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ב׳יה
אקפקלייא קדישא בוצינא הדור מופת אליומו״ל כבוד אצל דק״ק אג״ד שהם משה וכו׳ המפוי?ס הצדיק הגדול היב זקיני סל נוסן ׳סן יד בחב היקר הקפל עס חרכ״ד בשנה באתי הס״מ

כקש״ת ^יז קציי בכל המפולקס אלקיס איש הקדוש הלב ע־ניגו מהמד סמאילה
שגעה מקפי הכתיי הקידש ת״י היה הזה והקפל מסאדיגערי של־ט׳א נ״י יער,ב אברהם מוהל״ל
אין המפולקס כי לי ממל ולה מאוד בעיניו הקפי .4ע^יע וה״ל י שבועות

 ורגלו ידו את איש ■רוס לבלי תתלפקר. על להקגיס כושלות ז־כר^יס עאמ| סזק זאת ■!בכל ולהקכמה לראי׳ צלין
 בעה״ס כיוב ביכת עליו וחבא לו יועם והשומע וכ׳ אלול •תכלל חוילה יהי׳ ולא ידיעתי נלתי שגית להדפיקו

טשערגאוויץ פה לפ״ק תלכ״ו שנת דגלים לקדר ה׳ יום היום
שווארץ שלמה שמשון י-י!׳

םאדיגערי
|Q j מפה אי־ומו״ל קדושת כבוד 

על מקנים נצס יחי׳
פרי שרף הקלוש הקפל הטיפשה הקדוש' מהרב היים

קפל המסגר בעל י
הקנל את ו-קס משה רברי

 יצא כאשל הו״ל
 יושת אשל במחיי הדפוק מבית לאור
 המיפ־ק הנ״נהמכ״ז המיזבר נ:ד עליו

 הקדום הקפל בע־נ־ו היטב ומאוד
אלול י״ד ה׳ יום עה״ח באתי וע«ז הלז

סאדיגערי פיי חלכ״ד שלח
גאטמאן דוד משה נאום

■ בקודש משמש

פאטיק
ע י ד ו אדומייל אשל נאמנה א

פאטיה הקיוש
י פרי שרף שפל יקס

Y V □ י הקדוש מהרב י הי
קפל תמסגל בעל

גאול בצאתו אי׳ה משה דברי
 במס־ל הדפוק מבית

 הו״ל המתבל נכד עליו יושת אשל
 י״ג ב׳ יום היום עה*ס באח־ וע״ז

ק פה הלכ״ה אלול י ט א £ ■

ן ליק׳ ר ה  מורינו אדונינו מבית א
שליט״א ולבינו ׳

מפאטיר

בוהאש
 מפה אדומו״ל קדושז כבוד גם

צ ^ א ה על משכים נצח יחי׳ בו
 הק־וש הלב' מזקנו היים עה פרי שרף הקדוש הקפל הלפקח

משה דברי ק׳ המחבל ̂בעל
 לאור ינא כאשל ה.׳ל הקפי את ו־קס
 (.־ליו יושת של י במחיל י-דפיק מג־ת
 הקדוש המתבל נכד ״ז0י־.מו ש״ב

 ק־שו בעיניו הוטב ומאוד זצללה״ה
 ולראות הלז הק־וש הקפל נצח יהי׳

קדשו בשקודח עהיח באחי אמת
 • ישועת כתרו י.ל:ו; ר׳ה ה׳ יוס

בקויש משמש מענדיל מנהם

י ר ה  לפני היאות א
 דבי מתנא

 תלו׳ הלב כבוד נשיאר.
עזרא אבי מוהל׳׳ל

שפירא זעליג
 יקפיי-ק־וש הוטב כי

 ;דיע׳1 מ־ן חותנו בעיני
 לתיפיקן J״J3 מפה

 ליסוס ממנו נפקי־סי
 כינןיקנצ באוחאמח

 אפל במחיל א״ס קפל
 נכלר.ממי.ל עליו יושת

 עה״ח ובאחי הקדוש
 סילדת יוסדמיואלול

ג פ״פ לפ״ק  ■ ם״
בפקודה מנוסבי נאום

ל א ר ש שדבדפס י

הקפל לאת בעת
 הנ״ל תקדוש

 לקבל הכני לאור
 אקל במקח אחד קדל
 נכד עליו יושת

 כאשל הקדוש סמקבל
 אאמו״ל בעיני j'jio כ!

 אמת ולאות צסךעיקז
 גפקודח עכיק באחי
מיהליל הרב כ״ק

ה מ ל  קלי״טא ש
 אאמו״ל בן

־ סליע״א הק׳

ר כאוס י א מ
מ ב י .Jל - 

מטארמי
בהרב

ת ע  הקפי• צאת ב
 מאא״ז הק׳

 לאור יצא הקדוש הלב
 אהד קפל לקבל הנני

 עליו יושת אשל במקס
 הק׳ המחבל נכד ש״ב

 בעיני הוטב כי ובפרט
 מלן דודו סודזנו

 ״ל-י״ע״א0 קיישא
 אמת ולאות ל־דפיקו

 הסתום על■ באהי
תיב ביק בפקודת

 מנחם מויי׳
דוב נחום ־ שליט״א בער

מטיטיב נחום נאום
; הנ״ל הלב בבית

Pהאש לפני בא 
מוה׳ «מופל׳

שלמה שמשון
 כהבי מגלת ובידו
הקדיש דאא״ז קודש

שהם משה »י׳
 גאתי לכן , זללה״ה
 באלהולקחה למלאות

 כפי אחד קפל מאתו
, עליו יושת אשל

 שמואל ריק׳ גאים
א־ל מליםקא

 ל׳ הלב בנית ר.וא
ף ס ו  בן פלידמאן י

לדיק לאותו
מרימנאב יי?

הקפל לאח בעת
 הלז הקייפ

 הדפוק מו.ית לאור
 אחד קרל נקבל הנני

 עליו יושת אשל במסיר
 לאשל המחבל נכד

 אאמו׳ל בעיני היטב
 אמת ולאות להדפיקו

 הסקזיק על באתי
מוה' הלו. כ״ק בפקודת
מרדכי נחום
 אדומו״ל בן שלי׳?נא

שליטיא הקדום הלב
ים’ מפאטיק
תל״ י

יאה? אהרן ייק׳
■ ממאניקטריםפז



הסכמת
ת מ כ ס  עטרת הגאון הרב ארמו״ר כבוד ה

 t אלהים איש * ישיראל תפארה
מוה׳ רשכב״ה בדורו המפורבם מדישא בוצינא

̂ציע אברהם זצלה״האבד״ר! הע^יל יהו
: אפטא ■

 מחד נן סהס סמורל מוה׳ המיפלג הרבני יל׳
 ק-ש ■מ־ס ושיע זק! קדישס ביניכא הגדול היג

ה י■׳’מ ונורא ש  דאל-נא דק״ק אנ״ד ד׳ל שהים מ
קפר הנ״ל אביו מכסב קידש כחני ובידו

פרי שרף יקפל החייי׳ על משר דברי
W □ י וחידושים הי

ורו׳ונס נברח־! הלכח׳ י בכמה הרב בפלפול
 האיש אח ידכחי והנד. • בישיאל ולר.פי:ס ביעקב לחלקם

 לא ובעילם בנקחר והן בנגלה ■הן הוא גדול כי משה
 בנויריא נו־־ח שמנודל והגס חורה של אוהל מחון מש

 פנים והם נהקביר ודורשים 'שואליס רבים דציבורא
 אוקי הכחב־ס בכל לעיין גורס הזמן ואין וענינס ועסקים

 גדולי שימש ני ידעחיי כי חזקחו על האי כי רבה גברא
 ראיחי כי נם וע־. מדעהו ומבין הכם הוא ונם הדור

 חיכון ■די לכן קאמר ושפיר משה דיבר אבר דבריו מקצה
: הקדישה חורתינו לכבוד המיינר דברי כ״יל עמו

מאפמא העשיל יהושיע אברהםהלו

הרבה ישימם מאד גדול משר. האיש זה כי הלב מן יצאו•
י לגיילנו ה׳ ימהר

ת מ כ ס  כבוד : הקדוש הנ״ל המהבר התן ה
 קדישא יקירא המפורסם הגדול הרב

 יצהלו מו׳ ת בשי ישיאל קדוש ופרישא הסידא
 דגהורא! בוציגא אלקים איש הקדוש בהרב נ״י

 מיכל יהיאל מל׳ ארץ קצוי בכל המפורסם
: מזלאבישיוב מישרים מגיד זצלה״ה

ר  הרבני גיםי של ריחי אח. העיר אשי היום נכב־ מ
 ח:ס:י בן ני׳ שהס שמואל היה׳ המיפלג

מופת ופרישא חק-ח קדישל ביצינא הגדול הרב
 לב״ד כהי׳ ישה״ם משה מי׳ מכובד ה׳ קיוש ה־ור
 מעיינוהיו ולהפיז אביו דברי להעמיד דאלינא דק-ק
הקדושה תיית־נו בביאור אצבעוה־ו מעשה כיננו אש״

משה דברי לגימ־נ׳ לר.־אית נפשו חשקה ומאל
 נתיבות בדיין ולילן נדרון נעמו כי

 נדנה אשר הבן נח ויפר. יורנו דבליו כ״שר תורתינו
 לבני והי׳ יתן ומי דאבי׳ כי־עא ברא לה־וח א־תו רוחו

 לעיני השה עשה אשי כל רח תבל פני על נהפין זה
 האר״י בכתבי והן ויבא דיניי נר.ו־ית הן י ישריל כל

 והוסיף ופרי בעין הנמנאיס העעיה תיקן אשר זלתייר.
 היוע־ס בעיני יק: למען תחכהה מפהחוה ועשה מדליו

 הוצאות מי־-ימת אמיס מסיני נניוסיו המה ק־שי דברי וכל
 קודס הקנין שמואל התחיל היא רבה כי ה־פ׳ס
ני אשי משה דברי כל כי ■חשב ונג־ו;  וידנית ככינר. זי
 חגיא צערא ולפוס אש נגח-י דבריו ן:ל גי-ייו מתון

 וכאשר הדגריס הן הן הלי מונח אחר תיעב והמעיין
 זה ובזניח : ולילה יומס יהגה ובי־.ויתו הרבה ולמד
: זו ק צד משיח ע״י

מיכל יחיאל »י׳־׳ המפילק־ בהרב יצחק חק׳
ת מ כ ס  מאיר ישראל תפארת הגאון הרב ה

 הסידא קדישא בוצינא דיגולה
 האלבר חיים מי' קדושיאמרבוכש״ת ופרישא

: סאגץ אב״דק שטאם
שלמה שמשון הלללימי׳ לפ־-יילילי ־הראה

 ספי הנהיה'■קליחפ מארמארש ממתוז נ״י
 בנן הדוי גדול זקנו מר מהקדום סייס ען פרי הקדוש

 הנקר׳ ז״ל משה מו׳ הוא נורא אצהיס איש קלושים 'של
 גדולתו הר.פ'סס כנר אשר ין בר׳ משה ר׳ כל בפי

 מחיש נעת מדפיס הוא אשר משה דברי בספר
ילאו היקרים הדברים ראיתי והנה
 מכבש על להעלותה וראויס בענקים הגדול אדם מפי

 שלא המדפיס נבול ישיג שלא יזהר איס ונל תדפיס
תיין והשומע איור בכלל יהי׳  ושלום חי־ס בירכה י

: לפ״ק הרכ״ד אייר ר״ח יום עה״ח בא כנפש
: האלברשטאם חיים T״

ת מ כ ס  עמוד ישראל נזר הגאון כבודדדב ה
 נשען ישראל בית כל אשר העולם

־ ההלל עליו גוכרין א:ן • הכולל הכם עליו
ף מו׳ כש״ת ס ו ל י ו א ן הלי ש ה א ז נ א ט א נ

: והגלילות לביב אבה״ק
̂ג היבני כראני כה שלמה שמשון ייי' היופ

ול הג ירי. ;!pr שי ספט הגי" ממדינת ציי
 זצל־-״י. שרם משר מי׳ המפי־סש הקיייש הצדיק

א האני׳דח נ י ל א  משר יי כל ב.פ■ וקי׳ הי׳ אשר ד
על משד דברי נש® י.נקיב דן■ בר׳

 נפשי בא לא ־סודם כי הדבר נכון אמח 'והנה התירה
 והנתהוא פי״״ס עייפ בלל שם כי ראיתי ראה זה וכל
 כי זזלה״ה דככשיט הקדיש היב ע״י היס ינק
אשר נשאר יעו־ שלו מיבהק חלזיד הי'

י שפי על ביאיי משה עשה ר ם כ י י אשר ד
ועשת הפרי 'והגיה ז״ל האר״י כתבי ע״פ משה שם

מפתח



הסכמת
• וראדוויל נודבירנא מ״קק ז״ל יצהלו מו׳ סצדיק כרב ססנו העיד כי)של הלז להסכמה עפסס
 פרונימדיצנטין לשסס. יוכל למען עמו ידי ביקש'לעשוס ע״כ למעשהו פרי להוליא הנ״ל לנכדו כקף אין כי היות והנה

̂טה דברי בשמוהם הנקובים הדפוק מביס כקלושיו קפרו צאת ולעת עהיס ובאתי ידי נתתי קפיו על  מ
! וקפר ^ ! ^ י ר כ ה ר ט ש י י  זו נמדינת הן הנ״ל נכד נבול להשיג סלילה וסלילה באהבה אותם אקס בל״נ ה

דברי המערכה מאלכי יתברך והמקייע תיא אבותיו נסלת בי אסרת במדינה והן י '
: זללכיה המחבר הרב לכבוד המדבר.

= לבוב ̂נ״לי! נאטאנזאהץ הלוי שאול יוסף הלעיל

ת מ כ ס  הרים ועוקר סיני הגדול הגאון הרב ה
 המפורסם הישיש ופרישיא הסידא

 והגליל יאם אבד״ק נ״י ישעיהו מוה׳ כקשי״ת
ובהאטק בהארידענקע היי לפנים אשר

מוהריר בנש״ק הסקיד המופלג האיש לפני נא

ת מ כ ס  בתורה המופלג הגדיל המאור הרב ה
 יראת ומלא ופרישא הסידא וביראה

ם מוה׳ המפורסם הישיש שמים י ר! הי ס ו י
י ז סטראפקוב מק״ק

הי מוהריר בנש״ק הסקיד המופלג האיש לפני נא טץ י היבכי ה״ת אחי א׳ לפונדק נזדמן במלון בדרך ו
? ו ש מ ה ש מ ל ן מיה׳ הסקיד הנעלה שלזקיגו כ״ק ונידו י נ׳' ש ו ש מ ה ש מ ל ש

ה מיה׳ המנוס אלקיס איש ננשיק הלדיק הרג ש מ ו מוה׳ הקדיש הרב נכד . ל ש נ מ א ה סי ה  דק״ק ד ש
א י י ״ ' ^ ל א זקנו אביו ממר כתנים תכריך לפני והראה ל

 הקכהה לו ליחן הנ״ל שלמה שמשק מוה' ני והפציר זלה׳ה
 בנהתרוה עקק לי שאין ערכי מיעוט וידעתי הדפשס על

 לעישקים גי־ול תועלת נו שיש דנר שהוא ראיתי עב״ז
ר רניכו לברי אח סידר כי ולמעייכיס א  הקדיש ״י ה

י בספר נכון קדר על ר ץ פ ם ע י בו ותוק־ף הי
הי כווה י ^ לסרז הוויעילים יהייה דיריח

ן נר׳  וביקש דאלינא אבד״ק שהי׳ זלוקללה״ס ך
 כאשר וזכורני אירא לאדפישי ע׳י 'שאסכים מאתי

 ציקסו מגודל הטוב שמעו שמעתי הנ״ל לאבדיק נתקנלתי
 סמי של תלמודו שהי׳ בבירור ושמעתי המסבר הרב של

 הכעש״ט ישראל של רנן והטהור הקדוש הינ זקני
 הדפיש־ לביס להניאס ע״י להשכים הנני ע״כ זצוקללהיה

 א״וא כל לקנל מאמנ״י ומנוקשי חולה וזעינוסיו שיפיצו
 איה״ש מובן אני ונס הקלוב נמסיר אחד כפר מאתי

 נמסיר אלזד קפר מאסו לקבל הדפיש במלאכת נשיניזור
 ננילו ישיגו שלא באסנ״י אני ונטוס עליו יושת אשר

 • רשותו בלי אסרס במדינת הן זו במדינה הן להדפ־כו
 סמסנר נשמת ולכבוד סיהיק לכבוד בלדקה המדבר דברי

 אב מנסס לחודש עשי ששה ג׳ יום היום • זצ״ל הקדיש
: לפ״ק סיב״ת

יאס ק״ק לפת הרב סור היוסק מג?ע ישעיהו ייק׳
; יע״א והגלילות

 וכמה קפקוס כמה י ׳ לסרך המיעילים יקיים דנדס
 כבר בי וליכוות■ לדדי׳ לייך לא הזה והמחבר ההגהות
 ימפורשס שלפנינו בדורות בגדולים שם ולו נביא אתמסי

 ׳■ משה דברי בשפיו מוניטין לו יצא וכבר גדול
 ילון ולמלאות יגלו נעפי אני מהאבק לכן • מסאנץ הקדוש נ הי הדור פאי מאדתו״ר הסכמה. ראיתי וגס

 ולכביד התירה לכבוד הכוהב דברי המבקש ’
היכ״ד שנה הדנייס אלה לקדר הנע״ח המסני ק־ושת

סטראפקוב הרזופה״ק יוסף הייסה״/

ת מ כ ס ? מוה׳ כשית המפורסם ישראל גזר ידור מופת המובהק הגאון הרב ה ו ע מ  סופר ש
S אב״דק י ג״ 'p JT lp והגליל : I

 שפר המחני הקייש מהרב קידש כהני נהדפשס לסייע מצוס לדבי הנמנים מן להיות סמי סהמסי כנר ה|
י ׳ ר ב ה ד ש  מיאוס בעיני שפל והייסי מזאת עוד ונקלתי ההדפסה על כמסכים באתי ולא סתורה על מ

המוציא מהפציס מלט אוכל לא אך אנכי מי המסכים כשר לר.יות ממני ננסוזיוס כי qא בנגלות
| מב®' המופלג הרבני היה לאור ו ש מ ה ש מ ל זצליהס המאנר הקדיש הרב נכד מארמארש ממסוז ש
ישכל ״נינה ״דעה דב״ש מעט טעמתי חקודש נקפיו י הלצסי כי לכתוב ניסן האמת בע״כ ע־כ

 גברא אתמסי שכנר ובפרט המפייש מן הקסוס וילמוד הכלל על יעיד תסלק בסו״הק מקומות באיזה עיצי וסוארנה
 יעמוד סירסו וזכות המסנר זכות למעשהו כלי להוציא המקייע כל אשר ליאי׳ א״ל המפיישם קדישא יקייא רבא
 רבה בנחילה כותב הטרוד כ׳׳ד / אסרס במדינה ור.ן זו במדינה סן גבולו להשיג אדם לשום וסלילה המסייעים לכל

 עה״ח באתי לפיק סרכיו טנס ז־ד הראקא פה״ק
:*זצל״הה' מוהרמ״ס בהגארן שמעון «ק׳



זללה׳ה בעהמ״ה נכד הדפום לבית המביא הר,דמת
* עו אף( h ף j חנט אשל הזר. הקודש המחנרח יקרה 

 ופרישא חשידא המפולתס הצדיק הגדול הרב זקיני
מ!בה כמו׳ שמו בישלאל פיהנודע ע״ה קדישא בוצינא

̂צה ל׳ כל בפי הכקלא דאלינא אגי״ק שהם מ
ל בר׳ מוהר״ר המפולשס הצדיק חלב חוחן ך
 המגיד בהרב זלל׳׳הה 'מדאדיוויל יצהר,

 בלכה לכס הבאס׳ נא לאו 'מזלאטשיב י סגדוג
ושאלו קבלה דלכי על עמלו בחיכס הון אל

 ללה״הf ’קכf בעקבוה כעח ולכו אמה הכמה לנחיבוח
 וחאולנה פלי 9של דבש מיעלוח משענה בקצה עעמו

הספל שס קלא הכי לנפשכם מיגוע וחמצאו עיניכם
ב־אול בו כי ההיים עץ פדי שדף הfה הקודש

קדשו דבלי י י סתימה תיעב באל
 באל פי מעל הקושי׳ אנן גלל נו •ןללה״ה אר״י1ד ®ל

 המקובלים ויחל :ללה״ה האל״י כחני הייס מים כובע
 שני הקילא לפנין יקלא כי עח היון אנו מפיהם אשל

 הוא ובא מלעהו איש ׳סהל כי זללה״ה החל״י טאמלי
 ׳שלאל לחיקק׳ לני אקלא אישים אליכם קדש ונצדק וסקלו

 הביעו הזה הקידש הקפל לקסה לבבם מעהול המחנדבים
 אוזן כי הזמן מסבלי בין הזה כבושם א3 עוד אס ולאו
 זלה״ה האטי החלקי החנא האיל כמה הבחן מילין

 קדושי שם זעיל שם זעיל א־ הק־ושיס ספלים בשמש
 זקיני נתיב יאיל ואחליו דבל נאחליח יבינו ני עולם

 נחגדל אשל כפי וקדישה ובקיאות חליפות בלוב הקדוש
 שמה זללה״ה הבעשיט בבית הק־שיס קידם בבית
אמה מחכמה הסכמה מעינוח מי לצמאו שחה

 להעלות קופל בקסה לאסוז ידו אח משה הליס וכאשל
 על להעלוסו פניו מגמה היה י לוס עלי לבנו עשחנוח

 ביכו אשל בלכתו מעוב ה׳ עבדי להעניק היפיס מכבש
 בעוד מעשה לידי בא לא מחשבהו כי נסבה מה׳ אן ה׳

 ימים ושבע זקן ה׳ עבד משה מת כי ויהי סיוחו בח״ס
ה׳ ילא בחולה מופלג משכיל בן ביכה אסליו השאיל

 על בלאשונה ספלה אשד ז״ל שהם שמואל מוס׳
 זללה״ה מזקיני משה דבדי ס־קל ספל הדפוס מכבש

 נחגדלחי' ואנכי לו אין ובן וימות שמואל זקן כי ויהי
 בעודי הקודש כתבי לי והוליש לבן לו והיותי בביתו
 מסבלח בלי מפוזליס היו קויש והכתב׳ לימים צעיד

 ■לאחי כי ולסדלס להעתיקם יכלתי לא בינות׳ ומקוצל
 כי ויהי • לסדיס אבינה לא כי נסלח׳ אח אשסיח פן

 ועמול גנוס ההיא העוב האול והיה עבלו שנים מלביח
 בהכחגיס נמצאו אשל הפיע כפי שנה ושבעים שלשה
 פדי משדף לשחות התאוו הזמן מצייקי ולבים
ץ ם ע י י ח * וגדול הלן שמעו כי ה
ידעו לא אן עולם צדיקי כל בין י

 ושנסחי נכלו אני שקמתי עד • הס מי ביד מהכתבים
 ואמצא אבקש אוכל אולי חבל עלי לשועע מחני אח

 מזקיני קודש יד העתקת יש כי שמעתי כי ההעתקה
 אסד קונעיס לעהו אל איש אופניו על מסונל זללה״ה

 לגלי 9לכ אף לעיני שנח אתן לא בלבי אמלחי נעדל לא
 כאשל ויהי הכהביס מנוסת מקום אמצא אשל עד מנוס

 והדסקוח החלאות כל אסל ה׳ סקדי ובלוב היה כן דמיתי
 ובני ולעיחי כל אין בביתי וגם בדלן מצאני אשל

 וכו׳ הלב בית ה׳ נסני בלעב הס עעופים העלובים
 בקאליש אוכיס להק’ נ״ר ’ל’!®’ ל' הליולא ’יאיל’ ל'

 מיד הנכונה ההעתקה נפשי שאהבה אח מצאתי שמה
 ופסד חקוה בין היה לבי אך זילה״ה מזקיני ממש הקויש
 מכנש על להעלותם לישועה צפיתי במים הינוד כקנה

 אוכל כל אין בידי אשל כמוני דל אין דאגתי אף הדפוס
 והבעסח לי עמלה זקיני זכות אן הלפוס מהוצאות דבל

 ישולין בני אסינו בעיני חני אח ה׳ יחן כי עולם צדיקי
 ידיהם ומעשה סילס ה׳ בלן פלענומילאנעין בכסף לעזלני
 להעליח ה׳ בלצוח נעוי׳ ידי ועוד קלה לבניהם בניס ולאו חלצה

 יפוח וסו בפולפול ■ים יק כתבים עיד הדפוק מכבש על
: המוגמל על אבלן ש״ס לקועי על זללהי׳ה מזקיני

ישלאל בית אל שלוח ׳1̂
 תמימים עלס אל היא עהולה ^נחה

 אל מקדוש הזה היקל ^^מש
 יומם גס ליל אעלוזה בה׳ ןאני

 עמלת מזקני בנעימים לי נפלה כי ^סלה
̂עף .  אנוח בנסלח יעשה כלה עובל ̂^

א  וצלמות עבלה ביום הון יועיל ך
 חפאלח לסן לי יהי׳ סלה ימי מקפל

ואעשיל ה׳ בלון הקינה יאמל ך^אח
 שמס יהי לעד לבכם המתיחשיס ״ש״ה״ס םלי

ילס ליל חשכת אל היא ללגלכם גל
ב  חמו לא עודכם אל קדושי כי’ ישולין עדת לכס ף
 נשמו לא עודם חולחינו מקילות עולם עד ה׳ חקדי

: שיל אשיל אף אזמלה ה׳



ב*ד-

^ ̂״ ל-״ ̂לי־י זכרה

nnn תקדם3 או המדאייס במצר ר־דדייס רידייח "'’”יי־ ’“ל ״’”״י וצדקחס כםי> כצס
^אי^” ”ל̂' י ”כ ממ^ד’לפנ̂י ״ ומאוסר מור,דס ואץ ערכו נפי לאיש יק, להה עהי7»

&יז ’'י׳” ’ל"= ’’"ל״ א ר מי »נו »ד משכרהם נא הר.י מונס במקומם וכבודם הא״ב ״p י4 ז
“. ׳ ׳ ; ״ ? , ג“ r״ ״ מ י , ־ ; »i״ ־4״ » ־ § - . ־te ל י ־ל••״ ״ ל־ס ,
̂ • מארמארעי ממס״ נ»י זעלמה שמ^טון ייק׳ לברי

J הזה הקדוש הספר לקחת נעם המתנדבים האנשים ואלה

א״ב ע׳פ והרבנים הגאונים המפורסמים הצריקים שמות אלו
דייידויידויד׳. ‘

 מוודאטשוב אייזיק וין׳ הצדיק הדב
 מקטיעטי! זלה-ה אב,הס ,׳ נבג״מ ונו׳ הצדיר, ה,י

מקאתיג הצדיק בהדב אלטי, ,׳ וכ,׳ ״צדק׳
 ד בנו

 ר וכד ת,ב
 וכו׳ ה,ב
 וכד ס,ב
 וכד ה,ב
 וכד ה,ב
וכו הלב

, , משה
 קאהל דק״ק אב״ל אבדהס

ממאשצישק הלוי ליבש איי׳
והגלי בעלגסאש אבד״ק הכהן :יהסיהודא

 נאלחאוו אב־״ק ״אי, א״,,
 דאטין אב״דק הולוויץ איש הלוי אלעז,

פכלשטץ אבד״ק מנסס אב,הס
i יי̂■ י׳ וכד הצדיק ס,ב
מדינאנ שפידא הטיץ כפסלי ישעי׳ ,׳ יכו׳ הלב בנו

 טבעריז אב״לק ישכל סייס ל׳ ורו׳ רלב
 אליעול ל׳ בנו מקאמלנא אייוק יצ״ק ל׳ ן-ן׳ הציית ריב

 מקאמלנא צץ אלכסלד, ל׳ בלי ^קב מנשה ל׳ סוסנו־ שאפלין
 ק הצי הלב ססן מיכל יסיאל ל׳ ים׳ הצדיק הלב

מפלימישלא! נבג״מ

 טייטעינויס יהודא יקיחיאל ל׳ וס׳ הצליק הלב
 נוטטש ג״לק5 6ליפ ס כו3

 , שוואלידט פה אב״ד איי,יק יצר,ק ל׳ וכו׳ הלב
 א.עזלונ״הה מו׳ נגג״מ הצדיק בהלב יוקף ל׳ וני׳ הלב
 אופאללע ק״ק פה חינה יואל ל׳ וכי׳ הלב
. טולדלידא אב״דק משה יעקב ל׳ וכי׳ הלב
 הצדיק בהרב מוויזניצא מענדיל מנסס ד׳ וכו׳ הצדיק הדב

בלון ל׳ בנו מקאשיג
 מבטלו וכו׳ הצדיק להיב בן שמואל ר׳ וסוחנו

מווטרכק■׳ מאיד ד׳ וכו׳ הרב
 ל אי- זלה״ה יש מאיר ביד מנסס ד׳ וכו׳ הגאון הלב

אונגיואל דק״ק
, , 'b3:r< בסח׳׳י להקלויו גס

 ל־תקא אבד״ק בהליא הייש צבי ל׳ וכו׳ הצייק הלב
מיאפשיטז הצ-יק נהלב הולווק לאובן ל׳ וכו׳ הצליק הלב

, , אלטיר ל׳ בנו
שעניש אב״דק שמענקי שמואל ל׳ וכי׳ הגאון הלב

טשערנאווי?ן
 קאפלאליק אלי׳ ל׳
 זלה״ה משה בל׳ אבלהס ל׳
 סי־ת ראובן אלעורבל׳יצסק ל׳
 ליב אבלהס ל׳
 מרדכי בל׳ אפלים ל׳
 לחמטין אבלהס ל׳
 טאהליל אביהם ל׳
 גלונס ל׳
 קלער דוד ר׳
 שמואל בד זלמן ד׳
קעדניר יצסק ל׳

א׳ ע»פ פרענומעראנטין

 שו׳׳נ יעקב
 בדעכיר יטקב
 קליעיר מיכל משה
 האלטמאן מכה

 שהס דוב מנחם
יקיחיאל בד שמואל משה

משאדיגערי קלויו
 שוואלז יונה שמואל
 יעקיל שמואל

הלוי עיזד בד׳ שמעדיל

זאלישטשילו
אברהם ל׳ הלב

 שאבעל אלי׳ ש״בל׳
 וקינל מוויזניצא הקלויז
 שלמה דוד ד׳

 קאוולער יושף ל׳
 ווטנקילע שמואל יוקף ל'
 שו״נ צבי יהודא ל׳
 לויזינצווייג ליגש ל׳

 לוידנצווייג מלדכי הבסול
 שאלף סייס מאיל ל׳

 דשאדיגעני לבהי הקלוי;
 ווילדמאן מאנילע ו׳
 קאיץ דוד משה ר׳
פלעמינטר מרדכי ד׳

פעפיד פיינש ר׳

טניאטיו
 באבאר משה ד׳ הדב

 דכאדיגעדי הקלוי,
 האומים יצסק ד׳
 ווי'שילבטת מענדיל מנחם ד׳
 האדליר לבי ר׳
פרוכטיד אליעזר שלמה ד׳

הופאטיז
 ן6בערמ ליפא אליעזר' ד

ר״•



 הססלה על3 יהוש־ע ר׳
 דליזץ הקל̂ו עבור

 אוקרילע מרדכי י׳
 הכהן יעקב מידכי ר׳
 מענד־נ מר.תי׳ ל׳
 הילוויז משה ל׳

 יוקף י׳ של קלי־ז
 הל6ווי)קס של קלויו

וואקשאהל שואל ר׳

פעריט
 מילז צבי אל־עזל י׳
 קליעל אלעזל ל׳
 האעמאן מלדכי אגלהס ל׳
 איש הלוי לינש אל״ ר׳

הויוויז
 מלמל משה יעקב ל׳
 שו*נ רליעזל משילה י׳
לעכעבעלנ אלי׳ צבי ל׳

 א״ב ע״פ פרענומיראנטק
טויסט

שאטץ
 ס״ם ו׳ הלב
 אהין ל׳ בנו
 קלינהאשס״י איידק ל׳
קלעעינר פייבש ל׳

ראדאוויץ
 שפילא הירש ל׳
 קלני מאיר qpיו ר׳
 ג־נגיל יצחק ר׳
גאעישמאן נביע ר׳

קאריליפקא
 שו״ב יר-ישיע אביהם ל׳

מפאבייק הקלוי־

יאגאלניצא
 פ־נקילמאן אל־מלן ל׳

 בסמ׳׳ד ענור
 ן כ״ בול מפה ר׳
כ׳ק הייש לגי י'

 יהישיע אבלהס ל׳ הרב
העשיל

 מיימאן געציל אליקיס ר׳
 שו״ב ליבער אליעזר ר׳
 שו״ב נעע כהן ר׳
ווילנער נפתלי ר׳

סמאלע
 שלמה ר׳ הלב

 זיידמא; אליעזר ר׳
 בהרב יעקב אביהם ר׳

 יהודא ארי׳ הממס
 וויידבעלג אלי׳ אליעזר ר׳
 דלימער זיידא ל׳
 דלימעל יהופיע ל׳
 ליב יהודה ישלאל ר׳
 אשכנזי יעקב ר׳
דל־מעל ליב משה ר׳

טשארטקיב
 מאיל ישעיהו ל׳ הרב

 שפייא כהנה
 קלויז קבידעטיכיל

 גי־זינגער זאב ר׳
 קלאר חיים ר׳
 פרענקיל משה ר׳
רויזינצוויינ קלמן מרדכי ר׳

 האעשנעקיר אליעזר ר׳
 ראע בנימין ר׳
 שו׳׳ב בעריל ר׳
 שעערינהעל דוד ר׳
 קריז דוד ר׳

שהם ד; ר׳ ש״ב
 qשאר זעל־ג ר׳
 האגיר מיכל יחיאל ר׳
 סירז יעקב ר׳
 קרעמער ישראל ר׳
 זעניכז־ם יעקב ר׳

 שהם ישראל משה ר׳ ש״ב
 ישראל משה ר׳ של בנו גם
 הכהן מאיר ר׳
 זיידמאן מיכל ר׳
 הירז מאיר ר׳
 ביעעליר לסמן ר׳
 qשאר פישל ר׳
 דיין פשח ר׳
 ברעעליר שמואל ר׳
לחזיר שמואל ר׳

וויזניצא
 קרעמער ל־ב ארי׳ ל׳
 קאפיל ד׳ חסן ארי׳ ל׳
 דיין יוקף ל׳
דרימעל כחום ל׳

ר!יטוב
הילש לבי ל׳ הלב

סטאניסלאב הארידעגקא
 האומים משי. ר׳ הרב

ז־לנער דוד ר׳

פעטשיגיזי]
 הירש ר׳ הרב

כאמן הנהן אליעזר ר

קאלימייא
 שמעלליר ליבש אברהם ר׳
 אשכנזי אכשיל ר׳
 ברעעליר אייזיק ר׳
האלים אבא ר׳

 אשכנזי מרדכי י׳ הרב
 פיקעין אבד״ק

 בערג קאפיר אברהם ר׳
 שלאקיר משה אברהם ר׳

 שלאקיר אליעזי ל׳ בכו
 הורווין ליפא אליעזר ל׳
 מלמד ענניל אבלהםצבי ל׳
 הכהן אהלן ל׳
 צייזלור אליעזר ר׳
 דיזעש אשל ל'
 נאגיל זלמן ר׳
 העחע זיידא ר׳
מלבוב דיין חייש ר׳

 בלעניר קאפיל יעקב ר׳
 דפה הלב בן הורוויז qpיו ר׳

 מזידעפוב להקלויז
 ריין שמעי׳ מרדכי ר׳
חהןסאייזיק זאב מאיר ר׳

בראדשיץ
 ־ אנניל דוד ר׳
 שמעריל יחיאל יעקב ל׳

מוויזניצע צהקלויז

טיסמניץ
 שי״ל ליבש ארי׳ ר׳
 פפדיל ארי׳ ר׳
 נעכר אלי׳ ר׳

 לפיהר דן ר׳ בנו ש״ב
 מזילנישוב להקנויז

 בריל משה סענדיר ל׳
 קופל לאונן ל׳
 -יין שליס ר׳
נליעווין שמואל ל׳

קאליש
 אזדעלבאל סלעעל ל׳
 בומיל אל״ ל׳
 זינגעל בלון ל׳
 הרפמאן הילש ל׳
 הצדיק הלב בן ישראל ל׳

 זלה״ה יצחק ל׳
 הצדיק בהלב qpיו ל׳

 זלה״ה אוריש יצחק ר׳
 יצסקשג״ל יכודא ר׳
 פוגיל qpi׳ ר׳
 האפמאן מיכל יחיאל ר׳
 יהושיע יעקב ל׳
 קאלז qoi' ל׳
 קאלז יעקב ר׳

 בחהי״ג ישראל ל׳ להקלויזש;
 חסי״ג מפאעיקע״י להקלו־ז
 נבאי בחח׳׳י הגדולה להקלויז
 מעשיל ר׳ נבאי בחה״י להקלויז

 רועינבעלג משה ר׳
 שגייינהאלע מרדני ר׳
 אדלעתי-ערג משה ר׳

נחום ל׳



א*ב ע״פ פרענומיראגטק
מילשטיץ יוסף כסום ר׳

דאלינא
 1’3רא מתתיהו ר׳ סרב

 יונגערמא[ משה אהרן ר׳
 גאנוישמא[ אלי׳ ל׳
 וויינרעב צבי יצסק ר׳
 ווייניעב יהודא ר׳
 בןהרבזלה״ה שלמה יוסף ר׳

 גנאי בסח״י לסקלויז
 שווארץ אברהם מאיר ר׳
 נארשינבערג מאיר ר׳
 שנועריו מרדני ר׳
 וויינבאן יצסק צבי ר׳
 יעק׳ תירש צבי ר׳
 שו״נ זעליג ראוק ר׳

 שלמה ר׳ הצדיק הרב
נבג״מ זלה״ה

סטריא
 תכהן מאיר אלי׳ ר׳ הרב

 לאניעסנערג ברון ל׳
 לאנדניר בעליל ר׳
 הצדיק נהרב יעקב דוד ר׳

 אייזק יצחק ל׳ מות׳
 ווייש דוד ל׳
 יאליש ליבש יהודא ל׳
 האלפרק ליפא ל׳

 הגבאי בסתי׳י סדשה לתקלויז
 מלמד יונה ליב ל׳
 אשכנזי ליבש ר׳
גענשיד אליעזר ל׳

 יעקב משת נ׳׳ר יוסף ר׳
באחער

 באס ניעער יוסף ר׳
 זעדמאן מענדיל יעקב ר׳
 טיינוילבויס לבי מנסס ר׳
 תלוי פייביל שרגא ר׳

ראפיפארט

באריסלאב
 לאסטמאן צני ר׳ הלב
 רוקת משלס ר׳ הרב

 מרדכי ר׳ בן דוב ארי׳ ר׳
 ליבש ארי׳ ב׳׳ל דן ל׳ ש׳׳ג

 קרייזבעלג דוד ר׳
 קלייניר נבי יונה ר׳
 קרייזבעלג יוסף ר׳
 ב״ר קרייזבפרג יוקף ל׳

 יהודא משה
 ליבש יהודא ר׳

 הארטשטיין
 קרייזבערג יצחק ר׳

 אניקיל ליבש ל׳ ש״ב
 קראסמאל משה ר׳
 פריילך לבי יושת ל׳
 הורווי׳ן הילש לבי ר׳
פרידלענדיר צבי ל׳

סאמביר
 אב׳׳ד תולש לינש ר׳ הרב

והגליל
 וויטמאיר צבי מאיר י׳ הלב

הכהן דוד ר׳ ראב״ד

 העיציק פנסס ר׳ ש׳׳ב
ששליסיווער הילש צבי ר׳

הגבאי בחת״י לבה״מד

דאברימיל דראביטש
 אלי׳ ר׳ הלב

 בהרג יעקב אברהם ר׳
 זלה״ס מרדכי מוה׳ תצדיק

 פייערשטיין אליקים ל׳
 ליב יתודא אברהם ר׳

 סג׳׳ל ליאליש
 אליעזר סייס ר׳
 מענדיל מנסס יוקף ר*
 ישראל בהר׳ יצסק יעקב ל׳

זלה״ס

 ראפשיטץ ,
.......... פרעמיסלע

 יצסקאהרן ר׳ הגאון הרב
אוטינגא

 ד״ק מ׳יז משה יוסף ר׳ הרב
 פרעמישלע

 שפערלינג זעליג ר׳
 טויניס משת יסף’ ל׳
מייזלש ליבש יהודא ר׳

 מענדיל מנחם אלימלך ר׳ הרב
 זל״ה מרדני אברהם בהרבר׳

 שאול במוס׳ אבר־-ס ר׳
 שו׳׳ב בער דוב יהודא ר׳
 גרויספעלד העשיל יושיע ר׳
 שייער בער ישכר ר׳
 גיט אייזק יצהק ר׳
 שטיין יעקב ר׳

 אלכסנדראודז מרדכי ר׳ ש״ב
שטיין משה ר׳

רעדים
 מנסס מריכי ר׳ הרב

בעבהאן משת ר׳ סתנו

יעריסלאב
 הרב בן מכהס בוכס ר׳

 זלה״ה ר״ש הקדוש
 הירש אפלים ר׳ סחכו

העניר מרדכי ס

פשעווירסק
 אשכנזי יונה ל׳ הרב

פאפער וואלף זאב ר׳

רישא
 פעלסקר ל׳נסוסראובן הלב
 וואלעלשטיין ר׳חי־ם מ״ן
 יסאמביר טויבש יעקב ר׳ הלב

 פרידמאן אפדם ר׳
 אלכסנדר אהרן ר׳
 בילדער הירש צבי דוד ר׳
 נריזל אורי סייס ר׳
 ריין משה ל׳
 ליין פנחס ר׳
 פעסט שטייגל שמעון ר׳
 ליין שלמה ר׳
שענקל פנסס שלמת ל׳

סענדישב
הולוויז אברהם ר־ סרג

 מלאפשיטז אליעזר ר׳
 הגבאי בסה״י לבה״מד

אלימלד ר׳ ססן הירש ציי ר׳

דעמביץ
 הצקער אנטש־ל ישראל ר׳

 מגבאי בסת״י לבה״מד
ליפשיטז שמעון ר׳

טארגוא
 ישראל ל׳ הגאון הרב

ראס־פארט
 איידלשטיין אפרים ר׳
 בהיב זאב בנימין ר׳

 זלהיה מענדיל מנסס ר׳
 ליאן משה דוד ר׳
 ענגיל הערציל ר׳
 שיף יוסף ל׳
 לנדא יחזקאל ר׳
 מילעל מיכל יחיאל ל׳
 לביו יעקב י׳
 ראפיפארכ־ יוסף ר׳
 פיעכקיל יחזקאל ר׳
 בהלב אונגער צבי יסיאל ר׳

 מיאמב־אווא הקדוש
 הגנאי בחמ״י להקלויז
 הגבא־ בסת׳׳י להמנין

 מילער מרדכי ר׳
 לאזער נפהלי ר׳
וויטמאיר שאול ר׳

וואוניטש
 גלאזער ברכי׳ יצסק ר׳
ליב סייס ל׳

בריגיל
 ליסשיטן טיני׳ ר׳ הלב

 טעמפלער אליעזר ר׳
 הגנאי בסה׳׳י לנה׳׳מד

שיף נס ר׳
אשר ר׳



א׳ב ע־פ פרענומיראנטין
באכניא

 קאנאריק •שעי׳ אשר ל׳
 חיות אשל יושף ר׳
מיקלאשנע הילש צבי ל׳

קראקא
 הגאון נהרב שמעון ל׳ הרב

 שופל משה ל׳
 אבד״ק אד׳ מ:סש ל׳ הלב

זאניטשליק
 ל׳ הצייק בהלב אהין ל׳

 זלה״ה עפשנויין הלוי קלודמש
 לנדא ולמן אפל־ש ל׳
דפה דיין יענועל אניהש ר׳

 שפילא הכהן אפייש
 שג״ג ל־-זיא אלי׳

 פשיסשחיוועל
 קאליגגאלד נגימין
 שעהנבעלג נוגש בנימין
 מיזנען וואלף
 פרייליך סייס
 לחעעעלד אליעזר סייס
 ר׳ שאלינשעיין קאפיל יעקב

 ססן דלעהער ישף’
ל' דפיי. הלב
פליילין יעקב
ר' אייזענבעלג ישכל

ר׳ יפה ליין כיימאן ישראל
’י דאללאמקק להקלויז
 ל׳ ציפליש מיכאל ל׳ של לבה״מד
ל' אמס דאנש׳ לבה״ע־
ל' קאזמיל ביסוב לבה״מד

 הלוי פייבל משה ל׳
 הולוויז איש

 עאהלן משה ר׳
 פענדליל משה ל׳
 ימשק משה ר׳
 קלענגילש מענדיל מכחש ר>
 וויישפעלד 3 לי מאיל ל׳
 פערבעל נסן ר׳
 קלאל נסן ר׳
 ציפליש דוד ל׳ עש פלק ר׳
 בליעץ פנחס ל׳
 קאלמעל חילש צבי ר׳
דאלעטי שמעון ר׳

 דייכעש שלמה ל׳
 צוקעל פנסש שמיאל ל׳

 הכהן שלמה ל׳ הצדיק להרב
אלידאמשק דקיק צדק

העזאנעב
 האלנירשעאש דוד ל׳ הלב

 מיצאנז הצדיק בהרב
 ש׳׳ז סייס ל׳
 ליבלין שלמה ישראל ל׳
 זיל כפסלי בחיל יצחק יעקב ל׳

 הגבאי בסה׳׳י לבהמ״ד
 עייעלבויס יושף משה ל׳
 גלאש משה ל׳
 ניישעלד מרדכי ל׳
אכקער הילש צבי ל׳

 לונער קאפיל יעקב ל׳
 הגבאי י בסס״ להקלויז

 גווערצמאן אלימלן כפסלי ר׳
אוכגעל פכסק ל׳

זמינראט
 אייזיכבעלג אישל ל׳

 הגבאי בסס״י לחקלויז
 אוכגעלסהן דוד מלדכי ל׳

דפה הרב

צאנו
 הצדיק בהלב אהלן ל׳ הלב

 שליע״א הגאון
 הצדיק בהרב ברוך ל׳ הלב

 צאנז דפה אב׳׳ד הגחון
 הלב מהן אונגעל משה

 צאכז דפה הצדיק
 באלאן ילוסס אליעזר

 שליע״א הצדיק היב ססן
 הערבשע] העכין סכוך
 קלייכבעלגיר בעליש ישכל

 לכדא ליב יהודא
 לנדא משה יצחק
 האלעכדיל יעקב
 פלייכע פעעל שו״ב יעקב
 הגבאי נסה״׳ לבת״מד
 הגבאי בסה״י להקלויז

 מכססקלאפהאלז משה ל׳
 גיע קליין משה ל׳
 שו״ב מעכדיל מכסה ל׳
 געייל שמסה ר׳
האלציל כ״ז שמסה ל׳

נארליץ

דיהלא
 האלבלשעאס הלבל׳אביגדור

 ליבש אלי׳ ל׳ ססכו
 לכיא בלון חיסור

 כ״ז יודל יהודא ל׳
 בעלגיל וויין יחזקאל ל׳
 העלציק יצחק ל׳

 הגבאי בסת״י סדש לבה״מד
 בעלגיל וויין מאיר ל׳
 בעלגיל וויין כפמלי ר׳
בעלגיל וויין יעקב שמואל ל׳

רומניב
 פלעגל בעליש ישכל ל׳ הלב

 מאזעש יעקב כ׳
 מליסקא הירש צבי יעקב ל׳

 הגבאי בחס״י לבה״מד
 מאזעש משה מאכלי ל׳
העלציג משה ל׳

ביליגראד
 שייכפעלד אליעזל ל׳
 ווייעמאן דוד יצסק ל׳
 שי׳׳ב יותף ל'

 הגבאי נסס׳יי חלשה להקלויז
 גשוויכד דוד משה ר׳
 וויינימאן זאב מכחש ל׳
מייזילס שמעון ל׳

לינסק
 חולוויז סייס אנלהס ל׳ הרב

 ש״ז הכהן אלי׳ ר׳
 מפלישעיק זעניג אשל ל׳
 שאהלעל בעליש דוב ל׳
 שאהלעל סייס ל׳
 וואלשק׳ העלשקי ל׳
 טעבילשיפל ל׳
 דוב יעקב ב״ר יסן’ ל׳

 מכויאל בהלב
 לשאדינערי להקלויז

 הגבאי בחס״י לבה״מדישן
׳  ל

 ל׳
 ל׳
 ל׳

ל׳

 שרב מעכדיל מכחש
 אעליס מעכדיל מכחש
 פעפיר משה

 מבילינלאד בהלב כפסלי
מיעאלקי׳ איי׳ צבי

שעעליכבירגל עזליאל שלוה ל׳

איסטריג
זלמן  ר׳ הלב

לבה״מי
 ישעי׳

דפר. הלב בסמ״י

 טייעילבויס שמואל ל׳ הלב
 qשי דוד ר׳
לוגעל וואלף זאב ל׳

סאניק
 פרעכקיל יצסק יהודא ל׳ הלב
 מכאוויטאניז אל יס ל׳ חרב

 הכיל פ״הק סוכה
 מעכדיל כפסלי ר׳ הרב

 סוכהפ״קה מווילקאטש
 קאכעל אביש ל׳
 לאקטמאן בעליש ר׳
 העלציק טעביל דוד ר׳

 הגבאי בסה״י להקלויז
 הגבאי בסה״י לבה״מד

צסק’ ב״ראבלי.ס שמואל רי

ליטוויסק
 הצדיק בהלב כפסלי ל׳ הרב

 מיעיישלוב שמעון ל׳
 מאישכיליג כפסלי ל׳ הלב

 ניטווילג דוד ל׳
 ל׳

 ל׳
 ל׳
 ל׳
ל׳

 ווייכפעלד זאב
 שטלאהבאן יעקב
 ליבל מסי. ב*ל יעקב

 ש״ז צבי ישראל
פיש ליב

משכיוס להסבולה
ל״מ



 מלינווויתק מרלכי ד
פעלליי נ17 לני ר׳

טארקיא
 לאננעלמאן שלמה ר׳ סרב

 לאש״ב ■עקב אברהם ר׳
 שייננערג צבי אפדם ר׳
 שו״נ qpv ר׳
 לאדן יוכ^ ל׳

 דבהימד קדושה להסבירה
 דייןדפה מעכדיל מכסם ל׳
לאננעלמאן ליבש מאיל ל׳

יש] מעיר
 לאם ציון גן אנלהס ל׳
 לאם מיכל יסיאל ל׳
 ישן מעיל יהישע ד

 דקלויז ספלים חקין לססבורה
 לאנין מענדיל מנסס ד
.שז״נ יהודא צבי ר׳

זאלקווא
 וואידנעלג שמואל ל׳ הרב

 מזווה זאב בנימין ל׳
 שו״ב יוסף ל׳

הכבאי בסס״י לבהימד

ראווע
 שיר ■צסק לוי ל׳ סרב

 פעדיר זעליג אשל ל׳
 מלאווע אביש אברהם ל׳
 לנדא בנימין יוסף ל׳
 מאניינקעלין ישראל ל׳
 קנון ממ״קנו לאמעלד ליבש ל׳

 הגבאי בסס״י לבה״מד
 נאעיסמאן מ:סס משה רי
ליבעלמאן שלמה ל׳

הבגיב
מק׳׳ס לינש ארי׳ ל׳ סרב

סיקאל
 רעהל העש־ל יהושע ר׳
 וועלשקעל צבי יעקב ל׳

הגבאי בחס׳׳י לנה״מד

 א״ב ע״פ פרעגומיראגטיץ
רודיי, בראדי

 קליסניפאלעל מאיל ל׳ סרב
 קלוגל בנימין אברהם ל׳ הלב

 שלאסעד אהלן ר׳
 אלעזרקלאהרבה׳מ ל׳

פרסי א
 לנדא סג״ל אלעזל ל׳
 אפלסי פולוואהר בצלאל ר׳
 באלבאן דוד ל׳
 באבד העשיל ל׳
 שדב שרגא יעקב ל׳
 שו״ב סלרי ילמי׳ ר׳
 האלמלין ישעי׳ ל׳
 קארמלין ישלאלאלעזר ל׳
 פעפעלבוים יהודא יהושיע ר׳
 חיוה יצסק ל׳

 הגבאי בחס״י לבה״מד
 קהה כסנאל ר׳ של לבס׳׳מד
 הגבאי בסס״י ז״ץ לסקלויז
 סנורעליסקער נהקלויז

 שפירא פלק ל׳
צימעלס פנסס ל׳

לעשנאב
 יעקב שלמה הלבהמפולקסל'

 בהלב יצחק ל׳ ש״ב סהנו
 אפרים סייס משה י׳

 ע״י הגבאי בסס״י לבה״מ־
מנסס שמואל ל׳ בן אליעזר ל׳

לבוב
 שאול יוסף ר׳ סנאון הרב

 נאנוינזאהן הלוי
 פופיס אביש אבלהס ל׳
 נושאינוקיוול אביגדור אלי׳ ל׳
 פלענק־ל אברהם ר׳

 גבאי בסמ״י קלויז קעעפינ-ל
 הכהן שפירא יהונהן ל׳
 נואהל לאדן מאיר יהושיע ל׳
 וויינלעב משה ר׳
 מאנד שמחה ל׳
 מיזוס מרדכי ר׳
 בודיק מענדיל מנחם ל׳
 מומעלעס נגיע נהן ר׳
נאניל וואלף זאב ראובן ר׳

 נכד מרדכי אברהם ל׳ הלב
 מלודיק ה״ה1ז הלב

 מרודיק יצחק סיים ל׳
 מרודיק שמעון ל׳
 המנוס בהלב בנימין יוסף ל׳

 זצלה׳׳ה מאיר מוס׳
מאנד דוג יסיאל ל׳

 אגשי שמות אלו
מארמאראש

א׳׳ב ע״פ
 מסיגד פעקעיננעל אלי׳ ל׳
 שדב יעקב אברהם ל׳

מווישעווע
 מנורעסיב ליב אבלהס ל׳
 מנולעקיב אביגדור ל׳
 מסעפינקע שו״ב אברהם ל׳
 מוואלאווע יעקב אביהם ל׳
 מאייבעל סייס אברהם ר׳

, ווישעווע
 דוב אננושיל ל״א שי׳ב

 מגאננוש שלמה ב״ר
 מביקערע זלמן אברהם ל׳

 מפענוליוו׳ ביילא בן ר׳אבלהס
 מריסקווע שו״ב בנימין ר׳
 אלי־סנדל משה ב״ל זלמן ר׳

מגאטגיש
 סג׳׳ל מאיר בן ישראל חיים ל׳

מעעלניווע
 פיקסלער שמואל סיים ל׳

̂ ממ-ידאן
 זלמן שלמה נ״ר סיים ל׳ ש״ב

גדלי׳
 הירש צבי יעקב ל׳ הלב

מבאלשע
 מלאהפאליע שו״ב יצסק ר׳
 שעייגמען ישראל יגיקב ר׳

מדאספאלע
 גראס ישראל ל׳ המו׳׳צ

מווילסאוויז
 מבינושקיב ל״ב עביר יהודא ל׳
 אבלהס ב״ר ליג יעקב ל׳

מווילסאווין
מפינופלעשי׳ קאפיל יעקב ר׳

 זינדיל סנון ב״ל יסיאל ר׳
 דוד ב«ר אייזק ילסק ל׳
 המנוס בכימקבהלב יוסף ל׳

 זלה״ה מאיל מיה׳
 מאנד דוב יסיאל ל׳
 פלוסנועל יצסק ל׳
 פרוספעל ליב יהודא ל׳
 פליינע אלי׳ משה ר׳

 אב״ד נמס מרדכי ל׳ הלב
מוואשקיוויז

 יוסף אלעזל ב״ל משה ל׳
מיינע

 ב״ר מנסם מרדכי ר׳ גיסי
מפעשריווע• פנסס

 ישכל בן מאיל ר׳
 סג״ל מלרכיאנששיל ר׳

מווילסאוויז
 ממיידאן בעלגיל משה ר׳
 ממיידאן מלדכי ל׳
 בעלג קלון מבר. ל׳
 יונה אברהם ב״ל מרדכי ל׳
 לינמליששקע משהיהודא ר׳
 מליששקע מכלי ל׳
 אנטשיל אשר ב״ל מנסם ר׳

 ס־ש מישוב
 שמואל ב״ל מנסס ר׳

הדש מישוב
 קאפיל יעקב ב״ל משה ר׳
 מקאלין משה ר׳

 זלמן שלמה ב״ל פנסס ל׳ ש״ב
 מבידעוולע גדלי׳

 הפרעסיב פ־שיל ל׳
 ממיידאן קליין אלימלן צבי ל׳
 ז״ל שלום ב״ל הירש ציי ר׳
 מקאלין משה ב״ר צבי ר׳

 ב״ל ליב שלמה ל׳ הדיין
 מקיגוד צבי פסיז

 מאייבטל פלעסנויל שמואל ל׳
ווישווע

 מקיגוד כ״ץ שמואל י׳
 פאלאן מארמאר סי-׳׳ל ל׳שלמה

 מפאלאן כהן שיועי׳ ל׳
 מליסקיווע כ»ץ שמואל ל׳
 מבידעוולע זלמן שלמה ל׳
 מווילסאוויז נרוק שמואל ל׳
 פרידמאן נסמן שלום ל׳
מיסיקעלניצע שו״ב שבסי ר׳



א החיים עץ א פרק התפלה כוונת כודלת עזער פרי ^שרף
ה נ  מעולימס כל vn אדר\ר חטא קודס יי דע ה

 אלילוסס נעל! סיו כאשל במקומס העליזניס
 ממקומם רעילמוס כל ירדו אדה״ר חטא אסר סלאסוןאן

מבח׳ ונציציס ביריריס לנכר כדי .הי׳ הזאת סילידה ועני! ,
 הקליפוס לסןן וירדו ומחו אדום באין במלכו מלכים ז׳

 מחחחונים מעשת בשיוט רק שיסבררו אפשל אי והנה
 והמצוס המפלוס ע״י נטפה וזה לאלקיס עוז סנו וכמ״ש
 קראו ולזה הספלוה הוא העיקר רן געוה״ז עיפיס שאנו
 והנה עולם בל ביומו שכומדיס דבייס להתפלה חז״ל
 הס ולכן לברר כס בו יש לגלי הז״א יק בזה כח אין

 בהם מהלבשיס הס הז״א בל ו׳ק כי המעשה ימי ששת
בהוא השבה אמנס ומביריס

 נהר נ׳ מציה עכמו נס׳ עיין לבלר כח בו אין היזלי נגד
כס הרבי! מנוא ננער ולקמן ״״ ״3ואדל

^די ח7נ״ג־י״״ הס^י״ וכיסקןבימי ־ כי ^״
• המערה ימי כסת נקיאיס ומחמיל״ השבת ביום המל׳

הפולמוס כל ואז ז״א עס
 כי העולה הכלל אצילוסס בהחלת שהיו בייקיס למעלה הס
 מאצילוסס למטה הס כולם העולמות אז הסול ימי כל

ב׳ עישיס החול בימי ספלתינו ע״י ואנו כ:;*ל לנרי בכלי
 בשעת שלא כי למטה במקימש זי״נ לתקן כלי א׳ הכנות

 אינה והמל׳ ו״ק בבחי׳ רק אינו חשר־סכיז״א היו התפלה
א׳ כל ש;יהס ניסקנו תפלתינו וע״י א׳ נקודה בסול לק

 בשיל המה יין7ע זה לכל אן שלימוס מי״ש גמור בפיכוף
aiToyj/ בפניס פניס נשול גנשייס הס שאז ב׳ הכ:ה עד אב״א 

 בייוריס ומבררים יחד מ;דווג־ס הס חלו חקיניס נ׳ וע״י
סיכףאחר מ״נאמנס בשיד ומעו־סאוסס הנ״ל מהמלכים ’

 נטלוינו זה ולטעם כנראשיינה סTומ^מעט חוזיים ההפלה י
 ק״ש לקלא וכן הפלוס ׳5 ויוס יום בכל חמיד להספלל
 לפי להסקן יוכל כלא מעווה יקיא אז א׳ ביטל ואס פעהיס

 בלוריס הסברריס והפלה חפלה ובכל ויום ייס שבכל
 מוחין באיש כן וכמו חכה על בררו נח שלא ח־שיב
 עדייןבשוס נעשה שלא בזו״נמה מלמעלהונמפכין חלשים
 דשחריס הספלוח כל חז בכללוסן אחי^והנה וק״ש ספלה
 למנחה הספלוח כל ו:ן כוונסס כללוח בכל שווין דחיל

 כל וכן כוונסס כללוה בכל שווין דחיל דערניס וכן לחול ז
 הפלית שארי בהס וכיול׳ לשבה ודבח־י׳ שית לילי תפלית י

 הברורים אין עצתן בפרעוסיהס חתנס הק״ש עי״זכל וכן
 שנברא ימיים אחרת לתפלה דומין אלו המוחין ן וא אלו ׳

 חדשיס וברורים חדפיס מיחין באים יספלה הפלה בכל העולם
 הבה״מ שנחרב קוליס והנה ומשתלק־ןכנ״ל חוזרים הספל׳ ואס־

 הי׳נפסק בפני׳ולא פכיס בשוד היו והמיל זי״נ נין הייפרודא לא
 להמשן כדי להספלל צריכים היינו כלא וכמעט זווגייהו

 שנחרב אחי אמנס כלל משהלקין היו כלא כיון מוחין
 סמיד צ־יכיס א:ו ל:ן מזו״נ המוחין נשהלקי בעינוס־ני

 ואחר סיזיויגי נכדי המוחין נהס להחזיר כדי להתפלל
לא הראשוניס חש־ל־ס הטעס ולזה כנ׳׳ל משתלקין ההפצה

 א׳ שעה שוסין היו לק ההפלה אסל לניסס הולכים היו
 שלא למעלה כח ויושיפו יגלמו שעי״ז כלי ההפלה אחל

 שעה דזי׳א ברישא ויסעכבי מהרה מזו״: ישהלקוהמוחין
 חשיליס שתח העעס זהו נס ההפלה א־ר יסירת א׳

 להחזיר והוא היום באמצע נדנה ספלה מספלליס הראשונים
 חזי׳לשסשידים שאמיו וזהו לזו״נ המוחין אס ייחיס פעס

 למעלה לגרוס נלי ר\וס כל ספילין בטלו לא הלאשיניס
 בש׳ (כתי צ היום כל בז״א יסעכבו עליונים שהמיחין
 היום כל חכילין שהמניח שצו״ש ונלעד״ס וז״ל הנ«ה הכוונת

 המוחין להמשכה גורס הוא
 על הוא הכמנה • היוס כל שאיין היב מ״ש זה זולת נם הגה

המוחין כי דנדלוס הרשימו מג׳ יוסר לשהוה ׳גולי! המיסין
לשהות יכולים איכס עצמן !’'י ין ׳ י״““ ____ כי המוחין ל:הוס נוימי! הסכילין

 שאפילו כעוס מ״ג וסרק״ש ע״׳ רק גמםנין אינם המוחי!
פרושות ידיו היו לא משלע״ה גמנכין הס אךנשהמיסין וספלה

 ׳'״ זהו גס • שעות מ״ג יותר הספילין נאים שלהם מהאו׳׳מ
̂ילקמן סאיאר נמו בהמצח  שר.יוהסידי׳סראשזני׳ הטעם נעורא
 באמצע נינה תפ^ס מתפלניי׳ "זי־" 'י' =־ גיאר לפצ״י והגה
/7 '7ש^ ^ את להחזיר והוא • היום א

וזה צזו״ג חסיה פעס המוחין מג-סק אז המוחין
 שיספלנ' הלוואי סז״ל שאמרו כל טצס שזהו נחנ ע״ז נמקימס
־ :) היום כל אלם נטלו פלא היאפוגיס סשידיפ

אסר כי לענינינו י״י׳ל’"
לי י׳י’ק י’״’״ ־איי ״ ■ ההפלה כל גמר יק ״ , י U שיתבאר כתו הרשימה גאורזו
מרישא המוחין משסצקין אז . החפ,ל,, נפער לקמן

מראשו למעלה ועיציס לז״ס • י
 לו שהיו הראשוניס יהמקיפיס או״מ בחי׳ לו ונעפיס

 שאר עוליס עד״ז וכן למעלה יוסר ועולים משהלקיס
 מקימוהשכלדבר בכמה מבואר זה ואמנם למעלה הבחי׳

. במקומו נשאר^רשימהאכלו מ״מ כמשתלק שנקיושהאעפ״י ץ ן י ן ; ר ז  ר
י מ׳מ מוחיןגמוריס שאינם אעיפ״י כי כאן הוא וכן סמיד
 ועד״ז היוס כל מגדלוהו מסיועט ואיני בנדלוסו הז״א נשאר

 מססלקין התפלה אחר בי הוא בן ג״ב לנוק׳ מוחין גס
 ווזרשימו נוסרשימה)נשאר או«מ לבסי׳ למעלה ועולץ הפנימי׳ המוחין
 והנה בגדלותה סיום כל נשאלת היא נס ועי״ז בתוכה
 הרעימו מלמל (הרשימה) משהלק אז היום משסחשך סיכף בלילה

 שה־חה טיו א׳ נקולה לנחי׳ חוזיס והיא לז״א נוק' מל׳
 הרשימה היינו יז״א המוחין ועייין אנ״א לבחיכוח וחוזרוס

 דוו\5לדי”̂^ עס לססדווג כדי עלמס ספלה אחל עד במקימה
 ■ נס מסתלקין עינית חפ,צ'ס ואסר כנודע ערביה בספלה

 הפלס סחר עלו אפל האמיס־ס הפגימיס המוחץ ואז מז״א
 יוסר עתה עלו מקיפים בבחי׳ ח״א ברישא ועמדו שחרית
 וד׳רשי״ו ^ן״ע לנסי׳ ראשו על עסה העולה •(והרשיתה)היא למעלה
 נעשה שז״א והוא האמיתי מיעוט מחמעמים ששניהס ונמצא
 תפלס אחר ואז לנד א׳ נקודה בקול והנוק׳ ו״ק בבחי׳

 הולבץ דז״א ומוחין הז״א אחורי חוזרת לאס נס עינית
 עד הלילה. ממחלת בה ונכנש־ן לניאת וניסנס הפיכה נעה
חצוס א



החיים עץ א פרה התפלה כוונת כוללת ^ער פרי עזרף
8דזי

בנשאר מדוע רטעס נעזי״ה
 פ״ש הכחרנקידח ■ק

: נהנ״ז
<• פ״ג

והרסירוו

זזרשי^ו

עו^ים

 כגדלה ה־א ועי״ז רסל של הטיס כל ואז;'הוא:לוקחה חצוה
 ורחל הלילה חציה אחר עיוו פג״פ וחיזרוה ז״א קימה נכל

 כהר נקודה שהוא נלגד קטנה א׳ נקודה ננהי׳ נשארה
גחציה ואז , לגד שלה
ייזנאר הרנה מנוא ונשכר לקמן הנקודה אוחה לילה

 וע״י דנריאה ק״ק בהיכל
 שעושקים ההורה עקק

 הווה נעוה״ז הצדיקים
 הנקודה אוהה כנמרה הנוקר ונאור מעט מעט אוהה מעלין
 ז״א לאחורי וחוזרוה נהמעטה לאה ואז נאצילוה לעלוה
 והנקודה ני״ע נעילמוה מרחליורדייס שלקחה נקודוה והט׳

 פנ״פ חוזיוה היא הנוקר נאור נאצילוה בעלהה רחל של
 של מיחוזלוהרשימה) פלו השמאל בזרוע ועמודה ז״א עם

 נפנים היא עמידהה מקים נלילה שנקהלקו שלה המוחין
 יוצא מקיימין שאנו יד של חפילין מצנה וע״י דז״א נחזה
 הנקודה אוהה הוך ונכנק שלו מהחזה 'הרשימה') אוהו
 עד ז״א עם פנ״פ עומדוה והוא ראשה על הפילין ננחי׳
י דשחריה דעמידה חניה נרבה
 נסוכה ננגס הרשימס ני ר»ל שלה נקודה הגי׳ נס ורנה
״p נני-עכנן-ל שירדו ,  יש ימי״ז פנימי׳ מיחי[ לנסי׳ .

. נניינו מ נפי,!ו ן יזש ׳.

 נאצילוה הם גס עולים אנוח בנגרכוה עד עולס עד
 הנקודה אוהה נם חוזרוה ואז ז׳׳א עם אנ״א ועומדים
 כל ואז הכ״ל כקודוה הט׳ עם ימחחנרח ז״א לאחורי

 חדשים המוחין ע״י יסד וניסקכיס נעשים נקידיח הי׳
 פנ״פ וחוזרוה א׳ פרצוף ונעשים כנדל הפלה נכל הנאים

 עומלוח ורחל ננצח עומד יעקנ ואז יעקנ ועם ז׳׳א עם
 חנקתלקה שלו הרשימה ונס יסד שם ומזדווגים נהוד

 נאים התפלה ונעה אליו סוזרח הנוקר ור נא כנ׳׳ל נלילה
: כנ״ל גמורים סדשיס מוחין לו

ב פרק
 והנ׳ המעשה בחי׳ א׳ המה נסי' נ׳ כי דע והנה

 שנינוה אשר הקליפוה כי והענין הדינור נסי׳
 כדי הקדושה אל נלילה מהינקים הם ועולם עולם כל

 מן להפרידם צריכים אנו ניום ועסה כנודע מפס ליטק
 וזה המעשה תיקון ע׳׳י נעשה וזה נס יאח:ו שלא הקדושה

 מנסי׳ הקליפות להפריד ויכוין ידיו ׳טול נקימוממטחו פנינו
 נקניו וינדיק יפנה ואח״כ י אחרונות,דעש׳׳ שלג׳ חיצוניח

 נעשי׳ כי ממש שלהם מהפנימיוח הקליפות הולאה והוא
 טיב מעורב היא העשי׳ שעילם לפי גדולה אחיזה להם יש

נתקנו עי״ז וסכה ניע
 דג׳ וחיצוניות פנימיות
 וע׳י דעשיה אחרניות
 ידים נעילת של הנרמח

הסה הנל שהם יצר ואשר

 ועי״זנתקן או״מלהם נתקן
 נעולם ואסי׳כ׳ דעשיה נפש

 טוב נו יש שנ״כ היצירה
 לזה מעורנין שאינה אן ויע
 אחיזת ג״כלהקליפות יש

 כך נל לא אן .להפניתיות
 יש ולכן העשיה בעולם כמו
 המעשה נחי׳ שני ג״כ נו

 יטליח קטן טליה והם
 לבוש הוא קטן ניול״טליח

 הפנימיוח כ:נד תננדים תחת
 כמו נפני׳ כך כל אינו אך

 כנגד גיול וטליה נעש־ה
 ג׳ נהקן ונזה החיצוני׳
 ננחי׳ דיצירה אחרונוה
 וע״י ופנימיוח חילוכיוה
 ■ להם או״מ נהקן הברנה
 ראשיניוה ז׳ נ׳׳כ וכהקן
לנד חיצוניוח נחי׳ דעשי׳

 המעשה ג״י ני כאן מ״ש הנה
 המה ■ ופנימיות מציניות נסקני

 ימנאי כאפר עולמוה נסי׳ של
זה ענין והנס : נתנ״ת לקמן

 תסשמ»ל נשער חיים נעץ מנואו
 נענין הראשונים פרקים ננ׳ וע״ש

 העור 1מ הקליפות יניקוה
 נהג נפ״ג פס והנה ומכשעווה

 לנושים נ׳ לארס יש זה שנננד
 העור מן חפיל־ן שהם נהק־ושה
 הס שנו שהציצית והטלית

 נ׳ ני שם ונתנ מהשערות
 עולמות נ׳ ננד הם אלו לנישים
 ננו תתפיל־ן ויצירה נויאה

 היצירה נצר והטלית הנריאה
 יש נעשי' אך • הטעם ע״ש

 נהנל־ם אפי׳ אחוזה להחיצוניס
 יפנה ונסור צואה קיא נסיד עצמן
 לזה לו תאמר צא ונסור יריו ויטול

 אן ע״ש נמצות לנוש נננרה אין
 שסבור כחינ ני לאזכיחילהנין

 רק נננרם אין אצילית ונעור וד׳ל
 קמצא נהוין נעצהו ארס פור

 לכוש ואין ונית מני• דלנושי׳
 וניצירה ניריאה נעו ממני נפרר

 ני נהנ כאן והנה ע׳׳ש ״ל כ ג
 נצדפולש^ הס ראש של ההפילי!
ג5נש לקמן הוא ונן אצילית ״ f וי , ! , י רס צ ד מנפש ור6 ויורד < ; ןן, •ןj>5pה

 שהוא דעשיה רוח 6ז״ אל
 הוא הטונ שם הבריאה עולם ואח״כ דעשיה יצירה נחי׳

 נפנימיוה נאחזה הקליפה אין ולזאח מעט והרע הרנה
 לנד א׳ מעשה נחי׳ יק נו אין ולזה נחילוכיוהליד רק כלל

 בנהי׳ דנריאה אחרוני׳ ג׳ נהקן ידונו כל פיליןס והיא
 וניה3ג״כסי •ונהקן להן או*מ ניהקן הביכה וע״י חיציניה

 נהקן ראשוניהדעשיהוע־״ז ז׳ ופכימיוה דיצירה ראשונוח ז׳
 הנשמהדעשי׳ אל דנריאה בנפש אוי ויורד דנר־אה נפש

 טוב כולו רק כלל רע שום אין שנו האציטח עולם ואח״ב
 נו אין ולזה לנד נחיציכיח רק אחיזה להם שאין טא ופש
 ג׳ וניחקן ראש של חפילין שהוא א׳ מעשה נחי׳ יק ג״כ

 יש הביכה ונענין חיצוניה נבחי׳ האצילוה של אחרוניה
 ניכה צריכין ראש של חפילין אם נהפושקיס פל־גחא

 כח נידיני יש אם שפק יש כי והוא ■ לאו או עצמן בפני
 ניחקן ואז מאיליו שנעשה רק לאו או הזה או׳׳מ להמשיך

 ראשונוהדיצייה סיציניחוז׳ ננחי׳ דנריאה ראשוטח ז׳ ^כ
 י מנחי׳ אור ויורד ניחקןנפש°דאצ־לוס ועי״ז פנימיח ננחי׳
 מתוקנים עתה ונמצא י דעשיה חי׳ נחי׳ אל דאצילות נפש
 א'נאור וכל וחיצונית פנימיוח ה־׳יש נכל ועש־ה היצי׳ כל

 לנד חיצונית ננסי׳ הי״ק הנייאהכל ועולם ומקיף פנימי
 דג׳ חיצונית האצילות ועולם לחקן צוין אין הפנימיה כי

 נחי׳ (נחאנא הרי ליזקן צוין אין והשאר לנד אחיונוח
 ולדחוח במקומן אני״ע עולמוח ד׳ לסקן שהוא המעשה

: הקדושה מן הקליפית  כ״א העולמות להעלוח שהוא, הדינור נחי׳ כנאד ועתה
הנרכוה מתחלה והנה • ממנו שלמעלה נעולס

עד

ש9דינ

י)ל3גוג



ב החיים עץ ב פרק התפלה כוונת כוללת עזער פרי שרף
 כי3 חיים נעז כיי; סיקן הוא שאמר בלו־ עד

. ן , , ה, שי ע ה ס ל W עו P1' ״לונל1ו נ׳דנתנ דו,ש
f המערה להעליס היא הזאס r הולהוש ינרנותיו

׳0'ואומ׳ פנימי׳ ונמיצוני׳אור ,
 ואכילה שנת שעוות נמוג■ לילייה ג״ס במקיס נ״לדעש׳׳

 וכלונו וני ותפילין ציצית רצה בבס׳׳ כילסיס עולמוס ניב:
 התפילות נמו לנו נפה התלוי והנה וחיצוניס פנימיס
 נננימיו׳ תלוי הנל התווה ועשק דעןי/ שצימיוסנ״ר כשעילין
; ע״ש ענ״ל ויו׳ הסילוניס אז ב־צילס למעלה

פנימי׳ נעשים דעשיה נ״ל
 נהחיציניוסג׳ל ולהאיר לזכן ולזהצליןססצה נ׳׳רדעש׳׳׳

 ע״־ביכסהשסל נעשה וזה פנימיוס להיוס שיוכלו דעשיח
 ומקבלים מסברנין עי״ז כי חמיד קרנן ש׳ עד מססלסן

 וסס״כע״־ם׳ ־ ממש פנימיוס לסיוס שיכילו ושפע ברכה
 עולים ’ע״ לכן העילמוס אס מקייב שהיא סמיד קרבן

 דילירה ג״ס לחילוניה חילוניס ביד׳ ונעשים דעש״ פנימיורז;״ר
 נ״ס ופנימיוה • להם פנימיוה נעשים ג״הדינייה ונויצוניס

 • נ׳אמלעיסדיצירה לסיצוניס חיצוניס ונעשים עולים דיצייה
 חיצוניסלחיצוניס ונעשים דיצירה אמצעיס ג׳ ועילהפוימיוה

 ג״ר״צייה ופנימיוס פנימיוהלהם נעשים והס גיידיצייה
 פנימיס לבריאהשנעשיס מל׳ לסיצוניס ונעשיססיצונוס עיליס
 לסיציניס סיצוניס ונעשה עולה דבריאה מל׳ ופנימיוס ־' להם
 נה״׳ באסור׳ עימ־ס י-מל׳ לעילם כי והיא י דבריאה ג״ס

 והס בזוהר הנזכר עלי׳ ריבציס לאן עדני שלשה והנה בקוד
 ^הפנימייס יכולה יש ולכן המל׳־ נבנה שמהם קיויס ג׳ בסי׳
 לפנימי׳ הי״ד וגס דבייאה דג׳׳יס החיציניס להלביש שלה

 ג״ס פנימי׳ ואח״כ י סיצוניה א; סיציניה ם :עש דיצייה
 אמצעיה ג׳ לסיצוניה סילוני׳ ונעשים פוצים דנריאה
 ונעשים עולים דנייאה ג׳׳יר שפצימיוה עד ונו׳ לבריאה
 למל׳ ופנימי׳ג״ה דאכילוה דז״א נו״ק למי׳ נ׳יה סילונית
 לאצילות לנו״ק ג״ר וכי׳עלשפנימ'׳ סילונית נעשה לאליליה

 לאציליס לדא מל׳ ניהיצונ׳׳ סיציצי׳ נעשים
 מעלה של לעולם מלי-יש כ״א נעשה למעלה למעלה וכן

 העילייוה כל עונים הקיננות ע״י ני נ״ה א״ש עי־ ממנו
:כנז״ל ע״ד נ״ה q׳p אין עד נזה זה ונכללים ומהקש־יס

 נשאר העשיה לם ע בין שנויס ב׳ יש כי דע
 מיות פני עולה העשיה עילם נ נ׳ א׳ העולמית

 דיצירה ג״ה לסיצוניה סילוני׳ ונעש־ס ומלבישין שלהם ניר
 סילונות ונעשים שלהם ג״ר פנימי׳ עיליס עולמות ובשאר

 והשינוי ממנו שלמעלה עילם של נבמל׳ רק כצ״ל)׳ ני׳ (יק
 שלהם המל׳ אז סיקינס זמן נביא העילמיה כל כי הב׳

 הסחה־ן עילם של דנ״י הפצימיס ואז ננ״סשלהם נכללה
 כאן משל״כ יסד ארנערן ני׳ צ לס סיצוצי׳ ונעשה עולה

 נעשים אינס שלהם דג״ר הפנימיוס כי העש־ת נעילס
 למשה דילירה־צנשארה המל׳ אמנם לב־ לנ״ה לק סילוני׳

; שיתבאר וכמו העש־ס נעילס
 הסלס מן התפלח זה סלק ביתה כי לזה והטעם

עולם היקין רק הוא הכל ב״ש עד הברכיה

 מל׳ בסיני׳ היא העשיה עילם כי נודע וזה לנד העש׳׳
 נ״כ נסקן עשיה עילס היק! ע״׳ ולכן העולמות דכללוס

 עולה כל של עשי׳ בסינוה שהם העילמוס כל של המל׳
 וסררקעדהמל׳’ עולםלעלוס בכל יכולה אין ולכן ועולם

 נמל׳ שעילין מש ונס • יוסר ילא לבד העליון עילם ש'
 דיצירה לנ״ח שעלו דעשי׳ לסג״ר מקום לפנית רק הוא

 מקום אל לעלות כה בהם ייש שלהם הקין זמן עתר. שהוא
 ׳שתנס עד מב״ש אס״כ ובאמת ־ דיצירה נג״ת נהם הראוי
 לג״ת שביצירה ג״ר ג״כ עילה אז היצירה תיקון שהוא

 תיקונם זמן קידם אן נפרנין ובאצילות בבריאה וכן דבריאה
 העליון עולם של במל׳ התסהין עולם של ג״ר רק עולה אין

 ג״כ הוא זה עעס ולפי
העש׳׳ לס שעו לפי הב׳ שינוי כיי נ׳ חלק ׳,נה כנפי נס׳
כללוה כל מל׳ בסי׳ היא נ״יק! י)כי שעת־. לפי נתנ ׳׳ו ק

, המצ׳▼ נשארת לזז הטהית עונה , , , ו צייר ד־ שלעולם המ׳ לכן העילייוס
הג׳׳ר שעלו אחר גס הי-ירה להתיר צוינת תיפז וכריתה
המ׳ שכל ניצירר. דעשיה דעשיה -חי״ו לפי נס ויצירה

 נשארסבעשיהשה׳׳נסינתה׳ ביעליחן חיקק עצמןמקנלק הס
שאין עולמוס נשאי משא״כ כחזיפש הכל׳ ותין לנה׳ידיצ׳׳

לעילם שנה, נרמז׳ שייכים מתלקה לתי-לית צ״נ־.
נש־רס ולכן ממני ר.סרזתון נחיק<! עיסקית ש־.ות ניין

שבו נג״ס ונכללה בעולמר. תכי״ ת״ן החיקין שז־. דעשיה
הסססון עולם של והג״ר : ע״ש ב«נ נקמיר

ציני׳ נעש־סס לשם שעולים
; יסד ל־רנעסן

 ליצירה ג״ידעש׳׳ פרמי׳ עולה קריןסמיד ם׳ ”ע׳ והנה
 להשלים ונדי יש־ה הי-יש־׳ עהה ונמצא כנ״ל

 לעשי׳והוא אסרת ק־ישה להעלוס נייך העשי׳ חלקי כל
 והוא ־ אורזס ומסי׳ הקליפוס הון דקדוכהי-מתלבשיס p׳״

 וא׳ פנימיות יוד שר.ס תקעוות שימני עשר אחד נסינו׳
- ר.קליפות מתוך איתס מעלים אנו ועסה להס_ q’מק_

 אמירה ’ע״ יהנה דעש׳׳ די״ש הקדושה נ־סש ימגניקס
 הקליפות מן משסלקין הס ועינה עד הקעורה פ־עוס
 • בנח אנא אומרים אלו להקדושה להכניקש נדי ואח״כ
 נסי׳ לב׳ נחלקת העש׳׳ בעילם שנפא־ת ׳’דיל המל׳ והנה

 ועוצר. דעשי׳ נ״ר נחיציני׳ מהלבשיס שבת ות שהפכימ
 מל׳ לחילונית חילוצית ונעשים דעש׳ אמצעו׳ ג׳ פנימי׳
 נסי׳ הב׳ אמנם להם ם־״מי׳ נעשים דמל׳ והסיצוני׳ דיצי׳
 מל׳ בסי׳ לעש־ס הס בעשיר. למעה שנעשי אעפ״י אלי

 דיל׳׳ מ״ב שם ש־.וא בכס אגא אמירת עי׳ הוא ולק דיצי׳
 שנכתב תויר.’ע״ הי' ממש לילי׳ יעש׳ ג׳י להעלות הרי

 והס דיצירר. נמל׳ ש־צלו אלו בסי' וב׳ סמיד קרבן פ׳ שהוא
 העש׳׳ סלקי שאר אך כי׳ מ״ב שם עיי הוא בעש׳' למטת

 ואז מקומן איזהי פרק שהוא כבע״פ הורת ’ע״ נסקניס
 איוצעו׳ נ׳ חיצונית אל סילוני׳ ונעשים נ׳ת ׳’פ:ימ עולין
 ונעשה דעש־ה מ׳ פני׳ ועולה נהם פנימי׳ נעשים והס

סיותהקליפוס של P״’ הנ״לועיליס נ״ס לסילוני׳ חיצוני׳
ונעשים



הח״ע fp ב פרק התפלה כווגת כוללת שעד פרי שרף
 נפלס ננמס והד • לפשי׳ מל׳ חיצוני׳ ל6 מילוני׳ ונפישיס

 שלהם ג״ר פנימי׳ עליהם qp1':1 נשלימוק דעשי׳ ■p<״
 ו.זה שבכחנ מורה שהוא ז״א נסי׳ שמזא ששלהלמיציר׳

 נדישח המורה מיוח ני״ג ישעמאל דר׳ נדיימא אומרים אנו
 ועמה פשר מחלה שהי׳ העש־׳ של אלו ־־•ג כננד׳ נהם

 ליצירה דעשי׳ ג׳׳ר פנימי׳ שעלו עמה והנה • י״ג נעשה
 ע״י ואמ׳׳ב לנד יצירה של נפק נסי׳ למעלה מקנליס הס

 של רוח נסינוח qס1נ הודו קידם אומרים שאנו הקדיש
: ממש יצירה

! ד נ ר  סיף פים'שנת נשער לקינן עיין. מחסלח נחנארכי ו
נעזר״■' יתנזי שס נהנ״ה א־ פיק ,,, ״rn ,י-י״ ׳ ״

 היא ונן העיקור הוא p כ<
 פנימית בער חייז נען מטאי ״®‘י יגי־® היקת הוא נ״ש
 ששס הנם ע״ש ע׳׳) דרוש וחיצוני׳ ̂■'ליל׳ ונהלל עולה הוא ונם

 ל' נח עולה שחין נ״י ח׳ דמש׳ זלס״ה מהלס׳׳ו הרי. [ונסנ
והבולמית לנד הפנימיס רק ממולי ששמעס־ ונלפע״ד ״״ל

הח־לי־': ״0״ ־א,’"4שמני ’= זל״״"
וני׳ מיניי p̂ הוא • עולה ̂ ® *ל^’ ’ל" פגייי"

איו או עצי־ו היצירה נכולס ל־ציייי נ׳׳ח אס
 נמי׳ס העיקר וק ןה על לס״,ך שעולה הנ״ל ע״ד היציר׳ נמקן
 נאויכותניאוי ט״ווכ״ש נדרוס ומלדשץ שנה נ״ר פנימי

•• נעזי׳ה זה ענין ״״,לא ,אן
בעש־׳ האלה qpני'מו ומאליו

 הפנימי׳שצהס אה ניצי׳וסלנישו עולה דעשיה ס־צוני׳נ׳׳ר גה כי
 ג״רדעשי׳ וחיצוני׳ פדמי׳ יהי׳ אז ונמצא י שעלושסנראשונה

 ג׳אמצעוס נמקוס עלו ד־צייה ניצירהיוסילוני׳ג״ס נ״ס נמקום
ו היקון שהוא ניוצנ וכןעד״ז  הנז׳ קון’ג״כסqpהננ■אהנ̂י

 ,^יקוןqpני^ו האצילוס סיקרן שהוא נהעמידה ניצינחןוכןג׳׳כ
 • עכ״ל] זלה״ה ממוני שבמעסי וכנלע״ד הנז׳ ע״ד הנריאה
 ונכלל עולה הוא וגס ר,וצי׳ עולם הואהיקון יוצר עד ומנ״ש

 עולם סיקון הוא העמידה עד יולי ומן • הנ׳׳ל ע״ד גנריאה
 • הנז׳ ע״ד האצילוח עולם עד עולה הוא וגס הנניאה

 • האצינוס עולם הוא אשלי שקודם קדוש עד ומהעמידה
 עד נזה זה ונכלל־ס העולמוס כל מקובדס עמה והנה

 זי כ י״ח־ הפנח נעמ נאצילוה יחד מקושניס הם בכולם
 5עניוןיזד זיווג נעשה דאצימחואז דזו״נ עליון לעשומז־יוג

 ועומדים להם כנפיס׳ כדמוס עולמוחנעשיס ושאל דאצילוח
 הע.יון זיווג ולהעצים ליקוח לי־נעלה ופניהם עגילה גוין כסלי

 זיווג שנעשה ואחר נעזה״ינמקומו שיסנאר כמו מהס־צוני׳
 נריאה לכלול אסרס פעם סוזרין אז נאצילוס העל־וןההוא

 רעשה וזה למעלה שם נהיוסו ממנו שפע לקנל נאצילוס
 פעם הוזלין אנו׳ ואס׳כ נדודי חפלה מזמור מאשליעד

 נעשה וזה כנ״ל לקנלשפע עסהנדאה היצי׳ לכלול אסרת
 פצום כזללוס אנו ועסה י ה׳ אל קוח עד לדו(• מספלה
 וזה מלמעלה ממנו שפע לקנל ג״כ ניצינה עשיה אסרס
 לשנס ונעלינו • לשנס עלינו עד ה׳ אל קוה מן נעשה

 ואיןאמצריכים כלהעולמיסלמעהכ״אלמקומו סוזדס אנו
נעלינו הםיונדין מעצמן רק אוסס להוריד שוסדנר לעשומ

 הפלסינד נעס שעה ליחדםלפי רק הסול ניעי כס ננו אין כיי
 השנמישסוס׳ נקניוס למקומם סוזדם מעצמם ואסיכהס

 משא״כ נשמה מוסיפס נשנס יש ולכן היום• כל קדושה
 נסול איין ולכן הספלם נעס נק קדושה חוס׳ שאין נסול
 הארה חוס׳ יש שמו ולסישני ה׳ לינאי ועכ״ז נשמח חוס׳
:החפלה■ נעח נסול גס ?73

ל תד ע  אסר אנה כי ונאמר העולמוח חלקי ד׳ ננאר וי
 עולמוהנמקומן מד׳ כלא׳ שלננניחקנו שכחננו

 שיכללו עד ולנללם להיעלוחם אפשר אי מ״מ סיצוני׳ ננסי׳
 כנודע עולמוח מד׳ ערלס שנכל פנימי׳ שהס הנשמות

 אמינהכק־ננום ״׳הנתעוחילוני׳־ו ישפנימי׳ עולס שנכל
 וז׳געיה פנימי׳ מוחין ננהי׳ עולסהעשו׳ וכוללים מעלין אנו כאשר

 ועולה סמיד קרנן ם׳ של הדיבול ע׳׳י הנעשה שלהם ״מ1א עם
 נסי׳ האלו הנפשות אל שעשינו אחר הנה היצז׳ עולם עד

 העשי׳ עולם כוללת החיצוני׳ גם אז ומקיפים פנימי׳ עוסין
 השחל נרכס סססיל כאשר והנה * עמהס עולה- ומסים פנימי

 לשם סכוין לנ״ש שסגיע עד
 שם כי ההין דמילוי הוי׳ ב״ן
 העולה העשיה נשמח הוא זה

 וסכוין ניצירה למעלה עסה
 שהוא אדני אל לשס ג״כ
 ע״י ואס״כ • נעשיה ג״כ

פנימי׳ מוסין נעשה הזמילוח

 שהם חלי שמית ג' ענין הנה
 מינאים המה ני"כ פזלמות נג׳

 ודרג נהכיונח, מקומוח נכמיה
 מקום בסוס נ«אור לא ־̂‘זל•;״
 לבאר ל!חזז להם ועעם מקור

 להאייו הוספתי הדנייס
 (י, עני[ מקור הנה נביאורם

תל'כ בפריס נעוא נס׳ הוא
^ ׳-ת^מפרקי״' י

 תה ננאי והנה ע״ז כרק בון, עד
 ה;ה ני הקיצור נתכלית .כנינט

 דגץ הס ד«קגאדא׳׳א י״גחקוני
 מלכ*ס ז׳ מגרויי כיהס חקופין

 ■!לא הי״נ אלי נפקו לא ולכן
 הצילו' לנולס ני סהימאה ממוחא

 נידע וה;ה הה״: המנררת היא
 מתלנשת היא דעסיק ניודה ני

 היא ולנן סהימאה מיאא נהאי
 מחלנש נני רמהיק לננינהר ־.יקי
 מנררח היא ולנן דפחיק תסד
 מתנלים והס מלכים ה;׳ רסי׳
 שפיוס שהם תיקינידיקנא ני׳׳ג

 (ע״ש ננידע הרנה דיני׳ נולליס
 ו־נהגלע נארינות) נפרקיי״א

 מלבים ה!׳ סל הראשון נהואהפלך
 ראש והו,׳; הדננת׳ נסי׳ והוא

 הד כל נו כימנו לבן לכולם
ק״נסהוא נ<׳ 1נל־ ני האסריס

̂וא נם׳ הוא  שי-יציר׳ תרוחוס אל ומקיפים * תנקני שפרים צ
ר.נריאה■ עולס אל ועולה ׳’נניאייס^מפייו'̂" שהארין ע״ש

............. ' י כוללח הסילוני׳ גס ואז ״ "
 qומק' פנימי היצירה עילס
 נלון מן והניצ ■ עמהס עולה

ל־וצי■ שחגיע עד שאמר
 למילוי הוי׳ מ״ח לשס חכוין
 נשמח הוא זה שס כי אלפין
יוצא" והיא היצירה עולס

עולמו׳ מאוחו׳דהוי׳דכוללח
 שהוא היי׳ אל לשס גסחכוין

 נעשה ניוצי ואס״כ ביצירה
 אל ומקופיס פנימי׳ מוחין

 היס ואז שנצבריאה הלשמוס
 גס האצילוחואז עד עוליס

הבריאה' עוציס כוללס רדצוני׳
עעהס׳ עולה ומקיף פנימי
 כיצר שבייונר נק״ש והלצה
 ניבריאה ויצירה עש׳ה עלו'
 בני שהם וס״ח ת' בסי׳ והס

 bצריכי אנו ועסה הבריאה
ס״ להעלוס־ן  אמם אצל מ״נ *

 חנה כי הבריאה עולם שהוא
 ראש ושל יד של תפילין ע״י

לא

ני שנודע סרוניםק״נ סוד
 :נ ר.צ־! ואן ■ «״נ צצ1נ הדעת

 קדמאי׳ נסקיני בהדיקצא שיס אל
 נלע מלשים נ׳ של סיסס שאם

 אני נדי הנשארים ותושם נ31וי
 מחפששי' קדמאהיואחיש בתיקוני

 נמשך והגה ־ עלמין בג׳ משש
דאצילית ננינא קדמאי עלמא



ג הדוייפ עץ ג פרק התפלה־ כוונת כוללת שער פרי שרף
 מזסץסנימים רק נעשה לא

 כוללס ׳’שלסיצי; ומקיפים
 כמבואר ויציר׳ בריסה עילמוס

 בקיש ועסה ב) (פיק לעיל
 ומקיפין פנימ״ מוסין נפשיס

 בבריאה נשמוח במכיר,יה
 מק־ף בלי פנימיח ומלהין
 והנה • האצילוח בעולם
 העמידה עד יוצר מברכח'

 נשמת והוא ש״ג בשם חפוין
 יוצא והוא הבריאה עולם

̂יגfי׳י  שלשםהוי׳ ראשונה הי ז55מ ,
 ספוין נס י עולמוח דכוללה

בעילם שהוא שדי אל שם אל
 בהעמידה ואה״ר י הבריאה

 דמוסין מקיפים נעשה
 אדני אחי והנה ־ דאצילוה

 ק״ק היפל שהוא הפהס שפסי
הוי׳ לשם הכוין דבריאה

 ע״ב שהוא ודין’ דמילוי
 מאוס ויוצא נשמוסהי׳צילוס

 דפיללה הויה שם של י׳
 הכוונה עיקר ■אמנם עולמוה

 בעילם עולם פל לכלול הוא
 ולכן יסד ולסנרם העליוץ
 כוונה הנוי! העשיה בעילם

 ובהגיעך ־ לבדו העשיה
 מה כני והסבר ן פו■ ס לב״ס

 היצירה נשמה עם העשיה
 והכלול הכוין ליוצר וכשהגיע

 היצירה וכשמה נשמההעשיה
 וכשהגיע הבריאה ונשמה
 כל הכוין אז אביה לברכה

 זה יסד כלילים הארבעהן
 ואח״כ • לתעלה מטה מי בזה
 מלמעלה העילמוה ברדס נס

 והכלול הכיי! ג׳יכ למטה
 שהכו־ןלהיפן רק הנ״ל ע״ד

 קודם העמידה אסר והוא
 הבריאה עולם שהוא אשרי
 הבריאה נשמה (יכלול הכוין

 וקולם האצילוה נשמה עם
 יצירה שהוא לדוד ספלה
 עמהס ג׳׳כ לכלול■ הכוין
 קוה וקודם היצירה נשמה

 עמהם ג״ש הכוין אז אל
בירידהס יק העשיה נשמח

 כהוא הכולל עס ג׳■! סלק כל
והמילוי’ ׳' אל נמגין

 ועילם ללילות ד נת״־! הט ועולם
 , לנסי' ינולס נמצ׳דזצילית הג

כנ״ל אל נימטריא שהיא י שלי יספשטו ומשם י שלהס ארורים
הג׳ לש ע ואא־כ י ה:״ אל סר׳ ני»ע עולמות בני למעת יומר
 זטת נתיכל העשיר נעולם נסית דנרואת' נניורה' הראשון עילם

.״;נ ה?ירןנא ע״ש אל ו;קוא שיי וי נפי (וע״ת זכות תינל הנרוא
ברי׳נול׳ f הו הרשי׳ שעולס ולפי

והתל׳ באיפן מקנן מל׳ כנודע
אל נקיא לדן כנודע אד;י גקרא

 מוהרfרו שט זכות רנהיכל ש״ו
 ייס נכל נניאיש שממלו דיגוו

 נרורי פיד ומתישורוא מלאכים
 יוס):ר:־ נכל מנור המלכי׳תדו

 כדי אל כי כדי אל נקרא רזר עילם
 ש'-ם אלף נימי עולה נמליאו

 דנתהאיעלמא תויסין מאיי אלף
 שע־וש נאד״ר(וע״ש נוז׳נזוהר

 זההעילש על מ״ש הזוהר לכון
 אלפים לאלף וסליק ו;רות שליט
 הדנריש וקיצור רייפין מארי

 נשאר הג׳ כל שורש הנה כי
 עלמא והגה קדמאהיכגך׳ל נתיקוצי
 לנרו כשרוצה רנדיקצא קדמאה
 כלה הענף אס ולמחק ולנסס
 כוי שננויאה הדעת מלך שהוא

 ואס״נ ממקיוו מסלה נו מאיר אז
 זכות היכל עד ויורד ני לרות

 אוי נו :זאיר יאז נננריאה
 האוד דקינל יארד גדולה הארה

 השורש ר הר חוזד אז מיןלונ הזה
 ומעלה למקומו קדמאה דתקינו

 ם מק עד זנית שנהיכל הדעת אס
 וסליק גסית1 שליט וז״ש הכייס

 ומאיר נמקומו שליט תסלה כ׳
 נו לתאיר נסיח ואס״כ י משם

 אמ:ש • סליק ואר״ה ־ מקיינ
 גמורה עליה איג׳ הזאת הכלי׳

 אינה הנדירה נסי ודאי כי
 או קגא כד עד לטנור יכיל־
 הוספית נהיד שמנירר ע״ד יויז
 כן העולמית כוללת עגין • כנת
 השני עילם יאדיר גגיזזה) הוא

 בהיכל תיצי׳ לם נע גדיד הג״ל
 הוי' אל גקיא והוא שנו זציס

 היל" כי מדע הלא ני והכיני!
 מתגלה ז״א כנודע ז״א נהי׳ היא

 נמשך והיא נקראהו״ לכן ניצי׳
 הי" אל שנדיקצאלכןהיא אל מן
 להיית ראוי היה וו הו״ ני גס

 ניארוונ׳ הלא כי יודין במילוי
 מז' תשני מלן הוא הכי העולס
 ע״י• נימטריא תפד שהוא מלניס

 של דין מנדי■ שהיא לפי אן
 המילוי מן דפי לזה המלכים

 יו״ד כוה יק ונשאו י"נ משפי
 והטעם ;״ן העולה ו״וה׳ה ה״י
 מנצפך הג׳ כי נידע■ הלא כי

 לה' מתדלקים פ״יוככהס־ עילה
עולה ננורות הי גנד חלקים

:לצלעה מלמטלה הכללם
עולמי׳ עליוה עיקר
 מ״כ להעלוה היא

 כליך לזאה לעילא מההא
 ורונזן נפשן לסבל אחה

 כל עס ולכלול ו:שמתךכםדר
 מססלח היינו ועולם עילם
 שאמר נלון עד השאר נלכה
 הכפשות כל לכלול תכוין

 והסבר העשיה שבעולם
 עמהסלהעלוהן נפשך ותכלול

 עד ומי-״ם ־ הילירה עד
הרוסו׳ כל לכלול ישהבסתכוין

 רוסן לכלול והכוין שביצירה
הבריאה־ עד להעלותך עמהס

הכוין' העמידה עד ומישתנס
 שבבריאה הנשמות כל לכלול

 ומי״כ האצילות מד ולהעלותן
 ואז מכולם השכיצה נכללה
 צעשייס הוא וכן מ״ג בסי׳ נעשים
 אחר המולמות בירידת

: מליכו עד העמידה
ז״ל מהרס״ו הרב וכתבי

 מסרב ששמע
 זלה״הינושס האנ״י היקדזש

 מהסלתהניכות כי והוא אסר
 עולסהעשיה שהוא ג״ש עד

 וס״י • לעילא מהתא והוא
 י״ס כנגד הס השמד ברנה

 שאר ואס״כ' דיקוד נלכאין
 ב״ש שקודם והודו * העשיה

 וב״שהוא ראשהעשיה הוא
ניס: כדי [ני היצירה נאש

 קליפוח בה שיש העשיה
 צרין לכן היצירה עם קשות

 שהיא ונ״ש העשיה] ראש עם היצירה יאש חסלה ליחד
 שוד ותם חסד כמנין ברון י׳׳ג נו יש לכן היצירה ראש
 הוא היצירה עווים ואח״כ ביצירה שיש דרסתי מכינין י״ג
 י״חהויוה נהסי שיש כניד יהי הפשיקים למייס מההא ג״כ

 פרצופיס ה׳ שם שיש ולפי ילירה דישו־ ניכאין י״ח כנגד
 בשירה אזכרוס י״ח תפמם מוד יש לכן וזויג ואו׳׳א א״א

 ד־חמיואס״כ מכילין י״ג שוד שנחיס־שבישתנח היס־וי״ג
מתחא ג״כ הבריאה עילש

 ועשציס הוה גופתא אדי ה:ה
 לנוי; שרתיו זלא׳ר אאו״י סידורי
 נינת אדי עולמוד י.ד׳ דינור
 ייטד' לא בניני׳ ואני ־ אגוד
 שדר כל ־1 לפי שיין אין לתנין

הכויגת

 דעשי׳ נגיורר, ששם לפי נש אדני
 כי מאד שם מתוניס תקליכות

 ׳ והק־יפ שם דוא היקתת עיקר
 צו אין שאדז־׳ל וזהו צו ;קרא
 הןת תעיולש לןתיצקיא ע״ן אלא
 צו ננימערז ש:וא אדני אל

 א׳ דלק שש ותנת ע״נ לתנגינס׳
 מת אדו טעם עוד כתיג י׳ פיק

 ״ ה אל צירא תיציוה שעילס
 ניצי׳ ו״אהמקון יצירת ע׳יש ותוא

 הואמקנל אז קציעית י:(י ננ כי
 י*ע ו.עולת גשמ״ת כל המילוי
 תארבעיס כל תאפויס יעים ובל׳׳ז

 מקנל ז הו ת!לד יצירת כל יוס
 ל״ז ש״נתונולר שם רל הימילוי
 תכולל טס עצילת ול״! ׳״ט ו־גת

 וע״ש • ע״נ תוי׳ אל כמגין 1:*
 נניאויושסצשוןתאיד״ר ?"ז בג׳
 עלמא ע״א קל״ג דף נזותר מ״ט

 לאלף וסליק יודיד שליט קדמא'
 צלמא י תדיפין מארי וכי אלפים
 ורצשין לשנעה וב׳ חניי:א
 עלמת • דיננצ מאיי עלמין

 מתיי למין נ ו לצי וכי דליסאה
 עזי; כי ותנין ע״: וכי דילנת
 שאלי נתס דנווגה תאלו שמוה

 נעלי את כ״א ממתיקין הס
 • תטלס גזת הנאחזין תדיגיס
 נשער לקמן מ״ש כ ג׳ ומיני

 את צו במלת גכיין תקרנגוד
 אל נימי היא צו כי ישראל בני

: ני נפי ע״־ אדני

 הוא אבות בררה כי לעילא
 העמידה הנריאהיואתייכ ראש

: באצילות הוא



החיים עץ ד ופרק ג פרק חתפלה כוונת כוללת שער פרי שרף
̂<ו אנות ניכה של הניונת  ונניז המוח־ןדן׳׳ז פח’נ: מנומ-ס פ
 ד:א לאמשיק מכמניס א;ו רפתי אדני נאסחלא נם המל׳ פוצוח

: עינינו יאיר וו׳ נאצילוש ולאעלושה המל׳

ר פרק
 המנעלים כעילה ועני! המלי־וש־ם ענין עחה ונבאר

 שלא ג״כמשאסז״ל ויתבאר היכלים לבוש שהם
 שאמיו מה גס • לשכחה קשה שהוא יסד מלבושים ב׳ ילבש
 ובהקש־רה • שמאל של ואח״ב החלה ימין מנעל שינעל סז״ל

: ימין של ואס״כ החלה שמאל של יקשור
? ^י ע ה  הרנליסרומז לבוש ונס אל המלבוש כי ו
 חשמל הנקרא הגינה של החיצי; לבוש אל '

 כ“ש;משןג האו״מדד׳א הוא נה ולא מלבוש לימ׳ שהוא גיירו
 הבינה של חיצוני׳ ,יק הוא הנה הלביש אמלס מהביכה
 על להכין הוא לבדיוהעעם לבוש ננסי׳ זו״נ אה המלבש

 שיר נודע הלא כי י הסיליניס נהם יהאחזו שלא נו׳׳נ
פנימי׳ אור גין סילוק נהויש גחון זה העןלמוח הרלגשוה

 הואמבסניס גדול כלהיוהר פנימי אור כי qמקי אוי אל
 דעתיק פלימי שאור שנמצא עד qומקי בחון היא והקטן

 שאור עד עליו מקיס־ן עילמיה ושאי מכולן הפנימי הוא
 הוא qמק■ באור אכן י לכולם מבחין הוא דז״א הנוק׳
 עד חבירו אח q’מק הוא מחבייו גדול היותי כי להיפן
דנוק׳ qומ־ןי כולם על qמקי הוא דעתיק שאו״מ שנמלא

 ועולם עולם בכל זה לפי והרי לכילס מנפניס היא דז״א
 דז״א ננוק׳ כמו שלו פנימי לאור שמון שלי או״מ אין

 כת^בשות נענין ויושר עגילים שעי ח״ס יעץ זה כל (ועיין
 דז״א דנוק׳ qהעקי זה בין והנה זה) הון זה העילמות

 ופניהם הקליפות מדור שסהוא ׳ שלה הפנימי אוי ובין
 ופשיטא י זה נאו״מ כחלהקתכל בהם אין כי פנימי אוי אל •

פניהסאלאורפנימיליניקתשס׳ רק הכס ליניק יכלו ושלא
 שהוא הנוקב׳ נאמלעית רק ליניק יכולים אינם גסמהןד׳יא

 איחההליושהזה הגינה הלבישה אליהסיולכן קרוגת היותי
 הס דתבלנה דנה״י שכלים ידוע הנה כי חשמ׳יל יהכיקיא הויזריק)

 • כנודע תוןיישאדז״א ונכנקין דז״א המוחין המלבישיס ׳
 היותר לבוש שהוא חשה״ל הכנקלא דא^א הזה הלבוש אמנם הנריר/)

 הנ״לרק המוחין עם נכנש אינו א“אמ לבושי מכל חיצון י.
 והמלביש י מלבוש בחי׳ להס ונעשה לזו״נ מגסוץ שנשאר

 כח אין ועי״ז שבבינה י-עליין הסשמ״ל בחי׳ הוא הזה
 ניניק יכולים אינם והס מאוד עב היא כי ליניק להחלוכיס

 ולכן הבינוני מן יק וזן דקות ברוב ילא עביות ברוב לא
 גדול אור שהוא לפי דנוק׳ האו״מ מן ליניק יכולים איכס

 רוב מחמת ק לינ יכולים אינם הזה החשמ׳׳ל מן גם וזן
 יורד אז מלבישיס ב׳ לובש כשאדם והנה י שלו עביות

 יכנשי שלא הקליפית אס ליחות המלבישיס ב' בין ו׳׳מ הא
 אינונותן ׳חדאז מלבישים ב׳ לובש כשהאדם אכן י שם
משם נדחין הקליפות אין ולכן שם ליכניק להאו״מ וס מק

 : כנודע הקליפות מצד מלוי׳שהוא השכחה ולזה
ח ^ ח  הפנים שבשני אל שמוח משכי נמשן הזה הלביש ל

 קפ׳׳ה גימ׳ הוא במילואו א׳ כ; אשר העליונים
 דמילויוג׳ אותיות ו׳ ועם גימ׳ש׳׳ענהיריןעלאין הס ישניהס

גימ׳ הכל פשוטים איתיות
 וכמנין מלביש כמנין שע׳׳ח ע׳׳ו פיק א-א שעי סייס נען עיין

 ג״כשיד והוא י הנ׳׳ל חשמ-ל ננוייזנכמה ש״ש עניו שס שביאור
 ובזה י הנ״ל א^גימ׳ פני אוי

j, דמשפכייס א בקי מ׳׳ש מבואר ׳ 
 הוא הנשמה אל הלביש כי הכליוניס ־נכנירפניס ס״ג שס

 משם הוא הלביש כי ר״ל אלוה העוליסשע׳חוהסשורמיחיוורסי
 זו׳׳נשהס נמשןאל והוא אל בהפויסלש״ע המשנשטיס דיישא
(עיין הוי׳ שנשם ויה שוד ’ייייייייי ייי' כ״ע ויייי נהוייז

״ W \״ויי ע״זהנחי' שש ופייס ■ שע*ח הס ו י ״ תעטה שעל ״ שערק לקמן ש,,
 כס בע׳רה״יענין יתבאר שם כין) j.pf. ב;!;״ נייג הוא
 ד) פרק עיי׳ש באריכות אלוה חלק וינה נ;:י וגס׳ • ע״ש ה'
 כי ויחי בזיהר מביאי גם הש״ע ננין ניאוי <*נ סי' נ׳

מלית עי׳י נעשה הזה לבוש כי יי״י שס ונהג נ׳׳כ נהירין
^ ייי׳ע אוד ים כאשר ליי דייזי מלוח •והנה האדם של עשת י

r__ דיחיוא אסוון חמניא לו גציי או כשם של ת ב, המה עשה ך,),,,ן
עולה זכרי עס שו״ה כנודע ; ענילס,: ונוי

;עשה מליח כמכין רמ״ח
 מלבוש י ברכוה ב׳ יום בכל לברן ל-־ן אלס כל

 הנהאדסאיןלדיק כי ' כסqל'ע ונוהן י ס גירומ
 הוא החעא אם ואז י יחטא ולא טיב עשה’ אשל באלן
 הלבוש אוחו מעליו שמסש־טין ר*ל גורם הוא אזי גדול

 ואזנמשן נסש דקליפוה אחר לבוש אוחו ומנגישין דקלישה
 אז גדול כן כל החטא אין ואס י ר״ל הנחש זיהמה עליו

 האדם וכאשר חשי ילדן לוי בקוד הלבוש אותו כח נחלש
 בידן בפסוק המל׳ ביד שישן קולס ונשמתו רוחו מפקיד
 ■היל) וחידוש הבוקר נעח אוחס מחדשת אז רוחי אפקיד

 אזנקיד המחעורר חקד אנםהוא ע״ישס בבוק־ נעשה זה
 המחדש יוצר בברכת שאומרים מה נביקריוזהי אביהם וישנס
 ועיי החסד הוא טובו כ׳ ביאשיח מעשה תמיד יום בכל בטובו
 סישים בשוד בראשית מעכה יוס מח־שבגל היא הזה החשי

 לזה הכוין ע־ומיס מלבוש הברן כאשי וכו׳ולזה 'בקייס1<
 לגמרי המלביש מעליו שנפשט למי כה הנע הנז' המלבוש

 מחדשין שאז כסו שנחלש יק הלבוש לו שיש מי וכנגד
: נס qהנוחןליע ברכה אומיריס אנו אוהו  מכל לגמרי אוהס מלביש היא הזה החשמל כי ודע

 מחסה אשי הבס׳׳ והנה י לרגליהם מתחה אפי׳ הלדדין
 הס qהגו שבלדדי ורבחי׳ המנעלים בחי׳ הס רגליהם

 כנז״לי מלנושיןחכו־ן הלביש כאשר כנ״לולכן המלבישיס
 ימין המלביש.ביד כנפי לדדי שני ליקח זהיר להיות ולדין

 אסיריוננדשמאלו כלהמנבושדרן ל־הכמאל ואח״כיסבב
 המלבוש של הימני יד בב־ח ־דוהימניח ינבושחסלה ואח״כ
שהכל ויכוין המלבוש שמאל של יד בביח שמאלו יד ואח׳יכ

נכלל



ר החיים עץ ר פרק התפלה כוונתכוללתשער פרי שרף
:בימי( נכלל

 התסתונסהנ״ל בחי' אל מנעליןתכוי! כשתכעול והנה
אה״ שמות ג׳ כי נודע נבר והנס מנעול הניקל׳

 אמצעות בג׳ באלפין והב׳ שלה בג״ל ביודין א׳ בבינת הם
 גימ׳נעלכיהוא הוא דתהין והנהאהי׳ שלה בג״ה ודהתין
 • הלבוש בזה אותת הנועל
 נמשן שחהלה ודאי וסנה
 מתעכט ואח״נ בד׳א הנעל
 והנה הנוק׳ אח ונועל יוסל
 ושמאל ימי! קר׳ נ ונקיבה זכל

 לנעולחחל׳ והראוי לעי וא׳׳כ
 שעיקר מפני אן ימין׳ מנעל
 הנוק׳ מפני הוא המנעל כוונה
 החיציניס אסיזת הוא עשם
 מנעל לקשיר ראוי א״ב כנ׳׳ל

 חיקנוסז״ל וע׳׳כ שתאלהסלה
 וינעולהחלה אתשניה׳ לקיים

 ולאיקשירכנ׳׳ל• הימין את
 בסי׳ י.ם המנענים כי ודע

 עולם בין המפקיק המקן
 היליאה לעולס האצילות

 ודדן אבי״ע בילוש כנודע
 האורות כל עוברית מקךהזה

 ונסתיויס האצילות מעילם
 ׳״קדנליאה ׳נעשים ריאה33

 והחשמ׳׳להזה י במקומו כני.׳
 למוו עליו נעל הניקל׳

 מקננת אמא בתיקוניה
נ בנורקיאע״ש

ניניו! הטעם ננסיעיס להני! יש
 האור להמשיך היא כהגעילה

 נל נמשכים ני נודע והנה מאמא
 ממנו נמשך ואח״נ גו״א האוווה
 אה נוי-ליז לזה להניק׳ האורות
 היא הקשירה אך • תאלה הימי!
 ׳ניקו שלא ולקשרו האור לרנק

 הוא יניקהס וגיקי החיציניס
 השמאל קושיין נזה ננז׳׳ל נהנוק
 הלא יונה כנפי נספר • חמלה

מנעלימי! נ׳ וז״ל כתב סיז ס ג׳
 והל ניצירה שהוא למט״ט רומז

נפשי' שהוא לסנדלש׳ רומז שמאל
 מך שהוא אהפ׳׳י מט׳׳ע והנה

 אין מקים מכל ורגי טינ הדכת
עליו) נינר עליו(צ«ל גנוה הרע
 מינורנ ולא מחצה טל מחצה אלא
 וכשאנחנו לנדו הוא אשד נל אלא

 הטונ את להגניר נו נזהרנו
q’DP נלי נקדישה נח PDP לפינו 
 ננ״ל לקיים תחלה ימין נקווש

 וממילא ננעליס פעמיך יפו מה
 ני לקשייה צייך ואין כחי יגדל
• הטוג אל מעצמו מוכי היא
 והטונ מיונה היט נעכי׳ אנל

 ולקשיי למהי צייך נו מעווג
 השנינה ניגל׳ הקייש המלאך אה

 ומטעם • החיצוני' נה יחאחז שלא
 ניניום ידוע עוד י וחליצתו החיתי לאחי צריך הימין נעילת שהיןימנו

 מחנהנ העולם ני כלל החיצוני׳ נו יינקו לא החטא מ| האדס שיזהר
 דנפיג מאותן שידנאונו אפשר השינה אילנלילה.ע״׳ הטוי נמית

̂נודה קשייה וט״י לשמאל איתם ירח־ תשלה • יהיהינו ני  נשתאל
 והנה • הסצדל מנח פורתא הצלה להס אלאיזמין נ:ם מזלזל שאיני

 נזלא סליצתס התות נשנית אדש לכל זה ללחיי יה נימין מליצתו
נדכחינ לצפשס ילשלקס להחייו שנא נשמה שמוי בלמי הימין יהי׳

לפיכןרע מכלדנר יצשמיסס
נאמרו(

 יהיר לא
עכ״ל:

אלא הימין ימליז ולא

 לנקביו יייללן לא אי בלילה 1B” לא סאם יצל ואפל ידים
 פאאכלהעולם באב ונתפעה ביוה׳׳כ אותתיגם מברן אינו

 כל לי נזעפה בלכת מברן סינו הקנדל בנעילת אקולים
 ענ׳׳י מן הברכות כל זלה״ה מהאל׳׳י הלב מנהג י ציכי
 אפי׳ בביתו לאמלס נוהג הי׳ התולה בלכה כל q’P עד

 בעה וברכה בלכה כל אומר והיה הששל עמוד קודם בלילה
 כד ז״ל הלמב״ם וכדעת סא״ל שאמרו כמו בה שנהסייב

 מנלן ידי׳ משי 7כ בינה לשכוי הנוהן מברך תרנגול שמע
 מהעטף היה וביום נקביו לבדוק נפנה והיה י ונו׳ ענ״י

 מעוטף הכנקח לביח הולך והיה הפילין ומניס גדול בטלית
 העקידה פ׳ מן מחסיל היה ונתפיליןוםס בלילית ומוכתל
 מי״ס ברכה איזה מביך אדם איזה והיה בבהכ״י וכשהיה
 היה אם ונם י אמן אחריהם ועונה ושמע יושב היה ביפות
 סיוהמש־לים אס ואפי׳ אמן ועונה פישק היה התפלה באמצע
 בלכה בין אמן עונה היה שסל של החולה ונבלכה היבה

 ברכות ב׳ שהם הפישקיס וכדעת נא והעלב אל לאסונה
: ביניהם אמן עונה היה נן על
 יום בכל. לברך האדם שחייב בלנית מאח

ע״ה המלך דוד הקנו אשד *
 ברכוה מאה להמשיך כדי הוא

 ידוע הלא ני לז״א מאמא
 מהלבשין דאמאנהם כינה״י
 ז״א ונכנקיןתיך דז״א המוחין

 מלשון ותת ממש והםק׳בלכו׳
 ניכייסדאמא שהת ביכייס

 ש״ג שס והנה שלה נה׳י
 מתסשעת והיא נאמא הוא

 סת׳׳סשהוא שליש עד בז״א
 שכירות ששה והס דז״א החזה
 ת״ה ושליש כס״בדס״ג ישליש

 מעשר כולל היא שפי׳ וכל
 משם וכנה י דאיוא ש׳׳ג לילי

 הסשדיס מסנליס ולמעה
 ובכה״י ח*ח שלישי בשני
בסי׳ והוא • ל״ז הלי דז״א

 סעי חיים נטך הנה הק׳נרנו גנין
 נחינת נמה ביאר שם פ״ה אח״פ
 ינתנונה עצמה נגינה זה נפנק
 שהם פס א׳ניאור ננסי■ ותנה ע״ש
 נקיציר ענינו וזהו אדנים ק׳ שוד
 ותנינת נינה הכולל ש״נ שם כי

 ל״ג נחי;׳ עצמה לנינה ממנו נשאר
 א ה: צויחה אל׳ןז כי אלף נזיד והס
 למעלה ׳״ו ^ הזה לנ׳ גיח׳
 נסור כמנוא׳ למעה וי׳ו

 הכילי ועם ל״ב שהם הדינים
אל,) תז״ל שאמדו ל׳׳גוו״ש הרי

א פרק השחר ברכת שער
 סיף עד בינה לשפוי הניחן מן הברכות פיללו ע7 לרי^ה

 יוסויוס בכל לברכן אדם כל חייב החולה בלכה
 שלא כגון ההוא ביים בלכה באיזה נתחייב שלא אעפ״י

 ובמנעליס ובאזור בכשיחו ולן הלילה כל נעול והיה יישן
 האדם על נתק:ו לא כי פ בה מחויב מ״מ בהם וכיילא
 אל רמז יש שבנילן וגס עולם של מנהגו על לק בפלעו׳
נעילת על מברכת חון ראוילבעלס אין לכן עליונים דבלים

 נזה נמליאיי א׳ וה.ה • נינה
 יס״ו ניח׳ פ׳׳א לינ״ד אל״ף

 יהי׳נהל חלקים לני וכבחחלקס
 שורש עם כםס״נ שהוא פ״ע חלק
 נודע ננר וז־ נ״ו הכילה השם

 אל׳ןזני נחי׳ הוא ה;י׳ שא י'
 הרי היי׳ נמנין יו״י צייתי א׳
 צכלליש הנ״ל ה)׳ של ניפ״ו ני
 וננר אלפין וג׳ תי׳ג שמית ג׳

 נסינ׳ הוא אלף נל ני ביארנו
 טולה פ״ה ל״ג נ״פ הרי ל»ג

 שישה זי ו״ק וז״ל וכתנ ל מאה
 נכאן אשי העליון אדני היא
 ידעת אשר אדניש ק' סיד והש
 איתיות לי׳ לעס גימיס״ה אדני כי

 ג»פ כמנין צ«ט הרי כנידע הננילו׳
 ק׳ הוי הכולל ונם הנ״ל ל״ג

 יונןהיענכי זלזה י ע״ש עכ״ל
 ליזמפ׳ו הוא נלכה כל ת1כו< שייש
כאשר התדיר עליון מזייוג השפע

נחי׳ הוא עלאה שנאעא לפי והנה הסמוך נפי לק־נן יתנארנעזה״י

 ש״ג משם המהגלה ש״ג מינוי
 ש״גול״זעולס ונללוח י עצמו

 מפס עצמו־אח׳׳כ וזחבז״א ק׳
 המל/הניקל׳ אל להמשיכו צליך
 כזה אדני שם והצייר אדני

 וסנ' י ’יו״ בציור א׳ כאות
 תבניה נ״יכידועבציול בציור

 עולה יו״יד׳י׳נ״י אוחיו׳והלי
: אדנים מאה וז״ש מאה

יצנאדנרנאן קי צריך לזה ק׳



המייט עין כ ן5פר ,חרlעrד ברכת עזער פרי ^פרף
 .הנמטן \בר,כמ המצות ברכס כוונת כללות

נגיוך אל דומה סצ׳תפלה ברון שאין דנג ׳
 .מלמנוה הוא שבתפלה בלון כי והמצות הנה-ין שבברכת
 תישודהדבוק בתיד מל׳ הוא ברוך כך הוא וביאורו 'למע:ה

 היא ו״ו סקד ע״י אלא דווג א-ן כי סק־ הוא יאתר, בה
 באריכות בעזרה״י יתבאר (כאשר למעלה מלמטה הרי ת״ת
 שבברכות ברוך אמנם התפלת) ונת בכ במקומו לקמן

 בעלות תינף כי למטת מלמעלה הוא ותמצות הנתנ-ן
 השפע יורד המל׳ למקום בכוונה בברכתו האדם מחשבת

 ,דיך תכוונה נבאר והמלה ; למטה הנעלם העילם מן
 המהגר דקיק כביל להאי הכוין ברוך במלת כי כללות
 זהו כי לעלות שיוכל כדי לז״א הכפע יולד קעהה חו״ב
 • שפע מיני ב׳ בלרין ותפלה עביית מיני נכל גיול כלל
 לעלות• ומוכן ראוי קיתי׳ עליון שפע החלת לקבל ך צר .א׳
 להם הראוי אמיתי הכפע מקנליס אז כשעלו אח״ז .ב׳

 הנ״ל שביל שהוא ברוך נמלת השפע יורד החלה ולכן
 ואס״כאל י לעולם כהן אתה בקוד ההקד שהוא אתת אל

 • אלקיני הנקרה תגבורת אל ואח״כ י הוי׳ תנקר׳ הת״ס
 הבינה נקי׳ ואז הבינה אל לעלות שלשתם יכולים ועי״ז
 נקרא היינה והנה י מיילות בלי מלך אין כ־ העולם מלך

 ועת-ה י העילם מיך נקרא חילותו שעלו ועתה עולם
 אשר וזהו להם הראוי האמיתי שפע מקילים הם כשעלו
 הת״ת בקוד ק־שנ״ו בינ״ה הוא אש״ר כ׳ וכו׳ קדכנו

 הברכה ותשלום היקו״ד בקוד וציוניו נציחוהו״ד במצותי״ו
̂ .׳ במלכות היא שתהי׳ אופן באיזה

ת ע  לבינה נומז ברון כי י בפרטות הכוונה נבאי “ל
 בזוהר מבואר הלא ני כבהיוהנהדע אעצעות נקודה

 וענמא דכר איהו עלאה שהנקודה רקיד דף ואתחנן ם'
 אינו אן • בנכה ואיהי ברוך ואיהו י נוק׳ איהי דאהי
 בקוד אוהו המחבר העליון דעת בקוד אלא ברין נקרא
 ונמצא ; חכמה שהוא יו״ד מן דנחית דקיק שביל האי

 וקוד ברוך וין ב׳ באות הנרמזים ובינה מ׳ היא שברוך
 דעת וקוד סכמה ראשית שהוא ר׳ באיה הנרמז החכמה
 באות הנרמז כתר וקיר עלאת ו׳ שהוא ו׳ באות הנרמז

 נמשך שממנו לפי בתקוניס כנזכר עליון כתר כהוא ן׳
 ; ברון במלת נימז והכל הנעלמת העליונה העיפה
ה נ ה  ביקוד דאיא היקוד לחבר תכוי; ברוך במלת ו

 העליון בזיויג השפע ולהמשיך צהשפיע נדי דאמא
 דאבא יקוד אל והכוין . שנה היקוד אל שלו היקוד מן

 הכולל ועם ברכה הנקר' דאמא היקוד ואל ברוך הנקרא
 ויקוד שביל נקרא דחכמה היקוד והנה י ברון כמנין הוא

 והמצות הנהנין דברכת הזה זיווג והנה • נתיב דאתאנקרא
 ולכן י לעלמין תדיר זיווג שהוא העולמות דחיות זיווג הוא

 דלא שביל זה נקרא ולכן ברוך במלת היסודות שגי נרמזים
 עם בזיווג לעילם שהיא לפי לתתא ולא לעילא לא יזיייע6

 לתתא או טזכמה לעילא הוח אס את״דע לא לנן הנתיב
אותיות ד׳ עם ברון כי ותכוין חלוריס מרוב בבינה

 שעולים ב״ו מ״ת דע״בק׳׳ג ד׳הויות מנין והם עולהרל״ב
 בלון הנקרא דחכמת העליון בשביל נמשכין וכולם י רל״ב

 רל״ב העולה גרכק הנקרא דגינה ביקוד 0; כי ומכוין
 נודע תנה כי בה הנמשך אפל רל״ב יק .והכולל אותיות עקד׳

 שימשקובוקאל ותני'! הבינה ביקוד הוא דההין שאהיה
 הקם זה והנה י שנבאר כמו ודאלפין אהי׳דיולין שמות ב׳

 הההין כיכל רל״ב בציורו הואעוצה לבדכנ״ל דההין אמי׳
 בציולד״וכזתך|וא׳ ■ א׳ י ציירין ג׳ א׳ בכל יש הזה שבשק
 מ״ב עולים וכולם “ כזה ווין ג׳ בציור וא׳ ד״וכזסך( בליור

 עולים הנ״ל ציורי! בג׳ זהש״א שישש ההין ד׳ וכקתחביר
 הד' תסלק וים י עש־ייס עולה זה שבשם והיוד קק״ח
 תצייר אח״כ ר׳ עולה ול׳׳ב קק״ס הלי 'ל״ב יהי׳ ווין לשני
 הד׳ג׳׳כ. יתחלק כזהא זהבליוריו״ד שבשם פשיטה א׳ אות

 שביסוד הרירנ״באחר ל״בועסר׳הניל יעלהגיכ לשניווין
 ועסהא׳עצמה הנ״ל דאותא׳ מילוי ל״ף נשאר והנה בינה׳

 הוא שזיויגם ולפי י החנמה יקיר קוד קהוא פלא הוא
 העליון קביל ממז •לכן לעלמין פקוק דלא תדורי זיווג

 פלא עם הזה כל״ידאהי׳ והנה הבינה ביקוד פלא הנקרא
 הנקראנבויותגשמק■ יבינה מ״נ נחי׳ שהוא ג־מ׳גשם היא

 ואתה הכתוב שאמר וזה משה נשמת נמשך היה ומשם
 יקוד קהוא שביל ג־מ׳ היא וגס ־ בשם ידעתין
 שביל עס פלא תחגל אס גם לעולם׳ שם הגנוז דחגמה

 חנ״ה ג־מ׳ יהיה כולליק נ׳ ננם אזי דחכמה •קיד שהוא
 להורות וזהו ■ לההין דאלפין דיודין אהיה שמית גי גימ׳ ששם
 העליון השנא וחזק אמיין בקישור זה עם זה נקשרים הס איך

 גסג׳אהי׳ י לההין אלףיאהי׳ שהו̂־ הבינה ביקיד קשור
 וכן י■ דחנמה העליון השביל עם נקשרים הבינה כביקוד
 רל׳׳ב העולים ב׳׳ן מ״ה ק״ג דע״ב שמות ד׳ תחבל נאשר

 ז׳דכללות ונשתסבר שמית ז׳ הס הנ״להכה אתי׳ ג׳ עם
; נה־ב גימ׳ השל עסחנ״היהיה השמות  השביל אל הנז׳׳ל האורות את שהמשכנו אחר והנה
 כנז״ל ברכה ג״ב שהוא ברון במלת העלינים והנתיב

 שלה בנתיב זיווג בקיר היחי׳ כל ונחבר להמשיך צריך אס״כ
 שהוא שבה המנ'׳ אל ואח״כ • שלה היקוד שתיא לב^

 וקחי ■ כנודע המעיק בשולי התופח בשל כלה היקוד עטרת
 הואר״ת אתה במלתאת״ה־ני נימזו תהמשכית אלו בתי׳
 שלה !היקוד י ראש נקרא הזכר יקיד כי הירך תנה אשר
 המשנות ע״י כי י רמ׳׳ו ב־ף ויחי נזהר כנזכ׳ אשל נקר׳

 אשר כלה היק!ד נקר׳ אז שלה ביקוד כנז״ל הקשע כל
 שהוא לפי תנ״ה הנק׳ שלה היש־ד לע־טרת תיישיך ומשם
 הזה הקפע והנה ודאלפיןודההין מהי׳דיודין ג׳ מן נעשה

 קודה׳סק־יס הוא הנמשך
 אמנם בה נותן הוא אשל אי׳׳א הולדת כעי חייס ן צ- עיין
י־י נ׳ פיק  נ:ללים שם ה־קיד בעערת י^ייייא ננ̂־

 שהם ולפי שלה הגיורות ”את״א-יא־׳ וזישנאז־אנ׳גסי׳
וז׳כחשד וועה חכמר כי-חד א׳

 הוד עד החקר מן מתפשטים : ע̂״ ננה״י וא׳ ס*״ נצווה
• הודך נקראים כולם לכן י

וכל



̂טחר ברכת שער פרי שרף ה החיים עץ ב פרק ה
 ט סכו•! הוי׳ במלס ואמ״ב • אסה במלס נלתז זה■ וכל

 ד׳ עד ונספשע ולסוז היקוד עטרס מן הכפע עשה-יוצא
 סנההידן אשר הפשוק קוד וזהו • דדא דמוסין■ מקיפים

 נמפן מבס הודן הנקרא דניני. העשייה הבמיסכימן על
 ממש נשמיס ואינס • הנקיאשמיס ז״א השמיסשהוא על

 ■ כני״נ מקיפין נשוד השמיס על רק פנימים ר״לבמוחין
 המה מיחין ׳7 ני רל״ב הוא שגס הוי' נשם לכוין וליין
 הוא שי,״א לפי והנה י רל״ב גימ׳ והס ב״ן מ״ה ש״ג ע״ב
 כל לזאס אמו משדי היונק בן שהוא ו״ק ׳ בבח רק עהה
 שיעלה ב׳׳ן השם לצייר וצרין ב״ן בשם נכלניס הנ״ל הד׳

 שבו ההין ד׳ שהצייר והוא י ניון כמכין רנ״ב ג״כ ציורו
 היוד ואח״ש קש״ס עוליס שכולס כנ״ל א׳נג׳ציורין כל ג״כ
 שלו הווין ושני י ר׳ ל״בהר׳ ועולה ווין בשני הד׳ הצייר :*כ

 ן׳הריחכל כפשיעיןשעולין ההין וסחזירלקססד׳ הסי׳׳ב
 בכל כי ודע י ה׳ אחה ברון תיבוח ג׳ נהבאר הרי י רל׳׳ב
 ציין השס מזכיר שססה דבר באיזה והן בברכה הן פעס

 יוחכויןכי אדני הוא הוי׳ובקריאסו ,שכסיבתוהוא שחכוין
 מ׳ אסיונההוא וה׳ ז״א הוא יה״ו הראשיניס אוחיוח ג׳

 שמוח ב׳ שחיבור הרי אדני הנקרא שלס שס שנעשית וחכוין
 ר.מ' הל קשר יהיה ובזה י עצמו הוי׳ בשס הס איני הוי׳

: עסז״א
עד העליון ממקיר השפע לההשין הוא זה כל

אחהמ' צריןלהעלוח ועחה י דז״א ׳־מוחין המקיס
 י שחסחי׳ העולמוח לכל ולהשפיע השפע שחקבל הבינה אל

 המעלים דז״א חג״ח שהס הידיס ג׳ ע״י העולה היא וחנה
 הוא החפלה בעח שלא הז״א כי נודע הנה כי אוחה

 והמלכות שלו חיאש הסבחי׳ ואזסג״ח ו״קכלכי רקבנה״
 הת״ח כאשר ולכן הח״ס שהוא נהסזה מאחוריו אליו דביקה
 ניניקמשדי ועוליןשניהס י עמו עולה המל' נס אז עולה
 יונקיסדרן שהס רק עחה עולים אינם אמנסהנה״י י אע׳

 מ״ב׳ אוחסע״ישס מעלים והנהחחלהאנו • הנ״ל חג״ח
 ומלא בסשוע אחוון מ״ב בחי׳ יש היי' בכל כי נודע והנה

 שהואמהוי' הראשין ע׳יישסמ״ב והנח דיליה׳ המילוי ומילוי
 השנישהוא מ״ב ׳וע״ישם השפמאלההקד יורד דע״ב דיולין
 הג׳ מ״ב שם וע״י י הגבורה אל השפע יורי דש״ג מהויי■
 ג׳מ״באלו הח״סיוהנה אל השפע דמ״היורד מהוי׳ שהוא
 י קכ״ו עולים מ״ב ג׳ כי י ביון נמלח נרמזים המה כולס

 וי״טעוליס ול״ז שהסמ׳׳ו שעוחהאצו מןהג׳ מילואים וג׳
 דז״א חג״ח עולים ועי״ז • ברון רכ״חכמנין כולם הרי ק״ב

 המשכת שמפחלת לפי כ׳ אלהינו י״י אתה נקיא שהם
 הגילוי מקים הוא ששס בחקד יותר מחנלה הוא השפע
 יורד ומשם י כהןלעולס אהה כמד״א אח״ה נקרא לפיכך
 השמאל סוד שהוא אלהינו ואח״כ י הוי׳ לח״תהנקרא השפע
י והימין בימין הנכלול גבורה  אלהיס לשם דומה זה ואין נו

 ׳שיואל׳ ימיןיהי״ס י א״ל בתריןסיערין רק אלהיס שס כי
 וננלל רחמים שהוא א״ל שם תחלה כאן אן דין הוא לכן

ודין שמאל שהוא ה״נ והוא נ״ו ואס״כ י ושמאל דין שהס בה״י

 ורחמים ימין סיד שהוא ב״ו נכלל
 שיתברכד בנדי רק אינם שקכנוהחג׳׳ת הזאת השפע
 ולזה־איןהשפנע לאחרים להשפיע ולא עצמס ללוין

 המדוח שנתברכו אחר אמנס י הזרוע־ה עד רק מגיע הזאה
 לקבל כדי לבינה למקירס עוד חזרו עצמן ללוין האלו

ולם מלך הנינה נקרא ואז י למעה להוריד השפע  הי̂׳
ועלינשי׳ נשפעים שבה להיות

 לא אס והנה • מלכות לביושי :רתןני ו: ר לכיל ספמיוי נמו
 בהס היה לא שפע תחלה היו 'י'” ננל מעיד ציין !ה נכניל
לקבלתשפע׳ ס לחזור;ישרש כח יי ־ ״־נ־ נ׳ נינ'■

 למקור עולים אינם והוד נצח ואמנם • למעה להוליד
 לכנול שיוכלו p כל ̂דקוחם אין כי היינה אל העליון
 הס ולכן השפע לקבג שם נענית הנענס תעניון נעילס

 עולת םג״כ המל׳ עליות אל למק צי-ן וגת י מגופא לבר
 המל׳ אל י העולם מלן במלת תכוין ולכן כנז׳׳ל עמהס

 מלןלפישהוא נקראת גינה שה כמו כי עמהם שג׳׳כעולה
 מגן שהיא מלן נקראת היוג׳ כן העליון בעולם מלן

: ממנה שלמעה החחסוניפ בעילמוח
נקודה■ שהוא הנעלם לעולם הוא חס ז עלי׳

‘שבמל ציין נקודח דונמה פבבינה האמצעוח
 העליון שגיל הדביקוח בסיד הוא בה הנעלם זה ומקים
 7סי אלו נחי׳ נ׳ והנה י אש*ר העויל״ס מל״ן וזה בחיכו
 דנות יקוד י דאתי עלמא הנקר׳ שיבינה האמצעי׳ נקודה
 נקיא ה־עגיון דעח כ׳ ומצות קדושת הס שבתוכה העליון
 דאתי ועלמא מתכהה הנמשן עליון קודש. בסיד קדושה

 ויומשן המלך מצות שנקל׳ המ״ל כמו העליונה מציה הוא
שד ונהי התחתן בק־וש למעה עזי זו ומצית קדושה  א

וציונו במצותיו קדשנו
עליונה מצית תרי במצהיו ע׳׳גו ׳0 ג׳ חלק יונח כנכי נע

מה ן י חכו גס י ותחתונה אליו' גיגי׳ היא ני'ך ני נתיב
קדשנו אשר בתבח שנזי׳ל י’ל'י'= ל־״ ׳”ט ד אחה ימקי

תוא' שיאשר וצינו במלותיו " ̂’”ייי ע״נ סעמיס ששה גימ׳ לכס בס ן ל ; ; ) , ן . ; התפארת בסיד קדשנו בינה ,.jj״ ,
̂ו והי/ כ,ח כמלותיו הצולסחנל* נקיא ולזה העולס ו<»ו

כבריכה והשלים תיס־ד בסיד נעחשג׳ שעל׳ הדי! מדת הוא וחש
י במ״ל שתה״ אופן באיזה ולניי • העולם אס נו לנדאת

בברכת הוא זה כל אמנם י*״ ל״̂' "יימי אי״״ "יא
 הניו^לתיישכת שאז המצות

 ה^עלם !ן הע. מעו,׳ השפע נסער גי.;׳ תם עצמן וחסינות
 אחר אז הנהנין בברכת אן אלתי■ ה׳ נפיייכו) שהאריך (ע״ש
 וחזרו האבות שנתברכו יניליון ד׳ ני״ אלקיגי נצ״ל
 מבינה השפע להוריד לעלות "’״״'ל ’ יי״ז ס״ג דע״נ
' י״״ יי'״״ ׳ רק שפע הירידו לא למעה ?
ונא שבה בדעת הי.ינה בסיד ושליש היי׳ ט׳ סוד שהוא מקוס

שר,ומ דאתי ע:מא בסיך : ע*ם ע״נ מגן בסוד
 שנה האמל־-יי כקידה בסיד

קדושת לא ני אין ולכן מסיליניתיה בינתע-צמה אנאנסיל
ולא



החיים עץ נ ב פרה השחר ברכת שער פרי שרף
 קוד הוא נורא • פרי נורא אומרים אנו רק מצוה ולא

 לעולם יורד ומשם • בנריאה קפי׳ נהלה דמקננא הנינה
 י״ה נן הנקרא הה״ם םוד שהוא פרי סוד שהוא היצירה
 האדמה או העץ או והגפן ניצי׳ ספיראין נשיה דמקננן

 אדמה או או גפן הנקרא מל׳ שהוא העשיה נקוד
: נעשי׳ מקננה והוא

ג פרק
 קודם שהם נרפות ן״א של כללות כוונת ונבאר

• התורם נרכת סו^ עד ענ״י נרכח מן התפלה
 שיתנאר כמו דעשי׳ א״א כנגד הוא עדי נרכת הנה

 ונרכת דעשי' אנא ננד הוא יצר אשר ונרכה נעזרה״י־
 נרכאן ס׳יי ואס«כ ־ דטשי׳ אמא נגד הוא נשמה אלקי

 נגד הס התורה נרכה q'p עד נינה לבכוי הנותן מן
 ע״ד והס מט״ע מן דנפקי נרכאן ס״י שהוא דעשי׳ דא
 יהי שנפקוקי שמוה וח״י • הים נשירת שיש שמית ס״י

: דיקוד נרכאן ס״י קוד והס כנוד
ח נ ח  כאשר סינף כי ראשונה נרכה היא ענ״י נרכת ל

 קודם ידיו ליעול צריך משינתו מתעורר האדם
 נעילה נלי אמות ד׳ לילך ואקור כלל דמלנושיו שיגע
 ומתסלה • נידו האלקיס הניא אשר על נזהר כמ״ש הזאת
 ואז השמאלית לידן ותתנהו תימנית נידן הכלי תיקס

 תקס ואס״כ י הימנית ידן על השמאלית נידן מיס תספון
 תעשה וכן השמאלית ידן על ותשפוך הימנית נידן הכלי

_ • ג״פנדילוג  עלהידיס שורת שינתא הנקרא רעה רות כי והטעם
 נדילוג ושיהא דם על ומקפדת היא מלן ונת

 לעיל נתנאי כנר ואמנם י הולכת אינה לאו ונאם דוקא
נ׳ תיצוני׳ מנסי׳ הקליפות להפריד הוא הנטילה עעס שעיקר

:סילוני׳ ננסי׳ שלהם או״מ נתקן הנרכה וע״י דעשי׳ אסרוניח
 הפה והס גנורה מיני ת׳ נתאדם יש כי דע והנה

 שמנואר כמו ותאאנעות והידים והזרועות והסוטס
 קיום עד תזיועוס דרן נמשכים אלו אמנם י נאדיר נאורן

 ותנה תיגי קיום שהם אצנעות ה׳ יש וע״כ תאצנעוס
 והס מנצפן אתיות ת׳ קוד הס תת״ג כי נודע כנר

 גל והנה י שמאל ניד וה׳ ימין ניד ת׳ יש ע״כ כפולות
n 'r e סיגים נו יש ־ שלו נסקד הז״א כי דז״א נידי׳ הוא זה 

 שהם המיס וכימיון סיגים ג»כ נו שיש הכשף כדמיון
 נסיוס ג׳< הוא עד״ז והנה י עכירות נהם ויש נחסד

 שמאל נרגל אצנעוס וה׳ ימין נרגל אלנעות ה׳ הרגלים
 שס מתנליס לכן ושמאל ימין קווים נ׳ קיום שתם לפי

 אן נעשי׳ הוא שנ״י שניארנו אעפ״י והנה הדינים סיום
 מת וזהו שנעשי׳ יצירה נסי׳ שהוא דעשי׳ נז״א הוא

 כקדרן והן ורניעי ושלישי ושני לטומא׳ ראשון סז״ל שאמרו
 ושלישי ניצירת שני נטשי׳ הוא ראשון למעלה מלמטה
נד׳ תליפות מיני נ׳ שיש כנודע נאצילות רניעי ננריאה

 טמא הוא רניעי תנקר׳ הקליפה ותנה אני׳׳ע עולמית
 פוסל והשלישי קודש הנקר׳ אצילות שהוא נקדשיס
 צי׳’ שהוא נסילין טמא היא והשני נריאה שהיא נהרומה

 שלפנינו ננוססא המעתיק (אמר השדים הס כנויעשמשס
 הנרכוס פער נפע״ס ע׳ הידיס הס ששם היא הני׳־סא

 שני כי שניות הס תידיס ולכן הנכון) הנוקס והוא פ״ג
 הוא ראשון הנקר׳ והקליפה כנודע נחונין שלישי עישה
 הטומאה אנוח אני שהוא מת טומאת יש והנה נעשי׳
 סינים והס למטה יותר הס אשר הקליפות נאותן והוא

 העשי׳ עולם תחת והס שמתו המלכים מנרירי הנשארים
נטשי׳ הס ידים נטילת לכן

שסיששס אשר דז״א נידיס מויויו שער סייס ייען יטייז
ננורס הה׳ נמשכים עניז יtני שם ג׳ פרק דקטנוס

״ יי ״ ;׳; י י גי א״י והנה י כנז״ל נתאצנעוס ’’י -י, הסאמצעות דאצהיסדיןענותאל
 נמצא שלא מה _ הטעם היי̂י נ׳ נפשיס אז יז״א

 החדס מסגרי חגר גכוס נעשיס ואז נס״נ׳שמותאלהיס
 כמו עשרה גילוי ני שיהיה אוסיוס ה׳ מן היו אצנעוה ה׳

הלא כי הוא ורגלים נהידים נמיליאויש אלהיס והנה אלהיס
כללוה נו יש שא״א נודע י’ v, נס • ע״ש היו פרקי י״ו ו!ה t,', .

עלאה וישא ן ראש n.n נ׳ פרק זו״: פרציפיס בשער פ«ם
ולכן כלל תפיסה בו אין שס;-,״. לפי ני ה־טילה כנין

אתיידע דלא רישא נקרא וה:צמ בז״א אשרמספשטיס דאמא
יש אתרצין רישין תרין אן י«'ו נקו ליציה פרקי! נ׳ מוזפשט

לא אן תפיסה קצת נהם נ?י יההיי יז״א אאיי
iv, אמצעים נ־פרק■[ והנה בג״הח׳א

 ולא זנועוה לא •-הם נהלו מתנשטי! הס לאמא מ״ה
נקוד נהם נעלמים ׳:!ן ירכין י*ין ה;וועזה אורל

ן ניה דאיה ו׳ ומתוך צפוניו פיוס ער ונמשנץ י ל ע:פין ת
שנאוה יודין הרין לאינון האיל נוסכ האלככנית נפמי ״י "י■' ונהס דרועין תלי; שהם ‘ א י״ייי י
הם איל ירכיז נ׳ נכליים ייויאיגי יאח ומהלנש״יו ונכנס

. • נאייני״ ע״ש וז״א ושמאלי
רק נהם כ, נ לא עלס1ני הנההאויוס כי שס ונסב

 הם נאו״א ונס האמצעי קו מחרב׳ השפכנ לצאסולהאורלהיות
 ו״ק־ נז״אנהגלו אן נעלמים הס ולנן הנונעיס המים כטנכנ

 ה׳ הס הז״א שעם ונמצא נהאצנמוח נירים הקציות נוקטים
 • ו״ק בהם שנכללו מקומוה פ״' שאינם אלא לסוז ויוצאים
,V, fv אי יאי ייקייז צליח אצא ויאנוס ^ אן שישי נהם נלניןיס נהמשנסלסק ׳  ולכן . נז לאנהנלו

 ונכל זרוע בכל נז״א נסגלו ;שס הנשילג טטס וזהו הקליפות
• אצנעוה ה׳ בחי׳ ירן

 נהם יש נאצבעוהלכן הס הדינים כל שס־וס לפי והנה
 רעה ורוח החיצונים אחיזה

 להם אין כי עליתם שונה פיק זו״נ פרצופי נשעי הם ועיי!
 בקדושה מלמעלה ליניק כח והצפרניס וז״ל שס שנסנ הג״ל ב■

״ °’״  ובקלוהס הדינים בסיומי נק י®'’® יי”®; יוייי״ '
על הצפלכיס רייזלווו רוו״י ו ולמסס למגן האצכעות

 וש3ל והיא תאציעוח כאבי יניקפס מקום משם הכלח3 כי
̂זי יותל ינקו f של הכוונה אצא  קדושה ם: והוא מאוד קשה מד

הידיס היו לערלס שאל״ב ומבחי׳זוהיוהמלכושיןהצאדה״ר
טמאוה'



והחיים עץ ג פרה העזחר ברכת שער פרי שרף
 מן צסמדו ארן נצ״כה נה-וחו על qהעוד וחגננס טמאות

גשאו מהם ונהמפשעו הס־צורס הצפיניס
 המדאח ממנא»■ פויסד־רא ^

תם הצפורס ני וגמנא ציניס והגו 1
 זנ<ס שהם אצא האליפות שורש מחויז! ויניקת'■ תקציפת
 יוגק" והס הונות נשחצת וצליציס ׳’ויוצא נוקמים אשר האורות
 נשון) הנפי נקירת ממקוש ציין הצפיניסולנ( מןחחת
הוצצמיסת הוימשס נ■ תאצנע הצפרניסשלא אוסס לחתור
י - ״ ”סמת י

 צריו ולמוץ הנשר מן מודח שהוא כ מ פות הקל זת שסחח כ
 נתלים שס ני מוחם לסתוך הידיסנמים את ליטוג צרין
 נחנליש ויונקים הסיצוניס ה׳ הכולל חשד נחי׳ שסם

׳ וני׳ע״ש הה״ג ממתקים ופי״כ חשדים
 הקליפות ואז ושמאל ימי! הידים גג׳ הכפולות מנצפן■
 משם ומקהלקין ומתגרשים נדחין המה נהם נאחזת שהיה

: הקליפה אח ומגרש דוחה החשד לעילם כי
 תכוין הנטילה קודם המיס נידן תיקח נאשר

 אלהים כס של מי מאותיות הס מיס כל כי
 ״נ1די שמיתאחוריס נד׳ שיש יודי! וחמשים נאחד והכוין

 נ׳ביודין אהיה שמות ד׳ אחוריסשל ונד׳ ב׳ין מ״ה ש״ג
 כיוותאלהיס ג׳ של אחודם ונג׳ נההי! וא׳ נאלפין וא'

והם !’יהה דאלפין דיודין
 סי׳קי״נ נ׳ חלק יונה נש׳צנפי ונמת מאלהיס מי כמני!

נימי! תחלה הנלי ליטול שיש נחג הלא כי תכיין הנטילה
 שישלטו משיים ה״ה ,י־יאלהצניר

 נשוי מגניוות הנאים המיכ כל •
 ניד הכלי יתן צנווותצשמישואח״נ הגדי-ה יד י הרמה ד’ תזקה
 וננטים יהיה שהגנורת נדי שמאל יייא חזקה יד ימין יד הוא

 ממ:ו הכלי לקנל לימין וכפינים רמצמוח היא הרמה ויד שמאל
 משמשתו השמאל שיהיה ונדי אמצעי שהוא הדעת נקוד

 משמש הליי ונן ניסיצהתסלה
 הנלי את נימין ׳טול אמ״נ ■ לנהן

:ן1 מהשמאל י י׳ ® ־ I”״ ו למתקה מיס לה :
 הוא נלי סודה אלא מיס ואין פמס בכל תאמר נשייוגין

 : ט"נ ׳שדאל לוי נתן דית מ״נ לשם וחכיי! הגדולה יד
נפעם היינו דע״ב דהויה

 אותיות עשרה נ' נפעם המילוי דמילוי אותיות ח לכי א׳
 ת^מי שמאל ביד ומד״ז י פשוטה להוי׳ ג׳ נפעם המילוי

 שתי q’תשפש ואחיכ דם״ג דהוי׳ לת״ב ותכוין החזקה יד
 דמ״ב הוי׳ נשס וחכוין הרמה יד ותאמר ביחד הידיס
 גלילי ידיו ותאמר נמים ידך תמלא אח״כ ותיכף ־ דמ״ה

 נתלשיש ממולאים נר״ת ותכוין בתרשיש ממולאים זהב
 טוב הוא הכיונה וזאת ־ יד ג׳׳פ עולה שכן מ״ב שהוא

 צ־יןלתגניה והנר, י למעלה ידך הגביה ואח״כ למוש״*
 כנגדהפניס־ מד יגניהס הפחית ולכל הברכה נעת הידיס

 יראים אנו כנז״ל המיס מ״י החיציניס שנתגרשו אחר כי
 דין האורות וימשכו למטה כפופים כן האצנמית כשיניח
 הקליפית ויחזרו הצפיניס בקימת דין ויצאו כנ״ל תקוים
 מעילים אנו הנטילה אחד חיכף לכן משם יליניק להאח״.
יחזרו ומי״כ ־ הראש מד אותם ומגניהם נממנת הידים

 וחיזרין במקומן ויכנקו הצפינים דין שיוצאים האורות
 הקליפוח אי! ומי״כ משם שיצאו ממקום דז״א סמוחין מד

 צריך שאז השנת הואביוס אם ונפיט שם להתאחז חוזיי!
 שתגביה במת שתכוי! ציין גס י מאד הקליפית את להרחיק

 הס כי המליוניס היייס הם או״א כי ידומ הלא כי ידן
 לי״ה משפמח הידד של שקון וחכוי! איא ידי מלגושיס

 ר״ל י״ה נטל י״ל נטילה נתינת מרומז וזה אדא שסם
 הס כי לאו״א הס המיס9^ק* כי מלממלה יקנלו שאו״א

 המיס שכס הזרג מקנל־ס ומהם העליונים המיס נקראים
 סוד לחגי שזכה ויחעשי יתנשא כ! משה ואס תחתונים

 לי״ה מנניש השם של דר. כי נודמ והנה י ה׳ מס י׳
 ובנטילה נזי״נ כיאדאמתלנשין נשמחקא ודא גופא דא

 תחני לא ואס י״ה שהוא להנשמה דה שהוא qהגי מולה
 ,כך לשמת! פקילק וכשם לנד גופא ישאיר י״ה מס ו״ה

 בגפו י לבד נגופו י״ל יבא בגפי אם וז״ס נשמתו חקחלק
 ממה לו ואין נשמהו יעלה שלא יצא לנד בגופו ר״ל יצא
 ר״חאדני פי׳אשה הוא אשה נמל [ואס כלל קשר שוס
 כי ידיכם הימיזיסנמלת ימקג qpיו דוד והס הוי׳ שדי
 ונזה מלכותו כבוד ר״ת כ״ם ימקב דוד qpi׳ י׳׳ח יד״י
 הנשמה ממושחתחנר אשתו ויצ־׳ה הוא נמלאשה אס חני!
 השנינ׳מחחיית שהוא וילדיה ואשת שכיס ומקבלים qהגו מס
 מהשם אות כל כי נוימ הלא כי חבוי! נס נשמתו] מס

 הוי׳ שמות ד׳ הס היי׳ איחיות שד׳ נמלא השם כל כולל
 לאות שרומז מים ינימית ליין ילכן נטילה חיבת מולה וכן
 חקימינימית יואס תשכ כל כולל שהוא ישם כלשם מן א׳

 ■ תשש כל כוללת אינה שלס אות שאין כיו! פסילה
 יתנשא ■ השס כל לחני ויזכה כן משה ואם

 למעלה הידיס להגבהת א׳ טמס מוד גס י ויתעשר
 כי הראש מכלל תם שהידים נידע הלא כי ה־אש כנגד
 דיליה י,ישא חגיתננחי׳ הי׳נז״א האצילית בתחילת הלא

 ונ״ה במייששס) בהג״ת פרקי׳ הק״ש נשער לקמן (ומיין
 מוחין הג׳ בו נכנקו ואח״כ גופא והיסוד זרועות בבתי׳

 תריןדרועין נעשים וחג״ת ג״רדילי׳ בחי׳חנ״ד נפשין ואז
 אותם מגליהין אנו ולכן ואמה שוקי! תיין ונה״י וגיפא
 שהיו הראשונה אלמליגותס להעלותן לרמוז הביכה נמת
 כנ״לחיאה ידן שתגניה נמת ציין לאשממשינס ׳’בנח

 קונדו״ש הנקרא הזרועות אלילי והס הזרומיח שסכנקקשיי
 אחוריהם ויי' בסוד הגיף מן לפרס לחכניקס ־ נלמ״ז
 דא׳׳א too/!■ מ; כי נודע מלא כי הדבר וטעם גיחה
 דו׳׳אשס נחוטמא כי נודע והנה דחייאלהז״א יוחא נמשך

 החוטם נקני ושלי שני והגבורות הדינים כל מתקבצים
 מימין סתימה מם שתם גמנגפן ראשונות אותיות ב׳ הס
 הוא הנון ואותו בשמאל פשוטה) נון (נ״א הפוכה ומן

 תפילין בקוד המל׳ נח'■׳ ששס דז״א שמאל נזרומ מתפשטת
 פתוח פסח נו קתוסוא׳! דז״אהוא הזי־מ .-לכן ידי של

̂גו כמו  •ולמחיד פשוטת ני! לורת היא הז־ומ ולכן qבר
ככ״ל זרומ דמתיקאדין מחוטמא דחיי יוחא ימשוך לבא

ואז

ע^וקר

 זזחזגיגל

עך5ג ‘ שיין



החיים עץ ד נ יפרק השחר ברכת שער פרי שרף
ffci דרןכם ון0זימ6ו והמרוח שטלוע מדינין ׳חנקמו 

 כ״כ בגילו.' וימשיך כ,ו׳ ידי של ספלה המל׳ אל דסיי רוהא
 מסוטמא ,דחיי עמא שגמלך הגס המל בנלוס עהה אך

 אינו אמכם המל׳ אל הזרומוה דלך ונמשך 6לן״ דא״א
 סידים לק ולמהק לבשם למכס אין לכן כו׳ ב^הום אלא
 לק נמים לוסציס 15E שאין לפי ולכן הזלועוה ולא לבד

 הזרועוס לסגל צליכים אנו לפסיה לכן סזלועוה הידיסולא
 כפוח שהי לפשוט יצליך ■ ר^לווטסלאסיל קשלי יצאו קלא

 בחונו לבל איוה לקבל שלוצה כמו הבלכה במס הילים
ז הטהרה לקבלה m וסוא

ת5 נ ו  ולכן דעשי״ בא׳׳א הכייןשהוא הפלס הבלכה ו
 היקונידיקנאלא׳׳א י״ג תיבוהכנגד י״ג בו יש

 • הבלכה כוונה כוללה אל הכוין ואפ״כ דעכיה
 הכויןשנקויתו הוי׳ ושם ת״ג ט״ב הכוין השם וכשה;ב.יל

 בחטף אסלינה ה׳ בסולם ו׳ בצילי ה׳ בפהח יו״ד הוא
 כהםל׳׳ח •דיס טלנט־כיה בל״ה המין ואס״כ ושבא קמך
 ואהה וללה עני׳ שהוא המל׳ נגל והוא עשי׳ שהוא ענ״י

 ג״פי״ד ל־צי׳שהם מ״ב שס ע״י היצילס אל אותה מעלה
 כוזו סזקהמשמא: יד ה׳• אלהינו ׳0 מימין הגלולה יד

 השם אותיות ד׳ והוא באמצע הלמה ויד • כתו במוכקז
 ידים הג׳ אלו ונכס דאלפ-ן דמילוי איתיות ועשית בפשוט

: וינשאם ויכטלש וז״ש לילי׳ מעשי׳ אותה מעלין אנו מ״ב קהם
ז ח ו ו ו ר  יו״ל כזה דמ״ה מוי׳ צ'0 הוא ימין יד כי ח

 טהוא״ו האסלון תלי הוא שמאל ה״אויד ’
 הוי׳פשיטפממנונתפשטו בם ה״תת היא האמצעי ויד ה״א
 דשסמ׳׳ה תאסולים להמשיך צלין נם • אלו ידים י שני

 תיולדיסלמטת הס האסוניסשלו כישסמ״ה כנודע שביצי׳
 שהוא ק״ל בגימ׳ שבו ענ״י בל״ת ותכוין בעשי׳ לסאיל
 כנדל המ׳׳ל ל ל» :״י1י ג״כ בטשי׳שתוא המאיל אסולי׳תנ״ל כמכין
שהוא לפי קלת דגיתה ולזה

סי׳ נ׳ חלק יונה ג״י ונש־י שהוא הדא מאסורי מקבלת
הנרג׳ שואה ולפי וז״ל צחב קי<נ __ י _ '<

״1 ־ י׳ ניצאקלגן הק׳ א; היאילשינה '
 ק׳ שעולה על נמלה נזה נימז ° ’ ‘י ייגי-י'״ כמנ״ נ״כ

 לפי ס׳ עילה ר״פ ידים נטילת כדמזגר״ח לזה וגס למעלה׳׳
 ע׳׳שנמיהה שהוא מהשינה שקס משם אלא מושל שאין עני

 הוא ידיס נעילה ופ״ה ־ וניצול האצילות כל מציאות שהוא
ק׳׳לממזלה׳ גימ׳ עני והנה
 ניציזאיי הי׳ שאילולא אמיניזך גימ׳ק״ליהם שהסג״ב קוי׳

 fדםלfה כ״ההמשפיעעל מא״ש ה׳(!זוחיוה•כנוי.ה כנגד
 צמגין הוא 'רנה ושימן קס הי׳ בהואם שהקל על גימ׳ק׳׳ל

 אמונחן רנה לנקרים וס״ת אור עם ו״ס ומסבל ככז׳׳ל מכוין
 לו יש אלו ונהארוח איני צמניז עם העליונים מים י״ה

 ממעהו לקוש והעמדה קיוס
״?? חלפים ור׳׳ה ■ נצמתו נהחחדפה , ° , ‘ ' י , ־

: ונו' יחל הוא רנה לנקיים ״ ‘®י במילואו
עני על מ״ת7 אפוליס
 שיולד נה״י ט׳׳ל שהואאותיוה נטילה לומז גס י וממתיקו

שתסנה״יכמבואלבזוהלזאם הפוסין לסקל מלמעלה הטל

 בשאץ גהנוק׳ נאחזין שם כי ל״ט שתד\׳ גילם סי׳ו לאו
 טמא ג״כ ואה דלמטת דינים בת נאפאים מלמעלה טל לה

 שישאסויתבלם עליונים למים למז וינשאס ויגטלם בפשיק
 ת׳ • א״א עליונים מיס קוד מלן ה׳ ואהו לכהל למעל־

 שאינו א״א נגד ימלוך ס׳ ומלכו משם•■• מלךאו״אשמ:קבליס
 ושם מט״ט בקוד למטס מתפשט אלא במקומו מולך

 תא.מלו אל אמלו אלו ועל ונוק׳ הוא העולמות בכל מולך
 י״.« החתוכים עם עליונים מים הרובלו אלא מים מים
 אדני הוי׳ שעולה אנטל נקלא שתכלי והכוין • ו׳׳ה עם

 ללחוץ׳אמללאשו כיי לאשו וכשמנענע גימ׳יב״ק ושניהם
 • הבושם כערוגת לחיו יאמל חליו וכשלוחץ י פא כהם

 מיםיוכשלוסץ אחיקי על כיונים עיניו יאמלו עיניו וכשלוסץ
 עשת מעיו מר יא וכשירוק • שושנים שחסיתיו יאמל שפתיהיו

 לארבעתן• הימין אל אלי׳ ועני יא^ל ̂ל-ן וכשינגוג • שן
 חןבעיני וישא עלהגריוה ומוראו יהיודבייונשיועין ונזה

 עמודי שיקיו יאמל רגליו' על נעלו וכיסים י לואיו כל
 יחיסר וידקדקשלא לז׳-א• מרכבי■. שנעשה יכוין ובאת שש

: כלל ישבע וכלא י ליב

, ר פרר,
ח״  נתקן שעי״ז נתנאל והנה נקביו ויבדוק יפי.ס 5לא

או״מלתם׳ הביכתנתקן וע״י לעש׳׳ ג׳אס־ונוה
 נקביו אה המשכה יזז״ל אמרו נקביו בדיקת עכין •הנה
 והעייןכיהלא י אהנפשוהיכס השקצו ע״שאל על עובר
 המלכים מיסת שבעת לפי שהוא האכילה כוונת נודע
הבסי' כל בהם והי׳ אני״ע של הבת•' כל בהם והיו למטה ילדו

 יש ומכלבתי׳האלו וצימס ודומם מדבר איני וחיש המדבל סי
 הבחיני כ: מהקן והי׳ מבלל הי׳ אדה״ל וה:ה י בקליפיה
 לק בהמה ולכל תי׳ לכל שמות קריאת וזהו והחי׳ הבהעה
 וצומח לדומם שם שקלא מצינו לא ולזה תיקן לא והצימח תיומם

 כי לנד עש■; בילק לק ולאהיהל בשל באכילת וליזהנאקל
 לר הוה־ והלומח הדומם אך כת־ןכו כנר והנהמה הסי'

 לנרל לק האכילה כוונת כי באכינחן ולתק:ס לאבלו
 תכל סזרו שחטא אסל א־ מאכל• באית׳ שיש הקדושה

 נצוצי ולהעלות לבררם צריכים ואנו הקליפוס לעמקי
 המאכל שנתעב: אסל ותנה • מקימם אל שבהם הקדושה

 הוא המוהר אז מחם הקדושה ונהנרל המעיים נתין
 הזוהמא שמשהה ומי לחוץ להשליכם וצריך הקליפית סלק
 ממשממהשמשקץ נפשויוהר את משקץ הוא הבירור אסר

 אלקי אחזה מבשרי והנה י לזה שהכוין וצריך אסייגיפו
 טפת להוציא אחד נקבים ש;י ההסהון באדם שיש כמו

 שהוא העליון באדם <ש כן המיס• מוהר לדסוה וא׳ הזרע
 הס השעריה כי נודע הלא כי הוא והענין דעשי׳ ז״א

 מיני ב׳ יש והנה הקיפין דינין הס וסלס מבגוורהמלכים
 _ש הל שערוה והנה • הזקן ושעטה הראש שערוה שעלות

אם חשש אין כי בנקבה ג״כ יש ולכן חלשים דינים הם
ינקו



זהחמים עץ ד פרק חר1הע ברכת שער פרי שרף
 15מהס-ו:ננ המהביר בלהס והמוסלוס הסיצור׳• מהם ינקו
 והס קשיס דיניס הס אמ;ס ממש קלישיס וצינס .ם’סיג

 שעלוס-הזקן אלל . שניסיל ־ השמאל גקב דלך לסוץ יוצא-ס
ז־ו[ ■בסי׳ נסהווה לא ולכן מאוד קשים יוסי דינים הס

 שמיכה •וסל שהיא בהוקבה אלו ד-נ-ס הי׳ אס כי בנקבה
 הקליפה והיסה גדולה אסיזה למס היסה הקליפוה אל

 ומן לגד באיש לק זקן אין ולכן קן לאיו מאוד מסיבה
 מוסלוס ומקיס ממש קליפוס בסי׳ הס שלהס המוסרות

 מעי ש:י יש בא׳יא נס והנה • האסול בנקב הס אלו
 ושעל נמש״ה לבנים הס א״א שהשעלות אלא אלו שעלוה

 הס לק כלל דיניס שוס נהס יש ילא נקי כעמל לאשו
 הדינים אס לבקס כס בהס יש ואדיבה י גמוניס לסמים
 לאובן ובני גד בני נתבאלובענין אלו נקבים שני וענין
 בענין וכן י לאלץ מסוץ נסלתן שנסלו מנשה שבע וסצי

 אמנס • וע״ש ס״ס ב:• תסס תסלה שהיסה המכפלה מעלת
 נקידין הלס בעני! הצוה פ׳ במאמר נתנאל האסול נקב
בסי׳ והוא אסלא שעלא נקידת היא מהס והראשון וכו׳
תנוה־ בזהל ופ״ש פעול ענין שיד והוא האסיל זה נקב
 ממנו ול־סות נקביו את ולבדוק לפנות האדס צייך ולכן
 לקנל שיוכל כדי הקדושה אל א״ע ולקרב הקכיפית אה
 הדינים ע״י הניתניסלו הקצונה המדה ע״י הינליין האול אס

 בוצינא נקוד האורוס אל ומרה קצבת הנותכיס שתס
 אלא סקין אין כי הלי י ומדה קצבה הנוסנס דקלדניסא

: הצשי׳ בפולס ובסלע מאיד זה והבן הדינים ע״י
ולשןיש אנאדעשיה כנגד הוא ילל אשל בלכת וד,נה

 מ״ה כח מכמה שהוא ארם כמכין סיבוס מ״ת בה
 נעשההעש׳׳• יצירה ע״י כי האדם אה יצל אשל ענין וזה

הנת ^ו  (ברואה) הס ג׳יר מכולם כליל אבי״עש״א עילמוס כל ^״,.)
 מל׳ העונס ש-נאיהו יצירה ז״א הוא ו״ק העולם אוהו של ^ ^

 הוא שהבריאה לפי והנה י העולם שנאוהו עשיה היא
 כנז״להואאסד שהואסכמה והאיס עלאין שפי׳ ג׳ בסי׳
 היא עצמו אלס כי בעצמו בול״ל ובלא אמל לזה מהם
 אבי״ע עולמוס מל׳ שכ״א כנודע שבעשיה הנליאה בסי׳
 שתם בראש שיש נקבים ז׳ ש-ד היאי וגס י מכונס כלול
 והחועס והאזניס העיניס והס דגולגלסא הקוני ז׳ במי׳

 לסועלס הס הדיניס מציאוס במינוס כי דע והנה י והפה
 הנ״ל הלאש נקבי ז׳ מן היוצאים האולוס וע״י העולם

 עולס בכל וזהו מדאי יוסר סלילה יסגבלו שלא מסבשמין
 לולן שם כי העש-׳׳ נעולס ונפרע • אבי״ע עילהוס מד׳

 סואשנילפון ושם העולמוס מכל בהכרסיוסל הס הדינים
ז׳ יפסחו אס ולזה ׳ מנצפן הג׳ כמכין פ״ל ;יה׳ שהיא
 לאין לגמרי הדיניס כל אזיסיעלו מדאי יוסר הכ״ל נקבים
 אלסן יקסמו סלילה אם או ויסבע: כלל העולם אל קיום

 נלסי יהיו כי דעשי׳ הדינים יסגבלו סלילה אז הנקבים
 אוסן והנה להסקייס אפשל אי ג״כ ואז הלסמיס מיסוק

 בכל וכן אצילוסדעש׳׳ האצילוס(ל״ל בעולם הם הנקבים
כנודגי כקא הנקלא היא הבריאה והעולם כנז״ל) עולם

 אי וכו׳ כנידןי כקא לפני וידוע גלוי באמללו כמן לזה
 שגעשי׳ סמל' אס״ אססל״ל שעה אפי׳ להסקיים אפשל

 רופא הנדכה מקיימין ואס׳׳כ • נכודע א׳ שעה הנקרא
 אה יממהיק לושא שהוא ל״ל לעשוס ומפליא זגשד כל

 והוא בעשי׳ והוא קומקא בשלא בקוד בשל הנקרא הדינים
 הנוזיבהעלידן קוד שם שממשיך הלסמיס ע״י אוהס רופא

 לעשוסובכניקסו ומפליא וזהו העש׳׳ סלאכנודעעד הנקיא
 עליון משלהי קלושים מכויליס ססכבדו יאמר הצקא' לביס

 שאכנקואצא ליעד עזרוניהמסינו מזרוני שמרוני שמרוני
 האל״יזלה״ס הקלוש הלב ולוה י בניהאלס של לרכס שכן

 מהרהורי ינצל בזה כי הש׳׳ע ניעה שלא שהוא גס לאמרו
: בבה״כ הורה

ה פרק
 דעשיה אמא נגד היא וכו׳ בי שנסה נשמה אלתי

 בינה שהיא לסבלסת הקיזוכה בלכה היא ולכן
 אעפ׳׳י והנה מספלשין דלא לעיס סלין שהם סכמה עם

 אלא זוכין אינם אדם כבני
שיזהי׳ והלואי בלבד לנפש סימן נ׳ חלק יוגה נגפי נסני
אדם לן אין עכ״ז שלימה קח״ו

™k-,, ,VvAf =סמ״ד גני ליל] [זינ'ח0ו’אוה בנשמדזד נשיוה סלק לו ; שא נח, נס המיליי אוחיוח ושש
 זכה שלא אעפ״י אדה״ל ש; ׳צלחנלא אפת אספנואס לועי

מנלכין אנו ולזה אלייה עדיין נו׳ יאמר והשאר נ:חפ ופפה ר
אלהי ואומליס זו ברכה והוא רופיוה רי״ד מ יש ואז
והנהבאומדו י בי שנחח נשמ׳ סיייייל 'י״י נ! ייזיו סיל

-VV,, לאדה״ו חחלה שנפנה עליונה כוללס הוא ב שנסה נשמה
 נשמה מלס ני נלנ״ה בהי׳ ד׳

 נקל׳ כולנחכולןכינללו׳כולן לי״פ רומז הוא נס • יר״ד של
 ואומר פולען ואס׳׳כ נשמה שעולה השורש ל׳אופיוא עס אהי׳
נשמה נגד היא עהולה נא׳ועסייס מפאיל הוא נם י יוד

ואהה מאצילוס שהיא לנשמה י 'P? י®' א ״ ' נימיל שהוא פי לנל ומז יש ״,,
א1ש הנשמה נס בל-וס ילזה לנשמה זונה

 כנגד *ללסה אתה מבייאה :על אוס־וה הוא מתים להגייס
 ץפססה ואהה דיצילס לוס אחד לאציאס רמו המס וש׳׳יז

והנה דעשיה נפש כנגד ליזיילו ׳קד״יי’ לי איני ®ייעיל
' ’ל-־ °”״ “’י בלילה הנשמה ניעלה המל׳ ■י '

 סישיס בשוד אוהה סוזיוס היא ביזקל ואס״כ וו״נ לבסי׳
 יו-עפיאסההיאהינל׳ והנה י יהי׳נן לעסיד וגס לנקליס

 לקוד מלוני ליעלה עהידה המנ׳ ל׳׳נ' ואהה שאמר וזהו
 : וכו׳ לבקרים חדשים בקוד בי ונהפזילה היו״נ

 עד בינה לשפוי הנוחן בלכה וון נלכיס הי״ס ואח״כ
 פייוא דעשיה ז׳׳א כנגד הס הסולה ברנה קיף

 הששה המה והס כנז׳׳ל מע״ע׳ מן דנפקי ברכאן ס״י
 הנולזן פי׳ וזהו דעשי׳׳ דז״א אייצעיס נכליס שיש מקיפין
 סצוש ומן ליל נקל׳ סלוס טל כי ני־ע ורנה • בינה לשנוי
לסוד הדינים מחגשמין שאז לפי והיא לילה נקל׳ ואילך

נעל



̂פחר ברכת שער פרי שרף החיים p ה פרק ה
 נאנ הנ״ל ׳w יו־ה ננ״ נספו לאס בקוד כמבואר ונער׳ גער

 נס נכריאל גמ׳יה הוא פכוי כ<
לשנוי הנוחן פרית ניד נחג ”ל ל ״ המספשנו״

 ר1כס הת״ת והוא הל׳יב הוא כינה 1 ̂ ■1ולכ 0<" קומוה כל3
עולה וס»מ • השמים לנ עד עי זי ברכה מברכין

 לננוי מלת נש • פוני נמני] פיה הוא שכו״י והנה לילה הצוס
נמו ה״ל הל• ני לנס״נ וומז והנה הגבורה בשוד גבריאל

! ; ; , ' י ״
 מצי והו!) יש אורני להנחיל נפוו ‘לל שוד והוא המש-י
הואהוי' משנוי וני׳י ננווע נתר הבינה אז לילה בסצוס אמנם

 זהנוונה שננינה אלהיס נניקוו הגבורה ואז בו מאירה
 לעולמיא מנ׳י פשע להמפיו המשמה יין בשוד מסמחקס

התמאיניס: . ״p,, ״ן ,1,
הנוהן וזהו יוס מלס והוא
יי! בשוד המאירה הבינה ע״י נעשס זה כי בינה לשכוי

 ר״ל בינה לשכוי הנוס! ומי יוחר פי׳ ובאיוב • המשמר!
p m ממנחהנקר׳ מאוחההמספשש לשכוי נוסן בינה שהוא מי 

 שם מיצוי ל׳יז עולה ״בינה ״לשנוי ״הנוח! ור״ס בינה ג״כ
 כס qל־ע והניסן ערומים מלביש בלכה י בבינה שי.וא ש״ג
הכוי! מעיני שינה המעביר ברכס י לעיל נסבאר כבר

בעה שחכוין ממה היפד
נלילה ני עתה הנהנה הוא וכן המ^-ל,!פלי בברכס השינה

־ י ״ ״ ™ • • ־ ■ • ״' ־ i ״ w’«
נעיני מניע הא״א אשד הנעה והה•^ כי ברכוס ג׳ הס
 ?״ש ננחנת שם נמנואר ד׳א יק עצמה בפני ברכה היא נא
 סזרו ועח־י. '.״ר, המטה שגל השמוכה ברכה שהיא לפי

שינה המעניו וזהו הארות אות, פותסוס אינה לכן לסברסה
הגא מעפעפי וסנומה ■ נז״א י״ו נעגיח 7 ” ילנ! 7בבני א״א הנעוא אזות שהוא מעיני אמן לענוס צויד ולרו דדיוד

ני עוד להתל׳ נז״א הארת אזרות יאשונה ברכה בין
אשד האור אותו נפתלי! נלילה היי"■ ־ נא והערב
 פנס ומה ס״ג לשס מאיו ;!נפ״נ ז״ל מהרס״ו הרב כסב הכוונה
הסס ומה ע״ה לשם מאיו »נ0 לשון זהו וכהב א׳ מאמר

״ י’״י לל' ״ ״אר״\' ̂נר לש^/.?'• מאיו ע״נ ’״"״־'  שם ו
 אלסין נו יש מ״ר וסם עידס ממנועי קם כסאלס כי כפור הוא יודין ג׳ שיש פ״ג ‘ גצשינו חוחו

 בסוד הוא לתחא ויוד נעילא יוד עליי שורה לעה לוח
 מן הארה הוסר והנה עפמפי ולנרן ילוי לכטלא עי3ו

.” אי״ז =ל מגיד 1ונ עליהם ״ ' י״”“?
שהוחזרו ועגשיו שס ג״כ כמלואר הודאה ברכת

 רמעניר זהו הנ״ל האות נל הגיני״ אוהם וכל הנשמה
 ותנומת סיג מסס מעיני שינה לאהקדשא בעי ואס״כ

 . כהואשסמ״ה מעיעפי שהוא דהאיעלמא במעשים
יהעעף ולזה עולסהמעש־

 במעשה נהקדש בבהכ״נהלא ואסלסיוהו והפילין בציציה
 המביאיהוהדיכים ישדרויהקן הזה־ואח״ש השפל בעולם

 וסחום עבדו שהוא ול־ראוה המלן אל לילן לוצס אשל
 עצמו שהיקון אסל וסנה והפילין וציציה מילה באוחוה

המסוגל הקעורה ע״י הדרכים מסילוס יסקל אז ומלבושיו

 העלהספלסינו נם אשר הדרכים הפומאהמן לבערכוסוה
 ישדר ולכן בה״מ בזמן כמו סלקס להס לסה צלין וגס
 ג״כ ובזה הקרבנוה עשן דוגמוס ויההנו הקרבכוה שיר

 המעיקים ויהבעלו קלבנוהיו ויהקבלו עונוהינו נהכפרו
 לבעס ילן ואז ע״יוועאהינו נעשו אשר המקגיריגיס המה
 • ומונע מעיק בלהי עולס של מלכו המלך לקרא ישלה דלן

 המכונה שיקדושה כוסוהה־ין הזמירוהבהס יאמר ואס׳׳כ
 קנדלפון עולם והוא דין קהמא הנקיבה כי נוקב־ן למלאכים

 השכינה היקין וכ״ז וסושבססם עמידסם שדל שם וישדל
 נשנדלפון מקננת שהשכינה נודע כי שבשנדלפון צבאוס׳ עס

 אל רמז היא אשר הים פירה יאמר הזמייות אסל ואס״כ
 במע״ע המקננים שבי״ק אסרונה מדרגת שהיא היקוד
 הורה ע״י להתתק( מהסלת ואז שביהב תולה ונקרא

 המלד לנאות לסמים המלאכים לעולם ונכנשת שבכתב
 הנזכר הרחמים מדות י״ג בכרו וכ״ז מע״ע בעולם והיא

 כאשל להיכל מהיכל והולכות^י מהסלס ואס״כ • נישהביז
 הוא דיוצל סיישה ענין והנה י פקודי ויקהל בפי מפורש
 משנדלפון שעלתה תשכייה בתס דמהקדשא דמט״ע יוהו״ק

 נקראת ישראל בשמע ואסייב י דיליה קדושה נקרא ואז
 אהבה בהיכל המלך עם מהיחדת היא כי דילית ׳סודא

 נקראים דמתמן נודע כי היסוד ידו ועל העליון ששסהסתד
 א״ס אסד מלה נפי׳ אסותי(כמגואל המלך בקוראה אחים

 ששה עם מסיישדס ואז אשתו אינה פה ועדיין ע״ש) ד׳
 בששה הנימזים משזדלפון שעלה חמטרנותא של קצוותית

 הרמוזים שבמע״ע המגן ו״ק עם המהייסדיס בשכמל״ו חיבוח
 ולאסרי׳ לפני׳ ק״ש ובביכה וכו׳ ש־אל’ שמע נו׳חינוס

 ״קדושה ״ברכה יסו״ד הלישודיב׳ק דיליה בלכה נקראת
 והגיורה ברכה הוא הסשד הלאשינים קצוות ג׳ נגד שהם

 דהמן דגליאה ק״ק בהינל עולה ואז ירוד והס״ה קדושה
 בנשא שהם וכחד וסכמה בינה עילאס עלמא מהייסל
 הכימידה ואז ז׳ בהיכל קציוה הז׳ עם ומהיייודיס הכבוד
 דעלמא פתסיס שני שיעיל יכניש ואז עילאה עלתא לקנל

 למעלה תמיד עמו מל׳ ויעלת ורקד גבולה ור.ס עילאה
 המלך לפני •ויעמוד מעשיו בכל ראוי׳ הפלה נקרא ואז

 וברכה ראשונה בסקדביכה שאלוהו אה וישאל בינה שלמה
 בי-״ע השם שקידשו וכיון י בת״ת ושלישי גגבורה שני׳

 שאלוה י״ב ישאלשאלורזו אז קלוש אתה שבביכה קק׳יק
 בלצה ואס״כיצאמעע דה״ת אלכקין גנילי בי״ב הנרמזים

 ברכיו על לכרוע צריך הוד הוא השכי לילן ובהגיע בננס
 ביקוד דביקה המל׳ ונניס שלום בשום ליקוד כ ואס׳ במודים

 טס ועלתה לביתה qעל ושאלה הבינה עד עלתה כנר כי
 אהלוצה מדריגה שהוא היסוד עד עמו יולדת ואס״ג תפלתו

 בהיכל עתה) אין ס״א אחה גס (ק״א כ״ז אבל בבעעייע
 פשיטותיו יפשיע ואז עילאי! הלחיכין כל נחעלו שס הז׳כי

 ביסוד מזדווגת ואז הזוו; בעת שם להמציא לאו׳ אין כי
 יפול ולכן הקדושים ישראל נשמות זרע עישוה בה ומשפיע

נפשו וימסור הנשמות אוהן בהדי גלמי׳ ויכלול פניו על
שם



̂צחר ברכת שער פרי שרף ח החיים עץ ה פרה ה
 שהס lnr3 bzb ה׳נפשי אלין בפש־ק אפיס בנפילוח סס

 לנערוח־ת וסק טרף ומוריד שנזיווגו ואסר * מזדווגיס
 י יושב אשרי במזמור מזונחיו מאחס הוא גס ישאל אז

 היא שיורדס ירידת ברל ומנה וכו׳ סהלהלדוד ביסן
 ̂ שפע מורידה בחשד כשהיא כיצד לשס שפע עמה מושכה
 ~ שי.ןונו ואס־ אחרונוה ובג׳ דז״אובג״ר וכןבכלהו״ק בחשד
 י המל׳ מהס יונקה אז הו״ק) דנהקנו (ש״א כנז׳ הו״ק

: שבו״ק האחרון היקוד ע״י שביעי

א פרק הציצית שער
ה ^  גדול עליה כי קטן לטליה טליהג־ול בין שינוי יש ה

 טליה אבל י בו מעוטף ראשו המיד שיהיה צייד
 הראש ולא לבד הגוף רק מפיטף שיהיה צריך אינו קטן
 כשהיה זל״הה האר׳׳י הקדיש סיב נוהג היה הלבישה בעת אכן

 היה אז בו וכיוצא הטבילה מן שעלה בעח קטן טליה לובש
 ואח״כהיה בציצית להתעטף ומברך ראשו שעה נפי מעטף
 שינוי עוד יש גס ׳ הגיף על ראשי(ומלבוש^ מעל שימטו

 קטן וטלית הלבושים כל על למעלה היא גדיל שהטלית
 וכמו לבי החלוק על רק חמלנושיס כל החח למטה היא

 ע״ש) ב׳ פיק הספלה כיללת (בשער לעיל נתבאר ש:בר
 עילס לתקן הוא הציצית טבחי׳ לעיל שמבואר הגס והנה

 כילעולס לכיליחקטן גדול טלית בין חילוק יש אן היצירה
 לז״א המקפח הבינה של מקיף אור הוא טלית בחי׳ כל

 הוא הז״א כאשר הקטנית בזמן הוא אח: בחי׳ ב׳ וישבה
 והיא בג׳ כלילין בבחי׳ג׳ שאזהוא אמי בבטן העיבור בשיד

 במי׳ וזהו העשי׳ בחי׳ יק כז״א אין ואז עליו מקפת
 בחי׳ אבל שביצירה עשיה ׳ בח רק שאינו נמצא קטן טלית

 ממש יצירה בחי׳ והוא ג־ול טלית בחי׳ היא השנית
 קטן הטלית כי הנ״ל השינוי היא זה טעס לפי
 בו הי׳ לא שאז העיבור דזמן או״מ בחי׳ רק שהיא לפי

 ראש עטיפת בו אין נזה בלבד סשיט א׳ גיף רק עדיין
 גדול בהיותו דז״א או״מ הוא גדול טלית אכן י וזרועות
 להתעטף לרין לכן וזרועותיו ראשו בי ונחפשטו בגדלותו

 שהוא ורובו ראשו נו לכשית כדי הוא ושיעורו הלאש בו
 משתיים לפיכן מאחיריו הנוק׳ יצאה שמשם לפי החזה עד
 הס ואלו כנפות מהד׳ הציצית יוצאיס ושס הטלית שס

 האדס בהיות ג״כ •ולכן שיתבאר כמו ה:וק׳ את מקיפיס
 בעיבור בהיותו ז״א בחינ׳ שהיא קען ציצית רק לו אין בביתו

 מקוס שהיא לבהכ״ג בבואו אמנם י ביתי שס כי הבינה חון
 ז׳׳א שניהס שהגדילו אחר זהו כי המל׳ בחי׳ שהיא לכל כניקה
 יוצאיס ציצית הד׳ אלו והנה י גדול בטלית מתעטף הוא אז ונוק׳

 בחזה הנפקק בינה יקיד (י״ל עליון צדיק הנקר׳ היקיד מן
 •ומשסיורד דז״א יישא עד חוזר אור בקוד דז״א)ימשסעולה

; מקיףלנוק׳ הוא ומשס החזה עד קוצין בקוד

ב פרק
המקיף הוא א׳ יש מקיפים מיני שני כי דע הציצית

 בסי והוא ז׳׳א בחי׳ כל
 הקב׳׳ נתעטף שבו חז״ל במירש
בנו אין המקיף ובזה ויעבור

 ננאו הזח הענין שורש להנין
 המקישים בער קייס נען מ״ש
 וזיל נוזג א' נרק ליש 0ם הנח
 אור מא׳׳ס ■יצא בראשונה ני דע

 א קלק חלקים לב׳ ונחלק גדול
 שלא ומה פנימי אור בשוד גננפ
 גדלו לרוב ולהצמצמס לננס יוכל
 נמנואי או«מ נפוד מנחון נשאי
 מקיף הוא האי״מ וזה א״ק נוריש

 הזה והאוימ כולו האצילוח נל
 למנוח מלמעלה ישר אור בסוד הוא

 אוייפ נפיד נו ם:ננפ אענסהאור
 לפנלו נכתר ינולח אין הוא גב

 יוצא ממנו א' חלק לג! כולו
 שנננב אחר למעלה מלמטה
 לעלוחזיוצא חווי בתוכו ונתפשט

 פהס בראשי אשר השערוח דרך
 הוא ואז ונו׳ והמשנוש צינירות

 למעלה מלמטה ועולה א,׳״מ
 ואח״ז י ענ״ל קווי איר ונקרא
 אניצייניש וז״לאיננס נ׳נחב נפרק

 חג׳ר• נין קיליק יש ני להוריען
 חילוק יש ער״ז ופן שנאציליח לדש

 ני׳ וכן וא״אלז״תפלו ג״י נין
 וני״פ דאמא יני״ס ואנא פני׳
 שננר כמי דנוק׳ יני׳פ וז״א

 ננללוח שיש מה כל כי לך הקדמחי
 הנ״ר כי יכויוחעכין נפרשויז יש

 איתי ני לזה זח צויניש אינם
 נמעלח מלמטח חחיזו המק׳ןז
 איני ננינח אי נחנעה אי נניזר
 או לנרי חנהל אלא מיןין

 אל אי לבדו החכמה על
 שלאור המקיןז לנרהאנל הנינה
 פילל הוא למטה מלמעלה היכל

 י וני׳ ולמטה שממנו האצילויז כל
 המקיןז איר כיצד וז״ל עיי ונחג

 הכתר משערות לעלות החוזר
 של וכן לנו הנתי את מקיןז
 ש’ לא נז״ת אמנס ■ ‘וני חכמה
 מן אמנם לנו א׳ לכל מקיןז
 נשאר חציו ונחלק או׳מ יוצא הנינה
 כשאר וחציו לנילס או״מ נשיר
 • ענ״ל הו״ק ננל פנימי אור
 מינן האלו דנריס ועפ׳י ; ע״ש
 הטלית ני פננאן זה עכין הטיב
 איו נסור הצוול ״מ1א נחי■ הוא
את המקיף למטה מלמעלה ישר

 מ״ש וזה בעצמו הטלית
 בענין כמ״ש לבינת בטלית ה

 יאור גדול כי להשיגו נס
 הטלית אין ולכן קדושתו

 והשני קדושה תשמישי נקרי
 שיש מקיף והוא הציצית הוא
 נקי׳ ולכן להשיגו כס בנו

 הוא והענין * קדושה תשמישי
 חד נסית דא״א מרישא קי

 ויורד מאחוריו דשערי קוצא
 במקום דז״א רישא עד

 ומאיר שלו המצח כנגד העייף
 הארתם ומוציא דז״א במוחין

 קולא חד יורד וכן לחוץ
 יישא עד דזי׳א מרישא דשעיי
 דשערי קיצא והנה דנוק׳
 לשון ציץ נקיי א דא׳ דרישא

 עד מתפשט שהוא לפי זכר
 גם זכי שהיא דז״א רישא
 מוחין מיני ב׳ יש כ׳ נידע
 אנא מצד מוחין חוא א׳ בז״א

 אמא מצד מוחין היא הב׳ י
 אבא מצד המוחין והנה

 במצח לסיז הארסס כשיוצא
 המוחין אל או״מ בבסי׳ ז״א

 בסי׳ הוא מקיף האור אוחי
 והמוחין הגדול כהן של הליז
 היוצא הארסס אמא מצד
 בחי׳ היא אוימ נגס׳ לחיז

 , כ״ג של הצק ולכן התפילין
עיי(צי;״( הת£יל,ן מן מועלה ניתן תי׳ גי״*>ו;דןןן י י . י ,

 י יז5 יקר׳ ג״כ וצכן במלסו
 מן שהוא לפי זכר לשין

 • דכורא שהוא דאבא מוחין
 דז״א דרישא דשער׳ קיצי אן
 ונסגלה מחפשט שהוא לפי

 דנוק׳ ברישא או״מ בבחי׳
 • נקיבה לשון ציציה נקר׳ לכן

 שמקיף הגדיל מקיף והנה
 בחי' שהוא ז׳׳א כללות לכל

 ננגס לא מעולם כנ״ל הטלית
 שנשאר אלא ז״א תון בפנים
 כללות לבל ומקיף מבסיז

 של מקיפים ב׳ אמנם * ז״א
 אחר המה ותפילין ציצית
 דמוחין הפנימי אור שנכנק

 לחוץ ונוקע וחוזר ז׳׳א תון
בבחי׳

זיןע



החיים עץ ג ב פרק הציצית שער פרי שיף
ונמןהציצ־תהוא • נח■׳,,.א נל מק־ף ן6 • »מ16 נבסי׳

א״, _.א של פנימי האור מן החוזי או״מ ,
”P ̂___________^ המקיף השערות נפוד דז׳א תג׳י

 שלזה נראה והנה ליד נג״י ̂ דר;*גז לשערי קילגא
נציצי׳ להחעשף מכינין אנו השעש גירם ז״א געורף ומכה

 כני שאין לפי כשליח להתעטף ולא מגסניס המומין שיוצאים
:מעצמו שנפשה רק להשיט נח דרן ׳,»א גמצס וגוקע לסוץ
ונעשה שסכמצחו ושולט יושר
op אחי הציציההיא המק־ףשל אמכם י תעילין שגנזי׳ או״מ 

 ועולה ושוקע סוזר דא תוף דמום׳( הסניהי ראור שוכנק.
 לשד שלו שנ״ר או״מ שחי׳ הס ושם הראש שעלות גגסיו"
 הזה האור כי לעיל שבארנו מה והנה י הראם מקום שהוא
נ׳ הכה כי הוא הענין לניק׳• רישא שהוא הסזה עד מניע
 שמוסץ הלא כי השערות של האו״מ שזה יש מוחין שחי׳

• ודגדלוח וליניקה דעישור ן מוס בסי׳ ג׳ יש הפנימיש
 אלהיס שמות הס ודיניקה לעיבור נהמיסץ נולע וכשר
 שי ג״כ נודע וזה י הויה שמוח הס דנדלוח מיסין אשל

למטהשהנוף■ לקטנו׳ המוחין נלנזין דנדלוח המוחין ששואס
 הראש על הגוף מתון למעלה מלמעה עולה הארהס אך

 מיני ג׳ אלויוצ^ם מוסין מיני »'נ׳ והנה י שענות בבס׳
 וקוצין לקטנו׳ ממוחין דנדלוח«נימין ממוסין שעיוס והס שערות ז־גי?ל■

 ס׳׳נמ״ה הויותלע״ש הס לנילוס שהמוחין דעישוריולפי ממוסין
 כהואאיחיוח שער נקיא לשן אוחיזח הוי׳יששועשל ש״ןשכל

 היוצאים הקוצין והנה י ראשונהשששס י׳ שהואכננד נס עשי
 והס השאר כל טרס קודמיןללאח המה דעישור ממוחין
 ולכן דנללוח המוסין מטטעדשייח מטט וננלנים הו־כיס
 עד ומגיטיס צרכן כל הסננדניס דגדלוס רמוהין שבואם
 הנימי! •אמנם צינית בסי׳ הס ואלו החזחכנ״ל כנגד הנוק׳

 ואינם הקוצין מן קצרים הס ולכן היניקה בזמן יצאואס״כ
 החסיל שס כי דא״א הגיון מנד לאה ראש עד רק מחפשטין

 הגדולים הקוצין שהון גדינים הם הנימין ואלו לאה ראש
 אדרששאומוסין שאחרונה יוצאיס הם והשענות י והארוכים

״ , , , קטנים יוסר הם דנדלוח
°’ ״־יל״ עני ״ ״ד מ״; ת־ז '^ מי ״ פ

 ועניי שהמוחין נאן ניאי תנא !’מספשט וסינס הנימי[ חון
 נמניו ולקמן דאנהים• מוהין חס זקים־ם עימדים רק כלל

 לניין כסמוך נפיק ניאי הכוונה ולהיות להאיר כדי שנולנלחא
 אךוה ע״ש• דהוי׳ מוקין כהס עצמו לז״א לרישא או׳מ שחי׳

מויזיו שהס מ״ק ני צ-שנ יר ״.ל

נפשי נמ״ש המוחין של הלנושיס ̂ ^
יענוד המיחין ני וקשניח מוחין ריסטיי® ממום הס שהקוצין
יאמא קיצוני׳ נה״י מלנושי הם ”ייי שם של שהיוד יש ולפיכך

מלנושי׳אמצע■' הש דינוק׳ והמוחין הסכמה שסי׳ אל לרמוז קוצין
ק וגדלות והמוחק ינה״יואמא וחנימין קוצץ שסי׳ שממנה

־ ״ ־ ״ ־ ״ ״ ־’' ־ »”? ,S S . S
ע״פ וחיצוני׳ פנימיות ידעי ולכןני״י׳ הדעת ממוח הס
נ ונחניז נזה שהאיץ פיקי״א ’מיני ו;׳ז ס״נ גימ׳

הס עצמן המוסין שהס התנימי׳ זה זוכר ואיני שש־נח שהוא
כעינוי אויות כולם והס יתי׳ נ׳

 עכ״ל] שי להאריך ואין סענין, הקשנוחדאלס־ חיך דהויות מוחי!
 שסי׳ המס הן הציצית והנה■ ^”̂ד דנ׳׳הי חיצוני■ למשי שר<ס

'*i’P הנז״ל פקוצין לנסי׳ או״מ 
דשס או״מ שהוא ̂ם  נה לנושים שהם יא׳לר

 הד כ׳׳ש ונו׳ יאמא אמצעים
: הישג מונן

עישור _ .................
דנדלוס מוסין שיאה אסר
המוסין; כי נולע זה והנה

 דרךאהורי או״ממרישא בשחי׳ יורדים הס כאשר אך ד׳ הס
 שיןשז״א דשעלי קולא הי נקרא לכן מחמשריסיהד המה ז״א
לנוק׳ ברישא או״מ להיות כשמהפשטין אך שא׳׳א שין

 מישן ושזה י ציציה ד׳ הס כנגדם ולכן ד׳ ששה׳׳ יזוזריס
 אעפ״י האפי:■( קודם שהראש הטניס משימים שאנו סטעס

 לטישוריחך ממוהץ ציה והל ממומיןדנללוה הס שההפילין
 שאז דגדלוח המוחץ שיאה אסר דעישור מוחין שהם לפי

 ה־׳ החסלחם בעיקור כיון שפיר לכן הצריךכנ״ל כגדליסכל
 החפלין קולס הטניס מקדימין נזה התפילין שחי׳ קודם
 ןלח[פ”טל5 לפי מלהחטטף פטיר הקטן הטעם לזה ונס
 שחי׳ רנ׳לשהוא הגדול המקיף דגדלוחיוהנה המוהין לו

 קיישחואך מגודלאור נו’כסלר;ש בנו רטפ״ישאין הטלית
 ניכר הציליח מקיף אין ט״כ האוד גלול שאורו כיון מ״מ

 היא למטלה אך רניול האור של שםיורו רק שו ומהננה
 דשר אינם ולכן הטלית שהוא הזההנדול^ המקיף נתיך נשלט
 יוצאים ושסיומי שהטלית מסושריס הס רק עצמו שפני

 הוא מקיף אור שכל לפי אחר טטס טוד יש גס י ונגלים
 אין הפניהים שמוחין וכמו הפנימי׳ המוחין לנך טל ממש

 שיום הוא בשם ולמטה החזה מן רק נגלים שלהם האורות
שהסמחלי-ם׳׳ דאמאאזר יקוד

 ולכן בנודע ז״א הון המוחין פ״ש פי' ג׳ סלק יונת כנפי נב׳
נ״כ שלהם המקיף האור גם כל ני וז״ל נקנ
כנגד למטה עד מחנלה אינו קיימז תיא נקוות כשוד

___________ שמירה ציינה ולכן ממקומה זזה י J.0 שע׳ ועוד ■ החזה j״;, ,,ן -j,,״
כי כנודע שחורות שערוה כגו; ינמצות ■ וקלפים ותרומת
■ שחורות הס ז״א שערות תחיה אנל יפ״ת זמזוזת תפילין

ששם החזה שסיום אך אי״מ כהוא מתארת היוצאת
שסיש ונס החסדים מתנליס הדאפונז מן מיונה קיוא אעפ״י
' נמקיייי' קבוע איננה יייציזיח י״יד י
 , ו יי P ציינת ואינה המצית עשיות נןמן

השערוח ומלשינים האורות ילפינך ולתצאה מכאן שמירה
רחש הטלית שיהיה צריך ולכן הנשא לנית נציצית לינ:פ מותי

 :החזה טד ביגיע כדי וז5מ נדני צתיהי כס שאפוי
נפלמא גציונא נמו עציו ונשאר

 מלאכים יש ני מנינדיס תקננדו יז״ס ומתעלמת משתלקת כקתאיה
: ענ״ל מנקודת מתתיים ויש מתארה שנתהוו

ג פרק
ה ת ע בחי׳ שהם ועוסיןדאמא דאשא מוחין ענין נבאר ל

נודע הנה כי מההואענינים הציצית ובסי׳ הציק י
 שאין לאמא ומוחין שיה״ידאיא מלוגשין דאנאשאיס מוחין כי

הצכנשין דו״ק המיחין עתה ונשאר י דאמא שנה״י מלוששין
שעח



טהחיים עץ ג פרק הציצית שער פרי שרף
 שאח״כביוא במקומו רש״י נעור שיחבאי במו הקיש געי•

 ן’ונ+סמוס לתג״ח נקוימוח־( נשאדסאלו יגדלוח מוחין
 דאנא נין מאווהיווחין א׳ בכל :ה0•ו הג״ד אל אחדם

 סו״נויעחכלולסו״גוגסכלמוח והס מוחין ד׳ וניןדאמאיש
 דאנאהסד׳הויוה זיסכמה מוחין ד׳ והנה י בלולמנלהד׳ ומוח
 דג׳ הוי׳ ד׳ הס דאנא דנינה ול׳מוחן ק״גמ״הנ׳׳ן ע׳׳ב

 מ״ה סיג ע״נ ע«ד ג״כ ממולאים יה״ו והם לנד אוהיוה
 ד׳ הם כנ״ל מ״ד הכולל דאנא המקדים ומוח י נ״ן

 הס מ״ד כלול דאנא גבירות ומיח ־ אהו״ה שמות
 מוחין ד׳ ג״ב הס אמא דמלד אמנם א־ו״ה שמות ג״ב
 כי אחר נאושן שהם אלא הד׳ מכל כלול הוא א׳ וכל
 קש״א •קש׳׳א אזי׳ שמית ד׳ הס דאמא דחכמה מוחין ד׳

 ג׳ של שמות ד׳ הס דאמא דנינה מימין והד׳ קמ׳׳ג קנ״א
 דאמא דמקדיס מוחין וד׳ הנז׳ ע״ד ממולאים אא׳' אותיות

 שמות ד׳ ג״כ הס דאמא גבויות ומיס אה״ו שמיה ד׳ הס
 דאנא נה׳׳׳ תין המוחין אלו מתלגשין כאשר בי ׳נודע י אה״ו

 ד׳ שזס דאנא דנינה מוח ונבנש מתע־נין דאמא או
 סכמה ונקר׳ דאמא ננצח כנ״ל ׳ה״ו אותיות ג׳ שמיתש;

 ג׳ של שמות ד׳ שהס דאמא היינה ומוח דאמא
 ד׳ ש־ם דאבא גבורה דאמאומוס בהוד ככ״ל אה״׳ איתיות

 ד׳ ש־.ס דאמא וגיורות דאמא סקדיס נעשה א־ו׳׳ה שמות
 ושניסה דאמא גבירות נעשה אה״ו איתיות ג׳ של שמות

 חכמה כי י יאיא במוחין עד״ז ובן י דאמא בישיד נכושין
 דידיה נכנשבהוד דאמא וחכמה דידיה בנצח נשאר שלו

 דילי׳ חי״ג מוחין נשני עד״ז וכן י דאבא בינה מוח והוא
 היה בנה״ידאבא המלובשין בנז״ל דאבא המיסין מן ומנה
גדול הכהן כל הצין נסי'
 ניסן היה סזצץ כאן מ״ש הנה גדול כהן של הציץ היה ולכן
התפילין מן למעל׳ במצחו ניתן

הקודסנצע״דשאיןהכחנהלמעצה י
 נר־ור׳נה לסמלה י״ל יק רמקיס י’״’” ׳’"״”,י שיייא לפי

״ יי® ומתפילין דאבא  מל לסמלה מקומס הסשילין כ׳ ׳’י̂י
 המצח טל מקומו והלין הראש נוג׳ כחוב היה ולזה יאמא מוחין

 נמעצס א,י מצחי טל והיה נמ״ח שבל לפי לה׳ קדש הציק על
 ני לה1נמ יוסי הונצח הונמייגנה במוחין היא קדישה בחי׳

 בראש שהיא ספילין מקוס השטס
שמחה המוח הוא רכס לחי הוא ^

״ יולש שפל כנודע קדש  הטיניס חל ה היא רויח הוא "י
 נא פ׳ הח״ס אוו נסכי ועיין הויה הוא ששש בחכמה
 עיניו נין החשיק טל פי׳ ס:סנ ובל י ׳ודין ד׳ בו שיש דיודין

שיהיה הוא טיניך נין ל״ון וז״ל ת׳ הרי מיוד כלול ׳ו״ד
ולאמןרצדשחס נאזצכותהוזסגימ׳ היי ׳ודין הד׳ וכללוה

l / •v \ ־והנה ע״ש עכ״צ0יני1הי שרחי 
 יר״ר הוא המצח איר כי גידע יחכ^ל-קיי! (נאסר * יןיש

שלהעיניסוכמ׳׳ס מהאור כמעלה כשעלתשכת) עיה״י3
 שנהג ז׳ ירק א״א סעי נט״ח המוי׳ין אור בוקע ' כאכר
 ניוענינרחלח הלא נה ח״ל יוס בוקע היה ז״א נמצס לסיז
 יצאו אשי האייוס מן האצ-לוהאז המצחאלל של הצדליס בשני

הסניי׳ נהס היה הטי־יס מן האונ׳^
זה מצד והסשדיס מחכמה

מן פיצאז האוווח מן ואח*נ

ג

 ומגבויוסמצד הבינה והאיה י ענ׳׳ל ע״ש התיקין נא המצח
 בהמצס מהפשעים והיה זה ני׳יניו ני׳ שוק נסוף נס וע״ש

י י כ״ג של נחי׳הליז ונעשה =' יי״ל ״'
If” '?’■'” Jזלה״ה מהרס״ו הרב וכהי ״ ״ , וס״ס וני׳ החחון ונקיא למעלה
 כ . בהלין הכהינה שהויה נהטיכה רק חלו׳ הדני ני

 ימין מצד ׳״ו עד״ז בחוב היה ע״ש: טנ״ל יח׳ המאציל סהטריך
ז ע״ג זה  פ׳ מלוה טעמי נש׳ בהיב (ובן מהין ושני ז

 זה שמאל נצל היטג) זוכר וא־כו ע״ז ששייס וע״ש חצוה
 בשסמרבמ׳צססיז״לונשפיינו כהב ואח״ב • עכ׳׳ל ע״גזז
 ונחזור ע״ש היטב זוכר ואינו מכיאן וה׳ מכאן ׳׳׳ה בחוב

 דאמא בנה״י המלינשיס דאמא המוחין מן ומנה לענינינו
 א׳ ציציה מיני שני הס והנה ציה מצ יולא־ס מהם כנ״ל
 בסי' הס ואלו בנ׳׳ל דאבא בינה שהוא החכמה ממיס יוצא

 ה.יציה בל שהיו המקדש הבית בזמן נוהגין שזי׳ מציציה
 יוצא והב׳ • תנלה של הי׳ הס׳ וסיט לבנים ן מוע ז׳

 בזמן נוהגין שאנו הליציה והס בנ״ל דאמא הנינה ממוח
 סיטין השמנה בל רק הכלת בהס שאין הסירנן אס־ מזה
ז ובל . לבנים הס ן הפנימים מוחין מאור יוצא הוא ז  די

 יש בפנימיוס שיש מה כל כי מקיפיס לבחי׳ הראש שערות
־■ במקיפים בננדם

ד א ב נ  סכמה ממוח הייצאים התבלה ת ציצ הד׳ ענין ל
מד׳ כלול והוא דאבא בינה מוח שהוא דאמא

 ן>ק ג״ןv״ג^מ״צp ע״ב במילוי יה״ו שיווה ד׳ שהס מוחין
 ש״ג נע״ב ממולאים ׳ה״ו אוסיוס ג׳ של שמוה בג׳ והנה
 בכל ש ש טין ס ח׳ ככגד איתיוח ס׳ מר.ס בכ״א יש מ״ה

 יק בו אין ב״ן במילוי שהוא הד׳ יה״ו אך שמהס צינית
 מן לעשוסו ציין הס׳ הסיט להשלים ונדי לבד אותיות ז׳

 שהיתס אחרונה ה׳ שהיא במל׳ הוא הבלה ׳ בת כי החבלה
 ל״ב כולם שיה׳׳ הח׳ החוט להשלים ונדי ׳ה״ו בשס תהיה
 הרביעי יה״ו מן אחרונה ה׳ אס לקחת צריכים אנו סיטין
 מה והנה ליציס מד׳ נכ״א סיטין ס׳ וימי׳ עמהן ולחבר

 שג׳ציעיה אעפ״י ציציס מד׳ ח׳ בכל תכלס של א׳ חוט שיש
 בדין יק אי,ו שס אן כי״ל הכלמה צריכים אינם הראשינים

 א.ו ששם הד׳ בכנף יק אינו התכלת ועיקר בלבד רמז
 להשלים אחרונת ה׳ שהיא המל׳ נחי׳ שזוא התכלת לוקס־ם

 ס נרקח אנו אין הד׳ qנננ נס והנה כ:״ל סוטין ל״ב מנין
̂לפשליס אס־ונת ה׳ שהיא המל׳ אה  נציף אם כי בעצמת-
 לעינ נ־אינו ובבר אותיות ד׳ יהי׳ בעצמה אחרונה ה׳ אה

 מה אן לבד וה אוח ג׳ יק מיהין הד׳ מאלו שש בכל שאין
 מן בי והענין לב־ שלה המילוי בחי׳ הוא לוקסיןממנה שאנו

סוי׳ שם של אחרונה הל.׳
 יוצא בנודע במל׳ רומז שהיא יק לוקחים אנו שאין הטעם מנז

 ההין לוי דמ אחרת הוי' רל־ז כי ילע״ר דע־לוי המילוי
זה להוי׳ למילוי מילוי ור\ת סיי כע״ס ממאי

•יוד כזה בוב״גאוסיוס יש מל=ס ים נ■ נ׳ פיק
״;א; ״הה ״הה ׳דלת ״ואו ^ ^ •׳’ - -

חוט כמ,ין ״הה ״הה ״ואו הפנים מרריגזח ד׳ יש פשוטה
וזה



החיים עץ ד ג הציציתפרק שער פרי שרף
 הס?ול הלזוע ענין הוא חה
3Jנq משלימין שאנו הלגיעי 

 שהוא הזה המילוי ע״י אותו
 נלמז זה ל3וד הוע גימ׳

 תכלס התיל במלת נפתוק
 ת:לת במלת הנלמז המל׳ כי

 למילוי הר׳ מי׳ כלילה היא
 הלי י פתיל בג־מ׳ פלס ׳׳בן

 שהיו לילית "׳P פנין נחבאל
 שהס המקדש בזמן נוכנין

1)Dqלנהיי יסנמת המוסין ׳׳ 
 אך י החנלת ומנין דאמא

 אסל נוהנין שאנו ציצית הד׳
 ודחין מבחי׳ הס הסויבן
 ל׳ שרם דאמא דנה״י דבינה
 כנ״ל במילואם אהי׳ שמוח

 אותיות ה׳ מהם א׳ בכל ויש
 כולם הס לכן שלו בהמילוי
 איןצליכים כי לבנים סיטים

 המל׳ מבסי׳ כי׳ להשלמה
 וגזה ־ ההכנה בחי׳ שהוא
 אין האכלת סז״ל לבלי תבין

 למה גס וס׳ הלבן את מעכב
 הציצית־ ילן כעוליס איןא;-ו

כ׳ תכלת לנו -אין הזה בזיון

 ומסנו הפנים ומספר והאפיוי׳
 המילוי בבינוי ואס״ז האהירי׳

 מילוי רל כנים אלו ו׳ גיכ יס
 הונכין וכן וכי' ואהווי׳ המילוי'

 לאין אנפיס אלף פד המדריגה
jjO שאנו מה וראי והנה י ע״ש 

 ס״ג יכ״נ3 מואין הו׳ אה הורנין
 מוריגוה כי הוא ב״ן מ״ה

 ד׳ נין כלל הפוכ אין הדאפוניס
 פס שניות המדריגות ד׳ רא הו״
 אנו מכס לוה נניהס הפרש יש

 מוח נין נסלק כדי כו׳ סוכנים
 כי כאן הכוונה נ״כ יזהו למוח

 לוקחין אנו האי; • ודאי ג״נ זה
 הפנים נחי׳ רק כאן נהינומין

 כס נחי׳ הוא ר.ד׳ הכנף והנה
 קחין ל אנו אין ולזה כמנויר נ״ן

 שהוא אסרונה ה׳ מן להשנמה
 ד׳ כל הפניס דק דנ׳ן ן נ׳ נחי׳

 ש; הפנים כי הפליהיח מדינות
 אנו אין הואכוניס מרדנית נ׳

 לטננס מקום נשום אותו לוקהין
 להשאר נינו הכרז כאא הנ״ל
 ננדוגות־ניס ד׳ כל הפנים וגס

 ליקח אפכד אי נ״ן ינילו■ כר,;א
 ונצמו י<נוח לנאי׳ שוה יהיה אז כי

 של הפגיש ליקח צריכים אנו לזה
ש־-ישיתנ מ״־נות ו׳

; עלמו בפני ברי׳ הוא כ״ה

פרס
 שנס ודנבורוה דחכייס אחרים מוחין ב׳ נבאר ועתה

 בפני צ־לית אין והרת י דאמא דכה״י תדעה מוח
 הננליונים במוחין נכללים באים המת אך • מהם ולאים’ עצמן

 כפילים נהיות הלילית חיטי שצריכים הניעם וזה י דחו״ב
 בהם שנכללים לתורות והוא הדין מן מעכב והוא ושזוריס
 ההכלת השלמת טעם ל״כ וזהו ודנבירוד דחהדים תמות־ן

'הצי בהם ם נכלל שבאים לפי כי הקולס בפרק שמביאר
 והנה וגבירות חשדיס דמוסין

 ל״ב מהם בכ״א יש והגבורות
 המוחין נס צריכים לכן חוט־ן
 מל״ב כ״א להיות ג״כ דחו״ב

 להשלמת צריכים ולזה ן חיט
 אסדונה ה׳ מל׳ שקיא התכלת

 הי׳ לא זאת לולי כי כנז״ל
 א׳ בכל כיון להשלמה צריך
 מ״ג יק אינו שמוה מד׳

 שיכולו פדי אך אוח־ות
 בהסהמיס־ןבחקדים להכליל
להשלימם לר־כי׳ לזה ונבולוח

הסשדיס של החוטין אלו

 נכל fw כן כאן כמ״ח הנה
 להנץ נטני זכיתי ולא הספרים

 נכ״א התו״: של נהאועין יש האיי
 שמות ד׳ תמה הלא חוטין ל''נ

 שהם נראה ולכאורה ננננוליס אה״ו
 פ״ה ש״ג ע«נ כדדו ממילא־ם ג״כ
 כי נו אץ נ״כ נננףהד׳ ואו נ״ן
 שינוי שאין. ואפשר חיכיין ;׳ אס

 רק כלהס נננילזי כנפות בהד׳
 או ודין’ נמילוי המה הו׳ שכל

: האמת •ודע וה׳ אלפץ

 של דמוחין הציציח כי דע יהנה י כמותם ל״ב שיהיו
 החירבן אח־ הזה בזען נוהגים אנו שאי-ן כגם התכלח

 הם מעשינו-אך ע?י ש־צאי בנוכח שאין לפי הוא כנ״ל
 ולכן הבינה מוח של הציצית הוך בהתלבשוח יוצאים

 לומר צריך בציצית להתעטף אומליס כשאנו בביכתינו
 הידועים נציליה ר״ל הב׳ על פחח בניקיד בציציח תיבת
 המוחין שבאו הנ״ל דבר־נו לפי והנה י ההכלס ציצית שהם

 שיהיו מוכיח הי׳ דאמא המוחין תוך מלובשים דחכמה
 הנס,ד׳ כי הוא והענין הנ״ל מוחי; הב׳ בהציציח נרמזים
 אה׳׳י שמוח וד׳ בננילואס יה״ו אוחתיות ג׳ ש: שמוה

 שהמוסין נודע שטה'והנה כמכין הכל יהי׳ כנז״ל במילואה
 החפילין בכוונת בעזה״י שנבאר כמו המלך ״0 כקל׳ דז״א
 לך ויושיפי ש וז״ חייס שנות נקל׳ מוחין הינ׳ חלו ולכן

 נחגלין המוהין אזיוס איו כי נודע יהנה י סייס שנייה
 ישוד ואז • יאי:א ישוד השתיים ש:ס ולמטה מהחזה לק

 שהיא יוסף לשפר שכוס לעצמו רולוח קנ״ו לוקס דאמא
 (כאשל יקוד בסי׳ יש דז״א נההזה שס כי היקוד בחי׳

 הישוד מכזה דמנסה העמידה נכוונה לקמן נעזה״י יהבאל
 אורות קנ״ו לוקס ולזה ע׳יש) לאה עם ישראל מזדווג
 ליצית כמנין אויוח ח״ר ונשאל לאה זיווג לצרך לעצמו

 אמא מוח וגס י ציצית במלח אלו מוחין ב׳ שנרמזין הרי
 הס דאמא דנה״י המיחין כללוה הנה כי בו נרמז לבד
 דההין וא׳ דאלפין וא׳ דיודין ב׳ מהי׳ שמות ד׳ בסי׳

 הפשיטים אנחיוס ׳״ו מהם והקיר תרי׳ייו עולה שהכל'
 הציציח עטיפה בקדר לק״ן בעזה״׳' שיחב־ר' כינו והיא
 ונשאל * ליעקב אולוח וס׳ לרחל אולוח ח׳ מהחלקים שהס
 האורנח ללו הלה כי אסלת בחי׳ עו־ גם ציציס כמכין ה״ר

 הוא דאמא ויס־ד כנ״ל דאמא יקוד ועובויהדלך יוצאים
 לוח זמ מאיך מכנף וז״ק כנף גיוז׳ שהוא ־׳־.הין אהי׳

 מ-יסין הד׳ ותנה י הציצית במכין בזח־ לש7שנ שממני־
 משם האלה ליקיז כ״א אזי הזה יקיד במוביסדלך הנ״ל
 הטלית כנפיח ד׳ קוד יהם דההין אהי׳ כמות ד׳ והם

: ניצית כמנין ה״ל עולה כלך־ פעמיס וד׳  ש־מלנו זה בוב׳נסי׳וכל יש ציצית כיס קייאה והנה
 נכון ציצייז שנקלאים א׳ לבקי׳ הכל הוא כאן עד

 המוחין אובות ר׳ייל השעסת שהם יאקי בציצית ויקסני
 שנקראים הב׳ בחי׳ אמנם י כנז״ל השערות דרך ה־וצא־ס

 והענין י החרכים מן מציץ מלשון הקתנלות לשין הוא ציצית
 צליכין דז״א בי; דא״א בין לעיל שזכרנו צין י־ק אלי ני

 נתלים וזהי׳ שיושלכו לכוין בהתל-ות כוונס-־נו ע׳׳י אנסנו
 ינעל־ם יקי׳ לא הפניס דלך ישלכו to אם כי דוךיהעירף

 מעשינו וע״י בנרק׳ ז״א ולא בז״א א״א לא להסתכל
 •יכולים ואז האקול דייך נשלכים הם הטלית בלבישת
 : ליצית וזה! נוק׳ בפני והז״א ז״א בפני א״א להקתכל

 שיהי׳ וחוט חיט בכל צריך וז״ל הנ״ה מגיא כוונות בספר
 מאותן סיט וכל הוי׳ אותיות ד׳ כנגד ח־טין מדי נפול
כנפי ס״ד כנגד 7ק״ הס וכולם לשנים כפול יהיה מד׳

כל



החיים עץ ה פרק הציצית שער פרי שרף
: עכ״ל הסיוח כנפי לנ״ו j כמנ 1מ״ כולס וכנכיח מי׳ כל

ה פרק
ר א ב ^  נהטליס הכסח! וויקוס ע:״סן טלי עלזה ל

 דל האי' הקדיש היב הי׳ קטן בטניח ה:ה
 נקל-יס כט טעשה והיא האגור כלעה מנקביס עטה ה״ה

 ההוטין ק:יוה ס;ט באוטן כרף 'נכל לזה זה קמוכיס
 אך ■ לבד א׳ מצד הינף על רדלוין דהיו אמד לצד יבואו

 מארבע כנף בנל א׳ לקב יק עיכה מי׳ לא גדול בטליח
 להטיל' הזה היקב לעשרה ישאין איז והנה • הטליה כנתוח

 מההמליההכרף סלגעיה ג׳ מהרמקוח יוהר לא ציציה י 1ב
 הכנף לקיום ולמטה גוליל מקסי יפמוה ולא ולמעלה
 הטעם ב׳ פרק קיף ל לע מביאר הנה כי לזה ויזטעס

 מהגלים כשם מפני וליטה מהמזה יק מהגנין תטציה שאין
 בהוזגלוה והכה ■ ע״ש הטעיוה אה ומלבינים חמק־ים
 בירידה כי רודע והכה הגבורוה אה ממהיקין המה המקדים
' י ' יק ממהיקין אינק המקיים
 שניקוד ההחחינוח נבוריה

 הישדים אולם שהמחיקו ז״א
 אין וע״ב י ירויחם נעה

 בהטליחאזא הציציהיילגלים
 שהם החסחוניס אצי־עיח נג׳
 כנ״ל הנמהקים גבורוה ג׳

 אצרעוה בלשון שכקריו ומה
 לעיל שתניאר כמו הוא

 ג׳) פיק השמר ניכה (שער
 הם והגביייח המקדים כי

 כ׳ ע״ט דא״א הזלועוה
 וה׳ ה״ס׳ הם ימין אנבעוח
 • ׳J0 הס שמאל אצבעוח

 המק״ים כשמוזרין והנה
 ז״א אח ולהגדיל לעלוה

 שבח ליל שער לקמן ין (ע
 יחבאר שם ב׳בהג״ה פרק

 אחרה עלי׳ שהוא בעזה״י
 אח להמח־ק עלחם לולי

 עיש) עלי׳ דרך הנבירוה
 המיחיק הארה מקהלק אז
 אינם אמנם הגנורוח מן

 שבנבורה הגבורה כי שווין
̂ה המיהוק הארה אונדה  ש
 נל נשאר והח״ח . לגמרי

 בעליוח פגם לפי שלי המיהוק
 ' שכיח פעם נמהק החקי־ים

 שהוא שבגביר׳ הקד אמנם
סה׳׳ג מן היא הרי ני ממיצע

ג' שכם לבד גבורוס ננילשי.

 פדר כאן ניאו הכיוגת נספר הנה
 לפי אן י וננוווה מסדיס ידידח
 מייס נען ממאוים המה רנני
 כ״ס נ' דרוס הצלם וווס סטר

 העתקמי לא לזאס ונמ״נ נמ״ק
 בסון! חיים נטן שס אן י באן

 והנה וז״ל כ<!נ נחו־א. הנזדורא
 החסדים כי כאן סאמרגו ה1

 העולם נתיקון היינו חחלה נכנס
 ינדיוש ־ אדה׳׳ר חטא קידם
 יודו ךפהננווום5לדי כחוב ציצית
 אדה״י שנרסחנוא מה הוא תחלו

 קצח מבואי זה עגין והגה עי״ל•
 ו׳ סער ע״ש דעייס מנוא נס'
 קיצד שם אן י ש׳ פלק נ■ סלק
 פ׳ חווה לקוטי נס׳ דק מאוד

 ננן אדהיר חשת כין נ; נרחשית
 • היטב הטני! נננוחר ־ס היעה

 נו נהיות הז״א ני ענינו וזהו
 כתרו אז לני יאמא מיחין רק
 יזמא ית׳׳ת א׳ נבליש ה:ז

 יאנא מוחין גס ואח״כ.כ:נ'קח
 ת״ס נליני מב׳ כהון נכנה כז

 נהיות והנה • הטעם פ״ש דאמא
 נוןז אז לנד דאמא ננוחין רק נו

 מן א׳ שלים לק אינו כלו הכתר
 האור מן אמנם י דאמא החייה

 אור שלישי נ׳ לוקח הוא סנחויו
 היא הניק׳ גל וננחר • לכחרן
 נ׳דליש׳ יס הנחי כיננוןו להיכן

 מאם כי דז״א ננת״ת ךר׳׳ל ת״ת
 נםעל לקמן יעייז כחיה הוא

נהגז עליון אל נכמנח תעמידה

 איכה דז״א ננת״א גם נ;ננס והכה
 ונזה ינם זיחני כלים רק ליקחת

 מחצי רק כלה הנחי נענה לא
 ו־ליכי׳ חצאי נ׳ לניוננכאר שלים

 יכן • ע״ם כלה סו״נ נעשים
 תיקון כעד חיים מנואינטן ר״יא

 שנתנ ננה אן ו' פוק הנקרא
 ימרת כנדל הוא רליכיס נ׳ כאן

 כלישי נ׳ נזיל כ־י ־לה הכחר
 רק נו אין האיר וננן יז״א) ת״ח
 זה שינוי והנה • לנד א שליש
 הז,י«כ נין אמי י שינ עוו נרס

 כני רק נראתה אין נהניקג׳ כי
 הדעת מוח אך. לנד חוינ חומץ
 גיליון נםליש כלה מ״ק הוא שלה
 נ׳ כי והמכס שנה הת״ת כל

 מן נמככין הס יסו״ב מוחין
 ג*כ המה לכן יאו״א המ׳יחין
 שהוא דעת מ:א"כ למוחין ניאשה
 1י“ני הינתרכטין יוח׳ג כיושך
 כלה נו״ק נ״נ תש לכן יחמא

 להיות ואוי היה נ״כ נז׳א הנ'ה1
 מטטסהזה נו״קשלו שלי הרגת

 נכתוו כיש הנ״ל שינוי לפי אן
 מאיי כפרו אז חוי כלישי נ׳

 הוא ואולו קטן שגופו לפי
 שלו נכתר נח יש לכן ■ פ;״ל רב

 למעלה ולהטלוחו החיג להמשיך
 או״א דוגמת נואשו מוס להיות

 נוא־ם יפתי' ננוס להם כים
 שלה הנחי שאין רניק׳ ננםא״כ
 הגנורות נשארים לכן כ*כ מאיר

 חטא והגה ־ שלה מ׳יק ננופה
 נאעשיו להגדיל רוצה היה אדה״ר

 נו שיהיה ■ז׳א כסי אח וננוינאו
 ולחי דאניא ח״ח שלישי נ' נ״כ
 המוחין נו שנננסו יזייס זמני

 לפי גדולכ< דזנאיפגהנזהכנס
 אז כלו כתר סל נינו כהנייג

 החו״־ג להמכין נח נו אין שוב
 נר׳קשצו בגופו ונשחויס למעלה
 מת מונן (מכאן הגק' דוגמת

 המצית חג נרעד לקנן שיתנאו
 לתקן סהיה מלויס גלית נעגין
 שפנס מה לתקן והיה חדה׳׳ר חטא
 גיס זה הנס והגה הדעח) ד נס
 נאייכות יע״כ פנס מיני כמה עוד
 החיצווים יניקות רנוס והוא ■ שם
 פגם יעוד המניליס החשדיס מן

 נזשי נחחל'־. והוא גדול אחי
 אז לנגטצה צי נמקים תחו״ג היה
 חחל־ לצאת הגניוית יכלו לא

 ע״י יק הגיון דין הזיווג נעת
 סוד כהס תחלה סיידו המגויס

אחי׳ז אך כנודע נוחוניס ה המיס

 מקד בסי׳ הונצ מ״מ סך
 ־ החלזתון מצי לזה טבנבירוח

 החקיים מן לחיק שהוא צובי
 ממכו נקהלק טלייחן אהל

 העליון ומצי המימיק האלוה
 המיהיק האלוה בו נשאר שבו
 משעלין אנו כאבר ולכן שלו

 המיחוק הוא במה. לייע
 של בחקד אז הגבורה מן

 ככויע הגודל שהוא הגבויוח
 אצבע גודל אלבעוס ה׳ כי

 על הס ■ זית קמיצה אמה
 שהוא ובסציו נ״ה סג״ס קדר
 אנו בו שבו המיתוק בסי׳

 מיק יו כלא וזהו אשערין
 אין כי אגודל קיר מלא

 ומצי קשרים נ׳ יק בגידל
 ולכן אחד קשר הוא בגודל

 (יק הציציה להטיל אי!
 אגודל מקשר לרעלה
 והנה י אכנעית מג׳ ולמעה

 אז החקדי■ כשיורדין לפי
 ולא לא׳ א׳ יורדים הם

 ג׳ שיעור לכן קוים .בדרך
 ע״גג׳ זו ניב הס אלנעוה
 דיך המיחיק במי׳ להורוי!
 ואין • המקדים ירודה

 : עוד להאריך
ה נ ה  מיעי ד׳ כשיכגוק ו

 כנקב חיך אציליח
 נניליכניקאוהסעדאמציגס

 באופן לשנים אוחס וינפיל
 ארבעה שהם מועין ש־הי׳

 של קצוחיתס ויהי׳ כפולים
 קשור’ ואמ״ב • שווין הא׳ כל

 ע״ג זח קשרים שני בהה
 החיעיןשיהי׳ ד׳ ויקמין זה

 ' הגדול בכל א׳ בצד חמיד
 הס׳ מן א׳ מוט יקח ואח׳יכ
 קביבהשאר בו וינרוך מיעין
 ויעשה כריכות ז׳ מיען
 ג׳ חילי׳ כל חוליוח איחס

 חאוע ג״כ ויקמין כרינוה
 תמיד שיחי׳ בו שכרוך

 ויעשה המונו בזה הכריכות
 ב' עוד האלו הכריכות ע״ג

 מ׳ עוד ויכרוך קשרים
כריכות



החיים עץ ו ה פרק הציצית עזער פרי שרף
לנן מא(ל למג נמקוס נשהיו גסוליוח הנ״ל ע״ל כריכות

ק’״ל ייקשיל , ל י ״ ° : ™’1־ י
 : ע״ש ננניל היוסויס שיודו ” הס על וינרין ויסדר

בסוליות הנ׳יל ע״ד כריכות
 עוד עליהם ויכרון וי^יף קשרים ב׳ עוד עליהם ויקשור

 קשרים נ׳ עליהם ויקשיר בסוליות הנ״ל ע״ד כריכות י״ג
 'ft שליש באופן שיהי׳ ויראה • הגדול ו)הו זה ע״ג זה

 כמנין כריכות ל״ע כאן יש והנה ע:ף שלישים וכני %3ו
 ובמילוי בפשוע שיש אותיות ע״ל כמנין גם י אסד ד׳

 שמהם qהננ בסינות שהוא דההין אהי׳ דמילוי ובמילוי
 ם קשר ה׳ יש •נס הקודם נפרק כמביאר הצילית יולאים

 בפ״א כמבואר להמל' או״מ המה חלילית כי אוירים ודי
 ואסר פשיעה הוי׳ אותיוח רקד׳ בה הי׳ לא תמל׳ והנס
 דשביק רוסא ההוא ענין הזכר בה ניחן ראשונה ביאה
 שער נקמן (ועיין הסיין במינוי הוי׳ ונעשית כנודע גגוה

 בעזה״י נבאר שם שמע בכוונה ״הiבר ו׳ פיק הקר״ש
 ה׳ בי יש זה ובמילוי באורן) קימאה רוסא ההוא ענין

 לעולם כי אוייים וד׳ קשיים ה׳ נאן ש’ ולכן אותיות
 אסורי ד׳ בבס׳׳ נרמזת היא ולעוצם ב;וק׳ הוא אויר סוד
 קשרים) הה׳ (ר׳׳ל גבורות ה׳ ואליהם יוד אוח במינוי הוא

 שיש אויריס וד׳ קשרים ה׳ ענין וזהו בה נמשכיס שהם
, , ̂ הקשיים כי qוכנ qכנ בכל
* ”י' ״הי־ם יי׳ נגד הם י ̂ ן  כסתירה נרתה כלכאירה ויוה

נהם נ״נ ״״לה ־, י ישייח קשי הנקי׳ היסוד
י-ס נגד נתנ ואח״נ הגי נגד כחשי המל׳ כי נודע והנה
תקלז ני מדע מל<ז ני נלע׳ד מיז"״ ׳ולאיח הוא

 ע״יהגגויןתאךאק״נ הוא נניוה שליש qבסו ייצאוח מאסור־ו
האסדים גם נם ממניך הוא הסזת במקום שהוא עליון
נהנועם ג רוה יאפני להממיקם כנגד גדול א׳ שליש וע״כ רפולוח התריס .זזה“ -י»יא1רי vA- M ׳״V וע נפולוא קשרים ־,״ה כורים כאוו !— , . ,
סניהם הלא נ׳ ם,ייהס על לומה '’יש״ 1י’על שליש
אהיההוי כמנין עולה ו ״■״■׳י ״ סלוהנקו היסוד מן נמשניסנה ־.............. ״

 הוא וד׳ י ננעל״ד ונויק קשר מלובש עדיין שהם להורות
: האמת יודע אמא יקוד תון אבא יקוד
שלישים ב׳ qהענ יוצא ואס׳׳ז
 קצם שנוהגים ו_מה הח״ח של החוזחונים שלישים ב׳ כנגד

 כזירחם ייזפרד שנא הס־כ־ין קלחה לקשור שלא שנזהיים
: זה למנהג לסוש אין

ו פרה

לעילוהנההז״א כמבואר ז׳׳א הם שהציצית לעיל שמנוזר הגס
אינו לכן יום מייח הוא נידוב הלא אך ■ העק׳ של או״מ

בלילה ולא ביום אלא נורג יי) ״I“ י״ל׳ א' ילילי ’=
ל,,ו_ »ידה מ»\׳ ז■״■׳ ל’ל״ נמניאי א' נקוים ננקי׳ לה ל דה מ המל בסי׳ שהוא א,, א, ,לצ״5 א,!; א.א
אן משם מוקפת איכה והוא נתנקי׳או׳׳מ להמשיך כלל שייך
שלא ליזהר יש קען העלית קהואאו״ונשל עצמו הטלית אך

אפי׳ זמן בש־ס אוחו להקיר ’לא םטכס כתג לזה לנד הז״א
הלא כי בלילה ישן בהיותו י *'° 'יא” יא”
בעיבור הז׳׳א בהיותו qמקי בסי׳ הוא קען שעלית נודע
 בלילהאינו אפי׳ מחבגיללעולם אינו הנסי׳ וזה אמו במעי
 אינו בג׳ כלילין ג׳ בסי׳ אבל הגדלות של בסי׳ רק נפסק

 לערסן כניסתו געת רק י גלילה ישן בהיותו אפי׳ מחבעל
 ערום א״ע ראה ע״הלא המלך דוד ולכן • אוחו יסור אז
 שחברן קולס והנה • ישן בהיותו במרסקולא בהיותי רק
 הנהד׳ :י • לציצית השייך ביסוד לכוין ראוי הציצית על

 יום באיזה מק״ש הנמנע כי הוי׳ אותיות ■73 יש יסודים
 יום זה בא תפילין מצית על והעובר י׳ באות פוגם הוא
 ■ ברא על ספילין היא אמא כי עילאה בה׳ פיגס הוא

ונמנע והעיבר ו׳ .;אוח פוגם הוא ציציה מצות על והעובר
עובהואנכויןחמיד והנה י אסרונה בה׳ פינס מהפלההוא
מלוה נל קודם אן היום באמצע אפי׳ אילו בד׳יסודיס

המצוה לאור.ו ,השייך בה־סוד לכוין צריך אלו מצית מד׳
_ הציצים עעיפח קודם והנה ■ במקימו בעזה׳׳י נבאר כאכר
̂י-׳׳וז׳ י״ה אותיות נ׳ כהס או״א ולסבר להוריד כן יכוין ך עסי

הצ'ציס(נ"א בל ״מ1א שהם מיסין נו וניהנין שהואז״א
שהיא הסאה ה׳ עם ו׳ אות תסבר ואנז׳׳כ כנ׳׳ל סכיליח)

ריכאדילה על וניסלין הנועפין הציצית בסי׳ לה ונוהן מל׳
הצינית סזעי ל״ג שהם ל״ב שעולה ו״ה יר,״ו עד״ז והם
qנההעע נשסאמר גהירכה ונם הסכמה נתיבות ל״ג והס

המל׳ והנה • הזה יסוד שעולה ל״ב לר״ח הכוין בציציה
תעג־יפהצרין לבןנעס כמדע הז״א אסוני המלה היתה

qכע־עו qהעעו נעשוה
שני ליכ׳־ין הישייעל־סוהוא העטיפה כנין נתונ רנאן הנהמה

ולהשליכם הימנים ציצית לאסיייי ציציה שני רק לקזוי
השמאלי qoכ דרך לאסור גילם ל־זסז־י כזוב א׳ נפ׳ ולעיל

דנוה׳ ויייר׳א -ו.ויגו יי." ””” גי לאיווייי ״ ,,p, אלו לשימת ן , מק ז .ס מ. שיגע כדי ל,פם ״
נאסור שם העימדח תעלת היינו נבניהם לעשות יש

׳׳נוק׳נשמא-א כנודע השמאל גימגיס ציציה נ׳ דק יסזיו
וב׳ הגבורות שהס אסידא נהיות־. שהעל׳ ג־.ורות לאקו־יו

ר א פ ^  נתנאר כנר הנס וכוונתם עעיפתס סדר עתה ו
דיצי׳ געשי׳ היא קען וענית ניצי׳ הוא שהעלית

 בזוהר כהוב ותנה י עיש ׳צי'ממש גסי׳ הוא גדול והעלים
 והפילין ע״יעליה נעשה הנשמה לבוש ונסיקוניסכי נר׳׳מ

 ציין ולכן לעורו שמלהו וזהו ולמר עור ס מלגיש נ׳
 תהפינין ואס׳׳כ במלהו שהוא ראשונה העלית ללבוש
אל מנינה או״מ היא גדול עלית והנה • לעורו שהוא

IP1;j ;״•י ׳•• UU ׳ I y U
פנים דין ישאיו אתרי׳ ציצית ״א’” נ׳ מקנלס נאסור
לעיל נתגאר הלא כי והטעם נ° יקןיר ואת׳׳נ ___ , ני.יוסה ני להיות לאחוריו  ני.יוסה ני להירות לאקוריו
 מוחין ל׳ הם ציצית ד׳ כי: קין הע נל לוקקה אן נפזיס

 שהסססדיס דקענוחותשניס
 כשחיזרח רק נאסור המנ׳בהיותה נלבדנועלח וגיורוחאלו

 דמו״ב(ר״ל אסיים מוסין ב׳ נס לוקסח אז נפנים פנים
 אמית ד׳ הילון כדי בן וישהא ויתסין דקענות) מוסין

נין יעשה וכן • אדם בני שאר כמנהג יסזירם ואח״ב
בעניס



יאהחיים עץ ו פרק הציצית שער פרי שרף

 שביאמו ’אעם״ והנה • קטן בעליה ג-ן גדול בעליה
 נמשך והוא דשעדי קיצי האי בהי׳ הס שהציציח לעיל
 שהוא העליס הון מובלעים שהס כיין עכ״ז אהוד דדן

 פגיהז׳יא תגיב היקף דדן אוהס מוליך הוא הג־ול או״מ
 גילוי במקוס הציצית גילוי להיוסס גס כס ונשאייס
 וייצא דן״א גופא דלן שלהס האול בוקע לכן הסתדים

 החכמה יתיד כבוקע ציצית סלק יש סכה כי גס י הז״א בפני
 דלןפניסהז״איוהליהסג׳ ועובלויוצא הגוף באמצע שהוא
 הבלכה קידס לומד נוהגים יש י יסד נמצאים וכולם בסי׳
 לויולאסל לאוי ־ כיליעה שמים נועה עד ויו׳ נפפי ברכי

 וכו׳עספקוק אלהיס התדן יקי׳ מה פקיק העלית עעיפה
 ופסיק וכו׳ סייס מקול עמן כי ופקוק וכו׳ ביתן מדשן ילויו;

: נקולנעימה ובו׳ ליודען סשלן מכון
ך י ר  בבל וג״כ הציצית •-לכה בכעת גלילית להקתכל צ

 שכתוב כמו בהס להקתכל שעתצלין בכל היום י
 שלא נדי הנשמה אל גלול הועלה והוא וכו׳ איתי ולאיתס

 שלא ור.;ה י ג־ול הועלת ישיג בזה וגס לידו תעא יזדמן
 והוא ק״ל עיןלואגמ׳ גהסהכלוהןכי רתפלהחכוין בעת

 אוהו ולאיהס לפקוק כשתגיע ובק״ש י למ״ה אתולייס
 כנז״ל דההין אתי' הוא הכנף קוד כי ותכוין כ״: תקת::
 בהם להקתכל צלין וע״כ העין כמו ק״ל גימ׳ הוא ומלוחו

 ושניהם י עין פעמים שני שיהיה כדי זא״ז פעוויס שני
 וה׳גבילוה תקדים ה׳ שהם ז״א כבדעה י׳הויות קוד הק
 הוא קל ע״י כי נלאות קל כי וזכ״ה ס״י גגימ׳ והס

 נמזה״י יהכאל כמשל הכווכת לשאל ג״כ ותכוין הלאי׳
. במקיהו

ן1  מהמוחין יוצאים והס ז״א של ציצית שיש כמו כי 5ר
 כן ז דשעלי קיצין ונקל׳ לאכון עיייל בחי׳ ש:

 ב׳ לו יש ז״א אמ:ס דיעק: בלישא צינית בס׳ ג״כ יש
 לעצמי לגדלות כעלות׳ מיני ג׳ לו צלין ולחל גאה נשים

 אן • לעיל כמנואל י ללסל ודקעניה י ללאה וליניקה
 לו אין כנויע תמדבל לול אתת אשה לק לו שאין יעקל

 ב׳מיני שיש באיפן לנוק׳ וא׳ א׳לעצמו שעייוה מיני ב׳ לק
 יוכהב דיעקב יעלית וציליה דז״א ה דעל ציציה שהם ניצית
 ה ה׳ ז״ל האר׳י הקדוש היב לו כאמל ז״ל מוהל״סו הלב

 ז״א של בעלית להקתנל כגת הה כח בנו הי׳ לא שעייין
 הנ״ליכל הקתכלוה כוינח הסי׳ יבי יעקב של גכיליה לק

 קוד הוא כי הקליפות של מרגלות ניציל עליה המניס
 גימ׳ עלית וזהו לע דבל מכל האדם את הכומל או״מ
 במה־ה העוב וינסילנו לע מכל ישמלנו וד׳ י גליות

: אמן בימינו

א פרק
 כ״א בו יש לאש של בתפילין כי דע התפילין

 אותיות ד׳ כנגד בתים וד׳ כמניןשסאהי׳ אזכלוה
 אלו שמות וג׳ הוי׳ קם כנגד נ״כ ם־ישיות וד׳ אס׳׳ שם
שחיי׳ ז״א שהוא המלל חיי סיד הוא כי סייס בגימ׳ הס

 עליהם ד׳ הפקזק וז״ק חיים מסו׳׳בתנקלאיס נו נמככין
 והנה ימיס׳ מאלין תפילין המניס כל סז״ל ואמיו ימיו

 הד׳ אהי׳וגס בשס נלמזיס האזכלות למה זה ענין להבין
 רמוזים מס פישיוה הד׳ לק אהי' בשם רמוזים ג״כ בתים
 הציצית בשער לעיל ביארנו כבר הנה כי דע j הוי׳ בשם
 המותין אור אשר או״מ תמה התפילין בסי׳ כי ב׳ פרק

 והנה ’ במלמז״אע״ש לסין ־יוצאים בוקעים הפנימיס
 ששה ותנה או״א זיווג ע״י נעשים דז׳יא המוחין

בסי׳א׳ אלו במוחין יש גנזי׳
בסי׳ י או״א תון גהיותס נעניו מזיין רנוו־ס נס׳ הנה

ואז שס בהיותם ג״כ ב׳כני כנס לכי אן אלו נסי׳ ׳
ל, S 4”.™־ ;;,S ־״״* ■״־ו *־ ס • ״

ניתוקיף ואז דאיא דדיקנא י
 ונעשים הפנימי' כנגד בסק אורם ומתנונן האלה בהם
 (ועיין ג׳משסנמזןתארחסלמעה במקימסיבסי׳ או״ת שם

 שס)בנה״ידאמא ונ״ש ד׳בהוה פיק שבת ליל ■שעל לקמן
 הכוונה אין הנסי׳ אניו כל כי ודע י כנודע בתוכם ונחלנשו
 קדישא דמזלא הארה ריבוי ע״י כי יק ס״ו ממקומם שנעקרו

 כי ביארנו שם בהגה ד׳ פרק העמידה בשער לקמן (ועיין
 עלאה דעת הארות ע״י רק להז־ווג יכולים או״א אין

 כס בהס ניתוקיף דא״א דדיקנא י׳׳ג תיקון מזלא שהוא
 מעלה|ו/ז/׳(■.-, לעולם קייס נשאר ושרשם ממקיס למעה ומו׳אי׳רס
 ונעשה'־יו(׳,•,״!-י דאמא לנה״י מבסון האור מתנולז שם כי בסי׳ד׳

 עיקד אור (עיקילןמציאת הוא האו״וו וזה להם׳ או׳ימ ג״כ שם
 כאשל הוא ה׳ בתי׳ ונימעלה ישם בו ומאיל דזייא מק-ף

 עסהמותין ונכנקיןהנת״ידאמא למעת אח״כיותל נתפכעו
 כיגס ־■נלגולחאיבחי׳הי׳ תצלי בג׳ הז״א לתון שבתוכם

 החפילין׳ דז״אבקוד במצסא בתין המוחין אול מחנולז סס
 המוחין שנכנקו עלם שהם היאשינות בסי׳ סב׳ וסנה
 שנכנקו איר לק כלל בהם עוסקין אנו אין דאמא בנה״י
 במקימו אסד מקיפים בסי׳ ג׳ להם יש אז דאמא בנה׳׳י
 עסהמוחין נת״יר״ל אח״שנכנקו והג׳ דאמא לנה״י מחון
 ל;,לגונתא מתון א׳ מקיף להם יש דז״א הגלגלתא חון

 המקיף כי האחכוניס האלו מקיפים שחי בין חילוק יש והנה
 נעשה מכס לבן יותר למעלה עומד ש־וא כיון הכאשין

 הגולגלסא על וחופף מלמעלה הגלגולהא אלכל או׳׳מ בסי׳
 יע'?י*' הזהכנז״ל או״מ הוא י״א של או״מ מציאות והמוסין(ועיקיר)

 דאמא והנהייי המוסין כניקת אמר היוצא הב׳ מקיף אן
 תלאהס כי דמוח־ן אי״מ נקרא זה אין דז״א ליכא קוך

 איונס אליהם מקיפים יהיה ואין המוס־ן ':•-סי׳ יוצאים
 גסי' אל אי״וו הוא ישם ז״א במצח ונולע־ס יוצאים הס

 מן כי לנ״ב י־ף זועא בא-דלא מ״ש וזה ז״א של הפניס
 דאנפוי גווני באיי״מ ואקהיד אלפוי נהיי מנייהו חמיחין
 במצת ישר ר.־ם האו״מ כי ■עיניך בין לעיעפוה והיו וזש״ה

̂א במצח אשר ינמש ההפיל־ן קוד עצמן הר■ ז״ח  והס ז׳
 נמקים במצח העיניס שהי בין שלוומקימס חפניס אל או״מ
ומקיף העיניס ב׳ מננגד הזה או״מ בולט ושם תפילין הנסה

למעה



החיים עץ א פרק התפילץ שער פרי שרף
הפיחי( ב׳ נקראים הס כי כנודע ;״א בל בפדס למעה

די  (עיקו^הספיליןהםאו׳׳מ והנה י באדיא שם ככז׳יל קדישין עיו
 לרין גיכ אליו שקדמו נסי׳ גס אמכס בהמלס אכל מה '

 או׳׳מ נחי׳ שהוא אשונה נחי׳הי אן • בו רמוזיס שיהיה
 הוא שמקומו כיון בהגולגלשא שנכנקו פרס דאמח נה״י מסון

 אינו העלמו ולרוב גדול אור והוא ד;״א מרישא למעלה
הפנימי׳ במוחין מאירים הלנה רק כאן עצמו בפני בנסי׳
 כנגדמוח-ן דז״אלכן דגנגולהא ר,:לי בג׳ ההלבשוה אר,ר

 היות א ד׳ בחי׳ והס בההפילין פרשיוה ד׳ הס הפנימי׳
 כנגד תויהאן נשס ימוזין מוחין בחי׳ כל כי כ:ויע הוי׳

 אהיה הוא או״מ כל והנה כ׳ בו המאיר ה־״ל האו״ע
 כנ״ל הפנימי׳ בהינוחי; רק כ־ון מו;:ג שאינו כיון אן
 כנגד אהי׳ כמנין אזכרות כ׳׳א ש־שיוה נהלי׳ באים לכן

 מוחין הין שגאים לשי הוי׳ אוהיות תם ו/״־מ או״מ
 מן גדול יוחל הוא אזכרות כ״א אוד כי נמיא • הפנימי׳

 לפיז היוצא המק־ןה שהוא הג׳ בחי׳ אן פרשיוה הד׳
 גם והנה • אתי׳ אותיות ׳7 והס בחי׳ ׳7 הס ז״א במצח
 כי ידעה הלא כי בחי׳ ג׳ בו נמצחז״איש באו״מ מזאת בבחי׳

 או״מ שהוא הגדול המקין רוא א׳ קיפ■[3 מיני ג׳ יש
 לעיל כמבואר (כמו הנוליה מקין והוא הי,״א בחי׳ לכל

 נכנס לא רמשילס ול7ג יור והוא ב׳) פרק 'הניצית בשער
 מוווחין היוצא מקין רור יש כן ואסר י כלל בפנים

 מהתא וחוזרים בפנים להציוצם יכול הי׳ שלא הפנימי׳
והס לעיל ג״כ כיז׳׳ל וקולן וניונין שערוה בבח'׳ לעילה ווזואיו

הבוזנויס דהפילין היוקיפים אלו ואח״כ • הראש מקיפי ' ׳
 וגדליה יביר'ויניקה17 בחי׳ ג׳ יש בתס גה ותנה בהמצה

 אור יש וגדצוס ויניקה לעימר בסי׳ מג׳ בכ״א כי (ר׳יל
 שבאו הוא הגדלוס ענין והנה מהמצח) שיצא הזה מקין

 המוחין שנכנקו פרם כי נודע ותצה דגדל־ח המוחין לו
 עיבור נקר׳ זה ועיבור העיביר בקוד אמא חזרה אז דגדלות

 דהפילין או״מ ■של בבחי׳זאה שיש מבואר דמיחיןהרי שני
 כי אהי׳ בשם רמוז הוא עיבור ענין ותצת ועיבורא) ב׳ וץי־דרריס

כנזכר ולאולדא למהוי זמין ייאנא מורה זה שס ביאור ׳־
 נכנשין המוחין אין כי אחר טעם עוד אחיי פ׳ בזחר
 יק מתגלה ואינו יאמא נה״י הון בההלבשיהס אלא

 פעם עוד ,• הב׳ בעיבור גס אתי׳ שם נקי׳ ונכי הלבוש
 שבעיבור נודע הלא אהי׳כי בשם העיבוד אסרמדועניתז

 לגר פקיייה בקיד והמל׳ בג׳. כלילן ג׳ בבחי׳ הז״א הי׳
 מאוסן כ״א והכת בסי׳ ז׳ הם הכל והיי בקין כקורה

 כמכין כ״א היא ז׳ ג״פ היי הג׳ כל מן כל«ל היה הג׳
 אזכרוס הכ״א אחד אהי׳ פעמים ב׳ כאן יש לכן • אהי׳
הנחי׳ כנגד הוי׳ הס פרשיוה ד׳ אמכם י בסיס ד׳ והס
■ לו׳׳ק תספשפוס שהוא ב׳ ׳ בנח רק בעיבור הי׳ שלא

 שהם הפי־שיוס כמו ג״כ הוא שיטין ד׳ ראש נשל זהיוח
 מכל כליל הוא מיח שכל לפי כי מוחין הד׳ כנגד ג׳׳כ

: שיפין ד׳ ג״כ פרשה בכל יש לכן מוחין ה:׳

ם נ מ  נוק׳ המל׳ של• הפילין (שהם יד של ההפילין א
ההפלה) כוללוס בשער לעיל כמבואר דז״א

 שרומז ראש בשל כמו ממש הימה שבהם אזכרוס הכ״א
 ובה כנ״ל עיבוי בבחי׳ היסה בנינתה שגם לפי אהי׳ לבם
 פרשיוס וד׳ • ן״א הרי כנ״ל ז׳ הג״פ כל כלולים ג״כ היו
 שהם שבה המוחין וכנגד הוי׳ ד׳אוסיוס כנגד גיכ הם
 אין תביס •חן ד׳ משנירסהיי כלול ח׳ כל והוד נצח
 ,■ ראש בשל כמו בתיס ד׳ לה ואין אחל ביה אנא לה
 לנוק' מוחין נעשים המת דז״א והוד נצח כי צודע הלא כי

 בינה ממוח כלול וההוד וחקדיס חכמה ממוח כלול יהנלח
 שלהמתוהש) המוחין ב־׳וין זעזת״י יסביזר (ולקמן וגבורוה

 פישיוס.אן ד׳ ר.ם לזה וויחין ד׳ לה יש שעכ״פ לפי לכן
 כי נידע וזה דז״א מנו״ה רק אינם היפחין של הבסיס

 חצאין ב׳ יק שהש זו ולסיבת י דגיפא פלגי הרין הן נו״ה
 אינם והוד הנצח שגה ועי״ • רבד ב־האיזז־ רק אינם לכן
 דחמא הנת״י דיגמית המק׳ הון נכנקין בעצמן הם

 ללטזנ3 |:יפלס)בהצוק׳ ב:בד שלהם האי־ה רק ז״א הון שצבנסין
 הזו״נ כי נודע התז כי ועוי בל•::• ה׳ ביס רק אינם לכן

 נו״ה מאחורי הז״ניז מחירי הניק- אב״א,-ר״ל ס כיומד המה
 לשנים מחונקיס יהיד הנצח אז הפניש מלוי והנה י שלו
 היוחורי׳ מנד אן ר,נגייס ב׳ בחי׳ הם הזכר שלגי־ לפי

 תנורד ש־. הראש נמשה שמהם לפי ביחד מחובריס המה
 בינד א׳ ביה אלא אי־ס לכן יסד ש־ההבלו מוכרחים

 נהפן עצמו שהיא לפי אדני הזה הגיה נקיי׳ הזה יזיפעס
 דנינה נה״י אינל • אדני ה;קר׳ הנקיבה כל י;',ש ונעשה

 הז״א ת-ן נכנסין ששם יק מהם נעשה ה׳״א ראש אין
 אהי׳ נקראים היהיס ולכן כנודע דילי ד.־';להא הללי בג׳
 והוד הננח הנוק׳ אן כן הנקר׳ עצמה הבינה שם על

 תם כי הז״א שם ע; נקראים הינם מהאחמיים ־ ד•,״א
 ק־ית איתי ונג״ד • י״ס היקין בחיקונס אמרו והנה7 : שיות על אדני נקיא לכן ממש הנקבה יא־ נעשים עצפן

 פרשיות בד׳ דא־נון כמתן דד׳ הנורא ארבע
 בתפילין למה וצ׳יל דרישא ■תפילין’ בהיס ובד׳ דיד דתפילין

 • בתים בד׳ אמר דליקא ובתפילין פרשיית בד׳ אולר דיד
 ומקיפים פנימי׳ מוחין לי יש הז״א צי הוא דן

 כלול ודעת חו״ב שהם מוחין ד׳ הם בחזן המקיפים ובחי׳
 שמהן ד׳ (ר״ל ה:״ל שמות ד׳ הם ואלו חי״ג וין עע היין
 חו״ב כי ע״ש) בהיקיניס שם שנזכר א־ני הוי׳ אה׳׳ הוי׳
 בסי׳ הס ןא;ו • אדני הוי׳ הס וחו״ג אהיה הוי׳ הם

 ותנה • המוסין של או״מ
 שם הס שלהם בתים ד׳ י׳ הס מקיפיס פד׳ ש מ׳ הנה

עיבור ע״י שזהו לפי אהי׳ י-י'' שמיס
הבינה חון ז״א של ב׳למיל מיואר הלל ני מאוד המיה

הס ולכן מיהין לו לעשות  נמוהין שיש מה כל ני וז״ל
 עיבור אין כי אתי׳ בחי׳נמקיפי כנגדן יש פנימי׳

הד׳ איסן ואז כי׳ ־יי׳ א אלא
נתעלו סלו סג׳׳ת אמנם מקיפים בחי׳ ד׳ לו נעשים מ־חין

אז



יבהחייים עץ ב א פרק התפילין שער פרי שרף
rfc הבת-יס שוד פס דבינה נה״י ור6 אנל פיימ•׳ דשוד 
פר:יופ הס בנקבה נל6 לו6

 שהמויחנאיס 1ה:ה,אעו נ< ו»ל ןT:ע דדכיי־א ’יה״ ני ממש
אך יאגוד ־־״י הז מלונכ-ם בס<ס ולא הפיש־ום מוסין

ט׳ בחון ונפהלקיח המה ו״א נקיד יש א חז בי
געזיה״' דז״א(נאשריחנאר'’£D ’החנה״ •והנה בש־דעיב־ר־

נמאמיקו■ ש פיק הק״פ נפער נעשים שפי׳ ד׳ שהה שלו
ננוונתה־ י׳ בנריק נס ־ המרה וז״ש • פלה חפילין בסי' בה

קימא<ן1’׳אמ'))יופלחפדק5’אלה ,,,;5, האזי״ באדי׳
־זקקטלאדיפ״פי^׳׳ו^י־הם יג־לננ״א בחלל■

חללי תלת ח״א חב׳׳ד כטש־ס כחנסר נהוריןוכי'פי׳כיכבר
 האופןז 1מחלנפ< דנולגלפאונהס כי ע״ג קל״ה נשא באדר׳
(.’מפלנס פהעופין, הדי דפנ׳׳ד רק אינם ן מרס בסס כשהם

נפב ול׳,ה ♦ דז״א נסג״פ גס מערן החרין גי !’מגס ג׳
,p̂ מחמבריס הם והאו״ג; • נאעלונפנימ■׳ שפנ״ח ,

t  \ t ״ -v _ _ פיקץ אינירקמנה״יי״לפפלפ 
־° סלי.ס או׳׳מ בבס! אבל  נקה שפיו 1ולנ V:!׳ נלה עלא׳ן »י
 : הנינה פס על אהיה הסגי׳מיסץ חפיליןאז במי׳

שלה שהמוסק נפוב לעיל ״ה;ה כסלקיח עטרץ ;’ההר ני
צ״ל אן ־ שלו פמ״ה יק המה כהן שהקשה מה וזה לשנים

פישיופ לד׳ אפר עעס טור שזהו ,,ן,
t עעייפה פעיפו-־ה ננ< י׳׳ל פנ

פני׳ ו׳ פה: נפגה׳ירז״א היא ^־י-° י איניו'י׳-י
; פרסיות ו׳ נה פ’לנזנצציס הס נעולס או׳׳יו

[’והרי;עטי דאו׳׳א אמקנסא
 כי דרישא חפילין ואינין ברישא כולהו שמחעטר׳; וז״ש

 או״פ בבסי׳ יבח־ א־ל או״מ בפי׳ הם וחפילין עטיה
 אינם אז ני ־דגולנלסא סללי ג׳ הם א! דננו מזמין שהם

 חלק בגו ועלרין ונהרין לו-הרמססבר'( וז״ש דגסין ג׳ רק
 ליתר ח׳׳ש מוחין ג׳ רק אינם אז כי נלחא דני מלל׳

 ועסה ד׳ בבהי׳ היו דו׳מ גבמי׳ עחה על בי ממיזברי;
 דמוסא ר׳ש־ס הטעם וביאור לבי ג׳ יק אינם נפ־.יס שנכנקו

 למורא]׳ ג׳ לק נה א ולכן עטרין חסין חלימסהכלוללאינון
 מוחץ ב׳ ניהנה היא שיטין ז׳ יד ניל בהפילין והנההיוה

 מומי; ג׳ מראשיח להאיר נריכה והיא מנו״ה המה ימל׳
ד׳ הם וכבחפנה דננילה
 ונצ׳זל נא! ים ״פ’שט [נלט״ו ויניק י סן״ג מו׳יב מוקין

ינו׳ עופי! ב׳ מרפשיה להתיר • ש-ןן,, ן, הס ק ועי הסזיי״ן
^“” וע־יןהמענר״אח־נ׳שמזת ו ״ ״;;י־כ״]״’״

ניע׳ סהם אדני הוי׳ אהיה
 עובר אלו דרן כי יבק מעב' אח ויעביר הפקוק וז״ש יבז׳ק

:שיפו עד אצילוח מחמלת כשפע כל

ב פרק
 הפנימי׳ אור אלבליטיס הגורם הוא מי נבאר ועתה

 q מק אור שם להייח המצס ביוקיס סוץ לצאק
 הסל' ומבקיז חב-״ד מיקי; ג׳ רק אינם ענפניס נס.עדוע

הטעש ג״כ ויהבאל שבחמיליך פלשיומ ל' שכנגד?. מומיו

 של מקשר ענין ימנאר וג״נ המפילין מן פטור הקטן למה
 ראש של בתפילין שיש שיני״; השני ועני; ראש של תפילי!

 הרצועות עני; יונס ראשים שלג׳ וא׳ ראשים ד׳ של א׳
 ברישא כי ב׳) פיק (שערהציניס לעיל ביארנו כני הנה
 עדרישאדז״א מאס־ריונסימ דשער■ קולא סד נסית דא״א

 הז׳̂ז של במוס-י! ומאיר שלו המצס כ:ג,,ד העילף במקים
 קיצ<א האי כי פן סוא והעני; י לחון הארתם ועוציגא
 השערוח כל וכסה דא׳׳א שתימאה ממוחא יוצא הוא דשערי
 בהוכם אשר מלולים דקים צינוריס הם קולא שבהאי

 סשערוח אלו הון ונמשיוש דא׳׳א מונזא הארוס מחלבשים
 ומשם שלהם פיוס הם שם השערוס אלו היום ונמקים

 קיצאדשערי האי והנה למוז־ שחימאת מוסא הפרוה יוצת
 כמבואר • ׳’דיל כחפין רישי עד א״,א אמורי הואנמפךדרך

 נמשכין דארין דרישא שערי כי וז״ל 5שנח נשא באדר׳
 ;״א7 למומי; דיליה מומק• מן לקיגד בגי; כחפין ריבי ע־

כי הוא והעני; עז׳ש עפ״ל י
 כל{ל הוא דז״א שה-־עת נו״ע רמסי סער פייס נען ועיין
• סו״ג שהם עטרי; ממרי; ״° ׳“̂ תו״ג ננצלי הצלם

הס האלו עטרי; מלין והנה _____. . ’ י אי3£ הס. כי דאו״:ן אהסנתז ״ס ס מ דח כחשין סכין נחי׳ ^
 יו׳׳א זרועות דשני טלאי; פרקי; ע״ח עצמו מא״א הנמפניס, בפיין

 רישאד־׳א הוא י־-שיומס ושם מקועת ננפה מנופי הוא וכן
מחמת א״א את המלביש י ניג״״ סס

 וזפ״ש כנודע וליוטה הזרועוק
 כמפין רישא עד דקערי קינא האי שנמשך הנז״ל באדר׳

 •והנס שלו ב־עו! הנמשכין דז׳׳־׳ז ת־יןעטרין באותן ר״ל
 כו והוא סב׳׳ד מוחין ג.׳ רק הם (לבסביס דז״א המיס!;
 אןלפ: סו״ג שהם עטרי; מתרין כליל שהיא אע׳׳פ ה־עח

 למוסנא׳ נמשגיסרק ''׳ינם דאמא פהשהסמלונשיםביקור
 דשעריהנ״ל כקהאיקוצא אמנם ־ הדעהלבד מופ שהוא
 שחימאה מוסא האולוח מסעת אז ז״א בעורף שם מכה

 אוהן ומכת בעורף פס ומגיע האלו צינירם לרן הנמשן
 דיךהוין;ת הארתם נכנק שס ומבטשיס ̂ יוצאוס3 העצומות אורות

 המוסקוכוקביס אוווש ואזמחנולן המוסיןדז״א תון לפנים
 מכס וגס תקיף אור בגסי׳ משם ויוצאים כני-־ס דרן

 כנינניחוקף בהמומין הנמשכים הארות, מגודל סכאההזאס
 ונעשיםמנסוז שגדעח עט־י; החרו; ונסלק! בתגם הארה

 באדר׳ מ״ש וזהו שבחפי;׳; פיסיות ד׳ וזהו עוסין שנו
 פרשיות ד׳ סס דז״א מונע; ג׳ עס קתימאה מוסא האי כי

 ארזר (ל״צ ,עתה המק האלג י-מנמי( והנה • שבהקילין'
 בתסלק בהיותם כאשל הקיף) או׳ר־ בבקי׳ ביוצ-ס יצ!אןזם

 ר״לקידס א׳ פרק לעיל העליון(כמבואר מקיף אור בקנד
 • עתה כמו מוסין ד׳ נ״כ שהיו דאמא) בנה״י שנסלבשו

 גילגלחא בחון ונכנסו דאמא בנה״י שנתלבקו אסר רק
 כננדס יש ולכן הנז״ל לטעם לבד מיקי; נ׳ יעשו דזיא
 וקוד טעס עוד יש גס י V יאשים >7 של א׳ שיבין שני

 כאשלבאיס דק^ונות המוס׳; הגה שיגיןכ׳ הב' באלו גדול
!’המור׳ יע׳וויס אי׳ייג וא



החיים עץ ב פרק התפילין עזער פרי עזרף

p j '3

 פרק אס״פ פער פייס גננץ 1”יננ
 בנינה דסיה פנץ ביאר בס ה׳

 נמי (ו״ל ק׳ עס רס״ו ני עצמה
 נינת נשער לעיצנהנ״ה שניארנו

 נרסת מאה נענין פ׳א הבפי
 שס״ה הנילל עס עילה ש) ע׳

 ״סלפה ״שמעה אד;י י«פ וו־״ס
 רם נ״נ שיין ילנן ״הקפינה

 נהנ״ה שס נמניאד נא; אדני
 עיקר ולנן אדניס ק׳ נסוד סנ*ל

: הנכוריס ניוס הוא זו אמירה

 השלשיויז שהס להמוחין6 בסים כמשי׳בסי׳ חמוחיןדגדלוסהס
 שחויי׳כי שיהיה צריכים ג״כ ולכן עור רמוזיסבבחי׳ מס ולכן

 ואלהיס שמוס הם המוחיןדקעכו׳ במי׳דיניס־והכה חקענו׳הוא
 דגדלוס יודין)ונסהיזוס'ן במילוי ן(ר״ל’לה״במלואועולהש6ו

 ססוכרמו • גימ׳ש׳ שהוא בא״סב״שהואמצסץ סויה שהם
 וכו׳• נקראעלין ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו בסכוק

 אלהיס ש־״ןשהואשם ניע׳ הוא ור״סאלוהסיבוסשסד׳כקרא
 כל כי ממן ויראו וע״כ כנז״ל שלסשילין בשץ הרשום הכ״ל
 ש״ם ייוו׳ עולה במילואה שין והנח * אלהיס שם הוא ילאס
 • בבשיכי״ן ראשין סז׳ ועם

 ונה״ידאמא המוחין קוד שהם
 הוא הכולל עס המלנישין

 ביש מנין שס״ח וזה שע׳ח
 המוחין אלו מן כי גקעולח

 י״אסמני נמשכים שבקעניס
 מוחין ולכן ■ כנודע קטולס

 כהסשי״ןוד׳ הני׳ל דקטמס
 הס הכולל ועם דגדלוס מוחין

 החמה ימי שס״ה כננד ׳ה פס
 כנגד שהם יסיריס והשלשה

 (;בער.) בסי׳ ג׳׳כ שהוא ליה׳׳כ משמשין היו דאמא נה״י
 מחהינין כטור שהקטן למה הטעם ג״כ ומובן י כנודע
 אז לבד ו״ק בבחי׳ רק ז״א שהי׳ הקטנוס בזמן כי והוא
 הס״סשליואז הוא בנדלוס כעסה נמקים שלו הראש הי׳
 דאמאכנ׳׳ל־אמ-יס דכעלי קולא האי אליו מגיע היה לא

 עד מעלה ועולה גדול ראשו אז לי״ם ונשלם הגדיל כאשר
 באחוריו דשערי האיקוצא שם מגיע אז בנודע מגונה חצי
 נבחי׳ המוחין יוצאים ואז במצחו וגיקע שלו הדעס גגד

̂ז היציקה זקבימי מה והנה • כנ״ל סכילין ונבחי׳ או״מ  ש־
 ואז משם ליניק נדי זלועוחיו שמי ין3 הז״א נמעלה ג״כ
 וע׳׳ככן שלו במיעס דא״א דשערי קולא האי מגיע נ׳׳כ
 א׳שי׳ילכיאזהוא טעמים ג׳ מעני בוזכיליןיהוא חייג אינו
 שה^ס כנודע לבוצה כם«ד היא אמא שאז לק עולה אינו
 הסינוק׳ שיוכל עד ממקומה לייטה עצמה אח משפלס היא

 למעלה יומר מגביהמו האם שאז שי״ל ׳3ו ■ מדדי׳ ליניק
 יומר גבוה הוא ואז שלה מהדדים כדישיניק זרועוהיה בין

 לקונן כיחבאל כמו מפילין בחי׳ דם ואין הזח ממקום
 : ר׳׳ח מכיליןנמום^ בחי׳ יש לא זה שלטניס ר״ס בשער

הקשר ענין נבלל ועתה

 פ1ני אפד ענם רק בנפלו ואנא
 ולנן באסיר אסיר אויא פזירת
 ״כ’ר. נל נתפניו הפיקון בעת

 בפי׳ ממנו ונעשה נצו דאפורי׳
 ע״שי באיינוס בס נמבואי יעקב

 פעם נס בנפלו ראמא אסורי׳ אך
 באפור• פנים או׳׳ע נהיות שנית

 יופר אפודי בהם לעעס נם
 שאינם אעפ״י -הסיזמא סיצוני

 מפערין דינים מינה מ״ע דיל׳נ״נ
 להחנדד יכול היה לא לכן כנודע
 דאעא דמל' האפויי׳ רק מהם
 לאה פרצוף נעשית וממנה לגר

 למעה נהארו אפיות הע״ס ואמג׳
 להפנרי יכול ולא בנפלו במקום

 מהנרריס אך פיקיןהאצילוא נמת
 מגיעמעע והלאה מאז והולכים

 גמרו ולא אפלתינו ע״י יום ננל
 אז יב׳ משיא ביאת סד להפברר
 המל' אך • להניר יונמרו

 בפת נפקו נג״ל ראמא דאפור׳'
 וננשין כאשי ותנה י האצילות

 לו שופ1ל־ א ז׳ פוך ראמא ״י ה ג
 אמא של פמל׳ נס אז מופין
 פפהוגה ■ותר שהוא פנימי׳ מנתי׳
היא כגם פכיעא שלה מנהיי

 של החכל־ן של
 הנס הייציעות וענין ראש
 יש נשים שהי כי נודע
 אחורי' למעלה היא א׳ לזיא

 לאה נק־אס והוא הדעה
 קשר בחי׳ והיא יעקב אשס

 והשריה לאש של ססשילין של
הה״ה אחורי למטה היא

 נתפר מאריך זו לאה ננפי׳ הגה
 להבין אך • פרקים בכמה נוינת
 עפ״י אופו ננאר היעב הענין

 נפן מקימות בכמה שמיואר מה
 יטקב נפער היא והעיקור פייס
 הנה ני ענינו וזה ד׳ פרק ולאה
 אז הכלים שניית נעת ני יידע
 ■ דאו״א האופ-ייס גם נפלו
האפוריים אז הפיקו! נמת והנה

 יעקב אשס רחל נקיאה והיא
 יד של ספילץ בחי׳ והיא
 בעזה״י לקמן שנג^ר כמו
 הכה ני הוא לזה הגייס אן
 אור בי יש איר מציאוס כל

 היאשק האור והנה החוזר
 דשינרי קיצא מהאי שיצא

 לעשיהשס ו:מ:ןעדהמצח
 ג״כאול לו יש סשילין בחי׳

 ולכן היאשין לונקים החוזר
 ומהניצן עלשיו׳ הד׳ אול סוזל

 וןכולט• בילט)J׳’הם;ימ במוחין לפנים
 של הקשר מקים עד לאסור
 שמכה מי נדרן ש״ר הכילין

 אבן שזילק מי וכדין בכח
 אז א׳ למקים גדול בנח

 חיזר ההבאה הכח מחמה
 • היאכון מקום אל האבן

 תאור שחוזר כאן הוא כן
 כאשר והכה היאנון למקום

 הנ״ל פרשיוס ■הד׳ אול חוזר
האומה ד׳ האירו אז לאחוריו

ממידתה ■מקום פו״א פון נכנסת
 שיכול מקום cd ואין לממה שפוא המל׳ לאה ותנה דו״א כדעת הוא

 נירינות פס כמבואר יפר פרצופים ד' יש ששם לפי שם איפת לסבול
 פלק לה יש ננ״ל דויא דעת חון המלונפת הפנימי׳ דאמא המל• אז

 ומעמידי לפח אופה מופנת ואז הא״ווי׳שלה שהוא בנתינתה להחדנק
׳n ליעת נננדהמנפון  א'י נקודה נתור רק היא לאה עדיין ,אן t׳

 בת נותנת הפנימי׳ המל■ אז הדעת ננד למעלה שם בהיותה אך
 ננ״ל כלו לא שלתס שהאחירי' אעפי׳י לתמא דנה׳׳י ”ס:׳ רב׳ האיות

 דאמא דנהי״ש ד״ס מנתי׳ רלס א׳ ף פרל ינושית לאה מפפשטת ואז
 : ד נצירפ הוא !לכן יאש של תפילין קשי נחי' וזהו • בלבד
 ועייןנעית המתפלת רישע״ב לקמן הסמיכה תנ׳ה נם שייך ינאן

: זאת מסהניה א׳ קשי והוא נ את׳ שער

 פרק אפ׳׳א שער פייס בפן ועיין
 בל אפיונה הי׳ שליכית נטניז נ׳

 המהפפטפנז׳א בםפ׳ינכנהנונה
 הלא ני דע גס וז״ל פס רפתב
ן צייתה היוו י  י\א’נג'דטנ ך

 ננז׳׳ל דזיא נ״׳ש מתפפטה תבונה
 יציאה הת׳ זו פל הד׳ ונצנד
 מן לאה הפנונת זאת מנח

 תפילין קשר נפור כלדז תאפויי■
 אלו י״ס וננידהי׳הס ראש של

 • כ״ש ער״ל ונו׳ ז״א של
 לאהורפל שער פייפ בעץ והנה
 של קשר דתי׳ שם ביאר נ' פיק

 וגינאר וז״ל ישם ופאב התפילין
 נה״י הגה ני ונאמר יופר מור
נחוךנה׳׳' מלונשי׳ עומדים א דאב

 ור.מ׳ נהיידי׳מא הנ׳׳לשהם
מ׳ונסלבנןו  סרןהנ״ל כילם ד̂י

 מבהיז האיר נוקב ואז דאמא
 דכ״ל לאה בסי׳ שט וינחגליס

 הסע־ל־ן של קשי ד'של בבה׳׳
 ולשי • דאתד ד׳ וזרו ש״ר

 של ׳האליח כסניקבס שאין
 דין המובל הערימ׳׳ המוחין

 אירס לדן ז״א של העיר
 עור רקבח׳׳ גמוייס חישייח

 בחי׳ רק כאינה לפי גס לבד
 ע'ל רק שם איו לרן בלבד מל׳

 ̂ לוקחס שאיכה לשי וגס בלבד
• מל; הד׳ מן מוטעה

מוחין



החיים עץ ב פרק תפילין שער פרי שרף
נ' הם ואו״א ן״א נלה: דאמא טשס לפי והטעם מוסי!

״“מ־ים7ייה י’״,’״״ ’’׳’י-״י, ל״״ל״ ה° ה־־יעי נא“ז
להוציא כדי מגסיז שהוא נאמא ׳ מהגל נס רח יה״ידביכה חיך

יוד נעשים ואז לחוץ אורוחיהס ולמטה כסזה מן ^לא
אח״כ ק״נ ניכג׳ הוא ה״א ס' כקבהי׳עול בה א־ן למעלה

כן בל’'"3 נז״א ה״א דאמא האורות מכיס n לורהה ג״כ ̂י
א ם'״, ״ ל״יז ואולצאח םהוא לפורו ^ י

וא! הזוווא מנים אח״כ ע״ס
 לאה שהוא בז״א ,״א שהוא ״’” ״״ יו’ ‘®ל״י י״צי^י

ךנל0 ע״א נ״בנימ׳ הם נפיצ-נה צי’ ^’■’י נפתייו כמבואר
 עויונר נמנין ההכאואהסלע״ו שי־יא לפי והוא היא מה

: ענ״ל כנז״ל דאמא הנה״י מן נבניח
וכנגי אה׳' שמיח ר׳ ומס

 לוקסהיקד שאינה כנודע הללו אמי׳ :מוח ד׳ אלפיןשל
 הקשר הוא וה וכנגד מדח עולים אלפי; וד׳ הנ״ל אלפין

 אח וראיח פש־ק על חדל שבאלו מה וז״ם ד׳ מלח ג׳׳כ
 כי ר״: החפילין של קשי הקב״ה לו כהלסה מלמד אחולי

 הדאיוזה אחאחיני רואה היא כדל קש״ח הנקיאח לאה
 והנה • כנודע לאה בחי׳ הוא סודו אשר משה על נאמל
 מוחין הד׳ בחי׳ שהם דדא בלישא החפילין שנעשו אחל
 ללועוס ב׳ מהם נמשכין אח״כ כנדל פלשיוס ד׳ שהם
 הללש אחורי עד ונמשבין הלאש ומק־פיס וגבולה 7pn וחס
 הכל ביקשל כי הח״ח סוד קשלא׳והיא אנועישין ושס

 ווקומה ששס לאה וזהו דאמא המל׳ בי כישים ו̂א כנודע
 בחי׳ עוד יולאיס הנ״ל קשל שהוא הזה הח״ח מן כנדל
 מן ויוצאים נמשכים אשר ה־צועיח נ׳ שהם והוד נצח

 החפילין עד ונמשכים לז״א הגוף כנגד ייוד־יסלמטה הקשל
 שהיא זו ד׳ בחי׳ כי דע והנה • לחל בחי׳ שהיא יל של

 הנקר׳ הל׳ של העצמי או״מ בחי׳ ג״כ הוא ראש של קשל
 המוחין אל שיש בחי׳ ג׳ ענין למטלה שביארנו כעי כי רחל

 בחי׳ הס החחחוניס ומקיפים פנימי׳ ן מוח יש ובכ״א דדא
 בחי; כי דז״א נוק׳ ביחל ג״כ הוא כן שבמצחו ממפילין
 כנ״ג חשיל של הקשל בחי׳ הוא שבכדן העליון המקיף

 נמשכו לחלואח״ש כל העצמי המקיף היא הקשר אוהו כי
 ן הל'מוח כל כלולים הס או׳מיוהנה בחי׳ בסיד הללועות

 וחסדים חכמה בחי׳ היא שם הימכיח רצועה כי זח באופן
 וגבירה בינה בחי׳ הוא שם השמאליח והרצועה דא של
 הם הלנועוח שש:י למעלה שאמרנו הה והכה * דא של

 ניחן ולא דסש־ העיטלא ע־קליוח הוא שם דז״א והוד נצח
 אנו אין לכן ממנו נחקל אשל המועט אוחו לק המק׳ אל

 נקלאיסנצח הב׳רצועוח אלו ולכן לבד נו״ה לק מזכיוין
 והואאינו ממנו נמשכין שהד׳שהלצועוח ולפי בלבד והוד
 וכילס בלבד עיי גשה־צועוחהס כנז״ל בלבד עוד בחי׳ לק
 מיס ונהלבש נכנק תחלה והנה ־ מקיף אור בחי׳ הם

 חליןעטלין בהודואח״כ בינה מוח נחלבש סכמהבוצחואח״ב
 בבינה בין נא״א בין נצח בחי׳ לעולם כי והטעם ביקוד

 וט״ז ההיד מן יוחל לגבור.|) הוא הנצה לעולם בז״א בין
סש:יח מן גביה והאסה גבוהים והקרניס בתיק־ניס נאמר

 שטוחנות לחיים שהם שחקים נקיחיס שנדר, קוד גי׳כ וזה
 למעלה זו שיהיו מוכרם היא וא.״כ • לע״ל לצדיקים מן
 מתפשט ולא תחלה משתייה הוא הימנית היצוער. ולכן מזו

רקעדטבורי׳דליבאוהלצוע׳ .
 ההוד שהוא השמאלית פיק הנפייה סכל חיים נסן עייז

 הוד טד למטה נתפשטת ניל ביזר ןה עני! ביאר פס ז'
בהקדמה נזהד מ״ש וזהו דדא יליציצ נהנמיעים הוא הטעם וזה

 >,.rGy.V/ עולאי דאמא ;ואפשטיתא ה^^בה״ ו״׳נעטעלש^מהד
ו פיסנאי נמו , ״ טד לק^ הש״, ״ יש׳׳׳¥ר/ י

׳ לעעס כי הדבל וטעס נ׳ע״ם: הלולנוד׳עיניןפוק נשער ח צ  נ
דיה/\■ והודבשןד בשודהח״ת הוא

 נעשן לא הנצח ולכן בהוד ואיהי ב,יצח דאיהו כנודע הל.'
 מקום שעד לשי דליבא טנירא נקרא שהוא החזר, עד אלא

 המל׳ בנין מתחיל ולמעה מהחזה אן דא בחי׳ הוא זה
 נספכט יאח״כ ז״א לצורך הנצח מתפשט שס עד ולכן ג״כ

 כעשה דז״א אידהוד ערק מן שמשם ההוד עד למטה ההוד
 נכללים הדלועית שני בחלו והנה ־ המל׳ של ביני. מיס

 והנה שמאג בצד וגבורה וניכה ימין בצי וחשד חכמה
 יל־בי׳ בטבויא נפשק שבה היוש־ בחי׳ ימין צד של אוהה
 שנו הישי־ עד ומהפשע ז״א חין מועט דבר נכנש ונישס

ר■ נקלאהז״א ולכן לגופו לעצמו ז״א לוקחדp/החr(;עיקיר אן  ^י̂י
 ״’י”’״ ^גחימ^/שניליעיז מוח אן • סקד כלפי מטה

 השמאלית והרגועי. י שנה החכמה במקיס הינל׳ עד מהפשע
 המל׳ שר הבינה עד מתפשט וגבולה בינה מוח הכוללת
 שהם בלבד מוחין ג׳ נמצא דגיפא בטבורא היא ׳ומקוס■׳
 דגופאדז״א עבולא חון נכנש־ן אלו וגבולה בינה חכמה

 בהיד וגבורה יבינה בנצח חכמה דז״א יה״י חין ונתלבשו
 שס ואז דז״א שגהלנשיננ״ה שלה פנימי׳ מוחין בחי׳ וזהו
 השני מקיף אור בבחי׳ דז״א לנ״ה נחון מהם האלה יוצא
 חללי חון דז״א הנ״ה ונכנקיס מתלבשין ואח״כ כנ״ל

 ואח״כ הפנימי׳ ר.נ״ל מוחין ובתוכה דגולגלתאביישאדנוק׳
 של תפילין נקוד שנה במצח מקיף אור בקוד לחון יוצאיס

: השמין בפ׳ ’בעזר.״ יתבאר כאשר יד

ג פרק
דנוק׳ גונגלתא שיחין פגימי׳ המוחין ענין עתה

 תפילין וגס והקשלשלר.ם יד של תפילין ובסי׳
 כבל והנה • שאלוח כמה ג״כ ויתב־׳ל שלהם והקשר דיעקב
 בלבד מיס-ן ב׳ לק אינם דגוק׳ פנימי׳ המוחין כי ביארנו

 בה אין ולכן הנוק׳ מקום עד מתפשט אינו דז״א הישוד כי
 החכמה כח בו והנצח ז״א של נייה ש־ס מוחין היין לק

 תמיד הוא המל׳ ולכן • כנדל והגבורה הבי-־ה נס נו וההוד
 וגבורה נינה יש שבשמאל השמאל מן דובה הרי כי שמאלית

 חישוד ש:ס הגס והנה • בלבד סכמה אלא בו אין ובימין
 דקעטלא בתוכו נתלבש אין אן דנוק׳ ברישא נכנש דז״א

והמועט ך דז״א בגופא מתששטיס שהחשדיס נודע הלא ני דגבולה



החיים עץ ג פרק התפילין שער פרי שרף
 ועיקור י עצמו ללוין והוא שלו ודpב־ הואשרמאל וסמועט

 דנבורהלבד עיטרא במל'הוא בהיוחו למטה ביקוד שיש מס
 כי היא קלוס נשיה של סזילדעהן שאמרו מה הטעה וזה

 סו״ב בין מכריע להיוס טטריןכסדא סדין כללוה הוא הדעה
 הויוסנבורוה וה׳ ק״ל גימ׳ שהה רקדיס הויוס ה׳ בו יש ולכן
 עיטרא רק בו שאין דייל׳ זה דעה אכן קיל ג״כ שהם

 הנשים ש־עה אמרו לזה י לבד ק״לא׳ רק הוא לבד דגכויה
 ז״אמ״מ המהביקיד שהעטיין שאמלו יהצהאע״פי י ק״ל

 והוא בצו״הדז״א שהם בלה ובינה בחכמה הלוים עיקרה
 הקשר מן ש״ר שיוההפיל־ן הקודם נפיק לעיל שביארנו כמו

 המוחין נמשכין ושה נו״ה בחי׳ שהם רי׳ועוה ב׳ נמשכין
 נו״הדז״א׳ בחי׳ לק בה מהלבשין אין למטה בלהמל׳וגם

 ולא בלבד א׳ ביה רק בה שאין הטעם הוא כן גס ולכן
 נמשכיסבה שאין כיין כי לאש בהפיליןשל כמו בהיס־ ׳7

 פלגי הרי רק הס כי ונודע והוד נצח בחי׳ שני רק
 רקביחא׳כמו בה א׳לכןאין רקלגיף נחכבים ואינם דגופא

 מ״מ כי ד׳ הס השרשיוה אבל י א' בפרק לעיל שמבואר
 נבאר והנה לקמן־ שיחבאר כמו אינון מוחין ד׳ קוף סין
 גס לבד• נו״ה בחי׳ שני רק בה, נמשכין שאין הניעם עוד

 הוא ומי רחל של והפילין דיעקב ש״י ן הפיל ענין נבאר
 רחל ובמצח יעקב במצח הללו התפילין ליציאה הגויס

 שהס ראש של בהפילין שביארנו כמו כי דע הנה י הנ׳-ל
 עד המהפשט דא״א דשערי קילא האי הכאה ע״י יוצאין
 נחות דז״א מרישא נס ני כאן הענין הוא כן דז״א רישא

ן ומחפשט לשערי קולא סד  אחורי מקיס עד אחוריו דו
 ז״א׳יאכנא באחורי דלתל רישא היא ששם עצמו שלו החזה
 ממש רחל של המצח כנגד דשערי קולא האי ומקחייס עמו

 קולא שמכה כמו ממש דנוק׳ במצחא מכה אינה אמנם
 מלבוש הוא הז״א כי י ממש דא7 ברישא דא׳׳א דשערי

 לגופו דשערי קוצא ההוא בין מפסקה לאשי וקינוב א״א
 עומדת הוא רק ז״א אס מלישה הנוק׳ אין כאן אן י דא״א

 בגופא ממש ולביקה מחובית שגופת ואעפ״י לנד באחוריו
 כולו לגמרי ומחובר לבוק איננו כלה היאש אמנם דז״א
 אן מחובר הוא לבד ראשה עגול אמצע רק דדא בתיה
 מקוש שם ויש מחוברים אינם ושמי׳ל נימין היאש בצדדי

 לבד שלה הדעה מקום כ׳ ונמלא ביניהם ואויר וחלל פנו׳
 אינם שלה אבלחו״ב ז״א באחור ביק7 הוא באמצע העומד
 קטן הוא דנוק׳ ראשה כ׳ אחר ענין עוד י עמי דבוקים
 משני ומעדין רחוב יוחל הוא שלו החזה מקום ורוחב
 לשנים דשערי קיצא האי נחלק ולכן שלה הראש של לדדין
 כי נודע וכנה י ממש דדא בגופא הצדדין בשני ומכה

 קויןשלו׳ בג׳ גליו י וטד מראשו מתפשטין דז״א מוחין ג׳
 בערן מ״מ מוחין נקר׳ החפשטות אין הד׳א שבערן הגם

 נעשים מהם היוצאח מהאלה כי מוחין נקר׳ ורחל יעקב
 דשערי קולא האי כי נמצא י כנודע ולרחל ליעקב המוחין
 וגבולה בקקד מנה הוא בנופו הז״א י7צד בשני המכה

ואמא אבא והוד דנצח אמצעים פרקין הרין ששם שלו

 דאבא חו״ב כלולים דז׳׳א ובינת חכמה התפשטות שמהם
 אינו האמצעי בקו שהוא דז״א בדעת אן דאמא וחו״ב
 מאיר דשערי קוצא האי הכאות ע״י והנה • כנז״ל מכה
ן הנמשנין שלו המוחין מן הארת שס  האלו השערות די
 ואז י ז״א בראש תמכה דא״א דשערי בקוצת הנז׳ ע״ד

 כלפי ויוצאים דאו״א ובינה דא״א וחכמה שלו יוצאחו״ב
 דיעקב רישא באחירי פוגעים ושם שלו הפנים לצד דז״א חון

 רישא הון ונכנק • כסידע ז״א עם בפנים אסור העומד
 יעקב במלח לחון אותם ומולאין דיליה ובמוחין דיליה

 ואינם פרשיות ד׳ דיעקבוישבהס במלחי חפילין ונעשים
 בתפילין אמנם י חו׳ג חו״ב דז׳׳א ראש של התפילין כמו
 ואז דאו״א בינות שני דאו״א חכמות שני רק יש לא אלו

 הואבינה יביאן כי דאבאופ׳והיה הואכנגיחנמ־ פ׳קדש
 אס והיה ופ׳ י דאמא חכמה הוא שמע ופ׳ י דאבא

 חו׳ג בערן הס וחו״ב'דאינא דאמא בינה שמיעוכייתוא
 האור חיזרת ההוא ההכאה מכח ואח״כ י דאבא חו״ב לגבי
 ללד האירוח שילכו גרס בהם שבהכאה יכמו האחור אל

 סוף עד חוזרין בחזיה כן דיעקי רישא סיף עד פנים
 הארה׳ עושים פוגעין שהן מקום וכל י רחל מלח שהוא
 שלו העורף במקום דיעקב רישא לאחיי' בחזירתם כילד
 אשת התחתונה לאה הנקר׳ אחת הארה מוציאים הס שס

 התחתונה לאה והיא יעקב
 המדבר דור אצלינו הנק־א האיוש שעי יזיים נען ועיין

 שם ועושין שם מאילים ואז א״י =י ים נ׳ פיק ו״נ1
r גמנניל אי המדנו דור שמנזו , ״ דיעקב תפילין ״ל קשר ,ל ^ ״v״^י V- י
התחתונה צחה בחי׳ שהוא pj,;, ,;j ק,ן pjj, פ
העליונה בלאה הגז״ל ע״ד : יעק: של התפילין אותן !׳

 כ״ר תפילין קשי שנעשית
 האחור לצד יותר הנ״ל הארה חיזית ואח׳׳כ י ז״א בעורף
 דנחלבעירף ברישא ונכנס וגז׳׳א ויוצא וחיזר נז״א ונכוק

 במצח ויוצא כגז״ל הז״א אחורי הוא ראשה אחורי כי שלה
 של תפילין ביאשההנקיא התפילין בחי׳ נעשה ושם שלה

 בתפילין שביארנו ג״כע״ד ד׳פישיותוהס יש נהם ונם יד
 לאבא חו״ב הס יביאן כי והיה קדש פרשיות שני דיעקי-

 דאמא׳וחו״ב הסחו׳׳ב אסשמיע והיה שמע פרשיות וב׳
 בזהר שאמר מה וזה י דאבא חו״ב לצבי חו״ג הס דאמא

 ובזהר י בה גליפין מוחין דת־ין ונהירו האזינו באדלא
 חו׳׳ב הס יד של דתע־לין פרשיות ד׳ כי אמר יא פ׳

 כי לעיל שביארנו עפ״י נכונים ושניהם עי׳ש וננ״ל חו״ג
 רקב׳ אעם שעיקרם לפי אן וח״ג חי״ב בה שיש האמת
 אמר לזה ודאמא דאבא כפולים שהם רק דחו״ב מוחין

 דתרין כהירו שאמר ומה וכנ״ל מוחין ונהירידתרין באדר׳
 האור שאין לפי הוא בה גליפין מיחין תלין קתס אמר ולא
 כהירו נקרא לזה דז׳׳א והוד מיצח שנמשן רק שם בא

 כי שאלה מקום כאן יש והנה י בה גליפין מוחין דחיין
 שלסמתריןעט!:יןאן דעת להנוק׳ שאין לעיל מבואר הלא

ה׳ שהוא לבד דגבורה עיטרה והוא אחת עיטרה לה יש
הוי׳
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 קלוס ס’נ: של דטסן )»ל אמלו ילזה ק״ל שעילס הוי'

 מוס׳[ דחלץ נהירו הסל יל׳6נ בהב וע7מ וג?״ב • ל0כ:
 של דעה נין ה-לוק עוד ש’ ’נ הוא הערן אן ■ וכנ״ל

t׳h נלאנו למעלה הוא שלדא הדעה כי הנוק׳ של לדעה 
ה:וק׳ של הדעת סן ממש
 מנוא נספו מכואו ;ה ע:׳( בנופת מלאשה למעת הוא

1״כ1 תויה נקוטי ונע׳ כ’םמי שלת הכספים שני ני[ והיא
ן י . ־ י י ״ ״ ־ ־ ״ י ־ ־ ״

: וחני! ס1י.ט־ ע״ש שליי דה״ת העניון בפליש
מ:ס’י כלה היעה עומד שס

 המילה דאמא ורזו״נ דאבא הו״ב ב׳הוהין יסיק בלאשה!!א
 נסלקים והס מיהין היין רק בלישה שאין צא ני סו״ג

̂ : מוסץ לד׳  המנודסדאמא הלאהחשדים כי ג״כ להבין נלין והנה
 ואימצע וסמרל ימי! )״אנהקויס המהפככ״סבהין

 בבי מכה דדא שעל׳7 קולא הא■ כ״של וא״כ י כנודע
 שס מהפכטיס אכל נתסקדיס הבר. לא אין ככ״ל קוים
 שלה דעה ג״כ להיות יכול היה הזית ההכאה מבס ואז

יובמי׳סש־״ס ביאכה למעלה
 ני אלי דנריס לדני! יועמי לא המת כההקדיס הנס כ׳

נס:ה הציצית נשער לעיל הלא ״,,״ אן לן,,א

הטעם מניאד פס סהנאח׳ חייה °’Pf יי־
 צ״ל פכן נואנה פלה הדעה שאי; !’(יעי ייליי!' נכין מהס ̂עשה

 שיש אור ה דינו׳ מממח נז״א לק היקו״הכוק׳ כעל סייס נען
 הדעת אח ממשיך הוא לו ו נכחד אך ע״ע) כן שכתב ו׳ ̂לק

א״כמה נראשוע״ש מוח להיוח מעלי אדליא כי הוא הענין
״ ־״•<׳־■.<■;־״ י י י ג י א

r כלו כ!ה1נ קו כפ ס הנוח עכמ! jאזלןכח'הנ^ה רצח «׳ 
 ומיצא שנלנים נמית אוו ;יחוסיף לעשות בהס כח עוד ואין
 נמי' שאי! כט״ל מנחוך הארה המוחין בי ועול י דעת בחי׳

 ’ע״ וכי נ־נ׳ב כלל ני. א1ע היר. לא הי״ב כל.ס עליון
נה מיח יתיסן ה;אש הארה ,״j, לא א^ לצ״ה יכוניס

 וא היא פלה נמוחי! ההוזלה מאילים אשל השל׳ס בחהי׳
 כמכואלוצ״ע: כחזרה כת כוהניס אשל ור.ס בליס
לסוז תאלהס להיציא נר.ם

 קולא האי בי לזה שישכיקו והליא׳ התפילין לעשוח
 רבות האלוה להיציא צליך שי-.וא לפי דז״א דשעל׳
 לא דלסל ותפילין כלר.ס והקשל ייעקב התפילין שהס
 אלאלישג׳ ה־צין וצינן האלו האלות כל להוציא בוכח היה

 דעה ולעכוס לתיציא ולא האלו האלות לחיציא הסקדיכ
 דא״א דכעל׳ קולא לתה גיב הבין ובזה לתענית בלאכה

 בלבד שלהס והקשל דז״א תפילין האליה רק הוציא לא
 למה וגס • כו׳ לביח האלוה הוציא דז״א דשעל׳ והקולא

 באולחוזלוצמה שלשס דיעקנוהקשל הפילין שהוציא דיון
 ׳יבן אן שלה געייף ג״כ דלסל תפילין סל קשל היל־א לא
 בראש הכה דא״א דשעל׳ קילא האי כי ה;״ל הדי-לים פס
ודאתא דאבא נת״י משילות בתיך שהומין האורות ושם ז״א

 תפילין נחי׳ ש:י לק להוציא בח בו ה״ לא לכן כנודע
 במקיס המכה דז״א דשעל׳ קוצא אך שלהס והקשל דז״א

 כנודע אבא ישיד ננלר. שס ונס ז״א הון המנוליס סקדיס
 וכמצא ושמאל ימין קוים נב׳ מאיל ויסתוא נדול שאורו

 להוציא כה בו הי׳ ע״כ מאוד רביס אורות כך כל שיש לפי
 ותפילין שלהס והקש־ דיעקב ר.פילין בחי׳תאלו כל ולעשות

 שכבל לשי דלחל קשל לעשות יכול לא עכ״ז אבל דלסל
 ובלעו ז״א באשיר׳ שהכה ההכאר. מבס היליכו דלן האירו

 עוד חזרו חוו־ בקידאול יאח״כ י ניו: מרסק יעקבשהיא מנח
 לחל במצח ביזסלה שיצאו מקים חל שנית פעס בחזילתס
 שלישית פעס עיד ׳סזיו ואין שלי. ן הפיני שס והיציאו
 ■ שלר. נעייף י-קשי א’ולר.וצ נעשית שלר. העיילף אל לאשור

 אל גדול בכה אבן זילק כדא-ס הענע בחיש נלאה וזר.
 נודל משמת לאסור סוזליח ואס״ב שס הולכות א׳ מקוס

 לילן הפעס עוד שתסזול אבל הזליקי. בעת שעשה כס
■ כניל אפשל א׳ כבתשלהזה

אל השל הוציא לא ונסן פילו ל׳יס ען נספר.פוי יהני.
• ש״ל 1 ידמי יד ̂ש התפליו '׳ i 1 נעשיז יי מל חפיליד פל י.קשו J  t ש״י תפילין של הקש־ אמנם

 באסור׳ הבינע קשל זה אין כמו־פמנ העיקור אך נד׳א נמו
מוס היא אמנס הרפילין נ! כחג ח׳ נפרק פס 1ונ כאן

דלסל עצמו תפנימי הדעה : ע״ש מפידש
 אך ש״ל קש־ כתמונת ש״׳ תקשר נעשה לא ג״כ ולכן
 למטה ולר.יוחו היקיד דוגמת יוד בתמונת נעשה יד בשל
 פרשה בו ואין בלבד עור מן י׳ לילה לק בו אין בנוף

 כ׳ חילוק יש ועול י הפ־שיות שא־ כמו מיח בחי׳ שהוא
 בסי׳ שהוא בנ״ל בחי׳לאר. הוא ש״ל יהפילין שה־של לפי

 יסיק הוא ש״ל הקשר ע׳כ ממנו ונפללח הדא מן אשרת
 שביב מהתפילין לציעות ב׳ נין נמש תשלה כי התפילין מן

 שהוא הזה הקש־ משא״כ • הקשי נעשה ואש״כ הראש
 שלה דגבולה עטרה שנר. הדעת בחי׳ ממש נוחל עצמות

 בזהלפ׳ נאמל וע״ז בקמוך ייייש התפילין אצל הוא לכן
 מהתפלה קשל ההיא ׳סעי׳ דנא דאיצטלך רל״ו דף פנסש

 היעה ׳תפיד שאס יעיקל כלל ממנו תהפ-ד ולא יד בל
 הזהירו ולכן מאד גדול שלההיאפגס המוחין מן שבגיפה

 והנה י התפילין מן להפרידו שלא היול טל נזהר שם
 ש״יהשמקופים 1הר.תפילי שניאלני כילפימה להבין צריך

 מניתין אנו למה א״כ לחל הנק׳ סתאה דנוק׳ המוחין של
 בבל בי הוא הענין אן י האדם של ל.שמאל בזרוע אותם

 בט-נילא היא המל׳ שלאש נודע הוא ונס לעיל ביא־נו
 ואל הלב אל קיוב והיא שלו החזה שהוא דז״א דליב׳
 אנומניחין לכן לה דגבילהאשל עע־א מצד השמאלי זלוע

 הלא גס י הזכר של השמאל בזרוע שלי. חפלה אוסר.
 השמוך השמאלי הז־וע פלק דגבולחהוא עטלא כי נודע

 הזר. בפלק שס הוא הנתתו מקיס לכן הכתף אל ויבוק
 ציין עוד אמנם ־ שלה ספטיא של אסיזתה מקים ששס

בדרושים שביארנו לפי א׳ שאנוח׳ כמר.מקוס יש ני להבין
האלו



החיים עץ ד ג פרק ההפילין שער פרי שרף
 הענימ המוחין שגמשו אמי המה הספילץ נחי׳ אז האלו

 בו׳ דשעיי קולא האי הכאת ע״י אח״ב ואז לז״א בבישא
 ביאשו הספילין בסי׳ ונמשי( נמצמו המוח־ן האמת יוצא־ס

 הפנימי׳ המוחין הלא א״ב • ש״י בהפילין היא עד״ז ובן
 לשמייס השמידה בספלה אלא ונוק׳ בז״א נמשין אינם

 אמנגמי וא״ב בהחזרה כהניס בבינה היוקיפי׳ והמוחין
 • התפלה קידם ולא התפילין להניח לנו הי׳ התפלה

 המוחין נבנשין תחלה אז לעיל המבואי כפי הלא כי ועוד
 תפילין בבסי׳ במצחו המק־פי׳ יוצאים ואח״: בז״א פנימי׳

 ואס״ב ־ דנוק׳ ביישא פנימי׳ מוחין נמשכין ומשם ש׳׳י
 וא״כ ש״י תפילין בבמי׳ שלה נמצמה המקיפי׳ יוצאים
 מלוע ועול • ש״נ לתפילין ש״י תפילין מקלימים אני אמאי

 מבילתן בייש לעיל מבואר הלא תפילין זמן הוא היום כל
 שבאו המומין משמלקין אז התפלה אסר יום גבל שתמיד

 מוחין באים התפלה געת יוס בבל רק התפלה בעת
 תפילין כי שש לעינ שביארנו מה נהגין ציין גס י מלשים

 לתקן היא ש״ר ותפינין הבריאה עולם לתקן הוא ש״י
 שבאלילות בזו״נ הוא הב; אז לרישים ובפי האצילות עולש

 להאריך רציהי שלא שאלות כמה עול כוינת גקפר (ועיין
 הפסיק פי׳ ביאור ע׳׳י בעזה״י יתבאר זה בל אן בהם)
 ׳שהוא ובתיקונים בזהי־ שנלרס וכו׳ לבן על במיתם שימני
 כללוה בשער ביארנו שכבר מה והוא יד של תפילין במי׳

 ן למוח הישימה גס אז לילה גבל כי א׳ פרק ההפלה
 נתמעטה והנוק' ־ ראשו כיל וישב לגמרי מקתלקיס לז״א
 ירדת הנקודה אותת וגס לבד אמת נקודה בקוד לגמרי

 האציזות בעולם נשארת היא שלה הישימה רק בבריאה
 י-יקק וע״י • שלו תחזה במקום תז״א ת־ן נכנסת והיא

 אותה מע־יס הס מצות אחר עוסקים שהצדיקים התורה
 נגמרה הבקר שבאור עד מעט מעט תעיקיי׳ מנקודה
 הז״א של השמאל בז־וע ועומדת באצילות לעלות הנקידה

 ומירכין יד ש; תפילין מניחין שאני ע״י ואז - עמו פנ״פ
 ונכנס תדא של כיהחזה הרשימו אותו יוצא אז הברכה
 קשורה בהיותה בראשה התפילין בה ועושה הנקודה באותו
, . ■ רשימי אותו ומשמש בזרוע

י׳"’ ’יי״ ®?’י מוחין בגסי׳ להנקו״תתזאח לאותו הנועם עור פיש ע׳ש נון ״v י
®‘ל  ני שלו השמאלי בזרוע הקשירה ° '

 הארה אוהו כמאמת אס ביאר ייו התפילין מן פטורים
 ועלי׳ בעליות ישלה מהתפילין הואנ' האישיםלנליוהענין

 הדעת היה תחלה ני הוא נ׳ הוא יד של ספילין בסי׳אלו
הוא (יא שיסוד נ־ון למפה שלה הנקשרת הנקודה באותו רק

» ״ ״ ־■״-׳',}ל ״ ו S ׳;!”י S, ; 5׳ r1״*i
 ליניל שמבואר נעו (ויל הנוורות ̂ פנצין עדיין כלל בת

 שהרעת הנז״ל הניצית נשער נהגה בבי׳י׳ רומזים אנו רק הנוק׳
 הא׳׳ת של עליון בשליש היא שלה אותי קישר שהוא עצמי ז״א

 הזז העציה שעל וע׳׳ש שלה) ע״י קלו ב;דוע עמו הנקודה
nr, vי»,r,־ר אי״י ,-  r, ע- נסותס שימני אומיה• המל׳
תיכן ולזה פס וסיים זרועו ̂ ‘ ״ ״י״י י ו 'י רמוסם שימני הפקוק פי׳

 הנקודה דגני שהם ובו׳ מאתר -ליד תפילין הוא בבוקר
 שימני בעלה לז״א שאימיתכן שנניישלהאיתההאי־'ז

 הוא זה בל כי אהגה במות עזה בי ובו׳ לבן על כמותם
 לה שיש הז״א בראוס אמ״ב ואז י אותה אהבתו מסמס
 בזרוע אללה שנסקיבה הישימה ע״יאוסה בראשה ספילין

 שהיא פלו הרשימה ג׳יב וממשיך בה מסקנא הוא אז שלו
 ספילין בוג״ב ונעשה ננחשו ומכניס בנ״ל מראשי למעלה

 מלוה מר,׳ימין שאנו מעשת ע״י הוא זאת וגס ראש של
 שאנומנינין ועי״יתברכה שלראש ספילין ומטמין תפילין

 התמתונים מעשת ע׳׳י כ׳׳א מלמעלה נעשת דבר בנולעכיאין
 מתקנא שתז״א קנאה ע״י כי קנאה כשאול קשת וזש״ת

 ג״נפשיים וזהו בראשו לוג׳כספילין גורסלעשוה הוא בת
ש ״רננפי רשפיה הפש'ק  -ישהוח6ר ר״ת ״יה ״שלהיח ̂״
 בזרוע שלר.וניתנת וראש במר בסי׳ שתוא תנקידה אומה
 תפילין בה וועשיס אש שהוא שלו גבורה שהוא שמאל
 ושלהביות גבורות במי׳ הס כי ׳׳יה שלהבת נקראים שתם

 ״יה הנקרא אבא,יאמא של תחו״ב שר.ם ״יה מן היוצאים
 .ר.'.אנ‘ ותני ־ ״יה הנקרא חוב הם עצמן המוחין וגס
 שפיר לנן תרשימו לאותו נק הם החפילי! נסי׳ בל אין
 מוחין באים אז החפלח בעת אס״כ כי התפלה קולם הס

 זוון״הספיצין למה יהגאר בזר. גם לזי״נ אחדס מלשים
 ר.תפילס אמר המוחין ן שמסתלק אף היום כל כי בלהיוס הס

 שפיר לכן זו״נ7 נישא תוך שלהם הרשימה נשאר מ״מ
 משא״כ תפילין זמן הוא היום כנ וג״ב התפלת קודם הם

 תפילין זמן חין לכן נסתלק דמוסין הרשימה גס שאז בלילה
 בשעת היא מציהתגילין עיקור עב״זבו־אי אן י בלילה כלל

בשאר מפא״ב דזו״נ גמיריס י^נומין שאז התפלה
 הספילין אז אין ולכן לבד ת־שימה אות■־ רק יש שלא תיוס
 מלוע שפיר ג״כ ויובן • ההפלה בשעת במו סובה מצית

 תח.הנבכס כי סנרחש תפילין קילס הס יד של תפילין
 ר.וחמכניס ידואמ״ב של תפילין בה נעשית הרשמה בה

 ומונן ־ כנז״נ שלו תחפילין לעשות בראשו שלי תישימו
 לפי הבריאה בעילס הוא שליל שתפילין לעיל מ״ש ג״כ

 בעולם בציצת ירדה אשר תנקילה אוהו של התפילין שהוא
 ניהקן ע״י לכן הבריאה

משא״ב הבריאה עולם כתפילין שער ר.נוינת נפפר ועיק
pשהוא לאס ל0 הפיצין עעגניס נמס שמניא פ״ת 0׳ 

 בלילה גס שהיא מהרשימה י’ 'ל’ שהתפילי! לזה פול
: באלילוח ' באלילות וש׳׳ר הבריאה בפולס

י ד פרה
, ד ת ע  והתפילין ודר״ת דרש׳׳י תפילין במי׳ השלשת נבאר ו

 להניח שצריך אמרו הפיסקים דשמישארבאהנה
 שניהם אן מספק ר׳׳ס ושל רש־׳י של ספילץ זוגוס שתי
 וב׳׳רמ ובתיקוניס במקומוסרביס בזהר בנז׳׳ל אמיסיס הס
 דאתידאינון תעיליןדעלמא ליה דאית רב׳׳ר. דם פנחס פ׳

תויוס י



טוהחיים עץ ד פרק התפילץ שער פרי שרף
 שאמרו הקימז סו״לבע׳ בלבלי מרומז וגס באמצע הויוס
 צייד ע״כ ■ ספינין זוגוס שני לחניש בלמש יש ממיס
 קדשו משי ששמע מהלחוז״ל היב וכסב • עניגם לבשל

ס זל״הה האר״י היב של דלני  שהסילוק קוא ה״א סדלן ב׳
 בלישאדז״א דסשל עעלא ססלה נכנש אם הוא שביניהם

עי דגיורה עעלם חסלה שנננק או  נננש לש״י קביים ו:
סלפ׳ להקדולכן עעלא חהלה שמעקו־  שמוע אס והיה פ׳

 לגבולה עעלא נכנק חסנה כי להיפן הוא ל״ס ולקנ-ם
 •השני והדלן • שמע לפ׳ קודם שמוע אש והיה פ׳ לכן

 דאמאהחפילין במוחי; כי הוא
'1' '’יי־ !’וי-מי״ ■ ’רש״ כקבים הס '̂

א’ אי'א־שי ,יי״חל;1אםי־ל;פ;ל־ ’’״״'ל י־° ״
שהינה היינו כפשוטו לפרש ׳

המפויס ירידת נלני; מחוליויס מקערא נז״א מוחין
 הציצית שער לטיל נימרנו הללו נ• אמא7 מלעלס ומוחין
ספק פוס נזה שאין נהנה ה פרק לאמא מקכילא והנה

°’י' יי' ׳’י■״ יוצאים ■המוחין אז י ̂ה החשדיס ^ , .הוא LDP ואחר חס
־ י י סי שיחלקו ס׳ר והאין ט״ש להיפך י^, , ”,

 צ״לפנס נז-לח׳יור׳סאןע״: ‘ם״ לס^^ ומקנילא ז״נ
 רטת ג״כ היה שלמט הא נווך ל״ס נקביה ק יוצא הם

דהוא והעני; ו ק י  האץ נמה זיל תקווה הוי לסמא ה
ס ויש לסיב הוא ייז

נ׳ נפעש ואשי׳כ פירוש כלא סי הס ע. לה.ל
הכל ונאמת יוחל נונליס פירוש וטיעלא לחקל
; המה ה׳ דרך היא החקר קמוק באופן

הגבולה ימוח פנים מל־
 בין מפקיק אבא יסיד והי-. • האחור ילצל ר.ןא

 • חמא ■קוד הון כיהן הוא כי שכיהס ומנליעבין שליהס
 לאמא נה״י נבקע■ לקעיי קולוא האי ע״י נאכל והנה
 העליוניס נבקעו החלה אז לז״א במצחא המוחין שיצאו
 היקוד נבקע ואח״ב לחו״ב מודין שבהיכס והיי. נצח שהם

 במצחא הזה ־לן לק יולהין ולבן חי״ג עעלין הלין שבהונו
 ואחריו הביכה מוח ואחריו הוזרמה מ־ח יוצא תחלה דז״א
 צי ש.-.וא הגמר׳ מוח ומחליו הפניס מצד החקדיס מוח

 והיה קדשי ז׳׳צ לש״י כדעה הפרשיוה קרר וזהו האחור
 ע״ל אינם לאבא במוחין איונם • שמוע אס והי׳ י שמע

 לר.'יל כח בו ואין לל מקום היא י־אבא ר.'קוד כ■ כן
 ואח״כ החצר. ונכנקים מסששעיס החקדיס ואז יח־ שניחם

 מהפשעים כאבל אז שם המקים צלום מחמה והכה הגבולות
 ר.ר.וא מקום עד והנה י לאבא ודpר.י ענילה עד ומגיעים

 עול רק יש לא שצו בהעכירה אן עורוה ב׳ לה־קול יש
 לכן הפריעה בקול כניה החיצין עיר כי בשל של א׳

 לוחקיס מהם שהגבילורז מהמס חז החקדיס שם בהגיעם
 הלק העול מקן ללן לחוץ החקדיס הארה יוצאים אוהק

 לרן שיוצאיס כיון מזפניס נשאר שישה עיקל לק כי׳
 רוציס תחקזיס והנה • היקיד פי לרן ולא כו׳ המקן

עס להיוה לוציס וגק אבא יקוד שר.וא בשלשס לי.לבק

 צלום מחמה לר.יוה ינוליס אינק מבפנים אלא הגבולות
 אה ומקיפים העעלה מן למענה עולים הם לכן המקום
 יקובבנו סקל בל׳ הבועח הפקיק •וז״ק מבחין לאבא היקוד

 לוגמה יקונבנו חקד וצנן אנא בחי׳ הוא בל׳ הבועח כי
 וגס קצה חו׳׳ג יש אמא ביקוד כי [ונמלא אבא סיקול

 לאבא גבולוה לק יש לא אבא ביקוד אן לאבא החקלים
 בענין כמבואר י״ה קס ג״ב היקוד נקל׳ זה ומעעס לנד

 קס ביאר ל׳ פלק קם (ל״ל עניינם מר. כיצוציס הלפ״ח
 שלמה הוי׳ מהם בכ״א יש לא הסהינית בג׳ כי
 כמה וע״ש י׳׳ה שם יש נכ״א לק

 הקלים ע״ו קהוכו שיש לפי הוא והעעס לזה) עעמיס
 ברישא אבא יקוד נכנק כאקר והנה י״ה] גימ׳ וגבירוה

 לר.וציא ג״כ לבקע ז״א נעולןס המכה קוצא האי וע״־ לז״א
 ר״ה כקירה הזה נקיל יוצאיס אז דז״א נמצהא הפילין

 ואה״ב הביני. מוה ואה*כ הסכמה מוה יוצא החלה ז״ל
 הגבורוה שיצאו ואסר • נהיקול נפנים שהם הנבורוה מוס
 לכן היקוד הין ליכנם הסקליס א; פנוי מקום יק אז

 מיזריס מנסון היקיל אל מקיפין שהיו תסק־יס אצו
 ועולי; משק שיצאו דקכנ״צ יוקן דרן נהיןהיקול ונכלקיק

 ונולעין משק הסיוצחים ואס״כ נפנים מלמעלה ניקוד שס
 אסר על לחוץ קאיןיוצאים והעעס י סז״א נחצה לסוץ ג״ב

 להון ללאה אפשר שאי מפני הוא היקוד להון כניקתס
 לאבא כה״י שהם שלהם בנביש מ;ובשיק היוהס■ בלתי

 לכנק הולרנו ע״כ מבסון לין’ל-.הפ בתים בחי׳ להק ש־היה
 כי •והיה קלש הזה כק־ר הס פרשיוה הל׳ ולכן י נפנים
 אינו זר. כל אמנם י שמע י שמוע אס ור.יר. • יביאן
 יז״א• גמצסא וכיציאהחא-הם ;חל-.7ז, כניקהם בעה אלא
 למעה יוה־ לאבא נהיי ומספשביים יורדים הם כאשל אך

 כנודע המיל המתששגיין׳ המו:ו־ן אוחן ז1; לז״א בגיפס
 מוסין שמהסישין השפע המשכה נמשן ורגע לגע שבכל
 חסצר.נכנקין כי הואלהיפן התפשביור; אור.׳ אז לז״א המיל

 ונשאריס המק־יס כיסקין ואס״כ לסוץ ולאין ו הגבורות
 לקברה עעם הכוונת בקפל כתב [עול בהיקוד מנפניס
 לכשילדה זו״כ לצורך הוא או״א שזיווג נפי שלל״ח ספילין

 מוחהבינס תחלה כוהנת אתא הלי חסנה מזרעת אשי. זכר
 נעת ולכן החכמה מוח ואח״כ

 יצא’ אחרון הנכנק ר.לילר. כי1 זה טעם לנוי! ידעתי לא
 תחנה חכמה לחכוןולז־.יצאר. י.:קנה לנודר י־.:ן־ עיערין התלי]

החריו אן הבינה ואח״ל יי' “ליי׳ '‘ייל
I ר.נ לצוק לק ר.ס ן עער ן״̂,

 רקבה ונכשיולדה המל׳ נלורן תסריםר.יא וקמנ׳ לוקחת אינה
חחלר.ולכןכשנותן מזריע איש כפ׳ כטנואר מהס האות לוקחת
נותן החכמה עפת אבא פליאו״ עיד ונן ע״ש הקורס

ואח״כ סקל עפת תיכס יי'® ילייי' ”יייי
הנבולוח• עפת אמא נותנת ־

 והוא ראשון באסלונהיוצא שניהן הגבורה הלידה ולכןנעת
שמע]■ פ׳ שהוא החקד יוצא ואס״ל שמוע אס והיה פ׳

נמצא



החיים עץ ה ד פרק התפילין שער פרי שרף
 ונכונים אמיסיס המה הספילין ששני היטב מוק נמצא
 סע־ליןדעלמא שהם דל״ס ספילין על במ״ש הזהר דבלי המה
 הבינה מן גדולים הם לאבא ממוסין להיוסם כי • דאהי

 שחם לפי לידס ספילין הם אלו וא״כ לאסי עלמא סנקלא
 ועטלוסיהןבלאשיהם• ישגים’צדיקים ממנהיוז״ם למעלה

 שלו ליםוד ה״ס נמשכים וגם לז״א הוא דסקד כיעטלא
 שסם לפי צדיקים הה״סנקלאו (י״ל צדיקים נקראו ולכן

 עטראדגבולה והנה כנודע) הנק־אצדיק בהיקיד נמשכים
 המי.׳ והנה כנדל מהם למעלה היא דניק׳ עטלא שה̂ו

בסי׳ שהיא דגבילס עטלא גם ולכן כנויע עטלא נקלא
 ועטלוסיהן יושבים צדיקים וזהו עטרה ג״כ נקרא המל׳

 למטה היא שהענולה ,דרב״י בספיל-ן משא״כ בראשיהם
 (ר״לספילין זו״נ ש; עולים שהוא בעוה״ז שהוא הזכר מן

 דאסי דעלמא ספילין הס הב־נס כל ספינין שהם דל״ס
 לכן דזו׳ינ ספילין לק שהם דיש׳׳י ספילין משא״כ כנ״ל
 רומזים דאבא דמוסין ספילין והנה שלעוה״ז) ספיל־ן הם

 למוחין הס דלש״י וספילין ה״ו י״ה נזה הויה בציל־ף
 נכון ולכן בזהל בנדל פשיע׳ הייה צירוף הוא דאמא
 לבא שמושא הנקרא ספילין עוד יש והנה ־ שניהם להניס
 אצבעיס על אצגעיס שהם רק לש״י שבלס כקדל שהם
 מוסין כנגד א׳ ואצבע • דאבא מוסין כ:גד אסד אצבע
א׳ בפקוק רמוזים הנ״ל הפיני; בסי׳ שלשה והנה י דאמא

 שמל ר״ל י שלו״ס לאיש אסליס כי יש״ל וראה ס״ס שמל
 דלש״ישהוא הפילין הוא יש־ דל״סורא־ ספילין הוא סם

 לשמישאיבא הואספינין שלום לאיש ואסליס ישר אוסיוס
 דל״ס שספילין ולפי ז״ל גאון שלום לב של ספיל־ן שהם
 וספינין ל־שוהן צלין לכן נקודוס קיד שהוא באבא הוא

מא דלש״י  הס הנקודוס והנה ־ מגולים הס לכן הסב̂י
 יהיהקניניס דר״ס שהספילין לליד לכן מהאוסיוס קטנים

 הק־וש סיב של מנה־-ו היה כן והנה ־ דלש״י מספילין
 זוגוס ב' מניס היה כסריס בספלס המיד זלה״ה האל״י
 ל״ס בל מניח היה מהחלה וביינחה ־ ביסד ודל״ס דלש׳׳י

 והיה לבא דשמישא ספיצין לו לעשוס צוה ואח״ב ליד
 שסקס באופן 0צרין.להיו ס0■ואופןה;ס מנסה ספיח נזלהס"בכל
 של הספיל־ן לק יסד ודל״ס דיש״י יד של הספילין שסי

 אוחסעלהקיבורהואצליהסספילין וסניח סמלה יעלו לש״י
 לצד למעלה יהיה לש״י של יק הקיבולס על ג״כ דל״ס

 רצועה וסהיה ביחד הלציעוס שסי יכיון ואס״כ הכסף
 מכוקההססיהן שלרש״י סססלצועה דריסלמטה דספילין

 ובאצבע בזרוע הן בהקיבילח למעלה הן הכקיכוס בכל סמיד
 רצועיסלשל לח ילאה שלי״סווכוקסולא הרציעה יהיה סמיד

 של ססלה הניס ש״ל־ג״כ ספיל־ן •ואס׳׳כ דלש״י ספילין
 ל״ס ש; הקשל ויהיה ל״ס ספילין עליהם וי׳ס׳׳כ לש׳׳י

 שיהיההספלה בכדי לש׳׳י של וקשלמהספיזין מצומצסיוסל
 לייעלה ג«כ יהיה שלהם הקבל וגם למעלה ל״ס של

 מיסקדאמא סזלהנכנשין כי והטעם לש״י• של מספילין
אבא לשל שלאמא קודמי! ביציאסם וכן אבא• ואס״כשל

 שיהיו ם״ל בספילין זלה״ה האל״י הקדיש הלב והזהיל
 בסיס הד׳ נפרדים ויהיה מעבלסא עד עמוקים הסליציס

 שיעברו יגס המענלהא במושב למטה עד מסבירו כיא
 באמצע בהם להפשיק לעבר מעבר הספירה בעס הגידים

:וצד ספייוהמכלצד י״ב ושיהיו לביס ביס בין

ה פרק
 שצרידלכוין והכוונה הספילין 0ה:ח קדל נבהל ועתה

 כלליס בשבר לעינ נהבאל הנה • הנססן בעה
 הוא יש״ל הבריאה געולס הוא ש׳׳י ספלה כי הספלה

 בעולמוח עי״ז שנעשה בסיקין לזה לכו־ן ילייד באל-לוס
 השלידסיש־ע סניח כאבל והנה י כמושנסבארשם אבי״ע

 להשיס מקיף אור נקוד הוא זה להויוסכי כדי השמאל זרוע
 הסס שמרלו כמש״ה ימינו ביד לחבקה לאשה סחה שמאלו
 כביב היציעה כוון כאשי הוא הימין וחיבוק וכנ״ל ראשי

 וראשה למטה עדייו היא כ־הנוק׳ ססתראכי וזהו הזרוע
 ואזרסביק זלועסיו שני בין שלו החזה נגד גבוהיק אינו
 • גגור לחה בבלכח בעמי־ה אס״ב אן ממש בראשה הוא

 שמאלו שזי בפקוק כמיש החיבוק הוא אז גדלה ;ל0 אז
 בוק הס אבל לאבי בהסלה שהיה במקום ר״ל לראשי סחה
 נקמןוצלין בעזה״י יהבלל כאשל בראש־ ולא בגופה הוא

 שהבלן קולס והכה בהטליס־ לרקוחם בהצנע הנלסס להיום
 סכוין הקשירה קודם הק־בויס על הנססם אסל הביכה
 כמושביארנו הרה אוס־וס שישבד׳ יחודיס הי׳ מן יסולא׳

 ראשונה ה׳ באור. היא סהפילין ויסול ־ הציציס בבעל לעיל
 י״ה אוסיוח שסי לסבר מכיין חסלה כי והוא הכס כל

 להמביןמוחין כדי זיווג לעכוס או״א היבול והוא מהשם
ב • כנדל ההפילין ילאו מהמוחין כי לזו״נ ״ ס א  ו

 לאשינה ה׳ אל הו׳ עם הסאה ה׳ להעליס סכוין
 להיוחס בב־נה למעלה. הז״א עם שעולה המל׳ קוד והוא
 ו׳ לגבי ראשונה ה׳ סוליד ואס״ר • הזה הזיווג אל מ״נ

 • דז״א ברישא לאשונס^ דה׳ נה״י ע׳׳י המוחין כניקס בהוא
 בגימ׳ עולה י״ה,ו׳׳׳^הן האלו בסי כל חחבל אס והנה

 אח המוציא שהיא באילא כהוא כ״ג כס מילוי שהוא ל״ז
 שלא פעס באיזה סלילה האדם שפגם וגאס י הספילין

 הזה ליסוד יכדן • יאשינה ה׳ באום ופנס ספילין הניס
 וחכוין הברכה הבלן ואח״כ • ההוא הפנס לסקן

 והכו־ן י כנז״ל עוגמוס בד׳ הביכה ע״י שנעשה בהסיק־ן
 נסי׳ שהוא אהי׳ גימ׳ שהם אזכלוח כ״א פלשיוס בד׳ שיש

 עצמן פישיוס שהי' וסכוין ־ לעיל כי.בואר לאש־ן עיבור
 • היניקה זמן והוא הוי׳ אוחי־ס ד׳ והס מוסין ר׳ הס

 אדני שס והוא פלשיוס להד׳ א' ביס הוא שהביס וסנוין
 עיבור והוא יוד נון דנה .אניף כזה במילואו וסכויןאוסו

 מאד חמיה הוא אן הכיונס בספל הוא (כן דג־לוח שני
 החקוניס דבלי בביאלו א׳ פיק קיף לעיל מבואר הלא כי

דספילין הבסיס שלזה שס כסב ארבע קליס ובג״דאיהו
ש״ל



טזהחיים עץ ה פרר! ההפיליץ שער פרי שרף

 ז משא׳כ נניביד נסי׳ כ:גד שהוא לפי אהי׳ שס הס ש״ר
 שמוה ג׳ ̂ אלו חסין ואס״ש וצ״ע) וני״ל ש״י נחפילין

 שהוא אלהיס הוי׳ גימ׳ והוא ינ״ק סעול־ס אדני חוי׳ אחי׳
 הזרוע נקיורח התפילין ותקשור יב״ק• מענור הנקר׳ מל׳

 הזרוע פ׳3 הכרוך ^ואס״כ כעין שסג׳כריכות והכרוך
 מנית לה לתת הראיות נערות שנע נגד והס כריכות ז׳

 שאפילו ודע הכיש מן ש״ר התפילין ואס״כסוליא העלך•
 פרק יוסקפנת פעו לקמן ועיין הז׳כריכיתעל קודסשתכרוך

 מ־. פס פדנאת׳ נהגה אי התפילין להוצא יכול הזרוע
 דרוש שער קייס נען שמנואר קודם אך י הכיק מן ש״ר
 אלו נערות ז׳ ני א׳ דרוש הצלס הקינורת שע;' כריכות הג׳

̂יאס יארוור  דנויו׳ עלמא המל׳ נתו־ הס ותוציא ■ •יתו
הכבוד נסא ונןתואמנוארנשער לי, ׳ ’
ז ע״ש נ׳ פרק ̂ ל לין התע ותניח
 ̂ ג״כ ותכוין נאלילות שהוא

 שיש תכוין ואס״כ כנז׳׳ל עילמות נד׳ שנעש׳ נהתיקין
 לוי נמ אוהו ותכוין אהי׳ כמנין אזכרות כ׳׳א נפרשיוח

 היניקה ננחי׳ תנוין ואס״ב • ראשון עיסל והיא יודין
 מוסין ד׳ והס הוי׳ שס והוא עצמן פרשיות ד׳ שהוא
 תמיו ולנן האריע מכל כלול א׳ ש:ל ותנרן סייג סוינ
 מעוי ע׳׳ד ממולאיס יה־׳ו אותיות ג׳ של וות ש ד׳ שהם
 ג־׳ הכוין ואס״כ החכמה מוס והוא נ׳ן מ״ה ס״ג ע״נ

 יודין נמינוי ראשוניס נ׳ ממולאים ג״כ אהי׳ של שמיס
 הראשון יה׳׳ו היינו יח־ וחשננם נההין והד׳ נרלפין והג׳
 סכמה מוגזין שני וחם י השאר וכן הראשון אהי׳ עם

 ואח״ש י נהס כלולים וגנורות שהחשדיס יתכוין ונינה
 אהי׳ ג׳׳כ והוא שני עישור נחי׳ שהס נתיס ■גד׳ תכוין

 גימ׳ נמילואס אהי׳ שמוח ד׳ והנה י יודין נמילוי
 ותכויןג׳׳ש חפילין נהניח נאמרךהניכה ונזהחנוין חפילין

 נכלנוח חייין ואח״ש י הפינין גימ׳ שהוא פקת״ס לשס
 גימ׳ והוא ם״ח עולה אהיה אויה אהיה אלו שמות שג׳

 הס גס הקדושים נדרושיס כנז״ל התפילין שה!א חיים
 אלז״א דאמא תפילין הוא זה כל כי היולל עם נינה גימ׳

 השעות כללות תסנר אז ר^ש של תפילין שהנחת ואחר
 נמילוי הוית ג׳ כמנין ק״פ ג־מ׳ ששניהם וינ״ק ה״ח שהם
 ש׳׳ר הפינין שהוא נעלה שנא א־ר והנה י מ״ה ש״ג ע״נ
 הנקר׳ השמאלי יד של האמצעי נאצנע כריכות ג׳ יכרוך אז

 העגעת ונותן אותה שמקדש הקדושין סיד והוא אמה
 נפרק אחת תכרוךכדיכה הכריכות.תחלה וו}דר י נאצנעה
 התחתין נפרק כריכות שני הכרוך ואח״כ י האצנע הנ׳של

 שתשים ואחר היד אל הסמוך שהוא הנ״ל האצנע של
 נסוך הרצועות קציות שני שישים טוש הראש על התפילין
 הוא שכ׳׳א הרצועות אל וסכוין נארץ• יגיעם שלא סאננט

 רצועה כמנין עולים ושניהם קפ״ה העולה נמילואו אל
 שהם זמן כל דעת להסיח ויאס־ד ־ נהורין ש״ע סוד והס
 זמנים נש־י זולת ׳היוס כל נין התפלה נזמן נין עליו
 הקדוש והרנ : נתורה שעסקו או י״חשלחש שתפלת היינו

גורס הדעת הסיס כיענין נזה מאד הזהיר סאר״יזלה״ה

 ונבל י מזה גדול פגם לך ואין נעליוניס המוחין סילוק
 מעכישין סז ממלרגותו למענה לס6ה כשמת שמעלין פעם
 - ראה ופעם ־ עליוסו ך עי כפי קלות ענירות על אות!
 גדולשהיה צדיקא׳וחנס נשמת האר׳יזלה״ה הקמש ר\נ

 אותו מענישין והיו נמלריגה להעלותו רצו כאשר נעורש
 לא נאמרו לציון ונא נקיושת מכוין היה א׳ שפעם על

 תינות נמונס העסק ומחמת לנהנה נלד ולא לריק ניגע
 מאוד ליזהר צריך ע״ה מהספילין דעהו והסיח שנח הללו
 נאריכות הכוונה כל לנוין א״א יוהותנכלרגע נזה מאוד
 נאריכות הכוונה שיכוין די לכן התפלה נעת נפרע כנז״ל

 נקיצור תכוין רגע נכל אס׳׳:• אך חעילין הנחת נשעס
 הוא ש״ר והפילין ■ אדני הוי׳ י׳8א הוא יד של שהפיל־ן

 מ״ה ס״ג ע־נ גימ׳ עוליס אלו שמוה וסש אחי׳ הוי׳ אהי׳
 אפילו ורגע רגע נכל זו קצרה כוונה מעיניך יליזו ואל

 התירה עסק ונעת העמידה נשעה זולת התפלה נשעה
 ונכוונתתפילין רש״י של התפילין כוונת ;הוסדר * נלשד

 הקדוש נ1מה קינל שלא מהדח״וזל׳הה ר,רנ כהנ ר׳׳ת של
 הקציה כוונה לבוין כסנ ניכן כיונתס סדר זלה״ת האר׳׳י
 אז דאנא מוחין שכס דר״ה שנחפילין עוד וכחנ ־ כנז״ל
 שס כ״א אהי׳ שעוה ונד׳ הוי׳ שמות נד׳ בש״ר ניכוין צריך
 גמורים במות הס דאגא במוחין כי אותיות מד׳ שלס

 יש ך הא מתמה ואל ג׳ פלק הציצה נשער לעיל כמנואר
 דר״ת תפילין של מוחין הלא דר״ת נתפילין אהי׳ של שמות

 ה.א אך ■ דאמא מוחין הס אהי׳ ושמות דאנא נמוסין הס
ז דאנא נינה הוא דאמא ׳סכמה כי לעיל ניארנו כנר

התפילין שעד נשלם
א פרין הקרבנות שער

ב י י  לנהיגמוראבניהכ״נכמש״הומקדשיחיראד האדם ח
 שירגיש ר״ל י נרגש נהלך אלהיס נניח וזש״ה

 הפחד גודל מרונ לניהכנ״ס נהכנסו נעצמו האדם וירתע
 והשגת מאילשלימות מועיל וזה אלהיסי נניח יכנס אשר

 נרונחשדך ואני הפסיק תאמר כניסחך והנהקודס דוס״ק־
 אשר העליון החקד שהוא

 ונפרט תמיד אנוצר־כיןאניו קי״ז סי׳ ח״ב יונה כנפי ׳0נ
 המלן נהינל טמו לכנוס נרוג ואני וו׳׳ל הזהר בשם נתב

 ית׳ מאתו שאלותיו ולהפיח א״״״'״ אניייס דא קשדך
,ן״ש • f-,-,, נייאאו יצסק דא קדסו הינל
'יי׳דיד המקוס נורא מא שאמו יעקב דא  צהמ-ל ך וצר ויקרא נזהר טוני מ: לועי נסוג נס • הזה

 שתכנס וקודס • נאנהן לשנינה מ״ה ויפוין • יעקב אהליך
 ותכוין מטט ותמתין חשהא יסורס יהליך י לשושנינה טובו

 והפחד המור׳ נלננך להכניס ילייי׳א יע̂ק נזכוה למעלה
תכנס ולא יה׳ מא־היס י’מס»י״ נ״ק ק״ו יקוד וכשאין

״י ״ fc יליי ס״׳י ממושנניס שהם לכי ירוfיr י  נו שס כמו פתאיס נפהע נצדקז אלא מהקיימין והט אנו
 ונסומדן • ח״י מהיילא י ע־כ • ולעילא ישראל

 שם אל תכוין ך7pp נרונ
אנגיפ״ז



החיים עץ א פרק הקרבנות שער פרי שרף
 נרגש נחינח ג״כ גרמז והוא כנודע נחשל שהוא אנגיח״ז

• יומסדכלהו הסשדנק׳ כי ודע ■ זה שס ניע׳ עולה שע״ה
 ונלהריס נערב הן בבוקר הן פעס בכל יום בכל וע״כ
• הזה השם שהוא הסקד בזה לכוין נכנישהן חמיד צריך

 הוא כי ותכוין הזה (ישס א׳ לאוח חכוין יום בכל אמנם
אוח כיל־ • הזה גיוס הגובר

מיר. פ׳ ס״א יונה ננפי ונפ׳ גיוס ב ואוח א׳ גיוס א
מן א׳ לשש ייס ננל לנדן נסב .ניוששקי ץ וכו׳ואוס ׳3

i.״ t אנ״ג שם א'מן זלאווו שמות הז׳ ,,.ו י
׳ וי יום בעל .מלא ^ י י  לשם יניין א׳ נייס הייגו T״' ס

משם א' נאית נלול אנגית׳ין לש^ [’חנו חפלוח
קר״ע לשם ׳כוין ׳3 וניוס ־ הזה ואוח אוח ובכל בכללוח

שם מן נ׳ באות נלול שמין גובר רן ה־וס וכפי בפרטוח
לשם ינוין נ׳ ניוס1 • אבנית״ן p< יס0ה וביום ההיח מאוח
י הזה בכם איזרח כוונה י״״’ ״'

' ע־׳ש תשנוכייי יייקיייי ’בעזה״ ויחבאר
 י ” ''' נסחכויןנר״ר^י״אלהיס״נהלד^

 מוסיןסביד לעשוחג׳ והוא • וב״ן ג׳ גימ׳ שהוא ״ברגש
 הכיין גס • דז״א מלה״י ב״ן שס שהוא מל׳ הנוק׳ אל

 והוא • ב״ן כס מל׳ הוא ניהכנ״ש כי לביה׳׳כ בכנישחך
היאוול׳ שסב״ן מ״היגס ת׳׳ג ע״ב שמוה ג׳ אל כנופיא

 וז׳׳ש • כנש׳׳ח כמנין עולה כולליס י׳ עס ב״ן י״פ והכה
 עלי מקבל הריני וחאמר בניס מעשיה לן טוב אנכי הלא
 הקליפוח והשיחי בעזה״י כחקיהי שלימה שמים מלכוח עול
 אלהינו ה׳ נוטס ויהי אלילוח בריאה יצירה עשיה מן

 אלהיס המזהיר וחי׳מר ההיכל וסשהסוהסיגד וכנ׳׳ל עלינו
א׳ פונס חקין וגכלפקיק פקוקינז בוז׳ שיש וכנ״ל יסננו

 לההקפסאאנו וע׳׳י מל׳ היא החינה כי וחנוין החינה אס ־זנימ
 וחכוין המל׳ עד הסהל מן מקיפין אורוח ז׳ לה מושכין
 י הנ״ל מקיפין אורוח ז׳ לקבל יסד המל׳ עס עצמן לכליל

 בהואמסקדאלהיס הראשון שהפשוק חכיין ביוסראשין אן
ו׳חמחוניס׳ שהס האחרים פשוקים הששה גיל נובר רוא יסננו

 שאזפשיק הששי יום עד שלו בפסוק יום בכל עד״ז וכן
 ישקפק אן הקפהאסח׳ רק השבח וביום גובר׳ הששי
 וכולם השבס יום בסי׳ ש־וא הס״ח נגד הוא אם בדבר

• הז׳ כל כוללח שהיא הבינה נגד שהוא או י בו כלולים
 בשש כחב למס [והרב י אהח הקפה רק בו אין ער״פ אן

 פ״א מ־יף היה יום שבכל א״ע נוהג שהוא מהרס־ז׳׳ל הרב
 זלה״ה האר״י הקדוש שהרב כחוב נמלא וגס ז»פ ובשבח
 אוחס עושה היה לא לכן לבהכ׳׳נ לבא מהענב שהיה מסמח

 נביח משנים רקכשהיה כיוהרא נראה יהא שלא ההקפוח
: שם ההקפוח עושה היה מדרשו  בבהכנ״ש הראשונים עשרה מן להיוח ליזהר מאד טוב

 שהשכים אסר אס אן י להחפללשס שישאר והוא
 מלוה לדבר שהלן הגס משם הלן אס׳׳כ ראשונים הי׳ מן והיה

 בהשכמהו כלל הועיל לא שם להחפלל אסרח אושהלןלביה״כ
 שהיהגופו מחיזח בזה נזהר היה הק״ופז׳׳ללא והנההרב
 מעוטף מביחו ללאח כדי גם גיפו לפ־וח מוכרס סלשוהיה

עד היום על להמחין לרין והיה בזוהר כנז׳ וחפילין בטליח

 להיוס משיג היה לא ואז וחפילין טליח מנסח זמן שיהיה
; ראשונים מהגישרה ■

 מ׳׳שהלבמוהרס״ו נכונוהוק־ושות כמההנהגוח לן
 זלה״הישלאהיה האר׳׳י הקדוש מה־ב שיאה ז״ל

 אפי׳ וכמעט י ההפלה זמן אחר אפי׳ כלל נביה׳׳כ מדבר
 מבהכ׳׳נ עישיצא משיב לאהיה שמים וילאח מוקר בדברי

 בבהנ׳׳כ רוקק היה ולא י בטלים ליבריס יי!שן שלא כדי
 גס י בגגדו מבליעו היה בהכרח יוק לו מזדמן היה ואס
 לנקוח האזן לחון היד אלבעוח יכניס שלא יזהר היה

 היה לא נס לנטילה ינטלן שלא ההפלה נתון האזן לואח
 לפי י דמיוכב ונהפנה בזמירות אפי׳ נחפלהו קולו מריס

 לפניקונו׳ כטנד הש׳׳י לפני הכנטה גודל להראות שלרין
 אומר והיה הסול מימי יותר קולי מריס היה השבח ביום אן

 הטמידה הפלח עד החפלה בל גס י שבח לכבוד בנעימה
 עיניו אח סוחם היה בהעמייה רק הסידור מחו־ אומר היה

 אח סוחס היה הש״ן נס־רח ואפי׳ י נע״פ מתפלל והיה
 כלל בעלניח לההפלל אסיר והנה י הש״ן אל ומכוין עיניו
 העובד רנו לפני נענל ובהכנעה גדולה רקבשווהה וכלל

 א״א נעלבות כי י פנים ובהסברת בשמחה רבו עבודח
 יק י החפלר. ע״י הנמשכת כיליונה הילה ולקבל להשיג

 בענין קלח יאמר אז עוכוהיי בהזכרת או הוידוי באמירת
 ■ולאישים היזפלר. נשאר כן ולא עונותיו על עלב שהוא
 שיהיה ה־נר כלל י העבירות דאגת הספלה בשאר עיניו לנגד
 לזהרנו׳ וראוי ערוליינרזה ואין י גיולה ונשמחה נכנע

 חועלחגדול■ והוא מאד מיוצה כיהפלהבדמעיח דע גס
 נפהסים ספירות ב׳ וכשאלו י מסו׳׳ב נמשכים הדמעות כי
 המלוח כל אל רחמים ונמשן כ־ליהם הכהר סור יאיר אז
 מלכות עול עליו לקבל התפלה שיתחיל קודם לרין גס

 ל־הונואהב? רכוין כמין והאיח׳זלרען’מלות( עליו ויקבל י כמיס
 עם כלולה הפלתו העלה עי״כ כי י כנפשו מישיאל כ׳א

: פרי ויעשה לעלות ותוכל ישראל הפלות כל

ב פרק
 הכה ‘ ״ש3 עד העקידה מפ׳ ר.חפ:ה קדר נבהל ועתה

 הואלזכן קרננוח פ׳ עד מכאן כי נתבאר כבר
 נכדי דעסיה ל̂■׳ סיליניוח

ננסי׳ להיות אח״כ שיוכל י״סכוזונ פי׳ ח״ב ננפייונה נס׳
הניקסאו׳ הנה והן י פנימיות העשי" וזקין זנמו נבר וז״ל

_ ד - מלולא צחקן אפינון הכסא נוסס כפי ספרד מנהג עפ״י י
^נח הנדפס הגדונ סידור וננקש״ן מכניגנין ראשונה

ופקדינו י ליצירה יפ״ה ועסיס הויל נוזקן מדוח י«צ
• ורחמים ישועה בפקודת נקדושתס נרנקין וא:ו מחחוזיס

 של ד׳ הון דגש לחת לרין הקרננימ׳ בדי ואה-נ י קדיש ע״י
 רחמיו אח אבינו אניהס שכבש כמו רנש״ע י בפקודת

 נינו ותכנס ונו׳ והרסמיס החסד נתדח עמנו ותתנהג וכו׳
 והרנן והטינן וכו׳ הגדול ונטינן הדין משירת לפנים

ונאמר וכו׳ קוינו לן חננו ה׳ נביאן ע׳׳י ונאמר מאנוחין
ועח



החיים עץ ב פרק הקרבנות שער פרי שרף
 צלסס נבל ונאמר יושע וממ:ר. ליעקב 6חי צלה ועס
 אוכל עושה כשאלס דנליס •אלו נו׳ צל לו) (נ״א לא

 ;ובו׳ כנגלוי נשסל שמיס ילא א־ס יהא לעולס וכו׳ מעלוסיה׳
אשי׳ לאומרה לא!י הקלננוס קוזס שאומרים ק״ש

 כוונסח שדל {וענין הווסיקי! נעס נשמספלל '
 אי״ה) הצורן כל הק״ש נשער לקמן נעזהשי״ס יסבאל

 סלוס מלכנו ובישועתך שמן מקדישי על שמן אס קלש
 שמן וען ל נקיוב וסושיכנו למעיה למעלה קיננו וסגני׳

 עשה וקיש סי שנשמיס אבינו • נלניס שמן המקיש נלון
 כבל שמיד ש׳ וענין • המיל ע׳ ואס״ב וכו׳ סקל עמנו
 סיציניס לעש״ונעשה ג״ל ענימיוס עולה שעי״ז לעיל נס'
 נני אס צו נאמין י ע״ש וכו׳ ליצירת ג״ס סיצוניס אל

א״ל גימ׳ צו כי ישיאלסכוין
 נת נו נצלוח נשכר להיל עי-ן נולע הלא ני והיא אדנ״י
״, מ׳׳ש שניאלנו מה בנ׳׳נ נהג״ת התפלה צ, ,,f, ,5 ע׳ נז

ל ״־■״צ א״יי 1־י ״׳■' אלא ה שי י ^ י ' ' י האדם על אלהיש ה׳ ויצו
 קשיש הס העשי׳ נעולס הנאלוזיס הקליפוס כי והעני!
 היא כמ״ש נאש לשלפס ״ וצלין עיז ונק׳ מאד ורעות
 תעשי׳ מקדושת ר\א יניקסס ותנה וכו׳ מוקדה על העולה
 אלנ׳׳י א״ל גימ׳ שהוא צ״ו נקל׳ ולכן י אלנ״י א״ל הנקל׳
 סכויץ העשו״ תמיד עולת ־ ה:״ל הקליפה לנטל וסכוי!

 נישל הוא זה שס כי ונודע י ית׳׳ץ אנ״ג נגימ׳ עול״ס כי
 והנה י ננקל אנלהס וישנס נשול ונקל נקל נכל המתגלה

 יעקנ תולעת תיראי אל יז״ש תיל״ע אותיות היא עולת
אשל נהקליפת תילע יש כי

 הי׳נ׳׳ג נ׳ לצק יונה כנפי נת׳ • הכל ואוכל לה מג היא
מתגנר ונקל נקל ונכל

כש נו שילמ נשצמות חיציני,״ להסריח הטמא הסולע
ו א״ י נ י ף הי עב (ועני! ^

דיןוה נהויי! הש״ה ננד ' יי״י־ננ 1’יענ
קליפה יא

ועיין דיןלושה נהורי! הש״ה ננד ' 1’יענ ־ העולם כל
 התפלה כוונת כללוה נהעו לעיל ידעה הנא כי הוא הזאה

 י״א׳י-ךפ'דנהג״ה)ו'נ'<זנחהזזהנמלת7ישו’המה קליפוח שי״א י
צ כאשל קטלת ש״ני א, קנ  עולתוחולעהוא נ־ תמיד עילה י

 עשיה עשתי והס ■ נעזה׳׳י
י״א והס י עזיס יליעוח

 על וינני עולה ינוא ■ אמד
 נחילע יאדימו אס וזהו • הולע
 נקדישה שנננדו המזיק שור שהוא

 : ענ״ל ונו׳ ית׳׳ן אנ״ג וסיס׳ חולה שנמשכה אלולי׳
ש־ולכו נמשןמאוהןז׳מלכיס

 וי׳׳א ־ אייש נק) י׳׳א מאלו נ״א והנה י אלוש נאלץ
א י״א ועש חצ״ה עולה אד״ס פעמיה חי אז ש ^  גימ׳ כ
 עולה נקל נכל להקל־נ ציונו נללוזיו הש״׳ וע׳׳כ י חול״ע
 אשל ההולע על שנקלושס עונה להחגנל כלי המיל

 שה שהוא שיק־ושה והחולע ־ שיחנטל ובלי נקליפה
 בשוד חולע נק׳ ולכן ש־גנולה תשל הוא כו׳ ית״ן אנ״ג

 היא עולה כל והנה י חלומה נזהר כמנואל שני הולעה
 קשיש הליניה נ־׳חזיסכל ושה עליונה שהיא לאה ננסי׳

 ימשול שלא שנה הליניש להסק סמיד עולם נא הי׳ ולכן
ד חמי מלת בי תמיל עזל״ת וז״ש י הנ״ל הטמא הסולע

הא

 אבי׳ שמום שנד׳ אלפי! ל׳ כמכין עולה הוא יוד סשל
 כמנין עולה המלה עש חמי״ל גש י לאה נסי׳ שהוא

 נשוף י קמ׳׳ג קנ׳יא קש״א
ליס אשה נמלח הפלשח ויקיאנהונ פ׳ מצות טעמי נם'
אש״ה נמלס לל׳סכוין ניסוח יי־־ייוינ" נע״ הנהן וכוונה וז״ל
לייס ז נילירה עשי׳ עלייס »יני״ נ־נ׳־
״,-I,, י■'® נילינייז ני' ההיקי! הי׳

״ אשז ו״־ה נינה־י• T . ״■״’= י 1  V v i  אצילוס לד׳ נאציליס נליאה -נקנה שהיא הנפש ננד אהה צד׳
פיטיס ואס״כ נ״ה• p״6 על נשול הננ״ל הוא נס ה אש ה:ק׳
נחנאל כנל והנח הקטילה יזיי״ נגני ייה • הוא אזכלה אש

 הקטרה פיטוש ע״י כי לעיל נשעז ננדאמא א ניח ודא ליציר׳
 מהון לקדושה י״ק מסעליס

ות ונ5 ס ה ונעש הקליפוס ססות ך שמקייג צרי קינן
• לעשי׳ ג״ח סיצוניוח אל ; ענ׳׳ל • ננז״ל הוי׳

־ אזיהינו ה׳ הוא אחה מלוקיק איני ונפביס כאן מ׳׳ש
D’ צמח הרנ של נושס (כפי א-ייי/״י לייטלי' י>’ע'ל אינס ני
לאה יסוד הוא אחה לנוין) ־ ==״ =ו

 אנלחינו י או״א יסוד אלהינו ה׳ ולסל) ז״א (נ׳׳א ורסל
 שאמר ויטאל שמואל מ׳ החכש של הנושה (וכעי ס:״ח
 ה׳ ■ או״א יסוד הוא אחה הוא) הכוונת אנ־ו נשש

 ■ קויש ג׳ כולל שהוא ס»ח אניסינו • זו״נ יסוד אלהינו
 נ׳ זל״הה מוהלס״ו הלנ נחנ הקטרה קמ:י י׳׳א ענין

 שעניינה ז״ל האי״י הקדיש שמעמהלנ א׳ שפעה נושהאוח
 דוגמת קליפיח דוגמתן יש דעשי׳ קשי׳ עפל כי הוא

 אוסה וכשאנומשלקיש איחה ׳ א׳המס כס עשי׳לקלושהועוד
 מחיה נשאליה לקליפיח הי״ש אז איחה המסי׳ הנקולה

 כי מוחנא מנטל שהקטלח הטעה (וזה ■ כלל סיוח נלי
 להמית) כס עוד נו ואין המוח תמלאן אח ממית הוא

 י״א כי שמע אסל ופעס
עשל הס הקטורת שימני חסני נראה שלנאיית מה הנה

המחי׳ פנימי אול של ניצולי! אי! יא סוהיים האלו הנישהאוה
א׳ טליז ויש הקליפיס אס יי! ־*׳ ס״’” ט ;ה
\,-״ויז וננסיז ■ אותס הממי׳ א׳ נח

 לכולש ׳מ או שהוא סהפע־דנ-ציציןתמ״״ נסב הנ׳
ש מ פ. הי׳ עס q המק וזה נמסחא מ״ש גס ־ הקלינות אח

* הקטלת שמני י״א הס ריש אח יד׳ ז״ח הוא י״א נ׳יכעזין
נמשכין הס כי היא והענין נ״ננע״ס היאמנואר דאו״זונן

ז׳ שהה מלכים הז׳ מניליל ע׳׳ח׳ נ’פ ריש הנציס סערשנירה
נהם שהיחה סנזהיניס א ־''י לחמיא נ״־ יש ,לנאווה

̂י כ־ער ח ס*ק ריש הסציפיח דרי
׳7 ועול י כנולע השנייה נינלזק<.־״ י־-ידע נח: א׳ 5״
)5הו וקודס דחו״רו ססור*'ס רשמייסוהכירור שואלזמן1לתנ 0

שה סל ו׳׳ה אוחיוח נ׳ איתן והנה • נמוע ׳מלכיש ז׳ של
ז״ה שאה ״׳א שעולה הוי׳ מנתיני־זו׳׳ןיאציליח הן ז׳מלניס
• לאו״אכני׳ל אחולייה וד׳ שההלניסדא׳׳א לנדצפ׳

 ס א ן נ כ׳׳א ה.׳׳ל ס מלכ ז!׳׳; של מלכיש הז׳ נל מיתה
 פשוק וז״ה מ״ו ע״ה העילה מחו ושם הנייאה נעולה שיידו
סניא ל״: וסטעמו חניאמי ונר מוח הניןלא הקליפות ונתהוו

לאוס!



החיים עץ כ פרק הקרבנות שער פרי שרף
 הוי׳ שלשם וה׳ הס ם!ו״: ולפי הקל־תוס מחוך מ״ו וסן6ל

 הח r<׳׳v'*שכל הרי • עכ״ל ע״־י t, י״א^וכו׳ הס ונז ץלו שעולה נסלסן גסי מ״ו לאום( והנוע
"7״ נתיד ־’ ^ • יק ™י זה אוכל ל־י
 מגוא כס׳ סמכואר מה עפ״י מוגן ^ 7י ק̂י הפסיק קוד
פ״ס ג׳ סלק א׳ שסר שערים שכיס סמים יט1מינ הנה
המה ככוכיס הנוסחאות סכי כי רט״ף * וכלח ת״ה והס

וטלס , נלל סשייה שוס נל• הול הס וחלבנ״ה ופסל״ח
 ו׳ל שי ’ יס ה ה אלה ו״י3ל המה

' ׳’^ ל' נחי■ ייא הקליפוה שלהיוח שס ?7. ”״
ן ם סחסונ י ׳ ? י׳א אלו הלא ני ס׳ יק אינם ° נ

דאו״א אחוריים וני מלכים !׳ הס אחרים סמיס עוד ם(לה
לגדאמזם ט׳ הוא הכל שנין הרי והסכח״ב ' הראשון כמסשר

יהי׳ נחי׳ לני או״א נהחחלקוח • או״מ הוא זכה ולבונה • ח״ג
יהי׳ ואז אחויייס ד■ ^ לפי רע דחה הסלבנה ולכ!

f ' א י״ שהם מלכים הם■ אלו ט ״
נחי' נקראים טלם ננ׳יל נח״ והקליפה מיעטה קדושה
נסוד קל־פין י' נסיך והוא אחת ריס הוא לכן שס נונרח

ונהג וכי׳ משלה נכל ומלנומו שאר מכלל שהיא אעפ״־ רע
י״א והס ז׳ הס ולכן וז׳׳ל עודולבינה • שבקדושה השמים

יג״ ־..’■אי״ ז-סי׳ שהיא ל־י זנה ז׳ תס תר' ו״ת Ov̂d תסס ^
 נניח' הס אמנם ו״ה הנק׳ צח״ ^ ׳יי הש כמו מהנבג וחינו
 נהם אשר נח״ הי׳א נננד ̂■י׳׳א לפי שבהכיח או״פ שהם
נחלקיס מלכים ׳1 היוהן עס גס חיך וניהנים מונבג־ס שהם

וכ״׳פכיל■ דוגמחההיכלוח לי׳ לה־והס א״א לכן המליפיח
,f, רנוי נניניס היענ מונן הרי ״.ז ,

צדקו אמם הנוסחאות ששני אמה , , , , י
חיס העז יניי ינס • יחדו P׳’ ־ V יייא ל־? מימל
המה נכונים הנ״ל השעריס כנכני ימ״ש להמכשפיס הראה
 הנק׳ עצמס הקליכוה נאמיז _ני , רים לשע מקטיים כשתם
 מלכים מז׳ רק נקהוו לא חלננוםטיח׳הס או יה ט־ש־ס אינם

ו-םיו׳׳דע׳׳דההיכצום זר־ שהס הקלידן״ אל קרובה לפי
^ ! , , נסי׳ שהם לפי י״א והס ננ״ל י ,f, -r,. ,-׳ לפי זכה הלבינה או • כו׳ או״ס ׳.מחי׳ קך משםהויה ו. , . ,

דאו׳׳א וד׳ דו׳נ ז׳ ננ׳׳ל י״א הס ב״ל • כבכילם עניונה שהיא
כנ״ל אחת נחי׳ נקראים וטצס בא״ח ב׳׳ד הנה י בנ׳׳ד־הי״ה

 : הדנריס אמתח יניז והמשכיל כי יהענין ־ ש״ק י־-וא ב״ש
כנודע בקליפה הוא שק

 לבן אל משחור מחלבן וכשהקליפה השיק לנישה מענץ
 אלו וכאשר י בד מדו הכהן דבש יז״ש • בד נעשה אז

 אז בקדושה ועחהכשרננשין לקט״א מיחין שהיו השתים
 כמוס ב׳ הם ינוק׳ מוחין הרין כי כנודע יהי״ה נקיאיס

 פטים רבנן הנו הביייתא ואח״כ י יהי״ה וזה י״ה י״ה
 ולשמרה לפטמה השנינה היא הקטרה פטום הנה י צקגירס

 א״ס בסיליף הק׳ כשהמכה קטיס י ומזיק רע יבר מכל
 פטו״ם י המלור. ככל שקולה שהיא חר״׳ג עונה אז ב״ש
 חהמ״ט עולה הקטר״ה פטו״ס י אנוס נ׳ מיה שמוה נ׳ גי׳׳

 מעלין שהקטיה בזהי כמ״ש דמינלאין שמיה ז׳ כמנין
 ובמונה וששים מאוס שלש • כבה העלאה מעין איהם
 משני בעכין פ״ב ההפילין נשער לעיל (עיין בה היו מניס

ם־עב מנין שש״ס אלו טעם ביארנו כבר דחפילין) ןינין5

 הוא והציפיר״[ י דיודין אלהים נימ׳ והוא כהר הוא הלר״י
 ■הוא החלבנ״ה י שד״י אדנ׳י הוי״ה אהי״ה גימ׳ והוא ישוד
 היא ר״ל חלברה הכוין נס ׳ אדנ״י א״ל גימ׳ והוא מל׳
 בשוד (ר״ל מי״א כלול וכ״א ה״נ שהם נ״ח לאוהיוה חלב

 מ״ב פ׳ ב׳ גימ׳ חלבנה נס עזים) ירועוה עשרה עשחי
 בסס אנ״א בשם הנאחזים קל־פוס י״א שהם יוסר וי״א

 ה״ח יהו״ד אדו״ן נימ׳ והוא י או״מ לנוכ״ה • מ״ב שהוא
 הלבונה עם מ״ל שהיא מחלבנה לקשר צריכין ואנו י ומ״ל
 שהוא אעפ״י היסוד משא״כ י בה להאיר כיי או״מ שהיא

 לכן י המל׳ מן עליון יוסר הוא מ״מ השאר מן ההסין
 שהים הד׳ אלו מחברים אנו לכן הכתר בו כשיאיר די

 כלול כ״א ז״ה מנין י מנה שנע־ס ארנעהן ומשקל י שהים
 זה מר הנאמר עיש ר׳ס א׳יהיוה והיא י סקד מ׳׳ר י מיו״ד

 פ׳ י״ו נימי והיא המר הר אל לי אלן כמ״ש אברהם
 והס * ד״פ הרי י׳׳ה שם בכ״א וביס״וח באו״א והם י י״ה

 משפיעים כולם וחח״כ י י״ה ס״פ הרי בזיא משפיעים
 קל־ע״ה י י״ה פעמים ■״ו וכולס אחרים ח״פ הרי במל׳

 וע״ה י ברגוע אלהים הוא ע׳ ער״ה נימ׳ והוא נבירה
 י שנשיוני'הקערה אוהיות כ״ה הס א׳ (כ״ה כ״ה נ״פ הם

 וא׳ השחר בברכה א׳ כהכים ברכה בב״פ שיש כ״ה וב׳׳פ
 שלי״סב״ן ננ'מ׳ והוא ח״ה נר״ד שבל״ח עמידה) בחזיה
 י ח״ר שעולה בכ״ר אי״ק בחשבון קתומה המ״ס בהחשי

 וממנו האמצעי קו הוא הה״ה והנה י ומל׳ יקוד והם
 כרכ״ס י השבלת כעין ורגלים וזיועוה ענפים יוצאים

 כ'כ לא אבל קצת מריס הוא ימין קו שהוא ולפי י נצח
 מנצפ״ן הג׳ שהיא פ״ד נימ׳ והוא י חשד שהוא המי כמו

 וי״ש דחו״א המרכבה המשלמת שהיא בהבינה אלו [וכל
 דמיכבה] שהסס״דפנים ד׳אלקכ״אייו ישקל לכן והגונה

 ב״ן מ״ה ע״ב כמנין שעילה בסלדך וצ״ל י מכמה י קשיע
 יו״ד כ״א אלו שמוה נ׳ שה״ש למעלוה שיר של למ״ד בשוד

 שתושהה(בשסס״נ) העילה לתקן מנין י״ב ומשקלו י אוהיוה
 שקלופה ולפי י בינה י קנופ״ה י אלכסון נבילי י״נ שבו
 י שלשה משקלו לכן ראשי; ;׳ כולל שהוא אר״ן נימ׳

 בורייה י דז״א מדוח ט׳ נני ע׳ ומשקלי י היד י קנמו״ן
 הלפורן אח ליפות באה שהיא לפי י קבין ע׳ כרשינ״ה

 יי״ן י דז״א מדוח ע׳ כנגד ע׳ הוא לכן ז״א יסוד שהיא
 סאין והוא י ולא'בפתח נלירי יין של היוד צ״ל קפריסי״ן

 יסוד אהי״ה כמנין קני; כ״א שהם הלהא יקבין הלהא
 עהי״ק• סיור״ן חמ״ר י הסקדיס יושפעו שממנו דהבונה

 הוא כי עתיק י הסקדיס נקוד סיור י בענביו המשומר יין
 שדומ״׳ח מל״ס . פנימאה עתיקא הנק׳ הבינה בכלל ג״כ

 בכ״מ כן כי הקב רובע ולא סתם לינע צ״ל י רוב״ע
 עיני וה״ס י הקב ריבע ולא ססם רובע מזכיר בסלמוד

 כל עש״ן מעל״ה י דז״א אח־וניס מדוס ד׳ שסיפשס יחל
 • נרד והוא י בלע״ז אמבר״ה הוא סירד״ן כיפ״ס י שהיא
 ימים ג׳ אוהו ומצכיעין ריח לו אין נחיישן שהוא ובזמן

מהגבר כאן נם כדמעיקלא וניעור חוזר ריחו בביסחכסא
כנגד



יההחיים עץ ב פרק הקרכנות שער פרי שרף
 אוסיוח הוא כפ״ח עוד ־ פסלנכה מיחיק והוא הקל־פוח

r3״q לכח קלעים פיו סודq ■ עשלה יוקפל לש״ד וילד״ן 
 ה״ס והסב׳כתפיס הוי׳ אוחיוח וד׳ ל״ס שעולים הויוח
 היא למה כלשינה הילדןכ״שיבו־יח בפח qא •וצ״ל והג׳
 ובו׳ קפלישין ״ן י שחהאנאת ה:פולן בו לשפוח כדי באה

 הניא יכו׳ נח; שחהאע/הוכו׳חניאל׳ הצפיל; אח בל לשלוח
שהקול מפני ופו׳ קפיא בל

נסב גי יולק סון> יוגה כ;פי נפי בשב״א הב׳ לבשמים יפה
הי ונו׳ עונגו צנהוח ה׳ חיל ה׳צבאוה ־ נפחה ־'^־ ולא

עמגו ■ סכינה כג׳ ני׳ צנהוה ^
י עמני ' ״ ״ ™ ׳ פ״ג סם ינוע שהוא קפ״ו צ<מ׳ ? ״

ו'איחיוה גם קס״א נימי הוא וכז י הישימהיייילד
• בדי■ אל נימ׳ מסננ ־ והכוגל 1ני קע;ח שיאמל פעם

הואנימ׳ •ונן אלהיס גיע׳ ל;ו התפלה אהל בין בקרבניח
גימ׳ יעקב אגהי • אדני אהיה גי לדיל צלין במנחח בין

המקור נהפיי נ״ן נד׳ה ע״נםיג ,ן,,- ״,p,,, !אל, פשוקיס
נימי אנהי • אוהיות ו׳ שהוא < י,

f״ P ’P ^ז■ ג־מ׳ ■גקנ ■ ע״נ מלוי מ״ו י׳ס־ק’ יל
סהוא נז׳יא הנכללים הננין הויו־ו ייי״ה י אסלים בפשלקיס
בדי נימי יעקב אלהי לני י יעקי דאמא מוחין לי יש כשהז״א

עליונים בשה הוא הם׳ סלה בו וכשיש י קטיח נקלא
א,,ן ״ן , •ה׳מ״ל ׳ה׳׳לנה״י מנ״ת מנייר ,, ,

̂!קנ״םנל״■!־׳ ”־סר־' ינסי׳י־א ־ בחשא' הוא שמן  עזררא ׳
עברהויות דאיהוניע׳ נ״ל יהיו שהיא כנידע ’חשאJ הוא

 לנאוה ה׳ י הוי׳ שי, מ׳׳ק עם וקעיח שמן P׳” י מחשבה
ה נובמ ארס אברי ביחד נעשים ולכן י לב ישמח צנאית נןי
ור׳ה ההארת נימ׳ אדם אשרי המכולה נלוח העלאח שהוא

 נימי ר״ה) אלו מינים (ו״ל אל-
^ וקעלח א־ ״ ־׳ יו הני םלקוהמוה■1ק״נכונסברי״]הי ^ו

י־י שבחיו יחמא מוחין קהומדה ה-י רך נובח ר״ה ועם מני̂ג
אלא היניח ד ס״ת י שלם !’ע״ שזי-י דאמא בנה״י

לןס״א -הש חנ״ה גימ׳ הלאשינים הקטלח ניחן שבה המחסה
מינית נ׳ ס»מ ■ קמ״נ קני׳א שנה״י נודע׳ הלא כי

מ-וי של אמ״ן • ק״ח אמיווית לי״,; אהיה שמוח ג׳ הם
נימ׳ י נך נישת אום • המצוי י■

וכ׳ הישיפה •ה׳ אמן כענין צ׳׳ב '!‘ילייי
נהור׳ן פ״ע כאן יש vושיערvד • מחח״ה  שנימה רויה אותיות עם משולבים מערכה מקדר הוה אביי
נימי קיאצו ביום יעננו המלך נדולס מעיכס וכי׳

״ ״ ״ ״ ק,,,״ ,כוי ״ שהם האחיוייס ־ל שמות ממש p״!,
A, ״  מלואים וו' פשוטה הויה ונוע vt 'v,i. י ,
דהיינו נינועם מלוא־ס ד׳ (ו״ל ̂ ^ ^

ועםע«נ • ק»לקד״ש קסי׳ו ד CP שחס רק קודמח חאמל
ששיטה דהויה אסיוייס שהיא ומנחה למנחה ואבריה
יעננו המלך קמנין תוצ׳ין עולה והבניכין עד וכו׳ למביחין
לגנמק נזה והכוונה ■ קלמנו ניום העלני׳ בין של לחמיד קודמי!

 ־נ-׳מ ינ״ק נכת הדינים את :השליס ולא השלם עליה וכו׳
יעננו ההלך מוו ■ הידוע נסודו > -ל! ,.«««
ץ ^ שהוא ע״נ ש׳ת קראנו ניום נכח אנא ע

 מקו״ם נ־מ׳ יכנני ■ עליון ססד בשפל לעיל מנואל
 נ׳׳א הויה אוחיות ד׳ לנוע שהוא שהוא ש״ב סחסלה כללוח

 :תויענ׳׳ל מליי נימ׳ ניוס ננ׳׳ע דעש־ה גל׳ חיצוניוח להעלות
געשיק (שנשאר מל׳דיציליה לפנימיות חיצוניות להיוח

 חיצינייס יהיה דעשיח ג׳אמצעיוה ופנימיות שם) כמביאל
 הוא זה מ״ב שם כי נודע והכה • הכ״ל מ:'׳ למילוציוס

 ׳ציייס בחי׳ שתחזור העשיה את מעלים א:ו וע״׳ ביצילה
 להעלות תכו׳! והנה ־ דיצילהככ״ל המל׳ להלביש שהיכל

 ב:ס שיש שמית תז׳ ע״י
 שם גינל יום בכל אן זת ה״ס נען ונגולו הוא זה ענין
נינלהשס א׳ ביום היינו א׳ י״נל»נ דרוש וונ״ד מ״נ שעו
™ ואת־ י וז׳יל שם ״ ל י ו׳ אות נתי׳ שהוא דז״א ננופא אב״נית״ין שהוא הלאשין ה ד ״ ' ' ז , , '

ל)בי כלולים ותשאלמ״י שס נסיד היא הוי־ בנבס י
 בשם תכוין ב׳ ביום עד״ז הסויבמואהיאבוניס שאלוהי״ק

 יום בנל וכן שט״ן קר״ע יעת’ בנכי ילה׳ • מ*נ דשם
הוא צי״ת שס״ו פשס עד 1לל לי״יו כלולענ; קצה כל כ-
והשאר שבת ביום הנובל יא״״־ י י׳איזיי״ ־ס נפל יש , י ו מאד הדק ו׳vר של רנלvר אותו

נו. ככונס הישור סל כסיה נקירת הוא
H רשת ן׳■ שס הוא הף חת ובו׳ y n l באמירחן בנליוס
כל לחנוק צריך לטעם אותיות ו׳ גו ויש מ״ב
ש־ש תיבוח הששה ישס שס שס כי ונמצא ובו׳ הכ״ל
באיפן י חלקים לשלשה ב:״א יי■* ס ^7''" י''"׳ '”י/" : V- ״ י־־אז היא ונס בניסור מ־ל ..pj!,, .חד נ ת ב ה -ית כ. ו < ש
 נדונח ־ בנח אנא ־ כזה קל נז־.ר איתו מכנה מ״נ דשם
 ולן ־ צייולת תהיל ־ ימיצן היטב מונן הוי עכ״ל ע״ב המל■
 ולכוין השמית שאל עד״ז נשס ים נפל לפוין ציין שלכן

המטה שעל בקל״ש כמי הת״ךלאיתוהייס הקצה א׳שהוא
. .. שהיא שנו הוויות נו׳ לכיץ וצריו ו -.p. ס בשת נסו, , פ.
 ובשתים ו• ■כשהרגל ובשתים ״,א ,j,; א■ אות למין
 בשמח׳ לאימלו וצריך י qיע'פ שיתיאל כונו שנו התל׳ קצה

גסתכויןכיתלא י ובנעימות : נעזה״׳ נטמיו
העונים מ־ליגותהס שלשהל״ו פ״ א״נ יינה כנפי נס׳

והכה י דיצילה במל׳ לבליל 'א י';א= . וז*ש ל וז וכתנ היצירה נעוצס י , י הוא רה דיל המל׳ כי נודע ;.ןןץ g,jjj הנדא
 שקיו שהוא האחרין השם • ■רד ולא יעלו שלא המוות
 אותיות כשה בו ויש צי״ת יםי׳־ל שנא פניו יכפה נשתיה
 שמות ששה ידי שעל ותכוין ונשת̂׳ ■ הצנ-ןיף נתור למעלה

את מעלים אנו הלאשוניס 7 1
״• v̂-׳ ,?,■דייי״ •M-K '“יל ״״־'י יי״לי'  שנ ל ה. נוח מדיר 1,שש מתחתוייס שימור צרי־ בהוא

 אותיות ששה חל העשיה לפינויש מדאי• יותר יוד שלז
 היינו צי״ת שק׳ו ש־־שם יוא׳ה■ והייני וי׳י רנליו נמלח

של ש׳ אל ׳ת״ז אי״: שם ’״״'• ־"ל ״'יא־ יייא ״”י
צי״חיושסקל״ע שק״ו יישם צי־יסל־י־ו מפניי־״ למטה הגלי׳
___, J, נאור יעופק ונטתיש • כיסוי צריו .vj, ח ש.ן״יצ סל הק׳ אל שע״ן

 כל שיעלו על תשאל וכן שקורס ננאיוס אל לשונ ושית
דעשיפכנ״ל: מדליגית הששה כרמית הפוניף היה החיקח
כ ”י״־יויי ״״“ ־לילא ״' ־״'״״ ״ ח א  בשנמל־ו תאמל ר

: בלחש ^ י ■ למעלה ננוז ואש לה יש
״,-I,_____״ להדנק יעיפלו ו״ק הכולל ועצמות
ק ,״,צף ״לח ויש נוחשי י ח א  הבלמים לבין ו
צניסנו אתנה נ■״׳ ח̂״ ■ ם;חיס ננימ׳ לחור
שפתות׳ שיח יהא לכן וכו׳ האופן נזה ק״ם שמספרה הויה

חשוב



החיים עץ ב פרק הקרבנות שער פרי שרף
 ומרול« ומקונל משוג

• וכו׳ לתנין
ך ^ ך י  ל״'6ה הקדום הרב ן

 נזהר היה זלה״ה
 פקוק לאיזה מגיע כשסיה

 קורא היה מהפקוקי׳פנחולה
 כפי ונטעמים בניגון אוחו

 : בחורה שכהוב
ר ״ ה  מקימן איזהו משנח א

 שנחנאר כמו ג״כ
 שאר להבילוח שהוא לעיל
 כולל שהלא לפי העשיה סלקי

 לפי ונם קיננוח מיני כל
 חנאיס של בומסלוקח שאין
 הלכה לק הוא זה ופרק

 לריכיס אנו ועמה • פקוקה
 אלהמסלוקח׳ ולא הכלים אל

 ישמעאל ברייחאדו׳ וארו״ב
 שם לעיל שגחבאל כמו ג״כ

 נעשהעהה כיהעשיה והוא
 קפי׳ העשר כי ׳״ג ננסי׳
 ע״׳ נה נשלמו כבל שלה
 וג״ר הקטלח סמני עשר אסל
 יצירה נסי׳ עתה נעשו שלה
 מדוח ׳״ג וזהו • י״ג מלי

 ועוד י נהם נדלשח שהחולה
 י י״ג עצמה נעשיה ג״כ יש
 הלבישו הקליפות סיוח כי

 £׳׳p הלי אלסיצוניוחהמל׳
 עם המל׳ ופנימיות ־ א׳

 ■ ג׳ הלי נה״י סיצוניוח
 ח־ציניוח עם נה״י ופנימיוח

 ופנימיות ג׳ הליעיד סג״ח
 ד־צילה מל׳ סיצוניוח בים סג״ח

 גים גל היצוניוח הליג׳יועוד
 ג׳ ג״כ דיצילה מל׳ פנימיות

 עלמה■ נעשיה הליהכלי״ג
 ■ י״ג היצירה נעשה כן בי ודע
ניון שיש ביון י״ג והן  נ

 שבסים ׳״ג הם וכן י שאמר
 בעולם י״ג יש ■וכן שבישהנח
 נלבוח י״ג והק׳ האצילוח

 והנה י לעמידה האמצעיות
בהונים שני וכאן לומי לרין

 מיצלוס ודנעיז שנעה מלית י״ר a* י אה זה המכסיש־ם
 רעשיה וחץן יצירה ד«צ׳ מלי ני וחסד ובו׳ וכאן אלא וכן יאמר

 '״נ כאצילות ינננין גיגהו ניתדרי אותו ויאמר הקדיש ואס״כ
; שנתפלהיענ׳׳ל אמצעיות כרכות

 ופ״ה ■ נ' נ׳׳כ הפ״י י גי ■ת׳ה
 יע״ה ק״ס יזיי לי הפ״ו י ל׳

 אהיה נמנק וצ׳׳ל (עי■־ לש״א
 אלהיס ושם יןס״א) העולה ד־ורין
 יותהושס יעלו שלא שומר הוא

 רצוי והחיות ירדו תלא קס״א
 ענ״ל• ע״ש כשרשו להדכק כ1וש
 כע״ח שמכואר מה ע»י מוכן וזה

 עיש כ׳׳כ הנל־ש שכירת שער
 ה1 מ״כ כ־ס מרומז איך שכיאי

 ודל שם ונתכ המלכים מיתת ענין
 הוא זה מיכ שם נווגתי ואמגס

 ננורעוא״נ נלהכרור־ן להעלות
 מיתת נרמזו זה שכשם נמו ודאי

 הוא מיתתן סדר ועל המלכים
 כנח הכייור ע״׳ העלאתן שדר
 ונ״המכואי הזהענ״ל מ״ב שס
 פ״ן ת״כ א׳ שער מכו״ש כסי נ״נ

 אנו ה1 שסמ״כ וע״י ;ו״ל שכתר
 אשר אלו מלנים ׳1 כדורי מעלים
 הרי ענ״ל ועיש כיצירת
 ־סילו שלא שמירה צריכים שלוה
 כשה נינם ר«ל • ננ׳׳ל ירדו ולא

 דא כיצירה הם ראשונים שמות
 מררינות הששה עולים שע«׳

 ששמרר־נו׳ שכל מיש אך שכעשיה
 תמוה הוא ר־צ־רה מלי אל עולים

 רק נמל' עולה אין ודאי נ׳
 ג' ופנימיות דר חיצוניות

 לע״ו נראה לזאת אמצעיותננ״ל
 קצה כל אזי ויום יום כל הלא ני

 הו״ק מכל כליל שהוא נשס וקצה
 המל׳ של א׳ קצה נ׳׳נ נו כליל כן

 יום ננל לנו־ן צרינין אנו לזה
 שהוא השניעי התם מן א׳ נאות
 אותיות נשתה המל׳ של השם

 : ננז׳ל שנה קצוות נששה
 קפ׳׳א פי׳ ח*ג יונה כנפי נספר
 מקומן איזאו ופרק וז״ל נתנ
 אצה מ׳ית להאיר לנוין צוין

 כהן להתרסק סלוקן אחר רעשיה
 שנשנילס כיון ניאו׳ ד־צירה מלי
 (ר׳׳ל דיצירה לנה׳׳י נסתלקו לא

 נמכוארלעיל) סולמות תאר נדרך
 לן׳ ינוונתינו יושלם זה ותקיז
 כל א׳ • פרק אותו של כרוח

 חעאת נ' י הישן נניח הנשיפק
 ד׳ • העולה ג׳ י והיחיד הצנור
 התווה ה׳ ־ ואשמות צנור שלמי
 הנכור ז' ־ שלמים ו׳ • נזיר ואיל

 זה עם ונשהג־ע והפסח והמעשר
 אומרים אנו יצירה לתקוני התקין

כה נכללו עתה ני יר״י נוייתא

 יחנלןו־בחנס דנלא ולא וח חיי שני נלא די הסוליויאמר כנוקס
 ז׳ צ׳יל כי נוא״ו המתחילים חינוח ז׳ צ״ל וכו׳ ו־חפאל

 נחיר״ק החיו וחשנסחא י הקדישים נשאר יחנאל כאשר ווין
: וכו׳ וקירחא נרכחא כל מן לעילא

א פרק הקדשים שער
 והוא י מלקים לד׳ נסלקח קהתפלה לעיל מנואל הנה

 תעשיה עולם סוא ב״ש עד מהברכות התפלת מחסלת
 עולם העמידה עד ומשה י היצירה עולה ׳שחיה ומב״שעד

 עדאשלי• האצילות עולם היא עצמה והעמידה י הנליאה
 לדוד ומחפלה י הבליאה עילם לדוד חפלה עד ומאכלי

 עצמו הקטלח ופטים ־ היצירה עולם הקטלח פטום עד
 עולם כל נין א׳ ק־־ש הקני והנה העש־ה עולם הוא

 פקודי בפי הגז׳ העמוד בחי׳ הוא והקייש ־ מהן ועולם
 כל עולה הזה שעמוד בדרן אשל והיכל היכל בל בין שיש

.־ נסנייו ונכלל א׳
 שום לעלות עילם נשים יכולת אין

 כלהעליוח המעלה שהיא מ״ב שם
 שם חלומה פ׳ נזהל וז״ש ׳ שנו ידוח ג׳ ע»־ שי-עו־ס

 הששיטיס אותיות נד׳ הוי׳ נשם ■והוא גס־ח ולא קליק מ״נ
 והנה י המצוי ימלוי אויזיות וב״ח דמילוי אוחיות וי׳

 מחולקין שהם לק עילמיח נד׳ המה שמוה ד׳ כי נודע
 שהשיג ומלו־ נאל־לוס הוא ע״נ שם מלוי כי י נמלוא־הן

 בכישיה־והנה נ״ן שם ומלוי ביצירה מ״ה שם ננליאהומלו־
 נמליאו נכ״א יש מיה ק״ג דע״ב הראשונים הויות נג׳

 אוח־וח כיס שלו המלוי נמלוי ישג״כ ולכן אותיות עשרה
 משאיב ■ אוח־וח מ״ב הם שיו הפשוט אוס־וח ד׳ ועם
 שי נ״ן נשם
אותיות מ״נ

ה ? מינז נ ה  לעולג בי דע ל
ע אלא עליי. -■לו^יר׳^ר׳

נו אין ולבן אותיות ט׳ לק שלו נמלוי ■ן
הו־וח ג׳ ע״יע״ילק  עליה שים אין וצזה

: מיה ק״ג דע״ב  והוא נכללות הקיישים ד׳ כוונה ננאל חסלה והנה
 ונ״פמ״ב כ״ח ונ״ם י«־ נ״פ יש קדיש נכל כי

 דקודם הראשון נקדיש והנה י דתיב־ן וא׳ דהחוון א׳
 העשיה עולם נין שהיא נ״ש

 כיה ור.נ׳ מ״נ הב׳ ליצילה זיניי לתמויז יש לנצורם הצת
וא׳ דמיה א׳ המה והב׳י״ד עלייי׳ '-<=־!3 הלא ני

̂תית שם עיי תיציית וכולם שבן -.״!ד וחח״ב לה לי, מ״נד
 כמקומו לקמן נאשריתכאר ־ יה״ו
 שסר נע׳יח נ»: זי מנו הוא וכן

 השיש יש נאמת אן ־ פיר נה»נ
 כליות ונין דנאן הכליות נין

 שם ני י שנת נקצלח הכולמות
 ופנימיות חיצוניוז יק כולה

 נפ סיולת כאן אן■ לנל דכולמוח
 לקמן וכיין תכוצמות תל צמות הס

 שם נהנית פיל רנת תום׳ נשכד
• נעזת״י נאלינות זת יסנאל

 שהוא יוצל לנלבת ישחנח
 ננליאה היצירה להעלות

 ייד והב׳ כ״ח מ״נוהג׳ הב׳
 דע״ב והשני דקיג א׳ המה

 להעמידה יולי נין ואס״כ
 כי קדיש־ שים יש לא בם

 כילה דאצילוח המל׳ הנה
 (כאשר ניייאה למטה ילדה

■הנא־



יט החיים עץ אב פרק הקדשים שער פרי שרף
 ויו הנ-ונה אח נ-ש: ועוד ין6ה?מוד)לכן נע׳ יסי^ר

להעלות כדי לקדים עוד לוין
הווא נאי' נז ג״כ לאמשיך ^

 והנא ■ נשאוך ■א׳ נאשר מיצירה המי.' עס גמור קםר3 קשורה
 קט״ז שי' א״ג יונה כנפי נסי■ זה כל ן6 ■ הרצילוס של

 שייש־ס-ודש בני לומר נשנשיש קודם ש; הקדשים בכל הוא
אא- האדיש נאנא ״ל1ו י נ״ש ̂,׳ לתעלוס שהמה העמידה

״״״יל״ ע’ אתו אני מה כל עלת סיייל־י לייי־׳ל" '  ״'
® ^״י' העולמות כל מ״נ פעמים שאי יש נאייש נ־ ״'י

 נו הדמז הוא נמקים הראשי! העליון הזיווג לעשות האצילו׳
 יליוה נמלי והוא נכא אנא לשוד שס אין אז הזיווג נעס אן
ל־יאייהאים נשמיו שזכדנו כמי לבדס ומל׳ ס״ס ינזיד רק רק

̂זמרן דעשיה לז״ת נפשעושים המה העולמות ושאר  והס * כד
שסידו דמ״ה למ״כ בו הרמז »<; U  ,

שכה כנה״י וכפרט היצירה ככלג גישיל ככפיס כדמוח
ינעש־שנפא ׳1ה אלו שם עוליש כנזיבקתרי U כזה הקאר

ווא האום להם להאיר ממש אשר ואאר הזהר של אותיות
אנ׳יד ענו הזה נקדיש ועאה (jfj סעליןן הזיו־ נעשה

 גמ-יא ה״צייה״ נע־יינפשידל ’’״יגיל״י״ ל״״״ לי־״'״
®״״ ״״״״ שייוי־ל למשה םנ:אי העם־ה עולם עשם ’״P ״'

־אומיים הכני ואקדיש וני׳ • מאס לכלול וכרין ■ האוח וג הז
צריו איכ״ר נשעיניז נ״ש לפני הבי־־אה עולם העעס עוד

לני ינו־ן נו׳ שמוא נשזש ין לנ ואוא השפע לקבל גאציל־ת
א״״, י דס׳׳נוהנא וא ד״״ה א׳ מ״נ ״,

®׳ P־ ״י® '® דז״אשל פיימיוא מעלה היאכון ' ;ר ״ י
פנימייה מעלה יהנ׳ ליצירה עניה אסר ̂ קדיש אוהריס ונכן

ענ״ליהר- ליצירה דעשיה אב״ד כנ״;'והב׳ להעליה העמידה
נקדיש ני הנ״ל נונר־ש ג״נ י״ד והב׳ ני׳ס הב׳’ מ׳׳ב
הוא ואז תז״א יק עיליס ראשיו • ע״^ דשס פניהס המה

מנ♦ ע״י היא הנפש האום רק ״,11, ,,,
הג״י נעלי-א ואא־נ • נ־א ואנא י י^י׳,לל'י י ^

ע״'מ"נ הוא הרוא הארק שהוא חומדים ח,׳. ג'כ לדוד תפלה
שקו אני נקדיש ני נס • דמ״ה היצירה גהעצוסעולס קדיש

עולים אז הפנינו־וס רק עולה כהוא לדוי ספלה וזהוענין
 : דמ׳׳ה מ״נ ע״י הז«פ גס ליעליקו הילילה בעולם

ענאההמל׳ אז נהעמ-יה י״לני ״.א
האצילות לעונש הנייאה עולם מן י

יק ינשאי ל ננ׳ ומל׳ ת״א לז־וג ״ ̂ ״’ ̂ מ ׳־ש׳׳ג מ״ב
צייו לזה לנו הנייאה עולם העשיה אס מ;:לין אנו

: להעלותה קדים הקטוס שטיס ע״י ביצירה
̂ פטיס שקודם הק״ש ולכן

 ההפלה כל ה־ינשלמה י דמ״ה ומ״ב דש׳׳ג הואמ״ב הקערה
 פטום שבין א בהי והקליש י העול־ווס כל ענו שככל

 קדיש כק׳ הוא לק ההפלי מכלל אינו לעליכי הקטוית
 והרוסיס תנששיה כל להעניוס העש־׳ בעילש לק •הוא יסוס

 אומרים ולכן המסיס תחייה בקוד העש׳׳ שכיעולם והנשמית
אביהם על היתומים אותי
 שואה ז׳ל מהוס״ו הרנ נהי הוא שבו והיו״ב שמתו ואמם

j !,p״p,,, py זלה״ה :,)־»- הקדיש ה־נ את 
a כתראככל הקדיח זה או:ןר בהיה י

 תפצוא נג׳ אניו נו שמת שנה ”’’‘י’
: היוס במוכקז כיזו הוי׳ אלהינו

 םםמ״ה׳ דמלויש; ועשרהאות־ות איתיותהוי׳ יוד׳ כוזו
 בהפלת והוא וערבית מנחה של הקד־ש־ם המה עי״ז והנה
 כמו כגל הבריאה נזכר ולא לבד עמידה רק בו אין מנח־
 ואין הדין עת הוא שאז והיא י במקימו בעזהיית שית׳
 קדיש־םשלקודס השני ולכן הבל־אה אס להעלות כס בנו

 י דע״ב המה שבהם ד וי׳ ונ״ח מ״ב הב׳ ואחריו העמידה
 הואדדכורא דאצילותיוהב׳ ח׳הואדנוק׳ י דע״ב והמ״ב

 והוא קודם המעלוח שיר שאסר הקדיש וב־ערבית י דאצילוס
 העמידה ואסל העמידה וקידש ־ וע״ב ק׳׳ג הוא רחום
 נערביס גס יי מנסה בתשלת כנז״ל דע״ב המה מ׳׳ב הב׳
 עוד יש שבת ובינוצאי י האצילות אל עולה הבריאה אין

 אסר וקדיש י וע׳׳ב ש״נ והוא ק־וש ואחה אסר קדיש
 היום באמצע קדיש־ס עוד ויש י וש״ג מ״ה הוא לן ויסן
 המקלא שלימוד נידע הלא כי סילוק יש אן הלימוד אחר
 לימודיה שאר וגס ואגדה יש“ומ ומשנה העשיה בעילס היא
 י ביצירת הס המשנה שא־נספי׳ אן דיניס בהם הנס

 הוא הקבלה ולימור בבריאת הוא המשנה פי׳ שהיא יסלמיד
 יה׳ וכן ואסחנן ם׳ מלוה שמביארבש׳טעמי (כמו באצילוח

 הלימוד שאסר ולכןהקדישיס פ׳׳א) הורה הלמוד שאר לקמן
 תמשנה ואסר וק״: מ״ת הוא המקיא אסר הנ״ל ע״ד ג״כ הוא

 הקבלה אחר או הסלמוד וארזי י וע״ב ש״ג הוא ואגדה מ־רש
: וע״ב ע״ב הוא

ב פרק
 נבאר וססלח ־ בפרטיה ההדשיס כו־יה נבאר ועתה

 עונסהעשיה שחוסאסר ב״ש הק-ישדקו־ס זה
 הנה י העילמוח שאר כבי; ישים הקד לשאר תקיש ומזה
 היכליו לז׳ נסלק בי״ע עילמוח מ״ג פולס כל כ־ נודע כבר

 והיכל י ה־כלוס שפה המה הססהינים קצווס ששה כי והוא
 ובהיכל י כחב״ד כולל ש־וא לם־ ק״ק היכל נק׳ השביעי

 ממנו שלמעלה העליון עילה של המ;׳ מהלבשה הזה ר.ז׳
 הכינוס (הנתבק׳ הירח מיעוט נקוד למטת יורדס אשר

 נע׳׳חישער באריכות מבואר לפיככברהוא אן בזת מאר־ן
 הבריאה עונים בין סילוק יש אן כאן) קלרסי לזאה כשה״כ

 כללוה כל אז הבריאה בעולם כי ועש־ה יצירה לעילמות
 ביאשתבייאה מסלבשת היא שלה י״ש בכל דאצילוה המל׳

 כקא הנק׳ אוריה ד׳ באוסן הנ״ל הז׳ היכל ק״ק בהיכל
 משא״ב מוצקיח) ושבעה שבעה p״r כי פ״א הנ״ל בשער (ע״ש

 יבריאה המל׳ מן יקסלקתעש־רי ■ציר־ועש־השס נעלמות
 לעשית היצירה וון וכן דיצירת תז׳ בהיכל ומסלבכס יורייס

 היכלוס ו׳ שתס בסי׳ ב׳ בכ״א יש ועולם עולם כבכל הר־
 ו׳ כי ביניהם סילוק ים ולכן י כנ״ל הז׳ והיכל הססתוניס

 זהבזה שנכלניס רק אינה בעליוסס גס הס־זסוניס היכלות
 למעלה ונכלל עילת כשהוא הז׳ ההיכל אן לב־ כללוה דדן
 ממנו שלמעלה העילס נבסי׳ ממם להיות חוזר הוא אז

מססלס מסלבישבויוהנה שהיא העליון שלהעולם ע״יחמלכוס
הברכוס



ההיים עץ ב פרק הקדשים שער פרי שרף
 דעם־ה הסהמוניס ה־כלוס ששה נכללו הודו עד הבונוס

 מעל־ן נו6 הודו ע״י ואס״ב • כנ״ל כללוס דון הfב זה
 אומריס אנו ולכן • ממש יצירה להיוה הז׳ ההיכל אה
 והיכל היכלוה הששה להעלוס ליצירה עשיה נ־ן קדיש כאן
 דמ״ה א׳ ומ״ב וכ״ס י״ד נם׳ נהקדיש יש ולכן כנ״ל הז׳
 שסמ״הלהעלוס ע״י והוא הנ״לי ב׳נסי׳ לתעלוה דש״ג וא׳

 וע״י י בזה זה נכללים להיוה ההסהוניס ה־כלוה הפשה
 נתיוה עולה להיוה ק״ק היכל שהוא הז׳ היכל ק״ג שס

 הכוונוס (עייןק׳ זיל מהרה״ו ממשיוכהנהרב יצירה נסי'
שמע אחרח שפעם פ״נ)
 עיקר נראה הלכון פזה הרב מיש ךל האר״י הקדיש מהרב

י־י־ כיו״ לפרש 1אי יראי
כי * לבד הה הלכון רק שתוקס ̂ :__________ *
מפורש נפה״נ שער נע״ח הלא סהק.יש קו עיקל נראה

נפ״נ ע״ש הראשון הלשון נפי ל"’̂ העשיה נכננו כבל אז
ד׳ נכל ביש נמצא ל”ו) שכוזכ הגר׳ קנלו לא עדיין אן

נ׳ מהס א׳ נכל אני״ע עולמות נפש בסי׳ מ־צייהרק דעשיה
ונכלניסזת עולים כשהם ננציאות לג, היצירה של
פשה הוא א' מציאת ונו׳ נזה . , ״

;כללון אלו וכל תהאין היכלי! ® ע אז ש הקד
כלבד כיללת דרך למעלה בזה ה ■היצירה עו:ס3 שהוא
 הקרישיס נע;י! אצלינו כגז׳ הגי׳ אל דיצייה יוה נמשך

 אינו הז׳ היכל הוא הב ומציזס ואח״כ י שם שעלו דעשיה
j ומ״ב וכ״ס סי״ד ע״י 'p  והוא למעלה נכלל הוא אמנה כך 7

הכיליון עולם במציאה ממה חוזר י״, ,
 נזה מ״ש ועוד י ככ׳יל כיש וכו׳ נמשליייי •וא/ ון ע. א !-ה

קדיש קורס פכיר ששמש הצכון דע״יה הגי' אל גדו.
 אינו תקדיש וכסי׳ העולמות ענו נסי׳ לסת כח להם שיהיה
 נלתי הוא הרוס נסי׳ להמשיך רק בשאק יה היצ של הרוס

 •כמה הוזכר הלא ני נלל מונן . חופס על היכלוה
כהוא הוא הקדיש נחי׳ ני פכמיס ,,,,

II עולה שפ״י נזהי המוזנר העמוד ® '”זב
י העליון נעולם התחתון עולם י נהקדיש

הפס ז״ל שהרג צ״ל ודאי לזאה העולמות עלייה שע״י יאים’
לא ששם לפי אך נ׳ינ הא׳ הלשון ג״כ הסילונים יעלוסלילת לא

נהנ וזה פהס ניליס רק הזכיר יונקיס הם כי כנ׳ידע עמהס
פמרוית ר״ל תזה כלפון שתעיקי ,.,1, , _-י .,-״-i ״,
׳ נסי לבש פנת־ך הקייש ע״י נ״כ ° י”

ודאי אנל היצירה מעילש הרוח ' הקדיס ס אומי אני
עונת פע״י הוא תקדיש שכחי׳ הזני הגדול השנס אמירת
 אמנם י כ;״ל התחתון שולם ואינסעוליס הסילוני׳ נכועיס
 ניציות העשיה נכנל שכנו נמ״ש סקייש נסקן ולבן י עמהס

לתנין צריך א״כ • תקדיש היית ̂ ,א ̂ י____ ליבנא שהוא היגיס בלשון
 ׳?Xהיה מס?פ-נא ״'לולי ע־י׳י למל׳א־י ^ש״מע דלא

 לא תקרית קיום תנת כי לימי אסויייס בקי׳ הוא הסרגוס כי
 נרי פנימיות רק ניצירת עלה המלאניס והנה ־ הקדושה של

חמיו קרנן פ׳ ע״י ועשית ול:ן הפנים מצד המה
י;“ ””־י’״”’ הסילונים אבל בנה״ק מנינים

 כל ונם ויצירה מ״ל לפנימיות ^ מאסיל הוא קהס נ ש
פכלנין מהן שלמשה היכילת שד מביכים הס תרגום שהוא
קחה אמנם • כנ׳לנמקומו ער׳ז הס ולכן השנח אוחו

שחיצוניות הנר כל אז תקוים ע״י ; נכנעים

תקדיש נוקנז ננאי לער/ד? ”^'י’ל הפנימיות כס
ני איד יייל מהלשיז משמע וכן שנו י״ד י

 והוא ׳ל מ מ״נ וי.׳ כ״ס וב׳צייא’ להיוס סוזר הזי וההיכל
ה-יל הזמירות פער ריש לקמן גם מןי  משיחי׳ ע. כןיני

 ״לי כי ■ סינוס י״ד הס שאומרים השפודיס טעם נענק
 נפרדוה שח'מנות הם ״ניא לפי זז״ל נהנ נ״ש קורם תודו
 א׳ הינת שאומרים כמו ולא למעלת היצירה עולה אז נ״ש שאחי

 הנכון הנוקס וזהו • ״דניא ויצייתוז־'־״יי״ שנ״ת כמבואר
״״ישא ״שמ ״יהגדל״ויתקלש j,>״ .

̂געלמא החיצוללס שס כלו ̂״יגלא ׳ ״כלעוחיה ״די
 ״ויצמח ״מניכוסיה ״וימליך תם כריחו ה לזה במקומם שלהם
• מש־סיה ״ויקינ ״פויקניה ■ולפי״ז למעילה מזר ני׳כ לעלוח

ל"' נו ונרמז י סינוס י״ד היי יי̂י _ . י למעלה יותר תפעם עיר דנסי׳מהוון אס־יס י״־ עוד
 כי ״ניא ״די נמנח והוא ; נעמו יכפו והוא האמח

 ועוד י •יד י הוא ״די מלח
 • נעילמא דאמיון עד רנא שמיה יהא אתן מן כ׳חדזינין יש

 ■לעלמי ״לעיים ימניך ״לנא ״שמיה ״יהא סינוס ונשנעה
 דאחווןוא׳ הרייפנ״פה״בא׳ כ״סאוהיוס נהן יש ״עלמיא
 דהויה אותיוס למ״נ דאתוון נמינ הכיין והנה י לחיגין
 ונהמ״נ י דמילוי ומלוי ומלא פשוע הויה שהיא דמ״ה

 גדול כי נודע סלא כי לש׳׳ג דתייה אותיות למ״נ דח־בין
 הם אחוון בסי׳ כל כי י היהוהיוח נסי׳ מן ההיבין בסי׳

 שהוא ויענר נכוונה כמנואי נוקד הס חיני; ונסי׳ גנורוח
 ננור״ה כמכין אוסיוס יי״ו בו שיש ע״נ שנשם יי״ו ע״נ

 מעונה שהוא ם״ג שס לכן י חש״ד כיונין סינית וע״ב
 נסינין מרומז הוא מ״ה משם

שהוא הז׳ היכל עולה ידו ועל עיל׳ כאן ככחג זה עלפון נם הנה
נחי׳ ק״קדע:יהו:עכה היכל רתינז״ל ג'כ מונז ק״ק היכל
דיצייה יוס וקונה ממש יצירה תל״גית נ׳ תפס
ה דמ נ מ שס וע כ-״ל דיצי̂ר רוח וקונה ק״ק היכל
ההסחונים היכלות ו׳ נסקנו לתני׳ טינ ויותר • מונן אינו
ד־צירה ריס ג״כ נהם למשוך לפיל כמנואר מ״ה שע״יפס שצ׳ל

שהמי־נ כמו והנה י כנ״ל :הדיל ננופת,־ני
 ועשרה ■ הפשועות אותיות ד׳ שהוא חליקוס נסלקלג׳ דהוי׳

 נסלק־ס כך • דמלויהמלוי רוסיות ונ״ס י המלוי אותיות
 ד׳ אסר תחלה כי והוא י חלוקוה לג׳ כ ג׳ תינוס המ״נ

 ניניהם מפשיקין •רנא ״שמיה •ויתקדש ״יתגדל שהם סיבות
 נגדהתל־ישהס ח־ב-־ח עש־ה חוזרים ולס״כ י אמן ואומרים
 עונין ״משיחיה ״ויקרב וכו׳ ״כרעותיה ״ברא ״די ״בעלמא

 עד איש־ר מן שהס חיבין הסיח ארזי ואס״כ ־ אמן גי׳כ
 תיבות ששה עוד יש והנה י אמן עוד עינין •בעלמא ״דאמיין

 והנה• י בעלמא חפלה יק והס א־ש׳׳ר עד משיסיה ויקיב אחי
 בשבער והוא דסיב־ן א׳ ומ״ב יאהוון א׳ מ״ב עוד יש

 ״ויתהלל יויחהדי ״ויתנשא ״ויחימס ■ויתפאר חינוס״ו־שתבח
 עולה ווין ז׳ והנה אחת ו׳ בהחלחו בכ״א שיש ״ויתעלה

בז׳סיבוח ואח״ת דמ׳ה מ״נ נגד והוא מ״בדאתוון והוא מ״נ
בעצמם



החיים עץ ב פרק הקרפטים שער פרי שרף
 והוא מ«ב י«: הד אוהיוה ששה בת כ״א שהס נעצמס

 ׳0’ בתג״ה שש״ג (ולקיזן • ש״ג שס כנגד זהיב־ן מ״ב
מ״בדאתוון ישבהב״ש מ״בכיהלאנבל ענץב״ש י בעזה׳

̂ ̂ : ודתיביןיע״ש)
ב:'נ: עונמות עליוס כוונה הוא כלזה והנה

| ד ה ע @ הוס ן א הח־צודס הכנעה ן’עכ רנאל ו
■ [’המיה הגדלה והוא הקליש בזה מלומז

̂ז המוחין הגילה ידי על (כי)  הקליפיה נכנעים י
 כמי׳ ן־הקדש היבוהיהגדל נד׳ והנה ■ כעולמוה ויעלו
 הלא כי • הקליפיה והרנעה המוחין הגילה נלמזין לנה
 או׳יא חבול על מוליס הס הוי׳ אותיוה אלבעה כי נודע
 שלס השם אין כביכול הזה המל הגלוה ובזמן י וזי״נ

 סלאשיניס אוהיות בשני והכה י יה לש על י־ כי בקוד
 העעם וזהו • בהם אחיזה פוס להקליפוה אין י״ה שהם
 להקליפות או״אאין שהס י״ה אוהיוה ב׳ כי שלס השס שאין

 שיס להקל־פות אין ולמעלה מבינה כי י בהס אחיזה
 איהיות בפני אל י למעלה נשאליס הס ולכן י כלל אחיזה

 שה״ש החייה להס נמשן ומשס אחיזה להס יש בהס ו״ה
 ועהה י לעיל שמבואי כמו ו״ה כתנין הקעלח שמני י״א

 מהון הקדום החיוה אוחי לסלק הקדיש ע״י כווכהינו
 שהס ו׳׳ה אותיוה פכי אח מעלין שאנו ע״י והיא הקליפיח

 ואז אויא שהס י״ה אוחיוח ש:׳ עס ולחנים למעלה זו״נ
 יתבטלו ממילא ואז איחיוחיו בכלי׳ וגדול שנם הפס יהי׳

 שסי״ה דל ליא שמי׳ ויהקיש יחגדל פי׳ •יהי הקליפיה
 יבא ויהי׳ יחנילו אד׳א 0שי. לאשוכיס אותיות ב׳ שהם
 שהם ו״ה אותיות ב׳ גם להם שיעלו איתיוהיו ד׳ בכל
 יהי׳ וגם וגלול שלס הפס יהי׳ ואז עמהס ויהחבלו זו״נ

 אלו תיבות גשני ים ולכן החיצונים יתבטלו ז ועי׳ קליש
 הקטית המני י׳׳א כמנין אותיות י״א ויהק־״ש יחגדיל

 יסיזת כל כי שת־ע ללוי והנה י בו׳ ו״ה קוד שהם
 • דאניהיס מוחין שיס דקטנות מוחין בקיד הס החיצונים

 בנהי׳ מנובפיס מוחין ג׳ הס דקטנות המוחין כי נודע ונס
 אלהיס ו׳ והס י דאבא בנהי׳ מלובפין מוחין וג׳ י דאמא
 אלו מוחין לתקן עסה וכוונתינו החיצוני׳ יונקיס ומהם

 כס ויותש ויושבתו שיושלו כלי לגדלות מוחין ולהמשיך
 מלונשין המה דאבא למוחין נה״י כי נודע והכת י החיצונים

 הוא אהי׳ כל כי כנוי־ע אהי׳ שמות ג׳ וה״ש דאמא בנהי׳
 נהי׳דאמא אז כי דגדלות במוחין הוא זה •אמנם באמא

 באלפי״ן ביודי״ן מלואיהן בג׳ חהי׳ שמות ג׳ בסוד הס
 לק המה לקטנות במיסין אמנס י תנ׳׳ה שעוליס בההי״ן

 העונים ק:״ב ק׳׳לק״מ שהם י הפשוט זולת לבד מלואיהן
 המוחין אמנס י דדכולא דאמא לקטנות מוחין וזהו י של״ב

 האלה לוקסיס שלס לק אלהיס נסיל הס יינוק׳ לקטנות
 נהי׳ האלה ס שיוצא כנודע שבז׳׳א לאמא הנהי׳ יון לבד

 לכן • הנוק׳ אל ויוצאין שבתוכם המוחין מהאלת דאמא
 אהי׳ מלוי בקוד אינס סנוק׳ של לקטנות למוחין הלבושים

שס סילון שהוא בוכ״ו שס נשול המה לק בלכורא כמו

 ד׳׳ל גימ׳ הוא זה ושם י העמידה בכוונת כהביאל אהי׳
 מן לק לוקחות שאין לפי ועני׳ ללה נק׳ המל׳ ג״כ ולכן

 כי ל׳׳ל תג״׳ אותיות שהוא יתגדל יז״ש י תזה החילון
 עמסס אנולוקחיס כאשל שצ׳׳בכנז״ל שהס ליכולא המוחין

 לנוק׳ מיסין ואס׳׳כ • תג׳׳י עוגה אז בעצמו אהי׳ שס
 ולניק׳ ללכולא אלו שהמוחין יתגלל וזהו י ד״ל גימ׳ שהוא

 דגדנות מלחין להס יבואו וגס בעלמס הס יגללו לקטנות
 נהי׳לאמא מזכילין אנו תחלה כי י לאמא במוחין זה וכל

 בהס מלובשים המה לאבא הנהי׳ שהלא י יותל הסילוניס
 ויתקדש באמלינו לאבא מוחין ן לומז אנו זה ואחל י כנ״ל

 • מוחין בקוד והוא בזתל כנז׳ בסכמת הוא קלוש כל כי
 במל׳ או בזי׳א קדום מלת נלאה אס לתמוה אין ולכן

 ולפי י שלהס בסכמה הוא כי • בסכמה שהוא אעפ״י
 להסיצוניס אין ייאמא נהי׳ הין המהמליבשין לאבא שהנהי׳
 הוא לאבא נפישתישיל י לבד לאבא בהיקול יק אחיזה

כנולע• דאמא מיקוד א־ון
 נקלא סיקול נויעכ׳ וסנה פי׳ז ח׳ינ ה׳ שלל מנ״׳ח בם׳
טולהת׳׳ק■ של׳׳י ומלוי של״י רל אנאדנדליתיוא שיסוד נתב
ת״ק שלי ויתקדשל״ל וזהו ונמליאי סליי פס

fc,, ,.V א1< ש לנד המלוי יק נמיקהתוא  הא ̂ה שהב לפ ו״נה p״p נ,מ׳!,/ ל״ת ייין נזה
בזהל כנז׳ אליכא טומא ננ׳ן תרוונה שעיקל מונז הרי
עלי׳ אימליס אנו לזאה שמציפין יק לנד המילוי רק הוא
לאבא המוחין ועל י יתגדל נמיחיו נעו פשוט שדי צס עמו

 אח»כ • ויתקים אומרים אנו אי״י ״״לא !ל'״ ־ ל יא״א
• לבא שמיה אומ-יס אנו ־ ’=י״ ״ל’

 עיקל דאגהיס לקטניה המוחין אלו כי נודע הלא כי
 י״ה שס הוא ושרפי המוס

 החכמת שה׳׳ק- שבאלהיס נענוירקנליד המוחין ־מה ני ר״ל
 לפעמים וכאשי והבינה ״״ל״ אי ניייק'׳ יא״״י אל״

חז נהם נאחזים שהקליפיה '”'י' ̂'’1?
ת אות ונע-מס. ס נת-ש דאלמ̂י ממוח•, שאלו והוא נ׳

נשמד ו,ח חנהים משם י״ה נמיזאר נמוע נמליאיס נתמלאו
וז״ש מאלהיס אלס לק נקמו f והוב הנ״ל שרק מם/ה נס׳

דום ל״ל דומיה נאלמתי פ־׳ננמנ׳׳הע״ש: המצות תג נשער
 י״ה אותיות שב׳ דל י״ה

 עתהבגלות ובפלט בקולאלס׳ ונשאל נאלמתי אז לומים
 הז״א שסזד לומיה נאלמתי הכתוב נאמ־ קבו הזה המל

 לאנהיסוכאשל מוחין לק הם המוחין ואז (י׳׳ל לקטנותי
 כנז״ל) אלם בקול לק נשאי אז מהס החיציניס יונקים

 ־ דאלהיס אניוהמיסין שיתגללו ל״ל הגדל ״ אימלים אנו
 כנז״ל נמיסץ סוא קדיש כל בי שיתק־שו ל״ל ״ויתק־ש

 יש והכה י מאלהי׳׳ס םל.סי״ה המוהין שלשי שיגאו ל״ל
 יההלאובג׳ דאלהיס אלו שמוחין והוא שנית הגדלה עוד

 ההין י־מילוי י בסכמה יודין במלוי י כנודע מלואיהה
 להמשיךיפש־ל ליין אמנם ■ אלפיןבדעה ובמילוי י בבינה
 אותיוח ב׳ אלו ממשיכין אני תחלה והנה למעלה ממטה

ל״ל י לבא שמיה וזה אלסיס יעשה אלס שמן ל״ל י״ס
יהגילו



החיים עץ ב פרק הקדשים שער פרי שרף
 י״ל״שם ״סמיה וזהו המוחין שוד ש״ם ויתקדש יתגדל

 והכת • אלתים יהי׳ אלם מן ני י רבא יהי׳ ואז י׳ית
אינו ויחקדש יתגדל בתיבת
מ.ה המוזניל נעיני יכלא אל הגה דנה״י הלבושין רק מרומז
הציצית נפעי לעיל פניארגו אמנס ־ כנ״ל ודאמא דאבא

ע״ש הויה נתי׳ תמיד שהמוחין __
בלשון נשתיקלי, ני ״נ״ה ״•ב "״לייישי;״ המוסיןדאלהים

נחי' חב■ הנין שס הע״סשהבאתי מרייייין המה ל כג א^תים ו׳
בכינור שש ז׳׳ל ני • החוחין הס ״ויתקדש ״יתגדל של בר״ת

דקשגת מוחין תיו דהויה מוחין ר״ת שהם ־ ׳׳רנא ״שמיה
דאמא נה״י לבושי שהס דאלם לאמיס ידין והוא והק׳ יוש׳׳ר

נר,' שהניהס הרי • ע׳׳ש תיציניות שהגבורוח בזתי כ:ז׳ במשרים
מוחין נ׳ הס נ׳ כאלו וצ׳׳ל מוחין , . ״
חיצון לבוה יש וכוד זה תוד זה ג-כבזהל והוזכר מישרים גק׳

ני שם הנאתי וגס • לשניהם מישיים שקוק עי. שה״ש
מחנ׳׳תדא״א הס דעינוד מוחין מוחין והנה י עיש אהבון

t ע״ם גבורות הם אלו דאלהים
ו״פ וגם יוש׳׳ר ורק׳ כנודע

: יוש״ר ג־מ׳ עולים אלהים  דגדלות מוחין באים כאשר כי לעיל מבואר כבר והנה
 רק לגמרי מקתלקים אינם נקתלקו שאח״כ הגם

דאלהים׳ המוחין את ממתיר,ין והם שלהם הרשימו שנשאר
 דגדלות דמוחין הרשימו אין אלם בשוד בהיותו אמנם
הרשימוהנ׳׳ל• ניכר אז אלתים בשוד בהגדלם רק י ניכר
הוי׳ אלהיס והנה י דהויה מוחין הס דגדלות המוחין ותנה
 דאמא דקענות מוחין ג׳ והבה י כנודע יב׳׳ק מעבר ה״ש
 של׳ו עולים תנ״ל דרשימו הויות ג׳ ועם אלהים ג׳ הם

והש׳ג׳ של׳׳ו ג־מ׳ רבל שמיה ויתקדש יתגדל ש״ת והוא
 • כנז׳ הויות דג׳ הרשימו ע״י המתמתקים דאמא מוחין

• דאמא בנה׳׳י מכישים שהם לפי דאבא מוחין ואמנם
 כבר בעצמן דאבא שהמוחין ובפיע י להזכירם צורן אין

.׳בזה ודי כנ׳׳ל יושר בר״ת נרמזו
 שמיה יהא אמן הכ״לוהש׳ השנית הנדלה נבאר ועתה

ג׳ והש׳ צ״א גימ׳ הוא אמין כי והענין י רבא
 ה׳׳היוידה״א יו״דת׳׳ייו״ד אותיותמ^להים ב׳ של מלואין

 אלהיסאין של המילוי שבשאראיתיוח צ״איולפי העולים
 אנו אין לכן לבד ׳״ה אותיות בשני רק במלואיהן הפרש
 ועי״ז מלואיהן בג׳ שיתמלאו "אלי אוחיוח ב׳ יק רומזין
 ימתקו’ ואז הראשונה זולת שנית בהגדלה רבא שמיה יהיא
 יה׳׳א ר׳׳ל רבא שמיה יהא של עצמו הפי׳ וזהו י יותר
 ׳והנהנויע בדעת א׳ בנינה ה׳ בחכמה י׳ מוחין ג׳ הוא

 qבאל״ שיש ציירין בשני מרומז חו״גוהוא כולל הדעת כי
 נגד יו״ד בציור וא׳ י-חשייס כנגי הוא יו׳׳י בציור א׳ כי

 מלואין בג׳ שיתמלאו יבא יהא ׳י שם ר״ל שמיה■ הגבורות חבלי ד.
 דאלהים במיחין הוא וכ״ז י וגדול רבא נעשה ואז הנ״ל

 רבא) שמי׳ יהא ביימן חכוין שלהם בהג־לה (ר׳׳ל דאמא
 י בע:'מא יחר שהוא השני באמן הוא דאבא במוחין

 כי והוא יבח יהי׳ עי״ז ר׳׳ל רבא במלת לכוין יש גס
בכוונת לקמן הוי׳אדני(ע׳ הוי׳אלהים שהוא בא״ר הש׳ יבא

 דרחל באר שזהו רומי אפקיד בידן בכוונת שעה״מ ק״ש
 דאמא בנהי׳ מלובשין המה המוחין הלא כי כנודע ע״ש)
 אדנ׳׳י הנק׳ להניק׳ המוחין יורדין וכאשר סהי׳ שח״ש
 והז׳׳א אלהי״ם) גימ׳ אדנ״י אהי׳׳ת כי (ר״ל אלהים נעשה
 הוי׳ אלחים הוי׳ נעשה אדני אה״ ע״י הלי הוי׳ ה״ש
 תכוין עלמיא ולעלמי לעלם נמלת אח״כ י רבא וזהו אדני

 ׳ב׳ דעיבר מוחין א׳ הס מוחין מיני ג׳ ני נודע הנה כי
דגדלוח מוחין שהם העיקיים מוחין ג׳ ליניקה מוחין
 חמלת המיחין נגדלו לעלם עד תק־יש מחמלת והנה

 ״לעלמי ובהיבח י דעיבור המוחין פרעי שתם המציאות
 ההגדלה עיקר הוא ע^מיא ובחיבה -יניקה המוחין היא

 שמי׳ יהא ביחד חיבות הז׳ כל לכלול צריך ׳והנה דגילוח
 הלא כי הגדלות בסיד י עלמיא לעלמי לעלם מברן רבא

 תון ונהכנשם י ומו״ג חו״ב מוחין ד׳ הם בעצמן המוחין
 מוחין ד׳ כי וגס ־ ז׳ הרי מוחין ג׳ נעשו אז דאמא נה״י
 י אלו חיבות ז׳ ה״ש ואלו ז׳ ג׳׳כ הם דאמא ונה׳׳י תכ״ל

 עד תיבין כ״ח שהם הקדיש תשלום אומרים אנו ואח׳׳כ
 עד כי דתיבין והמ״ב דאחוון המ״ב כל נשלמו הרי בעלמא

 במלת הנרמזים אמוון וי״ד כנז״ל תיבין י״ד הי׳ יש׳יר אמן
 והתיבות • אחוון כ״ח הם עלמי עד איש״ר מן וא״כ י כו׳ די

 כ׳׳ח הם הקדיש qשבשו בעלמא חיבח עד איש״י שמן
 אתוון מ״ב עוד ויש דתיבין ומ״ב דאסוון מ״ב הכל הרי חיבין
 י לעיל כמבואר ויהפאר וישתבח תיבות בששה תיבין ומ״ב
 סאתוון מן יותר במעלה תמה החינין כי ביארנו כבר והנה
 כן י כניל דק״ג המה והחיבין דמ׳׳ה המה האחוון ולכן

 במוחין המס והתיבין דאמא במוחין המה ג״כ האתוין
 אבא כי ברכהא כל מן לעילה בהם אומיים ולכן דאבא
 במלת דאבא הכ״ח שעשיימין ואחל י בינה מן לעילא הוא

 באמן כמו ג״כ בו לנויו וצרין י אמן עונין אנו בעלמא
 כנ״ל ההין אלפין ביודין דג׳אלהים י״ת ג׳ כנ״לשהם יש״ר
 יש והנה י דאבא דקענוח במוחין והיא אמן גימ׳ שהם
 כי בהקדיש עינים אנו אמן ה׳׳פ ני בהקדיש איין עוד

 ־ אמן עיני! י רבא שמי׳ יסגדלוישקדש תיבות ד׳ אחר תחלה
 א־ש״ר וא״כ י אמן ג׳׳כ עונין משיחי׳ ארר^זיק-ב ואח׳׳כ
 הש*ז שהגיע קודם בעלמא עי קיימו העונים אם ואח״כ
 בעלמא דאמירן ואסר י אמן לענות צרין י דקב׳׳ה לקמי׳
אן אמן ה׳׳פ הרי י אמן עונין  ר<ן לכוין_כנ׳׳ל''בשני א״צ ׳
 אכן י בעלמא אחר והב׳ י לבא שמי׳ דיהא א׳ י אמן

 שיש התפרש אצצן בשער לקמן בעזס׳׳י יתבארו אמן השאר
 קדישים יש והנה • יע״ש דקדיש וי.ין דביסת אמן בין

 בהם ■וצריך וכו׳ רבא שלמא יהא אחריהם שאומרים
 עד יה׳׳א ששימנס מלוחים להג׳ ית״א במלת לכויו ג״כ
 דאבא ישיד הוא שלמא כי ויכוין רבא שמי׳ יהא

 אומרים אנו שאין מה והנה ■ כר׳ל מגולה לבד שהוא
 הקדוש הרב גילה לא לבא שלמא יהא הקדישים בנל

: הדנר כיעם זלה״ה האר״י
ונבאר



כא החיים עץ ג פרק הקדשים שער פרי שרף
ג פרק

ר1 א ם  דאתוון א׳ ייד h<-\3 הקדיש קוד תשלום ^
 שהס ודתינין לתהוון ונ״פנ״ס ־ דח־נ■[ וא׳

 לר.ס להמשיך אלם נשיד שנשאלו דקט:ות המוסין להמתיק
 ש:לין כמננו כבי והנה • כלן״ל אלהים שיה״ ולמלאם

לחוד הד׳ סלוקות לג׳ לסלק
 הרג כתג פ״ז נווגל נש׳ הנז • לחיל וה:״ס לחוד וה־וד
שצייד ואנשי ׳׳ל1ו ז״ל מהוח״ו v,״v ,fc-״,,

הי״יזוצת כל את לעיי, אח׳נ ^־י ̂ “
 נינןהנ׳׳תירמ״נ התתלקיתהנו׳ ויתקד״ש חגד״ל’ תיבית בד׳

■ הצ״ל זולת הם אח״: של להמתיק תכוין רנ״א שמי׳׳ה
 האשכנזים של טכס תזתי ונלע״ד של העשיטות אותיות בד׳
מן תינית ־ישי״ד שלהם ננוסת ינז״ל אלו תיבות יד׳ היי׳

׳וניומינין ״נח־ינח ■ •:גלניתיה י׳יה איי בה כי . |_ר 0 אלה
״׳שיאל״געגל׳ ״נית ״דנל ״ונחיי׳ א־תיות ב׳ יומתקו

תינות י״י הוי • ״קדינ •ונזמן בעשכה ואח״כ דאלהיס)
ננישח רק קנלתי לא אני אך שהיא משיתי׳ עד תיבות

שנן מ״ש והנה • עכ׳ל הסניייס שהיא תיבות בעשכה
\ v זוצס הס אח.״כ ::צ והמ״: הכ״ח

והונ״ב שנה־״ח נמו ,״ל ה־, ל == י־י ״לי’
הוא נפ״ע אלהים נח•׳ שנמחק הלאשיייס מד׳ עם תצעין
או אותיות הצטרפות ש:ס בל• במלואו אלהים בהם ויומתק
ראוי תיא p פניהם של תינות ועם אותיות י״ג שהוא

נחי■ נהם ש״תק נתי״ד נ״נ mr והנה י י״ד הוא הכולל

’ ̂ ̂ T  C ̂ | אלהי׳ נחי נהם שנמחק תשי־יס הר
שננאו מה לשי אן • פשוט ^ל I ל״ילי

 אז לקמן הסמיך נהנ״ח נצזה׳יי ג״ל שהם דאתחן ובס-׳׳ד
כי רציה שום הני מהמ׳׳נ אין במליאי והוי' עשועה הוי׳
נס ואו ע׳יש נש׳ב נא■׳ חוא אלהיס להמתיק תכו־ן כנ״ל

 נצל ראיה אין ודאי לנד מהנ״ח ג״ככנ״ל• ואלהיסמלא עש־ע
מצטרף א-נו נ*נ דהויה הכ״ח ני ̂ ̂ ׳. ״ ״״
 ששל הי׳ר ר-שא״ג זולחו מם (’לייייי שייי̂י שתליין דק

הראשונים הד' מס היא נחינחו ל״ל לייליאל דאמא
ו פשוט דהוי' נמוקין הס מאתוון כי

בה־׳׳ד תכוין ועוד ־ דאמא
 בג׳מלוא־הן ביתה ממשיכי( שאנו נויעשהי״ס הלי) כי ד*י דמלת

 העדש יש בהמק דק במלואיחן הפיש אין נהיודי[ כנ״ליהכה
 כתה למלאות; תתזוד ואם אותיות ששה והם ה׳׳א מ״ה ה*י כתה

 תכוין לכן ־ איתיות י״ד ה״הה״ההם אל״ן ב׳׳ייו״יה״א
 שבמלת במלואו ודהוי׳ פשיעה דהוי׳ אותיות בי״ד לתמתיקם

 ■ עלמ-א עד וכו׳ יש״ד תיב־ת שבזי אתוון ר,:״ח ואח״כ • ד״י
 אותיות כ»ס נגד שתם הקייס q־P שעד בכ״סתבין וגש

 ודתיבין • דאמא למוקין דאתוון • יהוי״ה סמלוי דיזלוי
 אותיות י״ת להמתיק תכוין מהם ב־״ק כנ׳׳ל דאבא למוקק

 הדב כתב סנשאדים יו״ד אן • ומלא פשיע דאלה־ם
 ומ״ב דאתוק מ״ב יש ועוד • זוכד שאינו ז״ל «הדס*ו
 ד*ת של ווין ובז׳ וכי׳ ויתפאר ו־שתבס תיבות בז׳ דסיבין
הי״ס סנ׳לאל המ׳בדסוי׳ כל להודיד והוא כג״ל♦ שלהם

ואו

המוקין בתוכי שישנול כד־ ולהדק־בו להגדילו דסלהיס
למחקם צדין לבן דקעסת מוקין שהם לפי • דגילות

יב״ק נעשק ̂ואז דגדלות המוחין לקבל כדי ולהרקיבס
דאמא וא׳ לאבא א' ג״כ שהם מ״ב הב״פ באנו וגם י כנ״ל
אותיות מ״ב וע־־ן • דאלהיס אותיות למ״ב ממת־קין אנו

מהדק״ו הלב כתב דאלהיס
היי׳׳ם הרב דברי שלפי ז״ל יחתייז מ״נ שהני מי׳ש הנה

הקדיש מהרב שקיבל כפי ז״: וישחנח חינוח שנן׳ וימיני!
אלהים שהוא זלה״ה האר׳׳■ להיחיג המה נו׳ ויחפאר

,vf, ״if, -̂,3 דאסייייס ״”‘־’i” ״'׳’״” q.n סנס י כי ס דחסו. נמקומו הניונח נם׳ יבאמח כלל
, גמד אצן הי צמ/ אלן סוד שק נחי יק מוזכר אינו נפ׳יה
מם יוד הי למד אלן יוד הי מ״ננמ-׳נ נ׳ יש וכן יז׳ל פחם

ועם אותיות מ״א בו שיש יס״נחמחיקדאראונמ׳׳ג דאינין
הרב אד מ״ב׳ הם הכול: מ״ש fדאמ חממ-ק דמ״ה דאסוון

Iי הנסי! וגס • כנל מקומו סס שהוא כתב ז״ל מה־ח״ו ׳ !״ ̂ og ,;■א ;gfס האחור קיד להכניק דוסק ״
 מהרס״ו הרב כתב אן • לכאן לולי אך ■ המעיין לטיני יהיה

 כי • כך לו שנראה ז״ל ייגז נלט״דכי היה דמסחחינא
̂י ויחקיש יחגדל נניונח  בהכ״ח העודפים היו״ד תקק ניניי
אותם ותצין כנ״ל הנשאריס הנגוחיזי'̂" להנייל לכיין לעיל

י י ־ י , ו ) י ל ^ . , ־ , . , ־ ל
 הבן בסס והמתיק נ״ב דאלהים המוחין נהם להמתיק אלו

 ומלא בפשיע שיש אותיות אמאוניתינין דניק׳נדאתווןשל
 ■ אלה־ס דשס דמלא ומלא ש־ימינ נזה ו־ונן • אנא של

נכון הוא זה כי תלב וכתב ................ ונקרא ונאשב נאתוון הוא דע״נ
I f’’'׳ ״  אתת סקלה כי • ^קפק בלי 1,

. ס א.ת ות אית ס ק ממת נניק׳ הוא חחנון נחי׳ שכל
כנ״ל תיבות נד׳ פשיע פי׳ אוי׳א שער נפ׳יח כנננואי

 דמלוי אותיות סי״ג ואס״כ ע״ם-ונסלפידנרינומארהיטינו
 ואס״כ • כנ״ל תיבין בי״ד ״''י"ט הי״נ של קדשו דנרי

והמצוי הפשוע מצערפין :׳”ממי׳ייזל״ל היא שהמנ״נזה
2; ד ״ "־ n ״ ,.»* K ־■ י״־״ק

הכ״ס מן אותיות י״ח ע״י . ,,״ע י
 מצרפין אנו ואח״ב • כנ״ל

 וב־ו״ד דהוי׳ במ״ב להמתק דמלוי וסמלו׳ והמלא הפשוע
 רנא שמי׳ תיבות בשני וסנה ־ כנ״ל הכח מן הנשאדס

 מתתא שזס הנודעים היכלין ז׳ כנגד אותיות ז׳ יש
 שהם ־ ת״ת ׳ קקד ׳ גבוניר. • נצק י סוד י יקוד ׳ לעילא

 ששם כק׳׳ב כילל שהוא ק״ק סיכל הוא ותז׳ סיכלין ו׳
 ■ מלמעלה עליהם והים בקר י״ב וז״ס י הקדושה תעלה

 כלול הרצון היכל שהוא הו׳ והיכל היכלות ששה הס כי
 הים הוא הז׳ והיכל ׳ י״ב הרי היכלות שש ג״כ בו

: מלמעלה עליהם אשר
ן י ^ ע  מה כי זלה״ה האל״י הקדוש היב אמר הק־מה ד
 איש״ר בעניית לקום שצריך מהירושלמי שמשמע י

 סג״ה עשה א׳ אדם רק מסילושימי ואינו סיא עעות
אן ■ תירושלמי בשם בסתם סדפיתוהו ןאס״כ בירושלמי

כן



החיים עץ ג פרק הקדשים שער פרי שרף
 אמי של הקדשים נכל כי ז״ל הרב של מנהנו הי׳ כן

 כשמל סי׳ ועלניה ומנסה שסליה הפלוס ג׳3 העמידה
 עונת הי׳ הש״ה ^לה של חחקכל נקדיש נס ■ מעומד

 קוים לומל נהקונים כסוג סכעצא מה י מעומד ג״כ
 לולה ז״ל הקדוש ר.לנ הי׳ לא וכי׳ נא יגדל ועסה הקייש

 מהלס״ו ר.לנ וכהג י העעס לגליס לצה ולא אותו לומל
: מהסקוי-ים שאינו ג״כ לו שנלאה ז״ל

א פרק הזמירות שער
 עד השסל נלכס מססלס כ׳ לעיל נתנאל כנל הנה

 גילי פנימיות שעלו והוא י העשי׳ הקון הוא כאן
דעשי׳ הנ׳׳ר קנלו הקדים וע״י י היצירה כעולם דפשי׳
 י מזמול שהוא הודו ע״י עתה לכן י דיצילה לוס הניל
 עסה נעשה ולכן ניצילה הוא עזמול שכל נודע והנה
 מנהג והנה י מיצילה נשמת אפי׳ נהם ויש • ממש יצילה

 נק׳ זה שכנל נפי והעעם ־ נ״ש אחר לאומלו האשכנזים
 השפלדים אך י היצילת תקוני אסל אותו אומרים יצילהלכן

 עולת אז נ״ש שאחר לפי י נ״ש קודם אותו אומרים
והפנימי׳ החיצונית דיצירה שנ״ת כמנואר למעלת ר*יצירה
 הודו לימל ציין לכן י אמצעות ג׳ נמקוס עולים שלהם
 קודם ממש יצילה להיות מקודם לתקנם כדי מקודם
 נודע הלא כי הוא תקון שצליכיס מה והנה י שיעלה

 את תיקנו אז ועי׳ק גדול עלית של מעשה ע״י תחלה כי
 יתאחזו שלא אותם ושתקנו היצילה עולם של הקליפות

 ילאים אני ליצירה עלו דעשי׳ שג״ל עתה אן י ניצילה
 אומי־ים לכן י דיצילה ג״ת של הקליפות נחם יאסז שלא
 אתם ר״ל • עלילותיו נעמים הודיעו נשמו קראו נה׳ הודו

 השי״ת של רשמו קיאו הקדושה וכתות קדושים המלאכים
 יפחדו ועיי־ז י עלילותיו הקליפות שהם נעמיס והודיעו

 י דיצילה נהג״ת להתאחז ינואו ולא מהש־״ת הקליפות
 הגוים העמים זה(שיכילו) נענין מדנר המזמור כל וכמעע

 כל וזהו י נהקדושה יתאחזו ולא יה׳׳ש גדולתו ואלהיהם
 ולשנר הקליפות אח לגנות שהוא ־ אלילם העמיס אלהי
 נמקומו וחדוה עוז לפניו והיל הוד אומרים ואח״כ י כסס
 והד׳ל כמשמעו סויד אז הקליפית שנסתלקו אחל כי ליל
• דמעלוניתא וסדום עוז יקוידשהוא הוא וסדוה ועוז נצס זי;

 יהיו דעשי׳ ג״ר החלה שהיו דיצירה נה״י ינסי׳ יזו
 כי נאמיך י הקליפית עוד נהם ישלטו לא כי • במקומו

 כל משם ״לאה׳יכי ל״ת שהיא ״האיז ׳׳את ״לשפוט נא מפוין
 ונאמרך ־ כנודע קשיא דינא שהיא המשפטים וכל הדינים

 הנאדנ״י ותסנר אדנ״י גימ׳ יהלל כי הכוין לה׳ והלל
: לח׳ ויהלל וזהו הוי׳ עם

כ ח״ א הלא כי והוא י •אדני נקמית אל אומרים !*
 הוא התפלות סיר עיי כוונתם כל כי מנואל

 וללקט האצי׳ עולם עד נזו זו ולכוללן העולמות. להעלות
ונם • הקליפות נין נתפזרו אשל הקדישה ציצוצות פל

 ולהעלותם דמיתו דמלכים והניצוצות הנשמות כל ללקט
 נפ״א נעת מ״נ נסי׳ שם נעשים והם ־ האצילות אל ג״כ

 י ננפ״א זיוג ע״י הנוק׳ נלחם אז המתעגלות הנשמות וה״ס
 אל נעשי׳ שנפלו הנצוצות דומים אין כי נודע והנה

 הקליפות נעש׳׳ שם כי • וננליאה ניצילה שנפלו הניציצות
 לא אם משם להוציאם יכולת אין ולכן • מאד עצימיס

 על פקודי נפ׳ שמנואל כייי מלוכת הרוגי עשרה עיי
 נעשין שלהם שהגופין מלוכה הלוגי דאותן גיפין אינון

 שנעשי׳ הנשמות נצוצי את המלקטים והם המל׳ אל מ״נ
 • עולמות נשאר משא״כ כלל ללקטם א״א אסל ונאופן
 על ניהלג ישראל אגילי עשיה אלו הוכיסו לכן וממש

 שנעשי׳ הניליצות אלו ללקט שיוכלו כדי השם קדושת
 אנו ולזה י אי״ה נ״נ המשיח ניאת עד נהרגו אשר מיום

 נקמת ינקום שהש״י י ת׳ נקמוס אל נאמלינו מכוונים
 הם אותם זכילתינו וע״י ־ מלוכה הלוגי עשלה אוסן

 מהקליפות הק־ישה וניצוצות נשמות ומלקטים מתגני־ים
 ״אל • זה נענין מלנר הכל מלך ה׳ עד ומכאן י שנעש׳׳
 ל״ת ג״כ ״נקמות ״עאל ״אדני ־ נ״ן ל׳׳ת הוא ״איני •נקמות

 ארוממן המזמור עד מכאן יש והנה י המ״נ שהוא נ״ן
 להתעוללת ינ״ק לשם תכוין ,קי״נ וע״ה תינות קי״א
 שעולים הויות י״א הנ׳ל המזמור עד מכאן יש נם ־ הזיוג
 הלפ״ס והם לפ״ס הוא הנ״ל נ״ן שמות שני ועם רפ׳ו

לס׳ חכתה נפשינו נאמדך ־ מלך נה׳ הנרמזין ניצוצין
ישם נמ״ל שהוא נל״ת חמין .

 נפש הנק׳ נמשי׳ הוא זה טיאנ״ךגחהילים5נפ גפלקועיס
 • לה׳ סכהח נפשינו וזהו ״־ךיליי׳ ״שי" "־ל “= =״=

 נשם יש וגס נ״ן שם והוא
 המלוי ונמלוי נפשוט נ״ן ו<,א • לאלניס חפי נצי נר״ה

 הואוי״ן נתין א׳ כשתשים יס מליאי ומלוי ומלוי נ׳ז שס ני
 ל״ו יש אז דמלוי המלוי של עצמו גן שס ועס אותיות נול״ו

 י נסל הוא ול״ו ונ״ן אוסיות נ״ו סם והנה נחל נתנץ היי
,V״ •k,״ ״ ני דמל׳ נפש נחי׳ שהא נודע ,pj (.,j,. ן תכו ע. גת. כ נאמלך

3 ,.pjקדוש שם שהוא יל״י נס״ת ן,,, «ן
 מעלה והיא שמות ע׳׳נ מן ך.א שהזא לה׳ חנתה נפשינו

 נקגלת כמנואר הניצוצות את נהסרח חכהה ממלה גס הוי׳
■ P3P נה״ה נשאי הנ״ל להי״ת ה״ח

ד םמיי׳״׳ם־-ל• שסקיו=מע״־ ״ ח  המזמור האמל א
ויש ה׳ אליממך ־ נהג׳ חנונה ״ערי לקען ועיי,

•הוי׳ כמכין תינות צ״א נו י
 זו׳׳נ לסגל והכוונת פקיקיס ט״ו נו יש גם י ״אדני
 עשרה ני יש ■גם או״א שהם י״ה ו״ה)ע״ה שכם (י״ל
 נפשי שאול מן העלית ה׳ י ספירות עשר כנגד הויות

 הנק׳ שנעשי׳ הקליפיה נתוך היו אשל הנפשוס ה״ס וכו׳
 נפשות לק נכשי׳ שאין נודע וזה י חתאה דרגא שאול

 עולים כאשל והניצוצות הנפשות ואותן נפשי שאול מן וזה
 להש־״ה מודים אז הקליפות מן וניציל־ס מ״נ נקיד עסה
:עד״ז לפ״ש תוכל המזמור כל נפש׳וכמעט משאול העלה אשל

אס״כ



כבהחיים עץ ב א פרק הזמירות שער פרי שרף
מ ״ ח  כי מנואר הלא כי והוא וכו׳ מלן ה׳ סאמי א

 מלוכה הרוגי עכרה ע״י שהכלינו המ״ג שלד
 סעולס ולפי • מעשי׳ שבכולם גיצוציח י׳ הס נקמוח באל

 בשוד הם פלה טציצי! הי׳ גס לכן מ;׳ ה׳׳ש סעשי■
 המלכים מבס־׳ ההה האלו פהנצוצלה נודע כי גס י מלכים
 סוזייס אז אותם שהעלינו ארזר ועהה ־ בעש״ וירדו דמיהו
 ה׳ אוווריס אנו ולזה • כבראשונה גמורים מלכים להיוה

 אנו לכן הנ״ל ניצולוס ה״ כל לימז אילנס ■ וכו׳ מלן
 ונו׳ מלן ה׳ ביש ואומרים הזה הפשיק אה כופלים

 הנזין הראשון בפעם לנן הויוה ג׳ הזה בפשיק יש והנה
 אמצעים להג׳ בהס סכוין וגס דעשי׳ הג״ר אל הויוה בג׳

 מלן ובהוי׳ה׳ י וחשד אלסנמה חכוין מלן ה׳ בהיי׳ היינו
 ■” חכוין ימלון ה׳ ובהוי׳ י וה״ח י•'׳' דעה אל חכוין

 ג׳אסרוגיח אל הויוה בג׳ חכוין הב׳ ובפעם וגבורה בינה אל
 נעולס הנק׳ המל׳ אל חכוין ועד לעייס ובמלה י נה״׳

 לעולם מנה אומרים אנו א: כופלים כשאנו יכנה י כנודע
 אנ יש נסי' ג׳ כי נולע הלא כי והוא י ב״פ ג*כ ועד

 והנה י וביקיד ובהייה בדעה והס י בז״א דבוקה המל׳
 בסי׳ ב׳ הויוה בג׳ מנוונים שאנו כמו הראשין בפעם
 ועד לעילם במלת תנוין כן י אמצעיות וג׳ ג״נ שהם
 מלן תיבות ב;׳ הכיין גס י היקיד שכנגד המי■׳ בסי׳
 י המ״נ של הג׳ שהיא פ״ר מנצפ״ן גי׳ שהם ימיך מלן

 מנן ובמלה דתנצש״ן מ״נ גי׳ שהוא מלן במלת ותכוין
 ־־ י דהנצפ״ן פין חל ימל״ן ובתיבת צ׳דמנצפ״ן״• אל
 י פשועיס מנצפן אותיות אל תכי-ן ראשון בפעם סן

 תמנה ואס י כפילים מנצפן אל תכוין השני ובפעם
 מנצפ״ן קוד ג״כ והוא י רפ׳׳ו יעלת אז בי׳ ימלן ת־בת

 תכוין ההויות נניקיד והנה • וה:ולל אותיות ה׳ עם
 היו״ד היינו הזה בניקוד ההוי״ה ג׳׳כ מנן ד״״ בהוי׳

 . ניקוד בלי ההין והשני • ::קנול ג״כ והו-״ו י גשגיל
 ובאות יו׳׳ד באות היינו י מלן תיבת בטקוד השני׳ והוי׳
ג׳ והוי׳ י ניקוד בלי ג״כ ההי[־" והשני פתסין ב׳ וי״ו

היינו ימלון תיבת בניקיד
התויהנגער זאתחקת הותנש׳ י■

נ׳׳נניו״שנאן כתג הסכלה סוד ' ,,, _.י .
״ש1י אלו הויוס נ׳ ניר,יד נשני; ”

סשינו השנים אור נס׳ אתנם י אתרונה
יןינינש נר,׳׳ר, אנ׳׳ד הגאון הרי אזי הג׳ לתשש כשהגיע

 הסיוור קינטריסיס נמה נויג נקויות הג׳ לכל ג׳׳כ תכוין
האריז״ליוזנסהעידול׳ניומיים שעולים ימלןי מלך מ'ד של
שאומייס רהלאקדישאדניוושנים •־יב׳׳סשסוא ־־ •י״י• ני׳

 עני נהון מלו מצינו לא דיני אני ואס״ב • ׳׳אלהיס ׳׳הויה
קמז נניקור נ»א פזח נויקיד לייע יי׳ ׳’ייי ייפ׳ אומריס

סזינ ׳נזנואיו׳ר שה׳־יו ע׳יוז ובי וכו׳ האין כל על
 נקמז'יזא קיא האר■!״: הקדוש ה/• והי׳ כי הי״ש כל רמוזים

וסיים ע־ם ,,,p, א-ןד ק, יר״ • א,״א

ישעיה שינינו הנס • נפתק צ״ל י ייי'’ י
כלולים הי״ס מל והשאר

רמוזים היי והנה בהם שוניס שערי נסידוד נתנ ז׳׳ל
הי״ס כל אלו נסקוקיס ז״1ופ נקנוז מלן הניקיד אס qשא

 ■ דעפ״שהסא״אואו״אוזו״ני ’״”״יו’’ עולה אעק־כ
, דיישי סעו נאוד״ס מהרמ״ק הרנ שנזכ׳ כ״מ כי ידעת וכבר , , , . , , , כמ״ש מ״מהעיקיי ם פ השמות

 ל״ל דו״א או א״., תקון 1״,ן שנסנ וע״ש זלה״ה האו״׳
[יתרב י בזהי כנז׳ מעומד : כנ״ל י לזוע אין וממנו

 כשהיו זלת״ה האנ׳׳י הקדום
 הגסש־וא י בזמירות גס מלן ה׳ הפקוק אימריס הלבוי

 שאומייס בעוד עמהס יעמד קס הי׳ עכ״ז לשש הגיע לא
 ואח״כ שלו] הקדר למקום סוזי הי׳ ואס״כ י מלן ה׳

 ובשנת ־ יסננו אלהיס מזינור אימייס אנו החול בימי
 נקדי כמביאי הקדר ישאי וכי׳ מקפייס השמים מזמור

: שבת חפלה

ב פרק
י שלפניו שבעליה לילית בשני תאחז אז לני׳יש כשתגיע

 דוגמת ביצירה הוא ני״ש הלא כי [’וסכי
 הוא ונ׳יש מעשת הוא שהכילית יק נילירת שהוא העלית

 יצירה הוא יוצר עד יינ״ש והנה • לעיל כמבוא־ דבור
 ואו״אוזו״ני ישבהסא״א עילמוח כ״אמד׳ כי ידעה ונבר
 והוא היצירה בראש שהוא ק״ק ש־כל היא ג׳״ש והנה
 מב״ם יש ולכן וזו״נ או״א נכנלין ובו שביצירה א״א בנזי׳
 תיקוני ׳״ג כנגד ברון יג״פ בתשבסות מהולל מלן עד

 לפי אמנם • דא״א דיקנא
" א״נ יינה נ!פי נם׳ לכן זו״נ ש־ש כילל שהיא "״’יו °

הסי״ג ני תיבות פ״ז בו יש תי=י״ ננ״שישפ״ו נתונוו׳׳צהזה
 ת״ידא״אי״ע״יקו^די^א

 הם ואלו כ״ב היי דז״א ״ כ לשי י נסוד יוהנל שננוי,׳
 כמביארבב־כת אותיות כ״ב היצירה עולם לראש לימיו פ״ז

 אדנ״י שה־א והמל׳ י כהניס ז״אדאצילויז למעלה מעויר שהוא
 פ״זי הכל הרי ק״ה שעולה ונןנלחקינידיל״ • תננן הננקנ!
ולפי י פז כתם יאשי וז׳ש ״ל׳ '’־’,”f ־’י'*״
 צרן נכן א בא שהוא ממ;לז דאסנפיר אנל) את ;ר״ל

 והנה י כנ״ל מעומד ליימרו מניעלגננלה ונמצאהתעוריתזה
לת״ת יש שמית ג׳ כי נודע רב שנע ינא ומאס וישי; בתלת
שמש כין׳ בבריאה כי ומל׳ א״י לזייג עצמן שינינו לוי״נ

סמם נק׳ וביצייה י וירא ״T ל־” י־=י־ ־ "״'י־'’
-רש .|v ה י-עש ולב.ה ,,, ל5 {,לל לנ״ שהיא לפי

 שהמ-׳שבצי׳ וקהריונמלא נליליס הט׳ ואלו • ז״א חקוני
 י פ׳׳ז גימ׳ שהוא ״לבנה נק׳ מהם הסר • צ׳ היי מעשו נ״א
הכ״בדתיקיני כי דע והנה עציי״ קי.״ד שראיס ג׳

°”י״ י׳״א ייו” ״״יי'״ ״י ה״ןהס לודז״א לא ,.- ד י

״ <״ . י־יל״ ״ י , S ״ T n r S  שיד כ ן נ1וס בנוק גם אהיז מלוא׳ נ׳ נגד שהה ת״ם
 תפיסין תיין שה׳׳ש הפנים וג/ שמית יג׳ •ה ת שעיליס
שסם י נז״א וגס בא״א הס דמפ״י יא' ושמות א׳ נולליס



החיים עץ ב פרק הזמירות שער פרי שרף
דאמא מהיי סהס מ״ם היי תנ״ל קב״ב מן סיקוניס נ׳

?■ד.™ : ״■•־
 ממעוריים בניה פוממ'ס וכשאגו ם פר נה u נהנוק נס כי

 נגה״י להמליכס דאנא נה»י פרקי השאלתקוכ״סשה״ת משאיכ
pro; כראכוני׳ וממסיליןהפרקי׳ דאמא לכןהכ׳ ננוק׳ כאינס
 יא1 נואש להכנש אמא של נוק׳• הס והב׳ • דכולי; הס

שו ומיכאל דעשיה שנאצילוס לאדני היומצ ש״ה נשם והנה
. .1_____.v,,v Z ומעוור עמנו משווי הגדול

 דאינה סקונין נט׳ לז״א המזח-ן ”כייני לנד p ה נחלקם ו-ו,<̂ב
 נמנין פרס״ם נני׳ כ״נ ט״פ ^י-יגל ייי׳ ניי״ייי 7ל נזהל
וכי׳ מקוה ביעוד של הטפהים הארך כל מפניו ה״ש קדשו

 לומוז שלה ימט׳פקוניס שב ופייס איכון ׳p וזיל שם כסנ5
קריין לנעלי קני! נע׳ ושינה נ״כ ק«ק כי • חינוו וה׳
• י ”לי" וכ״א ו״ק שכולל היסוד אל

• ה׳ הנק׳ המל׳ מצד הוא וה״ה • ׳p הל־ מיו״ד כלול
 הוא והיה • דכורא נחי׳ הוא p״0 ״הp נשה שגס הדי
ניקבין• הס והב׳ והה׳ הס־־כולין והס׳ הכ׳ נמצא • נוק׳
 נחלקים הס שהפ׳ לימן פ״ז■ נקדא יחד כשכיללין גס ולכן

• כוקנין נח■׳ סס והן׳ דכוי־ן הס הפ׳ כי • הזי מן
שכסנט זה כל כ■ דע ך6

 ני/ליס אנ׳׳כ נפשעי לקיעיש ונס׳ ה׳׳ס כנ׳׳ל הפ״ז אה לפרש
וז׳יל נסנ ח;נ־1 אלי פני נפסוק דp^{ג^)h( ■ שנו סילוניוס

׳ ; ״ א י ,;'וא^י^מז״-ןיפ^״א-^מש;: ״
שהוא מ״ה כס הוא הוא והנה י י® ^

עוד נו ויש אלפין נמילוי הויה ניצידה שהוא מ״ה שעולת
מ״נ והנה • כנודע אות־וס מ״נ המ״ב ג״ב וסקס • כנודע

נננו ̂ נאלו כי פ״ו הס ומיה נפשוט זה נשה שיש אוסיוס
: דמל׳ענ״ל המוחין j,,j, ,״^,י

 שאמי נדון ־ כן נסידנ״ש סכוין והנה ־ הספ״ז ומ״ה
 עושת נדון י עליון כהר ־ הוא בלון ־ ״עתיק י העולם והיה

ן • דא״א פכימאה מוחא • בדאש־ס ו י ̂מר נ • ועושה א
• דאצילוס אמא ־ ומקיים גוזל נלון ־ דאצילות אנא
 על מדחס נלון • דאצילוס ז״א ■ האלק על מלחם נלון

טונלילא־ו• שכל משלס בלון • דאלילוס דז׳׳א נוק׳ • הבל־וס
״אנאדבליאה• וקייסלנצס■ לעד חי נלון • דנליאם ׳׳כסל
 ז״א ־ שמו נדון ־ דנליאה ״אמא • ומליל סודה נלון

תל׳ • ה׳ אהה בלון ־ דנליאה
קי׳׳ז כי׳ ש״ג יונה כנפי (ונסי • דיצילס ״וכסל דנליאה

’VS’״ : וכוי) הפדל על ל!ה מזה וכן הלחמן אב האל
עמו• נכה המהולל • דיצירה

 כ״ז נכ׳׳הגימ׳ כי ״בכי ונא ׳׳נכס וצ״ל • דיצירה נינה
ז״א • ומכואל משונס • כנ״ל

 וז״ל כחג יונה כנפי נש׳ (ושס • ידיוpס נלשון • דיצילה
pj,,ישראל נשמוש דאינזן שכיריו נלשון ״

״ ל ’ : שמו) קדושש על ”י’ י
״וכחל דילידה מל׳ • עבדן

ה׳ססייסונזמידוס• • אלהינונשבסווז נהללןה׳ • דעשיה

 דעש־ה■ ״אמא • ונשנסן • דעשיה ״אנא • ונגדלן • הג׳
 נס׳ (שם דעשיה מל׳ • ונמליכן • דעשיה ז״א • ונפאלן

 עבדן דוד ובשידי נד״ס ווין ז׳ רש וז״ל הכ״ל יונה כנפי
 לעולם ממשין הוא מ״נזה שנכח מ״•: ונמליכןמשפדם עד

 וז״ל (ושס דאל־לוס ז״א • העולמים חי יחיד העשיה)
 כולס׳ אס ומחית מלא שכבודו העולמוס לכל דומז יחיד
ונעיה״ב) נעוה״ז ונצחי סמיד שקינוסו • הנדול שמו

 עד עדי ומפיאל משונס תלן
ה׳ אהה נלון הגדול שמו יז״ל כמי שס יונה כנפי ונפי
נחשנסיס מהולל מלן יאנילי״ '״"׳ ®־יא ־ ״לי ’יא*

׳ ־ ”'”נא®? ®"ילל וצ׳ל • ני״ע נעולמיס ”ל״’” ״
ולא ההי״ו נסילק נחשנסוס ״,״ וי״ין • לפניו ומדויריס

הזהשלכ״ז ונושח ־ נשולק שולם ונלןנוש קמצין ;כריס נניקול
ואיןלשנוסו • כנז״ל ה־בוס נשנ כ״ע כי׳ נח׳׳נ שש (ונ״עכי

 : נשנה ולא בחול לא נפ"'״" נשלם הוא דנ״ש שהוי׳
 הינירז עולם ע״ש}שנל ונשתימס

ששששיו מה ונ׳ש נחלש הרמז
 כננד נלוו י*נ הזה ננופש ויש • העליונים הראשים מן מושפעים

 נשילוף י״נ ואלו ■ ונו׳ שנין יחוס אל לאינון לרחמי מנילין י״נ
 נצר חמורש נשנקת ופ״ש מאות ושמנה אלפית ד׳ עולה נ״ש א״ש
 ומלה מלה וננל • נחווה ניזונים שהם נמו ו׳ נלא שניהם ונשא

 נר׳ שהה הויוש ד׳ כוו • שחקל״ו עולה ע״נ וי״ג • ע״נ שס ש’
 הכל מספר נ״ן מ״ה כ״נ ע»נ שמוח לד׳ שיש שהם אני״ע ע-למוש

 נהניפסיס (ע״ש פעמים נ״ו נו׳ צמששי אשר ע״נ פסוח אלפים שפס
 ונ״ש נמשפר שנל״ל נראה ונלע״ד • למונח עעוש והוא כן שכתוב
;ה) אשי מ״ש ההמשך נ׳כלפי״ן ונכין נוו״ך ר״לנמנין נ״י פעמים

 כולסדאינין המפייס שרש והוא נ׳׳ו שמסנרו הגדול לשם ניוןיומ; '
 לישראל עיוש הוא כי לאנילוש יומו ונרוךבאמי ונו׳ י״גיאמרן הני

 וכל אני׳ע עולמות ל׳ נעשה נמאמרו אבר יס״ש עליו המעידים
 ונ!ה מעומד שאמר נרוך שמיא מן פשקא 'צא וע״כ נהם אשרי

 נ״ש א״ש שהוא לאחור מפנים דאין רישא של מדוש ה־״ג ממשינין
 שהוא ני״ע״פי דא״א לרישא והרמז • ישנחנה נאחוו וחכם נטעם
 השפע ■שפיק זו״נ לנוון עמה הנה ־ נאנפי! אנפק שמיד להיות ואוי
 להיות התסחוניס שיונלוהעולמים שווה נסור ממקומו השפע שינא
 ק״נניאוו ושי׳ פי׳ק־יע שם עור ע״כ: עלינו מניע ירם ועל ממנו
 שלמה והמלך הפסוק מסור ■רוע שאמו נויך • וז׳׳ל המלות סיד

 מחהונוש מדום לז׳ רומז וכאן ■ שלו שהשלום מלך ז־׳א שהיא ■ נדון
 לדרוש נכין ויושר • הויה שמורות ״עצפן שם ש׳ "שאמר דרדל״א

 שנאמצע ש׳וכו/^״מ נימ׳ דאמא ננצס שהוא יולי! נמצוי אלהיס• ני
 האמצפי• ■הויהיזיגלןו י״ה ננימ׳ והם אמא יסוד ממש אס הס המלה
 ״אלף והנה • נזה זה מלונשין היסודות מ״נ ואינו! סימני״או״א וי״ה
 אלהיט נני׳ הס כוללים נ׳ עם ס״ג נמלוי וז־ וה הויה י״ם מ׳ם

 וכאן וכי׳ דאמא הוד אלהיס ונוע הוא ר׳ • נישול שהוא דאלפין
 ׳להוי׳ שניעי צירוף הוא ״והיה • דאמא שננת״י מלכיום לג׳ 1הרמ

 מומיו הארא נסור כיצירה מאיר עכשיו מ״מ • ננריאה שהוא ואע«פ
 מאמא דנפיק ן»א ״העולם • י׳ה דא־נון מאויא וה׳ לאיטן לוו׳:

 מל׳ ע״ד ממסד ו״ס שהוא ט' ומיקוניו נופיה ז״א ו׳ ואיהו ה׳ לא
 נניה״ס ויעקנ • ל׳ ראיהו נננ״ם ישראל של נ׳ ופרצופיו עשר נכללות
 של מלכיות לג׳ המעלית לוך שפע יורד וש ונשנש • מ״ס דאיתי
 והכוונה • דאין לרישא רומז כי אמונו כנר • ׳הוא ״כרוך כנ״ל נה״י

נשוכויו׳ קוממאקנניז שכל ש״א לא ה־ • זה נאיפן הוא נמלת
 פ״ש נ״טקר״ע דאינו! לאין רישא שקוני העושה שנרדל״א ״א1 לא

העודפת שלש הכשל כשליש וין ד רישא של גולנלתא הוא א׳ נה׳י
על



כג החיים עץ ג ב פרק הזמירות שער פרי שרף
̂ר״ל <״ו ;קלקה שהוא דא״א לישא על  כניוע) ה1א'«ד,נא נסוד י״ו

 וון <ולול<שפע וה ונשגס • האכמה גתינות הסחלהליג ומשם
 «עיםז ״גוון • ז״א ללוון ואמא שנ;ז״׳ שיהא’ לני תמעליס
 מאששט שנא־ נואשיה גקלאמעשא נינא •כ< וא׳א וישא • •בואשית

 מקליפוא ק־וס ואין מעה מאעוי! דדעין כיון הששייא עולס עד
 לר המעלוא דון השפע יורד ה)ה ינהנא • תהש אלא שבעשיה
 האימהקלקפהא ״ועושה ״אומד ״נדון • ״א1 ללוין שנגה'<דאמא אדנוה
 דנויויס שהיו אמא את אותה לתוה שגאמצעה ו׳ ע״׳ דאין דדישא

 מד״ס ולוי שהוא דאנא עליון ל״רצוןו והאיוומזת • אוי תר׳ יתד
 שהוא ׳ש״ש תאתו! לאוצין• רומוא ד וכנ-׳ל דא׳א ימין רוע1 של

 זיטא• תה שנא ה1ש אלא כמוהו ׳שואל הצקוא ז״א של נליילו ואשית
 אשד ואל מאין יש כהוא אפמה לאנא דמז "שואל אותיות ושאר
 לאמא ומז ועושה • שנו ס״ג משש ״א״׳ נשיד אל נה׳ כולו למי א״א
 • נואשיח נעושה כמיש יוה על אלא לאנא משלמה פעולה שאין

 לצווך דאמא שנוה״י הויוח לני המעלות דון השפע ירוד ה1 ונשנה
 דנ;ו ונונן ממלל פוש דאיהו אצא ״ומאיים ״מ!ו *נוון • ן״א

 ומשים נו;ו ועוד • ן״א לצודך מלמעלה השפע אותן פי׳ נןירין
 ננןרת לאצד ננוכד ימפלח נדכח־ג הקדושים הדיליס נכת המציפות

 אליו שהיא נאמא תלוי כל מכל נצל ז״א של וקיימו • פתנמא ע־רין
 דאמאלראש שנצה״י ת׳ת צקודח צכלשוח זה ונשנה • קרונה סנה
 •מרקם »נרון • העשיה ולכתר היצירה לכתי נכחו סששיע והוא !״א
 גנורה נכח כרחמיו ומתנכר עציה שרחמי לצוק' ז״א ״האוין ״על

 דיצירהוחנ״ד לחי־ד וממצו • לראשו עכשו הצכנסות דאמא שנצת״י
; פכ״לע״ש • יעשיה

כ ״ ה א כי שביצירה־ ודאו'אpנ • להודה מזמור ו
 קטרוג לחחן והס בעשיה הקרבנוחהס שאר כל

 יחבטלולעחיד־סוז(וקרבן הקיבנוח כל ולכן • הקליפוח
 עבדו ני וחכוין ־ היצירה על למעלה עולה כהוא חודה

 ו״ק לזי־אשהוא עבד שהוא מט״ט עבדו בשמהה ה׳ אח
 ח׳הלאהאלהיס־ יי דעו וזהוג״כ אמא־ אבא־בשמהה ד׳

 ; האדם וידע כמו זיוי לשון הוא דעו והנה
כ ״ ח א עד מיאן יש והנה • לעולה ה׳ כבוד יהי ו

• אזכרות י״ה ונהם פקוקיס ׳״ה לדוד חהלה
 מא־לנא והיוח שפע שמקבליס עלמין לה־׳ רמוזים והס
ודוךוהק׳’ היה׳ וזה־ דחי׳
 מט״ג־ כ׳ ־ למטטרון ט״ט
 דז״א ו״ק בקוד ביצירה הוא
 אוחיוח ששה בו יש ולכן

 ט״ע אמנם ־ ו״ק כנגד
 דז״א לישא הס ״דמטטרון

 דיקנאדיל'׳ הקוני ט׳ בקוד
 מלעילא כפולים ט׳ והס

 (והרב לעילא ומחחא לחחא
 לפי כחב שפירא נחן מוה׳

 ט׳חקונין מ משפיע שא״א
 הס לכן ל־ט׳דז״א דיל־ה
 ההיוח והנה כפיליס) ט״ט
 מאילנא שמקבלים הנ׳׳ל
 לסקל משפיעים סס דסיי

 בו יש ולכן קיישין חפוה־ן
סק״ל שע״ההוא ס־בץ קל״ז

 ני וכמנין ■ויהיה ״והות ״היה
 הצכללים ורקמיס דין משד הויוח
 מלך עוג כקליפות שכננרו נז״א
 עו״ג מצח (ר"צ אמת ׳תו הנשן
 תויוח) יי ממצין אתת יתר הוא

 וההפן גווע־ q־pהמו ע״דכל
 נש״ע מנדל ה׳ סס עוז מנדל

 ומי ־ אתת המשפר מזה שסוים
 נ״ה הויה ־ תשו כל המשליש

: עכיל ־ ונ/י

 כתב ס״ד סי' ת»נ יוגה כנפי נם'
 ״אצ׳׳הויה •כנודנימ' ״יהי וז״ל

נד׳ שישנו ״תן נימי ״יי ״כנוד

 שמכאן שפירא מהל׳׳ן (וכחב
 פקוק גס לומר שצריך ראיה
 כדעה דלא מהשבוח רבוח

 לפי אוחו ומוחקים החולקים
 הס דכאן הפקוק־ס שכל

־’מחיליסופסוקזההואבמשל
 זסהוא פקוק שעס לפי אן

לאומרו) צריך לכן קל״זחיבוח
 נחמלאס הזאה השפיע והנה

 קנ״א קש״א אהיה ומג׳ ־ ב׳׳ן מ״ח,! ׳'פ״ג ע״ב הויוח מד׳
 היפ״ו עולה הפשוקים ראשי לכן חרפ״ז העולים קמ״ג
 ־ קדישין חפיסין להקל כהר נעשה ובזה ־ חרפ׳׳ז וע״ה
 וקוף ראש שהוא לרמוז בח״ר עולים הפקומיס כל ש״ח ולכן
 אבן ובקוד ־ אחרון ואכי ראשין ח;׳ בשוד ־ דרגין כל

 כ״ב כולל הוא הנהר ־וזה פנה לראש היהה הבונים מאקו
: לדוד חסלה ו’לDאqצ״לחיכ לכן ־ לדוד חה;'ה של אחוון

ג פרק
 בקוד והוא ־ וחסלהלדוד אשרי אומרים אנו ואח״ם

־ בכחר הוא אפרי שכל בסיקיניס כנז׳ הכחר
 מע״ב קדוש והואשם לל״ה ר׳׳ח ־ האדם לבכי להודיע

 ר״ח חכוין ״ידיך יאה ״פוהס ־ ״אדני גימ׳ והוס שמןח
 גיע׳ שהוא שמוחוקודו מע-ב קדוש שש ג״כ שהוא ’פא׳

 הר בז ומבואר ־ ’יאהדונה־׳ ־ כזה משולב־ן ״אדני ״הוית
 של ׳ודין שני שתס ׳ודין ידיןאלא חקרי אל ובחיקוניס

 ו׳ שצורח מבואר והנה ־ אוחיוח ו׳ וביניהם ״יאהדוכה״י שם
 לש״ח וסנהחכוין ־ ידיך אח פיחס וזהו פסה ניקוד הוא
 הפרנסה׳גסהר׳׳ח והיאשס קזוש שהואשם חח״ן שהם
 והנה ־ שמוח מע״ב קדוש שס ג״כ שהוא שא״ל גימ׳ הוא
 • פ״א מנסה קודם ־ יום בכל אשרי אומרים אנו ג״פ

 לציון־ ובא קודם ב׳ ופעם בזמירוח פ״א ־ ב״ם ובשהריח
 סילוק יש הח״ן שס בכוונה רק • שווין כוונחס וכולם

הוי׳ שמוח מג׳ מקורו חת׳ך שס הנה כי ל הכי ג׳׳פ בכל
חכויןלמקורו דיןאז במנסהשהוא •והנה מצפ״ך '®^"'הי־אלהי״ס” (•י׳ל ®’ליא”

י - לחיו בזמירוה •וכאן 0הי4 משם שהוא י ״ r^?;״  ועוד תכמיס שאמרו תינות
 מ״ה פ״ג ע״נ נמםפו הוא ת״ן
 ה׳ ־ נאמת ת׳ כנוד והוא נ״ן

 ע׳נק׳ל היינו ירג ״צעולסנימ׳
 ישמת לעולם ־ מ״־. רנוע שהוא

 קדמ״ת ניע׳ והכולל האותיות עם
 עם הי ישמיק יניעקש״א שהוא
 יקפון דכתיטאז שפ״ה גיע' הכולל

 נזמן נדיוה שפ־־< העמיס אל
 שפה והיינו ־ נמעשיו ה׳ שישמא
 ד׳ ־ נאשלמותא שכינתא נרווה

 קנ״א קש״א נימי ע«• נמעשיו
 ״אמן ני׳ הפסיק כל ו״ח ־ קמ״ג

נימ׳ הפשוק כל ס״ת • המצה עם

 הקד הוא בקר והו
 לכן עדיין הלסמיס נחגלה ולא החפללנו לא שעדיין אן

 הוא כי ממוצע שהוא מצפן משם שהוא מקורו אל חכוין
 שסאלהיס כמו דין אינו אבל רחמ־ס שהוא הייה סילוף
 למקורו חכוין העמידה אחר כבר שהוא לציון ובא וקודם
 בבקר והנה • גמורים רסמיס שהוא הויה משם שהוא

 הוא זה ששס חכוין • מצפך משם הוא שמקורו בזמירות
 הדין שורש שהוא אלהיס שם ממנו הקיר וכאשר ־ ש׳ גימ'
 ז״ס והנה • אלהיס רוה שז״ס כמבואר ר״וה נשאר אז

 הס׳ האחוריים שוד 1כל כי נודע הלא כי ־ דז״א אהורי־ס
 אוחיוח הי־ג ועס ר׳ נימי הוא אלהיס רבוע והכה ־ רבוע

והנה • רו׳ס כמנין רי׳׳ד עולה וע׳׳ה במלואו שלאלהיס
שני



החיים עץ ג פרק הזמירות שער פרי שרף
 שניהס הרי ״רוס פעמים סני ודנוק׳הן דדא אסורייס שני
 נעח המחן מקים ריל סח״ן מלס פי' וזהו ■ חסין גימ׳

 ו דזד אסורייס ׳3 הוא ססי-ך השם זה כי ונמצא • הנשירה
 • זדנ שהם יאהדונה״י ג'מ' ההוא פא״י בריס הרמוזים
 ואזג״ככוונחו • משםאלהים שהוא למקורו סכוין ונמנסה

 קולם אן • ש׳ מולה במלואו סלהים כי • לכאן שוה
 לשםהו״ נשס״הויהוססין למקורושהוא סכוין ונאלציון

 כנז׳ •מזוני אהי למחמן הסכמה נשול שהוא ׳ולין נמלו'
 הוי מי׳ כלול שכ״א זה שנשם יילין לד׳ וסכיין י נזהר

 אוהיוס סס כישיו שסזה של למלוי ג״כנמלוי ס׳והכוין
 ■ הנ״ל זמנים ל״ג מסין נשם ג׳כוונס הרי הרימה״ן•

 ע־ליזסן נו וסכוין ססן גיכ שעולה סרוין ״ומשביע ונמלס
 הראשקהואאסוייים ססן כי הראשון(יכהנהרנמהרסוזיל

 ישראל) עס לרסל אסורייס הוא והב׳ ישראל עס דלאה
 לע״ב אסוריים שהוא העליון מרצון רצוןסכויןלהמשין ונמלס
 ושם • לז״א רישא שסין אנא נישול שהוא קת״ל שעולה
 לז״א שברישא איוא שהיאישול ליולין אהיה שהיא קש״א
 אלהעולמוס ימזון השפע להמשיך סכוין אלו שולוס’ ומ׳ב
 • הפרנשה המונעים הליכי! כסוס שני יומסקו ילם ושעל
 כלאלין־שנרו׳ נפשוקהקולםעיני הנז׳ עינים נ׳ והש׳
 למעה הה ■ הליכים יורלים שמהם למעוס עיניסישג׳ ונב׳

 ■ נ״פ״למער. היאגימ׳ רסל וכן י רסל הנקנה של נעיניס
 אסרסל לר.מהיק ״סי״רלוןיוסכוין ״לכי ר״ס הוא למל ולכן
 רנאכמנואר נימא היולליס שניהלמעיס ואה סהאה נוק׳
 קש״א קפייל שי.וא רצון ע״י נמהקיס והס י שמוה נזהר
 הקלוש הרב היה יוס כבכל הג׳פאכרי נ:ל ור.נה • כנ״ל

 ולא וכו׳ יה ננרן ואנסנו נפקוק הקייס זלה״ה האל״י
 : ננל נזמירוס רק נו מסיימים שאין ששונייס כאוסן

 ליציר׳ מל׳ והוא י ה׳ אה נפשי הללי הללויה ואה׳יכ
ט׳ נו רש • ציון אלהיך ומקיים י נפש הנק׳

 כי נודע והנה י כנולע נקילוס נע' מנוקליס תויוס
 נמלוי הוי׳ הוא בויל׳ כאן והכה הוי׳ ״אל הוא ביצירה

 הזה במזמור יש לכן פ׳׳ג עיליס ונ״ן א״ל והכת • נ״ן
; סינוס פ״ג

ה״ א  ■ ליצירה יקול ניד והוא י טוב כי הללוי׳ מ ו
 הנצה והנה • הישוד שהוא זמרת טוב כי וז״ש

 רק בפירוש נזכרים איים לכן לין קול שתם לפי והתול
 האישירלה׳ בשוקי לא וזהו י היקוד סון מרומזים נאים

 • ניקול בתצטרפס רק ליל נר.שוקייס ספץ כאינו ר׳׳ל
 ר״ל לססלו המיסליס נו׳ית שהם יראיו את ה׳ רוצה וזהו

 ת״ח כגל תו־ות ה׳ נו יש והנה ־ ניקיל משותפים כשהם
 ר״ס • לב לשבורי הרופא • לכוק׳ היקיל לרן העוברים

 .״אלני ניע׳ והוא כמיס ע״ב מן שהיא ״ללה הקלוש השם
 הס הכ״ס והנה י וכ׳יס ינ״ק כמנין סינוס ק״ת נו ויש
 ומתייסליס ניקיל הותתלאיס השם למנוי מלוי אותיות כ״ס

: ינ׳׳ק גימ׳ אלהיס הוי׳ ע״י
ח ויש נת״ס והוא • השמים מן ה׳ אס הללו 3״א

 יל כנגל פקוקים י״ד נו ני.כאכ השל בהוא נחוג נמשכ״א
 נו ויש נת״ה שהוא תרמה היא ונ׳׳ה ואח»כ • :׳ היא יפ׳׳ה

״‘!’י־״י.י־י ’אי ל׳ : ״ י ץ י נמשפר הוי׳ כשם סינית ק״י ;
: ק״י שעול׳ נס קדמי ללכו! כלל שייכוח

ה׳ לשא לפרש יש והנה • הכאה לשק ?? j לה׳ שירו הגלויה 
והוא י חלש שיר נאות מכו. ח1א בכל ר״ל קדמי

 ההלהו •וזהו ליצירה סקל הואכ׳יופ״ר. הפ״י ר"צ הקילם
י ־ ל׳ ״א ׳ כולניס ואנו סקילים ד.ר,הל ייי' ־ י׳ י

 וסרנפיפיותנילסיוישנוט׳ מ,א ק,.*, נמסע, הוי׳ כהונ
 רקיעים ט׳ כננל פקיקיס הקידמין תאוהיוח פס אות כל

 שמוה נ׳ כננל תיבות וק״א ''•׳ת ק׳׳י עילת יתיא נ״ם אליו
 סו״ג והס ״הוי׳ ׳׳אגלא ׳׳=:ע ק״י תיא השם אוקיות ד׳

: כאן הימוזיס
^ ״ ה  החמשה הרי • ג״ר הוא י בקדשו אל תל;ו הללוי׳ א

• ליצירה הי״ש כל כוללים ר.ל:'וי׳ של מזמורים
 ל״א נסא והנוין סללוי׳ עשר יש הזה נמ.זמור והנה
 ו״ק בקול פקיקיס שש־. בו ויש ליצירה לאליליה מי״ק

 סעשי׳ להעלית והכוונה . למט״ט ו״ק שהם ליצירה
 ז׳ נגל פשוקים יהי׳ תאתרין הפקוק ונהכפל • ביצירה

 :ניציר׳ המתיזנר נעשי׳ שי.וא קנל״ל אותיוס
ך ר ב י ך ו ן  וכנה • בת־ הכק׳ הגוללגתא לתקן הוא ך

עולם בכל פרצופים כמה יש בי נולע י
 ■ בפול לנר סיזה נזכר אס בעיניך יתמה אל לכן • ועולם
 ה׳ לן • ליצירת הי׳ק כל לתזכיר סוזריס אני כאן ומנה

 הרי ־ ותר.ול י ותנצס • יהה״ה ־ והגבורה ; הגלולה
 • יקול הוא ונא־ן בשמים כל כי אס״כ . נה׳׳י סג״ס

 • מל׳ הוא הממלכה ה׳ לן • וארעו) בשתיא לאמיל כהיגימו
 • לכילס ראש שהיא הכהר היא לראש לכל והמתנשא

 והכבול י טוב כל ומלאה עשירה שהיא סכמה זה והעושר
 מבאן יש והנה • לבר הקת־ אלהיס כבוד נשול בינת זה
 ה׳הויוה כ גי השירה ע־ ומשם ־ הויוה ה׳ משהסויס עד

 והרבהקלוש י ב־שיד ונכנסין בלעה שהם ותג׳ הת׳ והסנגל
 ניסן הציקה הלא כי צלקהכאן נסח נוהג היה תאר׳׳יז״ל

 ולהעמילת להקימה וציין תיוסי-הלארן השכינה שהיא לעני
 ואהה אל כשמגיע נותנת והיה • שהואהת״ת סצלקת ע״י

 הניתן שהוא כל נק׳ שהיקול נולע הלא כי י בכל מובל
 ובכל לאנרר.ש היסה בה בקיל נבל הנק׳ להשכינה הצלקה

 צגללה זו הצדקה ע״י והנה • ב״ן שס גי׳ והוא • שמת
 הוא ׳׳פרוטה כי שהכיין הוא סצלקה קול והנס י ציפה פ־

טיונולעכי יפ״סוע״ת הס שישהליניס בי ות׳ ״פרט  "פי
 אז ת׳ עם ו׳ וכשיססברו ־ התאה ה׳ במל׳ הס הליניס
 • יתבאר כאשר הל־קה ע״י נעשה וזה • הליניס נמהקין

 • מצפן שס שהיא ש׳ גימ׳ ״פריטה וגס י ו״ה ״פרט יזהו
 נגד א׳ פרוטות ג׳ ליהן נוהג זלה״ת הקלייש הרג והנר.היה

 א1נק מאלו יכ״א ־ לנינה מל׳ נגל וא׳ נגליסל וא׳ לאה
צ־קהתאמ י עלאסלאס צלק • תרלוןז צלק צלק וזהו צדק

רסל



כד החיים עץ ג פרק הזמירות ער1ע פרי שרף
 לדק ג״כ נק׳ דנינה המל׳ והנה • בהקונים כמבואר ־ רחל
 רק נפקוק נזכר לא לכן לאה 71p עצמה שהוא לפי אן

>m •מל׳דבינה נגד הגבאי ליד פרועיה ה־׳׳יב׳ ולכן בפ׳צדק 
 לכיק משלין הי׳ אסה ופרונוה • עליונים שהם לאה ונגד
 כי ציקה מצדק לעשוס והכוין י החאה שהיא רחל נגד
 נה׳׳י כי נודע והנה • רהמיס הוא וציקה דין הוא צדק

• המדה קו ונק׳ דז״א קוים בג׳ המספשטיס המה דאמא
המל׳ אך • דההין דאלפין דיודין אה׳׳ ג׳ הה והנה
 ש־.ה המדה קו ולכן י לבד הארה רק מהה מקי-לה אינה
 לעיל כמבואר אהי׳ שם סילוף שהוא בוכ׳׳ו שם רק אינה

• ״וגבורה ״כס ״ובידך ״בכל ר׳׳ה והוא הקדיש בכוונה
 • שלה במוחין חיוה ומהפע המגדילה הוא הזה והשם

 ובידן • וגבירה כס בידן • ידים ב׳ בכאן יש ואמנם
 מנצפן קוד שהםסו״ג המ״נ ה״ם אלו כי לכל ולחוק לגדל
 שמאלי יד אצבעוה וה׳ ימין יד אצבעוה ה׳ שהם כפול

 המל׳ כלי נעשיה ע״י אשר הבינה של יד אל רומז גם
 מועכוה •ובסוד העם נ־-בי כיוה הפקוק בקוד כמבואר

 בשער •לקמן בעזהיי •הבאר כאשר שמן המר ר׳ ביה של
 לג־ל ובידן וגבירה כח בידן פי׳ ג״כ וזהו • שעה״מ ק״ש

 ונסג־לחינסחזקח בהכח זהניהיסף כיע״ישם לכל ולחזק
 אהה כי תנוין כילם את מחיה ואתה • בכל הנק׳ המל׳
בגימ׳ העולה ק״ג שם בקוד העולם את מחיה מל׳ שהיא
 ה״שהכתר כי אהיה ״האלה־םר״ת ״הוא׳׳י״י ״אתה ״מחיה

 האלתים ח׳ הוא אתה אחר ע־ דוד זינרן מחסלת לכן
: מעומד צ״ל

משה• ישיר אז אח״כ
 נחב ל״ו סי׳ ח״ד יוגה נגפי נס׳ י״ח בו יש הנה

• כביד ביהי כמו הו-וח
 הנק־דות של כינה ד נש ̂לf־ כקכה רומזיםה^' אז נמלח וחכוי!
 דזצילווז נתו שנוא א״א דיג-נה י״ז׳ נאחל סש־בים לג״ר
 גאה גאה ני לה׳ אהירה ונתיג אחיי( ח׳ הוא אז גס י לז״ח
 גזה גאה עוו ננ״ל נהר יגימ׳ לשם ותכו־ן • אדני דהוי

ננימ׳סי־כליניןדעסירןאיןרישא• אותיוס ב׳ שכל בונ״ה אז
̂̂: עולים״:•״^״^' ̂יו ^ א״ג א " כ

;ענ׳ל וננ״ל הפייוד לעולמוס ̂ שן ק ״נוה
קי׳ סיג יונה כנפי (בם׳
 באר נימ׳ והם ע״ש) דאו״א ים־דות ב׳ שהם כחי- קכ״א
 הפסיק צ״ל וגם • שמו״ת ימלן י״י הפקוק צ״ל • כנודבי
 ביום ופקוק י מהשירה הוא זה כל וכו׳ פיעה קוק כיבא

אחדוכ׳ז ה׳ יהיה ההוא
נונריהשנוזב א:״ך נלקושי עיין שמן-הי״נ ישהבס
ו ”שביש״ שבחים ש י ״ י י א י ! ' ״ ' ״ י . ® 
 מסאליח שני נ-הגי נשלימות ז״לשאששי כהבהרבמהרס״ו

 השיפ הנוי!׳ ונן • נאהז והס ע״דביייהאדר׳ישמשאל^ש־ם
 אלא נקניהוא צה איגס סלה ג״כ' עתה היא ׳שיצירה כי

 מעשה נפי ויוידיס עולים אןכהב י כנודע י״ג בקוד
יהיו א: לע־ל או • ההחהיניס מהי^ ששמע לו שנראה

שהה זלה״ה האר״י הק־וש מקושייס נשלימוס ממיר שניהס
כי י שבב״ש ברון י״ג ע״ד משי שלהם הי״ס נל גאמדומא•

אזכרוה י״ה ים היס בשירת אחד ושעי • ז״א אחל ד׳
הוא וכאן י כביד ביתי כמו ואד^י^ויס מיי^ יהויה נגל'ימ
 דחתימה (והוי׳ בב״ש כמו ל;מ:ין זו״ג אך • ממהרשין דלא

 כנ״י ע׳ חנם בניקוד יכוין או • מתחגויס ולזגונין מתאושין
 אומדים וכאן ם־׳כ״ע)׳ ח״ג י’חע שיי’ זיי׳נ גס או ליע״ל
שבין תעמול שהוא קדיש ’ אי״י׳ פנ״=

,I f הבריאה לעולם היצירה עילם
 וכל ם ש הקד גשעי - כני נן י״ה !יןראיס או״א נמו ני

הקדיש אל שוה כוונסו יהיה הי י״ה יקיאו וו״;
הכוין שבאן דק י הראשון גס ונן שלימוח י.פ גן ממיד
ובשני ב״ש ובשני מ״ב -בשני יזואפייי'' ■נמדויגא מלזיה הנוק׳

כנ״ל ובה־בין דאסוון י״ד י
 והוא י ע»ב בשם וביה־ב׳ן ק״גי בשם תכוין בדאהוון

 י לבריאה דיצידה ה״ז ההיכל ולהעלות דיצירס תן״ק לכלול
 לקדישהיאשין• זה קדיש בין חילוק שוס אין הכוונה ובשאר
 הבריאה לעולם דיצייה הז׳ ההיכל שהעליני אח־ והנה

 ע״י ממש בריאה להיוה אוהו חוזרים אנו אז הקדיש ע״י
 לה׳ הודו המזמור שאמרנו בהיכלז׳דעש־ה לעיל כמו ביכו
 יצירה להיוה נהפך לכן ביצירה הוא שכלמזמיד לפי קראו
 החא ששס בריאה שהוא ברכי אומרים אנו כאן גם י ממש
 נהפך ידו על לכן י כנודע דבוידבדכאן כל בקוד בנון קוד

: ממש בריאה הז׳להיוה ההיכל
ר ד ף  הואג־מ׳כ״ו ״ברכו כי יסכוין חתבירן ה׳ את ד

 ברביע והויה י כ״ו פשיעת הו-ה היק ק״ליש עם
 מ״ב ה״ה שנעשה הכיין המברך י ק-׳ל מ״ה ורבוע י ע״ב
 וג׳ י כנודע וו״ו ד״ו ד״י ציור־ן ג׳ ב' יש ה״ה כ־ י ור׳ן

יוהי׳ ה׳במילו-י׳כזהה״י וסס״כ • מ׳ב עולים אלו ציורין
 ד״ן נשאר בעצמה ה״ה חקיי וכאם־ יב״ת עילה ר.י׳ פ׳

; ל״ן ה׳מ׳ב וזה ה׳נעשהמ״בוד״ן מן יהדי

וברכתיהפרקא ק״ש שער
ך, נ  ובו י הבריאה עולם הוא העמייה עד היולד מן ה

 כמ״שלעילבב״ש והכה י והיצירה העשיה נכללים
 עובדא להיום ב״ש אמידה בשעה בידו לאנזוזהציציה שציין

 אחי) צ״ל כאן גם י שם וכמ׳ם מהזהר כנודע ו^ולא
 והנה י הביכה אמידה בינה ובהש״ד ש״י בהפילי; בידו

 /;ק_3קי דבדאה המל׳ כי י בנצלם אקהמל׳ ^ויכל«לןןדנל'אה שבעה
 בשערהקדישים שגיאדנולעיל דיצידתכמו ק״ק בהיכל הוא
 יםיד הוא הדאשון ההיכל רק העולמות ב:ל היא שכן

 רגליו והסה הקפירוז״ם לבנה היכל יקרא והוא י דבריאה
 הוא וחחהיהם ה נו״ חס רגליו כ־ הספרי לבנת כמעשה

 הוא היסוד והנה י ההיכלות סיד בראשיה ב־י־ר ועיין היסוד
כנודע והעערה היקיד שהוא ונוק׳ וולכר כלול  אין כי ̂י

 אן י דז״א י׳ס בכלל שהיא יק עצמה המל׳ קוד העערה
כנודע נכללה׳'בפע ג״כ דז״א נק׳ דחל היא המל׳

W’כי פ ״



החיים עץ א פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
 לננס • התסיר לנכס נק׳ ולכן • אלוה pinb מנשלי כי

 עצם היכל ואס״כ • עצמו הישול הוא קפיר • העטרה היא
 היכל • גנורה זכוס היכל • נצס כונה היכל • הול • חשמים
 קלרם נזהר מנואל והכה • ס״ס לצון מיכל • הקל אהנה

 הוא • לעה גלול נלון לאל עד הראשונה נלכה מן כי
 עצם היכל הוא לעה גלול נלון אל • הקפיר לנכס מיכל

 נטונו המסלש על ומשם • נע־מוס בלון לאל על השמים
 על ומשם • זכוס היכל עולם אהבה על ומשם • נוגה היכל
 היכל העמידה ע־ ויצינ ואמס • אהבה היכל ויל־נ אמה
 הוא שכוס עושה פי׳ :הו והנה פקודי נ:הל ע״ש ו רצון

ג״כ הוא הכל ולכן • היקוד
 אול ■וצי ונאמלך • היקוד
 נודע ני הכיין חושן ונורא
 הוא והשן לכולא היא שאול
 הוא הנליאה והכה • נוק׳
 • השן ונורא נאמר לכן כוק׳

 לכן לכולא הוא והיצירה
 גנלה א: ההלה מזריע כשהאיש והנה אור יוצל עליו נאמר
החלה אומרים וכן • הכוק׳

 שלוש פושה ני לומי <ס וא׳שר
 לשוז נמכ ולכן העטרה הוא

 נס״ היא שהפטרה לפי פושה
 הוא הכל ונויא ־ שניצירה עבי׳

 מכלל שהוא נעצמו היסור
: הכל נורא לכן הנריאה

 השן ונורא וחח״כ אור יוצל
 • נוק׳ שהיא הנליאה להגניר
 נכל מהדש ונטונו ונאעלן

 ניאשיה• מעשה המיל יום
 הסקל היק טונו כי סכוין

 ירלפוכי• וסקל כמ״שאןטונ
 המיל מהחלש החקל וע״י
נראשית מעשה יום נכל

 אנייע פדר שער ע״ח ו״ל הנה
 נכא נפשיה הנריאה כי פ'ר
 נכויס־א מקננא אמא כי אמא
 על נולעץ רנריאה נוקנין ולכן

 הוא שננריאה (והוי׳ דכווי!
 ״ם1ו רינין הס ולכן הוהי) צירון!
 היצירה אנל וכו' מושך ונורא
 גדולים שלה נהגולןניז אפפ״י
לכולא לסוד נאיס כולם עכ״ז
:לאשנה הנוקנין ואפי׳

 ולכן • וכנ״ל ניצירה י״ס׳׳ימקנניס תא לבקרים חלשים נקוד
 כולו היצירה כי אור יוצר נק׳ יי' ל ממש לנו מה נאמין

 וחשך אור ודכוואכנודעכי רשמיה הנוי! ־ עשיה נסכמה כולם
 : פיג׳׳ל ונוק' דכווא שס כולם חזריע נזהר למ״ש

■ נבירה עשית נחכמה
 הנינה ניקוד מסלנש לחכמה יקוד כי נודע הלא כי והענין

 אומר הסכמה כי נולע והנה • ז׳׳א ניקוד נינה קול ו׳
 ל״ב כי • לנראשיס לעונדא אלהיס ל״נ נק־ל עישה ונינה

 נקוד עושה לאמא אגיהים ול״נ י אומר לאנא הוי׳ נסיניה
 ה־נריס כל כי נמצאו י אלהים ויעש ו אלהים ויאמר

 • הנינה ע״י שנעשה רק הסכמה מן נמשכוס והפעולוס
 רק בחכמה היו כולם כי י עשיח בחכמה כולם פי׳ וזהו

 נזהר וז״ש י החכמה ליקוי המלנשה הנינה ע״י שנעשים
 זו נלכה כי פקודי פ׳ נזהר מבואר והנה י בנינה עשיס

 מלאה וזהו • זר, שבהיכל והאופנים החיוה נענין מלנרס
 שם כחוב ז מאז לבדו המרומם המלך י קנינין חארן
 הזה ההיכל הלא כי וקענין י יאהלונה״י שם היא כ־ נזר.ר
 נמל׳ והיצירה העשי׳ עילם ככלל וכבר ל־ייאה יקוד הוא

 ניקוד מל׳ סינור להיוח זס לר.־כל עסה עלסה והיא לבריאת
יאהדוכה״י זה שם כ׳ נודע וזה • הס״ה אל שיעלו בכלי

 אל לעלוס כדי סמל׳ קיל עמו כשמסמנר ניקוד הוא
 אוסיוס ס׳ הוא אז כי זה )כם3כאןצ סכוין ולכן הסיס

 לרין והנה • מקימוח בכמה לעיל כמבואר זר. שם של
 מוים ר״ס והוא ״משרס־ו ״ואכל ״משלסים יוצר לומר
 גימ׳ והוא שמוה הע״ב מן האסיון שם והו קלוש שס והיא

 כוקס כמנהג סיים אלהים לברי בקול צ״ל גם • אלהים
 : הקפידיס כמנהג לנרי קול ולא האסננזיס

ה ^ ח  בעילם אנו עסה כי דע ליוצר הקדישה קול ל
 בהול המל׳ עולה שבחול נודע והנה י הבריאה

 לבריאה מלי להעיוס כווכה־כו עהה והנה י ננצח וס״ס
 שהוא לבריאה בהול להעלוסה דיצייה ק״ק בהיכל שעומדס

 ברון באל זו קיושה אומרים ולכן • השמים עצם היכל
 הס״ס ע״י שפע לה ממשיבין אנו והנה הנ״ל היכל שהיא

 לקבל עולה שה״ח ראשון בקדוש סכוין ולכן • מחכמה
 עם חיזר שהס״ס הניין י.שני ונקדיש י מחכמה הארה
 זו הארה להמשיך סכוין הג׳ ובקלוש י למקימי זו הארה
 זה ג׳ ובקלוש י היקוד עם להורידה הסייס עם שירדה

 בקול היי׳ • צנאוס ה׳ וז״ק נ״ה עם ׳קיד מסנריס אנו
 האלז כל מלא וזהוא נמל׳ מספשבי ומשם י נ״ה צנאוס
 משפע המל׳ שהיא העליונה לאל׳ן ממלאים הם כי • כבודו

 ה״ש היאו כי ו׳ ק־ש ר״ל קלוש וז״ק • כבול הנק׳ זו
 ואז קלש הנק׳ מחכמה שפע ומקבל עילה ור.יא הס״ס
 כי • מקום נכל מק־יישס קדר נבאר והנה 1 קלוש כעשה
 וימליך ; הנינה קי־3 ונר־ן י החכמה נקוד הוא קיייש
 השפע וכס רוחניית לה שיכין ממ אנו כי י ה־עה נקוד

 ; ג״פ הסלה אימ־יס אנו המיל ולכן מנ״ל עליינוה מג׳
 מנרכין אנו ואס׳־כ • כנ״ל הסנמר. מקול להק־ישה קייש
 הנק׳ המל׳ י״ל • ה׳ כבול נייון וזהו • הנינה מן איהה
 נזהר כמבואר ביכה שהוא ממקומו י ה׳ וכנול אל כבול

 כק-את לכן ו׳ נס״ שהוא הז״א יוצא שממנה לפי שבינה
 אימרים אני הדעה בקול ואח״כ • ו׳ מקוס ר*ל מקימי

 שהוא הה״ת עד המל׳ אה מעלין אנו ואז ובו׳ ימלן
 •לדור ״ל-ון ״אלר.ין ר׳׳ת וזהו י ממש אצלי הוא ואז הוי׳

 נקדישס כאן כי חילוק יש אמנם י *אצלו ר״ח ״ודור
 כיוזחינו ואין י כנ׳יל להעלוסה רק היא כווכחינו יוצר

 יק • ימלו אומרים אנו חין ולכן • אצלה הס״ס להוריד
 ניכוס נב׳ ה־׳ו״ג ין המל׳ האייר. אשי אסר בעמידה

 ולהיוס הח״ס עם היסה לחבר כיונסינו אז הר־ישונוס
 • ימלן • בלון • קדיש ־ שם אימריס אנו •ול:ן מיש אצלו

 אסר יחל שניהם מורילין אנו שאז לציון ונא גקלישה גם
 ימלן אומרים אנו אין ג׳׳כ ולכן י בעמידה נהסברו ש:נר
 ה׳ל־מלן ס־נס ומקלימיו ימלן ה׳ אומרים אנו אן כנ״ל
 אומרים אגו ככן י עמה לר,ייח אצלה מקלים שהיא לפי
 נג׳ מוסיהי׳ ג׳ להקן היא זי קלוכה והנה ־ מלן’ ה׳

̂לו קדושיה  • על־וכוה קלישיה מג' כלולה לעסת ולהיוס י
 ולפיכן י-היכליהי׳ ני-ייאה למטה במקומה היא זה כל אן

נעונם שהיא העמידה נק־ושה משאיב י מיישב היא
תאצילוה



כההחיים עץ ב פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
 להוייד קדוש נג״ אסרס כוונה עוד יש והנה • האצילוה

 וכ״א שס יש0 דיודי! הדוס מג׳ דא״א מרישא הארה לח
 נכלהוי׳ שיש יודי! הד׳ כי ר״ל : שהיא׳יס״י קליש הי״׳נק׳

 ס״י הרי השס סוסיוס ויוד ס׳ הרי מי׳ כלול כ״א דיולין
 דא״א משערוס הארס להמשיך סכוין גס י קדיש כמ;ין

 כמני! עלמין וס״י עינר וה״י כנויע נימין ס״י שהס ״א1ל '
 השרעיס לעומס מסנשאיס הקודש וסיוס והאופניס : קדיש

 והמה ביצירה המה וההיוס האופניס כי וכו׳ לעומסם
 וכולס • בנר־אה שהס השרפים לעומס למעלה מסנשאיס
 למלך • ברון לאל • יאמרו דאצילוסברון ד;ו׳׳נ לעומסס

̂ הוא וצ׳ילכי ̂ • בקמ׳ן למדין השני צ״ל • וקיס חי אל
 רק • חדש אור הגוקח לומר ואין • וקדוש מיום לבדו
 יוצר הביכה סאמי חשדו לעולם כי אומיך אחי מיכף

: המאורוח

ב פרק
ה ה ע  החקד היכל שהוא האהבה בהיכל נננקין אנו ל

• רבה אהבה איןלומר ולכן ; הבריאה בעולם
 נכון בבריאה שאני ועסה • באצילוח היא רבה אהבה כי

• עילם הנק׳ המל׳ של זועא אהבה והיא עולם אהבח לומר
 ולא • במצוח־ן לבנו ודבק בחורחך עינינו והאי וצ״ל

 יאמר ולא • והנורא הגדול בשמן כי וצ״ל • להיפן
 ״מהרה־ ושלום ביכיג עלינו והבא ׳מחר כפול וצ-ל • הגבוי

 של הכנפוח אוהס אז עלינו והבא מהר אל כשהגיע
 למעה הציציס שיפלו אז הסייס כספן על המונחים הטליס

 • גדפייהו שמעין חיון ק״ש דבעידן בסקוניס הכז׳ וז׳ש
 על העליס צדדי ב׳ השיס • מהרה ושלוס ניכה ונאמין

 על וישימו השמלה אס ויפס שס ויקח בקוד • כספן
 כי הציציה בכוונה שהודעשין מה ודק • שניהם שכס

 עסה אמנס ציציה׳ ב׳ רק סמל׳ לוקחה אינה מהחלה
 שהוא מי •^מנס ציציס הד׳ כל לה להאיר צייכין אנו

 כי הכהן על איהס לשיס צריכים הס והבל קין משיש
שהוא מי אמנס כנודע הכהפים שוד הס והבל קין הלא

. על הציציה יעלה קין משיש
ז״. ספירת עחר״ן הרנ ונחנ יניחס יק סורידס סנהסולא

עם והנל הנל עם מין !ת פס ;ה ̂ ” ״ל
°” אח״ר יורידם הבל ™ ־  נל הגלנוציסצנן נם׳ אוסנמ׳ש ״

פיש נאס ינוק נזה פמניר מי זרעוהיי על ויפרייס
שיתקן קין משיש ניצוצות איזה 1נ י למעלה פרודוה וכנפיהם

S; “’«« ״יו‘־ •C“״־' . ? s r » S  S״ •
למדריגת ונינו לא נעוה״ר ועדיין f-T״ pbo כנפוה

 ממווס ווס עלינו שיערה עד זו מם° (כי השמאליה בידן
̂ל השמאל) מן המל׳ קבלה :ענ

עם השמאליס ידן וסשיס
 אלו כן ויהיו • מקנלסהמ״להמיד שמשס הלב כנגד ציציה הד׳

אחיאמסזיציג עד לבן על השמאל ביד ציצ׳ס סד׳
זיין

 זכירוה ד׳ כי דע והנה נתר פ״ס ס״א יונה ננפי נסי
והס ־ בסורה ים נליי הציצית הלוקתים העעס

ה עלהלבמפניהםם ומפימיןאותם  שיני סר מעמד זיייו
פן כמ״ש • סויה ומסן

 עמדה אשל ׳ס אה חשכה הטלית מניע הטעם שלזה פ״נ
• בחורב א;הין ה׳ לפני : הת׳ת עד

 הדברים אח השכח ופן
 לן עשה אשד אח זכור ב׳ זכירה ונו׳ עינין ראו אשר

 אלהין ה׳ עשה אשר אח זכור ג׳ זכירה י נדרן עמלק
 מארן צאחן יוס אח הזכור למען ד׳ זכירה • למריס
 שיש טובים ימים ד׳ כנגד הס זכירוח חד׳ והנה מצרים
 הוא ׳׳שבועוח י מצרים יציאה נגד הוא ״פשה י בשנה
 ’עינ ה״ש שוכוס כי עמלק נגד הוא *שוכוס ־ מ״ח
 יכולת חי׳ לא עמלק כי נודע ג״כ והכה י כנודע כבוד
 ׳־ר״ה קולטחן• כבוד ענני שאין לאוסן לק לחכוח בידו
 ולכן מיע־ה על דלטורין שדברה מריס זכירה כנגד הוא

 ג הלא כי והמרירוס הדינין ס״ש מריס והנה • נצטרעה
ועס חי׳ג מן המה חדינין כל כי נודע ̂  אוחיוח ה׳ מנצפ״ן̂׳
 י כע אז ח ובר׳ י מריס כמנין ר״צ עוליס כפולים וחס

 V רק ג״כיוחנח אז מהעוררים הס והמקטייגים הדלטורין
 שבהון שיח הוא יוה־כ כי ־ בשנה מועדים המה הד׳ אלו

 בידי דינו שזה אלה ליוחיכ שבח נין אין כי יו״ט ואינו
 כי יו׳׳ע אינס ופורים וחנוכה • בננה דינו וזה איס

 באמרן כי י כאן נרמזים זכירוח ג׳ והנה , בסורה נזכרו לא
 סר מעמד לזכור הכוין • מלכנו וקרבתנו • בחרה ובנו
 וזהו הורהו ולקבל למלן עלינו י׳ה אוחו לקבל שיני

 זכירה חכוין הגדול לשמן ובאמרן • מלכנו וקרבתנו
 שלם כביכול הגדול שמו אין עמלק בעבור כי • עמלק
 וגדול שלס הגדול שמו שיחי׳ ומבקשים מכוונים ואנו

 הפה כי פי׳ • מריס זכירה חמין ■ לן להודות נאמין
 לדבר ולא ולרוממו לחשי״ה להודוס אלא אינו הש״י שנהן
 ס׳ א:י בפשוק ציציה בפ׳ חכוין יצ״מ וזכירת • ח״ו לה״ל

 הרב וכתב ■ מצרים מארן אחכס הוצאתי אשל אלהיכס
 הצב בזכירה חולין אלו זכירות הד׳ כי וזיל ז״ל מהרח׳׳ו
 כי הלב ■נגד מעתה העלית לשוס צרין לכן כי ונלע״ד
 הלב על מעתה נהנה ולכן חמצוס כל מזכרת הציצית
 שנראה ז״ל הרב עוד כתב גס • זכירות הד׳ אלו להזכיר

 הארה מקנליס אנו לכן המוסין יוידין בק״ש שעתה לפי
 הארה להם וים המוסין מן יוצאין אשר האלו ציציה לד׳

 נו3סיק וכדי ס חלש תמוהין יס63 ועמה כנודע מחם
 שם כי חלב כנגד אוחס מקבלים אנו לכן גדולה האלה
 ולאהבה וליחדן לן להודות וצ״ל • הבינה של יסוד נגמר
 (ניקוד דז״א מנה׳י הנעשים דנוקי מוחין ג׳ שם״ש שמן אח

 בצירי ו יה נ״א • סגול פחח סגול פחח דחחימה הוו׳
י• ניקוד) בלי אחרונה ה׳

 משאל יוחר יצ׳׳מ נזכרה מה מפני סטעש
W • בהם וכיוצא ויון ומדי מנבל הגאולות

יש



ההיים עץ ב פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
 נרכמיס ויון ומד־ בנל גליוה הד׳ אלו ל«ה לרבין יש

 כמו ישראל בכי גלו בהם אכל אומה ע׳ שאל מכל יוהל
 אן ; לשון ע׳ בכל ישראל שגלו מז״ל בדברי כמפולב

 וענין ; הוא מה הגלום ענין מסלה נבאר זאה לבאר
 • מטא שע״י נודנג הלא כי • עניינה מה השכינה גלוה

 להוןהקליפוה• שלנכמוהקיושוה הנלוצוה כל איהירכפלו
 גם כן • העולמוה בבל פגם עכה אדה״ר שסטא וכמי

 רוהוה ד׳ בכל ונהעיגו נפלו הסל הקדושה הניליצוה
 אוהם והנה • הלקו נטל וניא כרים סע ובכל העולם

 העושים ישראל ע״י רק מכם לצמה נס נהם אין הסק
 בסוד אוהם מעלים הם ועייו בהפלוה ועוסקים מצוה
 בעוה״ב כ”ג וו ודוגמא י מסבירים הס ואו • כנודע מ״נ
 מישראל צדיק לן אין העוה״ו וין הצדיק פטירה אסר

 מ״מ גמור צדיק שהוא יעס-׳י הגימס לרן עובר כאינו
 • רשע לאיזה מעשיו בבס משם שיהטוף כדי לוה הברס

 אצל נולים שהם בעוה״ז בסייהם הצדיקים עושין ג»כ ווה
 שהם הנצוצוה אוהם ודם מהסה להוציא כדי האומוה
 ממים פגרים הס הקליפוה כי הקליפוה אה המסיים

 נשמה להם אין כי מהים קרויים בסי־הם שהרשעים ריס
 הנק׳ הקליפה מן רק סי סל הנק׳ הקדושה יקוד מן

 סיבה ווהו סיים הם הנצוצוה אוהם שע״י יק צלמוה
 להס שיהי׳ כדי לישראל י להסטיא הקליפוה ורצון ספן

 גדול ולכן סיים להם שיהי׳ קדוכוה נשמוה לסטוף יכולה
 המוה ביד שנוהנה הקדישה אה ממיס שהוא הרשע עונש
 מהון הנצוצוה עלייה עיקר והנה • הקליפוה אה ומסי׳

 הקדושה השכינה אה שגלהיה׳ רסמיו ע״י הוא הקליסוה
 עיקר והנה י הקדושוה הושמוה אומס מלקטה היא

 • הכם אומיוה ד׳ המה שהן נהרוה ד׳ הוא הקדושה
 כוללים והם בקליפה היוצאים אסייה נהרוה י׳ ים ם וכנג
 וכו׳ ומדי ביל שהם נליוה היו׳ באלו לפי״ז והנה י הכל
 יפראל• כל גלו לא אומוה ע׳ בשאר אן י ישראל כל גלו
 לפי והטעם י שם גילה להיוה ויספיק אסד גם רק

 לגלוה הוצרכו נהרוהלכן הד׳ לאלו הלכי הנציצוה שעיקר
 יוכל כן נשממו בסי׳ לפי כ״א ואז • ישראל כל שם

 שלא יש לפון ע׳ בשאר אן • משם ולהוציא ניצוצוה לברר
 משלש הבא היהודי אוהו שם גולה ואז א׳ בסי׳ רק לו ירד

 הזאה הנשמה אה להוציא נדי הזאה נשיוה ומבי׳ ההוא
 הראשון הוא כי למצרים הסלח גלו זה נטעם והנה , מפס
 לכנוס הקדושה שממחלה הגליוח ס־רי כן ני נהרוס לד׳
 מכנס כאשר ולכן • הרגלייס עד ואילן הראש מן

 אדרבה •אן הסיצוניס הגבורה היא אז בריליס השכינה
 היקף כי גואל לציון ובא אז צר כנהר יבא כי אז כי

 ברגלין רגלין שנשלמו כיון הגאולה סיבה היא הגלוס
 • בב״א לנצה המוה ובלע ניאל לליון ובא אז לההברר

 עפרה ני יגראל כל גלו לא ואדום ויון בגלוהבנל ואמנס
 ואלס שביון הניצוצין בס׳י כי והוא • הי־לה גלו השבטים

והמשכיל יומר וסיןלהארין בהם וכיוצא השבטים מאלו הם

 שלימה גאולס הי׳ לא הגאולוה בכל והנה י ויבין יקיש מעצמו
 בהם הקליפה גברה אשר ניצוצוה איזה שם נשארו עדיין כי

 הוצרכו לא ולכן הזמן באריכוה נא אם לההב־ר יכלו ולא
 גאולה נק׳ מ*מ אמנם • מכם ויצאו שם לההאסר ישראל

 נאסרו לא זה ולטעם שלימה גאולה אינה אן העיקר ע«ש
 האדם אוהו כס להיוה לרין עדיין כי שמה לסזור ישראל

 (וא־כ להוציא כדי שס הנשאר הנצון אוהו משרש הבא
 מכניע והוא לשם ישראל שגלו אעפ״י ארצוה י־שאר אפי׳
 עהאשר בשוד לצורן הוא ־ שם ומכניסה הקדושה אה

 בהגאולה אז מצרים בגלוה אן לו) לרע באדם האדם שלט
מלרים אה וינצלו אז כי כלל כרס שוס שם נשאר לא

ניצוץ שים בהם נשאר ולא דגים בהם שאין כמצולה
 מישראל מי אדרבא שם לסזור צורן מה וא״כ הקדושה

 וסוזר סנם על השכינה שם לגלוה גורם הוא שם שחיזר
 הראה זה ולטעם י לגמרי שמהו אחר הקליפיה אה ומסי׳

 • גדולה מענה להם יהי׳ שלא גלום שים לן אין כי
 • העולם בכל מולכים היי למצרים ישראל וכשנלו

 הי׳ והסייה עיקר אז לשם גונה שהשכינה כיון והוא
 ישראל נפאה ולכן י טפלים היו הארצוה ושאר שם נמשכה
 כי לגמרי נהנטלו ונא מהו לא אן כפלה ממלכה נשארו

־ משם יניקה להם יש ררציה בשאר גלום עוד שיש איר
נפי גסילוה משאר יוסר יצ״מ יזכיר שמניה הטעם וזהו

 צריכין שעדיין גאולוה בשאר משא״כ כלמה גאולה שהיסה
 ב״ה הנורא בעורה לבא לעהיד ואמנם י כסל הכלום
 ואז העונמוה כלנוה בכל השלימה הנאולה ההי׳ כאשר

 • כס נדסנו אשר הגויס בכל קדושה ניצוץ שוס יפאר לא
 ממצרים ישיאל אה העלה אשר ה׳ סי עוד יאמר לס לכן
 ומכל מיון מבבל יכראל אה העלה אשר ה׳ סי כ״ס

 קליפה לשים יניקה שום עוד הר\׳ לא ואז וכו׳ הארצוה
 תמוה בלע ואז לגמרי החיוה כל מהם יינטל י וכלל כלל

; בב״א ונהעודד קמנו ואנסנו י ננצח

ג פרק
 המוחין היו קייס הביהמ״ק הייה בזמן כי נודע הנה

 בזמן עחה אן י מקהלקין היו ולא הדירין דזו״נ
 המוחין בעיה״ר הגלות

 הזו״ג ולכן מינייהו מסהלק־ן
 הפלה־נו יע״י נופלים נק׳

 ייזענין י המוסין נהם סוזרין
 שאנו נההפלוה כוונסינו כל

 אהזו״ג לזווג הוא מספללין
 ונשמוה שפע שיולידו כדי

 הטפה ירידה והנה בעולם
 ואם המיס־ן מן היא זרעיה

• יולידו אין מוחין להם אין
 ביאס אין זה לטעם הלא כי

קטן

 סרס מיעוט כעי נע׳׳ס מ ועיין
 אז ראכו! הביס בסי־ כי פ״ב

 הספיח ננסי' חמיו המל' היסה
 הניס בפני אך בסול נין בפנס נין
 pi הסול נימי המל׳ היסה פני

 פהיבה והוא • לנו סמיפיח ננאי׳
 לנורא פלו אמיוגוס נו׳ פנ׳יס
 ננס״ היסה או הדנת ניוס

 היו פהי׳ איך אמנם י הפפית
 פע׳׳י הוצרכי ולא המוסיןסדירין

 פחה מפאינ • יוסורו ספלחינו
:פזר המל׳ באין הסוינן אסר



כו החיים עץ ג פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
• המיעוט רי,נפ:לימ נימיהסול p היורזו עד ביאה קטן
 העדן חכו חפלחיכו סע־י רס ’מיחיד :י יש שח; שני. י״ג

אנ״א רלס 4פרצון גס־ד אותה המוחי[ והנה
 אנו ואח״נ ולמטה הסז־ מן והג' דו״ק מוחין הס א׳

 חז ונטנת פנ״נ איחה מסויוין שיהנאל כמו יג׳ר מוחי;
טנח קוועח ע׳״ ממילא לה יש שיזדווגו קודם בעזה״'ונכן

לריס שיהי׳ צריך בעמידה נחנה חפלסינו וע•׳ י תפכהיכו , _ , י ,
י ’ מוחי! הששיס ננמי׳ אוח־ מעכין אוו ‘״

: נאויכוח הובר ע»ש שסיא עויס אהיה בברכה
החשד שהוא אהבה היכל
 אה יקח אשר יאיש ונמ״ש י כקאו נחשד והוכן בקוד

• ומזווגיס אוהס המתקן הוא החשד כי י הוא חקד אחוהו
 עליון הזיוג לעורר המ״נ שה״ש ק״ש אומייס אנו אז

 וימשיכו יולידו דאוי׳א זה זיוג שע״י כדי שבאצילוה דאו״א
 הרי י בעמידה אח*נ ג־'כ יזדווגו שהס כדי נזוינ מוחין

 לזו״ג מוחין והוריה או׳׳א זיוג בחי׳ היא הק׳ש ענין קי
 הוא אהבה היכל תיד כי והענין זו״נ זיוג יהי׳ שאח״ב
 הנישיק שוד והנה י הנישוק הוא רצון והיכל י החיבוק

 ע״י אלא להטשוה א״א ולכן י ביוחא רוחא דניקיה הוא
 נס והנה י שינדיאה רצון היכל אל שבאצילוה זיא שילד
 י דאו״א רוחא מן כס בו שיהושף עד לירד יכול אינו הוא
 מאירין הס ואז או״א ישראל בשמע מייחדיס אנו ולכן

 ונמצא למטה הוא יורד ואז נ״: נה וגס המוחין קוד בו
 שהק״ש הטעס וזהו י מוחין להס נעשין היסוד בעה כי

 נודע כבר כי והענין י מדרננן והשנה מדאורייהא היא
 אך י מוחי; ד׳ בשוד במל׳ מאילין הם דז״א נהי׳ כי

 מלמעלה מוחין ד׳ קוד ג״כ אלי׳ יורדים ק״ש •חוד בקוד
 נה׳׳י ה׳׳ש לבכן כי י דלננן חסלה וז״ש ממש מאו״א

 (כמנו״ר כנו׳־ע י בעילס שלוס מרניס ח״ח שנקראיס
 בעת כי ונמצא ע״ש) פ״ב השנה מבוא נשער לקמן
 בעת לה שיש ממה הארה יוה־ להנוק׳ יש ״ש ר יסוד

 מקהלק הוא כי הזה האור ניכר אינו אח״כ כי י חתסלה
 איבריו רמ״ס בכל אתהז״א מורידי[ אני עסה אח״כיוהנה

 גדולה ולכן י שבכתב תורה קיד ההורה פ־ש־ות הוא ולכן
 הקדוש שרבינו חעעס ג׳כ •וזהו התפלה מן ק״ש מצות
 מתפלליס היו לח אימנתן תורתן אש־ החגמיס שאל וגס
 לפי י לבד ראשונה פרשה אומליס זמןק״שהיו בהגיע רק

 שחוארק אימ־יס חיו או״ארשאלהק״שלא זיוג ה״ק שבו
ולב!, • לפנינו בעזה״י יה׳ כאשל דז״א אנריו רמ״ח תיקון
 משא״כ אחד במלת נק״ש בד׳ מיתות למקילנפשובד׳ צריך

 מעומד להיות א»צ בבריאה עדיין להיותו אך • בעמידה
 ז־וג להיות ואדרבא אצילות בעולס אנו שאז בעמידה כמו

 האצילות בעילס בטכחלעודרו אין מאד ונעלס או״אעניון
piU ii אע״פי ותנה זייגם־ מעוררים אנו אז בב־יאה בהיותינו רק 

 כאן אותו אנואומליס אך י באצילות אינואלא שמע שס׳ 1'
 דהיכל מי׳ר התעו־רת ע׳׳י רק אינונעשת שהזיוגתזה לפי

נמצא י חזה בהיכל אותו אומרים אנו ולכן דבריאס אהבה

 לזו׳׳ר מוחין ולתת או״א זיוג לעורר הוא הק״ש סוד כי
 ר.זנלהמל׳ ואז דבייאה אהבה היכל אלועד מוחיו ויורדין
 הענין וקוד בעמידה גמול פרצוף ונהעשות באצילות לעלות

 אך י העשיה עד וילדה נקודה בשוד נתמעטה המל׳ כי
 ונשאר המוחין שה״ק עליונות ג׳ רק ממנו נתמעט לא ז״א

 עתה שנעשה דאו״א הזה מהזיוג בק״ש ועתה י ו״ק בקוד
 להס יש ואז הבריאה עד ויורדין שלהם המוחין נמשכיו
 •ולפישכוונתינו שס האצילית,׳לד.זדווג בעולס לעלות יכולת

 המוחין רק ממשיכין אנו אין בבריאה המוחין להמשיך הוא
 המוחין ג׳׳כ יורדין אז אבות נביכת ואח״כ י לבד דו״ק

: בעזה׳׳י יתבאר כאשר דג״ר
ף,  שלקריאת מ״ע לקיים הנוין שתאמרהק״ש קודס הנ

 ולהוריד מ״ג להעלות חיכי זו כוונה וע״י ק״ש
: כנ״ל המוחין

 היחודנקוד קוד אל חמין הק״ש שתתחיל קודס
 תכוין וכאן י הויה אותיות בד׳ שיש יחודיס .ד׳

 תכוין חסלה והוא י הויה שס של ני׳ שהוא היחול אל
 ואח״כתחבר הוי׳ עס החמה ואחיה דהויה אחרונה בהי

 א׳׳נ נימ׳ יהוא יייה ה״ו ה׳ קדורו וזהו י עלאה עסה׳ י׳
: ס״ג משס היוצא וא׳ יודין נ׳ שחייש

ה ^ ה  עיניך ציידלשהיס ו
נקוד הימנית בידך הצלם דרוס׳ פעו נע׳׳ס ועיין
לה דליה שפירהא עולימהא י® °®״׳' '״א גלל חו״ג נכללי

משפטים בשבא הנז׳ עיינין שגי®״ לגי ני
U ״ הי-גיליס הייי״ י׳ פהס וה׳ג ה»מ gp ,1ק ,,,pg הנוגע ם מק ס כ._ ^ר״א ,ן,.!,,-,ן; ״,.]ך

 הד״פ בכל והיא רחג להקון ק״ל נימי הוא עיין מכל תכיניס
צי cpi היוק׳ פל נועה אן העמידה כל ונמנמה י ק׳׳ש י
עד ההפלה כל ובערבית אשי* ק״ג הויי® ה׳ פהס ה'נ׳

העמידה: השנוס : עייכיו לה ליה וצנןנק׳
 וסודהענין י לאוניו למשעיע צריך שעע אה הקורא חז״ל אמרו הנה

̂ימאזן נניאורו ע״ש ק׳׳ר, אח״פ שער נע״ח מנואר  נהי' פ־וא חוה
 הנ״ה פזלו ונמנ • ע״ש ההנונה אל הכולל ס״נ משם הנשאר נ«ה

 ונהי כה ויפן וו"פ נ׳ שהה וסיצוניוה פנימיוה נהם שיהי' עוכדה
 לשיז הוא שמע ולכן ונשכעל״ו • כמע • דק*ש יסוריס נ׳ ואס

 צריו שמע אה הקורא ולכן נאזן חצויים שנולס להורוה שמיעה
• עכ׳־ל • לאזניו להשמיע

ד פרק
 תסחמהפשעיסבז״א מוחין מיני ששגי נודע נבר הנה

 הס האלו והמוחין י דאמא ומיחין דאבא מוחין
 ובג״תישדר ובג׳אמצעוה בגר׳ קומהז״א בכל מהפשט־ס

 ואח״כ ־ ננד׳דז״א דאמא ג״ה נכנק׳[ שתחלה הוא כניקהן
̂׳ אמצעות ג׳ נכנסין  אמצעות בג׳ יורדין וג׳׳ת דז״א בצ

 נק׳ אז נני׳ל והג״א הג״ת כן נכנת־ן כאשר וסנה י דז״א
 המוחין אלי ידיו אז הגל׳ בבוא כי וחטעס י דו׳׳ק מוחין
 זמן בביא ואס«כ • ש״כים,לו״ק שתס הרי ונגית בג״א

נ״א1 אמצעוה הג׳ וירדו ־ ביר׳ הגי׳ ננישין אז הגדלות
וחגיה



החיים עץ ד פרק וברכותיה הק״ש ̂:זער פרי שרף
 סמבואר ונמו כנ׳׳ל המ״ל

 איכון ישראל כי בתקוניס
להעלוס® לשכינסא גדפין

צדיקי׳ ניכינו הי/ ואס למעלה
 הזה כס נהס שיהי׳ כאלו

אז הנ״ל המל׳ אה להעלות

 ונק׳ דילי׳ נמוחין הז״א נשלס ואז דזיא בג״ת והג״ה
 על״ז ואח״כ • דאמא נמוכזין הוא וכ׳׳ז • סלס ודעתי גדול

 נכנשץ אין גק״ש עתה והנה ■ לאבא המוחין נכנשין
 דאמא הג״ל אן • לנד לאמא דו״ק המוחין רק נז׳׳א
 אנות ננרכח אח״כ נכנסין הס דאנא המוחין וכל

 דהויות מוחין הס הכ*ל האלו המוחין והנה י נעמידה
 והס דקטנוח המוחין שיכנסו צריך זה כל קולס אמנם

ויניקה לעינור מוחין נק׳

 ארס זיוג ע״י שאס»נ ואע״פ
 נמכומס פנ׳ס לזו״; סמזיר וסוס

 רסנסעת p’CDP לא אן למנזל
 הזיווג אחר ווזינן: לנר הזיווג
 פחרהאיצוניס מפני אנא הוחזרו
 • כנודע לגמרי נוזנעלו לא סעריין
גירו אז נזני ניוז נחורנן אמנס

 לאלהיס מוחין חס ושניהם
 יש מוחין מיני נכל והנה

 נעינול הן ומקיפים פנימיס
 ■ נגללוח הן ניניקה הן

 עדיין אז נק״ש עתה והנה
 נמוחין שלס הזיא אין

 צריכין אנו לכן דיניקה
 המוחין לו להשלים תחלה

 לו להמשין ואח״כ ליניקה
 נמשכין הס דזו״נ המוחין והנה י לגדלות דו״ק המוחין

 לזווג תחלה צריכין אנו ולכן אניהס שהם או״א מן להס
 אנו תחלה אן י ז״נ אל המוחין ׳ורדין זיוגס וע״י או״א

נעשה זה וכל שיזדווגו כלי או״א חל מ״נ להעלות צריכין

 הצלם ררופי סער נע״ס עיין
 מיני נ׳ סיס סם סנחנ א׳ דרוס

 יס ני מוחין מיני לג' זיווגיס
 נגידפנימיס נלולן רג' מוחין ג״נ

 אןשוזסופק נק*ש כננסים וכולם
 נלילן דג׳ סמוחין אפסר ני שם
 לעולם והחיצונים הפנימים ננ׳
 שנס ואפסר • מז״א נספרו לא
 לק מחדש לזיווג צריכים הם

: ע»ש דיכיקה נמוחין סננללין

 המ״ו ענין והנה י ק״ש ע״י
 בני ואנחנו ־ או״א בני

 נטוה״זנקראיס היושבים אלם
 ■ שהסזו׳נ אלקינו ל׳יה בניס

 הכתיב קרא א׳ פעם והנה
 למען כמ״ש אחיס אותנו

 הלא כ׳ והענין ורעי אחי
 בחי׳ ד׳ בהאדס שיש נודע
 אבא מצל לנשמה נשמה והס

 ורוח • אמא מצד ונשמה
 יהנה ממ״ל• ונפש ■ הת״ת
 ציין אז לאו״א עליון לזיוג

 בניהם מן אליהם מ״נ להעלות
 נשמות וגס זרר שהס

 בקוד להעלותם הצדיקים
 • עלאה אמא לאמותס מ״נ
 לאלהיס עז תנו הפקוק וז״ק

 כח ציין הקב״ה כביכול כי
 מעשיכם מישראלע׳י ועזי

 נפלה המיל הלא כי העובים
 כשרוצה גס ולכן בעונוותינו

 מעשינו ע״י ש־ה״י ציין לעלות
 צדיקים ע״י אלא ?ה/א״א וזה

 נשמות להם יש אשל גמורים
 לעלות כח להם שיש קדושות

תעלה יע״י סבינת מקוס עד

נק׳ הס הזו״: כי כן הוא

 מנואר נעצמו כמ״נ ענין הנח
 כל ני א ומ״רפ׳ מ״נ סעד פ נע"
 הנצוצוח אומן א1ה מ״נ נחי׳
 הקליפוח לחון ונפלו יררו אשר

 אנחנו מחפללין שאנו יע״יחפלחינו
 מחיו הניציצוח אוחן מעליס

 מ"נ נשור מונים והם הקליפות
 מהם סלק האלו נכיצוכוח יש והנה

 אל מהם וסלק רא״א המל׳ אל
 נוק׳ המל׳ אל מהם וחלק הנינה
 המלכים נסי׳ הס אצו ני רזיא

 אלו •מציאה ונל נמרע רמיסו
 הנוק' קל המוחין הס המצניס
 נסי׳ נל והנה ■ נתהוו סמהס

 נחנררו מזו"; למפלה אשר
 רא״א המסשנה ע׳י מאיליהס

 נחי׳ רק • עולם יאה ני נעח
 נקי■ הם זמר דז״א ניק׳ כל מ״נ

 של ועיקר שרש ששם העשיה
 תוך נתונים ולהיוהס • הקליפות

 נס נהם היה לא הקליפוח עמקי
 אדה״ר שנא עד נעצמם לבררם

 מכניע תיע והפלוהיו מעשיו וע״י
 זו״נ מחזיר והיה הקליפות אה

 מ׳׳נ החלק מחנררין היו ואז פנ*פ
 אך • גמור נירור רז״א ניק׳ של

 נפגמו אז ארה״ר סחשא אשי•
 הנוק׳ ש; המ״נ וחזרו העולמוח נל

הקליפוח׳ לתוך לירר דז״א

 היה שלא רי ולא מאר העוכוח
 הניצוצות לנרד נש ארס נני נירי

 ילהעלוחם חפלאם ע״י האלו
 של המ"נ אפי' אלא מ״נ ננחי׳
 לתחמרב וחזרי למטה ירדו הנינה

 שילחה נפשעינס וז״ם נהקליפוח
 הרוני עשרה והיצרינו • אמנם
 קרושח על עצמם למשיר י/לונה
 שנהרניאז ואשר ■ נפיעל השם
 שנהלצו ממש רילהין גיפין ע׳י

 עצמן על הש״איקנצי ניר ונמשיי
 להוציא נח נהם היה ההרילח צער

 משורשיס שהיו דנוקידז״א המ*נ
 נשמוחיהס יע״י • הקציפוה נעמקי

 לנרר יזיייג זיווג ננל נם ים
 ננחי׳ ולהעלוהס המלכים מן המ״נ
 רנינה תמ״נ נין זיוג ננל מ«נ
 ע״ם• רז״א נוק׳ רמל׳ תמ״נ ינין
 צריניס שאנו מה מנין מונן הרי

 : ק״ה על כפסינו למשיר
 י״א ידוש ומ״ר מ״נ שער נע״ח
 נשמות אין ני ורע וז״ל נהג

 מ״נ נשוי עוליסננינה הצדיקיס
 נפשם מסירה ע״י אלא נח״ם
 יכילה הכפם ק״האך על למיתה
 ע״י המל' אל מ״נ נסיר לעלות
 קייס וע״י למיחה נפסו מסירח
 ענ״ל הריגה וא״צ ומצוה הורה
 צייניס צדיקים סגס הרי • ע׳׳ס

 סאיירי אךצ״ל • ק״ת על למש״ע
 ננ״ל נח אין שלהם חיינו נצדיקי

 לאדי מ״נרמל׳ שנס משמע גס
 קיום ג״כ צריך ני למיתה מסירה
 לקמן תנאר’ וכן והמצות התורה

: כ׳ים נ״א נשער

 והי׳ כתיקונו הזיוג הי׳
 • הגאולה ק׳ן ממהרת

 לורינו ודלת בעניינו אן
 שיהיו צדיקים בנו שאין

 למדדיגת לעלות יכולים
 הגלות זה ולטעם הזאת

 רוב וכמעט ומהגבר מתארן
 לבני מזה באים הצרוס
 יש עכ״ז ואמנם י האדם
 עצמינו למקור קצת תקון

 לב בכל השס קיישת על
 לשעים יותי יהיו אפי׳ ועי״ז
 לב בכל נפסס מסירת ע״י

 יכולת יש בלן״ש נפש ובכל
 • הבינה עד להעלות
 גמוליס לצדיקים ונחשבים

 ה׳ עד ישראל שובה כמ״ש
 התשובה קוד כי אלהין
 אמא עד, ומעלהו מגינה
 • תשובת הנק׳ עלאת
 לעלות ג״כ המל׳ תוכל ועי״ז
 גדפין היותינו בקוד עמנו

 יעלו ואז ■ כנ״ל דשכינהא
 מ״נ בקוד ונשמותינו זו'נ
 לא אן • עלאה אמא אל
 עצמינו שנמסול במה די

 השם קידוש בסוד לק למיחה
 לפי להריגה מק״נ ע״י ממש

לציין הוא הזה שהמ״ג
 עלין כי וז״ק או״א זיוג

 שהוא במה עליןר״ל לק אלין כסב ולא היום כל הורגנו
 ^כ וזה ממש תילגנו ועליו הת״ת על החכמת שהוא עלין
 מש־לת בסוד החכמה שהוא המחשבה אל שעלת ר״ע קוד

 בזיוג במחשיהאמנס עלה שכן שתוק וז״ק להריגה עצמו
 שיייסיר והיא הנפש נשיאת רק אייל זו*נ של התחתון

 אלין וז״ס בנפ״א בע״ס יתבאר כאשר לבד למיחא עצמו
 ענונינו מעלים אנו בי אלין כתיב ולכן • אשא נפשי ה׳
 ס״ג בשם לכיין לדין כאן ואמנם י ת״ת שהוא היי' עד
 עלאה אמא של והמ״ג הנשמות את המעלה הוא כי

 ס״ג ושם המ״ל של מ״נ מעלה ב״ן סס כי • כנודע
ב״ד מיתות ד׳ מליו לקבל וצר־ן • דבינת מ״נ מעלה

ועי״ז



כזהחיים עץ ד פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
ק שלא המל׳ ועי״ז  oro נפנ נווגת '8נ ה;פ ה̂י
v __ נאן שינויו לו שי,ראפ מפיסוו״ל ,״-ו״ן

שהלנ או ג־נ לנשפז ל־ש,מה מס נין המלה
וק אמר לא הארפ״ל האווש ואוסיות נד׳

 הנשמה להעלות ש־כוין בכללות דלח ואלף כזה במלואו אדני
 לנשע׳ נשמה הוניר ולא ק״ש ניסור נה שיאירו ע״י • יוד נון

שראוילכויןוצייך ונתנוהנלע-׳ד ייוא״י אוסיוס ד׳ ס״ג משם

 מ״ש לשי אן • ע״ש להעלותם מ״נ ? ? “
̂יל J"P מנשס נראה ש״ג לשס לנוין רק כאן °’יי'
ני י לנר לנשמה רא לנוי! שאין העני! וביאור • כנודע

 בנשמה נם הכוונת היה אם היא התל׳ מלא כי מוא
ע״ב נשם לנוין צוין היה לנשמת שארז׳ל וז״ם די:יס כולה

״י ״’”י“ ג״״רירי״״ ״ י ׳ ' ׳ ׳ • להמחיקה הכעיס ובקשו
 כמו כפולים דינים ש״ן נ״פ עולה סמר כי והעכין
 נ״פ והה ודנוק׳ דדכורין דינין באהורי־ס שיש שנודע

 סמר ונעשיס שניהם לקפה אז ננקרס וכשהמל׳ ש״ן
 אלי׳ לתשון לרין להמסיקה וכדי נהתררירוהיה ועומדה

 רסמיס והוא אל גי׳ שהוא כנ״ל ש״ג משס ייא״י השם
 יהי׳ סמר אל נמשך וכאשר • היום כל אל סשד נקוד
 שוד ב-א-נו והכה • במלואו אדני שס כמכין סרע״א הכל

 במלה נעשה אבר ן עלא דאו״ח העליון זיוג ללירן המ״כ
 ̂כובד מסמס אן • נעזה״י לפנים יסבאר כאשר אהד

 לעלוס כס בזו׳׳ר חין אזי נעוה״ר נו שאנו המר הגלוה
 מלמעלה האלה איזה לקבל לריכין הס לכן כ בקוד.מ׳

 • עלאין או״א יזדווגו ושאפ״כ ליולוס שיוכלו כדי מאו״א
 כי דע והעכין • או״א לזיוג ג״כ לרין האלה אוסה והנה
 והוא סיצינוה זיוג כ;־ן׳ א׳ זיווניס שני נאו״א יש הנה

 סיום לקיים פיוס להם להיוה העולמוס פיוס ללורן
 סלילה כי • כלל הפסק בלי סדיר הוא זה וזיוג ההכלפי

 סלילה יסיטלו אז אפה רגע אפי׳ זה זיוג יהנטל אס
 ים אמנם • כלל זה זיוג נפקק לא ולכן • העילמוס כל

 להזדווג שיוכלו כלי לזו״ר מוסין להס והוא שני זיוג עוד
 • כנודע פכימיוה בנסי׳ זיוג וזהו • בעולם נשמוה ושיולידו

 מ״כ העלאה לרין הזה ולזיוג סדיר אינו הוא זה וזיוג
 מאמר נודע הלא כי והוא • כנ״ל הצדיקים ונחמוה מזו״נ
 שהפלה לפי ראשונה מביאה מסעניס אש־ אין פז״ל
ראשונה בביאה ולכן הטפה לקבל כלי לעשוסה לרין

 למי אלא בריס כורסה אשה אין וז״ק • כלי אוהה עושה
 ומשם י בגווה דילי׳ רופא שביק הוא ואז • כלי שעשאה
 וכל הרופא אוהו ע׳׳י מצטייריס הנעילוס כל ולהלאס

 רופא ההוא ע״י נעשים הס ואילן מאז הנלודיס בכיס
 אז רופא האי וכשנשלס רופא מההוא לוקפיס וכולם
 כנד פז״ל בייני־י מבואר ולכן עוד מלילד פוקקה האשה

 היא הראשון האס כי י הגדול אסין ליבוה אבין אס
 ניטל אינו השני והאס יופא ההוא מעיקר ספלה לוקס

 האה יכן י אליו טפל הלא ולכן ממנו שנשאר מעה רק
האחיס הס זו׳׳נ ואמנם י הראשונים אפיס לשני הג׳

 מזיוג היוצאים הגדולים הצדיקים כשמוס וכל הגדולים
 אפי למע! קוד ג׳׳כ [וזהו לזו״ה אפים הס כנ״ל או־א
 הס הזו״נ אן ורעים] אפיס ליקי־אל הקנ״ה קראם ורעי

 כשיצאו והכה י נכנודם סייביס וכולם הגדולים האפים
 אמא גו אנא דשביק הרופא שרש מההוא כשאר זו״כ

 להזדווג או״א כשרוצים ולכן לזו״ג ניסן הוא העיקר אמ:ס
 עלייס ע״י רק זיוג אין אז נשמוס להוליד פנימיוס לצורך
 הספלוס כל נקוד כוונסיכו עיקר וזה מ״נ בקוד שם זו״ג

 בקוד או״א אל לעלוס שיוכלו זו״נ לסקן כדי והמצוס
 דאו״א הפיצון זיוג אמנם • הטובים מעשינו ע״י מ״נ

 שיעלו א״צ ככ״ל כלל כפקק שאינו העולמוס לפיוס שהוא
 צרין היה אס כי פקיק דלא הטעם וזהו מ״נ נקוד זו״נ

 השרש אוהו אן • סדיר להיוס יכיל הי׳ לא מ״נ לעלייה
 נעצמו הוא כנ״ל נאמא אנא דשביק רופא מההוא הנשאר

 לאוס! מכוונים אנו הפלה נק״ש עסה ולכן ־ המ״נ ה״ק
 זו״נ אל הזה הזיוג מן מארה להוריד הסדירי הסילוני זיוג
 י למל׳ שמע י ישראל שווע סיניה בשני הוא הכוונה וזה

 בהם שיה״ כדי הכיל מזיוג הארה שיקבלו לז״א וישראל
 הפנימי הב׳ זיוג לכורך מ״כ להעלוס אחד נמלח אפ״כ כס

: ’בעזה״ יסנאר כאשל ״נ1לז המוסין להוליד

ה פרק
בכל אומרים שאנו ק״ש הד״פ טעס לבאר צרין
 אפד ק״ש יש בשפריה למה טעם וגס י יום

 נפילס יש ההפלה אסר וגס -וצר בבלכס וא׳ נקרגנוס
 נפ״א יש ג״כ ואפ״כ ספלה יש במכסה ומדוע ■ אפיס

 אנו אז נעלביס ואס״ז י כלל ק״ש אימריה אין ולפניה
 • נפ׳א יש לא ההפלה ואס־ ההפלה קודם ק״ש חומרים
 כבר הלא הכה י לבל ק״ש אימריס אנו השכינה וקידם
 בשלימוח סמיד המוחין היו אז הפירנן קולס כי נודע

 כן גס הזיוגיס אין ולכן בהתופין שיכוייס יש עסה אן
 מעולה זיוג הוא אז שסריס חפלח של בזיוג והנה י שוין

 כפ״א קוד בו יש ולכן ורסלפני׳ש יעקב זיוג והוא מאוד
 סוד גס אז מעולה זיוג הוא הזה שהזיוג לפי וק״שיוהנה

 לעשוס א״א וזה מאוד מעולה יסוד ג״כ להיוה צרין הק״ש
 ק״ש פעמים שני יש לכן כזה וגדול מעולה יסוד בפ״א
 אב״א זיוג הוא אז נענפה אמנם בעזה״י יסנאר כאשר
 וישרא. לאה היא הזיוג אמנם ז״א עם אביא עומדס רחל (ר״ל
 היום כי נודע והנה במקומו) בעזה״י יסבאר כאשר

 פצי ואפר • זמנים לד׳ ונסלקו שעוס כ״ד הס והלילה
 שאפר אמס ור<כה • דיצסק הגבורה כס מהעורר היום
 מן לזו״ר שהיו המוחין כס נפקקו אז דשפריס היום זיוג

 מחוש׳ הכשמוס והוציאו הולידו כ-;ר כי מאו״א ק״ש יסוד
 שהי׳ שהיסוד להיוס אן • נפקקו ׳וכבר ההם המוחין

 מעולה י-זיוג שגרס עד עפד ומעולה כעלם יעו,ד הי׳
זיוג אל להקפיק כס נו נשדר עדיין לזה כנ״ל דפב״ב

היוכחת



ההיים p ה פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
 וא־ן יוס פהוא לפי ועוד • h'3h דוג לק שאיגו המנחת

 נבוא לכן גוברים בתשדים כי כ״כ נו סולטיס תחיצונים
 המוסין סוזרין מעצמו כי ק״ש יחוד לעשות ח״צ תמרחה

 מנחה של הזה זיוג מ״מ אן • ק״ש יחוד להקדים וא״צ
 מעולה זיוג הוא אעפי״כ אנ״א זיוג רק שהוא אעפ״י

 אנ״א• שהוא לק קומתו שיעור עד עמו עולה המל׳ כי
 המל' ואין אב״א דוג הוא ערנית שיחפלס הזיוג אך

 לפי נפ״א ניזנחה יש לזה • לנד שלו נתנ״תי רק עולה
 דנשיווח למ״נ צריך לכן או״א עד כמוהו עולה שהיא

 עונה שאינה ערביה נחפלח משא״כ • בנפ׳א הצדיקים
 גדולה ולבן • דנפ״א למ״נ כורך אין כלל במוחין למעלה
 ■ מנחת נתפנה אלא נענה שלא אליהו וז״ק מנחה חפלה
 הם והנה ואביהו נדב נשווה בי ים אליהו כי והענין

 קוד והם מל׳ הנק׳ אדה״ר של הנפש שת״ש קין מצד
 בהפלח מ״נ העלה אליהו ולכן • כנודע המל' של המ״נ

 מיציאת כי נודע הלא רי • לזה צריכה היא אז בי המנחה
 אביא הז״א עם המ״ל היחה ביהע״ק בנין עד מצרים
ולזה לב- שלו חנה״י בקוד

מייס עץ פי' נס' נ»נ הוא נן בימים הקליפיח הגנורת הי׳
r ''י יי״ייח אדאג בימי וכן החם הירח מיעוט ש־:ר כע״מ מייורש !׳
ביהמ׳ק ניצי׳מעימי! ני -״נ עיבדיה ישראל שהיי
אנ״א הסול ימות המצ'נכל היפה הקינות ואתה כתיב

מפורש והוא • שלישית ננת׳׳ לנס כי אחורנית לנם אח
שהיא הוא גי שנמ•■ שם נפ״א שיעירה בהיות המל' ה״ק
שלו .׳■ר מ שלה האורות מקנלא \-ך ןןיוןךא ,■,ך

=̂ ״ ״קל ”״־ 1' גנמי׳ הית־. מצי־ס נגלות ני ־ ״
ונן • שלו ת־ה׳י נשוי אנ״א אליי־י ע״־ ולזה

: אתאנ נימי הי׳ העלה אז י כו׳ מ״נ שהעלה
עד אחורנית המל׳ אח

 מדת שהוא בערבית אן י נזה להאריך ואין דדא הראש
 שהיו בשניזיונים דשחריח דק״ש המ׳ינ כפקק וכנל לילה
 החיצונים קליטה הוא אז וגם ומנקה־ שקריה הפלוס בשני

 הגיהנם ושעלי נקתמו הג״ע שעלי שאז בלילה כנודע
 משעה הלילה דיני המה מדרינוסיוחל ונכמה • נפהקים
 נמ״נקדש היסוד לעורר מחדש צריןאזלק״ש וניזה מנסה־
 חבא דוג רק אינו שאז לפי אי • הלילה הפלה לצורך
 כח אין ונם • לנפ׳׳א איל לכן לבד ההזה עד לק ואינה
 שקריה של דק״ש ביחוד נמו ערביה של זהדק״ש ביהוד

 רק* הזה׳ימועיל הק״ש אכל - מנחה להפלה גם שהועיל
 * המל׳ אח לחבק מהעורר שאז לילה חצות שאחל לחיבוק

 היסוד אומו בכח נעשה וזה לראשי החח שמאלו בקוד
השכיבה של ־והק״ש דע־יביח

 דרושי״א מ״נומ׳׳ד שטר ובע״ק הברוכה 7̂ רכז' כעינין ואיני
י״ק אור *להשעיע הוא

̂^ ’סל זו״ג אל מאו״א  נצי לעשותה למל' הז״א וכן נצי לרו׳
̂ל נשמות דוג לאו״א יהיה את״נ ועי״ז ב
מוחין להוליד ושאריח נח״ש ממש אמונחן רבה לבקלים חדשים

ק״ש אוהה מקפיק ואינו לדי׳נ מ:נח זיוג שלום ונשים לזו״נ
לרין רק לזה ערביה של י“״ יליו״י ״י״“ לסיליי

יש והנה י מחדש לק״ש 4:ע ^^טת
 ק״ש ד׳ בין הפלש עוד

 להשלים לריכין אנחנו כי לעיל ביארנו הלא כי ־ הנ״ל
 מורידין אנו ואס׳׳ז דיניקה מוחין מיני בבל שלם שיהי׳ לז״א

 כי דע והנה ־ כנ״ל או״א מזיוג דגילוח דוי׳ק מוחין לו
 ■ שלימים שאינם אן מוחין לו יש היניקה בימי גס ני ודאי
 מוסין ב׳ . דאמא סנימים מוחין ס׳ הס בסי׳ ד׳ וסכה

 מוחין ד׳ ־ דאבא פנימים מוחין ג׳ ־ דאמא מקיפין
 מוחין לז״א קיחקלו א«ק לעילם והנה ־ יאבא מקיפין
 כמו ממנו מקחלקין נחי׳ ה״ג שאר אך . דאמא פנימי•
 כוונהינו ע״י להשלימם צריכים וחנו ־ דנדליח מוס־ן
 אנו אז אחד במלח כי לעיל ביארנו והנה • בק״ש

 קודם ודאי והנה • דאמא דו״ק המוחין לדא מושכין
 במוסין שלם שיהי׳ צריך דגדלוח דייק המוחין שיבאו
 כתבנו הלא כי ישיאל במלח הוא החילוק אן ד־ניקה

 להעלאה צריכים המוחין להוריד דארא הזיוג שקודם לעיל
 הארה לקבל החלה צר־נים הזו״נ וגם אליהם מזו״נ מ״נ

 קבצ1ו זו והאלה מ״נ להעלוח שיוכלו כדי מלמעלה
 בק״ש והנה ־ הקודם בכרק כנ״ל ישראל בינלת דז״ח

 היא הזאה הק״ש ולכן לילה מדה היא שאז דשכיבה
 כל מםחלקין אז שבלילה לפי התחתונה המדריגה

 דאמא דיניקה פנימים המוחין לק בו כשאר ולא המוסין
 אין ישראל במלת מלמעלה ההאלת ממשינין כשאנו ואז
 לו שהי׳ ממה יוסר לבד א׳ מדריגת רק להמשיך כח

 ועדיין דאמא דיניקה מקיפין גם נו שניחוסף והוא החלה
 ■ומקיפין פנימים לו ססלים

 אח״ש ולכן ־ דאנא דיניקה דצצס מוחין שער געית ועיין
א;זד נמלה המוחין כשיורדין יי' "'ייז’ שה'י'ד פ־׳ו
״ ג־-י״י ים מחדש ביחד בו כככקין אז ‘‘י

י-חייי דאו״א הזייג זח נפשה
 קה נ ם. ומ,!פס פנימים לז״נז נשלמו ה!ה יוג1 מ״י ואז

̂ק ומוחין דאבא ההארה אותה וזנו ויניקה מותין  דגדנות דו
 במלח ג»כ ולכן ־ אמא (י״ל מלמעלה מקנליס שזו״נ

לדוג לכוין שצריך אחד ידם שעל דיניקה מוחין השלמת
דאי״א הזה הזיוג וע״י או״א ?®'י ®יי להם יהיה
ד ; s» ־ • •ל.־ל־ «

 אמא היקוד ע; ומורידין אז ואמא פים המק לו קנהיוה
 ועתה • לזו״ג מוחין ליהן מ״נ להמלות שיכול לו מספיק

מדריגה שהוא הזה בק״ש ייי® יי'״® ״יי ®י“'®׳ ע״®
נעה ונם החסונה היוהל ו צי מ״ג להעלות והנה צתנוזיל

 רק לו הי׳ לא מ׳נ העל.״
 דאמא ומקיפין פנימים מוחין אמן א, לגו א״א p, ל,

 להמשיך כח בו אין לכן או״א מחיצינ-ות רק להמשיך ינול
 ארא מחיציניוה הטפה נ־מ-ם3 ו«ק רק לו יהיה לא ונם

אלו שכל לפי יגם ־ עצמם ייי' ®״ם ליי יאייא
מסדמ עהה באים המדלינוה ־ ־'י“

ר״ל



כח החיים עץ ה פרק וברכתיה הק״ש עזער פרי שרה
 והו׳ק ׳ניקהדאנא ומקיפיס פרמיס נאים אסד נמלח (סל

 אלא הזה היסוד ואין יוחר א־ןנוכסלקנל דגדלוהדאמא)
 העלאה כפיכסשל •כי לזיוגשלאחרסצוהלילהלעשוההכני

 אמנם ־ דזו״ג אס״כ נ1הזי הוא וכן העפה המפכה הוא כן מ״נ
 ועדיין הלילה ההסלה הוא על״ן ערביה דקידס נק״ש

 ' הי׳ א) עד כי כן כל הסיצינים שליעה ההסיל לא
 המיסין כשחלקו לא ולכן י נעילס ויהמיס 7pn והי׳ יום

 פכימיש שהש מלריכוס נ׳ נו שנשאר אך • :גמרי דקעניה
 הארה לו ממשיכין כשאנו ולכן אמא דקענוח ומקיפים

 והוא יוהר א׳ מדריגה עוד לו ווניאין אז ישראג נמלח
 אסד נמלת כשמעלה ג״כ ולזה י אנא דקענוח פנימית

 יוהר ממקום העפה משן היא ולכן שלם יותר הוא אז
 נמלת עהה לו ונאים י דא״א מסיצינית והוא גניה
 ויש ■ אמא דגדלות ו״ק וגם אנא קענות מקיעי אהד

 • דאנא דו״ק מוסין דערניה בעמידה אס״כ לקבל כס נו
 אמנם • כנ״ל אביא זיוג שסא גמור זיוג ג״כ ויש

 זיוג הוא שנעמידה כיון שאז לעיל ניארני כנר נשסרית
 וזה מעולה יותר יסוד נס צרין ולכן פנ״פ ורחל יעקי
 פעמים שני צרין ולכן נפ״א הזה היסוד לגנכוח א״א
 נק״שדקרננות והנה יוצר־ בברכת וא׳ נקרנטת א׳ ק״ש
 השכינה של מק״ש מעולה יותר הוא לכן יום שהוא לפי

 אנו אין אסד שנמלת והוא י דערנית לק״ש שוה והוא
 ומיסין אנא דקענוה מקיפים רק לו להשלים צריכים

 : בניהם נדו: סילוק יש מ״מ סן • אמא דגילות דו״ק
 גדוצה מעלה לו יש דערנית הק״ש אסת ננסי׳ כי והוא

 ועונתו שזמנו הגס דערנית שק״ש והוא י דקרננות מק״ש
 לו נשאר עדיין היום אחי שנאה לפי אן בלילה הוא

 .כג״ל ממא דקענות יוקיפין והוא היום של מיסין הארת
 אן • ביום הוא ועונתי שזמנו אמת דקרננות ק״ש אן

 המוחין כל נקתלקו כנר גלילה ואז הלילה אסר נא סוא
 ושאר לנד• אמא דקענוה פנימיס רק נו נשאר ולא לגמרי

אן בי סשייס הנח״ כל  ק״ש מעלה יוסר א׳ ננסי׳ מ״מ ׳
 שיש המגילה דערניח ק״ש כי י דעיניח מק״ש דקרבנוח

 אליו שקדמה מה מהארח רק עצמו מחמת אינו הוא לו
 לילה שהוא במדריגה תסתינה היא מעצמה אן • יום שהי׳

 ■ עצמה מפאת איני שלה הפסיחה יקרבנופ• הק״ש משא׳׳כ
 ממה הוא הפסיחה יק יום מדת היא עצמה מפאת כי

 יותר אז וכשנעריןהדנר י לילה מדת שהית אליו שקדמה
 מסמת שבא המעלה מן עצמה מתמה שהיא המעלה גייולה
 נמלת כס שיש דקרניוס ק״ש ג״כ גייונה ולכן י אחרים
 להמשיך והוא משלערביס גדולה יוהר האיר. נקבל יש־אל

 דקענוס מקיפין והס • ישראל נמלח יסד מדריגיה שני
 אז הזר. ׳הרון לו שיש ולפי י אגא קענוס ופנימיס אמא

 להמשיך אסד נמלת מ״נ כשמעלה יוסר כת ג״כ לו יש
 נכנם ודח״כ • א״א ׳:פנימית ור.וא מלמעלה יוסר העשה

 דו״ק ומוסין דאנא קענוה מק־פי אסד במלה ג׳כ נו
̂ייאין י אמא דגדלוס מעולה היוהר זו״נ לזיוג כס נו והנה

 במלס ואז י דיוצר ק״ש הפעם עוד אומרים לכן • כנ״ל
 המוסין כל נשלמו אז מ״נ לסעלוס הארה כשמקבל ישראל
 אנאואז' דקענוה מקיפין נס עסה ונאים לגמרי דיניקה
 שלסנכלהמוסין כני שהוא לפי מ״נ כשמעלה אחד נמלח

 גנוה ממקום יוסי העפה להמשיך כס יש אז דיניקה
 מפנימיח כי גדולה היוחי המשכה והוא עהיק מסיצוניוח והוא

 ■ אי״ה נ״ב המשיס ביאת זמן עד להמשיך א״א דעחיק
 דאמא דו״ק מוחין נו נכנסין אז חסד נמלח אס״כ ולכן

 וכל דאמא מוסיןדג״ר בעמידה ואס״כ י ומקיפים פנימיס
 ג״כ זיוג ואז דאנא המוחין

 ז־וג והוא מאד מעולה יוסר נננפיו אחד שנמלח נא! מ»ש
פנ״פבכ״לילפי ורסל יעקב ידיעיז׳ לא דאמא המקיפין בס
הואזמןהסשדוהרסמיס שאז :''P לאמו י־לא ני ’ . אנוחינו ואלהי אצי-.'מ ננוונס

ו,ג.יון גדול הוא הזיוג לכן pj.pjj אייוש ל־.משין היב נחג
נחנאי והרי • הזיוגיס מכל נקיש פניעיססנננפי המוחין אל

• ק״ש ה״ד נסי׳ כל ר.יענ חינה לטחיק נלע׳יד לנן ע»ש
אלו יק סילוק ניניהם ואין יי ומקיניט

 הארה ממשיכין כנו ישראל נמלה ביארנו אשר הסילוקיכי
 נהוידח ואס״ב ־ דיניקה המיסין בהשלמת סילוק יש בי

 נמלח לו שיש הארה ערן כפי כי אסד נמלה העפה
 גדלו לפי הגדול העפר. המשכת מקים כס הוא כן ישראל
 המוסין כניקח בענין אן • כנ״ל גניה יוסר ממקום ממשיך

 :כלל ניניר.ס סילוק שוס אין הפנימיס דאמא דגדלוח דו״ק
H J i l l חלא כי הוחיקין ספלת וענין עעס יובן י נזה 

 אסיסצוה שהוא ולאי. שזיוגיעקש נזהר מבואר
 ננקד ויהי וז״ם חנקי עד לילד. סצוס כל נמשך הוא לילה
 לאה הוא עדיין ברור הנקר היוד. עד כ׳ לאר. היא והנר.

 כי ונמצא השסי אינה נקוד והוא יסד נזאג יעקב עם
 כשאומרים ולכן נקתלקז נח המוחין השסר באילה עדיין
 המוסין נהסזיי עירס אין כסמה הנן קידם שסר של ק״ש

 נקל אז שנקתלקו מ^עיי מעע זמן יק עני שלא כיי; כי
 הנן קודם הק״ש אומרים היו הוותיקים להחזייסולכן יכול

 אנסנו אן י נ״פ ק״ש לימי נייכיס היו לא ואז החמה
 נקסלקו כני ואז החמה הנן אסי עד ק״ש אומרים שאין

 ניישאדז״א• דויקיה שוס מתם נשאר ולא לגמרו המוסין
 עסיק מסיציניוס כזו ג־ולר. הארה להמשין אפשר ואין

 הלא כי האלו מדריגות !:נל הז״א שישחלס א׳ •כפעם
 המדריגות מכל שלוקס מכ״ש מעתיק שליקס אומרים כשאנו

 אנו לכן א׳ נפעם כילם שיושלמו א״א וזר. שבינחיס
 נ״פ לומ׳• דקיננוח ק״ש שתיקנו ק״שוז״ק לנ׳יפ צריכים

 • מדריגה אנזי נמדייגה המיסין את להסזיי כיי ק״ש
 זלה״ה האי׳י נהיבהק״וש שיאה מהיס״וז״ל הרב וכתב

 אימלנ״פק״ש• עכ״זהיה כריחיקין כשהיהמתפלל שאפי׳
 רוקידיס יהיו ותיקים המתפללים שאוהס לרין כי והעעס
 זיוג של המיתין אותן ל;ן״ס מחשבתם שחיעיל גמוייס

: אדם לכל ראוי זה ואין סצוח דאסר
שמע



החיים עץ ו פיק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
ו פרק

ע ^  כי • ע׳ פ״ס אומיוס הוא שמע שמלת תכיי! • ש
 מניא־ן אנו שמע נמלת כי לעיל ניאלנו הלא

 מ״כיותנתתמל׳ נשוד לעלות נס בת להמל׳שיתא הארת
 מעלד השביעית שהיא ולעי • מאמא ה־־׳ת תארח מתבלת

 להזדווג שתוכל כלי דנינח מז״ת לקנל צריכת לכן הצוות תז׳
 זוכותנין ע׳ ולכן • חו״ק כולל שהוא תז״א עס אס״כ
 הס הידולוח וסיוס6 כי מא6ב הלא כי להורוס גמל אום אור.ח
 ״הויה-נס ״סלי עולת ״■כס כי המל׳נק׳כס כי ע׳ שס וזתו גגיכת

 מאותן תניצוציןשנם־-י אותן כינסי׳המ״נהס מנואל הלא כי
 נולעכיהנתי׳ נסודמ״ניוהנת מעליס אני אותם המלכי׳שמחו

ניציצין רפ״ס הס נפלו אשל
 ע״נ שהוא ע״נ ד׳-ע שהם

 ויו״ד שיג ושס י ליולין
 ומשער מיה ושס • אותותיו

 תלי כיו שהיא פשוטת הויח
 ואתוליים • נ ע׳ פעמיס ג׳

 יהו ית • כזה פשוטה דהויה
 שהם ע״נ ל״פ תלי • יהות
 עצמו נ׳ין ושש ניצוצין לפ״ת
 שג״כ למיל הפנימיות שהוא
 גימ׳שס הכל תלי וילל נפל

 בכולם להמתיק וכ״זצליכיס
 ונקיא המל׳ עם מתחנליס

 והנה י ילס על שס המל׳
 אליו להוליד השסתכוין לזה
 שהם העליונה הע׳ מן אול

■ דנינה זית
י י ג ^ ה המל׳ הנה כי ו
 עתה מקבלת י

 לאו״א החיציניות מזיוג האלה
 להתיוס החליל זיוג שהוא

 ביארנו וכבר י כנ״ל העולמות
 הוא ההוא זיוג של המיג כי

 יש אשל ב״ן שם של שלש
 כיון והנה • דנינה בז״ת שס

 מ״נ להעלות צריכה שהיא
 ג״כ הארה ליקת צליכה לכן
 והנה י מ״נעלאין שרש מן

 הזיוג של שהמ״נ באלנו כבל
 לשדי לותא האי הוא הזה

 והנה • כלי לעשותה בגווה
 וארבע הפשוק בשוד מנואל

הנה הידוחיהי׳  ;:סוכו׳כי
 וז״ש נין בשש למוזיס ידוה ה׳

 אשוניס הי שהיו באצבע מיעון
להוציא כדי באצבע ממעכין

 נענין נאן קיטר ן״ל י.רנ ה.ה
 אווזם להנין ולזאת ־ הל״״גזטניצין

 שער נע״א תנת • מקידם ננאר
 שם תאריו פ׳׳א גיצוצין יפית
 1עגי ני ■ כס תנואר פן ע״ש

 תאויות ני הוא המלניס מיתת
 ותכלית למעלה מסתלקים היו

 הנייאה נעוצס וירדו ו;פצו כשנלו
 כיציציס קצת בלס ננאר ותנה
 התיקון נעת לתחיית שיוכלו נוי

 נשאי אשר התאתון ארם דוגמת
 נדי רנרמי הנל מיתתו אקר נו

 ינול ששי׳׳ז שיות קצת■ נו כיהיה
 ותנת ■ המתים תתיית נעת לסזור

 האיוום מן נשארו אשר הניצוצות
 האורות נל הלא נ' הוא תנ״ל
 י׳ יש והנה • הו־ות נקי׳ הס

 מ»ת שתסע״נס״נ ננולע הויית
 הנ״ל רמלוי -ה1ה ננל וה:ת נין
 ששוט תויה שהם נק■׳ נמה ים

 נחי' ואר״נ • ומלוי הוידי ואת״נ
 ואת״נ י ונתשנון נמם:ר הנ״ל
 נפיג וע״ש שלהם אחורייס נחי׳

 זה מרדנות י״נ עד כס פניאר
 וזדרנות עוד שיש ונתג ז־י אתל
 ני נתר שם ונפ״ג • קן אין עד

 שהוא לשי דע״נ הויה מן הנת
 מלואים הו׳ מכל המעילה נתי■
 ולא נן כל השניות נו היה לא

 ז׳ מנרי׳ וק ניצוצות ממנו ירוו
 לקי׳ רק אופניו אנו ואין ואילן

 עכר ורשנון מספר שתיא הז׳
 ושאו ע»נ פתוא תמליי אותיות
 ני■ נכללים תת שאתלייו עורגות

 גלי הראשונית מרוטת והשש
 ס״נ כס ומן ■ לשרכס למשלת
 עלו לא ע׳׳נ משש תחתק כהוא

 מוועית וי רק נבינם למבלת
 תמתיש־ת המורנת ומן • ותכונות

 ותצתמדריגת י למעתננריאת ירוו
 אותיות עשו מספר הוא החמישית

נס עמו וכשנלרןז פ«נ ומלוי

 רשנוןהמלויתנ״ל שהוא הן' נרי׳
 ניציצות ע״ג תוי ס״נ העולה
 מת שס ומן נ”ס משש שילדו
 לא תתת־נת יותר מליגת שהוא
 עליונות מרוצות נ׳ רק מעלה עלו
 מפשר שהוא שלישית מדונה ומן

 ירוו נ׳ו פהוא פרוטה הויה
 תז׳ עמהשנתי׳ ונשתל̂ו ננויאה

 או ע״ה מלוי שש תשנו! שהוא
 מכס כירוו ניצוצין ״״א עולה
 שהיאהתתתון ומכסנ״ן • מ־ה

 רק למעלת עצת לא ענולס
 נל וכאל הראשונה מיריצה

 ובשתמנת לגנטת ירוו המרונות
 אחיוייס שהוא השני' מורנה
 הוי ע'נ שעולה ששוטה דהויה

 מספר שעושה ניצוצין ע״נ ו׳׳פ
 למטת שירוו ניצוצין רפ״ת נולס
 ונו׳ מורשת אצתיס ורוק וזיס

 מ״ת אותיות הוא מורש״ת ני
 תוך תיו ניצוצין רפ״ת ני ופית

 ; נאוינות עי׳ש דמותן כלים
 כנ״נ ר־א יונת כנפי נס׳ וע״ן

 ע״נ ננס למת טעם שם שנתנ
 ע״נ ונשם יותר תסד יש וס״ג
 לתווות והוא ארו קסו ומ״ה

 נעמי שרכו ונראו רשרנן״א שא'
 מירק לו חתן שאמא נוי אמא

 מוחין לו נותנת אמא אין נ■
 רנמת נעלה גם הזיוג נעת רק

 נוצות ג׳ ועת קיס עת שהוא
 נ׳-נ וזהו • ועמידת הראשונית

 נפי כיש הטעמים פיסיק טעס
 תינק ג״א צסין) צנ1שמ אס והיה
 היא לע״נ המשלמת ישמתש יעלת

 על ויתירה שניי לש׳ ונוקה
 וע״ז אעז ישוו ותייט מי׳ חשנון
 ונו' הקרס יצא מי מנטן נאמר

ו נניל
 וליש ומ״ו מ״< שער ע״ר זיל
 תהאה הציק׳ של הנ״ן וזה ׳ ר׳

 תנה נ■ י ה״סנציעין לתל הצק׳
 נאת קו מתא נת ציפן היה נלאת
 רצים ששת לתיליד נר נה שהיה
 ההוא חז ללרל אן • א׳ ונת

 לאמנה נהנניאת ושניק מתא
 להוליד כר כס היה ילא מועט תיה
 זונה נש ילא לנו יוכן יזת רק

 לעצמה הצינע חלק לק אה״נ
 לתת תיצלנה נצימין ונשנולו לני
 ולכן גצמת של הרלק איתו נו

 וזהי י צששה יצתת אז לו נשנ
 עוו וע״ש י מתה ני נפשת נצאת

 גיר׳ שהיא היא ולכי י נאלינות
 נהעולמי׳ -יא לרה שי ומה תתאה

עולם שהוא ולמטה מנריא־

 ושלא כלי ולעשותה הבתולים
 לבטלה ביאה שים עול יתיס

 היל סול כי הענין וביאור
 ה׳ שרי״ק אצבטוח ה׳ הוא

 המ׳׳נ שה״ס מנצפ״ן אותיות
 תרי' מן כ״א ותנה י עצמו

 הרי מכולם כלול אלבעוח
 ציורהד״י והניתכלה׳ הפ׳ה

 המ״נ בהו׳ ילות ה הלי ה כזה
 ב״ן בשם למוז זה כל והנה

 שיש ההי״ן ה״־ נשהצ״ל בי
 ל״י נציול ה׳ בל ב״ן בשם
 במלואו ובהיו״ל ייוח ל׳ הלי
 י״ל׳ ה׳פ היי ל״י ג״כ יש

 ע׳ טולה י״ל ה״פ והנה
 שמע מלח של בע׳ תכוין וזה

 בז״ת אשר המ״נ שת״ש
 המ״נ זהו והנה י הבינה של

 בסי׳ עוד יש א! בעצמו
 אח המעלת הבלי וה׳׳ס אתה

 בע׳ ג״כ למוז והוא המ״נ
 דשם הציור מן הלא כי הזה
 שלשה נשאלו הנ״ל ב״ן

 ווי״ן השלשה וכשססבל ויי״ן
 נלי בעצמו ב״ן שם עם

 וז״ס ע׳ ג״כ עילה אז ציור
 י המ״נ את תמעלת הכלי
 ה״ס ראשונה הבתי׳ והנה

 ההוא ת״ס הלא כי בנימין
 בעלה בה לשביק לוסא

 גס לבן • ראשונה בביאה
 בנימין וזהו צדיק נ״ק הוא

 שם הוא בן כי • ימין בן
 לה כחן זה כי וימין • ב״ן

 כי י לאשונה בביאה הזכר
 התסל סוד ימי( נ״ק הדבורא
 סוד שמאל נ׳׳ק והנוק׳

 בזהל יעיין • כנודע הגבילה
 חרין בין דיתנא לסל וענין

 השנית חבסי׳ אן צייק־ס
 המ*נ את המעלה תכלי שהיא
 בן יהוילע בן ובניהו ה״ס
 הצי־קיס בל הנה בי • חי איש

 על נק׳ תס מ»נ חמעליס
 כי בניה״ו יזהו בנימין שס

 ב״ן אותיות הוא בנית״ו
 ג׳ תס ית״ו והנה • יה״ו

אויחוח



כט החיים עץ ז ו פרק וברכותיה הק״ש שער פרי שרף
 נן _איח■ קראה והמוה היילוד השס של יאשונוח אוחיוח

בנימין נו ר,רא אביו אך י אוני ״״י ,יו״י
° ״ שהוחה׳ששסה ־עי3י ואוח אעי״־הואנניולסהא־יליה: כי ״ ״ J “ , ״ ״
 כמו כי סי איש בן ונק׳ י יה״ו ב"( ״הו בן שם הוא

 החחהון הצדיק כן ח־ אל נק׳ היקוד שהיא מליין שהצדיק
 כנ״ל ב״ן משם הכשאדים ווין הג׳ וה״ש חי איש נק׳

 ■ ח״י בין וזהו כנ״ל ע׳ ה״ק ן3 שס ועם ח״י ני׳ כמס
 והוא הזאה בע׳ ג״כ נלמז אשל אחה בסי׳ עוד יש והנה

 לקבל צי־כה ע״כ כ־ י לבינה בדה לכוין נ״כ שצריך
 כל ז״ח והנה המ״נ ניסן בה אשל הז״ח מכללוח מאלה

 שם דבירה הז׳ח כי כודע נס • ע׳ הלי מיוד כלול א׳
 הוא דמלוי אוחיוח ועכלה ע׳נ שם ומנה ם״נ שם הוא
 שם שהוא וא׳ יודין נ׳ הוא ק״ג שם עיקל והנה י ע׳׳ג
 לכן מיכ עדיין מעלה שאינה לפי ומני. י וננ׳ל כנודע אל

 מכם משאלים לק הזה שם מעיקל עדיין מקבלם אינה
 ועם ק״ט נשאל אלו אוחיות ד' כללום הקיר וכאשל
 א׳ י זו בע׳ כוונוח נ׳ שחכוין הלי י ע׳ הוא הכולל

 ווין נ׳ י. ב׳ ■ עצמו המ״נ שהיא הנ״ל בציול ב״ן שם
ושם הציול מן הנשאלים

 אלו כוונות ג׳ לכניןעני! הגה המעלה כח שהוא עצמו ב״ן
״ ■ המ»כ אח ״j, ׳, ; ניאה הע״ח נדנרי שגם היסב ,
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 זיוג כגיז שם שניאי כ״: הגמירה ש״ס הנק׳ שהמל' י שמע
והעק שם ח״ל f דאו• החיצונית ״ן האלה מקבלם ייא כנ״ל
f;;;״ ״;׳ ״ =' = הנ״ל ׳W נ׳ שיייא מע׳  דזנגא !״ת עצנגההנין׳ התנונה

 עצננן היג״ג הס הג׳ ■ נג״ג המנילה רגיוה לשניק סחא ההוא נ׳
 (ועיי! אל שם היא וכנימיותו אותיותיו ועשר דתגונה ס״ג שם ויש

 דס״נתיהו ח״לשמא התלןונים נשם שכתב סוךנ״א הקליפות נשער
 השם שזי היא וחיצוניה ע״ש) ונוחיזונ;׳ ג׳ יירין ג׳ ינלגאו מוחין
 וע׳הגי׳ ס״ט צשאו אותיוה י׳ שהוא \.ל׳ יודין ג׳ כללוה י נשהש

 נ״ן משם המוחין ומקנלת ח״א לציק׳ דחנוני. צה״י הארה וזהי ג׳
 שם עצמו הוא נ״ן שם ני והענין • יחיצינית ומהמ״צ דסיציניות

 וחקחהג׳ווין ע׳כמושצהבתד גינג׳ ציוריךוימיה שה ח ואח״כ נ«;
 ונו׳ בגויה דשניק לוסא וזהו כ׳ היי הנו׳ נ״ן הנשאייסניםשם

 שונחנייין דחיצוניוה מ״ן נל כי מאד והנן צחנת״ל שה הפלח ק ונס
 וגתנלייס ונתנותס דציוי זה נ״ן שם נחי׳ הם פ■.ס נכל תמיד
 מעלה היא דוחזאשי הס ווין ג׳ עם פשט 1נ״ ונח'שם י תמיד
 דאלהיסעכ״ל• מיחין לצורך נעתהיציקה תתל׳ אל צמשני: ואלי אוהס

 הלא ני מאד לכאיהתמיה הוא המ״צ הוא נצייר ש־שס ותצהו-׳יש
 שלים תזדוה נאי הפסיק פי׳ שם נניאייו פ״ז זי״צ הארה נשער
 בסכית׳ידות נתב אך זה נדייש שהאריך ע״ש הניס צדינ■ כרוה

 נצי־ויהזהע״ש נ״ן שם היא נחי׳י״י וכל •א נא וי׳ נא«א א׳ הס
 ומהם וכנ״ל אמא ניפוי למעה יולדה יריא״א ורנה פודון״ל ונהג

 שעד״ז עוד וכתי וכי׳ מ״נ להעלות אמא יפיד של כלי ונעשה נתהילי
 נייו׳ דיחל מ״ג דאמאננשהנלי יד ע״י כי ננוק׳יויז״א למטה הוא
 המ״ניכן אל נלי הוא נציוד הזה שהשם הע8מ היי י סג״ל דו״א
 צליך ומהחלה זז־ל שנתב א׳ ידוש ומ«י מ״נ נשנד מפורש ג״כ הוא
תואנמ״צהשי א׳ המ״נ עליוה נעצין הם נחי׳ נ׳ ני להודימך אני

 שהוא המ״י. נענין זה דם מקי שם שהאריך (י״ל היטב נתנאל כני
 האש־ יחס של הכלי של עצמוה הוא נ׳ ונחי׳ ע״ש) זמ״ל מנחי׳

 המ״נשלה ישג״ג הזה הכלי נהונוונתוך הזכר של הטפה לקנל נדי
 של היר־ם ע״י נעשה הזה וכלי למעלה עניינס נתנאל ננר אשי
 תנ״לררוש ימ״ר מ״ג ישער גס פכ״ליוהנת שלה חייג שהם נינה

 אס לעליה יכיליס אינם התדפיס המ״ג נאיס וכאשר ה״ל כתב ז׳
 ננוות ושדי מחא נ־׳ הראשונים שאוה! דאשונית הננויית ע״י לא

 הכלי והס דההיין נ״ן שם והוא המל׳ נפש והס קדמאה נזיווגא
 המכילה והרוח הוא הזה שהפס משמע היי המ״ג את המעלה והרוח

 ־ המ״ג שהוא משמע ׳שיעסא׳ כאן יש שתיייה נ׳ שלכאורה הרי
 והרוח הכלי שהוא משמע א׳ ופעם • הכלי שהוא משמע א׳ ופמס
 וראי ני הוארך והניצין שתיית• שוס כאז אין העיון מחי אך ■ כנ״ל
 מוחי׳ הוא רז״א רצוק׳ המ״ג נין נאמא נין נעצמיתו המ״נ שיש

 נמנואר הצריחים נפשות מפיית ע״י מהזמ״ל המתנרייס הניוייס
 הוא נגווה ישרי יוחא ההוא נס והנה ■ הנ״ל פ״נ הנס־רה נשער

 עתם יננאי שגתנוז״ל ייישח׳ ומ״ד מ״נ שער כמנואי נ״ן שס ג״כ
 ההוא והיא נ״ן שס יש יאמא ניסוי שגס נ״ן שם הנק׳ ייח ההוא
 פדי יואץ מהרין כליל שכהיה הוא ונהנית אנא נה ישניק רוחא

 הוא נץ שש ני נ״ן שם נקיא וע"נ ונקנות זכרים להוליד פח בו שיהיה
 שכחנונןתואננוח׳רז״א וכו׳ע״ש והנקבה תזני נח כנגר הויוח גימ׳ב

 הוא הנה קדמאה יוחא ההוא כי היטב הענין יהנאר ענ״ליוהשקא
 למעלה היורריס העליונים עייהיייס אך פשוט■ נ״ן שס הוא נעצמו

 נאי׳ שני מתני ני-ישה ואו ■ ננ״ל ננמי׳ציוויס השסהזה נעשה אז
 הג׳ הוא והנ' י שיו ידוה ־ה׳ הוא אחר י ע׳ נ<מ׳ היא א׳ שכל
 הה׳ של נחי' ואז י כנ״ל פשוט נ»ן השם כלליה עם הנשאריס ווין

 עסש״זנ״ן ויין ותג׳ י הז״ל של תמ״נ מתינו לקנל נפשההנלי ידית
 והרוח הכלי ששנינס היי י למעלה המ״נ אה המעלים הס פשוט

 תמאמרין כל יבאו והשהא י קומאה רייחא נ״ן סמשס צניש המפלה
 הג׳רחי׳ ומ״ר מ״נ נ»ןר מ״ש היטיבו מאור כי נכין על הרישיזהנ״ל

 והב׳ ־ ידיח הה׳ ציור שהוא הכלי הוא והג׳ י מל׳ רז׳ המ״נ הוא א׳
 שניהס אך • אותן 3המעל הכוח שהוא נ״ן שס עס ויין ג׳ הוא

 אמנס י קרמאה ייימא נ״ן השס מן ס נעש יהמח הכלי
 אן • הפנימי או״אנזיוג נז־וג או פעס נכל זו»נ נזיוג הוא זה כל

 להעלאת א״צ שזיוגזה מנואר כני ז־וגהתדיר שהוא הה־צוכי נאו״אנזייג
 אן המ״כ הוא עצמי הוק דנגווה חרמאה רפשריחא מן׳מלכיס מ״נ
 הוא נצייר שהם הנ״ל הנסירה נשעי ינ״ש וזהו נחי׳ שני יק יש לא

 א ולשת המיני המעלה הרוה הוא ג׳ו״ן עם פשוט והשם נעצמו הנצ״נ
 טהיא בציור נ״ן שם א׳ נע׳ לנוין כאן שכחב כוונית הג׳ היטב יונן

 היא ג׳ קמעלק• הרוח שהוא עצמי השס טס ווין ג׳ הוא נ׳ המ״נ
 ששסקיא מז״תדנינה המל׳ מקבלת שמשס לפי אוחיות שסס״נוי׳

 אל לכי-ן מ״ש אך • הנ״ל הצפייה נשער נמנואי ס״ג שם נקיי
 מקויאפוינה ירפחי לא ■ ע׳ שעולה מי׳ פ״אכליל דנינה הז״ח
 יינה כנפי נס׳ •והנה נע״ח מקום בשוס מוזכר נמצא לא כי י הזאת
 השם נ־׳נוח נ׳ רק שמע של זו נע׳ לנוי! נחי לא נ״נ פ׳ ח׳׳א

 • ע״ש נ״ן שס עם הנשארים ע׳והג׳ווין שעולה ידות ה׳ נציור
 דנינח ז״ח רק הע׳ נכיינת מזכיר לא העויר. חקח זאת נס׳ והנה
 הניללקנלהג׳ כוונת היא שזה לזאחנלע״ד י ע״ש מכישר כליל נ״א
ה • ע׳ עןלה נ״א q1ציר שלזה י הנ״ל נחי׳  ההארה ן)שהמשכא2לפ̂י

: ע׳ שעולים מי׳ כלול שנ״א דנינה מז״ח הוא

ז פרק
ל א ל ש  מן הארה מקבל שז״א חכוין מחה וסכה ■ י

 מקבלם שהוא שמי! גמלם הנק׳ דוגמם אנא
נדי הארה מז״א מקבל ומחה ■ הקודם ב!׳ כנ׳׳ל מאייא

שיוכל חית



החיים עץ ז פרק וברכותיה הלןש שער פרי שרף
 b״to כי נודע והנה • מ״נ בסוד להעלוס אס״כ שיוכל

 מסחלקה הנוק׳ וכן י וישראל יעקג כהה לשנים מהחלק
 הבינה כי למעלה הוא וכן י חל וי לאה סהס לשנים

 לשנים נחלק אבא וכן והבינה בינה פהם לשנים נתסלקס
 שהוא הז״א בערך קבא ונק׳ י סבא וישראל חנמה שהם

 מקבל הז״א שהוא זיכיא ישראל זה ועתה , זיעא ישראל
 בחי׳ ב׳ מן יק נקבל א׳ל ז״א והנה • מיש״ס הארה
 מאמא לקנל שצריכה המל׳ כמו ולא מחו״ג שהם מיש״ק

 לו יש בעצמו הוא הז״א כי והעעס י כנ״ל הז״ת מכל
 הראשונים קציוס הב׳ מן כשמקבל לו די ולכן קצוות ששה

 אותיות שהוא ישראל במלת נימז זה והנה י מחו״ג
 מהרח״ו הרב [וכהב שיר ומשמאל אל מימין י אל שיר
 הם אלו החי׳ג כי נלע״ד ואמנם וז׳׳ל הכוונת בם׳ ז׳׳ל
 כי הנ״ל) התחלקות קידם (ר״ל דאבא י״ק כללות של

 הרגלים בסי׳ הנז׳ סו׳׳ג יהיו לשנים אבא נחלק כאשר
 מקבל ומשם אבא כל הת״ת מן מתחיל יפ״ם כי שלו

דאבא הרגלים מן הז״א
 מה כי ג!ה הנייחו מי יוהת■ לא כללוה של ח״ג שהוא עלאה

,p,p1|ppj ̂מל אס יהיה  חי״ג 1מ שמקגל י
שלפדצוןזיש״נזאחיההמלמימ: בסי׳ לב׳

 המוחין לו להשלים צריכים אנו שעדיין לעיל ביארנו
 שביארנו כמו ק״ש הל׳ בכל חילוק יש ובזה י ׳־יניקה

דיוצר בק׳׳ש והנה • הקדר על נבארם ועתה י פ״ה לעיל
אבא דקענות מקיסין רק לו חקירים שאין שם ביארנו

 כי נודע כבד והנה • לו נשלמו ישראל במלת ועתה לבד
 עתה והנה אלהיס שמות הם כולם דקענוח המוחין

 רמוזין שהם ישראל במלת תכוין דשחירית דיוצר בק״ש
 הס ואלו אלהי׳׳ס מן י״ה אותיות ב׳ הם כי זה באופן
 הוא א׳ י מוחין לג׳ הש מקיפין ג׳ והכה י אבא מקיפי

 יו״ד בהכאה אותם ותכוין יודי״ן בתלוי י״ה אותיות ב׳
 מקיף והוא מיש״ראל ש׳ הרי י ש׳ נימי שהוא ה״י פ׳

 ג״כ אותס ותכוין ההי״ן במלוי י״ה הוא ב׳ י הסכמה
 מישראל ר׳ הדי ר׳ גית׳ שהוא ה״ה פ׳ יו״ד בהכאה

 אותס ותכוין אלפין במלוי י״ה הוא ג׳ י הבינה מקיף והוא
בעיבור כי נודע הלא כי הדעת מקיף והוא הכאה בלי
דעת לו שיש חעפ״י עתה אך י כלל דעת בו הי׳ לא

 בלתי תכוין לכן להכות כס בו ואין דקענות הוא מ״מ
 שהוא משוע י״ה שם עמו ותכוין כ״ו גית׳ שהוא הכאה

 כ״ו היי הנ״ל מלואים ג׳ ההכאת הם בו אשר י״ה שם
 מהרח״ו היב [וכתב מישראל אלי׳י והוא מ״א נימי וי״ה
 זלה״ה האר״י הקדוש הרב של קישו משי שמע שכן '״ל

 ר׳ הוא ה״ה פ׳ ויו״ד ש׳ היא ה״י פ׳ שיו״ד בכללות
 מקיפי והם מישראל אלי הוא מ״א גי׳ י־ה עם היא ויו״ד
 יה״א סדר על שהם לפרשו לו שנראה כתב אן י אבא
 בלי תא ויוד ביכה במקיף וההין סכמה במקיף יודין

 כן לו ונראה • בדעת הוא הכולל שהוא וי״ה הכאה
נעלמים הם הגבורות אן חו״ג כולל הוא הדעת הלא כי

 כיכרים ואינם הסשדים תוך כי א׳ י לממוה הונה יש כאז
 להיות מוכרח חי׳ דאל״כ ״=5 ״'= ש״ז מכו״ש נם׳ הלא

 מוחין ב׳ כמו חללים נ׳ '״־’:ל f ״ ?־יי״” י’
 אינם שהגבודות אלא דחו״ב ! “‘’^׳׳ש"נא, °לממוה "ש

 שני יש כאן גס לכן ניכרים פשוש י״ה רק הוא הננוחה שמוה
 שמוח רק הדעה במוס בסי׳ נהג ושס ניכר אין.־ זה שמוה לפי

 אלפין במלוי הוא החסדים יהנא יי״ל שם נהג ני להיפך
המוחין כמו בהכאה שאינו רק של זרעת ש נפי׳ שאמרכו אע״פ

״ ״ :• י - ״ ?’־־־ י ״ ״ ״
מלו בל פשוע י״-« ר״! שגס ודאי ענ״ז החסדים

 ניכר אינו זה שמוח לפי וצם כ״ם פכ׳ל ונו׳ יזי״ג כולל
 ומביא באריכות בדבריו וע״ש וכלע״ד וז״ל נהג הקודם נפ׳ שס
ע״שז דססח כוקות מד׳ ראי׳ ®לא ®י®״ שאמרנינעניז ;ה ני

5> “ ta s מ * ̂ייי ״ «r י , ») . i״ t ™י־נ P-B״• י. a־
 אבא קעכןת מקיפי ד׳ ני נמשנ-ן להיוס! החשדיס משא״נ
 בקיש וכ״ז י ישראל נמלת לנהיי כיהקן שלא החכמה ממיח

; דיוצר ■ וציע ע״ש עכ״ל ונו׳
 זועא שישראל ג״כ תכוין אז דקרנכות בק״ש
 רק כנ״ל הבסי׳ משני מיש״ס הארה מקבל

 אין כי מעועים יוחד הם דיניקה המוחין שעתה שתכוין
 ב■ לו סקרים ועדיין י אמא דקענות פנימיס רק לו

 והכוין י דאנא ומקיפים ופנימים אמא מקיפי שהם בחי'
 בסי׳ שני בי שנמשכין ישראל במלת הארה כשמקבל עתה
לעיל שמבואר כמו דאבא ופכימיס אמא יפי מק שהם

והוא ישראל במלה רמוזים שהם ותכיי! הקודם פ׳3
 חיק שעולה ו״ד ל״ת י״ן כזה שדי שם של במלוי שתכוי;

 ומלא פשוע אהי׳ לשם ג״כ ותכוין י מישרא״ל ש׳ר כמי
 הארה שמקבל ג״כ תכוין אז דערבית נקי׳ש והנה : מישראיל ״אלי שהוא אוהיות מ״א נו שיש המלוי ומלוי

בסי׳ רק עתה נשלמו שנא אן ככ״ל בחי׳ משכי
 הקודם בפ׳ כנ׳ל אבא קענות פנימית והוא לבד א׳

 ״אלהים לשם שתכוין והוא ישראל במלה שיומזין ותכוין
 ברביע ואנהים מישראל ש׳ והוא ש׳ גי' ביודין מלא

 במלואו אלהיס דשם ואסורים מישראל ר׳ והוא ר׳ העולה
: מישרא׳-ל ״אלי והוא אותיות מ״א בו שיש

ר  משני האיה שמקבל ג״כ תכוין דשכיבה בק״ש אז
 ישראל נמלת לו נשלמו לא שעתה לק כנ״ל בסי׳ '
 שהם וסכוין לבד אמא קענות מקיפי שהוא א׳ בסי׳ רק

 של של למלוי שתכוין והוא כזה ישראל במלה רמוזים
 מישראל ש״ר הרי היק שעולה באחוריים לבד דיודין אהי׳
 יודין במלוי דמלא ומלא פשוט אהי׳ לשם תכיין אס״כ

: מישרא״ל ״אלי הרי אותיות מ״א וא3ש
ו י״י' ^ י ה ל  או״א מכינים שאנו תכוין עתה י״י א

 זו״נ לצורך פנימי זיוג שיזדווגו כדי
 ותפלתינו מעשינו צריך לכן ככ״ל מדיר אינו הוא זה וזיוג

כנ״ל החיצוני זיוג רק מקבלים היו ישראל נשמע הנה כי
שהוא



החיים עץ ח ז פרק וברכותיה הק״ש שער פרי שרף
 המוחין ללורן שהוא הפנימי וה בזיוג אך ■ ישי״ה שהוא

 פרצוף ונעשין יש״ק עס חכמה שנכללי; ע״י הוא דגדלוה
 ולכן א׳ פרצוף ונעשים ג״כ נכללים והבונה ובינה • א׳

 והנה • עלאין בחרב שהם אלי שמוה נ׳ מזכירים אנו
 בהעמידה כהוא שלהם בזיוג שהזי״נ נמו כי היא זו הכוונה

 מוחין להם לחח בק״ש או״א זיוג חמלה להקדים ן’לל
 או״א גם לז־וג כח בהם שיהי׳ כדי שלימים דגדלוח

 עליון מז־וג המלה כח לקבל להם צר־ן שיזדווגו קודם
 • לדבר יכול כפה שאין עד הקדי הילך וכן דא״א
 דאו׳׳א ממומא שנמשן ודאי עולמוח דמיוח זיוג וסנה
 מהם נמשכין שכולן כיון כי מלמעלה שיקבלו בלחי עצמן
 נז־וג אן • מהם שלמעה מה נגד כח בהם שיש ודאי

 הארה יקבלו הס שגס לייד סדשוח נשמוח להוליד שהוא
 • כנ׳ל א׳א מן לקבל כחן צרין ולכן • מהם מלמעלה

 שהוא וחכוין דיודין בהוי׳ וחכוין באבא הוא י״י וחכוין
 בינה הוא אלהינו • דא׳א שבהוי׳ מיוד האיה מקבל
 ח׳ מן הארה כמקבלה וחכוין דיודין אהי׳ לשם וחכוין

 וחכוין לאו״א המזווג הדעח הוא י״י • חא״א ראשונה
 • דאיא דהוי׳ ו׳ מן שמקבל וחכוין דיודין להוי׳ ג"כ

 דא״א דדיקינא קדישא מזלא והים ובתקוני בזהר כמבואר
 יקוד ואל דאבא הדעת אל ממנו אור ־מוריד דמזווג
 מזלא כי באד׳׳ר וכמבואר אמא עם מזדווג ואז דאנא
 הויותלמלוי ג׳ מקבלים הס ואמנם ־ לאו״א מזווג קדישא

 דשכיבה בק*ש וביארנוהו ה׳ אלהינו בה׳ ימוזין והס יודין
 דרישא מיוורחא י׳׳ג והס דעתיקא דיקכא תקוני י׳ג שה״ק

 דאי׳א זה שזיוג לפי אמנם ־ ביאורו ואכ׳׳מ דעתיקא
 נזכר ולא א״א זיוג כאן נעלם לכן כנודע מאד נעלם

 תכווין דא״א בהוי׳ והנח וד״ל ולמעה או״א מז־יג רק
 או״א אזמק־לים י׳י אלהינו בי״י והנה ■ודין למילי ג'כ

 בקוד נמשכין אלו מוח־ן ש״ג ותכווין דא׳׳א יהו׳ מן ודעת
 אחד במלת ואח״כ האלו שמות ג׳ בו להיות ז״א ש: חב״ד

 אל דא״א דהוי' אחרונה ח׳ מן הארה להוריד תכוו־ן אז
מינ: לעשות שיעלו ד׳ אח אמד בקוד אדני הוי׳ זו*נ

ה פרק
 דא • מ״נ להעלות א׳ דברים ל״ג עתה תכווין אהר

 כי והוא ־ לזו״כ מוחין להמש־ן ו״א ־ מו״א לז־וג
 של אח שהיא ז״א נגד א״ח אחד במלח הכווין תחלה
 אח-ג״יט׳שהוא כי תכוין גס ־ הנו״ק נגד וה״ד המל׳

 עומ״ח שהיא ולפי עשירית היא והמל׳ ־ ני״ק הכולל ז״א
 ותכו־ן ד׳ נ״ק לכן ־ כנודע מאמיריו דז״א תנה״י נגד

 מ״נ העלו דוזנילות ■שזו״: כמו ותכיין ־ גיכיהכז להעלות
 זו״י שז״ק והיל׳׳ תעשי׳ עולס כן . דאצילות בבינה

 או״א מזדווגים ועיייז עלאה אמא כה״ק הבריאה אל
 האצילות׳ דוגמת דבריאה לז־״נ מימין לתת ג״כ דבריאה

הכיין גם ־ כנידע זיוג בעלי אינס ויצי׳ כישי׳ אמנם

 ד׳ ובאות ־ גז״א שהוא מ״ה ,׳ הוי׳ אל אח באותות
 נתמלא עתה כי במלואו אדני שס אל תכוין הנו״ק שהיא

 מכוונים שאנו זיהמ״ל והנח ־ בפ״ד לעיל שביארנו כמו
 רחל כי נודע הלא כי לאה ולא רחל היא דאמד ב״ד
 אמוריס מבמי׳ היא לאה אן ־ דז׳א קפ׳י עשר מכלל היא

 • ע״ש באריכות תפילין נשער לעיל כמבואר שנפלו דאמא
 וע״י ־ הבית עקרת היא כי רחל את יעקוב ויאהב וז״ק

 לעלות בידה יכולת יש ק״ש באמירת מקיימים שאנו זו מלוה
 ■ דבריאה אהבה מהיכל דאצילות ז״א ישראל מקום עד

 ולכן • מ״ר להעלות או״א עד ימד שניהם עולים ואמ״כ
 אחד■ של ב׳ד ק״ה על נפשותינו את למקור אנסנו צריכים

 אדני אותיות בד׳ מיתות ד׳ עליו לקבל לכוין צריך והנה
 בד׳ נפשך מוקר אתה כי ותכוין שרשם שם כי כנודע
 מלכות עול עליו ולקבל לבבך בכל ק*ה על אלו מיתוס
 בקוד עמהס ג״כ נשמתן להעלות ותכוין ־ דק״ש הזה שמיס

 בשם ג״כ לכוין וצריך ־ בפ״ד כבר ביארנו כאשר מ׳ינ
 • עלאה אמא של והמ״נ הכשמית את המעלה הוא ני ק״ג

 ־ אחד של בד׳ מרומז שהוא ג״נ תכוין זה ק״ג שס והנה
 אל שתכוי; שמע של ב״ע לעיל ביארנו הלא כ־ והוא
 ■ דב־כה בז״ת שהוא ק*ג משם הארה שמקבלת חמל׳
 לא שעדיין לפי אן ע״ג הס אותיות ועשר ק״ג שם והנה

 עם ע׳ שהוא 1ק'נ מן רק קבלה לא לכן מ*נ העלאת הי׳
' סשבין נשאר והנח שם כנ״ל הכולל  השם עיקר שהיא י

 היא מ״כ בקוד עלתה כאשר וחנה : י יא׳’ אותיות ד׳
 עתה נעשית ולכן ־ אלו אותיות מ״ד גס לקבל צריכה
 מבואר והרי ב«יפהנ«ל שם שביארנו כמי במלואו אדני
 או״א לחבר תכו־ן אס״כ ־ אחד במלת מ«כ העלאת ענין
 יסד משולבין ו־׳ח;׳ הוי׳ שמות לשני תכיין ולזה ביחד
 ואס״כ ־ אחד ונעשים מזדווגים ועי״ז יאההויה״ה נזה

 ותנוין . לאמא מאבא הזיוג של העפה בהורדת תכוין
 העפה גס לכן אבא בסי׳ הוא ע״ב ששם לפי ע״ב לשם
 כאן שיש בפ״ה לעיל ביארנו כבר יהכה ־ ע״ב שם הוא

 להוריד תכוין דקרבנות בקיש והוא ־ ק׳ש בד״פ סילוק
 ■ עתיק מסיצונית דיוצר ובק״ש * א״א מפנימיות מעפה
 מחיצונית דשכיבה ובק״ש ־ א״א מס־צונית דעיבית ובקיש
 העפת והנה ■ הדבר עעס באריכית וע׳ש י עצמן או״א
 תכוין ולכן י כלל ציור בה אין אבא ממוח ברדתה ההוא

 דז»א מוחין ד׳ ממנה ונעשית אמא ביקיד מצעיירס היא כי
 הסכמה׳ מוח נעכה ממוו יו״״ מאות כי ותכוין ־ חו׳יג סו׳ב

־ הנינה מוח הי׳ ומאית
 • הסקד מוס וי״ו ומאית מי' שר״ל מפמע אסר במקום

מוח אסרונח הי׳ ומאית אותיות נד שים ייק’
תכוין והנה י הגבורות י

 נשלמו לא דיניקהאשד מוחין תשלום לז״א להשלים להמשיך
 כי תכוין ואח״ש בפ״ה לעיל ’כמביא: ישראל במלת לו

 לעיל ביארנו כבר יה:ה גמיר־ם׳'־ ממש מוחין נעשין עתה
 הו״ק אל המגיעיס המוחין לק נמשכין אין ניק״ש עת״• כי

̂ י'״י״וז/בתל-ט ״«“׳ ׳"’׳



החיים עץ ח פרק וברכותיה הק״ש שער פרי שרף
 וכל מא5ד דנ״ל המוסין נכנקין בעמידה ואס״ב דאמא

שוי[ ינם6 המוחין כי הוא פשוט והנה • דאבא המוסין
 מהאין •;p7D ג׳ כי א־נס״בשמותיהם וגם • נמדלינות ^וים

 להם יש המצעים ג״ם וכן י לעצמן שמות נ׳ להם יש
 וכיה נאמא הוא ונן ■ עלאין הפרקין וכן אסלים כמות ג׳

ד׳ קוד בכללית לכוין לאוי כעתה נ הי [וכתב י באבא
 מקימית בכמה לעיל מנואל וכבל נודע הלא כי והוא מוסין

 ק׳יג עיב ע״ד נסלקין והם הוי׳ אותיות ד׳ הס שהמוס־ן
• גבולות ב״ן חקדים מ״ה נינה ק״ג סכמה ע״ב ל״ל ב״ן מ״ה
מהם] בסא ייוהיות נהסלק אין לנן אמא מצל להיותם אן

 מ״ד ש׳ג ע״ב יה״ובמלוי שמות ד׳ אל עתה תכוין ולכן
 מוחין ד׳ קוד מוליד שאהה אסד במלת תכוין וזהו נ״ן
 וכנה י ד׳ א״ס אחד עי׳ ג״כ וזהו אח הנ״ק ז״א אל

 והנה י דאמא גה׳י הין מנונשין באים הם אלו המוסין
• אהי׳ נד׳ ג״כ תכוין ולכן בבינה הוא אהי׳ קוד כי נודע
 כנ״ל אותיות ג׳ יק כ״א הם עצמם שהמוחין כמו והנה

 והנה לנד׳ אה״י אותיות ג׳ לק ג״כ הס לבושיהם כן
ה' יוד כזה ותכוין שלו הלבוש עם ומוח מוס כל תסנל

מוס שהוא יוד ר\ qאל ויו
נתב פ:״נ ח׳׳ג יונה כנפי נק׳ : קלו הלבוש עם הסכמה
משולב הוא מ-פ שנל ננוין שיש עס הבינת מוס ואס״כ

. . : שצו הלנוש עם . . הי יוד כזה שצו הכביש
 כזה הלבוש עם תחקדים מוח ואס׳כ יוד הי אלס ואו
 הלבוש עם הגבולות מוס כ ואס־ • יוד תא אלס ואו הא יוד

 שהולדנו מוחין הד׳ אלו ״,י .
 ש- שמות שהם תכוין והננולות החקדיס אן • ה־״א אל

 כל בד׳ תצוין ולכן ע׳׳ש הציצית נדליש כנ׳׳ל אהו״ה
 הוא ׳ה שם כי ביודין ממולאים אתו״ה אותיות לד׳ אסד
 הלב וכתב י זה בשם נקלאים שניהם כי סי״ג כולל

הס ה׳/י הד׳ אם קשק לי p. והנה ״ל1ו ז״ל מהלסיו
סו׳׳ג הוא אהו״ה וכס נינה הם הנז׳ אהי׳ והד׳ סכמה

. ני הוא ’ל נייי היותל אן
ללי״'יז (’״י״ תד׳יה״והס אי נ' י %ו ״ ג ^ ״ו צ  לנלז;יה’ נ

י.לא כ׳ היאכוניס נדנר־ו נראה ®’־'®’ל ”‘אי '’‘יי
פ״ג הניציא נשמי לעיל מניאר יליוייז נכלליחייין

 אסל ואז מכולם כלול מוח כל ני וכי׳ האלה הדבליס והיו
 אזמיא ראמא ננה״י ה־לישוחס של זה ענין קצת ננאל

״ = ננר״ל ־ וגנולוח סקדים ״ ״ ׳ " ״י ב י ״
ה ג ה ע״ש אה־ו שמוה הוא החסרים ' ̂ ”ו !

הנ״ל• הראשונה כרעה מכוזר הלי (’המילי את להמשיך
שאר׳ הנני׳ לרמה הלא ןלור י אסל נמלת הנוק׳ אל ג*כ
ונו׳ מוחץ ר׳ הם הויה שמיה כי ניאלנו לעיל הנה אן

נכם לטין שנהב זה מה א״נ לסל היא מ"נ המעלה הנוק׳

« ךי י ד; צי ^ז ה מ ״ בז ;;;ז י0ו
 ר-זלכייאךמ״מלאנמיהינזלה״ה נשאי' ״״י• אל ‘ל'י עעס

ילשולהר׳אה׳׳ לפישנחנלו נזה סל לכהל המוסין ממשיכין
המה ולא ראמא דנה׳׳י לנושים הם דלני כל כי ודע י לאה

 על קובנים והמצות התולה הוי׳ שהי' צ״ל לזה נלל המוחין
 לעיל והנה • אסל קועב העין אך ננללוחיהו המוח■! המה

 כי יביאונו התפילין נכוונה ימכייי'’נללוסיד.ןנלע«דשי־צשא5
היא ש־׳ל תפילין של המשל =ל החנמילניםנינ=לל־ז רחלננוא

 אמול עומדת שהא לאה שיש לפי אהוה לשס אח־כ שפיר
 של ̂הקשל .במקום הלאש ני המוחא שאר ונץ נינו חילוק
 :נסינתה מתסיל שם תש״ל נננסיז הס רחי*נ המוחין שאר
 ר.אלס לק לת שאין ולפי •תשא״כמוחץומי״ג לנמרי כמה
 זיא של המוסין מן סענת ׳” אא־נ יק נניסתז נגד.ל שאץ

דח״וו י׳יזיליו v פורטם לכן והי׳ ונפ׳ ואהנא ו׳
''' י עיעו לכי I^ ̂ל f .  1. ' t, , בקוד אליו נטפלת שר.יא לק מוח שהוא צ-ל י אהוה נשס

 עול נסי׳ תפילין של קשל ’י לי נכללים והגנולא החשריס
 מהזה היא יחל אן • לנל איאייח ג׳ יק אינו הנטווה מוח

 פלצוף לה ויש ולמטה דז״א ®״י’ ל’ל־ י׳אי’”’ ללי א״״'
כנגדה יש ולכן נפ״ע גמול י

 ע״ש יד של תפילין שהם פלשיות עם גמולים תפילין
 נד׳ ללאה מכוונים אנו חסלה כאן גם ולכן • באליכות

 טעם ועוד • ללסל מכווני׳ אנו ו ננשכמל ואס״ב אסד של
 מאלילות למטה נפצה להל כי נודע כבל הנה כי אסל
 שהעצה ההכלח ווון אהבה בהיכל עומדת שהיא עתה ונס
 קטנה הקלדה נקוד רק בנחה לת מ״מ מ״כ שתעשה בלי

 פלצוף שתעשה עד מעע מעט םז״א מן לקבל וצליכה
 עתה ולכן • אבות בברכת בעמידה אס״כ נעשה וזה גמול

 [ מוס לקנל יכונה אינה עדיין לז״א המוסין ילדו כאשל
 ואפילו פלצוף עדיין לה שאין כיון מוסין סקנל אין כי

 ללסל מכוונים אנו אין נשכמל״ו אס״כ גס ■ לה ין ל גוף
 בלכת אס*כ שכשחבא כדי העהיד אל לבד הכנה לק

 משסז״ל וז״ק אוהם תקבל ואז מוכן הכל תמצא אבות
 חקרה כעדיין כיין כי והענין י נחש^י ענלי׳ לה ו6הני

 * בחשחי לה מוציחין ולכן שחש^ל גנאי כה יש החקין
 שכשצפלו כנודע דאמא אחוייים בסי׳ שהיא לאה משא׳׳כ

 גיתם ממדי למעה האצילות בעולם שנפלי לק למעה נפלו לא
 היא מ״נ נקוד למעלה ז״א בעליה עתה לכן לחל במקום
 צהקון עתה הכיין ולכן חקונה וזה למעלת ג״כ עולה
 ז״א גלאש למעלה יחוד צה ויש העליונה נוק׳ שהיא נאה

 אסולי ייצאת היא כי ד׳ נקלאס ולכן דאחד ד׳ בקיד
 ד׳ נק׳ גם • כנ״ל הש״ל של קשל נקוד דז׳א מוסין ד׳

 לסל כמו בפ״ע פרצוף לה אין כי ועניד׳ דלה שהיא לפי
 לעיל ניאלנו הלא כ־ גס י כנ״ל בלבד עול לק אינה ולכן

 דז״א המוסין מן מקבלת אינה לאה כי התפינין בכוונת
 נסי׳ לק אינה ולכן דאמא נה״י שהם הלנושיס מן לק

 נודע כבל והנה ־ באריכות ועיין לסל משא״ב לנד עול
 הוא ללה קבלת כל כי נמצא אה״י של שמית ד' שהם

 לנד כללות מקבצת חסלה אמנם אהי׳ שמות ד׳ אלו מן
 אותיוס ד׳ שלם אהי׳ שמוה ד׳ של אלפין ד׳ והס

 וזהו הכחל נעשה ומהם מעולות יוחל שהם הלאשונים
הד׳ כל כולל הכחל כי נודע הלא כי אסד שצי הד׳

מוחין



לא החיים עץ ח פרק וברכותיה הק״ש שער פרי שרף
 בד׳ נלמז הוא ולכן p״’0 כל כילליס מוחין והד׳ מוחין
 לכן כנודע מוחץ הד׳ כלול הוא מיח שכל ולפי דאחד
 מוחין ד׳ שהה דלסין ד׳ כמו גדולה היא הזו שהד׳ סכוין
 מפיו ששמע ז׳׳ל מהכח״ו הכב ונסב • מד׳ כלול וכ״א

 הד׳ לכסוב שצלין זלה״ה סאכ״י הקדוש הרב של מקדוש
 מ״ש הק״ש ני שס וני״ע בלק פ׳ בזהל מבואל הנה ; ההקעניס דלתין ד׳ כמו בעוביו ש־הי׳ גדולה מזאת

 כי לעיל ביחלנו הכא כי כך הוא וביאורו י לומח
 ימ׳׳ו שמות ד׳ הס ז״א אל עסה יולדין אשל מוחין הד׳
מ״ה ס״ג ע״ב מיוא-ן בד׳
פ*ג פוכ׳שנח נשמר וע׳לקוון בל׳ שמוס ד׳ יהנה • ב״ן

קצס מלש שס נניאויעו נהנ״ה ק״״ מלואיס
מכז״ש כס׳ מ״ש שס ש־זוכא ש ,

בש׳הכ״ל כתב והכר שחיח״אפ״ן מה ברבוע הוי' מקו׳ס'הוא
יה״ו בהצטיף הנה כי שס וז״ל וז״ה הפ״ה ופ״ו הפ״ס יפ״י

 חקל עס מ״ח שעול־ כ״ג נמלוי כי הל״מ מלובעוס ספילין
 -השס ש־ש׳ עקום עולה אז סעילין בחי׳ הם ממוחין אלו

אשו מקוס הגה 0ו;״ בהכאה ^0 בקול מלובעוס והס

n־־M ̂אה '״״;P״ ״״יל״ ״־״ל המלינ״ f״״ועשה י׳ ;;׳ 
:עינ״ל וכי׳ עיןוס הג״ל המוחין מן חקר והנה
• המל׳ לצורך ההי׳ן הל׳

 וז״ש • ול״ו ג־מ׳ הס הנ״ל נמלואימן אלו ההין י׳ והנה
 עמהס סחבי כאשל והנה • מ״ו ר״ס ״אסי ימקיס ״הנה

 עולסגימ׳רל״ב שכולס מו־וסשלימוס ד׳ יהי׳ ואז ההין ל׳
 פשועוס הויוס דד׳ פוסיוס י״ו בחי׳ עמהס החבל וכאשל

 אנו עסה כי נויע כבר והנה • רפ״ח יהיה י אז הנ״ל
 נכנקין כשאלו אמנס • דג־נוס דו׳ק מוחין לז״א מולידין

 והס אלסיס בחי׳ שכס דקענוס המוח־ן בז״א מולאיס הס
 ו״פ שהס דאמא בנה״י מוחין וג׳ דאבא בנה״י מוחין ג׳

 יהי׳לומח־ מנ״ל הרמ״ח עס אלה־ם וכשהחברו׳׳פ אלהים
 דשחריס• דיולר בק״ש דוקא הוא היא והלוונ״ח הלמ״ח זה אך
 ס״ג הויוס ג׳ שהוא ח הלמ' סכוין אז דעלניס נק״ש אך

 • ע״ג הוא אוסיוסיו וי׳ סיג שהוא כנודע ע״ג בסיד ב״ן מ״ה
וב״ן י סיאע״א ומ״בוכ״ו

 של הומ׳יח לרוין כאן מ״ם הגה פכונן שם של אסוייס בקיד
ן לעיל שמבואר כמו , , ״  נ׳ע-נול»בנס-נומנק״שדערניש ״

כפירוש כשב לא הכווגה נפי נס .״״ .. _
שס מ׳׳ש אך דעדניה גק״ש רס ® ̂ ’י־

הקיש נשאר נס נרו! נענין לכוין א.הים גב׳ עמהס והחבר לי״ו
לנוין יש נ*כ הרמיא שנס וגשמע החכמה נסיבוס ל״ב שהס
שינוי שיש נגה והנה י קיש נשאי המוחין ועס ימ״ח הלי

ריוצי ק״ש 1נ< לונ״ס נכוינה אלקיס בהס דקענוס

הצלס שעי נעיא הגה כ׳ י כך ־ ”ל =׳=
 אסוריס והיא דעינוי יונ״ס היא א' ומיה נסי׳ נ׳ שס ביאר פ*נ

 ז־ ה:ס ונכא ר״ו הוי והכולל אוסיוש וע״ו י' העולה דאנהיס
 העכור בסיד נהינוס ל־נ סוסיך י ניס יר״ה וחילו בפרעה נאוני
 ע״ב ג׳ סהוא ליניקה רננ״ח הוא נ׳ וונ״חי ימיה ל׳׳נאלהיס שהס
 סמוהעיב די של שהוארמ״ס דנולוא רמ״ס הוא נ׳ נתינוסי ול״ב
 שמבואר ונה פס מונן זה ענין והנה י עיש וכי׳ נ״ן מיה ס׳ינ

נין מאבא הנא העפה כי שס שכחנ פ״ה המוחין נשער שפ נע׳א

 רעינו כללוח נהעפה יש דננוסי! נ׳ נעינור נין יניקה של נין עינור של
 שס נננואי ואח״ז י ע*ש הז״א איכרי רמ״ח נחגדגו שעי׳׳ ניצוצין

 ז׳ מנתי׳ ז״א נוורי מחנירים שעי״ז הנ׳׳ל זה פוק שאסר נפיקיס
 נריס רננ״סא מן ספר הולד אין r שחנו נידע והנה ע״ש שמאי סל׳
 ננדליס יא״כ קשניס הוניי כעניי סחחנה רק י ננינים הנ׳ ככל

 גי ככל צריך וצנן • הצצס פרקי נשמר שמבואר כמו וברוחב באורך
 אינריו• רמ״ס נכל ההנדלה כח ני להוליד נכדי או״א לזיוג זמניס

 כאן כי לחמוה יש לכאורה אך י הנ׳ל ימ׳יח נחי ג■ עניו מורן היי
 ענס״א ונשעד נילוצין רמ״ח מן כלולה שהעפה נסב הננוחין נשער
 וע׳ י ע״נ ד׳׳פ שהס ניציצין הרפ״נו כל נה יש דאנא שהטפה ביאר
 הש״ן ניאו נענין נזה האוכסי ני נהניה פ״נ סה״ע נפער לקמן

 חורה לקוט• נס׳ שמנואו מה ע׳׳י היטב יונן העני! הן ע״ש ניצוצין
 של שס עליו qשגיל וז«ל שם סנקוק עני! בביאור ע״ש וירא פי

 כמנץ וי׳׳ו שהס האוסיגס עליו ניצן! מחלה כי ונאחוו! נחינין ע״ב
 נילף וחרווייהו וכז׳ עצננן סיני! הע״נ עליו גילך ואס*כ סנקו»ק

 ע׳ב שהס ניצוצין רפ״ש נשוד דייו ע״נ שהס כונצא אלישע עליו
 נ״[ מ*יי ס״ג שעות נ׳ הס והדי״ו דיודין יה ה הוא העיב כי די״ו
 רי׳׳ו כמנק ננווות הס שננוח הג׳ ואלו רי׳יו הס ע״נ כסוד כ״א
 יס בנאעת מונן הוי י פכ״ל ע״ש וכי׳ חסי הוא תע״ב אן וכו׳

 היא האינוים תוך התפשעותה אך ניצוצין היפ״ח כל כללוס כהטפה
 הע״ב נכח•' נ״ן מ״ה ס״נ סנטת נ' מתפשטיס תחנה כ' פעמים נשני

 נתינות הציב סוד עמהס רקשיתקיר נסודסנקוק כננו רי׳׳ו העולים
 ואח׳׳נמתפשע י אינויס הומ״ס כל תוך להחפשע כדי יע׳יס •היות

 י׳א דווש ומייד מ״נ נשכו וכיה החס־ ׳ נח שהוא הו העייב גש
 ס׳׳נ ש־יוא הניק׳ של נו״ן הוא קדמא־, רוקא ו;״ל שנהג י׳יז כלל
 הוא נ׳ ונזיונ י ע־׳נ ה״ס שנית גנורות רי׳ו הס והיי נין מ״ה
 יוכן והשתא פכ׳׳ל ע״ס וכוי שלה חיות שהוא ממש ע״ב נה נוחן
 כמנת כיהשחא קיש הג׳ דיוצרלשאר קיש שכין החילוק טעס היטכ
 לא אז ק״ש הג׳ ככל והנח י כענואר הטפה המשכה הוא אז אחד

 הרמ״ס נס נזה כמבואר אחד נמלח רק דיניקה המיחין לו נשלמו
 דיניקה איכריו הדמית כל שיחנדלו די; דיניקה הימ״ק ג״כ הוא
 אקדיהס יבא שלא ;יון מ״מ דויק רנדלות נסהמוקין נו שנמשכו הנס
 להרמיחרנרנוחכללי צירן אין לנן ו״ק ננסי׳ שנשאו וק הגדלות כל
 ''גס • ר.םפה קודסהננבכח היניק־. כל נבלמי שכני דיוצר נקיש אך

 שפיר לכן דגדלוח המוקין כל בעמידה אח״נ שינאי הוא ריזה הק״ש
 זה כנין מונן הוי גמור נגדליח האינריס שיחגדצו רנדלוח הרמיח
 ״ שהתירה’ לכאורה הלא כי לנאי עלינו עדיין אך • נעזהי״ק ת<טנ

 (צו.־ שס שנהג נהעד״ק fiTi אנ׳יך שעי נעיח שמניאו ממה לדברינו
 נ׳ נגח׳׳ ייייז לג' אעא ננ»] נחלקת והיא יוד היא דאנא שהעפה
 עסליב ודייו וי״ז שהם עינדיודין שמוח ג׳ שהם ולפי נג׳ כלילי!

 עיב ש׳יג הדי ע״ש עכ׳ל נו המחפשטיס אינייס ומ׳יח הס נתינות
 הצלס דדושי נש•.ו שמבואר מה עס הדנר יוכן אן . דיודין המה
 עיני כולל כיא והחסריס האויב ני ידעח הנה כי שס וזיל א דמש

 נויענרו־עעם עינוייו כסיד כנזכר רי״ו שהם כולם כולל והגנורה
 לכלול וצריך השס של אחיונה ה׳ המל׳ לצורך הוא הגנורוח כי הוא
 ג׳ע״ב הנ״לכי דברינו כל היטב מונן הוי וכו׳ע״ש הבאי׳ כל נה

 כענק שס כמנואר נ׳ן מ״ה דס״ג ע״נ הגי הס דייו שזס מנור־
 והס ננ״ל דננירה הרייו נו שנילך לפי נהקייס לא שלכן חי-קוק

 אלישע נו כניצך דאסו והעינ ננ״ל ומיס להיות מל״נ עס מצטרפיס
 אנ״וש־וא נשעי נסי׳המגזכי הוא כנ״ל דתינין הע״צ שהוא אסי׳כ
 לכן איכריס א הרע בכל להתפשט צריך הוא גס והנה עי״ב נ' כוצל

 כללוע אך • שס ננז' ימ״ח להיות נחינות הל״ב עס ניכ מצטרך
 בעיני יפצא אל והנא ־ גז־ ודי רפ׳׳ס שעיליס ע״ב ד׳ יית כוצס

 באמא רייו נסי׳ ״מ3כ;ג ק״ש נכיוכת לקמן שמכואר מה המעיין
 עיפ1 ■ קדיס עיב שהוא אסר רייו ונ,יןק• י ע»נ שמות נ׳ שהוא

 לקבלת כלי לעשות־ אחרת כסי' שהוא שס חכיארנו ב־נ״ה כדכריני
ניוו ; כנז׳יל הולדה נשפת איירי וכחן המוחין



̂ער פרי שרף החיים עץ ט פרק וברכותיה הק״ש ע
ט פרק

ך ו ר  לסוד סמין כאן ועד לעולס מלרוחו כבוד שס ב
: נוקנין חרין י

ה נ ה  • נינה ״שם • סכמה הוא כי"נלוו נוהל מנואר ו
 שהסלק אע״ם עצמן מוחין הד׳ וה״ס חו״נ ״כנוד

 כי ד׳ והם ג׳ הס המוחין כי נודע הלא מ״מ חינוס׳ ג׳
 לד׳אהיהוסכוין והנהחכוין י חו״ג כולל הוא הדעה הלא

 שמוה כיד׳ והענין ח״ל גימ׳ עולים חינוח הג׳ אלו כי
 והד׳נהיהן והנ׳נאלעין ניודין ראשינים נ׳ אהיהנמלואם

 שהוא אחד של נד׳ י״ו הקלנו וכנל חרי״ו גימ׳ עולים
ס״ל נשייל שלה לכחר דח״ד

נמלח ׳״ו כאושהסלנו נמ׳׳ש ה־מ ל״ח והנה י שלה מוחין לד׳
' שכ״נ הם ״שם"ננוד ״נריד ? ̂1°

מנמה ^ ״׳’^ 'א׳ ■י פנים תמיר״מא̂ו
 הנחי סזין נ־י׳נונחנ סס סלא דיודיןולפישא,והנ׳ראשוניס

 עשייס אמר רק שה1גי לאס של גל״ס הם לכן העיקלים הס
 שיין איך וא״נ ■ ע״ש המוחין • דסו״נ מוחין חלין והם

 אחד של נד׳ סלממיס לה־וח חינוח הג׳ של אוחיוס ושאל
אקל' ניקסמדיק סלי להנקל , !

אומן מ״ש כפי ומד כלכ מוחין ‘ ̂ ̂ ®י
 מוחק ע״נ נלקחין אמה היו׳ ׳ שהססו״ג האחרונים

ו ת ו כ ל  הלא ני פליאה והוא • אחלונים כעשה כאן מ
 רדימוחין מכל מעולה הוא כנחל לאה כהל

 ער וק יצטרף לא חיאי ומהיכי
 הלא נס • הנרועים מיחין נ׳

שלה נכתר לנו־ן נהנ נמלנואו _ _ .
ה עחה כי וחכוין כנודע • אחד נדנד נפי לטין זה ומה נע̂י

פניג ח״א יונה כנפי כספל יעיין נראשה מלכיח כסל
ואין אחר מלא מונח ניאו שם שלוקחח אהיה ל׳ אלפיןשל

 נזנ וק הכתו כנין סס מיזני ועסה דאסד נד׳ הפשועיס
רמוזה שהיא נה ינייז ולאת יז״ל והם מהמלאים הס

■ * ! . . * • י י ״ ־ י י י " י ״ ;2״ >S
 שס ניוך כירייא נ״כסהם כאכ ̂ ה ומי נקוד ת מד עי״א
 ויוויז אהיה נ׳ נמנין בוליס נמו נשער לעיל כמנואל הוא מה

 אינוא מג׳ הנשארים אותיות ושאו • חמיד עולה נמלח החלבנוח
וא׳ ואלפי! א׳ אהי׳ ננ׳ ינוק ,;נק/ עחח חכוין וגם

ץ י׳ על־- ״ י
P הס אותיות והי׳יו אהיה שמות ־־ל 

 ענה שהיא על גדולה נד׳ מחמז־ס קילהכירחל ציקי שהלילות
 ;ע״ש וני׳ דלתין כד׳ משאיב ממש מלן נה נקלא
של אחולים שה״ס לאה

לעיל שניארנו וכמי מלחזק דארח כמאן יהליח י הנינה
כחלקנל עהה לה אין «״מ מ״נ נקוד שעלחה אע״פ כי

 למעלה לה מכינין אנו שמעסה יק אנוס נרכס עד המוחין
 לה יולד דנל איזה מ"מ אן רקוייס שלהככ״לנפ׳ המוחין

 אהנהדנליאה היכל עד מאצילוח שלה מןהקיחין זה מזיוג
 ענייסנלשא׳׳ שהניאוגה קדירה ציקי וה׳׳ס שעימדהשס

עםהס׳ תדעה נכנס דז״אאז המוחין נכניסח כי והענין

 פי׳ מלכיחו מלח כי כהיקוני
מלכותו הנק׳ הנוק׳ על

 עדיין הגר׳ כי נו״ק הספשעוהס מנחי׳ עחהאינו אך והג׳
 והג׳כשנכנקיס ההח׳ כי נודע והנה ־ כנודע נכנקו לא

 וכשיולאים י כנודע אהיה הנקרא אמא ניקוד הסמחלנשים
 נחזה דאמא היסוד כלה סכנל אע״ם למעה ומחפשעים

 • הסויג עם למעה ימספשעס יוכיח האלהה עכ״ז דז״א
 מהם לינק עדיין יכולה אינה עצמן הסו״ג מן רחל ועחס

 גימ׳ציקי• שהם הנ״ל י״פאהיה לנושיםשר.ם הי׳ מן אן
 עד למעה נסשא־ ענדים לה מניאין הקדרה ליקי מאלו
 שמסרו ע״י הצדיקים המה והן י לנל־אה אהבה היכל

 משם לה הניאו לעיל כיננואל אח־ נמלה ק״ה על עצמם
 שלא כדי בחשאי והוא לנד הארה שלה למוחין נסשאי
 והיא פרצופה נגמל לס שעדיין לפי הסיצונים נס יאסזו

 י נס להסיצינים אסיזה קנס ויש אסס נקודה ננסי׳ לס
 המוסיןנעצמם אך אלי׳ שנמשך הוא לנד הארה זה אמנם

 שתנא עד • נלאה למעלה נשאלים הם שלה האמיסים
 מד׳ הנשאלים הם שלה חמוסין וקיד י לה והשלים לסל
 הד׳ לאה בנעלה אס־ סלי״ו העולים כנ״ל נמליאן אהי׳

 ואלו אולוח כק״נ גימ׳ נשאל כנ״ל מד״ס העולים אלפין
 ילאס ענוה עקי וז״ק • לחל qu בכל המהפשעים הם
 הנק׳ לאה עקי. לזקחח והיא ילאה נק׳ לחל הלא כי ייי

 אז לאה כחל אל שחנוין אסל נמלכוהו כ־ נמצא י ענוה
 הנ״לוגם ק־לה ציקי שהם לרחל הנמשך אל חסין חיכף

 חמיו מלכותו כשחאמר ולכן לבד הכנה שהוא הנ׳יל העקב
 האלה שמוליד להולדה למעה מלמעלה ראשו וישפיל שירכין

: לרחל למעה עי הנז׳ .
ט ל ל ^  וחנוין שלה חז״ח לאה פרעוך להשלים סחזול ל

 והנה הנינה׳ של שסס״ג קול נהם להמשיך
 לק לה אין לאה אן • ז»א לוקחו ס״ג שם של הפנים

 גימ׳ שהם ס״ג כם ש: האחוריס והם אמא של האסורים
 נמשכים והש ״לעולם כיונין עולה אוהיוס י׳ ועם קק״ו
 המל׳ קוד להמשיך סכוין ועד נמלח אח״ב י שלה נו״ק
 חכוין וגס י דכולא ויפודא דחמן ועד וזהו שנה הז׳ נחי׳
 ק״ג נשם והנה שלה המל׳ עם שמחחנר שלה היסוד אל

 כיהו׳יודין והכוין יודין ס׳ נו יש קק״ו העולה נלנועו
 השביעית שלהוהי׳ עדהס״ס הנ״להם שם ה־אשוניסשל

 ע׳ ניע׳ שהם יודין הז׳ כל כלולים ושש שלה יקוד נקוד
 שהיא י ״ועד של ד׳ והיא שלה נמל׳ היא הח׳ והי׳ ״ועד של

 נד׳ככגד היסוד מקהיים כנ״ליוהזהלכן שלה מל׳ נחי׳
 נסי׳ מסחיים כאשר הנה כי בנודע ד׳ הנקלא דלחל מל׳

 אנו באן נכן לחל פרצוף סיכף מהחיל שם הכה לאה
 שניאלנו כמו מכהה ולהכינה לחל כחל צחקן מכוונים

 כיווננו מלכיסו נמלח כי ה׳ ילאח ענוה עקב נ״פ לעיל
 שהם כרחל אה׳׳ ה״ד מן אולוס עקב להכין כלל נדרן

 • עקב העולי̂ם נמלואיהם אהי׳ מ״ד אחרוגוס אוהייה ג׳
 והוא רחל ניף נכל המספשע הוא הכקב זה אמנם
 אצפין מד׳ נעשיח שיחינהה לעיל כניאלנו לאה דונמה
שלה סכסי אן י פרצופה כל כוללים והס מזח גי׳ שסם

איג



לב החיים עץ ט פרק וברכותיה הקיע שער פרי שרף
 אן 7אס של בד׳ הנרמזים פשונויס אלמין ד׳ רק אינו
 אמרנו לזה • ממנו שלמנוה הי״ק בל כולל שהבחר לפי
 כן • כנ״ל מדח נשיד מלכוחו במזח נרמז הרהר כי

 שלה בכחר חמה נפשושיס הי״ה ד״פ כי נרסל הפנין
 שעולים נמלואים הי״ס ד״פ אן י וע׳׳ד נמרן פ׳ נימי והס

 עחה חכוין ולכן • פרצופה בכל מחפשעיס הס ״עקב
 : ״ועד כמנין פ׳ העולים פשוכיים ה-״ה ל״ד ועד במלח

: המדה קו מאמר כפי 'הק״עוכוונת ונבאר  דז״א המוחין חבונה לידח נעח בי נחבאר כבר הנה
 מחקיימח החור׳ חין שלהבקיד הירכיס מחקירין אז

 נה״ישבה פנימיח אור וה״ש עלי׳ עצמו שממיח במי אלא
 נשארים ואז שלה בהח׳׳ח למעלה ומחעלה שמקהלק

 המוחין אח יולדח וכאשר • לבד שלה נה״י של חחיצונוח
 הא״פ והנה י האלו שלה ה:ה״י חון המוחין מחנלשין אז

 נכנקין המוחין עם שלה והנה׳י למעלה נשאר שלהם
 שבהם שהפנימיח לפי כי י ז״א נהנדלו ועי״ז ז״א חון
 מאיבריו ממש מלק נעשום הם לכן עצמו דז׳׳א מוחין הם

 מחחלח הז״א כי נודע הלא בי והענין י ממש ונופי
 שס של ו׳ נאוח נרמז ולכן לבד ו״ק רק אינו אצילוח

 שלו ימין בקו נצח משל והם י נהי׳י מנ״ח והם י הוי׳
 אמצעי בקו וישוד וח״ח שלו שמאל בקו ורוד וגבורה

 פרקין נ׳ בו יש הו״ק מאלו כ״א אין נודע נ״כ וזה • שלו
 Vנה״י כנישח ע״י הוא והגדלחו י קו בבל פרקין ו׳ שהם

*"nii מסמבר ואז י לנ״פ כ״א מחמלקים הס שנם בחוכו הנ״ל 
 מדה ונעשה החשד פרקי ב׳ עס ■יאמא דנצה עליון עלק

 פרק עוד ומחחבר • דז״א חכמה והוא ג״פ של שלימה
 עליון ופרק לפקד חחתון פרק עס אמא דנצח אמצעי
 ואח״ב י דז״א שקיי והוא שלימה מדה ג״כ ונעשה י דנצח

 חחאין פ־קין ב׳ עס דאמא דנצח חמחון פרק מחחבר
 עד״זהוד דז״איוכן דנצח שלימה מדה ונעשה דז״א דנצח

 הוד נבורה בינה ונעשה שמאל בקו פרקיו נ׳ מחמבר דאמא
נ׳ יש לא האמצעי בקו והגה האמצעי בקו עד״ז ובן י דז״א

מחחברי׳ ועערהוהס יקיד ב׳פרקין רק בו חין היקיד בי פרקין
 לא היקוד בננד אן י דח״ח א׳ ופרק הדעח פרקי עם
 ג״כ שמשתיימים שחמקדיס במו אן י אמא מצד לגוש יש

הארתם מ״מ אן דז״א בהוד
הננהפ״ג מנוא נשער לקמן עיין !לק • בהיקוד מתמנצים

״“״ ״’י׳ ’־ ■׳■«־־' <״■ ד ד
נכויות לקמן ני מינן אינו ן־ מקימוח בכמה כמבואר ה״ח

שיורד! נעצמו כתב גשכמל״ו מהארח כי כאן הוא בן
נכלחנ׳תנת״ירקשזסמתתלקי' יורדת * ועערה דאמא יקוד

 דנצח עיייון ששרק אתר נאותן ונעשה שלו ליקיד תארה
עסנ׳שרקיתתשוופיק מתתני . vp מדק

ש־־או ונמו תליון

הו״ק של המוחין רק עחה
 המה נה״י במג״ח נהיוח הראויין המוחין וא״כ י לבד

אין שלהם הלנושיס קיד נס דז״א חנ״ח בסב״ד עחה נבנקין

 אמה והנה י דז״א נה״י לסג״ח הראיייס הגבישים רק נכנשין
 הק׳יש מחסלח אן י המוחין כגישה היא אז אמד שבמלת
 ומתתלח המוחין לצירן עלמה להבין החנינה מחסלח

 לח״ח ולההעלוח שלה ’שננה״ האור הפנימייה לשלק
 וחנה י המוחין להכנשח פנוי מקים שיהי׳ כדי שלה

 מן האמצעי הקו מן מהחיל והקילוק הצינון החסלח
 הנמשכח ההארה משחלק אז שמע במלת והוא שלה היקיד

 ישראל י הח״ת לציין היא ועתה ה־שוד לצורך מתעערה
 קו הרי י ז״א לדעת הנינה של העערה ומצענן משתלק

 מצענן אז היי׳ י וההננה הצינון מחסיל שבה האמצעי
 מצעק אז אלהינו צחשלז״א׳ אמא דנצס תחתון פרק ומקתלק
 ■ דז״א חנמה לצורן אמא דנצס אמצעי מפרק ומקחלק

 לצורן אמא דהוד תחתון מפרק ומקתלק מצענן אז הוי׳
 דהוד אמצעי פיק ומקתלק מצענן אחד י דז״א נבויה
 פרק מהקיר מתחלה ותמיד • דז״א בינה לצירן אמא

 שיכנשו מיבניס הס עתה והרי י העליון ואח״ב התסתון
 הוא אז בבשכמל״ו ועתה י אמד במלת המוסין בהס
 ותענין • שלו הו״ק את נסלק וצרין בז״א כנישתן שדר

 בבל נק״ש הו״ק של המוחין שנבנשין מעת הנה כי
 דגדלות הג״ל לו אין עדיין והנס י בהברת להתגדל התחיל

 בהכיס ולכן דילי׳ רישא נ״ק הס החנ״ת עדיין רק
 שמהחילין והוא :דלות של היכר איזה בהס שיהי׳ לרין

דז״א הנצח כי ימין הקו מן ומחסיל זה באופן ליחלק
עמו ונצערף החשד אל עונה שלו עליון ופרק נחחלק

 כי י לבד פיקין נ׳ רק בי נשאל ולא החקד פרקי נ׳
נבוא אח״כ שיבא ̂ר״ל אמא דנצח חסתון פרק עס

פרקין̂/ ה״ו כי נמנאו י פלקין נ׳ נעשה דנילוח) המיסין
 ננורה שמאג נקו עד״ז וכן י נסקד פלקין ו״ד ׳יבנצח
 לישס וזהו י ויקוד ה״ח האמצעי נקו ועד״ז י והוד

 פרקין ד׳ נכ״א בסג״ח כאן יש הלי כי שלו הידלוח
 דג״ל דגדלוח המוחין בבוא אח״כ יחחלקו המה אשל

ב״א של הראשונים פרקין ב׳ יהיו אז אנוח בביבח
אלא בהס אין עחה אן י לסנ״ח חחאין וב״פ לסנ״ד
 שכ״א לאש בסי׳ בהס שניכר רק לסנ״ח המניעים חמוסין

הז״א והנה י פרקין ד׳ בכ״א ויש נחעבה מהסנ״ח
כן אמא מצד והגדלה מוסין לו שיש כמו קען נהיוחו

 בס מסלקין אבאיונמצא^יכאנו מצד והנדלה מוחין לו יש
 נמצא • אבא מלד לסלק ציין כן אמא מצד הז״א

 י אנא מצד פ־קיס וד׳ אמא מצד פרקיה ד׳ לחלק לרין בי
 • אנא מצד פ־קיס וב׳ אמא מצד פרקים נ׳ בנה״י וכן
 הרוק׳ יסוד שהיא בנשכמל״ו עחה בי שחדע לרין אן

 בי דז״א נוק׳ לסל אל סלק נ״כ לחח לרין לכן בגז׳
 והיא י מישלו ונשי מעצמו עלס ממנו סלק היא

 שנו אנא מצד ולוקחה • ומסלקיו ממש מאיבריו ליקסוח
 והנח • בחשאי עבדי׳ לה שהביאו וז״ש שבו א«א ומצי
 דנבולה עיערא היא כי מהשמאל נינניח המל׳ כי נודע
שאז הזיוג בעח לא אס • כלל ימין קו מן חלק לה ואין

לוקחת

כנצז



החיים עץ ט פרק וברכותיה הק־עז שער פרי שרף
 • שמאל בצד רק אח־זה לה שאין נמצא י החשדיס לוקסס

 משם לוקיוס והוא ־ ממנו סלק לוקמס שמאל מצד ולכן
 שם כי והשמם • שבו אבא מצד ולא שבו אמא מצד רק

 אסיזה לה יש האמצעי גקו אן י אמא הון מכוסה אבא
 שלוקסת ומה כנודע יניקתה עיקר משם כי שבו ביקוד
 מנילה הוא אבא בס ששם לעי אבא מצד הוא משם
 חהא־ן עיקי[ ב׳ ממנו מקהלק בגדלותו הו״א ני הרי
 תתיד כ׳ המל׳ אל וניתנים שבו אמא לצד שלו הוד של
 דוה ת־וס כל בסוד כנודע שמאל קו מיקי הוא שלו
פרקין ב׳ רק בו נשאר ואין
 נסב הלא ני מינן אי-־ו כאן מ״ש שלו ומהיקוד י אבא מצד

 לורסמב׳ שלי מהת״ס שנס לקמן ״״א,,
פראיןשמצראנאיוצ״־נ:

 : בשכמל״ו קוד נבאר ועתה ■ אמא מצד ערקין ב׳ רק
 מהסיל ששם בשמע שכתבנו ע״ד אינו עסה ני ורע

 ונס והקריריח תצינין דין כן כי נמעלה מלמעה
 לקית והחס הנדלה שהוא כאן אך ־ האמצעי מקו מחסיל שם

 אל השארית נשאר ואס״כ למעלה הוא הגידול ותסלח
 הימין קו תסלה • סג״ח קדר על הוא ונס ־ התחמון

 : האמצעי קו ״כ ואח • השמאל קי ואח״כ
ך ו ר עלא׳ ערקין ד׳ ככנד אית־ות ד׳ הוא ב

 ערקין ד׳ כעולים שתם ותכוין י
: דאמא ^ שהם ג״כ וחכו־ן אותיות נ׳ הוא שם

דאבא
דסקד
וד״ע

נצח פרקי וב׳ אנא דנלח פרקין
 ב׳ כעולים

ובזה י אמא

 המ״ו באלו חכוין ולכן י באבא שהוא דיודין ע״ב מלוי
 הנשארים המת שהם דיודין ע״ב שם מלוי של לאותיות

 (רחל המל׳ לוקחתו נעצמו השם אן י ז״א ויקוד בח״ח
 נוקי רחל המל׳ לוקחת עתה הרי ערקין) ששה דז״א נוק׳
 אמא מצד ז״א דתוד חחאין ערקין ב׳ ערקין ששת דדא

 ערקין ו׳ הרי שבו אנא מצד ז״א ויקוד מת״ח ע־קין וד׳
 כי שלימה אמת «דה שהוא אבא מצד בין אמא מצד בין
 נמצא • אמא מצד ערקין וג׳ אבא מצד נ״ע הוא מדת כל

 • שלימה מדה לה יש עתת נקודה בקוד רק שהיתר. המל׳
 לתעשוח נגמרת שאז אבות ברכת עד נכח הוא עדיין אן

י שלם פרצוף ואס״כ אחת מדה

פרה
• וד,יה * ואהבת עניז
 השכינו אה לאהוב י

וחכוין ־ אח נקרא רסל כי

 חכוין • אח וארבת • ויאמר
 נזהר שמבואר כמו אח הנק׳

 הכתר אורוהאל ב׳ להוריד
 שהכתר אצצינו כמבואר שלר.
 לבד אורות ב׳ הוא שלה
 ״ואהבת־ ניע׳ הוא אור ונע׳
כי ואהבת פירוש ג״כ וזהו

 שער בע״ש מנואר הוא כן מנס
 וארנח שס ׳׳ל1ו פ״נ ויחל לאס
 אווומ שני לתס לנו'ז שצריך את

. ב״ש שרש וארנת נמנין צוחל
)«עאר.בת5,ןן«ל 1(צןוןך,ן בזה הנוי השכינה נ.;,-̂;

' “ ׳ ’ וזרו • הס רמיין וגמין אסין נל
רחל את שיארנ ר״ל את וארנת

 החכמה כנגד ימין הקו והוא בחרמה הוא ברון כי תבין
גבורר. של ד״ע וה׳׳ק בינת שהוא בזתר נאמר בבור : כנ״ל ערק-ן ד׳ בו יש לכ! ני בסקד הכלולה

 ל״ד רק חכוין לא וכאן י הבינה כלולה ששם
 בשל מחעיבין אינם סקיריס להיותם כי אמא הצד ערקין
 אמא מצד הוד של חתאין סרקין ב׳ סקייי והנה ־ אנא
 הוד בקוד הוא כי לרמוז מלכותו אס״כ אומרים אצו לכן

 וזהו המלכות לוקחת לו הנוגע החלק אשר דז״א
 אותיות ששיה מלכותו במלח תכוין גס • מלבותו

 כגבורה ד׳ אבא מצד ע־קין ששת כנגד
; להוד ׳31 .  פרקיו ד׳ הם לעול איחיוח וד׳ ח׳׳ח הוא לעולם

.־ אמא מצד  ביקוד דאמא פיקין ב׳ סם ע״ד הם אותיות שני וער
 אן ־ אמא מצד האמצעי בקו שלם היא הרי ז״א

 ואינו ולמעה החזה מן הוא א:.א שגילוי לפי אבא מצד
 הוא ושם מגולה הוא השאר וכל הח״ת שליש רק מכוקת
 קיום עד מתחזה כנודע באמיתות המל׳ ליח אצ צוקים
 אבא מצד ערקין ד׳ האמצעי מקו לוקחת ולכן ־ היקיד

 וא׳ בח״ת א׳ כסצקים והם ערק־ן ב׳ רק נשאר ולא
 הקמוכים מ״ו שרם הנשארים אותיות שצי הס ואלו • ביקוד
הוא מ״ו כי נודע ותנה וע׳׳ד מן והו׳ מלעול׳׳ס ת*מ

 ריתירר מרבת ר ני ונוי את שנא׳
 על יתר א׳ מלק צר שנותן רוא
 ונוי אורות נ׳ ורס ננז׳ צאר
 א׳ אור רק נו אין לאר נתר אנל
 צידת נשגר אן • כ״ש ונו' לבד

 רוא ז״א נתר ני נסב פ״ב רמוסין
 רנוק׳ מהסלקתר ישניס אור נ«פ

 אלפין הנ׳ זילת כלר לנתר
 מקנצר אינר ורוא נז״א רנשאריס

 ני״ת נקיא ולכן ו*ר ו״ר נ״פ ק ו
 אין רלא ני צ״ל ולכן ■ עיש
 כנר רכתי עתר מקגלת רעל'

 אל נמלת נעמידה ׳כ אח עד
 יק נבזר״י יתנאר כאשר עליון
 אוי רנ״: לר מנינים אנו עתי.
:וארנ׳׳ת גימ׳ שרס הז״א כל

שלו בחקי נז״א היא זו ע׳

 • שלה הכתר אח לה בהשפיע
 היא זו שפרשר. חכיין גם

 ותם דדכויא דחקד עיערא
 נעש־ס הם כי דנוק׳ ברישא
 קוד ג״כ והוא י דכוק׳ סו״ב

 • רקד אהבת שהוא וארבת
 וחכוין לבבות ב׳ לבבן בכל

 ואס׳׳כ בגבורה הסקד לכלול
 עמהם המל׳ אח לכלול חכוין
 היא המל׳ כי נפשן בכל וזהו
 וחח״כ י כנודע הכפש בסי׳

 בחב״ד למעלה חכויןשתכללם
 והנהק״ש י מאדן בכל וזהו
 הת״ח של תחקד ת״ק

 לכן ■ המל׳ בראש המתפשט
 כי לכוין ראוי ואהבת בע׳
• סקד אהבת ואהבת וזהו

 הדעת בשיתוף דנוק׳ לרישא נמשך דז״א זה סקד וע׳׳י
 איברי ומתקנים מכוונים דז״א והדעת סקי נמצא • דז׳א
 והוא בסק־ הוא ואהבת ם׳ אין תבין ונזה הנוק׳ רישא

 וקופותוא ראשו וכ׳׳א נפ׳זו יש פקוקים בראקיוהצהה׳
 רמוז ק״ל הם הויות ה׳ והנה • הוי׳ ג־מ׳ שהוא כ״ו

 של וחקר דעת ע״י כתקנת והוא ק*ל שהוא המז׳ ל־עת
 ביארנו כבר והנה לעיטראדסקד ג״כ חכוין ותצה י הז״א
בר״ת חכוין ולנן אהו׳ה שם הוא דסויג שעיטרא לעיל

של



ל:החיים •עץ י פרק וברכותיה הק׳ש שער פרי שרף

 ל/הי׳ה שס שהוא ״אשר ״האלה •חדנריס ״־היו של
ד המומץ יורדין סםד״יו גמלס למעלה כי זהענץ ע  1”אן

 הארה יורד עסה אן • רוכמה גמורו הסשליס כלוליס חיו
 נספשעו לא עדיין נעצמן הס אבל שלה בדעס למקומו משס

 •ולזה בריס מרומזים רק באים הס ולכן אבוס ברכס עד
 המההה״ס כי מרומזי רק ג״כ הס הויוס חסמשה ג״כ

ק״״ שהוא המל׳ לדעס לרמוז ק»ל נימי ק,יןח ,ק,
 אסת ̂ כוונה עוד ש’ (הנה קלוס דעסן נשיס בשוד
 זהשייןצכוונס אן • נ״ן שס ה״פ כאן שיש זו בס׳ לכוין
 באמרן בעזה׳׳י) יסבארשס כאשר מ״נ שה״ש לשכינה ק״ש
 שהסשדים הדעסכנודע מ״השה״ש סכויןלשס מאדן ובכל

 לדעחשלהמל׳שנחקנהע׳׳ידעה לרמוז שסמ״ה הס שבדעס
 גימ׳ בס כי סכוין "בס ודברס ובאמין • ז״א של והמשל

מ״בדאנא לשם וחמין מ״ב
״ י , ^ ניונ ג׳ סי׳ ס״ג יוגה נספומני חיבוח וו״ב ייז וצרו ז , v” ” או ע״ס דגג״ה מ״נ נשם לנוין סף בהם :וין שס זו פ׳3 ש ו' ל דו  נכל הגאון הרב שנוינר ״י

 נשגיהס צנוין נפב השוים אוו סלי דג״י דז״א ברישא שהוא
 צג׳ מ־נ סם לחלק ונפנ ע״ש על לאוח וקשרסס באמרן

דן דן חשיס י  סצקיססיהייננ׳׳אי״דנג׳׳ודו״א: ספילין על י
, , לטועפוד• ובאמרןוהיו שליד
דן תשים  שמנוחל כמו קלרה המוכח והכדן החש״ר על י
 שסמלסהס׳ חכוץ ע״ש־ועוד שפ״ה הספילין שער לעי;
 וסכוי; הויה כמנין סו שהוא בן׳ משיים וקופה ו׳ הוא

 ־ מ׳ב גימ׳ שעולה ה׳ וי״ו כזהי״ח במלוייוד הוי״ו להויה
 בק״ש ובפרט הדביקים בין רוס ליסן לרין מקום בכל חנה
״ , . חנה ״״ק אחוי! ם׳ וחס

T■י”־'‘״™'־  נפקוגיסע״ם מפווש הדבקיםוק כחי• •והטעם קביבלה
ון> י״ג פאון קוספאגסינא נדכ-וס ’מ® ששמע ז״ל ,מהרמ״ו
ומ״ש נן שם שמפווש ע״נ נ׳׳ן זלה״ה האר״י היב של הק״וש

ואהבה נפ׳ שאש הג״ל נזו׳ח ״נ1ז היו הנשירה שהודס לפי

נין ויוח הגוחן בל ולכן וז״ל ̂ י'•’חי' 7לליי והי'
מפגי גיהגם לו מצגגיס הדנק־ס להיוח א״א אב״א בחיוחס

נמנין ס׳ הם ק״ש של שהדבקים שאט מעכשו לכן • חזייג
ק״ם של ונו׳והדנקיס גנורים ס׳ להפריד צרין לזווגס רוצים

אלהיס שהק״ב גמצא פ׳ להיוהס פניס שיבאו כדי ביניהם
א ז הארה וגננס צשגים גחלקיס ״״וז״ויירוווו ־■1»יי<י . מצנגיס ולנן וממפקם ניניהם ה וה ס בפ.

נוו״ס מ׳׳ש ווה עיש גיהנם לו ״אש״ ר׳׳ח ״תשמעו
שינוי! ר״ל נהם שיצוין הנ״ל מלח גס • דגבורה ע־טרא

שהם אצהים הק״נ אה למחק גבורה שהיא לזה רומז אס
א שיפנאו נמו דקענוח המוחין א»א אס ״.-,

נמלח העמידה נשער בעיה לאמן •• . י ,7 צאמן ועיין נהג״ה ע׳יש ■ האל ̂'”י'̂• ”וס^ י עלאה
• דשנינה הא״ש נשער ״ייל' למציסח והיה אוסיוח

, שהמל׳הכסר נודע הלא כי
 המל׳ והנה כנודע דהויה ו׳ שהוא דז״א מח״ח הוא שלה

0«p ג״כב׳-ה שלה הכחר נרמז ולכן דהויה אלזרונה ח׳

 חנוק׳ בחר יוצא שמשס הס״חדז״א הוא ו׳ והי׳ של וק׳ ״ק
ף שלה הו׳ב מורוין הרין שהס י״ה ואה״ז שהוא'ח׳  ״

 והנח חמק׳ בנין דנבורהשהיס עיטרא פ׳זו ולכן ורי׳•
״ [שעדיין ההקדיס מן הארה ירדה אז בפ׳ואהבה ״ מסובריס ״

י” "”“י’=יל י-״סייס נ״ח י ̂■נ׳ל ״ ״ ’’י
ח מקים עד מהס הארה מורידין א:ו עסה ע ד ה  _והס ®
 ה ולא ״אס״חשמס סכויןבר״ח ולכן אהדה שם ג״כ

 הנ״ל אהדה שם שהוא אחו״י ר»ח שהוא
וגסכאן למסקס כדי הגבורוח עס לכללן צריכין שאנו

־ , ״ , י ־׳•־י• 1"’ש־ .■So״ ״ ע ׳ * 
׳ r’’”’ ■ =י״ל ל״י ״ארס יק 0 ״ 3  אמצעף בג והוא חיבין ע״ב 1ב יש בכלל והוא ושמחס

ב במלח מרומז דז״אוזה ס ע
 ח״שג׳ ש׳ כי ש׳ ע״ב ר״ל וו־צ נפב ג׳ ס׳ ח״ג ננפי נס

 אמצעוחויש ג׳ שהם אנוח ע״נ הויוח ג׳ זו נפ׳ יש שהנגדן
מן שמומהיוצאיס ע״ב נחס 1’צי לפיכך הפינוח מספר ז הו

׳ הויוחלעניט° אופן נשנלי לצייר  ויע ויבא ויסע פסונו־ם נ
׳ אמצעוס לג׳ נהלקים שהם ההי״ןי̂י

שר וסכוקאוחס כ״דבכ״א• ואלו ע״נ ׳הו ומלם הוי״ה
לג׳ וחכוין • וישד וקשון עין נדעוה נ״א הס העגולים

להויוח זו פ׳5 הנזכרים חויוה הט< ג׳ עיגול צ5 ועל אדם
בסאכ״דעיינין דעייניושיש ע׳נ הרי דעינא גניניס שהס

"” ל̂" ’’״י בכל ויש כ״דכנ״ל ג״פ שהס י , ונהנ ונו׳ הגץ ווי׳׳ו עיניס ע״נ , ״ , ״«ד , ע נגד חגן ע״ב הויה ונירןודד׳ נחסד הא׳ שהוי• עוד
חפ׳ חחנח וחנה • שמוח !’יוי י״נ שהס נסנול אוהיוהי;

במ״ס ומשחייס בו׳ מחסיל העול׳ק״צלעהקק״ניצווניאל'׳'' r . , . , .--,^י«.ו«זו ׳ *____ י__ . ̂׳•׳ ׳• ן־ J( * "״ •־ י ׳•  J ' i J l j J( • ̂
שהוא ושמהם) מלח (ר״ל בד׳אוהיוהיי ננגנורה ונו׳והוי׳ . ^ נסיר יודין ה׳ שהם שנא בניקוד . ^ . • ״.ו.. 1'
 ג' והוי׳ ומ׳ פילגשים שגגוניס

 חלם נניקוד אוח־וחיו שד' נה׳׳ח
 של מ״ם נסור יודין ד׳ שהם

 • ע״ש ענ״ל המשרה למונה
 זה ששם נסב ל״ר סי' ח״נ ושט
 ’מפסייו היוצא שמוח ע״נ של

נאציצומ אינם ויש וינא וישע

ע״ב שס מלוי והוא מ״ו
?1’ ף׳ ואה״כ  הארז על עד אלה

 שלישי ב׳ כנגד חינין נ׳ יש
 שעד נ׳ וכנגד דז״א ח״ח

הבען הוי׳ שס כי בינה

כ ס רוט ערמח בענן וז״ק המנואריס הוי׳ מצרופי אוחיות ג׳
כ״ב שהם כ״ב גימ׳ רעה שס ונתב • ה׳ דן נחקוניס

 יצירה ב״ש הרמוזים אוחיוח ®’יצי*’ ׳ הס לני שהנקיוות
 הרל״א רמוזים סס כי יי'? ®’®®'יו נ׳ מנקוייה
י’י ס״יצ נשם ננצליס מדינר ,רר ״ t שיש המצוי ומלוי ומלא נפשוע שהם חגלנליס בסוד סיודים י״ל '’'  ^מבכה והס אוחיוח הכ׳ב הלק וע״ש ע־״ל או״יוח מ׳נ מ

,p  ;,,jj׳, j(,ן ,, ״  נ ש כ וע ■ מי ״ק5ס ןע/׳נ ,
 ובהגיען • כאן ונן שערים ׳■ יאיא ננפ״ד הוא

לאוח אותם וקשרחס אל נ
׳ סל־י ח״יל'! על 7יד השים יכשחגיע כמל ג׳׳: ,״כוין על חשיס

עילם אהבה בבלכח לעיל א, ויא^^ לפרשה
̂ טית



החיים עץ י פרק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
 שחקרו ברכה עלינו 6והנ מהר אל בהגיען כי ביארנו

 עחה אן • לבן נגד וסניחם חשמאליס בידן ציציס סד׳ כל
 ויהיו במס וחביע הימניח בידן גס אוחס מאחז

 אל שהגיע עד הלב כנגד בהס אוחזיח ין7י שני כן
 • י בעזה׳ שנבאר וכמו י לעד וקיימים חיים ודבריו

 לעיל שביארנו יחוד אל סכוי! ציליח להם וננשו ובאמרן
 ונסנו במלח אח״כ ■ וע״ם יהוו״ה שהוא הציציח נשער

 נ״ןולד׳ מ׳׳ה ש״ג ע״נ נמלו׳ ׳ה״ו לד׳ סכוץ ציציס על
 גימ׳ שהם בההין וא׳ באלסין וא׳ יודי! נמלוי נ׳ אה״י

 שלוקיוחס אורוס קנ״ו נהם קנ״ו מהם ונהקיר שנויס
 נשער כמש״ל qpi׳ גימ׳ שהוא שלה ניקוד לעצמה אמא

 qהכנ במלח י ציציח כמנין אויוח ח״ר נשאר פ״ד הציליח
 הוא qכנ ״פq 71כנ» גימ׳ שהיא דההי( אהי׳ אל חכוי[
 כלולה שהיא המל' לסוד חכוין עמיל במלח ציצי״ח גימ׳

 במלס י פחי״ל שעולים 1ההי״ במלוי הויוח יוד והם מי׳׳ם
 המרגלאין שמוח מ״ז מקנלח המל׳ כי חכוון חכלח

דאה״יה מ״נ משם היוצאים
 ׳•ט פי׳ יו״נ יונה כנפי נפי קנלח נקוד כמבואר יה׳׳ו
גימ׳ הס מיגלאין שז׳ נ״נ כפב נני״וד הוי׳ והס י שבס

נסב נ״א נפי׳ אה״ז אך ■ הכלה • אלהיס בניקוד והוי׳ י צבאוח
, י  ח״לדעכידאיאאנלאואיאתכצא ,

ג׳הויוה היא ציציה 3ם חנלת כי י ” י י ומל^ז
חכלחוהוא אצהיסני׳ וב׳ ונ׳מצפן שמוח שז׳ ־ ומצפין ־ ואלהים

 ליסיושל דומה תכלח שאמרו מה נמלח • חכלח גימ׳ אלו
 קנלחשנההייןהויוהחריןמצפן שני חקחכל אוחו וראיחם
שמוה אלהיסשהסששה אל שני וחכו־ן בהציליח פעמים :וין
 ע׳׳ש שמפפר׳הנצה מש־לניס אדניברבועו מ״ה לשם פעמים

רל״נ וז׳׳לונן כהב י״ט נפי׳ ושם
̂ואיס הס פי׳רל״ב חנה ־ ״יי ק״ל שעילה ע״ב ל׳ע
ג׳מלואיס הס בץ־חכ״ה מ׳׳ה ס״ג ציציח3ש החכלח כי וחעכין

ני׳ קפ«נ עם קמ״ג קנ*א קפ׳׳א נקוד חשן שהיא המל׳ ה״ק
אהי׳ אשי אהי׳ וכן י תכלה לה דליח שפירחא עולימחא

,,;,f אלהיס אל אדני אל הוי׳ אל . ,,ן
נימ• והכולל שמיח עשרה עם י

 : ע״ש ענ״ל הכלה 'ל כנ פ ב בה חקחכל
להמשיןבמקודהעינים כנ״ל

 • בו עיניו ונוחן שאחז״ל הכוק דוגמח והוא י העליונים
 יכולים שאז לפי דוקא ביום נוהגין שציציח העיעס וזהו

 ואסרי למלח וכשחגיע י בלילה משא׳׳כ הראי׳ להמשין
 ה׳ אני בפקוק • העינים על אוחם וחשים חנשקם עיניכם

 לקיים חכוין • מצרים מארן אחכם הוצאתי אשר אלהיכס
 שביארנו וכמו ולילה יוס מצרים יציאח ולזכור להאמין מ׳׳ע
 אמח אלהיכס ה׳ חינוח ג׳ עם ויאמר פרשח י לעיל

 ע׳׳ב ג׳׳כ הם לפנינו בעזה׳׳י יחנאר כאשר הש׳׳ן שכופלין
 דנוקנא דגופא בנין כל שמהם דז״א נה״י נגד והם חיבוס
ע׳׳ב לשם ג״כ בהם וחכוין
 דהאריך פי׳ כנפ״ונהיו״ג נפ׳ ויקע פקוקים מג׳ היוצא
 וז״ל שס ונהב וו פ׳ בביאור ע׳3 לעיל אן י ויע ויבא
נס ולכן היבין פ^ו זי בפ׳ שיש ,״,!,ן ,p, ppj קכ״נק והי׳
י כולם חכוין וכאן י וישי

 הויוח בג׳ חכוין גם • בישר זעייא נו' אין אאיונה נהה כי
 • עיינין בציור ג״כ שבכאן והם עניליס שני יק שנמוכה

 בה יש לא זו שפ׳ לפי אן ס־הייז של שויייז הג׳ נני
לא לכן הנוח ע ק א כ fcV ,ויי • ״יייי׳ יז״יי י«י< שם ונמו שירה בכל כ״ג גדולה

 השלשה מן אחד נכנ יש ג׳ כקן כן ע׳׳ב מספי להשלים
 וק״ע עיינין כ״ג רק הויוח ני • אמה אלהינס ה׳ מינוח

 ימ״ס קדר הנה י תגין אלהיכם • נשיא מרח הוא ה׳
 עם שמע ׳ כן הוא שבק״ש 'ל^"’ שיי̂י א*ש ׳ אי״י *י״
 • חיבין י״ב יש בשכמל־ו ־ל אמהיימשפי גי׳ ■פ׳,א־.י׳ אהי׳

י , ר״ז הס אלו הויוח שנג׳ המניו
י סיגי! ת׳׳ג יש ואהבח בפ׳

 עד שמוע אס והי׳ ובפ' הס אלו הויוח נ׳ וניקוד לצדיק
 ומן חיבין• נ ע״ יש ושמהם קטן סייק שלנה״ישהיא ניקוד

 הפרשה קיום עד ישמחם עינים כפוי -נחב מלאפום:וע״ס
 ציציה ופ׳ י חיביו נ׳ יש ש״א ולפי יאל עיני ה־פ אלו
i, ״ ״ לה דליח כפירחא עולימחא פור f, ”
כס אלה ה׳ חיבוח ג׳ עם פ-ציצי״ משיחמיל לכן עיינין לה

 הם כופלין הש״ן א.!י אמח ויפתנל הימניח נידו הציציח יקח
 רמי׳ח הכל הרי חיבוח ע״ב וקייס חי למלח שיניע עד בהס
 איברי ימ״ה כנגד • חיבוח עיניי על אוחס ישים ואז לעד

 מן שסקר מה [ומנה סז״א ננ״ינ' האדחעיינין לה לעשוח
י’“ באים ואינם חיבוח ג׳ הק׳׳ש וי'"''’ ״נ“ י

יש ־ הש״ז השלמה ע״י רק ׳ ”
 א׳ • הע״ס בק׳ הרב בדברי שונים נוקסאיח כמה בזה
 מבינה מקוד יוצאים והם נה»י כנגד הוא ויאמר ס׳ כי הוא

 מוסין ג׳ והם ו״ק אלא ני שאין לפי ו׳ הוא ח״ח כי
 והאצילה למעה שוקי׳ אח הבינה האריכה ואס׳כ • וחג׳׳ח

 מיקוד מינה דדכוראנפיק הואעלמא שבינה ולפי י נו״ח
 מאסוייהח׳׳ח כי אין יקד בסכמה וז״ק הנה״י נעשים ואז

 שהם שמים כונן ואס״כ הסכמה ע׳׳י דנוק׳ רישא ;נחהומ
 כיהשוקיסהם ■ הח׳יח שהוא שמים כצולע הם כי שנה״י

 מבינה־ ע״י נעשה זה כי • בסבינה י דז״א qהגו מביני
 לכן ־ הנוק׳ מוחי הם שלהנוק׳כי למוחין הועילו וגם
 • הח״ח שוקי במקום שהם אלו חיבוח ג׳ פ״א שאמרנו אסר

 המוסין נעשים ידו ועל מקומו ידעה שכבר אס״כע׳יהש״צ
 זה על להורוח אמנם שניה פעם לאמיס סוזר לנוק׳ילכן

 רק חיביח בפ׳זוע״ב הנוק׳לכןאין מוסי עצמם הס אלו כי
 ענין־י״יאלמיכם וז׳׳ל כחב עוד • אלו שמות ג׳ חזרה עיי

 איברים רמ׳׳ס יש כי ידעח מלא כי הוא שסוזיהש״ן אמח
 qמגו בכל ומהפשעח נז״א נכנקח היא הבינה והנה ־ בזכר

 אשר שלו נה״י ג׳וה״ק סקרים איברים בומ״ס דזיאיוהנה
 אשר נה״י בלי הזיא ׳נשאר סג׳׳ח בקוד שעלו ביארנו כבד

 שיש אמח נמצא • בחבונה ם שמ כונן להיוח הוצרן אס״כ
 עיי אבל דבייה נה״י עיי איברים רמ׳ס חשלום ז׳א אל

 לחזור אנו צריכים לכן איברים עדןן[רמ״ס לו אין שלו נה״י
 • לו שסקרים נה״י כללוח אמח^_מ^!בקוד אלהיכם ה׳

 לו סקרים שהיו ודאי לגמרי ^ומנו חק^ם היו אס והנה
אין לכן אמא מצד נהיי לו שיש לפי אן י מחמשים יוסר

אני



לד החיים עץ יא י פיק וברכתיה הק״ש שער פרי שרף
האלימה נוסחאות ע:י[ג׳ הנה נהי• כילוח יק מוני; אנו
משמע הרא־ונ׳ם ־וסחאית רנכני נ׳נוקסאוה והנה י ע״ב לנד

 נתעלו אז וגולות המוחין דננוא
חנ״חנסודחנידונה״ינסודחג׳ית ' ״

ה ומקודם • כ׳ו פנ לפי ■אך חדשיס נה״י לו ונעשים נ
נלל צורך שאין הג׳משמע ניפח [’רמיה והנה ־ ו'״נ כחג

פיקין מ*נ ני חדשים לנה״י ירדו 6נ עדיין דז־׳ס דנה״י
נהתחנר דז״א דנה-י התחתונים חינה גר׳ הלא כי ;מקימן
3 רק נכנם־ן 3^ כ דנהיי פרקיןתחתונים ג' עמהס ר

יים אמצ״יח שלג׳ והמוחין , הקידס נפ' ינמש״ל פיקין מ״ג , י
אן ■ ע״ש מאמלחיהמוה נניאוי , היחשונים נמקום

כן הג׳ הנוסח כפי הנה כי רע אמנעיות נג' הס חחחזכיס
וצלם מוחין שעד נפ״ת מפורש * ססריס החחחונים נמלא
וסיים זה נענין שננאדין מ״ש פ״י שנקראי׳ זה ני הודעחיד וכבר

המוחיןורק שםוז־לייעש״יא נא־ס כיחס לנרמגופאהוא
 דגדליתהנהנסאר״ג״תנה״ידז׳א

כלימוחץדגדציחכ:״לאמ:סמ:ס ס .גמר כס וס תוקפת עקוד
החתוכיס מנה׳׳י הארה קצת כמשך פ־קיןתתמין תרת ע״י לק

מר^ל!של רז״א האמצעית דמיחץאררנג׳ מספשציס דכה״'ד̂ו
עכ״ל מרכתהיאלהיכסאמח כ:ז׳ ^;יןלהסרק ו^מכסעתה קס

שם ז' נפרק אחר:ה אך * ע״ש מליין כי מהס הארר.
הד׳א1נחנעניןאחינילעילסאי . ג״ק,״, ל^,-, נחפש,״

נתג שנפ׳י הענין ועל ■ ע״ש ויק ״ ^
הרי כ« ע״ז לי ק־ה אמנה ־ וז״ל נתוריד כד' ממת סלהיכס ה'

נאיםמלונשיםננה״י דז*א המוחין דאמא מנה״י ההוא ההארה
מלינשין דתנונה ונה׳י דסכונה לו נשלמו ונזה דז״א לנה״י

̂יר ימ״ו/ תווז׳׳אא״כאיוהסמתעיניויחר דרעורא: א־נריס מל
פזימיו׳ דתנינ'נעשים נה״י הרי ני

 פפי אן ■ ל כנ׳ ול״ע ממש ם עמה (אינסמחערנין דז׳יא החילוניות אל
 נמהדויא פ*ר הענווים שעי נעיא מנואר נן היאשונם נוסחאות שני

 קיצי זלה״ה שהרג לפי והנה ■ פ׳יא תנסירה נשער וגס עיש קמא
 משעי הע״ח לשון נעתיק לזאת ■ אישים הנה״י עשיית נמנין פאן

 והנה וז״ל היניקה ימי ש; הו״ק ענין ניאישם תחלה פ״אני הנסירה
 קשן של שהמיאין יק י*ם לו יש ענ״ז ו״ק נסוד הוא שעתה אע»פ
 שנים ע׳ נן כשהוא וננ״לע^שינשיגדיל נתג׳ת נםודתנ״ווק אי:ס

 נה״י ונזיסלו ננסחלה מאג״ת ולא מאנ״י גי׳ לו יש אז ייוסאחי
 נעשה מוחין לו הניפיילעשוש נעניר פויואא׳ינ וננ׳׳לונתנ מנינה

 ואפונים הו״ק מן שלו נחגיח נז״א נכנסין ואח״נ וננ״ל הו' אל ואש
 עם מוחץ ד׳ נכנסין ונהם חנ״ו להיות חג׳׳ח ואיזליס היניקה זמן של

 היניקה זמן שהוא שלו ואשוגיס ומנה״י וכנ״ל נחוכס דאמא נה׳י
 מאיש לו שינא וציין לז*א נהיי לו חסיים ועתה ג'אמצעית לי נעשים
 הנקי מיא נינם ימין קו כיצד וז׳׳ל וכתנ ייתר מפיש ואח״ז וכניל
 שלויקיז״ן הז' נאסו יחלנשו ושניהן דנינה ננצא ומחלנש חכמה

 הפנימי מיח והנה ■ חכמה הנק׳ דז״א ימץ מיח נעשה ואזמפלשתן
 תרד ואז דנינה ננצח וחסידז״אהאיי נחסידז״א האיר חכמה הנק׳

 אשר דז״א ננצח וילדה כנז׳ שקינלה ההאדה אותה נפת הנצחזנ־נה
 לצורך חיש נצח והוציא ננינה הנצח האיר ואז כנ׳׳ל■ חסי להיות סזי
• ענ״ל ונכ״ל האמצעי בקי עו״ז וכן יננ״ל שמאל נקי כנגדו וכן ז״א

 שנים נ' אחי כי פס שנחנ פ״ז סיף ה״נ ש״ה מני״ש נספר ועיין
 דו׳׳קדגדלוח המוחין כניסת היא אחד שניסייוס ע׳ עד אז דיניקה

 נכויות הוא זה שכל ע״ש דיניקה שנים נ׳ אחי הוא נ הפינוי וגס
 את האריכה שנינה מ״ש א׳ נניסח הינ יניי היענ מונן היי • ק״ם

צחזדחסע״י עעס א• נניסס מ״ש אן ־ חיפיס נה׳׳י והאצי,ה שוקי׳

 הלא ני מונן איני לנאווה ■ להניק׳ המיחין לנישח שהוא הפ׳׳ן
 לעשית. מנין ומה לעיל א׳נמנואר נקווה נסיו רק היא סמני עויין

 ניהנה ה:וק׳ לעשיתקומת שצ״ל להגי׳ נצע״ו היה לזאת • להמיחין
 אלו ננה״י ני נמצא וז״ל אח״כ נחנ הנסיות משער נפ״א פס

 דע ואמנם וננ״ל משלשתם ננ״א ג׳ שהם נחי׳ ע׳ נהם יש החדשים
 והעעם זעיוא ו״קר נחי׳ נו יש מחיש שנעשה היסיד נזה כאן ני

 ומנח ומם־ים וננ״ל כנודע ו״ק כולל שהיא דז״א הח״ת נו שהאיר לפי
:ענ״ל המל׳ קומת שיעור נעשה שניסיו אלו שית

יא פרק
J H“ עזרת קילס אומרים שאנו אמח ד«פ קוד 

 דע עזיח אחי אומרים שאנו אתריס וד״פ
 אח מויילין אנו עחה כי לעיל ניאינו כני הלא כי

 ויצינלחיפקיקכי לאמת יאמר נין היציןוז״ק הז״אנהיכל
 רמ״חאינייס וכל לז״א מוחין מחקנין נק״שאנו כי נודע כני
 ^היצין היכל (הנוק^) הזה נהיכל חוחו מורידין אנו ועסה שלו

 כוננשיח כיהוא חחלים ו׳ה־כלוח וסכה׳נהיכלהזהישנו
 היכלוח עדייןחקייסד׳ הו״דןאן עם הח״ח יורד ושה אחרים

 מורידיןגסהיכל לזחאנו נעלי״ק ז׳׳אהוא העליוניסכיהלא
 הז״איולזהאנו של כחנ״ד ושםנג:זין הז׳שה״קד׳היכלוח

 של ’חנה״ ינוזיס ששם אכוחיני עזרח קודם אמת ד״פ אומרים
 נ׳ עוד שיש והגס ■ הרצין שנהיכ; חתחוניס היכלוח נד׳ הז״א

 כיונחינו שעיקר כיון אן דז״א סו״ג נחיכס שגנוזים היכליח
 אין לכן • ככודסי המל׳ נקימח מאיריס שהם החחחינים ד׳ לאלו
 אנוחינישס נעזרה ואח׳כ • לנד הד׳ אלו מזכיריןרק אנו
 עזרחf('שנוקהרצין נחיכל למעיה ק״ק היכל הורדה היא

 הז׳ היכל נגד אמח ד״פ עוד אומרים אני שם אנוחינו
_ : דז״אכנ״ל כחנ״ד ג:וזים ששם

 לעינ ניארנו כנר הלא כי הוא אמת עניןאחרנד״פ עוד
 י נקודה בקוד ננייאה למעה היא רחל עדיין כיעחה

 אורעליון• חקנל ועי״ז מינ לצורך ק״ש אוחהנעח והעלינו
 וכןחמל׳• ני״ק גימי qפרצו ליעשוח עי״ז יחוקן הזי׳א והנה
 דשחריח דעמידה זה זיוג כי ביארנו כני זה גס והנה
 ג״כ וזה • ויחל יעקב זיוג שהוא מונחי היוחי הזיוג הוא
 מפק־ק ישורין הנק׳ וי,״א אנ״א הס ויחל יעקג אין נודע

 ונאים ורח; יעקב נהפכים אז אניח וננדכח ־ ניניהם
 אנו עחה והנס • נמקימי נעזה״י שיחנאי וכמו פנ״נ

 לעשוח שיוכלו כדי ורחל יעקי. אל הארה להמשיך צריכים
 הסנאופזזהכיכל דנריק־וכה כל כי גמור־וחנהדע פיציף

 קודם אז כשהוא.ננריאס המל׳דאציליח כמו למטה נהיוחו דני
 חוכל ואק״כ עיליף ננסי׳ שם לעשות צריכה נאצילית עלוחה
 ואז האמיתי מקומה הוא שק ני נאצולות הז״א אחייי אל לעלות

 נקודה לנח־׳ רק למעלה מגיע אינו דלמכיה פרצופה ׳’נת׳ כל
 פרצוף ננסי׳ אחיתלעשוחתשס פעם ציין ולכן קטנה אחת

 פנ״פ אחו לחזוי חיכל שאת״כ כיי הז״א נאחויי בהיותה
 לאין מאד גדול הפנים אור נ׳ נקודה נקיד ג״כ שם חזיה ואז
 גמור פ־ציף אסיח פעם לעשיח ציין ואז אסירים מאור קן

נסג׳׳ח לעליח חרצה ואם שלו נה״י ניד פנ״פ עמו לעמוד
שלו

קרןן הי.



̂ט ̂טער פרי ^פרף החיים p יא פרק וברכותיה הק״
 הדכויא עולה rfei ש*צ7 העד\יר< סזרח סודfjww 3 שלו-

 גבהו מעני 1סרי6 פעם ב״א6 להזור צריכה והיא בהכרח■
 ולכן ■ מחדש פיציף וח0ולע לחזור צריכה- אז ז״א של

 עודרוס ׳7 יש 9ונמוה נשחריח השבח ביום ני חראה
 הז״א עילה כבכ״א לפי ■ גקול ושניסבחזיה בלחש שנים

 קטנה ה7נקו להיוח היא חו/רח פעס ובכל אמרח ריגה7מ
 פיציף שם לעבוחה וצרין פב״פ כמשכח ואח״כ באחור

 כדי העמידה בכל אבוח ביכח פעם בכל צרין ולנן
 זה כראוי זה ראוי לא אן • פרצופה ולהקן לבנוחה

 כן המדרינוה עליוח כפי רק שיוח העמידוח■ כל ואין
 בכ״א יש ולכן ונשמותיהן וכוונוחיהן האורות סלרי ימי׳

 בין במנחה בין במושף בין נשחניח בין בפ״ע כוונה
 או ובפורים בחנוכה או בר״ח או בחול בין בערבית בין

 לעניינינו ונחזור ■ קן לאין יהס וכיוצא טובים בימים
 הזה והיכל דנריאה הרצון בהיכל עתה המל׳ הלא כי

 ה״ת ושם לרחל יעקב וישק בשוד יעקב אל מכונה הוא
 פיצוף להעשוח המל׳ הארה מהחיל מכאן ולכן הנשיקין

 הז״א לאחורי האצילות אל לעלות שחונל בדי בכאן שלם
העשוחה זולח כי כסל קטנה נקודה כס חהי׳ ואז

 ירדחה אחר שם לעלות בידה יכולת הי׳ לא פרצוף כאן
 צריכין אנו עתה ולזה • הרבים עונותינו מחמח פה

 לזיא הורדנו אשר עילאין המוחין מן הארה לה להוריד
 מ׳ אלו אומרים אנו ולכן • פרצוף שתעשה כדי בק״ש

 המוחין מורידין ואנו הניל המוחין להוריד אמח פעמים
 הארה רק עצמו מישראל לא אן שבאלילות מישראל הסל
 עד שנפלו אבא של אסורים שהיש יעקב וה״ש ממנו

 יעקב נוטלים הארות הח׳ אלו וכל דאצילוה מל׳ מקים
 שם העומדים ורחל ללאה יוצאים שלו ומאחוריס כולם
 אלו הארות ח׳ להאיר חכוין חמלה כי נמצא עמו אב״א
 יוצאת וממליין לאה יוצאת מסציין כ ואח■ ליעקב כולם
בהיכלרצון• לקבלה ישראל דנמיח בזהר מ״ש וזהו ■ רחל
 ע״י פרצוף נעשית שרחל הרי כנ״ל מישראל הארה ר״ל

 א׳ נקיש הורדנו מוחין מיני ב׳ והנה • הללו הארות
 שהם לנושים הד׳ וב׳ • יי,״ו ד׳־פ שהם עצמן המיחין

פ7  ■ למעה מהס הארה להוריר חכוין יהנה כנ׳׳ל אהיי ׳
 מוחין ד׳ ה״ש ע:<ח עד רציב אמת מן בים אמת ד׳ והנה

 ולכן ■ אמח גימ׳ הוא ׳ה״ו פ■ יהיו כי מדע ■הלא כי
ה״ו חנוין  מ׳יהב״ן■ ק״ג ע׳ב ע«ד ממולאים בהסלספי

 אמת עד וכולי דיודין יהיו אל חסין הרישון ונאמח
 עזרת שאמר אמת והד׳ ■ דההי״ן ליהיו הכוין האררון

״אהי׳ פ׳ ׳■אהיה כי ״אהי׳ כהוא הלבובין נקוד הכוין
 אלחכוין האחרונים בד׳אמח אמח־אמנס גימ׳ ג״כ הוא

הי׳ ד׳ אל רק לואס בו הראנוניס ע״ד כיון ו פכי  פשיטי
 יוידין •אין לכן מוחין ולא לבובין אנא אינו עצמו שנל

: במלוא־ס ולא פשוטים בשוד אלא
ה נ ה  הדבל עד ויציב מן בו׳ המחחילין חיבין טיו יש ו

כי זה באופן חוי׳ שה׳ש בהם יחכזין ; הזה

 ט*ו במנין צ׳ עולה ו׳ פ׳ י״ס ר״ל ו׳ עם ייה כשחנה
 נמצא ■ הו״ק בכל י״ה אותיות ב׳ במי׳ שהם ־ אלו ווי״ן

 הרי ו׳ בחי׳ הס בעצמן והווין ■ י״ה הס ווין הט״ו כי
 ולכן ■ גמורה הוי׳ הרי הזה ״הדבר של הה׳ ועם ׳ יא״ו
 והנה ■ ווין הט׳׳ו עם הדבר מלת ולקשר לסבר צרין
 אנו עחה כי ביארנו כבר כי במל׳ הוא זו הוי׳ קוד

 הרצון בהיכל עהה שהיא כנ״ל המל׳ אל האורות מורידין
 וזה י כנודע במל׳ הוא ב״ן שם והנה ■ פרצוף לעשותה

 מהין נס ולכן • במל׳ הוא ההין בסי׳ שלעולם נודע ג״כ
 הד׳ מציירים שאנו והוא אלי׳ מכוונים אנו זה שבשם
 ג׳ ה׳ בכל ויש ווין נקוד ההין זהדמלוי שבשם ההין
 זה בשם ווין ג׳ ים ועוד ווין י״ב יש ההין בד׳ הרי ווין
 הכאת גרס וזה בציור דההין זה בשם שיש ווין ט״ו הרי

 הגורס הוא ווין ט״ו גימ׳ שהוא כנ״ל בו׳ י׳׳ה אותיות
 ר,56׳י5שם3ש הד׳ גס והנה ־ ווין ט״ו בקוד הזה השם לצייר

 מציירין אנו אין כי הקדמנו כבר אן בווי! לצייר אפשר הי׳
 ענין עיקר ואמנם ■ המל׳ בחי׳ עיקל שהם ההי״ן רק

 בחי׳ שהוא דההי׳׳ן ב״ן שם כי בסינחס אלו ווין ט״ו
 ■ מהגולגלחא הארה לה לחח עחה מחחילין אנו כנ״ל המל׳
 נימין ט״ו והס ושערות נימין יש בגולגלחא לעילא והנה
 הקדומים הציצית ע״י לה נמשן וזה אלוי ווין ט״ו כמנין

 אין הציצית בשער לעיל ביארנו כבר הלא ני ציצית בפ׳
 הנמשכין דז״א שברישא ושערות מנימין הס הציצית קוד

 נעשה אז שהמשכנו אסר והנה • דנוק׳ לרישא דז״א מרישא
 ■ אלו ווין הט״ו בסי׳ וזה ושערות נימין נחי׳ ג׳׳כ בה

 רקחרין בה אין הלא כי ונראה וז״ל מהרס״וז״ל וכחבהרב
 לכן כנודע מהמוחין יוצאים מס שבהוהנימין סו״ב מוחין
 המוחין שהם י״ה כמנין ו ט׳ הס שבראשה הנימין מנין

■ שבה חו״ב
 ומהגולגלחא מוחין מחרין הנימין לה שחמשכנו אסר

 הגולגלהא עצם שהוא שלה הקדקד מחקנין אנו אז
 כאן אימריס אנו ולכן המוחין ושאר הדעת מוס שבחובו

 ב׳ קיימתי לעד ואמונתו ומלכותו א׳ ־ לעד פעמים ב׳
כי ונחמדים וקיימים סייס ודבריו  עולה ״לעד ב״פ לעדוכו׳
 חכוין •והנה ממל׳ ראש הוא כי ומלכותו וזהו • ״קדקד

 ג־מ׳ ב״ן ד*פ כי דההין ב״ן משם נעשה הזה קדקד כי
 כנודעכייצסק הגבורות מן נעשה שלה הקדקד כי ״קדקד
 כנגד שביארנו מה וז״ס ־ קדקד גימ׳ הוא הגבומח שה״ש

 כי חירה דברה בניס ארבעה
 ב״א כי ־ בניס ד׳ הס ההג■ י לנויןדנריסאלו יועחי לא הנה
אומהגבורותהוא מתסקדיס יס׳ מביאי זה נינין הנה ני

גבורות •והנהג׳ אחת הויה י’̂ ״®®יי ®"’ ’״’י ל®"״ -״,״ ,, ,״ש הונייס הונן זזה יהודה ארי׳ ״ ,, ° נמתקיס המס ״ היות ״
 נשארו בין ג׳ הרי סקדיס gp הגנורוח ני מנייר מלשין
שהם מיחוק בלי גבורות נ׳ ני המל■ נהי׳ והוא המורא

■הרי ד׳ ב״ן הרי הויוח ב׳ ׳ יייייו׳ ננץ הס הגנירוח
ואין ■ בניס ד׳ יש שבמ״גיי ̂’יי ״®ל'

להאריך



לה החיים עץ ■‘יא וברכותיה.פרק הק״ש שער פרי שרף

ר</י(ו!

 • יוסר נוס ן6נ להאר־ן
 הקדקד נוס סנוין וסיס

 סנ״ל■ נציור נ״ן משס שנעשס
 סמי״[ סד׳ סצייר אס כי

 סס ווין לג׳ כ׳יא וס שנשס
 הנשאריס ווין ג׳ ועוד ווין י״נ

 העולס ווין ט״ו הרי וס נשם
 אוסיוס נ׳ נשאר ועוד צ׳
סויס • ק״ד הרי 7י״  ובן

 סוא נציורוס דהסין השניס
 הויוס שמשני הרי ק״ד ג״כ

 • שלה קדקד נעשה דההין
 הציציס ע״י נמשה כ״ו והנה
 וקיימיס סייס ודנריו ווהו

 הנקיא המל׳ הוא דנריו כי
 הישוד הוא סייס • דנד

 סרין שהס נ״ה הס וקיימים
 המל׳ ור׳׳ל ־ דגושא קיימין
 דו״א הנה״י ע״י נינניס

 ע׳ציציסכמנוס׳ הוא שכנגדם
 סאסוו כא( עד ולכן • לעיל

דן הציציס  שנשלם ואסר • ני
 ס:שק אן והנימין הקדקד
 צר־ןלאוסוס וא־נס הציציס

דן עוד  עודינו נאמרן ■ ני
 שהוא נר״ה סכוין ומצילנו

 שמך היא גימ׳אלהיסימעולס
 קדוש שס הוא שר״ס תכוין
 אנוהינו עורס • שמוה מע״נ
 גי׳ הוא עורה כי הבוין

 לעוור ■כשהגיע להוי^ע׳הוי׳
 עני עצמן העשה או דליס

פ׳ נוהר כנו׳ השכינה עס
c נלק ,y אס״כקצ׳׳ס

 יש ולק הרניעיש שהיא שגשם
 מד׳ כלולה ר׳ והוא ההין ד׳ ה3

 ׳ הי׳ שס שהוא נ״ן שס ונה
 ממושקים גנורוה ג׳ ני וידוע

 כמ״ש יכו■ המגולים סםדיס נג׳
 י גור גיע' נניס ו' הוי כאן

 היפ״א מן די״ו נחי׳ הוא ואיי'
 כיהודה נלוליס אלו וכל גיצוצין
 •אן נאליכוח ע״ש המל׳ שה״ס
 נחי' שוהו נצל שם מיוני אינו

 נמל' שכלולים םחם יא הקדקד
 כנודע שלה נכין נכל י״ל

 ננל מהפשעים הס שהגנולוה
 עצין ונאמח • המל׳ קומוה
 ניאשיה נפי שם מונא קדקי

 וו׳׳ל אחית נחי׳ שם כחנ אך
 הי״יו נמשכו שממנו נ׳׳ן שם כי

 ד׳ הלא ני עליו! יוחל הוא
 נ״ן קדקו ני׳ והס הס נכים

 אווס נהנוכה נ׳ נמל׳ א׳
 נהנוכה ג׳ ו״א הוך שכהפשעה

 נאמא ו■ נו״א שכהפשעה אחל
 שפיל וה והנה ע״ח וכו׳ עלאה

 הנ״ל נ־ן הד׳ שכל לומר יש
 מהם ונעשה נהמל׳ הסנמשנין

 שנכאן היינ דנלי אך הלןדחד
 הלא ני הימה ויוחל ■ צ״ע

 המצוח חג נשעל נמאומו לחמן
 לא נניס די עכין שם נניאולו

 נחי' שס וכחנ כלל מוה הוניל
 מוחין שעל נע״ח והכה י אחלה
 שס ניאל נמהד״נ פ״ה דצלם

 שמוח מד' כעשה החלחי ני
 אוחיוח נץ נני׳א שיש אלהים
 י ע״ש דמלוי ומלוי ומלא נלשוע

 דנחי' הקדאד י״לשהוא שם אן
 נשער לחמו ועיין י ע״ש עינוי

 שם נהג׳ה פ״נ המנוח חג
: היעג נעוה׳׳י יחנאל

 כי והטעם י רגליו ע; לעמוד צריך או י עליין נ6הסלוחל
 עליון באל הוא המל׳ בנין ההסלה או אנוח נברכה הלא

 נעוה׳ינמקומו■ יחנאר כאפי שלה הכחר נכין מחסיל או כי
 לאלעליו; חהצוח כינהחסנח נוהר וו״ש כאן גס הוא וכן
 ביארנו כנר כי הדבר ופי׳ ־ לקבלה מלכא נפיק חמן או
 דו״ק ה־ווסין רק דאצילוח נו״א ככנשי לא ק״ש נש־ד כי

 יסוד כי נודע והנס י ראשו על למעלה הג״ר ונשאל!
 מוחין הרין נין והוא אמא מישוד אייון יוחר הוא אנא

 נמשך ארון היסודהיוחי שלוה קצהו וסנה ניןסו״ב דיהיב
 כלסמוסיןאו כניסה נגמר יק דנ״ה אעצעיס פרקין הרין עד

 נעוס״י וכמ״ש מנשיעולו ייתר ההוא יקוד גידל מהאדן
 היסיד מהסיל עהה ואמנם י כאן להאיין ואין העמידה בחורה

שניי הדעה נקוד קצה דו״א ברישא לכניס אקן הוההיוהו

 ומשס דז״א היקוד עד האמצעי קר דרן נמשן וו והארה
 שיצא לקבלה נפיק עלאה מלכא וז״ס שננייאה למל׳ מאיר

 כנגדי נידיא׳לעלוח יכולה יש ואז הכלה לקראה ויורד ממסיצהו
 לעלות ומססלת למעה יעקב עס פנ״פ סוורח הזו ומסארס

 וסנה י משס לס הנמשכת וו ע׳׳יהארה דנריאס ק״ק מהיכל
 דניעת סי׳׳ג להמשיך הוא הזיוג תכלית כל כי נודע כנר

 הסו״ג נקיד איחס מעלה הוא היקוד קוד ולכן נהנוק׳
 הוא עלאה מלכא וסנה י כסא נחקד והיכן נקוד שנו שניקוד

 ‘סהלותולא צ״ל והנח י עליון תהלותלאל וז״ק אבא יס־ד
 ורחל לאה שהם תהלות נ׳ הס כי הספרדים כמנהג תהלה

 כמש״לי אמת ד״פ של האלות נ׳ אלו והס תהלה נק׳ כ״א כי
 יסוד אלהוא כי עליון' אל כנגד ועולים מתסנריס אלו כל כי

 גימ׳אל שהוא וא׳ יודי! ג׳ נו שיש ק״ג נקודשס נינה
 והוא כנודע בתוכו המלובש אנא יקוד היא ועליון י כנודע

 עליון אל הנק׳ היסוד ווהו י אמא יקוד כנגד עליון נק׳
 וגואלם אותם מעלה הוא כי גואלם וזהו הגאולה תלוי נו
 ותכוין ־ לעלות יוכלו ועי״ו נהס יאסזו שלא הסיצוניס מן

 המלוי בי אלס הון פי׳ "אלם ג״ו שהוא גואלם נמלת
 שהוא צדק גימ׳ עולה ס׳ מ״ד ל׳ף שהוא אלס אותיות של

 צדק כי בו׳ תדנרון צדק אלס האמנם הפקוק וו״ס המל׳
 מלכא לכבוד לעמוד צריך היא ולכן י אלם של מלוי הוא

 ברין כי י ומבורך הוא ברוך וז״ק י כנו׳ דנפיק עלאס
 על מירה הוא ומלת י ברוך הנק׳ אנא יקוד הוא • הוא

 הוא עצמויומנוין מצד ברוך הוא ני הדנייגםנק׳נ״ה העלם
 העלאת לצורך כי י סנא יקוד מן מנורן היא כי ז״א יסיד
 ויקוד י ז״א ניקוד אבא •קול הארת לסיייד צי־ן המל׳

 והנה י לאצילות הבריאה «ן המל׳ אס המעלה הוא ז״א
 ווה אנא ניקוד שלשו היא איך משה קוד נודע כנר

 הוא משה כי כו׳ ישראל ובני משה כאן אומרים שאנו
 אז סדשה לשירה בהגיען י נו׳ה הס וישראל אבא יקוד
 ואמרווחבוי[ ענו הגרוןוכמ״ש מן היוצאת ש־לה הוא שם

כשהורדנו נק׳׳ש לעיל כי
 עול ״ואמי! מלח ני י־ל ואפשר

 אזחיוחעוצה ח׳ מ״גוי-ם גימ׳
גווק: נננצין

 עד שלהם הטפה להתפשט
 ומתערבין צר נמקים

ס״ג *נ ע ת1שמ מד׳

המוחין
כעש״ל

אז רומ׳ס על ד׳

 לומ״ס נבסי׳ היו
 ועתר אסד נמלת
 מתסילין הס אז נשירהסישס

 שם שעומדים ולפי הגרון
 כוללים הד׳ עליהם ניתיקף אז שס
חוקיף וכאשר סנ״ל דמוסין נ״ן מ״ה

 נצ״י נפפי נחינ דחחימה הייה
בניקוד כולו ש־ניין ח״גקי׳נ׳ט

גימ׳ הכל
והנה

גרון
 היטב יובן פ מי ע״י
גאולה קמיכת ענין

נוהל מבואר הלא כי לתפלה . ̂ -
קוד הוא גאולה כל כי ’ סנו-ועשולנ ני

 הוא יקוד שהוא גאולה אין קשה נמל׳יוא׳׳כ הוא ותפלה
 הוא המל׳ שהיא ותפלה ■ דנריאה ק״ק בהיכל לרעה

 דנריסז״ל להבין ציין גס ־ האצילות בעילם שהוא בעמידה
לומרכלסקומן ראוי הי׳ יותר לתפלה גאולה הקומן מ״שכל

ספלה



החיים עץ יא פרק וברכתיה הקיש שער פרי שרף
 שהואעל׳ החפלה ונעלהסה ל״לשנתמיך הפלהלגאולה•

נן’ הנ״ל ניאול־נו עס ךh הישיל שהוא הגאולה עס  ו
 המל׳ עס לההא הגואל הארה מולידים אנו החלה כי היטג
 עס ההפלה מעלין אנו ואח״כ להפלה גאולה שמיכת וזהו

 הוא עליהלאשוכה כיהנה ממש־ במקומו עצמו הגאולה
 היכל וגס בעזלהי״ח שנבאל וכמו דז״א בישוד בלון במלח
 שקבלה עליונה הי׳לה עיי דביכאן מייבוי ג״כ בלון נקלא ק״ק

_ : בלון היקלא העליון היקוד מן
ח ת ע  הוא לגאולה אכל חפהס שפהי עניןאדני נבאל ו

 שכהפכה וכחבו ב;ד. הלגישו ולז״ל בכאן גדול הפקק
 שפהיחפהה באי־ני עהר. כי הדני ועני! י דמיא אייכהא

 בשעל כמ׳ש אדני עם הוא ינליאהכיכא! ק״ק היכל הוא
בבליאה היא אל״ כי ההיקוניס בהקדמה וכ״הג״כ השמוח

עליוןאנ לאל ׳־הנהבההלוההל וכינויו איהו לאו לתמן

 כבל והנה י האצילית עולם אל משם לעלוה כדי פב״פ
 ו-ישי׳ שג ג״ד מוזלים א־ יתבזה העולמית בהכלל כי ביאלנו
 • ממש בליאת נעשים דיצילה גיל יכן י יצילתממש ־:עשיס

 מל׳דאגילות עם תסננלכיס דבליאה קיק ועד»זג״לדס'כל
 נמצה י האצילות אל יהד ועולין ממיש אסל מציאה ■נעשים

 כהפנת הוא שפתיהפהיז אדני שהוא ק׳׳קדבניאה, היכל כי
 ונהאיכה הפלהנהגללה דאצילותהנקלא המל׳ אליכהא־ני

 הכלאצילוהן■ ונעשה דבליאה ק״ק שמה;היכל1שנהסבל ביוה
; אליכתאדמיא כהפלה ווהו י

א פרק העמירה שער
ף£3  המל׳ עדיין עהה כי תכוין ־ קפהה שפהי אלני ן

 י נו״ה ״שפתי י המל׳ נגד ״ואדני י בבליאת
 י בגליאה והשפיע הפהמו ובזה י הה׳ה ע״י ׳הפתח

 ו־להמשין להגיד כהוכל ל׳־נ ״יגיד מל׳ שהוא ״ופי ואז
 מן לעלוה הוכל ובזה לבליאת האצילוס מי יההלחן

; לאצילות הבליאה  ־ לז׳א הס דינים מיני תנה'שני ני הכוין ארני
 נהיביה נ״ב מן ו־לשס ניצוציס ש״ך הוא א׳

 הז״א מן יולדים ותם ש״ן הס מעשל כלול כ״א ההכמה
• אדני הנ׳׳ק הנו״ק אל

 המה ניצוצין של.ש״ך כאן מ״ש שיש יי( ה״פ הם ש״ן והנה
 ירעה■ לא אלהגו״ל! «ז״א נאים והננ,י-ן • אדני שמוה בה׳
, , לפ״ח שמל נע״ס הלא כי לכייו \״, _״- .•,1,

נז״א ש״ן שיש ניאו כ״ה ציציציו ״ ״ י׳־י
 רני׳׳לו ואויזס נוי״ק אמיייס וש״ן ̂ ־”

 באיש pר מז״א לה באים אינם והנה י ההרמה והיבות
 נשער לקמן וכ׳ מאמא לה אוהיות ה׳ יש אלהים בשס
 נהג״ה פ״ב העומר ספירת אוה היא עצמת הבינה יגס
הנ»ל הע״ת וביי שס כשונא !לכן • שבנס לאסונה ה׳

׳ ־יציצז הם־׳ן אלו נ״הלקו ^ ; י נ ״  ל״באל ״5™׳
נ נספי׳ המה הש״ן אצו ני ג״נ 1י’לי־יי״ !’י״כי 1״’̂ י

 הפצוס מג׳ לכ״א תכיוצה וזהו מ׳׳צ
ד׳ל: הר״ב לשון ;נשתימת כדמשמע

 שלשה ע׳י האלו דין ה״פ עאמאיאך לה ונאים שנה העל'
 והמין הבינה שהוא גנויותמנצע״ןהסנאיסלפעז׳׳א

הי מן אלפין ה׳ להוליד ="° ייניאי ג® י ב״ש
״K -ייפיו ממהיקים המה שהפ׳יר ״’״ . . ״
 1 ונמשר ,ה שבב א״ ה שמ 3הר למה ירעמי ולא נ־צוצין

 פ ח ויגישו די״ן ת״פ אנ ; ןלל ,;jj השמיעו
 ממוהקיס־ דז״א בכויק ״אדני מנואל פ״ג המק׳ תקון שער נע״ח

 בההלה כי הוא והכיונת ילס הי-יק׳ אל שיש רשמות
 שוד גיא׳ ל נע נקיד תיהה י׳ל"י־^יי• ”ייו ני״א מיומזיס

'’־T י־' ״ניני" ״ז־יי־ היהה ולא הנ״ל ניציצין ש״ן ׳
״V ״,v, יזיסיי אפי יק לה אי! נעיה ששם - . ״ ״, ״, ״
 I. ,עהה-ענ ̂ו ,ז לאי ,ק עתה פנוונתינו וצ״ל

 נכן זוי׳נ זיוג לצו־ך שהיא נמלת צ־היה הנשירה לאסל הכנה
־ להקנה מקודם צליכיס אנו ומ:ן• ומושיע כייזר

 מ׳ לה נמשכים כאשל וזה כתג פ;»ד ת״א יונה כנפי נספר
 ימזמנעלנעשה אלפיןהנ״ל היא‘ייי- מיתיק א«י:ם • יז*ל

הנעל' ובזה הפקוק וז״ש נער׳ נמיפי־ שמאליס וג׳ ימיניס נ
 לג,ה, נהמ.ן'כמבוא0 באה ^ן^ן״ג מדניי אן ע״ש׳ עינית

■ו ת׳ קוד גס י פקודי חפלה שנכי. יק י כן משמע חיכו
נמהקץ בה אסל שכייה של שתהא כוי הה כל להמתיק ציין
 ה״ג ה״ש ניצילי[ הש״ך פ״'1 נמלת היי וכול • לדע ראוי

 דינים הש״ן מיהיק שהוא נ׳אי״יי״ להמס;ק נחנהינלנוק
בלזי׳ עוד יש גס י בשישן
ה׳ שהם פיל ותם אחלה

 ויורלין ז״א שידעה לגבולה מעגילא כנמשכים מנצפ״ן ד־יכיס
 ה'ג שהם ע״יכלכס מיחוק צליכיס הס וגם הנייק אל

 והס י נמחקו ועייז כנודע פלה נטשה מפ״ל ואי: הנ״ל
 וכציילנה ׳אדני מן ת״א לשהקנז כי אדני בשם נללז־ק
 י תל ל׳ בצודה יהי׳ תהחתו; שרגל ליל א כזה לי׳׳ו בצולה

 גי׳ הכל תלי אדני מן הנשאלים אוהיור.דין ישלשה י ו לי׳
 נ״ק עצמת המל׳ והנה י הניל דינים הפ״ל שירם פ״ר

 נשמה שהוא ב׳יר. הוי׳ בשם אותה לומזין כשאנו יין אדני
 שלשם ההאל. ב״ת נרמזה היא אז דאצילוה הי״ק כל

 בציודו חשל תנ״ל אדני שם אל להאיר הכוין ולכי ־ הוי׳
 שם של הסאה הה׳ מן בו והאיל לייניס הפ״ל הוא כנ״ל
 וכהש ־ האלו הדינים ונמהקין פיה נעשית ואז הוי׳
 תש״ן כשממהיק וגס י וז״ל מינץ משה ל׳ בשס ז״ל היב

 ננ׳ל שכ״ה שנעשו דינים
של אלפין הה׳ כי ג״כ הכוין הזהי נשס שנתב נע״ת ע״ש

דינים לשין סממהקי; אדני וכתנ ונעלת נעי ענין תזריע
"“” ״״־ ' י " הוי׳ של ההאה ת׳ ה־ש י
”r x•’״■ ״־ ;; ; ; , . .S ״.>p,־■־ ׳»,

עי. מודים שהם שכ׳־הניציצין
 גדלי' הליל בכם ז׳ל הלב וכהב י ע״כ נעלה בקוד מיהיק

 תדיניס להמהיק תפתס ספר.י אדני של תיבוח שלשה נ לצויז צ״ו’
 ואס״ש בהשפתים ואס״כ תשיניס דלן בעברם החלה אלו

 תליניס להמהיק הכוין אדני במלה והוא • וגרון בחין
 ל״ב בקוד ל׳ב הס תשינים ני י השיכים בסיד אלו

 מרומזים והס למטה וי*ו למעלה י״ו ותם הכחמח נמיביה
באות י-״תיזו.



לו החיים עץ א פרק העמידה שער פרי שרף
 סא^ף שבאמצע סו׳ כשמחלק כי אדני של א׳ נאוה
 מים הסאה די • עלאה י׳ עליונים מים ר.ים חציים

 שחם לחסא ׳׳׳ו לעילא י׳ץ סוא ואז Jif כזה החחוניס
 • סחחהון וח־ך העליון ח-ן בחניכים הקוע־ם וחס ל«נ
 וחין ולחי בלחי קבוע חין כל כי אלסים שמוה נ׳ וסם
 ■ י׳ עולה ברבוע אלה־ס והנה • אלחים כמנין פ״ו גימ׳

 חהקיעים שינים הי״ו עם ר׳ שהוא העליון וסין לחי והנה
 עם החסחין וחסין הלחי וכן נבירה כמנין רי״ו סמה בי
 • הב־ל ניע׳ ישניהס ו די׳ ג״כ המה ההסהונים שינים י״ו

 ד־״ן אוהיוה ג׳ וזהו ■ והדינים הגנורוה כל וחיק
 עי' נמחקין והם כנ״ל האלן ציור אחר מאדני הנשארים

 חשינים עח-נה ע״י כי והיא ■ כנ־ל די״ו ב־פ בציור qמאל
 נכיונהאכילה׳ (כמבואר מיהיקם וזהו הדינים מהפרדין
 בשם ז״ל הרב ממיש וחנה ע״ש) שופר הק־עה ובכוונה
 הנ״ל ופ״ר ש״ן הם אלו ליין םי\ב משמע נגרא מהר*מ

 ואה״כ ננ״נ השינים שה״ש דאלני qסאל ע״י נמהקים והם
 שפתי וזהו יוהר ונמחקים חשפהים אל לחון יוחר יוצאים
 נ״פ גימ׳ שהוא q‘נומ' איהיוח הוא שם שבשפהים וחכוין

 מלוא־ס ע״-ד׳ לחמחיקם וחכוין הנ״ל דינים ב׳ שהם די»ן
: q“יימ נמנין ג״כ שכינים נ׳ין מיה ם״נ עיב שמוה ד׳ של

ן י כו ה דן ת פ נקוד׳ בסוד ת
נתבשהת׳ נסימרהאדיז-ל הנה בסכמה שהוא פהס

ל’יומ”אי מ^עו כי לענ״ר• דנריו נכונים ומאר הפחח ש, ה יודיןשחם ד׳ 3לשס°מ״’;“י־
א*א שפי נע״ח מכואל הנא י׳•’'' לעשיח והכוונה

ואנז׳כ וזיל שס שנתב פי״ד הפס בקוד הנעלם א דאו
תיוויתא הח׳ אלו מתפשעין והם והגרון הסין שהוא

נעשין שס אשי נגיון וא״א ppp ואססיע גיכ״ק אוהיוח
איווות׳ היז׳ שיש שהם מ״כ כ׳פ V ״ ,י ,
" ״ י י י ״ ־ נ׳ הם היויווותא ני [י״ל ל הג ’ ״’י

הם ואלו דיווין] עיג שמות י*®
 גימ׳ שהוא שנגיוז אמה*פ כמי׳ שחוח qהאל ע׳' איוהקין
 אחד זיוג יש ולפיכן מ״כ נ״פ :להס והכולל מיוסד סאסד

י פ כמנוזר וגרון חין ע*י הנעשה להמהיק הכוין כאן י
הכוונה וזהו ע״ש ענ״ל אצל׳נו ,jp מן גנורוח ב׳

c ד׳ללהסיוורסא 3ע״ ״פ3כאןל3ש
נמנין פולין ששניהם א׳ ננל שיש יי ̂ «ס D נ מ וחם , מנצע

זיוג נפשה ועי׳' שנגמן אחה״ע שpצמח וסכוין פי' כמנין צ'
שהם שנגוון או׳א הנ״ל עליון שמוח בשני שיש יודין ז׳ עיי
ננוונח לקמן ועיין וגינ״ק■ אחה״ע בא׳ נם וסנה י ש״ג ע«ב

גנאדנעזהי׳ת שם שופד חקיעח א׳ יוד יודין ׳3 יש דאדני
הקול הוצאת שצ המיתוק נעגין וחצעל״ לססא ויוד לעילא

: דרדהנרווע״ם * י—׳ ׳-׳י!
פרקנ׳ה ת״א כנפי:יוגה ונפפר עם יודין סב׳ א^ו

שה*ם פתח כשוד תפתת וז׳ל נת< !’’י’ יי' חי'’ יאי הנ׳׳ל
בקצוות זו נצר זו גקודות ני וסי' ־ ’ע״ כמכין העולים

זיוג שגורם רפת וזהו המייחום של סו׳ נגד סוא qסאל של
ותיך נגוון הונגוזיס תו״נ של הוא זו כוונה וענין • ופ׳י

ני פלא־ והוא פניל ונדצע״ש ,, ע^ אלו יודיו ב״ כי
ש־יקוי המקומות ענגאי״צ ,לא

וי׳׳ו לעילא י׳ו והם לשנים : נחנמה הוא פתח
• שינים שסיש כנ״ל לסחא עליי! זייג פעפיגי אחי ייל

יודדין וחיינים וכשסשעע ייייי ־ו” יאיא
ש׳׳ג דע״ב שהשז׳יודן מאו׳א י'

 סנ״ל השיכים ע״י החלה ונעסנים לזי׳א יודדין הס כנ״ל
 סב׳ עם כשמצטלפין יודין והז׳ • השחקים וח״ש ונמחקים

 מ״נ ונעשו מחמחקיס אז שם ונעסנים שבהשיניס (’יוד
 שהפסקים משאסז׳ל וזה

וסכוין ■ לצדיקים מן טוחנים שם הוא שהפה כאן נמים הנה
ועם ק׳׳ג שם הוא פה כי ג*- הזא כן אתוון ונ״ש ם־ג

 היוצאים אוהיוס נ״ב פוניע״ם׳ יזקיעיז נשעי לקמן
“j;; . ־ ״ .I

 ם וצא שמשם ספה מוצאוה אמתשנ״נ הנה ■ פ״ש ■לשנינה
 צ׳ גימ׳ הכל הרי • האוהיוס נפנין פ»א העוחדיס שפי נפיח
: ע״י כמנין של הפה דין יץוצאיס אורות

®ז שניציאתם א״ק ̂י־ ״  הכוין תהלתך יריד א' ליי
חסלהך יגיד נמלח ידיאי" םי'’״” מחמלז , שהם הכלים מתילדים נזה זה «-,ו, ,  העליוןכ׳ההלה האור שהוא נק׳המקוס ילנן האותיות• נס•׳

 גה״ו כמו אוד לשון הוא «נ5ו ם׳׳ג ג־מ׳ פה ני פה הזה
 הוא ויגיד ־ ראש־ על כרו אןה:השסנשער ■ אותייסעיש

 המשכה• הרגים בלשון הוא ו״ה חוטם מציאת נעניז פייג ת״א
 האור ימשוך שעהה ול״נ צרמזעיש וז׳לוהרי צתנ יא׳׳א

הפה מן צאהו אסר למטה שהוא הפה של הפהנכנימית
״ v .״־ח r™״■־? ״ U־ r

 דח׳ יודין נ׳ עם מאיצי פס סיג שעולים יהיו שמות ג
 ה״ן כי יגי״ל מסם והעשה • פ׳׳ה ג«נ העולה אסמן נ״נ

 ג׳ אוהה העשה פשוטה שס והוא הפה סיצינית ים ועוד
מן אחה י׳ והעמיד כפופה י’י"א א״ל ®״יי

ואז כעועה הנון הסס הא׳ ד ״. , שמיח פ ננקית מנומר הוא וכן ̂ךןן פ, שם מי פסוק על  מן ם הנשאר ! וי ג יהי׳ .ĝ,, ל
 ׳׳יגיד מן י״ד הס ״דין כלל מצטרף אינו ם״נ ששת הרי
 מןהז׳׳א אסרה הי׳ qוהצעל ונשפי נאן והנה • נ״נאתוון עם

 מה כי ור״ל ״יגיד יהי׳ ואז שכוונאמ׳׳ש י«צ הנ׳׳ל העקורים
ע׳י עחס דין• חסלה שהי׳ ?’ייי־ניל י־״י’ י״ל ס׳׳ג שס

י יי’יי ״^׳ פי1ש7מהפה'׳-^ו^קמזנת?יפ ס ־ °’”״’ ‘״  המשכה לשון שהוא יגיד וזהו סס הלא ני להגי׳ לויך ודאי
 הכוין גם • ושפע ולסמים מ»ם התוקע פה וז״ל תחלה נתב
 מהסברים ם«ג ישם יודין שג׳ ®ל״יא על קאי רזה פ״ש הנינה פה

 י־ג וזהו דא׳ הסאה י׳ עם ום? ם*ג שס וצ״ל היה נחי׳
- ש-א א המד מהחברה ואח־כ מיג״ד -־

(’<וד ד׳ עם דא׳ עלאה . הפה עצמות על קא׳
 הרי ■ מיגיד '•ד וזה דע״ב נמלת כתג פנ״ת ס״א ננ״י ונם׳
 •יגיד »ועי • יגיד כולו מ״נ אותיות נ׳ מן שנפשה יגיד

 ל*ת שחם הכוין •הסלהן שנא' ויין’ נ׳ ומז דמנצפ״ן
להעסיק והכוונה • ה״ו ״״" א״י■ /’ °’פר״ג"® דאוני

J נצידהסיי״גוא״״־  ’  V כחורוס ע למסר סמיו ולכן op הו״ג וסצטר״ י״ד הרי יפ״ד
שהיא



החיים עץ ב א פרק העמידה עזער פרי עזרף
ולא ע״ש ע״כ יגיד הוי הי״ר /

״ י ”’?י׳״" ? ־ צייי?׳ ־נ־ין מה להב־ן יו־נהי ° י
:נ'אותיותמ״: עס ראוני הא׳ ̂ *ל

הופכח ולכן אלי׳ תחודמין
 ח״ג וה״ש ״ידן n״p op בי רזבוין ונם • אליהם פד׳

 מודע שמא^ דיד אליעוה בס׳ סם ששדסס מנצפ׳׳ן
 אהי׳ שם סילוף שהוא בוב׳׳ו שם ע״י להמחיקס והכוין
 המין ונם יד׳׳ן נ־מ׳ והוא המל׳ אל הבינה מן היולד

 ואז מחמ.אח אדני הנק׳ המל׳ אז חזה יישם נכח כי
 ז המנצפ״ד קוד המחיק ונזה אוחיוח ד״ל חזה נשם יהי׳
 אוחיוה ה׳ עם אוחיוה כ״נ למחק יניד נמלח חכוין נס

 יניד ופי חכוין גס . יגי״ד במנין ב״ז כולם שהם מנצפ״ן
 חהלחד־כי הנק׳ הנליאה עד השפע שיומשן ל״ל ההלחן
 אנו עהה בי • נמלסיא מקננא היא חסלה שנק׳ הנינה
 מן שפע לשם להמשין ובוונחינו דנליאה ק״ק בהיכל

: נייד נמלח נאצילוח ולבללה משם המל׳ להעלוח האצילוח

ב פרק
ה י י  היסוד אל למין צלין העמידה שמחסיל קודם ד

חיסוד והוא • הנודעים יחודיס הד׳ מן הא׳
שעולה דהויה לוי׳׳ו וחמין הויה• שם של נה׳חחאה החלוי

 עולה ואח״ב • היו״ד אל אלוו״ה עולים ואח״ב עליית לה׳
 והיסוד הוה״י• והי׳ וה׳ סידילו וזה • והי׳ אל מחאה ה׳

 פעס איזה ענלח אס יחוקן וע־״ז • ס״ן ניע׳ הוא הזה
 הזה הפנס ואז • חפלה איזה ונמלח במזיד הן נשונג הן

 ז היס־ד זה ע״י ויחוקן הויס של אלמנה יה׳ הוא
ד /ו , ר ד ד י מ ע  עניןנ׳נסי׳שיש נודע בנל הנה • ה
י י 7נחי נה־וחס א׳ • ולנוק׳ לז״א י ®
 ה־ה שאז לסון יציאחם נעח נ׳ • ענול ננסי׳ הנינה

 נקוד קמנה נקודה נקוד היתר. והניקנא ו״ק ניס•׳ הז״א
 והיחההמ-׳ שנחנדלו אסל ג׳ • הי׳ שנקוף לנל הפסיעה

 והואריאסל נסי׳אסלח עוד יש והנה עמו־ פנ״פ ננסי׳
 לנד הפקיע לקאוחה ננמוחה אין אז כי ונחמעמה שסזלה
 והנה • הבליאח בעולם והיא לי״ס נחסלקח היא אמנם
 ו«ק ננס•׳ הז״א אל מוסין עישין אנו אז ק״ש יסוד נעח

 דנה״י פנימי לאול אשל ציניח ס מנסי׳ והוא לעיל כמיש
 מיסין ננשכייל״ו לנוק׳ (ננשכמני׳ו) עשינו יובן דאמא

 מנלמח ליחלה שהיא ,כנודע• דאו״פדנה״ידז״א מןסיצוניח
 בעולם עדייןהיחה •והנה נעלה דיהננח מה אלא כלום

 כל שיובלנו בדי לק כס נזה ואין אהבה בהיכל הנליאה
 • ק״ק היכל שהוא הז׳ בהיכל •סד דנליאח היכלין שיח
 עלאהנפיק מלכא אז עניון חהלוחלאל אל נהניענו ואז

 דז״א נלישא לבנוק שהחסיל אנא יסוד שהוא ניויילה
 ז״א יסוד עד האמצעי קו דלן מאיל אשל האול ומגודל
 ועלוח כס נה שיהא כס העומדח למלכוס האלה יוצא ומשם
 כלין ה כל החכללוחס כל אסל המל׳ אח מעלין אנו ועחה

 ■ עליון לאל חהלוה נבוונח ובמ״ש בנ״ל יחד דנליאה
שהיחה חלאשון מקומה אל אוחה מעלין אנו עחה והנה

 אע׳׳פי בי לנל הפסיעה נקוד הו׳ נקיף אצילוח בחסלח
 נק״ש מוסין לו נעשח שכנל אנזר הז״א אל נה״י סוד שיש
 עדייןאינסמח.בשין נה׳׳ייאן להיוחלו הוא מוכלס ודאי

 אוחה נקו־ ב־א■ אינה לבן אב״א עדיין היא בי נהנוק׳
 של היסוד בסוף מחדנקוח שהיא והיא הו׳ סל הפסיעה

 שאר כל נו המכלל אסל ק״ק היכל כי נלון וז״ק • הז״א
 העליון היקוד יהאלח וע׳ שם שעולים וי״קהמל׳ ההיכלוח

 שעלחח ונם • דבלכאן לנוייא מגודל נלו׳׳ן נק׳ אז כנ״ל
 והנה בנודע נלון ג״כ שנקרא במל להיסיד המל׳ עחה
 פרציף ננסי׳ שחנוא עד הנסי׳ נבל לבניחה צליביס אנו

 קדר הוא כן •והנה שצום ולזווגהנשים פנ״פ נייס גמול
 בסיף אסת נקודה נסי׳ לק נבמוחה אין שעחה בניינה
 עד אב״א נקודה נקוד להעלוחה אנו צליבין ועוד היסוד
 שחהי׳ לינוחה אנו צלימן ואס״ב דז׳א המ-ח אסולי
 וזה ולמעה ז״א קל מהסזה אנ״א שלם פיצוף נחי׳

 יחנרן השם בעזלח יחנאל באשל אנוח נבלבח נעשה
 פנ»פ• ולהניאח אומה לנסיל ואס׳׳ב • המלוח נבוונח

 רק .היוח סזרה ואז • ומגן ומושיע עוזר נמלך והוא
 בשער לעיל שביארנו במו פי״פ ננסי׳ קמנח נקודה נקוד
 פרמף לעכוחה לינוחה צריכים ואח״ב י פי״א הק״ש
 ”נה ע״י האמצעיות בנרבוח נעשה וזה י״ס נניז•׳■ גמור
 הוא אז שלום נשים אס׳׳ב ואז • בחובה שנחננשו דז״א
 נה״י ע״י היא נינינה טדעשבל בנר והנה • פנ״פ הזיוג
 גדלוחהז״א הנוק׳דוגמח אולן נכל מחלנשיס אשל דז״א
 שנעשה אסל לק א״א זח בי נודע והנה י דאמא נה׳׳י ע״י

 ואז אנא מצד חן אמא מצד הן מוסוחיו נבל שלם הז״א
 דז״א הנה״י נבל מחננשין המה דאמא חחאיןדנה״י פלקין נ׳

 המה ז״א של הנה״י הק׳ש־ואז בשעל לעיל ניאלנו בנל באשל
 נכנסו לא עדיין עחח אן • מחלנשיןעד״זנבלה־.״ס.שלהנוק׳

 למעלההג״רדאמא לנדונשאלו חוןז״אלקהמוסיןדו״קדאמא
 או״א זיוג מחדש עחהלעשוח צלין לזה י דאנא הי׳ וכל

 המוחין להכניסם בדי או״א זיוג נק״ש שעשינו מה דוגמח
 הנמשיח האלה ע״י ואז או״א לזיוג צליביס עחה כן דו״ק
 וזהו • דאבא המוסין ובל דאמא הג״ל יבנקו הזה מזיוג

 ג׳כ צליכים ואנו , או״א שהם אנלחינו ואלהי אלהינו
 הוא ני ל״ל אלהינו נמלח השם קידוש על עצמינו למקיל

 הנלמזיס זו״נ עם מצמלפין ואנו עבדיו ואנסנו אלהינו
 אנו ולבן י הנינה נחון מ״כ הבל ונעשים אחה ננלון

 יחבאלעוד (ולקמן הנינה שהוא אלהינו מלח מקדימין
 כי דע והנה אלהינו) מלח שמקדימין לזה מעמיס כמס
 חבוק ולזה הז״א אל בחל נעשה הנינה של הח״ח מקוד

 המקבל בלי לק אייו זה אן י הכחל שה״ס אלהינו נאמלן
 וז״ש הבינה מצד נמשן וזה הכחל של המקיף האול אח

 ומצדה מצדיק כל נלאש עמלה חחי׳ עלאי אמא נזמי
 של נו׳ חכוין אבותינו ואלמי ונאמלן • נוק׳ הכחל נק׳

 זה כי דז״א דכחל המקיף אול נשמח שיומשן ואלה׳
 ולרןמן : יוחל באן להאלין ואין • אנא מצד לו נמשן
אי׳יק י



לזהחיים עץ ב פרק העמידה שער פרי שרה

 ונחזור • המלוח במונח ביוקומס הפלטים כל ננא־ אי״ה
 לונמח למעלה עדיין הס 6דאמ הנ״ר עחח כי לעניינינו

״pj, אן,  בה׳ הוי׳ ס0 כי נודע וחנה • b״17 כליסא '
 ואו״א היו״ד ל0 גקולו א״א כי • האלייוח כל כולל חוא
 הוי׳ כולל הוא לבדו הז״א זה ומלבד , בדה וזו״נ בי״ה

 הוא כבו וחדב יו״ד ל0 בקולי הוא ו3ש נחר כי לס0
 ה׳ באות מרומזת היא ונוק׳ תוא״ו חוא גו0 וח״ת בי״ה

 בכללותו אחת הוי׳ 0י דדא בת*ת גס והיה • אחרונה
 הכללים כל (ושמור השמות בשער שמבואר ובמו • כנודע
 דבינח וד0י כי דע והנה בעזה״י) שנבאר למה תאלו

 הנק׳נשס הוא דז״א המוחין בתוכה ונתלבשו ז׳א חון חנכיסת
 כנודע• צל״ס נימ׳ שהוא יודי״ן במלוי זותיא כנודע-ואהי׳ אהי׳
 אותיות ב׳ הם שבו ג״ר ני ביארנו הוי׳ ששם כמו וחנה
 ״אהיה בשם ג׳׳ב הוא כן • דה אותיות ב׳ הם וז״ח • י*ח
 דמוחין קלווח וששה * א״ה אותיות ב׳ הם מוחין נ׳ כי

 עדיין עתה כי ולהיות י״ה׳ (י׳׳ה) אותיות ב׳ הס מחאין
 דבינה אהי׳ מן אחרונים אותיות שני רק בז״א נבנקו לא

 ע״י נעשה הז״א הלא שחיעכי ראוי דז״איוהנה ברישא
 שהס חלוקות ל״נ בו מחחלקין ותם כנודע אחוון נ״ב

 ז׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ שהם ראשונים אותיות ז׳ י קוייס ג׳
 נ׳ מ׳ ל׳ כ׳ י׳ ע׳ ס׳ שהם אחרים אותיות וז׳ • בחשד

 ת׳ ש׳ ר׳ ק׳ צ׳ פ׳ ע׳ ׳p אחרונים אותיות וח׳ י בגבורה
 עולמות יש כי י יש אוהבי להנחיל וז׳׳ק ■ דז״א בת״ת
 עולמוה יש כי בזהר וז״ש י בז״א מתחלקים וכולם בבינה

 הלא כי י דיותי עלמא תחוח כויסייא תחות הס אלו
 הז״א מון בהתלבשומה התבונה הוא דאתי עלמא כי נודע
 בא שתמיד לפי תמיד דאתי ר׳׳ל דאתי עלמא נק׳ הוא

 מנ״ל תאתוון של עיקר ואמנם י בז״א ונמשך משפע ממכה
 כלות אסר למק יצאו מאימס אך דז״א ג׳׳ר תוך תס

 קווים לג׳ מתסלקים הס אז ככודע דז״א בחזה הבינה
 שהוא דז״א בסג״ת סוא הארתם עיקר כי ונמלא • כנ״ל ,
 דאתי עלמא תמות שהוא בזתר ודש דבינה יקוד בקיוס ״

 נסנ״ת שתוא עלמו דז׳׳א הבינת אסר מתגלים שהס וגס
 מוחין סט׳ כל שככנקו אסר מוא זה כל אן • דז״א
 י דו״ק המוחין רק נכנקו לא שעדיין עמה אן י בז״א
 ואומה דז»א רישא על עדיין תם אמוון הנ״ב כי נמצא

 י דז״א ברישא עסה הס דז״א נסנ״ת יומשן אכר הארה
 י תג׳ שה״ס ביארנו וכבר מנצפ׳׳ן אותיות מ׳ יש עוד

 הס׳ דז״א בדעת שיש נודע הלא כי כפולות מס ואמנם
 שתוא ארא יקוד אז בז״א המוחין כל בהכנקס ומנה והג׳

 על נזתר כנז׳ אמוון הכ״ב כל כולל והוא דז»א בסזת
 ות״ת עולמות י״ש תם כי ההוא במ־וס וישכב פקוק
 יוצאים ס0ומ דז״א בחזה אמא ביקוד וכולם אתוון תכ״ב

 מכ׳׳ב כל שלו בסנ״ת וממסלקיס בזיא וממנליס האימס
 הנוק׳ אל עצמן תמג׳ ונימכיס י עערין ממרין ונס אתוין

 כל עמת אן י כנודע הז׳׳א של בדק ממפשטין וההס׳
י מקיף בקוד דז״א רישא על למעלה ג׳׳כ תם ההז״ג

 שאז עליון לאל מסלות לומר שהמחלכו העת מן ואמנם
 בהיותו מדעת המחיל ואז י לקבלה נפיק עלאה מלכא

 הארת ולהאיר ז״א מון האמצעי קו דרך להאיר למעלה
 לבד הארת רק בת חין אן ז״א מון והגבורות החקדיס

 המוחין כנ בהיות והנה כמש׳׳ל למעלה נשא- כרשם אמנם
 בחזה רחב במקום מתגלה הי׳ דאמא היקוד אז ז״א תון

 דז״א בנה״י מאד ומאירים מהגלים האורות והיו ד׳,״א
 הארתו (ועכ׳׳ז • דז״א בסנ״ת ער.ה שיש מהארת יותר
 ונמצא בז׳׳א דדק ממוחין שנכנשי אעפ׳׳י כי יומר) היא

 היא ד׳,״א בכה״י להיות ראוי׳ שהיתה הארה אותה כי
 מועטת יותר הוא הארתו עכ״ז י דז״א בחג״ת עתה

 דאמא יקוד הימה אז דז״א בנמ״י הזו תארה בהיות כי
 עתה אן י מאוד 3יח מקום שהוא דז״א חזה3 מהגלה

 לר מקים הוא ושם ז״א כמר3 למעלה הרא דאמא קהיקיד
 ג׳ אל הממפשטממשס הארת •ולכן כס״ב קוים נ׳ ול3לק

: מאוד מועטת הארה הוא אמצעיות
ה^ך-  רכומ3 ג׳ כי דע ן

תם הראשונות נס׳ הוא כן כאן כמ״ם הנה
 הראשונים דז״א סג״ת נגד אס״נ אמנס בכיה הכוונה

 וג׳ י סב*ד היו שאס״כ י®" י’א״י הבאים נפיקיס
נה״י תם האסרונות ברכות נפיטיוה נוונוה
״ןש, ־'״’״’ י=° ‘היאטיניי ברכוה נעשו שאס״כ מראשונים

ברכות י״ב אן י סג״ת המפלנשיס דאמא הנה״י המהננד
תוקפת בקוד סס האמצעיות כן יהנאר וכאשר ז״א הון

המ״ת מי׳ לא מעוקרא כי ט®' ע»ש אך י נעזה״י לקמן
הו*ק ואלו כנודע ו״ק רק ’י הכונוש

• מפלומינו אל צריכים אינם 1?”^ =־י,
נ שלהם המוק׳ שיד אן

תיא כי חנוק׳ של וט׳ דז״א ה״ס וס3ש ושיה ומודיס רלה
עשיעה בקוד רק היתת לא הבינם מ;ד צו הבאים ודא נה״י
־ י*ב הרי הו׳ בשיף לבר ״טי באן ני נלע״ד לזאח ע״ש
̂' ייי״ל '״ל טיב ’ניבי בס שהיא בחי׳ עוד אדיש יי' בשוד סהיא בחי׳ עוד יש אן -

דז־א מכתר קפי׳ ותוא • מוק׳ *’י'" =״'י יים א״ייני״
״ ץ  א״צ מעלתו גודל מרום אן ;

 ר3שכתר מסר רק צהפלהינו י״ט פרק ׳5 נלשון כמ״ם והוא
נקתלק בעונותינו אז המינים בלטון שם מ׳ש אך י הדל

הוצרכו ולכן הכתר בסי׳ יאייא ’בי' נגי שהס הראשון
ולמשומדים ברכת לתקן גינלאייז ונ״ה ונדל

דז״איוהנה כמר ניד שהוא ‘”י' ”®'י’®
 כל אזנעטה אבות בברכת ע׳׳ש אמח אלהינס ה׳ נאמרינו
 ׳ לוח אל ושדר הנוק׳ בכין אשר נגד הוא פחה אך בדברינו
מז״א אסורי עימדת והיא זיין'! מגי המואין נחפשעו
 אז באהבת ובמלת י אב״א ובזהנעשיי דאמא דנה״י חחאין

מביאע! ואנו ננשרת מוא י I״'”® נ״ל
 כמשל בפניו אחת נקודה לחיות חוזרת ואז לפניו אומת
 עוזר מלן ובמלת י במקומו לפנינו בעזה״י שיתבאר וכמו

 דאמא נה״י ע״י פב״פ בבמי׳ נידלת היא אז ומגן ומושיע
ך שיצאו ץ



החיים עץ ב פרק העמידה עזער פרי עזרף
 בבלכס שנית ובכריעה • בסוכה וככנשו ״א1ה ונסוך שיצאו

 ךh ■ דא שוך ונכנש־ן סמוסין חונר־ן אנלהס מנן
 ואס»כ • דניא בסשל לק ז״א סיך נסהשעו לא החשדיס

 החיבוק הוא ואז שלו בגבולה נספשנוו גבול באסס
 קדוש ובאהה ־ ללאשי סחס שונאלו וזהו • בשמאלו
 באסה ואלזיכ • ססבקני וימינו הוא ואז בסיס גם נהפשע

 כי • כולה הנוק׳ נסקנה ואז בגלוי הדעה נגלה אז חונן
 כמבואר אמא ע״י היסה וסיקונה מציאוס■׳ כל עסה עד

 ולכן ז״א סוך דאמא נה״י לכניש חזרו ואוז״כ ־ לעיל
 הע״ש כל אל ולהשפיע עצמו הז״א ע״י לסקנה צריך עסה
 מוחין חיי הם לאשיניס ב׳ והנה י כנ״ל הנוקפס שלה
 אל מפיו שיוצאים נשיקין ז׳ ה״ש שאחריהם והז׳ דילח
מז׳ נמשך וזה כ;ה שפילוח ז׳ ומסקן בלוחא לוחא פיה

 פיה אל יוצאין ומשם שלו פיו עד שעולין שלו שפי׳
 יופיו היוצא הב: כנמשך אסל אופן וים בה ונכנשין
 רם נשיקיןאלו וז׳ מלמעלה לה או״מ לעשה וזה מראשו

: פיהו מ־-שיקוה ישקני בפשוק שיש סיבויז בז׳ למיזין
ה ^ ה  שבעמידה וזקיפיס הכליעוס שיכל שסלע צריך ל

 והוא • בברוך אחד כליעוח כחי כריעה בכל יש
 ני י ללשן אח והבלע באסה וב׳ י לבד גופך שחכלע

ו׳ הוא ראשונה וכליעה י רישא הוא וי׳ ו׳ הוא הגוך
 י עלאה ה׳ לגבי י׳ הוא שני׳ וכליעה י סחאה ה׳ לגבי
 חזקוף א׳ זקיפיח שחי לזקוף סכוין הוי״ה במלה בזקיפה וכן

 חזקוף ואח״ר. י הוי״ו לגבי חסאה ה׳ והוא יד י; גופן
 הכורע כל משאחז״ל וזהו י י׳ לגבי עלאה ה׳ והוא לאשך
וב׳ כליעוה ב׳ לן הלי בשם זיקף הזוקף וכל בביון כורע

 לכוין צליך העמידח של ראשונה בכריעה והנה י זקיפוח
 הנוף ימח בכל בבלון והוא פשועה והוי׳ דיודין באהי׳
 לקש״א היא ויו״ד פשועים בו׳יה חכוין ה׳ לגביי ו׳ שהוא

 י דקש״א אהי׳ וקוף פשועה הוי׳ קיף שהוא מרדלי׳ם
 פשועיסואל׳׳ף י״ה חכוין ה׳ לגבי י׳ שהוא אחה ובמלח י.-,״

 אהי׳ וראש פשועה הוי׳ לאש שהוא ילין5מ דקש״א ̂ייה״י 'ין
ה' שהיא גופן כשחזקוף הוי׳ במלח יבזקיפה • דקש״א

 זבזקיפח מאילים ה׳ידע״ב ווי״ו פשועים ו״ה חכוין ו׳ לגבי
 דפ״ב ח״י ויוד פשועים י״ה חבו־ן י׳ לגבי ה׳ של;וא הראש

 הגיף כריעהב כויןח אז אבלהס דמגן ובכריעה • מ^דם
 ובכליעח י מאיריס דקמ״ג ה״א ויו״ד (י״ח) פשועיס וה׳

 דקמ״ג ה־א ואלף פשועיס י״ה חכוין אחה במלח הלאש
 פשועיס ו׳יה חכוין הגוף קיפוהבז אז ובהזקיפוה • מ^לי׳ס

סמ לש׳׳ג ה״י ווא״ו  י״ה הכוין מלאש ובזקיפה • ^
 אלא שם שאין ובמודים ־ מא'ל"ים“דש״ג ה״י ויו״ד פשוטים
 דק־-״א ה״א ויו״ד פשועיס ו״ה הכוין ■ לבד הגוף כלימח

ם י  למודים דקנ״א ה״ה ואלף פשועיס י״ה ונשאל י ^י
 דקנ״א ה״ה ואל״ף פשוע־ס י״ה בכריעה בו שהכוין ללבכן

ן ^י  ה״א ווא״ו פשועיס ו״ה מכוין דמודים ובזקיפה ־ מ
 דמ״הלמודים ה״א ויו״ד פשוטים י״ה ונשאל י ^לזין דמ״ה
ממ?ין׳ למ״ה וי׳׳ה פשוטים י״ה בהזקיפה בו שמכוין זלבנן

 ה״א יו״ד פשוטים ו׳ה ראשונה בבליעה הכוין שמן בהעוב
 אל״ף פשוטים י״ה חכוין ב׳ ובכריעה י םמאילי דקק״א

 יפהבזק הוי׳ במלה ונהזקיפות ■ ^ילים דקק״א ה״י
 • מידדם דנ״ן ה״ה ו״ו פשוטים ו״ה חכוין ראשונה
 דב״ןזןמזליס* ה״ה ויו״ד פשוטים י״ה הכונן ב׳ ובזקיפה

 תדע למען בידן שמורים יחיו שביארנו זה כל והנה
 כוונה בפי׳ לפנינו יהבאלו אשל הדבליס פירוש והבין

: בעזה״י המלוה

ג פרק
ד ל ר  לגבי ו׳ להוליד וחכו־ן י לבד גופן הכריע כאן ב

 היא ההאה ה׳ שהיא •ל׳ מ הלא ני פי׳ ה׳ ^
 פ״ב) ל״ח בשער לקמן (וע׳ דבליאה ק׳יק בהיכל עהה

 שה״ןןר.ה״ה ו׳ להיריד מכוונים אנו ולכן נעלוה וציינה
 בונעשה גם ולכן י להעליחה דז״א גופא שהוא דז״א
 האלה לחה החלה צריך ימנם י לב־ הגוף לכרוע ציין

 י ולהכילוהה להוליד ש־ונל כל' יז״א הה״ח אל המוחין מן
 • כנודע דו״ק המוחין אלא לו אין מדיין הז״א והנה
 עחה והם י הקדום בפיק לעיל כמבואר דאהי׳ "יה ו־״ק
 ולפי דאהי״ה י״ה באוחייה רכוין ולכן • דז״א בג״ל
 וחכוין • ה״י יו״ד בתלואיכס הנויןאיחס לכן מוחין שהם

 הם אשר דז״א אמצעיה ה״ג הל מהם האלה להוליד
 הה׳ אל לירד הו׳ ייכל ואז דז״א ה״ה שהיא בי' למוזיס
 גוף שהיא הי׳ והנח י למעניה להעלוהה המל׳ שהיא
 באותיוה רק בהם לכוין א״צ המל׳ שהיא הה׳ וגם הז״א

 אלו אוהיוח ׳7 כחבל וחכוין מוחין שאינם לפי פשיעיס
 אחלונוח אוחיוס ב׳ שהם י״ה כיס דאה״׳ י״ה שהם
 י המל׳ אח להעלוח שלימה הוי׳ ממס נעשה ואז דהוי׳

 האלה במי׳ ואמנם י היי״ה בה יש היאשונה בכריעה הלי
 אהוון כ״ב האלה ה״ק הנ״ל דאהי׳ י״ה איחיוח דב׳

 י עצמן אהוין הכ״ב ׳ואינם בלו״ך הנק׳ לבינה שבישיל
 ה־אלח אך • מקיף נשיל לז׳יא רישא על עדיין הס כי

 להיותה מיעטת הארה הוא שם אפל דז״א בג״ל היולדח
 והכיב י הקודם בפ׳ למעלה כחבנו כאהל צל במקיס
 שבמלת חסרון ובאוח ראשון באויז מלומז־ס הס אתוון
 הלימוז־ס הכ״ב הארס להוליד וסכיין ביין שהם ב־ו״ן
 • בלו״ן ג״כ הנק׳ אבא מישיר באיה והס בלו׳ין במלה

 הגבילוה כי י דז״א שברישא הג׳ האלה להוריד חסין גס
 הכריעה בסיד המל׳ אל סוליד האלהם אן למענה ג״כ הס

 היא המל׳ הלא כי היא הזאה האלה כי והכוין • הזאה
 ק״ל דעה במי׳ ואפי׳ מי׳ כלולה אמה נקודה לק עמה
 שלה קל דעה קוד בה להמשיך רולים ואנו לה אין שלה

 עיעלא לק היא שלה דעה כי ידעה וכבל ככ״ל היקוד מן
 הכוין ולכן ־ שלה ג״ה בחג״ה להג• הנמלקח דגבולה

 ליבוי חני מכל בלון עהח שהיא הנקודה אותה המל׳ כי
ואז י בה הנכללין דבליאה ההיכלוה כל שהס דגלכאן

יורד



לחהחי־י־ם עץ ג פרק העמידה עזער פרי עזרף
 שהזא דילה עינורא ודpהי שה-א העליון ברון מן יורד

 כ״ו• נימ׳ שהוא אשח הוי׳ עינוראה״ש האי וסנה הנבולס
הג׳ שהם הויוה ל״ה פס כמלקה שלה בדעח וכשיולד

בחגחכ״ה מחפששיס והס ־ ק״ל נימ׳ הס הויוה וה׳
 שנח בדעה שהי׳ עה כי הוא הההסשעות ושוד • שלה

 יהו יה י כזה מחסשעיס עהה הוי׳ אוהיוה ד׳ נקוד
 • ברוך גימ׳ שהס ק״ל ע״ב כ״ו הרי ע״ב גימ׳ שהס יסוה

 אסורי החלה יעלוה צריכה עהה המל׳ ני הכו־ן גס
ן הדל האורוה כל להמשיך וצריכה הדיח  • אחוריו די
 ואח״כ נ׳ו גימ׳ צ!היא פשועה ׳’הו הוא שלו הפנים והנה
 כזה הוא אחורי־ס בנסי׳ ׳”ה והנה • אסיריו דלן עיבר

 שהז״א נויע והנה • ע״ב גימ׳ שהוא יהוה יהו יה י
שסס דמיה באחורייס גס הכוין ולכן מ״ה שס בחי' הוא
ברון לן הרי • ברו״ן גימ׳ ק״ל ע׳׳ב כ״ו הרי ק״ל גימ׳

 אוהיוה נ׳ הלא כי הכוין גס י ק׳׳ל ע׳ב כיו בסי׳ נשני
 פשיעיס ו׳׳ה אוהיוה וב׳ ל״ח גייו׳ הס יודין במנוי י״ה
 דיודין ע״ב שס ’מלו והוא • מ״ו הכל ’הר י״א גימ׳ הס

 ג״כ שהוא דז״א מחכמה גס מאבא הא-ה נמשן אשר
 ’המלו שהוא למעה מהס הזאח החרה ורד’ אשר ע׳׳ב שם

 ’ע״ אלי׳ נמשן זה כל ’כ חכוין גס י מיו שהוא שלהס
 במלוח כנ״ל ר’להא החסיל אשל דאבא העליון ישוי גילוי

 הישול אל להמשיך וחכיין י ברון הנק׳ עליון לאל חהלוח
 הנימז הו״ק מן אחרון הקצה שהוא בלון ג״כ הנק׳ ז״א

 הו׳ קיוס שהוא היקוד ומן ה׳ לגבי ו׳ של ־אח בכריעה
 הנ״ל ע״ד ברון ג״כ המל׳ נעשיח ואז הה׳ אל יורד מסס
 הכריעה ע״י כי חנוין נס י להסלה גלולה קמיכח וז״ק

 היקוד כנגד עי ה׳ שה־א המל׳ עילה ה׳ לגבי ו׳ הזאח
־ הנק׳ ממש דזיא  נס • המל׳ אל אחה עלי׳ הלי ביון

 כל עס דנריאה ק״ק ההיכל ג׳׳כ עמה עולה כי חכוין
הקפיד לננח היכל מסחלח בחוכר הנכללין העולמיח
 דבייאה ק״ק היכל נק׳ זה ונעעס י היקיד היק כי ולמעלה

 ריבוי וע״י והחסון עליון אנו יקידוח ב׳ ע״י כנ״ל ביון
 כמה שיש ביארנו כבר והנה • דבהון דינין דכלהו דברכאן

 כמיח הגדילה ברוך במלח עחה והנה • למל׳ הגדלה מיני
 : שלו האסוריס נגד אחורי׳ ועימדח היקוד

ה ת  כי והוא ־ ה׳ לגבי י׳ וחכוין ראשן חכייע כאן א
■ למעלה יוחר סמל׳ אח להעלות צריך עחה

 מוחין ג׳ מן והוא גבוה יוחר אור להמשיך צריך ולכן
 צריך ולכן י בו נכנקו לא שעדיין הז״א ראש שעל עלאין

 לגבי י׳ שהוא ראשו אח כורע הז״א שגס להורוח כריעה
 זו הארה לצורך עחה שנכנקין מיחין ג׳ שה״ק עלאה ה׳

 נכזקין אינס כי לעלוח סוזריס הס שחיכף אן * דא חון
 שיחיארבעזה״ייאןהוא כמו אברהס אלהי מלח עד בו
 אוחיוח ב׳ להמשיך חכוין ולכן ־ שעה לפי מהן הארה רק

 הנ״ר חון ולהכניקס המוחין שהס אהי׳ שס של ראשונוח
 ברישא ולהורידס ביודין ממולאיס דאהי׳ א״ה והס שלו

דז״א סכמה שהוא י׳ אוח לוקסחס וחסלה ׳•ה שהס דז׳׳א

 • ה׳ לגבי י׳ וזהו ה׳ שהוא דז״א בינה אל ניחניס ומשס
 ה■ אל יורדים ומשס דז״א ח׳ח הו׳ אל ירדו ומשס

 ׳לגביה׳’ רק הוזכר לא שבזהר אעע׳׳י והנה י מל׳ חחאה
 נ״כ שירדו הוא מוכיח עכ׳׳ז

כוונח רק ־ ה׳ לגבי ו׳ עד י.ווז הנליעה סוד נאמנז ד׳ל
ברון שבמלח לפי הוא הזהר גל הצי' מ״מ אך ה׳ צגני <׳ רק

• ליד ה׳ לגבי ו׳ הוא צהפליחה המל׳ לצורך היק הנוונה

g g,j״ ,, jjv, <מ.מע.ה שהוא ה לגבי י׳ ן
ה׳ לגבי ו׳ פגם מכ״ש אן : ה׳ ולגבי

 והנה י להזכירו וא״צ בכלל
 של אסרונוח אוחיוח ב׳ מחבייס היינו ראשונה בכריעה

 עהה גס ־ אסח הוי׳ והי׳ הוי׳ של אוחיוח ב׳ עס אה־׳
 ב׳ עס א״ה שהס אהי׳ של ראשוניח אוחיוח־ שני חחיר

 אחי׳ יהי׳ ואז הנ״ל י״ה שהס הוי׳ של ראשונוח אוחיוח
 הס עיקיס אן אהי׳ הוי׳ הס אלו כליעוח ב׳ היי • שלס

 כללוח אל המוחין מן והוא הוי׳ אל יורד אהי׳'ומשס מן
 י»ה באוחיוח מנווניס היינו ראשונה בכריעה והנה • ז״א

 ע׳ב מלוי מ״ו שעולים פשועיס ו״ה אוחייח עס ממילאיס
 י״ה עס דאהי׳ ה״י שאל״ןז חכוין ועתה ־ כנ׳׳ל דיודין

 דיודין אהי׳ שס מלוי יהוא ק״מ גימ׳ עולה דהוי׳ פשועיס
 שהוא דז״א בינה ומן אמא מן איר -ורד עחה כי להורוח
 חחבר עס כנ״ליוהיה ויירדלתעח גימ׳ק׳׳מ שהוא שלהס המילוי
 מקוס הקינע כל וה״ק מקו״ס איח־וח הס וק״מ מ׳יו שניהם

 מקוס) בהג״הענין ש״ח הק״ש שער לעיל (וע׳ לספיחו
 שירצה מקום עד חפלחי אח האדס מעלה זה מקום ע׳׳י כי

 • הזה המקיס ע׳י העלה המל׳ ה״ק וחפלה • למעלה
 הפיה ■פ״י כזה בהכאה הוי׳ השס שז״ק ג׳׳כ לכוין ולרין
 האלו ווליאיס שני ע״י כי מקו״ס נימ׳ שהוא הפ״ח ופ״ו

 • מקוס כמנין ונגדליס בזה זה ומכיס האורוח מחרביס
 כ״ב ה־׳רח ה״ק עח־ היורדת הזאח הארה קוד והנה
 כנ׳ל■ הממולאים א״ה אוסיוח ב׳ קה״ק מג״ר משי״ס אחיון

 א״ח איחיוח בב׳ נרמז וזה
 כ״ב שהם אח״ה שנמלח נהפי מ־ש עס מונן זה עני;

 עדחי״ו־גק מאויף אוחיוח בדרום וידא פ׳ וז־יה ולקושי
ונכנקיס ה׳:׳ יורריס עחה הצייי מי” ע״ס עמון_ומואנ 5

tv, r״״-- ״,V,, יי ש<מ נשנננתיו ניהנה ^לענמו• תן .־ן ע. ג׳ ר. יצא מפרשם ה
ויורדיס כבחחלה נבד האיה ,.ק'

 מן ה' אוח וזהו המל׳ אל וזוך וממגשטיס מאילים וממקומן
 ה׳גבורוחעלמן שתס אמה עדיין הנזסדיס אמנם • ז״א

 קודהה׳• המל׳ אל שביקור פג ראשו על למעלי. נשאייס
ה׳ הארח נכנק עחה גס '”י“? ’= והפעם ז״א

tv, פאי נצציפ ואנא מוחין ננננזו ממם החקדיס ולא מקדיק יחאחזוהחיצוניס שלא
אחה וז״ק מהם הארה רק נ. • ח-, גליל הגגס ויהיה

 החקד שר.״ק בזהר כמביאר איו ני.ס יחאאזו גסאס נהננויוח
 וה״ק • כקא בחקד והוכן החתדיס• נמו נ כ׳ גדול הפגם

סארח שה״ק לעולם כהן אחה לאם ל״״ יא' ואייגיי
סח׳



החיים עץ ג פרק העםידה שער פרי שרף
שיש שמהם מהגנומה חיורו ויוח6 ידי על והנה הס׳•

ש ג ־ננשין ואח׳נ ששלי־וס ״, ״

לשהיצו־יס אהיזה אסר הלילה ’י־̂י”= ־’״’’•=’
סעעה יויוי[ לכן דאמא נג״ו למעליי יוחל עחה עלחה
גייס לה נימד ואנא ההאין נ״ש אסיל' עד עולה שהיא והוא
ההשדים גס נגגסין ואז הקליפוה ען יוחל גנוה־ם והס ־ לו״ה

דאמא יסוד הון שהוא דעה הון עי עול הלויס^ גם ׳ היסוד
 נ;ין לצוון הז־׳א נהוך ומהפשעים

שלינזודע־אמצסהגנוחה הפרצוף שיעול לק היחה גחסלס
לצויו לירד שצייגים נדעה אשי ‘”י'

̂^ יזייי“ ׳ היקוד  יידו לא עדיין יהל פיצוף ניי] ייי
 שאינם ניון ולנן ונו׳ אע׳יש ני שיעול לק אינה שגמקומה

 ינוליסלייונמקומם<י״צניסל) עד״ן כי לבד אסח מדה
ועיש • דז-א ניישא נשאלים לנן ״ן, לעעלח זו אינס הנו-ה

נס אה*נ יוצאים בהם -נהנ נלוס^ אן שוים שניהם לק
^ ! w ניסודאנא וננזבין אמא מיסוד _ י ׳.י

° ' ”’?P שניסוד הה״נ עס ומהחניים
זיוג מ״נלצויו נסוד וצולים אנא י״ל ׳ נו״ש לוסב כשיעול
יהנאי (כאשי כ נזיוג אויא היקוד כניד שעולה חנועה

כן נו-ה בנגד וגם אינו קונה נמלה נהג״ה נעזיה״ילאמן כי
זה נונין מונן הוי ע-ש) הנל קיק״ ״, עק,״5ש לק

מייכא למעלה מדיין הגנורוה כיש ’’p נה א ן עד כי לנד
יישא נהוך מהפשע ואינו דז״א עליוח ש:י והנה פרצוף
האלה ומאוה׳ לנד האלה יק דיליה הכליעוח עיי המל׳ עלחה

וחל להמל׳ האלה ג״נ נמשך אז הכליעוח ע״י כי • אלו
״,, ,v, pזו ננייעה עהה אך דז״א נוקנא א,,], ״

ונהניא ואמה הגיל גס כנננסין ״ ...........
דאנא עמהםגםג"פמהאין שיולד ̂ שע נ ל האלוח
הגנווו׳נייש׳ שרש נננסין אז ננ׳ל והטעם • הא,ו עניוח

המל'מן אל האלה יולד ואז דז״א אעש׳י כליעוח נקלאים
והגן ויאה הגנויו׳שניאשו׳ שישי ׳ זקיפוח הוא שנעלכה

יוידין עהה וצם נאן שמ״ש מקום כי נודע הלא אן
ולא מ־וישס עצמן הה״נ ונננק ״,ק, ל,
אין כבהחלה לבד ההארה מן . ,

 אך עצמו הה׳ג שיוידין נוונמו ,
נמו ולא משויפן האלה שיולד ילכ!
הי׳ שילדה ההארה שנס נמהלה כריעוח הם עדיין שס
ני ועיש • לנד ההאלה מן לק זקיפה אין כי זקיפוח ולא
יצחק צדיקים ג׳ נדלוש יצנ״ל במקומה כשהעלה רק

, . ,p j מ*נ מנחי׳ וחנקוקשנאו וננימיז ״,״
-לצופה ננין שנל שם שניאל י,
^ t ̂ הגנולוה ע״י שהוא אנ״א נשהיא

הגנולוהאך האלה מן יק אינו עולה
 רק מקנלח אינה הננולוה שלש שננאל כמו האמיחי מקומה

: פ״ש זיוג ע״י ; נעזהיי
זקיפוח נ׳ הם עחה ו״י

המל׳ עלחה האלו זקיפוח ונב׳ כליעוח הב׳ ככגל
מקומה הוא ששם דז״א נח״ח

אז האלו נעליוח הלא ני נלע׳׳ד אוחן וכל כדל האעיחי

־ ׳ ׳ ״׳ * ־ ״’־ ל ־ י י י אי תי ׳
 ודק • נהם צריכה עדיין כי

יו (רד’ד,

 כי • נשק זוקף הזוקף כל יק פרצוף נסי׳ נה אין עדיין
נלישא א׳ • הם זקיפוח נ׳ נמנואי א׳ נקווה נסור שעלהה

 הלא כי וחכוין י בגופא וא׳ *יי״” =*יי’ ״”ל יי*״
̂יגיו נמקוס היאכוגים עס אדני של א׳ עולה עחה ע^ אומס צליולזקוף r״, V- _v״. - ״ ילזייה הד

 אלף יוד והנה • ש-הוי׳ ׳’ הקיוה לקנל ציינה לעליומהאלו
 להעלוח וחכוין קל״א גימ׳ עהה לה ממשינין שאצו אסייס

 נמלח הולדנו אשר הק׳׳ל : שניאי נמו דיורין כ״נ משם
 כי חכוין ואס׳־כ • נלו״ן

 הלי נא׳ הי׳ והסבר אסלח י׳ נו יש עצמו אדני נשם
 חכוין גם • אחה נמלח ש<ןולדנו אהוון כ״ב והס י״א י.1ב׳!
 האוחיוח גימ׳אהי׳בי והס יא׳י רק אינם אלו אוחיוח עיקר כי

 נודע הלא ני האלו זקיפוח נ׳ קוד והנה • מנינה הם
 לק שהי׳ עינול בקוד כשהי׳ א׳ • לז״א נסי׳ ג׳ שיש
 ו״ק• בסוד הוא היניקה בזמן וצס״כ נחלה• כנילין חלה

 ביים ונעשה נחגדל אז דמוסין שני עינול ע״י ואס׳יכ
 י נה׳ כניקח ע״י ל שנהגי אין ניאלנו וכבל • גמולוח
 הו״ק נחגדלו ואז פדקין לג׳ כ״א שנחסלקו נסוכו דאמא
 ו׳ אוח הוא הז״א כי נודע ונם • גמולים י״ס ונעשו
 נקוד הוא קכיניחו ונגיח י האצילוח כל הכולל ״הוי׳ שנכס

 והוא לאש״• עס ו׳ נעשה ואס״כ י לאש בלחי קטנה ו׳
 ננסי׳ הז׳א נסגדל כנל עסה והנה • הוי שעל הי׳ צורח
ק מוס־ן  נסי׳ הוא שלו החיה ואז נק״ש נכנקו אשל די

 לח״ח שיש נמצא • כנ״ל הו׳ שעל י׳ שהוא ראש עם ו׳
 זק־פוח הב׳ הנה והן ׳ דגדלוח והב׳ דקטנוח א׳ נסי׳ נ׳

 דקטנוס הראשון ח״ה למקום המל׳ להעלוח א׳ • האלו
 הי׳ שהוא הו׳ לאש עד לחעלוחה והב׳ • לנד ו׳ שהוא
 גופן הזקוף חסלה • כן הוא הכוונה וקדר • הו׳ שעל
 מקום שהוא לנד ו׳ לגני המל׳ שהיא ה׳ לזקוף וחכוין לנד
 ה׳שהיאהמל׳• וחכוין ראשן הזקוף ואסיכ • הראשון ה״ח

 אסר הס״ס מקום שהוא הו׳ שנלאש ׳’ שהוא לי׳ עלחה
 ■ כר־עוח נק׳ אחה ברון אשר ג״כ מונן ועפי״ז , ההגדלה

 לק המל׳ אח העלינו לא אחה בבלון כי , זקיפוח ועחה
 אן • כפופין דז״א והגוף לאש ועדיין דילי׳ נה״י אל

 הראשון מקימה שהוא דילי׳ הח״ח עד אוחה שהעלה עחה
 נ״כ ראשו אח זוקף הוא אז אלילוחה נעה היחה כאשל

 לאשינס בזקיפה חכוין האלו בעליות והכה • למקומו
ן דע״נ הי׳ שיי״ו ו׳ לגני ה׳ שהוא י ל  ונזקיפהנ׳יז ־ ^
 שהכריעוח וכמו • מ־אילין דע״ב ה״י שיו״ד ׳’ לגני ה׳ שהיא

 הויה ע״י המה הזקיפוח כן דיודין אהי׳ שס עיי היו
 ודל יו״ד) נפ׳ (ע״ש כחב כוונה בק׳ והנה • דיודין
 שם הלא דז״א הח״ח ראש עד עלחה אין להבין וליין
 ועיש • ולמטה הסזה מן מחסלח לסל כי לאס מקום הוא

 הם כי שכלאה כסב א׳ • לזה בישוב דרכים ג׳ שכחב
 שהיא חחאח שה׳ השם של ההין נ׳ שהם ולסל לאה קוד
 שהיא עלאה וה׳ י דקטנוח ח״ה שהיא ו׳ לגני עולה לסל
 וע״ז ־ מקימה ששם הו׳ לאש שהוא ׳’ לגני עולה לאה

זלה״ה הרב של קדשו מפי אוחו שמע שלא כחג הדין
סרייא ׳זיר לזנ׳יח ינ״יזז גל לייא

גופו ג׳״י״-נדל יא״■ כ<■’׳י׳(’י<
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 שהוא א׳ ־ דרכיס ב׳ עוד כחב אן • כך ניכוי! אי! זלכ!

הסנפיס אח רסל וסננג נשוד
״ שלפעמים כמנואי ״ נג׳ להנין זניח׳ נע־יי ואני גו

הג׳''ד^י־'למנ? מ̂־ 70’־
טול־ שא! השנה ראש נכליית 7™ ל’’’ יייי®

 עד נקודה נפיד נהוקיפות המל׳ נכל עולה שאינה שאפשל
 • ע״ש מאסור״ ז״א של הנמר חסח רק הלל• עליוס ר,ד׳

 ׳דעסי לס תמיסותו נעיקר גס הנ״ל• מהמקומוח כ״א מקום
כאשי ודאי ני • ל״-ן ״״״ י

ננסי׳ מאסוויו ־גדלות נשהמל׳ ” 7 ̂ י
 סורך שיעור ננל ־גדלת או שרצון וחס״נ ס הח חסח ואס״כ
 שנעשו יק אפשר אי ודאי או ו״א איל וע׳׳ש ־ הי׳ חסח

 ריצוןא׳ע״ש ויחל לאס שניהם מפי ששמע נמה שמקופק
 נהג״ה-אך פ״ג נשעיי״ה לקמז והנה • זלה״ה הלב של הדשו

, ,,.י״- ' ננסי׳ו״ק יק אי־ו נשהז״א עתה ״
נסי׳לאהלאניננית גס אוודא׳ ””

וד-״ילפננו נאשייתנאי נלל הזקיפוס
 וראי ולוה ע״ש ואלה׳ נמלת הכליעוח נב׳ משא*כ אסח

 ננסי׳ ומל את להעלות שנינל ׳ אסח מדה נכ׳׳א שעלחה
 : שצייר מקוס גנל נקודה הלא כי ע״ז לחמוה אי!

מר. מכל הח״ח אול גדול
 מהם גדול הוא איכיחו נשיעול וכ! • ממנו שלמעלה

 גי ־ אסח מדריגה המל׳ אל עשינו עחה והנה מאד
 קטנה אמה נקודה ניס׳׳ לק היחה לא ננליאה נהיוחה
 גס • א׳ חוש׳ לה שיש הלי א׳ מדה נקיד נעשה ועכשיו
 אצילוחה נעח שהיחה כמו האמיחי למקימה אוחה העלינו
 נקוד לננוחה צליכיס אנו ועחה • שייו נחזה הז״א אסולי
 שיום עד הסזא מ! החזה אחורי כל נגד גמול פרצוף
 הגדלח כי • פגיע עמו לחזור אח״כ שחוכל כדי לגליו

 ועחה • כמנואר בק״ש הי׳ דאמא דמוחי! ו׳-ק נקוד ז״א
 אנווד כנ׳יל אחח מדה נקוד לק ואינה המל׳ אח העלינו
 וכג דאמא דג״ל המוחי! גס יבאו כאשל אן שלו החזה

 פרצוף לעשוח וחנדיל חשלים המל׳ גס אז ■ דאנא המוחין
 נפרק לעיל כמנואל מחדש או״א זיוג צלין לזה אן • גמוי

 הזיוג סר.״ש אנוחינו ואלה׳ אלהי אומליס אנו לכ! • נ׳
: נעזה״י יחנאל כאשל דאדא

ד פרק
אלהינו כל הנה י אבותיט ואלהי אלהינו

 קו3 או נאמא הוא
 ■ נאמא הוא אלהינו של הכוונה ג״כ נק״ש וכן • שמאלי
נאנא חכוין אנוחינו זאלהי
 שעי י.נוונח נס׳ עיין סנה • ומזווגס המחילס ונדעח

״ ׳גי״’ ייג׳ י.־״ כי ״ ״ י', י׳ ״ נדי 'ל-ותי ד’^
ע״י ונעשז דאנת ג״ר צהננים ̂’,״ י’’י׳גי״ ואלפי
 ע׳׳ש• רא״א דדיקגא מזלא הארת אנזסיט של אלחי שהוא
או״א ־.ולדת שער נע״א ונ״ת זיוג ע״י והנס * חג״ס שחס

 דאמא ג׳׳ר לר.משין חכו־ן זה אינס או״א ני שס שנתנ פ״ו
 גס ■ אנא7 המוחין וכל תאיוז ע״י רק לסורדג ינוליס
נק״ש הנס כי לכוין צלין שפיי* עצאה הדעת
י י.י״נ ̂׳’י אל פנימיס מוחין נעשה י■׳̂״ י׳=
,,,,!׳)7 ״,״,.־ 1וצ״ רז״א י'”יו ני״׳״ נפג״יי לקמן מ״ש
ק.) ן מוח נ ;_נ ח הז שד-,ו צ״ל נא! גס לזאת ע״ש סנל

דקשרשלהספיל! הד׳ ואל דעחעלאתנ־״צ;
המל׳ של פנימיס והמוחי!

 ועמה הספיל־ן של דקשל ד׳ נאוה למעלה נשאליס עצמה
 אולוח אלו לה־ליד כוונחינו

פנימיס׳ מוחי! אל מקיפים כאז נתונ אינו י.נ"נת נס׳ הנס
ננוק׳ גדול אול להאיר וגס יי״ל כתג רק הננקיפיס נוונת

̂® א®"® ואמנש ולזה • פלציף לטיווחה דיני׳ "'‘י'® שיי׳•
הו״א לז־וג לרטס אנו ’ר״י אן דאי״א מקיפים ניארנו

״-,רן -ן-,ר ,!״ך ומקיפים דאו״א פנימיס אינסיק
נו ע- שככל אסל מחדש אינס אנא מד,יפי ני לנד דא־־א

 נח נגח נק״ש אוחו ענ״ל נהנים ברנת עד נננס׳ס
 אלהינו הכוי! והנה פנימים נלל עפרם אינו נר«ה שס אן

 ואלהי עלאה אמא הוא המונו ולפי דאו״א מקיפים שהס
ואלחי של ו׳ אנא ייוא י!נא!ר,עק-פ'םיזמא0תמידנננ

״4!•;, ; ! ; t ״ o • ״.: ־. 0־ . }
 P ה נו הנוח נהנ״ה) ל נע לנלונשאר תרי״ו נעני! יק ול0ר,

 שלדאנקודפנימיס •!מוחי! מפיים והנס ש״! ר,ס הכוונת
נקוד וגם ל! הסקדיס לגיא האל מלת ננוונת מ!0ל

חכוי! גס • כנ״ל המקיפים יליג׳ יו=א’י ’תקונ אל
T" ״’־'יי צדינ-ם V ®שוד להמשיך ואלהי נמלח ’׳ 

 ד״פיש מאח.יז״איכי לאה
שהסד׳נס״ כא!מנחאלהי ודאי לואת ר״ך. 0נ7נ

נכוונה לקמ! שננאל כמו מקיפים נניסס לנו•! נפניהסצריך
יצחק אלהי אנלהס אלהי גא• סותם נתנמי לכו דאמא

יעקניוהנההטע׳שאנו ואלהי י ■”גייא
מ־מה ר.וא הנינה ״תדיתי־ כפ׳הניייד הק״ש נשער וע׳
W י ” ’יי!’ פ־־מיס מותי! נעשו נק-ש ני נ׳  , 7  , r
שכנ נפי ח ■ עעמיס מנס■׳ אי״א מדיג ־משני אן

 • הז׳יח לצורך הוא כוונחינו סו!רים ועתה שנהם חיצונית
 נחנונה שמיס כונן ונאמר אייגעיס ננסי׳ להודווג
7°®יו' יייייא ®’ג״® יא׳ שלי.ס  • הנינה .מקדימי! אנו לכ! '

דז״א המוה־ו ,-.לא ,-י י׳ נעשהנז״א נשנת אן נחול ווהו
 מנסי ימקיף עקיף

: של־י.ם
 דז״א המוחי! הלא כי נ׳פניעיס

 נה״ידנינה הון נאים המה
 נמלח לכוי! בצריך לפי ג׳

 מקדימי!הנינהי אני לכ! לנינה לז״אמס״ח נחל לעשוח אלהינו
 אח״כ שינאו כלי שלהיניכה המ״ל להקדיס לרין החלה כי ד׳

 לוק’ סנינההנק׳קו ר.ואמצל כל׳או״מ מאבאיה׳כי מ»ד
 נג׳ להוי! ■ן צ: והנה נהי אנומחחילי! אחהעולסלכ! המקיף
 נאמא ש״ג ושם נאנא ט״נ שס והס ודעה דאו״א שמיה
 וא׳ יודי! לג׳ אלהינו של נא״ל והנוי! נדעה• מ״ה ושס

 שסא״ל אסחשיל והנה • א״ל שעולה שגנינה שנשסש״ג
׳ ישאל ג ק משס  ■ נהיביחשנמוחי! או״מלל״נ יה״ס • ̂ל

 והס ע״א ,ולה ו אלהיג; של ני״נו נאוהיוס חכוין גס
 ההיכל שיד משסש״: כשהשיר שננינהי, שנהדלי! ע״א
שהוא י



החיים עץ ג פרק העמידה שער פרי שרף
 ומסנל • כ״ו נשאר שלו המליי שהוא המקיף אור שהוא
 • ע״א הס ושניהם בז״א היורד מ״ה שס עם הכ״ו אוחו

 הנה כי ו׳־עח חכמה מינור הוא כי חכוין ואלהי ונמלח
 ו׳ ואוח • שנסכמה ע*נ שס מלוי והוא מ״ו עולה אלהי

 וע״ו כי עד'^ מ״ה נהשס יש לדעחכי ואלהירומזח של
 שס כמכין עילה אז ואלהי של הי׳ עמו וחחנר ל׳׳ו עולה
 ודעח סכמה מינור הוא ואלהי שמלח כיון •כי ע״ה מ״ה

: ולכאן לכאן עולה היו״ד לעיכן■  כי דכי המוסין• ש: המתיפין אלו נמשכין איך אמנם
 דפעדי א׳ נימא נמשך אין לעיל מנואר כנר

 נאמורי מכיס והם דיליה דכחפין רישא עד א״א מראש
 ונולע דיליס פכימים נמוחין אור ניחושף ואז רישאדזיא

 והנה • כמדע החעילין שהם מקיף סור לחיזנשוד ויולא
 חרןעטריןעצמן דא״אה״ת רישידכחפין כי נודע כנר זה

 עטרין היין אומן ענימיה נק״ש הורדנו כנר •והנה דז׳א
 •והנה דא״א ניישינחפין או״משלהם למעלה ונשאר נז״א

 כחעיןדאי׳א-אמנם עדרישי רק מגעה אינה הנימא אותה
 של אור אוהו שירד מרמין הם או״א עחה כשמזדווגים

 מחארכח הנימאיסעיי אוחו נם •ואז למעה דכחעין רישי
 חעילין נעשה המקיף אור אוחו ואז רישאדז״א עד ומנעה
 כ״משנמלאנחורה כי דע חכויןכיהנה •ועוד ז״א נמלח

 הכל וכדומה איותינ״ו מלכנ״ו נמלה כמו נק״רז נ״ו אוחיוח
 הננוריה כל כי נודע הלא כי והטעם • הגנורה קוד הוא
 לה׳ וכסהחלקם • ע״ר שעולה מנלס״ך אוחיוח ה׳ היק

 • דין היא נ״ו שהמלא נכ״מ ולכן נ״ו׳ יהיההפ׳ חלקים
 גימ׳ העולים הויוה ה׳ הס אלוהנ׳ כי נודע נ״כ והנה
הויה כל מלוי ואמנם • ק״ל
 נע׳מנו״ש זהמניאר עגין הנה ה״ה ו״ו יו״דה״י כזה היא

נלנות נשיזר לעיל יהנאתיו ̂״, ,5̂ שה^
צ״צ אך ' גרג״ז פ״ב הר!פלר ׳ , ,
 הוא זה ש־ס סס נס־ הלא כי כימנלפ״ד נ״זי ניע׳ שהוא
 הוא ששם לפי הילירה נעולס רק וכשהסנל פ״ר נ'מ׳ עולה
 שהיא מלכים הו׳ מן הכי המין עולה אז הנינה כל ה׳ עמו
 כולו שיהיה ראוי והיה חסד נחי׳ חלקים לה׳ וכשהסלקם פרה

מלניס ש־.י׳ לפי אך כ״נ נמכוי ,לגי . ,,ן,״ אן
_v מספר נפלי לזה וין גחי׳ המה

נן נמלוי רק ו״ה ינשאי י״ה ונס אלהיט של נטו רזכו־ן
 לאידעתי ההוי׳ אךשאר * ע״ש חיי׳ נכ״א שיאנוחיכו ננ״י

 מנואר נס • זה למליי עניינם מה שהם וחכוין כנ״ל נמלוי
 אל שם זהיוצא משם א-ן שם (ונקידור מקיף אור נקי׳

: ני״ש הויה כחניסולבוין האר״יזלה״ה
נס הויה) אל שעולה כיג

 שעולים אנוסינו ושל אלהינו של האלו נ״ו ננ״ס המין
 חריןגיטרין או״משל והוא אלהיס הויה שהוא ינ״ק נימי

 שעתה לסי אך ־ חקר הוא עערא שחד ואע״פ סו״נ שהם
 שהוא נינת הוא מקיף אור וכל מקיף• נאור מכוונים אנו
 גס י כל״ל דין נסי׳ בהוא נ״ו נאוסיוס נרמז לכן דין

 המוחין כל המקיף אול שהוא אלהינו של נ״ו נאוסיוה סכוין
 מוחין לד׳ מקיפים ד׳ יש נספילין הלא כי והענין י יחד

מלד יש וכן הנינה מלד כולן על המקיף א׳ מקיף יש ועוד

 ונמלה אלהינו נמלה נרמז מקיפים הד׳ והנה • החכמה
 אסכולה מקיףהמקיף אלהינוהוא של נ״ו אן • אנוסינ״ו

 יזגעד, קלפים ד׳ שיש נעשייההספילין מלינו וכן ז•555הא מלד
' ’“’יייו ססס פרשיוח לד׳ המקיפים  ו.!*״•?‘ י־ייייייז י

 *יין” ,•V ננינס זהו אן י כולן אה כמקיף המקיף הוא הניס ואח״ב
 '””ד,ו»<ד,ץ אין החכמה מלד אמנם הנינה מלד המה חפינין כל כי

' : כלל רמז שוס והפילין ,
 או׳׳אכנ׳ל זיונ שעשינו אמר מנה אברהם אלהי

 נרישאדדא המוחין אה אנומורידין
 פנימיוחנה״ידהנונההנק׳נדלוס כהס דאמא נ״ר ונכנסין
 ונכנסועמהס האמא דמלד כלהמוחין דאמאוננמרי ראשון

 דאנא• נ״ס הנק׳ יש׳יק של נה״י יפנימיוה החסונוה נ׳
 קוד נסנאר כנר והנה

 שלישי נ' ני דז״א ההגדלה f"' נייז ק״ש נשער לעיל כ׳
מהחנרים דז׳יא דחקד עליונים *'י נעליז מ״ש נהג״־

 לקנל שלימה מדה וני-ישה דאמא דנלח עליון פרק עס
 עליון שליש עם דחקד החהון ושליש י הסכמה מוח נו

 אס ומקנל דאמא דנלח אמצעי פרק עס מהחנייס ינצח
 נקו וכן י 1הק״: נשער לעיל שמנואר כמו וכו׳ החקר
 ההגדלה ה*ס איוה ננרכה ועהה י האמצעי ונקו שמאל

 מוח ככנככק והנה י נשלימוהן המוחין כל נננקין כי
 חקד שלישי מנ׳ הנעשה דנילנלהא חללא נחד החכמה

 מנ׳ שנעשה לפי הכלי כי י אניתם אלהי כק׳ אז י כנ״ל
 נק׳ שנהוכו המוס ופנימית י אברהם נק׳ החקר שלישי
 יצחק נאלהי הענין וכן י אנרהס אלתי וזהי ־ אלהי

 נס • דאמא נ״ר מל הכוונה פי׳ וזה י יעקנ ונאלהי
 דאמא שמוחין נמו דאנאיכיכי נ״ח נכנקיןעמהס כי חכוין

 נ״פ באו ואח״כ דז״א ננ״ר חחאין נ״ם חחלה נננק־ן
 נאו ואח״כ ־ נ׳אמלעוח אל ננ״־ונ״חיורדין ונכנקיס אמלעים

 במקימיהאמיחייכן כ״א ויוידין נ״ר3 ונככקין נ״פקלמאין
 דזיא נגיר דאנא נ״ס נכנקו כיעחה דאנא• ניזוחין הוא
 נהם סכוין ולכן • דאמא מיס'ניר יחיי שם עומדים והס

 המוחין אלו כי סנוין ועוד ♦ אנרהס אלהי הנ׳ל ע״ד ׳כ נ
 מלוי הם חהאין ונ״פ דיודין ע״נ שם שהוא אנא מל׳־ שתם

 הס הנ׳יל נ״פ ונגד אלה׳י כמנין מ״ו שהוא ע״נ שם של
 הכוין ואחיב • יעקנ וחלהי ילמק אלהי אברתס אלתי נ״פ
 נקוד או״א זיוג עשינו נ'כ כי פין המק נחי׳ אל נ״כ

 או״מ להוריד שלהם או״מ
 מן למטה שלהם החחסין רננזירה נשניר מנואר זה עניו

 של [’הפיל נקוד המוחין ־ז״־-ל־ז לשי-־י לעיל והנאוסיי
 נק ס פ המק והנה ראשהנה סע*ח ז״ל ורנה • ע׳יש פ׳יא

מטטם אנלהס אלהי נ״כ .-,ננס • מקי־ים
 הנ׳ל קהכליס לפי • הכיל נשנניסי! ה׳ לנסי׳ אלא פנימיס

 ונעשו המחעליס המהחנ״ה נק׳ השאל וכל עצמו ז«א חון
וכו׳ אנרהם נק׳ ולכן חנ־ד ניזודי זינם ש ן פי מקיפים

אברהם אלהי והמקיפיס^נק׳
המקיפים אלו וה..ה וכו׳ שס עור ופתג וננ״ל התפילין

יוצאים



מהחיים עץ ד פרק העמידה שער פרי שרף
 אין המק-פ-ס אלו נ■ ויע ״»ל הנינה של מסג״ס יוצאים
נעזדס ה־י׳ שה־וחין הכוונה י^ והנה • יסנאל כאשר
כמו הוא אמנם • מדינה ° ® כיצס־ א נסי להםג׳

דנלפנקדישה כל ני שהודפחיו הראשונים מקיפיס נד׳
 ש־ורי מקום ננל קייס שישו שסיא דאמא נס׳ה שנשאל•

העניו יכן למנוה נמשכה והאימי נפנעס ונ׳ • הז״א כהר
 למעלה ק-יס נשאי שלשם כ• נאן ונסלגש! נבנתו אשל נמוס-ן
״ ״. !..t , . , , ,  t הס נ־-ס םניהוסה תאיה ומכה 

מתס למעה ומאידס מ^פשעיס ," ׳^יי^ גניי
יוכנו ועפי״ז • כנ״ל וננ״ל כח^י נמקימן נ׳ ־ דז׳׳א

 שפוגעים נזן מ״ש אלי דניים נשול ויוצאים החלים
:יאשוניס במקיפים ־ נסי׳ ג׳ הלי לין הספ
מאלו ונסי׳ נס-׳ וכל והנה

 מאלו נסי׳ נכל ש־קסו ונהנייס • משם אור מקנלים הם
 המוסין ירדו כאשל הנה כי • ננאר כאשל חסד שס הג׳

והלין סו״נ ה*ש נק׳׳ש
 נכנסו כנל נק״ם ודא- ני י״ל המוסין אלו ו-ליו עשלין

עץ קי ״ סד. נוה׳׳ידאמא ונאלנשו המופק כל ״,,p ע
?;!t! וה־הפש-טא הסלהנמקומס•  מהאי! פיהק ו׳ דק ו״א הון פשיעא והנה נמקומס• הסנה

 נחי' הד׳ כל שירדו ודאי לזחה תיסרוכיס המקיפים ^לו0
 גסכניסתהמוהין נ׳׳כ היאכוניס יוחל תם תספיל-ן שה״ש

 נהי' יק עפה נשאי ולא פנ״ל המוהין מן נמעלה גיועיש
 א-נס שהס יחפילי! מקיפים המת הלא הפנימיסיכי עצמן

 נ״י כניסת אפי רק יוצאים
: חא חיו ימוהי ,, , ! י ̂ מחנוצציס הם שלהם חסיל

 הס האלו המקיפיס ניאח מקום ולכן • כנודע נמלס
דק והם נעצמן המוסין נמשכו אשל המקום מן מלמטה
ג”ם שמיס ז׳ כי נודע כנל והנר. • היינה סל מסג״ח

הנל גימ׳ הוא הכ׳׳ל שם כל ומלוי הנינה של נמ״ס הם
זה ם״ג נשם והנר. י כנודע דקסנח הבלים ;׳ וה״ש

 א״ל-והנה שה״ש ואלף יודין נ׳ נו ש’ שננינה שנסקד
 • א״ל שם 'שוד הוא ה:ה ־ ההכמר. מקיף מוס יולי כאשד
 ולייןס הראשיניס מקיפים נד׳ ופוגע יורי כאשל ואס*כ

 לוקס שהוא והיא י א״ל סס ג״כ לוקס הוא מר.ם אור
 סכמה הראשונים מקיפים מג׳ כי יסד מקיפים הד׳ מכל

 שהוא ת־׳ וממקיף יודין ג׳ לוקס שכדעה יסקדיה וניצה
 א״ל שם לו שיש ה־י א׳ אות ליקס לגנורר. עכירא מקיף
 המקיפים נאלו כעשה מה והנה • אנהי מן ס״ל וז״ם

 ע״י התפילין נקוד שיצאו אחל הצה • מסי־ש היורדים
 דין1■« הג׳ ה:ה י ככ״ל כהפין נאפולי דשעדי נימי הכסה

 מחפשטין הם הסכמה מתוס שחם ולפי • נז״א עיזספעין
 מן שהוא לפי סח״ניוהא׳ סהס דזי׳א ימין נקו או״מ משוד
 פלצוף ילעשוהה נמל׳לחקנה יויד לכן יננורא עטרס מקיף

 דנבורה עטרא ע״י ונינניס נסקנה המל׳ לעולם הלא ב•
 נ׳ ממנה ונעשה נמשכה זו א׳ וסנה • אלי׳ יורד ולכן
 כנודע א׳ מציורי א׳ לולא שר.וא "יוי כזה ו׳ עם יודין
 נ׳ נעשה וממנה • נאמצע ו׳ למעה יו״ד למעלה יו«ד
והנה • אלהי מן אל נחנאל הלי • והסוטס שלה ש פנ

 ננה׳י שנכנסו נממוחין המקיפים אלו כשפוגעים אס*כ
 יש ךh כנ״ל מחם אור מקנלים ג״כ אז כנ״ל דאטא
 מוסין■ שד׳ כנודע מוסין מל׳ מקנל הי׳ הסלה כי סילוק
 אוסיוח ד׳ שהוא אל שם מקנל הי׳ לכן סויג סו׳׳נ המה

 ונהלנשו המיס־ן נכנקו שכנר עחה אן • כנ״ל וא׳ יודין ג׳
 הסו״ג מן כי כנודע מוחין ג' רק אינם אז דאמא ננת״י
 ג׳ רק לוקס אינו לכן הדעת מוס שהוא א' מוס נעשה

 ווי״ן ג׳ צידה שהיא ח׳ איה שהם ווי״ן שהם אוחיוח
שני' ו׳ טסכמר. עליונה ו׳

נאזח סלוי׳ שר.יא ו׳ מנינה מקיף שמכנה למה טעם ליזה יש
והעעס י הדעה מוס היא ה׳ מקיף הנא נ׳ קלל,״י של ג־.׳ זה
חלוי׳ היא שלישיה ו׳ למה י *י”̂י ?’P” יי-

״,v... t_ ,,1 יצנס דצמ״י ש,מקיף א׳ יייש שבין שהדעה לפי ה,א
ואנו מה. נעלם הוא סוינ שה!■) יפחי. ראשונה ה׳ הוא

שהוא הנ׳ הלעה לק ניצל : ע״ש נ-נה
 משא״ב י סו״ג נין /מן;;ן~ו«כליע1

 עסחווין מחסנרח היסה ואלו • סו״ב שנין העליון הלעס
 אמנם • מהם נחלקה לכן מציאוסה ניכר הי׳ היאשוניס

 נחי׳ נה יש עב״ז ווין ג׳ לק איני־. ז־ ה׳ שמציאת אעפ״י
 נ׳׳כ יחזקיס והס הלחשונה ננסי׳ היש כמי אוהיות ל׳

 נצולתה יש הדעה נחי׳ של שלישיה ני׳ כי י הנ״ל ע״ל
 הוי׳ שם של ראשונה ה׳ נע-ד כנולע לבר פסיעה סוד

 הה׳ והנה • לגנורר. עעלא ה״ש לנר הפסיעה ואוהה
 כנ״ל הפנימיס המוחין מן הוא שמציאוהה לפי הזאה

 כי נודע והנה • דז״א נסיעמא פיימיח דלן נכנסה לכן
 ימ-ן נסוטס קוין ג׳ יש

 ה' והנה • ואמצע ושמאל פל שמוה מה !פ כנין כל הנה
החכמה מקיף הן שהיא זאה וג° ו;ין ג׳ נהי׳ הוא זפ תקיף

• ד ו י ז י ^ י • ____-________ י . _ _ _ _ ׳ נפהיעס שמנזפשע ננה  ימין קו דלן מספשעס כנ״ל י-וייי̂י
 מהפשעים שנר. וויו וג׳ שעיא״״יי ני'״״ ע׳׳יסהפמניאי

,ן,. י' =ל שלישית ה׳ נמנ-ן פ״נ
לנ 1 פסע1ו. א הז קו נג נק./ ש־.יא ס״ג דשם אסיונה

ד!״א ̂היקול אצל מקימה נ!״א תמתפששת דהנוני-. נה״׳
הלי • המ;׳ מל ניהנה ומשם צירתת כ׳ נה״׳ קו־ן נ׳ וה״ם
והנה • אלה׳ מן ר׳ מנואל שיש ה■ וז״ס ף, כזה

הג׳ אצואל זזו מה שירד־־. דפידשסא  כשנכנשי אס״כ
גולגלחא חללי נג׳ מ-סיו ייא "יאיו5ההיסם(י״ל

נימח יורד ריר. • יז״אI ״ ■■ ע״ש ו״פ נסי■ שהוא
 אויזה ומכס שם והאיר כנ״ל ז״א עורף עד דא״א דשערי

 חחפילין• נקוד נמצסא לחו׳ן המקיפים חלו יצאו מהאלה
 י׳ צורח הוא הארוס יוצאיס משס אשר הגומא סיד והנה

 ג״כצורחי׳וכ^ הוא היוצא וראור ו׳ צירה הוא והשער
 צולה היא ריוצא שהאור לפי אן ״יוי נציור א׳ הסצירר. אלו

 • יו״ד צורה ג״כ הוא מיאן המקיף סלוקס האור לכן • י׳
 ה״ס ואנלהס • אלה׳ מלס ניארנו הלי • מאלה׳ יוי׳ד וזהו

• שליש׳ משני הנעשה כנ״ל הסכמה מוס של הכל'
ד ד ג , י1^ ר ח צ  הנינה מוח שהוא לק הנ״ל ע״ד חויז י

 פרק נכנס עסה כי וסכוין • דז״א י
עליו;



החיים עץ ד פרק העמידה שער פרי שרף
 כלי בחון דאבא דהוד חמסון ופיק דאמא דהוד עליון

t גכולה שלישי תב׳ נעשה שהוא הבינה 'n ג״כ וחכוין י 
 אלהיי כמכין ע״ב שם מלוי היא דאנא חחהון שפלק
 וחבוין • הסל ע־ד מקיפים בחי׳ אל ג״כ והכוין י כסל

 ומקבל כנ״ל אל שהוא דאמא מגבולה יולד שה שאו״מ
 מקבל והמלה הראשונים בהמקיפים בפגיעהו במי׳ מג׳ אול
 יודין ג׳ • וא׳ יודין ג׳ שהוא א״ל שם ג״כ מקיפים מד׳
 לוקמ יגבולה עעלא מקיף ומן י ומקלים מו״ב מקיפין מג׳
 מספשע כאשל לכן בינה מוח שהוא ולפי י כסל א׳ אוח

 כנ״ל דשעלי נימא הכאה ע״י תהפילין בקוד ויוצא אח׳יכ
 מקיף ונעשים דדא שמאלי בקי מהפשעין יודין הג׳ אז

 דגבולה עיעלא מקיף שהוא והא׳ י דז״א בג׳׳ה לסק
 ב׳ ממנו ונעשה כסל יו״י כ0 ממנו ונעשה כסל ב«ל׳ יולד
 מקבל ואמ״כ י שבה מג״ה שהם המל׳ של והגיף ידים
 נכנקו כבל אשל במומין כשפינע שהוא הב' מבחי׳ אול

 ומקדים מו״ב שהם מ׳יחין מג׳ אול ג״כ ומקבל דאמא בנה״י
 ממוס לבל ופקיעה כנ־ל ה׳ צולח שהם ווין ג׳ שנדעח
 נעעם דז״א במועמא כ0 מחפשעין ואצו שבדעה הגבולה

 הביכה מומ מבמי׳ שהם ולפי י פנימים מעומין שהם יל הס
 • המל׳ קווי בי.׳ ומחפשע שבחועס שמאל קו דלן יולד

 נימא .ויולד דז״א גולגלחא במליי המוחין כשנכנקו ואמי׳כ
 ההאלה אוהו ומכח שם ומאיל ז״א עילף עד דאי׳א דשעלי

 י כניל החפילין נקוד במצמא לחיז המקיפים אל יצאו
 היא המקיף שלוקס האול לבן י׳ צולח היא שהאול ולפי
 הכלי הוא ויצמק י אלהי מלח ביאלנו הלי יו״ד צולח ג״כ

 : כסל גבולה שלישי משני שנעשה הבינה מומ של
הי ל א ב ל ק ע י  במוח שהוא לק הסל ע״ד ג*כ י

 נככק עמה ני וחכוין דז״א הדעח י
 בחון אבא דיקוד הממון ופלק אמא דיקוד עליון פלק
 כ0 והכוין ־ דז״א הח״ח שלישי מג׳ הנעשה הדעה כלי

 כנ״ל• אלהי כמנין ע״ב שם מליי ה״ק דאבא חמהון שפלק
 ד׳ ההילך בענין שיובואל מה אמה כוונה עוד ציין והנה
שהוא ישלאל ב^ח אעוח

 ומאד הנוונה פ׳ לפזן הוא נן שכל ע״ב מלוי ד׳ להמשיך
 ירצופי ר פ־יז כלל מינן אין להמשיך אמ״ה גימ׳ מלוי

י פרצופים ד׳ כנין מה לאה ״ ^ ^
נמלא נהג האריז״ל נפידור והנה ״ ̂־ י נד
להמפיומלוי לנוי! אניהס אלהי יל=ו ,־ '״^3

 היוצאה לאה ׳ לים רע< זה אלהי שהש אלהי ספ כאן
 נהג יצמא ונאלהי • אנא מיסוד וכו׳ אבלהם א;הי אבוהינו

היוצאת לאה לנחי׳ להמש־ך 7מצ או מכמה מצד וכולם

״:”ל ׳ ”? ־ המל^ »ה ל^-^לנמ■׳' ״
 מעסיתיפודי • או״א) (מיסירי ״׳תף ־ והכי* כסל לאה
ש או׳א והערין י ואלהי ו׳יחילה כאן ״  איני יותר והוא • ע

 שיוצאת ללאה היננ-ן מהזה מונן דעוה אל כי קוד נודע הלא כי
 למסר •והנראה האלו יסודית מז סול כי דעוה ב׳ שהם ד׳

’נע״חשיירירוש הנהמניאר ני ;״שן 6הו דז״א הדעח

׳ ־ ״ ־•־“י■׳״ ״ ־ ״

העליון הדעה אמנם • דאו״א יסודותיה! נ׳ אל נפשנו ומשם
בין המכריע אוחו דאויא ייייי* ®י’’ יייייא ייייו
מאדיוה״ם רואעייוו חו״ב הייצוא ומוח אמא ניסור נינה P וה מחד ון הומע. ב חו

,j, ונא וכנ״ל מעין יוצא ונהל תן״.) ן,י5,י ןן,ןןן,ן
̂ניאורי שם עיי נחג והנה אמא גו עמיל דהוא כחגלה נננק
אנו אין ולכן הזיוג בקוד נתפשע! נאשר ני ודמית צלם

̂׳אסי צלם ננח״ המוס•! עליונוח• ג׳ בקוד אוחו מונין אז
־’ ׳’«״ החלנסס אוחו לק נמלא בזהללא יכן ™״ ״

הנכ.ק ל הנ הב הדעח ע״ש• עולם ועיסשזיסוצדיי,יסוד
שמחפשעבדקדאו׳׳א במנין נאלהי ני הנווני. הוא כן ו-יזה

ולכן • ע-עלין ב׳ והיאנק׳ זה נמלי• להמש-ך יטק אניתס
̂סור של הדעח זו-לאוחו בו׳ חנוין לאה■ לנס״ אנא ע״נמ

דאמא או דאבא הנ״ל הנעלם להמשיי׳ייפיי יני•! יצמק וגאלה•
T iif צאה לנחי׳ היסודות מעסיות אל נמשך ממנו גם קידאי , , I

 בין ונעלם והואכמשן הדא . פרצוסז נגנה ועי׳ז
 חכוין ואמ׳כ • שבו מו״ב

 הנה כי ואלסי של זו בו׳ וחחלה • המקיפים בח■׳ אל
 מז׳ נמשכים המקיפים שאלו לעיל במהשביאלני להבין צלין

 שהוא שלהם המלוי בז״חדבינהמן המחפשעים שמוחק״ג
 הואנימ׳ המלוי והנה כסל־ הבלים ז׳ בקוד הביל גימ׳
 אןהעעסהוא • לבד אל לק לוקחים אנו אין ולמה ל״ז
 ונחלק קצווחי׳ בו׳ מחפשע דבינר. הדעת כי נודע הלא כי
 לששה נמלק והוא כנודע ו׳ הוא הדעח וקוד חלקים לו׳
 סימילס ו׳ שהוא יעקב ואלהי במלח הימילה י׳ וס״ק ווין

 א׳ הם דעות ב׳ כי לעיל והנהמבואל • ׳ל הבלהנ ממלוי
 ווין ב׳ והנה חו״ג• בי! המכריע •וא׳ מו״ב המכ׳־יעבין

 ביניהם המכריע הדעח בקול נשאלים חייב מוחין מב׳
 הם ולכן אמח ו׳ לק אינם שלשם כי אמח ו׳ ונעשים

 הואהענין יוכן מההבלהנ״ל א״ל בקוד לק נשאלים עצמן
 והם כסל אמס בו׳ נשאל ביןמו״ג המכריע השני נלעח

 סם דעוח סב׳ אלו כל והנה • לבד איל בקוד נשאלים
 הג׳הכוללחו״ג מוח הוא כי • ואציהייעקב של בו' נכללים

 כולם הוויןשגקודסדעח אלו ולכן דעה נקלא בכללו והוא
 הבינה דעח של אמח ו׳ לק אינו עיקרם חלא כי בו נבללים
 ולב׳דעוח מוחין לד׳ נרמזה זו ו׳ נס קצווחי׳• לו׳ שנסלק

 וחאלפיןשלםםא״לכאםר שחיודין כמו וסנה כסל• ו׳ שהם
 כניל למעה מספשעים הס מקיפים בקוד למעה יולדים

 ומחפשעין ולדין’ האלו אל משמיס הנשאלים כןהואבג׳ווין
 ששחים ב׳ שהם שלהז״א נה״ישבפס ונעשים למעה ג״ב

 ס״ח מחצי דז״א דעח או״ע שיורד גיב וסכוין ־ והלשון
 א״לכניל• חציח״חסחחחוןוהואסכשם דלן ויורד העליון
 במקיפים בפנעו א׳ כנ״ל מקומוח מג׳ אול ולוקס

 מקיפי מג׳ כגיל אל שם ג*כ ולוקח ומקבל הראשונים
 דנבולס עיעלא מוח וממקיף ־ יודין ג׳ וחמקדים מו״ב

 האמצעי מוס שהוא ס־עח מוח שהוא ולפי ־ כנ״ל א׳
 ומחפשע ■יולד כאשל דשערי קוצא האי הכאח עיי לכן

דז*א האמצעי בקו ומחפשע יולד סחפילין בקוד ויוצא
שסם



מאהחיים העץ ד פרק העמידה שער פרי שרף
 מע־טלא 6שר\ נפי והא׳ ד;״א יהוד ס״ס דעס שהם

 ידי שוד ג״ב ממנה ונעשה ננ״ל נמל׳ ■ורדה דגנורס
 נינניס והרי • דילה וישיד ירכיס נ׳ מהם ונעשה כנ׳׳ל
 ׳,’מנח סור לוקסס ואס״ש אנ״א נשיד אלפין נג׳ המל׳

 ג»כ ומקנל א1דאי ננר.״י שנסלנשו נאור נפגעו והוא נ׳
 לוקחת הגנורוח וממוס !וק ג׳ וחש־יס סו״נ מוחין מג׳

 הווי! ואלו החוטם אמלעיס לרן יורדים והס לנר פסיעה
 נלורת ג״נ שהוא וו״נ אס המסנר הדעת נסוד נשארים

 נולנלסא סלל׳ הון המוחין יורלין כאשר ואח״ב ■ ווין ג׳
 שם ומאיר דא עויף עד יא״א דשערי נימא זיורד דז׳׳א
ד דז״א נמלסא המקיפים אלו יצאו הארה אוסר. ומכס  ^ו

 לכן י׳ לורס הוא היולא שאור ולפי ■ כנ״ל הספינין
 ■ כנ״ל יוד לויס ג״כ הוא מכאן המקיף שמקנל האור
 הדעת מוח של כלי הוא ויעקג : ואלהי מלס ניארנו הרי

: כנ״ל ס״ס שלישי שני שהוא

פרקה
ל א ד  ונס עלאיןוסמאיןדאמא מוחין שנכנקו אחר הנה ■ ד

 ומסחיל גדול נק׳ הז׳׳א כנר אז דאנא ג״ה
 עמה (ניימח דיקנא מיקיג׳ י״ג נו ונעשה זקנו ללחה

 סוד והנה נהג״ר.) נקמון ועי׳ הקונים ע׳ רק נמשכים
 והנה • האל וזהו כנודע ונו׳ דחוס אל הס ה״ד י׳יג
 הנז׳נהיקיני הדיקנא שנראש הקיפין קולין ה״סל״א א״ל

 לא הראשון שנזכר ואחר • ונו׳ אל הנק׳ דדיקנא ראשון
 ה׳יסירה כולסיאן נכללים שם ני האסריס להזכיר הוצרכו
 שהוא קדמאה ההיקון זה הלא כי נן הוא הא.ל נמלה

 כמנוארי כלסעילמוס מנהיג והוא מספשטנני״ע הוא אל
 אדנינעפי׳_ ואל ניצירר. הוי׳ ננריאהואל ׳׳שדי «אל והס

 אנ שר.וא קדמאה סקונא בסוד נשא נאדרה כמנואר
וכו עימין סלה ני׳ ואיה
 נסלק זה אל ני נמלא והנה

 ג׳ ואמנם ■ אל שמוח לג׳
 מוחי מג׳ נמשכים אלו אל

 גו לעילא שגגולגלהא סנ׳׳ד
 ונסיום דגולנלחא חללי חלה
 יורדהארחס ומשם המצח עד

 מאיר ואז למטה ונמשכה
 הדיקנא צדדי דרן הארחס
 י׳׳ג נעשים ואז והפנים

 הוא ראשונה והארחס ח׳׳ד
 והנה קדמאה־ חקונא א״ל

 הג׳ הארה יוצא כאשר
 ימין נלסייס אלו מוחין

 א״ל ג׳ נעשים אז ושמאל
 אמנם מכאן א־ל וג׳ מכאן
א׳׳ל ה׳ רק מהגלים אינם

 ננריקנא אל נ׳ כי כאן מ״ש ה;ה
 זה הנה סנ״ו מוחין מני נמשכין
 או״א הולדת שעו נע״ח מנואר

 שנת תות׳ שער לקמן וכיין ח״א
 לטון שס טהונא נהנ׳׳ת פפ׳׳נ
 שה׳ מנו״ש נש׳ אן תנ״ל הע״ת
 וז׳לוננאי פ׳׳זמכורשיותו ח״א
 ניוע הנת זו מציאת׳טפה עתה

 ׳קטנה’ נטי׳ הם הטיפות כל ני
 ג׳אותיות נ׳קוציןשה׳ש לה ויש

 נמשן משש ני כה״סחנ״ד יהיו
 זו נטפה שיהיה לדיו לכן כנ״ל

 נ״ן מ׳ה ע״נ של יה״ו נ׳ כללות
 נמו עלמין נ׳ שת׳יס ע״ש וננ״ל

 התפלה כללות נשער לעיל שמנואו
 יהי׳ אל והנה * נפ״נשס נהנ׳׳ה
 נהנ״ד. שס למ״ש נשתירה נעינין

 מנדודי נמשכין אלו עלמין נ׳ כי
מתנליס והס א׳׳א של מלניס ז׳

נעלס• הוא הששי והאל לנ«ד
מוחי; ג׳ הלא כי והענין

נג׳ מאיר וכ׳׳א סנ״ד הס
 הדעת וסנה ־ הפנים לדלי
 דאמא היסוד הון הוא

 ״שדי ׳׳אני נס י שלי הנק׳
 שתוא ״משה גימ׳ הוא
 נמלא כנודע היקוד נסי׳

 ממוח נמשכין שדי אל נ׳
 הפנים לידי ננ׳ הדעה

 נמשכין לכן דינים שהוא י
 וממוח אדני אל נ׳ מאוהו

הוי' אל נ׳ נמשכין הסכמה
 שדי אל הס קלנס אמנם

הוי' אל ואס״כ למעלה
 והס • ;אדני אל ואח״כ

 והטעם ■ ונינס סכמר. דעה
 אלו מוחין ג׳ הלא כי הוא
 דאמא ננה״י קהומיס הס

 אורן שירד עד מאירין ואינם
 לידי נב׳ למטה ומחפשט

 והנה ־ הזקן נפאת הפנים
 מוחין מג׳ למטה אשי הדעת

 תחלה לצאת מוכיס הוא
 למטה לירד ממקומו

ליס! נדיקנא ולהתגלות
 שגס חו׳נ מוחין לנ׳ מקום

 פתח דרן ללאה יוכלו הס
 הקויס דרן כי דאמא יקול

 תחלה לצאת הדעה שהוכרח כיון והנה ז גילוי להס אי!
 מניס ואינו נשאר נו מוצא שהוא הראשון מקום לכן

 המקוסהעליון כל לוקס הוא רק האחרים אל פנוי מסוס
 החח׳ב יורדים כאשר ואס״כ • שדי אל כס ונפשה נוי1הו

 הראש לדדי נשרי שויס שניהם היו למעלר. כשהיו הנה
 הנינס מן מעולה שהיא הסכמה לכן מזה למטה זס ואינם

 אינו כי שדי מאל למטס הוי׳ אל ונעשה תחלה יורד
 ונעשית הנינה יורדת כ ואס׳ ■ למעלה פנוי מקים מוצא

 הדעת ממכס * טלהס התדר ביארנו הרי t אדני
א עדיין הלא כי ממקומו מתרסק שאינו לפי  נמקומו ץ
 ני אין לכן ; כנודע החזר. עד מהפשט דאמא יקוד כי
 לשנים נחלק אינו ולכן לגמרי יציאה ולא התפשטות רק

 • ניסד כלולים והשמאני דימין אחד שדי אל רק ואינו
 יקוד דרן ונכנקו ממקומם לגמרי ילאו הס הסו״נ אן

 דרן ונכנקו ממקומם לגמרי מתנליס הס לכן כנ״ל נינה
 אל נ׳ ונעשים לגמרי מסגלים הס לכן כנ״ל נינה יקוד
 ה׳ הא״ל וזר.ו א״ל ה״ע הס ולכן • אדני אל ונ׳ הוי׳
אז ממש דאמא יקוד מתנקע שאז נליענור אמנם • א״ל

 לעיל גיקוגו הלא ני ניי,ר'קנא
 שיש הק״ש משער ת:״ח נתניה

 ומ״חוהוא כללות נ״כ נהטיפת
 הרי ע״ש נילוצין ופ״ח מנפי׳
 הומ׳יל נרווד יש ודאי ני מונן
 אינם אן רא»א חנ״ד ננל

 תקוניס ני״ג רקנהריקנא מתנליס
 טנישמות משמע שש ותני. ע״״ש

 נק׳ אוני אל י.ויה אל שדי אל
 מפמעשנם כאן אך הני׳׳ע ע״ש

: כן נקואים נשושס למעלי.

לפי הנינה וממוס ־ כנ״ל

 נ׳ פיק הצלם שנו נע״ח
 וי.נת וו»ל כתב קמא נמהוווא

 אל שדי אל מימין נ׳ הס אל ו׳
 כיולא משמאל וני אדני אל הויה
 ה' דק ניכיים אינם ואמגם נשם
 טיזס התחתוניס ני כי לנד אל

 ונשמאלשסעולס אצשוישנימין
 אקיז־ יהיה שלא וכדי תעשיה

 שניהם יק נתנלת לא להמיציניש
 ■ עכיל וכנ״ל נכללים נזה זה

 כעולם תוא שוי שאל מ״ש והנר.
 וארשו • מאד תמוה הוא תעשיה
 כאן ניאו הלא כי ולדרוש לוחיק

 שנועת קו״ג הס שרי אל נ׳ כי
 ואמאושס תוךהישיד המלונשיס

 נכללים שר.ננווות נתונ כע״ח
אלהנוק׳■ יצאו ומשש דא ניסור

 נסי' היא הנוקנא כי צולע וזה
ז עשיה

ניכריםיא



החיים עץ ה פרק העמידה שער פרי שרף
 וכו׳ אל הוא קימאה סקון ולכן ג״כ שדי אל שני ניכייס

 נמלס כאן נסגלו :ר0 ה׳ אך כס׳ סס אל ׳1 סנה כי
 אלהכשי וכוא לנד אלא׳ רק נויעבור סכר לא לכן האל
 לתמשיד ח״א ס׳ד י״ג עסה לעשוס הכוונה ותנה • כנ״ל

כי דע גס כנ״ל הארסם
 ט׳ סיד שהס ל״ו גיי!' האל
 יש סקון שבכל דז״א ס״ד
 הויוס ט׳ והנה • אסס הוי׳

 וזכו אוסיוס לו׳ להס יש
 ני ידעה כנר והנה ־ האל
 ג׳ הם דעסיקא ס״ד י״ב

 כהסי״ב יודין נמלוי הויוס
 ן נכלל כולם ואס״כ אוסיוס
 הי׳ג סקון כהוא נמזלא
 אהי׳ כס שהוא ונקה שה״ס
 ונק״ה ניע׳ שהוא דיודין
 טלאי[ הי״נ כל כולל והיא

 ואלף יודין ג׳ בו יש הלא כי
 ג״כ אסריס הויוס ג׳ שהס
 יש דא ובמזלא יודין במל:י

 אל שהוא וא׳ יודין ג׳ נו
: האל מן  האל נמלה עהה סכוין גם
 לאה אוסיוס כהוא

 עסה פהכוין הוא וקודו
 ג״כ לאה פרצוף לעשוח
 המההיל יסל פרצוף קודס

 פיסנאר כמו עליון מן
 לרינה היא נס כי נעזס״י

 שיהנאר־ ויעבורכמו לזיונשל
 רק יוצאה לאה שאין ולפי
 דז׳׳א מוס־ן ג׳ קיוס אקר

 דעס בלישי ב׳ נחחלס שהוא
 יוצאה לאה אין לכן דדא

 שהוא יעקג אלהי אסר רק
 לעיל והנה י הדעה מוס
 היינו כן פנס אלהי בד׳

 כנ״ל־ לד׳בחי׳לאה מכוונים
 כוונסינו הי׳ לא כס אך
 המוסין הארס להמשיך רק

 (וע׳ לאה בחי׳ ד׳ לאוחן
 עסה אך בהג״ה) מש״ל
 במלה לחוץ נמשכה היא
 שהיא לפי רחל והנה י האל

 להננוס צייכס נפ״ע נקודה
 יסבאר כאכר גמור פרצוף
שה׳׳כן בלאה משא*כ בעזה״י

 עמידה שעי הכוונת נש' הנה
 הלא כי י!שה אך וז״ל כחג פי״נ

 כנודע נויערוד כ אחי נעפיס
 הם שנכאן אלו צי להון וכחי
 המקיפים נצנסו שכגר אמא מצו
 לצן ׳ אמ מקיצי מ; ־הס ולפי
 אך וכנ״ל ניקוע לייכים אינם

 וכו׳ אנא מקיפי נויכנווהסמלו
 ולא נלע״ד נך וז׳׳ל שס וסייס

 יורה הארח אך שממהיממוייז׳ל
 מורן אי! צכנ״ד אך ע״ש דוכי

 הרנ כהר רפי׳ו שס הלא כי
 רקע׳ נעשה אינן /אעסה נפצעו
 נהם שיש הויוה ו׳ שהם הקוניס

 וכמ״ש האל כמנין אותיוח ל*ו
 מ״־ ע״פ נכון הוא ונן • כאן

 נמ״ק פיע הנסירה שער נע״ח
 אחר מקורס נאיס ח״והס שדע׳

 הד׳ אך אמא המקיפי שנכנסו
 נאדר אח״כ ראיס הס חקוניס
 נשער וע׳ עיש דארא נס נשלמו
 לצי נחר שם נמ״ק פ״נ הצלם
 רניון וקענית המוחין יידו שממה

 הנדצוניס מהם ינקו כלא אז
 עעשיכין אנו לכן מהנרון היונקים

 האל כי ודיקנא הנ׳׳ל אל הי
 מאלהיס אל הוא שיוו שרויהנא
 הוינין כל שיש והוא שנפיאה
 יהנוננונ״ה ועפי״ז כ׳׳ש פננרון

 הורוא אלו כוונוח ני היניר יחד
 הויקנא: והמשיח רקעווח מוחין
 צוא לאה פרצוך ננין ענין רנה

 פ״הוהנה ולאה יעקר שפר נע״ס
 איר מן כ־ נקיצור עניינו !ר

 היריס נשני המתפשעיס הרוחין
 אז ח״א וסמאל ימין ונזריעיה

 שקווין האצילים ורך האור יוצא
 ממע־ האור omd וא) הוני״ש
 מקים עי הקינ״ש מן למעלו.
 האור יוצא ומשם נרכסף חירורס

ר  האלו ומראיוח הגוון החסלח פ
 נעשה ■מין ע מזר היוצא מהאור

 שמאל מזרוע ומהיולא ולאה חשו
 אור ננסי׳ ולאה ננורה נפחה
 מג׳ היוצא האור מן ואח״כ חוזי

 ניושר ומחפשע רנ״ל האלילים
 ימין מן הידיסאז פרקי סוף ער

 היר ומהשמאל שלה נצח נעשה
עומרים שלה שנו״ה הרי שלה

 וסו״ג רז״א עליונים פרקין נגר
 נהכחן) שמחוגייס המקום ננר

 לנרול כלל נכנסין שאין כאופן
 נה נעש־. אין אמצעי ורקו יסל
 אור ננסי׳ ג״כ שלה הח״ת יק
 של העליון משלים היוצא זר ח

 הישור נחי׳ אמנם דז׳׳א הת״ס
 הנתינה אמא רה שחהן עו אקנה
 שיהנאר נמו וז״א ח״ת כשליש
 תפחה שכתג ע״ש ויענור ננוונח
 נגישה לא עדיין אניח נכרכת
 נחי׳ וגס שלה ז״ח רק נלאה
 נהנים נייכח ואח״ה שלה הרעת

 נ״כתייר נענה כפיס נשיאח כ״י
 ענין מונן היי ע׳-ש ע״כ ■־נה

 אין מ״מ אך עחה הנעשה כרליפה
 כאו״א ויכו נפרעת לכוק צריך
 כלל ידדה לא שלאה כיון נרחל כמו

 רק צריך לא לזה מאליליח למטה
 רחל משא־כ למקומה להעלוחה

 מאחר נכרעוח גמור רנין שלייכה
 אמת: נקווה נסור רק נשארה שלא
 כס וקענוה מוחין נש;כ והנה

 צא נק״ש חמלה כי מנוארהטעה
 דאמא יו׳׳ק מוחין רק הורונו
 גמורים מ־חין אינם הם והנה

 גס הנייר הס המיחיז עיקר רק
 רמינה יאמא מוחי! כעם לפי

 1כי נהם אין לכן מיערין דינין
 אך רקענוח המוחץ לרחיח

 כד וצמא ג״ר לירה כשמהחילין
 אז ואנא מוחץ כניסח השלום

 נם כי ח וקענ מוחין ירידח הוא
 שרסמיחץ לצי ואנא ו״קדמימין

 כצל דין חערורח נהם שאין ואנא
 וקעינוח מוסק להוריד נח נה־ יש

 כהנ״ה רפ״ג לעיל (ועיין למטה
 ירידתן נזרר וזה אתה) נמלת

 יורדין או ג״רדאמא נכניסת הנה
 וכשנכנסו להנוון דקגינית המוסין

 מהגיוז יויוין אז ראנא הנ״ה
 כליון הליש עו רז״א מנ״ת אל
 ששם המכוסה וז״א הה״ת של

 היא דאמאושם יסוד סיוס היא
 וכשנצנסק הנזק׳ ננין התהלת

 יוורין אז דאנא אמצעית ני
 ס״ת שלישי צב׳ וקענוח המוחין

 ואנא הגיר וכשנכנס׳ המניליס
 הנ״ל ה״ח שלישי מר' יורדים אז

 כולם ומתקנצים דז״א נה״י חיך
 ואח״כ כס ועומויס וז׳א ניסיר

 והנה ינוק׳ יורדיכ הס זיונ ע"׳
 המיס־ן הנה כי שס מניאו

 ■“ריא היו כאשר האלו יקענות
נצ׳מוחין אלהיס ני היו אז דז״א

 כנודע הבינה של אחוריה
 כהעלוסה בעלמא זכר א״לרק

 נמקומה בכה״י ולדבקה כאן
:הראשון  במלה עסה סכוין גם

 נודע הלא ני האל
 דקטנוס דאלהים המוחין איך

 המוחין בבוא למטה יורדין
 אין והכה דגדלוס דהו־וס
 דקטנו׳ המוחין להוריד יכולה
 דהיי׳ הגיר ברדס יק למעה

 המוס־ן אס דוחין אז
 מוסין נשער ועיין דקטנוס
 זה מבואי כס דקטנוס

 יורדין כאשי והנה ׳ ה־טנ
 יוידין דקטנוס המוס־ן אלו

 כי דזיא הגיון אל סמלה
 הכוין ולכן אלי-יס גימ׳ גרון

 הגרון קוד נטשה עסה ני
 הזה אבי מציאס כי דז״א
 מוחין מג׳ רק נטשה אינו

 שס היורדים דקטניס
 באלהי דאמא ג״י וכשנכנסו

 ואלסי ילמק אלסי אגרהס
 ג׳ יוידיס אז ננ״ל יעקב

 הגרו, אל דקטכוס אלהים
 המוחין והגה • האל במלה
 נכנקו אשר דאגא דג״ס
 המה כני׳ל אלהי ג׳5 ג״כ

 סג׳׳ס אל אוהס מויידין
 דאמא שג״י ואעפ״י ־ דזיא
 ביחד נכנסו דאבא וג״ס
 המוחץ נוקעיס עכשיו מ״מ

 במלא א׳ מסעוס ב׳ דקטנוס
 ופי׳ י הגיון אל יורד־ן האל
 הנ״ל אלהיס ג׳ כי הוא האל
 מלואיהן בג׳ ממולאין המה

 ביניהם הפיש ואין כנודע
 כי אלה־ס מן ה׳ באום יק

 במלוי הוא דסכמה אלסיס
 במלוי הוא ודבינה יודין
 באלפין הוא ודדעס ההין

 כמבואר יהיא הוא והסימן
 סדים כי נמצא הקדוש נסוד
 וטלשסם ה״א ה״ה ה״י הוא
 סא«ל פי׳ וזהו אל גימ׳
 הוא דאלסיס ה׳ כי י׳׳ל

בג׳



מבהחיים עץ ה פרק העמידה שער פרי שרף
 ה׳ נה סעה גל ־־ גזדע וזג: 6פהו א; הוא מלומיס נג׳

קע״״ אל D< ולכן אננסים כינה אותיות ,
ג׳ והגה • אלהיס צירופי ק'כ ^

נ׳פכמיסק׳־־גולה אלהיסה־ _יסיי רמודס ואינס
נפ׳ה הס אותיות ה' ועס ש״ס * ניניהם הפרם D’D האוח

אג«פ (והגה האמה ש;ת כמגין ’ע״ שנופעיס נ' והמשא
סס כתוג הקנויח פנויה פנכיונת הוא דאנא סס כנישח

ימיס השפ׳׳ה אותן אסר נהגי; ,!) א5ן5ןר, הגניר נהידול
פ»נ ייא־־גיז שעי לעיל כמנואי . ^

1̂ j■״ w נאוג מ״מ סיני! :י0ה ן נענ ע״ש
הוא הפי׳ זה סגת נע״א ס6 1י’נ ’= עוד חכוין והנה

אל ניואן אא»כ1 כיש) אמת ציין אז דאמא הג״ר שנכנשו
היותר ני נתמעטו אז הגרון הJלרדו דאמא אמצעוס הג'

והשאריויר למעלה נשאי מונסר אמנס י דז״א נחג״ס למטה
,p ״,,ן , y j יין כולס ני[ הס ואז למטה

סאואוקיו׳נ א שם של ציווא י ,
ו,אח״נ למפלה שהיה ממה שליש ”'יזל’”'

 חוזרין אז !״א גישור נרדסן דוגמה האל נמנה ג״כ הכוין
 תצי רק נשאר ואץ ומתמפטין הגיול ונמלח דקשנוח מוחין

 סס־ם נשיר ששיש והש הק״ג ייז נושעים והנורא הננור
ינויו׳ ברישא וכפנגנסיש גניייש אש״נ ; ז״א7 להג״ח

̂ג’שיש־ס הגבורותקא הגדול i"מיע;:’.שr°שה;
̂ייי ע״ם נהם נייןנית שהמלכות ̂ ייי

 נרדסן ני מ״ש והנה באריכות וח אמצעי הג׳ מחפסט־ס
 צימפיש ק״ב רק יורדין איו בגרון ונזס דזיא נחג׳יית דאמא

 א׳ בתות שיש שהסץ״ב י׳יל אין נז״א אמצעים הגי מהמניס
מיתיןיתי צ^ק״גמבלהג׳ יק .,ל״ ״ , י, ל

הרי כי מוח מכל חרככיס והס ״ * _
 מכווניס אנו ל ה נמלת כאן P יי’ 1 הנכ-ש המוסין

 נהגדול לקמן וכן מיתין הג׳ כל למיל מבואר שבני ההגילה
: והנורא הגנור יהירה ה׳ נשוד הריין וזה
הגדול חינוה מג׳ נכ״א שיש

 עלאה ה׳ שהיא לאמא רומז הוא ה׳ כי ונו׳ הגנור
 ומחסבר שנהוכו המוה מס שלה דנצה אמצעי סרק שיורד

 ונעשה דז״ס דנצה עליון ופרק דסקד חסהון פרק עם
 שיורד נ״ל גיול ה׳ הגדול וזהו שלימה מדח דז״א הקד
 ויורדם ה׳ הנק׳ אמא מן הנ׳׳ל אמצעי פרק מס הדסד מוה

 שהיא נהגנור חנוין מד״ז וכן ־ גדול חלק׳ דז״א נחשד
 ומחהנר אמא דהוד אמצעי ופרק הגנורה מוה שיורד אמא
 ונעשה דז׳׳א דהוד עליון ופיק דגבורה ההסון פרק עס

 והנורא עד״ז וכן י הגניר וזהו שלימה מדה דז״א ננורה
 שהוא דאמא דישוד אמצעי פרק חון הח״ח מוס שיורד
 דז׳׳א הת׳׳ח ונעשה דזי׳א החזה עד שלה היקוד עעיח

 וכו׳ הגניל דהגדול נההין כאן נרמז גם י והנורא וזהו
שיורדין דקענוח מוהין לג׳

 ■שיק נ לו פ׳3 תירה לקוטי נשפר ע׳׳ד דז״א נסג״ס עחה
שנת ותנעיס תז׳ש ן3 ואניס ,3 קאל ^״לק שניארנן

ג׳ שהס שס נתיב מחיז בנאתי ____ . . . _ י
 משש ונצאתה שנגרו; אלהיס ^ חס נ נ שינו עאין לסי

 שגיולה אנרט׳׳ש נתיליף יוצא־ן ר״! נרמזו לכן הה׳ נמלוי
 שערז׳א ג״גנע׳ית (וכ׳ית ע״ה כלא כ' חכוין גס י נההי(

משם כשייצאיס ו״יד ע״ש) ט׳ה מחפשעיס המה סשליס ה׳

נתפשטו ועחה דז״רז נו״ק תויות ג׳ בשור מותין תג׳'
נחג״ח ראשיניס חקדיס ג׳ איזייא למ״י הרי נמליאיה!
■נהההי( מרומזים ג״כ והם ננ״אי״נ שיש צלהיס ו־וצאיסג׳

• וריויא שננור דהנדול ‘’״י™ י׳י' ״’’י*'״ וה.ורח סגנור דהגדונ ,,
והנורא שנמלח הי׳ אמנם וג׳אלה־סתיי דג׳הויית נולליש

אנא ־שדד הלא כי הכוין אז נפיוצאיס יצ»צ ענ״ל ע״ת
והנה כנודע אכון שהוא אלת־ם נשוי רר, יוצאים אינם

נכנשו כנר אשר עסה “ אלהי° ג׳ לס נו שכללות יק
י יי° ייייי״ י ' נכלש וכנר דאנא ג״ס ״° °

אנא היקוד וקלה קיוס ולז-. • ע׳יש ג׳ ככיש ̂מצות
הארחו והנה ז״א נדעה וסי נהציול לסין כאן נ־תאמ״ש

וח״ש דז״א הח״ש עד מגעש אאי שאוא אעפ׳יי אלהיס לשמות
והכה ־ והנורא של הו׳ ז 1מת-י' צאתם

 כה יש זו האיא ידי על
 כנודע ד־לי׳ ההזה מאחורי ללאח הנוק׳ חקו; להחחיל
: חיכף אומרים אנו ולכן ארן יקד נחכמה ה׳ וז״ק

ל ן א ו י ל  עסה כנה . ע
להמשין 'חכו־ן נקדים היטב כוונת תג־ אלי להיין

ז״א לח״ח א׳ האלוה ג׳ ״קז ס־-י נע״ת שונצואר מה
מהזה לחקנו והוא י מלמו *’י'" מ״זד הנה כי פ׳׳,׳ הנוק׳

 דז׳אילמטה^עדשיוסהח״ח
לכהר ג עקנ לכחד נ׳ שנחתלה לפי ני עצמו ז״א של

דז״א החזה מן כי רחל שיש וצפי הנישים נ׳ מ הית
הח״ח סיום עד ולמעה ישוו גילוי ינותמתמת האיות נו

יע.קנ כהר שיעיר הוא יססיי! ל=ז שנאיגו אמא
̂לדיז תשל־ש אצי רה: וכחד דז״א מלפניו ”יי®"’ לת
. I. ק׳ תגי נוקאתו ותני והשליש י שצו . . 

החזה והנהימן מאהוריו לוקתתו השי-יש תצי י ונתתוקב־.
מחגלה כחן ולמטה דז׳׳א שליש ותצי שלת הכתר לנוף
והנה כנודע אמא יקוד אור לגוף שליש ותצי שנת תדעת לגוף

נין גדול אור ניתושף עי״ז ניןז שנעשל ונתצא שנה התית
והחלה י למק׳ נין לז״א ה״׳׳״ גיף הנתישצהמאצישי-־ם

הזה גילוי ע״י כי חכוין ,”®י'®
ניתוסף אז אמא ד־שוד ״,ץ א״״ .,ל,

נקוד עצמו הז״א ל0 האור תתשי אוו גס כי אשי נענין
היולאיס האורוס הכאה ש־ס של לג׳ נתלק ז״א שנת״ת

והוא י נזה זה ופוגעיש ’’ל® גטלא התאתון השליש ותנה
שהוא גס מ״ס שם נכצלוס . ״,V, 1 דידקחורגכתל ניח: יחצי׳ שנו שהוא עצמו ז׳׳א שה״ש לפי י”־” ®י ®'־י' י״ליי ?־”

ג״- חוס ששם שלו נח״ח דרוש תצלת ווותי נשער מנואר
לכן אלפין דיולוי מ״ה סס וע-יי; תתשד־ם הגרלת כנין ג׳

' וכו' ז״א נתר מיס נשם היא זו הכאה כייאידי א־׳י '
̂פין ®יי®” העגילים תתשדיס פ׳ יוד נאופןזהכי דאי
'’״ ’ ״®■°”” י ' הסכמ׳ מכה כי ח״כ מולה מ״א יי .יי®”׳ A,״,;, i. יל כשנערין נ׳ לשנים האיתס ומוניא דז״א ננינה דז״א ■

 הסכמ׳ מכה כי ק״כ מולה ה״א
׳ ’ ׳ ננינה דז״א
אורוח ק״ך

 נשיר שציתיס ג נו יש מהם תפר
 מכה אח״כ י אדרוח ק״ך יככ״צתזה יהשוק הזרוע פי־י ג׳

ס״א פ׳ ואיו והם נס״א וא״ו והנה תיקיס לששת נ:נל נגדנותו
עולה ניסד והכל ע״יז עולה אם® ונע־זי שנחשר תשר :גדל

קליס



החיים עץ ה פרה. העמידה עזער פרי שרף
 ועי״ז עליון כמכין קצ׳יח
 מהסזה h׳׳n הסיח נעשה

 הס״ה שיום עד ולמעה שלו
 ה־בוה בשני כיווננו והרי
 מקבל שהחלה עליון ל6 יחל

 האלו האורוח כל הז״א
 האלו האולוח החלק אח«כ
 מלח חכוין חחלה לשניס

 • לכולא שהוא ל־עקב א״ל
 לרחל עליוין מלח ואח״כ

 מסגלה שעחה לפי כי נוק׳
 האור ונמשך הבינה אור

 כח יש לכן גלול בגילוי
 ווסל יעקב qםיצו לצאס
 הבינה והנה • ולהבא מכאן
 ולכן כנודע ש־ג שס הוא

 לוקח ק״ג שה של הפנים
 הפנים במקום הוא כי יעקב
שם קוד רק מקבל והוא
אח ולא ש״ג משם ייא״י
 בסי׳ עיקר הלא כי כולו

 אבא יקוד מהארת הוא יעקב
קצה רק מקבל אינו לכן

 והיא כולו ולא הבינה הארת
 שם עיקר שהוא ייא״א שם
 הציצית בדרוש כמבואר ת״ג

 שם והנה • קיש ובלריש
 והנה • א׳ל גימ׳ הוא ייא״י

 עדיין אבא שיקול אעפ״י
 כבל עכ̂״ כאן נכנק לא

 לוהנורא בו׳ לעיל ביארנו
 ־ כאן עד נמשך שהארתו

יכיל וr הארה י ע׳ ולכן
 שלא אעפ״י לצאת יעקב
 ■ לגמרי המוחין נכנקו
 עליו״ן תכוין ואח״כ
 לשם אסירים והוא לרחל
 עליוין גימ׳ קק״ו שעולה ש*ג

 באחור• היושבת לרחל שיוצא
 נק׳ עליון אל כי חכוין גס

 ליעקב הכתרים והיק הכתר
 מצינו וגם כמבואר ודרסל
 כי עליון אל כך נק׳ הבינה
ז הכל נעשה ע״י הלא

טובים הסדים גומל
 לתקן חנוין תחנה

המוחין ע״י לז״א נה״י

 וב׳ נמקימס ננארו -לפה חלקיס
 נחכמ׳ ימין קו ורך פוליס דליסיס

 ״אtדnyנו עולה א׳ וכליש דן»א
 ■ החפדים נמקים שלי נימין
 ו׳ געשה הננווה של חסד ועד״ז

 ע'ליש נ'1 במקומם ג׳ כלישיס
 ושליש דז״א נדנה שמאל קי דיך
 שלי נבמאל דדא נרפפ ׳<ולה א׳

 ומכחנ׳של־שיס הגנורוח נמקוס
 חו״ב נין מנריע הוא האו״ג אלו

 וויל הפג־ן־כמנ סיך עד ונגיל
 דמ״ת ראשד עליון שליח וגשאר

 וגפשה גגדל הוא ונס ממכוסה
 הה״ה הנ*ס אמגס שגיכיס נ'

 גדלו הס גס העדליס החחחוגיס
 נהסז־. לממס שס שגסגלר אמר

 והגהנ' • נככליס הס דז״אונס
 ל' גע־יס החחגוגיס שלישים
 הספיקו מרס גליוניס וו׳ שליכיס
 א׳ דליש הסחתיניס וני נמקומס

 ושליש ווחל כהי נעשה מהס
 וח״ת כליון שליח כד עולה א׳

 לב׳ וננפל נגול אשר המכישה
 נשאו מיננו א׳ ישליש שליחיס
 עס חצערף הד זהרליב ברנקוחו

 החזה מן מלמטה שעלה השליש זה
 ננחח שלישים נ׳ אלו ואז כני;
 מהם כננ״א האנ״ו רונמה ז״א
 וזיס ־ ננ״ל וזליסיס נ׳ ני ים
 א׳ נכהו משתמשיה מלכים נ׳

 צ' היטו ינונן הוי פ״ש ונניל
 עצינו וז״א הת״ה לתקן כיונוה
 רך לצ הנשאר השליש ח;י להגריל

 וחל נתח לשקן ונס שלו יניף
 ■ כנ״ל שלו והאור הנוף לסקן
 מונן הוא יעקי כוזר כנין אמנם
 יעקנ נשער שמנואי מה עפיי
 הנהו והנה • וז״ל פ״נ ולאה

 שלישים נ הננו היא יעקנ של
 שמן וז״א ת״ח של התחתונים

 כי ונוי הת׳ת סיוש עד החזה
 יסור מתנלה הזה נמקיס הצה
 הרעת מתלבש נו אשר אנא של

 נהנאי וננו • אנא מצו וזיא
 מר׳ כליל וז״א ועש כי לעיל

 ונענין ונו׳ חייג נחי׳שהסחוינ
 המלונש׳! אנא מצו מין ומ מו״נ
 הס גס אשח ואנא נהי• תוך

 דאמאימשס צה״י תוך מחלנשיו
 ויוצאלסת הנ״ל אורחי״נ יוצא

 קינול נית נפשה הזה ומהאור
 קינול ניה חוך אשר כתי הנקי
 הותס ומתיולציס נכנסים הזה
 ונפשיס ננ״ל הרעת נחי׳ הד׳
וזה הזה נחח תוך מוחין שוו שם

 תתמה ואל • יעקל כתו נחי׳
 יעשה מו*נ איי שמן אחשי האין

 יעפה הרעת אוי ומן הנליס
 לפי תימה זה אין ני המוחין

 נכמה מלונש יוצא חו־נ באור
 ואנא דה כלים נהם לנושין

 ואמאונסהס ניה שוך מלינשס
 וזיא זווגות ,ד תוך מלונ״יס

 ורך האיר יוצא ואח׳׳ש • עצמו
 של אמצעים פרקין נקיעות
 מקום קונדיש הנקקוא הווופות

 וז״א-ואמ״כ יו של ששילין הנסה
 ולהתלנש לכנוס האירוח חויויס

 לצאת וחוזיין עצמו ז״א ף נ חוך
 אחרתוזח״כ פנס ולחון המזה מן
 כחד כלי נעשה הזאש הארה מן

 אין הוכה נסי■ אנננם ויעקג
 ישוו שהס לנושים נ׳ רק נו

 למון ונצאתו ח״א והיח אנא
 צכישה ונכן כך כל מלונת אור אינו
 כ״ש וכנ״ל יעקר נפי אל מוס
 נוונוח הצ׳ צל היענ מגנו הרי

 האריז״לנהוי נסיויר והנה האלו
 לכוין ן עלי אל נמלש שאן

 נה״■ להונאה הא׳א שמשנלה
 נמקועו ז״ל ר,רנ המחורשיזיוהנה

 זהכלל• הזכיר לא הנוונוש נס׳
 הכל קונה מלת נכוונה אח׳ז אך

 כאן נרמז כיח ולכן וז״ל נשג
 הא׳א שהוא כליון נאל א' תא״א

 נה״י שהם נומלחשוים אשיהוא
 ;כמ״ש מחוש אישם המוציא דז«א
 ונמש׳׳ש כ״ש נונייני לקמן

 כלל מונן אין והנה נהנה׳׳ה)
 כליון אל לינלש זה כנין מה

 ויחל• די:קנ הכהו כויינה שהוא
 האיא שינשנלה פכ;״ל והנלכ״ו
 • ואו״א ארשים נה״י להוזאש

 הולוש שעו נע״ח כינ״ש והוא
 וע נס וזיל סס שכהו פ״ד או״א
 נה׳׳י להמשיך צריכים כשאנו כמו
 כוי או״א זיונ עישים אנו לז״א

 זה כר וע״י לזיא מוחין שיחנו
 אויא גם ־ נשיי לו ניריסכו

 שחנה צייכיס נה״ להם להייש
 זה וכל ׳' ע״ש ככ״ל אדא לזיוג

 הנשיים נענין היפי שייך הכוונה
 וללס מוחין נטעו וכמ״ש הנ״ל
 וחוש הצלם ורישי ונשפו פ״ו

 וחנונה הנה״י שמסיים ה׳
 ויו אח רוך המת־שעיס החדשים

 ומה • ״ש ט רחל של נשו נעשה
 מונן הוא א כא׳ עליון אל שכינה

 חע כנ״י בס שמנואר מה ע״י
אשה אכן הפסוק נפי׳ פ״ז פי'

 סחסץשנכנקו לואמא,לג״פ
 לול סקלי וה׳׳ק • בהם

 סקלים נקי ולכן הנאמנ־ם
 מחולשים הם כהנה״י לפי גם
 הק׳׳ש בשער (וע״ל הז״א אל
 אלהיכס ביי׳ במג״ה פ׳׳י

 ואינם חוק׳ והם אמה)
 רק מסלקו אין כי עיקרים

 סקלים גימל וזהו י ו״ק
 ממש סקל גמילוס ה׳׳ק כי

 גם • חנם מחנס רק שאינו
 שהם לפי גיובים הם

 השפע וממשיכיס משפיעים
 יקוד צדיק שהוא היקוד אל

 אמרו נאמר ועליו עולם
 ג״כ והס • טוב ני צדיק

 סכוין גם • כמוהי טובים
 אמצעים ג׳ נכנקין עחה כי

 ג״ח ונלסין לז״א בג״ר לאבא
 • לז״א אמצעים בג׳ לאבא
 לאבא אמצעים ג׳ והנה

 גימ׳ שהם הויוס ג׳ הם
 הנה׳׳י נתפשגיו ועי״ז גומ״ל
 • כג׳׳ל חק־יס וזה לילי׳

 כבר הנה כי חכוין גם
 הה״ח מן סקלים ג׳ נספשטו

 והנורא הגטר הגדול במלוח
 מקלים ב׳ מהפשטים ועחה

 (בקידוד האסריקבנ״הלז״א
 שנלחין ג״כ לכיין כסוב

 לז״א) בכה״י י־קטנוח המוחין
 • הז״א אל כיונה והרי

 ורחל יעקב אל חכוין ועסה
 הגחד להם נעש׳ כבר הנה כי

 ננז׳ עליון באל דז״א מת״ח
 מוחין ב׳ להם נעשה ועתה
 לנ״ה עליונים מפרקין חו״ב
 בג׳ יש לא הנה כי י דד׳א

 כי לאבא הנ״ה רק אמצעים
 איוךואין נ״כ אינו היקוד
 הארה רק אמצעים בג׳ ממנו
 אין ובג״ח י מוחין ולא לבל
 נ׳׳ה מפרקין מב׳ הארה רק

 נעשה ההארה ומזה לאבא
 טובים וזהו ליעקב מוחין ב׳
 ליעקב ממש מוחין הם כי

 רק שאינם לז״א משא״כ
סקדים



מגהחיים עץ ח פרק העמידה שער פייי שרף
נק׳ f״6 שם חיל משחסר אל • מוסין 6ול לבד חקדיס

־ י־ן ־ ״ ץ « ״
 הוא אל ששם לאי וס:ה ע״ש דסי"־־ מוחין כ ג כעשה כי
 שא לכן דפ1נ5 נחי׳ נשאל 5ג״ כעש׳״ יחל כי נודע כבי כי

 ; טליו; אל גק׳ שנא״א א״ל מנה״י ויעקב 6דאמ מנה״י
שנכנסו אעש״י ן6 • 6ב6ד

 שנכנסו עד לרחל יולאיס המוחין ין6 מ״מ 6מ6ד הנה«־ כל
 ומא־יס דז״א בחג׳יח העימייס 6ב6ד תג״ח וע״־ ב̂י6ד

 לחאיי במקומם למעה שהס דאמא כחבנה״י יש בכס׳יאז
 אלז־וסנה בחכמאיסד ד׳ וז״ס לרחל מוחין ב׳ ולעשוח

 אן מאבא ליקחחג״כ דאמא מנה״י שמקבלח אע״שי רחל
 נה״י בהיוח תי׳ מיח־ק בחיוחה יק ממני מקבלה אינה

 מדייגה דז״איחוק אזיחלשעימדחבכה״י דדא בח;״ח דאבא
 המיחץ כל יאחישככנסי יישם האיה לקבלה יכולה אחה

 יכילה יחל אין אן דז״א בנחי׳י חהאין סלקין גס דאמא
 כנגדה המכוונים חחאין חיקין מן דאבא אויהנה״י לקבל
 מןפיקין מקילה היא איל לקבלם כח בה שאין לסי ממס

 ממ:ה דחוקים שהם דז״א בחג״ח העימדיס אמצעים
 לקיל יכולה ואז בכח בה מכה האיל ואין אסח מייייה

 וז׳ס חחיין מפיקין גדול יוה־ שהוא אע״פ חזה האוד
 היא ויויחיק החל׳ היא אחוחו כי מדחיק אחוחי וחתלב

: לי כיאה ה׳ החכמהכמד׳׳אמיחוק

ר פרק
 דאבא דכס׳׳י עלאין ג״פ נכנסין עחה הכל הוגה

בייקומס אמצע־ס ג׳ גרישאדז״אויידדין י
 דז״אועחה בנה״־ במקוייס ג״כ ג״ח ויוידין דז״א בסג׳ח
 לאו״א המוחין כל כשלמי ועחה דאדא המוחין כל נשלמו

 עחה כי הכל קונה וזיס להם ה־איי במקומם
 כאשל דאמא המוחין והנה • לגמיי הכל נגמל

 אמצעוסלסהא• הג׳ וילדו ,'.לישאדז״א שלהם הגיל נככשי
 בהגלוןבמלח ילדווכשאלו החלה לק • א׳ בתעש ילדו לא

 והנורא היביל הגדול במלה למקומם כסעי ואת״: ■ האל
 להוליד נס ואין לסב מקים שהל׳אשהוא לפי •והוא ככ״ל

 נתעכבו ולכן בפ״א צ־ מקים שהוא הגלו! דלן המוחין
 אז וכו׳ הנייול באמרי־ו מעשינו ע־י ואח״כ בהנרון שם

 במוחין גס לאוילהיוח היה כן והכה למעה• יולייןמהגלין
 אמכם י אלסג״ח משם הגליןואס״כ אל חסלה לילד לאבא

 הוא א׳ בסעס סניה אל שיולליןתיכן יק כן שאינו מס
 לדיקנא ענאה דמזלא העליון אול מעוללין אנו עחה כי

 אהיה שהוא ונקה שהוא דח״ד הי״ג חיקין שהוא דא״א
 הגדול אול וע״י אלו ואוחיוח קיניה גימ׳ שהוא דיילי[

 לילד כס לסם יש אנו במוסין עלאה ממזלא הנמשן הזה
 הכלל״ל קוכיז סיד פי׳ ג'כ וזהו אחה בנסיעה נמלוצה

 לי״ו ג־מ׳ הכל קונה סכויןכי גס • א׳ נעשהבלגע שהכל
 עלא־ן ג״ס שהס דיודין סויוח ג' והס ע״ב ג״פ שהס
ג׳הויוח הס לכן ממש מוס־ן הס שאלו לפי כי דאבא דנה׳״

 גומ״ל במלח הנלמזיס אמצעיה משא״כבג׳ ביודין ממילאיס
 סשיעוח ג׳הויוח לק איכס לפיכך ממש מוחין שאינם ל כני
 הויוח אפי' איכס כנ״ל אילהס באלהי הנלמזיס חתאין וג'

 ע״י כי חכוין גס י ככ״ל לבד מלוי בשיד לק פשועוח
 דז״א יסלד סיד כעשה דדיקכא עלאה מזלא שהיא הקוכר.

 דז״אהסבאיס שנח״י מקימיח בכמה כמבוא־ הכל הנק׳
 י שבס חחוס וז״ס בהם נאסזיס החיציניס ול:[ חוס׳ בסיד

חוס׳ בסיד שבאים לסי ולכן
לאול צ־יכיס לכן מחיש צמג״ה לעיל כחבגו ננד הנח

להאציל שלו לזייג עליוןד־״א חי׳זיס נח״י שלחוצאח הסמיכה
ב״פ ולכן י מהדש דז״א נה״י יי'’ ̂י’’ל י־־’ י'"^

 באל א׳ נלמז-נאןסא״א
 הוא אשל הא״א שהוא עליון ל.חז • ח״א לדיג נ;ל טנין

 דז״א שהשנה״י גומלחשליס צניסח שחנוזר נמו נלט״יעילןי
 מלשון מחדש איחס המיציא ה:< נקינה לניי; שכתר הסייוי

 הוא וגס י שקדים ייגמל הי״גהנק׳ וז״לינופןהא׳׳חחקון
ומוציא כנ-ל מזלא בסיד קונה 'י י״־
״ אח . טךזגיס טגיןנל נקיצוי נצאר  א דז ?ול ונ׳1 ש ה

 כ׳ הוא כל כי הכוין גם •ענמןאז או״א לנורך הנה ני
 כלול שכ׳א הס׳ שהם בג־מ׳ נחיוהשה דז״א ענ־;ן דיג הוא
ביסוד בז״א הימשכין מי׳ נמ׳יפ והגיון החיך ע״י שלו

הוא דהכל ול.׳ כנודע שלי ’ '’’’יי״’ ’’®י־
יידאיא ל' הוא זי״נ לצורך אד ביס-ד .ג״כ כמש.יס אשל הג׳ ^
 חכוץ והנה הניק׳י ללילו זה ,, הא״א לזיוג צייו נ״נ אז

 יש לא עדיין הכה כי ג״כ והזייג האצילות נל היא מכאו הנא
 מוסין ב׳ לק ולייחל ניעקב כלול אהיא הותניהידשלי הזה

 כמבואל דז״א נה״י מן דחו״ב א י־ ייליג ייי־ ־ וניקי-ל מוני
 עונים חס־יס בגומל לעיל ראץאה־׳י־״י ־1’=איפ אי״א ע״'
י״-!- r״. יאי״א בלג״ת למעלה פל'  מוס כעש.׳.!ס < ועח ש ע ן,״, ע״ש ות״ה הניילח׳׳ג נשמי
 הנאים ההס׳ מן כי ג׳ לטש;ח אך • וו״נ למציאת הוא
 דעס מוס כעשה מאבא ע״י׳זיוג רק איגו מוחין להם
 הבאים ההג׳ ומן ליעקב לדיג אך • שם כמ״ש לגד אי״א

לדחלי דעה מיס כעשה מאמא האיא לייו אי״א פל
י ׳ ״ יכוציס א־נס או״א כי לעיל והיכא כי הכל במלה נלמז וז־

וח׳ • כל הוא חבא יסוד .,j, ,ק
 ה׳• הנק׳ לאמא כלמז דהכל חיקי, ו״; שהיא עלאה הדעת

 אלו שאולוח לסי והכה נס״י אמנם - דדילןצאע״ש י׳יג
 מן ולחל יעקב אל כמשכין ״'ליא יה ני ציאי פ״א הנשירה

קינה כי חכוין לכן או״א אח’ייל ה־ה׳־יל■! נל מציאת נין
אהי׳ גילו׳ שהיא לד״ל היא

 דאמא• נצלם שהוא י דיודין ע״, ן5 ,ק״■) רא., ״ינס ע״י
 אבא והוא ליעקב היא והכל וז״א הישיר גתההה זאת כפייה

 נודע הלא כי : דיודין הוי׳ שם ני ניניהם הירש שיש אלא
 הוא לעולם שקדם האיל כי 9לי־י 'יליו נ' חפרים היו
מסין מאיל לא והו אבא יסיד ״״' ־’”

 הוא כי סופו עד עולם נח״ להמציא יק שא»צ פה אך
עולם הנק׳ בויק מחגלה יק לכייף הוציך לא לני היסוד

ואח״כ



החיים עץ ו פרק העמידה עזער פרי עזרף
ז , נ ג י

• ז״א ניסיד וחח״ב
 ללדיקיס הקב״ה itDji וזהו

כס כי ז״ה יסיד שהוא
 זיוע אור וה״ס • ווסלכש
 יולא כאשר והכה ׳ ללד־ק

 פרלוף לעשות כדי ממכו אור
 האור כל יולא יעקב של

 הזה בישול נשאר רק ליעקב
 ללייקיס ננוז עוב כמכין
 ישראל זיוג ללוין וצדק צדיק
 או׳א מן זיוגס אז כי ורחל

 ניחן ורז שלהס חי״ג מן
 דאדא • ישידוה ג׳ לרחל

 דישראל הזיוג לנן ודז״א
 ואינו מאד גדול הוא ורחל

 ואין כמבואר בשבת רק
 עוג אן ש והי בזה להארין

 כ׳ בזהר הנז׳ יריפוני וחשד
 ועוב אהפכע כד נק׳ חשד

 והעדן י החפשכי לא כי
 ליודין ע״ג גיי;׳ א הו חשל כי

 והוא הכ״ל אור שהוא
 ליעקב לסין וייצא מהפשט

 בנשא־ טוב חשבון מן חון
 ■ מהפשט ואינו בפניס
 ע״ב מן טוב כפחקיר והנה
 אין מבואי הרי י הכל נשאר
 גס י ליעקב ניחן הכל מנין

 ה׳ הכלבאוח במלח הכוין
 שיש אויוח לה׳ שרומז דהכל
 לוקס אבא מן ליעקב עהה

 ומן כנולע סב״ל מוחין ג׳
 לבד מוסין ב׳ לוקח אמא
 של לעחן כי סי״ב שהס
 ה׳ הלי כנודע קלה נשיס
 הכל מן כ׳ ובאוח י מוחין
 לוקחת שהיא לרחל הכוין
 שלהבשנימוהן מוחין ב׳ עהה
 כי לבד ן מוס ב׳ רק והס
 לאמא היעח כי לח אין דעח
 לוקס והחשליס סו״ג הוא
ולא גופו בהחפשטיח זיא

 חיסור הוא שנם ילנר מולהיייג
 והוא במקומו כמבואר הדיקנא של

 גנד והוא וכי׳ בכקולא גחית
 בהגיגנשס ואז ממש וז״א רישא
 במוחין רק מיזרנחפפגנ ואז ונו׳

 ולא עצמי הזח המזל מאוד רז״א
 המוחץ כשאל אמלמיחאו״א ע״י

 אורנרול עצמוגמפן דקמהמ!ל
 אור זח;יחוסןז איו ומכח בראשו

 בולנו היסיו נחי׳ וגחחווה א בז״
 ואגזגס גנוריז״ל שנתב ונגי׳לוע׳׳ש

 בחמיחץ ומאיר ראשו כופןז כאבר
 שחיאמוח הא' במיח מאיר הוא

 אל :משך ומומו וכנ״ל הסבמה
 אל בואו ער רז״א הסחי' בל

 הי׳ב וחיוזל י כל הגז׳ היסוד
 קינח איהיות שהוא וגקח נקרא
 ע״ש ענ״ל וכו׳ הכל וקונה וזהו

 שא״צ מיגן הרי י בארינוח
 המזלא כפייה רק היסו להוצאה

 להספשטות מ״מ יאך כנ׳ל דא״א
 ז״אולהננוס קימה בכל והב׳ הח׳

 זיוי. צ־יך לזה היוק ן בנ מחני
 לק״ת נס׳ המבואר כמו אד׳א

 ומואב עמון נדרוש וירא פ־
 אחה נמלח בחנ׳׳ח לעיל שחנאהי
 מספשעץ הגבורות באין בכיזנשס

 נ״פ כניסת אחו גח ז׳יא הון
 פהד מעעס ואנא חתאן

 ברישא שנשאריס יק התיציניס
 שמהחנרים דס וכשב י דז״א
 של החג׳ עם אמא יסוד של הג'

 עד מ״נ בסור ועול־ן אנא ישיר
 ראו״א• נ׳ זיוג ונעשה או״א עקום
 בקונה :'״׳שה שזיונזה שש ונקב
 חמזווג עלאח מזלא שהוא הכלי
 קונה אותיות מקה שהוא או*א
 רשיב נאייכית ע״ש זה זייג ואקי

 הסיצידיס ש־^חזנהס פתי אין
 ויוירים ימתפשעין נכנסין ואז

 וחל פרצון ונינק רחנ כד נז״א
 ני עישותנין והנה , ע״ש ע׳׳נ

 ולבנות הואלהספבע 'פתר מיקי
 וראי ני רחל qפרצו
 מתפשעץ ואנא נהייי שכל כיין
 כקד שוס איז שוב ז״א קומת בכל

 נשיילאיס רק ז״א תון נהייתס
 צריך לזה הנוק׳ בנין לצורך ממנו
:ננ-ל ההג׳ אק צנשס הנ׳׳ל זייג

יז״ס חגבורוס רק נבאר
 הג׳שחס יק שלה בדמה אין כי קליח נשים של דמחן

 לג׳ חכיין דהכג וברלמ־׳ד כנודע ק׳׳ל גימ׳ הויוס ה׳
 בי סכוין גס י כני׳ל לז׳׳א עהה הניחנין דאו״א מוחין
וסכוין דיקנא בחי׳ לי לעשות וצרין דכויא הוא יעקב הלא

 למ״ד qאל״ א׳יל גימ׳ שהוא רי״ו גיע׳ הוא הכל קונה כי
 כמו אל הוא דדיקנא ראשון סקון כי נודע כי והוא

 : דא״א נדיקנא הא״ל במלה לעיל פנסבאר
ר כ ו ז י ל ד ס ת ח ל כ  ליעקב עשינו כבר י.כה א

 במלה שלהס סכסריס ורחל
 והיעס י טלביס חסדיס גימל במלוס שלהם וחו״ב עליון אל

 שלהס הסג״ס עישיס אנו ועסה ־ בנ״ל הכל קינח במלית
 וזוכר וזהו ז״א7 העטרה ומן דנ׳׳ה אמצעיס פרקין מב׳

 חשדי נק׳ וחג״ס אבוס נקראיס סכ״ד כי י אבות חקדי
 רק מוזכי אינו לכן בחסד נככניס שכולם ולפי אבות
̂י לבד החסד  והנח י אביה סס־י וזהי י בו נבללין והש־
 מצד הוא ורחל י אבא אור עיי׳י היפניס מצד הוא יעקב
 הוי׳ הוא אבא שאור נודע וזהו • דארזא אוי ע״י אחור
 שעולה דיודין אהי׳ הוא ואור-אמא ־ ב עי שהוא דיודין
 ז״א יקוד ע״י נמשנין ופניהס זוכ׳ר נימ׳ ושניהס קק״ח
 נעשה זה כל הלא כי תכוין נס י וזוכ׳׳ר וזתי ו׳ שהוא

 זה ענין מתחלק אס״כ והכה • ממזלא דאסכלילו או״א ע״י
 סס־י וזורל :משד מאבא יקוד שליקת איר קוד מן כי

 אן י הזכר מצר וזוכר יזהו י חלוק׳ סג״ת שחס אבית
 ומביא וזהו נה״י לה נעשה מאמא תיקיד שלקה אור ווקיד

; כנודע הנינה מצד הוא הגאולה עוד יי נואל
לעשות ה־וין כסה בניחם לבני נואל ומביא

ליעקב אתרונוס ג׳
 ■ בניהם בני נק׳ והס לז״א ■־נה״י תתאין פרקין מסלה ורחל

 המה אבוס חקר־ שהם והג״ס כנ״ל אנוה נקרא סב״ד כי
 ובני סנ״ס של בניהם המה ונת״י האביס של בניהם
 היסוד כי נודע והנה י ״ד5מ שהס האבוח של בניהם

 בי לסמוך במה לו אין כי באויר הפורח הגלל נק׳ הוא
 דז״א היסיד אן ד:״א ינו״ה החאין פ“ב נגד המה הכו׳ייה

 וח״ח דעת נגד שהס והעטרא היקיד שהס ביט רק בי אין
 בזי׳א כנגדם להס אין ־שלהס ־סיד אן כנ״ל ורס: דיעקב

 גיי׳׳׳ל במלח חכוין לזה והנה י באויר פורח הוא לכן
 בקוד (וכה״ש כנודט נקידהגאולה והוא מילל לשון שהוא

 אן י ד־טקב ניקוד חכוין וזה לתפלה) גאולה סמיכה
 חכוין טכ׳ייז הגאולה בו שיין שג״כ הנס דרחל היקוד
 היסוד שהוא ציון נקודה כי נודט הלא ני י אחרה כוונה
 שני בציור הוא קסומה מ״כ כי ססימה מ״ס ה״ק דנוק׳
 קגר לא כי בקוד הרחם דנחוס ב׳ שהם 2 נזי' דלחין
 גימ׳ היא והכהנוא׳־ל י בזה להאריך ואין בטני דלסי

 שהיקוד לפי והנס י הנ״ל קהומה מ״ס שהוא ארבעים
 הבאה שהוא נואל והביא אמרינן לכן אחיזה שוס לו אין

 לא נז״א אחיזה נהם שיש אמצעיה 'בג׳ משא״ב מסדה
 י במציאות הי׳ ש:נר בעלמא זכירה וזוכר רק אמרינן .

ן ע מ ן ל מ ן  ורחל יעקב של המל׳ בחי׳ נשלם עהה ע
לעולם כי כנודע שלהם עטיא וה״ק י ”
 לכן בזיא ככג־ת אסיזה שוס קאין ולפי ש׳ים נק׳ המל׳

ריל וכו׳ ומביא ,־־וזיכ למעלה כמו המשכה שוס נזכר לא
שהיא



מדהחיים עץ ן פרק העמידה שער פרי שרף
 והנס • לבד והס6 מזכירין אני רק מביא הוא0 זיכר שהיא
 אנו ואין הפינופי( אלו כל שהמשכנו עתה כי תכוין

 למען המה אלו שכל ביאר ועחה • חמת מי של מזכירי!
 שי-וא כירהל שמו נק׳ שכ״א ורחל יעקב פרלוף שהם שמי
 הוא שיעקב נודע כי • שמו נר!׳ ויעקב כנ״ל שס נק׳ מל׳

 מן נמשן בסי׳ הלא כי קש״א קפ׳׳ד נימ׳ ש־וא משה בסי׳
: גימ׳שמו קק׳׳א קפ״ד שהם אמא יקוד ע״י אבא ישוד

ז פרק
 ויעקב דא פרלוף נשלמו כבר עסה הנה באהבה

 אב״אעסז״א עומדח רסל עדיין אך • ורסל
 כיי לנשירה צריך והנה • יעקב עס פב״פ להביאה וצריך

 חרדמה נפילת ע״י היא תנקירה שיד והנה פנ״פ• להביאה
 וז׳׳ש שעה״מ ק׳יש בכוונת בעזה־י שנבאר כמי האדס על

 וגס • לילה בכל שינה וצריך י עיני על פינה סבלי המפיל
 נקייה יש גס השישר שיי״ש ואתעיותא שינה שצריך בר״ה

 שהוא כיון בר״ה אך י לסייס זכרינו בכוינת שס כמבואר
 המוסין וביאת האצילות מחלת הי׳ שאז עולס לבריאת רומז
 לכן י כייל דבי סיס ולא רשימה שוש עדיין הי׳ ולא
 שאסר כיודע לילה בכל וגס י כדל ואתערוסא שינה צריך
 וגס המיתין כל ממנו נקתלקי אז בלילה המפלה קיוס

 (נשער לעיל כמבואר ני נשאר לא מהמוסין הרשימא
 ג״כ צריך לכן עיש התפילין בכוונת יגס התפלה כללות
 הז״א שקיבל לפי ביתה אך • הנקירה קוד שיתי׳ לשינר
גס • דאו״א שלימים מוסין

 ט;נס נהב פט״ו הנווניה •p3 הנה הנשירה היתה שכבי לפי
צ א ונמן פינה ך צד בלילה למה • כמבואר מעשינו ע״׳ נר״ת

« יי־ ״ :3 ?־ז ’־
אנו כי אצליוו פינה יפ וזז מ-נ ״רסי״י משני

 נהא״ל המל׳ימפא«נ פל נ;יס שכגל אחר מעליה הנשירה
 אז לנר המל׳ אל למשמיסין רק י מעפה ע׳׳י בר׳׳ה נעשית

 מ״נולזה בסוד פולה הז״א־לניו מ״נ להעלות צריך עתה אד
•והנה מ״פ לייךלפינה ל אין . ^
פלזה י״ה נכונה מנו;ור זה . י. _

ע׳פ לפינה ני״ה א״ל הט:ס ̂ ? ‘
 נל״ה פס לי-ינ׳׳י והנה י נאייכווז איי^יי' מילזל ע״י מ״נ לתעלות
 כאן אך • הטעם לזה לריך עתיר גק״ש ניארני הלא כי והענין
 לסיפהז׳׳ז נהפפספכהב ציו וי עולש אהבת ברכת שנתקן
 וגס שלו נמיקין פלס אהה הוא ד.;,יאר. אהבה היכל שהוא
מטפה ט׳׳• נ״ה נטהה פכני ע, משס מ׳׳נ העלאת שע״י

 כי כן הדני ולפנ׳דיוכן לפינה׳ לותיסיא דאל באמא למענה
 עלמה כפ־.מל׳ רק א״ל הפינה לזו״נ מוחין לחח לזיוגאו״א

 נני שאלו אנחני ולכן מ״נ נסור הי' והנה י אנ״א בהיותם
 רק אינו וזה לפינה לריכין המל׳ גם הזת מ״ל בהעלאת די

ועתה נר׳׳ה מפא״כ • לילה נכל ,כה3ה שנתחלת או״א לזיוג
״’י..א««׳לי.'י' ״' ה־׳ ־י ־י

׳■ כיון נז״א המוחין להכניס

 רק חדש דבר הי׳ שלא י הפיני ע״י צאתעיומא ללין אז
 כבי אשר המוחין להכניש נמעשיי נפפה שנני כיון ולזה

עחה אך • בק״ש נולדו *יי א״ל שיי ני״ה
״י'’”® =׳יי לי*’ ; פעם או׳׳א זיוג לעשיח ! . ׳ :מאליו נעפההדני עתה נדיה . ,,.,,.1״.,,, . פב״פ זל״נ שיביאו כדי חחרח

 נועלת כי מציאוחו כנודע הנקייה וה״ק מחודש דבי שהיא
 מוחין להוציא אבא עם ומזדוגת מז׳׳א שלה הנה״י הבינה

מחדש מ״נ העלאת צריך לזה י לבד לרחל תיאשיניס זולת
 הוא אלהיס ׳0 • הללע אח אלהיס ה׳ ויגן ז״ש ות;,]
 תוך החיישיס המיחי! עס דאמא נה״י נכנקין ואז או-א
 אב׳׳א בהיותה רחל נגילת ואז בז״א שנכנש־ן דוגמח רחל
 שס להיות כי הדבר ושוד י שלו הכתר עד ז״א מדת בכל

 גינה כשמתחנת והכת • כנודע ולאה רחל הז״א באסור׳
 ומחסברת ויחל ללאה הבינה לוקחח אז בלאה לכניק

 זה ולצורך .כמוחו גדולה היא ואז אחד בפיצוף שניהס
 בשוד י אהבה היכל מלד וכולם מאחריס מ״נ העלאת צריך

 תחתין הי׳ דק״ש אהבה הינל והנה • כשא בסקר והוכן
 אך למעלה׳ ממעה הבריאה דעילס החמישי היכל שהוא
 ק״ק בהיכל שיש אהבה תיכל הוא הזה מ״ג לצורך עתה
 שז״א וכמו וא״וא א״א היא ישס דבריאה עליונית ג׳ היא

 החשד היכל הוא מינייתו וחד היכלין שית ׳’ל אית למעה
 העליון אהבה היכל יש ק״ק בהיכל לעילא גס י והאהבה

 שם במהד-ב ושפ״ג פ״א מה״ק כה״כ שער בע״ח (ע׳
 היכלין ז׳ כי שנודגי וכמו באריכית) זה ענין כל מבואי

 היכל כי • דז׳׳א י״ק שהס דז״א היכלין ז׳ הס דבייאה
 ק״ק והיכל • והעערה יקוד הי־לין ב׳ הוא הספיר לבנת
 רק דז״א י״ק והס עשרה הרי היכלין מג׳ כלול הוח

 • דשחרית דיוצר הס ואלו לבד הינלין מז׳ נכללין שהם
 וכנגדם י דערביה ביילי והם די,״א דנוק׳ היכלין ז׳ וכנג־ס

 ז׳ וכנגדס בשחיית דשבת ביוצר והס דאבא היכלין ז׳
 בסיד המה וכולס שבת דערבית ב»!- והס דאמא היכלין
 ואמנם י יותר להאריך ואין כפולות מוצקות ושבעה שבעה

 כפולים המה ישחריח דיוצר דבריאה דדא היכלין הז׳
 הרצון כל ה עד היכלין ששה שיש כמו כ׳ י ומכיפליס

 כפולה ו׳ נשיד אסדיס ו׳היכלין יש עצמו הרצין בהיכל נס
 ג״כ אלו כל כללית שס יש סו״ב שהס ק״ק בהיכל ואח׳׳כ

 מעורר הוא ההיכל וזה • עליון יותר אהבה סיכל שס ויש
 באהבה וזהו דאהבה היכלות ב׳ שיש ונמצא ־ המ*נ עתה

 אהבה ע׳׳י הי׳ עתה שנעשה זח כל כי פי׳ • אהבה ב׳
 נעשה דק״ש הסחסין אהבה בהיכל מ״נ העלאה ע׳י בי
 העליון אהבה היכל מעוררים אנו ועחה עחה עד זה כל

 • אהבה ב׳ וזהו אב״א יחל שתתגדל עד מ״נ שיעורר
 פב״פ לחזוי כס לה אין כי לז׳׳א פב״פ להביאה ג״כ ותכיין

 לקבל כח בה יש ואז מאחוריו כמותו שוה בהיותה רק
 אהבה היכל הוא דמטיוניהא שישבינא הכהן וחנה • אורו

: פב״פ חוזרח ידו ועל
מלן



החיים עץ ז פרק העמידה שער פרי שרף
סר6 חה1־ הנה ומגן למלשיע עללר מלד

i ’ סז פג׳׳פ ח:רוחה
 קטנה כקללה 71p3 רק וסהלת ז״א לרגלי ונלפלת מתמעטת

 דא עיצוף כי. כש־עול דאכ״א ההגדלה כל כי הישוד בקוף
 * בפ:־ס נקודה נקוד עתה קהה־׳ לזה קיקפיק הלואי
לקנל לרינה עהה גס והנה
 שמקבלת גדולה הארה אוהה

 למעלה עד גדולה בהיותה
 ממנה כשיקכלקו שארז״כ כדי

 בז״א ויננקו דאמא נה״י
כמו

 נמג רנ״ז ח״א יונה כנפי נס׳
 ומנןהוא ומושיע נוזר פי׳ וז״ל

 עזר נק׳ כהאשה נאגפין אנפין
 ונשנגסרה מאאוייו החזה נננר

 וווישיע ופי' י פוזר מלן נעשה
 שאנו נחסר ומנן מנויה גק׳

נזיועוו! למעלה מה א מעלים
 משמלממ היא חאז ■ נאהנה וזהו

 ■וימינו ליאשי תחת שמאלו נסור
מלו כה! ה מי נ״פ גי׳ תחנקנ̂י

עכ״ל• קומות) נ׳

 הכוונת (נק׳ כמוהז״א י״ק
דאמא תנהיי נכנקין אס

 הוא נזה שהיננסחרק כאן ת״ש
 פנ״א הק״ש פינשעי מזר חמוה
 כנין שזה ■ע״ח נר׳ הינ כחנ

 מקנלת שהיא פיון ני הנסייה
 מאמא יק ע״י שלא המוחין

 ע״שופן ממנו ננסית לזה מלמו
 כשהש ני הפורים נשער נתנג״נ

 דוימיכיא הפלת הוא אז אנ״א
 מז״א המיחין הסתלחות שהוא

 פנ״פ חוזרת וכי״ז נרמל ונכנסין
 הכוונות כנס׳ אמת ■והנה ע״ש

 שיוא נמנ לא השיני נכנין השופר
 הזכיר ילא מז״א המוחין הסתלקוח

 נפיח עיין אן • נמל׳ »נסין שהס
 וזיל שכתנ פ״א הנסייה שעי

 רעת וחלי וגנירת נינה ואמנם
הפליון דעת ומצי הממתין
 ראמא תוךנפ״י מצונשיס נשארים

 הז״א מן מסחלקיס הס ונם
 או״מ נסור נשארו לא אמנם

 נתלנשו אלי אמנם כאחייסוננ׳יל
 ע״ש וננ״ל ממש נוק׳ המל׳ תון
 נננאין אנ״א נהיותת שנס תרי

 ז״ל הינ ורנרי • נתונה המוחין
: צ*ע שננאן

ג׳ ה״ק מנן כי ומגן וזהו
 בסונומא• איזד ואל תפיסיס בתרין אל ב׳ • בהפכים שיש אל
 עולים במלואם אל כי נהורין שע׳ ה״ק שבפנים האל ב׳

 הוא עיזר כי חכיין עוד’ • כנודע ש״ע ות׳יס נהורין ש״ע
 ומושיעי • אותה ושימכיס הנוק׳ אח עוזרים שהם ’נהי
 ■ בזרוע שהוא וענגי ימינן הושיעה כחוב שכן רזגית נגד

נוגעים שאינם הסיצוגים מן הגיה ש’ שס כי ג״י הוא ומגן

 עי״ז אז לקמן שיח׳
 קיימה העמוד עחה שקבלה

 : ולמטה הסזה מ; בגדולתה
 המוסין מקתלקין ר.סלה והנה

 באוחה נכנקין ואס״כ הז״א מן
 צריכים אנו הלא כי הנקודה
 נהיוח הזאת הנקודה להגדיל

 מקחפק אני ומנה וזיל כמב
 נסכן• אב״א בהיותה ברסל

 שחמזור עד סחמחין או
 אד ■ בה נננקין אז םביפ
 אז פב״פ שבהיותה ודאי

 עכ״ל) קפק בלי בה נכנסין
 סוד נככק חסלה והנה

 באותה אמא דיקוד העטרה
 המל׳ בסי׳ ונחגדל נקודה

 מזיןואס״ב נקראה ואז שבה
 חהאין פרקין הלה בה נכנס
 הג־יל ואז דאמא דנהיי

 כי עוזי■ וזהו שבה כה״י ג״ח
 ע״יהשיקייס תיא העזר כל

 הנופלים אח להקים העוזרים
 אמצעים ג׳ בה סס״כנכנקים

 בת ונגדלים דאמא דנה׳י
 מושיע וזהו אמצעים ג׳ ג״כ
 ג׳ שמס הישועה ת״ס כי

 כוס בקוד סג״ח אבות
 כן ואסר • אשא ישועות
 דנה״י עלאין ג״פ בה נככקין
דילי׳ ג״ר ונגדליס דאמא

 הפגין נמנ חנוונות גס׳ הנת
 שכמג רק אברהם מנן גניונת

 שפנחלנתגו אן לכאן שיין שזה
 הלא כי תוא p ווליאי ע״ש כאן
 להיזת להפל׳ א״א ני מדע הלא

 יעקב פרצוף מחמת ז״א עם פג״פ
 לוקח יעקב אז וגנבת שם העומד
 הז״א מצדדי שהוא עשו מקוס
 ז.י״נ הארת שעי נע״א ננצ׳יש
 געזה״י לקמן ויובא ע״ש פ׳׳ב
 ע״ש נהניה שנת מוצאי שער
 עס רק פנ״ג לבא א״א גמול אן

: יעקג

 אהיזה־ להם שאין פי׳ מגן הוא 0:ס של וחיגוס • כלל שם
 כל אמנם ■ שס נאסזים הס בסנס רק כלל יניקה) (נ׳א

 כהוא במל׳ הצכנקין דלמא נה״י בערן הוא הפירוש זה
 המל׳ בערך אן * עלקין ג״ש על העערה מן למעלה ממעה

 ̂בסי׳ כשנכנסין חסלה כי למטה מלמעלה להיפן היא
 אז המג׳ בראש שלה עט־א שהוא דאמא דנה״י אסרונת

 כי מלך וזהו • מלך היא גם ונק׳ המל׳ של הכסל נהקן
 דרמא^ דנה״י וג׳יח דירה־. ג״ל הס עוזר • המל׳ יאש הוא

 הוא ימנן ־ דמל' אמגעוס וג׳ דאמא אמצעוח ג׳ ומישיע
 בארבע חכוין גס • דמל׳ חחאין והלח דאמא עלאין חלה

 א׳ אוח בופ״ו לשם ומבן ומושיע עוזר מלך חיבות
 בשם אבות בברכה לכו־ן שיש בזהל וז״ש ־ חיבה בכל

 הנהי׳ והנה י אהי׳ נק׳ שאמא נודע הלא כי והענין י בוכ״ו
 ■ מקומות בכמה לעיל כמבואר אתי׳ ה״ס הנכנקין דימא
 לאחורי ז״א מחוך דאמא האירוח יוצאים נאשר והנה
 ות״ס מהס הארה רק כיצמן הס אינס המל׳ אח לתקן
 שלפני שהסהאןח־וח ביכ״ו שם קוד והוא אהי׳ שס qס■נו
 מאהלי׳ הקייונה בא׳ מתחלפת הב׳ השם שילחרי) (צ״ל

 נוכ״ו בם ע״י הוא המל׳ האלה עיקר כי נמצא • כולס וכן
 ז״א כשיעור המל׳ נחקנח עהה והרי אהי׳ שס שהוא

• פב״פ כולי
ה ג ח  פביים הזרה כי דע ל

 ז״ת עם אינו זה
 כי והענין • יעקב עס יק
א׳ י הס זיווגים מיני ד׳

 ביום וזה י ררול עם ישראל
 ישראל י-׳ : בשיריה כבה
 במנחה וזהו • לאה עס

 מהזה עומדת שלאה רק דחיל
הראשון• בחציו ולמעלה דז״א

 וזהו לאה עם יעקב הוא ג׳
 ד׳יעקבורנזל דסול בערבית

 וזהו ל דהו בשסריח וזהו
 ן והעני • בו עיסקין שאנו

 ולמוץ דז״א הסזה מכנגד אגא מיסיד יוצא יעקב כי דע
 מאסוריו ממש וכנגדו הז״א פני כנגד יעקב של ואחוריו

 עומדת והיא ולמעה ד־״א המזה מן וסל יוצאה דז״א
 יוצאים שממנה אמא מיקוד ניבניח והיא הז״א עם אב״א

 שם העומדת רסל אל הז״א ארזור דרך ועוברים הגבורות
 אליעקבכנ״ל• דז״א פרס דרך מאיר דאבא ו־סוד באמור
 לעמוד מקום אין הנה ז״א עם פביפ סוזרח כשלסל והנה

 הענין אך הז״א ללוסב לסבו שם עומד יעקב מלא כי שם
 פי׳ ־ הצד מן ועומד שהי׳ מכמו נהפך יעקב כי כך הוא

 א׳ צדו יק תז״א נגד אחריו ולא פניו לא הופך שאינו
 ימין כנגד היא שמאלי ולד ז״א בל ימין בצד עומד לנד
 בצד הז״א של השר בצד ג״כ עומדת רהל וכן י הז״א סל

ונמצא • הז״א של שמאלו צד נגד שלה ימין לד • שמאלו



מהההיים עץ דז ז פרק העמידה שער פרי שרף
 סני y׳h1 י זי־. עס זה עומדים כס ולדל יעקב כי

 הז׳׳א פני ל6 ׳fe לצד מסיליס שניהם דאו״א• היםידוס
 מישוד סבאוזו מישיד זה ורסל יעקב יונקים ומשם מלפנים

ביארנו כנר והנה • אמא
פ׳א זו״נ האדס פעל נע״ס וע׳ נעשס דאיוא הר."ה מן כי
־ ־■ • ״  2;:" 1״״"• ־

 אמצעים ’ מפלי!׳[ קצפ האלהשג נעשה דז״א הנה״י
מונן ולזה • ע״ש דאמא דנה״׳

עליון אל ננחגת לעיל מ״ש נ״נ דיעקנ■ הפרצופים
 ס״ג משם נ*נ מקנל פיעקב עח~ כ א ־ לעיל כמביאר

 : ע׳ס ״א״' פם פנאמא עומד שיעקב נמצא שנתהפכו
כי ז״א של ההוד קו כנגד

 וז״ה • כשמאל מצד והנקבה הימין מן יונק הזכר לעולם
_ ואיהי ב־צס איהו בזכר מ״ש

:״עקנ הקנוני. נפעל לקמן ועי בנצס׳ עימד יעקב פי׳ בהוד

ל ’יא־״ י \ ל ״ אן ״צק^.,־א;זללהקוקי. ^י־יל ״’י
; ההידע״ם שכי׳י הבי( וממילא דז׳׳א

̂ רן דז״א נ:צס עומד שיעקב
 ננציז הס הנז׳ הנצחים כל כי ודא״א דאו״א בנצח עומד הוא
 בחקונים מ״ש קוד ג״כ וזה • ז״א ציור בשוד כמביאר ז״א
 חיא^אקפק־ריא והוד המאירה רקפקלדיא הוא נצח ני

 העומדים ורחל יעקב על הוא הכוונה ־ מאילה שאינה
 חייה בחקוציס מ״ש ק־ד י״כ וזהו בהוד וזו בנצח זה

 על ג״כ שקאי בהוד ודא בנצס דא *יודים אינון ואדני
 שס כי • יאתדונה״י נה״ס נחדא א-נון וכן • ודיל יעקב
 בחזלח וכן • קיויס שם אין כי א׳ ביסוד הס ורחל יעקב

 שנבאר כמי נגבורה וזה בססד זה הס שאז העמידה
 בכל נזר. ניולא וכן בגבולה ואדני נחשד הוי׳ בעזה׳י
 שהוא הנהי עד עולר. שלפעמים שנו הכמר עד זיא קומה

 ■ בכחל ומחוברים נחו״ב פרודים הס אז שבה במוכם
 היא שלז ומנן ומופיע עוזר מלן אותריס כשאנו נמצא
 עלזה באים שהס ורחל יעקב 6שי.ו חכוין םב״פ חוזייז
 אלר.י בכוונו! לעיל ביארנו הלא ני חכוין נם • פב״פ

 והיא מחחנקיס א״ל שג׳ יעקב ואלה׳ יצחק אלהי אנדהס
 מחחלקיס והס ידי נעביח כ״א אשי אצפין ג׳ מקבלת

 שלה־ ננר.״י וא׳ שלה נחגיח וח׳ שלה בהפנ־ם א׳ בה
 כנ׳׳ל יודין לג׳ מהחלק וכ״א לז״א ניחנין למדי״ן והשלשה

 הטי גס מאחי מקניה הוא אז פב׳־פ נבואה יעחה ־ עיש
 כבד שקבלה אצפין לתג׳ ומצטרפין הנ׳׳ל למלין י.נ׳ מן יודין
 ומגן ומושיע וזהו מגן שעולים א״ל הג׳ כל לר. יש ואז

: האלו אל ג׳ ע״י מנן נעשיח שעחה

ח פרק
ר ו ר  הז״א כשיעיד רחל שנחקנת אסר עחה הנר. • ב
 אנו ואז • ממנה דאמא הנה״י יוצאים אז י
 ליציאחס והנה ז״א חון הראשון למקומם להחזירם צריניס

נלגע ממילא אז להם שא״צ כיון כי דבר לשוס א״צ אז

 קומתה שהיחה ממת נתמעטך. היא ואז ממנה יוצאים א•
 ני • ז״א של החזה נקימחירמד נשארה אן • אליו שיה
 כמ׳יש יוחד נתמעטה לא גדול אור נתסלר. שקבלה אסר
 ר.ז״א חון למקומה להכנישס אן • הקדום נפרק לעיל

 ברון ואומדים שניח נודעים אנו לזה • למעשינו לדין זה
 שהיא ביארנו הבלכה נסחלה שלעיל כמו והנה • אחה
 ■ אחה במלח וא׳ ברון נמלח א׳ כריעוח משני כלול

 י׳לנני ובאחה • ה׳ לגבי ו׳ שחוא מנווניס אנו ובנרין
 והכוין תכריע בלון נמלח כי כאן הוא כן ■ רנ״ל ה׳
 בכריעה היירדיס הם דו״ק כיווסין כי פי׳ ה׳ לגני ו׳

 פ-ו הרז״ח סיום עד ומחפשטין ז״א להון ונכנםין הזאח
 כעשה שלר. שהכחל כנודע העל׳ אלילוס מקים הוא ששם
 ה׳ הוא המל׳ והנר. • לעיל כממאל שלו ח״ח שלישי מג׳

 ; ת׳ לגבי ו׳ הלי שבשם אסרונה ה׳ חהאר.
ר ת  גופא לגני רישא שהוא נ׳ כייעה הכריע כאן א

 דמוסין הג׳יר גס נכנקין כי ה׳ לגני י׳ והכוין
 הכולל הוי׳ דשם ו׳ הוא חז׳א ני נודע והנה • דילי׳

1,3 ytfNp[,, ̂ן ו׳ נחי׳ הוא אז !״ק ,ק ,
 ראש נעשה אז שנו ר.ג״ר גס נהכנשח אן ראש בלחי

 נייק נשלם אז גס ־ הו׳ שענ הי׳ צילה והוא הזאה לו׳
 בשליער. כמו ני חכדן גם ־ ה׳ לגבי י' היא עחר. כי הלי

 הוא כי׳ן גם כנ״ל דיודין מה•׳ ע״ש הכוונה הי׳ דההחלה
 הראשינה בכייעה וסכוין דאלפין אה״ לשש
frH( דאר.י׳ הא יוד i • .סכוין״י׳י׳? אחר. נמלח ב׳ ובסייער

ן דאתי׳ הא שאלף ד ו ^
 הגוף הזקיף וחחלה • זקיפיח ב׳ ג״כ תעשר. כאן י״י

 חזקיףלאשן זאס״כ ־ עולר. ו׳ לגני וחכוין כלן
 כשכקהלקו החלה כי והענין • עולה י׳ לגבי ה׳ וחכיין

 ואז ■ כנ״ל החזה עד נחמעטה אז המל׳ מן דאמא נה״י
כחשל סמכס על cפיDחו דר^^ הכה״י כיו עדיין

 מא׳ד ן שתסש הוא בהכרח • חז׳א בראש לכנים החחילו
 כשנכנסו ברון נמלח האורוח-ולכן ממנה כשיוחעלמין ממל׳
 קומתה נהמעט ועי״ז אויר. נחשי אז הז״א חון חי״ק
 קומחה ונשאלה כנ׳׳ל ולמעה דז׳א מחזה שהי׳ ממה ייחד

 נס כשנכנסו אחה במלח יאח״כ • שלו היסוד כנגד דק
 הז״א חון נחעלמו כולם דאמא האירוח כל אז הג״ל

 לקדמוחס סוזרח אז לגמרי ממנה האירוח כל ונסשכו
 אסר עתה והנה • היסוד חסת נקודה ננסי׳ לק להיוס
 יע״יי־ ’גני־ יק להיות הזאת במיריגה המל׳ שירדה

 האחור אל משם וסחהפן חסזול ננקל ואז היסיד הסח
 של גיבען והנה • ז״א חין ממוחין כל שנכנקו כיון כי

̂ח 6דאמ האומח  היחה ולכן המס ל6 חז״א סורי6מ לצ
 צריכוס מנו ולזאח * באסול האלו האורוח לקבל מוזדח
 האסור דדן לצאח שדלכם האירוח ואוהס איחה לזקוף
 הראשונה בזקיפה חכוין ולזה • הפנים דלן לצאת יסזלו

 שסוא הו׳ עד עולה החאה ה׳ שהמל' פי' ‘ ו' לגני ר.׳
ואס״כ כנ״ל ראש בלחי ו׳ שהוא עצמו דז״א הח״ח

בזקיפה



החיים עץ ח פרק העמידה שער פרי שרף
ה׳ להעלוח שחכיין סי׳ ׳’ לגבי ה׳ הכרן שגי׳ בזקישה

 צירה 6שהו הה־ס לאש שהיא ׳’ לגני כנ׳ל המל׳ שהוא
הלאשוכול! שהזקיסוה כמו חכוץ גם • כנ׳׳ל הו׳ שעל ה״
לש״ג• להוי׳ שחכוין לק לד היא לא! גס הוי׳ שם ע״י היו

 דק״ג ה״י שוא״ו הכוין ו׳ לגבי בה׳ לאשונה הובזקיפ
V>n.’) דש׳׳ג ה׳׳י שיויל הכוי! י׳ לגבי ה׳ ב׳ ובזקיפה • !מאילי 

 בניקוד הוי׳ לכוין כהי יונה כנפי (בשפל י מאילין
: פחח)) שגול(נ״א

 בישלה א׳׳ל ג׳ כי פי׳ א׳׳ל ג׳ הוא מנן כי חגוי!
 מהעלים כולם עחה וווגן ומושיע עהל במלך כמש׳׳ל י

 בהפן ב׳ ואל י א׳ בפן א׳ אל י שלה בהפנים ומאילים
 הtכ במלואו אל והנה • שלה בהחיעם הג׳ ואל ־ השני

 הפנים שבשני אל שקני נמלא קפ׳׳ה גימ׳ הוא למד א̂ל
 שבפני יבוא ע ש׳׳ ה כל להניחה יש ’כ ג־מ׳שע׳ הס שלה

• נאנפיהי כהילין לביא ק״ן לק לו אי! הז״א והנה • הא״א
 אדם וי״ש י הי״א מאול המל' אול גדול עחה כי ונמלא

 עהה לה יש אל הג׳ ואלו • חוה גפני להקחכל יכול שלא
 חכוין גם י מגן ה״ש בעלה יכיקב עם פב״ם בהיוחה

 ומישיע עחל במלן חני■׳ העליון מגן עם זה מגן לחבל
הוי׳ לשם וחכיי! יוקו״ם גימ׳ שהם מגן ב״ם והלי ומגן

 (יע״ל הפ״ה ופ׳׳ו הפ״ה י יפי׳ בהכאה, ור.וא מקו״ם העולה
 מקוס)כיווכס שסזההעולה עני! נהג׳יה פ״ח הק׳׳ש בעל

 הקובע כל חז׳׳ל מאמר וז״ש במל׳ מאיר זו ההכאה
: ונו׳ לחפלחו מקום

 אבי־הס ע׳׳י זו בלכה הלא כי חכוין עחה אברהם
 אהבה היכל כי כנ׳׳ל אהבה מ'.ח ה״ק כי

 בשיד סב״פ שהחזול גילם וגם המל׳ שהבנה גולם הוא
אבלהם ואז בחשדכקא והוכן
 העליונים החשדים שהוא
 ולכן כ״ז נורמיס הס דז״א
 האוחזה הוא כיבעלר, נמלא

 י אליו להעלוחה ימינו ביד
• אבלהס מנן ענין וזהו

ייע הכיעש להקיר והנה
 הכי-יש הנה כי

 בו שים אלהיס משם בא
 כעש וז״ש י צלופים ק׳׳כ

 בחי״ק ינוח כקיל־ם בחיק
 המיחוק והנה ־ ק״כ גימ׳
 ולכן הוי׳ שם ע״י הוא

 אוחיוח הוא בחיק אוהיוח
 הוי׳ כי והוא . ׳0 ביק’

 •אן יב״ק הואגימ׳ אלהיס
 שני נין ח׳ ישים הסיעא

 הלב וכחב י האלו היהודים
 יהודים ג׳ כי שמעחי נם ודל
•הוי׳ אהי׳ הוי׳ כנודע יש

 נכיצי הצלם ודושי שער נטיח
 נענין שם האייו ז׳ חי״נ^לל

 וז״צ' ונו׳ יומס הסס^יהגק׳
 נאיפן מצאשי בזהו ונניאוויגי

 שמחפדסנק׳ והעגין ונו׳ אחי
 מן הראנון י.קצה שהיא אנרהס

 נטוע !״ז נללוש שהס הו׳יין
 החסד זה • לנד וי׳ח הוא ששישי

 מכל החלה שפע המינל היא שלו
 החפו ע״י והילמקנלו שאיויח

 הוא כי יומס הנק' גילאה ואמא
 ואמא י הספדיס לכל שיש

 ימין ה;ק׳ שגה נחסד מהלנשה
 חסד צאנרר.ס מאירה וט׳׳י שנה

 אניהס ע׳י נהחזהיאח׳ר ״א רז
 ענ״ל שהחהיו פפי׳ ר׳ אל כחשו
 וחילוכיוה הכימיה נשער ושס עייש
 העינוי וז״לוהגה כחנ ו׳ ייוש

 אחר שכנכסין והמוחין והיניקה
 כנזכר פנ״פ יחזיחס הנפייה
 החפר הוא אניהס מנן ננרכח

ני נזיא טתה שננכס מ״ה שס

 פנ״ע דנחי׳ חדשים מיחין הס
 אניהס מלה ני ומנין וע״ש וכנ׳ל

: נמנואי מ״ה אני הוא
 יומי הוא הזאה הכוונה ענין

 פי׳ ח״ג יונה כנפי נס׳ מפורש
 מלנן הכעס להסיר וז׳׳ל ׳ח מ

 ונקר עינ נהפלמך לכוין לייך
 הראשיניס נינוח נג׳ וצהייס

 נאנוה כי י מפינליס חוויה’
 ונחסימה נפמיחה האזכרה כוונח
 קס׳איוננטווה ע״נ שמוח נפני
 • ניווין מלא ואלהיס פ״ג שס

 •ווט• ואוני מיה היוס ונקדושה
 קנ״א נ-מ׳ החלה כים כעס כי

 אדני וכן י וההין אהיה שהוא
 חלןיפין דיזין שהס י אלהיס

 נורמין והם • יתר שמתחירין
 קנא אל אלהיך ה׳ כעעס הכעס

 נסיליס נח-ק וכעס ונתנ • הוא
 עול־ נחי״ק מלת ה:ה ני • ינוח
 שהסק״ו אלה־ס ליופי נננו ק׳ינ

 י־״ק <-אי ססייהח׳ ואס נחים
 מעסק שהוא אצהיס הויה שהוא

 ח׳ חשיס ואס י אלהיס שס
 ד. ק מח שמפריו נינלא ניניהם
 יניק שמפריו שכל״ל (נלט׳׳ד

 זה) מיהוק שמנויד שצ״ל זא־או
 לדופי ק״כ ננד מסנה והענליינק׳
 הכעס נמצא אותיות• אלהיסוה׳
 לנוין מקנת׳׳ ומאי • נאלועט׳׳ז

 הוי׳ שס שממחיק נתפלחו
 צייו • לאדני והוי' • לאלהיס
 נשנוע פעמים ענילה לעקות

 הרנה ויועיל ששי ויוס נ׳ יוס
 רק זה עניו מונן היי • מנ״ל

 מינוח הג׳ שכל משמע שמכאן
: היוס תפליה נ׳ מכל נכ״א הס

 ויכוין ־ ואדני הוי׳ • אלהיס
 • היום חפלוח בג׳ יאוחם

 ביחוד באבוח בשחליח
 הויהדע׳׳ב •ויבוין הנאשון

 במנחה • דיודין ואד\׳
 ויכוין ב׳ ביסוד בגבולוח

 בניקוד והוי׳ דק׳׳ג להוי׳
 בקדושת בערבית י אלהים

 ו־כוין ג׳ ליחיד יכוין היום
 ; ע״ב ולאדני דמיה להוי׳

 שבעמידה בלכוח הח׳י
 נשי׳׳ן למוזיס חם

 שהם שבו קוים ג׳ בקוד
 ועם ח״י כמכין ווין ג׳

 וזח שי׳ח הרי מלמו חש׳
 : שבק־ישה שיח
* ל רי  בכל לנוין שס־ע צ

 ונד׳ בריעות הל׳ ^
 הוי׳ ששם שבעמידה זקיפות

 • זה באופן אדני לשם זוק^
 חכוין הלאשון אסה בבלון
 זוק^ הוי׳ שם של שהיוד

 אחה בבלון אדני•׳ של לא׳
 ראשונה שה׳ חנוין הב׳

 • אדני של לד׳ זוק^ דהוי׳
 דהוי׳ שוי״ו ינוין במודים

 ובברכה י דאדני לנ׳ זוק^
 דשם שה׳ חכוין שמן דהעוב

 ז דאדני לי׳ זיק^ הוי׳
 מי שכל כחוב ובחקונם

 נאמר עליו בזה מכוין שאינו
 אוכלקום• לא ביד׳ ה׳ נחנני

: מאד בו ליזהל לרין לכן

ט פרק
 אבות בירכה כי לעיל נתבאר נבל הנה נבור אתה

 מקימה עד ועצחר. המי׳ בכין כל כסקן
 ניחנת היא ועתה ־ כנ״ל אותה המעלה החקי ע״י וכ״ז

לרלשי תחת בקוד בשמאלו
 <ו3 עומדת המל׳ הלא כי

 הימין נקו ויעקב שמאל
 חכוין והנה ־ לעיל כמבואר

 ניחנים הגבולות כל הלא כי
 לכל שרש והנה • במל׳

 אותיות ת׳ הם הגנולוס
■ קז לאין גבולות וכמה כמה מחפשעין ומהם מנצפ׳׳ן

ואמנם

 אך י קנוונוח נס׳ נ״כ נתונ כן
 יאצוי תחת חמאלו וצ׳׳ל פ׳׳ס הוא

 החול פנימי ה י ננחנת נמנואי
 שלו ננייה עד לק מניע שואבת

 ממש נואשה הוא החינוק לזה
: ע״ש זיו'ט נשנת משא״נ



מוהחיים p ט פרק העמ״דה ̂יזער פרי שרף

 השס צכוץ כשנ <ונה נפפדכנפ<
 שווק ג׳ פתח ׳f! נר״ןוד הזה

 אחה וש־מנן • חלם אי חלס ל׳
 <היוה• אריה גיד • אחין יורוך

 אתי׳ מיהידה בנש ׳שוד לא
:לגפן

חילקה
 האיר אן

נ“הנ השם
היוצא
והוא

ן ו ז ו ו ר ס ^ ו
 אלן שהם יגידו בפפוקוגבומן, באדרפנשא מבואר ואמיס

 בה׳אופיוה כוללים כולם הרי כ׳ גבורוס וה׳ מאיס וד׳
 ה״פ הרי מכולם כלולה כ״א והנה הג׳ הס כי • מנצפך

 אפ״ה• במלח נימז וזה י גבירוח ח״ה אלן עולה מנצפ״ן
 חכוין וזה • כנ«ל הוא ח*ה ועס אלן היא הא׳ כי

חכוין גם • לוחה כמנין גיורוח שהם ’ גנור באחה
 ״אדני ״לעולס יגבור יאחה
 ש’ שמחת א אגל• שם שהוא
 והוא הקדוש זה פס למל׳
 בוכיו גימ׳ והוא הגבירה שס
 ע״ד והוא • הכולל עם

 מלך בכיונח לעיל שביארנו
 שהיא ומגן ומושיע עוזר

 אה׳ שם והוא דאמא נה״׳ כנישח
 בוכ׳׳ו שם הוא במל׳ ומהחלק

 היריעה אורך וז״ק לד׳ גימ׳
 ארנע וייסב נאמא שלשים
 המל׳ גידול שזהו באמא

 כמבואר קומהה בשיעור
 כח נא יגדל ועחה בקוד
 שם דמלו׳ מלוי כי • אדני
 אוחיוח ד״ל הוא אדני

 בוכ״ו שם ע״' שנחגדל
 חמין ולכן ־ ד״ל גימ׳ שהוא
 המלו׳ ונמלו׳ אדני בשם
 אהה בר״ח חכוין נס י שלו

 שהוא אדני לעולם גביר
 אנו והנה י ה״׳ ׳ו״ד גימ׳

 ה״פ זאח בברכה מזכירין
 כי והיא י הממיס חסייר,

 כל כי נחבאר כבר הלא
 מקוד הוא כולו העולס
 י שמחו מל׳ ז׳ של ן הברוד

 ונגמר נתקן ״נ1ז פיצין וכל
 ומענים שמלקעין מה ע״י
 הזמ׳׳ל׳ אלו היירוייןשל מן

 חפלה ובכל ויום יום ובכל
 ניצוצוח מלקטים הס וחפלה
 • נזה להאריך ואין חדשוח
 לז״א א׳ נרורין מיני ה׳ לברר הוצרכנו אביח בביכח והנה
 רחל כי י ליעקב בירורין וב׳ לרחל ובירור׳ן מוחין לו לחח

 ואמי׳כ י אב׳׳א בבח׳׳ להחקן כדי א׳ בירוד לקחה חחלה
 יעקב עד״ז וכן t פב״ם בבחיי להחחקן כדי ב׳ בירור

 הוציאה בז״א דאמא נה״׳ בכנישח החלה כי בריריס ב׳
 אז י כנ״ל עיזר במלך לרחל נשניחנה ואח׳׳כ י יעקב אח

 רחל כשחזרה ואס״כ ברחלי ונכנקו ״עקב מבחי׳ נשחלקו
יעקב חזר אז בז״א למקומם דאמא נהיי וחזרו פב״פ

ד נע״ח הזה ״ מ ו ד ע  דוו: ש
 פס אהיה נשה כתג ם׳ ״p י״א
 נמיחין ׳ודוין שניהם נוכו שם

 יורדיס והס מ״נ נחי׳ וזהו שנה
 ה' שהם הנינה אצנעות ה׳ ע■'׳

 צזאתהיה ■ ע״ש מנצפץ אותיות
 גמול גיוו; שהוא שנאן נראה

 לזאת דפנ״פ הזיוג כיהיה כוי
 שעי״זתיכל נדי שניתם ניכוין יש

 כי שס שכיאי נמו מ״: לעלות
 גימ׳ הס ונוכ״ו תהיה שמית נ׳

 המ׳׳נ שהוא ניז כס כתני! נ״ה
 י ע׳יש נ״ה שעילה מוחין ג׳ עם
 הוא ששס עיזו נמלך צעיל תך
 שזח״כ שעה צפי גירוג רק

 שם דק לכוין אין כנ״ל נתמעעה
 ש״ו מני׳יש נסי ונג׳ לנד נונ׳ו
 אמנם וז״ל שס דנתנ פ״ג ח״א

 ונוק' נמיחין ואמז נת״׳ הזרת
 שם חילון שהיא שסניכ״ו ר.ס

 הניק׳ ןע״כ ד״ל ניע׳ והוא אהיה
 דק ■ציקתת אינה כ׳ דלה נק׳

 ו״ג ג'מ׳ שתוא אהיה חמיית
 נרכת נכוונות אצלינו ונתנאל

 כתג נאמת שרק הוי ככ״ל אמת
:לנו נינו זתשל נשם לכיין

 ב׳ הרי י פב״פ נה״י של גיוליס אחרים באוריח לעק־מו
 אבוח בברכה שנחבררו בירורים ה׳ הרי י ליעקב בריריס

 הבירור ע״ חיו ועחח דתיחו הזמ׳יל של ניצוצוח ע״׳ והם
 אנסנו המל ברורים מיני בס׳ שה1פני אלו חחיוח ה׳ ועל

 להבא• חנוין גס מסים׳ ׳ מח ה״פ ואומרים להש׳״ מודים
 ויעקב ז״א לצירן אלו ברורין ה׳ נחברלו עחה עד כי

 חיש לבירור צריכים הס עחה אן • פב״ם ובאו ורחל
 כמו אחייס ברורין מיני ה׳ וציין • וזיוג רפיקין לצור־

 גס • מחים מסי׳ בה״פ מכוונים אנו ג״כ וזה נרלשינה
 האצילוח בכללות פרניפיס ה׳ שיש מבואר הלא כ׳ חכיין
 בקליפוח שנפלו אסורים ה׳ יש זה וכ-יגד וזו״נ ואו״א א״א

 אומרים אנו זה וכנגד הברורים כל מבררים אנו ומהם
אומרים בקין : מחים מחי׳ ה״פ
ד י ר ו ל מ ט  שהוא וא״ו ה״א יו״- לשם הכוין ה

 אל להורידו וחכוין ע׳יל גימ׳ עולה
 שם חמורה שהוא כיז״ו פס אל הנוין גם • תה חס ה׳

גס • ע״ל ג׳׳כ ועולה הוי׳
 מאד כאן קיצר ז-יצ הונ הזה

 ליס הע האלו כוונות ג׳ נענין
 • כלל ;נינם ניאד וצא • עצ

 נסי מנאד הוא עניינם !הנה
 אולא • יונ״ר נפשעי ליקויויס

 דק כוזיו סס ענין שם תזכיר
 אהיהדההין לשס נמקימי שכת:
 כס נ׳ • אותיות ע׳׳ל נזנלואו שיש

 ה'מעלעלן קהנת נפס נישעיה
 סז״ל מאמד ניאי גנר שלשלת
 מדאיתתא תשה דגנרא טלעוצא

 נ׳ הות א' פירושים נ׳ ונתנ
 תוךז״א הנכלסין דאי״א המותין

 נשיוצאין ני עזעוליס נ׳ נתס יש
 נה״׳ סיך אמא מנעו עינוי מנסי׳

 ונשנכזסין א■ טצעול הוא שלה
 ונמוחין • נ׳ עלעול הוא ן״א סין

 כי א■ עלעול דק נהס אין דדסל
נכנסין המה מז״א נשיוצאיס תיכן
 ניכשמוחין דיעקנ כעוחין תס שלעיציס נ׳ ני • היא נ׳ פ- הלוקכא תוך

 ונכנסין מז׳-א נשייצאין ואת״כ א' הוזענעול ז״א תוך דאנאנננשין
; עלעול f הו לתוךיעקנ ׳  יותר הוא הי׳ הזי׳ כי וניאה ע״ששכתנ1נ

 ׳וחלנסן הוא הראשין הפי׳ וצ״ל ע׳׳ס שהיא מכס מונח אך נכון
 נמלתסלשלה כי ונדל משלעלך ה׳ הנא עודיז״ס שס ונסנ ע״ש)

,g נהנוק׳ א׳ עלעול יש וכור י שזנדנו עצטוליס נ׳ והס ט»ל • 
 הנ׳נגאר גימ׳ט׳׳ל• שהוא דאלפיו ׳ה״ו הוא א׳ ג׳טלעוליס ממיר אמנם

 נ״ן• פ״ה ש״ג ע״נ שמות נדי ביש דתהין אתיה אותיוח ע״ל הוא
 • ימלא ומלא ומלא נתפום וההין נשסאהיה שיש אותיות עי׳ל גסהוא

 הדכיראוכנ״ל• של מהס ואיזה הניק של מהס איזה זינו אינו אן
 ו א שמות ו׳ כ׳ נסק׳ הות שמית וו׳ ט״ל נ׳ נלע״ד היותו אן

 נ׳ זהענין שמע נכוונת כנודע נ׳ין שס -היא התחיון נשס נכללין
 יכין (מכאן נז״א ואמא המוחין ס וה ננינה שניהס ויה״ו אהית

 נלאה וכן דאמא) נמיחין טל נ׳ שנת: הראשון הפי׳ שת:ס המשכיל
 ממש על א׳ הס שליס נ׳ עלעלה כי גנד טלטלת מפסוק לזה סעו

אחרונה ה׳ של טל הוא והא׳ • יה״ו אותיות ג׳ של טל שהוא כנודע
והוא

 שבפס שמוח ד׳ אל חכוין
 שבהם מלואים בד׳ ד׳ בן

 שיש ב״ן מי׳ה ק״ג ע״ב שהס
 בדרן וזהו אוחיוח ע׳ל בהם
 בדרן חכוין אח״כ • כלל
 ״מוריד בר״ה והכוין פרע

בחורן : מ״ה לשם ״הי-יל
יחכר! מוייד

גשם כי
 והערין • שבי״: מ׳’ג הוא

 פבי״ל נק׳ אבא ׳קיד כי
 והוא נחיבות ל״ב כלומר"ש

 פס ׳״פ הוא יש כי רחאים
 שכולו אנא דפרצון אל

• רסמיס



החיים עץ ט פרק העמידה שער פרי שרף
 אהיהנזלם BVMfj ד ני ידעת כנר כי כנודע דהעין שלאהיה טל והולו

 עלואין פר׳ כעו (י״ל נההץ וא׳ נאלפין א׳1 ניודין נ׳ עממלאין
 א׳ נגד הוא נ״ן ועלוי הויה אותיות ו׳ ננו י,ס נ״ן ע״ה ס־נ דע׳׳נ

 • עלואיו וד׳ אהיה אותיות וי כנגדן המה כן שה״טהנוק׳■ אתמנת
 דוגמת אחרונה כה' הוא ההי״ן של ואותו הנוקי) ה״ם דההין ואתיה

 ההין מלוי של ה׳ טל ו׳ל טלטלה וזהו אחרונת נה־ נזשהוז שם
 לא אהיה שם כמקום כוז״ו כאן'שם שנתחלל מה והנה עיש• ענ״ל

 דההין אהיה שם "ל״ל ומעירם מונח מכאן ני טעמו לכוין ידעתי
 הננושין המשכת שהס נחי' נ׳ לכוין יש שתחלה מאד מונן הענין אך

 מלואין שהם הנוקג׳ תוך הנע־כין המוחין נכח׳׳ ואח״נ • ז״א תוך
 והנההיכנעל כרט• נדרו■ תנוי,■ ואח׳כ ז״ל הרנ (!״ש •ותנה ננ״ל

 לניין ידעתי ולא ע״ש נעיטית מלואים הר׳ לכוין כתנכיצ״ל משנ״ח
 וני־יו לפי ועור ע״ש תייג וע״נ רמליאין רק מ־יש שאינו א' רעתי

 נעשיעות ננע״ר לזאת • מ־׳ת כשש לסיי] הרנ שכתנ זה ענין מה
 לוהנתנ המשכת! נמקים חיןולא נהמ דק תכוונה היה לא חסלה ני

 המוחין הם שכו יה״ו אותיות וג׳ שה״פתז״א ר״ל מ״ה נשם הרכלעוין
: המל' שהיא אחרונה והםנמשכיןלה'

 ו!״ל• דאלפין הט׳לשליה״ו ענין ניאר פ״ר סי׳ כנפייונהח״ג ונספר
 נו שמאירין דרחמי מנילי! י״ג זמנין תלת נשניל יה״ו נקי וייא

 רכת־קין מעחיקא חרא י ואו הא יוד ט״לדאיהו עולה שנןג״פי״ג
 ננואת נשוך וננ׳׳ל כמוך אל מי איכון ליה ד ומכילין • י׳ שסודו

 שהזכיר חנון וחוס! אל •והן נינה ה׳ שסודו ואיא י*ג מיכהיתניינא
 גתפ״י ח״ד ואיכון - ו׳ ששירו גיפי׳ דז״א מדות י״ג תליתאה עשה
 ליוכנ״ל פתחו נאמר וע*ז • נ״ש אית נסיליך ראיא הי״ג והן ונו׳

 ע״נכיהיא נשיר מלמטה וסיוע עזר מענה שואל • טל נמלא שראשי
 עולמות ציור שער נע־ח ועיין • ככ״ל נה להשפיע טוב כל ר.ליא
 הוא הו״א כי אלפין גמליו ית״ו ה״ס הוסק ג׳ כי וזיל שכתב פ״ר
 שנג׳׳ע הנשמות אל האור יורד ועשם כי׳׳ל גימ׳ והס אלפין נחי׳

: הנה׳ה ע"כ :מכ׳יל וכוי הארץ . .
לשם נסשד נמלח סכוין בהפד היים מכלכל

גימ׳ שהוא דיודץ ט״נ
: סש״ד

נמלח ־ רבי□ ברהמים מתים מהיה
מסי׳יה

: מחי״ה גימ׳ שהיא ש״ג סכוץ.לשס
ל מ ו ם1נ ם י ל  שצייד פקידי בזהר כסונ ה.־ה פ
אכד״טם• לשם גניי אסה ננלכס לכוין ׳

 הוא גס ׳ אלהיס הילוך הוא שס זס כי מנואל וככל
שם והכה נ׳ קטנות קוד
 הדנרים עקור העיקנקריס להכין קומן באמרן הכויו זה

נע״סשעוהזיווניס הנה • האלו ,,ן שק ע״י כי ניפליס

שיונ^א ני,׳ עלאיה״א׳ ״’״״ל”
 שמיעה ע״ס נק׳ נ׳ • נינה בעוונו״ בקליפות שכפלו

עתלנשת אשר היא נ׳ • תנונת ו ישראל
י ך מ ו מ לו לתת שלה ננה״י ז״א תוך גבולות בעל כ

לפעמים ני שס וכתב י מוחין נוקע קיה '
אצל למעלה תחנוצה עם זיא עולה ״
תחנוגהינסי׳נ׳יואזגק׳הז״א י’“״” =

 צכלל ו*א ונאסר • חנונות איש א’שיי אמלי ונתליל ־ מינה
 עס ז׳א עולה ואז נ'החנוגות עס טלל־ שמינים גגולוח נק'

 ציו׳ ואו הנינה כר התכוכוא נ׳ גבולות בעל כמון מי וזהו
ואחיה נאריכוח ע״ש • ניכוא עם • מתעלין דינין דמינה בינת

נ״אצילי: שגא דסם־מה הוי׳ -אים נחג פ״ה הנ״ל נשער
ה ינילמי״י! לנא ולעאיר עוה״ג ת ש א ו ד  אסל הנה מ
שמאלה ש;יהן י ’?“”י f ל־״ל י״ליניי י־ה׳י

,j,, j,,, , (,j״ ;  אתת בבלכח .לאשת חסת .
 זו גגיכה עחה כנ״ג גבול עילתיןוז״א אךהמיחין • ונאיס

 וסינוק חסבקני וימינו היק עלאה לנינה ננה״י הענונשין
עם לסל לסכק הדא ימין ר״לסעתידיו לנא לעתיר נקי הס
כי ־ היה דאמצעיתא גיפא 1=י!״אע ״עלתי יליל ־אסי לנא
__________ .... הצלם ררושי נסער מניאר הוא ,j, ומחבק בה מק׳ בוק ח ע.I
בזהל ו׳״ש דיני׳ גופא עם עקוס כצ הצת קי כיתנ פ״ו

לסבל קדוש אהה בברכה כי אלהיסהוא נק׳ שהכינה שתמצא
ל באמצעיתה ימה תחירים מן היוצאת הזאת התנונה

באמפעיס) ובכ״יכמיביחד םיא תיייכ־יהזאא וכאשר הנינה של
° ס ייי’ ייי'׳ ' מזי -ר -ו • ■'ים בי' יו ^1 ון»ק ס:וקי׳ וגם ממקומו למעה , י ש ו ך ס ב. ק

במגס תכוין כצ ואז מננקומה למטה יוררת
• דההין נין לשם בכ״ל אתקת נהס ויש ניפליס צק׳ אלו

:והוי׳ בכ״ל כמנין שעולה אחיזה יש נהתנמה וגש הסיציגיס
• מולם בניקוד דסהימה ללא עוליה ואינם החיצונים אל

לי הונס שיוכללוזהנזה הנ״ל ע׳׳ד מבטח כמו והוא .
ל האומיית עליונהוז׳יש אסיייסננינה י נש

הציפליש לכל ה• פומך הפסיק
 תקלה ני ני וקטנית ראשון הקטנות כצק מרע והנה • עיש גינ״ל

 העיסין ואז דתנוכה י ענה׳ ד.ש א רז■ המוחין או ואכון נקטנות
 קשנות לו יש אז למענה עיצה כ'שר !תח־כ • דאנהיס מוחין הס
 שם חיליך שיוא אכדע״ס שנלות הס ואז מהנינה מוחין לו ויש נ׳

 ■ עיש המנות חג נפטר נטזה״י ית׳ נאשר רחעיס והיא אלהיס
 אוחו סימנת תנינה נאשר ני תיטר זה גיכין מיק ממילא והשתא
 • הכ׳ל אכדט״ש לשש אלהיס השמות נתחלפו אז למטלה לעלות

 אלתים צרוכי הק»נ כל כי שכתנ פיר נ סי ר שער מנו״ם נש׳ וע׳
 התנונה זאת וגרדת התיצוניס אתיזת כל היא נתנונהושס נולס הס

 כאשי אך • ומל׳ ו״א יויויששהש שאתת•׳ העוצמות כל אז למעה
 ניפלים סומך הנינה נק׳ ולכן עולים כולם ננינה למעלה נתעלים

: ■ ע־׳׳ש
 וקרא שני׳ תינות י״ר כנגר איטא ייר זו ננרנ׳ה יש מד,הכרים

 ונו דאצילות הרצון היכל הוא וכאן ונוי זה אל זה
: רזין עגלה שמא אל רזי מעונת

י פרק
^ך,  מהחיל הוא עסה קדום באמה שהבקה אסל ךן

 סנמנללו אסל כי ־ סלה הי״ם בכל בה למאיר
 ממנו האלה לקבל צליכה היא • שלה הפרצוך כל וניתקן

 נעשים ממת ייקדכוק׳ ני כנודע שלו הנה״י מן חי׳ים בכל
 מפיק כילד • אלי׳ מהם להאיל סטין ולכן • דז״א מנסיי

 ואס״כ • שלה הסכמה ספי׳ אל להאיר סכוין דנלס א׳
 • סלה ייםס שיום עד וכן שלה מבינה אל דהוד א׳ מפרק
 •'השכיבנו שלה ודעה סכמה נגד הוא הונן אמה והנה

נא לאה • שנה השד נגד לנו שלס • שנה נינה נגד
בעניינו

ו-יזייעלגו



מזהחיים עץ י פרק העמידה עזער פרי שרה
 • שבר. ר,ס״ס נגד רפאינו • שבה נבילה ננד בעניינו

 השיבה י שבה הוד נגד בשופר שנהיסקע נצם נגד ברכנו
 כסר נגד סוור ולמשימדיס , שבה הישיר נגד שיפטינו

 ם׳ הוי׳ בה שאין שפי׳ אין כי ידעה נבר והנה ,שבה
 בסמרך לכן י בסיקונס המבואר כפי הידוע בניקוד מנוקד

 ובא״י י פסח בניקוד להוי׳ סכויו ה־עס חונן ה׳ אסה ברון
 עד בזה ביוצא וכן י צירי בניקוד להוי׳ בחשובר, מרוצה

 בניקוד לר,וי׳ סכוין ביקוד שהיא שופטינו השיבה ש-נברכס
 • קייז בניקוד לר.וי׳ בכסר שהוא ובלמישימדיס שירק

 כשמקבלס כללרן בניקוד אינם שבי״קהמל׳ הוי׳ כי והענין
 כנר והנר. י כמוהו מניקדיס שבה הי״ש כל אז זזבטלה
 פס יורדין אשר שהמוחין פ״ח הק״ש בפער לעיל ביארנו

 בכוונה פי״א שס מבואר וגס ■ ע״ש רומם בבסי׳ הס
 עד לההפכט המוסין של הטפה מהסיל שאז ־שה ם שירה

 ק״ג דע״ב כילליס ד׳ לבס׳׳ האלסס נימיקף ואז הנ^ןי
 שנעשה ארור עסה והנה י הגיון בחי׳ ונעשה ב״ן מ״ה

 אמצעיוס של סיבוק אל הגיע וכבל ושמאל ימין ס״בוק
 לחון הגרון מן לצאס המום־ן מונסינין אז קדוש בא־,ה
 סונן אסר. אומריס אנו קדוש אהה שאסר ו׳״ש ׳ למטה

 אל למרסב לצאס לר.העלוה מססיל שהדעה עהה כי פי׳
 שכיהן אסר וגס י אוהו שואלין אנו אז לכן י הגלוי
 לכן לקמן בטזה״י כבאר כאשר י בקדושה הנוק׳ אל הדעה

 ולהלאה סונן אהה שמביכה דעסיגסז״ש אנושואלין גס
 לצילה ן המוס שמהסילין לפי דכיק׳ י״ק סיכף מסחילין

קנוק׳ פרציף שס מססיל אז
 1'ר.עוח יוצוזי! כעת־. ע״ש הנה א;ן א; ולכן החזס במקיס

סמוי. מאד הוא מהגיון והנוו״נ לכ■ . אח מחקניס
נהנדול לנוין לעיל נשיג הלא ני _
י כא! וין ח ׳  המישי! שיוצאיס ונו׳ הנביו 1״ה»י !’שי

 נסנ״ש׳ ונחלישו וננגסו סהנמן להחהשט הגרון מן ויוצאיס
 שנננסו אר מס ג׳׳נ הסשוים ונס בהי' בהיוח הגוןז בשאר
 שאמו לכי ואפשר י נ״אנמקומו דאמא ביקוד העומדים הסו״ג

 נעלך מז׳׳א דאעא נז״י יצאו זה •q2 קתומיס הגלון במקיס
ננייו דש,-ו הנם או והו׳ פיזי ^לא ״ ,ל

המיאין באן והאשר הראשונה בארנו כ^י הגרון
 המואי! ירדו אז אשה נמיש דג׳׳ר שנק״ש הרומס ט״י שנעשה

 הגרון מן יוצאיס ואינם הנדון עס דגדלוה מוסין שהס
 : אשהקווש אחר עד qpוכו דקטנוח המוחין
 דגדלוס המוחין והכה לעיל כמבואר כולליס ד׳ עליהס

 הוי׳ והכה , אלהיס הס דקטניה והמוחין הויוס הס
 נק׳ זה דיך עובדיס כאשר והחו׳׳ג י יב״ק גימ׳ אלהים
 מן גבורה כל וכן הח׳ מן מקד כל והנה • יב׳׳ק מטבר

 הויוס ה׳ הס הח׳ כי ונמצא ־ כנודע אחה. הוי׳ היא הג׳
 דיך הק״ל אוהו יולד כאשר לכן ה״ג וכן • ק׳ל גימ׳

 אז הגיון מן לחוץ אוחס להיציא שהוא הכ״ל יבק מעבר
 • גרס חמר יששכר וז״ש גרס נעשים וק״ל יבק כשמהחבריס

 ככ״ל חיבין הרמ״ח בקוד ממ׳יל נעשה בק׳ש החלה כי
: גרס כעשה ועתה

ה ת ק א ו  ובאמרך * הכוק׳ של ודעה חכמה הוא ח
 שהוא כוז״ו לשס חכוין ה׳ אהה ברוך י

 החכמה טל להוליד והכוין טיל נימי והוא ״הוי׳ שם חילוף
 אל להוריד■ וחכוין י ט״ל גימ׳ וא״ו ה״א שס'יו׳׳ד שהוא
 זה משם לן לר.שפיע והכוין י מל׳ שהוא אחרונה הא׳

 לחסימה והוי׳ ז הסורר, אח להבין ודעה ביכה סכמה
 : אוח כל על רביע ובטטס פחח בניקוד
ל ^ ב ^ ש  מצד הבינה אל יכוין • אביכי'להורחך ה

 הוא והחקד ה ש•: קימה בקוד שבה החקר
 ונפקו וכז׳ גזעין ופדיש חשד אסי בשוד המל׳ קימה הכוהן

 הכל ומקיה קומה והנה י וכו׳ ואחפשטו אנפין ואקגיאו
 א׳ הוי׳ שמוה בשני הכוין הזאה בברכה והנה י אחד

 החקד מצל קגול בניקוד וא׳ הנינה שהוא צירי בניקיד
 ימינן כי הפלוס בנוקחי חז״ל אמדו’ והנה י סבבינה
 החשובה ששס שהביכה אעפ״י והנה • שביס לקבל פשוטה

ויש בי״ס שצס פי־צוף היא הנא אן י ה:מאל בקו היא
הכוין אבינו השיבנו באמדן ולכן י ימינה נקו חקד בה

 להייה דחסימה הוי׳ ובשק י קנול בניקוד כילו להוי׳
 דהיינו בחשובה הרוצה וזהו י הבינה שהיא צירי בניקוד

: השובר. הנק׳ בינה .
ה ל 1J ס דחהימה הייה : כבה המזה נגד 7

: שגול
ה א א ר ו נ נ י נ ע  ר״ח והוא י שנה בגבורה הוא ב

 שבה האיברים כנד שהוא דנ״ב
 ב׳ והס שבזכר רמ״ח על יותר איברים ד׳ יש בנוק׳ כי

 הויה ז הגבורה מצי הס וכונס דלהוח וב׳ ציריס
: שיא בניקוד דמסימה

ן נ א פ  ״ונרפא ״■י ״רפאנו י״ה ולכן י בה״ח הוא ל
 ״ההנסינו ״כי ״ונושעה ״הישיענו ור״ה רי״ו היא

 שיש דידה שבמג׳יה רי״ו ג׳ נגד די״ו ב״ש הוא ״אחר.
 כולן אח כולל שהח״ס ולפי • כנודע אוסיוח די״ו בכ״א

 וסויה י השלשסס כל שלה בר.ה״ה כאן נרמזו לכן
: בחולם דמהימה

ו נ ^ ר  עלינו גרן צ״ל ובחויף ברבנו צ״ל בקין הנה ם
 בחורף י עלינו ברן חמיד לומר כהנהוגין ולא

 רמ״חע״ה גימ׳ הוא מטר כי סכוין ומטי טל וחן באמלן
 שה״ש רפ׳׳ח גימ׳ ומט״ר ט״ל י דז״א איבריס ר«״מ קיד
 • המחנרריס המה הס כי ההג׳ היינו דז״א שייקוד הדין

: חירק דמהימה והויה
ע ס ר ת פ ל ש ל ב ן ד הואגימ׳ חכויןכיהקע י נ

י׳ (עס טנלפ״ן פ ב׳ י
 גדול בשופר נמהקיס והמה שבה שנלחם אוחיוחיהס)

? גי׳^ימנצפין חקע כי חכוין גס • קבביכה החכמה שהוא ג
נינמחו• ונהקע מז״ל בלשין כמ״ש ביאה לשון היא סקט כי
 הס ומשם בר.וד שמאלומקחימין בקו כלהגבורוחהס כי

 • הארץ כנפוס מארבע יחד וקבצנו י היקוד אל ניהכיש
הוא כנפו״ח מן ו׳ • ארב״ע מן ב׳ י דימ״ד מ׳ סכוין

מב״ו



החיים עץ י פרה העמידה ערtע פרי שרף
 •סיל מפסוק יוצא והוא שמית עיב מן א' שם והוא סג״ו

 • סבא שנול פתס בניקוד אותו ותכוין • ״גלע״ויקיאנו
 מארבע שסאמר ואסר י ע״ב עולה הניקוד עם השם שאז

 עון לתקן בסידורים הכחובה ההפלה תתפלל הארק כנפות
דסתימהסשלב •ובהויה קרי

נ״ט סי׳ ח׳׳ג יוגיז נניי נספו הנ»ל מניו שם עם ההויה
̂ו ש.וא עייז נדסי כנמליז נסנ הסייד חיווץ בנימוד ורייויר החסד ניצוצוח להשיג ע״ב גיע׳ י ̂ ״ ׳”P " ה וה-
דסחימה וסויה ■ הגאולה למהר הביכה לאותת
: בקיבוץ ג'״' מקכ״ז ־ הנ״ל בניקוד

מ״ה ס״ג ע״ג נמנין רל״ב
 ביום תנוין הסתימה ברכת אסר * ע״ב נדה״יגימ' * ב״ן
 ע״נ יכויןנשס י כנודע הבריאה כנגד כהס ו׳ וביום א׳

 יכוין היצירה נגד וה׳שהם ב' וביום י עפט״פי' כוז״ו צב״א
 עשית נגד שהם וד׳ ג׳ וביום י עשט״פי׳ כוז״ו מג״ן ע״ל

; טפט״פי׳ כוז״ו צו״הפס״ד חכוין כנודע
■^י״״ ״כבראשונה ״שופטינו ״השיבה

 סויה : שבה ביסוד המה אלו ונס י דדכורא דינין
: מלאפוי׳ס דסתימה

ם י ד מ ר ש ^ ^ מבואר הלא בי ודע - שבה בתר הוא ר
האצילות המל׳רסללאיכאהבהסלת כי

 נקודת והט' שלה הכתר נקודת והוא אסס נקוית רק
 עבה וזה תפלתינו ע׳׳י ת־ס׳ נקיד רק באים אינם אסרוה

 עתידין שהבריות ית׳ לפניו שגלוי לפי בכוונה ג״ה המאציל
 במדות למעלת פגם מגיע עונותינו ע״י והנה • לסטוא

̂ הי׳ סלילה ואם י העליונות
י״״י; “’"י“״״“ ״”יק שרש שהיא במת הפנס

 משסדויהאז וה׳ שה״ס ומשפנו ל״ לכן י כפוג העונש הי׳
 שתש הסומאת ס נח נל יאבדו אסש ננקידה רק נאצלה

 אלהינו ובן בינינו עתי. מפסיקיז בסודהוק׳יואז באים והט׳
 גניחה חיום ני שכחת בסוד ס״ו נם סיס׳ בסוד שבא מה

,f״ ״  צא זמז ונאוחי • ימלך ני וענד ,
v ״ L ״ ,,vf נמ״ש גיוחהפומאה תקומה יהיה

מן אמניו הטומאה רוח ואח י״י מסת.קת המדה
:נקגלים הס עתה כי • הזרץ הנזיכוכיס הס3 ימשלו

 לאיח ו׳ אוח נין ומפפיקי; השפע אמנם י משירשיםבה היו אם
 הטומאה ס ד ו ניעסהנעוה׳ ה׳ בסי׳ שהיא לפי הכהר נקודת
 אוחיוה לב׳ ומלבוש חיק במו הוא להחילוני׳ כס לתם אין עליונה

1., ' «.i.__v אנצ 1תשפי מקנליש והם והי 
 הנ״׳ל מדוח הג׳ יחד נשיחחנוו ” ״״״ ̂ ̂ להסאסי

אותיות נכ׳ סלק להס יהיה אזללן תשמל מס כך
 כי׳ ות׳ פ״ק חהי אל וזהו וה׳ צליןסנוא הפנס בס לכשיגיע

 נל ומיד ■ לו׳׳ה ה-ק י׳ה-ה לא בלתי המל׳ להיות וגס י גדול
 למטה מהם יונקים אשר הוכעיס א״א ״ כלל נקודה שוס

״V’?״’גגקי נאצלה לזאת להיות
צנא על ה׳ יפקוד כמ״ש יאבדו ה^״^ נקודת שהיא זו

 מלכי על ואח*נ ונגיל מיום כמהי הנקידה זאת גס
 שצט מה נ׳< וזהו וננ׳׳ל האדמה הט' כל ממנה מסתלק־ן
א' ננוו מן וגנן ני׳ה אומדים בודאי התסתוניס נקודות

לעמווחקז׳טונהלרורשךונו׳עיש: י

 שהיא שבה המג׳ רק נשאר ואינו אויה מהמעט היא שנם
 ר״ג ימי3 והמשומדיס המיכיס ו3ר כ^שר אך שלכתר ולל'
 מאוד סמור המינים עינש כי הזה הגדול ההטא ע״י אז

 הפנס מניע הי׳ שם עי וכביכול הכתר עד הרשעה וגברה
 ולמשימדיס זו ברכה סוצרנולתקן ולכן • שרש היותה עם

 סדשה הזאת הברכה שהיתה ולפי סבה הכתר נס לתקן
 יש ואמנם • דידה הי״ס כל qק■ עד זו ביכה תיקנו לא
 של דעתן בשוד הדעת נסי׳ רק בה סקר ואי; כתר לה

 וז״ס י דעת ביד׳ לה מקפיק תכתר אמנם • קלות נשים
 דז״א מת״ת נעשה שלה הכתר כי סד סשבינן וברית ניף

 ותנה ברית שהוא מהיסוד נעשה שבת והדעת הנוף שהוא
 משנינן וביית גוף כי לבסי׳הדעתנמלא מעייר הוא הכתר

 ■ לר״ד אין ולדעם שבה לכסי היא זו הברכה ולכן • סד
: ב־«ז דמתימה תויר, הנה הצדיקים על

ננד י נתב פנ״ו ח״א יוגה ננפי נש■
 ועתה שבה זכהה״ס עתת ‘פייפג'נחחל־־ עדהנה וזיצהנה

 אלו ̂ ברכות ד׳ אימייס אנו ̂רי׳"' יי״” א’יי צהקנר איך
 אשר שלו והיה האה״י נגי ’f ני־יי׳ל נש/י נחקש־ה ינס

V״ . V I. נ״ לי׳ח! <ריו ־ יעש ל;יונ צפגיו  ס ת,/ק ע. לה מאירים ולסכל לזיוג עצמו ולהבין הזיא
 צדיק ני שבו היקוד נגד להק! צריך הנינה זאח הצדיקים

 תשכון • היקוד בסי׳ הוא פדיי! ,ינינה וידיה היפיר נגנו
 בנין נזכר שבו הואנגדהוד '”ל•' וניר״ וידיה י,וד גני
 היא ירושלים כי ירושלים הרסחי אג ונוכח וידיה נצח עד

י'”״״ ליי י אתלמסננדהנצס• י בשמאל ’ '’י
 הנעשה שבו הת״ת נגד הוא קינינו שמע ממיס הי אב

 סלקנו והן זו בירכת אומדים שאנו מה והנה י בבה כהר
 הואצדיק אם ממ״נ כ׳ י שוא תפלת נראה■ בה־ה עתהם

 מיענלו מה ישע יהיה ואס י עמתם חלק לו יהיה ודאי
 זה גס צדיק שיהיה להשי׳ת שמתפלל נאמר ואס י להתפלל

 הסיייש אן י כנודע בזה בסירה בעל היא האדם כי א״א
 דוס־ן פעמים ועבירות מצות כשעושה האדם כי כן הוא

 כן ובין י האדם אל יניעו שלא העצות שכי אח העבירות
 וינבשצדיק■ רשע יכין בקוד לאיזתצ״יק ניחנים הס וכן

 המצית אותן יקהו הס אס שנם גדולים צדיקים יש אמנם
 מדרכם בעליהן כשיחזרו ־ מרס הנעשה והאורות והמלאכים

 ואינם לנעליהם אותם מסזייין הס תשיבה ויעשו הרעה
 הפק־ין את ומסזייין נאמנים והס משלהם אלא רוצים

 ולכן י בסלקו השמת עשיר איזהו שאסז״ל וזה י לבעליהם
 אובדים אנו אשי ומעש׳׳ט מצותינו וסלק שסלקינו מתפללין אט
 ירהסיייס הנדוליס הלדיקיס עם שישמותו י היעים מעשינו ע״י
 הויה • הקב״ה אל נשוב כאשי לנו קייס שישאר כדי

; שירק דססימהבניקיד
? ו כ ש  הכה • דוד וכקא וכו׳ עירן ירושלים נתון ת
 הכסא אין כי ואסז״ל • יה כק על יד ני כתיב '

 כסא •והנהנודעכי כקא מן סקלאותא׳ כי ור״ל שלם
כסא מן כ׳ •והנה י״ס יש עילם בהל והנה • הבריאה ה׳׳ס

הוא



ף ר י ש ר ר פ ע ה ש ד י מ ע ק ה ר ץ י פ ם ע י י ח הה מ

 הא׳ ההוא הכחל וסהל • ו״ק הוא וה״ה סו״ב נגד הוא
 נודע גס עמלק שיכלוסאח שסעד מאיל שאינו כסא מן
 וד׳סאנילאשון דגליאה קיק בהיכל היא המל׳דאצילוה כי

 יאשין הוא גס ה׳אחלונה מל׳ שהוא אני ל״ל אסלון ואני
 ובהסהלקוה • אני אוהיוס שהוא אין בקוד הכהל שהוא

 דוד אומליסוכסא אנו ולכן לח״ח המל׳ ילדה הכחל אול
 הכחל ויאיל בלס יהיה שהנקא ל״ל • סכין לסוכה מהלה

 שהיה שנחלב הלאסין כבנין לא עולס בנין יבנה ואז שס
 הלכו שפ״א הכיונס] נסגל הרב האלסי[וכחי- בנין ע״י
 הלב למס שסוהזהיל להההלל ואבעליון שמעיה ציון על

 דוד וכסא במלח חפלה בכל לכו-ן זלה״ה האל׳י הקדוש
 הלשע אימילוס ע״י ימוס ולא יוסף בן משיח שיחי׳ עבי־ן

 א'לפני סכס נכנק פפיא בשסע״ח עוד יכחב וכו׳ע״ש
 לא שמימיו לי זאמל במלחו והססכל זלה״ה הקדיש הלב

 שלא לו והשיב י למה החכס ושאלו חגנהכלאוי החפלל
 ■ חשכון בנלכח חכין לחיכה מהלה עבדן דוד וכקא אמד

: קיניז בניקוד דחהימה הויה
ת ח א ה לד׳שמוח חכו-ן צמה במלח י עידן דוד צ

* נימ׳צמ״ח שהם הויהי^יני אהיה הדה *
 אח ■ין שיא כי חכוין היוס כל קוינו לישועחן כי באמין
 חנוין זז בגלכה ולכן • לישיעה צפיח מיחחו אחל האלס

 דחחימה והויה • ב״ה המקוס לישועח מןהמקויס כי-אחה
: חירק בניקוד

ם י מ ה ר א׳ עודביאול הנהיש י שמעקולינו ת
ואולי האמצעייח• בלכוח י״ב בסוד '

 האמצע-וח ביכוח הי״ב אנו כי והוא י אחד למקוס טולה שהכל
 והנה קדוש־ אחה של ההיביק אחד הבאיס הנשיקין ה״ס

 חפ.ח שומע אחה כי אומליס ולכן הפה מן ס בא הנשיקין
 העניה הפה ;ן1 הנשיקיןהבאיס המה הן אלו פי׳ י פה כל

 ישיא- עמן חפלח שומע אחה כי האימליס כאוחן ולא
 ב-וס הזה נשס חכוין ד׳ קולינו שמע באמלן • נלחמיס
 שס ניקוד אל בשבוע השלישי

' ־!’“י שהיא השלישי יוס של ב-ן י
' דעח ̂י הי̂י פל בזנו מבואו שס ני״ד וע״ש ̂ יייי

מנואל שלו !הנירןיו • שלה דעת י החפלה לתעלוח
ד א שהוא שנתנ וע״ש • נפ״ס שש נגאיייי לאדס ר

• הימים כפי ננקידסו מתסלק בלחש העמידה
 ני יניקתו נפי הוא ;רןוותו ני חפלה־ בשומע הוידוי שיאמל

כשהיודהואנחולסמורהניתנמה יוררח־ו .-יי מן אז יניקתו י׳ שהוא שנה י מי-רי׳ הלב וכה^
 ונן • סולם ניקוי שהוא כת״ת עי־חיפשעחי חעאחי שיאמל
 כשה״המנזקדנשמלמויהשהנינה ’’’סעא אח יפיש ולא בסחס

 שאו חנמתן וכן מתפו יונקת איס חייב זו ננלכה נס
 יום ננל והנה כנודע הנקודות • הש״י מן מזונוחיו לשאול

’לבי ’״’? אסי נה׳ בועח שהוא להולוח
 • נלל ניקוי בהם אק -Z לג ע״ד י אלס כל מזין בידו
שה׳ס ו׳ וביום נ׳ ביום זולת בכליוס שהחפלל קנא ייבא

המה האותיות כל אז ויסוד הת׳׳ת דחחימה סויה י אכילסו קודס

לצ׳ל חש״ק בניקוד ינוין ביום • שייזיז וזהי מנוקדים
קמןשהסג׳אבוח שבא חולס אור.יומ שליי הניקוד אז ראשון

 ■ לבסמס בינהיס והגבולוס נתוצס היוו הם הפשוטים
ס׳ י ̂ י'י' לכוין כחב יונה כנפי (ו
בניקוד החהימה סל הויה ד^א בלום"׳ ־•‘'’א7בש בצ״ייה׳

בבלכח כחב גס • חולס המה האותיות כל אז הת*.ת נגד
דחחימה בהויה יכוין ענינו הראנונה ה בסולם הייד מנוקדים ' . ״ ' ׳־ --- ' — י ׳•י ׳»' ׳•X' ' י

̂ייי־ ’י״לי ייי' נסלס עמו: משולב ואהיה סגול חטף י'י' י ^
 י בסגול• דמלזי והו■ בחילם ראשונה

נסגול■ דמליי ה׳ לם ח אסרינה ה׳
 ה יום בתירק אסרונה בפתחה׳ ו׳ חילק ה׳ בסולס היוד ד׳ יום

 ו׳ יום י בקינון ה׳ שנא ו׳ קיגון הנק׳ בשודק ה׳ נתולם היוו
 ה מנאפי׳ם שהוא שורק ראשונה ה׳ תולה היוד • היסוד ננד שהוא

 נמלאפים זתיונה ה׳ בשבא דמליי והו׳ במלאפיס הו׳ • שנא המלוי של
 ו׳ נקמז ה׳ בשבא יוד ר׳ל צבזוה בניקוד ז׳ יום • נשבא ומלוי וה׳

מנ׳ל • בקולם

ק ר א פ י

ה נחג פנ״ו ת״א יונה כנפי ובס׳ ג  אחלונוח ברכוה ג׳ ה
המהכיאחרשהארנו הוא שלום ושים ומידיס רצה ל וז

 אנו אז שבו הנה׳י מן בה ’"'"’י יי’’'’’ יי'"' שמתמנייס
דאמא מ:ה*י גס בה מאירין ־

 נגד מודים י ה:לח נגד הוא ורצה ־ ז״א חון המסלנשיס
 לצה כשחאמי הנה • היסוד כננד הוא 0:של שיס י ההוד
 י לצה כמנין כנויעשעולה ההין במלוי אלהיס לשס סכיין
 במלוי כשהוא ונפלט אנהיס שס נעולס כי היבל וסיד
 אסל במקום לפעמיס שנמצא ואעפ״י • בבינה המיד היא
 ונססשטעדלמעהיוהנה שנמשן בכאןנק הוא שלשו עכ״ז
 נה״ידז״א ישיסשלוסהם ׳מיליס ינה אלוכהס נה״י סוד

 כנודע הבינה מלד לו הבאיס
 ■ בחנינה שמיס כונן בסיד יי”'’ 1 לני בחי יונה כנפי נס׳

 כשחאמל כולם בחחלח ו;'כן י ייו’״ ניייויי■ דטתימז
 דחחימההכרןלשם והנסבהויק י הנ״ל חכוקאלשס לצה
 בסשל הוא מ״ס וזהו • שבחסד אל שס חילוף שהוא ב״ס

 בא״י דחחימה בהייה ווודיס בבלכח ונן ננצח• וחילופו
 שסאלהיס סילוף שהיא במוכ״ן לשם הכיין העובשמן

: בהוד נגיולהוחיליפי כיאלהיסהוא
י ח י ד ר ך ת  ■ ק׳ גימ׳ הוא מודים הנה די

° I אוח כי נודע כיהנה והענין
 בכל והנה י כנודע יה״א שסימיס מלואיס ג׳ לס יש ה׳
 יול במלו' כשהוא כי הוי׳ שס בו מלומז מהמלואיס א׳
 כ״ו עולה יוד tin כזה המלוי במלוי אוהה כשהמלא אז

 כשתחשוב א; • ה׳א כזה א׳ במלוי וכשהוא י הוי׳ כמנין
 כמנין ן״ו עולה המלוי ש: הא׳ וטס כ׳׳ה עולה הפ״ה

 ט*ה במלוי וכשהוא • הוי׳
מ׳’ג היא אז ה״ה כזה :לא כשח וז״ל נשב הסונת נס׳

 יו״ד נעשה שהה׳ נמצא יו״ד וכשתמצא כ׳ עילה היא אז היוד
האוסיוחמן כשחלבל והנה ינ״ז עולהק אז נ»ף נזה ר.כ׳

א׳



החיים עץ יא פרק העמידה ̂פער פרי עזרף
החנירים נשם1 • יונה ננפי נס׳ ק׳ בהם -שיהי׳ י׳ עד ׳1ל

עולה מודים ני דע יז״ל נחג מה^ זונוח בג׳ אז זונוח
נ׳-א י״ס וננו נינוה ׳p נגד ק׳ , י ,,
נלהי״ס• הריפמיאו מיוד כלול שעלה המלח
י־ל נמספר הויה נם ט״ו י״ה שהם * י״ה כמנין  א:ונ פדמ̂י

 אותיות כל מסיי ננם אות נל עולה י״ח ג״פ והנה • ז״ח
 אזאית א״נ) יסדר לו הקוומין אלפין• במלוי הוי' מ״השהוא

 ס״ו עולה ה׳ ואית עילהנ״ת י׳ כשסתג, אחר באוש! והנה
״ ״, עולה הי ואות נ״א גולה ו׳ ואות p,. ״.

: והכולל אותיות ה׳ עס מודים "י‘"’ ^
ו׳ה׳ כווני( י״א עולה זוג כל
 הוא זה בלירוף ועחה ה’י היה הראשון בצירוף לוועלה ני

 נ״ת עולת אלו זיגירז בה׳ שיש ו׳׳ה ה״ת והנה • ויה בת־ד
 י״המלירוף חחברשש והנח • איתיוחיו מ״העסי׳ שם שהם

 אז ־ נ״ה שעולה השני צ־ריף עם • מ״ה שעולה הראשון
 י׳׳הו׳׳ה שהוא היית ששם לן •הרי מאה עולה וני׳ה מ״ה
 ר״ל נמלחווור־ם וזתושחכוין ו מוד־״ס כמנין מאה עולה

כ נם-ע בדרןהנ״ל׳ הויה שעולה ב״ק לך אנחנו מודים
 האוחיוח כל רמוזים הויה בשם כי כ״ז ג־מ׳ הויה שם

 הוא דמוליס הכריעה והכה י ומנצפ״ן כ״באותיוה שהם
 במילוי אהיה שם נניסא) שהיא אלהין במלו־ (הדה שם עיי

 שהיא אלסץ במנוי הויה שס ע״י הוא והזקיפה ־ ההין
לנדו• חמה כריעה רק בו אין במוד-ס כאן אך י בגופא
ה׳ לגבי ו׳ יק בי חכוץ לא ולכן • לבד הגוף כריעה והוא
 חול-וה הי״ח כל אח לכרוע ולרין י מאידן ת״ה -דד ושם

 החקדים עפה להוריד והני־ן החיות שהוא השדרה שבחוע
 נסה הש־רה הונו דרך להמשיכה הז״א אל המיס מן היורד
 במודים תכו־ןאס״כ ה׳ י׳:גבי שהוא הב׳ : והכריע ־ לנוק׳
 עילה והיא ננלח יורד הוא שם כי נודע הלא כי י דרבנן
 אצלה להגיע כי־י לכוףהחיאש־ היא ליין ולכן . בה־ד
 ושם ו׳ לגבי ה׳ שעילת הכוין ובהזקיפה ־ אותה לנשק
• בהוד הוא דמולים זו ברנה והכה י ין מאיו דאלם־ן ת״א יו״ד
 לא כי אומרים אנו לכן הה״ח ההפשעוה מתהיים ושם
 חזרו הארתם עדיין כי חמו לא עכ״ז ר״ל סקדין המו

 ויברכו ויהללו וליל ־ הה״ח נסקנלו שם כי ב-קוד למשון
 מצד גדול דיודיןהנק׳ ע׳׳■־. לשס וסכוין י הגדול שמן אח

 החחימה ובברכת • גדול הנק׳ ע״ב נימ׳ מקד כי החקד
 אהיה ושם ה׳ ו׳״לגבי תכוין אחת בגרון כריעדה בב׳ יי'

 ב׳במלוי בבינה הם אהיה שמות ד׳ הלא כי ־ מאיר דיודין
 השני באהיח הכוין וכאן • בההין וא׳ באלפין יודיןוא׳

 ושם י' לגני ח׳ ו׳ לגבי ה׳ סכוין הזקיפוה ובשני • דיודין
 ד׳ הארת עחה נכלמו והנה י מאיר ההין דמלוי הויה

 ״נאה ״לן • בזו״נ במנואיהן דהויה שמות שמוחדאהיהוד׳
 שמוה־הויה מע״ב קדוש שם והיא כה׳׳ת ק״ח *להודות

: כקיכיז דחחימה
ם **פ1ע ו ל ן • כנ׳ל המוחין כל שנשלמו אחר הנה ע

להזלוונבנוק׳ הזרע טפח יורדת אח״כ
לצורן העטרה כניקת בא אז והנישוק החיבוק אחר כי

 ואז ביקוד היא זו ברכה כי כמש״ל שלום שים וזהו הזיוג
 השם וכו׳ ישראל עמו את המברן בא״י • הז־וג קוד הוא

 הוא זה שכ-קוד שורק בניקוד אותו חכוין דמתימה הויה
 היקוד כי קשר אותיוח הוא שיק כי חכוין ונם • כנ״ל ביקוד
̂  _ ועי״ז • יחד זו״נ ומחבר העולמות כל אח ותחבר מקשר

 השסהויחץ!גז את הכויןלשלס נם בלבן־ תורה דברי יחקשרו
 ;א. שנים שמא הוא אלהים הויה והסי • אלהים שם עם הזה

 שלים שמא בחפנחו לחבר האדם צריך בי ב־הר כמביא־
 )ן' שמות.:)? ב׳ אלא שנים שמא יש שלא אלהים הויה שהוא

 ביווננו לא שם ובכל שבהפלה ביכוח ב:ל והנה • אנו
 נחבר צדן השה אח כשמזכירין כנודע אדני בסויה אלא
 הויה של זה וחיביר • ש־ו אחרינה ה׳ באוח אדני שם

 להאיר צרינים אנו ערזה אן • לבד זו״נ חיבור הוא אדני
 מבואי כבי וסנה • שהעלינו ב־״ע העולמיח שפעלכל ולחה
 ניכר ואינו בבריאה ויצירה ביצירה נכלל עשיה כי לעיל
 והכס כילם• ככללים ובו ננד הבריאה רק העולמורז מכל
 דבריאה היכלין ז׳ שהם נערוח הז׳ כל אז דזי״ג הזיוג נעח
 ונעשים מלביש קוד נעשים הם אי-ינס י משם מחיחקיס הם

 שם יקיזלקו שלא הנוק׳ את ומכק־ם עגולה גורן כחצי
 ולכן הכקא ה״ק הבריאה כי נודע נבי־ והנה החיציניס

 דבריאה היכלין לחגי ולכן • הכק״א ניוז׳ שהיא אלהים נק׳
 אלו שמות שני לייחד לכוין לרין הוי׳ הנק׳ הי׳צילוח עם
 חנוק׳ שהוא בבילאין ההחין היכל־ן ש״דויגו אלהים הוי׳
 "ישראל ״עמו ״את ״המבין כי תכוין והנה • הדכורא עם

 ואז ה׳ אמה שבברון נהוי׳ ולקליו ל־חדו אלהיס נימ׳ ר״ת
 שמא והוא יביק שעולים יחד משולבים אלו שמוח שני

 ה׳ אחה ביון באמרך עוד חכוין נס י בשלום וזהו שלים
 טפח וה״ק א׳ הוי' הוא שכ״א לה״ח יומזח ז־ הוי' ני

 שהם מ״נ הנוק׳ מעלה וכננדם • ביקיד שיויד־ס ה״ח
 "ישראל ״עמי •אה ״המבין ר״ת וזהו אלהים הנק׳ ה״ג

 וחכוין י אלהיס בהוי׳ חנוין ולכן י אלהים נ'מ׳ שהוא
 מהחילין ה״ג שהוא אלהיס כי ״א״ילה״ה״ו״י״ה״ס כזה בהם

 זו״נ מזדווגים ועי*כ הה״ח יויד־ס ואח״כ • לעלוח החלה
 חלשות נשמות והם היוד לצוין הניק׳ ביקוד ניתנים וכולם

 פי׳ • בשלום וזהו פנו־ע וזיוג זיוג בכל תמיד המהחדש־ס
 חכוין בשלום באמרן ולכן י שלום רק׳ דזו״נ היקודות כי

 לחברם אדני הוי׳ לשמות
 ״י״א;׳ד;נ״ה״י כזה ולשלנם ונאשי ז״ל מהמ׳׳ש נשם נסוג

י“י ®״יי* ״י'״ ”” נשלמו עתה וחנה זו״נ שהם '
1° ״ '’ f 'י ״יי י ̂ • הפ״דהואנ׳ ׳ יו״ד הוא יפ״א הלא כי יחורים השלש״ כל ״'י' f‘״ " פוה !ק 731 כליעוח ל'3 .
 ועחה באהי׳ הוי׳ שם יחדנו עם שלוים כמניין הנל עולה אז
 חיבור עושים אנו זו בברכה הנאת שע״י להורוס אומיוס ו׳

 הוי׳ וחיבור אלה־ם הוי׳ ייצא הזיוג נסור זו״נ היסוווס
נודע כבר הלא כי • אדני הפולמוס כל אל מציניהס שלוס

לפעמים אלו יחודים ג׳ בי :הניפ״ם
 לצד א׳ ימוד מתייחדים קם נהפויס זאת לכוין שכפב אייה

מנ' : נזונמפלוס



מט החיים עץ יא פרק העמידה שער פרי שרף
 היסוד ואזהוא יסד שלסחס ולפעמים • יסודיס■אלו מנ׳

 הס אלו ׳חודיס ג׳ כי נ״ר ר.מ;׳ נק׳ ואז סנכלס הגמול
 ג׳ והנה • מלוה נר ונק׳ מאירה המל׳ ואז •• נ״ל גימ׳

 הוי׳ זיוג כי היא א׳ • פניס מג׳ בא׳ תמה אלו יסודיס
 נכנסה נסהיא כנודע אהי׳ הנק׳ הבינה על מורס אסי'
 ב׳ זיו: • אהי׳ הוי׳ הרי עמו מחייסדח והיא ז״א הון
 להיוחה שנאה נודע כי לאה עס ז׳א זיו: על מורה הוא

 לכן אלהיס נק׳ ולכן דינים כולה היא ונעלם כקוי גמקיס
 ורסנ ז״א זיו: על מורה ג׳ זיו: ־ אלהיס הוי׳ זיוג הוא

 זה זיוג נק׳ ולכן ברסל הוא עיקרו אדני שם כי כנודע
 סינוקיס ג׳ הלא כי כן הוא הב׳ אופן • אדני הוי׳
 וכולם מוסין הד׳ כל כולל והוא תכחר הוא א׳ גז״א ים

 כגר מוסין כדי והנה • שלהס השרש הוא ישס גי נכללים
 ד׳ שהוא בבינה מלובשים ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב שהס נודע
 זקיפוח׳ הד׳כייעוחוד׳ ע״י ונשלם נתקן כ״ז וסנה אהי׳
 ד׳ משיש להוריד כדי וזקיפיח כריעוח בקוד הס ולכן

 כולם וזקיפות כריעוח הד׳ כל ולכן עצמו• שבכתר מוסין
 ואהי׳ ז*א הוא הוי׳ כי אהי׳ הוי׳ וז״ס • אהי׳ הוי׳ סס
 ד׳ ע״י סכסר זה סיבור שהשלמנו אסר והנה י כהר הוא

 בבא״י שלים שים בברכה עושים אנו וזקיפות הכריעוה
ישראל עמו אח המירן
פ׳א הסמכה נשער לקמן ועיין להוי׳ שני חיבור בשלום
Z'’’ ’®נ סינייו והיא • אלהיס 'fn r, ,'ר? שהעיקר נראה ומשם אלו יסודים ____ , ̂ _
הוהאופןהנ׳שנכאן האופן הוא ’ המוח! שהיא שגז״א
:ע״ש להוריד הוא וכוונשינו י דילי׳

עצמן• המוחין במקום המוסין
 המוסין כן בהמוחין שיש מה כל כולל שהכתר נמו והנה

 שהסמחפ-עיס כנודע • דז״א בגיפא שיש מה כל מלליס
 כי והענין • אלהיס הוי׳ ז״ס והנה דז״א קוין ג׳ בכל
 הכתר כמי רחמיס כ״כ אינו ואילן המוחין שמן נודע הלא

 ולכן נינוצין הש״ן כל אחביירו במסשנה המוחין כי כנודע
 ג׳ יסוד בשליס במלח עושין אנו זה ואחד • אלהים נק׳

 דילי׳ ו״ק נופא שהוא שנז״א גי סילוק והוא • אדני דהוי׳
 דז״א גיפא עד הארות שאר כל מורידים שאנסנו והוא
 גס • אדני הוי׳ נק׳ וזה מאחוריו שם עומדת סנוק׳ אשר

שהוא בשלום במלת חכוין
 פי׳ ח׳׳נ יינה כנכי נספר ועיין שע״ח והיס גימ׳סשמי׳ל
עם משולב הייה לכוין שכפנ כ»ש ן,«א מיידיש ני»׳ יי-יייוורוא אחיונוה מני הייה נכל אדני יי ייןיגו^ מ ג והוח ן נהור

הניקוד נאומו נפ״ע הויה ועוד מננוש) אותיות והוא
נס • כנ״ל נרפה לכל השייך ומכ?~ מלביש הוא
 נמלת לנוין נ«ג סי׳ שס כמב גי ישלטו שלא הקיושה אל

 כדי ר»ל מלביש שעולה בפלוס לכל ניקוי והוא החיצונים
f ייינה אני״־נ^ עילמוח הד׳  ’ M'׳ f ״r

נ ע׳׳כ * להמשכן מדרגה הוא העש עולס
י הוא ושם מכולם התחתונה

 שהמשכנו אחר התפלת בקוף ולכן החיצוניס אחיזת עיקר
 ישלטו שלא י כד אז עדלמטהכניל שבקדושה האורות כל

שהוא בשלוה גמלת מקיימיס אנו בהם החיצונים סלילה
̂ן/רמ< .ן »דר*/V <.י נ ׳ש כי ̂/̂ד4(י/לי

 ולמקחיר למכקת להיות כנ״ל גימ׳סשמ״ל מלבוש אותיות
: עליסס ולהין

ה נ ה  זיונ הוא זה זיוג כי ביארנו לעיל הלא כי דע ל
 כאן שביארנו מס לן הקשה ושלא ורחל יעקב

 שכאן הוא אמה כי • כן הוא הענין כי • זו״נ זיונ שהוא
 והוא ז״א של אחר ־יוג עוד יש אן • ויחל ■עקב זיוג הוא

 זיוגיעקב גס הלא ועוד ולמעלת• מהחזה לאה עם ישראל
 לכן • הז״א לו שנותן מה ע״י רק אפשר אי רחל עס

 ושפע כס ממנו וירד שיימשן כדי ז״א לתקון הוא כוונתינו
 ־ בז־א הוא הכוונה הכליה ולכן • רחל עס לזווג ליעקב

: ביותר בעזהיי יתבאר ויעבר בכוונת ולקמן  ממוח הטפה להוריד שלוס בפיס לכוין מ״ם כי דע גם
 כונה להורידה הכוונה אין דילי׳ היקוד אל דא

 קודס כי כן הוא כוונתינו אן • לילי׳ האמה פי נסיוס
 דז״א החזה נמקוס אותה לוקחים אנו להיקוד שחרד
 הוא שס_ ני כנודע דז*א עליון יקוד בחי׳ ג״כ הוא ששס
 שלוס בשים הטפה יורדת שס ועד • דאמא יקוד קיום

 עוד שס אין כי נכס למטה וימן לגמרי שההגנה וקודס
 החסדיס ירידה נענין כמבואר ירידתו לעכב. מחיצות

 ומחלקיס טפה8 אותה לוקחיס אנו .שם נז״א המתפשטים
 א׳ ושליש • מעולה יותר לחיבוק א׳ שליש ־ חלקים לנ׳

 אפר ולאה ז״א זיוג לצוין
כאשר גויענור אס״כ יהי׳ שאלי ויענוי בנוונמ לקמן ועיין
ושליש • לקמן בעזה״י יה׳ לאד זייג כי אחז נחי׳ הס הב׳
פי קיום עד היורד הוא חג׳ יא י י״י’ אירית נק׳

V רי״א n” יוצאם ומשה שלו האמא
שלו בדעה ונכנק ליעקב ־ ̂ י

 בקוד אותה נותן והוא דיעקב האמא לפה יורד ומשה
 י: העמידה כוונה קיד נשלה הרי י לרחל הזיונ
כ ״ ה  יחלצין למען נו׳וגסספקיק כמן נמען עשה תאמר א

 ״למען ר׳ח כי והכוין • נרצו; יהיו ונו׳ ידידין
 מעלין אנו ידו על זה ושם יל״י שם הוא ״ידידין ״יסלצון
 למבול י״י בפקוק שבח נקבלה כמבואר מזמ״ל ניצוליה

 גס ־ זה שס ע״י לסעלוחן כאן גס וחכיין • ע״ש ישב
 ר״ח שהוא ״וענינו ״ימינן 'הושיעה ״ידידין נר״ה תכוין
 וחכוין . נירצון יהיו הפקוק אחריו ■ תאמר ולכן • יהי״ו
 • אל״ף הוא ״פי ״אמני ״לרצין ר״ח והנה • א״ל ג״י קהוא

 עם וחחירהו י חחיד שעולה במלואו של״י נשם והכוונה
 אלף עונה הכל הלי קפ״ה במלואו פעולה הנ״ל א״ל■ שס

 כי חכוין גס • במלואם ״שדי ׳•אל בשס שתבוין נמצא
 נו יש חינה ינבל חינוח יו״ד יש לרצין יהיו נפקוק

 ־ יו״ד נו- שאין לרצון ממלח חין ייד אוח
 ■ לרצון נמלת החקר היוד אותה להקליס יודין קני יהיו

 לזה • יודין עס קהס תינוה ט׳ רק יק לא עכ״ז אמנם
 בד׳ שיש יודין הט׳ אותן ה״ק אלו יודין ט׳ כי חכוין
 נכללין זה נפקוק כי ונמצא • נ״ן מ״ה ק״ג ע״ב שמות

: העמידה כל ה״ק אקל שמוח הי׳ כל
אח״ב

יג



החיים עץ א פרק העמידה חזרת עזער פרי ערף
כ ״ ה  ns’PD אסל פקיעה פקיעוס ג׳ לאסריך הפקיע א

 וכוונה • הרגליה שיחפקעו חלסיג ולא דוקא
 ועחה • האצילוח נעולה אחה בהעמידה הלא כי הדנל

 פוקע אחה הזיוג נעה ולכן • והכלה הסחן דווגיה1מ
 עולמוח ג׳ נגד פקיעוח ג׳ והה . משה להחלסק לאסולין

 מבריאה נ׳ • לנייאה מאצילוח להוליד אסח פקיעה י בי״ע
; לעשי׳ מיצירה ג׳ • ליצירה

 קודה • ד׳ל מהלב ששמע דילדין יוקן> ל׳ הלנ
 ״לוס ״לפני ״כמוץ ״יהיו פקוק יאמר לרצון יהיו

 שהוא פ*ר עולה ל״ח כי וחכוין ידוסה ״יי ״ומלאן
 ושניהה קמ״ד עולה וק״ח • די״ן לי׳ו והוא • סנדלפו״ן

 ונזה שמוח מע״ב א׳ שס שהוא כה״ח גימ׳ עולה יסד
; להמצרי ע״ה לנינו משה הלג הסם

א פרק העמידה חזרת עער
בנויה הס ולסל יעקב אז לחע בתפלת הנה

 ולפי ניקוד הוא והזיוג
 הסיצוניה למקיס קלוב הוא וכה חסהוניס נהג׳ הוא שהכל

 שהזהיר וזהו • חלילה הסילונים שה יחאחזו שלא נלחש הוא לכן
 • הנ״ל מטעה נחפלחו קולו להשמיע שלא נזהר ז״ל הלשנ״י

הואנקולרם• לכן פחד ישהא־ן בסג״ח שעולה אןבחזלה
^י|  העמדנו אז לחם בחפלה כי • הוא מעמידה חזרה ע

 רוצים אנו ועחה • דדא בהוד ולסל ננצח יעקב
 בגבולה ורחל נחקד יעקב שיהיה עד למעלה להעלוסם

 יוחל ורחל יעקב יעלו שלא הנורה הדבל הלא ני ופענין
 עד מגיע אמא שיקוד לפי כי י אמא יקוד הוא מנייה
 משם לק מנ״ל ביקוד קחומין האויוח ועדשה דז״א החזה

 מחסיל משם לכן דז״א נסזק האולוח מהגלים ולמעה
ה ל ח כ  .אךמה • הנו״^שלהם ולאשי כנויע המגולה בח״ח י

 שלה• הקיר זהו אין דז״א החזה עד דאמא היקוד שמגיע ''■״’״י
 כי ידוע והנה • אלוק אחזה מנשרי כי ידוע מלא כי

 דנ״ה עלאין נעלקיי למעלה הוא כולו הנוק׳ של היקוד
 לאשי אז ז״א נחון מחלנשין דאמא כשהנה״י וא״כ ־ דידה

 שלה שהיקוד ראוי מי׳ א״כ דילי׳ בסו״ב הם דנ״ה פלקין
• בהחזה למעה ולא הז״א של נדעה למעלה ג*כ יושלם

 על לנצח והאם נקוד הוא כשאמא הוא זה ענין אן
 על לונצה שהנקבה אז כי י הביצים על או האפרוחים

 אמצעים פלקין נ׳ כנגד עד שנה היקוד נל מגיע אז נני׳
 אמצעים ב״פ והנס • כן הוא כאן גם ולכן • דידה דנו״ה
 מקחיים שלה היקוד גם ולכן א דזי נסו׳ג הם דאמא דנ׳ה
 אן בנים נ׳ כשיש לק לנוצה איכה אמנם ־ דז״א נחזה
 לנד א׳ נן לק לס כשאין
 זקיפה היא לק יונצח אינה

 באהבה נמלח ולכן ועומדח
 נכנקין שאז אנוח נבלכח

ואז הנוק׳ חון דאמא נהיי

 ג»נ מנואל נ״ה כאן כמ״ש יזניז
 וה:ה • פ״ג אונאה שעי נע״נז

 למ״ם מזה קחירה שנראה עה
כאן ני י מזיווניס שנור נעייח

 לה כשיש יק לנוצה שאינה נסנ
 נן יק לה כשאין אנל נניס נ׳
 ני כתג ושס • זקופה היא אז אי

 תוך הן לאינא נה*׳ כשנכנסין
 נסול היא הנוק׳ תוך הן ז״א

 מ״ש כי ליישנ יש אך ־ לנוצה
 היא הכוונה אז ננוק׳ כשרן שם

 כלל הנה״י נתוכה נכנסק כשאין
 לה לרנק לק הוא שדלתה אך

 • שם שמנואל כעו עלי׳ ולהגן
 מ״ש נישא שלזה נהג״ה ופ״ש

 יק אינם אז נרנוק׳ כשתן שם
 כאן ע״ש אך • ע״ש או״ע נסור

 נה״י נשנננסיו נאהנה סנמלת
 נסור היא אז הנוק׳ תיך ראמא
 שכם להנין זכיתי לא זקיפה
 שהוכיחה מה הלא כי הלני
 כשנכנסין לנינה נקיי להיות

 סיגיע נלי מפעם הז״א תוך
 נתזא סתיא הניק׳ ללאס יסודר
 נרנוק׳ נסנכנסין גס א״נ • לדא
 אינה ג״כ היא אז נאהנה נמלת
 ומי • שלו החזה על יק מגעת
 סס נהג״ה פ״ג י״ר נשמי לקמן

 סיס והנלע״ד י זה מנין יח׳
 עוזי נמלת וליל כאן נהגי׳

 נת נכנסין סאז ומגן ומיסיע
 ואז להגדילה לאעא הנה״י

 יונן והשתא • כמותו ציוגללת
 הנה״י כשנכנסין כ׳ היםנ המנין
 מוחין לו לתח ז״א מיך הן לאמא

 הנסייה לצורך הנוח׳ חוך הן
 נסור היא אז נאהנה נמלת כמו

 הם אמא ל כלהנה״י וגס • יניצה
 כסהם הז״א נתוך אז הנוק׳ מל

 שאז ניציס או אפיותיס נסוד
 ג״נ ריא אז קומה הצלי נ׳יכ הם

 תוך כשנכנסת אן■ לנוצה נסור
 נמלך נמו הגדלה נסור הנוק׳
 הגעילה נאזית וגס וכו׳ עוזי

 והמשכיל • זקופה כסיד היא אז
 אך • הנכון הליו א ה סכן ינץ

 נסוך היא שעשה מיס נעיקי
 א׳ • לתנין זכיתי לא זקופת

 כתג ויעני ננוונח לקמן הלא
 פנחזה אמא יסול ננקע שאז הלג
 ליישג יש שזה הגס • ע״ש לז־א
 נסור להיות אזרה שאז ־ל'צ

 אך • כס המנואל לצורך לניצה
 הנקיליס שעל נעיח נוניאל הלא
 יונקים איו שם שהקשה פ״ג

 היוצא ההנל מן לנקוריש או׳׳א
 דעת שהוא לא״ק היסול מן

 יותר נאי׳ הס הלא • רנקוליס
וחירן • לנקודים הרעת מן גנות

 לבד הנוק׳ על לק היחה
 זקופה לק מנצח היחה לא אז

 שלה היקוד ואז ועומדח
 0ו, שלו^'ולא הדעה נגד הוא

 “’נחזלה<»^ כאן הוא וכן למעה•
 י דאמא נה״י שחזרו שאעפ״י

 חזרה לא עכ״ז הז״א הון
 זקופה לק לונצח להיוה

 כמושהיחה ונשאלה ועומדח
 המל׳ כנל כי באהבה נמלח
 עד כן כל צריכה אינה

 עד עצמה אמא שהשפיל
 אמצעים ג׳ נשאלו ואז למעה
 • מגולים דז״א סג״ח שהם

 מקחיים דאמא יקוד כי
 יכולים ועי״ב ז״א בדעה
 נגד עד לעלוח ורחל יעקב
 של גבהו כפי דז״א סג״ח
 גדלו וכפי • המגולה האור

 שחזרה וז״ק י נגדלים הס
 ביניק• אלא חינה העמידה

 וגס הזהר מן שידוע כמו
 לנים אין כי חז״ל מלנלי
 חלח ומ״ק • מחלח פסוח
 עולים ששם חג״ח אנהן
 העמידה• נחזלח ורחל יעקב
 ולסל דיעקב זה זיוג ומנה
 דשחליח בעמידה לק הוא
 נכל הז״א נגדל שאז לפי

 אנא מצד נין דגדלוח המיסין
 יוצא ואז אמא מצד ונין

 מנסי׳ ורחל אנא מנחי׳ יעקב
 יעקב זיוג יש ולכן אמא
 דז״א נה״י נגד בלחש ורחל

 כנ״ל• שלו סג״ח נגד ובחזרה
 שאז דמנחה נעמידה אן

 נכנקין אין דאבא המוחין
 נסי׳ כלל יוצא אין ואז כלל

 דאמא המוחין וגס יעקב
 המוסין לק נכנקין אינם
 כשנכנקין ומנה • לנד דו״ק

 היו דאמא המוחין כל
 נזיא למטה עד מגיעיס
 פרצוף יוצא ולכן • כנודע

 • שלו נה״י נגד למעה לחל
 המוחין לק נכנקין כשאין אן

 כמש״ל כולם הם אז לבד דו״ק
נק׳ש



החיים בעץ א פרק העמידה חזרת שער פרי שרף
 ה־־־סח שה:י;ה לשי f״tנ ני יוצא אין לכן דיולי נח״ש

״ נהיני ל^, לאה פיצוס לס נש היא מ.^ צי ל

° מזלוו״״ ״ ־מל? למעה ־שפל שלה היסוד ,
 ואמא יסד שהוא דז״א הדפס ״’יי יי״• ולמעלה מססזה
 אן • דז״א מאו״ב למעה היא וכשרואה ־ כאסור עומלס
 חנן ולא עומד היא הא׳׳א כאז כי פנוי לאה מקום שנשאר

 הקניע דיסוד קדמאה פרר!א ואז ולכן ז״א עם פב»פ סזיס
™f'1 מקום גס ולוקסה עלסה ,
מאו»נ למעלה גניה שלהם הדעת ארכרי ונמצא לאה
 וא״כ • ע*ש ע»נ • ד־יןידיס אג״״ שהיא רק ז״א אולן
 נסיד היא נאזכשאמא גש לשי״ז אי! שגמנסה היי ׳ ז׳יא עם

היא דז׳א הדפת ג'נ זקופה לבד• דו״ק מוסין רק נכנסין
יני! ועתה • שלו מאו״נ למעלת ע״י בשסריס שנעשה ומה
_ ״ _ ״ מקומות ננמת המשכיל ידידי ־א .

P“® שא־ו נמה א• • לזה ־גדיס שהס ®״“י
 אנרהס אלהי נהאזרה אומריש I’״ 1'ל^ ■העמייה ע״י
 או״בואא׳׳נ שתס־גד אלהייצאא נעלגים אן ־ ק״ש כאן
 גס • הדעת נסוד <עקנ אלהי בשעל כמש״ל סדשה ק״ש

 תאלה שממשינס נהקדושה אא״ז נכנשין אז • ע״ש פ־ה הק״ש
 מן ואח״נ ונחן נקדוש מאו״נ דאמא דמוסין הק״שו״ק ע״י

 נ־נשין בהעימידה י ואס״כ
ואז • דאבא דמוסין הויק

פרצוף יוצא אין ג״כ דו״ק מיסין רק כחן שאין ’לס
לסי אמנס • כנ״ל במכסה במו לאה פלציף רק רסל

 מן יעקב יוצא לבן דאמא דו״ק המוסין גם שנכנקו
 לבן • דאבא במוסין גילוי יש ששם לפי ולמעלה הסזה

 יבולה שאינה ברסל משא״ב • שמה לצאת ליעקב מונע אין
 שלאה לפי דאולא מוסין גילוי ששם מגם למעלה לצאת

 זיוגיעקב הוא עתי. לכן • מקומת הוא ששם מונעהה
 היא אז לינה סצות אסל אך • ולמעלה מהסזה ולאה

 לקסה תסלה בי ז״א אורן בכל פב״פ ולאת יעקב זיוג
 ערביה הפלת ואסר דאמא דו״ק הארס אותה לאת

 בה נברשו הלאשונה לילה סצוס וכל למקומה סזרה אז
 בפנים את״ב בס בה יש ולכן • ודאבא דאעא נה״י

 לילה שבסלוס לפי יעקב ונס • הז״א כל באורן להיות
 בנאה דאבא) (נ״א דאמא נס׳׳י כשנכנסו סלאשונס

 האלה סוסה מצערף ואס״כ מלאה יעקל בסי' יוצא שס
 נה״י בו שסזלו אסל עצמו מז״א היוצא יעקב עם ההיא
 כס בו יש הארות אותן כל וע״י ודסבא) (נ״א דאמא

־. ז״א אונן בכל ליגדל

ב פרק
! י נ ה ע ש ו ד מ  וביוסל בקדושה למין האדם צרין ה
וצלין • ויתעלה יסנלן שמו לקדש י י
 שיאמל בעת הרגלים לבוין וצרין • יסבלן שמו לקדש

 ולעשות • י נקדישן לימד סש״ן סססלס מן הקלושה
בפרק מש*ל והלה • ישלה רגל ורגליהם בסוד הקדושה

 הוא סעלין • סג״ס עד עולים העמידה שבתזרס הקודם
 כדי החסד מן בהם מאירין אנו אבית בביכס כי ■ כן
 בסם מאירים אלו גיור אתת ובבלבס • יעקב שה עלה ש
 ב׳ שקבלו זאסד • רסל שם שתעלה כדי הגבורה מן

 זרועותיו ע״י אותן מעלה הז״א אז הזרועות מן האלוה
 ■ הקדושת ע״י היא זו והעלאה • סג״ם עד ועיליס אלו

 אסר כי רסל של לדעה להא־ר היא הקדושה קוד אמנם
 האמצעי מקו גס הארס הקבל אז הזרועוח מב׳ הארה שקילה
 נדעם דז״א הדעה מאיל ועי׳י דז״א העליון מדעה הנמשן

 סמל׳ הלה כי • שלם דעה להיות דעתה נשלם ובזה רסל
 אן סו״ב שסם מותין ב׳ לק לה יש ̂ל הבלולה הכלה
 דעתן לשים בקוד כנודע בשלימוה לה אין שלה הדעה

 בדאיסא רךל ע״ב ולק׳ קלות ,
כי והעלין • לן שלס בפ׳ הגיין׳ דעת ע־ין לתנין ה־ס

מאסוריו מסדוי לפקא הלוק׳ ”“?י '’i’ll ™ ®®י
־ י יי' ״’״’״ ו׳׳ק בעלה לה שקדם ונמצא ־ ״'
 ות קצ ושש ס חג ד סב ,ג, שסלנוץ נחיר ת־לתי וא־י
הוא כי • בוללן הדעת אלו ע״נ שהס המל׳ של הדעת נווי׳

ביניהם ומבליע סרב בולל ועס דנץ והוי׳ קד״ס ע״נ ר,»ל
 ביליסם ומכריע סו״ג וכולל ״״ם דעת עזלה הוי׳ אותיות ׳7

 למעה הדעה יורד ובאשר ®ת' יי״ ־ יוצי־ ליי^י׳ו הוצינתי
ב׳ בין להכריע ה־וק׳ לצורן

 מאד קל ל״אל ש.ה מוסין ושם י״נ גי׳ ק׳׳ל ע״נ אמגס
דרגין בשיה אתי דעה וז״ס וונ״ג הלי ו״ו גי׳ נעצמו הוי׳

• איחו ק״ל דאשתאר ומת יי״®״® מפרש יוצאים תלו ונל
כי הוא ק״ל ע״ב ועלין ®’ל׳׳נג®'® ע»ייש תצשיף ולכן
כזה באסוריים הוי׳ חשבון ®יי*’ דיס יהי׳
... _v. . שג דעת הוא מ״ל ע״נ העולה 3 ע עולה הזה יהו יה י ,■<,״

 יוד כזה ממולא וכשהוא הזנימי' שהוא קדם ע״ל שהות
 יוד ואו הא יוד הא יוד גימ' הם ה־ה ל דח המל׳ של

 ק״ל עולה הא ואו הא '®®ללי נפשי תתי וז״ס תי״יו
והלה דלוק׳ דעה הס ושניהם ®לייילי׳ י®® ה״ס ני

״° יי״ אל'סזי®’שש ו־ל ’י? ' “? : ״ ° אז שלה ק. בן כיוסו עד נהוי׳ שיש אות־ות ד׳
 דעת לה ולחן סוה את ידע כנזכר ניקוד נלי שהוא דמל'

 אס ילדה לא ויוכבד • זה ®יי המל׳ נשמת וה׳ס נתלוניס
ק״ל בס היותה עד משת ®י? י״®’ ’®‘י ’ י®®

זה בדעה שנכנסה שלים ’״’י '''"־י״ . V, ע׳נ ששם מיש ותנה • ענינ
- הוא הפנימית נחי׳ הוא קדים . ז כל 1^

ע הלאמניאי ני אמצעית ש״סוציל ה  בג׳ כוולהילו ”!
דיוצר קחשוס ני ופיח פ״ד שערהשננות נע״ח

 לציון ובא וקדושה ודעמידה ’ נמל»י נ׳׳ן שם הוא הפנימית
 בג׳ מוסוסי׳ נ׳ לסקן הוא ®- י®® ®'ייא ®אז ®®® '®®ז
 דעסס ולסיוס אלו קדושוס ^’®®®״®’®’®ל ’® ®״ל י®'

 עליונות קלושות מג׳ כלולה כתחפוניס להאיר למט־־. יורד החול
 למעה עדיין היא ביוצל אן ,:ול נימי פנימי שה•׳ ר״; והשם

ולבן דשם בהיכלות בבריאה ומתגלה חיצונית נעשה נשנח אז
היא



החיים עץ ב פדל! העמידה חזרת שער פרי שרף
 לעיל כמבואר מיוכב הוא
 עלסה כאשי עסה אן ע״ש
 כנגד אצילוסה מקום אל

 אנו צריכים פנ״ם הסזה
 ג׳ ולחקן הקדושוה לשלם

 שלם דעסה ילעשיס מוסוחי׳
 מנ״י חב״ד לה ונהמשין

 שהם ממנה למעלה £נו
 אציליסה׳ שמקום ולעי * סג״ח
 שהוא הח״ס נגד נסזה הוא
 מקדשים לפיכן ■ חו״ג אסר

 ב׳ שהם סו״ג אסר אוסה
 להיוס הראשונים ברכום
 ואז מהם כלולה דעסה
 אסה וזהו ־ מומוחי׳ יחוקן
 אז כי קדוש ושמך קדיש

 כבר כי קדושים שניהם
 העליון מקדש הארה קבלה
 האמצעי קו דרן המוסין שהם
 שאנו הדילוג סוד ג״כ וזהו

 קדוש אמירם מדלגיןבסעם
 למעלה המל׳ דילוג שהוא

היעח לקב: ממקומה
 העליוח כל והנה ■ בשלימוח

 מ״ב שם ע׳יי אלא אינם
 בשער לעיל (כמבואר כנודע

 ולכןהכוין עיש) הקדישים
 דשהרים בעמידה קדושוח בג׳

 ובקדושח דמנסה ובעמידה
 בשם שבח במוצאי לציון ובא

 נודע הלא כי ־ יח״ן אב״ג
 כולל הוא הראשון שהשם

 בסי׳ הוא כי מ׳ב השם כל
 ולכן בכולם המחפשש הסקד

 זה־ בשם הוא הכוונה כל
 אוהיוח ב׳ חנוץ בשהריח

 א״ב אוחיוח ב׳ ובמנסה ג״י
 ובמנסס א״ב בשסריח (ניא
 לציון ובא ובקדושה ג״י)

 ב׳ חכוין שבם במוצאי
 : תץ אוחיום

ם נ מ  קודם כי דע א
 יעקב שעולים

 לסגיה בנה״י שהם ורסל
 חסלה אנו צריכים דז״א

 עצמו דז״א הסג״ח להעלוח
שהם דילי׳ לסב״ד למעלה

 שס והוא גרול יומר פנימי דעת
 עולה גינ רטעם ולזה ש״נע׳׳ם

 שהוא לפי הנ״ל רעת פסלמפפר
 צריךלהנין והנת • שלו הננימי

 נמג הנ״ל לקוטים שנס׳ מה
 וע״נ וויצוצית הוא ק״ל שע״נ
 ונע׳א נניל פנימית הוא קיייס

 ק״ל הוא שהחיצונית כתב פ״ו
 מזניר ואינו קד״ם א ה והפנימית

 לענ״ד והנראה ■ פלל ע״ג שה
 נשמו נמש״ל הוא ת;[;ין ני נזה

 פ״נ נ״ו נוו׳ך ננוונת העמידה
 נודע הלא כי והוא ■ ע*ש ק״ל
 הס המ״ל של אודות כל ני

 והנה הז״א ע»י נה נמשכים
 האודות נל אז אנ׳׳א כשהיא

 אתודיש נשוד הס נה הנמשכים
 הויה הוה שנה הדעת פרש ותנה
 אחודיס נסוד נמשך וכשהוא אחת
 נתמלא אז שלה חיצונית ננסי' הנה

 שעולה מה שס כ״ד הניל ונוע
p נתמלא ונחייהאמצעיתשנת ל׳ 

 : שדס שעולת נ״ן וניע ע״ו
 שניהם דנרי כי ה-טנ יינן והשתא

 סתירה שוס נהם ואין ננוניסהמה
 לא השמות נשער נע״ח ני כלל

 של השמות את לנאר רק נסית
 איו רק מזכיר אינו לזה הדעת
 נס׳ משא״נ • נמלואיהן שנעשו

 כל לנו לפרש רצה שם לקועיס
 דעת שנק׳ והטעם הדעת ענין
 ננ׳׳ל■ ההשתלשלות כל מניא לזה

 יונןג״נהע״ס אלו דנרינז ועפ״י
 יז״ל שס שנחנ פ״ח הנ״ל שפר
 הסיצין הדעת החול ניעי והנה

 סם הוא אנ״א שה״ס המל׳ של
 ק״ל הנק׳ יהוה יהו יה י כזה ע"נ
 כלל מונן להס אין ותונריס כ׳׳ש

: שניאונוננ״ל נמו זולת
 הנה ני להנין צריך עדיין והנה
 נפי׳ שמות נפי לקופים נס׳ שם

 ליאות שי ני ה׳ וידא הפסוק
 י׳נ דרוש ומ״ו מ׳׳נ שער נע״ח גם

 נאיפן הדעת ענין שם מניאו
 הס כעוין הדין הע״ס וז״ל אסר
 קילגנורהי ע״נססד והם חו׳׳ג
 פשוטה הזיה של כיו תסנר ואם
 כ׳׳נ לשם החכמה נתינות ול״נ
 ק״ל נמו נזכר ק״ל יהיה הנ״ל
 נשם נק׳ דנווא להיותו אך ננוק׳
 נסוד הס והע״נותק׳׳ל לנד ע׳נ

 ע״ש ענ׳׳ל חו׳ג זיוג והם אחוריס
 וז׳׳ל יותר מפורש לקוטיס ונס׳
 מדריגת עד מפה תגיע ני פס

שם מתחנר זה פנל הזיא דעת

 י״פ והכל והנינה הנזכמת מצד
 ווננ ה׳ הנה וז״ס ס״ו נמנין כיו
 גיע׳ ק׳׳ל ״נ ע ני ק״ל ע״נ על

 וכל רונ״נ הרי ניו הויה ושם ר*נ
 לנן הסכמה מפרש יצאו אלו

 הסכמה נתינות לינ עמייס תצטרן!
 חצי למטה נחלק וזה דיס יהיה

 עטוין מתרין עטרא חד נמל׳שה״ס
 ק׳ל המל׳ נק׳ ואז ז׳׳א שנועת

 סיד ואמנם ה׳׳ל עיר ונחנ ונו׳
 וסוד נז״א אשתאר דססד כערא

 הנ׳ה״ס ואלו נמל׳ עטואוגנורה
 חסד גימי א שה ע״נ ני ק״ל עי׳י
 פטוא הוא וק״ל ודנורא עטרא הוא

 עמתס זנשתחנר נמל׳ וגנורה
 ול־נ נ׳׳ו תכולה השם של גיע׳

 יהיה דדנורא ע״נ עם נתינות
 הרי ע״ש ונו׳ נזכר ק״ל

 שהע״נ נתנ הנ״ל מקימות שנשני
 • ננוק׳ והק״ל נזכר רק הוא

 הרעת נענין העיון אחר אמנם
 הנה ני ונדיר ננון שהכל נלע״ר
 דרוחי נשער מקומות ננמה מניאר
 א׳ המה דעת רחי׳ שני ני הצלם
 א' למוח נס:נ אשר הדעת הוא

 אינו אשר חנ״ד מוחין מתג׳
 ־ לנד הארה רק לעסת מתפשט

 נזו״נ המתפשט הדעת הוא והנ׳
 דחסד ועטרא חי׳׳ג כטרין תרין סור

 וכטרא היס נסיר נז״א מתפשט
 והניי נסידת״ג• נהנוק׳ רגנורה

 נסיד הוא המתפסט הרעת זה
 של הויות יוד נמנין שעולה ס׳׳ר
 מקומות ננמרי וה״גנמנואר הית
 נדנרי וגס הע״ח נדנרי דוק והנה

 שהס והנץ שמיה נפי הליקוטים
 תמתפסט הדעה לזה מנוונים
 דניי אך ■ ע״ש ס«ר העולה

 יוננ ת׳ הנה שנפסוק הליקוטים
 שנשעי הט״ס דנרי וגס הנ״ל

 ננאן הרב רנרי וצם השמוה
 הנ׳׳ל שלשנה מנחה ונכוונת

 שנמוחין הדעת על כולם המה
 כלול הוא למטה מהפשט שאינו
 ויש ננלע״ד ננז׳ השמות מכל

 הלא ני הנ׳׳ל לרניי נכונה ראיה
 שעטוא נהנו הז״א נדעה גם
 ומהתניים דאתוריס ט*נ הוא סלו

 פשוטת והדיה נתינות הל״נ אליו
 ננ״ל ק׳ל הוא והכל נ*ו תטולה
 פ״ג 'שמות נשער נע״ת והנה

 שם ניאו הז״א של הדעת מיאור
 שלו החיצון ני ע״ס אחי טנין
 ג’פ סס והאמצעי נ״ז סס סוא

אלא עי׳ם דיודין נ’ע והפנימי

 קדוש הנקרא שלו המוסין
 שלו הסג״ח אם ולקדש
 למטה ולהורידו משס שיקבלו

 ממס שפע מלאים למקומם
 מאוחו מלמעלה שיקבלו
 וברחל ביעקב וישפיעו הקדש
 עד לעלוח הס נס שיוכלו
 בקוד שמבואר נמו סג׳׳ם
 ססחון דבי כל שבח קבלס
 עד למעלה לעלוח א״א

 עליון אוי חום׳ לו שיגיע
 ■ ביזחלה נו שהי׳ ממה
 צריכים זה לטעם והנה
 עליוח מיני ב׳ דז״א סג״ח

 ני עצמן לצורן חסלה א׳
 הארה חוק׳ צריכים הס גס
 הארס לקבל שיוכלו כדי

 פעם ואח״כ שלהם מהג׳׳ר
 יעקב עלייח ללוין שנים
 אומרים אנו ולזה י ורחל

 ונעריצ׳׳ן נקדיש״ן ססלה
 חיבוח בג׳ וחכוין ■ כנוע״ס

 דז״א סג״ס שעולים אלי
 לקבל המוחין עד למעלה
 נקדיש״ן ־ עצמן לצירן הארה

 לחכמה שעולה החסד נגד
 גקיישן וזהו • קדש הצק׳

 הקדש עס אוהן נעלה פי׳
 נגד ונעייצ״ן ■ העליון

 הבינה־ עד להעלוסה הגבורה
 סגבוימז םיד שכולם ולפי
 פי׳ נעריצך אומרים לכן

 הח״ח היק כנוע״ס ־ נגביין
 והענין • לדעח להעלוחו

 נועם נק׳ הבינם יקוד כי
 דיודין אהי׳ שהוא העליון

 הבינה ויקוד נע׳׳ס גימ׳
 . כנודע דז׳׳א בדעח הוא

 מאיה שקבלו אחי והנה
 אומרים אנו עצמן לצורך
 ■ קוד׳יש סיפ״י םו׳׳ד שי״ח

 כדי אומס למוריד וחכוין
 נגד ״שיח ■ למעה להאיר
 מלא למעה שיורד הסקד
 נגד ם׳׳וד • החכמה מן שפע

 גימ׳ הוא ד1ם כי הגבויס
 ״שיפי ־ הגבורה שת׳׳ם ׳׳יין

קודש



נא החיים עץ ב פרק העמידה חזרת שער פרי שרף
 פהוא אפיח נפי■ סזוא ודאי וא״ס • הס״ס נגד ׳דש ״ס

:נ־״ל מיפ-ן הג׳ של הדשא ״, ״,א
 סיס ואס״ב סיד סמלה להיסן צ״ל ולפי״ז הדבר
• נהדנול נכלל p!t)7 כי הענין אן הדבור,• שהוא

 שמוציא מה הוא הסיד כי בהסוד נכלל דיבור.יאינו0 אן
רוז ב  כשמגביה אן • לבד הבל רק שהוא הברה'בלסש אדם ה

 נמצא • הדינור נכשה אז יוסר בקול שלו הנרה אס
 שהוא הבל בלהי דבור להיוה א״א כי בדבור ננצל שהסוד
 דבור בלא להיוס יכול ההבל שהוא הסיד משא״כ הקוד

להחסד קוראק כא;אנו לב;
 לעיל ענואר הנה ני י״ל גס נכללס הגבורה כי רצ״ל ״ש־ס

r העמידה נשער f
ע״ש שיח נמלה עזים מרי הז״א י ,

מתפשט התסד ני נודע והנה י' ®’'המשלש ־ ״סיד
ה׳טנ סייד ולזה ננ״ל ננולס ״י־“ ’= (’חכי ״קדושה
: התפר למדת שית מ! שפע הסג״ה נוהניס
_ ̂ המוחץ שהס העליון הקודש

 ו,רחל ליעקב ג״כ ומאירים הנה״י שהם לג״ס (ונוהניס)
״זה ״אל ״זה ״וקרא • נביאן יד על ככהוב וזהו
3עק’ד פרקין י״ב שמאירים וסכוין ׳ י״ב גימ׳ זה הכה
ועסה • דרס; פרקין בי״ב

פ״ז גינת״א שער ס נע■ ועיין ל״ע,ו-
 נדרושאע״שננ׳דנפר״תנניאייו

י“ יני' ’ נס^ ג״ד תוא אמ״ש סיד ני שס ” ° '
שס נתנ ז״ת הס נפי״ת וננ״ד י’שת ורחל יעקב וגס

 כפילות הת׳־תהיותס זילת ז*ת ני סי עמהס עולים דז״א
 פרוטות י״ג המה ורתמיס דין הספלוה כל ע״ד והוא סג״ה

 והת״ת אלנפון גנולי י«נ שהס ונכללים העולמוס שעולים
. .,p, ,״ גנולי י״נ ג״נ נו ננללין נעלמו p״

נהיפוד שנס שס ונתנ אלנפין .,״2-, ״
ונתנ אלכסון גנולי יינ ג״נ יש '״(’l׳

 י״כ rr אל וקלא_ןה שז״ש שם * בסכמה משל להע״וח
 ונן • ע״ש ודיסוד דת״ת ני״נ גבורה להעלוס נ' ״קדוש
 נתנ פ״ו או״א הולרת נשעי להעלוס ג׳ ״קדוש • בבינה
 וה וקלא ענין ילעלז נני וז״ל ספוין ואח״כ ,י בדעה הה״ה

 יז״י • ס״ג״ה נה״י להעלוה
י הוא הוי״ה * צנאוס ה׳

_ ואס״כ • נו״ה צבאו״ס יקוד
 ״הארץ »כל ״מלא וזה נה«׳ במקום סמל׳ להעלוה סכוין

 אומו כל מסמלאס היא כנודע ארן נק׳ סמל׳ כי "כבודו
 למקום עלסה שהמל׳ אעפ״י כי וסטין י נה״י סמקוס

 מלא הוא רק פנוי נשאר לא מראשון מקומה מ״מ נה״י
 כי י כבודו הארץ כל מלא וזהו • נ״ה מקום של מכבודו

 מטמס מננודונוהנה מלא סמל׳ מקום שהוא הארץ אפי׳
 הדילוג נסי׳ סוא זח כל כי בקדושה 'לדלג צרין זה

 נסג״ס ’וכה״ נסב״ד סג״ס • ממקומו למעלה כ״א שמדלגין
 כמביאר שלם דעה עמה מקבלה וגס • נס׳י נמקים ומל׳

: לעיל
Q J ניהקן הקדש אצילוה כל כי נודע הלא כי המין 

נהלה דאשהכס קדישא עסיקא הא׳ י הקונים בג׳

 א׳ קדוש הכוין לזאס י ־.ו״נ הג׳ • אף׳א הב׳ • רישין
 : לזוי׳נ נ׳ קדוש • לאד׳א ב׳ קדוש • קדישא לעסיקא
 ; סכוק׳ דהיינו כבודו האיץ כל מלא צבאוח ה׳ ואס״כ

ם ז נ י ט  שס הוא ושודו ח״י גימ׳ הוא ״קדוש כי ת
ה׳ הרי מי׳ כלול הוא וכ״א דיודין ע״ב '

 • ״קדוש כמנץ ה״י מרי אוסיוה יו״ד יוד זה במלוי ש’ וגס
 דרישא ושערוס נימין ענין נסבאר הלא כי הוא והענין
 שיש דע״ב הויוס ג׳ שהם י״ג הס הנימין והנח • דא״א

 הוא מהם הוי׳ וכל י״ג הס וע״ה אוסיוס י׳ב בפשועין
 מג׳ הארה להמשין ק־וש בג׳ הכוין ולכן י כנ׳׳ל ״קדוש
 אסוני דנן הנמשן דא״א דליכא שערי שהס הללו הויוה

: דז״א במוחין להסיר כנודע ז״א
 בק־ושס לעיני ביארנו כבר וימלן וברון קדוש

; עיי״ש דיוצל י
ד י ר  כדי השי״ס לקדש ניוהר בקדושה לכוין האדם צ

 כוונה וזהו ־ מלמעלה קדושה עליו שהשרה י
 והמקדשהס ממסלה פי׳ • קדושים והייהס והחקדשהס הפסיק
 ולכוין ביוהר בזה ליזהר ציין לזאס קדושיה וסייסס ואס״כ

 הנק׳ המל; כ׳ וימין • כבודו הארץ כל מלא באמרן בזה
 הארץ כ; מגא ואס״כ מש-יי מקדושה מהמלאס ארץ

: ממש כבודו  משיים כתסש״ץ נוחגין 0־0 כוונה בם׳ הרב כתב
 האריז״ל הקדוש הרב אן י ש;וס לומר הקדושה

 מהחיל הי׳ כשהש״ץ ז״ל מנהגו הי׳ וזה כן נוהג הי׳ לא
 עומד שהי׳ למקום לפניו פקיעוה ג׳ פיםע הי׳ הקדושה

 נפילה על במקומו שס נשא' והי׳ דלסש בעמידה שם
 בקול ונעריצן נקד־שן אומר והי׳ רגליו מכוין והי׳ אפיס

 • הש״ץ עם וחיבה סיבה יל בלחש אומר הי׳ והשאר רס
 עיניו ארו עוצם והי׳ רם בקול ג״כ אומד הי׳ וקק״ק

_ : דלוגיס ג׳ דולג וסי׳
 כאב לו והי׳ בנניניו סשש שפ״א שם הרב כסב ערד

 מאר״י הקדוש להרב ושאל סדשיס לשני קרוב עיניס
 הקידוש בסוד שנה בליל כיון שלא לפי לו והשיב זלה״ה

 סוזרה ואינה אדם של עיניו מאור נוטלה גסה פשיעה כי
 וביקש לו שאל ואס״כ • שנס ליל של בקידוש אלא לו

 בו סי׳ כי לו ואמר ־ הדבר קיבס יוסר לו להודיע מאסו
 • ההפלה נעה נו מקסכל שהי׳ לפי יוסר מציאוס עוד

 הרנה קדושה שס ויש גדולות נכוונה מכוין הי׳ שהוא
 שעכ״פ לו והזהיר ־ נו להסהכל ראוי ואין שנינה והשראה

 ק״ש♦ שקורא בעת • הללו זמנים בג׳ נו מלתסהנל יזהר
 כי דעמידס קדושה שאומר ובעת ־ מידים שאומר ונעה
 א״ע מונע שהי׳ ביום והגה • גדולוס כוונוס יש ג׳ נאלו

 : ההוא נרגע נסרפא מיד ההם נעהיס נו מלהקהכל
ה ג ה  מקוס שהיא הסזס נגד עד המל׳ עסה עלהס ו

 לה יש אז מזקן ספלה בו שיש ביזם אן אצילוהה•
 עוניס• ובימים וגשבהוס נר״ס במו מזה גדולה יוסר עלי׳

י. לו המיוסד במקומו ואסד אמד כל בעזרה״י יה׳ כאשר
ענין



 החיים עץ א פרק כפים נעזיאת שער פרי שרף
א פרה כפים נשיאת

כי הוא• כהנים ברכות מצות עניז
הנימים מוסין יס י

 • דאבא ומקיפים פנימים מוחין יש וכן • דאמא ומקיפים
 במלה שנכנשו דלסש בממידס למיל נסנאכ כבר והנה
 הנימים המוחין כל יעקב ואלהי יצחק אלהי אבכהם אלהי

 המקיפי׳ אן דאבא• הפנימים נכנקו גם • דאמא ומקיפים
 המוחין כל להשלים נהנים נבככח עתה נכנקו המה דאנא
 בקוד בתוכו אבא מקיפי גם שיכנקו ע״י כי הזיוג לצונן

 נבקע ואז דדא בהמוחין גדולים אונות יתוקפו אז הנימים
 נעשו ומזה • בעזה׳י ית׳ כאשנ ויעבונ נקוד אמא יקוד

 ס׳ד ע׳ נק לו תיו לא עדיין כי דז״א דיקכא תקיני כל
 במש״ש) בהג״ה (ע״ש האל במלת העמידה בשעד כמבואל

 ת״ד ח גם לו נעשו הללו גדולות האנות ע״י עתה אן
 גם כי ויעבוד בכוונת לקמן בעזה״י ית׳ כאשד העליונים

: מקיפים אונות תמה דיקכא התקוני
ה נ ה דע המקיפים עדין ו

 פ״ה העמידה נפער לעיל מה מבוא^ הלא כי
 פיצ̂ו עגין נפנגו האל נמלה שקמוחיי מקומות .בכמה

ה,םד׳חו״בוחו״גיאןלהי.זם
געשה לא האל מלפ3 שם והנה ’=״" 7יזי !’מלובש

נה נעסיס ועתה שלה הז״פ p3 נ׳ אותן קודאין אנו לכן
 והנה ■ שגה חו״ב מוחין סיץ הדעת כי • חב״ד והם מוחין
 קיצור ואמנם שם הע״ח ז׳׳ל מלובש והוא מחו״ג מ״ב כלול
־•הדעה באו־וזה הונייסהוא . ״,ן
של הדעה מ נעשיח לאה כל ,, ’
חי״ב מוחי! פרי; אנל נו׳ ז״א הצלם עדן נודע כבד ג״כ
נדם מנשיאה ממס הוא דלאה המוחין הוא הצ׳ כי עניינו מה

ונו׳ גונחס נעה הנהנים של דא תון הנכנשין הפנימים
 לעשוח נדי ני נקיצור והכנין והלמ״דוהמ״םהסב׳מקיפין•

 אזמגגיה שגה חו״נ נח■׳ נלאה נזלווגו בתחנת כי והענין
 רא־ו ננגד למעלה ידיו נ׳ הז״א

ממש יהיו האצנעוה שיאש נאופן י ” ”” ” ̂ ™
יו ואצנעוה ראשו ננגר גנוהיס אייא בחון והיו

 ואצגעופ הדעה של מצד יהיה ימין ז״א בהון להנהן נצו כאשד
 הדעה של שמאל קו נגד שמאל יד בען מן למון לצאת הולדכו

 חיזר אור נשוד האורוה יצאו וזז לסוץ יצאו כאשי ואז אמא
 האצנעוה קצוה למעל׳ויך ממטה בה^ והיה מלובש בלתי ילאו

מיזפשעים ואז כצ״ל הצפרציס מנין י !
 חו״נ וצעש־סנחי׳ כס ומפצלים נתלגשי אח״כ לק בחי׳ד׳מוחין

 והס הדכב קצווח מב■ דלאה כה״י של והמור דהמס ככה״י
 ולמעלה הדעה מ! מפפשעיס למעלה ועלו נתעלו דאמא

 שהם ונמצא חוזי אוי נשיר ימות כי אדם בקוד כמבואד
ונו׳ הדעה מן למפלה צנוהיס מתקיימת התודה אין באהל
̂י ״למי ’־» אלא ̂עה״־דינ̂י פדצי;! ״גמר ננ ל

 עי׳ל להנניהס בוו וא״צ לאה דאמא נה״י ונסלוקנו
 הרנ שהשמיע צ״ע ומאד פ־ש המוחין בתוכם ונתלבשו

 : נלל זה ענין מזניר ואינו הנת״י ינדו ואמ״כ הנ״ל
חין! ח״א יונה ננע■ נס׳ והנה שבתוכם המוחין עם דאעא

 טיק בכל ונתפשעו ונתלבכו פיציןו ננין ג״כגיני! נהג פל״ו
 ג״כ זה והנה י כנודע דז״א י״י״” ניאי ולא קיצי אך לאה

.,ז ני שניארנו כמו והעיקו נניינה
 V הז׳׳ח נעשים נעמיות האל נמלה
 אעפ׳י שהוא מקום בכל נעסיס נהנים ננרנה ועפה שלה

השאיל מ«מ משם שנתחלק ; שנר, המוחין
 וכן י ההוא במקום נושם

 מוחין ד׳ בבמי׳ והיה אמא מבטן יצאו כאשל מהחלה ג״כ
 ואח״ככאשינהלבשו בחי׳מ״ם והוא שלחם נשאדשסלושם

 נשאל שם ונם כנ״ל מוחין לג׳ ונחהוו דאמא נה*י חון
 מקום שבכל נודע והנח י לע״ד בחי׳ והוא שלהם יושם

 נה״י נהלנשו כאשל אח׳׳כ והנה י ואו»ע פנימי אוד יש
 דצלם ל׳ במי׳ שהוא ז״א חון שבהם המוחין עם דאמא

 הלמ״ד ושל ה״מ של המקיפים שני מן אודוה נמשכים אז
 במקומו מקיפים לו ונעשים הז״א עד הנ״ל ממקומם כנ״ל

 דאמא• במוחין הוא כן והכה אנוסי בבדכה לעיל כמבואד
 נכנשין כהנים בבלכס עתה והנה י דאבא במוחין וכ״ה
 דצלםדאבא־ותמלהנכנת הע׳ ושל הלמ״ד של במי׳ השני

 כניתסן• קדל וזהו י העליונה הע׳ ואח״כ ההמהונה תלמ״ד
 י״יינננת • תלמ״ד של חכמה נכנתמיח עחה • יבדכ״ן

 • המי של נכנקחתדים • וישמל״ן י שלהע׳ מכמה מוח
 • דע׳ בינה נכנת י י״י י דלמ״ד בינה נכנק • יא׳׳ל
 הלאשוניסכיפניו עמהם לחבל חוזלים אנו עחה י פניו

 י ויחנ״ן • הע׳ של המתדים • אלי״ן • דלמ׳ד מכמה
 י הלמ״ד של חתלים יש״א י כצ״ל כו׳ יש״א י הע׳ של מכמה

 לחבל חוזלים אנו מחה י פני״ו • תמ׳ של נבולוח • י*י
 • אלי״ן • דלמ״ד חכמת פניו כי הלאשונים אח עמהם

 בינה י ל״ן י תמי של סכמה ויש״ס י המ׳ של הסתדים
 חתל עדיין והנה י הע׳ של בינה י שלו״ם י תלמ״ד של

 הכהנים ע״י נכנקין אין זה אן ז הלע״ד של הגנולוח
 אומדים שהכהנים בשעה שיכוונו והוא י הקהל ע״י לק

 יכוונו • יבלכן שיהסילו קודם יכוונו אז בא״י הנדכה
 נו׳ וכו׳ אהלן אל דבל לאמד משה אל ה׳ וידנל בפשיק

 יו״דלכויןשיכנתו גיע׳ לבלהליוד׳ של ובאוהל׳ וילבל של
 הכוונה כופלים שאנו והטעם י הלמ״ד של גבולוח היוד

 הד׳ והנה • באלו אלו להאיל כדי הוא כנ״ל המוחין של
 בקוד לעוזים הם לכן יותל עליונים להיוחס הע׳ של מוחין
 אינו שהוא הע׳ של ממוסהסתדים חון שבפסוקים הויות
 ז״ל מהלח״ו הל״ב וכחב ; וישמלן בתיבה לק בחויח למוז

 שחלוי א׳ חיקיו שיש זלה׳׳ה האל״י הקדוש מהלב ששמע
 אינו אן י הע׳ של הסתדים והוא דוקא השיל בכוונה

 של המוחין אמנם • בזה הש״ן סל כוונתו הוא אין זוכל
 הגבולוה מן חון נ׳׳כ של החיבוח בשאל למוזים הס חלמ״ד

 שצליכים לק סינוס בשאל אפי׳ נכנסין שאין הלמ״ד של
 מוס שהוא ולפי י אוהם צחקן כנ׳׳ל בו״ד לכיין הקהל

 • הקהל כוונה ע״י החלה נכנס הוא לכן מכילם ההסחון
 שאס״כ בהויהאע״פ המ׳ של המוס פ״א שנכנס אסל והנח

שכבל אסל קפידא זה אין כנ״ל בשאלחיבוח למוזיס הם
נכנס



נב החיים עץ א פרק כפים נשיאת שער פרי שרף
 מורוחרוכמה וירונ״ןשנכנת נהינס בהויה־והנה פ״א נמש

 ה^אסהואדכר אל להשפיע דמראהכוין והוא ח״מ של
 סכרין נוק׳ שהוא ח״מ של הנינה שנכנש שלוס ונמלס

 יקנלו ועי^ נוק׳דז״א הוול׳ אל הארה ולהוריד להשפיע
1r:הארה ״ :  ייג רסמי להוריד הכוונה ננ׳׳כ כי נזהר כהונ והנה

 נא״א הוא ינרכן פשוק הנה • לדא דא״א ס״ד
 אמנש • שנו עלאין רישין סלס שוד סינוס ג׳ נו יש לכן
שנים אוסיוס ע״ו נו יש

 שכתנ ס״נ יוכה נופי נש׳ .־עיי! עלאין רישין נ׳ נגד הס מהס
 אוהייתשנפפוקא׳וע״ה הנףו כי הס והי״ג * וא״א דעסיס

דא״א ה״ד ה"*נ כנד הס י״ו הס a.-,-,״ .!״י ,״י
v ^ ונפסיק מ־,ס שיוצאיס שמית והג' , 1 ״

לי״ג לימיז אותיות נ׳ יש נ׳ דיקנא כל כי כנודע
כא״א* כמו עתה שהס דזייא ת״ד מא0 דא״א סכמה מוס

 נולנצתא תיקוני מז׳ ומקכלהאיה יצאה־ שמשס הליהאה רישא
 ונפסוק דא״אשהסניינוקו״עפ״ח זה שנפשוק הוי׳ שס והנה
̂וז אותיות כ״ה יש ג׳ <ן7ין נ«נ־וי שהוא הכיין ̂י׳יג לימ

_ הכוק׳ של תיר,וכ'ס וט׳ ת״דדז׳׳ת ,,,.1 _
 לעשות גרמו שהס שמות והג׳ ר צ קמץ ר . לס ס! קוד וננ
לשל והויק׳ לא״א שוין הז״א של וזה

הסמיך נב׳ ולקמ! • ע״ש פ»: ״א1 נרמז ולכן למטה עלאין
ע״ש קצת ת נאויב דנייו יונאו נר״ה הוי׳ שוד זח נפסוק
כל כי כאן מ״ש ותנה : ותכן ד״ן גי׳ הוא כיר׳ס ונש״ס

״ • ס א י ׳ - ״ י ״ ג ״ א״ מ י ד
ויענוו ככוונת לקמן יס דז״א ינ״ליאי נסשגיני הוי׳ שס
מיוויתא הת׳ מן כמשך שהוא (י״ל ייא״א מחגיל הוא כי

ימו דא״א הלנים דין הנמשכיס מ״ה סס נסי׳ שהוא שהז״א
דין הנמשכים מיוודתא הד׳ ובסשיק • מא״א) יסנרן הוא
ק כע׳ ונ״ה ־ ע׳׳ש דא״א אתוייו אוסיוס שריש ע ני יש ״יאר

מ״ש והנה : ופ״ן פ»ה א״א שעי ,■״ ,-י י״י-״י
יודין נמלוי תויה לכוין כאן P’ לי י ״ י '

 צייי קמז נייי חולם וכניקוד 1’י״גי דיק^א הקוני ט׳
 הניקוד כלל מזניי לא הויה ונתאר נבלאין הקונץ ד׳ נו להסיר

 הויתג׳׳כ שאי נס ותנה שלהם• נו יהי׳ ואז דא*א דדיקנא
 כאשי נניקוד להיות שצ׳ייכיס ודאי ל״«ן (ועיין ה״ל י״ג ג'כ

תיב קיצד זאת כלתי ונס • נכא, ויע^י)

י״־וי<• י'
 י יישין נ׳ חהס ימי׳ נ׳ יש קר׳׳נב [ג״ט דא״א גולגלהא

 • מלנלתא הוא עלאה רישא לא גולגלהא ר׳׳ל • פיס
 ויישא אוייא הוא תכיינא ורישא • דאוירא קרומא ־ דנדולסא

סתימאה מוסא הוא סליתאת פקיסא עינא * דרעיין רעוא

הלו״״נ׳דתא׳ז^א^א^י '
מקילו והג׳ • או״מ הוא ותנ׳ ̂י® ^ ’יי יי'

 יש העליון ייאש והליי ־ עליון להמשיל תכוין גס ל עשריס
 ניודק ממולאים וכולם הויוה ג׳ ז׳׳א אל מוסין ג׳ או״א מן

 ננקודותיהס שמתסלקים רק ננל סינוס ה׳ ני יש ולכן
 הוא כנ״ל אי׳פ של שההוייי קע,,, גס • מוסין וג׳ או׳׳א

צירי מולם כקודוא נד׳ מנוקד ’ יא״ייי «יי»יי״
פשוטות אוהיית יד׳ צירי קמן = ””לי ° ’״”י

וא״ו נצייי ה׳׳י נחולם יו״ד שלו שהסכמה כמו

טס גמור ראש היוסו נטרן נקיי והיא ־ כציר• ה״י נקמץ
ג׳ נו כשנההיו גס מוסין יסייי האותמה תכועיה כפי

לפי יו׳׳ד נקרא אז מוסין ’̂י”® ישפל’י^י" י<םאי’האייז
״וההויההג׳ י נלל מנוקדים איכס ״ , ייית . , הוא יוד ויוד י״ש נ, שיש ״״, ,,ל מניקד או״עהוא שהוא A-, ״

שנפקוק היי' ושם ■ עשרים ין״, תיינו תי*ל ע״ד אוהיותיו
 : ס״ג נמלוי הוא זה צירי נ»כ יה״■ אות כל על נמולס

שהיא ־הג והויה" מות:כי׳ נכל
 הכ״ל כניקור ישלו הפשיטות אותיות ד׳ נזה מיוקד הוא פליון מקיק
 כל חסא נכיקודקמץ כולם המלוי אותיות ושאר צירי קמץ צירי סולם
 רק ממולא הוא וכ״ת הייות נ נ״כ יש תכייכא ונוישא • ואות אות
 הדאשוכיס הייות ג׳ ע״ר נ»כ מנוקדים והס ש-ג נמלוי ממילאים שהם
 וניישא • נסגול מנוקד כאן הוא צירי ניקוד הוא ששם כמקום רק

 מ״ה נמלוי ממולאים שסם רק ממלואיס הוי׳ נ■ ג״כ ים תליתאה
 כיקוד הוא ששם כמקום ינ״כ הכ׳׳ל ע״ד נ־כ מנוקדים והס
 מנוקד ששה נמקים כי כיסף ועוד • נפעל מנוקד הוא כאן צירי

 כאן מ״ש והנה • נאורן ע״ש ע״כ פמס נכיקיד כאן הוא נקמץ
 ולכן פסוקיסי שנג׳ הוי׳ נג■ צ״ל למטה קלאין ,׳שין תלת המשן וזה

 מה כמילוי ג׳ שנפסוק ס״נוהוי׳ נ׳נמלוי שנפסיק הוי׳ לכוין נתנ
 כאן שהכוונה מונן ונס • כנ״ל כניקור,שלכ״א נהם לכוין ג״כ וצ״ל

 כנ״ל: הפשוטים רקר׳אוחיות מנוקד שהוא ש;הס מאו״ע רק להמשין
 הכה רא״א דנלונלתא ת־קיכי י1 נו מאירין שאח״כ כאן מ״ש והכה

 י״נ אן דא״א הכתר תן כמסכים הס כי מלמעלה יוחד נאים הס
 פ״ז א״א כשער כענואר דא״א פתימא-. מוסא מן כמשכין הס ס״ד
 לז״א יא מא אתת כהמשכה כתשניס אינם הס ני דע נס • ע״ש
 הנסירהפ״ט סער נע״ת כממאי ממדרינהלמדריגה כמסכין הם רק

 דגולגלתא שנז׳ העליון האור האותו כי הענין אן ו!״ל שס שכתב
 שיכנסו עד למדריגה ממדריגה האיד ישתלשלו דניתיק דא״אוז״ת

 כי לעיל כתנאר כיהנה הענין וסוד • ח״א דנולגלתא נז■ ויאירו
 תוך ומתלכש דא״א התסתון ת״ת חצי תון מלוכש דעתיק יסוד חצי

 שכתפששו אמי הכד האודות אלו ׳ו <צ יעתיק יסוד ומאותו ח״א יישא
 ענ׳ל ונו׳ ס״א דגולגלסא ז׳ אל יצאו וממנו מקומו ד י מלמעלה

 ח״אהנק׳ מוח גס ניסקן ואח־כ וזי׳ל עוד שס כחנ וה:־ • ט״ש
 אמי 1וא הדיקכא מתניה המוח תיקון ע״י כי כנודע מכמה מוח
 עכ״ל ונו■ קן1ה סוד כו מתנוצץ ואז דן״א הד-קיא ניתק; שנים ן׳

 להשליש הוא הכוונה עיקר ודאי כי הכוונה עי■! תיהיכ מונן הרי ע״ש
: הכוונה תכלית עייז יכין והמשכיל לוהת״ד

ה ו ס נסרי[ אס״כ שנחהוו המוסק נסי׳ הוא ״ישא פ
 ולכן ־ כנודע הס״ס של עלאה סשד עטרין י

 b:p’7 הקוני ט׳ הס טטרין הסדין וטס הינוה ז׳ נו יש
 אסוון כ׳׳ה נו ויש דז״א

דאלפין מ״ס לשס והכוין מונן להס אין האלו <ס דנו ה:ה
שיש נמלואו אדני ולשם ®ל להקויג ענק מה ני כלל

זו״כ שהס אסוון כ״נ נהס 1’’״ «' וגס • להמומין הת״ת
°־ להתתנדם עטרין להתיין 1' כח״י ידי טל מסמלאין וחס '
ו ’ , כלל עניינם נודע לא תיכות ̂שכ דסנוכח ,ןקןן, מסלנשץ נהם י
 הוא וג׳ כ״נ הרי המוסין ■ מקולו כלל נודע לא יףא

 נזהר מ״ש הנין ונזה כ״ה נשעי מנואד הכה כי והכלע״ד
 ישא יאר ינרכן כי נשא פ׳ יסיזיא ז*״ הנה ני פ״ה א״א

דסנונס נה״י ר״ל נה׳׳י הס דנולגליזי* נו׳ המתלנשיס
. יי®® שציס יק אינס מ־ס עיקר

 ן המוס סס העלנשס ינולגלתא סשד • נדישא סנתלנשו
 סנוין שלו״ס נאמין והנה העתנלים ושאר כמו״ס ונכריה

נ׳ נכס • השפע להוריד מהס הארה יק אינם דרישא נוי
שמוה



החיים עץ א פרק כפים נשיאת ■שער פרי שרף
 להאיר ואדנ׳י מ״ה שמוה

 כה נק׳ המל׳ rfci להמל׳
 נכי אח הביכו כה נקוד

 כ״ב כנד כיב והוא ישראל
 הכיל השעוה שני של אוחיוח

 שהס הכ״ל פשוקים וג׳
 ושם הכיל דחבוכס כה״י כנד
 חכוין זה שנפשוק הוי׳

; אלפ־ן נמלוי שהוא

ננ״ל

 שס מנואי נם • עיי״ש וט׳
 הסלוע״י ע״יהפלנשות פ*הנ<

 האיקיומא הסוזומהםורן אוי
 האלו האורות ע״י ואוירא

 תנולגלתא על מהם היוצאים
 והשערות הניעין נעשו דאיא
 ע״י גי נודע כנר והנה ־ עיש

 הש׳ נפשו האלו השערות תאית
 מעצמו והמשכיל • דז״א תיד
 הם תינין ׳1ה ר״ל ני העני; ינין
 ולמגרס רנולנלתא תקוני )׳ ננר
 ונטרה חסי שהה מקורה נ׳ עם
: דז״א ד ת״ ט' מהם יצא ואו

ב פרק
ככגד יוד-ן י״נ נו יש כהנים בברכת הנה

 יש גס דא׳יא ח״ד י״ג
 הוי׳ שנשם ו׳ נהי׳ כהוא דז״א ח״ד ט׳ נגד ווין ט׳ נו

 ו׳ נה וים חחאה ה׳ שהוא המל׳ כנד ההין ו׳ נו ויש
 להוליד וחמין י לכשא וועלוח ו׳ והיש שערוח נלחי ח״ד

 • דנוק׳ ו׳ אל דז״א ומט׳ דז״א לט׳ דא״א מי״ג הארה
 הקדוש מהרב ששמע לו שנלאה דל מהלסיו הלב וכהב

 י״נ שהם הויוח נ׳ יש דא״א ני״נ לכן כי זלה״ה האר״י
 הם הויוח הג׳ של ומלואס ־ י״ג הכולל ועם אוחיוח
 דא״אי י״ג כנגד י״ג הוא והכולל יודין י״ב נהם ויש ניודין

 וי״ו נגד ההין ששה י דז״א ט׳ כנד ווין ט׳ בהם איש
 א״א של היד בי״ג הס כולם שלש כי להולוח י דנוק׳
 נודע והנה דא״א] דלישא סיוולחא י״ג של ניהו־ [יעיין

 ואילך כ׳ משנה אלא נדא נכנקי האלו המקים־ס אין כי
 כ׳ מבן היוחו עד לנדו כפיו אח לישא טיולה כהן אין לכן

 שודו זק:ו מלוי וענין י זקנו שנחוולא עד או ולמעלה
 זקן ווליי נו אץ ולכן ס״ד ט׳ רק לו אין הזיא הלא כי

 נשלמו וכאשר י עלאין חקינין ד׳ לו השלים שעדיין נפי
 אס״כ אומרים אנו ולכן י זקנו אזנק׳נחמלא הי״ג כל לו

 נירמין הם האורות ולנוי ממקיפין כניישת ע״י כי עדות י״ג
 כדל תקינים י״ג לו נשלמו ואז דאמא היקוד כנקיעח

 ; י״גמדות קוד נכוונה לקמן נעזה״י יתבאר כאשל
ה נ ה  כבל הלא כי י יבלכן להם אמול הפקוק פי׳ ו

בג׳ רמוזים ומם מס מוהין נסי׳ ג׳ כי ביארנו
 המוחין כי כנודע שלם פרצ̂ו הוא מהם וכ״א צל״ם אותיות

 למי׳ח בכל האדם בגוף המתפשט הלוהניות הנפש ה״ק
 המוחיןנ״כי כן • שנים בי״ג נכנק קהנסש וכמו י איבריו
 יש ,והימ והיל הלמ״ד של הללו המוחין אלו שכל נמצא
 להם אמור וז״ק כנ״ל המתפשטים איברים למ״ס בכ׳א

 שצריןהאדס המורא וז״ק גימ׳רמ״ח הוא ע״ה אמו״ר כי
 • ראשו על אלהיו מילא ולהיות ב״ה השי״ת לפני לירא
 מיר״א כמכין איבריו נרמיס הי״ל עליואו׳מ שימשיך הוא

המיסין התקפת אדם של ראשו על המקפח השכינה וה״ק

 הזה המקיף לו אין עתיקא עד עולה שהוא הנזיר ולזה שלו
 בשמשון האמור וז״ש י בו פנימים הס המקיפים אלו כל כי

 כי מאלו מתקיפים לו אין כי ראשו על יעלה לא ומולא
 מלוי נק׳ שאין לפי והכה י ראשו תוך בפנים מס כולם
 העולם מטבע הוא לכן ת״ד כלהי״ג לו שנשלמו עד זקנו

 הזקן(שלא שער לצמוח שלא
אחר עד הזקן) שער לצמוח נתנ פ״ע ס״א יונת ננפי נספר

בקפר והנה י שנים ייג השזמ שער עולת למת
 כמה עוד כהובכאן הכוונה

 נוגעים שאינם צפי אן דבלים .
 שהדברים וגם הכוויה לצורך

לבקוף והכה י אותה העהקהי לא לזאת מבוררים אינם
הראש בהקפת יותר לאו בו יש בכה״ג ולכן וז״ל כתב
 נמצא נשא באדרת הנז׳ רבא דכהכא דיקנא פי׳ וזר.ו

 שהם צינורות ע״י כ״א הגדול מהאור מקבל אינו שהכהיג
 יתבארו שם פ״א רקליס־ת בשער לקמן עכ״ניוע׳ השערות

; בעזה״י אלו דברים

א פרק אמץ שער
 נלחש ע׳ה האזינו לק״תפ׳ ונס׳

 סס ני וזש׳ת וז״נ ד.יאסוןסצתנ
 אמי סס אומר אנ< אקרא ה׳

 אתת נלוך נסאותי קורא אני לנר
 הוא נווך אומרים ואתם י ׳0

 ונווך תויה בתיא טצמו סתוא
 ואס״נ • ע״כ אדני לסם סמו

 כתנ אקרא ת׳ שם ני נפסוק
 תראו לישראל למד משת תגת וז״ל

 לתזכיר נחפלקי עמי; שאני נשעה
 ם״נ נשם אתם תנוונו הויה שם

 אצהינווזתו הגקרא אמא שה״ס
 עולה גר״ל ני לאלהינו גרל הנו
 הוית שס שאנדלו תראו ר״ל ל״ז

 סו ני ס״ג שתעשה כ״ו העולה
:ל0ע ס״ג ניע׳ וצד״ל

ת נ ו ל  ובלון הוא בלון כ
 שבחזרת שמו

 אהיה לשם חכוין העמידה
 וזהו ק״ג לשה מלביש שהיא
 וברוןשמוהכוין י הוא בלון
 לשם מלביש שהוא אדני לשה
 אסלסשהנוין עודבסי׳ י מ״ה

 בלוין הויח ד׳אוה־וה כנגד
 ש׳׳ג ושס השם ען י׳ אוה
 וכס השם מן אותה׳ הוא

 מן ו׳ אוה ונלו״ן • אהיה
 אוה שמ״ו מישי ושם השם
י אדני ושם אחרונה ה׳

יננני ־ אמץ מונת
I צריך

 יאהדוכה״י ביחד ולכוללס אדני הויה פמות שני בי ננוין
 אמן בתלת הם אותיות נ׳ הנה אן • אמן גימ׳ שהוא
 אותיות ג׳ כי י הדל שם ואות אות בכל לכוין וצריך

 ביסוד זו״כ מסינלים שם אבר מקומות עלג׳ מורים אלו
 מיש הובא שם ר״ה הפלת בכוונת לקמן (ועיין גמול

 ״א1ר.ת״תדי על רומז א׳ אות אתה) במלת ע״ש בתקונים
 הת״ת_ חצי עד מגיע עלאה דאמא היקוד כו נידע הלא כי

 שלהוז״שי״ן׳ היקוד פי מן היוצא האור גילוי הוא ושם דז״א
 ששם האמצעי שליש הוא ה״א כי מיה דשם הוא״ו שבתון
 הא׳ כי כנודע אהיה שם והוא דאמא היסוד פי פתיחת

 היא פתוחה מיס י לעיל כמביאל אהיר. שם על מולה
וכנגדו ונפיק דכגיד נהלא הוא כ־ דז״א ישיד על לותזת

מאחוריו



נגהחיים עץ א פרק אמץ שער פרי שרף
 נו״ןרומז • קתוס ק׳1דעחינ קסומה מ״ס היא מאסוליו

 היקוד שמקחייס אסר ילכין:ו״ה הרין בין הס:; מקום על
 האמצעי קו באורז! שלנו״ה ארכס קיעור עד ולמכוה משס
 עשיטה נ׳ כפופה וני פקוטה נ' יש ומנה י ני״ן ה״ק
 ובו ויפר פשוט שהוא זיא מיקיד היוצא הבל על רומז
 הנ־ק׳כפופת• דנוק׳מאמוניו שהואגיפא כפופה נון נכלל
 האמצעי וקי המה כולם אומיוה ג׳ שאלו מבואר לן הרי

 הרזחלח הוא משם כי הח״ה מן רק מחסילין ואין דדא
 גמור ביסוד המה האמצעי בקו ולמעה ומשם הנוק׳ בנין

 מספרדים הק זו״ר כי פרודוס וכנפיהם בהיקוניסעל וזמ״ש
 הרוק׳ שיעור שאין לפי • וכנפיהם הנק׳ ורגלים בזרועוס

 מהסלהרקמהה״ח איןהנוק׳ הז״אכי כמו ורגלי׳ בזרועוהיה
 לכן • לבד דז״א בהרגלים אלא אינה פרצופה וכל ולמטה

 י אס־ במקום ילא לבד אמצעי בקי רק מסוגרים אינם
 א׳היאבה״ס הנ״להואכןסוה אוהיויז בג׳ סיבורם וענין
 הויאס״ה הפנים מצד כי י יסד מסוברים המה ושם כ־־״ל

 ב־ק־דמצד •ואוהמ״ס הריק׳ כסי הוא האסור דז״אומצד
 י הרוק׳ דגיס הוא האחו' ומצד ז״א יקוד הוא הפנים

 הב; בסי׳ והוא דז״א שביןנו״ה ההלל מקום הוא נ׳ ואוס
 כנ׳ליוהנה הרגלים בין ביושר וכמשן היקוד מפי היוצא

 ארון שהוא אנא יקוד כי נודע הלא כי הבל בסי׳ ב׳ יש
 האור והנה • ז״א ביקוד מקסיים הוא ולכן אמא מיקוד
 דז״א יקוד בפי רק גמור גילוי לו אין אבא היקוד תן היוצא
 הארהזומשממשה והנה ־ אבא יקוד של הבל משם שיוצא
 ודעס דז״א בת״ה הוא דיעקב שכהר נודע הלא כי ליעקב

 האמצעי קו של גופא שאר אמנם ז״א־ ביקוד יעקבהוא
 האור מן אמנם • בזיא כנגדו לקמון מה על לו אין קלו

 גופא נעשה מזה הפנים בצד כנגדו שמכה הזה וההבל
 והוא הבל שם יוצא עצמו הז״א מבסי׳ גם אמנם י דיעקב
 ומן ־ הממגליםבז״א הבינה של והנבורוס הסקדים מנסי׳
 דרס: דאמצעיסא גופא מאסוריו כנגדו נעשה הזה ההבל

 של בהרגלים שיקמכו מה על להם יש שלה והרגלים הזרועוס כי
 לגוע׳ איןקמיכ׳ ולכן קצר שהוא היקוד מקא״כ ארוכי׳ ז״אשהם

 הנו״ןהכ״ל בסי׳ אין נסבאר הרי • רקבההנלהזה דאמצעיסא
 ׳ דנוק׳ גופא וכנגדו ממש דז׳׳א הבל שה־א בהבל הוא
 באום לכוין ציין ולכן • הנ״ל מקימוס בג׳ קשורים ג׳ הרי
 והכוונה • נ׳ באוס וכן מ׳ באום וכן יאדונה־-י שם א׳

 באופן זו״נ אל עלאה אמא הבינה מן עליון אור להוריד
 כבר העמידה בסזרה אמנם • והיסוד הסיבור מקומוה הג׳

 פב׳׳ע לסברם באמן כוונפינו לכן כנז׳ אנ״א איןעמידפן
 הלא כי הוא הכוונה עיקר עכ׳׳ז אן • אלו מקומוה בג׳

 דשימו מניסה שם שהוא עקום בכל הק־וקה כי נודע
 באמן כוונסינו • פב׳־פ הס שעפה אעפ״י לזאה אמס

 הרשימו• הוא ששס ג״כ הראשונים קשודיס הג׳ אומן להאיר
 האר״י הקדוש שהרב הכוונוס בק׳ ז׳׳ל מהרמ*ו הרב וכלזב

 אמן אוס־וה מג׳ אוס כל אין לבאר רוצה הי׳ זלח׳׳ה
על רק ביאר לא אן אדנ״י הוי׳ שמוס שני על מודה

 הוא שכן לו שנראה אן ממנו נשכס זה וגס א׳ אוס
 נודע והנח • דז״א בס״ס שהוא ביארנו א׳ אוח כי הענין

 סו״ב עמו הקוש דז״א בדעה היא דאלפין מ״ה שם כי
 עמו שקושר ביקיד וכן סו״ג עמו הקוש־ שלו בס״ס וכן

 ואדני מימינו הוי׳ הוא דדא שבס׳׳ח מ״ה שם והנה • נו״ה
 יו״ד שהוא ימין שמצד ה־אשון סציו הנה כיצד משמאלו

 הא׳ דמנוי א׳ אוס חצייר גס היי׳ כמנין כ״ו גימ׳ ה״א
 עולה היא גם ע״ה מ׳׳ה שם כמנין כולו הרי יו״ד בציור

 הא ואו האח־ון חציו ואס״; • ע״ב שם מלוי שהוא מ׳ו
 עולה הא ואו כי מדני שם הוא לשמאלו נוטה שהוא

 ואו שי-מנוי אלפין ב׳ וחצייר נוקבא כהיא סוה כמכין י״ט
 מ״ו גימ׳ הס יו״ד בציור והב׳ יו״י בציור ראשונה א׳ הא
 ענין כסב ואס״כ • אדנ״י כמני; ק״ה היא הנ״ל י׳׳ט ועם
 כי כן היא הענין לק טעוח שהיא כתב דלעיל וע״ז אפי
 בגבורה ואדני בסקד היי׳ שיש בסיקיניס כחוב הנה

 אלא שבסו״ג אלו ואינם ־ באמצעיסא נחי׳ח ותרווייהו
 ואדני בנצח היי׳ וכן • בח׳ח אדני הוי׳ קיש אחרח בתי׳
 • בביאורו וע״ש במל׳ שניהם וכן ביקוד וחלווייהי בהוד
 כי הוא אדני הוי׳ יש עצמו שבה״ח שאמרני מה והנה
 והנה י כנויע אצפין דמניוי מ״ה שם היא הס׳׳ס בקפי׳

 הס ולמטה משם תמנה אס הוא״י מלוי שחין א׳ אות
 אדני שם של אוחיות י״ב יהם י״ב גימ׳ ה׳׳א ו׳ אוהיוח ג׳

 בימינו הוי׳ ושם דח״ס מקמאלו אדנ״י שם מרי במלואו
 שחם ו׳ ה״א יו״ד הוא הזאת הא׳ עד מססלחו כן הוא
 חו׳ שם ש: המלוי דמלוי אותיות כ״ס והס ל״ב גימ׳
 ואדני מימינו הוי׳ ל״בהרי הוא הפשוטים ד׳אוחיוח ועס

 שניהם באמצע שהוא וא״ו דמלוי א׳ והאות • משמאלו
 של השם שתסלק כי נזר א באופן אדני הוי׳ יש בו גס

 והנה באמצע• ואחד וב״במכאן מכאן כ״ב יחי׳ אז לשניס
 הרי במלואם אדני בהוי׳ שיש הוי׳ אותיות כ״ב הס כ״ב
 נודע הלא כי והוא • אדנ״י הוי״ה ב״פ מ״ח בשם יש כי
 • משניהם כלול וכ״א אדני הוי׳ שהס סו״ג כולל הוא כי
 יורש אשר הטפה וז״ק מ״ו הוא ע״ב שס מלוי כי דע גס

 בציור א׳ צורת ממנה נעשה מנ״ל מ״ו ותנה האב מן הבן
 שבאמצע הו׳ עם יוד יוד במלואן יודין ב׳ והנה י יו״י
 כמי יו״ד ולא יו׳׳י הוא שבחכמה א׳ צורח ולכן מ״ו הוא

 הז״א נעשה זה מלוי מכס והנה בתקוניס שנז׳ כמי הבינה
 ואח״כ • מ׳׳ו הוא ע״ה מ״ה כי דאלפין מ״ח שם בסי׳

 שלקח המלוי אותה לה נותן אז חנוק׳ אח מגדיל כשז״א
 אז ממנו כשיצאה חסלה והנה • כנ״ל מ׳׳ו שהוא מאבא

 של חמלוי שהוא ס״וח כמכין י״ט שהוא שלו המלוי לח הי׳
 אדנ״י נעשית אז עסה לה שנותן המ״ו ועם מ*ח שם

 שהוא ד׳׳ כי ארן •קד בסכמה ה׳ וז״ק ומ״ו י״ט שהוא
 שהוא ארץ יקד שניהם וע״י הסכמה עם נשתתף ז׳׳א

שני ועכח ע׳ץ נתנה והסכמה הי״ט נותן הוא כי ־ חמל׳
אדני שם ונעשית העל׳ שהוא איז יקד אלו

כמב



ער פרי שרף החיים עץ ב א פרה אמץ ̂י
 מהרב ששמע _א׳ מאיש כתוב שנמצא הרב כתב

 כי והוא ־ צכוחבו וראר זלה״ה האר״י הקדוש
אדנ׳י בהוי״ה לבוץ צרין
ךן כזר. מנוקדים שהם ךןן  כתג פת״ח ח*א יונה ננפי נפ׳ י

 אמן וז״לעוד אחרת כווני. רנוד ד :
v- m ונוי אלשלמדפא נמל!'הננלוי

״״ , ^ייי  אלמא אהיה כמנין אופיוה נ״א V י
 ור.עוני. האננצעי נקו הוא הנננון ־'” סיייי* מ״י מוצה

 אמן וכן אהיה־ לשם עליו עולה מייהע״ה׳ שם ונס שסע״ב
 ג״ד דא״נ ניהא אלפא נחיליף עולה אדני שס של והניקוד

 אדנות ננ״ששהמנוךמןכיר כעשה ג״ן ושם אדני כם כי ב״ו
״g,ג״ל׳ שניהם , ,j״ ונושין! וה־נינה כהויה ומניין ״,

 י-אלי־ילי־נ.־■.־״־■.־■
נודע הלא כי שיג שמוח

 ור.נר. ־ ק״ג שם בסי׳ הוא דא״א העליונים י.פנים כי
 ניקוד לר.ם אין אדנ״י דשם הו־הוהי׳ דשם אחרונה הייה
 למ״ד עולים אז בסולם והי׳ בצירי הר.׳ חנקד ואם כנ״ל

 עולההכל כוללים ב׳ אזעם הקה״עהלמ״ד אל כשחלרף
 בז״א הוא הויה ניקוד ל2 מ״ה שם כי והענין • אר״ד
היא אד״ני דניקוד ב״ן ושם

 זו״נ חינוא הו1ש כאן מ״ש הנה חיבוקז״אונוקבי׳ וזהו בנוק׳
 הלא כ׳ יקדש נאמן נ״לשיצ׳׳ל מקבליה הם זה חיבוק ועיי

 אמן כי נפ׳הממך לקמו יתנאר ,,״ י
ואמן חינוה נחי׳ היא דקייש =״י מאל׳ז שסע

אך נשישין נחי׳ הוא דעמייה רנ״א לו יש שא״א
 מא״א שפע לקנל שהוא מ״ש ׳ לניק' צז״א משפיע וא״א
 אינו לנאווה אויוח מהרסא השמוח של החיבור זה וע״י
 ני נפ׳ר מבואר הלא כי מונן הכנהלקגל לר.ם יש זו״נ של

הס*מ מן י.ס הללו אירוח הינ׳׳א אש, ייכפע אוחי.
אל השני מן דא״ח שנפנים נהורא ,

וכשאר כהוריןל!׳א ק״נ ניחן והוא י ע משע
 והנה עיי״ש אוווס רנ׳א לו

 -נ׳ כל להכוק׳ יש אז מגן שנמלח אנוהס מגן נטינח למיל מוואר
 שננו הרי ע׳׳ש הש״עכהווץ נעלמה לר. ויש שלה נהשניח נ״נ אל
 • הזה להשפע צריכה אעיפ״נ לי יצ׳יל ־ האלו הנהירין נה יש

. הגיה פ״פ

ב פרק
ם ^ מ  לברכה שבעמידה. הברכוה בין סילוק שיש כמו א

השמרפ״ב) ברכוה לעיל(שער כמבואר הנהנין
 א׳ אמן בסי׳ נ׳ יש כי י אמן ענייה' בענין סילוק יש כן

 • בהקדיש וא׳ ־ והמצוס הנהני[ בברכה ־וא׳ בעמידה
 נישוק• וא׳בסי׳ חיבוק בחי׳ ב׳בחי׳ב־סודזו״נא׳הוא והנחים

 ואס׳׳כ אליו חסלה מחעוררוח הנוקב׳ אז חיבוק בסי׳ והנס
 החיבוק תמיד •והנה קודמין אוחיוהיר. ולכן מחבקה הוא

 בסי׳ הוא הכל ססלח שהוא קדיש ולכן * להנישוק קודם
 אוחיוח דקדיש באמן ולכן י קודמין אוחיוסיס ואז הסיבוק

 בבסי׳ אן • אידר.נוי׳׳ה כזה דהויה לאוסיוח קודם אדני שם
מקדים והוא להנוק׳ נישק שהזכר א׳ בסי׳ ב׳ ישג׳׳כ הנישוק

 וזה לזה מנשק זה ביחד שוין ששניהם נישוק ויש • אליה
 אמן בסי׳ הב׳ הם אלו נשיקין בחי׳ ב׳ והנח • לזה מנשק

 ששכח ז׳ל חרבמר.רס׳ו וכחב י ודעמידה הנהנין דברכח
 אן • בעמידה ואיזר. ר.נר.נ־ן בברכה מתם חלוקה איזה

 של הנישוק כי לו שנראה
שוין שניחם הם העמידה מנואי חוא רנשיק׳ן ז׳ז עכין יצח

הורדה של נשיקין שהם לפי נר=י שעלע׳׳נזע׳׳ו נע׳׳ח
,י ניאריוחר ע נומש הס אן ד■ ״.' ,- , . כנודע דה בהעמ העפה

p,j.p ,,p,.,״ ,p .p  p ןp,Jןp ברעוחא ,זה זי. כושקין ואז
הנהנין בברכה אן • סדא ה<ז cלג•יל הנחנח ור.נה יויונ

קדמאין נשיקין הן והמלוח החימנן !!־.ואנעת מפוררחחחלה
מחסיל לבדו הוא שאז אלתכריקחוזלחזיוג ש-.ואיןודם

בבסי׳ והנר. ולנשק לעורר איי™ א’יי
f.,.,jjp  .,,j |f!,j,p,pjp הסוד אז ם ש חם ששנ 

 כשמתחיל ני כאחד ג׳׳כ נעשי! א., שוג א! החימא נענין אומי.
 ממש אז לירד דדכורא היוד •אמנם מסעיררחחחלה הנקנה

 ניעלוח דאדני א׳ מחסלח כיח תא׳ נשיקין נח•׳ נ׳ יש
 אן • בזר. זה שפוגעים עד‘פ" סחלה החעוררה ;יא

 אוחה »־שק ש״וא^ בבנד׳ —
י.יוד יורד תחלה אז כנ״ל ,,p.p, ״pj'p,, . א,״,
 דאדני• א׳ עולר. ואח״ז דהוי׳ ל;שוק מעוור הוא שכאשי • שויו
 כיון מקום מכל אעפי״כ אן ניחד מחעוררח היא נס א!

 מקדמת חנוק׳ אין שבשניהם מלע״ד עוד ונחצ •ע'פ• לנשיי!
אוחיוח מקדימין לכן אליו י<ל\גיי= ״°
לרן לאדנ הו ppp וא״נ • מו5פ נ1הןי  נכויןבהם ו

 בזה והנה י י״הדונר.׳׳׳ כזה יחעילר שהוא צייו היזג קידם
 בזהר שנזכר מר. ענין יובן חסלה החטוריה שהיא אחי תחלה

 דרב בברי׳ מעשה חלומה שניהם שקרמו ואחי נהחינוק
 שדלג חמיו שפיאשראה לכןניח נכישוק וזה נחינוק זו

 והוא קדיש• לעכיס הנג מן ̂י־שיקיתיה־ ש̂ר שניה־־ ח״נ
החלה בגלגול כשהי׳ זה סכם י ׳

 בא ועחה החיבוק בענין ועער. אמן ענייה בענין עעס
 דבר על המחנלנל כי נודע והנה • זאח לחקן זח בגלגול
 וימסור לידו כזה מעשה שיבא באופן לחקנו לרין פרעי
 עצמו מקר קדיש ענייה לידו שבא עחה ולצן • עליו עצמו
 זה אח חיקון שלא עד ולכן • החיבוק ענין לחקן עליו
 לר.יוח צריכים הדברים כי אשתו עם להזדווג ילה לא

 ענץ שח־קן אחר ולכן • זיוג ואס׳כ ונישוק חיבוק כשלל
 חיקןענין אח״כ קדיש עניית על נפשו במשירח החיבוק

 כמבואר אשחו עם מזווג חיה ואח׳׳כ מתורה הנשיקיןע׳׳י
: הנ׳׳ל בזר.ר שם

 אלף הנה ־ נון מם אלף במלואם אמן אוחייח
 החשן כמו כפול החישן והוא אפל אוחיוח הוא

 ומנה • אופל כמו עפחה אלן מ״ש כענין מצרים של
 שאול שחים כולל שהוא בגימנם ר.ז׳ מדור הוא הזה אפל

 אישמהחחיו קמו שלא מלר־ם של היחהסשן ומשם ואבדון
עונה שאינו שמי רומז וזר. * קלון גימ׳ חם נו׳׳ן והמיס

אמן



נדהחיים עץ ב פרק אמץ שער פרי שרף
 יזומה’ אמרו ולזה הזיווג לנוני״ עללג איגסשמים ני נהה
י ונרנז נינה נל איור אמן ״ ; יהוס ולא ״

' צולם סר עליהס ה =י’«על'הם̂י נ ה שאמרו מה p״r ו
 אש״רירקרקוה סז.ל

 ממנה שיזשרה ה־־נו היהה הוא,נ-ש יפוש א, • יחד פמות
שלא כהורין הש׳׳ע אז ד׳ שסק כי אלהיס הויה דייו

 הז״א תפניס נה האירו יל צרופים י׳׳נ לו יש אזתיוח
 חז״ל שאמרו מה גי: וזהו 'י'”י' TP היי מי״ם כלול אחד
מנין ההורה מן אשחר ’’’״ ״®‘י' , ’ ’ליי®

אסתיר הסתר וא־ני שנאמר לפלמא שליה^ני״;״'״
 נהורין הש״ע היינו פני ינזה מעליהש צסהליק אלהיס

אמרה ולכן כנ״ל הפנים של םלטניחא.אפדאיענ־ל:
 כנודע עזיחני למה אלי אלי

 שנמילואין דז׳׳א שפנים אל נ׳ סוד הס נהורין שהש״ע
 שרביט אה המלן לה והושיט ; ב״ע עולין למד אלף

 דאבא גנורוה שהס דאמא ססדי בסי׳ היא הזהב כי הזהב
 שהוא היסוד ע״י הז״א לה ונוהן בבינה וסכס בסוד

 השחר באילה ואמרה נהורין הש״ע בה להאיר השרביט
 החסד כי בעולס הסד אינו שאז דצפרא קרדנוחא שהוא
 כשרוצה אן כלל אור ואינו גמור הושן הוא ואז אור הוא

 כי ונו׳ אלי אלי אמרה ולזה • ההשדיס אור לה להאיר
 אמן ישראל כשעונין [והנה כנ״ל נהורין ש׳׳ע חס ההסדיס

 אל מי מאיא אצזד אל שמוה מ״ב הארה מקבלים אז
 מקורו שבאי׳א אל והנה וסנון רהוס אל מז״א ואהד כמוך
ד׳ טס פשוט הוי׳ מקורו דז״א ואל דס״ג וא׳ יודין מ״ג

 וז״א לז״א מאיר היא בא״א הרמוז ואל והכולל אוהיות
 שאל מפני פב״פ נחנק׳

 היא זו והאנה בפנים הוא לנויןנלכדנריס ידעחי צא הנח
 במיליאו אל וכן בהפניס נכז מבואי הלא ני זה שבדרוש

 הארס וזאה פניהם גימ׳ ’’ ®יי! ®®י ״״°
ומי אמן בענוה כלילה היא

״' י ״ ״”״י' ׳ ׳ י' בענוה אילם עצמו שעושה שסס״ג פנ!מיס ו^מח°שעולהז׳ י
 פניהם מנא נאמר עליו אמן עולה ס״ג שבשס וא׳ יודיו נ1

 מלא ומלה אמן ס״ת קלון עולים נמלי׳ אילו אל ו»נ אל
 דא דעבד אלס אוהיוה היא ®קיי° רריי! שם ניאוד ונש ש״ע

 שלא לפי כי בדא יפול ״T'” יא״א נכיי׳ז שהש*מ
;j, ל׳' ̂ז באמן עיניהס האיר : . מלא א

 היא מלא גס ־ קלון פניהם
 במילואו שעולה שבפניהם אל מן היינו מאל אוהיוח

קלון פניהם ור״ה ־ ק.ון כמיי; קפ״ל הכולל ועס קפ׳ה ״
"’״’״® ״®'ל® י״יא זו״נ והרי ’ מארא ממצ^ד נגד הפסוק בזה קפ»ו ב»פ הני קפ״ן ג״כ היא ויבקשו =ל®־ י

״ הג ב ״ ו י י ״ ל מ כיפאה פאוה לב׳ ורומזים ג
 יהמיס היא ושס אלהיס גימ׳ מונציס איגס אצו דניים גס

אל נקיא לפיכן גמורים נהייין הש״פ ענל מא ני נלל
ס׳ שמן ויבקשו ונהב לבד ®®'® ייי® הלא ט הפאוי: אל
אדגיגימ׳אמן.כי סוי׳ היינו ’’’®”י יי®” י®״® ®’®נרי אל

הקלון

 ס׳׳האמן• פניה׳׳סקלו״ן מל׳א וז״ש וקלון אפל ענבו אמן
 עצמו שעושה מי כי להומה אל׳׳ס אוהיוה ואוהיוהמלאהס

 פניהם מלה גס קלון• הוא עונשו אמן עונה ואינו אלם
 כמש־ל זו»נ היבור הוא אמן והנה • קלוץ כמנין עולה
 עונה שאינו מי ולזה םב״פ שיהיו לזו׳׳נ שגויס והוא
 פנים נ׳כ לו יהי׳ לכן פב*פ בסי׳ מרס שססר לפי • אמן
 נודע והנה י קלון פניהם ודס מרה כנגד מדה קלון

 הז׳יא• שבפני נהורין הש״ע בנוק׳ מאירין אז פב׳׳פ כשהם
 הש״ע ממנה שססל לפי אז אמן עונה כשאינו ועהה

 פניהם מלא וזה ש״ע נ״כ שעולה קלו! ב״ם לו יהי׳ לכן
 ״ויבקשו ״קלון ״פניהם ר״ה נס • קלון ב»פ ר״ל קלון
 • קלון ביפ הרי קלון מנין ג'כ שהוא קשיו י״ת הוא

 מן המבטל כי פלילים פקו קיא מאי על ארז׳ל והנה
 שזוכה מלוה איזה לו יש ואס לגיהנס הולן ההורה

 לי׳ דאפיק הפקולי שממון וזהו משס לו אפיק בעבורה
 וחחשן הקלון שהוא קפי הוא זכה לא ואס י מגיהנס

ויבקשו קלון פניהם מלא אסר הכחוב שסיים מה וזהי כנ״ל
אמן ענייה אסר לפזור שלו החקון שזהו יצ״ל ה׳ שמן

 אדני שהוא שמ״ן ויבקשו וזהו אדנ״י הוי׳ חיביר שה״ם
 רמוז אמן במלה והנה י הוי׳ שהוא ׳3 טס אוהו להבי
 אמן והנה • נאמן מלן אל ר״ח הוא אמן כי ש״ע ג׳׳כ
שנ״ג עולה נאמן מלן אל

 רל״י. סי׳ ח׳נ יונה כנפי צס׳ היבוה וד׳ אוהיוה י״ב ועם
״ . jj»g ןלל3וה יש מלואו נמלוי אמן וז״ל נסב ן,;;

, ,t אהיה נמנין ח1אוחי נ״א נו ״
 ני זו״: על שלום פונח שהיא ^

 נמחשגה ו״א על ינ;ין המגון להמסין הוא אמן כוונה
 גדול והעונה ■ נדבוד וצהנוקנא בהברכה הנה כי נזו»נ מאו״א

ז״א לנן • לאמא ועולה ממנו הוא ברון כי מבואי אז
 (אנצן ב;שיה ונוקי ביצירה מקנן אען והעונה דאו׳א הנחיב

,-,t ננימ׳ ב'נוצצים מלואועס נמלוי
 שאמא הנדיאה שר אנחר־א׳ל

 צא׳׳ננ׳י ונןאמן י נו מקננת = ^ ה® א״מ אוהיוה
כהמנין ננס׳ נאוחיות מחקלן! תיי®3 ו״ד’ לירה היא א׳

ואי נניונה א׳ שמוח נב׳ זונה כנולט בינה היא ומ׳ הכמיז
זונה והעונה צ׳א מסנדן גדנור כי זו*נ הוא פשיטה ונין

וני אהיה שהוא המחשבה א׳ נצי כען הוא ההפשטות תפלס
נצ״ס צרופן אמן שהוח בדביר ,3 ואסר ז״א שהיא ו׳ מעשה וה״סהלוסוח יניק דהיינו * רז ז רז ׳-ח 1

יאאיהי' אמא יאיהי אצהיס •והל מהפשט אשר האריכות
הויה רחמן דידה נדה ואינו! ל^ל פקיעס בקוד הנק׳ היא

ויחחנימשלשוז[ נהוד ואדני בנצח ואינו אמן שעונה מי והנה
בננא חז״ל סזניו ינ*ק של שם אינו אז הביכה שומע

 אותיות ג■ נ׳ של חינוח ד׳ גלטי! יתומה שנתייהס ומה
 מעשה ונוו המחשבה על ושולטין ההפסד שכל לפי לבד נקבה
 על צלך ה' נפעם • צדיק לנל להנק׳ היא העיקר ההוא

p מה שכל לפי . jp מהסנליצה נ־נלאוח ■ד-מינן לן 
הפוגמיס ועל צל הדי מעשו ל,, ק,א ״,),.א



החיים עץ ב פרק אמץ שער פרי שרף
 נסצולאמהכיאומ גהורין הש״ע נולמין אמן ענו בלא הקלון

ילאי״צא־״; ״’־״יי־’
̂יל ל׳׳ט קוד ווה ̂יי  י׳ל נ׳ 1נמלנ< ומהם אלה־ פמוה ״ י
 א״א נשער נמנואד נהדקנא מיוש? הי׳ אמן בענוח כי

 נשער לקמן ג״כ פרקי״נויחנאר ולב! אל '3 מהאלוה אול
 : וצ'מ נ׳ פרק הסליחות בזכוח ל״ל קתולי נקלא
עם למד אלף דהיינו עקו

 יהו ואעיק ןהןליאו דאיחא היכא כל לי׳ אתיק הכולל
 היהה ילקיקיח אקהל סול סו.ין ובזס גיהנם בל מדינא
 ימק בהוא ז״א מצל לאל הלומז פוליס) נכונה (ועיין
 אס נוטלה נקוד קלקלהה נניח בנכנקר. נעה כי והענין

 רמלו וע״ו הא״א הארס אוי מעלי׳ סוסל אן הכלמיס
 דאפילו משמע דא״כ לננס ולא היהה כחולה לא ס;״ל
 עונסני למה אלי אלי אמלה לכן • האלה קנלה לא מן״א
 יס׳ שמו הלאבון אלי תי׳ סול וא׳ קודש א׳ אל נ׳ נגד

 של מאל עזנהני כי עשיהי מה אמרה קמוצה הלמד כאלו
א״א של האג היוח על אלי אלי יא״ל א, . א״א

 שהוא ואעפ״י • לנק׳ ומהם ז׳יא אל על נלשתיע 7’צל
 ולא מעצמו רק להאיל ממשין באינו כיון נה מספיע

 אמרה נפינן מבניהם נעונה כאלו היי דא״א אול מאיל
 רק אלי^אלי מלה שנכפלה אעפ״י יחיד לבון עונהני

 ונכן עליון אל מהארוס אוחה בעןש לז״א שאימלס
: ע״כ] היתה ילקלקוח

א פרק הסליחות שער
ר ח עם סטאיו נפלטיוה הוידוי יאמל העמידה הזרה א

מדוה י׳ג יאמר ואח״כ ויעבור הודם הקהל
אחר היכף יאמר ה׳ וביום נ׳ ניום ואפילו נ״א ואס״כ

סלא הוידוי הינף יקמון הטפה הולדה שהוא שלום שים
 ה וגל• ז בהוא ויענול ואס״כ ההקדים אח חטאיו יעננו

 יעקנ זיווג שהוא אפים נפילה ואס״כ לקמן שננאי כמו
 חמהנו, ,אבדו אמנה אנשי , הקליהוח יחמר ואס״כ ורחל

 ויענור אומרים באנו מה והנה , כלה עמנו חעש אל
 ^אחל נויענול הזיווג נגישה שכנר אעפ״י הקליסוח נין

 ,זיויג ושונה נועל יש הלא כי כלל לשש נזה אין הוידוי
 [יכתינ מעומד לחוס והוא ואח״ש * עמוק והואינר כפול

 יאמר ̂שלא זלהיה האר״י נשם שם חיים עין פלי נקפל
 על ששנ כלב כמו הוא כי פעמים לאמר מנהוג שיש כמו

 עליהם שההודה ענילוח חז״ל שאמלו מש וזהו קיאו
 הוידוי קוד והנה אסל] ניו״כ עליהם יהודה אל ניוה״כ

 ע״י כי עונוחימם כל אה עליו השעיר ונקא נקוד הוא
 מן נפלש הוא הוידוי נעה לוקס שהוא הללק אוחו

 ולא זיווגים הנ׳ אלו עושים אנו ואז לו והולך הקדושה
 אשמנו נמלח הוידוי כשחאמל והנה , נחוכינו זל יחעלנ
 לעולם כי הדנל וקול הלנ על נהאגלוף חכה• ום׳ נגדנו׳
למעלה ויעלו המוחין שיקחלקו גולים נססזאו כאדם

 האדם של ר,לנ קוד נודע כנל ומנה הקהים נמקום
 האומה ויוצאים אמא ׳קיד נפקק ששם החזה נמקוס
 נחנלה ושם ניקוד אשל והננולוח החקדים מן גדולה

 האדם צלין לכן הלב נחי׳ והלא נמול בגילוי הארחם
 למקים הסקדיס להחזיר גלם הוא כי להולוח נלנו להכוה
 הוידוי ועחהע״י הזה המגילה המקום מ! ומנעם קחים

 הזה נמקים להחגלוח הסקדיס ויחזיו עונוחינו מחלפלים
 נשישס ״הסקדים קוד שהוא הימניח ניד עצמו ויכה

 נמקומס החקדים לנענע ויכוין בו יכה ולב; העליון
 נשם זלה״ה מהלסי׳ו הלב וכחב הגלד במקום ולהולידם

 פלטי כל לאמל אים כל שצריך זלה״ה הא-״י הקדוש הלנ
 עליהם ̂ להחוודח צריך מ״מ נו ימצא בלא אעפ״י הוידוי
 הם ישראל כל כי וכו׳ סעאנו לניס בלשון נחקן ולזה
 העלנוח עיין וזהו פלטי אנל הוא מישראל וכ״א אחד נוף

 הוא כאלו נחשב סנילו וכשיסטא סנילו נעד עלב שכ״א
 יאמר בניהו הוידוי אומל אדם אס אפי׳ ולכן בעצמו חטא

 נחשב חטא נעצמו כשהיא אפילו כי ינים נלשין חטאנו
 מלך אל * הנשמוח עלבוח מצד יחד כולם חטאו כאלו

 הנה לחמים כקא על יושב
 מוצאי נכוונה מבואר ג׳ םי.י שי״רים מניח נפפר
 מחחיל שנח קדושה כי שנח ני״נ כי כתנ <-ח פרק נ׳ סלק
והם ששיח משעה ו׳ ניוס ‘חקוי

’t’מלך אל וזה שעוח ל״א "י״^ ׳’''י’"’ ׳
שכל לסמם כקא ע■ יו^נ נ;׳סקןגי שנתלנשי כמו • דכיתיק
כקא על יושנ אלו שעוח ני׳נלייגונסנ רנסלקיס דלשז

 על יושנ היא ונמול לסמיס צכיו שיאי הימ״ז קול נשס עיי
 כקא כי יכוין נס דין כקא מלו אל נזר ילג’ «לך באל

ומחנהג רחמים לו” ”י■ י יו’””” ״יי’ י לו” י ! - נסקידוח ומחנהג יסמיס ”'
ק”• מש־ , ^ י ע י ^ ץ . ״ ז ק ד קי נ נ רו כ ה - ל א  הי
ס,וח קודם והנה כלונ מנ 5ךזח,׳ ■ ■ז״א

 שוסקליסוח לומר אין לילה א׳ תיקן חשד הוא נחשידות
פנים נשים מדוח י״ג ולא עויא מוחל י סיויא דנלגולתי׳
יו״גלנד; מליל חיך נעולם נמיחא דאיהו דנדילחא ^כמויעלא

ע״נ הוא ללופו ויעבול שוד תמיטצ תתימאה ש

״ ׳’”־ ד״ • “״’״ י ’י י ״ ״ ־ ן ״ י ז
הנקרא היקוד ע׳י נעשה עמי לחעאיס מסילה מינה ^א ק
 נעצמו הוי׳ חמנה ואס שדי ותליחז • -לנוע כשלג נקי ^

 ע״נ עם כ׳׳ו נימ׳ שהוא נייל צוין לזה לפושי-יס
וזהו שדי גימ׳ היא לי״ו ׳ ”לייוי ””י” י יר”יי י״יא

ה׳ ויענול ני ה׳ ויעבור צי* / ״י'י,^ א־ינ״י״א
 דע ל ענ ו ן ענ ד6 נימ קל ואמו ד1חו נחי׳ !׳ שהזכיר , ואחי י יא״א חוגומא י אנמול
 נעמילה עשינו הנה כי כשית שלת לומר לט הורית

נניכח ונימין נשמאל סינוק י ענ״ל לנו׳
 וננלכח נשמאל ננול אהה

 שם הוא נימין הסוניק אמנם כנז״ל נימין קדוש אחה
 ק״נ,וי׳ נשם הוא ונשמאל חקד שהוא יודין דמלוי ע״ב

הוי׳ עס מה שם ונאמציעיחו ע״נ נ״כ שעולה אוחיוחיו
עצמו



החיים עץ א פרק הסליחות שער פרי שרף
יגן׳

 מדע *\.ר1 עי׳ש מלהיס הז' נחו׳
 ישים אח״נ נעשה היא ונ1י1ה ני

 נוניה נג׳ השיביק אן שלוס
 להמתייו רק שאהס נווט ראשונות

ולנן המקנא של הויניס את

; ט״שוצ׳ע השנה מנוא

 ג׳ וע״י ע״נ ג״כ הס כללותיהם ועס כ״ו שהווא עצמו
 טיפח ע״י נמפכין אלו וכל ללרן׳ הז״א מסנק אלי ע״ב
 ואפ*כ • כדל ע״ב ג׳ בריס ומספשט דז״א מכ«ה מוח

, ,יפסט מחעורל ואא חישוד אס מעוכלים אנו שלום נשים
 ;אצ ש נזווע התינוק מהתיל' ̂ בזחל היא מאוד מעזלס זו וטיפה טה למ ההזלעהלהמשין

 נשער לקהן ית׳ נאשר תתלה ־׳ המקיף מפאח דז״א לאשו שעל תן.המקיף נמשכס היא כי
והנה • גדול אול מאילה ההוא והטיפה החרמה של

 המלונש דז״א עס“ה דדן ונמשכה יולדה היא כאשר
 נקודת אל נמ׳לוצח יולדס והנה • כנודע הנינה נישוד

 הזה־והנהקודם הצינור ע״י למעה ונמשכה שנדל׳ ציון
 רוצים אם נמלי הטיפה הולדה שיד שהוא אפיס נפילה

 ששם הז״א של החזה נמקום למעלה איסה ליקס להקדים
 ושם הרינה יקוד ש; המחיצוה מן יציאתה מקים היא

 החלק ההיא ההזלעה טיפה כי לוציס אנו מהגלוה־והנה
 נחשל לה״ה וא׳ , לתזליע לנולןהמל׳ א׳ חלקים לשלשה

 למעלה להעלוהה מעולה יוחל מיניק ממנו לעשוח ז״א
הדיקנאלדא אל ולהמשיכה

נחג שצום צ״ילננוונתשיס הננ י

 השנטיס כגון מלאה שהיחס
 ששחיהס יש וכן לאה נני
 ולכן כאןניאולו ואין מלמל הם

 א׳ זיוויגס נ׳ כאן צלין
 • לחל נשיד וא׳ לאה נשול
 הם ולסל יטקנ זיווג והנל.

זיווג אן כנולט יז״א ננו״ח

 שלימין הקונים ני״ג לטשוחה
 נמשכה זו הטפה והנה
 ננהל הגנוז ייטסיק מחשד
 הטיפה נמשכה יצשם לא״א
 כאפל והנה למטה הזאה

 אול אוהו מעננין אנו
 כח נמשן אז שם הטיפה

 ימין זלוע אל והולן ע»נ
 מעולה יוהל לחינוק שלו

 הלאשינים ט״ב ג׳ ואמנם
 כנ׳׳ל נחנ״ס נעמידה שהי׳
 לז״א נשמאל נקננו כולם

 ונזלוע לי״ו שם ונקנליס
 ע"נ כנודע החשל נה הימין

 ויעניל ייי״ש כנ״ל הטיפה מן
: לי״ו ט״נ
ר א ב נ  יוהל זה ט:ין ל

 נניאל נאליכוח
 מציאוה שיד כי היטינ
 טינול שיד הוא ויטנול

 ויטנול אוהיוה וכן ממש
 והנה • טיבול אוהיוה הס

 נסי׳ שיד היא זה טיבול
 חנשמוה כל לטולס כי לאה
 אן ולסל מלאה נמשכין הם

 ומלמל הנשמוס הם מלאה
 הנשמוה וצליכוה הנפשוס

 לאה דלן סמלה לטבול
 מלמל הס נפשוסיהם ואסיכ

ונפשו שנשמהו שמי אן

 ולאה יעקג צזיוג הוא סהש-וס
 נאן כוו״ש הוא העיקור אי ע״ש
 שנתב ג׳ ררק הכוונת נס׳ יעיין
 לו שניאה דל מהרות״ו תינ
 הוא מטילה ייתר הזיווג .שזה
 חיניק• נשס שנקרא רק לאה זיווג
 נפס עור שס נתנ והנה ■ ע״ש
 פננרנח ע»נ ש״ג הנ״ל הרג

 ואותיותיו דפ״ג ע״נ העמירה
 וט״ג הויה שס ס1י דמית וע״נ
 העולה נאתווייס הויה שהוא דל״ן
 הלא ני הטעם שנתג ע״ט ט״ג

 הניילוח את לנרי המה הזיוויצס
 שלס כנודע נצוצין ור״ת והס

 נתנרוו הנ״ל הני והנה ע*נ ד׳
 א״ל נתונים והס רי״ו והס תתלה

 ע״נ נמשך הימין ומן השמאל
 רי״ו ע׳יג נשלם ונזה יווין של

 ידעתי לא מאוד והנה ענ«ל
 ענין מה ני קדשו דעת לתנין
 להתינוק נציצין רפ״ת נירור

 ני ראשונות נרנית נג׳ שיעשה
 הוא הזיווינס נחי׳ שכל אמת
 -מנואר נמו נליצין הרפ׳ת לניר
 ז׳ פרק המות׳ שפר תיים נעץ
 הזיוינ אסר הוא הנירור וה אך

 שפיית נשער פאשריחנאילקמן
 נהנ׳׳ה ע״ש ני פרק העומר

 גציצין הש״ך פנין שס נניאינו
 הקייש נשער לעיל ונס ע״ש

 ועיין ניארנו פ״ס סוןו נהג«ה
 טיפת ני שניאר שש תיים נעץ
 נימ״ס f נ!׳׳ עתפשסת היא אנא

מנרות הוא ועי״ו שלו אינריס

 המה שהיהה ־חל וז״ק ולמעלה מחציו היא ולאה ישלאל
 והנס • חז״ל כימנו ולזה לאה עם ישראל כשנזדווג המטה

 מאמא נפלו אש־ אסוליס שיד היא לאה כי נודט כבל
 כדי ישיד חי3 נח אין נס פללוף מציאוה שום לס ואין

 נהה ייא לקשט אמא צייכה ולזה ישלאל טם ששזווג
 ירקוד אה משאלה והוא טצמיהה שהיא לאה אה ונפלט

 r ישראל טס להזדוויג כלי ללאה שלה המ״נ טס שלה
 אנו משם שיצאו וכדי הז״א הין היא דאמא היקוד וחנה

 דא״א דשטלי קוצי מכה כי פ־.יו טל ה׳ ויעביר אומליס
 הנביא נזכליר, האמור הזיהים הר ונבקע הז״א נאסולי

 נקוד כנודע זיס נקרא ז״א יקוד כי לנינה יקוד והוא
 האמצעי קו יוצא אז ננקה וכאשר למאוד כהוה זיה שמן
 ללאה ונוהן לחון ויוצא הנבקע הישוד שהיא הנינה כל

 נלאה שקורא נזהר רמזו ולזה לויווג הראוי כלי לעשוהה
 המזדוינה קוד היא עצמה נינה היא כי ביכה עלאה ס׳

 זיוג' הוא ויעניל כי הלי שלה היקיד והיא ישראל עם
 ז״א נישול למטה הטפה שאל נמשן ואמ״כ ועינויה לאה
 ומאיל נמשן ז״א היקוד מן ואז כנ״ל לאה זיווג אסל

 ומן ממש מקימו הוא פם כי יעקב של נדעה כנגדו
 נקוד כחל עם ומזדווג • שלו הישיד על למטה יולד הדעה
 ביחד כוונה שני נכישה הבקיע נזה והנה ■ אפים נפילה

 הליקנא להיקון וס׳ וזיווג למיניק כנז׳ לאה יקוד היקי! א׳
 אסל צינור דלן ינים מיס ילדו כאקל הנה ני דז״א

 מקום לו שיש כיון כן אפפ׳׳י צל היא שי-צינול אעפ״י
 מקום נשחיס אם אן כלל ומקלקל מהעס: אינו נצאח

 המחיצוה את ויקלקלו למעלה המיס יחזרו אז שלו היציאה
 היא הזה האוד כאפל כי כאן ענין היא וכן ויקודם

 לפי אן המסוצוה אה מקלקל הי׳ לח נמל׳ ויולד יוצא
 לז״א נהחזה שהוא דאמא יקוד בקיוס אוחו מעכנין שאנו

 הנמשן לז״א המקיף מן בא שהוא מאד גדול שאורן ומסמה
 • דאמא יקוד מחיצוס מקלקל הוא לזאת החלמה ממקיף
 ליקנא הקוני ט׳ אס כי לו אין ז*א כי נודט נבל והנה
 הס ין והמוח המוחין מן נמשכה הליקנא לעולם כי והיא

 ל״ג לק נחשנים אינם אן וחו״ג חו״ב שהם מוחין ד׳
 שהחכמה כנודע דאמא ננה׳׳י מלונשין באים שהמה לפי מוחין

 הדעה ומוח לאמא בהוד וחנינה לאמא ננצח מלונשס
 הקונם נ׳ נמשן מוס ומכל דאמא ניקוד חו״ג כולל שהוא
 ונפסח כשננקע עסה אן לז״א דיקנא הקוני ט׳ יים לזאה
 והגנולוה החסדים של מוחין נ׳ נפהחו אז דאמא יקוד
הקונים הי״ג כל נשלמו לזה מוחין ד׳ להיוה סזלו ואז



החיים עץ א פרק הסליחות שער פרי שרף
■ י*ג הוא והכוללה ״ג’ הר הקיניס ג׳ מולא מורו כל ני

 להפנים ממוץ ללאה האורוס נאלו נח אין עליין והנה
 נענין לעיל שביארנו ע׳ד הוא הענין אך נהדיקנא
 נימא אוהו הכאה ע״י כי אנוס נברכה גם הספילין

 ניליאח כאן הוא כן במלחו המורן יולאים דא״א דשערי
^ דרישא חיוורחא י״ג 71p נודע .נבר הלא כי והוא הדיקנא

 נ אוחיוח ד׳ הוא אחד שכל הויוח ג׳ שוד שסם דא״א
 מהם ד׳ והנה י׳יג היי כולם אח הנולל וא׳ י״ג הרי

 מאחורי העורף דרך נמשכין הם אמד דחוי׳ ד׳יאוהיוח שהם
 אחד עם דמיוורחא מ׳ שהם הויוח והב׳ לא״א רישא

 כי נודע זאח גס שלו הפנים דרך נמשכים המה הכוללם
הם דא״א דיקנא חהוני י׳ג
 פ׳ א׳ו) שעי חיים נען ועיין בהם ויש אחרים ר\ו׳ ג׳

ד הי״ג שניאירשס־י ) j,.,״ א,״,,״ ר
רגינאדא״אשר.וא מרישא געשניס . ,, ״

 חיוורסא והי״ג סתימאי, מוחא ,
 עיש דנלנולס חחיגן צמשניןמו׳ ש־1נגלא' חקוני הד׳ והנה

 ע-שונןהוא עלא■! יישא שהיא לריבים אינם דא״א הדיקנא
 נשפי שגייס ננ׳מנוא מנואר כי העליונה ההארה אל

דחיוורתא פ׳י״נשח״ג ג׳חלכל אך חלקס להם יש כנר
וחי״נחקיניר׳יו־א ־ימיזמאייוא האחיורס הס׳

: עיש ונר ממיחא דכהנא דיקנא נקראים
 נין לחלק נאן שנחג מה הנה אחרונים חקונים ע׳ שהם

 חר-אין להח׳ עלאץ חקוני ד משד ורב מן שהם מהדיקנא
נחט׳ מאיוין דס־וווחא שהס׳ הוא חשד רב בי ולמטה
 דאיא ועי דא״א דדיקנא סחאין החשד כי רבה כהנא מליאח

י , , . אלא דו״א חיקוני נע׳ מאי־ין .
 זה דנו שאין אמת זאת צהנין שייי=’ל״ הס׳ ואלו כהן הוא

מ״מ אך הנחיה- לחונן מנע צהסיל למטה לירד לריכיס
מניאו הלא ני דינו יורה האמת דזיא דיקנא הקוני בהט׳

 ודל ה׳ פיה א״א שעי חייש נעץ אור אל לייכיס המה לכן
 הטי.רמיוורתא אוחן כי שסווג כדי נהם להאיר העליון
הם דא)א הפנים דיך הנמשניס לקע, ל״״״ נהם שיהי׳
מתחנריס ושם ד;״א וישא עד דיקנא חקוני
ט׳ לו נעשים ואז דזייא נדיקנא הויום הב׳ אומס נמשך
ונו׳ נאידרא ננז׳ דיקנא חקונא כנ״ל דסיוורחא ס׳ שהם

̂זןי׳ילהאיר נהם ומאירים ״*  דחיוורחא שהח׳ ממאי הוי ענ׳׳ל •
ייקנא נט׳ מאירים נעצמן הס והנה i כנ״ל דז״א נהדיקנא ״יי׳

 ני ז״ל הרב של נדנייקדשו נאן ®
 מאיריס המה דח־וורתא שהחי אמת וסלי' י דז״א הקוני הי׳יג

 חתאיןדדיקנא תקוני נהת׳ תחלה המשכנו אשי העפה אותה
 וז״ל י״ד נט׳ שם כמ״ש דא״א היקוד אח שנקעה מלמעלה

 ד?ז נשא נאדות נתבאר והנה תמסולוס אה וקלקל דאמא
נתסניא יבא דנהנא דקנא קל״נ ואין ם0 עומדח כנ׳׳ל

קדמאין תקונים והי הן תקינן ל^יל הם® זה עדיין
 הדיקנא של המוחין נפוד הס דסיוורחא הוי׳ אוחו אן

הו׳ תיקן ולכן החסד עד שהם מרישא שנמשכח אחר דרישא
עד ומשם כנודע חסד ורב הוא עד ומגיע מאחוריו דא׳׳א

 מכה היא כנודע דז״א עורף ונילס ח׳תקוניס י״גהם חשלים
 אסר כי שם ונכנקח שס ®יי יי" ®״®י ®°

 הטפה של הפנימי אור אשר
 המחולוח אח קלק- ככ״- הז־ז הענק ביאר נס כנידע

 הויה נאוחו בס יש אז דיישא^) חיווופא מ׳ הנה נ׳
 מחסנר־ס ואז שם לכנק תפוחי׳ גתיין מתפשטים הס דא״א

°לילייי״' ״ ״ נהפניס מכיס והס שניהם ’״חיי ״' י״״ייו '
? ®®̂י יי״י^ יויי*’י ומן לסוז יולאים ואז שלו ° 1 י_____ ,, שרוא הזה חיוגרתא דנתי׳ החסד

cD וולהא דס הו וח וה [מדנרי׳ חשד נימי ד־ודין ט״נ
 ׳7 נו נעשים הנ״ל דרישא נוונתנינס שוך ל6מ יונן אלו

 ונשלם עלאין דיקכא הקוני יתירה לאי שיש למת טעם נהנים
 על ח׳ ויעבור פי׳ וזהו לייג נהס שיש לפי א וה נוול בכהן
דסיוורחא השם זה כי פניו הא״א] של הפנים מן יתירה הארה
אחוניו של לא׳׳א דרישא י'״׳ לי’י׳ '׳״״= , ,י ״ וע״ש ונוי נהנרין דחיווותאואיא

 עובר ׳א ז עורף אל ונמשך הונויס ונשיום שהאריך
 ויולא במוחין נפרס ונכנק הפניס מאילו הנה ני והעניז
 לו ומשלים מניו על אס״כ זרג ואל או״א אל האדה נמשך
 • דיקנא הקיניס הי״ג כל כלל הזנל שלא הרי ע״ש ונו׳

 ה׳ ניעבור עוד חכוין נם הוא נהח׳תקלני חיורתא שהאות
־ ־ל » , , ■ ־  k,־־ל־ ־

נודע הלא ני שנימים ני״ם .
 י״ם ניסי׳ היא הז׳׳א כי ,

 פנים עמו וחזרה ממנו שניסירל אחר עחרל והכה ממל׳ עם
 הגדול האור ע״י אן ספירות ט׳ אלא נו אין אז נפנים

̂ו נהסזה מעכבים שאנו הזה  כנגדו ג״כ מאיר הוא ש
 ואז כנודע המל׳ מליאוח החלח הי שם אשר מאחוריו

שי המל׳ בשורש מאיר  שבקדושה דני כל [כנודע שם י
 הזה האור חוק׳ עם שם] שהי׳ במקים שלו רשימה מניס
 הוי׳ ונעשה שלימים י״ם לנסי׳ נשלם ונזה
 נעשה כנ״ל יי״ו ע״ב המשכת ע״י כי ויעבור זהו שלם
 הרמיזה המל׳ לחיבוק היא זה כל והנה • שלם הוי׳ הז״א

 המל׳ שהיא פניך על טוני כל אעניל אני. למעלה נפקוק
 בי ממנו גדילת היא המל׳ כי חכוין פניו על ונמלח

 רק למל׳ אוהה ליחן כדי היחס הנ״ל הטפה מליאח הלא
 משלה אוכל שהיא נמלא אליו ריכ לחת אוהה שעברנו

 על וזה ממנו יותר נפנים ומאירה אליה טפל הוא ובזה
 שהיא פניו על עחה הוא המל׳ בי ר׳׳ל בפניו ולא פניו

 הוא על ה׳ ויעבור ר״ח כן חכוין עוד • יוחר מעולה
 גימ׳ ג״כ הוא ויקרא פניו ר״ח גס אלהים כמנין פ״ו גימ׳

 למסוק צריכים אנו והנה אלהיס נ״פ הרי אלהים פ״וכמנין
 שהוא פניו נמלת נמחק אחד אלהים שם והנה • אוחם

 אחד ובכל ס״ג שס ב׳׳פ בהם שיש העליונים פנים קוד
 נמחק הב׳ והשם • פניו כמנין עולין והם אוחיוח י׳

 ב׳ כמנין שכיב עולה אוחיוחיו ד׳ עם ויקרא נמלח
 יחנאר (ולקמן שכיב ג״כ העולים דיודין אהי׳ שמוח

: דז״א פאוח נ׳ קוד והם אלהים שמוח נ׳ ענין
הנה



נוהחיים עץ ב פרק הסליחות שער פרי שרף
 שהוא פניו על ה׳ ויעבור ס־ הכוונה ביסרנו לעיל די די

 מאסוכיודא׳א הנמשכת דס־וורהא הויה אוהו כי
דז״א פניו על עהה יוצאה היא ;״א עורף על ונמשכה

״ ״ " ׳”ל ־של' י ״י ״י׳  באלו עלא[כ הקוניס הל׳ מן יוהל מאילין שלו ההאין
 א״א7 פנים דלן הנמשכין דחיוולהא הח׳ הט׳ההאץעצילין

 ס שבא י ענאין הקוניס כהד׳ משא״כ ההלנשוה ע״י שלא
 דלן שבאו היוולהא הל׳ ע״י

 הראוי ומן כנ׳׳ל ההלבשוה
 יוהר יאילו עלאין שהל׳ הוא
 ה׳ ויקלא במלה הכוין לוה
 דסיוולחא זו הזיה כי ה׳

 אשר כאן הנמשן דאחוליו
 הקונים ד׳ נעשה ממנה
 הוי׳שיש אל קילא׳ היא עלאין

 עלאין דיקנא הקו;י נד׳
 ויאירו למעה שילדו כדי דא״א

 מהט מעלהן גדול אלו הד׳ ואז
 כי ל״ל ד״ד ויקלא נאמלן

 להשס קולא הראשון השם
 יש ולזה דא׳׳א העליון הב'

 השם כי בינייהו עעס פקוק
 הג' והשם נז״א היא הראשון

 שהשם אע״פ כי בא׳׳א הוא
 הד׳ של אוה; הוא הראשון

 השיוולהא והנה דסיוולהא
 מד׳ מן יוהד מעולה הוא

 (כי דא״א עלאין הקוני
 עלאה מרישא היא הסיוולהא

h«h סנינא מרישא והייקנא 
 הקודם בסרק בהנה כמש״ל
 של זה ששס כיון אן ע׳׳ש)
 נמשןולמעה דשיוולהא מויה

 דיקנא הקוני נד׳ ונהיישב
 ונקרא נחשב לבן דז׳׳א עלאין

 כהויה משא״כ ׳ ז״א כבל
 דא״א עלאין הקיניס דד׳

 כא״א למעלה עדיין שהוא
 • ניניהם טעם עקוק יש ולכן
 שהלא הראשון כהויה ולזה
 היא שבו היוד כי הכוין ז־א

 י אלפין דמילוי אסה הויה
 אהיהדמילוי הוא שלו ומה׳

 ג״כ הוא שלו והו׳ אלפין
 אסלונה וה׳ דאלפין מויה
 והויה י פשוט אדני שם הוא

עליונה אחלה להויה קולא זה

 הויהדע׳׳נ הוא שלו היוד כי שניה כהויה
שלו

 מתפפטים דיויוווסוז שר,מ הנס
 גהנ׳׳ה כמפ״ל נהנרין תשלה

 גדול הפוש יש הנודס נ;׳
 הנ״ל וסיוורפיז הס׳ כי נניהם
 ד־״א הנר,ן דרך נמשניס המה
 נפאדז״זז דוך ס נא והד■ פלמו

 פויות נין נוול פיפהפיפ ניולאי
: דו־׳ח לזוווס דאיא

 דז״א עלאין הקוני ד׳
הכין וזה החסחוניס

 יהזנירנזנה פכפננאן מה הנה
 דז״אופ׳ ;נלאה פעמיםר׳שאונ•

 נוהי״נ פיש הטינה ר,ין הסא.,
’i לנוצס משפכיוואין תיןוניס r 

 כפ׳׳פ ויקנא פקוני רק ״•׳ק
 מה אך • גפמוך לקמן פיסנאר

 היא הנוונה כנ״ל כאן הרב פכחב
 זאת האיה ע׳׳י ’ הלאכי ו׳׳ל

 הנזיס דאיוורפז הד סמאיי
 מצ«וףהארה אד הזיא מאתיוי

 פהי׳ תקוניש הפ׳ ונחסיכס זי
 וע״ז תקוניש לי״; מקודס להז׳׳א

 מה׳־ד הס׳ מנננת גדול הלא נהנ
ך  התלנשוא ולך נאיס י

 ודזי מהם פמניע הא-ה א״נ
 שיש כהארה נוול מננלסס אין

גלשי שהוא מקים נו שהי׳ להא׳
ל־ויו־;, נתג הפלנשוסוע׳׳ז

 להד קיואים רחיוורסא או׳ ני
 הקוניסעלאיודדיקנ׳וא״אלהאיי

 נ׳האוסהזלוזדאי מכס ואז נ״נ
 הקונים י״נ לו יש כאלו נהשג

 מננלמו מול ,דאי ןא״
 מן פהוא לפי ני התאין הפי מן

 מקוני הד׳ ומן וסיוורהא הו׳
 למול ונס דא״א וויקנא עלאין
 נ׳׳כנהש׳ מאיריס הן אז ממלהן
הויהפלהויקנאוא״א ל״ל מהאי,
 וזי׳ הפי של עלאין ,,j מאיל

 ופפיי גו׳תתאין וסיוולהאמאיו
 ייג׳ ריפינרל יונן דניינייאלו

: to לכרן 3שכחכהר כיזנח

- - - — ״ וחכוין ־ כנ״ל
 סיאהויה שנו דיודקוריו׳ אהיה הוא שלו והה׳ דיודין
 כזה כמינוי אדני כס הוא שבו אסלונה וה׳ ק״ג נמלוי
 כי דע הנה • אוחיוח י״ב בו שיש יו*ד נו״ן דל״ס אל״ף

 • שנאילו לפי אן דיקנא חקיני ט׳ יק נז״א אין לעולס
 שלוי׳׳ג’ ’כאול נחשב כזה דא״א עליונים הד׳ מאילין הע׳
 אלו הקינים הט׳ והנה • ע׳ לק נו אין לעולס אבל
 אח הכולל הוא הט׳ חיקון כי הויוח נ׳ בהס יש דז״א
 כל אכל כנ״ל הויוח שני מלמעלה יולדים ועסה • כילם

 הקונים בהט׳ מחששטיסומאילין אלאאחחהס שנימסאינס
 חסלה כי כוונה נ׳ חכוין ד«ד ויקלא באומלן ולכן • אלו

 קולאח היא מפכיס אל העורף מן שעגלה הויה כי חכוין
 ואז דא״א דדיקנא עלאין חקונין שנד' הויה אח וממשכה

 שג ראשונה הוי׳ כי הטין ואח״כ • למעה נמשכים שניהם
 סויה א. קוראים הס הע׳ מן הראשונים הקונים ד׳

 הפנים דלן באה היא הלא כי דא״א הדיקנא מן שילדה
 ואס״ב • עליונים בהד׳ מאילה היא לין מעולה יוחל והיא
 אל קולאיס הס דדיא חהאין חקוניס שבד׳ השניה הויה

 ג׳ מלי • נה ומאיל כנ״ל העולף דלן בא אשל ההויה
 הנ׳׳נדא׳א ב׳הויוח שמאילין ■ונמצא ד״ד בייקרא כוונה
 רק הקונים ע׳ אלא אינס לעולם אן דז״א הויוח כשני

: י״ג הם שהאורח
ף ן  מצפ״ז מצט״ז שמוח לשני ד״ד נאומלך חכוין ע

 נראשיח בזמר המניאר הגדולים מאורס שני קוד וזהו
 שקודם • שמוח כ׳ הס מצש״ן מצפ׳ץ שמוח כי' כ׳ דף
 כי והעכין וכוי לחוס אל ד״ד שהה דרחמי׳ מכינין י״ג

 מן מעילאלשחא כקדלן והס המצח עד ישי״ק כגולגלסא
 הקפי׳ והנה • בעזהי״ח יסבאל ולקמן המל׳ עד הכהל

 מקוסהפאה בכל ט הראש פאח היא מל׳ שהיא האחרונה
 דיודין אלהיס היא הזאס הפאר. בז״א והנה • המל׳ היא

 הש:י מן והנה • אלהי״ס גימ׳ היא ״ה פא כי והענין
 וגס • ממנו הנמשכים דיקנא הקיני הי״ג נמשכין פאוח
 דיקנא הקוני כי בעזהי״ח לקמן ג״כ ויחנאר נודע זאת

 יונקים והס מגרון עד המצח מן האדם בפני שיש מסמי״ק
 מלמטה הש דדיקנא הייק והנה נפקין ומהם שכראש תי*ק מן

 החח והיא היזל׳ היא אל של,יא הראשון חקון כי למעלה
 לזו זו דנוקוח קמוטה מלכיוח שב׳ היי מהראש הפאה

 מתחיל שם ה הפא שהיא המנ׳שכיאש שמקתיים במקום כי
 כל כי נמצא העלאה מן המחאה ויונקחזו שלמדיקנא ממל׳
 המל'היא והנה הראש* פאות ב׳ מן יונקים דליקנא הי׳׳ג

 בגכורה א׳ הס אלהיס ג׳ ני כנודע אלהיס נקיאח לין לין
 כסי׳ היא הראש י״ק של המל׳ ולזה כמל׳ וא׳ כהוד וא׳

 שנראש המל׳ שהיא לפי לק פאה כמכין המולה אלהיס
 הסדינים שעלוח כל כי נודע והנה • יודין היאנמלוי

 אס אמנם • הלויס של וז׳׳קגילוס יחהזן לשפל במי ולכן
 וצליכיס מוכלסיס הס ובאמת הדינים כל יחיטלו כולם יגלחו

שהיא אסלונה קפי׳ שהם ספאוח להניס צלין לכן נעולס
המל׳



ההיים נעץ ב פרק הסליחות שער פרי שרף
 נעס האדם כווכס וזהו הדינים שרש שישארו ’כל המל׳

 היאמשורש אם ובפרט הראש פאוס שמניה בעס החילחו
 כולם כי ראשו אס לגלה 7שצרי קיס יצאו שממנו קי(

 • אלהים גימ׳ פאת ולכן הראש פאס מן pn קשים דינים
 הואשם דא״אתפאה ברישא אמנם בז״א היא זה כל אמנם

 אלהים וא-ן הוא אני אני כי מחת ראו נאמר בא״א כי מצפ׳׳ץ -5
 שהיא ובמקום הויה שם אלא אלהיס בו אין ולכן עמדי ^
̂י שהיא מצפ״ז שם בא׳׳א היא בז״א אלהים מציאוה *  היל̂ו
 אלהים שם כמנין מלש״ץ שם עולה ולכן דין קצס ,יהיא’ |
i ב׳שמוס אנומזכירין דרסמי כלהי״ג בססלס דיודיןיולכן 
 והעכיןכיהלאנודע בסילוף מצפ״ץ םודמצפ״ז שהם הויה ~

 דגולגלסא סקוני מז׳ יוצאים דרישאשהם הי״גחיוורסא ענין
 בהפנים יוצאים מהם וב׳ הויוס ג׳ קוד והם הוזר מאור
 אלו הם הפנים שכנגד אלו הראשוהגהב׳ מאהוריו ואסד

 הב׳ אלו הראש הפאוס הב׳ מן יוצאים ומתם הב׳הויוס
 אין שלעולם לעולם ביארנו הלא כי מנפ״ז מצפ״ץ שמות

 הייג שמאיריןלה מחמס אלא לנד ט׳ רק סקונים בז״אייג
 בא״א הם מדוס ת-׳ג לכן הארוס י*ג נו יש אז דא״א

 שמות ב׳ הם ולכן הז״א עד אוחם ממשיכין שאנו רק
: מצפ״ז מצפ״ץ

, ד נ ה  סקיני הי״ג כל כולל השמיס האלו אהד כל ו
 עלאין סקילס הד׳ הנה כי זס באופן דיקנא

 דמלפץ מ׳ נאוה רומזים הם לכן כנודע מוחין בקוד הם
 והטעם ־ דמצפ״ז בהל׳ רמוזים הם הנשארים תט׳ ואח־כ

 אשר וחכמה כתר קוד הם ראשונים הד׳ הד׳ הנה כי
 דעהיקא רישא כוללת והס משניהם כלול אחד כל

 מן נימנים הט׳ ואס׳׳כ יתירה מעלה להם יש לזה כנודע
 הז׳ מכל להבינה יחרון יש הלא מ״מ אן ולמטה הבינה

 מצפיק של פ׳ והם בפ״ע שמנת למנוס חוזר לכן תחתונים
שבכל הר הז״א של קפירות ט׳ והם אהרונה צ׳ כ’ואח

רמוזים הב׳ מאלו שם
שמות תש׳ מן אמנם

 שבפני _ אלהים
 ב׳ נמשלים הראש פאות

 דתקוני אל לשני מהם א״ל
 שמות מב׳ י׳ה וב׳ קדמאה
 השישי לתקון נמשכין אלהים
 מן וז״ק חקד ורב שהוא
 מנה כי י״ה קראתי המצר
 מיצר כקרא הראשון היקון
 להגלות התחיל ושם הזקן
 הי׳ לזה מאלהים אל בשם

 גס שם ולהמשיך כוונתו
 לא אמכם מאלסים ״ה

 כי במיצר יית שם ענני
 רק מקומו שם אין
השישי בתיקון למטה ירד

 כוללת נשער לעיל י״ה(ועיין אית
 שחפר לזה שעש מנואר תתנלה

 י״ה כס ילנן נהנ׳׳ת ע״ש י׳׳ה
 העליון דיודי! ע״נ מלוי תוך שהוא
 להשלים המצר נזה י״ה נחי׳ ״ירד
 אמ.־ם חסד נמנין דע־׳■: הויה

 יין שסנהמיצו ענינו 1אי אוחוי״ה
 ניגיחנ למטה יושי נהשנשטות

 סיד וזה השתי חיקון שהיא הזקן
 :ענ׳׳ל וני׳ י״ה נמיחג ענני

 א״אשוןזפ׳ שעו סייס נעץ והנה
 כל איו ניזנאר הרי ו;״ל נחוג י״נ

 אלהיש ושס דינים סוד הוא הויק;א
 מהיחא הדיקנאהוא כל ני והטעם

 היא סשימאה ומיסא סשימאת
 מה נל הנופין הדיניס שרשי

ה׳ הדיקנא סור ני

: הקונים הי״ג כל

 החלס מן הם שנדיקוא אל נ׳ הנה
 אל סויה •יל שדי אל שהס עלמין
 נשער לעיל ני׳רנו נאפו אמי

 ננוונסמלסהאל העמידהנוקה׳
 נוללס נשער לעיל ונס ע״ש

 ע׳יש דהנ׳־ה נ׳ דיר, הסדלה
 שעיים מנוא ספר דניי שהנאחי

 לקוטי נספר מפורש היא וכן
 איי׳ עניו נדרוש חיי■ פ׳ חווה

 והנה ט׳יש שנים קע״ה אנוהס
 חלה ג׳ שננר השטריס נם׳ נחוג

 על מכ״ל יז״ס וז״ל ט׳יו פרק נ׳
 מן אמר ק״ט רף האדרי' לשון

 של תקין כי ני׳ ייה קראמי המצר
 נעולס אה וכס מצי נקרא הדיקנא

 ו«ו יו״דת״י שהיא הוי אל השני
ממנו חס־ ני דיני! היא ולכן היה

 ששם הזקן יוסב שהיא
 ענני וזהו הזקן מסרחב
 י״ה גילוי כי י״ה במרחב

 והמ׳ ו׳ בתיקון במרחב הוא
 הי״ב חיקין הוא אלתים של

 מפה שהוא וחטאת הנקרא
 וב׳ קתימת Q העשוי'כמו

 בהשפמים א׳ מ תמה ממין
 והב׳ כנ״ל הפת הקוגרים
 מוחה ג׳׳כ^עגולה שסם בתשינים
 שם אין הרי הפה הקיסמה
• הדיקכא כל כולל אלה־ם

נאווי׳ אמרו ולכן מהם שלמטה
: דיניו לינפייא א

ג פרק
 דיקנא תקוכי י״ג נקוד מדוס תי״ג פי׳ נבאי ועתה

 בדיקנא הם האין הי״ג של מקימס ונבאר דא״א
 • כמון אל מי א׳ י״ג הס אין תסיבוס כמנה ותחלה

 י נחלתו לשארית ד׳ י פשע על ועובי ג׳ ־ עון■ נישא ב׳
 ישיב ז׳ י היא חקד ספן כי ו׳ י אפי לעד החזיק לא ה׳

 ים במצילת ותשליך ט׳ ־ עונותינו יכבוש ה׳ ־ ירסמינו
 • סקדילאברהם י״א • ליעקב אמת תחן י׳ • חטאתם כל

 ואמנם ; קיס מימי י״ו, י לאבותינו נשבעת אשר י״ב
 בתוך קתימאת ממוחא הנמשך השפע הם הי׳׳נדמיכה אלו

 אן דעתיקא דדיק־א שבחו נקראים והם הזקן שערוה
 המשכת שמיריק וכלים צינירס הם נעצמו הזקן השערות

 והנה תשא ני בפ׳ בהירה האמורות י״ג הם בהם השפע
 האמורים ותם תקיכיס ט׳ רק בי אין חז״א כי נודע כבל
 אז דא״א אלו י׳׳ג בי מאירים כאשי אן • לן שלה בפ׳

 והנון ג׳ רחום ב׳ אל א׳ הקדר זה על והם בשמם נקר׳
 מדוס ב׳ על מורה אפים שארן ולפי אפים ה׳ אין ד׳

 ואמת ז׳ הקד ורב ו׳ אפים רק אף ארן נאמר לא לזה
 ופשע י״א עין נישא י׳ לאלפים ט׳ סקל ניצר ה׳

 בהפכים הם אין כבאר ועסה • ונקה י׳׳ג וחטאת י״ב
 מסחילין הראש פאות חסת ואמנם תקינים י״ג אדם של

שא  כגד והם לסבים ולא קצרים והם הדיקנא של ®נרי
 היא ׳׳רחום הב׳ חקין אח׳׳כ ״אל ראשון הקין זהו האוזן
 • הפת לאורן העליונה השפה על הגדולים שערוה שורה
 אמצע כנגד סלול שהוא ארסא אותו הוא ׳וחנון ג׳ חקון

 שפה הפה שחסס בערות שירה היא ״אלן ד׳ החוטם
 באמצע המפקיק סנינא ארסא היא •אפים ה׳ חהסונה

 •הקד ורב ו׳ החוטים שחחס קימאה ארחא נגד והיא הזקן
 להסיסב שהססיל מקום מן והיא הראשון הקין מסס היא
זויות כמין יוצא שהיא הלחיים עצם מקום שהיא קצת

מחת



נזהחיים עץ ג פרק הסליחות שער פרי שרף
 וזה מלמעלה רחוב יוסר הוא ולמטה משם האיז! חמה
 פנים ב׳ סוא • ״ואמה ז׳ • הפח ננד מקים עד נמשן

 נולי מ׳ • קדישין ן’חפומ חיין ונקרא שערוה מן החלקים
 הפה מן כי והענין קדישא מזלא נקר׳ והוא • •משד

 שלמעלה מה כל כ׳ אחד במוכר היא הזקן כללוה אס ולמטה
 והמוטמא חפומיס החיין כ׳ לשנים נמלק הוא הפה מן

 מחובר הזקן עובי׳ היא ולמטה הפה מן אן בניהם מפשיק
 אן שערוה ע״ג שערוה והס מאוד עבה היא אמנם ימד
 המגולה מזקן סלק שהוא שלמענה והנד לשנים נמלקיס אלו

 כנגד שהם המכושה הזקן וצד אס־ חקון היא למעלה
הראשונים) (נ״א העליונים אלו שחמה משערוח והס הגרון
 הקונים הרין ומני השני מקין הס באלו מתכשיס וחס

 כטל חיזנ מלשין והוא מזלוח נ׳ ומם מזלא נקראים
 מלמעלה נמשכיס הב׳ שאנו לפי המשכה לסין שהיא אמרח׳
 והנה י הקונים הי*ג בכל משא״כ באורן משערוח למטה
 הי״ג הקון היא והחמחין מס׳ חקון היא העליון המזל
 אלו בין הוא •לאלפים ט׳ י הטבור עד נמשכין ב׳ ואלו

ל מזלא הנקרא הארוכים השערוח  שעלוה בניהם יש מ׳
 אמר היא יעון נישא י׳ י הארוכים נין מיבלעיס קטנוח
 שמונים והס קצרוח שערוה יש הנ״ל מזלים הב׳ של שערוה

 ניכרים שהם רק המזלוח חין מובלעים ואינם הגרון אל
 הוא ״ופשע י״א • מגרון החח מחחפיין והם עצמן בפני
 ׳״נ • דח מ; דא ולא בערכם שויס חשערוח אלו היוח

 ״ונקה ״נ • השערוח מן פנוי היוח הפה הוא •ומטאה
 שיכבים הס האלו מזלוח הב׳ והנה י הנ״ל הב׳ ממזל הוא

̂׳  המזל מן יניק ואנא ו«ןי דכורא והס זה גב׳ על זה ל״(
: הי״ג מקין ממזל מן ואמא חס׳ חקון ^

^ ך  בעץין נראה שהי׳ כמו שוין המקומוח גדר אין כי ן
 לפי נזה מלוי׳ אין כי ממש זה ע״ג זה לשדרם

 ונקרס למעלה מקים ויש עליון ונקרא למטה מקום שיש
 להיוחו נראה היה הפה שמחה ממקום הלא כ׳ הממון
 אל שמון לחיוחו כ׳ כן אינו הוא אמנם מכולם הממון
 יוחד הוא לזאח משם היוצא וההבל האור ומקבל הפה
 להמונום שמון אשל המקים וכן י מקומוח משאר עליין

כנודע• הארה ג״כ מצא העיניס מן כי לעיניס הקמון וכן
 שהמקום ראוי הי׳ זה לפי כי נענין הקשה אל והנה

 לפעמים גס נ׳ דע אן • הראשון החקון יהי׳ הפה שחמה
 ההבל מקומוח מן גנוהיס ׳והר שהם עליונים נמקומיח יש

 המקימויז יה׳ הנורא ערן אפר הערכה נקוד הלזי וזה
 כל כ׳ נודע כנר הנה כי מציאוחם עמה ונבאר : למעלה שביארנו מה ע״ד דיקנא הקוני ׳״ג בקוד

 דרישאדא׳א מקיף אור היא הדיקנא מציאוח
 הגולנלחא שהוא כהר רק ש’ לא דא״א ברישא כ׳ והיא

 הפרצופים כשאר ולא שסימאה מוסא הנקר׳ מחכמה ונסוכו
 רק ברישא יש לא נא*א אן כנודע כסנ״ד ברישא שיש
 הוא דלי׳ הנינה מוח אן לנד החכמה מוס שהיא א׳ מוח

נ׳ כ׳ נמצא דאו״א (דא״א) כחד נעשה שם דיל׳׳ נגרון

 סכמה ואחריו כהר זה עיג זה הס דא״א ראשונוח
 והטעם פרצופים נשאר קיס בקוד ואינם נינה ואסריו

 אור מקביל והוא כנודע לעחיק מלביש סמא׳א לפי 6הו
 כ׳ נודע והנה • כלל לבוש שוס בלי עצמו ע״׳ עחיק

 לקבל כוס נה הי׳ לא לזאח מינה מחערין דינין הנינה
 כ׳ נגרון למטח ירדה ולכן נמקימו דעח־ק גדול אור

 הפרצופין שאר משא»כ אורו לקנל חוכל רסוק נמקוס
 התלנשיחו ע״׳ עחיק מקנליסאור שכולם וזו״נ או״א שהם

 הבינה צריכה אינה ולזה לקבל יכולה נהם יש לכן נא״א
 כסר רק יש לא שנא״א הרי בא״א משא״כ לירד שלהם

 זה כל אן לבד ומכמה
 נודע כנר אנל בנללוח היא אן חיים ן1כ הצםון ג*נ הוא :ן

כלולה ומדה מדה כל כ׳ הגייפאו״י' שנצ״ל נ־אהנחוש i •J «>!/ J •׳■'I*•׳•׳
ומכמה נחר נמצא מעשל ■יי־’ יי̂י

"' ”®י י' והנה • p׳״ אמד בכל יש '”י V והנידה 1.פפיו כל :ידעני ׳.״נ . הפיוו ______ .
 המלח עד הראש שיעיר כל: וני׳ נמצא מי״ש נלולה

 רללוח יש השערוח מקום
 פנימי׳ ננסי׳ וכ״ז הנהר מן p׳״ וכלליה הסכמה מן p׳״

 הכחר מן p׳״ המצח עד נ״כ יש או״מ ננסי׳ ג״כ וכן
 P״’ ג«כ יש הגרון עד מןהמציז וכן י חסכהה מן וי״ש

 ם עושק אנו אין עחח וס:ה י הסכמה מן וי״ש הכחר מן
 הקיג׳ ׳״ג שיד שהם הפנים נמקיפ־ רק הראש נמקיפ׳
 הכהר מן p׳• בכ״א שיש שאמרנו אעפ״׳ כי והענין דיקכא

 שכן אמה המגמה מן וי״ש
 ננסי׳ נין ׳״ש בכ״א היא מן איא פדיקנא פוד נ׳ והשעה
 מקושי' בבס׳׳ ונין פנימי׳ שהיא מהתרמה קיולאים המקיע׳׳

שיד המקיפים מיימ אן *‘®’י א’='י ה״ימאי׳ מיחא
״נ’ רק יש לא הדיקנא ייי! מי אן יא;א ומן הכחר מן מקיפיםי החיו׳יתא נמשן הגולגלתא שהיא

יכולים מינה והשאר הסכמה ; g״,,
 לא הכחר ומן י להחגלוח

 יכולים לא כמנ״ד אן ולמטה הסקד מן רק נחנלה
 שנא״א לפי נהגלה לא הבהר של המל׳ נם לההגליה

 ומן • שלו נהכהר נפרט נכרה נקנה מציאוח נו אין
 ולמטה הבינה מן השאר אן נחגלו לא ראשוני׳ הב׳ אז הסכמה

 הי״ג אלו והנה • נחגלה שבו המל׳ נס כילם נחנלו
 כל סל המקום שיעול ומסזיקיס עועדיס הס מקיפים

 נקבי דרן האירוח שיוצאים דדיקנא שערוה וז״ש הפגימיס
 בין חילוק יש וסנה • מקיפים נקוד ומאירין השערוח
 ע״ג זה עומדים הס הפנימיס כי המקופיס ונין הפגימים

 אירוח אמנם • נהי״מ סנ״ח כסב״ד חמיד כשדין זה
 שהיא המל׳ כ׳ למעלה מלמטה והס להיפן הס מקיפים

 ולא הא נחקון הקונים הי״ג כל בראש היא האסרונה
 משפי׳ למעלה הם הסכמה קפי׳ כל נס אלא בלבד זאח

 שבחכמה סמל' שהוא פנכולם האסלונה כ׳ ונמצא חכחר
 שנכמל ססקד שהיא מכולם והעעילה למעלה עומדח היא
 הוא שאויע לפי היא והטעם מכילן למטח עומדס היא

אור טן>



החיים עץ ג פרק הסליחות עזער פרי שרף
 לנן ולקנלו לקבני 0חסר.וני3 כה יש 6ול מנולח אור

 ונכן ממדלניחן למנוה רק נהגלו לא העליונים אורות
 J הוצרכה היא עליונה היוהר המדריגה שהיא שבכחר ההקד

ישה־אן היא וכן ביותר התהתינה במדריגה להנלוה  נהמל̂׳
 jj : מכולם למעלה ממגליה מכולם הקענה המדריגה
ר א ב נ  י • יקי״ד ״רהום • מלמ׳ה ״אל קדרם עהה ל

• ת״ח אפים • כצ״ס ארך • הו״ד •והנון
 הכין חסד נוצר • סם״ד ואמת • גיורה הסר ורב

 ב׳ כי הסכמה מן הקונים ס׳ הרי בינה היא נוצל כי
 של סםד הלה מן ואס״כ כנז״ל נהילו לא כלה ם ראשוג

 של הקד כילד • הכהר של מדוה ששה הם סקד נוצר
 נל״ח• עון נושא • הו״־ לאלפים ; יםי״ד הוא סם־ נוצר

 נשנמו הלי סקד ונקה • גבירה וסביאה ־ ה״ת ופשע
 כי שביארנו מה והנה • דיקנא דתקיצי מלוה חייג כל

 הסד בחקון המה שניהם דכהר ויקוד דסבמה בינה
 פירוד אין למעלה ששם לפי הוא הפעם סקל בנוצר
 סכמה שהוא נהנוק׳ הנהר שהוא דכורא בין סלילה
 בניר לעולם דבוק הוא דכהר היקוד לכן פנים בשוק

 לבד הנינה רק מה־זכמה נהגלה שלא לפי אן דרכמה
 שהוא בהקין הבינה עק אוהה מסבריק אנו לכן כנ״ל
 והנה כנ״ל דכהל ■קיד קקד דסכמה בינח נוצל סק־ ניצר

 דכהל ס׳ ח׳׳ייואס״כ מהסלה שהם המקיפים קדר נה
הפנימי׳ האלוה מקום אמנם

 נגד ממם מכוונים הס
 שוס בהם ואין המקיפים

 לההא מעילא שהם יק הפלש
 פנימיס אל קידלם וזהו

 דסק״ד פנימי לסוס : דבינ״ה
 ארך י דגבול״ה פנימי וסנון
 פנימי אפיס י דה״ה פנימי
 פגימי׳ סקד ולב : דנצ״ח
 ־ דיקו״־ פנימי׳ ואמה :הו»ד
 כנ׳יל ג״כ הוא 7pp נוצל
 סקד דסכמ״ה מל׳ נולי
 דכה״ר ממש סקד הוא

 : דנה״ל גבירה לאלפים
 : דכה״ר ה״ה עון משא
 וסעאה ז דכס״ל נצס ופשע
 יקוד ונקה : דנה״ל הו״ד

 פנימי׳ באורוה הלי :דכס״ר
 הסכמה יון י״גיס׳ ג״כ הס
 הסכמה כל יאשוניס ב׳ כי
 בהמקופיס כס׳ נהגלו לא
 ששה לק יש לא הכסל ומן
 נהנלואמנם לא לאשיניס וג׳

 וג׳ דסכמה '"פדאשיניס
בפנימים דכהל ראשונים

ז-סנמד.
 זי! לפי ני כסב מנוונת נספו

 החנמה פומית נפנימיס • נס לז
 הוא שזה ונתב הנמר תן למעלה

 היא שהאמת סייס אך ־ רוחק
 נפכימיס שנש ן נא שנתוכ נכי

 שלא נ.״ש לתעלה . היא הסכמה
 דוחק בנראה עעס מאיזה נירש
 הרווזקיאך שנדמה עעס תיא .מה
 להנין יש וותק לו שנראה מה

 הפב׳ לעיל ביאר הלא כי נכשיעו׳
 שהוא נסירן שלא עומדים אשי

 ונו׳ מנילה אוי היא שאו״מ מחמת
 נאו״פ שייך אינו זה והכה כנ״ל

 א נ״ והתנמ׳ הנתר להכי ונאמת
 שנו המירות '..ומריש בלמו ננני

 יעמדו לא מדוע וא״ה נסדרן
 כסדרן נן נס כלולתס

 כאמת אך להחכמת קודם נוזר
 יודע הלא כי כלל דוחק זה אין
 מקין! ואור פנימי' האור ני

 רק אהד אור נהי' המה שניהם
 הכלי שאין מהמת נחלקיס שהם
 לזה כולו האור נל לשביל יכיל
 יוכל שלא האור מן שנשאר מה

 כמבואר או"מ נסיר היא להחזיק
 הי״ס השחלשלית שער חייס נען׳
 שהאו׳ימ ג״כ שביאר ע׳ש נ׳ ענן!
 לפי ו־נה ־ פ״ם ;:או"פ גדול

D.כדי שיהיה לאמי יוכל איך זה

 האור יהיה אז ני הנ״ל הקושי׳
 יהיה ואו״מ הכתר מן פנימי׳

 גמדוינת למעה שהיא החכמה מן
 לז־ הכתר איי שהיא מאו״ע
 ג"נ היא הננימי' כאיי צ״ל שפיר

 והעניז הכתר מן למעלה התכמה
 הכחר אוי יצא כאשי ני היא
 שהאמ״ק ולפי יצאו בסי׳ הל אז
 למעה לירד הוצרך . הנמר של
 עמו נ״נ יוד הפנימי אוי נס אז

 ננכס האו״פ נחלקו ושס למשה
 • מנמון נשא' והאו״מ מנפכיס

 בשדיו שויס שאי-־ס מה אך
 למעלה מלמטה היא שהאו׳מ
 אין למטה מלמעלה הית והאו״פ

 שניהם של.״מ לפי נ״נ קפידא זה
 הכחד בתי׳ שהיא אחת נחי׳ המה

 עד״ז החנמה נספ״י היא וצן
 אס היודע היא וו' כנלע״ו
 י9ינ והיא קדשו לדעת כוונתי

; קי ו שגיא
 הלא כי לתמיה יש לנאווג הנו,
 מבואר ריה תפלת נשער לקמן

 ה:■׳ נענין אתה מצת נניוכת
 ניכה תעיי י מה״נ אדני הייה
 וכ״ה ניזי׳א כ״ה מחחנקיס המה

 בכל כ״ה כהס שס ונתב להיוק׳
 יש היסיו ער מהחכמה המידה
 הרי ע״ש נהת״ת זולת כ״ה ננ״א
 אך־״ל כ׳יי רק נהישוד יש שלא

 ז״א פוצון! ׳’בנח איירי׳ שס נ׳
 נ׳ י״ל נכללות איירי׳ כאן1 לנד

: מלאה ניכה של שעייס

 אסלים במקומוה הס ר,לי
 עקיס כאן ואין הא׳׳א בפני

 חלב כהב [והנה ביאלום
 י׳ פלק הכוונוה בק׳ ז״ל
 בינה גדולה נין נוצל וז״ל
 הכל חקד נולי יקיד סקל
 היא הבינה כי אחד חקון

 ויקוד למעלה ממעה שמיציה
 למעה מלמעלה שמיני ג״כ

 מכללי׳ שעליה הנ׳ כי ועוד
 עד מתרולקיס המה בבינה
 והוא היקוד אל הגיעם

 כמו הכל את וכולל הוזל
 כי כל נקרא ולכן הבינה

 ואין עצמן קעליס נ׳ הם
 בסי׳ אין כי בכיתם הפקק
 על להודות בא״צ נקבא
 קוד והיא שבי הגדול היסוד
 כ■ יחד ונוק׳ דכל חמל

 וע״כ המל׳ נם כולל היקוד
 ונקה : מהצלה אינה

 הסקד שהיא שנכחד גדולה
 כי אמא בפיס המהנלה

 המיוסד היא הזה המזל
 היא הקד ולעולס אי״א
 להמשיך כדי דכילהי יימא

 ממש למעלה באודה העפה
 משהנה באינו עהשי ע׳י

.־ ע״כ] ההססעוהה

ד פרלן
 מביא ■' פד־ תנווכת בשני תנת
 והפלימיס המקיפיס סור עוד
 שורש שוס נרם שאין מתמז אך
 א־וס לנס יתניתקיוש ספדי נכל

 סתייח נמה ויש כלל מינכים
 צאזינתקתי לזא־■ הויזש נדני׳

: איתס

קל השמוה קוד ונבאר
 תקיניס הי״ג

 הלאשץ הקרן הנה אלו
נ׳ יי נודע והנה א״ל הוא
 א״ל הוי׳ (א״ל ים א״ל

הוי׳ א״ל ״שדי א״ל סדני)
הג׳ כל והנה אדני א״ל

 היצירה שילש ובו נבל״אה שהוא לסי קדי בא״ל נכללים
 לפי הוא בבריאה היא שדי שא״ל וסעעס ־ ועקי׳

אדל ושק ג״ל קיך שהיא הבינה קוד הוא שהבריאה
:׳ של אסלה בסי׳ היא ולמביה משה כי די לעולמו

 ששה לפי היא מקוס בכל הנז׳ שדי פס וכן תחחונוה
 המדריגה וב־ן הזאת הבס׳׳ בין ולהבדיל אהה נסי׳ נגמל

 • שדי שק שם החבל לזאת נקיושה ששניהם אעפי•' התההונה
 הנק׳ תנינה שהיא ננליאה שלשה הנז׳ א״ל ג׳ שכל ולפי
באופן דאלפין אהי׳ נשק ימוזיס שלשהס לכן אדום איץ

זה



נחהחיים עץ ד פרק הסליחות שער פרי שרף
 שנז קננת ככוונת לקמן ן”וע א׳ ראשונס אור. ני זה

̂ננלמ-ן כתי׳ נ- -תנאו שם שי, הראשון אל שס סוד אל

 ייל לכן עיש הכריתה כעולם ^
 שהואככולס הואשין אל שלוה ר״סינוח אוהיוס נ׳ כן מרומז

 אלן כאלף מרומז היא הכליאה הא מן ה• אל אלף מן
: כנ״ל עלמין ההאת ה׳ מן י.׳ יוד מן

הוי׳־אל כמדןאל עוליסכ״ז
 שהוא ד-נז״ל אה•׳ מן הנשאייס באורזיוס מרומז הוא הג׳
 עולה הסאה ה׳ מן א׳ יוד מן ד׳ ה׳ מן א׳ אלף מן ס׳

 כמכין ל״ו הרי ה:*ל אהי׳ מלוי של אוהיוס יוד ועם ס׳ו
 אלהים שמוס מב׳ כי לעיל ביארנו כבר והנה אדנ״י איל

 ראשי בב׳ אל ב׳ מהס נמשכין הראש סאוה ב׳ אוד שהה
 מעלה של מאלהיס אשד אל שם לוקיז מהס וכ*א הדיקנא

 ואיז״כ אל כמכין ’קונאדשעל נ״א יש מהס ובכ״א ממנו
 כמשן שס ה״ו סקון שהוא להחרכזי. הייקנא כשמסכז־ל

 שוד נמשך שס השה קוד שהוא ב”י ובסקון מאלהיס י״ה
 כל כולל אלה־ס שס אין הרי י לאגהיס שס־מאה הס

 הי״ג האלו מדה כל כי דע והנה • דיקנא סקיני הייג
 (והס הדיקנא כל שורש הוא כי אל שס לכלול לרין

 והנה שאוה) בהב׳ שיש אלהיס בב׳ אשל אל מג׳ יונקיס
 הלי ן״ו נצייר והל׳ ’יו״ בציור הא׳ כזה אל שס כשהצייל

 והס הליקנא צדדי בב׳ אל ב׳ יש הלא אן ניב שעולה
 הרי הפאוה שבשני אלהיס שהות שיככי אל מב׳ יונקיס

 ד״ש יהי׳ הניל בציור אל ד׳ וכבתצייל אל פפמיס ד׳
 כי לרמיז יצפק נימי היא וגם • קדקד גימ׳ שהיא י״ב
 אפל בציור אל נ׳ תצייר ואה״כ • הדינים כל מקיר הוא

 יו׳׳ד בציור ו׳ ואות יו«ד בציור א׳ אוה שהנייר והוא
 כל נכלניס שנו שהימא מ׳ והיא מ׳ שעולה הלי ך כזה

 ע״י הדינים כל נכשריס הס ושס המלאה בבטן הדינים
 זועסוכיעשעל ששאל כי [שי׳ זועם ואל וד׳ש אל שם

 בה־יקנא אל ש:י שיש הגם והכה אותה] וכוש־ הדינים
 שנודע כמו אפד לחקון לק נחשב אינו כן אעפ׳י ת״ל

 הראשון ציור תתכר עתה רהום י חד כינו בעתיקא כי
 רמ״ח יהי׳ ואז מ׳ שעולה השני ציור עם קרקד שעולה
 בכל יהי׳ במלוי אל שס של אותיות ששה עמהס ותפנל
 שורש על לרמוז ק״ן גימ׳ היא והנון • רחום כמנין

 צרופים ק״ן בו וים כנ״ל אלהיס שם שהיא הדיקנא
 אותיות ה׳ עס וחנון כי חכוין עוד • וחנון וזהו כנודע
 • כנודע מ״ה ש״ג ע״ב שמוח ד׳׳ג מ״ב ג׳ נגד קכ״ו עולה
 הס אלף במלוי כ״א שמוה שבשני אלש־ן נ׳ הנה ארך
 ענין נודע הלא כי חכוין עוד • המלה עס אי״ך גימ׳
 אל ב׳ עס מחחנרין והס דא״א השכים שבג' נהויין ש״ע

 ג׳׳כ הס למד אלף נמלואין אל ב׳ ני ר׳׳ל הא׳ שבחקון
 אל יורדין מכס נהירין ק״ן כי נודע והנה • ש׳׳ע גימ׳

 נקר׳ זה שם על אורות רכ׳־א רק נא״א נשאר ולא הז׳׳א
 עולה דיודין אהי׳ שם הגה אפים ־ אין תתקו! זה

מה אז פקד שהיא אל שס ממנו חש־ר וכאשר קש״א

 שם בא ולכן אפיס נימ׳ היא והנשאר דין היא שנשאר
 חכוין עוד • אפיס ארן נעשה ואז הנ״ל באלן שהיא חל
 אהי׳ ממנו וכשתשיר קנ״א גימ׳ דההין אהי׳ שם הכה ני

 אפיס הנה חסד ורב ■ ע״ה אפיס ישאל אז הששוע
 כנודע מ״ח דשם אחירייס ג־מ׳ והיא ק״ל עולה הוא הנ״ל
 אנו ולבן דין בחי׳ היא אחוריים כל כי נודע גי: והנה

 והנה ריב גימ׳ ק״ל ע״ב ואז ע״ב ש־ אותן מחנריס
 • ור״ב וזר. כנודע ו׳ שיד שי-וא בז״א הוא אנפין מילוי
 נימ׳ דיודין ע״ב לשס כלו נחהשן אז כן שנעשל. ואסר
 הקודם בש׳ לעיל ביארנו והנה י דpלז ורב וזהו חשד

 בגסי׳ וגס המקיף מן גבורה הוא פקד ורב תקין כ־
 רואין ואכו בחי׳דין הוא שם וגס ששי׳ההוד נגי פנימי׳הוא

 הפנימי׳ נבח׳׳ כי הוא הענין אמנם ־ חשד ורב שנקרא
 חשד ולב נקר׳ לכן ממותיק דין שהיא למעה מלמעלה הס
 ונקרא ג׳ ה׳ שקס מנצפ״ן כמכין ש׳יר גיה׳ רזקד ורב כי

 גימ׳אהי׳ היא ואמת ; המותק על לר.ורוח ח:ה ולשון
 חשוסין שבתרי,• שיג שס זיש שוד הל נס אהי׳ שעמיס
 שמוח וג׳ ימין דהתש־ס שמוח ג׳ והס ואמת הנקרא

 חסועיס המשן נגד באמצע אחד שיג ושם שמאל יהחשיס
 הנה הסד נוצר ז דפנימי׳ היקוד ששי׳ והיא ז׳ תקין יזהו
 ישיד הוא ופקד דפכמה בינה היא שנוצר ביארנו כבר

 ע״ה משה ג־מ׳ ניצר והנה אחד חקון הס ושניהם דכחי
 הנק׳ המלח שהיא רצון אותיות והוא משת נשמח שמשה

 נ׳ ולכן במצח מגוליס האותיות ולכן הניכר. והיא רלון
 • כנודע גדולר. ביהא אלפא בשוד הבינה כי גדילת צולר של
 ושניה קשיד היא דאבא דעיב אתורייס כי חכוין גס

 • נוצר ג־מ׳ ושניהס קש״א גימ׳ ד־ודין אס׳׳ שהיא דאמח
 הכתר של יסוד היא חסד

הוא חשד כי נודע וכנר רתכמה ניגה היק נוצר כי י-ל
כמבואר דאמא בשומא גנוז אייייייס הזה ג־מ■ היא לק

כי והיא נשא באדרת י=° ״י דע״נ
בהיסוד עימדים החסדיס ^

 נקרא לזה והנר. השד נקרא ולין להנוק׳ משש לחח
 המזל שבבכמר היקוד שהיא לפי מלאת מזלא הח' הקון

 ע»ב שס הוא זה וחקון עוביס וחסדים ופייס בלכה הכילל
 • דכורא הוא כי אבא יונק ומיליו סקד גימי שהיא דיודין
 כי מזצא נקרא היא וגס ונקה שהיא הי׳׳ג הקון אמנם

 כמבואר היזל מלשין מזל ג״כ והיא שבכתר הסקד היא
 העולה דיודין אהי׳ והוא כנ*ל דאמא בפימא ויולד לעיל
 נאמר ולכן אהיה קוד שהיא אמא יונקיח וממנו ונקה
 ממזל יונק ו0לר.יו מאמא יתור וגכיז עמיר אבא בזהר
 אהי׳ שהיא הב׳ ממזל ואמא דיודין ע״ב שהיא שין הנא
 ור.וד שנצח ונפי דכחל הוד קשי׳ הוא לאלפים ־ כנ״ל
 שומע אני רעיס שני קול רז״ל כמ״ש לזה זה רעים תלין

 ■לכן דגושא שלגי׳ חיי והם וכו׳ קילא תהום אל חהוס
 נצח שהם אלף שני על מורי לאלפיה כ־ יסד נכללים

5נצ בא ולכן למחקו הסוד בכלל בא הוא והכר. י והוד
בחוד



החיים עץ ה ד פרק הסליחות שער פרי שרף
 נושא גמלה ססיא ננצח סוד ולא לאלפים נמלס נהוד

שא : ינון  נודע וסנה דכחר נצח שפי׳ נגד שיא עון נו
המממחשין נציצין סכ״ס ענין

 ך שינ נ־אור היחוויס נדעל עיין
 י״חשנ״ז הקצינוח־היא נעיד
 הס השניה ענין ני שם ונהג
 ע״ג שמוה ד׳ נציציןההס לפיס
 החנונה נהינוה ל־נ וגנש ננודננ

 והס שנ״ה עולה נלצוהן ועס
 שהנל הויה שס ע״י מהמחחיס

 נשער ולקונן ע״ש גימ׳נופאונו׳
 נכזהייעכין יחנאל סקי׳העומל

: היסיב נניאי נציצין השך

 הוי׳ שם כי הוי׳ נשם
 גימ׳ שכ״ה עם כ״ו העולה

 נאדלא הנזכר וזיש נשא
 עלאס נהורא הוינא חזי

 ונו׳ עיבור לסכ״ה שליק
 וכו׳ משרזחי הוי׳ חשין וחד

 עון נושא ואמרו פחחו
 שכיס שוד שהיא וכו׳ חמיחא
 והם חושן שהם דינים

 עון נושא גיע׳ ושניהם הוי׳ שם ע׳י ונמחקים נרסנים
 לאיש שצריד א׳ יסוד יש לאלפים נמלח כי דע והנס
 כי ונחש ש״מ שוד שהוא ים מצילח עליו שולעין אשר

 חמיד לכוין וצרין ונק׳ דכורא מוח צל אוחיוח הוא מצולח
 ונזה הזאה הכוונה מעינין יזוז אל החולה נעקק נפר»

 שורש כי והענין י היצה< נו יגרה ולא עליו ישלעו לא
 שהם כנודע ומנצפ״ך נער נשוד אלהים אדני הם הדינין

 ש״ן גימ׳ נער נוק׳ אדני מצפין זכי אלהים דינין מיני נ׳
 זה] ענין מבואר שם חפחס שפחי אדני נכוונה [ועיין
 חקון נשוד הם ואלו הדינים מציאה אל שורש הם ואלו

 הלי׳ דלא שערוה שהוא לאלפים הנקר׳ ע' חקון הדיקכא
 הקונים חרין נין וחם הפנים רוחב כנגד והם נשקולא

 העליונים ים מצילח נקרא והם ייג להקון הח׳ חקון נין
 והנה ים] מצולח זה היקון נקרא דמיכה נייג ני [ר״ל

 שם ומקוים קניא גימ׳ הס אלהים אדני אלו נשמוה
 אוחיוחיו יוד עם דההין זה אהי׳ ושם • נההין אהי'
 הע׳ חוקן זס והכה אלפים כמנין קש״א עולה הוא

 נאוה המחסילין שמוה נ׳ שם על p נקר׳ היא לאלפים
 להמשיך שחכוין הדנר וקוד אלהי״ם אדנ״י אהי״ה שהם א׳

 ששם יודין דמלוי הוי׳ סקד נוצר שהיא סח׳ חיקון ממזלא
 שהוא סע׳ הזה לחקון משפיע וממנו סקד כמנין כנ״ל
 שמוח להמחיק וחכוין י אוחיוחיו יוד עם דההין אהי' שם

 קשיא עולים אוחיוחיו יוד עם ג״כ שהם אלהים אדני
 שהוא סעאחם כל ים נמצולח חשלין ואז אלפים כמכין

 אוחן ואז • דמיכה י״ג נביאור כנז״ל הנ״ל חקון ג״כ
 פסעאים עיי שנבראו סמזיקין ואוחן האדם שעשה ססעאיס

 כי עולים אינם ונמש מ“וש • ים נמצוצוח יורדים האלו
 נשפעים סם ואין אלהים אדני שסם שרשם נמחק כנר

 האדם ע״י נבראים אשר נהסעאים ודאי׳ אמנם מהם
 בהגיען ולכן העון עיי קדושא נציצוח כמס נהם נחערנו

 ג״כ שעולס דיודין אסי׳ שהוא ונקה שהוא הייג מזל אל
pp^ולהוציאם ולנקוחם הנצוצוח אוחן להעלוח וחכוין • ״ 
 העופרח מן הכשף נקיי לשון ונקה וזהו זה שם עיי

 עיניך נין חמיד יהי׳ מכוונה שזאח היסודים נקפר וכחב
נמסשנחן זאח חכוין בחורה כשחעשוק ונפרע השמו׳אלו קדר

 יסעיאו ואל עליך לסחגנר רוצים שססיצינים נראוחן
 שהוצאה הזרע עפח עושקנחקון אחס אם ונפרט אומן

ן וממגאים מחגנרים אז נהחיצונים : נזה נזהר יהא נ

ח פרק
 וזיל א׳ דרוש הכוונוח נקפר הובא

 נסנירווהסייב כ״א כלול הויקהם קוד כי דע והגד,
 להיוח אמלא ו׳ דאפיק נח״ח אשר י' שוד והם

 נרמז והוא כולם על ומושל מולן הראש הוא והדעה י״נ
 אסד* כמכין י״ג עולה הכל והנס הוא״ו שנחון הא׳ בשוד

 א׳ נכל יש אמנם לנד ו״ק שהם מדוח סי״ג הכה והן
 השמאל ובצד החשד ימין נצד י״ב הם ולכן ושמאל ימין
 נכל וא"כ השמאל אל קודם הימין חמיד כי הגבורה הוא
 נ׳ שלה והשד ימין א׳ מדוח נ׳ נו יש הו׳ מאלי שפי׳

 ושם הדעה קוד היא הי״ג והמדה שלה וגבורה השמאל
 הוא ושדרם אחד אסדוח הוא כולו כי ושמאל ימין אין
 הוא מדוח סי״ג שקודם הוי׳ שמוח נ' של הא׳ השם כן

 מעלה לחבר היא כוונחינו כי נדעה הוא סב׳ והשם ניקוד
 אלו והכה • י״ג שעולה אחד להיוח והראש הקיף ומעה

 הנכללים הגדולים המאורוח שני קוד הם שמוח סנ׳
 סוי׳ יוקף נקרא כן הוי׳ כקרא שיעקב כמו כי נח״ח
 נקוד בימין היא שניקוד הוי׳ השם אן ובריח גוף נקיד

 הדעח נקוד הוא הה״ה שהיא הב׳ והוי׳ • והסקד הרחמים
 סקעון המאור היא שנישוד והוי׳ הגדול המאור והוא
 הוא הקטון שהמאור לפי נינם עעמי׳ פקיק יש ולכן
 כי הגדול המאור עם לוחו מסברים ואנו הארה סקי
 הקפי׳ שאר מחברים אנו ואסיר • דכילהו שלומא הוא

 שנו ימין צד לחנר הסקד מן מחחילין ואנו • שבניהם
 הכליה הוא אל כי רחום אל וזהו שנו שמאל צד עם

 היא והל׳ קדמאה אור היא הא׳ כי אל חסד נקוד הסקד
 הרחמים מדוח נא ואחריו נו הנינה להארוח רומזיח
 שכיהם נהסירו והרי והסקד הדין הכרעח שחיא

 מסברים אנו ואס״כ ■ צדדיו נכל המקד קפי׳ ונשלם
 הוא חנון כי אפים ארך וחנון וזה צדדיו נב׳ הגבורה

 רחמים הוא אמנם • גבורה שהוא בלוי השייך סן לשון
 וסן פנים מהארוה הנינה מצד נא הדין זה בי שבגבורה

 והוא בשמאל פנים מאיר הנינה ואז ושמחה סדוה מעורר
 גרוע הוא אפים ארן • שבשמאל ימין והוא המשמח יין
 והיא חינם מחנח הוא חנון כי שמאל צד והוא סנון מן

 רק כעש שיש אפים|מורה ארן אן כניל הנינה הארה
 מחנון גרוע הוא א׳׳כ דילי׳ גנו ואס״ב אפו מאריך נ»וא
 יחרה הו׳ וסנה • עחה גובס שאינו רחמים סוא ומ״מ

 מעוררים שאנו פעם בכל כי כנודע הוא וסכון שנמלח
 ו׳ באוח הרמוז החפארח אל לחנרח חיכף צריך השמאל

 אמנם ׳ ומרין וזה רחום שנאל נמקד נחסנרה ועי״ז
לה הקודם כי הקודם עם לסברה צריך אין אפים בארן

הוא



נטהחיים עץ ו ה פרק הסליחות שער פרי שרף
 bbDi ימין בין לק בניהם הכרע ואין שמאל ג״כ סוא
 והנון אומליס אנו ולזה אהד הס שניהם השמאליס אבל
 הס״ס בשעי׳ והיא ואמת חסד ורב ואה״ל : אפיס ארן
 עיקול היא כאן כי בוא״ו סס שניהם ולכן ושמאל ימין
 לפנים היא הקד כי הימין הוא השד ולב והכה • הו׳

 והאמה הישל עשיוה היא ואמה אמנם • הדין משולה
 באוה נלמז בואמה ולכן הדין משולח לפנים עשיוח בלהי

 כמו החיצוכיס אהיזח קצח שיש מולה הה׳ לגל כי ח׳
 וזהו שיל דאסעביד שיח על סשיליס שיל בזהל שמבואל

 שהוא שבחיה והשמאל הימין כההבלו הלי השירים שיל
 לאלפים חסד נוצר שהיא הנצה שפי׳ אה״כ : המלן גוף

 נושא • ימין צד הוה לאלפים השד נוצל י py נושא
 אח יח׳ כפלחו לסמים כן כל אין כי שמאל לד הוא עון

 מלוה שכל כי דורוח לאלפים עד השד משיוחו כמו סעון
 יק הוא עון כפלח אכן דויוח אלפים נ׳ עד הוא אסח
 וחטאה ופשע הוא ההוד שפי׳ ואסיל : לבד ההוטא לאיש

 השמאל מן שניהם הס כי בוא׳׳ו שניהם ובאים
 כי הגבורה מן היסמיס עס לשחפס יוהל לריכיס והס

 בשוד כנודע הגבורה מן יוהל החיצונים אסיזח בהם יש
 וחטאה ימין לד היא ופשע והנה יעקב ירן כף וסקע
 מזיד שהיא פשע כפלח היא פשע כי שמאל צד היא

 • השוגג על יק מכפל שאינו הוא וחטאה • להכעיש
 ועל ההוד נמו ביין למוזה הוא הנצח גס כי דע והכה

 בכוונה לעיל כמבואר ביהה אסוליהס וכל נאמר שניהם
 עד מנצח אדס שוס כהנבא לא לזה והנה ידים כטילח
 ונס ישקר לא ישראל נלה ונס באומרו הנביא שמואל

 נצה מימינן נעימוח באומרו המלן דוד מפלח הועילו לזה
 הוא שגס נמצא וא'כ • הימין עס לקישלו עליו והחפלל

 מהשמאל הקד יוהל הוא דהוד ימין וגס ההוד כמו שמאל
 להכעיס מזיד עון שמכפר ופשע הוא דהוד ימין כי דכצח
 לק שמכפר עין נושא היא דנצח ושמאל י יפשע שהיא

 הנצח מדה גדול כי להורוח לצה עכ״ז אן • המזיד על
 ד׳ עד חולה ההוד מדח כי פממיס ח״ק ההוד ממדח
 פעמים וד׳ דולוח אלפים עד הוא מנצח ומדח דולות
 חיבוח ה׳ הנצח נשפי׳ יש ולזה אלפים ב׳ הוא מ׳׳ק
 ח״ק היינו (הפ״ק) כנד עון נושא לאלפים הקד נוצל

 היסוד מדח ■ ונקר, ואה״כ : ההוד מדח על שיחילה
 טעמא הפסיק שבו הלאשון השס הוא שביסוד הימין והנה
 נודע והכה שביסוד• שמאל צד אומרים אנו ועחה כנ»ל

 השם כעו השובה אינו לכן עוכוח הקון היא ונקה מדח כי
.■ הי׳ג כל מבואר הלי השמאל צד הוא ולכן הנ׳׳ל הוי׳

ו פרק
ה ת ע  אנשי שליחות ג׳ הכה השליחות עכין כנאל ל

 • כלה עמנו חעש אל • מלעוח חמסנו • אמנה ^
אמנה אנשי ־ הנ״ח שהס אבות נ׳ בקוד מיוקדיס המס

 בחשל״ק תמהנו החשד כנגד ישל ג״ד בא״ב מיוסד היא
 נגד ב״ש בא״ח הוא ו העש אל • הגבורה נגד

 דק״שי בכוונת כמבואר ע״ב של שם בשוד כנודע חחפאלח
 צלין הנה פעמים ז׳ אומייס שאנו אלהיס הוא ס׳ עכין
 ל׳׳נ וכן לאחד כהשב הוא ה׳ ב״פ כי כפולים ז״פ לומר

 השם אותיות ד׳ נגד חס פעמים נ׳ כי ושודס • פעמים ז׳
 ונינה הוי׳ כקל׳ ומ׳׳ח הכמ׳ה כי מל׳ ת׳ח ה״ב נגד והס

 אחד יסוד הס איבעחס כי הלי אלהיס כקל׳ ומלכת
 באריכות) בעזהי״ח יתבאר ושס יוה״כ בכוונת (ועיין

 כי שק״ה י״ח הס הקשיבה ה׳ שלחה ה׳ שמעה ה' ענין
 וקלסה בבינה הוא שמעה

 הו<צ והקשיבה בח״ח היא אמ*פ שעי יזייס נען ועיין
ה י רומז ש׳דשמעה והכה במל׳ יימיי פפייי כי ממאי כס פ׳

נס ג״ל שכוללח הבינה אל י'° יפי®' י־״״® ׳״יי׳
שעלים כ׳ לה שיש נודע כי ’’ י׳״׳ל"” ילנז _ , - ריד כהוא נאוזן היא השמיעה

ש׳ הוא פ״כ ששה והכה מטפס נאיינ׳ שס הנינהנמנואי
ו״ש י שבה הח״ח נגד א׳ עד יס*ו שהוא דה״ה שעילה

 הוא הח״ח ני הוא ישלחה ®'י^ ’®יי יי פייר ילנז
 שכ״אכלול ו׳קציוח נגד ש׳ ’נמילי גימ׳ס״הואסל״יאותיומ

®י היא המלויס ® ' '  וה׳דהקשיבח ס׳• הלי מי׳ י)’ ®'
,.,,j,שהוא אסלונה ה הוא ״

ה׳אסיונה המל׳ אל לומזס : ע׳׳ש
 והנה ■ כנויע השם של

 מנן ה׳ • ימלון ה׳ מלן ה׳ מלן ה׳ כיונה ג־כ זהו
 ענין כי ! במל׳ ימלין ה׳ • בח״ח מלן ה׳ • בבינה
 אין ובג״ל לבינה רומז שהוא לפי בקנול מלן ה׳ נקודת
 תמיד הווים הם כי ה״ו עתיד או עבל לשון בהם לומר
 שהוא נפחה הלן מ׳ הוה לשין שהוא נסגיל כקוד ולכן
 הויש מחויפיס איכס' האמצעית נס כי להונות עני לשון

 כקוד במל׳ שהוא ימלון ה׳ י בהם שיין לשקעבל גס לק
 וקז סיף בהם שאין להורות עתיד לשין ימלוך בנקודת
 הוה הוא ובו׳ באהי׳ מיוסד בפזמון צ״ל וכן • חלילה

 ולא ומל׳ וח״ח ג״ל שהם הנ״ל על לרמוז יהיה הוא היה הוא
 מיוסד צ׳׳ל וגס היה הוא קודם היה הוא שאומרים כאותן

 אהיהל׳להא״ס אכל באהיה
ונינה סכמה בכחל מיוחד הפזמון זה ניפס צני לאיטי נספר
אהיה אשל אהיה שחס קיי® ®"י’’ ל’נל לאימיי מיויזד

ביכה היא שבשמים אלהינו יי’״יי )”י®' ’ ®״ו י״י® ®ל
יזיח,-״ ,.י,״■ לזויגיונו׳ ונו'טןזדע שנשעיס
הלוכג נשאימויס נעילה נמפלס לאומרו
ולסס לזורע דע חן שמיס ; אלהיט הוא ה׳ ישראל שמננ

 הישפע השפע הוא לאוכל
 ההולדה אבל היא כי וזורע אוכל כקרא צדיק כי לצדיק
 חיבול הוא באלן שלום חן נפשו• אוכללשונע צדיק וזיש
 ומטל טל חן כנודע המל׳ הוא ואלן הוא שלים ומל' יסיד

 החסד אל הח׳ת ע״י הכשפע השפע היא טל • בעתו
 במל׳ משפיען האלו האורות וכל גבולה דלן הוא ומטל
אלן כי ומלכות יקוד סיגול שהוא עתו ל״ל בעתו הנקל׳



החיים עץ ו פרק הסליחות שער פרי שרף
 ענין • נעחו רק נעתם לומר אין ולכן לנדה מל׳ הוא
 יצסקיקאחר פחד עמו עצמו נפצי לאומרו ילחקאין פסד

 יצסק ופחד אחריו לומר יש עננו אנרהס אלהי עננו אומרן■
 עס אוחו לשחף לרין לזר. הגבורה מדס שהוא לפי ני עננו
 אל מושב שהוא ל׳ל ו׳ נחוש׳ ופחד וזהו הימין

; אנרהס אלתי

א פרק אפים נפילת שער
ה ^ בשחרית למת טעס תר,׳■ש נשער לעיל ביררנו כבר ד|

 לפי והוא נערביס ולא אפיס נפילה יש ובמנחה
 עוד יש והנה לעיל וע״ש פנ״פ של מעולה זיווג היא שנשחריס

 וישננו הסשדיחעורר ננוקר אז בשמריה ני והוא טעס
 _ולנן האצילות עד ולהענוחס עב׳י העולמות לנלול נח
 מ״ג שלזו נר*ן להעלות מיינ ■בשוד פנים על נופניס אנו

 נעזרה״י לפנינו יתבאר נאשר נדאה יצירה עשיה עולמות
 ונתקנה הובא אשר החשד סניפבשוד הז־ויגע׳׳י יהיה ואז

 ולנזנס העולמות נעורר נח איןננו נמנמה פנ״פיאמנם
 דין שהוא אלהיס נשם נברא שהעולה לפי אמנה ■ כסל
 כל אח כול', הוא לכן בעולס אז מתעורר שהגבורה וביון

 פנו׳ על ג״כ כופליס כ;ןאנו הזיווג נעשה וע״י העולמי׳
 וכללוה זיווג יש מ״(( ידו על הזיווג שאין חעפ״י

 העולמות להעלות נח איןננו שאז בערבית אך העולמות׳
 הגדולה כי הזיווג להתעורר מי יש לא למעלה וגס ולכללס

 י בערבית אפיס נפילת שיס אין לכן זמנה עתה אין
 גמעלס העולה היא ונמנמה נשחרית כי אסר ניעס עוד

 צריכם היא לכן להזיווג תחשיקה מתעוררת אשר והיא
 בערבית רן אפיס נפילת יש ולכן מ״נכנידע להעלות אלינו

 נהיכ, למטה יורד הוא רק למעלה עילה אינה היא אז
 מ״נ להעלות צריכים אנו אין לכן כנודע דבריאה קיק

 אין ולכן התעוררת רק הוא סחיח כי אפיס ולנפילת
• בעינית ניא

 שים בברכת כי ביארנו כנר תכה אפיס נפילת
 המזה עד מהמוח הרקדיס טפח יורד שלום י

 עחה חן לאה זיווג נעשה אז ינויעגור לעיל כמנואר
 דז״א היקוד עד למטה הטפה להוריד כוונתינו בנ״א
 קוד שזהו ואפשר רחל עס להזדווג ליעקב ניתנה ומשם

 התחתון בזיווג להטה עד הסקדיס טפת להוריד הנפילה
 הורדת קוד הוא כעתה לפי נפ״א של הענין קוד אמנם
 ולר,עלות להקדים צריכים אנו ולזאת נדסל מ״ד הטפת

 שוד אמנם וכי׳ תזריע כי אשת בקוד כנודע תחלה מ*נ
 מלכים ז׳ ש־ הנירוד מן היא ר.מ״נ כי ניארנו כנר ר.מ״נ

 אלו ותנה • נחפלחינו יוס בכל מבררים שאנו למימו
 קרוביס נעשי׳ הס עתה עד להתברר יוכלו שלא המלכים

 ונס ביצירה קליפות יש גס בחיכס ונתונים תקליפ-ת אל
 יש בבריאה וגס ליצירה השייכים המלכים מן יש שס

שחנו ונמצא לבריאה השייכים מלכים יש שם וגס קליפות

 ולהעלוסס מעייב בחי׳ ג׳ אלו מכל ב«״נ להעלות צריכים
 וזהו דאצינוס לז״א דנוק׳ היקוד בחון וליחנס האצי׳ עד

 הביוייס אותם אמנם מ״ד לקבל מעלה שהנוק׳ המ״נ קוד
 לשחוף האדם צרין אן י בעצמם לר.עלוחס אפשר אי

 וסרוח מעשי׳ הוא האדם נפק כי כנו־ע שלו הנר״ן
 הנפש ע״י תכוין ולזה י מבריאת היא והנשמה מיצירה
 עד ולהעלותן עשי׳ של הביוריס יתבררו מעשי׳ שהוא

 דיצי׳ הנרורין עלו מס-ל׳ כהוא רוחו ע״י ושם היצירה
 יבוררו מבריאה שהיא נשמתו ע״י ושם הבריאה אל ויעלו

 לישוד האצילות אל כולם יעלו ואז יבריאה הבירויין
ע-מו להפי, תאדם p m'7 ככ״ל לכרק'

 אמנם העשי׳ עד לירד וחכוין פנין על ותפיל הקרקע עד
 עצמן הקליפות חון נתונים הס שנעשי׳ הברורים אוחס
 הברורים אותם וסלקע שם נפשן להוריד לכוין ן צר ולכן

 סז״נ שאמרו וז״ק התפלה מצות נכח עמן ותעלם
 ומוצאן ברשעים ואוחזין לגיהנס במיתתם יורדים שהצדיקים

 במיתתן הצדיקים כי נודע• הלא כי והענין משם אותס
 בנשיקה הצדיקים מיסת וזיק נזו״נ עליון זיווג נוימיס

 קנאה אצביש כדין הצדיק שבמוח בזוהר שכתב מה וזה
 אויזן מברר הלדיק אז כי י ננוק׳ ומזדווג העליון הצדיק

 ומעלה הקליפות קוד שהם הגיהנס הון הנהוציס הנשמות
 ■ זה ע״י וניחקניס עליון זיווג ומעורר מ"נ בקוד אותן
 מ״ש וזהו אפיס בנפילת האדם עושה נעצמו זה והזה
 דמותה באילנא עצמו האדם מפקיד שננא״פ בזוהר
 האמיתות המיסה קוד כי הוא וענינו למיתה עצמו ומוקר

 ולכוין עצמו שימקור צרין האיס ותנה הקליפית הוא
 משם ומעלה ומוצא הקליפות שהם המיתה מקום עד שיורד

 שיש אעפ״י והנה מותו אתר שעושה כשם כנ״ל הברורין
 להיות זוכה אדם כל לא ני בלבד נפש אלא לו שאין אדם

 הרוח סלק ע״י כי יכוין עכ״ז אן כמבואר כולם נר׳׳ן לו
 וכן מ״נ ויעלה יברר הוא עכ״ז בו שאין אעפ״י שלו

 נפילת נעת שיכוין לאדם שראוי הדנייס וכוונת י נשמתו
 נתונים והם לחלקו לו הראויס הנפש חלקי שכל אפים
 נתשויכוין להשלים עדיין יכולת נו ואין הקליפות נתין
 ונשמתו רוחו להעלות ימין וכן עתה להעלותן בנפ״א עתה

 להם זכו ולא עלו לא ועדיין הקליפיח נחון הנתונים
 ואז שם ושיתקנו נמ״נ ולהעלותם משס להוציאם יכוין

; למבין ודי ננר׳׳ן ויהי׳ לקבלם יוכל
ע ף  גמור צדיק שהוא מי רק לעשות יכיל אינו זה כי ן

 מן נרורין ולהעלות לברר יוכל שבזכותו וראוי
 ולפחות הרנה טונים מעשים וכח זכות לזה וצלין הקליפות

 קון£ ועד מממנת מאוד היעינ תפלה בחותו שיכוין לרין
 לברר יוכל שלא די לא הקליפות אל ברדתו סו״ש שאל״כ

 הקליפות נין שם יוספק שלא סלילה קכנה לו יש אלא
 גמור צדיק שהוא מי כי היון בעיט תסחית נבול וישאיר

 היון מטיט נשמות ולהעלותם מ״נ להעלות כח נו יש
כס בו אין אז גמול צדיק כיכ שאינו מי ויש שנקליפזת

להעלות



החיים עץ א פרה אפים נפילת שער פרי שרף
 יכולת בו אין אן עולה בעצמו הוא ואז מ־נ להעלות
 נשמתו נם אז נסע שהוא מי אבל ־ עמו אסליס להעלות

 היא עד״ז וכן כלל עולה ואינו ר״ל הקליפות כין נשאל
 עמו שמעלה מי ויש המיתה קול הוא שג״כ הלילה שינת

 לבדו שהיא מי ויש • בי״מ בזהל כנז׳ אסלים נשמת נס
 • כלל עולה ואינו בקליפות שנשאל <ו׳ ויש י עולה
 נהפך ואס״: צדיק שהוא פעמים שיש העני! תבין ומזה
 לו והי׳ נפ״א בקוד בלדתו כי והיא לשע ונעשה ל״ל

 לו ונוהן שש ונשאל היזיצונס נו אסזו ואז ענין איזה
 נקלא״ בס-יהס ישעיס וז״ש במקומה טמאה אסלת נשמה
 מתים ס הנקלא הקליפות נין ישאלו נשמתם כי מתים

והס ל״ל נשמותיהן ונתחלפו
 ל״ל נזה מלגיכים אינם
 גודל לאת גס לאה ולכן
 ולזאת קץ לאין נפי״ס ענין
 בכוונה שיה״ מאד לזהל צלין

 מ״ש וזהו ועצימה !לה7נ
 נפ״א האומל כל סז״ל

: לפניו נפלו אויבים נכיוכה
ה נ ה  ה׳ אליך ב^מלך ל

הוי׳ תכוין • נפשי
 דההין נ״ן לשם הזאת
 והעני! ־ דז׳א נוק׳ שהיא
 ביאלנו כבל הלא נ׳ הוא

 ההוא ענין הק״ש נשעל
 (ועיין בנוה דשלי לומא

 בהנ״ה וגם ׳7 בפלק בם
 ועתה ע״ש) ו׳ נפלק שם

 והוא ׳ותל קצת אות! נבאל
 בנוה י׳7ש7 ווסא האי כי

 סוד הוא לאשונה בביאה
 שהם ימין נ״נ פי בנימין

 מיתיק בלתי נבולות ב׳
 הזכל נותנס אלו כנוי־ע
הנוק' אל לאשונה בביאת

 ומ״ודלוח מ«; פעו ווייס נפן
 נפמיי! שיש ונמצא נחונוו״ל ד׳

 צסינס אצא מלמעלה כשישש
 שס ויצצו למעה יודו כנס איזה

 מחסצה ששוושו מ׳ ויש • מלינעה
 אשי ההוא נינאוס אלא וק אינו
 מין וה:ה לעא׳ז משש יצאו

 ששישה הושמה נ׳ שווה אלו ננח•'
 'ידה פנס ’ע״ ואס״כ נאצילוח

 כפי נוודא׳ זו משס ויצא געשי׳
 מיוסו נחייס להקן ׳ונל מניכיו

 אחלמולנהעל נמדינס ולמלוח
 היה שמשס נאצילח ויוונ שינא

 ולא'צעיך סס גל ויוכנל שולשה
 שחליח נפ״א ס וו להחגלנל

 שהוא ולשל ׳פקנ זיויג היא שא!
 שס פולה יאז כיקייס נוק׳נלן'

 נריה משס וי!יצא ההוא נדווג
 אנל שלשה כל שהכלה עי תרשע

 מלמעה הוא נש־-הי שלולש פי
 לעלוח מעשיו ע״׳ שייוצה אלא

 משס היה אבר משישה לעמלה
 ננו׳ ניוס נעלות ׳ונל אינו זה

 נילו נסור כולה נלילה אמנס
 יעקנ זיווג נפיל ווה׳ אפקיד
 נשוי הדשה נריה מלס ויצא ולאה

וכו׳עניל; לנקייס הדשים

 הב׳ כי מתה כי נפשה בצאת בנימין את לסל בלדת מ״ש
 כנודע נפשה נקלא והיא ממש סיותה צולך הס הנ״ל נבילות
 גבולות ג׳ בחי׳ שהוא בייסף מפא״כ ־ מתה משם וכשיצא

 לציון לק בה ניתנים אינם כי נששה בסי׳ אינם שהם
 להעלות ח:וין בנפ״א עתה והנה י נשמוה להיליד מ״נ
 עתה הוא כי דאצילוה המלכים עד העש׳׳ מן ה;ז׳ מ״נ

 ולכן כנידע דהת״ן ב״ן נקל׳ והוא עלה8 עם מזלוונת
 אלין פי׳' וזהו דהה׳׳ן ב״ן לשם ה׳ דאלין נהוי׳ תביין

 שיזעלה כדי כנ״ל ב״ן שם שהוא המל׳ לצולן ן אל ל״ל ה׳
 למיתת נפשי אח מוסל אני פי אשא נפשי • מ״נ

 המיתה שסכלית לפי נשיאות בלשון המיתה והיציא
 המ*נ עד שלו הנפש והעלה תסזול כן שאסל היא

 גם • נשיאות לשין אשא אמר לכן למעלה
כמו מתנה לשון הוא

 ב״ן שעולים הויות ב׳ והס
 לקבל/\ כלי נעשים הם גיולות הב׳ ואלו בנימין וזהו

 נ׳ שהיא עצמו המ״נ לה נותן שני׳ ובביאת דני׳ המ״ד
 שעולים הויות שפית והם סקליס בג׳ הנמחקים נבולות

 מןעלמא ועלה דכולא יוקף ולכן יוקף נימ׳ והס ב״ן נ״פ
 בקוד עולים הס האלו נבולות הג׳ בי אמו לסל דנקו׳

 את ומגדילים למעלה היקוד מן ועונים כנודע סוזל אול
 המ״נ בסי׳ בעצמן נ״כ הס גבולוח הי.׳ אלו ולין הנק׳

 נבולות הב׳ אן ־ הע״ד לקבל למעלת ממטה העילה
 המ״נ ניתן שבהם הכלי קוד הס לק עוליס אין התסתונות

 אלץ כי אלץ ילשו צדיקיס וז״ק כנ״ל בנימין קוד וסם
 וז״ק ובנימי! יוקף צדיקיס בין יישבח המל׳ שהיא עליונה

j'wnV תמ״ז- לקגל דגזיא לגם׳

 ומ»ד מ״נ שפר יוייש עץ ז״ל
 המ״: הנה י ז כלל ׳״א ידוש
 והס שבעסיה המל׳ ען היא

 ׳ לעש נוגה קליכוה נחון ניתנים
 מלכי׳דיציל'׳ וכן עליהם׳ וקלוב

 ל*ן שס יש וה:ה ננייאה ונן
 העלני■ נוורי והואהמנור נעשי־
 נפש שיתוף כ״י וזהו 1דעשיי
 המלכים עו ויולריס דעשי'

 הנלווים אותן עשם ומוציאה
 ושם תיל׳׳ ער אותם ימעלין
 המלכים עס יורד הצריק של הדוש

 משם ומנדל משה ומוציא ליצירה
 או ההכלה גודל כפי מהשינול

 נ״ןדיצי׳ שס בסיוע ההיא המצות
 חנייאה כד שניהס כיולץ ואז
 נץ שס שיתוף 0ע הנשמה ואז

 הנייאה ממלכים מנררים ונליאה
 וכיתנס ואצילות נו"ק עד ועולים
 מ״נואזיורויס נםוד שצג ביסוד

 לשניהם הזכי מן תחסדיס
ככ״ל׳ וני' הכולתיס את ומתקנים

אשא נפש״י בר״ת הוא א׳

 ש״א פ' א׳ חלק יונה כנכי נע׳
 ג׳ והנה נ״א כוונת שה ניאיר

 שהס ג״כ נת: תיאשיניס נ״ן
 אן מ״ג לשוד שלו נר״נ להעלות

 מן יצא’ שהוא כתיב היאשו; נ״ן
 שנמלח אלפי! ומ״נ נפס׳ סל נ׳

 יו״ל כתג השכים נץ ננ׳1 אש״א
 והוא נ״ן ר״ת האייח ז״ה מ׳י

 נפשי ח״א f רז איש די!מן ניצי׳
 נעשיה והוא נין ר״ח ונ.1»ננ

 ס׳ח תלי׳ן בעוי׳ב • ש׳5נ וחמן
 <בחע עליונה מנוחה והיא 1נ״

 לפיכד נריאה דהיינו ד הנב כסא
; ע״ש נס״חעכ׳׳ל הרמז נא

אשא
בנימין משאת ותלב

 נפשי לן נותן שאנו פי׳
 ומקורה'למיתה גמולה במתנת
 הנוק׳ קהיא ה׳ עבילן

 נודע והנה כנ״ל דחלילית
 פרציפיסנל״נ יקה׳ שבעשיה

 וכן נפש נקרא וכולס ס״י
 וכולם ח״י נל״ן יש ביצירה

 יש בבריאה וכן לוס נקראים
 כקלאיס וכולם חי״ נל״ן

 הכוונה והנתבנא״פ י נשמה
 שאנו ל״ל לבד הנפש נקיד לק

 שלכל נפש בסי׳ כל מעלים
 באשלי ואח״כ • ועולם עולם
 ועולם עולם כל של היוס

 הרקמה יענן במזמור יאס״כ
 כאשל ועולם עילם כל של

 ולנןנימז בעקימו נבחלאי״ה
 שלשם אסלים שמות ■נ׳ כאן
 מ״נתיאע׳י כלבתי׳ כי ב״ן
 ב״ן והנה נוק׳ שהיא ב! שס

 זח ב״ן ששם ותכוין ״אלהים
 לנפשן וזחתקיי׳ בעשיה הוא

 ולהעלות לבדל ש־וכל
 העשיהוחג״ןהב׳ מן בלולים

 מ״ו עולה אלתי מלת הוא
 בטסה״י ב׳ין של ל״ת ועם
 והכוין י נ״ן הלי אבישה א״ל

 ותעלה לילי׳ עולה שאחת
 חמ״נ שביצי׳ זה נץ שם ע״י

 הנ׳הואר״ת והב״ן שביצירה
 תיבות עם *אויבי ׳יעלצז׳ ״אל
 שאתה וחכוין נ״ן פוא לי

 נ*ן וע׳ישס ננליאה עולה
זה



החיים ע*ן א■ פרק אפים גפילת שער פרי שרף
 דאצילוח הכוק׳ עד ר'לו וכל הנדאס סל מ״כ חמלה זה

 נין ניס הרי כנ׳ל ס׳כסשיאסו) ל'ן6הויסד נשם הנרמז
 עולמוהלהעלוחן סנכלג׳ נקליסוס שכשלו תמ״נ להעלוה לו6
 כנ׳׳ל־ואסיכחכדןעוד יוש^ נסי׳ והם המל׳דאצילוח ל6

 ר״סמ״יז״ה א׳ שהם הזה שנמזמור ם’חי6 נג׳שמוהנ׳׳ן
 סיבות qוp והנ׳ נטו״ב כעש״י ליה והב׳ האי״שגימ׳ב״ן

 הרסס בהון והסלהעלוהן אסרים נין ג׳ הרי הליין נטויב
 של המיד עיי יהקכו ושם המיד עצייהכננד וישודשבמל׳

:נמורוה נשמוה ויהיה ההוא שרעה הזיווג

ב פרק
ה1 ח  זה אם נהסלה שיש נסש משירה שני עכין נבאר ע

 משירה ואם נקיש קידישהשס על מושרין שאנו
 נאצילוה׳יהעליו! זיווג מיני נ׳ 0’ •והעניןכי למיההבכ״א

 אמכם • מ*נ נלי לשניהם אפשר ואי ומל׳ ה״ס זיווג אס
 למיהה עצמן יומשרו וכאשר הצדיקים הסנשמוה מינדמל׳

 שלה נישוד למעלה כשמהן והדבק העולם מן כסנירו כאלו
 ז־ווג ונעשה דתית מיד צאו’ואז סייס דמים בארה ונעשה
 כשמתו להעלות אשא נפשי ה׳ אלין וזיק כתקינו הקדוש
 נשמותיהן מתהא נביע כתעין דמיין נירא לעשות למע;ה

 דנינה המ״נ אן ־ דדכורא מ״ד מלעלה ונביע דצדיקיא
 קידש על עצמן המוקרין הצדיקים והם משונהיס המה
 השם וקידוש והקדוש הידו: השם הוא הבינה כי השם

 וז״ש סכמה שהוא הקי־ש בשוד למעלה ממעה לעלוס
 הס כי ממש עלין ר״ל היום כל הרגנו ןןלין כי הפקוק
 נקוד שהיא למיתה עצמן במשורה אבל ■ ממל׳ למעלה

 אלין אשא נפשי ה׳ אלין כתיב דמוהא ארזר שהיא המל׳
 נוטל הוא אפי׳ וז״ש ממל׳ למעה הם כי עלין ולא כהינ

 עלמא הנינה שהוא נשהר לשין דייקא הוא כפשין אה
 דהיינו הוא הלוי ועבד בזוהר כנז' הוא הנקר׳ דאתכקיא

 למסשנה נהם ולעליה הצדיקים נשמות שנועלת הבינה
 נמסשבה עלה כן כי שתוק למשה שאמר מה יז״ש העליונה

 כי דע והכה • השם קידוש על כשנהרג עקיבא ר׳ על
 יוד מ״ד נקוד למעלה יוד א נקוד הוא עליון זיווג

 באמצע ו׳ מ״נ נקוד למעה
®־י °’״' נ״ז סמזווגם העליון ה״עה נקוד

׳ ■־״׳׳ ־' ״ ־ י ־ י !i ”״ ־
והו* לאשתו מ׳ד גיסן שבאיש ’״‘יאתדיכי

 ראשה כן שלו המית מן גמרך מיג נקוד נקיף יוד מ״ד
 נרחש מ״נ שלתיוידין המוחין מן היה באמצע אוהיות ששה

הגמשני! ומיד מ׳ג ומאלי שלה לזיווג יש והנה • המזיוגס
י.״'ז”י' ״ אי׳ר״ נח" עוד העליון . ואליהם הגשמות שהם הולד גוצר ^ . י

אני נצידת שהם יידין נ׳ פיד ״ י' ״ י’י ’נסי
ויוד הזני מוח תוא פלאי הייד יי' ’”יי ניי^ם
 ו׳ ואותו הנקנה מוח הוא תתאה ’נחי באמצע אותיות ששה

פיפא חד שוד הוא נניהס ה' בנינה והנה הדעת

 אין כי מ״כ נקוד נקופה מאלח שאינו *ש1וי ונוי דאתפיפ
 למעלה ממעה לעלוה כס לה אי׳ייא לזיייי יי״נ זיייי נין נלל

שהם היר אם כי בנינה ־
 כולם נמל׳ אן מיכ נקוד בשועה ה׳ לכן וסיג כתיב

 הביכה עוד • בעופה יוד בשוד הס לכן למעלה ממטה
 ולכן כנודע ויה שתם ומל׳ היה שהם הבנים אם היא
הם המל׳ בכי סמל׳ אן שלה למ»כ ה׳ בסוד ־ הס

היסוד מן שנמשכה טפה בסיד והם הצדיקים כשמות
 וכשמה כשמה כל כי ועוד הצדיקים מקום צדיק שהוא
 הבינה של המ*כ והכה • למינ בסופה י׳ ולכן מי׳ כלולה
 הנינה אצל המה תמיד והמל׳ הת״ה כי פושק אינו לעולם

 אלא פסיק ולא חמיד הוא דאויא העליון הזיווג ולכן
 עצמן מושרין הצדיקים כאשר

 הזיווג אז הכס קדישה על תמתדגריסאלו נכלאים לכאורה
̂' נשמי לעיל ממאי תצא כי  כשמות עיי כי מאוד משובח יר'

והמל' החיה יאירו הצדיקים שזיייי שתטעם
ערן וכפי נפלאה הארה "

 ווג תז משובת הארחס ״חא -ק״ ״ן נת״ שיש נתמ»נ
 ן תר הבנים וירשו העליון לצורך ונאמת עיש בגות לשדי
 ונהרין נגוויהי דגניזין עטרין ע״ימיג שה-א שלת תפנימי זיווג
״’״® ל״ו לזיי ומל׳ ת״ת שג  נאדרא כנז׳ דמלכא אנעין י

 יוצא נינה נהר ואז זוטא נתמ׳׳ג־• כ״ש הצליקיס נפש
 ומשם ומל׳ ת״ת היינו הגן את להשקיה סכמה מעדן
 לז״אד׳ דאסענידו ראשים לארבעה והיה נינה היינו יעיד
 הנ״ל- באדרא ככז׳ דרישא תפילין בתי ד׳ דאיכון מוסין

 לעילה מכא״כ ודיכא ברסמי דאפרישין משם יפרד וקאמר
 איש אין וכאשר שרר, סיי׳ בזוהר כמבואר סד דשסכולהו

 בעשרה בפועל ולא בק׳שנכח קדישהשס על נפשו מושר
 ח׳׳ח הבניה לצורן שלום הזיווג אין אז מלוכה הרוגי

 די׳ואינורקלצורןלהסיותס עדבלי ברכה להם להריק מל׳
 כנודע: בנין מעל ואהרכח הקרא ואז עמדס על ולהעמידם

! ד נ ד  הת״ת מאילין היא מלוכה הרוגי זמן עד כ־ דע ו
 אל מ״ג להעלות לנד באולם די׳ והיה והמל׳

 קידוש על מקלוא״ע אשי מהצדיקים קיוע קצה עם הבינה
 בזמן אך ■ בכס בקיש השם

אז מלוכה הרוגי עשרה כננא! ־.משמעות יפלא נזה גת
 בעונוס קדרו והירס השמש תי׳ מלוכה הרוני פכרה שנעני;

כס נהם היה ולא הלול ל’-®‘‘יא״א' עליי! זידג ללולן לק
שנהרגו עד נמ״כ לעלוח יי’“ ״יי'® ’נ®*

ז דנלי רנ״ת5 V ד מ״נ שגר יס ח ג
 בפועל מלונה הרוגי עשרה ה,!•; לצורך שנם שמפיוש ומיד

 לחית ננשמוהיהן האירו אז היוני היי הוצרכו המל׳ טל
 מ״נ להעלות כת ועצמו ומל׳ נשפי לעיל ונם עיש מלוכה

 הנקרא מסכמה זימ״ד ולקבל ’נ״ נקמי״ אל נכוונה הומירות
° ר.רנ ו '  עלה כן אמרו ואז מסשנה יי ®י® י

̂ : במסשנה
ה ג ה  א׳ נסי׳ יש דאזא עליון בזיווג כי לעיל ביארנו ו

יאהדוגה׳״ בשוד והוא סדיר הסיצוכוסהוא זיווג
יל כר



סא החיים עץ ב פרק אפים נפילת שער פרי שרף
 לזו׳נוהיא מוסין להה שסוא ’ז־הג?־\שי,'מ עוד ויש ננ״ל

 קייוש על עצמן שמישלין הצדיקים כשמיה ע«י כעשה
 דה״ת ההססון דוג עוד ויש נכ״ל א לשוד והוא השם
 המקנר השם והכה ככיל יאהדונה״י באוד והוא ומל׳
 דיודין דע״ב הוי׳ שם הוא ה׳׳ה ההו״׳ די׳א עליון דווג
 הלי׳ דלהוין דסיגוד׳ מזלא הכקל׳ השלימי׳ כשמהן והוא

 דמ״ה הוי׳ שם הוא ההסהון דווג המסנל והשם י נמולא
 ומששנה• ודיגל קול לסוד מה׳ סשיג המסשית שם יה־א
 עליון נדווג והנה • נהקונים כנד דאילנא שקיא והוא
 שהיא הנינה אוהיוס קימו ה״ה הו״׳ ׳א״ה בשוד שהוא

 שסנולא לשי והוא הוי׳ שהוא הסכמה לאוסיוה אה•׳ שם
 להיודין קודמין ה״הן ושם דיולין הוי׳ שם ע*' הוא דלהון

 נינת ג׳׳כ גנלה לשינן נהקונים נמנואל דנולא על נוק׳
 אה׳׳ שם וקדם נעלה עטלה להיות ועלתה סכמה על

 נל מעין נעלמה הסכמה כי הענין וניאל • הוי׳ לשם
 התלנשיסו ע״׳ לק מאתו השפע לקנל כס נכו ואין ס׳

 הנעימים הנכים שיוכלו כדי הנינה גבלה לפיכן ננינה
 הששע נ׳ ועוד • הנכים אס נקלא ולכן 'השפע לקני'
 מינה מתעלין דינין היינה מן ני הסכמה מן היא היולד

 אהיה שם אסל הוא הסכמת על המולא הוי' שם לכן
 וכלו ש הלכים אל קיוג שיה׳׳ כלי הנינה על תמולא
 מעצמות ולא שנה מסכמה לסמים של השפע לקנל

 העליונה אשה ני עוד • מינה מחענין שדינין הנינה
 אותיותיהן קודמין לכן הזנל ואס״כ הסלה הזליע היא

 קדמו ה״ה ו״י ה״ה י״א השם נאות אן הוכל לאותיות
 לפיכן תנינין לה״ה קדמו הי־א נ׳ לנקינות הזנליס

 הנקינה ואס*נ נונלא נלא והוא הת״ת תסלה זכל ילדה
ו׳ על ד׳ ך וז״ש ממנו כזונות היא היולד נשפע ואפי׳

 אמנם הכלת ואס״ג ונתגלה ססלה נולד נונלא נלא ו׳ כי
לצולן שהוא התססון הזיווג
״ ״ ־ י־ ״f״ ־ ״

נ״א מניא פננ״י נטונה והנה °
כוא היור נשסע ואפי׳ וו»ל P”* נלוליס ניתד
י' פל ד' ף, וז״ס ממנו נזוווה אולח^ לפיס מתפלשים אס״כ
ואנשי מונן אינו ןה ונס ונו׳ היא לזאת למטה נשא דנני
היולד נשפע ואפי׳ להגיה יש שנן ונכללים יאאהדונה״י בסוד

״ זכלים אותיות ״; סאי ^^;';ד״נ,?״ני־,א;;;גימג ננ
° לקיליח ' י קווהי מנין הנלה ואח״ג ונהנלה י

נרמזה שהוא ןק פול ג״נ וזה 'ל״’-’ נשמוח ומולידם
שנחון מן•׳ שיוצא נפפיע׳לני ״א׳7 הזה העליון זיווג והכה
: ננויע ה׳ שהנק׳ אסד ה״ה ו״י ה״ה
שס וגס דנולא על היא
 הסששטוס קצס נו יש לכן כנ״ל י׳ על ה׳ הוא התסנלין ע״נ
 י ע׳ הנעש העליון הזיווג אן סיצוני זיווג היא ולכן דין

 רסמיס הרס קלושח על עלמן המושריס הצליקיס כשמוה
 בשוד וקוא יויי דנונא כולא א בשוד הוא ולכן גמולים
שנה אמצעוס נקודה נקוד לקבלו מיין אושדיס שחנילה

 יוען פלא והוא נשיף י׳ נלסש י׳ ולכן י׳ שוד שהוא
 נשיקין שוד והוא נלוסא לוסא שוד פנימי׳ עליון והוא

 עצמן המישל־ם הצדיקים והנה העליון נעולס הנעלמים
 עוטן הסלה ני זיווגים נ׳ גולמיס הם השם קידוש על
 הנינה על עולין ואס״ב דילה מ״נ ונעשים המל׳ עד

 מ״ד להוליד המסשנר. עד לעלוה לילה מ״נ ג״נ ונעשים
 והס שניו״י נהסא יוד לעילה יוד שלל סס והמ״ד ומ״נ
 היס יא״הדו״נה״י שהוא החסהון והזיווג י פשוטה ן׳ שוד
 שהמושל נמצא כפיפת נ׳ שוד הוא למטה י׳ למעלה י׳ ג״נ

 פשוטה ן׳ אלו זיווגים נ׳ עושה השם קידוש על עצמו
 עלה נ״ן שהוק למשהעלד'עקינא נאמד לכן יפה9כ ונ*

 ויצא שלום נכנש מז״ל שאמדו מת וז״ש והנן נמיזשנה
 ני דע אמנם • ולהסא לעילא שלימוס נ׳ ל״ל גשלוס

 של הזיווג ני תעליוניס זיווגים נ׳ נין סילוק עוד יש
 ע״ה לנינו משה אפל הדעה ע״י הוא ה״ה ו״י ה״ה י״א
 ולנן לנינה וגופא לס״ה נשמה שהיא אליי מלבנה הי׳

 • סד וכולא הנינה ומעמיס הגדול המאוד סה״ה נקל׳
 כשמס שהוא העליון הדעה ע״י הוא הא של הזיווג אן•

 ל״ל נמסשנה עלה כן שכוק למשה נאמד ולדן הנינה
 הוא ומשלע״ה הפנימי לזיווג מלכנה להיוה למעלה שעלה

 נניאמו נססלס לו נאמד לפיכן אהי׳ לזיווג מלבנה
 מהקנ״השההולה משה ביקש נ ג׳ ולכן אתי׳; אשל אה׳׳
 הקניה אן ממלרגיהו למענה שהוא עקינא ל׳ ע״י ינתן

 לנינה מגופא היא לישלאל הניהניה שההילה הידיע
 ע״י שהנהן לאוי ולכן הג׳ בשוד המל׳ על הנמשכס

 לגופא המלכנה שהוא הלכיח שהוא ע״ה לנינו משה
 הילה ולא שנכחב הילה שיל והוא הה״ה נשמה דנינה

 שהוליכו וז״ש כלל כחילה שלא הפנימי׳ שהוא שנע״ב
 לנל כל על אומדים שהי׳ ושמע העליונים מדלשוה ננסי
 משיני למשה מבינה הנמשן הלכה ל״ל משיני למשה הלנה
 • הדעה שיד שהוא למשה מנינה חנמשנה קלווס י׳ בשוד

 הוא דק״ש היסוד והנה
̂ל רילנין ןה  לכן העליונים הנשיקין שוד מ' נני

אהגה להיכל שמון הס י מ״נ ■שני נע״ק שמנולוי
 לזה הצליכיס הנשיקין פשס יי״י י’'יו“”יי ניניו ג' דרוש

ללמוז גדולה דאסד הד׳ ולכן ניננלנ״'' נקוצר הדנליס

ם“ז׳יגמ.׳’-ש ננ!א ^ T ‘״ל:יך לי׳ '״׳ ז  וסכו הויוה ד׳ עלאה דה׳ וממט נאו״א וננאר צשיקיז נסי׳
 נשיקין נשול אוהה מיסלין זיווגים ג׳ ני נקי׳ לשאר מקיש

נשמהושל יצאה ולכן עלאין להיחני זו״צ נשהסמילו אסד הס
־ היציג' אז י' הי׳ כי נאסד עקינא ל׳ '
ל’' נשיקין ליסלהנשיד מחכוין ״®.,”®״׳. . . י ■V גי• נניג ג׳ ננח׳ ונהוציאס, ,t

״ ' ״ד ז •א ע משליאמא וילוו נשמללו אק״נ
הסססוניס נשיקין נוי נ׳ זיווג להזוווג או׳א קןרו
הקלילה ציקי דח״חומל׳והס ועיי דגדצית מוקין צי.ש צהה

שהליס׳ ל״ל לן5 נס שהליהס ״’’״ גאי״א א״י זיווג ים
 ולצהה העליונים הנשיקין "'’‘י’ יי״־יל״י״ יגל לזו״ג ימזון

להזדווג ׳



ההיים עץ ב פרק אפים נפילת שער פרי שרף

 עליון בזיוג ג׳׳: ביוסא
 היא ן”7סע לפי רן ’הפני((

 הינליח /' כנגל ישס בבריאה
 יובחוז המה סס דמלכוח

 ע״י הלדיקיס רק הקל־פיה
 קי״ישי-שס עי■' ;פשס משירה

 טסוי כי■ תקליפיה מרחיקים
 להחלביק שחוכל כדי קשה
 לבל י:״מ אן ביוסא רויזא
 י:רוס מן הקליפות ינקו

 לרין נילם אס רמסי׳ החיוני
 הניאו וז״ש נחשאי לאומרו

 שהם נסשאי עבדיה לה
 ב־וה״ב אן י הנ״ל הצדיקים

 אמאעלאהבה״ח נהיא שאז
 שם איו לכן שם נמניאל

 אוהו ואומרים מכם פחד
 בלא וז״ש ■ רם בקול

• אינו הוא כי משה אומרו

ומל׳

דלי׳ ד יח גיכזו זיווג הה אלו
גיסא ש י והגר י ילח nip'i ר

נ׳ז־יוניס חג״ל זיווגים מ׳ מן
־זיווג קידס והיא דגשיחין I רוחרס

הה וושיהין יו׳ ויו. ז יש היוןנו
p’־E)i׳ כדי הוסיק־ן ס דpמ ם-ז:ר

• ויוי־־.ה והfר( ורר1ןלי יכה הלר!
נביקי; ג״נ יש ממש הזיווג ו׳:כ־ת

ן (ועי יחד "!ft !’נישיו ששניהס
שס שהג־חו "מן עי ס למיל
ניס זיו נו.׳ היי זה) ׳[ כני ג״כ

״וסגים ג־ס זיו ש״ה יש פרס ג
א׳ זיויו. ים גור ־ דנשיקין

זי״ג שהחמילו קורס לנשיקין
שיוכלי.לההניר נדי אז התניר

ואו״א מליון נזהונ ג׳׳נ היצליך
או־א צריכין 'הי׳ לא שלזה

בדיוג לק גופגי בזיייו. גהזדוו.
מגודר הרי לזה די ליד קין גם

ושיקין בחי׳ ז י׳ דווג־ס נחי׳ ג׳
וננג נזו״ג הוא ז עד׳ וכי

היא אז נק״ש והגה • העולה׳
נדי או״א לז׳ו-ו. נ מ׳ פ א העל

שם כמבואר לזו״ג מוסין לחת
נע״ח שס מנואר והגה במקימו

גדולים היוחר הנשיקין י כ רכ״ל
להס הזיווג טל שיקין ה; fהי

אלו הס כטניה והיותר מ־חיו
ע״ש ומזין חיוח לתא הזיווג של
וא״ש לגשיקין נאן היא לזה

ננשכמל׳ו אן עליוניס כהיקיו
 גינ כמציאי זו״נ י,מד פהיא
 הנקינה אין עריק והכד לעיל

 זיווג שום ואין שלום צפרלון
 נגידע שלוס שיש כו ציני־ם

 גשיאין המו. א; אשי הנשיקי! לזה
: החסונים

 הי׳ שהוא יעקב אן ־ כנ״ל
 ומל׳ ה״ח המייסד בחי׳ מאוסו
 בשעה רלה ולנן בגופא גופא

 נשיקין נקוד לייחלם מיחתו
 חמוקר כמו כי ברוסא לוסא
 ה״ת מייחד זה על עלמו
 חהאין נשיקין בקוד ומל׳
 נשעה לזה המכוין גס ומה

 כי דע והנה • בנשיקה צדיקים מיחח וז׳יש ממש מיחה
 בין מדי■ לקבל מ׳׳נ הלדיקיס מעוננים שבהתפלה הנס

 ולא עגאין לא נשיקין מעולליס אין מ״מ במל׳ בין בבניה
 קידום על או למיהה נפשם מקוים ע׳׳׳ אס ̂כי חסאין
 עלאיןוחהאין גסנשיקין ולהחא לעילא מ״נ יש לז השם
 זה כל אן י בלוחא ויוחא בגופא גיפא שלים זיווג ויהי׳
 כאשל אן אליו מלכנה נעשה ואינו שעה לפי נק אינו

 ועל בפועל המצוה ועל ההורה על למיחה עלמו ימקול
 החסהונים הנשיקין קור והנה • כר׳׳ע בפועל השם קידוש

 אס הוא אליו מרכבה לעכוח יוכל שיחצייק ומל׳ מ״ח של
 ומילירה ליצירה מעשי׳ מ״נ מעלה ואז למיהה עצמו ימשול

 ולבינה לז״א ומשם דאליליח דז״א לנוק׳ ומבליאה לבריאה
 המחשבה עד הוא זה חקון כי מחשבה שי.וא ולחכמה
ממתים בפסוק מרומזים הנ״ל בחי׳ ב׳ והכה העליונה

 למשיר אם הנ״ל בחי׳ שני שלס ־ עס̂ל ממחים ה׳ ידן
 • ה׳ ידן וזהו ה׳ יד הנקי׳ המל׳ לציין למיהה ענייו

 כי מחלד ממהיס וזהי רשם קיייוש על עיסו למקיי או
 החולדה כעגין וגחלדח נעלמה שלוא עלאה ימא יזיא חלד

 בחיים עולים הס כי בחייס חלקם י נינליה כרייני
 בגיכס המלא ולפונן י נינת שלוא לן ה׳ מיי׳ עליוגיס

 י׳ (ין דנמיח שביל ההיא עיני ידעו לא נתיב קוד לוא
 עלחה אמא ומקננח מיד׳ ואישיד דבינת יחמי ואפתח

 ואלמלא־ח הנורא הקל־ יצא מי מבטן בקיד בטן הנק׳
 יטבעו ואז דאנא יקוד וגניז טרור דקיק שבויל מההיא

 שלם לעוגליהס יתיס והניסו י ומל׳ ליה שרם בניס
 בעם : ומל׳ ח״ח בני שלם דצדיקיס נשמותיהן אז נה״י

 אנעכה הלבה לדברים זיכה אפיס נפילה בקוד ההברים
 ואח׳יכ העולק מן ונקחלק מה כבל נרלו מדכה נרי׳

 עס ולחוס וחעצימוס עוז לו נוחנין ב חדשה ברי׳ נברא
 לניקוח חיק׳ ד ו«סי׳ ובקוד בחורה השכל היק׳ J הילה׳יר

 בן לו עוז איס אשרי כיכחיב למקילוס זיכה ה׳ וקונו
 למקילות זוכה יז׳ל נהב יונה כנפי [ובקפל בלבי.ס מקיליח

 לשפעה ו׳ וכי׳] אשני כדכחיב העולש מן כשנפקד
 רעא אין ן׳ בני פלוני בשביל לי הן שאומלח לשנינה

 ימלוק עד באקלא יחיקל באקראי לו יזדמן ואס לידו בא
 עיכוב בלי שלוק לו אומרים מוחו אחרי ה׳ עינוחינו

 בסדד ■ שנעה כל מעכבין לזה כוונו שלא צדיק ושאר
 שי״ב יש אחה וקלח טוב אל כי עד מחמלת רחוק והוא
 כמן אין עד מלן אנא ומן ■ הויוח י״ב כמנין חינין

 יד לפיתח מן • דהסקדיס הויות ה׳ נגד סיבות ק״ל יש
 כמנין יחד וכולם יקוד כמנין חיבוח פ׳ יש קוף עד

 דע״בק־יג המליאין כמקפר הס גס ככרמל עלין ראשן
 ל״ז כלהסמ״ו המלואין ר״ל קמ״ג קנ״א קק״א ן ב׳ מ״ה
 כולליס ב׳ ועס תקין טעיליס קכיב ק׳ייל ק׳ימ כיי׳ו ייט

 אבינו יאמר זאחיכ הנ׳׳ל כמנין תקכ״ב הוא אה׳׳ דהוי׳
 חעפ׳יי כי הכוונה נדע לא ואנסנו וכו׳ דיפ מלכינו

 ונפילה המל׳ נגד ובישיבה הח״ה נגד בעמידה שהחפלל
 שיעשה אלא מעשיס בנו אין כי מודים אנו עכ״ז אפים
 עונוה בנו יש ואם עינינו אלין כי וזהו הגדול שמי למען

 ראשונים עונוה לנו הזכור אל וזה לאשין ראשון שיעבור
 הוי׳ (ר״ל ק״ו שעולה הוי׳ נגד סינין ק״ס בו ויש וכו׳
 שעולה הרי ווין שני הד׳ וגס ווין ג׳ ה׳ כל בציור דבין
 מדין כלול והוא ק״ו) הלי היי׳ אוחיוה ד׳ וטס ק״ב

 י,<ס,ד ישראל וכנקה סק כנגד^שנקרא והיא קיח הלי ורחמים
 קדיש אומרים ואסיכ י חיקם זאח כדכח־ב חוקה נקרא

 בשני וכווכחו הקיישי׳ בשער לעיל נחבאל נבל וכווכהו
: ע״ש דע׳׳ב מ״ב של ושניהם מ״ב

א פרק התורה קריאת שער
ב3  ההיכל פתימח בעם וז״ל חיים ען פלי נקפל ת

 זלה׳׳ה האל״י הקדוש הלב נוהג הי׳ השבח ביוה
לומר



סב ההיים עץ א פרק התורה קריאת שער פרי שרף
הנוף כלי ;<והיא5 מסך ניקעים מכרש״ו הרב ךh • ויקהל ננה' סכלני כמי סמי׳ י-יין לומי
קנ1<י סענניס נ׳ הם עלונו f)״ ;!pp3 גקינעלק 3כס שמצא כחג ז״:

°’̂ דו׳י̂ו שלומר ה׳כיר ולא האיו! '0י • ״'־״‘י י
ה נ ̂׳ "״P ל״יליא 1’^״^ שאני מ: ה ̂א -תוי ינקע ש■fנ נה־יה ’= י'י̂' י"׳ י־ א

ודא הגיף מון האות יוצאים נעילס^ המה וה׳ ׳J יוש כי נודע כנר ה:ה
 ואח״ג אנא לישור סון נפנים 2אגשי. הנריאה^ולכן עולס קוד הוא א׳ יום כי היציר׳

 יוצא עצמו )״א צוף נשנוקיע הוא^ נ׳ וביום י השכנה משני בו מהעני( הי׳ לא המשמר
הס הוי לז»א מחון שני ^׳עלןנf,,p ,j ויו^ ־ הרוס הולן בו ולבן היצירה עלם שיד

f ”־ i .'לו’־ ־ « ״
נינפ׳הלאשו[ פ׳הנ׳ נשי צואה i יש״יס ונס השלשה נהשליס רשאים נ׳ יום 7ע ונכן העיר

יסוד נר,׳״ מוזכר'כלל אינו j? ימנא( ־ העבר לשיח שיין עסה ע־ כ׳ להב־׳: עוד
ונוי ננוציש מ״מ אך • אנא העש׳׳ עולם הוא ד׳ ביום כ׳ הבאה לשבת שייך לן וא

ששיט שיוסר ז״ל הינ של קדשו ^ עולס הוא ה׳ יום • הבאה לשבה נעש וקירה וסוז'
y ̂ ̂ ,טנין ווא׳ ’= היא™ פ' נפי » ן

i 0 י \ v ה־שיד פי' שנססא היא הנקיע
לס וזכו לעיל ז״ל הו״נ ונע־׳ש ״ י יי^^י' ‘לסני וקונה וסוזר הבריאה

 לרן הוי׳ השם מן ו׳ באוח הנימז היצירה שוד שהם וה׳
 הש״ת ני וקוראין ש»ח מוציאם אנו דוקא אלו ימיר ברני

: ביצילה המקנן דא דונמה הוא  כבל הלא כי אה ז הוא ש״ח הוצאוה כוונת והנד!
 אנא ישוד הוא החולה שיד לעולם כי מניאל

 אולוח יוצאים נשהס כאשל אנא ישוד והנה י ז״א שבהון
 מכל שחים הוא אנא שוד’ אן «שס והנבורוח האשדים

 נעלמא הארה רק יוצאים אינם שנחוכו והאורוח צדדין
 יוצאים אינם שנפנים המוחין אך • יעקב אח להוציא

 אמא יקוד ננקיו! אז העמידה של הזיווג אבר עסה לרן
 שיתירו המוחין ומאירין ויעבור) (נכיונס נעיל כמבואר

 עסה ואמנם • ז״א7 מחוץלנה׳׳י 'ס7ורמלהעומ יעקב אל
 בקיעות שני צרין ולזה לחיז האורוח להוציא כוהחינו

 ס המלנש שלה ים7החש ואז אמא7 7הישו שיבקע הוא 7אח
 יוצא אבא7 7עישו אור ונס • לסוץ אנאיוצא־ס7 ישיד
 ליקוד ס־ז עצמו הז״א סון יחוניס המה עדיין אן לחיץ
 כי לחון השים אה להוציא ההיכל פתיסה שוד יזזי אמא

 • אנא של הישוד ניחן כנחונו דאמא ישוד הוא ההיכל
 האור ויעבור עצמו ז״א ישוד שיבקע והוא ב׳ בקיע אס״ר
 ולהראות להוציא הש״ח של החיק פחיסה יזהו לו ס־צה

 בק״ח קוראים אנו ואז האנשים כל אל שבחובו הרחב
שהוא האור ויצא שנחוכו
 מוהרס״ו הלב ורחב התולה

 אסל באופן לו שנלאה ־״:'
 ההיכל מן הק׳ח הוצאות רי

 להוציא לאשונה בקיע הוא
 כבל כי לז״א סון אבא ישיד

 הישיד דאמארי ׳שיד נפשק
 במקיס נפשק כבל דאמא
 היא השנית ובקיע ־ החזה

 עצמו אבא ישיד נקיעה
הלנשזה סש״חוכחב שהיא

 תצ׳נקיעס של עפ6ת לנרי הנז
 שעו סייס נשך הצ־< ני דע האלו

 יז״ל נסג א׳ פרש זי״: האווווז
 ש;יןרא ׳ונןטעם המאהל זה ו',ז
 <עקנ ני נק־ע לשון ׳עק: שמו
 יוצן נס • נאיע ות מ א הוא
 יוכן נס ונוי יעקנ ׳עקנ ענין
 צא’ ציא’ אך ו־יה ויצא נ:' מ״ש
 והעני! יציאות נ׳ כתנ ונו׳ יער,נ

 אלא יוצאת אינו יעיןנ נחי' ר׳
 נאיעת אתלהוא נקיעות נ׳ כ״<

האולות ואא״ר• עצמו אנא יסוד

יא
 ד-סוידאנז משא*נ דאמא ניסור י

 ננז״ל• האורות יק מוציא שאיזו
 ננפי נספר נ׳יכ או ענו הוא וכן

 שכת: כ״ת פרא א׳ תלק יונה
 היוצא הגדול האור סן וז״ל שש

 יסור תוך -הס התפויס מאיתן
 נקיע מסך נל׳ שנשאלו אתר אנא
 שצו נתזז לאשונה נקיע ז״א

 וכיון מרונר, הארה שש ופולט
 עצמי ז״א נתזך ועסנס־ -חוזר
 ננסן שנית נקיע אס״כ נוקע

 ונמר ויעקג וכף טגוידא והייני
 א'הוא נקישות שתי נקע’ מלשון
 הנשאר אנא נשוך שהיה האוד

 ז״א נטן נתיך והשני מכך נל<
 ז״א של ׳סיוו ולך יצא גאפ״נ

 כ׳ נפי מונ!ג״כ עכ״להו׳ וכי
 ראשונה נקיש מש״כ כי הראשון

 נקיעתיסור שהוא נוזזהשלויי׳ל
 ואח״ל וז״א נתזה המסתייס אמא
 וני ננטן שהוא שנתנ נ׳ נקיש
 כמו1 ז״א יפוד נקישת היא צ״ל

 ולך יוצא נ ואתי נעצמו שס״ס
 והמשכיל ־ נניל ז״א של יסודו
 נראה זה ולס׳ וניינו אמת יני!

 נמ׳יס ט״ם העך נדנוי שגם לענ״ר
 .צאיס’ אז אנא יסוד נאשרננקע

 גיףז״א תוך אנא יסול האורות
 תא׳ ׳5 כשי מנוון נ״נ יהיה

 שנואה הרנזלה״ה אךמהשכתנ
 היא הס״ת השני פ׳ שיוצוק לו

 להנינו זנית׳ לא אנא יסיר כתי׳
 המקוש״ שעל שכעזס״ס כיאמת

 יסיד הוא הס״א ני פ״ו ־כן נחג
 ר״ל ני ׳נין שש המע"! אך אנא

 הסית נמג היינו עצמו הס״ת
נאוךהה־ק היא כאשל אך עצמן

 יוחל שייצדק לו נלאה האופן
 הוא ההיכל כי הבקיע ק־ר
 עצמו הק״ה ובקיעת ז״א
 אן עצמו היקוד בקיעה הוא
 הוא הראשון הפי׳ כי כיזב
 מה עפ״י אצלו עקוע יוחר

 הרב של קלשי מפי ששמע
 והנה י ז״ל האל״' הקלוש

 לימונים וב׳ חולה הכתר ענין
 הק״ח כי סייס ען הנקראים

 והוצאוחו דז״א דיקנא הוא
 יציאה כעין הוא ההיכל מן

 משפע והוא אמו ממעי הז״א
 ומן חורה של כשלי מא״א
 עמלין חלין יוללין או״א

 עמלאיסקד• דאבא מקעלא
 עמלא דאמא ימקמלא
 • למוניס ב׳ והס דגנולה

 חכוין דימין לימון וכשתשיס
 • הס׳ שכולל דחקד בעמרא

 ר-שיואלחכוין רימון וכשתש־ס
 ה׳ שכוללה דנבולה בעמנא
 לצון עח הוא ואז נבזלות
 תויה בקוד הוא והק״ח

 וזה ־ אדני בקוד והמגדל
 הקדוש הרב של מנהגו היה

 הוצאוה בעח זלה״ה האל״׳
 הק״ת מנשיק היה הסולה

 קמין עד איחה מלוה והיה
 עד שס נשאל והיה לחיבה
 ומקחכל אוחה פוחחין שהיה
 עד היעב האוחיוח ירואה
 אותם לקלא מניר שהיה
 גדול סול שנמשן אימר ופי׳
 הקסכליח ע״י האדם אל

 לקראה שיונל עד מקרוב ק״ח
 ואס״ר • הימיב האוחיוח

 ולא וישב למקומו סוזל היה
 הקדיש אמילח עד נזקף היה
 קסלענוה אז הקריאה אחל

 • אס־ח פעם וישב איש״ל
 בשבת בתולה עילת היה ולא
 קולא כשהיה לששיגה אלא

 בידו ניגע היה לא בחורה
 ’ע■׳ רק החולה ביריעות

 מקפל אמנם • דק״ס מפה
 בב׳ כן הוא לק״ס ן העול׳

ות׳



ההיים עץ ב פרק התורה קריאת שער פרי שרף
 ד׳ ובנ״ס ג׳ עולין וה׳

 ונשנסדוביה״כו׳ וני״טה׳
 6כ״ נעזהי׳ס יחבאר וטעמו

 עטם נבאר ומסה • במקומו
 והענין וה׳ בב׳ העולים הג׳
שהאירו א״טפי הלא בי
 ומנ״ח דאמא הסגיח נס

שיחזרח וכמ-׳ש דדיא
 ורסל יעקב עולים העמידה

 בסי׳היקור דז״אאך לחג״ח
 רק מחגלה אינו אבא של

 [ובכוונה שלו נה״י בחי׳
 שלו] ני״ה בחב הנדמסים

 נה״י נבקעים וה׳ נב׳ כי לבד
 ומאיריןלחיז ויוצאים דאבא
 הקו ננד הוא הכהן והנה
 קו נגד והלוי נצ״ס הימין
 נגד והישראל הו״ד שמאל

 חוזרי! ואס״כ יקו״ד האמצעי
 רק זה אין כי ומחעלמין

 ואח״ב שעה לעי הארה
 וכוונה להיכל הש״ח מחזירי!
 אוחז לחורה העולה האדם

 יד ההורה ביריעיח ידיו בב׳
 כי מעה א׳ ויד מעה א׳

 נאמר עליו ח״ו בש״ח הנוגע
 וכו׳ ערום ם״ח האוחז כל
 הש״ח וימין מעה ע׳י יאחז רק

 אהיה שמוה שני קוד הוא
 נמלי׳ וא׳ יודין במל״ א׳

 קנ״א קש׳׳א שהם ההין
 כי וחכוין חדש גימ׳ שהם
 י״ד אסר בכל יש ידין בב׳

 הפשיט נגד שהם ערקין
 וניד י אהי׳ דשם והתלוי

 דיודין לאהי׳ חכוין ימין
 לאהי׳ שמאל וביד הנ״ל

 קק״א והנה כסל דההין
 בכל כנ״ל כ״ס עד וקסא
 וקרא קוד וזה שים עולה

 מ׳’ג ג״נ והוא חדש שם לד
 ואח׳׳כ הק״ס וז״ס שעד
 וחאסז שלן שמאל היד הניס

 זמן כל לנד הימין ניד רק
 שהשמאל וחמין הקריאה

 מחלה והנה י בימין נכלל
ואח״ג והראה הק״ח חעתס

 אזר ז״א ליסוד רומז המ-ק אז
 ני!נ וכן בסוני גיסן אנא יסיר
 סס׳ס שיציאה בסמוך ננצמי סיב
 היוצא ז*א דוגמה היא ההינל מן

 : הסיק ננס ר״להס׳׳ס אמי ממעי
 ט■ פיק נ׳ חלק יונה נגני נס׳

 ונסב ס״א בסס זה ן לש הניא
 שעה נאנסו מושנע והוא ןז״ל

 ע׳׳י סויה של נסיו הייגי מא״א
 ־ ונרמזין יזו״א עשיין סיין

 שמו גימ׳ רמוניס ני נרמוגים
 עס יהיה אס*נ וז׳ש יצין נמנין

: ע׳׳ש ענ׳׳ל יצון

 ויחל שיפקנ נזה מה ני ו׳׳ל
 שעיקר כיון דדא נתנ׳׳ס עלו

 האיס הוא עסה המסגלה הארה
 שהיא הס״ס עיי שגסנלה אנא
 גס והגה צגז׳׳ל אגא יסוד נסי׳
 י' נה וק מספשעיס ואין אינס נז«א
 יש לא לזה נ;ודע לנד ואנא
 ועיי! ■ נה״י נגר עולי! מג׳ יוסר
 א' פ־ק השנש יוש נשפר לקמן
 גגי סם עולי! ג' כי ׳סנאר שם
 דאנא ’דנה״ ססאק פיק■! ג׳

 לאוץ המרגלין דו״א גה״י שנמוך
 שפסה (י״ל ע״ש ויתל ליעקנ
 יק ורחל יטקנ זיווג היא נתול
 כסגג״ג ופז דז׳א) נה״י נגד
 סונ נשס שנרפוש ע״ח פי■ נס׳

: ע״ש צמח
 כסנ ע ש״ מ״נ יונה ננפי נספר
 ידיו נ׳ הקריאה קורס ומניח וז״ל
 עמורים נשני הנגללס הסווה על

 נה׳ עערין נ׳ הס׳׳ס על ך להמש
 נהם ויכוין ושנאל ימין אלנעוס

 י״ב יש״י נימ׳ שהס קני׳א קש׳א
 כנגד המילי׳ כ״סשל ועש הייוח
 ארבעה ודן יספו הוי ן פרק כיח
 ארנעה גיע■ נ״ן ושס רפ׳׳ח ע״נ
 נהגודל נ״ן ושס אצנעוס נר■ ע'נ
 לשמאל ושס לימין ספר הרי

 המל׳ דיני להמסיק גמור נשווי׳
 נינו ואומי פנ׳׳פ לז״א להפלוסה

 ימין מנויך שהס המנויך ה׳ אס
 עלהקייאה מנוך וכשהוא ושמאל
 הפ:י מפל השמאליס ידו משיר

 לה־יאס עומוס במקומה והימניס
 נהאסרי׳ ונבללו הגנווס נמתקו כי

תרונן ני יכוין קורא וכשהוא
הסירה מקנל וכאלו סיני הי היא
 יאירו יזכה ואם זי׳א של מפיו
 אש כמראה לפניו פאוסיוס גולמי
 אשר של שסוע להוווס לבנה
כמראה ממנו למטה עליו משוך

וחחזור והבין סקחם
הפרשה והקיא וספחס
 וחברן וסקתום החזוי ואח״ס
 ואס״ב • אחרונה ברכה

 כמו ובוונחו קדיש אימרים
־. העמידה אחי של הקדיש

 למעה • שלנו כשלהנס או זהניס
 אין איומהיואם אש כמראה עמנו

 עכ״ל כנהן כעס יהיה כוונה לו
 המה ונקנדוח עיפמים ענן

 חיים נעץ נאיכוח מניארים
 עיש לק נסכי אך ענס״א שיפי

 נקיצייע׳׳ש היפנין מבואי נאנ׳ך
נה׳עדיעד נעחו נפסיק נישפיה
 ולזה ז״א נהוך נזה זה מלוישין וא״א ״א וז״לנמצאא שם ש:חנ

p ואו״א נא״א ז״א לשורש רמוזים הה ונקודסכי עעמים נו אין ח 
 האוסיוא רק מסגלה וא־מ נאגא והנקורס נא׳׳א הס מעעמיש בי

 א׳אואנא אמנם נרישא סגא הנינה האירוס שהם והסצין נז״א שהם
 לעעמיס הקורא שינוין וצריך י אהנליאכלל ולא סיור וגנוז טעוי

 ונקריאסו נפלמיס שהם אלא שש מלונשיס ואנא שאיא להידרס ונקודס
 עד ז״א סוך ואעא אעא סוך וזנא אנא מוך אי׳א אוי מסעורי
 נלא בסירה הקויא כל חזיל אמיי ולזה היפולעוס לכל שמאיוין
 כחנוז״לי׳׳ו ע״ו סי׳ נ חלק פנה כנפי נשפר • וכו׳עכ׳ל נפימה
 וני.׳ נמנפה וג׳ נשפייח ז׳ נשכח הייני שיוגיה נפל לחורה עיליש

 ניצוח ל״נ הרי ולאחריהם לפניהם מניפים ופילס י״ו היי ג«נ וה׳
: ענ״ל נעדינו להגן וסיומו הסווה להסתלוס סימן

א פרק שחרית תפלת תשלים שער
כ ״ ה א  ביאימלעיל והנה • לדוד חהלה אשרי אומרים ו

 ב״ד כי וג׳) ב׳ (סרק ההפלה כוונת כוללם נשער
 עד בזה זה ונכללו עלוהעולמת העמידה עד חלקי|החפלה

 לירד העולמח סוזר־ם ואח״כ ■ האצילוס בעולם שנכללו
הו למקימם  הם כולם עדיין עדעלינו עלינוכי אחר אן'ז
 העולמות כל היו שהחלה שכמי רק שעלו במקים למעלה
 עתה כן להם הראוי השפע לקבל כדי בזה זה נכללים

 השפע שירד כדי בזה זה העולמות לכלול לרין העמידה אחר
 לבריאה מאצילוה השסע יורד החלה כשדר לעולם מעולם
 שחאמראשד קודם עסה ולכן לעשיה ומשם ליצירה ועשס
 שהוא דיולין דע״ב הויה ולשם הויה שם ש; ליוד חכוין
 הבריאה לעולם משם השפע להוייד ותכוין האצילות עולם
 שד״י א״ל ושם ש״ג ושם הויה שבשם ה׳ אוח שהוא
 הוא ליוד חהלה עד מאשרי והנה ♦ כנודע בבריאה שהוא

 א״לשד״יושס הנז׳ השמוח באלו המיל חכו־ן ולכן בריאה
 כיהנה זה לכויןתוא שראוי מה והנה ־ ראשינה וה׳ ש׳׳ג

 עולמות ג' של הנפש בחי׳ של מ״נ העלינו אפים בנפילה
 כיאםבח' בה ניזן הז״אלא וגם במקומו לעיל כמבואר

 רוח דבחי׳ מ״נ להעלוס סכרין באשרי ועסה דלכירא נפש
 במדרגה רק כאחד באים הנר״ן אין כי ג״כ עולמוס שבג׳
 ג״פנ״ן יש והכה • הרוס בא עחה והנה מדרגה אסר

 ״ארממ״ן של וש״ה בר״ס שסכוין היא אחד הזה במזמור
 ה״ב׳חכויןל״ח׳׳ארוממן גימ׳ב״ן המל״ןהרי ׳׳אלה׳׳יונק״ח

 בכל תכוין הג' ב״ן גימ׳ ״א״ל״ה״י מלוח עם המל׳׳ן ולר״ת
 נהם נ׳ב״ןוסכוין הרי ב׳׳ן ג־מ׳ ״ב״כ״ל אברכן יום בכל

 נותן הז״א ושגם עולמוה שבג׳ רוח בחי׳ של מ׳׳נ להעלוס
אמר הנה כי עוד גםחכוין בסי׳רוס של דדכורא 7« בה

הכחוב



פג החייים עץ א פרק שהרית תפלת תשלים שער פרי שרף
 צליכים נו5 והנה יגרע W ועונחה כהיסה שאלה הכהונ
 העונה והנה ועונה נקוה שאל העל־ונה אלהאשה להוליד

 אן כנודע אפים נפילה נעה נפשה אשל ה;יוגשהוא הוא
 אוח־וח שהוא נאשלי למוז הוא המזונח שהוא תשאל ענין
 אשלי נ׳ ניחן יושני אשלי א׳ אשלי ג״פ כאן ויש י׳ שאל
 העם אשלי ג׳ לו שככה העם
 כמו ותם אלהיו הוא שה׳

 אפיס בנפילה תעינה שבענין
 נעניןשאלת ב״ןכן ג״פ יש
 עולמות ג׳ בקוד שאל ג״ע יש

 כנר ידך אה פוהח ענין
 הזמימה: נשאל לעיל נהנאל

כ ׳ ח א  ה׳ יענך מזמול ו
שנו נ־וסצלה  וי

של מ״כ נשיד נ״ן ג״פ נ״כ

 הוא ועונה נתיה שאו עני!
 אני״ע שיור ס-ם נעץ מבואר

 בעולם ני שס וביאר ה׳ פרק
 ננחי׳נשעוהי הב׳ כל יש אצילות ה

 הג׳ כל ג«: הנייאז ובעולם
 חפי וביצירה • מלאניס מנח״
 וק יש לא ונעשיה ביונה נסי׳
; ענ״ל העזון שהוא לנד שאו

ס״ה א׳ והם הנשמוה נסי׳
מ׳ אלה״י ש״ס  נ״ן ינישועהךל״ה נ׳״נלננה נ׳׳ן יעקינגי

אנ׳ו יעניצ׳׳ו ש״ה נ׳  נ״ןוהכוין ג״פ הלי נ״ן גי׳ ניו״סקי
 הז״א שגס וסטין עולמוס שנג׳ לשיווס לנהי' מ״נ להעלוס

: הנשמוס נשוד מד׳ נו־ן  דאצילומנסעבלה דז״א הנק׳ כי הוא שידהענין והנה
 ננליאת שהוא עהה והנה אפים ננפילח הזיווג ע׳׳י

 אוחו מן להתחלק כדי שנהעניה מה לילד צליכה היא
פלוס הולד שיהיה נליכה ולזר. ועולם עולס לכל העינול

 הכליאה סלקו ועולם עולם כל יקס נשהלד כלי נ־-ל״ן
 כסהנ^ש׳ והעשיר. י כלוח כס והילילה • הנשמה נס לוקחת
 ע׳ שר.ס נזוהל וממאל חיניח ע׳ הזה נמומול יש והנה
 מז־ווג אז צועקח כשהיא כי והקוד היולדח שציעקה קלין
 אחרונים חדשים ג׳ וזשחז״ל הילד ונשלם הנשמוה נקוד עמה

 לילדי ויפה לאשה יכה הזיווג
 ינ״ק ר.פ׳ אל תנוין גם

 שקודם זה במזמור הלמוזיס
 ל״ה א' והס אלהיס תויה

 ל״ס ״צלה ״ניוס י י׳ ״יענך
 ״בגבולה ״קדשו ב׳ יב״ק גימ׳

 ״ונפלי ג׳ יב״ק ל״ה 'ישע
 יב״קד׳ ל״ה ״קמנו ״ואנסנו
 ״וכמעודד ״קמנו ״ואנחנו

 ״ביום ״יעננו ה׳ לייהיב״ק
 ה״פ הלי יב״ק ל׳יה ״קראנו

 י״י ״ונהניודד ליס גס • יב״ק
 שם ל״ה ״המלך ״הושיעה

 ולנן ויה״ה בצירוף הי'ה
מ;'ח עד המלך מלה לחבל

 חוק׳ ונקרא מלמענה הק־וקה לה מישכין שאנו לציון ובא
 הקדושה דוגמה והיא הכליאה אל עשת שניסן ק־ושה

אנו וקדושה יילדהבבליאהי שנאציליהודוגמהה  אומרים זו
 ולהמשיך לה להאיר ציין כי חלגוסיהע:ין ובלשון נלשיןקודש

 אוונליס אנו וכזה ובאחיליס כפנים הי.ייאת ככל השפע
 כנודע כנגדהאחוליס ונר.רנוס הפנים כנגד קולש בלשי!

 הבליאת למטת של.וא לני תאחוליסגם בקוד הוא סלגיס כי
 סוסה מנקי; אנו הקילש בלשון אוהה שאיולנו אסל לין

 האולוח זו בק־וש־ ויש ונעלם נקהל הוא ני ההלגיס בקור
 נגדהב־נה־ כבור וברוך חכמה נגד קדוש חב״ד מוחין ג׳

 אך • העמידה בקדוקה לעיל נמבואל הדעה נגד וימלוך
 ה׳ימלוןלעולס • ונו׳ ר.׳ ימלוך במקום אומדים אנו כאן
עי  בקדושה לעיל שביארנו וכמו אצלה מקדים שהוא לכי ו

ונא פי׳ והנה * ועי׳׳ש יוצל
 ע:ין ביאר בפפרלקיעיסביבעיז

 מאי. לציון ונא וז״ל ונתב ־1
 נא דור בן אין חז״ל אמרו ה׳ה
 שבנוף הושמח נל שיובלו רד

 משיח שהיא נואל ון נצ ונא וזהו
 גוף הוא פשע ולשבי גואל וו״ת
 היא שז״ל המוצא הארס ני ודע

 החיניניס ניד בניו אח מושר
 הנניס אוחס נתשונהי־זיו וכששב

 הנקרא האיצר נחו־ מקומם אצ
 נעביד ר״ל פשע ולשני הו1ו נ-ף
 ואום ביעקב אז ההוא מפשע שש:

 זה כל כי בניו ר״ת ואני ה׳
 נ־.שודה וכשישיב המשיח אש מעכב
: בנ״ל נואל נניון ונא אז

 נ׳ פרק המוחין שער ח״ם נעץ
 סדשים שגג׳ ר,שעש מבואר כס

 כי ולילר לאשה יפה ר.אח־וניס
 ולמסנה הנינה בכור הוא הזיווג
 האורח נחי׳ שהס לולד יפה ולכן
 כי לא־.ה יפה ונם ־ שס א,:ר
 מקים שהוא יסיד נחי׳ יש פס

 מונן ט״שועי״ז ע״ב וווו,ג ביאה
 בשוד עמה שיזדווג כאן מ״ש

 בסי' ר.יא נינה ני ר״ל נשמוה
 שרמי' 1נא מ״ש ובנה • גשמה
 שהזייונ הסונה ננריאהאין הוא
 לעיל בחב הלז ני בבריאה ה;א

 רד העולמות ירדו לא שרד״ן
 יויד עחה ייל אן עלינו אחי

 לימן וצריו הנליאה אל השפע
נכמי.: נחי׳ ■וא ש חלקה להנדבזה פקוק טעם ולסס הושיעה

_ ; מלך מלה לחל  שיונדה ומה דז״א הנקוה יולדה עמה לציון ונא אה״ב
קל הקדישה קוד ן;ה החלה בבריאה שפע נוהן

 אמלו ני ה,-א גיאל לציו;
 שיכלו עי בא דוד בן אין חדל

 ונא וזהו שבגוף הנקמוח כל
 המשיח שהוא גואל לציון
 ״פשע ״ולשבי גיא: ול״ס

 האדם כי דע גס היאגיף
 מוקד לבטלה ש״ז המיצא

 הא־ציניסלח״ל ביד בניו את
 אז בחשובה יחזיר וסאשל

 למקומן הבנים אותן יחולו
 גוף הנקרא האולר להוך
 נאם ביעקב פשע ולשבי וזהו

״נאם ״ביעקב של״ס ואני ה׳
 של ההוא מפשע בהשיבה שב כאשל בניו הוא ״ואני י״י

 יטס^.5•באמלךא גואל לציון ובא ואז למקומן יחזרו אז בניו
 י ושם הבריאה קוד פס כי היטיב בי הכו־ן לכבודו שבראנו

 מן והבדילנו הבליאה בקוד לכבודו שבראנו וזהו נשמסינו
 מולה אמה חולה לנו נהן ומשם נשמוסינו בקוד ההועיס
בסולסו לבנו יפסח הוא מספללין אנו גס ולכן הבריאה

ה׳ באמלן י היטיב בו ויכוין

 עדי בה׳ בטחו נפסיק בישעיה ש:
 ניהה׳צוו נמלוז לנוין כונחב
 א' או״א תם י״ה כי עולמים

 א״פ כני א-א ני ר״ל א״א תוא
 )נאו״א1אחצנישחןהז״ וע׳י נ׳יה

 נל צייו עוצמים נור ונאמציעחס
 וחלנה י״ש יאפי׳ העילמוח
 נאמצעימס ונצעיירס גחקציס
 ח״א חמואין אחלנשוח לציין
 דע וז״צ שם עוונחב ס״ש ע״נ

 היאנ׳אומיות עיקרו הויה שם ני
 ואס ר.ראשונים אוחיות שני י״ה
 עיקי שהם ונויזא אצילוח נחי׳

ובנים חילדוח אס השאר כי

 הכוין ונו׳ צדקו למען חפך
 צי״ס ״חולה ״יגדיל צדקו
 מ״ב של אחרון שם שהוא
 הוא זה ושם בנח דאנא

 וכנגד דיצילה ק״ק בהיכל
 עולה זה וקס דנליאת בינה

 שדי שס של המילוי ה״קכמו
 שס כי החולה קוד ומשם

 גס ■ השבת ביום הוא זה
 ״חולה ״יגדיל ״צדקו ל״ה

 יה״ז אבי׳ג גימ׳ ״ויאדיל
 וכבר קדיש אומליס ואח״כ
 נשער לעיל נוונסו מבואר

 הבריא׳ עולם הקדיקיסלקדש
ביצירה



התים עץ א פרק שחרית תפלת תשלים שער פרי שרף
גי ןז1מוו זיא 1ו: של:ם ומ״ב מ״בדננ״נ והוא ביצירה

,j .p . נ• השם כולל י״ה נאותרה
, ץ , ! גיה׳ הוא הא יור ה1כ ומילואה !
ם0( י ר ם ח ה׳ ני״ה ;י ון? ןמ\יץן’נמ< ג*ו ^ ח . 1״5גנ י ננ:נח

והוא חכ״ה n«p ה׳ דורש״ן
 והוא וננן אח חכה למה המצרי אח משה בו שהרג שם

 מיום אוחו כל ניצול בי המכוין וכל שד״י שם של פנימי
 לננולם השפע להמשין צריכים אנו ונוחה רע) מאדם

 ביצי׳ שהוא ליוד הפלה מזמור אימריס אנו ולזה היצירה
 הזהיר זלה״ה הק־ושהאר״י שהרב מוהיחוז״ל הרב [וכחב

 מכס ני גדולה בכוונה לדוד חפלה מזמור לומר מאוד אוחו
 נבויוח] בסי׳ הס המזמורים כל כי נשמתו שורש הוא

 שמכי־ן היינו כנדל העולדוח לכלול חכוין חחלה והנה
 האצילות עולס שהוא דיודין ע״ב ולשם דמוי׳ י׳ אל

 שהוא שדי אל ישם שיג ילשס דהוי׳ ראשונה לי.׳ וצס״כ
 היצירה לעולה השפע יבא משם ואח״כ הבריאה עולם
 חאוור ואז״כ . הוי׳ א״ל ושם מ״ה ושם דהוי׳ ו׳ שהוא

 בכל יום של שיר מזמור ואס״ב י לדוד חפלה המזמור
 לעיל כן נם מבואר וכוונחו קדיש אס׳׳כ • ביומו יום

 דש״ג מ״ב והוא ביצירה העשיה לכלול הקדישים נשננר
̂ : דמייה ומ״ב

 בעולם הינו לציון ובא עד בי דע מהחברים
 מכוונים אנו אפים בנפילח ני האצילות

 כבראשונה לאצילו׳ וזזזרנו קמצו ואח״כ העשי׳ עד להפיל
 לציון ובא אם כי אינו הבריאה הלא ואית לציון ובא עד

 דננ החשובה לציון לובא אפים נפילת שבין הוא מה א״כ
 אל לחזור ובדי העשיה עד הפלנו אפים בנפילת ני

 • התחנה אומרים לכן עולמות ד׳ לעבור צריך האצילות
 שומר שאחר מלכינו ובאבינו המשי׳ מן עיליס אנו ובזה

 ובמזמור הבריאה מן ובקדיש היצירה מן עולם ישראל
 להבריאה לליין ובא עתה חוזר ואח״כ • באצילוח יענן
ן ואסר  ס״ו יש חתקבל בקדיש והנה י חחקנל קליש נ

 וא״כ • להמל׳ קדושה לר-משבח רומז אלהיס כמנין חיבות
 יעקב ביס פקוק עד פקוקיס י׳יח בו ויש יצי׳ לדוד חפלה

 ננד המעלות שיר על לדיל מההלה היבוה קפ״ו בו ויש
 הפ״ה) וס״ו הפיה יפ׳׳י (ד״ל קפ״ו שעולה הוי' שם

 אימניס ואס״ש ־ פלילה פקו ובנביאים חזו פוק והרמז
 נ״ז העולה הוי׳ אל נגד חיבוח נ׳׳ז בו ויש למעלוה שיל
 אוחיוח ו׳ בו שיש השם מלוי׳ נגד פקיקים ס׳ בו ויש
 ומקיים ש׳ ביאות מתחיל והוא י ס׳ הלי אל אוחיוח וב׳
 ככקם בהם בינינו שהקי״ה עולמוח ש׳׳ן על רומז בל׳

 אומדים ואס׳כ תלדיק־ם בנשמוה להשחשע הלילה בחצי
 יום של שיל וקוד • אומדים הלויס קהי׳ יום של שיר
 ביום עלינו המושפע האצילוה של אור הנה כי חוא

 הבהר בקוד א׳ יום כל מאילה יהירה נשמה בקוד השנת
 • בריאה דאיהו קדמאה יומא הסקד אל כסו מכפיע
ב׳ ביום מאילה הבריאה הארה שהוא א׳ יום אס״ב

 שהוא ג׳ ביים היצירה מאירה ואז׳׳ב היצירה קוד שה-א
 דבר אלו האורות מעיירין הי׳ בשירם הלויס ולזה • עשי׳
 ע״י אז ו׳ מ׳ ד׳ שהם הנותרים בימים יאח״ב ביומו ריס

 מקמי ובריאה ויצירה בעשי׳ הארה מהעוררים הלויש שירח
 בבריאה שהוא א׳ ביוש י יום כל של השיר פי׳ וזהי שבתא
 חכוין בה ויושבי הבל האין ליי.׳ מזמיר לדוד שלו השיר
 ב׳ למחק ר׳׳ל נבירה ב״פ נימ׳ ר.בל מל׳ היא הארץ

 ימים ז׳ הם יקדה ימים על הוא כי י נמחקו שלא גבורות
■ ניניה ה׳ בהר יעלה מי י נהיוח נ״כ ורק־■׳ א״י הקונביס

 קין מל־ שנשמתו מי אף כפיס נקי סכמ׳ייה קדשו מקים
 אוחיוח היא נקי כי (ודייל נקי לר.יוית עלמי להצדיק יוכל
 ר״ל לבב ובל קנ״א ע״ר. נפים קק״א ע׳׳ה שעולה קין)
 בוכ-׳ו בשם למהקם הדינים שר.וא יצחק גיוו׳ שהוא ונר
־ בינ״ה ישעו אלהי י לבב נימ׳  יקי׳׳ד לורשיו דיר ז
 נהוריו ש״ע שערים ראשיכם שערים שלו יעקי- פניך

 ושע־יו כהר גי<(׳ ים שע רוח נשמה נ״ר ניע׳ רי״ס נשאר
 כה״ר הכביד מלך או״א עולם סחסי הראש שערוה הם

 עיזיז ה׳ כבוד כמנין נהיבוח לב׳ שבו לאבא עלן הוא
 מלן ז״א לבאוח ה׳ אביא הכבוד מלן ויבא אמ״א וננור

כר נקי קלה הכבוד נז  עוד פרלופיס ה׳ ננד כבוד כפי'
 ״קדשו ״במקום ״יקום ב״ן ר״ח ״בהר ״ינילה •מי סכוין

 ״ברכה ״ישא לבעלה זלע מהיצאוח כפים נקי יב״ק ר*ה
 בעיר ה׳ גדול ביצירה שהיא ב׳ יום ב״ן נימ׳ ח ד׳ ווה׳

 בקייע וכו׳ ניף יפה ח״ת שהוא רשישבין ע״י אלהינו
ח״ס ב;למנוחיו מל׳ רב מלן קריה נו״ה צפי; ירכתי
 היולכיס הנה כי ונו׳ למשגב נודע ־ ארמיניס שהם ויכוד

והם פשע על ועובר בקוד יחדיו עבדו נועדו זויינ
 השבר ת״ח קדים ברוח ונו׳ אחזסם לעדה החיצוגים

 בעיר, הסיח מצד לבאוה ה׳ בעיר י הקליפיה וכו׳ אניוח
 יהודה בנוה הגלנה ה״ת ציון בינ״ה^^ישממהל אלהינו מל׳

מדבר זה לאקף מזמיל בעביה ג׳ יום דבליאה היכלת
יקויד וסביון דל פצעו תעשי׳ אל הקלובים בהסילונים

 ח׳ וכנגדן מלכים ס׳ בקוד חמוהין כאדם אכן ומג׳
 לעולם מעילם השולו השלים וכאחד המזמור בזה פק־קיס

 ולפיכן נקברה שלא מל' תאל! שפעת אלתיס קומה
 ראשון ״אני ננד היבין ק״א בו ויש משלה בכל ומלכוח׳

 יונתו היא אחת מלכוה המה ששים ונני אחרון ״ואני
 אל קרובת שבעש׳׳ לפי ת' נקמית אל בעש׳׳ ד׳ יום

 לעיל במבואר עצמן כמקרו מלוכה הרוני בקוד הסיצוניס
 ב״ן גימ׳ ר״ח ׳אדני ״נקמוח •אל נקמוח אל בכוונה

 אחריו קמוקיפין הושיענו פקוק ועם פקיקים כ״ג בו ויש
 קק״ח בו ויש קנעשי׳ ״איני ליופי כ׳ד נגד כ״ד הוא

 הפשיע אוח־ות וד׳ קמ״ג העולה דאלפין אהי׳ ננד היבין
 לאלהים הרנינו ביצירה ה׳ יום קקיח הכל עולה כ״א

 הוף וחנו מנצ׳׳ס זמרה שאו ה״ת יעקב אלהי מל׳ עיזינו
 גבור״ה נבל עם סק״ד נעים נ״ר בי ה״ה כינור מהו׳׳ד
קביא ישרא׳ל לישראל סק כי מנינ״ה שופר בחולש מקעו

משפע

I
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החיים עץ א פרק שחרית תפלת תשלים שער פרי שרף
קרי ש(!י בי־יקף ע־וס הדצס ■בשול ׳עקי לאל-־.' משפע  י
ל7למ'י מצדם ארן על בצאחי  פשוקיס r'״ נו דש מלי ’ה

 איני רבוע נגד סיבית קן״ו בי ויש קבין במשפר שש נגד
 שבח לכבוד גאות ־ לנש גאות י־לן ה׳ בריאה ן׳ יום
י סקיקים ה׳ המימיר בזה ויש  מקננא עלאה ת׳ ע

ש בנורשייא  קיה אה״כ ע*כ מ״ה שש נג־ ס־ב־ן מ״ה י
 אל שפע ולהוליד העולמית .לכלול ג״י וסכוין ה׳ אל

 דיודין ע״ב ולשש הוי׳ דשם ל׳ וחכיין העש׳ גיולש
 ־״ינבבייאת ש ש״גואל ובס דהוי׳ ראשונה ולה׳ דאלילית

 להעשי׳ ומשש דילי׳ הוי׳ ואל מ״ה ושס הוי׳ דשס ולו׳
 ואס״ש • אד;״- ואל j״j ס0ו דהוי׳ אסרינה ה׳ שהיא
 אין וחכיין וכו׳ נאלתיני אין ונו׳ ה׳ אל קיה תאמר

 לי׳ רומז כאדונינו אין שגשם תחאה לה׳ רימז כאלהינו
 מד חשב־נ; יבייס ונוף האיז נל אדו! שהיא שבשס

 אץ ענאה מל; שב־ס עלאה לה׳ יומז כמלננו אין
 רמייכיןדיש א אד יוד של וקולי שבבס יוד א7 כומשיענו

 ואח״: הקלישיס נשער לעיל ג״כ מביאר וכוונתו דיחמי
 ביארנו יולי־ ברכת שקילס הראשון בברנו והנה ברכו

 כוינה חכיין הזה נברכ' אן ק״ל ע״ב כ״ו ש־וא כוונתו
 קייב שעיליס מ״ה ס״ג דע״ג וולואיס ג׳ והוא למרת
 יכ״ח . יתכל קכ״ו שעונים שלהס מ״ג נ״ג ג״כ וחכו־(
מיוין ימעיס יוסר והס ברכו נמנין ה  בהמבירן כמו תכוין ונ

: ע״ש ור״ו מ״ב יוצר בלכת שקולת דלעיל
ח ^  הקרנכוח מעשת ע״י עילין מחמלה ההפלה ק־ר ה

 אה לתקן ב״ש • קדיש ואח״כ העשי׳ אח להקין
 _אור ויולר קיייש ואח״כ בילירה הס מזמורים כי הילירה

 להקן עמידה ואמ״כ • מיושב קלוכה ושם הבריאה לתקן
 להוריד יורדין ואח״כ : מעומד קלושא ושמת האצילות

 קדושה כן גס ושמה לבריאה מוזרים לליין ובא השפע
 ליצירה מוזרים לדוד בתפלה ־ קדיש ואס״כ דמיוכב

 נגד הקעירח פיטיס קדים וממ״כ כנ״ל במזמורים
 מקום מכל אך ירודה עיד אין ובשבת נעשיה הקרבנוס

 שלא החיציניס להבריס הקטורת פיטום אומרים אנו
: בתפלה יחאמזו

ב פרק
 קץ לאין גדול שיס זה והנה לשבח עלינו אה״כ

 ולא מםי.וח מג׳ חפנה כל אמר לאומרו וראוי
 לבי שמריח תכלות איזר רק אומו אומרים שאין כאותן
 כל קדר שקדרנו אסר כי הוא זה שנס של והענין

 עד למעלה ממטה כלס והעלינו בפרטוהיהן העולמות
 מן ועולם עולם לכל השפע להם ניתן ואס״כ העמידה
 כוונתינו עמה ותכה לעיל כמבואר עתה עד העמידה

 במקימו לביתו טרף יסלק עולם בכל כיי למקומו אמד כל
 ימאמזו שלא והנה • לטרף שואגים הכפירים כמ״ש

עלינו הפבס זה אומרים אנו לכן השפע באימי הקליפות

 בהקדושה לאסי־ו יוכ^ו ולא הסיצינים מחבטלין ועי״ז לבבמ
 המוביל הוא מקיף אור כי כו־ע כבר כלא כי והטעם

 ואינם עני־ם אח ימעמא נ״יל שאדיו עממה הח־צינים נח
 המיצוניס מקים ני ג״כ שמבואר ולמי בי להחאחז יכולים

ר בין היא  נחקן הזה שבס והנה י מקיף לאיי פנימי יאו
 כלוה אהר אותו אימייס אנו ולכן המקיף אור אח להיריד

 בהבפע הסיצוניס יתאחזו שיא כדי יספלה חפלה כל
 העילמוח לוקחים שתעלה לפי יצסר טעם עיד וגם ■ כנ״ל
 הוא גיול היוחר כי כיודע מקיף אור ואמ״כ פנימי איר
 אנו הפנימי אור כילם שקבלו אח־ ולכן באחרונה בא

 שבח ניסנין אנו תחלה והנה מקיף אור להם מיככין
 ולגרש להוליא יסד הטונמיס הדי כל שיכללו כדי להשי״ה

 המקיפים יורייס ואח״כ הזה השבח ע״י הקליפות משם
 הוא ״סכל ״לאדון "לשבח ״עלינו פי׳ וזה אוסס וויגרשיס

 וכולם המליאס והיא הכל אדו; היא כי האלילוה נגד
 והבניאה אלהוה נקני האלילוס כל כי • כנידע ביואיו
 'להח מה̂ם שלמטה העולמוס וייכ״ש אליו כסא נקרא

 יוצר קראו אמנם הנייאה ל הי ״ביאשיה ״ליולי ״גדולה
 ״עכנו ״ש;א ־ הילירה אח ויוציא היליד שהוא לפי

 עשי' לשין עשני יאימישלא הילידה הוא ״האיליח ׳כגוי
 ״כמשפחות ''ישמ;ו ״ולא י מעשי׳ אס והוליד ש־-יליא לעי

 הוא הקליפיס שתוקף לפי והנה • תעשי׳ נגד ״האדמה
 בהם אלא הקליפיס גנות נ־כד לא לכן ויצירה בעשי׳

 ’הקליפיח. שהם האדמה כמספחוס האדצוס כגוי וזהיש־מד
 אה ומגנים נהק׳;״ה יישבחיס כשאני כי נודכי כבל והכה

 הקדיש בקוד לעיל כמבואר נכנעים הקליפיה אז הקליפוס
 אנו זה אחר עולמות ד׳ קדושת שהזכרנו אמי לזה

 אלו העולמות כל שעימדיסאסר הקליפית גניח מזכירים
 שהם וכו׳ כתם חלקנו שס שלא ־ מעשי׳ עולם בסיום

 ואז מאוד נכנע־ס הם זה ידי ועל ולריק להבל י־שססויס
 מקיף איר יורד הזאה כריעה ידי ועל -להשי׳יס כורעים

 עד כורעים ואנחנו מן והנה • החילונים כל ומתבטלים
 •שהוא למטה מלמעלה פנימי אור נקוד הוא הארק ויוקד

 ״נוטה ־ בינה שהוא ר״ל ״ארק ״ויוס־ ״שמים ״ניטה
 שהם לזו׳נ האלילה הבינה כי ומלכות ח״ס ״וארק ״במים
 כי ״בשמים ׳׳יקרו ׳׳ומיפב ־ המקיפין ואס״כ ■ וארק שמיס

 שמוח י׳ והוא בז״א בבמיס הוא יקרו מושב האו״מ
 מקיף אמד שם הוא ״מלכנו ״אמס דז״א קפי׳ י׳ מקיפים

 ׳׳הוא ״ס׳ ״כי ״היום "וידעת י זו״נ שניהם כללות
 ־ פנימי דאור למטה מלמעלה כללות כל הוא •האלהיס

 למעלה ממטה מקיף א:יר וכנגד ־ ״ממעל ״בשמים וזהו
 ובקטל בהמת אמר לא ולזה י ״מתסת יהארק ״ועל אמר
 למטה מלמעלה הראשון מהס־ל כי וממעל מתמה רק

 מלמטה הוא והב׳ ־ ממעל שהססיל ר״ל ממעל וזהו
: מהמת פהתמיל ר״ל מחסה אמר לזה למעלה  ־ הזה הפבס של בר״ס מרומזים שמוח כמה יש והנח

’האר״ הקדוש שהרב ז״ל מהרס״ו הרב וכסב
זלה״ה /



חרית תפלת תשלים שער פרי שרף ההיים עץ ב פרק ̂י
 לכוונס «הס נה.״א זהיר שיהא מאד אוהו הזהיר זלה״ה
 ריס הוא ״ניאשיס ״ליולי ״גדולה נר״ס כך והס חוויד
 ואז י׳ נאוה א״ב זה א גסילוף הנ׳ לההליפי וצריך נל״ו.
 ג'מ׳ הוא נס יס״ן אנ״ג מן הששי השס שהוא 'ג״ל יהי׳
 ״לאדון ״לשי;ס ״עלינו נ״ה גס ע״־) מ״ב בס (ר״ל מיג

 ״לאדון ״לשנס ור״ס ■ סיג ע״נ והס קל״ה נימ' ״הכל
 שמוה ע״ב מן אסד שס שהוא לל״ה נ־מ׳ הוא יהכל
 שהוא קק״ז ג־מ׳ עלינו חינוס גס ־ אדנ״י ג־מ׳ והוא

 ר״סגימ׳ ״ליוצר ״גדולה ״לסה ש״גלח׳ס שס סל אנזורס
 האורוס להוריד הכוין ״ורשהחויס ״כייעיס ״ואנסנו ־ ש״ג

 הד׳ שיוס עד ועולס עולם לכל פיס המק העליוניס
 זלה״ה האר״י הקיוש הרב הזהיר נס • כנ״ל עולמוה

 אדני פעמיס י׳ גימ׳ ״שמיס ״נוטה ״שהוא ני״ס לכוין
 נו• ננלל־ס וכולם אדני נקרא ספירה כל דנקנה י״ס שהם

 מוהרס״ו להיב זל״ה האר״י הקייש הרב שנהן א׳ יהוד
 : ונערב־ס ונמנרזה נשחריה נעלינו אוהו שיכווין ז״ל

 ׳סבא המנינא ברב' ויכווין ס״ג שמוה בג׳ ן שיכיו והוא
ב  • ס״ג נימי סי.א כי סבא ייבא 3תר סנא נהוראי וני

 ויכוין סיג ג'מ׳ לאיו״ן לשנ״ס עלינ״ו נס״ח יכוין וא׳
 נגד והוא יל יאי ה־ ;יך כזה עלינו בניקוד גיצמי ס״ג בשס

 ס״ג ג'מ׳ ״ליוצר ״גדולה ״לסס ריס והב׳ סבא המנינא
 והוא מ״ה דשם אלפין מג׳ היוצאים אהי׳ שמוס ג׳ והוא
 ב״ן ומילוי ס״ג במלוי יכוין הג׳ ■ סבא נהוראי רב נגד
 אס״כ . סיא יינא רב נגד ס״ג נימי וה ודה אוי ודי

 הפסיק נקודס עם ״לעביך ידבר ״זכור של בלית יכוין
ל1 כזר. צ כזה בס״ת ואס״כ י  יסד בשניהם ואסיה יי
^ל כזה המלוי נמלוי אהי׳ בשם יכוין ואס״כ י !ייי

י’ל■ ?א ל?ל איו־ כ;ת י ־ ״יי ’ד׳, יאן איף. יאי :

זהיר להיוס מאוד טוב
 עליכו אסר לימר

 כל וכו׳ לך נקוה כן על
 הוא הבל סוד ססל ושבי’

 יש כי והעכין ־ רי״ו פ ב׳
 וא׳ הוי׳ בסוד א׳ רי״ו ב״פ

 הרי״ו והנה י אהי׳ בסוד
 נכוונה לעיל מבואר דהוי׳

 הוי׳ אוסיוס בד׳ כי ויעביר
 ג׳ והנה עיב אסד בכל יש

 מהסברים ע״בהאסרוניסהס
 הראשין ני רי״ו הם ואז

 דיודין ע״נ בס שהוא
 ממש הוא ססד גימ׳ שהוא

 מהסבר״ הס אסרוניס הג׳ אך
 • ע״ש רי״ו עוליס וכילס
 כי כך הוא דאהי׳ והרי״ו

אהי׳ ג׳ שהס נודע הנה

 שימן גי סלק ;ה1י מפי נספו
 לשנס גלינו וז״ל נתב • קל׳׳ט
 שסדיוז וזנלת אסד לומר נהגו

 ונכללים הגולמוס שענו כיו! ני
 לקנ; נ״ליי] הס־ון נזה ז־

 מיסויס יאזיזט מלמעלה הארס
 עונ נל מצויה למקומה אוי.ס
 הנל איון נקיא האל-לוה והנה
 ופנס נו לדנ-, מתהמין ונולן

 • ננווו נמקום לו יא,< ר.אמיס<
 עולה היא נעקומה וה:ויאה

 כס כוו ורפנ ע״ש ונו׳ ליצירה
 אור להמשיך צריך וי.;הה וז״ל

 ז שהו מנינה נזו׳׳נ וונקיף פנימי
 ויוסד לז׳א• כנימי שמיס ניכיה
 ימושניקיו ־ למל׳ פנימי האיץ

 וסנינוז לזייא מקיף ממעל נשמיס
 מקיף זה מרומים רגיהי עוזו
 מקיף וני׳ אל׳הינו הוא • נק׳

 ר״ה הלהיס■ הוא הי ני לשניאם
זר נמנו מקיף םיו שהוא יהיה

והפה דההין דאלפין דיודין ינימי ממעל כשמים • נמקומו
נכ״א יש ודאלפ-ן ניייוזין TP” טיי איו ל־?' 'מ־ויף

כ׳יז שלו מילוי ר במילוי ־
 ומ״ד כ״ז נכ״א הרי מ״ד עולה ביבועו וכ״א י אוסיווז

ועם אוסיוס כ״ה רק בו אין דהה־ן והג׳ ע״א עולה
 אוסויס ד׳ עמו עוד והצטרף ס״ט עולה דיבועו מ״ד

 אסד כל עס סלרף המיוסר היא וזה ע״ג הרי הפשיטיס
א שעולה ר.ב׳ מאלו  הרי רי״ו ס בטול ע״ב ג׳ הרי ט״א ני
 ני״ו ר.ב״פ אלו הלוקסת והמל׳ תבל כמכין רי״ו ב״פ

 בת שמרזסבייס בשעה המל׳ סבל נקרא נם הבל נקיא
 שבר. הסחסון ור.רי׳׳ו קיישא מזלא בסוד עליון; רי״ו

 של ק״ש בכוונה בעזה״י יסנאר כאשר קד״ס עי׳ב בסוד
 כך• נקראה ואז ר.נל גימ׳ הם רי״ו ב׳יפ והנה • השכיבה

 בו׳ שמססיל תארך כל ע; למלך ה׳ והי׳ בפסיק גס
 היא סשס לנק׳ ׳יס’ל וחכיין עשרה שהיא בל׳ ומסיים

 טוב אנכי הנה נפקוק למ״ש וסכוין נניס י׳ והס בן שם
 להמשיך וחכוין והג׳ הס׳ סיד והם בנים יוטכרר. לך

 הקדוש ר.רב : הנ״ל נפסיק כמ״ש ללאה בנים עשרה אותן
 אסר עד ותספילין הטליס מסיר הי׳ לא זלה״ר. האל״י
 • נההנחה כונו מיוכב ר.ש״י מסיר ”ה ל’מא וכפהי׳ עלינו

 בההנחה• נמו מעומד סירנו’ האצבע שעל נליכנס ר.ג׳ וגס
 אמשי־ לא רועי ה׳ לדוד מזמור הפלה כל אסי לימר טיב

: •סרנו אלהיס ומזמור

א פרק ומעריב מנחה שער
 בקילר המנס לעיל תובא בנר מנסה ספלס

 ישראל זיווג הוא מנסת תפלת של דווג ני הדברים
 כמוהו ארוכת אינה שהיא והוא לאה עס עצמו ז״א שהיא

 נודע כבר והנה ולמעלה בלו מהסזה עומדס שהיא רק
 ובאוסו דז״א הראשון מקיס הוא דז״א בר.סזה סס ני

 רסל אמנם להאריך ואין עסה עער. מזדווג הוא בסי׳
 שלאה כיון רק עמו מזדוונס ואינה עמו אב״א היא

 לרסל מקומה נשאר אז בפנים וחזרה האחור מן נסחלקה
 מאחוריו ז״א שיעור בכל באסור ומחגדלס עולה והיא

 שעדיין לפי כי הק״ש בשער מבואר כן גס והנה ולמעה
 הק״ש של בתמ״נ לה די לכן יוצר של מהק״ש רוש־ס יש

 בו יש שמ״מ אך • מסלש לק״ש צריף אין •לזה דיוצר
 ק־מסו שיעור בכל אב״א היא שתמל׳ והוא גמור זיווג
 ביארנו גם • בערביס משא״ב אפיס רפילס בי יש לכן
 לפי וגס דינים בחי׳ הוא שלאה לפי דינים בת שיש

 עכ״ז אך סיש־ם מיחין שאין לפי גס באסור היא שרחל
 נזר. עוד להאריך ואין בלילה כמו דינים כך כל אין
 בספר הרב והנה ־ לעיל שס הוא מבואר כבר ני

 או מוחין בו נכנסין אם ספק .לי יש בזר. וז״ל הכוונוס
 א^לי גדלוס של הו״ק גו נכנסין כי אללי הוא פשוט כי לאו

דגדלוס עליונוס הי׳ נס בו נכנסין אס מס־פק אני אמא
דאמא



סה החיים עץ א פרק ומעריב טגחה שער פרי שרף
 בו שנכנתין או לבד דאמא

 כמו לבי דאבא הויק ג״כ
 חפלח עדן • בערדח שפוא
 מבואר רכה ד הו» מכהה
 ע״ב קש״ו דף חלימה בזוהר
 דשר״ן עילמוח ’ש״ ענין

 בקטרא ל״ז דלש״א חסוח
 שמאלה רקטלא וק«ג דימינלן

 של הק״ג אוחס וה;ה ע״ש
 כי מנסר. ג־מ׳ ר.ס השמאל

 סלי אסר מחעורריס הס
 של שמאלו אז כי היוס
 נקרא ולכן מחעירר יצס־ן

 כי דע ונס ־ מנסה חפלח
 סיד הס הדיניס סיד הנה

 אוהיוח והנה כנודע מנצפן
 מ׳נ הס מכמה של מ»כ

 כל כי נודע גס ־ דמגצפן
 להחאסף סוזריס הס הה״ג

 הדיניס כל שס כ׳ בהסוטס
 מנסה של הס׳ רומז ולזה
 ואס״כנמשכיס מיטס) (ר״ל

 כסידע ה׳ אוח שהוא בפומא
 מבואר הרי דמנמה ה׳ וזה

 על מורה מנסה מלח 7’א
 ק׳יב של הגבורוח של הדיניס

 בספר [ועיין מנסה כמ;ין
 וישלח פלשה חולה לקוטי

 בידו הבא מן ויקס בפסוק
 סז״ל שהזהירו וזה מנחה]

 והנה מנסה בחפלח זהיר הוי
 שני חשיס החפלה בשעח

 ימין המזה על ילין
 כי לרמוז שמאל על

 המחגליס ז״א של הסקדיס
 הנבורוח אח ימחקו בסזה שס

 וכן ־ שמאליח יד שהס
 פעס כל כי ודע י בעלביח

 לחועלח הנוגע זיווג שיש
 בעיניס להיוח לרין רסל

 ז״ש כי אוסה לרמוז סגייוח
 דליח שפירחא עולימחא

 בסבא כיוביאר עיינין לה
 של בק״ש ולכן דמשפטיס

 7שצל' ג״כ ביארנו שח־יס
 הימניח בידו עיניו לסגול
שביאלנו מה ו׳ ב״פ (ע״ש

 המה גפלאיס לכאדה הגה
 שיין איו ני אלו הדגיים

 אסר נלל זה ננל להסאפר!
 ח:וא נשנר לפיל שפנואו
 הניינא (ונש פדקא׳ העמידה

 שכאפלא הטעם ) נ נפרק הוא
 וגאה ירראל ;יויג יוא מגאה
 רק נו״א ננלסי שלא לפי הוא

 דאמאלנוויאזהנה׳׳' דו׳יק מוחין
 לא וזה מוחי, נ-אי הס פלו

i יצאה 1sלאה פיציף רק ומל •ף 
 ולמעלה שלי ממז־ שהיא לפי לנד
 דאנאלאנננשין שמימין לפי ונס
 יעקנ פרצוף יצא לא לזה נלל
 נו ז שצנצס נפרניא ולזה כ״ש
 יוצא לזה ד:נא דו״ק מוחין נם
 א שה וק יבקנ פו:וף נם

 לפי נאורך עיש האז' מן למעלה
 אסר עוד להשהפק יא אץ זה

 ומנא' שנפמיד־ נפשיסוא בנא:
 ס׳-ד ואי ולאה ישראל זיווג הוא

 ראמא עליונא נ׳ נס נו שגנוסו
 יוצאה היאה יחל פרלוף נס א״כ
 הו״ק נ»נ נננס אס נ׳ ספק נס

 הי׳ יפקי פרציף נס א»נ ז דאי
 זה זוצח לענ״דיש אן • יוצא
 מניאר הלא ני ספיקוא נמה

 אלי.ינו נניונא העמידה נשעי
 וג זי הוא שאו אנואיני ואלהי
 נעשה שנני אסי מחדש דאויא
 מוסק נשניל נקיש או״ז זייוג

 זיווג עיר צריך אהה פנימי׳
 למואין המקיפין לצורן מארש

 נמצאה זה ולפי לעיל ע״ש אלו
 יאג״ג שמספיק רק ק״ש יש שלא

 להסאפק יש לזיז שמריח של דק״ש
 אנוחיגואו ואלי.׳ אלהינן נמלא
לנד פצימי לצורך הוא הז־ויג

i נלל יורדיס אינס והמיןדוס
׳’להמקיפ נ״כ שהוא או נמנמה י

 להסהדק יש רפרניא נעמירי. ונס
 געהה נגר נשאריא הגה ני נזה

 ואז פרמי׳ למוחי! נק״ש הזיווג
 ונעמידה דזמא נק״פו׳יק נננפו

ועמהסגככס׳; דזמא נר׳ נכנסין
 צרץ לא ,'זה דאנא הנ׳א נס

ננימי׳ מוחי; נשניל לזיווג עור
 אן י לנד ומק־פיס רק הוא לנן

 שזין דעיניא נעאייה עחה
 אפשר נצל דאמא עאה נכנסין
 דאנא ויק להנגשה מארש מצריך

 נק״ש היה שניר כיין ש־נ׳א אי
 מספ׳ק׳ן הס פנימיס למואין זיווג

 יק איני ועהה נא‘ד נסלהי״ק
נאוראו: עניני •וה׳יאר למקיפים

 בל צריך ק״ש בו שאין מנסה במטלת עחה בר.ג״ה) פס
 כתב חצדקה בעצין ־ סגורות בעיניס כן להיות העמידה

 שאין זלה״ה האר׳׳י הקדוש הרב בשם ז״ל ס״ו מויה הרב
 טחן היה מ״מ אן בשהייה כמו חיוב כן בל הצדקה
לעיל מבואר בבר והנה ■ ג׳.טלוטוה במנחה גס ללדקה
כי לכיין טוב גס ע״שהצדקה מונח דוד ויברך בכוונה

 הנחם והתטשטוח דמהאבוהא קינא לקין רומז ק׳ אוה
 יעשה הק׳ שמן יכוין הצדקה ולנחינה הק׳ רגל והוא

 אסיזה יהי׳ לא ואז למעלה סק׳ יגל שיסבר והוא ה׳
בערבית אן • לסילוכיס

 רייש ומ״ד שערמ״נ סייס נען
 רניא! ם החסד ני מנואי י״ג

 מהוא רגרק עי׳ז לצדק הצדיק
 הננירוא נא״ מאמאאיס ריגיס

 אמשה ש־י-ס אחסריס ע״י זה5
 יזהו צ-קה נעשא מצוק ואז

: עיש הצדקה כוונה

 גובי שהדין זמן שאז להיוה
 וכחב י ליקה זמן אינו לכן
 זלה״ה הקדוש בשסהרב עוד

 בטליח לההטלל נזהר שהי׳
 עד מסירם הי׳ ולא והכילין

הי׳ וההטלין עלינו אסל
 כמבואר יבא שמושי של

 שקיעה עד להתעלל שלא הי׳כזהר חחטילין־גס בשע־ לעיל
 רס בקיל החפלס חיבף להתפלל מניס הי׳ לא ונס הסווה

 לפעמים גס רס בקיל ואס״ב בלחש עאידה הסלה אלא
 לו הי׳ שלא מחמה הסמה שקיעה אסר מתעכב הי׳

 מעות לבקש ולכאן לכאן משלח ותי׳ שכיר שכר לפרוע
 להשי״ה אהפי-ל אין אומל והי׳ מהפלל הי׳ ב ואס׳ לו לשלם

 פני אשא ואין קיימהיה ולא כזאה מלוה לידי ובא
 כן ועל עלינו התפלה אסל לימל מאוד וטוב • לההפלל

־. לעיל במבואל בשסליה כמו לן נקוה

ב פרק
 ובבי שסריה של הק״ש במו ממש הוא
 ע״ש בביניהם הסילוק הק״ש בסער לעיל

 דז״א מביים רמ״ס^ סוד הוא דכאן סרמ״ה טנין אמ-״ס
 ■ דבריאה דנקבה אהבה בהיכל ומלטיירס היורדיס דאל־לוה

י נודע והנה  א״א הפינופס ג״כ ים הבריאה בעולס י
 י״סו־לו ככולניס ה־כלין ז׳ בו ש’ והז״א י וזו״נ ואו״א

 בס בנו אין בעלביה והנה לכסליה דיולי היכלין הז׳ הס
 וזהו אה דבל דנוק׳ היכנוה לק עולמוה הד' כל לר.עלוה

 הלצון היכל הוא כי ויציב אמה א־מליס אנו שבשסליה
 נקל׳ והוא דנוק׳ ללון היכל ואמינה אמת בלילה אן דז״א

 עלבית של זיווג היא בבייאר. שס והנה בלמה כל מטחו
וניק׳ הז״ח יולין כס בי

 והנה מזדווג־ס ישם לאליליה
דיני׳ הוא עיביה הפלס

 ק״ש אומליס אני לכן לעי׳
 בהפלה מכא״כ ונלבוסיה

קשי׳ דיניא שי.וא מנאה
 ביכוהיס טס ק״ש והנה

הס

הקיש עניץ
מביאר י

 נפסיק עקנ פ' הורא נלקופי ועיין
 ננין נס נניאורו יכו׳ .סע־ קרך

 כי ופי׳ ז״ל1 כאנ וננרא ניגוד
 נשאר נ<! ניוס אנעשה זיויג כל
 ואכל נאניצוא אכל נמ;אה נין

 אאאאיניע אאפוררא ע״׳ נעשה
ננדיאז היא נצילה הנעשה זהזיווג



החיים עץ ב פרק ומעריב מנחה עזער פרי עזרף
 לפי ים\ת עיני^ מפלמ ולכן ,ןי דבריאס נהיכלוס הם

 נפשמויי׳ ואיניתלי שפואלמטפ רמיזיס '(b ועשי׳ צי׳’
.. פוא פפוא הןץ\נ ונל הפחתוניס .
 ניגוי צייך ולזה הננווות נכח ^יוז ןל ה סעיללי שלא ס

לטלוח הוא ור,ש<י פיל גחי׳ ׳’יעש ׳ דיצ
למעלה הננוווח נח ולקשי להמים היכלי לק מוזכלים

: ננצח נשישם היא לאשוצה נלכה והנה
שהוא השפיל לננס היכל
 ה׳ ו;«ש ללילה יום נין המנדיל הלקיע הוא כי ישיד

 . נרה שהם צ-:אוה עמו הכולל הוי׳ הוא ישיל כי צנאיה
 ואמונה אמה אח״כ אהבה היכל היא עילם אהנה פיר א

 להיכל עליונה מעה נשול השכיננו אה״כ לצון היכל הוא
 הנה נשיל שלומין שכה עלינו ושלוש נה נזכל ולזה ק״ק

 ועני! נאצילוה סעמילה א,פ״כ • וכו׳ שלשלמה מעהו
 לוצים אנו ניום כי ניום ולא נלילה העכיננו נלכה

 אנל ה״ה לולה עם ההחנל ושם לאצילוה להעלוהן
 המעה קול הוא ושם ננייאה למעה שיל ה יולד נלילה
 והנה • השכיננו אומלים ואנו לנליאה ק״ק היכל עחוא

 הוא השהה ששתי אלני כי לעיל ניאמו עסליה נהשלה
 ומההיי האכילוה עם מהלנק והיא לנליאה קיק היכל
 צלין ולזה דמי׳ אליכהא כהשלה הזיל שאמלו וזהו יהד

 ק״ק היכל הוא השכיבנו אמנם שם כנז׳ מעומל לאומרו
 עמילה אין כי מיושב אוהו אומרים אנו ולכן לנוק׳
 עהה אומרים אנו שלזה ז״ל מוהצז׳ו ר.לנ וכהב ננוק׳
 ללכילא היכל-ן הז׳ עמו להבל כדי השהה ששהי אדני
 ענין : עמהם ולההקשר שם ליהל האצילוה שהוכל כדי

 כי לע אן העליונה מעה שהיא ביארנו כבל השכיבנו
 המל׳לקהישיל עס מחבר הה״ה אין הצוה קולם בלילה

 הנשמוה באים ומשם אבא בקול המל' עם מזלוונ לבד
 הזה הזיווג אין אן • חצוס קולם המז׳־ווגים לאוהן

 ננלאים המלאכים אין כי חלשים למלאכים נשמוה משפיע
אחל אן ההנזחון ע״יהיקוד

אני״זו שוו שעי חיים נען טיין ה״ס זיווג היא אז נזצוה

״ ל׳ « •' » =’• S  S , S
 שנעולם ופזיווג י-צריקיח נשמח ם ש ח׳ למלאכים הלשמוה

נשמות ל-ליד הם היצייפ ולב! שקילי נש׳ כנז׳
: ע׳׳ש המלאניס בימי לע״ה הזיווג שהוהר

להמהין צליכין עכ״ז החול
 להמציא ומל׳ ה״ה זיווג עהוא לילה מצוה אח־ עד

 זיווג יש אז מלוה אחר נשבה אן .׳ המלאכים נשמוה
 השכיבנו ענין וזהו צדיקים נשמוה להוליד אפילו פנ׳׳פ
 זמן הוא שאז ראשונה חצוה נגד שהוא לשלום אניני

 ולשי י כנז״ל דנליאה ק״ק נהיכל המטה שעל השכינה
 לכן המלאכים שהם מיילוההמלן להוליד זה הזיווג שאין
 אלא אז הזיווג שאין ולשי אבינו אלא מלכינו נקרא אינו

 ■ לשלום אבינו אומרים אנו לזר. לשלום הנקיא ביעוד
 המלאכים נשמה לצולן ההיה זיווג שהיא חצוה אחל אן

הקיצה זמן הוא אז וגם עמו נכלל שהיקול ומכש״כ

 מלכינו והעמידנו אומרים אנו לזה המטה מן והעמידה
 הנינה מי׳ המישן זהההיה לחיים ולשלים טובים לחיים

 ב׳ והכוין קדיש מצי אומרים אנו אמ״כ • יקוד ולשלום
 אן הקדישם בשער לעיל כמבואר לע»נ מייב וב׳ כ״ח

 אדני י עצמו דז״א היא והב׳ דנוק׳ הוא שא׳ שהכיין
 היכל עם המהמנל ללכולא ק״ק היכל היא השתח ששהי

 שזח לשי לזה זה בין קליש אומרים אנו ולכן לנוק׳ ק״ק
 משאיכ הקדיש ע״י למנים צרינים ולכן נוק׳ וזה לכולא

 הלא כי הכוין לערביה לעמידה אנוס נברכה בשמריה
 נעמילה ועסה לגללוה דאמא דו-ק המוחין נמשו בק״ש
 שביארנו ואעש״י לאנא דגילוה דו״ק המוחין נכנשו

 על כלל נכנתי לאנא המוחין שאין לשמריה בעמידה
 לק אינו זה אן • דאמא המוחין כל ליכנק שיגמרו

 כל שנכנש׳ לשי נשפליה
 עהח <)ך ■ דאמא המוחין יזמא תנ״י גם כנננשו ד־ל
̂יי' ®’״ל’ איי® יז®  לאמא הג״ר נכנש־ן שאין יי״
לאבא הו״ק נכנשין לכן כלל ציי־® יי״ ®״י
א .■־p ״ ץ

לקולם קליש החצי כמי ג״כ ; ע״ש שש
 קדישים ושאר עמידה

 ז הקדישים נשער למיל מבוארים
 העמידה להיוה שצרין מנחה בחשלה לעיל ניאלנו
 בעלבינז עהה והנה כם שכנז׳ שי-ולוה נעינים

 משעה היינו שנולוה נע־נים להיוה ההשלה כל לרן
 שיום על ערבים מעליב ניבלו אשל בלכ׳יה שההריל
 שפאל על יעין החזה נגי ידיו אה למניק גם י העמילר.

 וכו׳ ששילחא עולימחא נקיל שם שמנואל מטעם ג״כ
 זלה״ה ״י האר הקלוש נ שהי זלה׳יה מוהלמ״ו הלב וכהב

 לומר נור.גין יש המזמורים(אשל אוהן לומר נוהג הי׳ לא
 לק ערביה קודם לומר נוהגין יש אשל המזמורים) אוהן

 יאמר נצלו שיאמר קידם ־ מהמנילים לנאוה ה׳ ששוקי
 אה ברכי המעלוההנה שיל

■ מציון ר.׳ ינלכן י ה׳ שאנו ינזמוריס השלשפ נינין
כשהצדק כי הענין וחנה ®יג'® חפל® אמי צומי נופנין

מעלה הוא אז ברון אומר ’®״יי* א’®'' ל״״י’
 נציצ;ןשנפלובע»ןירקל^יה

המלמת של המ״נ והוא •׳j,הל-ל-, י.,. משיניח חצח
עליו שישש;ע נזה וגוימין סצאנין אוטן ראשי! נמשחו
 הי״ והנה • עליון צדיק ימאי לילפ נויש שייחא ראמיין
 היא ׳ושף צדיקים שני לרחל ייי׳ י״לא® ®אי! ליי׳ קא״יי

הוא ובנימין ר.עליון ר,צדיק יד ייאייל פ׳ גזי-יי [ונם ננ״ש
י__, מפוייא וזיל נחג ג״נ ה ׳5?

■' ' / י■׳’ , P ®ל לחי קאננרי ומאי ונו׳ קדמאה
 עי-ל כ. ר.׳ אה ברכו פ/ נו״ח ונו׳ט״ש)עו«נ האיז

 הוא המ*נ כשיעלה ואז ויאמר המתחיל כמאמר נואשית
 ינלכן וזה מניד מהנלכה ח::מיס ניקיע מארוח אלחיםיהי

יפיל שהוא מציוו ה' ®®״'יי® וז״לדחניאעפייי נחר
• רווליוו י '’’'”י ®®י® ’®ל®® ®ל • יו הננם משמורות נשלש מתחלקין ואי;!



שנחפלס רהום והוא
 יש ערגיס

 מכילין ״ג’ נגד ת־נ־( י״ג נו
 דא״אלעיייסלאכפי׳ דלפתי׳

 נסם ולמסר! ה׳־ינים לכל
 ד׳פרצופ״דקליפוסהמססילי!

 ״עון והם נערניס לעורר
 • ״וסימה qfc* ״ומשסיס
 עין * רסיס נוה־א הנוכרים

נינה משסיס ינוכה סכמה

סו החיים עץ ב פרק ומעריב מנחה שער פרי שרף
א פרלן המטה שעל ה״ש שער  י1’מס״מ ישראל נו ׳כי' לילה והיי

 כירהא נסנין נלילז צלומהון
 אישיס ונקיאיס איני! ניויהון
 אמיץ שירסא ומאי שירסא ואמרו

 ואאסיהו סזנינו נ׳ אגיש מה
 נמשמיה • ונו׳ מאל־,ים מעש
 הנקואץ אינין שיוסא נפנין שני

 ומאי דליס7ו וחשמלים #לאכים
 ונר אלים גני לה׳ היו אמרו

•איאליס : ע״ם
סימה דנונה ס״ס ו׳ף דנוגה

 על יורדין ib עיעין ו6 כי לכוין נם • דנונה נוק׳
 שהם ופ״י) שכ״ה 6(נ״ ופ׳ל ש״ן והם נגיסנם ר,לרעים

 סל ר״ס כי ויכוין • למסקם וצרין כנודע דינים מיני נ׳
 ״נסוס ר״ס גס גנונח נימ׳ רי״ו הוא ״יכפר *ריוס ״והיא

: פ״ר גימ׳ •עון •יכפר
ך י ר  נליל נניכו נפרע ערניס ספלס נכלל לכוין צ

 נ׳ונליל נליל • דיודין ו׳אלהים וליל שנס מילא׳ •
 ניקוד דהסין אלהים ד׳ ונליל ג׳ Vנל דאלפין אלהים ס׳

 ניקוד עינים המענינ דנרכס ודססימה סס דפס סשמוס
 ואיני ציאוס ישראל עמי 30th של הקסימה • צנאיס
 סר.ימס נשנא ישראל נאל של הססימה • עמו משולנ

 מ״ואוסיוס יש המערינערנים נניכס י נשורק השכיננו
 נ״ן לסם רמוז שהוא ועיד נעול ג״ן הנקר׳ העל׳ נגד

 או לה שמשפיע הס״ס מצד חוא״ו נאמצע א׳ וכשהשים
 וצ״ל הנרכה q p עד וקים ס׳ אל מן (ר״ל גין הוא

 נגד ״בסכמה ׳׳ערנים ״מערינ ״בדנרו יודין) ננ׳ וק־ים
 זה נקרא כהוא חנריאס ננד ״שערים ״פותח סאצילוס

 נק׳ שהוא היל״ נגד ״עסים •משנס ״נסבונה לה׳ השער
 ששם סעשיה ננד ״הומנים יאה q״ומסלי למלן משנס
 • המאורעוס והיופי העולמוס מכל יוסר הזמנים סלוקי

 חנכ׳ל ם שצי לכה כוכבי ז׳ ננד ״הכוכבים יאס ״ומשדר
 נמשמרוהיסם אור,ם ומשיר • דעש׳׳ והיכלוס נערוס שהם
 : כרצונו וו״ש עליון ברצון שלא ממסיצסו יצאו שלא

 אמר ולזה נזה זח כלולים וסושן אור ״ולילה •יום ״נורא
 האור שגולל אור גולל ואמי ״סושן ״מפני ״אור יגולל
 הסושן מפני פי׳ נס הסישן מפני אופן נשום יישג שלא
 זמן כשבא הקליפה מפני האור שגולל ממש מפניו ר״ל

 אהנס ננרכס • הקליפוס ממנו יהנו שלא הסישך שליעס
 נגד יסורה למטה מלמעלה עולמוס ד׳ עזכיי עולם

 ״משפטים סיצי׳ נגד ״סוקים הבריאה נגד ״מציה אלילוס
 נאומרו יסד וזה זה נכללים כן ואסר סעשיה נגד

 ״ונמצוסיך ״הורחיך ״בדברי ״ונשמס ״בחוקיך ״נשיס
 ונו׳ ״נהגה ״ונהם וכו׳ ״סיינו 0'■' •כי ״ועד •לעולם

 שמוח ב׳ נגד סינוס סמשים זו ננרכס ים והנח
 ועיין המשים הרי אוחיוח ס׳ ועם מ״ב שעולים אה׳׳
 אלו אהי׳ שמוח ל״ב טעם הניפשים כווניח נשפר

: ע״ש

 אסס שעה ר״ל שטוח ג׳ אחר בלילה לישן לאים
 השידים הז׳יל שאמרו כמו והוא סחפלה אסר

 אסח שעה ומחפללין אסח שעה שיהין הי׳ הראשונים
 לקמן יחנאר וכאשר אסח שעה ושוהין הוזרין ואה»כ

 המפיל נקוד היא והשינה י סלוח חיקק נשער נעזה״י
 רע היא ביום השינה אך כמניאר עיני על שינה סבלי

 לסם נאה לרשעים שינס סז״ל וכ״ש לרשעים וטוב לצדיקים
 העונים מעשיהם ע״י הצליקים ני והענין לעילם ונאה

 בלילה ישן כאשי הצדיקים נשמח בו שיחעברו אפשר
 לשייע נדי הצדיקים עמו וממשכח י אליו נשמחו וסוזיוח

 והוא ממנו ויחפישו הנשמוח הזרו בייס ישן כאשר אן
 כאשי המל׳ ביד נשמחו את סאיס מפקיד אז בלילה כי

 ביום אמנם • ישלימה וביה זכה ובאה בעזה״י יתבאר
 מפשדת ולכן לפקדון מנוסה מקים מוצאת הנשמה אין
 בלילה כי להיפן הם הישעים אמנם י בלילה שלקסה מה

 ומוליאין בעולם ומשטטח סנ״ל בפקדון נכנשס אינה
 אפשר ביים ישן ואס בעיבור עמס ובאים הישעים נשמוח

 ישן כאשי יום באוחו שעשה טיבים מעשים איזה שעי׳
 מאד וגדול סשוב אדם שהיא מי אמנם • מאתו יל.פידו

 בלילה כמו ביום בשינחו להרויח אפשר אז הראשונים כמו
 ני לצדיקים טיבה השינה וידא׳ א! הסית ביום אמנם

 הכנת ביום לישן טוב ולכן בשבח מבי רע דני אין אז
 סיב של מנהנו הי׳ וכן שבת עונג משום האכילה אסי

 ישן חי׳ אסת פעם הי׳ ומעשה זלה״ה האי״י הקדוש
 ז״ל סלוי אברהם סי״ר אליו ונכנש הצסליס שינת בשבת

 ז״ל היב נחעורר וכן כן ובין רשפתיו שהי׳מיחיש צאו וע
 ושדל משניתי אותו שהקיצוחי אדוני לי ימחול לו ואמר

 שעשקחי היין לו ואמי בשפתיו מרסיש שהי׳ מהענין לו
 נפנאים דברים ובלעם בלק נפ׳ מעלה של בישיבה עכשיו
 הייתי אס _ס״ן לו והשיב מזה להם שיגלה מאתו וביקש
 ששמעתי מה ולילם יימס זה בענין רציפים שנים פ׳ דורש

 יכן בשהי׳ תמיד הי׳ וכן • לר,שלים יכולתי לא עכשיו
 אוחו שואל וחי׳ הפנים שר שירי׳ לפני אוחו מביאן היה

 ולפעמים אותו מולינין וחי׳ לילן ריצה הוא ישיבה באיזה
 ופעמים ר״מ בישיבת ופעמים הקב״ס בישיבת בוסר הי׳

 מקים בכל וכן עקיבא ר׳ בישיבת ופעמים מרע״ה בישיבת
: רוצח שהי׳

 החיעלת רבו׳ כמה יש הנה כי דע המפיל ברכת
 לק הוא ז״א כי נודע הלא כי זאת בברכה

 לו וסשרים ו״ק לק נתסלה היותו יען הויה שם של ו׳
 הנה״י האריכה עלאה אמא שהוא הבינה ואז ג״ר שיד

 ונהעלו סב״ד דז״א מיסין ג׳ מהם נחהוה ואז כלה
 הנ״ל מוסין ג׳ חיה ונהם נולגילחא בקוד שלו סג״ת

 ואסר מג״ת ם ונמש שלו נה׳יי אל נמשך שלו ומהאור
למדריגת עלו וגדול סדש אור הנה״י שקנו אור מכס כן

סג״ס



החיים p א פרק הגיטה שעל ק״ש שער פרי שרף
פילו'׳ הקיש נלער לעיל ועיין ונההד׳ ח;״הנמ:דתהסאור

:V4■Mפ■°אלהילסקn;כה־
הגח׳ תיקס שער חי*ס נעץ י'ין1ו נהי-יע חמנס 6ז״

כי מוואי שם ו.׳ נח׳ ד׳ פרק נקי־י' אז אליליההמ״ס
קורס נ' הינילןק נעל. הוא וה י ’’''’י סדוהו מבין א׳

א' נקודת וכול יק היתה לא זה אב״א הנוק׳ נאצלת ואז
תפפהישוי: שיציף ונעשה נגדלה ואח״ב
געשי׳ שלי הנה״י וא׳ שלים

 נעשה סלו הסיס ומן שלהם אסורייס מן מוחין לה
 ד׳שע־׳ נגד רק שאינה לפי ד׳ נקראה ילבן שלה הכתר

 כנודע שלימיס בי״ס :שלם כשהוא אן נה״י ס״ה שלו
 בהיוהה וסנה • ה׳ נקרא אז עהו שב״פ מוזייה יאז

 ומניע עיניו אה פוסח הוא אז מאחוריו אחס נקידה
 בה תאיר היא ובהיוה בה ומאיר ה;״ל הנקב דרך בה
 כשרצה והנה ־ באדראובקבא ננז׳ נו מביבי החיא גס

 כד פב״פ להביאה המי־׳צינ
 דבח' מובחר זיווג שיהי׳
רז כנודע פב״פ

 והנה נארינות ע״ש ריח נחי
 ז׳א ע׳׳י הוז המלכות גידול
 ט שהית החלי נחי■ לה שנות!
ננהי' ונסגרלת נינת ועי״ז

 על השינה הפלה ע״י כי
 המפיל אוהו אז הז״א

הא״א שהוא הז״א על השינה ״t, ננז ונסגדנה נינת ועי״ז . , ע! בת בסשון מאר הא ...,j ,,,,,ן.
נעשהבכ. וזה התג׳ שהוא נל והנה עייש t״i הירח מוכנו

 שבבוקר בכלי ולינה לילה
 בשוד יהיו שלום בשים
 מצידה הוילה והנה פב*פ

 נגדנה והוא הדיניס מהגנרים
כולם אז הבוקר שבעה עד

ן־מג ע״י האי׳א פ׳׳י שה כי- זה
שס כהנואר שלו ונ״ן מ״ה

י ע׳׳ה ו׳ פרת הכלים שבירח
נרק שנה״א נשער מגיא■ I ו־.כז
שלוח נח״ זז השינה נעת היני
חך מ'נ נסד למענה עולה
ו ״י למעה נשאר היא הכ:ש
׳כווני ' עניי׳ז והנה ־ כ׳ש המה
׳::תה ז־לני הד■: דנרי נל הישיר

מנו fהז״ נשאר 1א השינה נכת
שולט הזכר אין ולכן .ציון

מפיל

 ה;ק' שערחיריון חייס נכן הנה
 נהיותה שגס ביאיר ר׳ נ:׳ שס

ע״ש ה׳ נקיק הח״ת ננד יקודה
̂׳ו :שיאי ונא ז״א על דימיגיא ״ד; ;״”®״:*:'י:’ '

מיה דשם חי״הה׳יה׳ גייי״י P’ יי'״א

 בעיניו שינה נפל כי בלילה
, ; -i בידה א״מקרא בי״א ואז 

 הבין בזה והנה • כנודע
 בפ״א ה(ז׳ ערין גילוי׳ קוד

 אהא ואז דצניעוהא דקפרי
 שיהומכקיא דכליל מפהחא
ונו לסמא ואחיד פסחא

 לפס ה' שנעשה נץיירינשאר ולאנב־ ו״ק בבח־׳
: ז׳׳א נכלצות

. , החיות מן יוד חלק רק בי
 ונחנק בו נשאר זה למנ׳ המגיע החלק והוא בי ש־.י׳
המביא. דחיי׳ קיסעא וזהו המל׳ עס שלו הו״ק לכל
ולהאיר להביט יכוג ואיני בחנימח עשיכפיו נקסוזו וחז
 ’סי.טהעי- שהיא בעיניו נפל עליונה שינה נס וחז בת

 סוד הס ישנים ואנו • ממ:ו ה חקי ג״כ בז׳יא הא״א
ר׳■״ • עפעפי על והנימה עיני עי. סינה חבלי התפיי.

בז״א הא׳׳א הי.טס הוא עיני עי: כינה חבלי המפיל
 ואז . נחנוק׳ הבעתו חסרון הוא עפכיפי על והנימה

 פרציף היהת המלה כי הצלע אוהו מאיזור-ו ננסייה היא
 וחזרתי נהמעט״ אז ה־דיתר כשהפיל אך רב׳יא שנוס

 מע^ יק אינה כי צלע ונוק׳ לבי אחה נקודת רק להיוה
̂ ובנא..! הקונה לסש־-יס תא״א בה האציל ואז פיציף ולא

מאי כא, קיצו, זלה״ה הרג היה "רבייה ־'''’
J  Z l Z מני שמניא׳ מה ־J-:׳ תינז זה ,;

̂ש א ה, להאציל שנירה נשער ניהנה חיים נמז כ-יאא

שה
. . •יו  דזמא נ־.״י נכנסין אז ני מקומוה
 זי' וד 1וא הנק׳ חוך המוחין מם

 הנח״ נל נה להיוה שצריכה
 המחין קננת נכת נז״ז שתית

הא׳׳זכניל ב״< ךלהיוה נר הה
היאבח״ ״״״ת כי והעצין

מפהחא נקר׳ ^נכן כנז׳ ו״ק מהחלה תז׳ה שהיה כמי שצס
נמסק והנה • שית דכליל !נ״ןניי מ״ה ננח״ שההיה י״;

■ דאמא דילי׳נה״י בנולנולתא י’’■’’̂::: יא' המיסא לקנל שהוכל
 היא שבה היקוד והיה מאחוריונמניא׳וזח״נכםגת-יי'

״,i הנניי כס המיחין חזרו או ז׳יא
בהיותה ואז שלה הרסס ביה והנה כ,׳1 זיא להאציל הנינה יי-יותו- V ̂ י י י''"'’ 'י*' ®”'י ’®”ל דאייא
היא דלי׳ הגולגולת היך כ״׳ ננניה זהשהזל׳ כי נילע״ד
האי׳ סיום והנה סתומה 'י’ד’ ע- נעהה אינו הה׳׳א

 פב״פ אז שהם ונרצא
פביפ מיני ש;י יש והנה

 ;נשער הנה ני חיים נכז
 מנואר שם ח׳ נפיק הנליס
קורס הנקודיס יציאה בהחלה

 ^דיס זי רק יצאו לא הסיקן כסנעכיה הנז׳ זה הוא א׳
?. 'אעלייז רימאליל ע״י פב׳׳פ

״ ל" י^' נז־א הס ^הס ו׳ ,הצת ?מם f ׳’״"
המל'וכולה הוא וה״ז שלן ני״א נז״א׳וייג׳ שנמשכו ממקום

נאי׳ _שד,וא הגלל׳ נ״ז מפס הס שאיא רק פב«פ בסי׳ הוא
 J לני השיייגיה נתס היה ולכן הנפש עימדה שהוא דה״ה הפניש

 ק נמה נ ואח׳ מנחי'גוק׳ רק שהיה רק לבד כלו הנה׳׳י נני
;ז שתו. מ״ה שם יצא א; התיקון ״,י שעומדה

W׳ P ' "י ׳ ׳*' ען׳;ז ־.ן .ק1י
והס שלו נה׳׳י היא פסחא צנקיתיז נשזר זה לאהיזנרענין

כיון נקודה הוך נכנסין ®®י  ׳ ז הפודיסונעיל ובשער ל״ת נשייר
% : . קס-מים בניהס ואז שבמל׳ צ,.ך שאי, ־-״ עמידה״

ורברהא דאמא ערין הרין : מכצעו שננצה יק תכוונה אל
 נמשכין־אמנס הדינים ואין

 מזיא דאמא הנה״׳ מסהנקין ח״ו אז חוניאים כשיש־אל
 כמלת fc.לעי לקrpכשכ הת״ת וגס מגילה עריתה ^5ונמ

 וברחת אמא מן הדינין יורדין ואז נ׳׳כ מגולה המל׳ עריה
 למא ווי בזוהר הנז׳ וז״ק העון מצד רחמים בפהיסה

 אז הלידה מ:ד רחמס בפהיסת אמנם • ערייההון דמגלת
; הרסמיס בסוד הס אדרבה

ה ת ע  הלא ני והענין הכוונה פנימיות קוד יותר נבאר י
 הוא העליון ותסהכלוס עליונה תארה קודי

 מילוי אל ומשם ק״ג מילוי אל יודי׳׳ן מילוי מן נמסך
 יוס חדה סיד זה וכל ההייין מלוי אל ומשם אלפי״ן

 מדת בלינה אך ־ הנובר הזכר דרך נמשך השפע כי
 אל עצמו יודי״ן מלוי מן השפע ונמשך גיברס הלילה

דההי״ן זו תיי׳ מילוי 6מתמל ז6ו ישר דרך ההין מלוי
ונעשה



פז החיים עץ ב א פרק המטה עזעל ק״עז שעף פרי שרף
 '׳P ג־ חצר! יונה כנפי ר כס: לרין ולכן יודין ונעשה
כמוח משכי האיה שיושר r״tJ שהוא מ׳׳: לשש המפיל ^

p׳y א1ש: אלו״ה שש •וניק מ;נו1 ההו ה״- ומ״־
̂יגו! ן דיח תצת ועם מ«נ ג־מ׳ כהיח עיני על שיכה קנני  ד
0D ש״נ D’D ו;מ ו׳ נשעה א׳ל ה״נו גו»נ 1יוד'״ ג׳ נו 

 מיצזי ונציל מ»ז הוי נ£ש ה׳ וחנוחהעל ־ עיניס הנקר׳
 איתיתיו כצ ניקיד ינוין שנה שקיא מ»ה שס הוס עסעע׳

 ציצ י׳ צם ח פשה נ צ’צ נציוי ״
חע?> ו ציצ ונן פשח חעןו ג׳ ̂ ס ע.עע דוגמס
° א נ׳י' סנא׳ ביולי!  ו׳ז׳« ציל חולם ה׳ צ־צ כשח ?
 אושיוש נסגנלוי• דינרין אוחיוש ’’יייל גס עעעפיס למוח

 יכוי! שנת ונציל כציוי ניקביז עסעפיס קיל הוא מ״ה שס
 ומצוי פשוט ע״נ שס -.אוניה הכקחם ש״ג מיצוי לפס

ת״נאושיוה שיפנו ומלויהמצ-י נאל^,ן יודין נחוכו והנשחר

ננהא והנקכת נזהן הוניים א“ יא ’*א א
 ינדן-י׳א ■(מני נק הי אלוש ושס שלהגייו׳ ההץ מילוי שהוא
 ״ ו־י׳ צש הצר.דש י• פגל חטף החהפניסס 7 נק נה ומאיר

ומאיי ע״נ שנולהננקוד כנששי( : דיודין שס למלוי
 ון צ נקודה הוא עין נש שין א

 שששניננו או״א מצננין רצון ויהי שלה ד הים עצם ושל של
 יםיו לשלוש נלאה אמא לסיים והעמידנו ז״א ישיר א ה צפלים
 לחלימוה עצמו צשקן ינוין נאן יעיש חצומוח ינהלוני ואל דידה

 עני והאיד הסירה כווי ושנלו ישמשו ושיאיי כאי ;י נ צורקש
 לנוע הוא ר׳ ייוק נדון ־ דרהנא מסיסנשא צשנצל המוס איש; פן

 נמנין ע״נ דפש שמלוי מצוי של אותייש נ;״ח ישמשק אל־ייפ
 אושיוס ן׳ קוד נכ ש״ג לשם ינו-ן ש׳ אתש רנקיא ונ״וכו׳א נו׳ן
 שנשמה מ-,ול שהוא נאמא הוא ןה ושם נצירי אושיוש ו:׳ נפתח

 ככנודו נו־א אמא האדם היינו לעילם המאיר פנע נצי לעלוחה
ו ע״כ ואנא נתינות ל״נ י.ם

ב פרק
ן * כ ע  שבחולה ישנכלעבירוח לא ני לע לשכינה ק״ש פ

 ארע שנבח המוציא כמו מאיקין שמוליד מי
 המאיקין נהס מסלנשין עיירוח נשאר כי ר״ל לנעלה
 אה פגס ני גלול עונשו המשו״ל אן נ״ל קעניגין ועושין
 אינו ני במחשבה פוגש הוא כי מא־ למעלה עולה

 או״א של עליון לפח עד מניע ועונשו כלי בשוס משסמש
 למעלה גם כביכול נקנה בלי זכר משמש שהוא דוגמוח כ׳

 החל׳ אל נשפעה ואינו האכל מן השפה איסו נמשכה
 כשמחא לעישקס טיקלא וזהו נוגה בקליפוס לחוק יולא נק

 אנוניס אפה או המושזיל והנה ־ למשפעיס נתיא הנא׳
 בה ומחלבש אלי׳ הנשמה איחה מושכוח לחוה לפחה
 אוחההישמה אל qני ונעשה אנוניס האשס מן א׳ מזיק

 סיקון [והנה הנע אל והשוג הקלושה ל שהחא ונמצא
 לאוסן הנעשים הגופים אוהו להמיח שצריך יה עני!

 לילה] ביל עמו לעלוח הנשתוח אוחם שיוכלו כלי הנשמוס
 אשחו עס שמאוויג מי והוא לאה הלומה עון יש אמנס
 אינו אן • הטיפין כל לגמור הבטן על משהא ואינו
עכ״א אן להוליד ראין הטיפין אוחו אין כי כן כל חמור

 מן שייצא כמו והנה * הנ״ל ע״ד משחוח ממני נברא
rבינ האשה כן אשה נלא אולו מזיקין האדם f מזיקין 
 הגיפים איחן להמיח היק השקין וג״ב איש בלא כאלו
 פפיוח חרב ע״■ היא המזיקין אלו מיחש והנה כ;״ל

 : בטאה״׳ יחבאי כאשר הקי׳ש שהוא בילס
, ד נ ה  לילה בכל וקנ״ה אלף להמיח שיכול אלה יש ו

 שחינו אדם ויש י רי״ח לף בלק פי באיה״ ככא׳
 אשר הימים כמקפר ביומי יום לנר א׳ רק להמיח יכול
 אלף לן מצ יפיל p״n י לאה פיטיח כמה ויש א חט

 לאוסן רי; יגש לא אלין !אז החיצינים הגופים אוחן שהם
 יעלזו P •וו בהם להתלינש ׳גש לא ממן הנמשכין הנשמוס
 על עצמן השהו שלא הם החשילים פ׳ נכיוד פקידים

 אש־ א־חן כי ש;״ל המיציא כינו רשע אני אה כי הבטן
 מסלנשין שונוציא השיפיח ולכן לרעה מונחו כל משו״ל
 נהם שאין גמור רע שהוא אנוניס אשח של קליפה בקוד
 שעושה רק ב־ יש נחשמיש כוונחי הי׳ זה אן כלל טוב
 טוב שהוא כיגה נקזיפוח מחלנשיס הן ולין • עמו רעה
 חקילים נקראים בתשובה לחזור באים כאפר ועחה ורע
 מנכנוחש עי. שעשי מה על ר״ל משנבוסם על יר:;ו וזה

 ונא זנשכביתם על וזהו הבטן על שהו שלא בחשמישם
: נמשננוחס

ה ה ע  אחר כי הוא והעני; אותם ממיתם אין נבאר ו
 אנו א״כ או״א עד פוגם זה עון כ׳ שמבואר

 עליון עח7 דדיקנא קיישא ממזלא כפע לר.וריד ציינם
 שפע יורד ואז איתכלילין דבמזלא כגויע או׳יא על החופף

 שהוא מבואר נבר מזלא ה:ק׳ היעח קיד והנה משם גדול
 והנה רי״ו הוא כילם ומקפד ע״ב העולה דיודין הויוס ג׳

 לוי לביח אהרון מעה והכה וז״ק רפ״ח עולה רי״ו ע״ב
 הוא גבורה ש־וא ולוי ע״נ שהוא חקד הוא אהרון כי

 מיחפח אלהים ויום קוד ג״כ נ׳מוייוזהו פדח ושניהם ני״ו
 כ׳ נ״ל נפ״ח מח אוסיוח הוא מנחפח כי המים פני על

 הס משס ה־ורדין הלשמוח אוחן לי״ו ע״נ שהס הלש״ס
 • אלהיס נום הנק׳ נוגה קליפיס שהוא המיסה במקום
 לינאיו נחן טיף וז״ק טרף גימ׳ הוא כללוה עם ואמנם

 ס החיצוני מן אוהן חיזריסיטורפין מטיף הסיפוח אוחן כי
 שהוא עליון בריס בריחו לעולם יזכור כאשר נעשה וזה

 וז״ת החסחון היקוד עד מולא הנק׳ עליון הדעה המשן
 אז המזיקין אוהן נהניגח כי ערף יאכל עד ישכב לא

 ׳’ומסניי רייו ע׳׳ב שהם ערף מקיד הנאים הצשמיס עוופין
 אל יוממוח קוד זה וסנה : למקומן -אוחן ומחזירים

 עד הגרון מן חס או״א שיעור כי נודע הלא כי בגיונס
 קול הוא אל כי נודע ג״כ וסנה י דא״א דלנא ענויא

 ננרונם אל נוממוח וזהו קוצין א״ל בה דאיח הדיקנא
 סקון מזלא נמשן ואז גנונס על חופף הדיקנא זה כי

 שמוח ג׳ שסם רי״ו גיח׳ חנד.ו כי פפיוס חנב הנקר׳ הי״ג
 או״א כשמייחדיס נקיש והנה מזלא דהאי דיודין עיב

דע״ב הויות ג׳ שאוסן לכוין לנין ה׳ אלהינו ם׳ נמלה
דיודין



החיים עץ ב פרק המטה שעל ק״ש שער פרי שרף
 שמקנליס ודנגס באו״א סרנומשסיעיס גימ׳ שהם דיזדין
 ג׳ עד משפיעים הויוס ג׳ ואלו עלאה מזלא עליון מדעס
 הדיקנא שיד כי הסילונים מסים ונזה דז״א דנוק׳ מוסין

: כנודע דינין לאכע־יא הוא
 אין זו נק״ש עושין שאנו היסוד כי דע

 הענין ופי׳ כלי לעשוס הוא אן זיווג לסכליס
 ראשינה נביאה הסכמה עמה כשנזדווג הנינה כי הוא

 כנזכל א׳ ווס היד נה השפיעה עולם נויאה נססלה
 והוא נעלה לה דשי.יק רוסא ההוא ס דמשעע נשיא
 יודין נמלוי ע״נ שס והיא שנאנא הדעה משוד נמשן
 טפיה ולקבל ד להול ראוי שהתי׳ כדי כלי למשוסה וזהי

 מדעה נמשן שנסכמה הדעה זה קוד והנה בסיכה העונד
 מינזל הנשפע הי״ג מזל דעסיקא נהדיקנא שהוא עליץ
 שהוא יומין דעהיק העליון מיעס נמשן זה וכל הס׳

 למוסא גילנולסא נין הגניז אסידע דלא עלאה יישא
 דמוסא קרימא על דיחב דכי׳ אוירא שיד והיא שהימאה

 שוד הוא כי יכ־א אוירא הנקר׳ ריסא האי נמשך והנה
 ואיסנג־ד ט ע ידע לא נסיב הלזכמה מישוד הנמשך הס׳

 שמוס מג׳ כלול רומא האי ואמנם • הנינה של נישול
 כו׳) ע׳׳ב כמוס ג׳ שהוא ממזלא נעשן הוא כ• (כיל עיב

 כלי לעשוס ראשונה נביאה לה משפיע וזה רי״ו שעולה
 נוסן הוא הב׳ בזיווג ואס*כ הכלי שיד הוא יי״ו שם כי

 אוסיוס רייו הכולל סיניס עי׳ב שהוא דע״ב א׳ שם נה
 הוא רי״ו שוד ולכן ממש להוליד זרעיוס טיפוס וזהו
 נדיושים נשלס פ׳3 כנז׳ זכר סשד הוא יעיב גבורה נק׳

 ישוד כי ונמצא דאמא בפומא גניז סשד כי נודע והנה
 שם לעולם כי לזה יי וראי׳ החשד מן נמשן הוא דאנא

 הוא רי״ו ענין אמנם סשל גימ׳ והוא סשד הוא ע״ב
 ג׳ נו ויש סשד הוא ימין זרוע כי י׳שדים סקד בשוד

 ניסנים והם דאמא נפומא מסנלין הס ואלו כנודע פדקין
 כינן סיזשד כי ̂ בזוהר וזיש כלי נעשיס ונהם אמא אל

ז כלי שוד כי ונמלא למטינימא ומסק!  מנסיל אשר ז
ואשא • היס׳ שוד שהוא דכיא אוייא הוא לאעא אנא
מסקן השנים ומאלו אמא שביעוד א'נ׳ שיד הוא דכיא

 להיוס אן ז״א דעס נעשה ומהם כנודע דז׳א הגולגולסא
 נס נסשב אמא ביעוד דנניז רוסא הוא דכיא אוירא שגם
 נה״י מקום בכל סמיד מזכירין אנו ולכן אמא משל הוא

 הניאה אסר והנה י לז״א מוסין נעשה מהם דאמא
 שהוא שיס דכליל מפססיא אסא עולם דנריאס לאשינה

 מוסין נעשה שלה הנת״י כי דאמא פססא ועסיס תז׳יא
 לי׳ ויהניס דלי׳ הגולגוסא בסון וגנוז עסיס ומקירה אליו

 שסימא להיוס הנינה סוזרס ואז • דכיא אוירא הנק׳
 הי׳כעה בה להנחיל הונרן הב׳ בזיווג ואס״כ כנססלה

דרכה כה והנה י עמה נזדווג ואס״כ מסדש אסר כלי
היא הנינה כי נמצא פססא עוסס שז״א מאסר כ׳ סמיד
 קו סנינה בעוד היסה ילקרקוס וז״ש י נסילה סמיד
שעה ובכל צר ורסמה השחל אילח נקר׳ והיא כנודע ירוק

 זימנא בכל בה דשניק לוסא ההוא היסהכנסולהיואמנם
 אל נמטן וממנו נז״א למטה נמשך הוא כי לנטלה אינו

 קרוב היאנעש׳׳ המל׳ שיד לעילם כי כלי המל׳לעשוסה
 לא ואיש נסילה לסיוח סמיד צריכה היא הסיציניס אל

 והיא שהומים דילה חרעין שאז בלילה ונפרט ידעה
 נשאוחה אמנם • והגלוה ההילנן אסר ונפרט ממש בחולה
 כי יודין דמלוי השם כ: בה אין אז לה נמשן הכילי

 נוסן וחצי שלו לדעה לעצמו הז״א לוקס וסצי הוא מסהלק
 כי ההין מלוי הס הסלאין אלו סין ל וב׳ שלה ביעוד לה
 נחנאר סרי לחצאין נחלק היא א״כ יוד הם ההין שני
 חחלה צרין נעל׳ נין נאמא נין זיווג כל ססלס כי

 : להוליד נ׳ זיויג ואס״כ כלי לעשוסה
 חוזר דמל׳ ריסא ההוא אז המפיל ברכס כי ^יץ5ה?1

 מאילה המל׳ ואין נז״א נמקירו ונינק לעלוס י
 אח נינה היא הבנים אם שהיא הנינה רק כלל מצידו
 מביאה שבבוקר עד הקודם נפלק ביארנו כאשר הצלע
 המל׳ יזזלה עסה כי נמצא שלים נשים האיס אל אוחה
 ולבינה לה כלי לעשוס צריכין אנו ולכן בהולה להיוה
 כי הלילה בחצי הוא כלי עשייסס סיד ואמנם ־ עלאה

 כלי אמא לעשיס ראשינה ביאה בעוד או״א מזלווגיס אז
 וביום כילי לעשוח ג״כ חציה אסר ועל׳ להיס נמשן ומזה

 זיווג הוא ישראל נשיוע ני ממש לעובר פניהם זיווג אז
 יחוד כי ונמצא ומל׳ סיס זיווג הוא שלים ובשים או״א
 שיהיו ולמל׳ לאמא לעשוחם סכליח היא דשכיבה ק״ש

 לימי הראו• מן והנה נ׳ ביאה ז לההענר ניים מוכנים
 אומרים אנו אמנם זמנו אז כי הלילה בסצי ק״ש יחוד
 ע״י למעלה הדבר נעשה אס״כ כי שנישן קולס אוחו

 רוחינו שנפקד קידם אוחו אומרים ואנו נשמוסינו
 הוא כוונסינו אבל הזה נעילס כאן עדיין נהיוסינו

: סציה אסר על

נ פרק
ה ת צ הכוונה ישראל שמע הק׳ש כיונח אר5ר ו

 עוד שהם חסאין הגינה קצווס ז׳ להיישין
 ע״י המל׳ אל הנינה מן לה״שיכס עלאין שנים ע׳

 נק״ש (כמבואר מל׳ שהוא ע׳ ם ש׳ ׳שמע וזהו הז׳א
 נ״ו) ישם נציצין רפ״ח שהוא שם נקר׳ שהמל׳ שסריס של
 ועי׳ז בנינה הוא כי גדולה זו ע׳ ולנן דנינה ע׳ מן

 אחס נקודה רק המל׳ שאין ולפי הנינה עד הוול׳ עולה
 העליונים הז״ק מכל לקבל צריכה לכן הסייס ו״ק ססס

 סויג שהם בלבד נ׳ מן רק לקבל ציין אינו הס״ה אן
 וזהו וגבורה סעד רק ממנו למעלה שאין לפי שנסכמה

 מימינא א״ל דשסריס נקיש (כמבואר איל שי״ר ישראל
 עוד שהיא נמסשנת עלה ישראל ה״ש משמאלא) ושי״ר

 קנלסם מקום עסה אין המוחין שהם הג״ר והנה הסכמה
המל׳ כי נמצא שנבאר וכמו אח״כ עד לנוק׳ ונין לז״א נין

קבלה



סחהחיים ע«ן ג פרק המטה שעל ק״ש שער פרי שרף

 ונס ומה6 ווועיירח ננינה ועלמה מיק! מה6 קנלה
 ה־סוד מסעורר tfei ומו6 ומעורר h^hs ועלה נממן

 ננדה׳רלהינו כהס ודין’ דמלד סמוח ׳j בסיד סנמכמה
 סוח קיב שעולה לח־נו5 נס כי לעיל] שביארנו [כמו ה׳

 שהוא עצמו הוי׳ שס ועס ע״ב שעולה דיודין שס ננד
 ק״ב «׳’נ ל׳.וכולו ר.וא הוי׳ אוסיוס ׳7 ועס כ״ו נימ׳

 עתה מהמילין רי״ו שעיליס ע׳׳ב כמוה נ׳ כי נמצא
אלהינו ה׳ ווחו ודעה או״א ימד לההדבק כדי לההעויר

ואמ״כ ודעה או״א שהם ה׳
̂ן עכחג מה הנה לרינין כרעיררו ריר הכלי ענן כי

דע׳׳ג ר»ו ע׳׳י ונמל■ ע*נ מ׳ ,׳ ”,
נען ממאר הוא נן הנה קדם הנינה
 ע״ם דריפי• מ׳נומ׳ל סעי ק-ים הנינה של המ״נ וה;ה
 נח־׳ אינו הנליהוה דעני והנה וז*נ שהס שלה הנניס הוא
נשער לעיל אונו נ אשר הכלי אמד אועייס אנו ולכן

^’ין^א,־ףש״;״־הדוי, ״?״״ ש ש
המ״נדגנה כי «״ם דזיא ננוק׳ נין נאמא נין ° ̂ להיו

המ״נ נהוכו לקנל נצי הוא שס שנס נודע כנר
 ’נל נחי׳ הוא ונאן שם ננז׳ ר.ןיוונ אוהו נתוד לסשההס

 נע״ס ע׳ש והנה המואין לקבל לעלוה כח בנו אין והנה
:•אשמצא שנהנשם הנ*ל וליש עצמינו שנמסי ע״י אם יי

ניחן נם ני הוא זה נלי כנין ני י•*’’1י נגל
דנ׳ד עלאין המוחין נס״ אז לה לסי'! צריכין
 ואז כנודע נכילו מחכשטין והס קידוש על עצמינו למשול

ההם המסדים הארה יולוין הס נם עם נפשוהינו ולסבר השס
ד; aV״*;! ״'י” T” יא' היל «״ג נש'ל זו״נ  זי נל ן א ני נאופן os כלי ר,ל״ל סלי״ן חיויי ,יודוייד
? מעש עוסין הם אלא לנד נישל ,,ע״״, !, ’ ’,’ל

וננל ונגינה אנא המקועוח ננל ” לעשוהס נאמא
גיו׳ עחומוח וננל זי) מקימזח ’סל לעשיה ננשכמליו הכוין

 ההם החשדיס ומנצלוה ל)״א נם והנה ז נ׳׳כ המל׳ אה
ואז שלהם נ-פוד נס נעשן פעם ההקון אל צריכה הוא

/”י״ ״’א״ ̂'ה־יעיי0לד;״\נ;ל.?!׳ו’? ״<’=־ ;̂ י׳

;י’^^:ף^ז*?י.»״ ל-ל׳ ’?עשי״ה״ל”ה!:א
 דיחיןסציו לב׳ רוסאנחלק א1ר,ן י•' אלסיני ה׳ דונמה ולכן
ון היא י  כלה נדעח וסליו פלו נדעח שהם כבוד שס נ

כלי נסור פנה היסוד עד ונע-ן שוד שהם ז״א של סנ״ד

, 5,v, ’ ״ ” rom שו־וא לעש׳ה העל׳ ינודה 
אחו היעים נשאו או נלילה ל' ” ייה! אינו כי

הכלי אוחו מסחלו, הנה ההפלה ש״י^ הסשדיס
 נס ■ פניל ונו■ העואין ז!והו נם ניהן ואינו u 5ןן,א5

 ז»ל1 הנ״ל נילוש שה עוד נהג רי״ו שיד שהס הננורוה רה
נזר׳נ הפחון זיוע נמשך ואח»נ קד״ס ע״ב שהם סחסהון

ומנ״ו מוחין ג׳ והקלה ה«ל׳ ‘י ׳’ כזס
 ננילגולחא טאירין הס דז׳א י י ה׳׳״ יו״ד ה»ה יו״ד יו״ד
 אנומפקויןגשמוהינו ואח״ה ומק׳ ולס! * ה״ה ו»ו ס«ק יו׳׳ד
לנד פנןדון דרן ע׳׳נ נפוד שס נש״כ שוד חסלה מישכין אנו

נמל׳ דז״א סנ״ד כהוא 'א1ה נוסן ואח״ק לילה ה!א ני
מאירין ואז מלנוחו וזהו נ״ז ם® ומיא ההחהון וי״ו ני.

̂יי!' !’יה־• ̂׳ הנק׳ דילי׳ננוינולחא מוסין יס
מזדווניס כן ואסר מוכיחו '‘®I®® י®'? סי° «'’<

̂ל;!"ש ^̂ ואז למי־ הנפשוה ופוליס נ
-שוד ׳סJ נוסך להפקיד צריך : המוחין שחיןנל כלי לעשותה

 עחה שיש ההפרש הה מ״נ
 שיודי! נקוי רק נפשן לעלוס צריך אין כי כלי נעשוחה

 ממש מיסה נקוד אפיס נפילה צריך בבוקר נזיווג אן
 החסחון הרי״ו נה נמשך שאז ועד לעולס באומרן וחכוין

 ד׳׳ו נימ׳ ועד לעולם עולה כן כי הנוק׳ אל הז-א מן
 הנשמוס לאוסן נפשן נעקוד נ״כ הכוין כי והענין מ״ס
 סר-ו ע׳׳י גופם ולי-מיח משס להעלוסס הקר״ של

 עס אוסס והעלה סינ״ו נימ׳ שהוא והאסרון הראשון
 דונמה כלי היא נעשיח הרי״ו ע*י כי מכוין וסנה נפשן

 של יוס מ׳ נקיד הולד נוצר כמשס מרונעח B הנינה
 נמו כי וחכוין לעולס של שסומא ם׳ וזהוא הולד ילירח
 דק״ש נרמיס הזנר איברי רמ׳׳ס כל וממנר בונה שאחס
 איברי רמ״ס נ״ב נוצרים אנו כן נעזס״יח יחנאר כאשר
 הזהר ואמנס • שחומא הע׳ אוהו נחון הנשמיח אוחן
 שני שחגמור עד ועד לעולס של הס׳ נאוחו חבוין שלא

 כונס חסל' לעשוחה נדי רי״ו פוליס שמס ועד לעולס של מינוח
 הולד הכלישנסננמר מ״סשר,וא הציירלירוח נשודרי״וואס״כ

 אזהנשאריס נמלמלעולס במקומה המ׳ אסמכוין כי • יוס למ׳
 כי דע אן נזה• הזהר לנץ ועומדיסנאויר מלוין הנלילוה אומן
 ולא דשסריה נק״ש ס המבואר הכוונוח נ״כ שמכוין ראוי

 לכוין מפירש כאן שכתב המקומיס סו־ן כלל מהס ממשל
 לכוין דפסריח נק״ש שמבואר ה׳ אלהינו ה׳ כמו ע״ד
 ע״ב נ׳ נהס לכוין מבואר וכאן ע״נ קש״א ע״ב בהס
 ועד לעולס ובמלח .• כאן המבואר כמו רק סכוין בזה

 ואס״כ דשס־יה בקיש המבואריס הכווניה מס;רנ מכוין
 והמ׳״יי■ קד״ס ע׳׳ב שהס כאןיהיי״ו שביארנו מה מכוין

 מכוץ הזאה שנקיש סיבוה בימ״ס והנס • כנז׳׳ל שהומר,
 בר.ס ולה-ניש אלו מינוס לרמיס מרכבה נשמחן לעשות

 אל מסלה לומר לרין ולכן אדני אל לעלות כשממן אח
 כמיס לסשליס כדי אמס אלמיכס ס׳ לחזור או נאמן מלן

 בהס חכוץ היגומ מ״נ יס ו^הנח נע' והנח * קינוח
 מרכבה ראפן שחעשס וחכוין כנודע נכס לאכא מ״ב לשם
 הנרמז נ׳׳ן שס ללע׳ מכוין נס בו ולהמלבש מ׳׳ב לשס
 ״מאדן יובכל בין גימ׳ בכיל לבבן בכל כילד זו נ״ע

 •מלון יאנכי יאשר •האלה •הדבריס בין ניע׳ ריח יוהיו
 נ»ן ניע׳ ריח יסיוס ״מלין ״אנכי ״אשר מ*׳\יהאלה’נ ר״ח
 • בס מלה עס נ״ן ריח יובלבמן •בבימן יבשבסן ב״ם
 : זו בק׳׳ש מעלה שעתה מ״נ בחי׳ הס ב״ן הס׳ ואלו
 וסכוין מיבין עיב יש ושממס עד שעוע אם והי׳ ונע׳
 לעשיה ומכוין ״ויע ״ויגא ויקע7״ ע״נ לשס בר.ס

 פישה עד ושעמס ומן זה לשס מרכבה ונוען זרועומין
ציצית ,



החיים עץ ג פרק המטה שעל ק״ש שער פרי שרף
 הכוי! ח־נוס נון י*ש צ־ציח

 ולמטה מבטנן גוטן להלביש
 בשוד בינה שעני בנון

 יש ציציה ובש׳ מי מבטן
 ה׳ עם היבין ע«ב ג*כ

 להלביש סכוין אמס אלהירס
 בהם וסכוין ינכין הנין נו

 נק״ש לעיל שמבואנ כמו
 דדכוכא אבנים נמ״ס הם הדמיה שאלו והכוין י דבסניס

 הזה דמ״ה ותנה • מטה הנקנ׳ הנוק׳ עם החננים ואז
והד״ו ול״נ ני״ו שהם סכוין

tpj-■ ר א סלק יונה ננ-י :p 

 האון כד ושמסם וזיל נסי. ס-ו
 •זומ■■' 1נמ; סינין סמישיס •ש

 ן1ש־.נ: וינוק ביוה שנניי נ׳ נגד
 לשם מוננה הש והוגעייס שלו
 נ״נ שופפרס אהיה ולשם א־ל
 שונות הני שרשי הת נאלפץ דיל

: כ״ל1■ אדמה נננ.<ן נ׳ ישא-

 ש״ג דעיב ע׳יב ניע הם
 ג׳ הם והלי׳ב כנודע מיה

 וג׳ דאנא דקנינוס מוסין
f,vh7 הם אלו מוסין וג׳ 

 מלואיהן בג׳ אלהים ג׳
 יו’ גימ' יתיא ששימנה

 בג׳ יה״א נ״ע הם והנה
 מוסין ובג׳ דאבא מוחין
 ל׳ב וזהו ל־ב ר\י דאמא

 ו׳ עם והנה החכמה נסיבוס
 נומס גימ׳ הכל אלהיסעצמן

: אסהמזיקין נו לתנוג

 הרנה לחמוה יש ה לנאור ה:ה
 לעי: ניארנו הנה ני אלו נדנייס

 גסי׳ גי ת׳ נוק נוף הק״ש נשפו
 וונדנות ויניקה דפינור וונ״ת

 הצלש שעו סייס נען המטאריש
 יספו מנואו-ס הונה כ׳ישוק

 ע׳ש פ*ו נרק א ס;ק יונה ננ:י
 הוא שהדי־ו נאן ונ״ש לפי וה:ה
 יננ״ס ונאן צילשהדמ׳ס כ״נ גיס

 ונניאדי׳ ועיטר ס היונ נ ויניקה
 ונוי! של ו׳ הוא שהרייי ־ש

 דייו הה אותיות שיו ועס אלהיס
ן כיש  שהוא ה;׳נ p נ: מיש ז
 אלהיש של ההין .ו נניל! נימ׳
הנ״ל ונקיפות נג׳ נסג צא זה נקי

 השנינה נעת י! צנ שש נסנ ס״ו סרק שה יונה נננפי אך 1נל
 נסנ 0- עיש הקיש פינות ששת של נתנוונה שנית פעש
 נמוס׳ן אין השינה נעת ני הטי.ס נס ונסב הזה הצ״נ כנין
 מינואק נג׳ אצהיס סל דאעא ,ג׳ ואיא ג׳ אלהיס ששה רק וזיא
 שה אן עיש הויל״נ נדאמא ונן י״ו שעוגה יהיא הס עיציאיו וה;׳

 דכינ׳ו תונניס שהוא שו״ל עיש ואנהיס דאת;רי׳ ו׳ שהס הר״ו ניאוו
 נצל ן שי אין דאי ו ני נן־יא נאן הרנ שכתנ שנוני ותנצע״ד וליע
 וגולות ט-ונופי; שנכנסו אח־ הויא ני עיטר ונסי׳ תרמית לנוין
3,5 b j/> מחיא נספו שלנניאר נמו מ־׳נו מפפלק חי;ן סינקה 

 תג נשער לקמן ואייה עיש ע׳ו פרק א׳ תצק הי פער שערים
 הונ נפנ יפה לוה ע״ש נעזהיי נארינות זה ננין יתבאר הנניות

 ציל אךמ״מהצ״נ תיניקה נסי׳ כהוא עיג דג״פ סרייו צטין נאן
 נעת וודאי הנ״לני יונה כנפי נשפו העפס ונמ״ש עונו ושל נמו

 הוא ות׳ ננצעיד ננז׳ אלהיס הל״נ נל נזיא נשאל 6ל השינה
: האמת יורע

כ ״ ח א  על ירננו בכבוד נזםידים יעלזו העםוק סאמד ל
 עחיוס וחנב בגרונם אל נוממוס משכבוסם

 כוונוס קצס ב׳ בפרק לעיל; ביארנו כבר ותנה בידם
 ל״ס ״בגרונם ״אל ״רוממות סי סכוין ועוד הזה העקוק

 גימ׳ שעולים אדני הוי׳ אלהים הוי׳ שם שוד והוא באיר
 פיפיות במלת י לעילא מסתא מ״נ לתעלות ותכוין באר

 פרב ר״ל פיפיות פרב נקר׳ שהוא דההין נ״ן לשם תסוין
 ציורים בג׳ ה׳ אות כשתצייר והוא : פיוה ש:י לו שיש
 בה׳ זה בשם והכה מ״ב עולה אז ך, ד, ה וו״ו ד״ו דיי

הכולל ועם פ״ד הרי בפ׳מיב וסם ההין נ׳ יש ראשונה

 הה ובב׳ אאד פה הרי פ״ה
 הרי פה פעמים ב׳ הרי זה

 הנה פשיק תאמר אח־ז
מה״ש ק־וש בשם

 מותק שער סייס נען ועיין
 הענין שם ג׳נטאורו פרק וקטנות

 הס וגדלות סין הז נאיש נאשר
 למטה דקיונות הינוסין דותין

 פס למעלה נשאר שנגס זהמינחו
 למטה יורד ותשאל וגדלות המוסין

 ניידתס ות^. היריד־ סור עיש
 ס׳נסוו אינסוק אז היטד אל

 גטרים ששיס כצשצמת מטתו הנה
 אלהיס סי הס אלו וגוי נינ0

 גנוייש נקראו ולנן תגנודות מצו
 כנודע המל׳ את שומריס והס

 נגד ת!״א אחורי י\א המל׳ נ׳
 הס סצת שגדעת והלוגי שלי נה״י
 ס׳ שהם ונמצא דז״א היסוד גגו

 ישראל גטיי שהס אצו גנוריס
 מטת שומרית הס ומשם יעקג וצא

 : ע״ש כ״נ נהי ומא׳רין ולמת
 פרק א׳ נתלק •וגה כנפי ונס׳
 פסוק יאמר אס״נ וז״ל נתנ ס״ו
שים ג״ש צמת שלש תו ט מ תנת

 נסור הנה נמנין טת ת ס׳ נו
 ע״ת זמלו שדוד שניב גנורים פ׳
 אלתיס הק״ך לסלק מטין היי
 יהיה שלא ונללניס צנים ט

 ע״ש עניל הימוררות כ״נ לתם
 נתנ קי׳יס סי ני נסלק •נ ואס
 אלתים נשם יש ני ורע וז״צ
 וסציס ׳מניס חצים ציופיס ק״נ

 לחקינו אצטיינו ימין של שמאלי׳
 ׳0 שמאנית ושל לגופה געית

 הקליפות מן צהישיע גנווים
 ציתן שציין נק״ש הונקיס ותנה
 נמנין שפים תס נמיהס ריווח

 שצסטןמפ״טהונצתג קטן מסאי
 וכנגד יעניש 0 נפיל תכיולס את
 ויש נונחנתניס של אותייח ש׳
 מטחו ה;ה נפסוק טינות נ׳
 נמנין פ׳ הוי ג״פ צומו ’ וא

 ס׳חינות תשמאליסונן כנגד הנת
 ממסי ער נפתר יודג מתתצת

 הישועה צת׳ פד צרי ונו מת וכן
 קנ«נ נסי׳ ואסו״ל שם ענ״ל

 יניס לא תגה נפסוק נתנ שס
 ש׳ ו״ל ש׳ נימי תנת ני ישן ולא
 לקוטים עכ-לונש׳ ננ׳׳ל ים גניי

 כל סוניו סגור נפסיק נהתליס
 ס*ג שס ני יה וזי׳ל נתנ יון

 אתית ישם קס״ו עיצה נרנועו
גיע׳ הס ויתד מ«ד עולה נרינופו

 ע״ד ג״כפה יש האסרונים ין
; פיות פי וזהו פיות ב׳

בר״ת ותכוין שלשלמה מטתו
 שמית ע״ב מן ׳fe שם והו̂י

 זהג״פ חקוק ותאמר כנודע
 תיבין ׳p בהן שיש ותכוין
 קוד ותם נבורים ק׳ שהם
 ואח״ב מעשר כא׳כלול ו״ק

 שיש י ישא • יאר י יברכך
 בהם אתייןוחכוין ק׳ נהם
 ותכפול הכ״ל לקיגנורים ג״כ

 תאמר ואח״כ ג״פ אותם
 ואתה עד עליון נקתר יישב

 ׳P ג״ב נו ש ש מסקי ה׳
 קודאיןג״פ הרישאנו תיבין
 ני והעכין הכיל תק׳ קוד

 אתהמל׳ מהקנין אנו תחלה
 מטחו נקראת ששם בבריאה
 עדיין כ• והעצין שלשלמה

 לפי כנודע ה׳ נקוד רק ה־א
 שיעור נגד רק תוקפת שאין

 הנהיי שהם שלו קפי׳ ד׳
 אחרי׳ ו׳ עוד לה ומקר כנודע
 שוה קומתה שתהא נכדי
 הק׳ אומרים אנו לזה אליו

 שהוא מטתו הנה של תינין
 לה להשלים ננ״ל ו״ק קוד
 ואפ״כ כסל חחקייס הו׳
 אל אותה מעלים אנו

 אנז נ״כ ישם האצילות
 להוק׳כנ״ל להשלים צריכים

 נרכוח ע״י מש(ימין אנו וזה
 להתסנר כלי ואח״כ כהנים

 עם שבאלילות קולה יחד
 שתהא שננריאהכדי קודה
 ק׳ אומרים אנו מטה בקוד

 קוד נקתרוזס יושב תיניןבל
 סינור זהו כי עליון מלת

 הבריאה עס העליון אלילות
 אלף מצדן יחול ונפקוק

 לעיל שביארנו כמו תכוין
 :נפרקב׳להרוגאתהמזיקין

חי א  ותאמר תקום 0ו
 מעימד הוידוי

 סטאתין על והתודה
 השינה הלא כי ועונותין

 ונפרט נעיתה מ״ק אסד הוא
 מינ להעלות שכוונתין עתה

והרי



סטהחיים עץ נ פרק המטה עזעל שערק״עז פרי שרף
° יי“ “י” י׳י! ״ייי «ז םנפער כמו עתה והרי ?

ששילפה רפרג ־ל האווימ אלו { מ<׳ ל נעלים העולס
 שנא להניק׳ ליא-ו ,,״א א״א עונוסיל עי מלזלת נהסודה

pjרשולע הק־-ישות נש ידנל!! י-מיט^ח נפש 7׳
 שלשלמה מעתו הנה נלילהישיו שול ’סלי ננפשי ני סמוה
 ר'ס1שלוש׳גנ שהשלום ן מ ן״א העשיהועי׳כ געילס 6הסע

לד פמא שדמניס לי שנינ ,לא עול״ מ! ספרד
 רי מגב וו״ש ונו• פאיייח מכפ

הניוי' f״r מגבוווא ר״ל ישיאל “’יי״י^יי V גפי’
וני׳ פלב אפון־ נילס ׳ריאל 1’’״^ היילי כשסאמי

וים יןש-ו דז״א מפיג שנאסויס כ^־י ויסשוב נשבר ינלב
,̂ y ל̂ן j ״לןמןימלאה׳מלפמלומדי ״ן,ל 

״ן ״j ,75 א, ,j, -ע״ם ׳01 ̂ ו״ם מ-לו
■ ואס״ב י םטאסו על לכעל
נ״ל מיסוס ד׳ עליך סקול
לעט והנם  הויההמםלנשנשס משס נאים ד׳מיסוסביד ני
 ם״יוסכוין כזהי״אה׳דו״נ עניןהשס סשיסנגד ולכן אדני
 כאלוקוקרן ויסשוג בסקילה דנין ש«שס איסיוסי׳׳א בשני
דן שמשס ה׳ל איס־וס ובשני נב״ד אוחו  יחשוב בשרפה ד

 שמשסדניןנקייף אוסיוסו״נ ובשני ננ״ד אוסו כאלושורפין
 שמשם ח״י אוסיוס ובשני ־ אוסונב״ד הורגין כאלו שוב ירו

ב ננ״ד אומי סונקין כאלו יסשוב נקנק דנין סרעו  •אןיו
 אנוסינל אלתינוואלהי ה׳ מלפניך רצון יהי נפהזיאמר להיציא

 שס של נאומי׳ ופגמסי ופתעסי עויסי לפניך סטאסי שאס
הצלק דינך נגיה ונסחיינסי אדני של א׳ ובאוס הויה

שמשודר כמו נשקלסיוכו׳ כאילו הריני בו כיוצא או שקילה
: ונשידוריס ציון שמרי נש׳

, ד נ ה שיש למיל מבואר כנר ה סהוי סיו או סנד׳ מודי  ד׳י
 במזיד או בשוגג להספלל מפשיל אדם לפעמים כי

 ספלה זו ענודה כי אלחיכס אחה׳ ועבדסם מ״ע ומבעל
 והנמנמאיזה חשס ססאהשל פוגסנה׳ זו מציה והמובר

 פוגם מצילס והנמנע ראשונה נה׳ פוגם מפילין להניס פעם
•  לעיל שמבואר ניו׳׳ד־כמו פוגם ק״ש מימוד והנמנע מ׳

 נמקימו אמד לכויןכל שצוין הנס חנה במקומו יסוד כל
 נעמשסאמר היינו סכויןבכולם השכינה קודם עיזה כנז׳

 ׳’ נאוה ופגמסי וכו׳ מעאסי אס כשיזאמר כדל קו-דוי
 ולכויןהיסוד ק״ש אמעון סכויןלסקן הויה הגדול שמך 3ש

 במקומו כ״א יסודיס הד׳ כל כנר שביארנו הגס והנח של(
 הוא ק״ש של יסוד ומנין ■ יוסר בביאור עסה אוסס נבאר

 עם מההנרס ואמ״ב המל׳ מסעוררס ססלה אז נק״ש כי
 היסוד לכן או״א מזדווגים ע׳׳י ואז מ״נ יסד להמלוס ז״א

ח אד  דשס שהואייא״י ל״א גימ׳ הוא והנה ה׳יוי׳יה ח׳ הו
 הענין ספילין של ימוד שהוא ראשונה ס׳ של ויסוד ■ ס׳׳ג
 לעשוה כדי להזדווג שרוצים או״א ססלהמססבריס כ׳ הוא

 כדי ו׳ עם ומסהנרס ססאה ה׳ מולה ואס״ב לזו״ג מוסין
 הכנסס שהוא ׳J עס מלאה ה׳ מססנדס אס״כ מ״נ להעלוס

 יוצאים ומהם מוהין לו לעשוס דא סון דאמא נה׳׳י
יהשהוא הנל גימ׳ והוא ה׳׳; הי׳ו י׳׳ה הוא הזה היהוד ולכן הספילין

 המציאה והיא נגינה הוא ס״ג שם כי ש״ג שם מלוי
 * תפילין נעשית 6נר על נחקוכיס ככד התפילין

 הסנה כי הוא העדן ־ הליציה יסוד הוא ה״ו ויסוד
 העלית שהיא מקיף אור לו ונעשים או״אעסז׳א מהסנריס

 ונכן הציצית נח״ לה המל׳ונוסן עם תדא מהנר ואמ״ב
 החכמ׳ נתינות ל״ב נגד ל״ב גימ׳ והוא ו״ה יה״ו הוא זח ימוד

• הציצית סוטי לב׳ ונגד
 היא תתאה ה׳ של ויסוד י,רנ דגלי סתווגיס מאד י.נ-,
 הוא והענין התפי׳ יסוד סנוליי מ״ש גס היתול rr ניי׳

ה׳ לגני ו׳ עולה סמלה ני יי' לגני ו׳
=;׳יי ^ ״י יסדו׳ עונים עי»כ1 מלאה י! '
,5״ ,לא . נגני עלאה ה׳ עם ,;

 מתקשר אס״כ יסד ומתחברים פפ;ה ני זההיתוו ערן לענ״ד
 אותיות ג׳ עס הסאה ה׳ יאי׳א מופין וק הו״א מקנל

° יאי^ מיאיז מקבל ואפ׳׳נ ״ ו״ה י׳ היא זח ויחוד אלו '
הרי ה״ן גימ׳ והי״ה וה״י מצונפיז גאיס
_____ _____ , מ נפנשלמו ואת״ג יאמא נר.«י

 ותכוין יחידים ד׳ נתנאל יוצאת״״ ס״מא/״־ה״י נל
 נעם השכינה קודם נהם נה ומאיוין מאתודו המצנות

 אך כנ״ל הוידוי אמירת הוא וצנן נצווע התופין נצ נ׳יג
״’הי'■״ ’וד״ י״פ היפוד זה אסד כל לכוין צריך עפי״ב 1’’'

 כמושמבואר: נמקימו ואסל “יי’ י’ י^^׳י א״ז '”ני שהיא
י דאמא נה״י תמיד מוזכר שלזה
, . מופין שנס צפי -ז׳א ע״ין הס

 סעי ת״ס נע! מנח־ והנה דאמח נה״י תוך מצונש׳ן נאים ראית
 ס״ג ד,זם אפיונה ה׳ ני הוא )״א תוך המתפשעית הנת׳׳ ני את׳׳י

 מתפשעות וחן ואתו ההין ג׳ ננישית הוא ה״י כזה שהוא סנאמא
 הפס נשזר וזז ה״ה נעשית היי כןה תפלה שהיה ומה ז״א תוך

: צ׳ נכוק ע״ש פ״ן שעולה ה״ה וא״ו ה״י יו״ד נזה אותיותיו נעשו

ד פרק
ד ״ ח א  נפשן כאלו וסיוין נפשך להעלות תיןין ו

 שה ע״^ ליצירה מעשי׳ ותעלה למעלה פורסת ־
 השביעה ימי ז׳ נגד שמות ז׳ נו שיש בכס דאנא מ״נ

 אמד נשם לילה בכל הסין ולכן המל׳ עד מתסקד והוא
 רותךמןהיבי׳ להעלות ואס׳׳כ נעזהי״ת נבאר כאשל

 כוונותיו בשני ותכוין דנריאה מ״ב נשם ותכוין הבריאה אל
 וגס מ״נ עולה אהי׳ שמוח שב׳ אתי׳ אשל אתי׳ שהס

 והכוין ז׳מרגנאין שהיא מ״ב ג״כ שעולה יהיו אהי׳ שס
 לנאות בניקוד א׳הוי׳ כזה תהה שיוצאין במיה בז׳ ג״כ
 ה׳ אל י׳ אדני יה ה׳ מצפן י׳ אלהיס בניקוד הוי׳ ח׳

 ז׳.ימי בכל ג״כ אלו שמוח בז׳ וסכוין מלפ״ץ ו׳ אלחיס
 ואס׳כ ־ ממס היוצא והשם המרגלאין מן א׳ אוח השבועה

ע שהוא דאצילוס מ׳־נ נשם תכוין  דמילוי ומילוי ומלא ע:ו
 ומכוין לאצילות תבליאה שלן הנשמה להעלות נדי שסו!'ה

 יכול־ס שאינם הנשמות כל וגס שלן הנשמה להעלות
 • זעקירנן מאוהבן לן הידועים נשמות ונפרע לעלות
מצו בכת אנא המלה תאמר שבת מוצאי בליל והנה

עד



החיים עץ ד פרק המטה עזעל שער פרי שרף
 6נ6 מלח נומי חחזוי יא^״כ ־ נרל המלרוח עד

 ית״ץ אנ״ג ישס וחיייז ויה לי החיי ימינן גיולח נכח
 וחכוין 7pn י dq3 שהוא וחייין ־וווח הז׳ כל כלולים ונו

 של י׳יח נרקוד נהוי׳ חכוין גש שגול בניקוד נהוי׳
 זה נשס נפשן להי־גלוח [’וחנו חס אלהים נר־׳ז ביחשיח

 פניו יכקה ר.שס מן היאש־נית ■אוסיוח־“ ׳' נשסי י
 ולס״כ • qיעופ אחיונים יננ׳ יגליו יכשה שניוח יננ׳

 ולאוח אהי׳ שמוח לשני וחכוין וכו׳ נכח אנא פ״נ החזוי
 קוד ננ הוי׳ ממנו היולא ולהשס יה״ו אהי׳ משם ח׳

 וחכוין נכח אנא שלישיה פעם חחזוי ואח״י ־ ל־אות
 כנז״ל דמ״ה למ״נ וחכוין הסל נקדי הנש־וה להעלות

 ואח״כ להמילוי ואחיכ דמילוי למלוי חסין הח-ה יק
 משמיח שס שום חלילה סזכוי שלא נזחי וחהא להפשוע

 נ׳ ונליל ־ שחישן עד נכח אנא נש־ד יק הנ״ל מ״נ
 קריע שהיא השני נשם שחכוין יק הסל תכיש־כש-ר

 נויא טהרנו שננינו פייז יינה קנל מלח וסאמי י״טן1'ל
 והוי׳ שיא בניקוי להוי׳ חכוין היאשין ונפעם נ״פ

 נ׳ ונפעם ־ יקיע יהי אלהים ויאמי י־ח נניקו־ אחיח
 והויה ה׳ 'יאות שני־׳־ווינלאין'''והוא' אות אל חכוין

 ונשם כסל יכ״ש נג׳יד שש ג׳ בליל • אלהים בניקוד
 ויאמי פקוק י״ח בניקוד אחיח והוי׳ חילם נניקוד היי׳

 ולשם’1דמיגלא' אוחי׳ שנית ופעם י המים ׳קיו אלהים
 אחיח והוי, צת״ו. בט׳ד שם ד׳ בליל ״ י '־'־'מצפך

 הב׳ ונפעם מאויוח יהי אלהים ויאמי פשיק י״ח בניקוד
 טנ״ע הק״ב שם ‘יה׳ ולדס׳אל."''בליל דמינלאין ולי׳

 בניקוד אחרת והיי׳ קינון שהוא שייק נניקוד והוי׳
 לה׳ נ׳ ונפעם המים ישרצו אלהים ויאמי תפסוק

 והיי׳ פז״ק יג״ל ולשם''■'אלהיט'בלילו׳'שם דמיגלאין'
 ויאמי פשוק ד׳ח בניקוד אחית והוי׳ .מלאפים בניקוד
 מצפן-בליל ושם דמיגלאין ו׳ נ׳ ובפעם האין תוצא אלהים

 נחי׳ שהוא ניקוד בלי והוי׳ צי״ת שקו ̂ שס שנח "י
 ויאמי פשוק י״ח בניקוד אחיה והוי׳ מכילם כלוניה מל׳

 -ולשם דממלאין אחיונה לה׳ נ׳ ונפעם י נחתי ח:ח אלהיס
 פשיק תאמי אח'כ נשכמל׳׳ו חאמ־ ואח״כ ־ 'אדני'' יה יי'

 נו וחכוי! אמש אל ה׳ איחו שדית יוחי אפקיד נידן
 אלו מפקיייין אנו לכן ז״א מצד הם היוחין- ה:ה כי

 וחנה ז״א עם להזדווג למל׳ הציינין מ״נ נקוד הריחין
 יי״ו פ0 נו שיתי׳ אוהו וחנייי ה־י׳ בשש תכוץ מקודם

׳ יאפינה ה׳ צויח כזה  אוח אח'כ לי׳׳ו היי הי׳ ועם "
 עם הו׳ ואח״כ יי״ו הוא הו׳ ועם ד]׳ נלייי ה' אוח

 הוא אחד כל ני וחכוין יי״ו היי ׳H גלייי אחרונה ה׳
 ג״ם והנה רי׳׳ו גימ׳ ה׳־א ומלא פשוע אל כי א״ל "ם
 ייאהו גימ׳ עולה יי»ו גם מנן הטנימ׳ אי ג״פ שהם יי'ו

 וייאת מגן היי נק״ש יומח כוונת ניאינו כני יהנת
 מנן הפקוק סוד וזהו תמזיקין נהינין אלו בכל כי ויויוח

 ואח״ב ; במבואי מישראל אלף נ־זינעים ויומח יראת אם
י׳׳ח שהוא ״רוחי ״אפקיד ״נידן ני״ח הנ״ל pipe תאמי

 נדי מ״ג נסוד המל׳ אל נשמתך להעלות ן ותגו נא״י
 • כנודע נאי תקיא ואז מלמעלה דוכיין ס ממ שיתמלא

 נקיא אחד כל אשי שמוח נ׳ ג־מ׳ הוא שבא־■ ותכוין
 נודע כני והנח אייני הוי׳ אלהים הוי׳ והס שלום שמא

 שס הוא אלהיס הוי׳ שם ולכן אדני אהי׳ גימ׳ אלתים כי
 מבואי כני הלא כי חכוין נם יני׳ק נימי והוא יוחי שלים

 וה׳ ימין יד אצבעות ה׳ שתם הנינה של ידים נ׳ כי
 סוד הם שמחל יד אצנעוח

 נ״כ זימליוזה המ'נ אל כלי יריס שע״יהב־ נ)ן מ״ש הנה
' יזילי נענה י  מנצפ״ן אותיות ה׳ קוד זפ״י לקנל ׳

נמשג? ואמנסאלו כפולים
אחי׳ שם ליף ח ו נוב משם נאוסזווס וז״ש יז״ל רם

 יזין כמנין ל״ד גימ׳ והוא המעלה שנה סוד ה יהיא נמנוזי
 ״אפקיד ״ניזן כשחאמי ולכן נעשה והוא נאד הנקרא מ"נ

 למפרע ידן ש־ס חי ׳׳ר שס נהנ ואסיז ונוי ניזפווה
השיואליח יד שזה וחכוין 'י\ '”̂י ̂'“’י

נ׳ אלו כי וחכוין ונס״ח נעבהע״יהידיסהעליוניס כוונה
קיבל ניח נעשים הידיס הקן,-ןה נשמר אך עכ״ל וני׳
ימינו יד המ״נ נחוכם לקבל הענין הדויש עיקור פי׳ זו»נ

תפקיד ונחוכס שמאלו יד על הנאלוני׳ אמנם וו»ל #•ש הנאד
^ד הוא הנאי כי ל לע נהנאו ני . יתר-ד,, ר היב וכחי. ■ נפקדון נפשן

אמר א׳ שפעם ז״ל מוהרח״ו
לה״ה‘ ר״י6ת הקלוש הרנ לו ן̂■; ,./pj נעש'ה ״פ3פ

באופן זה נפשוק שיכוין נחזירמ׳ עהה ני הטעס יטארשש
הוא חנ׳׳ל כוונה כי אחר איייה נסי׳ ד׳ לוקחה אז פנ״פ

נשמחן להפקיד והוא תמידי ושנשניהצייי! ושנננים כנאחיו
זון סס ־הנ1 הפעם בזאת אן רחל ניקוד ̂נ

הרוח להפקיד שיכוין אמי ממס ע!׳• סוא מנאי
 הוציןלכן שאז לאה ביסוד ל5ש גורמה והיא דו״א ניק׳

 לכוין לרין נלאה שהוא ולפי האסור מז ליקחה שהיהה האירוח
 הראשונה יד הנ״ל ידוח נ׳ עמהס וימשכו הפניס מן לוקחה
 i... נאי ונעשה הפנים דרך יוצאים אהי׳ כי אה׳׳ סיד היא ״י’נ וגי=° !’־’ייצ׳־ נ׳ איי״
 לאה עלאה עלמא הוא זונניאורסוד נפיק ואסיז ענ־ל

 הראשונוס אוחיוס כי וחכוין jp, p״pp ,א, הכפוק
 אדע״ד הוא אהי׳ של הזאה הנאר ספירמ ני 'ל1ו

 אותיות הס נוכ״ו ואותיות נעשהע״י ייחס ה נ לעשוהלה
י’’י אי״אגסיי שחס הש־יס שניתם והנה כנז״ל אחרונות ׳‘ז

 ב׳ן וזהו^סוד נ״ן עילים ^ד״יא״או״ו־ש״נרטה־׳ו־^
 ח נר ן וח.ו ד.אס נ מ ן״א pp,p נשיהנכל שוה
 שהוא ״רוחי ״אפקיד ״נידן הראשין מהפח נעשה עי״כ אשר
 שהוא זה ננאר וסכוין באי ואס»ז ונו׳ שנה יסוד נחי׳ שלה
 ולשם סנז״ל עיד ב״ן שם עס נדיני נחה ואח״כ יז״ל נהג

קנ״א העולה דההין אתי׳ ננחיו חמ נה היאיס״נה-נחח
 דלאה באר וז^ באר הר הוא שלח נחיסור אלו המ״נ
 • קלח באריכות וע״ש וכו׳ ppp א,ןא jp והננווה הספד
זה דפקוק הוי׳ בשם ואח״כ ע,,;! «ל5מ וט׳ שלח חידיס נשני

סכוין



עההייים עץ ד פרק המטה שעל ק״ש שער פרי שרף
 י«ס י׳ כזה במרובע חכוי!
 ׳’צ6ב י׳ וחכוין ׳היי/ה יה״ו
 ביצירה ׳ה״ו בבדיחה י״ה

 השס וחכוין בעש׳׳ ׳הו״ה
 ההין׳ למילוי האחרון הזה
 כי הפקוק נם״ תכוין נס

 אוס ר׳׳ל אוחי פודה הש»׳
 קידש בריח אוח ר״ל י׳

 בהשסחח להחיצוניס ש.־מקל
 פודה י״ח ׳7 לנמלה זכע

 הסיצוניס מן ולוקס׳ אוחו
שהוא פא״י השס בכס

 י״י אוחו פדיח הפסיק בר״ח
 ע׳יב מן קדיש סס והוא
 אדני הוי׳ גימ׳ והוא שמוח
 אל חכוין אמח אל במלח

 ייא״י בו שיש ס״נ שס
 גימ׳ הוא אמח אל פמנין
 אס'כ אהיה פעמיס אהיה
 הקוס אחה פקוק חאמר
 חרסס וכו׳ובמלח כיון חרסס
 רי״ו פעמים ג׳ שהוא חנוין
 עס חיסס ני חנוין גם כנ״ל

 ב׳שמוס כמנין עילה הכולל
 האוחיוח עס מצםן מצפ׳ן

 וחכיין אהיה אהיה שמוח וב׳
 אל שנמשלו הרר״נ להעלוח

 והשסחח הקליפוסע׳׳יהקרי
 עס להעלוחס וחכוין זרע

; הקדושה הנפש

עצמה בפני פכי׳ הדעיז

כ ״ ח  שס אל חכוין א
 זה שם כי אלו״ה

 הנשמה אח מלביש הוא
 והוא החיצונים מן להעלימה

 שארה בסקוק הרומז כקוחה
 בקנא כמ״ש וכי׳ כקוהה

 כי והכוין ציו q7 דמשפמיס
 למ״ב וחכוין מ״ב נימ׳ הוא

 ומילוי ומלא דמשוע אוחיוח
 הוא נס מ׳׳ה לשם דמיליי

 מ״ב שהם אוחיוח י״ד נ״פ
 נס להגי׳ שצרין (ונראה

 כמבואר כנודע מדוח נ׳ היא
השסר ברכוה בשער לעיל

 הוא הנאי נחי׳ ני ר,ונין הרי
 והוא מיל האוייס ד׳ ע׳׳י נעפה
 היוים וע״י שנה היסיו נאי'

 הנאי נהיו נ הה׳ נחינא געשה
 שמ״ש נ״נ מכאן ומוני] ההוא
 הנווגא שעיאוד מו’י< נשעי

 שהנאו ו״ל הידיס ע׳׳י שה1ני
 נלילננלהמ״ג ע״יהידיה נעשה

 היעינ הענין קצמל'נין והארכתי
 וכן להגיה כאן שצ־ין ג״נ ומונן

 כלי הבאר נמשה ידו שעל ל״ל
 מה ני דע והנה י המיג לקנל
 נירנ׳׳ו ננס ין לנ נאן שנאנ
 מ״נ שער איים נעץ הוא נן הנה

 אא״ז אן עיש יוד דרוש וע׳׳ר
 ששני נחנ ט׳ נלל י״א נדרוש
 יורדים שניהש ומנ״ו אהיה שמיא

 ננ׳מיאין יורדים נמל׳וז״לותאלה
 יהי׳ הזיווג געא פאע׳יע נדי יילא
 דילהלעלוא שניסוד של נמ״נ נס
 הנ״ל שמוא נ׳ האורות ע׳י

 היסוד עד הומשן שלה שנמואין
 דההין נ׳׳ן שם היא שם אשי ומ״ג

 אלוהנו׳ ניכמוא והנה פניסור
 נ״ן כס אל רומז נ׳׳ה גימ׳ הט
 טיו נלל שם גס ענ׳יל מוסין וג׳

 אהי' נ'שמוה נאנג״נוז׳ילזאלו
 למואין הנמשך נח הס ונונ״ו

 דמ״נשוה נא נמשך ומשש שלא
 יונה מפי נספר : ענ״ל לעלות

 נאי ני נתנ קי׳׳א שיי נ' אלין
 נזה ויפוין אנר אותיות היא

 אותו פדית וזהו הקרי מן .להוצל
׳ שהוא גלית אות י״ל  ינתר אתי
 הוא אל ד׳ אות ני עוד שס

 נאצל וז׳׳א דעא ני רפא גימ׳
 אין ולזה דאו׳׳א יסודות מני

; ע״ש ישירות הי.׳ קינול רק

 גס הזה הלנוש להניןענין הנה
 לנוין שנהג הכיונא שני להנין

 ואנ׳ מ״נ גימ׳ שהיא א׳ נו
 הגה ני רע עולה צייי^ שהוא
 ענינו ר,ישיג מונן אינו חי־ס נען
 ונספר השעריס מניא נפ״ר אן

 יתנאי ונייהס עפ״י אורה לקועי
 מניא נס׳ ותנה ר,יטינ הננאו

 פיק ג׳ חלק נ׳ שעי השעייס
 נשונה לך אין ני וז׳׳ל נאי ט׳

 שנהג נמי לנוש' נצי שיוצאת
 שארה פשוק ע< דמשפטיס נפנא

 ע׳ש נה ננגדו ונוסוק נפואה
 האקדיסומיסנ̂ד טפא נצזת והנה

 נעשה משס צאתו קודם ז״א מיסיד
האשדים אותן מן לנום לו

 ולנן -אליליה עת כל היאשמיס
 אלו״ה גק־א הנשמה לנום ולנן
 נקיז האשייס ני נסנא נס׳
 להנקי׳ !נותן ו׳ והז״א א״ל

 מ'נ הגיורות ונו וני׳ ה׳ שהיא
 מ״; נסור עלותו טיס החדשות

 המהמתלננוחנהאי' מ׳׳ד לקנל
 של הננייוא כרס קימאה רואא

 כזה מוין היי וני אצ-לוא ה עת
 לנוש הוא אלי׳ה של המונה
 ■ הדאפוניס חסדים שהוא הננ״ד

 לקיעי נשפר מניאי ג״נ הוא ונן
 צדיקיה נ' נדרוש וירא פ׳ חורה
 יצח־ ש:ס ן ישיק מזייונ שנאו

 וז״ל כס נתנ נחנקנק וגניונין
 הזגר מן נצאתם המסדים אמנם

 התסייה כס כס מאלנסיס הס
 תאי׳ דוגמת היאשוניהםהיולזני

 נסנא וז״ש נגוה דם־י יוחא
 נקר נשמה פלנוששל־ דמשפטים

 אל הגקיא החסדיס ם־-וא אלו״ה
 הגקי׳ר־דם של הגנויות וכן ונו׳

 לקנל מ״: נסיר עיליס כהס
 עי מאלנשיס הס מ״ר טיכה

 ווחא שהס הראשינוא הגנויוח
 רי״ו נסי׳ (שהוא ננוה ישניק
 נל הכולל ע״נ שס סיד יהיא
 -ם ועי״ז ע״ש) ״י י שהס הג׳
 נתנ וזא׳ז ונו׳ לדלות נח לו

 מחי״ג לד ה יוצא ואח״ג וז״ל
 אחיוהש נוף מחינייס החדשות

 החסד נלנוש מלינשיס נאיס
 יגעכיס הגלויות ונלנים דו״א

עי״ז והגה : עני׳ל אחד מלניש

 זה שים והנה ג׳) פיק
 דז״נא דמיחא הואה־ןלקפחיא

 שם של א׳ ני ז חכו גס
 כזה יוד ציור הוא זה

 אוס־וח וג׳ נישרים גימ'
 הכל היי מ״א גימ׳ לי״ה
 והוח ש׳יב ועה׳ ש״א
 כזה נמלו׳ הוי׳ שם שוד

 ושם ה״א הייהוי״ו כזהיו״ד
 ׳ דז״א ו״ק שוד היא זה
 זה שם של ל׳ כי חכוין גס

 ועס ;! כזה כ״ו צירח הוא
 ובם ל״ח ג־מ׳ או״ה אוחוח

 מלמעלה החפשעוח מוריד זה
 ונגילגולחא במוחא לינעה
 של ו' כי חכוין גס ונו׳׳ק

 בראש שים הצייר זה שס
 ועס י״ו הרי י׳ צירח הו׳

 גיגו׳ הוא אל״ה אותיות שאר
 יהחין נ״ן שס והוא ב״ן

 • המל׳ נגד היא זה ושה
 זה שס של ה׳ כי חכיי; גס

 ועס ה נזיי ד״י ציור הוא
 גימ׳מ״ז אל״ו אוהיוח שאר

 שנכחר אהי׳ הוי׳ שהוא
 תשה החפשעית ומוריד
 זה שס כללות והנה ולמעה

 שס כי ו״ה א׳יל פירושו הוא
 אהיה משם יוצא א״ל זה

 וא׳ יודין ג׳ בו שיש דיודין
 נאוהירח יורד והונו כנודע

 החיוח והוא זו״נ שהס ו״ה
 מיומא ניהס שנמנין שלי.ס

 גם כנ״ל כקוחה שיד וזהו
 כזה במילוי מ״ה לשם חכוין
 שהוא ת״ה ו״ו למ״ד אל״ף
 נישיד למ״נ באר נינ;׳

; רחל

 שנר חייש נעץ מ״כ ד,יפינ מונן
 כס נניזויו דחשי״א וננ״ד מ״נ
 שהוא יננוה ווחא תאי עגין
 ע״ג CD סור יהיא יו יי נחי'

 י ע״ם די״ו כאם הג׳ כל הנולל
 ש:םמא כל ני וזיל נתנ ואתיז
 יוחא הא' נדלה מלונשא יוצאת
 מת זת ענין ותני שרו׳די״ו דנמה

 יוחא מתאי הגעכא הגשמת עגין
 ונתאסד גס ותוא נמה ושדי
 מהרי״ו כהוא א;א אלו־ה נסוד
שהוא מינ גינג׳ אלו״ה לנן ואולי
 כליל הוא תשסאלו׳ת שזה םי'ל מונן היי כנ׳׳ל ונו' ננורוח גינ
 והצת ־ ידו שנתחירו ח הנניי ושל החסדים כל לגוםיס נ׳ נון

 כנ״ג חלות ציי-ף שתוא גה הנו הוא החסד מנחי׳ שהוא לן'
 • מ״נ גימ׳ כתוא הכוונת הוא הגנורות מלמם נ"נ שתוא לז־1

 כי ודע ״ל1ו י׳ דרור הנ״ל נער חיים העץ דניי מונן נ״נ־ וזהו
 וולונכת כינא לא חס החדשיח ומ״ד מ׳׳נ מאלו נשמה לצאת א׳יא
 הננמה לניש וזתו הותנוג-ס מחו״ג הנעם־ס הנליס האונות חון

 הלנוםיס נ' כולל זה שס ני ו׳ל ע״ש וכו׳ כנודע אלו״ה הנקרא
נתנ ז׳ פיק השמות שעי חיים נעץ שס והנה : נני׳ל צדופיס נ׳

וז״ל



דד/יים עץ ד פרק המטה על1ע ל,״עז עזער עזרףפרי
 מ־פמת הנפג שאונו ס'ד הוא אמצעי אלו״ע שס פט האסד וו׳׳ל

 צ״וטל דף דמפפפיס נפנא הנד והלנופ חס הפ והוא תלי״היננדו
 דפייפע-ה דמלנא ולנושא פרישא נסיסה ונו׳ נפוחה שאוה ■זמוה
 הקסדושם הוא אל פס ני ו*ה א״ל נו יש rr פס והנה דא יזלו̂.
 מצית ומ״פ גיונ׳ והס ונוי אותות פס ומצטרף מתסנו הוא ו״ה

̂הנה לנוש הוא זה שצירף היי ענ״ל החסו שמצד כפה  הנזסד-ו
וה האות פ!ו ופס כ*ו ציוו הוא שה״ל פנתג נציווף הינ נונוי נאו

'm ן״ יי־’ ’“י יה׳ י”״ ל'׳״ עילי־®  ות אות ופאו נ״ו היא ה״ל צירות ני לדעת וציין פס יז״ל יותר
 פ»י הדי ה;יה פת שעולה ונ״י ינו׳ ל״ת הכל נ, היי ״׳נ הס

 קליות משש התפשטות מווו הפס פזה הנילל עה ס׳ינ פס שהוא
 אן נ נס ענ״ל קליות נו׳ והתפ־טות וננילנולתא מהמוח ולמעלה

 יהית מפס שיוצא נתג ופס דייוין אהיה מפס יילז אל 0פ; נתג
נמ׳ליא הזה לפס לנוי, נא, מ״פ •.והנה פ״נע״ש טוי•,

 <’לע ה;א ני מונן אינו ורחל ניסיו לונ-נ נאר והוא נאי פעולה
 פלה ונתינפהנאר ויחל לנאי מת• אכקיו נידן ני׳׳ת לנוי! נתינ
 נתג תולדות תייהה׳ לקושי נספר נס אוני הייה אלהיס הייה הוא
 היית אלהיס הוית הוא וותל נאי ג״נ פם נחג באי נחי- ה׳ שיש פס

 וש נשער לקת, ועיי, כלל שס מוונר אינו הנאי זה ונחי׳ י אוני
 ונמלא מוזנר אינו נאווז־ נחי׳ נמת יתנאו שס נהג״ת ג׳ פרק השנת

: עיש נלל פס

בלילה מכשולה להעלוה ננ״ל למי, שתוכל
 הכאיס כולה לזה ים רוחי אפקיד בידן בקוד

 זיווג שיגמס עד היטיב נהפילהו יכוי, יום שגאוסו א׳
 עשתוא) ה׳ בהר יפלה מי הפקוק וז״ס אפים בנפילת עליון

 כהיא ס׳ בהר למעלת לשמחו להעלוה שיוכל האיש מי פי׳
 לשיא נשא לא אשר וכו׳ כמס נקי והש־ב מעלה של ג״ע

 כאשר ואז אשא כפשי ה׳ אלין שאמר בעה ר״ל נפשי
 לגיוס בידו נח שהי׳ רק לשוא היחה לא נפשו אח נשא
 נשמהו להעלוח ג׳׳ב בידו יכולח יש כזה איש עליו, זיווג

 שנעשה עליו, זיווג לעשוה קלשו ובמקום ה׳ בתר ילילה
 הנאי עוד • בנשמהו בנעשה לל״נ ע״י כיודע סצוה אסר

 נהנה למי ידע שלא כחקויו צדקה ההוא ביום שיח, א׳
 • וראוי הגון בילקוס ושהי׳ קיבל ממי ידע נא המקבל וגס
 הסעאיסשבאו כל עיניו נגד שיהי׳ שצר־ן א׳ ה:אי עוד
 השכיבה בעה הק״ם אסר עליהם ויהו־ה יום באוהו לידו
 לאבד שלא וצרין דחישבנא מארי נקראים ואלו יזוהי כנז׳
 שעשה והדוקמקיס תסעאיס כל יק מהם אחד שוס

 שכמע לו שנראה ז״ל מוהס־ו הרב [וכהב עליהם יהודה
 צייד שאין זלה״ה האר׳׳י הקדיש הרב של קדשו מפי

 א׳׳כ כי בפלעוה ההוא ביום שעשה החעאיס כל לזכור
 לזכור שיכול מס כל וזכור בערס אחר יק q-p נכ7ל אין
 שיהי׳ א' חנאי עוד ג״כ] ומקפיק די ביום שעשה מה

 בכוונה מהם הדפס היסס בלי הפילי, היום כל עליו
 יוס נמוחו לחייבה דמזכה מאן 'h חנאי עוד : הידועה

 העין מן בחשובה והדזזירו סעא מאיזה אדם לאיזה ומכע
 מ' הוא אמה והנס : השובה דברי לבו אל שדיבר הזה

 המצוה אייו אן למעלה נבמהו העלה בשלימוה שלום שהוא
שיעשה צכיד ואיו בלילה הנשמה לסעלוח קנולה בחס יש

 מקפיק כחקונו מחם א׳ יק עשה שלא אעפ״י כי כולם
 עי-ירה חרם עשה אס יק ההוא בלילה נשמהו להעצוה

 מזיש א.א מדברים שאי, רק אוהו מונעה הוא גדולה
 • במזיד ענייוה עושה ואינו ה׳ בדרכי לההנהג שרוצה

ד ם1^ י ר ד ן  ע׳) שי׳ ג׳ חלק יוכה כנפי בק׳ (והוא ד
 קידש בריה אוה לשמירה מקוגל דבר

 פשוק יאמר קרי יראה שלא עולמים סי מדח שכנגדו
 היבוה ס־י בו שיש סשע, בן ה׳ יגער השע, אל ה׳ ויאמר
 יגד והוא יגורנו גדוד גד פעתיסויאונר ס״י אוהו ויאמר
 ח״י שהה הפון וגיפ ישר ג״פ היבוה ו׳ נו שיש עקב
 נו׳ מלא יגידנו כי אוהיוה כ״ב הזה בפסוק יש והנה

 כולם וכן אחיו, אוס עם הפקיק ש; ראשון אוה ויציוס
 נ״ו ד״ו ו״ה ג״ו י״א ד״י ו״ג ד״ד ג״ע ד״ק ג״ב כזה
 כפי ונקידס קליפיח י״א לאכפיא קדושים שמוח י״א והס

: ע׳׳כ החקר ישלים והשנא בהורה נקודהס

הלום הטבת
ר א אי שפי! להוריד חזאי ענא סלמא ג׳׳פ החולם י

 להיייד ז״פ וכופלת חקד מדה על מג״ר עונה
 (’כופל ^והמטיביס נהי״מ סג״ה כקדר מידוה הז׳ כל על

̂ס כיונה להשגים ג״פ חזיחא עבא חלמא ז״פ ג״כ  החו
 במקום והס הסאה ה׳ נמקוס הוא החילם כי יכוי, והנה
 ז׳ וג״פ כנ״ל השפע להוידוה המרכדה ויושלימי, יה״ו

 לרופיס י׳׳נ יש והנה • אהי׳ כמכין כ׳׳א הס הנ׳׳ל העבה
 וכן א׳ בלא עי. לומר נוהגי, ויש עבא כמני, אהי׳ בשם

 יקעיגו שלא קליפוח י׳׳א לחשיי י״א גימ׳ והוא הקדר כל
 ה־נין ג׳ עם יהי׳ תוה הי׳ כמגי, ע״ע עולה חלמא עלין
 עולה סזיהא הוי׳ כמקפי כ׳׳ו גימ׳ חזאי אהוי, ועשי

 ג״כ יאמיו פעס בכל המשיבי, והנה • אהי׳ קע, במקפר
 הטבוה ז׳ נא, יש הרי להוי וענא הוא ענא דידן חלמא

̂כ ע׳ הרי הראשונים כ״א ועם ע״ע הרי פעמים וז׳  ואנז
 עלותי יגזרי, שמיא מ, עלוהי גזינא זימנא שבע יאמרו

 הרי עבא ולהוי טבא דיהי׳
 המקורי הס הב׳ ואלו ע״ב צ׳ סי׳ נ׳ תלק יונת כנפי נספד
 מעאהי הסולם יאמר אס׳׳כ ונכרן ■ כא, על מסף עוד נתנ

עשה במצוה פשעהי עומי י׳י׳יי ״° ’= כתג הי״נ
נמדה הערה לא ובמציה '’”.®’”י

־ ; י נ ו י י ׳ י־י׳ יו’י תל־א ^ ?מעד ״  למעה ־מעלה מ ישר נאור או חטאתי עצמו לצין יינו לוחש הוא
 סיזי נאור או נהי״וז הג״ה ונמצות כשה עויתוכשעהיועצות

 הג׳׳ס מינ״ה למעלה מלמטה נ״אי אי ’המל תסלויס תעשה לא
 ג׳ או ב׳ יזכור שלא אן יי'’ ’י’י ״לי'יו והייל' ונו׳
פעם בכל כס דיחד מדח לח.מה יצוין פדי;נות ויג׳

 ג כ אס א מדת יזכיר משלשה, צלול וניא ונו׳ לג׳׳״
 בנינה ̂כוצס וימי, הפוכיה וקנלתן עצמן נחי׳ נהס וים

 והבינה לרחמי דינא להפון ־ ע״נ ונו׳ השפעת,
משפיעה



עא החיים עץ ד פרק המטה ̂טעל ק״ש שער פרי שרף
 פדיוח ג׳ סס״כ ■ ממנה שלמנוה מידוס לז׳ משפיטה

 שכולו לכפל ויכדן שלימיה נ׳ (למ״ב ־ להכמה ויכו-ן
 משלשהן כלול הג' מאלו א׳ וכל לע נלוהו’ לא שלום
 יכוין ג׳פפ״א לאס׳’ שמטן שמטהי ה׳ יאמל כן ואה־

 מסכמה להוליד ׳נוין פיב לחכמה מכהל שפע להוליד
 למטלוס שיל אמל’ אח״כ לו״ק מנינה להוליד פ״ג לנינה

 לס״ס מננולה להוליד פ״נ לכנולה מסתד להוליד פ״א נ״פ
 סנ״ה אנוס אלא הלים אין כי למטה מח״ה להוליד פ״נ

 נה״׳ ס״ס אולם הידיטנו • והוד מל׳ הניכו יה אה׳׳כ
 לן ומיד ־ מנלכו כה ואמ״כ סודיענו הסלה יאמל או

 טליון כהן טד המידוס כל שהיקן לסמין נשמחה אכול
 אס אלהים לצה שכנל עליונה מלננה כאן יש כנל נ׳

: ין מעש

א פרק הצות תיקון שער
 נכנלוס מבואל הוא ננל הנה הלילה שנינה

 הדנלים שיכי ננחל אעפי׳׳כ לניס נמקומוה הדנייס '
 נוהין היו הראשונים חשידים חז״ל אמלו הלה כי נמקומו

 ושוהין מהפללין היו אסה ושעה ההפלי. קודם אסס שעה
 מולנן קודם כ< הוא וכענין אחה שעה ההפלה אחל

 נלל חכלון נהם הי׳ ולא פב״ש המיד זו״נ היו הניה
 להם המוחין ן להמש שהוא להפלהינו צליכין הי׳ ולא

 אחל אמנם י כלל משהלקים היו שלא כיון ולזוונם
 צליכין אנו לזר. מהם המוחין נקחלקין נעונינו הסולנן

 לזוונס כדי למקומם ולההזירם מיחין להם להמשין לההפלל
 סוזל אז ההפלה גמל ארל אמנם י נמקומו לעיל כמנואל

 הטעם שוד וזהי להקחלק המוהין והיזלין כנההלה הדנל
 היום נאמצע נדנה הפלח מחפללין שהי׳ הסכמים אוחן של
 טעם זהו גם אחלים פטמים כמה המוחין להסזול כדי

 ן שהמיס ̂ ג״כ גורם היום כל הפילין שמניח מי ושוד
 סשידיס של הטעם וזהו זו״נ נלאש המיד יהי׳ העליונים

 ישהלקו כלא כדי כנ״ל אחה שעה שוהין קהיו הלאשוכים
 נודע והנה • יור.ל ז׳׳א נלאש שישהו לק נמהילוס המוחין

 נעזה״י שאנחל וכמו המוחין הקהלקח שהוא השינה ענין
 וטונ טלביח ספלה אחל הכף לישן שלא האלם צלין לכן

 כעוח נ׳ המוחין להשהוח כדי שעוח נ׳ להמחין הוא
 נויע כנל הלא כי היא השינה כמנה והנה יישן ואח״כ

 והואשלשחלקו עליונה שינה שוד שהוא דז״א הדלימיטא קוד
 היא ושם למעלה ועולה ז״א נשמח קוד שהוא מז״א המוהין
 עליו ן להמש כדי דאו״א עליון זיווג וגולם לימא מ״נ מעלה
 ציין זיווג שי.כל הנוק׳אעפ״י שים ולהזדווג חישיה מוחין

 אנלעהה שניהם ויצילן זהו עכ״ז ונס מנן מ״נ העלאה
שצליכה לבד הנוק׳ ללולן הוא

 מונו לרם אין הלניים אלו הנה אס ה׳ וינן נקוד סיקון
 נשמי לקמן מניאר הלא ני כלל

שאז דוקאנד״ה שזה השנה מ־וא

 אוחו ומעלה ממנו נקחלקה לצוי־ז״׳א מ׳ניא ה;לאוח הוא
הנוק׳ ללילן מ״: בשוד לילז ננל אן לנד

' מ״נ היא שהעלה עלאה : פ״פ להעלאתמ״נ צייכיס
 המההיל ז״א שהיא נעלת לגני הלילה הצי של היגט נאוסי

 זיווג ר\א זת זיווג ול.נה • הלילה נהלי עמה להזדווג
 שיד מנואל הלא כי הוא הענין שיד והנה ולאה יעקנ

 כעל ים ה נעץ זה כל (עיין ה׳ ילאה ענוה עקנ הפשיק
 חין נכנשים ממה דלאה השיקנייס כי פ״ג) ולאה כהל

 על זו הס ולסל נאה עמידה כי רחל של וכחל עטלה
 והנה דגליו סיום עד שלו ר.דעס מן הז״א נאהולי זו גג
 לסל של כהל אס והנה השימיל מזה יוחל איוכים הם
 לגלי היה אז לאה רגלי סיום אחל לק מחסיל היה לא

 לההפשט צריכים והיה ז״א מרגלי למטה נמשכים כהל
 שלה הכחל כסההיל הוצרך s>hi הנליאה נעולם למטה

 לס״סז״א אמצטי בשליש והיא טומליס שדגלילאה במקום
 ’כשכר.״ והנה ־ גאצלוס ('טמול כונה כהל שסיכל כדי

 חיו ונכנשיז שנחוכם המוחין טם מז״א יוצאים דאדא
 לאה יהד ומחעיבין מהחבלים הם אז כנודע לר.נדילה הנק׳
 זנטשיס מההבליס כלפטמים וחנינה נינה ה דונו וכסל

 ר.ם זיא חין לאמד ל.נה״י נהיזה הלא כי אמד פרליף
 חין ונכנסין ממנו כשיזלאיס א'פ הז״א כל כאילן שיים
 נחוכה להחלנש לנד א׳ נוק׳ מספיק שאין ולאי׳ הנק׳
 לאמא כה״' נהכנק מסולקים כקינוה נ׳ שהם אטפ״י לזאח

 כשטיקול אן אריל פרצוף ינטשים מסחיליס ר.ם נחינס
 נהלואה ונוחנוח משאלה לחה אז לסל ללולן כוא הזיווג
 לוקחה לר.יפן וכן שחחאלן נדי לרהל שלה יהכלים הניף
 והנה י לאה נקלאיס ושניהם רחל כל והכלים הנוף לאה
 נהיוהר. לאה רון יאמא נה״י נכנקין חציה קוייס עחה

 לילה נהליה שנמלא טד מעט מטט נה ונכנשין נאסול
 ואז רחל לנ;י מקים קייס טל לכניש הנ״ל נה״י נגמלים
 ור.יא ז״א טם פנ״פ והזלח לנמלי פלציף נשיל נגמלה
 שלקחה מה והנה י כנודט פנ״פ ז״א אורן נכל אלונה

 לא כסל כי הלאנודט ני הוא ל.טנין מנהל נהלואת לאה
 אה׳ל אן אחה נקייה נקוד יק אלילוח מסהלח היסה

 ואז היש׳ בסיד אחרים נקודה ט׳ לה ונאים ננדלס
 הט׳ אלו והנה ♦ ז׳א גיס ומזדוונח נמול פרצוף נטשיח
 נכל ננדלח וט״י לאה לוקהח אלו היקי בסוד לה הנאים

 טד מהמעטס ולסל ננדלח לאה כי ונמלא ז״א אורן
 אינה נקודה מאוסה פסוס א׳אן נקודה נקוד לק שנשאלה

 לסם מכפיק אינו ולאי טסה והנה • לטולם מסמטטס
 אזטקניים פכלופים נר.יוססב׳ כי נאליניוס שניהם שיהיה
 דה׳ס אמצטי נשליש המה יהד שניהס לסל וכסל דלאה

 אי א׳ נוף כי נכן אפשל אי א׳ פרצוף כשהם אך ז״א
 שסטדוף היא ומוכרח קלסי חון קלסו כפול להיוח אפשל

 והנה • הנליאה בטולם מאלילוס למטה קלהה וחרד להל
 בלאה נקשרים המה חיק׳ בסיד לה הבאים נקודוח הט׳

השלשיוס נקודה אוחה לק לאה של אהד פרצוף ונטשו
סל•



החיים עץ א פרק חצות תקוץ שער פרי שרף
 ויורדס הנדס־מ הוא לאה פרצ̂ן עס נתקשלה שלא שלה

 נעילם רסל יולדה לילה נחצו׳ בי היריאהיונמצא בעולם למטה
 כשא בבריאה המה הנשמוס כימקיל נודע והני. הבל־אה

 כנגד נ״עהוא המליוזכמבוצלבי ג״ע שוד סא הו הכבוד
 תסחחון ונ״ע שבה ישוד נקודת בשוד בינה הבליאהשהוא

 סו״ל שאמלו מה שוד וזה המל׳ יקוד נקודות בעשית
 חצות אחל הצדיקים בנשמות להשתשע לנ״ע נכנש שהקב״ה

 עסיעקב לאה זיווג הוא ההוא בעת כי הוא והענין לילה
 הצדיקים בנשמות לק הזאה בעת שעש־עים לה אין לסל אן

 והנה וילפס האיש ויחיד הלילה בחצי ויהי הפקיק וז״ק
 מלגלותיו תחת אינה חצית קודם כי מלנלות־ו שוכבת אשה

 למטהכנ״ל יולדת אזלס: לאה פיציף כש־גמול בחצות אן
 בקול וצועק וילפת האיש ויסלד ולכן לגליו תחת בבליאה

 עונות מהמת הוא זה כל כי למטה אשתו נדחה כי מל
: םב״פ תמיד היהה העונוס לולי כי

 וקוראה ציעקת יחל האחרונה הלילה חצי כל לכן
 ממקומה ונדסת בסון עומדח היא כי בעלה אל

 ואלהכקוטא״ל תחליש אל לן דמי אלהיסאל ודק בגלות
 נשמות עם משתשע כשתקב״ה הוא השעשועים ענין גס

 לאה לזיווג מ״נ נקוד למעלת נשמותיהם שהעלו הצדיקים
 כיהקב׳׳ה נאמלבזיהל פ״א כ־ תבין מזה והנה • כניל
 בהולה שעוקקים במה הצדיקים בנשמות משעשע חצות אחל

 ובמקום וכי׳ נקילן מקשיבים סבילים בגנים היישבת למ״ש
 נלאהכיהוא אסל ובמקום זו״נכנ״ל זיויג ניאהשהוא אחל
 בלתי הוא ולבן ונעלם קתוס והוא דאו״א עליון זיווג

 מכי׳ן אן מחולקים מקימות ג׳ לן הלי אדם• בני תפלת
 של הוא חצות הנעשהאסל זו״נ זיווג כי אמת שכילס תבין

 דשתשעים והס מזדווגים אינם וז״א לסל אן ולאה יעקב
 כנ״ל לילה חצות אסל בהולה קילהעישקים ששימעים במה
 והוא דאו״א קתימאה זיווג הזה לזיווג בזוהל קוראין גס
 שתימאה דאתכקיא עלמא נקלא לאה ני נודע הגא כי

 הרי דאו׳׳א אחולים בחי׳ הס ולאה יעקב כי נודע ונם
המה: חיים דבליאלהיס וכולם אמת שהכל

H J H I אהוב תהיה ונזה האלו יב־יס לב׳ שתנוין צלין 
 עלין ימשון חקד של וחוט למטה ונחמד למעלה

 לישן בלכתן כי והוא דמטיניתא היכלא מבני ותהיה ביום
 ולאהיתכוין יעקב לזיווג מ״נ בקוד נשמתן להעלית תכוין

 חצות ובבוא המטה על הק״ש בשעל לעיל שמבואל כמו
של החיבול הוא אז לילה
 כי׳ק״יו נ׳ חלק יוגה נגני נפ:ר שהזיווג אעפ״י כי ולאה יעקב

ק , ,ל,, ממטחו הקם הזים וז״ל נחוג ע

ל 1וחם;ח; ^ י׳ו ע" ל;־י”ד
 שאוחו לפי מהם וחיוב השיח הזיינילנן בתסלת הוא מ׳׳נ
 י.ס משפעשע הקניה השעה למעלה מכריזין חצוס אסל

 חנידיס ונחיג ננ״ע הצויקים לחתא הצדיקים נשמות שילדו
 וזה השמיעינו לקולך מקשינים לסל ואז למאליהון לשנחא

ח עקרה שהוא נפח נהן ואמיד עחיס מששח א׳ ל,; ,,ft,^י

צועקס והיא עתהשוסזיווג לילה דפלניח ואמרי! א׳ וצק
בה״מ חורבן על ושואגת נניני"׳ הג׳ וצפיא קרושה הב׳

וסל נשמע בלמה קול כמ״ש 'י'’ י
היא ונייב בניה על מנכה נשישצריקיסעומויס מחפללקה׳

נשל והודאוס זמילוס נוסנוס • וליצוה לפציה היורמים כפרן
בזוהר שפי׳ מה וזה לילה שס עכ״ל וצייקיא נהלילי הי׳
לן דמי פשוקאלהיסאל על למה וז״ל כחג קט׳׳ו פי׳ נ׳ סלק
ואינה אלהים נקיא רסל כי החיצגול זאח זנה

.0 ודומה ושוקטיס סשיס ̂ יקייזחהה,ע,ל לפילא
ולכן להקב״ה מלשבת הלילה שהמלאניס זמן הוא ,i המופרה
עמה להשטסף לאדם ראוי ננריאל ני ודע שירה אימריס

ציין ולכן כמעשי׳ ולעשוס גאה ומנוסו דאשהמשוייים הוא
אויוסלעל שעה סלי לנכיס נגיפי ונטוש ואשח ניסא שלה

רחל טרדה ועל בה״מ חייבן '״א יי™ יאי'’ יא יאי־נילא
 אני שי וגיריפהוגלו״היה־יו

לולס כ ס זה כל סת גרמנו התרזננר כל לעורל האלהיס
סמיד היסה אז עוצוסינו ושס שמיס נענודס ומססזק
לעי ועוד כ־״ל פב״ם עמו ימשפטו אלי גנו לרוסו גנדיאל
 השלכנו אז חטאנו שאנחנו • שם ענ׳׳ל אלי לה׳ ע׳

 הקל־פוס הון תלשמוס אח
 בין בגלוס למטה שסיד השכינה שהיא יחל והוכרחה
 ירדסי אגוז גינוס א; וז״ש משם אוסס ללקוט הקליפיס

 משורש שהוא מי ובכיט שלזה אס גרמו עונוסינו כי הלי
 • הנשמוס נחוניס בה אש־ הנחש זוהמה בו ש־בה קין
 הזה במעל יים כי בייסר ולהסמרמל לנכוח לאויס הם

 הלילה סצוס נשאל ואס״ב
 עד בסויה תעקוק זה לחל פייקייו סלקנ׳ יווה כגסי נפסד
 להסנ״ל ותכוין הבוקל אול נרכס אסר סינןז לומר שיש נסנ

לסל השכינה אל והעלאה '=־י פכוזיס^א׳ ג׳ אלו ההילה

 עיקקנריכל שאמה המורה שה־א אותיות גומר שיר ויכוין
 בעלוה מסוקנס שתהיה ממסיל א שה ונפ ע״נ מילוי

 לעלות זה כס ע״י השחר מ' ג*נ שהוא נה׳ ומפייס ני׳
עם להזיווג השחל בתפלת י׳ינ! גמלז צ״נ הס ושגיהם

לזס חכוין אס ואז בעלה׳ ̂’י*י
אז ולתקנה נצעלה להשתתף ״,״,ק ״ל״ ,4א

שבינא נקלא תהיה נהם ויש מלאים הם אומן ומלס  שי
: דמטלינוסא שהוא ג״נ וע״ה אותירח ג״א
טוב יוסל ודאי והנה פל אורך ג׳ • שנמל׳ נ׳׳ן שש
בהילה עותק להיוס נפלאים נ-לאס נוואוח ני

; ונשססשינ מאור יודפס ונפשי ,,, -v,v,- ל‘״, י שסל, עד הללרל חצי כל ̂ל ,,א, ״לא יייפס ננלח
̂ל״א אוזלן,ן הפתק שום ב,י ליזתפלל אס אאוא ,;,,ן ,

לעמוד סוכל לא אם אן ים א נפשיק והנה שנז״א ה מ
אחל אז כן כל בעצמן סינוח י״נ נ■ ינפסיק סיניס ייא

על הבכי׳ ת־ל שילעשה 1<ני י׳ ג' ונפסיא
^7״אהל פ־יס'של ץ; ץ ;י ; ן י  החולבןסעתוקבסולסואח;־ ;

ס. וסזהללקום מעע השן ,pj״.; ,אל
שעה



חרדים עץ ב פרק חצות תקוץ שער פרי רף1ע
_____ ••.*n ו;׳־ם

עב

 השמל עלוס ״ם קו שעה
 שקודם נדי בהולה ולעםיק
 לקל שמז השחל שיעלה

h לעלוס מסשלס }̂»opךhו 
 r61 דדה היכלי מבר שאהח

עמה: ומן א מענה

 כדחחר־שננלל ונו׳ נמוליל׳ כל
 נפשי צמאה פשוק ואר״כ נגוויר
̂ואר*: נ׳1 ר״ ל,ןל להלי̂.

!כו׳ ניל'3 נפשיאויח*ך הפש:ק
 ני למניסיר נפש- נוני נ והר
 '׳ו י- ופ ויאמו • עליני גמל י-׳

נ< שנחו אם !לכלכל נ:ש למשיג
 הלל -ולרהו אהני,ן אשר נלסך
 ו-אמ- ננ-ס משנעה לך טונה ה-א

p^p, p.pj ;;לרמך על ען ונו■ וראש עיניך עק 
 הניספפשטו-ה פקח״הנ״ה rvrs כאלו פקר והנויןנמלס • הונים
 קס״״ גיה עינ-ך נההין א מאל ויהו ק;״א נימ׳ שהוא טפש״ פמנ-ן

 ילא ניןשת- נפשי שאהנה אש נקשה׳ נל-לות משננו סל ומאמל
 שטנים׳ נ:;עט ונו השומרים מצאוצי ונו' ואסונני- נא אקימה מצאתיו

: ע״ש ע׳ינ ונו׳ ננל נהרות על ויאמר נאוך ישג ונו׳ואא׳׳כ מהם

ב פרק
ה ת ע  מאלה דברים ’אשליעשהלש; המקון קדר נבאר ו

 ולבכומעל ולאה יעקב לזיווג לעיל ביאלט אשל
 הנה י כ;»ל השכינה גלוה בקוד בבריאה שיורדס לסל
 ויין סנין וסרסן עצמן והנקה גופן שמסיהל אשל אסל

 וכמ״ש מגמלא ק־ל עפ׳׳י תבלכוס סקדל מלנישין והלבש
 עצמןלהלער מצעל[א א6 במקומו לעיל כמבואר הימנ׳יםא׳׳ל

 ומלן למעה עמה •ולדה היא אשל השכינה גלוה בצער
 עניון עמא השכינה קוד למזיאה קעין הפמת אצל ומשב
 מקלה אפל ומשים כאבל לאסן והסעעןא מנעלין והקיר

 ומכיף האי׳[ כןימףעל ומשב ספילין הנסה במקום ענלאשן
 בזר-לשלפוסהחילה וסכוין ממש פניןבקלקע לאשןומדנק

 נמקל התולה ונשרפה בה״מ שסרב מיום וגם אפל שנעשה
 להסילונים ולאי׳ קודומיה
 ומאמר הסולה גנוה וזתקוד

 ביכי׳ בבל כהלוה על מזמור
 סולב[בר-״מ על לנכות ומנוין
 לאקף מזמור מאמר ואס״כ
 וכו׳ גויסנסלמן באו אנר-יכ
 הליגות על לבכיה ומכוין

 מאמר ואס״כ ׳ הצדיקים
 עד לנו הית מה ה׳ זכיל
 ומכפיל איכח מגילת קיום

 ומכוין כנודע השיבנו פקיק
 היא לנו היה מה ה׳ ל״ס כי

 במקום כי ל׳׳ל מילה אותיות
 מילה תסלח לנו שהיה המילה

 חקדישהנננקהערלהושלעה
 סלפר-כמ״ש הנקרא בעילם

 הביטה וזה לפו הוא סנפה ני
 מכוין גם מלפמינו אה ולאה

 במסלת כי ל״ל לנו הי׳ מה
בעולם גובל מח׳׳ר חי׳

 ו;׳יס י-כלליתס נפיד יונקיס ;ס
 לצויק גנותה ם1חיר כ- יש׳רה
 ס״ו השפרה עם מזדוג גילי!]

 פכתונערו וזה הנז׳ נעול נגינול
 מגיע שם כ׳ נה ת-שוו עד עלו

 א-.י-יש סוד ו־- וגם נניכ!ל הפגם
 נים הר-צ נ- פי׳ נרנחך גייס גאו

 ניאסז-ס הס ים ארי תלהים א הנק■
 גייס נאי דקדושי-ועי״נ נאנהים
 אמו ולוי- י-קוש נסלת גרלאך
 ענ״- ׳1ונ הו־ה אננר לא1 אלי-יס

 זי- שאואוים מי- עוגן ולזה
 אז כ- לינה חצי אפל לעננעל

 1נני1 נמנואר נמ״ג העל■ עונה
: נזת לכו-ן

 נפי׳ -למיד- נשוף לקיטיס נש:ל
 נתב נשמע נומי- קול הפסוק

 אנר-יס נר<׳ ה-א לרל ה״ וז״ל
 והיא ה הוא לאלה-ם וארודס

,,pfj -שס שהוא ז״א ק-ןקול 
 נרמה ל ק וז״ס הואלמ״ה ננ״ם

 מגנה וח; שם עוד ונרנ נשמע
 השנ-נה ני עעלנ ל״ח ננ-ה על

• טנ׳׳ל נעערנ היא לקל

 אלפיו נמליי הוי׳ שק שהוא
 בל ר יעחר- מ״ה שעולה
 שעוצה אנהים שי-וא מהד׳
 מ*ה אוחיוח כי והעפין לכ״ו

 גימ׳ הוא ה׳׳א מיס במלואם
 בעקויו חכוין גס אלהים
 שר-יא ראשינו עכילח נפלה
ר-שכינה כי ל״ל לעל ל״ה

 ימ״ד מ״נ רי-סשטר נען עיין
 שנהג קעא נמהלווא א׳ ללוש

 הארול-סהם כי והענ-ן וז׳׳ל שם
 ’צוו: ק״ך והס אלהיס סיד

 ר-עשיה סוף עד והס א;ה-ם
 נאין אאייהס ושם זד נענו

 בפיף משם !:משנים הקליפות
 ארריס ־-ים אצ נקרא־ס והס העשי׳
 אל־-יס שהם הק״ך אלי נעלך
 כשיש והנה וכו׳ וקוושה סיים
 אל׳ אז וצונית רעאיס ר״ו

 ׳יט״י ום נש־שם אמרים אלי-ים
 מן יונאיס הס־ שם נצצותס
 שוד ה טד עלו על! השכינה

 שרשם ארליס אצהיס אלי נהגי
 ונו׳ הניר,׳ שנ-סיד הז׳•'. מן

 מ״נ להעלות המל׳ לצה ונאשל
 דקוישי- א;הים נל ננלליס אז
 ־,יזה ריו ונשיש שנה ניסור שם

 אלהיס אלי כל אוחזים אז פגם
 עעהס וננלליס נשישם אתליס
■ ■׳ עכ״ז ר״ו נננתין שאין אעפ

 כנודע אהלונח ה׳ ר-כק־א
 נפלה וזהו בעוטחינו נשלה

 נקר)ל ובמקומה ה׳ נפל ר״:
 נקוד נעל הרקלא מעטלון

 גם נעי שמלכן אלן לן אי
 פן גיע׳ הוא נעל ני חנוין
ר-פ׳ קחס הג׳ קוד קהוא

 האלפין בהק וכשנוח; דין
 נמחקין אז אהי׳ קס קל

 לעיל אדני(עיין מדין ונעשה
הפחח) שפחי ה׳ בכוונה

 דוה הי׳ זה על הפקוק גס
 זר- נקר׳ מיקוד כי לבנוחכו-ן

בסן׳ ר-וא היקוד רעל כנודע
 עלי נהפן והודי בקוד דוח מהיד נעשה ועמר. כנודע הוד

 בסי׳ עליו הוא שתמיד י-יקוד ל׳׳ל זה על וזהו למשסיח
 (גם • עינינו סשכו אלה על • דוה עליו נעשית ועמה הוד

 ו״ק קוד הוא אלה כ׳ ן חנו אנה) נקל׳ הק״א כי חכוין
 בוכי׳ אני אלה על וזה אלה גימ׳ ופ״ו הלי מל׳ כלול כ׳׳א
 אלה נקל׳ ר-ק׳׳א כי חכוין גס י עינינו סשכו אלה על

 הק״א חצבולח על כי ול׳׳ל ישראל אלהין אלה בקוד
 ק״ג קי׳ בישעי׳ פקוקיס חאמל ואס״כ • עינינו סשכו
 וכו׳ התענו למה וכו׳ אבינו אחה כי וכו׳ משמיס הבע

 וכו׳ קדסן עלי וכו׳ אחה אבינו ה׳ ועמס פקוקיס ואס״כ
 סאמל ואס״כ וכו׳ חחאפק אלה העל וכו׳ מקדשינו נ־ח

 דמי מחננו אל וכו׳ י־ושליס סומוחין על נסמה פקיקי
 ג׳ חאמל ואס״כ וכו׳ מאקפיו כי וכו׳ ת׳ נשבע וכו׳ לו

 וכו' עבדין לצו כי וכו׳ ליון חדסש הקוק אחה אלו פקוקיס
 . רסל סיקון כשלם הרי יככש ישר^ל כדחי ה' ירושליס ני־״ה

ר ״ ח  כולו י-מזמול כל ומלואה חאנ׳ן לה׳ חאמל א
 לר-שתשע בג״ע נכנק הקב״ר- עתה כי וחכוין *

 והגה • ״לאשיכס ״שעלים ׳׳שאו וזה הצדיקים נשמות עם
שהוא ״וסנשאו כחב חסנה

 ■הצשאי צחב ציון לי1ש־ נסיל
 ר׳צפוו ומל׳ יתור עליות היא
 כאן נמיש נרצר יות־ אך וה׳

 ז׳׳א לגני ־■,מצי גיולי- ניממתלה
 עולה ואס׳׳נ גשאו דוה ול.׳ וזה

; שאו ד ׳1 וזזו למעלה הז״א

 שהם ל-מל׳ עליות קוד
 ׳ והנשאו של ו׳׳ה אוחיוח
 על רומז וזה ׳׳׳שאו ואס״ב

 ’ ושאו של ו׳ שהוא ח״ח
 בלכה ישא דפקיק בהוי׳
 אסז לצירוף חכוין ה׳ מאח

״ב מי



החיים עץ ב פרק חצות תיקון שער פרי שרף
 ז״ה־ מאלה״יישע״ו ולדק״ר• n״p« היוצא הוי׳ צרופי מי״נ
ח״י״ו״ת ̂ייי̂י  יחערוג ״נאיל מזמור חאמי אס״נ ״
 ומיואיים מורים אלו מזמורים שני כי ״שפנוני מזמור גס
 השקה וגס אח״ח דודה אל לכילוח המל׳ חשיקח על

 חיבין ע׳ נהס יש כי וחכוין זו כסשוקה נניהס ישראל
 כאיל וזה עלאה אילחא ההוא דראמיח קלין ע׳ כמכין
 להוי׳ חכוין עמ״י שיר׳יה ונליל״ה סשיי״ו ונשיח חערוג

תיי חי׳  •אלה ונפשוק ״ו״
 נחקן שהוא אלהיס הנקר׳ המל׳ לחיקון חכוין ״אזכרה

 כך ואסר אלה נשוד הוא חסלה כי היקון אחר חיקון
 ואח״כ ־ י׳ על ר״ל כפסי עלי ואשפוך וזה להי׳ ניחושף
 נשלס והרי מ׳ אדד ר״ל אדדיס וזהו מ׳ אוח ניחושף

 בימי לעצרח פשח (ונין אלהיס נ׳ עד וזהו אלהיס שס
 כמכין ימים מ״ע גימ׳ אדדס כי ג«כ הכוין קשפירה
 וחכוין ״צרה ״כיוס ״מ׳ י־ענך מזמור האמר אח״כ אדדס)

 וחכזין כנ״ל קלין לע׳ רומז הינין ע׳ שוד ג״כ נו שיש
 שסריח נחפלח לעיל שכחנאר כמו ינ״ק שמוח לג׳ ג״כ
 ״הושיע ״ה׳ ״ונחעודד רי׳ח חכוין גס אפיס נפילח אחר

 •ףז>״ףן»ךן ש,-.ןא הוי׳ צרום׳ מיינ אחל צירוף שהוא "המלך
 השפילה (ונימי ויניכיכו יסננו אלהיס מזמור חאמר אח״כ
 כמנואר יוס לאוחו המייחלח חינה ונכל אוח נכל חכוין
 הס המזמורים אלו שכל (וחכוין העומר) שפירח כשער
 יחנינו אלחים ונמזמור ולידחה) ועינורח לאה חיקון
 והקנ״ח מיס אפיקי על חערוג שהשכינה אחל כי חכוין
 ישגיאל עצמינו על שואל־ס אנו אז יענך נמזמור לה עונה
 הם המזמורים אלו שכל וחכוין וינרכנו יחככו אלהיס עמו

 וחחן לילה נעוד וחקס נקוד ולידחה ועינורה לאס חיקו(
 אודם מזמור חאמר ואח«כ היטינ זה וזכור לניחה ערף

 אוחיוח כ״נ הזח נמזמור יש כי וחכוין לננ נכל ה׳
 ה׳ אל גס חכוין המזמור זח שחשייס ואסר ניחא אלפי

 הס אלו נ׳ אוחיוח כ״ז נשלמו שנהס מנצפ׳יך אוחיוח
 אסר השולט קלש נשם וחכוץ • אוחיוח נכ״ז חולד ציור

 אוחיוח והוא ע״ב קניו דף שלח נזוהל כנז׳ לילה חצוח
 ״נוע פשיקיס משני יוצא והוא ״יעצם ״שעפה ״כלד

 ״עליה ״וכנד ״כמלונה ״והסנודדה •כשכור 'אלז ״חריע
 ״ההוא ״ניום ״והי׳ ״קוס •חישף ״ולא "ונפלה •פשעה
 ״שעפה כי וכו׳ ״נמרוס ״מיוס ״צבא ״על יה׳ ״יפקוד

 יעל ״ה׳ •יפקוד ר״ח הוא ויעצ״ה פשעה אוחיוח הס
 מן יוצא ״בלן טגס שמשמע נזוהר (וע״ש ״המיום יצנא

 נרזצית כי והענין נמנצפ״ן כוללים והס ונניד) ״כמלינה
 הס ונולס אינריה נכל לאה נחקנח הלילה של ראשון
 עטרח נפלה נפשוק לעיל כמבואר נער נשוד והי׳ גנורוח
 אסר ועחה נער כמנין דינים ש״ך שוד שהס ראשינו

. נקוד מתמחקח היא חלוח
 רפ״ח שי.ל חיים נב! ועיין ונסי׳ מנלפ״ן אוחיוח ה׳
אלו ני מנואר שם פ״ה נצוצין נחצוח נשיף נעשיח זו

לאיוש אש״ך על הצתופפיס ה״םהחורה עקק ע״י אחרונה

 ואח״כ הסחחוניס שעישקיס אאושיושענצפ׳וויע״ש ה:ז שנ״א
ף קדיש בשש ל׳’י=- נח'׳ המה הש׳׳ך ני ש־תנ ״ ל ״ א  והוא ״
 ח שמ ̂ J מע ק-יש שסיינו ייווא ו והמנ״צ״פ עצמה

 זה קדיש שס כי ומטין נשער לקמן ונם הפהח איצישכשי
לאה של הולידה שיד הוא ; נאג״ה גי הצנומדפדק סיירת

 הוא ע״ס הזר. השש נס
 ר״ח שהוא אד״ל ה־׳נשוד החלה כי וחכוין י לאה גימ׳
 נשוד אל״ד ונעשה נהפך ועחה ״לכס •דמי ״אל פשוק סל

 שמע אחד שפעס ז״ל מוהרח״ו הרנ וכהנ כנ״ל הלידה
 אין הארך לה׳ מזמור כי זלה״ה האר״י הקדוש מר.רנ

 נשאר או נר״ח והנה • יענן מזמור אחי אלא לאומרו
 חורון על לר.האנל אין י החנון נו אומריס שאין ימים
 יחחיל יק פשוקים ושאר יענן מזמור לומר אץ וגס נה״מ
 ״יחננו ״אלהיס ״הארך ״ולה׳ י ״ושפטני ־ ״כאיל מזמור

 שחנכה צריך גס • נחירה חעשוק ואח״כ ״אודה •הללוי׳
 עליר.ס מחולה מר.שי״ח וחנקש עונוחין על לילה נכל
 נחן אליו ננוא מזמור חאמר הנ״ל מזמורים אחר ולכן

 ז״ל מוהרח״ו הרנ וכהב ונקשה נחחנה המזמור כל הנניא
 נו שיכוין גדול שוד לו נחן זלה״ה האר״י הקדוש שהרג
 ור.וא עחה נו לכוין ג״כ שטונ לי ונראה השינה קודם
 הואל״ננחינוח לנ ני ״ונדכה ״נשבר ל״נ נפשוק שינוין

 ר״ח ״חנזה "לא • אלהיס גימ׳ הוא שלהס וי״ח החכמה
 נמשכין שמהם ח״ל גימ׳ אלהים שמוח ס׳. שוד והוא ח״ל
 שנדעח מהג׳ היוצאיס דז״א דשעיי וקוצי חלחלים ניזי׳
 אלהיס שם ג״כ נכחנ ולכן אלהיס שמוח ה׳ שהס שלו

 הוא הה״ל שורש כי להודיע ״חנזה ״לא ״אלהיס מפייש
 »לנ מריח היוצא אלהיס שס וחנה ־ 0אלר.י משורש
 החינוח אוחן של נשיח להמחיקו חכוין יונדכר. ״נבנר
 וחפ׳ • אהי׳ למוד א׳ שוד שהיא או״ר גימ׳ שהס עלמן

 חנזה לא אציהיס נש״ח להמחיקם חכוין ח״ל של אלד.יס
 דע״נ ר.וי׳ מילוי כמנין מ״ו גימ׳ שהיא מאה אוחיוח שהס

 ג׳ שוד רנ״ח גימ׳ הוא כשנרס רוח אלהיס זנחי ר״ח גס
 עצמן אלו נשיח' לר.מחיק וחכוין כנודע שנגרון אלהיס

 אנא עד חאמר ואח״כ : ש״ג נמילוי הוי׳ גימ׳ שהס
 של גנויוח למחוק וחכוין נירושליס ומשפד נציון נכיה
 אחוריים מן רחל אל הנחניס האורוח כי י ולאה רחל

 הם כנודע ולמטר. מהחזה שס עומלח הוא אשל דז״א
 יאנה. ״עד כמנין והוא כנודע ק״ל כעילה דמ״ה אחוריס

 למעלה כי אמא מיסוד היגליס אולוח אליה מגיע נס
 שהיא רחל לק כנודע שחימיס הם לאס עמידה נמקוס
 הנל נחי׳ והיא הנ״ל אורוח נחגליס שס למעה עומדח
 נכי׳ כמנין ל״ז גימ׳ ש״ג מילוי שהוא דאמא מישוד היוצא

 שיהי׳ ז-ח המשך מחי עד ר״ל נציון נכיה אנס עד וזהו
 נציון נכי׳ אנא עד כמנין שהס אולוח מיני שני חשליס
 אחוריס הוא ללאה המאירין אורוח ור.נה י רחל שהוא
 כמכין קפ״ד שעולי. דע״נ הוי׳ לנוע שהוא אמצ דישוד
האורוח למספד יהפכו אנה ר״לעד ומשפ״ד וזהו משפד

של



עגהחיים עץ ב פרק חצות תקון שער פרי שרף
 ס לוש״’ נקל׳ nWo והטעם • 'לושליס סנקל׳ לאה של

 דז״א ססרס אחוד למעלה סוא נסינהה לאה כי הוא
נ׳ הס הפרס אולוה והנה מכס האלה לה נמסן ולכו

P אוהיוהלי״ו והנה העוליסש״ע כנודע במלואן אל שמוה
 V ?1 אוהיוח וג׳ למד אלף אל גימ׳ הס ילושליס■•
 נמלח שנכל. הלי למד שהסנ״שאלף ש״ע עולה ילושל־ס
 • כנודע והסוטס אנפין ג׳ ננד במלואן אל ג׳ ינושליס

ב ״ ה א  •סומח •וסננה ״ציון ״הלסס ״הקוס ״אהה האמל ו
 ג׳פ כמנין עולה ני״סגסס והכוין ״ילושליס

 לעיל כמבואל הזי׳ בשס המצוילין לי״ו ג׳ והס לייו
 הלסס אלו ני״ו ג׳ עי׳ כי והכןין המטר. שעל ק״ש בכוונה

 . כנ״ל לרה שר.יא ילושליס הומיה והבנה לחל שהיא ציון
 שהוא דלהל פנימי׳ נקודה הוא ציון כי נודע

 הוא שס ולכן ציון נקודה הנק,׳ שבה היקוד
 קודמ״נ שבהוי׳שהס דלי״ו יסודיס ג׳ שהוא הנז׳ הלחס ענין
 והוא החיצוני׳ בחי׳ המל׳ בחי׳ ילושליסהיא אענס כבר.

 יויי״נ נש-ני לקמן וה ומייןשלה והחוהס שלה ססוהס•
 ניפח מונן ומשם נעילה ננוונת

 חומתהוא מנת ני שננחן הטני
 ע״ש נלאה ולא נוח; דוקא

 הראשון ה'.וסח לפי והנה הטמס
^t>p> דלעיל ענועס ולפי לאה על 
 ובאמת י׳ תהו ירושליס ״ל5

 חסי נפסוק מקומות נכמי. נמלא
 ננאר השנה מנוא נשער ולקמן
 ע״ש צ־וןויווטליס ענק ’נמזג.*

: ג׳ פרק

 דליל החוהס נשדל כמבואר
 הבנה וזהו רבה הושטנה

 ילושליס כי ילושליס חומה
 • חומה לק אינר.

ת  האלז טוב בס׳ ב1כ
 במלההקוס למין

אחול' מילוי הוא ה״ק כי
 מילוי הוא ומ״ו דיודין דאהי׳ ,
 פשוק לומל טוב נס • ע״ב '

 והכוין ״ולאה ״טינין ״פקח
 קמ״ג סטולה אלפין דמלוי אהי׳ שס גימ׳ הוא פקס בי

 דיודיןשטולה בהסשסאהי׳ קפ״ס]ומאיר הרי מ״ה שס וטס
 להאדסי מאוד מוטיל וזה הכולל טס עינין כמנין קש״א

: השחל עלוה טד בתולה הטקוק זה ואחל
^ ח  זלח״ה האר״י הקדוש הלב נשס מוהסוז״ל הלב ם

 טל לההאבל לו מניס הי׳ לא סבה שבמוצאי
 שנה שבמוצאי האומליס כטעס קינוה ולומר בה*מ חורבן
 אפי׳ קיימה כנה קדוכה הושפ׳ עדיין כי • הביס נסרב

 היימאלין נא לילה חציה אסל גס כנודע בנסי'הנשמה
: לילוה משאל יוסר בנכי׳

מ1 ^ ע  נכוונה להיוהזהיר לו מזהיר הי׳ הנפש היקון ב
 גס • קולינו שמע בברכה ונפלט * ההפלה '

 • הקדושה נסעה לגליו ולכוין הסלחן על מלה לשוס
 ח׳ והי׳ ופקוק לן נקוה כן על יאמר עלינו ושאחר
 יו״ד נימ׳ שהוא בד׳ ומקייס נו׳ שמהחיל ויכוין י למלן
 אוהו הזסיל וגס ■ בניס מעשלס לן טוב ואנכי נקוד
 שולש הוא ומשם היצי׳ בעולם שהוא לדוד בהפלה לכוין

 לקוס זה־ל להיוה נס י ז״ל מוהלס״ו הלב של נשמהו
 מזיווג הוא נשמהו שורש כי בהולה ולעקיק לילה בסצוח
יטשיקוס צלין ולזה ולאה יעקב זיווג שהוא חצזס שאסר

 היא הפורה נל נאן מ״ש ה:ר.
 נשער ולעיל אנפ ישזו

 התזוה ני נתנ החזרה קריאת
 שס ניארנו כנר תית נפי׳ היא

:ני.ג״י. ועיש נמקוחו

: בהורה ולעקזק הבוקר על נעול ויפאר אז

א פרק תורח־ תלמור שער
ר ת פ י נ כ  מדלש היא בינה כי הכוין המדלש לניס ב
 ונקרא סהולה נהי׳ שהוא הה״ה אל <

 דיודין־ דאהי׳ אהוליס כמכין הקמ״ד גימ׳ שהוא מדרש
 מוהח״ו הלב (וכהב הקנה בן נהוני׳ ל׳ ר.פלה ויאמר

 צומל זלה״ה האל״י הקלוש הלב קל מנהגו הי׳ שבן ז״ל
 ונו׳ הכמה יהן ה׳ הפקוק אומר הי׳ ואס,יו הנ״ל הפלס
 • ממנו) שמע אהיוחלא חפלוח אן ונו׳ עיני נל

, ד י , ד  לשמה בהולה העוקק כל הז״ל שאמרו מה דע ו
 לץ לשמה מלח כוונה הינה לדנייס זוכה

 היא זו ה׳ כי ל״ל הה׳ סל האלה להמסין פי׳ ה׳ לכס
 אבא• יקוד סוד היא ההורה כי נודע 6סל כי לאה בסי׳
 ושניהם אמא יקוד הון הוא אנא יקוד כי נודע ג״כ וזה

 ומהפשטים הז״א הון נכנקין
 מהסזה והנה ־ סלו ההזה עד

 מיקוד אומת יוצאים ולמטה
• ונמשכ־סלבסי׳יעקג דאנא

 אמא מיקוד אולוס ויוצאים
 לסל׳אמנם לנסי׳ ונמשכין

 הוא קס והנה • לאה בסי׳ הוא קס ולמעלה מהסזה
 ההולה עקק וזיק • אמא יקוד הון מכוקר. אבא יקוד

 נצאה הנ״ל אבא מיקוד האולוה להמקין ר״ל לשמה
 שצ הדינים יומהקו ועי״ז ולמעלה דז׳א מר.סזה העומדה

 לקמה פי׳ וזהו • כנודע קשיס דיניס כולה שהיא לאה
 לכל הזה אול להמשין צריכים אנו והנה ■ ה׳ לשם

 בג׳ וא׳ שלה בג״ר א׳ בסי׳ ג׳ הס והנה ־ לאה פרציס
 שוה מצימוסס ץ6 ךh ז שלה אחרונוס בג׳ וס׳ אמצעוה

 ה׳ כנודע מלואין בג׳ ה׳ קוד להמשין לרין בג״, כי
 כ ואס׳ בדעה דר.הין ר.׳ ננינר. דאלפין ה׳ בחכמה דיודין

 ד״ו ד״י שהם צ;ורין בג׳ ה׳ להמשין צלין אמצעיה בג׳
 ל לציור בחשד 7[ כזה ד״י ציור והמין כנודע וו׳׳ו
 נג׳ ואס״ז • דה״ה ך, כזה וויו וציו, בגבורה ה בזה

 ננצחז ס״י פעמים ה״י היינו הכאה נקוד סכוין אסלוניס
 אמנס ביקוד• ה״ר. ה״ר.פעמים■ נר.וד היא פעמים ה״א
 בג׳ ה׳ ססוא בר.ג״ר כי עמהס עצמה סה׳ בסי׳ בכל

 יה״ ואז עמהס ה׳ הצרף ל״א עוליס הס הנה מלואיס
 עולים הס הנה כנ״ל ציורין ג׳ שהם אמצעים ובג׳ • לאס סכל
 הוי׳ אהי׳ גימ׳ שהוא מ׳׳ז עולה עצמה ה׳ ועם מ״נ

 קוד והוא פ״ג גימ׳ ומ״ז ל״ו שהס אלי בסי׳ ב׳ והנה
 שסם אהלונוס ובג׳ ול״ז מ״ו שר.ס ק״ג דע״ב מלואיס ׳3
 הס הנ׳ל פ״ג ועם שס״א עולים והס כנ״ל הכאוס ג׳

 י.וא0 דס״ג אסורים שהם קק״ו עס ותנה מדה עולים
 הנינה של האסוליס כי והענין • סורר. נימ׳ הוא בביני.

ועולם עולם בכל הוא בן כי כנודע (ל״ל בז״א נכנקין הס
שאסורים



החיים עץ א פרק תורה תלמוד שער פרי שרף

 מד״ס גקי' שלאה מה נאמה הנה
 מן נכשיה שהיא לפי הוא

 מן וסנונה רנהי״מ האהוייס
 אהי׳ שמויז ד׳ של אלפיו הר'

 מו״ה נמנין הננוליס שנהס
 הקיננוה נשהר לעיל נמנואו
 מ׳׳ש המיר עולה מלה נכוונה

 ומקור ני פרק ההפי נשער ונם
 יכקנ שעי חיים נטן הוא הענין
 הי׳ ולזאה ננ״ש ר׳ כיק ולאה

 ולפי ונצ״ל כאן להגי׳ נליע״ר
 ג״כ היא לזה מרח נקר׳ שלאה

: מר״ח כמנין רק אורוה מקנלח

 הסססין נעולם פנימי׳ נעשה העליון עולם של שאחולים
 (אז ה6לל6נ6 ישוד מן ההורה נאור יולרא וכיאשר ממנו)

 דשי׳ג חורים6 קש״ו שהם נינה־ס הבינה יעוד הפשק יש
 והשאר קש״ו כמני! אמא לוקחה כי האור נהמעט ולזה
 הנעשה לאה שוד שהוא מד״ח כמנין והוא ללאה ניחן

: כנ״ל מדה
 מקרא כי מבואר ה0ה

 ומארי נעשיה הוא
 ומארי ניצילה הוא משנה
 קבלה ומארי בבריאה הלמוד

 נראה הי׳ והנה באצ-לוח
 הורה כי להיפוך אדרבא
 מחורה עליונה שנכהב
 כך הוא הענין אך שבע״פ

 כלמה באצילוחיש באמה כי
 כי היינו ממנו שלמטה
 משנה מקרא יש נאצילוה

 בבריאה אך וקבלה גמרא
 ומקרא משנה רק יש לא

 נאצילוה היא שקבלה לפי ולזה קבלה שם וחשל ותלמוד
 משנה רק יש לא וביצירה אצילוה קילה נקרא לזה לבד

 וכן בריאה ההלמוד נקרא לזה הלמוד גם ומשל ומקרא
 נק׳ לכן לנד מקרא רק יש ילא המשנה גם חשל בעשי׳

 יש לא הפס לפי מקרא העשי׳ נקרא ולזה יצי׳ המשנה
 נכלל כי דני והנה אחר פי׳ שום נלהי לנד מקרא רק

 בבריאה שהוא התלמוד כי ואגדה מדלש ג״כ הוא היצי׳
 שבתלמוד הדיני! |וכל המשניות פי׳ שהוא מה רק חינו
̂מודים שאר אך  אינם הם המשניות וביאור פי׳ שאינם הלי

 והם ומדרשות הגדות שאר נכלל המה רק התלמוד נכלל
 אלו שכל שנראה בזוהר חילוקים יש ואמנם י ניצי׳ רק
 והוד ננצח הם שהנניאים בזוהר ים וגם ננוק׳ הם

 כך סעניןהוא אך דדכורא יקוד הוא והכתונים דדכורא
 שיש מה כל כי נחי׳ כמה כוללת היא ה;יק׳ כי דע כי

 שהוא קבלה נמצא נוק׳ נקר׳ הכל ולמטה דאצילות מז״א
 ומירשיןן והגדות בבריאה שהוא והתלמוד דאצילוח במ״ל

 שהכל הרי נעשיה שהוא והמקרא ביצירה שהם והמשנה
 ונחלקי׳ חילוקי׳ כמה יש עלמה נקבלה והנה :במק׳ היא

 והם חילוקי׳ כמה ישנוג״כ והתלמוד י דנוק׳דאצילוח י״ם5
 רק שהוא רק ביצירה הוא והמשנה דבריאה ני״ת כחלקים

 • משנה קדרי ששה המה ושם דילי׳ הניק׳ של נו״ק
 היצי׳ בשאר הם נהם וכיוצא והרמזים והאגדות והמידרשות

 נביאים שלה בת״ס תורה היינו בעש׳׳ שהוא והמקרא
 קביעות והנה שלה ומ״ל בישוד כתובים שבה בנו״ה

 וכתובים נביאים תורה לתתא מעילא הוא יום בכל הלימוד
 חלקים• לג׳ התלמוד את לחלק וטוב תלמוד משנה קבלה

לשם יכוין בתורה כשקורא והנה • מימרא תוקפתא ברייתא

 וננניאים • חורה הנקר׳ נת׳׳ח שהוא חולם בניקוד הוי׳
 שהם חיריק בניקוד וא׳ קינון בניקוד א׳ הויו׳ נב׳ יכוין

 שקורץ שורק בניקוד א׳ בחוי' יכוין ובכתובים בנויה
 ומיל יקוד חיבור שהם לבאות בניקוד א׳ והוי' מלאפים
 דההין נ״ן לשם יכיין במשנה י מ״ה שם אל יכוין ובקבלה

 השבוע פ׳ יחלק בחורה והנח אדני: לשם יכוין ובתלמוד
 א׳ חלק יום בכל ויקרא חלקים) לז׳ (נ״א חלקים לה׳
 ולהוי׳ שנו נחי׳ בג׳ דז״א לת״ח ויכוין שלו התרגום עם

 ונשמה י לנשמה נשמח פרטותי׳ נקוד שנו חולם בניקוד
מה כל נרניאיס וגם נביאים יקרא אח׳׳כ י ונפש ורוח

 נליס ג׳ ני טדע הנה ני ו״ל
 היצון נלי ונחי׳ נחי׳ ננל ש־ש

 נען עיין והנה ופנימי ואמצעי
 פס ג׳ פרק השמוח שער חיי

 הוי׳ הוא חיצון נלי ני מנואר
 הוי׳ היא אמצעי ונצי פפיט

 הוי׳ היא פנימי׳ ונלי נרניע
 הוי׳ ינוין זה אחי מ״ה נמלוי
 היא י׳ ני וינוין חילם נ:יקוו

 הראשונה וה׳ לנשמה נשמה פוי
 נפש אחרונה ה׳ רוח ו׳ נשמה

 שימין נחנ ציון (ונמינוישכרי
 חי׳ יחירה מקיפיס ל׳׳נ צ״נ

 לג׳ נשיסין וננניאים ע״ש)
 היא שלהם חיצון נלי ינוין נחי׳
 הו׳ ני שנחנ וע״ש צנאיח שס

 לשנים נחלקס ה״א שנחוך
 ואות ננצח הוא צנא ואז א נזה
 היא שלהם אמצעי נלי נהוד היא
 כנימי נלי גרגוע צנאוח שס

 • גהוד ארני ננצח הוי׳ שלהם
 כלי הישור נחי׳ ג׳ וננחיייס

 נמלויו׳נלי שוי שס הוא החיצון
 ונינועו ו׳ נמילוי שפשרי אמצעי

 • משולניס הוי׳ארני פנימי כלי
נחי רז״א שני״ק המ׳׳ל אל לנוין מ״ש והנה

שיקרא
 תחרגום

 ופ״א מקרא
לגי נהם ויכוין

בכל
שלו

 יק־א יום
 פ״א ויקרא

 חיגום
נצח נחי׳

 הויו׳ וגב׳ דז״א והוד
 יקרא ואח״ב כדל ננקודהם

 הישוד אל ויכוין רהוניס
 הויה ואל טלי נחי׳ בג׳

 וינוין כנ״ל היקוד בניקוד
 דז׳׳א שנו״ק המל׳ אל ג»כ

 ואח״ז מכולם החיצונה נחי׳
 כנז׳ל ויכוין משנה ילמד

 ששם הם הלא כי והענין
 ו״ק מצד והם משנה קדרי
 כליס ברה והם דנוק׳

 הקדר ו^פי שלהם אמצעים
 וקדרס חכוץ כן שחקלא
 בגבורה מועד נחקד זרעים
 בכלח נזיקין נה״ה רשים

 ביקוד נהודטהרוה קדשים
: מכולם החילוני והלמוד

ודאי הוא החיצינה
 ז«,א שנו״ז גינץימג׳ נלל ניאור שאיני ג׳הנ׳׳ל נפיק ועיש ט׳יס

 שם או ציו! היאנשעיי ונו יז״א שגו״ק והמל׳ .שנצ׳׳ל להגי׳ וצוין
 ומונח טכוח והוא ע׳׳ש נמיליי איני השס לנוין נחג ציון גשעוי

 נמשנה ומ״ש ניניע אוני נשש וצ״ל פנימי■ נל' נחי' זהו ני
 החיצונה ננלי ונחלמור נה״י חג״ח של אמציעיח גנלי לנוין

 לפשא מחסלקיס סיייס הששה אז נמלמיר שגס ו״ל מנולם
 נלי חסר זרביס סורס וזהו נה״י חג״ח של החיציני׳ נליס

 הועד פשוט אל שס הוא רחיציניח נלי וינוע נמלוי אל שם הוא האמצעי
 אנרט״ם שס היא החיצון נלי פשיט אלהיס שס היא האמצעי גנורה

 צנאוח סס הוא האמצעי ח׳׳ח נשים כנודע אלהים שה שהיאחוליף
 נזיאין נ״ש נא״ח צראוה חיליךשס הש״חנ״אשהוא שם היא החיצון

 קדשים א'ל הס חילוןה שהוא נ״ס שם אלהחיציןהיא הןא האמצעי נצח
 שם הוא החיצי! (נאחיוח) אלהיס בס ונוע היא האמצעי הוי

 יסור שהרוח שאחייו נאוחיוח אלהים שם חולין: שהיא ימ״ונ״ן
:ניונועו שוי החיצין פשוט פרי שם ’האמצע

י6וננ



עד החיים עץ ב פרק תורה תלמוד עזער פרי שרף
ב פרק

ל א ב  כי (’מכו מקרא שהקרא קודם ממקרא קוד ת
 של אומיוס בת׳ ומכו־ן נמשי׳ הוא המקרא

בה׳ מנוקד-ס שהס והכיין ש״ שנע נ״ן דכס ממילוי
 צירי שמס יניאו אשר את פקוק של מראקונוס כקודח

'‘ ״ סיריק קמן קכול פחס שנא  שמקרא מה ■אמנם ■י ’י
 כמכין פקוקיס כ״ו ומקרא עצמה הקכוע מפישוס ימי׳

 מ׳אומיומ ומסלק ״וי׳ד״ה״ףד, כזה הכ״ל נ״ן שס מילי*
 הייכו מפקוקיס מכי! ג״כ מקיא וכן ימים לה׳ סמלוי
 צירי נכיקוד ו׳ נאוה וממין פשיקיס ו׳ מקרא א׳ ניוס

 שנא נכיקוד ד׳ נאוח ומכוין פקוקיס ד׳ מקרא נ' וניוס
 ה׳ לאוח ומכוין פקוקים ה׳ מקרא ג׳ וניוס פמס

 לאוס וממין פקוקים ו׳ מקרא ד׳ וניוס קמל נכיקוד
 לאוס ומכוין פקוקים ס׳ מקרא ה׳ וניוס קמץ נכיקוד ו׳
 משנס ליום הכנה הוא זה כל והכה סיריק נכיקוד מ׳

 וכו׳ מששי ניוס והי׳ נפסוק מרומז העכין זה כל ולכן
 כל וז״ל ליזכזאכי הרנ נשם ז״ל מוהרס״ו הרג [וכמנ

 לקשכו שהוא שלה נו׳׳ק מ:ק׳ מיקון הוא הזה הכוונה
 עיקריוה שהכוונה ונראה שנה לזיווג ולהכינה השכינה

 ניוס כי נמצא דין הוא מלוי כל ני מג׳ נה שימפשפו
 ניוס כי ר׳׳ל עכ׳׳ל] והנן ניקוד ההג׳ כי מוכנה כנר ו׳
 כולם שאז לפי ממילוי אומיוח מ׳ נכל מכוונים אנו ו׳

 לעי מקרא מקרא לא נלילוח והנה ביקוד נכללים
 לעורר ואין העשי׳ שליפומ זמן הוא והלילה עשי׳ שהוא

 הנ״ל המילוי אומיומ ה׳ לכל מכוין הששי וביום הדינים
 ממקד נכללין שהם בינח שעדי נ׳ דוגמה הס כי והענין

 בניקוד אומס ומכוין ביקוד נכללים כולם ואס׳׳כ סוד עד
 כל ומנקד יביאו אשד מאה הנשאר הניקוד והוא שורק
 אה מציף ואס׳׳כ קורק בניקוד אומיוה מה׳ מן אוח

 יעשה ו׳׳ד מן כי והוא אוהיוה לד׳ הנ׳׳ל המילוי אומיומ
 כי ממש מוי׳ אומיוס ד׳ יהי׳ ואז יו״ד גימ׳ הס כי י׳

 ממילוי כינס כברו הוכו נקר!) נודעכישסנ׳׳ןדמהין כני
 ״ו״ה״י״הוז״ק זה בצירוף היא קריאמה אמנם אסרס הוי׳ הוא

 לני נחמילוי ממלה שמכוין נמצא ימששי ׳׳ניוס יוסיה
 שניה פעם ואס׳׳כ כנ«ל לנד שיריק בניקוד אומיוה נה׳

 ששי נליל והנה הששי ביום ונניקוד והיה נמו סצלפס
 שהוא לפי מקרא ׳ י י לק-א שיוכל פענה קצה יש

 הוי׳ נשם מכוין ואז מהעוררים והרחמים לשבה מכין
 והוא סירוק בניקוד כולו אומו ומכוין כנ׳׳ל והיה בצירוף

ש ’יוי’נ  של הנקודוה שאר כי הששי ביום של ש:י' *
 אן כנ׳׳ל הששי יום של וחיה לשם מס הששי ניוס

 גימ׳ הוא מילוי כי נודע הלא כי בלילה לכוין אין נהמילוי
, לעורי ואין אלהיס

: א?ל ^י־״נ';יזל:ל״־ו^5 י י;;
 השס פ‘נ וינייז פפיקיס הר״ו י'’

נניקוד המילוי נגד א׳ והי״ה שסם וסכוין אוסיוסיו

 של נקודות פ׳3 מנוקדים נני והר אופיות ה׳ נל מיריש
ילקפו אשר על משנה הפקוק ®ייי! נגיקיי «ן5ע ^האוסיוס

שם פעמים נ׳ מכוין ואס״כ י'®'®״ ״ י' ינ'י° » אה•׳ נשס ינוין שמו״ס נ _ ו ״ . -״ ר--, ׳ , ^ jj״p , ̂ש וס נ כ ה וה ה ה
 נהעילוי מסלה הכוונה

 עמה א־ והי׳ נשס ואח״ב נהנוז״ל הסויה מוןת nfז נתפר
לכויןבהמילוי אין משבח ביום השגא יניוס נסוג מצזסי

אלהים גימ׳ הוא מלוי כי ®יי'' ®®י®® נש״םאננ
ולכןמכוין כנ׳׳ל דין שהוא ר׳א,״

והניקוד והיה פעמים נ׳ כס פפוקיס פשי תקיא
והוח כסורק כולו שלהס מידק מיקוד י' נאות ותניוין
ילקפו של כ״ז אות ניקוד עם פפוקיס וי תקיא ואפ״כ

כישס ר״ל משנה והיה וז״ק שניי נ,יקוד נ״ן וסנוי! הפז!
פעמים נ׳ כפול הוא וסי׳ י“ ׳® ייל יני'

מלה כולה ההיא ור,הםפורמ ’׳■*” ®*ל 5® ®®®® פסייזי®  מלה כולה הקרא וההפפורהענ״צ הנז'
 כל אסר אמן ומענה נמלה

 עם אלו פקיקיס לקרוה ציין המיד והנה וברכה ברכה
 שניס הפישה כל הקיא אז הששי וביום שלהס המינוס

 ה״ה כנגד הס מקרא שנים כי והענין מרגוס ואסד מקרא
 והוא ש״ם היא מקיא שנים ר׳׳מ ולזה ויקוד

מקיא ולכן ש״ס גימ' שחס היי' שדי שמות נ׳
 שמוה שני על להורוס הכולל עק שם גימ׳ הוא

 בדברי רגיל שתמיד ג״כ וז״ק ויקוד במ׳ה שהם הנ״ל
 כהונה והיא הנביא אמר וכן תורה ולא מקרא רז״ל
 לשין הוא ואסור רבים לשון הוא פנים והנה ואסור פנים
 סוא פנים כי והפעס ואסירייס פנים נאמר ולא יסיד
 אלא ואינו המינוס הוא אסיר אן ב׳ והס הקודש לשון
 ממיד אשר רבוע קוד תמיד קוא אקוד כי והענין אמד

 כולם עס הולכת ראשונה ואות לזו דביק-מזו מאומיוס
 כל עם הולכת , הקני אות וכן האותיות כל עם ממיל

 ענין וזהו וכיולא אנגי׳ד אנ״ג א״ב א׳ כזה האותיות
 אן כנ״ל אסד לעולם אסורים שהוא נהרגוס כי הרגוס
 הוא אסד כל כי רבים הוא פנים הנקרא קידש הלשון
 קשור הוא ההרגיס כי יוד נון דלה אלף כזה עצמו בפני
 והנה נזה וכיוצא וכו׳ נון דלה אלף דלה אלף אלף ניסד

 היגוס כי היא הענין היגוס הס האחורי׳ למה הפעס
 ע״י היסה האסורים נקירוס והנה הרדמה גימ׳ הוא

 ננקירוס אין הרי וכו׳ הרדמה אלהים ה׳ ויפל כמ״ש הרדמה
 עוד יש נס הרגום קיד כהוא הרלמה היהה האסוייס

 שם יש קפי׳ מהי׳ קפי׳ בכל כלא כי נפלא אסר פעם
 והנה ע׳׳ב שם ג־מ׳ הוא רבוע שהוא שלו והאסור א׳ היי׳

 סג׳׳ה אחורי וכן רי״ו העולים ע״ב ג׳ הס סנ״ד אחורי
 יי״ו נ׳ הרי רי״ו ג׳׳כ הס נה״י אחורי וכן רי׳׳ו ג״כ הס

 היקוד עד שמסכמת האסורים כל כנגד שהוא הרגום כמנין
 כוונה יש נהרגוס גס והנה * המ״ל אל ניהניס וכולם

 קוד שהוא רבוע בקדר שהם רק כנ״ל דההין נ״ן שק
מקדר קבול קלא מצוס פעמי נקפד הרב [וכהוב אסורים

אן



החיים עץ ג ב פרק תורה תלמור שער פרי שרף
 מכוין שאתה הששי ניוס כי והוא שזוכר הוא זה אן

ץ שס מילוי כל במקרא  אזחכוין שוריק בריקוד דתניס נ
 התמום קוד שהם בשורק מנוקדים שלהם האסורים נם

 ה״ו ו״וד״ו רו ה״ו דיו רו ה״ו דיו רו ד״ו ו״ו כזה
הששי ביום והנח היו] ו״ו

נמי החירש מיקח nfc נת:ר הוא הכוונה השלש־ בקריאת , . . . . . . . . . חששי ום נ ני זנינו ונני וזיל

א'' ־יקיישייק ־לילי״[ ולמלא ;»aנ^^oîנ״יו ל״מ ץ
 הסישהפל אומה של חימח <נל ייי[ להוקיןג צריכים אנו ו׳

 ני נהם וזנוין שנח מיצ מוחו ה״' היו ד״ו אותיות בג'
נין שס נההין המילוין כל הקשי יוס ני חיי גימ׳ והם
א־ן השנח נייס אמנם שניחן עולמים חי׳ קוד הוא

,jpj, הנישה לשמוח דק צי,יא צריו ״
 ו וצר היטינ החזן *n( כולה

' יום ־ ״ ־ ״ שס נל אל ילנייו נולה לשמוע ’f״ 'י״ ״
 : עכיל כנו״ ן נ מלוי אל ל״ דלי״ השי-״ ליים מנץ

בניקוד ג״כ והם כלום מגרמי
 כתיב מצאתי נס וזיל הרב [וכתב ניקוד וששישו ו׳ שוריק
 שט״ן קר״ע ישם א׳ ביום י״״ן אנ״ג שש האדם שיכוין
 עתה שעד צי'״ סק״י ״״ הש־״ וביום ־ וכו׳ ב׳ ביום

 והיא למעלה עולה היא ועתה החול נימי מתלבשת היתה
 האדם שיכווין הוא טוב ע״כ] סול לנושי מכל עליונה
 והיא ונו׳ נטן קמים לך קח השבוע נכל זה פקוק כוונת
 אלוויציירהו ■י’■ "י תיבות' בניקוד מצפ׳ץ שם לנקוד
 כולו קח בניקוד א׳ ביום היינו בתורה כשעוקק לפניו
 יוסיו׳וגיום ונןעד קמן שבא נניקודלך נ׳ יום בפתח

 בניקוד ונביקר שבתבניקודקיויס ובליל סלננה בניקוד ו׳
 קרא שלא מי והנה • זכה בניקוי נענחה לבונה

 שאחריו ביום שיקרא תקנה לו יש אחד יום הפקוקים
 אך השני היום לצורך רק תיקון זהו אך ימים נ׳ קריאת
 שלא מעוות נקרא וזה תקנה לו אין עצמו היום לצורך

נ לתקן יוכל

ג פרק
 מט״ט קוד הוא משנת כי דע המקנה לימוד כוונות

 ותנוין לבריאה היצירה להעלות וחכוין ניצי׳
 הנשמה כי טדע והנח נשמה יהי׳ מקנה אותיות מן כי

 נ׳"משה קוד הוא נשמה קוד והנח י בריאה נחי׳ היא
 כנודע הבריאה עולם שהוא שיי אל גימ׳ משח כי פי׳

 להשפיע יחכוין נכורקיא המקננא לבינה משח זכה ולכן
 הוא זו והקפעת היצי׳ אל קננריאה שדי אל שהוא ממשה

 קפ״ד שמוח ב׳ כי חכוין עוד ביצי׳ המחעשטח נ׳ אוח
 וחכוין משה נימ׳ והס הבריאה בעילם או״א שהם קק״א

 ועי״ז היצי׳ אל שינניאה אלו שמית מג׳ הארה להוריד
 שמוח מב׳ שתוריד הארה והנה ■ בבריאה היצי׳ חכלל
 שבבריאה נינה שערי נ׳ מהם תוריד משה גימ׳ שהם אלו
מג׳ נינה שערי נ׳ תוריד כי משח נ׳ נשמה אותיות וזהו

 שערי נ׳ ענין וחנה כרזיל משה גימ׳ קהם הבריאה שמוח
 המקננא שנבינה אתי׳ שמיח ג׳ קוד שהם חכוין אלו נינה

 בהם כנודע ההין אלפין יודין מילואין נג׳ והס ננריאה
 ה׳ וה׳קג׳קוי ואמצע ושמאל ימין הנינה של קווים נ׳

 נינה שערי נ׳ מם ואלו נ׳ גימ׳ יודין ה׳ נהם ויש עלאי
 אומייח מנסי׳ באים שאלו ולעי נידן זה כלל ושמור
 שער אוחיוח עשר גימ' הוא י׳ כי שערים נקר׳ לכן יודין
 הארה להוריד וחכוין שבבריאה נקמה אותיות מונן הרי

 בבריאה יש כי אחרת כוונה גס משנה תקרא ואז ניצי׳ זו
 שלהם המלוי והנה * קמ״ג קנ״א קק״א אהי׳ שמוח ג׳

 כמנין כצ״ה גימ׳ הס שמוח הג׳ ועם שצ״ב עולים לבד
 נגימ׳ שהם י״האדנ״י מט״ט לשם חנוין נם ■ משנה
 קוד הם לזה ניצי׳ הס אלו שמוח כי נודע וזה משנה
 ומועיל ״לה ״חשכח ״לא גימ׳ היא משנה גם • מקנת

 מוהרס״וזלה״ח היב שכחב אסרת כוונה [עוד תשבח שנא
 נאלפין ממולאים יהיו עשרה ני זלה״ה טבול מהרר״י נשם
 חייג כמו נת' ה׳ נכללים ואלו ש״ץ שעולים ט״ל עשרה הם
 שצ״ה הרי הש״ץ ועם לנד ה׳ הס ברשם ולכן

■ משנה] כמנין
ף2 בהלנה שתעיין קודם הנה בתלמוד והעקק העיון ן

' מיוקוד התלמוד אוחי אשר המשנה אח תראה
■׳'׳■? היא שלה המשנה כי ויכוין ההיא במשנה ייקחכל לילזו

ד׳ בו אין שכנגדו אהי׳ ששם לעי ני דע״נ יודין ד׳
ד׳ נו שיש לנד בהוי׳ רק הכיונה אין לכן כיטהי יודין
חכויןלשסק״ג למשנה והיש דיישנה מ׳ קיד יר,וא יי־ין

במו למ״ד אוח שתהי׳ הי׳ מהראוי והנה ־ שבי יודין 0ל
ן צר •שכאן לפי אן למשנה במ׳ שנרמזי׳ דע״ב יודין סד׳

והנה שכנגדו דיודין אתי׳ נשם ש־ש 'ויין הג' ג״כ לכלל
י׳ אז אהי׳ שנשם ׳’ עס ק״ג שבשם י׳ כל נשחחנר
דאתי׳ יודין ג׳ עם דק״ג יודין ג׳ הרי ק׳ הוא י׳ סעמים

עם נינה שהוא ק״ג שס חסני ואס״כ ־ דמשנה ש׳ הם
יודין ה׳ יש אלו קמות ונג׳ ונין מיה שהוא ובת נן

שנגינה דיודין אמי׳ שם חסנרעד״ז אח״כ דמשנה נ׳ והס
דאלפין אהי׳ שהם ונ״ח נ״ן של אחרים אהי׳ נ׳ עם

ולפי משנה של ה׳ וזה יודין ה׳ במם שיש יההי[ ואהי'
כמו נ׳ ולא ה׳ קוד הס לכן לנד שנאהי׳ יודין הם שאלו

אל חועלח ־ בהלכה העיין ואס*כ הנז״ל דהוי׳ היודין
מגמת להיוח יכוין העיין

ק״ג לשם העיון נעח פניך הנדפסים מצוח טעמי נשפר הנח
הפנימי דעת נקיד והוא מ-ה לשם פניך מנמח חיחי׳ נחי

נקוד שלח נ״פ כמ״ש שנמ״ל אך ח ע ע W J HJU ה״ס נ*ז ש נמ והוא נמש״נ
• והמדע העיון ל/ נסרק ני השמוש י1נש־
 יכוין מלכה בקוראו והנה שם הוא ׳’וני, הפניוני׳ דעמ ני

שמחרך קושי׳ כל והו ני נתי מ׳ נפוא ואח״נ נ״ו
 שהם והתנן הקש שמשיל ייי’ *ו’ ״יל =ל ״י־״
המלכה מן הקליפות קוד מסגלה ואז למשה הפיצון הדעת

 אוחיוחהכלה הוא הלכה כי
ומקושטח י



עה החיים עץ ג פרק תורה תלמור שער פר̂י שרף
w'wti היא שזלגה נסמון שגשג קשונוי מיני ננ״ד ומקושטס

־שיא שנת נ- ־ו־ע הtו הכלה יד.ס שלהד״נשלו י״ב בלה
• מ-^נת4 הס ימזה מזה שיד

מנמח יש־ס הלכה ונקיראו
 נקויאו ל אדני נשס תמיד ויכוי! הכלה מקשט שהוא טניו

 שסמשכה• שהוא מט״ט שדיש־ואגימ׳ נשם כיין’ משנה
 הלב [כחב דאלפין מ״ה לסם יכיין הזוהר נש׳ ונקולא־
 בהלכת קורא זלה״ה מולי כשהי׳ וז״ל ז״ל מוהח״ו
 ד1מא שנלאה עד ננס מקשה הי׳ הסניניס עס נישינה

 כ! עישת למה אוהו ושאלת־ נדולה דעה מזיעה והי׳
ההלכה עשק כי לי והשיב

וז׳ל נתג השירז שקש זאת גס׳ הקליפות לשנל כלי הוא
נשלמיו והעסק העיון סוו אמגס

את׳לי״״י ולזה נדו^ 15,̂ט הה־צדך גץקנ״ה חי המקיש שחיגביח ״ * ,
שלהלגז ש1אמ י׳ אלז נעילמו שמהשח תישי׳ התורה נקלא

א; הניש סקיג אשר הלא פי׳ לאי ילל! תאים של כסו
נמקימה אנ»א המ׳׳ל שזיה נסו ולשבר עלמו להמית

היה״י הזני סני׳ נד׳ שראשון זלה״המגודל ומוכי ולהתישו
נעזו שהוא צהקנ״ה אין וזהו סל.^,״,

חמיח הד' א־חו אלא המ״ל !
אסיר עצמו הטעם ומזה נצנד ’’ ננל בה.כה דרכים

ני אמותי׳ נד׳ אשה אשורי לילן ’'P״ לי! סל יא׳ ‘"ייע^י
שיעור נל ותוס׳יש מקימה סם אומי והי׳ השנת יוס כנגד
וז׳יל עוד ונש: • אמוש אינע [’לעי ויולט סליף שהוא שמי
הלכה של אמוש ד׳ סוד ואמגס ג'שעות או ד' ש״עיין טוב

̂יעש ״יו־ \°ץ י׳ שהם שיאידיס וה־ה״י
לישדס נ׳׳ן מ׳יש ס״ג ע״נ הויוש (ז’חל כן כל שאינו מי

דאלפין וא' היוד־ן נ׳ אהי׳ נו׳ סיליי נלליש׳ 1הזמ לו שילך
אמות ד׳ והס וההין וא• בפנימיות שיעשיק טוב

: הלנה של סכמת שהיא התולה ולוסכיות
שיד שהם הדעס בש׳ אמת

 מיוה כפי והניקיד דההין נ״ן שס דסול הפנימי׳ הדעת
 טעמי (בשפל וכו׳ משל דלן יניקתי כפי הוא והניקוד

 לעיל מבואר הוא כבל אן הימים כל קדר כאן כחב מצות
 :עכ׳׳ל ע״ש) קולינו שמע ניכה בכוונס העמידה נשער

] י ^ ע  הלב ם0נ זללה״ה מוהס״ו כתב הקבלה קפלי ב
 נניס קפל שסיני שמי כי זלה״ה ל^ל״י הקדוש י

 הוא ז״ל הלמבן ביאור גס ונאמן נדול סכם הי׳ מנוסה
עקק בענין י מאד אמיחי
 סי׳׳ נ׳ סלק יוגה כנפי נסזי 3הל בשם הרב כסב הסולה
״ ״ ״p ןל״,,״ p״ לפסוק הרוצה ודל נהג ע״ס ״

נדקיר ד' לשס יכויז ד!והר י
״’־ P נווט״ שעיקר לשש י־יין שקו־יס ,נספר י ישני ״
אוני ל־ס ולהלנס למש:ה הו״י i חטי והשנה
 שו״י לנניאס הוי׳ לשירה■ ולהדביקהאל נפשו .לקשור
 אסר לשון : אוני לנחוניס נדי החולה ע׳׳י שלשה

 האות ולקנל אדני לשס להלנה העלי,ן האילן ל,סpלה
 לשרי המאיר יכוין למשנה ממנו ,,ו _.,ו,_

״ ״..! '!" . הוא שק ממנו הצרה ולקנל י!
י מכנה מארי שו״י מסיט יע׳ ,׳יי'' ענין :בסורה ועקקו אדם

למעט העיקול הסכמה השגח דננלויו הוי׳ לשס ינוין ולזוהר
דאפשל מת ב־ל בדבורו נשווה העוסק נמצא י אלפין

"”® ״'־*ייי ל ®’יייוי'® י י בטילה שיסה להוציא שלא '’'  נענה שחה ס נהוג שנח מלקע̂ל נתס וננוסיג
rt שיג סז׳׳ל שאמרו וכמו ;עשק גיו, יקןוק

 דנל כל נס שסיקס לחכמה נחינ רוצת ואיני ,שיכול ומי
 עליו חינה סניניהו שלא נשניל ני שפיל ופאיס ואון

 וכסב שחונל מה כל בבכיה נעצמו זו ה1ממצ עצמי שהרסו,
 נשק ן״ל ׳ מוהו,- הל,־ ישיאל משי ששאל נזננן נופל יה■׳
-,, נ־גקיא העוסק והנה י לשתי׳ יזני ,-V״,, עליוח ם ש ז־ל הלו א הל j,׳״ ,,

 תשיט שלא בלילה הנשמה התכשעיש לה שאין נקוור. נסור
 נבכי׳ תלוי עולם בהבלי לעשות אפשי ואי לעצמה וקומוז
 גס • הנני׳ מהון שתישן לשמו לני אהמי ועלה דויג

מדה הוא העצלות מדת ששישייש היא ואד יוד נלשמי
להשיג ובפיט מאד מנינה ־ הש״ נה שאין

,V ר, ____ _ הוא שנותיו עליה מרהומקנלין
̂טוק השסלק ל והשנה הסכמה !ס-ןק נ ד ן ל ) א
 • נמיהעצנוסוהדאנה מונע י שרזה מנץ דא אצל קומתה

 הוא כי דע השכחה ענין מלמעלה נש:ע וז״א ינאשויוהו
 כיהנה דסי״ב מאחורי נמשך ייעיי מליצי וכן נשנינה

 הס דחו״ב הפנים בי נודע 1ל'י' '®ף”® ”’נ־יייו המש״ילון
, 1-.״, עדיין אס ספיקה ניי תאית , , ,
״ _ . שיגיע עד לזיווג מקושטת אינה " וזהו הזכירה נמסן ומ.ס p;j,p p״, טק,ן

י״ה זכור ר׳׳ל זכייה ענין עושה נקיאיס נו והעינק־ס
י׳׳ח משם נתשן הזכירה כי סנהש וש־נ נשיו ממת ונרו

ואמנם ■ או״א שהם וצז אנוי׳ ואיניאשנפשי שלי!ה
קפ״י הס שלהם האח-ליס ט ונאוה אני כסירה נאמי
. _« ,,,,, ה׳ ונעשה ייו מגש■׳ יוצאת נ ע שם ע יב שהוא ,ץ ,,,ק,
שם לנוע שהוא ותקמ״ד n,p, ל״עלותה לטש:ק

גימ׳ מס ישניהם קשי׳א מן יושר לנן ואוי העשיס שכל
האלו מאסוליס כי חשכח ועש רנה הזמנה שצוון התלמוד

יש שם כי השכסה נמצא נ=לל הוא הזיהי וגגה ■ וצ,ן
 ושס הסיצוניס אסיזח

נאמר ה.כסהוכננדזה היא ,,
: השכח א״ זכור נסורת pשקו היא נמרה משנה מקיא
וחנינה בינה ני נודע והנה יינא ונ ופי׳ ועונשה נסושם

השכחה של ולכן מ״ת נקל׳ נ׳ ניקודאלקיס הי■ שאיה סנא
הקליטה וכן מ״ק נקל׳ י' י”® ^®'! י׳ I® ®®יה
יובן יבזה מ״ק נקל׳ שכנגלו :!ip ה־ס^״א^^°א׳י1א לשס
>ןגיוו<ן ק״ש אותיות שתש  אןדומההשונה מאמרסז״ל ק1פ̂י
 לשונה פעמים מאה ^פרקו כי׳ נסוקה ■ אותיות ונוע ה״ר
כ והוא ואחד פעמים ^מאה ננגח ני׳ דנהינ דסאלוהי׳ נו
 שהוא מ״ק נקל׳ הזה השל י״ל’ ננליהס כנפי על מלשין נה

 פעמים ק׳ עד לכן ח׳ ג־מ׳ להנשמה מלבוש הוא כישסאנוה
ומשם להשביס יכולח לו יש ® י’ ׳׳'®'' נמנאיי
* יוסר בס לו אין ואילן ענ»ל• המלל, מספי והוא צנאוש

שלמד מה ושוכח הקולא ענין ,׳
 שהנלנשכס מאחל ולבטלה לריק לימר!שיניעסו ראוי אין

כי נחולס מלעקוק סש״ו ימנע מה מפני ואולי ממני
הטעם



החיים עץ ג פרק תורה תלמור ̂טער פרי עזרף
 לוח השיג לא עדיין כ׳ הוא ושוכח קילא שהוא העעם

 ״שכחה שמצידה הנק׳ נפש לק הזכילה שממנו דדכולא
 כלמה ׳זכילהו ולעתיד ה;'ק׳ נעולס מתקן היא אמנה י

; הנו־)׳ נעולס לתקן הוא מוכלח יא״כ ששכח
 כל כ־ הענין יוס בכל לימל שנוהנין עזירה פרק
בשמים של להס יש כבעולס הנבלא־ס י

 עליו המכה מזל לו שאין מלמטה עשב לן א־ן קוד והוא
 ניישן הפל אוהו ע״י והנה • גדל לו ואומל מלמעלה

 להשפיע יכול אינו השל ואותו וחיוח ששע עליו
 השילה אותו וע״י שילה תחלה ש־אמל עד בתחת־ניס

 נמצא בחמתיניס להשפיע ומזונו חיותו מקיל היא
 ואח־לפימינו• אחד כל והמזלות השלים של הם השילוח
וכו׳ ונשהחוה באו הפקוק שנאמל הכלבים שיל מציאת

 והוא דההין ב׳ין שם ב״ן נימ׳ הוא כלב כי הדנל קוד
 לפני נבלכה וזהו העשי׳ שיד והיא המג׳ של הנפש קיד
 מקוד אלא אינו יוצלינוכי או בולאינו אמל ולא עושינו ה׳

 שייפניה׳ זה הוי׳ ולכן הנלניס הכל נאסזין ושם העש׳׳
 הכלבים להיות ואמנם דההין ב״ן שם לכוין צלין עוש־נו
 נפפ מזו היא יניקהם שלאשית אעפ׳׳י וחיציניס טמאים

העש׳׳ דקליפי׳ בקודמ״נ היא יניקתה עכ״ז המ״ל של
 ביין עילה הוא וגם ׳ דעש דקיישה מ״נ נגד היא אשל
 הנפש מקוד שהם ’אטפ״ כי נפש עזי והנלבים וז״ק

 מצד נמשכים ותם הקליפה עזי הם עכ״ז ב״ן שם שהיא
 שכל מ״ש ואמנם • דעשי׳ כבקליפות העזה הנפש אותה

כ׳ הענין מעלית כן לכל זוכה היא יום בכל האומלו
 שכל וכמו האדם את עשה אלהיס בצלם כי נודע כגל

 הנבלאים כל כן יית קומתו גשיעול תלוים הם עליונים
 ועלידו התחתון האדם קומת בשיעול נאסזין התחתונים

 כל לכוין ויודע שילה פלק האומל כל לכן כולם מתנלכין
 גילים היא השילום אותן ואומל לומזיס היכן הנבראים

: מאד מלובח ישכלו בו התלוין הנביאים כל אל שפע

א פרק הפעורה עניני עזער
ה נ  מן נעקל ידים בנטילת המזלזל כל חז״ל אמיו ה

 ניש־ח כנגד אצבעות עשל יש בהידים כי העולם
 אותיות עשלה כנגד גם העולם נבלא שבהם מאמלות
 כיחפלקץ הידיס ב׳ בהאצגעותשל ויש הוי׳ שם דמלוי׳

 כולם וקן הוי׳ דשם דמילוי' מילוי׳ של אותיות כ״ח כנגד
 שם כנגד אותיות מ״ב הם הוי׳) אותיות ד׳ עם (ל״ל
 בלאשית בפקיק שיש אותיות כמניון העילס נבלא שבו מ״ב
 וקוד הנטילה ענין קוד הנה העולם מן נעקל ולכן

 בכוונת תקחל בלכת לעיל(בשעל נתבאל היא כבל הבלכת
 הקליפות אחיזת קילוק שהיא ע״ש) שחלית נטילת

 בעת עצמה הנטילה כוונת אן וחיצונים מפנימיות
 וצלין תחלה ימין יד שתלסון תחלה לכוין צלין לחיצתן
יד על פעמים ב׳ ואח״כ ימין יד על פעמים ב׳ לעולת

 תלחץ כאשל והנה יחד היד־ם שתי תשפשן ואמ״ב שמאל
 ב׳ והם כפולה יד שהוא נמצא פעמים ב׳ ימין יד תחלה
 דמילוי אותיות בכ״ח ותנוין כ״ח גימ׳ הוא יד וב״פ ידות

 ב׳ שמאל יד ובלחיצת י גייקד שהיא ע״ב שם של המילוי
 המילוי דמילוי אותיות לכ*ח תכוין כ״ח נ״כ שהיא פעמים

 ב׳הידים תכויןשיכללים אז הידים qוכפתפפש ק״ג דשם
 המילר דמילוי אותיות בכ״ח ותכוין שלישי כיח והם יחד

 מן הקליפית יתנטלו אלו כוחית ג' ע״י ואז מיה דשם
 החקד קוד המים ע״י זה וכל נאחזין חם שבהם הידיס
 ולכן הידים מצפלנו היונקים הקליפות את דוחה שהיא

 וע״י היצי׳ אל ולהעלותן הידיס את ללחון צליכים אנו
 וזהו האכילה בשעת מהם שנעשי׳ הקליפות ינקו לא כן
 הוא הי׳כילה כל הלא כי דע והענין • ידים נטילת על

 עשי׳ שהיא אדני בנימי אכילה ולזה םי׳1הי בעילם
 גימ׳ שהוא אוכל נקל׳ היא אז מהיצי׳ שפע וכשלוקחת

 השפע לקבל מ״ב שם עיי ליצי׳ העשי׳ עולה ואז הוי׳ איל
 פעמים ג׳ כי הידים במי׳ היא מ״ב כל והנה י משם
 למעלה ומעלין האוחזת הידים דין רן כי מ״ב היא ייד
 כנודע חגית הם אתהידיס מצ והנה • לעלות שירצה למי

 מג״ת הי׳ ז״א שנאצל בעת נתחלה כי נודע כבל והנה
 במקום והיקוד הזרועות במקום והוד ונצח לישא במקום

 רישא במקים חנ״ד בהם המוחין כשנננקו ואמ״כ qהנ'
 ובלית ילכין תלי ונה״י וגופא דרועין ב׳ נעשין וחג״ת

 אל להעלותן הלאש כנגד הידיס את מגביהין אנו ולכן
 ותכוין הראשי במקום משתמשין שהי׳ הלאשינה מדלנותס

 יד • הוי׳ אלהיס הוי׳ בימין הגדולה יד הידים בשלשה
 הוי׳ ב>מצע הלמה יד • כוזו במוכקז כוזו בשמאל חזקה
 ידים נטילת על וז״ק מ״ה מילוי אותיות עשר עס פשוט

 והיאהגבהתם וינשאס וינטלם כמו הגבהה ר»ל נטילה כי
 ביצי׳ שהיא מ״ה שם הוא האמצעות יד ליצי׳ולכן מעשי׳

 בעשי׳ להשפיע היולדים הם שםמ״ת של שהאמורי׳ ולפי
 ״עני שהיא ״ידים ״נטילת ״על של בל״ת לכוין צלין לכן
 מ״לאנו היא שהעשי׳ ולפי דמ״ח אסורים שהיא קל גימ׳

 כי קלת ודעתה עני נקל׳ לכן דז״א מאחולים לק מקבלת
 מהפנים בעשי׳ להאיר ותכוין אחד הכל וק״ל ענ״ו

 והאמורי׳ הפנים הם ידות נ׳ כי היצי׳ של ומהאמולי׳
 קשרי להכניק צלין גם ידים נטילת על של הק״ת הם

 וכל בקוד qהג' מן לפנים קיבידש הנקרא הזרועות
 ועיש שחרית ידים בנטילת לעיל (ימבואל ביתה אמוליהס

 שכל קעודת הג׳ בכל השבת ביום גם באריכות) הדרוש
 נמצכא ולימדה) (ק״א ולזווגה להעלוסה היא כוונהינו

 • בעמידה איהו דדכזלא עלמא כי מעומד שיהי׳ וצלין
 בעמודה להיות ג״כ לרין אצלו אותה מעלין כשאנו ולכן

 ה׳ אתה בלון הברכה כשתאמר שתברן בעת הברכה כל
 וכן כוזו בשמאל וחילופו הוי׳ ימין ביד חכוין אלהינו
 הוי׳ ואח״כ במינקז שהיא בשמאל וחילופו בימין אלהינו

בימין אותיות י״ד הם הלי בשמאל וכוזו בימין
ויוילופס



עוהחיים עץ ב א פרק הסעודה עניני שער פרי שרף
: ל6בםמ וחילופס

ר ל  ד ר.רנ נשס הרב בשם הרב 3נח מרח6 כוונה ע
’ר״6ס הקדוש מהרב ששמע ז״ל אלשיך מכה

 ויד יד כל לרסון שלרין רסיצח השני כי 6והו זלה״ה
 א׳ויכוין פעס הימניח יד ירסן חסלה רק רציפים ינם6

 מ״הואס״ז דמילוי וחיוח6 ובעשרה פשוע הוי׳ אוחיוח בד'
 פשוט בהוי' ג״פ ויכוין ׳6 רסיצה ג"כ השמאל יד ירסן
 פעם הימין יד לרסין יסזיר ואס״ז מיה דמלוי אותיות ובי׳

 ויכוין דמ״ה המילוי דמילוי אוחיוח בכ״ס ויכוין שנית
 ע״י כי מ״ב ו־הי׳ הראשונים אותיות הי״ד אל להמשיכם

 ואס״ז • כנודע הקליפות מתון הידיס עולים מ״ב שם
 ממש הזה ע״ד נ״כ וימין שמאלי יד ב׳ פעם ייריזיז יסזור

שחיהידים חשפשיף ואס״כ
מקונו צנלהס ימו;׳ י\נ כתג דמ׳׳ה א׳ במ״ב ן’וחכי יסד
יז״ל המודה קמ1ת זאת נ«ד ג׳פעמיס והרי הנדל ע״ד

 הוא אס מספק ואט כתוב מצאחי
f יי® ® ̂ ”  ̂ J המזלזצ נל ודל זללה״ה מהדכ 

מ1עני לידי נא ידים ננטילת האמצעי שמ״ב לפי
כנ״י ד״מ ״יריס ׳׳נטילת ״טל ע״י נעשה היא לכן מכריע
 לעמו הגיד עעטיו נר והיינו אמנם • יסד הידיס שפשוף

המינימ קלו פוף לדני סימן דאלעי, הס מ״ב הג׳ כל

ל ־’־<׳ ־• ״ ‘״ ־־ כוו י״ס• ל״ת ע< תינה מכל _
‘לאו״ דמז יייפ נטילת דע ‘״י” °D שהוא ז״א, בקוד

אמידי אהלן יישא לדנד וסימן הנ׳קווים כנ ולכן גימ׳אדס
או״א ידיו את הרסל מדת י ע״כ מ״ה בקוד הס שלו
עשי גידיס ויש • לי״ה הומסיס השלסן זוויוח ד׳ כוונה קוד

מאמדות פשלה נננד אצנעות ,ו,ל לק״,
 תשס מילוי אותיות עסי ונגד

נ״ר ונם הרכמה מצד שהוא ן וע ע ע שבח
המילוי מילוי אומות נננד נלקין שהארין יונה

 ודיניו לרמי דאיהו נינה מצד לקמן ועיין השלסן זוויוח
י״ד יש לפינן מגה ממעיין פי׳ קוד השנה מבוא בסער

ניד פרקיו וי״ד ימיו ניד פלקיו כעי נק-ןן3 הפקוק
אוניות שלשת וננגין שמאל • ע״ם
לימין ישראל שמע נפשוק ’ ^

 ואם לשמאל נ״ש נא״ת וחמודחן
לאו״א תפד כלפי הטה ר״ל י״א נטל ני׳ קרי נטיל; מצית קייס

ני׳ קרי ללן מת אל ורשנ׳׳ח ו־הפך אדני נר ינדלנא !׳5 ונהינ
: התודה הקת ואם נשפי שש ע»כ ר״ו הננר

ב פרק
□ ר  קחימא קיט מן דעוא יהא יאמר המוציא ברכה חו

 עלאי עלא רעויןדיחמשיך דכל רעוא קתימין דכל '
 ומחמן קדישין חפוסין לסקל ומני׳ • לו»א או״א דלן מני׳

 בנהורא ללדיקייא מנא דעיסנין מיסייס עלאה מזונא יחיהב
 הוא לסם כי ין וחכו ישראל: ונסדואלניולכל דאנפין עלאי
ג׳ והס הייוח ג׳ גימ׳

 השדים נ• והס שכצ״ל נראה יומד בעליוח הנמחקות גבורות
א ״p, ״,ן מוכת וכן לנ׳ננומת המעתיקים ״,

 שני בין הלסס וחקה כנודע המלה ננוונ; נסמוך לקמן מעש
̂מ וסי שמנואי תה נהנ״ה  ברכת ותנרן למעלת ידך '

הבלנ׳ כוונת ואמנם המוציא: י ייי׳ייי' ״יןמ
 הוא כי כנודע סנ׳׳ח ע״י הבינה אל המל׳ להעלוח הוא
 ־ מיב שם פ׳׳י ר.ס העליוח כל והנה בריס חפרוה באר
 פ״ב שמוח דג׳ מ״נ לג׳ ברוך במלח חסנה הכוין ול^
 ומלא בפש־ט אחוין מ״ב אסד בכל ״׳יש כנודע מ״־ ק״ג

 דק׳׳ג ומ״ב הסקד להעלוח דע״ב מ׳׳ב היינו דמילוי ומילוי
 והנהג״ע ־ הח״ח להעלוח דמ׳׳ה ומ״ב הגבורה להעלוח

גp דע״ב מלואיס לג׳ נ״כ וסכוין קכ׳ו אלהיס מ״ב 'y[וליו 
 הרי ק״ב העולים או״ז) וד״א או״י וד״י יו״י וד״י כזה מ״ה
 ק״נמ׳׳ה ע״ב מלואי ג׳ ע״י נמצא ן בר גימ׳ וקכ׳ו ק״ב
 מלח קיד והס לסנ״ח מעלים אנו שלהם מ״ב נ׳ וע״י
 הוא אחה כמ׳׳ש סקד הוא אחה כי אלהינו ה׳ אתה
 (ועיין גבורה הוא אלהינו ח״ח הוא הוי׳ • לעולם כהן

 הוא שאלהינו הטעם דשסריח ידים נטילת בכוונת לעיל
ואנו ״ואמצע ״ושמאל ״ימין הקווים כדרך והוא גבירה)
הנינה נקר׳ ואז הבינה אל אמה הג׳ אח מעלים

 מן המחסיליס האבוח שלשה הס העולם כי העולם מלך
 הבינה חון הס כשהאנוח יבנה סקד עולם כמ״ש הסקד

 עליזה אסר כי חכו־ן נס • העולם מלן מנינה נקר׳ אז
 סמל׳ כי העולם מלך נקר׳ המל׳ גם אז בבינה האנוח ג׳

 מלן עתה שנקר׳ מנינה אל האבית עם ג״כ עולה היא
 כהינוק משם יונקים אז מ:ס כונס שעלו ואמר העולם
 פעהם ומוציאם משם יוצאים ואס״כ • אמו משדי היונק
 הז״א כי נודע כבר והנה • כלס העולמוח לכל ומזון שפע

ג*ר ולכן לבד ו׳׳ק נקוד היא התפלה אסר היום נאמצע
לינוק האמא אל העולים והס מג״ח אלא אינם אז שלו

 היא המלי גס ואז ו״ק נקוד הוא מתינוק כי כנודע
 גס הח״ם עליוח אסר ולכן הח״ח הסזה אסור׳ דנוקה

 שהוא דז״א סג״ח שעלו והרי • לינוק עמהס עולה מל׳
 אין הנסיי אך עמהס עלחה המל׳ וגם ויונק שלו מראש
 שלי הג״ר דרך יונקים הס הנה״י כי עממס שיעלה צריך
 ומזון שפע עמהס ומניאיס יורדים אז כולם שעלו ואסר
 דהמציאולעשוח נהה׳ לכוין וצריך וכו׳ לסם ממיציא וזהו
נה׳ לכין צריך כי והענין ־ עצמה הה׳ נקריאח זיווג

 אח המוציא היא עליונה ה׳ מנינה הוא כי א׳ כוונה נ׳
 סאנוח שהם הויות ג׳ נימ׳ לסם כי לחם וזהו אנוח הג׳

 עליונה סאיז הוא הארך מן עמהס המל׳ גס ומוצא
 נמל׳ ממוציא של נה׳ לכוין הוא נ׳ כוונה • נינה שהיא
 מלמעלה המזין מקבלה שהיא אסר כי סתאי מ׳ שהיא

מ' וזהו הסססונים מעולמוח אל לסם מוציא ג׳כ היא אז
 להדגיש צריך ולזה מל׳ שהיא התסתונה הארך ר״ל האלז מן

 ועעולאח מוציאה הוא כאילו המוציא מן ה׳ אית את
 כשסוחך ׳ ומל׳ נינה הנ״ל מכוונות נ׳ כנגד אסלח נח׳
ני וימין נמלח הפרוקה אח יטבול הלחם אח

לשש



החיים עץ ג ב פרק הסעודה עניני שער פרי שרף
 הויוח ג׳ הס ומלס לסס

 הס ולכן גנוכוח ג׳ ל0
 ליניס שהס לפי מלוחים

 דיס0הס ט״י נמחקוח אנל
 נבומח ג׳ ענין כנודע

 [כחג חתליס נג׳ חנמחקיס
 ר.לנ נשס דל מוהלח״ו הרב

 שלניו זלהיה האר״י הקדוש
 מעט הסעודה קודם לשחוח

 ולננן נביעיח פסוח מיס
לסטור ולכוין החלה עליו

 נתב הלוווה מקת ואת נספר
 נמלח מזים המר הוי׳ :׳ צנוין

 שהם ננולוח של הוי׳ נ׳ הם
 ע״י מחמת־ןיס חנל דיניס

̂ןונו׳  הענול ולכן ופייס החפדיס
 הגנווות אה למתק נמלח הלחם

 לקמן ועיי! ע״ש חחפויס ע״י
 5 שם ענד׳ייוה״נ אנילח נכוונה
 U תם צעם1ני הריניס ני מנואר

 הס אז המתקחם ואתר מרווים
:ע״נ מרורים ולא מלוחים רק

: הסעודה כבחון המיס

ג פרק
 מיחח בעח כי נודע כבר הנה אכילה כוונח סוד

 בהס והי׳ נציצין רפ״ח בפוד למעה ירדו חמלכיס
 סי ובחי׳ מדבר חי ובחי׳ אבי׳ע שלעולמוח חבחי׳ כל
 בהקליפוח יש אלו בסי׳ וכל ודומם וצומח מדבר בלחי

 אדם והנה להעלוחן האדם וצרין המלכים מ־חח מן
 ואז שחטא עד הנשמור. בסי׳ בהם מנרר הי׳ הראשון

 ולכל הבהמוח לכל שמוח קרא כאשר גס לרדח סזרו
 כי והענין ודומם לצומח שמיח שקרא מצאנו ולא ועוף סי

 קריאחהשמוח וזהו וחקונס בסי׳הבהמוח והעלחכל בייר
 בשר באכילוח נאסר ולכן כלל חיקן לא וצומח לדומס אן

 האכילה שמונח לפי לבד עשב ירק רק לו היחר ולא
 נפי וכו' הצומח או הסי באותו שיש אקדושה לביר היא
 שיחבאר כמו האכילה ידי על ומחקן מחברר שהוא מי.

 היה אז הרישון אדם אז שבירר מה והנח • נעזחי׳׳ח
 אסר אן לגמרי במדרנוחס להם שראוי מה כפי הבירר
 כדי לבררם צריכים ואנו הקליפות לעמקי חזרו שחטא

 נס בנו אין אמנם • מקומם אל הקדושה נציצי להעלות
 רואים שאנו ואעפ״י אדה״ר כמו גמור בבירר לבררם עחח

 אוחה באוכלו עצמו האדס מן אגר חלק להיות שחוזרים
 להיות הבהמה אותה שחוזרות הוא שכן הוא אמת עכ׳׳ז
 אדה״ר שבירר מה הי׳ מעולות יותר אן האדס מן אבר סלק

 מבררים שאנו ממה בראשית ימי בששת בהמות מחיוחם
 עצמו באדס אבר סלק שנעשים אעפ״י עתה
 במירגוח שהי׳ יא־ר בן פנחס ר׳ של סמורו וז״ס ממש

 ז״ל האמוראים אמרו ולכן בראשית ימי ששח סל הבהמות
 ודע : יאיר בן פנחס ר׳ של כחמור ולא כחמורים אנו
 מסם הקדושה לברר באדס כס אין הטמאות הבהמות כי

 יכולים אנו הס הטחורים אן באכילה נאסרו ולכן כלל
 וכיוצא טמא עוף או טמאת בהמה האוכל ואדרבה לברר

 הקדושה ויחאבד עצמו בהאדם ההוא הטומאה נאחז אז
 ע׳יי נתברר לא יאיר בן פנחס ר׳ של סמורו אן בו אשר

 ר׳ ע׳׳י גס הזמן המשן ע״י מעצמו ניחקן רק אכילת
• המדריגח לאותו ועלה אכילה ע״י שלא יאיר בן פנסק

 סכם התלמוד רק לברר איס כל ביד זה כס אין ואיונס
 אדרבה כי בשר לאכול אס־ר סאיז עס חדל אמרו ולזה

 הבהמה אסר וימשן בו שיש הקל־ושה מיעט ממנו יסתלק
 מששת בהמות עדיין נשארו ואמנם • לברר כוו נו אין כי
 לא אלו ני אלף בהררי בהמות פמציאוחס בראשית ימי

 שאנו כמו נבסי׳ נשארו רק השאר כמו לההב־ר יוכלו
 לאנילח מזימניס אלו ולכן האכילה עיי עזה מבררים

 יתבררו הצדיקים אכילת ע״י ואז לבא לעתיד הצדיקים
 אך עצמן• הבהמות ביור נסי' הוא זה כל והנה לגמ־ו

 המתגלגלים בעצמו האלס נשמח והיא אסרת בחי׳ יש
 שנית בחי׳ הס ואלה רשעתם ודימסלפי בצומח או בבהמות

 האדסבעח כי היא לנסי׳היאשונה הכוונה מציאת אמנס
 ההוא באכילה אשר הקדושה אותה לברר יכוין אכילתו

 צרור יפול לפעמים והנה • חי ובעל צומח או דומס מן
 יש ולפעמים מציאתו האדס ידע ולא האכילה הון עפר

 ואמנם לאבןדומס. הי׳ והיא בנבל כמי׳ש בו נפש גלגול
 בשבת מלן העסצב ולכן והצמוס הדומים בין הוא המלח
 בירר כל כי נודע והנה לענינינו ונחזור • קיצר משיס חייב

 בירור פקודי פ׳ בזוהר כמ״ש הסכמה עי׳י חם המלכים
 חתי׳ הבירור כוונת כל ולכן במסשבה אכילה מגו פקולח

 באו״א לעילא רעיס אכלו כי נודע והנה : הסכמה ע״י
 שהוא א׳ אוח מציאות אל בהאכילר. לכוין צרין ולכן
 והענין הסכמה אל חכוין ובציורה בינה אלף כמ״ש בינה

 הסכמה נתיבות ל״ב הס השיניס כי נודע כבר כי
 לעילא י׳ יוי בציור א צורח והיא האכילה אח המבררים

 כמו שבסכמה הא׳ סוד והיא באמצעיחא ו׳ לחחא י׳
 באמצע לסלקה צרין הא׳ כבחון הו׳ זו והנה י שנבאר

 י׳ עם עליונה ו׳ ותחבר ווים שני שיהי׳ ארכה דרן
 שינים י״ו ואז א כזה תחתונה י׳ עם שני׳ ו׳ עליונה
 וזו לצדיקים מ*נ שוחקים שבהם לחחא שיניים י*ו לעילא

 כי והוא יותר בפרטות חכוין גס י כוללת כוונה היא
 בעח הפחות לכל ובפרט זו כוונה חכוין אכילתן בכל

 ותחלה י המוציא ברכת עליו שברכת הכזיח אח אכילתן
 והם חתחון ולסי עליון לסי לסייס ב׳ הס הלא כי חמין
 לסי כנזיל לעילא רעים אכלו בקוד האוכלים או״א בקוד
 אלפין שני הס כי וחכוין אמא חסתון ולסי אבא עליון
 תצייר שלעילא הא׳ אותה והנה לחחא א׳ לעילא אלף

 תצייר דלחחא והא׳ הוי׳ גימ׳ והיא כנ״ל יו״י בציור
 באמצעיחא ו׳ לחחא ד׳ לעילא י׳ א כזה יוד בציור
 אלפין ב׳ כי וחכוין ד׳ בסי׳ נק׳ שהיא לבינה רומז והיא
 כי ע״ב שס מלוי שהוא מ״י גימ׳ הס כנ״ל בציורם אלו

 הס אצפין שחב׳ אעפ״י כי אחבררו במחשבה מלס
 הבינה בכללות בסכמה היא הכל מ״מ לאו״א רומזים

 מלויע״ב׳אס״כ שהיא הסמ׳׳ו שניהם ולכן בסכמה אפר
 אלו שיוכלו כדי הלסיי׳ באלו האכילה שורש שיתי׳ חכוין

 האלו האלפין שני לחלק החשיב ולכן האכילה לטחון הלסיי׳
ויהי׳ י״וו׳׳י בציור הראשונה הא׳ א א חכ״ל ע״ל

ציור



עזהחיים עץ ד ג פרק הסעודה עניני שער פרי שרף

 השט וציור הסכמה ליננחינוח ביימ׳ מלאשיצה היא ציור
 תיד והם סוכל גימ׳ יסד זשניהס היי׳ נגימי ו״ד ייו בציור

 וחכוין הצלו נהלסיי׳ יש ■׳כילה ה שויש הרי הוי■ אל
 של תסהונה א׳ בסלי סכמה של חסהונס א׳ שצי לכלול
 נינה של עליונה א׳ בסלי סכמה של א׳עליונה וסצי נינה
 נאוכל הכוין אס״כ בנינה וסנס נסכהה הנן כיד והוא
 אס״כ שחכוין צרי; ולכן ועשי׳ מסיקן להס שהי׳ הזה

 אוכל נימי נ״ס הטוליס האלו האלעין ציירי שני שהצרה
 הראשון ציור של שני׳ ה״א ציור עס והצרשס כנז־ל

 כנז׳׳- הוייס ג׳ והם לסם נג־מ׳ הכל יהי׳ ואז שצורמתיו׳ד
 כד' הזה הנסס אס לגיקון הכוין אס׳׳כ י המוציא נברכה
 מאד דק ההוא הלריס ויעשה נש־ניס כיסינהו עיי לנדרו

 טוסנין אנו הקליפה ̂'׳־ הון' היא הקדושה כאש־ כי
. , ואז מאד דק הקליפה

שמו דונמה כקדושה י,צר״
ס׳נ ע״נ של אחוריי ש״ קס-י ̂י' ״

״’ע״ דק לטשוחו והכוין " ! י  אי״א נחינר כיוחנת השן ני נ
̂י' א׳ כ' והיא הנז׳׳ל  המסנר אמו וז׳׳ל שיו ינסר נניי-

 אהד ארס שז״ת נראה לט:יד מ״ו גימ׳ הס תהייה וא׳
עס אדם ו*ל מלאת׳ מאל; הווין חסלק ויס כנז״ל

ס0שנהיכ ני ״׳ י ( ; ׳ הי י ז ' ,
 אלפיז נ׳ צייר ההיא נ׳ה ;•ת׳ ”יי' יי׳י תסני וא̂■ סז״ל
 שאמו וזהו ניז״ל ו׳ד 1׳״ ו»■ י-ו רס״כ ד׳׳ק גיוי׳ הכ יהי׳

 ל ענ״ל מצאתי מאלף הנתג ננייי חינו עדיין עי ״כוין
, טחינה ע״־ המאכל בירור
 ויזז נהאצטימכא שתהנשל כדי לנלעו נרי; רק לנד

 הגיף אירי נכס ויחפשט הרוסניוח ויל; לההנרר יישלכו
 הציורים שני חסנר ולכן הנקנים דר; תצא והזיהמא
 והכל יו׳י שציורח עליונה א׳ עם נ״ס שתשפרס הנסלקיס

נו שיש בגרון הבליעה ביח שיד והוא 7ניס
 ואנא אמא הוא הגרון כי פ״ד גימ׳ שהם אחה״ע איסיוה

 (לכן שם ונוחנו הבליעה נניח לגרון המאכל אה דוהה
• החסחונה ולא לנד עליונה א׳ ציור רק ליקסין אנו אין
 בעולם שהוא מע״ע קיד הוא כי הנו; מ׳ ג הוא גם

 • כנ׳׳ז אוכל גימ׳ שהיא הוי׳ אל (אלהיס) שסיד היצי׳
 כוונה כיצד ניהד הנזיל כולם תימזיס בכל חכוין אס"כ

 ד״ק ואסיכ לסם ואה״ז נ״ס ואסרי׳ מ״ו היחה ראשונה
 ש׳׳ענהייין קוד והס ש״ע גימ׳ הס אלו וכל פ״ד ואס-ז
 סוזרנז כולה האיילה כוונה כל כי אוכל נמלח ׳ הי וסודם
 כזה נמנואו איל אוחיוח כי הוי׳ אל שהיא אוכל נמלת
 ש״ע עולים נמליאס אל וב׳■ קפ׳׳ה גימ׳ היא למל אלף

 אחרות כוונח יש עוד וז״ל זיל מוהוזיו הרב [וכתב
 וניס מ״ו כוונות חסנר אס והוא קלהס ואזכור פרטיות

 וכוונה ״לסם כוונוס תוזזר■ ואס ״יצחק גימ׳ יהי׳ וריק
 נס זין גימ׳ אוכל כי תכוין גס •עקב] נגימ׳ יהי׳ ד*ק
 הוא וזן ע׳׳ב מילוי הוא מ< זין מ״ו אוחיוח הוא «זון
כי פי׳ ניוס ולילה נלילה יום מדח לכלול וצרי; הוי׳ אל

 ונל־לח אדני שהואנגימ׳ אכילה נשס חכיין היוס אכילה
 גס ז״א קוד שהוא הוי׳ אל ג־מ׳ שהוא אוכל נשס חכוין
 ננס- הו״ סונר שהוא מאכל לשס ובלילה ניוס סכיין
 נאכילחו חמיד מכוין הי׳ מנוס בי ודע ו צא גימ׳ אדני
 לו שאמי וזה כנזיל נ״ס מ״ו וזה לעיל שכחננו נמה

 שאחה אעפ״י פי׳ נלסמי; אוכל לא העלינו אס המלא;
 תסשונכי לא כן אעס׳־י כזו גדולה ובכוונה נקדונה אוכל
 זו כוונה כל מציאות והנח זו מאכילה אוכל אני נו ע״י

 לזה כנז״ל א באיה הוא
 פלאי והוא נלונוס נאמר הפווה סקפ זאפ נת׳ו נפנ
 שוד הו̂י כי אליף אוחיוח מצלו גוולפ אחוופ כיונפ וז׳ל

 מנוח זכה לא אמנס . אלף לי* אמצס המאנל בירור נענין
”I עוד שיש אחיזה למונח 

 ו^ןאמט מז, גיולוה ־,,נה
 ה ה הסלץ עס מנוס ל סז סדפחיכז יסיר החס ןה נזנות

 חמיד אוכל שהי׳ ’אעס" ויח עלינו יערה השמים ומן
̂זיד נני לקייס קוושו  עכ״ז זאח ונכוונה בקדושה יי״י יצפ

י’̂^ ייי גדולה יוחר אחרוה כוונה יש ’ '
 לזהור האדס ציי; • מזה

 ואפי׳ הגוי מפלטי קנוי לסס לאכול שלא מאד א*ע ולשמור
 עשי׳ היא אס לסקור ליין יפיאל «פלעי, ק,,״ אס

 ישראל פלטיין שיוב חוניב נצפה שנהוגין כמו מישיא:
 מאבל יאכל לפעמים כי שעשה נמה מכיר אדס אין מ ע7

 אוחו מניסס אין חסיד שהוא מי א; מרגיש ואינו אישיר
 וחנה און כל לצדיק יאונה לא כי נכשל להיוס משמים

 ידע הכז״ל נכוונה שנכסב כמו ויכוין קקיד שהוא מי
 כי ודע ;מצנו וישירו רע דני לאכול יניסו כלא נניייי

 ואכילה מזון כוחכין אט ולה גכק' ר,יא האכילה זח6י5מ
 ניכה ולכן • עלינו נוחניח היא לח ממשיכן שאנו וממה
 נדיניס ניאיס אנו כי גדולה נשמחה לאומרו צרי; המזון

; על אלינו ממשכח היא גס ואז עיין ציי ולא  זס די
 עצנון מעט לזכור צרי; הסעודה באמצע א; ננדינוח

 השכינה אכילה ח־חה אז כי נהמ״ק סינון על ודאגה
 לעולמותמחוקן השפע יולד וה״ ל6מ מעולה ^סל גללד

 על מזמור לומר שיש בזוהר ואיחא הסוינן אחי משא״ב
: וכו׳ ננל נהיוח

ד פרק
ה נ ו ד  ניוחי נזמי להיוח האדס צרי; אחיונים נמיס ו

 עליו יקעיג שלא לבדו אוכל האדס נהיוח
 זו המחכה ידי ועל הס״א

משחלק אסרוניס מיס שהס וזיל הפורה חקת זאפ נפחו נפנ
אורח הוא עכ״ז אמ:ס משס ־' נזיפי משצז*ל ידטפ כנו

̂״י על קיזיס שהשיא פרומה ננרכח יכוין לא אס ואס״כ ה׳צ
ייו ' ̂י לכן הניח נעל יהי׳ המזוו ? ̂ ׳ I מ״אי יומי עליו ל־זצוט יניל ני
נמס גדולה מלנה ציין זימון נונפ נשים ואמנם זמציס

אחרונים



̂יני שערי פרי שרף החיים עץ ד פרק הסעודה ע
נו נל <זשש אץ אז נדלשר המזון ונניכס אחרונים

מ־.ס משתלת זימן נינת ע•׳ ני גןז״ל; ■סידי נח־והו ונפיט
ו צי יסידי זים ת נת־ות אמנס ̂ ̂ ^ ״

מאוד עד נדילד ניונת לנו י . ,
 וצריך הש״א נש מעליו אז לשלק ^’"י’ רחרוניס מיס כי לכוין
 :ענ״ל המזון ננינת מאד לגוי! וקיח ר״ח וכן מ״א ר׳ח

יסוא מ״א ג״כ הוא אחרונים
 אוהיוח מ״א המליישהס ובמילוי במילוי אהיידיודין קודשם

 אלו וחכויןבב׳מ׳׳א אותיות מ״א ישנ״כ דאלפין באה״ וכן
 תכיונה זו נס צ מהיאוי יותר ליקח שלא הס״א לדחיתכח

 הימנים ידן אצבעות ד׳ תסבר כי ידן בציוד תכוין עצמה
 כי והכוין לביו גודל הנקרא החמישי ואצי.ע אחד לצד

 בכל עשרוה אותיות ארבעים קיד הס ה־יצנעות ארבע
 ימין ביד אותיות מ״א הס היי אחד אות ובנויל אצבע

 דיודין• דאהי׳ אותיות במ״א נתס ותכוין אצבעות בת׳
ת״כ  י-מ״א דאלעין ב־׳תי׳ הזה בקדר תכוין שמאל ביד ̂ו

 כפופות אציעוסין בתיות תכוין זה וכל כנ״ל אותיות
אחרוציס במיס כי למטח
נסב הת-רת שאת זאת נסתר ידין להשפיל האדס לרין

מיס סז-ל שאתיו מת וזתו . ע״, ,,.j,; ,א,
אתי׳ נית׳ שינת ני שונא אחיוניסשמצא ז״ל מוהח״ו הלב וכתב

: אחהנים מים נווצא אוא שנו ,
אסר באופן בקינטית כהב

 שתת וא.־ו;יס ילמיס תיאון ל״ל פשיט אהיה שס כוין ש
נמנואר ויצש־ס ויצשלם נשיד אלו אותיות והד׳ .הגודל

 תזפיש שעם נין’ואמשציל לעיל נד׳ המילוי ונמילוי נידלוי
י תכוין נס אחרים אצבעוח

הס ומילואיו פשיט אהי׳ כי
 פשוט אהי׳ כי והכוי! פלקין י״ד יש ונהיד אותיות י׳׳ד

 אחייס אותיות יתד׳ כולס עיקר שהוא נהנודל הוא
 אסרוכיס מיס ענין ; אחייס אצבעות בי׳ הס בהמילוי
 תקצח נימי ר.וא קדומית מלח כי ש־ומיח מלח מבטלים

 כי׳חד למדין ב׳ בהנפל ק:הא לילת אשמין מקפי והוא
 ח^מוד למקפר תגיע שלא ראשונה אחת י׳ רק בהס ואין

 שולעין והס אשמאי זק״ן גימי הוא אקמי״ן עליו ותקשיג
 אחרונים מיס ע״י השלרזן מן ומקחנקין סיומיח מלח על

 חובה וחס אחר ר״ח ״רע ״אדס ״סלק זה לומר וטוב
אינס הס שהידיס ואעפ״י

 ולת שנ למדין הי׳ ניתחשוג ר״ל אכל, שלא ואעס״י מזוהמיה
תעלת אן אסת ליצ דק לילת סדי^קלס, פה רק

להיות יצדין תקל־ח פ׳׳ת עולת ̂ ̂ המסמא
נטכם נמנוצל שני׳ י׳ חסר המיציא אומרים וכשאנו

: שנתב כנז״ל בלחס ממלח וממהיקין
בהידיס ונדבקה משס נבדלה

 אדס סס) לו (נעשית זכה לא • לרחל רועז השלחן כי
 ת נעש זכה השלסןלנחש ונהשן המות סס לו נעשיה בה
 צדק צדק בנימ׳ והוא שמכפר לחשן qומצר סייס סס לו

 שאדם ובשעה במזב״ וקייס ״בסלסן פהח חדל כמאמר
מיחד הוא אוהס ומסקח ומאכיל לביתו עניים מכניק

 ע׳׳ב קי׳׳ג דף בחקותי פ׳ הזוהר כדברי צדק עם צדקה
 צ׳קת נגיע׳ השלחן ה׳ לפיי אשר השלחן זה כתב יא!

 אצבעות וחמש מהמן ערקת בישה שפחת זה ועם צלק
 כח ו־נטל לסגין (ר״ל עין בניע׳ הוי׳ חמש הה תידיס

 ישמאל ימין וישנן עיניס) אח המקמא קדומיח מלח
 • החסדים ומנבירין משם הקליפה תגבורת מבדילין והמיס

 הקליפה וזאת ן מזיק ני מ כל מבריח השלחן על האזב נס
 פעמים מזה שזנרנו י״ה כנגד ייו בנימי אזוב שכן מנללס

 כ״ה סימן ב׳ חלק יונה כנפי בקשר מביאר היא (כן
 ס) פעמ שזכרנו י״ו כצנד י״ו גימ׳ אזוב כי כתב שם אך
 נעילת אסר ח־נף • איתן מבריחת לזימן הזמנה נס

 אחרונים ם מ בין להפסיק שלא מאד לזהור צרין ביכה
 א׳ שפעת ולפי ז״ל מיה־ח׳ו הרב וכתב המזון לביכה

 זה כי נו וקיפר אחד חכס ונא זלה״ה מירי לפני היינו
 מורי לו והשיב שלו בהכהף גדול כאב לו הי׳ ימ־ס כמה

 מ״ש כי חז״צ דביי על שעב־ לו בא זה כאב כי זלה״ה
 אסריציס מיס נטילה על הכוונה ברכה נטילה אחר תכף

 בין משנה של א׳ פרק וקרא עביי והוא המזין נרכח בין
 בכתף כאב לו בא לכן המזון לברכת אחריניס מים

 וז״ל ז״ל מוהרח׳׳ו היב וכתב י חז״ל י־ברי על שעבר
 דמ״ס משנת ס פ־ק ח׳ יק־א המזין ברכת קודס בשבח
 אחרונים מיס קודם זה וכל הפז־וון שיאמר אחר שבת

 וכבר והמזמוייס הפקוקיס יאמר ואח״כ ידיו יטיל ואח״כ
 וא׳ שבת לליל א׳ פזתוליס חיקין זלה״ה מירי כי ילעת

 דמ״ס ראשונים פ־קיס ח׳ קייא והי׳ לעיב וא׳ לבוקר
 פרקיס וס׳ בכחריה שנים פ־קיס וח׳ שבח גליל שבת

 אהיוה הוי׳ אוחיוה ד׳ נגד הקוני וכ״ז במנחה אחריניס
 רק קורא הי׳ לא ופעמים מהס איזה זוכר ואינו איני
 נטילה אחר המזון ביכה קידס : עכ״ל לבד א׳ פרק
 יאמר ואס״כ יסכינו אלה־ס מזמור יאמר אחרונים מיס

 קיימא ס״א כי בזוהר הנז׳ ד בקי עה בכל ה׳ אברכה
 ונבין לן הב לומר וציין עה בכל הנקרא פהויא על

 הב נס לבנה) אוהיוה הוא ל״ן (ה״ב כי אברכה וזהו
 סו״ג היינו ע״ב נימי וק״ח מ״ב נ־מ׳ י״ח ונביך לן

 דני קיף פקיק אס״כ בניהם ברכה של כיס והשכינה
 זה וסחר ונו׳ יה נבין ואנסנו ופקוק ונו׳ נשמע הכל

 ויאמר בימינו הכוס ונוטל פי ידבר ה׳ חהלת יאמר
 היבוהנלבד ז׳ אלו ה׳ לפני אשר השלסן זה אלי וייבר

 ביכה יאמר קוא ליזהר וצריך י הזימין ברכת ואתיב
 לבהכ״צ בו שהילך גהכובע היינו הראש עטיפת בלי הזימין

 אנשים נ׳ כשיש והנה : רמ׳יס דף פנחק בי״מ כנז׳
 אצבעוה בה׳ והאסזנו יין של כיס על הזימון ברכת חברן

 [וכתב ממש עליהם עימד הכיס שיתי׳ באופן ימין של
 מלשין כי זלה״ה מורי לי ואמר וז״ל זלה״ה מוהיחיו הרב

 שמתחיל עד ידיו בב׳ שאוחז משמע בלק בס׳ היניקא
 בימינו חקונא על כסא הכיק יתיישב ואז שני׳ בלכה

נקר בה׳ ניס והנה עכ«ל] כן נוהג הי׳ לא ז״ל הוא אן
כות



עה החיים עץ ד פרק הסעודה עינני שער רי פ שרף
 עליו ^צבעוס ה׳ על מ»ש למהוי דבעו שיעיס’ ניס

 כוש וה:ה ל6בשמ סשייע ולא ׳־שישנא סוקשא סקישין
 הוא שמ׳׳ן י״ו qo הrכ במלוי כוס ומלס אלהיס ניע׳
הכי ב״ן מ״ה ס״ג ע״נ
ו׳ ני נחב יונכ כנפי נספו יכוין ולכן ה׳ בלכה מלא
ויו נזה המילוי ומילו• נמילואו בעסשי״לא מלואיס נד׳

̂ו ניס נ־מ׳ היא ויי יוד ויו . וז
 וזהי תלז ו׳ י״ל ה׳ נרנה ומל: וכשיסןעי-יי הכום אס

 • המזין לנונה יפה נום אלהיס גימ׳ כיס ני יכיין
שס־לסא עוגימסא כסל שהוא
 לאנשי ומשנלי החזה כניד •גניי.כו ולכן עיינין לה דליס
 ז־מין יגרן יין וכשאין ניסן אל נלכה להניס נמסנה ניסו
נלנס וכשמנלן יין נלתי

 צידליהן הנ״לניונוו״ל נספר ז, ידי נ׳ סשיס מין הז
גית׳ נוש שכו כי כינו י ו
י:סא נדנה <,-־ה כהיה ופל f ד ל’ זי ’ג־ על

«י’י כ״אל ל’ ״ל I’״’ נמפנה ניהו להנפי מש;יו דז ק
נ־הך אל נינה להניח נמד־א כל שיגמול עד עיניו

מנניהו ילפינן עיינין לה ולית אס גס יעשה וכן הנדכה
 נ׳ סלק ע»פ פכי׳ל המזה נננו ,״ןא אנס־ס ג׳ עמו א*ן

■ פי : ניחי״
ר ו נ ל  לשס סכוי! הכל סחלס נסול הנה המזין נרכס פו

 מ־לוי נאוסיוס וסכוין ס״ה גימ׳ שהוא אדני
 ורס״כ מאה הוא הכל הלי אוהיוס ל״ד ש־־יס שלו המיל־י
 נכללוסןאל הכיין ראשונה וננלכה המזין ננלכת ססהיל

 לוי המ וניוילוי אלף כזה נמינויו אדני שס של א׳ אוס
 ח׳ והס אוסיוה ח׳ של.ס פא למד אלף כזה שלו

 סנוין ונו׳ נשל לכל להם נותן 7נאמ" והנה ־ אולוה
 אנ״ג נגיוא הוא ונוהן החסד סוד היא זו נלכה כי

 סנשס חסד זהו ני (נ׳א שנססד מ״נ שס זהו ני יס״ץ
 כי וכשסאמל • הכהן ונהן נסוד ניסן סיר שהוא מ״נ)
 אל מסיד להשס־ע סכוין לכל ומעינס ןן אל הוא

 אל פפימיס שלש ני ויש מנן הנקל׳ היאשון עילס שהוא
 אל וא״כ ■ שדי אל הוא ושס היאשון עולס כנגד א׳

 שחכוין וזה זן סיד והוא הוי׳ אל ישס השני נעולס שני
 סוד וסס ילידה שהוא השני נעילס האל אוהו להמשין

 נפסיק ׳ לכל ומסלנס זן אל ויהי׳ אל עס ונסחנל הוי׳
 יחל של נאשלי לעיל שיונואל כמו סכוין ילין אח סור.ח

 כשסאמל הנדכה ונססימס ע״ש לליון ובא קולס העמידה
 : אלה־ס נניקוד להוי׳ זה נשס הכו־ן ה׳ אהה נלין

 נמילוי א־ני של ד׳ אוס אל ננללוהי׳ חכוין שני׳ בנלכה
 הוא אוס ני אוסיוס ס׳ ג״כ והס ס״ו למ׳יד דל״ס כזה
 וכן ס׳׳׳ו כזה יוד מלאה שהוא חכוין וני״ח ׳ יוד נלא

 יוד מלאה סי״ו ג׳כ סכוין המזון ניכה נהחלה נדיח
 דלה היא נחול כי אוס־וס ל׳׳ה המילוי עולה יהי׳ ואז

 את ונלכה ושנעת ואכלה נפסיק נל״ח משא״כ וחסיה
 הרזשדיס להילש־ן בדי היין נכיק מיס סשלין אה נמלת

 הכיס נסי׳ הוא מל׳ הוא א״ס כי הכוין נס ׳0 ועד מא׳
הנלכה נכוס נהינסס נעס נמיס שהשהכל הוא ועוג

 נ״ן מ׳׳ה ס׳׳ג ע״נ שמוח נד׳ שיש יודין ע׳ שהס וסנוין
: מיס גימ׳ והס

QJ נ״ן נשס שים ווי! נג׳ סכוין הכיס אס שסיוזוג קידס 
 לנד ווין ג׳ והנה יין גימ׳ הוא עצמו נ״ן שס ועס

 נה׳ סכוין וכש־מזוג חי הוא היין עדיין כי חי גימ׳ הס
 נאוה ק״ש נכוינס כמבואל ע׳ העוליס נ״ן ישס ידוה

 פעימ׳ס סס אלו ידוה ה׳ וניאול יין גימ׳ והס שמע של ע׳
 י״ד שהס אצפין דמילוי אוסיוס עשל עס פשיע ה;י׳

 האלז על נניכה ססד׳ס ה׳ כנגד הס 7•״ וה״פ אוסיוס
 נמילוי אדני סי נ׳ נאוה נכלל־ח־ה חכוין המזין ועל

 ונחסימס אוס־וס ע׳ שהס נון ואו נון כזה המילוי
 שס כי סכוין א׳ ניוס והנס ״ל א שס אל סיוין הנדכה

 איני אל ג׳ ניוס הוי׳ א; נ׳ נייס שלי אל הוא זה אל
 ענין נויע הלא כי והעצין אסל־ס יחיס נג׳ להסון וכן

 ש־נלכו שנה סוס׳ רש השנוע כל נוזין שממנו סיס׳
 קדושי. קצה להשאיל צל־כיס ואני נשנה קעודוס ג׳ ע״י

 השניע נכג לכוין אנו צליכיס ולכן השנוע נדל מהס
 נג' היא אס שגס סוס׳ אוהו להשא׳ל כדי המזון ננליס

 לדין אהלוניס ימיס נג׳ הוא ואס • הלאסוניס ימיס
: כנודע הגא שנס ללולן להמשין

ה כ ר ב  אדני שס של י׳ אוח אל נכללוסי׳ היוין ד׳ ב
והסט׳ דלת ואו יוד מי. המילוי נמילוי

 הטיב הוא זו כבביכה הטנוס ג׳ טנין והנה • אוסיוס
 כנגד הס אלו כיד׳ביכוס הענין לנו ׳טיב הוא מיטיב הוא

 הוא ד׳ ונלכה חי״ג סו״ב והס למל׳ מאילין שאנו המוחין
 נלכה כל ולכן להמסיקס צליכיס ואנו הגבולות מוח קוד

 ה׳ ידי על הגנולוס אס להמתיק הטונה מציאת הוא זו
 גבילוס ג׳ הס הלאסונה ההמסקה שע־קל ולפי חסל־ס

 כדי כטנוס ג׳ כנגלס נאו לכן ז״א ניקוד הכמסקוס לבד
 ה׳ אהה נלון כדסאמל הגלכה ונהחחלס להמס־קס

: לנאות שס אל סכוין
ם נ מ  נהססלס היינו הו״ בשס הכל הכוין גשנה א

הוי׳ טס ודין די ע״ב לשס סכוין המזון נלכה
 ועס ואלוס צח דודי וז״ק צ״ס הכי כ״ו העולה פשוט

 נכלליס ואס״כ בלכוס מאה קוד ק׳ גימי הס כילל־ס
 יוד כזה המילוי במילוי י׳ לאוס סכוין יאסינה נלכה

 ה׳ אחה בלון הנלנר. ונססימס אוהיוס ט׳ דלת ויו
 עיג לשס גכללוסי׳) סכוין נ׳ נניכה ס״ג {לשס סכיין
 המילוי במילוי ה׳ באות נכלנוסי׳ סנוין ב׳ גנלכה ד׳ודין

 אתהה׳ נלון הנדכה נסתמה אוסיוה ה׳ ייד הי כזה
 ו׳ לסוס בכללור.יה הכוין ג׳ נניכה ס״ג לשס סכיין

 אנו והנה איסיוס ט׳ ויו יוד ויו נזה המילוי נמינוי
 בלכה כי הענין והסליצינו לצה זו נגלנה נשנה מוסיפין

 מסםללין ואנו מט״ט היא ושס היצילה כנגל היא ג׳
 יהי׳ אן נחול כמו העולס ויסנהג ישלוט לא שבשנה
וצא נטלו איש qל0 נקוד כנודע הנעל יזלין בסנה

ישלוט



החיים עץ ה פרק הסעודה עגיגי שער פרי שרף
 ’כ הבריא־ או עצמו ד׳א אלא ישלוט
 גליד הביכה וגרהימה הבריאה קוד הוא שבה
 חכיין ד׳ וגברכה • דאלפין מ«ה לשם ימין ה׳ אהה

 אוהיוס ה׳ יוד הי כזה המילוי ה׳בודלוי לאוה בכללוהי׳
 אז ובי״ט ̂ דההין ב״ן לשם הכוין ה׳ אחה בגון ובברכה

 הוא אוחיוה י׳ טס ש״ג שם כי ש״ג בשס זה 7ע״ הכוי(
 כישסש״ג הכוין המזון ברכת בהתחלה גס יוסטוב גימ'

 ציט היי כ״ו ם־יט והוי׳ ע״ג גימ׳ הוא אוחיוס וי׳
 יאמר בחיל חנת • ניכוס ק׳ קיד הם הכולל ועם

 בסוד י׳ הסי דילהי דיועין דכחיביס רזא בחיריק מגדיל
ל א  יחולס מגדול יאמר ור״ח ייויט ובשבת מקתתר 'י'

 והשכינה למקרא" אס חולם וקידו דז״א רגלים דכביאיס רזא
 יאמר qipj "למסירת אם קרי ולא כתיב י׳ בקוד עמו

 ״משה כי יי״ו ע״ב ״לשס ויכיין במרומיו שלום עושה
 הוא שלום שבר״ת והש׳ ע״ב ר״ת הוא •במרומיו

 ע״ב הרי רי*ו גימ׳ שהם ע״ב ג׳ שחס אכפי( ג׳ סוד
: דנוקבא רי״ו

ה פרק
ך י ר וחי׳ בהמה לב לאכול שלא מאוד לשמור האדם צ

I אדם ואס סס שירה בהמה שרוח לפי ועיף 
 שנחה• וגורסלו בתמה רוח אותו בו תדביק איהס אוכל

 או חיה או בהמת באותו רוח איזה יגלגל לפעמיס גם
 תורמסין לאכיל שלא לזהור לרין • ג״כ בו וי־בק qעו

 על עולים שאינם הגס אפוכיס ולא עכו״ס ע״י המתוקרס
 עשני בענין • אותן אוכלים השרים מ״מ מלכים שלחן

 חים בני ע״י נזרעו שלא שאלו הפוסקים כתבו דדברא
 זלח״הלאהי׳ האר״י הקדוש והרב שהכל עליהם שיברן
כי אף לאדמה או לען ״,א,.׳ מג,ן וסי׳ סושש

 והי׳ ודרדרים קוצים לו שיביאו מציה וחי׳ מדבריות מס
 השדה) עשב ואכלה תאכל(נ״א ודרדר וקין לקיים אוכלס
 בשם ז״ל מוהרח״ו היב כתב חמשכחיס הזהים בענין
 רק זה אין כי אומר שהי׳ זלה״ה האר״י מקדיש חרב
 לו מיס־פיס נכוונה א־תס שאוכל מי אן הארק בעם

 הייבש בענין ־ באכילתו אוהס ומתקן שמעלה אמר זכירה
 הקדוש הרב תי׳ לא בענבים המבושל מתירוש הנעשה

 חשודים הי׳ אותן שהפוש־ם חגם אותם מלאכול נמנע
 לפי הוא פחי׳מקיליבו שמה זיל מוהרמ״ו וכתב ■ בעיניו
 נאכול שלא להחמיר ודי ישמעלים באומה רסן שאין

 : להקיל יש בקפק אבל ידם על נעשה ודאי׳ בהיות
 אוכל מי׳ הארייזלליה מורי וז״ל ז״ל מוהרמ״ו סרב כתב
 לפעמים בהם הנמצא לדם סושש הי׳ ולא צלויס בצים

 ובצים בנשי ממולאים ריינדינש פלאדיש אוכל הי׳ גס
חרמב״ם לסברת משש ולא
 הפוונ״״צ npp ואת ים׳ נת־ אין א,,ו אס שאלתי ואני
י ־מהאי תאלקי הרנ ני דמ1 ,א״,״ פש^.ל,א אוכל ה,א

 ש נ״ש לאלן ומחמת
 ׳‘י< f; לכן נידו שתיו נמה

מ ומל-וא אינש אנל חושש
:נ ־נ׳ נחת יותר נ־ש נעל ז שת!

 הבשר שתבשל שציוה לי צלויס נצים א!נל חי׳ ולח״ת
 שתיב־ש או בזית והבצלים הויגלי* הדה אל ־ש ח הי ולא

בעיסא ס שהש קידם אותם י'‘ ל'®
הרנגולח א,-יל ״י׳ וגס '”"י

 עם ח ה ו,א שלימה ני לדם סופש חי׳ ל■ שהיא מה
 בשר אן הרמב״ס לסברת החי׳ הכיצים נחון דת חי׳ אלו
 הי׳ לא נהמה של אחידים לא כי •ודע הי• נידאי׳ נידו
 הקום וגס ועיקר כל; איכל ̂ייל ’יל שום ממנו ניעלס הי׳
היביכח אח שמקירס לאמר נשתיס קטן!ושרניצהה או

" ״ לי׳יי יי״״״ י אוכל הי׳ לא החלב מן "
 מעיקרא דם "ישהוא מפני
 ונשאר החלב בירור ואחר
 ונעשה לעיקרו חוזר הקים

 מי׳ ק-ד שסיא בה־סוד הוא שההיינו ברכת • ע״כ דם
 את ן סמקיימ העומדים שהם והוד בכצס הוא וקיימנו
 הזמנים סיד שתיא המ״ל לזמןחזההוא והגיענו : האדם

 שמות בשני שיש יודין ז׳ גימ׳ שהוא הכוין היין נשתיה
 וגג׳ ב״[ מ״ח ס״ג רע״ב הוי׳ בד׳ הנוי; או ס״ג ע״ב
 ע׳ בהם ויש שיוות ז׳ שי.ם דההין דאלפין דיודין אהי׳

 ונמהר,ה בגבורה הוא יין כי והכוין יין כמכין אותיוה
 חכוין במים היין כשתמזוג ו:ן האלו שמות שנעה ע״י

 יורא (בברכת כסס־יסדמיס• עיי דיין סגבורוה יימהוק
 גדנרו נסי׳ שהכל בברכת אימרים) שאנו רבוה כפשוה
 וזהו המ״ל ע״י השפעסי ומהגלה היסוד הוא שהכל חכוין
 היא פרי כי ין חכי האדמה או העץ פרי בורא וכן בדברו
 ט׳ כנגד חיבית ט׳ בו ויש מ״ל א־מה או הען היסיד

 המיס בשתיית וכן מ״הנ״ן ס״ג ע״ב שמות בד׳ שיש יודין
 בורא ברכת ■ מיס גימ׳ שהם .״ל0 יודין בע׳ תגוין

 בוראים הס כי המיס על אומרים שאני רבות נפשות
 שנאמר המיס שול שהוא ע״ה אגרהסאביכו בסיד נפשית

 ומזכילין אומרים שאנו ומה בחרן פשו אשר הנפש ואה בו
 העעם הנבראים כל כולר שהו-יא ומסרירס כפשוה בייאוה

 חסרוני וכנ והנזרעיס הצמחים כל המגדלים הם המיס כי
 אומרים א־ו הנל סיבוח הוא שהמים כיון ולכן האדם

 הננ הסיד כפי גס ׳כי נודע וכבר בהם הכל וכוללים
 יוצץה הכשמוה שמהם המסיים שהם המיס מן נמשן

 ש,ת שברא ולא להחיוח שבראת לומר וצלין הבריות לכל
 1נ־-׳מלי יין כשמב־אין ׳ותמיעג העוב ברכת * לנוכח

 עצמן בססייס הס לדידי העוב כי תכוין השעורה
 חח שממחקין לאחרים מכייבין הס ונס להישיד שיורדים

: היין סוד שהם הגבורוס

ו פרק
ר ר ן ר  הקדוש שהרב ז״ל מוהס״ו הרב כהב השחיטה 1ד

 יצמק^הכהן להרר סליו גילה זלח״ה סאר״י ׳
אין יאנילה כוונח בענין נודע כנד הנס ענינו וזה ז״ל

כל



עטחחיים עץ ו פרק הסעודה עניני שער פרי שרף

'PDדיניס  ■דpב מסלה
ואמנם כנדל ”א.־,7 נמ״א

 עד לע:'וס ולהזדכן כקסקי[ צריכיס בעולם הנבייאים כל.
 שה״ וכמו העולם יל־דח בעח להה שה״ הלמשו[ החומר
 נפשוח הרבה יהי׳ גס יאיר ב; ענחש ל׳ :;ל לס״ורו

 השחיעה אוחה ואס חיים בעלי ישאל נבי.מוח מגולגלים
 מעונש המגולגלים מו להעליל.א הועיל בכיונה סר.־׳ היא

 כמו האדם נגיף ולביא:נמחו לחזור ויכול לי שיש ההוא
 הוא השליכיה כוווח עו־ עיקר כי והנה בהחלה כהי׳

: הדינים כ; למהק
ד, הנ  להשיר במשהזח ו־כסיזהו הקכק חכלוק ד.נזלה ל

ג׳ גימ׳ ׳ הו פגם כי וחכי־ן ונמנו פנס כל
׳ שמוה ג״ג כיש אוהייה מ״א ג׳׳ע שהם מ״א פעמים ה׳  א

 חוליות ׳ מ״ יש כ־נילזי ומילוי ויולה נפש־ע ; דיוד ברה׳׳ ני
ח מ״א יש וכן אותיות מיח דא;פ׳[ באה׳׳ יש וכן ו תי  או

 ולעשותם למתקס ותכוין דינים הס אלו ני דההין באהי׳
 א׳ בנל שיש מיה ש״ג ע״ב שמית ד״ג מ״ב ג׳פ בקיד
 כהסנמניןפגס המילוי ומילוי ומלא בפשוט אותיות מ״ב
מורים שהם אותיות וג׳

באהי׳ כלא ני מוין אינו זה מת חילוף דהויוח רחמים
אוהיומ ל*ע pi נו והכין ־

 נאכי םצ'צ נלע״ד לזאת נמדע
וכן כנודיש דאני.ין וככי׳ דיודי; ,

יני מ׳נ נג נשיווך 1’״ דהי■'! ג"( שם ז מנניש ו
נו I'tD •t לטגס וההין הוי' ; אותיות  ; נמושיכנזינשמון אוכיוח מ״נ כי תכוין כשתשהט

השחיטה
 כי והענין אלתיס הוי׳ שהיא ׳ב״ק ג״פ שהם שלייז גימ׳

 דקטנית מוחין ג׳ שהם אלהים ג״פ גימ׳ הוא הגיון
 ולכן גמונייס דינים הם שם בהיוחס ואז פס היורדים

 ג״פ ויעשו דגדלוח דמוחין הוי׳ ג׳ שם להוריד תנו־ן
 ומאירי( והדין הדס השית ע״י השחיעה כמנין אלקיס הוי׳

 : יתיר!( ונזה המגולגל באותו דגדנות דמיוחין הוי׳ ג׳
□  כמנין עולת הכל גרון עם שבניו! אחהע כי סכיין נ

 שם נס אותיות) ו׳ עם השליטה (ר׳׳ל השכימה
 גם • כחיטה גימ׳ הכל הם אוחיוח נ׳ עם יקניח קש״א
 דיודין אהי׳ גימ׳ שימן והנה שימנים שני יש כי חנוין
 ז' גימ׳ ושט השם אוחיוח ד׳ עם דההין אהי׳ גימ׳ קנה

 בשוד הס וכולם כנודע דיניט הש״ן שוד שהם אדם פעמים
 מחמחקים השחיטה וע״י דינים שהוא הגיון פל היס

: שבהם הדינים ומחברריס  לפני ישבנו א׳ פעם וז׳׳ל ז״ל מוהס״ו הרב וכתב
 לפניו עז ובא ה׳ ביום זלה״ס האר״י מורינו

 עמה מדבר זלח״ה מוכי וסי׳ השלחן על ידיו ׳3 ושם
 עי. אוחה ולשחוט ואקגחו שאלן לי ציוה ואח״כ בלשונה

 לשחוט שופינו משה להרר וציוה שבח) לצורן (נ״א שבח
 אסי׳דיוד־ן מילוי נמנין ג־מ׳ק־מ שכין זו אוהס'בכוונה

 ע״ב שמוח בג׳ שיש מ״ב ג׳ ע״י השכין מן הפנס ותש־ר
 חנוין הברכה וכשחברן אותיותיו עס פגם גימ׳ מ״ת ש׳׳ג

השחיטה על וכשחאמל שם אשל המגולגל הנפש להעלות

 הכולל עם מ״ח בשם שיש ג״פאלף גית׳ שריטה ני תניין
 דיודין י״ה ותכויןלשם של״ז נימי השחיטה כי חנוין אח״ב

 הכילל עם היי פעמים יו״ד ואח״כ ליו גימ׳ הכולל עם
 תל״ז ג־מ׳ השחיטה על חכוין גס של״ז הרי ש״א נימי

 רייו ביע שעולים ובמלא בפשוט אל פעמים שני שהוא
 וב׳ פשיטיס ב׳ היינו שמוח הד׳ וחוש־ף חל״ג כמכין

 שמעחי אס משופק אנו גם חל״ז הלי הכולל וא׳ מלואים
 ע״ה) השחיטה על (ליל הכולל עם שהשחיטה לי שאמר

 יששח חל״ב שהם ומנא נפשוט אל ב״ש שהם תל״ח גיע׳
 מה כפי עיקר והראשי! תניח ר.רי חל מילוי של אוחיות
 כ! נעשה מז על זלה״ה למורי לשאלחי ־ כחיב שבידי
 חשמישסמעה עון ליעל ולמל rw שנהגלגלה הזה ביפש

; ע״כ אמן ויצילנו ׳שמרינו ה׳ הנר לאור

א פרק כהונה מתנות שער
 ורחל לאח בשוד הוא חיומת ני דע החרומה סןיך*

 כלול א׳ כל הסין ב׳ הס ני ממאה סרי שהם
 הק׳ להחזיר הוא ומה הסר נח־נוס וכוונה מאה הרי מיוד

 מחזירים אנו לזה החיצינים בהם ירחזו שלא כדי לשורשו
 הק׳ שורש אמכם ־ הנהן שהוא העליון ה־׳שד אל אותם
 הש״ג ול״ז ש״ג שהם בהם המתפשניי׳ הבינה שוד הוא

 לכהן מחזירן אנו לכן ק׳ גימ׳ והס ברחל והל״ז בלאה
 מעשר ענין אן משם הקליפוח ינקו שלא החשד בהוא
 שהוא (ש״א מקישר שהוא רחל אור חזית שוד הוא ראשון

 ושולשו בישראל מקישל שהוא (ש״א לוי ושרשו ישיאל)
 הנק' ני מעשרה אחד הוא ולכן ז״א שבדעס הג' לוי)
 שני מעשר אן צאו ש נקויס י׳ מן אמס נקודח א׳ היא
 שלא דאמא בבינה למקומה חור חזרח נקוד בלאה הוא

 לאח מקוש בירושלים נאכל ולכן החיצונים בה יחאחזו
 ני מעלה של ירושלים נקר׳ -היא שהמ׳ דצלס למ׳ שוד
 מים (נ״א כנ״ל לאה היא ירושלים אן כחל היא ציין

 בשוד היא התרומה שוד ־ שאצלי) שבני׳ המצות טעמי
 של ההין ב׳ שוד שהם ורחל לאה הס נוק׳ בסי׳ וב׳ הנק׳
 כלולים ונעשים שעלים נין כ״א הרי מי׳ כלולה ונ״א השם
 למעלס י״ס יהי״ה וז״ש דדכולא מיקוד כניטליס משוס

 (נ״א אמא היא פשועה כינון נו״ן שוד וזה למטה י״ה
 היא לפיכן לחילונים אחיזה שם שאין ולפי לאה)

 הסילונים בה יחאחזו פלא כי רחל כן ולא למטה מחפשטח
 אורה שמעלה כפופה נ׳ וז״ש אלי׳ אורד, סוזרח היא לכן

 עד העולם מ! המבריח ז׳׳א הוא באמצע והו׳ למעלה
 שהם מאה אלא מה חקרא אל מה שם הוא והז״א העולם

 בשוד ק׳ בקוד היא הבינס ולעולם ק׳ העולים נונון ב׳
 מיומם נוסנים אנו לכן שערים מאה וימצא ה׳ ויברכהו
 וזהו הסיצ׳ בה יאחזו שלא נדי לשישס ה״ק כל לסמזור

 צרין אינו סדנורא ני נ:וק׳ רק וזהו הרמס חרומר״לשון
אחיזה לסם שיש בנוק׳ אבל שש אחיזס 'להס שאין

צרין



ר נ ה ו

ההרלם עץ א פרק כהונה כתנות עזער פרי שרף
,■jy י

’'.JC נמננשר n3f'1 נכעו יפקיר וה̂י אמר אדם שס
• דמי כפיי נממכה לו יסנס ואח״ב ננכשיו nכfי ומאמר

 נפי ית־ר נזה וכיוצא קמס מ:ינו על שני מעפר הפודין גס
: פ-רוס על פייוס מסלל-ן שאין  הקדוש שהרב ז״ל מוממי׳ו הרג כסב מלה מצות

 ס מ מן א׳ מלה ליקס נוהג הי׳ ה^ריזלה״ה
 הוא סלה קיד כי הדני־ וכיי-יס לפריפה פהולכת אעפ״י

 המלה כווו מ׳ס פעולה דז״א דנק׳ שבחכמה פנימי שס
א׳ הוא המנה ש־עיר ולכן

 דמ״זווזצי מצי מלא הוי׳ שה והוא
 «הה •וו ״הא •יור נזה דנ׳ן

 מיס נ'-<ז כמבואר מ״מ שגולה
: ע״ש ד׳ פיק השמות שער

: סרומה צריך
 מ״סוהביניני מן א׳ יפה עין בסי׳ ג׳ נסרומס יש !

 בינה כנגד והס ׳p מן א׳ רעה ועיין מנ׳ א׳
 כן המג במלאכה מרומה ג׳ יש וכנגדס ורסל והבונה
 מיצא צוניסנזה לס אסיזה שיש מורה רפה עין כי והענין

 שלא לפסוס לשמור שציין למעלה הבירה שהוא מש׳ א׳
 שהוא ההנונה בשוד מ׳ מן א׳ יפה ועין שס יאחזו
 ששס רסל כנגד מר׳ א׳ ובינינו המשרה דלמינה ם׳ ס־ד
 שלא אפשר אי כן על אלינו צריכה היא שאף יפה עין אין
 בינה כי בהבונה להקן העיקר ולכן הסיציניס נח אחזו יה

 בלהי אפשר אי ורמל כן כל צריכה ואינה אהכשיא היא
 כי הנק׳ כנגד ממאה הרי היא הרומה גיכ ולזה אחיזה
 הרי א׳ פרצוף נעצמה ורחל א׳ פרצוף סס והנונה בינה
 ק׳ נונן נ׳ הרי שלהס מדה כל מי׳ כלולים הנק׳ וב׳ הרי

: ע״כ ממאה הרי וזהו  הנעשיס הזתיס הנה ושני ראשון ומעשר מרומה מצות
 השחורים אן בייעשל חייבים לאכילה נביה

 מלאכה[ נגמר שכנר פטיריס לאכילה הענייס שמניאיס
 הוא מלאנהן גמר כי נמעשר חייניס חסי השומשמין

 .לעשר חייבים לזה ישראל ע״י שנגמרין ועחס שיון שעושה
 גמר ונמצא לאכילה ולא ין ל דוקא הנזרעים העננים
 גס נמעשר חייב מהם האוכל ישראל ע״י הוא מלאכהן

 ישראל ע׳׳י מלאכהם גמר הוא מהיקס כי הס־רמק■[
_ : במעשר חייניס  מחנוניבעל שקונה מהיין ומעשר תרומה להוציא יזהר

 נמעכיוה בקיאים אינם אדם בני רוב כי הנית
 : דמאי כעין יהוי מעשרות נענין חשודים ובעוהיר

 שהי׳ הני : בקצרה ומעשלוה חרומוה הוצאוח קדר ןץך,
 כ׳הס ליערות נ׳ מהם יקח יין של ליערין מאה לפניו

 וישמכהוויקינהולר-חגיות א׳ בכלי וישמהו ושליש מל״ג א׳
 הוא הרי זה שבכלי ליערות מג׳ א׳ ליטרא ויאמר יין

 הכל על תרימה יהי׳ זה שנכלי האחרים ליערות וב׳ חולין
 שבחביות) מה ועלכל זה שבכלי השלישית הליטרא על (י״ל

 ט׳ עם זה שבכלי חילין שהיא א׳ הליטרא יאמר ואס״כ
 מה כל פל מעשר יהי׳ החביות שנפי אחרי׳ ליטרוס

 על מעשר תרומת יהי׳ זה ש;כלי הליטרא וזח שבחביות
 מעשר שם להם שקראתו החניות שבפי ליטיות הט׳

 או חניות של שנצפינה אחרים ליערות ט׳ יאמר ואח*כ
 היא ואס עני מעשר הס הרי לומר שירצה מה כפי בשולי׳

 ר.ט׳ ויהי׳ שני מעשר הם היי יאמר שני המעשר שנס
 על מחוללים עליהם חנוסיף וחומשו שני מעשר של ליערות
 ותרומת תרומה שהם ליטרת הג׳ אותם ואח״כ א׳ פרוטה
 ואותה בקרקע יבליעם או אחת זויות בקרן ישפיכס מעשר

 הגדול ליס וישליכה מטנע צורת עליו שיהי׳ ציין הפריטה
 לזנות נדי נהם ולזנות ולסזיר נכסיו להפקיר שנהגו מה

 מי בפניו שם שאין כיון מועיל אינו זה עני ביועשר
יש אס אן הפקר זה אין ההפקר מן בהם לזכות שיכול .

מחיי הי׳ מ״מ רכה

מצות

 ליקח ניהג הי׳ גס ממ״ח׳
 האסק-ועין מן ח:ה

 שאין אעפ״י ור-אשפנינין
 נעשה שאח׳׳ב פת צורת להס

 משני א׳ לרלת א׳ מקב ענין • ח
: ח נע״ מבואר קנים

 הכהן הנה לכהן שייתן וקיבת ולחיים זרוע
 ילא ימני הזרוע לו ליתן ציין לזה בסקד ה־א

 בי׳שד הוא הראשון השם מ*ב שם כי נודע והנה השמאל׳
 וכו׳ הזרוע לכהן ונתן שכתב תה וז״ס הכהן סיד והוא

 ולזה הרסד שהוא יח״ז אנ״ג שם גימ׳ הוא ונתן כי
 במלת ולכיון זה פקיק לומר צרין המהנות להנהן כשנותן

 השיר לכן שור גית׳ זה שם והנה י הזה שס אל ונחן
־• האלו נמתנות חייב

 אותיות ו׳ עם הנ״ל שם גית׳ הקיבה הלסיים הזרוע
 טעות (זה שצ״א גית׳ וקיבת ים לח זריע נס והכולל

 מילואי ג׳ כמנין שצ״א) גימ׳ הלחיים הזיוע וצ״ל דמוכס
 הנר!׳ פרציף ננין כי נידע והנה הפשיט בהשרת אתי׳
 תם לחיים והנה כקאי בסס־ והוכן נסוד החק־ ע״י הוא

 אמצעים ג׳ כנגד הזרוע מקימן הוא ששם מג״ר כנגד
 מקומה שם כי אחריניס ג׳ נגד הקינה הסקד סוד ששם

: והיד נצח התחתונים כנגד
ת ל צ  שער סייס (בען מבואר הנה הגז ראשית מ

 ביח דא׳׳ט ביתא אלפא סוד פ*נ) המקיפים
 על מורת א׳ אות כי ר״ל בנתר היא א״ט כי דיו ג״ד
 עצמו בפני מקיף אור לו יש לבדו שהוא הכתר סוד

 נפרדות שהס מסתיו אשר ספי׳ הט׳ על מירת ט׳ ואית
 הוא נ״ח שלו המקיף נכלל ואינם זאת בנח׳׳ ממנו

 ב' ספי' שהוא הסכמה על מורה ב׳ אות כי בחכמה
 הס׳ על מורה והס׳ לבדה מקיף לה ויש לתתא מעילא

 ני בבינת הוא ג״ז ממנת נפרדים שהס שתחתי' ספי׳
 תחתוני׳ הששה מן נפרדות שהיא הבינה על מורה ג׳ אות

 היא הנינה מן היוצא המקיף אמנם עצמו בפני במקיף
 החסד עם נכללים תחתוניס ששה וכל הסקד את מקיף
 נ״ז כי לכהן הניתן הגז ראשית וז״ס הזה המקיף תין
 הז׳ לכל ומקיף תנינה מן הייצא תזה להמקיף רומז

 להכלל כדי תסקד שהוא לכהן ניתן והיא גז וזהו'אותיות
: הכהן שהוא בתסקד מחמוניס הז׳ כל

מצות



החיים עץ א פרק מעיפיות מצות שער פרי שרף
א פרק מעשיות מצות שער

 ’י?לנ ניולה מזהה ני דע המזיזה ענין מזוזה מצור!
נויע הלא כי ׳־לה בה״ וזכי רסל ברזי׳ סהיא

 ־תי־סזו כלא דז״ס ליסודס אס מ;סה ר\א מל׳־ז״א רנזל כי
 באס־רים רק אה׳זה להס אין ;עולם כי רסילוניס בהס

לר.ס א-ן הפנים אןר3 כי
. ,p, ,.■-,ן להתאלז יכילת ן rp ״D ג׳ חלק •ו־ה ״

־’ ;י'’ה;א'7 שסיהר־: י״ל ״י דלה /יי
<5' נלשתוצס שנינה צהשיאח

̂ז ״«׳’?’ קיגרה ̂ח  ק־ש היא מזהה נ; שיש ניס ’י־י יי
 נישויקיז מקרש שנן אלני דלת כנקרא לסד טעם לן

 ״שעי ״דין ״קנ-עיוזה זה ״מז דלס כנק׳ אסר טעם עוד
י׳י-י-׳י׳ייש ׳הפי׳’ קהיאכנגד כס על

. ש ״שמקל ״דון ״קניעותה ״מזיוה ״
ך ^ , ך . ע״ש ׳15', כסי ריס יהיד נצה ן

̂ כעימייס ת המזוז
 הא יציאתה שרחל הפי כינירס והפתס הצדדים שכי3

 גנודע דאמא ׳תלד ס סי אחר דז״־) דס״ת המליון נכליש
 * rrD-B העניין גשניש היא מקדמה המזוזה גס לכן

 נידע הנא ני והענין הייכקיף היא כלו הת״ת והנה
 היי׳ מכס הייצליס האירית והנה היי׳ בסי׳ הוא שהת״ת

 שעולה הפיה ופ״ו הפ״ת ■פ׳■׳ נזה הנאה כקיד הס זה
 וז.ו הזה נמקים המל' יוצאה האלו ההנא־ת ומן מקים

 עכ רומז מקום גימ׳ היא קו,ש כי קוף ע־ם ר״ל משקיס
: הנ״ל ההכאת

שדי כס סיד וחנה
־״ח הק״ש נשייל ל■.יל עין המזוזה על שנותגין

״ ’=־ " ׳’' ׳ ״ ׳ ש7״ ״’”י ^ ^י ש»יז" ש״ן אנ״  ז כמ״ל הוא כהנאה זה מ^נרוהי' שדי נזוחר והוא
כמישנס־נע״ס יובן מלגאו
 גספר (ת.ה נלרין שדי והי׳ נפסיק איינ נקי נ׳ נשער

 ס נלקוע אן הפסיק זה פי׳ נשמט הנלפסיס לקיטייש
 פ־ מקימו על איתי העתקתי לזאת הונא שאצל־ שנכיי

 היא דאמא יקוד כי נודע הנה כי נקיצור) ענינו וזה
 הוא שדי השס כי נודע ג״כ וזה דזיא ניוזה מקתייס
 ריס ל ׳3 נו יש דאעא הישיד נזה והנה ניקוד לעולס

 ש׳ גימ' הוא כיר והנה שלה ניסס כנודע דלתות '31
 הס דלתות ׳3ו לריס נ׳ ונמלא ש׳׳ד הוא הדלת ועס
 דשליש זו ונסי׳ שלו כחזה דז״א שדיס '3 והס ׳ש״ד נ״פ

 תקרא אל נלרין ישרי וזהי שדי נקל׳ דזיא דתית עליון
 רס״ו דף ואתסנן נזוהר ע״ש תכין ונזה נציין אלא נצרין

 נזיא כ׳אן שהוא מה כי והענין מלבר שדי מלגאו והי׳
 שמוע אס והי׳ שיד והוא והי׳ נניק׳ כנגדו משס שדי

 דנוקנא כתר והה'הוא כנודע ז״א היא הו׳ כי והעדן
 יהיה הרי י״ה הס דילה מוחין תרין כן אנזר ה׳ הנקר׳

־. ע״כ והי׳ אחר ויולד שדי הוא זח מצד נמלא

ר ו  (ל׳׳ל אדת״ר ידי על נגעיס להכרית הוא המזוזה ס
כשפירש אדה״ר) ע״י ס^די Q;p להכיית

: כקאוח תי3נ ניונאים והס מאשתו
ר! ^  העליון נשליש היא המזוזה שמקיס לעיל ניא־נו די

 תצייר כאשר סי׳ העניין שליש נתקלח הוא אמנס י
 מלמטה השניס נהתתלת המזודז את תשיס העליון השליש
 שליש מתסלח מהתזה כמל׳ יציאת קוד הוא שס למעלה
 יז״ל זלה״ה מיהיר״ו הרב כתב י לעלא מתהא העליון
ה ז״ל מהר״א נשס שמעתי  מפתח האיס כשיוצא נדנ

 מן ינל. שע־״ז יכוין וסישקה נהזוזה ידיו וניתן ניחו
ה נמיליאו יצר כי הילה״ר היי״ ש נ׳ ״ רי ^ די׳  שדי שית ל

 ונכנס מילכ״ר להציל המזוזה על הכתו•: שדי נשם ויכיין
; אוהו ומכניע נתוכו ר.שס

ת ו צ  קיצר תשא ס׳ המלית טעמי נק׳ [הנה מעקה מ
 מעקת לגנן מעקה ת ועש ואמגס וי,״ל מאיד

 והרייו עצמו הוי׳ 0D שהוא ב»ו גימ׳ נגן רי״ו נימ׳ ע״ה
 עיקר אן עכ״ל לגנן מניקת שיד הוא זה משס הנעשה

 ̂ח׳ פרק אני״ע ק־ר שער סייס ני;ץ הוא ענינו ניאר
 כתכלית שס שמגואר מה עפ״י ענינו נבאר לזאת ט׳ ופרק

 נסי׳ שבל היא א׳ ניקתא נפלי שס ניאיר הנה לו'] הק
 נודע הנא כי והענין הכריאה נעילם רק הוא מעקה

׳ נגד והם אנייע עולמית ד׳ ענין  הוי׳ שס איתיות ז
 עולס כל נין משן יש’ והנה !מ:׳ ת״ת 3ח־״ חים נק

 יצירה ונין לילי׳ נרימה וכין ליריאה אצילה נין עולם
 י״ל עשית נסכמה כילס הפקיק פי׳ נודע והנה לעשי׳

 העולמות בל ילאו וממנו כילס את כולל האלילות כי
 א׳ מסן הנינה עשתה ללילית ה עוצם שנאצל אתר והנה

 כח שיש ניד׳אי ותנת הנריאת ונין האלילות נין להידיל
 עד לזו״נ להלנית ממנה כשירד ר.נינה של הלניש נאותו
 ולהלניש יותר להתפשט כס שיש ודאי לרגליהס מתחת

ע שהס שמחתי׳ העולמית כל את  שכל הוא ע סש כי ני׳
 תז״ל ש כע ויותר ממנו שלמטה מה מכל גדול עליין דנר
 וכז' כזלס כנגד כסיות ושיקי נולס כנגד החיות רגלי
 ולזה למעה עד שיחפשע רצה לא העליון המאציל אנל

 ננריאס האלילות נין ומנייל מסן הנ״ל הלכיש מ; נעש־
 נני כי האלילי׳ עולם של קרקע הוא הזה המקן ותנה
 ע״גהמסן דורקין הס דאציל׳׳ זו״נ שהס העניונת 3הנט!י
 בנית להדרים נג היא אן • שלהס קרקע שהיא לפי הזה

 גג שהיא הזה להמסן והנה היריאה עולם שהוא שתחהיו
 הנח כי טפחיס י׳ גבוה מעקה לעשית לרין הנריאת

 לפי ננריאה ליפול יכול אינו האצילית אור כי אמת
 הי׳ הלדדיס מן אמנס נינתייס מפסיק היא הניל שהמסן

 סיוס ועד הנריאה עד האלילי׳ עילס של האור ל־פיל יכול
 וזה לחס אשי הנתלים אחורי ני״ע למחיצות מחיץ תעשי׳

 החחסון לעילס העליון מעולס האור נפילת כי נודע היא
 לרין לזה מלכיס ז׳ מיתת כענין כמנואר מיתה נקר׳

אותן כי והיא טפחיס י׳ גנוה הזה הגג בלידיס מעקה
השיליס



ד,חיים עץ א פרק מעשיות מצות שער פרי שרף
 ליוגיר. לההפסע נכדי כס נהס פהי׳ המפן פל הפילים

 מני. למעלה אוהם ותעלת הנניהם העכי׳ עולם פיוס עי
ל כהלים סלה ס פתי׳ ומה הנליאה ד  נכח שהי׳ מת (
 מעקהוכתלים ממ;ו כעשה בי״ע לעילמוס כתלים) לעפות
 למעה מאצילו׳ האורות יעלו לא ועי״כ תאציל!׳ לעולם

: צדדים דלן ולא מעת דלן לא
Q J i J K נודע הנה כי כן הוא הזה המעקה מציאות 

 ע״נ שמות ד׳ קוד הם אני״ע עולמות ד׳ כי
 עולמות ג׳ של הענימי שאול כמו והנה נ״ן מיס ק״ג
 נ״ן מ״ה ש״ג תויו׳ הג׳ וכל האצילית מעולם נמשן נייע

 הזה הלנום שוד נם ודין’ דמילוי דע׳ינ נהוי׳ כלולים
 אלו עולמות תנ< את להלביש דאצילות נינה מן נמשן
 כלולים וכילם נ״ן מ״ה ש״נ הויוח נ׳ נחי׳ נ״כ והוא

 הלנושין אנו והנה דיודין לע״נ הוי׳ שהוא האצילית נננוש
 נשיד למעלה העלם למטה להתפשט שילדו קידם דני״ע
 נ״ן מ״ה דק״נ הויו׳ ר.נ׳ אלו ני האלילות לעולם מעקה

 עם ש״נ ני זה נאופן לי״ו העולה המעקה קוד הס
 פשוט הוי׳ עמו נסיר ^ם מ״ה ושם ע״נ עילה אותיותיו

 אמולים ננסי׳ נין ושם ע־א עולה הכל אז נ״ו תעונה
 נ־מ׳ הוא יהרה יהיו י״ה י׳ נזה לנוע דלן שהוא שלו
 כאשל והנה מעקה כמנין ליי׳ו העולים עינ נ׳ הלי ע״נ
 נניס נכללים כולם מעקה נקיד עולים שמות הג׳ אלו
 נאצילוה כשש ונמצא אותיות עשית שהוא דיודין ע״נ

 עסס־ם עשלה הם ניוליס יוסל כי עשרה לק ננוהים אינם
 המעקה שיעל לזה דני״ע עפחיס משלושים יותר נאצילות

 שהם שנאצילו׳ ד־ודין ע׳׳נ שם כנגד טפסים עשרה הוא
 הק״ג כי לנגן מעקה ועשית פכחנ וזח דאצילוח י״ק

 דע״נ הוי׳ שהוא נין ללוין מעקה קיד הם נ״ן מיה
 לי״ו העולים ע״־. נ׳ נקוד שהם הייו׳ נ׳ וענין דאצילוח

 לפייס נשער (כוינואר שנפלו נציצין הרפייח מכלל המה
 ונחי הא׳ הניקח (ע׳יכ מעקר. נקוד לעליח וסזלו נצוצין)

 זלה״ה האל׳׳י הקדיש מהינ ששמע מה שזהו ז״ל הלנ
 אצלי כחג שנמצא מה עפ״י והוא נ׳ ניקסא כחנ ואמ״כ

 הנה כי נקיציל ניאולו וזה ז״ל) הקדוש הלב נשם מכ״י
 מה אז העולמות אח להלניש העליון אול יורד כאשל
 כפסיזלים ואס״ז נין מ״ה ק״נ הס אצילי׳ מעולם שיולד

 ישם הנליאה אל מנניש נשאר ק״נ שם אז למעלה תג׳
 ננוה א׳ כל כי ק״נ השם אח ומלניש עולה הוא מה

 העולה היא דהה־ן נ״ן ושם שויס ונונהן טפסים עשלח
 המעקה שיעול ולכן אליו מעקת נחי׳ שם ונעשה נאצילו׳

 [ונקפי הכולל עם נין שם אווזיוס טפח־סכמנין י׳ הוא
 קדם ע״ב שהוא ואפשר וזיל כהונ שנדפוק חיים טן

 כי הוא המעקה כוונת ואמנם מעקה] כמנין לייו נימ׳
 נג שהוא ר,מקן דלן עולל האצילו׳ שאול ודאי׳ הנה

 נם והנה י הנראה נעולס כמוהו להלעייר נדי הנליאה
 אן האצילו׳ ורוחניות אולות צריכים הנליאח וצידי דופנו

יקרא אז המפק־ק דנל נלתי למטה חאצילו׳ אור ירד אם

 נם ועתה הזה המעקה לעשות לרין לזאת ומיתה נפילה
ן עונר שהוא לפי האצילותיאן אור ויעבור ילד כאשל  די

 נ׳ של מסיצוח ופתי המעקה מחיציח הוא א׳ צית מח
 ומחמת ההוא האור מתמעט א: נניל ווויה ש״נ פמוח

 הנראה אח מסי׳ והוא ההוא לאור נפילה נקל׳ אינו זה
 שיעשנה לו די המעקה כי סז״ל פאמלו הטעם וזהו

 אל האלה שם דין צריכים שאני לפי ני ודפנא כהיצא
 ומ״מ דמי שפיל ודפנא נהוצא נעשה אם לזה הנליאה

 יש הנייאה וננג היצי׳ ננג והנה י נפילה דלן אינו
 אצילית נין הפיש שיש נמו כי הניל דלן על נהם

 היצירה ובין ליצירה הנליאה נץ הפלש יש בן לנליאה
 נ״כ נקל׳ לילי׳ יפול הדליאח ש: האור אם ולכן לעש׳׳
 היצירה עד היולד דנליאה האור לזאת ומיתה נפילה
 נויע הנת ני והוא תנליאה נליפני מעקה ונעשה נכפל

 מן תיילד האור זה והנה היי׳ אל נקרא היצי׳ כעולם
 וחנה הוי׳ א״ל זה שס ננסי׳ היא ילמטה היצי׳ הסלח

 ניוי׳ היא למ־ אלן ס״ל בזה ונמינואו פשוט א״ל פס
 שהיא מטקת שם ונעשה היצי׳ לנג עילה הר־״ו וזה לי״ו
 פתי׳ נודע נ״כ כנה כעשי׳ נעולם אכנס י רי״ו גיה׳

 סז׳יל כאמלו הרקיע נשיד האד ויולד מהפפט פלה הרול
 יחפכט שלא כלי ולזה די נלי עד וכולן נמחה שהי׳
 העשיר. שתסח הקניפוס אל למטה העשי׳ אול
 • הטשי׳ נלאש מעקה נקיד למעלה האוד תוזל לזה

 נ״ן טפס כנודע דהה־ן נ״ן שס היא הזה המעקה והנה
 ס״׳ רנוע נקוד שהוא קדם ע*נ נקוד והוא נגיפי׳ הוא

: ע״כ מעקה כהנין רייו העולה דהתין נ״ן ולנוע פשוט

ב פרק
ת צו ^  ז״ל ר.לנ ניאול לא נזה נם הנה הקן שילוח צ

 מה טל וקמן כלל טנינו המצוס טעמי נק׳
 שם אן הזמנים נפטר׳ גלול נניאול חיים נטק שניאול

 טנינו ננאר לזאת הדלישיס נאר־כוח הלנה מאלין הוא
: הק־לול בתכלית  לעיל (כמנואל או״א אל זיוינים מינו נ׳ יש כי דע הנה

 שניהם נהיוהס הוא הס׳ ל׳) פרק הקיש שער
 או״א זיווג נקל׳ זה וזיווג פז.״פ נקומהם שווים למעלה
 כאשל והיא לניעאעלננין אמא נהיות היא והב׳ עלאין
 נקל׳ ואז מורזין ננח׳׳ ז״א תון מסלבש־ן דאמא הנה״י
 משיעול למטה יולדת שהיא לפי האפלוחים טל לונצח והאם
 לאפו להרכין נלין אנא נם כן נהיות ואז רנא קומת
 נ׳ ה דויג והנת ותנינת ק׳ יש נקל׳ הזיווג וזה למטר.

 מחלנשיח אמא כאשל היא א׳ אופנים לנ׳ י״כ נסלק תזה
 נוק' עצמת נמ׳׳ל מחלנשיח אמא כאשל והב' לנד נז׳׳א

: אחד דויג מין נקלאיס ו־ניהס דז״א
ה1 נ  נמקומן למעיית נר.יוחם שר.יא הראשון הזיווג ה

 האמהי שלהם הזיווג עיקול זהו נקומהן שיה
ונקל׳



פאהחיים עץ ב פרק מעעזיות מצות שער פרי שרף
 זיווג כי ור״נ fc״p דף אסלי נזוהר כגז׳ שלם ׳:יווג ונקל׳
 מוס; להוריש נדי הוא הזיווג סלליס כאשל הוא שלם
 זו״נ זיווג ע״י חדשיס נשמוס להוליא זו״ג הבנים אל

 כאשל והוא לשלקים לק הוא השני הזיווג אמ:ס • עלמן
 ההשפעה לקיל נח בהם ואין הססהוניס של תעונוס גובלים

 כלי אולה להמעיט העליונה האס ללינה אז העליונה
 ע. המפסל נדלןהעוףהנשל יולדסלמטת ואז לקבלו ש;ונל
 לשמלם עליהם ולובלס ננלים עופות יטליפם שלא הבנים

 מקלה של זיווג נקל׳ לובלס בהיוסה הנעשה הזיווג וזה
 הזיווג סכליס ני שלם ללא זיווג ונקלא פלקים של ג וזיו

 מה העולמות אל מזו״נ סיוס להיליד כלי לק הוא הזה
 לזי״נ כס להון ונם אה הבל בעס מיכיס לק שהיא

 בליאת בעת נבלאו שכבל ישנות נשמות להוליל שיזלווגי
 ליפול קן יקלא ני סנקיק קול וזה לס־שם להזיל העולם
 הוא לאו״א הזיווג כאשל ל״ל יקרא ט פי׳ ונו׳ לפנין

 שים ס שהם זו״נ הבנים סלישת על מולה שזה הב׳ ׳ בבס
 לאמם וצליכים ם אפיוס נקלאים ואז וי׳ק נבסי׳ לק והם

 לק שלהם העיקלי׳ זיווג זה שאי; לשמלם עליהם ללבון
 למזומן פיט יקלא כי סז״ל שאעלו מה וזהו •המקלה זיווג
 קן ונאמד ״יקלא ני וזהי לאמם לליביס שיה•׳ אמלו גם

 אז בקומתן שווין למעלה הוא הזיווג כאשל כי העני; צפל
 הזהההסתון זיווג אן »לשל נמ;ין נהורין ש״ק להם יש

מנל נהולין ק׳׳ן לק לאמא אין א, מקלה של זיווג שהוא
ק״ן זה לזיווג שקלא מה ועוד • כנ״ל ש״ע שהם הלפי
 בן כי בנין על מקננין נקי׳ הוא הזה בזיווג עתה כי צפל

 שכתב כמו והוא לפ:יך ונאמל לפיל נקל׳ הז״א שהוא
 הבינה כי מלפני או לפני כשאומל חילוק יש כי בזוהל
 היי׳ שנקל׳ הז׳׳א מן פנימה יותל שהיא ה׳ מלפני נקיא
 ולזהנאעל דז״א לפניו שהיא ח׳ לפני נקל׳ המ״ל אמנם
̂יה יולדת הזתהאמא בזיווג עתה כי מלפנין ולא לפכין  למ

 דמשמע מלפניך ולא לפניך נקל׳ ואז בז״א ומתלבשת
ל״ב לומז בדרך ונאמל : הז״א מן לפנים היא שאמא

הנה כי התסהון הזה בזיווג שיש אלהים הוי׳ של יאוליס
 כנז״ל אופנים לב׳ נחלק הזה הב׳ הזיווג כי לעיל ביאלנו

 נקלא לבדו הדח אז בז״א האמא נכנקת כאשל והנה
 לה נוהן הוא ואס״נ הכל לוקס הוא כי אלה־ם הוי׳

 אינה היא אז במ״ל האמת יולדת כאשל אך שלה המוחין
 מקיף איל נקוד למעלה נשאלת לק ממש בתוכה נכנקת

, , , נקלאים ניסד שניהם ואז
 דא«ז נשהנ״זי א׳ העמידנפרק ^אלתיס הוי׳

"” של יסילים סין °’״־® י י היא הע״ל סון נננ הו נ
עיש רונלת נסור וא•:: זקיפה וכננים זה בזיווג הנמצאים

נווך נשנננש־ איירי שש ני צ״ל שהוא ״בדלך נפקוק נאמר
׳ ״*״ל יניאיר אנהים הוי׳ ב״פ גימ׳ i,ץ w J ' t 

״ יי ' ’י ’׳’ מיני ב׳ בעצמו הפקוק׳
 ינה3ה ס: לה6ה ילידת
שהוא הראשון וכנגל

 גקטניתן עומרים שהמה רק
̂סלהניק וא^ להם חופכתעל־

כא

נאמל ז״א תוך כשנכנקס כמק׳ כאן מ״ש ממש נייוא וצזש
״י שנשארת לק נכנסת אינת עך נקלא הז״א כי עך בכל נ
 כאמל ולא עץ בכל ואמל נהינ'י מנןאר ובאמת מקין! אול

" ״ נכנקס כשהוא כי הוא בעץ "׳”יי׳ ’°
ז ̂י׳׳ ״ *י“ י' מ״נ ישבה המ״ל אז במ״ל ״
 לזווג שסוכל כדי אז בז׳יא כשיודדס אך לזווג שסוכל כדי
 כג הנקל׳ ז׳׳א שיקול לליך הב׳ הזיווג בזה אבא עם

 גימ׳ שהוא בכל היקוד נקל׳ ואז מ״נ נקוד בה יתעלה
 וכנגד •עך ״בכל כתיב ולכן בנודע תמ׳׳נ קוד קהוא ב״ן

 נקל' המ״ל כי האריין ער או נאמל נמ״ל ילידחה
 בקוד למעלה נשאלה בי כנ״ל האלז על ונאמל כנודע
 האפלוסיםאו על ג״כ נאמל בסיכות הב׳ אלו ועל או״מ
 נבסי׳ לק הז״א אין אז האלו זיווגים מינו לשני כי בצים

 הז״אהואבקוד אז הז״א תוך נכנקה כשאמא אך ו״קלנד
 לי איה דגדלוסאבל מוסין בלחי ו״ק נסי׳ שהוא אפלוסים

 שהוא בצים בקוד לק היא אז במ״ל כשיולדת אמנם גדפין
 יקלא כי הפקוק פי׳ מנואל הלי גדפ׳ן בלחי ו״ק בסי׳

 הבנים על האם חקס לא הפקוק אמל וע״ז ונו׳ צפול קן
 וצליכים קטנים זו״נ בהיות החסחון הזה זיווג כי ל״ל

 צליךשלא כנ״ל לובצח בבסי׳ להיות האם וצריכה לאמם
 והס האס את תשלח שלח אמכם הזת הזיווג ברזי׳ תמשך
 חיבות ובב׳ חשלס שלח אלו תיבות בב׳ הנלמזיס או״א

 ותעשה שלוס־ן חלין חשלס שלס בחקוניס כנז׳ האם אח
 לאמם צריכים יהי׳ ולא ויגדלו הבנים מעל שיעלו באופן
 העליון בזיווגם ויזדווגו למעלה או״א יעלו ואז להם להניק

 תועלת מיני פני ימשכו עי״ז ואז בקומתם שווים בהיותם
 הגדלות מוחין יומשכו הזה עליון זיווג א׳הואשע״י גדלוה
 המוסין קוד הוא טוב לשון כי נודע והנה דאצילי׳ בזו״נ

 טוניס סקדים גומל בענין העמידה) (נשער לעיל כמנואל
 שימשכו ל״ל והאלכסימיס הב׳ תועלה לן ייטב למטן וז״ש
 לקו״קועי״ז בו הי׳ דבליאתשלא דגדלוחדאנא מוסין ג״כ

: מוסיןדגדלוס לו ויהי׳ יסאלכו
הופכה שלה היוד ל׳ אוח הנה הצדקה מלוח ר1ם

ד׳ אוח גס אב״א ומולה כפופה הנ׳ מן פניה
 אך זיווג איזה בה שיש אעפ״י ק׳ אוס וגם מולהעניוס

 ליהן צלין כן על הסילונים עד נגע האלון שלה הרגל
 ה׳ בקוד האמיסי זיווג הוא כי ק׳ אוס והתמלא לדקה
 הוא וה״ח הזוהמא ההפשטיה בקין הוא הק׳ קוד והכה

: הבל של ה׳ קיד
 וה׳ פל״ט פרוטה כי סכו־ן הצדקה נסינס בעס >ח5ח1

• ע״ש דוד ויברך בכוונת לעיל שמבולל ונמו
 אותיות ול׳ ומ״ה אדנ׳׳י אלהי״ס ג־מ׳ הוא לדקה גם

 ושס אלהים שם נמחקים הצדקה על ני והענין השם
: פשוט הוי אותיות וד׳ מה׳ שם ע״י אדני

 זלה״ה האל״י הקדוש שהרב ז״ל מהלס״ו סלב
 ובטוב גדולה בשמחה הי׳נוחן לדקה נותן כשהי׳

נשאל הי' אם משתכל הי׳ לא ולפעמים פשוטה וביד לב
בידו



החיים עץ ג ב פרק מע^ציות מצות שער פרי שרף
 nih ציה יש ומצוה מלוה כל כי אומר (והי׳ לאו אם נידו

 שנס סוש׳ נשער שמנואל* כמו וכז׳ אוסיוס כ״נ מן
 הוא ילעניך ידין■ אס ספסח פסוס ע*ש) הטנילה נכוונה

 כי כחדא סלוו־יהו הנק׳ קוד הוא •נאיצן■ היקוד קוד
: כנודע נצדקה צדק מססנל הצדקה ע״י

 משם נכין טעם שמענו וזיל ז״ל מהלס׳׳ו הלנ כתב
 יטול לח זוז ל׳ לו קיש מי על זאקוטי החכם

 לו יש אס ולכן א׳ סקל ל׳ נימ׳ הוא צדקה כי צדקה
 כי (נ״א לצדקה צלין הוא גס כי יטול הלי א׳ סקל ל׳

 יוסלמל׳אול׳ לו שיש מי אנל הצדקה) נכלל הוא עדיין
 מעשה והי׳ הפקוק כוד צדקה מכלל ענל אז שלמים
 ניאולו וזה נישעי׳ נק׳לקוטיס מנואל הוא שלוס הצדקה

 הוי׳ השס אין נעונ׳׳ה המל נהגלוה עסה כי נודע הנה
 מקשל הצדקה ע׳׳י והנה ו׳׳ה מן ייה ונפרדו שלם

 מעשה והיה שכסנ וזה לי״ה ומעלם הו״ה אס הקניה
 הצדקה מעשה נולס וזה לייה ויה שיקשר דל שלם הצדקס

 וזהו שלום מ׳׳ל עם יקוד זיווג גולם אז הצדקה ע״י נם
 זלה׳׳ה מורי וז״ל שם וכסנעוד ־ שלום הצדקה מעשה ג*כ
 נקוד הוא הנוסן האדם זרוע ני נצדקה א׳ כוונה אמל

 של אצנעוס והה׳ ה׳ קוד הס הנוסניס אצנעות וה׳ ו׳
 הזלוע הני י׳ הוא והפרוטה ה׳ ג״כ הוא המקנל העני

 והי״ה וזהו ה׳ המקבל ויד י׳ ופרועה ה׳ הנוסן ויד ו׳
. ע׳׳כ שלום הצדקה מעשה

ל ^י ע  וז״ל ז״ל מהלח׳׳ו הלנ כסנ והוסלניס הנדינוס ב
 מקפיד הי׳ שלא זלה״ה האל״י למולי לאיסי י
 הי׳ ונאכינה ניוהל ומכונדים נאים כך כל פיהי׳ נלנושיו

 מוציא הי׳ אקסו של הוצאוס ונענין מזעיר מעט אוכל
ז כרצונה  לולנ כגון מצוה של דנרים קניוה נענין עוד וכתב

 נוסן שהי׳ זלה״ה למולי לאיסי וכדומה ואהרוג
 מקלנ הי׳ ולא א׳ נפעם ממנו ששאלו מה כל להמוכליס

 אומר והי׳ מעוס לפניהם מניס הי׳ ולפעמים כלל עעהם
 שכל על לקינ שאין ואמר שירצו מה כל שיקסו להם

_ : עייה לשביי כלונס וכן המצור. שיעול  על סז״ל שדרשו עוד ונוכף מפזר יש הפקוק סוד
 לפי צדיק נקלא ה־קוד כי הענין הצדקה ענין

 והנה צדקה ונעשה צדק הנקרא להנוקנא צדקה שנוסן
 העליוני׳ הסקדיס אס כוסש שהוא פי׳ מפזר הוא הצדיק
 ליסן כוי הכאה ידי על ומהפזליס דקים פלולים ועישה
 נהינים ידי על ני כסשונ לא והנה הצדקה נענין ננוק׳

 עוד שנוקף אדלנא אן■ נזיא ויסקלו יהמעטו לחנוק׳
 לאין אולם ומהלנה החקדיס כל נגדליס הכאה ע״י ני
 ני צדקה שנוהן מי הוא וכן ידם על ז«א ונגדל ק׳ן

 וזהו שהי׳ ממה הרנה נכקיו ויהוקפו נסעשל אדלנה
 : יוקף היקוד נקר׳ לזה ואפשר עוד ונוקף

צ  בנשמה לפעמים כי דע הנה אנידה הקנס ת1ם
הגוף אוחו על לשלוה מלמעלה יולדח אדם

 הראוי נשמה באיזה פוגעח הדרן נאמצע סז עליו שגמלו
 הנשמה זו ביס להחגלנל עליה גוזלין ואז לההגלנל
 ח־׳נד אשל ן■ רס אנידח וזהו • א׳ גגיף עהה שיורלס

 איזה להשלים היקון שלליכה נבמס והנה ומנאח ממנו
 נעוה״ז מחנננלח היא זו לקיבה לשל ממנה שסקל מעשה
 אה לחקן עליו זו אנידה כמלא הזה האדם והכה

 אוחה היקן לא עדיין ואם עמו שנהגלנלה הזאח האנידה
 לקנוס וראוי זכה שכנר עי עלמי אה שהשלים הגם אז

 ונו׳ לוח לי יהבין יחול זכה יקנא כמ״ש הלוח נחי׳
 בו אין אז המנולגלח הנשמר. אה חקין שלא זמן כל

 לההעלס היכל לא מ״ש וזהו שלו נהרוס לזנוח יכולה
 הנשמה אח שיתקן עד שלך נלוח להסלנש קונל לא פי׳

 הוא פעמים האדם כי אחל אופן עוד אנידה שמצאח
 בהין מהעלם שהוא ההעלם קוד שהוא העינול ע״י נחקן
 יוחל וזהו ממש נננגל לחזיר לטלן’ ולפעתים חנילו נשמח

 הוא מחזירה ואינו אנידה מצא עונש והנח י מאד צעל
 נגולנל לחזור יצויין אן מיתתו אחי נעינול חיקין לו שאין
 אח הקוב לא אס כי פי׳ להתעלם תוכל לא וזהו ממש

 עוד לבוא והלטרן החניה שאם היא עונשן אז האנידה
 שחהעלס נמה לן יקפיק לא אז נחקן נגולגל נעוה״ז

: ממש ההנליל אן כנ״ל העינול קוד שהוא
 בניהם קולבה איזה הי׳ לא אס נשיווחאלו נ׳ כי ודע

בהי׳ לפעמים אן ביחד מחנלגנים הי׳ לא
: בימד יתגלגלו אז א׳ מצוה אופן חקליס שניהם

ג פרק
 רחמים כי הוא הסולר. קוד הנה חולים ניקור מצות

 והענין החולה לו נא זה ומח־וח לדין נהפך
 החכמה כי נודע והנה י ממנו נקחנק הסכמה אול כי

 היוד נהפן אז חולי הוא וכאשר הוי׳ שנשם ה״י הוא
: לנב ודוי חולה הוא ואז דוי ונעשה

 והוא ערש ונעשה ג״כ ונהפין עשל נימ׳ הוא י׳
 לכןצריןלהמשין עלשדוי ונעשה המטה על ששוכב

 אוחו מציאת ניל ולחזקו לקעדו כלי מהחכמה מזון לו
 י׳ מאבא שהוא הקעדה אוחס ואז לו שיש דוי ערש

 יובן ונזה ונחיפאי נחליו הפכה משכנו כל הוי׳ שנשם
 נודע הלא כי האלם חלאי נגלה שנו אדם של הדפק ענין

 כולם הפקוק פי׳ מנואל והנה ז״יו׳ הוא העליון אדם כי
 א״ק ואור האצינוה גל חיוה הוא אנא ני עשיה בחכמה

 עד האצילי׳ נכל מהפשט אנא ואז נהוכו מהלנש הוא
 כל אס וממי׳ איש של החיוח ונעלם מוצנע ונהוכו קופו

 היא החכמה והנר. י עשיס נחנמה כולם וז־יק האצילי׳
 והדפיקין האדם חיוה דס של הולידין בסון מחפשט

 אס המחי׳ האיק חיוה ונעלם גנוז הדפיקין איסן ונחין
 נציצין הש״ן כל אסנררו במחשבה כי נודע והנה י כילו

הדמים נקוד היא וכן הטוב מנו לנר הפקולס אה ודוחה



̂ער פרי שרה ̂ציות מצות ^ פבהחיים עץ נ פרק מע
 לסוז יוצא הרע והדם בהדפק מהעלם הוא העיב הדס ני

 נהמיזשנה יכולה א־ן או תאדם העונות מסווה ולפעימיס
 ואז לחון הרע הדס טהס כקליפיח מומי׳ ולדחוס לגרר

: הדס אוחו להוציא להקזה לרין
^דן ךן  ססעיבואסיריו הוא סלי הפנים אנא כי נודע ו

 היא הזה קפיד שס ותנה קפ״ד שס הוא
 מחפשע אינו עליון דנל כל כי נודע הלא ני מתע:ע

 היורד הוא קפ׳ד השם לכן שלו ארוורי׳ נסוד לק למעה
 נחון הוא האדם היוח כל ולכן דפק אוסיוח שהוא למעה
 הענירת כפי כי האדם סלאי נ־נר מיונו ולכן הזה הדפק

 הס הדפיקים אוחס וחנה מטס האור נססר נן הענין או
 נהדסק ידן כשחשים לפעמים ני נקודים נציור כולם
 נקודה ואס*כ אסח נקודה נפי דופק שהוא והדגיש חנין

 שנא והיא מזו למעלה זו הס ולפעמים צירי והיא ג׳
 וזה לנד נקודה כמו ואחריו ארוכה הראשונה ולפכימיס

 שנמשןלו חסיוח מציאות מורא וזה נזה כיוצא וכן קמץ
 הדסק נקודת אס כי נמטן הוא שנמנמה נהי' מאזה
 שנסכמה הכחר נחי׳ החננרוח על מורא הוא קמן הוא
 הדפיקה אם כי האלם סעא ג*כ יוכר ונזה כולם וכן

 הכחר מחננר ונזה נכחד שסעא מורה הוא ק<ון הוא
 גונרח שהיא נסי׳ כל כי יקחלק שלא כדי נוחו ומראה

 לוססינוועין תוסף ע״ד ההיא הנסי׳ מקרון על מורה הוא
 והנה • להתחזק כדי נכס מחגנר היא הלש דנר כל ני

 ההוא• מצוהנעח שעשה על להיפן הענין עירה לפעמים
 : מה עד יודע אוחנו ואין ז״ל הרנ וקייס

ב ת צ הרנמוהרס״וז״ל ל
 נאשר ני הענין לרנין ואפשר פלקין הר״א נשק

, .,ו-״- נריא שפעעיס • רואים אנו ,
ני רואים ואנו נוחוחיו נכל ' י

הוא אז א׳ בנקודה הדפק מגנויה משם נמ^ן הסי.ה
 משא*נ מלוה טשי׳ על מורה שעולה פשוע הוי׳ ח איה׳ ׳7

: חולה נשהוא שהסד ולפי מולה כמנין מ׳יט
לו אירע לזה הי׳ פער

 כוללח שהוא הצ׳ שער לו ינוין לנקרי הנכנק ולכן המולה
 מי ונפרט המה קנורח מצוח הנה מס קנירח מצות : ע*כ יסרפאהסולי שערים נ׳ כשיהלו ואז מה׳ כס של

 הוא הקנרצים יכוונו ונזה קין משורש שהוא
 וחחעכל אדח״ר סעא ע׳י שנהעלנ הזותמא שהמאכל
 קנורח אסל ידים ליעול שנהגו ומה נקי יישאר נהקרקע

 רודע הלא כי נלע״ד וז׳יל ז׳׳ל מוהס״ו הרב כחש המס
 לימודו ומשכס ידיו על שורה רעה רוס המחים כין שההינן

 אלהים ק״כ מממקס דמעה ידים נטילה קוד אצלי וזהו
 עולה נכי׳ כי ק׳׳ג מן|שס נ«שכמ נכי׳ דמעה כמכין

; ק׳׳ג שם ’מילי
 כיהאנילוח דע • נאנל הנוהגים והדינים האנילוח

 הוא זו כי דקטני׳ אלהיס נקוד הז׳א מזרח הוא
 כי ימיט ז׳ נוהג האנילוח כי והענין • המיסה קינח
דוגמח ומקיף מפנימיות נשמה לו יש האדם כי מדע הלא

 נ׳ הם והמ׳ והל׳ פנימי היא הצ׳ כי דז״א ר\לם
 היא והמ׳ מקיפים נ׳ הוא ה,;׳׳ל כי נודע וכנר מקיפים

 והאדם מקיפים ׳7 הרי סויג כלול ודעה סו״נ מקיפים ד׳
 המיתה קודם יום ל׳ והנה האלו המקיפים נחי׳ כל נו יש
 וזהו ראשו על צל שהם המקיפים נסי׳ ממנו יוסתלקין אז

 נ׳ הם כי הצללים ונקו פקוק על נזוהר שכחינ מה
 ואמנם אמד צלם הם וכונס מאמא וא׳ מאנא א׳ צללים

 אדם של לפטירתו קמון נעת
כדי נו כולם חוזרים ני כלל מינן איני זה ענין הנה
ועונש כס כולם שיסנלו יי̂' פ״- ’נ לעיל כהונ הנא

רוסס מיקף וזהו המיתה ליי!’® !’עי אן פנימי
פטירתו נעת ואמנם י יגועון ״I;” נעזה״י יהנאו
״ ״ עס והרוס הנשמה אז י ע^ממע ״

 אל הולכים שלהם המקיפים
 שלהשהסלימ מקיפים הז׳ עם והנפש להם הראוי מקום
 של הזה הצלם והנה • מנרנסיי צלם יש כי כנודע דצלס
 עסהגוףלחקנר הולן הוא הפנימי שהוא ר.צ׳ אז הנפש

 שהם הנפש של מקיפים הז׳ אן חאנל עליו ונפשי וז״ק
 יכיליס שאינם מסעה האגל נניח נשארים אלו דצלס ל״מ

 מזיל שאמרו וזהו ונפער שנפרד המקים מן כן כל להפרד
 קוד והוא האנל לניס אנילות ימי כל נא המה נפש כי

 הס כי ונאים הולכים הס והכה כנ״ל הנפש של המקיפים
 עם להשתתף רוצים גם המה נו שמח נניח להיוח רוצים
 יום נכל ואמנם • ושנים הילכין לכן שלו הפנימי נפש
 דנוק ונשאר מקיפים מה״; א׳ מקיף מקחלק אנילוח ימי מז׳
 הנינה נ׳ יום הדעת מקחלק א׳ יום היינו הנפש עם
 הוא הראשיניס ימים נג׳ [ואז כילם וכן הסכמה נ׳ יום

 של המ׳ שהולןנחי׳ ואילן ומשם הממנקנר של ע־קרדינו
 נשלמו אז ימים ;׳ כלוח עד הדין] מהמעט אז הצלה
 ז׳ הקנו נקנרולכן הנפש עם יממקשרים להקתלק כולם

 ׳ האנל נניס הנפש של המקיפים שעדיין נעוד אנל ימי
 היחה האנל נניס המקיפים הי׳ שעדיין זמן כל והנה

 להם אין נהמקיף כי המת ננפש מאד נאחזת מקליפה
 ימים ז׳ כלוח עד הקליפה כס מקמלק יום ונכל אסיזה

ם שהנשר נעוד שהוכרח מה רק שם נשאר אינו ואז  ק
 ולא לה הראוי למקים הנפש גם מקסלק אס״ז כי (ר״ל
 הז׳ נאוחן המת עונש קונה וזה דגרמי׳) ההנל רק נשאר
 טומאת וגס • הפנימי אח שומרים המקיפים שאין לפי ימים
 מאדואס״ב להסיצונים אחיזה שיש לפי זה לעעם הוא המת

 על ציון לעשוח שלא הצשכנזים נוהגים ולכן ■ נחמעע
 כדי הוא הציון ננין כי האנילות ימי ז׳ אסר עד הקבר
 שיניא קודם ינניהו ורום שם המקיף]לעמוד אל כס לחת

 נעודו האחוזה הטומאה אל נס שנותנים נמצא המקיף
 ואייו נית הנונה דוגמה מקם מלן ולא שם שישרה
 אן נגוי׳ שרוי׳ העומאה שרוח שמיס שם עליו מזכיר

 כתא ציון לעשות מצות אז העקיפים כל שם כשנאו
דצלםואב׳ ל׳ הוא הל׳ כי אנל מלת סי׳ וזהו • למסיף
דאנל י



החיים עץ ד פרק יות1מעע מצות שער פרי שרף
 המכוסה השליש מ; האוי

: עכ״ל מהססדיס
 עתה כי ל״ל ״יה ״שרע

 שליש נס ונפרע נתגלה
 להיות שדרכו דת״ת העליון
 לעפ״י הערלה כריתות שהוא העילה ע״י משא״ב עכוקה
 משדים נ׳ שהס כנ״ל הססדיס נילו נ״כ נורמת שהיא
 להיות תעיד דרכם הוא כנן לפי אן כנ״ל שליש פחות
 נקר׳ אינו לזה הנינה ישוד יושן שס אין כי מנולה

 משא״כ ״מילה נשס יק גילוי לשין שהיא יפריע נשס
 מרי מכישה להיות ש־רנו מה מתגלה שאז נפריע

 הרומזים היונולים סשדים ה״ע א׳ גסי׳ נ׳ נעשים שבמילה
 תסתינים שלישי וב׳ ננו״ה שנהפשטו מינה מלת של ג«"ל
 של ני״ה הרומזים המכושים סשיים ס׳ שנם יש׳ דת״ם
 נהיקוד ילידתן אמנם דת״ת עליון נשלים נתכשט מילה

 הע׳ כי הנ״ל ננז׳׳ הב׳ נמלקו אז הננורות להמתיק
חקדים והס׳ היין נרכת ע״ נהיקוד ירידתן נגמר סקדיס

ת׳ להמתיק

 פרע ולא מל סזיל מ״ש וז״ש הפריעה ע״׳ ירידתן נגמרין
 עיי רק נגמרת אינה עצמת המילה כ׳ מל לא כאלו

: הפריעה
הנכור פדיות מצות

 אנו אין יט״ם ש;זה ונלעיד
 מל ולא המילה מל יח מנרכץ
 הוא שהכייונה כ״ן הזריעה

 ננמי׳ המילה כגין להנמי רר,
 מכא׳׳ר יוסדיס ״׳ שהס לנד א׳

: הכלכנ״ל שכוללת המילה

 ענין נודע הנה
 ונתיטלו שמתו מלכים הז׳
 עד ננויות מנחי׳ שהי׳ לפי

מנסי׳ שהוא הח' מלן שנא
• הסוקין הי׳ וע״י ישל
 רפ״ס עילת יפטר והנה

 ולזס כנודע מלכין הז׳ מבחי׳ נצילין הרפס שהיא ע״ה
 נסי׳ שהם הנהנים אל וניסן הנכוריס מן העיולה נועל

 קלעים ה׳ וליסן ניול כל לעדוס לרין ולזה הסשדים
 אה״ כמנין ק״ק נימ׳ קלע והנה הסקד שהוא לכהן

 קלעים ה׳ ליסן צלין שלזה ונלע״ד שנתרמה דיודין
: גיורות

א חלה סליה



פג ההיים p א פרק השבת מבוא שער פרי שרף
 בשש אלס להיות ראוי כי בשת אותיות הוא שבת

: שנת מק־ושת נפת) (לענ״דצ״ללאלס
י״: הוא אחל נחי׳ נ׳ נו ש’ ני דע השנת

 נל כי נודע תלא כי והוא !׳ נחי' הוא והב׳ י
 כי והוא היכלין לז׳ נחלק הוא ני״ע עולמות מג' עולם
 העולם אותו של גיר כולל והוא ק״ק נקר׳ העליון היכל
 הישול עד החש־ מן אחרות ו״ש הס אחרים היכלין והו׳

 ולכן היכל נלי העולם אותו של המל׳ שלשאר ונמלא
 כיצד ממלה שלמעה העולם של ק״ק נהיכל יורדת היא

 הנריאה של ק״ק נהיכל הוא האצילות עולם של המל'
 נהיכל ליצירה ומל׳ ליצירה ק״ק נהיכל דנריאה ומל׳
 ועולם עולם כל עולה אז השנת ניום והנה דעשי' ק״ק

 ק״ק ההיכל כילד מלכו שלמעלה נעולס שלו ק״ק ההיכל
 שניצירה למל׳ עולה הוא דעשי׳ ג״ר כולל שהיא דעש׳׳

 וגיר דנריאה נמל׳ ליצירת ג״ר עולמות שאר עד״ז וכן
 כי כן הוא עצמו נאצילות ונס דאצילות נמל׳ דנריאה

 עד״ז נשכת נעשו וכולם עולמות אלשיס אלף כמת יש
 נחי׳ נ׳_ עלין וזהי אתידע דלא עילאת רישא על כמעט

 לעולם התחתון מעולם הנ״ר כשעולה כי הנזיל וייג ז׳
 לנד ז׳ נחי׳ רק התחתון העולם נשאר אז ממנו שלמעלה
 עולם נכל וכן י׳יג ננח׳׳ נעשה ממנו שלמעלה והעולם
 יש לא נו העשי׳ עולם רק כזה נחי׳ נ׳ נו יש ועולם

 ני אחד נקר׳ שהשנת קוד הוr והנה לנד ז׳ נחי׳ רק
 אתה וז״ש י״ג נבחי׳ נעשית שכולם לפי י״ג נימ׳ אחד
 עולים דנינה הגיר כאשר כי וכו׳ אחד ושמן אחד

 עולים דז״א וכשהג״ר אחד נעשית החכמה אז נחכמה
 עולים דמל׳ ונשהג״ר אחד נשוד הנינה נעשית ננינה
 הרי ועולם עולם נכל וכן אחד נקוד הז״א נעשה נז״א
 וז״ש אחד גוי ישראל כעמך ומי אחד ושמן אחד אתה
 כנ״ל ז׳ ננחי׳ הס שכולם לפי שניעי נקר׳ שהשנה ג״כ

 ממלאכים אומרים לכן השניעי כל קוד הוא שהיקוד ולפי
 לחי' ומכוחה שנח שכילו עולם הזה יום של נהשיר

 של השניעי שיד כי חי נקרא היקוד כי כנודע עולמים
: המה יקוד נקוד כולו השנת

התסומין קוד מונן ועפ״ז
 פיןו ג׳ חלק יונד כנפי נספר היא התורה שמן

הגיוקר וחנה ו,»ל נפב ח״ז ״p ״,ל,, י̂״ שיעור
נרה״י ומניחו ממקומו חפן יי״״ר יי״,-״

סהוא החיים עץ עוקי כאילו , ^
אחרת לרשרת וממשיכו הבריח מדרנכן

 ודומה וסודו הגליח עטם והוא יי'’ג כי נודע הלא כי והוא
 סוד נ״נ והוא נשג״ז לחנוא דנוקה היא הקליפה החיל

לנווה והשלנחו יוסף מכירח ניוס אמנם עצמה נקדישה

T י ״ ' %ל־;־ו יל ל־׳“ ־ ד־נ ס, ץנ ;;?
 עליהס מנב׳ד שהגלו״ לאיז יעילייס^׳י ׳’ייפש עילס
 שנא ששומרים במה זונ׳ן נם אז כגז״ל למעלה שלו

 : עכ״ל או״ו ומטנגיס נשאר למעלה ג״כ עולים הז״ח
ונמצא ז״ר נמקוס למעה

 והנה הקניפה ונין הק־-יושה נין ג״ה כשיעיר פני׳ מקום
 לסוס ראוי איני הוא כי מדנר נקר׳ ממש מקוסתקליפיח

 למגן שהיא ל׳ל ניח נקל׳ ממש הקדושה ומקום זרוע
 ניוס פנוי נעשה אשר הונקיס אוהו אן ניה כמו ולמשקה

 לזריעה שראוי שדה כתו שהוא שדת נקר׳ כנז״ל השנה
 איזה שם נשאר עכ״ז משם נקתלקח שהקדושה אטפ״י כי

 שהולכה פי על אף ישן כשהוא תאדם דוגמת רוחניות
 ג״ת שיעיר והנה י חיות קצת נו נשאר אעפי״כ הנשמה

 פרקה נקדא קפי׳ כל כי ,פרקאוה ג׳ ק־ד הם הנ״ל
 הנקר' המל׳ סוד היא העשי׳ קוד כי עTנ הלא כי והעעס

 פרקה גימ׳ עולה וקנדלפון אדני והנה וקנדלפון אדני
 פנוי הנשאר העקום שיעור הוא פרקאוח ג׳ כי נמצא
 י»נ שיעור והוא הקליפוח מקים אל הקדושה נין נשיה
 להדניק שלא כדי יוחר לצאח ההורה מן שאקור מילין

 שאז קידש שנח מעליה זהו כי ח״ו נקליפה הקדוש־
 ג״כ הנין ונזה לנתרי הקליפות וון הקדושה מהרחקה
 שעושה א׳ נחי׳ נ׳ נו שיש שנת נחיליל, שיש ההפרש
מלאכה העושה כי להסים חון ויציאה הליפא וג׳ מלאכה

 הקליפה להנניק גורס נשנה
 ומגיע הקדושה מקום נפנים ■י יי נא! קיצי זלה״ה הלג ה;ה

 חליי שנשמחו השילש עד מלחנז חיסור היטנ המנץ ולהצין
 ח״ו גורס הוא והנה נו ל״חים סק הוצקהוהילון ואיסור

 ראוי ולכן ה׳ מקדש לטמא י=''^ י'־" י”׳’י״״’״
הוצא אכן • מיהה לחיינ כי רט וו״ל גהרכפג פ׳ המצית

רק מריע אינו לסחוס חיז נחי׳ לנרי מס המלקט״ כל
מן נשמהו שעוקר לנדו לו ן’א ו:נ! דייקי מצכיס ה״ו

מקום אל ומוציאה הקדישה ״ י״י ״לי'
"̂ י ״״י״ לי׳ ?י f ליייי ״  מריע שאין וכיון הקליפוה !
״tv .. ״'יגב ̂ יע לז נא וחמור ״ ״t, ״I,, ,1 ״  ראו ן א לכן ס לאחר נ!ה פנ^ו״.) המלקניח נצ :כן וכו׳
 עד ישא עונו רק להמיחי וה:ה ד«הו דוכין ננל נסיו

 אל נשמהו להחזיר ש־הלנן שאז החול נימי המלקכוח הימרו
 אמנם ■ נקדושה שרשו מקום ל״אא הטצייניס יורדים

וגרמו ישראל פחעאו אחר ומ״לנשיס מעדרגיחם

״י■״"™ ,p,p״ pj.jp ,,קוד ה וח, ה נו כשיעור גס לק,״נ״ן -!ק 
 לא מהח.ה כי העשי' של כח יחוספו חלילה ואדרנה
 תעשי׳ נפוף רק דנוקים היו נסיר גמור בקמר לק הקליפות

נ׳ פיעור נכנקו עהה אן יייז יא״נם דעהו וינין ככל
לפנים יוחר וחצי קפי׳ ®'יי* ייו יי’
,V -״ -.״ר נימי המ׳גשה ימי ששח הס ולכן , ^j',p ,, ,, ,״p לנר הם ה ה.ו כי והעעס

 יכולה לסם יס ולכן מגופא קן קשגוע« י״י כל המנלריס
 סישודלפי וכן נהם לפלוע השנחשהיק שי.ואיוס הז׳ ניוס
J מוצאוח נ׳ נו פים ל^יי נא אין ילה המ״ל כננו h' נקנ 

י ואדוני' «י המוצא והנ׳ זרע המוצא =ג״ניי ^
̂י'“ "י■׳ יל אל מזיו שהוא רנלים מי י

 החל ג^וחו ולכן סקליפוח «ןציקין וקן ״)•ק טס מחחנרק
גס נו לפלוט יכולת להם ים הטול״ו״ נל ואז חדשוח נשמוח



התים עץ ב א פרק ה^טבת מבוא שער פרי עזרף
ועתה כסל לניר למטה ש-רח נאחז הוא הית־ד חצי כי

ד° .T’’ 1’ ;’י” ̂׳” ’חל גע־מי גי'״י^
סנה קהשס ורש שס מזוויגיס ס הלגל נין היא
יתוון ונזה לההא הזיווג וטעם נייל^ לשלונו יכילה להס

הס הקול ימי ששה מה ומורן נ' שיעול מקליפוס נסקלנו
יוס זין רז הפנס ויום ז״ז נגר נשנה ונמצא וחצי פלקאוח
המ״לקך ננו הוז כמוהו קדוש לאנס,), ננ״ל הגיר כשעולה

־ י ז ף■ ״ז ' ’־■״ ? ;V־S? י
prt r״ וי' ל י.״ מפל״ל לי”'”י יייהיי ליי ״'ל־י
נשבת חחימין איסור סיר ג״כ וזה סחמחי חר6 עתה סוא

ננ׳ל העולמיה נעליוס תנה ני מילין נ׳ כנ״ל ישלאל
נין ות;ל :נוי מקים נהו)ד קז : מללנצן

 תשו הקליש־ ונין העולמות
 וגנה נמנואר אמה אלפים שיעור המשי׳ «ולס מן למסה היא מקומס
 הקליפוא מן פנוי שהיא כיון לגלוך ארס נני יכולים הסלל מקוש נאוסו

 תאדם רגלי ני לצאת עליון לארגז נורים אז לזה און ארס יצן אס א־
 אישור יז:ו הקליפס נמקוס יורויס ועשי'ואז • נווז הספור
 • זה נדרוש הלנה פמאיין וע״ש שם ל מה־ נפנא תחומי!

 תם א אואיוס הוא <דנא) סמים כנין ני נאינ נשלא נש׳ שש והנה
 נה״ידנינה נחי׳ והיא חואס נימי ש־ם ננירע אתי׳ נ׳ סיר והוא

 אינסינוציס זה אוזס וע״י העילמוש נפל זה אואם געשה שהאישה
 ריוא״נ נעילה נניוגא איי נעז ישנאו נאשר שם לנגוס החיצונים

 תנצסת גיוס נשנה מלאכה תכוסה ואמנם וז׳׳ל עור שם ע״אונת:
 תיו משס וחוקיס נהיותס ;< הזה תקדש הפרי למקום הקליפה
 ראוק המקום נהיות ני וז״ססלל קיר שונני מתים פנויס הקליפוא

 למעלה הקרש איוא נהתתלקוא מתים תלולים גשאוים הם נניהס
 נאותי להכנישס קינוצס גורם המלאכה עשית וע׳י מהם רתוק
 להחיות ומולו חל! נימי פהיא חיים וגעשה החלל גהפך ואו תפלל
 יומא מוא מחללי׳ נאמל המלאכה עישה של עונש זה פגם י ע ולפן
 אישור ני רע ון״ל נהו פ׳ הנ*צ נשפר נ נחו עור • שס ענ׳יל ונו׳

 משא׳׳נ נקרקע נגעים ורגליו נשהולן רק נו א לתחום חון יציאת
 והים נים שהולכה נספינה אוכההולן מ׳׳י למעלה נאויר כשהולך

 לתאום און ■ליאה נקרא ז: אין לקרקע מ׳יי יוהד גניה תיא
 פיהיגלים הרנר וסור נקרושה היא עדיין פרפאוא נמה שילך ואעפ״י

 הספי׳ וה:ה שהיאהמ׳׳ל הקרקע ע״ג ההולפיס ר»ה הס העליונים
 תנה״י נפעולין נשנה והנה תמ׳׳ל היא החיצולים אל קרונה היוהר
 נו״ה שהס שהרגלים נמצא עמהם עולה תמ״ל נס אנ״ת כמקום
 לאוס גורם הקליפות צמקיס לתסיס און ויוצא הקרקע ע״נ וורשין
 חון צאו’ תע׳׳ל סהוא תעלילגה הקרקע מם פהרנלים נ*כ העליון
 אין אז נהקוקע רנליו צונעין נשאין משא׳כ צהקליפוא צתפום

 אין ׳ל אז אמרו לזה י' ננוס היא אמ״ל וה;ה מהחיצוניס פא־
 אין תטעם שלזה ופמנ שהאריך ע׳׳ש ע׳׳נ מ׳׳י למעלה חחומין
 למעלת עלציס הלת׳׳י נ׳׳נ שנסניעת הנס נפניעית עין תאו אישור
 : עיש עמאס עולה המ׳׳ל אין אנשניעא לפי אך חנ«ת נמקום
 שם כן נס מניאר מונאוזהוא ישהושי חצייוא ערוני ענ-ן ואנה
 אינם וילוניאיא אצירוא עריני פי והעגין נשלח פ׳ הג״ל נשפי

 נקו והו; יושג נמקים התאים נסוך רק נני/ל פנוי נמקום נפרה
 האמצעי קו שיכריע נאושן נפשה שהוא עיווג מלת פי׳ וז*ש האמצעי
 הגניוות ולהמתיק הזמצעו נקו יחר שיתערנו ושמאל יצעין ל״נקוים

 שם ונעשה האמצעי ע״י הימני קו של הסשר עם השמאלי קו בל
 יאר נאעוכו גניוה יי״ו אשד ע׳יג ר׳׳ל ו״ו ע״נ עייוג נסור
 יננואות לשן נואיווהו נתי שהם נאנ״ס הוא מוניאות עווני והנה
 סציווא נקרא ולזה ננת׳י הם חציוות ועווני ונגישה ניאה ר׳ל
שהרג שם ונחנ נארינוא ע״ש מניפי׳ לנר שהם כראוי נתי שהם

 מונאות שאופי ע״ש ננל לעיש נוהג הי׳ זלה׳א האו״י הקדש
 פא על וננוקר השואיף נפת שנת כליל נולע והי׳ אציוות ועווני
 מזנה הי' נ“ואח ■נוכה קוים לעוונ ניהנ יהיו העיווג נו שעשת

: ע׳׳ש החצר לנר אסר ע׳י

ב פרק
 אס להכין לרין האדם כי דע שנס הכנת בענין
 כי והענין י.סול נימי כנס תום׳ לקנל מלמו י

 ונשמת לנשמה נשיות • תלקיס ד׳ נשול הוא שנת תום׳
 המגימאל תום׳ נאלם נתישף נשנה והלה • ונשש ולוח

 נניאלסשאינס יש והלה הנשמה־ ואל הדזח ואל מנפש
 לנד המולמית כוללת ע״י מק הנפש ס׳ ת גס לקנל זוכים

 מפאת נפש תום׳ מקנל הוא ואז נפש לו שיש מי ויש
 משוד לו תנוא והנשמה הלוח תיש׳ אך נעלמו נפשו

 אין אך ■ תהלוקיס שאר נזה כיוצא וכן העיללזות כוללת
 כפי לו המגיע חלקו כפי נר״ן תום׳ לו שאין אדם לך

 לו שישאיל כדי לכוין האדם ציין לזה והנס • נתינתו
 ומונעת דרכיו יכיננו ונזה החול לימי תים׳ קלושה איזס

 נו יקערג ונא לידו סעאיס ינואו ולא יסעא שלא לו
 רק אפשל ואי היעינ יכוין אס הכוונה כפי והכל יצהיר

 מיום נו ישאיר השנולי של א׳ ניוס כי והיא זה ע״ד
 האדם מצטער ולכן מקהלק ואח״כ הנשמה הוק' שנת

 משמר אנשי וזים הימים משאר יוהל א׳ ניום כשמתענה
 אותו לתקן כדי א׳ ניוס ולכן א׳ ניום מהענים היו שלא
 והוא הללחשנה נשיד היום כל נעשוק צריך הנשמה הוש׳

 ונשם אהי׳ אשר אסי׳ ונשם ש״ג נשם רגע נכל שיכוין
 נסי׳ כהוא הנייאה שוד הס השמות אלו כי יהו׳ אהי׳

 אך נשמה הלק׳ אותו מסתלק נשנת נ׳ וניוס ־ הנשמה
 סיוס כל יעשוק ולכן הרוח תוס׳ השנת מיוס נשאר

 וניוס הרוח: תיש׳ לתקן הנז׳ הכוונה עס נדנור נהורה
 הנפש היש׳ נשאל ועדיין הרוס חוש׳ נס משתלק אז נ׳

 נמלות ונפרע מעשיות נמלות משיק’ ולב! י־שנח מיום
 אז נ׳ יוס אסל והנה הנפש לתקן ויכוין נרגליס הנעשים

 שלא מי סז׳ל שאמרו מה וז״ש הנ*ל ההוש׳ כל משחלקין
 לפי נשנה ג׳ יום עד להנדיל יכול שנח נמוצאי הנדיל
 הס הראשונים ימיס שג׳ הרי שנה תיש׳ נסי׳ יש שעדיין
 ולכן הנא משית המה האחרונים ימיס ג׳ אך שעני משיח
 ניוס נלין סיס׳ לקנל א״ע הארס יכוין ואילן ד׳ מיוס

 ד׳ ניוס והנה : וד׳ ז׳ שהוא משילח יוס וז״ש השנה
 ויעשוק השית ניוס הנפש תיש׳ לקנל א׳ע להכין יכיין

 יכוין נעלמה המצור. הועלה כוונה ומלנד מעשיות נמלות
 וכן ־ תשנה נייס הנפש תיש׳ לו שיניא כדי א״ע לתקן
 הכוונה עס הדנור נשיר נתורה יעשיק ה׳ ניוה עד*מ

 ויעסיק נשמח לקנלחוש׳ יכוין ו׳ וניום הרוס היש׳ לקניה
 שאז ה׳ וני־ס נ׳ ניוס הכוין גס כנז״ל ה־וסשגה נקוד
 מ׳נ תם ע״י הרוח חיש׳ לקנל וחכוין היצירה שיד הוא

השנת נשם היום שס יחקשל נכ־ח אנ״א שהוא שניצי•
כיצד



פדהחיים עץ ב פרק השבת מבוא שער פרי שרף
 ר6כמגו שט״ן רןר״?< 6הו ר\וס ששס ׳3 0’3 כילד

 בר-וא משנת ־וס של נשם :ה שס ולשלוב בר לו הכוין
 כזהיןשרקע״ו נאוה רוה לשלנס והכ־'ן ציית שה״'

 מלוס נהוש׳ הנכה ניכ רר.וא ה׳ ניוס וכן שצטינית
ע הק״ב שס אל הכוין  צי״ת שק׳׳ו ש= עס ולשלבו טד

 נעה נפרט כן והנדן '■;ג״ת טצ״: 2pp"'1 הש נומ
 לס יום נכל ה'.נור ונס אלו ׳מיס בשני תויהן קביעה

 ג׳ וביום בשבח א׳ יוס היוס האי.ר א׳ נ־וס הש;ה יום
 הקייס ובזה הימים בשאר וכן בשנה ב׳ יוס היום האמל
 ע־״ז וגס בשפלי כ:ז׳ השבה יויס אס זכר של עשה מלוה
לקנל הכוין אז ״ש1וב־ שי.ה הכנת השי;
 יהילא ולוס שבה בהכנסה יהירה נפש

ונשמה שנה דלי: בברכו
 מפטי ני״־ יזום׳ היא זה אן כלום סלה ביפלוס יהירה

דונווי׳ מתטיא הנו«נ אד דנוה׳ ̂ ,
״ ■מבאר כ־של ״ ״ הפנה ביים הואי ̂ = ב יסייא ־

נסמינה יווה מי■ כל נ־פמת ’ קייי'”י־ נקדופה ינכמה להכלה נאולה הנכה עיק־ל אמנם
 ■סנאי כאפר דמוסןז וחזיה ביוס הוא נשבה

: במקומי נ>א לקמן בעזה•׳ ה־סוד שהוא לפי הששי
ב-וס והי׳ p־־,• למ״ל המכין
 מיני נמה זה ביום יש ולכן יביאו אפר אה והכינו ה:ש־

 נעה ו׳ בייל והכה הקדר על געזה״י נבאר כאשר הכנוה
 פסיק שהאמר קודם המעה על ק*ש שהקרא ססר השכיבה

 הכוונת ע״ד העולמוה בעליוה המין רורזי א׳קיד כיין
 ביצירה העשי׳ להעלוה והוא שהבאר כי־ו שיה נקבלה

 קולויז ז׳ ע״י ודה הבו נ׳ ע״י נ״ר ׳ כ1 לה׳ מזמור ע*י
 בואי ג*פ ע״י נ״ר בבריאה היצירה וארז״כ הזה שי'וזמיר

ב על באציליה בריאה ואה״כ ■ה־י אה׳׳י יז״ק כלה עו  יוי
 דנר שוס נפה להזכיר שאין רק עהה הכוין כן להודות

 וכאשר נבד נהשמוה הנו־ן רק הפקוקיס ולא ליס המומ לא
 הכוין בנס דאנא מ״ב שם ’ע״ לעשי׳ ז״ת נעליוה הכוין

 אנ״ג מן א׳ אוס כיצד אורות לכמה נחלק אוה כל כי
 אות ווין ג׳ בצורה ב׳ אוה יו״י בצורה שהוא הנוין יה»ז

 כולם וכן י״נ צ׳ אוה ;*נ ה׳ אוה ויין ב׳ בלורד, ג׳
 כוונה הרי הנ»ל מ״ב ס5 א־היוה שאר בכל ה ב כיוצא
י"' עילמוח שבד׳ שמיה בד׳ הכוין עוד אהה
 אוס בכל שיש והכוין שבאצילוה דיודין עיב נשם הכיין
 בניקוד אוה כל והכוין שבבריאה ״;p בשס וא־ז״כ ורפ-. דגש
 מניקוד אוה וכל שביצירה מ״ה נשס אח׳׳כ I; געיאכזה שנא

 ה״ס בסי׳ שהוא ביצירה הוא ו׳ בה׳ הלא כי בו׳ שירק
 ושייכוונס מניקודקמז אוה יכל שבעש׳׳ ב״ן נשם ואס׳כ

 ותנה אי״ה יהבאי כאשל עצמו שנה בקילה ג״כ הס אנו
 הזאה הכנה כשימצא אז שבה כשינא אז עהה ע״יכוונה־

 אפקיד ביין האמר ואח»כ כתיקונו שבה הקבלה הר.׳׳ אז
 השבה לכבוד השבה צרכי תכין חששי ביוס וסישן רוחי
מקודם לא שבה צרכי כל הששי ביוס לקניה טוב יוסר

כב

: שבת לכביד זה קינה אני האמר שחקנר. מה וכל
ד, הנ  קייאס נענין ל

נהבאר כבר הפרשה ייס סי׳ ־׳ יולק יונה כנכי נס
כ״ו הקרא ו׳ שבליל במקומי ק! יפנת כינ-וס נסג

 השבועה מפרשה פסיקיס פ-ד™® לקנל י,אנוח אל עולה
כל הקיא ו׳ ביוס 7א ”’י!'" "יי

? * * «״,««־״־ כן35י5ד
 הרנוס ואחד מקרא שניס להכיו ציין <גך5ל נינמ מיוס
 בשם דל מוהלס׳׳ו הלב ונסב מי.׳׳פ ם־.וופ נ׳ לצוון מקלה

 זלמ״ת האו׳י הקדוש הרב אל־ נע״פיאנלנ^ניז פמוח ע־
מששי ביוש הפרשת שקרא יופייי ני״ע

; ? ? ־ , ; ״ : ן ״
 ביוש והיה סוד ;•כ זת3 סללופ ־ז־;:ים היי לא ה;,ן •וו

 וכי' אשר את ומכירו הששי מצי רהנ־,־־. להי נ-.ע עיגיפ
הי׳ גדול אונס הי׳ אס לק י• ׳ וכ אמא

 קר^ס ואסר הסעודה קילס התסיל״ אסר בשבה קורא
 קריסה ססר כי שנה לכ<וד מו6ט nb טונל הי' הפישה
 קריאה וקודש שבה סיס׳ לקבל יכולת יש כנר הפרשה

 לא זר. וגס גדול במקרה לק א״ע טו.;ל לא
 עיש בכל לטעוס מיוסגסצרין סעוהעל ג׳ אחל רק הי׳

 סייס טועמי׳ ודש שבה לציין שמבשלין ההבשילין מכל
 צקניז צרין גס ■ במוקף אומריס שאני זכו

 הי׳ זצר.״ס האריי הקדוש ור.יב ע-ש בכל הציפיניס
 האבודרהס למ״ש מקפיד מי׳ ולא כשדר למתכס מהג

 הסול בימי כי אומר והי׳
 הקליפס מצד שלסס סאיה סצין כר.נ פס י,■:ה נ־פי נס׳

 הטבילה אסל *ש1בי אן י כי וזעכס נע׳׳ש רד, ר,״פ לענוי
 שם מקדו מצי שלסס הארס ®''’"■'זי סבינ קליפוח נ יח

לביס דבריס נהס וניכריס הליכי״ א’״ ייייל

 ן ב באלט השערוה נס שהי׳ פנחא •נחמי החול ימי נ׳ יח ר.נ׳׳ל
 הזלועוס שעל בין הראש שעל ימים ו־׳ ר,םנפ ד׳טדיוס מיוס
המה מנוף שעל ין3 ם־.ס ד׳ יום עד פנחא נחר

דבריס ר.רבה על מורים י-חדופכיאצייאינלכי אחו חוזיי׳
״ םיי.י■ הגי נטייהס או מונס כפי י^: =יצי־/’»

ויחי ,וייייח .fc V V החימם אא ועפה אוחי. לחקן
 וכפי למטה או למעלה לכינויייס נח״פ־, לנליילאוהה

 וכן בדבר וכיונה איכס ואוי היןוושר. לכנוס פמסא־ל ו׳
 אוהיוח יש אבר בכל «כיא פנים הפיפ-, אה לינוו
 במצס מוא שעיקרס אלא ׳°” יי' נ'יפ ולא חרגים ואחד

" '״׳ נ״5ה נילי יש אדס בני בעיני וכן ׳־’ °
'”'יי’ !” נכ״® ודל יחג • איחיוס '

■ ״ ״ ש״ייא ומחצה מפם היינו ולמעלה

ה ״ עליההינאייש’ ״ ״י=׳ י '̂צ

^’ י'=י״ ^ י ' ^’י ״ ^ ^ ; . ע ד : ; ד ו ^ ; ״ פ ^ י^’"’ל



ההיים עץ ג פרק העזבת מבוא שער פרי שרף
ג פרק

ך1 רי ̂הר צ!  נמים ע*ש בכל ורגליו וידו פניו ללמיז ל
 והפנים הראש החלה כשלל סהי׳ והרחילה חמץ י
 הוא נסמין הרחיצה וקול הרגלים ואח״ב הילים ואח׳ש

 מ״ש וזהו עיש בכל לנפיק לאשא שלהונא ההוא תול
 ואח׳כ כוכבי׳ ה״ע מחנןנצים ע*ש בכל כי ויקהל בזוהר
 האלי׳ מן ולינק להסקרב ורוצה אש מלולה כמו נעשה
קליפוח שהיא הלבר ישיד
 ו!״ל כיזג שם יונה ננפי ונשי אל קרובה היוסר שהיא נוגה

 וכר היש ננומץ וגלים ורמיצה ש,(י ןן,),; כשהוא הקלושה
ואשא שלהוניש להגיש ופיננ לקחו שבס של השפע

ליאון רוצה וכששים הקשוח יי’ יייייל י"יי
כל נציין הנשאר והיי יאונו ימים הו׳ כי והעני( המעשה

הפשוק כל ו׳ יאז אס הכפוק חג״ס נה״י ו׳׳ק קול הם
שלישו למה אס נמלח ייכוין הקלושה חוזלס בע״ש יעסה

אלא אס חקיא אל אחי נמקוש

;״״יה^ ראו־אי״וסיי׳ויס^^?: ל»־וס השפ״ ולהחזיר למעלה
שכינה רגלי ליחיצח לננעלה והנה אחרס פעם בהעולמי׳
ואחר ז״א ינלי הננלנשים מנה״י למעה שהיא הקליפס
נוני ניפו כל ישגול הרחיצה ההול ימי נשלמו כי ביאוסה

,3ו ליניק :עכ׳׳ל וכו׳ יניןיה קי,כיס ,שלמן נ
ג*כ לעלוס רוצה היא אז

 כלי ואז זמנה נאה כי לעצמה פלנקה ג״כ לשאול כלי
 העליונה קלושה חיש׳ הכללוס ויסנעל חלילה ימנע שלא
 שלהונא הנקל׳ אחד כח העליונוס מהגבורוס נמשן לכן

 קיצוץ וז״ק לסהום על לאשא מלילא אוחו ומוליל לאשא
 להיריל חמין נמים הרחיצא קול היא וגם נע״ש הצפרנים

 למעה הוא זה כל כי וחמין עלאה לאשא שלהונא ההוא
 חחלס חרסוץ ולכן החיצונים נלבקים שם כי לעש״ נאלם
 כך ואחל אחיזחם מקום להקיר והילים והפנים הראש

 ביארנו הרי עיקור כל משם להפרל נשלס ואז הרגלים
 ור״ל י׳׳ה שלהנח נקיל רגליך רחיצח נעח סכוין והנה צ לאשא שלהונא ההוא קול שהיא חמי( המים קול

 להפיל כלי י׳ה שש מן יוצא שלהנח ההוא כי
 אוחיוח הוא שלהבח כי וחכוין למעה הקליפוח ולהוריד

 העולה הוא כנולע המל׳ שהיא השבח כי ר״ל לה׳ שנח
ש׳ הנק׳ נחגיח או ננה״י

וירא פ׳ חורה לקזפי נסכי חסלה עולה המל׳ (כי ריל
ניאר ומואג עמון סוד גירוש בסניח ואס״כ דז״א ננהיי

מחשניז יוצא אש כי הפסיק שם ן
כי שס ציאור חחלה כי וכו׳ י י

ונזיווג להנוק׳ היוצאים הננירוח פ® וכולם לה העע
לעיל שמנואר (נמו אי״א כמניאי קווים ג׳ הש׳שסוא

רכוונח ננ*פ עמידה נפער נקנה לה׳ שנס וזהי שלה צכוונח
גנורוחונ״א ל׳ הס הכל) קונה אן״א עד עולי( שניהם

p, איש ננולה ע״ה היי מ״י כלול )p״ ^״p^p ,pp p,״ ™
גס כיאור ואח־כ ע׳ש ואינן ^

שלהנח אש רשפי ישפי׳ ספשוק ’סי ’= ״״ שלה^״ וזהו

 י׳׳ה מן קלישחו נמשך השבח של הגכירוח כי ונחג!ז-ל י׳ה
"’f,נשבח כסג ולכן או״א שהוא ״’יי״־ ׳

 שזו׳נ לשי לה הוא קודש
קודש הנקל׳ או/א עד עילין ״ אש יצא מהיכן
י״ה שם מן כי סנוין והנה מאנאוה׳מאמא י׳ י*ה שצהנח
הלא כי שלהבה ני-ישה וכו׳ או״א נ הזיו סוד שהוא
ג׳ לה יש הה׳ כי נילע ני״ל צכנפין אצו גנייוח והנה
בההי״ו ניולייו יללואיו ננייפ יריהס ועל שלה נדעח

נכמה לעיל כמבואר נאלפי״ן יאש, י״ק קוא י׳ה
בג׳ י״ה שם והנה מקימוח ,אש לנ;,ן הם אלו הננייוח

צ״א עולה ה;׳ל מלואין אוחיוח ההו שלה ולמואי הנוק׳
יכמנין יאהיונה״י כמכין שהיא הנח של יאש פי׳ שלהנח

אוחיוס סכה וכאשר אמן ועקז כנייע נא ״יקל׳ יחל
, , p.j p,« מן זו שלהנח יוצאח איך כנאד ״
, .V.. שניאוי ע״ש וכי׳ והענין י״ה ' י
 עולה ה״ה פ ול ש׳ עולה אוכחנש^שעש כאן שנחי כמו

 ק״ך עולה היא פ׳ יול ר׳ ש-,א י״ה של ההכאה
 וקול כסר נימי ישלשסן י״ה הנקיא או״א כשמורוזגים

 הם י״ה ג״פ כי הענין צנן נרא לא נחשי או כנ״ל
 של כסר בקוד והם המוחין = ע״ש נה״י יו״ד מכה

 הכיקנא כי (ר״ל ׳״ה נקול הם שלה המוחין ש:ל המל׳
נשים בשוד לה אין ודעה חו״ב מוחין נ׳ רק לה אין

עילה צ״א עם כסר הציף וכאשר כנודע) קלוס לעסן
 ואח״כ : אשחו נקרא א; כי אשסי אוסיוח שהוא סשי׳׳א
 יה״א שהם ההין מילוי וג׳ ו״ל שהוא יייול מילוי חיקח
 מילוי מקפיק לכן נמילויו הפיש אין נהיולין כי והוא
 מליאון ג׳ סיקח לכן במילון הפלש D’ ההין אך אחח
 עולה סקי״א עם כ״ו והחבל כ״ו עולה ית״א ו״ל והנה
 קוד והוא זח שלהבה 'לא י״ה משם הרי שלהבה ה:ל

 יוצא ומשם כנודע נה״י חיך המספשעין לז״א מוחין נ׳
 נחש חלילה יהי׳ שלא הקליפיס אח לגרש הזח שלהנח

 ארחו וע״י לעלוח חוכל ולא הקלושה עקבי על כרוך
 : ממנה ונלחס מסגרשח השלהנס
 בחול כי בחמין לגלים להרחצח עעם מהחברים

 מעלים נשנה אך מוס יורלס לגלי׳ חז
 ונכללי׳ העולמוס כל עולים וכן נחג״ח נה״י ונכללו אוחה

 אענסם איכנה רגלי אס לחצחי קול וזה כנודע נזה זה
 (הלשעיס) עם עולה לגיהנם שלחונא כי החמין ועעם

 הנגינה ונעה לג״ע נהכנשחם נעיש הרשעים נפשוח
 עצמה שמקשעח השכינה לרגלי קנלל שנדלפין נשם יכוין

 לקנדל מנחה ואחיכ לגליה רוחצה ואז שבס נליל לזיווג
 לכנוק נרנליס לשנדלפון

וכשרוסץ : לזיווג לפרגוד פיק א' חלק יונח כנפי נס׳י
י’ ?'י הפקוק יאמר נע״ש רגליו ®״ח ^י'ו’ ,י'"־ " i-,- אחי חמים ממיס רנליו ליחון ,  -t,,. והנוהל ון בל הנשאל והי׳
ונו׳ לו יאמר קלוש בירושלים p,,p לדק״ס ״

חם ל^6 ס6 6תקל חל לז ולהרוויח היפי כי קטנת
נפקי" זו שלתונא למק״ע : עכ״ל שנח לחקינא זמנא

ונזה



פד ההיים עץ ד פרק העזבת מבוא שער פרי עזרף
 הקיצונים ינקו שלא השבינס ליגלי, ואמיז כס יותף ונזה

: ע*כ מסם

ד פרק
 שבה סו?׳ לקבל עצמו אס האדם יטבול ע״ש בכל

 להפשיט אסד טנילוס שני לטבונ צרין והנס
 מי אן שבס קדושה סוק׳ עליו להמשין והב׳ הסול בגדי

 הטומאה להשיל אסס טבילה להוקיף צלין קד בעל שהוא
 א״ע יטביל נבוקל ובשבס כנדל טבילוס ב׳ ואס*כ ססלה
 דל מוהלס״ו הלב כסב הטבילה וענין לבד אסס טבילה

 להשגה המועיל דבל שאין זלה*ס סאליי הקדוש הלב בשם
והטבילה הטהלה כמו לאדם
 צ״ה פרק פס יונה כנפי ונספר והלב טס בכל טה־ר שיהא

לפסיו קחו ג״פ פלמו יטנול נסי שק״ אעפ*י ז'היה הקדוש

, ' שמור כנגד ואחו ונול נננו ואפו ̂ ” י
יומ1לי לרין שהטנילה נחג נס הטבילה

: חלוס אתו ולא הניסו שלא אמו מסמס
אסל לק א״ע טובל הי׳

 ספישה קריאה שאסל אומר והי׳ שמוה הפרשה בקרא
 שבס סוק׳ כי אומר והי׳ שבס סו?׳ לקבל יכולה יש כבר
 אן הטבילה אסר סיכף האדם במצח ומסגלה ניכר היא

 טבל כבר אס ודוקא טצוס אטר רק אינו הגילה עיקיר
 יוסר שהוא מה כל ואפשר הטבילה ע״י החול בנדי והקיר
 הי׳ ועוד שבס סו?׳ יוסר מהגלה שבה לליל קרוב
אמר ד׳ל הקדוש הרב
 נפסיק נאיונ ליקוטים נסיר עושה שהאדם מצוה שכל

י,ופ’א,’ א;■'','״י י׳י״ גמצ״ו נרשמה או
 שלאננראפ״י נשמה או ריס או ה^ייז אומי אוסיוס כיב מן

 מאלו ונ״א החוות אוחיוח נ0 ״ המצוה לאוסו המיוסדס
מפלמס אקיוז נ״נ להם יש הנ״ו אסרס מצוס אק״כ וכשעושה

וטוו נפניו עומדים אלו ונל סמצוה מן האוס אז
ומסן וקיע דונמס עליתם סונך ונבלע״ מ?סלקה הראשונה

̂י̂ש נח=ילת̂א א
^ ̂’P^ לחיז ולצאח המסן ורן ולעניו

האותיות מנת חניעחס ומהנלת אינה שלו האוה אוחו אז
נינוח האותיות אין הרשע אך כמו במצסו בפנים נבלעה

ני ידען רשעים נר נשיד לתזן מצווז שאר של האוסיוס
וודאי נשמת ני רוח נ־ש י״ח נ״ו ,ע3סש כל במצסו שמאיר רי,

שינניס ותקליפיח נלל לתס אין . ״_v ״ י ’
P’'’ “ ̂ , לתאיי ינילים ואמנם נפשס על

הוא שהנלוי שנתנ וע״ש ונו׳ נסדס כשבא במ׳ש והנס
: כ׳ש גיסו נשער או נמצתו א׳ כשזוכה יסירה נפש

העבירוה רושם מכקס הארסו
 נפשו האורה אין קרי עמא כשהוא אן במצסו הנרשמים

 מכ?ה אז טבילה שיעשה עד הלושס אוהו מנקה יסירס
 הארס נו ניכר אין והנה ממצסו הרושם ומ?־ד עעע

: טבילה כשיעשה רק הנפש

 המקבלס הכלי הוא העקוה עיקור כי דע הטבילה
אסי׳ כמנין קנ״א עולה הוא מקור. והנס המיס

 המיס שהוא הוי׳ לשס והמלבוש הכלי שהוא דהי.ין
 ?•ג ע׳׳ב מלואין ד׳ בו יש הוי׳ שס ני והענין שבמקור.

 מיס כמנין סעוליס יודין ע׳ קוד יש ובהם ב״ן מ״ה
 נטשכין מס המיס קוד שמס מלואין מד׳ אלו כל והנה
 עשיס נסכמה וכלס בקוד לכולם שורש שהוא ע״ב משס

 יודין ר׳ ננד קאה מ*ס הוא שבמקוה ממיס עיקור גס
״ב ע שבשס

ה נ  כי תכוין שסעבול קודם במקור. שהכנק אסר ה
 מקוה שי.וא דהסין אהי׳ שס גיע׳ הוא ממקוס

 סכוין ואס׳יכ העליונים אהי׳ קאל כל מסקבציס בו כי
 מיס ק״ג דע*ב סויוה ד׳ והוא העליון הנסל בו להמשין

 דהסין דאלפין דיודין אמי׳ הויוה) ד׳ קוד (ור.וא וג׳ ב*ן
יש אז בפשוטן הס כאשר כי

 בכלאסדממם אסה יוד רק ■׳p נ׳ חלק יונה ננפי גה;ו
 מס ואילו יודין ז׳ יש הרי למקות מעלות ו׳ ודל נחנ ניג
 שהס מרגלאיו שמוה ז׳ סוד ''־י”־־'׳■’ ״י<’י י״ה’ יי׳י’ ״[’יא

היוצאיםמז׳ שבס של שמוה ״”“״V ®י® "י״' ״׳

 במינואס הכוין אן יהרו בס׳ שוה נמספי המקות של נו״ק נה
 שס עוד מוקף והנה ג*כ *ד1י וממית מזוחיס קלף ניצר

הרי השבה שס שהוא ייה P״ חסחוניס ---- מעונוס
יייי יגיייט ללכין היייז  כמנין פ׳ העולים יודין ח׳ ̂י

 ניןלמד^של־סלועסכללוס
 נסל סר עלמן ן יוד הס׳ קותמת ד׳ ומס ל*ת ׳׳׳ד א׳ שעם

 כללוה לשני סכוין ואס׳׳כ (ט״ש • סוס הכל יתי׳ וי.מלה
 ושם בעצמם יודין ז׳ שהם !’מני הסננין אץ ני תעי׳ ור.יא
 כוללים ב׳ והצלף בעלמו י״ר. י=ל״ל ל״״' טלי? ונראה נלל
 שעולה הרי נסל עם אלו עיל׳ם י׳׳'י״< ליויין נ׳תתין ני
צמקוס מיס המשכה וזהו מיס f;., =׳ ’ס/, J, ,׳

 לכבוד שהוא מכוין אס״כ המיס לסמים סוס) נמניז
 שמוה ס׳ כי ור.יא שגס ינויולשס להתזה המים וכשיגיע

ושם אהי׳ וג׳ הויוס ד׳ הנ״ל למעריד איישיס קס
אומיוס ל׳ בהם יש י׳׳ר י*®' '’יייי^ ,V י לאעניא טונל הוי:י ויאעי . ״

״fvv״ ׳ירי ״יי”י י־״ייי' יחיל לניט־[  ס כולל שג ף מוק וכאשר פניר, טונל הייני ויאמר ויטניל
 כבוד כמכין ל׳׳ב יהי׳ כנ״ל ומגנ ויעלה קדושה ר.אוה לקנל

 כל של מ?פר ססשוב וכאשר ייצי כלי נל ויאמר ויתכסה
 הויוס ד׳ האלו שמוה הס׳ ג״־ הפפייו נל ונו׳ לא עלין
° י׳״״י ®=״־ וג׳ רל״ב עולים במילואם ״'י' ?

 ס־״ה עולים אהי׳ מלואי ’;למעלה'נשתוד״,;
 ף ומוק מרפי׳ז הכל עולה יודע אינן ואס למעריב ישק'
 הכל י״ר. שם מקער עליהם העולם מעריב הו/א צד באיזה
 שבס לכבוד הרי שבס ניע׳ ייטי® יי®״ ד׳ ברעתי יצייר

טבילה סעבול ואס׳כ י״׳ל י׳א*י לתעינ
״””״ ; ' ;’׳ / ־ S׳ « , ™ • ג i« ״י

ומכון



החיים עץ ד פרק העזבת מבוא שער פרי שרף
 ש־ית ו־שסה ו1יחז אח״נ יוו דההין אהי׳ לשס וסכי־ן
 לקנל כוי טוגל הרי;י וי,אמר נטניל,ן ואחיב מקוה העולה

v 'v נטעווא וטמוי זכור שנת תאית
 קשיח לע״נ נזכור ויכו׳! סרא 1 שנתחרי חוש לקנל שנת
 הטילה אלקיס למילוי ונשמור מרגלא'( ול״ז יה״ו אהי׳ לשס

 ועם ר׳ ניע׳ שלו ואמוריס שי ׳’הי שהם מהם היוצאים
 ע״נ עילוי המסוים שהס מ׳ו בניקוד והו״ צנאורז בניקוד
2מ ושם אלהים  כנור ע»י ה' הס ואלו נאמצי! יק Qg, ץ5

־.6 ל; , -׳ ־־ ־, ־־■״6 »
גשמה טינוו לקנל טונל הויגי חל®"! ושם
 קמ״ג קג״א קסיא ויכוין יתירה נ' ’הי יולין ה׳ יש אלי
 נמו לאסוו-ו רוסיג וכשיוצא עולים יה״ו אהי׳ שמות וב׳
 נכדיו וכשלבש מנהניכ כשיוצא ןיאשי במים גימ׳ הכל מ׳יב
כלי כל נ״נ יאתר כסי׳ כשות ״,4״, ״, .1_״

הרסוקוינוי! נל ונו׳ עליו יוצר ° ”״״ל
 ר״סהייכו ס׳׳תגיע׳ יוצר כלי נל ינלל משבח חשיב אם פקוק
 רנועיס כ״ד י״הי׳נ פערנ'ס יו C03j״f 1מוהס״ 3הר 3וכת
 נ׳ ווסות נד׳ (ו״ל אמצעים אלה״ה האר״י הקדוש הרב

 ממיס של צדדים לו■ צו) לנל לא המקיה מן עלה כאשר
 לא אליך זווית נו׳ וו׳ שנת אן במעפסס א״ע מנגב הי׳

 גימל יצלא לא אתי׳ כיע׳ ס״ש
כ מעכו לשמרך נץ מ׳׳ת ע״נ »'״' הם כי מה בדבר כיוצא
 כימ׳ יצלח לא טליך יוצר כלי אותם שישאוב וראוי שבת

משעת מקורס תכאי׳ שהיא שתי׳ ו הגילי
 הרציעה לנשל שתי׳ האנן שכווא

: עניל משינה נעלי מנכי
ם י ש ו ב ל מ  מלבוש ששום מאוד עונ הנה שבת של ה

 בשי;ת ליבש האדם אשר המלנושים מכל
 אינו שבת של החלוק אפי׳ הסול בימי עליו יהי׳ שלא
 ז״ל מוהרח״ו הרב וכתב ללבשו בסול עליו להיוס ראוי

 כשילביש בע׳׳ש שיכוין ולה*ה האר״י הקדוש הרב לו שאמר
 (בשפר אההריאל) (נ״א אל הרי בשם שבת של הסלוק

 סלוק והוא זהריאל כתב זיין קיוון ד׳ סלק יונה כנפי
 ’ריש׳׳ של הסלוק שם קוד שהוא ע״ש) ז״א של העליון
 הק־ושה לרימשין מאוד מועיל והוא היכלות בפרקי כנזכר
 ד׳ נגד לבן בידי ד׳ שבת בכל ללגוש האדם ולרין עליו

 האזור ססתון ומלניש עליון מלניש והס הוי׳ אותיוח
 האר״י הקדוש מרירב שקיבל ז״ל הרבמוהרס־י וכתב והסלוק
 בעוה׳יז שנת לובש שהאדם המלבושים גווין שכפי זלת׳רי

 ראה ולכן שבת נפל פטירתו אסר ג׳׳כ יתלבש ממש כן
 השבח ביום ענוירתו אסר שסורים לבוש שהי׳ אסד חכם

 כנגד מדה נעניש ולזה נעוה״ז לבוש סי׳ כן כי לו והגיד
 החויך! נימי שפעם ז׳׳ל מוהרח׳׳ו הרב עוד וכמב מדה
 גראנה שקורין בגד לובש שהי׳ זלה״ה הקדוש להרב ראה
 מקפיד הי׳ ולא הצינה מפני העליון הלבן המלביש חסת

 בגדי והם כסל לבנים מלבושים ד׳ עליו שיהי׳ רק
: הבריאה עולם

 ריוא הענין סונה שבת נר סז״ל שאמרו שבת נר ^ץ5ע
 הוא נישבה והנה וזיל בינה סם נרות ב׳ כי '
רשות ולא סובה הוא ולכן סובה גימ׳ אתי׳ שהוא בבינה

נר כי פקוק על במ״ש ועיין וכו׳ מצות נו ני מנסוק פי׳ סוו
נקוד ועיין אור ותורה מצוה ®י׳’” ®’לקי® י®׳ ״ניאי א’®

 סיים עז בש׳ענש היסודיס ®י ®® =י ’= י® ®® י'״ל
rr- ,1 . ®יי׳ ”®י עליוציס ׳תוויס קן ,ך נימי הוכיונלס הוי׳ מלהיס ת ש ח צ נ, צ נ
ב׳ מניסות נ׳כ נתבאר רמי׳ח תוא כל סיך ני וע גס

נ׳ לכנות שתם אלי כרוה נ־נ נכללת וכשהיא המ-ל איכרי
ההי׳ הדלקחן אך נק״א נרות נכידע כי אז;קוא ומלנא ורועין
: אשתך ע״י ל י״ ®’’י ®® ■ילי כדי״ ואמכס

נכי ותכה זה שוו שייך נשכים כי
 ניאשית נזיתר כ;״ז הוי׳ אותיית ד׳ ככנר שלתנת מיכי ו׳ ני יש
 איכס עליונים ה״נ אך מושנית תם לה־כזילי הסמוכים אסיוכיס נ׳

 לכן תויי סוו המה שלהנת מיני ש״ר לפי אמכם ומהותם מושכים
 כי הוי׳ הו) מיוה כי נתקוכיס שמניאיי כמו והוא מצוה כר כקו׳
 סותיות אך נלויס המת ה ו אוזיות כי הוי י״ה נ״ש נא׳׳ת מ״צ
 סו נ׳׳ש והנה מצוה נו כי הו1ו מ״צ ניזותיוא ככנמיס המת י״ה

 ’נמיל; הניצציס סוו היא1 ת״ק נימ׳ עולים ומלכות נינה שהוא
 הוז עצמו שוי אותיות אכנס ת״ק שעולה ו״ו ל«ת ייו שוי שם
 ניע׳ שהם ההין י נמיל ו״) יווין כמילוי ה׳ אהי׳ שמות נ׳ סוו

 'לין כוי נין ננסוק ימו) ווהו שרי הדי שמות נ׳ ועס שי״צ
 הם אל והויווניס התינוייס כל ני לדמו) הוא הןה הרמז ואמנם

 אמנם נמ״ל למעת נין כגינת למעלה נין שדי תנקר׳ היסוד ע״י
 יכין שוי נין ולכן ונש הוא שנמ״ל ושוי רפת הוא שנניכה שוי
שמציאות הרג מ״ש והכת ; עכ׳ל רזה הוא ולכן הנינה אל ומו)

הכוונה כיאור הוא כן הכה וס«א כווה נ׳ צננות הס אלו כרות נ׳
 זלה״ת הקווש הונ כנתן נהיהוויש ע׳׳ש י״ו פוק היהודים נשער
 שעריי! לו אמי צומות כ״ו שהתענה ו)הי קוי תיקון על אתו לאיש
נשש תמהיל נרכת קורס שיכוין לו ואמר קרי נציצין צי לו כש)י
והנקוד ע»נ ן ת• ה נציל,ף אותו ן תנו אח־נ ון״ל נחוג ע״ן ת״נ

 נמלה והכוונת וכוי יות״ן וכיריים תכיר מפשוק יוצא ת*ן נמלת
 נ׳ והס ני״א אחו כי נהי׳ נ׳ נקדושה שיש מת ככנו ני ס״ן

 הוא אלקיס והוי׳ מ") הוא אהי׳ הוי׳ (ר״ל צ״א ינ״ק מ״ז יהוויס
 יש ששם נזי״כ והי.׳ כר כונכין שעולי! צ׳א) הוא אוני והוי׳ ינ״ק
 סכקוושת אלו כיות נ׳ וכככר נו כמכין שעולין אלו יהוויס נ׳ כ״כ
 אי״א ונו א׳ אלהים עשת זז לעומת זה את כי נקליפה יש כן

 זת ונש זי׳׳נ נכר א׳ נר וכן נר הרי ורוה ונפש אנדים רע'ה והם
 השני אלו לכנות לכוין וצריך נישנו היי •רות ונפש אנייס ומ׳ח
 לסלק וגס והרוח הנפש מהם להשיר והכוין אותם ולהכניע נוות
 ני הויכים שישי שהם וואוכי והאלהיס דאהי׳ אלפי! הנ׳ מהם
 ויוה ונפש אלפין נ׳ אלי נוות מ«נ ונשתהיר יכוקהס הוא מאלו

 ה״ק עולי! אלו כירוה נ׳ נקוושה היי ה״ן כמנין יק כשאי ואז
 תמת ונזת ת״ן נשאי א׳ מכל ה■ עכרת מהס יהסרו ונהקליפת

 וזת רמ״ת נשאו נו מכל ה׳ נהתיר והכת הכירות ויתגרו כהוסין
 ימת ה■ ועזאל עזא למקום הולך כשתי׳ ע״ת המלך שלמת שאמו

 תייז אותיות נ■ לכוין ך צר ולכן כלל כת נהם ואין ימזיון נל ירך
 כתיסיש הם זת שנשם אלו אותיות נ׳ ע׳י ני יה״ן אנ«נ משם

 נקי׳ הכיר כי •והן וכיריים מחכיר תוא הניקוד ולכן וכיתוציס
 תקליפוה וייס אלו עלמין נ״נ ני עשי׳’ יצי׳ וניויים נויאה

: עסל וכו■ כתרסיס תס ועייז נתס ואחיזים

 כל הכה כי שבת סח שכרו החן ביומו מהחברים
 השבוע באמצע עישה שהאדם המצות

 בסול אפי׳ ככמה כזום׳ לו יש אז בתורה קורא אם או
 בחוש׳ להשיג אדם בני שאר כוללות ו ע״ה שיכול מה כל

יש הסול בימי אפילו רז״ח כי ע״ה שביי ר■ וכמ״ש שבה
להם



פו חחיים עץ ה פרק השבת מבוא שער פרי שרף
 ה״ח של שכל נמלא השנת גיוס לע״ה שיש נפש להם

 שמקוה לשכל נילשל הוא מלורז ש-גקייס או נרזולה סמוש־ן
 כמו קדושה חוש׳ לו שיש בחול אם׳׳ ההיא ניוס פעלו
 כלאוהו ני הסונה נס אלו נל״ה שיה נלמז ולכן נשנה

 מלנויף נימיהסילהיא נאלס בבהשנוחן קדישה סיקפ-ה
 ונ׳סוש׳ כנידננ נשבה מאלי׳ הנאה שנה הוש׳ נשמה ננס
 שכלהוהתוא פייננה כי נמצא השנה ניוס א׳ נוחניס אנו

 שמק״ס מ׳ כי הכיונה נס • נל״ה שינה נלמז ולכן נשנה
 האלס שיננה שנונה לו יש נפלכיוס שכיל שכל של מלוה
 כנני מיה הוא כי השנה נאוהו נפש ק־ושח להיש׳ הנה
 נפשו אה נושא הוא ואיל־ו עליו נאמל בהשסל כי מלה
 השכיל של נפש שמק״ס לפי יהייה ל:םש ניכה נה וננל
 הלנ וכהנ : ע״כ הזאה מלוה נל״ה שנה נלמז ולכן

 לינל שלא ננהל הי׳ האסיזלה״ה הקלוש שתיג מיהסונ״ל
 ללוש אינה אומל ׳’לשה לק הקולש נלשון אלא נבנה

 ללנל שלא ננהל הי׳ נס לעז נלשין מפלשו סי׳ להסנליב
: הקיוש נלשק אף היל עניני

א פרק שבת תוספת שער
 פנימוה מיני נ' יש כי לע וח־לינות פנימוה עני; הנה

 העולמות הס הסילונית ני הוא א׳ וחיצונית
 עצמו נשחיצונית ני הוא והנ׳ • הנשמות הס והפנימי

 ני והוא ופנימיות חיציניח נהם נ״נ יש העולמות שהס
 • ולמוחין וליניקה לעינול נליס נחי׳ ג׳ נהם יש הלא

 שלהסנקלאיס המוחי[ לעינולוליניקהעס נליס הנ׳ והלה
 ונן דאלהיס ן מוח הס שנהם והמוחין העולמית חיצונית

 וליניקס לעינול נחי' נ׳ נהס יש נ׳ כן הוא נהנשמות
 והפנימי החיצונית הוא וליניקה לעינול נחי׳ וג׳ ולמוחי;

 ננל לאני״ע ועולם עולס ונהננכל לגללות מוחין הוא
 נעצמו העולם הוא והחילוני׳ וחיצוני׳ פנימי׳ יש אחל

 הימים והאלצות היקיעי׳ ומלוליס היכלות נשס הנקל׳
 נני הס והפנימיות נסס וכיוצא ואילנות לשאיס וסנהלוה

 נהיניות למעלה שס ונן העולמית נתון תשוננים סאלס
 שהוא סיצוניס נקיאיס נעצמס המלאניס ואפי׳ ולקיעיס
 שפי׳ י׳ נחי׳ שהוא פנימי׳ יש ונמובס נעצמו העולש

 נקיא עשי׳ הוא אס ההוא העולש של ולוחי! נשמות שהס
 מתלנש הוא העצמות אנל לוחין כקלא נליאס ואס נפשין

 ולוחץ נפשי! הנקלאם ני״ש ונין עולם ני״שהנקיאיס נין
 מהעצמות גלול הואיותל ולוסין נפשות של שהעצמיות אלא

 הוא עילם שנכל העצמות והנה עצמו נעולה המתלבש
 נו יש תעשי׳ לעולם העצמיות כי והוא ס״י ממ׳׳נ כלול
 העצמיות זה ומזיווג לעשי׳ נסשין נקלאיס ונולס ח׳י נל*נ
 לע?מות האלם לנני נדנח״י נסי׳ ה׳ של נפשות יוכל
ה׳ נו ש’ ליצי׳  לוסין נקלאין וכולם נל״נח׳י נחי׳ ניכ
 וכן י אלס לנכי נסי׳ לה׳ לוסין נעשה זה ומזיוונ ליצי׳

 וכולס כנ״נ' נסי׳ ה׳ ג׳׳כ נו יש לנניאה נעצמיות
לנני נשמות נעשה זה ומזיווג דנריאס נשמה נקלאיס

 וכולם נר״נח״י נ״ב כולל לאצילית נעצמות וכן י האלס
 נשמה נקל׳ שננא; הנפש ולפי׳ לנשמה נשמה נקלאיס

 נערןהנניאהומ;יווג לנשמה
 נשמה נעשה הי.ה העצמיות נ״רנננז הול נן כאן פ־.תנ כמו

״V ומיצוניוז פנימיוס שמד קייס , ̂ן , ,̂p הוא וכן האלם ל.נ לנ.מה
שהן העולמות נסיצונית ״״ל כשער שש הלא כ׳ כלל

לעשי׳ כלים כי הכליס נופי סלא כפירוש כסוכ א׳ לו׳יש
ז פו;ם ככל כלים יש ננ׳ל נחי׳ ה׳ נהם יש ל״ג י

נניס נעשה ומזיווינס לנ״" אן ונשמה יוק ל־פש נקי
 האוסניסלעש׳׳ והס לנפשין שוס ־עיר ■ש לא קי׳!יקירה

. ._v. 1. - נשפי נס י קסעס ועיש כני
קאס שאינס ג״נ כתינ פיקע׳ המוקן .  ן דנפש כנס ו

ה׳ נהס יש דיצי׳ וכלים שהס לזיא כלים נקי׳ ג׳ וק
 נעשה ומזיווגס כנ״ל נחי׳ יכני שנו הז״א ?ו<גו המיל נגד

 ונקלאיס דיצירה סמלאכיס שלי הני׳ו הס ואלו שלו הנינה
עושה כמ״ש ללוסין כלים לי"̂' שלו ויקידה החי׳ אך

הנליס ומן רוסוה מלאכיו י
 ונקכאיס הננוד וכסא השלפיס מזיוונס נעשה לנליאה

 מלאכים מזיווגם נעשה לאצילוה וננכליס דנשמות כלים
: מאוד עליוניס משהניס שאינם  ההיכלי כל אז נבנה כי לעיל נתנאל כנל והנה

סעניון■ נעולס למעלה עילה עולש פנכל ק״ק
 ליצילה נמ״ל עוליס העש׳׳ ל0 הגיל כי הוא הענין

 אלו עולים ואז כנודע דיצי׳ נה״י נאחול עומלת הוא ואז
 נמ״ל ומתקנצס לשם הגיל

 מקום הניסוני סוד וזהו הדל נהי פ׳ מצות טעמי כס׳ הנה
 סול הוא המיל כי אהלן סנינני״ 1ני שיש ההפיש כעני!

 צני אלז הנקלא ישלאל אלז
 ן א צנ מה ל סז כמאמל בנעולם נהי׳׳ע כמקוס עוליס

 אסל נשלו סת מחזיק עורו ון״ל שק נסנ1 ממנו שלמעלה
 הוא כן אוהו שמששיעין 0כי; אפשל איך לנאר וציין

סחולנן שקודם ישלאל אלן ®’י ‘”י'®
 לבים אנשיס מחזקה היסה קנ׳ק שהם לנד נ׳ נמקיס
ויוהל כפלייס קן לאי! !יל,

;wp נמלכוס היס וכן משיעורה
 כל נתוכה שמחזקת ליצירה המ״ל שהוא הד׳ אך וכר קווים
 כי כמ̂ל דעשי׳ הג״ר אלו מאחורי׳ אלא הנה״י חחת אינה
ג״ה לעשי׳באסול הנ״ל עלו אלי יעלי אם וא״כ ונו׳ כידיע

 שעלו הלי סמל׳ בקוד דיצי׳ ״ f ״?ים’ ״יי
ע . ״י' אויר נלל קחל אינו ד׳ ,jj, .,וא1 וכן . בנס ו-ס במל׳ ,ן

 ובג״ס במל׳ שענו ליצי׳ בג״ל כולו הוא כאן המניאור לפי
 !א?’ל?י הנ״ר וכן ; לבליאה עס עולה שהמ׳ל מ״ש כי מעי׳
דאצילו׳ ובג״ס במל׳ עולים עילזייו א'<' לאדתהלא נה״י
^ נ׳׳א געזה״י יחבאל כאשל '”'”יי ’י ״ ״ כניוצת לקקן ימנאד כאשר גהיי ,j,, הבו מזמול בכוועת במקומו

 שיל ובמזמול באי ובג׳׳פ ענואי הלא כי ג-כ נהי-ס ניוקוס
; השבת ליום עולה אינו הנמר כי לקונן

נעקוס לנו חנ״ד דק עעהס
’נס•



החייים עץ א פרק שבת תוספת שער פרי שרף
 וחנ״ד ה;״ל המזמור גנוי;ח לקמן עיש לת׳ת טולה והנתר ’נז•

 ״נ1אנ רק נאן כמיש המ״ל נמקוס רק עוליס אינם תשלה
 או והש גה•' נמקוס נאה המ»ל אז למטלה טול־ם נכנק*■
 נמקוס גסאק והס כנ״ש זריה ש שהט״ל או המ׳ל נמ׳!וס שנשארו

 : ציט מצות טענו׳ הסנר ורנד לקמן 'תיאר נאשר גה״י
I J m!* ני דע pנמו ינס6 דכאן העולמי׳ עליוח וד 

 ננוונח לעיל ביארנו נאסל בסול עליוסם
 בסול כי ניניהם גדול הפרש יש הלא כי הסול מפלה

 נחקניס הס מסלה לק העולמיח לנסי׳ החלה עולים אין
 ואס״ב לעיל כמניאור המעשה סלקי ד׳ ע«י במקומו כ*א
 של ג״ר פנימי׳ עולה אז שבהספלה הדיניל סלקי ד׳ ע״י
 וכ״ז ממנו העליון עולם בל ג״ס אס ומלביש עולם כל

 וסילוניס פניוווס ברזי׳ נ׳ בהם שיש נשמוס בבסי׳ הוא
 הנשמוס עם טפילה העולמוח נכללו ואז לעיל כמביאול

 לק הס האילו העליוס כל אז בשנס אן עמהס ועולין
 נסי׳ של וסיצור׳ פנימי׳ שעולה והיא לבד עולמוס בבמי׳

 עולים עולמוס נשאל וכן ד־צי׳ לג״ס דעש׳׳ לג׳׳ל העולמוס
שלהם גיל וס־לוני׳ פנימיוס

 נוסחאות נמה יש זה בטנין הנה של לנ״ח עולמי׳ דבסי'
העיקור אך הניונת נסנר במות ̂ ״

 מביאור הוא וכן נאן נמ״ש היא
■׳חיצוני׳ פנימי׳ שער חייס נעז '

 הענק אן שש וז״ל ט״ז דרוש הטעס וזהו ־ שנס נקננס
־נימי׳ עולה החיל נחפלח ני שאין לפי בשדה שנס קנלס
נשמות ננח׳׳ הוא הנל1 וחיצונ׳ הפולמוס נסי׳ לק עולה
̂לה נשרה שנת נחיס׳ ונשנת ״ש,״ דונמס סילוני׳ שסוא  ע

״t״, v ״ ,v ,.t לנד עולמי׳ וחיצוני׳ פנימי׳
עולה שנת נהפלת ונהמייה ? ליי ״ שיי̂י

והנה הנשמות וחיצוני׳ פנימי׳ ’®ייי
 ני אתר נמקוס אמרנו אנחנו על נש»ה דנמי׳ וסיציני׳
 נחי׳ עוליס החיל נחפלת נס דעשי׳ מג״ס מקום שנמצא

 נשנח כי לתיז ואפשר העולמי' כמבואר לגמרי פ:י׳ כשאל
̂ח סחוס נעכין לעיל  נשרה חסלה לונו׳ הע עיליס ; ש

הנשתה. פנימיות נהחפצה ואח״נ ’
העולמי׳ עולים אין נחיל אנל

 נתפלה הנשמות ות נעל ואח»נ נמקומס שנתקנו אלא תחלה
 ענ׳ל עמהס ועולים הנשמות עס נזפילה העולמי׳ ננללו
 נתיס׳ תחילה ני וז׳׳ל נתג זיין פרק סוןז הנוונת נספר והנת
 ועמו אטלטיוח טולה שנת וצליל העולמי׳ פנימי׳ רק עולה שנת

 י״זשער ריוש חיים שנען אמת ע*ש העולמי׳ חיצוני׳ עולה
 שנתג ע״ש אך ממש הלשון נזה תענין נזה כן נ*נ נחוג הנ*ל
 נ׳ ררוש הנ׳ל נשער כתג נס ישן נרוצערס נמצא סנן עלול
 שנחנשנל זה מכל להיפן נחג אסר נמקוס ני גדול וצ״ע ו;׳׳ל

 לפנימי׳ רק ננללואס עולת אין נשנתוח אני׳ התפלות עליות
 הררה שהאריך לעיש המשיא ימות ער לסיצונית ולא העולמי׳
 עולמו׳ ת יותר שעולים נשנת ננוקי ני דע אנל וז׳׳ל נחר ולנפוס

 ממקומם עלו העולמי׳ סיצוני׳ גס כי נהנית ואז ננודע דא׳׳א דיקנא עד
 הותנ ןנא כמ׳׳ש תוא הניסתאהגרווה ני הינזיג מונן הרי ע«ש ענ״ל
 רק־מ־פ׳_£ הנוונת נספר והוא תסמוך נפיק לקמן שיתנאו ג״נממת עונת

 שנת', העליות ננל ממקימו זז אינו העצמות ני והוא השנת משער
 י נה»י של תנלים שנמצא ער הנאי׳ נל סון עי העציונא ננסי׳
 שלתס תעצמוש נשאר רעשי׳ אמצאות ג׳ להלניש עולים דעש!׳

תארס לנני יתרת גפש תוס׳ נאה זה ומחמת כלים נלי פגוליס

 עולים תם לוה התיצינים מהם יינקו שלא מפתר אן שנת עינ3
 עולת שנת שנתיש׳ ואישיר ע״ש שעלו שלהם נהנליס למעלה וננלליס

 שום היי לא אז הראכון נמקום נשאר והסיצנני׳ לנר הפנימי׳ יק
 נשאר שהסיצוני׳ ניון הלא ני למעלה נעלות הנ״ל להפצמות צורך

 וראי׳ אלא נלל פתר שוס שאין וראי׳ עליהם מסתיפפף למעה
 לדנייצו תונחא עוד כאן נמ״ש והוא למעלה נ׳ינ עונה שהחיציני׳

 תנין׳ גס וז׳ל ח׳ ררוש הציל שער קיים נען מנואור הלא כי
 שהואהנשעת לפנימי׳ רק עליי אין נתול ני אמונו הרי ני היטיג

 מיצי׳ עולה אינו לעוצם ני והוא אחי נמקים נמש׳׳נ והענין ונוי
 חיצוני משתנה אינו אך החציר׳ ולא דצי׳ ג״י פנימי׳ רק לנייאה

 רנות מטלות שעולים נלילשנת אמנם ׳ ונ ממש וה נוי להיות יצי׳
 ס׳ד ואי עסל ונוי ממש יצי׳ להיות חוזר העשי׳ נל ני נמצא אז

 הלא ני מונן אינו עדין אז תפרמי׳ רק עולה אינו שנת ־נתיש
 של הפנימי׳ עולה שצז חול שנתפלת עליות ואשונ ג־ול יותר

 לנד עילמי׳ דנתי׳ הפנימי׳ רק עולה הין נשנת עשא״נ הנפננות
 נס עולה שנת שנסוס׳ ודאי׳ לזאת כנת תום׳ ננקרא הוא חוס׳ ומת

 גדול תית׳ הוא וראי׳ לז־ שלתה הפנימי׳ עם העולמי' תיצי;י׳
 נחי׳ ממש ונעשים והפנימי׳ החיצוני׳ העולמי׳ נחי נל שעולה
 לקמן מיש תרנ מדנרי עור מוכת גס • ממנו שלמעלה העולס
 ונו׳ ננית תכנס השד:; מן נניאן הנה וז״ל ז׳ נפיק הכוונת ונספר
 את מקיף אוי הוא ועתה כנודע תיציני׳ סור הוא נ־סיה ני ותנוין

 שעי סייס נען שמניאוד נמו נודע מקיף אור ענין והנה הסילוני׳
 הכלי תוך לננס אפכי שאי ומפני נחל אור סתוא נ׳ פרק העקוריס

 שהאויע ע״ש תנלי נתון ומאיר אל"מ נסור מנתין נשאר הוא
 הנלינשאר תוך לננס יכול שלא מה רק א׳ אור הכל פנימי וזוי

 אוו יק נשרה שנת נתיס׳ כלה לא אס זה וצפי או*מ ור»0נ
 וראי אצא הכלי !יצת פנימי לאור מקיף אור שייך איך לני הפנימי

 והלה • עולמי׳ ופנימי' תיצ׳יני׳ עולה שנס שנתיס' כאן נמ׳׳ש צ״ל
 תייג פאי; הטעם השנת משעי ו׳ פיק כוונת נס׳ רכתב מת

 נשארים והנליס הרומניות רק מלו שלא לפי שהיא שנת נתוס׳ מימה
 ינין מעצמו המפניל ודאי׳ עיש חלל עדיין נשאר ולא נמקומס

 ועתה וז״ל נחג זת אתי תכך שס אך מקומי׳ מנעת מוקשה שזה
 ונו' והמלאניס ההיכלות סיד שהם החיצוני סוד מעלים אני נשות
 הס וההיכלות הכלים רוחניות הס המלאכים ני נודע זה והנה ע׳׳ש

: נא! ננז׳ העיקור ודאי׳ לזאת הכלים חיצוניות

ב פרק
ם נ מ  הפולמוס עולין נשנס כי שאמלכו מה כי דע א

 סטעס אל הפה ןומכו שלמעלה בעולם א׳ כל
 שם עולה הסססון וגס במקומו נבאר העליון כי להבין

 ט סז״ל מאמר גורע הלא בי אסשר אי ודאי זה כי
 והוא בזוהר שמבואר ונמו עולם של מקומו הוא הקנ׳יה

 שיכיל מה רוסב כל מהפשט רסנו הכה א״א מקום ני
 רוסב בכל פכוי הקוס נשאר ולא העולם קוף עד להיוס
 כמלא נהם וכיוצא בז״א או או״א במקוס וכן ההוא

 שאנא לא אס שמה לעלוס אפשר אי אז הז״א כשעלנז
 ולש’ הז״א שהוא הבן ואז למעלה ג׳כ ומסעלה מקמלק
 כל של הג״ר כשעוליס העלמוס בשער הוא וכן מקומו
 לםיוח אפשר אי ממכו העולין העולם של נג״ס העולם
 מעלע ג״כ יהעלה העליון עולם של שג״ס רק נ־סד שניהם

ומהסלק שעולה הוא העלי׳ ענין להניןני סעעה אל גס
לגמלי



פז החיים עץ ב פרק זטבת חופפת שער פרי שרף
מש^־כ כן להיות הוכרת שכיום לו כל :ל  נשנ׳׳י כאן מ״ש הד,

 הנ״ס נס if!למעלה עול־ס עולם
 נ״: עולים העליון העולס של

 מסל', ני מוכיש שינו זה לענלה
 נמ״ל יק עילים אי עזליס ו נם־נ

 אוסס עקד והיא העליון עולם של
: י,קדם נפרק ננזיל נצנ■ נש׳

 וההתסון למעלת לנמרי
 היתה לא זה כי כמקומו

 רק שאינו כיון על׳ נקל׳
 והנה לגד מק־ס עליות

 את ושמרתם אומר הכתיב
 ר״ל הוא קלש י׳ השבת

לשי קלש נק־א הז׳׳א כי
 אבא מקום רק לוקס הי׳ לא ואם עצמו אבא להיות שאזר
 הלא ■כי הענין שוד אן קודש זה נשי־ל נקרא לא לבד

 וכלים עצמות בסי׳ ים העליונים העולמות בכל כי נודע
 אינו שבת עליות בכל והנה וסיצונית פנימות אשד ובכל

_  אינו עולה כשהז״א ונמצא ^בד הכלים בחי׳ רק עולה _
 במקומו נשאר עצמותו אן והגבלי היוף בסי׳ רק ו:ה1«ר.נל?

 חוזרת הנוקבה נמצא ז״א במקום המלכית כלי עולה ואז
 הכלים ואז כלה הכלים בתין דז׳׳א עצמותי לה להיות
 ב־יה כיוצא וכן דז״א והעצמות כלים ׳ נבח ננדל־ם שלה
 העליות בכל גדול כלל זהו כי מאד זה והבין הנסי׳ בכל

 והוא או*א מנחי׳ ונתחיל • היכייב השבת קוד תי־ן ונזה
 למעלה הא״א של הכל• עילה אז למעלה עתין כשאו״א

 ־שו3ור,ל דאויא הכלי עילה ואז נמקימו נשאר שלו והעצמות
 והנה ממש א״א בסי׳ שאו״אהם ונמצא דא״א עצמותו את

 דזו״נ מכלים ועיליש נמקימם אדא של עצמות נשאר
 ממש אדא בסי׳ הם ואז אדא של העצמות את ומלבישים

 הז״א כי ר״ל הוא קודש כי השנת את ושמרתם וזהו
 הבריאה עילה. ואס״ב ממש אבא במי׳ הוא כי קדש נקרא

 עצמות את והלבישו האצילות למקום הכלים בחי׳ ג׳׳כ
 דנה״י שהכלים ונמצא הנסי׳ כל שוף עד הוא וכן זו״נ

 ונמצא אמצעויז דג׳ העצמות את ומלבישים עולים דעשי׳
 בלא מגולים תנר.״י של העצמות נשאיו הכל q׳p3 עתה
 אנשי אל הנא שבת תושעה קוד מונן ובז־ כלג כלים

 שבת קבלת נעת הזה העצמות שנתגלו עי״ז ני עוה׳׳ז
 נפש נמשן ומזה כולו העולם כל והאירו הבריקו הנה

 יתבאר שם בפ״ד לקמן (ועיין נע״ש האדם לבני •מרית
ע״ש) המל׳ מקום רק פניו נשאר לא שבת בתוש׳ כי

 הי׳ הנת מגילת הזת העצמות שנשאר מסמת אח״כ אמנם
 סלילה שינקו באפשי

 הגדול האור מן הסיצינים
 העצמות גס עולת לזאת הזה
 כן גם למעלה וככלל הזת

 והלבישו שעלו שלהם בהכלים
 אמצעות דג׳ ר.עצמות את

אורות בר.ס יש והשתא

 ואדיע וז׳צ ו׳ פרק
 -.פוצנמח של הנצים עוליש ע*וז

 אויוח נם״ן1ומל ממקומן צמעלה
 ני ו.סןל ל־,ס שהי׳ ממח נטחיש

 שננל הזיפי׳ מנל ונחי׳ נפי׳ נל
 נפח p׳n להש יש הטולמוס

 כי,פ כלי,ש ר,נליס ני נשנוז
 שהם אורוס ולוקס עולה הנוף
 שהי' מע', נגיה יופו נפח נסי׳
 נוג', קליפס ני ונמצא נחיל להם

 שלי הנליש שנח ונ1הי נשנס
 אמס נפש ולוקפיש למטלה מילים
 שנא האדם ואז נמטלה יסירה

 נקליפוח שי,ם ומיצה״ר מיצהיש
 נפש נה׳ ומלניש מספל־ נינה

 הסול מנפש גנוה יוסר אסיח
 נפש קונים הנליש נל ועד״ו
 להנסי שאף שנמצא עד יסירה

 למפלה נעלוהו יסירה נפש יש
 נפעש נאים אינס ולנן ממקומו

 נריךשססיטלה ני ני״נ סיש׳ אסס
 מעקימ■׳ למעלה •׳rp אור,ו חסלס

 נט׳׳ש וצנן נפש סיס׳ להם יש ואו
 נוגה קליפס אז שנס נקנלס

 יש 1וא שדש־ ננפש מסעל־, לנד
 פנס נליל ואפייה נפש פיס׳ להש

 ומפס ;ר׳׳: שהם ׳ נח נל עילה
וני ונשמה דוח מוש' לאדם נחים

 מה! שלמעלה העולמיח בכל
 הפקוק קיד היעיב ועי״זהנין

 רגלין משבח חשיב אס
 הגי,׳י העצמיח הכבה שהוא

" שנקרא  כנודע רגלים ׳
 שלהם בכלים למעלה
 חשונ אם נאמר ולזר. עצמם

 כי תמנע אם נאמ׳־ ולא
 להכלים גמורה השבה הוא

 הכלל הסצר, בר,ם שהי׳
 הוקפה עיקור כי העולה

 שהכניס מר. היא שבח
 סדש עצמוח עחה קונים

 והוא בתסלר. בו הי׳ שלא
 אשר אדם ב:י דוגמה ממש

 הטובים מעשיהם ע״י קינים
 נשמר. כמקיימין וחמצוח
 הראשונה מן גדולה סדשה
 בהגון הסלר. להם שהי׳

 משהכה אינו והנוף שלהם
 בתוכי אשר המצמיח רק
 בתוקפה הענין הוא כן

: שבח
, אינו הנחי נצי ני שנמצא עד
 דאדא נסר עד זו־נ עולים שאו המוסיף עד למעלה ממקומו זז

 אל הנסר מפאס נשעה סוס׳ נמשן וא; לעלוס הנסר 1א צרין לכן
 שקליפוא כסיג שסחלה ל־.נין ך צי והנה וע׳׳ש ענ״ל נמוסף האדם
 מסיים ואס׳כ יסירה נפש ולוקפיש מחעליס הכליס נל ועו״ז נינה
 סדצזה מסעלהיננעש לנד נוגה קליפוס אז שנס נקנלס נע׳יש ולנן
 מה מונן אינו ונו׳ נו״נ נסי׳ נל עילה שנס נליל ש:סנ מה נש

 נקני-ס העילעוא עליוס ומנואיניאפר נודע הלא ני זו פלי.־ ענין
 הנא שהאדם מ״ש הנה ני דע אך עולמיס עליוח שוס גיד אק שנס

ש. הלנוש על לק הנווכה אין נוגה כקליפיס שהס ופיצח״ר ימיצה״ש
ח׳ נפיק שס וזיל הקציפיס נשפר מקוננוס ננמה נמנואד צד«נ

 סוער לו יש האדם ונוף ון»ל נסנ החומרי ניף עצין שש נניאור
 הזן הניף ר.וא א ססןיס נופים שצי לו יש מור. ומנפציס הןה

̂' צ”נצז נ־שנה עים רנינו מש־. זנה שנו נ׳יל מ־.פשמל והעהי וה<
 והנה ונחנעוד ונו ויצה״ל מיצ״ע כלול והיא נוצה מקליפוה הוא

ף as ני״נ סוס׳ סיד זה עני! להני!  הצי״נהצקו׳ א, לניש הוא נונר. מקליפוא שהוא כאמימו מו
״! , . ונש שנא נליל

 שלהם העצמוח כפלים
 אמצעים נ׳ של והעצמות

 כעין יק כן אינו ואמנם
 שר.ם לפי דעשי׳ בנה״י
לזה הקיושה כל בקיום

להאדס המניע
 נאן מ*ש ל־.נין נס השנה ניוס
 הנשאדיס הנה״י העצמית שמן

 נפש האירוס נמשך מוה מגולים
 נ׳מניאר פרק סיף ולקמן יהידי.
 נפש שקנלס תפוחיו חקל ננוונס
 נכנסין שאז מחמת היא יסירה
 י״ל ססאין פרקיו נ׳ נז׳׳א
 ל־נין וי.נה עיש דאדא וללס
 ני קצת להאריך הונרחס׳ זאס
 הען דניי נ׳׳כ להנק צרין הנה
נינה נשער״קליפוה ע׳׳ש פייס

̂־צח ?•י׳ד/ס “ J ^ ר

as הני׳כד״קי ח, נניש הוא נונר. מקליפוא שהוא כאמימו ה«וף 
 אדה׳י סטא ע״י שנתערב אחי ונעי״ר נלול ולהיותו איר נוחניה

 עד יחדא, שטושין הפעול־ ־.11 ופצוס הודה ’ע׳׳ וזה לנריו צייו
כי• דט וו■, נסנ צ׳ כרק נייש שש ונס פנ״ל ונוי המשיש -יאס  I כ-דק נייש שש ונס פנ״צ ונוי המסים אאה3
 ונשמוא הטולעי׳ מפנימי׳ שהם אדם בני נשמות נקדו:־. שיש נמו

 שהם שו׳י העשי׳ נעולס נן הטולמי׳ מסיצוני׳ שחס העלאכיס
 ועהעיצוניי ויצהיר יצ׳ע נשעוס יוצאים עהפצימי׳ נינה קליפיס

סרי ענ״נ ונד עלעא ע״,. על ,״״,ן
 נ להצר לנישיס והם והיצה-ר היציע נשמת ׳וצאי! נוגה שחקל־פוס

 מזיווג שנאים מקיעוא נ־,רנה מיואי עצמן הנרינ אך ארס נני סל
 זוינ נ:י שאגי לשי מיג נסיר נשמיחינו מטלים אנו ילנן זייצ
 יונןר.יעינ ז־ לפי אפיס נפילס ונניונת הקיש נשער לעיל יואר נע
חוש' שניחופיף לפי ני הוא שנת חוש' עני! מנה ני העצין כל

^3'p X^ ■׳/יד//. !
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החיים עץ ב פרק שבת תוספת שער פרי שרף
 כני בל הנר*נ אל 'p׳r נמבו מז'< עצ-ין הגו״ג של מורט קרושמ

הלבש אל יווש׳ נמשו ויגה נקל<:יש גחוסק אשר הטוש׳ זמן ארס
נ»ג הניוצוח נס׳ הרג דנרי וזהו ■ כנדל משם שנא הנר״נ של

 נה׳י כצמית מן אז מעולס גליות ש*י תתלה ני הנ״ל מיןומי'
 נמשך אז נינה נקליפוה נפש נתי׳ גוזזסיןז מזה מגוליש הנשארים

 תוס׳ אך משס שנא תנר׳נ של ללנוש ארס לנני מש תוס׳ מזה
 שלוהס שטורם כיו; נצל עי׳ז נמנך איני עצמן תנ־»ג אל הצפה
 שנת נטוס המ״ל לעליות תוש' פום קינל לא עריין נמ׳ל שהוא
 נז׳א שניזנך ממה שמקנלת מה ע*י אך היאשין לשירשה יק אינו
אדם צנני נס נהש התוס׳ נמשך מזה אז יצלם ד״ל פיקין תלת
גיליות כיי אז נכללית נאמת ני חיים הען דנרי היטיב ג״נ ויונן

 הנמשך אך נפש ת־ס׳ לו מגיע לעמלה נגליתי ניא אז העולמות
 מקליפית רק המ*ל העליות מן ארס צנני מניע איני אז אדס לנני
 של תני״( של להלניש נמשך מיה לנד צפש מנחי׳ שקנתה לנד נינה
 ניון תיס׳ שוס ה״ל הלנוש קונה אק מזה ויותר נהש נסי' ארס נני

̂ליל  תיש׳ קיניס עצמם הגר*נ אך יותר עלי שיש אין שנת שג
 גייס אך כטדג דצלש תני׳ל נניסת ע׳י שנת בליל הנחי׳ ננל

 אח־יי העולמות נל עולים ואז ננתל בולה שהז׳א עי*' שאז השנת
 ■ארס נני פל הגר״נ הלבש של נתי׳נד׳נ לנל ג״נ י״תפוס' ננודע
: יבין וממשניל יוחרנצצנואר תיש' להס יש נגצוצן נר'צ וגס

ם ^ ב א  ,לנסי׳ רק עלי׳ אין אז שבח נח־ש׳ כי דע ו
 כי בשדה הוא שנח קנלח ולכן לבד הת׳ל

 העולה היא והיא הפוחין חקל שדה 7׳p3 המל׳ הוא דה0
 הוא חחלה כי כדה שנקראה המל׳ ענין והנה עחה
 שלתזכישנעש־ן דנה״׳ קווים ג׳ סיהס שדה של ש׳ בקוד

 מורהעלעליוחה הד׳ כי ד בתיד היא ואס׳כ מוחין לה
 כך ואסר חצה״י מדות ד׳ לה יש באז החי׳ח באחור גם

 העובוי סיד לה ונוהן ממנו כשמחעברח ה׳ נעשיח
 ד׳ אל מג׳ עילה ה־א איך והרי הד׳ שבהון ו׳ והוא
 אוחיוח הס כי להיפך הס הקליפיח אן ס׳ אל ומד׳

 הכל הס שקי ואוחיוה שדה אוחיוח ני והענין שקיי
 ושקר ומהרבה הילך שדה כי כםדין שלא שהם יק אחפ
 שבאוח רק אסד הכל הס ק׳ ואוח ה׳ ואוח ומחמעט הולך

 אחי הכל ד׳ ואוה ר׳ אוח כי מעע הרגל נחארך ק׳
 לפי ’בנה״ הס הסילוניס שאחיזה נויע הנה כי והי-ינין

 אוחו לוקס־ח ואח״כ שק־ של ש׳ וז״ש מנופי לנר שהס
 כנודע ד׳ קיד החלה היא והנה לעצמה המ״ל בל העיבור

 הר׳ אוחה והנה בקליפת היא ור׳ בקדושה הוא ד׳ כי
 לאוה ומחברה כנ״ל ו׳ אוח שהוא העובי אוהו לוקחה

 הק׳ רגל בסיד אוהו שפושטה אלא ולאדי׳בצה שלה׳ י׳
 כי עקבו על כיון נחש בסיד הקליפה עמו שמסירה

 ברע טיב מחערביח ע״׳כ הד׳ לחון הו׳ אוחו כשעסברח
 ו׳ ונטשה מחארכח זה וט״י הו׳ באוחו הרט מהחברה ואז

 שקי מן ש״צן וזהי ק׳ צורח מר׳ ינעשה מאד ארוכה
 מו׳ מעוברה חסלה ה־חה קדישא מיל כשהקרישה ואמנס

 ברסמיו הקב׳ה ואז סלילה רע ולא לנד טוב ר.יחה זו
 כבהחלהומחמטטה י׳ וסוזרתלהיוהאוח מאסה ולוקח חוזר
 אס־זה טיקור אמיס אנ!ד הוא הכל ושקר שדה כי הרי

 לזה כנודט בנצח ולא בהוד הוא והקליפוה החיצונים
הרגלים בשני אסוזה לו אין כי פי׳ רגלים לו אין ישקר

 דוה ה־וס כל וז׳׳ם הוד שהיא אסד נרגל רק כו״ה_ שהס
 נהפן והודו בקוד החירבן הי׳ ה׳ באלף ולכן כצודט

 שקר הצקי׳ הקליפוח אל רפיקה אין ינלח אך למשסיח
 שקר של ין' אות ולזה ישקר לא ישיאל וצלח כחי ולזה
 אמנם • שלוקלזה ההוד נגד שהיא א' רגל רק לו אין

 שקר של ק' אןח דהבלו ה׳ טל מורה שדה כל ה׳ אום
 • הקליפוח אה מצכיטם הבל נשמח ני דקין ק׳ על מייה

 בלבד נמל׳ רק עלי׳ אין שבה ליל בכל כי לע־-יני ונחזור
 כנז״ל שבח בחיק׳ עולת שהיא לאצילוח דז״א לגקנא סייא
 לקמן בעזהיי יחי-אי כאשי בז״א גיולה היא שבח ובליל

 אן דנוקבא עלמא יקיא נ״כ שהחה־ו עולמיה נ׳ וכל
 להס אין ממנו שלמעלה העולוווח ומכ״ש דאצילות הז׳ייא
 ונקראה לילה מדח שב:?־.שהיא ליל חים׳ וז״ם ע.י׳ שוס

 י-שבח ביום אן הניק׳ עליוה יק היא שאז לפי שתור
 לזיא הוא העליוח ועיקור זכור שהוא הז״א בשש מכונה

 לעיל שנתבאר כמו לעלות צריכים ג״כ העליונים והעלמוה
 לעילא עתו הנוק״ אח נס מעלת דילי׳ גירא' אגב והנה

 נקיא וצנן בשם עולה הרוק׳ אין גברא דא־ח באחר אן
 גדולה האיר. נו ניחוהף אמנם ■ ז״א בשס השבח יום

 הצלם ענין נודע הלא כי והוא שבח ובליל שנה בחוש׳
 כי נודע זה נס הנר. ני ומקום־ס פנימים מוהין שהוא

 ואח״כ דצלס ה״ס רומז זה ועל חו״ג חו״ב ד׳ הס המיסין
 הל׳ רומז ולזה ג׳ רק אינס ואז דאמא ’בנה״ נחלבשי

 מהפשטין שבחוכם המוחין עס דאמא הנה׳׳י ואס׳׳ז דצלם
 נודע והנה דצלס הל׳ רומז וע״ז דזיא שפי׳ י-ס׳ ז.כל

 הנסי׳ אן הל׳ לנסי׳ רק פנימיס מוחין קורין אנו אין כי
 העמידהבפרק בשער (לעיל מוחיןמקופין המה ודיס ד״ל
 החפילין בשער למיל וגם אברהם אלר.־ בכוונה בהגה ה׳

 דצלס מוחין יש והנה ע״ש) היטיב זה ענין מבואי שם
 * המוחין ^נכנקין בחול והנה דאבא דצלם מוסין ויש דאמא

 בהפלה דאמא מקופין מוחין וגס ולאמא דאבא פנימיס
 כמבואר כר.ניס בביכח נככקין דאבא יהמקופין העמידה

 ■המוסין כל אז שנס בל׳ל טחה והנה במקומו כ״א שם
 שיש ונמצא פנימיס מוחין בקוד נכרםין הס הנ״ל תמקופין

 מקיפין מוחין לו וניחושף מאד גדולים פנימים מוחין לו
 ואמנם לז״א שיש החיש׳ וזהו מהם גדולים יוחר אהליס

 אינם פנימי׳ בקוד בז״א נכנםין כאפל המקיפים אלו
 כן ואחר דאמא מוחין הסלר. בחול שיככקו טד נכנשין
 הלא כי הזה שדר טל נכנשין שהם יק דאבא המוחין

 בנה״י הל׳ מלובשין נאים שהם ימן והל׳ הל׳ כי נודט
 מתחלקין המה לכן ב־״קדז״א וגס דאמא בנה״י והל׳ דאמא

 נחחלק והל׳ דז״א ט״ש נגד שפי׳ לט׳ נהחלק הל׳ כי
 נודע וזה דממא בנה״י שנחלנשו כיון הלא כי פיקין לט׳•

 שבה בטיב טחס והנה פרקין ג׳ נהם יש נח־׳ בכל כי
 נכנשו שנה ובקבלת דז״א הפנימי׳ נכנקו מכמה בהפלה

 והכה ודאמא דאבא דצלס דל׳ תהאין פרקין ג׳ ז״א בהון
עח?■ תכוין לכן כפש בחי׳ הס חתאין פלקין כ* כודע

בקבלה



פה עץההיים ג פרק שבת תוספות שער פרי שרף
 אז בברכו ואח״כ ימירה רפש סוס׳ לקיל שבה בקבלת

 דאמא צלס7 דל׳ אמצעים פרקי; ג׳ נס לכנוס מהס־לין
 הס אמצעים כ״פ כי כנודע ימירה רוס מוס׳ ומכויןלקבל

 מממיצין tn שלום קוכוס ניפרוס ואמ״כ רומ בסי׳
 דאנא דצלס דל׳ אמצעיה פירקין נ׳ נס לכנוס
 אמצעים אלא שאינם אעפ״י כי רה ימ נשמה לקבל ומכוין

 האמצעים לכן רוס נקרא דאמא שהאמצעים בעין אן
 לכנוק ננמריס אז דלחש ובעמידה י נשמה נקר׳ דאבא
 העמידה אחר של ובויכלו ודאמא דאבא אמצוניס הנ״פ
 ובייכלו דאמא עלאין פיקין ג׳ נכנסין עמה כי מנוין

 ובזה דאנא עלאין פכקין ס;/ פנכנסין מכו־ן הקידום של
 אן לגמרי דצלם הל׳ של הראשון המקיה לכנס נשלם

 דאמח בנה״י מלובשים שאינם לפי דצלס דם׳ המקיפים
 רק נסלקין אינם לכן לביש בלי לבד מוחין יק והס

 עד נכנסין אין אן אחד בפעם נכנסין אז נכנסין כשתם
 זהו והנה במקומו בעזה״י שימבאר כמו ישבח שחרית
 לו נחשב זה אין אן שבח בליל לז״א מניע אשר המיס׳
 שנכנסו מה וזה כלל למעלה עלי׳ לו שאין כיון כלל לעלי׳
 במקומו שנשאר כיון לעלי׳ נחשב זה אין המקופיס בתוכו

 עד עו^יסכלל אין ממ;ן שלמעלה העולמות ונס היאכון
נו נכנס שאז ישבח שחייח

 נע ניזנ ז׳׳ל מוהרן״! ר.ינ הגה דצלס דם׳ הב׳ המזיס נס
u ״״ הפנח לשער נההדמר הכו̂ו י

 הניי־ה אמנס ו,.!' ג׳ ״ק בכל שלם כשהוא ואז
נשני אפשר הג״! המקופיס עולת הוא אח״ז ׳יל׳ ן המוח
יארו יגול א שהו■ אז ■איה מ; הכי< וגס אבא מקום ויורש
 ממיויפי בל ניהס מקומלש ל5נ בעזה״י שיתבאר כמו עולה

יאפו ני וגמלז נו !מתלנשים נס ואז לקמן במקומו

̂״- ־ שלמולי' הפיל״י״ ^̂ ^̂ ייזה׳־״יישהמיר־ים”^
 נמאומו וראשו ראשו מון יורד־ס מדריגי' לעלוח הוכרתו
 אא׳י : ונו׳ והמקיפיס עומד היי״ל אמנם כי״ל מדריגה

 מסלה ני ז״ל מוהלח׳׳ו הרג נמנ חיס׳ מחחלח עלי׳ לה יש
עומד במקומו שראשו קיבל לעיל שביארנו רונו שבה

ל .®”י’ °’־’יא״יו וכ״ז נשדה שבח בקבלח M'r י פ1 רש 2מ יומר סיגל «  nu ש 3נ
T״׳” ׳ איאפשי ני והוא אמימי יומר '

יורדיס שהמקיפיס לומר ׳- DD סמכס מו5ע
דס׳ המקיפים נ־ן פע׳ ישאר ‘נמשי מעצמה אז שבח ליל

 וללס דל׳ המקיפים לנין דצלס והוא ע״יכלל שלא הקדושה
הס שכג־הס גורע שהרי ונו׳ חוזרח עולם שבכל שמ״ל

״ ״ 'ז״א״׳־ניל” ?אש נ̂? ’”׳J ״
שהכריע ענ״להרי ונו׳ למעלה ליל ׳ס”

 עומדים שהמקיפיס לרעח שאי.ה אן ) שם מ׳׳ש
 למעלה גנרל וראשו במקומם הישול החח אסח נקודה
 נמב י»א נפרק ס5 ואמ״ן • ונוי עד כן ועומדס דז׳׳א

ואז שבס ליל של העמידה , , ו .1״ ״1, ,., ראשו יגדל שהז״א או מציאומ ,,״* ,
נינה ער למעלה ראשו ויעלה ̂ ®
 אפקי או ונוי המקיפים 3נ מי נמקי יהבארבעזה׳׳י כאשי

נמקומו למטה נשאר שראשו = 1לקי<
וגנגשין ממקומן יויויס והמקיפים

 שנן בליל נילי׳ שים, לו״א שאק לעיל ני•),■״ ננר אמנה נראשו
 ממקימת יוידיה והמקיפים במקומו ישאר -הזא מונרגו הוא לנן ונז׳

̂ם ששג־ היי עיש ענ״ל ועיקור ונו׳ ירארו וגנושי:  האגו המאגע
 היא נן ח ־ נפ׳ טנתנ שנמו גראר לעג׳׳ד והגה זה אה זה סוחריס
 יה7:ר’שה«קץם^ לומר א:־י נא■ נפ׳׳ג מ־״נ נ־ נאמה העיקור

 ■•א ן נלל מונן איגו נגיל ונו׳ פגוי׳ מקום ישאי א*כ ממקומם
 נשער ,לע והונא ה׳ פרק הגסירה שער יוייס נען ומנזאר גורע

 נזו הוא אי;נס ־נרהם אלה׳ נ;ןןגה נגנה ד׳ העמיד־ערג
 והארס' ניווד ננ.מקום קייס שרשו שבקדושה דנר נל ני שהודממיך

 ומנח נמנלה קייס שרשם ני נאן העגין הוא ונן למעה נונינת
 ע׳׳ש גנ״ל מהם למטה ימאיריס מהפשעים נהש שגיחוטה הארה

׳ יגי׳) מקוס הישאר לימי שייך !-,'איך (יהגהלש■ ״  ד.:דס_אלו ו
 ^אי ״ רק למיגלה לעליה זלא לההצדל צריך אין לומר גונל שפיר

 ממקומו מהפשט שהיהה הארה אוהו p, הןאשון ,נולו״, ננסיגה,
 לנח■׳ בהונו גנגפה היא בהה מקין ננסי׳ עליו גמשנה והיהה
 המקיפיס בגי אז זה נשניל נ■ נלל קיש■׳ שוס נאן ואין סגימי׳

 מקים שוס נגיהס עושה ואין הראהין נמקומס המה >הנ״ל5דל׳(וצ״
; יבין והמשניל חלילה פג•׳ ' ׳

נ פרק
! ר ת ע  וד׳ מקויוס כיל הכוונת כל בפרעוס נבאר ל

; משגיאות וייילינו בעזרי' יהי׳
ד, נ ,  אזויתחילין בוהיע־בכי נערבשבסמכוין במנחה ד

 שס כי נודע והכה בזו זו ולכלול לעלוס העולמות
 בחכמת נו,ס בקוד האצילוה עולם חיות הוא דיו״ן ע״ב

 אמא בקוד הבריאה עולם חיוס הוא ס״נ ושם • עשית
 העולם אס המקיף ירוק קו נקר׳ והיא בכורקיא מקננת

 שלה נה״י במוך דז׳יא המוחין מלנשס שהוא כמו כי
 ח׳ קו ממנה ייצא כן כנודע בפנימיוסו בתוכו ונכנקח

 וכן ננייאה אצילות בין מסך ונעשית האצילות לכל מקיף
 ובן ביצי׳ י.וא מ״ה שס ולכן היצי׳ בעולם ח׳׳ח עד״ז
ח ב׳ין שס ולכן העשי׳ עולם שהוא באופן מקונח מ״ל  הז

 -יכן ן סכו העמידה שססחיל קודם והנה בעשי׳ מאיר
 כוללת ע״י שלך לנשמה ונשמה הנר׳׳נ סלקי כל ולהעלות
 נין ונשם הוי׳ דשם אסכונה ה׳ אל וס:וין העולמות

 עמסס נפשן והכנר. הנפשות ששם בעשי׳ שהוא דההין
 ולבם ^י.וי׳ דשם ו׳ אל סכוין ואח׳יז ה־צי׳ אל ולהעלוסס

 עמהן רומן והכלול הרוס בסי׳ שמשם שביצי׳ מ״ה
 דשם ראשונה ה׳ אל ס:וין ואס״ז הבריאה אל להעלותן

 והר-י: הנשמוס במי׳ שמשם שבבריאה נ ס׳ ולשם הוי׳
 הי׳ ס. תיו־ן ואח״ז האצילות אל להעלימן עעהן נשמסן

 והסבר לנשמה ננמה שמשם דיודין ע״ב ולכס הוי׳ דשס
 והפת דאצילוס מ׳׳נ נפש שהוא לנשמת הנשמה עס כילס

 נמעלת נניא שזונל הלואי׳ אן דאצילוח נר״ר שיש האמת
 העמידה ל סהח ואח״ש דאצילוח הנפש עד לזכך הזאת
 ראשינה נברכה דעמידה הזאת בספלה יש כי נודע והנה

 בביכס יכן בסיסה וזקיפה וכריעה בחסלה וזקיפה כניעה
 בסיפת וזקיפה וכריעה בסחיייה וזקיפה כריעה הודאת

 והנה דחיל בעמייה כמבואר זקיפיח יד׳ כניעות ד׳ שסם
ס ממו.א אתי׳ שמוח לד׳ בריעות בד׳ למין ביארנו שם

כג



החי־י־ם עץ ד ג פרק עזבת תוספת שער פרי שרף
 ממולאין הוי׳ שמוס לד׳ ובזקיפוס כנודע מילואיהן בד׳
 אן כאן גס הכוונה הוא כן שס כמבואר מילואיהן בד'

 סכוין ראשונה בכריעה וחנה העולמוס לכלול סכוין עסה
 המאציל מן שפע האצילוס ש־קבל וחכוין דיודין אה׳׳ לשס
 עולם עמה שיכלול וגס בהמאציל לכלול שיוכל כדי

 להכין כסב צ״ד פרק א׳ חלק יונה כנפי (רסכר הבריאה
 עולס בכל כסב וכן הבריאה עולס לקבל מקוס בסוכה
לשס סכוין ובזקיפה ע״ש)

נספר ג״נ החג ה1ה נלפון שעולה וסכוין דיודין ע״ב
או ה׳ פרק הפנא שער הנוונפ ונס,יעה למעלה האצילוס

נריניוח נ״ר לנויו כיזב ננ״א ^
 נמיש הפיקור אן ע»ש נסרי להורדשפנג ! וסכו ן דאלפ ועולס עולם מכל נר״נ להודו

 מפורש שס נפנ הלא ני כאן לכלול שסוכל כדי בבריאה
או נשמופ להוריד לנויו שאין עמו לכלול ונם באצילוס

שלום שיס נינה ער להעלופן ppj ה,ןין ובזקיפה היצי׳
לקמן נרנרינו נס שיפנאר נמו להעלזח וסכוין ש״ג נפנ לא יונה ננפי נשפי נם ׳ , ,,  ;העולמוה ונללופ עלי■ דק לכוין דמודיס ובכריעה בא.ינוח

דההין אהי׳ לשם סכוין
 ולכלול לבריאה לעלוס שסוכל כדי ביצי׳ שפע להוריד וסכוין

 להעלוס וסכוין מ״ה לשס חכיי! ובהזקיפה העשי׳ עמה
 דיודין אהי׳ לשם סכיין האחרונה ובכריעה בנריאה היצי׳

 ולא ל־צי׳ לעלוח שחוכל כדי נעשי׳ שפע להוריד וחכוין
 העשי׳ להעלוח וחכוין ב״ן לשם חכוין ובזקיפה יוסר
 ה׳ אחה ברון הברכה כשחאמר שלום שים ובברכה ביצי׳

 ראשונה ה׳ באצילוח י׳ הזה הוי׳ בשס וכו׳חכרן הווברן
 לכלול חכיין ואחי׳כ י געשי׳ אחרונה ה׳ ביצי׳ ו׳ בבריאה

 עד אחרונה ה׳ מן למעלה מלמעה אחרס פעס אוסס
 שלנו ונר״ג העולמי׳ מעלים אנו מסלה כי וסענין היוד

 שוד עצמו הוא והכוללס העליוס שוד כי חוק׳ לקבל
 לנשמה נשמה חוקפוס עליך להורידם סכוין ״כ1 וא החוק׳
 להעלוסס ואס״כ הנפש וחום׳ הרוח וחוש׳ הנשיוה וחוש׳

 רקבברכסשיס להעלוסס או הנשמוח להוריד ואלססשוב
 בד׳ כן סכוין המברך ה׳ אחה ברוך כשתאמר שלוש

; השש אוחיוח
כ ״ ח צ״ר ש׳ א׳ חלק יונא כנפי נספר וחלא שבח יקבל א

שים נספימופ ואפ«נ יזיל נסנ ןיע,; וסאע, לשלה
״p״ ,)5, דולי )פ העולמי׳ נל יליל’ שלים ,

״ מלת ביארנו פ”ה יורק נמילר נולן פיופ1הא י״יא שי
ס״ כוונחינו שעתה לפי נל שינוק ר״ל עיש ונו׳ ה״ו עי ננ

נשנוללן השם אופיופ מ׳׳י אופ דוגמח העולמות סילוני׳
: ע׳׳ש יויין נמלוי נקל׳ שהמ״ל לפי נס השלה
ב׳ פ׳ למעלה כמבואר שדה

 חפוחין לחקל מלכחא שבח לקראח וכלא באו וחאמל
 שחקלחפוחין הגס כי בעזה״י נבאר לקמן (והנה קדישין
 חיבוח ג׳ ג״כ עסה שייך מ״מ מדליגוח ג׳ המס קדושין
 • אדני הוי׳ אהי׳ הוי׳ גימ׳ הוא סקל כי וסכוין האילו)

יו״ד עס (צ״ל נ״! מ״ה ש«ג דע״ב המלוי גימ׳ הוא נס

 פסחין בשני מנוקד הוא אקל כי וסכוין הוי׳) אוסיוס
 אוחו כי והוא סקל כזה סגלין בשני מנוקד נעשה ועסה
 חקל הוא כנז׳׳ל ־ פני׳" כשנשאר ועסה למטה שהי׳ הנה״י
 למעלה ובעלוסס וחלק פני׳ מקים להוליד פסחין בנוקד
 גס בשגלין חקל וזהו שלהם חלק נעשה אז מג״ס במקיס
 אוסיוסיו ׳''־' וי׳ ש״ג שס גימ׳ הוא סקל כי סכוין

: אדני ושס
H J i H I ופניו מעומד להיוס ציין בשדה שבס קבלס 

 וטובלעמוד במעריב השכינה כי כנודע למעריב
׳7 מאחוריו נקי פני׳ המקום שיהי׳ וצריך גבוה הר על

 עינו כמלא ולפניו אמוס
בז״א נכנשין עסה כי וסכוין נפפי ג״נ מנואר העניו זה הנה

דצלס דל׳ ססאיו פלקין ג׳ =ייז ®יף א׳ ■®,‘״ י־®’
לקבל וסכיין ודאמא דאבא להקניל
 הזאס מהארס יסירה נפש jpp ,;קןק״ שיוא לפנינה
 ססאין פרקין ג׳ כי כנודע קהי■ פ,׳ הוא חקל פפופין

נגד להשיס נפש בסי' הס יי של המילוי ונן איני׳ הוי׳
כשדין עולמו׳ הד' עיניך מיל® 1נ״ מיה סיג עיב שמוה ד״י ית״י יו״ד השסונו׳ עשיאופיוה עם שקל  וסאמד ׳ן ב מיה ש׳׳ג ב ע

p.gj, pp .עד סגולוס עעיניס השדר כל ^״
בשוד ימים לאורך ה׳ ק־וס מרוקלק אינו הלשון ה1 זולה
לה דליס שפירסא עולימסא עשו עס עילואין י' ליל פה״י

; כ,ןדננ עי,ין וגם אקל פולה השם אופיופ
י הכוונה של עעעו מונן שאינו
 שס מנואר אדני והוי׳ אהי׳ הוי׳ של להכוונה ני ענינו ומה הואפ
נמנמה שהוא הוי׳ שש ני וצא׳ל וז״ל שס שנפג טיו נפיק עניגו
עגיל פק״ל עולים והוי' אוניפ ושם ננינה שהוא אהי׳ ושם

סס וו״ל מפורש יופל ניאור האזינו פ׳ פורה לקועי ונספר
נל הכוללים שמוה י׳ פיי הס ני עמו ה׳ סלי! ני י נפס-ק

 השם אופיוה ר שזט וזו״נ אי׳א איני הוי׳ אהי׳ היי׳ האצילופ
 שורש ני קיושי! פפוחין אקל וי׳ס עמי ה׳ סלק ני וז״ס קל״ס נימ׳ ותם

 ינה׳׳ידאמא קימאין שהסג׳פלקין ז»א ניאש אהי׳ הוי׳ הס המוחין
 איני הוי׳ שהם המ״ל נואש די״א נהי׳ שהם פפאין לג״פ נמשך ומשם

 מונן הוי ע״ש נקיצי ג׳ פרק שנה ליל נשער לקמן יפנאו עכ״לונן
 וטעמן ענינו מונן אינו הנ״ל מילואיו הו׳ של הנמנה אן וטעמו פנינו
 הו׳ נכל ני עמהס לצרך שנפנ אופיוה עשר ענין מה גס כלל

 עסי שהם לומר ואין מעשרים יופר אופיוה הלנה יש מילואן
 שס שלאיזה מילואו פיפר שלא א׳ הלא ני נמילואו א' של אופיוה

ן ןה אין ועור ו  של המילואו ולצרף אפר נשם הכוונה לנוי! נלל ו
 הקול הוצאוה נענין שופר פקיעה נשער לקמן נס והנה אפל שס

 מילואי! לו׳ גינ״ק נמלח לנוין נפנ נינ״ק שהיא ומהאיך עהנרון
 קל״ג עולס והכולל אופייה ד׳ עם מילואין הד׳ ני ונהג הני׳ל
 פנק מה הכוונה של ענינו מונן לא ג״נ ושם ע״ש גינ״ק נמנין

 עם מילואיו ו׳ מ׳׳ש נלל מדוקדק אינו הלשין וג״נ לזה מילואין הו׳
 לע״ו נראה אן שמוח ו׳ עס לנפונ צוין הי׳ ני אופיוה ד׳

 וגינ׳׳ק חקיל שניפה הלא ני להגי׳ צריך אלו מקימופ שני ני ננירוו
 פרק או״א הילדה שער איים נען קצה מטאו והוא להם א׳ מקול

 הטפה דזוד אמנם וזיל שם נפנ ןיוויגם המ׳׳נ ענין שם נני^ורו א׳
 כלולה זו טפה והנה חנ״ו טוו שהוא יה׳׳ו סור שהוא ירעה ננר
 ה״ו’ ואמנם ונו׳ ס׳׳ג עולים יהיו ונ׳׳פ נ״ן מ״ה פ״נ של יה׳ו מ׳׳ג

 ע״ל גימ' הוא ומיה ויה«ו נ״ז נימ׳ והוא ננ״ר למעלה הוא וע׳׳נ
נעלש■ היא הראשון יה׳-ו אמנם צ״י ניע׳ הוא הראשונים נ»ן ועם

ס ניה׳׳ו
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 נשס ומסלנשיס אלו יודו אש«נ אמצעית נג׳ שתוא «״ה של ניז״(
 יוודין יא) אמווצות נג׳ שתיא מ״נ גימ׳ סתוא ונין האחיין יהיו
ווי. ונו׳ מנוון אל ניתן וי.וא נצו׳ החצמה של היסוו שי.וא נתיך
 ציו ונשצחנו עוו ונתב וכי' החכמה של ניסיו הומה החיו עצין
 חפוחין שקל וז״ש עמי ה׳ סלק כי ת״פ קל״ח ניע׳ ר.וא נ מ״ עס

 צשלס יא) מ׳אחיוציס הואשוצים היה״י כל יווין’ פסה כי קוישין
שכוה׳חלקא' השעויס מבוא ונפ׳ ל עני וני׳ קוישין תפיחין חקל
 ינשצתחניי שס וז׳׳ל ייחי נניאוי זה ענין ג*כ הינא ז׳ פוק

 עמו ה׳ חלק נ׳ שיו יהיא חלק צעשי ומ׳נ וטיל צ•) שס שלשתן
 ומהם זייצ צעשי מהם כי מזה צמשנין צנמוחיר.! נ< ישראל שהוא
 חלק נאן וצעשו יחו יה״ו ג׳ כצנללו ישואלואסי של צשמוחיהן צעשו

^ץ יהי<א מצ״ל וחכמה היפוו אל ירוי י׳חיך  צ«שה ישם איא שנפה י
אישיית ו׳ עס נינ״ק יהצה נצווע החיך איחייש שהס נינ׳ק נסיו

עתה חנוין נס יזיל עיו פס ינשנ ונוי קליח מ׳’ג הס יהנילל
׳ינקיש נהייחס המ״ל פיו לעילם שהיא קיושין חפיחין חקל פיו
נקבלח אצליצי נמניאי חק׳׳ל צקוא שאז צה״׳ חחהיציס הג' מן

 נצה״י יחו נהייחס סק״ל שצעשיס אילי יהיו פיו והיא שנח
 ו׳ נמקים להגי׳ צייו ינשציתס לשציהס אתו שמקוי היי יני׳

 זיל יונה היננעלנצפי יהצה נ׳׳ן מיה וע״נ יה״י נ׳ ל׳־ל מליאיס
 לצקו ינשב חיקן לזה חק״ל עולה איצן מליאיס ו׳ שחשנין לפי
 מניין יאז שנחנחי כמי יק זה לנל צריך איצו אך איחייש ייד

 נינ״ק יאז כן להגי׳ לייך גיניק נניונח לקמן ינס נצז״ל החשנון
 יבין יהמשניל נצז׳ל יה״י ג׳ נמצין עולים יהנילל אוחייח ו׳ עם

: דנייצי אמש

ר פרק
 הבי בג׳ יחרוין אלים בני לה׳ הבי המזמיל ותתחיל

 דיצי׳יהמ״ל דעשי׳לג״ח סג״ל להעלים שני
 אוחן ימקנלח ימחפשטיח ימחרחנח אימן מקילח דיצי׳

 כמניאיר הצבי ph נקר׳ היא כי נחיכה דעשי׳ הג׳ כל
ניצי׳ דעשי׳ ג״ר כשעילין עחה כי ונמצא א׳ פרק לעיל
אצילי׳ נריאה יצי׳ י.עילמיח ג' נכל יכן סני כמנין

 הס כנגדם לכן לנד ז׳ לק נה שנשאל נעשי׳ משא׳׳כ
 שנמזמיל קילוח סז׳ יע״י אנ״י עולמי׳ ג׳ כנגד סני גי׳פ
נמקים סג״ח ועולים חסחיניח סז׳ להעלים חכיין הזה

ימקיס נה״י נמקים והמיל סג׳׳ח נמקים ונה»י סנ״ד
: כנז״ל פני׳ נשאל המיל
ננייצח לקמן שנתג מה הצה אי כי נודע כנל וסנה
ני איזה שיעלה אפשל יאשין בהני שעילה יהמליח ד

דנדיאה בנצק רמשי׳ שכמה ,jj ממדלגשן למעלה
״ ״ליי״ליי ’י׳י ״’י׳ לי ל ״ ״ ניש״י ״ ^ ו נ ח מ ד חנ המחנל נכת״י מצחתי (נו , , , , ,

יצי׳) נריאה במקום צ״ל מראה מח^לל האולהוא אוחו ואז
היא המ״ל כי היא ונו׳ דנריאה למעלה ומתעלה

ד׳ היי׳ שם כי נודע יאז י.צה״י נל אשייי מימדח נ
אז דמשי׳ שנמה נשעילה עולמים נד׳ היא מילואיו

בשינה אוחי מקבלח נשהמל' 00ן נעשי׳ ן”נ שם
שאשייי למקים אוחו מקבלש שיא ננליאהישס ם״נ ישם ניצי׳

ג״נ עולים דיצי׳ נשהצה״י והנהנהנילה׳ ע׳׳ננאצילי׳
עם עומדים הס אז למעלה להמליח חכיין סלים נני

ניצי׳ ממש צה״י נמקים המ״ל דיצי׳ ליקיד דטשי׳ הדעח

 הואגימ׳ הנו כי והנההכיין היא כן פפיייש י׳ג יש אז
 מן האיה להוליד יחכיין י״ג השנת שעי מ״ש הנייצח נפפי
דא״א קנא ד הקוני י״ג ג״ננספינצפי היא יק י׳ פיק

״י ^ שיש י.דית ג׳ שהם דע״י׳ ,
הכויל ועם אוחיום י״נ נהם עול,(,׳ ה,/ נל אח כאן לניין

הנו כמנין כנודע י״ג הס פנו הכיוצח שנל הזה נמזמוי
דנ״ןשהוא תוייח לג׳ יחכיין ני .׳כיד נמילסהעש׳' וק איצס

סדעח עד וחולידס נעפי׳ י״ג נהיי הבריאה שצעשה זה
והנר, היישל קי דלך דעשי׳ נמקימי אישי לניין נשיג

ע ,’̂נ . ״ היא היעח כי נ הכו
 כ נודע כ נ י,ה חי״ג ,,ן,,), מואפןן בנאי יק

מי׳ה שם נסי׳ הס החסדים ; ע״ש לקמן
נ״ו כם נחי׳ הס יהגנולוח א׳ נעילס הנל הי׳ שם ני ד׳יל

ג׳ מורידים כשאני יעחס יעשי' ליכה ‘רפפי «א*א
נגד לק ל,יא דנ״ן הייוח דיצי׳לעילס מא-א להמשיך נאן

ן ס ס החסד וכנגד הגבוליח איו רחכדיס וכנגד הנניריח יי״״״יו ®יל® ׳’®״י
לק כלל עחי. מירידי׳ אנו ; ד,ל״ להוד

נסמוך יהנאל כאשל אס״כ י
 חכוין ולכן הגנירום עס ג״כ עילין החסדים מ״מ אן

 הדעה שהיא נ״ן דמילוי נהוי׳ ג״כ לה׳ דהני זו נהוי׳
 למעלה עילה זי האלה ועיי שני הגניליח נחי׳ דעשי׳
 אלו נחינת הלומזיס והנל לקין ג׳׳כ יחכיין דיצי׳ ניקוד

 משס נאים הנשמוח לינ הנה כי אלים נני לס׳ סני של
 לכלול יכוין נשמשי הוא מהס מאיזה א״ע שמכיל ומי

 אוחייח הוא ״נני ״לר.׳ ״הנו ל״ח כי והוא ני עצמו
 האלהיס נני וילאו נקיד קין קוד היא אלים ינני הנל

 לפי הוא אלים כאן שכחנ מה אן קין של זלעי שהם
 אנו אין ועחה י׳ על ס׳ דין הוא אלהיס של ה׳ שאיה

 לס׳ ונהנו ה׳ חקור אלים כחנ לזה דין ננחי׳ חפיציס
 להוליד וחכוין דיל•׳ נהוד הנינה לסעלוח חכוין ועוז כניד
 הויוח ג׳ ג״כ שהס שנו דיקנא הקוני מי״ג דיצי׳ מא״א
 לג׳ וחכוין הנו כמנין ייג הכולל ועס אוחיוח י״נ שנהס

 שמאל קו דלן אוסס והולד ניצי׳ שהוא מ״ה דמילוי הוי׳
 אוחס שהורדנו הנ״ל היי׳דנ״ן נג׳ כמו ולא שניצי׳ סוד
 ולכן דיצי׳ הוד עד אוהו שמולידין לק עצמו הדעה עד

 העלה ועי״ז מ״ה למילוי ג״כ לה׳ דהנו זו להוי' חכוין
 ״כנוד ״לס ״הנו ל״ח כי וחכוין דיצי׳ נהוד דעשי׳ נינם
 נחי׳ הוא שניצי׳ מ״ה שם כי והעני; כלס אוחיוח הוא
 נ״ן שם כי שלו הכלה אח המקשע ססחן והיא ז״א

 וג׳ נ״ן הרי דיצי׳ נג׳יר כשעולה נעשי׳ שהוא דסהין
 החכמה לסעלוה חכוין שמו כניד לי.׳ ונר.נו • כלה גימ׳

 הקוני מי״ג מא״חדנליאר. להוליד וחכוין דיצי׳ ננצח דעש׳׳
 י״ג הכולל ועס אוחיוח י״ב ג״כ שהם הוי׳ ג׳ דלי׳ דיקנא
 ננליאה שהוא ק״ג דמילוי סויוח לג׳ וחכוין הנו כמכין

 אנו לק דעשי׳ נצח עד אוחס מולידין אנו אין ;8כ וגס
 יולד ומשם דנליאה נצח עד ימין קו דלן אוחם ממשיכין

דיצי׳ ננצח דעשי׳ סכמה העלה כן ע״י ואז דיצי׳ נצח אל
וחכיין
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 ג'׳כ סכוין והנה j״p מימי ג״כ לה׳ נהנו וו נהוי׳ וסנוין
 ס״ג שם כי כלה אוהיוה הוא ״כנוד ״לה׳ "הנו של״ס

 מקשנוה א שה מילאה אמא הנינה אוד הוא שננליאה
 כנודע הללע אה אלהים ה׳ וינן נשוד הכלה אס ומסקנה

 הרי י״ג גימ׳ הוא א׳ הנ׳לשכל הנו ג״פ כי עול וסכוי;
 וא״ו ה״א יו״ד מה י׳׳לפין מלא יה״ו כמנין ל׳׳נו חכל

 ג״ר שעלו הרי שנשם אחרונה ה׳ המ״ל מקנלס שמהם
 מעלהו לגודל דעשי׳ הכסל נסי׳ אן דיצי׳ ננה״י דעשי׳
 ראשו! נהנו כשחכוין לכן הי״ק נמנין נמנה אינו שהוא

 נקו שהוא שהנסר ג״כ סכוין ליקוד היעה להעלוס
עי צ מ א  הכסר עולה שהחלה וחכוין מהדעה למעלה והוא ה

 נסעלה אז הדעה כשעולה ועסה דיצי׳ ניםוד דעשי׳
 סכוין השני נהנו ואס״כ דיצי׳ נהוד ועולה למענה תכהר

 עולהנהוד ונינה דיצי׳ ננצח למעלה עוד עונה שהכתר
 הכתר כי תכוין אז ננצח עולה שהסכמה ג' נהנו ואס״כ

 שהוא א׳ האמיתי מקומו הוא ושם דיצי׳ נת״ת מהעלה
 נעשה הכתר נסי׳ שתמיד והנ' הדעת על אמצעו נקו

 דז״א כתר כי כנודע ממנו שלמעלה עולם של מהס״ת
 קויש נהדרת לס׳ השתסוי תאמר אס״כ דנינה מת״ה הוא

 סנ״ד שהם לג״ר שהמשכנו התארות אלו הלא כי וסכוין
 צריד נסכמה הנה כי הנכו[ כקדר שלא המה דעשי׳
 וננינה ק״ג שם שם המשכנו ואנסנו ע״נ שם להיות
 ונדעתשהוא מ״ה שם המשכנו שםק״ג שם להיוס שלאוי

 המשכנו לא ואנסנו כנודע ונ״ן מת׳ להיום וראוי כוללסו״ג
 לעשות יכלנו לא עהה שעד ודאי כנז״ל לנד נ״ן שם רק

 ני״ע עולמי׳ מג׳ הוא שהמשכה לפי (ר״ל אסר נחופן
 מ״מ אן נ״ן מה׳ ק״ג אלו שמות ג׳ רק אינו ונהם
 עתה והנה לסנ״ד) כראוי ציל חנ״ד נתון שהם עהה
 חזה הוי׳ נשם תכוין והנה זאה אה מתקינן אנו

 להוריד ותכוין שנאצילוח דיודין ע״נ לשם לל׳ דהשהסו
 דיצי׳ נצח עד אוהו ולהמשין אצילות מעולם זאת הארה

 ושם דיצירה נהוד יורד נהסלה שם שהי׳ ש״ג השם ואז
 נהחקדים ומאיר דיצירה ניקוד יולד נהוד הסלה שהי׳ מ״ה
 כנגד מקסלה נ״ן שס שם יש וכנר שה שעלה הדעת של

 שהוי׳ ולפי ■ וכראוי כהקוני הכל נשלם ונזה הגנורוה
 עולמות מג׳ שהם השמות שו)ר על מעלה לו יש דאנילוה זו

 שהוא הנו לשון אומרים אנו עולמות הג׳ נכל לכן ני״ע
 אומרים אנו אין נאצילות אן למעה ולהורידם להמשין פי׳

 משתסוים עולמות הג׳ כאלו ר״ל השתסו רק הנו לשון
 נמשן ואז מרסוק לרנו המשתחוה כענד האצילות אל

 הוא כי קודש נהדרה ג״כ פי׳ וזהו משם הארה להם
 ע״נ שם כי נודע הלא גם האמיתי וקודש האמיתי ההדר
 שאנו זו האלא אמנם י שנו p'’ ד׳ נקוד קודש נקרא

 הנל נקוד האלה לק אינו הזאת השתסוי׳ ע״י מורידין
 השנת שעל נקוד (ונכוונה שנאצילות יקוד מפי היוצא

 שנאצילוה דמל׳ היקוד פ׳ שהוא ששמע הרג כתנ ו׳ פרק
עד ומאיר יורד ההארה ואוחו ע׳׳ש) זיא יקוד ולא

ולכן דאצילוה ננצס למעה אינו כהנלזה הארה ענץ הנה
״נהדרת ״לה׳ •הקתסו ר״ת נסיייו לקמן הלא כי כלל מונן
: הנל אותיות היא ®יי’״ י̂י’״ פ״״נל כפג
״׳’ ״׳׳״ יי®® ״ד ר י".’ ’“י” י ״ ה א את מעלים אנו ר

.ע דעש הזיה שהוק ננ״נ של ה,א לה׳ השפחו
 הוא הענין וקוד קולית סז׳ לכל ומאיל ואציליפ זה נחג

אשר הנליס ז' יש הזה כי ; ע*ש העולמי׳
 דאצילות ז״א מפי יוצאים

 ז' ג״כ יוצאים שלו היקוד מפי וגם שנו לזית ומקיפים
 ם יויד הנלים הז׳ ואלו שלו ז״ת של פנימי מאור הנלים
 ״השהסו בר״ת הכוין ולכן אסרים נעולמות להאיר למעה
 מפי הזה הנל להמשין הנל אותיות שהוא ״נהדרת ״לה׳
 ק״ג שם נקוד נודע והנה הנ״ל לז״ת להאיר ז״א יקוד

 נעזה״י יהנאר כאשר הנל כמנין ל״ז הוא שלו המילוי כי
 כמו כי העעם יתיאר ושם שופר תקיעות נשער לקמן
 כן לחיז 'ילא ואס״ב נתיכו גנוז הוא אדם של ההנל
 ומתנלה לסיז יוצא ואס״כ נתוכו אגניז הוא השם מילוי
 והנה הנל קוד הוא שלו המילוי ושם שם נכל כי נמצא

 שם נס״ הוא ז״א הנה הז״א יקוד מפי היוצא ההנל זה
 שהם מ״ה שם מילוי הוא ממנו היוצא ההנל לזאת מ״ה

 הנלים ז׳ והם ז׳ הרי והכולל ןא״א וד״א אותיות ו׳
 למעלה יעלו שעי״ז דמשי׳ לז״ת אותם להמשין ותכוין הנ״ל
 החקדים קיד הם אלו הגלים ז׳ קוד כי דע גם ־ כנ״ל

 שהם נסינסם נודע כנר והנה תוןז״א המספשעיס
 ניקוד כולם כיללות יש אן הוד עד מסקד סקדים ה׳ רק

 סקדים נסינות ז׳ הרי נמל׳ כולם כוללת אס״ז יש וגם
 הוא ששם היקוד מפי היוצאים חנ״ל הנלים ז׳ נסי׳ והם

 והס הז׳ כל קיום המערה
 כנז״ל המילוי אותיות שקה כפג ז״ל י הי)י נפוור הנה

 אותיות הו׳ כל כללות וגס י״® מפייניי ויציז ונמשך ל”וז
 הם אלו ההנלים והנה נמל׳ ״"® ״ייו' ־®'י ייו

י ^ ! , ״ ,  מז״א היורדים אורות נסי׳ ח
,p,, ן,ןןן jj,j אורזם כן ממש ואנו דא-ילוס
 חכו חמכס דעש'׳ ז״ח עד העטרה סס היסוד מפי מיוצחים

 מ״נ שם להוריד ג״כ צריכים למוציא כיי י״ל רז' כל שיום
 שוס שאין כנודע לכאן דיצי׳ :המ״ל זולי׳ כצמו ודא פז׳ אל

שם ע״י אלא עולה דנר מניי כפא שפי סיים נעץ הנה
מיננו העליון עולם של מ״נ T̂ ?1',• ’״יי׳ י׳ . פילם נאל שיש מ״נ שם עניו שם .11

 שם הוח צ ד המ״נ והנה נעולס משאי׳ה אנ״י עולמו׳ מג׳
 שם והוא נכח דאנא מ״נ הפקוניס נשפר כנ״ז העשי׳
 ז׳ נו ויש וכו׳ יס״ץ אנ״ג דאצילופ מ״נ שם פס אלו והנה
להם יש ואמנם כנודע שמות "’י״ הפשיפיפ אופיופ הוא

 מנוקדי׳ שמות ז׳ והם נשמה י־'״ דייילי'אלפי! אופץ ונשי
. דאלפין המילוי ומילוי אותיות

 ■ ° יי® ® גגקייי® נשמ,פ הס .דנריאה מנ> ו־ם
. . אהי' אשל חהי׳ וכן יהיו אהי׳
 אנא נל״ת הימיז מ״כ שס הוא ריצי״ מ״ב ושס מ״נ נימ׳ שהס
הידיס נ׳ סוד והס מ״נ הס י״ד נ״פ כי הדגל וטעס וכו׳ בכח

יד



צ החיים עץ ה ד פרק שבת תוספת שער פרי שרף
 כי נה<«מ ;נצלים ונזס ווג״ם 71pj והס ונו׳ מימין הנחלה יו

שילשו אמנם נדה שהיא כמדע שמוה ז נו יש מ*נ שם הנה
שהם ידיס ג׳ לו יש דיצי׳ אדס יהנה לנד ניונ׳׳ה לא אינו הוא
המשי׳ עולם אה עמהס לאיות נרי כנו׳ נניו ואנא מג׳ שוו

 נג׳ איות הוא נס ונליאה אוס ואיו«כ ונו■ למטלה מעליהו
 ע״ש עכ״ל _ ונוי ואצילוה אוס וכן ונו׳ ה־צי׳ ננילס אה יויו
 שלהס הז״ה העולמוה כל ממלין שאנו מה הינויג מינין הרי
מ״נ כס ע׳י עילה שאינו שלהס הנ׳ל משא״נ מ״נ שם ע״י
 להעלוה כס נו אין לוה יז״ה לק ה;א מג׳ שם נחי שנל לפי
 : ממני ננוה ■והל דנר שצלינין הנ׳׳ל משא׳ינ כמותו ו״ת רק

^ ץ  ראשון להבל חכוין המיס על ה׳ קול הכוונה קדר ן
נקפי׳ שהוא מ״ה השס המילוי מן ו׳ אוח שהוא

 וגס דיצי׳ דמ'נ 7pn שהוא ״״ז’ אנ״ג לשם גס הנושל
 הכוין זו הוי׳ וגס שגול בניקוד הוי׳ שהוא שלו להנשמה

שבעש״ להכמה שבמש׳׳ הרשל העלה ועי״ז שגול נניקול - I  ה׳ קיל ל״ח כ• חכוין גס
 כזה במילוי אל שס כמכין
 אל שס והנה למל אלף
 עול כחב גס נהשל הוא
 הלעיס הכבול אל אל שס
 כי וחכוין אל שני הרי

 רומז שכ״ה גימ׳ הוא הרעיס
 דה גס כנודע לינין לשכ״ה

 ״לביס ״מיס ״על ׳׳כ׳ ״הרעיס
 שהס שכ״ה גימ׳ ג״כ הוא

 באמא שהס כפולים דינים
 ויהל נלאה או וניחא
 אל בשני להמהיקס וחכוין
 חכוין נכס ה׳ קול • האלו
ל׳ אוח שהוא הב׳ להבל

קפ״ה גימ׳ הוא המיס על

 נהונ 'ל1 האי׳׳י נסודל הנה
 ליצי' ההנציס להמשיך לנוין
 ׳’העם אח מעלים הם ומשם

 ויצי׳ להסו נמשך היוסו הנל ל ד■
 את מעצה הוא ויצי׳ והחסד
 מי ידעתי ולא דטשי׳ החסד

 הכווניה נספר כי לזה היכייחו
 ננאן שננהג כמו נסהס נתנ
 שאין כיון ני נוטה הדעה ונן

 להמשיך לנו מי. לילי׳ טולי׳
 נעליוה לעיל ני לשס ההנליס

 שפיר ויצי׳ לנה״י שעולים הנ׳ל
 לנה״י ההאלות תהלה מעשינין

 ואפשר נאן משא»כ כנו״ל ויצי׳
: שעליות כיון

גבולה והוא מיה שס ממילוי
 שבא בניקוד ולהוי׳ שע״ן קר״ע לפס וחכוין ז״א שבחשל

 נהדר ה׳ קול ■ לעשי׳ לנינה שנעשי׳ גבורה העלה ועי״ז
 נג״ל ולשס מ״ה שס ממילוי א׳ אוח ג״שהוא להבל חכוין
 במקום לעשי׳ היה העלה ועי״ז הולם בניקוד ולר\י׳ יכ״ס
 קול נכה ה׳ קול אלו קולוח נב׳ חכוין גס לעשי׳ לעח

 הוי׳ גימ׳ שהוא יב״ק אוחיוח הוא נ״א שריח נהלל ה׳
 אוח שר.וא ל׳ לר.נל חכוין ארזים ה׳שובר קול • אלהיס

 בניקוד ולהוי׳ צה״ג נעיר ולפס מ״ה שס מאוחיוח א׳
 קול ־ דעשי׳ השל נמקוס לעשי׳ נצה העלה וע״י נזיייק

 ו׳ אוח שהוא ה׳ להבל חכוין אם להנוח הוצב ה׳
 קינת בניקוד ולהוי׳ טנ״ע הק״ב לשס וחכוין מ״ר. ממילוי

 • לעשי׳ גבירה נמקוס לעשי׳ ההול תעלה זה ילי ועל
חכוין מלבר יחיל ס׳ קול

 ססיויס עשנה נעל י.רנ וי.נה ממילוי א׳ אוח שהוא ז׳ לקבל
,j״,p שמוה שהי, לנוין כתג

נפי עולים הע־י׳ עולים ' י״ ’נריוי ולהי׳
דאנ״ג מ״נ שם ננח מולינתס נייקיס למשי' הישול העלה

 איו ידעתי ולא וילי׳ ונו■ ן יה׳
 סייס הען דנלי ממנו נעלם

 וחיצוני' פנימי׳ נשעל שכחונ
 ננקוו הויוח ׳ת ה ה״צ נ׳ דחם
 פהס ונוי הולים שנז סגיל
 הס נס מנה 'א1ד ז״ח אל נד״;
 סלהם נליס הון ויצי׳ נזייה
 שהוא ננח דאנ) שמוח ׳1 שהם
 אוחס ממשינין ואנו מג׳ שם
 להם להאיר ועשי׳ ז׳ה עד

 ממאומס לצגעלה לעלות שיונלן
: ונוי שנה קנלת נעיס׳

 נר״ח חכוין גס לעשי׳ ח״ח
 שהוא מלבר יחיל ה׳ ק־ל
״ה׳ ״יהיל ר״ח גס קין גימ׳

 ן ק גימ׳ הוא ״קלש ״מדבר
 נצוצי להעלוח נהס וחכוין

 אילוח ימולל ה׳ קול קין
 שהיא ר.ז׳ לר.נל הנוין

 אוחיות הששה כל כיללח
 פק״ו ולפס מ״ה ס ם למילו־
 צנאוח נניק-ל והוי׳ צי״ח
לעש״ המל׳ העלר. ועי״ז

 שהוא מ׳יב לשס האמיון זר. נשס חכוין והנס ג״ח נמק־ס
 כל חהלק גס שמוח הז׳ כל נכללים ונו שי.ח של הפס
 מבוא נשער לעיל שמבואר נמו לרזלקים מ״ב משס אוח

 ה׳ ע״ס ששי דליל שמע קריאה נכוונה נ׳ פרק השנה
 שס והוא קלוש שס שהוא ’יל״ נריח חכוין ישב למבול

 לששה מחהלקין המה שמוח הע״ב כי והענין שמוח ע״ב מן
 סלק ובכל לכס כוכבי פשה ונגד קצוח ששר. כגל הלקיס

 ניכן ס0נ נלמז׳׳' הוא שור ר.וא0 הב׳ והמזל מזלוח י״ב יש
 נשול נון גיע׳ הוא זה שס וסנה העגל אח עסו הזה
 אוחן לסעלוח נו חכו־ן ולכן הגבורה נשול נינה שערי נון

 יכלו ולא הקליפוח נין הרנה לבוקיס סהס הנשמוח
 הזה הקדיש השס ע״י ועולין הנ״ל מ״ב op ע״י לעלוח
 כי חכוין גס ביצירה) (נ״א געשי׳ הוא זה ששס וחכוין

: הבל ש״ח הוא ישב למבול ה׳

ה פרר,
 נעקיס חג״ח שעולים מים הנא

 עדיין הס שחנ״ד אעפ׳י חנ״ו
 לעיל שמנואר אעפ׳י נמקוינס

 החחסון שמעלה א״שר ’סא
 העליון נהתלה שיעלה לא אם

 חקא הוא וה ני צ*ל ע״ש למעלה
 עילס נאותו או לעולם מעולם
 ולזהו לעליה יוכל שפיו נעצמו

 נייש לקק מ״ש נן נס נכון
 מעלה הו״א שאו שנה ליל שעי
 ושס הניח נמקוס שלו נה״י

 אן • ע״ש יהד שניהס עומויס
 הטעם לפי ני צהנין זניהי לא

 שנעולס לפי ני כאן שנהב
 לזה סמילוניס פחו אין היצי׳
 זה לפי א״נ החלי. •ח הו עולים
 אין יוחד הלא הבריאה נעילס

 לקמן יהנאר ואעפי״נ הפחד שייך
 ואה*נ הנ׳ר פעלין אנו שאחלה

 יונה ננפי נספר והנה ־ הז״ח
 שכתב ע״ש צ״ס פלק א׳ מלי,

ואש״נ ג«ד נעליוח לנוין האלה

 להעלוח חכוין ואח׳ב
 וחהלה היצירר.

 ליצי׳ סז״ח להעלוח חכוין
 ונה״י • הנ״ל נמקוס הג״ח

 נמיויס והמל׳ הג״ח נמקוס
 להעלוח חנוין ואס״ז נר.״י
 לבריאה הג״ח שלהס הג״ר
 סעפי׳ נעולס כמו ולא

 ואה״כ חהלי. הג״ל שהעלינו
 • הקלס נפרק כנז״ל מז״ח
 העשי׳שס נעילס כי והוא

 אם ולכן כנולע הקליפיח
 להעלוס חהלס מהמילין היינו
 הקליפוח הי׳ אז הז״ס

 והי׳ ג״כ ומלו נאסזוח
 מלילה שס לניקיס נשארים

 אח חרזלה מעלים אנו לזה
 אור בסס וניחושף הג״ר
 אנו כאשר ואס״כ גלול

מעלים



החי־י־ם עץ דו פרק עזבת תוספת עזער פרי שרף
 הז״סלהסאחדנהג״ר מעלים

 הדל הגדול האור מסמס אז
 • שם להסאסז יכולה בהם אין
 הזה פחד יש שלא ניצי׳ אן
 כקדרן אוסן מעלי! אנו

: הג״ר ואס״ב הז״ס החלה
סכוין הז״ס ,והנה

ז׳ עיי להעלוסס
 אוהיוס נז׳ שהם שמוס
 שחחשונ ולדן יה״ו אהי׳
 מז׳ שמוס ז׳ שיצאו אין

 ם׳ נר״מ כנז׳ אלו אוסיוס
 אהיוס זכור פקוק על יסרו

 האלו נז׳שמוס וסכוין השנה
 הוא דאהי׳ א׳ קדרס וזה

 אסרונה ה׳ עד ויורדס חשד
 עולה ואז מ״ל שהוא אהי׳ של
 אחרונה זו נה׳ דיה״ו ו׳

 הישוד שוד והיא אהי׳ של
 הוי׳ שמוס ד׳ ויוצאים
 אל ושם צנאוס בניקוד
 ״ ראשונה ה׳ יורדס אח״כ
 אחרונה ה׳ נאוה דאהי׳
 ה׳ עולה ואז גבורה והיא

 דאהי׳ אחרונה נה׳ דיהיו
 ויוצאים ההוד שוד והוא

Aאלהיס בניקוד הוי׳ שמוס ׳ 
 יורדס ואח״כ אלהים ושם
 אחרונה נס׳ אהי׳ של יו״ד
 דיה׳׳ושם יו״ד ועולה אהי׳

 מצפין מצפן שמוס נ׳ ויוצאין
 ידעה כנר כי ונצח סיס שם
 דס״ס החיצונה נחי׳ כי

 הפנימי ונחי׳ הוי׳ הוא
 וכ״ז הוי׳ ג»כ הוא דנצח
 הכ׳שמוס ומאלו נזיא הוא
 (הנס : מצסז מל^ז הס
 הכוונה נקפר הרב לשון זהו

 שנס קבלה נכוונה במקומו
 העמידה נכוונה כן ואסר
 אן וז״ל) כהב שנה דליל

 מהנוצציס הס אז שנח נקנלס
 הולכים הס ולכן זה עס זה

 ססלה כיצד כקדרן שלא
 בניקוד הוי׳ שהוא דאהי׳ א׳

 אחרונה נה׳ יורדס צנאוח
י׳דיה״ו עולה ואז אהי׳ של

 הוא וד ע״ש היצי׳ נעולם נז״א
 נשגי הגה הנ״ה • האמה היודע

 השם הוזכר לא האלו הגופשאוה
 ני״מ שם מנואי והוא הז׳

 סלקא הוא דאשאר ה ווי׳ל הג״ל
 נהדייהו לאששנוא חד נשעא
 מינייהו שעא מד ונו׳ אדגי ואיהו
 מחעטרא שביעה דאיהו אדני

 ואחיישב מוזאא נמרגלאה ועאיל
 יייא ואיהו מחוחו׳ אחיא שמא
 מלו מקדש נשפר עיין והנה ונו׳
 והביא דנריהריז״ל נפייושו שס
 ע׳׳ש האלו נושחאוח נ׳ מס

 שבכאן הבי ה;ים׳ הניא שהמלה
 להגיה צרין זה שלפי וכשב

 א׳ שכשב שמה הזוהר נדנרי
 באוש דל ו׳ באוש ונצין נפיק

 דין יש ני ודע כשב יו׳דואש׳׳ז
 גשם הנוונש נם:ד ג־נ אמרם

 הדאשונא הנושאי' ונשב ונו׳ הרב
 נפרם הזה דדך ולפי שנכצןונשנ

 טעוח שום ונלי ונו׳ הזיהר דברי
 הוא אל הזה דרך שלפי וני׳

 מצפ״ז הזה דדן ולפי ונו׳ נישוד
 והנה נדנריו ע׳׳ש וני׳ ננצח הוא
 מנינה מונח אז ענ״ר לפי

 נפי שפם זלה«ה דהרב מקועוש
 נווגה ננל ני שננאן הב׳ נישמא

 לנוין נשב שנש דליל הקדושים
 גס אל ושס דיהיו י׳ לעלם נמלש
 דשנש עמידה השפיליש ננל

 כנודע ננצש שהוא רצה ננרנש
 ונן אל ושם י׳דיה״ו לנוין ג״נ

 נליל המיטה שעל ק״ש ננוונש
 ״ ננח אנא נכוונש לנוין נשנ ד׳

 ג״נ נשנ ונן אל ושם דיה״ו
 ד׳ ניוס שמוש הפסוקים נקדיאש

 ננוונש הנוונש נספי שם והנה
 הב׳ ניסמא שס נשב העמידה
 לעולם סודהעניןדעני נשנז״ל

 ויסוד ש׳׳ש הם מצפ״ן מצפ״ן שם
 מצפ׳ז אז הא׳ ניסשא ולפי עיש
 נעל הדב נמ״ש ננצח הוא הנ׳

 והנה נזה ווי ננ׳׳ל מלך מקדש
 הנ״ל הניפחא לפי הכוונה סדר זהו
 צנאוש בניקוד והוי׳ דאהי׳ א׳

 יוד חנמה נמקום החשד נו לפלוש
 הגנווה להעלוש אל ושם דיה־ו

 דאהי׳ ראשונה ה׳ נינה בעקום
 להעלוש אלהיס נניקוד הוי׳ ושם
 ושם דיה״ו ה׳ דעש במקום ש״ש

 חסד במקום נצח להעלוש אלהים
 להעלוש מצפ״ן ושם דאהי׳ יוד

 דיה״ו ו׳ דגנורה נמקים ההוד
V ושם 'S im במקום יסוד להעלוש

 ושם דאהי׳ אחרונה ה׳ ש״ש
 נמקים המ״ל להעלוש אדני ״־’

: זיש

אלהיס

י׳ אוס שהוא אל ושם
 ראשונה ה׳ ואח׳ב ננצח

 בניקוד הוי׳ ישם דאהי׳
 ושס דיהיו ה׳ עם אלהיס

 דיה״ו ו׳ עס מצס״ן ושס דאהי׳ י׳ כן ואחר
: ע״נ מצפ׳׳ץ ושם

כ ״ ח  הג׳׳ר נהעלוס וסכוין כלה נאי ג*פ סאמר א
 נאי כי סכוין כאן וגס דנריאה נג״ס דיצירה

 נעשיח אז דנריאה לג״ח עולה כשהג״ר כי י׳׳ג גימ׳
 מבואר דעשי׳ ג׳׳ר נעליוח לעיל והנה י״ג ננחי׳ הבריאה

 ׳׳הנו בריס (ר״ל העשי׳ בעולם שהוא נ״ן נשם לכוין שס
 שהוא עסה והנה ג״ן) גימ׳ כלה ר״ס שהוא •כבוד ״לה׳
 נאי נמלס נרמז והוא מ״ה נשס לכוין צרין היצי׳ עולם
א השס נגד והוא י״ג נימ׳ שהוא א  משס היוצא א

 כמכין י״ג גס אחד גימ׳ והוא ונחקוניס בזוהר כנז׳ מ״ה
 ננצח דיצי׳ סכמה להעלוס סכוין הראשון נאי והנס • נאי

 מ״ה ש״ג ע׳׳ב שמוס לג׳ וסכוין השני נאי אס״כ • דנריאה
 להעלות וסכוין • כמניןנאי אוסיוס י״ג הכולל עס שהס
 האלו נאי פעמים הנ׳ והנה ז דנריאה דיצי׳נהוד נינה
 נו וסכוין נלחש סאמר הג׳ נאי אס״כ רס בקול סאמר

 אינו שהדעה ולפי הבריאה ניקוד דיצי׳ הדעס להעלוס
 נזכר לא ולזה נלחש יאמר לכן כנודע הי״ש מכלל

 נקול הנאמרים אוסן כנגד כלה נאי נ״פ רק נסיקוניס
 נאי כשסאמר אמנם שס מוזכר אינו שנלחש הג׳ אך לס
 ניקוד הוא כי לרמוז מלכסא שנס נאי סאמר אז הג׳

 נח ש׳ שנח וזהו הש׳ כנגד שלשחן כולל והוא הבריאה
 יה״ו שם שהוא ט״ל נחשנון הס נאי ג״פ כי וסכוין

 לחשבון ג׳׳כ שעולה אהי׳ שם גם עמו וחכלול דאלפין
 מ״« אן אחד חשבון הוא במילואו שאהי׳ ואעפיי יה״ו
 כטל אהי׳ וז״ק כמוהו הוא הרי יה״ו עולה שאהי׳ כיון

 • כנתע דנריאה מ״נ שס הוא יה׳ו אהי׳ והנה לישראל
 ע«נ ג״כ שהוא אהי' אשר אהי׳ שס יוצאים ג׳׳כ אמנם

 רוחן להעלוח וחכוין הנ״ל יה״ו אהי׳ גימ׳ והוא דנריאה
 חוק׳ לקבל חכוין כלה בג״פנאי ן̂’ וגס לבריאה מיצי׳
 הח״ח אח לעורר קול גימ׳ כלה נאי נפ׳ (מהחברים נפש

: דופק) דודי קול וז״ק משופר דנפק קול
 דאצילוס במיל דנריאה ג״ר להעלוח חכוין אה־כ

 חכוין חחלה והנה השבח ליום שיר במזמור
 כי למשה ר״ח הוא השבח ליום שיר מזמור הנה כי

 ולמשה משה אל המשכן אח ויניאו נקוד משה נקר׳ האצילוח
 אל כשעלה משה כי חכוין גס הבריאה אה מעלים אנו זה

 א׳ קוד והוא אור חלקים אלפים אלן נחמלא אז ההר
 העגל אח ישראל וכשעשו אנוש שח דאדס רנחא
 לנד א׳ חלק רק לו נשאר ולא ישראל נטון ממנו נאבדו

 לפי אמנם זעירא היא דויקרא א׳ ולכן אלו האולוה מכל
 לכן ממנו נאבדו ישראל שנשניל רק נזה סעא לא שמשה
ואחר לישראל שהי׳ והכחריס האורוח מן לו השלים המנ״ה

שנחאצלו
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 שניותר לומה להשלים משה נטלם נסולב שכסאללומהס

 האירוס אוסן לקבל משה סוור ע״ש בכל אמכם נמנורס לו
 מסויר הוא ואז שנס סום׳ נשיד ולוקסס ממנו שנאנדו

 יורשים הכסדם ומאילו להם ישראל של הנסרים אס
 נמסכס משה ישמס ג״כ p׳׳n ע״ש בכל שנס סיש׳ ישראל
 זה וכנה • במקומו לקמן נעזה״י יסנאר כאשר סלקו
 כי ולזמר לשורר וראוי הנ׳יל שנר״ס משה נמלה סנוין

 כי סלקינווהרי שנס סיש׳ יורשים ואנו סלקו לו כומנים
 זרוז הוא נב׳יה משה והנה בסול למשה לו יש שלני סוס׳
 הכסונים הנשמוס אס ומנבלה כן נס נב״ש בכל וה ננבנין

 שאין אדם נכי כשמס או לנבלוס יכולים ואינם נסקליפוס
 נב״ש בכל יורד נב״ה רנינו משה אז לנבלוס זכוס להס
 הכשמוס כל אס ומנבלה הנסי׳ כפי עמו צדיקים וכמה

 טוב אס״כ : הסייס כשמס נין המסיס כשמוס נין למעלה
 הבריאה בעולם שהוא ש״ג לשם זו נהוי׳ סכוין ססלה לה׳

 כמו דאלפין דיה״ו ט״ל שהוא להודוס טוב נר״ס וסכוין
 נאצילו׳ דבריאה הנ״ר נו להעלוס וסכוין הנ״ל נואי נ׳

 ומלא פש־ט שהוא דאלפין מ׳נ לשם זו נהוי׳ סכוין ועוד
 הדס ני להעלוס דאצילוס מ״נ שהוא דמ״ה סמלוי ומילוי

 נזוהר כסוב הנה עשב כמו רשעים כפרוה : דנריאה
 נע״ש כי הדנר וקוד דכשמסן נלנולא איהו יומא דנהאי

אוסן אפי׳ הנשמוס כל אז
׳’P ג׳ חלק יונה ננפי נספר להכלל עולים הם שנקליפיס

שמאין כיון וז״ל נתנ ז׳ הנש״״ן כל לא אד למעלה
שעלשה ו׳ נ׳יס האורות הקליפות ̂ ונידונין לעלוס זוכן

נקדושה .!כנוס לעלות הם לא אי לעלי״ אייס’ אס
ומפילין שית ונכנס אחייהס דנשמסן נלנולא כקרא וזה
נמנואר דתה״ר לניק׳ אותם ואלו לכאן אלו כסנלגלו כי

שיר נמזמוי מ״ש ודם כזוהר נפרוח כאן שכז׳ וזהו לכאן
כמו רשעים נפיוח השנת ליום jpj, ״,3 רשעים

סי׳ און פועלי כל ויציצו עשג ״
לקדושה ולעלות לפרוח שרוציש י ” ° ̂ “’”®‘לי

לרעתם הוא וצתפיך ו׳ כיוס השג״ ניוס מכוסה להם
שמפילין עד עדי להשמידם פורסין הס הצדיקים אך

וזהו דתה״ר נעמקי אותם המוכן להאור לעלוס כסמר
שהם סי׳ איז פועלי כל יתפרדו כסמל צדיק וז״ש להם

,3,3 ,3,, g, pj והס לקדושה נעה מתחלקץ
. עכ״ ת סומ

 אל שיורדים כשמוס ויש בזוהר כנזכר למעלה הארך מנ״ע
 נלנולא נ׳׳כ נקרא וזה שנס סוש׳ נקוד להיוס הצדיקים
 השערוס עכין נודע הכה לנש נאוה מלך ייי דכשמסן
 קדוש כמכין כימון ס״י שוד שהם דא״א דרישא והכימון

 דסול עמידה דסזרס הקדושה נכווכס לע׳ל שמבואר כמו
 במקום הדא כשעולה נשנה והכה או״א מסלנשיס שנהם
 בשוד לעיל שביארנו כמי נהם מסלנש הז״א אז או׳א

 הז״א כשעולה כי הוא קודש כי השנה אס ושמרסס
 כי לנש כאוס וז״ש קודש נ״כ הז״א נקר׳ או״א נמקוס

ישאו וזהו נהם מסלבש שהוא קודש גימ׳ הוא נאוה

 והס מנפניס סלולים הס השערוס סכה כי קילס נהרוס
 והארה שפע האלו ציכוריס דרך כמשך אשר צינורוס קוד
 לסוך פיהם דיך יצאו כאשר ואס״ב דעסיקא מוסא מן

 וכתרוס וציכורוס מעינוס נקר׳ ואלו מיס אסד מעיין יוצא
 בנאוה מישל אסה נפקוק נסהליס לקיטיס נשפר (ועיין

 אוהן ושיום ע׳׳ש) נאכיכוה זה ענין ביאור שס היס
 עי מגיעים דא״א השערוס

 השעלוס שיום ומחוך דדא םמנואי מה ע״י מונן הענין זה
 כנ״ליוכק נהרוס שהס אלי מלח ג׳ נועי נזעייס מטא נס׳

דעס־קא מוסא מן הז״א ל‘" ’ם״ ”"׳ ®יא ׳’
שער כל כי נודע הרי אמכם ,, ,,,,
 והענין ודין ננורה נסי׳ הוא סתימאה מוחא נהאי׳ ונחנריו

 מגנורוס יונק שעי כל כי הנועדות ואלו ׳1וכ מ״נ נסוד
 ״מיס ״מקולוס לזה עליונוה יק הנמנזכיס נהיות נחי׳ הס

כמכין פ״ר נימ׳ ריס ״לניס יחכמה הגדול הים
אלו הארוס אמנם : מנצפך ”״”י ־׳‘י ? ‘״אי’״

נסוניס הס ננליי־י״ השערות אח״
מז השבה ניוס אך לא״א ה;׳ שהם מ״נ נפול■ גיע נה

מקומם עד טולה הז*א אויא כי כנידע שנה מנצפך
וסכה הארוס אוסן ולוקס איתכלילו יריקנא מזלא נהאי׳
 מקים לוקס ססלה כי נודע *״” ייי׳ מזדיינים הס וע״י

״’אי ;;״p/’ילP״  אנא מקום ואס׳׳כ אמא י
 ׳משברי יאדיר כהוב לזה ׳

 להורוס ׳אני ליה ייי ״במרום יאדיר ואס״כ אמי ל״ס ״יס
 נאמרך סכוין נס דאבא ואס״כ דאמא לוקס ססלה כי

 יש ושם האצילוס עולם הוא עסה כי לניס מיס מקולוס
 מיס מקולוס וזהו הבריאה עולם אס המעלה מ״ב שס

 מ״נ שס לעולם כי מ״ב דשס קולוס ז׳ שיד שסוא רניס
 ואלוסקולוס רבים מיס נאי״אהנקר׳ דמלכא ברישא הוא

 ״אדירי נר״ס הנרמזים או״א שהם רבים ממיס כמשכין
 כיעסה סכוין נס ״יי ״במרום יאדיר ובר״ס ייס ״משברי

 הס ולזה קין כציצי נסקנו
 בריס א׳ גיפ כאן כרמזין פי׳ נ׳ חלק יונת כנפי נשפי
ריס יישאו •קולס ״נהרוס ל"”יי סיי איי’’ תי״®

הוא ״כסרוס ישאו ״קולס ״נזנונז ר״ל ישנה ״גואל אוהיוה בר״ס ואס״: כקדרן שלא כסיי ”׳ל? v ’״’”‘י
 יקודש ׳כאוס נקדרן קין ר»ל היייג ניע׳ ״ההאזו תהווה
 נס נתקנו עסה כי נקיי ר״ס ״אן! ותמצוה ההילה ונונוה
 ימים לאורך באמרך סכוין הנוכינא היא הנל ״הנל ׳היכין
לרמוז כסיב ו׳ סקר שארך ®'י? י'״םי ״יי הקינים ו׳ נסיי

S S ׳■» * “ ־לי״״ ״”־
̂^ אתד משפי  ס הפג של ן נסור השיע «ןן ,״,j ״״״ן ן. י
 רכ״א לעצמו לוקס איא כי נלי המיד זה שיאיר ״נדעה
 וק״ן ארך כמנין אירוס : עכ״ל המוט בל ‘וזה הפסק

 זיא אל יורדין אירוס
 נם דריה] עמידה ובכוונת מדוס י״נ בכוונה [כמבואר

שהוא יל״י קדום שס ר״ס ״ימים ״לאורך ״ה׳ נד״ס סכוין
שם
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 לעיל שביארנו ע״ד וסכוי[ שמויז הע״ג של שני סם

 שהוא הזה להשס סכוין בא( רק ישב למבול ה׳ בכומנס
 הנציליס העלה ובו ימים לאורן הנקרא האצילוס בעולם
 מ״ב שם ע*י לעליה יכילה בהם שאין הבריאה נשמה
 לשם הכוין השלר רל השלמה כאשר עהה והנה • כנדל
 מ״ה ובשם ש״ג בשם כיוונה כבר עהה עד בי דיודין ע״ב

 שם עד נכלל העולמוה ובל האצילוה עד שהנעה ועהה
 זה שם כי ולהיוה באלילוה שהוא זה לשם הכוין לכן
 אוה בל בו שהבוי( אחרה מעלה עוד לו יש נאצילוה הוא

 האלף מן קיישא שפע לקבל הבוין גם יו«ז ״גיקיל
 מרגלאין שמוה ז׳ שהם הבינה מן נצוצין שיוצאין עלמין

 השבה קוד שהם בבריאה סרמוזיס יהיו אהי׳ מן היוצאים
 לעיל שכהבנו הכוונה ועם ההמיע עולים והס בנודע

גשם בנודע מ״ש בטבילה
 אהי׳ מ״ש מינן איגו מאוד שוד שהוא דההין אהי׳

ן , ״ ״ , j,וני המקיה פיו שהוא וההין ״,.א .״
זולה וגם לנאן פקיה ע־ין מה ההמ״ע ועם

 להגיה שיש נלמ״ד לזאוו למנין ונם«י' רוח נפש לחוק׳ הזכה
 שנוז סות' ס־ד שהם ציל ונן בהוא' הכוין ואח״ז ; בשבח
 נענילת לעיל נמניאור כנודע והוא עליון יוהר שבה

 הנינילה נניונה שס (ו״ל עיש ע״בש״ג כמוה לד׳ שהכוין
שנת תיס׳ לקנל ג״נ בהוא נ׳ מנוקדיס ב״ן מ*ה

מגיא בשער לעיל שביארנו
 שעילה וההין אתי׳ שס וטס כיונה בענין ב' פרק השיח

 תמקוה שד הוא שם שגם קנ״א הרב [ובחב ע״ש ששי ליל
 אלף עולה וקנ״א תתמיע הרי עהה כי הטעם לו שנראה

: ונו׳ ועייז 7בקו המל׳ חזרח עוד הוא
פב״פ הישיד חחה א׳ נקודה

 כי הענין ושוד יחידה] הארה בה עחה ניחושף ולבן
 בחול עליחן דרך בפי רק העולמוח עלו לא חחלה הלא

 שבח הוא עתה אן ממש שבח אינו ולבן שחריח בחפילח
 וירדו לעולם מעולם הארה לירד יבול עחה וא*כ ממש

 הארחס ונמשך בניל בנקודחס שמוח מד׳ הארוח ד׳
 העולמות כללוה הי׳ שלא בחחלה משאיב למטה מלמעלה

: למעלה מלמטה
 כמבואר חיצוני׳ בקוד בשלה הי׳ התיקון זה בל

 בביתן חכנש השדה מן בבואן ועתה לעיל
 פעמים במה השלחן והקיף מצויצת בטלית והתעטף
 שתגמור עד השלחן הקיף ותמיד הנ״ל הקדר בל והעשה

 שקבלנו הנדל החיצוני אח מקיף לאור וחנוין הקדר כל
 אותיות ד׳ בנגד שנח ממשבח פרקים ד׳ ותאמר בשדה
 לבן בנדי ד׳ עליך יהי׳ וגס הכלה חכשוטי הס כי אדני
 מבחון מקיף אור וכס לעיל כמבואר הוי׳ אותיות ד׳ נגד

: המלבושים קוד
״ ח א  וחבוין לשבח מליו שברכו הנר באור חשחבל 3ו

 נוקנא נמל׳ הוא אדני אל ני נודע הלא כי
ממקומה העלה כאשר אמנם החול בימות וזהו דדא

 המדרגות כפי מעולים יותר אחדים שמוח בה שיש ודאי
 והנה השבח ביום פרטים כמה שיתבאר ובמו שתעלה

 שם כי והוא הראשון מן גלול אחר שם לה יש עתה
 ניר גימ׳ שהוא אדני למ״ד אל״ף כזה ממולא הוא אל
 לג׳יחודיס וחכוין נמל׳ רומז הוא שנח שנר נודע הלא כי

: נרות הדלקת בכוונת לעיל שמבואר במו ניר נימי שהם

א פרק שבת ליל שער
^ ״ ה  הי׳ עתה עד שעשינו מה אמנם לבהכ״נ חלן א

 לעיל ביארנו נס עולמית ציניח ח בנסי׳ הכל
 דאצילוח המיל אז השמשית בין אחר שבח ליל נהיות כי

 רק ז״א עם פנ״פ ועומדת קטנה נקודה חוזרת היא
 כי ביארנו למעלה כי ודע דז״א היקוד בקוף שעומדת

 דעשי׳ הג״ר כי זה באופן הוא ועולם עילם כל של המ״ל
 דיצי׳ וכן באסור בהיותה בלבד דיצי׳ למ״ל למעלה עלו

 ששמע לפי בן הרנשבחב [וכתב באצילות ובריאה בבריאה
 שמע א׳ פעם כי נוק׳ כמה זלה״ה האר״׳ הקדוש מהרב
 צ׳ל עולמותאיב וכןנשאר דיצי׳ נניח עולים דעשי׳ שנ״ר

 במ״ל רק עולים אין כי שמע פב״פ\אס״ז חיזרת שהמ״ל
 ולזה ארןצביכנז״ל נקוד עמהם במקומה נשארת והמיל

 בחב ואח״ז כניל כתב האלו מאמרים ב׳ ליישב כדי
 שמעתי ואמנם ודל כחב ואחיז מיש אסר באופן לו שנראה
 וע׳ש מאוד היטיב יינן ועמו אחר דרוש זלה״ה ממורי

 עם כי די: והנה וזיל כסב ולבקוף הדרוש בענין שהארין
 אמצעוח ג׳ במקום עולים דא של אחרונות שג׳ שביארנו זת

 כי נמצא וא*כ עצמו שבי
 פניי מקום הוא ג״ח מקום נל מובנים קינס מאור והנה

 כי אומרים ולבן לגמרי לגי כי מ״ם א׳ האלי הרנויס
עלי׳ היא הנוק׳ של העליות ;’י״ם טג״; שם״״ מה שחופקחמקוס ממש גמורא ״״j,צ״לשהמ״ל א״כ ריצי׳ונו׳ נצית

 צדקו בזה וא״ב ובו׳ זולתה חג״ס במקום למעלה עולים ייצי׳
 אמת ב׳ הנ״ל הדבעייס כל נמקוס המיל נאה אז שלהם
 עולה הנוק׳ אין כי הוא הג״י ג״נ היאממזקוז ושם נהי׳

הג״ח אל שנח קבלת נקוד נסיי עצמש ניזונה רעשי׳
י ®־ל״ וזיטינ צבי  היא כי להפיד אמרנו וגס "

״ .,״״ מ׳ס ועוד דיצי׳ לג׳׳ר. רטש׳׳ .V ״ עולה כ אמה והב. ח בג ,ן,,,,
 מקומם זה אין אן במקימס שננל ניזב לכן ונו׳ נמ»ל רק

 בליל האמיתי מקומם בי עולם של הג״ר טולים טולם
 לסם שעלו בחג*ח הוא שנח העליין טולס של להמ״ל החחלוק

אסר בהיות כי ונמצא כנ״ל ששמט ה:יפ׳ שגי ננינים ונזה
״"’ *’יל  י מה גם נגיוז שעולי׳ ששמע «ה היא ממילא אז השמשית נין ׳׳'ד 1’ליי ’י

 נקו׳ה בקוד פ פב חיזרת שג״וזד)̂. לפי ני נפיף שנוזב
 שעלו הנה״י באותם בניל א׳ המדים נל צדקו נאג״א עולים

 ממש עמהס אמצעית בג׳ ג«ם נמקים עולה המיל ני ונו׳
 חחח א׳ נקודה היא אבל מאר ונו׳ מקומם זה שאין רק

העמידה בעח ואסיכ היקוד י*'קיי ני נקלאמי
אז



צב החיים עץ א פרק שבת ליל שער פרי שרף
rfc גמול] סלצוף כעשיס 

 עולם ננל היא כן והנה
 נעסי׳ ךh ׳’ויל נליאה של

 וזהו פנויס הכה״י כשאלו
7!p שמבואל מ3ש סהוס 

 האצילוח בעולם ותנה לעיל
 עני׳ אין נעילכי ניאלנו אז
 אין ולז״א בלבד למ״ל לק

 ככ״ל שנס נליל עלי׳ שים
 סום׳ להז״א יש מ״מ אן

 כי שלו הנחי׳ בכל שנס
 נסי׳ ג׳ לכל כי דע הכה
 והג׳ הג״ל הייני חז״א

 ישלכ״א והז״סשלו אמצעוס
 האסליס נגד וסש־ון מעלה

 ססוסיס תמה חג״ס הכה כי
 נב׳סינית חג׳,אמצעים מן
 צלים הם שהלגלים א׳

 תאול להיות לסנים ואינם
 נג׳ כמו נהם מתפשכי
 נמקים שהם ותג׳ אמצעים
להם, יש אמנם התסתין

 וצא שעלו נהג״ל יק סי׳ צק
 עליות מיתג וסוק מיל נמ״ל
 הוא ;־לאה יוסר ומס • המ׳יל

 הינוים עיקר צסנין הדל משגלי
 שתילה שוס יש לא ל־-;״ד ני

 הקדוש הרג של קדשו נדנדי גלל
 הנ״ל שמועות נשגי זיל האי״׳

 ודאי ני המה ננונים ש;יהס ני
 העולמית עליות נהתחלת
 יין עלי צא ׳ דעש ג״ר כשעלי
 והמ׳ל היל׳׳ עולם של להמ״ל
 אא׳ג אך •ל נ; אותם מחזקת
 למעלת הילי׳ עולם כשעלה
 דעוצס נמ״ל סלו הצ״י ועולה

 נמקום וחגית כ;״ל הכריאה
 חגית נעקוס דיל׳׳ וגה״י חכ״ד
 ’הגה״ מקוש גשאלו ואז דיל■׳
 תנ״ר עם המ״ל חיזרת ואז פ;וי

 נתוכה מוחזקים שתם דעשי׳
 נעולם הוא וכן ’הנה״ למקוס

 הנ״ר עלו תחלה כי צ״כ יצי׳
 דנייאה עצמה למיל שלהם
 למעלה שלו הגית שעלו ואס״:

 כמקום הנ״י עם המיל נאים אז
 ;נוגים הוי • ונייאה הגה״י

נ׳ הגיל השמועות שגי
 עולים;! ואסיג למיל רק עלץ הסשדים^ן כי אחד יתיון

' נסיכם המספשעים ם " ה
 והג׳ כנידע מניל־ם סקדיס

 כמה להם יש אמצעום
 א׳ התססיניס על יהרונית

 נמעלה מהם עלייכיס שהם
 הג״ת ז׳ של האוי כי ועיד
 בג״ת נמק־מם שנכנקו קידם
 אמצעים הג׳ דיך ענרו

 האור מן הישימא והניחי
 כל כי כנודע שם שלהם

 מקום נכל שבקדושה נר7
רישם שס מניס הולך א שסו

 הנ״ו ני מונן ממילא זה ולפי
 נעלות! תחלה נ״נ דנר־אה
 עלו לא השנת ליום שיר נמזמור

 אך נג׳יל ואצילות ליצמ״ל וק
 מעלה כהז״א השמשות נין סתה
 ינם וילה לחג׳ת שלו הגיית אס

 ד נש ננגים פגים סיזית המ״ל
 הגה״י ם מק גשאוו אז נקודה

 הנריאה עולם של להניד וק
 לפי עולמות הסאר ננל י״ל וכן

 חוזית המ״ל שנכולם שם מ׳יש
 יק הגהיי מקום אז;שאיו פנ״ש

 והו' התחתון עולם של לתגייו
 ינרי כל וצדקו גנון הכל

: נגז״ל קיש מפי תגשמעים

 ג׳׳ת כי והוא שלו נסי׳ הג׳ ננל סיס׳ ייש הרנה הרויס
 למקימם שע־-י כיין כי האמצעים ג׳ מעלות נהם נסוסף
 כפולים אורות נהם יש כי הרויח■ והאמצעים כמוהם נעשו

 אין אז האורוס רינוי מסמס וגס נהם האיר וכיסוסף
 אמא ישוד כנקע ואז בתוכו להכילם דאמא ניקוד יכולת

 הרויסו העליונים והג״ר לגמרי מגולים המה האורות וכל
 נתארכו עתה מאד' צר מקום תסלה שהי׳ מה כי ג״כ

 נתונם שיכנקו כדי המקיפים מקים עד הגדילו כי הרנה
 הרויסו כולם ז״א נסי׳ כל שעתה הרי לעיל שביארנו כמו

 נסשג זה אין מ״מ אך מאוד גדולה שנת תיש׳ וקבלו
 יק כלל ממקומו למעלה עולה שאינו כיון לז״א לעלי׳
 היא המל׳ אמנם הראשון במקומו קדושה ת־ש׳ לו שיש

 נקוד ז׳׳א עם פנ״פ הוא עתה כי מעלוס כמה העולה
 7נ ואסר העמידה עד רק וזה שלו היקוד תסת נקידה

 מקום עד עלתה ואז כי״ל גמור פרצוף נעשיס בעמידה
 מ״ש תנין ונזה דילי׳ גיס הס שס אשר שלו אמצעות ג׳

 עילה המל׳ שהיא הנת כי נ״ת ש׳ הוא שנת כי נז־הי
 מקומיס נכמח שככהג מה והכה אנוס ג' שהם הש' עד
 מקבלת שאינה י׳׳ל לנד נג״ת רק עולה אינה המל׳ כי
 גס אך פנ״פ בצדם עימית היא ששם מהתסתיניס רק

 זיווג הוא ואז כנ״ל האמצעים נמקוס הס התססוניס
 כתב בזה [נם ולמעה נפקימהחזאדז״א כס־א ורסל יעקב ייתס!״
ששמעתי ונלע״ד וז״ל כתי. תסלה כי נוקסאות נ׳ ז׳ל תיב ׳סילג̂/

 מאוד רסב הגיף כי ועוד
 מקום נהס ויש ה^גליס מן

 מן פסות הוא אסד נדרך רק בתוכו סאור להתפשע
 המה והג״ר כנ״ל מגולים א־נס הי׳ורות כי הססתונים

 נסי׳ נשני הססתוניס ומן האמצעים מן במעלה גדולים
 להם שיש ועוד גמורים מוסץ הס ולכן עליונים שהם א׳

 עברו מידי שס שהניסו וסתסתוניס מהאמצעים לשומה
 פסותיס הס אן מאוד גדול הוא שלהם אור ולכן שם דרך
 מן וקעון צר יותר הוא הראש מקים כי הסחתיניס מן

 שלכל הרי סתומים הס שנתוכו שהאורות ועוד סרגלים
 בליל עסה אן סנירו על וגדעון סנירו על מעלה יש א׳

ונזה שלו לסג׳׳ס שלו הנה׳׳י אס מעלה הז״א אז שנת
כד

 הרחשוניס ננה״י ומתפשעי׳ ורסל יעקב עומדים נתסלה כי
 ומתפשעיס עולים הי׳ וגס כנ״ל סלל הנקרא ז״א של

 ונמצא הג״ת ג״כ עומדים שס אשר דז״א אמצעוס ג׳ כנגד
 הלא כי ממש ז״א כאוין הוא ורסל יעקב אונן כי עתה
 עלו הג״ת כי אמצעות וג׳ ג»ר אס כי נו אין דא

 ונמלא וג״ת אמצפות ג׳ איכן ויסל יעקב וכן נהאמצעיס
 ג״ת עמהס שם אשל דז״א אמצעות נג׳ עומדים הס כי

 הבריאה ראש עד למעה יוסר ירסל יעקי עודפים ואז
 ששמעתי וז״ל כסב ואס״ז ע״כ דז״א ראשוניס נה׳׳י נאותה
 הראבוניס ’ננה״ לתתא שניהם ולסל יעקב כי אסר באופן
 כנגד ועיליס שנת בערבית למעלה כשעולים ואס״כ דז׳׳א

 יעקי שם עולים אז וכו׳ האסרוניס ששם דזיא האמצעים
 פנוי מקום וכשאר ורסל

־ שפי נ׳ פיק נפיןז לעיל ועיין
 שה שניקיגי נהנה שנח חיס׳

 עומד כמקומו שילשו שהעיקר
 עחה ני הרויסו מ*מ לך עיש

 כגודע גדול יוחד אור מקנליס
 מאור נרול הוא האו״ע ני

: פגימי׳
 ששמעחי ולפשר שנתנ ממה הגה

לי גיחא לל ני גילה אחר נלופן
ולז הנ״ח מקוש גס חונסק ורחל שיפקג דנויו של לפי הל׳ האופן

ולפשר נחי לזה דאצילס נג״ס עולים לין רניילה שהנ״ר ציל
הניר שס ועיליס כגויס הנ״ח מקום גשאר שאז וני׳ ששמעחי
שיהי׳ לינו ודאי שזה למח והגה המ׳נן הוא נן ינריאה

שינו'

 ואז הג״ת נמקים ומלל
 דנריאס הג״ר שס עולים

 על למות הע נקיד עד״ז ונן
 מקום דעשי׳ ג״ת שנמצא

 וז׳ש לגמרי וסלל פנוי
: עכ׳׳ל שנת הסוס



החיים עץ כ פרק שכת ליל שער פרי שרף
 העליון עילם של ננ״ת שלהם הניר שעולה העולמיח לכל ככאן ־יגיי
 וגכמה שגה הים׳ שעי א׳ נפיק לעיל מנילי הלא נ־ ועור

 ש־מ״ל לפי א! המיל נמקים הנ׳ד כשעלו החלה ני עוד מקומות
 הנ״יהןאהי כל את גהכיל תודל מספיי! לזאת איזלני יסיי א’י

 להכיל גתה מם־יק הלאשון מקום שאין ודאי פנ׳פ ה־נ״ל ההזיה
 לזה יאפשר הני׳ת נמקים נאים הם שאז צ״ל ונידוי הג״י כל אה

 חצ״ת נמקוס למעלה שלו הנה׳׳י להפלות הז*א הונות הטעם
 הא׳גיכ האופן לפי הנם ני להנין זכית• לא אך למשכיל נזה ודי׳

 ניחא ועפי״נ הגיית נמקים כול־ס דנייאה שהצ״י לומי יש טפיי
 כטהנה״י נה תמיד ני ונ״ת אמצעים נ׳ אדנן ויחל שיעקנ מ״ש
 נגד לעמיד ויחל ליעקג מקים יש נ*נ למטה נמקומס הם דז״א

 נס להיות יש וכן ע״ת דחול גימידה נכוונת לעיל נמניא־ תנהיי
 מזד לעני׳ד והנה נמקומם הם דנריאה והג׳י עלו כשהנה״י עתה
 ורחל יעקנ הי׳ נהחלה מיש א׳ היאשוניס קרפו דניי נהנין צייו

 ני מנוזילעיל הלא כי כלל מונן איוו לתנ׳ת עלו ואח״כ ננהי׳י
 נה׳׳י סל היסוד תחת נקודה היחה אז פנ״פ המ׳׳ל נחזית תינןה
 זלה׳׳ה הינ נא מה מונן אינו יעוד ננ״ל אמצעות כ*נ שעלו דז״א

 והנה א“הז נאודך ארכם עתה ורחל שיעקנ נמ*ש להשמיענו
 יעקנ זיווג ענין נודע הלא ני הוא זלה׳ת הדג כוונת כי הנלפיד

 פומדיסננה׳י דלחשאזהם נפמידי. תחלה כי דסול נעמידה ווסל
 אז להזדווג שינואו נדי ואחינ כנודע נהור והוא ננצח הוא דז׳יא
 נגד הוא שאדנן היי העמידה נסזות דז״א חנ״ת עד עוציס הס

 צייןנ׳׳נ ורחל יעקנ זיווג םהוא עתה גס והנה דז״א נ־״• חנ״ת
 ניאה הי׳ זז לפי אן כנ׳׳ל כתג לזה כן קומתן איינת צתיות
 עומדים תי' נתחלה כי צ״ל ושנן קצת קדשו נרניי להניה ל.דד
 ומתפפעיס עולים הי׳ ונס דז״א ננת״י ומתהשעים ווסל י־:קנ
 דחול נעמיד־ זיוינם עת ננל תמיד (י״ל דז־׳א אמצעית נ׳ נוגד

 אז אמצעים הג׳ עס למעלה פומדים שהג״ת ועתה כנ״ל) ודחזדה
 יעקנ אורן עתת ונמצא וצי׳ למטת ייתר ייחל יעקר עודפים

: נערי יכפי וה׳ ע״ד צנ״ל ממש ז׳א כצורך ויסלהוא

ציית שק״ו שס אל חכוין לבתכיג כשחכנוש והנה
 מסחלק והוא השבח ליום שיין היא זה שס כי

ק אוחיוח ב׳ שנס ל’נל הלקים לג׳  שא:ו ויכלו בנ׳׳ס שי
 צ׳ אוח ובמוסף ו׳ אוס ־יה ובשה בבהכ״כ אומרים
 אחד כל בעזה״י יחבאר כאשר ת״י אוסיוח ב׳ ובמנסח
 יש והכה ברכו דקודס ראשון הקדיש ואחי׳ב ; במקומו

 הקדישיס מן שבח בליל אומרים שאנו חקדישים בין הפרש
 בשער לעיל ביארנו החיל בהפלה כי החול שבספלח
 הוא והמ״ב וכי׳ מ״נ מיני ב׳ קדיש בכל לכוין הקדיש־ם

 כפי קדיש בכל המילוי ומילוי ומלא דפשוע דהוי׳ מ״ב
 יהיו דאהי׳ למ״ב הכוין כאן אן שם כמבואר בח־נחו
 האלו אוהיוה מז׳ ה־ולאין מרגלא־ן לל׳ וחכוץ

 בהם לכוין ביאררו שם אן שי״ בקבלח לעיל כמבואר
 כשדר אוהם חכוין כאן אן בהכאסם שיוצאים השדר כפי

 השפי׳ כפי האמיסי ש־רם היא כן כי יה״ו א*'׳ האיסיוס
 העמידה כל של ברכוה ז׳ בכוונה בעזה״י יחנאל כאשר
 אוהיוח ז׳ הכוין הראשון הקדיש בזה עהה והנה דשנה
שם גימ׳ פוליס וחס ה־-ן במילוי שהם יה״ו דאה׳׳י האלו

״’ ״ י א ' ; ־ סימ׳ נ׳ חלק יינה ־־פי נסכי ״
 תמינלאין את ליויו כתג י״ע מבל! רבא שמי׳ הא .ח8ב

א׳ פעם קדים ננל ?פ׳ האלו שהם עלמיא ולעולמי לעלם

סיבה בכל א׳ אוס סיבוח ז׳ ויתקדש יתגדל אומר כשהשיק
״'' 'י'"* *”י בניקוד והוי׳ א יהא כזה ׳' . V - נהפם זה נקדיש כתב נם רנא . . והוי׳ ה ה עמי לבאוס טפטפי׳ הקדיש

יו״ד לבא אלה־ם בניקוי ,, עןל^,, נ׳ ניל: tp זה שם
ישם ה״ה מבין מלפ״ן ושם ינון נסיר טף הס ויצי׳ ׳ טש
ד’ לעיים אדני י״ה י׳ה היא ייריאה דים תנע את ״ ישם ו

י ייזייא לאא’״ יא׳יא ״ ושם היד! ולעלמי א״ל י
יי ושם ו״ו עלמיא אלהים י’אי״י ״לא ״'־׳^־' ’= " , . ״ הכוונת אותם יכוו-יו זה קדיש כיביהאשמי' וסכיין מלפ״ק ה׳ ניןך3 ן5ל ננרגו

אוחייח כ״ח יש יכו׳ לנא : עכ״ל
 כ״ט י״ש שמוח הז׳ ובאלו

 כי חנוין גס אמן כנגד היוחר וא׳ כננדס כ״ח אוהיוח
 בז׳ הרמוז המיב והוא מ״ב עולים ו יה׳ אהי׳ שמוח ב'

 בספי׳ ז*ל היב [ונסב ונו׳ ויספאר וישחבח של ווין
 אן הקייש של הלאשון מ״ב ביארנו הרי וזיל הכו-ינה

 הוא זה מ״ב כוונה אמנם ענ׳׳ל] נחבאר לא השני מ״ב
jpj, היא שבח כוונה כל כי ,ןלן

 נתעלה נקיד הבריאה בסיד מיצלא-ן הז׳ ענין שם נניארו
 כבודו כשא על וישב יכנה וז־ל נהג הי״מ נדני'
הבריאה לבוש לבש דמלכא אזי׳ ש הדנ כת: שנת נקנלת

ני י'יא ",״י’ כל ולכן דשנתא ביומה יאל י־י' אי'’י ״ שנם הינ מ־נדי ניאה זה נל ,
̂ס נאצילות ; ה ׳ ; p; ,j j  ,,pg בז הוא ש.ה .ת כ
 שמוה מב׳ היולאיס שמוה ,;ל לדונס הינ נת■: התפלה

; אלו ; ע*ש ונו׳ תפלה

כ פרק
״ ה  ברכו במלה וסנוין ברכו והחסיל עיניה הפלס 3^

 בתיא במקימו שם כמבואר דסול ניכה ב כמו ״
 הלא כי והוא רוח חוש׳ לקבל ג״כ וחכוין ק*ל עיב כ*ו

 עליוס היא ביכו בסי׳ שכל החול בספלה לעיל מבואי
 וגקרא דברנאין בייביי מחברן והוא ק׳׳ק היכל הילי׳

ן אז ו  דבריאה לנ״ח שלו ג״י שהם ק״ק ההיכל וזהו בי
 וכן דנייאה חהיכלוח קודם ביכו חמיד אומייס ולכן
 הי׳ שוד שהיא הבריאה של ההיכלוס קודם כאן הוא

 שזהו כיון וא׳׳כ כנודע ק״ש ואחר ק״ש קוים של ברכוה
 מעולם שהוא רוסן שנס חנוין לכן היצירה חוש׳ שוד

 הוא החוש׳ שוד ואמנם יהירה קדושה נו ניתושף הילי׳
 דל׳ חחאין פיקין חלה נכנשין שבח בקבלת הלא כי

 ולכן הנפש בסיד המה שהס ולפי ודאמא דאבא דללס
 סכוין בברכו ועחה יסילה נפש חוש׳ קבלה היסה אז

 דאמא דללם דל׳ אמלעיס פיקין סלח לכיש שמססילין
 ק״ש ברכוה י׳ כן ואחר יהירה יוס חוס׳ הקבל ומזה

 מן הנמשן הכועס בשוד גדולה בנעימת אוחס וסאמר
 דנוק׳ היכלא חס ערביה של ההיכלות אלו והנח הבינה

 בהס אין ולכן השבח ובין הסול בין סילוק בהם ואין
חיזר שהוא ק״ק היכל שהוא השכיבנו בברכה יק חוש׳

לעשות



צגהחיים עץ ב פרק שבת ליל שער פרי שרף
 דנליאה שנה חוש׳ שוד והוא ממש לוה’אל לעשיח

 שם לקבל הכויו ולכן וכו׳ עלינו ומליש מישיעין אלי ילל!
 שבח ליל של הק״ש כוונה וסנה נבאי כאשל נשמז חוש'
כוונה כל וכן שסניח ושל

החול כוונת הלא ני מונן הענין אינם שבח של החשלוח
מן מ׳׳נ העלאוח הכל נ׳ הוא 0י קןל הכוונה כמו
אך במקומו נמ״ש הניויין כמ״ בהם
ח״ש נפץ מבואי הוא נשבח קינל שלא כחב דל

וז»ל !> נר־ המלני׳ נעי 0׳•<׳-ויכ עי■ ץ י•׳ ״
וכי׳ השנינה נליח מנין ותנין •י שנהם]

 מחוך ניויין מנייח והיא
 נשבח אמנם וני׳ נתקנו ושם מ״נ בסוד אותן מפלה והיא הסינים

 אשר הזיווג ואמנם נגלות ואינה למעלה הקליני׳ ננתון עולה הוא
 עיש ענ׳ל הנלויק מן ולא חושות הם בשנת t*r עס לה יש

 מרה•׳ המוצא נ׳ היא לישות מישות הוצאה איסור פיו שמניאי
 נבר ינפשו נתנייו כנני הקדישיש הניוויס להמשיך גייס ליהיר
 קודש ימפוב והקליכות הסיגים שהס ליה״ר מוציאם ועתה יה*'
 למקיס בשנת תרד שהשכינה גויים ליה״י מיתיר והמנויס בחול

 ועיש גדול נגס וזהו צרתי■׳ משם להעלותן נייייס ותניד הסוגים
 ק״ס נונת של דתו׳׳ הנקידות ע׳׳ש נשבח הבורי נגס נ׳ינ שזז

 אשת לנל סגיל נקיוות שיונף יק דסול בעינית רמו הס דעוניח
; נ״ע סימן ג׳ סלק יונה נננני ע״ן סהצקודית

 קיק ההיכל שעסה והכוין צלוס קוכח ופיוש אח׳ב
 וזה ממש אצילוח ונעשה קוזיח היא '־בריאה

 כנודע נשמה חוקפה לקבל וחכוין בבליאח שבת חוק׳
 עסה כי ותכוין הבדיאה מעולה הוא בסי׳ שהנשמה
 דאבא דצלס דל׳ אמצעים פדקין הג׳ לכנוש מתקילין

 נשמה נקיא דאבא דוק נקיא דאמא שהאמצעים ובעדן
 נקיא דאבא להיוחס אך אמצעים אלא שאינה אעע׳׳׳
 ענין ביאור אמנה דעמידה בויכולו לכנוק ונגמדיס נשמה
 הג׳ כשנכנקו עסה הלא כי כך הוא שלוה פרישוה ופדוש
 נגדל וכבל ודאמא דאבא דאמצעיס והג׳ החאין פי־ק־ן

 ז״א נדאש נכנקין כשעלו והנה כמבואר גדול גדלות ז*א
 נה״י הין דז״א נלישא בפנימי׳ תקלה כהי׳ המוקין הנה

 נדהין שתם ודאי' הנה כנודע דצלם צ' ׳ בס שהס דאמא
 וסנה עסה שנכנקו אלו למקופין מקום לתה כדי למטה

 בקזה ונקה״ם כלה דבינה היקוד הי' החלה כי נודע זה
 ולמטה מקזה ודקל יעקב ׳וצא־ס היו כנגדו ושס דז״א
 הקקדיס נתוניה דאמא היקוד הון כי נודע זה גס והנה

 אומריס שאנו ואטפי׳ עיטדין הלין נסי' שהס והגנודוה
 שלשסנשאדיס אן הנוק׳ אל וניהניס יוצאות שהגנורוה

 הנוק׳ כמו קל דעתו סז״א הי׳ דאל״כ הניל היקוד הון
 שס) מ*ש נהנה נ׳ פרק העמידה קזרה שער לעיל (ועיין
 עד רקוב כן כל אינו דאמא היקוד זה נ׳ ודאי והנה

 כעת דק הוא אמנם הרקוב דז״א דגופא הסלל כל שימלא
 מיולס הם הגבולות והנה דז״א גופא נתון דק צינול

 ג׳׳כ והנה קהימים שם נהיותם ונפדע מאד קזקה אש
 והטעם זיא הין לההפשע הקלה יוצאים הסקדים כ׳ נודע

נקי׳ שהם הקקדים ולכן מאד צר הוא היקוד פי כי

 היקוד פ׳ מלסיביס והס שם דלן לצאת יכולים הם המיס
 כשמתפשטיס לצאת אש נקי׳ שהם נהגבודה יכולת יש ואז

 עימד היא אז דזיא נת״ת מהפשע והחקד נזיא ההקדיס
 ולהתפשט לקוץ לצאת כוליס’ ואין וקוהמו הפס באותו

 הוא היקוד פ׳ דלן הגנולת שלהוני׳ אס״ז כשיצא וגס
 כלהוני׳ יציאות אמנה מאד צר נקב מ׳׳מ כי מיעט דנד

 הזה היקוד דופנו ציס מס דין הס הגבילוה של וקומם
 מקים הוא שם כ׳ דז״א גופא קלל הון מהקנצס דאמא
 מגיפא הסום אותו עונד זה וע״׳ז כנ״ל גדול וסלל להוב
 נגד פנ״פ העומדים ודהל יעקב את ומקמם לסון דז״א
 דיניס והם אותההכלהונ״ כל לוקיזים קם ואז דז׳׳א קזה

 יעקב זיווג קוד שהוא שבח בליל עתה ואמנס גמודיס
 עוד יש גם מהם הדינים כל להקיד שלאו ודאי׳ ויחל
 צדיכיס אז דצלס דל׳ המקיפים כניקס ע״י כי אקלה נחי׳
 כנז״ל למעה לילד דצלם דצ׳ המוסין שבתוכם דאמא נהי׳
 יעקב ואז ממקומו למעה ג״כ דא״א היקוד מגיע ואז

 המשך שיולד ועתה המגולים מאורות לק היוצאים' ודקל
 יהל’ ולסל יעקב אורות יתמעטו אז ממקומו למעה היקוד

 לכן כניל דזיא הקזה מן הקלה שהי׳ הראשון משיעוליס
 וכו׳ קוכת עלינו ופרוק אומליס אנו זה כל להקן כדי

 לק למעה ילדו לא דאמא יקיד מסוצות שפיל׳ כי והענץ
 עד הז״א גוף קלל ן1ת לדוקב שיהלסנו מתפללין אנו

 כמו למעה מגולה המקיס יקאיל ואז הז״א לדופן שיגיע
 ולסל ליעקב המגיע האור לההמעע צערן’ ולא בהקלה

 עד ויגיעו הנ״ל מהיציס כפילי תלסיו’ כאשל כי ועוד
 והשלהוב׳׳ החמימות כל אז לדופן שס ויתדנקו הז״א דופני

 ניף דופני דאמאונין היקוד דוכנו שבין החלל באותו שנכנק
 נעשים היק-ד שפולי כי למעה לירד יכלו לא סז״א
 לירד הנ״ל השלסובית אה מניק ואינו מקן כמין

 נגד שם העומיים ודקל ליעקב יגיע לא ולזה למעה
 גוף דופי.׳ דלן וגס הניל הדינים קים שים הזה מקום
 הדאתם שתי׳ נלאשינה כמו לצאת ניקעים אינם הז׳׳א

 גם הסלל המקיס נאוהו היה נדאשונה כי לחיז
 המקום הי׳ לכן הסלל אותו כל ממלאין והי׳ הקקדים

 הז״א ף בג בוקעים הגנוריה שלהוב׳ אוהם והי׳ דחוק
 לעלות יכולים אינם שהקקדים עסה משא״כ לקיז לצאח

 ונשאלים ביניהם מפקיק כיאוהוהעסן הזה הסלול למקוס
 הגבולות האורה איתק נשאלו ואז הזה העקן מן למעה

 דיפני ס ניקע אינה לזאת גדול נהתדחנות פנוי נמקיס
 שלימן קוכס עלינו ופרוק וזהו ולסל ליעקב לצאת הגוף

 כיפ-וק אימלים אנו ולזה כנודע שלום נקל׳ היקוד כי
 פריקה קיכר. כמין ייעשה אמא יקוד שהוא השלוה אוחו
 ענין נודע מלא כי לז״א גדול תועלת נזה יש גס כנ״ל

̂דיס ידידה  חוזדס ואק״כ ז״א יקוד עד אמא מיקוד הסק
 אתז״אוהםמססלקיס להגדיל כדי למעלה מלמטה לעליה

 מבפנים עצמו דאמא היקיד בהון נכנק א׳ נחי נחי׳ לג׳
ההקדיס שאלי אחל כי שבפניה החקדים אוחן להגדיל

נתגלו



החיים ע̂* נ פרק שבת ליל שער פרי שרף
 הגדלה כס קבלו th כסב במקיס knh ליקוד מסיץ נהגלו
 שחון השהימיס הסתליס אה והגדיל כס בהס ש’י בעלמן

 באותו אמא ליקוד מסון עיליס הב׳ ותוסי׳ אמא ד יק
 הוא וגס 6״m גוף לדופן אמא יקיד דיפני שגין הסלל
 שמהסבייס באופן השתומיס הסשדיס סת וווא-ל מגדיל

 יסד ומתסבריס מבחון וזו וונפניס זו בסי׳ הב׳ אלו
 באותו שעלו הסשדיס אותן והנה הז״א את ומגדיניס

מלעכבין הס מבחיץ הסלל
 מ־ם ע׳׳י מונן rt פנ-ן ה<- הזת המת;• שנעשה אמד ש!

יי^י״ל^די׳לדער  פמייז חכדיס דג׳ א:ו נשארו ”ל״לי דד ל ס יכיל אי.ס ני
 ז״א יסוד נמוך כמנוליס :לים '’יי ל״ כאשי בתסלה כמו

 צמעצה !זר0ר. אויס ופיוצה להתיבק סוזדיס שתי׳ המתן
היי ע״ש ונו׳ ולרנדילו להאירו הרת־יס שהס בנל־ס

י' ״ ס ינול אינס ועתה הרניליס י " :7״ '
שהם הארה יא מהש פולה ואין 7 כנ׳ל לדר

 והנה למעלה המיר מאיריס ””י• ‘ל"עלי שינלי הנציציס
 קודס למעלה שעלו הארת אוה; ליעלה והתקיס עט־ס מ

 שם נשאיי׳ הס הנ״ל המסך נשדריס הס לזה ל־וב יוא
 או הזה המסך ע״י וצהי.כנ, לבקוע נס בהס אין שסר׳

v■לעליה פור דרוציס הארה שאי »יזי-ח <ו״יייי ,״ 
ינוליס איצס המשך שה שצ אסר ׳l' ׳ ל 7י?1לי ת ו

דיך מרס פוליס ציה נצ ר־■ ° °
 נצז׳ המשך הוך הנקיפה נקני '’החכדיסימגיל אמנס לחיב

 נך בל למפלה יס אין מ מ אך ביקיני' רס למטה הלפחייס
 המקיס הין ולזה הארוחאסדיס ועולה ל«שן באוהו בכס

 לנאיע שיצסינו נהננויוה וצווק ״, ל״על״ מה^ נות 5'
מצס צשאויס דר! צסוז ןל<הה ,

ציפאג מציע אין לזה נפניס ע ̂ י'י'^ל
̂י ס5 בה ר\ מאיליס מהשלהוצ'׳ אוס ם ש ורסל ‘לייצנ
שס מנואל והצה נצי,׳ והנטו׳׳ י'׳"^ ליסא עי ועיליס

האלו האשריס שליוה נ׳ ג׳ינ בלתליס ג״כ פס ויואיליס
להמחיק שעיליס ה עלי ;ולח הס אור רז״א במיסין לסאומיס

: ע־ש הננרו׳ י ״״ -ל,ן
. גלי שס כשהי׳ החלה

 אמנם בז״א ונפלא גדול אור שנה הות׳ וזהו קביעוה
 התתדי׳ נצוצי הזה המתן הון נעסיס אשל הנקכיס אותן
 הסתליס אותה אין ואעפי״כ פהיסים כן נשארים כנ״ל
 אן לסוב במקום כהם לפי לילד יכולים למעלה פעלו
ן למטה ממקומם מאילים המה  הנ״ל המתן נקבי די

 תכן כי סז״ל שאמרו וזה כוכי-יס כענין למטה ונלא־ס
 נלאית כוכבית שיהי׳ יק מעובי שיהי׳ לאוי אין יסוכת
 : לכוכביס הדומיס שס כעלי הססליס ניצוצי שהם מתוכי

כ ״ ה א  ע״ד ג״כ והוא העמידה שקודה הקדיש היא ו
 יהא אמן בחינוה והנוין הראשון הקדיש

 אותיות ז׳ אל תיבות בז׳ עלמי׳ לעלה מברן לבא שמי׳
 הז׳ אן מהם היוצאים המיגלאין שמות ולז׳ יה׳׳ו להי׳

 באלפין ממולאים בהם אותם תכוין ית״ו קהי׳ של אותיות
: יעקב בגימ׳ עולים כהם וחכוין

ג פרק
כ ־ ה  שהיסה המלכות כי והכוין עלב־ה של העמידה א

 עהה היקוד הסת ס׳ נקודה בקוד רק עסה עד
 כנ״ל אמצעים בג׳ תעומ־יס דז״א נה״י אורן בכל נגללס

 העמידה ספלות ארבעה בכל והנה יעקב עס ומזדווגה
 וברכה בלכה בכל ותכוין ברכוה ז׳ אמד בכל יש שבס של

אהי׳ אוסיוס מז׳ אוס אל
מרגלאין שמוס ובהז׳ יה״ו , ן שנח: ר,ה הצה i. נ׳ לנוין ̂נ t• ,״״י ד,-״ . ,f״ . p״p ן סכ1 מהס ס היו,א

כמו ׳ה״ו אה׳׳ ס־ל על הואשיציש נלצוח גי ני ובחנ
בקגלס כמו ילא בהקדישים מימין הנפשיס נה■׳ נסור הס
הכאסס כפי שתוא שבס נ' נסיי ינו׳ יא לרב
אברהס מגן בנלכס והוא ייז” ייי' אךי'

היי׳ ולכס א׳ לאוה הכוין ;'י ’ ' ״“‘י i שמנואו נמו הסהוציה נזי רה  I *״ י , ,̂ מסי ונברכס צבאוס בניקוד ך, ^,ק ,̂ן
׳ להוה סכיין מהים העץ דני' שהנאהי נהגה פ־ש יי-שס ר
ובברכת אלתיס בניקוד הוי׳ נל כי הנניי כסא שעי סייס

ילשס י׳ לאוס הק־יש האל *־= נ'״״ היא «׳׳י ני׳י׳שס
השבת מקיש בביכס הצפ״ן

 אדנ ״ ולשם ד| ל^ייז היא אהיוצה יה׳ צזנ׳׳ח הס אר,י׳
שכינהו מהזיר1ר וכברכה ׳״p; יה̂׳ אוחיוח וג׳ מ״ל

ולשה י׳ לאוה הכיין לציון נאיחן הוא שנאן הנס ״ש ג
ולן כמן הטוב נבככס אל וכייי ההסנאציליה ■ה״ו הזה׳׳

ח׳ לאוס הנוין להודוח נאה מיס' י ם יסיף לעיל שרנואר
י v_ ,, , אך ע״ם מלך מחדש נעצ הינ המבין בביכס אלהיס ולכס ’7’ בשלום ״ישראל עמו אה פעמי נס׳ מנואי הלא

ולשה ך׳ לאיס הכיין פס ב׳ נז׳׳ה יק לס אלי שגס
: מצפ״ץ זך זיה שמן נפסיק מצה נה׳
ס1פ־ שמעה׳ הצה וז״ל נהנ
 ז׳ מהס ׳וצאין ׳ה״ו אהל שמוה אוהו ני זצה״ה ממורי אהה

̂אין  (ר״ל ואה״ שמ־ת n והנה לז״א קצווח ?׳ בבוד והס מלג
 כשהמ״ל ל״ל חבל י.ימ׳ הס אמי) ושס מצפז וסס הו״ שמות ב׳

 שהס יה״ו אותיוח היוצאיסמג׳ שמות י״ג תבל מהסניקס מהיצת
 כי ונלע״ד ח׳יל כוד וכתב וכו׳ ןית נימ/ הס מצפץ אנתים אל

 וה' מנ״ת הם אה׳׳ אוהיוה נ׳ נצודע יז״א אסרוציס נ׳ הס יהיו
 נ׳ הרי ענ״צ ובו׳ דה״ה נהזה רנוקה שעומרה מ״ל היא קהיוגה
 אוהיוה נ׳ שעי׳׳ שייך איך א״ב ההתיציח נז׳ המיר הס אלו נשמוה

 לזאה דיל׳׳ ננ״י המוחין יומשנו ידס שעל דז״א נסנ׳ה שהס אהי׳
נ׳ נך הוא רעצין נ׳ שננאן ז״ל י.ינ נדנר׳ להני׳ שצריך י צלע׳

 יק עצמן ראשוניה ברכות הג׳ ע״י נעשיס הס המוחין המשכיה כי
 נ׳׳כ ממשיך הוא •עי״ז אז המוחין ננציפה ציהקן שהז״א מחמה
 יהולניננרנה נעמידה נמו והוא להמ״צ אה׳׳ אוהיוה י.נ׳ אירוח
 הצוק׳ אה מעלה הוא נ"נ ואז לז״א המוחין המשכיה פור הוא אנוח

 שמאלו צוחן הוא גטי אחה ונניבת שלו החסר ע״׳ אנוח ננרבה
 לעיל במ״ש נימינו מחנקה הוא קדוש אחה ונניכח ראשה החח

 כה נח גוחן הוא ראשיצוה נינוה שנג׳ הרי ע״ש עמידה נשער
 שממשיך נאן העצין הוא בן מוחין לו ממשיך ונס דיל״ מחנ״ח
 ואחי צאן הגיסא צ׳ל נן ולפ״ז נ״כ להצוק׳ בח וצוחן מוחין

 ממשיביןמחנ״ה אצו אח״ב ונו׳ ננ׳יאשוצוח לרנויא מוחין שיעשה
: ונו׳ כמוה הג׳ עס אה׳׳ איתיוה נ׳ סוד דלי׳

והנה



צדהחיים עץ ג פרק עזבת ליל עזער פרי שרף
הל^שוניס ?רכוס ג׳ סמיד הס נרכוח !׳ ענין והנה

 לדכורא מוחין סלס הנעשין הנה״י בסיד הס
 הכס וקדושס וגנולוס אבוס שהס הראשונוח נרכוח בג׳

 אק״כ מהס היולאין שמיס ג׳ עה אהי׳ אוסיוס ג׳ נסוד
 דאהי׳ כני ה׳ נקוד הנוק׳ שני לכסי אוהס ממכינין אנו

 והלס מכאן סלס אמצעוס שהיא נחקונס עלי׳ שנאמר
 פסיא הנוק׳ סכסר סוד הוא כ׳ באמצע והיא מכאן
 דיצה נחב״ד מוסין ג' בה נכנסין ויס״כ אמצעיס ברכה

 ומודים ברצה אסיונוח ביכוס בג׳ דילי׳ הנה״י מן הנעשים
 היוצאים שמות ג׳ עם יה״ו אוסיוס ג׳ בסוד שלוס ושים
 מציאוס כפי אך הספלוס בכל זה כלל שמור והנה מהם

ברכוס הג׳ שבס נליל ועתה הס־ר יהי׳ כן התפלה
 וג׳ לז׳׳א מיהין הנגישין דאתא רה״י בסיד הס ראשונות
 מוחין ג׳ לה ונעשים המלכות שם עילה אז אחיונות

 עתה כי תכוין קדשת אתה : כנ״ל עצמי דז״א מנה׳׳י
 מסטרא הס המיחין כל והכה המל׳ אל מיחין נעשין

 אנו ג׳׳פ ותנה קדשת אחה וזהו החכמה בסוד דקידש
 וג״ם שגיעי ג״פ יש א׳ ובכל שבח בליל ויכלו אומרים
 והנה • המל׳ רל הנמשכין מוחין הג׳ סוד והס אלהיס
 מוחין הג׳ שהם שביעי בג׳ חכוין דעמייה זה בויכלו
 פמקילס וסנוין שם שעלחה דז״א מנה״י מקנלס אשר
 הי׳ כבה מקבלס בשדה כי פנימי׳ מנה״י מוחין עסה
 נגמרו עסה כי וחכוין פנימי בס־ד הוא ועסה חיצוני בסוד

 והנה דאו״א י-אמצע־ס דצלס דל׳ פרקין הג׳ כניסח
̂׳7 איס אל סכוין  רומז ש׳ אוס כי צי״ח שק״ו משם (
 ג׳ והס העל׳ אל מוחין מהס עסה כנעשה דז״א לנת״י

 הנל הרי י׳׳ח עוליס ווין ג׳ והנה ש׳ בציוס שיש ווין
 נקיאס המל׳ שכיחה וסכוין הש־ה שיח סוד וזה שי״ח
 סיד שהס מנה״י רנן המוחין קבלה לא שעליי! לפי חק״ל
 מלמעלה נס חקבל כאשר אח״ז משא׳׳כ כנ״ל השדה שיח

 חקל בסוד היא אז אחייס ויכלו בשני בעזה״י לקמן כמ״ש
 שלא לפי עסה אן במקומו שנבאר כמי ק־ושין ן חפיס
 שנחיחקה לפי וגס כנ»ל שלה בחי׳ שהיא ננת״י רק עלחה

 שמבואר וכמו כנולע מדבר ש־ה בנז׳׳ שהס הקליפיס מן
 שראוין זרוע מקוס שהוא שלה בבחי׳ היא אן לעיל
 סוד כולם שס בה שיין מ״מ אן עליונה ק־ושה לקנל
 קוד כי עסה שמקבלת המונזין ע׳׳ש קדישין חפיחין חק״ל

 וסכוין קודש הנקר׳ החכמה ע״ש קדושין נקר׳ המוחין כל
 אמנם החכמה נחיבוח ליב נגד חיבוס ל׳׳ב בו שיש

 בעזה״י נבאר כאשר ממש קדישין בקיד היא אח״כ
נקוד עסה חכוין ולכן

 נמב מי׳א פרק נוונח נס׳ פנה הוי׳אהי׳ ניע׳ שהיא סק״ל
 ננמל אין כי ונלע״ד וז״ל המוחין קוד והס איני

וינולוהג׳ עד זו הזלה הולדפ שה״ל׳
והיא ע״ם ענ*ל קלושין הנקל׳ ^ ״

 פמנואל כמו דפס לקיופין זה י״ל אמי' ”ייי הם אז א ז
ע״ש ממש קדושין הוא שם כי אסי׳ הנקרא הבינה ע״ש

וחמשן הוי׳ שנקיא והז״א מוחין הס וכאן דג׳׳ל מימין
דז״א נה״י עד הארה משס יק ״ק״ל נ״״ יק שהס דנה״י
°’״ ״־'’'’יו ״=קי׳ להמל׳ מוחין ימשכי שמשה כדי ״ל™ ' ’ , I : ן מומ ננחי׳ : אדני הוי׳ הס ואז י

פ ״ ה א שיש מל׳ הנק׳ שהיא במלכוסן ישמחו חאמר ו
ובפרט למעלה עתה בעליוהה שמחה לה

בחפלס כ ג׳ חאמר וכן למל׳ רק היא עסה עלי׳ שעיקור
משא״כ להמל׳ עניי׳ שס יש ג׳׳כ שאז ובמישף בח־יס
לבד לז׳׳א רק ניהמל׳ כלל עלי׳ אין שאז מנחה בספלס

למעה נשארס שהיא ולפי אי״ה במקומו שיסגאר כמו
לומר שלא ראוי לכן זאס בעלי׳ שמחה לה אין זיויג בלי

ויכלו אומרים אנו העמידה ואהר : במלביחן ישמחו
דאמא דצלס דל׳ קדמאין פרקין ג׳ נכ:שין עסה כי והכוין
המל׳ מקבלה עסה כי בסג״ס שהס שביעי בג״פ ועסה
חק״ל המל׳ נקר׳ ועסה דז״א מחג״ח שלה במיח־ן הארה

והס אנוס נקר׳ אמצעוס שג׳ נויע הלא כי ספוחין
כי נדרוש בפ״ה לקמן יסבאר (כאשר הפיחין ג׳ נקוד
משם הי נאוה סנוין ועסה זלה״ה) האר׳׳י הקיוש הרב

עד מספשעיןי שעססאורהסג״ס לפי והוא צי״ס שק״ו
והענין ק׳ נאוה נרמז וזה דז״א ננה״י שע־מדס המל׳

לג׳ מהס י חליק כל יעלה חלקיס לג׳ הק׳ החניק אס כי
כלול מג׳ וכ״א מי׳ כלול הוא מתס אחד כל חג״ס והנה

הס ואח״כ ל׳ הוא מהס אחד שכל הרי ר.ג׳ מכל מכולם
הנה״י שהס סחחונים מהג׳ אחד בכל למעה נכללים

הג׳ כל ואז לג׳ הוא אחד כל אז למל׳ מאיריס שהה
אני מחג״ס הארה להוריד וסכוין ק׳ הם הכוללים עס

: למל׳ ומשם הנה״י
 כי הנס׳׳י מן למעלה עסה עולה אינה המל׳
 ולכן לילה נקר׳ היא המל׳ כי נודע הלא

 ״מדס נקר׳ המיד בה מהפשעים שהס מדהה שהס הנה״י
 שנס נציל עסה ולכן יוס מדס הוא הסג״ס משא״כ לילה
 נשארה ולכן יוס נמדס לעניוס יכולה אינה לילה א שה

 מחג״ס שלה במוחין הארה מקבלת ומשס ננה״י נמקומס
 שנע מעין ניכה יז״ס למקומה אלי׳ למעה היורד דזיא
 חזרה כל כי נודע הלא כי קנס בליל אומרים שאנו

 קן דז״א נחג״ס עליסה קוד הוא הש״ז של העמידה
 גמורה עמידה חיזרת סיא ממשאז חג״ס עד עולה כשהיא

 שמקבלת רק לחנ׳׳ס ממש עולה שאינה עסה אן
 ולא שנע מעין סויה רק היא לכן למקומה למעה ממס
 העמידה אקר של הקייש סאמר אח״כ : ממש שבע חזרה

 יהא סינוס בז׳ שמקדים נהקלישיס כמו ג׳׳כ נו וחכוין
 שמוסהמרגלאין ולז׳ יה׳׳ו אהי׳ לז׳אוסיוס וכו׳ רבא שמי׳
 ממולאים שמס אהי׳ של אוסיוס בז׳ ג״כ ותכוין כנ״ל

 שהם סכוין שכאן רק
שס ע״ד במילוי ממולאין כפב י״א נפיק הכוונה נהפל
יהי׳ ההין שכל והוא ש״ג '״®י י®“ ®י"" ל®'"'

 וסנוין באלף ו׳ ואות ן וד נ
שהוא



̂ם ע*? ד ג פרק שבת ליל שער פרי שרף ה̂ח
 אס׳כחאמי צחק’גימ׳3 שהיא
 לא לועי ה׳ לדוד מזמור

: ונו׳ אמפר

 ניונורינו ד׳ ׳6נ לקמן הוק וכן
 ז״ל הלר״י נעידור והנה : זה

נ* וחסד קור גלך לנוין נהג
 דלמל היסוד תוך הס נשהחסוים

 זו טונה לין כלן הנה ע״ש ולסד נדן׳ ללק ונצלחם סוג נקר׳
 הכל קונה נכוונה הננמידה נשנני לך הכוונה נס׳ כלל ונוזנר
 שם נה־סוד טור כמניז ונשלר לנל מיסוד היוצליס הלסדיס נעוין
 נד נקר׳ לסד ני נזוהר הנז׳ ולסד טונ לך ח״ס וז״ל כתג

 שס העמידה נשער לעיל ועי׳! ונו׳ להפשנו לל נד וסוג להפשט
 לה’יצ ללי היסוד הוך הנשליים החסדים הול סוג נ׳ מונן הוי

 זו נוינה עני! שלין וגס נ״ל נסידור נמ״ש ולל ללוז השלי
: נצל לנלן

כ י ח א  יק היאשוניס ע״ד ג״כ ווזכוין אחיון קדיש ו
 ח:וין יה״ו אהי׳ אווזיוח ז׳ נמולוי שחכוין

 בשני והנה רי״ח עולים שהם וחכוין יודין במילוי כולם
 נכוונה אז דה העמ אחל ובל העמידה קודם של הקדישים

 גם יצחק נ־מ׳ והב׳ יעקב גימ׳ א׳ הי׳ במלואם אוחיוח ז׳
 שאינו לעי אן אברהם כמנ-ן שעילה לכוין ראוי זה קדיש
 אוחו להשלים צריכים לכן ל׳ עוד ומפל לי״ח רק עולה
 בו יש הש״ז שאומר המבולן ה׳ אח ברכו כי בזה
 נו יש הקהל שעונין המגייד ה׳ ברון וגם אוחיוח י״ו
אוחיוח ל׳ הרי אוחיוח י״ד

 סי׳ ג׳ ללק יונה ננפי ונספר
 לוהיוה נ״ל לנוין נהג ׳״ט
 מניך ינל ׳ שמ יהל נלמן שיש

 ליי׳׳ח היי עלמיל ולעלמי לעלם
: ע״ש לניהס גימ׳

 רמ״ח הרי הנ״ל רי״ח ועם
: אניהה כמנין
לקבל שכמח אה והגה

 ני-לכו רוח חוק׳
 אוחו שמעח שלא או הראשון

 נשמח חית׳ הי׳אעשרלקבל לא ג״כ נשמה חוס׳ נם ואז
 לא אס נשמה תיס׳ לקבל אעשל אין כי שלוס נועיוס
 לקבל זה בברכו עחה חכוין לכן רוח חוס׳ חסלה קבלח
 בברכו והנה נשמח וחוס׳ לוס חיס׳ יסד שניהם חוס׳
 מ״ח ע*בס״נ שמוח ג׳ של מילואין לג׳ חכוין השני הזה

 קכ״ו העולים אלו שמוח נ׳ של מ״ב ול״ג ק»נ שעולים
 כיב׳אוחיוח נהמבויןחכוין ואס״כ ברכו כמנין הכל הרי
 הוא המבורך מן ור״ך הנ״ל מ״ב ג׳ הם מהמבולן מ״ב

 מן רחמים יוחל שכם ר״ל הנ״ל מלואין להג׳
: הנ״ל הק״ב

ד פרק
׳ ח  כי שלום שבח רם בקול וחאמר לביחן חילן 3א

 יעוח ענים בקבר הכלה אח מקבל הוא
 שהרב זלה׳׳ה ס־ים מוה׳ הרב וכחב גדולה ונשמחה
 שנח בליל אמו ידי לנשק נוהג היה זלה״ה האלי׳ קהיוש

 הענין וקוד שבח ליל בכל אמו ידי ג״כ מנשק הז״א’,►
 שהם דחבונה מנה״י ענימיס מוחין לק לזיא אין בש,ל כי

דל׳ המקועין עד עולה הוא שנח ובליל דצלם צ׳
חוס׳ שער לעיל (ועיין דצלס

יל׳ שמקיפין נפן מ״ש פנה שס שביארנו ב׳ עלק
נשער ולעיל נלג׳׳ח הם דצלס -׳-------״ !

רומז

שנשאר רק כלל ע,לה

 נ׳ נלננו נ׳ פיק שנח חוס׳
 ונן ע״ש נניה״' הם וה״ל הצ׳
 פיק הקדמה נשער הנוונח נם׳
 פלי הס וה״ל הצ׳ כי נחג נ׳

 דפמח ננה״י המול׳: החלנם׳׳
 נזנ י״ד פיק השנח ונשעי
 להכין ע״ש נלג״ח היפ שה״ל
 דע קצח להאריך נצנייך זה ענין

 הם אלו נוסלאוח נ׳ הנה ני
ן נ״נ :  דייש׳ שעי לייס נ

 נניאויו א׳ נדרוש ני הצלם
 הכולל הוי׳ שם ענין שח

 ה:נ׳ ט נחג המוחין החפששות
 המולין החלכשוח הוא דצצס
 הג׳ החנונה של הראשונים נו׳׳ס
 ננה״י נ׳ החפשטות היא וה״ל

 ואל״ז ע״ש הנ״ל החנונה של
 ונחזור וז״ל נחג ד׳ נדרוש
 הא וצלם ה״מ ני לעניו

 דחנינה נד׳׳י המומין החלנשי׳
 של שניח ייידז הוא דצלם והל׳

 דחנונה נלג׳׳ח נהחלנשם המוחין
 מי׳ נציל נ״א ג״ס יק ואינם

 נ׳ נחג היי ונוי ל׳ היי
 נדרוש שם והנח האלו ניסלאוח

 חיים נלע״ד המחליל נהגה ו׳
 גם וז״ל צנסיך שם נתינ צ״ע
 מ׳ ני אמרנו א׳ נדרוש ני צ״ע

 נו׳׳ס שנחלנשו הוא דצלם
ול׳ החזה עד דחנונה יאשונוח

 החלנשס קודם הוא של׳ אלא דחנונה חחחוניח נג׳ דצלם ול׳
 הל׳ ני לה״ה1 מוי׳ מפי קנלח ופה החלנשם אלי והל׳ נז׳׳א

 ושם הזה הדרוש אמיחי זהו כי ונלע״ד וכחנ ; ננה״י נחגחוה״צ
 דניים להנין צריך מאד והנה ע״ש עכ״ל זה וזכור דקדק לא

ני לנחונ דקדק לא נזה דני ל נ היאמי ני א׳ אלו  נלל שאיני ו
 אמת נסג״ת היא שהל׳ הנו״ס כאותו שהכריע הדניים עיקור וגם
 י׳׳ג פיק א׳ ללק ע״ש נפשיטוח נן כחג שעיים מנוא נס׳ שגם

 תוךקנ״ד מלוניש נא הוא דצלס המ׳ המקיפיש אח״נ וז״ל שכחנ
 הג׳ נה דתנ נה״י תוך והנ׳ דחנונה חג״ח תוך יצלם והל׳ דתנונה

 ז׳ פיק הנסייה שנשער הדרוש נדני׳ נעשה מה אך ע׳יש ונו׳
 שישנהמולין נחי׳ ששה נענין א׳ פיק התפילין נשער לעיל וחונא
 וניאוד מקיןג אור א׳ ולכל דפנילי׳ נחי׳ ג׳ שהם שניאוי ע״ש

 וד׳הוא ג׳ נחי׳ או״א תוך הס עויין נשהמולין וני א׳ שם,נחי׳
 דאמא נה״י נשנננסין הוא הו׳ נחי׳ דאמא ננה״׳ למטה נשנמשנין

 דצלם שה«ל הנו״ס נפי ג׳'נ שביאור היי ע״ש זיא חוך המוחין עם
 ני וחנונה נינה ענין נודע הנה ני הנלע״ד אך : נה״י תוך היא

 נודע זה וגס החנונה פיציך נל נעשה עיצאה אמא דנינה מנה׳׳י
 נה׳׳י סוך מלונשיס נאים דז״א שהמוחין ננ״מ שמנואי זה נ׳

 היטיב מונן ממילא זה ועפי׳ ; הנ״ל וחנינה ננה״י יק היא דאמא
 של׳ האמת הוא הב׳ נניס׳ ודאי נ׳ טלם המאמרים נל ויכוננו

 הוא זה נל אך ננה״י הוא והל׳ נחג״ח נתלנשו נאשר הוא
 ̂)ן עילאק אמא בנינה הדני כשנעיין אך נהתנינה נ־עריךהדנר

 נאמא נה״י נקי' זה נל בי שלה ננה״י יק המה והל׳ הל׳ שניהם
 מאד ומה הנסייה שנשער הדרוש דני' הטיט ולזה עילאה
אמל ד׳ל דאמא ננה״י מתלנשיס נאשר הג׳ נחי׳ ונתנ נלשונו

עילאה

 הוא במקומו ושם במקומו
 חמקועים אור אח מקבל
 שחם בלו) רעכימי׳ לחון
 הוא ושם דחבונה סג״ח קוד
 החנונה של הזרועוח נסי׳
 : אוחם מנשק הוא ולכן
 ב׳ סלק יונח כנסי בק׳ ועיין

 נשיקה סיד שם שכחב
 וז״ל אסר פן א1ב היד־ם
 ה׳ קוד נודע הלא כי והענין

 אצבעוח וה׳ ימין אציעוחיד
 הס׳ סלד שהם שמאל יד

 הסה בחון הם ושורשם והג׳
 נישק האדם וכאשר וכו׳
 ולהאיר גירסלהססיעה בפיו

 אל בפה אש־ משרשם
 מסזקם למחקם האצבעיח
 כשבא לפיכן וכו׳ ומקישים

 הגדול מן להחנרין הקטן
 ידי נושיו הקטן חסלה
 אח לנסם כיי הגדול

 בכדי הגדול של הגנורוח
 רחמים אס״כ שיחעוררו

: עיש ע״כ ויברכהו



צההחיים עץ ד פרק שבת ליל שער פרי שרף
 הנסייה נשער שס מיש היטינ יונו אלו דני־נו ולפי : מילאה

 אלואךמששיס נמקומס שמיו נשאי־ס והמק־פיס המופין אלי כ■
 q<ומשומק■ האיך מונן אינו שמיד מ״ש א לו יקיף מסא נמשך

 ואמא ’הנה״ מוך המופין כשנסלנשו ש־וא הל׳ והד׳ הג׳ משורשי
 שכני ז״א הגדלת אפר שהוא המקיפים המשכת נמת אפ*כ הלא

 לממלה הפג״ה ונשארו א”1 הוך המופין מס יאמא הנה״י נכנסו
 איה א״כ הז״א כתר נמשה דאמא שמהת״ח כנו־מ דזיא שא ני

 איירי שס כי יונןהנוינ הניל דנרינו לפי אך הראשון כנודס מקום
 נ׳ רק נהו״א כולס משפשנויס נס א והס מילאה דאמא נגה״י
 נשאר ארכס ושאר נה התנ של נה״י נפי׳ שהס תפתוניס פרקין

 לישנ יש הימינ נ״כ ונזה התנינה של פנית נפי׳ שהס לממלה
 מכשני ונפי כנ״ל הצלם דרושי נשמר א׳ שידרוש הראשונה הניס׳

 תנינה נמלת דקדוק שלא י׳ל דקדוק שלא ז״ל מוהיפ״ו הינ של
 דאמא ננה׳׳י המופין כשנתפשמי הם והל׳ שהצ ננינה שצ״ל

: ׳נין והמשכיל נזה ודי כנ«ל מילאה
נמקומן ותעמוד

הירפ מ«»מ שמי פייס נמץ וס־אמד נשלסן
י.רנ שכיונ ה״פונה נמנין ץ״קל ,,,א

ר׳ הארי-זלהיהלתפנס -ןיוש3ג, כי סדישין ססוס־ן שצריך שס כתנ פודלים שמואצ _ , י , י י
הוא יא רס נקול לומר זה שס נייקיל־ש

מרומז !הוא וכוי סמודתא ליל יחשוכיס מג׳
וקראת קדשו ניוס נפסוק נר״ת נג״ר נז״א עסה הנכנשין

: מ״ש נקול י״ת עונג לשנת וכבל ממש מיסין שהם דלי׳
מוסץ נסי׳ כל כי ביארנו

 והכה :ממש מוסין נז׳׳א גס שהם אלו ונפרט ק־ושי; נק־׳
 ז״א של הפה היא כשס משם עהה מקנלס שהיא לפי

 ה האי מקנלס היא מ״מ שלו נכה״י למטה שהיא אעפ״י
 כי דמטמיסא שעודתא זו קעודה נקר׳ לכן ככ׳׳ל משם

; הוא ולא אוכלס היא
כ * ח א דרן אימם q’וסק פעמים נ׳ השלסן אס סקיף ו

 או״מ להמשין מכוין ראשין ונפעם ימין יד
 ננסי׳ הי׳ אז שנס נקנלס נשדה גי והוא דכהיי לנסי׳
 או״מ להמשין הקפה הי׳ ואס״כ עולמוס שלסיציניס נה״י

 לנסי׳ הכוונה הי׳ שבעמידה ועסה : הנ״ל להסיצוני'
 והקפה שלהם לאו״מ הקפה היא עסה לזאס דכה״י הפנימיוה

 ג׳ ננסי׳ הי׳ העמידה אסר של שיויכולי לפי הוא הב׳
 אור ממשיכין אנו בהקפה ועסה לעיל כמבואר אמצעוה

דן היקת נ׳ בהקפה ולכן הנ״ל אמלעוה להג׳ מקיף  נ׳ ני
 שהם אנוס לג׳ רומז הדק כי נודע הלא כי היק אגודה

 נגד שהם סכוין הדק אגודס נ׳ ואמלם כנ״ל אמצעיה ג׳
 דנ»דשמקי-לה פנימי׳ האור נגד מקיף אור אמנם ונוק׳ זיא

 מיסין מנסי׳ שהוא להמשיןכיון כס נכו נהקידישאין עסה
 והלהכשסיקס נעשה שמעצמו רק בידינו יכולס אין עילאין

דן הנ״ל הדק אגודה נ׳  וכשסריס הריס ניכס הברן ני
 ״ריס הפקוק על מיקיד והוא הריס לכוונה הכוין נהם

 להמסיק הוא הריס קוד כי והעכיןהוא ״לה׳ ״אשה •ניסת
 בזוהר מבואר והנה לשורשם ולהסזירם המהפשטין הדינים

 ונזרועין בסוטמאובפומא מכצפ״ןהמה הנבורוה מקום כי
עליון מקום היא והסועמא נשא נאדר׳ ככז׳ ואצנעין ידי׳

 הס אז בסוטמא ומסקנציס נסלריס כאשר והנה שנכולס
 כל שירש שהיא ה־עת ששם המוס עד ועולים שש ככנקין

 הדינים אין כי כ.־ודע נמסקים הס ושם הגנורוה
 שיעלה קודם עצמו הריס והכה בשורשם אלא מהמהקים

א׳יכקר׳יריס הוא אז כנ׳׳ל הסוטם דרן  הוא הי׳ כי נס׳
 אלה־ס אוסיוס וה׳ ו׳ גימ׳ שהוא אלהיס שלשם אסירים

 שג׳ היי מריס י״ס הס אלהיס מילוי איסיוס וי״ג פשוט
 אז נהסוטם שנככקיס ואסר ״ריס הס אלהיס נסי׳

אף הלאנידעכי כי כיסת ;קי/ ז5 להמחק מססילין  סיון
 יעשן אז שכחיב כמי לסין האף מן הדינים הוצאה הוא
איר׳ כנז׳ ה׳ אף  הריס אן נס ה׳ אף ויסר פקוק על נ

 ר״ל כיסס כק־׳ ולכן הסוטים הון רוגזא קמיטוה היא
 הבלים לב׳ וכהסלק ניקני׳ נב׳ מהס־ק שהוא לפי גם סן

 עובר ואח״כ כיחס גימ׳ הוא כוללים נ׳ עם רנל ונפ׳
 והדעה המצס נאמצע עומד הלזוטס כי המצס דרן הריס
 נסיכה טעם ג״כ וזהו כנודע המצס נגד ממש ג״כ היס
 נדעה הגנורוח עומדים כס כי חפילין נמקים נמצס עפר

 שם לכן היעה ממקום למעה יוסר שהוא המצה והכה
 ומצס נקוד דינים נהי כד׳ הוא ושם תדיכיס גילוי הוא

 נקר׳ ואז הגבורות קם עילים ולכן וכי׳ לן הי׳ זינה אשח
 אותיות וה׳ כ׳ נגיע׳ דיודין אלהיס שהוא אשה כס

 מגיעם ואח״כ כיצמיהיייאשה אלהיס ושם פשיט אלהיס
 הסד׳ כיהמוסין נודע כנר והנה המוסיןעצמן עד משם
׳ וכלולים נ״ן מ״ה ק״ג ע״נ שמיה י  והכה הוי׳ אותיות נ

 (ר״ל ניסס מנה שם העולים ככ״ל ניסס שהם הבלים נ׳
 הס והמוסין כיסס כי הייי למיד גימ׳ הוא הנ״ל) נפ׳

 ליס מינו בכל והזהר הדינים כל נמחקו ואז ל״ד גימ׳
 נגד שהם ר\ש אגודה הב׳ ואמנם זאה נכוונה שהכוין

 ושמיר זכור האמר נהם שהריס אסר לזה ככז׳׳ל ונוק׳ ז״א
 : יסד זו״נ לסנר והכוין נאמרו אסד נדיניר

ח  זלה״ה מיהס״ו הרב ומנהג הקידוש תהסיל 23״א
 הקידוש אומר הי׳ ואס״ב מקודם הכוק למזוג

 מג׳ מוחין להמשין היא הקידוש ק־ד והכה : מעומד
 ילין לב׳ זולמן מידי הכיק והקנל להנוק״ דז״א עליוניה
דין נב׳ הסזיקחו והסלח  פשיטיס מה׳ ג׳ להמשין והכוין י

 יד ימין בקו הגדולה יד הס ידים שג׳ ככויע ידים בג׳
 הוא יד וכל האמצעי נקו הרמה יד שמאל בקי הסיקה

 אצבעות וה׳ נהקוכיס כנז׳ יוד היא היד קף חייכו י״ח שם
’ש. ’הבוין]נ גס י״ה הלי

 חי׳ יוד במילואם י״ה פעמים ק״א פרק א׳ פלק יונה בכנפי
 י' אוחיוחנגד הי׳עשל יוד אתי באופן הקידוש כוונת כתי׳
אוחס חמלא ואס אצבעוח =י׳ הקידו=■ כיונת וזיל

ויו יוד כזה המילוי במילוי ״י״־' ®י־ס ״״־״י ת״׳לייאיי־ -I, ______ ; מנוונים אנו ולזה ומלת I. לח ו 1 וד יוד הי דלה ,,,;,j ״ן jg כשלןקקין
 נכד אוהיוה נ״ס נהם יש פ״ו עולה שכוס קידום לאמר
והנה הידים פיקי כ״ס מנינה וי״ה מפנמה י״ה ניצר

סם דכוק׳ מוסין כי חכוין פםיט מדעת וי״ה יודין מלאים
רק



החיים עץ ד פרק עזבת ליל שער פרי שרף
 גקויה הדעה שאץ כיון מילוי נלי והס כנודע מוחין הרין יק

והכולל פיה היי הארה אלא להמסין וסכוין י״ח הוד
י״ה נ׳ שהכוונה נמצא פ״ו הרי , ,

פ.י ידיו נשהי מקנלו גס מקנל• גס
 ומגניהו נידו הכוס כשמקני.

וינוי[ ידיו נג׳ יגנהנו מהאין ״״f7 חנ״ה שהם הכ״ע ידים
פרקין י״ד נהיר ש ש כהגנהחו הי^ ששם סלי החזה עד

אכמה פ״א ייה הרי א׳ qוכ שלן נהחזה הכוק׳ עמידה
d <3 והכוין כנודע »j ;,עוד הויוה כל עצמיה שממנה י״

כמין עגיל הוא הנן׳ ^אי נאיפן f״,, y״,
, , כנגד י״ה הרי אצנעוה וה׳ יוד ,

הצורה נוהנה נאי׳ שהיא היינה ! יי ” י 1י^י ׳ יי'
ועיר אלהים ה׳ וייצר נפוד ר?ל״ המיחין נמשכין שממנו
והיור ק׳ עולה קה אתי פי׳ הב׳ למיחוה הכוין ואח״כ

עשר פעמיס עשי פי׳ ק׳ עולה שמאל וניד י׳׳ה שביד י״ה
ר״ה הרי אציעוס וה' ק' הס יו״ל3 וחכוין יודי( מילוי3

הארה אלא שאינה הדעת כנגד ^ ,,ן,.
רמיזהו נא לפיכו נעצעא ,י

־ יוה לה והכל נעלמא נתישננא ’"‘י ^ !1 יי”®־י
שהס מי׳יה אויה מקנל שהניק׳ שהי^ שמחל שביד
ני״ה חהיונים שכולם דדא תנ״ד והי׳׳ה דזינא שננינה סי׳ג

וננ״א ננוס נרמזים וסלשהס סשונן י«ס הוא שננאמצע
^ הוא ע שפרשנו דרכיס נג׳ ידיס מכפיה ני

הכוס סנהון היין וכן ננוס ^1. ש־עחה
שעולה ולכוין נו להניע צייד ,, י

י’*■ הממ.איס יי ^  ע״נ נשש ר׳ יורין לז׳ לרמוז עי !’י
הרי דאמא ס״ג נשס וג׳ ואנא נימ׳ המה הפשיט וח׳ כנ״ל
ס׳ג שמוהעיג י׳ לרמוז או ז׳ אלהיס נימ׳ שהוא פ״ה

א׳ נסנמה שכולס נ״ן מ״ה דיוק׳ מוחין הס כי להויוה
ניעה וב׳ שלו ננינה וא׳ נאנא אלהיס הנקר׳

p ,j' ,ח יו׳ה שהס ̂ ן ׳’איי י שנאניד קמ״ג , קנ״א קס״א י , , ^
ע׳ הכולל עס סהם דאמא י-̂י

גנז והוא יין נמנין אוה־וה מנה״י מוחין .ה D’ שכנר
נ׳ ידיו נ' והוך הכוס נהוך שמקבלס החיש׳ אך דז״א
מלונשיס שהמותי! לרמוז לנוסין שויש נחי' הוא עחה

j מנצ^״ן ,p,נצימ׳ הניס והוא אמא ניסור ,ן״,ן ״
, ריייליי כללות ששס אנא וניסיר אלהיס י

אצנעוה עשי שכנגד או״ג י^־י ^ ־”״ ׳י
כשס ננוס למטה המהפשעוה שיי' הייא המשכהס עיקיר
מיסוד למעה מהפשע אנא שיסור דז׳א דעס מן אלו הסג׳
:עכ״ל ונו' אמא שהוא הכוס קיד רומז ולכן
מכצפן ההג׳ כי אלהיס נימ׳
להניס טוב ולכן כיודע אלה׳י אוהיוה ה׳ קוד הס

 ז״א סיד הוא עצמי האיס כי וסכוין החזה נגד הכיס
 ואז שלו החזה כנגד שהוא המל׳ סוד הוא שנידו והכוס

 האורוה אה נה האוחזים ידיך נבכי נה מאיל אסה
 ואז מנולים הס החסדים שס כי שלך החזה מן הנ׳׳ל

 מיחין נ׳ נה שהמשכנו אחר והנה י שלם כיס כעשיח
ד הכיס סחזוק אח״ז כנ״ל מ;לס״ך הג׳ וגס הנ״ל  ני
 מצד נה להאיר כדי כלל השמאל סיוע נלי נלנד ימינן
 נס כסאו נחס־ והיכן נסיד נימין הכל ולכלול ימין

• נימין ממוהקוה נבורוה שלשה לה נוסן הוא כי להורות

 עצמה הכוק׳ כיס הוא הניס כי היין נסיד המין ואח״כ
 עמידס כי נודע כלא כי המוחין סיד הוא שבתוכו והיין

 מקבלת שהוא אן ולמעה מהחזה דז״א ננה׳׳י הוא הכוק׳
 והנה למטה עד הכתר מן ז״א של הי״ש מכל ה האי
 ח״ג כחנ״ד ססירות ז׳ יש עמידתה מקום עד הבתר מן

 מי׳ כלול הוא כי׳א והנה ז׳ הרי הת״ת של עליון ושליש
 הוא היין סיד כי תכוין ולכן יין כמכין ע׳ שעולה הרי

 שס עלתה שלא מהמקומות הזיא מן לה הארתה־לגיעיס
 מהנינה לה הנמשנין מוחין ד׳ סוד היא י־יין ני תכיו נס

 הוא ע״נ כי כנודע נ״ן מ״ה ס״ג ע״נ הויות ד׳ שהס
 חו״ג הס ונין ומ״ה הנינה מוח יס״ג החכמה מוח

 שמוח נ׳ שהס דאמא ננה״י מחלנש־ס והס ה־עת שבמוח
 ס״ט ונהם שמוח ז׳ הרי דההין דאלסין דיוד-ן אהי׳

 באלו מ תכוין נס יין כמנין ע׳ הוא הכילל ועס איתיות
 הלא כי חכוין נם יין נינו׳ יודין ז׳ נסשוטן יש השמות
 מבואר ותכה בנ״ל דיס’ נ׳ דדן אלי׳ נמשכין האלו המוחין

 והכה ס״ג דע״נ הס הכיל ידים שבשני ייה שתב׳ לעיל
 חכוין נס י יין כמכין יודין ז׳ נהם יש אלו שמיה כ׳׳ב

 נהייי ננד והוא הנוש הוא ׳fc לנושין נ׳ לי יש היין כי
 הידיס נ׳ הוא והב׳ היין שהוא המוחין שנסוכו דאמא

 של הידיס נ׳ סוד והס הכוש נכס שאוחז האדם של
 על וסכוין נהכיס עיניו יהן הקידוש בשעה והנה : נסכימיות מתפשטים והס נתונס הה הכה״י אפר ז׳׳א

 ע׳׳י שהוא הבהר נחי׳ לה לתיושין עיניך ראות
 יו׳יד ה״י יו״ד הכולל הדעת

 שנהכאתס ת״ה יו״ד ה׳׳א הרווגח נס׳ הגיס׳ הוא כן הגה
ה״י פ׳ יוד כי כי־ר עו־יה נח' אך והנדפסיס נהננסניס

י ==״ עולה ה״א פ׳ ויוד' ’ש׳ ״
,,p, ר׳ עולה ה״א פ׳ דוד ק״ן

נס כתר גימ׳ הכל הרי ,j האמי,;,
 תכ״ל י״ה נ׳ כי מכוין ג׳ פרק הצלם דרושי שער פייס

 כי והוא הוי׳ עילה מילואן ו׳ פרק הניק׳ סקיגו ונשער
נו חילק שאין לפי היוד געשה שהיא הגיק׳ נסי עגץ
אנו אץ לזאס מלואין ננ׳ !’יזיאח־סיע; הס״ס שלשי מני

יר ״■-!,■יי אל ניילא ייע״ייא נפער לעיל שהוא א לו מ רק ן שב ח ̂ ,,3ד שס שהגאהי עליון
יה״א שהם ה׳ מילוי ונ' וד׳ <j;3 /p3 והגז הג״ל רייס
 • הוי׳ כמכין כ״ו הכל הרי להמשיך נהג ק״א פרק א' חלק

ויכולו נ״פ כי תכוין נס ושס ע״ש זגיק׳ לנסי ז״א מכסי
נ׳ נחנ״ת נ׳ ננה״י א׳ 'ל” יאנ י' סי' י' יאלק

והיין דעס נינה בחכמה '’’י . -V i-,, השניגה ואז נו עיניו לימן צריך
. ס כה הס p,, יגספורץ נו יומניכיס

ויכוהו סאמר שמם על סקל ונקר' והוי נצר
ותכוין וקידוש למעלה עניניס ג״נ לה ויש

 תיבות ל״ה נויכלו יש כי ; עא״ל לנו״ה הרומזים
 ל״ה[תינות כן נס ונקידיש

העמיס מכל קישס ואותנו וכו׳ נחרת ונכו תיבות (כי
הרי לשנת) ולא ליו״ט רק לכאן שייך ואנו טעוח הוא

הכל



צוהחיים עץ ה ד פדק עזבת ליל שער פרי שרף
 נמילואן תנ*ל י״ס נ׳ ונמנין יין כמנין סינוס ע׳ הכל

 ין'ה נגד והוא י״ה סנ״ח הששי יוס מנ6ס ויכלו וקודס
 עוניס כולס וגס כנ״ל המוחין קוד שתס הפשוט השלישי

 ני הענין ושוד הנ״ל מנצפ״ן הג׳ וכנגד כוש כמנין פ״ה
 המל׳ אל פנימי אוד שוד להמסין מטוניס אנו ססלס

 ואמייכנשוד הנ״ל המעשה בשוד הוא ולכן שלה המוחין
 היוצא ההבל בשוד ויכלו הקידיש אמייס שהוא הדינור
 המוחין אל מקיף או־ ממשיכין אנו ומה הויא מהפה

 והנה מק-ף אור הוא הנל נחי׳ כל כי כנודע דנוקנא
 אור אוסו כי דו״א דג״ר או״מ להמשיך כוונסינל אין

 נשיד לעיל שניארנו ונמו להמשין ננו יכולס אין מקיף
 אור לה להמש־ן כוונסינו עסה רק ע״ש השלחן הקפס
 והענין דו״א הפנימיס מוחין אורוס מן מקיף ואור פנימי

 דרן ד;*א מוחין מן ממשיכין אנו אשר האורוס אוסן כי
 אורוס ג*כ מהס יוצא כנ״ל י״ה ג׳ נשוד ד;״א קוויס ג׳

 וזה הפה הנל כשוד הז״א פה דרן ענרס מידי
 נתיד שלו החזה נגד העומדס לנוק׳ מושכין אנו ההנל
 הס שניהס מ״מ אן אי״יג שאיל שס ונשאר כטל הכיש
 סינוס נל״ה ג״כ סכוין והנה הז״א של פנימי מאור
 קדישין המוחין מן המל׳ יניקס נגד שהס לנד נויכלו שיש
 שניעי נטפ וסנוין אלה׳׳ וג׳ נסינוס ל*נ נגד והס

 והנה דאנא דצלס דל׳ ג״ר להמשיך דהקידוש זה שנויכלו
 שיש אלהיס נג׳ וסנוין לגמרי דל׳ מקיף כניקס נשלס

 סכו־ן אלהיס נג׳ והנה נו שיש שניעי ונג״פ נויכלו
 למעלה מלמטה סכוין שניעי ונג׳ למטה מלמעלה נהס
 נינה אנהיס סכוין השייעי יוס אח אנהיס ויכל והוא

 השניעי ניוס וישנוס • מלאכסו הנקרא מל׳ השניעי
• גנורה אלהיס סכוין השניעי יוס אס ויניך • יקוד

■ מל׳ הוא לעשוס אלהיס נרא אשר י חשד השניעי
 שוד הוא אלהיס החשד שוד הוא דנרך הכיין עוד

 הרי החשד שיד טג הוא השניעי יוס אס כטל הגנורה
 : להמחיקו נאמצע וגנורה מכאן וחשד מנא; חשד

 הס׳ של פשיטוס הויוס ניוד סנוין שנרי מיין סכרי
 שנרי של והי׳ שנר הרי כולליס ונ׳ ל״ש גימ׳ שהס והג׳
 ש״מ גימ׳ הוא מרטן .• הויוח י׳ כללוס של י׳ היא

 ע״נ ג«פ והוא ישראל שמע של נשס כמו בו וחכוין
ה עצמו נ«ן שס ועס דנ״ן ואחוריס מיה שיג שנע״נ  ע̂ו

 הגפן כי סכוין הגפן פרי נורא ננרכס י ש״ס הכל
 יין ני והטונה אדני קוי׳ אהי׳ מוי׳ גימ׳ סקיל עולה

 ננה״י כעומדס גפן הנקרא הנוק׳ אל מוריד אחה זס
 לעיל כמנואר סק״ל נקרא שס ונהיוסה כנודע דזיא
 סטין גס כנ״ל דז״א מוחין מן הארה לה מוריד ואסה

 שמוח ד׳ של יודין ע׳ נגד סינין ט׳ זו נניכה שיש
 כשיגמור ואמנס הנוק׳ אל להמשיכס נ״ן מיה שיג ע»נ

נסי׳ הוא כי להורוס זו שסי׳ ושוד הכיש ישסה הקידוש
 שוסה איך לך סקשה ואס הגוף חוך הנכנק פנימי אור

צרכה והנקינה ז״א נקוד הוא הלא המניך האלס
ח ב

 ונכנשיס הז״א שוסה ססלה כי הוא הענין אך לשסוח
 גופא דופני דרך עונריס הס ומשס נפנימיוסו ההרס
 פנימי לאור לה שיהי׳ כדי דנוק׳ גופא דופני חוך דז״א
 מגופא שיוצאים הפנימי׳ המוחין שאר כדרך והוא גמור
 כדי אוחו שישסה צריך ולכן דנוק׳ טפא אל ממש דז*א

״ עומדח שהנוק׳ מקיס על הגוף חיך שיריו
 אחשר לא רועי ה׳ לדוד מזמור הקידוש קודם לומר ראוי

 טו גימ׳ טס ״ירדפונו ׳׳וסקד ״טונ •אך נפשוק ולכיין
 הוי׳ נימ׳ ג״כ וחש״ד טו»נ א׳׳ך ש»ס גס הוי׳ כמכין

: המזמור זה יאמר שעודוח ג׳ נכל ו־ן

ה פרק
שמנוארננטילח הכוונה כפי וסכוין ידך חיטול

סגניהם ידך שחנגנ נעס והנה לשעודה ידיס
הידיס ע׳י וקנלסה הנוק׳ עליוס להורוח ראשך נגי

סה שהנגינה ראוי ולכן דז״א המוחין מן העליונים
המשודר הלסס נענין : המוסין נמקוס הוא כי מעומד

כי והענין לחמין י״נ שיהי׳ שחשדרס צריך הסלחן על
לשערי נימן מי״ג שעולה הארוס מקנלס עסה הלא

נימין »ג אומן שורש כי נודע וכבר דעסיקא דריפא
הכולל הוא והיסירה אוסיוס י״נ ונהס הויוס ג׳ הס
הס וכנגדם אחוין י״נ אלא אינס שישס אך כולן של
פהס הויוח ג׳ רק אינס בישס והנה אלו לחמין י״נ
להיריל וסכוין לחס ג״כ אלו נקדאו ולכן לסס מ׳ גי

אוח מכל ואס״כ לחס גימ׳ שהס אלו הוי׳ ג׳ מן האיה
המט שואנס ומשם כנולע אסס נהוי׳ לסס נעשה א׳

שהוא הז»א ע*י רק מקנלש אינה אך שנח נליל עסה
יש צא מקום נכל ני ודע אלי׳ ונוסנס החלת מקנל

שמקנלח נלילה עסה ולכן פה נסי׳ קוד כשיש רק שעודה
המשכוח שאר נפי ואין ממש שעודה יש הז״א מפה

שעודוס נשני הוא וכן ממש שעודה רק ההפלוס ועליוח
שיהא שסשדרס צריך אמנם • אי״ה כמיש שנס ניוס
ימין צד של והששה שמאל ניד וששה ימין בצד ששה
שיהי׳ נאופן שמאל צד של ששה וכן זה ע״ג זה יניחו
בצל שיהי׳ נאופן ש;ול כעין וישירס כפולים ג׳ צל ננל
לחמין ל׳ יהי׳ ונאמצעיסו בי ע״ג נ׳ לחמין ל׳ ממש ימין

אחל לחמין שב׳ ניניהס שיפשיק רק נ׳ ע״ג נ׳ אחרים
א׳ אחרים ושני ימין צד של ד׳ אוחן אצל אסד ע־ג
צל של נהל׳ וסכוין שמאל צל של אומן אצל אסד ע״ג

שב׳ א׳ הוי׳ שהס ימין
ההין נ׳ הם הסחסוניס נ׳ שי׳ ני מלק יונה ונמפי

הוא העליון הא׳ והעליונים מתעווח סעודה ננל וז״ל ניזג
ו׳ הוא שלמטה והא׳ יוד י’̂י לל” פל״ ’ייי^ ושל שנח
שמאל צד של הל׳ וכן '’לייל ״״ליי ״”ל״

שג׳ כניל הוי׳ נינ הוא v ™׳מניחא
ההיו נ׳ רר ®®״י® יי״” "נ’ שיל״י ן נ הה ס ההחסוג סעודמק היא ד!ז ויאמר עינייז ה

והעליונים



ההיים עץ ה פרק שבת ליל שער פרי שרף
 ח״א קוישין ספוחין וחקל והשני ״ הוא ׳h והעליונים

 לסעוה אסץ קדישא ועחיקא האמצעי׳ והד׳ כנ׳״ל ו׳ הוא
 ילשק ־־ני היא וי ותעייה נהיה החסחוניס כי הוי׳ ג׳׳כ הס

זאת בשמיטה הנהג? נעל , . ^
 • משיח ממנלי ניצל איס ונז־והה והעליונים ן הה נ הם

 נ־רוה שמגה יסיר נשחריה ״ הוח ימין צד של תא׳
 יעחיקא סעידחא היא יא ויאמר : ו' הוא שמאל לד של ותג׳

 קיישין וחקלחפוחין וז״א קדישא
 גי־ציל והניחה חסי־א אניהס כגני והוא נהיה לסעיא אחין

 היא יא ויאמר נכרוח ארנעה יסיר נמגחה ניהגס של מייגא
 אחין קיישא ועחיקא קיישין חפוחין וחקל יו״א טעייחא
 וכוכוחה גפש ע׳ של אניהס יעקנ כגני והיא נהיה לשעיא
 ואחי ונו׳ אומוח שנעים ע׳ ג׳ שהיא ומנונ נונ ממלחמוח גיגציל

 אלא נייו גקיש ולא ־כרוח נ׳ עס שולחגו יסיר נמ״ש הנדלה
 גיגצ-ל ונוכוחה מלכא ייוי סעייחא הוא יא ויאמר סיא

 השס אוחיוח כמספר כ'ו הכנרוח כל מספר הקני מסינוע
: עכ״ל הוא נווך

ד, נ  נשנחוס מקפיד הי׳ זלה״ה האד״י הקדיש הדג לד(
 דוקא דגלים ד׳ של שלחן על לאכול ויו׳ע

 זויוח ד׳ כוונה מניאוד והנה נהמ״ק שלהן דוגמה
 דמלכוח ע״ג שם נשכלו ויצויד זויוח בכל שיכוין תשלחן

 נהמה גימ׳ שהוא עמהם נץ ושם פשונו הוי׳ דנוע והוא
 ושגעס ואכלה ואס״כ לנהממך נשדך עשב ונתחי וו״ם
 וזה המזנה קרני ד׳ זויוח ד׳ השלסן נחקיש ונזה

 נכל להוקיף מנואד נסול דק תמיד נשתנה לא תכוונה
שס שהוא דז״א ע״נ זויוה
 והגה וז״ל כחנ יונה כנפי נספר משוע והוי׳ דאלפין »״ה
לניקוי צריו אין וע״נ נ״ן שס זויוס נכל הוקס נשנה אד

״, ע׳̂׳ דיודיןנמקוס ע״נ אין ומ׳׳ל נמ״ל הס ש־יהס כי f״
כמקנלח מה לפי רק ניקוי לה , * . ,

אמנסהע״נהנלוה וכו מלמעלה וניייט
 אותם ינקי נומנו כ״א אליהם יי' שיג שם שהוא הנינה

קרן כי כך נכוונחו הארס ז אותיוח
 פחחין זנייס מזרסיח ירומיח

 הזכרים עס יכלול נימנוח ס*א והסולם ס»א וה״ה נסולס כקינוח
 צפר-יח מזרסיח ונקרן נז״א משפעח אנא מכס שאמא זו נקרן והכוונה

 ונקרן לחנונה סיא מירראל והכוונה נצירי ונקינוח פחסין זכרים
 מערינ קמן לא׳׳א והרמז פחח ונקינוח קמן זכרים מערניח צפוניח

 ירומיח ונקרןמערניח הצפון הנוונ נשוי נאו״א ומשפיע ר־שין חלח
 אח מערג שהוא ז״א ליסוי והרמז נשגול נקינוח נשיריק זכרים

 והנה היום כסוס מועד אוהל פחח כשעם אוחס וממשיך הססייס
 יועיל וז־וחן היין רוח הינ ווחןנמייח שהמזון יצחק נימ׳ נין נפ׳

 : עכ״ל וכו׳ ומייל ח״ח ניציציןסי״נ רפ״ח הס ונפ׳ע״נ עלינו
כ ״ ח א ן חקח ל י י  לסמים ד׳ של העליונים לסמים נ׳ נ

 אוח נגד שהוא ימין צד של אותן האמצעים
 ו׳ אות שכנגד שמאל צד של וזה הימניח נידך חקח י׳

דן  העליונים לסמים נג׳ ידין נס וחסנד השמאליה ני
 יהי׳ שלהם והפנים יסד דניקיס הלסמיס שולי שיהא

 כאלו נדאה ויהי׳ הב׳ מצד הנ׳ ופן זה מצד הא׳ פן
 והגניהס הפנים לחם וז״ש פנים נ׳ ונו אסד לסס הס

 המוציא נדכה והנדן : נניהס ידויס והחסחוניס ידין נשני
והכוין ח״ח הוא ולסס נינת שהיא דהמוציא נת׳ וחכוין

 ואס״כ מל׳ הוא האדן כנ״ל נימין י״ג שהוא הנז״ל ללסם
 לאוח דומז שהוא הימניח שנידן תימני הלחם מן חנציע

 המעולה המזון הוא משס כי החכמת נגד שהוא י׳
 הוי׳ שס של י׳ כנגד והוא לן כזיח ותנציע מכילס
 והחן ניצת שיעוד שניה נציע חנציע ואס״כ ז״א שהוא

 שיחסנדו והנוי! אדני שם של י׳ ננגד והוא לאשהן
 וחכוין נמלח המוצא של פרוקה וחטנול יאהדונה״י ויעשו

 סיוורחא י״נ או נימין י״נ כמנין שהם לסמים הי״נ כי
 כולם קעודוח) נ׳ נשעד (דיל דיקנא חקיני י״נ או

 שנהם תנ״ל הוי׳ הג׳ תחלה והנה ־ היקיד עד יורדים
 נעשיס ניקוד כשיורדים עחת לסם נקוד היו אוחיוח י״נ

 שהה סקדיס נג׳ הנמהקיס גנודות ג׳ שהוא מלן נקוד
 נקוד דין ונסי׳ גנודוח חסלה שהי׳ מה ואז הוי׳ ג׳ ג״כ

 מצח נקוד נעשים מדידוח קצה כשנסנטל עחה המרידות
 הדנ נשה ז״ל מוהדס״ו הדנ [וכחנ הויו׳ ג׳ ג״כ שעולת

 הדנהאד״י של קדשו מפי ששמע דיל אלשין משה מו״ה
 ניצי׳ הוא נסול אן האצילוח נעולס הוא שנשנה זלת״ה

 לחה חרצה אם אחדים נליעח ואח״כ ננדיאה] ניא
 הז״א מפי אוכל שעחה חכיי! נאכילחן אמנם לאחדים
 מאיריס והס שנו הסכמה נהינוח ומל״נ שלו וממוחין

 וכמו המאכל את עוסן אחה וע׳׳י שלן שינים נלי׳נ
 שיש חינין ל״נ קוד הם ואלו העסונה ענין שמניאוד

 זיווג קוד הוא הלילה קעודח הנה הקעו־ה וסוד : עצמן שביעי ג' נגד שהה אחדונוח מג׳ סיז נויכלי
 נפיח המל׳ מזדווגת ובלילה השה נקוד עליון

 המכריע יקוד נסי׳ שהיא שלה תלכון נקוד וני׳ מני׳
 מני׳ שמזווג הז״א נפה הוא ננוקד וכן לגיון סין נין
 נפה הוא הג׳ נקעודה נמנחה וכן הנ׳ל דין בפיו וני׳

 אנו אלו ומכל הנ״ל דדן וני׳ מני׳ שמזווג דעהיקא
: קעודות ג׳ אוכלים

 משניוח פרקים ס׳ קעודה נכל השלסן על לקדוח
 והדב כלה קשיעי כ״ד נגד שהם שנח ממקכח

 נקעודה נוהג הי׳ זלה״ה האד״י י־קייש
 הדאשוניס פרקיה ד׳ קורא הי׳ הלילה של

 הקמוכיס הד׳ ונמנסה להס הקמוכיס פרקיה ד׳ ונשסייח
 הקעודה נחון בחודה עוקק הי׳ ולפעמים דשחדית להד׳

 : לנד אחד פרק דק קורא הי׳ ולא
ך ר ב ת  נברכה במילואו יוד וחכוין המזון נדכה ו

 במילואה וי״ו '3 ננדכה במילואה הי׳ ראשונה י
 רצה : ד׳ נברכה במילואה אסיונה הי׳ ג׳ נברכה

 הבריאה אל לעלוח דמט״ט מנעיל בחליצה חכוין והחליצינו
 בדביר ושמור זכור לומר החזוי ואס״כ י ויו״ע שי-ח לנושי
 בליל ללמוד עוג נו וחייה ההדס על וחנין נאמרו אחד

: רי״ו ע׳־נ נקוד עירונין מקכח קנח
 ז״א מחצי ורסל יעקב זיווג הוא שנת ליל זיווג

 הוא ערביה חפלה ואסר עינית בהפלת ולמעה י
סלוח ואסר חצרה עד ז״א אורן נכל ולאה יעקב זיווג

הוא



זההיים עץ ה פרק שבת ליל שער פרי שרף צ

 שהוא ו'ל מוהרס״ו הרג [וכסי ורסל יעקג זיווג הוא
 קוד כי הסקוניס מן מונן ותנה ז״א] אורן בכל ג״כ

 כשהוא דוקא הוא לע״ש מע״ש הזיווג על חז׳ל האזהרוס
 שישרה כדי נזה לזהר לרין אז לנניס כשצרין הדין לשם

 ישעיע ולגל עלאין מזיווג עליונה קדישא :שמה נועה נהאי׳
 לו ועוג צדיק נשמס רק לו ורע צדיק שנקרא נשמות
 גמלה מכיקה או מעוגרה אשסו אס אן גשגס שהוא

: זה על למיש ואין זו עע:ה
 הרג מכ״י שהוא ז״ל מוהרס״ו הרג כתג זה דרוש

: זלה״ה האר״י הקדוש

 תקל נגד הוא הלילה של הראשונה סעודות ג׳ סוד
 סעודחא הוא הגוקר וקעודת מל׳ שהיא חפויזין

 שגח אותיוח והנה ז״א סעודת הוא והג׳ קדיסא דעתיקא
 והיא שנת אנות ג׳ שהס גש׳ נח׳ הסדנקוח סוד הוא

 חעוסון נקר׳ והס חפוסין שהס והוד מנצח למעלה עולה
 לוגן שזה אלא ואודס מלוגן כלילון ספוח כמו שהם לפי

 שדה נקרא ולפיכן ללונן נועה אודס וזה לאודס נועה
IמיהודהשהואVוה׳נסוד וד׳ אגות ג׳ גסיד ש׳ כי חפומין Iי 

 נאמר'י■ לילה זיווג כנגד והנה הזיווג ואסר הזיווג קודס
 למעלה עולה כי דיקא על ארן נמתי על והרכנחין

הכחוג נו שמדנר האדס על קאי זו ועלי׳ והוד מנצס
ארז גמוחי שהס דלי׳ והוד מנצס למעלה עולה שהוא
 ת״ס דהיינו הזכר של והוד נצס על ועולה המל׳ שהוא
אנו הלילה גקידוש ולפיכן קדישין חפוסין נקראין והס

הנה״י אלו ונגד שגילין ל׳׳ג נגד הינוח ל״ה מזכירין
 ג׳ על ועלו שלה הג׳ שכחעלו לרמוז הזוהר נספר כנז׳
 ומחדגקח היא תתעלה וכאשר גאנוח ונדגק הזכר של

 נקוד ידה על העליון הזכר גס יתעלה גהכרס גאגות
 גסול כמו אנוח גמדרגות אותם ויעלו שנו אסרונוס ג׳

 גו יש הזכר כנגד שהוא הקידוש ולפיכן מעמידה גסזרח
 הס שגס הזכר של נהיי ונגד שגילין ל׳׳ג נגד חינוח ל״ה

 ע־ן נגן יתענגו ששניהס סשק ואין שהיו ממה נתעלו
 והג׳ אנוח למדרגות עלו שנשניהס אסרוניס ג׳ כי העליון

 שהס ושניסס או״א נסין וג׳׳ר מוסין למדרגות אמצעוח
 עלה׳ חהענג ואז וזהו ממש ה׳ על מתענגים אז הוי׳
 ואנסנו להם אלא השפע שאין אלא דייקא ה׳ על

 זו סעודה לפיכן לנד אנץ נמיחי מעל השפע מקגליס
 אנו אין כי גערכינו אין נמוחי על והרכגתין כנגד

 ראשונה גסעודה איז ’נמוח מעל אס כי השפע מקגליס
 שאנו קדישא עהיקא סעודת הוא אז כי ג׳ סעודה עד

 נזכר זה ומפני ממש קדישא מעתיקא השפע מקנליס
 ארז גמוחי על והרכגחין קודם ה׳ על תתענג אז נכתוב

 נה יש ראשונה סעודה גס כי הסעודות כסדר שלא
 מקנליס אנו ואס״כ לעצמה שהוא אלא מע״ק שפע קנלח

 ה׳ על חחענג אז דקאמר והיינו ארז נמותי מעל השפע
אלן במותי על והרבנמין כדאמל ה׳ לן וענג אמר ולא

 קדישין חפוסין סקל על וקאי סהס תתענג אז אמר אלא
 נזכר ולפיכן הא׳ נקעודה מע׳׳ק עצמו הוא שמקנל

 שאגו שני׳ נקעודה עלינו נמי וקאי והרכנחין קודם
 אמנם הב׳ הסעודה נזו ממש מע״ק השפע מקנליס
 הנעימים מנניס התעלות סוד הוא זו הב׳ בסעודה

 נתון נסלקיו נכלל הוא ויהי׳ נניס בסיד או״א נסיק
 כנר כי עילאה דאמא נסלקי׳ היא וכן נהכרס עילאה
 התססוניס מתעלות הס הלילה סעודת בסוד כי ביארנו

 ונסעודוס מוסין למדריגות וחג״ח אנוח למדרגות שבשניהם
 סג׳יח במדרגות עולות שנשניהס אמצעות היות הוא נ׳

 וכאשר דאו׳׳א עליונות ג׳ במדרגות מוסותיהס וג׳ דאמא
 השגנו בה א׳ שבסעודה תמצא שנחננו נענין תדקדק
 סקל ״•ס שנהס אחרונות ג׳ נקוד או״א אל הבנים
 הב׳ וסעודה ולפנים לפני קיק נקוד קדישין תפוסין
 וג׳ אחרונים ג׳ נקוד מאו״א הנעימים הבנים השיגו
 דעסיקא סעודה זו סעודה תקיא לפיכן שנהם אניח

 אחרונות ג׳ בסיד הכתר התפשנוות שם עד כי קדישא
 רנה קדושה זו קדושה נקר׳ ולפיכן עחיקין והדברים שנו

 התעלות סיד הוא ג׳ שעודה סוד אמנם רנה צומא נסור
 שלהם נג׳׳א שנו אסרונית ג׳ עילאין או׳׳א נחון כלו יז״א
 מוחין בג׳ שנו מוחין וג׳ שבתם אבות נג׳ שנו אנוח וג׳

 הקליפה אין כי מצרים בלי נחלה נקר׳ וזהו שנהם
 נשאר ולא עילאין נאו״א נכלל שכילו כיון שס שולנוות

 למעלה יעלה וכאשר א׳ האצילות נסדר למעה כלום ממנו
 מסוד העליון למצח סמין יהי׳ נאו״א כילו נכלל ויהי׳
 זו עלי׳ ואמנם י רצון עת וזה קדישא שנעחיקא ג״ר
 סעודתא נקרא לכן לנד החתן רק הכלה חשגיהו לא

 וזהו זו למדריגה השיג הכלה שגס מתפללים ואגו דז״א
 נקרא שהוא ידענו וכבר רצון עת ה׳ לן תפלתי ואני

 אנו ולפיכן ו׳ עם אנו לחבר ואני וסיד : ועת חסלה
 שהוא נעלה עם להדבקה נס״ח נשבח במכסה קוראים

 נינה שיש הפרש זהו כי לנד ג׳ וקירין שנכתב חורה
 ככללו שלא למטה ג׳ ממנו נשארו כי זאת נשעה לנעלה
 ודינין נאו״א נכלל כולו ז״א היות ומפני העליון בעולם
 מלס נו מסתכלין כי זמנה שהוא אעפ״י מתנטלין שגז׳׳א
 ושלוה נהשקט העולמות וכל לו סמון שס בהעלותו העליון

 דנירלאכפיא דשנינין כורסייא על יתיב העליון המצס כי
 עם זו סעודה כי תמצא עינין תפחס כאשר והנה לון

 אומויס אגו אין ולפיכן מכילם גדולה היא דז׳׳א היותה
 אכילה מקום הוא ושם מאד למעלה הוא כי כלל קידוש נו

 והאכלתין וזהו השתי׳ ולא
 כמד״א אנין יעקב נסלח הנפייים יום ננווומ צקוגן ועיין
̂ייכי׳ ’נעז־•״ יחנאי שס  ושחו לעילא רעיס אכלו ני

̂'■׳ ‘?יי־״ל זיא 'י(” כנזכר לחתא דודים ושכרו ילדי י

̂״7 .״י®” י”ץי ^נל^שוי ל";״ S ״ r  דצא ואחות ואחדוחא לננ-ל.ן לעיס אכלו ששי׳
והיין : לעלמין מתפרשין נשעודה נא; ולזה ע״ש ונו׳

אעפ׳׳י



החיים עץ ה פרק עזבת ליל שער פרי שרף
 ממש או״א מקום עד שעלה זו משמס הוא שלפצמיס ’אעם״
 שהם ממקום ג״נ גיווניס ולק איי הדירס מיהוק גסוד

 נסוד יק הוא ולזה גיזוגיס . פניס כל על אוהו להזכיר
■ ׳ הג׳ סעויה נשעה ואמנם

 לפיכן גמורים רחמים והכל כלל ניכרים הדינים אין הזו
 להראוח בבוקר ולח זו נשעה ̂משם נסחלק משה

 ג׳ הוצרכו ואמנם הפשוטים הרסמיס בקוד שנחעלה
 הנשארים שבמל׳ ג׳ לצורך בשבח להסתלק ודוד ומשה יוסף

 הרב הי׳ גם • בזה ודי בעלה עם למעלה להעלוהם
 שבח ליל בכל במקומו השלסן על להשאיר נוהג זלהיה
 משום שלם לחם ולא ופרורין פחוסין ועליו פרוקה המפה
 המזון ברנח של הכיס הניס גם * שולחן נגד עורכין
 :שבח מליל ברכה להשאיר כדי שהוא כל יין מעט ובסוכו

 הוא כי חפוחין חקל השכינה נקר׳ שבח בליל מהחברים
 שבה ציין לנקודח המקיף מן הארה ולוקחה בלאה נכללח
 ותבונה בינה יקוד הם וחפוחין צבאוח גימ׳ חפוח שהוא

 בהם הנכללים דאבא וסקדים זהב חפוחי נאמר ועליהם
 קדישין תפוסין חקל נקר׳ ובשחריח ־ כסף משכיח ה9

 ובמנחה מ«ש שבת גימ׳ וקדיש מרום וכן נוק- בהארות
 השבת גם הנה מדין מתעורר בסול שעה שבאותו כיון
 אותה מרוה התבונה שיסוד בלבי חקל להיות לה די

 אבל אדני הוי׳ אהי׳ הוי׳ עצמה מצד חקל איח אמכם
 בז״א נחעלו דילה ומוחין לזיווג עצמה שמכינה נשבח

 שיוצאים שלו שבחב׳׳ד ע״ב מילואי מג׳ חק״ל הוא אז
 אסור יש ובמנחה חקל גימ׳ מ״ו ג״פ להנוק׳ העלואים

 הקודמי׳) אותיות (הס׳ פשיטה הוי׳ ואחור ס*ג ואחור ע״ב
 , הא״ה ■ ד״ק , טה׳׳ג > דיט > הט״ה .טהיג . שדה״ד
 נשאר א׳ אות כאן בת׳ לההחלף דרכה שהא׳ ואעפ״י ד*ט־

: חקל גימ׳ נ״ד סיב כינ הם אלו ג׳ ומנין במקומו

א פרק השבת יום שער
ם יו לקבל בו ויכוין עצמו מאדם יטבול בבוקר השבח בי

 שיש כמו כי דיומא שבתא של קדושה חוק׳
 בין הפרש יש כן שבח לקדושת סול קדישת בין הפרס

 קדושה היא כי השבת יום לקדושת שבח ליל קדישת
 בקרי נטמא אם ומכ״ש א׳׳ע לטבול לרין ולכן חמורה

 שבח דשחריח זו ובטבילה שיטבול צרין ודאי אז כי
 דאלפין אהי׳ ולג׳ נ״ן מ״ה ס״ג ע״נ הויות לד׳ תכוין
 י״ה שם עליהם ותוקף חרפ״ז גימ׳ שהם דההין דיודין

: שבח גימ׳ הוא שהכל
^ד] נכנסין חי כל נשמח עד הקרבנוח מתחלה ה

 דצלם מ׳ בסי׳ שהם דאמא השנים המקיפים
 הגדול דהלל פקיקים כוונת החברים [מן דז״א דרישא

 שמם בחסדו מקחיימין כולם כי חכוין שבת שנזמירח
 והחסד׳׳ בהון המתפשט עלאי דחקד שנמזלא הויוה נ׳ נימי

הראשונים פקוקים ני׳ וחכוין דלגאו סקד נקרא האלו

 לה׳ הקמוכים פקוקים ובה׳ דא״א דהוי׳ קמיצה ביו״ד
 פסיקים ובה׳ קמיצה לו׳ שאחריהם פקוקים ובי׳ קמוצה

 בקוד בכתר הוא קמץ כיקוד כי קמוצה לה׳ אחרונים
 המקיפי׳ נכנסין סי כל ובנשמת ע*כ] הכהן וקמץ החשד

 שהוא ע״ס גימ׳ ר׳׳ת חי כל נשמח וז״ק דאבא דצלם דמ׳
 שנכנסין דאנא דצלם דמ׳ דמקיף חב״ד שהם הויות ג׳ נימ׳

 החפילין תמורת והם חיים גימ׳ הוא חי כ' • א׳ בפעם
 נשמת בסי׳ הוא בינה כי נשמת וז״ק חיי.המגן הנקיא

 יתירה נפש לקבל אז ותכוין ז״א שהוא המלל חיי א ונקי
 הסמנסי׳נוק׳ כולם הלילה של נר״נ היום ק־ושח מנסי׳
 הוק׳קדושא,״^ הוא חי כל נשמת וקוד דדכירא הם וביום

 ישרים׳יד׳י״*׳ בפי כוונת מהסבירם יתבאר באשר דבריאה
 המרכבה רגלי ד׳ כנגד והם חיבות ג׳ בת כיא שיטוח

 קמ״ט דף ויצא בפ׳ הנז׳ מלאכים י*ב נקוד ג׳ כלול כ״א
 רפאל :חקדיאל צדקיאל גבריאל :פדאל קדמיאל (מיכאל

 גם בהם לכוין ויש ענאל) יופיאל נוריאל :קטורי׳ רזיאל
 ומם חיבית ה׳ טד ונשוכן חיבות יו*ד יש בתעצומות בהאל

 ; ע״כ באמא כלולה והנוק׳ ואמא וז״א אנא כנגד
כ ״ ח א  יוםכהנהרב של הקדישם כוונת והנה קדיש ו

 האנ״י הקדוש מהרב קיבל שלא ז״ל מוהרסיו
: כוונתם זלה״ה

 בבריאה ק׳קדיצי׳ היכל למעלות וחכוין ביכו
 ברכת ואח־כ :ממש בריאה נעשה ברנו וע״י

 כי ביארנו בבר והנה יוצר
 מם בחול שליוצר ההיכלות פי׳ ני <זלק יוגד נפי נ ונתפר

ע»נ  בשבח אן דז״א היכלות ז׳ ס5נ ני ווע וזיל נ׳
והם דשבח היכלי נפתחים 'ז1ל= ״ל

p jj ו״פ וזהו דאו״א היכלות ז׳ 
 ברכת בהתחלת הנז׳ הכל ננל;ן ונפיע הרזפלות

בהם וסכוין שבת של יוצר : עניל ונקדיפיס
 היקוד מן למעלה מלמטה

 יודון הכל ; יקוד הוא הכל את ובורא כזה הסקד עד
 הכל : ח״ת יאוניו והכל : נצח ישבחון הכל :הוד

 נרמזים שמם והטעם . סקד מכל יוצר ; גבורה ירוממוך
 שערי מר׳ כלול אלו מייק א׳ כל כי הוא הכל בתיבות

 ונכללים עולים ז״א היכלי והנה שבח ג נפתחים אשר בינה
 אין אמנם י שבת קדושת חוס׳ שם ומקבלים ג״כ שם

 ממותקים חסדים יותר שמס לבד היכלות ג׳ רק עולים
 הקפיר לבנת היכל הנקר׳ יסוד היכל הוא הא׳ מכולם

 היכל הוא הב׳ : לן עמן אין עד אור יוצר מן והוא
 אלאדון; עד לן ערון מן והוא הרצון היכל הנקר׳ התיח

 אלאדון• והוא אהבה היכל הנקר׳ הסקד היכל הוא מג׳
 קשור שהוא לפי מ׳׳וו ימין שהוא אעפ״י הנצח מיכל והנה

 אינו ולזה דין הוא לכן גופא פלגא תיי ש־ם ההוד עם
 דז״א היכלות ז׳ הם דחול דיוצר היכלות ז׳ ומנה • עולה

ז׳ נקראים והם דניק׳ היכלות ז׳ בהם ונכללים דבריאה
נערות



צחהחיים עץ א פרק השבת יום שער פרי שרף
זמש׳ שער ש״ס נען מנואר זה הס כילם כי תרpf( נעיוח

פי דע ז״ל א׳ דוו,: הצלם והס 6ו״6 בעלן נוק׳
?' נקלנןיס סר' השיצופיס כל פה יש לנו<אה המשלחיס 0ז׳

כנגד היכלי! ז׳ שס ויש כנודע ״
f ” ” ” וו׳ זנייס ז׳ והס ומ*ל ש׳ח ^ ’®י

 היכלי׳ ז׳ נקד והכל נקינוח הראשי! היכל שהוא דנריאה
 וו' ׳1 סוד והס פקודי נא׳ ומחעלה גשנה עילה הוא

 ננריאה למעלה וכנגדם מוצקות אהבה היכל עד למעלה
דכד היכלי! ד יש נאו״א עצמה משס ומקיל דאו*א
הס העלאין ואמנס וז ׳1 וניק׳ שהיא יולי נניכח

ואלו לגו הרנח ניוס נפהאים , , .
p נואשיח פ׳3 הנז׳ ההיכליח הס י ס מר א א^ו נ כנו ד 

׳מחפהמין כנשנח שאמר שהינל כנ״ל הכל פעמיה  היכל' !
 סריסים ז׳ ונקי׳ וכו׳ דראמי ממעה נהה עולה היהוד
 אח ישמרו אשר הסריסים ע״ד אהנה היכל עד למעלה

עצמן המסרסיס אלו כ׳ שנחוח׳ ; ךאן״א
 אלא נפחאיס ואינם האול נימי
דפ׳ והחחאין ־ השנת גיוס

 אסחר נערות '1 נקראים ואלו התול נימי משחמשין הס פקודי
 הוא וכן עכ׳׳ל ונו׳ דנוק׳ עלמא המ״ל נסוד הס כי נוק׳ והס

 ; ע״ם פ״נ הננוו כסא נשער מנואר ג״נ
ב ד ה א  והנה אדני אל נקר׳ כיהמ׳׳ל ותכוין אדון אל ל

 וסכוין השבת יום קדושת נה ניתוהף עתה
 גימ׳ הוא אל שס ועם תיע״א שעולה נמיליאו אדני לשם
 ג״כ כוין’ בשנת חלומו על מתענה אס והנה : שנת

 דהוי׳ נ׳׳ל ע'נ כו׳ עולה שנרוך ומנורך נרון נמלת
 כמנין שעולה אדני אל והנה • נרכו נכוונת כמנואר

 (ועיין תענית נימ׳ עולים ק׳׳ל ע׳׳נ כו׳ עם כנ״ל שנת
 לאל אס״כ לזה) עעס ק»ד פרק א׳ סלק יונה כנפי נה׳
 כנודו כקא על יישנ נתעלה השניע׳ ניוס וכי׳ שנת אשר

 והס יום קוד הוא ויל׳׳ סלילת קוד הוא העש׳׳ כי סענין
 על וישנ וזהו השנת יוס קוד הוא והנריאה הסול ימי ו׳

bps אהי׳ לשס ותכוין כנודע הנריאס קוד שהוא כנודו 
 והיא ז׳ היא המ׳׳ל כי והענין הנליאס נעולס שהוא ׳ה״ו

 הוא שמקימה לפי לעילא ומתתא לתתא מעילא לניעית
 והמ״ל ת״ת ננולה סקד מלעילא תמנה ואס הת״ת אסולי

 והמל׳ נצס הוד ייקוד מלמעס סמנה ועס לניעי היא
 ג׳ תמנה אס כי הסול ימי ששת המה וכן רניעי היא
 אסל ימים ג׳ וגס לניעי הוא והשנס השנת קודס ימים

 מאילים הס כי יה״ו אהי׳ וז״ש לניעי הוא והשנס השנת
 הס דאהי׳ לאשונוס אותיות ג׳ כיצד להעלותה נהמל׳
 ה״והס’ אותיות וג׳ מל׳ היא דאהי׳ אסלונה וה׳ סג״ת
 סמל׳ את מעליס שננליאה אלו וע״׳ יקוד הוד נצס

 עמהס עולת השנת יוס שהוא סנליאה ואס״ז לנליאה
 וכוונת העמידה עד והק״ש ק׳׳ש נלכח ותגמול :: לאצילות

 ואס״כ : זלה״ה הלנ של הקדיש מפי נתודעו לא הק״ש
 שתאמר אסל דלסש ונעמידה שסליס של העמידה תססיל

 דדכולא מעלמא לוס תיק׳ לקנל תכוין תפתס שפתי אדני
 והנה מדכולא וניוס דנוק׳ מעלמא הי׳ נלילס כי כנודע

ציי׳ס שק״ו שם של ו׳ לאוס סכוין דשסליס נעמידה

שהוא משה ישמח כנגד והוא סי׳ ג׳ פלק יונה כנפי נספר
נז׳ וחכיין ו׳ אות נהי׳ האזנרי״ ננוין נחג ק״ם

אה׳׳ אותיות לז׳ נלכות פחי̂ח לאנוח ושחרית ועמידה
ן .-X פסח מחים מחי׳ נקמן וסתימה ״ , , , , , נלכה נכל אסד אות יה״ו ^

כנידע סמרגנאין ולשמות צ,, 1אמצע נדכה אות כל
לעיל שכתננו הקדר וכפי ג׳ אהי>) עס לשלנו (וצריך

הוא כן דערנית נעמידה : נוערנית נמו אחרוני'
נכל אותם מכוין וכן כאן

העליות נענין ניניהם שינוי שיש ’אעם״ כי שנת תפלת
שמות ׳f ע״' הס שנת עליות כל רי שויס הס נזה מ״מ
נרכוס נג׳ תכוין דלסש נעמידה והנה : כנידע אלו

והל׳ שלהם נג״ס עילאין לאו*א הז*א שעלה לאשונוס
שלו סג*ת תסלס שהי׳ נמקוס שלו הגיס הז׳׳א עתה
מוסין לה להיות דזיא ננה״י עתה כשעלתה המל׳ נמצא
הוא ושם סג״ס ססלה שהי׳ נמקים ג״כ עתה היא משם
הנהכנל סלקו נמתנה משה ישטה : ולסל יעקנ זיווג

עלנ שנכל השנת ליום שיל מזייול נכוונה לעיל נתנאל
שנלקחו חלקים האלף אותם ומקנל משלע׳׳ה סוזל שנס
הכתרים אז לישראל מחזיר הוא ואז העגל נעססעא ממנו

ססרינו להשלים לו וניתנו מאתם נלקסו אשר שלהס
אשל ששמח ל״ל סלקו נמתנה משה ישמח קוד וזהו מ״ש
לומל ישלאל של לסלקם עוד מתאוה ואינו עתה לו ניתן

אמנם נסלקס וגס נחלקו יחזיק אזי לו ניתנס כנל כי
וזהו לנד נחלקו שמח והוא חלקם את להם מסזיל הוא

ואמר סלקו מסנת ג״כ וניאול י קלאתו נאמן ענד כי
סיני הל על לפניך נעמדו לו נתת אשל תפאלת כליל

נידו הוריד לוחות ושני ההל מן נלדתו ממנו ונאנד
ז״א הוא משה כי הענין קוד גס : סלקו מתנת וזהו

שסי׳ מס והנס האו״א עליסו תסלס הוא עסה והנס
והמקיפים הצלם קוד ממש מסלקו סי׳ הנס עד מקנל

זהו ואמו אניו נילושס למעלה שעולה עסה אך שלו
מאניו נמתנה אצלו הוא הפלק זס כי סלקו נמתנס

שע״י מע׳׳ע ענד נקוד לק אינם נסול אמנם י ואמו
אנל לו קלאס נאמן ענד כ־ וזהו כנודע נסול מזדווגים

ניוס לילה מדת לכלול צליך והנה : משה ישמח עתה
שמול כי השנת את ישלאל נני ושמלו אומליס אנו ולכן
סמל׳ וסנה ■ יום נמדת ונכללת לילה מדת נוק׳ הוא
אדני ונעשית,אל חוזרת אז הזאת נמעלה שעלתה אסר
נתתי נמלת תכוין וזה ססני׳׳ שעולים נמלואן שמות שני

למ׳׳ד אל׳ף כזה שעולת נתסי ישראל לעמך כי נאמלך
נלכוס נג׳ אז העמידה ונסזרח ׳ויד נוי׳ן דל׳׳ת אל״ף

עולה והמל' דאו״א נסג״ח ז״א שעולת סכוי! הראשונות
שהי׳ססלת נמקוס הוא המל׳ שעתה ונמצא שלו ננה״י
כנל וסנה • ולסל יעקנ זיווג הוא ושם לז״א סנ״ד

העצמות אך לנד נהכליס לק הס העליות כל כ• מנואל
ונמצא פ״נ) השנת מנוא (נשעל כ«ז״ל עומד נעקומו

שיעול עצמו ז׳׳א נסי׳ כל מלונש עסה הוא יעקנ כי
כולו



החיים עץ ב א פרק העזבת יום שער פרי שרף
 נחשב זה זיווג כי נמצא לגמרי וה׳ כמוהו ארוכה ורחל כולו
 דשסריס הקדושה כוונה : מייש רחל עם ז״א זיווג ממש
 כן ואסר : זלהיה הלב של קדשי מפי נודע לא ג״כ

 נשער מבואר כנר ק״ס הוצאוה ענין והנה הש*ס הוצאוס
 אנא ישוד שוד שהיא וה׳ נ׳ ביום בסול ההורה קריאה
 אין בסול אן ויחל יעקב אל ל״יז המהגלה ז״א שבהון
 דאנא דנה״י ההאין פרקין ג׳ נגד והם ג׳ רק קורין

 אן שם כמבואר ורחל יעקב עולים ששם דזיא שבנהיי
 בז״ה שעלה ונמצא דאבא אמצעוה בג׳ ז״א שעולה עהה
 עהה ז״א שעלה שפירה ז׳ נגד עולים ז׳ יש ולכן דאנא

 נגד לוי סקד נגד כהן הזה סדר עפ״י והס אנא נמקים
 יסוד ששי והוד נצח נגד וחמישי רביעי ה״ה ישראל גבורה
 ר׳ על בזוהר הנז׳ העעם שוד מבואר ועהה מל׳ שניעי

 צדיק דאיהו ששי אלא לש״ה סליק לא דמיומא כרושפדא
 הס׳ כי נודע הלא כי דע והנה וכו׳ נשגב ירון נו

 והם המובחרים הם שנהם והמגוליס ז׳א חון מהפשעים
האורוס כל אס מגדלים

ניוול ני נאן שנמג מה הנה רק גילוי אין בסול אמנם
ועתה לנו ננה״י יק נילו- אין שעלק עסה אן לבד ננה*י
הנה מנילה אור המה הז׳ כל ,, ״_ ״״!

הענין אן כלל מונן אינו הלשון ,i״’° ̂ ^ ־]
נשער לעיל מנואי הלא ני מונן ° סססור הז׳ כל

עולי! ג׳ עעס התורה קריאת יר^^ כבר אמנם מגולה
נהנה שם נמ״ש וע״ש שנאול מאבא שמתגלה זה כל כי

הנתנלה הארה שעיקור לפי כי לבדו היקוד קוד הוא
ע״י שנתגלה מאנא הוא עתה ,f, ,אמא יקוד נפשק כנר

ולפי אנא יסוד נאי׳ שהוא הס׳ית -,ו
אינומתפשענז״א אנא שמנא- i = °מה
יל הם הז׳ הס לזה כנודע לנד הנה״י רק ̂ ם’י̂י

ע״ש י;ניל נת־י נגד עולין נ׳ מם״ מגולים הם שהסקדים
נאנ״ת ז״א שעולה עתה ולזה הצדדים בכל שנהם האור

הו׳ כל נו מאירין או דאנא ומסנלה דאבא הוד ובנצס
 ׳1 הס ולזה דאנא תאתונית אץ ודא, אן בפנים אורם

הם ההארה שויש אן עולים ,,,,,
יש לזה נו המאירים האפוים י 1

שנתנ וזהו העולים נין סילוק שלש ב׳ רק גילו בכאן אץ
מ^ היסוד וכל הח״ה ' רק גילוי כאן אין אמנם ונ  נ

 והוא היסוד וכל הת״ת שלישי היקוד הוא שבכולם גדול
 איים נעז שנתנ מה עיי מונן ר׳ ולכן בגילוי כולו שהוא

̂׳ דרוש הצלם דרושי שער לק״ס קליק לא כרוקפלאי ־

" * ,” ” י י׳ עניניס אמנם וז״ל שנתנ קמא ”יי”” '
תוו נשאו שרשם ני נך הוא המגולה האור
 מאיצות תזן דת״ת עליון שליש ום'^ המ״ת הוא היקוד אסר

 נוקעת לנד והארתה אמא יסוד הוא שלו שהרונ השלישי
 חסד של עליון שליש וגס ונו׳ שלישי נ׳ שהם מגולה

,f,, שלן הסססוניס  הוא גם נת״ת המתפשע הג׳ ,jp ״
״ ״ . t,, דרוש עוד ועיין ונו׳ שם נשאר

ע׳׳י ז״א הגדלת נענין שם ג׳ ”י ””
וז״לולנן ונו׳ שם האסויסנתנ מדרגום יהי׳ ונהם
 הג׳ אלו נשארו תמיד ני דע גליל הסקד כי גדלם

המגולים שליש פאופ חסדים ואח״כ ואח׳׳כנצח מהגבורה

היקוד אן מל׳ ואס״כ הוד האוזר אורם ועולה ז״א ניסוד
הס״ס ואחריו מכולם גדול נ° לשונו (והנאתי ע״ש ונו׳
והז׳ העולים מבאר גדול נ׳ ם״ ליל שעי לעיל

דוא nn יי ייי-״י״ ״יוי וע̂ת עכ״ל נהגה) ס L שם כ מכולם קען ^
 רק אינו כי מועעת הארה תאסויס נל מאיריס אנא יסוד
 הכל ולכן לנד העערה קוד אור גדול מ״מ אן מגולה אור

 קוד שהוא ז׳ למנין עולים שורש מאיריס שנו מנולס היסוד
 ■ נהפוקקים כמבואר השביעי יא״דיי ״''ל חסדים הג׳ נל

 לקרוס צרין אין נשבס הנה ®יי® ט שיש הת״ת הוא
-,י ילש״י P כנ״ל שלי חסי השליש ״י י י י מס שמע ש רק הפיש׳, ,,,

 ההפעורה אן הקורא הש*ן ,, ינק והמשכיל שגיותינו נעד
 חובתן ידי יוצא אמה אי הינ נדנרי שננאן הלשון ודאי

 בל בפין לקרוס אס כי יונה ננפי נספר ניאוי: יריניס
ארבעה ונם ההפעורס שנעם ז׳׳. נחנ א׳ סי׳ נ׳ אלק

 מפיהמפע־ר: שאחרי׳ ברכוה ״ך׳ י'״ נשנ״ לש״ת העולים
. שאנו ס״ת היינו לזאיד עערין . .

 הסר הק׳וש הרב מנהג -״,דקמאוק;ק»,5ממשנקןאן,ןןק
כשעלה שנס ביל זלה״ה ן;ק,, ,א״א ,,p,״ ואנא
 ונע׳ ששי רק הי׳ לא לשיה מעון׳ היוצא נהר שהוא ולפי

 מפי קורא הי׳ בסקוסי מוסיפי׳ לכן לעולם פוסק שאינו
הפרשה של הקללוס עצמו ל®' ששם וניה-נ עולים עוד

̂ליימשיו ^וג נו שאין  חג ביום גם העיר כמנהג ייז איו
״,1.״, t. - ״ לני דאמא י ומנה ואנא מנה״י ,pp ,, ,̂ נעצמו קורא הי׳ השנועוס ל

 •י הדברוס עשרה והיא ננווע מאמא המה המותין

ונתוה״מ השם של ראשונה ה׳
 הרגיעי ולכן ואמא והאו״ג דאנצ הסו״נ שהז»א,יוניק לפ־ ו׳ וני״א
 יהי' שלא האודות לקרנ היום קינן קדא אמא ננויות שהוא

 (מניס נשאי קריאות ושאי מעננת) (ס״א מעודנות הננורות
 לגו עולין נ׳ יק הס לנן דאמא מנה״י יק להמשין אינם

: ענ׳׳ל

ב פרק
כ ״ ח א  אל סכוין qpm בחפלה הנה מוקף ספלה ל

 qיוש נגד הוא כי צייה שק״ו «פס1צ׳< אוח
 צ׳ אוס בי עולם יקוד צדיק בקוד היסוד נקוד שהוא
 דלסש בעמידה והכה qמוש ספלה שבו היקוד אל רומזס
 הוא ואז דאו״א נג״ר הראשוניס נרכוס בג׳ הז״א עולה
 השנה אס ישמיסם שוד הוא ואז לגמרי אבא מקום יורש

 הג׳ והנה • עצמן או״א אל שור, הוא כי הוא קויש כי
 כשעלהה ונמצא ממש דאו״א עסהנהיי הס דלי׳ אסרוגוס

 לנמ״י אסרונוס בג׳ המ״ל
 דאו״א נה״י הם דדכורא פיק א״א שעי איים נעץ הנה
המ״לעסה נקר׳ ולזה עצמן אים’«ל ים כיי ׳ל” נחי ה׳
והוא בעלה עערס חיל אשס ,א’׳”’ /’ ”״”ל י”** ״I ״, ז״א ועולה שמתעלה נזמן והיא ,- ״ יושבים צדיקים קוד ג״כ ,,׳ק ,,לל ני א4 נמקוס

 עד כי נלסשס הס ועערוס ךא״א לריקנא רא̂יrנ תיקוני נ״ד
רק המ״ל עלסה לא עסה ואז או׳א ממעמיד מקום שס ני

למקום



טהחיים עץ ב פרק העזבת יום עזער פרי שרף צ

 כמו b״1 חסלה שהיי למקים
 היסה ואז לעיל שמנואל

 לק (’עדי [כי עוה״ז כקל׳
 עסה אן ו״ק ק נמקים עלסה

 הנקל׳ bnb עד שעלסה
 מן למעלה היא יאז עיה״ג
 יא] בסול ד׳א שהי׳ המקים

 כמי ל*ל נעלה עטלס היא
 שהעצמיס לעיל שמניאל

 למעלה יהיא במקומי כשאל
 יישניס צדיקים p״n ממני

והכה נלאשם: ועטליסיהם

 ד׳ נ־נ לו יש ז״א שס נעליית
 נו ;שלם ואז איזייס תיקוגיס

 נערן נמו ווקגא תיקוגו י״ג
 נ״נ שס נתנ יהגה ינו׳ א״א
 צדיקים ולי/ילתין מגהווי ואז
 נ״נ שם וגיאור ונוי עלמין ח'

 <ודין ד׳ שהם עלמין ת׳ עגין
 כגיל ניא ויודיז ע'נ שנשם

 קודם עוד ג׳ינ יזה כגירע מי׳
 השערים ינוא נם׳ אך נגידע
 י״נ השלמת של זי שנאי' כתג

 יק הוא הג״ל דיקגא תקיגי
 אניא לקמן ואי״ה נמגקה נשנת

: ע״ש נעזה״י שם דנויו
 סכנס של כיסח לימל 7לל'

 השעלדיס כנישה יכי׳ צייס למשס ילא חשליק שדל על שנס
 לעילא מססא עלאי נמוחא אסיין כ״נ האליס סיד והיא

 ונשיף יכי׳ יומין לעסיק לשימי לשים סי״ו נזיהל וכמ״ש
 יעעליה ״ציווי ״כלנויו •משיכי שהיא מנצפ״ן איסיוס ה׳

 קנסה דאמא נכר,״י המיל שעלסה זי ׳’נפל יעסה •כלאיי
 אדני מן ועסה "אדני •אל היסה נסהלה כי חדש שס

 כנל כאשל ממולאה היא אל שם והנה ־ היי׳ כעשה
 נלסי הוא הוי׳ ישם לעיל כמניאל שחליס נספלס היסה

 פשיט והיי׳ נמילואו אל אלי שמיס נ׳ והנה ממולאה
 אניסינו יאלהי אלהיני נאמלך סכוין וזהו לייא גימ׳ עולים

 סוי׳ ״למד ״אלף כמכין לי»נ עילה של״ס נמכוסהינו לצה
: הכולל עם  יסכינו ח׳לסמיסף אח״כ

 נלכיס נג׳ ג״כ
 והיא דאי״א לגיל הלאשיכיס

 נהם עלה כנל הז״א כי
 אנו יעסה ככ״ל נלחש

 הכיל הגיל אס מעוללים
 המילאחיכ גם שסעלה כדי

 כמו דאמא להנ״ל נהם
 סאמל ונהקדישה שיסנאל

 כסל ינמלס מעלה המיני מלאכים אלהינו ה׳ לן יסכי כסל
 ה׳ אנא בכסל הז״א עולה שעסה וסכיין ס״ג לשש סכיין

מעלה המוני מלאכים אלהיני
 הוא כן לאן שנתנ נמו הגה

 היא ינן שננ״י נניוגת הלשון
 ת ננווג אך אנניי נשיוור ג״כ

 נכתר עולת שזיא נתנ שנופום
 אמא נכתר עולה ותגיק׳ אנא

 שזו׳׳ג נתנ קפידיס ונמשגות
 הוא יכן א.יא נכתר טולים

 גנאד לזאת תגופפים נפידורי׳
 חיים נען הגת ני הונרים מקול
נ׳ פיק הירק מיעט שעי

 אמגם יויל נתנ קמא נמהדייא
סיזותעי תפלאיגו ע״י נשנק

 נתנ האזניות ניקור נענין
 פי׳ נ׳ קלק יוגה כנפי נספי
 פתיקה ראשונה נינה ודל נ״ט

 נל על תגין נ עם אייך וקתימז
 הקרוש האל חגין נלי אותיות

 ד׳ נל על גדיל פזי עם חולם
 עם שורק השנת מקום אזתיות

 שש עס לשלנ נ־גינ גישין נ׳
; דשקיית נעמידה נגדל אהי׳

 מלאכים הם שאו״א סכיין
 כמניאל דאנילוס לכסר

 לזיא כחל יסכו נסקונים
 הלב אלהיני(ונשם ה׳ שכיא

 ה׳ שהם לזיינ נ0כ צמח מ׳
 סכיין קדיש נג׳ אלהיני)

 נג׳ המ״ל עלייס שהם
 א׳ קייש bnbi אמצעיס

 דאמא נחקד ימין קי עולה
של שמאלה קי נ׳ קדיש

 טד יכי׳ השישית ננקי׳ פנ״פ
 ׳1ת נח■׳ נעשית שאו מיפף
 ננואיו א׳ נפיק שם ועיין עכ״ל

 המ״לניאוי הגדלית נקי׳ ז׳ שם
 נחי׳ שהיא השישית נקי■ שם
 וז״ל שם נתנ פניע ונחי׳ הנ׳

 קוממה שיעור נמוהי גדילה שתהי
 היא עדיין יאמנס וני׳ פנייפ
 אלא אידותי' מקנלח איה

 פלו יהנתי ידי יעל נאמציעימו
 גנוה ותי’ הוא ני מנתרת נדול

 אין שנה שהמ״ל ונמצא מכתיה
 ני נתזנו ננגדא זוג נת לה

 קיעתו שיעור סכל למעה היא
 שת״ת יק וני' ציינה היא ואז

 עצמת שנה היפוד עד עלה
 הכללית נפיד יחד שם ונכללים

 תיפיד מן לקנל תוכל ואז כנודע
 יש זו ננחי׳ ני ונמצא ז׳׳א של
 שנה ע*פ,עליונים פיציף נה

 ניסור נכלל העשירית ני לנו
 בנוה שלו הכתי וג״נ שנה

 השניטית ונחי' ענ״ל מכתרה
 של ד' נחי׳ שהוא שם ניאי
 נם שתהיי יז״ל כתג פנ׳׳פ נחי׳
 א׳ נכתר ומישתמשין כמותי היא
 מאתא אירית״ שמקנל טמי

 ריגמת ז״א ט״י שלא עצמה
 לקמן והנה עיש ענ׳ל או״א

 נין ההפרש נענין ו״ח נ-יונת
 אמת ודל נתנ לי״ח שנת

 אך כמוהו אין שית שקדושת
 אינלת היא נשנת ני הוא ההפרש
 עואו״א שעולה ואטפ״י משלחנו

 ירו על אלא עילה אינה ענ״ו
 נ׳ שיין המאורות נ׳ ני״ק אך

 אחר נכמר משמשים מלאכים
 מרואי היי עכיל משלה ואוכלת

 הן׳ ננחי׳ עולה היא ני״ס כי
 ננחי׳ רק טולה אינה ורשנת

 נכתר עילת אינה ואז השישית
 עולה הוא לנד הז״א יק אמא

 הוא כתרו ולוה אנא נכתר
 היא נס אם ני מכתרה למעלה
 הי׳ וראי אז אמא נכתר עלתה
 ני נודע הניא ני שיין שניהם

 ננינה הם שניהם דאי״א כתי
 שעי חיים נעך נמ״ם דאיא

 אלא ו׳ פרק ע׳׳ש אויא הולדת
 נמו רק עולה אינה שהיא ודאי

 : עולה לנד הוא ני כאן שנתנ
 מונן הנ״ל דנרינו לפי והנה

 יונה ננפי נעל הינ דנרי היטינ
 שנתנ נ״י פיק א׳ נחלק עיש
מקים איה אימריס וכשאנו וזיל

 מצעה6 קי ג׳ קדיש הגנולה
 מלק כבידי אח״כ נס״ס שלה

 נקר׳ המיל כי סכיין עילם
 היק ו׳) כניד (ריל כבודו
 השפע לקי-ל למעלה עלסה

 ולכלסעילמי׳ לכי ילהשפיעה
 עילם מלק יזה שחחסיה
 להעלוס סכוין קיה ונקימלן

 ק׳ קיה שהם נג״ל המיל
 מזל סיד שחיק הדעס חיק
 סיד שסיק דעסיקק סייג

 כי מינן איני (מאד הדעס
 חיים נעץ מנואל הלא

 נ׳ דרוש הצלם דרושי נשער
 וזיל עיי כלל חייג בכללי

 מב׳ נמשן עליון דעס שם
 סיקון שהיא דאיא פכים

 והיא ע״ש יאמס הנקל׳ הז׳
 סיקין אן דאו״א הדעת
 דאיא הדעס הוא שם הייג
 העמידה נשער לעיל ועיין

 ע״ש) הכל קינה נכיינח
 צלין ולכן וניכה חכמה ייס

 נשיד בדילוג זה כל לומר
 מדלגס שהוא ועלי׳ דילג

 עסה יהצה לעילא מחסא
 מדלגיס ן׳ סמ׳׳ל מדלגס

 עליות שאל כשלל שלא זא״ז
 איה שואלים המלאכים לזה
 עלסה איך יודעים אין כי
 יזה א׳ נפעם כן כל

 לזה זה שואלים משלחיי
 הוא ממקימי אם״כ : איה
 הז״א כי סכיין נלסמים יפן

 למעלה עסה ע.־לה י׳ שהיא
 י׳ ממקום ממקימי יזהו
 שממקים מספללים יאנו

 נכסל היינו עסה שהוא
 לסמים הוא ששם אנא

 איסני ישכס שלא גמולים
 וכי׳ ויחון נלחוייס יפן וזהו
 סלומי על שמסעכה [ימי

 שמיס נז׳ כאן יכוין נשנס
 קש״אקניא מהבין ע״נקיג

 אוסייס ע׳ שנהם קמיג
 חזיל שאמרו מס וזהו

 קורעים נשבח המסענס
לו



החיים עץ ג ב פרק השבת יום שער פרי שרף
 מורגוח ג׳ המ״ל עזלז כנווו והוא שלה ע׳ של בלדינו לו
<״ז ־;י הא■ היינו איה צגי אל, ^0 אומיומ ע׳

®תרמ׳׳ש הו) והנה ׳1ונ סו'נ . ,
שהס נג׳ פליחה הוא שאיה נאן “ ’'P ייא י’“’י1יי

לפי אך סו״ג י»ה ופה א !’נרייל ש״ש כי ש״ע גיגג'
ני נכונים שניהם הנ״ל מרינו נשנש מגנסגליס עילאין
פלחה שהמ׳ל נג״ר איירי נא; קולעין הס קי״ע נימ׳ שהם

שלה .הנ׳נסי' איילי ושם נהם ;p-jp ע, שסס אלו די! גזל
שלה הנס-־נ מונה ואז שפולין שכיס ע׳ שיד וגס

שמנואר נמו ולי׳ שניו למקום , ,, ,
 היא שנתלו הנ״ל סייס ׳ ״:־״° ̂״P P״״ שמום
יונן וממילא ננן״ל מכתרה למפה סולייס ו״ ע׳ גימ> יודין

שהמיל יונה נננפי שם שמ״ש קש״ו קפ״ד שהס שלהם
כנ׳יל איה פר מויגיס ג׳ פולה י פשוטה הוי׳ אוחיוח ד׳ עס

מלתפוינצ׳לשהם למסוק צייך f״.,, כנ,ן עולה והכל

 שיי נ׳ סלק ״איייונה'' נספי
̂' ^־' 1̂'' סלים ספנית שוו וז״ל כתי צ״א ייי

 הנהגית נ׳ יש כי רפ נשנת שלהם אסולייס השני עם
 והפונג השמתה אתת נספי- וחכוין שנה ע׳ העולה

השינפ פל פסח ואכילת שנת כולו תרכוםיה נשם
״!יי ,, 7 7 ! p, t 7 7 t;, הזנלים נפולס הפושל נסור הכל 

הכוני נסור המיל הנהנות שנית ״1,״, .J יי י
הנה ינסן הצויק נעפס וכיוצא לו מ7 ,ו מ כ השם
 מתייפי 1ל סלים פל המתפנה «! ’״ל״ ״ילי' ו’יל’ל ע׳י-
 פצמו פל הרין ומצויק לרצוני מי'׳ היא וכי׳ הדל סשם

 ומיה ממקול נפתרת והאם הוא יש״ה ו כי גימ׳ פשוטה
 המוך נסור ונשמתא מספלא כוונס עי נמצא אדני שס

pp והיא לניותה ההתהינה הוה
נפושר ונונקת למפלה מתייתויס י , ״

של וין גזל לו קורפין לפיכך ' P העולה אדנ
 שנותינו יפי לו א כנה כנפים ’ייילי אוחיום כ״ח וע״י הוי'
 נתתלת פליי ננזל שאפילו משם י׳ האוח והנה יודין
 ימיומכאונים נל ד,יה< התולות אצל לעמוד ראוי הי׳ הזה

 מאמא שלמפלה הגרול הנ׳יד ׳pn נין שהישס אן הה״ר
, v.״ לז׳ ימקור רש ש שהיא פילאה ״

הפוכות נישל נכללות תתתינית ^'1  הפונות נישל נכללות תתתיניתוהנה ש״ה העולה אדני שז
 עצמת שהיא ולפי לנלכה הקללה

 ננמנו ונפלמין תינוי! הגדיל שנת לליל גשנה המחענה
 תקנת״ מאי שנת פויג ניכיול א' ניוס ג״כ להחענוה

 תעניתו על יתפנה מיו למסר יכוין א׳ ניוס ואז שאסריו
,y ק קס-ל לשס, pלכפו _לו ונדצה יאסי ולא ,״-״ 

ppf, p,pp פנ׳ע עציו .
 והנה שולשו] משם כי תרכרסיה כזה מצל לי שחל
 לזלש שס המל׳ קנחה ־״•■■■־ יי ־ ah! נעלי׳ עהה
 הוי׳ שם שנס נמילואס שניהם הוי׳ אל ונקל׳ יוחל
 חכוין וזה ל״ל ניע׳ עיליס ששניהם אלפי! נמילוי הוא

 הכולל עם להעלילו של הו׳ טס כנילו עקום חינוה ש^ני
 ח״ה זיווג אין השנה כייס כי לע והנה ■ ל״ל עולים

מוסף נסזלה עחה אלא ומל׳
 ממש וי; ש שהם כ)ן מ״ש הנה הי׳ לא עחה עד הלא כי

 לא תסלה ני ו»ל שהוא צ״ל עחה אן נקומחם שיים
שלו מס־ה רק קומסה היסה

 מישף הפלה סוד הנין ונזה ניולה היא כסה אך ולמעה
 [והנה נישיד לעילם שהוא כי׳יי מ״מ אך נמוסו קומתה

נהי׳ הוא יישה כי נודע י”י= ליי״ל/ יייא
 דיוסף י׳ והכה היקול • ̂ ע ̂ .,לכו

 זו חפלה נקרא ולזה נ״ש דא״ח נא״נ נא׳ מהיזלפח
 צלין לכן או״א נמקום הס עחה והנה מישף] חפלה
 או״א יסוד לעולל השם קילוש ע״י מ״נ להעלוה עסה
 ימלון ואה״כ • ישלאל שמע שוד וזהי ישראל שייע ע״י
 ״ציון ״אלהין נל״ח וחכיין ודור לדור ציון אלהין ת׳

 אצלי היא המל׳ כי ל״ל אצלי ל״ס שהוא ״ודור ״לדור
 נשנה נס והנה פעם נשום משא״כ נשיה שוה ממש
 יסאסזו שלא כלי הקטילה פיטום ההפלה אלול לועל צרין

 שאין אעס״י החפלוח ע״י היולל נהשפע סלילה הקליע־ח
 אין ולכן נחיל כמו ההפלה אס־ העולמוח אל ידלה

 על המילים המזמורים ושאל נואל לציון ונא אומרים אנו
 לאימיומטעס צלין הקטילה פיטום אך העולמוח ילילח

: עלינו ואס״כ הנ״ל

ג פרק
ה״ א  עסה והנה שלום שנח וחאמי לניחן הלן 3̂ל

 עצמן או״א דונמה מנחל עד הזו״ה עלו כנל
 העמוד ולכן נעצמו העחיקא מן נזוניס הס עחה ולכן

 שעודחא הוא דא לס נקיל והאמל השלסן אצל נמקומך
 זהנלן הלס אגודוח נ׳ היקה זה ואסל קדישא דעהיקא
 לעיל שניאלנו כמו הלוה נכוונה וסכוין וסליה עליהס
 כמו והוא פעמיס נ׳ השלהן את והקיף הלילה נקילוש

 הג׳ הקפה עשינו שלא הלילה של הקפיח ננ׳ שניאלנו
 אל רומז השבח יוס כי ניאלנו כנל והנה המוסין כנגד
 ואין הז״א עלייה כנגד הם האלו היצקיפיס לכן הז״א
 וכמה כמה עלה־ שהיא הגס הנוק׳ לעלייה סיששין אנו

 לעליוח לק מקיף אול ישין לה סוששי! אנו אין מדלגוה
 שעלחה העלי׳ כנגד א׳ הקפות שני עושין אנו ולכן הז״א
 עליחו נגד והנ׳ לשסייח דלסש נעמידה דאנא נג״ה

 העמידה נגד אן לשמניה נהסזלה שלהם אמצעיה נג׳
 נכה בנו אין לאנא ונבהל ננ״ל שעלה וההזרה לגנישף

 והנה הקידוש החסיל ואס״כ : כזה גדול או״מ להמשיך
 אנו זו שעולה כי והענין רנא קדישא נקר׳ זה קידוש
 דאנא נג״ל שהס מישף נחפלח שעלו עליוח כנגד עושין
 ויחגלו שיחנקפו עצמו לאנא נ׳יל האלה לקבל וכדי

 ולפי כנ״ל הש״ח קריאה ע״י הז״ח שנחגנה מה דוגמה
 נתון הוא לכן דאנא העליון העה הוא ששם נג״ל שהם

 שהס לאנא מוסין נשיד שהוא לפי ג״כ ולכן השעולה
 מוחין שהיו נלילה משא״ב ק־ישא נקל׳ לכן עליון קייש
 • ילין נשני הכיש חקנל והנה • זועא קדישא והוא דז״א
 מהם שנים יה״ו נג׳ שחכוין ניאלנו הלילה נקידיש והנה
* ההי״ן במילוי שלשחן אל חכוין עחה אן וכו׳ ניודין

או
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jfe■ במעלה הלנה ננוה׳! הס דההין דייה שמוה אלו כי 
 כי לעיל ביארנו כנר הלא כי והענין הנ*ל הי׳יה ע!

 הס אשל העליוניס העולמוה גס אז למעלה הזי״ג נעליוה
 מקוסלזו״נ שיה״ כדי ג׳כ שעוליס נהכרלז מזו״נ למעלה
 המה מ־ס שלמעלה העולמות כל והנה נמקימס ש־עלו
 קדמו! הדס בשוד שעולי! עד מדריגת אסר מדריגת עוליס
 נקפל זיל הרב לשון זהו והנה • נזה להאיין וא״ל

 י״ז פרק השנת סער הנכתניס נכוונה (עיין הכוונת
 ע״ש הנה ה׳) פרק דשנה שהרית נשער וננדפקיס

 שודס משר שמתו מלכיס ז׳ שוד על שביאר א׳ נדלוש
 עצה! המלכיס על ס*ו הכוונה ואין העליון האוזן מן הי׳
 מהס למעלה אסרת נסי׳ אן■ מעין מן הס המלכיס כי

 ושס האורות יצאו שמשס הע״ק אזן (על ביארנו ושס
מטי ולא מטי נדרוש ביארנו
 פמרולל מה עם מונן זה ענין והבינה והסכמה כתל נשוד
 פרק הנקוליס שער וזייס נען ק״ין י״״ שוד שהס

כאן מ״ש אן ננאל כאפי נ׳ .
מנואי מעי ולא מעי שנליופ •י“ “ י ’ = י^ל
 רההין ייה סול שהם כח״נ פול קדישא עתיקרז עולה עתה

 פס הלא כי מאל תמי׳ הוא ולכ! דההי! הייה אוהן עד
 פגנתי פהי״ה ניאוי ה׳ נפרק שעודה זו שעודה נקרא

 כלל נמילוי ואינו פפוע הוא שעמק גם קדושא דעזלקא
דחו״ב האורות שס כשעולים רק נמקיסאו״א הס זו״נ
3לכת במילואן יהי׳ אז והחסד ..,״.יי

וסיהכן הס מילוא״ וג׳ וז״ל כס ̂ ^
 י״ה הוא שנפתר והמילוי יה״א קעייח^ ג״כ נקל׳ ולב! משס

 תסירי׳ נעשגת והגה ע״ש דיודין חגיי! והנה ־ קדישא דעסיקא
 דההין י״ה הג׳ נאלו לכוין כתג האלו דההין י׳ה מג׳ כי

 י״ה ונו׳ דע״ק האוזן מן שהם יודין ט׳ והס צ׳ עוליס
jj״j.p j לטין ג׳׳כ ידעתי ולא וההין 

נשום נמצא לא זה ני דנייו . ״״
שנחי׳ אש״פ נשער ועיין מקום ® ‘יי־^ 1 נ ה מ
̂׳ 1’יל’ לי' ׳ ^ נלע״ד אן פ״ג שם הוא האזן ̂ל

 שכתנ כמו הוא נטן היותר קל'^ ״^PP אה״ מלואי
 נפה שהתה ז״ל האר״י נסודר יודי[ ייד כולס הרי קמ״ג

 דאיקנעולסהנקודיס'וז״לוריל ק»« עולים שהס והכוין
הנקודים ד־ונס הנינה שהיא ,אק״ ״״,ל,,

,1, י  הנקודיש נשער שמנואר וכמו י ״
מנמי׳ לוקח הכתר ני נ׳ פרק ̂ ” י

נו הי׳ כא ולכן דאיק עצמו אזן יי״לי !’יל’ ’”י נידיל
 מאור לוקח ואנא כלל שנירה הכיס ונמזנל • יד כמנין
 תכה מאוד ואמא התוש-ס עולה מיס כי תכיין נמיס

ה הג׳ כמנין צ׳  מן קצת תארה לקחו ושניהם הנ״ל "
הז״ת נמו ־שתניו צא לכן האזן

___.. .w -v_.מן הארה שוס לקחו לא שהם ״
 אתר פה תפס מאורות ן

 לכן האז! אור התפשעות פיוס
 נשתנרו לא או׳/א משא״נ נול׳ כפלו

 כוונת שזהו הישינ העכיו מונן הרי ע״ש לנד שלהם אחויים לק
 דעולם ננינז שהם נמעלה גנוהים המה וההין שהייה להורות הרנ

 ינין מעצמו המשכיל והמעיין וא״ק האזן מאור שמקנל העקודים
: כאן הלנ נדנרי נפל עעות שודאי

כו

 ,ך שמות ז׳ כנגד ע׳ עולת והיין
̂׳ ייייו׳ י׳ י־נ׳ל ip פיוס = י

 והכוין אסקור לא רועי ה׳ לדוד המזמור האמר ואח־כ
 יל׳׳י ר*ת ״־מיס •לאור־ ה׳ תיבות נג׳

 תאמר ואס״כ אדני נימ> וקיר. הלינה בקידוש כמבואר
 אה זכור פקוק נס ונו׳ השבה את ישראל בני ושמרו

 ולכלול שמור עס זכוי לסבר ותכוי! לק־כו השבת יוס
 הרומז ה׳ על היזענ: אז פקוק ותאמר ניוס לילה מדה

 קעודהא ה־א דא רס בקול האמר אס״כ י זי לסעודה
 הנפן פרי בורא הנרנה תאמר ואס״כ • קדישא דעתיקא

 נ*ן פנשס אותיוח לט׳ זו שבברכה היבוס בגי׳ וסכוין
 העוליס יודין שהט׳ והכוין : הנ״ל ׳ודין הגי׳ שמקנלין

 אהי׳ שהוא קס״א היי ע׳ העולה היין פס כנז״ל צ׳
 פס והסברתו ק״מ שעולה לבד המילוי ממנו וסקס דיודין

 כנ״לשהס הסמ״ני״ה הנ״ל יודין הע׳ כי (ר״ל ס״נ שם
 האזן ונסי׳ נהג״ה כניל אוזן מאור גס דא״ק הפה בקי׳

 הרי כנ״ל) סיג פס הוא
 רנא קדושא וזהו ״באר נסלחים מאד קיו דניים הנת
 שהוא העליון באר והוא יימל י^י כ׳ר• אמף תנת כי
ומשס דנינה בחזה למעלה *י’ י®’

̂ד  ה״סהון לב^ ג״כ המס
״ שס שי. תזת באו י.לק ״,,  דהקין יאהי׳ ן נ׳ שם שהיא ג

א ' ;  ג־מ׳ ושציהס א קני העולה נתר שריק שם מייקי ק
 שהוא יגא קדישא וז״ס נאד תלא מונן קיצי ומאד לקת דנסי׳

; באר אותיות יי״ל ״"א ייא פני! נוינת כל
 נס לכאן דלקת נאר ענין ומה

תולדוא פ׳ תירה לקיעי נם־ו
 נקר נקי' ת׳ סיס סס כתכ משק תנזו שם ויקרא פסיק נניאו־ו

 שכתנ מ־ צ״ע ־ נלקה הוא קנ״א דנ״ן הנאד שזה ג'כ וכתנ
 נספר ושש ננ״ל פ״ג ק״מ שהוא שנאמא העליון ניאי כאן

א פס כי כתר לקועיס פי׳  ונמילוי שנפשוע אותיות מ״א י.ם ק
 סלק יווה כצפי נבכר ועיין וצ*ע מ׳ש גאר עולה המילוי ומילוי
 : כ״כ אחר נאופן היאר עוין שש שניאוו ש״ע סי׳ ג'

ר ד ס ת  שהי׳ב יק הלילה בקרד כמו לסס ני״ב הכלסן ל
 נימין בי״ב רמוזיס הי׳ הגילה נקעודה לחס

 הסרומזיסלי׳ב כי מהם עליירס הס מסה אך שס כנז׳
 כמו הסדי שאר ותעסה דעהיקא דביישא קליפה סיוורהא
 נשבה וללמוד לקריה עוב • הלילה בסייודס לעיל שמבואר

 וכני מעע בשנת ליפן טיב לק הענוג בשיה שינה קבלה
: ע״ש א' פיק המטה שטל ק*ש נשער לעיל מבואי

ד פרק
^ד,  אשד אימי־ס אני שנח של מנסה הפלס קודס ךן

 אל ואור קדושה להמשיך והיא לציון ונא וקדושה
 לקמן שיהנאי כמו עההנמקוסז״א העולה אה הנל פולס
 אצילוס והארות שהוא,#משכוה אומליס אנו נחיל וכמי

 אותו לקבל שיוכל כדי והוא עתה הוא כן בבריאה
 יואס׳ג שנבאר במו נהוצאוההס׳ה לח יצוא ישר ההאיה

הל.ז כי והוא רצון עה ה׳ לן סע־להי ואני אומריס אנו
נודע
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 זח .נס והנה 6קשי דינא 71p3 הוא דחול שהמנחה נודע
 זונה אכה ומצח וכמ״ש נמצח חלוץ הם שהדינים נודע
 הם אנא של האודוה עדיין ששם לפי הוא והעעם וכו׳

 עהיקא מגלה אז לשנה נמנחה עהה אן גמול נשיהום
 ואז ז״א מצח של הדינין נכפין ועי״ז דילי׳ מצמא קדישא

 הוא נשנה נמנחה ולנן כמוהו ולצון לסמים להיוח סוזל
 נדיקנא הז״א עולה דשנה נמנמה כי והענין לצון עה

 הלצון סוד והיא חסד נוצל הנקל׳ מזלא עד עצמו דא*א
 הנקל׳ דעחיקא נמצסא חמחפשע העליין החסד כי העליון

 נוצל נקל׳ ושס נמזלא דעחיקא דיקנא עד יולד הוא רצון
 כי נוצל נקל׳ ולמטה לצון נקל׳ למעלה הסקדיס כי מסד

 כאשל כס עד עהה עלה שהז׳א וכיון שויס אוהיוסם
 שיאל שיעלה קודם כס יש לכן העמידה נכוונה יהנאל

 עוצה שס אשל לז״א מצסא נהאי עלאי דמצסא הלצון אוהו
 המוחין אז שס עולה הוא כאשל והנה הנליאה עולם עהה
 הדעה קוד והוא עה נקל׳ המוסין כי המלחה הון הס

 כוללה ד׳ ועם עס עולים אהי׳ ויוד הוי׳ יוד כי (ד׳ל
:לצין עה וזהו דעה) הוא המוחין

ה  שקיו משם י׳ לאוח הכוין הפלמי נואני עמה חJו
 עד יולדין דא״א דלישא שעלי כי והענין צי»מ

 נסי׳ שהס נודע וזה משם שפע לו להמשיך הז״א לאש
 עלמין וח״י נימין ה״י נסי׳ נשא נאד״ל כמנואיל נימין ה*י
 נו שיש דיודין ע*נ שס הוא מציאחס כל והנה עינל ומיי

 נתילוישלו יש ונם ה׳ הלי מי׳ כלול הוא שכיא י״דיודין
 הכוין הפלמי ואני נאומלן עמה והנה חיי הלי אוחיוה לי׳

 עד עסה שעולה '׳ חפלה ל״ל הפלמי וזהו הניל י׳ אוח
 הנס נמול כי והוא השפע מקנל ומשם הניל אמון יש

 נהיוח גדול נליסוק שסי׳ אן משם השפע קינל שנ*כ
 השפע מקנל הוא אז לשם שעולה עחה אן למטה שז״א

 הניל לכוונה הכוין לצון עח ונאומע י נדול נקילנ
 כי הכוין נס י סקל נוצל הנקל׳ ממזלא השפע לו שנמשך

 קד״ס ועינ קיל עינ שהם שנמ״ל הדעה נחי׳ ג׳ נם
 שהוא הוי׳ אוהיוה ד׳ ועם עה נימ׳ הס דנ׳ן והוי׳

 עד עולה שהזיא כיון והנה דעת עולה שלהם הנשמה
 מהפלליס אנו לכן נאו״א נשאלה והמ״ל כנז׳ העליון הלצון

 : עחח חמחגלח העליון הלצון מן תקי-ל היא שנם
 חלנש אז מפלחי ואני אועל שהשיץ נשעה והנה

 כי והעניו לצון נעת הציצה שמשים כדי העלים
 הציין שהי׳ כה״נ נדעה למעלה זיווג נעשה חשפה נאומו
 נשעל לעיל מנואל כנל והנה הלצין נמקום שהוא נעצסו

 כשאומר לכן נוק׳ והציציה דכל שהצי׳ן '3 פלק מליציה
 הטליח •שיעים אנו לצון שהוא הצי״ן וכמגלה לצון עה

 מעטפיס ואנו הזיווג) ונעשה (קיא לנוק׳ ציציה שהוא
: ננל חקוננ נקנה נקוד נטליה

פ ־ ח א  הסיח עהה שמוציאין מה וחענין ס״ת עוציאין ו
 נשסלית כמו העמידה אסל ולא העמידה קודם

נ׳ ונסול עליהן נמדנינוח הזוינ שעלו אסל •ם כי וה׳ ו

 לנלוח כדי יסיח אח מוציאין זח אחל אז העמידה נעה
 העמידה קודם משאיל נסימיס שהיו'החלה האירוח
 אוהן לנלוח הוא עמה אן נאוווח קנלו לא שעדיין
 כי ניאלנו הלא כי והוא מיס^ נחפלח קנלו אכל אורוח

 ונמצא ממש אויא מקום וילשו הזוינ עלו דמוסןז נעמידה
 עולם לכם עמה עולה נסול הזו״נ כם כהי׳ נמקים כי

 אמצעוח נג׳ לק הזו״נ עלו לא נכחליח והנה הנריאח
 פולס לשם שיעלו נכדי ממקומם נחנלה ולא דאו״א

 נחגלו אז המוסןז אסל עמה אן לנד הזיה לק הנליאה
 הסיח מוציאין אנו לזאח הנליאה לעולם ג״כ שלהם הגיל

 אוחס ולגלוח לפהוס כדי
 אלו שנניל דאנא האולוח נשחייח נם הלא להנין יש הנה
הנריאהוז״ק לעולם להאיר י'י״< ״״” הנייאז עולם היה

 ניכה נגד ה׳ו חכמה נגד
 : הדעה ננד ישיאל הנייאה שעולם נינ הלא עמה
וחכוין העמידה ואח״ב הזו״נ נן דז,»נ נגיר עולה

משם מ׳ נאוה היה נ״נ דאויא נניי עולים
 אחד אחה וזהו צייה שקיו נ־ני העוליס נ׳ לחמונ יאוי

יז״״ יי ייייייי 11 דיגייא שיזיין ולפשר דזוינ י ג׳
אחה כ ן יענ ל שמנואר המקיפים המשנמ ענין

דא״א נדיקנא הז״א עולה ״״,
ע''נ שס היא שמציאחו להמשיך נח ננו אין דאו״א
יודין ד׳ והנה כנ״ל דיודין נאן הוא נן נזה גדול האוימ
 מיוד כלול כ״א חנ״ל שנשם האורות לנלות נח גנו שאין

כנודע איסד׳ וזח ח׳ הלי •' יי׳לו
 עולה והוא איס שהז״אנקר

 הרצון ממצח שמקנל לצון עה הוא ולכן הניל הד׳ עד
 הזיא עולה חלאשונוח נלכוח נג׳ עמה והנה דעהיקא

 או״א נס אז עולה כשהז״א והנה דא״א דדיקנא נניח
 כנל הלא כי מהם למעלת חזיא יעלה אין כי עולים

 ודאי אן מוסף נתפלת שלהם המוחין עד עמהס נסח־וה
 וכו׳ אסד ישמן אחד אחה וז״ס שם עולים הם ש;ס
 ישראל כעמך ומי נינה אחד ישמן סכמה אנא אחד אחה

 אסד עד עולים ששלשחם הדעה נסוד ז״א הוא אסד נוי
 גס ■ אחד כמכין הי״ג נחיקון שעולים ונס הכחל שהיא
 נמילוי יהיו שם והוא טיל עולה אסד נ*פ כי תכוין

 וזיא לאויא הרומז אלפין
 עולה אינה המיל והנה הנמל עד שעולים מיש הנה
 אין כי נהדיקנא כלל עחה עמיז הלח ני מונן גלמי הוא

t ,,-1-,״, שהוא דאויא נדיקנא למעלה
̂ 1 אונם מנתרננווע למעלה ,,j pj.,, ,ן ,;,jj וזהו אויא נמקוס ח שאל

 אחד נוי ישראל כעמך ומי נמנץ היינ נתיקוו שעולין נינ
 הנשאליח המיל שהיא נאלן מיקון עד עולים עמה הלא אחד
 ואמנם אויא נמקום למטה להניא צריו אן דדיקנא אש׳

 לקהניל איועליחו נסהז׳א שאוא האחד עד עולים ונצ״ל
f יא״א יייו־א  f נהדיקנא למעלה שעלו שלו יי

נשאלו דלי׳ הויק שאל אן ־
למעה



א1להחיים עץ ד פרק השבת יום שער פרי שרף
 נו יניסו ונניו יעקנ ירנן יצחק ינל אנרהם' ו)הו למטה

 שהם נה*י מס ובניו סג״ס הם יעקב יצחק אברהם כי
 מנוסח ונו׳ ורינה גילה להם נ״שן ומחה דיעקב בניו

 • )ו נעלי׳ מחה מזדווגים שהם אוי׳א הם ונדבה אהבה
 נר״ח חמין עוד : זו*נ הם ואמונה אמח מנוסח

 שמולה ׳׳יניסו ״ובניו ׳׳יעקב ״ירנן ״יצחק •יגל ׳אברהם
 הוי׳ א״ל המ״ל נקרא שמחה וסכוין הוי׳ א״ל כמנין
 ״והשקט ״שלום ״מנוסח נר״ח וחמין קדי א״ל והז״א
 הוא מאחן כי וי/יעו ננין יכירו שדי אל ג־מ׳ שעילה

 אם בקרבנו ה׳ היש הסקוק נפי׳ מבואר הנה ׳ מנוסחם
 מן נשפעים הם אם לידע ורצו שאלו שישראל שר׳ל אין

 אנו עחה אך הוי׳ הנקר׳ הז״א מן או אין הנקר׳ הכחר
 מ״ן מאח ריל מאחן כי וידעו בנין שימרו אומרים
 יקד׳שואחשמן• מנוחחם ועל הואמניחחם׳ כחר שהוא
 שם מזדווגים הס כנ״ל למעלה או׳א שעלו עחה הנס

 מ״נ להלעח צריכים אויא יסוד בכל כי נודע וזה למעלה
 כי השם עלקיייש נפש ע׳ימשייח רק אינו וזה דמומין

 די למטה משא״כ קדיש הנקר׳ הסכמה שוד הוא שם
 אנו לזה המיחה קוד המ׳ל קוד שם כי למיחה במקירה
 למקור לכוין וציין שמן אח יקדישו מכוסחם ועל אומרים

 בעמידה והנה או״א זיווג לצויין השם קידוש על עצמו
 והיא הדיקנא של חסחוניס בג׳ רק עלו לא דלסש זו

 כלול דז״א סכמה שעולה חמין אברהם מגן נביכח
 עולה מחים מחי׳ ונברכח הי״א בחיקן דאויא בחכמה
 ובברכה הי״ב כחיקון דאו״א בנינה כליל דז׳א הנינה
 נחיקון נדעחדאו״א דז״אכלול הדעח עולה הקדוש האל
 אז העמידה נסזרח ואס״כ ’ דדקנא מזלא שהוא הי״ג
 נאו״א כלול ז״א עולה שעחה היאשונוח נרכוח בג׳ חמין

 והנה וי׳ וט׳ הח׳ מזל שהם דדיקנא קדמאין חיקוני בג׳
 הוא הס׳ מזל כי דע והנה חקד נוצר חיקין הוא הח־ מזל
 נקוד כמבואר ובנויה מהחקד למעלה שהוא הח״ח קוד

 שם ונו הזכוח והיכל אהבה היכל על שהוא הרצון היכל
 דענחהחבוין ונג׳קייש אסי׳דיודין הוא הי״ג ובמזל הוי׳
 עכ״ז הכ״ל חקונים נו׳ יק הז״א עלה שלא אעפ״' כי

 א׳ בקדוש פלאין מחקוני וקדישא שפי! לו מויידין אנו
 יון ג׳ ונקדיש הח״ח מן ב׳ נקייש דדיקנא החכמה מן

 לעציוו לוקס סז״א כי חכוין נסזרה מחה והנה היקוד
 שיי אל כוחן ולה qאל גימ׳ שעולה במילואו שדי אל

 גימ׳ *שלימה ״מנוסה ונק״ח נייח חמין וזה פשוטים
 חקיני בג׳ דיל'׳ ס:״י עולה כשהז״א והנה שדי אל

 חחאין בג׳ הם דילי׳ אמצעוח הג׳ אז כנ״ל קדמאין
 מחוז הס כנודע סמל׳ עולה ששם לילי׳ וסנה״י דדיקנא
כלל עלי׳ לה ואין לדיקנא

נ׳ פעי שערים מנוא בה׳ כסב : נהדיקנא
 דקנא כי וז״ל ה׳ פיק י׳ חלק אנו החפלס אחי ה^ה1

הוא כי שימא אלא אינו דז״א אומריס
א מ' מז ס״ ה; הי׳״;׳1«־י

 שהרב ז״ל מהרח״ו הרב נפיד הס״ש כשעלה אמנם וכי׳
הי׳ זלה״ה האר״י הקדוא יייאי-א יש״א מפלס ״tv י , שהוא היאשיו »זל עי דעמיקא ________״ ̂,1סיקון הקפרדיס כקדר לאמרס נחב ,י, ̂,

• האטלייניס כקדר ולא ימדיס שקינ׳ס ד׳ לו יש אז
קנ״ו qד חיומה (ובזוהר כנל דפתיקא הי״ג מזל ני

והענין כן) ג״כ מבואי ע״א האסיים כללוה שהוא ניארני
מ״נ עליוח הוא צדקחן קונה הז״א א: ני ונמלא נולס
qm׳ צדיקים ג׳ מנשמח הם שלו הא׳ יעס אאיים הי׳
,״״״V ״<, חקוניסג״כ י׳ג לו ים ואז י״ג קיד להיוחם ודוד מש. י ,

 או״א לזיווג המל׳ עם מ״נ
 כי נודע הלא כי והוא נחיל אפים נפילח דונמח והוא
 עחה אך ומל׳ דח״ח מ״נ ע״י חמיד היא או״א זיווג

 לוקחים אנו לכן מ״נ מעלה ואיכו עמהם הוא שהז״א
 עם ולהעלוחס הח״ח במקום האל הצדיקים נשמוח נ׳

 נסי׳ ג׳ עסה והרי שלהם ניקוד לאו״א מ״כ נקוד המל׳
 השם קידוש על עצמינו מוסייס שאנו מה א׳ הם

 לעיל כמבואר שמן אח יקיישי מנוחחינו ועל נאמיינו
 והכה ׳ נעלמה מל׳ והג׳ האלו צדיקים ג׳ כקמח קוד וב׳
 לפי הוא נקנח י״ח כשחל צדקחן אומרים שאין מה
 המל׳ פולה אז בי״ח כי נוקפח מעלה להמל׳ יש שאז

 עמו משחמשח להיוח עמו
שנבאר כמו א׳ נכחר שוה שהוא הגס נשנא < נ י׳ל
עקנל ואינם עפאים נמענם ואז נמקימו לקחן נעזס״י ייי? ייזיי ״מש עמי ,j, ,, ,;,j;, ,,f,ש ו ממש ח הח כמו הוא ״

זה ולפי הח״ח נחי׳ נס p,g p,;,, ,f,״״״
שבח של מנחה נחפלח גם נלל ע״י מקנלמ ואינה

עולה שהוא הגס י׳ח : בעהז״י במקומו לקמן שיהנאי
הנחי׳ אוחו אן נמזלא

 ונכללה מקומו יוישח היא אנא במקום למטה שהניח
 אינה הוא כי לדקחן לומר צרין אין שוב ולזה עמו

 מציאוחח״ח שישבה כיון כנ׳ל צדיקים ג׳ לנשמח צריכה
: מ״כ להעלוח יכולה כנר ומל׳
 כמו לסמים ני״ב השלחן וחקדר לניסן חילן

 זו קעויח והנה ׳ הראשונים קעודוח בשני
 הפהדעחיקא מן ז״א אכילח הוא כי ז״א קננודח לקרא
 קעודוח ׳נ1כי זו נקעודה היין על מקדשין אין ולכן

 של המשומר יין נקוד היין על מקדשין היינו ראשונים
 שום אין שם נעחיקא שהיא זו משא׳כ המשמח הנינה

 אן כלל דין לעורר ראוי ואין גמורים רחמים רק כלל יין
 בג׳ ידים לג׳ מכוין ואז לשחוח צרין הקעודה באמצע

 מזלאבקודז״א גימ׳ שהם אלפין במלוי שהם וחמין י״ה
 : מנחה נספלח דעחיקא דדיקנא מזלא עד שעלה

 שהוא נוצר חיקון עד שנח נמנחח עולה ז״א מהחברים
 הדג כי נדגים זו קעודה לעשוח יש לכן דא׳א דיקנא
 מקן שום בלי לז״א מא״א הארה ואז פקוסוח עיניו

 הוא קדוש כי נקוד אני׳ בחיק אז ישבח’ והנוקבא כל
: ע״כ

הנה



החיים ע*ן א׳ פרק מוצאי שער פרי שרף
א פרק שבת שער.מוצאי

H JH להמ:הנ מש סי׳ לא זלס׳יס האר״י הקדום הרב 
 עלביס הפלת קודס גיסא מאלפא לומר שכוסגין

: לאומרו נוהג הי׳ ולא  אנו דערבית עמידה הפלח אמר שנה במוצאי הנה
והעני! : יוןJל ונא וקדושה נועם ויהי אומרים

 שנס קדושה מסיש׳ המוזר אור קוד הוא שנס מוצאי כי
 נקוד לאמוריו שמקהכל ללב־ לן ודמי דודי ברס בקוד
 בקיד א׳ שבת חיקפח מיני שני יש והנה הסהר אור

 אנו הקעודוה כנגד והנה הקעודות נקוד וא׳ ההפלה
 בשל אוריהקעודוח להמשיך שבח במוצאי קעודת עושי!

 התפלות אור וכנגד ־ הבאה השבועה ימי של הקעודוח
 שהוא העליון הנועם להמשיין נועם ויהי אומרים אנו

 ימי כל של התפלות בכל העליון נועם הנקרא נינה
 על במול שנעש־ מה כל כי נודע והנה ־ י השבועה

 ומעשי מתפללי! אנו לכ! מעצמו נשנה נעשה הוא ידינו
 יכונ! ידינו על יעשת אשר שהזיווג י*ל עלינו כוננה ידינו
 קדושה מיני ג׳ יהנה : ידינו על אותו וישלים אותו

 כבת קיושת מפאת לאדם שנא מה א׳ בשבת ניתוקף
 נימי מעשיו שתיקון מה ע״ו האדם שהרויח וא׳מה עצמו

 נעיג שמבואר (כמו שנת תוק׳ לקבל כדי שענר תשבועת
 בתיקון אדם נגד והג׳ ע״ש) ב׳ פרק השבת מבוא נשער
 עין איזה ע״י ממנו שנקתלק רק השבועה נימי מעשיו
 אלהינו ה׳ נועם ויהי אומרים אנו הא׳ נגד לזאת שעשה
 • עלינו כוננה ידינו ומעשה אומרים אנו הב׳ וכגגד • עלינו
 לנסי׳ ולזה כוננהו ידינו ומעשה אומרים אנו הג׳ וכנגד
 צרין אינו כי כוננתי אמרינן לא פגם שום הי׳ שלא סב׳
 אנו נפגם שהוא הג׳ הבס'׳ אן • עלינו המשכתו רק

 למעשה יכונן שתוא פי׳ כוננהו ואומרים מתפללים
: נעלמו ידינו ׳

 ע״יתפלתינו בסיל שאנועושי! נודע כיהנה חכוי!
 זו״ניולזת זיווג ותב׳ או״א זיווג א׳ זיווגים מיני ב׳

 מקדושת שנשאר ממה גדול אוי להמשין מתפללים אנו
 הסול בימי זיווגם מציאות להם יהי׳ קעי׳ז כדי שנת
 מנועם קדושה להמשיך עלינו אלהינו ת׳ נועם ויהי וזתו

 ומעשת וזה בסול נעשה אשר האלו זיווגם לב׳ העליון
 ידינו ותעשה אומנים אנו או״א זיווג נגד והנה • ידינו

 קוד סם ישראל כי עלינו הם אויא כי עלינו כוננה
 יד'נו ומעשה אומרים דזו״נ ההסתון זיווג וכנגד • הת״ת

 כונן ר״ל כוננהו מלת וגם • עלינו אמרינן ולא כוננהו
: ומל׳ תית שהם ות׳ '

 של האסורים מן אז אני״ע עולמות ד׳ כי דע לה^ה
פנימי׳ אל) מאיר הוא (ק״א נעשה העליון עולם

 דיודין אהי׳ שם כי נודע כי והוא ממנו התסתץ עולם של
 הוא תקמ״ד תעולה ורבועו בפנימיתו האצילות בעולם וא3

הנר־את לעולם מאיר והוא האצילות עולם של באסורים

 אסורים קק״ו הוא ברבועו ק״ג ושם ק׳ג שם שהוא נפנימיתו
 שהוא תיצי׳ עולם בפנימיות מאיר הוא הבריאת דעולם

 דעולם אמורי׳ הוא ק״ל תעולה ורבועו דאלפין מ״ה שם
 שם שהוא העשי׳ עולם בפנימיות למעה מאיר הוא היצי׳

 דעולם אסורים הוא דתהין ב״ן שם ורביעי דהה־ן ב״ן
 מאיר אז השנת ביום אן הסול נימי הוא זה וכל העש־׳
 כוונתינו עתה וזה שתסתיו נעולם העליון עולם של פניווות
 אפשר אי ודאי אן הסול לימי שנת מתוק׳ אוי להמשיך
 שניקח היינו ממוצע דבי שיתי׳ אן ממש שבת תיק׳ להיות
 ויהי ענין וזהו הסול לימי שנת יום הארת מן חלק קצת

: הענין ביאור הוא וכן נועם
 שהוא העליון מנועם ויה״י להמשיך תכוין נועם ןיךןו

 ועמה האצילות שהוא נועם גימ׳ דיןדין אתי׳ בם
 וא' יודין ז׳ שהוא אל גימי שהוא ״ויהי ממנו נמסך
 יק אינו אחי' שם כי הבריאה לעולם הנ״ל אהי׳ שנשם
 אל וא׳ יודין ג׳ שתוא אל 'קוד נמשך עתה סן בשבת

 שבת מוק׳ קוד שהם שבת מרגלאין שמות בז׳ תיריאת
 הוא נעם ויהי גם נעם ויהי אותיות בז׳ הרומזים והם
 זה באופן דמרגלאין יתיו אתי׳ אותיות ז׳ מציאות עצמו

 י תסבר הנשאר ו׳ ואות יה״ו אותיות ג׳ יש נו ויהי כי
 אותיות עשר עם דיודין אהי׳ גימ׳ והוא כעס מלת עס

 להמשיך מכוין אלהינו ה׳ ; נעם י׳ כמנין ק״ע שעולה
 ב״ן מי׳ה ק״ג ע״ב שמות ד׳ כי זה באופן ליצירה מבריאת

 רק לוקחים אנו ועתה בבריאה בשנת האירו עצמם שהם
 ממעת אוהס לוקחים אנו והנה ניצי׳ להאיר לנד מלואיהן
 כ״ו העולה נ״ן שם מילוי לוקסיס אנו תחלה כי למעלה

 כמני! ק״ב העולים האמרים מלואין ג׳ ואס״ב הוי׳ הרי
 תיצירת אל אותס ממשיכי! ואנו אלהינו ת׳ הרי אלתינו
 כמכין קק״ו גימ׳ שהוא קיג שס רבוע שהוא עלינו הנקר׳
 מן לתמשין תנוין עלינו כוננה ידינו ומעשה :עלינו
 ותכוין ת״ן גימ׳ הוא ׳׳ומעשה זה באופן העשי׳ אל תיצי׳
 ותענין מ׳ב י״פ גימ׳ כי תכוין ב״ש בא״ת א״ל שהוא

 י״פ יש שלו ני*ק ותנה היצי׳ נעולס הוא מ״ת שס כי
 מהם א׳ בכל שיש מ״ב י׳ מהס ותמש־ן מ״ת שמות

 בהםאתהעשי׳ להעלות כנודע דמילוי ומילוי ומלא בפשוט
 לעיל כמבואר מ״ב שם ע״י הס העליות כל כי כנודע
תעשי׳ אל מוסין נתיצת הוא ״ידינו שנת] מוק׳ [נשער

 שם תס והמוסין אדני שם הוא תעשי׳ כי נודע הלא כי
 היי כנודע דנוקבא מוסין תרין ונינה סכמת שתם י״ה
העשי׳ אל כתי נתינת תוא •כוננת * ידינו גימ׳ אדני י״ה
 כונן כמכין קכ«ו העולת אדני רבוע הוא מל׳ כתר כי

עשי׳ שהוא ת׳ כונן ר״ל כוננת וזת כונן ריל כוננה וזה
 שהוא ל' עולה שהוא ״כוננה ״ידינו ני״ת גס תתאה ה׳
 עולת י״ד ג״פ כי כנודע הניל מ״ב שבעשרת ידות ל׳

 וכן לילי' העשי׳ מעלים אנו האלה תידים ע״י כי מ״נ
 מ״ה שס כי תנוין ״עלינו • תידיס על מורת •ידינו מלת
̂ל אסי׳ על מורה א׳ שכל נודע וזת אלפין ג׳ נו יש הנ

היי
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 וחקי! •:p עולה אה״ ג״ע כי והנוי! אה״ ג׳ם הרי

 קתיו גימ׳ והוא העשי׳ אל להאיר הr ע׳ג של הרנוע
 סן העש״ עד שנה הארוה שהמשכנו והרי עלינו כמנין
 להמשין צרן ונזה ננריאה הוא שנה שוד העיקור הנה

 קרונה היא שהעשי׳ ונערע עלעו הנריאה מ! גס לסעש״
 שאי! לעי רק גדול חיקון שצרין ונודאי הקליעיה אל

 הוצרכנו לזאה הנריאה אל המלר, לעלוה נידה יכולה
 ידינו ומעשה נאמרס כסל היצירה אל להעלוהה מהמלה
 אנו אז מהיצירה הארה קנלה כאשר ואז עלינו כוננה
 עצמה הנריאה מן הארה לה להמשין פהה אוהה מעלין
 כוננהו ידינו ומעשה וזה שנה היש' נה שישאיר נכדי

 ומעשה וש״עמן ג׳אוהיוה הנה *ומעשה זה נאוען והכוין
 עשו אחזה הוא כנגדו מכאן כי עשו אוהיוה הוא

נסי׳ נ׳ והס נסקליפוה
כאן קיצר ולה״ה הרג הנה דע׳נ אסוריס הוא אסד

q^״p ,,ן j , j הנין להאריך פצריך נמקוס
עני! והנה היטיב ה1 ענין ,1,

״׳יס נ״ז מנואי זה עילי׳ סמילי אוהיוה עשרה
וז״ל נ׳ פרק נ זו׳ הארות שפר מאלילייז שמשך וזה קציד
נקליפה שהוא אעפ״׳ פשו הנה • כנודע ע״נדיודין הוא ששס
יעקנ מצו הוא נקדופה שישו אלהיס שמוה נ׳ הוא והנ׳
אנא יסוד מצד הוא ואיויזתו הס5 אומיוהיהס ״ עס

גימ׳ שהס שלו אמורים מנחי׳ j,, , וה^ קע׳נ ג׳מ׳
ו י ' גימ׳ הס אותיותיו י׳ וכס מפיו י ׳■
יעקב עס צוק וכשתחנר צוק ושניהס

כס אצהיס שמות נ' שהוא הדקדא הנריאה קוד והס
אלהים עס שריש כי נסוו אותיות נ׳ והס הבקא כמנין אלהים
וע״ש עשו גימ׳ הוא אז וכד דנריאה זו״נ נגד אלתיס
זיווג נ׳ שס וניאור נזה שהאריך ע״ה אוהיוה נ׳ ונשאר

v__ ,,«הלא כ׳ להיות אפשר אי ז!״נ ,,א,ו
נפג׳ עומד הוא יפקנ פרצון־ ’ A. !י

שתנא לרחל אפשר ואי הז״א סמסיז אלו וכל שניצירה
נז כאשר לזאת ז״א פס פנ״י שס̂י ״ידינו וזה העשי׳ אל

אל הולך כשו אז וו«נ וג1זי זמן נ כניל אדני י*ה
 ציו לצוד החיצונית של השוה

 שהיתה מארה איתו נחי׳ שהוא נרכתו ויורש מקומו לוקח יעקב ואז
 רחל נאה ושם פנוי יעקב מקוס נשאר ואז הניל אנא מיסוד לו נמשכת

 הברכות את גס מקנל יפקנ ואו זו״נ מזווונים ואז פנ*פ וחוזרות
 חזו הזיווג.אז אח־ היא כאשר אך הזיווג נפת והנתונים הנמשכיס

 וזיס כבראשונה יעקב של וישננציוו השוה מן נא ופשו למקומו יעקנ
 השוה מן נא אחיו עשו והנה יעקב יצא יצא אך ויה■ הפסוק
 וק אינו רחל אס ז״א זיווג כי זו כוונה היטיב יונן ופפייז ועיש
 נפסקו אז שנת אחי אך הנ״ל האורות מקנל יעקנ ואז השנת ניוס

 האיות מאותן שנת במוצאי פתה מכוונים אנו ולזה ננז״ל הארת
: השנועה לימי הניל

מ״ב ׳h מיג נ*פ נימי היא כונן; כי סיוין כוננהו
 מ*נ ג׳ דנריואה דק׳ג ע״ב נ׳ דאצילוס דפיב

 שע*י ר״ל כוננהו וזהי העשי׳ אל להפשיכס דיצי׳ דע״ה
 והו׳ עשי׳ הוא ה׳ כי ר״ל ה״ו יהי׳ מיג ג׳ שהוא כונן
 כ• חכוין גס ה״ו יהי׳ אז למעלה העשי׳ וכשהעלה יצי׳
יד ג*פ הוא ע׳ב כל כי כנודע ידוה ט׳ יש מ״ב בג׳

ידינו וזהו
ת נ ת  אלו מינוח ה׳ נקו^ נין היע זה נעסוק יש ו

הג׳ שהוא ם״נ גיע׳ והס ידינו עלינו אלהינו
וחכוי! שנעשיה מנצעין

 הרמוזים אל נ׳ ע*י להמהיק סימן נ׳ אלק יונה כנפי נספר
גימ׳ ויהי ־ א׳ כועס נייהי ו' על נ׳ נ״ויומז כי כתב ל״נ
אס״ מ׳ גי הוא כעס נ׳ אל 'י^ ”‘י* די י̂" על אמא י״ל

 זה נשס ויש כנ״ל דיודין ̂ יי' '’”י'
״ ,, נ״ווה״ח גימ׳ יחד ושניהם דזיא ,),ו ,t, ״, ;pjjjBjjj ל מ ג ש-יוא וא ן וד ג

jj, הזה ססיקנין כל ע״י והנה נימ ;«ן
נעשי׳ ריסס איזה ישאיר שפולה מנצפ״ך הגי למסיק פיר

שקיק ענ״ע זה ומזמור : ענ״ל פי
מעומד לומר צריך ראשון

: כנז״ל בנינה שהוא לפי
כ חי א  לנריאה מאצי׳ להאיר לציון ונא קדושה האמר ל

השבוע* ימי כל לההקייס שבה קדושה מהוק׳
אצילוס הארה להוריד כיו בידינו שאין בסול משא״כ

 שלא מאד הזהיר זלה״ה הארי״ הקדוש הרב : בבריאה
 ימוס הזה בזמן מיס השוסה כי ואמר הבדלה קודס לשהוה

 הזמן עד ונמשך מג׳ בסעודה האריך אס אך ר״ל באסכרה
 : כלום בכך ואין מסעודה בחול לשהוה יכול הזה

) י ^ ע הקדוש הרב .קילוס בבהי״ר שעושין הבדלה ב
 לאישי זהובים ד׳ ציחן ונהג הזה מנהג זלהיה י

 להבדיל שלא נוהג הי׳ גם משלו להבדלה יין לקנוס נהכ״נ
: להבדלה מיוסד לו שהי׳ שעוה נר על רק

ף ן  ד׳ נגד ברכוס ד׳ יש כי חמין הנדלה ברכה ס
 נ״ן מיה ס״ג ע»נ שמוה ׳7 ונגד אבי״ע עולמוה

 אוהיוה נד׳ המין גס נברכחו מהם אסל בכל והכוין
: ברכה בכל א׳ אוח הוי׳

] י נ ע  בליל כמו הדס אגודה נ׳ מיקס בשמים עצי ב
 כשרים משולשים ג׳ נהם שיהי׳ והיזהר שבה י

 שמבואר כמי הריס לסוד והכוין הריס ברכה עליהס והברך
 הדסים ג׳ כי והכוין ג״ע נהס וסריס שבח ליל במונח

 חמין נהם שחריס עעמיס ובג׳ ונשמה רוח נעש קוד הס
 עוהרסיו מרב וכחב נר*נ סלק חוק׳ כס לן שסשאיר כדי
 שנח במוצאי כי זלסיה האר״י הקדוש הרב בשם ז״ל

 מניס בנועו מקום באיזה לדעס בהדס בהריסו אדס יכול
 קרוב נפשו כי יודע אז הכף הריס לו־ כשבא כי נעשו

 ועדיז מסועמו רסוק הנפש אז לתריס מהאסר ואס לסוטמו
 נהקוניסעל כנז׳ ברגליו נעשו סרד לעעמיס מ מהפשט

: מרגלוסיו והגל הפקוק
| י נ ע  מגבורוס שנס במוצאי מ סכוין הנר ברכת ב
 האש מאורי בורא מברכין אנו ולזה שולעוח י

 ואין אלהינו הוא כי ב״ה בהבורא רק סלק לנו שאין ר״ל
 ס״ו עמהם חלילה סלק לנו

̂י נספי לאכפיא נזוסר מ״ש עיין י׳ הי׳ ג׳ P״•י־י'’ נצ
האגודל מן סוז אצבעין ד׳ ’’’לי י״י לקבל לש־פ רוע! ושפות ס״ג פס נימי
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p להסזיר א1הו א1שרנ לקנל w הם6 לי׳ז המאי׳ דא״א 
עושה הפשוא סוד ווה 5ור ״-,ם ,אח״,

״ ״ ״ ־ , ■ ־ ״ ־ ■ ״ . ל יa?;5 ״ ג :,r־'־'-K
עם נ«יש קליפו׳ ״ע6 מן אוה» ̂ 1”(̂' הסשייל

 0הי' הפסוא שוו ווה יאכלם נ' פרין זו״כ פרלוסי שפר
 שנאמא הקדושה מאש <מפו נדו» לעיל 6והונ וה מנוואד שם

 כעילוי אלהיס כי שכה שיי משש פדק ע״ש השסר נרכח נשער
ועיש אש נימ׳ ע״ה יווי! ש,א,5ש נדנאיכו) ג׳

’<י'נג״׳לככ-ן״נ״ק״היטינ׳׳פ והכה הצפרכים ראש
 רני6 אלהיס א*״ עס הוי' קניפוח מחעוררח ח30

 צפמו נו׳ מסהכל וכשהוא שעד חיים געץ (עיין
 חאהיאש האניול יניף הימי! וה עכין מנוואר שם הקליפות

וישגאינעהן החוצה ידאה ולא פדק ט״ם
לט׳ דמנייהו דאול לנושיו ל»ע , . י

י כחא ו*ן ויש מלאכוה אנוה ̂ י ^י” ®‘י
 אפדפ׳דאצנעוה ככל הא־צונים הקליפה תוכל שלה יגן

 מצדך יפול כח־כ ועליהם שמאלי׳ מאורי נקר׳ וזה יותר לינוק
 יעיז אצנעוח מד׳ אהד וככל אלן> החשמל כעין נקוד סאש
כמנץ־״ר מאוח וסעש אלפים <פ האש מן כי האש מסוד

ינ״ק לנצין שהוא מצוה של נכר יי^יי ‘יל'י
 ניד ומניעים עליו ומנרנין ככו״ל המגדיל נרכס מאמר ואח׳כ

 הנפחיר הך נהס יאאיים ימין קייש ני! לחיל קודש נין
 :ג׳ש ע»כ הסיפים וירעחו קליפות החול ונין מוחא

; נוגה  מלאכים ל״א חנה כי שנה מילאי נקעודה ליזהר ראוי
 שכינש מלאכים ל״א נהי׳ והס נהקליפיח יש

 שמנואר כמו נהקדושה שעוח ל״א יש וכנגדם יגושיע
 מהלוח דהיינו יושנ מלד אל נקוד השליחיח נשער לעיל
 הס ויומו שנה ליל שעוח ששה יש הלילה עד ו׳ יום
 לסעודח אחח שעה ועוד שעות שלישים הרי שעוח כ*ד

 שאינו ומי שעות ל״א מרי דוד סעודה שהונא שנח מולאי
 : תקליפוח ה:נעח נלחי א׳ נשאר דוד סעודח מקיים

H J m I אחר עד לגמרי הולכח אינה יחידה הנפש 
 מלאכה נשום לעסוק אין ולכן סנה מוצאי סעודה

 אסר עד נהורה לעסיק אין גס נסש אוכל של שאינה
: זאה סעודה

^ך, jp האורוח ד| in יום עד רק נמשכים אינם שנה 
 שנה הינח מחסיל ואסי׳כ נשנועה ג׳

; כנז׳ל הנא

א פרק החרש ראש שער
 והעני[ נו המהסישה היא שהיא הנוק׳ הוא סדש ראש

 הז״א &ל שוה היסה הקיערוג קורס כי הוא
 פנ״ם עמו עומדת והיחס שלו לכתר שור. הי׳ שלה וכחי

 דהרי6 של החעא נרומח ע״י ונס הקימרוג אחר אן
הירח מיעע שער חיים נען (ועיין נחי׳ כמה ממנה סקל

 ונתמעט לחמ״ל) שיש נחי׳ ד׳ טנואר שם א׳ פרק
 חסית נ״כ זאח נחי׳ וגס הז״א נאחור וחזרה קומחר.
 לכי ד״ל עצמן ומעטי לכי הפסיק וז״ס ננריאה ונפלה

 ירדה ואז • קומתה כל נה יהי׳ לא שם ונם לנריאה
 שם (כמניאי ננריאה למטה שה לשועלים ראש ונפשית

 הנשים והנה ע״ש) ההפלה כוונה כללוה שער נייש לעיל
 נמעשההענל נאזניהס אשר ר.זר.נ נזמי קו י פ שלא נמה
 מחודש ותמחדש שתעלה והיא קצה תיקון נזה הקנו

הזח והחידוש הה׳־ס׳ חקין גרמו שהנשים ולפי לחודש
: נדה מלאכה לעשות לנשים אין לכן

 וכי להנץ יש רניס לשון חדשיכס ונראשי מ״ש
 הענין לנוק׳רחצהעולהעההיאן יש ראשים כמר.

 דנר."י מוחין רק לה יש לא אז דלסש נעמידה נתחלה כי
 שלו נחג״ח עולה נהחזרה ואח״כ ראש נחי׳ לה והם

 נהפלה ואח״כ י דילי׳ מחג״ה שם ראש נחי׳ לה ונעשה
 ראש נחי׳ מר.ס לה ונעשה דזיא חנ*ד על עלתה מוסף

 שהוא דז״א הכתר עד עולה כהר נקיושה נחזרה ואחי׳כ
 נחי׳ נכל אלו נחי׳ ננל שעתר. לפי ולכן ממש ראש
 ובראשי נאמר לכן ממנו ראש נחי׳ לה נעשה ונחי׳

 ראש כי ראש סלד הוא זה והנה רניס נלשון חדשיכס
 : ממש ראש שהוא כנ״ל דז*א הכחר עד הרוק׳ עליות הוא

 שאין מת הזה כיום מהסדשה שהיא סדושה הוא וחודש
 אלחיס נקר׳ המק׳ כי נודע והנה • הימים שאר נכל כך

 (ר״ל אלהיס נקר׳ הוא ונס הז*א מאחורי יולאח היא
 רק נשאר ולא נתמעט הוא גס אז נתמעטה כאשר ני

 ובכוונה ר.קדישיס נכוונה שמנואר כמו דקמנות נמוסין
/ אלהיס נסי׳ לג׳ רא״ש אוח־וח נג׳ חכוין לזאת ע״ש) ק״ש

 אלהיס׳יינמילוי הוא א׳ אלהיס דשם אחיייס הוא ר׳
 ̂י אהי׳ שמוח שני כמנין שי׳׳ב שעולה הכיי! יודיףחדיש

fcם׳ נכל חכוין גס ש״׳נ ג*כ העולין דההין וא׳ דיודין ׳ 
 ע-ן ההי*ד גיע׳ שהוא נמילואי שדי לשם חיש ראש יום

̂יז בניקוד אוה כל וחכוין ע״ה חיש ראש כמנין יורד דלחש בעמידת אז בחול יום נכל כי נודע והגה :ק
 לעיל (כמבואר בהוד עולת והמל׳ ננצח הח״ח

 תנצח עד סמל׳ עולה עהה אמנם דחול) העמידה נכוונה
 כנר והנח י רצר. נברכה ויבא יעלה אומרים אנו ולזה
 ולאה יעקב זיווג רק ומל׳ לה״ח זיווג אין בלילה כי נודע

 ויבא יעלה אמר לא אם נלילה לכן דאחכסי׳ עלמא שהוא
 ורחל יעקב זיווג תמיד שהוא ניוס דק אוחי מחזירן אין

 המל׳כנ״ל עליוח שהוא עחה וגס דאהגלי׳ עלמא שהיא
 נחזרח ואמ״כ :לחזור צריך ויבא יעלה אמר לא את לכן

 כי נודע והכה דילי׳ מג״ה עד עולה הוא אז העמידה
 א׳ וזיווג עלי׳ נקראים והחזרה דלסש העמידה לעילם

 ■ תחזרס אחר עד אפיס נפילת אין יום נכל וכן לנד
 והחזרת תעמידי. אחר הלל אומרים אנו בר״ח והכה

אוי חוס' יש כי הרחמים מדוח י״ג כנגד והוא לשחרית
סנינס



סגהחיים עץ א פרק החודש ראש שער פרי שרף
 קת במ״טשהוא אן : המל׳ אור מהחיל שממנה חניכה
 שהוא אוהיוסיו ק״געסי׳ לשס שלמה דאמא דנוק׳ מוחין
 נזה מנסנה 6שהי זניכה מנהגהלמ״ל pfe ושם ׳״ט נימ׳

vph מל^כה נטשי׳
 לפי מלאגה לאופי הפעס ז־

 אינו ינינה למ״ל י.נ',נה פאין
מת נלל מונן  נמקומו לקמן ו̂נ

 פעם מניא לוח ר.מונ נשעי
: עיש אסר

מקוסהקליפוח; שפווא העוןוהחטואה נמקוס 6שמו ה6פט
ר ״ ח א  מיח קדוש ג׳ ואומרם כשואנו ואז המזכה ו

והנר. כמוהו וכרזנדלח h!״7 הכלזר עד עולס
נירהם ישהפלש מימ אן נמור\ אין שנה בקדושה א«ה

 גמוי קודש שהוא ונשנה
 שהוא אנא מליאוה שהוא
 שולש שם ואין להמים טלו

 אין ננינהלנן כמו סדינים
•ג’ ולא • הלל לעורר צרין

 ; נט׳פעמיםהוי׳דפסוקמןהמלר הכוין ןי.י״ג כלל מידוה
 קוד וסנה ענינו נהנאר ורנר הק״ה הוצאוה ואה׳׳כ

 פרק השנה יום לעיל(שער מנואר כנר העולים ארנער.
 מימוה יוהד למ׳ל עלי׳ הי׳ לא עהה עד והנה ע״ש) א׳

 הוק׳ נקוד לעלוה סמ״ל מהחיל אז נמוקף רק החול
 נ והי מוקף קודם המפילין לר.םליז צדן לכן היום מעלוה
 אמר רק הסעילין מקיר חי׳ לא זלחיח הארי׳ הקדוש
 ההפילין אח חולן "0 להיכל הק״ה מזרח שאמר הקדיש

 הפילין מניחין אנו אין נמוח״מ והנה • מוקף מחעלל וסי׳
 ז״א אשר המוחין נחי׳ 00D נודע ההפילין ענין ני כלל

 חויב ד׳ נעשים מוסין והשלשה שלו מומין עאו״א מקנל
 למטה כלה המוחין שמקנלה וסמ׳׳ל נמקומו כמנואר םו*ג

 ממקום למעלה עולים ששניהם נמוס״מ והנה • נמקומה
 כאשר אניהם נסיק המס שניהם יאש כי הפילין הנמה

 עולים אינם נל״ח אן נמקומן לקמן נעזהייה יחנאל
 יולדאלי׳ אז נהפילחמוקף אן • אצילוהם ממקום למעלה
ן ויולד דעהיקא השפע  והיאג״כ עליון מימ מדינוה די

 עולה שהיא אומרים שאנו אעפ״י כ׳ הפילין מהנסת גדול
 שיהיו כדי נהוק׳ שפע לו שיגיע לרין אלי׳ גם מ״מ

 ההפילין מקילין אנו לכן הזיווג נעה שויס שניהם
: מוקף קודם

 סמ״ל אז דלסש נעמילס ומנח מוקף תפלת
 •ראק בליה והכוין דז״א מנ״ד עד עולה

 וזהו העולה היא שהיא למל ל״ה שהוא •לעמן •מדשים
 פרים לה׳ ומקלבס אוסר. מעלין שאנו לס׳ עולה תקלינו
 שסם יעקב יצסק אנלהס כנגד שהם תכוין כנשים אילים
 וסיות סלק ליחן הוא ענינו לחטאה השעיר והנס הגיה
 המ״ל מלקי נסי׳ אוהן להעלוס כדי הקליפוה אל קצה

 הניע שלא זמן כל כי הקעולה קימני ׳״א נקוד דעשי׳
 לנצח המוס נלע נקוד וכל מכל סקליפוה שיתנפלו הזמן
 שיהן לא אם מהם הנסי׳ אוהן להעלות יטלין אנו אין

הנסי׳ אותן סיהעלו להעמידם בדי קצת מיוה איזה להם
 מעלי! אנו ונזה שלהם הסיוח שהוא דל״ס שעיר פנין וזה

 ולהעלותן נהם שהי׳ הנחי׳ אותו גםלטר.ר אהר.מ״למהם
לה׳ כלול כלו שהוא כיו! חסלה שהקנינ העולה ופנס

 הנסי׳ אוהה לקור יכולים אנו אין ולכן נו סלק להם אין
 להם נותנין אכו ונו ממאת שהוא י.שעיר אנל עיי מהם
נקרי ג״כ ולכן להעלות יכולים אנו נו מיוה קלה ס;ק

 פס ר,ננס יום נטפו נעיל ועין
i נכנס ני נר. האינתי f i הנסר 

 ולנן מניסלי. למעצר. היא שצו
 שניארנו וע*ה ע׳י מאנלס י.י«

 של נסי׳ הז׳ מן י.ו׳ נלןי׳ נוא5
 סייס נען המנואיי׳ המ״ל נוזיל
 היא עסה אן י,ירח מיעע שער

 סס מ־׳ש הנה1 ׳1ה ננוזי׳ ^ולי.
 עולם כי מעולס ני סיים נען
 שדיל ל’צ הזי ננסי׳ עולה אינה

 ע״י אן פולה איני. מעצמה ני
 נס שנו יש וספלסינו מעשינו

 נאן שנסנ מי. נס לי.עלוסה
 ניןומסן ין1ש שניהס נל׳ס פעסה
 ננסי מפסמשין ושניייס פנ״פ
 סמיי •וס שינל הנס אסל

 נמו א׳ ננסי מפמשין שניהס
 העמידה נשער לעיל שמנואד

 fהו ני!ג־! עליו! אל ננוונס ע״ם
 •ופי י שער איים נען מנואל
 -ס פנסנ ה־ דרוש טף הצלם

 מן פלד, הנסי נמשן סמיד ני
 הנסי שהוא רסנינה הס״ס מיןוס

 נקומסן שויו נששניהס אך שלי
 מסיס נעהי. הוא נסרי, או

 לנאוירי והני. וע״ש ממס ססגוני.
 נסער י.ני, ני הרנה לסמוי. יש

 נ׳ע׳ישאסר פרק שנירמהנליס
 אסודיס נפילס ענין ניאורו
 אסר נפילה! נגמרו אפר לאו*א
 אסורים ונפילס ז״א מיסס

 הגייו׳ מימס אסי דישיס!סנינרי
 מ״ש תנין ה1ןנ )׳׳ל130נ דז״א

 פנ«ס שוים ייס ר.זו״נ נאשר ני
 דאדא הנה׳״ א! יסד נקומאן

 דש״ם ני.*י0ו לז׳׳א מוסין הס
 הס ונכנסין מוסין הס וסנונה
 שויז ואוהס דז׳א דניק׳ ניישא

 נ0שנ ועיש ונו׳ יסד נקומסן
 המאוחס פני שווין הס יאו

מדגי. גדול הוא לא הנדוליס
 ואיגם ממנו גדולה היא ולא

 ע״ש פנ׳ל נלל ל;ה וה צויניס
 דנייו המה נפלאים ונאד והוי
 שוויו שניהם שאז מיש א׳ אצו

 כי נלל מונן אינו יסד נאימסן
 נירידאו׳א נפוים מדעני הצא

 יש»פ עיצופי׳ פחאיל אאיז
 סוסי כהוא ועוד ■ וסנונה
סניייס דשעל לי,מאמי לנאורי!

 . לר.עד1ע0 ואעע״י נשנה כי
h‘1h עולה המ״ל אין מ״מ 
 וכלת6 ור\וא ידו על ,אלא
 הם כריס אן קולסכו על

 הגדוליםש״ין המאורוה שני
 משתמשי( ממלכים ושני

 משלי. ואוכלה אמד נכתר
 שיעורי לק עולה אינה אן

 ונקכי. נאמר נשנה ולכן לנד
 שהיא נקינר. לשון פכוא
 נר״ס אן הזכל אל טפלה
 כמוהו הוא כי ונקט נאמר

 נלשון נקראה ולכן נמעלה
 ״ימי שר*ה המצא היכן זכר

 ״ר.:נההוא ״וניוס ״המעשה
 כיאזר,ןאקודם כקדר הוי׳

 אוכלת ומשלו אלי׳ נמעלה
 והוא אסרה הוי׳ יש אן

 •וניום •יפחס ״תשנה ר׳׳ה
סיו״י. צירוף והיא ״החיש

 נראש כי י׳לסורוה על ״,
 הסכטה על גונדה ניכה חדש

 והאכל העלה המ״ל גס א;1
והנה סה״ה ע״י ולא משלה

 מוקף נהפלה שנניח לפי
 פנ״פ למעלה עד עולה היא

 אנו ראשו אצל לאשי.
 מומותי׳ נ׳ לס מהקנין
 סדושיח נג׳ הגנוה נמקום

 למעלה שעולה סידושה וזהו
 הלאסון אצילוהה ממקום

 עליו! מנהל מקנלה והיא
 קיוסס אומרים אנו לפיכן

 טוליס שאינם לפי אן נתר
 נשנה כמו אניהם נסיק

 איה אומרים אט אי! לכן
 ממקומו ולא כגורו מקום

 מקום עד שעולים נשנח כי
 נגד אומרים אנו א! או״א
 D1 שואלים משלמיו חמל׳
 אנו הזיא וטגד אי׳ לזה

 שמנואר כמו ממקומו אומרים
 של קדושי. נטוכס לעיל

מושף



החיים עץ ב א פרק עזבת מוצאי שער פרי שרף
 החולח שאין שגיאוי הג־ל הנליס ני״ח משא״כ שנח מושן

מןגלש אינר אז דווי! נש?ס יש ,f, עוליס שאינם
t,, ,״  מת»ש יש שלתממגי הנחו אוי . vv. ל.. -״

 אסי או ננ*ל• ננצמה החנינ־. ־
H J H שעיים מנוא נש׳ העיון חליח אחל נלילל״יו »p 

 מוחין הם דאו״א שנה׳י מ״ש ני מטחי לשמש מוחל
 ממס המוחין על הכוונה אין לז״א בליל כמו זיווג שאין אעש׳י

להמיחין לנים שנעשים ר׳׳ל יק כשעושק ל״ח ביום והנה שנח
האסורים על יק קאי זה וגם vf, נשס חכוין נחולה

ח^ל? ^^ד%׳'שם נ״יליאי ל״ל ,’=1^ אויע ני
 וזיל שם ונחנ הניל אמורים נהם שיש ששוט אדג ושם
 עם כנ״פ הוא כשז׳א ולפעמים שהם וחכו׳( אוחיוח יוד

 נקותשן שוין יחל שהיא הנק׳ אדני אלן,למי כזה מנוקדים
^ - * t ■ - -שלא שלה מוחין הניק׳ לוקחח 1א מ
כל ולחעמיה וכו■ נעלה ע׳י על
״. י, v״ לוקח נעלה ו;״א שלימים האאול״ ____  ׳
™” ל“ מוך החלנשיחס ■י ע עוחיוזי ”יייי לי ״ י

 וכוי ראו-א העל־וג־ס האחויים מילה שגיל למד נינה על
 המאויו׳ שני הס ואז נ״כ שם ושיו׳ כחל קידולים ויהי׳ חקד על

 לזה זה לייניס ואינם הנדולים חכמס כחל הקד נינה חכמה
 הג׳ל חלק ר׳ נשער והנה ענ-ל .

 לא ואו*א האחידים נ• ממאי
 מעע מחנייים ־למה כי נאנייו

 שניתח נשער מנואל הוא וכן ע׳ם גפילסס כמקום עריין הס1
 כנין ני הנ״ל חיק שיניים ימניא כוי מניאל והנה הנז׳ל הכלים

 חיקונס וזיו המ׳נ הס ני הוא נוזונס דזיא המחין החלנשח
 הסחווהאחוייס דז״א המוחין כל שהמיר שהמשמעוח ע״ם ונירויס

 חיים הכן ונרי מונן הוא ולזה ללהס המ״< לניר כרי הנ״ל
 עהה אך דהנונה הנה״׳ נוזון נושף לנום הוא חמיך ו״ל ני הנזיל
 ונננש׳ן מז״א מחחלקין והיונה הנה׳יי אז נקומחן שווים נשהס

 וז״א המוחין ננאייס אז העמידה נשער לעיל נמנואי הנק׳ חוך
 ונס הנ׳ל הכלים שניויח נשעי וע׳ים י הנ״ל האחוויס הוך יק

 אז פנ״פ יחד נקומתן שווים רשהס כי שם שעלים מניא נש׳
 מוס־ןייש׳ש יא׳ נז״א ראנא מוחק א׳ יכיקנ נחי׳ נ׳ יוצא־ס

: רז׳א ,ננוק׳ והנויה

ב פרק .
 ימים ז׳ שעניו אחל אומרים אנו הלננה נלכה הנה

 ויאמר נחידושה סיא שאז המולד מן לעח מעה
 כי והענין ״חשאלח ׳׳עטלח ״שחחחדש 'אמל •וללננח

 ומשם שלו החיה אחולי הוא עמייחה המל׳ בי נודע מלא
 אמל כנודע המל׳ שהיא וללננה וזח שלה הכחל משחיל

 לשון הוא כהל כי שלה הכחל שהוא עטלח שחמחלש
 השאלה נמקום העומד שלה הכחל הוא ועטלח דכולא
 מנטן היוצאים ישלאל הם נטן לעחושי שלו ח״ח שהוא
 להחהדש עחידין הם גס שלה נמקוס שהם ולשי שלה

 נחג״ח נה״י עליוח והוא דליגיס ג׳ דולגים אה׳כ כמוחה
 הגמשכיס ההיצוגים להנליח ולכוין ננדיו שילי לנעל וצליל

 לשי והוא עליכם שלום נ׳ש יאמר אה״כ הלגנה מקוטלג
לשני אששל אי שאמלה הי׳ הלננה של הלאשין שקטלג

 ישי׳ שלא עליכם שלום אומליס אנו לכן וכו׳ מלכיש
; שלום הכל לק קוטלג שוס עול

ב ת  נמוצאי הלננש לקדש שכיונ צמח מוה׳ הינ ב
 ומלכה הניח כהלנ שנח שנמולאי לעי והטעם שנח

 להחחלש אומדים אנו ולכן נגלוח ושישראל השנינה
 ישלאל חידוש מנשלין אנו שנחלב שגיוס הלי שמוחה

 מלבנה נלכח שקודם ז״ל מוהלח״ו הלב כהב ׳ והשכינה
 נחן חק עד וכו׳ השמים מן ה׳ אח הללו לאמי לרין
 חי מלן דוד וכן לשיח גימ׳ ויענול כי ויכוין יענוד ולא

 נלכח שוד : ניוד) דויד (ל״ל לש״ח גימ׳ ג״כ וקים
 לכ״ח וחמין לכ״ח בעולה חכוין נלון מהסנליס הלבנה
 אלהים שס נו להמחיק ק״ג דשם המילוי מילוי אוחיוח
 ולכן אלהיס נקרא המל׳ כי והכוונה ל׳ העולה נלנוע

 וחכוין כנודע נגיה שאנחנו אלהיס נני נקראים אנו
 : מחשלונה שהחש־יש האלו איחיוח כ״ח נה להאיר
ר ש  ו׳ הנקל׳ להח״ח המקודשש ר.מ!׳ היא במאמרו א

 ל״ל נמאמלו וזה כנודע קיישין הס ומאמל
 נעולמוח המחמשטי׳ שלו נה״י הס שחקים גלא ;ו׳ מאמר

 שנננו דנליאה וגבורה גדולה היכלי׳ והנה כגולע שהחתיו
 מ״ג ששוהקים שהקים נקל׳ הם דידה והוד גצח ידי על

 שהס דמגצפ״ן מ״ג אוחיוח נ׳ שהם לבא לעחיד ללייקיס
 מעליהם יומחקו הם אחוליס הג׳ כי גיוסל מיחיק צליכיס
 הס ה־קים גנולוח יוחל שהם הג׳ אלן חן לבא לעחיד
 שבלו אשל הצדיקים נשמח ע״י והוא שחוקה צליכיס
 ונס מאחלא דאחחלכא ושכינחא קב״ה נסב־ל 'שולים

 ומחננלין ישולין וקנלו השם קדושח על הנהלגין אוהן
 חיכן מדה כנגד מדח לזה יצלם אח וכנשו נגנולחס

 המ״נ לשחוק חנ״ל לנ׳היכלוח נשמחס עולה מוסס אחל
 הנה צנאס כל פיו ונדוה ; נזוהל כנז׳ להמחיקו ל״ל
 נוקבא הוא שלו ושיו לוח שנקלא כנודע ז״א הוא לוח

 שנוק׳ ע״י ז״א וחנה לניק׳ רומז פח כי נ׳׳כ כנודע
 שזיא ואעשי' מעלה צנא הנקרא דיצי׳ המלאכים חיקון
 לחל ע״י לק ניצילח דנל יעשה לא מ״מ ניצילס מקננן

 ישנו שלא להס כחן וזמן חק ;צבאם כל שיו ובלוח וזהו
 הס וחק הזמן חחה חננלאיס כל חנה חשקידס אח

 ע״י וזמן ז״א ע״י חק להס נחן וזמן חק וזהי נעשי׳
 חפקודס אח ישנו שלא שס הנעשים לכל לעשי׳ נחן נוק׳
 חמין קויהס לצון לעשוח ושמחים ששים ; מנהגם ל״ל
 ממאיליס קנס נימ׳ אחד שכל דיוד־ן אחי׳ שמוח לג׳
 העולמוש שכל לניס לשון קיניהם וזהו העילמוח בבל

 חנה אמח ששעולחו אמח פועל : לצונס לעשוח שמחים
 שהוא אמח ע״י וניחקן נגנה אשל ז״א הוא שועל כל

 עוד ויצב שגאמח אמח בדיש כמגואל אהי׳ פעמיה אהי׳
 נינה שהוא אהי׳ לשס לומז הוא דאמח א׳ כי חמין
 והח׳לומז לז״א המשפיעח דנינה למל׳ לווזז שחוחה וסמ׳
 ל׳ונון הוא ח׳ ליוד כי זה באופן דז״א נוק׳ מל׳ צלחל

ח״ק וזה שק»י ענה לי״ש כזה במילואו ל׳ וחנה כפושה
מוא



ל,דהחיים עץ ב פרק חחודע} ראש שער פרי שרף
 וחנה כנודע דהוי׳ ראשונה ה׳ נס־׳ שהיא אמא חיא

 אנא הוא הר־ש של וה־וד ח׳׳ק הר־ מ־וד ו־וד מי׳ כלולה
 נשוד דאמא נר.׳ מא־ר דאנא ־׳ כ־ כנודע נה המא־י

 כרעה שהיא כעוסה והנו׳׳ן בנינה וחכם נסנמה הנן
 הרי ̂ כנויע זו״נ שהם לנר וסשיעה ו׳ צירת הוא דה׳
 אמה סועל ההו אמה נמלח נרמזיס ונוק׳ ׳'אr ננין ש:ל
 כי ממנו המקילה הנוק׳ הוא אמה שפעילהי דא חוא
 הנחסניס ני״ע העילמוח כל וכן ווהו כ אמה היא גם

 עטרה שחחחדש אתר וללבנה אמה: נדמיח הכל עלילה
 כחחחדש הלננר. שהיא למל׳ הנטיס שרק.״ה ר״ל חפארח
 'ו"א: מקים עחה שהוא במקום ההפאיח למק־ס והעלה
 שה־חה המקום ע־ למעלה שהעלה פי' נטן לעמוק־
 וזר.ו עחה חחע־ה שם עי־ אמא בבטן ה־־נו חסלה

 וגס כאו״א ולה־וח לההס־ש עחיד-ן שרם : נטן לעמוקי
 וכן אחדqפ־צו יעשו וחנונה י׳מא כי למעלה יחעלו הס

 הע־למוח כי יחוקנו ואז אסד פ־צוף יעשו ואנא יש׳׳ש
 שנמק־ס י״ל ליוציס לפאר וזהו למעלה יחעלו שכולם
 מעליה נ׳ יחעלו כי יצירה יה־׳ שם הח״ח שהוא הפאר

 ויצירה ניצי׳ עשי׳ שהוא אהה מעלה יחעלו חסלה :־
 יחעלו ואס׳׳כ אצילוח ני׳קיס ובריאה הבריאה במקום
 נמקים יחיצייה בריאה נמקיס עשי׳ יהי׳ ואז ב׳ במעלה
 יחעלהיוחר והבייאה • כנ״ל ליוציס כפאר וזה אלילוח
 אוי והי׳ הכהוב רומז ולזה ויוחל יוחר לוח יהרל לתעלה
 כאור שבעהיים יהי׳ הסמה ואור הסמח כאיר הלננה
 כחמה כאיר יהי׳ מל׳ שהיא הלננה איר י״ל הימיס שבעח
 ר״ל שיעחיס יהי׳ ז׳׳א שהוא הסתה ואור ;»א שהוא
 שי.עחיס וז״חדיכ׳׳שוזהי דחנונח הז״ח יעלכנמקוס שזי׳א
 שאבא ר״ל הימים שבעה כאור הי׳’ ואבא ז׳ ב״פ ר׳׳ל

 ג״ט הנקר׳ דעחיקא גילגולחא חיקוניס לז׳ למעלה יעלה
 זה עילוי ר־ל מלכוחו כבוד שם על : כנודע פ׳׳ס קר״ע

 כבוי שם בכת יהי׳ האלילוח מק־ס עד היצי׳ שחחעלר.
 וחמ׳ ב׳ נ״שחיא בא״ח הם׳ כשחסל־ף שם מלח כי מלכות

 מפסוק היוצא בכ״ס דאנ״א מ׳׳ה שש והוא מ׳׳ב היי
 חחעלה וע״י ביצירה שחיא כניייע אלהיס ברא ביאשיח
 יהי׳ ואז לז״א המיוסד מיה מקים עד ב־יצילוח היצירה

 ארץ חולה וז״ס פ״ז גימי ומ״ב מ״ח כי פיז כחש ראשו
 ה' אחה נרוך : מ״ה מ״ב עילה נלימה כי נלימה על

 אד נפחיסה כמו ברון במלח ג*כ חנוין סדשיס מסיש
 אלהיס ליבוע חמי( חסלה כי לתעלה ממטה חכוין עחה

 ואס״כ ־ ס״ג שם דמילוי אוחיוח לכ״ס ואח״כ ל׳ העולה
 ברון העשי׳ עולם שהוא עישן ברון חאמי
 הבריאה עולם שהוא בוראן ברון היצי׳ עולם שהוא יוצרן
 בי״ע עילמו׳ להעלות ג»פ וחדלג האצילות נגי קינן בלון

 ליגע יכול ואיני כנגין רוקד שאני כשם וחאמר לאציזוח
 לרעה ני לנגוע הקליפות שהם שונאי כל יכלו לא כן בן

 בי׳׳י! עולמות שבג׳ המלכות להציל כדי ג*פ כן וחאמל
^ל ג׳׳פ וכו׳ ופסד אימתה עליהם חפול מאמל ואס׳׳נ

 ני״ע עולמית יג׳ מל׳ להציל ישר נג״ע וחכיין והפון
 ית פיס סיג לחה חכוין חפון פעמים ונג׳ הקליפות מן

 להכניעס ישראי. שונאי׳ על הקיליפוח ולהשלין בידם
 ע־נ ומזל טיב סימן וח־מר

דודמלן תאמר יאס״כ ונו׳ סי׳ נ׳ חזר! יונת כנכי נטפי I. ׳ ׳- 1.׳׳׳- 1VP ׳• ־■׳•ןi׳ « ׳ י -׳ - . « • ■ ׳

 כי לעד וק־ס סי ישראל סיי הס ;דג כי ׳ז׳׳ל כתג ין׳׳כ
י׳ כזה כפל נתספר דוד לכיקיי צריך ולזה ולינה יוס

ס׳ פעמי׳ וס׳ ש׳ הוא כפול ̂ ׳ , 'י ■ז״ס יזיל הלינהניוס ואז זו״נ י״ב הוא נפול ו׳ ס׳׳ד הוא ,,״ה
 7 קמ חוח 3י״ 0’פעמ 3וי״ ר״ל שיעחים יהי׳ rxnn ולןור

׳הייני נפליט דרגין זי שיעלה  כנ״ל ג״כ אחרונה ד׳ ואח״כ '
ה־-ל הרי ס׳יד נ״כ היא יתנינה ווי טיא דישיאל

וקים סי כמנין רנ׳׳ע עולר. נאור יהי׳
 תי מלן דיד כ־ עוד לעד

 דייד (ר״ל0רע״ עולה וקייס הלו וימיש טשייס ע׳ש כנודע
 הימים) בדברי חית וכן ניוד הנשהי לעקיס יעלי ניס הלהט
 הסכינה כפחהעלרי כי ר״ל עלי̂ת נחי תה יוסן! יהוא

נריריס שוס עוד יהי׳ נא אז ־ *‘י־״י ני'° לייי ה' ונסננ
 ’■■בי■ נלוינר ונליכס שלום האמר ואס״ז נציצין הרפ׳׳ח מן

 כנגד שלום מלאכי לכס שולס אנכי הנה שאייר הקנ׳׳ה
 לכם נותן אנו והנה למקומי משלסס אמס אשר הדורין

: שליס בריחי אח

א פרק החנוכה שער
n iD נשאר ני נריע חלא כי הוא החניכה ימי שמונח 

 לח מהוד והנה ׳ גהוד יאיהו ננלח איהו הימים
 למ:סית עלי נחפון והולי וז״ס מעולם אלם נתנבא

 יאחרן כמש־ סקוג שהי׳ שמואל עיי ניתקן הנצח אן
 שכתב זזה לגמרי הנצת אח חיקן חוא והוד נצח וכליל
 יכילה אינה ח-:ל׳ נם ולכן ישק- לא ישראל נצח וגס

 אח מקבל הוא יעקב אן עצת״ ההול תן סלק-. לקבל
 לה המגע ס־ק־ לה ניסן סיא הנצח וע״י וההוד הנצח

 T^הrמ«יז יסיקן גדול נהן מחח־הי בא אס״ז סר.וד מן
ו’ ע; ונא עצמו מהיד מן סלקה לקיל יכולה שי.מל׳  י

 ־״”י' שגאיי׳! רק ל»רי אוסו חיקן נא אן
 א-ו ילכו עצמו ר.י.יד מן סלה ההול איר מקבלח היא

 שניתקן הברכס סהוא מוייס ננרכח חניסיס על אומרים
: כנודע ההיד כנגד  היאחיהקזינ לתקן צריכים שאנו כימה מדע והנה

 שבאלילות כיזו כי בסי׳ כתר. נזה ויש וזיויגס
 ׳’ של נקוצו מרומז והוא הכהר הוא א׳ חלקים ג׳ יש

 שהיא החיצונית אח לק מש־גין אנו ואין הוי׳ שבשם
 <ה לבוש אלא שאינו המוס אח qר.מקי חעצס הקרקפת

 אגו יבזה סב״ד שהם המוחין המה סב' : משיגים אנו
 הכצ ג׳ שי.ס הגס והנס עצמן הפנימייח גס משיגים

הסחוניס מיוה ז׳ הס הג׳ שמו על ונקראים באבא חלוין
שבהם



החיים עץ א פרק החנוכה ̂פער פרי שרף
 יש כ! כמו והנה : העילמוח כל הנהנוח חלוי שנהם
 שהוא פירוש יו״ק זיווג הוא אחד נסי׳ נ׳ זו״נ נדוונ
היא ושם שלו נו״ק עולה

 מיעוש פער סייס נעז גי׳! אינו זה וזיווג עמו מזדוונח
 לוי״ג t'p נח״ !׳ רעגיו הירח בהימ״ס לפי כך כל 3סשו

, ״״״ ״jp אינריס וד׳ <זנ״א נשזס המה מהם ג׳ ״. ,

״׳ ני יל“' ־ יל״טי־ ’־'ל ״לל־ ל נ
 ל״ל !ה1ו פנ*פ דל נס•׳ מהד יייפי! הלי! נין עומדיז שאץ

 פונ0 א<<ו !ה כזיווג נא! מ״ש החונק אין ולכן דמלכא
ו״ל פנ״פ שאיום לפי פך נל ראשה נהחסלח רק נגופה

הנגיס אין קומאן שווים שאין לפי שאינם ועוד
שניונ המוחין עד עולה כשהיא הוא
־־לי ־ ״ ' ״ ״ • ״ ״

 אך פנ'פ ונחי' הוא זה שזיווג הגם הזיווג זה גם והנה
 ונאעיז הסנוא מצד כן שהונים הראשון מן מעולה שהוא
 שער א״ס נעץ שס העיון אפר כל חשונ אינו מ'מ הניל

5, pזיווג ני שם שניזנ ד׳ פיק הג׳׳ל ^,,״

״’־ ז י ״’א ־ ־ ״ ־לי ־ ; ׳ ־ ' ״ » ?״ S’״
יוונ1 והגה ע״ש איה״י נייאוש ממש םנ״פ ואינם

והנה הז׳ נפי׳ היא שננאן הג׳ הוא נחי׳הג׳ נהלואר הוא
 הזיווג זה ני נ׳ נפרה נפ־נ שש הכחל נגד עולה כשהוא

 אך • עולם עד מעולם גע־ה לא ppj, p״jp ואז שלן
פיק י״פ נשער לעיל ניאמו ניר p״״ ״,סא הוא והחינוק

 או פפלפיגו עיי אך געכה איגו המונסי הוא זה ווג ז לן
 :ע״ש נא נגו ים מעשיגו ע״י ג' נגי והנה : מכולם
׳חודי׳ ג׳ יש הנ״ל זיווגים

 נכוונה העמידה נשעו לעיל ועיין יחוד הוא הא׳ זיווג נגד
נ'ג־ספאוח הונאשס שלים שים 5זיןן ונגל אדני הוי'
̂^ ^,״ ,קול הוא ,̂ ונגינזפ האלו יפודיס נ׳ נענין א

הנותפהדאשונה נמו נ נ' נתנ נ׳
 ננז׳ וגש נהנה שס יעיין שננא! שידי’ הי̂י נ ווג ז גד
 על ז״ל הינ דנפג הכוונת כחנ [והנה אה־׳ הוי׳

 הצדיו הפי׳ שהוא הזאת הנישת נ»א עוד הכוונה נקפר
מונן ע״ד צ׳׳ל ונן ע״ש ניותי לע והכס וז״ל יסודים נג׳
ל א׳ יחודים ג׳ יש כי  דנ׳ הענק כי ג״נ תייס p« נ̂כ

^ד:י הוי' יד אהי' דהוי׳ יחודיס _ .
ימ״ד מ׳כ בשער מגואריס המה עד כ

ייל וזהי לנד ק׳מהה ̂ל שכתב ע״ש י״ו 13נדרו, ̂'  י״ג וז
 ומ״ל ת׳׳ת פו״נ הם זיווניגז הוא ולפעמים אדני הוי׳

 גסוד ישי אוי יורי או״נ ומזיויג ״אp( החזה נגד עולה
שננינה ואי\ שנמנמה הוי׳ ״,א וא, המוחין) נגד

ל ׳’’ד ד ת ואהי׳ ״  מזיווג היא זר א ואוי ננתי׳ם שלי הכהד עד שוה הוא
 <׳1ה אדני הוי׳ נשוד ומ״ל ת׳׳ת אהי'] הוי' יחוד «וא אז

 ישניהס שמאל נקו אדני ימק נקו הג׳ של השמוח והנה
 הוי׳ של ג׳ וזיווג ננ״ל ננת״ם עולים הם האלו יחודים
,5 כ«נין . ,,p ,gוע״ש הויווג-ם נשער הוא אלהיט ,5 ״

כי שנח של וני הה1םר  זו•־ נקי׳ ז המוחין נת־״ ^
נסוו תה ונהי, ונו׳ אלהים הוי׳ הג* מכל אור לה מפשיכין

שחכו־ן וזהו נ״ר כן גם נפי שננאן הננין עינ
ידך כשחויד חניכת ננ״ר ’־ ־ייע י־לא ־' אם^״

ני סכוין להדליק למגיה מה רק לה אץ ז
y,- רק כס אץ r ;א p מד למטה עומדח היח

העולים האלו יסודיס הו״ כקס לכדו אז אכ״א
̂היס הוד יש גם נ־ר כמנין לי תתלד ני א
,V י■״ יזיו״• יר 1=״®=' ואא״נ לניו המואין , כ ננד חג ווג נז נר
היין כין אוחה כשמסגק .,״ ,p.j לשניהם נ־ישכין
רמ׳׳ח אז דילי׳ דרועין ננ'ל;ס נ!׳1 עקום ננל אלהיס

עולה דרועין וחיין אינריו ועפי״ז נ׳ נניק ג'נ רס כתג
שחכו־ן וזהו נ״ר כן גם נפי שננאן הננין היעינ יונן I ״ י --------.. ,-,אש,;- יש;5

 דו׳• הזיווג
א ואז ויחל
.  .......— •• • I׳.״ יק בם אין לזאז עדא ״

לה ממשיכין ואנו נה״י שהוא נ׳ נזיווג אך אדני הוי׳ אל
הראש מן מלמעויה האור א ה אז שלו המות׳! עד עילה

והנה • ש;ו הי״ק ומכל י? יי’ ל“ ®לי* יייינל" :י; ,י B-״, לעיל נמנואי נריע עצמה
! ש הס ש עיש שנת דעישא קדישת ננווגת ש יי ג
̂̂, ,.,g היא לזה נהנה  חנוכה של נר ונין שנח א;
 עולה היא אז נשנה ני עי לה ע שהיא הנ' ונויווג
 שלו הכחי עד למעלה ה<א הזאה עלי׳ והנה שלו הנחי

 יחולים הג׳ בם לה ויש 'תנאי כאשי או״א זיווג מ״י
™ • . ( . , ־ ־ , ־ ־ ־ ן ז , י ו ו

שאנו רק נמקומה למעה . א.״
׳חודים ג׳ אוי לה ממשיכין j אמונים שומר נם־ הנה
למקופח מלמעלה אלו לעשוח '•עיעי שנל וניון וז״ל

 מקום ולזה נר לעשותה נעשה נילי ופשנ דעי כעשוי
חנוכה של הניוה הנחח מהמע לפיינייי נניע׳שאמנס

■״״.ז ־««.. ™ ״. to <״־.'» ,
נגד מקומה הוא ששם הדלקהן מקיס להיות
בחוך הניחם ואם הנה׳׳' הול̂ק נעת ני ננון יופי לזאפ
שאנו לפי ג״כ יצא עשרה ׳נמו למעלה אופה עעלין אנו

מכל האיר לה ממש־נין אך ולה״ה הרג מלשון שמשמע
 מיוד למעלה אנל שלו P׳׳’ ̂ז יא״י שכיי לפי יק שזיא
שם כי כלל להניחם אין ותפלה פ־לת ננל VV -V י̂<י איפה ואנומעליז למקומה חוזית
ננר משא״כ מקומה ן א כל הפזיה עד מוינה
 עולה היא שאז שנח של קייישפ שגייל«אי לפי אך מוסך
 לכן הכחי עד למעלה עפה הזה נח לגו יש לזה שנת

 למעלה שנח של צי מדליקין •י שנת של גו הוליןת נשעת
 ידו כמאין כמי ולזה ג״כ

 שיוהר לפי קודם שנח של כל אז שניהם לקניה משנה
 למעלה עד להעליחה עוג

 חנוכה מני שנח של נני מקיס כאן יש לנאווה הגה
רק נמקומה ישאיה שהיא '®P® ג״י גקנ® לא מדוע שאלה

t o ' S S״ • ״ ־ ״ . ־ ל . . ל ־ ״ ל ז , ־ , * »
לרלדליק צריך .ה לעעם ,ן3נש הלא ני מזליו
נר כ”ואח מנוכה חח.ה ppj עמקלעו למעלה עולה

כיון כי להיפך ולא שנח של : נגודע מדיינות
 נני למעלה עלהה שכנר

 שהוא חנוכה של נר להדליק שייך איך אז שנח של
עם הוא הדלקה של זיין והנה י למעה האור להמשיך

שקיעה



ר,החיים ה עץ אב פרק החנוכה שער פרי שרף
 רגל טחכלח עד הוא הזמן משן ושיעור הסמה ש־ןיעח

 מן רגל שהכלה עד זה גיעס בביאור מנה : השוק מן
 ההלהכחבכי כי נוקחאוה שני הכוונה בת׳ כהב השיק

 שוק נקר׳ וזה עשי׳ יצי׳ בבריאה למעה הורדה בתי׳ יש
 הדלה הוא למטה היורדה והנהי׳ ביה נקר׳ האצילוה כי

השיק מן רגל שמגלה עי הוא הדלקה מצוח ולזה בבה
. היורדח הבהיניה כי פי׳

 רוח הי. הנשי׳ ני מ״ש ה(־,
 זכיחי לא מאי וגל ניןו' למעה
 ווייש נען מנואו הלא ני להיין

 נמאמי יור פרק א,׳׳א ו1שי
ד׳ ני הינצויז שם־, המיזאיל

 •יגל והס לנשא הס רנליס
 יע«נ הוי׳ כס י«ל ״והשנה

 העוליס ויודין אהי׳ ושס דיודי!
 עולה כלהס ו׳הווייס ״רגל

 ואשיניס הנ״א זולה ״משנה
 עניו (יפ׳ש עצתי שהסהנשא

ד'.! מולה והשער הזה) הנ״א
 והמה הנש) רגלי ר׳ והס וגל

 ונהם המ״ל מן הנאצליס אורוש
 נעצמה דאצילזה הע״ל מחלנש
 ע״ש הירא מיעוע נסיד ויודרא

ד׳ רנל לנוין צריך תי׳ זה ולפי
 ותשנא רגל שהס הנ״ל רגליס
 f הנושא ננון יואר לןאת ״״ל
 האור הוא יגל מנין ני השני׳
 וגל עולה שהוא העליון היאיד

 להמשיו אפשל אישאז' לפי אך
 שהמ״ל לפי מיעוט זמן וי, האור

 הנריאה לעולם למטה לירד ציינה
 אז״ל רמזו לזה שיקננז' הנקר׳
: השוק מן יגל שאנלה עד הזמן

ב פרס

 וכשמכלה רגל נקרא למטה
 יכלה ואז השיק מן רגל

 למעלה יקהלק והרגל הרגל
 אדר כי כמב ואס״כ ע״כ

 מלה הוא אז החמה שקיעה
 אל למטה יוריה והיא לילה

 לבימה טרף למה הבריאה
 אנו ואז לנערומיה וחק

 מלמעלה אורומי׳ ממשיכין
 הוא ההמשכה שעיקור ולפי
 מן אלי׳ הבאה מאור אומו

 אהי׳ הוי׳ שהוא הראש
 רגל כמנין ביויין מלאים

 להמש־ן יכול הזה האיר ואין
 וזהו מיעוט זמן אלא ׳ אל
השיק מן רגל שהכלה עד
העולמוה הס השיק כי

 אומה שמגלה עד הההמוניס
 מנמשן האור מן הרשימה

 (סנה במקומה למטה אסרי׳
במקומה למטה מיבית ב׳

מראשון במקימה למטה צ״ל
 עושה הדלקה ולכן באלי׳)

 כלל ממקומה אומה מעלין אנו אין כי ההנחה ולא מציה
 למטה מקומה אל מלמעלה מאור לה ממשיכין שאנו רק
 אתיר ג״כ ולכן ההנחה: ע״י ולא הדלקה ע״י נעשה וזה

 מלמעלה נמשן הקלוש שהאור כיין כי לאורה להשהמש
 אז מצייס החיצוניס שס אשר מקומה אל למטה ויורד

 אתיר לכן הזה העליון באור מחילוניס ימאחזו הלילה
 כלל: מקום להס ימן' שלא הזה הקדוש מאור מן למנוח
 המל׳ שיונקה והוא כ״ו חנ״ה הוא חניכה מלת פי׳ והנה

 בס כי כנודע ת״ג מעילה חנ״ה מנקר׳ עילאה מאמא
 תגר וה׳ חנה,אהב ואח שכמב וזהו בנינה היא ס״ג
 בסי׳ הוא וחנה בסי׳אזס הוא אלקנה כי פי׳ רחמה אה

 אח תגר ז״א שהיא ד׳ כי עמה להזדווג יכיל ואינו אמא
 אבל כנודע בהונו ונעלמח נכללה הוא כי ר״ל לחמה

 האיש ועלה וז״ת : מזדווגת היא ישש למע'ה מקמלקת
: וכוי מעירו ההוא

 בנר הגיונה עיקור ני חכוין הנה הברכות כיונת ך1ח
 היהה כאילו נמל׳ למטה הארה להוריד ס:וכה

 אומה מחבק והוא הכתר עד פב״פ בעלה עס מזיווגת
 רמ»ס היי אומה הייחבריס דרועין וחרין איברו בימ׳ס

 יאההייה׳יה הוא הזה זיווג שס והיה נ״ר גימ׳ דריעין וב׳
 דיודין הו״ לשה השה כשהזכור ראשונה נהנרכה גס

 רג״ל כעילה הנז״ל דיס יס הג׳ מן הראשין היסוד שהיא
 מ״ה ת״ג ע״ב כמנין קי׳ס שעילה חכוין להדליק וכשתאמר

 להג׳ ממשיכין אנו לכן נ*ן סידה^שס המל׳ כי ומסין
^) ת״ג ע״ב שמות ה ״  סד וממ ומעלה מדטק שעי״ז מ

 חכוין ניר נמללז ולכן נ״ר יחידיס׳העיליס נג׳ דודה עס
 אדני הוי׳ אלהיס הוי׳ אה׳׳ הוי׳ שהם יסודיס להג׳

 קדיש לשס •חנוכה ״נר ״להדליק נר״ת ומכוין נ״ר שעולים
 מאמח עליון איר להמשין וחכיין נהר״ת מרומז שהוא נחל

 כמרומז הג״ל יחידים בג׳ עמה להתייחד שיוכל כיי לז״א
 שס ונחוכו מ״ה שס הוא זה נחל כי ומניין נר נמלח
 ו״א ה״א יו״ד כזה ומרובע ומשילש וכפול פשוט אמי׳
 (כחנ כיודע־ האדס דם ודק וה״א אהי״ה אה״י א״ה
 פשמעחי ואפשר וזיל הכוונת נקפר ז״ל מהרח״ו הרנ

להמשין ג״כ זלה׳ה ממורי
 פיק הזי!'יוא נשער לעיל ועיין

 צא׳ אנאה נפשינו נסוגא א׳
 הצירוף ני נהנה כס שכאננו

 ואוא ע״ש נת״ל אוא הזה
 נאהיציש לקוטיס נס׳ מניאור

 לה׳ אכאה נפשיני הפסיק נפ״י
 צירוף נאי׳ עוד שיש שנאנ ועיש
 כלו הוי׳ טס סיג שס ז והי נאל

 ליזנין זניאי לל וצזאז וע״ש
 כי ז״ל מהוא' הרג של ספיקו

 להמשיך הוא הנוונה שעיקיר כיון
 להמשיך שייך האיך לז״א מאמא

להסאפק יש ויושר המ״ל של נאל
שהיא.נזמא: שלפ״גננ״ל נגאל

 שהיא אומיוח ול״ו כין לשם
 זוכר שאינו רק נחל נגימ׳

 לממשיך חכוין אח״כ עכ״ל)
 חנוכה וזהו להני״ק מת״ג

 כ״ו כמניןת״ג פ״ט בעולה
 בשני מאריך חנונה ובמלח

עדשמכויןבג׳ כ״ה אוחיוח
 כיה בהם ש ש הנ״ל יחודים
 חכוין שני בברכה אוחי׳
 יהודים מג׳ השני ליהיד
היי׳ שתכוין והוא הנ״ל

 במילוי והוי׳ אלהיס בניקוד
 ני שעשהמכוין ונמלח ת״ג

 והנה כנז̂״ ונו׳ סיג שמית שני נרמזו חנוכה בתלה הנה
 יש ס׳יג בשם כי אל שם אחי בכל אלו שמית בב׳ יש

 ד׳ ועם מוי׳ שם שהיא בכ״ו גס כנודע אל גית׳ ייאי׳
א והכולל אותיות  במלואן אלו שמוח שני והנה אל ג״כ «

 שהוא שעשה מן ש״ע וזהו ש״ע גימ׳ הם למ״ד אל״ף כזה
א׳ אלהיס נ׳ להמתיק וחכוין העליונים פנים הארת
 ה׳ נו שיש פשיט אלהיס והב׳ ש׳ שעולה יודין במילוי

 ג׳ ל־חוד חכוין ג׳ בברכה ; שעשה מן ש״ה וזהי אומיוס
 והיי׳ א״־ני להוי׳ חכיין משם וכשמזכיר הנ*ל יחידים מג׳

 ראשונה ננרכה הנה כי מכוין עיד גס : מ״ה במילוי
 אמא אשר דרסמי מכילין י״ג כנגד והס מיבין ג׳ יש

בכל מעוררס וסנה שלה ההוד אס לתקן לברמא מקשטת
יום



החיים עץ ב פרק החנוכה עזער עזרףפרי
והנה ד שיוזיל

 ולזה 7pn נולי ננד אל מן היינו מטלין א׳מממנה' יום
 כלול אחד כל כי יסכוין כסיר הי״ג מן ל״א יום בכל סנו־ן
 שהוא סנוין יזםד לניצר שחכוי;,- ח׳ וביים הי״ג מכל

 ונקה עד רזקד נוצר זיוונ ע״י הצינויוח כל ביימו מעורי
 להשפיע כדי כנודע וסהאי עלאי מזלי[ הרין שהם

: ה*״ל אל
ה נ ה  בניקוד להוי׳. חכוין א׳ בליל ראשונה בברכה ו

 סכוין ב׳ בליל נקינוק ונקיבוה בשגול זכרים
 להוי׳ חכוין ג׳ בליל נקיבוק ונקיביה בשוא זכרים להוי׳
 זכרים להוי׳ הכוין ד׳ ובליל בקיבון בוה ונק בנזולם זכרים

 בניקוד כילו להוי׳ הכוין ה׳ ליל בקיבוץ ונקיניה בחיריק
 הוי׳ ז׳ ליל קיבוץ נקיבוס שורק זכרים הוי׳ ו׳ ליל קיבוץ
 אחרונה וה׳ לבאוס בניקוד הוו׳ ו|׳ גליל םגל כולו

ב׳ בברכה י קיבוץ בניקוד
 בניקוד הוי׳ הכוין א׳ בליל

 בניקוד הוי׳ ב׳ בליל צבאוס
 בניקוד הוי׳ ג׳ בליל שירוק
 בניקוי הוי׳ ד׳ בליל קיבוץ
 בניקוד הוי׳ ה׳ ■:ליל שירוק
 בניקיד הוי׳ ו׳ בליל חילס
 ־ בניק היי׳ ז׳ בליל שבא
 בניקוד הוי׳ ח׳ בליל שגל
 בניקוד היי׳ בירכהנ׳ ;צירי

 ההנחיה קדר בענין חולם
 מהורח׳יו הרב כחב הכירוה
האר״י הקדיש שהרב זלה׳׳ה

 ג׳ חלק יונה כנפי נסכי ן עי
כוונת שם שמניא כ״ד סי׳

 כמת שם יש ותצת אלו תנירית
 נניכה ifc שכפג ממ־' שציים

כתי תשס נתוכרות ראשינת
 שעולת fv'pp נע״י או לכוין
 נניקוד כילו ס״נ נשם אי רנל

 גייכ לכוין כתג כר נמלת נס רי צ
 ר״ת כווית ינ״ק למכין שעולת
 נתשמנה כלל מווכיר איני נח״ל
 אנת יום לכל מיחול ננ׳קיר הוי׳
 כילו לכוין כא! כתג ז׳ ניים
 נניקוי כילו לכו־ן כתג ושם סי-ל

; שיריק
להדליק צוהג הי׳ זלה״ה
 אסר באופן כהכוהנין ולא בבי׳י ז״ל מהרי׳׳ק הרב כדעה

 הנר מן להדליק מהחיל הי׳ יאשינה בלילה הנהגתו וזהו
 הנר מן מתחיל הי׳ ב׳ ובליל הפחח וון רחוק היותר
 הי׳ האחרונה שבלילה עד לילה בכל וכן אליו השעוך

: הפהה אל קרונה היוסר «ן להדליק מססיל

א פרק הפורים שער
ך*  יריח אז הגלוס זמני בכל כי נודע הנה הפורים ^ן

 בנלוס והנה הבריאה בעולם גקויה בקוד המ״ל
 הדורהי׳ באוחו שהיו והחשיד־ם והמשי-ור החיש אז בבל

 המשך שנים הע׳ אוסן בכל אוחה והעלו אוהה מהקצים
 וגם האצילוה בעילם אוחה שהעלו עי בבל גליה זמן
 והנה אי״א פיצוף בנסי׳ שהיסה עד איסה הגדילו שס

 שיגאלו כלי לעשוססיקון לה0ר.ס היהה שנים הע׳ בשיף
̂נה פבייפ זו״נ רחזיו ישר״ל  נפנים פנים שהחזרה נודע ור

 שיסחלקו והוא בז״א דרמיעא הפלה ע״י נעשה הוא
 ויכנשו ז״א מפיך שבסוכם המיסין עם דאמא הנה׳׳י
 שלא עצמה מאמא המוחין מקבלה שהיא ע״י ואז בהמ״ל

:פב״פ עמו להחזיר ותוכל עמנו ננקרת היא אז ז״א ע״י

הי׳ נשיוסי ושויש גדול מכשף הי׳ הרשע המן
 אוה והנה דבייאה ז״א ככננד הקליפיס מן

 הס מץ אוסיוס וב׳ מנצפ״ך ר,ג׳ מורהכח המן מן ה׳
 מכשפת היהה אשסו וזרש קשיס גבורוס שהם הראשמוס

 וי.יא צ׳ אוס שהוא השלישיח מגבורה היא ושישה גדולה
 שבעים של דין ר5נ בשוד העוהאה של שנע בס היסה
 של ור״ש דזיש ז׳ וזהו גורע המי־שף כל בשיד שנה
 וזנשרה באמוייס ואלהיס גמילואו אלהיס יו״ד הוא שמה
 חחלס יהי׳ נמק שרשם וחכמיו דקליפה י״ש הס נכו

 רשעו אה ומהזיקוס אוחו עוזרים שהיו אוהביו נקראו
̂תמסיק1וכשהסילן|ן  הכולל ׳עס המן והניי■ חכמיו ג*כ נקראו ר

 המשי׳ עולם שנננד קליפה שהיא ע׳׳ז גימ׳צ׳׳ווא־ןצ׳׳ואלא
ניע׳ נ׳׳: אדני אל הוא ששם

 כל ראה והוא כנודע צ״ו
הקליפר■ מהון הזה הענין

 פי״פ להחזיר יצה שהמ״ל
 הדרומניא בקוד הוא והז״א
 גיס ישנו היון שאמר וז״ש
ונו׳ ימפייד מפיזר אתד

 אלהים שאמר חז׳׳:' ואמרו
 בשוד שהוא ר״ל היא ישן

 ויחזרו רנ״ל הדרומיעא
 ניח ויבנה ויחזור זוי׳נ פנ״פ

 רצה לכן שניה פעס המקדש
 שינומל כלי פעילת לעשיס
 ינכה ולא יה׳ עלהו כניוכל
 בשיד רקדש הנקי׳ המ״ל

; אדני מקיש
 אז ז״א חון המוחין בהייה כולי! הלא כי דע

 המוחין את מלבישים דאבא ונה״י ד^מא נהי׳י
 בחי׳ א׳ מז״א האורוה שני ייצאיס ולכן ז׳׳א הון ונכנשין

 מלפניו יעקב בסי׳ דאמאוהב׳ נה״י מהארוס מאחוריו רחל
 כאשר דרימיטא בשיד הוא כן והנה דאבא נה״י מהארוח
̂מוס־ן נכנסין  סוך מלובשים ג״כ נאים הס המ׳׳ל תוך ר

 בסי׳ עוד עסה יש אמנם : דאבא ונה״י דאמא נה״י
 ישודדאנא תי׳מפסיים ז׳א כיבהיוחסחון חדשה אסלח
 איון כיהז״אישודו בתוכו ונתלבש ממש ז׳׳א ישוד בשיוס
 פון בהיוהס עחה אן כלל לחוץ אבא מיקוד נגלה ואינו
 הישוד כמו ארוך ואינו קצר שלה הישוד הנה המיל

 מן חוץ ומתפשע לחוץ יולא דאבא הישוד אז ולזה דדכורא
 בתי׳ ור,נה לגמרי למעת ומתנלה יוסר שלה הישוד

 שהוא ודאי תמ׳־ל מישיד לחוץ המסגלה אבס ישוד של זאח
 שורש יונק ומקס הנסי׳ מאותו בא מרדכי והנה וגנוז; טמור שהוא אנא האלה שמחגלה מאד גדולה הארה

 ונקי זן שהוא טהור מר מרדכי וז׳׳ש נשמחו
 והמבין עובר מר ואציעוסי וז׳׳ש אבא יקוד שהוא ודכיא

דאו״א סנ״ד שתם עובר מר והוא אצבעוס בקוד יבין
ואס״כ

 ד ם׳ חלקי׳ יונת כצפי כפפי
 תוק אשתו וזיש יז״ל כתג

 השלישית הננייה מן משיישת
 עצמי■ והיא זשלץ ופימצך צ׳ שהיא

 נשיו השומאת של שנע נח
 ע׳ של דין גזר והוא שווק חחלח
 המוסף כל כסוד ופיושווע שנים
 פעמים ז׳ מתינית -הן נויע

 ז״פ כד״ל מאית חמת למפזר
 ז׳ א ת׳ יתזיישיוע ת״ץ ע׳תיא

 שלישית גנורת משיוש ג״כ והוא
 תואשיניס נכויות נ׳ כולל שזוא
 נ׳ כמ;ין ששוצת צ׳ היא ולכן

 חמש הרי מג׳ שתש הואפוניס
: עכ׳ל רי״ן רי״ש תרי מאות



הוההיים עץ א פרק הפורים שער פרי שרף
כי נלע״ו זה ענ׳ן נרננית הנה ^,ר,״ מחלבם־ס ואח״ב

'̂ י<ן1;1ה' סיר שו.<א הרעת מוק ° י־
ג״כ זה והנה והג• הה' שוו והס ל^יז ויולא־ס

יההג׳ ההח׳ נילי מחלת כ• דפ1ג דז והבן המכשול  ישו,׳ ולכן ה-די׳ נהצל׳נויו הם לצה הישש המן והנה
גווע נ״נ וזה ■ו ננל אצנעוה הא-,״ nft לאבד

t1. .׳,, . v. ____ >וגננזרן■ רחסדיס נשיודר־ס נ
ממ״ייחאת הססויס י)ז לה־שוד לי-ל- ' לל 1יל'- האלי
׳ ”ליל״ ’מילכ  נוהור מר מיוני ו^ ענויות י־'״״ '”גל̂'

 אן הי החלה הס הצנודות. הס שילוף .נכין שיסבעל כדי
 ונק■ נוהוי הם שכמהקים אקל הביס יב:ה ולא התיל

g-ppp ,.ואצנעוהי פז״ס מ״ס נ״נ וזה ר.-■ אן ,ן 
, , ״ ״ ס ״ לי ״ המו,מזים ה־נ׳ שהם מי ״:

הל יעונו והס כנ״ל נהאצנעוח v _ ׳ ,
 שנ״נלה ל׳׳ל שמנעול נפות טל יייל’ יאות! עמלי ץ\טיב

 הנקי' המ״ל ליסוד ההרסססון כמיר-י נסיז.האשי אשל כל
 אי״ה יהנאר כיושר נעול גן א’וס קדס מימי נהיסה לא
 צ׳ה״ש פיש יוה״כ נסעו לקמן להיסה לא הזאה האלה כי

: המנהול כפיס כל וזזו
זמסהלקיס כשחוזרים אח״כ
 נסנטלח ודאי אז הז״א סין ונכנקין המ״ל מהון הנהי״
 עמלועס להיטיב לצה יהבין טיבו מרוב אן זאס האלה
 נעשה שאז האלו הפוליס בימי ושכה ש:ה בכל ולכן קדשו
 של האלה אוסה מהכלה האלה הימים בכל חמיו הנק

 האלה נשאל סב״ש זו״נ היוסס אחי אפילו מרדכי
: קיימס הזאה  ביו״ט ולא בשבח לא מחנלה אינו הזאס האלה והנה

 כל חז״ל שאמרו מה וז״ק לבד בפוליס לק
 ז״ס גס כבטלים לא הפוליס וימי בטילים יהי׳ המועד־ס

 הזאת הארת סמידנשאל כי יטבלו לא הפוליס וימי מ״ש
 וזכלס וז״ש ז״א סין המוחין בהחזלח גס הפולים בזמן
 מיקוד היא הבח״ אוס־ כי מזלעס יפקיק ולא יקיף לא

 ישראל של מזרעם יפסיק ולח יסיף לא זכלם הנקל׳ אבא
 של האלה אוהו מסגלה האלה הפוליס בימי סמיד כי

: כנ״ל דאבא יקוד
 מציאוס הוא סיד(מגלח)הסולה כי פוליס מגילה 5ןץ״

 האלהתיסירה אוחה אן שבכסב חולה אבא יקוד
 שהוא פוליס מגלח סוד סוא המ״ל ל־סיד חיץ היוצאיס

 לשון היא מגלה פי׳ גס וכלורסה המגלה דומיה אלין
 היא מגלה גס : המגולה אנא של היקוד פ־ שהוא גילוי
 דנה״י חב״ד מוחין ג׳ שהן הויוח ג׳ כמכין ע״ח גימ׳

 וז״ל הגה כאן כסי הכווכס (נקפד בה המהגל־ן דאבא
 לכן כו״ה וכולל המכריעה הוא שהיקיד לפי כי אסש־

 עכ״ל)אמכס הכה״י כל ג״כ מסגלים דאבא בהסגלוסהיקוד
 לשלשה הולין הפוליס ביום תאיה אוסה לקיים כלי

 האלה להאיר ג׳ להגדילה ב׳ פלציפה לסקן א׳ דבריס
 צדקה כוסכין אנו לזה פרצופה לסקן והנה שלה במוחי!
מיקוד הצדקה אוהס ג״כ סנחן הצדקה אוסה ונכס לטניס

 ובזתנכשיס צדק הנקל׳ לחל המ״ל אל צדיק הנקר׳ אבא
 לכל ליקה נותנין בפוליס ני חז״:' מ״ש וזה פרציפה בחי׳

h: כי נודע הלא כי ידו הפישעי jיקוד בסי׳ הזל לדקת ׳ 
 וככן דין בו שיש ז״א יקיד !,ביין׳׳ היח החיל בימי והנה
 יקוד שהיא עסה רן רצדקת לו שיחנו למי לראיה לרין
 ולהקפיד לסקור ליין אין מא־לכן גיולהע־ שתילסו אבא
 עיי הוא ולהגיילה • לו נוחנין ידו הפושגי לכל אנא

 ודחנוח לרעהו אש מנוס ומשלוח מלוח מקיימין שאנו
 א׳ לאיש מנוח ב׳ ככלין חז״ל אמרו והנה ־ לאנייניס

 ציין כס זה עכין להבין הנה ■ אביונים לב׳ מסנוח וב׳
 ובאביוכיסנאמל אחה בה׳ מנוס אומר ברעהו למת להבין

 יוס האלוה הנר כי הוא העני; אך י חווין בב׳ מסנוס
 כנויט איש ונקל׳ דכולא שהוא אבא יקוד גילוי הוא זה

 בח׳ מנוה אמר לזה אמא ביקוד מלוביק בא הוא והנה
 מכוס ב׳ הוא מ״מ אן ר.ניק׳ מצד’ היא הח׳ כי לבד רסס

 הצד וס׳ אבא מצד מני היינו אמא ינצד וא׳ אבא מצד א׳
 אבא יקוד היא איש בחי׳ ב׳ היא לרי-יהו איש והנר. אמא
 מאד ג־ול י׳נא תיוס אס כ׳ ז״א ישוו היא לרער.' כנ״ל

 ז״א ע׳׳ד רעהו לרד׳ ז״א ליקוד בשיולד אן בבחינסו
 י לרעהו וכהן נעלי איש כלן עליו נאמד ליצירה כשיורד

 שנה ליקוד שבה מס״ס ־משחלסין במ״ל הוא ב׳ ובחי׳
 שלר. היקוד עד אבא יקיד האלוה ולהמשיך להכניק שהיא

 נויה מן שכעשין שבת חו״ב נח״ ר.וא כאניוניס ומהכוס
 סווין כ׳ הוא ולכן דאמא ננ״ה ג׳ה מלונשין והמת דאבא
 הנקלאיס שלה י.וד לנכס מכלחין ו-:ס נצחהידדאמא קר.ס

 סקד לה באים וחח׳׳כ : עלבה בענין כמבואר אביונים
^ ע•׳ והוא כלה ן במוח ומאלה וגבולה  ושסיי. א

 מל׳ לח־ א’שר. אדני יג׳ימ' אכילה כי פורים בקעודח
 י׳׳ה קוד קהס המוחין לה ימשכו כי י״ה ״אכל וזה דז״א

 י״ת) שהס סו״ב מוחין ׳3 רק לח אין הנוק׳ כי (כנויע
 והפס׳׳ החכמה מוח נגד היא והאכילה י״ה ק׳׳ס ושהי׳
 מוחין דחרין נהירו אלא בה אין כי הבינה מוח נגד היא

 לרמוז ר.אכילה על מלונה שסר.י'השחי׳ וליין גליפיןנה
 הגבורה מצד אמא שמצד המוחי! בה שמחגבר למל׳

 וכס י״ה ״פ3 שמס ה״י יוד ה״< ליוד יכיי! ובאכילה
 יוד לב׳ ג׳׳כ ובשחי׳ החכמה ממוח הם כי ע״ב משמיח

 שהוא ק״ג משם והס יין שעולים דיייי! ה״י יוד ה״י
 לבקומי אינק חייב סז״ל שאמרו מה והנה ; הבינה מוח

בי! ידע דלא עד בפילים
 מרדכי לבלין ממן אלול ׳ 0 ל' חלק יונה כנז׳ יספר
 יש כי נודע הלא ני העני! מהסצמיו״ציה וז״ל נחג פ״ר

הקליפיח @:כל קדוש נילוץ ־יט יליי טי ”נ^יי לרסומי׳
הקליפי׳ ני אוסס המחי׳ יי=־” ^ייי ■ו« ״i. 1 ז פנמקיס שוה שמת־וס

כננ ס לה ! א בע-מה ישיזיס שלומת בענני,■ המשומר
יהמו כאשר והנה כנודע ישחיתו ולא ייפו ti תלאי.

וינא הארץ מן חטאים :ענ״ל
 אי״ה בימנו נמהלה משיחנו

אז



החיים עץ ב א פרק הפורים שער פרי שרף
ffe ויסנטלו כקליפיס שנסוך הכליצין כל ׳סבררו tfe כל 

 nh לענוש להס צדכין עד״[ עסה וצן לגמרי הקליש־ס
 הנדולס רר.6ה אורו שיש ר.זה ניוס ולכן כנודע הדשעיס

 סיוס אזה נן גם הזה להניציז נס ש־גיע יוציס אנו
 ג״כ להאיר הארה כן כל לו יגיע כלא אן הזאס ; מהאר

 ידע עישלא להשסכר האדם צריך לזה סלילה להקליפה
 הוא גס ויהכיד הניציך לאוהו כס ויהן ישגה אולי כ;״ל
 להקליפה גס יניע שלא שלימה נכוונה זאס ההי׳ לא אנל
(ונהנ להשהכר צריך לכן

̂ו״:,, הרג ההינל יוכל״ן נשישפה כי ר״ל ס״; זלכיק מד

o \?אמר ”ש ̂,נ־״ימליל־י' כשאני כי רנלע׳ד f
 האי׳ש״ש כמאמרס;«ל והכונו׳ ש^ ע׳י נרה. מוס אור
: ונו דמתווי ‘■יי יי יש גדול נרנוי יי;

להאיר כס נה שיהי׳ גיולה
: עכ״ל) ה־ןליפה נסוך אשר הזה הניציז אל נס

ב פרק
 והוא כמנואר המציה ניכה כשאר הם הירכוה

ניון  סשדה״סגנירה ״אלהינו ה׳ ״אהה ננינה י
 והוד נצס ינמציסיו הה״ס כקוד ״קדשנו ניכה 'אשר

 היא המ״למגלה קיד מילה מק־א על היקוד ע«י •וציונו
 יצא ומרדכי וז״ש ככז״ל להיקוד חיץ היוצאס ההארה
̂פכי  משטרא גמלה וענירסזהנ למיל ץ ס המלןשנסגלה מ
 ע״ש כישים שעשה : קדמאי אדס כולא על גדול דאנא

 1המס.ל׳ הגדול הנק היא נקי אריס עמיס ואל הכסוי;
 הוד ננצס •וקיימנו ; נהייה לא כמוהו אשר הזה ניוס

 המ״ל הוא יוהגיענו : ניגליהס אשר תיקיס ואה כמ״ש
״לזמן ; הנה״י אל שמגיע
ו■ פ׳ ד יונהחלק כ^י נסנו ולההנלוה לצאס ר״ל •הזה

שהחינו נכל ני דע וז׳ל נחג .״ .
כניקור א׳ הויות ננ׳ לנו־ן צריך ‘י’ יי'^י'

 : הזמן לפי ונ׳ רולס יייי' ג^י*י היוד ראשונה
נצירי אסדונה וה׳ נשוריק

 ה׳ שוד הס׳ יורדים פהס ונקידו אנא שהוא יוד מן כי
 שהוא גז״א ומהפשט שוריק הנקר׳ דידי׳ מיקוד ראשינה

 ממ״ל אמא עיי והכל שיריק ג״כ שנקר׳ דידי׳ ניקוד ו׳
 שהוא צירי וניקוד אסיונה ה' שהיא עלה שנהיקיד

של ניקוד מאמא  ונקיניה נסיריק שני׳זכריס נרכה הוי̂׳
 להכלל או״א סחפשטה בס שעד והוד יצס להכלל נקינוץ

 נקידוה נב׳ הוא שהסינו נברכה הוי׳ וניקוד י נזה זה
, , סודק ותנ׳ נז״א סולם אסד

 אח חונ ודל נחג יונה ככנפי שם : הזה הנק עיקר שיו ננצח
.1a- וזדן אנא לנכויות רומז ויכנו

וחנוקה אמא לננוית דינינו אח I,-,,,‘ , '7^^^׳־
וחנפיע׳ ז«א לצנורח נקמחינו אח יי׳יי־^̂י ‘י לומר ציין

לאח גיורת נמיל יחמשלס לנו ״וז 1יייי דגרי אס הרנ
 נקמסיכו את והנקס דינינו

מצרוסינו לנו והנפרע
: וחל

 גימ׳ נ«\ יפ0 כהס נו נפש אויני לכל גמול והמשלם
 והסוי׳דפהיסה והמרינה היין נעלי הג׳ קוד שהק מנלפ׳ן

 נהפכו הגנורוס כי הננירה קוד שהיא שנא נניקוד יכוין
יP3 אלהיס נניקרד הוי׳ והחסימה נו לעזרת  ישועוס כיש '

 ע״ח גימ׳ מגלה י לשושנה רקסיי! סקיפין עלין ה׳ אשא
 הויוס ג׳ ומאילו סיוורסא שנדשא הייוס ג׳ שהם

 ׳ נס נ׳ יש והנה י כנודע דיקנא הקינו י״ג מספשטיס
 ס״ן והג׳ וחנון• רסיס אל והנ׳ י כמון אל מי א׳ נהק

 ואילו וכו׳ ״ש)3 נאה ונו׳ רסוס סי אל (שהס גשפ׳י
 ומאמא לאמא ומאנא אנא יקוד הזן מתפשטים הס הג׳

 ג״כ נכללים ואס״כ אנא ניקיד מקודם נכללים והס לזיא
ס׳ ומידכי י אמא ניקיד  ישןד נסי׳ ואקסר אנא יקיד נ
 אגאשנו ישיד שהוא ימינו איש מרדכי נקיא ולכן י אמא

 יישף שי.ס ׳ נח יש זה ניקיד והנה כנודע הס׳ מסנל-ן
 הצער הי׳ לזה נכימין מנחי׳ הי׳ במרדכי ולהיוס וננימין
 (נלע״ד דין מנ׳ נ״ן שם שידו בנימין כי נימיו הזה הגדול
 אלא דין) ׳ נס שהוא נ״[ נשם צ׳׳ל וכן להניס בליין

 מרדכי לנן שדי נקרא זו ׳ שנס כידע ובנר חיפפו שהימין
 אילו מנסי׳ הי׳ ואקסר שמרדכי ולהיות בדי כיולה היהודי

 ייג הס היקוניס הי״ג אילו והנה י ליקנא תיקוני הי״ג
 ואקתר מרדכי וכן החקל״ו עולים והס כנזדע דע״נ הויוה
הס׳ מצד הוא מרדכי והנה י הסקל״ו ג״כ עיליס ע״ה

על קמן נניקיד הויוס הס ההס׳ ולזה הג׳ מצד ואשהר
 עיליס עצמן וה׳הייוה ש״ב העיליס קמצין נ׳ הרי אוה כל

 שנפשה ר׳ל ר.טונ יהן ה׳ ונם יז״ק ה״[ הכל הרי ק׳ל
 הה״ח מקנל אזי המוחין מן כשיהמלא ז׳א שהוא הוי׳
 וההג׳ י היקוד שהוא טוב נחי׳ והס ה״ן שעולים כנ״ל
שמוה ה׳ של הניקוד וגימ׳ אלהיס בניקוד הוי׳ ה׳ הם

הכל הרי ק״ל עיליס עצמן הויוה וה׳ ש״ן עולים אילו
 והיהרקליס איקיר הגנורוס מצד שהיא הצמוד כמ:ין ה׳ם

 וה״פועם ה״ן שהה כ־יל והג׳ הס׳ יסד שריסס וסמוריס
 מרדכי כמנין חהקל״ה עילה הלג׳ שממהיק שירשיהס

• ואקהר  ולמטה מחציו מגילה אבא שיקיד ביארנו כנר והנד.
 שהוא אנא שיקוד להורוס י׳ סשר מגלה ולכן

 הטעה וזה ז»א יקיד טד מהפשט הוי׳ שנשם י׳ איה
 נצח היינו ה:ק לפנקס כאגרה המגלה להספשט שצריך

 נישידז*א היא הזה שההפשטוה וצהיוה דאנא יקוד הוד
 ציין לכן טליונה חש״ה דיוקן הוא ז״א כי ידעה וכבר

 שהכל לפי והנה : כקיה וסגין כשיטוט המגילה לכסיב
 קצר היא דאמא יקוד כי לבד אבא יקוד ׳ בס רק הוא

 כי ולהראוה במגולה א׳ עמוד רק צריך אין לכן כניל
 כנר והנה : אסד ונעשים הננורוה אה ממהקיס החקדים
 ליסוה נ׳ והם אנא דיקיד נ״ס הס שאמרנו נש כי ביארנו

 ה״מ כי כלימר עימדיס היו ננק שבלוסוה מ״ש נקוד
 מם והק׳ כפיפה נ׳ צורה היא קוסמה ו׳ נלהו פהוהה

נן ויש יודין ד׳ בו שיש המקל qענ הוא נצס והנה נק
גיב



זהחיים עץ ב פרק הפורים שער פיי שרף , י

̂נא י׳ שלד ;״כ  נ׳ נעסיס הם לזה החתליס שליש דג
 יח’ללר. • הימין שנלום דנרלח ה׳ סל׳ש־ס היינל כפופה

 ■סלסם נכריות כביס ו8נש1 שלהס בישלד ו6ספ ישראל כי
 לזה נש״מ האלסזיס מלמלת ע׳ כח לעיא הכנירל המלן

 ין’כי אסכלרש נשעלדת נהי-ן הנריה עין כליהס נילגל
 עונד כאילו נכריות על הנא ל סד אמרו והנה ־ ע׳ גיו,׳
 הוצרכו ונזה לע״ז נויע כאלו לענירה כשכלרע ני ע״ז

 שיד היינו היהודיס ונ,נלו קימו ודש התירה שנית לקנל
 מרדני בימי כן משה בימי כמו ככ״ל לוחית נ׳ סנש

 ותאיר ומאירה שיצאה הגדולה הארה גילוי ולולי ואשתר
 יכולים היו לא העש׳׳ עד הזאת הארה ויורדה כינוי נלי

 ; שלהם ״שיד הכנס מפני סו״ש מכלי׳ להנצל
ה ^ ה  קי נכל נהמ״ל מאיר דז״א הנצח ני נויע כנר ו

 בקו ההוד יכן דילי׳ פרקין בני שלה ימין
 אורוהשהס ו׳ נהם יש לכן דילי׳ פרקין נג׳ שלה שמאל
 הנחלקים ווין בקוד הם דז״א הנו׳׳ה כי והי׳ כמוס ששה

 שוד הלא לוין שני כנין והה׳ דצנאית בשוד לשנים
 ה׳ כל אוווח ה׳ נה יש נס מכולם המשפעת העעיה

 הנהי׳׳משהיא נקוד שהם הה״ה כזה ההין שלג׳ שמיס
 כי שם כל ההין בג׳ נא ולזה מכולם המושפעת עטיה

 השמיתרומז־סנמגלהי אלו ולזה נה״י ע״י הוא השפעותס
 שמות י״ב ונגישה נשלם אז דאנא מוחין כשנכנשין ואס״כ

 עודף שהוא אנא ד ויש נישיד וג׳ בהוד וג׳ ננצח ג' הוי׳
 מגנה גימ׳ דאמאכהס שיד מ הויותיותי נ׳ לו יש כנ׳ל
 שמוח ג׳ והס אבא שבישלד הדעת מן האכה יש גס ננ״ל
 אהי׳ב׳מצד שמות ד׳ הס אמא ישיד של הומדעת אהו

 ילצאיס תמלאיס הכמות אלו וכל הגבורות מצד וב׳ הסשייס
 נין מהפכע הוא אנא שוד’ כשיוצא ולפי במגלה נרמז־ס
 נר״ת רק במגלת נכחניס עצמן הויח אין לכן ייכוחי״
 של הגמטייאות נענין ושיט ד; עוד יש (והנה ונש׳׳ת

 אל צורך ואירס שוניס גרשוה נהס שיש לפי אן השמות
 כתוב פי-ימיס נ״ד הנה מלכתנס) מנעתי לזאת הכוונה

 ונס וז״ש בנין נשמוח אותיות נ״ד יש וכן נהמגלה המן
דן יענודו אשר הגוי את

 י״א פי׳ נ׳ חלק יונה נננפי הצילני שוד ג*כ וזה אנכי
,j fc,״, j, עלמפצת ניאניהסהחפלל נחג ,

בין בנרית כשהתפלל ומיו המן - » . -
 שהוא מצייס גלוח על הבחייס

שנאמו נענה’ נליוח לד׳ פימן מיייכי אח להשחית
 אנו החשיבה ומחוך אנכי ו״ן לו נז׳׳א המהפשע אבא יסוד
 אבל חפלחו שהיחא מה יודעים אמה סמשיס גניה עין ע«י

 וגניו הדן נגד החפלל לא יצחק שיסוד דאמא הל׳ אל לרמוז
ך ,, -q אח יצחק ויאהב דנחיג להוי׳

״ .״,ן נקשאו נפל יעקב אדנס עשו ,, י ,
 גיוס נאמד שלא טוי דני דומי׳ ”^

 נא! היא נן נ׳ גיוס וננזל נ■ ’’ר פ״ר אותיות נין לז״א
 א׳ הרי אחי מיו נא הצילנו לא והיא בגבורות לשננו

 עשו מיו נ״ו) גיע׳ מיד (ר״ל קמ״ג פעמים נ׳ כי ידע
וווו ונניו המן נננו נ׳ הדי שהם פור ג״כ עולת דאמא

 קראו נן על ומשמאל מימין אמו לס נ וביעינלל רגל והוא
מי׳ פוייסגי האלה לימים לחילילי המנלוח פו במזמור

להפוך נזיא נשחתפו דנינה ״י־ יי’ ’”י”'’ ’א'" ג״פ ה׳
 אשחר ע׳׳י לנרנה קללה ״־;:י״ יל׳ גדנאי! ח״י ג״פ ג״נ

I שמ-לה מנחה ח שחר ערביח
 מזהאומחנמפוישבפפוק אוחנו

: ע״ש ג״נ נלעוני חייש אזי
 הנישיס על : דאמא קול
 ע״י כי נת־קו;־׳ נתב ת;ת
 פקויין הרין 0ש־. נו״ה

 שנהם ופוריס סזוכה והס פק־תי פקד נהון דאתמר
ע והצה נן״.ה תאית מתגלה  נהוד ואדני ננצס היי׳ ני נד

 ולכן שעלים נ׳ הכיל:' ויקוד נ״ק גימ׳ וש״ה מה׳ שהם
 ולרן נקים נקל׳ שנ״ח הרי נסים הרי יייס גימ׳ נל נקר׳

: הנשים על אןמויס ופוליס נסנוכה
ם ע  אדר ׳שיאלנתודש על גזרות לגזול המ! השכמת ט

 י׳׳נסדש־ס כי נויע סדש־סניתלא משאר יוהר
 הוי' הוא אדר ר׳יס כל וצירוף הוי׳ צרופי י*נ נגד הס

 הזכיר נאכל ולכן הדין סוד שהיא הדהי נזה נהפך
 אסתר אן ״צי •שיה ׳׳איננו ״זה נהפין הזכיר השם הוא

 ״המלך ׳׳׳נא ניושר הזכירה ולכן הלסמיס להמשיך רצתה
 ועם א׳ ננסי׳ לשחר עס הושכיס והקב׳׳ה ״היום ׳׳והמן

 יכי לישראל ורפא לסמן רגע ו,י׳ וזה אחת בנסי׳ המן
 יפי *לאח רסמיס ניישר ׳ הו ש׳ח *הרעה *אליי •כלתה
 נשגי תדקייק ואס דין שי.!א היה״ו ש״ה ״אליו ״נלהה
 שמות נ׳ נשותיף כי כלומר י״ה ש״ת •נאה ״ני סיבות
 • ובו׳ י1ה י״ת סשמור עונות אס בשוד הכל נפעל אילו

 אמן עונין כשישראל כי הכוונה היתה ייקיקית אסתר
 אל שמות מ״ב האיה מקבליס סז קדיש ואומליס

 אל מי שהוא נאיא וא׳ ומנין כסום אל שהוא נדא ס׳
 מאיל הז*א ואז דז״א באל מאיר א״א7 אל כי פ״י כמון
 נמילואס אל נ׳ ואילו בפניס הוא שאל לפי פב״ע ננוק׳
 דוד אחל ולכן אמן נענית היא זח והארה ש״ע עוליס
 לקבל לצה כלא לפי אמן ס״ת קנין פניהם מלא ע״ח המלך

 קפ*ח גימ׳ שהוא מלא אל
 גיכ שהוא קלין להם יה״י לי-יל באויניח מבואי זח ענין

• הנולל עם קפ״ח גימ׳ "״'’’י פ״ם י*ק נשפי
 אדני הוי׳ ר״ל שמן וינקשו ’ ע״ם בזח לחמוה שיש מז

■ אמן גימ׳ שהוא
ה נ ה  מקום ע*ז לניס כשנכנסה המלכה אשתה ל

 יק נשאל ולא א״א הארת הוקי הקליפות
 הי׳ שלא לפי ירקרקות היתה לנן לנד ז״א תארח

 סז*א הארת גס לה ת־תה לא שאס ז*א הארת רק לה
 למת אלי אלי אמרה ולכן ירקרקות ולא שחירה היתה

 קיניז י.י׳ אז כי ומגצפ״ך שב״ה נגימ׳ אגרת ־ עזבתנו
 פ״ל נפ׳ היינו לניס לשון ו׳ סקר ופוליס הדינים כל

 גבורות נסי׳ היא אמד כל כי קש״ס עולים והס פ״ל
 קשת גבריאל ולכן האחליס את מגליס והס דנינח גדולות
 הוא פורים גס העיבור הוא נהמתגיס כי נמסגיו השופר

הוא העמוד גס ווין הרנה נהמנלה יש ולכן תור שוד
צורת



הדזיים עץ ב פרק הפורים ער1ע פרי שרף
ו . ו׳ ״RJ שהוא להוד לומז ו׳ צולה  שצדן השמוס אי

 ציופי י״ג הן ואנו המגלה מן ס־וצאים נהם לכווי[
 ״לנדו הודדי ל״ס ״יסכו הנשים ״וכל ״היא כזה הוי׳

 לפני״ו המלכ״ה ושס״י והי״ה ש״ת המלכה ״ושהי ״עותה
 לרעותה "המלן ״־הן ״ומלכוהה יהו״ה n״p נא״ה ולא

 ״האנהל״ת ״הימים ״ונמצאות "יום ויה״ה ל״ת ״העוגה
 יהה״ו ל״ת ״ושינו ״תנירה נשושן ״הי׳ ״יהודי יוה״ה

 ״כלתה ״ני ״לאת יהו״ה ה״ת ״הדעת ״אליו ״כלתה ״כי
 יהו״ה ל״ה ״היום ״והמן יהמלן ״ינא היה״ו n״p ״אליו

 על ״למלדכי ״וגדילה הוה״י r״p ״לו ״שית ״אכנו ״זה
 ״המן •ופני ״המנן מלפני ״יצא היה״ו ״תp ״וימלו ״זה
 ״אהשילפני״המלו א׳ אהי״ה) של שמית (ג׳ יהו׳יה ל״ת
 ״אל ״והמן ״המלן (ס״א אהו״ה ל״ת ״הפחות ״ואל

 אהו״ה) ל״ם ״תאסשדלפנים ״ואל ״תיהויים (״אל ״המשתה)
 ״היהילים ״אל אהו״ה ל״ח p-po״ ״ואת ״הלניש ״את
 ״הנילת אתי׳) שמית (ד׳ אהו״ה ל״ת ״תאחשדיפנים ״ואל
 ל״ת ״הגי ״יד ״אל ״הנעשים האי״ה ל״ת ״הגי ״יד •אל

 אהי״ה ל״ת ״המה ״היהודים *ישלעו ״אשל האי״ה
 שמות (ששה איה״ה ל״ת ״האלה ״הפולים ״ימי ״את

 ״וישניה ״תתלך וה״ו ל״ת ״יבהקנז ״ודתו ׳׳המלן ותיו)
 וה״ו ל״ת ״ייגי ״הסן ״וינא ככ״ת וש״ת הו״ו ל״ת ״ואת
 ״המלדל״ת ״ויעש ״והשרים ושתי) המלכת ותמאן (ש״א
 ״המלך ״וינא וה״ו ל״ת ״וימצא ״הדני ״ויניקש וו״ה
 ״ומדינה ״מדינה הה״ה) של שמות (ה׳ וה״ו ל״ת ״והמן

 ד,ה*ה ש־ת ״לקחת ״ואמא ״אניה הה״ה ש״ת ״ככסנה
 ״השנית ״הזאת ״הפורים הה״ה ק״ת ״נה ייעשה ״ומה
 ״מלכותו ״ניל ״ועשה שמוה) שאל (עוד הה״ה ל״ה
 ב״ן גימ׳ ועולת שמיס מע״נ אחד שם והוא יב״ם ל״ת
 'לנעליהן ״יקל ״יתנו : יל״י ש״ח ״מלדכי יגלול ״כי

 ״המלך ״שני שד״י ש״ת ״משלי ״אש ״יל י יל״י ל״ת
 יר״ו n״p ״שקו ״להשיל ׳מללכי יכ״ש ש״ס ״אסשולוש

: לל״ה ש״ת ״המעה ״על ״ניפל

א פרק המוערות שער
p jW נין ליו״ע שנת נין גלול הפלש יש כי עונ יום 
 נענין נין מהן שלמעלה נעולמית זויג נעליות י
 הלא כי והענין לאו״א מנה״י מקילים תם אשל המוחין

 כשעולין גם לאו״א מנה״י ר.מח לז״א מוחין סמיד כי נולע
 או״א גם אז למעלה עולים כשהם כי ממקומן למעלה
 פלק שנת היש׳ (נשעל לעיל כמנואל למעלה ג״כ עולים

 שלהש והנה״י מהם למעלה סם או״א וסמיל ע״ש) נ׳
 והנה שלו המוחין ונפיכס לז״א הי״ש נתיך מתלנשים

 לאנא ננה-י מלונשים נאים לאנא ממוח-ן אז נשנה
 ואח״כ לאמא ננה״י מלוי-ש־ם נאים לאמא והמיחין
 היד שיחוכם המוהין עס לאגא נה״י ונכנשין מתחנלין

אה ושמרתם כתינ ולכן ז״א הון לאמא ונח״י לאמא נת״י

 הנכנש אנא קישממשנסיל היא כי הוא קויש כי השנת
 לק מעצמן נאים אינם ניו״ע א־ לנודע קולש הנקל׳ נו

 כי יו״ע נקל׳ ולכן לאמא ננה״י מלונשין לאמא המוחין
 י׳ עס ם״נ ושם נאמא היא ם״נ שם כי נייע הלא
 הפלתינו ע״י אן עוב ים’ כמנין ע״נ עולה ותיו אות

 קולאיןומזמנין אנו ומעשינו
 דאנא העליון הקולש אה שי׳ ל׳ חלק יינה כנפי גש״ר

 ג״־היןה:ה״'לאמא כנם ש קדושסיו״ט ענין ה״ל כתג ק״ו
 קילשולא מקראי ולכןנק־׳ P'־ י־־יני', ’’t” ״י*

י אלא פינ׳ה אין ״ הכסונ וז״ם נמול קולש שי־יא י״־ נ
״,fc .״ וניניעו נונילואו אוזיש שיי jf,, ,.pj, אמ ה ל י י ״מוע ״א.ה

 הם הע-מס המועדים כל כי ומניאוס ינשפיעיס נרפלסינו
ואח״ככתונ לגד א«א מצל יזון ונננש אנא של האור ג:

״אותם חקלאי אשל '״ס’ ני ג־ז יונאיי אמא של אוי
״איחס .״שית ״נמיעלס ״יויאי אא' יי׳ ’■”״י־ אלא

,fc fc., _____ אנא איני י׳׳ת נמועום אושש , ,!,v ... ̂ ! _ וכתינ חנ׳ הוח ם ״גמיע . ״ i ״ מ־לייס נאים או״א נשנח אנל . . . .
 ע״ אתם ע ל ו׳ חסל אתם ̂,)3״ש ע״״ פלק כנמיא יז״ש

 הלנל תלוי נזה קייאתכם ונונשיכ-ן ואנו והון נפשה קנעה
 ג״כ יאנא מוחין להזמין עיי ־ עכ״ל ינא׳׳א האיל אה
 מעשינו ע׳י כאשל נם והנה סיי י׳׳נניאוי שי׳ נ׳ חלק שש

̂סיא מוחין נכנסין וק־יאסינו י״״ יי׳ יייאי' אלי= יי״ל א
ייז-יז אנ י״ה נינועדש אסם אמי לאמא נת״י סין דאנא

p״ נשנה כמו נאים אינם ״
 דאנאמלינשי׳ המוחין שנאו נימ׳הכי ונו׳ שנייה אתת והוי׳

 ומסלכשין לאנא נה״י חון ו׳ ייווין ע״ג שם הוא ״קודש
 ’ כנ״ל לאמא כה״י חון י׳ ופס מעשי כליל כ״א יוד־ן

גלסי יאנא מוחין נאים אן ״אשיניטיייויו קיש היי אותיות
, .™ ™ ,* • ■ ־ ״ ■׳ ״ . נ .

 עכמן דאמא ן המוח עם לי■ חשניכין י״ה ושם א״ד א״ה
 המוחין שניהם ומהלנשים והיא (ע״ש והנולל כשי נגימ׳
 הנה״' הון ודאמא לאנא ואינין כא׳׳ל לענ״ד אן תמוה
 ז״א• נחון ומתלנשין לאמא ושי״נן י״ז דשם מליא-ן שלשה
ייד כיצד כ^׳ר) לי׳ דחשניניז בא^ס שבשנת והנהמה י״ה ועורסס צ׳א העוניס יה״א  7 ת מ«ובש דחבא ן המוח יודה׳ ש׳ הרי ה״י פעמים
 מפני הוא לאנא הנס״י ל׳ הלי ה״ה פ׳ יוד ק״< היי

 מאילים נאיסמיחין שי-שנת כתי והוא ו,ר׳ך הלי וכללס
 דאמא ננת״י כח ואין מאל למיל כמ״ש צ״א עה כתי (ר״ל
 הזהימוחין גלול אול לשנול מ׳’תקלאו)נ'- כמנין משיא הלי

̂•p טיי רג מי. דכתיג והוא צפנת ,v1וrיn
° 'v צדיקיס נשוי ו ל-ל צפנת אשי ה-ה הון מ.ונש לנא ניאש־הס ועפמתי־ס יושניס

 הנה״י יכולים ואז לאנא ד:תינ או״א למקום זכה שנכד
 אן ■ איחס לשניל לאמא ומקנציס יש אוהני להנחיל ני׳

מאילים המיחין אין ניו״ע שתיא ואש דהיינו מכתר האלה
 הס לכן נשנה כמו ומעילים ־■־לי״’ ™״P ,יילא ייצ«" א״א

r״, ״■.,•״X״ ״,v, לנאמ'ו המניע האצילות עולם
l נלי׳י נאיס ולאש, נלכד וא״א

 לשינלס דאמא ננה״י כח ששנ״^נלת שנת שכולו כעולם
 ולזתסעעסאיןלקר׳ נתוכו נמוננדוחתיפאדקלא אכל ממני

istw עונ יום



מהההיים עץ א פרק המועדות ̂טער פרי עזרף
 נמונניס אתס דנמ<נ קא' ארינא
 מזון המ':ין אג ר״ת סהוא

י■ עגיל טוניס ני:־,׳ס
 סאין לפי קויש טוב יום

 כל מסגלה הקודש עלמוה
p מקראי נקר׳ לק כל-ל 

, מקודש מזומניס י״ל קויש
 עתה כי הנין ולזה העליון מקודש שנמנדלהסהארהלנד

 הוא הארה עיקור נבנה אן י מאמא הוא הארה עיקור
 כנודע אליו עפינה (-,אעא אז h׳:h שיש נמקוס כי מאנא
 13 סין הענין טעם ג״כ הנין ונזה לעיל שמנואור וכמו
 טונ ביום ני והוא לנד נפש אוכל אלא לכנח ט׳נ יוס
 אמס^כנ״ל ניקוד רק מכונש אנא שמצד הדעה נא אז

 שישיד נויע הלא ני ז״א הון לחהפשט כלז נו אין לכן
 מחפשכי הדעח ולהיוה דז״א נרישא ומקסייס קצר דאמא
 נש..ר ולכן לקינלו לדא אפשר א׳ וזה ז»א חון מגולה
 נזנח אור כאין ולפי אמא יקוד נחון מכוקה דז-א נרישא

 נקוד לקליפוח אסיזה לכףשקלת כנ״ל למטה מחפבט
 י’® איגי־ הארח מציאוה אצלנו כמנואל נפש אוכל
 משא״כ נפש אוכל מלאכח טונ ניוס הוחר ולכן י עטיו

 ד יש עד הארון אנא יקוד חון דאנא הדעח שנא נשנה
 ׳שאסיזח ולא דז״א ני.ופו להחפשט נהלעח נס ויש ז»ס

 מנאכס יס אקיר ולנן נפש נאוכל אפי׳ כלל הסיציניס
 המלינשיןעחס דאנא שהמוסין הגס אמנם • נפש או:ל
 ננז׳ל נשנח מהארחם מועטים הארחם דאמא נה״י חון

א׳ מהן רק להם אין כי מגולה

 אמצעוח לג׳ קדוש נג׳ עוגה היא המ״ל רק כלל לז׳׳א
 אין ננהל אמנק דאמא לג׳ר איה נמלח ואח״כ דאמא
 הזאעילה אן מנסה נחפלח ונס זו נחפלת כלל עולים

נהדיקג

נס

_ ■ . — עחהיוחר והס נהי ענ״ז
 מקניה נ׳ חון שהם נשנה משא׳־כ דאמא נה״י קהה לנד
 נ1ט יום שמסח יחרה לזאח דאנא ונה״י דאמא נה״י

 ההפיש יחנאר הרי י נסי.ין וקמסח משמסחשנחנמ״ש
 ננאר ועחה , שלהם המוחין נענין טונ ליום שיח שנין

 עפ׳י למעלה עליחק נענין טונ ליום שנס נין ההפרש
: החפלוח סדר

, ד נ  כי שנח חפילח נכוונה לעיל מניאר כנר ד
 נסנ׳׳ד ז׳א עולה א; דעוקי[> דלסק נעמידה

 קדוש נג׳ וארדכ כהר נקדושח אז נהסזרה ואס׳כ דאנא
 נמנסה דאו״אואס׳כ הכחר עד זו״נ טולין אז אי׳ ונמלח

 הניק' עליוח סוד אן כנ״ל דא׳יא נדיקנא ז׳׳א עולה אז
 ו׳ עלה הרי כי מאנא ה־,״א שמקחלק נמקוס כי ר.וא

 מן מדריגוח ן׳ מקחלק היא וכנגדם נהדיקנא מדרימה
 ושמרהם ח״ש וז״ק אנא נעקוק הייק׳ נכנקה שם אנא

 עד עולה הוא נם ני נקנה נלשון היא קודש כי הבנס
 מאמר סנין ונזה כנודע אנא קוד שהןא העליון גקודש

 ע׳ מסננה זז לא אמו לן שנגיטרה נעטרח מהו קז׳׳ל
 כי ום׳ אמי שקראה עד מסננה זז לא אסוהח שקראה
 מזיווגיה וכשהוא אסוהו היא אז לו קוה אצלו נחיוהס

 נקרא דאמא נה״י נמקום עולה וכשהיא אשהו נקר׳ עמו
 שעלחה עד אמו ונקר׳ כנז׳ נעלה עטרה היא ואז אמו
 נמרחה סהוא סנא מקום עד וכשעולה אמא פדצוס כל
 כנויע אניה נסיק ועלהה ארן נסכמהיקד ה׳ הוא אז

^ קום אין מוקיף ספלס נסזרח אז טונ ניום אמנם ע

. א' .  נמנסר. כמו המצח אור מחגלה ואין דעהיקא ,:
 וגס רצון עת ס׳ לן חפנתי ואני רומריק אין ולכן נקנח'

 י.ר.ון אור אין כי טונ נייק נמנחה קיח מוציאין אין
 נעמידה אז ניו״גי מנהת נחפלח אן נשנח כמו מחגלה
 וגס י נכתר המ״ל עולה ובהחזה נכתר הז״א עולה דלסש

 נשנה כ׳ טוג ליום שנה נין הפרש ג״כ יש נרכתר נעליהן
 .כהר‘ והניק׳ אנא נכהר הזיא עולה אז דמוקיף נתס־רה

 או״א נכלליס סז מנחת נהפנה טונ ניוק עהה אן אמא
 מתלבש אנא היינו מזה זה

רלניש הז״א ואז אמא הון יום נרער לעיל סס ועיין
והניק׳ ימיןדאנא סציוהצד מי= נהגה נ׳ פלק

כדמיון אנא קי; השמאל חייו יי־ייז' עליי״ נעזיו סס שניל/לנו
״י הא׳א שמגנישין או״א י י׳”‘ נ

 כי׳ן הכינין p שלו שמאל צד ואמא ימין צד מלביש שאנא
 הנס כהד טוב דיוק במנחה אומריס אין סטעק ולזה

 נוקח איני אמד שכל לפי אן נכמר עליהן הוא שעהח
 כהר בק־ושת אומריס אנו אין ל:, כי.ל הכהר סצי רק

 הבן ובה שלוס כהר לוקס אסד שכל נשבה משא׳ב
לע.סן מיוסדה הפלה לרין ביוסכיונ מדוע הטעס

 גיוי־נב סלא בשבח משא״ב בכסר
 ס אומר נ,6 ו,וז נאמא הנק׳ שעולה דמוקיף בחזרת

בעצמיב־נ עולה כייןשה^ס בש־ה כ׳ ונ!וא ק־ישחכחר

נתמא א וה כאבא זה עונים ששניהס כיון רק Jמיותד( , i /.......... ״־ ׳•־׳״' כיון מיותדמלק
לכלול טין שאז ניו׳׳ע אן בכתר ממילא עולין המת אז <1̂דnיוv« פ.,,- ״ ׳'"

אמא הון ולחהלנש אנא
: זי נסי׳ לעשוס

בענק
̂זנלות  מני נס׳ כתג ה

 נחג וז״ל ני׳ט פ׳ ג• חלק ׳ולס
ע ד.מצ,ח ״  פמח לח״ה קמין נ

 מילס ומנחה סאריוז עלניח דל)
 ציי' החג יוני לז׳ שיליק ומופס

 פפס נקנימ לילי זנריס נ»וז
 סחרייז ערנייו הואסוניס ימיס י׳

 יוס סיייין מופין ציי׳ ומנמת
 מנסי•1 סחיית גלניח עלנה
 וננל טורק ונמוסן סנל יוטה
 זה ל ני (ל׳ל הקדוסת אלו

 ינינס האזנייה בניקוד איירי
 צייו? והזמניס) יטיאל מקדט
 סנהן הוי׳ לאומיות מטילב אה■׳

 ס״ג סס לפונת הנוונה ונללוא
 ציי' בניקוי זנריס איאיות ]׳

 ושדיני נפאא אואיואנקודץ ,תלת
 אדני כס מטולי פגול פציא
פתח ומנחה שחרית עינית נ״א

מיוסדס הפניה צייין

 שיש ברכוה
 בידע תפלה

 או נשנועות
״ד ע בהס

ז׳
133

 או נעקח הן
 ׳, מכו קומה

 נרכייז נז׳ לעיל שניאייו
 '13 לכוין שנה הפלס של

 מז׳ היוצאין מוגלאין שמוה
 כדמיון ׳ה״ו אהי׳ אוהיוס

 ברכות בד׳ כאן הכוין הזה
אתי' שמוה ד׳ הראשיניה
וא׳ ביודי! ב׳ ממולאים
̂לע-ן ובג׳ נבהין יא׳ ^
 אלתיס בג׳ אסרוג׳ת נינוה

ח״א’ ק״ר על מעילאין
 טיב יוס כי ור.ענ'ן כנודע

 כמבואר לבד באמא בסינחו
 באלו לכוין צרין לכן לעיל

השמוס



החיים עץ ב א פרק המועדות שער פרי שרף
 זה ■וס ינללוה כווק qpwi שכולס אלמים אהי׳ השמוס
: כשוע והוי׳ דווין עינ . הס
שנס נמיצא' ו״ט’ כשחל

 ונאמרן וכף וסוליענו דערניס נעמידה לימר לרין
 נשנס כי סכו׳! הבדלה יו״נו יוסח לק שנס ק־ישה נין
 הין מלונשיס שה״ דאנא גנה״י הארה זו״נ ילקנליס הי׳

 ועהה לעיל שמבואר כמי ממש קידש והי׳ דאמא נה״י
 ונשאר-ס קודש שהוא דאי-א הנה״י יולאיס הנש נמילאי

 קויש מקרא' הנקר׳ המיעלים ונס-כס דאמא הנה״י רק
 ; הנדלה ו״ט’ לקדושה שבס קדישה נין וזהו -י כנ״ל

 יונס כושי נקשר כחב יוסגיוב נעיב הטנילה בעגיז
 ינליס נש'.ש אנל וז״ל ל״ה שיק א׳ סלק '

 שם ונס דיודין הוי׳ קס״א ע״נ שמוה נשני לכוין לרין
 למהר אדם חייב וז״ש רנל כמכין שעולים ניידין אהי׳
 וונ״ש רנל שעולים אלי שמוח נשכי סי׳ נרנל עלמו

 נערב כמי מלוה אסר הענילה להיוה שלריך שמשיוע
 פנה ערב שבכל ונכון ז״ל כחב שם ל״ו שרק ונריש שבה

 ובלבד מנסה תשלה אסר סמין במים רגליו לרסוין ומועד
; ע״ש ונו׳ קטנה מנסה קודם להקדים בה זהיר שיהי׳

ב פרק
 העליונים אורות התנוללות האלו זמנים עכין הגה

 כ״א נהי״ם או בגבורה או בסקד אם הזמן לסי
 הלא כי והענין נעזהי׳ת יתבאר כאשר העס לשי מתגלה

 לה שקדם ונמלא מאסוריו מסדוהי נשקי שהמק׳ נודע
 והנה המעשה ימי ששה הס וכנגדם ו״ק שיעיר בעלת

 הו״ק שולעין בא״י והנה אסד מדה מושל דסיל ייס בכל
 עילם כי העשי׳ דעולס הו״ק שילטין לאיז ונחיז דילירה
 שעולתם דומה אינו והנה בא׳׳י כלל שולע אינו העשי׳

 שעולהס הסול בימי ני אלו בזיונים לשעילהס הסול בימי
 ומילירה ישראל נאלז לילירה ומנריאה לבריאה מאלילות

 ומתלבש שבאלילות סקד שועל א' ביוס היינו נסו״ל לעשי׳
 והשד דילי׳ נסקר מתלבש דבריאה וסקד שבבריאה בחשד
 וכן בגבורה ג׳ ביום וכן ־ דעשי׳ בסשד מתלנש דילי׳
 הזאת הששי׳ אז האלה בזמנים אמנם י עד״ז כילם

 החשד אז בסקד שהוא נששת היינו הזה בזמן המאירה
 ולא לנד דבריאה בסשד מתננש דאלילות העליון
 עתה המתגלה האור מרוב כי דילי׳ בהחשד עוד מתלבש

 כי לגמרי דילי׳ הסשד אור יתבעל בבריאה הייללות מן
 דומה וזה העשית אור וכ״ש מתני מאי בטיהיא שרגא
 השמים ארונות וכאשר טישין ממעין מן היולאין למיס

 ניכרין אינם הטישין אותן אז המיס רובי להריק כשחסיס
 כן השמים מן היורדים המים רוני תון ונתבטלו כלל

 כמו הלבשותס נתבטלו לא חמדות שאר אמנם הזה הענין
 לא מ׳׳מ ודעשי׳ דילי׳ הסקד אור שנתנטל אעש*י בסקס

נשאר כמו ובעש׳׳ נילייה ומתלבשים ממדות שאר נתבטלו

נשש אוכל הותר ג״כ מטעם מזה ולשיכן הסול ימי
שש״ס ומלת תסבקינו וימינו בקוד סקד הוא בסקס [יתנה

גימ׳ ש״ס הוא השה שהוא המל׳ ר׳׳ל ש״ס ס״ה הוא
ומששרים שמסה להם יש אז לשניהם הילך וה׳ סייס

והסש־י׳ הרסמי׳ בשוד שד״י גימ׳ נתור והלל מלריס ביציאת
שביעות : אברהם בנימ׳ וגומ״ר ממישיד קלי׳ הייריים

גבורה התעוררת הוא השנה ראש : ת״ת הוא תורה מסן
הנינה התעוררת נשירי׳ יום : לראשי תחת שמאלו בקיל
שתתי׳ כדי ממותקת גבורה שיכות : כשורים תלין והתל׳
גבי) תשינב נקנה א׳ (וביום עלית בשמני לזיווג ראיי

עלבה בדי וב׳ היש בדי נ׳ שהם ז׳ הס ומיניו אתרינ
שויש המל׳ כי נערות שבע בסיד ז׳ הרי ואתרוג ולולב

ש*ת זה א׳ באיש נערות שנע והחזיקו וזיש נערות לז׳
בכל א׳ הקשה ועושין בהכ״נ באמצע התיבה על שעניסין

וכדי גני השינב נקבה נקוד הקשות שנע ז׳ וביום ייס
הז׳ על ׳ נוקש ערבה לוקחים אנו הקליעות יקטרגו שלס
תשני ברין ולא וסביט הקליעות התעוררת שממנה י״ל

ממנו ותרסק בירכת סשן ולא נקיד ברכה נת שאין
הורת ושמחת ש״ע ואחריו

ה׳ הושיעה מזמור ואומרים מנולי זה מיכדות סדי הנה
רחמים לבקש חשיד נמר כי י’'”יא ם® וז״ל יויה ’נני. נש׳

״ V״ ש״ע יוס והוא וזורה שעסת ״ ,nA-, V״ , ש וז פות הקל ביטול על
חלקות שנתי כל ה׳ יכרת נעכיס כאן כיי.״ש ונו׳

לששתיס יומת ערנה בקוד חנמיזס נשיחה תנניס חכתה
: זו״נ זיווג תורה ושמחת שפתי כל ה׳ ינדפ ואומרים

החכמה ענף נלח חנוכה דומה עדנה נשור חלקוס
קידש משחת שמן וממנה ®יי״® תינה נייס וני לשפתיס

- ע״י - שמןו הנסע״י הי׳ לכן
ענף בהו׳ ם שור . כהן יאיתס נפפי שאהנה את כנועם
בנבויח הרומז יין הבינה כאמיר ננר תסובב נקנה בסוד

בכקיהה הנק הי׳ ולכן י איתה ומנקש הולך הוא ועכשיו
נ״כ הוא והשמס־ והרינה ונש״ממ לכם תהיו כצרת ונאיב
° י' ע״כ המשעח היין בשיד 'י יל־נילא י'

: מהסביייס) ׳
נשש אוכל ענין נבאר ועתה

מלאט/ענודה משא״כ בי״ע נשש אוכל מלאכת שהותרה
המועד סול ענין נ״כ יסבאר ובו בשנה כמו שנאשר
כי והענין ■ האנד דבר מלאכה נו שהוסר נ״כ והעעם

ממעשה ימי ו׳ העשי׳ בשוד הקלישוס על מורה המלאנה
אביתם אס יורשים הנניס נשבת כי מבואר כנר והכה
והס כמוהו קדישא מעתיקא ששע ומקבלים קו־ש ונקר׳
היל שם ואין רגלם עד מראשם ממש במקומו לו בוים
סקלישוס השבתה היא ואז הננין נששי׳ דנר אין כי כלל

; מלאכות מיני כל כאשרו ולשיכך לגמרי
 והו״ק אביהס אלל לבד ראשם יגביהו ני׳ע

 סביר במקום חג״ס שעולים רק נשארים
המועד סול נקראים הו״ק בסי׳ והנה חנ״ס במקום ו:ה״׳

ואינם



ג פרק המועדות שער פרי שרף החיים עץ ב
ג פרר!

ט ה
אינס מנואויס המה האלו הדנייס כי ס״ן גמול סול ו

תמוה הוא אך ע׳׳ש הכוונז נש׳ ממקומס עלו הלא
■״,, ״ ״ , ,1 _i v ס״ע כ׳ מניאר הלא כי מאד

- מ״ _ ה נ ו ק עי' י’־ י ׳ י י  שניהם מוסף נח־ית עולים ״
הנסי עד ונמנלוה דאמא ננ״י לי“

עד סול כקדאים ^ המו מ  מלאכת הימי טעם נאמת אן כ
 נכיק מנאי’ ניו״ט נפש אוכל סול קדושס סבי! זה לסי

? להנין אין ומכאן ן הסת למעלה שהיא המועד ו
אנד דנר מלאכת ה׳תי טעם

■ לעלוס יאשהלגד נססדשה
שמו מסצילוסן למעלה

 דאשהננוה אז המועד בסול אך נשעדד״ס לעיל שמנואד
 ’והכה״ הראש במקום ונוכה אני'וזדועוסי׳ נס־ק למעלה
 הפילין להניס שאשיד הטעם וזה והנוף הזדועוח נמקים
 חכילין הנסה ממקום לתעלה עולים שניהם שי שלל נסס״מ

 למעלה עולים שאינם נד״ס משאייש שנ״ל יניהם נסיק
 מדדיגוח דדן דעחיקא השסע להם שיודד רק מאציליחס

 שן על במקומו שם שמנואד מושף בחשלח דק והיא
 הנה שי לעניניו נסזוד ע״ש מוקף קודם קחפילין מק־ד־ן
 הנר." מן דק הוא שינודה מלאשח נקוד הקליפוח שליטס
 להענידר. הטהדה על למשול ממשלה להם מגיע שמהם
 בזמן עסה שמו לר.קל־פוח משועבדים ישדאל ולהיות
 והודי שמס״ש מגופא לנד והם בהםנחיניאי לפי הגלות
 כלס הק״מ ונם דוה היום כל נקוד למכמיח עלי נהפן

 להקליפוח א׳ ליכוד נמשך הקודש ונאבד נהידך ליעקב
 ממשלה להם אין נהגיף אנל נקבים ג׳ נו שיש כנודע

 הקבוע משמיחס על לעמוד מזון סיוח רק שלל ושליטה
 מן לתם נמשן זה סיוח והכה להקדישה כשנעים ולהיוח

 עצמוהג׳ ביו״ט והנה מדדגוח ז׳ דדן ייויד עליונוח הג׳
 שעלו לפי והנה הו״ק אל משפיעים והם שולטיס עליונוח

 נאקד ולפיכן סגיח במקום ונת״י סב״ד במקום סג״ח
 להקליפוח כן כל אסיזה עחה כאין לפי עבודה מלאשס
 בשביל מ״מ אן סג״ח במקום למעלה כעלו מפני בנה״•

 הוחד לזה נפשם להסיוח משם וסיוח יניקה להם שיש
 שילטים הו״ק אז בסתימ אן . בלבד נפש אוכל מלאשח

 במקום סג״ח הו״ק עלו שג״כ ולפי ימים ו׳ הס ולכן
 שן של שליטה לקליפיח ואין סנ״ח במקום ונה״י סב״ד

 שנככקו הקדושה נציצוח קוד שהוא האבד ביבר דק
 יש אלו על העולם נעון שם ונאבדו הקליפיח בעמקי

 הקדושה על מסדש שליעה להם אין אבל שליטה להם
 דנר קוד גס האנד דנד מלאכה דק הוחד לא ולזה ס׳ו

 הקדושה במקום שנככקו הקליפוח קוד היא האנד
 נשמוס והם נוגה בקוד ק־ושה להיוח וסזדו נפנימיוח

 נקדוש־ ונכנקו וסזדז הקליפיח בעמק אבודים היו אשד
 ואלו תקליפוח במקום בסון ולא העשי׳ מדריגות במקים

 אנו וצדיכיס בבריאה וכ״ש יצירה במקום לעלוח זכו לא
 לפישן המלאכה נקוד נעשי׳ למקומם לסם להשפיע

: האנד דנד מלאכת הותר

 היתד טעם ניר יחנאר ונו מג אקדי קוד ונבאר
 אקדו היוח טעם נדין הנה כי נפש אוכל

 להיכן נראה לכאורה אשד שנח אסר ולא ייע אסר סג
 ראוי וא״ב יו״ע מקדושה שנח קדושה גדולה הלא ני

 עעס אן עוב יוס מאסר שבח אסר קדושה שחשלד יוחד
 הדיקנא עד עולה הז״א אז נשנה הלא כי הוא העכין
 נסיק עלה־ והנוק׳ לעיל כמבואר דשנה במכסה דא«א
 עיקרה שם כי אמא במקום הבריאה עולם ואז אביה

 עולה היצי׳ ועולם נכורקיא מקככא שאמא כנודע האמיחי
 נוק׳ במקום עולה העשי׳ ועולם דאלילוח ז״א במקום
 באיר נכללין כולם העולמוח ששל נמצא האצילוח דעולם

 כל שי נשנה המלאשוח של נאקדו ולזה האצילוח עולם של
 מלאכות ל ע׳ בקוד שנודע הסיצונים בקוד הוא מלאכה

 גם אס־זה שום להסיצוניס אין אז ובשנת מלקיות וע״ל
 לעילם למעלה עלו שכולם שיין התסתוניס בעולמות
 שיורדים שנת במוצאי ג״ש הטעם ולזה : כנודע האלילות

 הסול אל הקודש מן וסוזדיס ועטי׳ ילי׳ שהם הסול ימי
 של הזה הגדול הקויש הארה נהם שישאיר שס נהם אין

 אן . כנח אסר סג אקדו יש לא ולכן האצילוח עולם
 לנד נאמא דק עולים אינם דסצילוח זו״נ אז ניו״ע

 והילי׳ דאצילוח ז״א נמקים היא והבריאה לעיל כמבואר
הנוק׳ מקים שי נודע והנה ־ דאצילוח נוק׳ במקום היא

 מידוח ד׳ שיעוד דק אינו
 ואיש חנה״'דז״א שהם לנד הבישי׳ נפטלתה נשנת ני ר״ל

הנוק' במקום הילי׳ כשעלה יייי־ג הנה ר.מק׳ נמלויס
ד׳ דק שם עולה אינו אז ?ל ״ל” ״=>״ עילם

 ונשאיו שלו דאש״ח קפ׳ ןא{,ל,,ן .,״״ל למקוס נלהטולס
 נמקים הו״קהחססוניסדיצי׳ עולם שס שעלה ניו״ט משא״נ
 וד״ד דנדיאה דאשונוח ו׳ דנללות ז׳א נחי׳ שהוא היצי׳

וכש דנדיאה נד״ח דעשי׳ פרצוף תמיד שהוא עולמות
 נשארים החסתוניס קצווח

העשי׳ נו׳דאשנגיסדיצי׳׳וכל ■•׳י"״י״״מוי'ו</;).ג.יז!.=יי.׳<׳•'
 מלאכה כי נילע שן נם והנר. סאצילוח מעולם למעה הם
 ולפי מלאכה גימ׳ אדני אל שהוא העש" בעולם הוא

 לעשוח אקוד לכן שנ״ל למעה נולו הוא עשי׳ שעולם
 מלאכה אן ס״ו הקלישוח שם לעורר שלא גמורה מלאכה

 עולם נגד כהוא הוי׳ אל נימ׳ הוא אוכל הנה נפש אוכל
 אןהד״ד למעה שלו חסחונוח דקשש שהיא כנודע היצי׳
 אסיזהכ״כלר.סיצינים שם ואין נעולסהאצילוח כמה שלו
שעיולמיח כיון כן גס ולזה נפש אוכל מלאכה הוחר לזה

 סיל ימי של!ס ועש״ יצי׳
 למעה ניו״ט גם נשארו כנ״ל זה ענין נתנ הכוונת נסיר

נמשן ולשם האצילוח מעולם יי"״ או איזי 15נאו
 למקומם מלמעלה אוד להם יי״ט='ל I”’ =אםי פס יני־י

̂א ובודאי למטההונריס שורש הנה מעצמותו הי׳ ש



ההייי־ם עץ ה ד פרק שבת ליל שער פרי שרת
 המתנאליס o’sn-r ועפ׳י י:״: י.כבס כמ:־ גיילה האלה לסס

ש שנתנכ^ן. גמו מנואל שס ,j,״
אמנס b״n עור שס נתג ולנהלחיל ״׳גי (יאור הארה קצח
'! עלמי[ נ׳ עני! כי ידעת נבל _ ,־־ י ׳״ ........י■'

b '״p הי1ו jnnph) 'יכו'(ועיין כשא אדל' הנז'בייש 1̂׳״ 
 סלק ההפלה נללות נשעל לעיל יי'^ ■הנשאל הארת אוהו

 ני נ־אמו ושש נהגה) ג׳ ה׳ אל רפתיק ,;נואל
והוא הנליאה נגד הס י,לאפו! נפניחיס אשלוח; ל.יו ,יא,

׳ ר.-ה פי נין1הי ה ש העשי׳ ננגד ותג׳ הוי׳ אל והוא פ
והגה צ״ן ניע אדני אל והוא ;־בריאה נו-יר לילי ו״ס

 כנגד צ׳יו ניע׳ הוא מלאכה היי רעשי׳ עולה ואח״י
 הוא ששם ולפי העשי׳ עולס והו׳ לגריאה בד״ס שיין ל״ד

 צפי נ ע״כ הקליפות תוקן׳ דיליה״ שלו תחהוציס
לעולי שלא ניי ני׳׳ע ינלאנה _ ,י
ניע׳ נפש אינל אנל הקליפות י;״“’ =יל

היצי׳ עולם כנגר שהוא היי׳ אל מדרגה
̂ייייי שהי' במקום יורדת  הותר אחיזהלנן נ״נ אין ששם הי
 : ענ״ל נפש אוכל זה ניוס יעילה שלו ד״ר היינו ביו״ע

פנייו׳ במקום האנילוה
 דבר־אה ראשוניה בהו׳ שלו והרה דאליליה

 בד״ס היינו העש־׳ במקיס יוריוה והיל״
 והו׳ דילי׳ בד«ח שנה דיר והעפי׳ דיל■׳ ובדר דבריאה
 המה ילי׳ ד״רשל שעתה ומלא דעשי׳ בדר שלה סההונה

 נודע והנה • דנריאת ד״ה שהם עהס גנו־ ניוקיס עהה
 יש אז גבוה במקום כשהוא ועהה הוי׳ אל נקר׳ שהילי׳

 משוע אל יק החלה שהי׳ אל ששם והוא יסירה מעלה לו
 הכולל עם יאר גימ׳ הוי׳ למד אלף ונקר׳ נתמלאה ועחח
 הוי׳ אל רק בתסלה שהי׳ מה ר״ל לנו ויאר ה׳ אל וזהו
 בד״ה שנשאר למס והנה . יאר בגימ׳ נעשה עחה

 ההין במילוי אלהים כי בנידע אלת־ס הנקי׳ דיייא־
 ר׳ל לנו ויאר וזהו דבריאה עלמין אלף עולה וברביעו

 הו״ס ועל זו הארה לו נמשך שיוכס אלהיס ג־מ׳ לנו
 מג אשרו הכתנ אמר ריצי׳ הדי במקיס בנשארים דילי׳

 כי עבוח ב׳ ר״ל עבוחם נקר׳ הי״ק הנה כי בעבוהם
 עבוסס נקר׳ הס שלש ב״£ הם ותו״ק שלש היא כביה
 נעבותסשישארו י״ע שהיא תסג אס קשרו ר׳ל מג וישרו
 אח׳׳כ • למקומם למעה יידו ושלא שלו בדד הילי׳ בראש
 דילי׳ בד״ס עמה נשלריש אשי דפישי׳ «ר7ה הארה ביאור
 ממשך הנ׳׳ל המג כאשירש ר״ל המזבח קינות עד ואמר

 נעשי׳ היא המזבח כי היוזבמ קינוס שהיא העסי׳ עד
 • בנודע בעשי׳ הוא 0̂יpB הקיבניה אס זובמיס כשם
 אל גימ׳ עולה מזבס הלא כי בילי׳ ג״ב הוא מזנה והנה

 המזבח שעיקור אממ בי הענין אן 1כ;וד ילי׳ שהיא ׳’הו
 אל שהוא עליו מורה ש־מו כמו לילי׳ בידל הוא שורשו

 ד׳ כבכל מ»ל במי׳ כל בי נודע כבר הלא אן כנ״ל הוי׳
 דיל■׳ ק״ק במיכל שמסמיו העונס בראש הוא עולמות
 נמלא ד־לי׳ ק״ק בהיכל העשי׳ נראש היא דילייה והמייל

ששני הני בעשי׳ עומד הוא ליצירת מ״ל שהיא מזגיז בי •

 שהדיר מג באשלי עמת והדי י אמימיס המת דברים
 דילי׳ מ״ל שתיא המזבמ ודאי אז דילי׳ בדית הם דעשי׳

 דעשי׳ הדיר נס כי ביצירה האמיחי במקומה עומד הוא
 ד׳ לה נעשים הס דעשי׳ הד״ד והנה ביצירה שם הס

 שד׳ נמלא י עומדים המה כ'אש קדנוח בל כי קדנוח
 המזבח קינוח נעשיסד׳ דעשי׳ ראשוניה ד׳ שהם קרנוס

: ביצי׳ מ׳ל שהוא
 להס להאיר עחה לריבים שאנו הה שעיקור לפי והנה

 ולמטה דילייה חסחוניס ו׳ מן רק אינם
 נזבל לא לבן האלילוס מ־עילם היז היו גיו״נו אפילו אשר

 מג אשיו וזהו בהם רק הג אשיי של ההאיסו בפשיק
 המזבמ קרנוס עד כנז״ל היצירה קצווח ו׳ שהם בעגוחם

 אמנה • בנ״ל עשי׳ שהוא
דעשי׳ ראשוניה ד׳ אוחם תנווניז נם׳ תלשון תוא ק תנת
שהס מימין ד׳ שוד תם ־־משנת אין תזא הלשון נפי אן
דע״ב הוי׳ שמוח ד׳ שוד ל י״ יי’״־ ,.r״.’״,■ ,« נולייו יה״וממולאין אותי׳ ג׳ , מה׳ ש״ג ״ל״ש.,,״, ; מנונש! נ ף

 , ומה ין ביו; ב׳ ג״כ אה׳׳ אותיות י׳ רק סא נ״כ אהי׳
 בנודע דההין וא׳ דאלפין נולים הס ננ״ל ממולאין אה•׳
 קינוח גיה׳ הס אלו והשעוה כי הננח תוא ונן קינות גיננ׳
דעשי׳ ראשוניה בל׳ שחם יי̂' שי נייש יילא
מייסבי שנוס נקראיס והם יילילו״ נשעי לעיל מנואל ונני

חיים נקר נבללס העומין g,״״
אסי׳ ניע׳ המצן מיי׳ שהם

 נשוד מוחין לד׳ נחלקים הס וכאשר כנודע אמי׳ הוי׳
 שוד ו׳״שו חיים שנוח וזהו שנוח גיה׳ המה הנ״ל השמוה

: חג אשיו ביוש העשי׳ אל הנמשכח הארה

א פרק המצות הג שער
pע J בי נודע הלא בי דע מצנים ויציאה ששח 

הז׳ הרקיע עד השכינה אח ש:קו הראשונים י
 בהגה נשמון שנבאר מה עב״י מובן (זה עונוחיהס ממעה
 היושודאוחן מנדים נגלוח שהי׳ הדוד אוחו וסנה ע׳׳ש)

 בנודע כניס ק׳׳ל באיהן אדה״ד שהוציא קרי של הנלוליס
 בארז על זרעם אס עשחיחס שהיו המבול דוד ונם
 בי ה׳ וירא מש״ה וז״ש הנ׳ל הנלולוח אוחס ג״ב היו

 בי ממש האדם בני דעה שירוש בארץ האדם רעס רגם
 בזוהר כמבואר רע נקר׳ והמוציא יעה נקר׳ הקרי שוד
 יעה הס המבול דור בי נמלא דע יגורן לא בשיק על

 ביאהייואח״ב אשד האדם אס אמחה וז״ש ממש אדה״ד
 העיד אה לראוס בסיב ועליהס הפלגה נדוד נסגלגלו

 שהיו קלמאי דאים בנוי האדם בני בנו אשד המגדל ואס
 ולבן מנוק׳ ולא מדבויא קדי מצד שהיו דק ממש בניו
 ביול להסגלנל הוצרכו ואס״ב בן גס מטאו געלמן הס

 וטלומוה קדושיה נשמוס היו בולם בי זאח ולחקן ההוא
ואסר אנחם העקלקלים והס בהם הבילוניס שאמיזס רק

שיצטרפו
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 סניוח מהס חוס סר5 נשמוח'' יהי׳ ויזדכט פיצטרעו
 ננשמות'וחי רק נאסזיס הסיצוניס אין דלנה6ו הטומאה

וכנורות מססליס יס6ג הס הישמוה כל ואמנס קדושח
מ .<1. _____ / י • ייי  הדווג מציונות תלוי שס ט שבדעה

אשתו חוה אח ידע והאדס בשוד
 כנודע הזה הדור כל משה

 הדור כל גס אצלינו כמבואר
 הדעה ׳’מבס ג״כ היו ההוא

 הקליפוח־ אל שנמשכו רק
 ה״ כסטאחס להיוח והכה
ע’ לכן הדעה בסוד  משה י

 נמסן הי׳ הזה הגליה כי
 גלוח כל כי משס ג״כ

 הי׳ לא ענינו כל מצריס
 האלו הנשמוח לצורן רק

 כי מצריס גלוח הי׳ ולזאה
 והטומאה מצרים יניקה
 הדעה מקוד היחה שלהס
 שנודע מה לשי ובשרט שלהס

 כנגד הס ומצרים שרעה כי
 באסולי׳ שהוא העליון העויף
 הגלוח בזמן והנה העליון
היו הדעח ששע כל ההוא

 דעה נקרא ולכן
 של דורו גס ומה

הדעה מבסי׳ הי׳ משה כי

 וומל ללה שער לייס עץ נשפר
 שמשה ענין נילור שם ו׳ פיק
 הול שמשם הרעת מנחי' ה<׳

 ישילל ונשסעלי ללה נלי׳
נלי׳ לנעל הקנ״ה רצה נעגל
 אותן ולעשן שנלמד וזז רחל
 כלן מ״ש אן ע״ש ניוצ לגוי
 מלותה הי׳ המר לותו שגס

 הנה ני לכוונן ■רעתי נל הנחי׳
 פ־ק זו»נ הלרח שנשער אמת

 תמרנית־ו שרוו מנולר שס נ׳
 זה גס לענ׳׳ר אן ללה מנחי׳

 שס הצל ני להכין זנית־ לא
 משמע הנ״ל ורחל ללה נשער
 שלכן ע״ש רחל מנחי׳ שהי'
 ולננות לותם לנגיל הקנ״ה רצה
 משה של נניו ע׳׳י ללה נחי׳

: עינינו יאר וה׳ וצ׳׳ע ע״ש

 משועבדים ישראל היו ולכן ומצרים פרעה אוחו יונקיס
 סייהס אה וימררו הגלוח באוחו שכהב מה וזהו אליו

 של והלבנים הסומר כנגד ובלבנים בחימר קפה בעבודה
 סגס איזה ס״ו כשיש כי נודע כנר והנה ־ הפלגה דור

 העליונים שהכסוח בהכרח הדור עונוח ידי על למעלה
 כמו החיצונים מהם יינקו שלא כדי למעלה מסחלקיס

 ולא לבד ו״ק בבח־׳ הז״א היוח הטעם שלזה שמבואר
 ההיא בזמן והנה החיקין אסר רק שלמים ספי׳ ביוד
 י הראשון לקטנוחו הז״א חזר

 אמא בטן בחון בג׳ כלולון
 חמיד כי נולע והנה עילאה

 לז״א מוחין הס דאמא נה׳׳י
 או נקטנוח אמנם בגדלוחי

 כלילון דג׳ העיבור נימי
 לז׳׳א שיש בהכרח בג׳

 רק דאמא הנה״י מן מוחין
 לבד ח־צוניח מבסי׳ שהם

בבסי׳ בהיוחס נמצא כנודע
 בטן בחון בג׳ כלילון ג׳

 מסיצוני׳ מוחין לו הי׳ אמא
 המוחין כל ואז דאמא נה״י

 וחגבורוח הססלי׳ כל ובפרט
 חלויהגלוח שבו הדעה של

מסולקים סיו כולם «זס

ג׳ העיבור בסוד להיוח

 הנרפסי׳ חיים כץ פיי נס׳ הנת
 הרניי׳ חין וז״ל הנח שס נתנ

 נסור עצמו ז״א שחזר כפשוטן
 חלא הנרחיס מנעת העינוו
 גמולי׳ דינים תס שחעינור הענין

 מ;ריס נגלות נמי הי׳ ונן ונו׳
 מוחין נחי׳ רק נז׳׳א נתגלו שלז

 ונו׳ ג׳ גיו ג׳ הנקרא לעינור
 אתו האמת צענ׳ד והנה ע״ש
 לזאת מאד שקיצר לפי אן

 ולהניא נרנר להארין הוכרחתי
 אמת והנה הזה העני! מקור

 נא פרשה מצות טעמי נספו כי
 נין ראשו הפסח צליוה נענין
 הטטס שס נתנ וקרנו קרעיו

מצייס נגלות א ן״ שהי׳ לפי

בו מאיריס הי׳ ולא ממנו צ״ל ע״נ אן ע״ש ג׳ גו ג׳
יקול לבוש ,חיצונית רק נייי רק מוא-ן לי הי׳ שלא הטונה
 : לנד אמא ’ נמג״י שהי׳ ולא ג׳ גו ג׳ ננחי׳

 גלות עגין הלא ני ג׳ ין י׳
י איים נען מנואל מצרים נני־■’” »

 שימיו שס מנואל גס ו׳׳ק מנחי׳ פאות לא הוא חמל ז׳׳א כ׳
 C מעש־ ע.י א, סווס א־שי ונזמן הפלגה ירוד המנול מל נז״

 ו ר שני ייג-ר ואותן שנ־׳ נטר שנה ייז*ת נל נכללו רירעים
 ש ע מגולי׳ יינה״י שאו ונשארו רז״א רניי.י תחאי׳ פרקין ז׳ נגר

״ הי׳ שזה ונתנ זי׳ נענין שהארין  שש;ט יידיגיס חוקןג ג
שהוא אחד רקיע ק, א.:דהם ״פטל, חן י ה;ל, ‘נזמניס
,ה׳'אנ*א’, ’®V® '־®י ’י® ל™® ”D ייאסר

°’® ’י"®®® י■׳' ״םי= םנ<׳ פי אנרהס לא "
ו’® ’ל« י׳ו ייא׳ז מן למטה ר י ^ ' ל ® ־  נ- ®
̂שיגים יי־׳׳ האירו  ,׳.ל V ’י־® ®ל׳ ®”®״יי יי' פלי י

 י׳ "’י־נל =״שו ׳ יי צז־' ממגי׳ שאסיר אודות ,׳
, f®• יי' ״" ®ל® גלי״ כנין מנואד יירי ע׳׳ש . קצות ו ננסי׳ הי׳ היא תן שלו אארונית נד׳ ש;ו ראשונוה י י̂.
מתמת t׳nfB 'I’® ®' ״' ®״® °’®®י נס־י גס

גליה^צד^ ’®" ייי®” י”® <׳״י אמנם
ממנו מסתלקות היגקה נסי׳ אין נעו״ה המקדש נית חורנן ונעח
''מ״^י^^^שדררר” '®’®’̂® ®° ®®®י °’®ל״ =ל אמג־

 *רדיוח ׳מ'מ.י צגי- CD סתומים ויושניס ייארתס מסגלים
 י יזו א שז נתנ ולא עינור צנחי׳ שאז■ ונתי ־׳זן נלשונו

r ״״® ל®״'■ שיי^׳ י״ל ’־ ־א! שנתב \מ׳ ג׳ ג ג׳
י7ט׳ר ד״, ד ”ל י״®”®® ״־״אי יק

^ל י־מ- J׳”® ®° י®® ■■ ’לי״י ’ל® ירי’־’״ נאי׳ ' י  קי _-סת כיש אן המוחין ע״י אלא ,׳,ו; ,א■, שס ״״ל הלש!,
,̂J  ®j נס שא י ק דיג וקטנו׳ סין הוג גס אלא וי ,לא

ר’ ®י ®®®יי יל® ®ש״לקו ג״יי׳ס ס דיג ״וי'

 ״?״ י,.,. ״י' ״”®®׳יי® י’ליל’ נג׳ עינוי לנאי׳ ז״א חזר רגע
,'אחרי ^■״ יי׳ ®״® ®״® ®ל® ’'י“ םנ״ל יני׳ מצייס
 שיאל צאו ש קיום ני לע ״״ל שש כתי ז־יעה לא נארן נערנו
זרופגיס מאיזמצטס נצצתם אא״־ אן ק״,א ״,,־U ס ממצד  ̂ר

 שיו מיי ונ.גד נהע-ק נזמן אס כי היו לא פנ״פ אן נאחול
̂יא מקרם '’י־ ®י׳״יי ®’ייפיכו״פ■- גם א
ע׳ לאנז מ, שהוא שארן גרס וזה אחורי חין ;;ין ,.ל ;̂■מ- ״ A t ̂ ®'̂" י”®® ״® ״ייי® אז איז נאאיי פמס

̂זר־עה זיהג נ-^ן והגה ־ ע״ש ע־׳׳ל פנ״פ אס נ׳ ול־יולדה ל
׳® ^״יי °’״® י־יי °’׳•״” ל^ש’ שא״י מ״ש נא ז׳ אוו נ1 נתנ א׳ נפיק שס ירא מיעוט שער ס אי נעז

̂משד '■’®י׳״ ®®'® ׳’®״ ®ל'ל ל® ל׳”ל ס־ש ̂־׳׳ ̂לא ̂זי נמשו י לא זה אן תזוופניפ יציאתס נכח תינה מצרים יציאס א״יי״
 י תמ V ^נ0א אן א׳ יום רק שלם תלל אומרים אין ולזאת כלל

 שאז נימ״ק ננין עד פני־פ א!רו ונשנע י׳׳ס ננאי׳ 1אנ׳צ נחול
 ננאי היו הג.ות שנעת ממ׳׳ש מימ אן ע׳׳ש פנ״פ תמיר הי׳

 לענין עצמו עיטר צנח־׳ ריוחזר לא שודאי נמ׳יש מונח אנ׳׳א
: כנ״ל המוחין

ד,  לז״ק שיש נהניח נג׳ כלולין שג׳ העינור שנזמן כאן מ״ש רנ
הגי׳ ■ שלהם חיצינית ננאי׳ שיים וק דאמא הנה׳׳י מן מוחין י

 נעז שמנואר מ״ש הנאתי שס נ׳ פיק הציצית נשטי לעיל עיין
הס דעינוי העואין פנימיות ני ה׳ פרק א״ןא הולדת שעי סייס

נעשים



החיים עץ א פרק המצות חג עזער פרי שרף
 ח-יס נעז מ״פ פס הנאת■ גפי ע״ש דאי׳א הח*ת מסוד נעשים

ijn ו'’תדוח שהס והפנימי׳ ודל שנת: יי פית וחיצונית פנימיות
 דקענות מוחי! תוך והיי׳ מותין נעינני שהס הוי׳ גילם הס עצמן
 תוך והוי׳ המוחין וניניקה ואננא חיצוני׳ י נהי לגישץ שהם ואלם
ו אמצע נהי׳ לנושי שהה ואלהיס מוחין  רא־ינותקצת ש’ע מ^f׳
ג׳ נפית ליןמן והנה ;המוחין נחיצוני׳ וק מיידי שכאן צ־ל ולוה

 נסיצוניח רק עתה מטוניס אנו אין ני ה״י1נע תנאו’ גהגה
: העעס וע״ש המוחין  כי נמצא והג׳ הס׳ ודp הוא הועח כי נודע והגה

 העשרה אוחס ומלביש כילל הוא דאמא ישיד
 ולעי עשרה מציאות נ׳ייכ הזה בלבוש שיש ונהכרס סו׳נ

 שס אשי העיבור נתוד ובערע אהי׳ שוד א’ה שהבינה
 ישוו כי נמצא לכן כנודע העיבור ומן על מורה אהי׳

 הסשדיס אל לבושים שהם אהי׳ שמוח י׳ הוא דאמא
 מצרים בגלוח והנה כנודע הוי׳ עשיה שהם נהנבויוח

 מהדעה לקו נשה לזה כנ״ל בהדעח הפנם שהי׳ מחמה
■ הנ״ל הויו׳ העשרה שהם בעצמן והגבורוס הסשדים עשרה

 יוד שהם שלהם הלבושים רק בז״א האור נשאר ולא
 כמנין שנה יד״ו הגלוה נמשך ולזה הנ׳יל אהי׳ שמוח

 יבינו משה ואמנם כלמה רד״ו יז״ש אהי' שמוח עשרה ׳*«י׳,
 ושבר הדעה השחלקיח הי׳ שסעאסם אסר כי סשב ע׳ה

 ימשך ולכן י״ש בנימ׳ שהם הויו׳ העשרה שנשהלקו שכיון
 וזהו השנה מראה וזהו העגם כמנין שנים י״ש הנליח

 שימשוך שחשב י״ל ליאוה ש־ כי ה׳ וירא מ״ם שוד
 שכיון לפי כן שאינו הקב״ה לו והודיע ש״ר כמנין הנלוה

 יינקו שלא הפגם בהם הי׳ לא למעלה נשהלקו היי׳ שיוד
י׳ והס בז״א שנשאר במה היא השנש יק מסס הסיצוניס

 שלסני אהי׳ ישראל בני אל האיור כה וז״ש אהי' שמוה
 כמנין שנים מרד״ו יוהי הגלות ימשך לא ולכן אליכם

אהי׳ בשש הנה כי אסר טעש עוד וגס כנ״ל אסיזהס
אהי׳ שמוח ובעשרה אוהיוח כיו יש שלו המילוי במילוי

ע יש  קר״ישלא־ה״י הנציציחשל אלו ומח־ות אוהיוח י׳
 שנוח הי' ולכן י״ע עיי ויהי׳ בשוד רע מהם נעשה
 שלהם אסירים בשוד א־י׳ הי׳ והנה : אהי׳ בשס הגלוח

 אהי״ה אה״י איה א׳ כזה ברבוע אהי׳ כי דמיס י׳ תם
 העליונים אסירים לעולם כי נודע והנה דיס נימ׳ עולה

 אמורי כי ונמצא ממנו שלמטה למה פנימיס נעשים הס
 אהי׳ שמוח י׳ שהם ונמצא בז׳א פנימיס הם אמא של

 דמים וה׳ טהורים דמים ה׳ והס דמים י׳ שהס ברבועס
 עם זיא ישיד אל נחיניס סשדיס ה׳ כי והענין טמאים

 בשוד הנוק׳ בישוד נחוניס והג׳ דמים ה׳ שהש לבושיהן
 הניל דמים היוד כל לקבל הנוק׳ ביקוד כס ויש הזיווג

 מחבייים הס והדמים הולד נעשה והנבויוח ומססשדים
ולפעמים טהור דם מציס
 עיש הנודד שפי חיים ניפץ מת ויונק לסלג מההפכים הס

 אך זת נענין שהאריך נ׳ ביק מחברריס הס אז הולד מהם
שקהימיס נצל שם היזניי לא ״ ,,)לן

״ י הס אסורים נקוד לסיוחם

בהם ויש דמים נקראים נ׳ סלק ה׳ נשיי שיציית מרוא
הדמים אן סקולה איזה פנתנ נמו ביאור שם ה׳ פרק הזיווג נעת אמ:ס שס כאןיז״ל
 אסר בהש שכשאי ומה ,.jj-pj, !ח, מיד :סוד הה״ח

ממש טמא דס הוא הבירור ןאק, ;ל ניסו,-ה
 לא אן הקליפות אל ויוצא ואח»נ דמיס י׳ שהס לנושיה!

 משא״כ ס׳׳ו ממש עצמוחם נהמשך ניסמה מתניייס הם
טוהר דם של דמים הה׳ ה־ילי לי ה ילי,

מהם נעשה סביייי אסר '=׳׳"יינ׳‘ ״י״׳ ״' ̂ מתבילי׳ הס הרמי׳ הלגושי׳שהס
(בשפר טהר דם קודש

 מהדויא בלשין כחב הכוונה ,ך כני נהם צין ש הת׳ לגושי
 מה הענין וז״ל) בסיא אסוייס להיותם אמ:ס דינים
 דמים ה׳ כי אצלינו כמבואר החסיי׳מ״מ שהסלנוש■ אעפ׳׳י
״,,,t, מתנייים הם נפעמים וג״כ טתוייס דמים וה׳ טמאים ססיל״ '"’י׳ ם” ויש דם נקר׳ ואעבור הפקוק וז״ש באק. ,,,,

מחגושקה ואראה עליך והפסולת
 כמבואר בפקח הנז׳ בדמיך ךין ף״נ ;ןחןכ דם מהם נעש־
 הס הויוח יוד והנה אצלינו נטשה ואיוו קדוש שנוא אלא
אהי׳ וי׳ מאבא והג׳ הס׳ הדמים אמנם קליפות ממנו
דמים הי׳ שהס דם בקוד השסילל ׳1הגנ של

מאמא והג הס סס ל ה.V,-•״ ים יי״'-ו געפי' ייי’” אתי
קבנחי לא ואני ודייל [וכחב p״, ״,
בנלוח כי בקינטרק ועיין כן וממס ו!״ל כתג חיים נען שם

קטנוח בקור זיא סור מצרים וכאן עיש הולד נעשה שנתניי
 האור למעלה ממנו ש:שחלק ייאוי יל פג שעיים מנוא נס׳

הי׳ ולא גדלוה בבסי׳ שהוא I” נעשה שהולד יזי וה׳ נניל ממש והגנוחת יההג׳ ההס׳ יק בו מסכשט .
יוד בקוד קטנוח בסי׳ של י ’

 מהדעה נס אז הגילוח בסי׳ כל שנשחלקו לפי (י״ל דמים
 נשאר ולא הויו׳ יוד כסס הפנימיס הסו״ג ג״כ נקסלקו

 יק האירו לא אלו ונס אהי׳ י׳ קיר שהם הלבושים רק
 ומצרים qהעוי בקוד שהוא ופיעה כנ׳׳ל) אסוייס בקוד
 ואראה וזהו בנדון בהיוחס מסס יונקים היו הנדון בקוד

 הטומאה אביה אבי מה נקיא הקליפה כי י״ל מסבוששה
 י״ל בדמיך ואוסזח ויונקת מהבקשה היחה דמוחא דלנא

 הנרון מן ישיאל ובצאח נדה ודס טה׳ דם דמים מיני ב׳
 מהס יינקי ולא הדס נפקק אז למטה ונחפשט העליון

 דזיא נדעה והגנורוח הסקדיס נחפשטו אז הסיצוניס
: עכ׳׳ל נהניף ולמטה משם ונחפשטו

ר ו ו ח ג  שהוא ישיאל כי מצרים נלוח קוד כי לעכין ל
בג׳ כלילון בג׳ עיבור לקוד סזי ז״א קוד

 ההס׳ ההפשטות נסי׳ ממנו ינקהלק בהג״ה) לעיל (ועיין
 שנו הדעה קוד אל למעלה ועלו כנודע שלו ננופא
 h't שחון דאמא היקוד מקסייס שם אשר הגרון נמקים
 נכנשץ אין אז קטנוח נקוי הוא כשז״א כי (י״ל כנודע
 דילי׳) ננ״ר והמה דאמ דנה״י חחאין פיקין הלה רק בתוכו

קיאחי המצר מן נקוד כמבואר מצרים הוא בניון ושס



יויאהדדים עץ א פרק המצות הג ער1ע פרי שרף
 י״ם מינ״ר ר״נ מצרים נקרא ולכן החזה המצר מן יה

 ני.רןי' רק דיני׳ נועא אל הדעס מאיר הי׳ ולא עלא׳
 ואענור ביחזקאל הפקוק וז״ק דמיס יוד שהם אחידס

 שהיחה העכיס כ׳ סיריש בדמין מסבוקקס ואראן עלין
 הוא וגלבניס בחומר קשוח העבודוס באוהן מסבוקקס

 מכס ״נקו אשר ה־מיס אוחן ה:״ל הדמין אוהן בשביל
 ס״ בלמ״ן לן ואימר ולנן מצרים של החיצונים הנחיה

 הקבל עהה וגלוס מיסה המורים ההם הדמים במקום ר״ל
 ׳ ס הנקרא דגללוס המלחין שחקבל עד עליונים חיים

 כמיורר ס ח׳ גימ׳ נהם אה׳׳ הוי׳ אה׳׳ קוד שם המלן
 הין אנו פקוקים לומ־ הקנו ולכן התפילין נקוד לעיל

 דם כנגד חי׳ בדמין ב״פ שאומרים מה ואמנם י ההנדה
 ני מילר. ודם פקח לס כנגד ג״כ והס עמא ודם טהור

 מזוהר כמובן כקח דם הוא שם כי בנוק׳ הוא פקח דם
)A קוד הוא ושם (ר*ל  ההקדים כנגד מילה ודק ׳

 שנקסלקו שכתבנו זה מסמס והנה :דדכורא דאמא דפומא
 רק נשאר ולא הוייס שהם דגדלוה המוחין כל מז׳׳ר

 הרשע פ־עה הי׳ לכן אלהיס שמוח שהם דקטנוח במיחין
 הוי' כ׳ בקולו אשמע אשר ה׳ מ׳ ואמר בעיקר כופר
 ולמה מ״ו בעולם שלוט לא דזיא מוחין עיקור שהוא
 ויקזקה׳את פקיק גיל בזוהר שמבואר וכמו בקילו אשמע

 עצמו הוא אוחו קומע כשפייעה היי׳ 0ם כ׳ פרעה לב
 ויוייע גדול ומכשן> חכם הי׳ כי לנו אח מסזקס היסה

 הצדיק מיוקף נס כי לבו אס וחזק הי׳ ולכן זה כל אס
 שלום אס יענה אלהיס כמ״ש אלסיס שם יק שמע לא

 והענין י אלהיס נשם ומודה הוי׳ נשם כפר ולכן פרעה
 רק ח״ו הוי׳ נשם שליטחס אין החיצינים כל כי נודע
 יש עיבור או קטנוח בחי׳ אז להיוח כי אלהיס נשם

 דאלהים שמא אז כי כס להאמחז בהמיציניס יכולח
 אלהים נסי׳ כנו הכמרים מן שיוצא עד כן כל מחפשט
 יונקים ומשם אלהיס ג׳ הס מיחן ג׳ ני והענין אחרים•
המשקים שר שריו וג׳ מצרים

לקיעי« נם׳ מבואר זה נינין הטבסיס ושר האופים ושר
ה , י פס נבאיס וישב פ׳ תו

ושיהממקים ופרכה יופיו ענין ׳״יעי
° א״י־ס °’אליי שהאדיו כ׳׳ש הא׳ופיס ושי =

הונדיס הונן זה והנה הונה בגימ'
נ׳ יש ננרון כ׳ ל;נינן הצייניס ג' בקוד הנז׳ אלהים ג׳

בני ׳ ה׳ הלו־ן שנהם צינורה אשר שבגלון ולדין
I מיה מג׳ ני.שי ואלו האום טמהס יוצא נהחפשטס

״ ° ה^״^ה״ו״קו׳לדהי־ש״ס = ״”־
 א וה הושע שה נ הנינה ממח

 והנה הנונקיס שו והוא ממומהוכת ;עשים והוויויס האופים שו
 שם נהיוהס אשי הנ״ל המוחין כ׳׳ש מצרים נקי׳ הנדון מקם
 הוא פועה ני מצרים מלך הוא פרעה והנה מאד עד צי במקום הם

 וורידי! ושפ קנה נהם שחחאיו ה;׳ נל סלל והיא qנוו נימ׳
 הוא החיצונים אחיזה נל והנה הנ״ל מוחין הג׳ מחלנשין כנהם
מצדים מלני אחיזח הי׳ ולזה דנרלוח נמיחין ולא וקטני׳ ימיאק

 ני הפנים מצו ולא אחוייס מצי יונקים שאיו רק הניין ננו
 מפייס ונכוף נזה שהאריך ע׳׳ש היר,■! של ׳איאוייס ־וא האורה

 המשקים השר ני ׳ וענח ואופה משקה מצא טנין נבאי יבאה וז״ל
 האופים ישל י משקא מבי <ל שואנח הויזה שבו הקיה הוא
 הוא ה.■נחים ושל המאנל־ס נל ואבשל א,פה שהוא הושב הוא

 השחישה עיקור ונהם הדס את המוצאים -הח האזיקים הוווירין
 היוורין vp הוא ני הנ״.חים ם; נקר׳ ולה; הרם אא צ׳א לה

 הדעת פור והוא דש אוחם למלאות הנוף אברי ננל המתפשפים
 החסדים ומפפששיס ימצאו! חווים ונדבח נאמו בליו אשר חעניון

 האדם בנל המחקבציס האדם חיוה הדם סוד שאיא שלו בנוה
 מובן ה־י בית בנייל אלהיס שמוח נ׳ הס שיים נ׳ כולית ה״נס

 ויל■׳ גופא אצ הדעת ,ציאהי׳מאיר לשיצ מ״ש נס היטיג ןא נין י
 לבר מהווריד׳! רק ממ«: הס״נ שאס הועח מאיר הי׳ שלא ו׳ל

 צייו שנאן מוגן ונס נדל דאהי׳ אחוויס שהיא דס רק שהוא
 וושט קנא ייל וח צי; נ׳ נסור צ״צ ון־יד׳! נ׳ נסיו מ״: להייא

 נסור שחס נ"נ נחנ שנדפוש ים ח ען יהללי ואנא • והיווידק
כלס אינה אלהיס הג׳ כי ב;וא הוא זא נס אך כ״ם הוורידי!

: יבי! ואמשניל צנן׳ הג׳ ננל שאס רק וק מהיוו

 מחפשט few כיfeהו יאלהיק כס תחפשעוח קוד ות^ד*,
«׳ בס תיבה כל כי צירופים ק״ן עי

ילוfeו והכס בקדוכס המה ועייין בסים ק״ן בונה נ׳ותיוח
תקין מן יונקים והם והקליפוח היין קמרי feר.ו

 כן ()עפ״י בקיוקה שהם עפ'יfe ני ילוfe צירופים
 מצרים וארז פועה ׳ניקח מנסfeו מהם יונקים
מ״ח מן רק צרופים ק־ן מכל יונקים הינס
 שהם אלהיס משם ״ס וחיוחfe ב׳ שהם בלבד פיס ציר■
 מי פרעה שי׳מר וזר, !אלהיס מכס וזרונוחfe וחיוחfe ב׳
 כי הוי׳ בקם כופי ר.י׳ ולזה בקולו ואשמע ׳־Dfe ח׳
feמהבטלה היסה מחגלה הי׳ דגדלות דמוחין הוי' שם לילי 

 נצה הסי״ח והנה דאלהיס ׳ מ אוחיות משני ינוקהו
 מאוחיוח גדולוח מכוס ולהכיסו כחי לכבר איחו להכניע
 לו הי׳ לא שבהם מאלהיס אל״ה אוחיוה שהם אסיים
שחי למטן וזהו גדולוח הנוח הלכהו ידם ועל אחיז'

 לו הי׳ פלא אצה שאוחיוס ר״נ בקרבו אלה איחוסי
 אותיות דשח׳ בקרבו ולשימם לחביס רול׳ ר,י׳ נר,ס אחיז׳

 הדינים כס אלהיס שס יושלם ואז בהם נאחז אשר מי׳
 ראש סי׳ מציים הלא כי החח׳ אל והנ׳ אוחו ויכו

 דאין פישון שי־,וא נהרוס מד׳ הנהיוס ויאש בממלנוח
 כי נודע כבר אן אלהים שם של אחייוניח באוס־וס הוא

 הנ׳1 מאל׳ למעל׳ הוא ומי אליה מי׳ הוא אלקיס פי'שם
 כ׳ד הלא צירופים^ ק״ן בהם יש אצקיס אורקיוס בר,׳

 ציוופיס מח׳ יש מי' אוסיוס בב׳ והרי אות בכל צרופים
 חס באר׳( נפלאוח וכש״ה מיס ארץ מצרים נקר׳ ולנן

 סי׳ כרשע שפרעה ולפי ומצרים כיש חס ובני וכמ״ש
 יקזור שלא וחכב הקודש נחמד בן ז״א ר בעיק כיפר

 נקר׳ לכן כי בו הנאחזים הסחחוניס ישראל וכן להסגדל
 ישארו ואז כנודע ישראל ה:ק־׳ זיא של כמו על ישראל
כ וט׳ בנן ׳שאלן כי בסיב לכן בישוסו בגליס תמיד

גן



החיים עץ ב פרק המצות חג שער פרי שרף
 בזה כי זו שאלה ישאל אשר הוא העליון מבן הבא בן

 בכורי בני השי״ח לו אמר ולזה לכסור רוצה סרעה הי׳
 זה וכנגד ישיאל הנקר׳ העליון הבכור בן כנגד ישראל
: העליון ישראל הבכור בבן שכפר על בכירוח מכוח

ב פרק
 ולהוציא הכל אה לחקן המאציל רצה כאשר אמנם

 אחיזה שהי׳ מחמה והנה ממלייס הישראל אה
 יונקים שהיו לעיל שביארנו כמי מאד גדול הסיצוניס

 בקושי והי׳ המוחין נסי׳ כל מז״א ושנקהלקו הז״א מדעה
 ומוחין גדול גדלוה להביא הוצרך ולכן זה אה להקן גיול

 לההאסז החיצונים יכלו ושלא שיהנטלו כדי מאד עליונים
 הז״א הנה כי מצרים יציאה של הנש גדול הי׳ וזהי שם
 והוא א׳ קטנוה לו יש בהסלה כי מוחין נחי׳ כמה לו יש

 הם שלו המוחין ואז שנים י״ג נן הייחו עד לידחו מעה
 בהגה) נפ״א לעיל (ועיין דאמא דנה׳׳י לי-ישים שוד

 מוחין נקראים והם דאנא דנה״י הלבושים ובהוכס
 נקר׳ הבינה כי דאלהים מיחין קוד וחם ודיניקה דקטנוח

 שהם לפי אבא שמצד דקטנוח המיחין והנה אלהים ג״כ
 בעצמם נז״א מהגלים ואינם דאמא הוךהנה׳׳י נ״כ באים

 ואח״כ • אלהים בקוד נ״כ מאירים ולכן הבינה ע*־ רק
 שהם דגדליח המוחין לו באים אז שנים י״ג בן נהיוחו
 הויוה (יגם דאמא ננהיי מלובקין פנימים מיחין הויוח

 נאים דאבא ונה״י דאנא נה״י בחין דאנא דמוחין
 הם ואלו גדול הז׳׳א נקר׳ ואז דאמא) נה״י סוך מלובשים

 שהם שלהם המקופים אח״כנאים דצלם דל׳ חמיחין קיד
 כסושנןלמ׳ אחרים שנים בז׳ באים ואלו דצלס ל*ם קיד

 יכול ואז שנה עשרים נן היוחו עד נשלם וזה הנ״ל
 נקרקעוה אפילו ממכר וממכרו אביו ננכקי וליחן לישא

 נקר׳ זה וכל ע״ש הצלם דרושי נשער באריכיח כמבואר
 אחרים ולגדלח לקטנו׳ הז׳׳א חיזר אח׳׳כ : א׳ גדלוה
 והבונה נינה ענין ידעה הלא כי והענין ; עליונים יוחר

 מוחין לוקרז אח״כ החנונה מנסי׳ מוחין לוקח והחלה
כי נודע והנח הבינה מנחי׳

 ל״נ נסליןמ מלאה אמא כי דיל הה״ח מחצי הוא החנונה
ממצ<י.ת־מולמגונ ואז כיציפיס >5״״ ןל״גןה

מא";ציךיומא ולמגילה ח״ת יל־! ולמטלה ח״ח
נולאח אנא נחלק ער״ז וכן מלאה החנונה למקום ז״א

 כלאה אנא והיא פרצופיה לני דנה׳י מוחין לזה קורין
: סנא וישראל חנונה בחי׳ שכל (ולפי
עלאי) דאמא נה״י רק הוא

 החסחון ח״ח בחצי עולה הוא המקופיס בו וכשנכנקין
 ואח״כ : א׳ גדלוח נקר׳ ולזה כנודע דז״א המקוף והיא

 עלאה אמא בבינה שהיא ב׳ וגדלוח קטנוח בבחי׳ כקעולה
 הבינה כי דסג״ח וגדליח לקטנוח אוחם מכניס אנו אז

ואמו אביו מקים הנן יורש ואז ולמעלה מחג״ח היא

 לו יש ואח״כ עלאין סו״נ דוגמח זקן הז״א ונקר׳ לגמרי
: עלאה בדיקנא שהוא עליונה יוחי עלי׳ ישראל בצאח, והגה ,

מחמח ס ממצר הינקיניז ני מונן אינו ח;ה רלשון
יונקים שהיו החיצונים אחיזח ש״ יק מלמעלה נסים הם

כשרצה לכן כנ׳ל מאד ל־־יל ייויז״״״־־ינואי כויריח
,, ,j.j, משם להוצירם המאציל

נכל הז׳׳א אח להנדינ הוצרך ממקימס לו צמשכי׳ שהם
שע׳׳י כדי אלו הג־לוח מיני כיש הז׳׳א למקום מימעלה

ולא הס־צוכים יחנטלו כן י׳׳ל שנאן צ-ל אך נהגה
בלל אחיזה שים נהם יהי׳ יי״ל' שזיי׳ הנהר לו נשנעישה

הקפיקבגדלוח לא ולזה וכלל = יא' '־״’
 זמנים ר6נב כמו הראשון

 גימ׳ הוא נ1ט יום ולכן לנד בהבינה רק עליוחן כאין
 קיגהואבחבונה שם כי אוחיוחיוכנודע י׳ עם ק״ג שם
 אנו שאז חפלחינו ע״י לא אס בבינה ה־א אהי׳ ושם

 אלה בפסוק כמבואר עלאין או*א עד אותם מעלין
 אסר במדרגה רק עיליס אינם בזה ונס ה׳ מיעדי
 גדלוה ואח־כ ראשון קטנוח חסלה והולך נגדל מדיגה
 החפלות קדר כפי רק עולה איכו נשבח ואפילו ראשון

 [כמנואר דא״א הדיקנא עד בעולה בפנח יתרון יש אפן
 יוחר עלי׳ לז״א אין שנח נליל אך דשנת] מנחה נחפלח

 משא״כ כנודע דנלם דל׳ ומקיפי׳ לבד חראשון הגדלות רק
 הב׳ הגדלוח עד הנחי׳ כל בו שנכנקו פקח בליל עחה

 מקיפו׳ אפי׳ הבח״מקיפוס כל לו ויש ביחד הכל נכנקו
 נכונו שדים עדיים בעדי ותבואי הפקוק וז״ק דצלם דמי
 המוחין אפי׳ המוחין כל נכנקו מצר־ס ביציאה עתה כי ר״ל

 ששם הבינה של חג״ח עד הז״א שעולה והיא ב׳ דגדלוח
: כנודע והדדים השדים מקים הוא

 מןqחכ נבנקין הס בסינחס בכל האלו המוחין !*תגה
 פקס של א׳ יום בפל מחקיימים והס הלילה

 ונס גמורים ן מוס הס כי גמיר הלל אומרים אנו ולכן
 המועדים בשאר משא״כ נמור הלל אומרים אנו בלילה

 ונשאר לגמרי המוסין כל מסחלק־ן אז ראשון יום אסר אך
 חג עד לאחד אחד ונכנקין חוזרים ואס׳׳ב כבחחלה

: לקמן בעזה״י כמ״ש השבועות
 כולם שיכנסו לכך הוצרכו פסח בליל אז כי

 שיחגטלו כדי הטבע פייך שלא א׳ ברגט '
 מעבדוח ללאה שיוכלו בנדי לגמרי הסיציניס אחיזה
 לזה עוד הוצרכו לא שוב שיצאו אחר אך כנ״ל לחירוה

 • המדריגוח קדר על ליכנוק הראשון לטבעו הדבר וחזר
 ע׳י שנעשה לק לעילא זיווג שוס אין זמנים נשאר והנה

 הטבע בדרך שלא המוחין שנמשכו טחה אך חפלחינו
 ביה שחייה רק הזאה להמשכה כס בנו ואין כנ״ל

 גדולים ניקיס טמנו לעשוח הפליא הגדולים ברחמיו
 חפלהינו ע״י ולא המרובים בנסמיו הזה הדבר נעשה ואז
מקטרי ולא דלטילא מקוטרא הוא אז הנעשה הזיווג לכן

דילן



ר,יבחחיים עץ ב פרק המצות חג שער פרי שרף
̂ל’ זמנים נשאר ולכן אמור פ׳ בזוהר כנז״ל דילן  שר

 העליון הזיווג נורמין הס כי נשיהם בעונה חייניס להחא
 נורמין אנו אין כי בזיווג אקוריס אנו פסה בליל אבל

 שבליל אחר כי ג״כ מונן ועי״ז מעצמו שנעשה יק הזיווג
 אח״כ מדוע לבעלה אשה והוחרר. למעלה זיווג יש פקח

 חג עד מעהר ולא וטבילה נקיים ז׳ לקפוי צריכה
 אין והלא נמקומו בעזהיי לקמן שיחנאר כמו השבועות

 מה לפי אן מצייס טומאה אוהה רק אס־ה טומאה לס
 שהיו החיצונים אחיזת מחמה היהה הטומאה כי שנהנאר
 שנמשכו מחמה פקח חג ובליל ככ״ל הדמים הקוד יונקים
 הפעס באוהו נשאר לא לכן הגדולים המוחין אותן נהם
 הי׳ שלא משם והוקרו נדחו א׳ נרגע כי כלל טומאה שוס

 שלא הדבר להיוה ואמנם נה לנגע להחיצוניס יכילה
 לצאה שיוכלו כדי שעה לפי יק היהה לא הטבע כדרך

 המוחין נקהלקו אז לחירוה כשיצאו אח״כ אן עולם לחירוה
 לההאחז החיציניס וחזרו למקימה הטומאה מזרה ואז כנ״ל

 ולהכניק שניה להטהי אמ״ז צריכה ולכן האלו נדמים
 ונמשן המדרגוה קדי על נכנק־ן הס עהה אן המיחין
 כיון להבין ציין עדיין (הנה : השנועוה מג עד מדגי

 ז׳ יש אין פקח של נ׳ גיוס למקומה הטומא׳ שחזרה
 פקח שבין וריח השנהוה כל וכן י״ט הס ולמה החג ימי

 יהני׳ר זה כל אן ־- למעלה אז יש זיווג מה לעצרה
 נק׳הכוונה פקמ)הכה של שביעי של נדרוש בעוה״ילקמן

 מעט רק זוכרו שאינו ז״ל מרב וכשב א׳ דרוש כהב
; הדנרים הוכן זהו והנה  שאור וכןכהוב ומחמצה ממן בהורה כסוג מצאגו

נשמלוהס צרורוה משארוהס כמ׳ש ומשארוה _
 דאמא ומוחין מומק׳ידאבא מיני שני לז״א יש כי ̂והענין̂’

 דאמא במוחין הוא ושאור דאנא במוחין הוא «ן0 והנה
 הקיפי! דינין היא ולכן לאחרים מממן הוא קאור ני

 והנה להמיציניס יוחר יניקה נו יש ולכן מס»ז יומר
 דשאוי ש׳ כי דאלמיס המוחין אל רומז מוא ו׳ מקר שאר
 מחכמה מוח והוא ש׳ מעולה דיודין אלהיס אל רימז הוא

 העולה דאלהיס אחוריים נגד הוא לשאור ר׳ דאמא
 הוא דינין ׳וחר שהוא ולפי דאמא בינה מוח הוא ר׳

 שהוא דאמא מדעס מוס הוא דשאר א׳ נאמוריס מרומז
 אין לכן ממלס הקטן מוח שהוא ולפי יאלפין אלה־ס

 עדיין בהיוס זה כל והנה המלה כללוה על רומזה נו
 הדינים אל אחיזה קצח יש שס נס כ׳ דא חון המוהין
 מוחין אחור׳ העומדס לאה אל מהס שיוצאים מה אמנם
 מה אז כנודע נה מוחין מזה ונעשה מהם ויונקח דז״א

 מחמצח כי והענין משארוח נקר׳ דאבא ממוחין שיוצאין
 נקר׳ לאה כי נודע הלא כי ה*ס חמי׳ז אוחיוח היא
 נען (זהו מדח נקר׳ והיא חם איש יעקב ד בק ח״ס
 לעיל מונא והוא ע׳*ש א׳ פרק ורחל לאה שער חיים

 משארוחס וכן עיש) מההוא ימי ומדק בקוד חפילין נשער
לא כמו דדטרא לאוין יש ולכן סיס שאור אוחיוח הוא

ט כ

 ננוק׳ לאוין וים ננסיכס ימצא לא לשאור ס״ז האכל
 מצד נ׳ הס נחי׳ ד׳ כי והענין חאכלו לא מהמצח וכל

 המה שניהם אנא שמצד הב׳ והנה אמא מצד וב׳ אבא
 שמצד הב׳ אן שלו בעטרה ׳6ו אבא ביקיד א׳ נפנים
 היא הב׳ אן אמא ניקוד מבפנים ג*כ הוא א׳ אמא
 אפשר נסוז נהיוחם ולכן הז־א של באסורים לחון יוצא

 במי׳ היא זו כי משארוחם וזהו נה להחאחז להסיצונים
 ה־וחה א׳ מרובים קדינה אמא נהי׳ שהוא שמנחיז לאה

 שציין החשש כל הוא כאן מי-חק היוחה וא׳ אמא מנחי׳
 צריכים שאין מבפנים שהס הב׳ הבס׳׳ משא״ב שימור
 קוד וזהו מבפנים שהם מעצמן שמורים הס כי שימור

 והנה שמורה שאינה ואמה שמורה אמח מצוח מיני נ׳
 האורוח שיחזרו השימר ענין

 חש-אר שלא לפנים ליכנק ם«ויכ מד. יתנאר לקמז הנה
 ליל כוונה כל ולכן מנחוז ’י א״י נייד עמייה ושאינה

נלאה ולא ברחל הוא פקח שהסכננלנזו׳נאיי® מצות הב׳
עחה מהבטלה לאה כי י יייייי' ®יייי צייני'

א״”°נ״ר’״'יא” ז״תי,דל-י״י־י־־־""0;”
נקראה שי.יא מה אז כי הלא ני מונן יוסי והוא לקמן
מה לקרא חחזור חס עחה מצרים ת נל בנועם מנואל נן

̂י® יי' שהתיציניס לפי שהי׳ והנה החיציניס שהם ייי
לפנים סמומין כשנכנקין מתפשטים אשי מהימים

ס0 לישאר מקום להס אין ■ יייעי
 יורדים המה לזאח מבפנים

 הס רמלץטסושס ראש עד ויורד־ן מבפנים הגרו, דין
 1'מהס־ציניס פחד אין ושם ברחל ויוצאים חוזרים

 שרחל א׳ טעמים מכמה בלאה כמו ברחל אחיזה להם
 טעמים כמה ועוד כנודע ז״א עם אב״א עומדח היא

̂משא״כבשוס יל נ לרחל עחה קיק ׳p״״, p, וה̂ה  פסח
לי' ים שי־נ״״ אחי פעם שס האור מהנקע אז לרחל סמוסין אלו כשיורדין והנה

ונעשה למון מענה ויוצא
 ורד והשאר מקיף אור לה נשער לקמ[ נס יתבאר זה ענין
 פקח וז״ק פיה דרן מנפנים טעם א׳ פיק הון> ;?gp (ןנןא
 של כוקיה ד׳ וזיק ק״ח פ״ה ינכ״י שיייא אנ*א עומדת שיתל

 המוחין שירדו כלי פקח '®י מיי® בען ועיין התיצוניס
ראש עד למטה נמן דרד םל;׳ טעם ביאר שם ולאה יעקב

 שהמוחין לפי וחנה רחל
 ס J כפ המת עחה )נ.ח שמ׳ האצילות עולס הכולליס הייס ״V - ילל” טלאי' ייוא
 שיד זהו חנה לאה וקל שלה אס יך יל קעיוה אין לזה

 דנדה נניס אינעה כננד ניאל נמי התיצונים נה יאאזו
 רשע וא׳ סכם א׳ חורה '''”י א’”® ’ל® נ׳ טי.ס

יודע 'שאינו וא׳ הס וא׳ י' א”א 'ל אפורים
, נייי ‘א״זי בי אין ולוה ממנה נניס אומר והנה לשאול  שג הוא ן נ שס כ חענין סי/ ת״מ אך שם ונתב נרתל

 שנו שהמינוי כנודע הוי׳ ני אך אב״א שאתי׳ טוב יותר
והנח הוי׳ נימי ג״כ הוא צנויי לוין הם שהקליפות נולע

עחח



 דל נניס ד׳ לה ש’ עסה
 הו■׳ ד׳ שהם מיסין ד׳

 של שלמוד׳ ד׳ כפולים והס
רס; ש; ק־קד והם לאה

 דן דיפ גיע׳ קדקד כי
 וסם יישע עכיןסכם והנה

 הוא לשאול יודע ושאינו
 א׳ נסי׳ פנים יושני נא׳
 מוחין נ׳ כשיוססנליס הוא

 סכם נן נקר׳ נסכמה סנעה
 סקדיס של מוסין נ׳ ונגד

 תם נן הוא כשנססנרו
 דגגורוס מוחין נ׳ ונגד

 ישע נן הוא כשמהחניים
 דנינה מוחין נ׳ ונגד

 שהם לפי כשמסחנר־ם
 נן הוא דינים קצת

 נסי׳ לשאול יודע שאינו
 נקוד המה שכולם נ׳

 כשמהחנרס כי גנורוס
 גנורות עש לאה חסד גנורוס

 חנם ן3 הוא רחל סקד
 גנורוחדגנירו׳ וכשמחסנרים

 דגיורות גנורוס עם רחל
 ר:-ע ן3 הוא לאה

 ה״ת גטרות וכשמחמנרים
 לאת ס״ס גרורות עם רחל
 גנורות ב׳ ומן תם נן הוא

 שהם נו״ת שהם אסרוניס
 כשמססביים כאסח נחשנים
 עם דרחל נו״ה גנירות
 הוא דלאה נו״ה גנורות

 לפאול(ויש יודע שאינו נן
 הם נו״ה כי לפי ג׳כ לפרש
 והנה כנ׳׳ל) דינים קצת

 הפקס נימי ות שימור כשיש
 כל נשארים הם ממילא אז

 יאכל אם גם השנה ימות
 אליעזר ר׳ שאלת וזהו חמץ
 : ותשונתו עיה שנ*י לי׳

 לעיל ניארנו כנר
 פרעה אחיזת כי

 אסרוניח אותיות ננ׳ הי׳
 אותי׳ שהם אלחים שם של
 יש אותיות שנג׳ ולפי מ•

 ארץ נקר׳ לכן ליופים מ״ח
אלו כי דע אמנם כנ׳׳ל חם

החיים עץ ג ב פרק המצות הג שער פרי שרף
 ומוכיח וכיוגש בכי שיה״ כד
 הגיחו לזה חלקס ׳קחו הס שצס

 שיחאחז■ כיי רגלה לאה אחייי
 לנד חיוחס רי משש וייכקו
 כיחל n'inf: יהי׳ אם משא*כ

 ע׳ישכאויכות גדולה אחיזה י•׳׳
 עתה כי היעיכ יונן לזה קצת

 שוס יהי■ שלא שציין לני רזסח
 כמנואי כלל להחיצוניש אחיזה
 יכול הי לא זאה לולי כי לעיל

 עתו) מחנעל לזה הגאולה לה־וח
: לגמוי׳ לאח נחי׳

 ככורת לעיל כחנחי כנר הגה
 גודל לער נמלת ויצג אמה

 עגי: כי כחג ששס הפליא־.
 שג׳ צרורות ה׳ תוד הוא הקדקד

 חסדים נ׳ עס ס מסק צ מהם
 נ'כ ש:ה שס וכחר ע״ש וכו׳
 וכאן ש כ׳ יפכח כגיס ו׳ כזוד
 הקדקד ונח נצ-ס הד׳ ׳ שנח כחי
 לאה ש: כנוליס מוחין ד׳ ה,־א
 Q פלא יוחי ונזה עיש יחל ושל
י■ של הנחי׳ אוהה הגה פי הוא

 עס הגמחקק ההג׳ של רגיש ד׳
 מקוס נחיס גמצא לא ס החסד
 ■יהס חה אן הקרקד נחי׳ שהס
 היא פשח של כייס הר׳ נחי׳

 חייה לקוני■ נס מפורש מרואי
 יוסף עצין שס נניאיו וישר פ׳

 הצמפקיס נרויוח שג׳ שש כחג
 רכל הוי' נ׳ היי חשדיס ג׳ טס

 ר׳ וצשאוו נ״ן שעולה אחד
 נ׳ הם גמסקיס שאיגס גרוווח

 ונחר כגיס ו׳ חיי אחרי׳ הוי׳
 ד׳ כונו סוד הס ואלו וז״ל שם

 אצלי,ו נמנואר חויה דניה רגים
 וכן ע׳׳ש עכ״ל וכו׳ פסח נדרוש

 נכיוגה לן כ׳ מצוה טעמי נ־ס
 זה טיגין נ״כ שם מניא מיצה
 ח׳ כאן שיש נמצא וז״ל וסייס

 ד״ש שהוא צחק’ גימ׳ שהס הוי'
 ד׳ כצנד נהגדה מש״ג נסיר ר׳׳ן

 גס ע״ש וכו׳ חווה דניה רצים
 פסוק שם נציאיו צו נז׳ שם
 ריאור תאכלו אשי החיה זאת
 וסיים הצ״ל הג׳ ער! גינ שס
 נהצדוח אמרו וככגדס וכחכ נ״נ

 ע׳׳ש וכוי נציס׳ ד׳ כנגד פסח
 שלא מה הדני יפלא לזאח
 הזאה הנח״ כללי כאן הוזכר
די גיחה לזאח  שירא־יחחצפו נ

 ומהסס ל־.חם מהכי הדנריס
 היט־נ דכאן זה עגין כי לחני
ד נסי׳ שהס הקדקי לעגין שייך

 כחג הי׳ ודאי כאן והכה מיחין
 כג״ללנסי׳ ההג׳ של זו נחי' גס
 נסי׳ כיד יש הלא כי כגיס הד׳

 יחנאו כאשי נניס הד׳ נעכין
 ע׳ש נמקוימו אגדה כפ׳ לחמן
 נסור ׳ ח ויצנ אמח נכיוכת ושס

 הו.׳ ד׳ לעד נמלח לכיין נקיצי
 שמנואר כעו כחג והיי נ״ן

 איזה פ״י וזח״כ פסח ננווכת
 הדנד שס לפיש שרצה מכחיק

 כנין וכזנ מוחין הי׳ עכץ ו־ליג
 ניוד כולע״ד ההג׳ של ׳ הרח
 והוא האמת היודע היא וו׳

; שגיוחיצו על יכפר

מי שצ)מכ ו:ה מ״י ס;נין

 שתים נהם ש’ אוחיוה הנ׳
 שלהם המילוי כי ד׳ שהם
 מם כזה נ״כ כמוהן עולה

 עם ותנה יוד יוד מם
 כדו גימ׳ אותיוסיהם עשיה

 לעיל והכה הגלות זמן וכן
 מצד הי׳ הגלוס כי מנואל

 טעה מיע״ס אך אה־׳
 נקוד הוא שהגלות ושניר

 ני ה׳ כחינוירא ולכן הוי׳
 לעיל כמרואר לראוס שי

 כן שנר פיעת גם ותנה
 סשי ש״י עד רי״ו מן והכה

ר״ל נקולו אשמע אשר ה׳ ״ ,
 אמר עוד נקילי אשמע אז ההוי׳ נסשנין מי נכשיהמלא

יכול ואינו המוחין יש לא 1”שפי ר״ל נקילי אכמע אשר
הוא ראש מלח יי העורף שהיא ניאש נאחז שאני ללאה
 אלהים פ׳ פשיט אלהים א׳ דקענו׳ מוחין ג׳ והם אשר

 קודם שיצאו יאה וכאשר נרנוע אלה־ם ר׳ יודץ נמילוי
וזה רד׳׳ו ג'מ׳ ניח ר״ל העם נרס כי אמר הזה זמן _

ר׳׳ל פרעה אל אלן כי אנכי מי מכרע״ת שאמר ג״כ
 כי הקניה לו ותשינ הוי׳ עשר לחשי-ון מי עדיין שחקר
א הגלוס  נפקוק הכחינים אהי׳ ג׳ והם ׳ אה מלד הו
 מצד יק אלהים מצד אינם המוחין כי לו רמז והכה
 עם קש״א העולה דיודין א׳ והנה הם אהי׳ ג׳ כי אהי׳
 הכולל עם עולה השירש אותיות וד׳ המילוי אוס־וס עשר
 המילוי אותיות עשר עם ק:״א העולה להת־ן והנ׳ קע״י

 דאלפין והג׳ קש׳׳ו עולה והכולל השורש אותיות ור׳
 אותיות וד׳ המילוי אוחיוה עשר קינ״ג^ןעס העולה
 כולל ועם ה״ק עילים וכולם קנ״ה עילה ו-הכונכ השורש

 שהמוחין ר״ל אה־׳ אשר וזהו אשר כמנין תם כולם
: אהי׳ מצד הם

ג פרק
ת1 ת  עריכם מה פקס נציל הנככשין המוחין ננאר ע

 נציל עתה כי לעיל מי-ואר כנר הנה ̂ ושידורם
 ודגדלוס דקעכוס• מוחין לז״א להמשיך לריבים אנו פקס

 נודע ג״כ ז־ והכה נ׳ ודקענוס דגדלוס ומיסין ראשון
 אנא מנסי׳ נ״כ יש כן אמא מנסי׳ אלו מוחין שיש כמו

 והכה ־ אמא נסוך מלונשים נאים דאנא והמוחין
 מרומזים אנא ושל נהכישוס מרומזים הם דאמא המוחי;

 על להורוס אלהיס ׳iw הוא כוש (כי המלוח נקוד
 שעולה לסם הוא ומצה מסעדי; דינין שמכה דאמא מיסץ

 דקענוס המיחין כי כך ה,ם המוחין והנה : הוי׳ שמוח ג׳
 הם ככז׳׳ל החניכה מקום שהוא מכה״י שהם לאשיו
אמנם כנודע הדינין על מורה זה שם כי אלתיס שמוה



קיג דזדויים ג פרק המצות חג שער פרי שרף
 וכוא ימין נצד שהיא הנצח מוס כי הפלש ביניהם יש
 בצל שהוא ההוד ומיס ליולי; אלה־ס הוא הסכמה קו

 ומוס לההין א,היס הוא הבינה קו והוא שמאל
 יש הנ״ל היקול במוח אן דאלפין אלהים הוא הישוד

 אלהים לזאס ענילין סלי; ס־״ג שהס מוסי; מיני ב׳
 אלה־ם שם כי ׳ בס ב׳ בגוי׳ כולל הוא שבהיקיד לאלפי!
 הה׳ שבמינוי הא׳ אז הסקלים בסי׳ שהוא דאלסין

די בציול הוא דאלהים  בחי׳ ננד שהיא והי-' ^ כזה י
̂  כזה יו״ל בציול הוא הה׳ שבמילוי האל^ אז הנבולוח

 לאשון גללוס נמשן זה ואסל : לאשי! קטנוח בסי׳ וזהו
 בו שיש והיקול בהוד ק״ג ושם בנלס ע״ב שם והוא

ננל ה מ וג״ן מ״ה שמוח שני הס לכן כנ״ל גסי׳ ג׳
ואח״ז ̂ : אסל ני־לות הלי הגבולוח ננד וב״ן הסשדים

 מ־יס שהוא סנ״ח בסי׳ שהוא הב׳ קטנוח חיכף נמשן
 הס לכן כן כל מגולים הדינים אין ושם כנ״ל בינה
 אנהיס אותיוח שנחסלף ל״ל אלהיס שם סילוף בקול

 מחסלף הי׳ אם ני לסמים יוחל שהם הקילמה באוחיוח
 השס שהוא אלהיס שם אסל שהם אסלוניס באוחיוח
̂ף הוא לכן בזוהל כנזכל לין יוחל הי׳ במוכ׳׳ן  מחס

 שהוא מה כל הוי׳ שבשם אעפ׳׳י והנה הקולם באוח־וח
 לחמים הוא בה׳ הוי׳ ששם לפי עס1הי לין הוא מחחלף

העלס על מולה הוא אז מססלף כאשל ולכן פשוטים
כאשל לזה דין בסי׳ שהוא אלהיס נשם אן חלסמים
 מולה הוא פנימי יוחל שהיא הקילמס באוסיוח מחסלף

 הבינה נקיא זה שם מציאוח ולסיבה הלין העלם על
 על מולה הוא סיים אלהים שסמצא וכ״מ סיים אלחים

הוא בנצח והזה זה שם
כי׳ נ׳ מלק יונה כנפי נס׳ סילוה שהוא אכדט״ם שס
אכופם. פס וז״ל כמי קמה אלהים שם

נאופן אצהים שם מיחוק הוא י ״ ״
אומיות שהם כדי׳ני הנה זה ̂ ?

 ט׳ פשועופ הוי ד■ האמצעומ קולמח אוח אין כי להחסלף
 של המילוי מילוי כ׳ גן מילוי היאמחחלפח הל׳ אן אלי׳
להיות עולים שכולם ן1 0ם והי׳בט׳ בה׳ הל׳ וכן בכ׳
ופימנן אלהים שהוא צאמא מנ׳ אמס אלהים של המ׳ אן

גל שלפי׳ מהסלפחבאוס שהיא
מסמסקיס הס גס סמירהאמכז סחוחה מ׳ שר\ח

 א׳ הנה זה נאופן נוסד בהוד ססלוניז ̂אות כל שלעולם
 אסרת א׳ ת נא תשתנה דאלהי; סתימה אוח הוא שבתיבה

 והיא ממנה יותר ויומניות דקה במ׳ אכדט*ם זח שס לכן
לןופפתן שהיא נדל נהקיף לינה סכו־ן בנצח והנה ססומה

״׳ ״ " ™  ''אש״לג־ה גדיויו־״ס ה־?וגה ,,”י׳י
של והמ׳ שחולה אש ע־נ ̂̂  י י׳ל ”ל

 שהיא מפתיסה סודה אנדטס י שחפי'! לק זה בשה
 לסי דאתוון נסירורז ■קודמת י שסחליוי-י והוא אסלת בכוונה

 שאינה אל-,ים של פתומה גל אם בזה חלקים לב׳
; ענ״ל מושפעת והאוס לאסון האות כי פי׳

אינס אלהים מהשם האסלון

 נשאלים ולנן אלהים בשם שהיו כמו ונסאלו מתסייפיס
מתסלפ-ס המה כל״ט אותיות ג׳ אן שהיו כמו לין בבחי׳
י' והס י י '’’“י* ̂"־ י
 ל:ה שמא, קו שהוא בהול שהוא ולפי (ל״ל ולסמים לין
 ג״ל העולים המתחלפות האוסיות סשגון לק לוקסין אנו

 וק הזח לשם ג״כ תכוין ביסוד אח׳יר בסמון) וכמ״ש
 ע׳׳ל ג־מ׳ זה ששם הנוי; הסשלים מלד ני אסל באיפן
 איתיוס שלש־ס בסס שיש מ״ה של הויוס לג׳ ותכוין

ולששה אותטס ל״ע בהם שיש במלואם אלה־ס שמוה ולג׳
 הכולל הזה׳יעס הפס כמנין ע״ה הלי כולליהם
 למספל שעו.,ת ע״ל נסשבון בפשוטו לק תכוין כגבולות

 השמוס שניקח בין סילוק שיש שנולט וכמו אכלטם שם
הפסוק קול זהו והנה : ובמספיס בסשיונס אוסם שניקח למה באותיותיהס

ותגללי וחלבי תולה נפ׳לקופי מ״ם לפי הנה
 שדיים עדים בעלי ותביאי העמיי'- נשער לעיל שהנאסי

 מלליס ביציאת כי וכו׳ נכונו '='׳ הגניי הגדול נמלת
באין זמניס כשאל הי׳ לא '’פ״״ !’כשייצא שזהו
״’ כאן אן לבל א׳ גליוח לח ‘'י■ ״° ’’י ' *'’י’כש כי מונן הוא ושם  ״V ̂ י

וגס כאשון גדלות הי׳ שפי׳ מיפי; 0 הם אז מהנרון
והגלצי וחלבי וזהו ב' גדלות אז פוי׳ עם ונהתחנלס נהגרון
ותגדלי א׳ יללות נגל ומלבי =י’א שאו א! ע-׳ש כן עולים
הקטנו׳ ונניל ב׳ ג׳־לוח נגל י״” ייו טי־יא נ׳ח מוגן
כנ״ל ע״ל ג״פ שהיא נ׳ י״”״ יי” לני

עי״ס בעלי ותביאי אמל ' י’̂’ י״׳
 שהוא הב׳ גדלוה ונגל ע״ל ג״פ הלי ב׳ עדיים א׳ עלי

 במקום הוא שחג״ח לפי נכונו שלייס אמל כנ׳׳ל בסנ״ת
 לאשין קטנות ננל וחלבי לפיס יש עול כנודע השלים
 עדייס בעלי ותבואי ואח״ר לאשי; גדלוה וחנללי ואס׳׳כ

: ב׳ גדלות נכינו שליס ב׳ קטנוס
ס ח״ א שם שחם שין לא גדלות כמי הוא שני גדלוה ל

-לי׳״י■ בה׳׳ס וב״ן מ«ה בגנולת ס׳ג בסב״ד ע״ב
 הויוס לק הס גדלוה בחי׳ כל כי כנ״ל סו״ג כולל שהוא
 בהקטנו׳ במו ב׳ לגדלות אי גילוס בין ביניהם חילוק ואין

 דקטנוס המוס־ן לי והטעם
 לאמא הלבישי; לק אילס נסנמופין ני לעיל ניאונו כנר

המוחין הן עצמן והלבישי( ”יאייי פגימי׳ מוסין ים דקטנ׳
בין סילוק יש ולזה שלהן יי' אי' !’שא י׳ל אך

להלנושין שלהנת״י ר\בושין יד”״’ ניילנ״יז
 המוחין משא״ב ס:״מ של = י”"

 והס לאמא הלבושים הון פנימיס מוסין הס דגללוה
 לאו״א מהמוחין עפות נמשניס שהם לק הלבוש־ן אינם

■־ כלל ניניהם היפלש אין לכן
ם נ מ  בשאל כמו נכנס־ן הי׳ אס הנה כניסתן סלל א

הי׳ אז מללינה אהל מדלינה שנכנסין זמנים
 לרין ולכן ביחד נכנסין המה עתה אן לא׳ אחל נכנסין

נכנס הסכמה מוס שהוא הימין קו כי ביחד ג״כ לכוין
ביחד



החיים עץ ג פרק המצות חג שער פרי שרף
 ״ : קווין הג׳ כל וכן נחינוסיו בכל ניסד

ה ג ה  הוא קידוש כל ופנה בקידום שהוא ראשון כוש ל
 נגדלוס ימ-ן קו בכל סכוין ולזה נמוס־ן בהכמה

 וכיז עסה שנכנשץ שני בנילוס וגס שני ובקענוס ראשון
גס והנה • דאמא במוסין

 דנריס המה סחומין מלד הנה ראוי הי׳ הראשון הקענוס
נמקומה הקיש׳׳ עדיין ני אלו שיכנקו אפשר אין כי לכנוש

f נס והנה וכי׳ תפלה העליונים
° וגדצוס ב׳ ננוס לקמן מ״ש להנין ציין ״

 ונתב הא׳ הקענוה נו לנוון שני ייא' הקענוס הסלה שיכנשו
 נהניפס נננס שננר הנס הראשון שהקענוס לפי אן

 נ״כ נאן נס תנוין נן אעפ״י גמורים דינין כולו הוא
תועלת מה ני הדנר סהוס ״fp.Q כוונסינו ועסה

 נננס שננל אפי זו ננוונה
שס ני לתנין צי־ן נס מקודם ״ ° י ̂יי ם רסמ
 נניסתנל אפי נהס לניין נתי =לל הסילונים אסיזס שוס

 שונ שני ננוס שס והנה המופין להגאל אפשר הי׳ לא שאליכ
 תזהפננושהא׳ העעס שייך אין אס ולכן לעיל שמבואר כמו
 qת<נ נו לנוון מהיאוי א»נ הקענוס סחלס נכנש הי׳

נסיש המומין כניסת נתפילת ^ מסאסזין הי׳ הראשון
עס ניפד ג״נ נכנסין דאמא ®ל^ חונים לכן ס הסיצונ

וצא הכוס תון יאמא המופין על הראשי! הקענוס יככש
 שיכנס מהיאוי ני עעמו ניאי המוחין כל לכנוש שיגמרו
 דאנא המופין שאי עם ניפד כמו שני דגדלוס אפילו

 ליין הכה אן המצות נתין הנרפק בכוונה נשמוד שנבאר

״ י׳‘״• י״ ״‘־
 נפרק לעיל ניאונו ננר הלא ני וקענוח ראשון גדלוה נכנש

 הגלות נזמן גם תמיד ני א׳ סכמה מוס של שני וגדלות
וי׳א נתון האלו הרופין כיו הגדלוס אמנם דאמא

בלא לפי הגלות סינת הי' וזה רומזים אגו אין הראשון
הי ולזה המופק אלו יק נשארו זולס (והנח זח בכוש אוהו
, ,y נזז׳לעיל הפיצוניס אפיזת נהם

ני נן הוא הענק אמנס ע״ש ___ . ,
אז ויניקה העינוי נימי הנה ̂ ראשון

הנ-ל מופק ז*5לה?׳ שיש אמת אט ולכן היום קדושה
כאשד והנה נשלימות אינם אן תפלת אסר הלל אומרים
המופין נז׳׳א צהמש־ן ווציס אני נשייור הוא וכן ערבית
צייניס אנו תפלה אז דנדלות ו3שדר לפי זלה״ה) האר׳׳י

ל ̂הי י ̂״לתפ יש  דקעג׳ המופין משלימין אנו אם ניל שנעשה והנס הפלא
ועוד לעיל ע״ש ישראל נמלת אני מזה ולכן מצרים

 כניסת קודס הנס נודע ני סכוין והנה לרמוז מתסילין
 המיפק הי׳ אז דנדלוח תמוסין אלהיס גימ׳ הוא כוש כי

ננלקומת מתפשעים וקענות שסמץ רק הב׳ הקענו׳ שהוא
t,-, ,״;v., ’ אן וננ״ר אמצעוא נג׳ ז»א

 אנו דנדלות המופק נניאס ם אכדט לון) בח אומו
 למפה דקענוח המופק מולידיס ם' חס שלו אומיוח וה׳

 נמלת העמידה ננוונת נמנואד בהכוש האוסזי׳ מיד אצבעוס
 והנה ע״ש והנורא הגיור הגדול הס מקעכוס גס ואמנם
נס צויכיס אנו אלו דנדיס שני עצ^וש להס ויש ממש מוסין

 הכלי והנח כנודע וכלים המוחק תפלה להשלים א׳ עתה
וחעצמוס כנ*ל הכלש הוא '”י׳״ ל^יייי® יב׳ יק«גיח
^ י . . , המופק המשכת קודם להשלים הכוק שבסוך היין הוא לייי ’יי■׳ ־“’י־ ־
ומנוין מ פג המוסין הוא js),!,), ,f, דנילות
 כי אכדע״ס שם ג*כ בו אפיזת פפד מפני שניאור

 ה׳ ועם ע׳ גימ' הוא יין אנו אין שפיר לזה הפיצוכים
 ע״ה ג־מ׳ הוא אצבעוס קודם א׳ ננוס נזה מנויניס
הכולל עם הנ״ל מס כמכין א״י אי יטלו״ '’ייייי״ שיטפי

נמשןע״י הוא ב׳ והגדלוס י”° יא*ו נוס י . מנווכיס אנו אז הפיצוכיס ̂ן yjp ,קן. הקידוש ש. והדיבור מכווכה ,
 הוי׳ וסכוין מיין וברכה יק נהניפס הוא הכוונה

: דיודין דע״ב ולזה נני׳ל נמקימו להשלימן
 כוסות נשאי ונם שני נניס שפיי
נמופין אפי ננל מנווכיס אני

 המופין 9נלא אפי למפת להויידן י״ל תרוא הקו של יקפכות
 האל נמלת העמ^ נשעי לעיל ניאותי כני והכה כנ״ל דנדלות
 דקענות מופק נציעי מיש פייס הען דניי שהנאתי ע״ש נהנה
 שנכנסין אפי יק למעה דקענ׳ המופק נדפין שאין העעס נ׳ פיק
 אינס דאמא דו׳ק שהמופין לפי שהוא דאנא והגית דאמא הנ״ו
 דיניו דמינה דאמא מופין יק שהם לפי נם ונו׳ נמוויס מיפין

 דניי המופק נניאם אן למפה לדפותן כפ נהם אין לזה מתעיק
 שכן לפי מ״מ דו״ק מופק שהס אעפ׳׳י דאנא הנ״ת נס דאמא
 לודתס נפ נהס יש כלל דין תעדונות נהס שאין דאנא מופין
 להכניס לנוק צייניס אנו ג״נ לזה ני מונן היי ע״ש ונו׳ למפה

 כדי ננ׳ל הניסות פוך יאמא המופק עס דאצא ראשון הגדלות
 נרוית ננלע׳ר למעה יקעכ׳ המופין להוריו נפ נהס שיתי׳

 אנו שאין העצם נ״נ להנין יש הכ׳ל דניצי לפי והנה : הדנליס
 שעיקוי כיון כי לנד נהלנושיס דק וקער נהמופין מנוונים
 העמידה נשער לעיל ניארנו והכה למעה להודידם דק הוא כווכתינו

 למעה המופין נל את מויידיס אנו שאין האל נמלת נהנה ע״ש
 המופין שנם י״ל לוה ע״ש למעלה כשאר מונפר היותי אך

 ונם לנד הלנושים וק למעלה נשאלים שהס ודאי הפנימיס
 שנהם נסלנושיס דק לנוין ציין אין ודאי אז הכרפס ננוונת
 ננוונת לעיל נמנואד אלם נסוד וק שהי׳ כנודע שפשרו

; ע״ש הקדישיס
כ ״ ה  הראשון חקענוס שיד בו וסכיין הכרפס ס־קח א

 עתה אן כנ׳׳ל עדיין נכנס שלא דאמא דסכמה
 כנר החכמה מוס של דאמא נ׳ דגדלוס המוח נכנק שכבר
 הא׳ הקענוס כי וסכוץ הראשון הקטנות לכנוס יוכל

 וכשסמלא ש׳ גימ׳ שהוא יודין במילוי אלהיס הוא דחכמה
 אלהיס שאר כי וסכוין כרסש גימ׳ הוא שין זח ש׳

 דאלסין ואלהיס דההין אלהיס שהם ודעה בינה דמוסין
 אסרי ליכנוש יכולים וכנר הראשון נזה נכללים באים

: הצזכמה מוס כניסת
 הב׳ מוס סוד ממשיכין אנו בו ואז שני כוש ואח״כ

 שיסור הוא בו ולכן דאמא בינה מוס והוא
 ודינור קול נסקי׳ דמינת עילאח קול הוא כי ההגדה

 הוא והנה נההגדה הנז׳ מלריס יציאה רמוז בה וגס
 קו כל בו שנכנס מראשון להכיס סרעוסיו בכל שוה

רק הראשון הכוס ע״ד השני קטנוס בו וסכוין השמאל
שסכזין



הידחחיים עץ ג פרק המצות חג סער פרי שרה

 ע״ד לר\ס6 שס רו־לוף הוא הב׳ שהקענוס נו שסכוי!
Soast מסחלפיסלג׳אוסיוס אוחיוהשאינס נ׳ בין להלה 

 ושני לאשון ובנדלוס • לעיל כמבואר המההלפץ
 הקו וה של ראשון קעג׳ ואמנס ש״ג שס שהוא חכוין
 אעפ״׳כ כנ״ל הכרפש בקוד נכנש שכבר אעפ״י שמאל

: דההין אלהיס קוד שהוא כאן בו סכוין
, ד נ ה ״ . ג׳ שככנהי אסר ו

 שלא כאן ככל־ונ ממה הנה דאעא עוהין
גדלוה יק נהמצוה לכנוש נשאל _ _

מכמעדגסהקטנוהנ׳ג־נ סני יי^י״ בש־־
̂לז יןpנככ עסה מאוד פליאה והיא כנר נכנס I המ

 ונס שנכיי נהסידוייס והנה גללי״ פל אי״( בהמצוס
 כלל נזכר לא חסידים נהמשנח הגדלות של אוהן כי הב׳

 נ׳ נקענוה לכוין מקוש כסוס ל0 המוסין עע״י הראשון
שנדפס כסידור הן דאנא הכושוס עם נכגשין אבא

מאוד חמוי׳ הוא אך הכיסוח ל\ ° ואינם
עדיין נכנסו לא נהכוסוח כי לגללי״ המוסין רק

איו א«נ דחויב מוסין שני דק יק !’נכנא שאין דאבא
נמוח הג׳ נהמצה מכוונים אנר הקט׳ גס אמנם בהמצוס

הג׳ גדלות ני שנכנס הדעה נכנש אינו דאנא ראשון
הל 1̂היןנ נכנס לא עדיין הלא ^

ננ״ל טעס צדין יאשין להקט׳ ' ®ל^יי^ יייי הל'
נכנסין המה ני הנלע״ד אן ®®יל I®״ ג״כ אוסס

נשמט וכאן נרמציח עחה נ«כ : המצות
 מעתיק איזה ע״י שירות איזה

 מפמע נכנס כנד ראשון הגדלות כי כאן מיש לפי הלא ני
 היא כך הנכונה והגיסא נ' דקעניח ולא הס דק נכנס שלא

 וגדלות קטנות של אזחן נהמצוח דאנא מוחין נכנסין ועתה
 דקטנוח רק נשאו ולא וכו׳ ראשון נדלית של אותן כי נ׳

: ונו׳ נ׳ ודגדליח
ח נ ה כושית שני אסר ו

 החייס ען פוי נספר הנה שנננשי הראשונים
י’ ג״’־״” אנו דאמא המיס-ן ט ^ .i .A א׳ דקענוח דאנא שהמוחין כאן

P ן המוח מכוונים J ממולאים אלהיס שמוח המה 
כתנ הספי׳ נניונח לקמן הס ג'״'®"® מצה והנס המצוס

ע״ח פרי כספרי אכל כן נ«כ ל״״י® |’מו״ ב׳ הס0 ק״ג
נניונת כאן כחג הנדפסים גדלות כי שני דגדלוס
כספי׳ נכוונה לקמן וגם ומצוה כניל נכנק כבר הראשון

« ־וי6־■ ,«צ־«■ i״״״, ■■f י.י r

=״ '־'< < ־יק ן דסלע חסד ׳ לת6ו ין״י מדרגות ניניהם הי׳ ניניקה
 יויד בציור הנ״ל האלף וציור !’יי״י״ היי מהחילה כי והוא

נגד והג׳ הסקדיס נגד א׳ פחי®'® אלהים שמוח ננסי׳
ל1כנ הנבו' *ליי'°’ ®®יי’ אלם ומן ' :

דטיניי הס דאלס מוסין

A כשמו״יאלה־ס רק ;אנא ״ ״ ״
 נמ״ש הציור נקיליקי פשוטים ^

אמח והכה כשמיך לקמן כאן והנח דסגס קטנות5
 זללה״ז הארי׳ כסידור שנם ®' ״® העליונים טצוס
קסידיס משנה נעל הרג ונס אלהיס דתו״בשהסב׳ מוס־ן

 הפפל אני אן ע״ש כן נ»נ כחנ והמצה דההין וא׳ דיודין א׳
י א’״ סל®״ כ־גל שהיא הג׳ : ד״;״'א : דאמא מוחין כין לחלק ננוא , ^ °

עיקור הלא כ׳ דאנא להמוחין ̂ אל דאלפיי אלסים
מניא נפי הוא זה ענין ושורש לליל תו״ג כולל שסדעת

נ' קלק ה׳ שער ע׳׳ש שערים דאלפין א׳ אלהיס לכוין

^ייח V ° “״‘י א”י= =אן ״®”י ת״א כציור  לכן ס קלה של כה׳ רמוזה היא והכינה לנמרי כיניקה ניתקן הנינה
נגדליסהמיסין אתי־ והנה וז-ל נחג ואס״ז כציור'ה-א הוא ^ילוק

^יני^ ^״'רמי™ י־° *ל״׳®’ י"”® ®®׳לי פאלי'®יא rתftי ן נמוח ̂ ז כל ותנה וז״נ שס עוד וכתב ריד ו  ל
̂עד״ן“ למוקיז דאכא מוקין כין שיש הקילוק לכאר צרין אמנס

ד’ ’”I® ״־® ®״'ליי׳ 1י= י״״״ ,? : ; : ^ ׳ ־ כ°כא:ר’'י''
̂ז רה ״״״ ®°’״ ’י\^״ לא ®׳ניי’ כמיח־ז אן וכו׳ צו
ג׳ ים יא1̂ יי י’י״”״ ®’®לגי® 1געג׳ שנתב ע״ש
ע !,״ גא״י לעיל שמטאי כמו וה,א
צארנלהי^רע™ '’י י'̂= לי״ ייאג■״ ״®׳' ®״י® ,n.r' ̂ והמקופ-ס הפנימיס עצמן המיק־ן נענין אמנם

או ®א־-י יד® ־®״־° י׳ כ־וו־מ כי איי א ־לל ״?;? קם כצצ כיאר שלא הוי ע«ש ז׳ פרק הק׳׳ש נשער לעיל נמ״ש
שמות שניהם שודאי יכין מעצמו והמשכיל כלל כיניהם חילור,

תנווס ס ש כמה ני ידעתי לא ,ע,ל ק-נל שלא ,ק

° מלואין נ״’ל א«^ י* י ’’ ״’״’"י׳י י” ®'®״' ו °”א׳ג ®ג׳ 1’ל־יו כנתג נ׳ פרק ע׳ש ' r מריע ״
! ° ®®° ״’פנאל® י״ה רעיקור יוא יא"̂"

ו”ה^ן”ר״ן הצקיודאיי מלשונו משמע כן כי’כל של ^רנ”אק''ו^ת'” |
'”'”״יי ״׳ו®® ״«'״ שנתכ ל ״ ' ̂ים ' ̂ני נימ׳’״םיו% יל״

וינה ׳ז ר ®®'״ נכיפה נהנ וכן אלהיס
̂יאיא י''י’̂ץ י® '■°”״ יפ”מרןי נשאר שהם לפי ^

‘נכזז״ כהן אן נלאמא כמן נדאגא נ׳ להמטרות א׳
 פשוש־ס כשמות הראשון דאכא נהרטניח ניין י ׳ ־תכו

̂ש־ ;ה א  פל׳י כמצפי ותמק־י: ־״כת■ למנ״ד י שניראה מה א
: נחווחו עינינו יאיר וה׳ תאמת לחקור
 ציול בקוד הס ה־ה במצה רמוזים הס ין6

 זס לשווים כס כשכשמוס כי נודע כבר כ'
ש ביניהם ואין לזה  רק לכוין צרן ין6 א׳ וס6ב רק הפר

̂ ®®יי ̂’ל® כמניאי האוס באוסו
^’י" ^״י נאי®! ״יא כאן
!’’־’‘2 סי® ®■י'® לג׳ ־ לומז׳ס מ6 ולכן , 

ור ההפיש סן בפשועיס רק מילוים גתוד ולא ציורס
אות



החיים עץ ד פרק המצות חג שער פרי שרף
 ד״י בציור הוא דסכמה אלהים כי אלהים של ס׳ אוח
 ווין ג׳ בציור הוא הדעח ושל ד״ו בציור הוא בינה ושל
 ראש בלח־ קטנה היא הה׳ שבחוך הו׳ כי נודע הלא כי

 נקראח אז הסכמה מצד כשהיא והוא י׳ נקר׳ ולפעמים
 שהוא ז״א שוד שהוא ו׳ נקראה הבינה מצד וכשה־א י׳

 טיפה י׳ ה־א הסכמה מצד אן הגינה נחון עיבור בםוד
נחהשטהבג׳ אמא כי ווי! ג׳ נעשה אז הדעח ומצד לנד
 ולכן האמצעי קו הוא והדעח ו׳ שבס־׳ הז״א קווי

חו נעשה ה״ה ג׳י
 שלימה הראשונה המצה אח מניסין אנו לזה והנה

השני׳ אן שלימה שהיא החכמה נגד שהיא
 כנודע לשנים שנסלקח הבינה נגד שהיא לשנים נפרשח
 ן ח ומ״ל ז״א ע־בור שוד והוא ״ו7 וצירחה ה׳ שהיא

 אן כנודע לז״א והו׳ צמ״ל רומזח והל׳ ה׳ הנק׳ הבינה
 לפרוק וצר־ן ״ו7 צורחה ולכן א׳ סיבור הם בה בהיוהם

הו׳ נגד הוא הגדול סלק וחכוין הב׳ מן גדול א׳ סלק
ד׳ על יוחר הוא ו׳ מקפר ני הד׳ נגד ה־א והקטן
 לאיפקומן מניסין אנו הו׳ נגד שהוא הא׳ סצי והנה
 השלימה עם ומסברים מוזזירין אני הד׳ שכנגד הב׳ והסצי

̂נג? ואכילח המוציא עליהם ומברכין  ואכילת השלימה מצ̂ה
 הא אומרים אנו זה הפיוסה וכנגד הפרוקה נגד מצה

 בפרוקה עני של דרכו מה חז״ל כמאמר עני׳ לסמא
 עם וכשמסגרה ועני׳ דלה ר״ל ד׳ נצזרח היא ולכן

וד׳ הפלומה כנגד י׳ ד׳׳י צורח נעשיח אז הראשונה
י׳ שהוא כזיס הוא המוציא שיעור גם הפרוקה נגד
 ציורים שני ביארנו הרי ד״י הרי ד׳ שהוא מהפרוקה וגם
ג׳ בציור הג׳ והמצה הבינה נגד וד״ו הסכמה נגד ד״י
 בכורן אוחה אוכלים לכן הדעח המוס נגד שהיא ווין

 ולפי ווין הג׳ נגד ומרור מצה פקס דברים ג׳ שהיא
 דסו״ג כוונח ב׳ צרין לכן סו״ג כלול הוא הדעח שמוח ׳ל׳וי־׳

 הגבורוח נגד ב״ן ושם הסקדים נגד מ״ה קם שהם
: המציח קוד נחבאר הרי נ׳ גדלוח שהם
 מוחין נ׳ נכנקין ובהם האחרונים כוקוח ב׳ אה״ב

 ראשון בבוק והנה דאמא סו״ג שהם אסרים
 שם הוא הב׳ הגדלוח אז הסקדים מוס שהוא הג׳ מאלו
 שהוא נו וחכיוין אכדט׳ם שם הוא הב׳ והקטנוח מ״ה
 במילוי הו־וח ג׳ של סבור־ם ג׳ שהם יב״ק ג״פ נגד

 הם שלשחן ואז אלפין במילוי ג׳׳כ אלהיס נ׳ עם אלפין
 כמנין ע״ה הם שמוח ששה כוללח ועם אוח־וח ק׳׳ט
 אלהים הוא ראשון והקטנוח הכולל עם אכדט״ם שם

 מוס שהוא הב׳ והמום יו׳׳ו צורחו והא אלפץ במילוי
 הוא ב׳ והקטנוח ב״ן שם הוא ב׳ הגדלוח אז הגבורוח

 הוא א׳ וקטנוח ע׳׳ד שהוא נסשבונו רק אכדט׳׳ם שם
 אמנם יו״ד בצורח ה־א האלף רק כנ״ל במ־לוי אלהים

 צרין לכן הדעת מוס ש־וא א׳ מוס הם ששניהם לפי
 ראשון בהכוק רק יסד הכוקוח משני אסד בכל לכוין
הגבורות יקדים ב׳ ובכוק לגבורות סקדים ויקדים יכוי\

 הגבורות רק העיקור הוא ,הסקיים שבראשון להורוח
 סילוק ג׳׳כ יש הטעם ולזה להיפן הוא והב׳ בו נכללים

 שבב׳ האחרונים כוקוח לב׳ הראשונים כוקוח ב׳ בין
 שוחח לכוק כוק בין לשחוח רצה אם הראשונים כוקוח

 כי ישחה לא לשחות רצה אם האס־וניח כוקיח ב׳ וב־ן
 משאיכ עצמו בפני מ־ס הוא אסד כל אז הראשונים ב׳

יסד לסברם צלין א׳לכן מוס הם ששניהם לפי ב׳האסרונים
: אסר כוק בשח־וח ביניהם להפק־ק אקירוצזי

 הנה כנודע פקס בליל רוחצים שאנו רסיצות ב׳
 אן יודין במילוי י״ה לשם בהם לכיין לרין י

 שני׳ וברסיצח ע״ב של שהס תכוין הראשונה ברס־צה
 כי וחכוין המ־ס־ן קוד והס ג ק׳ שם של שהם חכוין
 ב׳ כי ב׳ סקר רסן כיונין ש׳ עולה בהכאה ה״א יו׳׳ד

: למעלה נשאר השורש אוחיוח
 ואנו ללאה רומז הוא לטיט הרומז החרוסת

 שבאמצע הי׳ טיט והנה דיני׳ להמח־ק צריכיס
 שם ד׳ טל המילוי מ׳ גי הוא טיט כי ולכאן לכאן עולה
 י״ט וב״ם סוה גימ׳ גם י״ט גימ׳ שהוא דאלפין מ״ה
 רק הוא זה לינה זיווג שכל לפי והנה ורסל לאה הס

כמבואר בלאה ולא ביסל 5
R לרמוז אנו צריכין לכן לעיל לאה שעי הסייס נעץ ועיין 
 דיני׳ להמתיק לאה אח גם ®י׳״ נהניז ז׳ פיק ס̂ו ויסל *

הסרוקח טינול בקוד והיא נפיג ונהית וספסס
אוחוח הוא ס,וקת כ החסד־ס

לאה כי והענין ס״ק רו״ח קן, ^ ק,,ן,; ן! לןקח,;
 לפי והטעם רוח נקר׳ נעשית ללאת שיוצאת ראשון

נקר׳ בכלללוחי׳ דז״א שנוק׳ שאס הנק׳ נישא נ־ק׳ תמורתה
 לב׳ נחלקים הס אמנם אדני פיא =' נשואה נרמה לשו! ונו׳

 כשא־נם ורחל לאה שהם ”י׳״'' היא=< נמקום צמעלה
י וגהרה ספ־ת אגל הדעה י . . , ^.1 רס, ואז נזה זה ם נ-לל קו,ן,ן ,],ן״,; נננש<ס
 כפשוטו אדני שם היא נ״,' ג׳ והנה התחתונה לרחל
 אדני של המילוי הוא ולאה והנה ונר אוני נכוו הס אלו

 יותר היא לאה כי והטעם אדני שס מילוי היא נהלת
כולה היותה מרחל דינים שהם הפשיע־ת תיות א ננשלח

העליונים האסורי־ם מן ’?י’”'’ '®^יי ’”?י ’ ־‘־ ורוח ח״ס נגימ׳ לגדס ג״כ והכה כגולע דאמאואז , , הלי עכ״ל וכו׳ נהרת נעבה
הוא המילוי המיד כי כורע ועיין נרהל הוא שרות

גימ׳ הוא מילוי כי דין שנתנכס רוח במגילת לקומים
הוא המילוי לכן אלהים נבוה ולנן המל׳ היא רוח ני

במילואו אדני והנה ללאה י־י׳ ייי ני® »״ל ממנה
ממנו וכשחקיר חרע״א עולה ־ י’’’’“

 רוח נשאר הפשוט אדני
 הוא מסרוקח וק׳׳ס מסרוקח רוח וזה רוח לאה רקר׳ לכן
 שהם סיים כמנין אהי׳חוי׳אהי׳ שהם דז״א המוחין קוד
 שהם המוסין להמשין הכוונה נמצא כנודע המלן סיי

 שיהי׳ צרין ולכן דיני׳ להמתיק לאה שהיא רוח אל ק״ס
שילעקנו עד חינחו ידי יצא לא וכשבנעו מרור טעם נו

לעי



מטוהחיים עץ ד פרק המצות חג שער פרי שרף
 כייביאל כדינים כח מחבעל השינים שסיקה ’שע״ לפי

 מכיוניס אני שאין בלאה וק שיכו ולהיוה האכילה נכוונס
 ומדברי ב־-ילמא זנר לק איני לכן עראי ירך לק בה

: שיפייס  הדינים שהם מוס גימ׳ הוא מרור הנה המדור סוד
 למהר! בהשיניס ולטיחנן ילעשן וצריך הקפיס

 לצייקיס המן סחיקס בקיד כמבואר שבהם המרירוס
: ■לא לא בלעו אם ולכן

ד פרק
ש י ר  כולו הוי הקידוש חריקובמסימס בניקוד הוי׳ ק

בניקוד הוי׳ הנר על שבח וכמוצאי שייל י
 במילוי ׳ הו שהריינו צבאוס בניקיד הוי׳ הב־לה יוולס
 פשיטות הוי׳ ב׳ הידיס בב׳ סנוין ורהץ : מה'

 • אלהיס לשס כרפס : הכולל עם וג״ן מה׳ ומלואיהן
 (פי׳ הכילל בחשיון ע״נ מיליי ימיל ה״ס יכוין יחץ

 ה״ס שהם ס״ש ובפ׳ חיש עדיה ע״ב מילוי פ׳ •ו׳׳ד כי
 שהוא בכר הזבמשפראיק סחשוב ייהז חסין־ עילה ומ״ל
 בפתיחה מגיד י כוללים) ב׳ שיוקד הרי תסק עולה

 הוי׳ השני ונכיש צירי בניקוד הוי׳ יכוין ובחתימה
 רהצההוי׳ א:'הים: בניקוד נאלנוהוי׳ אשר ?׳ניז בניקוד
 ; מ״ה במילוי הוי׳ הוי׳ כהו במונשז כיזי היי׳ אלהים

: צירי בניקוד הוי׳ מצה : פתח נניקיד היי׳ מוציא
חולם בניקודכורך : שבא בניקיד ה״׳ מרור
 חונס בניקוד הוי׳ צפון ; ביכה בי כאין אעפ״י
 ישייג ע״ג ברכות וד׳ חולם בניקוד הוי׳ כירך : ואלהים

 הוי׳ הלל : שורק ניקוד הוי שלישי וכיש נין מה׳
 פי׳ נבאר ועהה י הנפן כל בברכת וכן צבאות בניקוד
 הוא שבשם אחרונה ה׳ פי׳ עניא להמא הא האגדה

 העליון היקוד כשאין כי הלבנה נחקרון עני׳ לחיוא נקר׳
 ני כמ״ש לחם שנקר׳ והוא עני נקר׳ או השפע מקבל

 והיא עוני למס נקר׳ אז אוכל הוא אשר הלחם את אס
 היתה והיא אבותינו עם מצרים בגלות היסה היא

 דמלריס באר^) אבהתנא אכלו די פי׳ וזהו להם משפעת
 בקוד או ד״י בקוד או ציורים שני לה יש היה והנה

 חצעייר אז ו׳ קוד שהוא הת״ת מן מקבלת כאשר כי ד״ו
 הסית שפע בלי היקוד מן מקבלת כאשר אן ד״ו בקוד

 די שכתב וזה עוני לחם נקר׳ ואז ד״י בקוד מצטיירת אז
 ויפקח ייתי דצרין כל ויאכל ייתי דכפין כל וכו׳ אכלו

שהוא היקוד שהוא כל ל ר׳
 ו״ל ויאנל ייחי כי׳ כזהו י״ל עתה כנ״ל ללחס ורעב עני
היייימ העפה גת״ ה:פפ יי״• ויאל, יתי

השדרה חוש דרך הדעת מ! ,
ו״ל יאכל ואז r״n נקי׳ סדוא ״’יי’״

 : המ״ל עס יזדווג השדוה חוט לרן המוח
הלעס בקוד ת׳׳ח שהיא
הנשיקין יקדימו לזיווג קודש הבריח יתעורר כאשר והנה

 והנה ויפקח ייחי וזהו ק״ח פ״ה בקיר העליון פה נקד
שאמר וזהו ישראל רק זיווג אין לארץ בתיך

 ואז דישראל בארעא הבאה לשנה זיווג בלי הכא השתא
 אז ישראל בארן הוא כשהזיווג והנה העליון הזיווג יהי׳

 וז״ש החירות עילם ש־.וא הבינה מצד הס הנשיקין
 ע;יא לחמא הא חירין בני הבאה לש:ה עבלי השהא
 בניס מזל היא שבפס ה״ת כי והענין רי״ו ג־מ׳ עולה

 אן מרחל תוך ה׳ אוח בשמש הי׳ האמהיח בפל ולפיכן
 בלהה אמתי הנה רסל שאמרה וזהו ההין שני הי׳ בבלאה

 אות מצד ר״ל ממנה אנכי נס אבנה אולי אלי׳ בא
 זיע לכס הא וז״ש לבנים אזכה בניס מזל שהיא היתירה
 ה׳ אוח ותחש במצליס מילה בריח יוקף שנזר ובעביר
 המקיש שרחמי אלא עני׳ לחמא הא לנו נס אחרי׳ ביש׳יח

 רי״ושהיא עולה עני׳ לחחא שהא החשל מלס עמו שיחן
 הזה הלילה נשתנה מה ; ע״ב שבשם אוחיוח רי״ו
 ממנה שלמעה ומם לילה ונק׳ שמורים ליל שנק׳ פי׳

 הייבים אנו אין הלילות שבכ̂י מצלה׳ נקריוולילוס
 מעב־ליסשחי אנו הזה הניילר. א׳ פעם אפינו להטביל

 זיווג זיוינס ב׳ רמיזיס מעבילין במלח כי ר״ל פעמים
 ר.שס אוהיות וד׳ מ״ה שם שהוא ז׳׳א זיווג הוא א׳

 שהם איחיוח וי׳ ע׳׳ב שם שהוא אבא וזיווג מ״ט הרי
 העשי' עולם כנגד היא זי שאנה והנה בליש כמנין פ״ב
 הארה יש אז פקח ובליל ליליח נק׳־׳ ולזה זיווג בס שאין

 אומליס ולזה זיווג יש שם שאפילו על כך כל נדולה
 נבלעיס והקליפוח בעשי׳ שמקננס למ״ל הרימזח גמור הלל

 שאומרים וזח זיווג יש ולכן הי׳ לא כאילו בנרהקן
 מיני ב׳ שיש ר׳׳ל פעמים ב׳ מעבילין אגו הזה הלילה
 ומצה חמן אוכלין אנו הלילות שבכל י זיווגים
 הוא ומצה הלין מצד חמן סי׳ מצה כולו הזה הלילה

 ה'מאדא לאוס הנא־ס להח׳ רומז מצה כי הרחמיס מצד
 זו ישאלה אי״א שהם י״ה הוא נ״ש א״ח בסילוף מל׳ כי

 שהס ומלה מחמן זיווג יש פשס היצירה עולם כנגד היא
 הזה הלילה מיחוק בלי הס וב׳ ממוחקיס מהם שג׳ הג׳
 הלילות שככל י לגמני הליניס שנתבטלו מצה כולו
 ר״ל מרור כולו מזה הלילה ירקיח שאר אוכלים אנו

 וצינור לינור מכל הוא השנה כל למ״ל הנמצא שהשפע
 הנק׳ האמצעי מקו בא הוא עכשיו אבל מקפי׳ כל של

 מרור כמנין הוי׳ שס עולה וכן דרור מור מלשון מרור
 אחרונה ה׳ וכן נון הוא ה״ה ה״פ ר׳ היא יו״ד י״פ נזה
 עולה כוללים וב׳ השס אוחיוח וד׳ קמיד היא וו׳ וו׳׳פ

 העיקר לזאח מכוון אינו המקפר זה מרור(הנה בחשבון
 ס״א פ׳ ה״א ר׳ הוא יוד י״פ כן הוא נ״א הב׳) כניס׳
 ל״ו הוא ה״א פ׳ ה׳׳א קק״ט הוא וא׳׳ו פ׳ וא׳׳ו ל״ו הוא
 מוס עילה מרור וחכוין מרור הרי והכולל איחיות וד׳

 הבריאה נגד היא זו ושאלה הזה בשם להמחיקו והכוין
 הזיווגים שהם ירקיח משיורי גהניס אנו שתמיד לפי

ומצדי ירק הנק׳ ז״א מקנן ששם היצי׳ בעולם הנעשים
סכל



החיים עץ ד פרק המצות חג שער פרי שרף
 הכל אלא כן אינו הזה הלילה אבל ירקיה נק׳ הכל
 אוהיוה וד׳ אמה שעולה ”אה פ׳ אה״ מצד מרור

 מקננה דאמא בנודע נכריאה והוא מרור עולה והכולל
 אוכלין אנו הלילות שבכל : אהי׳ נקר׳ שהיא בבריאה
 שהוא הדין מצד יושבין ר״ל משובץ בין יושבין בין ושוחץ
 שם שהוא רסמים מצד או ושיין’ בחשבין מעולה סשמ״ל
 • משובין כלנו הזה והלילה מתובין כמנין העולה קק״א
 הרומז סשמ״ל שהוא■ פניאל אור מצד הוא יושבין והנח

נ׳ ג׳׳כ הוא הפ׳׳י נ׳ הוא ה׳ י״פ מצד מקובין או בבריאה
הכולל ועם ע׳ן שעולה ל׳ נ״כ היא ו׳ ח״פ ל׳ ח׳ ויפ
הדעה על ביצי׳ רומז הוא זה ושם מתיבין כמנין הוא
נשם הרומז האצילות מצד מקיבין כולנו הזח הלילה אבל

 דיודין אחי׳ בבינה אחיזחם שמשם שבבינה סכמה קת׳׳א
 לפרעה היינו עברים : עז ג״כ שהוא הס־רוח עולם

 בפנים ולא בעורף הוא אסיזתו פרעה כי דע במצרים
 יורדח ומשם השדרה לחוע היורד השסע מערב חי׳ ושם
 והנה ידו חסה משועבדים היינו ולכן ישראל הנקר׳ לז׳א

 אן בעורף שהם מאלהים מי אוהיות בב׳ מי׳ אחיזתו
 אלה שהם אותיות שאר

 כידוע בפנים הס מאלחיס
 והנה בפנים הוא אל ששם

 אצילות קודם הי׳ זה כל
 א״א וחתפשעות או׳׳א

 בעורף הי׳ ופרעה בזיעותיו
 דא״א בינה שהיא הגרון
 א״א מחפשעוה קודם

 עשה ומה כנ״ל בזרעותיו
 העולם ותיקון הפן א״א

 ולא מהפנים שיצאו באופן
 אחיזה במקום העורף מן

 מיינו עביים וז״ש פרעה
 תו בהיו ר״ל במצרים לפרעה
 חיע שהוא צר במקום
 אלהינו ה׳ ויוציאנו השדרה

 הוציאנו או״א הם «שם
 התפשעות בקיבות מעורף מן

 וז״ש כנ״ל דז״א הזרועות
 נעייח ובזרוע חזקה ביד
 לא ואלו הנ״ל זרועות ב׳

 א׳א שהוא חקב״ח מוציא
 ר׳׳ל ממצרים אבוהינו אח

 הגרון מן או״א שהוציא
 מצד הוגן שחי׳ והשפע
 הפנים מן לירד חוזר הגרון
 ובנינו אנו הרי או״א בשוד
 היינו משועבדים בנינו ובני

בלע שהוא במצרים לפרעה

 ביאור צייניס אלו דברים הגה
 הי׳ זה כל ני מ׳׳ש א׳ צהביגם

 מוני איגו או׳יא אלילות ים קו
 הי׳ ׳׳א או אל־לוה וואי הלא ני

 מ״ש גם טולס בייאת קודם
 איגו בזרגיופיו א*א והתפשרות

 לזאת ננגיגו מה נלל מונן
 להבין קלת להאריך הוכרחתי
 תגה תגלע״ד כפי האלו הדנרים
 הולרת פער חיים נען מבואר
 וזיל תם שנתב ה׳ פרק או׳׳א

 נב׳ הי׳ ז״א בהולדת ואמגס
 הא׳ הזיויג ני זיויגם מציאות

 אותם להמציא נדי שהוא
 ע׳יי אלא איפפר אי במציאות

 האלילות נל הוא שמגודזו א״א
 גאו״זא הוא הב׳ הזיווג אך

 ונתב 'נ׳׳׳ מוחין להם לעשות
 הז׳ מליאות להיות ואמנם עיד
 למעה תחתין וג׳

 או״א ע׳׳י ג״כ שיעשה הוצרך
 ״ש ט תג'ל הראשין הזיייג (ר״ל
 נפער נ״נ מבואר וכן ענ״ל

 וז״ל שם שנתב נפ״ב הענוריס
 ולזה הגדלית זמן נא ואח״נ
 ™דךועגיגו של נ׳ עיבור צריך
 לתת ואז ׳B זיווג מנחי׳ הוא
 העיבור ני לז׳״תר'’ מיחין מ׳

 א״א מזיווג עקיו הי׳ הראשון
 עי׳י שהי׳ אלא וני׳ מיגי גיצמו

 זה __אנל3אלז?3 התלישות
 אלא וא׳' ׳15? הוא העיבור

מתלבש א״א היות ע״י שהי׳

 הראשץ עיבור מן היפך נתינס
 נשטגהעבורים ואח*נ ענ״ל ונו׳

 ונבאר וז״ל נתב ג׳ פרק תנ״ל
 ניהנה פיימיותזי״נ במי׳ עתה
 שנית פעם הי׳ רג״ל כל אחי
 הז׳וג׳ פנימיות ללודך הנ׳יל נל

 נחי׳ הי׳ הראשי! בעיבור והנה
 ע״י ולא עצמו א״א של פנימיות

 ולפי ונו׳ וא׳ נא׳ התלבשות
 די לא הזאת נפעם שעתה

 א״א של בפנימיות נה״י שנכללו
 למעלה שהי׳ עד שלו בתגית
 המיליניס הל הדאנון נטינור
 עלו שלו נמנ׳ת גס אמנם

 עצמו שלו נחנ״ד ונכללו למעלה
 דא״א הזיווג ני י׳ל ענ״ל
 מני׳ שמזדווג שלו בהיסוד הוא
 הא׳ בעיבור והנת דע נג וני׳

 מעלה א״א הי■ מיליני׳ דנתי'
 נחג״ת ונכללו שלו הנה״י את
 התלבשות ע״י היי לכן שלו

 הסג־ת המלנישין הם ני באויא
 בעיבור משא״נ ע נזיד דא״א

 שגם חניוני׳ נבתי׳ הראשון
 אז דילי׳ נחנ׳ד נכללו המגית

 שזיווג וז״ש מאו״א למעלה הס
 התלבשות ע״י שלא הוא הזה

 א׳א נשער מבואר והנה נאו״א
 כמשך או״א זיווג ני ייד פרק
 דא״א דמיורתא מב שני מן

 שמתפשעין שלו פניס מהב׳
 זיווג יש ושם דא״א בגרון תחלה
 נמשך ומשם א דאי׳ שבגרו! דחו״ב

 ע״ש ונזויג דאוי׳א הזיווג נח
 העמידה ישער לעי״ל ועיי׳

 שהבאתיו תפחת מלת בכוונת
 המאמייס דברי פי על והנז
 העניו נל היעב יבוארו האלו
 שנגלית מבואר נבר הנה ני תזה

 המוחין נל מהז״א מפיו מצרים
 דקענות נהמוחין רק נשאר ולא
 וזה נשלימות הי׳ לא אילו וגם
 והשיעבור הגלות ענין גרם

 ברחמיו סש״• כשרצה ועתה
 להשלים הוצרך הגאולה להניא

 שיתנעלו נדי המוחין נחי׳ נל
 שהי׳ דהמיצונים נוחות נל

 נפיקי׳ נזז״ל נהם אחוזיו
 תמיד ני נודע והנה הקורמיס

 המוחין מתקנים אנו תחילה
 נפני״מו׳ הנחי׳ בכל וק׳ דנמי׳

 המוחין ואת״נ ובחילוניות
 היי ונן הנחי׳ ננל ג״נ דגדלות

 המוחין המשכת נעת עתה גינ
הי׳ נאשר והנה הגאולה לצורך

 הבליעה בית נקוד נעור נן
 הי, שמשם הגיון שהוא
 היורד השפע את מערב

 ולכן ו״א שהוא לישראל
 ביציאת לקפר עלינו מצוח

: מצרים
 היינו עבדים פירוש ^^ןיך

 ר״ל במצרים לפרעה
 רקנקודקענות כשהי׳הז״א

 יונקי׳ שלו תעוחין אז סי׳
 הי׳ והוא אלהים משם

 שהוא מי במצר ר״ל במצרים
 נגלות הז״א וחי׳ הבינה

 במעי כשהוא התינוק כמו
 חקוהר בית בצער שהיא אמו

 וישראל זו״נ חי׳ כך וניוחק
 ז״א של נפנים היוצאים

 ולא ובדוחק בצער היו ג״כ
 זו״נ לא ללאה יכולים הי׳
 או״א עיבור בלי ישראל ולא

 שחקרו מוחין להם לתת (ר״ל
 ויוציאגו וזהו כנ״ל) להם

 או״א שהוא משם אלחינו ח׳
 הזרועות בהתלנשות חי׳ וזה

 חזקה ליד הרמוזים דא״א
 הוציא לא ואלו הנעוי׳ וזרוע

 ממצרים אבותינו את הקב״ה
 ובנינו אנו עדיין אי״א שחס
 לפרעה היינו משועבדים וכו׳

 •רומז פרעה כי במצרים
 שהוא א״א של ובגרון בעורף
 והנה מי הנקר׳ שלו הנינה

 אלהים ג״פ גימ׳ עולה גרון
 ז״א והנה : מנין עולה וכן

 הי׳ קענוח בקיד כשהי׳
 העולים הג׳אלה־ם מן יונק
 ואמר מתגאה הי׳ ולכן גרון

 עולה יאורי לי כ׳ יאורי לי
 והע׳ אלהים ג׳ כמנין

 אחד כל כי הוא היתיריס
 הי׳ ולכן מכולם כלול הוא

 למעלה הוא שבחינתו מתגאה
 הוא הגרון והנח מז״א
 הכתוב רמז ולזה הצר מקום

 וכוונה יה קראתי המיצר מן
 המוחין לעכב סי׳ פרעה

 יתהפך ואז לחיז יצאו ולא
השפע



ר,טזהחיים עץ ד פרק המצות חנ שער פרי שרף
 ז דמוח הפ;ימ<׳ לצורך עינוי אמי ולזה לארוול השפע

להנלל הא״א הערך 1א לו״ק ולס6סי הילוד הנן כל
,j y ןןן,ן.ן ̂ ,j, חג״ע וגס נאג״ס שלו הגה״י

 שי.ס להאנית מלנישיס או״א ״'ליי "יי’ ילי'“ רי כי
אירף כאשי וה;־. וא״א זווע׳ ־’ייי כ^י'! היאילה

 המואין לז״א להמשיך הוצרך שגולים שס שיהי׳ לוצה
 האיצו:'׳ לנא■׳ א! דגדלוא הנלוס מן יצאו לא ונזה

j מעכנ והי׳ לעולס j, או״א מזיווג נא שהוא שלהם 
ל”ה:ז האיא היזלנשוו! ע״י הלמוזים מי אוה־ווז

לאזוי הא״א הו:יך אז , ,
״ אוך שלו הזיועו׳ ולהספשע ״״0̂ ״׳ ’.

נכדי להזדווג שיוכלו כוי או״א אה ידערזי ולא נקילו
הוצלו גס לזו•: המואין ליזא ולא נינא אך נזו׳ג וכסל
זיווג מז הזיווג כא צהס להמשיך אשד נאמלו נינא נמה ידע

ס כג״ל דא״א שנניון או־נ עדשינ״אן ל*ל נקילו אשמע
 fr״n הזרוניו׳ שכחפשסו קולס

^יווג כח נשאר ודאי גהס סימהיס מכיס .0ר.פ עליו.
ני הדל נהגיון למעלה שלהם על׳ש לל״ך ני*״

 אך למעה יומשך צויך לאיזה אכמט אשל כמר( העולים
 הנ׳ל הזיועי׳ שגיזפשעו אאי עי-יינו מלוה ולכן נקולו
 ויצא שלהם כזיווג כא יצא אז המולה מללים ניליאה לשפל

מ״ש וזהו כג*ל וא״א מהגיון שנסה^ש, זה חידוש על

״,ז־״2 ';:״א"וציא־י הע,י
 כג״ל דא״א הזוועוא האפשעוא ל״ קענוה נשוד ונהיוהו

; ינין והמשכיל כי כמיש לדנל יכול הי׳
ן״ו נימי כנד סה כנד
 כשיצאו אן לנוק׳ לומז אלהים עולה פה ל/״א לומז
 וידנל העם נאזני דנל וז׳׳ש הדינול כח להם ים לחון

 ונההסן שוף נים לפלעה השפלו ואז אלהים וידנל ה׳
 והיההכוונהו נים למה ולוכנו היש כמיש ליס מי מלה

 משוענדים שישלאל זמן כל כי למעה ישלאל אה לעכנ
 משיג שה״ ולפי ללאח יכולים אינם הזו׳׳נ ג״כ למעה
 אי״ק נחשנון עולה שהומה הם׳ אז ים אוהיוה ב׳ נאלו
׳ שעולה נמלואה היוד ונשאל היל נכיל  הכל הלי ן
 למוזים ה״ל העולה ליל שהומה נהם׳ והנה כהל כמכין

 דההין שיאלהים דיודין אלהים בהם דקענוה מוחין י■,ג׳
 : ה״ל הלי סשוע אלהים אוהיוה וה׳ לצ»ה

ז1 ח  מאין וא׳ה סי׳ וכו׳ החיון הנה וכל לענין ר1נ
 הנה וכל אמל לזה עצמו לסלעה השסע יצא

 מן היולד השסע כי ול׳׳ל דעה עולה החיו! כי המיון
 ומה ומומין השסע יקנל ונזה לנד לנקינה משסיק הדעה
 מדה עלסה ונקל׳ נקינה נשוד למעה הולידו האיא עשה
 המלאה ננען נהיוהו לזיא לעשוה שמשל ומה מלה כנגד
̂שו  הקענוה ננסי׳ המיד להשאיל (ל״ל וקלנו ללעיו על לי

 אוהו דנו כן כנודע) וקלנו כלעיו נמקום הוא לאש ואז
 אומל והי׳ גלוכו ונימל נמצלים ונא אש צלי אוהו וצלו
 מיי נ״ס ואמל מיי אוהיוה ננ׳ והודה ומזל כמן מי

 שאמל ג״כ וז״ש ודנדלוה דקענוה מוחין מיני לב׳ לימוז
הולכים מוחץ מיני | שב׳ ל׳ל ההולכים ועי מי המלה

 ונזקנינו ננעלינו ואמל ע״ה לנינו משה השיבו ולזה אהם
 הגדלוה מצד ונזקנינו הקענוה מצד ננעל־נו ל׳׳ל נלן

 מצד נצאנינו וכן הג׳ מצד ונננומינו החקד מצד נננינו
 כי וז״ש דאנדהם נוקל המסיים מצד ונבקלינו הגנולוה

 המויג ל׳׳ל גנולוה משדים ל״ה חג ליל לנו ה׳ חג
 הכוונה נש׳ וכמוב היא לנו זה כל הוי׳ שהוא שנדעה

 שהוא נלסה הלאשון כמון מי אמל שלזה ולנע״ד וז״ל
 הוזכל ולכן משדים כולם שהם דגדלוה המומין נגד חשד
 שהוא בדגוש משני כמון ומי מסד שהוא הוי׳ אצלו גיכ
 אצלם הוזכל ולכן דינים שהם דקענוה המוחין נגד דין

 ממלוה כי דינים לשון הם שכולם חהלוה ונולא נאדל
 דגדלוה מוחין והקדים ממעלין דינים שמנה נינה שם הוא

 דגדלוה מוחין המלה שנכנקו הנש הי׳ שכן דקענוה קודם
: כנ״ל דקענוה קודם

וכו׳ אליעזל נל׳
הוא מעשה סנה הש״ע ע:ין קדשו דניי להנין
 שלצו ל״ל שיע מיה אומיוח גס לנצן גינינס מה גהויין
מן מיה הנקל׳ לז״א למאיל ק-ם זמן הגיע יזלמידהס אמייח

_L_ ____ י־ינ טנסג הגס מאוית של
ם הסנ שמם 1 נהול ע הש ל;ןדו<נ,ן שנאן זללה׳ה
 בלק בני עולה וכן דאיא סל לא״.ן זה ע:ין מה עדיין

 שיע כמנץ הו׳אוהיוה עם נני י.:ה אך דווקא מאוית
 מצלים ביציאה מססלים והיו הסמוך נהגי< לעיל ניצינו

כיי״ם מצלי״ס נשבח ל׳ל יי סיס «ציח שעייויי
שס הוא ז״א כי זו״נ סם ׳”לייי׳ לי־״״־י .. V.__ .. . יא׳א מנניין ע״נ נ׳ מ הזיווג ״ . . j,, ומנוק׳ ו ן סעולס הו ל״״ן ,,,,ן,! לה,ל.ן

הקמס כד נקוד כיד היא הן«ל שען• אייס נעך מס והגה
וכמיש כדה וממלא ונקוד נ׳ כי שס ניאי תג»ל ד׳ פוק
מן שיצאו דין ישוב אל הפגים נפגי הס הג״ל ע»נ

של הגלון שהוא המיצל מ״נ וה:ה פן נכל אי מ״נ דאיא
, f״,f, שעיים המיג כל כולל הוא א׳ ״ שנאו עד ל כנ א א׳
^ JJ ,,,ĵל, ל,״ הלמידמס ואמלו למידה ,

קיש זמן מגיע לנומינו אמ:ס שעייס המ״נ כל כולל
זמן כי ל׳ל שחליה של טלל כיא אין המ״סתאתתוגיס

שסאילו ן וני מיה גימ׳ הוא המ״נ שעי ני ,שעייס מיא יק
 שהגיעו עד נזויג כן כל יי״? '”‘י־ ליי ייו\®״״ ״יא
. ימ1-י1ל»זי הכולל ועם שס״ע עולה מ״א
־ י׳ ״ נ״ ”ליי ולזההיעיב וט׳ע״ש שיע הוא
הד׳ שכוונת י״ל קדשו ונוי יונן

 מן גנות יומי הכיל ואיוויתא ננ׳מ׳נ האיות להמשיך האילו זקגיס
 הפניס מן עצק נהויין הש״ע האיות גס להמשיך כוונתם כי הגיון
 להקדים הזה המעשה עגין התקשיות גיה יונן זה ולפי דא״א
 שהרי ר׳ל משונת זה הוי מצייס ניציאת לספי המרנה כל אליו
 נניל גנוהיס יומי אודות להמשיך נספויס גרמו זקנים הד׳ אלו

 מעולה היותר הק״ש שהוא שחרית של קיש מעלת ענין נודע והנה
 <עקנ זיווג שהיא מעולה יותר לזיווג שהוא לפי קיש הו׳ מכל
 כ׳ נודע ג׳נ זה והנה הקיש נשער לעיל כמנואי פנ״ש וראל

 דג,יק׳ פנים ננ׳ נהורין י.פ״ע כל נמשכים אז פנ״ש כשנאים
 וזהו עיש אנדהס מגן נכוונת העגגידה נשער לעיל כמנואי

:שתיית של ק״ש זמן הגיע סלמיוהם שאומיו
אמי למד



החיים עץ ד פרק המצות חג שער פרי שרף
ר מ  שכה ס’שי-ע כנן ofe ברי עזלי׳ ן3 אליעזר י׳ א

 נלילוח מלריס יציאה שחאטל זכיחי ולא
 והחלוממח האמילך וה׳ מלשון הוא שחאמל מלח הנה

ני בימים אס כי אינו זח
 תייס נען שס עיר כתיב הנה אן■ נאצילונז הס תימיס

pjjjנימי ר.ס ש״מ נ״ש ני וו״ל ״
 ״מכני נפשו? נרמז והויו הש»ם ■355(5 על נסיד כלולע זיווג
! כי מש״ת ״ת ו תלויס ־עה ,, י. י

 דע״ק תפותח נ׳ הס שעה מכני מלאחי frb! גקשחי .ילוח3
 וז־ס תשס נימ׳ ש״מ והס מצאחי וצא נקשת־ וכהב ובו׳

 נש־נאייין ני השם לא והאדמה עד עקת בליל ואפילו
 והאדמה אז אורויז חסם אילו כל ואמל זומא בן שללשה

מאדנינוים זו. והגי! ת:ס לא ,.,!,ל,״ ,״י

 ־,?צ‘.,,״;.”',“:;״
 אני הרי שאמר מה אויעזי ו׳ פקי• בליל אפי׳ ה,א כ

 שזנו. ר״ל סנה שיעים ננן לאחול qrfi שחוזלח מאחל
 נמהני׳ החנא נמאמי לשינו, ר.פשוקלזה כוונה אין מ״מ
שפיש! לסיני. שנעיס נן דאמח ל,״,״ ״,א !55,15 לק

ר י ייייי־ ״י׳יליי'׳ ■ עץ ו״־ם־יל כיי
הנה הוא בלון המקום

 נק, אמא ויסוד ברוך כקל׳ אבא יסוד כי נידע כבל
 יסוד היד הוא אבא כיסוד נודע ג״ב זה והנה בלבה
 וזהו אבא ייסוד מקום הוא אמא יסוד כי נמצא אמא
 קס״א ושס באבא הוא ע״ב שס חנה גס היוקום בלון
 נשאל אז מהמלואיס חפשועיס חס־ל באמאוכאשל הוא

 אבא ביסוד נס מקוס עולה והכל ק״ס ובאתא לוו׳ באבא
 וחנה הפ״ה ופ״י הפיח יפ*י מקיס שעולה הוי׳ יש

 ויצא אמא מיסוי אלין איייא מיסיי.אלא היא החולה
 נלון וזהו ישלאל לעתו נגלוי ונחן דז״א מהחזה לחזק

 ליל נקדושחו ישלאל לעמי ל.חולה שנסן אבא יסוד שהיא
 מיסוד חון שיצא לבי בקדישחו לק שי.וא המקים רן

; ולחון לז׳׳א מחזה אמא
ד׳ אלו הכה ונו׳ חולה דנלר. בניס אלנעה
 עיל«»ןאבייע ד׳ של מ״ל י׳ נגד הס בנים

 יודע ושאינו בבריאה היא וחס באצילוח הוא חכס
ולשע בי׳צילה הוא לשאול

 נהנז נ׳ נפרק לע״נ עיין כדי והנח בעשי׳ הוא
 ננוונח לעיל פמ׳׳ם שנחגחי העשי׳ כי יסד לכוללם
הוא נניס הד׳ ענין ינ5ו' אמח ,,ft צליכק

ההנ׳ עני! שהיא לנאן שייך ,ן״ ל״ ^,-p״
חתדים ג׳5 נמתתיס מהש שג׳ , _ ^

הנסאריס נ׳3ו נניס נ׳ היי הלשע ל הזכ ל!ה
 רם והטינ ע״ש הד׳ נן הם איל ̂ל להמשיך החכס

 נודע הלא ני לנאן שייניס יחס מאלילוח מלמעלה
 להמפיו עחה היא ההנוונה ג״כלפי לשאול יויע ושאינו
 נעיז נמנעים שהי׳ האסדיס ק^,״ אול לה די שיצי׳
: לעיל נמרואי הנלית סמוסס המה לזה

ד׳ סיד הס מלכוח ד׳ וחנה

 כי כיסיה בד׳ לכוין לרין ולכן כיסיה ד׳ שכזגדס גאולה
 דק־דוש לאסון כיס עילמיח שלד׳ אלהיס עולה כיס כל

 הוא נ׳ כיס דיודין אלחיס ו־בוץ האציליה עולה בוגד
 ונזה הישע בן ונגד חמשי׳ כננד והוא האגיה בסיפול

 ויכוין אביחינו היו ע״ז עונד מהחלה אומריס אני
 נגד והוא המזון בנלכח הוא שלישי כיס דהר.י! אלייים

 כיס דיודין אלהיס גיב ויכרן החס בן וננד הבליאה
 עשי׳3 כמו לשע אינו אן קליפה בי שיש ביצי׳ הוא ד׳

 כפין אימליס ולזה לשאול יידע שאינו בן נגל והוא
 נא שאהל פימה נגד ידעוך לא אשי הגויס על חמחן

: דאלפין אלר.יס ויבוץ ה׳ אח ידעתי
ם ם  וחמשפעיס וחחקיס העדוח מח הואאומל מה ה

 נמה ס דעח בסיד המוחין הס מה ל׳ל ׳ וב.
 הוא משפע הדעה הוא עדיה הג׳ באלו הלמיזיס ובינה
 ל־שלאל הק החכמה הוא חוק המשפע המלך הבינה

 ג׳ הס דפשח היווסין כי הפסח כהלכה לו ומשיבין
 הפסח אחי מפעילין אין וזהו סלן שעיליס אלהיס

: חלן ס״ח .
ע ש  לבקש לי ואין הדין לי די אימי היא מה ר

 ונופל אלקיס גימ׳ העבודה מה ואומד רחמים
 ואמוד שיניו אח הקהה אתח qא ולכן הוי׳ שס בעיקול

: לך ולא לי ה׳ עשה זה בעביל לו  בזאת מה סינור ל׳ל זאת מה אומד הוא מה תם
 בחיזק אליו ואמלח נעשה מי ע״י ומל׳ ח״ח שהוא

 ואז״ב לפין עיילי במ״ש שמאל נד החעוללה ע״י ל׳ל יד
: חימן ובואי

ו נ י א ש ד יודע ו או ש  סיד ולא לסמיס אם דין אס ל
 וחניד שהשפיע ל״ל לבכן והגדת אז ר-מוח־ן

 הזיווג נעשה הוא כי הזיווג נעשה נמה לאשין ראשון לו
 לו ואמור וזהו זח חנוק׳ הישוד עיי נעשר. הוא כי

; ממללים בצאתי לי ה׳ עשה זה בעגול
ל ו כ  בלבד הלבנה חידוש לק בו שאין ל״ל מריה י

 יילכשמחסנלח ההוא ביום לומד הלמוד זיווג בלי
 זר. במבול וזה ה-קיד ע״י והוא יום הנקל׳ החיה טס

 אלא אמימי לא אמול המוחין קוד ששאל החכם וכנגד
 מוחין לו שיש ל׳ל לפניך מונרדס ומיול שמלח בשעה

 מכוח טשל של שלשה סוד (ונבאל ודגדלוה דקענוה
: הסוד) ע״ד

ס  המל׳ מן יצאה זו ומכה ביבועו אהי׳ כס עולר. ל
 חון הלשעה למלכוח והלכה שבקדושה שבמלכוח
 ; דילר. חגולנלהא לכהל שלה מהמוחין

 ש״ך חס שהדינים נודע הלא כי חמ״ד בג־מ׳ צפרדע
 סמ׳ו הלי קכ*ו עולה בלבועו אדני שם ועוד

 יצאה זו ומכה כוללים מיני ב׳ ר-ס יחיליס הב׳ והנה
 דעה לפר וזהו חישעה דמל׳ להמוחין דמל׳ מר.'סיד

: ויחי בפ׳ הנז׳ צפלים ב׳ וז״ק שלי. הלמה מקום
?נים



קיו דזחיים עץ ד פרק הטצות חג שער פרי שרף
J ס5  אלהיס נס o’rtf( צמפי כמנין ק׳ן עולה י

 נו D’D אדני דרס העילוי ומילוי ע׳׳ו עולה
 דקדושא מל׳ של מהוד־ יצא ווה ק״ן הדי אוסיוס ל״ד
 מל׳ של ב^רקפתא והכסס אספשפי הוד עד fc»ft שכן

 שמאל של א׳ נח•׳ שנראש שפר במקום ננחי׳א׳ הלשעה
 וה־כסה (ש״א מושנס שם כי כניס שס נמצא לכן נעלה
 ונעעיח הקיקפחא דין המכה ונכנס דקליפה חו״ב נמוח

: דקליפה ונד הישיד  ע״נ והס דע״נ אוסיוה והוא ו׳ חקר כסוג ערוב
 הוא ד׳ ואוס יהו״ה יהיו י״ה כוה דאחוריס

 המלכוס של מנצח וו מכה ויצאה נדב־עו אנהיס שס
; דקליפה הוכר נישוד והכה

ץ ח  וממנה ד״׳ו העולה שנמל׳ גבורה שש״ח עילה ש
 הכל נין נ׳ היי המל׳ עד לכיא יוד מהפשט

 מ׳ה ס״ג דע״נ המלוא־ס שהם ק״ב נשאל כשיו הוא
 קוד ווה לההיצוניס היוצאים הדינים והס קיב שעולים
 ישם ש' דיולין אלהים ועניני שלו בקי. יוצא הקוטע

 אלה־ס נשש שיש אוהיוה נ׳ין (ליל אלה־ס מצל נ״ן
 א־היוס ד׳ והס י״ו נשאל המילוי) ועילוי ומלא נפשוט

 של מגבורה יצאה וו ומנה המילוי אוסיוס וי׳׳ב אדני
: שבקליפה נצח אל והכה המל׳

 העולה פשוטים אלהיס שמוה שני ווה ל״ו עולה דבר
 סלי דאדני המילוי מילוי של ול״דאוה־וה קע״נ

 ל״ל נמקשן הויה ה׳ יד הנה וו נמנה נאמל ולכן דבל
 של מה״ה וו מכה ויוצאה הויה לצירוף נחייפד שהשם

: שבקליפה הוכר• של להוד והכה המל׳  ו-סכולל אוחיוה וה׳ ל׳ עולה נלנועו אלהים ברר
 שכן שנמל׳ החקד מן וו מכה ויוצא נלד הדי

 מהלקחח שאש לק החשל מצד שר\א מים יקודו נרד
 : שבקליפה לח׳׳ח והכה הננולוה מצד נו

 ואלי כנו״ל אלהים שם של נ״ן ד״פ הוא ארבח
 ג״כ יש והנה מנינה וב׳ מחכמה ם׳ הס הד׳

 וטמאים טהולים אדנה מיני נ׳ יש וצנן דהוי׳ נין
 מנה ויצאה דאלה־ס מנין וטמאים דהוי׳ מנין טהורים
 : הקליפה של לגבורה והכה דמל׳ מנינה וו

ך ש  הס היחיריס וח׳ דינים שין והס שכ״ח גימ׳ ח
 כדי הגבורה אס למסק שנאו דאדני אצפין ה׳ י
 אור ה״פ נקוד אור הוא א׳ כל כי לישראל להאיר

 וענינס שכיח הלי שבאלף אוסיוס וג׳ נלאשיה דמעשה
 צפרדע נמכוס אב; שכיח עד משניה היסיריס גנירוס ג׳

 קוד שהיא א כוה א׳ אוס וגס מיסוק נלי הש״ן נא
 שכיח הרי מיוד כלול א׳ כל כנודע החכמה נסיביס ליב

 נינה נ׳ רומו כסוג חקל בכרס הנח נכירוס מכות : דקליפה נחשד והבה דמל׳ מחכמה יצאה וו ומכה
 מכסר וו מכה חכמהויצאח ראשיס ר׳ כסר כ׳

: דקליפה ועיר בגיל והכה דמל׳
| ב אלו דנריס שלשה אמל שלא כל אומר הי׳ גמליאל ר

 ומלול מצה פקח הס ואלו חונסו ידי יצא לא נפשה
• וכו׳ אוכלין אנוסינו שהיו פקח

ת ו צ לספר עשה מ
מצרים ניציאח שלאיצ!ו הטעם לעניו נראה

והענין לעיל נסנאל נבל נייע הי'' נ׳ קונסו ידי
י ״״״״’ ״־יל "לי״ והוא קח פס הוא פקח כי ״’ליל "

-V מן היוצאים המקיפים קוד
נמבר מלוה ולכן הפה ש-\א מציה וכל

יציאה כי מצליס ביציאה א ה והתפלה הסויה לימוד
החקדיס מציאוס הוא מצרים נמנויול העוצמ׳ ינימי׳ תיר,ין
הנק׳ הגרון מן היוצאים יייי״ נילל״ נסעי לעיל

אוהח כי סכוין ולכן י״ס מצל ״י” i”® יי״״ל״ ״,),,ג יאמא נאמי״ין והנה סייס ג״כ סצא_ מצדם יציאס 5הי«״י
נהגלון הש־ווכה הפה דלן p,,,, pp״-, ,,,

המקיפין נחי׳ ש־ה־׳ כדי ס■ ננות ני ויבול ניי׳ ונס
: הנ״ל הוא נ׳ וננוט הקיווש הוא

ח ל״” ’ל ®”לל 'י״”® ג נמנלסס חנם כחיב ח
סגאלו נכסף ולא ״יילל ״’’״" ‘י ילי״ ״•"יו א___ , _ הימוז־ס ואגא המוחין או אחלא קטללו הוא ח:ס ,.ק
עונדהו כל למגנא דהוי׳ לנוללס צויניס לנן לנו מטסה

הוי דלא סגאלו נכקף ולא ולאמו הוינוי ׳ ננח נאן
מקערא דלהין פלקנא י״עי לקס! וע״ו אלו דנרים
אלא חסד שהוא דכסף :נהג״׳׳״ א׳ פוי, העומר תפי׳

 אמא דסיינו דלהנא מקעלא
 שהיא נימין דשמנה כניד יהי׳ המשיח דלימוס דלאה
 ני יצחק על ישראל שאמרו חז״ל שאמרו מה ״הו נינה
 להוי בבינה דאחייחדי׳ עילאח גבולה ר׳׳ל אבינו אסח

 נפלאוס אראנו ממצרים צאחן כימי והיינו פולקכא לן
 אמא אהגלייא דהסם אלא נפקי דיונלא מקטרא והסם

 אלא הכי לאו והשסא נפקי ומהסס נסתאי עילאה
 כלקא כולהו נפקין ומשם ביצחק עילאה אמא אסגליא

 ש׳ ועייל צ׳ ואפיק ישחק נשמיס יושב דכסיב והיינו חזי
 השמים על והוא ניצחק דאחכגיל מילאה אמא דאיהו

 נקליפין דעאלו משום גבולה היינו ביצחק ומחגלה סיס
 דמיינו הקליפין שלטין דלא נאחר לן פרק חנס דאינון

 אמל ואח׳׳כ צאחך כימי דאמר שפיר ואחי מילאה אמא
 וענד כד״א פורקנא להוי דאסנקי׳ עילאה דע״י אראנו

 כנניר ה׳ דכחונ והיינו נאחכשי׳ אחמר ולהכי הוא הלוי
: שפיל וכלא יצא

ם ל  י״ג יאתר ק׳׳מ היצאח נשעח פקח של ראשון בי
 מעניוח לצאח שיזכה ליחפלל פעמים ג׳ מדוח

 גדול לעישר ויזכס איס בני בעיני חן ולמצוא לחייוס
 חן אח נחן וח׳ וכמ׳ש וכו׳ משכנתה אשה ושאלה כמ׳׳ש
 מאויביו נקמה וישאל נקחורח וירויח וקו׳ הזה העם
 נמושף יאמר וכן הזח בלילה מצייס בארן וענרחי כמ״ש

; פעמים ג׳ להשלים כדי לנד ביוצר שני וביום
ועחה



החיים ע*ן ה פרק המצות חג ̂גזער פרי רף1ע
ה פרק

ה ת ע  ביארנו כבר י.נח פקח של שביעי ענין נבאר ל
 כל נכנס rא פשח של א׳ בליל כי לעיל

 לפי רק הי׳ rr אך השני הגדלוח עד ביחד המוחין
 הפליא רחמיו ברוב שהש״י רק העבע בדרן שלא שעה

 פקח בליל ולכן חפלחינו עיי ולא ההוא הדבר לעשוח
 עחח הנעשה הדווג גורמין אנו שאין לפי הזיווג אקוד

 מחקימין אינם האלו המוחין אן מעצמו שנעשה רק
 המוחין מקחלקין אח״כ אן כנ׳׳ל פסח של א׳ ביום רק

 השבועות מג עד לא׳ אמד נכנקין ואמ״ז כבחמלה לגמני
 מב׳׳ד שהם במי׳ בז׳ הס המומין החפפטוח קדר והנה

 נחי׳ ז׳ הרי מגיה ואמ*כ ד׳ הרי מו״ג כלול והדעה
 נחפשט שבוע שבכל עציה עד שמפקמ שבועוח ז׳ כנגד
 במי׳ מהז׳ במי׳ כל אמנם הנ*ל במי׳ הז׳ מן א׳ בסי׳
 ימים ז׳ במי׳ בכל יש ולכן הז׳ מכל נכלל הוא הנ׳יל
 גדלוה ב׳ ביום דאבא ראשון גדלוה נכנק א׳ ביום והס

 ד׳ יום ודאמא דאבא ב׳ קטנוח ג׳ יום דאמא ראשון
 יום ודאמא דאבא ראשון קטנו׳ ה׳ יום דאמא ב׳ גדלוה

 דאנא ממש ב׳ גדלוה ז׳ יום דאבא ב׳ דנדלוה רשומו ו׳
 כל ׳הבאר במקומו .שם העומר קפירה נשער לקמן ועי׳
 מוס נו נשלם הראשון בנשבוע לפי וחנה נעזה״׳ זה

 ניכמה וכולם נקוד נו נכללין המומין שכל גמכמח
 אן המועד סול ונק׳ מועד הוא השבוע כל לכן פשיה

 הרשימו נכנק שאז לפי ו׳ יום שהוא פקמ של ז' יום
 של ז׳ ביום אן גמור יו״ט הוא לכן דאבא ב׳ דגדלוח

 כיון מ׳׳מ דאבא ב׳ דגדלוק העצמוק שנכנק אעפיי עומר
 עכ״ז אן מידוש זה אין קוב שלהם הרשימה נכנק שכבר
 המוחין כל עדיין נכנקו שלא כיון אמנם חג איקור הוא
 בזיווג אז מוחריס אנו ולכן גמור שאינו זיווג הוא לכן

 זיווג עילאה זיווג הוא שאז פקח של א׳ בליל משא״ב
 מנואר הלא כי אמר טעם עוד לעיל שמבואר כמו גמור

 לזה הדעה נקוד «י׳ שהפגם לתיוה מצריס נגלוח כ׳
ולא חמרג קוד נקהלקו
ע״פ עו׳ נפי סונ5 הטעם זס דזוינועהה בגופא נהפשטו

״׳ ן ׳” ״“־ : ; ־ , ד ; :
המוחין ו)ין ניאמו נני נ׳ להחפשט ל הנ וההגנירוח

חנ׳׳ד שהם נחי' נז׳ מחפשנוין נעזרה״י יחנאר כאשר
 ו׳ הרי חו״ג לג׳ נחלק ודעיח בדרוש העומר קפי׳ בשער
 נגד נחי׳ ז׳ הוי מגיח ואח*נ וסנה באריכות מיוסד

 הוא ר,ז נח״ אמנם שנועיח ׳1 ׳rj הוא חנ״ל חחפשטוה
.  נוונח נ׳ נ׳ לנוי! וצריך ח ח ״ .

אחור' שהוא ומ׳׳ל ח״ח והס
ל הואכלו מיס כל ואמנם הח-ח מפקח שנועוה

 ניוס ואמנם כמנואר אצו מז «כל כליל ובסי׳ נסי׳ וכל
 נמאן לא עדיין מומי של ו׳ נכל ימים ז׳ יש ולכן סז׳

 וענ״זניון ע״ל שהוא הז׳ נסי׳ סקדיס ח׳ שהם שנוע
הח׳ח שהוא הו׳ נחי׳ שנחקן נהיקול וכללוחס כנודע

 כאשר במיל כללותם ועוד גינהמיל נחקן כאילו הוא היי
נודע והנה נעזהי׳ נבאר ילי! ”יייז״ מצאויי הוא נ׳
רק אינו הזיווג ענין כל כי '׳י̂' יי ®’י י״®’ י'יל י' '®’י נפנו נ*נ בם נחוג ונן ע״נ ^הוא כנודע המקדים נקיד ^

 נבנוע ומנה הזיווג טפח לא ,;עו״ן ניוס נ■ נלל מונן
נו נשלם אשר ראשונה הוא נ׳ נצל ח״ח נחי׳ נננס
שאר שכל הראשון הסקד ולזז חז׳ ננח׳׳ המה ומ״ל ח״ח

הוא אז נו נכללין סקליס ייו ’גחנפ ולא אוחו הכלמנו
שאין לפי אן לזיווג ראוי י יי'® ®״°

 המקדים נכל שלמים עדיין
 ז׳ ניום והנה נמול זיווג ואינו גמור חלל ני סין לזה
 עדיין נכנק שלא אעפ״י לעומר ו׳ יום שלוא פקס של

 אלא אינם המקדים שעיקור לפי מ״מ הסקד כל מ״ל
היקוד נסי׳ נהכנק ולכן דדכורא טפא היקוד ללוין

 גמור ׳ו״ט והוא זיווג נו יש ולכן לזה מקפיק במקומו
 איקור היא אז ג*כ המיל נסי׳ שנכנק עומר של ו׳ וביום

 נשלמו שלא כיון גמור שאינו זיווג הוא זה אמנם חג
 סנז׳ קוד והוא דקטנ׳ זיווג זה זיווג ונק׳ המוחין כל

 ישב״' יאמר קון) ים קריעה קוד על נ״ב qד נשלח נש׳
 והטעם כו׳1 ׳7 אח הנקה ולא השאל לא מלה בהאי

 דינים הס מהעורר העליון בהקטנוח לקיס נל כי
 ננל או עליון היותר ננדליח עוקק האלם ואס 1’י.קיפ
 נר,גינות העיכק נמו קכנה כיכ אין האצילוח לן מקום

 אז נהם עוקק שהאדם ונגיח המיצוגיס נאסזין שס ני
 כוונה יק׳ (ועיין עונוהיו ומזכירין מחעוררין הסילונים
 היקוד ורנה בו) להאריך רציה׳ לא כ׳ זה דרוש זאריכוח׳

 עדיין ני הקטנית נסי׳ רק לו אין עמה עחח המזווג
 נמש נקר׳ דקגניח היקוד נסי׳ והנה מוחין לו יש לא

 נקוד ובהיותו כנודע שדי נקר׳ היקוד כי עילאה
 שם סיד שהוא דדעח האסורים מן רק לו אין הקטנות

 מהאסורים לק הטפה ממשיך איני הלא כי והענין אה׳׳
 סוד הוא אמא כי והנח חז״א שבהון דאמא היקוד של

 של והמילוי ד חקמ׳ עולה שלו והאסורים דיודין אה׳׳
 כמו ח״ק הוא חקמ״ד

 וכאשר קד׳ של המילוי המקנא תיקון שיגר ח״ם נכן
 ממש שהוא המילוי הקיר הטעם כחג ט״ז נלל נ׳ פיח
 מ»ד נשאל שדי של המילוי י' ״® ייוי׳ ״’“ייו פיי’®®

י ״’יי’ י־־? ניזש גימ׳ הוא ומ׳׳ד ישלי ‘״'
jjp ,,g סוד ב א ז יקוד חיבול וזה 

 יניקתם מקם אז כי דאמא עילוי כי הכולל עם נחש נמנין
נבאר ועתה להניק׳ לתת : הוא שדי אל

 הנסש שיא האילה ענין
 המיל הלא כי והענין בשלח פ׳3 שם הנז׳ נערייס׳ ונשכה

 היא ואמנם ז״א שהיא בעל׳ על החביב׳ האילה היא
 ויום ההוא הדווג מן ונתעברה פקס בליל עמו נזדווגה
 בליל הוא הזח הגמור הזיווג מן העיבור אוחו של לידתה

אפילו כי לגמרי נתקנה אינה שעהה ולפי פקס של ז׳
הז״א



קיח החיים עץ ה פרק המצות חג שער פרי שרף
 נקל׳ לבן היא מכ״ש הקענוס נקוד רק אינו עצמי חז״א
 קוד cna מנצש״ן הג׳ רק לת אין כי צר שלחמה אילה
 ני שנודע כמו עקח של נ׳ נ׳וס שכקרנ שעורים עומל

 עיר שהם כפול מנצפ״ך קוד שחס סקמ״ה היא שערח
 נח נכללים וכשחק סק״ע שניהס שעולח אוח־וס ה׳ עס
 אין עדיין כי צי לחמה ולכן שערה כמלין תקע״ח הס
 נאוסן החיצונים יסאחזו אז סלד אה כי לילד כח נה

 הוא ועהה גמור מזיווג הנאים נשמה קוד שהם הוללות
 היקוד קיד בהוא נערייתא נושן נח״ש ולכן קענוה זמן

 לפי נשיכה נקר׳ ההוח וזיווג עמה מזדווג קענות דנחי׳
 החיצוני׳י׳ ואז רחמה נפתח חזה זיווג ע״י נחי׳׳יואז שהוא

 נה נוגעים שאין נקדושה ונשארה והדין הזוהמא יונקים
 להאריך ואין הגדלות ׳ מנח ילא הנחש זיווג מנסי׳ רק

 הרח• הוא קיף ןים כי קוף ים קריאת ז׳יק והנה נזה
 זה קוד וזה הנחש זיווג ע׳׳י וילדת הנקלעת הנוק׳ של

 פי׳ תליא נעתיקא אלי תצעק מה נשלח פ׳ נזהל שכתנ
 עילאי בעתיקא לא אס לזיווג ראוי אינו קען להיותו כי

 להנח׳י מלניש הז״א כי כנודע נו מאיר הגדול נכסו
 ואז נז׳׳א להאיר העתיקא מתעורר אז ולכן דעתיקא

 מועילים אינם או״א של האירוס שאר אמנם להז־ווג יוכל
 משה והנה מלתא תלי׳ ני׳ ולכן עתיקא לא אס זה אל

 אשר המעה קיד שהוא הקענית נקיד כשפגע ע״ה רנינו
 כנר כי מפניו משה וינק כתונ מה אז לנחש נהפן

 קוד והוא הקענות מן ג״כ משה נחי׳ יש כי ביארנו
 אותיות ה׳ עליו תוקף אם והנה משה גימ׳ שהוא שדי אל
 אולות ע׳ כאן שחקל (צ״ל של״ט נגימ׳ שדי אל של

 קוד וזהו הכולל עם הנחש קוד שהוא בהג״ה) כנז״ל
 ויקהל בפ׳ ה:ז׳ וז״ק דינים כולו שהוא המשפע חושן

 כמנואר והוד נצח שהם התולה לוחות חי׳ לי׳׳ע דף
 בחי׳ כל נשלם וכנל ומל׳ ת״ת יחד מזדווגים ואז בזוהר
 ונרמז בזיווג מותר פקח של ד׳ ליל גמור דגדטת זיווג

 אות אסת חים נתון נינשה הלכו ישראל ובני בפקוק
 וכו׳ מפתחאין אלף על נשילענא שלעא ואיהו בעלמא

במילוין שדי אל קוד והוא
 עי׳ נ׳ חלש יונה כנפי נע׳ מפתחאין א׳ בגימ׳ שהוא

 שש נקמ פי־נה זז״ל נמוג ע״ט קאן כל והנה בזה ודי
 ניע פ־פה פ■׳ נסור יננ מאות השניעוס חג עד ימים

 נאור ונפאי מיכנ ששה מקפד
להתגנר אינוניס ״ו’י תייזו . _

והקב״ה שנקיושה יי״ו ננגי של זה זיווג הם נשנתות
 ייה נו ואויא אותאסת לו ניע נחי׳ כפי עקש של ז׳ נחי׳

 דית לנס ילחש י׳ ונהונ נ-ש ההוא בזמן שיש מוחין
 אל חותס קווש שם שהוא ל׳י<’ השבועוס חג עד ואמנם

שש ו־וא שנונינניז תשור פני ע, נססשפו
הש-״״ ובחג ״־״״

הסתדיס תור שהם היידץ כשעלו י׳־'® יהיל גכלרז גס כמעשטו
דדיניס אמא עוד הליני ונשאל : לוחוס שני קוד

 נדנתוב לישראל יסמי ואיתו נמצייס ללחיס מנה צנתערין
 שישתקו איני תארושין ואדע לישראל ויפוא למצייס נגוף

 לספא דיס פה נתייתש תשיו פיי להתעויי לתש יאות לא כי
 שמיס ניאזי הים על ענד דיו׳׳ איה• אלא פגל נמעשה הם5

 יכתונתתיושון והיינו שעה שלאותו מנשיהם נפי תלא נדונו שלא
 עי׳ שש כת■: עוו נמצייס להשתדל שוד נאת ׳ נ קרי׳ י׳ תער
 ד״ת :׳׳נ מלות נ׳ ני׳ קיי <׳ מעי נננדות וינהגהו וז״ל כ״נ

 של שש שכננדס המצייש אח משקעיס הי׳ התירה איתיות שנ״נ
 פעת״ס תשמע לא מלייס של אנקתש ר*ל אנ־]ת*ם אותיות נ״נ
 יועף של זכותו י׳יל פעפתי״ס זכותו תקנל תם איש של ע פי יי׳ל

 דיונעי״ס כנודע צחי!’ נמקוס משליש והוא פעיס כתונת לו ש־י׳
 אנינו אנרהס שנתנסה ניניה עשי י״ל יוד ונמצא די״ו הפך

: הים על לנו עומדים ונולס \

א פרק העומר ספירת שער
רנו ה̂ל בי והענין העומר קוד ניאר ועתה ני̂י

 רק הי׳ עקת ליל של המיחין בל כי לעיל
 ישראל שיוכלו כדי לנד פקח של א׳ ליום שעה לצורך

 וחוזר שנכנק מה כל מקתלק א׳ יוס אחר והינף להגאל
 לבד א׳ ביום רק גמור הלל יש לא ונכן לקימוסו

 כוונחינוהוא העומר קפירח מהחיל שאז ב׳ ליל ואמנה
 איפשר אי אן שקח בליל שנכנקו המוחין ולהמשיך למזור

 שנבאר כמו מעצרה עד מפקנז ע*י לא אס להחזירה
 כשנסמיל הזיא הנה כי אלו שביעית ז׳ בקוד והם נעזמ״י

 אין כי לעולס בו נרמז אינו הכתר אז שלו המוחין מן
 למנוס מהמילין אנו אין ולעולם כנודע אומו קופריס אנו
 הנוק׳ עד ממנו מדרגות ז׳ יש והנח המכמ׳ מן יק

 הס״ס כנגד מאחוריו ילאה וחמ״ל מג״ח }Jp מנ״ד והס
 זו״נ זיווג להיוס איפשר אי כי והענין מדרגוס ז׳ הרי
 ראוי החי׳ ואו ומהוקניס ננויס אלו בחיי ז׳ הייה עד

 ניסקן שנו א׳ נשניע והנה שבועוס ז׳ הס ולכן לזיווג
 שבו נ' ושנוע ע״נ שם בסוד היא לין הח:מ׳ ׳ נח

 המקדים ג׳ שבוע ק״ג נשם ־וא הנינה בחי׳ נסקן
 הוא שבדעה הגבירות ד׳ #נוע מ״ה שם הוא שבדעה

 הוא לכן החכמה ענף שהיא חקד ה׳ שבוע נ״ן שם
 הוא לכן הב־נ׳ ענף שהיא גגויה ו׳ שבוע ע״ב שם נ*כ
 דבוקים שתם לפי ביחד ומ״ל ס״ס ז׳ שבוע ק״ג שם ג״כ

 שמ״מ אן א' נשניע נכנקין שניהם לכן באמור אחור
 יחד נחי׳ ב׳ הז׳ בשבוע סכו־ן לכן זו״נ מידות שני הס

: לנוק׳ וב״ן לזכר מה׳ וב״ן מה׳
 וא׳ א׳ נכל אלו בחי׳ ז׳ יש הנ״ל מוח נכל ואמנם

 ימים וז׳ שביעות ז׳ הס ולכן שנבאר כמו
 שבכל ימים וז׳ שביעוס ז׳ כתיל אותם ונבאר שנוע בבל

 מכווניס אנו אין המוחין אלו בי דע והנה ושביע שבוע
 במו א׳ בפעם כילק נכנקו אז כי פקח בליל כמו אוסס

 לא׳ אחד יק נכנסין אינם עחה אך לעיל שמבואר
אחי רק הא׳ הקענוס נכנק שאין שוויה הס בזה אמנם

הגיילוס



החיים עץ א פרק העומר ספירת שער פרי שרף
 : ק־רס וזהו פסח בליל כמו השני הידלוה

 הוא כי אנא7 ניאש־ן גדלוה נכנס א׳ יום א שבוע
נ׳ וס’ ע״נ שס והיא אמא אל קודם

 ג׳קסנוה יום : ע״ב שם ג״כ והיא דאמא יאשון גדלוה
 פעמים '3 נ׳ והנו־ן אכדע״ס והוא ודאמא דאנא שני
 שס והוא דאמא שני גדלוה ד׳ יום נאמא וא׳ לאנא א׳

 כאלהיס והכוין ודאמא דאנא לאשון קענוה ה׳ וס’ עיג
 והוא דאנא שני דגדלוה רשימה ו׳ יום : ודין’ דמילוי

 והוא דאבא נ׳ דגדלוה עצמוה ז׳ יוס ־ דיודין ע״ב שם
 הסכמה; מוח של נחי׳ ז׳ כשלם דיודיןהדי ע׳׳ש כס ג*כ
ע2ש  א׳ יום ת״ג כולסנשס ולכן נגינה כולו ׳3 ו

; ס״ג שס והוא דאנא לאשון גדלוה
 ג׳ יום י ס״ג שס ג״כ והוא יאמא ראשון גדלוה ג׳ יוס

 כנ׳׳ל נ״ם אמג״ל לשס והכוין ודאמא דאנא א׳ קטנוה
 גדלוה ד׳ יוס : פקח ליל נכוונה לעיל שמנואר וכמו

 דחנא א׳ קטנוה ה׳ יוס : סיג שס והוא דאמא נ׳
 דגדליה רשימה ו׳ יוס : דהה־ן אלהיס והכוין ודאמא

 נ׳ דגדלוה עצמוה !׳ יוס : קיג כס והוא דאנא נ׳
; ס״ג שם ג״כ והוא דאנא

 יוס מיה נשם כולו ולכ!־ שבדעה החסדים שבוע
 יום מ״ה שם והיא דאנא א׳ גדלוה א׳

 קטנוה ג׳ יום י מ״ה שם גיכ והוא דאמא א׳ גדלוה נ׳
 כמו והכוין אכדט״ס לשם נ״ם והכוין ודאמא דאנא נ׳

 וג׳ דמ״ה הויוה דג׳ ס״ט שהוא ג׳ בכיס פסח נליל
 כמכין ע״ה עולה שמוה הו׳ כוללה ועם דאלפין אלהיס

 שם דאמא נ׳ גדלוה ד׳ יום : הכולל עם אכדטס שם
 אלהיס נשם והכוין ודאמא דאנא א׳ קטנוה ה׳ יוס מיה

 רשימה יוסו׳ לעיל: יו״יכמבואר נצורה והאל^ דאלפין
 נ׳ דגדלוה עצמוה ז׳ יום ־ מה׳ שם דאנא נ׳ דגדלוה

ו מ״ה שס ג״כ והיא דאנא
 יום ג״ן נשם כולו ולכן דדעה נגנורוה ך׳ שבוע

נ׳ יום ־ נין שם דאנא א׳ גדלוה א׳
 נ׳ קטנוה ג׳ יוס י נן _שס ג*כ והוא דאמא א׳ גדלוה
 נקוד רק והכוין אכלטס לפס נח׳ והכוין ולאמא דאנא
 דאמא נ׳ גדלוה ד׳ יום כנ״ל ע״ד שעולה לנד השנון

 לשס ג״כ והכוין ודאמא דאנא א׳ קענוה ה׳ יום נ׳ן שם
 ו׳ יום יויד בצירה האלף שהכוין יק דאלפין אלהיס
 עצמוה :׳ יום י נ״ן שס והיא דאנא ב׳ דגדלוה רשימה

 ; נ״ן שם כ ג׳ והיא דאנא ב׳ דגדלוה
ע ל ב  הרויןאוהה לכן החקי מדריג׳ שהוא לפי ה ש

 V: החכמה שהוא א׳ שנוע דוגמה
 דונמה אוהה וחכוין הגבורה מדרגה שהוא ו שבוע

; חנינה שהיא נ׳ שנוע
 כוונה שני נח לכוין וצריך ומ״ל ת״ה שהיא ז שבוע

• ד׳ שנוע ישל י' שניט של והכוין יחד
 מה הנח הניל כניקהן להסדר טעמים איזה ונבאר
 לפי הוא לדאמא קודם דאנא ראשון גדלוה שנמס

j יי 'V ״יהאו-נחו גי/גו, י׳ג I’jy i av
, יד,מי, גגמו^יא־מ א׳יאגאגראיומ

״^y אמא ̂״<׳׳״<

 נל נכנס כנר פסח שגליל
 החלה נכנסעהה לכן המוחין
 אור הוא כי דאנא המוחין

 דאמא מיחין כליל ונו גיול
 לאשין לקטנוה טעס בם

 גדלוה אחר יק נכנס שלא
 לעיל מבואר כנר דאמא

: פסח נכוונה

 ניאוי לדינים אלו דניים ה:ה
 נסא־ כח: ז״ל הרג ר.כא ני

 :יז1ני נוונס נ׳ שים הנוונח
 אמח־ס ושניהם השנוננוח סלל

 והב׳ נאן ש<נחנ לפדר נשי א׳
 האנמה אז א׳ נשניע יול

 נילוש מוות אז׳ ננל מתפ;,יט
 הראוי נתלק נשנמה שמתששש

 החכמה מן מתששט ונן לה
 וכן צהתפשגו ה־אוי אלת ננינז

 ע׳׳ש כולם וכן עד״ז הנינה מן מתפשט נ׳ נשנוע ונן המל׳ עד
 ואפשר זה היפך זה הש הפירושים אלו כי ונמצא וז״ל שם נתנ1

 כאן) שכתננו כחדר (■■הוא הא׳ הפי׳ אן טונים כאחד כשניהם
 כשננטתי העת מן כתונ כידי שיש נפי אמתי יותר כיאה הוא

 שגס ציל אז שוויס ששניהם הדרך כנין כאפר והכה ע״ש ענ*ל
 הס א׳ שנוע של הכוונות שכל הכוונה שנלזנוו השדר זה נפי

 נ׳ יום דאנא א׳ דנדלות חכמה א׳ ני,ס היינו סכמה נחי׳ מלס
 וכן ■א דאי נ׳ דיןטכות סכמה ג׳ יום דאמא א׳ דגילית אכמה
 הם ז׳ שנשמע עד וט׳ ניכה כיאפנסי׳ נ׳ ונשנוע עד׳יז מלס
 למה טפנז :ציין כאן מ״ש הינוים הטינו ואז וכל׳ נפי׳ כולם

 אז פסא נליל הלא ני לדאמא קודם דאנא המוחין ®נזלה כככשין
 עם יסד נכנסין דאנא המוחין שגס ראשון דנדלות המופין זילת

 ה תא אז היטאין שאי אך שם לעיל כוונואר ראמא המוחין
 נכונים מאד וגס נהמצות דאנא ואפינ נהכוסות דאמא יככסין

 הפעם ני י׳׳ל ׳1וכ נפספ נכנסו שכני לפי שכפנ הטפס דנד׳
 שכל לפי הוא נהטסוי דאמא המוחין פספ נליל ינקדמ-ן שאנו
 כממאר עיצאה נינה אמא ע״י הי׳ הגאולה של הנס גרונות עיקר

 שכנר כתה אך ע״ש תגאלו qננס ולא נמכרתם חנם נדרוש שם
 ואפ״כ הפנמה עופ תפלה תמיד כסדרן נכנסי׳ וזה לסירות יצאו

 הפך זה הס שתניהם לתפיס כאשי אך ונק״ש הינמידה הנינה
 כל אז עיתור שהוא היר שנתנ הזה הסרר לפי אז ככ״ל זה

 העליונה והזצוה הראשון המס דוגמת עניון הוא היצשונה השמע
 מופין קדימת טל טענות שלייך למה כלל מקוס אין זה לפי והנה
 שהמופין לא אס פספ נציל גם הלא כי א׳ נגדלות. לדאמא דאנא

 שהיו יק היום קדושת מחמת הכל לינכס'מקודם קודמין דגדלית
 היו ג״כ אירש : דאנא מופין עם ניאד הכוסות תוך כנכסין

 וכמו מונתרין היותר המיפין שהס צפי ואנא המוחין מקויעין
 כני לראנא מקודם כנגשין דאמא דגרלותה׳ שהמוחין יזה הנ״ל

 המוחין כניסה עיכונ מחמת שתוא הטכס נהג״ה לעיל ניצרכו
 י9כ לזאת ע״ש ואמא פין המ שתודמין נזה ודי א׳ וקטנית
 וצהלי׳ טוניס נאפו ששניהם נדרך ל«חזיק נכון יותר הכלע״ד

 קודסלדאננא ואנא א׳ נדלות שנכנס מה טעם שצייך מיש כאן
 ואנא שנכנס מה לכתוב רק א׳ נדלות תימת נ׳ למפיק שצריך

: ולציון להשכיל המשכיל המעיין ועל ז לדאננ קידם

QJj נכל ימים שני יש דאנא נ׳ הגדלוה למס הערם 
 ליל שעיקור מעני הוא נדאמא משא״ב שנוע

 הגדלוה אך נמווזיןדנאהא רמוזים דכיסוהשהם הוא פסח
רק נכנס לא אננא של נ׳

 שכיאינו מה עס מונן זה הנה
 כל רפי׳ המלות פי. ישעי לעיל
 נפשפ אלו ונייס נ׳ אמר שצא
 שי״ל כ״ש פונתו ידי צא’ לא

דפנאננח׳׳ המוחין נכנסו שלא

 המצם נסוד מועע רמז דרך
 רק א׳ לילה יספיק לא לכן

 ואס״כ קלה רשימה להניח
 גם ממש העצמוה נ׳ בליל

מונן

יל׳אן



מיטהחיים עץ א פרק העומד ספירת שער פרי שרף
ו<:ו דון יק :נ׳’הפ: נצקוק וע3בב למה הטעם מוי!

:,5•f5המימי; סון .,־;ן שןן b D b i נהייה

מ;יןוה היה ־כלאה מיד יה״ י
̂ר ימ',א לא כ►  חר;וס נשוס כז־

ואק״נ הרשימה תח־ה שיננית הכוונח 'p3 (יעיין נמיר
 מיו:רכ־אקל ו־׳ודרנה ה:למות הדגל וכי.רכחבכוטעס כאן

נ,האד rh העלמוח שכתתלה המצוס חג כע״ qיp לע־ל
חחכה שיכ;ות אך לבד הישימה .

ב־וס :מצא לא זה הישימה ' ־־'
□ ג מ מה מונן אינו נס מקוםכיונה עול יש א

 ידם הוא הדנימה שננגיסה שלריכים מה
 יק העצמוהאיגי וננגישת נמיר ולהחשכט עוד להכניס

 הי׳ ההויכל ולפי מג איסור הע־מר ימי המ״ט באלו
מונן אי־ו נס להיפן גראה לעיל ביאלנ, הלא כי והוא

? י’ גלוח כי npo ליל נכוונה ץ / ־ " . ־ . , לולידמפהנינא אך זכו׳ רמז דרך .
נמקוס להני׳ לכג׳| ניצה י̂־ י’”ם״ לפי הי' מצליס

ונמקיס נשמה ם;״ל הישימה סיי ונסחלקי נהדעס
 ני וי״ל הסולמות צ״ל ה־נצמות לז״א הג׳ המוס קוד סהס
 פ הנשיג נמי׳ נלגם ז׳ ניוס מני ש’ יחנה דעה הנק׳
ואז הפולמוס נסי׳ ס׳ ס וני ה,א ׳f, להס,״ג נסי׳

״ ״ ׳ ־■־״ ”» ־ י ״ ״”״’” ל > ? %
1. ■״ 0«יס0־״« <י0סר.)< « י־

מי אן גנצמות סולמה ונמקוס שמהפפט׳! אין כנולט למטה
וה׳ נזה ראשי להני-יס נמו־י ואס״כ הוד עד מסק־ הס׳

: האתס יודע הוא שלכן נהישוד נכללין כולם
שנכלל לפי כל היקוד נקל׳

 נמ״ל נכלליס המה ואס״כ מ־,׳ כלול נ״א ההס׳ בהונו
 והנה דז״א דניק׳ בגופא המספשעיס חהג׳ ז׳ ע*ד וכן
 וההג׳ הסקדיס החפשטוס נקקלקי מצדיק הגלוס בזה

 דז״א הגיון והנה ביעה בנלכס ונהעלמו וסזלו מגופא
דאמא יקוד הוא שס אשל
דווים׳ נשינו סייס נעז סי־ן ;»א7 הדעה טמון ובו

נ ™‘י נ״ל״י, ^ ; ’■ "
rh אז ז״א חוך המחלבשיס דאמא ̂ ̂ המצלים

̂רזורי  הוא ששת שלו הגרון o^p על כחשר דז״ח העיל^ מ
 תגה״י כס דז״א הדעיז כלי׳ מצדם מלן פיעת 71pj כדל
 ומשס מחובריש המה דאמא תיו ולכן משם יונקים היו

 מהפצליסומססלקיס המה ולמטה וה,״ בישלאל משעבדים
_ ״  דווע סוך מספשט דאמא והגצס ,,, tv ״,

; ע״ש ונוי ימין ״ , ננט״
 למטה החדג היולדת

הגופא דתון וההפשטותס
 הי׳ לא אז למעלה הסקדיס אלו בהיותם והנה דז׳יא

 אמא דיקוד אסוליס עשל לק למטה ומא־ליס מתפשטים
 דמים ידד קוד שהוא פס כנז״ל דאהי׳ אסולים שהוא

 והענין דמים ושופכין ליבלאל הולגים היו זה ולטעם
 ממנו וכפתסיל נז״א ל.וא אלפין דמילוי מ״ה שם כי דע

 שם הוא הא׳ ואותו ים ישאל היא שבמילוי א׳ אוח
להסיותו בז״א נכנקס אשל הנינה קוד הנה כי אהי׳

 פד,וא למת ונכ;ם היולד העליון יבל שכל נודע וכבל
 שלו האחיל־ס בםיד לק יולד היא ממדיגהו להטה

 כפס כאן נס הוא וכן נמקויוו למעלה נשאל והפנימי׳
 אסיליס נסוד נכ;ם היא ;״ס בסין הנכנם דאהי׳ זה

 ז׳א שהוא האדם דס נעשה הה דם עולה היא שנס
 דס היא אדם נימ׳ זה פס ני הי־י אדם גימ׳ ידה שם

 וניא אלכין ג׳ נו יש שנד׳א נ;״ה פס והנה האדם
 היות דם בסיד ים העילה המ־ונע אהי׳ שם על מולה

 דינים שממנה נפי ני ז״א הון מאמא שנננם ז״א סל
 מ״ת שם 'פל יוד והיה דם בסוד הנל הוא לכן מתעיין

 שפס דזיא בנלין היא לאשונה וה׳ הז׳׳ם נלאש הוא
 זו הא■ ימיליי א׳ שהם והח׳ ההג' ונתינה דאמא יסוד
 הז״א אה הרסי׳ והיא בנלון שהוא ס־ות דס בסיד והוא
 היעה מתפשע יכאש״ ימנאון חדנין בו אשל הדעת בסיד
נין עד המביסה בשליש למעת נ ) pn- בי תיבות איזה 
 מהגלח אז מ״ה פשס ואו סיד והיא דז״א בהנ״י) נמהק

 היא״ו שנתון זו והאלן והי׳ הס׳ הההפנעוה הדעת
 אשנמתפפעי׳ יהג׳ הח׳ סהס פס אסל לאסי׳ לומז הוא
 יפא־ מנאן הזו האנין הסיל אס והנה ים בסיד ג״ב

 מסס נסהלק אכל והאלף דם גימ׳ מ״ד לק מ׳׳ה הסם
 באלס האזיס דס שוסן וזיק ננ״ל דס סוד ג״כ הוא

 ותהג׳ ההל׳ אז נההגליח והנה אלל־ס במקומות כמבואל
 ייסף וז׳ס ה־עת בקוד החיצונים אל אחיזה קצת יס

 בלאס ונעלס גנוז היעת נהיית בי מכאוב ייסיף דעת
 בהיותי אן בו החיצונים אל אחיזה יס לא אז הז׳׳א

 כס ונגלה גיפא בכל לההפכע היעה וניסף מהפשע
 מכאוב אין בי החיציניס אחיזת סהס מנאוב יסף’ אז

 תחסלי׳ סאז קטנות בסיד הז״א בהיות (ל״ל הזה כמכאוג
 כל ע־יין והנה קטניה) נקוד דק נ״כ הס המתפשעי׳

 האלף והיא ד׳,״א נוק׳ לנחל ניתן אח״כ אן בזיא הוא
 לסם רומז תאלף אותו ואז מ״ח טס של אסיונה הא׳ סל

 עהול דם בה ונעסיס לרחל סניסן דמיס נקוד אחי׳
 קטנות בסיד הז״א בהזב מצנים בגליה והנה נידה ודס

 דקענות סויג נק בו מהפסט־ס הי׳ ולא לעיל כמבואר
 יונקים היו ומצלים ופרעה כנ״ל למיס י׳ סיד סהס
 הסי״ג לההסשע חזרו אז בגאולה ועחה בנ״ל מהס

 מקום אין ואז שלו בהולידם הדמיס ונבלעו דז׳׳א בגיפא
 דספילח ימיס מ׳יע חס ולכן בהס להתאסז להסיליניס

 אסוליס בסיד אהי׳ י׳ הס דמיס הי׳ כי והענין העומר
 אותיות ארבעים יש הפשוטים אהי׳ ב״סמוה והנה כנ״ל
 כי אחל עעס ים עוד יום נו״ן הס כילמן סמות והי׳
 שיתי׳ ציין בסיד פיסי׳ כיי הנ׳׳ל מהשמות פס שכל לפי

 ואז כנודע אחוייס בקיד
כזה אותיות עשנה בי ים ראייז״ל נסידוו הגת
 אדיי״ה אד,״׳׳ א״ד, א׳ ייאל P'ליאשיז ט:ס נפי יי!
 אוחיוח הי׳ כולנה ולכן יי”“ נועפייי עי:,וי הלא ני
׳ ל״״״יז ׳”״ ׳ ״ עולי■ הפשוטים סמות שבי׳ ״"” י'̂'

דן נ



החיים עץ ב א פרק העומד ספירת שער פרי שרף
חויים לנוין פניו ומד גדלוח  ̂נ

 הנל וין ,’לכי rf! ’fוד לזד
; דא׳ נפ:ם פשוטים נאה׳׳

 rprj!D ימים מ״ן והס גו״ן
 יוס בכל והנר. עציס עד

מהנו״ן א׳ אוס נחי' נחקן
 יו״ד נז״א יש והנר. העימר ששייס ע״י הנ״ל אוסיוס

 נחון אהי׳ שמוח י׳ אלו שיחששטו ובוונח־נו מ״ה שמוח
 א׳ אוח חשר מ״ה שס הי׳ נחחלה כי מ״ה שמוח עשר

 שיד וזהו לס גשוד יק הי' ילא נג״ל סוא״ו שנמילוי
 tא זה בחוך זה נהחפכעוחס יייייי נימים דמיס
 מה שוד והוא ז״א חין הדס שנננע והוא אדס נעשה
 ננה אס חמול שלא אשח לאוחה הננלי נחן שאמר

 ואומר הפשיק שיד נ״כ וזהו נו דמיו שינלעו עד וחמסין
 עחה פד אשר הדמיס אוחן בנישח ע״י נ׳ חיי נימייך לן

 הגוף נכל הדמיס נשיחפשעו וער.ה למעלה נעלמוח היו
 שלג׳כלילון א' עיניר הס ג׳זמניס כי נודע והנה יחי׳
 והנה דנילוח נ׳ עינור ואח״כ היניקר. זמן ואח״כ נג׳

 היניקה נזמן ואז יניקר. נשיד הי׳ מצריס ננאולח עחה
 לעיל כמנואר כמי נהחיניק ה־ס הנלעח זמן הוא

 לחלב נהשכו הע־.וריס שהדמיס המליח חג נכוונה
 שלו וניורידין נגושא מחששע והיא איחס יונק והחינוק

 נל אז הלידה ונימי נשיניס מעיינ הלס הי׳ מתחלה כי
 הלידה נימי נחנרר והשאר הלידה נשיי יורד הזוהמה

 עחה הס העינור חדשי נע׳ נהנרר שלא מה אך
 לעיל (ועיין היניקה חדשי נכ״ד חלנ ונעשיס מחהפכיס•

 נניאור שס שהאיכחי נהג״ה א׳ פרק המלוח חג נשער
; ע״ש) זה ענין

ב פרה
ה ת ע  שדר ננאר ל

החשייי׳ החפשעוח
 וניל שנועוח נהז׳ הנז״ל
 הנה כי דע ימיס ז׳ שנוע

 כי הספשעוח נחי׳ ז׳ יש
 נזרוע הוא החפשעוח החלח

 חשד הנק׳ דז׳א ימין
 עדה נכל מחפשעין ואח״כ
 ה׳ שי.ס ההוד עד ומדר.
 השישיח נחי׳ ואחיינ נחי׳
 מחקנצים ששס נישוד סיא

 הארח הנועל והוא כולם
 כל היקוד כק׳ ולכן כולם
 מי׳ כלול כ»א סס שהם

 נחי׳ ואח״כ כל׳ ג'מ׳ שהכל
 היא שנס נמיל היא הז׳

 נקראה ולכן כולם נועלח
 כנ״ל ההח׳ היא כל כלר.
שהיא עצמה המ׳׳ל היא וה׳

 כנר וז״ל כתג ע״מ פי' נם׳
 פםח של א׳ ניום ני אמרנו
 דקטממ הם ז׳׳א סל המוחין

 הס העומר היסוד וטסה וני׳
 הננו׳ זמן ההוא לפי דינים

 המסוים אך נז״א המיזפשטים
 עד ז״א גדעת כלולים נשארים

 השניעוא לוג שי.יא סויה ממן
 ונו׳ דנדלימ מווזין נאים שאז
 נס׳ ה,א זה ענין כל והנה ע״ש
 סי׳ ג׳ אלק ע״ש יונה כנפי
 כמה סותר מהוא ולפי א״ז

 מפורש שמשם ידרושים מאמרים
 נו״א מאפשסין שהחסדים נהם

 הטעם ולז־ העומי ימי נמ״ט
 טוג יום הוא ראשונה שנוע
 מאפשטיא ש־גנ׳ מניאל וצם

 אותו כתנאי לא לזאא נהכוק׳
 ג״נכמו הוא השידורים נכל וכן

 מחנות נס׳ והנה כאן שנאינ
 מישכתנ ויש וז״ל נמנ ה־ידש
חלוק העומר נסור שזני

 מדנית לנד יום יום הגנייות
 נשמרו שהחסויס ׳.־ומל ו ז״א

 ע׳׳ש מ׳׳א יום עד נ כלולים
 המיציין אך לישי שמלא

 יסונן שאין יניו מעצמו המשכיל
: ע״ש כלל מונן

 נמצא שנשס אחרונה ה׳
 שנועוח ז׳ צרי־ זה לפי

נחי׳ יחפשע שביע שבכל
 אז הז׳ שנשניע עד א׳

 אכן נמ״ל החפשעוח ר.יא
 היא הנ׳׳ל ר.ז׳ מן נחי׳ כל

 ימין נזרוע ר.מחפשע ר.לאשון נחשד ני הז׳ מכל כלול
 הנונע א׳ אלו נחי׳ ז' נו שיה׳׳ צלין מקד נ׳׳כ הנק׳

 מה ננד וא׳ ובו׳ הגנו׳ אל הניגע וא׳ ההקד אל
 וכן בנ*ל בולם הכילל היקוד אל מלק ליחן שצרין

 ואיך נזה זה יחקשרו איך שאל׳׳ב המ״ל ננל אל נחי׳
 שיר.י׳ צייך לכן כנ״ל האיה לקיל והמ״ל חישיד יוכל
 ר.יא בניע וכל שנועוח ז׳ לרין ולזר. הז׳ מכל בלול כ״א
 נחינוחיו נז׳ א׳ ־pn יהפשע שניע שנכל ימיס ז׳ של

 הוא כן ור.נה נהייה חנ״ח שהס יוס נבל א׳ נחי׳
 וחג׳ הס׳ בולל שהיא כתונ נמצא שחתיד הנס נהדעת

 וז׳ רקדיס של נסי׳ ז׳ בחי׳ ״ד נו שיש נר.ברח אך
 נחינוחיו נז׳ הראשון החקד מחפשע א׳ נכניע והנה : כמבואר שנעיס י״ד וז״ק ככ׳ל ננירוח של נחי׳

 המועד סול ס־א י.ראםון כנוע ונכן כנ״ל
 וכל החקדיס כל שירש שהיא לס־ המצוס חג מכלל

 מעביר להס אין החקדיס
 יצוה יומס וז״ש נן אלא

 שהוא יוס ע״י בי חקדו ה׳
 כיססקדיס כנודע הא׳ סקד

 הס כי נימיס נרמזיס
 דדכורא נעיעיא דכרים

נוק׳ שהס נלילוח והגיור׳
 שנכולס הא׳ החקד אן

 הבולל יוס פי׳ יומס נקי׳
 חאסריס שכל רביס ימיס

ולהורידס אוחס לחחפשע עליהס מצור. והוא נו כלוליס
 הענן עמוד וישע וז״ש rpo ה׳ יצוה וזהו רצונו כפי

 וענן הכבוד ענני ז׳ קוד הס סקדיס נחי׳ הז' בי יומס
כולם חכילל הראשון חקד בנגד הראשון אהרן

; יומס וזהו
 ימי מז׳ ויום יום נכל ר.חפשעוהס קדר נבאר ועתה

: שנועוח מז׳ סניע נכל השבוע
ע מ  הראשון שנחסד חמ״ל נחי׳ נכנק א׳ יוס א׳ ש

: סיאשון שנחשד חסקד בכלי
D T ונדחה הא׳ חקד בכלי ר.־שיד נסי׳ נכנס אז 

: הא׳ שנחקד הננויה נחי׳ לכלי המ׳׳ל
 בחי׳ ונדחר. סא׳ הסקד בכלי ההוד נחי׳ נכנק ׳J יל□

נחי׳ לכלי והמיל הגביר׳ נחי׳ לכלי היקוד
J הא׳ שנחשד הח״ח

 בחי׳ ונדחה ר.הקד לכלי הנצח בסי׳ נכנק ף׳ **לם
 הת״ת בחי׳ לכלי והיקיד הגבוי׳ לכלי ההוד

והמ״ל

 דרושי שעי איים נעז יעייז
 שכמג ז׳ כלל חי״ג נכלל הצלם

 מתפשט׳[ ממנו ז׳ ה הפסד כי
 נר׳ ומתלנשין אסר נחי׳ ו׳

 אלו ונפוך סתתפיו תשדים
 מסלנש המתפשטין החפדים

 וע״ש ונו׳ דז״א הנינה יהם
 ועיי״ם ע״כ יומס נקי׳ שלכן

: א׳ כלל



קב החיים עץ ב פרק העומר ספירת שער פרי שרף
: ׳6ה יpי^D הנצח בסי׳ לכלי והמ׳ל

 ונדסה החסד בחי׳ לכלי הס׳׳ל! בסי׳ ףן׳
 לכלי והוד הגבול׳ בסי׳ לכלי הנצח בסי׳

 נסי׳ לכלי והמ׳׳ל הנצח בסי׳ לכלי ויהוד הס*ח בסי׳
: ■bp שבסהל ההוד

ו  וניסי׳ החסד בסי׳ לכלי הננור׳ בסי׳ נכנה ן׳ ]2י
 הנצח ובסי׳ הגבול׳ בסי׳ לכלי הס״ה בחי׳

 ובסי׳ הנצח בסי׳ לכלי ההוד ובסי׳ חה״ה בסי׳ לכלי
 היהוד בחי׳ לכלי וחמ״ל ססוד בסי׳ לכלי חיהלד

J 'fe שבסהד
 לכלי החשד בסי׳ במקימו אחד כל נכנס אז ן׳ 5ין

 וכן הגבור׳ בסי׳ לכלי הנבוכה ובסי׳ החסד
 שבוע כל הכי סמ׳׳ל נסי׳ לכלי חמ״ל שנכנה עי כולה

 • זסימה־ו בז הראשין חסל רק היא הראשונ׳
 נבירה בסי׳ שהוא הב׳ החשד נכנס אז ב שבוע

 ס־ל על נ״כ נכנה והוא סה־יס שנה׳
 ז״א כבניו׳ הסהד לכלי סמל׳ בסי׳ נננס א׳ יוה הנ״ל

 המל׳ בסי׳ ונדחה החשד בכלי היהוד בחי׳ נכנה ב׳ יוה
 הדר על הימיה שאר וכן שבז״א שבנבור׳ הגבורה לכלי
 כנ״ל במקימו נכנס כיא אז משבועה ז׳ יוה עי הנ׳׳ל

 הש-ין הסהל א׳ בכל נכ־ס השביעייז נשעי הוא וכן
 הדר ע׳׳ד יוה בכל א׳ בסי׳ שלו נסי׳ בהז׳ השגוע לזה

 הוא אשר ז״א שבדעה סיהוד נכנה ו׳ שנוע עד הנ׳׳ל
 ימי בז׳ ונכנס כניל בסי׳ ז' בו ויש היזהדיס כל כולל

 לכלי המל׳ נכנה א׳ שביוס הנ׳׳ל ש־ר /ין על השנוע
 בסי׳ נכנש אז הז׳ ובכביע כנ״ל כולס וכן חיקד בחי׳

 בז׳ ונכנש כנ׳׳ל נסי׳ מז׳ נ׳׳כ הנכללה שביעה המל׳
 אין היולד החסד והנה הנ׳׳ל סדר ע׳ד שנועvר ימי
 ניקוד לו ש’ ושנוע שנוע כל כי בניקויו שינוי שים

 הנל א׳ שביע J בי ומהעשט היורד שלו להסשד מיוסי
 שבוע בכל וכן ה־-בייה ניקוי שזהו כנויע שוא ב׳ שביע
 הואהמשהנה א׳ ׳ בס יוה ב:ל המקבל הכלי אן ושי-יע

 הסקד אח מקבלת אשר הבס־׳ לעי השבוע מ־מ־ יוה בכל
 בסי׳המ׳׳ל בו נבנה אשר הראשון נייס כיצד בו ומהעשני
 אז א׳ שבסהד הסהד כלי הוא והמקבלי הא׳ שבסהד

 הנכ:ה כי הגול בניקוד הוי׳ א׳ לכל נשניהס סבוין
 היורד מבס־׳ שהיא לפי אכן סמ״ל בס־׳ שהוא אעפ׳י

 שיוע שהוא כלו השביע מבס־׳ כנ״ל משחנה אינו והיא
 החשד בס־׳ לכלי מקבלו כהוא המקבל ונס הסהד של

 נ׳ ביוה אן סגול בניקיד הו־׳ הוא שניהס ניקוד ולכן
 הסהד בס־׳ של להבלי המ״ל ובסי׳ ה־סוד בסי׳ שנכנסין
 לכ״א סנל בניקוד הוי׳ שנ־הס סגכנה־ס אז והגבורה

 היסוד בסי׳ אח המקנל החסד נח־׳ אז והמקבלים כניל
ס־א המל׳ בסי׳ אח המקבל והנבירה סנל בניקוד הוא

 של הנ־ק־ד כפי סולם שנא ק;ול בניקוד הויוח נ׳
 חג*ח הם שאם השביע סדר על ויום יום בכל וכן סג״ח
 הוי׳ כ״א הם הנכנסין כל אז נהי״ם סנ״ח חון נה־״ם

 סדח נקודח לעי נסלק־ם והמקבלים סגל בניקוד
שיוחפשסיס ע׳׳ד והנה; כנודע נהי״ם

 מזה היזכר לא פץ נפיי הנה
 הגנייויז של ההיזפשט־ה מפורש
 להשפיע נפהס כמנ רק נהניק׳

 יומין מ׳׳ש שפס שנהוה ׳1מ
 אן ניקני! מיט על דנורין

 לנוי! כמג ז׳׳ל האי״י ר1ע-ו3
 נ׳׳כ משמע וכן הזה המפכטוע

 פרק נר־ש ppi זיל וג מונרי
 נהנרנה לטי! שניזב העמון
 מ*ה שהיא העימר הזיית נו״ס

־. ע״ש אוני כענין

א' ובשבוע נוק׳ יומין מ״ט

 בז׳׳א חססדים
 שבוע ובכל שביעוח בז׳

ז׳ מתפשטים ימים בהז׳
 בסנבורוח כןהוא כנ-יל ׳ נס
 שבועוח בז׳ שמחפשט־ם נ״כ

בז׳ בסי׳ ז׳ שיוט ובכל
 כניסת ה־ר על ימים

 גם ; כנז״ל הסה־ים
 שבחוח מז׳ לרשעיע חכוין
אל דכו־ין יומין מ*ט שהם

ז*א מחה־ להשפיע חכוין ...........................
גיור׳ אל ז׳׳א מגבורה חכוין נ׳ ובשבוע נוקבי׳ סהד אל

 שהוא ז*א מייל׳ שהיא ז׳ כנוע עד שיוע בכל וכן נוק׳
 ט־יז וכן שבניק מל׳ אל ן3ל על ס כסוס שימני היד
 להשפיע א׳ ביום א׳ נכניע היינו השבוע מימי יום בכל

נ׳ ביום סנוק׳ שביה־ הסהד אל ז״א "ינ..ןד מסקד
נוק' שבסס׳ גבורה אל ז״א שבסהד מגבורה להכפיע

 יכן ניק׳ סבסקד לח׳יח דיכורא שנססד מה׳׳ח ג׳ ביום
א׳ ביום נ׳ נשב־ע ראשיכה שבשבוע הימים בשאר עי״ז

ב׳ ביום נוק׳ שבגביר׳ הסס־ אל ז׳׳א שבגבורה מסאי
 וכן נוק׳ שבננויח לגבירה דא שבגבייוח מגבורה

 ז הספירה שבחוח ז׳ כל בזה כיוצא
 שמית הם בז׳׳א המתפשטים הססיים כי נודע והנד!

 בן ת שמ הם בהניק׳ הנננסין והנבויוח מ״ה
 מיד סממילא היי׳ משם א׳ אות יום בכל תנוין ולכן
 שמיח עשרה נשגמו אז ייס ארבעים ועד מ״ס מילוי

 שם יוס בכל תכיין הנשארים ימים ינט׳ מ׳׳ה במילוי
 הממילא היי׳ משם א׳ אות יום ץכל תכיין וכן שלם מיה
וגט׳ דב׳׳ן הויו׳ יוד נשלם יום מ׳ ועד ב׳׳ן מיליי ע׳׳ד
 נין נינילוי דהוי׳ אות־ית בט׳ תכוין הנשארים ימיס

 יום מ׳ ועד אהי׳ שם של א׳ באות יים בכל תכיין וכן
 סכיץ הנשאיים ימים ובט׳ אהי׳ו שמות עשיה נשלמו

 תכוין חנ׳׳ל מ־ה השמית והנה כלם אה־׳ שם יים בכל
יהי׳ וסא׳ מכללם והאלף סולם בריקוד הזכרים אותם
 תכוין דבין הוי׳ והשמות סגול בגיקוד והניק׳ יויי בצירת

 אן סגול בניקוי והנקיבות ס־לס נייקוד הזכרים ג״כ
 הניל אתי׳ והשמות שנא בניקוד תכיין נין שבשם הד׳

: שבא סולם צירי קמץ בניקיד תכוין
ונגמר עילה והוא סמג׳ י י

והיא נימים בין בשביעות’ , _ __ _ _ _
בניקוד הוי׳ שהוא העל׳ במקיף תכוין ראשונה בשבוע המת והמקבלים א׳ לכל סגול בניקוד מוי׳ המס כולם

צבאוה

 בס שלשה שנכנסין נ׳ וביום שנא בניקוד
חית גבורה ססד בכלי ונתקבלים מל׳

ל ’’הי’ יייי ׳’ י ו ב ה  למקיף יום בכל נ״כ ו
נ3 בין למעלת ממטה י הנכנסים אז



החיים עץ ג ב פרק העומר ספירת שער פרי שרף
 היסוד q־pn נ׳ וניוס המל׳ מקיף א׳ ונייס צנאוח

 מקיף ז׳ שגיוס עד יוס נכל וכן מהוד מקיף ג׳ נ־ום
 כל רק נסנקודה qילוD ישכוע ימי נבל ואין החס־
 חיוין נ׳ נשטע ההל׳ נ־קיד שהוא א׳ ניקוד השביע

 שירק קיד בנ הוי׳ שהוא מיסוד ברקיד ובילס כנ״ל
 ההוד qמקי ג׳ בשבוע • בנ״ל למעלה ממעה וחכוין
 שהוא ההיד בניקיד וכולם למעלה ממעה ג״כ וסביין
 כיקוד שהוא הנצח בניקיד בכ״ל ד׳ שיוע ־ קיבוץ ניקיד
 סולם ניקיד שהוא הה״מ בניקיי ל כר ס׳ שבוע י חייוק
 ז׳ בשבוע שבא ניקוד שהיא גבו־ה בניקיי בנ׳׳ל ו׳ נכטע

 : ס־-ול ניקוד שהוא הסקר ברקוד וכולם למעלה המטה בניל
Q J שיזימ לז׳ נחלק שהוא בנס דאנא מ״ב בשם חכיין 

 אוחיומ ששה בו שיש אחד לשם שבוע נבל וחכוין
 הבוין הז׳ וגיוס ההיא משם א׳ לאוח יום בכל וחבוין

 בששה חבוי! ראשונה בשבוע היינו ביחד השם צל אל
 וביום יום בבל א׳ אוח ית״יץ אב״ג שם של אומיומ

 א׳ בשם שבועוח הז׳ בכל ובן הזה השם בכל חבוין הז׳
 של א׳ עד ישיר אז בניר^ד איחס וחכוין שבוע בכל
 בנ״ל השבועוח מכל ז׳ יום נכל סשעומ ובניקוד מר לא

 אוח וכל וביהו של ב׳ עד בראשיח בניקיד אוחם חכוין
 שהאות בלבד אן שנא בניקוד אוחו מצוין ניקוד לו שאין
 הקודם האוח של הניקיד אמר נניר הוא ניקוד לו שאין

ישיר שבמלח לקחר בגון לו
 נ׳ חלק יוגש ננני רש׳ ועיי; הבא לאוח נמסן אס אנל

 ני מבואר שש ו״א סימן ויא,(ךן של ר' כעו אמריו
 ננשיע שאין ה:ש נ״ן נסם

יק שלו המילד ומילוי ומלא השו'ק
של ווין הס׳ אן אוחיוח ל״ג דאנא המפלה ומאמר
 דז״א דיקנא מקוני הנו׳ לילה ונבל בנ״ל וסכוין
 מ»נ וזהו למ״ג משלימין דמ״ה ממ״ב א׳ לאוח חכוין
: עיש ונין שסם דב״ן ממ״ב א׳ ולאוח

: ורוח נפש

ג פרק
ה ת ע  אחס ברון הנזיל עיד חביכח כיונה נבאר ו

מיה בם שמוא אוחו חכוין סשם ם׳ ׳
 בשם לכלול וחכוין ב׳.יא חלוי כולה הביכה זי כי דאלתין

 לעיל מבואר מלא כי ומענין מ־מ של שמוח עשרה זח
 דמים י׳ בחם דאחי׳ אמורים יוד ,!אירין ק., בבחחינס

 ז*א בחון הימים אוחח להבליע חוא כוונחיכו ועמה
 אנו לכן מיה דשם א־ו1ר. שנחון הא׳ קיי שזוא יכנדל

 של דמים מיי אוחן להבליע מי״ל שמוח בי׳ מכיוניס
* עצתי נזיא והנבירוח המס־ים

ל  העולם סיה שהוא נריח חכוין העומר ספירח ע
 אנו כן הזיא אל ממשיכין שאנו כמי כי אדני

 העימר נמלח כניל הנוק׳ בנין להקן כדי ניב ממשיכין
אמורים הי׳ הס דמים סי׳ כי ביארנו סלא כי סכוין

 ז״א חין אוחס להבליע כוונמינו ועחה כנ״ל דאהי׳
 פנימי׳ להיוח מיזרים אז נז״א שנבלעים אמר והכה

 נימ׳ אהי׳ כיצד אל שם פעמים י׳ נגישים ואז בנודע
 גימ׳ וי׳ ן״א הרי אוחיוח י׳ נו יש אז וכבחמלאהו ן״א
אוחס לכוין וצרין עמר ניע׳ הם אל הי׳ ואלו אל

̂לל . - דוגמא אלסין במילוי שתו׳
דאלפין מ׳יה שהוא הז״א אל לכס שיין אין מובן אינו

ז״ל מוהרמ״י היב (וכחב סלי נמיליי הפלש' ננץאזנ
הי׳ בכוונה מסופק שהוא חיי״ צ היה• שנצ׳ל אסשר אן

צוד הוס הכוויה אם אל .־ ,חל״״ ,!ן״
 אל כי הנויע מקיפים

השם מזה להמשין וחכוין הקף) נימ׳ הוא במילואו
 אדכי שם אל הנ״ל אוחיוח וי׳ אסי׳ מן היוצא אל

 וכשחאמל אדני אל ויהי׳ העימר ספירה נר״ח הרמוז
 הנקר' לה־״א אל הכם מזה להמשין הכוי; אז יום היום

 להז״א אל השם מזה ן להמש (נ״א יוה כמנין הוי׳■ אל
 לכוין ראוי נם יום) במנין הוי׳ אל יהי׳ ואז הוי׳ הנקר׳

 והעכין ש״ן ג*מ׳ הוא והכולל אוחיוח ׳7 עם הגמר כי
 ן הם׳ קוד והס דינין כולו הוא העימר סיד הלא כי

 שורס הם כי להמחיקס העיד צריכין אנו אשר נילוצין
 שערי ונ׳ המכמה נחיניח ל״ב סיד והס היבריס כל

 זריק עילאה שהמחשבה פקודי פ׳ בזוהר מ*ם ו׳׳״ס נינה
 הם ולבן האלו ניצוצין הובררו במחשבה בי ובו׳ ניצוצין
 סוד כוום כי ניאשיס שבמעשה אלהיס נל״ב רמוזים
 שם נעשים הנינה אל מסכמה נמשכים וכאשר אלהים

 הרי מי׳ כלול *b כל גגוריח ר\ 71p הס כי כערים כ׳
 בסוד והס ניציצין הש״ן סוד הם שערים נ׳ בי נמלא נ׳

 נמנקים ונממראות צירופים
 הנ׳ ומאילו מסבירו א׳ כל ניצוצין חפ״ן ענין לבאי הנח
 הנשמוח נמשבוח שערים ייי' עניו שנלעג״י מה גם

וכתב שלו מהשער א׳ בל הוניסח׳ החלו שעייס
' 'י׳יי°” בספר ז״ל מוהרמ״ו הרב ״

י ;3 ״ י י י י :״ ״ . t ״•ג 3, o,
 וסם מהם שערים ו׳ או ה׳ ד״ס שהש ניצוצין רש״ק בי

 סוד הוא הבינה כי ׳J1) ס״ג ע׳׳נ שמוח הו׳ כל ע*נ
 ; בנודע ס״ג שם ל*נ” עם נערע נ״ן ה ״

ה ״'׳י’ "י“ '”ס”” ”נמיני תנ י ו0נם« שורש אם י
מנסי׳הש-ן הוא

 ה״פ סרוא הא׳ שבשער גשח נכונה הרק הפליסות
 בכל לבוין ראוי לכן סיג נלאה ■לנאווה וינח ע״ש ע-ן

 וחכוין להמסיקס שנועה .ייו׳ על נוסף אהדה נחי׳ שחוא
 ספי׳ על בשחאמל זה ע״ד ’ יי̂י ””ייי 1” שננאן ככליס
חכוין העומר נמלח העומר יי׳י■ י^י^יי יי”

ש׳׳ד ניע׳ העומר בי יי׳ ,j,, בת סעומב כ U (
.p., חיים נען הינ ,̂ , j הם בי וחכוין להממיקס 

ורו גיצונין  ה׳ עס ס״ג ה״פ הלנ״ח ענין שס גג̂י
שאינם לעי ואמנם כנ״ל ניאיי קצת גינ צויניס ניצוצין

נמחקים



קכא ההייע עץ ג פרק העומר מפ^רת שער פרי שרף
 לכן א׳ נטנוע רק נמיזק־ס

 הה׳ להלק לדטס אני
 סלקיס ׳rt ׳׳:p מעמיס

 מן לילה ננל א׳ סלק ויכוין
׳ כילד השביע א ל  חכו־ן ל

 האוח־וח אלי להמחיק
 וא הי יוד סיג מהסס

 אחרינה הו' מן ג׳ ועוד
 מ״ס גימ׳ והס יאי שבמילוי

 בלילה הלי איס כמנין
 ליל א׳ אלם נמחק לאסונה

 הלקיס גי נמהק ב׳
 אהיונה ו׳ מן הנשאלים

 ה יוד הי ף ס־ יחי הנ״ל
 מן סלקיס נ׳ עוד יחקה.
 א-ס הלי שביוילויה׳׳ היוד

 ס״ג הה׳ כל השלים וכן ב׳
 וכן השבוע של לילוח בז׳

 שבועוח הז׳ בכל העשה
׳ כ׳ והענין  ז׳ הס אדם ז
 באלז מלכו אשל מלכים
 כלול אדם וכל ומחו אדום
 א׳ בשבוע ולנן הז׳ מכל

 מכל כלול א׳ לא־ס חכיין
 לאדם חכוין ב׳ ובשבוע ה׳
 בכל וכן הז׳ מכל כלול ב׳
 בכל ונמצא שבועיח הז׳

 להשלים חכוין ושיוע שבוע
 הבינה כנגד שהם ה״מס״ג

 ה׳ ועוד שנשם עילאה ה׳
 הש״ן מנין להשלים יחיליס
 סיד הזאח וה״ה ניציצין
 הז׳׳א חון הנכנסח הבינה
 הז׳מג־מים כי (ל״ל כנודע
 ולכן שבז״א ש״ן הם אדם

 של ה׳ עמה מצטרס־ס
 ז״א חון הנכנקח הבינה

 הבינה חס ס׳׳ג ה״מ כי
 עמה לציף ענין ואין עלמה
 לעיל מי״ש מ־בן והוא

 הדלןבשאל.נ׳ וכן בהגה)
 לסלק כ״א צנין שערים
 בז׳ אדם לז׳׳ם שלו הפער

t השביע ימי

 מכולס מאין הינוג מיק והסחא
אחוון הן«נ מנחיך דגרתי ההבל

עגין ניאיר ה׳ נפוק שם כי
שמס שס וכמנ גיציג■! תוז״ן
והוא שמתו מלכיס ו׳ נהי׳

 וה:ם הגי נשצר כין נמ״ש
 וע וז״ל כתג ה:יל פרק נייש

 סלם הס גיציצין הד;״ח א;ו כ<
ו!״צ עיו וכתנ ונו׳ גנירווז

ש״ך שרום שם שי.יא■ אע״״׳
 וכץ מניר' נ׳ מספרא ניצוצין

 הנל יפ״יו איתם קוראי! אג•
הנל ויתנאר א׳ עגין הוא

הפרק נסף למטת נכזרה»׳
נסין וע״ת טכ״ל ונו׳ הזת

 יזכור ז״ל וק ־וזכר כלא ר.פרק
 הפ״י או ־.פ״ו של זו הקומה

 טגי;ם מה מגצכך ושל צין גיצ
 ד׳ עניו לפיל ומיק מקוס נכל

 גיציצות טנת׳׳אשהס ל׳הס אירית
 הס הגציצות איתן אלו נ׳ ותנין
 ע״ש ט׳ ניציצות היפ״ח דמיון
הכית וסייס יותר ניאר ולא

 כלל מונן פאינו ע״ש 1נצ״
 הס איך הנ״ל פוק סיף מדני'

 טות׳׳א נשכנו הנה אך א הכל
 ענין כס ניאודו נענין ה׳ פוק

 נאייטת ננ״ש יהצקודו׳ האותיות
 תיכן זהו אן תדווש ונרי

 לכנינינו הנינפיס הדנדיס
 הם אאוון הךנ תנה כי נקיציר
 אנא מ תנא הגוןז אינו׳ ומ״ח

 שהוא הדם נחי׳ תמת והתגין
 ת׳ והס מאמא הנא הצפש
 ווזנקודו׳ תכפוליס מנצפו ות אות
 מותין נת■־ וייס הרות נתי׳ הס

 אן וזיל עוד ונמנ ונו׳ דנדלות
 שהס אאימי וק נתן לא אנא

 שקי׳ נהכיח אן אותייא הך'נ
 נפ׳ ה:ז׳ וגיפי תנל נתוכס

 לא אנא שיפת ידא' ני שלח
 קצת ננס יק מיונש תומי ה׳

 ניצוצא השיך שוו ותה קיות
 טוו וכתנ ונו׳ מחכמה ונפק־ן

 הס וי״ס אחוון נ”ן ותרי שס
 מסכמת נמתכין נחינית ל׳׳נ

 וכאג וכוי העולם נביא שנהם
 להזכיר ריציס כשאצו ותנה עוו
 הגופים שהם האותיות הה

 שצהח ׳״ש הם שהנפש נמצא
וכי׳ נקינוח ל׳׳נ כולם ותש

שער א׳ נפיק שם ותנה עכ״ל
 תיפ״ח שאלו כאנ ניצולי! רפ״ת

 דגימי הבל נתי׳ הס ניצוצק
 ע׳ש ומיתו מלפיס תד׳ של
ש־ס היפ׳יח כ׳ א׳ עני! הס
תי׳ס ונצירוף אתוון הן״נ עס

 סיד תש הנפש ׳'ם והנא נ־ציצין תפ״ך שהם ש׳ן נולס תם הופש
 והפר נתינות ותל״נ פ־רפ״ת תר׳ פר תעיליס כנ׳ל מנצפך תג׳

 ג״נ נגאר יפתה הש״ך ענין היטנ מוגן היי נתש״ן נכללין גילס
 מינן הני׳ל ונינו עש״׳ תנה ני נפזה״׳ שעייס הםשת עי.ין
 התנואד הנחי־ תות ס תיאור נשעי נ׳ תש׳ך שסאור מה כ׳ נ1היי
 הרפית עצמו נפני א׳ כל ניאר ש־ס רק הד׳ כשעי נא

 אתוון הו״ג עש לגרמי הנל ם כנודע,ש־ הנ״נ שמות ד׳ שהס
לפי כאן אן ש׳יך הס וכולם כ-י׳ל נתיניה ל״נ שהס הכפש וי״ס

רק תזכיר לא לכן כנ״ל הצ״נ נתון מ־לישיס הס היפ״ח אלי כי
 ך ש לס ע עייר כליל כ״א נתסשג כ■ ש״ך ׳ נק נהם שיש הל:
 מזנא תנא נהפיפה הוא הזה הו׳ השעי נקי׳ כי נ׳׳כ מונן והנה

מנוא נשי והנה סנה שערי נ׳ ונחי׳ לאמא נמשך משס ואק״כ
נחכמת הוא נאינות הל״נ והיא שם כתנ נ׳ חלק ה׳ שעו שעייס
 אלו נ׳ נמצא אנהיס ל״נ שס נעשה נגיכה הל״נ אלו ונהיית
 אלהים ל״נ נקי׳ או כי ננינה נהייתם תתכמה נתינות תל״נ

 אלהיס ל״נ נקו׳ וע»׳ כנייע אלהיס הנקי׳ כנינה להיותן
 גיצל א ה די נשפר כאן שמ״ס מונן היי ע׳׳ש ניאשית ומעשה

 נתינות לינ שתש אלתיס ל״נ ש:חנ וזהו ורתמת דאנא נחי׳ ני
 ה׳ נופר שעייס מנ׳א נס׳ והנה אחו שעי מונן תו׳ הסכמה

 ממורי שמעתי אתית יפפס וזיל שס כתנ נ׳ פיק א׳ חלק
 תס ו.כיין שך״ה רדיניס נ׳ תמלך של נשיש ׳׳ח נדיוש זגלת״ה

 נתינות הל"נ ני אקר נמקוס ניארנו ולכן וכי׳ דאנא נמ״ל
 העומר נדעי ועיין ונו׳ ניצוצין ש״ך תס מי׳ כליל כ׳א הסכמה
 נעינוס נ ל נשוי הס איך ניצוצין תש״ך ענין תיענ שכתנתר
ע*ש טנ״< נה סניחנים אקר נינת שיערי נ׳ נסור ונס החכמת

 יהנת כאן הו׳ נשעי וזהו לעיל שכהננו כמו מונן היי
 כי זללה׳ת ממורי שמעתי אחיח ופעס וויל אח״ו שס

 ואח״ז וני׳ ונייאה על׳ תפח נשארים ניצוצין הש׳׳ן
 היא זו׳־נ זיווג כ׳, זללה״ה ממירי שמעתי א׳ ופעס
ו כהש הרי ע״ש ענ״ל וכי׳ דין ה״פ שהה אלי ש״ך

 היפג יומו עפי׳יז והנה .ההיציפיס כל רוך נמשכים
 עילאה אמא הטנה כי נודע תנה כ׳ האלו השיעויס
 מנואר והוא נודע ג'כ וי״ה ותנונה נינה פוציפיס נ׳ נעשית

אמא נ׳ ט׳ פרק או׳יא ונש! ג׳ פוק אק׳׳פ שער קייס נען
אלו נניאס ולכן נתנינה הוא ס״ג ושם אתי׳ שס היא טילאה
מ״ש והוא ש״ג פעמים נה׳ נחלקיס נתכונה ניציצין הש״ך
 תמת לכן מ״ה שם תנקי' נז״א נמשניס הס ואס״: הא׳ נשער

 שכיס נ וכאש־ תג׳ נשפי מ״ש וקיא מ׳׳ת שס לז׳׳ש נחלק־ס
 ותכה מאדני יין לז״פ נחלקיס תס אז אדני הנקר' נתניק׳
 שעד קיים ננץ מנואר תנה נ׳ ת<נ׳ נשער מ״ש הוא !ו״נ נזייוג
 כתג נמי׳ כמה נתס שיש הצלמים כנין שם שניאי פיק תצלם

 מתצנש זני ע:ת כשיוצא ורכיוא צלם נחי׳ יט ונזה וז״ל שס
 ניתן ווה זה והנן לצדיקיס הגנוז אוי יז״ס שנו היסוד נחותם

עכ״ל ונו׳ שכת ד ניש א׳ צלש לעקות קוז־ ושש דנוק׳ ר ניס
 אותיות עשי נו שיש דייריו אשי' נימ׳ צלס נ׳ נודע ותנה
̂ק הוא ליה אל גיע' אוסיוא י׳ עס ואתי׳  סעמיש נשש־ מסת

 נשער גם ג׳ פ־ק הירק שעי חייש נפן מניאר נס אה׳׳ אל
 התל׳ נצעייר כאפי ואמנם וז׳׳ל ע״ש ך׳ כלל פ׳נ הנוקר׳ תיקון

 ניסיד אותיות הך־׳נ ונתחמו האירו הנת אחוון הךינ נת ונתקקו
 שלה נהישוו שיש היי שליש ויו; ציון נחי׳ שזהו ע״ש שנה

 מינן ר'vר כנ״ל ש״ך הנסי׳ כל נ"כ יש ועמילא אתוון ׳נ5ה
 שוי אל כ־ נווע תנז כנזיל ננויאה נשנמשנין ואח״כ הי׳ שעי
 ו־וא ציוז־ס תו׳ עם שוי ׳ לנח נחלקיס נזה ננייאה היא

 יה׳ הנצע״ר כפי השעיים השפה נל מוננים היי תת׳ תשער
ותנה : יח אמית השמת צתשיג עינינו ויאר שגיאות ,כזי

לנאודה

כחג
אלו
כתג

המה
גל
̂יא



החיים עץ ד ג פרק העומר ספירת שער פרי שרף

p'ilK

̂ה׳ נ׳ ו1נס כאן מיש לחמיה •ש לכאורה  הפמוח מן אלפין ש
 ־כל כחוג היחידים נחער ישם הש״ן של הסמיחוזס אדני

 לעיל הוא וכן עיש הוי׳ שם ע׳׳י נמחקים יהס דינים הם •ן ה
 עיקור נאמה כי דע אך עיש עין נשא נכיונח התליהיח נשנר
 מיחיקם רם נח־ניח והנ״ג ניצולן היכ״ח רק זינם ם הדיר

 ד״ק הרי יז־ל ש:חנ כ״ש י־יא פ׳ חייי נלקושי נמניאר
 ש־ס אחד' דינים הלוג ע״י נמחקים יחלו רכית היא ע״נ
 ה׳ ע״י יוחי נתחקים 1ואח* שיך הכל ונ׳נשה ס אצה ל״נ

 עצמן הדא׳ח כאלו גם מכ״ל ע״ם אדני ה״פ הם יאו אנקין
 דס״ג ע״נ הג׳ שרק שם כחג חנקיח נגיניז הנ״ל ח׳ ס«ש
 ריידין ע"נ שלשם ע״נ אן די״י רעילים ננורו״ הצנה ן כ מ״ה
מיחיק מיחיקיס וציני כמה שיש הרי ע״ש חשד ג־צ;׳ הוא
 מעגל פלס נ־חוד היחודים נשער מניאו גם מיהיק אחי
 אדם וז״פ יש׳ן שהם שם כחוג שיך ר״ח שהוא רגלן
: ע*ש דאלפין אהי׳ ג־מ׳ שהוא מעגל ע״י נמזקים שהם 5וכח

הנקודה כשי הוי׳ נפס ושבוע פניע בכל יחשוב
 בשבוע שגול בניקוד הוי׳ יכוין א׳ בשבוע כיצד

א׳ יום שיטי׳ בדין וכן וכו׳ שבא בניקיד הוי׳ ב׳
הוי׳ לוסצוסי׳ עס ת;ול בניקוד הוי יכוין א׳ בפביע
 רוס.־ותי׳הוי׳ עם שבא בנ-קוד הוי׳ ב' ביוס קמל בניקוד
 הוי׳ יכוין א׳ בשבוע !׳ ייס עד וכו׳ קנול בניקוד
 וכיוצא ש־-ול בניקוד הוי׳ לוסניתי׳ עס לבאיח בניקיי

 הוי׳ א׳ ביום יכוין ז׳ שבשבוע עד שביע בכל בזה
 עד׳׳ז וכן צבאוס בניקוד הוי׳ יוחניתי׳ עס קנול בניקוי
ע־וס אשל אס לסקן הימים בשוד ויכיין הימים בפאר
 שביע אל כשיגע אז נהישוד לטא אם והמשל בהם

 חטא אס עי׳יז וכן עיית אשל אס לתקן יכוון ששית
 כסב •חנינו אלה־ס של היוזמיל בעצין • השש־ליס בפאל
 זללה״ה האל״׳ הקדיש לה־ב שלייה זיל מוהלח״ו היב

 מ״ט מן א׳ בתיבה לילה בכל ולכו־ן בו מאד שסקש־ד
 אוהיוס מ״ט מן א׳ לאוס יגם היזזיצול שבזה מ־בות

 ולאמיס ו׳ מלח תפשוט וצ״ל וכו׳ וילננו ישמחו שבשםיק
: ו׳ מצא מישיל ו׳ חשל

ד פרק
 הוא העומד בזמן שמסו ל״ע סלמייי אלף דיי

 אין אלו בימים כי לעיל ביאדנו כבי הלא כי י
 תלמידים אלף הן״ד אלו והנה דקטצות ן מיס׳ לק בזיא
 נמיליס דינים היו ולנן דל,טנ׳ המוחין מן היו הניל
 שהיו מקשלס וענין זה את זה ושינאיס מקנטליס והי׳
 ויש אלהיס שס הוא דקטניס ס־ייסין ני היא אלף ן״״
ד בו  ינמצא כנודע א־תיוס י-ה׳ מן אוס בכל ם צלום ןי

 אלף הן״ד ואלו א׳ באוס י-מתח־ל־ן צ־ליעין ן״־ שיש
 ן״ד היו ולכן אלו ציליסין ןיל מ! פלשש כולם היו

 דההין אלה־ס כי נם הוא א׳ הכל ייילף אלף ני אלף
 לכן הדינים מן כיישס שהי׳ ולעי אלף טולה בלגוע

אז דקטנוס המוחין אלו מסעולליס שאו עומל בימי

 ולכן בקטנותם ומהו הקטנוס של הדין מדת בהם ענעה
 לםוד היא של״ע לשי לל״ע החלמיייס אלו נס״סשי

 הדעת והנה גדלות בבח׳׳ בין קטניה ׳ בבח בין הדעת
 במילוי אלה־ס שמיס הם ושניהס מחו״ג כליל הוא

 ההא שבמילוי א׳ חוס בציול ס שנחלק לק כנז״ל אלפיו
 הנ״ל ציידי מיני ב׳ הס עקיבא שס חיש יוי אי יוד
 בבוא אן ־מסו סלמיייס א־ף ר,ן״ד ענין (צבואל הל'
 שבבינה אכדט״ם סשס נחנלה שאז בעייל ל״ג יום

 שס כ• כנז״ל וחמים יותל והוא אלהים שס אלף סלייא
 חג׳ םוד ואלו לדחמיס הדין חיליף מורל, חלופו אלהיס
 אנדטס זה שס כי עד עיי בה׳ בטחו ח״ש דנילוח

 הבטחון תלוי בו לכן לחמים ולהיוחו ע״ד נ*מ׳ היא
 עדי כי נאמד כס והנה ואיא ע■ בהזוהל נימז זה ועל
מה ואמנם הניל דבלנו עס ויובן הבינה הוא עד

כד״ט אותיות נ׳ הוא אלסיס שס מן זה בשם שנתחלף
 בפעל לעיל כמבואל מתחלסין אינם א״ס אותיות ב׳ כי
 רחמים ונעשים מדין המחחלם־ן אלו ואיתיוס המציס חג
הנני מיש גס הזה הגל עד מ״ש וזהו ל״ג נימ׳ הס

גס להסילוני׳ אחיזת יש לא כי ובינן ביני עד הזה
אותיות וג׳ עד עלי נקר׳ זה שס והנה קטנוס שהיא

בהתנלוס ולכן עד הזה הגל וזהו גל הס המהסלעיס
: חמים ו שהוא לפי מלמות פםקו הזה השם

ן א  לקח ל״ע עפה מת ן
אחייס תלמיי־ס אז בעומר ל׳׳ג בליל נאמח הצק

 מאיל ל׳ חכמים ה׳ שהם שהיא חיאשון הקעציח צכצס
-,״r יי י«\ייי-י■ יי) היא הלא כי בעצמי אלהיס שס
י“ אל יי האמשינ״׳׳ל השבוע של ה׳ יום ול ס״י״ יי! '
ול׳ יהודא ול׳ שמעון •י5•ן7יp3 מסודו הוא וכן

̂י ל),ל אך זלה״ה והם איחס ישמן נחמי׳ pj של״ו ל
 השם אותיות ה' כנגד המחאלאים אוחיוח ג׳ המה
ואלו לחמים שסוא אכדטם הספירה ימי של ליג גס לזה

פלי ועשו בעילם ימו נחק = °’״״’ ״י
 ואלו דנילוס הג׳ שיד והם

 לבא הנילית דלן כן כי הנ״ל אל״ף הכ״ד אסל באו
 ריסמשה אלו והנה דגי־לות איחס ומתק־יס הקטניס אסל

 ה׳ שיד הס עכ׳ז כנ״ל ההג׳ שוד שהם אעפ״י סנמיס
 שהוא עקיבא לד׳ סלמיייס הם ולכן המספשטיס ת ני-יל

 יזלב היא ולכן ובמקומו בשילפו׳ כעליון כדעת כוללח
 החמשה שאלו שביארנו אעם״' כי ודע •י לכולם ורב

 יק הוא זה, אן כנ״ל האלי גבולוס ה׳ מן הס סנמיס
 מעשיהם ע״י כן אחל אמנם שגליו בעת הראשון שלפס

 : מציאותו לפי כ״א למעלה למעלה עד לו נ־ כטובים
 נודע כבל הלא כי הוא ההם בימים לגלח שאין הטעם

 נקי עמל צקי׳ היא גילנוצתא תקיני מז׳ א׳ היקין כי
 כפשיק יז״ם דנדולסא) טלא הנקרא ב׳ ס־קון (ויש

 שי נימ׳ הוא עמי כי הוא האיפה עפיליס והעומד
 עלמין ת׳ שהוא ס׳ נימ׳ הוא מן ועמל עלתין שי כהוא

שהוא כהל נימ׳ הוא עמל ב״פ והנה צדיקיא דינסין
הגולנלסא



קכב החיים עץ ד פרק העומר ספירת עזער פרי שרף
 והכה נכחר שהם השעווה הוא נקי ועמר הנילנולחא

 שהוא העאה אוחיוח הוא האעה הנה הא־פה עה־ר־ת
 עשיויח וזהו כנודע עש־ר־ה מדה והיא המ׳ל שו־

נקר׳ המל׳ יגה אלהים ניע׳ הוא פאה והנה האפה
תילין היל׳ דורש הי׳ עקיבא ר והכה כנודע אלה־ס

 חלחליס קולותיו rp וזהו וקוץ קק כל על הלכות של
ולפי אותיוח כחיי דיוש בשוד אלו ק־צין שוד והס

אשור לכן כנז״ל שלו החלמידיס הזה בזמן שמחו
 השעיוח וכירח המשפר וכל האלו בימיס להשתפר

 ולכן העליונית בשעמח סלילה פיגס הוא האלו בימיס
 שעוריס קציר תסלח ולכן שעוריס גורן בזורה נרמזו

: הזה בזמן הוא
ם ת ם  ‘האר׳׳ הקדוש שהרב זללה״ה מוהרס׳׳ו הרב ל

 עד פקס ערב מן מקחפר היה לא זללת״ה
: בר׳׳ס ולא בעומר נל׳׳ג לא כלל השביעות חג

 האר׳׳י הקדוש שהרב זללה׳ה מוהרח״ו הרב כחב
 קברו על בעומד ל״ג ביוש שהלן נהג זללה׳׳ה

 ר׳ הקדוש סיב בנו קבר ועל רשב״י הקדוש הרב של
: סהס ימים נ׳ אשתו עם שס והי׳ אליעזר  א׳ סכס שהעיד זלנה״ה מוהרסיו הרב כחב עור

 בברכת בעמידה נסם לומר-חמיד נהג שהי׳
 מש״ס שהי׳’ ואסר בעימר ל״ג ב־וס נס ואמר תשכין
 שהרב זללה״ה האר״׳ הקיוש הרב לו אמר חפלחו
 למה האיש לזה אמור לו אמר זללה״ה רשב׳׳י הקלוש

 בקרוב בנסמה יהי׳ הוא לכן שמחתי ביום נסם אמר
 כוש וקבל הגדול בנו שמח עד השנה ילא לא היה וכן
 ולשמוח שמחה ולנהיג לזהור ראוי לכן עליו חנס־מין של

 ביום רשב״י הקיוש הרג מיריני של שמסחו ביום
: בעומר ל״ג

א פרק השבועות חג שער
 ט״ז בליל שעודם עומר קרבן הקרבת ענין הנה

 עד שמנשס יום הנ׳ של הראשון ביום גרישן
 אחרון ביום לסס פחי של סע־ס הנחת וסירבת העצרת

 לעיל מבואר כבי הנה השינועוח נס: הנ״ל יוס סנ ש;
 בסי׳ רק בהמג׳ אין ן עדי האלו יום נ' של א׳ ביום כי

 עם עילה כפול מנצפן וכנה ih הניולה מנצפן הג׳
 המצות חג נשער לעיל (ועיין שערה כמכין עצמן הג׳
 של זה ענין מבואר שם פשח של ז׳ ייס בעלין ה׳ פיק
 לסם שתי מקריבים השביעית חג ב־יס אן המל׳) נסי׳

 חטה כ׳ והענין הסת־יס טיפח שי־ שכס הסטיס מן
ב שיד כהם ן׳׳ב גימ׳ היא  כלולים שהם כנודע אחיין ך

 : בזה להארין ואין הולד נוצר שמתם ס הי׳ש־ בטפת
 החל׳ ע־ המוחין נחפפטו השביעות סג עד אמנם

 השבועות בחג אן הח״ח מאסירי העומדת
לוחות שני קוד שהם וסוד ננצס גס המוחין נחפשטו אז

 ומל׳ ׳שוד יזדווגו ואז בזוהר וכמבואר כנודע ההורה
 גמור זיויג בחי׳ כל נסלס וכבר ומל׳) ח״ת (נ״א

ן דנדלות
ה נ ח  מפשס הלא כי הוא שידו השבועות חג ל

 בכל זו״נ והג־ילו המוחין ככנשי ועצרת
 חו׳׳ב מן יק ז״א הגדילו לא עדיין אן עלאין אדא קומת

 אוחו קבל לא עייין שלו הכחי אן המוחין בשיד ולמטה
 תם או׳׳א כי עצמו הא״א מן הוא הכתר שוד ואמנם

 ועתה דעחיקא סו־ג שיד
עד לעלות סז*א צרין הניינמ בת׳ גינ הול כן

שיוס סיא ואז דא״א דיקכא גי׳ז גי ״״יי׳ י-יא מאיי
״י ? לוקח הוא אז כי הז׳׳א יייא "י

״ V. ’’ ג״ג בסמיך ולממז עצמו ״ ץיי»,־י kiik י , לגמרי א״א הגוף מדת כל ״
מבואר וזה כמוהו ונעשה דייש• שער ח״ם נעץ הוא

שנים ה׳ בן המפנה בקוד יז׳ל ע׳׳ספנתב נ׳ דייש הצלס
כמה המס כי למקרא ליל״ ייו איט כתי נ׳ ונמצא

״'" התאהיז סלי י' י' ^י ז״א׳יוזומגט ועלי׳ גדלוה מדרנוח י
בא׳א^ע■״ למעלה בתיוחו והכה f״“ ׳’=’ ״

 ואז זקן הז״א נקר׳ אז
 שנה שנעם כבן לבן זקנו שלו המיסין המשיט לא עתה
 שמלבין שנה שמנים או יעתה כנדל לקב-׳ד מוקץ יק

 אזבזקניהו כי והענין זקנו תני׳י רנדלות נס בי נגמל
 דיקנא עד הז״א עילה נ״״® יא׳א מניביה נעתה והיא

̂:קמ דא״א וכמו דא״א
 דק.א נק כעמל לבנה י־ניהס נעשים ונוק׳ וכתר דז׳יא
 בהגיעו הז״א כן ס־וורא וכן התית חסי ע«י ■׳,׳ ניגע

וז״ש לבנה זקנו ג״כ שם ®״י ח״ס נעץ ב»נ מנואו
ביס כי סז׳׳ל שאמרו מה י׳יי י' פיק י/'’״נ תיתח
לישראל הקב״ה להם נדמה ״ א״י" נעשה
שחורה וזקנו טוב כבחור ,א’: התנ׳ס ^־ל ״לה
מצרה עם מלחמת כאיש כמו לא׳א ,.הנא ע, ,ע,צא

שזקנו כזקן תורה ובמתן המצות חג נשער לעיל שנתנאי
0,p בפקח כי והענין לבזה אייי® נא! מיש והנה א׳

ואז ובהול קטן עדיין ת־׳ ®א״א י®®': תיא הנתי סי,
 היא ז״א הדיקנא קוד .r” ש״י" 1”̂“

 שעלה בםבועוח אן שחורה ל ה,נ, שרוו״ וי־ל האצילות
 נראה לכן דא״א דיקזא עי נ׳ הנהלה העל״ ענק לה,■ע
; לבנים לובש זקן נקוד להם ®ילי׳ תיני טוניס ימים נשאו

,p יק מקומן שהס נא׳וא
 עצמו א״א ד? דהוא האצילית נכתר הוא ועתה דא״א נחי׳צ
 וננ׳ל נאן להטה כצדן לע;״ר ניאה ולזאת לנש שיס נלת׳

 דא׳א דיקנא עו נענות הז״א ציין ועתה לנהונ ציין תתלת ני
 ואמנס צ״ל ואח״ז ו«א ועליות מדינות כמה הנה נ< עד ונו׳

 אדא עמידת ממקום למעלה י״ל עצמו א״א מן היא הכתו
: עתה עילת הוא ושס

 נגמל ואינו שבועית בליל נכנס דז׳׳א הכתר והנה
 מזדווג ואס״כ בבוקר אשמורח עד לכנוק

פמה



̂ים עץ ב א פרק השבועות חג שער פרי שרף הח
: הנוק׳ נוובלת זו

 ב פרק
ורע

 שנתוח כדרך כנודע qמיש ונחפלת שחיית נחפלח עמה
 סייעות בליל בזיווג אסיייס אנחנו ולכן עוגיס וימים

 הפרו וז״ל ליוח בהגה׳ (כתיב זיווג א־ן למעלה גם כי
 שבועות בליל חברים נקרית נוהגים שהי׳ חבייס לי

 החבירים נקבצו א׳ ופעם זללה״ה מוהרח״ו הרב בניה
 ז״ל מוהיח״ו להיב אלו0ו א׳ חבר בא ולא כמנהגם

 עבילת לו נזדמנה אולי והשיב פלוני אותו נא לא למה
 עישק־ס להיות בישראל פשיע המנהג ולכן ע״כ) מציה

 כדי א׳ רגע אפי׳ ישיניס ואינם שביעית בליל נתירה
 כתיב כוונת (נקפר לז״א העליון הכחר אותו להמשיד
 מ״ש לפי אך דא׳׳א 'דיקנא שהוא דז״א הכתר להמשיך

 באכמירת ואח״כ כאן) שכתבתי כמו צ״ל בהגה לעיל
 פני שמשחיר בעח השיזר עלית קודם מעע הנוקר
 לקבל כדי לשביל מציה אז הכחר אילה נשיד הרקיע

 אליכם וזרקתי נאמר ועליו הכתר מנחי׳ קדושה תיש׳
 ואנו עליונה נמקות שינלת המל׳ אז כי שהוריש מים

 הכלה ומוליכן עמהם נם שינליס דמשיינתא שושבינה
 : החיקין שנגמר ההוא נעת לה הענ לבית
? ^י ע ר  אך .הז׳׳א כתר נכנס ההוא בלילה כי הוא ל
 שהיה מקבלת אך עמי עולה אינה היא ’

 עמו ומזיווגת שס עד עילה היא גם ובנוקר שם נמקימה
 אמור פ׳ בזוהר שנזכר מה וזה כנז׳יל) נההפייה (י׳׳ל
 מהרב שמע שנך לו שנראה ז״ל מוהיחיו הרב וכתב

 ז׳׳א של הכתר איך נודע הנה ני זלה׳׳ה האר״י הקדיש
א׳ נכתר) (ק״א א׳ נרגע נעשים הנוקבא של והכתר

 העמידה נגעי לעיל ועיין
 נהג״ה שם עליון אל ננוונח

: ע״ש זה הענין הוזיכה

 הה״ת שג ההקד גי והענין
 עולה חציו לשתים נחלק

 והציו ז׳׳א נכתר למעלה
 לצירך האחוריס אל יורד

ההקד עולה וכאשר המל׳
 ראש עד ויורד מלמעלה דז׳א הכהר יורד אז ליועלה

 החשד נהי׳ כי ונמצא שלו הכתר נחי׳ אז ונחקן הז״א
 הכתר ולכן הבהר יריית הגורם הוא למעלה העולה

 רק נעשה דז״א הכהר אין כי דנינה הנ׳ שער נקר׳
 קוד שהם שעיים נ׳ נה יש והנה כנודע דבינה מגופא

 הכחר יורד אז לכניש החקדים כל תכלית וכשיגמר הם׳
 אחרון והוא הנישדים מנחי׳ הוא עקרו גי נמצא

 החשד אותו ולכן דדינה הנ׳ שער נקר׳ ולכן שבכולם
 והוא הכתר לירידת שגירם

 ונו העליונה המקום קוד
 ש; זו השבילה כמנת ונענין

ר׳ לו שאמר זלה׳׳ס מוהנ״ח
 ב׳ נחי׳ והיא זו גינילה ע״י עתה שיעשר שלה הכתר

 הי יוד שהם שיג ע״ב שמות מב׳ הראשונים אותיות
 דעיב מילואים לב׳ ג״כ ותכוין .ע׳ גימ׳5 והס הי יוד
 נ׳ מהם וחשיר קניג גימ׳ והכל ומ״ו ל״ז שהם ש״ג

ונמקוה מקוה כמנין קנ״א כשאר שמות ג׳ של הכוללים

 כלל יישן ולא ההוא גלילה שנעור מי שכל
 שיושלם לו יונשם נהירה עושק ויהי׳ ועיקור

 הוא האדם חיי׳ והוראת נזק שים לי יארע ולא שנתו
: בזה ויי ההוא בלילה תלוי  להמשיך כדי ההוא בלילה לקרוס שראוי מה והנה
 פשיקיס ג׳ שתקרא זה הוא כנ״ל הכתר

 או ד׳ של פרכה איזה לו נזדמן ואם וקדר שדר מכל
 כולו לקרוא צייך qנשי נין נססילה נין פסיקים ה׳
 ונביא נביא מכל והאס-וניס הראשונים פסיקים ג׳ וכן
 וכתוב כתיב מכל האחרונים יג׳ ראשונים פשוקים ג׳ וכן
 אמנם ת:״ך שפרי הך״ד כל שיסיים עד הכהוניס מן
 סילדוס אלה עד ניאשית מן הקיא ת בראש פ׳

 עד השלישי ביזויש מן תקרא יתרו ופ׳ וארן השמים
0!q אמר משה ואל מן תקיא משפעים ונפ׳ הפרשה 

 אל ה׳ ויאמר מן תשא ונפ׳ הפ׳ q־0 עד ובו׳ עלה
 תקרא ואתחנן ונפ׳ הפרשה qשו עד לך כתב משה

 עד ישיאל בל אל משה ויקרא מן שניות היניות עשרת
 שבועות שנעה מן ראה ונפ׳ שמע של השישה שיום

 אל בהגיעך ננניאים הפרכה qש■ עד לך תספור
 וכשתגיע דשבועית א׳ יום של הפעורה תקרא יחזקאל

 ההפעורה תקרא חבקיק אל
 דשניעות ב׳ יום של

 ספר כל תקיא ובכתובים
 מרל שיום בכל ותכוי; רות
 הכלה קשיעי מך״ד א׳ שפר
 אלול בימי שנתבאר כמו
 האר׳׳י הקדוש הרב נכ״י

 מהינה יוצאים ותה זללהית
 כל של ארירון פשוק של שני׳

היאשין השם כזה האחיון

 יונה נננינסי
 יז״ל נמב נ״ד

 ובמורה נצחש מקרא
מכל א׳ משנה מאוא

חצק
ונמוקי

 שי׳ נ׳
ה נ  אי
 שנפ״ה

ת מסל ה
 אמורמונמ פ׳ ונזויר המשנמא
 היא הלינה נסק ונניקור
 נתווה וניוס מנע״פ במורה

: טנ׳׳ל שבנמג

ואות הראשון אוח שפר

 הוא הנוק׳ אל המשפיע
 ונעסרס הנוק׳ עונלת
 הרב כתב תיוס אשמורת

להמשיך שהיא הכתן צחק

 ויוצא qיוס וימת נראש־ת שפר סל אחרון מששיק יוצא
 אחרון מפסוק יוצא תשני ושם י״פ פס qייס ממלת

■ י ‘ כי ויקרא שפר של
ועד״ז

וא
בכל

קייז נ׳
 ע״ג שס ענן ממלת ויוצא ענן

 קיניז א׳ אות כל והניקיד שפי־ס תך״־
 דעתיק עליון וכתר דאיק הוד בשוד והס קמ׳ן נ׳ ואות
 צרופי׳ ך״ד הרב כתוב זללכ׳ה תאניי תלמידי ובשם

 השמיגס תינה מכל ואחרון ראשו; אוח והוא אחרים
 היוצא ב״ן שה נספ׳ניאשיח כגן השפר qשבשו לאחרון
 בכל ממלת היוצא בל שס שמוח בשפר בארון ממלת

 עונים שהם סג״ל הרי' בשם הרב וכתב יישעיהם
 הק־יש ,הרב של במחזור כחוב שנמצא הרב כתב : נכס לכוין מאוד ומשוגליס לזכירה

 דהש״ז כעמידה חזרת qנסו זללה׳ה סאר״י
וכתוב



קכנ הח*ים עץ ב א פיק ישבועות חג שער פרי שרף
 פעמים ג׳ מיום י״נ יקי^ 'h ייס וז״ל מנחיץ זכחונ
̂מר  רצוני וספק לטונה מש^לוס כל מל̂ו רנפ״ע ויו

̂ני הספלה ו־מזוי נקי־וריס שניפק כמי וכו׳  ספלס׳ וו
: ביוצר נ׳ וביום במוקן» יעשה וכן נ"פ

ף ! נו מה ©  שנשתלה־ סיי מפני במיקף ם ̂ומ,ר כ̂ו
 יש ני ק׳ דף הרומה פ׳ בזוהר יובן ן בהקדש

 חסה והוא יד צירה ונו זהרא הלון הנקר׳ א׳ חלון
 סבהמ״ק על כיד אוחו בלט החורנן ובטח השכינה

; כיד מפני וזה ונחרב
^ ל ח  נק-׳ השהא ימי בכל ח׳ דף בראשיח בזיהר פ

 כי והוא וכו׳ אל כנוד נקר׳ והשחא אל
 דעח לה יש עחה אבל אל כס אלא לה אין שנה בכל
 אין הזה ויעח אל כבוד הנקר׳ שם והיא פנימי יוחר

 חג ביום או השבח ביום שהוא הזיווג בפח אלא לה
 אלא אינו זה של כנודע שנח דוגמח שהיא השבועיס

 הקוכוח וחג המצוח חג כמי ימים ז׳ ואינו חג א׳ יום
; אמור בפי כנז׳

א פרק המצרים בין שער
ן ת ל א  באב ט׳ עד בחמוז מי״ז המצרים בין הימים ב
 אסר להחאנל טונ ולכן הדינים בקוד הס י

 ביח סורנן על ולבכוח יוחר או שעה סלי היום חצי
 ה^לו בימים לכוין 'ש נם הנפש אל מאד ומועיל המקיש
בהייוח העמידה בחפלח

 יונה כנפי נם׳ ג״נ נמוג כן דסחימוהג׳ביכוחהראשונוח
 עוד וכחיג כ״ר פרק א׳ חלה דסל,,!, שמוח שלשה למחק
פ״ת עילין הנ׳שמוח ואלו וז-ל כיל, הויוס

נפס נרצה ׳כיין אארונוח והג׳ , , ,
פיצה (ו״ל ההין ומילוי אלקיס ^
 ציה גת וז»פ כן) ננימ׳ עולה האוחיוח שהם טדה״ר

 אלהיס פס שהוא ליעקב היא הוי״ה לאוחיוח הקודמוח
 שמשם המצייס נין וז״ש הנז׳ ב׳ ברכה דסחימח ונהוי׳
למיעו וניחא הנוות נאים כןז״ן לשם למחק חכוין
נרנת מחימח של שנאזכי: סאוחיוח שהש

v__ וכשתיפיף אדני נשם ׳כוין הודאה
ש״ה שעולה אדני שם רצה על ®

0מנ,וני ואנו פי! הכל עולה טצה״ין לשס למחק חנוין ג׳
עם אוני ושם אל־יס שם למתק נא״ח הוי׳ שש סילוף שהוא

יאשינות נרכיא נג׳ שאמרנו שין כחנו כני והנה ב״ש
וכשיאמר ה׳ רצה צרה מן ואז שבימיס הפונקיס

,pf,, ̂כ,ל שלום שים כי יכוין שלום שיס 'ל

רי' מיש נגד ללטש  שמות ששה כנגד יותר והשש טל־׳ נ
מצפ״ן כוזיו טדה״י הוי״ת שהחיינו ברכח לברך ילעיך

 : עכ״ל וכו׳ אדנ״י אלהי״ס ה־מיס אזחן ינבל ניהג וזח
נשבחים נין נר״ח נין

 מוסרח״ו הרג של נכו נשם ז״ל צמח מיה׳ הרב וכחב
 אוכלים הדור סכמי היו אחד שפמה לו שקיפר זללה״ה

אוחו ואכל חדש פרי לאכול נו והפצירו אביו שלח; על

; שהחיינו ברכה בלי  לו שקיפי הכהן יס ס מיה׳ נ הי נשם כחוב נם
 ס:מי היו לא שבימיו זללה׳׳ה ו מוהרח׳ סיב נשה

 אימה שכמננה הקינה אוחו בטיב לומר מניסים היוד
 ינון הדור אשר זה הוא מ־ כי ההורה קוד שנה סשיכה
 קומה יודט שהי׳ זללה״ה הרב הי׳ ביורם כי בשבילו
 סיב נימי אז נמצאיס הי׳ הדנריס אלו וכל החולה

; ט״כ זללה״ה  וסנה מכיקן וסחדש־ס מחשרי מהחלת השנה כי דע
 ואדר שנה נקוד והוא ו״ק הס אדר טד מחקרי

 בגזי׳ שלו היקיד אסר המ״ל מתסלח ואס״ם היקוד הוא
 נסי׳ הוא אב חדש כי ונמצא השרי וטד מניסן שלח ו״ק
 דוה היוס כל נקוד הניח נסרב נו אז ולכן שלה סוד

 כחוב ולכן למשסיח כהפן הודי וז׳׳ס הוד אוח־וח
 וגרמז הנשה גיד אוכל לו כא בטיב האוכל כל בזוהר

 כנז׳ אב השעה אוחיוה איה הנשה גיד אח נפקוק
 יעקב עליו שצלע היין כי נולע הלא כי והוא נר׳׳מ
 כל יכו־ן בט״ב : הוד נסי׳ שהוא שמאל ירן הוא

 הננימה היו אז כי ושסריח שנלדערביח בניקוד הויוח
 חחס־לו כנר אז כי נקגול יהיין ונמנס־. שולטוח
 : נציין אם וילה נאש סמחו ם־כן לההמתק הדינים

3] ר ע  משולב קגול ניקוד נהוי׳ לעולם הוא ענינו ר
 אז הפילה בשומע וניסיד אהי׳ שם עם

 לומר אין נוסף ואהי׳ קגול סטף כיקוד נהוי׳ יכוין
 בנעילח שאקיר לפי צרכי כל לי שעשה נרכס נט״ב

 לפה טעם זללס׳׳ה מוהרס״ו להדב בדמשק כאלו סקנדל
 ללבנה לנשר והשיב נט׳׳ב הלבנה ברכת אמל־נין

 עח־דים סס והרי סניה ביזוינן וגלו שנחמעטו ולישראל
 גט״ג וגס בשורה יוס וזהו הלבנה כמוה להחסדש

: משיח נולד

א פרק השגה מבוא שער
 אלם נביא נו ר״ה קוד כי דע השכח לאש

סי׳ העולם נריאוח של י״ה ויוס הראשון י
 ואם וסוס אדם נבראו רבו כנ̂ג נערב השש׳ ניוס
 וסי׳ כחיקונים העולמות כל היו חשבה עד ממחין היה

 ג״כ מזדווגים וחמל׳ תהיה והי׳ כחיקוני גי׳כ הזיווג
 ובא וחוח אדס שחטאו לפי אך פנ״פ השבח נאיהו

 מטומיהן ששמשו קודם נהזוחר כמבואר חוה על נסש
 הספא והנה ורע טו.ב מעורניס וקין הבל יצאו ולכן
 עם דוג7לה; לו גרם טו״ר הדעה הען מן שאכל הזח

 אח אדס וידע מלשון הדעח ען וז״ק ניוס יק אשחו
 נחדקף ההוא ניוס להזדווג שחקדיס ועל וכו׳ חוח

 ומל׳ דת״ח העליון זיווג אל גיס לכן סקשים חד־נים
 יומר קצת בביאור וחענין עציח שמיני יוס יעד לחחאסר

שהוא יוהיכ קוף עד אס״כ שנעשה מס הנח כי הוא
מיקי!



החיים עץ א פרק העזנה מבוא עזער פרי שרף
 שנח נעינ מחוקן היה כיר nr ונתייה h’3h סיקון
 הלא כי והעני( אב״א ננסי׳ ודנ יצאו החלה כי חנ*ל
 דיניס כולו שהוא אלהים קיד הס אסוריס כל כי נודע
 ואס ריס האס נאוהן הס ההיציניס כל אסיזח והנה
 הקליפוס אל מקיס הי׳ פב*פ היו אדה״ר בריאה קויס
 היו ולא אנ״א נדבקו ולכן שלהס האסוריס מן לינק

 אדס״ר נא וכאשר כלל נהס לאחיו יכולים ססיצונים
 כמ״ש והחפלל מציה עשה סיכף כי עליהס והחפלל

 כנברא עד הקרקע נפסח הי׳ העשיים כל כי חז׳׳ל
 האדם סיקיני ע״י והנה וצמחו עליהם והספלל אדה׳ר

 ופחד ידאה עוד ואין חקליפוס אס כורח חי׳ או
 עד להזיווג ממחין הי׳ ואס שלהם נאחויים שיסאחזו

 יחוירו נראשיח שנס שנאיסו גיימין היו או השי.ח יום
 דנחי׳ המ׳׳כ אע׳ לגתרי בה נשאר והי׳ פי־פ וו״ג

 דעסיק ונוק׳ דאי׳א ונוק׳ דאמא המ׳׳ג כנר כי שניב
 רק לברר נשאר ולא פניפ ננסי׳ לגמרי הונירו כולס
 כנ״ל ממס־נים היו ואס לנד פניפ דנחי׳ דמל׳ ממינ

 ננרריס המלכיס כל והי׳ כנס נאיחו נחנרר הי׳ או
 ופי׳ עו׳ר הדעה מען ואכלו שחטאו לפי אך לגמרי
 נקוד אכילה נקר׳ הויווג כי נודע הלא כי הדבר
 בעוד שנח נערב כי והענין פיה אח ומחחה אכלה

 הקליפה הי׳ עדיין המל׳ של המ״נ הובררו לא שעדיין
 העליון ויויג שנם גרמו או כשנודויג והנה נהק־ושה נאסו
 הדעה עץ ווהו שם נאחז שהנחש נעוד פנ״פ יחזרו דזי׳׳נ
 יורדים היו שנ־ג־ס יהגנירוח הסקדיס כי טייר
 הובררו שלא למטח נמלכים טו״ר הי׳ עדיין הזיווג נעח

לא כי טייר מורכנים הי׳ הזיווג נקוד וכשעלו עדיין
נחוה זוהמה דאטיל נחש וז״ק לגמרי לחסנרר יוכלו
 מה כל יאז וחיה אדם ונחקללו נהקיוכה הנחש וש'ט

 חזר שיאצינוח לאה נסי׳ שהיא דאמא ממינ שנחנירו
 הס ואלי דרחל מ*נ וכיש נהקל־פוח ונחערב להחקלקל

 השיין נריאח למעלה וכנגדם האדם של הקריין קוד
 והנן וחוס א־ס זיווג אחר השמשיח נין נע*ש ורוחין

 נחי׳ •שכולם הראשינים מלכים דוגמח זהו כי מאיד זה
 מחכונחו על עייר הדעח ען יזיק כנודע זיווג בלי קריין
גשנס חיכך זוינ זיווג עוד להיוח יכול הי׳ לא ולכן

לעשוח שהי׳ מה וכל מאד הדינים אז שגניו מסמס
 כאשר עצרח שמיני עד רנ זמן וחאסר הסוא נשנה
 עד מדריגה אח־ מדרגה הסיקין קדר נעזס״י נבאר

: פנ״פ נזדווגו שאז עציח שמיני
D J t t N אצילו׳ נעח רק היי לא הזמן אי־כח צוין כל 

 נכל אז אס״כ כי כנ״ל איהיר חטא מסמח
 זיווג יש נחול נס כנודע זויג זיווג היא נשנח שנה
 יעקב זיויג או ורחל יעקנ זיווג רק אינו בחול אך פנ״פ
 זיויג הוא אז נשנס משא״כ כנודע ולאה זיא או ולאה

 דגדלוח הזמנים אריכוס כל כי כנודע פנ״פ ורחל ז״א
העולם ננדאח רק אינו וגדלוח ויניקה עינור עיי ן*א

 גדול הי׳ כן כל אמ;ס א׳ נרגע נעשה הכל עסה אך
 גמור נייור אין פנ״פ זיווג שיש הנס עחה שגס החטא

 הכ״ל החטא בלחי נראשיח נשנה נעשה הי׳ אס כמו
 ננסי׳ נין הזיוונס נכל מעט מעט מחנרריס אמנם
 לפי רק נחקן מיעיט ואוחי דפנים ננסי׳ נין דאסיר

 עילאס דאמא אחורי גס כנודע להחמעט וחוזר שעה
 מעלס של נייושליס ינא שלא ה׳ נכנע נקוד נחמעט

 משיח ניאח עד וזיווג זיווג נכל לניור .וחוזר־ס ובו׳
 נס הכל לגמרי להחנרר יושלמו שאז נימינו נמסרה

 נשמוס וימשכו פנ״פ חמיד זו״נ יהי׳ ואז המיל של סמ*נ
 נמלכים נאו שלא סדשיח

ע״ס פרי (נק׳ הראשונים ע׳ס פיי נקפיי הכה
̂ני ע״ם הנופסיס כי ונלע״ד *ל1ו הגה בחוב '׳'■י’ נש

חזרו שלא שביארנו אעפיי ®״י

מהשנחנרר כל מ״מ ודמל׳ היולחוע שנס אממ נ נלל
ירדו ונא״א נעחיקא אך לא אך יידו נילס העל־יכיס

 למטה הס כילה היי כי חיי החלה ני למטה יק יידו
היו אין נמק־מס כנז׳ ®'-נ״יי י” ילייי״‘® יל

נקוד ח פ הקל ^ל טלס מימ אך הכ״ל ממקימן
̂״נ האצילית כמולס הס לת הסריגה יולסה6ו הש

אלאמחוינכח ציר נחמלאה שכנלו וומל׳ וזמא המ״כ
מה ואמנם ירושלים של ח״יי רעז יעיין פיח נקל למעה
ומ״ל נינה יק הזכיר שלא ®יי' י״״י ®״י

אכיעדשס^יש  יכילה הי
לנרי מ.וכס הרוג נעשרה ;נוו ע;, p-j גסורנן
אן נגופם וזה נרוסש זה דמ:׳ המ״כ הנס מאד פעוגימ

שאין צפי ולמעלה משם לא יאז'' למט־' ירדו פי-יכה של
עדיין שיכול אדם לן ג® ע*ש נפקליפומ לפמעינ

מא*א דה יס לו להייח ש־חיזז ממה לדנ-יי ר,ד׳ מיש
י היא דאקליפוח וא־א מחיק . ,

אק נ עי מעחיקא וכ*ש
ישכיל הכה נקוד משיח נע״ח או נמנו והעשי׳ פיצ״יה

עסה ולכן ונשא ירוק עידי עיש ו׳ פ׳ מיעיט-הירח שעי
למעלה שם נעשה מעצמו ־•יז’ גש ין ע קמא נמהדידח

נעשה ולמטה מאמא אן ׳’ ״לא ״יולי״י״ ®״י ״"״
v הרוגי עשרה וע״י ע׳׳ש י״® 7 י f ̂ ׳* ״ X׳ fj.fj ן3 הגיע אוהיו פל 4 ע״כ_) מלכיה ^pp ך0p pp, 7.p, pו̂צ■לו
וקדושה א׳א ור כנכז ואז
 מאיי הוא פאיא אך האליל-ח נשאד מא־וק ואייא או״א מיך

 הופר יא״א ז־ אור עו; ונאשד אייא מין גמז מנפלים נפשי
 ספייוש ש׳ מהכיק׳ כפשלקו ואז יז״א מטק׳ וגשהלק הזוי

 וני, הקליסיש אל ויודו להשלימה מחיש לה שנאו ש העליוג
 נע״פ כשלנשה דאדוש־ דגוק׳ עכיוטש יט״פ וזיל עוד נמג ואח״ז

וקימש־ גופה ונגדל גמוייס ניית ונשלמה לילי׳ של עלייניש
נתינה לא שלש הזכר הש״מ ואמנם החיינה אמלאק נפיד

 י״ה מן הוא ממס ניא הנליס נמנץ ולמנס ונו׳ ריאדמו
והאודוש גמוייס י״ם נה ויש שנוק׳ לילי׳ שובלמש ניון ני גמורים

bשל



קכד החיים עץ א פרק הש.נה מבוא שער פרי שרף
 סנס ווא׳ נעלז דרך סעונליס ’ע״ אלא לז טתניס אץ שלא

 שלא משכיל כל עי<' לפני מנואו הוי י;ז׳ קומתו ננדל נפלה
: לנו וז״א מתגוק׳ שנפל ממה יק הקליפות נננו

 בסם יש אמנם במל׳ המה החדשים כל כי דע והנה
 פמקבלח (ר״ל עצמה מצד בהיותה אחד בסי׳ ב׳

 ז״א ע״' שלא עלאה מאמא בעצמה שלה והחו״ג המוחין
 התיש״ כל והנה הזכר מצד בהיותה והב׳ שיתבאו) כמו

 לעיל (ועיין היאש בבח׳׳ כילס כ׳ ח־ש׳ס יאש׳ נקראים
 וקדר; חישיס) ראשי ש:קר׳ עמם ע! חדו,- ראש בשער

 ואב תמח אידנין תרין וקיון א״ר נולנלג׳^ ניקן כן t ה
 עיני בשוד ורב בתמוז הבהמ״ק נחרב ילכן עינין תרין
עיקור ולכן נ ה;״ עינין תרין שהן נרם ־ה וי י עיני

 הוד בחי׳ שהוא שמאל עיין סוד שהוא באב הי׳ החויבן
 הואהח־כים אלול הוד למפיע שהוא דוה היום כל וז׳ש
 נעלם והוא החדשים במנין שאינו הפה בסי׳ נשאר והנה
 תשרי כי כן הוא הזכר קדר גם : הנוק׳ בסי׳ וזהו
 ושבע ניבת אודנין ב׳ כקליו תשוון דילי׳ גולנלתא הלא

 נעלם ג״כ נשאר שלו והפה הח־עם הוא אדר עיינין ב׳
הדיינים בפה אוחו לקדם שצרין העעס קוד וזה כניל
להשלים א׳ חדש שמותיפין השנה עיבור קוד ג״כ וזהו
 אין ולכן הזכר בסי׳ רק להשלים אין אן הפה בחי׳
משנס הזכר פה שהוא אדי חיש רק לעבר היתר

 לעבר שרצה ע״ה יהודא מלן חזקי׳ עעה ובזה שעברה
הבאה משנה והוא הנוק׳ בסי׳ שהוא בניסן לישן

X כ! ואינו
ה נ , ד להבין יש זי. לפי ן

איו בלוי. לי,נין יש הנה המחלוקת ענין
,y לפי י.ונו פה יק משלימין ן,,״

 נברא בנישן אם דפליגי
 שהוא בתשרי או העולם
נפקי מאי מאד חמוי׳
 לחלוק כלל שיין אין ועוד הוי דהוי מת מיני׳

 שנכנשו קודם כי נודע הלא כי הוא הענין אן במציאות
 מציאותם הי׳ בז״א הסו״ג שהם עערין והחרין המוחין
 דאמא הח״ח מחצי כי כנודע שלה הת׳׳ת בחצי דבינה
 ע׳׳ש) העמידה בשער לעיל (כמבואר דז״א הכתר נעשה

 שלהם הישימה שם והניסו תחילה המוחין נכנשו ושם
 לג׳ נתהוו ישם דילה בנה״י ונחלבשו ירדו ואס״כ
 בז״א ונחששעו המוחין עם הנה״י נכנשי ואח״כ מיסין

J הבינה של ח״ח מחצי ז״א בחי׳ וזהו

 נפופא נייחין בלו כדינין
: ננז״ל דניק׳ דינין משאינ

דכיא אוירא שוד נכנש התפייס שס וגה ודנויא דו«א
אשא ואח״כ מכמה שהוא “יי' ̂'’ייניל
° ילמ ■ נכנס תחלה וכן דכיא "

^ נ ^ ^ ? f::; התשדואח״כהגבורהנץא 
 חסלה הזכר בקוד שהחסיל היו אס ל:י.1 נייבא תקיפי!

cc עערא כ׳ נודע הלא כ׳ שוישתייניס יז״א נייבא
ומי בניק׳ הוא דגבורה אין לז־! מאי קביס ייניס היו
° בם י ' י הנה כ׳ להיפן שבר ̂”־ ״

״’ ינ°׳ בזו״נ הדינים החפשעוח ®יי! ? י
 א A i י■’ ‘לזיו' לפי והנווני-. וו״ל ניאור

שהות דחמח מנר,׳■׳ הוא נתנילו לילי׳ הפיחי! שלמפלי.
מחערין דינין שמינה יוקיר יאמא נה״׳ מפיקי ונתהוו
י ונופת ״' יי''’ נכנסי ׳ ד ' שהם שלה בנה״י ובפרש י

נודע והנר. הדינים עקרי °’■’״‘’־’ ל“ ונתפבטי
הס דדכירא הדינין כי u יליי״ף יי״״,, ילל מייחשיים י,ארה להס אי!

̂-̂ך דינים ולכן ונ^סן שא בר חקיפין מקוסין רר
הדינין משא״כ בקופא הג׳ שלו ניעת שיש נייבא
ברישא נייסין הם דנוק׳ בזחשוים צפי ננופא ונייחין

תבין ובזה בקופא וקשיין התחתונים נמיותיו מתפששין
לסדשים ראש הוא ניקן כי *‘יי' ל“א

s■■; ־ ,’■׳'״’־ ^ י י ־ ז ־ ן י ' י
 ן ח נ הראשונים החדשים וחיי וכליש ננצח המיותר
 חמוזואגקי־שין והאחרונים (ע״ש דייי׳ נהול המי.תי
שהואר״ה תשרי אבל מאד ®לים ני זה מקוים בניאור

לכן שנר, נקוד לז״א רומי, ל”’ בדיל״ החבי מן וחצי
̂ל® '’’י״®® ׳’®’®ל ׳,“ל  ונייסין ברישא תקיף הוא 1'י’י ל

̂,, ע״;!) מיול p, ״.,ןה  . ש וש שבח פא בק ןמק.
 ר״א מחלוקת ענין ןץ^, זרועות ננין נל להיות נפיפא

כי נכון בבירור ור״י המחפשטץ לני מגניו׳ ושוקיים
 שולש שהוא בנישן קבר מר ‘ ענ״ל ננניני׳

 העולם נברא אז המ״ל
 בח״ת חסלה היא ונכנסה חסלר, לירד היא והתחילה

 קומתה שיעור שנשלמה נמצא אמא של נה״י
 דבל שוס מלייו לקחת צריכה אין יא! לז״א קודס
והס הריק׳ ■של הדינים רק הזכר דיני בר, אץ ולכן
 ור,נה דינים כן כל בר, אין א״כ • כנ״ל ברישא כייסין

 אין מצדו נ-־סדח כאשר
 הדינים נקירת קוד לוקחה הזה האריכות ל5 אחר הנה

 נה״י כנגד שהיא ממה רק היניים שירש מונניס אינם
̂״י שניניהס מיני, והנ־קי  הדינים שאר אבל דז״א ילט
לוקחה אינם אסיריו שבבל ״® ’®" "׳לי” °’י”י־ ה ג ז ל כנישה בעת ו

 א״א פעי פייס נטן ועיין האלו המוסין
: ששימנו י.שעיות נענין של בר,ת״ש למשה

״’״ל”־ ‘י״ ״ ;’ ״ ׳ ־ףן*■״־.‘׳
 ילנן וניק׳ ניישא הס הדניס ’’נחש אס הנ״ל יהושיע ור׳

אן איומות הס הנוק׳ שפיות ננית! אי העולם נברא
וננהיי הס שלה שהמוחין לפי שמחילה סבר מר כי ןהענין

נוקי סינס תסוכיו שבבל ' ״ ״
סיר מר ר1ר W״ ״,A״ ' ° I®'® שמנואי
/ , י .ג פם י׳׳ל ®"א היינז מיעוט
זרץויז,)דו׳גז ^ ° אלא אי׳־י ״®״ל ®'יל ואמנם  ׳;»/ * ׳® י והחסיל► העולם נברא הזכר ני עצמו הז״א אמצפות ע«י
 ונכנס תחלה לירד הוא נילי־ כאני עלאה אמא הנינה
הבינה של נה״י נמ״ס ל’” ®’ איטי

̂® ל^״׳ל ואס״כ חסלה קומתו ונשלם ''’ ׳’ ®”'
באס



החיים עץ אב פרק השנה מבוא שער פרי שרף
 נאונצעימ לשון המ״ל של ה1 נשלס ואז לקבל המל' נאת

ער ונו׳ המ״ל וושגלה הת״ש ״אס, 3״f״ ,״א ע״י קומסק
 P'״ לחשלים היא גם שנשלמה

שיכיר אסלה נשלם כאשל י5
 ?!“׳ ע״י רק תשלמה לה שאין
' כל נה נ־חן אז הז״א וראי והנה ענ״ל ונו׳ מוא״

לאא הנ״ל שייך אז קומאו הדינים ורנו שנו הדינין
לא שכדיין כיון נו 5ג״ גדילה הזכר דיני כי מאד שנה

 שיעוד אס אך ננינה שיעור נשלם וכשננקרה נרישא קיישין
שיעוד קורס המלה נשלם קומאה הדיניס כל אז מאתו

נו שיואן שייך איך קומאה ,;,jn מן נאסוריו
. ה גידו כס

 אך תנ״ל ור״י ר״א מחלוקת מנין וזהו תנקירה נעת
 איירי מר כי כלל שליגי ולא סייס אלסיס דנרי שניהם

 נודע הלא כי העולמות נקוד איירי ומר הנשמות קוד
נ׳ ועינור ויניקה עינור שהם דז״א זמנים ג׳ מציאות
קוד שהוא חיצוני' נקיד א' נסי׳ נ׳ נכולס ויש דמוסי!

 וזהו הנשמות קוד שהוא הפנימי׳ נקוד וא׳ העולמות
 והענין תמיד ר״ה ימים נ׳ עושים שאנו תטעם קוד ג״כ
 לתעלות כס ננו אין הנלות נזמן עתה בי מנואר כנר כי
 זה לכוללם הנשמות קוד שהוא הפנימי׳ נסי׳ נקוד רק

 אינם כולם העולמות אך משס הס אשר נשמותינו נכס
 הסורנן קודם וחנה חוצה צעקו אראלים הן נקוד עולים

 אך א׳ ניוס והעולמות הנשמות להעלות נס ננו הי׳
 ר״ה ימים נ׳ לעשות נהוכרס הוא הסורנן אחר עתה

 תנין ונזה העולמות נקוד והנ׳ הנשמות נקוד מראשון
 רפיא דיכא נ׳ וניום קשייא דינא הוא א׳ ניוס למה

 הזכר נסי׳ והוא לנד נשמות ננסי׳ הוא א׳ יום כי
 ננסי׳ הוא נ׳ יום אך קשייא דינא הוא לכן כנ״ל

 כאן כי רפי׳ נסי׳ הוא אז נוח׳ נסי׳ שהוא העולמות
 מתנקמין נ׳ ניוס כי נס כנ״ל ניישא נייסין דינין

 להיות יכול חי׳ לא אמנם התכללותם מצד העולמות
 נ׳ ניוס ואח״כ מפנימי׳ לכלול צריך תחלה כי נהיפך

 העולמות לכלול נ׳ ניוס גס כס ננו אין כי העולמות
 נזוהר מ״ש וזהו א׳ ניום נכללו שכנר הנשמות ע״י רק
 שהוא נ׳ ניוס דינו וידין יוכיח ה׳ יאהנ אשר את כי

; רפיא דינא  הנריאס שתסלת לטיל ניארנו חנה לענין ונחזור
 מה גרס וזח פרצופים דו אנ״א זו״נ יצאו

 ולזה כנ״ל שנת ליל עד. הזיווג עם אדה״ר המתין שלא
 שלא כדי אסנ״א שיצאו כן עשה נ״ת העליון המאציל
 אחיזה להס אין נתפניס כי נאסור הקליפות יתאחזו

 צרופי ק״ך כי ■ והנה אלהים נסי' שהוא נאסור אנל
 יש דקדושח הק״ך אסר ונקוך נקדושח המה אלהיס
 הקליפות יונקים אז העונות גנרו וכאשר אסריס אלהיס
 נאו לזה הנ״ל דקדושה אלחיס מן אסריס אלהיס שהם
̂ל שיהי׳ אג״א ננס״  היא ואז אליו דנוקה חנוק׳ אס

 וחנה כלל יניקה שוס להם ואין הקליפות מן שמורה
נאסור שלה אסור דניקה היא דז״א נוק׳ רסל המל׳

 הקליפו׳ יכולים אין ושס למטה עד ת״ת החצי מן הז״א
 ת׳׳ת החצי כמן שלו האסורים שאר אך כנ״ל כלל ליגע

 ז״א מראש היורד לשערי קוצי ההוא חופף זה על ולמעלה
 ועל ההוא האסור על חופף זה כנודע דנוק׳ רישא עד

 ושנה שנה נכל חוזרים הדנדס שכל להיות והנה : כנודע שעליו החדשים נת״י ועל לאה פרצוף
 העולם ננרא נתשרי והנה הראשון למציאותם

 דיני׳ להמתיק התיקון כל צריך לכך לקדמותו הדנר וס־ר
 כמו עצרת ועד מר״ה הזמן כל■ לזה וצריך מתוק־ס נכמה

 האלו נימים שנעשה מה ענין תנין ונזה נעזה׳׳י שיתנאר
 יו״ט הראשונים ימים נ׳ ומהם תשונה ימי עשרת שהם
 והימים יוה״כ שהוא נו להתענות וצריך יו׳׳ט אחרון ויום

 שניןיוה״כ ימים ד׳ ואח״כ תחנון אומרים אנו שננתייס
 סג של א׳ יום ואס׳׳כ תחנון אומרים אנו אין לקוכות
 ואינם סוה״מ ימים ו׳ ואח״כ גמור יו״ט והוא הקוכות

 יוהיכ שנין הראשונים ימים כמו חול ואינם ממם יו״ט
 ממש יויט והוא העצרת חג שהוא א׳ יום ואס״כ לקוכות
 הנקירה זמן הוא אז 'תשונה ימי נעפרת כי והענין
 שנשני ולפי האסורים הי׳ מן א׳ מדה יום נכל שננקר

 ושאר יו״ט הס לכן הראש ננקר־נמי׳ הראשונים ימים
 הוא הנקירה ענין וכוללת יוה״כ עד נמשך הנקייה

 כולו הזיא וישאר שלו שנאסוריס הדינין כל נה ליתן
 יתנאר כאשר מתוקים נכמה דיני׳ להמתיק וצריך רחמים
 ה׳ נוטלת הוא אז הכפורים ניום ואס״כ נעזה״י לפנינו
 ה׳ מתענים אנו וכנגדם עלאה מאמא עליונים גנורות
 פנ״פ זו״נ חוזרים ואז תפלות ה׳ ג״כ ■כנגדם עינוים
 הימים נאוחן דאמא פנימי׳ חקדיס ה׳ נה נכנקו ואס״כ

 נהס תסנון אומרים אנו אין לזה לקוכות יוה״כ שנין
 דאמא מקיפים סקדיס נה נכנקיס ואז הקוכות חג ואס״כ

 ראשון שניום ולפי עצמו דז״א ומקיפים פנימי׳ וסקדים
 גמור יו״ט הוא לכן וגדולים חשוניס היותר הסקדיס נכנקין

; דפנ׳׳פ הזיווג הוא ואז העצרת שמיני חג ואס״כ

בי פרק
 לעיל שמנואר מס דוגמת הוא הנקירה ענין והנה

 רוחו מפקיד שהאדם המטה שעל ק״ש נשער
 אפיל כי הנקירה ענין הוא כן מ״נ נקוד להמל׳ ונשמתו
 ננינה למעלה עולה נשמתו כי נז״א ושינה דרמיטא ועאיל
 כדי המל׳ לצורך מוחין שישפיעו אי״א לזיווג מ״נ נקוד

 ז״א רק עולה שכאן מה והנה כמותו ולהגדילה לננותה
 הנשמות מעלים כשאנו רואים ואנו מ״נ נקוד לנדו
 הוא לילה נכל נקנות ושל זכרים של עולין השינה נקוד

 חדשות נשמות התס־שות ולצורך המ׳׳נ העלות שם כי
 כי לעלות שניהם צריכים לזה נקינית ושל זכרים של
 נקינות של והמ״נ הנקינות לצורך הוא זכרים של מ'נ
אלא עולת המ״נ אין לעולם כי הזכרים לצורך הוא

לצורך



קכה החיים עץ ב פרק השנה מבוא שער פרי שרף
 שניהם ג״ב מוסין זו״נ כשצליכיס וכן זולהס ללולן
 ללולן וה:וק׳ ה:וק׳ ללולן מ׳׳נ מעלה הו״א ואו עיל־ס
 שהה׳׳ מ-כלס או לשניהם עולה שסשעע כיין ואו הז״א
 שלו יהל מעולנים נאים המוחין כי אליו עפילה הנוק׳
 המ״נ שהעלאת עתה אן חסלה נשלם היא ואו ושלה
 נשיל עולה לנלו הו״א לוה לנד הנוק׳ ללולן לק הוא
: הז״א ע״י ולא נעלמה שלה המוחין נועלת היא ואו מ״נ

 דאמא הנה״י כי הוא והדלמוטא השינה ענין והנה
 ומוח ממנו משתלקין שנתוכם המוחין עם

 נקול הנ״ל הנה״י לנוש נלי עלום נשאלים החקלים
 היה״י עם הננולה ומוחין הנינה ומוה לאקו על מקיפים

 המוהין מקנלת היא ואו הכוק' חון נכנקים הנ״ל לאמא
 הננילוח כל יולאים ואז עלמה מאמא לק ו׳א ע־י שלא -

 הנוק׳ אל שנז״א הלינין החיות והנה הנוק׳ אל שנו״א
הנינה של עליון הסאל כס ע״י נעשה היא
חקד כי כו' אחותו אח איש יקס כי וז״ש
 אחפשמו הסשל ע״י כי הלנל פי׳ הוא

 וענין לאשה לקחה ואז שלהם אחוליס קול שהם גועין
נשמתו או ישן לשהאלם נס כי נולע הלא כ־ הלנל

הנשאל לחיותו קישטא ההוא אל וסשל סיים לי מישכת
 נללםבהשינה שהו״א אעע״י כי כאן הוא כן וזנה נהגוף
 נכולו ונתפשט הנינה של סקל לו מושכת נשמתו עכ״ו

 נאסול ונלנקים מאליהם נלחין שנאסוליו הליכים ואו
 וחשד לסמי שקיע ונאסלי נשא נאדלח וז״ש הנוק׳ של
 סקיע והסקל הלין נלסה או הסשל נו נמשן כאשד ל״ל

:׳■ הלין של נמקומו  או״מ נקיל נשאלו אשל והסשלים החכמה כי והעניז
 אל מ״נ נקול העולים הם כנייל לאשו על

 התקיעות כוונת נקול נעזה״י לקיון יחנאל כאשל א׳׳וא
 מוחין כל כי כנולע יוחל נתסלקו הס נס הסשלים והנה

 אשל סחשליס אלו והנה עלמן לאשינים אינס החלשים
מחוקי׳ יותל חמה נחסלשו

 וי״ל הכוונה נס׳ הציסון ה̂ו כן הליני׳ אח לוסין הס ולכן
מוח ע״י אז השינה נעה ני ןא,■5ונ הנוק׳ אל והגבולות

נמש מ״נ נסור שעולה החסויס סקליס נקיל הוא
הקיסעא אל חיות מעט וק לו ___ ״״״ ״,-

̂נפיה היא שאז יק כנ״ל יחי׳ ^'יייי ״ ^ ״
 המתפשטין מאהוע״יהנה״יואמא והנין וכו׳ נזעין יש ופ

לזה אליו צריכה ואינה נה נז״א נמשן אין כי מאד
אחר אן כנ-ל אחויי ננסיין : השינה אסל לק

ע1 אז אליו המוחין בהחזרה השינה אלן כל כי ד
,pf, מהויויס חישיס מוהין לו נאיס , ״

 אה גס יוחין הס אז ביוהי
מל׳ נחי׳ ע׳ שהס פנימי׳ י ״ ״ , ,,
^ וא' עצמו והכל  הוא ונשאר לקנוק׳ כולס כנז׳ מיי׳'! ”̂נ

: לנד נחסדיס יק כי נולע הלא כי פנימי׳
של שפילות מט׳ קפי׳ כל

יולליס המל׳ אלו וכל מל׳ נסי׳ נכ״א נהם יש הז״א

 הע׳ ועם לנל א׳ נקולה לק שחיחה הניק׳ &ל וניתנים
 נשילה פי׳ עיקול וזה גמויוח קפילות י׳ נת נעשית אלו
 כשניחנים אן אליו לניקה היא או המוחין נו נהיות כי

וננקלח מאתו ונפללח לו לליכה אינה או המוחין נה
הכלים ננסי׳ היא תחלה כי נסי׳ נ' נזה ויש ממנו

 עצמם שנמוחין המל׳ נסי׳ גס לה ניתן ננקילה ואס*כ
 יותל נניאול הללמיטה וענין אנ״א ענין ואמנם ; כמוהו ממש של? האחול כל נגללח ואו

^לסים ויפל כחונ הנה כי הוא פלטי
 אסוליס נשול הוא הנקילה קול כי והענין תילימה

 לז׳א שפי׳ מט׳ שפי׳ שנכל נולע הלא כי חללימה הנק׳
 כנולע ע״נ גימ׳ הוא שלו והאחולים א׳ הוי׳ שס נה יש

 אחוליס הט׳ שאלו ל״ל חללמה נימ׳ ע״נ טי׳פ הלי
 מחחנליס אלו כוסות וט׳ הנשילה נעת להמל׳ ניחנים

 גמוניס י״ש ונעשיח ונגללת שלה א׳ הנקולה כס עס
שלה הנקילה אותה כי

ממנו נפללת היא לעולם נמן נ״כ חוא זה למש הנה
עלמה נפני נסי׳ והיא נ׳ היי? י־יקיו שמי חייס

חלקים הט׳ אך ו מאסול q,!״ שמנואו,,;ן
נו מתלנקים הס אסלים ן׳״ז שס שנהג א׳ פיק הירח

נפללים הנקילה נעת אן שלה ט״ס ההגליה טיס ואמנם
וניתנים ממנו אלו הט׳ גס נט׳ כלולים מלס היו העליונים

ואו יסל שנה אסול׳ הי׳ כל ייי’'®® י' , של א׳ שפי׳ נו יש דז״א מט״ס ״ ״V״ , ״ . .
• ®™יי' ״ י חלק יק אינה היא אך הנוק׳

מל׳ ספי׳ שהוא שנה העשירי
 נפני יצאה הנקודה שאותה לפי כי ומונן ע״ש עכ״ל ונו׳ שנה

 לתנין צייו אך חמיו ממנו נפרדת היא לזה אציליה והחלה עצה־
 המל׳ ספי׳ היא הנקודה שאזהה שכהונ מה לתמוה יש שלכאורה

 נקודות שני אמנם ת׳׳ל נהב י׳ פיק הכלים שנייה ונשעי שנה
 י״ס ננח■׳ כ״א י״ס ננהי׳ יצאו לא דנ״ן זו״נ שהם תההוניס

 נשאי דמי! ז״א שהוא הד׳ נקודה אמנס ראשונות וקורות הג׳ נמו
 אמא נהי׳ והיא הנניס שורש שהוא השלישית ננקידת שנו יג״י

 הט׳ כל נשארו דנ״ן מל׳ שהיא תהמשיה והנקודה נ״ן נכללוה
 הכהי יק יצאה ולא ז״א נייד למעלה שלה ההההוניס אויוה

 שלא ג״כ נהנ ה׳ פיק המלכים נשער וכן עכ״צ וכו׳ לנד שלה
 שלא לזה טעם כהב ו׳ נפיק שם ואה״נ לנד שלה הכתר יק יצא
 נשער לטיל גס כתוב וכן עיש לנד הכהי נחי׳ י־ המל׳ מן יצא

 צילה נכל המוחין הסהלקוה נענין א׳ פיק ההפלה כוונה כוללה
 הכהי נחי׳ שהוא נהנ א׳ נקודה דק להיות חוזיה המל׳ שאז
 אלהיס ודניי צנונים הם שניהם כי תיטנ נ!1י נאמת אן עיש שלה
 נניאויו נ׳ פיק הנ״ל הייה מיעוט נשער שם תנת כי הס חיים
 נזמן כי שם כחג זמנים ננמה למל׳ שהי׳ מיעוטים כמה שם

 העולם נניא וכאשר א׳ נקודה ננחי׳ יק המל׳ תיהה העינוי
 נואשית ימי ׳1ה מן ו׳ יוס כד להחגדל היא תההילה זו״נ ויצאו

 ולמטה שלי מהחזה אנ״א יש ני גמור פיצון ננחי׳ אז ונהגדלה
 יקננקווה לתיוה וחזיה נהמכעה אז הייה קיטיגה אח״נ וכאשי

 נה נשאי ולא דז׳יא נע״ש נשישס ונהעלמו הזיו שלה והע״ס א׳
 סטא וכאשר כנ״ל לההגדל הזרה ו׳ ניוס ואה״כ שנה מל׳ יק

שס ונהג ד׳ ניוס הנ״ל נמיעוט כמו ונתמעטה חזית אדה״י
וז״ל



החיים עץ ב פרק העזנה מבוא שער פרי שרף
 W שגסתלקו הגי׳יס ־)לו לכן׳ החטא מפני שה״ לש• אמנם וז״ל

 ו־״יש עכ״ל בקליפה למטה ש-רדו כדי וק נז״א למעל' יתעלו
 אס״! והנה אדה״י סטא אחי בה שנשאו בסי׳ rr א הזכיר שלא
 וחוזרות נתמעטה ג״כ ראשון בית סוונן בשעת כי עוד כתב

 אך נז״א למעלה עלו שלה והט״ס לנד אחת נאודת ננת״ להיות
 להעלה עלו לא שלה שע*ס יק ננ״ל 5״נ נתמיטת שני נחוינן

 אך שנשארת נחי׳ באיזה נ״כ פייש ולא בקליפה למטה שירדו רק
 שנתמעטה שס כתב הכגל כנם בעניו פיק.ו׳ ויחל לאת נשער אח״ז
 תחתונים ט״ש וכל וכי׳ התחתונה רחל אמנם וז״ל כתב כנ״ל נ״כ
 התיקון נעת אלי׳ באו רק יצא לא אצילת־ שתחלת להיות שלה

תוש׳ לסלק האתתוניס עינות ניד בת יש לכן בלבד שוש׳ בשוד
נרמו ׳שיאל בני הנה כי וז״ל שש כתב ועוד וכו׳ הזה החדש
 בשוד לה שנאים ט״ש ו;שתלקו א׳ נקודה בנח׳׳ תחזור רחל שמל׳
 היי ע׳ש עכ״ל תדא נקודה הנקי׳ לנר שלה כסי ונשאר מוש׳
 מחמת ואז עונות מחמת ■הוא נשהמיעוט כ׳ היטב הע:ין מונן

ירדו ואו הקליפות נין למטה כלה הט״ש ירדו אז העונות הפגם
נשאית והיא הקליפות אל קיונים יומי שהם התחתונים הט״ש
 הנקודות כשיצאו האצילות נמחלת ג״כ ולזה הכתר נקודת בנח׳׳

 נשער שם שמנואר ונמו לנד הכתר :קידת נבח׳׳ דק יצאה לא
 להתמעט שתצטרך ית׳ לפניו גלוי כי הטעם הנ״ל ו׳ פיק המל׳

 וגם תכלים שניית נשעד נמג היטנ לזה1 עיש העונות נשינות
 שיצאה כתיו ולזה האצילות תתלת ביאיר הוא ששם העלני׳ נשער

 מיעוט ביאור שהוא הירח מיעוט נשער אן ננ״ל הנמר ננקודת
 נז״א למעלה שנשארו דק למעה הט״ס יררו שלא קיערוג מחמת

 נבח־׳ רק נשארת והיא נז״א נשישס צדנקים המזינים הע״ס אז
 ע״ס ננח״ רק אינו ז׳א תמיד כנודע דזיא ׳״ס להשלים המל׳

 עצמה ניני ונגדלס צפידס כשהיא רק אליו עשירי הוא והמל׳
 המיעוט ג״כ הא ש)ז נר״ה והנה לי״ס משלמת שלו העעיה אז
 הראשון לונציאיתם לקדמותו הדני חוזי שנה שנכל מחמת רק

 ונדנקים שעולים יק למטה ׳וירים אינם שלה שהע״ס וחלילה
 העליונים הט״ש ג״כ כעניאר נשירה לנח■׳ צריכה ולזה נז״א

 ג״כ ומינן שלה מל׳ נקודת ננסי׳ נשאית והיא ממנה נסתלקיס
 המוחין בהסתלקות לילה שנכל הנ־ל התפלה כלנית נשער שכתב מה

 'יורים שאינס הגס שם כי הכתר נקודת ננחל׳ להיות שחוזרת
 ניחניס שהם יק נייא נרנק־ם אינם מ״מ אך חלילה בקליפות

 ע״ש המטה שפל קיש ונשער חצות נשער לעיל כמנואר ללאה
 למעה שיורדי רק אליי טשיר׳ נחי' להיות נשארת אינה ג״כ והיא

 שהוא הנמר נקודה ננתי׳ נשארה לזה ע״ש דנייאה ק״ק בהיכל
 כנלע״ד ניתצים.ללאה הם חוס׳ נסוד לה שנאים והע״ס שלה השורש
יכפר והוא האמת יודע וה׳ יבין והמשכיל הדנייס ביאור

: שגיאותינו
ם נ מ סמיד בה יש כי p היא פנ״ס נבחי׳ גם א

 בשוד ויושבח הסניס מנחי׳ לבד ׳6 נקודה
שנגדלח נעה והנה משס זזוס וחינה לעולם יד של סשילין
דבחי׳ כוחוס הט׳ כל ליחד 'h בה כיסניס ib פנ״ם
 עד שלו) הגייש שבכל המל׳ כוחוח ע׳ (ר״ל שלה סניס

 שאחר שמבואר מה כי באושן פנ׳׳פ כמוסו שננדלח
 דבחי׳ אחה נקודה להיות מוזרה אב״א כמוהו שננדלח

 הנס כי ר״ל ס:יס דנחי׳ הנ״ל הנקודה אוחה ר״ל פנים
 פביפ בחי׳ עדיין לגמרי נשלמה היא תאחודיס שנחי׳
 א׳ בה שיחנררו עד הנ״ל א׳ נקודה רק בה אין שלה

 נם נשלימוח להיוה ל ר׳ פנים דנח׳׳ נקודוח תט׳ לאחד
בה יש וקפי׳ שפי׳ בכל בי נודע והנה פנ׳׳ע בבחי׳

 ואחור פנים וכנגדם מספר ולא אוחיוה נסיד ואחור פנים
 של משפר (ר״ל בנוק׳ הוא מספר בחי׳ וכל משפר בבחי׳
 שער חיים נפק כמנואר עולים הם כמה קאוחיוח חשבון
 ונמצא הקדישיס) שער שיןש לעיל והובא פרק או״א

 דבח׳׳ אחיריס עס אוסיוח דנח׳׳ אחוריי דבקים כשהם
 משפר דבחי׳ והפנים אוסיוח דנחי׳ והפנים מקפר

 ובעח כלל עדיין להם אין
 דבחי׳ אחורי׳ נכסיה הנשירה ,!,j. ״״ס ג*כ הוא וכן

 דבחי׳ האחורים מן משפר זכיתי לא מאד אך הכוק׳ תיקון
 המוחין גאים ואח״כ אוחיוח לא זת ני א׳ ז- גני! להבין
 ואז ושלה שלו פנים דנחי׳ כ'̂" ש־ססי מ־וס נשים נמכא
ידו על ניחנים שלה הפנים ־י״״׳־׳ =יי־ =' הפנים נאי׳
 מה יק לעולם מתמעט איכו

 (מגדל ואס׳׳ז •ק ו ננחי׳ שנשאר
 המוחין עם גמורים '״ס בנח׳׳

 ונשעי ק״ש סעי לעיל כמבואר
 מ״ש הלשון גס יחול העמידה

 דנתי׳ המוחין נאים ואסיב
 מ״ש גס אסויים ודנתי׳ פנים

 מחלה לת נאים תפנים שנחי׳
ידעתי לא אמא עיי ואח׳יכ ע»׳

 בו נשארים שלו והפנים
 לקחה שהאחוריס וכמו

 ע״׳ ואח״ב ידו על החלה
 חסלה הפנים בחי׳ כן אמא

 אמא ע׳׳׳ ואח״כ ידו על
 דמל׳ אחוריס שגס (ואפשר

והי׳ משפרס בבח׳׳ דאמא
 עצמו) דא אל פנים בחי׳ הדנר מנואי הלא ני לכוין
 מה וכי כלל מובן איני זח ננוונת כמנואי לתיפך שהוא

 להפני׳ דאמא אחוריס ענין שאיא אסר תיא כ׳ העמידה
כי זה לכל והמשל דז-א) י״לי׳ ׳’״” תזיה
̂-ן נה״י ע״י ונמנולה פנ״פ א ז דכהר ן המוח הס. דא

'׳■ה כזה הס אסורים ננח״ ,,,jj ,(,•ך pj תנכנסין
עמו ומחובר יהו״ה יה״ו ׳וצאי! ואח״כ ומגן ומושיע
שהם אלו אסורים משפר !נכנסין ממנת׳ דאמא הנה״י
נהם כיוצא אוחיוס יוד יא״״ג א־יז נייו נמלת נז״א

ביח״ שהם אלא ממש ״ לי־״יל ™יי׳, "׳f ל"” , , _ רמיסתפינא לולי והנה ע״ש החוה
בגימ 3ע' שהם חשבון לתגית לעכ׳ד גראה הי׳

j■ ^וpמ ינח״ והפנים j  pf בסי' נשאר זננסירה ואח״כ 
דבח״ יהרה יח״ו י״ה ואח״כ וכו׳ הנשייה ונעת עד״ן
ובחי׳ לנד להז״א אוחיוח שלה ופניס הנסי׳ כל לה נאים

ע״ג נימי שהם מספרם י״לי' ®לי יימיחיז נאים ואח״נ ושלונשצדי׳ ידו על לה ניהניס
ן !מוח כ ואח הנוק לכחר ̂ שהאסיויס ונמו נו

דפניס המוחין ואח׳׳כ הנוח׳ .jp״ p,״,״ ^
 נד' פשוטה הוי' שהוא כנלע״ד ונו׳ אמא ע״י ואס״כ

 גנחי׳ שלו נכחר אוהיוח שלא ומן פל המוחין נחי׳ כ׳
ממש כזו הוי׳ ונא פנים לכתי שות כתיש שיהיה נתגדלה

רק שלה הכהר של נפנים יי’ טל יק קילי׳” א’י- א' ®לי
שהוח חשנון נבח שתוח ^

̂,ל כמנואח אמא ע״׳ נעצמה  הט׳ כל עד״ז וכן ן״ו נימי ל
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ג פרק
הדינים לחה שהוא הנשירה ענין היטב ביארנו
 בנסי׳ והוא דיניםננחי׳ היא והשאר אלי׳ שנז״א

סשדיס



לכוהחיים עץ ג פדר! נה1ד,ע מבוא שעד פרי שרף
 הס בס■׳ ב׳ והנה אוהס ממסיקין אנו ואס״ב ססדים

 בהכחרשלה וניתנים טלו שבנהר הבס׳׳ כל שננסלו אסד
 וס’ עד בזה וכיוצא שלה לחכמה שלו מסכמה וכן

 כלה הי״ש מציאוס כל הלא כי הוא ב׳ נסי׳ העשירי
 והדינים שלו שנה״ח הדינים כל ונמצא שלו בנה״׳ הס

 הקדושים ימים נעשלח הנקילה קדל נבנול ועתה : נזה כיוצא וכן שלה לסכמה שלו ינצס לאר-ו שבעלק
 א׳דריה ביום הנה כי הכפרים יום נד מר״ה

 וכנקרכל בכלל ועד שלו החיה עד דז״א רישא מקר אז
 שלו הת״ח באסורי שעומד דיסל כתר וגס לאה עלצוף
 לכן האלו הנשירוס מן אלו הדינים כל שנוכילת ולהיות

 פרק שננקר רק שאינו נ׳ ביום מ:א״כ קשי׳ דיני הוא
 רפי׳ דיני׳ הוא ילכן שלה סכמה שהוא שלו דנצס עליון
 ולא הסכמה מוס ננישר לא עדיין א׳ שביום לפי ועוד

 דינא הוא לכן נמחקת לעולם ב־שירה בי עדיין נמחק
 דינא הוא הסכמה ננקר שכנר נ׳ ביום משא׳׳כ קשי׳
 כי ונודע לאה נסי׳ כל ננסרה א׳ שביום לפי ונס רפי׳

 דינין שממנה אלהיס הנקר׳ דבינה מנה״׳ הוא בסינחה
 שהוא ב׳ ביום משיי׳׳ב קשי׳ דינא הוא לכן מהמלין

 הוא לכן מדכורא מז״א הס שלה שהמוסין ברסל רק
: רפיא דינא  כלהנקירו׳ שלה בכתר רסל לוקסח ראשון ביום והנה

 נשיית ונוטלת שלו החיח עד שלו הכתר מן
 מכל הארה ונס שלה הכתר לנסי׳ לעצמה שלו הכתר
 גס כ׳ והוא הנ״ל הת״ח שעד השמי׳ נהירות השאר

 לעצמו׳ שנשאר הנהר זולת בסכמה הכל אס״כ שנותנת
 ׳;;כל והארה הרשימה נס שלה גהכהר נשאר מ״מ הכתר
 והסכמה שלו דנצס עליון פרק ננקר ב׳ וביום השאר

 הח״ח עד שלו מסכמה אשי הנשיכות כל ונוטלת שלה
 להסכמה לעצמה כלו הסכמה נשירה ונוטלת הנ״ל שלו
 ולכן בהכחר כנז״ל השאר מכל ורשימה הארה ונס שלה
 גדול אוי שנוטלת לפי יו״ט הס ושניהם יאשים נ׳ הס

 ולהלאה שמכאן הימים בשאר משא׳׳כ ימים הב׳ באלו
 לבד היום אוחו של נשירה רק יום בכל נוטלת שאינה
 כי לבד מעבי יק ואינם השאר מן הארה נוטלת ואינה
 שלה בינה שהוא שלו דהוד עליון פיק ננשי ג׳ ביום
 שלה הבינה לבסי׳ לבד שלו הבינה נשירת נוטלת והיא

 רק כלל הארה מהם נוטלת אינה אן השאר• גס ונוטלת
 עליון פרק ננקר ד׳ ביום לכולם.גס לנד מעבר שהיא
 שלה בדעת נוטלת והיא שלה הדעת שהוא שנו דיקוד
 בבינה שאמרנו כדין נה עוברים והשאר שלו הדעת נשיית
 מינה שהבינה גם זו בבסי׳ שוין ודעת בינה כי ולהיות
 נא לכן הגבירה מתקבצים שם בדעת וגס מחערין דינין
בשבח בתשרי ג׳ בא שפעמים ימים חב׳ באלו גדלי׳ צום
לתמוה ־תן יש ל־תירת יז־ת הצים נדסה ואז
 שעי ת״ס תלא ני הרגי. ״“’י־ י”' נחשיי י׳ יום

א״ענ״ת נדרוש׳ ה׳ פיר, הירח שיק^ל מדה שוס אין ואילן

 מעבר דרן אפי׳ השאר כל יז״ל כפיג קי״^ נאות שם
כל הולך הדעת מן אלא ייא ירעייז גנייוס ג׳ הוא הל׳
 ואינה מקימה אל נשירה ®I® ייי׳־® *י ’= י®

, י . שאר ונין החיית נין היפרש
הקיימת השפי דרן עיברח

סי ה׳ יביים כלל לה מיכוחיס הס וחוד נצא לאלי!  ננ
 שלו דנצס אמצעי׳ הפיק שאו משא״כ הת״ת דין לעניי
 והיא שלה ההקד שהוא ’« יש שלא נאופן ונו׳ הקצות
 הסקד נשירת כל ניטלת ייו נתיני לעניי מוכרח שהוא
 וגיוס כנ״ל היעח ע״י ש;ו ׳’מיני״ שהס ני״י. השנים אותן

, , _ , , הת״ת וין לענוד וציי־יס
דהוד א;וצע׳ פיק ננסי ו מניאיס ושש נהכיח
 שלה הגנורה שהוא ש.ו הת׳יש של גנווית והס שלהם
 הנשיכות כל ניטלת והיא של לי׳ וזה גניוית נ׳ הס עלמו
 שלה לגבירה שלו הנבירה אמי אן ע״ש עכ»ל ונו׳ ל״ע
ב׳ פרק ננשי ז׳ וביום ’י’” ”ק® לא קל® יז’®®

מי׳ כלולה א׳ נקודה יק בה־שוד אין כי בלו דיסיד ™’®־־י®׳״־'
ואז שלס גמור פילון לגנותה

ז״א ע״י הוא מינה עיקר

 דישוד פרקין ב׳ רק
יעשה והוא כנודע ור.עטרה

 עטית p״n שנה הס״ח מעיעיא גנווות ת׳ לה שנותן
 העט־ה מן כי תפארת ננייט נז״א תתלה שיה־ו וגנויו׳

נוטלת שלה הח׳׳ח נעשה ע״-היסיישלי לה ניתנים והס
 להח״ח שלו הח״ת נשירה כלנקו שלש הרעת כעד שהוא

אסרון פרק ס׳ וביים שלה  איפש־ אי ודאי לזה האמצעי
. . , שכיה הדפת מן לנו־־ לניא

כל כנכד שהוא שני דכלס עונייה כלתי שלה להני״ה
כל נוטלה והיא שלח הנציס זיג מש שלה הת״ת ורן תחלה

 שלה ננצח שלו הנלס נקירה אחי ®'יא היסייה נענין׳ כאן
חס־זון פרק ננק־ ט׳ וביוש ׳®"י׳’ ®ל° ®יל̂י יייא שנני

f נל ד נ שהוא שלי דהוד , , , מקנלת אינה ואז כ:ז״ל שלו ,p,jנוטלה והיא ;״.ה ההוד ״  היסוד דלן אותס
 לשום צייכים אינם שלה הנו״ה
 יספי׳ אותן דק כלל מענר
 שהם הת״ת מן למעלה שהם

 והס קוממה גונה מן למעלה
 לזה כנז׳ א׳ ניוס תיכן ננסריס

 הדעת וון לענוד צי־ניס הס
:'נין והמשכיל נו״ה משא״ג

 שלו ההוד הנקירוח כל
 ביום וכשנשלס ש:'ה להוד

 נשלה אז שלה ההוד זה
 ונקודה יקוד נקודה גס
 סקריס שהי׳ שבה מל׳

 (לפי אליליה בעח ממנה
 שיסמכו מה על להס שאין

 באויי הפורס מגדל היקוד נקרא ולכן בז״א כנגדה
 נואל) ומביא נמלח מ״ש הכימידה בשער לעיל כמבואר

 שבה ומל' היא נוטיית שלו והעטרה היקוד כל ומנשיוח
 מציאה נודע הלא כי והענין

 גנולוה ה׳ כולל שהוא הדעה דני׳ המה נפלאים מאד מה
יורדים וההג' סשדיס זה׳ שליתול מ״ש א* הזה הדרוש

׳ נעז הנה שנה המגוגיש נישr ומשם שלה ניעה וווהקנליס ׳'י'’® ייי®’־ נ׳ !”,®’־®® ו״ל׳ נ־ה בסג״ה מהפדשיס הס ®;,®
 הסכמה גס זה ומלבד שלה נין שיש הסויקיס נניאיו ע״ש

 גה מחקנציס שנה נינה לנין נז״א המתפשעיס הסתיים
 D’ שלה החכמיג מוס כיצד ע״נז נהווק׳ המתפשכ״ס הגנודה
מחפפטין והס פרקין ג׳ נו ®’ י'“®' ’® W“ ״"ל שכתג
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 (לוח וננד״ל שלח נחח״נ
 בקו סיק־ו בג׳ הבינה
 בקו הדעה וכן שלה שיואל

 שלה דח״י שהיא האמצעי
 מהפשט הדעת עכ״ו אן
 כנודע הקפי' נשאר ג״כ

 המוחין של הדינים והנה
 בכל המספשט דז״א עלאין
 מתפשטים הם שלו הט״ש

 המחפשט■׳ שלה במוחין נ*כ
 נודע והנה שלה הע״ק בכל
 באים הם המוחין כי נ׳כ

 וכאשר דאמא בנה״י מלינשין
 ג״כ בהניק׳ ל»טה ירדו
 כמו מלובשין נאים הם

 והנה נד׳א למעלה שהוא
 מלי שהוא דנבורח חעיטרא

 שבו החג׳ הז״א של הדעה
 היקוד בחלי מליבש היא
 שהיקוד ינילע חנינה של

 בחזה מקסיים הוא דאמא
 מספשטין כאשר וכן דזיא
 ג״כ הוא בהנוק׳ אלו ההג׳

 עד שהוא מחזה עד כי כן
 האורוס שבה הת״ח שניש

 ע״י קחומין המה שבהם
 ואין הבינה של היקוד מלי

^יי  משם אך ייי^יי "
 נבורוס ג׳ היינו ולמטה
 שלישי נ׳ שהם שליש פמ-ס
 נו״הששס גבורה וב׳ הס״ס

 הבינה של יקוד כלה כבר
 כלל מפקיק מחילה אין ואז
 מאיריס שבהם האורוס לכן

 האור ומרוב מאד עד חרבה
 מוליאיס הם הזה הגדול
 הנוק׳ של והמל׳ היקוד

 להס הי׳ לא עדיין אשר
 חזאס הארה וע״י מליאוס
; והמל׳ היקוד ילאו
 כבר כי סב׳ הטענה וגם

 פרק־ן ב׳ כי ביארנו
 הס שלה דמויב סחאין

 ונמלא שלה בנ״ה מהפשטיו
 המניעוס הנבורוס אוהן כי
 שייכיס אין נדה מלק אל
הב׳ אלו מכח ואז ס0

החיים עץ ג פרק העזנה מבוא שער פרי שרף
 המסד שלישי נ׳ יוגולים נו

 של שלמים ששדים נ׳1 וש״ח
 רק גילוי אין הניק׳ אנל גו״ה
 ־ נ:ו״ח שגשנששו ננייוש לנ׳
 הוא וכן ש״ש ונו׳ לנד שלה

 נ׳ פרק הירא נשע־ ג'נ מניאר
 הי׳ נפפגה מ״ש גס עיש

 שונ דיויאיז השפשפוח שמשמש
 לא הננווה לאיו צייניס אין

 מה זה לפי כי להנין זכישי
 הראשוני׳ גנורוש ננ׳ נעשה

 שם ג־ הלא וננורה אשד של
 האמצעי׳ ננוקיו המושין משפשעין

 ידעשי לא גס דאיוא ונה״י
 אמרו ולנן ששיים מה לטין
 ני ופי׳ ושישה וכל ה כל אז״ל

 אכילה פ״י ט׳ נייס נעשה זה
 הגנורה אור לגילוי וכי׳ וששי׳
 שוס כמצא שלא נפלאש ויושר

ונרי נכל זה ענין משמעוש
 שורש להנין אך שיים העץ
 ניאר ומל׳ יסוי עשיית עניו

 כי קצש שנאריך הגס מקורס
 נודע הנה ינוגה לא ההכרש

 נש■׳ נ׳ יש ומרה מדה שנכל
 הכליס נשי׳ והנה וכליס עצמות

 אנס הס שנה ומל׳ ישיר של
 כי הגדרה אור לכוס צויכיס

 מנינס הירש נשמי מנואר הלא
 השיש ומנקודש נ׳ נפיק וזיל
 ולא כלום נה הו-יל לא שנה

 ניננש שכנר לפי נ' הוצרכה
 ואז מז״א שלקשה תשית ע׳׳י

 ירדה שלה הת״ת כקידש אותה
 שנה הישוד נקוות עס ונששנרה

 ישוו נעשה אלו נקודת ומשני
 חשנינן וכריש נון> וז״ס ונוק׳

 שניאונו מה הוא והעעס וכו׳ חד
 הוא כנה הישיר ני אש־ נמקוס
 מש על לו ואין כארי פויא

 ומל׳ הישוד וא״כ וכו׳ שישמוך
 שיסמכו מה על להם אין שנה
 ת׳׳ת נקידס צוין לכן וכו׳ נו

 שיסמכו מה על יש'לו שכני שנה
 היסוד נאי׳ לפשות נדי ונו׳ נו

 שכל לפי שנה המל׳ ואמנס
 פ«נ א׳ שושס רק אינה עצמה
 נמיעוכי לה וי לכן אושס

 נדרוש שמניאר וכמו הששפקוש
 ע״ש עכ״ל ונו׳ נ״ת א״ע

 איירי זס שכל הנ״ל נמקומו
 ענין והנה : הנליס ננסי׳

 נשער ל«נ שס מנואי העצמות
 שהאריך וע״ש נ׳ פיק הירש
כתנ הפרק נשסלש והלה הרנה

 שלי לנאי אני וצריך וז״ל
 כי וכו׳ וייישליס ציץ נקודת
 נקר; הוא דנוק׳ יסור נקוות

 ייושליס הנקרא ונקודה ציון
 וכו׳ שנכוק׳ מל׳ נקודת היא

 שאמרו וזה וז״ל עוו וכתנ
 היין את לשמור כוי נגמיא
 שוהס נתון שישס צריך מנשך

 והמל׳ א׳ סותס הו; הישור כי
 הדני וניאור השני שיתס הוא
הגנויה מן המשומר היין כי

 הנוק׳ של ועל׳ יקוד יצאו
 גיור׳ של שלישי י-׳ אלו כי

 שלישי לב׳ הוליכה שיה השל
 גבורוס הב׳ אלו אן חתית
 שלה לנ״ה הוצרכו שלא
 גדול אורם כי ונס כנ״ל
 יקוד משם יצאו לכן מאד
 חכוליס סלמידי וז״ק ומל׳

 ר״ל בעולס שלום מרבים
 חכמים סלמיד׳ הס נו״ה כי

 היקיד היינו שליס המיביס
 כ׳ הרי מל׳ שהוא נעילס

 בו הוד בקוד שהוא ט׳ ביום
: ומל׳ יקוד כלולים

 השיצוליס מן לשמרו לייך לכן
 הימים שהס השסדיס כן ולא
 סותס ולכן וזיל כוו וכשנ וכו׳
 סוד הן ואלו שומת אותיות הוא

 ליון נת אומת נפסיק הלזלי
 שומת נס וכו׳ ייושליס ושומת

שכל והענין שמות אותיות הוא
 וכי׳ נינה שהיא העליונה השמות מן נהצאיס ;לי שותיגות עיקור
 נגוורא אמרו הלא והענין האלו השותמוש מציאות ננאר ועתה
 נעלי דלתי שגר לא כי איונ וכינ״ש האשה נישס דלתות שיש
 שנשומת כמו והעלין לירי׳ עלי׳ נהפכו ני כמ״ש לאשה צייים והס

 ציר.,ה יש שומת הנקר׳ המ;׳ נהומת כן ושומות דלתית יש העיד
 אך דלתות ונ׳ ציריס נ׳ נענין הרנה שהאריך עיש וט׳ ודלתות

 כולס האנרים נכל הנה כי לעניניצו הצריכיס הדנליס תוכן זהו
 שמהס האנניס שוד שהם התורה אותיות ננ׳ הס סתם שנע השאור
 אותיות ך״נ שהס אותיות ך״ז נהתויה יש והנה הנית גננית

 הכת אותיות תכ״נ נה ונאקקו המל׳ כשנלעי־ר אמנס כפולים וה׳
 ניסור ושומן נשאי שלהושס נישיד אותיות הכ״נ ונתתמו האירו

 ו׳ נאות מרומז והוא והרלת הציר נעשה אותיות הנ״נ ומי שלה
 ונ׳ אתוון כ״נ שהוא כ״נ גימ׳ שעולה וי׳ ווין נ׳ שהוא ד כזת
 שנה הישיר והוא עליו שוננת שהדלת הציר והיוו הדלת הוא ווין

 והנה ננויות ה׳ שהם מנצפ״ך אותיות ה׳ רוא והמ״ג מ״נ המעלה
 והמ״ג א׳ ודלת הציר של ניסור שישס הי׳ אז הנשירה קודם
 הנס־ר־ נעת ני שס שכתג המואין נשער (ועיין המנצפ״ך שהוא
 לא מז״א לה שנמשכה הארה ע׳׳׳ ותשלת היסוד נשי׳ נה נעשה
 ע״ש) וירושלים ציון והס ע״ז שכתנ ועיש שנה המל׳ יק נה נעשה

 הנה״י ונכנסין מז״א המושין הסתלקות שהוא הנשייה אחי ואמנם
 מתאמא המושין כשלוקחת ואז הנוק׳ נתוך המושין עס מאמא
 אותיות הכ״ז אותן לוקחת אז מנתשלה גדולה יותר נהאית עצמת
 הדרוש ע״ס מנצפ״ן ונ׳ דלתות ונ׳ צייין נ׳ לה יש ואז תורת

 ציון הס נאי׳ השני ואלו וז״ל שס עוד וכתנ גדול נאייטת
 ■הוא ציון ולכן תנינה ע׳׳י שלותשת השיניס הס ציון כי וייושליס

 הז״א ע״י שקנצה היאשוניס אנו הס דין תוא וירישליס יסמיס
 ז׳׳א של תמואין ניתניס נתס שלה נהיי תנינה כי ידעת וכני
 הכולל עס שותס גימ׳ ושלשתן קמ״ג קנ״א קש״א אהי׳ נ׳ והס
 אז הנינה ע״י המושין שנית פעס שמקנלת עתה איינס ונו׳

 שותם גימ׳ שהם אהי״ה ג׳ שתס תנ״ל מלונשין ג״כ הארת קנלה
 העניו יותר ויונן עכ״ל השיצון שוחס שהוא שננוק׳ המל׳ וז״ס
 א׳ רמש ■הצלס דרושי נשער שמנואי מה ידי על וימשליס ציון

 יסוד שהוא ציון גיה׳ והוא הישיד היא יושן שס וז״ל נ׳ נמתדורא
 ג״פ שוד והוא ון צ לתוך הנכנס דדכויא יסוד הוי; ויוסף המל׳
 הויו׳ יוד שהס והג׳ הש׳ הס כי שהודעתין מה סוד וזזו ונו׳ נ״ן

 ונולס הוד עד משסד והס נז״א הס ותש׳ נמל׳ הס תג׳ והנה
שהס נמצא עצמו נפצי אשית הוי׳ לו יש וגס היסוד דיך נמשכין

ו'



קנו חחיים עץ ד ג פרק השנה מבוא שער פרי שרף
 ’הל ענ״ל ציון) וכמנין qoi’ כמנין (ר״ל קנ״ו (,׳מ׳ הויוח ו׳

 אך מז״א ההג׳ האלת לק מקנלה היפה לא פחלה ני מונן
 ה׳ נמסכין^נ־, אז הנפילה אחל עצמה מאמא יהג׳ נסקנלה

 מינן והלי ציון לזה נקל׳ אז ננ״ל שניתוד הוי׳ ועם ממש הויוה
 נל אז ש:נ«ל ש׳ נייס כי ג״נ הנון שנה ועל׳ ישיר ענין היעיל

 מקנלפ היפה שפחלה הוד עד מחשד מדוח הה׳ של הנתילה
 ע״י מקנלח אז כשננשלה עתה אך הז״א ע״י נהם הנמשכיס ההג׳
 שיין שפיל ונס ומל׳ ׳תוד נקודת נס נה נשלס אז עצמה אמא
 לעיל נענואל שנה הע״; סוד הס האלו ההנ׳ ני האונל נל ענין
 ש- המ״נ נ׳ יוה״נ עלנ כוונת נשעל נעז־,״׳ ׳תנאל לקמן ותנה
 ענין שילש היעינ ניאלנו והל׳ ע״ש האכילה ע״י נמשך המל׳
 נודע הלא ני והענין ען נ׳ נלע״ד הי׳ דמסתפינא ולולי ומל׳ יסוד

 מדנל׳ ואינם מיוחל היא ם׳ ניוס כ׳ הלי על הדעת מציאות
 ש.ה ההוד זה ניוס וננשלס לק כתג לא זלה״ה הלנ כ׳ הלנ

 האצילות נעת אסלים שהיו ומל׳ יסוד נקודת נס נשלם ממילא אז
: נין’ והמשכיל ננלע״ד ננז״ל נע״ח מ״ש על סומן והי׳ ע״נ

ה נ ה  שניהם לכן א׳ נרגע שיצאו לפי ומל׳ יםוד ו
 ״כ0יו שהוא העשירי קוד והס יסד כלוליס

 כל סז׳׳ל אמלו לכן ט׳ יוס שהוא בהוד נלוליס ולהיוחס
 המענה כאלו הכהוג עליו מעלה נע׳ ושותה האוכל
 ושהי׳ אכינה ע״׳ ע׳ נ'וס נעשה זה כי ועשירי תשיעי
 עלאת מאמא עליונים הג׳ ■המל׳ נטלה ניוה״כ כי והענין

 וכנגדס ניוה״כ מתענים שאנו עינוים ה׳ הס וכנגדם
 אכילה לא נו אין נינה שהוא עוה״ג כי תפלות ה׳ הס
 ושם ולחם עזון הוא אליו הנא האור נז״א כי שתי' ולא
 אליו הנא האוד נגינה למעלה אן ושתי' אכילה יש

 ושמי׳ אכילה נו אין ניו״הכ המל׳ נוטלת האוד שמאותו
̂היא הנא האור כי מתעלין אנו ולכן ^̂  קול נסי׳ אליו

 שהמל׳ ואעפ״יvמ׳’ג הוא וכן עינוי נגימ׳ עולה שהוא
 כי אנשים ונא יתענו שהנשים ראוי והי׳ העולה הי,א_
 שאיו כיון אעפי״כ אן מזה בלל דנר מקנל איננו סז״א
 אל אהרן ינא בזאת כמש׳׳ה ממנה רק מקנליס אנו

 שהיא וכדי מקנלת שהיא מה כפי עושין אנו לכן הקודש
 להשלים לרין כנ״ל דאמא הג׳ שהס העינויס אלו תקבל־

לקנל תוכל אין כי נשלימות שלה הכלים נלין כל
 ומל' יקוד להשלים נט׳ אוכלים אנו ולכן הפנימיות

; הכלים ננסי׳ שנה

ד פרק
 הפשיק הנה כי ראשי הסת שמאלו אז שנקר׳ ר״ה ע^לל
 אז הסול בימי והנה התינוק נעת פדנר הזה '
 השמאל ואז דז״א ננצס ויעקב דז״א בהוד מא רסל המל׳
 ניוס אן מראשה למעלה הוא הגבורה שפי׳ שהוא דז״א
 מגיע ושם הגבורה עד עולים ורסל יעקב שניהם אז ד״ה

 המגיע לנד ראשה רק גיפה לסנק יכול אין וא״כ ראשה
 תסה שמאלו הזה התינוק נקי׳ לכן שלו השמאל כצגד
 לראשי תסת שמאלו שכתב אסר פשוק יש אמנם ראשי
ואז בקומתן שווין שניהם אז כי ויו״ט שנח בתינוק וזהו

 התינוק שאין נמצא שלה לשמאל שמאלו שלם תינוק הוא
 ראשה שם אין עתה אן ראשה מסלה שהי׳ במקום רק

 שהי׳ במקום פי׳ לראשי החח שמאלו וזה גופה איא
 שהוא הסזה נמקים הנוק׳ אצילות נעת ר״ל ראשי תחלה

 ישראל אותיות חוא לראשי והנה שלו וגבורה הקד נין
 שוד אמנם אותה מסנק הוא ישראל הנקר׳ ז״א כי ר׳׳ל

 הדינים לדסוח הוא הנשירה קוד כי הוא בשמאל התינוק
 כל כי נודע וזה דינין כולה עה״־ ונמצא אלי׳ שנו

 כאשל ולכן שישס ע״י ונכנעים נמהקיס הס הדינין
 דנוק׳ הדינים אל ועיקור שירש שהוא דדבורא השמאל
 כל ששם שלה האסירים אח מחנק הוא כאשר כנודע

 ידי על ונכנעים נמתקיס הס הנשירה כל של הדינים
: מקורם

ה ת ע  הנשירה ושדר המחוקים כל בפרטות נבאר ל
 שיף עד מר״ה האלו ימיס בעשרת הנעשה

 אשר הדינים כל ננשריס דריה א׳ ניוס הנה יוה״כ ערב
 ננשי הוא כי ונמצא שלו הח״ת שיוס עד שלו מכתר
 שהוא לנד שלה הכתר רק ננשרה לא והיא נג״ח כסנ״ד

 של הדרמיטא שוד ביארנו כנר והנה שנו הח״ח נגד
 המוסין עס שלה הנה״י ז״א נתון משתלקח שהבינה ז״א

 נלי ערומים נשארים וססשדיס הסכמה מוס ואז שנהם
 ראשו על מקיפי׳ בשוד ונשארים הנ׳׳ל דאמא הנס׳׳י לבוש

 סין נכנשין דאמא נה״י עם והגנויוח הבינה מוס אן
 אלו הבינה נותנת סז״א ע״י שלא מו׳ן דדן ואז הנוק׳

 ועתה ה־׳׳א ע״׳ לה באים חסלה כי להמל׳ כולח הדינים
 מאוד קשים הי׳ המה והס אמא ע״י רק לה ניחנים

 שבס דכחר למוסין לנושין לעשיח דאמא לביש׳ ניחן גס
 שהם כיון ז״א ע״׳ שלא אמא ע״י גיב בה ניסן וזה

̂ו בהשחלקוח אמנם דגופה ממש שלה אברים  המוסין א
 נשארים אשר והסקדיס הסכמה מוס הנה כנ״ל מז״א
 סמ״נ מעלים הס משם כנ״ל ראשו על מקופיס בשוד
 מוסיןאסריס לז״א נתחדשו הזיווג אוחו ועיי או״א לזיווג
 וחוזרת הדא נתעורר השופר ע״י ואס״כ מחיקיס יותר

 הז׳׳א ועתה ז״א תון המוסין עם שלה הנה״י הבינה
 פנימי׳ והס ממותקים הדינים אותן אסרת פעם לה כוחן

 שבח צלם בקוד שבה בכתר ונכנשו הנוק׳ דכחר המוסין
 נקרא הכלים במי׳ בי ודע זה ביוס בסי׳ נ׳ לן הרי

 מיסוק נקראים פנימי׳ מוסין' ונתינת גמורים דינים
 ננשר ב׳ ביום ואס״כ סס פנימים דינים ועכ׳׳ז הדינים

 נמלא ואז שלה הסכמה נגד שהוא שלו דנצס א׳ פרק
 מוס לסמשין הדרמועא הי׳ ואס״ב החכמה בל שננקר

 לעשוס בהמק׳ ונננשה אמא ויוצאת להנוק׳ ססבמה
 סדינים כל יורדים ואז שבה הסכמה למוח מלבוש לה

 נעת והנה שלה בסכמה כנ״ל הח״ס עד שלו שמסכמה
 שנית פעם אז מחמחקיס הם נססכמה הדינים רדת

 סוזרס שהוא השופר ע״י להמחיקם סוזייס אנו אחיי
סר׳ הסכמס מוס פנימי׳ נס נוחו היא ואז לז״א המוחין

לן ׳



דוהיים עץ ד פרק העזנה מבוא שער פרי שרף

נסי׳
יוס

 חקיעתינו ע״י (ל׳׳ל ידינו ננ״י וג׳ א׳ פעס מיחוק־ס ג׳ לך
 אנו אין ולבן עלמו ע״י נגישית ש:יח ופעם נשופל)
 ליד הדינים הולדח נקוד אלא מיחיק בשוד אוחו סושנין

 נעשים לא ים1ה'( סאל כל ואילן לאפון מ־וס כי ודע
 נעשה הכל שלאמא מלנוש־ן אפי׳ שנה והפניעים הכלים

 כל נה האילו 'א׳ ביום כנל כי נעצמו ז״א ע״י
 נכל ואס׳׳ז הלנושין כל נשאלו ושם נכחל הלנושין

 סין מדלגה אסר מדלגיז נסי׳ כל מאליהם נכנשין ויום
 עושה נ׳ נ־ום והנה ממש שלו מגופא מס^ש שהז״א הכלי
 ומעצמו כנ״ל שלו דנצס א׳ מפלק הסכמה כלי הד׳א
 דנוק׳ נכחל הוא נכנש שכנל דאמא הסכמה לנושי נכנש
 מוס נסי׳ שהוא לפי אן שנה הסכמה נכלי נכנס עחה

 המשין השופל וע״י הלדמה נשוד לעלוח הז״א הוצלן
 עוד הוצלך לא ואינך משס אן נה הסכמה פנימי׳ אול

 נאוכולס כנל כי המוסין פנימיות להמשיך לעלוח הז״א
 הז״א עושה יוס נכל ואילן ומשם הסכמה נמוס כלולים

 הלבוש נחון מחפשע ומאלו יום לאוחו השייך הכלי נחי׳
 הקודם נפלק לעיל שמנואל ע״ד שנסיכו המוס עם דאמא

 נחי׳ שהם וד׳ ג׳ יום בין שיש וההיפלש ויומו יום דנל
 עיוה״כ שהוא פי' יום עד ע״ש הימים לשאל ודעח נינה

 כשנגמלים נעיו״הכ והנה ומל׳ ויקוד הוד כלי שנעשה
 נאים והסיצונים דינים כולם והם שנה ומל׳ יקוד כני

 היקוד עד עלו עדו כמ״ש היקוד נמקוס לאחוז חמיד
 להמחיק לבנים הלננולים שוחעין נ’א זה להמחיק לין

 יחנאל כאקל גבל ■הנקלא חלנגול ע״י הגנולוח ולהכניע
 הכפולים ניים ואס״כ יוה״כ עלב נכוונח במקומו נעזה״י

פנימיוח הג׳ ולוקסח הנינה עד לעלוח סוזלח היא אז
 כי ונלע״ד ז״ל מוהלח״ו הלב (וכתב עצמה אמא ע׳-י

 אסל וא׳ השינה קודם א' גנולוח מיני נ׳ הי׳ חסלה
 לוקסח ועחה ואמצעים חיצונים כלים נ׳ והם השינה

 כלים נחי׳ כל כי זה והין עצמה) אמא ע״י הפנימי׳
 ע״י הנגדל ז״א דונמח הגבולות ע״י אלא נגדלים אינם

 מוחין ר״ל הג׳ לה שניחן אומדים נשאנו א׳'כ החקיים
 ע׳׳י אלא אינה גדולתה שכל שכיון אן שלה שלמים

 פנימי׳ הגנולה והנה לנלם נזכלו לכן לבדם הגנולוח
 ונהגיע דיוה״כ חשלום ה׳ נקוד אוחם מקנלח היא הנ׳׳ל

 ולא שלה ניקוי להתפקע הגנולוח נגמלו אז נעילה עח
 שלקמרם סקדים ה׳ יולדיק ואס״כ לנה הושענה עד יוחל
 לקוכוח יוה״כ שנין בימים בנופה ונחפשעו אמא ע״י
 הז״א נה מאיל וגם דאמא מקופים סקדים הקוכה ע׳׳י
 שיחנאל כמו הלולב ע״י ומקופי, פנימי׳ שלו הסקדים מן

 נחפשעוההג׳ לבא הושענה וביום לקמן במקומו נעזה״י
 גמול זיווג הוא אז העצלח שמיני וביים שנה נמל׳ גם

 נ׳ ונפקס כלים ולא עצמן מ״נ שהן ההג׳ בה ונותן
 י״ש ז״א ע«י לחל לקחה חסלה כי העולה כלל חקדיס
 נקל׳ עמו אנ״א להיות צליכה אינה שכבל ולפי סנימים

עצמה אמא ע״י פנימים י״ק לוקחת ואח״כ נקילה זה

 ידי על ונמחקח פנ״פ סייזלח ואח״כ הג׳ והס ניוה״כ
 לוחא נה יהיב ואס״כ ונגדלח בה המאיליס דז״א הסק־יס

 בה וניתן ממש מ״נ נקלא הלוח וזה הכלים ולא ממש
 בה ניחן שני׳ נביאה ואח״כ לאקונה נביאה הזיווג נקוד
 מפלים והסקדיס גנולוח עיקיס המ׳׳נ כי ודע מ״ד היס
 סקדיס הס והמ״ד דכולא על שלמה נקנה נקוד להס

 זכל כאחד נקמות נ׳ יוצאת ואז להם מפילה והגבולות
 הלוסא ע׳׳י כלי שנעשה אסל והנה סו״ג וכולל ונקנה
 הזיווגים כל אס״כ העולס נליאוח נעת בגויה דשדי

 שני׳ וביאה דגבולוח לאקונה ביאה כפיליס שהם אעפ״י
 מחנלשים וכולם חדקים מ״נ נק־אים כולם דחקדים

 הלאקונים וגבולות סקדיס שהם קדמאי לומא בהאי
: עולס דנליאוח

א פרק השנה ראש שער
ך י ר  קודס ל״ה מקודם א׳׳ע ולמהל לקדש האדם צ

 עצמו ולהתנהג הזה והנולא הקדוש יום נא ‘
 דאיפקל מה נכל מעשיו אס ולחקן ונפליקוח נמהלה

 חיינו יוה״כ קודם יום אלנעיס להחענות מוב ולכן
כדי אלול סודק קודס ימיס עשלה אב בחודש להתחיל

 האלנעים כל את להשלים
 כל כי הי־ליו ימי ש־ס יום

 אכל יום האלנעיס איתן
 ע״ה לנינו מקה התענה

 היו שניות הלוסיח לקבל
 אז כי והענין כשסז״ל נלצין
 הי״ג נפחסין הימים באותן
 לממה ומחגלין דיקנא חקוני

 ויכוין לצון עת נקלא ואז
 האלה להמשיך יום נכל
 דלישא נימין חקוני מי״ג

 ביסוד היסודיס נשעל כמ״ש
 יכוין ועוד ע׳׳ש הדיקנא

 לקבל האלו ימיס נאלנעים
הוי׳ נשם שיש יודין מד׳

א׳ ביום היינו דיודין דע״ב
 מהיוד א׳ סלק האלה יקבל

 הפקוק לומז לזה והנה כולם וכן נ' סלק נ׳ וניוס
 יודין ד׳ וק״ת אליל ל״ח שהוא ״לי ״ודודי ״לדודי "אני

 כל כי חכוין אלול חודש נכל והנה אלו יודין לד׳ ללמוז
 קק״א במילוי אהי׳ וקם דק״ג הוי׳ שס קוד הוא זה חודש

 נ׳ כי באלול למוזיס אלו שמוח שני כי וחכוין כנודע
 יודין ג׳ נו שיש ק״ג שם על מולה _אלול מן אל אוחיוח

שס על מודים הם ו״ל אוחיוח שהוא אל כמנין וא׳

 ג׳ חלק יונה כנפי בספל עיין
 כי וע וז״ל ש:תנ קנ״ו. כי׳

 ז׳ שוה והפשקה א׳ יוס מענית
 נהפסק־ ושני׳ הפפקה נלא ימים
 אין שהדי י״ג שוה ראשון יוס
נ1לי נפלו פת לו  הראשון כמו י

 ג׳נהפפקה נ׳משליסלנ״ז ויום
 נהפפקה ד׳ לארנעיס משלימין

 אצן שהם כנגדם פעמים כ״ז
 ארנעים נהפפקה ה׳ ושמנים
 מ״ג שהם ושמונים אלן פעמים
 נהפפקה ששה ומאתים אלפים

 קע״נ שהם כולם כנגד פעמים מ׳
 הרי אלפים ושמונת רננוח

 משרע״ה שהתענה יום שמונים
 צומות ל״ז נהם יש העגל אתר

: ענ״ל מישראג לכ״א הנל כמנין

 ג׳ ג״כ נו יש הלא כי ק״א
ך׳ אות הוקם זה שנשק א׳ אוח

ובמקוםהר׳; נגד ודין
 האלן כי והמעם ססח־ו

נעלמת



Iחהיים עץ א פרק העזנה ראש שער פרי שרף

 ?״ג אלו שיויה נ׳ והנר. אלול והוא ואו נאוה נעלמה
 ני דין ניס הנוהן סוד והוא דין נימ׳ כס וקק״א

 נ׳ כי והכוונה דההין הוי׳ שס כמני[ נ׳׳נ עולה ני״ס
ן גימ׳ שהס האלו כמוה  נ״ן כס שהוא ניס מאיריס די
 היכן והנה אלול חודש נכל נעהס זה דין והנה דההין

 ר.נ׳ נאלו כי והכו־ן רצופיס ימיס נ׳ ההענר. ר״ח אסר
 אהי' הוי׳ שמיה נ׳ סלד והס שעוה מ״ס נהס יש ימיס
 נכללוה שהנוין הכוונה וזה הכולל עס מ״ס גיד' שהס
 ליופי י״נ יש כי נודע כנר הלא כי נפרטוה הנוין ועוד
 וכן סויש לכל א׳ צירוף השנה חדשי י״נ נגד והס הוי׳
 שנה סדשי י״נ כנגד ג״כ אהי׳ נכס צרופים י״נ יש

 נד׳ הזה סדר על שעוה מ״ס נאלו נהס והכוין כנ״ל
 שמוה משני הראשונים צרופי נשני הנדן הראכונוה שעוה
 לשס הכוין א׳ נשעה היינו אהי״ה יהו״ה כזה הנ״ל
 נהוי׳ כלול אהי׳ לשס הנוי! נ׳ נשעה לנד אהי׳
 שעה לנד הוי׳ לשס הנוין ג׳ שעה איההויה״ה כזה

יאההויה״ה כזר. נאהי׳ כלול נהוי׳ הנוי! ד׳
 של שנים צרופים בשני הכוין שניוה שעוה נד׳ ואח׳׳כ

 יהה״ו לשס ג׳ שעה כזה״איההההי״ו הנ״ל שמוה שני
 נ׳ ככל הרי יאההההו״י נאהי׳ כלול ד׳ שער. לנד

 עד״ז וכן שעוח ד׳ נסוד הס הנ׳׳ל שמוה שני י:ן צרופי
 כנכל דע אן הצירופים כל השלים שעוה הל׳׳ס נכל

 לאיה! שיין שיהי׳ נו שהכוין וצירוף צירוף נכל שעוח ד׳
 צרופי מ־״נ הכשי צירוף ג״כ עמו הצרף שעוה הד'
צרופי כי והעעס אתי׳ צרופי מי״נ הששי מצירוף הוי׳

צרופי תי״נ נסלר אלול לסדש שייכים הס הנ״ל הששי
 האותיות היינו השמות לניקוד הכוין נס סישיס לי׳׳נ

 הו״ דשמית ור.אוהיוה סגול מנוקדים יהי׳ אהי׳ נשמות
 והכלול כשחכוין כי ודע י■ סירוק בניק־ד מנוקדים

 אן לזה נשמר. שזה הכוונה אי; ̂ זר. עס זה השמות
: לזר. או״מ הוא הכוונה'שזה

 ימיס נשני ושער. שעת נכל לכוין תוכל אס י
ומר. טונ מר. לעיל שכתננו הסדר הכל אלו

 נכולס לכוין תוכל לא אס אן מאד גדול דנר והוא נעים
 שעות וד' ראשונים שעות מד' פסות לא תכוין עכיפ
הנה כי דע גם : כנ״ל לר.ס השייכים סדרם נב׳ שנים
נקדר לכוין תוכל שלא ודאי ישן שאתה הלילר. נסצי

 אפקיד נידן אמירתן אסר השכינר. נעת לזאת השעות
 שעות י״נ נכל נוגעים אשר השמוח אל תכוין רוסי

 שעוח לשש השייכים נכוונה לכוין טונ יותר אן הלילה
 תקום הלילר. ונסצות השכינה קולס לנד ראשונות
 יש עוד : שעה לכל הנכון הקדר על תכוין ושונ משינתן

 יש הנ״ל אתי׳ הוי׳ שמות בשני הנה כי אסרת כוונה
 נכל ותכוין אותיות ן׳ ונמלואיהן אותיות ס׳ נפשוטיהן

 ניוד הכוין א׳ ניוס הזר. כסדר אלו ימים משני יוס
 א׳ אות אהי׳דיודין דמילוי אותיות ליוד הראשונות שעית

 שניות שעות וניוד אות כל על קגול ונניקוד שעה נכל
If ̂כ׳ץ •'י׳ד׳׳ .<<ו’ עלסד־ן- יי

מ׳ ״.ה ״ .^׳י׳׳ל^׳ ;1בו,ג<״ד,ע־^ /׳ן ג־
ז,’*׳ ן סזג יז זזי ד לי/ ו ויי ׳

 דהוי׳ אותיות ניוד הכיין
 הר שעה נכל א׳ אות

 אה׳ אותיות נד׳ תכוין
' תנוין ראשונות שעות

 מירוק בניקוד יודיןדמילו׳
 אסרונוה שעוס ונד׳ שעות ן׳

 ניוד נ׳ וניוס סגול ניקוי ג״כ
יזירוק נניקוד הוי׳ אותיות יוד

 סושיוס ניוד שניות שעות .וניוד כנ״ל שעה בכל א׳ אות
 הנוין אסרונות שעות ונד׳ כנ״ל סגול בניקוי דיודין אה׳׳

: סירוק בניקוד הוי׳ איה־ות נד׳ א׳ יי= ,נתיר והנה
 קימן נ׳ חלק יוגי. כנפי נס׳
 במזמור לכיין שיש נתב מ״י.
 הימיס בכל ציי. ניוס ה׳ יענן

 מי״ח ונפרע לתשונה המיומדי׳
 ר.׳ יענך שי״ת כייר עי אלול
 קראני ניוס יעננו וכן צרה ניוס
שו והוא ינ״ק עולה מהס כ״א
נציור נץ שס שהוא המידי. קו

 יב״ק נשם חכוין
 קראינו ניוס יענינו ר״ת גס

 כשס נ' פעס נ׳ יוס וסוף
 ינ״ק נ״פ כי ותכוין יב״ק
 ס״ג שהוא דרן גימ׳ הוא

t הנ״ל קס״א

 יר.״ו ינוע הוא גס ינ״ק שעולה ויור ווין י״ז נו שיש כנידע ווין
 לומר טונ גס אדצי '.וי׳ אהיי גס אנהיס הוי׳ הוא גס דיודין
 א׳׳ל כמנין צ״ו גימ׳ וכלול ינ׳-ק ר״ה נאפך קכיורת ישומו פשוק
 השמויה ניחוד ני ויכוין יניק גימ׳ ר״ח נ'כ מזנאךנרך על ארצ״י

 ע״ה קעורה גס קכיויה ן נמנ דיניס הש׳׳ך יחמקו האלו הקדושיס
 : ליחמיס הדי; זח מי להפך מלפ״ן אהי״ה היינו אהי׳נרממיס גימ׳

תב כ  כפי ננקיון ארסן וז״ל ל״ז שי׳ נ׳ נחלק שס עוד ל
 לנגילי מאוד מועיל ן־. פשוק ה׳ ווזנחך את ואשוננה

 לסעודה נין להפלה נץ ידיו אה נוניל כשהוא נזה׳ שיכוין■ תשונה
 וכוונסו ולאחייהס לפניי.ס להפסקה לאכול נכנס כשהוא ונפדכי

 גיע׳ כפי ננקיון ניודין מלא אלהיס המלה עס נגיע׳ אראן כך
 הוא אמא של ע״כ כי וזו«נ נאמא ע׳׳כ ג״פ יי״ו והנה ינ״ק יי״ו
ועה פשוטה והוי׳ מ״ה הוא ז״א של וע״נ אותיות ועשי ס״ג

 הרי ע״נ גיע׳ נינוע הר׳ נוק׳ ושל כנידע זה מלא זה שמשי
 ינ״ק ושס רע יגורן לא נו נאמר אנא של ע״נ אנל שלישי ע״נ
 מזנחך-ואשוננה• את ואשוננה אדנ״י אהי״ה הוי״ה צירוף שהוא ידוע
 לי׳ רומזת ניןיאתיהר.יו ישס אותיות וד׳ הוי׳ שהס פ״נ גימ׳
 כונן כולל והא׳ י׳ ניל <׳ נרנוע ק׳ טיולה כ״א ע״נ שנשס יודין

 נ״ן שס גימ׳ ע׳׳ה ע״ז) גימ׳ מזנחך (י״ל ע״ז מגדיל •מזנחןיהיינו
 ניא נאו׳׳א פוגס נמעשה נין נהרהר נין הא־טא כי הכוונה והוי׳

 יויזצות אלי.יס שס של (אגנורוס נתקנס חוןר ונתשונתו וכרתא
 לע״נ ותכוין לאה׳׳ והס להוי׳ משס״אהי׳ ועוליס החשד נמימי

 ע״נ היינו את כאעוי רי״ו ינ״ק כפי ננקיון דהיינו שנשלשתן
 ונישא ניא אליהס שמענה מ״נ ע״י אמא עס לזווג שנאנא גדול

 ואז כאמוד מזנחך נמלת נהס ומשפיע וחוזי ואשוננה נמלת
 וה׳ אמא ה׳ אנא י׳ עסוק שנשוף הוי׳ אותיות ד׳ מאירין

נעתרה הטבילה כוונת: עכ״ל זו״נ
 פיק א׳ חלק יונה כנפי נס׳
 הטנילה קודם שיאמר כפונ צ״א

 ״ימים ״קרא ״המיס ״ולמקוה
 כמכין קכ״א גימ׳ הוא שר״ת
 אותיות ט׳ עם אלהיס הוי׳

 אלהיס ויקרא יאמר ואת״כ שני.ס
 ע״ה ויקרא כי וינוין ארן לינשה
 דיויין אלה־ס נמנין שי״א עולי.

אותיות וי״ג הפשוט האותיות מס

 נסודס ונפרט
 טבילות י״ד א׳יע יטבול אלול
 יכוין ראשונה טנילר. ור.נר.

 ״׳נ ואמ״כ הזוהמא לר.טניר
 ור.קדושה ריטתרר. להמשכת

 אותיות לג׳ בר.ס ותכוין
 טבילה כזר. אדני אהי׳ הוי׳
 ני׳ מאיר ׳’דמר. א׳ תכוין א׳

של



ב פרק העזנה ראש שער פרי שרף החיים עץ א
 של הי׳ נ׳ מנילה סוי׳ של

 אדני של נא' מאיר היי׳
 דאהי׳ ראשונה ה׳ ג׳ מנילה

 מנילה הוי׳ של ראשונה נה׳
 נד׳ דהוי׳ ראשונה ה׳ ד׳
 י׳ ה׳ מנילה אדני של

 דהוי׳ ו׳ ו׳ מנילה דהוי׳
 מנילה אדני של ננ׳ מאיר

 מאיר דאהי׳ אחרונה ה׳ ז׳
 מנילה דהוי׳ אחיונה נה׳
 הוי׳ של אחרונה ה׳ ח׳

 מנילה אדני של ני׳ מאיר
 ראשונוח אוחייח לג׳ חכוין מ׳
 אי״א הניל במיה ג׳ של

 אוחיוח צג׳ חכוין יוד מנילה
 הנ״ל שמוח דג׳ שנייח
 לג׳ י״א מנילה הה״ד
 שמיח דג׳ שלישי׳ אוחיוח

 לג׳ י״נ מנילה יו״נ הנ״ל
 כמיח דג׳ אסיונוח אוחיוח

 מנילה אס״ר הה״י הכ״ל
 יסד שמוח הג׳ כל לכליל
 ננינההוי׳ היא יהי׳ ויכוין
 הרנ בהנ מל׳ אדני ח׳ח

 כחינ שמצא זלה״ה מוהרח״ו
 הקי־וש נ הי של נהוו^ור

 קולס וו״ל זלה״ה האר״י
 וימי דאלול ישחר חסלח

 הצים) ימי (ר״ל התשונה
נשה ופי חיים א־ם ישאל

 נמנין עולה היא גס המילוי
 ינסה נ״נ עולה ונן נינה״י י״ת
 סנאמצע אלהיה שס ועס ע״ה
 נמנין שעול-ן אלהיס ג׳ הרי

 אלהים גימ׳ הוא און ומלה מיון
 ויצוין אלהיס ו״פ הרי דאלהין

 ס״ג כ״נ נ־וילואס הויו׳ נו׳
 אלה-ם ממתן שכ״א נ״ן מ״ה

 מ׳ הוא שהמקיה ינוץ ונם א'
 כמילוי יה״ו נשס ו*-כוונה סאה

 פשוע ויה״י פיל העולה אלפין
 מ׳ עולה ואה׳׳ יטל אהי׳ עולה
 ד׳ כ• יצוין עוד סאה מ׳ כנגד
 להמתיק דיווין ע״נ ושם יודין

 גימ׳ הס יודין וו׳ אלהיס ו׳
 נ׳ מלק שם גס : ע״ש ענ״ל מ׳

 הפשוק נפיייש כתנ ס״ג סי׳
 וחס אלהיס לי גיא עהור לג

 ״טהור ׳׳לי ו״ל1 נקרני חוש גנון
 ניא וס״ה טנל י״ת הוא ״גיא

 לאוס נורמת נצוונה שהטנילה
 אותיות מושה ניי׳ להיות

 ו פג ה׳ יאר נגיע׳ האמצעית
 יקד הצל ניא טהור לג אלי

מניאי ג׳ נ׳ י״ל תג״ה נגיע
עאירין קמ״ג קנ״א קס״א אהי׳

 ע׳׳נ ושס 1ייוי ו׳ גימ׳ לי׳ נו
 לי אדני רנוע גימ׳ אלהיס לי

 ילון והיינו שי״ו גימ׳ ורוח
י״ה על ייה הוי׳ מספר והוא
צ-יון: קנ״א עליה וה׳ רך״ה

 וכן שמ״ו עולה ימו , שניהם
 חוש ננ״ל רצון גיח׳ נגוז יוס

 שמות של ר״ת גימ׳ ע״ה נקינו
 מתעורר נילס שזכות השנטיס

 זה של נייאיתו סיווש על
 גימ׳ חדש תשיכה לשס הטונל

שוי מ׳’נ נקיני הוי׳ ציופי י״נ
 נ׳ עם כקרני מום נכון ורוח

 דורית תקה״ד גימ׳ כוללים
 כטעיס לצולס תיקוס גורס שהוא

 שנאפו כי לציניי נוכה אוהנס
 תשינה שעשה זה מיחיד ממנו

; ע״ש ענ״ל

 פ״ח היל־יח נשמה ויעמוד
 מדוח הי״ג ג״ם ויקרא
 נל מלא ינש״ע יאמר ואח״ב

 וחפק למינח לני מבאלוח
 ולנני לי ש־ילחי וחן רציני
 מונים חיים ניחי ולבני

 ונמנוסס נננוד וארוכים
 נשלים ונחירחן

מ:ל ופיינו תמחה ונסשקגי
 ויוצאוח המחרנשיח רעוח כעיח ומכל יממיח ויגון ציה

 ויחזור רצון יהי וכן יעונוחינו אשמיחינו וכפי לעולם
 ג׳׳פ שישלים כדי נמנרה יכן נמוכן! יכן ג״פ שאלחי
 וצין עח ה׳ לך חסלחי ואני ג״ס ויקרא קאלחי וחינח?

 קפריס מכ״ד היוצאים שמיח הן״ד שם יכהונ ואח״ז וכי׳
 אחרון ואוח ראשון מאוח אחרון p'pc של שני׳ מסחיבה

: קירן וזה וקמץ קיניץ נניקוד שבו
פ ‘יה!’ ””’י בראשית ה' ענן כי שמות • י

 חת המלוח אלה במדבר ■ הת המצוח אלה ויקרא
' נדח שיר : ^חת המצוחי אלה דברים י ך י ד ו  ז■ ד
י” ני אסתי נ י י י הד ‘הוליד■ ועונד זירות י’: מ  ^׳
 ז '■כל אח כי קהלת • ^אמ מאוא' אם ’= איבה
ת  שם דייל וינףיזיישס שמואל • הם ההם זינימים י' שופטים ־ בץ ̂חיייו יאלעזרי יהושיע ־ א

ת זיארוחח וארחוחיי' מלכים  ז■ י■ ויצאו ישעי׳ * א
ת זיארוחח ’‘וארוחחו ירמי׳ ־ לל נפגרי וראו  יהזקאל ■ א

ה תיינשמונהייזיעשר  לנ והשינ עשרי' תיי • ש
ב אניח ה חי־לל הגשמה זיכל תהיליסי' י ל  איוב ־ ה
ב ̂איינזקו ;י וימח ה להי־ חנו משלי י א ל רי פ ע  ז

ך הימין זילקץ י לן ואחה דניאל  ז■ כהי■ ד״ה ■ ל
ל ״לד כורש אמר  הם העצים ^ולקרנן עזרא'■ ־ א

 ז■ אוי■ להזכירים צריך אס זישקפק זלה״הי' ר.רנ וכחנ
: החפצה נוקס אחר חיכף לנד נהם לכוין

ב פרק
 קודם הנה ר״ה נחפלח ההפלה עליוח כוונה הנה

 חפלתינו וע׳׳י ננריאה נחינחה אז ערניח
 עולה היא ואז נאצילוח אוחס מעלים אנו עיניה חפלה

 פרק נגד שהוא עצמה דמל׳ שלה שננוק׳ הגנורה עד
 סוץ דרך רק מקנלח אינה והיא דז״א דהוד אמלעי
 ז״א מחוך דאמא הנה״י עם המוחין נקחלקו כי כנודע

 נחון עומדח נהיוחה אלי׳ מגיע אך יישן נשאי והוא
 נגנירה שניהם עולים לסש נחפלח ננוקר כלו נהוד

 דגנייה נעמרא שניהם עולים ונחזרה הזיא שנו׳׳ק
 מהיין כלול דז״א שהדעה כנודע ז״א כל שבהדעח

 נסיד הוא החזרה לעולם כי ודע וגנויס סקד עמרין
 מוסף נחפלה נמיסין למעלה עולים והם נחג׳׳ת אנוח
 שניהם ונמזיה כי-נינה נגנויה עולים שניהם נלחש
 נשים של דעחן לעולם כי כנודע שננינה ננינה עולים
 רק לסם אין כי הדעה נקוד עולה אין ולכן קלות

 נלחש נמנחה דא״א גנורה שהיא שנה ננינח שעיליס
 אמצעי פיק שכנגד דמל׳ חו״ק של נגנויה שפיהם סוזיים

 סמל׳ של ננינה עולים שניסה דמנחה ונחזיה שלו דהוד
 עמיא מצד היא גם כי שלו דהוד עליון פיק נגד שהוא

 ואין קלה דעחן נשים נסוד היא שגם כנודע דגנויה
 כני ר״ה של נ׳ נליל שנה ננינה עולים לכן דעה נה

 חצי עד ז״א ראש מן שיש הדינים מציאוח כל ננקרו
 נחפשמו כנר והנה ניאשה ניחנים וכולם שלו הח״ח

 מזומנים הס כני דגנורא עמיא שמצד הג׳ וכח ני הח׳
 כס והם ומציאוסם ענינה מהחיל אז כי נה להכלל שם
 הגנורה ננסי׳ היא דעיניח זו חפלה וקיד ניאשה נכח

 שנו׳ נגנויה אח״כ להחסשע עתידה אשי אלו שנהג׳
 ניניהם אין ואז ראשון ניום כמו שפי ניום קצווחיה

; כלל סיפרש
ועמה



קכט החיים עץ ב פרק השנה ראש שער פרי שרף
 I'h כי דע הנה ד׳ה הפלח כוונח ננאר ועתה

 ימוח לכוונס דר*ה ׳h נרבה גכוונס היפיש
לנד מר״ו שיד יק הסול

 המה <ןלו שרשיס ו׳ ענין
 הירח שעי חיים נעץ מנואיים

 וז״ל עוד שנחנ וע״ש א׳ פיק
 ז״א של הזמצע׳ קו שנפל היי
 ונו' ולס ל קייס א׳ להשויש יש

 נל עה אפי׳ אלא נוה יי ולא
 שורש לה יש וז״א וספי׳ ספי׳

 נחעינה א ל) העינוי נעת ני א׳
 וו״ וסהי׳ ספי׳ .‘כ עס היא

 וזהו ננולס שוישה והשאירה
 שלימא דאיהי נתיקוניס מ״ש
 ולזה ענ״ל וספי׳ ספי׳ ופל
 שאנו ן נ צנאי הינ פיון

 עי נקייה נשוי אותה מעלין
: הזה הפח נמצא מהיפן הפתי

 נחי׳ בכל מוקפי! שאנו
 שהוא לפי והטעם ונסי׳

 אנו ואין כנודע הדן יום
 להמחיקס רק לנטלם יוציס

 הד׳ נויע כנר והנה לנד
 נקיד א׳ למל׳ כיש נסי׳
 יאש של חפילין של קשר
 שהם הז״א של ניר חסה
 א׳ שורש שם לח דש סנ״ד

 חסח נ׳ שייש לה ים עוד
 סג״ח שהם אמצעוח שלש
 עוד החזה מקום הוא ששם

 חסח ה;׳ שורש לה ים
אחרונים ג׳ שהם היקוד

 עוד הוי׳ כנקש אס־ונה ה׳ הקוד היא ושם שלו נה״י
 א׳ נקודה נקוד הנייאה בראש לי-טה ד׳ שויש לה יש

 אל להמשיכה עחר. ונוונחינו פרציף בלחי מעם' כלולה
ך ; העל־וניס קרשס ו ר  הסול בכוונח מנואי הנה י

 הנקודה אותה המל׳ כי ביין הלח נכוונח בהעמידה
 ההיכווח שהם דנרכחן רינוי הני דכל ברון עחה היא

 ה־שיד שהוס העליון ברון מן יורד ואז נה שנכללו
 עטרא שהוא יילה העיט־א קוד משם אלי׳ ויורד דאבא

 דחקד טרא הע כי כנידע שלה קל לעח והיא דגנורה
 יגנירה והעיטרא קוד עד מסקד בז״א להס׳ מחפשט
 הדוח ה׳ והס הוד עי מסקי נ״כ לחג׳ ה3 מחפשט

 עד שהי׳ מה כי הוא החפשטוח קוד והנה קל מ׳’ג
 היא נסחפשטוח עחת אוח־וש ד׳ בקוד שלה נדעה עחת

 לן היי ע״ב גימ׳ שהיא יהו״ס יהיו יי״ס כזה ברביע
ו  בהארוח לכיין יש (גס ברון גימ׳ שהוא קייל ע»נ ך
 כמבואר ברון שבמלח ב״ן באוחיוח הרמוזים אחוו! ן״ב

 אן החיל נכוונח כמבואר הטעס) וע״ש הסול בכוינח
 אחח נרף־ה קוד רק עחה המל׳ הלא כי חכוי! עחח
 בחלה כלילן סלח בסי׳ והיא קוויס ג׳ קוד רק בח ואין
 נכללין שלח סנה״י וגם שלה בחג״ח כלול דילס סב״ד כי

 אלו ולכן קיויס ג׳ הארח לק בה אין ולכן שלה נסג״ה
נ״ה בסג׳ח יחפשטו אשר בדעה הנכללים הויוח הה׳

 שהוא ו׳ להוריד שהכוונה החול בכוונח כמבואר לבדו
 כדי היקוד שתחח המל׳ שורש שהוא ה׳ לגבי דז״א ח״ח
 ונקר׳ היייאה בעילם עהה שהיא להמל׳ ושפע נח לסח
 היקוד שמחח שישה אל למעלה לעלוח שחיכל אדני

 שחצייר והוח רי״ו נעשים אלו ו״ה איחיוח שני כי וחכוין
היא זה רי״ו וכוונח רי״ו הרי הו׳ יעק י״י בצייר הה׳

 פעעס פירש לא ז״ל הינ י.נפ
 מא׳ נמסן שהוי״ו פאן מ״ש

 נפייעה ולקמן והפין דאהי׳
 מא׳ נמשך שהיי״ו פמנ שני׳

 משנת נעל ופינ ויווין דאהי׳
 פייעית נ׳ נין חילה לא חסיויס

 וז״ל נסתם נשנינס ופתנ פלל
 אפי׳ ושס מא׳ נמשך וזה

 הטינו לענ״ו אך ע״ש שננינה
 לחלק נטן נעעס פינ דניי

 אנו זו נפייעה -.נ־, ני ניניפס
 הז> ננני ׳1 להוריו מפווניס

 שנפנסו וריק המוחין שפס וי״ה
 מנויניס אנו נס מזייין נק״ש

 אחוון פך״נ פחוות להוריו
 עמי־פ נפיונת יל ל או מנ ופנה
 פנינה ישוו מן ס נא שהס וחול

 נפ״ג לעיל ע־ש נ־וף פנקו׳
 פי נודע וזה העיוידה שער

 אפי׳ שס סוד היא ונינה היסוד
 חפווניס שא:ו פוי״ו לזה והפין

 מן ישס נ״פ נמשך פוא פאן
 אך הזה והפי] אפי׳ ושס פא׳

 הכוונה הוא שס נ׳ נכויעה
 ואפי׳ וח״ה ה׳ לנני י׳ להוריו
 שס פמנואד מאירין ויווין

 שנפודה וחול עמידה נפוונח
 ושישס אחוון ך״נ האות להוריו

 אותיות נ׳ סוו שפס נ״י מן
 גס לזה ע״ש וין די ואפי׳ א״ה

 ואפי׳ הא׳ מן נמשך הלי״ו
: י.יענ מונן י פ; ויווין

 ש״ג במילוי הוי׳ שמוח ג׳
 עשר עם ק״ג שם כי

 'ho כי ע״ב 6ר.ו אוחיוח
 הרי המלוח הוא חהיוחר

 ואלו רי׳׳ו הס שמוח שג׳
 א׳ אוס מן שק נמשנין
 שבביני. דההין אר.׳׳ שבשק

 יו״ר צייחה א׳ אוח וגס
: יי״ו הרי א׳ נזה

 הוא הכחר כי דע
V אירוח חר״ן קוד 
 אירוח ק״י שהוא חציו וכוחן
 קנ״ר. נחלקיק ושק לאו״א
 לנינה ןקנ״ה לאבא אורוח

 בינה קנ״ה חכמה עוד וזהו
 לחלק מניע פקנ״ה הרי

 צריכה שהיא לעי אן הנינה
 שהוא הז״א אח להוציא

 לח שיהי׳ צדן ו״ק נחי׳
 חרי קנ״ה ע; יחידם ששה
 כמכין אוייח קק״א לה שיש
 יאמנס נינה דיודיןש אחי׳

 ל״נ קוד סס אלו כי דע
 הם שנולס החכמה נחינוח

 והנח כנידע אלי־.יס קוד
 הוא אלו נחיבוח ״ב5מ כ״א
 ל״ב י״ע הרי מ״י כולל

 דביציכא נציצין ש״ן בעילה
הל״ב והנה דקרדנייחא

שבזי״ג ח;״נ וכן לנינה וי״ו לסכמה י״ו מחחלקיס
 בכרעה חכיין ולכן לנוק׳ וי״ו לז״א י׳׳ו נ״כ מחסלקיס

ה׳ הלא כי וחכוי! ה׳ לגבי ו׳ להוריד שהוא הזאה
ו נמשן וממנה וא׳׳ו היא חחלה שליורה נודע חחאה

. , / . . ̂נכ:כ הויוח הה׳ : :׳ ׳■ ' • ........ -״״־ ׳״־׳■ל ׳לזעזעו ס&ל עס7ב ס ר ׳
ה f ה׳ ש. ורד. ל׳ סוס כ,יור סכיהס ונעשים סרה6 א-ן לכן קווים בג׳ רק התפכגיוה בה סאין עהח שלה

. _ ______ _____ .i י״י !־וריח י*״ד מייריייז- יי/ יייז n ' r יה*ר*ם רחשה  תויוה ג׳ ט והכוין בחג״ה הוייה ג׳ רק בה מהפשטין
 כי חכיי! נס רי״ו עולה ע״ב וג״ע ע*נ כ״א המה אלו

 הנ״ל הויוח ג׳ הס ר־״ו והנה וי״ג ריייו גימ׳ סוא ברון
 נו״ן דל״ח qאל״ כזה במילואו איני אוהיוח י״ב מס וי״ב
 הבריאה בעולם למעה כשהוא המל׳ שורש שהוא יו״?■

רי׳׳ו ב״ע הרי הנ״ל הרי׳׳ו להמשין מכוונים אנו שאלי׳

 יסיייס וששה שלה י״ו שהם ן״נ שעולה וי׳ מין ב׳ היא
 לגנה י׳ מירידי! אנו ולזה דחהוחה היכלי! שיח להוציא
 : היכנין ם־ח אח לר.וציא זו ו׳ ע״י כס בה לסח שהוא
 ה׳ לגנה י׳ להיריד וחפוין ראשן הכריע כאן אתה
 כמניאר הכוונה כל הנוי! והנה מאירי! דאהי׳ הי׳ ואלן
הן״נ בהארה כשהכיי! והנה דחול העמידה בכוונה לעיל U J 7 מכווניט הנו שהני׳  J0V0J ז• J -־ ׳ - -- ■־-־־.

כ ממי! כס נמנוחר אחה במלח ר.רמוזיס דההג' אחוון הגוף כריעוח שהיא זו כאשונס בכריעה אלי׳ נמשן וזה
י׳׳״יי/י?^® ■כדי״ו «ו/בקגק ׳חדי׳’ ליקגיסי הגהיד׳זעד ’



החיים עץ ב פרק השנה mר שער פרי שרף
 הרי״והס כי והעכין צפ״ך רי״ו גימ׳ שהם ת״ו נימ׳ אהה
 כלאחד כי והוא דאשה בא״ש הרווודס הך״נאהוון שו,ד

 פעמיסיוד כ״ג והנה שפי' מי׳ כלול הוא אסוון 3מהכ״
 והענין רי׳יו. ונשאר מהס ד׳ משירים אנו אך ר״ן הלא

 המולאוה מן נמשכים הס אה־ון הן״ג כי נודע הלא כי
 שננרון חו״נ שהם והגרון החיך מחינור ■נעשים והם הסה
 ומשם כננלון החכמה והס גיכ״ק הס החיך אוש־וה והנה

 והנה כנודע שרגרון הנינה אל האוחיוה כל מספשעים
 אש בהמנין מכניש־ם אנו אץ ולזה רחמים הוא החכמה

 כי הדינים ישנעלו שלא כלי השרשיס גיכ״ק אושיוש ד׳
 שד׳ אעפ״י והנה למחקם רק לנעלם עשה כוונשינו אין

 אנו אין אך מ׳ עולים הס מי׳ כלול כ״א גיכ״ק אושיוה
 רי״ו ונשאל לנד השרשיס גיכ״ק אושיוש ד׳ רק משירים

 הלא כי הוא הצפ׳׳ך שוד אך אשה של רי״ו איל וזה
 ע׳׳יהורדש המל׳ של הג׳מנלפ״ך להמשיק הוא כוונחינו

 נ׳ אמנם ה׳ נאוש אשה נמלח הרמוזים אלו ננורוח ה׳
 חהלשיך יניד ופי נאמרנו אוחם המחקנו כנר גנורוח
 לכן מנצפ׳׳ך של מ״נ »ימ׳ הוא פי כי נמקומו כמנואר

 צפ״ך אושיוח דג׳ גנורוש ג׳ רק להמשיק עשה נשאר לא
 העולה אחח הוי׳ עמהם לסנר וחכוין הנ״ל צפ׳יך וזהו
 אחה נמלח רי״ו נ״פ הרי רי״ו גימ׳ ך״ו צפ״ך הרי ך״ו

 הא׳ ני רי״ו נציור כ׳׳א א״ח אושיוש שני שצייר והנה
 הרי א כזה נאמצע ו׳ לחשא ריש לעילא יוי הצייר

 של רי״ו נ״פ הרי ר̂י כזה רי״ו גי׳כ שצייר והה׳ רי״ו
 לכוין צריך ואח׳׳כ כנ״ל מנלפ״ך של והג׳ אשוון הך״נ

 רי״ו של א׳ נסינור דמנפ״ך וה׳ אסוון הכ*נ כל ולכלול
 כן וחכוין אה״י נציור אהה מלח לעשוש שחכוין והוא

 של הח׳ וצורח אהי׳ של א״ה הס אשה של א״ה כי
 ר׳יו והנה רי*ו נציור מצויר שהוא לעיל ניארנו אחה
 וסח״כ אהי׳ של י״ה הרי והיוד ך| כזה ה״ו צורח הוא

 והנה ך״א עולה אשי׳ כי רי״ו הוא זה אהי׳ כי חכוין
 הואי׳אוחיוח נמילויו אהי׳ והנה ר̂■ הרי מי׳ כלול סא
 ששה ישארו השם שורש ד׳י׳אושיוח ממנו חקיר ואס

 נ־פ היי רי׳׳ו הרי חר״י עם וששה לנד המילוי אושיוש
 שהוא זו נכריעה נמשך זה כל כי שכוין ועשה רי׳יו

 ני״ה וחכוין עצמו דז״א חו״נ שהם ה׳ לגני י׳ כריעש
 רי״ו הרי היוד ייים ר״ו צולחה הה׳ כי רי׳׳ו שהם אלו

דיודין ע״נ דמילוי הויו׳ ג׳ הוא זה הרי״ו כ• וחכוין
נמילוי אהי׳ של א׳ אוח וון נמשכים ואלו רי״ו העולים

 חכוין ועשה א כזה רי׳׳ו לורחה זו וא׳ שנניכה יודין
 עילאה ה׳ הוא זו ה׳ ני ששכוין והוא כנז׳׳ל נחינוש ני״ו

 נ׳ ומחפשעין נמשכים וממנה יוד צירח שחלה שצירשה
נהינוח י׳׳ו שהם ך״נ עיליס שכולם ולרחנה לארכה ווין

והוא ו״ק שהוא ז״א אח להוציא יחיריס יששה פליי
 לפישכוונחינו אמנם כנודע הה׳ ו׳שנחוך הה׳שהוא רגל

 ר׳׳ו נצורש הה׳ מציירים אנו ואז רי״י קוד לעשיח עחה
הד׳ שנאחורי ייעיקז שה'א הי׳ אוחה כי מנמצא כנ״ל

 ה׳ לגני י׳ להוריד צריכים אנו לכן כאן אינו הה׳ של
 כמנואר רי״ו נשוד הדינים להמחיק כדי רי״ו זו׳ששהי׳

 נמלח וג׳ נרוך נמלח נ׳ רי״ו ה׳ כאן נ־ארנו הרי לעיל
 נחי׳ נה לעלוח נהמל׳ כח יש שע״י הס״״רי״ו היי אחה
 היקוד שחסח נמל׳ נחיקוניסייוהדונה׳י הנז׳ אדני הוי׳

 יאהדונר״י נהוד אדני ננצח הוי׳ נישוד יאהדונה״י
 עולה שנהם ה״פ הרי נגנורה אדני נחקד הוי׳ נח״ח
 ננאר ועחה האלו נחי׳ ה׳ שם עד פיש החזה עד המל׳
 שחחח יימל׳ כי רי״ו קוד נו יש מאלי א׳ נכל איך

 אדני והנה כנודע אדני שם קוד היא המל׳ הנה היקוד
 ושם קך״ו עולה אדנ״י אד״נ א״ד א׳ כזה נרנועו

 ואח״כ רי״ו עולים וקכ״ו צ״א וחנה צ״א עולה יאהדונה״י
 כי דע והנה ניקוד עולה

הס נינה שערי נ׳ הלא «״ש מונן אינו לכאורה הנה
נז״א ך״ה מחחלקיס והס נסלשיס הם נינה שעדי שהנ׳
, והג׳ נז״א הס׳ נסי׳ והם הם כ והוא ננוק ה וך ,,,ק,

pj p, pjjjננוק׳ והג׳ נז״א הח׳ נחי׳ ״
ה׳ הרי מה׳ כלול וכ״א נשער לעיל כסנואר עי׳ כלול

נהנוק׳ וכן ה׳נז׳׳א פעמים ו׳ פרק ע»פ העומר ספירה
כי דע והנה אחייס כ׳׳ה זי! נפנץ שס שהארנהי נהנ״ה

כ״ה ונמקד כ״ה יש נדעה מהשמאי ’פ״ מונן העניו אך
״ הצלם דרושי שעי סיים נען ״. _____ י jijj! מקום שהוא .פ ש נח אך ״
״j ,j !,״ל שס אין לכן הנינה יקיד קיום ,
 הס שלו והכ״ה ך״ה נו נ> נה יש נש שנה הג׳ הס

 כי אחר עעם גס נמל׳ כלול כ״א נ*כ הס׳ מן שעיים
מהם וכ׳׳א ו״ק סס הלא שפייס הני ואלו נ׳ הס עי׳

דינר שערי נ׳ כלול הי׳ ״ ומתפשפיז נז״א נכללים
V I ופש״א פ־״ל ע״ש ונו׳ כנודע :  A

לשכיס א כ כחחלקו כ ושח היטיב העני! יוכן
ך״ה מהם כ״א ונעשים וכאן והננורות הססדיש אלו
חציו נחלק המקד כיצד המתפשעי׳ אוהן על הכוונה אין
ו,ג.ל׳ וכן למקד וחציו לחכמה לקמן ניאור הלא ני הדעה מן

ה ניי״יו״כ׳־ןהח״ח ים בינה בסכמה שגס  הנ׳אינו העעס ו־
ח הה שגס ש מ לל נן מ ̂יין מתפשטים אינם הסו״ג ואלו

מנואר הלא כי נחח.ק 2,ןן,ן
נחי׳ כלל יש לא שנח״ח ככל עתפשטיס שהם שעיים
 הכוונה אל ונהזור : ״ה7 שם הע׳-ס נכלל נמ״ש הי״ס
 יאהדונר״י יש ניקוד הלא כי היא הנ׳ ששעי שפתנ ע״ש
̂ו לא’,י«י< פ״ם יז״א נכהי  נוטלה״פ והוא צ״א שעולה ׳י
, חי״ ד״ר °’םנני נ׳ הלא כי כא! שמ״ש ״ , ״ קפ ה מן א נכ ש ש •י ( ן,,,

3, ,jj pהוד נלח גנורה מקד שהם ,,ן ,,״
ועם קך׳׳ה העולים יקוד שעיים נ׳ ונם מי׳ כלול כ׳ייא
 ר״ו הוא הג״ל הצ״א ושל מי׳ כלול כ״א הג׳ מן

 יש ’הוד ננצח ואח״כ ושל נז״א מתפשעין הסשדים
שעולה אדני הוי׳ מהתסדיס ונ״א ננוק׳ הנכויות
ך״ה ה״פ ונועלים צ״א נ וט׳ הה׳ מכל כלול הנ״ל

 גנורה מקד נדעח שיש
: רי״ו גי׳כ מרי והוד נצח

ואח׳׳כ



קל החיים עץ נ ב פרק דד׳צנה ראעז עזער פרי שרף
: עסה כ^ן המסמסקין וס6’מצ כ ״ ה א  סעולה יאהדונר״י ג״כ בו ויש נס״ס עולה ו

 ובכ״א מ״ה ת׳ג ע״ב שמוס ג׳ בו ויש צ״א
 הצ״א עס קכ״ו עולה מ״ב וג״פ כנודע אסוון מ״ב יש

עולה ואה״ב : רי״ו הרי
הלפו! יויצוי מספ׳מס הנה בהס ויש גבורה בסשד

העל-וה פנל משמה ו״ל הינ f״,5 ,^״5,5 ה!״
 אסה נייו נמלת הס האלו

j ^ תמפנת נעל נמפנו ואתליו י
האי״ סידור וגס תסידיס ׳־P״ ביני' בחכמה
דעת יולת האמת אך זלה״ה "^Ip העולה גבורה

פעי ח-יס נע! ענואד הלא כי שבגרון רי״ו ה״פ הרי רי״ו
ואותה וז׳יל א׳ פרק הנפילה כי דע והנה כנז׳ל אסה
׳1וכ האחור אל חוזית הנקודה מנווניס אנו קנ״ה ג־פ
- - שוד והס שע״ה עוניס והס פיפהאפל אל גס עצתה והיי

נחפו ע.לה ואח< ונו׳ סס !’י״גי יי““ יינק'׳ המל׳
נה יוידיז לכן ה׳ כלי׳ וגנויה חלקים ססר״ף יש נשעה כי

הארות וג׳ ננהך האלות נ׳ שבברון הנ״ל רי״ו ה״פ והס
עולה אין אן נאתה העליונות הוי׳ ד״פ והגה כנז״ל אסה
הוי׳ פש של הזחיפות עד נהס 7,! שיק אדני

הס והידידות נמקועו כנז׳ , ̂ ,
אהי׳ כהוי׳ והזקיפות אדני נהוי׳ י, ,

אורן לני נקודה נתוד ועולה אלני הי׳ של הימיש׳
אנ״א שנו הכתר עד הז״א כל ע״י עולה וגבורה שנקקד

שאין מפויס מנואי הדי עכ״ל : יוד לגני ה׳
 נשס אח׳יכ רק נהס עלי׳ עתה

 כמו לק נהעליות חילוק אין הלא כי נועה הדעת נ״כ וכן הוי׳
 הישיר נגד עד נדון נמלת רק גולה שאין דחול נפמידש העליות
 ראשונה נזקיפה אז הוי׳ נעלת אמ״כ דק נו״ת אחיד• אחה ונמלח

 ואח״כ ה׳ נחי׳ עולה פני׳ נזקיפה ואח״כ המזה עד עילה היא
 ג״כ ז״ל הדנ דעת ודאי לזאת כמנואו הכתר עד יותר עולה היא

נחי׳ ה׳ מכל הארות לה מויידין שאני יק כלל נעלי׳ לכוין סאין
פי׳יזי, .V,)״, ,,,, נמלת הלמוזיס לי״ו נה״פ אותס ממתיקין ואנו האלו שיפיס רן״•■/ גע ̂י Sוזנו,ואיר מתהי. נלון w , שס של יו״ד להוריד היא זה כל כלנוס עסה והנה

 ונהורידה כנודע הוי׳ הד׳יצוסיוה כל הוי׳הכולל
 כי והכוין כנודע להעלוסו כדי ואדני שס של הנא׳ נאל

(אהי׳דיודין מילוי שס יורד
כאן כתונ כוונת נספר הנה אדני של זו ׳6 ונעשיס

הוא יכן דיודין אהי׳ פס שיורי ^ וסכוין דנאלפין נאהי׳

אן זו כוונה ענין כלל מינן ”י "י^ ״י ״ ״
*'''p p̂  P ’’̂יל  עינן היטנ1 כאן כמ״ש הנכון ייי

יק יייר שאינו ר״ל כי ענינו ר״סנאסה והונא השמיס על
והוא דיודן ׳ דאה לנו העילוי ביקלנו כבר הלוא כי והענין

fb המול נכוונת שמנואי כמו מציול הווא ואהה מלה
̂י .,pf, ין,53 ו1נשי אתה נעלת ש ,(צן, ה׳ לגני י׳ ו

דיןו דיו הי׳ קו7. צ, ,7, י r;׳V’;̂ כ r r?
שכתנ הוא ויווין אהי׳ מיצו• כמו חצי '”ע כי ה^״ה גימ הס

ונשתלין נה מילוי פיולו כאן ה״פ עולה היא המלואין
עמהס י״ה אותיות נ׳ כוללת ה׳׳פ כי והכוין אדני הוי'
יז״ש קמ׳׳ג ה ע׳ עולת אז וה״פ ק׳׳ל שוד הוא הוי׳

״ עולה אדני ך : יאלפין אה״ ונעשה ש

ג פרק
 כל לזקוף והכוין הוי׳ שס במלת זקיפיה הב׳ אח״כ

 עסה כי והכוין אהה בבלון הורדנו אשל הנח■׳
 הזוקף כל פירוש ג״כ וזהו דהוי׳ י׳ עס דאדני א׳ עולה
 גימ׳ אל״ף ׳ו״ד כזה במילואם י״א כי והכוין בשס זוקף
 ואח׳׳כ שס שהורדנו ברון שבמלה הק״ל לתעלות קל״א
 ג׳יכ והחבר אח־וה י׳ אוה ג״כ יש אדנ׳ בשם כי הכוין

 קל״א ב׳׳ע הרי קל״א ג*כ עולה שמילואס הא׳ עם הי׳
 המ׳׳ו כי והכוין ומ׳׳ו רי׳׳ו שיד שהיא לש״ב גימ׳ שהיא
 שהכריעה נודע כנר הלא כי דיודין ע״ב שס מילוי הוא
 דיודין הוי׳ שם ע״י הוא העלי׳ כן דיודין אהי׳ נשם הי'
נ עולה בפשוטין י״א י״א שנ״פ הכוין גס  להעלות ן׳׳

 י״א י׳׳א גס אהה במלה שהורדנו אתוון הן״נ הארזת
 עיקור כי הכוין גס אחד הוי׳ אלהינו הוי׳ ר״ה הס

 מבינה הס האותיות כי אהי׳ גימ׳ שהוא א״י’ לק אינו
 שהוא ה׳ ר״ל ו׳ לגני ה׳ הכוין ראשונה זקיפה והנה
 הו׳ עד עולה אדני הנקרא היסוד שהחת המל׳ נחי׳

 עד עולה שה׳ והכוין הוי׳ הנקר׳ דז״א ה״ה שוד שהיא
 הי׳ שוד והוא הוא״ו שבראש יוד צורת שהוא הו׳ ראש

 הת״הלבדו שבחי׳ כנודע לב־ו דז״א נת״ת אשי שנהוי׳
 הוי׳ שס כ׳ והוא המל׳ אח מעלי! אנו שס הוי׳ נקיא

 תעשה ואם ן״ו גימ׳ הוא
 ששם החזה מקום הנה ל״ג ז״א דכולליז דהוי׳ הו׳ כי י״ל

 בא הוא זו ה׳ עולה ’= ייימ יייייי יי״׳׳״ תיי צ’י■
V נפליש הוא המזה פמקוס הרי הן״ו מן עשירי במדרגת '’י'״," ®צי®’ הו׳צ החזה עקוס i, , 1 י J של ׳ ה סיום והוא אלו
י׳ השר דז״א שנה׳׳ה הוי׳ ננק״ הו׳ אותו כשנעיין ועתה
שם של הו׳ ראשיה היא זו אוחו נשליש שהוא נינצא לנו הוי׳
והנס ז׳׳א דכללוה הוי׳ הוא השליש הותו ופיוס הוי׳

י’נ' עדיין ׳ גל י ' י לגבי בה' הכוין זו בזקיפה <י '
י” ייי׳י ®ל״ ? הצייר כי רי׳׳ו שהוא ו׳ ״
ר כזה ר״י בציור סה׳ ־״” ״' ̂׳’י־ ו״י ג סס ר׳ ל יל נ
;,״ק* !,•ן ,;jp, ,ן ^,״ .!ל ;j j ואסיכ כי״ו הוא הו׳ ועס

שעולה והכו׳ן ראשן הזקיף אינה דחול נעעידה כ• נל״ה
שעולה והוא י' לגבי ה׳ לעקום ו׳ לגני ה׳ נעליות עולה
̂^ ה׳ נעליוח אא׳׳ר רק הזה לי׳ דז״א בינה שהוא ה׳ ’ל

״' ’”לי־ ®ל־ ׳’ ״ והס דז״א חכמה שהוא ׳’ ° J.V.. .״>i.v ״. - הדני ועעם ע״ם פס כענואל עלאין א לאו נ מ נעשיס . ,ן,צק,נן3;
 המלכוה כאשר כי והעלין

 משסה כן עליו נאמר הז״א גס נקודה נקוד נתמעטה
 כי המל׳ פרצוף אה לתקן כח בי ואין מרעהו איש

 מ״נ ע״י לכן אורו נתמעט
 או״א של לזיווג גירמין אלו ’= P™ =י’א ל?איייי הנז

 לז״א שפע ומורידין עלאין
והוא



החייים עץ נ פרק השנה ראש שער פרי שרף
נמגרל ואעב נקודה נסוד או״א מחיבור כי והוא
א״כ פיציהה ונתקן ואהי׳להעלן׳ הוי׳ שס ירדו

! וגסון המל׳ צנוין נכון הו-ן יוס ננל ג״נ p״,p ן
. י , , , גיננחי P קינו ונאמת נוה ,

אך רהול עמידה ננוונת לעיל י*' מסלבש
שמנואי מה ע״י הענין יונן וסילוא סיקו! והוא אלפי!
פיק הנהירה שער האיי־ נען אוד היא כי מלמו הז״א
אל נ׳ זיווג כליל שם ל ;1 א׳ שס כס וע״י ככולע מ״ה

רחו״ג זיווג ים אז וגם א״וא ,;,g p,_,« ,)ן, מחינה זה
נו ניתוהך ואז עצמו יז״א שלו .

ער אנ״א היא שתעלה הארה ״
 נקודה או מדה בנאי׳ שלו הכתר

 פלא נתיל וצינעה שצו מהחזה פיצוןז גנאי׳ נתקנת ואז ורו׳ לני
 נאחור שנהייתה נריה אן החזה ער יק אחור נהיותה היתה
 נמקומו ועיין הנתי עד פרצופה נגדל עתה נס הכתר כד עלתה

 הוי ענ״ל ונו׳ לני נהחזה היא רחל אנל ולאה נימל הוא איך
 נקודה ננמי׳ נאחור תחלה הנחו ער להעלתה כי היעג מונן
הזאת לכוונה צריך אז הכתר עד פרצופה להגדיל אח״כ ונם

עולה שאינק תמול נימי משא״נ כנ״ל או״א לזיווג מ״נ להעלות
 עד שעולה רק י׳ לגני ה׳ נעלית הכוונה אין ולכן התזה עד יק
 נו ואין שכצ״ל להניה לעינ״ד נראה הי׳ ויותר תו׳ שנראש הי׳
 פרציפה להגריל אח״כ וגם הכתר עד אמא המל׳ להעלות נח

: ינין מעצמו והמשכיל הכתר עי פניפ
 והזקיפוס אדני הוי׳ בשוד הם הירידוס כי דע והנה

• אהי׳ הוי׳ בםוד הס
הס שהירירות זה ענין הכה הוי׳ פכימיס ז׳ יש כי ודע

נסור והזק־דות אדני הוי׳ נסור בסו, כונס וסכוין אהי׳
ע״י שיונן נלענ׳י אהי׳ הוי׳ ״v,!, סחל״ ני והוא רי-ו
שער אייש נעז שמנואר מה _______ _ ,
שס וז״ל יי׳ו ררוש ומייד מ״נ ^ שססס המ״

ומל׳ ת״ה תו״נ הס זיווגס ונ׳ ששיי' וחמין ויה״ה יאה״ה
 נסוד יש־ אוי יורד חו*נ ומזיווג העילה יודין במילוי הוא
 שננינה ואהי׳ שנאנמה הוי׳ יודין במילוי ג״כ ואהי׳ פ״ב

 הוי׳ נסוד המל׳ ער ויוידיס עןליס ושניהס א’קם העולה
«ננג״הינכהי״ס ותהי׳ נמח״ן

י’ 5ומל׳ ת״ה מזיווג ואוי'חוזר ״ ל
ימין נקו הר׳ אדני הו״ סוד ל ’ל'’" ®ל
 ננהי״מ ושניהם שמאל נקו אדני שמוש שבשני אוחיוח ס'

 כאן ני * תיענ יוכן ולזה ענ״ל הכולל עס והנשאל הפשוכייס
 יאו״א הזיווג שנפשה נ׳ נזקיפה עולה אס»כ : לי׳׳ו עולה
, אהי׳ הוי׳ נסיר הס לזה ננ״ל יאה״ס ג»כ יש ושם ביתוד , , , נתס נעשה שלא היוירי׳ משא״ב ,

״ ’. ‘י י ״ הוי׳ נסוד רק אינש לכן זיווג י י
אהי׳ הוי׳ שד»פ מיש אן אדני אה״’הפול׳פ״נ יודין במינוי
שג״כ הנס ראשונה נזקיפת הם ושניהם קנ״א סהי״ן במילוי
ראו״א הזיווג נעשה לא עריין מהם וחשיל לכ״ג עוליס

 עולת היא שעתה לפי נ־ צ״ל והנשאל הפשוטי׳ אוחיוח ס׳
הד׳ ממתיקין אז הת״ת עי ; ,!,לה עס

כ ־ ח ^ ״יל עילה א ־ו אי ״ ״ ^ ץ ״ א ו ;׳ " חמת ־
" ’״י א’ ״ ה״פ נסור שניאוגו נמו לנר ״

עינינו יאיר ות׳ לעיל אולי הוי׳ ע״ב במילוי הוי׳ וחמין
: האמת להשיג קש״ג העילה באלפין ואהי׳

:ח״ו עולי׳ הכולל עם ובשניה׳

כ ״ ח א  שכאן ודע יאההויה״ל יש ושם בח״ח עולה ל
 והנה שלו מח״ח הנעשה שלה הכחל םיל הוא

 שמוח בב׳ וחכוין ב״ן שס היא שמליאוי^^צמ:׳ נילע
 שהוא חכוין שלה והוי׳ שלה בכחל בח׳׳ח^וא׳ א׳ הוי׳

םא הביא (בשידול ע״ב במילוי  דב״ן) נע״ב לכוין ̂ג
 העולה נלנועו נ״ן שס מילוי שהוא חמי! שבח״ח והר'
 ה״ס יו׳׳ד ויו ה״ה יו״ד ה״ה יו״ד יו״ד מ״ה קמ״ד

 עולה אלו בחי׳ ד׳ והנה לי״ו עולים ושניהם ה״ה ו״ו
 אהי׳ הוי׳ שד״פ וחכוין ו׳ לגבי ה׳ לאשונס זקופה ע״י

 קס״א העונה דיודין אהי׳ מקפד שהיא קפיח עולים
 : קפ״ס עולה הזה דאהי׳ המילוי במילוי שיש איהיוח וכ״ז

 נחסל כי למעלה בתי׳ בג׳ עוד עולה שני׳ ומקיפה
 אלפין במילוי הוא הוי׳ כי והמין אחי׳ הוי׳ יש וגבולה
 חלי מיד העולה ביבועו אהי׳ ושס ק״ל העולה בלבועו

 אהי׳ בכס שיש אוחיוח במ״א הכל וחכיין קע״ד הכל
 : לי״ו עולה הכולל עס הרי למינוי ומילוי ומלא פשיט

 יכולת אינה שבדעת לפי וגינה בסכמה עילה ואח״כ
 הזיווג אחי לק דעה בסי׳ בה אין כי לעלוח

 וחכוין אהי׳ ׳ הו יש ושם ובינת בסכמה עילה היא לכן
 חצייל אהי׳ ושם קש״ו העולה ש״ג ביביעו הוי׳ שם

: לי״ו הלי נזן שעונה י׳י י׳׳י י׳י’ כזה ה הי א
 ע״ב במילוי הויו׳ ד׳ כוללח וחכוין הכחל עולה
 י״ו מהם וחשיל לל׳יב שעולים ב״ן מ״ה ש״ג

 אהי׳ הוי׳ ג״פ כי וחכוין לי״ו נשאל הפשוטים אוחיוח
 קש׳׳א העולה יודין במילוי אהי׳ שם והיא קמ״א עולה

 עולה הכולל ועס ק״מ נשאל עצמו השם ממנו וכשחשיל
 נימי הם אהי׳ הוי׳ הד״פ כל כי חכוין ואס״כ קמ״א
 ממחקנו אדני הוי׳ השמיח ע״י בהילידוח כי והענין שן״ט

 הוא הנשאל ומ״ט פ״ל העולה מנלפ״ן של הדינים שוד
 כי והענין מ״ט כולליהס עם שעולים אהי׳ הוי׳ שוד
 לאש של חפילין של קשל נסי׳ עד לק עולה המל׳ אין

 אין לכן הז״א של הכחי כל עד לעלוח יכולה ואינה
 יכולה ואינה עצמי בכחל הוא הנ׳ שעל מ מ״ט לק כאן

 ו׳ לגבי בה׳ זו ב׳ בזקיפה )y(חכוין וסנה ־ שם לעלוח
 היא אז י׳ לגני וכשעולה כזה ל׳׳ו בציול הה׳ לצייל

 הכחל על נקודה בבתי׳ המל׳ שהעלינו הלי ליי׳ו בסי׳ ג״כ
: אב״א בבסי׳ ז״א של

כ ״ ח א  וחכוין אבוחינו ואלהי אלה־נו אומליס אגו ו
 בשעל לעיל הממאליס הכוונח כל בהם

 מלן עד החפלה נוקח נשאל וגס הסול בכוונח העמידה
 והנה • שם שמנואל כמי הכל חכוין ומגן ומושיע עוזל

 הגון סזלח ענין שהוא ומגן ומושיע עוזל מלן קודם
 ; לחיים זכלינו אומלים אנו כנודע פב״פ
 השנה מבוא נשעל לעיל מנואל כבל הלא כי לדןן^^יץ
 ושוד האלי נימים נעשיח אשל הנשילה ע:י; י

שם כמנואל והשינה הדלומיטא ע״י נעשה הנשייה
והנס



קלא ההיים עץ ג פרק השנה ראש שער פרי שרף
מ6 הוא הש־נה מדעכי והנח נ מ?׳  לכןאממסעלל־ס הה’'

 לק״ס זו הזכייה שההא לסייס זכיינו אלו ־מיס בעשלה
 זכיינו הינוח ייא נו שיש 1’1יהכ סלילה למיחה ולא

 למעוך הסייס בספל ונהנינו נסיים ספץ מלך לסייס
 לנקול כשנליך אסוליס עשלה ננד שהס סייס אלה־ס

 נודע הלא כי לכולם סיוח שהוא אסס גסינה ועוד
 שהקליפה נודע ג״כ וזה שלה ני׳חוי' הוא שהנסייה

 חמיד הס והקל־פוח שלה נאסיריס הוא אסיזסס עיקל
 והנה ־ הקעולח סימני י״א נסוד כמנואל י״א נקוד
 צליך עכ״ז אסם נסיכה לק יום ננל ננס־ שאין הגס

 לאה ענין נודע כנל והנה למעה עד הדינים להוריד
 מאחוריו שלו הסז־ עד הראש מן היא לאה כי ורחל

 : ולמעה הנ״ל מהסזה מאסוליו ג״כ הוא ולסל
! ד נ ר  סייס הנקרא ז״א כהר ננד הוא לסייס זכלינו ל

 העליון מקיף אור שהס העליונים התפילין נקוד
 מיי הם התפילין כי נודע וכנר ז״א נחר על אשר

 שהס נחים וד׳ פרשיות וד׳ אזכרות כ״ד נהם דש המלך
 התפילין) נשער לעיל נקממאל יאה׳׳ הוי׳ יהוי^אהי׳ נסוד

 נמשכין האלו החע־לין כי וחנוין סייס נגימ' שעולים
 כשעולים יודין נמילוי הויי אהי׳ קוד שהם א״וא מזיווג
 נימ׳ וני רל״ג הלי נינה שעלי נ׳ ירך נ״שכין והס לל״ג

 הנל קוד והוא מקיף הוא תפילין כל כי תכוין נס זכרינו
 דת וזהו הנל כמנין ליז העולה ס״ג סס מילוי שהיא

 לסייס זכרינו ס*ת כי ג״כ חכוין והנה ״לסייס ׳׳זכרינו
 שנחי' נודע והנה ע״נ שס של המילוי נימי מיו הוא
 נגד והוא ראש של תפילין קשל של ד׳ קוד הוא לאה

 מל׳עלאה ג״כ נקיאת לאה והנה ולמעה מסכמה חמוסין
 נהמצס יונאיס סנ״ד סעוסין כי נסיים חפך מ'ך וזהו
 קוד הוא הנלח והנח סייס הנקל׳ התפילין נעשים ושס

 זו המל׳ ני ר״ל נסיים ספך מלך וזהו והלצין הספן
 הנקר׳ התפילין שנו דז״א המצח מן ולצון ססך לוקחת

 שנו הסקד מצד זכירה יש נז״א כי חכוין גס סייס
 נתינה .הנקל׳ הנינה ע״י שנו הגנורה מצד ונתינה
 נליח הנקרא יקיד ע״י היא הסקד שמצד ההיא וזכירה
 נפימא הסקד וממנלא הנשמות מוצא־ס שממנו קודש
 החשד שיתגלה מתעללים ואנו סיים תיצאח וממנו דאמא

 לצורך אלא הזיווג כדרך נשמות לצורך לא העליון הזה
 חו״נ נקרא ולפיכך נלנד נצסייס סייס לכס לתת סייס
 העליון מלך וכמו י למלך סיים תוצאת מהם כי סייס
 עצמו לצירך סייס משך וממשיך נח״ס ספך ז״א שהוא

 היקוד עיי החשד ויתגלה לנשמותינו סייס משך ימשיך כן
 וזהו הסייס משס לנו להמשיך נשמותינו שורש שמשס
 ״כ^נו שננו הנשמות נשוד נסיים חפין מ:'ך לסייס זכרנו

 שיהסשוד הידיס ששם דז״א סג״ח הוא ״הסייס •נשפר
 נין היוצאת לסל המל׳ הוא הסייס ישפר הנתינה
 נעשה ונה כנודע שפר נקר׳ והוא החזה נגד הזרועות

שפר ונקרא שס על שמגיע שלה נראש התפילין קוד

 נגיפנו סיים משם להאריך מחפלליס אנו ועתה הסייס
 הנתונה כדמיון הדנליס הענייה ל״ל כנ״ל הכהינה קוד

 היקוד ע״י יהי׳ זה ונס ננייוחינו נסשיהינו להחיות
 פנימיות נקיד זכרנו שזה אלא כנודע הוזייס קפל הנקרא

 אל ויולד הנינה אל מסכמה נמשך והוא הנשמות לחיי
 נקוד היא וכחננו אך כנז״ל ניקוד ומתגלה החקד

 ומתגלה ליזקד ויולד מהנינה ונמשך הניף להחיות חיצונית
 אנו הנינה מן נמשכים מגוף שחיות ומפני ניקוד נ״כ

 ״למענך כנודע נינה שהוא סייס אלהים למענך אומליס
 ומשם אלהיס נקל׳ האסוליס כל כי הענין ״סייס ״אלהיס

 אסורים לאלו ולכן אס־יס אלהיס עד דרגין מתפשעין
 הס שייס אלהיס למענך והנה סייס אלהיס קולאין אנו
 המל׳ מית הוא שס כי נודע זה והנה דז״א נה״י נגד
 דז״א הנה״י נקירת כי ר״ל למענך אימריס שאני וזהו
 כי גס קומתך שיעור שהוא הנוק׳ לצורך למענך הס

 אל נקי׳ א׳ וכל דנוק׳ נה*י ונס דז״א נה״י יש הלא
 והנה סייס אלהיס נקלאיס יסד ישניהס היקוד נקוד סי

 שכוונותינו לפי אך סי אל סעמיס נ׳ לומר הי׳ מהראוי
 אנו לכן תיבות י״א לק כאן להיות צילך אין כנז״ל

 יש והנה סייס אלהים ואומרים יחד שניהם כוללים
 עס שעולה אהי׳ הוי׳ כנגד אותיות מ״ח יכו׳ נזכרנו

: כנז״ל עצמו זכרנו קוד שהוא מ״ס הכולל
 כנר והנה ומגן ומישיע עוזר מלך תאמר
 אין עצרת שמיני עד מל״ה כי לעיל מנואר

 נסי׳ שהיא לאת עס מזווג ת״ת רת ומל׳ לת״ת זיווג
 מלך נמלת פג״פ מסז־לין אנו לזו כנודע הפילין של קשר
 תוך דאמא נה״י הכנקת נו ותכוין ומגן ומישיע עוזר

; הסול נכוונת כמנואל הנוק׳
 אנרהס מגן ה׳ אמה נרוך אומרים אנו

ה׳ לגני ו׳ הוא נרוך כי מנואר כנל והנה
 שס כמבואר ה׳ לגני י׳ הוא אחה ה׳ לגני י׳ הוא

 הכוין ועתה דסול בעמידה
ה׳ לגני ו׳ הולדת ע״י כי עמס פינוי ענין להנין הנה
דילה נסנ״ת הארה ניחן הנז ני נלע״ד המול ימי מכל

r ; s׳s׳”״s לי א ,. ,P ־־, ,
י׳ הורדת ע׳י כ ואס הו׳ j,,,, העל,),] שננ״י

האלה נהכרס נמשך ה׳ לגני הע;!.,■- נהתמלח כאן שנננשה
עד למעה עד גדולה יוחל הנסר עד פרצופה נגללה אז

אנו דזקיפה ונהוי' הנה״י פיצוף נננשיס ולאה שיחל והוא
סלה במוחין הארה נוחנין ליניז יש והנה ננ»ש כנ״ל אחי

אל נ אח ן זוקפ ואנו
עמידה בכוונת כמבוארוננגפין מו״א יוצאים דאמא

■ דסיל מחחנייס אז להגדילה נהנוקי
אחת, b נרכה אח״כ פיצוף ונעשים ולאה יחל יחד
נה וחוק־ף ננור לקומה שוין שיהי׳ נדי אחד
°’ יי' א״נ ע׳יש ז״א ,ויש הרחרן אב כמוך מי י

י ־י” ״ל״ ' ״י ״ הארות כנגד תיבות ס׳ נו י
תיקוני



עץז:דדים ד נ פרק נהt־היtראי ?פער פדי שרף
 תוך יאמא גא״י נשגמסיס רגא לכהנא דיקנא הקוני
ז״א אייך ננל גגדלת הצוק׳ ש; נגדיס ס׳ וכנגד

ניתה היאיון היא מר וא״כ ״,א והע^,
1. ̂ v ׳ כ׳ צ״ל אך ני״ה.'r r ני״ר

י! ייס =״ =' גלטי' ״י  ה־ר״י ש־־״לקין אמי נס ״’״'
 ז״א למון וקוזרן ממגר יאמא נכלל וזה בעולם להסז־ר
 שננל נמו קוממל גממעש לאי אנו ולכן המחים הסייח

 שלו ממזר כנד יק שגשאיח יום לסייס יצוריו זיכר אומרים
 מזיווג נח שע״י לפי כמר אך ״,,j״ הנשמוס שהם ברממיס

 נריומר הנח לה ירי .דא-וא
נאמוי גקווה ננמי׳ עדיין , _ י ,

 עמר גס הנמר כד לעלומ שאט בזכרנו כמו איחץ
 אמי נס ■ ג״נ נניולמר גשאימ לסייס זכרנו עלינו מחסצלים

 ועמה דאמא רגר״י הסמלקומ זוכר orp אומרים אנו רק
 נש:י ירא• ני הכוונה ר־ענ יובן נפקד לא מי וזיס יצוריו
,5י כל ופוקד הזה כיוס  לנוין ציין אז אהה ניוך מינוח ״

,f הז״א מיו דאמא הנה׳׳י נגיסה
ממממ אז שס אן במיל נמו , . , י

גממנויי ממגר הגר״י סילוק 1’״= נ^א לעהיד יהי׳ שכן
 אמצסכחה שס כמבואר קוממה הוא הכל כי המחיס חסייח
 זה בשביל קוממה גתיועע אי| קימכין אנו לזח א' דוגמא

 ראלה מקבלת ריז ואדיבה כו׳׳ל ברחמיס לסייס יצוריו זוכר
כמבואר שלה למנ׳׳ת ממג״משלו q״״, ל״״,,״ א״״ ל,,א״ן

: יבין והמשכילגבורוח נקר׳ זו שברכה ולפי
 הרסמן אב כי הרסמן אב במלס למחק כוונחינו לכן

 במקומו״ ושם שיפר של ש״ו שהוא ש״ו גיימ׳ הוא
 קוראים ואנו דנבורה כלולין ש״ן הם הי״ד עם ל<זמי»ז«יכי

 ור״ח לרסמיס ולהסבייס למחקם הרסמן אב אוחו
 לסייס יצוריו ור״ח נחיבוח ל״ב הס נררמים לסייס

 יצוריו זוכר ור״ח גבורה שהוא שם גיו:׳ חוא ברסמיס
י׳ בכל ודע בינה שפרי שהם מ״ט הוא ברסמיס לסייס

אךבמוקפי׳ הז״א שהוא אבהרסמן לומר יש החשובה ימי
נקר׳ ואבא אי״א עד עולין אז היסמיסכי אב לומר יש
: הרסמים אב גימ׳ הוא הרסמן ואב כולם רסמיס לכל אב

ד פרק
 כלל מוקיפים אנו אין החשובה ימי י׳ בכל הנה

 המלך שסוחמין מה רק קדוש אחה בברכח
 הסחימס קודם אומרים אנו אז ויה״כ בל׳ייה רק ־ הקדוש

 אלו בסי׳ אין כי וכו׳ יחקלש ובכן וכו׳ ודור לדור
: ויה״כ בר״ה רק ומתגלים נמלאים .

ל ל ד  ורסלשהס לאה כנגד חינוח ט׳ בו יש ר1ה1 ל
ט׳ הס כלולוחיהס ועם דלחין שני

 ודור לדור וזהו המל׳ קיד שהם אומס ממליכים ואנו
 הוא לאל מלח שבאמצע הא' כי חכוין לאל המליכו
 ודור לדור בסי׳ ב׳ והם אל לא כזה הצדדין לב׳ מסובר

 והענין בלאה הוא ואל ברסל הוא ל׳׳א כי בעצמן הנ״ל
 והכס וא׳ יודין ג׳ נו שיש ס״ג שם בסי׳ הוא כי

ל״א שם היא לכן ל׳ שם יודין וג׳ ביודין מחסיל הוא

 שם היא לאה אך , הא׳ וארו״כ הל׳ חסלה ר״ל
 לכן יודין הג׳ ואס״ז א׳ הוא חסלה ושם דיודין אהי׳
 לבדו י רסל נגד לבדו הוא כי האלף חיזלה אל נקרא
 היא כי לאה נגד יק־וש מרום • ברסל והוא מ״ב גימ׳

 לאה לצורך הם ראשוניה ב׳ והנה ודנן ד׳ אח״כ : במרום משמש יעקב נקוד למעלה עומדח
 וימינו נקיד וא׳ לראשי חסת שמאלו בסוד א׳

 בקוד א׳ ג״כ רחל זיווג לצירן הס אסרונים וב׳ חרבקנו
 אמנם ־ חחבקני וימינו בק־ד וא׳ לראשי הסח במאנו
ס בכן וד״פ ע״ב נימ׳ הוא בכן כי חכוין  רי׳׳ו ע״ב י
 הב׳ דיולין הוי׳ הוא א׳ שע״ב יפ׳׳ח ג־מ׳ שהם כנודע

 עצמו השם כים מ״ה שם הנ״ל אוחיוהיו י׳ כים ס״ג שם
 רגלי ד׳ כנגד והם • ביבועו הייו׳ הוי׳ הד׳ ך״ו שהיא

 ג׳ שהוא מזלא כמכין ע״ס גימ׳ ובכן והנה • המרכבה
 בכל שסכוין והוא בהם חכוין ולכן עילאה דדיקנא הויות
 : הע״ב לאוחו עילאה שבדיקנא הויו׳ ג׳ להוייד א׳

^ ^ ד ה ת  יחברך במו שקי/־ש אברהם כנגד י
 כנגד והיא הקד שהיא בעולם י י

 אלהיכו ה׳ שמן יתק־ש ובכן • וישע לפסוק אוחייח ע״ב
 שהם ולאה רחל כנגד■ חיבוח ס׳ בו יש עיון יש־אל על
 ■אלהינו הגדול במן לאה• הוא ה׳ שמך ככ״ל דלחין ב׳

 רסל הוא עמן ישראל על
חמיד ישראל עם שהוא וימל לאד שער מייס נינן ועיין
כי ח״ק שלי גימ׳ יחקדש ׳ייע ’= ל’י' שכחנ ז׳ פיק

ח״ק עולה ב־י בם מילוי גמי׳ הגוק׳
,g.jj ,,j ש הם ורס. ,אה כ

של י״ד ט׳ בהם שבתפילין ,ק,׳ לא,, אא,' ויו״ש
הפילין של קשר של קשר ; ונוק איכן

 של הקשר היא והי׳ ש״ר
 כי חכוין בי שדי נמלכוה כיולס לחקן יז״ש סייי חפילין

ע״ב שס הוא זה ובנן
בסכמה שהוא כנ״ל דיודין לעיל מביאי שבתפילין ש׳ מגה
״' שיייא סמפילין שער ד׳ כי קודש נקר׳ והוא לג׳ יי

ז ״ הס מי׳ כלול כ״ח יודין יל״ ״

 קודש ן כמג ח״י הרי ה-ם א••! ]לא»א שאר״י בסימר
י״ת ה׳ שמך יחק־ש והכוין סתס שנתב יק כלל זאת מזכיר

ש״ך סיד שתם ש״ן ;ימ׳ שלי ושס לאה לוקמת שהמילוי
 שך״ה וסיח כנודע כצוצין • יאל לייןא״ על™

הה׳ הס היהירים שה׳
 על אלהינו כנודע דינים השיך אח הממחקיס אלפין
 יס״ח דההין אהי׳ כמכין קנ״א גימ׳ י״ח עמך ישראל

: אלהים במכין פ*ו גימ׳
5 3 ך ?1 ד ח  פסדך הננווה מידה יצחק כנגד פ

והוא אלהיס הוי׳ יב״ק גימ׳ ̂ ' י
 דיני ה׳ מן הדין כוסוח ב׳ שהם כ״ו כ״י ב״פ גימ׳

פחדך חן ואמנם כנודע מנצפ״ך עולה ה*פ כי מכצפ״ך
הוא



קלב ההיים עץ ד פרק השנד! ראעז שער פרי שרף
 מנלפ״ן כנגד שתוא כולליס ׳3 עס מנצפ״ן ב״פ מ'’ג הוא

 לא ולזה ועשי׳ נדאה שהס שבמל׳ ומנצפ״ן שבבינה
 ועל מעשין כל על שהיא ועשי׳ בריאה רק כאן הוזכר

 שידענו לומר רק כמו מלס למסוק ויש • שבראס מה כל
 סיבוס מ״ב יש זו ונניכה שייענו כמי ולא אלהינו ה׳

 פעמים שבני והגבורה(וי״ל הפסד בהוא וגכן מן חון
 מה כל ונסשבין qק'nב המה הני׳מייס שביאה מה

 שביאס מה כל ע; נורא ושמן אסס) מלה שבראה
 ג״כ וזהו אוחו למחק יצחק עם יעקב בסי׳ לחבר חכוין
 מדה לקשר יעקב ואלהי במלח ו' מוקיפיס שאנו עעס
 מן כי נויא ובמן וזהו • למחקו יצחק מדח עס יעקב

 ג״כ וזהו נורא הוא נקר׳ יצחק במדח לו שיש האחיזה
 הגדול בהעמידה שאומרי׳ והנורא נמלח ו׳ חוק׳ גיעס

: והנורא הגבוי
ט ב ! ו ר ת ל ב  בשכמל״ו שאמר יעקב כנגד הוא כ
ז בו יש והנה י ' י סין סיבוח ן

 רג׳ זה ובכן כייהלא עובה וחקוה צ״ל כי ובכן ממלח
 אומרים אנו לכן כנודע בז״א שהוא כנ׳׳ל מ״ה שם הוא

 המה ועשי׳ יציר׳ כי ו״ה חיק קוד והוא עובה והקוה
 הערס כיאומוס והענין הוי׳ כס של ו׳׳ה אל ונרחיק חיק
 נפש בסי׳ שהוא לבד בעשי׳ רק ואחיזה חלק להם אין

 הרוס נחי׳ אבל שבה והרע הקליפה מצד הוא זה ואפילו
 שוס לי-ס יהי׳ שלא מהפללי׳ אנו ועחה כלל להס אין

 ג״כ וזהו י כלל נהקדישה יחפשעו ולא בעשי׳ אשי׳ חלק
 המינים בביכח דחיל בהעמידה אימייס שאנו פי׳

ש הנ״ל ע״ד תקיה חהי׳ אל ולמישומדיס  בהגה) במ״ש (ועי
 לפסוח שהוא עיבה חקוה לנו שיהי׳ מהפלליס אנו ועסה
 עונה וסקוס לומר ציין ולזה הקיושה מצד ירוח נפש

 פי׳ על שמבואר כמו השאלה לשון לפרש ציין לעולם כי
 ולמיחח • וכו׳ עשיו מיד אחי מיד נא הצילני הפאיק

 למעלה ממעה שצומחח רחל מל׳ הוא עבדן לדוד קין
 שהס אדני הוי׳ אלהיס הוי׳ יסודיס ב׳ יקי בה ואין
 ימוד גס בה יש בינה דוגמח שהוא לאה אן באי גימ׳
 וזהו נר גימ׳ הס יחודיס־הנ״ל ב׳ ועם אהי׳ הוי׳ הג׳

 דוד משיח שממנה מש־חןקודלאה ישי לבן נר ואריכוח
 שנג׳ אוחיוח ה׳ נגד הס ובכן ג׳ אלו והנה : ישי בן

 ■ אוחיוח רי׳׳ו שהס ויע ויבא וישע הפשיקיס
ט ב ם ו י ו ל י ד  והוא רביעי יגל דוד כנגד ר\א צ
יסוד שלעולס ולפי המל׳ בחי׳ * '

 לשון צדיקיס אומרים אנו לכן בהחמברוח המה ומל׳
 שנעשו שמוח הע*ב נגד והוא וציק צדיק רביס

 היזכר לא בהזוהר והנה עקוק מכל א׳ אוח אוסיוח מג׳
 כנגד שהם היאשוניח בג׳ רק מדבר ששם ובכן ג׳׳כ

 הוזכר ובסיקוניס חיבין ונעשי הבסיס שנבנו קויס האוחיוח
 כי שמוח מהס ונעשה הבסיס שנבנו אחר ששסמדבל סד׳
 מאירין אוחיוח הד׳ וכל כולם עם סמחעעיח בעל׳ זהו

 שנסב בשלח פ׳ בזוהר נרמז וזהו לסיבין־ בסומצערפיןשס
מערניחא וכדין וכו׳ אלהיס מלאן וישע דקאער לעיל

 שיצעיפו כלימי עכילהין מהעעיח וכד י וכו׳ נעלא
 לומר חקנו רכן י אחברכס כדין בה נחים ונעשו האוחיוס

 כנגד הוא אבוס ברכס כי קדוש אחה בבינח הד׳ אלו
 ואחה • גבורה יצחק כנגד גבוי ואחה • חקר אברהם

 מל׳ כננד קי־ום ושמן אחוון רי״ו היי יעקב כנגי• קדוש
 י׳׳ב שהס וכו׳ יום בכל וקדושיה • שמוח נעשה שם כי

 : ק־ושיס כולם כי י״ה) שועי (נ״א יעקב שבעי
 שהם דימא נה״י שוי הס נמשפע צבאוח ה׳ ויגבה

 ננשי שבי״ה לפי (יוהחנירים) בלאי, למעלה נגבהיס
 למענה איחה גהגבי׳ ס לייכ איו לכן לע-ל כמבואר היאש

 הקדוש המלן ח׳ אחה ביון מראשו הדינים ליקח כדי
 והיא המלן וזהו ה׳ נעשיח והיא מלן שנקי׳ לאה היא

 בבינה מלובשים והס יז״א הפניתיס מוחין מן מאירה
 המשפע המלן ה׳ אחה וגרון : ״הקדוש וזהו עילאה ה׳

 המלן א הנק־ רחל היא החשובה ימי בי׳ שאומרים
; הקדיש המלן ע»ד

ב ת  זלה״ה ממורי ששיועחי נלע״ד וז״ל מהרחוז״ל הרב ב
 ולא ים לס זכייני אומרים אנו שבראשונה מה

 עוגים ס לחי אימריסיכחוב אנו לחייס^ע-ביסואח״כ אומרים
ן הוא כי י  מישין ואחיכ מעע חסלה ששאל הכושי ד

 נעשס שהם בנה״י אנו שעחה לפי הקוד וע״ד לשאיל
 אגוח ביכח ע״ד עוביס אימריס אנו לכן לרחל מיחין

 והוד שנצח לפי (צ״ל עוביס הש־יס גומל שאיתריס
 עיבים •קרחי׳ הס גס עוב הנקר׳ ליקיי ששע ממשיכין

לי׳ דחול): בעמייה שם כ  העמ-ה החשינחי״לאח־ ימי ב
 כי וחכיין י שלום עושה ולא במרימיו השלוס עושה

א״ל גייו׳ השלוס  וסופר הכוחג המלי״ן שהוא ספרדני
 : הסייס בקפר האיס בני כל
 בחרא קדוש קודם לימר יש ויוה״כ ר״ה בערבית

 בניחו הו^ ואס ומלואה הארץ לה׳ מזמיר
 שמוח בכל ויכוין הגבר קריאח אחר מזמור אוחו יאמר
 בניקוד או • קמץ סגול שי-א בניקיד המזמור שבזה הוי׳
 בניקוד והוי׳ שבא הלמד בניקוד אי • שבא סגול שבא
 ד׳פרקיס השלחן על לקייח שבא':טוב חולס סגול שבא

י׳ אוחיוח ד׳ ויכויןבהס ר׳ה דמסכחא משניוח ו  וכנגד ן
 לעיל המבואייס שישים ד׳ בסי׳ (ריל המל׳ בסי׳ ד׳

 כיונח בייש ב׳ פרק בריש
 : דר״ה העמידה ן״נ סי׳ ג׳ חלק יונה כנפי נס׳
 לעיל הבאר נ כבר הנד, ננניפחו נ׳׳נ ינוין שנן נחנ

דר״ה א׳ יום כי לנהנ״נ
י י יכיין לכן לאה בסי׳ הוא " , . קייאח וגשעת גנח דאנא מ״נ י ״ מ״נ לנלס יכוין הסורי. !  ציר בניקוד ההיי׳ בכל ״

 כנז״ל ביסל שהיא ב׳ ויום ומיל!■ ומלא פשוש דהיינו
בניקוד הוי׳ בכל יכוין : ע״ש המילוי

 בניקוד ובמיקפיס צנאוס
הוי' ולכל לבהכ״ג בבוא יכוין הסשובה ימי בי׳ וכן סורק
: צירי בניקוד שבספלה ,

אבינו



ד פרק השנה ראש שער ,פרי שרף
 נמלת חנוין דיננו גזר רוע קרפ מלכינו אבינו

ע לשס קרע  שע״י שט״ן קד
 הרב נשס זלה״ה מהרס״ו מרב כתב :דץ הגזר רוע נקרע

 נו6סט מלכנו אניני נר״ה לאמר שלא זלה׳יה האר״י הקדוש
 הוידוי מפרטי נזה וכיוצא לעונותינו ומסל שלס או לפנין
 ימי עשרת בכל •־ הזיתר מלשון נראה וכן עונות וזכרון

 המעלות שיר המזמור ליוצר ישתנה ני! לומר טוב חפינה
 יצירה עמקיםדשפר לעשרה וינוין ה׳ קראתיך ממעמקיס

 כי א׳ לעומק ייס נכל יכו׳ אתנית עומק ראשית עומק
 וזה יום נכל הננקר אהד גגורה שהוא רי׳יו גימ׳ עומק
 כי עומקלאשיח ישניהס הנמה נ׳ 'וסא׳כחריוס ש־רס
 עומק נינה ג׳ יוס י לעיל כמניאר ראשים הס שניהם
 סשדעומק ה׳ ורעיייס טוב עומק דעת ד׳ יום ■ אסריח

עומק גנירה ו׳ יום
 הנוונוה נפפי הוא. כן הנה
 זלה״ה האר״י נשירור נ1נס וכן
 מבואר הלא כי מונן אינו אך

נב׳ נושרים והוד כצח ני לעיל
ע׳ ניום ומר ס׳ ניוס כלח ימים
 עוג יותר כי לענ״ד לזאס ע״ש
ולי-ומח לכלח ח׳ ניום לכוין

החיים עץ

דרום
צפון
מזרת
שהם
עומק
ויום

נשלם

 עומק ח»ח ז׳ יום ־
 הוד נצס ס׳ יום י

 דגופא פלנא תלי
ט׳ יום • וחסת ריס

 שנו מער־נ עומק יוד
 כן ואעפ׳י הנשירה

 ניקוד הוא התשיעי כוונת
 כל וזיש נמל׳ הוא והעשירי
: וכו׳ בתשיעי האוכל

 ולעומק להיד ע׳ וניום
 מעריב עומק עמהס ולכוין חחח

: ומל׳ ישוד וכשירח

א פרק שופר תקיעת שער
ה ^  ננשרים תזה שניוס נתנאל כנר הלא כי דע ה

 ידי על אותם ממתיקים ואנו ז׳ונ של הדינים
 אנו כן ואתר שם ועונלים בנינה החלנשוסם השופר
 כל כי זו הקדמה נידך יהי׳ ואמנם משם אותם מוציאם
 הדינים כי ממש שורשם ע׳׳י אלא אינם הדינים הכפאוח

 אס מכפין עצמן הס ממותקים המה אשר העליונים
 שנכתב מה מכל חתמה אל ולכן אותם וממחיקין הדינים

 הדינים את כופין אנו הדינים שרשי ע׳׳י איך נענין
; אותם ומלשמין

ומי התוקע הוא מי שתדע לריך השופר סוד
 מנואל כנר הנה הקול ומי השופר

 א״נא המה ז״ונ ר׳יה ביום פעתה הקודמים נשעייס
ע״י אותם לנקיל וכוונחיני

 נז״ח הוא ק״ג שם כי נודע זה והנה דנינה דז׳׳ח
 הוא נשיפר התוקע הפה וה:ה פנימיות נקוד דנינת

 לחץ אותם ומוציאה תוקעת היא שעתה הנינה פה קוד
 הס ואז ולמטה משם ונמשכים יוצאים ואז פיה דרך

 מתוך יוצאים ואת׳׳כ שלה הז״ח של המקיף דרך עוברים
 הך'נ עם ק״ג שם היא שלה הפה והנה הזה השופר
 נשמר לעיל (ועיין פ״ה נימי שהוא שם הנמשכי׳ אתוון

 אהי׳ ישם קי׳ג שם שצ״ל יגיד ופי נמלת נתג״ה העמידה
 נקרא ולכן שלה המקיף האור הוא השיפר וקוד ע׳יש)
 מקיף אור שהוא לפי ת;ל שהוא שיפפרת מלשין שיפר
 הוא כי שופרא מלשון' שיפר גם שבתוכו הפנימיות לקבל

 השופר אל המתגלים דעתיקא הפנים .של שיפרא
 ותנה לקמן יתבאר כאשר תתיקע של תפנים כשמתאדמין

 נ׳ כי נודע וכבר הדינים קוד לעולם הוא או״מ סיד
 דקרדניהא נוצינא של דינים הש״ן קיד הס דינים מיני
 נ׳ כולל שופר מלת ותנה דינים פ״ר שהוא מנצפ״ן וקוד

 אצבעות ת׳ של פרקין י״ד עם ש״וישופר כי אלו דינים
 שיד הם משופ־ ופ״ר נציצין ש״ך קיד תם נו האותזין
 פרת לקיד משלימין הם נו האותזין אצנעית וה׳ מנצפ״ך
 כי ודע הגבו' שירש הס אצבעית תה׳ ני כנודע אלומה

 ואמת ק־ד הם דעתיקא תפוהין הרין כי נודע כבר הנה
 ז׳ כי מבואר ישם דיקנא תקוני י״ג מן מידה שהוא
 מלוא־ס הז׳ נמשכין והנה ואמת גימ׳ הס ק״ג שמוח
 הבלים ז׳ קוד והם הנל כמנין ל״ז גיע׳ הוא שכ״א מהם
 הוא מילוי כי דין הוא מילוי כל והנה ע״ה ריק גימ׳
 ואלו הדינים שורש שהיא לנינה ניחנו ולכן אלהים גימ׳
 ק״ג שם ני נודע כבר כי שבה נז״ת הם מלואים הז׳
 תוך הפה זה שמוציא הקול ע״י אמנם דנינה נז״ת הוא

הבלים ז׳ קוד הוא הקופר

 לז״א א״וא דאפילו הדרמיטא
 הדרמיטא קוד ביארנו גס

 ומל׳ ת׳׳ח המלאות שהוא
 מ״נ נקוד שלהם הפנימיות

 אנו ועתה הנינה תוך
 השופר עיי אותם מוציאי!

 והנה עסהמוס׳ן טתוקניס
או״מ קוד הוא השופר קוד

 הוא ני לכיל מניאר ננר הגה
 שם כוגניאר העולה היא לנדו

 ללויך יק שהוא לפי הגיעם
 עיש לנדו ז׳׳א נהעלאוח די הוגל׳
 לזלא הש;ה וגניא שער נ׳ נפרק

 ומל׳ ת״ח פאן שמזניר שמה ל״ל
 ו״ל רק לכאן כוונה זה אין

 רכל שגעשה הדיוגועא שזהושוד
: לעיל ועיין לילה

 נם׳ נ״כ הדניים הוגה כן הגה
 ונונגים אינם מא■ והנה ע״ח פרי
 השייך עני! ניאיי עגין גנה כי

 קול נחי׳ ענין לביאור והפ׳יר
 או״גג שהוא ונחי׳השופר השופר

 שהקול ינ״ש הדניים נעיקר גם
 נחקנו שע״י הנלים ז׳ שוד הוא
 שיצאו ואסר ר'ם גיגג׳ והם זו״נ
 הואתמיי׳גנאד ונו׳ נתחלקו אז
 העחפשעיס ם׳ר נחי׳ אלו ני

 עשרה נסי׳ הס איו׳׳נ ונהסלקי׳
 שעי חיים נעך נגננואר הוי׳

 כלל חו״ג נכללי הצלם דרושי
 הס׳ נו יש ז״א נדעח וזיל י״א
 וזיש סי קלכגנצין קל גיגג׳ והג׳
 גדעח אך ליאוח שר כי הי וירא

 הצנורונז שזס קל יק יש לא הנוק׳
 לקוניי נס׳ ונם ע״ש ונו׳ לנד

 ה׳ וירא נפסוק שונוס פ׳ וזורה
 אלי כי שס ניאוי לראוס סר כי

שהם סר ו.ימ׳ ש:ה הנליס הז׳

 והם זו״נ נסקנו שע׳־י אלו
 שיוצאים ואסר ר׳׳ק ג־מ׳

 וסציו לו חציו נסלקיס אז
 ו׳ הוא הזיא ותנה לה

 ה׳ היא והמל׳ היי׳ שנשם
 שנש׳תיי׳כנודטוכשמחסלקי׳

 ואז קל נ״פ הס אלו ר״ק
 וטס אחד קל הז״א לוקס

 וסקל קול נטשה שלו הו׳
 שלה הה׳ טס הנוק׳ של

 השופר קול וז״ק קלה כעשה
 מחאדמיס אז הוקע וכשאדס

 מקומח אל רומז וזה פניו
 הנליס ז׳ שהס אלו הקולות

של הנ״ל ק״ג שמות ׳<׳ של
 ועל דנעהיקא חפיח־ן הרין
 הפנים מהעוררים זה ידי

 ז׳ שהם דעסיקא העליונים
שמוח



קלי ההיים עץ א פרק ופר1ע תקיעת שער פרי שרף
 ז'ל1 שם נהג ל<ון1י,' מנת נת<׳ רות6ר. ודס סמוסס״גהנזנל

תעלייו ועת לזת זנת משת יא־ננס ״-,ל ק״ ״
ליאות תר נ< ה׳ וייא p״n נ»ג ״

̂!ופ מן היוצא  נו שנאמר תמ״נ תיו נמשו וונזת נמס! הוס ה
לא והנה סל גימ׳ הקלקל לקס שעולה 1'ש״ג\מנוח משם

p:רק ;ת עליו] ועת לתוויו זנת למקיע ציין לכן ול״ז ״
הס רננת יש גס ונו׳ לנו משת : נכיר. קילוס מאה

ותג׳ תת׳ סיר והס ננערין נ׳ נין
 קיצר וללתית הונ אך ע״ש ונו׳ נ״כ תי גימ׳ והס הוי׳ י׳ שתת
 הונוסתי תיענ זה מנין לתנין ולזאת להאריך שצריך נמקיס נאן

 נלל תוינ ננלל׳ תצ״ל שעי ת־יס ס■*! מניאי הנה קצת לתאריך
 הרעת הס ועת ש;׳ נקי׳ ן מינ-ר שאזו מת עיקור ני נמצא ל יזי ע׳׳ז

 עטיין תרין נין תמנייע תהאתון והועת סו״נ נין המנויע העלייז
 נתכנו ולא נקרא העליון ועת ותנה ת׳ יפות אל נ׳ וומזי ועליתס
 נ״ו כתוב נתכנו ולו א־ למעת מ^שע אינו נ׳ נאלן: לא עלילות

 נחנ״ת מתפשט שתוי ונו׳ שמתפשט הנ׳ הזת תתאתח ועת גגו
 למטת הומת שמתפשט תמיו מונייס שאנו שמת ונמצא ונו׳ נת״׳
 אין תניק׳ לועח הנ׳ ׳וצזים ומשם וז״א נגופא ותג׳ הר׳ נפוי
 נזוהינואשית שאמו וזז וני׳ התתתין תועת נזת הלא מונויס ינו

 המתפשט זתנועת ננשמתאני ווא נגיפא וא אלא ותיוו״תונועת
 ונתנ התחתון לזה נשמה הנקר׳ שניאש הנליין נועת וזה נגופא

 הז׳ חיקין שתס וא״א פניש מנ׳ נמשך מקירו העליון ו:ת טוו
 תיקוניס ששה נל כולל והוא ואמת הנקרא ויקנא ריקוני מ״ג

 מי׳ והנה ואמת ותסכמניו ס׳ג שמית ז' נו יש ולכן ונו׳ קומאין
 ולהיותש וני׳ הנל ז״ש שהס לנו מילואיהן מתפשטין אלי שמ-ית

 נתור פיה ורך 'ילאיס ואח״כ עילאה נאמא נולס נמשניס ש'נ שס
 זה שרעת ונמצא וכי׳ השיני נסור כנז׳ מהפה היוצאיס הנלס ז׳

 התסתון ועת והנה וני׳ ע״ה ה״ו ותסגימ׳ נהשתמז׳הנליס הוא
 ׳ וכי והג׳ נייתח׳ ונ״שיס מו׳׳ג ש־ס וא׳׳א ן כתפ מתדן נמשך
 מתפשטין ואלו וני׳ העליון וכת ג׳ננמו סי נמניז תו׳ משרת והס

 וווש הצלם נשעו מנואו עיר עניל וני׳ נת ותג׳ נו הח׳ נד׳׳נ
 שתמ׳ יק מוחין נחי׳ ג׳ שהס צ:ס אותיות ג׳ שס ניאווו נענין א׳

 ז״א נע׳ית מתפשטת היא הצי וק כלל נז״א מתפשטין אינס והל׳
 מזיווג נאיס והס אלוהסחנ״ו מוחין ג׳מיגי ני שש ננוועומנוהי

 אך זה נויוש הונה שתאייך וע׳יש ויווין ואתי׳ הוי׳ שהוא א“>ו
 החפמה מוח שהיא המ׳ פ׳ לענינינו הצויכיס הונייס חונן זהו

 ושסאת׳׳ ׳ווין מג׳ נטשה והל׳ ויווין הוי׳ ושם יורי! תו׳ נפשת
 ונ׳ולתיןוא׳ תהין וו׳ ויין ו׳ שתס תנתאייס האיתיוח ומן ויווין
 <״נ ההין נו׳ שיש נמצא ו!''!. ג׳ מכלא׳ נטשת תהין מן אז ופ׳ וליי.'
 למה אחת ו׳ והנוח ווין י׳ו הס תנ״ל הנשאויס ויין ו׳ ועש ווין

 רמותיו ועת שהוא וצלס צ׳ וזהו צ׳ גימ׳ שתס מין ט״ו וצשאו שגנאי
 אותיות פמת הצ׳ל שמות תנ׳ מן גשאי הלא אך התחת-ן ועת והוא
 נהוא העליון ועת נפשה מהס ופי ול׳ וא׳ ולתץ ו׳אחתונ׳ שהם

 שתש המוחין שאלו שס ומנואי עלאין חו״נ מוחין נ׳ נין המכריע
 גס ננווע המנצפך שהס וצינה הפ«נ צנן נמשכים הס וצלס צ׳

 ונ׳שפייסע׳׳ש נתינות ל׳׳נ ננישיס וצלש וצ׳ המוחין שאלו שש מניאו
 ניצוצין הש׳׳ך נחי׳ הה שערים והנ׳ נתינוח שהל״נ ניוע !■ה והנה

 והנה 1ע*צ עומר שפיות נשער גס העמיוה נשפר לעיל נ«נואר
 מ״ע ההחתון ועת שזהו שמנואי הגס וצלם וצ׳ הרעת שזה ני\מ

 גווע הלא ני נת״י נחג״ה המתפשט חייג הכולל הרפת איןז־ייכח׳■׳
 שסי׳ עשר נפל המתפשטין המוחין כל כוצלין הס דצלס צ׳ ׳ נח ני

 אחרת נסי׳ דעת פור שיש יראי אך מקומי״ נתונה נמנואי וז׳׳א
 נהנה כתונ שש תנ״ל חו״ג מכללי ׳׳יו כלל כס 1”יע מזה תחתון

 נענין זללה׳יה הונ כיונה •ונן י.יטנ עתה היי וטת נחי׳ כמה ם־ש
היגיון ועת שהם הנ׳׳ל מיליא׳ה הז' נמתקיס ההנל נשוי תתלה כ׳ יה

 נו האוחזת והיו ההופו ונסור התעזו! יליעת והנשמה הראשון מקור
 5ואח׳- נניל והמצ׳-פ״ך הש״ך נחי׳ נטשי, •שממנו הנ׳ תופת נמתק
 סיג כולל שהזא הג׳ ועת נחי׳ נמתק תשיפי מן היוצא נהקול
 וינין הצ״ל הונוים מקור מל יעיין והמשכיל שי גימ׳ ג*נ שהוא

:נעזרת-י מאו הענין
י י ? ר א נ נ הן ת ע היצהוד, ו

הנזלת כי הקול תי-ימיוהנכווצת נשער לטיל וכיין
מן הסגל מיציאיס אנו שם שהנאת׳ נהיה תפתח מלת
נניס מסס ני אשר הגיון ®יי! ״”״ נעז מ״ש
י " ,f ) כחכמה מן א׳ ״״׳ב שמיס נ׳

■ כלול־ ושכיהס ביכה מן ׳fei א,״י,״) ש̂י דודן
בר.ס מ וב״פ באמא בגרון נ״פ0כסנ;ישי אשר מיון דא*א
הויכיס: ככפים ונזה אחה״ע חיווותא0 החי שהששויס מ־נ

Q שנציין אחה״ע נח״ הס ואילו  גינ׳ק קוד אל סכוין 3
הקמין חסין שהוא ®י׳’ ״׳’ג ט־יא

״ 'י”״ גי־״קנימ׳ והנה הגמן אלי ף
 של מלואין ד׳ והוא קל״ג תגש׳שנתפרק נשפי לטיל עייז

 נ״ן מ׳ייה ע״נק״ג שמוס ד׳ רהונייס מק שהנאת׳ נהגה ג׳
ד׳ ועס קניס שעולים ציל יכן להייה שצייך ומונח
 לכולס כלול וא׳ כוללים אותיות ו׳ קל<נועם נימי גינ׳ק

 גיכ׳קהוא והנה קל״ג היי יי' ־'י”® עולם והכולל
״.״ י-״׳״י ,-r, נסיי ממולאים יהיו שמות אמיז עס המזווג הסכמה קוד .

 אוסיוס שנו כגלין שהיא
 לעיל (ועיין לי״ו עולים ואנזה״ע גיכ׳יק והכה אסה-ע

 וא׳ רי׳ו ג׳ שהם שס שנסב סער,ר נכוונס שס
 הא׳ ע׳׳׳ נממקיס והס דעיק חס שהרי״ו לפי יוסר

 שהוא זח כי׳׳ו קוד אל וסיוין ע׳ש היוסר הא׳ שהוא
 אלו והכה רעים אכלו נקוד וגרון סין ע״׳ או״א זיווג

: לי רזי גימ׳ ע*ה חרייו
D3 שי.ם שנאמא ק״ג ושס שנסכמה ע*נ שס אל סכוין 

 הכולל ועס קל״ל. גימ׳ חס פשניהס הנ»ל וגרון סין
 נ׳■ וע״׳ וקלה קול זויג כאן רמוזים שעסח והרי קול הס

: שנהם הדינים נכפין אלו שמוס
כ ״ ח  אס_’ל«וצ פנ״ל ״נ1ז אלושהס קולוס מענירין אכו א

 שאס הריניכיס עונריסדרן הס וססלה הפח מן
 נלחי א׳ סניכיס נ׳ סס וחנה דינים והס חשיניס שלשי

 ע״ן אלהיס נ׳ קוד (ור.ס הסססון נלסי וא׳ העליון
 ס׳ו ני«׳ ולכזי נזין כי ספסכז נכוונס עמידה נשער לעייל
 אלהיס נ׳ דלן עונריס הקולוס וכשאלו אלר.יס) כמלין

 •השינ״ס ע״י אוסס עוסנם ואנו דינים סוזריס הס אלו
 הס כי גווע חשינ״ס מליאוס קוד והנח נעסקיס והס
 שנפה שינייס לי! קוד והס לססא וייו לעילא שיניים ייו

,,p qjצורה בי כנודע ^ 7ן
״ ^ ״ י.יא שבאמצע ו׳ *ס ,עגה נא״לע ,, ,

 ו׳ עס וה^ •העליונה י׳ עס מססנלה אסס ו׳ בי נפולה
 וי׳׳ו לעילא י*ו הלי צנאוס דשס א׳ נקוד הסחהונה

 ע״נ שמזס נ' סוא היוצא שהקול ביארנו והנה לססא
ודין’ סנ׳ עם מהרזנרין הס ועסה יודין ;׳ ונהס ק*ג

שנאוס



החיים עץ א פרה שופר תקיעת שער פרי שרף
̂וס  טי תס ז6ו עמהס ונבלל־ן בנ״ל כבשכייס ׳h שבי

 כימיס נ׳ כי־ס ילנלפ״ן מן מ״נ קו־ ויס מ״ן נימ׳ ולי;’
 שח־דס גקיאיס ולס א׳ שב־*ות ודן רב׳ וכש^י־ס ה־ין
 כי הוא זו ששיקה וש־ד העל"( ימ״נ אח שיהקין שי-ס
 דבוק יה־.׳ שלא וזפידו לטחנו צריך לנפיתו כיי הדין

 כס הדינים הי״ו ק״נ פ״ב הש׳יוח והנה • אחד נמקים
 בם:י י׳ כל מחפלד-ן הכיקינה פ״י וערה ■ח־ זוחיבדס

 הב׳ עה י׳ח״כ מהמבליס והס הדינים נגיחני ויזה עצמה
 סבב׳ הד־דס נמהקי ובזה מ״נ ונעש־ס הש־נ״ם כל יודין

מנצנ״ך מן מ״: אוהיות
 הצנס ויישי שעל געיח עיי׳ צפ״ן אוריוח עוד ונש־׳רו

 אלו כי שם שנשב נ׳ דרוש :מסקיס והם ק״ץ גייי' והס
j.אוחיוה נ׳ שהס ננייוש הב׳ , ̂״

שהם הננודוס -.״רול הס מ״ג , _ , ״ _ חיד-ו יעם ק׳׳פ ג־מ׳ שהם הס ונפרט ה־וק׳ ן ה r נוצר י , 7
י ׳’ייי ’יי־לי איחיי״ דינים והס החסונים -ופר TT ״'

יוחל קשיס רנליס כי קשים כשהוסיןה כי אסל ענין עוד
הם שלזה ומונן ע״כ כנויי! כס הנ׳ל צפ״ך לאוח־וח

חחלה עצמו נפני נמתקים יהי׳כולס אז גימ׳קי׳ו הוי׳
■ ®’^״י ®־' יי״'® המ״נדמנצפ׳ך והנה : לייו

ככלל היא ככ״ל מכמיק
 אחל המ״נ הזל ואז «ש־של פ״ל אוחיוח סהיא בהשיפל
 שכחב וזהו משופל ש״ו שיל והוא ש3ד לעעס שנמחק
 ב״ם שהם חניכיס ר.ב׳ והנה י ב־בש כצפיסח וטעמו
 שעולה מלוי-ט במקפי אותה נעשית חכוין כדל אלהים

 למטה ולי״ו למעלה לי״ו הס אז שניים הי׳׳ו ועם ל׳ כ״א
 לסמים והי׳׳ו נמחקו השניים דלך בעבלו אחל הלי

 נשפחים והנה יוי׳ל להמתיק השפתיס דיך יוצאים ואס״ב
 דין ב״פ בהוא קן״ח ג־מ׳ כהיא בימ״ף אותיות הס

 שרס נ״ן מ״ה ק״ג דע״ב מלוא־ס ד׳ ע״י נמחקין והס
: קך״ח גימ׳

 לי״ו שהם וגיסק אחה׳׳ע ושיד וז״ל הלב כתב
 וז׳ל אחייח כוונת ככתב אחד לאיש מצאתי

 הדידס אח וממתיק הכופל בתון עובל הל״׳ו זה בי
 של אוח־ות י׳ עס ה מ׳ ש׳׳ג ע״נ גימ׳ וצא״ן מ״כ שחם

 כי לסוכך שם קז P״״ יז״ז של-יא נית׳,.צפ״ך המילוי
 דההין נ״ן שם חיש־ הנקל׳ הככינה אל ניחנים הקץ אלו
 ג־מ-נ.קז והם לכולין שיהס הנז׳ שמוח נ׳ מחרבליס ושס
 כמכין ך״ו ככחיסיף והנה ■ סישך הנקי׳ ב״ן שס עס

 הנ״ל מ״ה ש״ג ע״ג שמית לג׳: כולש פהיא הוי׳־
 והנה פ״כ גיכ״ק אסה״ע של הל־״ו ו׳״ש יי״י הרל יהי׳

 הב׳ מצד ולחג א׳ מצד קצל הוא אין פי כש תכוין
 צליך כי לסב הוא י״ה קלאסי המיצל מן לקוד תכיין
 כופל הוא אשל דעסיקא ל.ד־קנא מציאוח אל לכוין

 דיקנא אייןיי רע נ כבל והנה י כנודע חליניס מציאוס כל
 י׳׳ה r שי נ׳ בה ויש ניוטה ותהלאב מצל הוא למפלה

 כמו ש’'הי’רז^י'מ שנשסי אלהיס שמית «ב׳ סכמשכיס
הוא א׳ זי. וגס מלוח ויעבולמי״ג בכוונות לעיל שמבואל

ייה ישם הדיקנא במיכל א׳ הס י״ה שהנ׳ מ״ם הנה
 מקום ולכן נמלחב היא הב׳ ״ייתיי* ״®’י® '”י

. י-צד ד-ו-צי,- לעיל מניז־ הלא ני תמוי׳ הוא . . הפ. יצל היא הקצול
̂א במיחכ ומטה תיסב ומקלס למעלה הדיק
כמו כלו העיקור כן כי ; פרק qip ע״ש הכשי

ע״י ותכוין סס שייביאר ידעתי נא הדנריס בעיקור ־.ס
מהכופר זה חקיל הוצאוח בזייקיא הוס נזזה נס! פכתנ
לב׳ והרחיב הקצור דיך ״ילי״ שעי חיים נפן והנה

וברחוב כנמיצל י-ה שמות ־־״ איח . , . , סוד הוח דס״ח יסוד כ* תנין j, ,,כנפות כאן להולידן הדיקנא ,״ל השופר
* הד־נין סופר ונאמו קראסי המילר מן

והוא קול אפיק זה דשיפי אמוד
 חפו בג׳ נלולין נ׳ ז״א את והוציא א״א זיווג והיא רוח מיס אש
 עכ״ל משופד דנפיק קול יעיוא ו׳ נחי׳ והיא אמ״ם ורחמים וין

 :וקח׳ניאור פוך ■י חלה ה׳ שער שעדיס מנוא נ״פ יהנה ; ע״ש
 לשון שופר נקרא וא״א ניפיי פי וזיל מונן יותר הניאור נ״נ

 כי נת ש־וצ׳וג-ונ־ חליל נמוהשירר הוא אחי׳כי פינה וכו׳וגס שיפי'
 ועשם השופר פייץ למעלה ואצר למעה וחוב דא״אהוא היפיו זה וכן

 כזורע קול הזקיא ז״א שהוא הקול יוצא ההוא הקצור ממקוש
 בו נתגלה ז צ שאז דז״א נה״י שהם פנו׳ ריח מיס מאש כלינ ז שתו
 מן וזהי מ״ה הנקרא נאו״א נתשכי דאיא ומיפיו לנד אצו ג׳ יק

 ״א א שהם ני״ה לקראת התחלתי דא״א דיפיד המיצי מן היז־ציפי
 היפוי פיך שהוא הפיפי של נמיחב ואמנה העיפה לקבל כנודע
 ג״נוז״ל ס״זכתוב פיק פוך שס גם וכו׳ע״ש מ״ה ענני שס דא״א

 מאמ״ש כלול קול נבחי׳ ז״א יוצא שופר הנקיא א״א מיפוי כי
: ע״ש  בפלשת מבואר ושיעילו השיפל שיד מההבירים

וכו׳ בקנה ע־זקאין שיח באמלו פ־חש
 יוד כנגד טפס ששיערו ויכיין ימין ביד השופל יקס

 וכשתוקע הבינה שהיא המשפט המלך והשופר כבסכמה
 ר.נבנס השיפליולפי׳הקצלה׳הבל בקיל שיעשה הוי׳ יכוין

 הבל ה׳ מים) לוח אש מסג״ה(ל״ל כלול הנמשך קול ו׳
 הוא ולכאן לכאן שילמה סז״ל בדברי שמבואר ומה היוצא
 המשפיע הדעס בנגל והתססץ הכחל כנגד הכלאה העליין

.• ■העולמוח לכל
י׳ בניקוד הוי׳ שם יכוין השופר בברכת

פתח) שבא א(ק״א3ה|ש .בקיבוץ ^
 לקול חכיין קיל וכשיאמר חיריק אסלונה ח׳ סגיל ו׳

 ושס אהי׳אדני הוי׳ וממסקח העליון קול העולל התחתון
 ה׳ למתק ט׳ עוד ונשאל קכ״ז גיה׳ כעולים י״ה

 כופל• במלח הרמוזים אלהים נסי׳ אלהיסןיגי^ אוחיוח
 תהחחון עולם עד הכחל מן הבא הבל למשוך יכיון גס

 פ״ו דיודין אלהיס גימ׳ ש׳ תכוון שופר הבינה בקוד
 בא״ח הוא שופל גס ■' בלניע אלהיס ל׳ פשוט אצהיס

 כולל־ס; ״׳־’ ש״ג ושם הוי׳ גס י אדני הוי׳ ג־מ׳ בפו״ג נ״ש
עוד  כל שלים ג׳ יש כי לע שופל לתקיעת כוונה (

 הקדושה כנגד והס הג־נחיס ושל האופים ושל המשקים
 ההוי׳ להוציא לכוין התוקע וצריך וורידין וושט קנה

מכילין נקל׳ ולכן השיפל מגו הנ״ל אלהיס בג׳ הגניזות
דלחמיס



מלרהחיים עץ אב פרק שופר תקיעת שער פרי שרף
־ לרסמיס  ס’ס;’נ ין7 סהס ובעגול בל,וכן ר.ייו׳ מכילוס נ

ה הלסמיס מ־ עוד .)T-n;r ממ־.רד.״ו ע־כ בליול ולא נ

//ס העין ׳0 דע ע3ןי ק;^ p>7 מהרןרירי^
 »בההנעש■׳ לי׳באנה־ס 71p׳ גה ונעסיס ע".סה“נרמא

 דינים כ״ן ר.ל׳ מי״ם נלול וכ״א הלכהה נתיבוס 3מלי
 היד ן עלק ׳״ד עה וש״ו שועל נקלא הגינה והנה

 זה שושל וסוד דינים הש׳׳ן vp קוא גשיפל האוח;■,
 ו^ו' המיס ענ ה' קול גהש קונוס ז׳ הדוליא הקנה ר\א
 ענ-ו נאמד הקנה סוד ועל דזו*נ לעוס׳! עכימיס שהם

 קונוס לק שסי׳ ונא אכילה לא j’hp 3עה״ סוד שהוא
 לק נמשן הקנה כ׳ למעת נמשן היושע ואמנם י לגי
 היושע אן קולות הז׳ את מוציא שמשם הריאה עד

 האכילה נכנק ונו המעיים עד ימהפשע למעה נמשך
 ה ושת אכילת •י-ו שיש כנגדהעדיהז יולאוהוא ומשם ופתי׳

 סגייו שהם גימ׳שנו׳יו וושט ולכן זו״נ בנגדסילורס 6והו
 ושט״וגימ׳דפ IV הרי עלמה הנינה על ה׳ ועם’דינים
 : ולקעו כעם כע״ו וזים בנתגעלו אדום מלכי שהם אדם

ר2 ף  חנ שמעת קוני הפקוקיס אלו יאמל שהתוקע ן
 דניןאמת רתש ולשועתי לרוסתי אזנין תע:יס

 לעוג עגדן עלוג לדקן משפע כל לעולם הלאש קירא
 שלנלג כמוציא אמיתין ענ אנכי שש זדים יעשקוני אל

 לצה פי ניגית האמנתי כיגמלותין למדני ודעת עעס טוב
ע שתם שלהם ויכויןגי״ת למיני ומשפעין ה׳ נא  שנו•■׳]: קר

 עם שהוא שיט״ן קריע עוד הס ההקיעות כוונת
 ות׳ ש׳ ג׳ דיודין אלה־ס שם והוא תש»ל גימ׳ הכולל
 ̂הש׳ כי תכוי( גס הש״ל הרי ת׳יל גימ׳ פשועיס אלחיס

 אנהים לה׳ ממתיק והוא ש׳ שעולה מלפ״ץ שס גימ׳ הוא
 '3 עס [ה ולשננם לסגל וצליך תש״ל הלי תיל העולים

קייניז נניקוד :שהטו™ :רןהרו.עה כזה הוי׳ שמות

: תינוק שגא קגיל סולס פהס שנא פתס

ב פרק
ו י נ ע ר ב פ ו ש  נלעיד וזיל ז״ל מהלמ״ו הלב כתג ה
שופל תם שופיות נ׳ כי ששמעתי י

 לנא לעתיד של גדול ושופר גתגונה עוה׳׳זהלא של קען
 כי ששמעתי נלע״ד כתג גס עלאה אמא נגינה הוא

 שם כי נגינת מוסף ושל נתנינה הס מיושג תקיעות
 סל״ת השל״ת תקיעת נענץ כתג עוד נמוקף עולים
 הם השל׳׳ת כי זלת״ה ממולי ששמעתי נלע״ד וז״ל תש״ת
 נלאש ותר״ה ‘ דאצילית ננוק׳ ותש״ת נאלילות ז״א נלאש

 נסתיים סכנל הדינים קינץ מקום היא שפס לפי הנליאס
 שכהג אמיל גפלשת הזוהל שלשק ואעפ״י האיילות
 ן’ומס;יל מססלקין דאינו תל״ס הוא תליתאה דסדרא

 זו״נ3 היו שהחלה אחל כי הוא הכוונה למעלה אוהו
 הגלימה נלאש הס שעהה כיון נאלילוס שת־' אעפ״י
 תש״ת נאצילות תשרת כ׳ ממנו ששמעתי אעשל או עליה נקרא

מסופק שהוא כתג אן ־ עכ״ל לאצילות מוזל חל״ת גשליאה

 נאל־ליתעלמו המת והר״תוחש״מ השייס פשלשתן שאפשי
 הס הש׳החרח תשר״ הראשונים ■קולית י׳׳ כי דזעילאן
 קיצית וי׳ ־ה גנני המה הלמצעות קילוח וי׳ י גהלילות

 הקדיש ההרג ששלהי כתג עוד ; ל־צילוה חוזריס החלליניס
 ׳תיועה נאה והיא קשי׳ דינא הוא שגלים כי זלהייה
 <תס אלו מוסין להמשיך וכמנהינו להל והיא רפי׳ דינא
 נ׳ והיותם שתיהן כנגד תשרת סללה עושה אני לכן

 ננליאהוא׳ וא׳ גאצילית א׳ כמש׳׳ל הוא תשרה פעמים
 אלא המשכה עתה לנו אין כי מקפק ואח״כ נאלילות

 הכוונה אין ואולי כנ״ל ג״ס תס״ה עושין אנו לכן נלאה
 ג״פ תל״ח עושין אנו לכן הכוונה קיף שהוא ננחל אלא

ם אמנ  הנה תשד׳׳ת נהקיעיה מליאות קוד ננאר ו
 נים־־ס ל״ה גיוס כ׳ למעלה מנואל כגל

 הניק׳ אל כולם להתס ז׳׳א נאחורי אשל הדינים כל
 יה*דו וגזה דינים והניק׳ הקדיס כילו ר.ז״א יה•׳ ואז
 : פג״פ ויחזרו הנוקג׳ דיני ינסס ואח׳׳כ אחיו מעל איש

 כמגואל השינה קוד שתקליס צריך הנשייה קידם והנה
 הז״א פנימיות תקתלקיה היא השינה וקוד לעיל ג״כ

 חסדים יגינה מכמה שהם המוקין קוד והיא למעלה
 חללי גג׳ ונננקו דנינה גנת»י כהלנשו אשר יגגולות

 עם הגינה של הנה•׳ ויצאו מזלו ועסה דילי׳ דגולגילתא
 נקוד הז״א גיאש למעלה וחנו ויצאו שגתיכס המוחין

 מגואל כגל אמנם :ישן היא כשאל ואז נגד מקיף איל
 נתעליהסג״ת ואה״: לגד ו״ק לק מהחלה היא הז״א פי

 הגינה של הנה״י יהלגפו פיהוכס כדי סנ״ד ונעשו שלו
 הראשינים העקרים חגית כי הלי שגהיכס המוחין עם

נקסלקו כי עתה הישיניס הס סג״ד נקרא עתה אשל
ויעקב יצחק אבלהס נזוהל נקרא ר.ג׳ ואלו המיח-ן מהים

ניקוד המתלנשין עעלין הלין בהם הסו״ג סלו ני דע גס
ת״ש ונקי׳ המחנק אחת נסי׳ ניניהם יש הגינה של

 ועיין החו״ג נין המכריע ההסתון יעה (ל״ל ה*עס וז״ם
 עס עעלין תיין כי ונמלא נהגה) הק־וס נפרק לעיל

 ס כקלא והס חג״ת נקי.׳ אותו המחגל הנחי' אותה
 כי דע ואמנם דלהין• רושמן ונקר יעקב ילחק אבלהס
 נינה נמוסין אז דז״א מרישא המוס־ן אלו נקסלקו כאשל

 נשאלו ולא נה מלנשין עלמה הנינה עס כקתלקו וגנולה
 חכמת שהם אסלים מוסין הנ׳ אן מקיף אול נקיד ליפי׳

 מסיו שיצאו לק דנינה הנהי-י עם נקתלקו לא וסקדיס
 אול נסיר דז״א נלישא ונשאלו דאמא נה״י שהם נלתקן
 הר כד ל״גי דף אמול פלשת נזוהל מ״ש וזהו מקיף
 השיפרהוא כי פי׳ ני׳אסתלק דיולא דנהילו עייאה שופל
 ונהילאדכולא וזים המוסין נתיכס אשל הגינה של נה״י

 יוצא למענה !זמוסין עם שנקהלקו ל״ל אקסלקו וכד ני׳
 ■ ישינס נשאלו ,אז לגני׳ נר.יל לח ונזה דזיא מרישא

 כמו נהל בהאי אתדניק לא ואנלהס מים ותנין^יכ
 נסתלקו לא אנלהס שמלד והסכמה החשד כי פי׳ ■ילסר!

 שנסתלק יצחק משא״כ או׳מ נקוד לשאלו ינתןז#ן r? עס
̂לy וא ה עם כוונסינז עסה ואמנם • נינת שהוא ^

לססזיל



̂ופר תקיעת שער פרי שרף החיים עץ ג ב פרק ע
 .־דד׳א ביוומין להחלנש שינזזל.ו שיצאו המוחין אלו להחויר
 אברהם נ?וד היא ראשצנה תקיעה השל׳ח שול ונבאר
 הבל שיד שהיא ההקישה זאח עולה כשאנלהיקעיס והנה
 או״מ נשנל הוא ־׳בל ’ וכ כנז״ל ש׳ג שם מילוי שהוא
 זיא החשלישל שהוא עצמו אנלהם נגבי׳ ומטי ועולה

 אשל לגולגולהא חללא החנמה שול ממנו אח׳ר שנעשה
 עגילא האי בשיל למעלה עול עולה ואח״כ כנ*ל ישן הוא

 ם־שהלקו ונבילה בינה מוחין הב׳ אליו מושך וא) לחשל
 בשיל ג״ב כיה■׳ אצלו מוליל־ן ועסה הבינה עם החלה
 והוא מקיף איל נקול מוחין הד׳ כל הם ובזה מק־ף
 ואסקין הוא ואהעל ודש לגלים ל׳ של כשא עחה

 לגלים ל' של כשא בתיל עסה הם מוחין ל׳ ני לכולשייא
 לגבי׳ ומעי בז־הל טאמל וזה לשאו במשי והוכן ודש

 המוח הוא ב׳־אשי ישלי הנ״ל הכלי שהוא דיל ־הם א
 יצחק בחי׳ שהם ובסלוכיה בשבלים אמ״כ ולזה עצמו
 כי ברישא םליי הלשון זה אמל לא שיהבאל במו ויעחב
 או״ו! גק-ל גיליש־׳ המוחין כל שיכלו הכיונה הוא עסה
 בהול בפנים להילילם הכוונה אז ויעקי ביצחק אנל כנ׳׳ל
 ולשון י״ה תקע איהיוח חקיכיה כי א׳ ענין ועול מוחין
' כמו זיווג לשין הוא סקע

 השנה מביא נשער לעיל נמ״ש הם וי״ה ביבמהו ותקע
 והק־עה זיווג עי׳י כי איוא

 מנצפ״ן ב׳ שיל נמשכין זו
 ב׳ יל (י הקע גימ׳ שהם

 אוהיוח) י׳ עם מנצפ׳ן
 הסכמה מן נמשכ־ם והס
 ציון לנקולס א׳ הבינה אל

 וז״ש למל׳ וא׳ שבה יקול
ע״י כי איז ישי בחכמה וה׳

 וזהו שבה גיישיל אלץ הנקל׳ מנצפ״ךא׳למל׳ נמשך החכמה
 והנה אלז עשה או אין בלא כתב ולא אלז יהל שכסג

 וגבולה בינה מוחין ב׳ ע׳׳י נמשכיס אלו מכצפ״ך ב׳
 הגנולה בקול והב׳ בינת שיל י היא היאשין מנלפ׳ין

 המ״ל אל הב׳ היונצפן יולד ילו וביל למיל עטלא שהוא
 נמשך להיוה גבולה שהוא המנצפ״ך המשכה וענין

 גבולה היא החכמת שילש לעולם כי הוא מהסכמה
 עיי הרי דא״א בחנמה הוא דעהיק גנילה כי כנולע
 למנצשך הדינים ננקלו אנלהם שול שהיא זו סקיעת

: להמס
 אלו להוליד והוא יצחק נקול הוא השניים ר10

 בפנים להכנישם וגבולה בינה כהם עוסין ה״נ
 להכניש אלו מקייננין לכן דין יום שהיא• לפי והעעס

 גם לכן עליין עמה יולל דחשל עעיא שאין לפי והנה
 להכלל הגבילה מוח הוצלך ולכן ילל’ אייו הבינה הלשיל

 הקיעס ועיי הבינה של ההיי בהוך ביכה מוח עס
 בינה אלו מוחין ב׳ עם הבינה של ההיל יולד ששנליס
שלו השמאלי נקי ז׳א בתוך ומהפשט סגהובו גבמיס

׳ פיק  1נל גניס מ אינס חס תכו ולחסל לחנמל כי ג
 מעלין לס או״מ בעוד שנשארו

 ואז עלאין א״וא לזיווג מ״נ
 מתוקנים חדשים מוהין יוידין

 נ׳ נפיק וע״ש ע״ס לשינה אחי
 נע״ח יו״ש סס שלנאסי נלנ״ה

 מנצפ״ך נ׳ ענין לירח נועי
; ע״ש לאלו

 כל סהוד ואז דא של נגיה כפי׳ ג׳ הוך פלקיו וג׳
 התולה חקה זאה השפר (עי׳ המל' של המוס הוא ז״א

 זלהיה סזנאי הלב החשיד י-שנס הסכם י שכהב
 הזה הליום השלום שבידינו נתעהקיה נמנא לא ודל

 קביח׳ י נ׳ בלייון מ׳ האלקי השלם תחנם דפי אמנם
 בגבירה עעייא לתבליה תהלוער. שיד והוא שעני! השיוס

 בישיד ונהכנישס דסשד עכילא עם ולחברה ההוד מן
 ותקיעה היינה בנצח נכנש החכמה ויויח היינה

 כלו קווים י.ג׳ בקול נז״א כולם להכניש אהרוגר,
 אנקים עלה וזיש שמחל בקי ושמי׳ל ימין בקו ימין

 לגבירה עעלא שהיא א;'הים ני שיפר בקיל ה׳ בהלועה
 במקומו נכנק ללש־ עעלא שהיא ל׳ כנ״ל נהלועה עלר.

 המל׳ עסה והרי אחיינה סקיעה שהיא כופל בקונ'
 מוחין ניה היה נא עסה עד כי המוחין בשיי מאילה

 בהם עהה אין למל׳ המוחין שיי שלם דז״א הנהי־ ני
 עחה אך דחמא ינה״י החאין ג״ס שהם המוחין סיל

 ■עוי־סד, המיל אל מיח־ן בשיל מאיריס המה אז להוכם שילדו
 ולא וישן האלם עלVbא:■ה' ויכל אמל הקרא היי וא״ה

 איכ מוחין לה היה לא היא גם ואס הנקיבה על
ישינה היחה היא גם

היו אז כי והתשובה וגס האלו קוסיוח נ׳ והנח
 של קכל כל הל׳ מאילה ’=

-.ו ,.V״״. נינהסחלקי׳ גע־ל וינואר הלא ל ^מא לאש ן ס-ל
ן ,p,jp .,pj מתפסטיס ■הקשה וא״ה מוחין בקול ,̂;

 הל׳שלהקכל אותו נה כי נמניאיאך הנסייה סיד עיקל
 בה יש מנין ספילין של נינסוי זלה״י. לינ דעח וראי

 שנמשו אס־ כי מיחין נס״לקי אי ־ה לאש התקיעה
אח״כ יוצאים בז״א המוסין ואי ה־יין׳ ווחוך יאמא הנה״י

. ,,,״, , ,/  ומשם ההפילין נשיל משם ,■״״^3;
 שידהקשל ייוי״א אח״כ חוזר איווגז התקיעה אחר יק

ך שצתפשעיו תו  לו אין עצמי ז״א ואס הזה ה<ה»י אז ז״א נ
 לל׳ האלה יהיו איך המוחין מוחין בסוד ני. מאייין הס

והחשיבה הזההנמשכהמכם ז ינין והמשכיל
 שיל הוא הזו הד׳ הלא כי

 מן הבינה כשנשהלקת* עסה וסנה הבינה של ההל׳ הארה(
 שיל שהיא המל׳ לזו ׳אך בו מנר.איל שנשהלקה היא ז״א

 בה משסיחאיל שיוצאה עתי. אללבי. עלמה שלר. המלכות
 אל נמשך ומשם גלול או״מ שיד בה ■איל ולמעלה ומשם

: ישינה ואינה ההחהונה המל׳

ג פרק
ת5ר׳  תל״ה הס״ה השליה התקיעות קול נבאל ת

 לע הנה חשל״ס׳ תקיעית שיל נבאל והחלה
 כמו כהנים נלכה של 3״ק בכם הם התקיעה שיד כי

 ראשונה תקיעה הנה לאסל,בעזר.״ אחד שנגאל
גס והכולל אוהיוה ׳7 עם פסת״ם שס גימ׳ הוא



קלה הדדים עץ ג פרק שופר תקיעת שער פרי שרף
 עשר ני והענין ״-־’ עש־ גיע׳ הוס סקיעה גי סרי׳ן

 [’ניהור ק״ן להמשין (’וסכו קץ עיילה 6\ר ׳״ה פעוויס
ומשם לז׳̂' ״ה’ הנק־א .א3ה־ו

עאנל נזווין מזי•( ן להמש מ״ש ׳הנקיח ’נ הכוין למל'גס
רדעתס לא • לנוק׳ ס ומפ לז״ו p)jj, סשלנן,-, סקיעה

 הלו״םשער ז1נ- הלא כי ין5לי,
^0 מ׳’ג הא ה1פ.ו ^״ ״נכחהש״ע פ״ו פלק א״א ׳
״•ל ונתב ש־,אוז ל4 |’נ־,וי ישנש־ (’יוד ׳7 קוד

ננח■׳ היא כאשי אמא גס ני גס מיוד כנול כ״א דיודין
וק לה אין או הלנינה של ויווג קוד היא פשועה תקיעה כ׳

נ נ0ו; נהיל׳! ק״ןרינו■ ; ע״ב גימ׳ שהוא הליקל ייף0«
הנלש יש גננת אגל ח״־' הפיק ״-.ע-

א/א א^איי־^ו ט׳ערומיטיןועניןהטנימיטץ
פנל עדיין ומקא להיותה גצעו רנ״ח גימ׳ טרמט כי דע

מהפנים מאור ק לא הוא ;•א אלהיס גימיניפעמיס והוא
נו נמשניש אין ולפן א״א של יש״ד גימ׳ היא טורמט (נ״א
אלא עצמו מא״א ריסי ה־ן״נ אלסיס פעתיס ג׳ כמנין

שלא הל׳ ע*ש וני׳ אמא’כ״ א,״-,״ ה,
: מאמא לק אלא להזיא נמשו -י , י פעמיס ז״ן הס טרומיטין ט׳

אלפיס נ׳ שעוליס אלהיס
נלפ״ד אלהיס נעמיס הךיז ע;ין אס־ריס 7קו הס גס שן״ב׳

הגיה ני ניצוצין השיך סוד שגס כזה במילואו אדני דשס
תם של,;ס נ-צוצין הש״ו כ׳ נידע דלסאלףדלסנון אלס אלס
נראשית שנמעשה אנהיס הל״נ ודהעו^הי^לף נון דלה qאל

שפילת נשעל לעיל מנואל נ מס*ל והנס י ע״רז הסיק
והנה פלק נהגה ע״ש העומר ומשיר ל' הם האוסיוס

פ״' נעתקו כנל אלקים ה״פ • הטשוטיס ״נ’ מהס
תש״ העולה שע׳ז קל״ע שס וסוקיה ׳״ס נשאר במילואם

הס הת׳ ני לעיל נמסאל 0ןנןי0הפ אוסיוס ד׳ עליהם
שהוא עי׳ ונטתקיס אלהיס ה״ס ״ ״ .
n עוד ונשאו ע״ש מצהן שס ^ ל ̂ ל

נא! נמלקין אנתיסוהס פעמים ב׳א,פיס• הרי סקע״ס אלן
הוא וה׳ עלמיעין י.ע׳ ע׳׳י נילולין הש״ן עליהם וסוקיף

 ; נערנו ינפל היודע <3 הרי דין ה״ס שהס
בוללים נ׳ ועם שין אלפים
 כל להמשיק וסכוץ שן״ב אלפים ב׳ הרי ודש״ן דאדני

 נמשפר_ והנה ען״נ העולים דיודין אה׳׳ שמוה בשני זה
 השן״נן, מן וץף״ב נ־צוכין הס״ן המתיק השךב מן ש״ן

 י תז״ן היינו תנז״ל כל גהנה דאיני אלפים ה«׳ ^המסיק
 עיי המסיק נילוצין והש״ן אדני דשם והאסורים אלסים

 שהיא דיול־ן ע״ב שם שקודה הפשוטה ראשונה השקיעה
 ה׳ גימ׳ שהוא פשוטה נמלה מרומז והוא 7pn נימי

 ממס־ק והוא המספשט הפקד אל ורומז כנ״ל דיודין
הנז׳ הדינים כל

ם י ר ב עולים שהם דיונסי״ם פספסיי׳ם לשם סביין ש
 נכח דאנא אוסיוס למ״ב עמהם וסכוין סק״י

 דיודין אלהיס לשם חכוין גם י שבדים במנץ סקנ״ב הלי
ל׳ גימ׳ שהוא. אלה־ס דשס ולאסורים ש׳ גימ׳ שהוא

 סשיט אלהיס בשם שיש אוסיוס לנ״ב עמהס והכוין
 וחכוין כבלים כמכין הקנ״ב הרי המיליי ומילוי ומלא

 שם דה״׳דהתיןכ׳ שסב״ן שסב״ןזהדאלהיסעס ולכלול
 אוסיוש לבן העליון הים שיד הוא דההין דהר׳ זה ב״ן

 ומסגעשיס הים גלי כס ונעשים שם ירדו הנ״ל דאלהיס
 אלה הנקרא הסיציניס נאתזיס ומשם י שם ומהרעשיס

 דכס המילוי ומילוי ומלא בפשוט שיש אוהיות ל״ו היינו
 שיש טלמוטין לאה שיד והס לאה ג־מ׳ שייס דההין ב״ן

 שהם וסכויז טרמוטין ט׳ בו יש גס י השל״ש בשד־
 שנגלון תדינין בי■ נודע הלא כי בהגריין העומדים הדינים

 וסנה אחד טרמט גיוןוהסשוד גימ׳ שהם ג׳אלהיס הס
 כמו אחד קיל ואינם השניים קוליס ג׳ הם כנגיס
 בהגרון שם אשל חלהים ג״פ נגד קולוס ג׳ לק הסקיע
 טלמוטיך ט׳ שהם ג״ג של ג׳ ונעשים משפשטיס ואח״כ
 פעמים שנ-י והס שבהגרון החשל עיי להמהיקס וחכו־ן

 דאמא מ״נ טיפוס ב׳ קוד שהם דיודין ע״ב דשם מ״ב
 אסהיע אוסיוס כמנין פ״ד עולה מ״ב וב״פ שבגרון
 הקול הוצאס בענין א׳ בפרק לעיל (עיין שכגלון
 פשחס לשם חכוין תרועה בהגה) שם מיש מהגרון
 במילואו אדני שם עם מם תו סמך פה כזה במילואו
 הרועה כי סכוין גס הרועה ב״פ כמנין עיליס ששניהם

 סלפ״ז הרי והכולל אוסיוס ה׳ ועם סרפ״א גימ׳ היא
 אה״דיודין שמוה וג׳ בין מ״ה ש״ג ע״ב ס שמ ד׳ כמכין

 : טרמוטין ע׳ ג״ב היא ושיעורה ן דהה דאלפין
 כנ״ל פסת״ם גימ׳ שהוא ג״: סכוין ש:׳׳ תקיעה

 עסה׳ שסקיעה חכוין נס ראשונה בשקיעה י
 :טרמוטין ט׳ ג״כ והוא אנקת״ם גימ׳ היא והכולל אוסיוס
 טורמיטיןסהס הס׳לאה שנהשר״ס הטוימיטין כל והגה

 :כניל דמילו׳ ומילוי ומלא פשוט נ״ן דשם חוסיוס ל״ו
 פ״ק כי וז״ש קיח הטורמטין עולה השר״ס בג׳ והנה

 הדין יום נר״ה הנחמר יעקב לאלה׳ משפט הוא לישראל
 :וזו״נ עלאה אמא שוד ומ׳ה נ׳שמוהש״ג גימ׳ שהם והנוין

 כמו ב׳ וסקיעה ושנליס סקיעה בכל סכוין תשית
• דהשל״ס נ׳ וסקיעה ושברים נסקיעת

 בחש״ס וסכוין טורמיטין ן*ז נסש׳׳שא׳ שיש והנהשכיין
 ובהש״ה י דיולין דאהי׳ המילוי במילוי אוסיוס לזין א׳
 דיודין דאהי׳ אוסיוש להזין טירמיטין להזין ג״כ ב׳

 אוסיוה להז״ן טולמיטין נהז״ן סכוין ג׳ ונחשיה • בניל
 כל משפר והנה • דאלפין דאהי׳ המילוי במילוי שיש

 כס לנטל סבוין פ׳׳א הם סש״ס בר׳ שיש סטולמיטין
 הכוין נם אף גימ׳ שהיא אדני׳ י״ה נשם הגדול האף
 ש״ג דשם ייוסיוס ולמיב טיל העולה דאלפין יהו’ לשם

: פ״א גימ׳ וט״ל מ״ב הרי
ת ״ ר  ובשקיעה ובשליטה ראשונה בשקיעה ג״כ חכוין ת

 דנסקיעס ובשליטה ראשונה' בהקיעה במי ׳3
 י«יטין1ט זין הר״ס בכל כשיש והכוין דחשר״ס ב׳

שגד f! נ*פ כשהחבר אן נסקיה כמו ג״כ נהם וסכיין
סל*ס



החיים עץ ד ג פרק שופר תקיעת שער פרי שרף
 בשנליס שס כי בתש״ת כיוו סכיין לא אז תד׳ס
בסייעה אך הגדול אף וגק-׳ קשי׳ ליגא הוא
 יכניע האלו טורמיטיןי רף שע״י וסכוין רפי׳ דיכא היא
 בין דשס אוחיוס ול״ו דאלפין מ״ה שס נקיד רפי׳ אף

 גיע׳ שהוא דאלפין יה״ו לשס וסכוין אף שעולין דהתי!
 : אף גיע׳ ג״כ שהם מ״ה דשם מ״ב ושם ט״ל
 שבתקיעת תי״ת וג״פ תשית וג״פ תשר״ת נ*פ והנה

 טורמיטין ר״ע בהם ויש קילות ל׳ הרי דמיושב
 התקיעות של קולות דע״זיובל׳ היצה׳׳ר לבטל בתם סכוין

 תילה״ר לבטל בהם שיש חכוין בלחש מושף בתפילות
 תבויןלבטל מושף שגמזרת קולות ונהגי׳ • עריות דגילוי
 דמים קפיכות של הילה״ר נהם שים טורמיטין בר״ע

 תכוין דתתקבל הקדיש שאחי האחי־וכים קולוס ובהעשרה
: הלע דלשין היצה״ר לבטל  תכוין קולות מאה שהם דליה התקיעית כל והנה

 וים ש״ג שם דמילוי ולהל״ז ש״ג לשם בהס
 במילואו שדי גימ׳ שהם תכוי! טוימיטי! תת״ק נהם

 תת״ק הרי פ״ו העולה פשוט אלהיס ושם תחי״ל העולה
 במילואו שסשדי ע״י אלהיס של הדיכיס כוסות לשבר ותכוין

 בהם שיש תשר״ת י״פ שהם לבדם התשי״ת תחלק ועוד
 הכולל עס שטן כמכין שיש שעולים טרומיטין לאה ייפ

 חש״ת י*פ ויש טורמיטין שטן ע״י השטן כח לבטל ותכוין
 לגטלבהםנס ותכוין כ״ע י״פז״ןטורמיט־ןכשעולים שהם

תעשה לא מצות לאווין על הממוכיס רע הכקל׳ היצה״ר
שהם תל״ת י״פ ויש י השברים כמו תקיפין דיכין שהם

 שהתרועה לפי אן דע ג״כ כשעולים טירמיטין ז״ן י״פ
 כס לבטל נהם תכוין השנרים כמו קשי׳ דיכא אינו

: עשה דמצות היצה״ר

ר פרק
ץ ^י ע בשם ז״ל מהר״תו הרב כתב בר״ה הוידוי ב
פעם בזוהר יש זלה״ה האר״י הקדוש הלב י

 להיפן כתב ובמ״א חטאיו לפרש כש בר דבעי כתב א׳
 ומקום רם בקול אלא אינו הוא שאשור מקום כי הוא

 הרג של מנהגו היה וכן י דווקא בלסש הוא המתיר
 וגם דבריו ישמעו שלא שפתיו נין בלחש להתוודת זלה״ה
 כי והטעם קופר־ תקיעת בעת לק נוהג היו לא בלחש

 אז עולה האדם שלי הוידוי ודברי השטן מתערבב אז
 שטן שוס יש ולא ונאמליעותו השופר קול ע״י למעלה

 הרב ש:הג כחב גם עליו קטריג שוס יש ולא רע ופגע
 שאינו מי ואמר וביוה״כ בדה לבכות זלה״ה הקדוש

 מהרסז״ל 'ד מכתבת : טוב אינו אלו בימים בוכה
 ננרסוזו׳׳נ בדה כי הוא ושיפרת מלכיות זכרוניות מנין
 כי נודע דז״א ניק׳ והנה מעשיך תחלה היום זה וז״ש

 פרקין ט׳ בהם שיש דז״א נה״י נגד הס שלה ששירות ט׳
הס ואלו בר׳׳ה דעמידה ברכות ט׳ הס וכנגדם כנודע

 תכוין אמנם • ושושלת זכרונות מלכיות שוד עצמם
 בסג״ת דז׳׳א דיוק׳ נה״י לכלול מלכיות שקיקי בעשרה

 ששיקות יוד המ״ל) קומת שיעור הס הכה״י (כי ש:'ה
 שופרות ששיקי ויוד שלה בדעת דידה חגית לכלל זכרונות

 הנקרא הבינה ע״ש שוע־ות ונקרא בחב״ד כולם לכלול
 היום ענין ע״כ • שיפר

 יעמוד היום עולם הרת נ׳ הלק יו:ס כגפי נק׳ כה!נ
עולמים יצירי כל !■משפט יי־ו נשזיינייפ נדגי, ד׳ ס׳
 מת-ןבציס בר״ה הנה כי י׳ יטיז רזי^יק׳ס אל

הניק׳ ברחס הדינים כלV כנודע חלן נימ׳ אלה'ס
 דנוקבא בין דדכירין נין והס י׳ נמקיס תיא סק שבמלה

 גימ׳ והס ופיר שג׳׳ה שהם כהיאאסד אל שס עיי גמסקיס
הדין יום היום ולכן חר״ת• : כגידע

 נס וכו׳ במשפט ויעמיד
ביארנו שכבר הגם הנה כי הרילן לשון הוא הרת מנין
א המחלוקת מנין לעיל נכלא בתשרי אמר שמר ור״י ד
 ששניהם שביארנו ט״ש עולם נברא בניסן אמי ומר עולם
 א' ,ילד מול יש הנה שש כנזיל סייס אלהים דבלי

 פניגי ולא חדא אמר ומר סדא אמר ומי יצדק• ששניהם
 וכן המיבור היו בחשרי והנה ולידה מיבול ״ש הלא כי

 הלילה היו ובניקן ראשיח אוחיות הס חשרי אותיוה
מורה וכן הלילה במס הבטן מן לצאח ניס־ס שצלין

כי כידועה בנישן ,ןוצריס גאוניה היו ולכן נש לשין ניקן
 בעח ומולדחיך כמש״ה לידה בלשון חמיד הוזכר יציאה
 ואלאן עליך ואעבור וכו׳ שרך כרח לא אוחן הולדח

 לשון עולש היח היוס אמר ולזה וכו׳׳ בדמייך מסגיששח
 באלול נכ״ה נברא במצעו שהעולס אמפ״י והנה הריון

 הנה האדסכי קאימנ מולסכיזה הרח היום אמר אמפי״כ
 נסמלמח שהנשמה לפי המלס לשון והוא מולס נקר׳ האדס
 חכז״ל שאמרו וזה מולס הגוף נקר׳ לזה הגוף בסון

 לו יש וצדיק צדיק כל כי מולמו ביח אל אדם הולך כי
 אשל במלוחיו לו שמשה הלביש והוא כבודו לפי מולם

 הנשמיז נחעלמת שס כי מולם נקרא והוא במוה״ז סי.ל
 לעצמו חיקן אשר שלו אח לו נוחניס ואחד לכ״א לעוסי׳בלכן

 ג״כבר״א הענין וזהו עולש ג״כ נקר׳ בעוה׳׳ז הגוף וכן
 אחד שוס אלא לו היו _ולא דש לו כשהקיזו פדת בן

 העולש אס אחריב חרצה אס הקב״ה לו ואמר ונסמלף
 הדור באוחו שהיו הצדיקים כל וכי סמוי שחוא וכו׳
 אך ר״א בשביל העולש אס יסרב אס עליהן חהיו מה

 קאי העולש אס אחריב כי שביארנו כמו הוא המנין
 וזכו גלגול ע׳׳י לעוה״ז ישיב אז שימיס ר׳יא של גופו על
 שאס עישר נמ׳ל בעוה״ז יבא אס בספק שהוא מה כעי
 אותו בורא היה בהכרת כו׳ העולש את מחריב היה

 ועקידת ; ספק נו היה אז גלגול עיי אלא עוב במזל
 הרב בשם זלה״ה מהיס״ו הרב כתב הזכור לזרעו יצחק
 האר״י הקדוש הרב מפי ששמע לו שנראה הכהן יצחק

לא תזכור לזרעו בקתס לומר הוא האמיתי םשדל זלה״ה
כאותן



קלו החיים עץ ד פרק שופר תקיעת שער פרי שרף
סליעקנ לזרעי לומר מנוהגי; כאוס;

ז״לה״המהריו״ו מר״ב כסי. נר״ה משינה בעני]
’תאר• הקדוש מהרב ששמע לו שנלאה

 כמבואר השינה עני; הוא ההקיעות שעד הנועס זלה״ה
 שישר שגהק־עח העוריס נעל וז׳יש • החעורר ועתה

 'לשין שהוא ונראה מתרדמסכס ישיניס עירו לומר נכון
 עדיין שני מס שעד מניאר והנה זה לדבר שכיון המדרש

כלל יישן שלא ראוי לכן לעוררו וכוונתינו ישן קרא
לו שנראה זלה״ה מתחר״ו הרב כהב אן ר״ה ש־וס

 נתעורר כני שאה״כ היוס חצי ע־ רק שאינו ששמע
 הקדוש הרב אה שראה וכהי: והמוקף התקיעוה ע״י

 לילן הוא נכון : היוס חצי אחר ישן שהי׳ זלה״ה
 הממה שקיעח קודם מנחה חפלח אחל דל׳׳ה א׳ ניוס

 חין הוא אס הוא ועוב יס ח מיס באל או מעיין אל
 אל מי שבמיכה דרחמי מכילון הי״ג כס ולומר לעיר
י״ג אל לכוין צרין אמנס קדס מימי עד וכו׳ כהון

א׳ נגד א׳ דרחמי מכילון י״ג כנגד דיקנא חיקינו
 וכשחאמר מרומזיס המה נדיקנא מקום נאיזה ולכוין

 העונוח כל שישלנו חנוי; חעאחס כל 0־ במצילה
 לאומרו צרין ולזה • העליון יס במצולח והמקג־ריג־ס

 למה שחכוין צרין אמנס מעיין או סייס מיס באל על
 לעיל (עיין לאלפיס בסיקון נימין י״ב בדרוש שמבולל

 זה יסוד מבואר שס ד׳ פרק קוף הסליסוס בשעל
: לאלפיס

א פרק כפורים יום ערב שער
 נגמל יוה״כ נערב כי לעיל ביארנו כבר הנה

 זה אגב וסנה הנוק׳ של ומ״ל יקוד נקירח
 הגס מאמא ומל׳ יקוד של סקדיס הב׳ גס המל׳ נוטלה
 כי אלו בסי׳ להמתיק כדי והנה • זמנו קידס שהיא

 במקום לאחוז חמיד באים והס־צוניס דינים עצאיס סס
 שוחט־ס אנו לכן בה היקוד עד ערו עלו כמ״ש היקוד

 ב־סיד שס כי לבן חלנגול לשחוט נוהי•'! ואנו חרנמליס
 אחד כל והנה שלה שנדעס הנבולוח כל קיגון הוא

 הנשמות לכל מעבל הוא כי ביקוד בסי׳ לו יש ואחד
 אחד כל שישחט נכון לכן אסר ממקום שחה׳׳ ואפי׳

 ומוצא־ן שביקוד הגבולוח להכניע נבל שנקרא תרנגול
 הבוקר באשמולח אותו ושוסטין להמתיקו דמו את ממנו

 הרב וכתב בעולם גובר חקד של סוט ההוא בעת אז כי
 לשחוט נותנ היה זלת״ס הרי׳ הקדיש שהרב ז״ל מוסלסיו

 ואס לנקבה ונקבה לזכר זכל ביתו מבני אסד כל כדי
 וא׳בעבור בעבורה ג׳א׳ עלי׳ שוסע היה מעוברה אסה ה־ה

 או זכר תוא סולד אס מקפק נקיבה וא׳ זכר הולד
 באו שניהס כי סמשתלת שעיר דוגמת היא והנה נקבה
 כמו כי כפלה נקרא ושניהם יקוד נחי' הב׳ אלו כנגד
 שניניסס הסילוק רק מכפל זה כן מכפל סמשתלס שעיר
נגד והוא סכפודס ביום הוא המשסלס שעיר כי הוא

 הס המל׳ דיני ני הה־צוניס אחיזת יותר נו שיש המל׳
 מענין• דלהין מקטרת כהוא שעיר היה ולכן קשיס דינם

 רק אינו זה אן אוהו משלח!( ולכן שס ירקדו ושעירים
 אי; ולכן בקדושה נשאר א1וה שביסוד דיני; להמתיק
 שיהיה הגס לעניס אוחו ליתן החיוב) (נ׳א הכוונה

 די לכן הזה יבי להמהיק ר־ שצינו כיי; אן עוי יותר
: חיכיתי בש

ה ^  מ־מ הנקירה ני-ישה שכבר גס היעיוים ביוס ה
 עד שנעשה הנקירה כי זנל־נו אימריס אנו

 ננסי' נעשה זה ניוק ועכשיו חיצוניה בנהי׳ היה הנה
; הנשמות בסי׳ פנימיות

ה נ  ענין השנת) מבוא (בשער לעיל ביארנו כבר ה
 עליו מעלה בט׳ האוכל כל ודל שאמרו מה

 בביאוי זה ענין כבאר טהה אן וי׳ ט׳ מחטני. כאילו
 ושחיוסינו אכילוסינו כי״י השנה ימות בגל הנה כי יוחל

 המוציא בלכת ברכות כמה עליהס מדלכיס שאנו הגופנים
 ומזון שפע ממשיכי! א:ו ע״י ברכות ישאל המזין ובלכוח
 אדני גימ׳ אכילה כי דז׳׳א ניק׳ רתל למל׳ עלאה מאמה

 ביוס*כ אן הבינה חיציכוה מ! גיפכיוח אכילה והיא ע״ה
 הגינה פנימייה בסיד ושה־הולחיצר. להאכילה אנונוהניס

 לחכול ממש הגינה אצל ביה׳׳כ כיהמל׳עולה קוליס ה' שהס
 הנינה וה:י, הבל נקוד הפנימי׳ הקוליה מאוס; ולשתוה

 תותסודק נקיא המל׳ כי דע יהנח כנודע אהי׳ נקרא
 ההסום כי חתוכז מעיין נעול גל כלה, אס־הי נעול גן

 נאלפיןנההין ניולין מילוא־ן שלהה־אשסאר.״יננ׳ ול-סיום
 הוהס עסהכולנוהנה נימיחיחס גימ׳ד.ניהסהואג״כ שהס

 הוא גס • ילושליס חומוס הוא זו כי מומת הוא׳אותיות
 אהיה ג׳ והנה המל׳ הדוס שס עד ני הח־ס אותיוה

 מציאותה הוא ד־ולין שהוא הראשון הנה י הנ״ל
 אלפים ב׳ קוד הס ודהחין דאלפין אהלים והב׳ עצמר,
 להיציכיס מקוסלה״ל הוא ואח״כ שיזת הסיס שזוא אמה

 הנינה אל עולה שהיא ססוס מעיינה אז ונעיה״ש
 משס לה הנמשכיט סדל ׳ אה ג׳ וע״׳ אהי׳ הנקלא

 גימ׳ הוא מעיין כי והעני; • למעלה עולה היא ע־״ז
 גימ׳ שהס נין מ״ה ק״ג דעיב ר\יו׳ ד׳ של מילואי; ד׳

 של המ״נ נסי׳ שהוא נ״ן שס עמהס והצלף קד״ס
 ואהיי הוי׳ מיבול כי הלי מעיין כמזין ק״.ג עולה המל׳

 מנצפןשהוא של מנ״ל גימי מעיין גם י חתום מעיין הס
 שנגאל מל. והוא מ״נ ב״ע גימ׳ מעיין גס המ״ל מקיר

 ע״י ואס״כ מ״נ קוד שהוא האכילה בסיד נעזה׳יי
 נ״פ אכילה היי מ׳׳נ אתלה פעס יש שפס העחינת

 קוד שהוא ננ״ל אהי׳ קוד הוא והשתי׳ קעי־ן ג־מ׳ מ*נ
 והנה ושסי׳ אכילה סיד הוא תחוס מעיין כי הלי סוסס

 ואס״ב למעלה תתלה היא עולה אילו ושהיה אכילה ע״י
 ישתית אכילה שס אוכלת אינה אז תנינה אצל כשעלתה

 אנו ולכן כנ״ל קולות ה׳ שהס פנימיס יוחל אלא זו
נקוד והשתיה האכילה לס להמשין כדי ביוה״כ מהעניס
״‘קול לה



החיים עץ א פרק הכפורים יום ערב שער פרי שרף
 גימ׳ ולוס לוס נקרא תסער׳ והנה הפרמיס קילוס

 כי וז״ק העליונים הפרמיס קולות ממש־ן הוא כ׳ קול
 פ׳ מוליא כל על נ׳ האדם ׳סיה לבד הלחם על לא
בייס כ׳ האדם ימיה ה׳

 רויי׳ ג׳ נימ׳ הוא למס כי י״ל ני]ון נבד בו הכפויים
נס עמו לצרך צייד אך כנודע ק; פי מוליא ע: האיס

לקמן וכעביאי כנ״ל אהי׳ הג׳ ,^5 גימ׳ הוא מולא כ׳
 הבינה p הנמשך האכילה כי

t ̂ ”״ יצריו אהי׳ פוד כולם הם עצמה י
 שהוא מהום מעיין בסוד שיהי׳ י־' ®י נמי-א ני!י( אדם

 :כנ״ל ושסי׳ אכילה פוד כ׳ וזה הלמס תוך מעורב
והנה לבד הלחם על לא

 כדי הסילונים בבסי׳ הנ״ל בסי׳ כל שיכלמו לרין ססלה
 יום בכל והנה פנימיות בסי׳ לקבל אס״כ שתיכל

 כנודע אסת בסי׳ רק נתקן אינו התשובה ימי מהעשרת
ffeהוא א׳ בסי׳ כעס לתקן לריכין אנו אז יוה״כ בערב ־ 

 אנו ועמסם היום הוא ונקירתו חקינו זמן אשר הוד בחי׳
 בסי׳ שהוא העשירי יום סל הבסי׳ גם לתקן לריכיס

 תמיד מסוברים שהם לפי ומ׳׳ל יקוד והנה • ומ״ל יקיד
 הרי אחת בחי׳ נקראים שניהם לכן להפרידם ואין

 אכילה נקוד וכולם מדריגות נ׳ נתקן זה שביום
 ימים ב׳ ערן כפי זה מיום לאכילה לרין לכן החילוני׳

 בלתי ומ׳׳ל יקוד בסי׳ ישארו אז כן יעשה לא אס כי
 ביוס לעלוס יוכלו ולא שלהס הסילונית בחי׳ מתיקן

 של והשתיה האכילה כי הרי הפנימי׳ לאכילה הכפיריכג
 ניוס להתענות והמועיל הגורס הוא יוה״כ ערב

 דברי וזהו הפנימי׳ ושהיה לאכילה להעלות הכיפורים
 התענה כאילו הוא הרי נע׳ ושותה האוכל כל סז׳׳ל
 האכילה גם אז התענית גורס שהוא לפי כי בע׳ גס

: יסשב לתענית

א פרק הכפורים יום שער
ח ^  סיקון ללורן גבורות ה׳ רסל לוקחת הכפוריס ביום ח

 פנחק פ׳ בזוהר הימוזיס ה׳עינויס וז״ק פללופה
 הכפוריס יום נקרא ולזה ה׳תפלות ע׳׳ביוז״ק רנ״ה דף

 שניהס־ ומתסברים אמא עד עולה המלכות ני רבים לשון
 ששמע לו שנראה מהורס״וז״ל הרב כתב כפיר גענין נס

 זה ביוס. לוקסס כ׳׳ווהנוק׳ שהז״אנקר׳ ן״ופ״לר״ל שהוא
 ביום ונוק׳ זיא הארס הרי פר גימ׳ שהם מנלפ׳׳ן הג׳
כזה במילויו ן״ו כי גס כפור אותיות פ״ר ן״ו הוא זה

מירנים אינו האלו דניים הנה ״יל״ ״'י* יי
 ש-תבאי נמי שר׳׳ל נלע׳׳י אך כנ״י־ מזצפ״ן הוא ופ׳׳י
 אצהיס הוא ה׳; נענץ לקמן עתה רחל מקבלת זה שכל

 אלי׳ עפל הז״א עמה כי והוא : ז״א פ״י פלא עצמה מב־וה
] י נ ע צימ׳ שהוא »ק5י ענק וזהו ציאין שמי הקפדס ב
מקנלת שעהה ר׳׳ל אלהיס הוי׳ הכפוריס יום נציל י

אלי׳ געפל שהוא זאת הארה ז
 מאמא מנצפ״ך הג׳ מקבלת נם

; עצ«ק מהורס״ו הרב כסב נדרים

 סי״י הקדוש סרב לו שציוה מש«לן מהר״י ששמע ז״ל
 ומקנהו נדרי כל קפר הנקר׳ הראשון קשר שיקח זלה״ס
 לזה רבה כוונה לו ונהן מאד הוא צורן ני רב בממון

 הס הנדרים כי נדר מסיר שחנס מה ענין (מהסנירי׳
 שהוא בעלה אמנם • מצוה דבר על סלים ו:כן בינה

 בעלה ונרשוס הנדר אס לה מפר דבינה בעלה החכמה
 מפני הוא יוה׳׳כ ליל בעליס מסעעפיס שאנו מה הנה קיימם).
 אם לז׳׳א המקיף דבינה מקיף בחי׳ הוא העליס שלעולם

 והוא בסוכה העיבור בסין שהוא בג׳ כלולין ג׳ בנסי׳
 שהוא ו״ק בבס'׳ ואס קטון טליס בחי׳ וזהו עליו מקפת
 שלטיס שהוא יוה״כ נל־ל ולכן מניקה בקוד גדול טליס

 הלילה שמדס לפי רחל המל׳
 עלסה ואז בלילה גיביס שניאי מת מיבניס האלו דניים
ואז הסבונה לראש המל׳ «יק ע״ש הציצית בשעי לעיל

u ij j ן«ן5 היבוד תקלז ח׳  jkj \
מדס שהיא להנוק׳ ליציס של או״ע לת לתמשיך שייך

מעצמו שנעשה ולפי לילה כנז׳ שלו במזה שהוא הציצית
: עליו לברן אין ״־יא על״י, העלית ונם שם kar̂. יזידולי דמיהייו  >sr י .

׳• X׳ / ׳״ ע״ש «ןס מדת סהוח ח
 מססלס הנעשה נסב׳לעילפל הנם יוה׳יכ בליל עתה אך

הנקייה ענין יוה׳׳כ עד ר׳׳ה גניה שעתה לפי אך לילה שהוא
̂' ליליי הז״א ע״י סמיסוק וענין ״'א י'* L.. יתבאר כאשר עתה הגולה 1 ,, ,__

׳-— ־«/>׳ y,( jt; ^ »יו
שהם מנגדי עיניך הקיבי ע״י מעצמו געשית שעליתה
מוקדין דאינו; הרהיביני ־ נינה בו אין לזה היום קדושת

ים הדי הוקף מחמס לי ״יק־״ ״־יא׳ ״״״ ־־ ו״ל״״י V iL בחי׳ שהוא עצמו הגדול מהמקיס למיסוק עסה כה צי ולכן
 עד ולזה עלמה הבינה מן ממקוס למעלה עד עולה היא

לה סי׳ השנת בכל עתת התבונה יאש עי שעלתה י.ז״א
שהם דברים ה׳ קוד ולז׳׳א לה להמשיך שייך איך וע׳׳ר
וקופת ורחיצת ושתי׳ אכילה ממקום שהוא הציצית של או״מ

ל" והי׳ עלמה הבינה מן ונו׳ ״״י’ ייי״אי י
,j סיצוני׳ מן להס נמשכיק

וכמו הבינה של כ״ס סנ׳׳ס ץ3ואיו למטת יוידת המל׳
אן לקמן בעזה׳׳י שנבאר לנד למל׳ הוא העליות עיקור

לקבל צריכה כשהיא עסה ליל נשעי שס במקומו כמבואר
ז״א ע״י שלא הדינים מיסוק היטיב יובן דניינו לפי אך שבת

, ־ * ״ J־. ל
עד עולה והיא ממנו וסר jg ,ק

 כיון ואז ממש הבינס מקום ואין,,״קץ} לילה מדק הוא פאז
מתפרנשת אינה שס שהיא לאטק צמשך הטלית של הגדול

»1



קלזהחיים עץ א פרק הכפורים יום שער פרי שרף

ודאי ואן יום מוח שהוא לז״א ושהי׳ אכילה דבלים ר.ר.׳ מן
®'’ “ לח מגיע שהי׳ וכו׳ ולחיצה ./ ייי' ' ״. נמה משא״כ מאמו נמשכים .,ו ,, ״!

אז ממנו למעלה עלמה ש־■,■א ” ? ’’י־’
 הגדול התלויף לנצמה לה נמשך הרחשונים הנ״״ ינריס הה׳
 ואפשר עצמה מאמא הנולימ של מקבלה שהיא רק עלו נסר
 נמ״ש הרנ נוונמ ג״כ שזהו המקום מן דבלים הה׳

שנעשה לפי עליו מנרכין שאין מהקבלה עצמה שהבינה
™ !’י''<י״ ״’מה־ר״ והם ז״-״יימיינוא״ם ^ ד שס כמכיחר צהשיגו כס ננו אין 1

מסצמו שגעשה לק הציצית נשעע י שבסג״ת
וכמ״ש עליו לברך אין ולכן PיליP ה' הנקר׳

אין זה שלטעם נהגה שם לעיל כילם כי כלל לנו מושנים
נציצימ להמעטן מנלנין אנו שבפה הבל בשוד המה
י ם״ם יכולים אנו אין ולזה לבד

ביום וכו׳ ולשסוס לאכול
הפה הבל בקוד עסה שהם דברים הס׳ כנגד אן הזה
הבל בשוד כן גס זה ביום העלוה ה׳ כנגדם לנו יש

 אז הסעניה ימי בכל זה ענין המצא ונן הפי.
הוא ענוי ולכן כנודע לבד שלו המוס מן ניזון סאדש

מ׳ שהם קולוה ה׳ ואלו קול נימי והוא צום גימ׳
 ים משברי אדיליס לבים מיס מקולוס סוד הם ספלוה

 ר״ח הוא ים משברי אדירי ל״ה כי ה׳ בממס אדיר
 שיש ר*ל אבי ל״ס הוא י״י במרום אדיר ור״ס אמי

 עסה נזונה הקולוה ומאלו או״א ניזונים שמחם קולות
 פרה נהר סוד הס הקולוס אלו אמנם זה ביום המ״ל
 נכללים ובו במדרש נמ״ש נהרוס הד׳ כל הכילל בינת

 אעפ״י והנה פר״ס גימ׳ קול ס״ם ולכן רבים המים כל
הז״א ואין הז״א בני שאנו
 הננחניס הנוונמ נפפל הנז עכ״ז משם ויונק עולה
נפלו מאד נהנדפסיס וגם ״fc הדבליס שכל כיון

ניאוד עיקול והנה זם נענין ̂ מקבלים
 שעלים מנוא נס׳ הוא הענין זה לכן למעלה העולה היא

 עד י״א פלק מסוןז ג׳ נשער ' ז® ביום מתענים הזכרים
 ננאי לזאת ע״ש השעל qw מזין סוד ננאי

 נניאוי נעזה״י הדנייס שולש ומזון או״א
Q.jipj y,f הקיצור ונמנלית ננון :

הפה מן שהיא מלמעלה
 וכולו מלמטה ניזונים וזו״נ האכילה בסוד וכולו דא״א
 שחו או״א שהם לעילא רעים אכלו יז״ס שהיח בסוד
 ב׳ ים למעלה והנה זו״נ שהם לסחא דודים ושכרו

 דא״א בגולגלהא המתלבש עתיק מן חוא הא׳ אכילית
 יוצא ומשם דא״א הפה עד לתתא ומזון אכילה נמשך
 מוגבל להיות •יכול אינו אונו גודל מדוב כי לסו׳ן

 הדיקנא דנן ונמשן לסון הפה דרן יוצא ולכן מבפנים
 לקבלו יכולים אינם חס וגם או״א של הפה עד דא״א

 שס נשאל ואז להכניס יכול אינו חא״א חון אעי׳ כי
 בפיסם או״א שואבים ומשם חבל נסוד מקיף אור בקוד

תג׳ של מזון •והוא לבד הפאיבח עיי ממנו ןניזוניס

 סתימאה ממימא נמשן ב׳ ואכילת דא״א עליונים
 דא־׳א ר.גרון דרן נפנימוחיו ונכנס פיו אל עצמו דא״א
 ר.פ-.יא״ס עד ומתפקע כנודע דאדא כתר בחי׳ שהוא
 ניזונים ומתם םיר.ם הדק על גרונם בפנימיות ויורד
 הפזימיס קולות הת׳ קוד הם ואלו דאו׳׳א הו״ק

 ושניס ניוה״כ מתם ניזונות המ״ל אשר לעיל שביארנו
 ומזון אכינה נמשך מהבינה אן ■ אכילה סוד חם אלו

 אכילה ולא שתי׳ נקראים ישחיהם בסי׳ ב׳ ג״כ לזו״נ
 מה היא הלחח והנה המים סוד היא ולמטה משם כי

 נשיד כמקבלת מה ר״ל מלמעלה הבינה אל שיורד
 עד ומתפשט הנ״ל) דא״א סחימאה ממופא שני׳ אכילה
 עדהזדג נמשן ומשם שלהם עדסו״ק ויורי דא״א חפה

 מ־־-בינה ני:שן והשתי׳הב׳ שלהם הגיר סזו״ג וממנוניזונים
 נסו! ויוצא שלר. ספה עד ונמשן ממש שלה ממות עצמה

■ שנהם הו״ק ניזון וממנו הזו״נ עי ויורי חפה מן
היותי גם כי יאו״א המזון מן היפן היא זה והנה
 כנ״ל בפנים מיגבל הוא והחחהין לסיז יוצא הוא עליון
 הוא סחתו! וחל וה מבפנים יורי היא עליון חיור.ר וכאן
 להנביל יוכל אין עליון היותי שם כי ור.עעם לסין יולא

 להיות יוכל יקהיור-רתחהון אורוכנ׳׳ל גודל בפניםמעעם
התסתינת בחי׳ עצמו הוא עליון סיוחר וכאן מוגבל
התחתון אן כנ״ל בפנים מיגבל להיות יכולה והיא ילעיל

 דתעדן יינין מינס אשל עצמו הבינה מן נמשך היא
 יכנים ואס הדינים 7־p ג״כ שהיא אהי׳ שם מסוד וכו'

 ולבן ומרים מלוחים מים יהיה גועא בנל ויעבור נפנים
: הפת דלן לצאת צרוכין הס

השמי׳ סוד הנה כי דע יותר בביאור
 מ״ה ס״ג ע׳׳ב שמות מד׳ נמשן החסחונה י

 נבחר כי׳ש־ דההין דאלעין דויין אהיה שמות ומג' נ״ן
 דינים הס אהיה שמות כי נודע והנה גסמון בעזה׳׳י

 ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב השמות אלו עמהס בהתערב ולכן
 דינים הוא ב״ן שם כי והענין מלוסיס כולם נעשו

 ■יינם ש ומ״ר, ס״ג כס אן המניס מיס ונקרא גמיר־ס
 סוד שהיא ע״ב שם ועם מחיקים קצת הם דינים כ״כ

 כאשל ולגן מאד מח־ק־ם מיס לבדו והוא הסכמה
ג׳ גי׳ הוא מלח ולכן מלוסים יהיה הכל מתערבים

כימתקו ואז הפ״ת דרן לצאת הוציכו ולזח הייות
 כמכין קכ״ח שעולה בומף שהם השפחים דרן בעברם.

 סוד וזרג נ״ן מ״ה ס״ג ע״ב הויוח ד׳ של מילואים ד׳
 ם״ו גימ׳ הוא רוק כי מעיו מוציא שהאדם הרוק

 מ״ה ג ס״ ע״ב שמות בז׳ שיש יודין י״ד עמו וכשחציף
 ■ דינים ש״ן עונה הוא אז קמ״ג קנ״א קס״א ב״ן

 משופר הש״ו כי השופר בסוד לעיל שביארנו ע׳׳ד והוא
 הפה מן יוצא וכשתלוק ש״ן הוא בו האוסזת הי״ד עם
 הגס כנ״ל מילואים ד׳ שהם בהשפתיס ג״כ מתמרק תיא

 שם אל הנ״ל הויו׳ הד׳ מן ג״כ המה יודין הי״ד שאותן
משא״כ מלוחים הי׳ אהי׳ הג׳ עם מעורבין בהיותן

בתשפחים



החיים עץ א פרק הכפורים יום שער פרי שרף
 הססיה אן לגמיי מחיייקים לנדס רק שהס נהשפת־ס

 קתימאה ממוחא הנינה אל שנאה מלמעלה הנמה־ הא׳
 איכס נגועא ׳הערני אס ואסי׳ מאד מחוק היא דא״א

: הגרון דרך נננקו לכן נמלאיס
ל א ב ^  הנינה מן ל)ו״נ הנא־ס ושהיה אכילה ערן ל

נ׳ רק לזו״ג שאין לעיל שי-יארנו אעפ״י
 אכילה נחי׳ ג׳׳כ יש כ״׳1' שלהס ולו׳׳ק לג״ר שחיוח

 נמשך זאה אפילת והנה האכילה קוד ננאר והחילה
 כל הכוללח הוי׳ הוי׳ר״ל יש ננינה כ׳ ודע הנינה ממוח

 שמות ד׳ ג״כ יש והנה אלקים נניקוד והיא הנינה)
 אהיה יש י׳ נאות ני הזה הוי׳ אוחיות ד׳ כגגד אהי׳

 ו׳ ונאות הנ׳ דיודין אתית ראשונה ה׳ ונאוה דיודין
 זו ואכילה דההין אהי׳ אחרונה ה׳ ונאות דאלפין אהי׳

 ראשונה ת׳ כנגד שהוא השני דיודין מאתיה נמשכת
 אין לעולס כי דע והנה ; דנינה נינת שהוא הנ״ל דהויה

 תהלהנהמשד• שיחלנש לא אם מלמעלה יורד שפע שוס
 למטה נרדתס שפע מיני שאר שכל לפי הוא והטעס

 למטהאןהחשד נרדתס ומשתנה כוסס מתענה ממקימס
 עולם מקוף המאור ת נראש ימי דו׳ קדמאה אור היא
 וכל כסו ומתיש מתענה ואינו. היקוד פ׳ עד סופו עד
 צריכין השפע מיני כל ולכן למענה כמו למטה מאיר כן

 ולא חקדו ה׳ יצוה יומס וז׳׳ק למטה לירד נו לתחלנש
 דכלהו יומא היא החקד כי לתורת יומס אלא ניוס אמר

 תנאה השפע והנה כו׳ ני להתלנש לו לריכיס כילס כי
 דחכמה החקד תוך מתלנשת ההיא השפע אז הנינה אל

 מן יורד ונקתשפע ננינה ומתפשטים שניהס ו־ורדיס
 של החקד תוך מהלנש הזה השפע אז הז״א אל הנינה
 עד׳׳ז וכן ז״א תוך ומתפשטים יורדים ושניהם הבינה

 ממוח הנאה הזאת האכילה והנה כולם עולמות שאר אל
 של נחקד מתלנש היא דיודין אתי׳ שהיא דנינה נינה

 אע״פ כ׳ חקד גימ׳ שהוא דיודין ע״ב שהיא החכמה
 נחי׳ נכל כי הלא אך ע״נ היא החכמת נחי׳ שכל

 נחשד גס ולכן אחד היי׳ יש יפיט פרט ובכל הנחי׳
 מתלנש ונו חקד גימ׳ שהיא דיודין ע״נ שם יש דסכמה
 ני והטעם אליו לניש נעשה והיא הנ״ל דיודין האהי׳

 גדול לזה יסד שויס והה שריין כחלא שאו״א נויע הלא
 שהוא ע״נ משס הנינה נראש שהוא הזה אהי׳ שם

 ולכן הראש מן ולא הניק׳ מן רק שהוא דחכמה נסקי
 ואז דיודין ע״נ נשם ׳’אי■ שם שמתלנש מת תתמה אל

 נתוכו שם ומתלנשיס הנינה של הסק־ עד יורדין שניהם
 ההלנשות וע׳׳י הזו׳׳נ אל הזאת אכילה יוצאת ומשם
 תמלאכיס גם כי המלאכים אל אכילה ג״כ נמשך תזה

 השרת שמלאכי אגיריס לחם נקרא והוא מכאן ניזונים
 עליהם עומד והוא נאניהם הכתיב וז״ק מהם ניזונים

 שנחכמה החקד הוא אברהם כי ר״ל ויאכלו העין תחת
 שהוא נמעלהדאהיתדיולין למטת והיא ע״נתנ׳׳ל שם שהוא

 אליו נשמח ונעשה נתוכו מתלבש תא־.י׳ הנא כי ען גימ׳
האכילה נמשך ועי״ז תען תחת עליהם עומד והוא וזהו

̂ו המלאכים אל : ויאכלו וזר
 דנינה דיודיןהב׳ אה׳׳ שמות !נ׳ כשמחלנכיס והנה

 כנ׳׳ל הסכמה של החקד שהוא ע״!נ שם תוך
 הוי׳ נכס שיש נקודות הד׳ הן והן יודין ד׳ נחס יש אז

 קנול שנא שהוא אלקיס בנקוד שהיא הנינה דכוללת
 שהוא אלקי מן כי לרמוז נקודות ד׳ הר: חירוק חולם
̂שס צריך והנה זו״נ אל הזה מזון נמשך נינת  אלקיס כר
 מצד הוא המזון לעולם כי תזה נמזון מרומז יהיה עצמו

 אדס של מזונותיו קשין נקוד נינה שהוא הגבורה
 שארה כמ״ם שארה נקרא המזון והוה קוף יס כקריעת
 נחי׳ ד׳ מרומזים שארה ונמלח יגרע לא ועונתה כקוחה

 יודין במילוי אלקים שס אל רומז דשארה ש׳ כי אלקי
 דשאיה ור׳ פשוט לאלקי רומז דשארה וא׳ ש׳ שעולה

 אותיות ה׳ אל רומז דשארה וה׳ נרנוע אלתיס אל רומז
 ע״נ צ״ז יף דמשפטיס נקנא מ׳׳ש וזהו • אלקיס דשם

 שמהן ג׳ אינין אילון כל ונו׳ ועונתה כקותה שארה
 פי׳ מתמן ואתמשכו דאתי בעלמא וכולהון וכו׳ עלאין

 ר״ל חתמשכן ומשם דאתי עלמה הנקרא בנינה הס כי
 שס אמר עוד זו״נ את לזון מתמשכן עצמר■ נינה מתוח

 וכו׳ אלקיס ננקוד הוי׳ ואקרי וכו׳ שארס מינייהו סד
 אתוון נהיפן שארה אמר עוד כנ׳ל שכתבנו מה עם מונן
 זה נמזון ג״כ לרמוז צריך עצמה הנינה כי ר״ל׳ ת׳ אשר
 אשר הנקרא הנינה ע״ש שארה הזה המזון נקרא לכן

 גס אהי׳ אהי׳אשר ונקוד מצרים מארן הוצאתיך אשר נקוד
 ; נינה שהיא עלאת ה׳ מן נמשך זה מזון ר״ל ת׳ אשר

ח ^ ה  הוא להזו״נ שירד כלי המזון זה כי ביארנו ל
 הזה המזון וצריך לנינה נתחקד להתלבש צריך

 שם כי דע כי נן הוא וסענין הנינה נחקל ג׳׳כ לרמוז
 נען (כמבואר דמחו מלכים ז׳ קוד הוא נכח דאנא מ®
 אלו והנה ע״ש) נ׳ פרק הכלים שבירת שער חיים

 מלכו אשר בקול לנינה מז״ת תיוצא־ס זו׳׳נ קול הס המלכים
 דע ולכן ע״ש) ד פיק נשערהנקודיס (כמבואר אדום בארן

 מם כי ונמצא דנינה נז״ת הוא תז״ל מ״נ שס כי
 פס כי נודע והנה לנינה החקד הוא ית״ץ אב״ג

 שם כי ונמצא ונוהו של נ׳ עד מבראשית יוצא מ״נ
 הוא בראשית והנה בראשית נמלח מרומז ית׳׳ן אב״ג

 והוא כנודע נית הנקרא הנינה והוא נ־ח אשר אותיות
 שם ולכן אחד הכל נית ושאר ה׳ שאר כי ה׳ שאר דוגמת
 הרי הנז׳ אל לרמוז שאיה גימ׳ הוא ית״ן אנ׳׳ג

 ממוח הנמשך מזון שהוא בראשית נמלת נרמז המזון זה כי
 כנ״ל הנינה אלחקד יורד ומשם נית שאר שהוא הבינה

 ביארנו הלא כי והענין ברא בראשית וזהו נרא מלח וזהו
 ניוס רק כי תנינה נחיצוניס הוא הזה המזון כי לעיל

 הוא הנינה סיצוניס והנה הפנימיות מן הוא הכפורים
 העולה דההין ואהי׳ נ״ן העולה דההין הוי׳ שמות ג׳

 נ״ן ״ס אין תתמה אל והנה נרא גימ׳ ששניהם קנ״א
 נפוס גנוז דדכורא סקר כי נודע הלא כי נסקד הוא
שלה היקוד נפי גנוז נוק׳ שהוא לנינה חקד וכן אמא

ושם



הרהההיים עץ ב א פרה הכפורים יום שער פרי שרף

 שישי שיהיה צרין והכה מ״נ המעלה נ״ן שס יש ישם
 התמה .b נס שלה נישיד מחקי.ז שמשס שלה נהסשד

 >מ- נ זה השס על כי שלה בסקד הוא קכ״א שס איד
 ^איץה אש כי ק:״א אל הוא אונלה אש אלהין ה׳ כי

 סשד כהוד אכ נקרא שנה וסקל אש גנוכח נינה הוא
 שסאל דההיןכי א,אהי׳1שה קנ-א משם ־וצא והוא אל

 למינוי אותיותיו י׳ ועם ן״א ג־מ׳ שהיא אהי׳ משם יוצא
 ■ נכא בראשית נתבאר הרי קנא אל p״n אל הך, שלו

 נקרת הוא תסקל מתון הזה מזון כשנתגלה כ אס״ והנה
 ברא בראשית וזהו כנ״ל אלקיס שס בו שימוז שארה

: אלה־ס
ר ו י ה נ  מנ׳ נמש־ הזה המזון הנה כי לענינינו ו

 והנה ־,לין ז׳ בהם שיש קש׳׳א כי״ב שמות
 הרי יודין הב׳ אלו ובצירוף ידי צורתה אה״י של הא׳

 לסם המ״נ הוא זו אכינה כי הרי מ״נ כמנין ׳ט׳יודין
 זה כי הג׳ שהס למנכסן מ״נ הוא זו ומ״נ כנ׳יל אביריס

 כי ל לע ביארנו כבל והנה כנ״ל מהנב־רות נמשן המזון
 דיולין אה׳׳ שהוא הבינה המוכז נמשד הוא הזה המזון
 הזו״, אל לסק יוצא ומשס הבינה פה על מגיע והוא

 שסקים וז״ש ננז״ל שס נמתקו אז הפה לרן ובעברו
 הנ״לנעזן המ״ג כי לבא לעתיל לצליקיס מ״נ השוסקיס

 צליק זו״נ הס לצליקיס לבא לעתיל הנקרא הבינה בפה
 כל אין ונבאר השיניס ע״י היא זו פסינה והנה ■ וצליר.

 כי לע והנה הזה המן נטחן שנהם בהשינים נרמז זה
 הוא והענין הבינה של והשינים הפה קיל הוא לאהי׳ א׳
 היי' שס של ה״ ננגל הוא לבינה האה״י של הא' כי

 של ו׳׳ד מן החכמה של הי' כי נולע והנה שבסכמה
 לו' חסלה שהיחה ה׳ צורח הבינה נעשה שלה המינוי
ל' גיע׳ הס אלו וכג זל' יו״ל נכלל זו ני׳ הרי כנולי!

 צורתה הזה הא׳ כי לאהי׳ בא' הוא וכן
 ייו הרי לשנים נסלקת שבאמצע ה״ו והנה א כזה יול

 מל׳ כלולה הל' והנה ול׳ י״ו הרי לתסא ול׳ לעילא
 ואלו כ ג׳יכ כעולה ל׳ ול׳ י״ו הלי בעובי׳ הנכלל אסייח

 ׳3 עול כאן סקר והנה הבינה בפה אשר שיניס ל׳ הס
 המזונות אלו שכל לפי אן שיניס ל״ב הס הלא כי שיניס

 חפר לכן כנז״נ מלמעלה ונא שבחכמה מהסשל נמפכיס
 ואינם כאן שנחקר לרזכמה ובינה סכמת ננל ב'שיניס כאן
 כאן רמוזים אסריס שינים הב׳ עכ״ז אבל שינים ל׳ אלא

׳ ו״ד י״ו צירתו הא׳ כי אמרנו הרי כי א׳ באות  והנה ד
 אותיות ב׳ הרי ה׳ נעשה ו״ל ומן א׳ אוח נעשה יו״ד מן

 ואלו האסריס שינים הב׳ והס זו א׳ מכללות הנעשים
 כמו ה׳ יצא א׳ מן כי אס׳׳י מ׳׳ן א״ה אותיות ל׳ הס

ב' ג״כ הס ואלו י!״ל מילןי ,;ן הן״, שנשם
: שארה מן א״ה אותיות

י ה  הד׳ והנה ל׳ י״וול׳ צורתה הא׳ אין ביארנו ד, ו
והא׳ אלני השס של הל׳ היא כנ״ל הנוקפות

 נרמוז ג״כ אין נתבאר הרי יו״ל צורת הוא שלאלני
הנה הנ״ל א׳ שבצורת ווין הב׳ והנה אלני של באי׳ל

 ש׳ ניע׳ יה״ו תחשוב היו״ל אל כ,ק״7ה עליונה, הי׳
והואג״כ ע״ה אלני כמנין ק״ו הלי ההחחינה ה״ו ועס
 כזת ללחיו הב׳ תחבר נס אבינה גימ׳

כ יהי׳ י כזה זו הסת זו חכימס וויו והב׳ קחימה  1ץ
 עצמו המ!ון קול שהיא דמננפן מ״נ הרי פשיעה נו״ן

: כנ״ל מ״נ הנקרא

 באותיות הנרמזים שינים הל׳׳ב ענין ביארנו
 והס שארה מן ש״ר נשאר והנה שארה מן א׳׳ה י י *

 הסאלהיסליולין העליונים הסניניס הסניכיס בב׳ רמוזים
 הרי ר׳ ׳גימ אלהיס אסוד׳ הס החמחוניס והסניכיס 0׳ש גימ׳
 ממעונות לף כמות בזוהר מ״ש וזהו שארה מן ש״ר

 הס העליוניס סניכיס כי והענין שינים אינון אלו אריות
ארי רי׳וג־מ׳ הרי שינים י״ו ועם ר׳ גימ׳ בריבוע אלהיס

 ב״ע הרי אר״י גימ׳ רי״וכנ׳׳ל ג»כ החסתוניס החניכים ,
 שהחניכים לעיל שביארנו מה והנה י אריות ממעונות וזהו ארי׳

 העליונים החנוכיס הלא ני אן ל׳ ולמעה ש׳ הס העליונים
 החניכים והנח הסנמה שהוא העליון הסין קוף הס

 פ״ד עמהון תחבר רי״ו נעשים פינים הי״ו עם העליונים
ש׳ ופ״ל רי״ו הרי הבינה שהוא שבנרון אסה״ע שהוא ^  ג

 שאצה מקום כאן יש ועליין
p היא הנ״ל ש׳ הנא כי מבוא נס׳ הקושי׳ לשון הוא

 רי״ו בו ויש בהסנוכיס ימ״® מונן אינו מאד שעיים
אן שינים הי״ו מלבל ופ״ל ’יי'" י "’י ים העליוניס

עסהשינים רי׳׳ו הס למעה ״י’”
g׳ ; ״ ״ ?”״ ? ן ״ ,

השירסשקסל״נמזא שורש ״ר קציו רינ-ש ונהנירק-ס
 החכמה נתיבות לב׳ כמנין לא אך הקושי׳ לשון ושינה
 העליון בחין היא והסכמה ייניי '!'יל כתג כי כלל תיקון
 שינים ל״ב כללות כל ולכן ס׳1יי״וי< יש למגילה כי קושי׳
 אס״כ אן למעלה כולם הס ל)? ’י׳׳ושיויסהי יש ועוד ננז׳

 נשארים י״ו נסיסים וכי׳ע־ש״יליי״יא־־י״ייז־לל
לחחא רדו ו וי למעלה נהננינים -י שאלי מקום יש

למעלה כי ונמצא בבינה שגסש׳מןשארהנימזי׳ העליוני׳
 ג״כ יובן ובזה רל״ב הס שעמהס שינים הי״ו נ״נ נהם

הסכמה מחים שהוא לפי ’”ילייי נשלם
 רל״נ סס לכן העליון חן ,י!’י־ שהסי׳יא״אי־ל התחמנים

 רו^ולד׳׳הו״י^בס״גמ״ה
ששרשס רל״ב שעולים ב״ן שס משוישיס הם העליונים

נתבאר היי בחכמה הוא משא״נ נהש׳ נכללים הם לק
: אכילה ענין ז נהחחתונים

ב פרק
, ד ת ע  הס עינוים ה׳ כי דע הנה השחי׳ ענין נבאר ו

והעני( אכילה בכלל הוא השחי׳ כי משתי׳ לבד
 א קש דע״ב יודין ז׳ מן שהיא ביארנו אכילה קוד כי

מ'נ גימ' ג*כ השתי׳ שהיא מים הנס מ״נ שעולים דאהי'
הדי



החיים עץ ב פרק הכפורים יום עזער פרי עזיף
 יודין הז׳ וכן • אחד ענין הם ושסי׳ אכילה ני הרי

 מ״ם אמכם שתי' ג״כ שהוא יין גימ' ג״נ הם הראשונים
 הוא שתי׳ נכלל אכילה אמרו ולא אכילה נכלל שתשתי׳

 שהם נסשועין יומר הס אכילה שהוא מי׳נ האוחיות כי
 קש*א משם יודין וה׳ מ״ם אום הם ע׳׳נ משם יודין ד׳

 שתי׳ אמרו לזה כשדין אינם מים אן מי׳נ הרי נ׳ הם
 נאים הס אחד ממקום ושתי' אכילה והכת י אכילה נכלל
שכתונ כמו השיכים טחינה ע״י נמסקס שהאכילה אלא
נומס שהם השפסיס ע״י נמסקה השסי׳ אן ' לעיל
 אמרנו ולכן השהי׳ מן גנוה יוסי הוא אכילה והנה
 נזו״נ והשהי׳ רעים אכלו נא״וא נרמזה האכילה כי לעיל
 שמוה נה׳ נרמזה האכילה ולכן : דודים ושכרו שהו

ע״נ שהם לנד העליונים
כי לעיל שמנוני מז כי י״ל י״ב שנהם יולין נ'׳ קש״א
יודין הע׳ ק ג״נ הוא השתי׳ שהס דאהי׳ דא׳ יודין
עצמו שהי׳ ענין זה אין נו׳ ,)ך מ»נ כמכין יודין

לזה כך עולה מיס מלה כי יק ^-״ן״
r iמשא״כ אכילה נכלל שהי׳ הוי׳ -,״

 נרמזה היא עצמה שמי׳ מלת י-י" ®ייי״ ’ השמוה
 : כדלקמן השמות נכל העולים נ״ן מ׳׳ה ש׳׳ג ע׳׳נ

קש׳א אהי׳ וג׳ יל״נ
והנה הרש׳׳ז עולים וכולם הנ״ה העולים קמ״ג קנ׳׳א

אין השהי׳ אך השיכים ע״י נטמנה האכילה כי ניארכו
 הוא והרס״ז ס״ך והצם • החיך קעימה רק טחינה נה

 היא הה׳ כי נמלקה שתי׳ מלת כי ודע : שתי' נימי
 וכן ההמתון נסיך למטה היא והש׳ העליון נחין למעלה

 העליון מין כי והענין למטה וה׳ למעלה ר׳ ג״כ י׳׳ה
 ומצרף רל׳׳נ שהם נין מ״ה שייג ע״נ נו ויש סכמה הוא

 ושניהם הנינה מן וא׳ החכמה מן א׳ אחה״ע נ׳׳ע עמהס
 טמינת לרינה אינה שהשתי׳ כמו כי והוא נהסכמת נכללים
 נהם גרניותשאין אותיות הם אוה־ותאחת״ע כמוכן השיכים
 וחנה הנ״ל הרל״נ אחר כאן נרמזים לכן ולעישה טסינה

 אמנם • משהי׳ ת׳ שהיא ח׳ ג־מ׳ הם אחה״ע ונ״ם רל׳׳נ
 הנ״ת גימ׳ שהם דאהי׳ מלואיס ג׳ הם שם תתסתון נחין

 והכת האהי׳ התמהון ונמיך הוי׳ הם העליון נסיך כי
 ׳0 שהוא ההחחון הזה נסיך נשאר והש׳ נחלק הת׳׳נה זה

 אל היורד 6תקנ נעשה מהם תצשארים וקכ׳׳ה דשתי׳
 דנן המשקים כל שואנות הריאה כי כנודע סריאה
 רק הקנס נתתחלת נפנים צכנשין אינם אמנם הקצה

 יודין ט׳ כי הוא למעלה ו׳׳י כנודע מנסוץ שאינה דרן
 נסיך שהם שנארנו נ״ן מ״ה ש׳׳ג ע״נ שמות שבהד׳
 ימים הרי תשתי׳ של זו י׳ ועם ■ מים שוד הם העליון
 נהם יש כנ״ל אסי׳ מילוי ג׳ ששם התחמון נחין ולמטה

 זו ס׳ כי יודין ת׳ נ״כ היא השתי׳ של זו וה׳ יודין מ׳
 מצטנפת שהיא דאלהים ס׳ והיא גשמים גנורות שוד היא
 יודין ג״כ הרי נ׳ הרי י׳ ה״פ וכשתחשונ שאצלה הי׳ עם

 שהם למטה ואחד א׳למעלה ימים נ״פ הרי גימ׳ימים שג׳׳כ
והלשון התחתון נחיך לתתא ומ״נ העליון נסיך למעלה מיד

 מים כל ותנה • למיס מיס נין המנדיל הרקיע הוא
 כנ״ל הוי׳ שמות ני׳ שיש תיודין שוד הם העליונים

 ומתס-לין אהי׳ מילוי הג׳ מן הס התחתונים המ־ם אמנם
 והוא אל שם שהוא וא׳ יודין ג׳ נו שיש דיודין אהי׳ מן

 תשם גם למיס מים נין מנדיל ויהי וז״ש ויה״י גימ׳
 וז׳׳ש מקוה גימ׳ שהוא דההין אהי׳ שם הוא תאסרון
 מקיס הוא האסרין זה שם כי ימים קרא המים ולמקוה
 יש כי ניארנו והכה העליונים ממים כל נמוכי להקיית

 הימים מן כי והענין ים ים ים ים ד׳׳פ ותם ימים נ״פ
 כי והוא דכר שהוא דז״א סו״נ נעשת העליון שנמיך

 הימים ומן ימים הרי מי נקר׳ והנינה ים נקר׳ החכמת
 ענין מנואר הרי דז״א דנוק׳ סו׳׳נ נעשה התחתון שנסין

; ושתי׳ אכילס
 עונתה שוד שהוא המטה תשמיש ענין ננאר

 תזיווג שוד הוא ועונתת אכילה תוא שארה כי
 וז׳׳ל שכתנ משפטים נפרשה תשנא מאמי ג׳׳כ וננאר

 ה׳ וכו׳ דאתי דנילמא משיכו דא הוא מאן ועונתה
 שהוא לעיל ניארנו האכילה שוד כי והעצין א־תו לנאות
 לעיל כמנואי יודין מהט׳ קש״א ע׳׳נ שמות מנ׳ נוישך

 שמות הד׳ ומנל ע״נ משם נמסך הוא הזיווג שוד אן
 ד׳ נגד אהי׳ שמות ד׳ שיש לעיל שניאננו כמו אהי׳

וא׳ דיודין נ׳ הוי׳ אותיות
והנס דההין וא׳ דאלפין מ״יז סי׳ ג׳ חלק יונה כנפי נס׳
עם תחני הא׳ דיודין אהי׳ ים יי׳״ יזיינייז חפ״ים נחנ
׳ נהם ש אז נ ע שם <5 ודע וז״ל פור ונחי. ז

וג׳ דעונתה ע׳ שהם יודין קלישע ע״י שנענשו
 גימ׳ הם האמרים אתי׳ ,לעי יוה״; של איסי ונניאח
 כי ענתה הכל מרי תנ״ת ההין נשחי אנוחיהס שפגונו

 וסנה ו׳ משי הוא ענתה נדונונח ונשמע חיין כפויים
 שנישוד מהנה״י נמשך תזיווג ש׳זי ע״י הנניס נענשו כזוהי
״ לילח נהם שנחלנשו דונים י . ̂ ״ נעין נ ש!ס עלמי ,ןעק, ונ;, ומשלח

.jjj לנאות נקיא והנ״ת וחמא
 היקוד עמתם ונהתסנר g;!;, שחים וחצאנה כחנ
 ולכן לנאות ה׳ נקרא הזכיים להם מחהפניס שהי׳

לנאות ה׳ גימ׳ עונתה ז שי״ל לייויו®
 משיכו תוא ודא שכחנ וזתו

 גימ׳מנ׳ת ג׳אהי׳שהם יש איתי דנינת ננת׳׳י כי דאתי דעלמא
 שנהם יודין הז׳ העליונים קש״א ע״נ שם ונמשכים כצ״ל
 ה׳ הנקרא ניקוד הזיווג יעשה ואז כר״ל קודהע׳ שהם

 ני ותענין ענתת נ״פ גימ׳ הוא תשמיש והנס לנאות
 וכשיש נמל׳ זו עונה יש P ננינה זו עונה שיש כמו
 אן תשמיש יש אז דזו״כ ועוצה דאי׳א עונה עונות שתי

 שני׳ עונה יש ולא לנד נאו״א א׳ עוגה רק לס כשאין
; נתשמיש אקוי אז נזו״נ

]0 ״ ד כ מאכילה כלולה היא י
״-,hr ;,nrו נחנ יונה כנפי יספר שס gg.;, ,, ,, שאמרו כמו ושתי׳

ggp ןpg, לקינה מנין נמשנת חז״ל
שהוא



קלט החיים עץ ב פרק הכפורים יום שער פרי שרף
א׳ מן הס והס ד<ן1י נ׳ הנה חכפוליס 01’ נ כשסי׳ שהיא

נ־מ׳ הוא אה*י והנה דאר»י ,הענ-ן נעלמוס- וכשמן וכו׳
 שקנאסנ״ש סהוא ג״ם מע̂״ ג׳כ נמשך הוא כי

PP^שס והנה כנ״ל המ׳נ שהוא שנהס ייי!’ יחני׳ ״ 
 מ׳נ עס ש׳ וכשסלרף גימ׳ש׳ הוא מצפז נמילוף הוי׳

: הסיכה שהיא שמן הלי הנ״ל
ה צ י ח שי״ג גימ׳ היא ר

 לנוין נסג יונה נננפ< שס שד״< 00 כמכין
 י״נ נ־מ׳ הוא למיצה ני די״,, אקי׳ גי״׳ והיא ע״ה

• "י״” כי והענין דההין ואהי׳
 ואה״י דיודין מאהי׳ אלא ולאין’ איכס המיס לעולס

 המיס נמשכיס אשל המקוה הוא לההין
 וסנדל דההין אה׳׳ ג־מ׳ הוא נעל הנה הסנדל נעילת

 נעילס איסול אמנס דאלפין אהי׳ גימ׳ הוא
 השנינה מנעלי הקליפוסהס כי ביוה״כדע עול של הסנדל

 אדוס על סוד הוא נס ננעלים וחדלין הפסוק סוד והוא
 מט״ע סוד והוא אסליס מנעלים לה שיש ואעפ׳׳י נעלי אשלי;׳

 הססיינינו זה ולעעס מנעלישיסוי״ע וסנדלפ״ואמנסהס
 כי הענין וסוד וימיפי׳ מלכוס ננגדי מלונשיס ניוה״כ ללכס

 ונלסא אמא כפולים אזעולחהמ׳׳לעדחנינחנסודיוה״כנ׳
 שעולה לק מנעל נשום ננעלוס אינה בזוהלולהולוסשאז כנז׳

הפיסה שוס נה ואין למעלה
 הנדיל נ׳ 3נה יונה נננפי שם כי כנודע כלל החיצונים

נ»נ יניע נמנין קים גימ׳ הוא ימ, שס״ד גימ׳ השען
גימ׳האפ״א הוא הסנדול נמילה ,א ,ן, ין^ ,הק, השנק

פינו״ש: סי הגנ״ו נפל שהיא

 של מנעול לק נאקל לא אמנם המנעול האסל ולזה כלל
 שהוא דחוי משכא אדהיל של עול כהנוה שהוא עול

 מנעלים שאל אן כנודע הקליפה מצד שהוא הזה מסומל
 מע״ע שהס חיו נהנטלו לא הקדושה מנעלי כי מוחל

 לקיסס נעס לומל טוב החבירים בשם וסנדלפ׳׳י
 לצדיק זלוע אול פקוק נדלי כל קודם נידו הס״ס
 הוא לצדיק זלוע אול ס״ה כי ויכוין שממה לנ ולישלי

 הוא והענין עיח קס״א גימ׳ע״נ הוא לצדיק קל״ע שם
 צלין שהי׳ למגנא דאזדליקו הטיפוח כל להעלוח שיכוין

 הנ׳ל קס״א ע״נ שמוח נ׳ כמנין חעניוח לגל לחחענוח
 מחון ולהעלוחן הטיפוח אוחן לחקן שנא ופחה

 ס״ח שממה לנ ולישלי והנה היסיד מן שיצאו הקליפוח
 החילה והנח נ1ט שנקלא הישיד סוד שהוא טונ גימ׳

נזכוח לכן טונ נ״כ נקלא
 נהוג זללה׳׳ה האלי׳ נשידול הנה יסוקן טונ שהיא החולה
 נמשניס אצ הני אלו ני לכוין ןץ3י qj ןןן^ שק,,) היסוד

 דא״א שנפניס דע׳נ מאחיליס
הקודש מחנלס ׳p3 3נסו ונן ,! ,

אל שהס ל״ה גימ׳  אין ני מאד פליאה הוא אך נ״/
אסורים גפי׳ שיהיה כצל עכין פכיס שגג' ו6גמילי

 סייס נעץ ע״ן וגס דא׳׳א נפנים שממה לנ ולישיי סיח גם
שס שניאל נו״ו פיק א׳א שמי למעשין וחכוין טונ גימ'

עם ולסנלו העונ מלמעלה צהילין הש״ע נענין ס<׳3 נמה
ס״נ הכל הלי מ׳׳ה שס ילל ייליי לי׳ 'י יי״''

הוא וגס אל נ״ע כמנין י=ל"ל ®י® י״יל״׳יי ' הנננשכיס י נ ש״יי■ ״ '  ן הה לו נמ הו משפלע
יוד נמילוי הוא שהו׳ יק ; ;טן ה,א

נימ׳ אול גס • ס״נ העולה
 ע״ה אדני אל למד אלף גימ׳ זלוע אה״י למד אלף

 נמילואו אל ג״ע גימ׳ ולישלי קס״א ע״נ גימ׳ לצדיק
 גימ׳ שמחת לנ אדני אל הוי׳ אל שלי אל ננד והוא

 נ׳׳ש נאה הוא שמחה גס פשוע ואלקיס דיודין אלהים
: ע״ה קס״א עולה נ־ס;  העס לעון נא סלח וז״ל 3כס יונה כנפי נקפל נא סלה

 הזה לעס נשאה וכאשל חשדן כגודל חזה
 שהיחה ש״ן עולה הפקיק כל ל״ח הזה ועד ממצרים

 העס לעון ע״נ ן״ו גימ׳ סלס הדינין לפייס זי נקשה
 הראשוני׳ הכלים שנילח נשניל שנחחיינו גימ׳לפ׳ח הזה
 השמוש של כ׳ ועס ש׳׳ג מילוי ל׳׳ז גימ׳ הוא ו׳ חסל גדל
 קנ״א גימ׳ המלוח עס סשיל כגדל הוי׳ אל גימ׳ הוא

 :ע״ו ׳׳P ד׳ חלק ע״ש ע״כ סייס שנוח גימ׳ ה׳ מלא נשאחה
 נכ׳׳ד מכפוליס לוס יוס נמלח חכוין העמידה בתפילת

 אוחיוח וכ״ז דיודין חוי׳ שס של המילוי דמילוי אוחיוח
ג״כ הוא הכולל שעס דיודין דאהי׳ המילוי דמילוי

יוס פוליס ושניהס ן*ס
 כפולים נ׳ הכפולים וזה פימן נ׳ חלק יוני! ננסי נס׳

 להוי׳ חכוין נלילס גס ׳’״י ליי״״״ ל“״ =״י ״״1
 חכוין ונשסריח נניקודצילי ״’’®י (=״א) °’׳ל״’ י׳יויי

 דא״א ע.נ שמוח לי״ג
 נהסשנ (ל׳ל שלום העולים ,לילק (,«,)) סטל לי,י נעיצה
 נכל אי״ק נסשנון הס אי״ק שרייס פשיט ואחי׳ צירי
 ש״ג ע״נ וגס ח״ל) פעולה נגימ׳ דאינין עיבוא־א י״ג פי׳

 קי׳ אלס הלי דאלפין ויה״ו ''יי״י סי׳ג ע״ב ועוד של<ם
)J מנחס3 ק״י אנס סדי דאלפין ״, קנ״א מנסה נ קמ*ג נמוקף יו"' אין .
־ , - , . והר׳ קס״א ע״נ ננעילס קנ״א והוי׳ קש״א ע״ג ננעילה י,,,., וסוד אלקים נניקיד
דסכמה נהו׳׳ אלהים נניקוד להן״ המילוי מילוי אווזיומ ויח

נעלניח האמצעי ננלכה יוד נמילוי ד׳ מס דאה״ ונננדו
נ״א פחס צירי נניקוד ו״״ נ״פ נאייים פלי דאינון

°’ ’״י פשוט ואהי׳ צירי נניקוד י■ ״״״ל י
 שולק צירי שולק צירי במוקף קמ׳ן צירי l»p לי’צ נססריח
 והוי׳נניקוד סגול צילי סגול לילי ננעילח שנא צירי נמנסה

 נקול נשכמל״ו ניוה״כ אומליס שאנו טעם אלהים:
 קוד ט׳) פלק (ע״ש הק;ש נמעל לעיל מנואל הלא לסכי
 לפי נסשאי טעס נסשאי ענדי׳ לה שהניאו הקדירה ליקי

 אסח נקודה נקוד לק ואינה פיצופה נגמל לא שעדיין
 עסה אן ע״ש הסילונים נח יאחזו שלא פחד יש ולכן

 חשש לנו אין ינים מיס קולוח נמקוס למעלה נהיוחס
 לאחוז מקטלג לשוס יכולח אין שס כי לם נקול לומר

: העליוטח הקולוח נמקוס
נליל



החיים עץ נ ב פרק הכפורים יום שער פרי שרף
ל י ל ם ב ״ ה ו ם מזמיליס ל׳ לימל ניהני! ו׳חל^טלגיח י נ מ  נננין היטיב יובן ובו הדבליס שילש נבאר א

מה הליס בני נידוניס שביס זמנים נ' והכיונה סהלים שבשפל הל^פוניס
יוה־כ ונזעילס רכחבים ה שבל׳ סז״ל בדברי שיובולל נס קיי כמנין היבוח ש״י יש המזמולים באלו כי הוא

והבינין ש־לס ס1פ־ נסהמ־ן לבה הושבינא ובליל נחהמים הס כוללים ל׳ בים המזמוליס אנו סל והש״ה הר״ס
נננולם דין הוא אז מסננוללין הגבילוה אשל זי([ יכל כי דנג וינלל הק״(: כה יוכליו להשלין ויכו־[ שמא״ל כמנין
וניהניס ננשר־ס הליניס שאז נסבאל כבל גל׳׳ה והכה ומי השנה כל ילאג ביוה״ש קלי הלואה סז״נ ח״ש מקלי
נניקול שכל לפי אך ה־־ניס אז שולטין לכן הינ״ל אל חיכך לצופים יוס שלשים לומר טוב ניוה״כ קרי שלאה

...... " כל לנמלי ננכלס לאת כי (י״ל בלאה לק הוא ל״ה ־  המשיללים קלושה הל׳ ביומו יום מידי יוס»כ אחל
 : וינצל ובלמטה בהכנעה אוהס ויאיול ליוה״ש להקלילי

כ י הי ל  ג״פ מלוה י״ג אמר’ הק״ה הוצאוה בשעה בי
 לגיובה משאלוה־ מלא לגש״גי יאמל ואס״כ

 ביהי אנשי ועינוה עינוהי כל על לי וממול לציני והפק
 ורזטאהינו מפשעינו וטה־יני בלחמים מחילה בסקר מחילה
 וכלכלה טיבה ופלנקה ואריכיס טובים לסייס וזכלינו

 בהודה ימים יכבולךאליכוה ללב־שועושר לאכוליבנד לסם
 לבבנו ומכאיב מכאובינו לכל רפואה והעלה ובמצוה
 ותבטל טוביה נזילות עלינו ונזיל ילינו מעשה והבלן
 אמרי לרצון יה״ אכי״ל ילעיה קשות נזילות כל מעלינו

 הפלתי יאני נ״ש וגיאלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי
: ובמנחה ביוישף יעשה וכן נ״פ

א צ מ זנה״ההאר הקלוש הלב של גתמחזיל כחוב נ
fרא ומיל ס האסור .מן v.jj 5כחי שהי׳ ייה״כ של מיכן בחזרס r

התפילין נם::ר נעיל כמכיאי ׳ ״•p ״קיס אי״ה
לאש של קשר נסיד

 ללון יהי ודל כסיב ותבחק כבודו מקים מ״׳ת סיבוס
 שממלא שבשמים אבינו אביהיכו ואלהי אלהינו ה׳ מלפניך

; יוחל כמלא ולא וכו׳ ונקשתי משאלוהו
ם  האוח) המתחיל בפזמין מיקןש בחזרת שם כחב נ

 ויוצא ן״ו ג־מ׳ שהוא ל׳ ב״ן כס היא האוה? ביל
 והוא אדני נימ׳ הבחן להגי׳ צריך הבוהן אוחזה מפקוק

 והוא הנאל צ״ל הגואל שמיס ע״א למעלה מעילה שם
 לאלפין יה״ו כמנין טל גימ׳ הוא נס כוז״ו־ שם נימ׳
 נימ׳ ההגוי הכי׳יק כסל שס והיא צבי״ק ב״ש באח הרן

: ט״כ ואדום צח לולי וז״כ לולי וגימ׳ אזבונה

נ פרק
?p J J והתמינו נעילת בהפלה אומרים שאנו מה 

 לק מאעא הה״ג ליקחה המ״ל שאין לפי היא ׳
 נשלמו נעילה בהפלס ולכן ספנות הה׳ תשלום אחל
 שנה ציין נקולס היכיד איל נה נעשה ואז ר.הג

 עד מחק־ שלה קצווס בה שנחסס מה חוחס חנקלא
 שהוא בחוסם ונחסם נקבצינהיםודשלה וחאלסס ההוד

 להעלוחם הג׳ שהס שלה המ״נ שם ניסן אשל כלי
 ודאלפין דיודין אהי׳ הר' מן נטשה וזה מ״ד לקבל

 וזה סוהס בנימ׳ והס כנודע דאמא שבנה״י ולההין
 נגמל המ״לשנה שהיא ה־ני וחיסם נעילה בחפלס כנמל

: לנה הושענא בליל

 וחכמה כסל לין נד׳ה ננם־ת אינם לחל אך פרצופה
 החוסם ונבישה לאה אז החוחס כיהן ואז ע״ש) כנ״ל
 נמוליס ציייקים דיקא ואז קשי׳ דיני הוא ולפן שלה

 חוסם נשם אוחו קולאין אני אין אמנם בל״ה נחסמים
 בחי׳ שהיא ציון ננקולס הוא החוחס קוד עיקיל כי

 החוהם ולכן לחל היא העקליס והניק׳ שנוק׳ היקיל
 כיהיקיד והוא כסיבה נקרא בלאה אן בה היא העק־י

 נין שהוא כנולע דז״א דס״ה העליון נשל׳ש היא שבה
 לחל של יהיל אך הכהינה סיל היא שבהם הזליעיס

 נקרא ולכן לז״א נה״י של ססאין פלקין בג׳ למעה הוא
 לאה הלא נם הלנליס וקייס הסיס אוהיוס שהוא סוהס

 הוא ופרצופה עיקלה כל
 מילואין בי׳ אה״י הל׳ מן

הק״ש בשער לעיל כיוביאל
הוא לאה פיצינו פיקור כי ר״ל

י״ש
 שעיויה רמל פיצון! מםא״כ
: דו״א יגנה״י נכפה :יא

 חוסם נקיא אינה ולכן
 נעשיס שאינה לחל משא״כ

 מן לק עצמי האה״י מן
 האה׳׳י מן אן לז״א הנה״י

 והענין חיחס נקרא לכן שנה ומ״ל יסיל נסי׳ נעשה
 חוסם כצליכים הם לנליס ד׳ חז״ל אמרו הלא כי דע

 להם יש המ״ל של קפי׳ שאל כל הצא כי סוחס בסון
 שלה חת״ן ימין קי כי נז״א כנגדן שיסמכו מה על

 שלם בג״ה שמאל קי וכן לז״א לנצח פלקין מג׳ נעשה
 הלא שלח האמצעי הקו אך שלו הול סלקין מג׳ נעשה
 הדעה נעשה ומהם פלקין נ׳ לק נהיקוד אין כי נודע

 שולישנז״א להס אין שלה ומ״ל היקוי אן שלה והה׳׳ח
 דאמאנ״ט הנה״י כי נודע הלא כי נעשים הס מ״מ אן

 לז״א קפ״י ט׳ בהון מהפשטוס היא שלה פלקין
 נ׳ האלה מן והנה דז״א המוחין מסלנשין ונסיכס

 דז״א הנה״י סין המהס״טן דאמא לנה״י ססאן פלקין
 להם שאין לפי אמנם שלה ומיל היקוד נעשים מהם
 סותם לק אינם לכן כנ״ל האלה מן שנעשים יק שילש

 אז השעוה על נו שחוסמין הטבעוס כמו פי׳ בעלמא
 לק ממשיוס אינו השעוה אך עיקול הוא הטבעוס
 היקוד נסי׳ הוא כן הטנעוס ולמוח חוסם נו שנשאל
 לאמא י הנה׳ מן לנד וסוהס האלה לק שאינם והמיל

 האלוה כל נננליס שנו הראשון סותם הוא היקוד אך
 מן יק איכה כי ממנו נריע היא המ״ל אך ני ונסתהין

משל ליד על המל׳ סותם נסתם היקוד של סיהס של האלה



קמ חחיים עץ נ פרק הכפודם יום שער פרי שרף
 n'lxn ננל הנס־ק ר.סיחס ימיון הוא p’n'7 חוחס כי

 הס־חס ננל דיו נוחנין כאשר דמיון הוא והמ״ל כדל
 הוא כן הנייר על ליורו וחיחמין הדל השעוה על סקק ש

 כי סוהס כהון ס־חס ש־ד וזהו הדל סוחם ענין
 המ״ל הוא לון הס וחסוהס הישוד הוא הפנימי הסיחה

 ירושלים והמ׳׳ל ציון נקרא ה״שוד כי וייושל־ס ציין והס
 הנ״הע;ין3 הארכחי שה השנה מבוא נשע־ לעיל ועיין
 שהישיד שניא־נו מה דע והנה ע״ש שלה ומ״ל יקיי
 סיירי אינו כדל הסוחס מהארח רק נעש־ס א״נס ומ״ל

 לי' נסלקח חמ״ל כי מנואר הלא כי שרשם בעיקור
 מבואר שס ב׳ שרק השנח מביא בשער לעיל (ועיי׳ נקיייח

 יקיד נקידח ג״כ בה יש וא״כ כהנ״ה) כס ועיי׳ זה ענין
 כס שנוחן מה היא הזה הסיחס שורש אן מ״ל ונקיייח

 נימ׳ שהם כנ״ל אהי׳ מג׳ שהוא דאמא הנה׳־י מהאריח
 יקוד חיך יכנקי שלא הסיצוניס מן אותה לשמיר סוהס
 כנויעוהואבי האמא נהארוח ליגע איןלהסכת כי הזה
 שהיא לפי בהנוק' הוא אסיזחס עיקר כי נידע הלא

 דינין כילה הוא הניק׳ כי ונס האצילוח מכל בחסחינה
 שלא הזכי לשמור זה סוחם שס ניאן לכן אס־זחס ששם
 כי סחיס מעיין כלהנלנעיל אסוחי נעול גן יז״ס כס יכנסו
 כנ״ל סיחה ע״י מומחם והוא כנודע מעיין נקר׳ כלה שלה היקוד

 פסחי' שאונלח הכלה כדרן הסילונים שם ישלטו שלא
 ביום לבעלה שחזווג עד בחונה זר ישלט שלא לבעלה
 הג׳ בה נוחניס שאנסנו אסר נ״כ ולכן העצרח שמיני
 אז במקומו בעזרה״י יחבאר כאשר רבא הושענא ביים

 מן לקחה זרים יכנקי שלא הסוסס אל ג״נ צריכם
 הוא וכן זחס אס הוא ושם שפעס הוא משס כי חנשורוח

 הסילונים יכולים זה מסוס עד כי חסום אוחיוח סוחס
 והוא כלל לכנוק יכולים אין ולפנים משם אבל להדבק

 לפנים יכנקו שלא וגיר סומה הוא כי סוסס אוחיוח ג׳׳כ
 סומח נפקיק שניהם נרמזו לכן סוחמוח ב׳ ולהיוחס כנ׳׳ל

 סוהס הזה הסוחס והנה • ירושלים סומחין ועל ציון בח
 שהם אהי' ג׳ שהם דאמא הנה״י מהאיח שנעשה היקוד

 מינה מחערין דינים שבינה נודע הנח כנ״ל סוחם גימ׳
 שהם שלה הנה״י בלבושי וביוחר שלה בלנישין ונפרט

 היקוד בסי' בה בהעשוה ולכן דינין וכולם מנופה לבר
 למוח או לסייס ונסחמיס נידון העולם אז הסוחס ובסי'
 הלא כי יוה״כ בנעילה נעשה זה סוחס היוח אמנם
 ולא אמא ע״י המ״ל בנין נחקן הכפוריס ביום כי מבואר

 הג' בה וניחנח הצלע אח אלהיס ה׳ ויבן נקוד ז״א ע״י
 חפלה עד ליכנק נגמרו ולא הזה ביום שיש חפלוח ה ע״י

 הזה סוחס בח נוחן אז נעילה חפלח שהוא הממשיח
 הננורוח ואז כנז״ל הסילונים מן הנבירוח אח לשמור

 ימיח בשאר נס והנה העולם ואח האיס בני אח דנין
 ויום יוק ביל יש כי סוחסזה בודאי בה נעשה סאנה
 השנה ימוח נשאר אן כנויע החפלוח נקוד הנוק׳ בסי׳ חיקין
 אח לדין הגבירות נאיחס כס אין ולכן הז״א ע״י בה נעשה

עחה ססיצוניסאן לדסוחאח גמור חוסם אינם וגס העולם

 אח ולדין ̂ הסילונים אח ישבוכסלדסוח קנעשהע״יאמא■
 הוא כי נה נע תפלת החמישית זז חפלה נקרא ולכן העולם

 הניק׳ יקי־ של התותס שעח־נעפה שעריסלפי נעילת קיד
 נו יני-קו שיא ההוא הישיד של הפתס ילחותהקיגריס והיא
 בייה־כבשעחנעילה שניעלים חהיכל שערי ■עילח וזיק זרים

 גימ׳ שהוא היכל הנקל־א הני״ק שעיי הס ההיכל שערי כי
 שס רן7 כי כדל שבה היקוד שערי סס והשערים איני

 ננעלו כאשר ההיא יעח והנה לעילא מח־א נכנקיס
 יש אז החיצונים יכנקו שלא ונקגי־ס ונסהמיס השעריס

 ישראל עונוח מחמת שם לכנוק ש־יצים רבים מקטייניס
 לסיים יזן יעונקס ככרס בכינין הנשמיח סותם הוא אז לכן
 שם ליכניש לקטרג להסילונים כס אין כן וט״י נמות הן

 הרשי-יס פחקי ביים וומקלים בעילם* יין יש שכבי כיין
 כסותם ולפי יותר אחיזה נהס ואין ס״ו נמיחה הכחוביס

 ישוד בחי' שהיא החיהמח מנל הניול החוהס הוא זה
 הכל ח״ו עה לי הן לטונה הן הא־ס נזירה עיקור לכן רסל
 נלאה כהיא השנה יאש של אן יוה״כ נעחינעילח הוא
 וקיד כנויע רס; ראש תיא כי השנה יאש נקרא ולכן
 תוחם הוא רנא השענא סוהס וכן ה׳ ירית ענוה עק•:

 היא הכפויים ביום כנעשה מת סינר כלל והנה נעילה; עת של מזה ניועיס המה רחל כל חיצונים
 שם וליקסה דאמא כהר עד עישת שהמל׳

 עלייתה ק־י והנה ז״א ע״י שלה עצמה מאמא הג' נסי׳
 עינית קודם הייס קדושת ע״י כי התפלות נשיר הוא

 יערביח בגמילה ואס׳־כ • החנונה בראש חמל׳ עלחה
 ל־עח בחזרה דנינה למנ״ח נלחש נשחריח שננינה למל'

 דאמא לכסר נס־יה לסמא לסו״ב נלחש נמוקף דאמא
 עיקור כי לז״א עלי׳ שוק סיו לא עדיין עסה עד והרי
 כנודע עלאה מימא והיקונה המל׳ ננין לצורך הוא
 המנחה ומן י אליה עפל והוא הזה ביום עיקר היא לכן

 אז דמנסה בנחש כי לעלוס מחסיל היא אז ולמעלה
 היינו ועמס לאה עם עהה עד מזדויג שהי׳ הז״א עולה

 לאה עם עולה ועהה ומגן ומושיע עוזר מלן אימריס
 עד ולאה ■!״א שניהם עולין ונסזרה התבונה ראש עד

 ראש עד ולאה ז״א עונה נלחש ובנעילה שלה הסזח
 מדתו כס־עור עילה ז״א לעולם כי * חניכה

 הדיקנא עי• הנינה עם ורחל ולאה ז״א עולה ובחזרה
 פנומיס ז׳ כריו א אומרים שאנו נעילה קוד וזהו דא״א

̂ ז אלהיס הוא ה׳  פעמים •׳ אצהיס היא ה׳ אומרים שאנו מה והנה
 ם ס פירו״ ׳3 ז״נ מהיס״ו הרב כחיב כפול

 עד כעלה ז״א ננד הוא א׳ כי נפול אומרים שלכן אסד
 עלחה היא ני אליה טפול היום כל היה והוא הנוק׳

 הוא עהק ז״א גזי׳שהוא וזזו הוא עולה ואס״כ חסינה
 נ׳ פעם ואומיים וסוזר־ן כדל אלי׳ עפל שהוא אלהים
 כי אלהיס להייה כסזר היי׳ הנקרא עהיקא נגד שהוא
ז״א כי בא־״ר שנסבאר נמו והוא במקומו עהה הז״א

נקרא



החיים עץ נ פרק הכפורים יום שער פרי שרף
 ;ו״נ נכללו זה אלהיס ונרס עס־קא לגני הלתיס נקלא

 נגדסו״ב הס כי ב׳ ופי׳ אלהיס,ט«ס נקר׳ ואמאכיכילס
 נקרא והל׳ ובינה הוי׳ נקרא ות״ה יזכרה כי ומל׳ ס״ס

 כי נמצא אהד יסוד עסה הס שארנהסס וכיון אלהיס
 אהד לפעם רק נסשביס איכס אנהיס הוא ה׳ ב׳׳פ

 מהן למעלה ז״א שעולה מיוס ז׳ נגד ז״פ ואוהריס וסוזריס
: הבינה עד ההקד מרקים למעלה ועילה

פי נפי  הנפוייס יוס וז״ל כתונ נו״ז פי׳ ד׳ פנק יונ_ד, כנ
ניויאת• ותוקעיס נוו־ה ני;פ נפוו הוא

 אלפים הוא ה׳ הפקיעית לפגי מזניייס לפיכך היונל לפקיעת זני
 י׳ פקר נראפיה נגית׳ והס אליו הקודמת לשמינווח רומז ז״פ

 הוא וה׳ תוצאת לווות גית׳ שהוא הפטיש מתפת שיוצא גץ להכניע
 מכאן ינויך ומנרכתו פייס תוצאית ממנו ז״פ מקרין שאצו אלהיס
 נסור הוא עצמו והיונל פרי,הגן ולהרנות השצה כל נשס ואילך

׳ י : ע׳נ נראשית משליס והוא ^ אנו הנה  נר על אלא יוה״ב במויאי מביכין מה׳ז̂ו
 כס״ד עונה תשען מלס כי היא הענין פשבס

 להשטן שאין ולפי ימים שש׳׳ה הס הכנה ימיס והנה
 כנניס והכה שק״ד רק עולה לכן ביוה״ב שלטנוס שוס

 והוא יוה״כ נגל הוא והקנה נייין שס׳׳ה בארס יש
 וזיש שתי׳ ולח אכילה לא בו שאין הבא עולס מענין

 שוד וזה יש עולה קנה ב״פ כי בינה קנה סכמה קנה
 הוא ^אב בט׳ ופנה עוה״ב דהיינו יש י׳והב־ לתנס־ל

 לאכילז־ט׳ אין לכן תנשה גיד באיס וכננדו לבדו שולט
 על ס חקוק עינותיו והאוכל ממנו ל:טס שלו בחב

 ויעיל (יעיין הטימאה מכה עצמוסיו נהנו כי עלמיסיו
 שלא נאכול אשיד ביוה״כ ג״כ ולכן המצייס) בין בשער
 מצדו הוא וההנאה האכילה כי תיר. ביוס הלק לו ליהן

 בדכס בכוונה שבה מיצאי בשעד לעיל מבואר כבד והנה
 הנאתזין לשנייט החלל ימי אז שככנש־ן מפני האש מאורי

 האש מאורי בויא מברכין אנו ננן האש שהן תנבויוס מן
 אלהיס הוא ב״ה בהבורא רק סלק לנו אין שאנו ר״ל
 יש כלא ביו״הכ עכשיו לכן חלילה בהם חנק לנו ואין
 גופא שהוא חלש אש ע: לנרך אין כצל שלטנות שום לכס
 שכבר ששבה אור על רק חלילה יהגיר שנא כדי דע״ז

: הקדושה אל נכנע

א פרק הפוכות הג שער
 שוד הוא דעצרס ח׳ יוס עד תכפיייס יוס מן הנה

 ז׳׳א עס עימדס דחל והמל׳ תחבקני וימינו
 הי׳ עסה עד כי והענין יעקב עם ולא פי״פ ממש

 ע״י שלקחה מהנבודוס הן יזלש־דוס »[ הן המל׳ סיקין
 החס שמאלו נקוד היסה ולכן לעיל הכל כמבואר אמא

 אומרה שהיא מפני סחבקני וימינו מהחיל ומעהה לרחשי
 הדינים מהיקף הדהיבוני שהס מנגדי עיניך השיבי לו

 ח׳ ביום לזיווג ראוי כסהי׳ כד־ להמסיקה ולכן שבה
בחשד והוכן הפשוק וזי׳ש סשדים ה׳ לה נוסניס דעצדס

 ע״י הוא סקינה ועיקור כשא נקרא המל׳ כי כשאו
 הס בת להמשיך צדיכיס תחשדיס,אשד והנה תחשד־ס

 הדעסדז״א מן והב׳ עצמת מאמא א׳ סש־יס מינים ב׳
 בס־׳פנימי בב׳ לה נמשכין ושניהם שלי הסש־ מ״יטרא

 דז״א מדעת בס הנמשכין החשדיס אוסן והנה ומקיף
 נעילה ד׳ בליל יש ולכן לולב מלוס ע״י בת נמשכין המה
̂ישד בהקוף ונעילה תיקוף בלא  במקומו בעזדה׳׳י ד6יסב כ
 אנו המקיפי׳ עצמה מ<)מא שהמת תהקדיס אוסן לכן

 ג״כ יסבאד כאשד תשוכת ישיבה ונצוס ע״י ממפיכין
 שיד ע״י נוקחסס היא הפנימיס תחשדיס אך בעז־.׳׳י
 יש בכצמן תימיס כי לשוכוס יוה״כ שבין עצמם הימים

 נכנש־ן החלת והנה השיכה טשיוס ט״' תזה השלמיח להם
 נכנש המקיף המיר כי כנודע המקיפים ואח״כ הפנימים

 הסשד־ס שכנישס ’אעפ״ והנה באחדונת מקום בכל
 סדבקני וימינו נקיא אין מ״מ יוה״כ אחד היכף מהחילין

 שוכוס של ראשון מי״ט אלא ס־ב־ק) נקיא אינו (כ״א
 מקיף בחור יק חיבוק אין כי פין המק שנננשין ואילך
 וזהו מקיף אור בקוד מבחוך ה:וק׳ אה מחבק שהוא

 והוא ימים הד׳ ברלו Jהח;ו אומייס אנו שאין הטעס
 מאמאעצמהמשא״כ תפנימיס החשדיס מקבייס שהוא לפי

 נשייס מקבלה היא כאז ליות״כ דיה שבין הימים
 הרזשד־ס ותנה סח;וניס בהס אומדים אנו לכן הגבוייס
 הרושדיס כמי בחי׳ ז׳ בהס שיש ודאי מאמא שליקחס
 החש־ים המת הלא כי כיצד דז״א היעה מן שלוקחת

 יחד מסקבניס אח׳׳כ שבה נ״ה בחנ׳׳ס סמהפשעיס
 שבה בהישוד וניסניס אלו חשדיס תה׳ הארוס

 חחרס סידר. מהפשע אח״כ כנו־ע כל הישיד נקרא ולכן
 נקרא ונכן שבה במניכוס ונוסניס הנ״ל חשדיס הה׳ מכל

 הוא וכן בפנימיס היא כן יהנה ככויע כלה המל׳
 הפנימיס כנישס בין חילוק כאן יש אמנם בהמק־פיס

 לתסא מעילא נכנשין היוקיפין כי המקיפים נכנישס
 בס״ס כ ואח׳ בגנודה יאח״כ בחשי %מהפשטין שמקוים

 הנכון ך הדו וזה נמל'שינה יוודסכללוס־הן שבאחרונה וכו׳ער
 דק בכלפ.ס כדרכן שלח עתה ן נכנש אךהפנימיס סמיד

 ע/ישבאתדונת בחי׳תישידוכ׳ ואח״כ המל׳ בחי׳ נכנס שסחלה
 נמשך הנה כי הרבי וטעם החש־ בשפי׳ החשד לבחי׳ נכנש

 נבד גנורוה דק במל׳ היה שלא יוס״כ עד מי״ה דב זמן
 הגבודוס נה קו שנהח ע־ דאמא מנבירוס הן ז״א עננויוס הן

 עהה אמנם לראשי החח שמאלו בשיד הכל והיה מחד
 סיביק בשוד ישההי׳ החשדיס ע״י להמתיקה כוונסינו

 כונס להכנישם אתשד אי החשייס כנישה והנה ימין
 אדה׳׳ר כי הש:ה מבוא בשער לעיל שביחרנו כמו ביחד
 אודך ע״י דק לההסקן המל׳ סוכל שלא ביטאו גיס
 אחד להנניש צדיכיס ולכן העצלה במיני עד מי״ה הזמן
 כשיכניש ודאי והנה אחד חשל יוס בכל היינו לא׳

 נהשספק אין גבודוס מלא כולה שהיא בהמל' א׳ חשד
הגבומס אוסן סוך ההוא החשד מיסיק שיבוטל

המרובים



אהחיים עץ א פרק הסוכות חג שער פרי שרף מ מ

 שנסתד ר.סשד תסלה נמש הי׳ 06 ולזה והגדודס המרובים
בהינורות מתבטל והי׳

 מסקנה ירד הי׳ of< ני י״ל
 סוך נתנניל והי׳ הראשון קסו

 נשאל נק אין ודאי אז הגנויוה
 לעורר נמעלה ממנו הניועיס

 שאר הקלה נשיורוין אך נקו
 נקם ש־הנמל הגס הקסויס

 ינא נאשר מ״מ הגנורה הוך
 קסו שהוא הראשין אקריה׳הקתי

 הקתדיס נל נולל והוא הגדול
 מנואר ונן לקמן יהנאר נאשר
 שנל עומר ססירה שער לעיל

 נקר׳ ולהכי נו נלולין הקשיים
 ע׳ייש קשדו יצוה ה׳ יומס נסור
 נק נו שיש מקמה אז נ׳ פיק
 נולס מעורי הוא לזה נולס

;הגנורו׳ ולהמתיק טקס להגניר

 נכנסין כשהיו ף6 ואז
 הקטני׳ ההסיי׳ שעי אחריו
 השני החשד הנא כי ממנו
 וכן הראשון מן גרוע הוא

 השני מן גמע הוא השלישי
 נעשה סי׳ לא ואז וכו׳

 לזה סלילה ימין הסיביק
 לעילא מהתא נכנסין הס

 נסי׳ נכנס תקלה והכה
 שהיא אף והנה השביעית
 עכ׳׳ז הגבורות הון מתנעלת

 ואס׳׳כ יישם איזה עשתה
 בחי׳הששי שנכנס ב׳ ביוס
 גיולה יותר בסי׳ שהוא
גדול יותר רושם נעשה

 ואס״כ מסד גדול רושם שנעשה עד למדרגה ממדרגה וכן
 ההכנה ומוציא שבכולם הגדול ד0ח9 נכנס רסרון ביום

 החס־יס מתגברים יאז הקדומים הססייס שאר שעשו
: הגבורות את וממתיקים

 בשכר לעיל מבואר הכה כי כניסתן סדר ונבאר
 הכשוריס יום ערב בשער נס השנה מבוא

 התענה כאלו ב״ט ושיתה האוכל כל סז״ל מאמר סוד
̂ת שהמל׳ ומל׳ יסוד בסי׳ הס וי׳ ע׳ כי והוא ו״י ע׳  מקב

 עוות רכנסין והנה יוה׳׳כ בערב ומל׳ יסוד גבור׳ כסירה
 הססדיס כוללת שהם התסהיניס ססדיס בסי׳ ב! ג׳׳כ

 כאלו סוד ג״כ וזהו שביסוד החסליס וכוללת שבמל׳
 יש עדיין כי בזמנם שלא שבאים ואף וי׳ ע׳ התענה

 מקבלת סעיוה׳׳כ בהיות אן ביוה״כ מאמא הג׳ לקבל לה
 אלו ונטלה קדמה זה אגב שלה שבנה״י אורות מאמא

 יוה״כ שיין ימים בד׳ ואח״כ זמנם קודם כיללת הב׳
 א׳ ביום לא לע מהתא אסריס סק־־ס ד׳ נכנסין לסימה

 בסי׳ ג׳ נ־יס תכלס בסי׳ ב׳ ביים ההוד בחי׳ נכנס
 הגבירה בקי׳ הסוכות סג עיב שהוא ד' ב־יס הת׳׳ת
 החשד בסי׳ נכנס הסיכות סג של לאשין ביו״ט אס״כ

 הוא כי שבבולס הגדול הסשד ננכס שאז ולעי שבחסל
 י׳׳ט ע־ש־ן 1א: אז לנן יומין כולהו דכליל יומס נקר׳

: בהמל׳ הענימיס הסשל־ס כל כניקת נשלמו הרי

ב פרק
ה נ ה!  בהם נמשכין אשל סאלו הימים ס:ולת ענ-ן ו

 הוא מי הלא כי הוא כו׳ הפנימיס מוחין
ע״ הוא ודאי טוניס ימים האלו מיס ה להיות הגייס

 ואלו סוכה מצות עם נקשרו אלו ימים סגולה ט נמצא
 הס הסיכות ימי נז׳ בה הנכנסין החסדים אמנם : ר-סיכת עשיות ע״י אלי׳ ניישכו החס־ים

 לישב חייב שהא׳־ס הסיכה סוד וזהי מקיפים
 אור ס־ד הוא הסיכה סוד כי אלו ימיה ז׳ כל בה

 ברי ואנסנו דאמא חסדים מבס׳׳ הניק׳ של המקיף
 עישין אנו דדא מל׳ רחל היוליינה חנוק׳ בני מלכים
 ההיא המקיף אוי לקבל השיכת הסה ויישבין כננדה
 וכן ר^דדין מכל ייקיפני עלינו יקכן הזה המקיף שדור

 ענן כל כי כבוד ענני בז׳ במדבר מוקפין יס־אל הי׳
 ואין יומם עליהם ה׳ ענו כי כינ״ש החש־ מלד היא
 היו ולכן סשדו ה׳ יצוה יימס כמ״ש ססד אלא יום

 לזה חסד איש היה שהזא לפי אהרן בזכות כי-וד ענני
 עננים שבעה והס החסדים של המק־פיס בזכותו היה

 יום שבכל הסיכיח ימי ז׳ המה ור! המל׳ עד ממסד
 כי לעיל ביארנו והנה י אחד ססל של מקיף נכ:ש

 הראשון ביום והנה לההא מעילא כסדרן נכנסין המקיפים
 והנה העליון החשד שהוא םיסקד חק־ ומקיף נכנס

 שנכנס א׳ החג יהי שאר על מטלות שני הזה ליום יש
 בשיף כנז״ל הפנימי׳ סש־יס מבתי׳ העליון החשד בו

 המקיפים מכל הנדול qהיוקי בי נריס וגס הקדו׳ פרק
 ימי נשלי משא״כ גתו־ י׳׳ט זה יום להיות ראוי לכן

 דבר האחרים החק־יס המקיפים ברם שנכנשין החג
 לפי נן אעפ״י אמנם גיוור ״ט אינם לכן ביימו ייס

 הפנימי׳ הסקדיס מאור התק־פי׳ הסק־יס אור מאד שגדול
 אומרים שאין הנם הפכימיס הסש־יס בהכנסת לכן

 בהכנסת משא״כ גמור ס־ל הס מ״מ הסנונים ההם בימים
 גמור י״ט אינו אבל המועד תול הוא תיוקיפי׳ החס־יס

 המעולים חס־יס בחי׳ ב׳ בו שנכנס הלאשץ הייס כמו
 ולקמחס כמ״ס ראשין בהורה שקראו מה תבין ובזה כנ״ל
 לכנס החסייס התחילי שכבר אעפ״י הראשון ביום לכס

 המקיף נכנס זה שביים לפי אן כר״ל יוה׳׳־ אחר תיכף
 כוונחינו כל כי העיקרים הס התקיפים כי ולהיות הראסק
 המקיף ע*י הוא וזה תחבקני וימינו שיהי׳ החיביק לעשות

 ראשון ר׳׳ל ראשין יום זה יום נקרא לכן ליעיל כמביאר
 שאר נכנקו ד״ה ב״ג ביוס ואחריו המק־ם׳׳ להכנסת

 הארות נכנס ו׳ והיוס היד עד גנויא מן המקיפים
 השביעי ביום ואס״; שבה להיקיד מקיפים תה׳ כללות
 במל׳ המקיפי׳ האורה בחי׳ נכנס רבא ה־ש־ענא שהוא
 יתבאר כאשר רבות בתי׳ נעשים זה ביום גס וסנה שבה

t במקימו בעזה׳׳י

 ביברי מביאר כי דע והנס הסונה עניןונבאר
 ב״ש רק כ״ך ג״נ שהם שוכי׳ מיני כמת סז׳׳ל

 היזכר וכנגיס בסי׳ ג׳ הס שילם שורש כי היא ואמת
 האזרס כ־. ימים סבעק תשבו יספת בפשיק פעמי׳ ג׳ כתיב ולא הסיכות סג בתורה כתוב ולכן סיכה רוציח

ישראל בני את הושבתי בסיכות כי נסכה ישבו בישראל א״כ סשוכה ימי שבעה אותו קוראין אנו וכן הלולב ס;
סדי



החיים עץ ב פרק הסוכות חג שער פרי שרף
 אסד ופעם ריםpp פעמים נ׳ נרהניס והס פעמים ג׳ הרי

 ובס־קונס בדהר :וfמצ הלא כי והעדן • מלא כתיב
 אמא על' היא קיכה כ־ כחיב יה־ פעם כמוס נהי׳

 עלאה אעא היא םיכה בי אועי יהד ופעם סהאה
 הוא םובה כי אומר אסד ופעם בדן על והעפככח

71p לעולם ני והע:ין הוכה ג־ע' א־נ׳ הד׳ הינלר
הבנים על העפככוח הבינה אור בס״ הוא הפיכה

 סיוק־פח נסי׳ יס כי נחי׳ נ׳3 היא הזה העכון ועל־איח
 הוא הנוק׳ נסי׳ כי נילע הלא כי והיא לנד להז״א

 ונעעלה המזה מן והנה ולמעה ל-ז״א הסזה מן מחסלח
 שאור נסי׳ ויש הנינה מאור מ־קיף היא לביו הז״א אז

 כנודע דז׳׳א מאסירי׳ כשהיא לנד להנוק׳ ע־ןפה אמא
 כי נישר p:0 פעמים נ׳ כהוב אלו נסי׳ נ' ני.ד והנה
 הע:׳הנקרא אל רימז יה׳יא אלהיס גיע׳ ספיהיא פוכה

 אמא אל רומז וחב׳ ע־יאה עאמא מיקפה והוא אלהיס
 לנד הז״א עקפסעל שהוא כנייע אלהיס ג״כ הנקרא מלאה
 נסי׳ יעל יסי■ פניהם סל עקפה עילאה שאמא הוא הנ׳ והבחי׳

 והוא אדני היי׳ גימ׳ הוא ו׳ מלס פיכה כ׳ על'־' נפיכוה רומז זו
 המת אז סהנקני וימינו נקוד אההניק׳ ק עסי ז״ס כפזרוע

 : יסד לבניהם ומקפוס משננוח ?א וא יחד שניהם
ר3ת  לשסיהן המקככס הקיכה נסי׳ ענין עסה א

נחי׳ שהיא
 כי נלע״ד זה ענין להנין הנה אס המקיף יהין הזיוע
ככל מיס ני-יז מנייי הנה ,ן, ^.,ק,
,, ,f,, נמי׳ נל כי ג׳ פיק היקישיס

ז׳ אל שיו ג׳ מסור הולכי יי , ,
̂יייי של הפניהיה אוי ונזו׳׳א שני י־ש״י״ י
 שלהס נדיז אי״מ נהשיה הגיר עיקפס הנוק׳ נס נמצא

 ״א וא זיח של פנימי׳ אוי והנה מבואר והי.ה נו ומסיככס
 אענס לז,«נ או״מ נכשיס הה קינה שיעיר סז״ל בינרי
 הז״ח פל הפנימי איו פי א כהיינסן דפניס נ׳ שהוא

 שהם שפציו לשנים נסלק -אי״א ^
 «א1ל או־מ ׳ נח הם וקצי גיס ,

 אסלפ ולחצי דל״ טבו̂י עד כשה^לס כי הגז׳ הזרוע עכין
גס מקישים הם וחצי ג־ס שהם השהו רס ק3מרז

 מהפנוו הי-והדה ק׳ הג אפ והוא עעו פב״פ עיעדס
 והנה ע״ש ונו׳ ילמעה ז״א של הזסע והנה נזיועי עסנקת

,,j ,נחי׳ הנ׳ המה הס ני ניאה ,ן

ל־? ^י ל™ י*? ^ הנ׳ ו
 המקייו השלישיס נפי׳ אך לנר טל ופרק עצמו ריע ה

 ני מאליו מונן היא לנניחס כשהא־ס והנה האלנעיס
 קומסו ננל נפנולה היא ציישי לד מחבק היא א: מינק

וימינו ננהי׳ כשהיא וניופר qjj ;;3 השמ״ל
 ג״נ מקפה היא אז פסנקני

העליונים וסצי נ״ם של 0 נהמק י . י
 נסוו פונו ונוקה שהיא דין כ־״ל ומסגק ה/ריע פח כופף

 דני שיס אין אז הפינוק גפיק שלה הפסיייס אח
 מונן היי כלל ניניהם המנייל זה וכנגד הזריע שהוא ג׳

לפי אך אלו נפי׳ נ׳ עני! היכיינ שלימיס דפנוח ב׳ הס
הזרוע הקיניק מוקפה שהיא נס עוד כופף אמנם

 צד ועסנק הצבעיס שעם איא סינז יייפי פיאיי לאי
 אינו שיב ושש שנה מימין י ''׳'י'־ י״ייי

 הזה הפיק כי שלם דופן
 להיוס הג׳ דופן אל די ולכן היד של העופס יק אינו

: עפס כשיעור
 נודע הלא כי והענין כמנוי הננשוי׳ ש־כה יש
 סל האמצעי נקו הוא הנוק׳ עליאוס עיקור כי

 של וההוד הנצס כי נודע והנה שלו החזה כנגד הז״א
 כמל׳ והנה הז״א גלי י שיום עי מספכעיס הס הנינה
 שהס דפנוס נ׳ עקפה היא האמצעי נקו נינחיס שהיא

 זה דפנוס נ׳ שהוא כמנוי הוא זה והרי יהוד כלס
 מנוי זהו אן האדם עומד כשס ננהיס וסלל זה כנגד

 ועשהו עפס שהיא א׳ פש שיבוא הוא וחיקונו מפולש
 מצד ומעמידו יוסר

מג׳ פסוס המנוי של א׳ שכפג מה
״ ופק-נו מפיצש מג׳ ופסוס זה לדופן ״

,pj בוא ש ■-אופן הב ופן ל
שסי נין עכוין הזה הפש העומי ̂ם1מפ מנוי אך וס

ושיד נכשי ועי״ז הדפנוס ובישפ! עפפים ך פם צייך ני״ס
הישוד שוד היא הזה הפש פי״ל ם״ א״פ נש״ע נמנואר

ונפסק כלה שהוא אמא של ־ ״"®
 סוא ששש דז״א נסזה

 שהוא רק עצמה דאמא והוד מנצס מונדל
 באמצע הנידן הפק שוד והיא הקיויש שני באמצע מכוין

 והנה נמכשר ונזה המנוי של א׳ גיאש הדפנוח ש:י
 היסוד כי נודע הלא כי טפס הוא הזה הפש שיעור

 נו שיש היד הוא עפס והנח סס׳ או הג׳ כוללס הוא
 הג׳ על או הס׳ על המיייס אצנעוח ה׳

 אוהו בי והעני! מפס ג״כ היא שיעורו לכן כנודע
 לז׳׳א סון או״ע כנגדו יש הז״א הון שהוא דאמא אוי

 לאוסו מוקפס ג״כ היא לז״א סין שם העומדת והרוק׳
 בל כי הרי כנז״ל מפילש שאינו מנוי נקוד דאמא אוי

 על המשככח עלאה מאמא או״ע קוד היא קובה נסי׳
: הבנים

Q J t t K גנוה שהיא קוכה סז״ל שאמרו הרעם קוד 
 כי היא הענין פקולה אמה ייעשריס למעלה

 נ׳ סוד הם השיכה של הדפרוס ני לעיל מבואי הלא
 הז״א של נאויך העומדים דאמא והוד כלס של קווים

 למעלה עימד שהוא דאמא סיס rp הוא הקכך ואמנם
 כי נויע הלא צי נויה שהם היפניס נ׳ על וייסננך

 לשק היא כסי והנה לז״א כסר נעכה ממני דאמא הח״ת
 שלעעה מה על ומקנן וקויב כיסי כהוא וקניב הקיף
 ועב״ש הפ״א על המשכן הוא דאעא הה׳יח והנה עמנו

 דנוק׳וכי-א ז׳׳א עומדים הזה הקכן כחסת והיי הכוק׳ על
 שיעור ולכן שפי׳ ן׳ הס שריהם הרי כנודע קפי׳ עכר ארכו
מה והגא דזוי׳נ שפי׳ ן׳ שהם אמא ן׳ הוא הקכן גונה

שאמרו



קמב ההיים עץ ג ב פרק הסוכות■ הג שער פרי שרף
 צלר.?יכה3ייש-: שהוא ודע’ עיד׳אמאאדס סז״ל שאמרו

 ג־ה׳ שר.וא מ״ה שה בחי׳ ה־א ה;״א הלא כי פי׳ וכו׳
 ניאס ונקרה זכר רקוד א־ס רשם נקללס הנוק׳ וכן איס

 למעלה משיג אינו הז״א כי נויע ומנה אלס שמס ויקרא
 אינו ולכן ממדיניסו ג^ליועלה א׳מש שוס אין כי ממדיגחו

 הנסראן שהוא דאמא ס״ס שהוא אמה ך עד יק משיג
 ולכן הנ״ל חו״ל דררי וזהו בלל משיג אינו מזה למעלה
 דררי פי' זהו גס יוסר ולא אמא ן׳ הוא הש־כה שיעור
 לדירה ראוי׳ אינה אמא מן׳ למעלה גנוה כשהיא סז״ל
 ; כנ״ל אדס גימ׳ הנ׳׳ל מה׳ שס שהיא ז׳׳א ר״ל אדס

 כי נודע מלא כי היא קכך מלה פי׳ קוד ואמנם
 ה״ס נס ממנו שלמעה מה כל כולל הנהר

 כולסעיזריס ולמטה שמשס כאורה שכל ר־דאי דאמא עלמו
 הז״א כהר נעשה שממנו דאמא הה״ה כי נמצא שס דרן
 והנה רו עורריס וכולס שלמטה האוריה כל כלליה רו יש

 אויוה מאה הס ז״א סין הנכנקים היינה של האוריה
 ריכיה מאה רקוד כריכיה) (רשער לעיל שמריאי כמו

 ול״ז ק״ג קוד שהס יוס רכל לרין מסויריס שאנו שאחז׳׳ל
 שגיר א׳ (פרק לעיל ע״ש והמגילה המכוקה מקוס שהיא

 והנה דינה עם לאה רני ששה נקוד וכמרואר הניל)
 ולכן דאמא ה׳׳ח שהוא ז״א סל הנהר מן למטה הס כילס
 אוריה מאה כנגד מ^ה גימ׳ שהיא קכן נקיא הז׳׳א כהר

 הקרן ׳־רן ונכיקין עיבריס וכילס הז׳׳א חין הנכנקין דנינה
 שזה רק רו שלהס היושס ומניחס רי נכלליס וכילס הזה

 אוי שהוא הקוכה רחי׳ והיא כנז״ל מיקף רסי׳ היא הקנן
מקיף:

ג פרק
 כי השכלהי מלמדי מכל כהר הכה עוד ונבאר

נחי׳ שהיא דוד הנה לי שיחה עדוהין
 מלמד והוא כנודע היקיד הוא כל כי מכל זה אווי המל׳
 ר״ל שרע״פ והורה שננהר הורה שהס דנריס ר׳ אוהס
 דארא מחו״ג כלולה שהיא הטיפה עלי׳ ממשין שהוא
 ואמר שרע״פ הורה שהיא ומאמא שרכהר הורת שהוא
 יקידוה ר׳ נכלליס ז״א שריקיד לעי יניס לפין מלמדי
 וגס דז׳׳א היקוד עד מגיע דאנא יקוד כי כנודע דאו״א

 המחיצוה מ״מ דז׳׳א רחזה כפקק שהוא אעפ׳י דאמא יקוד
 מלמדי אמר לזה שלו נהיקוד ונכלליס למעה עד יולדה
 אוהה המשכיל שהוא ז״א היקוד ע״י השכלהי לניס לשין

 הוא המשכיל י״ל טור דנר,ימצא על המשכיל נענין כמרואר
 נאור חלק לו יהיה הוא גס המל׳ שהוא דרר על שלו היקוד

 אמר והנה טוג ימצא וזה אלי׳ הנשפעיס הסקדיס
 אל נקוד כנודע דעוה נ׳ הס עדוחן לי שיסה עדוהין

 _ם;יי׳ה לי שיחה דאו״א ר״ל יקודוה נ׳ שהס ד׳ דעוה
 ושמדוס נענין כנודע ונהשהר ונחשאי נלחש הנא דנר הוא

 ׳36 גם אוהה ומלמד מהנלה דז׳׳א כשהיקוד ר״ל אנשיס
 הוא אמנם נה ומאירין משפיעים הנ״ל דאו״א יקודוה
נכס נעלמים סס רק מחגליס אינס שהס ונהקהר נלסש

 הה׳׳ח נשליש הנשכס דאמא יקוד והנה הז״א יקוד נחין
 שלים קיכח נקרא והוא הקיכה של הקכן קוד הוא שלו

 שלה היקוד מן למטה ונמשניק המחגליס החקדיס ואור
 המשלשל הה״ק אמר ולכן הקיכה של הדפנוח קיד הס

 כי עצמו ז״א לצירן הוא למטה מלמעלה הקוכה דפנוה
 מלמעלה ישר אול נד־ן האורוה ניטל הז״א לעולס
האורוס ניטלה והנוק׳ למטה

 דניי נל ממה נפניזי׳ מלו הגה
 להנינס זניוזי וליז הזה דרוס
 ני נאן סניאוי מה אחו נלל
 יפוי נחי׳ הוא הפונה פנך
 דז״א הת-ח נשלים הגשלס אמא
 לעיל שנתג למה פיחי הוא

 הפכן נחי׳ ני הקדום נפיק
 דאמא נת״פ דז״א נחי הוא
 הח״ק ונרי שמפדם מה ועוד
 גיפחיס נ׳ האין מן גטה אס
 מינן לו אין דאמא היסוד הוא
 אז שיטתו לפי הלא ני נלל

 והגמיא הסרך נאי׳ הוא היסוד
 המשלשל נמ״ם נהדפנוס אמדו

 להת״ק ומפלש מ״ם ועוד דפנות
 המחיצית ני למעלה מלמטה

 קומת כשיעור היינו ננוהי׳י״ט
 עי שלו הת״מ משנים המל׳
 צייני׳ שהס נמצא דגליו סיום

 נשלים שהוא הסכך עד לעלות
 נן אינו ונאמת ננ״ל שלו הת״ת

 צייניס אין למעלה מלמטה ני
 הסנן עד להגיע המחיצות
 מג׳ יותר יחואיס הס ואפילו

 יש ונן כנודע נשר הסכך מן
נלתי שהת ונריס הרנה עיר
נהס להאריך רציתי ולא מונן

 הת״ק דנרי נניאור לפענ״ר אך
 הסרך ודאי ני נך הוא יוסי ור׳
 שהוא ננז״ל ראמא הת׳׳ת הוא

 ■ עליהס יסונך ה.יוננ הנתי
 ניארנו הקדום נפיק לעיל והנה
 הזו׳׳נ של או״מ ני שס נהגה
הז׳׳ת של הפנימיס מן הוא
וג״ס לז׳׳א הכלייניס ומצי ג״ס
 נמטאר להנוק׳ האח־■׳ וחצי
 ע״ם שם שהנאתי סייס נעץ
 נהינתינו עיקור ודאי והנה

 של או״מ להמשיך תיא נסונה
 סני ולזה לעיל כמנואי הנוק׳
 מלמעלה דפנוח המשלשל הח״ק
 למטת הסכך מן היינו למטה

 עד הדפנות שיגיעו צריך אז
 אשוג שיהי׳ לאדן מג׳ פמות
 הנוק׳ קומת נל שאז לאדן דטק
הגיעו לא אס משא״ג מוקף הוא

 כן סוזר אור נקוד שלה
 למטה מלמעלה כאן הוא

 הז״א לצורן ישי איר שהוא
 טפסים ג׳ האיץ מן גיוה אס

 לאנכנקהאמא פקילהקאס
 הה׳׳ס שליש עד נסיכו
 או הה״ה שה־אריאש אלא
 שיעור ים שאז מלמעלה יוסר

 ואין היקיד עד מיוה ג׳
 עד נמשך המסילות אור

 נכנקס כשאמא אנל היקיד
 ואז הה״ס שליש ע־ נז״א

 אלא היקוד עד יש לא
 שלישי וב׳ מדוח נ׳ שיעור
 המסיצוס אור אז מיה

 הקיד עד נמשכין דאעא
 ■ למי כננוד מג׳ כסיס דכל
 שאז למעלה מלמטה אנל

 נקיד להנוק׳ הס האורוס
 י׳ גנוהים אס סיזי אול

 עצמו המדה דהיינו טעחיס
 פסוס שהיא נו שאמרנו

 קיתסה כל שיעיל זהי מג׳
 משניש מססיל ראשה כי

 רגליו קיוס עד שלו הס״ח
 בלה היקוד כל המה שס
 עד יעלו שהמחילוס די לכן
 שלה המל׳ מן היינו י״ט
 יוקף ור׳ שלה הכהר' עד

 כשהוא אף דלעולס אומר
 הוא נכוונה ישר אור

 אזלינן ולכן להנוק׳ להמשיך
 שמלמטה וכשם לקילא
 טפסיס י׳ היא למעלה
 כן קימהת שיעור שהוא

 ני׳ ד׳ למטה מלמעלה
 אלי׳ נימז הכל כי טפסים
 פליגי דלא לומר ואפסל

 מיני ג׳ יש כי הקיד כפי
 מיקוד שנמשך נמה אור

 אל נסי׳ יש כי דאמא
הז״א

P ׳!/ I 1  fju/i



ההיים עץ ג פרק הפוכות הג עזער פרי שרף
מקוממ נפאר אז לאלן נ״« מי ה:וק׳ ל6 בחי׳ ויש הז/א

הגס מיקןו נלהי הניקנא לעניהס ״pj ויש
״ הס״ה ״j ל וכל ׳1מ •ואי המה שהמאילוס ל,, ״
 י־.א ר>:א ק'״״ ס■׳3וב למנוי,מלמעלג היינו
 שנס ס׳:י יוסף וי׳ אש-לס מליט״ היינו לנד שלה

שפתיס י׳ נשיעיי ליומה מלמעלה נאוחו דבל יוש־ ור׳ למננלה
מוקפה הוא נס שעהה ניון שניהם ללירך שהוא הבהי׳

 היא שהלא נמנואר שלו נאו״מ נ״^ לת שיש וכיו! יחד
״ חלק לכן סתנקוי וימינו נשוי עפה ,

 לא הפ״ק או לשניהם המוקף ונןמ-מטי־ מ.מעלהניטה
" ?גי לננוצס למעלה  עסה שהיא הנש כי נזה יצה ג
 כלינו מ״מ נדל ק הסינ םוד3 מי״ה מהברים : טפסיס

אוי•׳ הנת■׳ כן לה להמשץ סיוואלו דחילו הוא יוה״ב עד
הנתי׳ נל ולכן שלה מקיפי׳ ,,(•pp ונסיכוס לראשי סחס

ננ״פפונה נפודה מדומזיס הס ,3 ■ק ולכן החבקני וימינו

• כפ״ה הלכה ולכן ׳-יאא ט היי שך נ
■ י הא-וס הס ונולב אהיוג
 שמאל נחינוק א־וא הארס הוא ויוה״כ בסקד חכמה
 הוא הדווג השיכוס ימי שנכיס הדיוש הוא עליה ושמיני
 אחי היסוד נח■׳ הוא עליס שמיני של וזיווג ויק בסוד

 סידאוס ירוא היקודהו<א|ו׳ ולכן הויק כל ני שנכללין
 הו״ק כי ו׳ בחי׳ הזיווג נזה להיווז שחיזר נזוהר הגז׳
 ימיניהרן שני יודי! חרין קיי הס דאי נדכין נ׳ שהס

 ולכן לביה ו׳ אלא ניכרה ואינה יאלף הו׳ הון ונכללין
ך א׳ יום הוא : ו״ק שהם ימים ז׳ הס יסיכוס פקח י

א פרק מיניו ור׳ הלולב שער
ת נ  אוסיוס ד׳ נגד הס שבלולנ מינים הד׳ כי דע ת

 נגד והערבה הוי׳ שבשס הי׳ נגד ההדס הוי׳
 אחרונה ה׳ נגד והאסרוג הו' נגד והלולב ראשונה ה׳

 ללויך החסדים להמשיך הוא הלולב כוונה בל והנה
 בסיד ר׳יה ביום גיומת כונה שהיחה לפי כנודע הניק׳

 גדול מיסוק וצריכה לעיל כמיוא־ לראשי סחס שמאלו
 שמירי ביים לזיויג ראוי שס־.י׳ ה־שד־ס בה ולהמשיך
 מינים שבד׳ הזה הוי׳ השס כוונה כל ולכן כנידע העלרס

 ובמינוי ונמילוי המל׳ שם שהוא דההין נ״ן נשס היא
 נ׳ גג־ נדים ג׳ לריך היוי■ נגד שהוא ההלש ולזה המילוי
 נכל עלין צריךלהיוסמשולשג׳ נד וכל היו־ מילוי אוסייס

 ואו יוד כזה המילוי מילוי אוסיוס ט׳ נני ט׳ הרי בל
 ולכן נינה שהיא ראשונה ה׳ נגד ש־יא וסעינה דלה
 כהוא מילוי יכנגד העליון מנמל שיולא־ס נסל ערני סס
 ניד הס עינה נ־י ב׳ גם ערבה נדי נ׳ הס ההין נ׳

 הוד עד והיא כנ״ל ראשונה ה' שהיא דאמא והוד נצח
 מנחל הכסוב כענין נחל ערני ג״כ ונקרא הספשטיס

זעירא ו׳ הוא יעקב כי ראש ירום ע׳׳נ ישתה נדרך

 הנחל מן שישסה ואחר ראש לה שאין הה׳ שנסוך
 ישראל נעשה ויעקב ראש עם י׳ ונעשה ראש ירום העליון
 ב׳ נגד הס עינה נדי הב׳ ולכן ראש לי אוהיוח שהוא
 הס המילוי מילוי כל ההין נ׳ ועוד המלוי של ההין
 הד׳ בי אחר מנין עיד בו המהפסטוס דאמא נו״ה נגד

ונגד דז׳׳א והוד נצח נגד הס המילוי בעילוי כיש ההין
מכח כי בזה זה כלולים שהס ולפי דנוק׳ והוד נצח

 רק הס שלשס לכן הנוק׳ של נו״ה נעשים דז״א נו׳׳ה
 ט׳ הוא שנללוסס אעפ״י ההדס דוגמה כרנה נדי נ׳

 מנו״ס הם ששישס ולפי הדסים ג׳ אלא אינס כנ״ל
 לנוק׳ ונן לז״א נו״ה ומגדלה שס עד הנהפשטוס דנינה

כבשם הי׳ נגד הלולב שי;שס ראשונה בה׳ נימזו לכן
של נהמילוי שיש שני׳ והי׳ שלהזיא ו״ק סיוי והיא הוי׳
 השדרה שהוא הלולב רומז ילזה הניק׳ של ו״ק היא הו׳•

 הס המילוי במילוי שיש ווין שני ועול הו״ק כל הכולל
 כי כנודע הנוק׳ ויקוד יז״א יקיד שחם זינירין ווין קוד

 אסיוג זעירא ו׳ נקי׳ נקרטיפא שיה כילל היא היקוד
 ז״א יקוד של עטיא קיד והיא מל׳ אחרונה ה׳ נגד הוא

 שאעפ׳׳י נולע הלא כי והיא ההין ב׳ יש נמיליי והנח
 כ׳׳ה בחגיה המהפשטיס חקדיס ה׳ רק חס שהססדיס

 חס־יס ונחי׳ נל הנקר׳ ה־ס־ד אל חקריס בחי׳ יש מ״מ
 והחסד המל׳ שהוא אלו ב׳ וכנגד המל׳ אל הנאים

 ההין ב׳ הס בה המהפשט
עוד יש המיליי ובמילוי אלו עפה הס ונוק׳ שהז״א לפי צ״ל

נחי׳ גג־ והס ההין ב׳ נזז זה ינוקיס תינוק ננתי׳
נפר־ס בהיותה לנדה המל׳ . , , , . שהוא והננבייה היסוי נני א׳

ואינה אשסו והיא הז״א מן מיומזיס והס עצמו שנז״א מל׳
העגירא ונכן הענירא סיד י3ה-5ה הוי׳ שס של יו״ה

והנוקנא נהמילוי נ־מיס הס הגוק׳ של ומל׳ והיסוד
 נ׳ 'ג״כ וחס המילוי במילוי המ״לוי מיליי נאותיות מדומזיס

 כנ״ל בהעטרא כמו ההין = י==״ל ני״ז הננלציס
 נה המהפשט המל׳ שהיא

 הפשיט הוי׳ שס נקיד מיצים הד׳ סוד כל מבואר הרי
: המילוי ובמילוי נ״ן ובמילוי חקדיס ת׳ שהס בחי׳ להז׳ מינים הד׳ רומדס גם

כללוסס ובחי׳ דז״א נ״ה בהג״ה המהפשטים
ג׳ היינו במל׳ החפשטוסס ונחי׳ בהיקוד המחפשטיס

 שכ״א ולפי י׳ג״ת שהם אניס לג׳ ימוזיס י-לס בלי
 הג׳עליס כלול ינד ־ד כל שיהי׳ צריך לכן מכולם כליל

 יקוד הוא לולב והוי נצ־ הס עיבה נדי ב׳ יישולם הנקל׳
ס מינים שהד׳ הרי עטיה ואהרוג  חנ״סנה׳׳י דז״א כודו״ק י

 בחי׳ שהוא העטרה כנגי שהיא האהרוג והביטרא־והנה
 שנשם אחרונה בה׳ מרימז הוא לכן עצמו שנז״א המל׳
 דבוקה לכן כי ממש הניק׳ ואינו שבי מל׳ שהוא הוי׳
 חדני שש הוא הניק׳ אך עצמו בפני ואינו בהשם הה׳
 כהוא הדר ע׳ן פלי שנקי׳ אהרוג יז״ס האלהיס ם“ או

היסוד כ׳ הדר עץ הנקל׳ היקוד של פד הנקר׳ העטרה
נקר׳



קמ: החיים עץ א פרק מיניו וד׳ הלולב שער פרי שרף
 נרג תצוה פישת בזוהר כמבוחל הדר וכקר׳ עץ נקיא

(’א השריק כי הנוף הידור הוא יקיד כי סבא נהורא׳
הוא אסרו: כי בזוהר נמצא אס חסמה א: וצנן זקן לו

 אמס הוא הכל כי מל׳ שהוא נמצא ולסעמיס היסוד
 נעה להפרידו אין ולנן כנ״ל ה־קוד עטרה שהוא לס־

 כי זו עם זו סמיכוס ידיו ב' שיה•׳ רק לולב נטילה
 גרקנטי הנזכר וז״ס דז״א הו״ק עס דביקה היא העטרה

 האהרוג אס מפריד שהי׳ ההכס אוהו של החלים על
 אסיונה ה׳ מרחיק שהיי בסלוס לו וה־׳מיאי; הלילב ה;

 זה אהרוג סזיל שאי.רו מה וזה השס אוהייה משאר
 אן בו הס האהרוג ונם מיני! הל׳ כי לומר הקג״ה

אעפי״ש כבו הנוק׳ בהוא qb נוק׳ בסי׳ להיוחו מ״מ
ביד אוהו ונוגילין המילס שאר עס אוהו ק־שרין אין

 שניהם לחבר שצריך יק אחי׳ מכמאלא הנוק׳ כי שמאל
 בהדס שינססיימין במקיס הלולנ נהחחיוס ולכן כנ״ל יחד

 בסי׳ הוא שם כי האתרוג חיבור הוא כס והערבה
: העטרה

 ה־סוד כי נידע וכבר היסיד בחי׳ היא הלולב והנה
 עד ויורד qיוכ בסוד למעלה עד העילה היא

 הלילב לכן דפקידי בהיכלוח כנזכר בנימין בסיד למטה
 הוא והנה הערבה ומן הה׳־ס מן המינים מכל גיול
 שהוא היעת אל נס זעירא ו׳ שהיא היסוד א; רומז
 הגיפה ומוציא המעורר לשדרה דומה והוא ו׳ בחי' נ׳׳כ
 אוחה ומוציא היסוד עד השדרה סוז\ דרך היעח מן

 תא כי לולב נטילת על היא הברכה עיקור ולכן לחיץ
 התפשטותו כל אל הדעס מן האיר שמוציא העיקור

 ולכן אלתי אחזה ומבשרי q’:vT אניי כל מעירי והוא
 והערבה ההדק על וגבוה ארוך הל־לב שיהי׳ צייך ג״כ

: חנ׳׳ס מן למעלת טפח היא הדעה כן כי
 הח־יס סיד היא ע״ה סייס גימ׳ שהוא ההדס ןך*0

 ההדק כי דילי׳ נגיפא לז״א מהבינה הנמככין
 לונב אמנם : q.:־T עיקור שהם כנ״ל חג׳׳ס סיד היא
 מן הנמשך החיים קוד שהיא רק חייס נימ׳ ג״כ היא

 הס אלו מינים ב׳ ולכן המל׳ אל בלולב הרומז היקיד
בערבי משא״כ חים ג־מ׳
ש״ו טי׳ ג׳ מלק יונה כנפי נט׳ ולפי הלר עץ ופיי נחל

מבינה הנמשב־ס שהחיים

ב׳ שהם לפי סיים ס אלה׳ ננויד כונס ננגד נפעמה זו מלוה  
היקוד אך מח׳׳וא חיים א' ’נייילי מלהיט ננימ׳ פי״י  

רק היא כי חי אל נקר׳ יי יי יי’"'’" ייי" ניייי׳
3 הנוק׳ אל ממנו לבד חיוהו   T * ' '* ' ” י _ , ע״ה יצק-( מ׳ ג הדל כנולע) מ נקר׳ היסוד למה ג״כ ומובן ״״״ 

הבינה דיגמת סי אנ רע״ו ;׳רנה ס״ע הלס ט״לז  ; 
חיקח הלולג קשירות אופן אלו ע׳יה יהד כולס מטפי  

והשדרה נדלוחו בדרך הלולב אלו ’הי מינין ד׳ ועט ן״ד  
נ׳ ותיקח פניך ננד תהי׳ ’ל ״'־ו’ ץ”’יס ו״״

( בצד אחד ותקשור היבריס יא־״ק) א׳ היא נאס פל ל׳ ר׳׳ל  
י , אחויי פנ;;ד 1ך׳( אנה פי׳  ,) ̂̂ל ן,ן,,ן לן,^ השמאל בצד ואחד מין ה ,,ן ,

שתקשור והבד באמצע ואחד פפונווסואמפ חמשאיתיית ומס  
באופן אותו תקשור באמנע כיללט ונ׳ המילוי פל מינוס  

י“ ייייי א״י ד״״ אלו ’הי בד לצד קייב ייחד שיתי׳ '  
כי ביארנו הנא בי הימני ®’י”? =='״ י־ייי  P  פי’ 

,-״■י״ד ייי-יי  h■-, ” ’ המושך הקד ה:א הלולבי יאל ’יהיי הניט פץ יכנו
עת מן הטפה מיניס ג׳ כנגד הם ך״ד אל^ חוט ליך ה־  

' p70׳D הן רהג הש-לה כנד ה־א יוחי והא׳ יקד הנאגדיס  
ימין הבד חשיס לכן חי״ה נאגד איני להורוחם-יוא חרונ1ה־  

והבד ימין בצד הקד שהוא עינה היש לולב נס עמייס  
בצד נבורה־ שהוא הב׳ נוי׳' נמ״ק יאזחג מ״ה נימ׳ הס

הוא האמצעי והבד השמאל•מספר אני גימ׳ ט״א כולם מספר

היומו נלאה הע:נ סיד ז״נ כתג
ממטה קודש לנמני גדול חומס ״ לדןן־יס •jpv הס לז״א

ו׳ קנלה דניי טיה ל׳ למעלה ’ .
־P’״ ״י ״ניישל ס”הח נ׳ המירה טוך ל׳ מאלמס '

מנרכין לפיכך י המרה מפלס אייא ’א אלי׳ו'
גנוה ונמיגי הואיג ועיד עליו סייס א הנק יוא״וא היא

גזנד פהאפחג אעפ״י מנולס היא המ:׳ חייה אך כנודע
לולנ והנה י מחנה בתודה החקדיס ש: תאורוה מכל־וה

מילואו אמרוגנגימ׳ חייט נניח׳ ־שוד3 נשאיו אשר
אממן הדיח (־׳׳צ ע״נ של . י עוציס ע״ב של המיצוי דמיליי ההלס לכן המל׳ Q-n כמשל

אקרים מ־כ־ס ג׳ ועס תר״י) הלוצג על יוסר '6 גימ' 6הי
ששקולה מצות למרי״ג מפליט נקר' הגינה כי הבין ובזה

 ע׳׳ה הד׳מיניסי״ז של האוהיית
 שהוא נודע והנה ח״ח ענ״ל; והו וה״ווטימנךאני גימ׳

 חטה ולכן הקד כלפי מטה
 השיס הוד נצה שהם ערבוה והד׳ הימין צד אל איהו

: שמאל בצד וא׳ ימין נלד א׳ אוהם

ב פרק
 להנוק׳ מישכין אנו אשר הסס־יס אוהן כי דע ךן^ד|

 ב<״ק המהפסעין ההקדים בסי׳ הס הלולב ע״י
 והנה עצמו דז״ח שבדעה ה״ס־ים מן לא עציזו דז׳א

 בחי׳ הם ז״ק בסי׳ שהס לעיל שביארנו מ־ניס הד׳ גס
 המל׳ אל ההס להאיר כדי אמכס דז׳׳א נז״ק ס היוהפכט

 מן עליון אור עצמן להס להיישיך הסלה צריכיס אני
 הארס שיקבלו אסר ואז דז«א שבדעס שלהם הסירש

 והנה דז״א נוק׳ המל׳ אל האיה לחה יכולים הס מכם
 המחפשטין הס׳ שהס המהפכטי׳ החסד׳׳ בסי׳ ביא־נו כבר
 כוללח אשר אחרת נחי׳ יש ואח״כ ההוד עד החקד מן
 בחי׳ עוד ש’ ואח״כ בהיקוד ומהקיציס אלו ההח׳ כל

 אלו נחי׳ ג״כ המה בן והנה בהמל׳ כללוהס האיוה
 נשירשס כך הי׳ לא אס כי כללוהס ובחי׳ ה׳ס׳ דז״א בדעת
 כללוה ז״א בישוד למטה להיוס יכול הי׳ איך ביעה
 קה׳׳ה נשמה היא הדעה כי בהיקינים וז׳ש הצו׳ הארס

 הו״ק של פרשס שהם ו״ק בחי׳ בו ש’ בדעה כי מי׳
q'3’D אינו הח״ה כי ה׳׳ה הנקר׳ qu עם רר| עצמו 

אור שהם נח־׳ ב׳ בהם ש’ אלו החסדים וסנה ו׳יק בסי׳
פנימי



עץ ב פרק מיניו וד׳ הלולב שער פרי שרף
 גנוילח ע״י נכ:עם הם הפנימים והנה מקיף ואוי פנימי
 יחנאי כאשר החג ימי בז׳ יום בכל מנענעים שאנו לולג

 אחה נסי׳ נכנק יום בכל כי ימים ז׳ הם ולכן בעזה״י
 וכו׳ שלה בגבורה ב׳ ביום שלה בסקי נאחון ביום היינו

 שלה במל׳ הסש־ים כוללה האיוח נכוש ז׳ ביום כי עד
 אח יקיפים אנו יום בכל גם לולב נעלה ע׳׳י הוfו

 הנוק׳ אל מקיפים נסי׳ להמבין והוא ההינה או נסfהמ
 נונילין אנו חסלה ולכן כנודע י.ינה או מזבס הנקי׳

 החיבה או המובס אס מקיפים אנו ואס״כ הלולב אח
 כנודע פים המק ואח״כ הפנימים אורית נכנקו הסלה כי

 ן׳ יום עד יום בנל א׳ נסי׳ ג׳יכ נכנקין המקיפים והנח
 ז׳ ביום פים־ן שאנו הס אמנם מקיפין הז׳ כל שנשלמו

 בהקפה מספיק שהי׳ הגס מקיפין ז׳ רגא הושענא שהוא
: במקומו בעזה״י יהנאי א׳  אורות המשכת קוי שהוא לולב בנעילת כי דע והנה

 אומן כל לנענע צייכיס אנו אז פנימיס
 משיכם הססלים להמשיך כדי יסבאר כאשר הנענועים

 סתימים והם פנימים שהם לפי אלו אורות והנח הדעת
 אן נענועה ע״י יק לירד יכולים אינם אמא יקוד חון

 צי־כין אנו אין המקיפים אורות המשכית שהם בהקפות
 שאלו ביארנו הלא ני הנענועים ענין נבאי ועתה : מגולים הם ווקיפיס האורות כי לנענע

 השייש עד אותם מנענעים אנו נסי׳ הז׳
 מקבלים הם הנעניעיס וע״י דז״א היעת שהוא שלהם
 אניו לנענע היודע קען סז״ל מש׳א (וזהו משם הארה
 הדעת) להמשיך.מן כס ישנו אז כי לולב לו לקמת ליין

 כאשי כי הוא הנוק׳ אל זו הארה הורדת סוד ואמנם
 להמשיך תכוין שיסנאי כמו הלולב והביא וחולין תנעניע

 הוא ששם שלן הסזה נמקוס ומיניו הלולב סיף אה
 דונמה היא האדם כי ותכוין כנודע המל׳ פרצוף התהלת

 והוא בו המהפשעים ההסדים הס ומיניו והלולב הז״א
 שלהם האיה משם שיקבלו שלו הדעת עד אותם מנענע

 שלו מסזה המתסלת דז׳׳א מל׳ נסל ראש על וניתנים
 המיד יהי׳ וכן הפנימים החסדים בה וכוהן ולמעה

 תמיד למעה או למעלה וכן נוסות לד׳ ותביא נשתולין
 הוא ששם שלן מהזה נגד שתביא תכוין ההנאה בעת

: כנ״ל הניל פרצוף התסלת  ואז העמידה אסר הוא לולב שנעילת אעפ״י והנה
 בעמידה כי נודע הלא אן עמו פב׳יפ היא

 הסזה מן למעלה יותר עולה אינה בהסזיה נם דשסרית
 לכל ססג ימי מז׳ יום בכל מנעועים שאנו מה דע והנה : כנודע למעלה היא שאז מיסף תפלת עד שלו

 מעיב מזרה צפון דרוס יוסות לד׳ היינו הו״ק
 יום בכל עושכין אנו בי לעיל ביארנו והלא ומעה מעלה

 לרוס יק יום בכל לנענע שלא ראוי והי׳ אסת בסי׳ יק
 הסקד שהוא הדרום אל א׳ ביום היינו בלבד אסת

העעס אן כולם וכן גבורה שהוא הצפון אל ב׳ וביום

 חז״ס מכל כלול הוא מהחסלים כ׳׳א שגם לפי הוא
 להמשין כדי הרוסות לכל יום בכל מנענעים אנו לכן

נ כלו הנחי׳ כל עם האיר
ה5ל?  והנה י יסדיס ז״א שבדעת הי״ק ע:־ן נבאר ת

 גבורה צפון הסי דרוס כן הם הששה סדי
 כמו כי הוא והענין והוד נלס ומעה מעלה ת׳׳ח מזרה
 הסד והנה י״ס יש לסוד ברישא כן נניפא ״ס’ שיש

 הם שביאש והול ונצס בעינים הם שבראש וגבייה
 שהם יבין’ ב׳ ואינם מזה לתעלה זה שהם השפתים

 דומה עיבה סז״ל אמיו נ״וה בהוא בערבה ולכן זקיפין
 מן העוהנית העליונה יסיים שחקים נגי והס לשפתיס
 והתסתונח נצס העליונה זה גב על זה יסיים והס לצדיקים

 אז זיווגם נעת ורסל שיעקב כנודע הוא סויו גס הוד
 ולכן יסל על אהי׳ יעקב ואז בהוד והיא ננצת הוא

 שידעת כמו הענין גס ומעה מעלה והוד נצס נקראו
 נקי' ולכן השנית מן גבוה ואחת קרניים כהי סיד שהם
 הרמוז ז״ס גם תסתינה נקי׳ והוד וגבוה עליונה הנצח

 עצם היכל הם והוד נצח היכלות דפקידיכיב׳ בהיכלות
 לזה זה סמוכים שיהיו ראוי והנה נוגה והיכל השמים
 למעלה הוא נצס שהוא נוגה היכל כי כן אינו ועכ׳׳ז
 סס ומעה מעלה לכן ההוד שהוא השמים עצם מהיכל

 אסרונח בסי׳ שהוא בהוד הנענע ואסר בנ׳׳ל והוד נצס
 שאין לפי כי מעורב שהוא ביסוד תנענע הסדים שבה

 העליונים הססדיס כל תערובת יק עצמו בפני בחי׳ לו
 מענני יום תמיד ולכן מעיב נקיא לכן בו וסאנתס

: מכולם באסיונה הוא  דז׳׳א ברישא יש מוחין ג׳ כי נודע הנה אמנם
 הדעת ובפיע משלשתן כלול וכ״א מביד שהם

 מכל הארה להמשין צייכין ואנו ביניהם מכריע שהוא
 נענועים ג׳ שיהי׳ ציין לכן בהדעת הכוללים מוסין הג׳
 נענועים ג׳ העשה הדרום אל כשחנענע ולזה צד בכל
 רצופות הולכות ג׳ תעשה ולא הונאית ובג׳ הולכות בג׳

 ותכוין והנאה הולכה ג״פ יק רצופות הונאות ג׳ ואמ״ב
 שבשורש הססד מבסי׳ בדעת הכלולים מוסין מג׳ להמשין
 הנמשן שבססד הססד אל דרום בסי׳ שהוא הסקדיס

 לצד תהפון ואנז״כ כנ״ל בהסזה הנוק׳ אל שבז״א נחשד
 להמשיך והכוין כנ׳׳ל חובאות וג׳ הולכת ג׳ ותעשה צפון
 הסקדיס של הגבורה שורש מנסי׳ שבדעת מוחין מג׳

 הנוק׳ אל ומשם שנז״א נסקד הנמשך הגבורה אל ותמשוך
 יהי׳ ואז קצוות השש כל שחנמוי עד העשה וכן כסל
 כוללת שהוא יסוד שהיא עולמו׳ ס״י כנגד נעגועים ס״י
 יום בכל תעשה כן קצוות הו׳ מן קצה שבכל מוסין הג׳

 סדל ביארנו היי היום באותו הנמשך הבסי׳ אל והכוין
: וכדזנמם הנענועים

נ פרק
נודע הנת השמות בקוד הנענועים כוונת נבאי ועתה
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 חנייה י׳ ג׳אוס־וחיה״ו הס סב״ד שהם ה<״ל מוחין ג׳ כי
 קצה שבכל לעיל ביארנו וכבר ־ דעח ו׳ בינה ה׳

 יש לכן כניל בדעח הכלולין מוח-ן מג׳ להמשין כוונחינו
 לזה זה ממים ינם6 ךh יה״ו של א׳ בם קצה בכל

ו׳ שיד הס כי ן והעני
 ציופי הו׳ של התדר זה הנה יה״ן בשם שיש צלופים

הוא נן נאן שנמג נמו יה׳׳ו ,)ל j ״
! v— ! ״ ימ״ג דה פנסת פ׳ ני״מ ג״נ ״

ו׳יויא שנפ׳ נר״מ אן ננ״ש ננ״נ ̂ "'‘’י
פנה וז״ל נמנ ננ״א י׳יז רף בחינוס ימיו קו

נחשד לימינא ניה״ו למעלה גינר י׳ t)1h לכן
נתנ צייה’ נש׳ גס ע׳׳ש נהוי׳ צירוף הוא ולכן ־ כולם
ע׳׳ש אחי נענין השלי ג״נ ק, ft,שק ובצפון ־ יס״ו

pjעינינו יאיי וה׳ ,!,ן ״ :
הוא ולכן ה׳ אוס גובר

 לכן הס׳׳ס בחי׳ האמצעי קו שהוא במזרח • הוי׳ צירוף
 נצח שהוא למעלה וי״ה צ־ריף הוא ולכן ו׳ אוח גיבי
 י׳ן בישד כמו בו גובר י׳ אוח לכן ימין קו ג״כ והוא

 האמיחי שדרו הוא כן כי לו׳ קוים היא ח׳ בחשד
 הח״ס בנצח אן ו׳ על ה׳ שהוא הח״ח קידם גבורה
 דמה וק הח״ח בו וגבר הח״ה מן יונק שהנצס לפי גובר
 הוא הוד שהוא מטה יויה צייוף הוא ולכן ה׳ אל הו׳
 גמור דין שה־א לפין אן בה׳ ג׳יכ מהחיל שמאל קו גי׳כ
 הי׳ על גובר ח׳יח שהיא הו׳ ואפי׳ למפרע הוא סכל
 הוא הי׳ ומ״מ בה׳ שיחח־ל די גמור דין באינו ההוד אן

 בהוא מערב ־ היי׳ו (וה״י] ציר־ף הוא לכן להי׳ קודם
 אן ו׳ איה ג״כ בו גונר הימצעי קו ג״כ והיא יקוד

 הי׳ על ה׳ אוח ג״כ בו נובר מהח״ח דין יוחר להיוהו
 שיש ס הצרופ כל נחבארו היי וה״י צירוף היא ולכן
 כנז׳ ס ההחחונ בי״ק המה וכן שב־עח העליונים בו״ק

העולם נברא ובי-ם נחיקוני׳
ן״ע סי׳ ג׳ חלק יונה כנפי נש׳ לרין אמנם אלו צרופים בי׳

של צייפיס הו׳ אלו ני נחנ שא״ קצה בכל לכוין
נזה מנוקדים הס הנענועים א' י
צירי שגא מטה פוזח קמז מעלה ” ̂ I כ ממס
״ ״י =י’ציי״ נכל ״ז מזיח שנא צפין פחח דיוס "

חולס קמץ שגא מעלג חולם רחל המלכיה מ־׳3
: ע״ש ככלס ז6ו מסאה ס׳

r מוי׳ סס  בדרום כי בינליא-הן אלו הציוסין כל לכוין צרין והנה
 חכ״ן בצפון ־ יודין במיצוי יה״ו ציריף ין הכ

והיי ניייף חכוין במזרה ' ש״ג במילוי הוי׳ צירוף
 ■ ב־ודין יויה ציריף חכוין במעלה ־ אלפי! במילוי

 חנוין במערב ־ ש״ג במילוי הי״ו בצירוף חכוין במטה
; אלפין במיצוי וה״י לירוף

ה1 נ ן ומיניו הלולב שהטל לדקיק ליין ה  ג־ילחן די
 הנענע אל מטה נלד מנענע כשיחה ובפיט

 הק־קע לצד למטה ראשו הלולב שמהפנין אוחס כדרן
שהשפיל יק למעלה ומיניו הלולב ראש יהי׳ חמיד אן

ז ל

־ן  דין בהיוסו נענועים ג׳ וס;־שה הקרקע לצד למטה י
 מצד יונק בהייחו אפי׳ הלולב חמיד הלא כי ג־לומו

 של מטה הצד כי למעלה לאשי העיד סדעח של מטה
 ראש חהפון אין וא״כ הלולב מן גבוה יוחר הוא הדעה

: למטה הלולב
 הספלה קודם החלה לברן טוב לולב נטילה

 החיי שס והעשה עלמה בהשיגה בב־חן בהיוחן י
 העשה והקפיח הנעניע־ס שאר ויסיכ כגיל נענועים
 העמידה אחר הלולב על לברן הי׳ טוב ויוהי בי.הנ״נ

העשה הרואים מפגי אן השיכח חון לילן סלל קודם
■ ז ז ל ל ח ב  טיב ני לה׳ בהודו היינו פעמיה ד׳ הנענע ו

 כפול נא הושיע ה׳ וראנא א׳ פעם הראכון
 ובכל ד׳׳פ הרי א׳ פעם ההלל שנשיף לה׳ ובהויו נ*פ
 ושוד ע״ב שרם ח״י ד*פ היי ן נענועי ח״י העכס פעם
 א׳ ״שי נכנס יום שבכל לעיל מבואר הלא כי ן הענ
 יום ימר שלא יש־ו יז׳ יומס-לוה שיד נידעג״כ כנר והנח
 כולם כולל שהוא הראכון ה־שד אל לרמוז יומס אלא
 אלא נברא לא דין על •לוה וזמו כולם עם היין והוא
 מהפשט הריישון הישד כי חיבור לשין שהוא לזה לציה
 שהם ח״י פעמים הד׳ וזים וייס יום בכל נולס עם

 עם ומחפכט שהילן לחשד לימיז חש־ כמנין ע״ב נ־מ׳
 בהקפיח כחכיין הש־וח כווגת : ויום יום בכל כולם
 ז׳ יום של הר,פיח ז׳ מונח בעזה״י •חנייל לקמן הנה

 הקפה בכל לכוין יהבאר שם והנה יבא הישענה בהיר
 מחג ימי בשפה והנה ע״ש מגישי- דינור איס נסי׳ ג׳

 דשם הקפוחר|)שוניח א׳כפיכדרהו׳ כיינה הכו-ןנכליייס
 הג׳ הנחי׳ והוא ס הא־ בחי׳ יק ׳ בס הג׳ כל הכיין נא אן

: מ׳׳ה מבס היוצאים אהי׳ שמוח מג׳ היוצא אל שס והיא

א פרק רבא הושענה שער
ג׳) (פיק הכפויים ייס ברעי לעיל ביארנו כבל הנה

 נישיד הוא א׳ מ־הס כי בחןחיחס סיים מנין
 נעשה היא השני הס הס והנה נמל׳ הוא נ׳ וסיהס

 יחניר נאשר הג׳ בה ניחן אז כי רגא ה־כענא בליל
 לרין מחע פרנבולוח פגים נכל ני בילינו ונבר בכזה״י

 נניל הזה הסיחס בה ניחן וצנן בעולם י־'ן הוא אז
 נעשה הוא כי הסיכין ס־חס הוא הכני הזה חוהס והנה

 הסוהס והיא הישיד נל הפנימי הא׳ הסיהס החורוח מן
 הג׳ מן נעשה הוא הישיד סוחס כי ור.ענין (.לני הנריע
 אמנם נעיל שם כנז׳ סוחס גימ׳ שהם נמיליאיהס אה׳׳
 נעשה היא היה החולס שיד כי גמור סיחס אעו עהר.

 שצ״ב גימ׳ שהכ קיל ש־.סק׳ימקז'ב מליאיסיני רקמןהג׳
 תשנה והוא משנה גימ׳ שהוח שנייה ר.ס כילניס ג׳ ועם
 שהיא הסתם זה אן היסוד הוא העיקרי סוחם כ׳ למנן
חחוהס אל משנה הוא שלה עטרה שהוא שלה נמל׳

הראשון



ההיים עץ אב פרק רבא הועזענא ̂בער פרי שרף
 כ־וס מנלמי לה דניס מל׳ p״n ממנו וגרוע הראשון

 נך כלום מנימי לה דליה כק־א הניק׳ פרצוף כל כתו
 ה:פי׳ שאי נגד כל־ס מנימי לי׳ ליח שב־״ש המל׳ שפי׳
 עס מ־וש יהי׳ הג׳ כל ליקס פלה הישוד ה6ו שלה

 שהם ■נ־ מל־איהן יק לואחה אי;ה והת;׳ מל־א־הס
 מ:ואי הם אלו שההלוה־ן לפי אמנש כ:״ל לנד ה־׳לה
 כח נהם ויש פיחס נקראים הס נש שננינה אה׳׳

 מ״י יק נדפיס צי:יס הס אץ כ׳ הפיציניס אפ לדפוה
 הדני״ס ו־׳לה ספי שהיא תירה מש:ה יז״ם כנודע הנינה

 והלההדבר־ס ינם׳ ס הראשו: ספייס ד׳ הוא התירה כי
 יל:ן הראשיניס הפריס נד׳ שנאמרו הדינים כל נכפליס

 ניחן ננוק׳ ״א1ה כשמאיר כ׳ חירה משנה נקרא היא
 הארהו וניהן ז״א ההויה כי הפורה האויח בה

 מקרא כל כי ממש חייה נקר׳ ושם שנה ייקיד בהניק׳
 גמל׳ הוה הפיחם נפחש וכאשר כמכואר נכוק׳ היא
 הנ״ל מלואים ג׳ והס חויה משנה שס נקרא שנה

: משנה גימ׳ שי-ס  הישענא מליל נה ל.שיה מהפיל הזה הפופס והנה
 כל פהימה נמן הוא הזה ננילה ולכן לנא

 פלילה למית אם יש ייפ אס נו נייונין אדס ונ:י ים העי
 ני שנפ נן הוא הדיה הלינה שדל ולכן •י בזוהי כדז״ל
 ואלה מן כונה הורה משנה הקרא הרישונה הליל:

 קי־סהלוח השלמחו ואם הברגה וז־׳ה סיף י ע הדנייס
 לפישוח כיי נ־נלאפר ולא קנלה ינסשל׳ נחויה העסיק
 ולדן כנ״ל משנה גימ׳ שלה שפוהס המל׳ של הפיחש
 הדיו סיד והנה הלאשינה לילה הפל׳ הוא ה־ין עיקיר

ד הפשקין משיית הוא הזה  לא עכ׳׳ז י׳ך השייפין נ
 השיחקין כשניישלין לנמר׳ הדין אח נפיגל ישוח ניחן
 ׳הזיו שאש הדני ׳וי ח עדיין כי העלרס שמיני אפר עד

 מידם הפיחקין אה ליקח ׳פזיו הזה זינן סין נש־ו-יה
 נריספניחיס מא שב׳ נלאה אשל הזיהר ־נרי מנין ונזה
 הוא 'הפיחקין משירה כי אומר אפד נמקים כי זע״ז

 וכי׳ רישא מע• צילמי אסע־׳ אז ולכן רנא נהישענא
 שמיני נייס הוא הפיפקין משילה כי אימר אפר ונמקיס
 צדקו’ הנ״ל דניינו כפי אך דפג נאי חמ ״מא העלרח

 עדיין fן3ר הושענא נציל תפיפקין שנמשלו אפר כ׳ יפדיו
 ממיט כי להיות אמוס כנז״ל העלרה חג עד הלוי הדגד
 בל״ה עצמו חיקו; ולא נחשונה שי שלא מי ימלא מזעיי

 נהישע־א עצמו לתקן ש־צט־ד החג ונכל הכפויים וייס
 אפר כי בזוהר אמלו לכן הרחק צד על שהוא ולפי רנא

 עדיין ודא־ אבל מלכא ליי הדר לא חי הפיחקין משירה
 שיקרע ודאי שלימה נחשיבה יפזלו שאס כנ״ל הלוי הינד

 הצל יאה שלא אסד נאיש היקנטי בש׳ וכמ״ש דינו נזר
 מקומו על הצל ופזר נהשונה ושי. יהתפלל ופזר לאשי על

 קוים פצוח אפר ינא הושענא בייל לומר ניהנין ולכן
 ויעביר יאתר שלא יזהר רק שלחות הניקל לאשמורת

אנהינו וכו׳ רחמנא סיאמי יק נו כיוצא דנל שוס ולא

 שמך למען עשה ה׳ אלהיס הוא ה׳ לעני׳ דעני שנשמיס
 האדם יזהר רנת הישענה ניוס נס נ־ס יצא יכ וכי׳
 חלוי הדנר ע־״ן כי. מעשיו ינכל מאד נמא־ ת׳ נהפ

 הלב (וכתב ׳והר הקנה■ אין והזיבה ומשם בתשובה
 בליל כי בקוכעיס הטעם כתוב שמצא זזיהי׳ה ונהיח״ו

 תפיחק־ן ס ניישר הו׳ל יניוס קין הפי ס נכהנ אז הי״ל
 שמיני ינייס הג שהם מרבה ב־' ה׳ נה ין נית שאז לפי

 הגי בת הנים נ אז כ< אילת פי׳ ב ח־הס א ה עצרת
 יתבאר ס״שר הזיווג תיל והס ז״א עיי שד.ם ׳מ־תקיס

 ז״א זיווג שו־ הוא כי
: כ.ז״ל סירה הנקל׳

חול שמפת כקל' ולדן בעזה״׳

v ב פרק H“ בליל האז־ס המש־ילקמן לד.בקיע:יןה:לם 
 א־ס כי פז״ל זרו שא מה ס נקד .א0 הישענא

 רק להס אין השדים אך דנביאה ונב־פה בביאה לו יש
 כולם ס שבעו■ היבריס כל הלא כי והעני; לבד־ בביאה

 כי נודגי והנה זו״ד זיויג ע״י נ״ה הש״׳ מן איס נב
 מוציא ונשא־ס אדס נ;׳ מול־יס נוק׳ 0■:: ו:ז־וג כשפדס

 ■ ושדין וופין א־ס בני ננע׳ מיליד היא פז לנטלה זרע
 לולה זיא לפעמים ני נמעלה הענין היא כן והנה

 ■״ס פיט ישיאל פיי י־ס נכמוה ומזריע בעילם להשפיע
 למטה יורד עניינה שהנוק׳ מין וגוי הזאה :.עת למטה

 הטפות איהן ינקבלים החינונים רז מנשלה ומתייחק
 נאים א־ם בני ית נס כי גאוש; י;י:י; שיין ועיש־;
 ולכן בוק׳ נלת׳ לבד מדכורז ישדיס אך ונקנה מזכר
 ונביאה •־.ביאה סהס 0צלי.י נ׳ לר.ם יש ים הא בני

׳ דנניאה  רק לתם אין הש־״ס לך יזנקינה ו־!׳ מז־-ר ס
 נבאר ועתה ז נ־ק׳ של ולא לרוי דכורא ש: אפי ננו־ה

 ואינו איש יה'-לך נלנס אך כי־.ונ נ הנ הצלם סוד
 הצללים ונסי כתוב אחד ונפשיק ־ נצלם רק נצל כהג

 שאינו מנמע א׳ קיש נ גס הצלמיש ונשי חוב נ ואינו
 ונשי נ יודדח שי־ס שהם משמע נ׳ ונפסיק פחד צלם רק

 נפי׳ ה׳ כ׳ יננואי־ הלא ני דע זה לה״ן וכדי הצללים
 ננד נשמה ז״א נגד רוח מל׳ נגד נפש נרנח״י שתם לנשמה יש

 מאבא לישמה נשמה הוא5’פ״ תבינס שי• הנינהונשמח
 נקר׳ אלו נח־ניח ה׳ יכל א״א שהוא נחר מן יחידה

נחי׳ ה׳ אמנם ים הא נפש
 עולמות הד׳ גנל הם אלי צננין נוי מן כאן מ״פ הני.
עתה נדבר אנל אני״ע ”ניז ג׳ ים ואמנס עד זה ענץ

,,,, כלל מונניס אינם אווייס השאל יובן וממנו נאצלות
היא תאדם נוף ואמנם יגס כאן

 נחוך כי הנוק׳ מן ודאי המקנא-לא מן יראי הופ האדס
 נחי׳ נגמר העיבור פקשי משניהה נא האום :וף נ־ ניע

; הגיף האוד' הלונןומזה מזה ואמו מאניו
נחי׳ ג׳ יש ואמנם ̂י׳י’ ’׳’יי י׳ו

״ א־׳יי ״״' :י'ןי ״ייי״ ״ ״ באדם אחרים ״
 באדם שיש ללמיס ס והס 1’״= ^יי”

ואלו



קמה החיים עץ ב פרק רבא הושענא שער פרי שרף
 ל;:׳ נסלקו סצ־למיס ואלו

 שבהם ין’י.על ט חלוקוס
 גשיניס והב׳ נלס נק־ח

 כ־ צללים נקיא האסיים
 צל ונשרזר י׳ים סשי׳ הס

 ש־.ני״נ אח כי ן י.ענ וקוד
 הליס הון ניחן החים שלה
 ניצל הדיוג בער. הזיק׳ של

 אמו של הליום הין האלם
 לקח ליין הכה ח־.־ס ם׳

 ת-י־ה בח הכשמה אוחי
 שהוא הנוק׳ שבישול החיהם

 שהם כנוי׳: אה׳׳ בחי׳ נ׳
 א-הי ונחקק חיהס גימ׳

 הושמה באוהי החוהם
 היא העונס לוה וכשיוצא

 ■ ההוהם אוהו עס באה
 מן נשילה היא ונוה

 ה3 ■האחוי שלא ההילורס
 האלו אהי׳ ג׳ כנגל וה:ה

 מלח כי ליל צלמים ג׳ הס
 נעשו לין סלאשין אה״
 כי האחלון כל צלם בחי׳
 צלם גימ׳ הוא ליולי! אה״
 אלהיס ויביא ילמי ועליו

 בכלס אן י בצלמי האים אה
 הב' אהי׳ והן איש יהה־ן
 צל בחי׳ נעשה לאלפין

 לאלפי! ׳ אה גי האלם של
 נימ׳ והוא קמ״ג גיוג׳ הוא

 הג׳ האה" ומן,. אה״ צל
 קנ׳׳א גימ׳ שהיא לההין

 ישיי אל צל גימ׳ הוא
 יוצא הוא הלא בי העני!
 אומייס ואני אהי׳ משם
 אך אל בצל :׳מ׳ שהוא
 אל שם כי כבלנויע כי העני!

 אהי׳ שם של שייש הוא
 ו״א ג־מ׳ היא אה׳ כי

 ההין במילוי איהיוה י׳ ועם
 היי אל שם נימ׳ הוא

 אחד לק איכו שהצלם
 הב׳ והנה ב׳ הם והצללים

 לאלפיו אהי׳ הצל אלו צללים
 דאהי׳ השכי וצל דכויא הוא

 והנה נוק׳ הוא ההין7
בבואה הם אלו הצללים

 הצלס פעי נננןהח״ס י.:ה זה
 ה׳ '.נה נ׳ ו)ו מי א׳ פ^ק

 יה' הממלנסיס :־נס״׳ צולת
 עצמות מופ ם־ס הגון פלק׳
 מהלנפיס פיגס י1ע ס ד ג נפר
 צלמים ה׳ פהס מגנני ח״׳ אנא

 נרנפ״י הצולוית מתצנפיס ותפלה
 נני׳-ז ויפ״: 3צלמי ה׳ פוך

 נין סילו נה' מתלנפים
 נשמות נקל׳ צולות הה׳ ללז ונ

 צנמיס ה׳ ונוללת ארס בני
 פלקי ה׳ וניללת האום צנס נקי׳
ן קו׳ הנין , ה־יס ג נ־  ו־

 היפ״ס מן הה צלמים הה׳ סול
 סופניו נ־כליפ וו פנם נציצין
 א ה זה ונג וגימי הנל תנקי׳

 וננד״ז נגי״ע הית וכן נפצילות
 בל הכולל התפתון נאדס •ז הו

■ העולמות -■  פהאיין וננ״ם אני״
 הנ״ל ה.!יק בכל. זה נענין
 נמאמי נ׳ נפיק שם ועיי

 יבולה אינה הצולה המתפיל
■! בס החי^ן יכו׳ לגייס ■  נע

 וז״ל יס״ס הגין הצב״ירת
 התפילו הדיו; מתפלת כ׳ ונמצא

 פנהשפלס נאיפן ונו׳ -־י-צפייי לה
 דירויין ■יזו יפומו ־.עיווד זמן
■׳3נ אנייס ימ״פ פל  כל־ס פ

■׳ פנהס נפש ונפי׳  ע״ם וב
 לבאר ל”! הרנ ון כ לז־• והנה
 שמנואי כי י״ל וכוונתינו באן
 ל נל הרנר י.כתלקופ פניו

 לאלו נינו נ אי! ונז הושנרנא
 כי הנזכייס צלמים הה׳ נפי׳
 כ״נקו ם אי,יפעיל אלזמיס אלו
 פיתו ני׳״ד נגור׳ האדם מן
ע גס  המקשליס שהם לפי א׳ יג

 סייד ולז־ כנ״ל רגין גיס הני״ג
 אמנס אפייו לשונו מפק היטב

 וכו׳ נאדס אפייס נפי׳ ג׳ יש
 הנשמית הללס נחי׳ שזהו ל״ל

 ננאי היטי זה ענין ל־נין וה;ה
 לנ״ל י ש ת־יס נמן כי מקולו

 נפי׳ יש פול וז״ל כתב נ׳ פלק
 יגנהו לא אמופין אלו כי אפלת

 יאמא נה׳׳י ליוש ננתי׳ אנא
 ונו׳ נפש יקדא הננוש וזה

 נקיא י.פוימ• הגון זה והנה
 מהצולות נעשה והוא צלס נשס

 היסוד תוך סין וננ נה״י של
 המל׳ חותס ונקרא הנו״ה של

 ם־וז פולס נןזוך פופס נ׳ והס
 נמל׳ ■פיתמין סלה ניסוי פותמן

 רפד צנס יש וגס ונו׳ סלה
אה׳׳ פותס ששס נצפ ננחי׳

 אצלינו כמ״ש צלס כמנין ויולי!
 יבא הושעוא ונינ לצנס נד־וש

 ויסיד פור י מנפ צצמיס נ׳ ייש
■ ודההין לאלפיו שהס  הס ו:ו
 שנסון דאמא לנ־׳׳• א׳ צנס
■ נפי׳ פג׳ כלול ו״ק ■״  וני׳ נ־

 ווונר וזיל עוד וכהג ע״ש
ו ■ ום הל כ׳ כלל ניי ■  ’דנה

 ליסוד הפופס סוד שהוא ואמא
־ הנה דייה הו ימא י  הצלס סיד '

 מהיפי׳נ־ ונפ״ פנימי נפי׳ נו ויש
 מי׳ פנ כונס ג״נ והכני׳הס האויות

 יצלס הפי-ת אמנס ׳1.נ פ״ ומק
שרי  יוא מיפיז ן מפ ן נע ־נ
 מלנוש מ׳ נג ׳ שהו פשמ•: רניל׳

 שיי נזוהל ■ז״: ז״ס זה ן יהנ
 שלמיני נ ׳ י ל״נ דן ריס יש

 יכילה f ש.־ימ דהיהו תניגה עלין
 פגועה מיין דידג-י הנא לזה

 ו! א■ אן דכרא שצייו דאי־ו
 נצלמינו דא יזא אלא נש ננל
ר צומי איה׳ דא  מלנאו נש ׳נ

 ופכיה כלתנוומדע ס לגו ילני
 עלי׳ ראזלא צילמי ההיא לנר

 למהוי ננש-ין נש לכי ׳’: ופנגירא
 ה פנו דהיי ו וו מי-לא ננייי

י ן אינ  שלוס •ו א נש יל נש ונ
 הונן ומאה ־ עב״ל ובו׳ נכלא

 א שה הזה הנלס ז ענ פג ה
 ההה והס והמה נה״׳ האלה

 נעז י-וי י׳ ■ע כמנואר הצלליס
 ג׳ ק פ הפשמיל שער סייס

 ל שיפשה ו־יפשי וז״נ שכחנ
 ■פית נה טוו יין המהסיק ותנוני

 שיסלק r הל ״סד גוי יק נו א
 ת מהאהוי שנעשה יען לג'

 שלה יו תי.נ דתנינה רנור׳״
ד צל נקיא ונצס ותחשונ״ל  ׳ו־ו

 ונכן ז׳ל כ צצליס נקיא ויסיר
■ תצלניס ני-סתלק  נציל האל

■ מויה רני <ז היש  גס נ
י' פנימיס  פו׳ רקל יאז נסתלקו נ
 מססצק אז כ נאים ש-טת

 נידס 'נמסר ההיפן האשמ״ל
 ענין היטנ מונן היי ענ״ל

: הזה הצלס

 ובבואה
 בואלס

ניכר אינו

 הנראה לבבואה

 פעליו! הצלם ני

הסדין אמנם

ידנידי! יק להם אין
ללס יק להם ואין לבד

 דאהי׳ והל: דיודין דאהי׳
 שלין נקיא־ם ולכן דאנסין

 קס׳יא האלו אהי' ב׳ כי
ולכן של גית' הס וקמ״ג

 בבואה לק להם אין ג״:
 דבביאס בביאה אן א׳

 אין להחין אהי׳ שהוא
 ולכן לבד דכייין והס להם

 האדם כי q׳3 להם ן א
 חלקים ג׳ בכנ שכשכם

 כדי נח בו יש לכו ננ״ל
 השידין משא׳׳כ q:■ ח לחעש
 ר-אחיון הצל מהם שחני

 • qגו לעשיה כח בהם יין
qר,גו עיקיי כי ט ויש
 יהי׳ ינח יק נילי אינו

 נהם אין נכן דההי!
 קיום סעיקיי ולס־
 הזה הג׳ הל; היא
 נשננולין יבא היכענא בכיל
 אדם היזה על מיהה ח״ו

 סחסהלק היא המיהה יסיד
 מסהלק לכן q׳30 מן הנשמה

 יעי״ז ר.ג' הל: איחו ממני
 לפי גס ונאבד נופו נחלש
 שהוא הזה הג׳ שילל

 המיוהד היא לבבואה בבואה
 וע״י השלים ע: בא־ס
 בדי הסיהס ונשלם נגמל

 מן יעים ממקי' לשמרו
 נשניקל ועהה החילונים

 אזי החומס אוהו ממנו
 בו לשליט החיצוי-יס ינול־ס
בידיהם הפיהקין ונמקיו

••q״
qהגו

נכן

 הלבנה לאיי הצים ליאוה הלילה חצוה לחל ייצייס יל־ן

 האלם יקהלהוה לכן יצור. אחי עד נגמר הלין אין כי

א בצל ל5 חצוה אחו׳ ה  הלילה חצוה אחל שהוא כעה ב

ה) (בחצוה להאיר הלבנר. מסחלת אז כי גס ל ״  בליל ה

 הוא העני! וקוד הלבנה ביייר אלא להסהכל ואין הו״ל

שה שנה לז״א נוק׳ למי׳ רומז הלבנה בי  סוזוהס נע

אין על להאיר ייצאה לילה בחליה ואז הסיא בלילה  ה

ככ»ל ההיא החוחיס ע״י לם הע אה לכה עצמה והיא

בקוד



החיים עץ ג ב פרק רבא הושעגא שער פרי שרו*
 שהדינים ולפי הננילם אס הדניה שמס סגנירוה נשיד

 נעולם הנדלה את המגלה המיאה לכן כידה נמשיין
 ־. עצמה הלבנה באור רק ניבל אינו לכן

^ן ה  כי בדהל כהיב אשד ס שבמק מה להמוה ן א !“ו
 כהוב ארז־ ובמקום הו*ר בליל מסהייק הצלם

 אמיסים כ״א שניהם אן למיהה קידם ום ל מכהלק שהוא
מההלק הוא הו״ל בליל כי

 נספר נ״כ מבואר הוא כן הגה גדית על להירוס ר.די
השהלק־יזו וע׳׳י ככ״ל המיסה
̂יל המניאיים ° ל־י“ שולמ'י מ״ם נהנה ל
 נאופן הנ״ל המאמרים נ׳ ל״םנ ש״ייסי 1־’'= בידם ונמק־
 אז יבא הושענא בליל כי אפר י״יזי נזי־ש־ק לא תו בי־ם
 הצלם אותו יק משתלק אינו הצלם זולת כי למקומי הצל
 נשמור להיות בארם שניתן תג׳ ואם כלל לאדם שיות א־ן

ל׳ אך כנ״ל הפיצונים מן אי^ על מיתה נגזור
אז המיתה יום יןודם יום !.נ . »

צלם הנק׳ נם מתתלקין ש־ש־ם ע:רה אסר
 המקשיי׳ הצלמים נפי' מן אפי׳ חיים לי ימשכו מהיכן בו

 : כנ״ל פ״י הני״נ את ׳'מקימי ר.צ'ם שישזור לא אם
קידם:ימית יום ל׳ ואשיכ

 יום אשר יום להתמעט כלו ות הש מתשיל ל' ביום אז
ז שימות ע־

 בקינטרש כשוב ש״צא זלה״ה מהרש״ו היב
םב' ול דאבא לשד צלם הם בצלמים כי וז׳ל

 ז״א תון דאמא ונהיי לאבא נהי׳ יש כי כנודע דאמא
והנה נזה לת־ירין ואין
הצלם שעי פייס נען הנה והב׳ יאנא א' צלם נ״פ

יא° ’״‘דני ן הלביש שהם דאמא קחי שצח ע״ש אד ש״ך הס >
י הוא שם ו  ה׳ של הצלם נפי׳ 1■ יק ־=־°’ ש״ל ?

העשי׳ מן ונתפיל וז״ל צלמים צלם נ״פ נימ׳ שהם
וה׳ צירות ה׳ לו יש כי ונאמר בסס אין עצמן המושין
 אלא נפש נקי׳ וכולם צלמים הלנושי! באלו רק כלל דינים
̂וrו הצללים שהם נאצלים הם נשמה פ״י ש־פיוה ענ־ן ר

ועשי׳ שניים אלהות מאצילות .
מעש*׳ נעשיס הס ונפש ורוח * ^

כולם הצלמים בה ריש עצמה פמל^ כתונ
כל והכה וכו׳ עצמה דעשי׳ ■(אנפין’ הי'6 מן

 ותצלמי׳ הנלים לתקן תם תמצות ילל כי שדי צל הנקי׳ צל
 שהם כנ״ל ונימי תנלי הנקר׳ וכהי דאלפין מילוי הוא
 נ״א ולכן וכו׳ שירוו הנצוצין ןז״ל זלה»ה מהולש׳ו הרב

הש״ן וונמת ש״ך הם צלם qq ונלעיד
1 V . " וע״ש ע״כ וכו׳ כנודע נצוצץ

צלם נ״ש מ׳׳ש כי ותנין תיעיג ״יא ’של לשם זה
 : ע״ש תיומ ושל ונפש ד״ל ״יא 1נ̂״ נא״ה שדי שם

קמיג הוא וע*ה קמ»נ
: יאלפק אהי׳ שם כמנין

ם  סו״ל ליל כי גדלי׳ הר׳׳י נשם כהוב שמצא כסב צ
 לצורן או״מ להמשין ויכו־ן הורה משנה נקיא

 הוא הה׳ כי וכלע״ד וז*ל זלה׳׳ה מוהלשיו הלב יכהב הזיווג
: כנ״ל ביום נוסכים שאנו ערב״ נדי ס׳ של המקיף קוד

ג פרק
ץ ^י  זם יום מעלה גדול הנה ינא הושע־א יום ע
 נו נעשים זה ביום כי המיעד שיל ימי משאל '

 ש:כנש מיי ואס שבלילה ננשי׳ז׳הקפוה אם דנוה נשי׳
 שנכנש מה ואם שנה המל׳ נ.ש■׳ הס׳ האליה כללוה

 נבאי וסשלה נעזה״י ש.באל כמו שנה נ־ם־ד הג׳ ־שי׳
 הששד־ם כי ביארנו כנר הלא והעדן הקשרה הז׳ סו־

 והמקיפים הם־כוה שצ קודם נכוק■ הפגימים אז דאמא
 הוא הקוכה שיד כי הם־כה ישינה מלוה עיי נכנקי'

 הפנימים עצמו דז״א יויק והשםד־ם מקיף או' נשי׳
 המזנש הקפוס עיי והמקיפים לילב נטילה עיי נכ:םים

 משניים א:ו הו״ל ביום אן לעיל כמבואר השינה או
 ולכן נישד השםלים כל של המקפים נשי׳ כל
 נ־םוד כוללוהן וב׳ ששדים ה׳ נגד הקפיש ז׳ נו יש

 נש יש הקפוה מז׳ א׳ נכל והגה לעיל כמיואל ומל׳
 שהא״ם מש הוא אדם • ״מעשש ״דבור יאדם נשי' ג'

 נשי׳ הוא דיבור : נה הס אש עצמו נגיפי מקיף
 שדל שאימי ההקפה נעת מפיו א מול שהאדם הדינור

המשיילי׳ ותנקשוה הפזמיני׳
 • הקפיח נז׳ ^גות ׳׳ להזכיר זו״כ הארת שער חיים נעץ
בעצזי הלולב היא מעשה ססייי ̂מ על טעש כתי

שהוחחמעשהשכאלסמוליכו רהו״ר בהפזמורם
בסי' ג׳ ותנה ממש בידו ®'•קי' וא־ין

V Sמיני נשי׳ ג׳ נגד הס אלו ״
• מקיפים הי׳ואוינה־ת־נקוהשמ־זלי ליי
 נגד הוא דינור והנה ת-יוא-ס האירית כי ן ה;נ אן

המקיפיסש^החש־י׳ הימנים תאומת אנא מיסוד
 היא הנינה כי רנינש שיי יייאיייפ שונזל קידש דרך יוצאים

V M rודינור הקיל את המיציאה !’״ 
 הוא הלולב ששוא מעשה משנ-פם נציל אהרן יכן ושמאל

 תששליס של המקיפים כנגד ואהרן משה הוא הר נז מ״ש וזהו
 נדעה שולשם מנשי׳ דז״א ששניהם צומו ומשה א:רן הוא

̂ייד עי׳ש שקולים נשיד לעיל כמבואר ז״א ם־י
הששיים לעויר שהוא הייולב ̂ °”י״

.״-i י נתרם אתוס הוא ולכן לנא ז״א שבדעה העליון משרשם
 הם א ס כ ממס אנו ומשם אגא ליסוד נימין העומד הנצת

־•יא ש לה להאיד המל׳ אל ; •עכ״ל ז״א שנתוך
 הוא אדם : כנז״ל ההינה

 שהוא דזיא נגועא היוהפכטס ה״שדים של המקופ־ם
 שהוא השנקני וימינו ש־ד וזהו א־ם גימ׳ מ׳׳ה שם

; סשמוה נשוד הקפיה הז׳ כיינת נבאר ועתה. : הכלה אה המתנק עצמו האלם גוף זריע
ג׳ וכל שקד נשינוה היא ראשונה הקפה

 אדם מעשה דינור שהם נו שנכללים המקיפים נשינוה
ה שנהש׳ סששד מצד סם כולם הוא מקיף בכל ו«

נשי׳



קמו החיים ועץ ג פרק דבא הושענא שער פרי שרף
 פ׳ פיי, ‘א pip יונה פנפי ׳p3 אל כי אל סס בסעיה

j,,ל,אן, j,קק״ .״ ,,n 3w qj״i ני לדעח אחה ציין 
הוא ואל הקה עולה מילוי3 אל ,,v, ״״, ^
אוחיוח יוד עס מספלו3 אהי׳ מ . אותיוה

אהי' הוא הא׳ ועוד המילוי !’לכי כריך
א' ועס ך׳ היא ין״ןי ׳ĵ! כזה ג״® הקערה הז׳ מן וסקעה

 במילואו יוד ועיד אה״ היי דיביר אדס נסי׳ ג׳ צג־ אל
 וד׳ ך הוא הא׳) סל י׳ (י״ל נריקפה והנה כ:״ל מעסה
אל הוא וא׳ ל׳ היי פשופ׳ס סס סהוא ראשי! אל הכו•[

T' יא׳ ל׳ ־־גי יוד, שלשה בו יל^’״
ס״ג של ישם אל הלי ׳3 שיש והלח יכה33 הוס

הנל ־מגין ליו הוא שלו המילוי סני אל ־ כנ׳׳ל הדיבול
הוא ינה3מ היוצא ל3שה וצמצא שהוא ה׳־עה גד כ שהוא
 : ע־?ל המ-וש לכל מקיף בג*פ והכו■[ כנ״ל הלולב

במיל-אס וסכוונס יס׳יו
 המל׳ אל לחמשיכס וחכוי[ מ״ח ש*ג ע׳׳נ מילוי כשדר
 שיוצא ש׳׳ג גימ׳ הס יה״ו ג׳׳ע והנה ב׳׳[ כס שהיא
 א׳ וכל אלשי( ג׳ מ״ה בשס אל גימ׳ שהוא ייא״י ממנו
 והנה ביוד'[ ממולאים אה•׳ נג׳ וחכוי[ אהי׳ שס הוא

 ייא״י שס ממנו וייצא ש״ג כס גימ׳ ה־א אחי׳ שמיה ג׳
 היא אל ג״פ כי וחכוי[ אל ג״פ הלי אל ג-מ׳ שהיא
 אדס בס•׳ ג׳ בה ויש הננולה בסי׳ היא ב׳ המפה : שנב-אל כמו המל׳ אל זה מק והמכין מ;ן מ׳ ג

אל • כנ״ל אל ב׳ והס מעשה דיביל י
 שס שהס כנ״ל הנוי[ היינה שהוא ח־ביי שהיא ראשי[
̂ל : כ:׳'ל ש״ג מכס היוצא ייא׳׳י  נגד שהיא שני א

 שהס הוי׳ שמיה נג׳ הכו'[ דעה הלולב שהוא המעשה
 לעולס הוא הלולב סיד כי לעיל כיובו־יל הגבילה ד בס

 יש לב[ מ־סי[ ג׳ סב׳׳ד כלול שהוא הדעה מ[ להמשין
 לעיל כמ״ש נציופיהס משהניס שרס אן יה״ו ג״פ בו

 הוי׳ נ־'יון> איהם הכו•[ עהח ולק הנענוע־ס בכיונת
 וג׳ מ״ה ש׳׳ג ע׳׳ב בירן ממולא־ס שהם ג׳׳כ והכו•[
 : אל גימ׳ ייא״י ממנו ויוצא ש״ג גימ׳ הס כוי׳ שמיה

 והכוי[ כני׳ל מ״ה לשם הכוץ האדס נגד שהוא חג׳ אל
 במילוי אוהס והכו•[ ממנו היוצאיס אהי׳ שמוה צג׳

 שהוא ייח״י שס ממנו ש״צא ש׳׳ג גימ׳ אהי׳ וג׳ הק■[
 : כנ״ל מג[ גימ׳ אל ג׳ כי והכוי[ אל גימ׳
בסי׳ ג׳ בה ויש החיה בחי׳ סיד היא ׳J המפה

; כנ׳׳ל אל ג׳ וחס מעשה דיב־ר אדם י
 היוצא ייא׳׳י שס שה־א הכיי[ דיבור בינה ר^שו[ אל

 הכו•[ דעה לולב ב׳ אל • אל גימ׳ שהיא ס״ג משס
 ס״ג ג־מ׳ שהם מ״ח סיג ע״ב במילוי וי״ה שמ-ת לג׳

 איס ג׳ אל : אל גימ׳ ייא״י אל שס יימני שייצא
 שחס והנוי[ אה•׳ שמוה ג' מתנו שייצא מ׳׳ח לשם הכיי[

 ממנו שייצא סיג שס גימ׳ אני׳ יג׳ באלפי[ ס ממולא
 גימ׳ הוא אל ג״פ כי והכיי[ אל ג־מ׳ שהוא ייא׳יי שס

: כצ׳׳ל לתתשין מג[
בהי׳ ג׳ בו וים נצח בסי׳ סיד הוא ר׳ הקפה

 ייאי׳י ראשו[ אל י כניל אל ג׳ והם מעשה דינור אדם
 והכוי[ עה:כנ״נ7 לילב ב׳ אל • כנ״ל ס׳׳ג משם היוצא

 ס״ג גימ' שסם כניל מ״ס סיג בע״ב הוי׳ שמוה לג׳
 וח׳ בי׳ ראפינה ה׳ ממולאים שהס והנוי[ ממני שיוצא

 שיוצא ק*ג גיוו׳ אחי׳ שמיה וג׳ בא׳ אסלונה
 מג[ גימ׳ אל וג״פ אל גימ׳ שהוא ייא״י שס ממנו

: כנ״ל וכו׳ להמשיך
ה פ מ  אדם גסינוה ג׳ בו ויש הוד נסי׳ היא ך׳ ה

ראשי[ אל . כנ״ל אל וג׳ מעשה דינור י
 דעה לולב ב׳ אל י כנ״ל ש״ג דשם ייא״י דיביל בינה

 שמוח וג׳ מיה ס׳ג נ ע׳ במילוי הי״ו שמוח לג׳ וחמי[
 אדסהכיי[ ג׳ אל י אל ממנו שיוצא ש״ג שס הס-ג-מ׳

 שהם וחכוי! אפי׳ שמוח ג׳ ממני שייצאיס מ׳יי לשס
 ש״ג נימ׳ אהי׳ ונ*פ בא׳ שני׳ וח׳ בה׳ הראשונה ׳ ה ממולאי[

 גימ׳ אל נ׳ כי וחכוץ אל גימ׳ ייא״י שס ממנו שייצא
: כנ׳ל המל׳ אל להמשיך מג[ .
 נסי׳ ג׳ בו דש יסוד בסי׳' סיד היא ן׳ הקפה

 אל : כנ״ל אל וג׳ מעשה דיבור אדס
 אל • כנ״ל אל גימ׳ ס״ג דשם ייא״י בינה דיבור ראשון

 בע״ב מעילאים וה״י שמיח לג׳ וחנו•[ דעה לולב ב׳
 גימ׳אל; ייא״י ממנו שיוצא ס״ג גימ׳ שמיה וג׳ מ״ה ש״ג
 אסי׳ שעוח נ' ממס שיוצא מ״ה לשם חכוי! אדם ג׳ אל

 ניודי[ שני׳ באלפי[ ראשונה ה׳ ממולאיס שהם והנוי[
 אמרונה ה׳ נכן ססי כלפי מעה הוא שהישיד לפי כי

 הוא ששרשו האמצעי קו בעצמו הוא אן ביוי-ין ממילא
 גיע׳ אהי׳ ג׳ כי והכו•[ בא־פ•[ ראשונה ח׳ לב[ באלפי[

 מגן גיע׳ אל נ׳1 אל גיע׳ ייא״י שס ממני שיוצא שיג
: וכו׳ ך להמש ת בסי׳ שיד היא ץ׳ הקפה ט בה״ ג׳ בו ויש מל

אל : כגיל אל וג׳ מעשה דיבור אדש י
 ש׳יג משש היוצא ייא״י לשש יחכוי[ בינה דיבור לאשו[
 שמוה לג׳ והנוי[ דעח לולב נ׳ אל ; אל גיע׳ שהוא
 בי[ משש שסם ההין במילוי ממיצאין שהם רק יהיו

 יו״ד כזה מיב גיפ׳ הוא מהס א׳ כל כי וחכוין שבמל׳
 כזה אדני ל»ע גיוג׳ שהוא קן״ו גימ׳ מ״ב וג׳ ו״ו ה״ס

 לם ממשיכי[ שאט הכחל קוד שהוא אדנ״י אייג א״ד א׳
 ממנו שייצא מיה לשס והנוי[ אדס הג׳ אל : מחה

 י״ה אלפי[ במילר ^שונה ח׳ וחכוין אהי׳ שמוח ג׳
 ייא״י שס מענו שיוצא ש״ג גימ׳ אהי׳ וג״ש בהחין שני׳

: מגן גימ׳ אל וג׳ אל ניע׳
המל׳ אל סכקפוח כל של מנן הדשכוח עני[ והנה

 הלאשינוח סקפוה שנו׳ מגן ו״פ הנה כי הוא
 מגן נס׳ נמשה אז המל׳ אל ונלדחס חקז״ה גימ׳ הס

 במילואו אל ג״פ והנס כנ״ל אל גיפ הוא מגן כי חזה
 שמגן הדי סקנירו הוא כוללים ג׳ ועם הקניה נימי קם

: חעליוכיס מגן ו״פ מן נמשה הנ״ל
ועהס



ההיים עץ נ פרק רבא הועזענא שער פרי שרף
 זלהיה מהורח״ו הרב הנה תהג׳ ענין ננאר ועתה

 וז״ל א׳ פרק לקוכוס יוה״ב שבין בשער כסב
 גדלי׳ להדר מצאסי כי קפק לי יש הסי׳ ענין אמנם
 ואפ״כ וכו׳ הכפוריס יוס ועד סשכה מראש כי יצו׳ הלוי

 מעוררים שאנו רק מחדש גבורס באים אינם רבא בהושענא
 דעצרס ח׳ ביום מ״נ שיעלו כח לסס כדי שבה הגבוריס

 לעורר כדי בקרקע ערבס חביעס קוד וזס זיויג ללוין
 ממה אצלי כסוב שמצאסי מה אן שבה שביסוד הגבירוס
 נכנם׳׳ החשדיס כל בה שנכנש אחי כי זה הוא חזכרסי

 אינם אלו הג׳ אמג״ השנה יאש ביום הגבירוס בה׳
 הנוק׳ ובנין סיקון לצורן בה ניסניס אלו כי זיווג לצורן
 כלי בחי׳ בה לעשוס הענין וניאיר וכו׳ כנודע עצמה

 הס הג׳ כי עצרם ח׳ ב־וס מ״נ להעלוס שסוכל כדי
 כסוב הזה ובשער שם עכ״ל וכו׳ שבה המ״נ של משלי
 ע״י נכנסים הס הגבירוס בחי׳ הנה ענינו ביאור וזהו

 סעשס וככה שבלילב אוסן מן חיז הו״י יוס של העיבה
 הג׳ קוד שהם וסס־ין במקפר עינה בדי ה׳ תיקח

 תתקבל קדיש אמר רק בידן כלל תעלס ולא במנצפ׳׳ן
 לעורי ראוי אין החשי־ס בחינות כל שישלמו עד כי

 היוס של הקפות הז׳ ענין לעיל מבואר והנס הגבורות
 כנישת שגמר הרי כנ׳׳ל החשדיס כניקת שיד שהוא

 אותם תיקח לא לכן תתקבל קדיש עד הס הסקדיס
 מידך הלולב הנחת שכבר תתקבל הקדיש אחי עד גידן
 שהס הערבות חת ביין ח־קח אז מצוחו הוגמר וכבי
 בקרקע אותס ומכה ותחבונו כנ״ל מנצפ׳׳ן הנבורות קוד

 והשפלת הורדת אחד בהס נעשה יבריס ב׳ ותנה
 אחי הערבות והרמות העלותן והי׳ בקרקע הערבות

: לעילא מתתא הח:גיא
תכוין כשתחביע והנה

נ׳ כפי מפס זלה״ה היג פנה בה ולתת להוריד
שסכוין ממ״ש כי הנ״ל נופח שי״,, אותן לעויר הג׳
כפי הוא הג׳ גה ולתת להרל.ד ,1* ____

! ° f בהקונטרת אצלו שיצא תנותח
לעורר עור שכסג וממה כנ״ל להע.וה

שכתב הנופח׳ כפי הוא אותו הזיווג בכת ש״ע שהוא
וצ״ל הנ״ל גדלי׳ היר נשם ג־מ׳ היא עיבה כי והכוין

שנענין כמו ר״ל כי ונלע״י הוא גס תמ׳׳נ שהוא זיע
שמבואר לולב נעילת כוונת אות,־ לתכין י״ל עזר גימ׳
-יי" ״זי ווז לה נהו׳׳ק תמתפשעים החםדיס מן לי̂י

צי־כיס אנו אז להנוק׳ רז״א מ״ג
שנו״ק להחפדים להמשין תחלה הא יוד לשס תכוין הסבכה
כן כנ״ל שבדעת משרשם כח : כל גיע׳ שהיא ואו

ב ת כ כבי ווצאי כי כאן תענין הוא ואפש, וז״ל הרב ל
בעת שבאמא ההג׳ בה הורינו ,,״,ןי ששמעסי

הכוונה הי׳ אז אד יוה״כ נעילת י__ ___י
היפוד חותם בה לעשות דק י ̂ לשס כ שאמר ס זלת

עתה לזה לעיל כמבואר שבת גחביע חז׳׳ל רמזו
להעלות כלי לעשות כשצריכה ויפשל ז־כר ואינו נידן אל
הגבורות ע׳׳י נעשה זה והכה מ״נ כל גיע׳ הוא חיבוכ כי

ה׳׳פ ותחכיט : עכ״ל שעי חיים נעץ כמבואר יאמא
הס ערבות ה׳ כי בקיקע מיי שעיי׳ ז׳ פיק זו״נ האויות

״״׳ ־ייי׳ יי׳ - ^ 1 \ . אנו צליכיס לזאת הק״ש נשער ה״פ לחבוכ וציין הג׳ ל״־ל י
בה נח! פעם בכל כ לר^״שיך שנאמא התג׳ לעורר

הקרקע כי חחת גגורה שנמל׳ להג׳ כח
אין אוננס המל׳ קוד היא : ככלע״ר כלי לעשות כא

 שאין כיין כי לבין ליין
 כי ביכה עיי להמשין צורן אין לכן הזיווג ללוין זה
ד הס נחל בי עי ני נודע כבר והנה לבד בחבכה די

 הוא חז׳׳לכי שאמרו וזהו נביאי׳ מנהג ק־ד והס והוד נצח
 הגבורות אס ולהכוס להקל הכוין גס נביחיס מנהג קיד

 היא כי סכוין הקרקע מן אוהס מגביה וככאסה למסקס
 דומה עלבה כי לעיל שביארנו כמו והוא הנשיקין שיד

; לעילא מסהא אליו ממנה קודהנשיקין לשפסיסשבהס

א פרק העצרת שמיני שער
 עלמי הזיווג סיד היא אז העלרס שמיני ביוס הנה

 ניתנים והם בלה המ*נ של הג׳ בה ניסן ואז
 זלעיוס הניפה בה ניסן הזיווג בעת ואח׳׳ב הז״א ע״י לה

 שאין לפי בזיווג אסיר האדם העצרת שמיני בליל ולכן
 יזדווג ואיך מישף ביפלת הבוקר עד מזדווגת המכרניהא

 השנה ראש שבין הימים שבשאר הנס מקולס תאדם
 שיש לפי הוא בזיווג מוהר הורה ילשמחת הכפור־ס ליום
 אן כנודע ולאה ז׳א שהס בחי׳ משאר זיווגם שאר

 בהפלה רק ואינו רחל זיווג היא אז העלרס בשמיני
 בהפלה הגשם ומוריד היוח משיב אימריס א:ו ולכן מוסף
 הנוקבא במעי׳ הטפה הוידה הוא שאז לפי כי מוסף

 הניק׳ ביחס ואח״כ אור נקר׳ שלשה בחחלס כפה וכל
 כמבוחר רקיע נע:ה היוד ש־גמיר ואחר מיס נקרא
 בא־ס הס הלחס תין כשי-איס האלו המיס והנה בזוהר

 סיד שהוא לעיל כמבואר כבניק׳ החוסם עס מלובשים
 דיודין אהי׳ שמות ג׳ אהי׳ של מלואים ג׳ והוא הצללים
 (כתב גשמיס כמנין ש׳׳ל שהם שליב גימ׳ דההין דאצפין

 לפי כי שסמעסי’ לפעצ״ד ונראה ודל ז״ל מהרח״ו הרב
 רגשמיס גבירוס וזהו לבד הג׳ בה ניסן ש״ע בביום

 ואח״ס זה ביוס שאומרים הגבס ומוריד הרוח מש־ב זהו
 חסד הוא פסח לכן הח׳ בחינוס בס ניסנין בפסח
 הוא העלרס חג איסו קולאין שאנו מס והנה עכ״ל)
 אז הזרע כשמקבלה כי והענין ה׳ עצר עצר מלשון
 ח׳׳ו אוסס מפלס והוא הזיע את קולכת אינה כאשר
 כי ההוא בימים באלן שהיו הנפוליס שויש שהס משס

 והבן גדול rip וזה נפלים בסוד המל׳ אוהם הפילה
 בסס הועלת בהס שאין יה׳ לפניו וידוע גלוי שהוא ולפי

 מהשחתת שבאו מה דוגמה ולכן לתן הפ לכן קש־ס דיניס
זרעם משחיתם תיו סס גס לכן בנוק׳ ילקט שלא הזרע

על



רמזהחיים עץ א פרק העצרת שמיני שער פרי שרף
 ש» ולהננצירה הזלע לר,לזט צייכה ה6ו האח על

 לג׳ היא רעfה קליטה אמ:ס עצלה כקרא ילכן חטל־ט
 טהולה היא אז נ׳ ליום חעליט אם כי כנזלע ימים

: לעשנה שכסול כמו מקלסה כלל שאז
 שמשם סנ״ה מדוח ני קוד הם אלו ימים ג׳

נ׳ קוד וזה העליונה הטפה חמל׳ מקללה
 כאן ואין הקשח מיאה ג׳ וכנגדם החילה מן המוצאים

 נ׳ צליכה אלו לסי׳ ג׳ כנגד והנה לזה נהאלין■ מקים
 ימים ג׳ 71p והנה • ההם לסי׳ נ׳ ללקוט הקניטה ימי
סקד והנה ההשדים מן ההיא הזלע של העפה כי אלו

 המוחין לידנו שעי החיים נען
 הן״י ענין ניאור שם פיק

 שיעוי כי המק׳ נחי לענין
 שיעוינ׳שלישי הוא הכחישלה

’המחפש׳. השהו והנה דז״א ח״ח
נימ׳ הוא חשד הנה הח״ח נ׳

 ן״ד ג״פ שהם לע״ל לסי׳
 נ׳ הם וכנגדם י כנודע

 שם יל להצט הקניטה ימי
 ע״ל טס וקוד הזה ע׳׳ל

לחיקוכיס נזכל הוא זה

עינים מלאים וגלוסם לקוד שלישים לג׳ מפמלק ונהיוחו ע״נ
 ך״י כמכין הוא שליש נל אז

 שהם הנ״ל שלישים נ׳ יכנגד
 הפשוק ז״ש שלה כמי שיפוי
 שמשוחיו נ״ד נ״ד ושמתי

: ע״ש ע׳׳נ

 ך״ד לו שיש היי׳ שם שיש
 כאלו הויו׳ נ׳ ויש עיניס
 הסקד קיד ע׳יל גימ׳ שהם
 יש א׳ לכל סג״ח קוד והם

: המקד שיד הנין ע״ל
ר ! נ ה  ל״ל הזיע קניטח קוד כהוא הג אפרו קוד ו

 אן ללוג שנעשה הזיווג אוח וחסזקו החקשלו
 הזלע נקשל ונלל ככולו היום מקצה אז נ׳ יום להכנקת

 שהוא ל׳ ליום לק ג׳ ליום שמסה לעשוח אין ולכן
 מעוללה היא הסויף סדש׳ ששה כל !סנה סג אקלו

 אימו יולדה ואז פקס של ז׳ יום עד הזיווג הסוהו
 העילויים שאל אך קוף ים קליעה לקוד הזה העילול

 כי ואפשל כך כל מהעילים אינס הסויף אמצע טל
 נמשך זה עילול אן יולדה הנ״ל העילול של לייס לו

; כנ״ל פקס של ז׳ יום על

עולם בורא ילאל שבח וגשלם תם

■ ב״ה
ת ו ל צ ו ח י ד ד י ג מ  קפל הקודש מנזללס להגיה הקודש מל^כח אל לגשס ללי עלל לא כי ישסק עלי ה
^ ו ל צ ג ת ת ה ר לנה״/ המביא לי הכליל עימח כ־ אן לנקהלוח עקק לי אין כי ש

̂י־י■ "ו׳ ’י׳’“״ סיי״״ י זלה״יי המחיר נכ־
” 'י יי*““” ל'״ מננל יישי נמלא עוד ואס עטיה סלולי כל לשלח מעיני
קוגל גלהליח הלינו נא כי העתקוס מנוקס יליס טעוהיס ים נס זללה״ה המסכל יד יוכלילח ישניח יד לשיייס

"הימה טסי “דח '' י’“’ ליייזי^י״ המסבי מונה תן קלנ ^ד הילית שהי ליו המפקיס פקיק וגם י׳ סו־ף ו׳ להפן וסהי ,׳ המורה י׳ פטם סליפיה המי,הן א
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צ יקצס והוא אשמוהי לעד יכפל הטול וה׳ מעצלה נקי
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מפשע אנכי מף

נ״ייצחק לוי מו״׳ הסליף מלל ללא״א יורא היא׳ המגיה דללי
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