״ו עכ״ל  ש״ש קולס שככר עלתה למעלה על הראש איך ילליק אח״כ של חנוכה ויחזור למסה מהי

 והנה זה הממס גמצמו שייך בקילוש הלבנה ביום כגוב שהרי סול ברכת הלכנה הוא שהיא מללגת
 ועולה בחגיה על בג׳ ללוניס של ברכת הלבנה כלי לחברה עם בעלה • אכן בי״ס היא עולה למעלה
 באי׳ עי-אה בסול מקראי קלש ולסיכך אין ראוי לברך הלבנה בליל י׳׳מ ט חכף שקילש עליו היום
 עולה היא ומקבלת מהארת אימא ואיך יברך אח״כ ברכת הלבנה ויחזור למסה ויקבל מחג״ת לז״א

 מ״ו ולו״ק מיל • הצעיר יוסף אירגא׳׳ס ס״ס :

 תמו ונשלמו השאלות ותשובות. שבח לאל רוכב בערבות.


