
 הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org 

א ע"י חיים תשס״ט ר פ  זה ס
 דאדם קדמאה שנתן לו

 זיאל המלאך
 זךן השער ,צדיקים יבואו בו לעלות במשלה העולה ביה אל, לדפק ככבוד אל , ולכל
 בית ישראל היא סגולה מעולה לראוח בנים חכמים ונבונים , ולהצלחה, ולברכה ,
 ולכבוש אש המערכה שלא ישלוט בביתו, וכל שד ושנע רע לא יגור במגורחו , למי שהספר
 הקדוש הנכבד והנורא אחו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרחו ובחילתו, ובעת• צרתו יהיה

 לו תשועה מהרה , וזה יעידון ויגידון כל בני חורה:

 איתא נספר המלבוש ד׳ ד׳ וז״ל אף מי שי*.ין זוכה ללמוד נו רק שהוא כניהו גנוז' אצל נספו
 וזהבו בודאי ינצל מן שריפה זמן שיי ושגל עכ״ל:

ג ד ד ה ו א א מ ר ו ש נ ו ד ס ק ש אלחי י א ה ה מ ז ר הקדוש ה פ ל ס ת יקרות ע ו ה ג ת ה ע ו כ ספנ הו  ו
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 ו ו י ל נ א
 בדפוס ר יהודא ליב בן המחוקק מו״ה אליעזר ליפמאן מ׳׳ץ נ״י.
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ה ב מ ד ק  ה
 לשם יחוד קנייה ושני נשיה על ידי ההוא טמיר ונעלם • . ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :

ה ספר ת: ז ע נעלמים נסתרו ד ם: בו יוכל לידע כל מ ש הוא אשר כבר היה לעולמי ד ת זה ח ה א א  ף
ת: ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו  תולדות אדם בו חקר ובן קורא הדורות כראש כראשית אחרי
א רות: ל ת: א* יבקע כשחר אורם להאיר עינים לראות באםפקלראות המאי  בו להיות להם שם ושארי

 יאונה לצדיק כל און להבין במאמרות טהורות . היוצאים מעשר ספירות ;

 זד, הספר היה כמוס עמדי חתום באוצרות׳ ־ זה כמה בניס וכני עמי נחרו כי להדפיסו • ולא אביתי כי מימי לא אמרתי דנר וחזרתי
ת׳ ראיות בכנר נדפסו רוכ כנין ורוב מנין נספר הנקרא ציור חיתיות מכל העילס כלשון  לאחורי בלא ישמעו דנרי עד שראה ראיתי :

 צרפת וראיתי שהסשר הקדוב הנכבד איי. בידי עניים • עניים מדכרי תירה ונותניכ להעתיק זה לזה ע׳יי ממון רב ובודאי העתקה היא
 גדול צעקה ומעט מלאכה כי בא טעות אחר נעות עד נהיה הטעות מרובה על העיקר בלי חוקר ועי״ז יוכל ח״י לקצן כנטיעות ראיתי
 וחקרתי ודרשתי היטב אחר הספד שבידי אם הוא מוגה ופזרת• ממון רב להלוות לי כני ספרים ממדינות 4,הריס וראיתי בהם בפלי היה
 אכ לכולם וכולם נעתקו מספר שלי כאשר הראיתי על ידי הונחה לבני עמי ור,תס בי הקטן אליעזר בן ח״מ הרב יהודה שקבל מעשה
 מרכבה מרבינו יהודה החסיד שקבל מאביו רבינו כמעון החכיד ובוודאי היא בעצמו היה מגיהה וגס רתום כו מוהר׳יר טעכלי מתושבי
 ארן צבי ששמו היה הולך מנוף עילם ועד סופו ובודאי אלו צא הין עוברים על לאו אל תשכן בתהליך עולה זה המקיים ספר שאינו מוגה
 בביתו וגס מצאתי בו תועלת גדולים בזה הספר לתפ:ה מעולה כמ״ש מפני מה הראשונים היו מתפללים ונענים מיד ואנו צווחין כל היום
 וליין דמשגח בן נפי שהיו יודעים השם כמ״ש כי הוא ידע שמי יקראני ואענהו והרבה נביאים לח נבאו אלא ע״י עיונם בזה הספר תחלה
 כדאיתא כדף ג׳ שהספר הזה הכנה לנבואה כי ה׳ יהינ חכמה למכימין שכל דבר בעולם הזה צריך הכנה כמו גבי אלי׳ כד קמח וגבי אלישע
 פ־ שמן וגני ישראל וחמשיס עלו מזוינים וכן בכל מקים ובהבנת זה הספר יקוים הקרא כי מלאה הארז זעה גם כתוב בפנים הספר
 דף ג׳ עמוד ב׳ כל מי שיזכה לו אשריו וטוכ לו וכו׳ כי לא לכל נתן כי לא יבינו ולא ירגמו כל אנשים ממני ואמרתי כאס שיבא
 rr הספי הקדוש הנככד והנורא ליד מי גהוא מסטרא דמסאכא וכסיל לא יכין את זאת אלא הכס מכין מדעתו ואית כו כל המדות
ל ובודחי לא יצא שוס תקלה ועולה ומכשיל וגרעון על ידי הספר הקדוש הזה ו ד ג ל ה א י ז  כמו שכתיכ כתוכחת מוסר בספל ר
 רק כולה לטוכה למי שזכה כו ותועלת גדולות לכקשות ולהפלות שנאמר כל הנקרא כשמי וגז׳ וגם ראיתי אחר רואי את עני עניית כרזא
 ירזין׳עמי אשר במצרים במצר ים יושכי ח׳׳ל דאינון יושכין על מלא: ת הקליפות שרי מעלה ומתמציתו הם שיתין שרי מעלה המה במצר
 השכינה שנקראה ים של בלמה שבה נשלם הבנין נטו הצללים צללי ערב שעשו טרביביא בעוצמות וידל ישראל עד מאד מדכרי חורה
 מזכרי נבואה כי בא מות בחצונינו אני הקליפות ומכס: הלוט בנאמר ס:ת בענן מעבור תפצה חשכו הראות בארובות אלו הנביאים כמו
 שנאמר איה הרואה שלא יוכלו לראות בנבואה !עדיין היו משתמשין כרוח הקודש ע״י החור כמ״ש שלח ידו מן החור והיה כאצבע כבירה
 והשתא כאצכע כקירה כי נתעבה יותר ונסתם החור מרוב עוננו עד שהיינו כחמורים לנטות אחר חומרי ונתעבה כח השכלי שלהם אף
 שנתמלא כריהן מכל הכמית שכעולם אינם חפצים ללמוד חכמת הקבלה כי סומכין על המשנה אין דורשין זכו׳ ולא כמעשה מרכבה כיחיד
 ואינם משגיחין על הגמרא אין דורשין ליחיד וכו׳ אכל כאס הוא חכם ומכין מדעתו רשאי לדרוש לפניו משמע אפילו דרך דרש אכל כלא
 דרש רשאי ללמוד אף באינו מכין כל כך מדעתו כגון על ידי ספר והצא יחזקאל כתכ וגם שאר נכיאיס וא״ת הוא צרור והתום אף כזה
 הספר צרור וחתום כמקומות הללו ויש מהם אומרים שנתחלפו המלאכים כשעת המורכן כמי שאיתא כמדרש על הפסוק השליך משמים ארן
 אינם מנינים הפשע כי כל קכלה מעשיות צריך לכוון התקופות והחדשים והימים והשעות שכל שעה מתחלף כמלאך כדאיסא כספר כפנים
 והקב״ה היה עושה חיש!" ולא היו יכולין לכוין השעות כמו שאיתא כמדרש איכה מלך כשר ודם מככה הפנסים כך אני שנאמר שמש וירח
 קדרו וככביס אספו נגהס ונתחלפו המלאכים רק להם אבל המלאכים עמדו על משמרתם כמו שהיו מימות עולם ויש מהם אומרים מי
 עצה לשמים שיעיד דברים הללו המה כופרים כתורת משה ובנביאים כידוע אוי לאזנים שכך שומעות ואוי לעינים שכך רואות הוככד
 אזנם מלשמיע השע עיניהם מלראות כי תכלית הקיצה היא עיקר התורה כדאיתא בשליה והנה סדר המדרגות כך הוא לא בור ירא חטא
 רק צרי!׳ ללמוד תרי״ג מצית והתלמוד מביאנו לידי מעשה אס כן משיבא למעלה זו המענה היא סולם לעיוני שהוא חלק הנסתר ויזכה לחזות
 כנועם ה׳ וידוע שתכלית גדול מהתחלה כמו שכתוכ טוכ אחרית דיר מראשיתי שכל התחלה כשביל אחרית לפי זה מציה הוא יותר טוכ
 מלמוד הנגלה והנסתר יותר טוב מעשיית מציה וזהו פי׳ הקרא כי נר מציה ותורה אור הנסתר איר אכוקה אין לומר מה שאמר תירה
 אור בל הנגלה והנא מצוה עדיף והיאך קרא לנגלה אור וצמצוה נר אע״כ תורה אור זו היא הנסתר וידוע שאם ירצה להניא נר קטן
 למדורה קוים שכא למדורה נכבה כחמימות המדורה אכל מדורה אנ מדורה אחרת יכול להכיא כך הקב״ה אש אוכלה הוא ונר אלהים נשמת
 אדם ועיקר לדבק בהקב״ה כמ״ש ואתם הדבקים כה׳ אלהיכם וכי יכול לדבק נר קטן לאור גדול נזה אלא על ידי עשיות מצות רכות שמהרכס
 נעשה מדורה ויוכל לדבק מכל שכן מי שעסק בחצק הנסתר שהוא בעצמו אבוקה שיוכל לדבק כםקדוש ברוך הוא וידוע כי הצק הנגלה
 אינה שיי1 אלא בפולס הזה אף קצת מצות דלית ביה הנאה כגון תפילי: סיכה עיקר שלהם יש בו הנאה תפילין שנאמר ה׳ נקרא עליך זו
 תפילין שבראש סיכה לכפר מי שחייב גלות כך כל המצות צא דוק זהו מה שכתיב הנסתרות לה׳ להדנק בה׳ יהנגלות לנו ולבנינו
 להנאותיני כפה׳׳ז כשיהיה הנן והאכ כא׳ אכל כעלמא דאתי כל צדיק יש לו מדור כפני עצמו ועוד רמז לנ״ו כגימטריא הטבע כמו אצהיס
 שעולם הזה נברא כשם אלהיס כמו שנאמר כראשית ברא אלהים כגימטריא הטכע שעולם הזה נדכר ע״פ טכע כדלעיל שצריך הכנה וזהו לו
 חכמו ישכינו זאת יכינו לאחריתם שאחריתה ליכק להקדיש כרוך הוא וזהו בא מחמת חומר העכ •שנתענה על ידי עונותיני ואין לנו תקנה
 אצא לשכר הקליפות על ידי זיעת הפלפול כמ״ש שנשאל אדם לאחר מיתו פלפלת כחכמה כמ״ש כזיעת אפיך תאכל לחם זו תורה שנאמר
 לחמו בלחמי גם ע״י בכי שכל השערים ננעלו חון משערי דמעות בכי בגימטריא ל״כ להראות שכככי נפתח לן ל׳׳כ נתיכ־ת חכמה כח
׳א יא״ ו ה״א וזהו דמעה עד מה ר״ל על כח מה ועי״ז יוכל לידע רזין דרזין סתימא לסתימין עד שידבק נעתיק ׳  מ״ה אד׳ מציון יי״י ה
 יומין מצד נשמתן ויהיה יותר ממלאכים מעלתו וכן מי שיזכה ללמד ולהכין כספר הזה יהיה אלהיס אותו ויסיה כחניך אשר לקח אלהיס

 אותו ויקוים כו הקרא כעת יאמר לישראל מה פעל אל:
ה זה ספר תולדות אדש ססיא יאדם קדמאה כדאיתא כזוהר זה ספר ספר ודאי והא אזקימגא דכר הוה אדם בג״ע נמית ליה הקב״ה א  ר
 ספרא על ידי רזיאל מלאכא קדישא ממנא על רזין עילאין* קדישין כיה גליפין גליפי עילאין וחכמה קדישא וע׳כ זיני דחכמתא
 הוו מתפרשין מניה לשית מאה ושבעין גליפין דרזי עילאי כאמצעיתא דספרא גליפא דחכמה למנלימ אלף וחמש מפתמן דלא אתמסר למלאי
 קדישא וכלהא סתימין ביה נםפרא כו׳ עד בשעתא ההיא רמז קב״ה לרפאל ואתיב ליה ההיא ספרא וביה הוה משתדל אדם ואנח ליה לשת
 כריה וכן לכל אינון תולדן עד דמנןא לאברהם ובזה הוה ידע לאסתכלא ביקרא דמריה והא אתמר וכן לחנוך אתיהב ליה ספרא ואסתכל
יאבד אדם קדמאה וכו׳ עד דאתי שלימן מלאכי מצאי ואולפו ליה  מנ<ה ניקרא מילאה גם בזוהר חדש פ׳ תרומה חניך אשתכח נהירו 1
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 חכמתא מלאה יהבו ליה ספר להוה טמיר גו אילנא דמיי ואוליף מניה מ״כ הרי לנו שהקב״ה נתן ספר לאדם עי׳י רזיאל המלאך י וא״למה
 זה שמביא הספר משניות של ר׳׳ע ר׳ ישמעאל יספר יצירה זהו לאו קובי׳ כדאי׳ נזהר על פס׳ זה ספר תולדות אדם וכו׳ עד דמטי לדרי
 לריע וחמי אורייתא דידיה ומדי וחמי מתותא יעציב וכו׳ גס בגמרא הראה לו דור ודור ודורשיו דור ודור ומנהיגיו עד שראה ר״ע שמה
 בתורתו ונתעצב במיתתו הרי לנו שראה דיר ומרשיו וראה בתורתם ותו לא קשה מידי י גם אין לתמוה מיש בזה הספר דף מ״נ שיכתוב
 שמות על טרפי הדס וכו׳ זה לאו קושי׳ באין איסור למחוק אלא ז׳ שמות ולגרסא א׳ רף אהיה אסור למחוק כדאית׳ ביו״ד סי׳ רע״ו סעי״ס :
 חין לתמוה מה בכתב לקמן דף ג׳ ואלה הס דנרי הספר זהו נמי לאן קוביא והלא אית נמי בברכות האי דבעי למחזינה ליתי שיליתא
 וכ!׳ כי כל דבר צריך איזה הכנה כדלעיל • וא״ל הרי כתיב ודאשתמשבתגא חלף אינם מבינים השבט תגא זה כתר בודאי מי שמשמש
 בספירה כתר חלף כידוע ליודעי חן אבל קכ;ה מעשים וקמיעות דאית בזה הספר רשאי נמקים באית בו צורך אבל בטהרה • בואו וראו
 שבח זה הספר מי שזכה לצמוד בו בקדושה ובטהרה זכה הוא לו לעצמו ולבניו ולבני בניו ומכ״ש לאביו כי ברא מזכה אבא רק צריך לנהוג
 בו כב ד כמו שאיתא בהקדמה לספר מלבוש דף ד׳ אף מי שאין זוכה ללמוד בו רק בהוא בביתו גנוז אצל כספי וזהבי בודאי ינצל מן שרסה
 ומן׳ בור ובבר כדאיתא בזה הספר דף מ׳ ע״א ־ בזה העמוד מתחיל כסר המלבוש ובו מעלת הכפר ושנתן רזיא״ל לאדם והיאך צריך לנהוג
 בו ושמות התקיפות ושמות מצאכים המשרתים לכל תקופה ותקופה ובכל חודש וחודש ובכל יום ויום יבמות הבמים והארץ וכל ריח ורוח
 ומ.אך ע; כל מזנ ומ;אכי דשבעה כיכבי לכת לפי כל תקיפה ותקופה והשבעות בד׳ ה׳ ע״ב מהחיל כפר רזיאצ הגדיל ובו תוכחת מיסר מתוק
 מדבש נופת צופים ומעשה מרכבה ושאר מריס שכל דבור ודבור נאה עד מאוד לדרוש ובו נכלל מלאכים ופעולתם ולידע הריחות
 וגשמים וכל לבר דף כ׳׳א ע״א מתחיל לפרש שם ע״נ ופעולתו וציוריו אותיותיו ונקודות דף כיח מתחיל ספר נח ובו לפעול פעולות גלולות
 ינו מעשה בראשית ותפלות ושעור קומה• ל׳ ע״א מתחיל ספר המזלות ובו נכלל קמיעות על כל דבר והמה בדק ומנוסה ופירוש על
 שם ע״נ ע״ש מ׳׳ב יפעילתם כגין זי צריך להודיע שאין רשאי לדבר במות הקדושים אלא נהרהר בלבו אפילו לתפלה זהו מיש בגמ׳ ועבדתם
 את ה׳ בכל לבבכם איזה היא עבירה שהיא בלב זהו תפלה וק״ש והלא תפלה צריך נמי לחתיך האותיות וכו׳ אלא זהו הזכרת שמות
 שצריך ל0ין ונא לדבר ; והכאתי זה העתקה נדפיס כמו שהיה בהעתקה שלי אות באות ונפרט בשמות הקדושים וגס שמות מלאכים היית•
 מגיס ד' פעמים אות נאות אס שגיתי ה׳ יכפר בעדי כל דברי הנ״ל מבעל המגיה שהביא העתקה לדפוס הצעיר יוסף בן המתגר אברהם

 , ז״ל דיין דק״ק אמשטרדם :
 ספר המלבוש הנחקק בקדושה ובטהרה הממולא רזי הכמה המודיע תוצאות בינה המחכים ענויס המצהיל פנים משמן המלמד לשון
 צחות המנרר ומצרף לב הנעשה מרפא לגו,: הנותן שקוי לעצם המאור בככנ נוגה המאור עוז וגבורה המוכן לעולס
 הנפע. צפני לזרות המשעשע עולם מקלס הדר עם קדושי מרום הנכתב בזוהר מזוקק הנונע כמעיין טהרה המוכן נאמצעי כח הנעלם על
 המענים הנכבד מכל הפנינים היקר מכל חפצים לא יערכנו זהב ומהיר וצא ׳סולה בכתם אופיר ואין משקל לחכמתו ואין חקר לתבונתו ואין
 מספר נמרי רזיו כהא.היס כן כל יולעיו כגד!די אש כן כל החוקר בו כשרי מרום כן כל הקורא נו ־ ען חיים היא למחזיקים בו*
 שומריו ישמרו כבבת עין מנכדיו כבול ינחלו מוצאיו ימצאו חיים משכיליו ישכילו לקח מציל נוצריו ממית • ממלט נפשם משחת מגביר
 זרועם בימית הא. ־ מ.מדס מוסר השכל ממצא לבס שכל משיבם לחיי העוה״ב מרבה שרשם על עקב מעשה מלקס בג״ע כי אלהים חיים אוצר
 יראת ה׳ מלא כל הארן ככולו כשמים הכין כסאו ושמי שמיס לא יכלכלוהו ושבעה מעונות דם הרכין להררי אלף אלפים משרתיו
 ורכי רבכוס צבאיז גהלי אש מתלקחת נהרי אש מושכין לפניו • משאתו יגורו אלים ומקולו ינועי אמות הספים למותו כמראה אש קשתו
 כתרשיש וכשוהס • חציו קלים ככרק כסאו נורא כעין הקרת מלאכיו אזורי קשת אופניו שכיכי שלהכת עמו המשל ופחד עמו דכרי יראה ורעד
 נענם מעיני כל חי ומלאות מינים לא שזפזהו וענן וערסל סביכיו וחשמל חתולתו יושכ ושכנו לכדו סתומות לפניו כסדר טמונות
 יוציא לאור עמוקות יעתק סתומות מגלה מגולות לא עממוהו וחשך לא יחשיך ממנו כי אין כל העולם כנגדו בכל עושה כרצונו
 וחפצו כשלטון לכרי ממהר מקיים עצתו אין מי אשר יאמר מה תעשה ואין להשיכו פקרון נפשות כידו משפיל ומרים כחפצו מניס מגערתו
 יס ממריכ מהומות מקדיר לכנה וחמה מכהה כל כוככי אור מעתיק הריס ולא ידעו מרעיל הארן כהביטו כה ולו עצה וגבוהה וממנו
 דעת ותכונה נותן חכמתא לחכימין ומנדעא ליודעי כינה ־ והיא בספר הקדוש הזה באותיות ע״כ ונתן למיכא׳׳ל שר הגדול אשר הוא מל
 שבעה השרים המשרתים את המלך ממ״ה אשר ממנו החכים לאדם הראשון תחלת חכמה ובו הערים וקרא שמית לכל כהמה היה יעוף ורמש
 ודגים וכו הכין ותרב חכמתו מכל אשר כרא אלהיס כששת ימי כראשית ומעת אשר קרא בס׳ הזה והזכיר אותיותיו היה אימתו מיטלת' על
 הבריות והיו כל רואיו רועדים ממנו ככן הבין אדם שאמת הוא הספר הזה ואמת כל אותיות הקדושות שכו והרכה לככדו ככל כמו ובקדושתו
 לעשות כטהרה וכהצנע ובענוה וכן השכיל ברומ מכמה והכין לשון זהכ וצרפו כאש פעמים ומתר בו אותיות הספר הקדוש בקדושה ובטהרה
 ונתנה כנקרת הצור מקרם לגן עדן כי לא היתה הארז יכולה להכיר כמו כי כל מקום שהיה אדס ממזיק כו וקורא אותו היה נודד כאניה
 ואם כהר היה מזכירו היה נמס כדונג ואס על הים היה מזכירו היה נקפה ככפור ואם על האש היה מזכירו הים כעפר'ואס על האריות אס
 על הנמרים ועל דוכים ועל חיות רעות היה מזכירו היו נאלמיס אם על נחש ועל כל רמש היה מזכירו היה משמק כס כצסור אס כשמים
 היה מדכר ומזכיר שם הקדוש הזה באותיותיו ובקדושתו לפני השמש והירח והכסיל וכל מאורי אור היה מושל כצדיק מושל כיראת אלהיס וגם
 על הרוח ועל שד ועל פגע ושטן היה נוטל זכר ונקיה ואם על זכר ונקכה היה מזכירם היו נשמעים לו כחפצו ורצונו אם על
 מגיל גבוה וחומה כצורה היה מזכירו היה נופלי לארן פתאום ואם על ען פרי היה מזכירו היה נותן שרי כלא עתו • ואס על
 קרב ומלחמה היה מזכירו היו נסים מלפניו וגס כל דבר היה יודע והיה ידוע לו מרוח קיוש הזה אס למות אס לחיים אס
 להעיב אם להרע וגס רזי שעות ורגעי עתים ומספר ימים וחקר תקופות ויובלות עד סוף העולם ממנו למד מסוף מי סוף •
י שת כני כשהיה כן עשר שנים חנכו ע״פ דרכו והבינו כל אותיות החרותות נשפר הקדוש הזה והגיד לו כל גכורותיו י מ ע נ  י

 ימה כחי ונפלאותיו וכאשר עשה עמו' והודיעו כי כנקרת הצור שמו ולמדו כי כעת אשר ירוכר כו יהיה נוטר עצמו ככל יום
 משש שכימות ימים ולא יאכל בהם כל בצל ושום וחריף ־ וכל דגה ודג וכל בשר וכל ינר שמוציא דם וכל יום ויום הייו רן
 אל הרהטים ׳ורומן כטהרה פעם כשחרית ופעם כערכית והשכימו שלא ינהוג כו כרוח גסה ולא כזלות ראש כי אם בענווה
 וביראה ובטהרה ובקדושה כי כן דרך כל יודעיו ומשכיל באותיותיו • ואמר כל זאת נפטר לבית עולמן וממד שת כנו והחזיק
י כלא נעות ימין ושמאל בכל דבר שנצטווה מאדם אביו כי גס הוא היה מכס ונכון ויודע שכל ובינה כי ממכמת ח ל כ כ י נ 3 

 ספר הקדוש הזה נפתחו לו שערי מכמות וערמות לסכין כין טוכ לרע ילמאוס ברע ולבחור כנווב וראה וסנה דורות הראשונים
 הולכים אחרי ההנל זהסוהן ואחד מעשה ידיהם והמלו לקרוא אליל כשם אל והמירו סוכל מסבל ולא ילען ולא יכינו כי כמשנה
 יתהלכו והשכיל את שת כרז הספר הזה ובאותיות השם הקדוש החקוקים בו כי אל יסרון גבול הים ומציף כל העולם ככמו ועשה

 גולם קמוס של מכ ונתנו בתוכו עם כל ראשי בשמים והנומינוהו כמערה וכעיר הנקרא ח>ון שכנה קין אחיו :
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 ספר רזיאל המלאך ג
 להצליח ולמשות לבר ממנו יספור נ׳ ימים לפני בא יום ר״ח
 של ירח ואל יאכל כל ספק טומאה ולא כל מוציא לס ולא ישחה
 י ין וישנה ממשכב אשה ובאלו הימים ירחן בלויה לפני עלוח
 השמש ויביא שתי חורים לבנים וישחט גמאכלח של נחשח
 שיש לו שתי שיות וישחט התור הא׳ בשי המאכלת הא׳ והבי
ז במים ויביא נ׳ שקלים ח ל  בעבר הב׳ ויוציא את מעיהן י
 מיין ישן ולבונה זכה ומעט לבש נקי וברור ויבלבלס כאחל
 עם בני מעי החורים וימלאם וינחח אוחם נתחים נחתים
 ויחן על הגחלים לפני עלוח השחר ויהיה עטוף במל לבן
 ויעמול וילך יהף ויזטר אח שמוח המלאכים המשרחיס בחלש
 ההוא שהוא שואל בו וישלף כל לבר מהנתחים כל יוס ויום
 ג״פ ביום כל נהח וביום השלישי יביא כל הלשן ויפזר איהו
 על הקרקע בתוך הבית וישן עליו ויזכיר עליו השמות של
 המלאכים האדירים החזקים הגבולים הקלושים המושלים
 וישן ולא ילבר עם שום אלם ויבאו אליו המלאכים בלילה
 בחזיון במראה ולא כחילוה ויוליעוהו ויגלו לו.גל לבר אשל

 ישאל, בלא פחל :
ר ד׳ לורוח עמל חנוך בן ירל והשכיל ביראת אלהים ח א  ו
 והנהיג עצמו בטהרה והיה רוחן ומחקלש במים
 חיים והפיל תחנה לשני בורא הכל ונגלה לו המקום בחלום
 שנטמן בו הספר והלרך שינהג בו ומה מלאכתו וקדושת
 טהרחו והשכים וה^ך למערה ואיחר על הצהרים ומפח
 חכמה בא ונפש שם שלא יבינו בו אנשי המקום ולפני האל
 ברוך הוא החחנן ועלה בטהרה והחזיק בשם הטהור ובשעה
 שהבין בו נהרו עיניו בכל לרכיו והתנהג והלך בו על שנלמה
 לקדושי מרום ונבלל מן לרי האק ואיננו כי לקה אותו
 אלהיס י כי בספר הזה החכים והערים בתקופות ומזלות
 ובכל מאורות המשרתים לכל חלש וחלש והשמוח הנקראים
 לכל הקיפה והקופה והמלאכים המשרתים בל׳ תקופות השנה
 והשכיל שמוח האלן ושמוה השמים וגם שמוח חמה ולבנה
 והוסיף לכבלו בכל כחו והבין לכל חכמה יוהר על אל״ה
 והבין כי לא יעצרו כח לעמול בו לורוח הבאים אחריו כי
 עצום ומטבל הוא והצשינו על עמול נח בן למך אישצליק
 חמים היה ברורוחיו ובשנח ח״ק שנה לחייו נשחחח הארץ
 בפועל חמס המרוח והשחיח כל בשר אח לרט על הארץ
 והעל צעקת האין השמים לפני כסא כבולו של הקב״ה ונח
 מצא חן בפיני ה׳ • ואז נשלח אליו רפאל הקלוש ייאמר
 אליו אני שולחתי בלבר אלהיס אליך לרפאות אח הארץ
 ולהוליע מה יהיה ימה יעשה וימלט אז גחן אליי הספר
 הקלוש הזה ויבינהו כיצל ינהג בו ומה מלאכחו ומה קלושח
 טהרחו י ויאמר אליו שמע לבר ה׳ אחה נמצאחאישצליק
 תמים בלורחך הגהנחחי לך אח הספר הקלוש הזה והוריעך
 כל סתריו ורזיו למשיחו בקלושה ובטהרה ובצניעות ובענוה
 וממנו תלמול לעשות תינס מצי ניסר ותכנס אתה ובניך
 ואשחך ונש• בניך להחבא ממט לגע ער שיעבור זעם ויקח
 נח את הספל מיל רפאל -השל הקלוש ובעח שהבין בו
ליי חח ה׳ ומשה חיבה באורך  באוחיוח החקוקות נחה ש
 וברוחב בלמח שהשכיל בשם הקלוש הזה ונשמע לו בא אחה
ך אל החיבה כי אוחך ראיחי צדק י ואז נח בן ח י  וכל 3
 למך מחירו לשני כיאי אל השיבה ויק כל אותיותיו ויכן

 להביא

 זו תפלת אדם הראשון
 שהתפלל בשעה שנגרש מגיע ועל שנתן לו השפר הקלו6
 הזה והתחנן לשני הגבורה ויאמר ה׳ אלהי
 העולם אהה בראת אח כל העולם להלל יקר חסין והעשה
 כרצונך. ומלכוחך נצח נצחים ותפארתך למר ולור ואין כל
 לבר נעלם ממך ואין נסתר מנגל עיניך ואתה כוננהני במעשי
 יריך ותמשילני על כל בריותיך להיות שליט על מפשליך והנחש
 הערום הארור השיאני בען חאוה וחמל ועור שאשת חקי
 השיאה אותי ולא הולעתני מה יהי׳ ומה יהי׳ לבני ומה יבא
 עלי למרוח הבאי׳ אחרי וילעתי ובינותי כי לא יצלק לפניך
 כל חי ומה כחי להעז פני מלך אין לי פה להשיב ללבר
 ולא עין לישא כי חטאתי והרשעתי ובעוני גגרשתי היום והנני
 בוקע ופולח בארן לעבול אח אשר ממנה לקחתי ואין שחרי
 ומולאי על לרי ארן כבההלה כי מעת הכלי מען הרעת
 ועבלתי על לבריך נפלה חכמתי ממני ואני בער ולא אלע
 וכסיל ולא אבין מה יהיה • ועתה &ל רחום וחנון שוב ברחמיך
 הרבים על ראש יצירהך ועל רוח שנפחה ועל נפש שנתת קלמני
 בחסלך כי אחה חסיל ארך(4.פיס ורב חסל העלה תפלתי לפני
 כסא מולך והגיע שיעחי לתני כסא רחמיך והחנני יהיו לרצון
 אמרי פי לפניך ואל תתעלם מתחנתי חתה הייח ותהיה לעולם
 אחה משלח והמשול חמול נא על מעשה יליך והבינני והודיעני
 מה יהיה להוללוהי וללורזחי ומה יבא עלי בכל יום ויום ובכל
 חלש וחלש ואל חכסה ממני חכמח עזר״ך נ״א עריך ומלאכיך :
 אחר ג׳ ימים לחחנוניו נא אליו רזיאל המלאך והוא יבב
 על הנהר היוצא מג״ע ונגלה אליו על חום השמש
 ובידו ספר ואמר אליו אלם למה אתה משתומם למה חהעצב
 ותלאג מיום שעמלת בהפלה ובתחנונים נשמעו לבריך ואני
 באתי להבינך אמרות טהורות וחכמה רבהולהחכימך בלברי
 הספר הקלוש הזה ובהה הלע מה יקראך על יום מותך וכל
 אלם מבניך שיעמול תחתיך וכל לורות אחרונים שינהגו
 בספר הקלוש הזה בטהרה בלב כשר וענווח רוח ויעשה כל
 מה שכחוב בו כמוך יהיה יולע מה יבא בכל חלש וחרש ובין
 יום ובין לילה ויהיה כל לבר גלוי לו ויבין וילע אס יהיה
 רעה או רעב או עלוב כבר או גשמים או בצורת או חרבה
 התבואה או תתמע״ש• או ימשלו רשעים בעולם אס ארבה
 ואם חסיל יהיה ואם ישל ען את עירותיו ואס מכה שחין
 בבני אלם ואם מלחמות חהיינה ואס יסורין יהיו ואם מות
 ימשול בגני ארם או בבהמה ואם נזרה טובה תצא ממרום
 או רעה ואם לס ישק־ או יאגק חלל בשיר • ואתה אלם קרב
 על הנה וחן לכך יאוליפך מה jii הספר הזה ומה קרושחו:
 ויפתח רזיאל המלאך אח הספר ויקרא באזני אלם ויהי
 כשמעו אח לברי הספר הקרוש הזה מפי רזיאל
 המלאך ייפול על שניו מרעיל ויאמל אלם קום התחזק ואל
 חפחר ואל תירא וקח את הספר הזה מירי והשמר בו כי
 ממנו תלע1תשכיל ותודיע לכל מי שיזכה בו ויהי חלקו ובעת
־ אש על שפת הנהל ויעל r 7 P ה י  שלקח אלם את הספר ה
ז "P יילע אלם כי מלאך  המלאך בלבח אש השמימה א
 אלהים הוא ומלפני המלך הקלוש שולח הספר הזה והחזיק
 בו בקלושה ובטהרה • ואלה הם לנרי הספר אס בקש אלס
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י ע ג  עובלוה• • הדין ספרא הדין הוא בדין יעביד כל מאן ד
 למיענד יימר שמא דסיהרא ושמא לשמשא יומין ה׳ בסיהרי
ל בסיפא • החקוקה הראשונה שהיה השמש  וה׳ באמצעי׳ י
 בטלה בשור ובהאומיב ימיס צ״א וג׳ שעות וא׳ מארבע
 ושליש לשעה • השקופה השניה סרשן אריה בתולה ימים
 השעיה ואחד ושלש שעות וא׳ מארבע ושליש לשעה י התקופה
 השלישי במאזניה עקרב קשת ימיס תשעים וא׳ ושלש שעוח
י ודל״י ודגים ״ ־  ואי מארבע ושליש לשעה־התקיפה הרביעית ג
 ימיה תשעי׳ וא׳ וג׳ שעות ואי מארבע ושליש לשעהיאס בקשה
 להטמין טמון בארן או כי העשה במים רך. מיס ותשפוך
 על הארז דבר שס הארץ בכל הקופה והקיפה והאין ישתה
 מידך ואתה העשה והצליח ־ אס בהקיפה ראשונה נפשך
 למעבד ביממא בזרעא דארעא אמור שמא דשמבא ושרה
 יה״ו ה״ו אין ובס א׳ בשבת פיגנו״הקר ושה הקופה ראשונה
 סמאיל וענח״ל וגנשו״ראש ושדה א־״ד מסט״ר ובס שמשא
 פניות״הושס מזל גילה שפפ״ן ושס דבליטין על זרעה דארעא
 יסירין תורה״ה ייב״א ערג״ה דכדיא׳ל וענא״ל ושבעה שמוה
 ואומר בעינא מנכין קדיש׳ עלמין לתעבדין לי כ! מה דאיצבי
 ואנו״ן שרי׳ין ואםרי״ן • חס בהקיפה בנייה נפשך למיעבד
 באילנא אמור שמא ־ארעא כל הח״ד ושם ברה אליחו׳ן
 ושס בני בשבח מוחחייר ושס מלאכי התקופה נמליא״ל

 צלקיא״ל עגיא״ל ישרהאבייר אב־רי״ס ושס יהו״ה אבי״ן ושם
 מזל סרטן קהלי׳ר ושס לשליטץ באילנא עקרי״ה ומולדיה
 רבתיהו ערברתי״הו קרביהי״ה אבכל״ת נתלב״א לרכתיא״ל
 ושבעה שמות ורמי מן דעתך למרא ובעי מנהון ואינון
 עבדין אס טב אס ביש ־ אס בהקיפה שלישית נפסך למיעבד
 למיסר ריחשא אמור שמא דריחשא ושס ארעא יכיישיה
 ושרה המ״אל ושס רוח מזרח אבי״אן ושרה רסא״ל גבריא״ל
 אוריא״ל ושם ג׳ שרח״אן ושה הקיפה שלישית שמ״אל
 אשמ״רה גבריאל ושרה אלבר״א איה ושס יהו״ה סופתו״נין
 ישס מזל מאזניס השנוי׳! ישס דשלטן בריחשארפא״ל רוקיא׳ל

 גבריא״ל צוריא״ל יה״ו יהי״ה מיכא״צ שלישיאיל ובחמרא
 ראשה ובק־ימא דאברהס ובאתרא דקריב ביה אברהם ובשס
 הרין מלאכיא דשמשין חד מן ימיניה וחד משמאליה ואינון
 עבדין כל סוקדנו מותא ברס תורתו מהקיים בידו ודבריו
 נשמע־ן ואימתי מוטלת על הבריות ומשיו מצליחץ וגורס
 שס טיב לו ולכל משפחתו עד סוף כל-הדורות דאלהא רגז
 על עלמת הוא משלח להין על ימיניה והוא מכלכל מצמא
ת משרחיכ מו  וא־לין איכון מרקפ״רא מרכפ״יאל ושבעה :
 ותלה ידך לשמימה וסב צלוחית ומלא יהיה שמן נחמד במשייז
 מן דוכ־ת (נ״א זכוכית) על דין הוא אסולין כענא ריחשא
 דארעא • אס בתקופה רביעית נפשך למיעבד חיומא אמור
 יוס ד׳ בשבת ראמ״י שור פט"־ ישס תקיסתא רביעתא
 אגד״יא גלודי״אל ברכי״אל רב״יי 7דס״א ושם במשא אבלא״ד
־ מזל גדי.שגיד לו״י  אשני׳יור כתד״ון שתרי״ן קיללו״ן וש
ל עזרי׳יאל זבנ״א א ״ ל ג ח ד מ ״ י ר י ז ז .  ושש דשליכוין בחיוהא א
א סלוני בן פלוני במאמר ה ן י = ק ו י  זרקותא ושבעה שמות ו
 קדוש וזקוק׳ שמשא י ואס בחקוסה ראשונה נפשך למיסר
 בעילא לביא אמור zc יוס חמישי בשבת בתקופה
 אברימו״נש ושם יהו״ה סגיו״ח ושם מזל שלה שסש״ן ושס

 משה

 להביא אל החיבה שנים ושבעה איש ואשחו ויסנור ה' בעלו
 ויהי המבול ארבעים יום וארבעים לילה אז פתח היו ברוח
 חכמה ובתבונה ויברך אה ה׳ האלהיס המלך הגדיל והנורא
 ויאמר ברוך ה׳ אשר נחןמחכמהו ליראי שמו ברוך הממשיל אח
 האדס ביראתו המציל נפשות חסידיו המסתיר חושיו בצלו
 ומשאיר פליטה להחיות החוק אח עבדיו רוח שכל ובינה
 לדבר עס כל אדס ובהמה וחיה ועוף ורמש ודגים להודיעם
 כחך ורב גבורתך ומרוב שכל שהשכיל עס הספר הזה הי׳ יודע
 אס יוס אס לילה והיה יודע מאכל בהמה ובהמה בעתה
 והשמע הפלתו לשני כסא הכבוד ויזכר הוא וכל אשר אתו
 בחבה ויעבר חלהים רוח על האר! וישוכו המיס והנח התיבה
 בחדש הזה על הרי אררט : בחכמת הספר הזה היה נח
 מתנהג והודיע לשס בני כי תמנו היה מבין בחיבה וכס בנו
 נהג בו והחזיק בו כך אחריו בקדושתו ושס מסרו לאברהם
 ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ללוי ולוי למשה ומשה
 לאהרן ואהנן לפנחס ופנחס לבני וכל הדורות זה אחר זה •
 וכל מי שיזכה לו אשריו וטוב לו כי יעלה בחלקו ובגורלו
 לדעת חיתו וישכיל כי חלקי בו כי לא לכל גחן ולא יבינו
 ולא יחכמו כל אנשיס ממנו כי החככ ויראה ה׳ עמו
 הוא אדס הכס ילבב ישכיל בו ואיש הבונות יעמוד עליו
 והמחזיק בספר הזה בטהרה לח יקדמוהו חורשי אין יבלה
 בטוב ימיו ועצת רע הופר ממנו כי ימצא חיים טיביס אשריו
 כי ימצא חיים ובמוחו ימצא מרגיע ושד ופגע רע לא
 ישטמוהו ומאדס רע יושע במהרה תבא ברכה אל ביתו
 ועל במתי צריו ידריך שמו יזכר על טובה וברכה כי בשה
 הקדוש נזהר וימצא ח; בעיני כל רואיו ושכל שוב בעיני
 אלהיס ואדם ושכל לפני רואי כל ממות רע הנצל נפשו כ•
 צדקה בחרה נפשו ומכי בסתר יוסרו ממנו כ׳ מתן בסתר
 כחו לפני מלכים יתקלס בישרה שס מלך מלכי המלכיס
 הקדוש ברוך הוא • כי כל המחזיק בספר הזה וישים עצמו
 טהור ולא יטמא את בשרו ואל חשה לא יגע בנדה טומאתה
 ועל נפש מת לא יבא ובכל ערל לא יטמא וקדש את בשרו
 במים חיים ייטהר עצמו להיות כאלהיס ולא יאכל דבר
 טמא ולא יגע בכל טומאה ויעשה בקדושתו כל הכתוב
 בו אז יצליח ־ וחל המדד באותיות השס הקדוש ולא יקדש
 את עצמו ולח יטהר אה בשרו ויגע בי בלי טוהר וינהג
 בי בקלות ראש ולא ישמרהו בדרכיו רדד בו לחללו יענש
 ויאבד מן העולם וינחל חלקו לחרפות ויהיה לדראון עולם
 והולעהו לא תמוה ואשו לא תכבה ומתבל ינידוהו ומאור
&ך ירדפהו כי אס הילך אחרי יראת יוצרו ונוהג ח  אל ה
 בו בטהרה ובקדושה זוכה לכל דבריכ ויצליח בכל מעשיו
 וניחן לחן ולחסד ולרחמים בעיני כל רואיו וכל אויביו
 יראו ממנו ומפניי כי שס קדוש יקלא מי חכס ויבן אלה
 נבון וידעם כי ישריס דרכי ה׳ ופושעים יכבלו בס • להצלחה
 לתקון ברנה לאיליא לתישבחא לאשתערח בנולס מן קישסא
 הוא הדין ספרא בהצנע עביד וכל מה דחעביד עם מסקא
 דשמשא ועם מציאותיה בכל ירח חמשה יומין ברישא
 וחמשה יומין באמצעיתא והצלית בכל עובדך ארוס ספרא
 הדין רברבא וחושבחתא יאי׳יי ה׳ אלהיס צבעיוה׳ די כל
 דעביד יתיה וינשר יתיה היך דכתיכ ביה ימיה ויצליח בכל
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 משה ואהרן ויהושע בן נון קרישי עליונין לאל״ה בונק״ס בארעא ואינון עבדין ־ ואם בתקופה שנייה נפשך בתלגא
 בראו״ת ומסברי׳ת נד״ג שבלית אות ושבעה שמוח אינון ובבללא ובשלו אמור שם יום שבח דמרונ״ך ורוח מערב
 פר״יי״ן ואיסורי״ן י ואס בתקופה שנייה נפשך למיסר ססופיין ישנה יליליא׳יל יוא״ל שמא״ל ושם תקופה שניה
 בעירא מסאבא אמור יום ששי בשבת אתרוף כאשר שם ושם נמניא״ל צדקיא״ל עניא״ל ישרה י אברירי״ם ושם יהו״ה
 התקופה השנית נמו״אל צדקיא׳׳ל עניא״ל ושרה אבי״ר אנכי״ן ומז״ל בחולה והריא״ל ואין פתנאוית םרכיא״ל פחליא״ל
 אבירי״ם ושם יהו״ה אככק ומזל סרסין קהד״ר ואליין ננחיא״ל חזקיא״ל ושבעה שמות ואין מסיר ואין משנה • ואם
 חנוניא״ל בנב״ל אישש״ן ושבעה שמוח אסור גלייהון ונרמיהין * בתקופה שלישיה ביקרייא ומבועייא אמור שם יום ראשון
 ואס בתקופה שלישיה נפשך למיסר נמלא אמור שם ל׳ בשבת סיפשרני״ן ושם התדום אשרשיר ושרה אב״א באות
 בשבת אנתכון ושם תקופה שלישיח שמסיא״ל ואשמר״א ורוח צפון אערהי״ם ושרה עזריאיל זבליא״ל שמעיא״ל ושם
 ונבריאל ושרה א״ל בר״א אויר שמשא סופחני״ן ומזל מאזנים תקופה שלישית שמשיאי׳ל ואשמרה ושרה איל בר״א באור
 תעבו״ן ואין בקנקפ״חו מנכבה״ו אנומיכהו״ן ושבעה שמוח ושם יהו״ה סוסנהיין ומזל קשת אבני״ר אבלריו״ן מבינתי״ה
 ושר וסב שער סן ליליה וטמיר בארעא ואשבע עלוהי וישיב ותפניו״ח מביו״ח הרביםיר ושבעה שמות ובעי מנהון ואינון
 גמלא על עפרא. ואם חיצבי לייחי אפיק שערא מן חחות עבלין ־ ואם בתקופה רביעיח בימא נפשך למיעבל וכל רבא
 ארעא ליחמי שמשא והוא מתטת • ואם בתקופת רביעית אמור שם יום שני בשבת שנליין ושם הים אסיאלני״ן ושרה
 נפשך למיםר עופל לכיא סב לפון חל כמה למינה ואמור שם חדרנוליא״ל ו:ס רוח לרום יח״ל לרייך ושרה כוכביא״ל
 ארעה בשובחא מאכל חל ושם רוח מזרת סידראו״ן ושרה שריא״ל מיכא״ל ושם תקופה לביעית אגדא״ל נלוליא״ל
 גבריאיל רפא״ל אוריא״ל ושם חנ^שה רביעיח אגלא״ל ברכיא״ל ושרה רבי״ו לרפש ושם יהו״ה אבלח״ל אשכו״ר
 גלוליא״ל ברכיא״ל ושרה רבי״ו ללפ״א ושם יהו״ה אבלח״ל בחלו״ן שהלו״ן קלהון ומזל לגיס בחמרה ואילון שמות יה״וייה
 אשכו״ר כחלוץ בםרו״ן שחדו״ן קלהו״ן ושם מזל גל״י שג״ר קחותיאל והאין ושבעה השמוח וגו׳ ־ ואם יומא למיחמי
 לו״י ואלון ואמור נקל״אלמיא שבניא״ל שנאתיא״ל עזבריא״ל ירכר שבעה יומין לבר קן קמייתא אמור שם יום ראשון
 שנביאיל מרוח מזרח ושבע שמוח ואמור השלך לי עוף פלוני בשבח ערבו״ן ורוח מזרה קוצר״ך ושרה נבריא״ל רפא״ל

 ל באתר פלוני • ואס בתקופה ראשונה נפשך למיסר עופא אוריאיל ושם תקיפה שנית נאניחל צדקיא״ל ושרה אבייר
 מסאבא אמור יום שני בשבת העשר ושם רוח מערב בחילל״ך אבירי״ס ושם יהו״ה אנכו׳ן ומזל סרטן קהל״ר ובעי מיניה
 ושם שרה יליליא״ל וואל ושמא״ל ושם תקופה ראשונה סמא״ל ואמור ה״ה יהי״ה ילי״ד אלוכח ילייד יהוצורי״א יאיר
 ופנא״ל וגנבור״ש ושרה ושם יהו״ה ומזל שור לכרו״ן ואלו״ן אברסכ״ם ייה י״ה י״ה י״ה י״ה אהיה אשר אהיה זקיקי
 ירשר״ל ירכחיא״ל וענובי״ן סמא״ל ושבע שמות אקימו לי יהו״ה ויהמו עיני ישועת אלהים ואשכח קרישא מזכיר לעמא
 את עוף מסאב פלוני ־ ואם בחקושה שנייה נורא ואשתא בנהירא וז׳ שמות י ואם ביממא נפשך למיעבר אמור שם
 אמור שם יום שלישי בשבת קח לרשין ושם רוח צפון סלנ״ש יומא בתקיפא ואם בלילא בתקופה ליליא ואם בארעא שם
 ושרה עזריא״ל זבליא׳׳ל שמשיאל ושם שנייה י כמניא״ל יהו״ה בהקופת יומא ואס בליליא אמור שם זהירא בחקופת
 צרקיא״ל עניא״ל ושרה אבי״ר אבירי״ס ושם יהו״ה אונבי״ן ליליא י ואם תיוא אסור אמור שם יומא ואם בלילא אמור
 ומזל אריה שבהון ואילן מיכא״ל רפא״ל רשליא״ל ועבליא״ל שמא לחיותא בתקופת לילא י ואם ריחשא אסור אמור שמיה
 מקיא״ל םריא״ל יול״ם ושבעה שמות ־ ואס בתקופה שלישיה בתקופת יומא ואם בליליא אמור שמיה בתקופת לילא • ואם
 בסמיות׳ אמור שם יום רביעי בשבת לגיס ושם האק ישישייה אנוש אסיר אמור שמיה בתקיפת יומא ואם בליליא אמור
 ושרה יחמא״ל יחמוח ורוח לרום אפוסמו״ן ושרה כוכביא״ל שמיה בתקופת לילא והוי אמור שמיה לזיהרא בתקופת לילא
 שריא״ל מיכא׳יל ושם התקופה השלישית שמשיא״ל ואשמרא ואם שמשא בתקופת יומא י־ ואלץ *איכון מלאכים• רמשמשין
 וגבריא״ל ישרה אלבד״א אור ושם רוח ביחא״ל ושבעה שמות • בתקופה קמייחא סמא״ל ועצ״ל וגנשורא״ש ושום שריהון לממנין
 ואם.בחקוסה רביעיח בזייךא ובברקייא אמור שם יום עלהוןאוכססר* יאלץ אינון למשמשין בל׳ חקופחא בר מן
ח כליי אביר״ו ושם רוח מערב מפניה ושרה אלין לא חעביל בר מן אלין לא הצלח * ואלין למשמשין ב  חמישי כש
 יליריא״ל יואל סמ״אל ושם הקופה רביעית אנליא״ל גלוליא״ל בתקופה שנייה סימוא״ל צרקיא״ל וענא״ל ושם שרהין אבי״ר
 ברכיא״ל ושרה רבץ הרפ״א דרפ״א ושם יהו״ה אלבחו״ר אבירי״ם בר מן אלין לא חעביל בחקוסה ב׳ ואס תעביד
 אשכו״ר נחרו״ן שהיי״ן קנהון ומזל- גדי עוהרא ואלין ולא תצלח י ואלין אינון מלאכיא דמשמשין בתקופה שלישית
 אשתיא״ל בחרא״ל נוליא״ל סתיא׳יל אינואג״ל גנת״ן ושבעה ברקיא״ל אומרדיא״ל וגבריא״ל ושריהון א״נבר״א או״ר בר
 שמות • ואם בתקופה ראשונה נפשך במיטרא אמור יום ששי מן אלין לא תעביד כי לא תצלח י. ואלין איכון מלאשיא דמשמשין
 בשבת אבותם רה״ש ששייר ושרה אופש״רושס יהו״הפש״ת בתקופה ד׳ אוריא״ל בריא״ל כרביאיל ושרהון דבהרמיאבר
 ומזל תאומים #ר'ס ואלין ממרכו״ת מלך מרמאיות מן אלין לא תעביל ואס תעביד לא תצלח ־ ואלין אינון מלאכיא
 נורתיא״ל י סגניא״ל ובגוא״ל קלאבו״ת אסתק״ן נורא״ל למשמשין בלילות בתקופה ראשונה שעגין תר״ן שממיין
 שיתיא״ל סנניא״ל ארמאו״ת גדגיא״ל סרמיא״ל ארמאו״ת שכרמ״ן ושם שרהו״ן עשיא״ל ישם סיהלא לבלני״ת באלץ
 ועשיאיל וגכזיא״ל ושבעה שמות אלין אמיל שבעה זמנין מלאכין עביר כלילי התקופה הראשונה • ואלין איכון לממנן
 ואמור בעינא מנכון קלישי עילאה והתאה נחתי מלא ומטרא על לילוח השניח אשישא״ל אשרדמ״ן שחקניך ושרהין לברמ״ק
 וחחחון ותשבעו עלמא p אוצרא ונמות ותסיל על אפך ושם סיי?רא אוליאיר י ואלין אינון מלאכין לממנן על לילות

 השלישית
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 שניתמסוכנ״ך, שלישית לריגמו״ן רביעי׳ שתנו״סנו ואלה שמות
 ההקזפזה בתקופה אתת שס אייר פמעו״ר , שניה קנסבי״ל
 שלישית מעגו״ל רביעית גובירתיה על בתקופה אחת שס סיון
 סנלי״ם, שניתצו״ה צי״ר, שלישי׳ קסקמיא״ל/רביעי׳סגנדיא״ל׳
 ואלה שמות ג׳ המזלות המשרתיס בתקופ׳ השני׳ סרש׳׳ן ארי״ה
f בתקופה אחד שס סרטן קרוקר״די שנית קהלר״ן t בתולה 
 שלישית פלשתי״אל, רביעית ממני״אל בחקופה אחת שם אריה
 בפוס׳ר , ב׳ לישג״כר , שהנ״ן , שהלכ״ך , בתקופה א׳
 שם בתולה סימוא״ל , ב׳ סבול״ה , ג׳ סיג״ל ד׳ שרמותי״ה
 ואלה שמוח חדשי השנה התקופה השני תמוז אב אלול ,
 בתקופה אחת שם תמוז זמידי״א , שלישיה פפירפ״לה *
 רביעית מעזעקביבו , בתקופה אחת שם אב כדורמ״ופ ,
 שניה הת״ללמי׳, שלישית קנולמ״ע, רביעית ההמכ״ל בתקופה
 אחת שם אלול פליפפ״סר שנית תסרנ״ב שלישית נפסע״ר
 קמוא״ל • ואלה שמות שלשה מזלות המשרתים בתקופה
 השלישית מאזנים עקרב קשת , בתקופה אמת שם מאזנים
 עלי״גול, השנית מרט^׳ן, ג׳ קעבריה י רביעית לקסמ״לך ״
 בתקופה אמת שם עקרב תלפי״ן , שנית פצע״ן, שלישית
 שמופתין , רביעית תוכס״ד • ואלה שמות שלשה חדשי
 התקופה השלישית תשרי מרחשון כסליו בהקושה אתת שם
 חשר״י לרך שניח מזרד״שר , שלישיח נקחד״א ד׳ אםפ״רס,
 בתקופה אחת שם מלחשון בק״ש שנית שלאל״ן , שלישית
 סהרנא׳ר , לביעית כבול / בתקופה אחת שם כסליו
 פלעשו״ס בשניה כת״ל / ג׳ הנ״ך , ל׳ פונעו״ס לובנו״ס ואלה
 שמות שלשה מזלות המשרתים בתקופה הרביעית גדיי לל״י
 דגים , בהקיפה אחת שם גדיי אמנ״י , שנית ביכ״ר , ג׳
 דפר״י / רביעית ממליא׳ל בתקופי; אחת שם דל״י מסע״ם ,
 ב' תברי״ן, ג׳ שתיקא רביעית דניא״ל בתקופה אחת שם
 דגים קמיגון, שנייה קהרג״ן , שלישית צלציל רביעית
 אמניא״ל, ואלה שמוח שלשה חדשי התקופה הרביעית סבת
 שבע אדר החקופה אחח שס שבח נאפני״ז / שניח סכברים ,
 שלישיח סצכרי׳ס , רביעיח בכרבעיל בהקיפה אחת שם
 שבש פולכמו״ן, שניה קרונג״א , שלישיה שלומי׳ , רביעית
 יאור׳ה בחקופה אחת שם אדר כונל״ד , שנית בער״ן ,
 שלישית סבב סרא , רביעית קרומקר״ב, ואלה שמות כוכבי
 המזלות לכל תקופה ותקופה בתקופה אחת שםפלהשפסין
ן קהדר ס ר  שיר דבח״ן תאומים שנרסיי, בתקופה ש5ילן ס
 אריה שהגום בתולה יהיריה בתקופה ג׳ מאזנים חשנבו״ן
 עקרב ביתרו״ן קשת אכס״ן בתקופה רביעית גדי שגילי,
ה כך שמותן ל א  דלי אכתר״אל דגים קהמ״רא המזלות ה
 בהילוכן עם החמה שמשמשת עם כל המזלות לכל מזל ומז״
 ג' ימים והיא חגמור כל המזלוח עד י״ג חדש • ואנה שמוח
 החקופוח הילונחא באחר שעשיז תרד״ן שגרמי ושרה

ז 1 י ה ר ב  גבריא״ל ישם לבנה לכרניתא בשנייה ישישי״ה א
i ושהקינך ושרה בא״ל מנא׳ל ושם זוהר סלתילנ ביום בי ם 
ל ושרה ישגרון רבניים ן א י נ ר ת ם כ לאי  רות״ף בשלישית ס
 שלח לני״אלשחריף . ואלה שמות כוכבי המזלות לכל חקופהן
 סלה זרם שור לכ״רון תאומים שגרון סרסן מסרחי״ם חל ה
ץ קנ״ך מאזנים צלקיא״ל עקרב חרפ ס נ  לצונבר בחולה ס
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 השלישית שלאוס ותלירג״ל שחגשרוין ושריהון פניא״ל ושם
 סיהרא יר״מ • ואלין אינון מלאכים לממנן על לילות הלביעית
 אשגרו״ן רלופיא״ל של״ל ליליי ושם שריסון גליא״ל שהרין •
 ואלין שמההא המשמשין בארבע הקיפוה הקופה קמייתא
 בשליה בשייר בתאומים מהקלי שמים לשמשא אויר במפשרי״ה
 תקופה שניה בסרטון באריה בבתולה מהקרי שמיה לשמשא
 אכתמי׳ תקופה שלישית במאזגים בעקרב בקשת מתקרא שמיה
 לשמשא אבריאור תקופה לביעית בגלי ללי לגיס ומתקרי
 שמיה לשמשא עסקרון י ואלין שמות ארבעה לשמי' בכל
 תקיפה ותקופה בהקיפה ראשונה אסי״ן אור בשניה לום
 רקיע בשלישיה מפיין נונ״ה ברביעית שה״ק מעו״ן • אלה
 הם שמות השמים ותקופותיהם אם לעשות לבר לבר שם
 השמים בהחלת כל תקופה ותקיפה * אלה הם שמות הארן
 בל׳ הקופות השנה בתקופה ראשונה מממ״ן בב׳ ינשה בג׳
 תבל בד׳ היד הרו״ם ־ אלה הם שמוח ארבע ׳רוחות העולם
 בהקופותיהס בהקופה ראשונה אבכר״ן ב׳ קהרביך ג׳ גבריאל
 ד׳ ארשריא״ל • ושם רוח צפון בתקופותיהם בתקופה ראשונה
 אמונ״ה בתקיפה ב׳ אברי״ן בג׳ גולגל דוד • בד׳ דספור * ושם
 רוח מזרח בתקופה א׳ אכברו״ן בשניה קרב״ך בג׳ אבדו״ת
 בד׳ בגירתי׳ו ־ ושם ריח מערב בהקיפה א׳ מחני״ס בשניה
 סנגו״ר בשלישי זרזו״ר ברביעיח דריאו״ר • ושם רוח דרוס
 בתקופה ראשונה מנשו״ר בשייה אלשרו״ן בשלישית מחניא״ל
 ברביעית המהו״ר ־ ואלה שמות שרי הכוכבים המשרתים בכל
 המעונים ומשרתים בשבעה מעוני רום• שבתי, צדק, מאדים,
ג^ככב, לבנה, במעון הז׳ משרת בו שבחי ומלאכו  חמ^נ
 מיכאל • בתקיפה א׳ נקראשבהאיקורטוס ,בשניי׳ פשישו״ס,
 בשלישית קרמלו״ס, ברביעיח פנפישי״ס • במעון הששי משרת
 בו צדק ומצאכו ברקיאל . בתקופה רביעית נקרא עיין אור •
 נשנייה שנינו״ר , בשלישית זאו׳ס י ברביעית קנינא״ל •
 נמעון החמישית משרת נו מאדים ומלאכו ננריאל נתקושה
 הראשונה נקרא אלום , נשנ״ה דרוס , נשלישיח נרון ,
 נרניעית פזמו״ם. נמעון הרנימית משרתו חמה ומלאכו
 לולניא״ל נחקושה ראשונה נקרא חמ״ה קיזלות י נשנייה
 הרוסים • נשלישיח חלפורי״ס י נלניעיח שנאפיל שניו״ס:
 נמעון השלישיח משלח כוכנ נוגה ומלאכו חסליאיל נהקופה
 אחד נקרא כוכב הגונה י ב' אפרילי״פי ״ בשלישיח קליפי׳ו
 וימפ״ס, ברביעיח פזשור י במעון השני משרח כוכב חמ״ה
 ומלאכו צדקיא״ל, בתקופ' א׳ נקרא כוכב חמ״ה הרמי״ס בשני׳
 הימפיא״ל. בשלישית טלי״ם ברביעית אנטולייס במעון הא׳
 משרת לבנה מלאכו עניא״ל, בתקיפה א׳ נקרא לבנה פלונית,
 בשנית סליק״ו. בשלישי׳ נזפו״לו נד׳ היפר״בי • ואלה שמות
 יינ מזלות המשרתים נד׳ תקופות השנה שלה שור תאומים •
 סרטן ארי׳ נתזלה מאזנים עקרנ קשת, גדי דלי דגים , נתקופ׳
 ראשונה משרתי׳ אלה שלה שור תאומים ושמות אלה להם נכל
 תקופ׳ וחקופ׳. בתקלס׳ אחת שם שלה שעשי״ן בשניה בסמוי ,
 בג׳ בכמש״ב נ׳׳א בכמכש׳ב, ברביעית קציץ, בתקופה אחת
שית הניתנזל , בשלישית סימגדיל ,  שם שיל לירנאו״ר . ב
 נרניעי׳ מורש״נר, נתקופה אחת שם תאומי׳ שגרים פלהלי״ן,
 בשלישיה ילרכ״ל, ברביעיח ׳איננס״ב, ואלה שמוח חלשי השנה
 כעל ג׳ הפזלו׳,ניסן איירסיון בתקושו אתת שם ניסן אסנסנ׳ך



 ספררזיאל המלאך ה
 שמוח הים בתקופה אחל ארגיז ושרה בתמיא״ל וכשני בהנסיל
 ושרה פליפא״ל בג׳ פיסלפנו״ן ושרה חתלרליא״ל בל׳ אפארש״ן
 ושרה תרבגילא״ל י ואם בקשת. להשליך לבר לתוך הים
 ולעשות לבר בתוך היי כתוב שם הים בכל תקופ׳ ותקופ׳ ותן
 לתוך הים בשמו והוא מקבל מתוך ילך אתה תעשה והצליח
 לכל לבר ולבר ובקדושה ובשהרה י ואלה שמות התהום
 נתקתר א' ושרה צפניאל בשנית סימפשון ושלה אתיאל בג׳
 אשר ש״ך ושרה אבאבאות ברביעית האיתו״ב ושרה בפני אל •
 ואלה שמות המלאכים המשרתים באש ובשלהבת מלכיאל
 לשליאל גזריאל אמוניאל אראליאל גוריאל יזראל ״ אס
 בקשת לעשות לבר ולהשליך באש או ליכגס באש או לכבה האש
 אמול אש שם התקופה ואת שמות ז׳ המלאכים הממונים על
 נהרי אש וכל שחחסן עושים ומקבלים מירך ופושים כל
 רצונך • ואלה המלאכים המשרתים בים ובכל חיות שבוקוחיא״ל
 זכורתיא״ל תרכיא״ל אס בקשת להשליך דבר בים כתוב השמי׳
 האלה נקיסיא״ל רגונה עם שמות השקופה ותשליך לים ועשה
 חפצך אם רע וכתוב בצין של כסף ־ אלה הם המלאכים
 המושלים על המשר אס יהיה בצורת ובקשת להתפלל על
 משר פשה זאת והתפלל ואמור בשם מערכות מלכיא״ל
 מרמרמו״ת נוהמיא״ל סבניא״ל קכתיא״ל תניא״ל נליא״ל
 כרמיא״ל ישעי״ה משריא״ל ליתיא״ל אמור את המלאכים
 האלה ז״פ וקח שכוי לגן בשוהר ובנקיון ושחשהו וכסה את
 למו והסיר את איבריו והוציא את בני מעיו ומלאהו מור
 ולבונה וכרכום ופלסלץ סוב ופלח לבן ופלשלין לבן ולבש
 וחלב ויין ישן ועמיל נגר השמש ברוח ובכוונה ואמור מבקש
 אני מכס קדשי עליונין מורירי של וממר שתפתחו שערי
 אוצרוח מן ברכה והוליד ממר וחצמחו העולם באוצר ברכה •
 וא״ל נעזרת באל׳ מהר תפול על פניך בארן והזכיר את החפל'
 ואתר תזכיר את השם הנכבל והנורא והקלוש ונסך מן
 החלב ומן הדבש ומן היין ז״פ וירד הגשם מהרה ויחחלש
 העולם וכל מעשיך עשה בשמירה ובשהרה ובהצנע וחצלח •
 אלה הם המלאכים המושלים בכל חיות רעות כגון דובים
 ואריות וזאבים שהמזכיר כעדם יסגרו ויסתמו את פיהם
 ממך ואלה הם מתניא׳ל אפתיא״ל ובהא״ל ומכמיא״ל סגרו
 פוס חיוחא אלין ממני במימר קדוש רב ובחזא״ל ושמשיא״ל
 ועבור ואל תירא י ואם יצאת בדרך וראיח אח הנלחמים בך
 באים לקראתך שים ידך על צדך הימין וקרא שם הרוח
 שבאים בה עליך ואח״כ אמור את השם למפרע וכלם ישברו
 מפניך • ואם תפיל בקהלת רעים ותבין כי משנו עליך להמיתך
 ומושיע אץ לך השם הנכבד והנורא יהיה לך למישיע שים
 שתי ירך על צדך ואמור שם השמש בחקוסתי זאת השם
אןהיוה ותהגה בו שיושר ב ב ו ח ; ב 3 ו ת א כ ו ה ן ש מ ו כ ת 1 ח ח  מ

 ותמלמ י ואם תכתוב אותו בשס של זהב כל מחשבות רעות
ך ובלכתך בדרך ונפלו עליך מ  וחחגולות אדם יוסח מ
 מלשים כלרך וראיתם שרם יראוך וסרת מן הדרך אל השדה
ך וקלאת את השמש בתקופתו עול ש א  ושמת שתי ידיך מצ ר
 לא יראוך ואם שרם ר6יתםראיך אמור את השמש ג״פ ועי ד
 לא יראוך ואםחפשוך ונפלת בידם אמור את השם למפרע
 ותמלש • ואם חהיה בבית מתל עליך ומהרת וקראת את שם
 האס בחקופחו והשם למפרע ותרוממנה האבנים והעצים

 בית. מק־

 שלה בהמי שור מזכרין תאומים ביהלרו״ן סרסן קהל״ר
 •אריה שגה״ר בחולה יהידה מאזנים שקתי״ך מקרב מנלבר
 קשח לברו״ן גלי ישישי״ה ללי אברלוין רגים אניסין
 בשלישיה שלה סלונה שור חלרנא״ל חאומים ילב״ך סרסן
 .כרסיון אריה עוקר בתולה סנלני מאזנים תשגבון ״ עקרב
ד שביניך ללי מספר י דגיםסלזרר •  כיחס ״ קשח אגנור • נ
 וברביעית סלה קנוש שור אמינא תאומים אשנלין סרפן

 בתקופה אחח שם שלישית בשבח שריאחן בשני קהבלנל׳ן
 גשלישי שזלץ ברביעית רגלומוח • בתקופה אחת יום רביעי
 r פניו לאור בשני מישור• בשלישי לגי" בלביעי

 בתקופה אחת שם הרוח מחמ״ל ל׳יו ו^לה יה״ו יה״ו חין
 בשנית כל אחר ושרה יהמלי״ה מאוח במימיה אור ברך יגאו
 באוח: ואלה שמוח רוחות הארץ בתקופה אחת שם רוח
 מזרח אסכרו״ן ושרה אכברוץ גבריא״ל רפאל אוריאל
 ',נשלישיח״אוריאל ושרה נגריאל ברבימיח סידרהו״ן ושרה
 גבריאל רשאל אוריאל בחקופה ראשונה שם רוח ממרב
 ק^יריך בשני סימפ״י ז בשלישיח סחמו״ר ברגיפיח מפניה
 ישריהין לריאל יואל סמאל: התקופה א׳ שם רוח צפון אמונים •
 צש>י לסלני • בשלישי ארהי״ה י גרביעיח מפניאל ושריהון
 מזריאל זבריאל שפפיאל בתקיפה ראשונה שם רוח לרום מפני
 ששר בב׳ באלרנין• בשלישי' אפוסי״ן ברבימיח יהליר׳׳ך ושריהון
 כוככיא״ל שריא״ל מיכאל: גאלה שמוח המלאכים לכל חקופה
 ותקיפה אלה שמוח ארבע רוחות העולם גחקיפוחיהן בחקופה
 ראשונה שם רוח מזרח אכברון ״ בשניה קהרו״ך ־ בשלישית
 אנרי״ח • ברבימיח בריכוח: ואלה שמוח רוח צפון בחקושה
 אחת שם רוח צפון אמרנה • בשניח אגריץ * בשלישית
 נזורושיד • בל׳ כפיר • ואלה שמות ריח ממרב י בחקופה
 אחת שם רוח ממרב מאזנים • בשנית סינו״ר • בשלישית
 זיזו״ר. ברביעיח אור ואלה שמית רוח דרום י בתקופה
 ראשונה שם דוח לרום מנשי״ר י בשני פנימו״ר • בשלישי
 אנוסות ״ ברביעית תמכו״ר י אם בקשת שישלשל ארם ממקומו
 * לזשיב מגל שברח אן להסדיר רעיונו של חבירך או של
 חייכך ויהיה סובכ לר׳ למומו העולם בלא רצונו ויהיה גולה
 גמולם בלא רצוני לבר שמיח שם כל ריח יריח במקימי וסקבלנו
ל לבל אבל במהרה •  מילד ויעשיחסצריחצלח בכל ממשיך «
 יא״ה שפות הים בל׳ תקוסוח השנה בתקופה ראשינה שם
י מרריאל בל׳ שבי״ל נל׳׳י: ואלה  הים בלי״ל בשניה תהום מ
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 ממך או כל לבר שישיל עליך ותמלט בלא מוס ״ ואס תהיה
 באניה ביס ויהיה סער גלול בים וראית כי אין מנוס לנוס
 ולמלט וקראת שם הים בתלןיפתו ושם הנמל הנורא הזכור
 עליהם ויעמול הסער ללממה ונמלטת ״ ואם תעמול
 במשפט על לבר וחמיה אה שונאיך בעיניך ושמח שתי יליך
 על אזנך הימניח ואמור והשבע באותיות השם שיעלו על
 לבך וחצלק במשפש : אם לא נשמעו לבריך וילעת כי פשע
 ועין יש בילך או פנים הכלמה או מצוה איחרת לעשור,
 ושכבת והחפלל ההפלה האמורה בכפר הזה והזכרת אה
 השם שיעלה על לבך וישברו אויביך לפניך ותצדק • ואס
 בקשת לראות את השמש בעלותה במרכבה אמור את שם

 מצאתי שנכתב בכל מקום שם הקדוש וגו׳ זהו והוא שם המפורש

 השמש בחקופתו והזכיר את שם הקדוש והםהור כנגדו ויעביר
 השמש ותראה אישו כחתן יוצא מחופתו וכל שתחסון שאל
 ממנו והוא יהן לך ואחר כך אמור המביט לארץ ותרפל
 ודבר את השם למפרע והתירהו לדרכי י ואם החפוז לעמול
 על סימא להעלות כסף וזהב השמונים בארז ולקחת ציץ זהב
 מזוקק שבעחיס ובחוב עליו כ״א אוח מהשם הזה הקדוש
 והטהור וקשרתי בפתיל תכלת והבאת בן יונה לבן וקשרחו
 בפתיל תכלת בצוארו והפרחת אותו באויר במקום שירל
 בו לחפש ברגליו שם מסותרת אס בתוך העיר ועמד על הגג
 ובאת וסבוה את המקים ז״פ ואם ביום תאמר אח שם
 השמשבתקיפתו ואס בלילה אמור את שם הלבנה בתקופתה:

 הי כ כי לחוד
 ש

 לי לחוד
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 איזה השס והאותיות תלוי לא לבדו עצמו כמו שהוא סמוך למעלה ולא למטה כי אס מוקף כך הוא לתור :

 ;הי הי הוד יה יהי אל בדוכאו ביה יחוש יה רוב לידי יר ביו כיצירה יהוה רסש אהיה ייהו״הה יהו היה כמה היה נחמד כמה מ5ואר)
ו כבודו יה הי הו היה יהיה הו הי הו םס)  (כמה משובח כמה אדיר כמה ערי ן כמה נאור כמה זרזיר כמה זך נקי בברור וכל משרתיו •

ה הם אותיות השם שהזכיר והשביע בהן כמש״כ למעלה אחר תפלתך באותיותיו בטהרה ובקדושה ובישרת לב ל  א
 ובנקיות כפים למען תצליח בכל אשר תעשה על כל דבר ודבר בעה״ש :
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 תם סרעף אל בתם
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 תורת אמת להודיע לבני האדם גבורותיו •וכבוד כנגד הנ״ך שבהם כל הסודות וכנגד ג׳ ראשיה שנ ראשי

מעשיויסולמעליונים ותחתונים כבול אלהיס חכמה יראת ה׳ וכתיב יראתה׳ ראשית לעת וכתיבחחצת ח כ  הלרשכינתי ו
 הסתר לבר ודבש יסלב תחת לשונך יהי לך לבדך ולא לזרים חכמה יראה ה׳ יכנני שלשה חכמות לכתיב חכמות בחיז
 אתך אין מוסרין הספר הזה הנקלא סול׳ רזיאל אלא למי חרונה חכמות בנתה כיתה חכמת נשים בנתה ביתה ־ וסיר
! , ?״ י  שהוא צנוע ועומל כחצי ימיו ואינו כועס ואיני משחכר אין למסור כ״א לחכם שהוא פקח ומבין מלבו כי סו
ל ?יאח י ה ס ב כ ר מ ד ה ו ס ס ד ה י י ס נ י ה מ ש ׳ ש ח י ק ש פ " י ב כ ר ד  ומעביר על מלוחיי יירא אלהים וסר מלע והילד ב
ח ן < לילאיו לכתיב ואת ישרים סולו בלאשי״ת סול המצוח כאשר נפרש בעזרח שלי וג׳ מיני ירי  קונו וחלף צלק סיל ה

 שמיס



 ז המלאך ו
 יראת ה' והוא מה ה׳ אלהיך שואל מעמך כי אס ליראה
 איני יודע אם שכר מיראה הוא או מאהבה אלא ממ״ש
 ביראה ולאהבה אוחו ש״מ בעושה מאהבה הכחוב מדבר
 ויראת שדי זהו שירא מהקב״ה שיש טלו לעשוח כל דבר (נ״א
 שירא מהקב״ה שאין לי לכבדו כי בידו לעשות כל דבר)
 ומפיל תחינתו לפניו וצועק אליו בכוונת הלב ונעתר לו
 מבקש ממנו שאלה מיל הוא עושה לו זהו למס מרעהו חסל
 יראח שלי יעזוב סי׳ למס מונע כמו ונמס כל המונע חסל
 מחבירו־מילאת שלי שיש לי בילו לעשות בקשתו יעזוב שאינו
 מתירא שמא שדי לא יעשה רצונו או המגדל כלב רע בתוך
 ביתו שעני מתירא לכנוס לביתו לא למס כתיב ומצינו במד׳ שכל
 המונע חסל כאלו עובל ע״ז ירא׳ שדי יעזו׳ שעובד לשני הקב״ה
 וירא מלפניו ועורך אליו תפלתו ובוסח בו שיצילנו מכל רע
 בילו זהו יושב בסחר עליון ישח חושך סתרו בצל שלי יתלונן
 כי הוא יצילך מפח יקיש שיש לי בילו למה לשי שבקשח
 הפלהך ואמרח לו מחסי ומצולתי ובכל בקשה שלי בילו לי
 מאל אביך ויעזלך ואל שלי ויברכך בפריה ורביה ואל שדי
 נראה אלי בלוז הנני הפלך והלביהך למה כן לפי כשחקח
 את הנעלם הנולל ממנו ותסיר האב הנלוי לך כנון שלי
 י״ן ליה ו״ד עולה ח״ק והאדם חייב להוליד בן ובת שיש
 להם ת״ק איברים רמ״ח לזכר ולנקבה רנ״ב לנקבה ד׳ יותר
 מן הזכר סביב העריה וכן סרו ורבו בגי׳ ה״ק כי אותו
 השם הוא על פריה ורביה לפיכך כשמבקשים על בנים
 יבקשו מזה השם וכן העולם מהלך ה״ק שנה הטמוני׳ בשדי
 כשנתחברו וכשנהרחבו שמיס אמר לשמים לי לפי שדי אין
 די לעיבדי נזכר שדי בנביאי האומוח מחזה שדי יחזה יראת
 שדי יעזוב ושם שדי שומר מן המזיקין בצל שדי יחלוק נאמר
 בשיר בל פגעים ולכך כוחבין במזוזה שדי וברזל שעל המזוזה
 ניקבין כדי שיהיה נקרא וניכר שם שלי להבריח המזיקין כי
 יהויה באיה ב״ש מצפין עולה ש׳ שי״ן משדי עולה עד ש׳
 כשם של יהו״ה שעולה שי״ן בא״ח ב״ש של שם הקדוש וד״י
 כננד י״ד אוחיוה של כוז״ו במוכסיז בוז״ו שכוחבין במזוזה
 ואפרש לך סוד אלו י״ד אותיות שמו הקדוש כוז״ו הוא הוייה
 בחלוף א״ב כך י׳ סמוך לכ׳ ה׳ סמוך לו׳ ו׳ סמוך לז׳ ה׳
 סמוך לו׳ הרי כוז״ו במוכס״ז הוא אלהינו ב׳ סמוך לא׳ מ'
 סמוך לל׳ ו׳ אצל ה׳ כ׳ סמוך לי׳ ס׳ סמוך לנ׳ ז׳ לו׳ הרי אלו
 י״ל אות׳ כנגד ג׳ שמו׳ ה׳ חלהי׳ ה׳ לכך כוהבין אלו י״ד אות׳
 בעבר השני כנגל ה׳ אלהינו ה׳ וכותבין שלי בתפליןש׳בל' בתי
 הראש ל׳ כננל הציאר י׳ ביל ושדי כנגד אבות תדע יעקב יצחק
 אברהם ס״ת שלהם בא״ת ב״ש שלי ב׳ ש׳ ק׳ ל׳ מ׳ י׳ ץהתחלתן
 י׳ י׳ א׳ כמנין אהי״ה ואס תוסיף למנין רית וס״ת ישראל שנק׳
 יעקב יהיה רי״ו במנין להיינו קחר״ת וסית מן האבי׳ אברהם
 יצחק יעקב ישראל הרי ג״ר וצירוף י״ג אוהיו׳ מני שמוח האבו׳
 הרי רי״ו וכן אוהיוח האבות כנגד י״ג מדות יכן יש ג׳ יורץ
 ואלף נגד שם ס״ג בחינח בינה לכך נאמי וארא אל אברהם
 אל יצחק ואל יעקב באל שדי ועוד אמרנו הנעלם משדי
 חשבונו ת״ק והאבות מיו חקיב אברהם קעיה יצחק ק״פ
 יעקב קמ״ז הרי חק״נ ב׳ כנגד שמיס ואלן ות״ק שנה
 מהלך זהו לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארן סי׳
 כימי השמים טל האלז מהלך תייק כך ימי חיי אבות ולמה

 שי״ן

rn ספר 
 שמיס הם יראת ה׳ ילאח שלי יראח אלהים כי יש הפרש
 ביניהם יראת ה׳ זה שאוהב שמו של הקב״ה שעובד מאהבה
 חלע שהרי כתיב אשרי איש ירא ה׳ ירא אלהים אין כתיב כאן
 אלא ירא ה׳ וזהו סובל מאהבה לכחיב במצוהיו חסן מאל
 שמחשב בלבו מי יחן ל' שיזדמן לעשוח מצוה שחסז מאד
 במצוח ומה שנאי יראח אלהים שירא מלפני אלהים פן אבא
 לידי נסיין ולא אעמיד בנסיון כאדם שירא מלפני המלך שמא
 לא יוכל לקיים נזרח היו חדע שכחב באברהס זרע אברהם
 אוהבי וכשא״ל הקב״ה העלה בנך כתיב עחה ידעהי כי
 ירא אלהים אהה סי׳ אוהבי ויודע גזרתי זהו אשרי האיש
 אשר לא הלך בעצח רשעים אוהו האיש המובחר שכתוב
 בו אשרי איש ירא ה׳ זה שיראח שמים כל היום עליו שמחשב
 אהבת יראת שמים בכל עת בלבו זהו יראת ה׳ שהורה אוחה
 יראה שהיא אהבה היא שהורה ותשובה יותר מיראה ממש
 כיחרון האור מן החשך כדאמר בסוסה ״ס׳ כשם שהמים
 בילקין ירא אלהיס האמור באברהם מאהבה מאי איכא
 בין העושה מאהבה לעושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה
 * תלוי לאלפים לאוהביו ואמרי' נמי במד׳ נ׳ מיני קרבנות הן
 עולה שלמים וחטאת וג׳ כתות הם של צדיקים אהבה ובקשה
 ויראה ׳ העולה כנגד אהבה שלמים כנגד הבקשה חטאח
 י כעד היראה • העולה נקרבח לכבוד הקב״ה בלבד אבל השלמי׳
 והחטאת "בעל עצמינו ־ יקרה היא האהבה מן הבקשה
 והבקשה.מהיראה ואיזה היא האהבה שיש צליקיס עובליס
 אח הקב״ה מאהבה ונוחניס כבול ויקר למלכוחו משני שהוא
 לבלו קולס מהכל ובטובו הרב ברא העולם במאמר ולא
 מנמל והוא אלוה ואב ומלך וגבור וחכם וטוב ורחום וסיבל
 אח הכל ומלא אח הכל העליונים וחחחוניס ומכלכל בריוהיו
 ויודמ רזי עולם ומטיב לרעים ולטובים ומאריך לרשעים
ת האלה הצדיקים אוהבים את ו  בעבור ישובו ויחזו כל ה^י
 הקב״ה ומחנים לו הלל ושבח על מעשיו הגדולים על זו
 העולה נקרב • ואיזה היא הבקשה שיש עובדים את המקום
 ב״ה ומפילים חחנה ובקשה ושואלים מאתו כל מדה טובה
 בשביל הנאת עצמן כגון חכמה ודעת ובינה ואורך ימים
 ורפואה ואשה משכלה ובנים ישרי לבב והצלחה במעשיו
 עושר ומיל ונכסים וכ״כ לשי שהוא קנין טוב והוא הבקשה
 ועליה זבחי שלמים מקריבין ״ ואיזה היא היראה מי שעובר
ה גלול וסחל מרובה להנצל מן הקללוח הכתובוח מ י א  הקביה נ
 בחורה על העוברים פקודיו של המקום ב״ה בין בעה״ז
 ובעה״ב בעה״ז יק החלאיס ומן המכוח והמכאובוח שלא
 יצטרכו לבריוח ושלא ימשלו בם זרים ולא יבא מיחה או דבר
 רע בבניהם ובנוחיהס וכלי שימלאו ימיהם בטוב ובברכה •
 ובעה״ב להכצל מן הפורענות ומשחיח ומן יקולח אש של
 גיהנם העתירה ללהט ולבעל את הרשעים ליום הדין
 הגדול והוא היראה ועליה החעאת גקרבת • ג׳ קרבנות
 האלה בין עולה בין שלמים ובין חשאת מקריבים בבית
ק א' לשם אל א׳ ושלשתם שיים תחת צדיקים בין  א׳ ע״י כ
 באהבה בין בבקשה בין כיראה שיין אלי יאלו שכולן בצל

 הקב״ה חוסים והאוהב אותו אוהב והמבקש ממנו מבקש
 והמתיירא ממנו מחיירא זהו חחלח חכמה יראת ה' היא
 אהבת שמיס שלב הצליק בוער כאש להבה לעשוח המצוח זהו
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 החשבונות כלולות בלי מה לשין סתימה וכי׳ ספירו׳ שאומר
 סתום שיך מלדבר עמוק י ראשית מאתי מאימת היה שכינהו
 קודם העולם כמה רבו רבוץ שנין או כמה בניס לאחר
 העולם או היאך חנותך למעלה או למטה עמוק עמוק י
 או לאחורי מזרח ומערב צהון ודרום היאך נמלה האורה
 שעמו היאך היא בחושך עובי הרקיע הרי יו״ד ראשיה אל׳׳ף
 ואחריה ביית נ׳ מעלה ומשה ד׳ מזרח ה׳ מערב ו׳ צפון
 ז׳ דרוס ח׳ אור פ׳ שירש היאך הוא באויר ואורו שעמו
 חושך ׳בעובי כל בלום שיך כי הוא יצר הכל והוא בכל והוא
 כל ותשתחוה בכל קומתך והן לו חודה בלבך כמו יו׳ד
 שמשחחוה וכשבא א״א והבין בספר יצירה ננלה עליו אדון
 הכל הושיבו בחיקו ונשקו בראשו וכרס לו בריח ועוד נפרש
 יוהר בסוד מעשה בראשיח בעזרה שד״י • ועוד י' כעד אברהם
 כי יו״ד הוא כ׳ ומאדם עד אברהם כ׳ מרוח והעה״ב
 נברא ביו״ד שבני עה״ב מועטים הם כי׳ שקטנה מחברהה
 וי׳ כאדם עני שכופף קומחו י ועוד אשרש יראח שדי אדם
 שעובד להקב״ה באהבה לבו ומרוב יראהו ושונה אליו בכוונת
 הלב וכשעושה המצוה או מהסלל בשמחה וביראה זהו עבדו
 אח ה׳ ביראה וגילו ברעדה וכהיב עבדו אה ה׳ בשמחה
 וכהיב ישמח לב מבקשי ה׳ • יראה אלהיס זהו אוהם העובדים
 מיראת גיהנס ומיראה יום הדין ומיראה יסירין זהו יראח
 אלהיס הדיין ופורע מעוברי עבירה בכל דבר הקשה שייך
 לומר אלהיס כנון אח האלהיס אני ירא אמר יוסף קשה
 עלי מאד שאהס מרגלים ואני לא הייתי מניח אחכם ללכח
 לביתכם אני ירא פן אענש ואניח אתכם לכן כתיב האלהים
 הדיין אני ירא וכן ויראה מאלהיך נאמר על כל דבר שמסור
 ללב וכן אמר אח ה׳ אלהיך הירא סמוך יראה לאלהים
 לומר שאס לא תירא מפניו נכשלת וכן בכ״מ ירא אלהים
 הוא עיבד מיראה הרי יראת ה׳ הוא העובד מאהבה וכנגדו
 עולה שכולה לגבוה יראה שדי שאינו ראוי לעובדו(ניא שאין
 די לעובדו) וכנגדו שלמים שחלב ודם ללהבה והמוהר לבעלים
 וחזה ושוק לכהניס זהו שלמים שלום בעולם ביניהם כך
 זה עובד מאהבה ומתחנן לצורך עצמו ליתן לו חורה ועושר
 ונכסים וכבוד ובנים ״ ירא אלהיס העובד מיראה יסורין שלא
 תחקפח פרנסת אנשי ביתו כנגדו חטאה שבא על חטא נמצח
 אהבה גדולה מבקשה ובקשה גדולה מיראה ועתה אשכילך
 אהבח המקום ב״ה ואח״כ אכתוב לך סוד המרכבה :
 לעולם יהא אדם ערום ביראה לחשוב ערמות העולם
 וכבודם כיצד מלך בשר ודם מצוה לחיילותיו ללכח
 למלחמה אע״פ שספק בידם שמא יהרגו יראים מפניו והולכים
 אע״ש שאין יראתו לעולם שמת וכלה וגם יכולין לרו!
 מלפניו למדינה אחרת כ״ש ממ׳ה הקנ״ה שיש לירא מפניו
 וללכת בדרכיו כי הוא בכ״מ וצופה רעים וטובים וכ״מ שיראה
׳ לו חלק עמהם ויעש׳ לש׳׳ש י ה י  כהי צדיקים ידבק עמהס כדי ש
ין אח לבו ככחוב שויהי ה׳ ו כ  וכל דרכיו אשר ברא וכשמברך י
 לנגדי המיד לכן תקנו בחך אחה ה׳ כאדם שמדבר לחבירי
 ועוד יחשוב כל טח שאדם חוטא וגונב או נואף עם אשח מטרי
ה ש י  כמה ערמיח הושב כדי שלא ידע אדם כדי שלא יבא לידי ב
 כ״ש שיעשה בשביל הבורא ויחשוב ערמוה לטשוח המצות
ס יהוא יעבדנו ט 1 מ ע ב ד ה ג ה ^ ע , ר ע א ^ ב ן ה ן י מ  ק

 הרבה

 שי״ן בבחי חפילץ שבראש שהיא שקולה כנגד יעקב שכחוב
 ישראל אשר בך אחפאר ותפילין נקראו פאר שנ׳ פארך
 חבוש עליך ובחורבן השליכו לאלן דכחיב השליך משמים
 ארן חפארת ישראל ותפילין נקראו תאר ובתפילין נ״כ
 אוחיוח פאר וזהו גת דרך ד׳ לכך בת״ב נותנים אסר במקום
 תפילין ולימות המשיח לתה להם פאר תחת אפר ואומר
 בספר יצירה המליך אות ש׳ וקשר לו כתר וצר בו שמיס שהן
 של אש לכך דמות יעקב בשמים ובשי בראתי אש וברא בו אש
 וכן וביה יעקב אש הרי ש׳ כנגדן ויאבק עם מלאך אש ועוד
 ש׳ יש לו ג׳ ענפים כנגד ג׳ שמותיו יעקב ישראל ישורון ועוד
 ש׳ על הבהיס אצל הכהיבה שדמות דיוקנו חקוק בכסא
 הכביד שדמות כרוב דומה לו והוא היה כרוב שרכב ובא
 מצרים דכהיב וירכב על כרוב ויעוף זהו וירא ישראל אח
 היד החזקה וכתיב וירא ישראל אח היד הגדולה ישראל
 סבא וישראל ראו דמות יעקב על הים אמרו שירה מאז ישיר
 ישראל עד ה׳ ימליך לעילם ועד למה דמוח יעקב לשי שהיה
 אמה דכחיב ההן. אמת ליעקב ולפי בלא יצא ממני פסולח
 ודינה בהו שנהערבה משכם ילדה־אסנח בה פיפיפרע שרצו
 השבטים להורגה שלא יאמרו זנוח יש בביח יעקב כהב יעקב
 שס הגדול והקדוש בציץ ולקחה מיכאל והביא׳ לאשח פוטיפרע
 וקראה בחו ילקחה ייסף ־ וסביב שי״ן של הפילין י״ב הפירור.
 כנגד ייב שבטים בכל צד ג׳ חפירוח וכן בכל רגל מטחו
 כשהוציאו ממצרים ג׳ שבטים ד׳ כנגד הצואר כנגד יצחק
 שפשט צוארו לשחוט ליחד כמו של הקב״ה ודי בעורף כל

 הצואר כשר לשחיטה כנגדו בעורף כל העורף כשר למליקה
 לכך מגלחין הצואר כדי שתהא הרצועה על בשרו ונדרש על
 יצחק וד׳ על ראשך ארגמן י לכך דלייה כנגד הצואר ועוד
 דמשיך למעלה ולמשה לפי שזבול הוא רקיע ד׳ ושם בהמ׳יק
 בנוי וכך היה למשכן ד׳ כסוח א׳ יריעוח הכלח ב׳ יריעוה
 עזיס ג׳ ועורוה אלים ד׳ ומכסה החשים ושכינה החהיהס
 ויצחק נעקד ע״ג המזבח כנגד מזבח של מעלה לכך ד׳ כנגדו
 ואומר בם׳ יצירה המליך אוח ד׳ וקשר לו כהר וברא בו מאדים
 ברקיע הה׳ ומקורב לחמה ומקבל מן החמה חם ויבש
 כחש לכך ד' כנגד יצחק שהיה עולה לאישים ומאדים יבש
 כאש וממונה על החמה ועל הקצף והאף לפי׳ כשהקב״ה
 כועם זוכר חת יצחק כאלו נעקד דכהיב ועולהך ידשנה סלה
 זו אפרו בל יצחק י׳ כנגד אברהם שנחנסי; ביי נסי ונוי ונהוגה
 בהפלה של יד אצל ביה א׳ ע״ש א׳ היה אברהם ואומר בס׳
 יצירה המליך איה י׳ יקשר לו כהר וברא בו בחולה כך אברהם
 הביב לבוראו כחהן לכלה כשהיא בחולה ונוצר עם י׳ כלליה
 כיליא שהעליזה והעצה מן הכליות דכחיב ותעלוזנה כליוהי

 וכתיכ לעימה העצה יסירנה כנגד כליות שיועצות ואומר
 . (בשוחר טיב) על אברהם הביו לא למדו רב לא למדו אלא
 נעשו כליותיי כשהי מעיניה ונובעות חכמה ועוד י׳ ביד
 כנגד הכיהס ע״ש הרימוה׳ ידי אל ה׳ והיי כנגד הלב דכתיב
 ומצחה אה לבכי נאק לפניך ועוד י׳ כנגד אברהם לפי שצפה
 הקב״ה שאברהם ייעמי7 בי׳ נפי ונוח ברא עולמו בי׳ מאמרוח
 דכהיב אלה תולדות השמים והארן בהברח״ס באברהם בי׳
 ספירות בלי מה כך א״ב ג״ד היו ז״ח ט״י עיכ כל החשבונוח
 וחוזרים הלילה י״א י" כ יק כ׳ ביש י׳ ל׳ צ״פ י׳ כך כל
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 ארוכוח להחגאוה כגאון שנראשי ציציח שנא׳ ולא ישעו את
 נגורי׳ משלים הערלים אבל הצדיק גושו מלא מצות א' בראשו
 תסלין ב׳ שיניו קוראות בתורה ג' שיו שונה בהלכה ד׳ אפו
 מריח במצות ה' ידיו נותנות צדקה ו׳ קרביו מלאים תורה
 מחסלל לסני הקב״ה ז׳ נוסו הבריח חלוי בו ח׳ רגליו

 הולכוח לבחי צנסיוח ולבחי מלרשוח לסיכך כולו שלם.
ש יראח ה׳ מחאוה לדבר ועוזב הנאוח יצרו בשביל ר ו  ש
 יראח ה׳ ולא שירא מסורעניוח העולם או לעחיל
 אלא יראה סן לא יהיה חמים לשני הקב״ה באהבחו וכשבא
 מצוה לידו וקשה עליו לעשוחו אעש״כ יעשה אוחה כאברהם
 בעקדת בנו דכתיב עתה ידעתי כי ירא אלהים אחה. מחה
 ידעתי והלא לשני העולם יודע שנאמר בשרם אצרך בבשן
 ידעתיך אלא כך אמר לא אנסה אוהך מכאן ואילך כי זה
 גדול מכל הנסיונות לא אנסה עול אוהך כי נודע בזה הדבר
 כי לבבך שלם בכל אשר אצוך ואיני צריך לנסותך כיון שבזה
 ניסיתך הרי הן בכלל כמי עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל
 האלהיס אין צריך לנסות עול שום אלוה ויוסף אמר את
 האלהים אני יראי קשה עלי מאל לשלח אתכם שאתם מרגלים
 רק אלהים אני ירא שלא יכלו בניכם ברעבון ועובדיה היה
 ירא אח ה' שקשה עליו סן יגידו לאיזבל ויהרגוהו אבל כשהוא
 אומר ויראה מאלהיך דבר המסור לבב וכשהוא אומר אח
 ה״ חירא יראו אח ל קדושיו דברי׳ הקשים על הלב ושקולים
 נגל יראח ה׳ כגון שירא אח ה׳ אם לא ימול אה יצחק שמא
 הקב״ה ימול נששו וזה שקול כננלו שהוא עצמו בא לשחסו

 לבר שקשה עליו ביוחר ואף על סי כן מעביר לצינו: שלרש
 אהבה לאהבה אח ה׳ שהנסש מלאה וקשורה בעבוחוח האהב׳
 בשמחה רבה ואוחה שמחה מברחח מלבו הגאה גושו והענוג
 העולם ואהבח שמחה עזה ומחגברח על לבו ומחשב כל עח
 איך אעשה לצון הקב״ה ושעשועי ילריו ושיולי אשחו כאין
 נגד אהבת בוראו ויותר מבחור שעברו ימים לבים שלא בא
 אל אשה ומתאוה אליה ולבו בוער לבא עליה ומרוב אהבתו
 ותאותו כשבא עליה נהנה מאד כל זה כאין ננד עשית רצון
 הבורא ולזכות אחרים ולקדש עצמו ולמסור עצמו באהבתו
 כפנחס שמסר עצמו והרג זמרי וכאברהם הרימותי ילי
 אס מחום וער שרוך נעל וכאלישע שלא רצה לקבל מנעמן
 ואהבח שמיס בלבו כשלהבח קשורה בגחלח ואינו רואה על

 הנשים ואינו לוצה טיולים ולבריס למלים ויטרח ויעמול
: ׳  לעשוי רצון בוראו ויגעים זמיח׳ למלאוח שמחה לאהב׳ ה
 שורש ענוה שירחיק מן הכבוד ושרמח אם ישכ לשני רבו
 ויורע קושיא ורבו או חבירו נמי יודע יניח לי להקשוח ולא
 יקשה ואס הם לא יקשו יאמר כך הקשה כך חרצה ויחן
 כבול לחבירו ולא לו שנאמר בחר לנו אנשים וכחיב אח מי
 אשלח ומי ילך לנו ומה שאמר אח מי אשלח ולא אמר נשלח
 מפני המינים שלא יאמרו שתי. רשוי׳ הן ועוד מנוה שיקלים
 שס חבירו לשמו כב״ה לב״ש' ישעם חבירו לטעמי וסוף
 לבר כל מה שיכול למעש כגילי יעשה ויגליל כבור ירא•
 השם כדכחיב ואח יראי ה' יכבל וכחיב נבזה בעיניו נמאס
 ואס רואה עניים שאין רוציס ללכח לפניי אע״ס שהם גלולים
 ממנו ילך לשניהם אע״ס שמחבייש שזה עניה גלולה שמחבייש
 והם מהכבלים ממה שהולך לפניהם ואס קורא לאלם מורי

 אל

 ספד רזי:
 הרבה רק שסיו הכשילו ושד י יחשוב האלם ק״י לעילם לא
 ישכח רצון הבורא כשמביאים בעלי הלין לפני השלטון אלו
 היה יולע שהשלטון בעל אוב וילעוני או עוסק במעשה
 שלים או במזלות ללעח אח אשל נעשה לא היה מכחש ממנו
 כי יודע שהשלטון יודע הכל ונם ירא לעשוח לחבירו רמה
 פן יביאנו נלין לשני אוחו השלטון כך החי יחן אל לבוכ״ש
 הקב״ה שהוא יראה ררכי וכל מחשבותי יולע ומבין כל
 מעשי איך אדון עמו יודע ועד ובעל דין לא אדבר לברים
 בטלים לשקר ועולה כי אם דברי אמח ככהוב שאריח ישראל
 לא ימשו עולה ויחשוב אס אחטא וידע העולם בשביל בושח
 צריך אני לומר לא שעלחי און ונמצא אשקר וכתיב דובר
 שקרים לא יכון לנגד עיני כך כל עח ורגע יחשוב אהבח
 חוקר לב ובוק כליוח וידבק במצותיו ויראתו חהא על פניו:
 שורש חסידוח שפושה לפנים משורח הדין בכל דבר דכחיב
 וחסיד בכל מעשיו : שורש יראה במקום שקשה עליו
: שורש ׳  הדבר שנא׳ עחה ידעחי כי ירא אלהים אחה וגו
 השלה שמחח לב באהבח הקב״ה לכחיב ישמח לב מבקשי ה'
 לכך היה לול מנגן : שורש חורה להעמיק ללעח לעשות
 כל לבר לכחיב שכל טוב לכל מושיהס • שורש המצוח בחי
 לברים הם בעל ח׳ חוטי ציציח לכחיב וזכרחס אח כל מצוח
 ל וחום א' כנגל העינים שלא יראו בעבירה בלי יהא
 רום מינים ולא חחורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם שלא
 יקרוץ בעין זהו לאוין של עינים ועשה לעיניס שנא׳-פן חשכח
 אח הלבריס אשר ראו עיניך ושח עינים יושיע והיו לטוששוח
 בין עיניך חום השני כנגל אזנים לא חשא שמע שוא שלא
 ישמע לברים בסלים הרי לאו ועשה שמע ישראל אח החקיס :
 חוס שלישי כעל בית הבליעה לא תאכל כל תועבה הרי לאו
 ועשה אכילח מצה וכיוצא בו • חופ רביעי כנגל פה ולשון
 המלברים שלא ילברו לברים בסלים שעובר בלאו כלכהיב
 כל הלברים יגעים לא השבע לא יוכל איש לרבר לא חשא
 אח השם לא חשבעו לא השקרו לא חענה הרי לאוין ועשיות
 ושננחם לבניך אף לשוני חהגה צדקך : חום חמישי כנגד
 ידים אל חשח ידך עם רשע ולא חגזול הרי לאו ועשה שחוח
 תפתח את ידך וקשרתם לאוח על ידך : חוס ששי כנגל
 רגלים לא סלך רכיל לא חלכו אחרי אלהים אחרים ואן
 ברגלים.חוטא הרי לאו ועשה אחרי ה׳ אלהיכם תלכו בכל

 הדרך אשל צוה ה׳ אלהיכס אחכם חלכו • שמור רגליך כאשר
 תלך אל ביח אלהיס: חוס שביעי כנגר הערוה לא חנאף
 הרי לאו ועשה ואתם פרו ורבו והמילה: חום שמיני כנגל
 האף הכעס והרצין ועול שמריח ריח ע״ז לכתיב לא ילבק
 גילך מאומה מן החרם הרי לאו ועשה להריח הלסיס בשבח
 וכיוצא בק הרי יזכיר אלם אלו ח׳ לבריס בכל עח יהיו
ס א׳ אזניס ב׳ אף ג' לשון ר׳ וושט לבלוע ה׳ י ע ן ע 3 ל 3 

 ילים ו׳ רגלים ז' הערוה ח׳ שלא יחטא בהם והלב עם כל אחל
 יאחל לחשוב מחשבוח ואמייק במלרש אס״שה קטן וגליל
 שם הוא הרי הן שורן משל לשנים שירלו למלחמה אחל טלה
 והחרים שלו מקובע עשרוח ואחל עלה כל גופו מקובע חצים
 איזה גלול הוי אומר זה שעלה בטנייוח כך הרשע מח חוטמו
ז עיניו ;5תמית מפני שהלך לע״ז ״ ח ע ,  נמק מפני שהריח ר
 ראשו נטויה בגיהנם משנ־ שבראשו ציצית שערות גלולות



 י המלאך
 הרי אלף בראש ביח הבליעה הוא הגרון והוא באמצע
 החיך ובלשון והוא סוף השסתיס קריאחה להודיעך שהוא
 אחד ראשון ואמצעי אחרון ואחרון אלף הושכח פניה משאר
 אוחיוח לומר לך האחד בעולמו כשברא העולם הפך שניו
 מן העולם שנאמ' וירא און ולא יחבונן לפי שצפה בחרבן
 הביח ואמר אין לי הניה בעולמי אסחיר פני ממנו חדע
 שבתחלח בריאת העולם רמז־ חורבן הביח כי ב׳ של בראשיח
 נדולה לומר ב' ראשית זה בית המקדש שכתוב בו מרום
 מראשון מקום מקדשינו: ו&זת והארץ היהה תוה״ו ובה״ו
 תיבות אמצעי בנימטריא ת״י לרמז לבית ראשון שיעמוד ת״י
 שנה היתה בנימט׳ תיך לרמז בית שני שיעמוד ת״ך תוהו
 ובוהו תת״ל לרמז על שני מקדשיה ששניהם עמדו תת״ל
 דהיינו ת״י ת״ך זהו ושכנתי בתוכם ושכן ה״י נם ושכנתי
 אוחיוח ושני ח״ך בכמה מקומית נרמז חורבן הבית ועתה
 בב׳ ראשיח להודיע שבהחלת העולם נזכר חורבן הביח שכל
 מה שברא יחרב ונשנב ה׳ לבדו וב׳ לשין ביח והכל ברא
 ב׳ כי לכל יש זיווג שני עולמים שמים וארץ הריס וגבעוח
 ימים ויאוריס גיהנס וג״ע לויחן ונחש בריח חמה ולבנה
 זכר ונקבה רשעים וצדיקים ולאדם שני עיניס שני אזניס
 שני נחירים פה ולשון שני ידים שני רגלים צלעוח מכאן
 ומכאן והאליה נחלק לבי שגיד א׳ מחלקו להודיעך כי לכל
 יש זוג לכך פתח בב׳ חוץ ממנו שהוא אמד במלכוחו ב״ה :
 ולכן שם שם יאמר אלף בראש האותיות ואי בראש כנוי
 אדנ״י אבל יוד בראש שם המוכתר יהו״ה הוא הבר׳ אןג
 מלאפום להודיע כי ברא עולמו בעשרה מאמרות מלא הכל
 ועוד הבר׳ אן מעלה נקוד מויו נקוד למשה א א׳ קמץ
 ופתח א׳ חטף קמץ א׳ חשף שחח א1 אי * והשביע
 למעלה הבר׳ א׳ ו להודיע שהוא יחיד י למעלה מן
 שבעה הרקיעים והוא מושל בכל(נ״א ולכן שמו אל׳׳ף ושם
 אהי״ה שהוא החחלה מעשר ספירות מלמעלה למטה ואדני
 שהוא סיף עשר ססירוח החחלהן באל״ף ואי הוא ראש לכל אותיות
 וסוף אוחיוח חשר״ק כחומר מוחם להראוח שכלו א׳ שבאלו
 אותיות הברת כל השמוח הקדושים ומה שיו״ד בראש שס
 המובחר יהו״ה כי לא יוכל לכתוב א׳ בלא התתלה יויד ונס
 כל התנועוח והברח אוח לא יוכל להיוח בלא יו״ד וי״ו שיו״ל
 חולם או מלאשו״ס או חיר״ק אן• אי אן! להודיע שביו״ד
 נברא עשר ספירוח ועולם אמצעי י ועולם חחתית ואי
 בעצמו היא שב״א צר״י סח״ח חיר״ק חולם מלאשו״ס חס״ף
 פת״ח קו היא פח״ח שני יודין היא שנ״א ושניהם חס״ף
 פחח הקו אס יויד למטה היא קמץ אס יו״ך למעלה
 מוי״ו היא חולם אם היו״ד באמצע הקו היא מלאפו״ם
ן או צר״י אם א 3  באס חחח הקו היא חיר״ק בלא קו ש
 הקו ג׳ היא סג״ל וא׳ בעצמו היא י׳ ,׳ י׳ כמספר שם
 הוי״ה להודיע שה׳ אחל וברא הכל מולם עליון ואמצעי
 ותתתון ומלואס ולא יש שוס תנועה או הברה בלא הוא ביה
 שהוא יחיד למעלה משבעה רקיעים והוא מושל בכל והיה
 ניכל אל אחד מכמה רבוא רגון שנים בראשית העולם
 ובעולמות שרואה אתה בהם ובהם הוד והדר ויאמר בלבי
 אין בני אלם שיכירו כבול מלכותו אברא עולם שהוא עוני
 וכלה שיבינו ויתנו אל לבם מוראי ויעבלוני באמת ובלב שלם

 לסוב

 14 ספר רזיאי
 אל יקראנו רבי שמחבייש ולא ישבח אלם רבו לפני רבו אחר
 ולא יאמר רבך אמר כך כלאמרינן בפ״ק ליבמוח לף י״ט
 אמלו לו חלמיליו לרבי אליעזר על רבי יוחנן בן זכאי
 חבירך החירו ואל יהנה לב האלם בעצמו בשעה שמשבחין
 אוהו ולא ישבח עצמו לכחיב יהללך זר ולא פיך אלא לחבירו
 וחלמילו שילמל מלרכיו יוכל לשבח עצמו שנא׳ ואהי׳ חמים
 עמו • כי שמרחי לרכי ה׳ • גאס הגבר הוקס מל • וכי
 במה הארכח ימים והגיד להם במה האריך כלי שיעשו
 נם הם וכל המצוח עשה בסחר והצנע לכח עם אלהיך ואס
 העשה כדי שילמדו ממך עשה בפני הכל כגון הפילין וציציח
 וח״ח שקנאח סופרים חרבה חכמה ומצות וכל מה שחוכל
 לעשוח מצוח עשה לשם שמים שנאמר אם צדקה צדקה לך
 וכל מצוה שאין לה עוסקים עסוק בה ושים אהבח בוראך
 בלבך ויראח צורך על פניך והוי זריז לעשוח המצוה בשמח׳
 ואל תדבר דברים בטלים בכ״מ וכ״ש בבית הכנסת ששכינ׳
 כננדך שב כמורא לפניו וכוון לבך להודות לו • לא די שתמנע
 מעבירות שיש בופה לפני הבריות על העושים אותה אף אס
 אדם לא ראה כי ירא שן יודע לבני אדם ויתבייש אלא כל
 עברה מה שאחרים עושים ואינך עושה שכרך כפול כי כל
 אדם יסחכל בפני המלך ובפני אשה בוודאי מצוה לראוח פני
 המלך כי מלך בישיו חחזינה עיניך אבל נשים אסור לראוח
 כדאמרינן בסרק קמא דע״ז שאסור לראוח אפי׳ פנויה כ״ש
 אשח איש אס חעצור רוחך ולא חראה בסני הנשים שכרך
 כשול ומכוסל ודע שכל המרבה דברים מביאו לידי חטא
 והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכל מעשיך יהיו לבס
 שמים וטוב אשר האחוז בזה יוחר מהם להזהר ואס אהה
 עושה p אשריך בעוה״ז וטוב לך לעולם הבא • עזרי מעם
 ה׳ עושה שמים וארץ: סוד ה׳ ליראיו זה סוד מעשה
 בראשית אמר רבי יצחק לא היה צריך להחחיל אח ההורה
 אלא מן החודש הזה לכס ולמה פחח בבראשיח משום
 שנאמר כח מעשיו הניד לעמו וכל זה עשה למען ידעו ויבינו
 וישכילו כח מעשיו הגדולים והנוראים ויעידו כי אין כמוהו
 ואין זולתו ואני אכתוב הססר הנקרא סוד להודיע גבורוחיו
 של בורא עולם ואשרי היודעו שכל מי שיודע רזו וירא ה׳
 מובטח לו שהוא בן העולם הבא ואכתוב לך על סה השערים
 כל מה שיש למעלה וידע יחוד הכבוד והן לבבך על מוראו
 ותשהחוה לו כי הוא אחד ואין שני לו ברוך הוא: אלף זה
 הקב״ה והוא ראשון ואחרון והוא מלך על כל העולם ואין
 דומה לו כי כשם שהאל״ף ראש אוחיוח כך הקב״ה.ראש לכל

 המלאכים ־ האל״ף הוא אחד שהוא חשבין מועם שאין
 פחוח ממט לבוא הוא חשבון גדול האל״ף בראש החיבה
 אחל ואלף בסיף החיבה רבוא ואמר מאחל חל ומלבוא
 רבו דכחיב ביחזקאל ודבר חד אל אחד ובדניאל כתיב
 ולבו לנוון קלמיהי יקומון הרי נופל האליף שהיא בראש
ר י׳ל לבו וישול א׳ שבסוף לבוא שיאמר ן י א י  המנוי אחל ש
0 שהוא חל ואין שני והוא ראשון י א י ה נ ב  רבו יייילימ ל
 והוא אחרון כאל״ף שהיא בראש החשבון ובסוף החשבון
 ועול א׳ בראש א׳ כ׳ ג׳ ל׳ יא׳ בסוף חשר״ק צסע״ס וקריאחו
ף י יא׳ באותיות הגרון י למ״ל ל  בג׳ אותיות דהיינו א
• א׳ באותיות השסתים ו י ח ע ה צ מ א ב ז ו י ש ל  באותיות ראש ה



 םפר1 רזיאל המלאך
 הגידין פוחחין פיהם ויחממו הקנה ומרוב חימום יחעכל
 המאכל והשלח שבמאכל יכנס בגידין ומהם יתקיים השש
 מחמימוח הדמים זהו דמו בנפשו הנפש מחחלק לשלשה מלקים
 פנימיס חנונים וחיצונים * פנימי הלב המקבל ממנו כל
 מפצה שאס רואה הפץ נאה ותחאוה אס יוכל במלה לעשות
 רצונה תדיר הגיל הלב במילוי השממה וימלא הפה שחוק
 מעשתנוח הלב על החפץ ונעשות רצוני ואם לא יוכל במלה
 לעשוח רצונה חאנין הלב ויכעס קצף חמה ולא יהרהר כי
 אם על אותן חפץ הלב היא אהבה היא השנאה וכל חכמה
 ודעה ומזימה׳ ומחשבה והרהור ממנה ובזה הדבר תבין כי
 היא יושבת במלונה בתוך המוח הלב שוקע ושואל ממנה דעח
 ובינה ויוחר דברים עמוקים וימלא חפצו ממנה וכשאדם יגע
 ועיף מיל תרדמה נופלת עליו ובחלום מחרב׳ ואינו יודע אס
 הוא ער או ישן • והתיכוני הוא הלשץ והחיצוני היל והקול
 והדבור ישנו ויעפו י אך הפנימי אינה ישנה רק תצא הנפש
 מן הגלון • ואולם האלם שישן ומקיצין אוהו בבהלה ויתנהל
 הגוף ועל לבו נוללת כצשול קסנה היא הנפש ששבה ואס היא
 חשוכ מרצונה מעיל בלי בהלה כמו קלוב לשחלית אז הנפש
 במלונה לשי שכל השכלח חכמה ובינה במוחי הלב נקלאת
 פנימית התיכונה הלשון מגיל סתרי פנימית הלב בין סוב
 ובין לע תחינה ותפלה ובקשה שאלמלא הלשון המגיד איש
 לרעהו בלבול לא יולע בין שוב לרע הלב מחשב שנא׳ לתש
 לני לבל שוב והלשון מגיל והס פנימית חכוניח חיצוניח שהם
 רוח קול לכור כי קול נלי לכול כקול נהמוח ועושוח
 אין מועיל כי גם הס אינם מכינוח אלא מכיריה הכל
 איש ואשחו כל עוף למינהו וכל חיה למינה וכל קול
 אינו לבור וכל לבור קול הוא וכל קול מרוח וכל רוח איוו
 מקול ואין בריה בלתי רוח • וכל בעלי רוח יש להם קול אס
 נלאה. בלי קול כלגיס ועקרבים וסרמנים שאין להם קול
 אץ לומר מפני שהם במים כי צפרדעים,במים יש להם קולי
 אך צפללע יש לה גלון ויש לה קיל אבל לניס ומקרבים
 וםרסניס בלי קול שאין להם גלון ואין בליה בלתי לוח •
 אבל זו הרוח משובתת ומסוגלת לא נתנה אלא לארס התכונים
 ללבר דברים צחים שנאמר וחחסרהו מעש מאלהים שיש לו
 צלם יזמות לעת ומזימה מחשבחהלב ורגיל הלשון ותשמיש
 כח באבריו חצוניס : עליפות אלם ק הבהמה ופלישות
 בהמה על הצמחים כי הבהמה מכיר את בעלס יולעח שובע
 שמחות ורענון ומכיר מזונותיה יש בה כח ללכח אך אין
 לה הרהול ומחשבת ארס בעניני העולס אף הלהילי אכילה
 ושחיה אין לה • וחסרה מרגילוח הלשון • והיא עורסח מצמחי
 השלה כי צמחי השלה אין בו רוח כ״א גמלו וחסר היא
 מאלס חבול וחשמיש והבהמה הילוך ולוח מלוח הוא רוח
 נבואה שנקראת רוח אלהים כי מחנה אלהיס היאבחוססוח
 חכמה כמ״ש סלעה הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו
 הנה יעקב מרוב צמר של יוסף נסתלקה לוח נבואה ממנו
 והיה כאלם מבוהל ואמר נסחלה דלני מהי וכאשל שמע
 ט יוסף במצלים נהפך לבו מהלהוליו ותחי לוח יעקכ
 בכ׳׳מ לכתיב ותהי.מליו לוח אלהיס הוא לוח נבואהאו רוח
 גבורה בג״מ ש«אמל לבר ה׳ הוא לבור כמ״ש וילבר ה׳
 אל משה אין לבול בלתי לוח והלוח בלתי לבור ובלבול ימח

 גבולה

 לסוב להס כל הימים וכשליבר ארון הכל הוציא רוח מלוח
 קלשו והוא ראש לכל הבריוח כסו שאדם מדבר מוציא רוח
 מסיו לכך אין רוחוח נעצרים פלאיחא במס׳ חעניח ובספר
 יצירה הרי מלבורו רוח אש ומים כשאלם מלבר דוחק
 השפחיס בחוזק להוציא קול ויוצאים נצוצוח ברוח לכך נאמר
 כפס י ש יפוצץ סלע ויוצאים נצוצוח של אבנים ואש מכח
 הניצוצוח הבאים מן הפה לכך כחיב הלא כה לברי כאש
 הרי מכח קול האלם רוח ומים וחום האש כ״ש מלבר חש
 אוכלה אש ע״כ לא נאמר איך נבראו אש ומיס ורוח כי
 כבול אלהיס הסחר לבר ע״כ מברכין על המים שהכל נהיה
 ברברו: עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהיס חיים זו רוח
 חיים לוח העליונוח לכל לוחות והיא האם הגלולה וממנה
 יצאו כל התוללות והיא משובתת מכל השלשים ומיותסת בה
 כח איול לכל האבות וגסתוללוה* וצאצאיה יותלמשובתיס
 משאר הנוחרים רוח קול ולבור היא רוח חיים הגקלאח
 רוח הקולש וכחיב וישמעו אח קול ה׳ מההלך בנן לרוח והלא
 כל הקולוח מן הרוח הם כציל ללח וכציר מגלה וכציר גלגל
 ירחים וקול שופר אלא אין לומה קול זה לקול לבור שנאמר
 ייקרא אלהיס אל האלם הרי רוח קול ולבור ובא הקול
 לרוח היום בנחת כאשר ישלים לשמוע בלי פחל כי אינו
 מלבר לאלם כי אם לפי כסו שיוכל לשמוע ולבר לנביאיו
 בכ״מ בנחת כאשר ילבר איש אל רעהו לכתיב ולבר ה' אל
 משה פנים אל פנים והקול שומעים ולא רואים לכך קוראים
 בח קול ודומה כאדם ההולך בין הריס בבקעה והריס
 למעלה נקודים נקודים וכשמדברהאדס יכנס הדבור עם רוח
 בנקודה ר״ל באוחן נקודים של ההר וכשישחוק יענה לו ההר
 לכל לבריו ואס מדבר בקו״ר יענה בקו״ר ואם נמוך יענה
 נמוך ואין שס 5י אס רוח וכזה שומעים בח קו( וכשיגיע
 לאליהו נגלה ברוח בקול נמוך לכחיב והנה ה׳ עובר ורוח
 גלולה והנה אליו קול לממה לקה . לניאל ואשמע קול אדם
 ובמתן תורה בקול גלול ונחלק ליי קולוח לכחיכ קול ה׳ בכח
ל מיס כקול שדי בלכחם וכחיב וקול דבריו ^  וכחיב *
 כקול המון • הרי כל גבורוח וכחיב בדבר ה׳ שמים נעשו
 וברוח פיו הרי לבור ורוח וכחיב וברוח אפיך נמרמו מיס
 וכתיב צששח ברוחך וכחיב ורוחו כנחל שוסף וממנה הכיר
ו שנאמר וחחסרהו מעש מאלהיס והיא קראת נר י  ליציר מ
י >* נשמש ארס וכחיב ויפח באפיו נשמח חיים  לכתיכ נ
 ולא בבהמה כתיב ויפח כי אם וחוצא הארץ נפש חיה וק
 האלם מעולה על כל בהמה וחיה ובהמוח וחיות * נפש חיות
 מעולה מצמחים ולשאים לא נאמר בהם נפש חיה נפש אלם
 היא מעולה מכל חי בארן נפש החיים רוח סהור נשמח
 חיים מאת ה' היא נר ה' ויודעת דעח ועצוח ומזימוח
 ושומעת ורואה ופועמת ומריח ומשמשת בכל הגוף ומבקשת
 עניני הנוף כי נפש כל בשר למו בנפשו ״ נפש כל בשר למי
 היא והיא הרוח אשר יחייבש אבל אחל היל או הרגל או
 יחחרש או יחאלס מן הרוח ההיא ואם יחחוך אבר אחל לא
 יפות האלם אך האבר יחלק חלקו מן הנפש ואם יחלק
 מיל מת ולמו בו ואס יהרג לא ימוח מן הלם כי אם משני
 הלוח שמנשב בחגורו ומה שכחוב למו בנפשו הוא בהתחברם
 דהיינו שמנמב מזמורו הלוח־ כשיאכל וישתה חאוח נפש
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 אור גדול ואדומים להבה מן האש י והאויר הוא הרוח והמים
 והמסר כי במאמר הבורא נאסף ונקבץ והרסוב מן קצחן והיה
 מיס ונבדלו רשיבת המים ממנו והיה עשר והאדר אשר
 נבדל ממנו הרס יכה נעשה אש מנין הסרח הרסוב וכאשר
 החום נעשה אש ונשאר אויר אשר הוא בעצמו חם ורסוב)
 זהו וידעת היום והשביח אל לבבך מי הוא שעל אח
 כל אלה אלהיס היא תעל אשר אין דומה לו הוא שעל
 והוא ברא כל ומלא כל * רוח האדם בלב המלבלב כי כל
 מחשבות בלב מבלחי הלב אין חכמה שנ׳ כי קרוב אליך הדבר
 מאוד בפיך ובלבבך ע״כ נקראים לב לומר חשיב מן ב׳ של
 בראשית עד ל׳ של כל ישראל הרי לב ע״כ ס׳ יצירה מחחיל
 בל״ב נתיבוח חכמה נברא העולם ויחשוב הלב הקב״ה בראני
 והווה עמי בכל הויותי ומעמיד ב׳ וברא מסיסת אבי ואמי
 גולם שיש בו י׳ דברים אלו הן עור ובשר וגידים ועצמות
 ומוח ודם ושער וצסרגיס ושחור ולבן שבעי גיס לכן הקביה
 נותן י' דברים משלו אלו הן נשמה קלסחר שנים ושמיעה
 האוזן מראות עיניס הריחת אף ניב שפתים והרגלות לשק
 משמוש ידים הלוך רגלים חכמת ובינה רוח אדם סובל כל

 הגוף כרוח שסובב כל העולם לומר שאדם עולם קמין הוא
 ואין אויר בלא רוח ע״כ יחשוב אדם אשרי שנבראחי בצלם
 ובדמות ונתן לי דבור לעבוד למלך הכבוד ונחן לי רוח שבכל
 עת שנהי היא פקידה בידו אס יחפוץ יקח ממני איך
 אחשא י ואעבוד לפניו בשמחה ובנילה אבעל תענוגי העולם
 הזה לעניני בעולם הבא * ששה קולות P א א א א א
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 •י ביום ובלילה ואורם מבהיק אך אין נראים ביום מפני
 כח החמה ופעמים נשקעיס ופעמים עולים כך המלכים ו׳
 בשעמיס המשמשים למעלה זרקא רביעי גרשיס וכו׳ •
 למסה ו׳ אתנח חביר וכו׳ : המליך אח א׳ ברוח וקשר לו
 כתר וצרסן זה בזה וצר בהם אדם בעולם * ירויה בשנה •
 וגויה בנפש זכר ונקבה זכר באמש ונקבה באשם שירש
 המליך א׳ בראש הדביר וצרף אותיות זה בזה כולם עם א׳
 ועשאן שני יצורים ובונה את א׳ אמש י והב׳ אשם וצר רוח
 מרוחו וצר בו אויר בעולם ירויה בשנה וגויה בנפש כל
 דבר שהוא מתווך כי אלו שלשתן נבראו מרוח p החזה והלב
 שהוא הגויה המותיכה בין בשן לראש ויולד נשמת הרוח
 בכל דבר שהוא זכר באמש ונקבה באשם יש באייר העולם
 המצמיח ומוליד ומשריא נקבוח בין בבריוח בין בצמחים נץ
 בשירוח ויש רויה המולדוח ומצמיחות נקבות בין בבריוח כי!
 בצמחים בכל דבר ולכל דבר שיש להם גויה הנה אמש
 ואשם ורוח אלהים מלא הכל ופנה אויר המולם להיוח חלל
לא חלל ואויר אין 3 , ח כ ח  כדי שיחיה העולם בנשימת ה
י אין לו אויר באס ם צ ן ק מ ס ב ת ס ס י א ש ח ן י ח  כריה יכולה ל
 שאין אויר אין רוח וימותו מיד ע״כ מרוח קדשו מצא כנ
י כל צבאם והרוח נשמח י  חלל בכל ל׳ רוחות זהו וברוח פ

 חיים לכן נוצר בא׳ הרוח שאין אדם יכול לימי א נ
 בפתיחת פיו כשמוציא רוח • הרוח מחוך הלב באמצע הבטן
ר א י י ? י מ א מ י ה ס ש ס י ח י ה  שמשם הרוח יוצא וכן הריי״ מ
י רוח ^ ה נ ! י ז ה י ב ע צ מ א א ב י ה ב ש ל ! י  העיניס • והרוח יוצא מ

 כי רוה״ק יוצא מן הכסא שהוא מחווך •בין הנןחנה זהי
 י אלהים

 גבורה כמו בעחניאל בן קנז וחהי עליו רוח ה׳ וגו׳ וביפתח
 ונשמשון ובדוד רוח ה׳ הוא רוח נבירה ״ רוח נבואה לשעות
 לא ידע נביא מה מדבר אך השומעים בשעה שידבר יבינו
 כשיכוין הנפש בכלי זמר ובנגון ויחשיב יראת אלהיס יבא עליו
 רות אמת ־ אבל בעצבות רוח רעה מנעתי עיכ ישמח הלב
 באהבח ביראו * רוח נבואה כאליהו ואלישע ומשה ויהושע
 וזקנים • רוח חכמה כבצלאל רוח משרח של הקב״ה ורוח
 נסע מאת ה' ויהפוך ה׳ רוח ים חזק מאוד והנה רוח נדולה
 שלוחו הן כמו עושה מלאכיו רוחות אבל בענין יחזקאל
 שאמר ורוח נשאהני וחשא איחי רוח ה׳ הרוח ההוא הנושאח
 כסא רם ונשא עם המיות שנאמר אל אשר יהיה שמה הרוח
 ללכה כי רוח החיה באיסנים כי כל פעם שנגלה הקב״ה
 בכח גבורוח מדכבחו והחיוח והאופנים מכחו מחנשא יחזקאל
 שלא נמצא שנשאו הרוח שרם שנגלה עליו הקב״ה שנאמר
 וחשאני רוח וקול כנסי החיוח משיקוח ורוח נשאתני זו
 פעם ראשונה וסעס שניה ודמוח שניהם אלו השנים וחשא
 אוחי הרוח והשלישיח ויעל כבוד ה׳ מעל חיך העיר ורוח
 נשאחני והד׳ וכבוד ה׳ בא אל הניח וכל הלמוד בקול וקול
 בין אדם יעלה מרוחו וכל אות ו׳ קולות כגון א קמ! א
 פתח א צרי א שבא א שורק או חולם אור מן Tמאירוח־

ס •י' רחץ אם הדרך אני אור הרי הא׳ א  צפעוני" אדם /
 יש לה ו׳ קולוח בין הסשוסוח ס״ו לכל א׳ כי חסיר מאלף
 בית ז׳ כפולות שהן בג״ד כפר״ת נשאר ס״ו אותיות מן כ״ב
 אותיות וכל אות יש לה ו׳ קולות ומן הברות הרי ס״ו אותיות
 שכל אות ו׳ קולות הס צ׳ קולו׳ ולז׳ כפולות בדגש בדבור יפה
 יש פ״ד כי שבעה אותיות בג״ד כסר״ת לבי דגושה ו׳ קולו׳ לכ׳
 רפויה ג״כ ששה קולות הרי י״ב לכל ז׳ קולות הרי הן פ״ד
 סך כ״ב אוחיוח קע״ד קילוח • רוח אדם אין להגביה בגאוה
 אך יחשוב מיוצרו שהוא ראשון לכל הראשונים ואחרון
 לאחרונים והוא בא׳ מי ישיבנו יושב אח דכא ושפל רוח
 וכאשר יראה אדם מעצמו שגופו נוצר מן הסיגוף מששת
 זרע ונעשה אח״כ כעין חחיכח בשר ונופח בו רוח עליונים
 ונוצר בו עצמוח^ונמחח הגידין והרוה הגידין בדם ועצמות
 נתמלאו במוח והלבישו אור ואיך נוצר קלסתר פנים וקומי
 אסים ונחירים איך נקובים לשנים לגרון להנשים ולהריח
 ואזניו לשמוע חורי עיניס ופרצופי עיניס מכמה גוניס
 יאשוני עין וריסי עין והפה והגרון והחיך והלשון איך משיך
 והשפתיס לפתוח ולסגור ומלחעוח ולחיים ישחי דלחוח הסה
 מקים שנים וב׳ שפתים כפרוכת עליהם ושאר אצילי ידים
 ורגלים וחללי הנוף ואצבעות וקשריהם וצפרנים איך משונים
 אחת מחברתה ואיך אסור ס׳ חדשים בבשן ויצא ערום עור
 ופסח חרש מגל יאמר אל לבו מי פקחך מי פתח אזניך מי שם
 דבור נסיך מי נתן לך כח הילוכך ומשמוש ידים ורגלים
 וחכמה ובינה 1בימי בחרותך מי השחיר שערי ראשך כי
 חרחץ בכל מיני נתר ובורית אין אחה יכול להשחיר שער
 א׳ ואין אחה יכיל להלבין אסי׳ שער אחד ובזקנוחיך ילבינו
ה האש יהאויר והמיס ועסר נבראו כלם ג ה  כל שערוחיך (
 יחד בחחיל׳ יצירחו יגדל בשרו ועצמו ועורו ונידו ועורקיו
 וקרומיו וכל שהיה ממנו הכל בבת אחת לא זה בס״ע ולא זה
 בש׳ע כ״אהכל ביחד ושבע אחד כמי יקידת אש יראת עולת



 המלאך ט
 רוח י לכן נזכר אלהיס ברוח יוחר מן כל שנ׳ ורוח אלהים
 מרחשח כי מלחלוחיח הרוח בא מיס ומכח מים בא אש
 ויש להם דוגמא בעולים אם יסיח אדם בכסוח נתרסב וידוע
 אם יחחממו מיס בכלי זכוכיח נקיה ויותכו בחמה בחקוסח
 חמוז במדינות שאוירם חם יוכל להדליק בוערח הימנו וכן
 מאש אבנים אם יחמם מים בקומקמוס וירחח בו ימים
 רבים ימצא בתתתית הכלי כמו חחיכוח אבן זהו סברת
 הדעח ועוד שהרוח חזקה מכלם כי כלס תלוים ברוח
 והרוח חלוי במאמר הקב״ה ונכלם כתיב בריה דכחיב בורא
 רוח וכחיב והמיס אשר מעל לרקיע צוה ונבראו ובחושך
 ובאור יוצר אור ובורא חשך למה ורוח אלהיס מרחסח על
 סני המים להודיע שהרומ על המים לכך אל תתמה שבימי
 אליהו ככף איש עולה מן הים שהרוח שם ועוד ורוח אלהים
 •זהו רות קדשו וזהו אויר החיים שהוציא מרוח חיים שברא
 לכבודו האויר אשר שם הקודש ומן הרוח ההוא נבראו כל
 הרוחות נמצא הרוח ראש לכל הבריוח במטה ובמעלה ובל׳
 רוחוח העולם רוח בכל א׳ מהם כי בכל ל' סנוח העולם
 רוח ממש בו שמנשבח בכל יום זהו שני בשסר יצירה רוח
 מרוח חקק וחצב בו ברוח הסה כלול ומעורב בג׳ • בו רוח
 ממש ורוטב וחמימוח כי רוח מרוח קדשו יצא ומן הרוח יצא
 מים ומן המיס אש זהו מים מן הרוח ובכ״מ שיש מים שם
 הרוח דכחיב ויולך ה׳ אח הים ברוח • כי ראשיח מלאכח
 המיס הי׳ ע״י רוח שע״י רוח נעשה מניבה ולחלוחית האויר
 כנס אה מי הלחלוחית לצד אחד וחצב ממנו תהו קו הירוק
 המקיף כל העולם כמין ירוק שעל שני המיס י ובהו הס אבנים
 המשולמוח ומלחלוחית המשוקעות בחהום • המיס יוצאים ממ׳
 נברא מיס מ׳ היא מיס • ומהופך כלסי ארן ששם מיס ומי
 דוממות כשאדם קורא אותה משתמשת בין ששתים סי׳ למים
 שדוממים ומ׳ נתתילת אות מים מנוע מקור מעין מקוה
 ולפי שמן דכר קרשו יצאו המים כל סהרה נמקוה מיס
 הקב״ה נקרא מקוה ג״פ ־ נ׳פ מקוה ישראל ה׳ ואי ומקוה
 אבותיכם ל לכך מקוה ברום שלשה אמות מקוה נימסר׳ מ׳
 סאיס ואומר בספר יצירה המליך את מ׳ וקשר לו כתר
 וצרפן זה בזה וצר בהם ארן בעולם קור בשנה ובטן בנפש זכר

 ונקבה סי׳ שם מ׳ בראש הדבור וצירף האוחיוח ביחד ועשאן .
 שני לברוח ויקרא הא׳ מאש והשני משא וצל אח בעולם
 שהוא מבועי מיס וקול ובטן בנפש מחמח מאכל יולד הקול
 זכר מאש ונקבה במשא יש ארץ שמולידה דברים בין בבליות
 ביןבלשאיםבין בכל לבר כי יש נקבה לכל דבר וכמו אדם
 שמדבר בימות הגשמים שהוא קור ורוחו חם יש בו לחלוחית
 בהבל פיו כך יתעלה לבורו אש אוכלה יצא מלסיכת דבורו
 מים לכך לא נאמר היאך נבראו לכך כתיב קול ה׳ על המים
 הס היו ראשונים אשר קבלו את המלך בקילוס ואמרו אליר

 במרום ה׳ והתורה נמשל למים שנאמר הוי כל צמא לכו־
 למים שהיא היתה מיעצת במלאכתו ומטהרת לומדיה לכך י

 לארבעים יום קבל משה עשרת הלבלות ואח״כ היה עולמי יוס
' ועשרת הרברות הרי מים וברסוב הדבור  אחרים ביס מ
 נתמלא כל העולם מיס ורות מרחפת עליהם ממים אש ומיס
 מרוח דבור קדשו ומכח החוס הוא אש וממנו נחצב הכסא
 כמו שנפרש ושי״ן למעלה פתוחה זו אש שהפונה לשמים שהיא

 גימל של

 ספר רזיא
 אלהים p הארון מתווך בין המחנוח שמשם יוצא רוח לנביא
 וחחח כסא הכבוד חלל כאגוז שחלל חחחה ושם הרוחוח
 שנ׳ והיחה נשש אדני צרורה בצרור החיים אח ה׳ אלהיך
 והוא מתוקן בחללו של פה החיך והלשון שיש גבוה בחיך
 כספינה ובו הרוח * ומעין החח הלשון כמו גהרוח סביב
 הכסא ומה שיש חלל כאגוז החח כסא הכבוד זהו אל גינח
 אגוז ירדחי (הגה זו עומק המרכבה) לכך וידא על כנסי
 הרוח שהם קלים שהרוח ראש לכל הבריות ואין הרוח שולש
 אלא במקום רווח לכך גקרא רוח י ר, בראש תיבה רוח
 שרוח אדם בלאשו ומשם יוצא שבו נפחה שנ׳ ויפח באפיו
 נשמח חיים ויפח באפיו רוח וכחיב ורוח אלהיס מרחשת על
 פני המיס זהו רוחו של אדם כי חי חחק״ל שנים • כמו רות
 במילוי רי״ש זי״ו חי״ח גי׳ חחק״ל וכ״מ שכחב רוח אל^ים
 זו רוח חזקה י שהנביא מרניש שהקב״ה מתהלך בה רוח
 למפרע חור(זהו שלח ידו מן החור) רוח בא״ח ב״ש ספ״ג
 כי יש לרוח חורים קטנים כמו ספו״ג' וכשרוח מנשנ ברוח
 יולל מעט מעט גשם לארץ זהו ישנ רוחו יזלו מים :

 ענין רוח וכחו
 רוח ג׳ אוחיוח ג״ש יצא הרוח נלא שיעור נימי איונ
 אליהו ויונה וגי מלוח עושה הרוח משנר סלעים
 ומסרק הרים ומוציא אש לכתינ נאליהו רוח גלולה וחזק
 משרק הריס ומשנר סלעים לפני ה׳ וכחינ ניחזקאל והנה
 רוח גדולה ואש מחלקחח רי״ש נראש רוח ור' נמסשר קטן
 נ׳ רוח סוננ לנ׳ מאוח שנה שנ׳ סוננ הולך ואל סנינוחיו
 שנ הרוח • ו׳ כרוח כי ו׳ פניני הרוחוח נאמרו נמשיח א'
 רוח חכמה נ׳ רוח נינה ג׳ עצה ד׳ חנונה ה׳ דעח ו׳ יראח
 ה׳ • ח' ברוח ח׳ מיני רוחוח הן א׳ רוח נקמה לא ידון רוחי
 ב׳ רוח המנשבח בעולם שנאמר ורוח אלהים מרחפת ג׳
 ורוח מלאך שכחוב ולא ברוח ה׳ וח״י במלאכא רוחא שכינחא
 דה׳ עישה מלאכיו רוחוח ד׳ רוח ב״א שנאמר אל אלהי
 הרוחות ה׳ ורוח לחבה למשוח משפטים זהו לרוח משפט •
 ו' ברוח שרואה דמיונוח ומחשחד זהו ורוח אלהיס מבעחו •
 ז׳ רוח עריצוח שאינו ירא מפני כל אפילו חלש יש לו רוח
 עריצות וזהו ורוח לבשה אח ממשי ח׳ רוח נביאים שנ׳ ואתן
 אח ריחי עליך רוח אליהו ונחה עליו רוח ה׳ אשפוך רוחי
 על כל בשר.הרי ח׳ מיני רוחוח והמלך לשון אלף אלוף
 שהקלה עושה. משקל.צמח ללעח בני אדם יש במקרא יש
ק יש ברזין זהו  במשנה יש בתלמול יש באגלה יש בלרך א
 לעשות לרוח משקל זכר באמ״ש כי מ׳ הממוצע בין אלף
 לשון היא מהחלפת כא״ת ביש י׳ הרי אמש איש ונקבה באשם
 כי מ׳ מחחלסח בה' כאלף ביח א״ס ב״ע ג״ס ל״נ ה״מ הרי
 אשה מאשם • כמו שאותיות בולשוח ומאירוח באורים וחומים
 כך לפני בריאות עולם היה אותיות בולטות בתורה וכשהיה
 בולסוח אוחיוח אשם אז נכלא אויר חזק שמגלל בעלי כח
 וזכרים יותר מנקבוח ופילוח גמלים ושמנים • וכשהיה
 בולט אשה נברא אויר חלש מגלל חלשים ונקבות יותר מזכרים
 ושימח כחושים ולכן יש אויר שמגלל חלשים ונקבוה יוחר
 ופירוח כחושים ויש אויר שמגרל גבוריס וזכרים יוחר ופירוח
 שמגיס • ולפי שרוח יוצא מרוח קדשו כל חיוח אלם נשמת
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 פ׳ ת״ף הרי לנו שיו מאות ולי י י״פ מ׳ ח׳ * ב״ס ש׳ ת״ר
 ה״ס צ׳ ח״ן הרי משה י״ד מאות וכ׳ ־ י״פ מ׳ ת׳ ו״פ ת׳ ת״פ
 ניפ ל ה״ר ב״פ ש׳ תיר ה״ס צ׳ ח״ן הרי מורשה כ״ה מאוח
 ול׳ • דיס ק׳ ת׳ היפ צ׳ ת״ן י״פ מ׳ ת׳ כ״פ ל' תיר א׳
 פעם ח׳ ה׳ הרי קהלת כ״ב מאות ונ׳ • י״ס מ' ת׳ ז׳׳ס ע׳
 ת״ן ד״ה ק׳ ה׳ ב״ס שיין ח״ר הרי יעקב י״ח מאות וצי • הרי
 סך הכל ייג אלפיס פחות מ׳ כן ביום יש י״ב שעות וכל
 שעה החר״ף חלקים הרי יי׳ב פעמים חחר״ף י״נ אלפיס
 פחות מ׳ וכן בלילה זהו והבית בו יומס ולילה. כ״ד ספרים
 נגד כי׳ד שעות ביום ובלילה ו׳ סדרים כנגד ו׳ ימי השבוע
 ד׳ סדרים יש להם גמ׳ נגד ד' ימים בשבוע בלא קה״ת
 וזי סדרים מעמידה ובתורה היה עצת מלך מלכי המלכים

 הקביה ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן :
 בראשית ברא אלהיס פחח בבי להודיע לבני. אדם כי
 בב׳ אותיות משמו ברא ב׳ עולמות עוהיז ועה״ב
 שנא׳ כי ביה ה׳ צור עולמים העולם הזה בה׳ והעה״ב ביוי׳ד
 לס, שעה״ב עלה במחשבה לבראוח קודם עולם הזה הקדים
 י׳ לה׳ ואייה למה הקדים הקביה בא״ב ליויר כדי לצרף
 יהי׳ו ה׳ אחד ב׳ שנים הרי ג׳ וג׳ שלשה הרי ו׳ ודי ארבע
 הרי יו״־ וסמוך ליה ה״ו וזה יה״ו שם הקדוש כאשר נפרש
 הגה״ה בשער השמות בי״ת זה עולם
 ע״ד זה כלל א״כ גדס״ו כמכין *״!־ הזה שיש לה שלשה דפנות כמו
ח ו ^ ^ י ׳ י׳ י•״*.-י• י  וכני ראביס דהיינו א׳ ו׳ וכתוש׳ י
י שנברא בעשרה מאמרות y ב c , , ד א ו ס ח ז ״ , כ י ל ן ה צ  ,׳ א
ד כנגד י׳ דברות ת׳ זו חחיית ו ד ע י ג י ה י ש פ ח מ ז כ מ ה ר :  מ

 הנה א״כ ג״ד סוד היד יעלה מן המתים לכך שתת לבריא

׳ נחים ובחורבן הבית ראיתי מ ! ג  ועש הגי באמצע הלי בגד כ
 יה נגד כעצמו תשעה ור׳ת וס״ת אח הארן והנה חהו ובהו ואל
 כל שבה היי 2י״י : השמים ואין אורם כן בתתילת
 העול' והארץ היתה תהו ובהו וחשך תהו פירוש רקנית מכל
 שוב רקנית כמו ובתהו ׳ליל ישימון מקום שממה שאין בו
 מכל שוב כמו הלכו אחר התהו אשר לא יועילו ולא יצילו וכן
 ראיתי הארץ והנה תהו ובהו כמ״ש בסמוך ראיתי והנה אין
 אורם כך והארץ ה־תה תוהו מכל צרכי העולם ובהו בלי
 בנינים לכך ויתחבא אדם ואשתו בתיך עץ הגן כי אץ
 ביח בעולם וחשך זהו העבים כמו חשכת מים עבי שחקים
 וקרא לעבים חושך שמונע אור ומחשך המראה כמו הנה
ם אגל ממש  אנכי בא אליך בעב הענן ובכאן נברא העבי
 חושך לא היה אינו אימר חושך כ׳א באור שהיה קודם והחשיך
שך על פני תהום ו ח ר ן מ  ועדיין לא נברא אור בעולם ומה שא
ל העולם מחח,ה ^ ס ן י מ  העבים חשכת מים ששרוין אצל ה
 היה משך שיש בו ממשות כענין רמש חשך היה כמה א.סיס
ז והקב״ה בעו,מות מ ן ן ע מ 1 ן ך ע  רבבות י שאין ראש • כ
 אחרו׳ שיש לי מין לא ראתה אלהים זולתן ושרם בא מו ש
 םמון לערב האיר לפי שעה רגע כממרי׳ להחשין כמו חש!"
ו היאך לבראוח מילמי ה ר ו c ח p ה ׳ י ק  של לילה ונתיעץ ה
 והתורה הית׳ כתוב׳ בזרועו באש לבנה על אש שחורה י ן ן

י ע ז תקיקים •:ימיני יהיה יחיל ב י י  ע״נ :מיה lc הת
 יי ויפן

 של אש ושורקת בקריאתה משמעת קול סי׳ לאש בשעת
 הבערתו מוציא קול ושין למעלה כמו נר כשנחכבה עולה
 שלהבה למעלה למקום שבתה ונקראת שי״ן לשון שינוי הס
 שמיס ואמר בס׳ יצירה המליך את שי״ן וקשר לו כתר וצרפן
 זה בזה וצר בהם שמיס בעולם חוס בשנה וראש בנפש ז ו״נ
 פי׳ המליך שי״ן באש וחקקו בראש הדיבור וצירף האוחיוח
 ומשאן ב׳ דבורים וכינה זכר בבמא ונקבה באמש וצר שמיס
 בעולס של אש וחוס בשנה והראש בגוף שמן המוח יולד חוס
 ויש חוס בשנה וייזר מן השמים להוליד להצמיח בין בריות
 זכרים בין נקבות שי״ן לשין שינוי שי״ן יש לה ג׳ ענפים
 והיא ראש אוח משמיס שבו חמה אש ולבנה שלג ורקעו
 שחור הרי ג׳ יש באש חמה כגחלח אדומה לבנה כשלהבת
 לבנה רקיע כעין נחלה שכבה שיין ג׳ ענפים כי עם שי״ן

 נוצר אש שיש בו ג׳ שלהבת ועשן וגחלת ואין אש בלא רוח •
 שמפחין אוחו לכך חבל אלף עס שי״ן אש באל״ף נוצר רוח
 ובשי״ן החש ושי׳ן ל׳ שינוי שאש שמיס משתנה שאוכלה
 המים כדכתיב ואת המיס אשר בתעלה לחכה לפי שיצא
 מרוח קדשו לכך התש מסהרת דכהיב כל אשר יבא באש
 העבירו באש וטהר למעלה טהרהן באש בנהר דינור ותחתונים
 סהרהן במים נמצא בדבור העולם נתמלאה העולם רוח מיס
 אש זהו אמש אויר מיס אש שחש לקח המיס והורידן • לכל
 דבר מבקש מיס הפקידו למעלה ירדו למטה להב׳ עולה
 למעלה למקום שבאה ורוח אלהיס מרחסה על פני המיס רוח
 קדשו ולקח האש עמו במחיצתו זו נהורא עמיה שרי ועחה
 היה העולם מים ורוח על המים והאש למעלה מכלם ויאמר
 ה׳ בלבו אין כבוד למלך בלא צבא אברא עולמות לדעת
 כבוד מלכותי ויועץ המלך בכלי אומנתו היא ההורה כדאיהא
 בבראשיח רבה ואהיה אצלו אמון אמרה חורה אני הייתי כלי
 אומנתו של הקביה ואומר במדרש ה׳ בחכמה יסד ארץ חין
 חכמה אלא תורה לכתיב כי היא חכמתכם ובינחכס מלמד
 שברא הקב״ה אח עולמו בהורה חדע במילוי חכמה חי״ת
 כ״ף מ״ס הייה בגימטריא הרי״נ וכתיב בראשית ברא אלהים
 חין ראשיה אלא הורה דכתיב ה׳ קנני ראשית דרנו בראשיח
 בגימשריא בהורה יצר ללמדך שבתורה יצר עולמו הדע אל״ף
 אח״ל ב׳ שנים הרי שלשה ג׳ שלשה הרי ו׳ ד׳ ארבע הרי
 י׳ ה׳ חמשה הרי ס״ו ו׳ ששה הרי עשרים וא׳ ז׳ שבעה הרי
 כ״חח׳ שמונה הרי. שלשים וששה ס׳ חשעה הרי חמשה
 יארנעיס שים חותם לצד א׳ ועתה חשינ י״צ הרי ק׳ כ״פ
 הרי ק׳ ל״ע הרי ק׳ מ״ס הרי ק׳ הרי ת׳ נשאר נ׳ שים נ׳ עם
 מיה הרי הס צ״ה שים צייה עם ת׳ הרי חצ״ה נמצא ה׳ חסר
 מתייק היא חמשה חומשי הורה נמצא התורה משלים למנין
 ה״ק והעולם נברא מהלך תיק שנים לכך נחורה יצר העולם
 זהו שכתוב אס לא בריתי יומס ולילה חוקות שמיס וארץ לא
 שמתי בתורה הכתיב מדבר שנ׳ והגיח בו יומם ולילה תדע
 שכל היום יהגה נתירה כשתחשוב כל פסוק חורה צוה לנו
ו י״: אליף פחות מ׳ דהיינו א׳  משה בלשון א״ת ביש מססר
 פעם ת׳ הוא ח׳ ו׳ פעמים ת׳ הוו/ ת״ף ג״ס ר׳ היא ת״ר
 ה׳ פעמים צ׳ הוא ת״נ-הרי הזרה י״ס מאוח ולי• ה׳ פעמים צ׳
 הוא ת״נ ו׳ פעמים פ׳ ת״ף ה׳ תעמיס צ׳ ת״ן הרי צוה י״ג
 מאיה ופ׳יכ' פעמים ל׳ ו׳ מאות ש׳ פעמים נ׳ ת״נ י׳ פעמים
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 על הנהרות מחמימות הניהול נעשה ־הו ונהו זהו קו הירוק
 דומה בדמות ירקות הקשת כשאדם בים כספינה וגל מעליה
 אז יכול להביע קו הירוק למעלה אדמדם בקרקסי השמים
 למשה שחור אצל החהוס הוא מקום חשך ובצלול הים יכול
 להביט מקצה אל קצה פאוה העולם יש משמים לאל ן כי
 צול הים גבוהים ט״ו חמה מכל ההרים הגבוהים והני%
 בתנועתם ביס יעל׳ האדם על רחש ההורן להסתכל בעמקות
 הארץ משני גובה הים יראת והנה כשאדם בים מרחוק מן
 המדינה• ירא׳ כל המדינה לפניו כקערה ומן קצפי המים
 נקסאו עם חקקי המיס וכשהלכו ברפש וטיט ונחצב כערוגה
 הבשם שנזרעו שם מיני הבושם ויש להם גבול סביב שלא
 יחערבו הבשמים כמו לחייו כערוגת הבושם זה הציבו כחומ׳
 כמו והמים להם חומה כמו מעזיב׳ בסוסה עמוקה לשו׳
 הגשמים בו ועבים היו סביב למיס כמנהגם והיה חושך
 ואין לדבר מן האורה איך יצאה מדבורו והנה אנו רואים
 האש והאור ואת צביעותם מכמה פנים ופעמים נשמע
 קולם ואנו לא נוכל לעמוד על עיקרה ואיך נעמוד על
 נעלם ונסתר אך כאשר קבלה אבותינו בידינו נגיד כי חיך
 צוה למים להאיר מדבר קדשו ואומר לך משל אמת כאדם
 שחקק אותיות מן דמות אוחס המלאכים שנטרדו וגער בהם
 הקב״ה והשילם משמי מרום מצאם אדם הראשון ישב וחקק
 את דמותם מאלף ועד תי״ו כן המים היו מאירים ממלאכי׳
 שבהם ועוד כשם שאדם מאיר נד בביהו להאיר יק כשנביא
 עולמו בדבור ציה הקב״ה על צלילות המיס להוציא אור
 להאיר לעולמו ויהי אור שציור מופלא בידינו שהאור גברא מן
 המיס שבהרבה מקומות נקראו המים חור שנאמר יפיז
 ענן אורו על כפיס כסא אור כמו עין מאור ובו מעין מיס
 תדע כלו בדמעות עיני לכך אור נקרא יום לשון ים מיס
 זהו יהי אור ילכו חשכת עבים ורוח המקשרת על המיכ
 והאיר בין הקליפות כי שמיס ביום כביצה בחיק עולה בלח
 קליפה הלבנה ככדור שמים למעלה למטה העולם מוקף
 לרקיע כך ובין כל הקליפות אור ונבראו אור מלחלוחית
 הדבור ברא מים מאוצרות מיס מטר וברד ואוצרות שלג י
 יש מקום שהמים מאיריס ושם אין חשך וכן שלג ומן מטר
 שבא בברקים והברקים מחמת חמימות האודים וקרא אור
 על שם אויר מנוקב מחושך והאור צרי׳
 עם כל שעולה לכך בכולן כתיב ויהי כן
 ובאור כתיב ויהי אור שכולן צריכין
 לאו' ובכולן כתיב וירא אלהיס כי טוב
 ובאור כתיב וירא אילהיס את האוי בי
 טוב כי כולם צריכין לו ולפעולה ואמר
 טוב על האור ולא על השמים והארץ
ן לא נגמרה כל מלאכתו  ומים כי עדי
 לסי שלא אמר כי אם יהי אור ולא שמים 'ולא תהי הארץ
 ולא מים •לכך אין' כתיב כאן ויהי כן כי אס ויהי אור ונהר
 דינור היה מאיר'^ין-׳הקליפוה כי מדברו יצא '•האור וזהו
 קודם לכל וזהו פחח'דברך'יאיר וחותה י אור מתנקה וגנוזה

 לצדיקים וישמחו לכתיב ואור צדיקים ישמח.:'
 העולם שליש מיס שליש מדברות גןליש ישוב ועוד ארץ
 "שמיש ימי ס ועוד העליז והעליב וימות המשיח

 וגומל

 אור רגלאן

 ארץ על

 מים

 ויפן כה וכה וידא כי אין איש ונתאוה לעולם לבלו שנא׳
 והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש מיל פשט ידו ולקח
 שם אחל והוציא ממנו שלש טיפין של מים ונתמלא כל
 העולם כולו מיס ושכינה על המים שנ׳ •ולוח אלהים מרחפח
 יעל פני המים וחלק המיס לשלשה תלקים שליש תלוי במאמרו
 ושליש במעיינות ושליש בים ולקח שם שני והוציא ממנו
 שלשה טיפי אורה וחלק לשלשה א׳ בעל׳ז והא׳ בעה״ב והא׳
 לימות המשיח ולקח שם שלישי והוציא ממנו ג׳ טיפי אש
 וחלקן לשלשה מאחל נבכאו המלאכים ומאי חיות הקולש
 ומאי אש לא נוסח הרי נחמלא העולם מים אור ואש היה
 הימינו אש ומשמאלו אור מתחתיו מים נטלן וטרפן זב״ז
 נטל אש ומים ועשה שמים נטל מיס ואור וברא כסא כבודו
 נטל אש ואור וברא• מהן חיות הקודש ומלאכי השרת דכתיב
 ה׳ בחכמה יסד ארץ מנין חכמה ע״ג אלו ע״ג שמוח של
 הקב״ה החקוקים על זרועו של הקב״ה נשחייר ע׳ שמוה
 שכל א׳ מהן יכול לברוא עולם אחר כך מצינו במדר׳ רבה
 ה׳ בחכמה יסד ארץ ואני קבלחי כמו שהוא כחוב בספר
 יצירה עשר ספירוח בלימ׳ אחה רוח אלהים חיים פי׳ רצון
 רוחו וחפצו שניח רוח קדשו מרוח אויר ומרוח הקודש שלא
 יצא רוה וילך לז' רוחו׳ רוח ממש ומן הדבור יצא רוח שלישי׳
 מיס מרוח היא רטיבח לחלוח הדבור רביעיח אש ממיס

 הוא עיקר החום אצל הדבור ה׳ רום ו׳ חחח ז׳ מזרח ח׳ י
 מערב ט׳ דרוס י׳ צסון ומן הדבור שהיה העולם רק רוח
 מים אש לקח חש ומים וערבן יחד וברא שמים וקרא קודם
 יהי אור לא שצריך לאור׳ כי נהורא עמיה שרי׳ וכ׳ עוטה אור
 כשלמי כ״א כאדם שבונה ביה סגור ומאיר נר להאיר בביה
 כך גזר על המיס להאיר לצית׳ הרוח האויר הדומי לערפל
 וכשמדבר מתוך האש הרוח הוא הדומי כתמרת עשן הדק
 הדק והוא הוא המקיף בין שמים לארץ ונחלק ראשונה
 שנית במדבר שלישי' בהרים ורביעי׳ בישוב ושלטינן בישוב
 אסש אין פין יכולה לשלוט בה הרוצה לראות׳ בבית שיש בה
 שלשה חלונות כאשר יצא קו השמש על החלונות לפנים
 בביח אז יראה כמדח הקו קשור ועמוד מן החלונוח והוא
 האדר ונימוח החורף יראה בעין דק שיעלה מן האויר
 ואש ואין עולה כי אם יכנס לטניעתו למים ומחמימוח
 הארץ שאינו מקכלו נראה כמוציאו לחוץ ועוד כימות החורף
 שהאויר קור וגוף חס יוציא ניחור מפיו של אדם לחוץ כמו
 עשן דק אבל בימי קיץ שהאויר חם והגוף חס לא יוכדל זה
 מזה שמים חלויים באדר והארץ חלוייה מן האויר והגלגל
 מגלגל סביבותיה והארץ אינו זזה ממקומה משל לכלי
 זכוכית רחב ופיו קצר וכווץ או עלה יבשה או כנפי עוף או
 קליפח שום ישים פיו בפיו הכלי יפיח רוח בכחו על
 שיחמלא הכלי רוח אז יעלה מה שבכלי באויר באמצע על
 שרוח בו כך הארץ חלוייה באויר והאדר טבעיוחו רטוב
 אז כח השמש ביום חם אבל בלילה השוכב תחת אויר ויחכהה
 בבגד צמר או עור למחר ימצא מליו רטובים כגיהור היוצא
 מן הפה הרטוב הבגד כגיהור היינו באדר היוצא מן הפה
 זהו אויר הרוח מיס מאויר והקב״ה אין לדמוחו אך יש
 ללמות כלי שיבין השומע כך יצא הגיהור מסי האדון
 ומרטיבתו זורמו המים מכח הניהול סביב הערסל המכסה
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 דמות עגל שהתהום תחת רגליו תאומים בסיון כננד הרוח
 ואין רוח יוצא כ״א בדבר המות אס בעץ משרח סרסן בתמוז
 כגגד המים ששם גדולו וכל תולדות הארץ חלוי במזלו׳ לכך
 הקדים שמיס לארץ אבל ארץ נבראת תחלה ע״כ נבאר
 מעשה הארז י״ב מזלות ברא הקב״ה אורם מבהיק ביום
 ובלילה אף אין נראין ביום מפני כח גלגל חמה וכולן נראין
 בלילה חו׳ן מאוהן של חמה יושבת עליו בשעת זריהתו מדת
 מזל אחד ביחד מהן מכוסין ומהם גלרין עלה בו בזריחה
 ושקיעה כוכב מזה ומזה לזה ומזה לזה על זה כולי שוקע זה
 זהו סדר עלייחן טלה ומאזנים בזמן שטלה עומד במזרח
 מאזנים שוקע במערב טל״ה כוכ״ב בטל״ה שוקע במערב
 כוכ״ב מאזנים טלה טל״ה כולו שוקע מאזנים כולו עולה שור
 ועקרב האומים קשח סרטן וגדי ארי׳׳ה ודלי בחול״ה דגים
 וכולן יוצאין במספר ונכנסין במספר כיצד עולין מן מזרח
 במספר ושוקעין במערב במספר [אין א׳ מהם משנה את
 הידורו ואין נכנס בחחומו של חבירו מזל המשמש בשעת
 הזרע אינו משמש בשעת הקציר והמשמש בשעת הקציר אינו
 משמש בשעת החורף והמשמש בשעה החורף אינו משמש
 בקי; והמשמש בקין אינו משמש בקור והמשמש בקור אינו

 משמש בשעת החום :
 זה סדר שמושן חצי מאזנים עקרב וחצי קש״ת אלו בשעת
 הזרע משמשין ס״א יום וחצי קשת גדי וחצי דלי משמשין
 בימי החורף ס״א יום וחצי דלי ודגים וחצי טלה אלו משמשין
 בימי הקור ס״א יו׳ וחצי טל׳ ושור וחצי תאומים אלו משמשין
 בימות הקציר ס״ח יו׳ וחצי תאומים וסרטן וחצי ארי׳ אלו
י הקיז ס״א יום וחצי ארי בחול׳ וחצי מאזנים מ י  משמשין 3
 משמשין בימי החו׳ ס״א יום חכמי ישראל אומרים הרקיע
 עשוי נקובה גלגל קבוע ומזלות חוזרים חכמי אומוח אומרים
 גלגל חוזר ומזלוח קבועים בו והשיבו חכמים לדבריהם לא
 מצינו עקרב בדרום ועגלה בצפון עגלה לא זזה ממקומה לא
 חוזרת כמו גלגל וסי׳טא״ק אש שב״ג עפר המ״ד רוח סע״ד
 מים ואין אדם שידע עיקר שורש המזלות כ״א הקב״ה
 שבראם אין לעשות כמעשיו דכתיב אשר מי אל בשמיס
 ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך ושדר המזלו׳ להודיע
 לבניו את מעשיו לכרכו עליהם ונראה שהמזלות חוזרים
 שנק׳ מזל כמו מחזל שהולכים ומשתחויס לכבודו דכתיב וצבא
 השמים לך משחחויס כי ברוח פיו כל צבאם ד׳ למעלה
 ולמט׳ כנגד י״ב המחולקים ד׳ למעלה ולמש׳ טא״ק אש שב״ג
 עפר חמ״ד רוח סעיד מי׳ י״ב מזלות כנגדן אוח ג׳ שני
׳ אותיות  מחחילין הזיינין שהוא סוף האותיות שהזיינץ נ
 בלא זיינין דהוי מ׳ הפקר וכן י״ב חדשים וי״נ חוליו׳ גדולי׳
 בידים ורגלים וי״ב שבטים וי״ב מלכים מקיפין כסא הכבוד
 וי״ב ברכות מוסיפין בכל חפלה וי״ב סדרי חורה אלו הן
׳ מחכימת ד׳ ישרי׳  תורח ה׳ חמימ׳ א׳ משיבת ב׳ נאמנה ג
 ה׳ משמחי לב ו׳ ברה ז׳ מאירת יז׳ טהורה ם׳ עומדת י׳ חמת
 י״א צדקו י״ב לכך י״נ שעות ביום שחעסוק באלו י״ב סדרי
 חורה ואז יזדמן לך לחם לאכול שהרי י״ב לחם הפנים
 שבהם כ״ד עשרוניס נתן לכהנים המלמדים תורה י״נ שעוח
י נ נ  ביום וי״ב שעות בלילה כ״ר ספרים לכך סמך אצל ה׳ ק
 ראשית דרכו טבחה טבחה ומסכה יינה שלחה נערותיה

 חקרא

 וגומל חסד עם כולם וירושלים של מעלה שבזבול ג׳ רקיעים
 מכאן וג׳ מכאן וכחיב חזקים כראי מוצקים א״כ למה אין
 רואה בעבר האחד לסי שהן כמראה של עופרת בצד האחד
 על כן אין רואין וכתיב ושמים בזרת תכן שלשה טפחים
 ולקח הקב״ה אש צח ומיס צחים וערבן וברא שמים כי ברא
 שמיס מאש נראשית ברא חלהים את השמים ואת הארץ
 והתקין ז׳ מעונות למעלה וז׳ למטה נטה שמיס למעלה
 כסתן הגדול וילון אינו משמש כלום שנאמר הנוטה כדוק
 שמים וילון דומה ליריעה שמשימין אותו על פתח פלטין
 כשעה שהמלך ננגס לפלטין שלו מכסין אותו. וכשעה שהוא
 יוצא מענירין אוהו אף כן וילון נשעה שיעלה עמוד השחר
 ותצא חמה לשמש עולה ומכסה פני הרקיע הראשון מפני
 גלגל חמה וכשנכנס חמה מענירין כדי שהכנס לבנה כוכניס
 ומזלות לשמש כעולם ב״ה אומר ארץ נבראת תחלה א״כ
 למה פחח נשמים מפני סדר ־ המזלות ניסן ראשון לחדשי
 השנה אש ואש ראש לכל דבר שהרי אור ראשון לכולם ניסן ראש
 לחמימוח השנה ופלה אש והיא מזלו של ניסן כי טא״ק ואחר
 האש עס״ר שו״ר מזלו של אייר שהוא עפ״ר שכ״ג עפר
 ואח״כ רוח האומים מזלו של סיון שהוא רוח המ״ד רוח
 ואח״כ מיס כנגד סרס״ן שהוא מזלו של תמוז שהוא מיס
 סע״ד מיס וחוזרים חלילה חרי״ה מזל אנ אש כתול״ה מזל
 אלול עפר מאזני״ס מזל תשרי רוח עקרנ מזל מרחשון מים
 קש״ת מזל כסליו אש נד״י מזל םנת עפר דל״י מזל שבט
 רוח דגים מזל אדר מיס וסימנך טש״ת סא״ב מע״ק גד״ד
 לכן בפסוק סדר שמים ארץ עפר רוח אלהיס מרחפת על
 פני המים וכמו שהיה האור ראשון כך טלה אש ונקרא ראשון
 ובניסן הורמין הלשכ׳ לצורך חמידין לקנוח טלאים שיהיו
 מבוקרין וכשקרא ח״ל לשר של חושך שור כי אני רוצה
 לבראות עולמי באורה אייל מפני מה ברא אותו קודם ממני
 אמר לו אם לא תסור הריני גוער בך ומאבדך מן העולם
 כי אני בוראו באור טלה שהוא אש מזל ניסן אמר אחרי
 האור מה אתה בורח ה״ל אותך חושך דומה לשור מזל אייר
 ואחרי מה אתה בורא א״ל האומים מזל סיון אדם שמשתמ׳
 באור ובחשך ובו אתן שני לוחות ואחריו מה א״ל סרטן שהוא
 מים מזל תמוז שהכל צריכין מיס ואחריו מה ח״ל אריה מזל
 אב כשאדם מקפץ מדבר כארי ואחריו מה א״ל בתולה מזל
 אליל שעתיד אדם לעומק ואחריו מה א״ל מאזנים מזל תשרי
 כאשר אדם שמן ככהולה שוקלין אוחו במאזנים ואחריו מה
 א״ל עקרב מזל מרחשוון כמו ששוקלין אוחו במאזנים ויש
 בו עונות שמורידין אוחו לגיהגם מקום נחשים ועקרבים
 ואחריו מה א״ל קשת מזל כסליו כיון שיורד לגיהנם אין לו
 עלייה כיון שמבקשי׳ עליו רחמי׳ אני זורקו מגיהגס כחץ מן
 הקשח ואחריו מה א״ל גדי מזל טבח שמא חאמר כיון שיורד
 לגיהנם ועלה אין בו כח ומשהירין פניו אלא מרקד ועולה
 כגדי ואחריו מה אייל ללי מזל שבס שאני זורק מים טהורים
 לטהרם מעונוחם ואחריי מה איל דגים מזל אדר כיון שעלה
ן העין שולטת בו כך מצינו י א ג ש " ה ע ש ה ר ו  מניהנס י
 במדרש * •ועתה נחזור לקדמותינו טלה אש בניסן הורמין
 הלשכ׳ לצורך ושור באיי״ר עפר שתהוס יוצא מחחת בדמות
 עגל שרובץ חחת התהו׳ כדאמרינן בתענית לכך עשה שלמה



המלאך יא 1 

ת א  ננרא השמים ומן השלג אשר נכרא מן המים נבראה ה
 ואחר אשר גברא הארץ השמים רוח החיים והשמים והאויר
 יולד מן השמים חום ויובש שהוא כנגר האש ומן האויר גולל
ק המים יולד לחלוח וקיר  רוח ומן הארץ נולד יבש וקור ו
 כן נבראים ד׳ יסודוח הגוף רוח החיים של אב ואס מרוח
 בורא כל ומרוח חיים של אב ואם נברא הזרע והדם כנגד
 מים והדם נגד האויר.מן הזרע אשר יוציאו אב ואם נברא
 מרה אדומה והלחה י שהיא כשלג נברא מרה שחורה בדבר
 ל היי העולם מים במים ורוח והאש והאויר אצלו כמין
 כסא על המים ומלך הכבוד ישב עלוו והחורה כחוב באש
 לבנה על אש שחורה בזרוע ומונחת החורה בחיקו שמון
 ושעשועים והכסא עומד בדבר שיו כי לא נבראו חיוח עדיין
 מן הנן בימינו ובאמצע היריעה פרוסה של אור ומצוייר בו כל

 צלם בריו' ונשמוח גנוזי' באמחחת חחח הכסא וגיהנם משמאלו
 ובו שבע מדורין חשובה בין גן ובין עדן עומדח ובהמ״ק
 בנוי לפניו ושכינח כבודו באמצע שם מלך המשיח חקוק על

 אבן שובה שעל המזבח ורוח'אלהיס סובל אוחו עד שברא
 העולם נחימץ בחורה ששמה חושיה לברא העולם השיבה
 חברא המלאכים שאין חוסאין ואי היה בסודם ואל תחנני
 ביד איש שוחה כמים עולה השיב הקב״ה בראחי התשובה
 רפואה לחוטאים בנפשם כששבים מחרסאין ובהמ״ק להקריב
 קרבן לכפרחן ג״ע לנפשוק של צדיקים גיהנם לעוברי מצוח
 תורה לעסוק בה משיח לקנן גליוח מיד נחפייסה ההורה
 ואמרה רבש״ע אתה הוא האלהים אלהי העולם מי יאמר
 לך מה תעשה אס אין צבא למלך על מה הוא מולך וערב
 לו בדברי תורה ושמע לה והרקיע שמיס והדר לבושו ונמחחו

 לרקיעים וז׳ ארצות עמים :
 ה׳ הן לה׳ אלהיך השמים ושמי השמים האח וכל אשר בה
 הפסוק מחחיל בה׳ ומסיים בה' בין השמים לארץ מהלך
 ת״ק שנה וכן העובי של רקיע וכן מארן לרקיע וכן מקצה
 לקצה ועתה שים אזנך כאפרכסת ושמע לקול דברי ותן מורא
 שמים בלבך וחשכיל וחבין ענין העה״ז לקח שלג מחחת
 הכסא וזרקו על המים וקפאו המים ונעשה עפר הארן כי
 לשלג יאמר הוי ארץ כחיב הוא ארן ומהיכן בא אוחו שלג
 בדיבור המלך הגדול קפאו המיס הלובן שבהם נעשו אוצרוח
 שלג ולקח שלג חחח כסא לומר והאח הדום רגלי ומה שלג
 לבן וכשנמס מימיו עכורין כך כל הבריוח לבנוח וסוכות
 מראה ולבסוף שב אל העפר ומה שלג ו' קרנוח כך כל מעשה
 הארץ ו׳ ימים ולארץ ו׳ חוקוח זרע וקציר וקור וחום וקין
 וחורף ואומר בסשר יצירה מים מרוח חקקו וחצב בהן חה4
 ובהו רפש וסיס עשאן כמין ערוגה הציגן כמו חומה וסיבבן
 כמו מעזיבה ויצג שלג עליק ונעשה עפר שנאמר כי לשלג
 יאמר הוי ארן תהו זה קו ירוק שמקיף את העולם בוהו
 אלו אבנים המשולמות המשוקעות בתהום שמשם המים
 יוצאים פי׳ מיס מרוח פיו כנף הלחלוחית לצד א' וחצב בהם
 תהו זהו קו ירוק המקיף אח העולס כמו יייק שעל פני
 המים ובהו אבנים מפולמוח לחיס שמהן יוצא מים כי
 ממים נבראו ואדם שלא יאמין לזה שאין ברא אבן ממים
 ימו נחשח קלל ויעשה אבן מנאשת >יקח מים צלולים וירתימ
 על האש וכל מה שימסרו המום יוסיף עוד מים עליהם

 שנים

rn ספר 
 חקלא אלו הנהנים ימי פחי יסור הנה אם אץ רוצה למסוק
 בחורה ייסרוהו לכן לכו לחמו בלחמי החורה בלחמי לאם
 הפנים י״ב לחם הסניס וי״ב שבחוח התורה • ראשיח
 א׳ קדם ב׳ מאז ג׳ מעולם ד׳ מראש ה׳ מקדמי ו׳ באין ז׳
 באין ח׳ באין ע׳ בטרם י׳ לפני י״א עד לא י״ב • ועוד י״ב
 דרכו א׳ מפעליו ב' עשה ג׳ בהכינו ד׳ בחקו ה׳ באמצו
 ו׳ בעזוז ז׳ בשומו ח׳ בחוקו ס׳ אצלו י׳ לפניו י״א ארצו י״ב
 לומר י״ב מזלות ברא בעבור ההורה וכשם שחלוקים המזלוח
 ללי כן ההורה לשקול יעל ללתותי יום יום בשבתך א׳ •ובלכתך
 ב' ובשכבך ג׳ ובקומך ל' ובשנה ל׳ תקופות ותייב אלם
 לשמש ללמל ג׳ תקופו׳ ביום ובליל/ מס״ו באב מל מיו באייר
 לכך סמך והאזנח למצוחיו• ושמרח כל חוקיו אל בחמשה עשל
 יום לחולש השני וסמך לו כן שאם ילמול יזמן לו ה' כל
 צרכיו והולל ממסה בבטן אמו ג׳ חלקי השנה כמנין ב״ל
 נמ״ס וכן כעצמים ימים בבטן המלאה ונימול לח׳ ימים
 לס׳ חלשים חש״י רבוא ור״מ חלקים מחחר״ף לשעה זהו צור
 יללך תשי וכתיב ותשכח חור>/ אלהיך אשכח בגיך גס אני
 ועוד סמך אבותיכם לצור ילדך תש״י רמז לאברהם הביטו
 אל צור חוצבתס כאברהם שעסק בתורה ובקי במזלות ויוצא
 אותו החוצה צא מאצםגגוחך ועוד ד׳ משוך למעלה ולמטה
 כעד י״ב מזלות המחולקים ד׳ למעלה ולמטה בצד מא״ק אש
 נגד מעלה שכולו אש שב״ג עפר נגד משה שהם עפר תמ״ד
 רוח הנה הוא נוהג למעלה ולמטה סע״ד מיס גס הוא גוהג
 למעלה ולמטה העננים הם רוח ומים כמו בנשוח האדם
 בימוס הגשמים רוח שיו דומה לענן והוא מים בימוח הגשמי׳
 ולא ימצא צמח בשום מראה כ״א ירוק בבריאחן לסי שהגשם
 בעלה דארעא הארץ חאוה לכך מצמחח דומה לו ירוק שאם
 חשיס מי גשמים בכלי אבן ושהא ימים רבים יהיה ירקרק
 אבל בימוח החמה י שהמזלות משמשין עם השמש והנצנוח
 מצוי בימות החמה שהשלוח משמשין עם השמש שבו כל
 מיני גשמים לכך מהשכין הנצנים לכל מיני מראות ולמה
̂ק הראשונים אש כי השמים שהם עיקר הבריאה והם  מאי
 למעלה א׳ בשמים היה לו להיוח חמ״ד רוח שהרי הרוח
 למעלה לכל מעופפים אלא שהשמים • נקשרים וכן הארץ
 ושניק נעשו בידו שני אף ידי יסדה ארץ הרוח חמ״ד אחז
 עפר לפי שהרוח טערת כשמנעת לעפר והמים רבעיים
 םע״ל לשי שהמיס יורדץ למסה ובחורבן למקום שפל כמו
 וימס לבב העם ויהי למיס והמל יורל לכחיב לבו גמס ושפל
 מקימי מעפר לל ול׳ תקופות בשגה תקופח גיסן חמה ולחה
 תקושת תמוז חמס ויבשה תקופת חשרי קרה ויבשה
 תקופת סבח קרה ולחה • ד׳ יסודוח האלם • לס ליחה •
 מרס אדומה • מרה שחורה ־ קור חום קיץ חורף אש עשר
 מים רוח • ד׳ מוסדוח הגוף דם וליחה ומרה האדומי ומרה
 השחורה והתקופה כנגדן קור וחום וקיץ וחורף העולם
 נברא מאש ועפר ורוח ומים מרה אדומה שהוא כנגד אש
 והשחורה כעד עפר והלחה כנגד מיס והדס כנגד הרוח
 כי הדס הוא הנפש והנפש הוא המוח ועוד אלמדך סשר
 בריאת היסודות העולם תחל׳ גברא הרוח מרוח בורא הפל
ק המח אשר נבראת נבראו המים והארי ומן המים  ו
 נברא האש והשלג ומן האש ההוא אשר נבראו מן המיס
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 כי השמים סובבים כאגוז על כל העולם ׳ כל העולם ת״ק על
 ת״ק וים הגדול חוזר לעולם סמוך אל יסוד עולם ואומה
 כיפה וים הגדול וכל העולם עומד על עמוד אחד וצדיק
 שמו שנא׳ וצדיק יסוד עולם ואוחי עמוד וכל העולם על

 סנפיר ח׳ של לויתן• ולויתן שוכן בתוך המיס החחחוניס כדג
 קטן בתוך הים והמיס התחתונים על מי בראשית כמעין
 קטן על שפת הים ונקרא שמם מיס בוכים בשעה שחצה
 המים ולקח מיס העליונים בכו התחתונים בכי גדול שלא
 זכו לעלות ורצו לעלות ודרכן הקב״ה ומיס הבוכים תלויים
 ועומדים למעלה מן הארץ התחתונית זהאר׳ן רקע על המיס
 הזדונים כדכתיב רוקע הארץ על המיס ומים על עמודי
 החשמ״ל ועמודי חשמ״ל על אוצרות שלג ואוצרות שלג על
 הרי בתר והרי בתר על תהום למה הס דומי׳ לג׳ ראשי
 שור שנ׳ תהום אל תהום קורא ותהום על חוהו ותהו הוא
 קו הירוק ממנו יצא חושך וחהו על בהו ודומה לאבנים
 שמש׳ יוצא מיס ובהו עומד על הים וים על המיס ומיס על
 ההרים והריס על רוח ורוח תלוי בסער׳ וקשור בכפה של
 ארץ התחתונה ומלאך הממונה עליו חרצי״ציאו ונקרא ארץ
 שרצתה לעשות דבר מלך שלטון למעלה מן הארץ החחחונה
 תהום על תהום תהו על חהו בהו על בהו ים על ים מיס
 על מים עפר מארץ התחתונה הלוייה בסערה וקשירה
 בכפה של אדמה ועל אדמה נדולחו ובבוראו והדרו וכחו
 ותפארתו ותקפו של יוצר בראשית שנאמר אל חראי אדמה
 גילי ושמחי כי הגדיל למה נקרא שמה אדמה שממנה נברא
 אדם שנ׳ וייצר ה׳ חלהיס עפר מן האדמה ומלאך הממונה
 על אדמה אדמח״ל שמו למעלה מן האדמה חהוס על תהום
 תהו על תהו בהו על בהו ים על ים מים על מים חרבה
 אדמה תלוייה בסערה וקשור בכיפה חרבה ומלאך הממונה
 על חרבה חרב׳׳אל שמו למה נקרא שמו חרבה ששואבת
 ומהרבה כל מימות שבעולם שנאמר וירא והנה חרבו פני
 האדמה יאוריס על יאוריס שנאמר ונתתי יאוריס חרבה
 למעלה מחלבה תהום על תהום תהו על תהו בהי על בהו
 ים על ים מים על מיס יבשה חרבה תלוייה בסערה וקשורה
 בכפה יבשה ומלאך הממונה על היבשה יובשה״אל שמו ולמה
 י נקרא שמו יבשה שמיבש כל מימות שבעולם שנאמר ובני
 ישראל הלכו ביבשה בתוך הים יבשה ימים ונהרות וכל מקוה
 מיס שנאמר השר לו הים והוא עשהו ויבשת • למעלה מן
 היבשה תהום על תהום תוהו על תוהו יס על ים מים על

ה ארקא ומלאך פ כ ר ב ו  מיס ארקא יבשה תלוי בסערה וקע
 הממונה על חרקא ארק״אל שמו ולמה נקרא שמו אליןא
 שבו נבראת ניהנס והרשעים נדונים בה באש שנאמר
קא ועל ארקא שאו׳ א ןאר י מ ש א ד ן אלה ו  כדנא תימרון לה
 ואבדון ובאר שחת ושיט היון ושערי מות ושערי צ,מוח
 וגיהנס ורשעים בהם ומי מלאכי חבלה ממונים עליהם ועובי
 החשך שבהם כחומה שנא׳ ורשעים כחשך ידמו והשאול חציה
 אש וחציה ברד והס אינם כלים שנא׳ וצורם לבלות שאינ
י ב ם לא תמות וכמה נהרי אש י ח ע ל ו  ונשמתן לא כלה שנח׳ ח
™ * \ ' ש ח י א ל ה ו וכצ מדיי ז׳ מדורין גדולים בגיהנם וכל מליל י׳ נ נ ל ש ש א ס מ י ש ש ם א׳ מ י ג ן ץ ל ע ל ה ר ב ש ן ד א ר ל 3  ש

 א׳ מס׳ של חבירו וכל מדור ז׳ אלפים.חור וכל חור ז
 ־ אלפים

 שנים רבוח וישבר כלי הנחשח וימצא בה אבן וכן באדם
 ובהמה המצא אבנים דקות מלחלוחית הגוף מרתוח המכה
 נעשה אבן בכבד או בכליות או במקום אחר כ״ש שהקב״ה
 שהוא חש אוכלה בדבריו נעשו המיס הריס וסלעים ועפר
 כשהבדיל רטיבתו והוציא ממנו מיס והי׳ העפר ותהו המקיף
 נראה למעיין ובו נאחזים עמודי שמים שהוא הולדת אש
 עם עמודי הארץ שהם יצאו מן המיס ובהקיץ המיס יחד
 עשו רפש וטיט ועפרורית ועשאן כמין ערוגה בעומק והציגו
 כמו הומה וסבבו כמו מעזיבה מכח אותו רפש וטיט כמין
 חתיכת מעזיבה ויצג שלג עליהן וקפאו ונעשו עפר כמו שנ׳
 כי לשלג יאמר הוי ארץ זהו שחומר בספר יצירה עשה מתהו
 ממש ממה שהי׳ ההו עשה ממש ורפש וטיט וארץ קבע בהן
 שיש בהן ממש הרי עשה את הארץ וברא את הצרור על התהום
 וחקק עליו שם המפורש במ״ב אותיות וקבע אותו על פני
 תהום כדי לעכב מימיה וסימניך בב׳ אותיות וכל דבר חתום
 בשמו השמים לארץ באהי״ה אשר אהי״ה א״ה מלמטה י״ה
 מלמעלה כנגד הכתר הכסא חתום בי״ה יהו״ה מג׳ אותיות
 של אש ולהבה ביהו״ה שמיס וארץ ברא לכך התחלהו י״ה
 "ישמחו ״השמים ״והגל ״הארץ כי בשמו הגדול הכל סובל
 אני ה׳ עושה כל והצרוד שנחתמו בו מ״ב אותיות מונח על
 התהום שלא יעלי המים אבל כשחטאז דור המבול לקח
 הצרור ומיד נבקעו המיס כל מעינוח חהוס רבה וכשדוד
 כרה, השיחין מצא הצרור ואמר אוי לי לחנם יגעחי ע״ז
 תושד בהמ״ק נתגלגל הצרור ויצאו המים ומלא כל העולם •
 נפל דוד על פניו ותמר שיר המעלות ממעמקים קראתיך
 ה׳ וירד השיהין עד מחד והעלה בש״ו שיר המעלות חוץ
 משיר המעלות לדוד או לשלמה אוחו אין לחשוב וכן לה׳ כנגד
 שם שכהוב על החרס י״ש אותיות ובו רשם י״ד אותיות
 וי״ה הרי ל״ה אותיות שבהם התהום נח מזעפו הביט
 הקב״ה לענותנוחו ורמז לרוח וגלה כל העפר שהי׳ על
 הצרור אמר הקב״ה לדוד אזור חלציך ובנה יסוד בהמ״ק
 הביע דוד בצרור שכתוב עליי י״ט אותיות שס המפורש
 וסגיביו כתיב יהי כבוד ה׳ לעולם ישמח ה׳ במעשיו ועוד
 כתיב דוד ושלמה יבנו בהמ״ק מיד הושיט ידו ליטול הצרור
 חמר לו הצרור אל חגע בי ששם בוראי הקוק עלי ואני
 חותם של הקב״ה ואל תחמה שדבר הצרור שהרי גורל של
 יהושע צעק אני גורל פלוני שנ׳ ע״פ הגורל השיב דוד שמי
 כשם בוראי דוד מלא יו״ד דודי לי ואני לו ואגע בך נשל
 הצליל נכח שעליו שם המפורש והציפו המיס למעלה אמר
 דוד להקב״ה להורגני נתכוונת א״ל לא נתכוונתי להורגך
ס לי־ילאותך יהוד בהמ״ק מיד הזכיר השם והעמידו י א  כ

 והיו עול ין לצדדיןנטל דור הצרור שחקוק עליו שם המפורש
 והשליכי על פני תהום וחזרו לאחוריהן :

ה אשכילך בנסתרות חל יהי עסקך אין לומר כמה רבבוח ת ע  ו
 שנים עומק תחת רץ לבך מזה אס רץ לבך שוב למקום
 ב״ה שנא׳ והחיוח רציא ישיב כי אס רץ לבך למחשבה זו תסירנו
 מלבך ושוב ליחוד המקום ב׳׳ה בעבודתו וליראתו כחיוח שרוצים
 לזקוף מיד כופפין קומתן ורצים ושבי׳ ומשתחוי׳ כן לא יעלה על
 לבך לחשוב עומק חחת כי כבודי למס׳ כמו בשמי׳ והוד מלכותו
 וכבודי שם כדכתיב ומתחח זרועו' עילם ודע כל העולם עגול
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 במזרח אלומה כלס ומעיין מנ״ע יוצא ומכןחל מצל זה מעיין
 גיהנם חמין אלכסנדרוס מוכיח שבא לפחח גן עלן שתחח
 הרקיע הוא אבל מצד אחד הוא נכנס בעולם ושאר חוץ
 לרקיע וקליפות שבהן נהר דינור ולמעלה מהקליפות מקיסין
 אותו גן עדן כי שני קליפות יש לג״ע וגיהנס וכחי הקליפות
 נהר דיגור ולמעלה מהקליפות כסא הכבוד ותיות ומתוקף
 הרחיחה מהגלגלים חמה ולבנה ומזלוח כיורה רוחחת והמים
 רותחין ויורדוח לדבר אחר לכך הולכין ממזרח למערב
 וחוזרין חלילה והרקיע שעלינו מהלך ת״ק שנה ונקרא עולם
 שהיא קמ״ו רבו רבבן אמה כמנין עולם והכל בתוך הרקיע
 הרי בתוך הקליפוח נהר דינור ואצלינו מחחתיהם זה העולם
 ובסוף גמר הארץ הזאת הרי גבוה מאוד משם והלאה ג״ע
 בהר מצד צפוגיח מזרחית ובין הרים יורדים לזה העולם
 והר מפסיק בין העולם לג״ע ודרך אוחו הר הביאו המלאכים
 אח הבהמוח ושם ההרים על עובי הרקיע שחחח לארץ וגם
 הרקיע מקיף גן עדן לעגין זוהר וחוץ לקליפוח למעלה
 כסא הכבוד ולמשה רוח סערה ואין דבר מקיף הקל יפו ח
 כי בשנים ג״ע וגיהנס ואדוקין בזה העולם ודרך יש לגהר
 דינור שנכנס קצת בגיהנ׳ והמזכות אצל הנהר דינור ובו טובלין
 ועולם אחד מששים בגן וגן אחד מס׳ בעדן ועדן א׳ מס׳
 בגיהנם והעוסק בהורה שהיא א׳ מס׳ לחכמח מעלה ינצל
 ממיחה ומניהנס ויבא לג״ע שנאמר ה׳ בחכמה יסד ארץ בכ״ב
 אוחיוה החורה א׳ אחד ב׳ שנים הרי ג׳ ג׳ שלשה הרי ו׳ ד׳
 ארבעה הרי עשרה ה׳ חמשה הרי מ״ו ו׳ ששה הרי כ״א ז׳
 שנעה הרי כ״ח ח' שמונה הרי ל״ו ס׳ חשעה הרי מ״ה
 י״צ הרי ק׳ כ״פ ק׳ ל״ע מ״ס ק׳ הרי תצ״ה וחמשה חומשי
 תורה הרי ת׳׳ק קרש״ת אלף הרי ט״ו מאות ך׳ היא ת״ק
 ס׳ ת״ר ן׳ ת״ש ף׳ ת״ת ץ׳ תת״ק א׳ אלף הרי ששת אלפים
 וזהו בראשית ברא אלהים ר״ת בבא ובבת בא״ת בייש ששת
 יש כמה רמוזים שששת אלפים קיימי עלמא ובזכות ג׳ אבות
 ד׳ אמהות נבראו ז׳ רקיעים פירש ז׳ ארצות וי״ב שבסיס
 כנגד י״ב מזלוח אברהם יצחק יעקב בגימטריא חרל״ח שרה
 רבקה רחל לאה בגי׳ אלף ש״ו ראובן שמעון לוי יהודה יששכר
 זבולן בנימין ק יוסף נשחלי גד ואשר בגי׳ ל״א'מאוח ס״ו
 ישראל ישורון י״א מאוח וז׳ חורה נביאים כחובים שלשה
 הרי ששה אלפים שנה שהעולם עומד אפרים מנשה ישראל
 בא״ח.ב״ש אלף ל״ה הרי שנעה אלפים כנגד ששה אלפים
 שיהי׳ העול׳ ואלף ז׳ תהו לכן גמי יוחר ל״ה כנגד ה׳ שביעית
 שבעה רקיעים שבעה כוכבי לכת שבעה ארצות שבעה
 תהומות שבעה שיהיה העולם תהו לכן נשארו בימי אחאב
 שבעת אלפים שלא כרעו לבעל ושבעת אלפים בימי יהואחז
 הנה.מנינן שבע ארצות ושבע תהומות ביניהם וז׳ רקיעים
 כאי^־ה,׳־•בחכמה יסד ארץ שיש בריוח מלאה חכמה היא
 דכחיב זהחכצןה מאין תמצא וכחיצ י־ראת ה׳ היא חכמה אבל
 בשמים שהם מלאים חבונה מכין דפר מחוך דבר "אמר
 תבונה בשמים ובחהומות שיש להם לעת להוציא שני סיפין
 כנגד כל ספה ומפה אמר דעת בתהומות וספר גדלו

 והכל עשה לכבולן :
ע ביוםהללח? עלומי אוהב ה׳ כל השביעיות •בראי ב  ש
 ז׳ ארצות ונתן תורתו על ארץ שביעית ובמר ערצומ

 רקיע

 אלפים סדהים וכל סלק ז׳ אלפים עקרבים וכל עקרב ש׳
 חוליות ובכל חוליא שבעת אלף כדים מרה ובו ז׳ נהרות של
 סם המוח כאש כשאדם נ^גע בו נבקע ומלאכי חבלה מחיין
 אוחו ומין אוחו כל רגע וחצי שנה באש וחצי בברד ושלג
 והצגה קשה לו מן האש זה חלק אדם רשע למעלה מן ארקא
 חהוס על חהוס וכו׳ חלוי בסערה וקשור בכיפה חבל ומלאך
 הממונה על תבל חבלא״ל שמו ולמה נקרא שמו חב״ל׳ לפי
 שמתבלין אותה במעשיהם הסיבים ועל תבל הרים וגבעות
 וכל יושביהם שגאמר הרים רעשו וכל הגבעות תתמוגגנה
 ושס״ה מיני בריות עליו של בני אדם יש דומה לארי בגזפו
 ופגיו לאדם ויש ראשו כארי וגופו כאדם יש ראשו לנחש ויש
 לשור ויש משגי ראשים ויש משלשה ראשים וארבעה ידים
 וגוף א׳ וכרס א׳ וב׳ רגלים ועל חבל עחיד הקב״ה לשפוט
 שנאמר ישפוט חבל בצדק ויחיה אוחן בגי אדם ומן העפר
 שהיו עושין עצמן כאלו שוכנים בעפר ויחלק להם שכר
 טוב ומנחילם אפי׳ בכסאו שא מקים מעפר דל וכסא כבוד
 ינחילם למעלה מן תבל תהום על תהום חוהו על חוהו בהו
 על בהו ים על ים מים על מים חלד • חלד חלוי בסערה
 וקשור בכסה וילון ומלאך הממונה על חלד •חלדיא״ל שמו
 ולמה נקרא שמו חלד שמחלידים אוחם בני אדם במעשיהם
 הרעים ואין חלד אלא הנוף ועל חלד אדם ובהמה וחיה
 ועוף ודגים ורמש ושרץ ורשע וצדיק חורה ומעשים טובים
 ויראת שמים שנאמר שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי
 חלד הרי מצינו ז׳ ארצות וז׳ תהומות שביניהם וארבעה
 רוחות העולם הן מרוח מזרח יוצא אור לעולם מרוח דרום
 טללי ברכה מרוח מערב אוצרוח שלג ואוצרוח ברד וקור
 וגשמים מרוח צפון שלא גמרו רוח של מזיקין וזועוח ורוחוח
 ושדין שנאמר מצפון חפחח הרעה ולמה לא גמרו שאם יאמר
 אדם שהוא אלוה אומרים לו שיגמור אוחו ועזב הצפון פחוח
 כי השכינה בממרב כל פינוח שאחה פונה דרך ימין וברא
 עולמו כגגדו מזרח דרוס מערב ו׳ קדימות שכתוב בחורה
 להודיעך שבסדרי משנה נחיעץ וברא עולמו בששח ימי
 בראשיח. וברא עולם ששח אלפים שנה עומד והצדיקים
 שעוסקים בתורה תורת ה׳ תמימה א' עדוחב׳ פקודי ה׳ ג׳
 מצות ה׳ ד יראת ה׳ ה משפטי ה׳ ו יתברכו בו יברכך א׳
 וישמרך ב׳ יאר ה׳ ג ויחנך ד יןןא ה׳ וישם לך שלום ו וישמור
א שמירו׳ שומריו א׳ שומר ישראל ב׳ ה׳ שומריך ג׳ ה׳ ו  ב

 ישמרך ד׳ ישמר אח נפשך ה׳ ישמר צאחך ובואך ו׳ :
י במזמור שיר המעלוח ו׳ שמירוח ובזכוח ששומרים ר  ה
 החורה יזכו לג״ע כי ג״ן סרשיוח בחומש וסיום
 חמשה חומשי חורה עולה בעד״ן במצרים מםעיה״ם סיג״י
 יריח׳יו ישרא״ל והם שומרים מה שבלוחות שהן ששה ספחים
'סדרים ניצולים מגיהגס.שכתוב בו צלמוח ולא סדרים  ו
 הלוח ו׳ משחים על ו׳ רצועות יהא אורך כל א׳ ו׳ וברחבה
 ספח תעשה כל רצועה לו׳ חלקים הרי ל״ו טפחים ספח
 על מפח ועביין ג״ס ג״פ ל״ו הם ק״ח כמכין גיהנם שנצולי
 ממנו ודע כי גיהנם וגן עדן סמוכים ובית אחד מפריד
 ביניהם וגן עדן מצד צפונית מזרחןת שנאמר וצפונך תמלא
 במנם לכך השמש אדום במערב מחמת זוהר הפרחים ואבני

 אמ שבעדן ולצד צפוני מערבי גיהנס ומגחלי אש לכך חמה י



 ימינ״ך בכימסריא ישראל ועל בן אזס אמצ״ת לך אמצ״ת
 בגימ׳ ישראל וכתיב חזקתיך אמצתיך אף תמכסיך בימי(
 צדקי ואמר ק׳ ק׳ ק׳ שלשה סעמיס כעל הוא האלהיס׳
 בשמים ממעל ח׳ ״ ועל הארן מתחת ב׳ • ואין עוד באויר ג׳ •
 לומר באין כמוהו בעליונים וחחתונים ובאויר אמצעי וכנגלו
 שלשה יחולין שאנו אומרים שמע ישראל ה׳ אלהינו ט׳ אחל
 בברכוח קולם איזהו מקומן • ובק׳יש בבקר וכן בעלב מי
 פעל ועשה קולא הלורוח מראש א׳ . אני ה׳ ראשון ואני
 אחרון ב׳ כה אמר ה׳ מלך ישראל וגואלו ה׳ צבאות אני
 ראשון ואני אחרון ומבלעלי אין אלהיס ג׳ וכנגלן ג׳ חזה
 הוית על לי כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג
 תיור י ושער ראשה כעמר נקי כרסיה שביבין רינור גלגלוהי
 נר ללק א׳ חזה הויח בחזו ליליא וארו עם ענני שמיא כגר
 אנש אתה הוא ועל עתיק יומיא מסה וקלמוהי הקרטה• ב׳
 על לי אתא עתיק יומיא וליני יהב לקלישי עליו נין וזימנא
 מסה ומלכותא החסנו קלישין ג׳ • כנגלן בהשכמה אומרים ג׳
 פעמים ק' ק׳ ק׳ אחל ביוצר ואתל בעמילה בתפלה אחל
 בסלל קלושה לומר קלושת כטלו באויר בשמי״ם ובאל״ץ
 וכן ג׳ תפלות מתפללים ביום והחפלה י״ח בלכות המתפלל

 אותם״ בכוונת ינצל מי״ח שרפות ומגיהנם שהוא מאה
 ושמונה אמות באמה של הקלוש ב״ה כמנין גיהנס זהו
 פעלה פיה. לבלי חק ויכנס לעה״ב שהוא י״ח מאות אלף
 שנה עין לא• לאתה אלהים זולתך כמו שאין אדם ימל
 לראות י״ח חוליות שבשדרה וכתיב וישבע בחי העזלמיס
ק  י״ח אלף עולמות יש להקב״ה שרואה בהן בכל יום ו
 נעלמים על כן לעלם חסר כתיב שהן נעלמים•(נ״א ע״כ
 לעולם י״ח ברכות• בעמידה שכחוב לעלם ובו׳ ס״א נ״א עיכ
 לעולם י״ח שרקים בכסא שכתוב לעלם וכו׳) וכשם שהבורא
 יצר הכל וממלא כל אוירים כבודו ומתגאה על חיות הקלש
 בשגטם כן נהדר בכבוד קדושחו על החיות למעו* כסא
 מול כסא כבודו למעה כמו למעלה ששם שכינחו דכחיב השמים
 כסאי והארץ הדום לגלי וכתיב ותהלחו מלאה האלן ואותו
 מקום של רגלי השכינה מקיפין י״ח אל״ף עולמים • ד׳ אלף
 ות״ק למח צשון • ל׳ אל״ף ותייק לרוח לרום • ד׳ אלף ותייק
 לרוח מערב • ל׳ אל״ף ותייק לרוח מזרח שנאמר סביב ייח
 אלף ודי אלפים ות״ק לרוח צפון • תהלה וכבול וגבורה וש?ח
ה י י  וזמרה והדר ורגה וגאוה וגאון • ל׳ אלפים וח״ק לרוח י
 מלאים קדושה וסהרה וצדקה שם גלולה ד׳ אלפים ןח״קלרוח
ה *  מערב . מלאים פאר ועשרה וכחר מלכוח וקול דממ* לק
ל מפארת גינה  ד׳ אלפים ות״ק לצד מזרח • מלאים הוד והד

 ורנן ושיר חדש ויש שכתוב בו אוחו שבצפון מלא> ס חן
 ועוז וגדולה נצח וגבורה ואותם שבדרום-מלאמ*הוד והיל
ח מלאים ש>ן חדש כתל ר , מ ב  פאל ועשרה גאוה וגאון ואותם ש
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 24 ספר רזיאל חטלואך
 רקיע ז׳ בחר יום שביעי שבח כן הרבה הס וברא סביב
 אדן התחתונה לאחוריו מקיסין אש ומים אחורי האש והמים
 מקיפין לעש ורעלה אחריהם ברקים רעמים אחריהם זיקים
 וזועות אחריהם למות חיות אחריהם מקיסין לצוא ושוב
 אחריהם מקיפין אומרים המולה אחריהם קול לממה לקה
 אחריהם אומרים קדוש אחריהם אומרים ברוך אחריהם
 אומרים ימלוך אחריהם כל אלו חיות הקודש והאופנים וכסא
 הכבוד ורגלי השכינה מוקפין על גבי ראשיהם שנאמר וארא
 החיות והנה אופן א׳ בארן• כשם ששכינה למעלה כך שכינהו
 למטה שנאמר ההלתו מלאה הארן ועוד השמים כסאי
 והארץ הדום רגלי ואלף אלפים רבבות של מלאכי השרת
 שומרים ועומדים תחת רגלי השכינה ומקלסין אותו בכל מיני
 שבה ובכל מיני קלוס שנאמר ותהלתו מלאה הארץ תתת כל
 ארצות שכינתו על כה״כ זהו ומתחת זרועות עולם שני זרועות
 למה ת׳ שסובלות התחתונים ואחר שסובלות עליונים שמראה
 כבודו למעלה ולמטה והבורא בכל האויר ובעובי ובכל מקום
 הוא ממלא ואם- לא היה בורא כי אם רקיעים א״כ
 כבוד אחת למעלה ואתת למ^ה ואם כן קשה הדבר שכתב
 ה׳ אתד אלא• אמת הוא אחד ואין שני לו ואין בורא הממלא
 כל זולתו כאשר נבאר בסוף הספר אם יזכנו בורא כל
 ומראה כבודו בשמים ממעל כי הכבוד שכן למעלה כגגד
 כסא ושם שרפים חשמליס כרובים אופנים חיות כן חחת
 הארץ התחתונה להודיענו כי כבוד שלמעלה למעלה משוררים
 בכנשים ואשמע קול כנפיהס מכנף הארץ זמירזח שמענו
 ממעל קמש וממשה ברוך בשעה שאמר הקב״ה ועשו לי מקדש
 ושכנתי נקבצו• כל שרי כתות של מעלה ובאו להקב״ה ואמרו
 לו רבש״ע מה לך לדור במקום טומאה ולשכון שם מוסב
 לך לשכון טנינו שאנו טהורים ואנו במקום טהרה שרויס
 שכון בינינו ואל תשכון בתוכם אמל להם הקב״ה יש לי אלם
 למטה ששקול כגגל כולכם אתם משוררים לפני ברנו שנאמר
 רנו שמיס כי עשה ה׳ הריעו תחתיות ארץ לנו שמיס אלו
 המלאכים הריעו חחתיות אל! אלו ישראל שהם משוררים
 למשה ולא עול אלא משוררין לפלכם לכחיב ברן יחל ככבי
 בקר אלו ישראל ואמר כך ויריעו כל בני אלהים ועול שהוא
 משוב לפני יותר מכס כי כתות שלכם אינם עולים כי אס
 רנו כשם אהר״ן אהר״ן עולה רנו רנו ליעקב שמחה ובו כתיב
 וראך ושמח בלבו כיון -ששמעו כן שתקו כולם זצוה למשה
 זעשו לי מקדש ושכנחי בחוכם וכנגד אוחיות אברהם יצחק
 יעקב ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולן דן נפתלי גד
 אשל• יוסף בנימין שבסי ישורון ע״ב אותיות כן בשמו
 ויס״נג ייב״א וי״ט ואותיות אמהות כאותיות האטת מחבק
 ומנשק 7ייקנו של יעקב וכשישראל מקדשין שמו של הקב״ה
ת קלשו או במקדש מעש ק׳ ק׳ ק׳ אומר בס׳ י ב  למסה ב
 היכלות הקב״ה מחבק ומנשק שמו של דיוקנו של יעקב
 החקוק בכסא המיל ומשים שתי זרועותיו מל שתי־ זרועותיו
 של יעקב ואמלאשלי האב שמקלסין אוחו בניו בקמשההללו
 ומחזה שלי יחזה והלאה הקב״ה לבלעם מעשה מלכבה
 ומקום יעקב בכסא אמר מי»:סב?ו אהלי״ך ייעק״ב בגימסליא
 יעק״נ בכסא וכתיב שמאלו תחת לראשי הוא ישראל וימינו
 חחבקני לכך נאמי ילך על איש ימינך על אי״ש
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 והן מאמצין לנקום נקם רצון המקום ברוך הוא ומזיקין האל׳
 הפוסק במלאכי׳ או שמשביפין את המלאכים מזומנין לעשות
 ושבעה השרים השומרים נוצרו מאש ומראיהן• כאש ואש
 מתלהמת כי מאש יצאו ומחנוהיהן לא יעשו לבר כי אם
 בעצת השוסרין וברשות׳ וישלחום אם לסוב אם ללע אם
 לווחר אם למחסור אס למלחמה אם לשלום חחת השוטר
 הראשון נבעים שרים משרחים לפניו והן נשממין לכל דבר
 רפואה לעשות ולקרוא לכולן בשם צו״ס ובשם טהר׳׳ה • תחח
 השוטר השני המשרתים לפני שרים ומלאכי' 'והן ממולאין אף
 וחימה להפיל שונאים בקרב המלחמה ולהשלים ממקומות
 לכולם בשם יקרא בטהרה • חחת השוטר השלישי משרחין
 לפניו לל׳ שרים מלאכיס והם המוליעין לאדם אם שובע אם
 רעב וכל לבר שיבור אם סוב אס רפה לכולם בשם יקרא
 בטהרה • החח השוטר הד׳ מ״ב והס המנדס על לב המלך
 והשרים ולכל אדם לכולן גשם יקרא בטהרה • תחח השוטר
 החמשי כ״ב והן הנשמעים בלילה לדבר עם הכוכבים לשאול
 ו£דגר עם הרוחות לכולן בשם יקרא בטהרה • תחת השושר
 הששי ל״ז והן מלאכי גבורה האוזרי׳ כח וחיל לרוץ ויעוף בכל
 סנות העולם לכולם בשם יהרא בטהרה • תחח השוטר השביעי
 מ״ו והן מגידי׳ כל דבר בחלו׳ לכולן בש׳ יקראבטהר׳ ויצליח:
ל המלאך הממונה על הוילון רקיע שממונה על י״ב א ו ט  ע
 אלפי׳ מלאכים ולרבה דרכים בנשמים וכשמאריך
 הדרך באורך באש שחור וגמקים שפוסק יש הר גדול של אש
 לבנה מפסיק אש צח בלא ראות ומשם והלאה מהפשט לדרך
 אחר בהפסק הדרך אש לבן ציז וכו׳ מתעקל הדרכים יש
 למלאכים דרכים זה הילך לכאן כסי דרכו ללכת יש שהולך
 במסיבות עד שיעלה לסולם מרקיע לרקיע עד המרכבה ויש
 מלאכים שאין זוכין לצבות(ס״א לצווח) בנוף המרכבה בכ״מ
 שכתוב השמים או בשמים משמע בחלל הכיפה או עד גוף
 הרקיע אבל השמים למעלה מן השמים כמו החדרה חדר
 בחדר ודע כי כל השמים עשויס כקובה וימחחם כאהל לשבת
 עמודים קרקסי ווים שמים במי אוקיינוס הם אחוזים שמימי
 אוקיינוס בין קצוות השמים לבין קצות תארן וקצות הארץ
 וקצות השמים על מי אוקיינוס הס פרושים שנאמר המקרה
 במים עליותיו הוכן של מים עולה למעלה כאוהל פרוסה ובני
 אדם עומדים חחתיה לקצות׳ למטה ותוכה למטה הן הן
 השמים קצותם למשה ותוכן למעל׳ כל הבריות יושכי׳ תחתיהן
 כאהל לשבח וחתם השמי' והאח בטבעת אהי״ה אשר אהי״ה
 א״ה מלמטה וי״ה מלמעלה והם ג׳ אהי׳׳ה אהי״ה אשר
 אהי״ה שלחני הרי י״ב אותיות כנגד י״בבעוח היום וי״כ
 שעוח הלילה י״ב חלשי השנה י״ב מזלות י״ב שבטים וכיצד
 נחחמו ל׳ לכל רוח ורוח ב׳ אוהיוח למעלה ב׳ למשה א״ה
 מלמטה י״ה מלמעלה לג׳ רוחוח ג׳ אהי״ה ורוח רביעית
 שחוחה ועומלח ואינה חתומה יש זמן שהיא חתומה אליו
 ביהו״ה י״ה מלמעלה ו׳׳ה מלמטה וסימן ישמחו השמי׳ וחגל
 הארן עישמחו4'השמים י״ה למעלה ״והגל״״האלז ו״ה למטה
 בחחלת האותממיישס בן ל׳ אותיות ומה שפתה צפון שבו
 ירלה שכינה לבדבל&לשון וירד ה׳ לראוח:אס העיר וגו׳ ירל
 לסיני ויללה' על הר סיני ובו ירד לחדש ילושלי' ועמלו רגליו
 ביום ההוא על הר הזתיס ואוחיוח החותס כמראה הבזיק

 דלית ולהבות

 ספלה ואחריה' מקיסץ רעשי, ולעדה ואחריהם מקיסץ אימה
 ויראה רעמים וברקים ואחריהם כרובים מעופשים. ואחריהם
 י כנפי רוחי ואחריהם אלף אלפים מחנוח ואחריהם רבוחייס
 ממחיקי נעימוח ואחליהס משוללי שירות ואחריק חוקעי
 שופל ואחליהן מליעי בחצוצלוח ואחליהן ממלויקי נעימות
 רבוחייס ואחליהן מסלסלי סושבחות ואמריקאומליסקלוש
 ואחריהן אומרים ברוך שנאמר ומהלחז מלאה הארץ אחר כל
 אלו טיט היח ואחר סיס היון אין כלום מכאן ואילך תהו ובהו
 חשך על אין חקר ועל אין מספר אין שיפור ואין סוף שנ׳
 ישח חשך סתרו ובכל יום ויום הקב״ה רוכב על כרוב ושט
 בכולן כשהולך רוכב על כרוב קל וכשחוזר רואה ורוכב על
 כנשי רוח שנאמר וירכב על כרוב ויעוף וילא על כנפי רוח
 והוא מלא הכל זכשלוכב על הכרובים שבדרום אז הולכין
 לצד דרוס וכן לכל הכרובים ולכל רוח ורוח וכשפונה בזה
 הרוח מלאכל שבאותו צל מתגבר\ם והשרים מלמטה מחצברים
 ואין זוהרי הכבוד שבצד זה לומה לצל השני כשרואה בו לכך
 אמר שלמה בתפלתו אתסתכמע השמים מכון שבתך וכנגד
 הכבוד סבא בזוהר ברכז המלאכים ואותן י״מ עולמות מקום
 ועד לצדק והן בסוף יחזקאל ואין לומר שיש עולמות קטנות
 כלולות באלה כי אוהם־אחרים אוהבי יש ש״י עולמות ושם
 עולם אתן לו־שם פונמות ובזוהר הכבול שרואה ממקום כסא
 כבודו והזוהר סביביו מברכין קדושה וטהרה וצדקה שם
 גדולה- לי אלפי׳ וח״ק לרוח מערב זהו ברוך כבוד ה׳

 ׳ ממקומו והוא כל וממלא כל ושכינחז בכל :
 ח דורש בחייב של ר' עקיבא חסד ה׳ מלאה הארן חסד גדול
 נתן לנו הקב״ה לידע בהורה שנקרא חסד דכתיב וחורה
 חסד על לשונה מה למעלה יח׳ חנון בה׳ חומשים והי רחמים
 ומי שחסד ורחמי' ישכיל בו ללמד על כל רקיע ׳ורקיע להורינו
 מה שיש בתוכו הראשון הוא וילון ואמרנו למעלה חלד קשורה
 וילון הוא כיריעה הפרוסה על השתח לבל יראו בבית לן
 המעה כדוק שמים ובבקר פרוס על כני רקיע השמים להגין
 משני חוס השמש ובלילה מסירין אותו מפגי כוכבי׳ והמזלות
 זבבקר שב למקומו ומכסה הרקיע בערב בא בנרחקו ובבקר
 בא לכסות ומחדש בכל יוס מעשה בראשית וילון ישמיס
ו שכתוב ט י ל ב  נדבקים־ יחד ששמים הוא חחח לרקיע מ
 השמים מספרים כבוד אל ואח״כ מעשה ידיו מגיד הרקיע
 שוב• למעלה ממנו וילון הוא כדוק ונראה ביוס ודע־כי־ברא
^ ו פ  הקב״ה שלש מאוח ותשעים רקיעים כמנין שמים והם צ
ד שכפול יוכל רקיע לו שם וכנוי נקוד כגליי וכל אחד מ  יחל כ
 משרחיס בין כסא הכבול אכל שבעה רקיעים הם העיקר
 וסל שמם פלילים כלולייכל הרקיעי׳ וילון לוקועחה השמים
 מהלך ת״ק שנה וסולם מוצב ארצה על ת״ק וראשו מגיע
 סשמימה כשיעור הסולם מהלךזז״ק ושלים נכבדים ממונים
 שבעין הסליסי׳ ממוני׳ על האלצות כשעולים־ ויוללים יש לה׳
 לאכיאאותם מטסמ״ן והשמיס נבראו מאש ואי׳ בלבר ה׳
 נעשו כיצד •כשדבר הקב״ה כח האשל מוס הלבור ורטיבת
 לחלוח הדבור וברא בו השמים ושמים אשל אחת רקיע שא
 מי׳ שם הלקיע'הראשון וכן מחנוח מלאכי חימה ושבעה
 כסאות מוכנות עלי־השמים לא לישב עליהן ״פ* הם להראוח
 משרחיהן שהן עליהן שולמין ומחברה שלה׳ חוני' •שברכותיהם



 ספר רזיאל המלאך
 הים ומה רגל ישרה שאין רגל שור גלול משל אריה ולא של
 ארס משל נשר מה רבו מעשיך ה' ולע כי כאשר ציירנו כן
 הוא שלשה בליטות לכסא א׳ מכאן וא׳ מכאן והוא עגול
 הלי המעלות גלולות הוא קטנות כל כך אלו ואלו אשרש למה
 ג׳ בליטות יש מעלות כמו ב' כך למות כסא וג׳ כעין חשמ״ל
 בעין החשמ״לה וגי ססיר וג׳ ח׳ ממעל בקרא ועשו כמו ב׳
 לכך בא״ב של ר״ע בשעה שירל ב׳ מעל כסא הכבול רעשו
 הגלגלים אמר להן הקב״ה אתם מרעישין השיבו כי ב׳
 שעל לאשינו יללה וכל כבולינו בו מרום מראשון נאמר
 כבול מלכותך יאמרו לכתיב וראש עגול לכסא ותחת רגליו
 עלות וא׳ קסגה כגגלה אמל שלמה הע״ה תשמע ממכון שבתך
 מן השמים ב׳ כסאו והארץ הלום רגלו בית מנוחה לאלון
 ולהלום לגליו ביח אלהינו ונשחחוה להלום רגליו קלוש הוא
 נשתחוה להלום רגליו ולא זכר הלום לגליו ול׳ חומשים וא׳

 משנה ספר משנה חורה לכן משחחוה לתורה שהיתה הדום י
 רגליו בארון כך ז׳ כסאוה שבשמים כך עשה ואין כסאוח
 אלא השמים כשולוח ונראין בו ועליו השומר הממונה ועיקר
 הדבר נבאר כסא הכבוד בעזרה מלך הכבוד וקמוא״ל של
 הצבא סדריא״ל ממונה על מלאכים שלו ובחוכם השוטר
 הממונה על י״ב אלסים ומלאכי חבלה עומדים על שערי
 שמיס יש בו הרבה שמספרים כבוד אל כמ״ש השמי׳ מספרים

 כבוד אל :
 ט׳ כגגד הרקיע המבדיל כי חמצא ס׳ פעמים רקיע בסי
 בראשית עד המיס שמהללין לו למעלה מן השמים א׳
 במרומים ב׳ מלאכיו ג׳ צבאיו ד׳ שמש ה׳ ירח ו׳ ככבים ז'
 שמי השמים ח׳ והמים אשר מעל השמי׳ ס׳ כן מבון לשבחך
 מכ*ן שבחו השמים וטי מיני אש במעשה מרכבה כנגד פ׳
 מר אוח במעשה רקיע למעלה מן השמים רקיע שקבועים
 י נוחמה ולבנה וכימה וכסיל וכוכבים וכל מזלות מושלים וכל
 חהוס וסולם גדול כצב ברקיע לאשו מגיע לשחקים ומלאכים
 כאשים ושרים נכבדים ממוגים עליו והם ז׳ והם ממוגיס
 עליו על שערי רקיע ועל שערי מעשה רקיע בשערי מעשה
 רוח צפון ממונים ששה שרים על שערי רוח דרום שבעה
 זרים על מזרח ז׳ שרים מערב ו׳ שרים וברקיעהשני בו
 ג סול ĴPpi ואוצרות שלג ואוצרוח ברד מלאכי אש ומלאכי
 די נין ורוחות אימה ורוחות יראה ואוחו הרקיע מלא פחד כי
 בחופו מלאכי׳ עומדין לאין חקר עשויים צבאוח ועליה׳ שרים
ס ושוטרים וברקיע י״ב מעלות ובכל מעלה ומעלה,  נ^די
 עוימדים מלאכים בכבוד ועליהם מכל גופה וגוטה ,ושומעי׳
 ממעשה בני אדם לכל קריאתם בטהרה על מעלה הראשונה
׳ אימה י ס ו מ  עומדים ט׳ שרים ושוטרים מעמדם באימה ע
ם ה י נ ש ס א  אזורים יראה סטבים רעדה • כמותו בתגנימ >
 כמראה בזק ופיהם לא ידוס מדברים רבים וקולם לא ישמע
ל עליהם : מ ן ע ל ה ל כ ל ע ה ב ל ת ן ע ב ל ק ן ח ש ם ל ת כ א ל י מ  כ

ל המעלה שנייה עומדים י״א שרים עומדים בכח ממולחים  ע
 חיל חיבה ואהבה.וכנגדם מערה אש ורצים ומקרבים
ם ר £ ° י י ס 7 ש י י מ י ' ע ה ג  מזלוח ב״א אלה לאלה י על מעל
*?יאגי׳ ם 5 י ל י ש כ מ א ו "  ומרעיש ומכעיס ב״א ומכשילים ב
ת ו ל , ד ^ ה י ר י ח א ה ל ד ע ר  והם גבוריס בחיל ובסחללסניה0 י

ך ף י  מרעידי׳ ומהלכי׳ ומרעישים בקול רעש ורעם ב
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 ולהבות אור ורואות באלף אלפים רבנו ת פרסאות קומתו
 ומפגי שחקוקים באצבעו קשורים כתרים של זיקי זוהר
 והאוח אהי״ה אלפים לבבוח פלסאוח קומח האהח שעור
 שהוא ע״ט שלהבת שכוחב בו שלש אלפים למה השמים
 כטבעת(ס״א לטבעת) מפני כשאנו מתעסק׳ בהם ומשתמש
 היה:העול׳ נשרף באש כי חיילות רבות של שמי אשמעלכות
 עצומוח גלולי אש רוצים לילד ולישרף העולם כיון שרואים
 כנפי שמי׳ קשורי׳ בכנפות הארץ וכנפות הארץ בכגפי השמי׳
 כחוחס אהי״ה ׳עומליס מכעסם ונוהגים במלח הרחמים :

 שטים כקובה
 לרוקע הארץ

ה \ א — r — ה /  א
 על המים

 יה / \ יה

 ובכאן הוד כבודו למעלה

 כאן מקום הכבוד באימה

 רגלי הכסא ולא ממש אלא [גשר
 שמיס כפולים כך נפרש בע״ה (גשר

 ותחת רגליו

ה י ה  א
 הג״ה

 י״ב אותיות אלה צ״ל אהי״ה אשר אהי״ה היינו אס תסחכל
 בציור שלפניך תמצא ג׳ אהי׳ ב׳ פעמים אהי״ה ופעם אחת
: ׳  אהי״ה הרי חתום שמים וארן ג׳ אהי״ה וכו׳ כאשר בפי
 ובספר יצירה חתום רום בילך שלש פשוטות נקבעות בשמו
 הגדול יה״ו וחתם בהם ו׳ קצוח ופניו לסמלה וחתמו
 ביה״ו קורא לי״ב(ס״א לא״ב) שאין נכפלוה ה״ו ז״ח ט״י
 לנסע קי״ג לקה יה״ו כמו שנפרש בצירוף האותיות של שמו
 וצרפן זה בזה ועשה הקב״ה* בשמים כעין כסא ולא כסא
 ממש רק להודיע לכל המלאכים שהוא מלך על כולם והשמים
 הכפולים כעין כסא זהו השמים מספרים כבוד אל ועומד כך
 למעלה מן השמיס ים ולמעל׳ מן ים מיס למיס ברק ורעמים
 מרחפים לכול׳ וחומות חזקות של אש מקיפות אוהו ושולם
 גדול נצב בשמים וראשו מגיע לרקיע ומלאכים קדושי׳ ושרים
 נכבדים ממונים עליו ומלאכים ממונים על שערי צפון הן ה׳ •
 הס ו׳ על שערי לרוסיהס ו׳ על שערי מזרח הס ו׳ על שערי
 מערב ומלאכים שיייין בכף (רגל עגל עגול) מכנפיהס ולחון
ל איש אל עבר פניו ילכו לא יסבו מ א נ ה ש  מפוצל לקיים מ
 בלכתן לפי שהעגול תו1 הבליטות בכף רגל עגל תרגומו
 רגליו סגלגלים כף לרגל ומה שרגליהם" רגל עגול כי החשך
 ראש למ־חות ודמוחו כשור לכר עשה שלמה י״נ כקד תת׳,



 מיוד חיאל המלאך
ד  י

^ ***** *למעלה לה* ^ t ^ ^ 
 נסחרים במראיהן ומהלכץ לגי רוחות העיצכ • על מטלה
 ח' עומדים י״ס שרים י״ל מצבם על האמה לפניהם הממונים
 זריזים וחסים בחוסן וגבורת ברעש ודמות א07 ל״ם

*%b ומתזיקיס קשת וכידון ומקפצים באש ולהם סוגי 
 ויראה להם * על מעלה הי׳ עומדים י״ד שרים מצבם על
 ה5מח מחזיקים בקולמוס אש וכותבים ספרים לא מעכב׳פ
 מודיעים לכל הקורא בשמים לבריות י על מעילה י״א
 עומדים פ״ז שרים בגדולה ולהם מחנות משרתים במרום
 על פיהם והם אש מעלין פאר ומעופשין ונותנים הלל
 ליוצרם • על מעלה י״ב עומדים כ׳ שרים מקיפין צדק
 וקרני הוד בראשיהן מלאים תבונה מוכנים להללו עומדים
 מחצה ומחצה חציין משוררים וחציין עונים אחריהם מרפא
 דבורם חובש וכל אשר יזכרו חהיה רפואה גמןיע אהל
 יפה ונאה מחקן לשמים וגדול הוא מלא אורה שנא׳ לשמש
 שם אהל בהם והרקיע חלק עוביו לז׳ כוכבים ושבחי

 למעלה מכולם כך :

נה  ברכיאל על צדק ממו
 רפאל על חמה ממונה

 צדקיאל על כוכב ממונה

 של אש ופניהם מיקי אש יוצא מעיניהם וכולם נכונים לבמל
 ולהפר • מל מעלה הד׳ עומדים ס״ז שלים ז׳ אזולים
 סערה וקול צעדם כקול נחושת עפוח ממזרח ופונים
 לצפון קולם כברק ואש סביבוחם מפסידים שנה מב״א ויש
 להשיב ולהרע • על מפלה ה׳ עומדים י״ב שרים אחוזים
 צנה ורומח וקובע בראשן ושריון קשקשים לבושם מימינם
 י ומשמאלם ואבני 'ברד רעדה במרוצם ומהלכין על אש
 אחוזים בלפידים וממהרים ומלחשים מענה ופיהם לא
 ידום משאג ונשמתן כאש בוערח ואש מלהסח מרוח אסם
 תבער האש כי מעשיהם באוצרי אש מהאש יצאו באש
 מעמדם • על מעלה ו׳ עומדים י״ז שרים גוהגיס בענוה
 ומלאים כבוד ולבושים בגדים לבנים והם נוראים מושבם
 בכסאות הרבה ונאמנים על האמת ועל הרפואה האמתית
 השלמה • על מעלה ז׳ עומדים י״א שרים אזורים כח
 גנורחם באימה חציים דומה לאש וחציין דומה למים והם
 נפלאים במעשיהם ואין לעמוד על חבגיחם כי אש במקומחן
 וזיקים בעספשיהם ועומדים באימה העומדים מתחלד£

d  מיכאל על שבתי ממונה ^
נה  גבריאל על מאדים ממו
 חסדיאל על נוגה ממונה

ה ממונה  עגאל על לבנ

 להעמידן לרעה ולטובה ואע״פ שהן ממונים אין להם רשות
 להשיב ולא להרע אלא הכל בצווי היוצר וברצונו •הכל שכן
 הוא אומר כי לא ירעו וגם לא ישיבו ואף ישראל לא היו
 צריכים לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה שנאמר
 והי הולך לפניהם יומם •לא ימיש עמוד הענן יומס ואף
 לעה״ב אין ישראל צריכים לאור החמה ולא לאור הלבנה
 לא ביום. ולא בלילה שנא׳ וה׳ הולך לפניהם יומם ונאמר
 ולא יהיה עוד שמשך וגו׳ מכאן ארז״ל מנהג החמה וחק
 הלבנה ועדן המזלוח וחשבון תקופות ומדות הימים וחשבון
 השעוח ומחלקוחם חרו הראשונים וחקרו כי עז בינחס
 חמה מיכאל•.כוכב ברקיא״ל • וס״א חסדיא״ל • לבנה
 גבריאל שבח״י משמש כל המזלוח כשלשים שנה צד״ק
 צדקיא״ל מאדים סמא״ל חמ׳׳ה רפאל נוג״ה עגא״ל ז׳ מלאכים
 לז׳ שעות שבח״י משמש עם כל מזל ומזל שני שנים ומחצה
 נמצא גומר ומשמש עם כל המזלות כולן בל׳ שגה צדק
 משמש עס כל מזל ומזל י״ב חולש נמצא גומל עם כולן
 לי״ב שנים מאלי״ש משמש עם כל מזל ומזל ל׳ יום נמצא
 משנמיעס כולם י״ב חולש טגה משמש עס כל מזל ומזל כ״ח
 שנים"צמצא משמש עם כולן שליו שנה • כוג״ב וחמ״ה
 משלח עם כל מזל כ״ה ימים נמצא משמשי' עם כולן ש׳
 יום לבנה משמש עם כל מזל ומזל כ״ה ימים ומחצה נמצא

 משמש עם כולן ל׳ (צ״ל ש״ו) יום :
ר ז׳ לכוכבים כך הס חכמי הגוים אומרים.הרקיע י  ס
׳ מעלות זו למעלה מזו 1ק ן׳ מעוגות  ה«ו*שחלק #
 של זי כוכבים האלה וזה סלולן מעלה התחתונה הסמוכה
 לארץ היא מעונה של לבנה ובה הלבנה סובבת הלקיע גטה

 מן

 שבה״י קל ויבש כקלח וככפול • צל״ק חם ולח ממוסך
 בינוני • מאלי״ם חם ויבש כאש י

 חמ״ה כולה אש • נוג״ה קר וחם • כוכ״ב קל 1חם *בש לח
 מעש : לבנייה ממוסך בקור וחום :

 באלו ל' מעונוח יודעים החוזים שני חיי האלם אשר יולל
 במזל כוכב כיצל איך יולעי׳ החוזי׳ חיי האלם בשעה שהולד
 יוצא לשלם המזל הצומח העולה מן המזרח הוא ביה חייו
 ואם היה בית שבת״י מזל הצומח שניו יהיו נ״ז • א׳ אם
 צלק• שניו יהיו ע״סב׳ אם מאלים יהיו ס״ו ג׳ אם כוכב
 נונ״ה שניו יהיו כ״ב ל׳ ואם כוכב חמ״ה יהיו שניו ע״ז ה׳
 וב״בי שיהיה המזל בביתו ״ שבת״י ממונה על הריוח ועל
ת ועל החטרה על מולי ומכה הממונים בגוף ועל ו י נ ע  ה

 המיחה ״ צל׳׳ק ממוצה על החיים ועל השלום ועל מוובה
• ח מ »  ועל השמחה יעל העושר ועל הכבוד ועל הגדול7 ועל ה
 מאדים ממונה על הדם ועל החרב ועל הרשע ועל השטן
 ועל המלחמה ועל הנקמה ועל הקנאה ועל בעלי ריבוח
 ועל המ^וח ועל הפצעים ועל הברזל ועל האש ועל המים
 ועל המפולח • כוכב נוגה ממונה על החן ועל החסד ועל
 ההאוה על החמדה ועל הביאה ופל פריה ורביה ועל ולדי
ז האיץ ועל פירוח האילן • י י ר י ל ס  אדם ועל ולדי בהמה ע
 כונ״ב ממ״ה ממונה על החכמה ועל הבינה על המדע
 לפתוח כל פתוח ולחשוב כל מלאכות אומנות וכל נחיב של
 כל לשין * חמה ממונה להגדיל בין האור ובין הלילה ולמנות
 בו ימים ושנים לעשות גו כל מלאכת אומנות ועל כחב של
 כל לשון לגלות בו גליות מפיר לעיר ממדינה למדינה׳״ לבנה
 ממונה על מפחחי שמים וארן וערב הוא לכל הבריות



 המלאך
 המזלות ולפי שהיא גבוהה מן הארז אינה קלה כשבח״י וחוס
 מקבלת מצבאוח חיילים ההולכים עמה ע״כ כחה ממוסך
 בקר וחס • חמה אש ־ כוכ״ב חורב • צד״ק רוח • נוג״ה מסר
 לבנה צינן • שבת״י קר יוחר ממנה ״ מאלים רוחח • חמ״ה
 תלקי האר; גוג • כוכב דרום ארץ כבטאבי״ת י נוג״ה
 ארס י לבנייה שנער ״ צלק אדום ־ ומאדים כפתור * שבת״י
 הודו י חמ״ה וצדק שילשים במזלוח אש • חמה ביום צל״ק
 בלילה נוגה ולבנה שונסין במזלוח מים • נונה ביום ולבנה
 בלילה שכחי וכוכב חמה שילשין במזלות רוחי שבתי ביו׳ וכוכב
 בלילה ומאדי׳ שולשין במזלות מי׳ בליל׳ זהו למשול ביו׳ ובליצ׳
 וזי מלכי׳ ממוני׳ עליהן לכך ז׳ תני״ן על שי״ן של ולמשול
 ביו׳ ובלילה שנהן כח וגבורה חמה וכוכבים כאחת שילשין
׳ זה לזה חמה וצדק שונאי׳ זה לזה  מאלי״ס ולבנה אוהב,
 שבתי ומאדים שולשין כח׳ במקום יפה כאחד סיבים במקום
 רע רעים שהם לטובה וירעה ״ צדק ולבנה וכוכב ונוגה כא׳
 שובים שונאים רעים כולן זה לזה ואין אוהבי׳ זה אח זה לבני
 וכוכב הנוגה נח׳ שובים שהם ריעיס ואוהבי׳ זה אח זה
 ורצון ח׳ להם לא יצליח כוכב עם חמה ולא לבנה עם נוג״ה
 והשלייה עם צדק ומאדים עם שבחי • חמה ונוגה ושבתי
 טובים לתאומים נוגה והפלה עם צדק מאדים עם שבח״י
 חמה ונוגה ושבתי טובים לתאומים צד״ק ושבתי כוכב טובים
 לסרטן אמ״הוצד״ק כוכ״ב טובי׳ לאריה חמ״הונוג״ה ולבנייה
 טובים לכתולה חמה וככב טובים לקשת צלק שבתי ונוגה
 טובים לגלי חמה וצלק לבנה טובים לללי חמה ונוגה

 ולבנה טובים לדגים :
 יו״ר ברא עולמו בי׳ מאמרות כנגל י׳ לברות וברא תמה
 ולבנה כנגד ב׳ לוחות ובו ברא ז׳ כוככים כנגל התורה
 מזוקקות שבעתי׳ וברא כוכבים הרבה ומשמשין עם המזלות
 י״ב מזלות ברא הקב״ה כעולם וכל מזל ומזל ברא לו חיל
 שהן ט״ו חיילות וכל חיל וחיל לו ל׳ חיילות שאינון ריהטון
 שהם רבוא ות״ה ריהשון ל׳ לגיון בהם ל״ב רבוא וד׳ אלשים
 בכל לגיון ל׳ גסטרא שהם תתקע״ב רבואות וכל גסטרא ל׳
 שרקון שהם ט׳ אלף רבוא וק״ם רבוא ולכל שרקון שס״ה רבוא
 ככבי׳ כמנין ימות החמה שהן אלף רבוא רבבות ותתקצ״ו
 רבוא רבבות מה רבו מעשיך ה׳ ולמשול ביום ובלילה שבעה
 ככבי׳ מושלים ביום כצנ״ש חל״ס בלילוח חל״ס כצנ״ש בימי׳
 ולמשול שבעה מערכוח כימה רחש השור כוכבי' רבי' יחל
 מקו&0$כאחד כאפרוחי׳ תחת התרנגולת כימה ראש הוא
 למזל שור כסיל הוא העגלה ועש זה ההולך אחר כימה יש
 אומרים שהעגלה הוא עש וכסיל הוא שהולך אחר שגי כוכבי'
 לעגלה נקראו כסיל והם נקראים מושכוח כסיל ולכיתה. נבעה
 ככבים וזהו שנאמר בבראשית לממשלת היום ולממשלת הלילה
 ובתלי׳ ולממשלות ביום ובלילה הרי ה׳ יום •כ׳ יום ב״ה תלי
 מתגלגל ברקיע והחלי הילך ומהפך עם כל המזלות לומר
 משיכ חכמים אחור שאץ ממשלות המזלות אלא כפי חסן
 מלך מלכי המלכים הקב״ה שבראם ולחכמת המזלות אין קץ
 ע״כ כל איש אשר נשמת רוח חיים באפיו יבין בלבו כי הקב׳׳ה
 יודע מה יולד יום ומה שיהיה הנה חכם א׳ במזלוח יבין

 כלי
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ל ו*ניס בחבל השמים כל חבל יש לו קנ״ו ״ ש ז ח ר א ן ה  מ

 חבלים בחבל יזיז נמצאו כולם י״א רבוא ג׳ אלפים ותת׳׳ף
 בחבל האיז המעלה השניה הוא מעלה של כוכב נוגה שנ״ג
0 גחבל השמים כל חבל ישנו קס״א חבל בהבל הארן ' י 1 ב  ח

לן חמשה רבוא בשה אלפים תתל״ג ״ מעלה ג׳ ו א\ ' צ מ  ג

ן נוגה ובה סובבת כל הרקיע גובהה ממעון ״ץמעו  ר

 ,hj חבל בחבל הכמיס כל חבל וחבל פ״ד חבלים בתבל
 האר; נמצא כולם ד׳ אלפים הקע״ב • מעלה הד׳ היא
 אמצעית היא מעון המה ובה p וסובב הרקיע י״ב חודש
 גבוי.ה ממעון נוגה פ׳ חבל בחבל השמים כל חבל וחבל
 חקי״ח הבל בחבל הארץ נמצא כולן ד׳ רבוא ואלף ש״מ •
ן וסובב הרקיע גבוהה  מעלה ה׳ היא מעלה מאדים ובה י
 ממעון חמה ל׳ חבלים בחבל השמים כל חבל ישנו קי״ש
 חבלים בחבל הארז נמצא כלס ג׳ חלפים ותק״ע חבלים •
 מעלה ששית היא מעון צדק גבוהה ממעון מאדים הרי׳׳ב
 חבלים בחבל השמים כל חבל ישגו קי״ב חבלים בחבל
 היל ז נמצה כלס ו׳ רבוח ח׳ אלף וחקמ״ד • מעלה ז׳
 היא עליונה ובה :בתי וסובב הרקיע ללי שנה גבוהה
 ממעין צדק הש״ן חבל בחבל השמים כל הבל ישנו קנ״ו
 חבל בחבל הארץ נלזצח כלם י״א רבוא ו*׳ אנפיס חבלי
 אלן • נמצא ממעון לבנה עד מעון שבחי רום אלף חהפ״א
 חבל בחבל השמים שהם כ״ט רבוא וא:ף ות״ת חבל
 בחבלי האלז ־ כל חבל ההרן נ׳ חמה ארבעים חבלים מיל
 וכל מיל אלפים המה נמצא ע״ב אלף י והי מאות מ״ו מיל
 פחוח חבל אחה י (וא׳ מח׳ במיל ואי מכי מיל שהם
 ק־-״ע יום ומחצה ואי ממ׳ מיל זה עובי רקיע) חללה
 עילה מן הארץ עד לרקיע חש״ל חבל בחבל השמים כל
 חבל ישנו קנ״ו בחבל האיץ נמצא כלם י״א רבוא וג׳
 אלפים ותת״ף חבלי ארץ שהם ב׳ אלפים התמ״ז מיל
 מהלך ע״א יום וזי מיל • חכמי ישראל אומרים מן
 הארץ לרקיע תייק שנה ״ ואלו נאמרים באמת אלו שבעה
 ככבים שבת״י צד״ק מאדי״ם חמ״ה נוג״ה כוכ״ב לבנ״ה
 וחלקו הרקיע לז׳ מערכות יז' ארצות ממשלתם ובאלו ז׳
 כוכבים ידע האדם הנולד בו הן לטובה והן לרעה ״ ולמעלה
 מן הזקיע השני מיס העליונים נמצא שמזל שבח״י קרוב
 למיס ע׳יכ הוא קר עד מחד מן המיס והוא מרוחק מן
 החמה ואינו מקבל כלל מחומו ע״כ הוא קר ויבש כקרח
 וככפןר • צדק בהוא קרוב לשבתי יקבל הקור שקרובה למים
 והחיס של מאדי׳ היי הוא מתווך בין קור לחוס ־ לכך כחו
 ממוסך בימני לח חס לרוב ולא קר לרוב ־ מאדים קרוב
 לחמה והוא חם ויבש רחש חמה הוא אש כל הזי כוכבים של
 חש הס והזק שבכולן חמה והוא באמצעו דרך האש להבלות
 החום והלהב מלמטה למעלה ונגה קר מקור כוכב ולבנה וחם
 מחום המה השר עליה ונמס קירו וכוכב קר מקור הארז
 ולבנה קרה כשלג וח׳ מקבל מנוג״ה ומכוכב שתחתיו לא
 מעט לבנה ממוסך מעורב קר כשלג כי מקבלת הקור מן
ח שבין הארץ ונקשא הקור שלה י י  המים התחתונים ומן ?
 כשלג והיא ממושכה החום שלה שהיא מקבלה מחום



 ספר רזיאל המלאך טר
 כל מה שיהיה כ״ש מי שבראם שיולפ בל מחשבות על
 שלא יוצרו כל מאורי אור אור הגלולה נתנה במרו' חון
 מן העגלה שהיא נתונה בצפון והמזיקים המהלכים ברקיע
 והמלאכים שנפלו ממקום קדזשחן מן השמים עולים
 לשמוע לבר אחד מאחורי הפרגול זמהרלפין בשבמ איש
 מיל הן חוזרין למקומן וכל הככביס וכל המזלות ^ נבראו
 בליל לביעי בתחלחן ולא קלם זה לזה אלא ב׳ יזוח
 שעה לכן כל מעשה הממה במתינות וכל מעשה ה,בנה
 בזליזות וחמה ולבנה הם שני מאומת הגדולים הלקיע
 הזה עלינו נטוי כקובה של אהל ונשוי כיריעה ^ שכתוב
 נוטה שמיה כיריעה וישעיה אמר וימהחם כאה״ לשבת
 כל הבריוח מכסה הרקיע כאהל המכסה כל אשר חחחיו

^ אחל במקומו ואין נראץ לעץ ־ מפני שמפהא איחם ? ? L ^ S * ? 3 *  ימלגל ה?לגל *Pf" י

ץ בלילה א ™ אור גלגלי חמה וכילן * ר , ו ™ ™L f יממערב למזיח להי\כס 

־ " י ע ר יייי ס ו  וכן על לגיס מתחיל וגומר על שנות ר

 שפנתן פנת מערבי ושכינה ג^ערב ו6ין צצול שיהיו אלא
 זכרים סא״ק א? ושמותן זכרי$ לשי שסקזלשם אפ והאש
 למעלה כזכר שהוא ראוי למעלה• שב׳יג עפר ושמוחן
 נקבוח לפי שפקולתם עקן והעפר למפה כנקבה שהיא
 ראויה למטה תמ״ז רוח ישמוהי זכלים לפי שפקודהן רוח
 והרוח בנתיים בין למעלה למטה ושלישי מכריע זכר הוא
 שע״ל מים שמותם נקבות לפי םפקולתן מים והמים
 למשה והשליש מכריע נקבה שהוא ראויה למפה ואלו הן

. _».-
 י״ב

 א״ש רו״ח מי״ס עפ״ר
 ברא הקב״ה בעולם

 ואלו הן מל״ה
 ה מאזני״ם

 וסלרן ברקיע הס
 שו״ר האומי״ס סרע״ן
 בחול״ה מאזגי״ם עקר״ב ק״ג ד״ד וסדרן לשמש
 בי״ב חדשי השנה ואורם מבהיה ביום ובלילה לכל

 מזגוה
 וצבאם

 ארי״ה יי׳ייי״י
 מבהיק ביום ובי

 החמה
 שלה

 חוץ ממזל שהחמה
 ששה מכוסין וששה מגולין
 כוכב משהתחיל סלה לשקוע
 כוכב מאזנים החמיל לעלות אם שקע כולה מאזנים
 כולה עלה וק כולם יוצאין בקססר צבאם לכולן שמות
 ואין אחד נכנס בתחום חבירו ולא משנה מנהגו
 המשמש בשעח הזרע אין משמש בשעת הקציר והמשמש
 בשעח הקציר אין משמש בשעת הזרע וזה׳ סדר השמיכן

 ושבח עליו לפני
 וזה שדר עלייתו

 מאזנים ועקרב וחצי ק:ת משמכין בעת הזרע
 יום וצבאותיה חצי קשת וגדי וחצי דלי טשמשין
 החורף ס״א יום ואע״ס שאין ראיה לדבר וחצי
 דגים ומצי מלה משמשין בעת הקיר ס״א יום
 טלה ושור וחצי תאומים משמשי! בעח הקציר ס״א
ק הוא אומר והבאתם אה עומר ראשיה קצירכם  ו
 ביום גיסן וכן הוא
 יגדותיו כל ימי קציר חצי
 בעת הקיז ס׳א יום נמצאת

 הקציר חמה

 חצי
 ס״א
 בימי
 דלי
 חצי
 יום

ק אימתי הבאת העומר נ  אל ה
 אומר והימין מלא מל כל
 תאומים וסרטן וחצי אריה

 אומר מעת הזלע ועל
 מזלוח מחצי מאזנים על חצי סלה כהן ק״ס חצקים
 וכן נשמת סק$ר על שעת הזלע שבעה מז!וח מחצי
 מזלוח עד חצי מאזנים סהן קיפ חלקים והחניךם כמזל
 הרקיע עשוי .פקיכע המזל־וס לכן נקראו מזלוה לשין אזל
 שהולך על ק ןקראת •מןנילם עגלה כדרום ועגלה י*•״

 יהקב׳׳ה מנהיגם בחכמתו:
 בצפון

 ומוריד את שני המאורות הגדולים והס הנכבים מדרום
 לצפון ומצפון לדרום והארץ מרוקעת על המים ושוכנת
 בתוך ?ימי התהומות כאניה בלב ים ונהר אוקייאנוש
 מקיף אותה מסביגוחיה וזה נקרא ים הגדול ואין מי
 שיוכל לעבור ב1׳&ו לצאח ולשחות בו ושאר המים שבעולם
 ממנו יוצאים וכמו מעבר לאוקינויס יהיה חהו ובהו ובה
 מחבקים קציח הרקיע כדכחיכ בספר איוב או מי ירה
 אכן פינתה יישעי׳ אמר בורא קצות הארץ והארץ הזאת
 נבלאת למושב לצל צפון האל; גבוה עד לכיפה מדובק לו
 הרקיע ומנלנל המזלות והחמה היא ראש והלבנה הזנב
 הרוצה לדעת באיזה מקום ראש התלי יוסיף על בריאת
 עולם שני שנים ויפחות אותם י״ט י״ס שני׳ והנשאר בו
 במחזורו ויראה מה שכגנל השנה ומה שכנגל החלש לשם
 ראש החלי והזנב והליכתו לאחור והוא הולך לפניו ושעמים
 לאחוריו p הככבים כשמהלכיס לפניהם כל הנולד בהן
 הולך לאחור ולא לפני׳ מן ראש החלי עומד במזל י״ח
 חדשים מד זנבו הם ז׳ מזלוה וכשנכנס ראשו במזל טוב
 ונולד בו ותלוי בתלי ייב מזלות ומקצתם זכרים ומקצתם
 נקבות נפרש טא״ק שהן במזרח למה שמותם זכרים משני
 שפנתן מזרח שהוא פלייה והיא תחלת המזלות וכל דבר
 שהוא העלייה חחלה הוא זכר שב״נ מפני מה ק נקבות
 מפני שתינתן סנת' לרום יורדת וכל לבר שבירידה היא
 נקבה כנקבה שהיא למשה 'סע״ל צפון נשוי בתהו
 בתחתונים דמי :כצקבות המ׳׳ד קערב והם זכרים מפני





 זזמלאך טז
 ולכשתכלה צ׳ • חלונות יש חלון א׳ ושמה חרר שכה רוח סוסה:
 תקופת תשרי מהחיל השמש לזר^ך ׳מחלון נוגה והולך
 וסובב לקרן מזרחי דרומי סלון אחר חלון על
 שהוא מגיע לחלון בלגה ותקוסח טבח מהחיל מחלון בלגה
 והולך וסובב וחוזר לאחוריו ועולה מררוס לצפון חלון אחר
 חלון, ער שמגיע לחלו^'תעלומה והולך וסובב ועולה אל קרן
 מזרחית צפונית חלון על שמגיע לחלון נעמן ועל חלון חלר
 זהו חלון ששמה חלל מחשבון צ״ה ונחשבות מתחלת הקרן
 מזרחית לרומית מחלון בלגה על חלון תעלומה זאת החלון
 ששמה תעלומה מחשבון' צ״א היא החלון ששמה תעלומות
 החלון חלר שהחלון ששמה נוגה הוא מסשרם קפ״ג כאלו
 החלונות שבמזרח קס״ג כנגדו יש שבמערב קס״ג חלונוח
 והם מבואות ג׳ והשמש הוא החמה בכל יום הוא זורה
 מחלון א׳ ושוקע ובא במבוי ח׳ במעלב כנגלו התלון
 שבמזרח ועל שהוא עובר ועולה עוביה של מבוי חלון
 להראוח בישוב יהיה שחר שנאמר וכמו השחר עלה ויאמר
 שלחני כי עלה השחר ועל שהוא בא והולך ונמשך במושבו
 של מבוי והיה עלטה שנאמר ויהי השמשי ועלטה היה
 ושכינה במערב לעולם שנאמר סולו לרוכב בערבוה חלון א' יש
 באמצע הרקיע שהוא בין מזרחי לרומי של תקוסה סבת
 ובין מזרחיח חלון מזרים שמו צפונית של תקופת תמוז ושמה
 מזרים שנ׳ מן החלר הבוא סוסה וממזרים קרה • ואין חמה
 יוצאת ונכנסת בו אלא פעם אחת של מחזור הגדול שבו
 נבראה חמ״ה גלגלה היא במגלול ונרצה גלולה ויש לה ד׳
 פנים לד׳ צדדין הצל א׳ כחו חס ולח הצד ב׳ חס ויבש הצל
 ג׳ קר ויבש הצד ד׳ קר ולח כנגד ד׳ תקופות השנה :
פת ניסן נהפך הצד של חמה שהיא חם ד׳ זמני  בתקו
 השנה חס ולח להיותו למטה לארץ* יהיה העח
 חס ולח עד ג׳ חדשים ־ בתקופת המוז נהפך צד החמה
 שהוא חם ויבש להיותו למטה על הארץ ויהיה העח עד ג׳
 חלשים הם. ויבש • בתקופת השרי נהפך הצל של חמה
 שהוא קר ולח על ג׳ חלשים בתקופת טבת נהפך צל החמה
 שהוא קר ויבש על ג׳ חלשים • ואס לא היחה החמה
 מסובבה לל׳ מסיבוח לא היה העולם יכול לעמול וזי הם
 מעלנות כימה וה׳ מושכות ב׳ כסיל ז׳ והם הם י״ב סובב
 גלגל ז׳ מקושרים מל לישוב לצל לרום והם מפוחחי׳ מחוץ
 לישוב לצל צסון זורח' ז׳ מצפון ׳לימין וה׳ לשמאלו וכגגלן
 נאספו׳ ביום ובלילה י האומים סוף הז׳ עקרב סוף הה׳ מן
 תאומים לקשת כבין עקרב לסרסן,ב״ע לסרטן כבין עגלה
 לעקרב עגלה לצפון ועקרב ללרוס זורחת עגול כלתי לרום
 ושוקעה עגול כלפי צפון ובצפון עגלה חוזרת ומשרת את החלי
 והחלי למזלות והמזלוח לגלגל והגלגל חוזר בגלגל דל,י המיס
 והמזלות כסרטן וחלי כמלך ועגלה כמנהיג וכולן ברוח שנא׳
 ברוחו שמיס שפרה חוללה ילו.נחש בריח זה החלי חוזרין
 וזורחין נאספים מאורות* כמלכים וכוכבים כשרי חיילוח
 וסוררין מזלות כמחנה הגלור שני המוציא במספר צבאם
 וחשבון י״ב מזלות נמצא כימה וכסיל על אפר הם ז׳ המזלו׳
 נמצא מכימה וכסיל על אשר הס מ׳ המ^רכוח כימה אן
 מושכות כסי^מפחח אס תקשר- מערכזת כימה׳ וכסיל
 הפחח אינו אומר כן אלא ׳ההקשר ללמלך מאותה הי חמשה

 ומחשבון

 ם&ר רזי*
 עו׳שה עש כסיל וכימה שבהם מנהיג מעמיל כאו״א בעתו
 בסס משצה עמים ומחליף אה הזמנים מעביר את
 זה עש כסיל משמשין שוכר כסיל שוכר עוברים בימות כחמה
 וכן אומר רב מחולל כל שוכר לשון הסגר וחתימה כמו של
 עושה שכר שבישעיה כסיל שוכר עובר ופתרונו אלון העולם
 שהוא יוצר את הכל כשהוא סוגר מזל כסיל סוגר עוברים
 ושביס שהרוחות 'מתחזקים בימות הגשמים ואין לרך מהנה
 ים ובססר שבת״י שמפרש ברית חבמיאל הרקיע הזה עשוי
 ככשה לומה לאהל הפרוס על הארץ שנאמר וימתחם כאהל
 לשבת קצותיו למסה ותוכו למעלה ככפה לומה לאהל וכל
 הארץ חחתיו וים אוקיינוס מסביב וסביב יש ארץ תוהו ובהו
 לכתיב בס׳ ישעיהו הלא ילעת אם לא שמעח אלהי״עולם
 ה׳ בורא קצות הארץ אינה נושבת ובאותה הארץ לבוקים קצת
 ברקיע סביב כלאיתא בספר חכמי המיס כי הרקיע לארץ
 היא מכל צל ובספר חכמי ישראל כהרקיע בצל צפון אינו
 לבוק קצותיו גגם האלץ ואינו מתוקן כי פנח צפון על תהו
 תולה ארץ על גלימה ומלרוס סתומה פנתו כחלר סתומה
 עגולה כלכתיב עושה גלולות על אין חקר עושה עש כסיל
 וכימה וחדרי תימן ממזרח וממערב מיוסל הרקיע על הארץ
 כלכתיב בלברי עמוס בונה בשמים מעלתו ואגודתו על ארץ
 יסלה וכימה ומלרי תימן שהרוחות טמונים בתוכן בימות
 הגשמים משמשין קב״ה אמר לאיוב המבינתך יאבר נץ יפלוש
 כנפיו כלי שהכנס רוח הבא מן הלרוס תחת כנפיו ויעמילנה
 ויהא בו כח לעוף והוא הלין לשאר עופות אבל לפי שהנץ
 גלול בכנשיס ורוב הנוצה ה/כיר שמו משאל עופוה וכן שנינו
 בר״ה שכימה משמשה נימוח הגשמים ונחש בריח הוא מזל
 הנין הנקרא בל׳ חכמים מזל תלי לפי שתלוי בו י״ב מזלות ו׳
 מצל א׳ וו׳ מצל א׳ פעמים מבריח אה השמים מקצה לקצה
 לכך נקרא נחש בריח ופעמים מתעקם מכניס זנבו לתוך פיו
 כנחש,עקלתון ו׳ מזלות הפנימיות שנים משמשין ומנהיגים
 אס העולם באוחו זמן ובעלוחס לשמש ישוב ומתעקם
 אף מצל הב׳ כלי שיהא מכניס מזלות החיצונים לפנים שמשו
 בעולם ו׳ התיכונים שישמשו עתה למוץ ובשעה שמתפשט
 מבריח אה הרקיע מקצה אל קצה והלקיע הזה •נשוי על כל
 העולם כולה מקצה לקצה לבל מקצה פנה צפון שלא יגמר
 והעה״ז עשוי ומחולק לג׳ חלקים שליש מיס שליש מלבר שליש
 ישוב והארץ ממקו׳ מזרח הקופח טבח שהי׳ מערבי׳ ררומ־ח
 גבוה על לרקיע זה והגבול עגול הוא סביב כנגל שפת הים
 אוקיינוס מכל צל והוא גבוה רטן הוא מסביב סביב מקצה
 מזרחי לרומי על מעלבי לרומי וזה הגבוה פתוח חלונות
 חלונות במזרח וחלונוח חלונוס במערב ממקום מזרח תקופת
 תמרי שהוא מזרחי לרומי של תקופת גיבח ועול המזרחי
 התיטני והאמצעי של תקופת תמוז ובאמצע בתווך בין צ״א
 חלונות שבקרן לרומי לבין צ״א שבקרן צפוני יש חלון אחד
 באמצע •ושמה חלון נוגה ומצל חלון זאת מצל צפוני שלה יש
 חלון שבקרן ושמה העלומה ובה האיל יוצא שנאמ׳ והעלומה
, של הקופח טבח נקרא :  יוציא אור והיא בקרן מזרחי דרו

 שמה גלגה והחלון שבקרן צפוני של תקופת תמוז נקרא שמו ־'׳
ר  נעמן מחחילהשמש לזרוח מחלון נעמן והולך סובב וחו̂י

 לאחוריו ויורד מצפון לדרום חלון אחר חלון אלו חלומה,



 ספר רזיאל המלאך
 שמשהיתין את הסירות ומיל מושך בין קשת לקשת זהו פי'
 כסיל משמש בימות החמה וקודס ימות החמה השרי עוקצו
 אצל שני וכסיל מחממת ומנדל ומושך הנוף מן הת לעוקז ק

 אלה קצת דרכיו ברוך ומבורך שמו אמן :
ה אשכילך על עניני החמה שס״ו חלונות והס מעלות ת ע  ו
 קס״ג ימים עולה ברוח מזרחית וקפ״ג יילל
 ברוח מערכיה כפי ימות שנה החמה ויוצא במזרח ונכנס
 במערב כי השכינה במערב נכנס ומשתחוה לסני מלך
 מה״מ הקב״ה ואומר רבון העולמים עשיתי כחבר צויתני:
ת תשרי ועבת סובבת בקרן דרומי במימי פ ו ק ת  ב
 אוקיאנוס בין קצור. השמים לקצות הארך
 ושוקעת שהלילה גדולה ודרך גדולה מאד עד שמגיע לחלון

 שבמזרח שרוצה לצאת בו ובתקופת ניסן ותמוז סובב בקרן ,
 צפונית בימי אוקיאנוס בין קצווח דרום וסובב אל צפון הולך

 לצפון בתקופת תשרי ושבת וסובב אל צפון בתקופת ניסן ששה י
 חדשים בקרן דרומי ששה חדשים בקרן צפונית ועל
 סביבותיו בחלונות שבמזרח שב הרוח החמה ג׳ אותיות
 מהשם כתובים על לבו והמלא:־׳ מנהיגי׳ אוהו אלו שמנהיגי׳
 ביום אינן מנהיגים בלילה והחמה עולה במרכבה ורוכב

 ומעושר כחתן יכהן פאר כחתן יוצא מחופתו י.
ת החמה קרנותיו ופניו מביעות לארן של אש קרנוחיו ו מ י  ב
 מכיסוח ופניו למעלה של ברד אלולי הברד שהוא
 מכהה אותו היה העולם נשרף שנא׳ ואין נסחר מחמתו
 ובחורף הופך את פניו של מעלה למסה אלו לי האת שמחמם
 פניו של ברד לא היה העולם יכול לעמוד מפני הקור שנאמר
 לפני קרתו מי יעמוד ולשמש אהל נחה ישס״ה חבלים (נ״א
 חלונות) יש לו כמנין ימוח החמה לכך ס״ת של שמותיו שס״ה
 שמ״ש חר״ס חמ״ה ובכל יום חמה ולבנה מכסות עיניהם
 מאורה של מעלה ומשליכין כו חצים וכשהוא יוצא הוא גבור
 והוא חלש מעונותיהן של בריות ונתן בנלהק בריכה של מיס
 של מעלה שע״ג הרקיע עוברת תחתיו ומתיש חמימותו
 במים אע״פ כן אין נסחר מחמתו יי": תיבות כתובים על לבו
 לכן מבראשית מד ויכלו י״ג איר וה׳ מלאכים מנהיגים אותם
 ליום לכך ה׳ דברים בשמש והיא כחתן ייצא ח׳ ישיש כגבור
 ב׳ מוצאו ג׳ ותקופתו ד׳ ואין נסתר מחמחו ה׳ וכן ה׳ אור
 בפ׳ ראשונה בבראשית ונ׳ מלאכים מנהיגים אותה בלילה
 הרי ה׳ מלאכים בין יום ובין לילה כנגדה יום ד׳ ח״ש אור
 לכך אל אדון על כל המעשים חי תיבות גדלו א׳ וטובו ב׳ מלא
 ג׳ עולם ד׳ דעת ה׳ ותבונה ו׳ סובבים ז׳ אותו ח׳ וכן כאי״א
ב אותיות ״  חון מה״ב כ״ל ש״ת אבל באל אדון כל א״ב כנגד כ
 ההורה לכך לשמש שם אהל בהם תורת ה׳ תמימה סמוכים
 בין יום ולילה הולך ד׳ רוחות שק אלפים כנגד הורה
 שקדמה חלפים • בבקר בבקר סבילו השמש ברגיין ומוסיף לו
 אורה והולך ומאיר עד נכון היום ומשתחוים לו ומקבל מריח
 ב״י ובא השמש כיקיע וסבלוהו למהר את עצמו וכן בכנ
 פעם וגלגליא״ל השר הממונה על גלגל חמה ועמו צ״ו מלאכים
? י ? ' ה א " ס ע ש י י ר ר ה ב מ  רבים ונכבדים שמריצים גלגל ח
 סרסאוח בכל יום ויום ומאיר השמש במקום הסינוםת י״'(
4 לפי • ? ״ ו ' י ן ע י א ה י ל ע ל מ  מזיק לו והיא טובלת מאיי ש

נ י ב ׳  נדכתיב כי לא יראני האדם וחי כך עומדת ה
 שהכסא
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 ומחשבון או ז׳ מזה אתה למד כי הה׳ מערכות כימה יז׳
 מושכות כסיל תפתח אלא הפך הקב״ה חשבון ואמר לאיוב
 תוכל לקשור ה׳ מפדנוח לכימה שהם ז׳ וחוסל לפחות מושכות
 ז׳ לכסיל שהם ה׳ עושים י״ב וכימה הוא מזל שור וזנב
 לסלה ועד כימה נחשבות עם שור לכסיל י״א שהוא עגלה
 ועש הולך אחר הכימה וי״א עגלה הוא עש הולך אחר הכימ׳
 העגלה הוא כסיל וה׳ נקראים מושכוח כסיל כי הב׳ נחשב,׳
 אל פני העגלה וה׳ מושבוחיהם ומגולגלוחיהס ולכימה יש ז׳
 כוכבים ו?ם מעדנוח כימה ועש הוא כשהולך אחר הכימה
 כשהביא הקב״ה מבול לעולם לקח ב׳ כוכבים מכימה והיה
 המבול וכשביקש להעביר לקח ב׳ כוכבי׳ מעש וסתם המקומות
 יע״ז הולך עש אחר כימה לבקש בניה ועיש שהיא עש וזהו
 עיש על בניה תנחם לעולם כשמהחיל מזל הא׳ לזרוח במזרח
 מאזנים שהוא ז׳ מהחיל לבוא ולשקיע במערב אע״פ שאץ
 נראיןכולן ז׳ המזלות ביחד מקצתן של זורח נראה ומקצתן

 של שוקע שהם ז' לא נראה כיצד פלה מאזנים בזמן שמתחיל
 טלה לזרוח מאזנים מתחיל לשקוע שור ועקרב בזמן שהשור
 מתחיל לזרוח עקרבמתחיל לשקוע וכן תאומים וקשת סרטן
 וגדי מריה ודלי בהולה ודגים לעולם הז׳ מזלות זורחים מצפון
 לימה הוא צד דרום ונראין בישוב והס הולכים בצד צפון
 אחרי גובהה של ארן ולא נראה לעין ולא כן המזלות אחרי׳
 וע״כ קלאום שמוחל החכם הבית של מפוהחי׳ בלשון חוגר
 כמפהח כלומר שהשבע נקראים מעדנוח על שהן מקושרת
 מבית לישוב ולא נראץ לעיני היושבים ולא כנה הפס׳ כן כל
 המזלות והכוכבים • עש הוא כסיל הוא מזל האומים כימה
 היא עש ראש מזל שור על שהם ניכרים ונודעים יותר מכל
 הכוכבים ומכל המזלות ועל אשר הן תמיד כימה וכסיל
 ביחד קרובים ביחד זה לזה והולכין זה אחר זה וניכר׳,׳ לעץ
 כ״כ ממר הקב״ה לאיוב התקשר מעדנות כימה או מושכות
 כסיל הפתח ללמדך להביס לרקיע כשזורחת הכימה הוא
 שור במזרח הראה כחל עקרב שהוא שוקע במערב ובזמן
 שזורחת עקרב במזרח שור שוקע במערב והכסיל עם שור
 המזלות של אחריות(נ״ח עם מזלות החרות) מושכין המזלות
 האלה ממערב למזרח מצד צפון מאחורי גובהה של ארן
 • ע״כ נקראו מושכות כי הן מושכין את התעדנות ועוד על

 שזורחת הכימה כמזרחית צפונית יותר מכל המזלות על כן
 נקראו מעדנות חלו ז׳ ולא אחרים ומתחיל וזורחת מן הכימה
 וגומי כעקרב על כסכימה זורחת מצפון ועקרב זורחת מדרום
 יבאר המזלות זורחין מן המזרח לכימה למזלחו של מערב
 הלי למדת ז׳ מעדנות והס מונכוח וע׳׳ז נאמר מושכות
 ומושכות הן למעדנות נהשבו׳ עם הכסיל ה׳ מושכות המעדנו׳
 ממערב למזרח בזמן שהכסיל במזרח הם מושכות למעדנות
 ועקרב שיקע למערב בסוף ה׳ מזלות שהן בצד צפון ויהיה
 מושכו׳ עם כסיל במערב למזרח לצד דרוס ממזל עקרב !נמצא
 האומים בסוף הז׳ במזרחו אחרי״ הכימה והמושכות נחשבות
 מן המזרח למערב נצל צפון ממזל האומים היא הכסיל בסוף
 הזי ונמצא עקרב בסוף ה׳ במערב החלה תאומים ועל החלת
 קשת י״ב מזלות הרי למלת מכימה וכסיל כי י״ב מזלות הן
 לא פחות ולא יותר • בב״ר כימה מעדנות הפירוש פי׳ כימה
 משמשת בימות הגשמי׳ והעולם מצטנן וממיתה את התולעת



 £0ר רזיאל המלאך
 ארכו וחצי נשייתו בשבעה נמלה וכל הכוכבים והמולות
 אדוקים בו כל הכוכבים ושני המאנמת וי׳׳ב מזלות הוא
 נתמנה מלך על כולם לנהגם בין סוב בין רע והוא מכהה
 אוק של ב׳ המאורות וז׳ כוכבים והוא המוליך והמביא את
 המאורות והמזלות ממזרח למערב וממערב למזרח והוא
 המחזיר את ה' הכוכבים לאחור והוא המעכב אותו לעמוד
 במקים אחדמלילך לא לשנים ולא לאחור והוא הוא המוליך
 אותם הילוך ישר והוא מאש וממיס ומראהו כמוס ואין
 נראה לעין כי אס ממסורת הסושרים הקדמונים אנו
 מוצאים לדעת את התלי וכמו וממשלתו ומלכותו ויראתו
 ומובתו ודעתו והכרת שני הנולדים בו וזמן מהלכו ממזל למזל
 ומנהג הלוכו להסוך וקצח הלוכו אמור אחר הזנב וגובהו
 ושסלותו והס אחקיס בו המזלות ששה מצד דרום וששה מצד
 צפון ודע כי הגלגל המגלגל המזלות והכוכבים והמאורות
 והוא סדור ונתון הוא בעוביו של רקיע והמזלות קבועים
 ואדוקיס בו לעולם ואינם זזים ממקום קביעות והגלגל הזה
 עגול הוא סכיב לרקיע בדרום ובצפון ממזרח למערב והתלי
 נשוי בו מקצה אל קצה כברית והחלי עשוי באמצע הגלגל
 כך והעגלה נתונה מצד צפין לתלי וכצד צפון של מזלות
 הדרומיים מתגלגלת עם החלי ומכח התלי מתגלגל פגהיג
 קצה העגלה הדבוק בשבעת תלי ומתגלגל הגלגל המזלות
 הקבועים בגלגל ממזרח למערב ימצפונית ממערב למזרח
 מעולם ועד העולס ולשבעה הכוכבים גלגלים קטנים והגלגל
 של מזלות מוליך את ז׳ הגלגלים של ז׳ הכוכבים שבתיי צדיק
 מאדי״ס חמ״ה נוג״ה טכ״ב לבניה עם הכוכבים ועם ייב
 מזלות ממזרח למערב ממערב למזרח מגלגל העגלה המנהגח
 את התלי מנית גי;יגת התלי מתגלגל הגלגל של מזלות וזי
 של ז׳ כוכבים וכולו ברוחו של הקב״ה וברותו שנא׳ ברוחו
 שמים ששרה חוללה ידו נחש בריח זה התלי נכתיב בדבר ה׳
 שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם והאל יח׳ קרא שמות
 הכוכבים ומונה. לכתיב מונה מספר וכו׳ וכתיב גדול אדונינו
 ורב כח ללמלך כי יותר גללו בסדר ממשה מלאכת הכוכבים
 והמזלות והתלי והגלגל והעגלה ממה שנלאה גללו נשאר
 מעשה העוצם שאין חכמה רחבה ועמוקה ומופלאה בעולם
 כחכמה זו ולב התלי עוצם שמיס וחושב מחקרי העולם
 וגלגל המזלוח וחלי אין חכמה א״ח ארי״ה ושימושו מחקרי
 העולם וגלגל המזלות וחלי אין הכמה חמה אס יהיה בהם
 מולל אז חקופוח כולם חמים ויבשים כאש והשר מיכא״ל
 שמו שור עפל מאזנים רוח שמושו נוגה אם יהיה בהם
 מולל או תקיפות סבילבלין ורטובים והרוח מזיל מיס מנוגה
 וממטר ושר ענא״ל קכ״ק (ניא תב״ק) תאומים רוח
 בתולה עסל ושמושן כוכב אס יהיס בהס מולל או
ל יסול העפר  הקישה מזיל במקצת ויבש במקצח ע
 והרוח והשר רפא״ל ס״ל סרס״ן מיס ושמישו לבנה
 אס יהיה בו תקופות ׳או מילל כולן לחיים. והשר
 גבריא״ל ק־״ש קש״ת אש ללי רוח ושימושן שבתיי
 אס יהיה בהם . מולל אי הקופה .מחציתו יבשים
 בנחת על סול וחציים מבלבלין .כלוח לח •ומזיל
 מיס והשר קפצי״אל גל״ז גל׳׳י עפר לגיס מיס

 הא ושמושן

 שהכסא סגול מאחוריו כזה ( ועשוי כמו חצי לבנה סביבמז
 השכינה עק ומיס וכן ענן וערשל סביב • וכשהלבנה מעקמת
 פניה העורף למטה והפנים למעלה יהיה מסר זהו שאמרו
 מז״ל כל המכרך על הלכנה כאלו מקבל פני שכינה ומלקלץ
 כעלה כלנו וחיות רציא ושוב קופצות מתתת לכסא ואופניאל
 השר ממונה על גלגל הלכנה ועמו ס״ח אלפים מלאכים שהם
 מריצים גלגל הלבנה שכ<׳ו אלפ־ס פרסאוח בכל לילה כל
 זמן שהתקיפה עימדח בלבנה במזרת בתקיפה חד במיו לחדש
 של כל תדש והדש • מדיר הלבנה בין ענן וערפל ועשויין כמו
 ב׳ קערות כסויות כפויין זה על זה והוא בין שניהם כשהוא
 מולל הלבנה אלו ב׳ עננים הופכים את פניהם ברוח מערבית
 והוא יוצא מבין שניהם כמין שופל לילה הלאשון מלה א׳ לילה
 השניה מדה שגוה וכן עד חציו של חדש על שגילה כולו אלו ב׳
 עננים הופכין סניהס ברוח מזלחי פנה לבנה שיצאה מתחילה
 מתחיל לכנס ומתכסת בין שניהם בלילה לאשמה מרה א׳
 בשנית מדה' שניה וכן עד סיף עד שיתכסה כולו קנין שהוא
 כמין עננים שנא׳ אשל בשומי מנן לבושו ועלסל חתולתו מנין
 שהוא מתכסה טלו שנא׳.תקעו בחלש שופל בכסה ליום חגינו
 בכסה ביום שהוא מתכסה כולו תקעו בחדש שופל שעה
 אחת מיומו של הקב״ה באים ממה ולבנה שרם לתחילת ליל
 ל׳ שעת שבתי בשעה שנכלאו * שלהבת לבנה מגעת לחמה

 ביום מ׳ מעלוח עובר להיט ומכהה את אורו:
 רבי נהוראי אומר גזירה מלך היא כשישראל חושאין
 ומעברין השגה [שלא] כראוי שלהבח חמה מגעה ללבנה
 בלילה ארבעים מעלות עובר בחוכה ומכהה אורה וכשישראל
 עושין רצינו ומעברין השנה כראוי הקב״ה מכלה •את החמה
 ומשלת רוגזו על אימות העולם שנאמר כה אמר ה׳ אל
 ללך הגרם אל תלמלו י אור הלבנה שעמים נכסה ופעמים
 נגלה אבל אור הממה לעולם גלוי לכל העמיס ואע״ס
 שממה ולבבה הלוכן קבוע לא כשבילי החמה שבילי לבנה
 שבילי הממה קבועין ־שבילי לבנה אינן קבועין אלא פעמים
 שהיא מהלכת את המזל בקצרה פעמים בארוכה כיצד פעמים
 שהיא מצפינה את הילוכה הרי היא בארוכה ופעמים שהיא
 מלרימית את הילוכה הרי היא בקצרה ואף על פי שאין
 ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר עשה ירמ למועדים שמש ידע
 מבואו וכה סדר הלוכם לא ביתו של זה כביתו של זה בית
 שבת״י גדי ודלי צל״ק קש״ס ודגייס מאדי״ם מל״ה ועקר״ב
 נוג״ה שו״ר ומאזני״ם כוכ״ב תאומי״ס בתול״ה ממ״ה לבג״ה
 סרס״ן • רהםי״אל השר כממונה כל המזלות ועמו ע״ב
 מלאכים רבים ונכבדים הוא מרהיט את המזלות במסילותס
 ממזרח למערב וממערב למזרמ שביל עשה הקב״ה לכוכבים
 ולמזלות שהם הולכים בלילה ממזרח למערב וממערב למזרח
 וכוכביא״ל השר הממונה ועמו שס״ה אלפים של רבבות של
 מלאכים שהם גדולים ונכבדים שהם מריצים אס הכוכבים
 מעיר לעיר וממדינה למדינה ברקיע השמים והכל תלוי
 בתלי שברא הקב״ה מ־קיע הזה שעלינו המליק לז׳ ברא את
 החלי מראש ומאש וממיס בדמות תנין גדיל כנתש עקלתון
 ועשה לו ראש וזנב והניחו בעובי הרקיע במקיס אמה
 נסהו מקצה לקצה כבריח הנחש עקלתון והעמל שלי באמצע



 u ספר רזיאל המלאך

 צדה המולד החקושה שנהם חציים יבשים בנחת עקרב מיס ושמושן מאדים המולד והתקופה שנהם יבשי!
 !חציים מזילים מיס והשר צדקיאיל שעם סלה חש בנחת וחציים מזילים^ מיס והבר סמא״ל :

 רוח ההחחון יגיד כי ישב רוח הכוכב ואס יראה הלבנה
 בימי מחציחו יניד מל חכונוח סוהר האויר ״ ואם יראה

 בימי קסגיח הירח ערסלו ועננו זך וסוהר לרוב מאוד יגילו ,
 כי ישתנה הרוח אשר נושב באוהו יום ואם יראו אח הירח
 עבים יגילו על חולף וסחיו ואס ילאה הילחביוםד׳ למולל
 זקוף בקלנותיו מל נשיבח הלוח מהלוחות המעלבייס יגילו
 על חולף וסתיו ואס תלאה כי יש לילת כמו בקעים מאותו
 מקים שנראין הנקעים יגיל כי משם ישיב הלוח • כשיהיה
 הילח מלא ושלם וממולא על יום ל׳ ומיום הרביעי עד יום
 השניעי וממלואן ועד מחציחו וממחציתו על מלואן יגיל
 בזמן שיהיה קרוב לשמש יהיה הרוח או במזל הלניעי למזל
 שהולך עם השמש יהיה השגוי לרוחוח לימים שבעה כי כן
 נתבררו באותות הירח והירח ראוי לראות ולהבין ולהשכיל

 אותות סימנים משר שלושה ימים למוללת או לאחר ג׳ ימים
 למולדות למלואה להיות שלמה ולמחצה הירח להיוה חציו של
 ירח ממדח מלואו כל אלה מועדי הירח ראוי לראות סימני׳
 מטרה ג׳ ימים או לאחר ג׳ ימים אס הירח רקיק וזך וסהור
 ולא יראה בו מאומה עוסל יגיד על חכונוח האויר ויושרו *
 ואם יחראה במעופה ויחראה ססביבוחיו הקשו ענגי
 וערסלו הוא מדור הלבנה המחכסה הירח בחוט לכל חלם
 וילאה לכל לוח כמו מקיף ומסיע העננים עליו מגיל ט
 ישב לומ מאותו הצד הנוסעים ממנו איחס העננים אם ילאה
 הירח מכוככ׳ ועב ושמו מגיל על סתיו וגשם ואם סביב הירח
 כגולן אחל טוהר ובנחח במעט מעט יות׳ן הגולן יגיל ע׳
׳ אן ג' מגילה ע, סתיו  חכונוח האויר וטוהלו ואס יהין ב
 וגשם ורוח אם יהיו מכורכמות כלוע ומחכקענה מצל א

ס (ג״א מועשוח) ל ו ע ן מ י ה ס י א ס ן י ב י ע א ב ד י צ ן ה ח ן א  מ

 ועטת או ירקרקות ימנורכמות או שחורות וחראה כמכוקעות
 כולנה וכמו שתהיינה גלולות p יהיה אף סערת האייל
ס ענינה מ  ושנוי לרוב אס כזרוח השמש יעשה בסביבותיו כ
 אס יבקע מהרה יגיל על תכונח סוהר הלקיעי' כזרוח השמש
 דע גי באותו היום יהיה גשם ואס יזרח השמש מחוך עננ ם
ו ןכזרוח השמש י ת ס ף ן י ן י ח י ה ש י ס v א ן ח ז 5 ז י ד ן 3  ן

 יהיה

 אלמדך אוחוח השמש אס בזרות שמש יהיה שמש זך
 ומהול בחמימתו יגיל על תכונות אש האויר
 ופוהרו ואס בזרות יהיה השמש זך ישהזל בלבת אש מלהיב
 אדום יגיל על לוחות לבות וגלולות ואם הראה טרם יזרח
 השמש כי יהיו עננים ילוקיס ואדמלמים יגילו על גשם ועל
 משל ואם יציצו ניצוצי שלהבת הממה טלם יזלח יגידו על חקוח
 הסתיו והתולף ואס יזלת השמש מחוך העננים כמו מחוך
 המיס כאשל יזלח ילאה כמו להכ יגילו על חולף וסחיו אס
 יהיו ניצוצ׳ השמש זורחים זוהרי השמש ומעוננים יגילו על
 חורף וסתיו וגשם ומטר ואס בזרוח השמש במערב יהיה
 העמיס מסביכוחיו יגילו על חכונוח טוהרי הרקיע והאויר
 ואם יבא השמש ואם ישוב מלוח צפון וינתק העננים אדמדם
 מצל צפין ועננים שחולות מצל ללום יגילו על תכונות סוהל
 ויגילו חורף וסתיו ואם יקימו עם לוח נגב יעילו מטלות
 גשם ואס מכל צדי השמש לפנות עכב יהיו כמו ענגיס אלימים
 וצחים מזוהרים כשמש הס העננים יגילו על מחוה חזקות
 ומיעסוהואס יהיו אותם עננים אם רוחות יהיו מפה ומפה
 לשמש יגיל על חירף וסחיי לרוב ואס יראה הרקיע שחור
 לרוב כשחרות הקלילה יגילו כי יבשה ויחרבי הנהרות
 המעינות והבארות ואס כזרוח השמש יהיה מסביבוח כמו
 הקפה עגולה יגיל על חורף וסתיו וכאשר יזרח השמש כמו
 שעה ואחר נחלש ויפזר משם וירק את ניצוצי זהרו שלהבה
 מתיך העננים מניד על מטר יחד עס ברד משרב וכאשר
 יהיה בשקיעהו סלו׳ (נ״א כלו) מגיד על מפר יחד עם רוח
 והלוח מאליך החלה באייר העולם ואס יבער השמש לרוב
 וישלח ניציצי זהר שלהיבו כלפילי אש זיולדף מכולס מגיל על
 מטר עם רוח יחד ואם זוהר זך מגיד כי ישב לוח צפון
ל כ׳ רוח צפין מטהר את האו־ר בגזירת ה י 5 כ י פ י מ =  ׳וע*ס ה
א נושב בחרן ממקיס גבוה ולס יותר י  הבירא יח׳ על אשי ה
 מכל מקימות גבוהים ולמיס לפיכך מטהר עוביו של אויר
 חומו ועלשהו יגיה השמש כלא חשך ענן וערפל כנוגה אור
c י־ילאשזן כ׳ יסחר מהבא הקרן r j  אס הראה הירח 5
 העליון של ירח יגיל כ׳ ישב רוח צפון וחם יסחר



 המלאך יח
 על עץ השרף ויוצאין שביבים לכך הכוכבים טס הלבנה
 יוצאין ומחחלת העולם צרף האוחיוח וגלגול הדבורים וחשבונם
 ומניינם ומספרם וחושב חשבץ כוכבים ומזלות וחשבון חקוסוח
 ומחזורות של כוכבים ושל תלי ושל מזלות שהיה עתיד וסדרו
 לבראוח והיה עורך החשבון כולו לפניו כדי לראוח המרוח
 העתידין להבראות מראש ועד סוף ככתמרמי פעל ועשה קורא
 הדורות מראש קודם בריאות עולם כדי להבין מעשה כל
 אדם וצדקתו ורשעחו ולגזור על כל אחד ואחד לסי ממשיו
 העחיד לעשוח בין טוב ובין רע ומנה ככבים ומזלות
 עליהם ומנה כוכבו ומזלו שיזרע בשעח זריעחו ובשעה מולדו
 בין טוב ובין רע וכל אלה עשאס האלהיס בחכמחו ובתבונתו
ק אע״ס שמנה  קודם שיזרח העולם שנאי ה׳ בחכמה יסד א
 כוכבו ומזלו של כל אדם טרם שיברא העולם לפי מעשיו
 שעתיד אדם לעשות ולא נתן הקב״ה לככבים ולמזלות רשיון
 להרע או להיטיב חחלה עד שראה האדם לבראות שלא
 היה נכון בלא יצר דכתיב כי יצר לב האדם רע מנעוריו
 ועל זה האלהים רחום וחנץ הוא ונחם על הרעה ערך
 ותקן החשובה מחחלח הבריאה בטרם הריס ילדו וגו׳
 חשב אנוש עד דכא שאם יחטא וישוב שינחם ה׳ אלהים זהו
 * אין מזל קבוע כי הכל לסי מה שהאדם באוחה שעה מין
 כדכחיב בישמעאל באשר הוא שם ובמזלוח המאורים שבם
 יראו כל הזמנים• לכך אומרים בלילה ומחליף אח הזמנית
 ומשנה העחים ולא בשחריח * יהחרנגול כשמשכים לקרוא
 בלילה ישהנה הזמן ולמחר יהיו עננים כי• הענן נכנס

 בחרסומו ופעמים לבנה בלילה פעמים אינה מאירה זהו ומחליף.
 את הזמנים ומשנה עחים ובשלשה כוכבים לילה ־ זהו ומבדיל
 בין יום ובין לילה אבל בבקר אעיפ שראו משרה חשוב
 יום זהו דכתיב עושה שתר ועיפה וגו׳ ה׳ צבאות שמו.* למד
 כנגד ה׳ המאורות מה ל' גבוהה על כל האותיות כך הקב״ה
 על כל בריותיו וצופה הכל מחחלת בריאת עולם במאמר יהי
 אור זהו נהר דינור שממנו הולכין כל המאורות כדאמריק
 בהרואה אלמלא זנב כימה בנהר דינור אין• בליה יכולה
 לעמוד בקור ולכך חמה ולבנה וכוכבים נראין אדומים ומה
 שעתה הולכת ממה ביום היתה הולכת נהר דינור ובמקום
 הליכות ממה ביום נהר דינור הולך ואותו הלוך קורא יום
 שנקרא עת היום ובמקום הליכות המה בלילה היה הכל מים
 והיה לו כמו רסוסת שהולך בהם ולאותו מקום נקרא לילה זהו
 ויבדל אלהים בין האור נהר דינור ובין החשך חשכת מים
 עבי שחקים זהי ויקרא אלהים לאור יום כלומר נהר דינור
 שבהן בטלות המאורות ממה:'ך שאם לא תאמר כן מאי ויהי
 ערב ויהי בוקר והרי.נתלו המאורות אלא נהר דיניר מהלך
 כמו עתה החמה כלוי לאור יום נהר דינור ולחכך קרא לילה
 לחשכח מיס שהם דרך החמה ובהשכמה יהי׳ אור נהר דינור
 עד חצי יום שנהר דינור עולה למזרח ולמערב ביום רביעי
 הוציא מנהר דינור כמו בחצי היום שנהר דינור עולה ונבכה
 וכוכבים עולין נאמר במדות שמ־ס לסי לכת בערכן מדדו
 חכמים ש״ס מדריגות וי״ב מזלות צמודין בו ושמותם טל״ה
 שו״ר תאומיי׳ם סרס״ן ארי״ה בתול/ מאזני״ם עקר״ב
 קשית גדיי דל״י דגיי׳כ וכל מלך (נ״א מהלך) מהסל׳ מדריגות
 וכל מדריגה ומדריגה ס' גסטראות וכל גסשרא ס׳ ברקונות

 ־ וכל

 ספר תיא
 יהיה אדמדם וירתח יגיל על רוח אס בבקר יראה השמש
 גדול ורב יהיה חורף וסחיי ואם יראה כיצוצו קודם זריחתו
 יניד מל גשם ואם בזרחו יהיה מלסניו עננים אדמדמים יגיד
 על גשם שיבא לצד דרום ואם יחסשו עצמם לרוב כמחסשי
 בציס ומחנעריס לרוב וגס העורבים אם יראו לרוב ויברחו
 לרוב וגס הזבובים אם יאססו לרוב וינשכו לרוב או מצסצסיס
 בקולם יגיד על גשם ודע אס נפל תקופה בחחלת הדש כל
 החקופה יהיה חוס ובחצי חצייה בינוני׳ נוג״ה ירבו גשמים
 כוכ״ב כולו חום ולבנ״ה כולו קור שבח״י בקיץ ובחורף צנה
 וירדו גשמים צד״ק כולו קור ושלג וגשמים מאדי״ס חוס

 וירדו גשמים ויהי כלו בלא צנה :

ה :  סדר הלוך המזלות המשמשים בתחל
 ליל א כ״ל שצ״מ חנכיל שצ״ס : יום א חנכ״ל שצ״מ חנכ״לש :
 ליל ב צ״מ חנכ״ל שצ״מ חנ״כ: יום ב לשצ״מ חנ״כל שצ״מח:
 ליל ג נכ״ל שצ״מ חנכ״ל ש״צ: יום נ מחנכ״לשצ״מחגכ״ל:
 ליל ד שצ״מ חנכ״ל שצ״מ ח״נ: יום ד כ״ל שצ״מ חנכ״ל שצ״מ :
 ליל ה חנכ״ל שצ״מ חנכ׳ילש : יום ה צ״מ חנכ״ל שצ״מ חניכ:
 ליל ו לשצ״מ חנכ״ל שצמ״ח: יום ו נכ״ל שצ״מ חנכיל ש״צ:
:  ליל ז מחנכ״ל שצ״מ מנכ״ל: יום ז שצימ מנכ״ל שצ״מ ח״נ

 ונמצא סדר הלילוח כצנ׳יש חל״ס:
 ועוד אשכילך להבין באס יהיה סחיו או גשם מאוחוח
 הלבנה ביום שלישי ללבנה חדשה ממולד שלה אם יהיו
 ־קרני הלבנה כמו סחים וחשוכים ועלוסיס זה האוח יגיד על
 גפם משרוח וכמו כן אס יהיו קרני הלבנה ביום רביעי
 כאלה כן יגיד על הגשם ואם יראה הקשה של לבנה אדמדם
 כאש זה האוח יגיל על סחיו גשם גדול ובימי מלואה אס
 יראה על הלבנה כמו. שחור מאומה זה האוח יגיל על סתיו
 גשם גלול ובימי מלואו מסרוה ואס יהיה מכל סביבותיה
 כמו גוק עגולה או ב׳ או ג׳ עגולות זה יגיל על סחיו וגשם
 גדול: ועוד נלמד להבין ולילע מסרה אס. יהיה סתיו וגשם
 מאוחיוח החמה אם יזלח השמש אדמדם יגיד על גשם מטרוח
 וכאשר יהי׳ נכון להשקיע לבוא במערב כ״א בצירים השמאליח
 יהיו עננים שחורים וקלובים לו הבטח כי מיל יהי' גשם ומשר
 וכאשר חזלח השמש אס יעמול ענן ושמש על זוהר נצוצי שלהבס
 זה האוח יגיל על גשם ומסר וכן הרבה בס׳ המזלוח:
 ועוד חכמה שם על סחיו וגשם לאורך ימים אם החזיליס
 או העזים יעשו השמיש הזכרים עם הנקבוח ובשעה
 שיכלו ויפסקו התשמיש עושים עצמם עול נרצים להשחמש או
 אס נתלכלכו במקומות המיס או ברפש וטיט ורוצים להתלכלך
 יותר וגם כשרוצים לרפות וחוששין מרעיתן מתתת לארץ על
 קצוח שפחי פיוהיהן וגס ממחיחין לאשם כנגל צל צתון וגס
 הכלבים אס יחסרו בארן וק הזאב אס פניו קלוב לעזים או
 קרוב לבחי הוילץ וגס אס יסבלו שיורים שסחוחיהס במראה
 הפיס ובמעיינוה ולא מפני תאוות שתייה וגם האווזים אס
 ילכו קוראים בכח מאכל מזרעחו וגם קורי עכביש אם יפלו
 מעצמן בלא הפחח רוח כל זה יגיל על סחיו וגשם לאורך
 ימים ובעח שהלבנה חסרה נקראח מאיל קטן ואז אין
 ממשלח הכוכבים ברקיע כי אם צ״ח כוכבים מניין כוכבים
 וכשקסרגה לבנה על לבינוחיה ונעשה הכוכבים כאלם שמכה



 ספר רזיאל המלאך
 ועמו כ״ם מלחכים פחללו״ן נשיא על תשרי ושמו כיש מלאכיי*
 ללב׳ינ נשיא על מרחשון יעמו כ״ז מלאכיי ארבגדו״ר נשיי
 על כשליו ועמו כ״ס מלאכים אכרכיא״ל נשיא על אלר ועמי
 כ״ח מלאכים לסי שהנשיא נקלא אברכיא״ל לשון בלכה
ק לומיא״ל חלשיאיל  תחתיו מלאכים הכקלא־ס כעוכ מ
 חסליא׳יל שלמיא׳׳ל מלכיאי׳ל וכל כיוצא בהם הריס הקב״ה
 והוליל למרלכי ואסחל בחדש אדר חן וחםל וססל הזכלונות
 ובא לשלוח למרדכי והיה משנה למלך ונח; ברכוה למלך הכבול
 ניריא״ל על דינור שמשיא׳׳ל ירחיא״ל כל הירח כוכביא״ל סל
 הכוכבים שושריא״ל על כשרי החיים על שה אמרי ששר זכוכיא״ל
 על זכיות ישראל יהודיא״ל על המלאכים זהו ולחהך עליו; כקראי
 כל המלכים על שם ממשלהם וכאשר צירף הקב" ה האותיות
 ועשה גלגל הדבורים וראה כל השעילוח שהיה לו לבראות
 וקרא ובא למעלה בשמיה כחכמה ולס׳ שהשמש והילח
 והכוכביכ נבראו מנהר דינור ע׳כ הוא ברקיע השני להוליך
 המזל לסיים מזלות הקדים ועשה בריכות מים לסנ• השמש
 לקרר חוש השמש ולהסלינ צינהן ביום רביעי הוציא מנהל
 דיניר חמה ואח״כ לבנה ואח״כ כוכבים ושחלו ברקיע ובדיני!
 מדיני' שלוהח וזורקו אחריה רתיחה לכך כוכבים הילכים
p גבינה החלה יוציא מן החלב הגבינה r w לצד אחד כאדם 
 וממה שנשאר מחלב מבשל ויהיה כמו גבינה אינו כל כך
 לבן לכך החמה לבן מירח יירח מכוכבים וממעס לבושח
 ירח אורת על המים ונברא נהר דינור ומהם נבראו האירוח
 ומה שאמרו חכמים שנהר יוצא מזיעת החיוח והחיוח נבראו
 בשני שנים הס אחד מזיעות אצל כסא הכביד ועל ראש

 רשעים יחול:
 וברקי ע השני נהר דינור אחד שהמזלוח נדונין ממנו שאמרו
 רבותינו אלמלא זנב כימה בדינור אין ניצול משני
 הקור והמזליח ברקיע השני כחגיגה ומה שהחמה הולכת ביום
 דינור הולך ביום ראשון ונקרא יום ובהליך חפה בלילה הולך
 דינור כחשכה כי העוצם היה מים וסביב למים בקלישה שתוסש
 המיס וסביב אותה קלישה דינור הולך בקלישה אחח ומה
 שלמעלה בקליפה היה הולך וזה היה בהליך תמה כיוס ומה

 שלמשה בקלישה זה היה במקום חמה בלילה :
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 סופות וכל סוסית ס׳ רופיסאות וכל רושיסאית ס׳ הרושית
ף עין נפול חשבון זה בידך עד י׳א וי״ב דברים אמרים ל ה  כ

ן לקלוקי חשבון אבל הכוכבים היורדים והעולים ומנהיגים  ס

 אח העולם ושמותן שנח״י צד״ק מאדי״ם חמה נונ״ה כוכ״ב
 לנגה וכל אחד יאחד יש לו מלק ככל האחד ק אלו הכוכבים
ף אז במו עתה המזלות והחלי קי  במילי דראקו״ן דינור היה ס
 שמגלנלין יהולטן בשמים בי בתלי י״נ כלהני' ז׳ מעדנות כימה
 והי מישכות המזלית יהתלי שסגלגלין יהולכין בשמים ובאר;
 ז׳ יהי הם יי׳ב סביב הגלגל מקישרין מבית יהס פתוחים
 מנחין זריחית שנעה מימין לצפין יהי מצפין לימין יכנגדס
 נאספים ששה נייס יששה נלילה האומים בסוף השנעה וכקרנ
 נסוף ה׳ מן החאומים לקשה ומעקרנ לסרםן כמו כן ונאספים
 עגלה לעקרנ עגלה נצסון עקרנ כדרום זורח עגול כלפי דרוס
 שוקע נוסה כלפי צפון יבצפין עגלה זורחת ומחזרת אה
 התלי והתלי למזלות והמזלות לגלגל והגלגל חוזר בגלגל דלי
 ומזלות כסמים ותלי כמלך כמנהיג ראש בראש הששה וזנב התלי
 בסוף הששה הראש מהלך ישר והזנב מהלך הפך כן היה
 מחחלח העולם נהר דינור סיבב ולאחר מכאן ס׳ יוס ביום
 ד׳ הוקפה מנהר דינור ראש וברא חמה להאיר ביום על
 האק ונהר דינור אצל המזלוח לחמם קיר כימה ושלג

 לבנה וכיוצא בק :
כ נבראו כוכבים קסניס אע״ס שאין מאירין אלא לחמס י  ע
 העולם לאור שלהכח שלק שאס לא החמר כן למה
 נבראו מה צורך לעולם בק אך כל מה שברא להנאוח העולם
 ומן כה הנור של כוכבים רצים במםילהם וגס המזלוה והמאורי׳
 רצוא ורהשיאיל השופר p עמהם ונ״ג שרים נכבדים עמו
 להריץ המזלית יהמאירות על כן נקרא רהסיא״ל לשון רן וירן
 מתורגם ורהס כי כל המלאכים נקראים על שם מה :ממונים
 כגון רזיא״ל שמסר ספר הרזי׳ ובו השכיל אדה׳יר ובו מלאכי על
 החדשי׳ פפיעא״ל נשי׳ על חדש ניסן ועמו .'ו מלאכים רגהיא״ל
 נשיא על אייר ועמו מ׳יג מלאכי׳ אמיאויר נשי׳ על סיון ועמו
 ס״ה מלאכי׳ המ״ץ בו׳׳ן נשיא על המוז ועמו כ״ח מלאכים הח״ר
 גא״ר נשיא על אב ועמו כ״ע מלחכים מורא״ל נשיא על אלול

n 

n 
a 

A ליוני־ > 
A * % 

 מ־יימ

\ \ / \ 

. ם־ י  פי

ete!,V»• 

מ ^ \ 5 ל י < ר א מ י ז י ת נ כ :  קרא לילה כלומר במקיס ח
; ה ש ע י הילך שס בלילה כך מה היה לכל מזל ומזל י י  ח

 בצל

 ואז היה הולך בחשכת מיס לסיס שמיס ולמשה בקליפה היה
 מביס שק לרך המיס אכל לפעלה צלולים כתיב ולחשך



 שפרי מזרח ולשם אינו בקע סי יש לחמה ריוח כשכא לצאת
 למולם יש חלונוח קצרים לכך אמר ונוקע חלוני רקיע ואינו
 הולך נחקפו מעצמו כי היה שורף כל העולם כולו והקב״ה
 מוציאו בנחח זהו מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכק שבחה
 רדא כפת השמים שיש לשמש והיא כמין קערוחכפוה נאות
 ללבנה זהו ולבנה ממכץ שבתה וכששמש בבוקר או בערב יוצא
 ומהששס אורו. בכל העולם לכך שמש בלשון נקבה יהי
 מאורוח ולא אמר מאורים זהו אם זרחה השמש עליו בלשון
 נקבה ששרה ורבה וכשהשמש הוא בחקופחו אמר בלשון
 זכר השמש יצא על האלץ כשמאיר והולך וכן השמש בנבורחו
 ששה ביום ד׳ מנהר דינור שהיה מומר בין הקליפות הקפיא
 נהר דינור כגבינה וברא את השמש ונשתחררה מראוח דינור
 כחלב שכבר נעשיח הגבינה ולאחר שהבדיל את הרקיע
 למעלה מקלישלן דינור ולמשה חשכח מיס שהיה חשכה וברא

 שמש וירח וכמים ומזלוח ולכל א׳ מדור לשי כבודו:
 ודע שהכוכבים עומדים ברקיע בין ביום בין בלילה אלא משני
 זוהר השמש שאץ מניח לראוח בהם כאדם שניחן להבח
 בשמש אינה נראיח למרחוק לחון משני שהיא צלולה ואם
 חשים גחלי אש בחמה נראה כאשר לק ביום זוהר השמש
 מכסה אורה ואין נראיח אבל בלילה כשממה למסה מן היס
 אקיינוס הככבים נראים ואם תאמר למה נבראו הככבים
 הקסנים הדקים כיון שאינם מאירים לסי שהמים העליונים
 קרים וברא צבא השמים לחמס אותה ובבקר מה שנראה
 בככב היוצא ממקומו זהרירוח היום בא ו99אה כזהרוח ככב
 היוצא ממקומו יורה כחן והכוכב ילך מסילחו ולא ימוש ואיש
 לא נעדר ובהליכת׳ הם מהללים לו וחקן להם שבילין בשמים
 ובמקום השבילים תקן מעשה הרקיע ירקרק כדי שיתל־א' יותר
 בסוב לתון כדי להאיר על הארץ ונחנה בעובי החחחון של
 רקיע הסמיך לארץ נמצא שעל הארץ מאיר ולא ברקיע
 ובככבים ומזלות כל אשר יהיה על הארץ יכול אדם לדעת
ק בלבך שהקב׳׳ת יודע את הכל שהרי  בין סוב בץ רע ו
 כשר ודם יראה כל דנר נמזלות כל שק ממ״ה הקב״ה שהוא
 יודע הכל שהרי הוא מודיע לכל בשר ודם־ ואין צריך לומר
 שהוא יודע הכל ברוך הוא ויחמלה זכרו לעד ולנצח נצחים
 לא כ״ש וק׳׳ו בנו של ק״ו: מים מ׳ במים וקשר לו כחר וכו׳ ״
 בספר היצירה הוציא הקב״ה רוח מרוח קדשו וחקק וחצב
 באותו הרוח שנפח שיצר בו ד׳ רוחיח העולם ורוח בכל אחד
 להבדיל כמו אומן שעושה כלי זכוכית לוקח כצי ברזל נקוב
 מקצה אל קצה ולוקח מן הזכוכיח מכור הכבשן וטחן קצה
 הכלי בפיו את כל הקצת מכלי ההוא הנכנס בפיו נושא ברוח
 פיו והרוח עובר מתוך הכלי נקוב ומגיע עד הזטני׳ הדביקו׳
 בקצה הכלי הנבוב והרוח רוח פיו שנפח בזכוכיח המוחכח
ק או נדול ארוך או קצר או רחב או מד׳ פאוח  ונפשה כלי ק
 בכוחי מזער כ״ש האל •הגדול הנבור והנורא כשהוציא רוחו
 במחח חללו של עולם והוציא מיס מן לחלומו הרב לאין
 שיעור וחצב וחקק כסא הכבוד וכל צבא מרום ולא רצה
 הקב״ה לעשותם מהאש הגדולה סן ישווה לו שהוא אש אוכלה
 אש ולקח מים אש ורוח וברא סשרחיו וחלק המים לב׳
 חלקים מחלק א' הקפיא את המים והרתיח המים בא&
 ובעשן רעש ועפר ונעשית הארץ חלק השני עשה צל צבא

 מרום

אל  חי
 בצל שהרקיע הקצה מהרקיע לקח מאשו הגדול׳ ומלחלוח
 דבר קדשו ורוח קדשו וערב יחד ובא כמו זכוכיח והיה לח
 ורקעו וספחו דכתיב ימיני ששחה שמים וכשנחייבש הרקיע
 זה הרקיע ע:ו לשחקים כלומר הרקיע כשהיה לח חזקים
 כראי מוצק זהו כשנחייבש נוסה שמים לבדו ודורך מל במחי
 ים זהו כשנחייבש לאחר וימחחם כאהל לשבח שמחח השפע
 והכל ע׳י־י הרוח כדכחיב ברוחו שמיס שפרה ומן הרקיע
 עצמו למעלה הוא מוציא קירוח שהן בולפין וק השמים מלא
 מים ובין קורה לקורה נקרא עליה ויש מהם המים מונחים
 בה ויש לכל מזל ומזל עליה למעלה זהו המקר׳ במים מליוחיו
 ועל כרחך אהה צריך לומר שהקומה מן השמים עצמו
 ומחומרים שאם כך שם קורוח על השמים הלא כחיב וימיני
 שפחה שמים וכחיב כי מנרעוח נחן לביח סביב לבלחי אחוז
 בקירות הבית שלא הי׳ מנקב החומה והכלימה ראשוגה
 והשגיי' למעל׳ מן הראשוגה אותה קורא מגרעת לשישהתומה
 נגרעת שממעסין עוני החומה כדי ש;היק מקום נולמ אבל
 אוחו שלמעלה כסוף החומה קורא מספחח כי למעלה
 נחומה הי׳ כמו מקום גכול שהיה הקורה מונחה נאוחו
 מקוס אכל מגרעת היה כל החומה מקצר נעוני ולפיכך
 למסה היה רוחנ חמשהלממלה ששה למעלה שנעה לכך
 כתיב היציע החחחונה חמש כאמה והחיכוגה שש נאמה
 והשלישית שנע נאמה רחנה אכל למעלה לא היה כי אם
 מקוס גמל לחורה וזה נקרא מספחות כתיכ כל אלה אנניס
 יקרות במדיח גזיה מגירה במגרה מביח ומבחוץ ממסד עד
 הססחות כלומר ק היסוד עד הססתוח והואיל וגבי שמיס
 כחיי: וימינו מסחה שמיס צריך אהה לסרש שהקומה בולשות
 למעלה לשמים והקור הוא אחר השמים ואוחן הבליסוח כמו
 שהוא בחומה זהו המקרה במים מליותיו וגס תוכל להבין
 במקום שמים המחוברים כמו כן יש לארץ מקום גבול

 לקבל השמים ולשמים בליפה שנכנס לחוך הגבול וכן הוא
ס של כסף שעשוי בו מקום לקבל הכסוי וזהו שכחוב  כמו ט
ק וימיני םסחה שמיס ודבוקים זה בזה  אף ידי יסדה א
 ולמעלה מן הקורוח יש כמו שמים והוא משוי כמין כיסה
 י דכסיב לשמש בס אהל בהם ולמעל' יש נהר דינור כב׳ קליסוח
 ומשם יורד מעש נהר דינור ויורד לכל מזל ומוליך אח המזל
 בלחיחוח וזהו שכחוב נהר דינור נגיד ונסיק מן קדמוהי אלף
 אלסין ישמשוניה כמו את נהר דינור המלאכים שמשמשין
 אוהו להוליך לכל ^מזל ורבו רבק קדמוהי יקומון לשני נהר
 דינור להכניס כל נקב ונקב אבל הראשונים מצויץ הסיס
 לילך ראש זה לכאן וזה לכאן והם אלף אלפים זהו ויחן
 אוחם אלהים ברקיע השמים בין אוחן קורוח הבולסים יהי
 מאורות אורות לא נאמר אלא מאומה כמו מקום האומה
 שהרי השמש מונחת כמו הזטכית והאורה יצאה חון לזכוכי׳
 מגל אותו הזכוכית אמר יהי מאורות בשמים וזהו מלאים זיו
 ומפיקים נוגה כפו הזכוכית מלא זיו ומפיקים לחוץ מה
 שאומרים בשבת הפוחח בכל יום דלתות שעמ שרח כי עובי
 הרקיע ממקום שנכנסה הממה ביקר מהלך חמשים שנה
 ויש ללתות במקום עובי הרקיע וחלינוח יש ללקיע במקום
 שכלפי העולם הרואה אי, האח וכשהחמה נכנסה בשחח
 הללמות אז הוא עמוד השחר והם רחבים לכך אמר ללחוח



 ספר רזיאל המלאך
 שהמסר והריס גלולים שיברין הרוח ואחר מאזני׳ רוח פקלנ
 שהוא מים שהרוח שובר גלי הים ומנשב מים ועננים אבל
 עקר בקהלח והאר; לעולם עומדת והזכיר חוללוח בארן
 לור הולך שמה וישוב העפר כשהיה ודור בא להחייה הפחים
 והרוח חשוב ואח״כ והאר; אמר תולדות וזלח השמש ג:י לא
 הוצרך שמיס להזכיר כי אין ניכרין כי אס על ילי שמש
 ואחר שמים רוח סונג סוננ הולך הרוח ממש כי הרוח
 לארבע סאות כי הולך עם השמש לאחר רוח מיס כי הגחלים
 הולכים אל היס ולס׳ שבקהלת סמכס סייס וכתוב יושר לברי
 אמת אבל דוד שסמנס בענין אחר בדבר ה׳ שמיס נעשו
 וברוח סיו כל צבאם כונס כנד מ׳ הים ״ראו הה׳ כל האר;
 לומר ברוח שמיס שסרה לכך רוח אר; ומים ואחר רוח ים
 שהרוח מכנס גלים ושובר׳ ואחר יס אד; על שם האוח• לא
 תיראו נאם ה׳ אשר שמתי חול גבול ליס ודוד שסמכס בעגין
 אחר שמיס רוח אר; וסדר אותן מלמעלה למשה עושה אור
 כשלמה ונהורא עמיה שריא למעלה נושה שמיס כיריעה הם
 השמים העליונים השם עבים רכובו הענניס שתחת השמים
 ומהלך על כנשי רוח כי כל האדר מלח רוח תחי. העננים לכך
 כל עוף שירח למעלה כי הרוח נותן לו כה לעוף עושה מלאכיו
 רוחו׳ הנשלני׳ באר; על ענייני העול׳ והואיל והזכיר המלאכים
 הפשופשין בעולם הזכיר שם לפניו משרתיו אש לוהפ יסד
 ארן על מכוניה האר; שאנו עליה תהום כלביש כםיתו אלו
 שבעה ההומות שהם בין ד׳ ארצות על הרי׳ יעמדו מיס הוא
 החת האר; מים דכתיב לרוקע האר; על המיס והמיס על
 ההרים וההרים חלויין בסערה ובסוף משלי סדרם בענק
 אחר שמיס רוח מים ארן מי עלה שמים בהם למעלה מי אסף
 רוח שהוא אצל השמים לשי שהרוח אצל השמים לסי שברוחו
 שמים שפרה ורוח מביא עננים ־ מי צרר מיס אחר הרוח •
 הרוח י ישב רוחו יזלו מים הגשמים באים על ידי רוח הקים
 כל אפסי אר; שהעננים מימיהן על האר; יריקו ובתחלח
 משלי ארץ שמים מים ולא רוח לשי שהארץ נבראת תחלה
 ואח״כ לסי שהזכיר יסוד העול׳ האר; והשמי׳ קשורה עליה
 ומי׳ למעלה ולמשה ועוד התחיל יסוד אר; שזרק שלג במים
 ונעשה רסש כערוגה זהו ה׳ בחכמה יסד אר; ואח״כ ;ונן
 שמיס בתבונה שלקח כח אש מצחצחות המראה ומים הזכים
 וברא בתבונה השמי׳ ואח״נ בדעתו תהומות נבקעו שנבקעו
 תהומות תחת ואח״כ ושחקים ירעשו של לברכה על כל מקום

 שיבח של אין רוח עיכ הזכיר רוח :
ק לשמים  ולפי שאר; יסוד בכל מקום שיזכיר יסוד יקדים א
 ובתהליס רוח שמיס אר; ים מלמעלה למסה שהרוח
 סביבותיו שכתוב וישח חושך סביבותיו סוכות חשכה מיס
 עבי שחקים ושם הרות זהו אנה אלך מרוחך ועוד הוא
 אומר אנה מסניך אברח אמר אס אשק שמים שם אתה
 ואת״כ אציע שאול כעשר באחריה ים גס שם ילך חנחגי
 וגו׳ חשך זהו לשחור העוצם שם לא יחשיך ממך ובתהליס ארן
 שמים רוח מיס לשי שהזכיר מוסלי הרים ירגזו ונשלאותיו
 עשה בארץ א׳ ותגעש ותרעש הארץ ואח״נ ויס שמיס וילל
 זהו למעלה ואח״כ וידא על כגסי רוח זהו למעלה סביב
 ואח״כ חשכת מיס עבי שחקים זהו סביב לו מיי חשיב מלמסה
 למעלה ובאיוב ארץ סיס שמים רוח תולה אלן על בלימה

 וכתיב
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 ״רום ושמים העליונים חלק השלישי כשהרקיע רקיע שעלינו
 "הכליל כין מיס למיס היו חציים למעלה וחציים למסה והמיס
 ש^רח מלממה היו שמחים ואומרים אשרינו שיש לנו להיות
 ררוביסיאצל בוראנו ולהיות שמחים וסמוכים תחת כסא
 הכבוד מעופפי׳ בשמחה רבה ונותנים שבח והודאה וקלוס
 ומבהירים כהר וההלה ליוצר עולם שנאמר מקולוח מיס
 רבים אדירים במע׳ב המצא י״א פעמים מיס ובאלה
 הולדוה נח י״א שעמים לומר בדור י״א היה נח והיה
 מטל והקב״ה ידע שהמיס יחזרו לעולם ובסופה י״א פעמים
 מיס לסי שבדור המבול משאו באשח איש כסופה וגזר
 הקב״ה על המים שהיה ממי מרום וגזר להביא מיס על
 מצרים י״א פעמים מיס י בתיבת מיס ב׳ ממי״ן הרי כ״ב
 ממי״ן בפסוק ויאמר ה׳ אל משה אמור אל אהרן קח מסך
 ונעה אה ידך על מימי מצרים על נהרוהס על יאוריהם
 ועל אגמיהס ונו׳ לומר עם הכל נחנה כי אין חדש תחת
 השמש לכך בויושע תמצא יס ומיס מן השירה עד ייסע
 משה י״א פעמים וגם ביהושע י״א פעמים מיס ח׳ שעמים
 מי הירדן וגי פעמים מיס שהחנה לחלק מ• הים לפני בני
 ישראל וכן וישב הים לפנות בקר לאיתני לתנאי שהחנה עם
 הים מששת ימי בראשית והמיס העליונים תלויים במאמר
 הקב״ה בין המים אשר על הרקיע לא נאמר אלא מעל
 לרקיע כלומר שהלייין במאמר: פלג אלהיס מלא מיס מלמד
 שפלג אלהים את המיס ונתכן חצי ברקיע וחציים באוקיינוס
 הרקיע דומה לבריכה ולמעלה סן הבריכה כיפה ומתחת
 הכריכה כיסה מזעה .והיא מזעת פיפין ענות והס יורדים
 לתוך המיס המלוחים והמיס העליונים צלולים מכל דנר
 ומיס העליונים יתרים ממים התחתונים שלשים מדות זהו בין
 מים למיס שלשים מיס זה שיר למעלות צ׳ מעלות מה שיש
 למעלה מלמשה ולמה קרא למעלה ייתר מלמשה כי הלוכן
 צמצמוה המיס נלל באש ונרא המלאכים כאשר נשלף
 בעיניה המלאכים ומיס העליונים הס זכרים והתחתונים
 נקבות ובין עליונים לתחתונים ג׳ אצבעות והיקף הרקיע
 מבדיל ביניהם לכך בישעיה פתח מי מדד בשעלו מיס
 לשם מים שמים וארן רוח בסדר עילם שאלו הן מיס עליונים
 כי הרקיעים יש להן כמין גביעים בית קביל מיס שנאסר מי
 מדד בשעלו מים ביד או בכף הרגל ואח״כ שמיס ואח״כ
 אל; ואח״: רוח חיות כי העולם רוח והרוח מרחף על שני
 המים למעלה ולמפה והרים תלייין ברוח שערה אבל בבראשית
 שמים יאר; רוח מים בסדר המזלות והשמים של אש שא״ר,
 של איש שב״ג עס״ר תמיד רו׳ח סעיד מים ולמה אש
 קודם והלא עשר החלה לבית הלל אלא שמים אש ושכינה
 בשמים פ׳כ קידם פא״ק אש וסלה הוא ראש למזלות ע״כ
 אש קדם בראשית ברא אלהיס אה השפים ושא׳׳ק ואחריו
 שב״ג עפר שאש שורף עפר ועצים ויהיו עפר ואחריו
 תמ״ד רוח כי תמ״ל מייבש האר; ויעבר אלהיס רוח על
 האר; והאר; מקבל הרוח שלא ישחיה את הזרעים ואחריו
י יילי סיס והולך אניות הים ואחר מיס ח י  סע״ד מים ישב ר
 אש כי סרסן מים ואחריי אש אליה שהוא אש שהמים מכבין
 אח האש ואחר אריה שהיא אש בתולה שהוא עפר שהאש
 שורף העפר יאחר העפר מזל בתולה יש מאזנים שהוא רוח



 כו&ררזיאל ה&לאך
 צלול בשבילן נראץ לכך כחייב לקול חתו המון מיס שאץ רעמים
 אלא ביוס שהוא ממונן כי כל אלהי הטמיס אלילים כמו המולם
 הזה שפושץ ע״י המזלוח אבל הי שמיס משה נכח משה אח
 • המזלות לפיכך נאמנים וכתיב בדבר ה׳ שמיס נעשו משה
 ארן בכחו ומניחין אותו לכך יאבדו מארעא ולשם כתיב למה
 ייאמרו הגרם איה נא אלהיהם ואלהינו בשמים כל אשר חפן
 ה׳ עשה בשמים ובארץ בימים וכל חהומוח מוצא כולן שרן
 שמים לכך במזמור אחד כחיב שמיס חחלה כדכחיב כל אשר
 חשץ ה' משה בשמים ובאק בימים ובכל חהומוח מוצא כולן
 שוץ שמיס חחלה שעונה על אלהיגו בשמים לכך כל אשר
 חפץ ה' עשה בשמים וממה ששם כתיב לקול חחי המון מים
 בשמים מיס קודם רוח לפי שאוהו יום שהשמים צלול כשהוא
 בא רעמים בא מים בלא רוח והיינו דכתיב בתבונתו נסה
 שמים נסה כמין שמים כסה נראין העננים ביום שהיה קשת
ק ושמים רוח ימים שם  כמו בימוח הקיץ ובאיוב כחיב א
 בענין הגזירה שהקב״ה גוזר אלהים הבין דרכה והוא ידע את
 מקומה באיזה מקום ישלת הנשם וכמה כי הוא לקצות הארץ
 יביס שאין צריך למצוא שחחת כל השמים יביס למשות לרוח
 משקל כמו שלסוחיח שהולך ליי זרח ארכו וזרח רחבו ויממוד
 .מלאך ומלאהו מיס וקב״ה מכין מיד הרוח ובזה ממב
 שמחחלק בפיסה (ס״א המלא שלשוחיח נוציח ויגשב בו ישרדו)
 ומים הכן במדה לכל ארץ וארץ דכחיב מי מדד בשמלומים
 שעל הוא כלי כדכחיב בנביאי השקר ותחללנה אוחי אל עמי
 בשעלי בסחוהי לחם ושעלי שעורים הוא כלי שמודדים בו
 השעורים וימד שש השמורים ובמלכים גבי מלך ארס אס
 ישפוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי כלומר
 אמלא העיר פשר וכל העם אשר ברגלי עד אין שפק למדוד
 ושמים בזרה הכן הרים הגבוהים עד לשמים בזרה חנן ידי
 יסדה ארץ וימיגי ססחה שמיס ושמים הרים כדכחיב בעמוס
 אם יכמץ בשאול משם ידי חקחס ואם יעלו השמים משם
 אורידם ומשרש אם יסחרו מגגד עיני בקרקע הים הנה
 הקרקע קורא שאול וכרמל בשמים במל&ן בשירה כחיג
 מוסדוח השמים ירגזו ובחהליס מוסדי ארץ ירגזו אם בין
 כוכבים שים קגך הס סלעים וגחקייס בדברי הימים ואמציה
 החחזק ויגהג אח עמו וילך גיא המלח ויך אח בני שעיר עשרה
 אלפים ועשרה אלפים מיין שבו בני יהודה ויביאם לראש
 וישליכם מראש הסלע וכולן נבקעו ובכל מקום שכחוב ביסוד
 ארץ מזכיר חחלה ארץ ואחר כך שמיס ומה שכחוב בישעיה
 באנכי אנכי ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיסיך לנסיע שמיס
 וליסוד ארןולאמר לציון עמי אתה מה לשון לנסימ אצל שמיס
 והלא הסנסועיס ועומדים אלא שמים הם הריס גבוהים יהיו
 מיושבין לפי שסגחריב תסס כל הבצורות שנערי יהודה דכתיב
 ויהי בארבעה עשר שנה למלך חזקיה עלה סנחרב מלך אשור
 על כל פרי יהודה הבצורות ויתפשם יברחו כל ישראל מן
 הערים לכך נאמר לאמר לציץ עמי אתה שלא ברחו ועל אלו
 שבערי יהודה שברחו כתיב במלכים ויגל ישראל מעל אדמתם
 אשורה עד היום הזה ובדברי הימיס משמע שהחזירם חזקיה
,  כדכתיב וישלח חזקיה על כל ישראל ויהודה !צבא לבוס ה
 בירושלים למשות פסח לה' אלהי ישראל• ואף ז£כהוב בישעיה
 אמרו לערי יהודה הנה אלהיכס בא מכשרח ירושלים כלואר

 ירושלים

 וכתיב לרוקמ הארץ על המיס לכך אמר אחריו חק חוג על
 סני המים עמודי שמיס על אוקייאנוס לכך סמך עמודי־
 שמים ירוססו ואח״כ ברוחו שמים שסרה ועוד מלמסה
 למעלה אחץאח״כ שבעננים צורר מים בעוביו ואח״כשמיס
 שהם למעלה מן העננים ואח״כ רוח שהוא אצלו ובאיוב מיס
 שמים וארץ רוח מדבר בענץ מסר בחחלה מיס מחום
 הזיע שברקיע יורד המסר והמיס על הרקיע ויורדים על
 הארץ והרוח כי מנשב בירידה המסר כי יגרע נססי מיס
 מהיק אשר יזלו שחקים מסלג מלא או מהיכן אלו שחקים
 מן המיס שעבים שוחים וזהו ושרשי הים כסה ואח׳׳כ ואורו
 על כנסות האס יריקו וישיב הרוח מן החדר חבא סוסה
 ובאיוב ארץ מים שמיס ולא רוח לסי שהזכיר יסוד קדמי
 האק שהוא יסוד ואח״כ הים שהים סביב לה ואח״כ שמי9
 שמחובר בים איסה הייה ביסדי ארץ ומי ירה אכן סנחו
 מה יש סביב לה הים ויסך האש בדלחיס ים לשם אחוזים
 כנסות הארץ ואח״כ הידמה חקוח שמים שקשר בים ולפי
 שהזכיר מוסדי ארץ ומים לומר שרקע הארץ ואח״כ ברא
 שמים ולא הזכיר רוח שאץ ניכר לעין ועוד אינה בריאה
 כל כך שהוצרך לומר שההורה קדומה על ק אמר מקדמי
 ארץ באין תהומות בהכינו שמיס שס אני ובירמיה ארץ שמיס
 עשה בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו לקול חהו המון
 מים בשמים אינו מדבר בבריאית עולם אלא משיב כה אמר
 אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחחו אל
 הלט כי היו עושין עיז ומצפין בכסף וזהב ויסהו במסמרות
 והיו מדברים כדכחיב בזכריה החרסים דברו און והנביא
 היה מושה שלא היו מדברים ומפציר אם יהיה סל ומסר כי
 אם לסי דברי כדי להכחיש החרסים זהו מה שאומר בזכריה
 שאלו מהי מסר בעח מלקוש ה׳ עושה חזיזים ומסר וגשם
ק להם לאיש עשב בשדה כלו׳ מהקב״ה חשאלו אבל החרסים  י
 דברו אץ כמו כן בכאן עושה ארץ נכחו מדבר באוחן
 המלאכים כדבחיב על מצרים ועל יהודה ועל אדום וגו׳ ואומר
 אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם השיב אץ אוחס מאין
 כמוך' ה׳ אלהים וגו׳ ה׳ אלהים אמת לקצסו תרעש הארץ
 זלא יטלו גויי זעמו מה יעשה להם יאבדו מארעא מעיירות
 ומכרכין ומן תחות שמיא מעצירת גשמים שיביא עליהם
 ומשיב פושה ארץ נכחו על ההרים כדכתיב מכין הריס
 בכחו סל ההרים כדכתיב מאותם הריס יאבדו מכין
 חבל במכסחו סמוכים על חבל האח מקום רבוי עם
 ובלבול והקב״ה יעשה בחכמתו נקמחו כדכחיב בירמיה בכל
 לשון שמעו עצת ה' אשר יעץ"אל בבל ומחשבוחיואשר חשב
 על כשדים אם לא יסחבום צעירי הצאן • הכסיריס יקבצו
 עליה למלחמה ובנביכדנצר כחיב בישעיה אמרח בלבך
 שמים אפלה איך אסשר לי אלא שהיה מחקן כרבים על
 ההרים כדכתיב ערים גדולות ובצורות בשמים ובחבונחו נסה
 שמים מלמעלה לקול חתו המץ מים בשמים כשהיה אומר
 יהיה מסר היה הקב״ה משנה ואינו שנה על בריוחיו של
 עול©- ומה שאומר נושה שמים ולא אמר ברא שמיס לשי
 שאותם חוזים שלהם אץ יטלץ לראוח אלא כשהשמים מלאים
 ככבים כמו תחלת החודש או סוף ואז שייך לומר גסה כדבר
 הנסוי שחראה הכל כך רואים אז כל הטכביסלסי שהשמים



 המלאך
 כשהיא ננויה נאנגים סונית ובמרגליות באבן ספיר ונכרכה
 וכל מיני אבן יקר׳ שנא׳ ושחקים יזלו צלק אין צרר,אלא ירישלי׳
 וביה המקדש לכתיב צלק ילין בה ועתה מרצחים וירושלים
 ונהמיק עומדים ותלויים בשלשלאות של אש ובשחקיס וביום
 הולך ומבהיקים בנלגל חמה ומלאכי צבאות י מחטת כתות
 בתוכו וסולם נצנ נשחקים וראשו מגיע לזבול מלאכים קדושים
 י״א ישרים נכנדים ממונים עליו ועל שערי שחקים ר«ח שערי
 צסון ו׳ שריס לשערי דרים י׳ שרים לשערי מזרח ו׳ שרים
 ולמערב ו׳ שרים וברזיא׳ל שר הצבא ממונה עליו ולמה נקרא
 שחקים ששם שוחקים מן לצדיקים ועל ומשר ויגיל לישראל
 נעה״ז ינעהיב ואמר שחקים אית שחקים אלא שוחקים שהם
 משחקים בכל מיני שיר ונכל מיני שנח ינכל מיגי זמרה
 לשני השכינה בבהמ״ק שבמרום שנח׳ הוד והדר לפניו כי זה ני׳
 מקדשי שנשחקיס שזיוה מכסה את כל חדרי רקיע ממרומים
 שנאמר כסה שמיס הולו ל״א שחקים מלמד שתהרנ״ח מחנוה
 עומדים נניח המקלש לזמר לסניו ככל יום ובכל מחנה
 ההרנ״ח רבוא מלאכים המשרתים שכך שחקים עם המלה
 ננימשרא תתרנ״ח כי המלהת״ר ואלו תתרנ״ח מחנות שהם
 סובבים לשני השכינה שבשחקיס ורוממין שמו של הקב״ה בכל
 מיני שבח וזמרה מבקר עד ערב ואומרים ק׳ ק׳ ק׳ ומבקר
 עד ערב אוסרים לשניי ברוך כבוד ה׳ ממקומו משני מה
 מסני שהשכינה עלחה בלילה לתריסים לבית מסתרה שנאמר

 . אהה אל מסתתר :
 הרקיע הג׳ מלא אוצרות ערסל וממנו רוחות יוצאות ובתוכו
 מחניה רעמים וברקים ממני יוצאי׳ ויוצאים ג׳ שרים
 על כסאות׳ ודמות הכסאו׳ לאש והאש מבהקח כזהב מושלי׳ בכל
 מלאכי אש והס באש גאזתם וקולם כאש קול לעס ועיניהם
 כצנורי השמש ומישליס בגלגלי להב ולהס ולהם כנסים לעוסף
 צהלת סיהס כסוסים סראיהן כלסידיס מדברים ומרעדי׳ שואגי׳

 ימעוססיס דאיס לכל קול רוח ומעוססים לכל סיגה :
 אלה שמות השרי׳ המשרחי׳ במעין הגי השס הראשון יחניא״ל
 ושם י״ש מלאכי׳ משלתיס לפניו והם ממוגי׳ לכל לבר של
׳ סשלתי׳  אש להבעיר ולכבות • ושם הב׳ להשיא״ל וס״ג מלא;,
 לפניו מושלים נכל לנר על רכב אש וסושי אש להריץ ולהכשיל•
 ישם הג׳ דלקיח׳ל יי״ס מלאכים משלתי׳ לפניו מושלי׳ על
 להבי חש ולהדליק הבית ולהשקיע שחקים בו שוחקים בכל כלי
 שיר לשני הקב״ה וםנללשון ממונה עליו זקישר כתריס לקונו
 ומעשה המרכבה אומר סנללשון קושר תפילי! בראש ציר

 עולמים ה׳ אלהי ישראל זנתפילין כתיב מי כעמך ישראל י•
 ואלה גם הס שמות המלאכי׳ המשרתי׳ נפעלה הג׳ עס
 ללקיא׳ל העזמל שם והוא מושל נלהני אש נול״ה איי״ל
יא״צ כמביא׳׳ל ל ג  סלכי׳׳ה חוציא״ל הליא״ל חניא״ל שלחיא׳ל נ
ל אמליא׳׳ל חלסגו״ף א״ י מ ן  עקליח׳יל ססגיח״ל גיביא״ל ה

 ישחניא״ל חרשיאי׳ל אבגיא״למשליאיל אפגגיאיל :
 ואלה שמות מלאכי׳ המשרתי׳ בכל,׳ המפוגוה במעון הראשון
 עניאל במעין הב׳ צלקיאל במעון הג׳ חסדיאל במעין ל׳
 לורניאל במעון ה׳ גבריאל כמעון ו׳ בלקיאל בסעק ז׳ מיכאל:
 ואלה הס המלאכים המשרהים בים בכל מה שיש בו את

 קותיא״ל חותיא״ל מבריא״ל גקי׳ס וגא״ה :
 ואלה מישלי׳על הסס׳מסרות בו׳מלכיאיל מרסראו״תסרסיאצ

 סכניא״ל

4  ספר חיאל 0
ע פסוק אחד אוסר מה  ירושלים למקומות אחרים שיבאו ל
 יאוו על ההרים רגלי מנשר פירוש המלך המשיח וכתוב
 א׳ אומר על הר גמה עלי לך מנשרת ציין פירוש ציון המנשרת
 אמרי לערי יהודה הנה הסנך נכנודו היא עד שהעלה הקניה
ס העלייניס לתקן את הנדות אשר נחרץ שלא היו יכולין י מ  ה
 לחייה אפילי רגע מזער מפני כח האש הגדוצה שעל השמים
 העליונים אנל מרונ הגונה ומרונ שפיעת מיס העציוני׳ ימרינ
 עוני הרקיע המנדיל שנחלק לז׳ רקיעים גא יוכלו לחיות כל
 הנריוח מאש עלייניס המיס העלייניס מקרר אח העולם מאש
 מלמעלה וחש שלמעלה מחמם אח העולם סקור מיס העליוני׳
 והמיס הם הלוים נארר ורחוקים מן הרקיע מהלך ח״ק שנה
 ומאיתס ׳שהר את עמו שהכתונ תמר וזרקתי עליכם סיס
 שהורים ומחום הכפה מזיעת מיס מהם הגשם כאדם שנותן
 כלי ננית המרחץ והוא סנא מיס משני החום כל שכן ספני
 חוס הכמש האש הגדולה הם זכרים !כשיורדים התהומות
 למסה תאיניס ושניהן שסין מן התהום כדכתינ תהום אל
 תהום קורא כי הס נקבות והנקבה פתאוה לזכר כך הארץ
 והתהום מתארם לירידת הגשם זהו מאי משרא בעלא דארעא
 לכך כל טהרת סבילה במים או ;אש תעבירו וסהר לשי
 שהמיס יצאו מרעיבה דבור קדשו והאש מכה חוס הדבור
 משניהם נעשה כנל השמים ועל כן מברכין על הסיס
 שהכל נהיה נדברו וכמו המיס תלויין במאמר הקב״ה

 ברוך #א וכרוך שמו לנצח :
 ועל הלקיע ממונה הלרנייאכ אמרו עניו על הלרניא״ל
 שגבוהה ממבירו מהלך ס' לבוא פלסאוה וכל למר
 ולנור שמוציא מסיו יוצאים עמו י״נ אלפים נרקיס של אש
 לבנה ושר צבאו נרקיא״ל ממונה עליו ומלאכי' נלקיע שמגיליס
 שבחו והיאך מתנהג עם העולם שנח׳ ומעש׳ ידיו מגיד הרקיע:
 גו״[ נ׳ זה הקב״ה שיש לו נ׳ שערי בינה וכונס מסורים למשה
 חסר א׳ כנגד מ״ס יום מיום הראשון של פסח עד
 שבושת וביום נו״ן נתנה חורה נ׳ ריב״ץ נ' זקי״ף ואומר
 בח״ב של ר״ע מ הקב״ה נאמן יושב גאמן עומד גוזר ומקיים
 הקביה יושב ומלאכים עומדים כמו ן׳ שאין נהם קושצין שנאמר
 שרפים שמדים ממעל לו ובחכמתו הגדולה קשר ז׳ ארצות
 יחד והארץ עליונה חלד תלוייה בסערה וקשורה בכסש וילון
 וילון תלוי בסערה וקשורה בכסת הרקיע רקיע ה״ל כס׳
 <ק׳ כל (נ״א תלוי נס׳ וק׳ בב׳) מכון ומכון תלוי בס׳ וק׳ בב׳
 ערנות וערנות תלוי נס׳ וקשור נזרוע של הקנ״ה והצדקה
 בשחקים שנאמר שחקים יזלו צדק וכתינ ייצו שחקים ממעל
 ולצתי שמים פתח וימשנ; עליהם מן לאכול ירגיז שמים שיש
 מלאכים בשמי׳ בשחקי׳ שסוחנין מן לצדיקי' וזהו ועוזו בשחקי׳
 מה שהיה לכס עזה ועוז בגי׳ נ1ם המלה מן למה כשחנה
 השחקים °כל לקיעי מרומים מפני שגבירחו של הקב״ה בחוכה
 ועוזו גאותו שכינסו תורתו ירושלים ונהמ׳׳ק עוזו דכתיב חנו
ל ישלאל באותו ועוזו בשחקים נאותו לכתיב  שז לאלהים ע
 רוכב שמים pw3 יבגאומו שחקים שכיגתו דכתינ ייצו שתקים
 מסמל אין ציד אצא שכינק לכתיב ויצו ה׳ אלהיס שהקב״ה צוה
 שחקים מיני מאכל מיומת לישראל שנאמר וימסר עליהם מן
ב ימי״ מיוקיס ואין עוז אלא הורה שנאסר י  לאכול תורהו דכח
 ה׳ עוז לעסו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום ירושלים ובהמ״ק



 ספר רזיאל המלאך כא
 מוסלים בימין ובשמאל ומתני׳ רשות זה לזה ויקרא ליבשה ארן
 וגס מקור הסיס ויאה כי סוב כל״ח וייס משה ציורו הנתעלה
 בנצחי אשל הכם לז׳ נחלים שבלוח הקלומה וכח קדוש הנעלם
 בכל הוי׳׳ה והוי״ה וכל אלו הס סילות סליאוח נוראוח כחוח
 עליונו׳ שיוצאי׳ כולם מכח הבינה שהוציאם לאור הנתיבות וענני
 כבול והשמיסות וכל מלאך ונח מליון אשר נתבררו כולם בסול
 מצרים העליונ׳ אשר ממנה כחות עליונות ונוראות רשומות דקי׳
 ונעלמות זכות טהורות אשר הוא כללם וחכרם ציור בציורו וכח
 בכחו וכלל׳ בסוד הקסותיה ודיניה הנקראים סנהדרי גדולה
 עליונה דבוקה ונכללים בהם הם ע׳יב ריחות נוראוח עליונות
 חלוקוח וגי חלקי׳ לכ״ד כ״ד שמוח וכל הלק נח בס״ע ועוד הס
 חלוקי׳ ליי חלקים ז׳ בכל מלק כל א׳ נשגב בסני עצמו ומכל
 חלק סעילוח נוראוח וחזקות מנח חיבור שמות ציורם וכחם

 המשורשים במקומם למבין :
 ועוד הס חלוקים לעיב דברים מדברי המלאכים העליונים
 ובלשונות שבעים ושנים שמות וכל דבור ושם כח נשגב

 ונורא בסני עצמו:
 ועור הס מלקי׳ למ״ו אותיו׳ נוראות עליונו׳ צורות שסחובלי'
 וכמות עצמות כל אמד בסני עצמוזומוד הם מלוקים לש״נ
 (נ׳׳א לריי) ציורים דקים לשומי׳ נולאים עליוני׳ ונעלמות אשל
 מהם כמית עליונית צבאי צבאות י׳ כתות לצורות ואותיות ושמו׳
 עליזנו׳ ודברי׳ נוראי׳ מזקי׳ ודיני׳ עליוני׳ הנקראים הכל בכלל
 שם המסירש הכלול מכולם ודבוקים בכללם נשם הנכלל מהם
 ובכל כומותיהם יהיו משם אדני א״ל אלהים תיי׳ צבאות וכל
 הכינויי׳ הנוראים ונקראים בצהיק שמות המפורשים בכל אלי
 הכמות הנזכרים שהכל נכלל בשם אדנ׳יי הנאצל משם הנסתר
 והנעלם מזה הכל שנרא' באותיותיו ואינו נקרא אשר לא ישיגהו
 מחשבה ורעיון ולא דעה וחשבון ולא כמ ודמיק כ״א ד' אותיות
 נוראות ולא נקראות אשר בהם סוד היחוד בסוד י׳ ספירוח
 מחוברות ליחוד מיומן היחוד הגמור ומהם הנאצלי׳ לכל הנזכר
 ב׳׳ה וב״ש ומאחר שהכל נאצל מסוד די יסודות אותיוח עליונוח
 נוראוח נעלמוח ונםחרוח אשר כח היחוד בהם ומהם עשר
 ספירות עליונות עם כל סעולתס ודרכי והקפתם וצבאוחם הכל
 כלולים זה בזה ביהוד מיוחד זה בזה ליחיד אחד ״ וסוד ע״ב
 נוראי׳ הנקרא•׳ שס המפורש וכל אלו הס כחות קדושות טהורות
 וחזקוח סועלוח בכל דבר שמזכיר אוחם האדם המקובל בהם
 ובכחוח ובסעולח יסוד הציור והכח והמלאך היוצא מכל ציור
 ואות משמם במדחס בלשונו שכ״א שם מן הססירה אשר לכל
 ממנו יבין אדם שמו׳ וכהו ומלאכו בשם כל אות משם הספירה
 אשר מהם משתלשל הכל ממנו יודע כח כל דינור מלאך גלגל
 וכוכב וכל לבל עליון ואז ישכיל כל משכיל וילע דברים נוראי׳
 וישגלו לו כל סול נולא ונשגב שהוא נעלם ונסתר ויבין סול
 הסוך האותיות וסולם וסעמם וציורם וכל תנועתם ילוע לכל
 משכיל ומכאן יבק המבין לחבר שמות ואותיות עליונות ולצלף
 אותיות השם הנכבל והצורא וכבר כחוב ומבואר ומפורש כל שס
 גנחו וחלוסו הסוכו וציורו וחשבונו ישס כתם במלתן לסעול כל
 לבר ושועל כאשר הוא משורש ומצוייר רק בקלושה ובטהרה
 כמוזכר שם ואז יחשב שלם כאחל ססמליא עליונה זעל זה
 שים לנ ננץ וכוונה שלימה להבין כל אלו הרברים הנוראים
 ופ•׳ שם נורא ונשננ פס הייחוד שס ק ל׳ אותיות נוראוח
 ופי׳ בציורו י״ה ובכחו הנורא ובפי' ו״ה בסורו הנזכרים
 שם וכל שם ושס בסי׳ נסתר ועלה וההפוך ומכור והאות

 ויי ף

 סכניא״ל לקביא״ל תניא״ל גליא״ל כלסיא״ל יסעיא״ל מסריא״ל
 ליסיא״ל: זהו שם המפולש והוא לאשית לכל השמות והתחלה
 בשם עליונים ותחתונים יסודו זכר ונקבה ברא״ם אל״ם וחו״ה
 שם בן ד׳ אותיות יהוה זהו השם הנכבד והנורא הוא מוליע לנו
 מציאת העצם הנקרא סבה ראשונה לכל נמצא אשר הוא מחויב
 המציאות בבחינת עצמו ומאמתת חיוב מציאותו אשר נמצא כל
 נכלא בחכמתו ובלצמו כסי אשר גזרה חכמת רצונו ית' וממנו
 נגזל נ״כ שם בן י״ב אוחיזת זה ל״ל של ייב תיבות וזה
 צלוסס י יהוה יההו יוהה הוהי הויה ההיו והיה וההי

 ויהה היהו היוה ההוי :
 אלה השמות התחייבו לפי צלופם מן השם המיוחד ושולש
 ידיעתם הולאת ונתבאל סן השמות אשל נכחב אחלי זה:

 וזהו שם בן מ״ב אותיות :
 אבג יתץ קרע שטן עד יבש בטר צתג חקב

 טנע יגל פזק שקו צית
 זהו השם קדוש ומקודש והוא נודע פצילופו והוא יוצא מן הפי
 הלאשון שבתולה הוא ק ב' של בלאשית פד ב׳ של בהו וידוע
 שכל התורה כולה שמותיו של הקניה יתברך וזהו מופת תוריי

 וידוע ומושכל למקיבלים • וזהו :
 והו ילי סיט d7y מהש ללה אבא כהת הזי אלד לאו
 ההע יזל מבד, הרי הקם לאו כלי לוו פהל נלך ייי
 סלה חהו גתה האא ירת שאה דיי אום לכב ושר יחו
 להח בוק מנד אני חעס רהע ייז ההה פיך וול ילה
 סאל ערי עשל טיה והו דגי החש עמם גנא נית מבה
 פוי נםם ייל הרח מצר ומב יהד. עגו מחי דםב טנק

 איע חבו ראה יבם היי מוס:
 לע כי אלה השמות כולם הס מצולפים פה בפילוש הסודות
 של ע״ב אותיות אלה שמהם ישיגו למתנבאים מיי העה״ב :
 אלהים למדתני מנעורי ופד הנה אגיד נפלאותיך יהוה השס
 מכבד והנורא מפורש בעיב שמות היוצא מפי כ״נ
 בקדושה ובסהלה כאשל היה מקובל בו כראוי והוא היוצא מג׳
 פסוקים הידועים היוצאים מן המלה ויצאו כולן בדלך תוך לאש
 סוף לגי אותיות בכל שם ואלו הלבלים טלאים ונמלמיס מאוד
 כי הס כמות סמדס העליונ׳ ואותיות בוראו׳ ועליונות אשל תלקס
 סשה לגי פסוקים טלאים מאל בסול נשגב ונעלם אשל נודע לו
 ובהם ידעו המשכילים כל סוד נשגב ונעלם אשל בהם סול שסי׳
 וארן העליונים מסוד האותיות והם מלוקים לג׳ כתות וסימנם
 ושמתי כיד כ״ד סמשותיך אבל בפי הטרא הם מלקי׳ לי׳ מלקי׳
 נוראים ז׳ בכל מלק ובהם רמוז כל סוד יציאת מצרים העליונה
 הם פניניהס וסוד מלאך אלהים וסוד ענני כבוד וסוד כמ הים
 והמים וסול הסיימ יל משה על הים וסוד ממנה מצרים וממנה
 ישראל ואור וחושך יום ולילה וסור רומ קלים וכל אלו הם לברי׳
 מראי׳ עליונים הרמוזים בכת*יל י׳ ספירות וזה פירושם בסוד
 סנבוטראבסוד לינ הסירושי׳ שהם מפירשי׳ בסול העמוק
 במקומם יפי׳ כי מלאך האלהיס הם כתות נוראות עליונות עד
 יכי f ובוע״ז הפסבנין ומקיפין נצ״ת והו״ד לישראל הזק
 ומסתצקין הבי עש̂ל ועולי' זה מצמ וזהסצמ עד מקום אצילת
 העק לאור ומשך לאש.וישראל הזק מיקף יכין ובועז בתוכם
 והלילה הכלולה מנולס להאיר ק האור ולהמשיך ק האש ובזה
 יבדל מחנה מצרי׳ המיצונית מכמות השהורו' הדבקי׳ בה ויאיר
 האצילות הלילה להאיר לל כמוחם ואז לא קרב זה אל זה שנא׳
 יקוו המיס אל מקום א׳ ואז וקרא זהאלזהמיכא״ל וגבריאל



 ספר רזיאל המלאך
ש  והחכמה מאין -,מצא מאין יבוא עזרי להנחיל אוהני י
 אשל ממנווה׳ בסודו כי משם יסרד והי׳ ומה עצמי
 ראשיהם וכל חיילה וכ: מחנותיה ובה ועמהם סוד קרנן
 להיות אדם מקריב הן הבהמוח אדם כ• יקריב מכס קרנן מן
ק העיד  הבהמה כסוד ופני שור שנהפך לכרוב הסהורה ו
 השהור בענור השמשה הגורמה נני;מה ותהיה הבהמ׳ מהורה
 כסיד המשהר במים המסהרים כי הן השממה נשאר לצורך
ק  העולמוח כמדה במים וחסד וק לכל השמשה שנשארו מ
 לצורך הנהגת העולמות היוצא מכל שמפה וכן זו השמטה
 הממהרת ומקרבת מן הצאן עיקר הקרבן שנחמד תקריבו ייי«
 קרכנכם ועל ידי ביה הסל זבול וזה סול נעלם ואם מן העיף
 עמא כשד נעלם והם לא נזכר בריאתם ללוב העלמתם ונם
 תם בזה נתחברו עליונים ותחתונים לא כראש ששם שלש עשרה
 מדות גבורות :איק חוזרות ריקם בעבור מקום יניקתם אשר
נ נבילי אלכסונים ומהם עיקר השבועה בהקיפה והדבר '  שם י
 מרמז משה באסרו ועתה יגדל נא כח כי עם זה יהיה חבור
 שלם להרי״נ מצות שלמים ושם מלא וכס עליון כי משם
 מתגלגל הכל וע״ב גשרים לע״ב שמות נוראים פעולותיו

 מאוד וזהו הראשון :
 והו מורה כשי הגדול והנכבד בחבורו וציורו וד׳ כחוה המורו׳
 והכללות כעשירים ויותר שהוא עפרת תפארה הנקר' והי
 ועזאכ״ה כי השפע יורל כמקדש יהו״ה ומשם יולל לכל העול׳:
 ילי רמז הוא ה׳ העליון ית' המתעלה עליון הרחמים גמורים
 כולו לבן אשר ממט הנבורה לעליונים והגבורה לעללי
 כרכה וציורו ד׳ כחות המורים בדבר ועזאב״ה כי הוא קדמון

 נ כל קדמון וחבורו וציורו מורים בדבר :
 םי12 מורה רחמים גדולים גמורים ואשר אינם גמורים
 חשד בהם מששס וצדקה בארן החיים וחבור ג׳ כחות
 המורים בדבר וציורו ד׳ כתות כי הב׳ מחוברות והב׳ זה בתוך
 זה שכינה תוך משכן והה' ההם ז׳ מורה במקום החיים

 בנצח ועזאב״ה היה והוא חי וקיס לנצח :
ם מורה בב׳ הויוה שהם במקום הגמורים יהיי נשגב ל  ע
 בדייני עליונים וביניהם לדון הכל וציורו ז׳ כתות
 דבוקות המורים נכל המין ועזאבי׳ה כי הוא הראה ורשותו
 בדיינים לעשות לין במצרים עם ג׳ פשוקים אשד מהם
 הכנ ומסוד חבורם יסול לעשרת צנ״י תפארת עליון אמצעי

 והס מורים על הדבר :
 מהיט מורה כוד ארבעה בתים שנתשלין ותדנק הי׳ נאור
 העליון ונסתי וחגורו מורה עשרת ת״ת תת״א תיל
 ההיית הכלול מן התפילין שי״ן וציודה מודה בנין שלם לבושי
 הכהן המורים בדבר ועזאב״ה בנח נצח המנצח שהוא ליי

 הח׳ ציורו המנצחים לדבקה בצדקה האבות וכחם י•
 ללה מורה מרכבה להרכבה למיוחד כסוד שני ועולים וחמלו
 תפארת והתאדה לרחמי׳ גדולי' דבוקים ליחוד א׳ וציירי
 ו' כתות המודי׳ בדני ועזאב״ה״שנבר׳ העולם נרהמי׳ ונעשר'
 מאמרות מן המאחד הידוע האי האמרונ' ומחבידו תביןהדנר•
° י י ז ת לו לי ן א א מורה כיכול א:ד כל הנשמות והשמש n ב ב  א

' י ?!!י 6 ' ה ג ר י י מ י ו ב ח ה י ס מ ש ה =מה י נ ת ה ט ד ת ב צ  נ

־ י ח ?*י י ח ׳ כ  המור׳ בנ׳ קודי׳ חולים שור׳יק חיר״ק וציירי ז
v ח  כי היא תזנק נתוכס ועזאב״ה כי מודה כשרה ומרנימ ו

 ומחיו
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 והציור והכל מהם במדה ידועה לרמוז נכחו ולמקומו הנשגנ
 והנעלה מחד כל אחד לפי הכת והציור הבא לכל חות בציורו

 ונכחו ומכאן הנין כל דנר ע; כוריו :
 ותדע כי כל כחשם הנכנד והמלח נםודו הנבהל וזה נך פי׳
 של שם ארכע אותיות הטרחות והס הוי'׳ כבוד האמת
 הנל>לי׳ המחובר,׳ וסלובקי' לחמת ונענו׳ סוד השמעה וענינה
 להיות מהם אור קען בסודות הנעלמים כי יה״י או״ר אשר

 ממנו מצות עשה לכתי׳ אנכי ה׳ חלהיך
, ל ' , ד ג , י

 t , ומצו׳ל״ה לכהי׳ ויהי אור כמלז״לאנכי 

ת ; , , כ : ת : :

ס ה : ז אח-;,ה י ״ ע י ס י נ ע מ ה ש ר י ב ג י ה פ ׳ לו מ י ה א י ל  י

 אם בה יהיה״ האם״ לכי." והכל׳ לאם" לקרב הא׳ לבת• יליתיי
 אז הבין סוד הה״ א בציורה ובסוד ודיה לקשר האהל יהיא

f 1' '1,1" י ׳ י ת כ י ]  השמיסה ויהיו נקראים שלום שהוא צ
ה ייצו"7וזננו מ ש נ ם ה 1 ש י כ ה כ ר ו צ ס ב ג ס ו ו ל  ש

 בסודה וסוד הדבר ועניינה לחברת גויסו* למיז לגי' כשדות
 י״ה רמוזה לגי עניני׳ עליונות כמו ה׳ נה׳ ששירות הרי ן׳
n נ׳ קוצו בל יו״ד אינו v c z שנ׳ יו״ד וקוצו וזנבו ו״ה כ״ה 
״ ! ^ ! ״ י ' ' X? {! ויו״ד אחרת עליונות רוחניות כבוד י׳ 
 וזהו סוד נשגב ונעלם בסוד אנ״ף נעלם אחלוטת הריי עשרה
 כי היו׳יד ד׳ דבוקי׳ ולא דבוקי׳ בעבור ספירות נרמזים במצת

: ' ״ ה  השמשה של יצחק ויו״ד ואו״ו דכוקים י
 תמיד ודליית ואייו דבוקים ה׳ לעולם הגה״ה

 היובל דבוקים זה כזה עתה יה״ו כי עשו יהיה צקשיה יןנ״ס

 לבק הרי שמיי נמנין שלו״ס
 זב״ז וזה במקום זה עתה ולעתי׳ עתה ופי׳ שע״ו מני אמרר •
ז והוא עשו הרשע ^אשר ״ מ ע ; ר ן 3 ד ם י י כ ן ר כ י ה ג ן ב י 3 3 מ , ת  כ

ל א ״ ס י ל  ל׳׳ך יום אף שנח׳ חלהי אברהם איה, !־כתי ^
rnp לוס ליי: ׳ יהי ו ' י  יצחק והלהי יעקב יצחק באמצע ולעתיד אנ
 יעלה ה״א במקום י״ה ונאמר בסוד מכו הוא שו״ע ין כנעני
ך  עליון האל הגדול הגבול והנורא לחבור ואס תניס משש: א
 ! , אצל עכו הדי כציה
ר כמספד נשמה אשר עליי מ ח r י " F ה נ ת ה ט י י ה ב ם י י '  ש

 שם מלא פי. עולם מלה ליהוד חמת אמר הצילנו מיד את׳׳י
 ושלום בסוף וא׳ רמז לב׳ כרובים וו׳ מיד ע:יו והזכיר כיפ
5 מיד בגי׳ל;; הצילני רמז ש  לתפארה ע" כ הם דבוקים תמיד ו

ד צחי%תצי^םשי^־׳ה י י צ מ ס ו י ג י י ' ע  י״ה להיות מחובי ל
 נתמתוניס בסוף השמשה ותשונ אל w 'המלה"והתשלל״על
 נית אכיה כנעוריה שנאי לך יום חף צרות שיהיו לעת הגאולה
ה ליתן הרותה ביניהם י ז ר כ ו י א ״ ה ד י ן - ׳ 3 ו ג ו  לךלילה
״ ל א ״י ונזכה ניישנ כשמי׳ ישיר, ר . ״ , ן  סוד שם ה
 ,»,«>- ״.-״, 1 , , להם תגלה מלכותי ענינו
 או ר ויה י יהי נסוף למקומו ואז יהי הרמז כיצחק כתוספות
 שם P י חיתיי׳ מלא ושלם והאותיות יו״ד הוא כתר כידיע
׳ וישם כתר מלכות כראשה י א»י; י ר  מחונרות לשם ומד,עלןת א1 *
! ; ש ^ פ 4  נשם •היי י־ילא ונעלם הגקיא ^
־ ש י ׳ ׳ ־ ־ י י־ מ ׳*5  בסולו שלום לכתיב ויקרא לו ל 3
ל השמיפה ומתחלפים בעמי סולו  שלום ייקרא לי א
׳ עולים והי יורדים נמצאו ליהוד ה ס י  וזהו שוד נשגב בטל
ד ב׳ עולים וב׳ יירדיס נמצאי י א א מ י ו נ  אחד באמצע ו

 באמצע הסולם לאחד •



ב  ספר רזיאל המלאד כ
 בלבר ושזה מקבל מזה ומחוך זה יוצאות הפעולות הנזכרות :
 ייי מורה הגי בסול הג׳ נקולוח מיוחלוח מאהי״ה מליון לרך
 קו האמצעי סל היי הלבק בשבת ג׳ועזאב״ה כי אחרון הוא
 עליון בהרבקו במגוחת עולי אשר היא שביעי' לכל והוא עמהס
 ביובל לכח א׳ וכח העולם ברמז וחבורו מורה כך וציורו ג״כ :
 מלה מורה .בשני סועליס שהכל מחגלגל חחח ילס לכל
 כחר אחל ויחול א' וכך אביה וחבורו מורה בכך

 וציורו ו׳ כחוח המורים ובה חשוב לאמה:
 חהו מורה בארבע יסולוח אשר חחח היו״ל מכח הח״ח
 ועזאב״ה מכח אלבמה יסולוח וחבורו מורה במלח
 אהרן המחקלב על יל ה׳ אחרונה בהסארח וציורו ה'

 כחוח המורים בלבר לכל הבניין :
 נתר! מולה לאלם אשר ממנה רשוח למחבל אבל עצמה לו
 החוכש (נ״א החושש) אח העולם בצלק ללבקס בצליק
 ומזאביה והוא כלול בבי מלוח וחבורו מורה כך וציורו ה׳כחוח
 המורה בסול הנשמו׳ היוצאו׳ מן הבינה ועוברוח ברשו' צלי״ק
 לאמוג״ה ואמר בגבולה הגלולה בעבור שמחובר מהם הת״ח :
 האא מולה בגי מלוח הכלול בשם אהיה הגמורים ועזאב״ה
 ובכחא׳ ומרחאחח וחבורו מורה בו׳ הכלולי׳ מהם וציולו
 ח' כחוח המורים בלבר ככל הכלול ביעקב צול׳ חסל ואמח וזהו
 סול צורח בגין השלם עליון וראשון ואחרון למבין סודו הנורא:
 יו־ת מולה שכולה זזים והוא אינו זז ממקומו נצח
 ועזאב״ה ביחולו שהוא קיים לעד וחבורו מורה כבי
 מלוה המקבלים זה מזה על סחר וציורו מורה כי הכל

 יחחבר בי׳ ובקוצו כסוף שאינו זז נצח:
 שאה מורה נצח בהסארה בכחו לפעול במצרים מצינה של
 מעלה ועזאב״ה כי יצא ממקומו לדין במצרים כי הז׳
 נלבק בו לבעבור עבור במצרי׳ לנגוף וחבורו מורה בדבר וציור
 ח׳ כחות הפועלים כולם במצליס ומחוך זה חבין סעולחו:
י מורה אוחיוח הספירוה היוצאים מן הככב והבינה מן י  ר
 החכמה ומזאב״ה מן השבח האחרון החכמה וחבורו מורה
 כך וציורו ג׳ כחוח המורים בירושח חכמה וחכמח עליונים :
 אום מורה בשני פועלים הנקראים בשם בא׳ ויסור
 בהוכס שהוא סול להם ועזאב״ה צליק יסול עולם
 וחבורו מורה בכך וציורו ששה כהות המורים ששה קצוות :
 לבב מורה כסא לכסא א׳ ועזאביה הרוכב מל האבוח
 וחבורו מורה לעמרה בין החכמה והבינה וציורו
 חמשה כחות לבוקות עם הפארח וח״פ בר״ח דסי״ס :
 ושר מורה קיום השבועה בהקיפו יבסוף ללבקה-וכך א׳ בעל
 הקבלה וחבורו מזרה בכך וציורו ו׳ כחות המור־׳ בלבר:
 יחו מורה שני פועלים מן השס ליחיל א׳ ואמר ב״ה וחבורו
 מורה בהם בכל התגיין וציורו ד׳ כחוח המורים בב׳

 מאורות ובסוד ב׳ פועלים לאי וחב ורו בכך :
 להח מורה בשני הויוח שהם במקום חכמ״ה ובינ׳׳ה
 הנששעיס בי׳ שהיא במקי׳ אדם עליון או הוא ממש
 וחבורו מורה בבינ״ה הנשפעח בי׳ וציורו כחוח המורים בדבר:
 בוק מורה השם עם מלינים לכח אחד וחבורו מורה בפפר״ח
 חסאר׳׳ס ובינ״ה וציורו ה׳ כחור, המורים במלכוח
 הלבול} פס הבינה ובשני שיעלים ובכאן חבין כח הפעולה:
 מגד שרה כשעלה משה למרום וכבר הוא מפורש עם חבורו

 וציורו

t  ומחוך אלו הכחוח הבין כח הססולוח במלהס וכן לכולם :
 כהת מורה כאשר אמר בעל הספולה וציורו ה׳כוחוח הסורוח י

 כולם ביו״ל המחלבשוה בבנין אלו הצורוח הבאים לה מן
 החולה ומחבולם הבין כי היא תתפלה על שלום צלק לצלק
 ועזאב״ה (ר״ת יעל וה אמר כפל התמונה כך קינל הרנ הכ׳ בוצינא
 קדישא מהר״ י לוי יצחק ששמע מפה הקדוש מ* ו איש אלקיי מהור׳ר
 דוב כעי ז״ל)כי הוא בלי׳ אלהיט שגשמייכלוחהמןחכסי עילאי:
 הזי מולה כי היחול הוא לבוק בחסל ועזאב״ה ה׳ רם על כל
 רמים רוצה לומר על כל המלוח וציורו ל' כחוח הסורים
 בלבל וטחול וחגורו השני הה׳ ביו״ל והמנצח אמורים בלבר
 למשכילים כי היו״ל חחמלה לה׳ ושניהם בנצח ליחול אחל :
 אלד מירה מרכבה למרכבה לא׳ הסאלח ומזאב״ה כי יחעלה
 למעלה וחבורו נ׳ כחוח חסל וחסארח בחסארח
 עליון וציורו ששה צורות מסרת תפארת לאחל :
 לאו מורה בשני סומלים המקבלים מן הבינה*ועזאב״ה כי
 נתעלה היו״ל לין במצרים ממקום המשל וסחר וציורו ו׳
 כחוח המחבלים ל>#זל ומולים בלבל וחבול יחול ג׳ לאחל :
 ההע מורה מה שמורה כמל הפעולה ומן החבול מולה

 כנ׳ שועלים:
ל מורה היו״ל בשם הבלול בכח נצח וציורו ארבעה ז  י
 כחוח המורים בלבל למבין ועזאביה ביו״ל שעל הכל
 וברצונו כל נחות גלגל ומלאך מכח נצח וחבורו מורה בבני

 שועלים המושלים בכל כח בכח נצח :
 מבד, מורה כי שם הגדול שם כהו בע׳ הנקראות ח׳ ד׳
 וציורו ו׳ כהות המורים בששה קצוות ובדבר ועזאב״ה
 כחו של הקב׳׳ה אשר שלח למשה בעצמו ובכבודו וחברותם
 ר. פארה בחכמה בעפרה ובכל דבר א׳ וכת א׳ ומתוך אלו

 הכחות תבין כח השעולוה :
 הרי מורה שם המיוחד ומחובר מכל הי׳ וחבורו שלשה כחוח
 ללבר 6׳ הגקראיס ארן החיים דבוקים וציורו ארבעה
 מזות המורים ברבר ופזאבי׳ה כי הוא א׳ בעליונים :
 הקם מורה בשני סומלים וי״ב גבולי אלכסון הנשבע
 בהם וחבורס עסרה לבוקה מס הבינה וה״ת
 המורה מל הרבר ו' כחוח המורים בבינה המשביע לב

 פועלים ועזאב״ה זכרק לה' בשמו :
 לאו מורה שלשחס בהשארה וציורו ששה כחוח פשרה
 ת״ת לנוקיס והשארח בין שני חכמות שנא׳ מבין שני
 הכרוני׳ מלבל ות״ה שבה נכלל הכל והכל נחלק לג׳ קלושות
 ועןאב״ה פורה בקלושה של מעלה וחבורו שם א׳ להם :
 כלי מורה בשם הכלול מארבע ללחוס הסול׳ העליון ועזאב״ה
 הכלולים ברחמים וציורו ר׳ כהוח המורים בלבר
 וחבורס עשרה השארה וחכמה המורים בכל הבנין :
 לוו מורה במאמר כ״ה הנשבע בי׳ וציורו מורה כן

 החקוק בי״נ מזלות של ישראל:
 פהל מורה נשני פועלים זה נהוך זה ומזאנ״ה כי רחמיו
 של ה׳ הם המיל מאחר שהם זה נשוך זה וחנורו
 מורה נכך וציורו ו׳ כחוה המורים כי העסלה נלבקת

 ונקשר נחסל ונרחמים ומתקרב לעליונים גמורים:
 נלך מורה נשם הנלול המשביע בנח משה של מש׳ נכחו לפעול
 נוראות וחבורו מורה פן הבינה לב׳ וציורו כתות הסורים
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: ן י  יציורו ת׳ כמות המורים ככל הנני

 עמם מורה לענפי האילן מן היו״ל ומן הה״א כח לכל
 ועזאב״ה מענפי האילן כח לגלנלים וכוכבים מכח
 המנענעים וחגורו מורה עילאה ותתאה לחבור אחד ביסוד

 עמס וציורו ז׳ כחוח המורים בדבר :
 גנא ביסוד מורה בסוד ארבעה כחוח שהם מכח של החיים
 הכרכוח והם כחות נוראות יוצאות מז>ו זוהר החכמה
 והכל נעלם כחכמה ק׳ יום עליונים ונוראים ויחוד אחד על
 כל נסחר ונעלם ועזאב״ה כי כחות העליונים משבחים לשם
 בכל יום ממאה מיני שבחות ועל זה תקנו ישראל מאה

 ברכות חכורוח וציורו ה׳ כחות המורים בדבר :
 נית מורה בסוד התי״ו שהוא נותן רשות למחבל ונהפך
 לברכה על ישראל ועזאב״ה כי הוא צדיק אשר לו כח
 הי׳ ומשם לעולם הידוע והכל חוחס אחד וחבורו מורה

 כך וציורו ד׳ כחוח המורה יחוד שלם :
 מכה מורה בכח העטרה עם חילוחיה הכל מצויר באדם
 ועזאב״ה צוה לירד בחוך האד׳ שהוא עולם קשן וחבורו
 מורה בכל ליחוד א׳ וציורו ו׳ כחוח המורי׳ בי׳ וכלולים בה׳ :
י מורה בעצמו ובכבודו שפעל במצרים ועזאב״ה שקולים ו  פ
 הם העשר מכוח כעשר הדברוח וחבורי מקדש •הוו
 מקדש וחבור שני פועלים וציורו ד׳ כחוח המורים בדבר

 ומחוך כחות אלו תבין הפעולוח :
 :מם מורה באור הלבנה בחמה ואור חמה שניהם דבוקים
 בנ׳ ואז חהיה שכינה שרויה בזמן שישראל עושין
 שמפה ויובל לדבקם יחד ועל זה אמר כי הקודש שהוא
 הנו״ן בקדש העשרה וחבורו מורה שני אורוח לחברם ביובל

 י וציורו ה׳ כחוח המורים סוף שמפה ביובל:

ל מורה כי יחעלה היו״ד על כל אשר ברא לעשוח ועזאב״ה  י י
 כי יחעלה אוחו הכח על כל וחבורו מורה על הבניין
 ועמס ליחוד אחד וציורו ארבעה כחוח המורים בדבר :
 הרח מורה ביחוד גמור וכך אבייה וחבורו מורה ארן

 החיים לבניין שלם וציורו ה׳ כחוה הכלול בכל:
 מצר מירה באלה שני שמוה שמחחלף פעולחן לפני המקום
 הנמצאים שם לצורך השעה בסוד ועזאב״ה והכל
 אחד ואין שני בנח וחבורו מורה בכו ועכירת י תפארה
 בבינ״ה וציורו ה׳ נחות המששיעיס אחו ובכללן בי׳ :
 ומג מורה ד׳ כחוה של השם בי״ב הגבולים לסבוב היום
 להאירו והליל׳ במחנותה ועזאב״ה להנהיג׳ממזר׳ למעל
 ליחוד אחד וחבורו מורה כך וציורו ה׳ הכל בשוד הי׳ כלול:
 יהה מורה ניחוד מיוחד עם העשרה ועזאב״ה סוד הה״א
 שתופש עולמו ממה שקבל וחבורו מורה כך וציורו ה'

 כחות המורות כי הכל כלול בי׳ :
 ענו מורי: כי שקולה כעת ישראל עם העליונים וע״ז
 כשמקדיס ומיחדיס אלו גס אלו יחד להיות דבוקים
 וכלולים עליונים וגס חחחוניס אבל הענפי׳ הס חון ומשוזרי׳
|  ועזאב״ה שמורה בכיפוץ הלשונוח וחבורו מורה בדבר וציורו ה
 כחוח והכל כלול בעמר״ה ומחוך זה חבין כח הפעולה:
 מחי מורה השני קדושים כנסח ישראל דבוקים כעליון ליחי
 יחוד א׳ בעליונים ובשפליס לחבר את האהל ומיאנ ״
 כדי שיהיה עמס בכח אחד ולחבור אחד וחגורו מורה סיל

 שני

 וציורו שהבינ״ה פועלת בחסד בב׳ פועלים ומשפיעים :
י מורה כי זה מלה מזה להיות היו״ד שלם וכלול מן היו״ ד ג  א
 ומחמשים שערים ועזאב״ה בנון קודש של מעלה וחבורו
 בח״ח ויו״ד למק בבינה וציורו ה׳ כחוח המורים בדבר :
 העם מורה ככת כחור. מחנות לבנה בי״ב שבסי י שלאל והת״ת
 בין שני מלוח לא׳ ועזאכ״ה חקוקים בשם כי הכל ממנו
מ וחמרו מורה בכל הבניין וציולו ז׳ כחות המולים בלבל :  ו
 רהע מורה הי׳ הרוכב בערבות על היו״ל החיוח והשרפים
 והענפים והכל חחחיו וסולו כי הכל מרכבה לי׳ וגם הכל
 לה״ח ועזאב״ה ושם בן ד׳ על הכל וחבורו וציורו מורה בלבל :
 יי! מורה באותיות כ״ב במרכבה לאי והי לה׳ אחרונה
 ליתן טעם בה ועזאב״ה מדת ה׳ ולה׳ אחרונה וחבור ו

 ישני תכמת בנצח המורה בדבר וציורו כך :
 ההה מורה בינ״ה גבור״ה ועפרת ומהם כח החיונות
 עטרה וחבורו כך וציורו המורה בחס״ד הכחות ששה:
 מיד מורה שלשה עשיוח גלגל מלאך ולבוש וי׳ מהם הם
 כסא לי׳ והם כח הענפים ועזאב״ה כי עליון ושפל
 כלול בי׳ הכל וחבורו שס היחיד על הכל וציורו ארבע

 כחול: המורים ומזה תבין פח הפעולה :
 דיל מורה בשני פועלים שהוא שם מ״ב ויחעלה ביחוד ויקראו
 יסוד העולם אשר שגים עשר גבולי אלכסונים ועזאב״ה
 כי הם בי״ה המקדש והשם עליו וחבורו וציורו מורה בדבר :
 ילה מורה עילאה ותתא׳יה חכמה ועזאב״ה כי ה׳ מדות של
 י״ג מדוח הד׳ רחמים ותסדיס והחמישי כלול מכולם
 הי״ג וחכורו כך מורה וציורו ה׳ כחוה הי׳ מקכלח מכולם :
 סאל מורה כי הם ג׳ מלאכים אסתריא״ל אדריא״ל כנדלפו״ן
 והס כ״ח ג׳ היכלות בעשר ספירוה ועזאב״ה בכת ג׳
 אותיות המנהיגים את העולמות מכח העליון והעלייני׳ רחמים
 והגי כלול וחבורו גייס תס״א ליחיד א׳ וציורו ז' כחור.:
 ערי מורה כי העקרה לה שבעים מעלות הם כחוח חשד
 תחח ידה כל הענפים הס כחוח אשר חחת ידה כל עד
 העשירי קודש לשם הנכבד ועזאב״ה עם היו״ד קדש כולם
 כפולים כי העשירוח כפולה בכל וכלולה בכל וחבורו

 מורה 'בכך וציורו ה׳ כחות מהמורים בדבר :
ל מורה כי העטרה קיום השבועה ומחנות הלבנה ש  ע
 וי״ג גבולי אלכסון ועזאב״ה כי הס חותם הקשה
 לקיום הארן וחבורו וציורו ט׳ כחות המורות בלבר ובסיד:
 מיה מורה כשני פועלים ליחוד אחד ועזאב״ה כי לא נולע שס
 הנסתר מהם כי הס למשה וחבורו ת״ח והיא והי׳ עם
 עטרה וציורו ה׳ נחות המורי׳ בעד המקבל מאמו הימין בסוד:
 והו מורה כבר ג׳ שהוא חלק ג׳ והו׳ באומרו נעון סוף
 הראש ליחול א׳ ועזאב״ה והוא סול ה׳ אחרונה של
 שם בחלק הג׳ אחרון וחבורו כל הבניין ליחול מיו״ד

: ן  לעטרה וציי" ל׳ כחוח המורים בלבר ומזה הבי
 דגי מורה שהיא שורש ג׳ שמות לעטרה ג׳ אותיות
 משלשתן ועזאב״ה כ׳ הוא שורש השם מהן יה״ו בג׳
 קלושות עילאה ותתאה ואמצעית וחבורו מורה כך וציורו

 ג׳ כחוח המולה הקל יחוד אהד :
 החש מורה עיקר הבניין בשם והכל כלו1 ביו״ד ועזאב״ה
 והגי כלול הכל בנצח מילאה וחבורו מורה בדבר
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 ואיחור נחיבוחיה הנוראים הלנוקי׳ נחמשים יו׳ הס חמשי׳
 שערים נוראי׳ בשבע׳ שכחוח חמימו׳ וכח קלוש נפש כל אחל
 ואחל והכל כלול בכח סול שנים פועלים והס כול׳ היי כוללי׳
 ונמקי' וממנה כחוח לאלפים שבילים נבללי׳ ומלאכי׳ קלושי׳
 וכל כוכב וגלגל ורקיע ואופן וחי׳ וכל שר ושלמון וכחו׳ פנימיו׳
 וחצוניוח שהוא ושאינם סהורוח ורחוקוח וכחוח עליונוח
 נוראוח משונוח זו מזו איש על מחנהו ואיש על לגלו ושמוח
 נולאוח והכל בכח אחל ע״ב שמוח בחלוסם וחבורם ובציורם
 ובחשבונוח כל אות ואוח בכחו וציורו כחוח עליונו׳ ומראו׳
 מכח עשרים ושחיס אוחיו׳ נוראו׳ עליונו׳ אשר מהם רשומוח
 לקים מא׳ ציורס בכחותם הנוראים ונעלמים כולם סתומים
 וחתומים'ככמ שער חמשים מוך חמשים יום עליוני׳ נעלמים
 בסול היו״ל וקוצו הנשגב בסולו הללויה ומשם נאצלו בבינה
 והבינה הוציאו לאור כל ציורי׳ עליוני׳ וכל אחרוני׳ להיו׳ כלי
 המסהרח מקשה אחח וכח קלושה הנעלם בבינ״ה הרי הם
 חמשים שלמי׳ מחוברי׳ ומחברי׳ כל ציור בציורו וכל כח בכמו
 ונח ציורים לה׳ צורוח מחוברוח בסול ה׳ אחרונה כאשר היא
 חברם צורם לחברח וחקקס לכסה״כ כל א׳ במקומה להיוח
 סביב כסא השם הנכבל והנורא וחקוקי׳ בו להיוח מהם כל
 אצילו׳ וכל כח ושועל וכל אשר בלא אלהים ונהי׳ בכח ובפועל
 כל כח ופועל עליון כל צבא השמי׳ והארץ בכח עליוןבגזר׳עליון
 וצווי ומאמר וליבור וקריאוח וכל גזירוח הבאה מכחהאוחיו'
 המצויירו׳ ומחוברו׳ וחקוקו׳ בכסא רם ונשא אשר הס חקוקו׳
 סביב הכסא הנקרא ערבוה אשר בו הכל כמו שאמרו במסכח
 חגיגה ערבוח שם גנזי צלקה ומשסש ברכה חיים ושלום של
 החייח המחים וכחוח נשמוח והוא הנקרא כסא לכסא כבולו
 הקרא שמיס המקבל מעפרה חשארא על כן יש בו אוצרות
 הרבה של נשמוח הצליקיס וכלל עשר סשירוח בשלשה היכלוח
 נגל שלשה חלוקי הספירוש והיכל מלאכים בג״ע ועולם הבא
 ומקלש למקדש כלומר בהיכלו ואוצרו כאשר הם מצויירים שם
 ושרשים וחיות הקולש והקלושה והאותיוח סביבוח הכסא
 חקוקים במעין חדשו הנקרא בשם שמים המקבל מן העשרה
 וכל זה הכל כלול בו כמו בעשרה כי הוא כסא לה׳ ומשם כל
 גזרה וציור לכל אשר בר׳ אלהיס והוא חלוק לג׳ מחנו׳ והיכלו׳
 נגל היכל ה׳ היכל הקלש אשר הכל בו הנקרא מעון שנאמר
 השקיפה ממעון קלשך מן השמים ובלך אח עמך ישלאל כי
 משם באה הברכה וגם כל לבר כי היא כסא וכסא ה׳ ואלו
 הס כ״ב אוהיו׳ עליונו׳ חקוקים בכסא כבול וחמשה כפולות
 רמז לסור האלף אחרונה של שם ליחן כח ושעם ברבר ובמבשא
 וכך הם כ״ז אוהיוח מחובאוח סביב הכסא חקוקות ומהם
 נחחבא שני כחוח נוראוה ליחן כח וצורה לכולם והס יו״ל ו״ו
 והם שני שמוח לכל אחל אשר בם כל סוד הסתירוה והנחיבוח
 והשמסוח וכל סול נשגב ונעלם מהם והס א״ש ורוח לבוקיס
 זה בזה ומהם כל כח ומלאך ושר עליון והכל לכח אחל וציור
 אחל הכלול מן הכל ומהן צורה א׳ נוראה ועליונה משני
 אוהיו׳ יו״ל ו״ו הנקר׳ אלף והוא ראשון נוחן כח וצורה וחבור
 לאותיות ובו סול הססירוח והקדושות לששה קצווח ואשר שם
 כל עליון ושפל וארבע דלתות העולם וזה הכלי קלא סול בעשר
 ססירוח ועשרים ושהים אותיות נוראות.שם סוד שני לל״ב
 נחיבוח נוראוח ונעלמות בחכמה ובקוצו של יו״ד הם קן ימים

 עליונים

 שני פועלים עם כל הבניין וציורו ה׳ כחוח המורים שהכל
 כלול בעוז הרצון :

 דמב מורה שבעה נריח מן ההשארה ושבעה בעשרה ועזאב״ה
 כשם שמאירים שבעה למעלה כך למסה ז׳ והם הצדיקים
 שבעה וחבורו כך מור׳ וציורו ה׳ כחו׳ מורה כי הכל כלול בי׳:
 מנק מורה בשם ד׳ שב׳ מדוח סביב לחשארח כך מהם ב'
 כחוח מלאכי׳ מכחם סביב העשרה הקרא עץ החיים
 מגדל ירושלים הידוע ועזאב״ה כי מהם משפיע בגן עדן כח
 עליון וחבורו מורה חבור הבגיין כולו זהבזהלכח אחד וציורו

 ממשה כחוס מורה כי הכל כלול בעשרה:
 איע מורה בשני פועלים והשכה משה בסוד צורך עצמו שלא
 \ראה נפשו בירושלים עליון ועצמו בירושלים שפל והיה
 מבקש מעליון לעליון ומחראה לעצמו ועליון קבלו והחאה לא
 קבלו בעבור סוד העליון הנעלם ועזאב״ה כי בזה השם בקש
 לבוא בארן ולא נשמע לו וחבורו מורה חפארח ועסרה על
 שבעים דיינים ובסודו הנעלם ונשגב שלא בא לאדן וציורו

 ששה כחוח המורים בדבר :
ו מורה ביחודו הגמור ועזאב״ה וגס חבורו חב׳׳ח לאחד  חנ

 וציורו ה׳ כחוח מורים על הדבר :
 ראה מורים על שמנה שמוח השבעה ב:ממוח הרמוזים כנגד
 יי ז׳ שמוח של שם מ״ב ובח׳ כלול הכל ביובל ועזאב״ה כי
 הם ספירוח ח' במחשבה וילד בזמן השממה וכן בהחחברס זה
 לזה עד מקומן הראשון וחבורו מורה כך וציורו ששה כחוה

 המורים בכלל הקצוות :
 יבם מורה כי העמרה מכח החפארח דבוקי׳ זה בזה לכח אחד
 ועזאב״ה רמז למדה אחרונה הכוללוח הכל וחבורו מורה
 בדבר וציורו ה׳ כחוח המורים בדבר כי.כל כלול בי׳ :
 היי מורה כי הנה נרמז כל סוד הבריאה וסוד עשר ספירוה
 בסוד ג׳ קדושוח בים אשר כל אחד מורה עשרה בענין
 דומה ביה ה׳ למקדש כאמרו יו״ד על יו״ד וי׳ והס ג׳ הכללו׳
 בעניין סוד הססירוח אצילוחם והס ג׳ עליונו׳ אמצעי׳ שלשה
 באמצע ובהם רמז החור׳ שלש׳ אחרונים כל מאמר וכל עשירי'
 לכל מצוה ובכלל השמשה ובכלל הכל נמצא כל סדר דרכי השמש׳
 וחוקה׳ ומהלכי וסופם ביסוד להם והיסוד הוא אזי נקרא
 יסוד הבינ״ה כי ישוב הכל לאשר לו הארץ הנקרא יציאח מצרי׳
 העליונים בלילה וביום להיוחם דבוקים דבוק חזק כולם לא׳
 בסוד ג׳ יום ומשם לגי העליונים הנעלמים ונסחריס מאד
 בסולם הילוע ועזאב״ה כה חאמר אל. בצי ישראל זה שמי לעולם
 וזה זכרי לדר לר וגו׳ * כל הכחוב שס וחבורו מורה כדרכו
 וציורו ארבעה כחוח נוראוח המורים בקדושה ובכל הבניין :
 מום מורה כי חחס בשני פועלים אשר בהם וה׳ הכל ועזאב״ה
 כי חחלחו וסופו בכח רחמים כד״ל כי כל אחד כלול
 כששה קצווח שמקדשים חמיד הם שני פועלים כח שאמר אח
 השמים לרבו׳ ואח האח לרבו׳ וחבורו מורה כך וציורו חמש׳

 הכלול בו הכל וכל בו :
 הנה נשלם סול שם המפורש הנשגב ונעל& מאד והוא מפורש
 בסודותיו הנוראי׳ אשר בו כל כול שמי׳ וארץ וכל פעול׳
 יקלה מכמ חטלו וציורו וחשבונו בכח כל שס ושם המפורש
 בסודותיו הנוראים כאשר הוא מבואר בכל שם ושם בכחוח
 נוראוח ונשגבים ועליונים מאד אשר כולם באו מכח הבינה



 ספר רזיאל המלאך
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 ני גבוה מעל גבוה זה בהמ״ק של מעלה הוא הקדש הפנימית
 ויצא מן הכה אל הפועל של מש׳ כלי לפעול הפועלי׳ החמימי׳
 הישרים והשלמים אשר סולם נעלם ונחתם הס הקרבגוח
 ועולות ושלמים וזבחים כלי לכפר אלם פעלו החחתית ואז
 ישוב הרצון לרצותו והפעל אשר פעלו והפעל והכח שנתנם
 וישוב הרוח אל האלהיס אשר נהנה ויהיה הכל אל מקום אחל
 ביום ההוא יהיה ה׳ אחל ושמו אחל ובזה נמצא שם של ל׳
 אותיות שלם בשם י׳ה במילואו כמו ו״ה בחשבונו עם ו״ה
 עולה כ״א מוסיף בו ה׳ הוה שם שלם כי הכח הוא י״ה וכתיב
 בי״הה׳ צור עולמים וה׳ רמז אל הת״ת שהם בינה גבורה
 מלכות ג׳ לג׳.מלות אחרונוה והפועל הוא ו״ה כתוב אס לא
 בריהי כי אין זה כלא זה כמ״ש לעיל כי ע״ז נקרא עצם כי כל
 אות לעצמו כמו ה״פ י״ה ישר ה׳ קיימת וכן כל אות מתחלף ה׳
 לה׳ לבריאות התחתונים בה׳ בראם עומל בגבורה בוראו ב״ה
 והיה ראוי לאמר כי שם העצם הוא יה״ו וכבר מפורש במקום
 אחר בסול י אוהיו׳ והס י׳ ספירות ונקרא מפורש בעבור כי
 מגלגל לע״ב זהו מפורש כמ״ש לישיעהך קויהי ה׳ ואמר לוד
 לישועתך קויתי ה' ואמר אורך ימי׳
 אשביעהו ואראהו ייה יהו יהוד,
 ומשם יוצחי׳ ע׳ איש הזקני׳ אשר כל
 העדה כלס קלושים ובתוכם יהוה
 כאו״א בגדולתו ובגבורתו איש הרבו
 על ירכו הס הולכי׳ באור הא׳ המלך
 אחר הצורה הנזכרת למגיה להוציא
 לאור יפיו ושבחו וש׳ קדושהן בצורה׳
 ) עליהם שכהוב ויעבר מלכם לפניהם
 "~ וה׳ בראשם והנה נקרא הראשון:
 וציירו יכו״י מורה עלץהו״ה ועל וו״י העמודים על

 יי״ו בראשם :
 וציורו יכו״י מורה כו׳ ועמו האיה שם אהיה כי הם שס

 הגכורה והגליל :
ט וציורו כוי״ט מורה כוי ועמס האותיו׳ השר תהי״ה השני: י  ס
 עלם וציורו ונכ״ו כ״ו מור׳ ב׳ הויו׳ ונשגב בע׳ שמו׳ הקל׳:
 מהש וציורי בודי יי״י שהיו זכרו ן הקשת אבל מירה

 על שאמר הפסוק בא״ל שד״י ושמי ה׳ •
 ללה וציורו כ״ו כיו ד״י מורה על ד׳ רוחות העולם אשר

 נבראו בעשרה מאמרות עס כחם בהויות :
ה זה השם בקדש הקדשים הוא יום שכיעי אשר  אנא מ
 לע״ל ונחתם באכ״ה נאמרו חך בעשור לחודש הזה אין
 כך אלא חכ״א השר הוא מנוח׳ וכפרה לנפשות הזכות והעהורי׳
 אשר לעתיד לעה״ב וציורו בב׳ שמו׳ העצ׳ ועם האו׳ שם נכחו י

 וי׳ )

( ) 

J 

 והו

 כהת וציורו כדיד״ו מורה ל״ב נתיבות החכמה וב לחות
 הברית וכי׳ שבשמים ולמפה מזכיר סוד התי ו •
אלך אחרונה ובכללו רם ה ׳ ן ן  הזי וציורו ד־ד״י מורה כ

 מורה אל רס ונשא •
׳ אופני המרכבה^ ל > ו ר ו ר ד ה ה ש ר ן ד מ ״ ו לי, כ ר ו ד וצי ל  א
 לאו וציורו כ״ו כו״ו מורה הוא שם המושל בפמליא של י»-:
^ ; י  והב׳ בפמליא של מקדש כנגד מקדש והס ו׳ קצוו׳ «
ם י י מ י ? ש י י פ מ ם י צ ם ע ש ב ה ר י  ההע וציורו מורה די די״מ מ
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 עליונים ונעלמים הנקרא הללוי׳ ואשרי איש ירא אח ה׳ וישמור
א אל הדרך הזה בלא קבלות חזקוה מאד בכל דבר  נפשו מאל לב
 ובכל'חות ואות כציורי וכחוהיו הגוראים ואס ישיגהו השם
 בהם בדרך ישרה ובקבלה סוכה אז יקרא הוא מלאך
 אלהים חיים ויהיה שכלו ונשמחו דבוקה ברוח אלה ים חיים
 ונפשו טהורה וקדושה מחד ואז ידע סוד ה׳ הנכבד
 המפורש בסודותיו וכל פעולותיו וכחוהיו ועליו נאמר כי
 ני חשק ואפלטהו אבגבהו כי ידע במי יקראני ואענהו
 עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו ארך ימים אשביעהו

 ואראהו בישועתי: ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן :
 הגמר״ה

ם משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש י ה ל  א
 את אלהיס כי חם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע
 אוחי ויהיה עוצם הדבר על האין נשבע ה׳ בימינו- ובזרוע עזו
 ואמר ובשמו השבע ויהיה סודו של דבר זה עד הפסוק שבו
 נתגלה הדבר ובו הרב הגדול היה מתחנן והוא באמרו אדני ה׳
ב כי גדול עב סו א אגו יהו י ע  אתה החלות וגו׳ אאא ה
 אחה וגדול שמך בגבורה ימינך ה׳ נאדרי בכח ימינך ה׳ תרען
 אויב ימין ה׳ רוממה ימין ה׳ עושה חיל לך זרוע עם גבורה
 העוז ידך ותרו׳ ימינך והוא באמרו נהדר בקודש השם עליותיו
 במעלו׳ העליונות באמרו הל רם ונשא שוכן עד כל פלאיו אשר
 הפליא נאמרו רם הוא ונפלא בפלא גדול ונורא וגשגב ונתעלה
 בסוד קדושוה רבה אמרו ונתגלה רז הגבורה באמרו כי לא
 יעשה ה׳ אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים
 ושם נתגלה הסוד הנורא והנעל׳ אשר נורא באלי׳ ונשגב לבדו
 בסוד קדושים שרפים ואופנים מלאכי קודש וכל צבא מרומים
 באימה ופחד עומדים וארן ושמים מרעישים שמעו שם שם
 ה׳ צבתות יושב הכרובים ואשר לח ראו כבוד אלהיס חיים
 ושם גבורות באמרו לא נודעתי להם אמנם שם נחגלה סוד
 גבורו׳ שמו לאיש נאמן ועניו באמרו בכל ביתי נאמן הוא ויהי׳
 הסוד הזה אשר נאמר כי יד על כס יה באמרי איזה בית אשר
 תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי ואת כל אלה ידי עשתה כי בי״ה
 ה׳ צור עולמים ואשיבה ידי עליך עוד כתיב היתה עלי יד ה׳
 הללויה כי שם ה׳ נקרא עליך ואין להאריך בעמקי העמקות
 הוא התהום הגדול באמרו תהום רבה ומי אשר קבל בציור
 החלסח ביתא אז יבין רז גדול ונורא כי החרים חכם גדול
 ונורא הס הגאונים הקדמונים שלא לגלות זה הסוד הוא

 שם העצם וכתיב גן נעול מעין התום :
א ואיז׳ מקום בינה כי האחד והשני צ מ ן ת י א ה מ מ כ ח ה  ו
 הא׳ יה והשני וה הוא יהוד. וחיז׳
 מקום שם הקדש וחין זה בלח זה נאמרו זה לעומת זה עשה
 האלהים חבל זה הכח וזה הפועל ויצא מן הכח אל הפועל והוא
 חמדו אס לא בריתי יומם ולילה חקוח שמיס וארץ לא שמתי
 כי הוא הפעולה שאינה משתנה כ• הכל הולך אל מקום א׳ כי
 שם ה' אקרא ויהי סוד הדבר אשר אלהותו ויחודו ומציאותו
 כמו בסוף הספ׳ נאמ׳ אשר גבורה שמו מחחלק לחלק גבורוחיו
 אשי עולים במעלות מה למעלה כמו למטה והוא אמרו ועשו
 לי מקדש מכוון שכנגדי יהיא מקדש שלמעלה באמרו רסה׳
 ונשאושכנגדו ווי העמידים אשל הס יסוד הבנין כמו ואבני
 בהו כי על היסוד בונין המין יע׳׳ז ויי העמודי׳ הם בכל כלומר
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 ידוו וציורו יד״ו מלאך שמו יה״ו חרשיש הדמוח הזהב בלהב
 כמ״ש ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש והוא גס כן

 מורה כי הוא שם של כ״ו :
 להח וציורו כ״ו ד״י ד״ו הוא שכל הפועל אשר שמו מססרו״ן
ד ירד לגנו השפל ועם הגי אותיות ו  שקראו השם י

 מורה ג״כ שני הויות :
ק וציורו כ״ו כ״ו מורה שם העצם שהוא משורש בע׳ שמות:  מ
 מנד וציורו כונ״ד הוא רומז לני מהיובל אם תקת א׳ מן
 הנ׳ ושם בתוך הדי יהיה ה' יישארו מ״ס הם שערי
 בינה ותחסרהו מעש מאלהים מהיות ה׳ עשרות הס קדושות

 : מאש ומורה בשם העצם ובשם אכ״א ול״ב נתיבות מכמה :
 אני וציורו כונ״י מורה בשם אדנ״י עם הדל״ת של דנ״י עם

 האלף של אני הוא אדנ״י כמו שמפורש במקומו:
 חעם וציורו דיכו״ו והוא שם של ע׳ שהיי חקוק בשם י״ב שבש י

 ישראל לבד שנשגב שמו לבדו שהיה מבין שני הכרובים
 רהע וציורו רדי״נו אדניי היושב על המרככה של משלה כי כל
 העדה כולם קלושים ובתוכם ה׳ אדנ״י ודי מן המרכבה
 והיא בע׳ ממש עם שבעים ואדנ״י הוא הכל נתאחד כי אדנ׳י
 על ע' אומות ועל ע' מעלות רוכב והוא המרכבה והוא סור :
 ייז וציורו כ״ו וא׳ והשם וגם כ״ב אותיות והה״א הוא רמז

 לה׳ מדות השם בכ״ב אותיות תקוקות הם בהורה :
 ההה וציולו ל״י דיד״י מורה עצם השם ביתור בסוד גדול
 כי הם ג׳ חציים לגי עשלון כי הם ג׳ מלות וכך הם
 חצי השם כי עם חצי הא׳ נשלם העולם ובו נמצא הלבל ג״כ
 למבין אבל ציולו הוא יליל השם שהוא החיה אשר לה ו׳ פנים

 בסול וע״ז הוא ציורו יהו״ה וי״ו פנים :
 מיך וציורו כוי״ך מורה השם עם ג' עסרות התחומים הנה
 אשר כתב עליהם ה׳״והקלישם לקלש כסא כבורו כי

 הם יסור העולם כמו שמפורש למסה :
 רול וציורו ווכ״ו מורה כי שכן ה׳ על וו״י העמוליס ומושל

 בי״ב מערכות וזה הוא מה שאמר יושב תהלות ישראל :
 יל־ וציולו יכול״י מורה על ב׳ הויות עם הי״ל עצמה ומורה
 ה' מלות לשם אבל האמת הוא הציול שנאמל ואת

 כל אלה עשתה ילי :
 סאל וציולו כ״ו כ״ו כיו היא שכתוב היכל ה' היכל ה׳ היכל ה׳
 ג/פעמים הא׳ ירושלים הלים סביב לה וה׳ והב׳ ויעבור
 מלכם לפניהם והי בלאשס והגי כי אל לעו׳ סי והםג׳ היכלו׳
 חקוקות בכסא ה׳ והם האלפ״א בית״א וזה השם יש לו סול

 גלול באמלו ה׳ ה׳ אל לחוס וחנון ג׳ פעמים ביחל :
 ערי וציורו נוליי ט ע׳ מעלות יש בכח הגלגלים ומולה כי
 שם של ע״ב הוא באלה המעלות שבשבת 1כח י׳ גלגלים

 . היא באמרו כי אלאה שמיך מעשה אצבעותיך :
 עשל וציורו עיוו״ל בא לזכור בריח נח בעבור ג׳ אבות
 שיש בו שלא לשחת העולם יותר וכתיב וזכרתי אח
 בריתי זה אחר זה על ברית הקשת והוא באמדו והאח
 אזכור והוא כמו שזכרנו בציור השם וחשבונו כ״ו וע״ב

 שמוח ואחד שמו על הכל רוכב :
 מיה וציורו כדד״י מ״ש אני ראשון ואני אחרון ומתחיל
 ויעבר מלכם לסניהס והי בראשם ישמו יהויה כמו
 שמסורש בסוד הציור באמרו ושמי ה׳ לא נידעתי להם כי

 לא

 יזל וציורו יזכ״ו מורה כי שם ה׳ אשר נשגב על משרה גלגלים
 ומושל בז׳ רקיעים אשר בו כסאו וצבאו :

 מבה וציורו כדו׳׳די הוא השר הגדול כי. הי קראו דודי
 באמרו דוד״י צמ ואדום דגול כי הוא יושב על

 מרכבה הקודש והוא יהו״ה מם שד אותיות :
 הרי יציירו ליל״י אשר בחסרון כס׳ נקדש כיי בשבתות

 בחיבור האותיות של מעלה וס״ז נשנב לבלו בא׳ :
 הקם וציולו ליכו״ם מורה עצם ומפורש וייב אבנים שהיו

 מפותחים בקלש אלו השמות :
 לאו וציורו כוכו״ו מולה כ׳ הויוח והו׳ כנפיס אשל הם

 מקלסים אותו תמיר :
י וציולו ככו״י מולה כוכ״ו והדלית על ג׳ ללתות העולם : ל  כ
ו וציורו מורה כוו׳׳ו דחקוק בייב מזלות של ישראל שבטי ו  ל

 יה עלוח לישראל :
 פהל וציורו כוריכ״ומולה שגי הויוח יושם של אהי״ה עם

 שלשה אותיות עצמן:
 נלך וציורו נכו״ך מורה עצם ושבמים שמות שהם החקוקים

 במסה באממ זה אלי :
 ייי הוא ראש־ השביעית שצ אהי״ה כי סס כח הנבואה של
 משה- ושל מעיהו כאמרם זה האזינו וזה חזק אשר בשם
 אכ״א חקוקים והס מעילים על ג׳ קלושוח אשר העולם עומל
 בהן א׳ בי׳ הדברים ואי ביי הספירות ואי בי׳ הנסלאוח של

 מצרים והס בסול אהיה:
 מלה וציולו כ״ו כ׳׳ו ל״י השם מושל בי׳ של מעלה והשם מושל
 בז׳ של מסה הוא השם המגלגל אוחם בכח הגלולה :
 חהו וציורו לולי״ו מורה ששה ועשלים ואלבע יסולוח הסולם:
 נתה וציורו נדור״י לא נזכר צול׳ הג״ל על הגי כי היא אחרונה
 מכולם ומשובחח ויהיה כלגל ג׳ בכף לגל צלק כי הוא
ל  הנסש אס העולם בחסל אשליסול הסולם וראשו למסה מ
 שסע העול׳ כי הוא גלגל המגהיג אח העול׳ השסל במסד־ וצדק
 וחשבונה בחסלון הס' ומכוינח ומהוסכח כנגל האלף כי האלף
 בקלש והחי״ו עמול מקלש של מסה והוא אוח הקולש המנהיג
 אתי כל העולם במששש כמ״ש הכחזב וחסל ה' מעולם ועל
 העולם על יר״איו וצדקתו וגוי ומורה כי הנא שם העצם

 אבל עצמו מורה שם של ע״ב בגטרתו הגדולה :
 האא וציורו ד״י כ״ו כ״ו כי יתחק הצדיק באמת ה' ה׳

 אל רחום בי״ג מדות וכולם נכח א׳ :
 ירח וציורו ירד׳׳ז מורה הדעת הכתוב לממלה מן. התי״ו

 ועם היו״ד מ?נשית אשר הוא השם של אהיה :
 שאה וציורו שכוד״י אשר הוא־ מורה שם של רחמים והשם

 התקיף :
י בחשבון הראשון והוא שס של עשרים ושתים אותיות י  ד

 אשר אהייה והי בראשם אשר בראש השביעית :
 אוסל וציורו ליו כ״ו שני הויות והעמוד בתוכם הוא העמוד

 , אשר אור הסולם ויסודו והוא צדיק יסוד עולם :
: הויות ומורה ממבת האבות:  לכב וציזמ כוכויד מורה ב,

 ושר וציורו וייי׳׳ר הנה רו וגי יודי״ן הם כנגד ג' ראשי תי׳
 של אבות והקשת למסה הוא קשת של נח אשר כרת
 בלית לארץ לעתיד לקיים לזרעך אתן הארץ הזאת וק

 כתוב גם כן לאברהם ליצחק וליעקב:
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 אמרו יהו״ה אלנ״י חילי זישס .
 ומב וציורו וכ״ו ל״ו הם ד׳ ישולוח המפורשים לי״במזלוח

 הם נח השעוח המושלח ביום ובלילה :
 יהה וציורו יליל״י ברוך הוא וקלושחו וגבורחו בי״ה משמו
 להוליע בה״א האמחיח בלא שום ספק כי הוא ההויה
 באמח וברור הוא על שם הציור העמוק המפולש הנה ואחלי ו
 ל׳ כי אחל אמחחו ואחלוחו אין להלהל ואמל לי הרפא

 ואין להאריך עול :
 ענו וציולו נוניו כ״ו כ״ו חמיל מקדשים אוהו ומגללים אוחו
 במלח רחמים א׳ על ע׳ לשמוח וא׳ בל׳ שנוח העולם

 הבלול בלחמים וכחיב וילל ה' בי שם בלל ה׳ :
 מחי וציורו כוליו סול ב׳ קלושוח שמקלשין אוחו חמיל הס
 סול הכלובים והאמת הב׳ קלושוח אלו הם ב׳ כחוח
 כח אחת ישראל למסה וכת ב׳ שמות המוני ממלה אשר הם

 מקלישין אוחו המיל :
 דמב וציורו דכיו דוכיו לו״ל שבעה בשבעה מוצקוח לנלוח

 המאירוח לשניו:
 מנה וציורו כו״נ כ״ו ומורה על הג׳ חיילו׳ בנ״ג שמלאכי השרה
 המהלכים בשליחוח השם חמיד אשר שליחוחם כ״ב יסודו׳
 כחס ועצמם סביב הכבוד שומרים הכבוד הכסא והס בשליחוח

 בוראס כאומרו עושה מלאכיו רוחוח משרחיו אש לוהס
 ומהם שומרים להפ המרב המתהפכת בתוך הגן והשני מורה
 בשם אהי״ה עם אות ציורו המפורש והעצם שהוא על הכל :
 איע וציורו כ״ו ינ״ו מורה בב׳ שמות הגוראי׳אשר בהם החחק
 הצדיק באמרו ה׳ אלהיס אחה החלות וגו׳ עם ב׳אותיו׳:
 חבו וציורו דוד״וו שחח ואמר א״ח אל״ה גדול״ה אדנ״י
 קדוש ונורא שמו לעולם כי הוא לעולם כי הוא העצם

 לבד בנ׳ יהברך שמו :
 ראה וציורו כבו״די ה&מח כי בזה השם הזכיר הנביא שמוח
 גבורתו ועצמו לקראח כחם על הילד הנולד וקראח
 בשמו פלא יוען אל גבור אבי עד שר שלום ושם העצם
 בהוכס להראות כי כחם מהגבורה והגבורה עצמה כחס והס
 הנקראים ראו כי שרו של הגבורה בה׳ גכללים הם במחשבה
 ה׳ הנראה לפני והוא מורה כי הם היושבים על קדושה אחח

 שהוא שם הגבורה אשר בחוכם :
 יבם וציורו ידוכיו השם עצמו מורה כי הוא רוכב על גלגלים
 כאמרו סלו לרוכב בערבוח אבל ציורו מורה כי נקדש שם
 בן ארבע אוחיוח ונחגדל גג׳ עשרוח הנזכרוח למעלה במספר
 אהי״ה באמרו אהייה אשר אהייה ג׳ 0\אהי״ה לעשר דברות
 התורה אהי״ה לעשר ספירות אהיי׳׳ה לעשר מכות במצרים
 ובעלי הקבלה מזכירים אותו בשם אהי״ה המרעיש את כל
 העולם כולו עשרה של חורה עם עשר מאמרוח ועם עשרה
 של מצרים והאמת בו תלוי הכל ותגעש ותרעש הארץ והוא
 כאמור ואשמע אחרי קול רעש גדול וזכר חזקה מאוד ויש
 בו סודוחהרבה לסי שנמצא במספר שם אכ״א אשר בו סוד
 השביעיח והססירוח עם האלף השביעי ונאמר ונשגב ה׳ לבלי
גן  ביום ההוא ועוד כתיב זה שסי לעולם וזה זכרי לדר דר כי
י  חתם הגבורות וכל הקדושות וכל מצות התורה וכל הכסוח *

?מרוח י ה י ה י ״ ! ה ה ו י ה ה ל נ ן י י ס כאשר פרשו חכמי י  היה מ
 כסיד חתום בעשרת הדברים יהי׳ה חתום לעשרה מח״י'

 ויהיה

 לא נודע לשום בריה מן הראשונים וחשבונו ליו כ״ו :
 ןךןן וציורו ולי״ו כראשון כאחרון וע״ד אני ראשון ואני אחרון
 הוא שני ראו עהה כי אני אני הוא ואין חלהיס עמדי
 פעמים זהו שהתתיל והיו ותת׳ מי״ה והתחיל וה״ווחות׳ מ״ם
 כי סוד הראשון כאחרון ואין להאריך בסודות העמוקים :
 דני וציורו עצמו והיא שם ה׳ והוא ה׳ מן האמוח וע״ז נחסר
 ממנו האלף כמו שיחסר מיהו״ה להיות אמות והוא שורש
 העצם לכל קדושת השם שהם אמות על סוד גדול והוא
 מורה לשפ כנשים הם קצווח העולם וע״ז נחסר ג׳ ונשאר ג׳
 כדי להביאה הדבר בשורש הציור ונמצא כן שני הויוח וב׳ ווין
 ליי קנים יו׳ גביעים יהייוח חליקוח בהם כדי להאיר אוחס

 מזיי השכינה אל פני המנירה יאירי של מעלה :
 החש וציורי דידז״ש היא שם של שד״י כי השי״ן בציירו מורה
 שנראה לג׳ אבוח והיא אמרו וארא אל אכרהם אל
 יצחק ואל יעקב באל שליי כי אור שכל הפועל אשר נסע
 בהם באומר ז׳ זז׳ מוצקות לנרוח אשר על לאשה כי הלכיב

 אותו על עשר :
 עמס וציורו ניו כ״ו כ״ו מורה שני הויות והעי״ן לעין מלאכי
 השרת שמקרשיס אותו בכל יום ומשתתוים למול כבורו
 וכתיב יישתתוו לו כל אלהיס כי ז׳ כיתות היושבים ראשונה
 במלכוח והציור מורה לגלגול ה׳ כי שם הם כת נששות

 הנכבים המקבלים גזרה מאלו השרים :
 ננא וציורו ננכ״ו מורה הנונין על מ״ש שנה הנ׳ שנה
 קולש והם כ׳ קלושות וגס הא׳ בכול קלוש הנה ג'
 קלושות באות לקלושה אחת כי הם ק׳ בלכות שישלאל
 מתפללים בכל יוסוהב״ה עליהםשומל וכתיב מה ה׳ אלהיך
 שואל מעמך וגו׳ אל הקלי מה אלא מאה ויש עליהם שומל

 ויעבל מלכם לפניהם וה׳ בלאשם :
 נית וציורו ניד״ו בא להזכיר גבורותיו שלהקב״ה בכח התי״ו
 וכאשל בלא כל העולם והעמילו על עמול א׳ באמרו
 וצליק יסול עולם כי בחשך היה כל העולם על שקם העמול
 להעמיל אח העולם באול החי״ו כי הוא שס של כ״ו כמו
 ששירשנז למעלה כי הוא אור השמש הגליל כי לא לצינו להאליך
 שם כי אול השמש הוא אול היסיל זהו ההי״ו הוא כ״ו והנשאר
 נאמרו ס׳ גבירים סביב לה לתי״ו שהוא שם הקולש היוצא

 מן הפסיק הירוע שהוא נרבה לישראל :
 מבד, וציורו כולור״י נ׳ הויות עם נ׳ אותיות והוא שמו
 של מסטלו״ן כי השם קראי לולי נאמרו לולי ילל

 לגנו לעולם קנון :
 פוי יציולו כיו״י הוא השם שנקלש שמו נעשלת הלכלי' והלא׳

 נטלתו נעשר מכות שהניא הוא על המצרים :
 נמם וציזלו ננזכ״ו הס שני שמות היתול הנקלשים על
 הקלושה העליונה והוא נאמלו שנח החמשים שנה קלש

 כי נזמ! הקדש קלש ני נקלש נקלש שמו :
 א ייל וציורי ייכ״י שמי שנקלש מקום כסא ככולו על י׳ גלגלים
 ולונ גללו נעשלה מאמרוח נאמרו השמים כסאי והאלן

 הלום לגלי וכתיב כמחולח המחנים :
 הרח וציי" לייי״י יייי״ש נחסלון והיא שם של כ״ו

י ישיבנו • ד ^מ ח ^ ^ ב י ה  כאמרי י
 מצר וציורי כ״ו ינ״ר יאליי עס הג׳ אותיות ה״שם והוא



 םפר־רדאל המלאך כה
 כשם בוראו וגס כחס דומה לבוראו לאמר כי הוא זן ומפרנס
 ומנהיג במדש רחמים והממשלה להיות לו לבד מעשה ידיו
 ועוטרין אותן ומקדישין אוחן וממליכין אוחן ומשחחויילעומחן
 ומכח גבורתם נחחנן משה בא וחן הימים כשנודע לו ובקש
 רתמים מלפני הגבורה וכך נתחנן ואמר ה׳ ה׳ אל רחום וחנון
 נגד שק כנשים שמקדישין אותו תמיד כי ירא והחחנן כך
 לפגי ו גגד הקדושות כי ב׳ במקום ב׳ והוא רמז לכלול עשרה
 ספירות שהזכיר דוד שהבין רמז הדבר וסודו וא׳לךה׳הגדולה
 והגבורה והס בכלל עשר כמו שפירשו אותם המקובלים בסוד
 הגדול כי הם התיבות נגד המשה שהזכיר משה אלו ואלו הם
 שש בכלל עשרה כמו שהתמנן משה ה׳ אלהיס ה' ה׳ אל וזהו
 נגד סוד הקדושות שלשה כי שלשה לששה הם כמו שנים לארבע
 והבין זה הסוד כי ביה ה׳ צור עולמים והשלשה שהם סוד ג׳
 אמוח המפורשוח על סוד עשר ספירוח לעשרי׳ ושהים אוחיוח
 התורה וכולם חחח מלכם מהחברים כל אחת לצורחס ולציורה
 והם הם כ״ב אותיות והם האוכלוח בשלחן המלך מקבלח ציור
 כל אחח לציורה ולצורחה לסי מעלחם ומזיום אל זיו מלכם
 ונאמר ויעבר מלכם לפגיהם וה׳ בראשם כמו כי שמו כשם
 רכו כמוזכר למעלה ומציורם נחפרש כחושל שם העצם וכח של
 שם משמוח הקדש ומהשם המפורש שנקראים שם של ע״ב הוא
 שם המפורש הוא כח שם העצם מפורש עצם כי הכל הולך
 אל מקים אחד והכל דבר אהד ובו בסחנו וברחמיו אנחנו
 נשענים ובישועתו נשמח לבנו והגל נפשינו ולעבוד אוחו בלב
 שלם ובנפש חשצה בפחד ובמורא נגיל ונשמת ויסלח לעונותינו
 ולחסאחינו ככתוב ויאמר ה׳ םלחחי וגו׳ והוא ישיב שנותינו
 וירחם עלינו דכחיב ורחמתי את אשר ארחם כי מלך רחום
 וחנון הוא ומרבה להיסיב • ברוך ה' לעולם אמן ואמן :

 הפעולות
 אבא בגבורות ה' אלהים אזכיר צדקתך לבדך אלהים בקדש
 דרכך מי אל גדול כאלהים אלהים למדתני מנעורי ועד
 הנה אגיד נשלאוחיך אזור כגבר חלציך בני אס חכם לבך ישמח
 לבי מי תכם ויבן אלה ויתבוננו • ועחה בני החכם אייסר
 אותך כאשר ייסר איש את בנו ואשכילך בדרך זו תלך כי הנה
 החושך יכסה ארן וערפל לאומים ועליך יזרח ה׳ • ועתה בני
 החכם תמים תהיה עם ה׳ אלהיך ופקח עיניך• הסר כל ערלה
 מלבך וכל רעיונך יהיו מסורים בידך ובכל עת יהיו בנדיך
 לכנים ושל נעליך מעל רגלך כי מקום אלהיך׳מובאיך ובחון
 תעמוד עד בא האיש הנושא אליך ולרשת וחקרת כל היכלך סן
 כי יאכל גדיש או קמה או שדה ועשית מעקה לגגך כי יפול

 הגופל מעליו אצלך והיה האיש הוא הקדוש אשי־ יבחר מעמך
 מן הכהציס עם לויך כי בם בחר ה׳ מכל שבשיך ולדרוש
 ולחקור בכל תפציך והוא יקריב את קרבניך וזר לא יאכל ולא
 יסור לבבו רק בכל נפשו ולבו והחי יתן אל לבו: ועתה בני
 החכם הזך והמעולה ירא אלהים וסר מרע ראה והבין ושים
 לבך אל אל בשמים כי על כל אלה יניאך אלהים במשפס ואם

ה לך ושמה ינוח רעיוניךולבש י י אל ר ב י  החייכני ואם תאשימני ב
 הכהן הגדול מאחיך ומעמיך המקריב את קרכנוחיך או הלוי
 המחלוה עמך זועל השם יסעד לבך והיו חייך תלואים למושבך
 אכל אם הסבת לראות ולהביע בתורחיך ובנביאים וכל קדושיו

 זיין בילו

 ויהיה נתתם בעשרה מכות לעולמי עולמים ועל זה צוו
 תכמים מצוה גמורה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה
 שנאמר למען תזכור את יום צאתך ודרשו על משית עד לעולם
 הבא ואין עוד להאריך כי הוא סוד גנוז וחתום לבעלי

 הקבלה כי הוא רמז מן האזינו ומן חזון וכוי :
׳ !לעל הכל: י מ ד ח  היי וציורו ד״ייי מורה על ג׳ קדושוה כל א
 מום וציורו כוו״כו מורה כי הוא מחזיק יחודו וגדולחו
 כתסארחו באמה כי חחס בשני שמוח העצם לאחד
 כי הוא ראשון והוא אחרון ועוד כי אני אני הוא ואין אלהיס
 עמדי וביניהם הו״ו רמז לששה קצוות אשר המה הכל בהם
 והם מזרח מערב צשון דרום מעלה ומשה רמז לששת
 כנסים שמקדישים אותו תמיד שהם השש קצוות העולם
 שנאמר מלכי אר׳ן וכל לאמים שרים וכל שופטי ארן

 וצדקתך אלהיס עד מרום ומשפפיך תהום רבה :
 כבר נשלם סי׳ חבור וציור מספר חשבון בקדושת קבלה
 המקובלח מפי הגבורה למשה מסיני ומסרה ליהושע
 ויהושע לזקני׳ וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כגסח
 .הגדולה כי הם היו בעלי חכמה בעלי קבלה בעלי יראה בעלי
 כבוד ובעלי בינה ועליהם נאי סוד ה׳ ליראיו והם גנזוהו בחוך
 סודוח החלמוד כי הכל קכלה למשה מסיני ואין מוסרין אותו
 ללצים ולא לרקים ולא לנערים כי אם לאיש נכון וחכם ואשר לא
 מלא כרסו מכל אוכל אל יכנס לפרדס ומוסרי׳ אותו לאיש נבון
 וחכם ירא אלהים וסור מרע כדי שיכוין דעתו ושכלו השלם
 ויפחח עיניו ולבו ביושר ויביט באור החיים ויביט קצח דרכי
 השם יחברך ויחרומם ומכחוחיו הנוראי׳ והגדולים כי מי אל
 בשמים ובארן אשר יעשה כמעשיך וכגבורוחיך ואז יבין קצת
 אור העליון המאיר בעיני נבונים וכתי׳ זרח בחשך אור לישרי׳
 ומזהיר השכל הטהור הטוב ומושיבים אותו באור העלית שנא׳
 בו כי נר מצוה והורה אור ואם ישיגהו ה׳ לשוס שכלו דרך
 ישרה להבין ציור וחבו׳ הס׳ קדוש והרועה השם הנכבד והנורא
 מפורש בקדושה ובעהרה אשריו ואשרי יולדחו אם המיד יכוין
 לש״ש אז ישיג אורו ושכלו למעלה עם אור המלאכי׳ כי מלאך
 ה׳ צבאוח הוא • כי הציור הויה חקק בכסא לכסא רם הם
 עשרים ושתים אותיות ההורה כאשר הם סוד אהי״ה והס אור
 לכל בריה מלאכי מעלה וישראל למסה אוח אחת חקוקה בתם
 וכתיב והיו לסוספוח בין עיגיך והס חקוקות בגי היכלות
 הכסא והציור זהו ציור האלפא ביתא אשר קבל משה מפי
 הגבורה כמו שהיא כחובה כך חקוקה בכסא ובתר בד׳ אותיות
 בי״ה וה״י וכח היכר ביו״ד והו״ו כי הם שני שמוח העצם
 הקדש אם חחקרם וכל אחד לבד עצם לעצמו * וכח השני ביו״ד
 וי״ו כי השם בחר בהם לפי כח גבורתם וחזק גדול חם בהם
 לבדם כי בהם דמוח הגבורה כי האי אש והשגי רוח שכתוב
 באש הוא האלהים ורוח אלהים והמלאכים אשר סביב כסא
 הכבוד הם א£ ורוח שנ׳ עושה מלאכיו רוחו׳ משרתיו אש והם
 ב׳ אותיות בגבורה דומים לבוראם להראות כח מעשיו הגיד
 לעמו לתת להם גחלת גויס כי גבורתם בהם לבדם וכחם
 לעצמם ואינם מקבלים לא ציור ולא כת לא גדולה ואיגס
 מחנענעים ואינם זזים ממקומם אבל הם מכחם נתתבר צורה
 קדושה בה מלך פנימה במלך גדול וגבור קדוש כבוד יחיד
 לעמונוחן כח ונדולה וציור קדוש לכל עמו הבאים אתריו ושמו.



 ספד דזיאל המלאך
 בחשבונם ובציורם ובפירושם והבין במה שאמר כי י״ה הוא
 יד״י בציורו והוא ממש כח יחברך אבל יש בו ג׳ מדוח והם ג'
 אוחיוח מד כחר עליון חכמה ובינה אבל האמח הג׳ מדוא
 רמז לאבוח האמח והכל כח אחד כי ה' שנים נמצאים בו
ה רחמים וגס יד ה׳ היחה בם הנה  כמו היד ה' חקצר מ
 הדין • והמקובלים בו יהפכוהו על אוחו כח שרוצים לפעול בו
 וגם זה הוא כנגד השפלים והוא כח ה׳ כי הכל כח א׳ ושם א׳
א כגגד עמוד העולם הוא בהמ״ק של  וגם בציורו הוא יד״ו ה
 מסה והיה הוא לעולם הארץ וכחיב מלא כל הארץ כבודו
 במקדש ומן המקדש -לבל הארץ וגס שבעים הקודש

 שיוצאים מכח זה השם כל אחד לגבורחו ולכחו :

נה  הפעולה הראשו

 והו מורה כי השסע יורד לביח המקדש ומשם יורד למולם:
 ילי מורה כי שם קדמון לכל קדמון :

 סיט מורה כי הוא היה והוא חי יקים :
 עלם מורה כ* הראה גבורחו באלו הגי פסוקים.

 ממלאות אשר נעשו עמהם במצרים ובים :
 טהש מורה קיום ג׳ אבות הם ג׳ מדות השם נבח

 נצח שמגצחים בעבורם :
 ללה מורה על בריאח העול' ברחמים וגם נברא בי׳ מאמרו׳:
 אבא זה מורה לעוה״ב וכסרה וסליחה ומרגוע לגסש ומורה
 לתחית המתים מציורו ברחמים ואלו הם ז׳ שמות
 הקודש שאם לוחשים אותם או ?והביס בסס כסף לחולה שהוא
 נשוי למות ויכסבס הבקי בהם בעבור כי כחם לנצח הרעה
 ולהשביח כל רוח רעה ומדה קשה והלוחש אותם בשעת
 השמשוח והכוחב אוחס ביום ראשון בשעה א' ויזכיר הכח
 רוצה לומר המלאך ההוא על אוחה שעה בשהרה ובחעניח

 ובשבילה סהורה ויהיה סהור מחשמיש :
 כהת מורה כי החכמה העליונה היא התורה והיא ברית
 אלהינו שבשמים ובארץ ועל זה לא הזכיר התי״ו :
 הזי מורה כי החכמה היחוד הגמור שהוא אל שהוא רם

 על כל רמים :
 אלד מורה כי הוא נתעלה על מרכבת השרפי' של מעליומסה:
 לאו מורה כי כשראו נסלאותיו במצרי' מעלה ומס׳ אשר עשה
 בשמים ובארץ אז המשל וסחד עמו יראו ממנו כל העול':
 ההע מורה כי מסר משה לאהרן שם שבו יבא במקדש
 להזכיר כחוחיו של הקנייה אשר הס משורי׳ בחשן

 והוא השם של ע״ב א וחיות :
 יזל מורה כי. הקב״ה נתעלה גבורתו וישב הוא למלך על
 כסא כבוד מלכותו כדי לדין כל באי עולם וגם לדין
 את הכוכבים אשר הס בז׳ רקיעים ולא הניחם על מי

 שהיה עושה כל דברי דין במצרים :
 מכה מורה כי כחו של הקב״ה הוא הכח בעצמו ובכבודו אשר
 שלח הקב״ה למשה לסעול בשם י״ה ע״פ ה׳ ואלו ז׳
 שמות הסהוריס ללמוד חכמה הכוחב אוחס בשם של בסף
ן חי בראש חדש ניסן אי י י ע מ ם מ י י  וישתה אותן עם מים ח
ת ע  יחלה אותן עליו י וסוביס לשמירת האדם מכל רוח ר« ו
 ומכל מזיק תלואים עליו כחובים בקלף צבי בקדושה ובסהלה

 ממלת אהרן ויומו ושעחו והראשון הוא מדת משה •
 הרי
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ק הסנא מידך והניחו לסני מזבח ה׳ אלהיך• נ  כידך ולקח ה
 ועתה בני החכם והתם סוף דבר הכל נשמע את האלהיס
 ירא ואת מצותיו שמור ואבאר לך הקבלה בפירוש השם
 הנכבד והנורא מפורש בכחותיו וסודותיו הפליאות ותעצומות
 כאשר רבינו הקדוש ורבינו ישמעאל בדורם היו משחמשין בו
 ובסול חשבון האוחיוח והכח וציור והפעול מהם והכל
 במנעלים ובשעות ובעתים ילועים ואם יך וישל אחה וחבין
י ק  דברי בחכמה וסמנס במעיך וכתבם על לוח לבך מ
 ובשכלך הזך כי כבול אלהים הסתר דבר וגו׳ ודע לך באלה
 העניניס כי החליף בחכמה וכח לעצמו וההפוך חכמה וכמ
 לעצמו והחשבון חכמה וכת לעצמו• וכולם כחוח צורוח פליאוס
 ועצומוח נוראוח אם בא יבא המשכיל במוהר לב ורק ישר
 וחמים בשבחוח בשיר בניגון בניצוח ובשמחה לבו ובעיון שכלו
 לעיין בהם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון לעלוח בלא

 סולם ובלא מעלוח וכי יפול הנופל מי יקימנו :
 ועתה שמע אלי בני.החכם ואשכילך איך העלה ואיך הבא
 בסולם ואיך חמצא כחס ופעולחם וסחח אורן וזה אשר
 תעשה להם אס תקח התחלתם תמצא סופם וכך תבין מאול
 וחקור.ולרושהג׳ פסוקים מוצאם ומובאם בסשוס ועול חקור
 אותם בנסתלו׳ ועול תקור התיבוח וחקור כל האוחיו׳ כל אחח
 לעצמה ועול חקור חלופם הבנוים וחבולם ציורם וחשבונם
 ונחוחס בשם קלושחם ומה מולה כאו״א מהם אח״כ חחקול
 בפעולתם ואבאר אותם לבל ולק שתהיה חמים עם לבבך
 בדברים הכתובי' למעל׳ ואומר לך שכבר ידעת מה סכי ויסע
 מלאך אלהים ויסע עמוד הענן כי הם כחית העליונות חזקות
 ונוראו׳ ומחנה בני ישראל ביניה׳ כי הם כח אל להפריד בנחי׳
 והן מסבבין אוחו כי רמז הגי פסוקים בזה השם הוא כולו
 . גבורה עצומה וגס הוא הפועל ורוח הקדים גם הוא כח
 הגבורה המדה הקשה מכל כחוח העליונים מסגי כי כח הים
 חזק וזאת הגביר עליה וכחוב ברוח קדים תשבר אניות תרשיש
 ורוח הקדים נשא את הארבה ומה שכחוב וי ולך ה׳ אח הים
 התחיל לו באהבה וברחמים ולא שמעה מיד בא עליי במלה
 עזה כל מילה מפני מדח לילה ואז נהסכה ונחסר עד מאול
 ונזדעזעו כל מלאכי העולם כי שמעו קולה ומה שנחן הפסוק
 הג׳ ביניהם כדי להפריד שני מדוח חזקוה כי הוא מדה רסה
 ונחן ראשו למעלה וסופו למסה כי הם כחוא חזקוח יורדין
 לדין וזה עולה להפריד ביניהם והסוד הוא כ״א לא היו כך
 אבל היו על דרך אחרה מחוברוח חוזק עס חוזק ואש'עם אש
 אז היו שורפים אח כל העולם ומאבדין אח כל העולם והיה
 נחרב ברגע כל העולס ולא היו יכולין לפעוליעמהם כ״א
 להחריב ולאבד כי כחם לזו אבל עהה ימצא למקובלים ט
 גס לשובה גם לרעה לדין ולרחמים לאהבה ולשנאה לשלום
 ולמלחמה וגה לרפואה ולהרחיק רוח רעה וקשה מכח

 ציורו ומכח חשבונם וחרועהס הנמצא בם :
 ועתה בני החכם והנאמן אשביעך בה׳ אלהי השמים שלא בבל
 עח ובכל זמן תבא לעיין באלו הדברי׳ שמא חאשימני
 ואני כבר הגדתי לך תמלת-לבלי כי אם בעהים ידועים שידעה
 שלבך סוב וישר ומהו עיימב,הימב ונשבעתי לך באמת כי
 כאשר יראה לךכי אחה קרוב מהם אחה רחוק מאוד עד שתעיין
 בהם הרבה פעמים ותראה פי׳ כל שם וכל כח לפי שמורים



 י.המלאך כו
 ׳ אני מורה קדש של מעלה כנגד י׳ היכלוח קדש של מנוה:

 חעם מורה כי י״ב שבטים ,חקוקים כשם הקדוס:
 רהע מורה כי כח עליון כנגד החחחון המגלה בשבעים
 אומות שכגגדה למעלה שבעים מעלוח ושם בן ד'
 .אוחיוח על הכל וסוד כי כחצי גורן הם הע׳ וי״ב בקר

 והים מליהם רמז ליעקב ובכיו:
 ייז מורה למרוח הי׳ הכחוח שבאוח הה״א:

 הרזה מורה לכח ג׳ מדח השם ל״א וכח החיה הרסה מהם
 והיא כח החיוניח מאח השם :

 מיד מורה כי עס ג׳ קדושוח עליון וחחחון בכח ע׳ שמוח
 ואלה ז׳ שמוח הקדושים הס טובים לשאלח חלו״ם
 לשאול בהם דברים סעמים עליונים ונסחרים ואם יכחבם
 ויזכירם עם הססוק ויבא בין או עם מזמור לדוד ה׳ רועי יחד
 יראה דברי׳ נסלאי׳ מסוארי' בקדוש׳ ובטהרה גדולה להזכיר׳
 ובסדינים טהורים לבנים והקלף טהור ובדיו ובליל ד׳ או ה׳
 ויזכירםז״ס וישם הכתב חחת מראשותיו במהרי ויאמר בשאלתו
 יהי רצון מלסניך ה׳ אלהי ואלהי אבותי ומלפניכס אותיות
 קדומות ונוראות שתראו לי הלילה בדבר כך וכך או הן או לאו

 ומחצי היום לא יאכל ויעשה סבילה וישאל שאלתו :
 וור מורה יסוד העולם וקדושתו בית המקדש והשם עליו

 ושם חתומים שבטי ישראל:
 ילה מורה לד׳ מדוח שכולם רחמים לבד החמישי שהוא

 בחוכס והוא כלול:
 סאל מורה ציור האותיות כנגד ג׳ הכמוס המנהיגים ג׳
 עולמוח בכמ עליון והסוד שאמר ה׳ אל כי העליונים

 כולם רחמים והשלישי כלול:
 ערי מורה המעלוח שבעים בשבעה רקיעים אבל עד

 העשירי קודש כולם כסוליה :
 עשל מורס כי בצדקת אבות עומד העולם כי הס חוחם

 הקדש והארץ :
 מיה מורה כי ציור השם ואותיותיו לא נודע כ״א למשה :

 והו מורה ביסודו הראשון והוא סוד הה״א אמרונה שבשם
 שה״א אחרון למדות ויו״ד ראשון ואלו ז׳ שמות הקדושים
 והמהוריס הם טובים לבקש רחמים לכל סועל ולכל רצון שירצה
 או עם המלך או שום אדם לחן ולאהבה כי כחם גדול וחזק
 מאד ברחמים וכך יאמר יהי רצון מלסניך השם הגדול והאמיץ
 שתשמע תסלתי ובקשתי ותעשה רצוני וסעולחי מדבר כך וכך
 שאני אוהב שיהי׳ כרצוגי יהיו לרצון אמרי ס• והגיון לבי לסניך
 ה׳ צורי וגואלי ביום ששי ובבקר במדתו ומלאכו ובמהרה

 שלימה בתסילה ובתענית:
 דני מורה שורש השם יהו״ה והוא סוד קדושה שלישית :

 החש מורה כי מדות שדי נמצא באבות ב׳ וגי כלול והוא
 נצח חכמה'עליונה :

 עמם מורה ע׳ כחות חחת השם ומהם כח לז׳ ככבי
 לכת המנענעים ה׳ למערכה :

 ננא מורה כי כחוח העליונים משבחים בכל יום •במאה מיני
 שבחות וברכוח וכנגדם הקצו ישראל מאה ברכוה בכל

 יום והמתסלל אוחם נקרא גס הוא מהעליונים :
 ניח מורה כי זה העמול צדיק יסוד עולם שמומד העולם עליו
 והוא מדת אמה כי הוא האור העליון חוחמו של הקב״ה :

 מבה

 ספר״רזיאל
 הרי מורה כי הוא אחר בעליונים :

 ־הקם מורה על שבס״י י״ה מסוחחיס באבנים לזכרוןלסני הי:
 לאו מורה הקדושוח של מעלה :

 כלי מורה כי ד׳ דלחוח העולם סם סחוחיס ברחמים :
 לוו מורה כי י״ב שבסים אשר שם הקדוש בחוכם ומדחס

 למעלה:
 פהל מורה כי רחמיו של קב״ה חמיד הם :

 נלך מורה איך היה השם חקוק במשה משה שהיה סומל בהם
 השעולוח אלו ז׳ שמוח הקדושים שובים לעשוח קמי״ע
 לנערים לכל רוח רע ועין רע וסחד ובכי והוא סוב לבקש
 רחמים לסני השם שיציל אוחו סכל סחד ויאמר אוחם לארבע
 רוחו׳ העול׳ ז׳ סעמיםיהי רצון מלסניךה׳ אלהי ואלהי אבוחי
 בשם השמוח האלה בהם כח הרחמים שהצילני מן הסחד הזה
 יום א׳ במדה אברהם ביומו ובשעחו ובמלאכו וגם הוא סוב
 לנער הנסחד לבד בסהרה ובתענית ובשבילה סהורה :
 ייי מורה ג׳ שבתות ייי כננד ג״ס אהיה כי האחרון הוא
ה רמז למדה האחרונה והיא מכח  העליון בלשון קי
 נצחיח ורומז לג׳ קדםוח השם והוא הכל כח אהד וכח

 העולם לרמז העליונים :
 מלה מורה פי מליון וחחחון כח א׳ מנענע אותם :

 חהו מורה השם אשר מכחו ארבעה יסודוח :
 נתה מורה החי״ו עצם אבל הרי״ש דומה לרקיע וראש
 לעולם הששל אבל הו״ו צדק יקראהו לרגלו והוא

 כלול משחי מדוח והוא צדיק :
 האא מורה כי י״ג מדוח כולל אוחס בסדה אחה וכח

 אחד לכחר הקרא גמורים :
 ירת מורה ביחודו של שם שהוא קיים לעד :

 שאה מורה כי השם יוצא ממקומו לדין במצרים ולהראות שם
 גבורתו ואלה השבעה שמות השהורים מוביס להולכי
 דרכים.להשביע עמהס שס מקום השחד אלו השמות יהיו

 נכחבים בסס נחושת ויזכירם ויכהבס בטהרה ובשבילה בשם ׳
 יצחקובמדחו ובכחו וביומו ובשעחו ויום ל׳ הוא יומו:
 דיי מורה כיב אוחיוח ההורה מכח שם אהי״ה שהם

 למעלה משבת האחרון והם סוד שבס שלישיה :
 אום מורה זה ג״כ על צדיק יסוד עולם:

 לכב מורה על שם אשר רוכב על האבות :
 ושר מורה הקשת רומז לגי מדות בג׳ מיני צבעים הס
 מדת זאת שבועות ארן ישראל להנחיל אותם לעם

 קדוש ולשכן שמו שם :
 יחו מורה כחו של יהו״ה בתרשישים רמז חר״י ש״ש :

 להח מורה הוא רוח אלהים חיים חכמ״ה בינ״ה הנשסעח
 באדם מליון שהוא עולם קסןשכלהסועל :

 כוק מורה סוא כי שם של כ״ו הוא עצם א' ואלה ז' שמוח
 הקלושים המזכיר אוחם בקלושה ובמהרה הם םובים
 ללמוד חורה וחכמה ואומנוח וכחוביס זנל סס א׳ שלכסף
 טובים על שכחה מכל מה שלמל ביום שני במלחו וסחו

 ושעתו כתובים. בקדושה ובסהרה :
 מנד מורה כשעלס משה למרום ונמסר לו כל החכמה
 ובינה ול״ב נתיבות החכמה ורמז החכמה הקדושק

 העליונה כחות הכת העליון :



 ספר רזיאל׳ המלאך
 מום מורה כי תחלה ממשה השם ברחמים וסוף ברחמים
 וע״ז כל בליוחיו משבחים אוהו ומגדלים אוחו ומכירים
 ויודעים כי הוא אל זן ומסמס אח הכל ומשבחים אוחו הכל

: ן  •ובהוכם מלכי ארן וכל לאומים שרים וכל שוסעי אר
 ועתה בני החכם הנה בארהי לך אח הגדולוח ואח הנוראוח
 וחזקוה וגס פעולוח יקרוה ומפוארוח ברומח הנם
 כתובות ואל תתמיד. בם לחזות ואל הבא בכל עח אל הקדש פד
 שכתנח בד קדש הלבש אהה הכהן הגדול והס לא יעלו עמך
 כשתבא לראות את פני אלהיך בפחד ובמורא בלב זך ונכונה
 שלימה במחשבה ברורה ומפואר׳ להוציא לאור המראה הגדולה
 השם הנכבד והנורא רחמיו ונפלאותיו חבורם חלושס והשוכם
 ציורם ומספר קדושחס אשר השלם בכל ראויים אשר שבע
 דברי אלהים חיים ולא לאחרים הרעבים וצמאים לשחוח מיס
 חיים ונוראים ואז יבק סוד ציור האלפא ניחא איך היא חקוקה
 בכסא מרומים וכל צבאיו לו משחחוים כי הם ג׳ היכלוס שם
 חקיקיס וכולם הס כחוח נוראוח מאלהים חייס משוטח זו מזו
 מהחלשים בכחוח זו מזו גבוהים זו מזו נוראים זו מזו סליאוח
 זו מזו חזקוה זו מזו מהורים זו מזו זכים זו מזו נקיים זו מזו
 ישרים זו מזו חמימים זו מזו שלמים זו מזו מאירים זו מזו
 ספירו׳זמ׳׳ז שרופי׳ זו מזו חיים זי מזו סנימייזמ״ז קדושייזמ״ז
 כולם אש להביס v מזו בפחד ובמורא פומדיםביראה ומקדיש,׳
 ומעריצים לאל אשר ברא אותם ואשר שם לכל א׳ בממשלהו
 לעשות רצון בוראו וכיב אותיות אשר בג׳ אלו היכלות חקוקי'
 וציורם כל אוח לעצמו והם באמה הנקראים כהוח עליונות
 ואגלה לך סוד נסחר ועמוק ונורא ועהה בני חהיה לי ישר
 ונאמן וכוונהך חהיה נכון ודע לך כי אלו הם ממש כחוח השם
 באמח הנרךאיס כחות עליונות אשר בכסא הם חקוקוח
 וחהומין כל אות לעצמו מן הציור נכחו והס הנקראים מלאכי
 אלהיס חיים ונוראים ואוחוה קדושוח ועליונוח ואז נהחברו
 כי משה חברם כדי שיצאו מחטרם ומציורם ומכחם שלא ישרפו
 הלומדים אוחם כי הם אש זך דולק ושורף והמקובל בצירופי
 ובציורם לחלפם כל כח בעצמו ולכחו ויזכירהו לסעולחו ואז
 יקרא אוהו מלאך אלהים חיים וכח עליון כי מאוהם הכחוח
 נשסע לאלו של מסה ויסעל ויחחבר כמ לסי תנועתם וכוחם
 וסודם לפעול נהם ודע כי לא ירל השסע הראוי כי אם
 בכח גלול וסהלה גדולה וקדושה רבה ובעיון דק וישר ואס חי
 אתה תבין דבלי כי באלן הסמא אין נמצאים חוזים ולא נביאי'
 כ״א לצולך השעה כי אין השסע ילל חין לאלן וזהו סוד שאמלי
 רז״ל הדל בחון לאלן דומה כמי שאין לו כוי.ואם תכריחם
 בהכרח או חהיה בקי בהם הרבה אז ישרפוך ויאבלוך
 ועל זה אמלו לז״ל שהוא איסור גדול להכריח כחוה של
 מעלה בלא צורך גדול עד מאד וזס• ביאר לך הכסא כחל
 חכמה ובינה היא לוח אלהיס חיים והם כחוח סנימיומ
 לסניו ועצומות ונוראות שרף מסה ושרף מסה ומלכבח
 האבות ביניהם ומה שאומרים כי האבות למפלה ק השלסים
 זה רצונם עם כל זה אלו ואלו כמות סליאות ועצומוס אמ

 הססוק מעיל על זה כי שרפים מוסלים ממעל לו
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 פוי גורה כי שקולים הס עשר מכוח של מצרים כנגל י׳
 לברים ואלו ז׳ שמוח שהורים וזכים וחזקים לבקש
 מהם כל דבר בקשה לרך תפלה ויאמר אותם על המיס זכים
 וחיים של מעין גובע ג״פ וירתן פניו וישליך השאר על
 ראבו ויאמר כך יהי רצון מלפניך בנח שמוה הקלושים

 והגלולה האלה שאלמל כל לבר הורה וחכמה :
 אאא DCD כך יעש׳בכ״י ה׳ בבקר מר״ח ניסן על חצי החלש:
 נמם מורה כי שער החמשיס הוא כה אלהיס הנסחרים מכל
 בריה היתה בוכנת במקדש של מפהנהבענ היובל קולש

 ונהבסלה הכח ההיא כי בזמן הקדש קדש בקדש :
ל מורה כי נהעלה אותה הכה על כל העליון :  י

 הרח מורה שם הקידש נשגב לבדו בא׳ ומי ישיבנו :
 מצר מורה כ׳׳ב זה חדנ״י כנגד זה והוא בח א׳ :

 ומ_ מורה כי השם נותן כה גשעות להנהיגם יומם ולילה
 , ממזרח למערב :

 יהד• מורה סוד ה׳׳ה החופש אה כל העולם בצדק וברחלגים :
 ענו מורה כנראה פעמים במדה רחמים בניפוץ הלפונוח כדי
 להחזירם בתשובה כ׳ הם ע׳ כננד ע׳ שלמעלה ואלה ז׳
 שמוה הקודש הם פוביס לבקש מפלה מחילה וכפרה על כל
 עונוהיו ויהודה במורא בירהה ובסהרה אס ידע חסא ועון
 ופשע גדול והוא בסכנה גדולה מן שום אדם גדול יחודה
 על כל עונותיו בזה השם ויאמר יהי רצון מלפניך השם הגדול
 שאתה בעל סליחה וכשרה שהמחול לי על כל עונותי ותצילני
ב אס יתפלל אותו בכוונה  מן המות הזה לכל צרה הוא סו

 שלימה במהרה גדולה ביום ה׳ במרת משה בשעהו:
 מהי מורה שמקדשין אותו למעלה גס ישראל למסה כדי

: ׳  כח שיהיו עמהם בכח א׳ ויהיה המשכן ח
 דמב מורה כשם שמאירים ז׳ כחות למעלה ג״כ ז׳ למסה

 מאיריס לשני השס בצדקהם וכך כל צדיק:
 מנק מורה כי בע׳ היילוה אלה כחוח סביב לכסא הם
 מש ניחוח השם חמיד ומהס מששיע בג״ע כח האלהוח :
 איע מורה כי בזה השם נהחנן לבא וליכנש לארץ ולא נשמע לו:

 חבו מורה על יחודו :
 ראה מורה כי כאן רמז הנביא כחור. האל יהעלה מי׳
 סשירוה כי הס ה׳ במחשבה והג׳ הכח מהז׳ והס
 עשרה שהס שמונה במחשבה וקרא אוהו ילד בעבור השסע

 וכן בעבור הנח כי הכה היא איש ואיש הוא עליון :
 יבם מורה כי הוא רמז למד׳ אחרונה אשר היא כלול׳ ק הכל:
 היי מורה כי אלו ג׳ עשירות הס שבהוס שלשה והם קיום שמו
 הגלול כי בהם נהנה ההורה ונברא העולם ובג׳ מהם
 נחחמו גכימת ה׳ והוציא כחוחיו הנוראים במופתי׳ גדולי׳
 וחזקים כעליונים ותחתונים כמו שכחובונחחי סוסחי׳ בשמיי
 ובארץ מכוח גלילות ובאמנות אשר לעולמים נזכרים עד כל
P שבחוב כה האמל אל בנו ישראל אהי״ה f י ם י א ב מ ה י ר מ  ה

י$(כל באי העה״ז ולעולמי עד וזה זכרי  שלחני זה שמי לע
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 לעולם על ד1ר לשממה שגי*ה-הב׳ והוא שבחוב הצור ממיס

ק לנצח נצחים : חז  סמלו.הסם שהוא מתו



 המלאך כז
 ונהחרסו הרבי ורצולשילסויאנל צוה השם עליהם שירדו לעולם
 התומר ורמו להם בעכלי במשה כי נסשוח הצדיקים נם הם
 נלקחים מן העליונים ומן הקלוש׳ להיותם בהוך גוף האלם ועל
 זה יש להם מעלה משאר כחוה מעלה ורמז כי לס ה׳ ושסל
 יראה ואי סלו לרוכב בערבוח וא׳ אבי יחימיס וליין אלמנוח
 ואתה בין תבין ר״ל כי כחוח השם אשר הם גבוהים מכל והס
 שפלים לכל ועל זה אמרו כי נפשות הצדק׳׳ למעל׳ מן המלאכי'
 ובשמעם דבר ה׳ מגערתו נזלמזמו כולם ומיל נתחבר כל אות
 לצורתו ומבורו ובאו למש׳ ררדו עמו חקוקות בלותוח ושם למלו
 לו סול הי}לושות והספירוה אשל הס כ״ב אותיות הקדש אשר
 נתחברה כל התורה מהם כי מאורס הוא אור העליון ותחתון
 וע׳ שמוח מהם ושם העצם הכל כח א׳ והכל לבר אתל וכל אלו
 כתות עליונות לברים נוראים סולוח סחומיח וחתומות מסגר
 על מסגר תזקות ועצומות יקרים ססירי׳ עמוקים מאל ורחוק•׳
 לבאר אותם ללביס וגם ליחילים כי אס לאיש כהן גלול ויולע
 אורים והומים אשר לו המחשבה הברורה להכיר ויודע עתים
 וזמני׳ ואז יזבחו זבחי צדק שעירים יקרי׳ מן הצסורי׳ הס לירי׳
 ושאר המם בסלי׳ ומרחוק יעמדו וישהחוו ואם יהקרבו אשילו
 אחל מהם יבשל הכהן פבודחו וירד אש מן השמים וישרפם
 ויאגלים וישליכ' אל ארן אחרח כיוס הזה הנסהרוח לה׳ אלהינו
 והנגלות לנו ולכנינו על עולם לעשוח אח כל לברי החולה הזאח

 אשלי איש ילא ה׳ במצותיו חפן מאל כילא״ו :
 יה חדש בסוד נקיד שם המיוחל הילוע לכל מקובל שלוא
 שרש ועקר הכל השכין אוהיו׳ביןזה ומלותיו ג׳יהלי אלנ״י:
 וההי והי היו ליי שזה השם מיוחל היו וזה חשבון נקול של
 הלאשון שהוא זה הכחוב כאן עולה הכל
 אלף תחת וסימן המוכרח החח השין. ואם הש׳ עולה חחלה

 ובין על מאל בהכנתו ואז יתנלה לך סתרו :
ע כי הכלל היוצא מן האותיות והניקוד המציייל לעולם הוא  ד
 משביע שם המיוחד שבחון מיד השר משמרין אז אמור אם
 תרצה השבעתיך וכ״ן ביר ב״א ודע שסוד זה השם הוא
 כננד כחוה השמש וחביריו וכך פירוש סודו מזא״ל וחמה
 ואש ואור ויום כנגד אוחיוה שבהם מותם מטסרו f זה כמו
 שהודעתיך בסוד הקיר מהאוחיוה שכך הוא השם הראשון
 באותיותיו ונקילו ודע לך בזאת ההערה בזה הענין והל׳י

 והנני כוהב עכשיו בשני שמות שהם נשארוח הס :
 ודד הל כבר הודעתיך כ• השם הראשון שהוא עוזיא״ל וחמה
 ואור ואש ויום כלומר שכח השם מכריח אלו לעשות
 מאמר השואל הנה כמו כן השם השני שהוא האמצעי מורה

 שני שמוח השולסים על הבריוח שאודימך בעז״ה יזהו השל.
 האמצעי אשר הוא מורה על שניהם :

 והי והכלל עולה בידיעה מנקודת ואותיות הוא רליח מורה
 י על שני השולטים שהם טיא״ל ועוזיא״ל וזי?
 מכריח בינתיים וסודו זהו עזא״ל ועוזיא״ל כבר מורה לך כך שלי
 השולטים כשמנה השרים כאשר אפרש ואחר שהודעניך סיד
 זה השם האמצעי ואודיעך בחוש השם השלישי וזז הוא|:
 הי דע לך כי הכלל העולה בידינו מור׳ השם בנקודו ואוסיגחיו
 סימני המוכרח חחקנ״ג הוא סוד׳ עוזיא״ל וירח ומי׳\חשך
 ולילה ואחר כן הנה זה השס מכריח׳ בשם המיוחד כנגד ששה
 אוחיו׳ שמשם השל הידוע ואחר שהודפסיך ברנמ ענינו נחזור

 ונזכיר

 םפדדזיאל
 הסלסים וקולאים זה לזה ושואלים זה מזה איה קלושחו ואיה
 כבודו וקילאים קדישואומלים קדוש ועונין זה לזה קדוש ה׳
 צבאיח ומלוב כח מלוצח, וקדושח' בקול לם משהחיי׳ ומקדשי׳
 באימה ושחד ואומרים ברוך כבוד ה׳ ממקומו וכל העלייניס
 נרחעי׳ ומסחדים ואומרים ברוך שם כבוד מלכוחו לעולם ועד
 והמרכבה ושאר שרסי מעלה ושאר הכחות העליונות ומלאכים
 ונשמוח הצדיקים עס ישראל למפה יחד כולם באימה עונים
 ואומרים ביראה ק׳ ק׳ ק' ה׳ צבאוח זבאוחה שעה גבנב ה׳
 וגתגדל>גתעלה ויתגדל ויתקדש ויהעלה על כסא מלכותו ויושב
 על כסא חסד ורחמים ואוסר גם הוא לי עבדי אתה ישראל אשר
 בך אהסאר ואשרי אדם המבקש בכל יום לסבתו ולסארו ומעריצו
 באימי וסחד ומקדישו לאמר ברוך שם כבוד מלכותו למולם ומד
 והנוסח בה׳ חסד יסובבנהו וכל אלו כחור. משונות זו מזו לסי
 כחו ומעלתו כלס בחונים נהיכלו ר״ל נמקום הראוי לסעולתו
 כולס זה למזרח וזה למערב וזה לצסון וזה ללרו' זה לרחמים זה
 לדין זה לסוב וזה לרע זה לגמול הסד זה לגמול סשע זה לצדק
 זה למשסמ זה לצדקה זה לצעקה זה לשלו' זה למלחמ' זה להרוג
 ולאבדון וזה לשלום ולהציל מן הרע זה לשנאה וזה לאהב׳ והכל
 ברצין בוראם ומלכם אשר הכינם וחכנם איש^יש על עבודהו

 ועל משאו וכולם כחות חיים נוראים ולו משתחויס בכל יום -
 ואומרים כשכמל״ו ואשרי איש ירא אלהים ומבין באלו נוראות
 הגדולות וישי׳ לנו גס לזאת וישליך ממנו הנגדי' הצוא•׳ וילבש

 בגדי ישע ונגדי לנגיס כי הם חייך ואורך ימיך :
 וגם תיקון האוחיו' הוא כך האל״ף והמ״ם והחי״ו שהסבדרך
 א׳ והשם עליה' כי הס כחוח בחוך כחוח גדולי׳ ונוראי׳
 וכשגוזר השם חותם עמהם אס לרחמים אס לדין וכשתחברס
 נקראי׳ אמח והוא שארזיל כי אמה חוהמו של הקב״ה כי מלסניו
 יצא הדין ונהפך לרחמי׳ וכל אוהיוחיו נחוני׳ בציור א' ועומדן
 עד א' בכסא מה שאיני כך למסה כי הא׳ יש לו ג׳ אוחיוח הכי
 ב' ג' צי ל' שוכבת על דרךא' ואין לה חבור כי הוא אוח קדוש
 השם ד״י בבי צירות כי אינם מחוברות כי הם קדושי׳ ו׳ עמוד
 הקודש ז׳ ח׳ מ׳ כך חבורו והנה ציורןכך אחרון לחשבון וממנו
 נברא החהוס והחשך כי ממנו יצא החשך למולם ושם נידונים
 רשעי אומוח העול' י׳ היא נקודה כולה קודש סנימה ונשגב ה׳
, קודש מ׳ ס׳ כיו ע׳  לבלו וק שאר אוחיו, בקודש ל׳ כ״ו כ״ז כ
 כ״ג ס' כ״ו צ׳ יי׳׳נק' כ״ו ל׳ קלש ש׳ אבות ת׳ ר״ו כי כל.דבר
 מכוון כנגל מעלה וארבע אבות המלכבה לל׳ לוחות העולם כ•
 הס עמודי שעומל עליהם המול׳ בצלקתו והיכל מססלון הוא
 ;השכל הזך שממנו נשסע אל נסש האלם השלם השכל הזך והנקי
 • זהיכל השכלים הנבללי׳ הס שכל המלאכי׳ משכל הצליקי׳ ושכל
 משמו׳ והנסשו׳ ולוא עול׳ העליון אכל עיה״ב הוא היכל יעקב
 היכל מססרון כי שם באים נםשות הצליקי׳ אשר מסילם השסל
 הוא סססלון הוא שכל הסועל והוא כח של״י והכל כח א׳
 מקרא משטרו f כי מלמס' בא כי הוא זך ונקי ונסרל מן החומר
 ובא לשם אשר הוא מקומו אל מקו׳ מחצבה היא משמי הטהור׳
 והיא עולם ג״ע של מעלה הזך והישר והכל כח אל עליון וגס
 האותיות הס כחוח גלילוח עצומוח לאין חקר ומהם מקבלוח
 שאל הכחוח ולאה כי הכל הוא א' היי׳׳י ו״ו היא ראש כל
 הכחות העליונות ונתחבל צזלוח הא׳ מהם בזמן שעלה משה
 לקבל חול׳ דלפו כי משה כי׳ רוצה להוליל׳ ממעלת׳ ומקלושת׳



 ספר- חיאל המיאך
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 זה והשם האמצעי כהוא החותם :
 יהו הוא קשר של קיימא ומקיים אח פניהם וזו היא

 צולת עמידתן :
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 אוחו לעמול בכחם ואחל שדבלנו לבי שמות נחזול ונלבל בשם
 הנשאל שהוא הסך האש כלומל מים וזהו : וןו וחשבונו
 המוכרח חהקי״מ והכלל המובן ממנו סי' אומלים ובא״ל אומל
 הא׳ אשביעך השר מסםרו״ן הממונה באלם מל את״ג ואגג״ד
 הגלגלים עליונים ושסלים והכריחם לסני בכת זהי השם המיוחל
 למלא בו רצוני מיד ובזה התבקעו המיס העליונים זהחחחוגים
 וזהו סוד האדם התחתון וזו היא ההשבעה הי;צאת מסגרו
 ודע שזהו רמז מושלג מן הנזכר בתוך ב׳ תיבית והבן זה
 מאל והזהר בו מאד בהבנת עניינים אלו כי הם סודות עמוקים
 וסודות וקבלת קלושים עליונים שיים לבך בני לגכמה ובקשת
 משם את ד׳ אלה־ך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נסשך
 ואלריכך בדרך זו הלך בכל השבעה שתדע עזרה ושרשה
 לעולם השתדל לשקול מלאכתן וסתרה לסניו המושבע ואם
 תשביע שוס שם כילעש עזרו ושולשו זאוסנו וכל המושך
 אמריו ממה שראו לו אל השביעהו אליו אלא לכבול השם
 בראשית ענייניך ונחכבד בו אח השם כמה סעמים אולי יענך
ע משקל בשם:  בכל אשר הרצה בה׳ וזו היא צורח ההפבע׳ על ל
 יהוה שממנו סוכב הלוחוח מפסלו״ן של הסנים שר צבאות
 בתנועה הגלגל הנה כבשת העולם כולו גכח גלגל משה
 ואהרן ומלים מסיק ליה הבולא יח׳ מחכמת הלמות בבריתו
 כמה סעמיס אני משביע במראה בצלס אלהים בבורא אלה,

 אבלהס אלהי יצחק ואלהי יעקב בשם המפורש ז
 יהוד• שהודיענו יסיל הנבואה בכ״ז שאבקשנה בסי,ושסלממי
אלו אני בן ביח ג .א׳ נ  המה״ב ושחלמדני מן המלאךסו7
 יהוד, אלהי לדעה דרכיו העצומים ולדעת לרבי הקדומים
 וההמיד בידו וסוד זבת הרוחני ׳האמחי האס ד הבינה

: ל עו.ס אמן ע ן ה ת מ  האמחי(האש״ד הבינה) מ

 תתצ״י | - שלהבת נק״י

י ש י  יוכל אדם לעשות ממנו ממשלה בסחח יוכל לתקן ממנו מ
 וכשיהיה
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 ונזכיר לך שלשחן בכלל לע כי השם ה/ה הגדול המיוחל
י שלים שהם זה הסך זה לשבח יחליו ואין א׳ נ  מכריח ס
 נכנס בנטל אתיו ולא קרב זה זולחו כי השם האמצעי כמו
 שהולעחיך הוא מכריח בין שניהם כלומר בין עז״א ועזא״ל

" י ד ה " ! 

ה לך צורח עמילחם זה כגגל זה וזה הסך זה והמקיים נ  ה
 בנחייס כלי להעמיר ואחר שלברנו לך מעס בענין קיומי
 נחזור ונדבר מעס בסי׳ שמונה השלים האלה לע כי שם עז״א
 מולה על החכמה ושם עוזיא״ל מולה כסא הכבול והוא כהן
 גלול וישת תבל בסורם אז יתגלו לארבע תעלומות חכמ׳ והס
 יצליחו ללכינו ויודיעו בדלך נלך ויצילנו מן מה שכגגלו אשר
 ילעח מן יסול מוח וחיי׳ ביל לשון שביל האלם נמסר הכל ואס
 תהי׳ מאוהבי ה׳ השחלל ללעח שמו לכבולו ובחרת בחיים :
 וההו והו V לע אחי כי תשבון השם הזה הקלוש מולה
* י י הכחוח העליונוח כמו כן והשסעחם שם בן והס 1 

 ב׳ כחוח שהם ב׳ שניס כלומר אש ומי׳ והס נמסרי׳ביר מספרון
 והנני רוצה לסרש׳לך כמו שהס ולע כ׳ השם הא׳ מאלו הוא זה:
 וההו וחשבונו המוכרח החייז ועם השס חחל״ם וזהו סירש
 השבעתם על כבית האש כי אני משביע גלגלי המרכבה
 בכח זה האדם העליון הממוני בכח החכוני האש מיד בלח בזה
 ובין עד מאד בדבר כ• הוא סוד מועיל ודע כי כמו שדברנו
 בג׳ השמוח שהם שני הסכים ומכריע האמצעי ביניהם כמו כן
 בזה האמצעי שלהם שר כחיה העליונים ואני רוצה לשרש לך
 השם האמצעי המכריע והוא בשני דלכיס בחזלח חלילה כמו

 שאהה יודע ובין בו הא׳ כמשמעו וזהו :
 יהו והיא סימן המוכרח חק״מ והוא על האמצעי וסוד וזהו
 סססרי״ן ואמצעי כלו׳ כמושל עליה׳ ומגלגלים ועושה מהם
 חסצו ורצוני בכס* בוראו יה׳ כמו שבידו נמסרו הכחוח יש בו
ו קב׳ שאמרו מספרו״ן שליס בכח מחזיר גלגל על י  השם הד
ל הפוסלג היוצא ממנו ואחה בינה ושמע מ  המים ואש וזה ה
ה כח אלו הו׳ היוצאי׳ מהשי המיוחד א  זאת אם אתה בעל שכל מ
ס ההסכים להם כמתים ומכריחין $ « ץ הס עצמם ס  יתברך א
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 ול־ה־טיאך כח
 ואכבדהו אשגבהו כי ידע שמי זה היודע כצור יוצרו שנא׳
 כי על כל כבוד חושה והמכין יבין : ברוך שם כבוד
 תלבוהו לעולם ועד • ברוך ה' לעולם אמן ואמן ״ סליקא :
 בשם ה׳ אלהי ישראל אתחיל זה הסתר משפרי הרזי׳ שנחןלנח
 בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן
 • בן אנוש בן שת בן אדם מסי רזיאל המלאך בשנת ביאתו לתיבה
 לסני כניסתו ונכתב על אבן ספי׳ באר הסי׳ וממנו למד מעשה
 סלאי' ורזי וערכי בינה ומחשבו׳ ענוה ועשתונות עצה לעמוד
 על חקר מעלו׳ מרומי׳ ולשומע כל אשר בשבע׳ מעונו׳ ולהסב
 כל בכל מזלות ולהתבונן בכל יונהג ולבקר חקר הלבנה ולידע
 מסילות עש כסיל וכימי ולהניד מה שמות שבכל רקיע ורקיע
 ומה מלאכתן ובמה יצליחו לכל דבר ומה שמו׳ משרתי השוערים
 בכל עינה ועונה ונשמע להם לעשוח כל הסן כל הקרב אליהם
 בסהר׳ ולידע ממנו מעש׳ מוח ומעשה חיים להבין הרע והסוב
 לחקור עתות ורגעי׳ לידע עת ללד׳ ועת למות עת למחוץ ועת
 לרפאות לפתור חלומות וחזיונות לעורר קרב ולהשלים מלחמו׳
 ולמשול ברוחות ונפגעים לשלת׳ וילכו כעבדי׳ להביס בארבע
 רוחוח הארץ להיו׳ מחוכם בקול רעשי' לסשר מה מעש׳ ברקי׳
 ולהגיד מה יהי' בכל חדש וחדש ולעמוד על עשק כל שנה ושנה
 אם לתבואה אם לבצירה אס לשלום אם למלחמה להיוח

 כאחד סן הנוראים ולהבין ולהשכיל באוצרות מרום :
 ומחכמת הספר למד נח לעשו׳ תיבת עצי גושר ולהסתיר ממי
 שסף וממי המבול,להביא עמו ב׳ וז׳ ולהכניס מכל
 אוכל ומכל מאכל ויתנם בארון זהנ ויבאהו תחלה לתיב׳ לידע
 ממנו עתות יום ועתות לילה ובאיזה עונה יעמוד להפיל שוע׳
 וכשיצ׳ מן התיב׳ בו הי׳ משתמש כל ימי חייו ובעי מותו מסרו
 לשם ושם לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ללוי
 ולוי לקהת וקהת לעמרם ועמרם למשה ומשה ליהושע ויהושע
 לזקנים וזקני׳ לנביאים ונביאים לחכמים וכן בכל דור ודור עד
 שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים והשכיל מאוד בדברי
 הרזי׳ בינה ומשל בכל הרוחו׳ ובכל החפצי׳ והסגעי׳ המשוססי׳
 בעולם ואסר והחר אוחם ושלש עליהם ובנה והצליח מחכמח
 הס׳ הזה סי הרבה ספרים נמסרו בידו וזה נמצא יקרי ונחמד
 מכולם אשרי עין שראה ואיזן ששמע ולב שיבין והשכיל חכמחו
 בשבעה הרקיעים וכל אשר בהם ממחנותם ללמד ולהשכיל בכל
 לבר ולהצליח בכל מעשה לעשוח ולחשוב מחכמת השפר: שם
 הרקיע הא׳ נקרא שמים ובו מחנו' מלאכים וז׳ כסאות מוכני׳
 שם ועליהם ז׳ שושרים יושבים ומוקשי׳ להם מחנו' מזה ומזה

 ונשמעים לבני אדם בשעת עסקם וכל העומד בעסק שמותם.
 לשמור ולהזכירם באותותם בעונה הנשמעת להצליח מעשה
 ובכל מחנות המלאכים^אלה ז׳ שומרים האלה מושלים לשלחם
 בכל חפץ לרוץ ולהצליח • ואלה ז׳ שמוח היושבים על ז׳ כסאות
 שם הא׳ ארסניא״ל שם הב׳ איגד״א שם הגי דוה״ל שם הד׳
 פלמי״א שם ה׳ אשימו״ל שם ן£• 86כ"ר שס ז׳ שוא״ל נוצרו מאש
 ומראיה! אש ואשם מלהסת כי מאש יצאו ולא יצאו המלאכים
 המשלתים להם בלא לשית לעסוק בזכל מעשה על שיצא להם
 אומר משי ז׳ השומרים יושבי כסאות המושלים עליה׳ כי חחת
 העצם הם וברשות יתהלכין יכל א׳ מהם עומד על מלאכתו
 ומועדים להם אל אשר ישלחום אם לסוב אם לרעה אם ליוחר
 או למחסור אם למלחמה אס לשלום וכלם •קוראים בשמו מיים

 שנוצרו

 ומיהי״ בצירי יוכל להזיק להחרי, וכשיהי' בסגול יוכל לעשות
 ' אהבה ואחוה וכשיהי׳ בחולם יוכל לעשות שמחה ולהסיר דאגה
 • וכשהוא בחיריק להשיל שונא וכשהוא בשורק גדול לדעת מה
רק קסן יוכל לנצח לכל אדם וכשיהי׳  אחריהו וכשיהיה מו
 בשבא להרוג וכשיהיה בשבא ובקמץ לעשות אהגה וכשיהי׳
 בסתח לכתוש ולנתיץ וכשיהיה בצירי לממשלה וכשיהיה
 בסגול לעלות על וכשיהיה בחולם להעשיר וכשיהיה בחירק
 לדעה מה עחיד לבא וכשיהיה בשורק גדול שלא יזיקו לו
 כל מזיקי׳ ושדי׳ וכשיהיה בשבא לרפאות חולה וכשבא
 בשורק קנון לדעת מזלות וכשיהיה בקמץ לגצחחבירו וכשיהי'
 בשחח להחכים לסתי *וכשיהיה בצירי להעשיר וכשיהי' בסגול
 לאהבה וכשיהיה בחולם להצלחה וכשיהיה בחירק להפיל
 שונאו וכשיהי׳ בשורק גדול לכבוש שלמון וכשיהיה בשבא
 לצאת ולבא וכשיהיה בשורק קסן לחן ולחסד • נשלם סוד

 רמז השם והמבין יבין • בילאו״א :
ה נוראה וקדושה כשמגיע לשומע תפלה ל פ  ה

 רבש״ע גלוי וידוע לפניך שחסאהי ושעויחי ושסשעחי וכל
 עבירוח שבעול׳ עשיחי ואיני כדאי לבקש דבל ממך
 ובשביל שאח׳ מלא רחמי, כמ״ש בתורתך ה׳ ה׳ אל רחום וחנון
 ארך אפים ורב חשד ואמת נצר חסד לאלפים נושא עון ופשע
 וחסאה ונקה באתי להחפלל לפניך ולשמך הגדול האמיץ הפיזוז
 הסהור המפורש היושב על כנפי רוח מרום וקדוש הנכחב ולא
 נקרא אלהי הצבאות הקדושים בכחר הנורא שלך אשר
 ;הוה יהוה יהוה שמם בך נשביעכס גביא״ל משגביא״ל
 שהצילני מכל דבר רע ומכל סנע רע אני
 וכל ביחי וחצוה ברכה בכל יגיעי ועמלי וחחנני לסן ולחסד
 ולרחמים בעיניךובעיני כל רואי ברוך אחה(הי) שומע חסלה•

 ואח״כ יאמר רצה ומודים שים שלום :
וחד הגבבד והנורא  זה סור השם המי

 שאלת חלום יכתוב זה השם בקלף משורסס וישים אוחו
 חחת ראשו ויאמר אחה שר החלום משביע אני
 אוחך בשם הגדול הגבור והנורא שחבא אלי בזז הלילה
 ותגיד לי אח שאלה׳ ובקשחי בין בחלום בין במראה בין
 בססוק בין בדבור בין בדבר הלכה בין בכתיבה בענין
 שלא אשכח ואזכיר שאלחי א א א ס ס ס וזה הוא השש
ת ברית רית ית ת : נקוד יהוה כשיהיה ת אברי י ר ו  מא
 אדם בצרה יכוון בשם זבנקודו והס הנקודוח כמה שהוא
 נקוד לעולם ה׳ דברך נצב בשמים יאמר יהי רצץ מלפניך
 השם העזוז האמין האדיר החזק הזה שהצילני מכך וכך
 או העשה עמי כך וכך: קבלחי בו נקוד אחר שהוא

 באליהו אחר כי בי חשק בילאו״א :
 עם ה״א עשה הקב״ה שמיס וארץ שנאמר בהבראם בה״א
 בלאם עם היו״ד שמש וירח שנא׳ מעש׳ אצבעותיך
 והמבין יבין• עם ןי״ו עשה אח האור והחשך ורמש ושרץ וחיו׳
 ובהמית שלא׳ ושוכבת׳ וששאתיך עם«5״א החביק והתקין הכל
 ונכפל כמו אהי״האשל אהי״ה והמבין יבין וכל היודע זה הש׳
 ואינו משמלה חבל הוא לאיש משחית וכל היודעו ומשמלו
 בסהל׳ יאריכו ימיו ושנותיו ויהי׳ מכול לעול׳ובהעול׳העליון
 הנאה שנאי נוצל תאנה יאכל סליו עליו נאמל ושומר אלוניו
 יכובד כלומר השומל והמכבד לאדוניו יכבלהו שנא׳ אחלצהו



 ספר רדאל המלאך
י י ל משכים ככסא ה ט  ומהלכים כגלגלי למש ושם י״ב גשיאי כ
 ולמוח כסאוחם כמלאה האש ממבעים כאמצע רקיע ופונים
 לל׳ לוחוח העולם ומשמלחס יצאו בלקים ולהב כגסי אש ומדו
 סניהם יבהק הלקיע והם ממונים על י״ב חלשי השנה ומכיני׳
 מה שיהיה בכל חלש חוץ מהם לא יהיה לבל כ״א לבקר נוצלו
 ומעמלם שעמלו שמודיעים לחלשים אח אשל יבא בכל שנה :

ר נשיאים ש ם ע י נ ת ש ו מ ה ש ל א  ו

 שם הראשון שעסיא״ל והוא עומל על חלש ניסן שם הב׳
 לגהא״ל והוא עומל על חלש אייר • שם הג׳ לילנאו״ר
 והוא עומד על חלש סיון שם הלי תעכנ״י והוא עומל על חלש
 תמוז שם הה׳ תוחיג״ל והוא עומל על חלש אב שם הוי
 מולא״ל והוא עומל על ח' אלול שם הז׳ ההלא׳׳ן והוא עומל
 על חלש תשלי שם הח׳ יללנ״ג והוא עומל על חלש
 מרחשוון שם הש׳ אנחגנו״ל והוא עומל על חלש כסליו שם
 הי׳ מסניא״ל והוא עומל על חלש סבח שם הי״א חשנדרני״ס
 • והוא עומל על חדש שבס שם הי״ב אברניאיל והוא עומל על
 חלש אדל• אלין מזליא ואלין מלאכיא לאינון משמשין עם כל
 חל וחל • חמה ומזלו אריהומלאכיהרסא״ל והוא משמש בחל
 כשבתא ובחריה ס״ו מן חנכ״ל שצ״ס באמצע • יום ב׳ לבנ״ה
 ומזלו סרסן ומלאכיה גבריא״ל אלין משמשין בשני בשבת
 בשעתא קלמיתא יום ג' מאלים ומזלו סלה ועקרב ומלאניה
ב ומזלו תאומים בסולה ומלאכים כ  סמא״ל: יום רביעי ט
 מיכא״ל• יום ה׳ צלק ומזלו קשת זלגים ומלאכיה צלקיא״ל יום
 ששי נוג״ה ומזלו גלי וללי ומלאכי׳ קסציא״ל • יום ז׳ שבתא״י
 ומזלו שור ומאזני׳ ומלאכיה מיכא״ל * ליל א' כוכב ומזלו גלי
 שור ומלאכיה מיכא״ל * שעה ראשונה ליל ב׳ צדק ומזלו קשת
 ולגים ומלאכי׳ צלקיא״ל ־ ליל ג׳ נוגה ומזלו תאומים ובתולה
, שבת״י ומזלו גל״י ומלאכיה  ומלאכי׳ ענא״ל י שעה א׳ ליל ל
 קסציא״ל י שעה א׳ ליל ה׳ טכב ממה ומזלו אריה ומלאכים
 לסא״ל * שעה א׳ ליל ו׳ לבנה ומזלו סרסן וסלאכיה גבריא״ל•
 שעה א׳ ליל ז׳ [מאלים] ומזלו סלה ועקרב ומלאכיהסמא״ל י
 ואלה שמות המלאכים המשרתים במחנה הששי אס ססב״ר
 אונא״ל ארביא״ל סריסו״ן סונבו״ס סםתמיר לוניא״ל
 קלוניא״ל שוכרי״ן סנירו״ן עוזיא״ל סניא״ל חכמיא״ל תממיא״ל
 צלמיא׳׳ל נימיסיס גלוני״א נארונ״א זנוי״ס חכסיא״ל סרריא״ל
 סניא״ל קלמיא״ל בסלי״א ארמיא״ל ערמו״ן הרפו״ל עביסא״ל
 (נ״א עכסיא״ל) ססריא״ל קתניא״ל שבביא״ל ארפינו״ם

 סמיפו״ס פסציא״ל חססיא״ל סרסמו״ן נחליא״ל:
 ואלה מלאכי הגבורה האוזריסחיל וכח לרון בכל סקוסילעיף
 בכל סינותם ולהביא אח כל אשר יכלח ולהזףא אלם
 שהוא בארן לחיק׳ או שבלח קח ל׳ססי נחושת עתז׳^לכל^׳

 מהם שמו ושם אמי ושם ססכ״ל ושס העצאני׳ הפשרתי'אוחו.
 ואמור מוסל אני לכס מלאכי הגבילה אח סלוני בן סלוני ש,א
 תאחרו אותו בכל מקום £הוא יושב ט ותהפכו את לכו אם
ם כליל׳ אס ביס אס ביבשה אם  כעיר אם במלינה אס ביים א
 במאכל אס במשתה ותעופו אומו כעוף ותביאוהו שלא כרצונו
- ולא תעזבוהו להתמהמה לא ביום ולא בלילה ושים אלכעהמסי
ה < י י ס  נחושת בארבע סנות הבית והביאו אס בעיל או ב
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 שנוצרו• ואלה שמות ז' המתנות המשרחי׳ לז׳ השוסלי' כי כל
 מחנה אמת לא׳ מן השוסרי׳ והזכיר שס המלאכים המשרתים

 ־לסניו ז״ס ואמור כך מבקש אני סלוני בר סלוני' מלסניךשחצליח .
 ע״י רסואה של סנוני בר סלונית וכל אשר תבקש לרסואה אם
 בכתב אם בשאלה סהר עצמך מכל סומאה ונקה בשרך מכל
 זמה ואז הצלית •ואלה שמות המלאכי׳ המשרתי׳ את אורסניא״ל
 חמיד״י למגיא אסו״ל אלס״י אמו״ך קסיכ״י סשאס״ר גמת״י
 סאחי״ל נלית״ק לקהח״ו אולנ״א מאי״ת סלוס״ה אקי״א
 והרקוי״א בהוק״ו חסדור״א אתננ״י גילא״ן חמ״האלנו״א אבכ״א
 נחנא״ל אריאיל אנו״ה הרואו״ר עבליא״ל סי״ן אלי״ן מי״ל לל״ף
 וחסס״ת רהגא״ל רומאל״ו וכת״ו אדנוא״ל אכמ״י יוא״ש קסיץ
 כרביי גורשו״ם סליא״ן ששמ״ע סיכיין כליא״ל זבליא״ל אגללין
 מיגא״ל גסיא״ל כדינ״ה כולל״ה דיג״ל אלבו״י הוחל״י סזכל״ת
 אליח״ל ח״ל כסיא״ל סוקמ״ת אשכ״ה נוחג״ה חליא״ל אשתיאיל
 הנ״א ממיא״ל נהניא״נ אסונ״ה תלגיא״ל נענ״ה אוסתיא״ל :
 ואלה מצאכי מחנה ב׳ המשלתיס את איגד״א אכסת״ל מלכים
 ככבי״ב כמש״ן אישש״ב ללתא״ל אריל״א גב״א אנבי״ל
 כבי״ר תיל״ה כרית״ךהרכו״ס כנישיא״ל גוליא״ל הלהו״ןשלהבי״ן
 אשלכ״ה משהי״כ גה״א האתיא הגר״א אמימיא״ל הגל״ת לג״א
 מניתיא״ל תנימיא״ל אברית״א כריח״א רכיא״ל חשת״ך כת״ש
 אסתירו״ן אולסניא״ל אשנו״ל מלכיא״ל אל״י ש״ר שנו״ה המיץ
 הרג״ה זעכי״ת הצניס״א הצניסנה״ו ושוו״א אשסו״ר אר״ק
 קנומיא״ל נקיא״ל גליא״ל אר״ק רממיא״ל סרו״ג להינאיל
 זגליא״ל אבניסו״ך לורגיא״ל ללס״ת הכ״ל הליא״ל אליא״ל מו״ת
 אוכא״ל סניא״צ כותסרא״ל לסז״ת אולגמו״ךאלציא״ל איסתוליין
 הגדיא אזוס׳׳י אוססו״ר סייר אותו״ת בהגמ״י למיו
 ליגר״א סריסיא״ל קוסייא לגללניא ללגיאיל סרותיא״ל :
 ואלה מלאכי מחנה שלישית המשרתים את לוהיל איזלכב״ו
 אנבוש״ל כלחוביא״ל ללוביא״ל אוחיא״ל ברכמי״ןברכ״א
 דאוני״ס אמ״ך אביא״ר אתלג״א אותו״ת אשתונא״ל אשס״ך
 תרגיא״ל חמסיח״ל אתרשיו אוריא״ל אכמו״ר אסהו״ן אכא״ל
 אנאו״ך אסכור״ה לסיאיל איל עושיה חסניא״ל למישות״א דו״ת

 היח״ם -אלס״י אמו״ך ארגל״א סגיא״ל אליא״ל:
 ואלה המלאכי׳ המוליעי׳ ״סב לבלא וכחוב על אוקיר גליימותא
 וכתוב כל כתב וכחב לעצמו וקח צלוח־׳ חלשה וחן לחול
 שמן סוב ותשליך הדבליס האלה לתוכה יעמול כעל השמש
 בעת הצהרים ואמור משגיע אני עליך השמש המאור לכל
 העולם בשם המלאכים המבינים המבונני׳ סכמות סתורות
 יסתימי׳ ועושי מלע שתעשו לי שאלתי ותודיעני מה יהי׳ בשנה
 הזאת יאל חכחדו ממני דבמואלה המלאכי׳ המשלתי׳ במחנה
 ד׳ את בצנע״א אברי״ה דמני״א אמנ&׳י אמונה״ר ואמנו״ך
 ססאכיי״א סוביא״ל גילא״ל אסיר״י גמח״י אורניא״ל סריסוה״ו
 אוסיל״י אל״ק-לממוא״ל אורינ״י חוסינ״י עוסריא״ל מגיא״ל
 גרמס״ו סרס״י צבקסנ״י כורחיאו״ם סרסי״ח סרסו״ן אמא״ף
 סבהי״ר הסתי״ר סקליא״ל אליס״ס הלסיא״צ ססרסס״יקרססו״ם
 סלכיא״ל אלל״ק חסליא״ל אחס״ף אסוא״ל סרס״ם גלא״ל
 י סבכיא״ל כזכ״ב הנוגיה שהי״א אסרוליס״י ומלאכו חסליא״ל:
 זה הרקיע.החמישי מעולה למאור יקר במאה רבוא ענני יקר
 ומלא מלאכי גאוה ובתוכו לשתוקקון בסחד ומעסדס חיילו׳
ב וקול מרוצתם כגעשת הים ה ל  חיילות משאלים לחצבם מ



י הים ותורה ומעשים כוזבים ויראת שמים שני האזינו כל מ  ו
 ישבי חלד זה התהו׳ השביעי למעלה מן חלר וילון נכניס ערבית
 ויצא שחרית ומחדש בכל יום מעשה בראשית ונמע:ה מן וילון
 שמיס שנאמר הנושה כדוק שמים ולמה נקרא שמם שמיס לפי
 שגבל הקב״ה אש ומיס וספחן זה בזה וברא בהם שמים שנאי
 אף ייי יסדה ארץ ׳וימיני סשחה שמים אל הקרי במים אצא אש
 ומי׳ למעלי משמים ים ושמה דג: והירוש ויצהריבזמן שהקב״ה
 רוצה לברך את הארץ מוריד סל ומשר בעתם ועל הים מיס
 ועל המיס רקיע ובין המים לרקיע הלויס ועומדים גלגלי
 חמה ולמה ככבים ומזלוה שמשם יאיר כל העולם ומושלי׳ בכל
 תהום ותהום ואורם יורד על הארץ התחהונה שני דתן אותם
 אלהיס וגו׳ למעלה מן הים ימים ובין מים לים זקיקי ברד
 ורעמים מרמפיס לכול׳ וחומות דקין של אש מקיפין נהם שני
 השמים ושמי השמי׳ ועיל שערי שמיי של רות צפון פרי׳ ממוני׳
 ואלה שמוחם אל ח״ל וא״ל בי״ם בלעיא״ל בלע״י ובגליא׳יל
 ומפתחי רוח צפון בידיהס:ועל שערי רוח דרום שרי׳ ממינים
 עליהם ואל׳ שמותם דורנית״ל דרכיא״ל המו״ן דונא״ל נאגיא״ל
 ומשםחידוח דרום בידיהם ועל שערי רוח מזרח שרי׳ ממוני׳
 עליהם ואלה שמותם דורניא״ל גבריח״ל גדריה״ל עדריא״ל
 מודיא״ל רחמיא״ל וחניא״ל ומפתחי רוח מזרח בידיהם • ועל
 שעריי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אל צי״ן
 סוקיא״ל זנסיא״ל ובחיא״ל ובקטמיא״ל וכילפניא״ל ומפתחי רוח
 מסרב בידיהם. ולמעלה מן רקיע שמים שבהם קבועים חמה
 לבנה ומזלות וכנפי רקיע דומין כמין כפה והמה ולבנה וככבי׳
 ומזלות וכנפי רקיעים מושלים בכל תהום ותהו9 ואורם יורד
 על הארץ התחתונה שנאמר ויתן אותם אלהיס'ברקיע השמים

 וגו׳ ועל שערי רוח צפון רקיע של רוח צפון שרי׳ ממוני׳ עליה׳ ־
 ואלס.שמותם טוא״ל ידע״ל ינא״ל ננא״ל,וחלקי״ם וחניא״ל
 ומפחחי רוח צפון בידיהם ועל שערי רוח דרום שרי׳ ממוני׳
 עליהם ואלה שמוחם כלא״ה בחליא׳׳ל בלהיא״ל לוח״נ יניא״ל
 נקריא״ל ומפתחי לוח דרום בידםיועל שערי רוח מזרח שרים
 ממוני׳ עליהם ואלה שמותם מסי״ם כרמוא״ל וחתמה בטבעת
ה ומפני זה חחמו בחותמו שאלו לא חתמה  אהיה אשר אהי
 בחותמו אין כל בליה יכולה ללרוש באותיוחי׳ימפני שלהב׳ אש
 וכל סי שהיה בא לפחוח ולדלות באוהיוחיה מיד היה מתמלא
 אש לפיכך סח' באותיוחיה וחחמן בחוחמו לכך נאמר בראשיח
 מהו בראשיח בראשונה ברא שמים וארץ נחן מעינוח והפיק
 תהומות התקין שבעה מעינות למעלה וכנגדן למטה שבעה
 ההומו׳ נסה שמי׳ למעלה כגגדו יסד אדמה למטה נשה שחקי׳
 למעלה כנגדו יסד יבשה למטה נשה מעון למעלה כנגדו יסד
 ארקא למטה נסה זבול למעלה כנגדו יסד הבל למטה שה
 ערבות למעלה כנגדו יסד ארץ למסה כשאו כונן למעלה

 ומכבודו נסה למטה אלו מעשה יוס ראשון :
 ובשני פלג אח המים מהם לקח למטה ומהם לקח למעלה
 שנאמר ויעש אלסים אס הרקיע ויגדל בין המים:
 בשלישי אסף-אח־ המים למקום אחד והראה את היבשה
 .וקרא להארץ והוציא ממנה עצים ועשבים וכל
ץ עושה פלי. וכל מיני נסיעוח בענפיהם  מיני זרעים מ
 ופריהם שנ׳ הדשא האיץ דשא עשב מזריע זרע למינהו:
 ברביעי ברא מאומה להבדיל בין סיום ובין הלילה הסן

 חית השמש

 ספר ו״ןיאלוזיזמלאך
ל מעלה הששיה עומדים אלה י אניהו״ד-קנו״ד דלקיא״ל  ע
 םהריא״ל -אדר״ך גחליח׳יל חמכיא״ל סמכי״הרבעיא״ל
 וקלמיא״ל שמיהו״ד מהריא״ל דומית״ל בירכו״ם וזקאנ״ן
 קניא״ל סססל״ן -את עביד׳ רישיהון כלהון איםנוריג;י׳׳ן אנה
 העומדים על מעלות הו׳ נוהגים בענוה ופניהם מלחים כבוד
 ולובשים בגדים לבנים יוצאים כאנשי מדות נוראים כאנשי
 ישיבה ומושבם בכשאות כבוד נאמנים על האטת ועומדים על
 הרפואי ברוך יוצרם ובורא׳ שיצר הכל כמאמרו לך ה׳ הגלולה:

ת ה בראשי ש ע  י •זה ם
 בראשית ברא׳אלהים את השמים וחת הארךאל תהי קורא
 . בראשי׳ אלא בר״א שי״תיוכן התה מוצא שלא כתוב
 אלא בר״א שי״ת מת״ל בראשית אלא בראשית אותיות שנבראו
ה שתים-  בהם שמים וארץ שנאמר כי ביה ה' צור עוצמים י
 יהוד• ד׳ הרי שש הא למדת שבאלו ו׳ אותיות ברא אנהים את
 השמים ואת הארץ וכי תאמר שמים וארן בלנד נבראו כחנו ו׳
 אותיות שנאמר כי ביה ה׳ צור עולמים מלמד שבתנו v׳ אותיות

 נבראו שני עולמים העוה״ז והעוה״ב לכך נחמר כראשית מהו •
 כראשית באות אחת בראאלהיס את השמים ואת הארץ וחהמן
 מן האש ץאיזה הוא אות אתת שבה נבראו שמים וחרץה״ת שני
 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם א״ת בהנראם אלא בה'
 בראם באות זה ברא אלהים את השמים זאת החרן העה״ז
 והעליב וחסמן מן האש של גיהנס מחציחן ברד ומחציתן אש
 ורשעי' נידונים p ברד דולק בהם כאש ונידונץ מן האש לוחך
 אוהס כברד(נ״א נדונין בברד מן גרד נאש דולק ומן אש דולק
 לברד) ויורדין עליהן מלאכי חבלה ומשמרין נשמחן בגופן שנ׳
 כי תולעתס לא המו׳ וגוי •ובכל יום ויום יורדין עליהן מלאכי
 חבלהיובכל יום ויום יורד עליהם מלאך המות ומורד אותן מן
 ברד לאש ומאש לברד כרועה שהוא מורד צאנו מהר להר שני
 . כצאן לשאול שחו מוס זיורדין עליהן מלאכי חבלה ומין אותן
 בגיהנם י״בחדש ולאחר י״ב חדש מורידי,׳ אותן לשערי צנמוח
 ודנין אוחן בשעלי צלמו׳ י״ב חדש ולאחי י״ב חדי מורידין אותן
 לשערי מו׳ ודנין בשערי מוח י״ב חדש ולאחי י״ב חדש מולידין
 אותן לסיס היון ומין אוחן בסי' היון י״בחד' ולאח׳ י״בחד׳
 מורידין אותן לבאר שחח ומין אותן בבא׳ שחת י״ב חד׳ ולאחי
 י״כחדש מורירין אותן לאבדון ומין אותן באבדון י״ב חדש
 ואח׳ י״ב חדש מורידין אותן לשאול תחתית ומין חותן בשאול׳
 תחתיה י״ב חלש עד שיהיו רואץ אותן כל הצדיקים ואומרים
 לסניו מי שרחמיו על כל מעשיו דיין הללו אמי להם האל הקדו׳
 לא נסשי שבעה מהם מסני שהחריבו אח ביחי והמו אח בני
 שנאמר לא ישוב חרון אפו עד עשותו ועד הקימו מזימוה לבו
 ולאחר י״ב חדש מורידין אותן לארקא תחת נהר של אש שהות
 יוצא מתמה כסא הכבוד שנא׳ הנה סערת ה׳ חמה יצאה וסעד
 מתגורר על ראש רשעים יחול היורל לארקא שוב אינו עוגה
 שני אלהא די שמיא וארקא לא עבלו יאבדו מארקא זה החהוס
 מזמישיילמעלה מן ארקא תהום למעלה מן תהום חהו למעלה
 מחהו בה*י למעלה מבהו ים למעלה מים מים למעלה ממים
 תבל ועל תבל הלים וגבעות וכל יושביהם שנאמ׳ הליס רעשו
 ממנו והגבעות התמוגגו וזה התהום הוי למעל׳ מת?ל־תהו׳
 למעל׳ מתהום תהו למעל׳ מתהו בהו למעלה מבהו ים למעלה
מים מים ועל המים חלד אלם ובהמ׳ וחית השד׳ ועוף השמים  י
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 ה׳ הטתן ביםלרך ובמים שים-גת<בס אמר להם הקב ה
 הואיל ומשית׳ כך לכבודי אין להם רשות למיםהעליוני׳ לומר
 ש• רה עד שישלו רשות מכם שנ׳ מקולות מים רבים אדירים
 משברי ים ואחר כך אדיר במרום ה׳ אל תקרא משברי אלא
 מקול שירה שיאמרו המי׳ ואח״כ ממלין מים העליונים רשות
 ואמרו אדיר במרום ה׳ • לפיכך קראו מים הבוכים והמיס
 הבוכים תלויין ועומדין למעלה מן הארץ התחתונה והאח•

 החחתונה דחוקה ע$ המי׳ והמים עומרי׳ על עמודים של
 חשמ״ל ועומד על הרי ברד והרי ברד עומדין על אוצרי שלג
 ואוצרי שלג עומדין על המי׳ והמי׳ על אש ועומדי׳ על החהו׳:
 ותהום עומד על תהו וחהו עומד על בהו• ובהו עומד על
 • - הרוח • והרוח תלוייה בסערה ״ וקשורה בכיש׳ של
 אדמה • ואדמה חלויי׳ בסערה * וקשורה בכיפה של חרבה
 וחרבה חלויי׳ בסער׳ •וקשורה בכיפה של יבשה״יויבשה חלוייה
 בסערה וקשור׳ בכסה של ארקא וארקא תלויי׳ בסערה וקשור׳
 בכסה של חבל • וחבל חלויי׳ בסערה • וקשורה בכסה של חלד•
 וחלד חלוייה בסערה • וקשורה בכסה של שמיםיוסמים תלויי׳
׳  בסערה־וקשורה בכפה של רקיע ורקיע תלויי׳ בסער׳ קשר
 בכפה של שחקי׳ ־ ושתקי׳ תלויי׳ בסערה וקשולה בכפה של
 מכון ״ ומכון חלויי׳ בסער׳ • וקשורה בכפה של מעוןיומעון
 תלויי׳ בסער׳ • וקשורה בכסה של זבול • וזבול חלויי׳ בסער׳•
 וקשורה בכפה של ערבות • וערבות' תלויי׳ בסערה • קשורה
 בזרוע עוזו של הקב״השג׳ עמודי שמי׳ ייופפו ויתמהו מגערתו
 לכך גאמר מה רבו מעשיך ה׳ כלם במכמה עשית וגו׳ ואחר
 הארן החחחוג׳ מקיפין האש והמים ואחר האש והמיס מקיסץ
 סופה וסער׳׳ואחר סופה וסערה מקיפין אומרי המולה ואחר
 אומרי המולה מקיסין כרובים מרופפיס ואחר כרובי׳ מרוססי׳
 מקיפין דמוה חיוח • ואחר דמוח היוח מקיפין רצוא ושוב
 אחר רצוא ושוב מקיפין אומרים קלוש ואומלים ברוך :
 ובארץ החחסונ׳ יש בה חיוח הקוד׳ וכסה״כ וכסא כבול הוא
 • הדו׳ רגליו של אדוןכל האלז שנ׳ השמי׳כסאי והאלן
 הדום רגלי ונאמ׳ ואראה החיוח והנה אופן אחד בארן וכשם
 ששכינתו למעלה כך שכינתו למסה שנ׳ ושם לעיר מיום ה׳
 שמה מקיסין לה י״ח אלסיס עולמות שנא׳ סב*ב שמונה עשר
 אלףילרוח צפון ארבעה אלסי׳ וחמש מאוח לרוח דרו׳ ארבעה

 א$י׳ וחמש מאו׳ לרוח מערב ארבע אלפי׳ וחמש מאו׳ לרוחי
 מזרח ארבע אלפי׳ וחמש מאוח וסביב י״ח אלף עולמות עולם
 של רוח צפון מלא תהלה כבוד כח וגבורה שבח וזמר׳ •והעולם

 של רוח דרו׳ מלא חהל׳ וכבוד כח וגכור׳ שבח חמר׳ ומלא
א  הוד והדר רנה וכבוד גאה וגאון ועול׳ של רוח מזרחי מ-
 קדוש׳ ומהרה עוז וצדק׳ נצח ובבור' ועול׳ של רוח מפלנ
 מלא סאל ועמלה כחל ומלכו׳ וקול דממ׳ לקי ולאמריהימקיפין
יא״ל- צוליא״ל כגביא״ל ר ה  האש והמי׳ ולאחל האש והמי׳ ס
 ואחל י״ח עולמות אלו מקיסין האש והמיס ואחל האש
 והמי׳ מקיסין סוסה וסער׳ ואחר סוסה וסעל' מקיסין לעש
 וכעלה ואחל לעש ולעדה מקיסין אימה ויראה ואחר אימי*
 ויראה מקיסין רעם וברקים ואחר לעם וברקי׳ מקיסץכנסי
 לוס ואחלי כנסי רוחמקיסין נהרי אשואחרנהרי אשימקיםיו

YL ' י י מ י ה י נ ח א ' ו י י מ ר ה  נהרי יס ואחל נהלי ים מקיפיו נ
J יא r» ן אי ׳ ו ל ק קן ואין מסס׳ ואין מ ד א  כלוי אלא חושך ע
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 השמש להמשיל ביום וירח וכוכבים למשול בלילה שנאמר
 ויעש אלהים אח שני המאורוח הגדולים :

 בה׳ ברא דגים וכל שרצי המי׳ והעוף אשר על סני הארז שני
 ישרצו המים שרן גפש חיה ועוף יעופף על הארז וגוי:,
 בן׳ ברא בהמוח וחיוח ורמש שגא׳ חוצא הארז גפש חיה
 למינה לאחר הכל ברא אדם צמשול בכולם והכין צבאיו
 ולכל אחד ואחד צוה על עבודחו מלאך גדול בראש וכולם
 מקיפין סוסה וסערה מקיפין אומרים קדוש ואומרים
 ברוך שגאמר ותהלתו מלאה הארז זה התהום החחחון :
 ולטעלה מתהום תהו ולמעלה מתהו בהו ולמעלה מבהו
 ים למעלה מים מים ועל המיס חרבה ועל מרבה
 יאורים ומסעי חהום שגא׳ וגחחי יאורים מרבה זה החהום
 שלישי למעלה מן חרבה חהום למעלה מן סהום חהו למעל׳
 מההו בהו למעל׳ מנהו ים למעל׳ מים מי׳ ועל המי׳ יבש׳ ועל
 יבשה ימים ונהרות וכל מקוה מים שנא׳ אשר לו הים והוא
 עשהו ויבשת ידיו יצרו זה התהום הרביעי למעלה מן
 יבשה תהום למעל׳ מתהום תהו למעלה מתהו בהו למעלי
 מבהו יס למעלה מים מים ועל המיס ארקא ועל ארקא שאול
 תחחיח ואבדון ובאר שחת ושים היון ושערי מות ושערי
 צלמוח־וגיהנם ורשעים שבהן מלאכי חבלה ממונים עליק :
 מדור העליון י שאול חחתיח עמקו מהלך ש׳ שגה :
 מדור שגי • אבדון עמקו מהלך ש׳ שגה :
 מדור שלישי ־ באר שחח עמקו מהלך ש׳ שגה :
 מדור רביעי * סיס היון עמקו מהלך ש׳ שגה :
 מדור חמישי• שערי מוח עמקו מהלך ש׳ שגה :
 מדור ששי ־'שערי צלמות עמקו מהלך ש׳ שנה :
 .מדור שביעי גיהנם עמקו מהלך ש' שנה :
 האש של שאול חחחיח היא חזקה ס״א מן האש של אבדון:
 האש של אבדון • היא חזקה ס״א מן האש של באר שחח :
: ן ו  האש של באר שחח היא חזקה ס״א מן האש של סיס הי
 האש של סיס היון היא חזקה ס״א מן האש של שערי מוח:
 האש של שערי מו׳ היא חזק׳ ס״א מן האש של שערי צלמוח :
 האש של שערי צלמוח היא חזקה ס״א ק האש של גיהנם:
 וכגביא״ל בראש שרים הללו וזמרה וסעם שיר וחשבחוח
 בגרון כולם ויעש לו בהם נתיבוח ולהם דרכים
 עשה זה לזה אומר מהנעשה ומלאך ידוד מלמד אותם סולמות
 עזה זה לזה שבהם עולים ובהם יורדים עולים בה6 לומר

 שבחו ובהם יורדים לשום שלום בעולם :
 ארכו של עולם מהלך ה״ק שנה וב׳ שנים ורחבו מהלך ח״ק
 וי״ח עגול הוא וים הגדול חוזר לעולם כולו וכולו כמין
 כסהזעוסדין ?כלן והעול׳ כלו על סנפיר של לויחן עומד ולויחן
 שוכן במים התמתוגי׳ כמו דג סהור בחוך הים ומי׳ החחחוני׳
 על מימי בראשית כמעין קסן על שפת הים ־ ומימי בראשיח
 עומדין על מימי אוקייגו׳ כמעיין קסן על שפח הי׳ ואוקייגו׳
 עומד על מיס הבוכים• כמעיין קסן על שפת הים ולמה נקר׳
 שמם מים הבוכים ל>$שבשעה שפלג הקב״ה אס המים מהם
£1ג»׳>המים שנתן למס׳ היו מתרגשי׳ ת  לקח למעל׳ ׳ומהם נ
׳ ואמרו לא זכינו שנהי׳ קרוב י  ומייללים וצווחי׳ וקוראי׳ #כ
 ליוצמומה עשו העיזו פניה׳ ובג^ו ההומו׳ ובקשו לעלו׳למרו׳
 עד שגער בהם הקב״ה וכבשן תמ*כסוש רגליו שנ׳ כה אמר



 ל המלאך ל
 ורקיע כעין הקרח הנורא נמוי מל קרני ההוד גבוה.
 אלף אלסין ורבי רבבוח מנגד אלסי שנאן למעלה ממנו מכון
 ומראה הנוגה ונחון על הקרח הנורא גבוה אלף אלסיס ורבי
 רבבוח מדה כנגד רכב אלהיס רבוחיס אלסי וגוי •צמעלה ממנו
 מעון ומראהו טראים ונחון על מראה הנוגה וגבוהים אלף
 אלפים ורבי רבבוח מדה כגגדקרני ההוד ורכובויכבוד למעלה
 ממנו כסא אבן ספיר ונחון על מראה הנוראים גבוה אלף
 .אלפים ורבי רבבוח מלה כנגד עזוז וגבור : למעלה ממנו כסא
 הכבול נחון על אבן ספיר גטה אלף אלפים ורבי רבבוח מדה
 ואלון כל העולם וכטלו נחון עליו שני ואראה אח ה׳ יושב על
 כסא רם ונשא וגאמ׳ חחת רגליו כמעשי לבנה הספי׳ וכל העול׳
 כלו תלוי בזרוע עוזו כקמיע שגי ותחח רגליו וגו׳ ונא׳ ומחחח
 זרועות עולם ומקיפין לו סביב זוהר ספיר וברקת מפני מראית
 העין שני גא תשורני עץ כי שם ה' אקרא הבו גורל לאלהינו :

ה גדולה נ מ  זה התפלה צריך לומר ב
 ברוך אתה ה׳ אלהי׳ ואלהי אבותינו׳ אלהי אברהם אלהי יצחק
 ואלהי יעקב האל הגלול הגבור והנורא אל עליון קונה ברחמיו
 שמים וארן אחה הוא ממ״ה הקב״ה יח״ש יחגלל שמך יתהלר
 שמך יחוועל שמך יחנצמ שמך ישתבח שמך יהנשא שמך וזכרך
 לעולם ולעולמי עולמים מושבך על כסא הכבול וחיות עולות
 בכסא כבול אחה אשוכסאך אש וחיות הקולש אש ומשרתך אש
 לוהט אחה אש אוכלה אש שר על כל השרים ומלכבות־ך על
 האופנים שלח אלי פביפ אמחך להלרך מ״ן בל״א לרמ״ן להוא
 • ממונה על משרחי יה וירחיב לבי ופי כמעיין המחנבר וכמוצא
 מיס אשר לא יכזבו מימיו ונו׳ בא״ה על שמוח שמך הגדול
 רומה ה׳ בעוזך נשירה וגזמרה גבורחך יודו שמך הגדול הגבור
 והנורא קלוש הזא אשירה לה, בחיי אזמרה לאלהי בעודי :
 א״ר ישמעאל א״ל מססרו״ן שרא רבא מעיל אני מלוח זו
 ביהו״ה אלהי יסלאל אלהא חיי וקיימא מרנא ורבנא
 רומיה מבית מוהיב יקרא ולעילא קי״ח רבבוח ומביח מוחיב
 יקריה ולמטה קי״ח רננות רמיה רגליו רננות אלפים פרסאות
 מזרוע של ימין ועד.הזרוע שלו של השמאל ע״ז רננות גלנלחיה
 דראשיה ג׳ ושליש רננות עטרות שנראשו ס׳ רננות כנגד ס'
 רננות של אלפי ישראל לפיכך נקרא האל הגדול הגנור והנורא
 כליהיה ידידוח אל חי כלתא עוותא המקוק תקטף הקשף

 הקסם קטף בעבור משוש בשכמל״ו:
 אמרו כל היודע רז זה מובטח לו שהוא בן עה״ב וניצול מדינה
 של גיהנם ומכל מיני סורעגיות ומיגי גזירות קשוח
 המתרגשות לבא בעולם וגצול מכל מיגי כשפי׳ שהוא ממלט לגו
 ומשיזיב לנו ומפרק לנו ומפלס לי שב״ש ותציל אותי מכל דבר
 רע מכל גזירות קשות ומכל מיני פולעניות למען שמו הגדול:
 לפכך אנחנו חייבי׳ להודות להלל ולפאר ולשבח ולרומם לברך
 י ולגדל ולקדש וליחד להקדיש ולהמליך מלך אמח מלך

 חביל מלך אחל מלך אחרון וראשון מלך אלון מלך אמץ מלך
 ברוך מלך ברור מלך בחור מלך בולא מלך גוחן מלך גלול מלך
 גטר מלך גאה מלך גואל מלך גבוה מלך גנון מלך דר במרומי׳
 מלך דגול מלך ליין מלך דורש דורי׳ מלך דובר שלום מלך לורש
 צדקה מלך הדור בלבושו מלך הוגה המולה מלך הוד מלך הדר
 מלך ועד מלך וחיק מלך אומי ועושה מלך זך מלך זן מלך זוכר
 גשכחיס מלך זוקף כסוסים מלך זוכר רחמים מלך חסין מלך־

 חסיד

 ספר >יזי*
 , חשבון •שנא׳ ישס חשך סחרו סביבותיו• שכחו והמקיסין לאלו
 נוהריא״ל ונוליא״ל וגנליא״ל ומסתחי רוח מזרח בידיהם ועל
 שערי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמוחם קוריא״ל
 פלא׳ינ םכניא״ל ענא״ל עניא״ל ומפתחי רוח מערב גיליהם
 לי;ע,ה מן הרקיע שחקיס שם אוצרי שלג ואוצרי ברד ואוצרי מל
 ומוצרי מן ואוצרי בשמים של תחיית המחים שנאמר ובגאוחו
 שהקים ועל שערי שחקים של רוח צפון שרים ממונים עליהם
 והלה שמוחם שנה״ל סניא״ל רסא״ל רמיא״ל דרמיא״ל ומפחחי
 רוח צפון בידיהם ועל שערי רוח דרוס שרים ממונים עליהם
 ויתל׳שמות׳פרוא-״ל צריא״ל קניא״ל שההניא״ל שמעיא״ל שמעא״ל
 ומפחהי לוח לרום בידיהם׳ ועל שערי רוח מזרח שרי׳ ממונים
 עליה•׳ ואל׳ שמות׳ צלקיא״ל קליש״א הירסא״ל חלניא״ל חור׳׳ח
 עמא׳׳ל ומסחחי לוח מזלח ביליהם ועל בערי רוח ממלב שלים
 ממוני׳ עליה' ואל׳ שמוח׳ סורניא״ל קרניא״לרכיא״למלסיא״ל
 סנטיא״ל ומסחחי רוח מערב ביריהם למעלה משחקים מטן
 שנו מקלש ננוי ומזנה הקמורה ומזכח העולה ומיכא״ל שר
 הגדול עומל ומקסי׳ על המזנח ומעלה עולה על מזנח העולה
 שנח׳ מכון לסכחך סעלה ה׳ מקדש ה׳ כוננו ידיך־ועל שעלי
 מכון של רוח צפון שדים ממונים עליה׳ ואל׳ שמוח׳ רחומיא״ל
 חנוניא״נ נהיא״ל שרסיא״ל מסיא״ל שיא״ל ומסחחי רוח צסון
 ביליהם ועל שערי לוח לרום שרים ממונים עליה׳ וחל׳ שמוח׳
 סהוריא״ל מחניא״ל גליא״ל חושיא״ל ועננא״ל וקשיא״ל ומסחחי
 רוח ללוי בידיה׳ ועל שערי רוח מזרח שרי׳ ממוני׳ עליה׳ ואל׳
 שמותם סרפיח׳׳ל בהליא׳׳ל בגנא״ל רממא״ל קלב״ס אםרו״ן
 ומפתחי רוח מזרח ביליהס ועל שעלי רוח מערב שרי׳ ממונים
 עליהם ואלה שמותם אלסהקנא״ל אסתקנא״ל לובקי״ס סומכ״ס
 יהל״א ומפחתי רוח מערב בידיהם • למעלה ממכון מעו״ן שבו
 מלאכים •וגלולים וכל צבא מרום שנא׳ מעונה אלהי קלס ״
 ועל שערי מעץ של לוח צפון שלים ממונים עליה׳ ואל׳ שמוח׳
 חחיאל אניא״ל וחזקיא״ל מלגפיא׳׳ל שחפיא״ל ומחננא׳׳ל ומפחחי
ח צפון ביליהם ועל שערי לוח ללוס שלים ממונים עליהם  מ
 ואלה סמוסס כבליא״ל נסליא״ל קלשיא״ל הולריא״ל נחמיא״ל
 ומלכיא״ל ומסהחי רוח לרום ביליהס * ועל שערי רוח מזרח
 שרי׳ ממוני׳ עליה׳ ואלה שמוה׳ שמשיא״ל וברקיא״ל ירעשיא״ל
 חלריא״ל ושרפי א״ל ויהל״ק רב״א ומסחחירומ מזרח ביליהס •
 ועל שפרי רוח מערב שרים ממונים עליהם ואלה שמוהס
 אנהא״ל סללא״ל וסללא׳׳ל צורט׳׳ק שם קדושסישס״ח סיללא״ל
 כא״ל שם השם למעלה ממעון זבול שנאמר הבס משמים וראה
 מזטל קדשך וחסארהך למעלה מזבול ערבוח שנאמר שירו
 לאלהים זמרו שמו סולו לרוכב בערטח ־ ובערבוח יש בו צדק
 וצדקה וסשסס וגנזי מייס וגנזי ברכס וגנזי שלום ונשמחן של
 צדיקים וסל שהקב״ה מחיה בו גוסי מסים נעחיד לבא

 י ־ .שנאמר כי מל אורזס סליו וארן וגוי :
י הקשת נחוטה על גבי ערבות גבוהוח אלף אלשיס ורבי ע י  כ
־ י רבגת מלה כנגד מירין וקדישין למעלה מהם גלגלי 1 

 אוסלים נמוטם על גבי הקשח גבוהים אלף אלפים ורבי רבבות
ל שרסיס ואוסנים וגדודים למעלה מהם רגלי  מדס מג
 המיות נתוטת על גלגלי האוסניס גבוהים אלף אלסים

 ורבי רבטת מדה כנגד השרים הגדולים: .
 וקלפי הקשת נתונות כראשי החיות ומהם יוצאות קרני ההוד
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 אמר לגי ישמעאל אני לאיתי־ את ממ״ה יושב טל כסא ים
 ונשא וחיילותיו עומדים לסניו מימינו ומשמאלו ואמל לי
 מלאך של הםני' ששמו מססלוין ריח סי סקונדה אסרןי״ן אםמ״ן
 היצרו״ןסיגרו״ן סרסו״ןסנינר״ן מיקי״ן הסכו״ם סחי״ם השכ״ם
 חק־רי״ן צ׳׳א מנךרי״ן זינ׳׳א רב״א מס^ש זנסו־׳ףיהכיח״ם לני
 ישמעאל אוסל כמה שעור של הקב״ה שהוא מכוסה מכל הבייי'
 סלשיו(ניא כף מליו) לנליו מלא כל העילם כלו שנ׳ השמי'
י ניב׳ סלסוחיו(נ״א גבוה כל צף) שלש  כסאי והארץ הדוס מל
 רבבות אלסי׳ סרסאו׳ כף לגליו של ימין סרסי מיאאסרקס״פ
 שמ׳ ושל שמאל אגתמ״ן שמה מכףמליו ועד קרסוליו אלף לבבו׳
ק של שמאל קרסולי של ימץ (חצנמתיה  ות״ק סרסאוה גבהו ו
 טששקס) שמו של שמאל(אסתמן) שמו סיןרסיליו עד ארכבותיו
 י״גו־אלסי׳ וד׳ סרסאו׳ בבהו וכן של שמאל שוקו של שמאל(קנצגי
 מהריח סססקיס)שמו וקשל ימץ(ממנא וזוי״א)שמו מארכבותיו
 עד ימותיו ייב רבבוח פרסאוח ואלף וד׳ סרסאוח גבהו וח
 של שמאל(סגהבו הריח) שמו ירך של ימין(ששסוסת סרסנ)
 שמו ושל שמאל (חסג״ס חזיזיא) שמו מירכוחיו־ועדצוארו
 ליל אלסים רבבות סרסאות ומותני מוחיניו(מוחניה אחסגה
 ״ - . , ידידיה) שמו וסל לבו כתובים ע׳ שמות• צץ צדק צחיאל
 כח מ> עזוז וגביר מלך עליון ונורא מלך מונה בצרה מלך צור צבי צדיק ססף סרעף בוחן צבאות שדי אלהי׳ יה הי צח
 עובר ענ פשע מ״ו סישה סלא מלך עישה בראשיח מלך עחיק מיל ואדום ססס עאא אאא איא אהו דביה הה הו וה צצץ

; ואמין מלך סודה ומציל מלך סועל ישיעיח'מלך שי > ערי  מ

 מסיד מלך מנין ורחום מלך חי העילידס מלך ח• יקים לנצח מלך
 מזק'מלך חיק דלים מלך חוקר כליוח מלך חי החיים מלך
 מוצב להבוח אש מלך סובומסיב מלך סוב וישר מלך סהור
 וממזר מלך טוב לסיבים ולרעים מלך סיב לקייו מלך יחיד
 מלך ישר מלך יקל מלך יודע ועד מלך יושב בסהל מלך יציב
 מלך יתרונן מלך כבוד מלך ככיר מלך כונן כסא בצדקה מלך
 כובש כפסי׳ מלך לובש צדקי כשריון מלך לעד לעולי מלך לוהמ
 מלך לובש רחמי׳ מלך מוחל וסולח מלך ממי׳ ומחיה מלך מכסר
 מלך מעכיר על כל סשע מלך מכסה מלך מהודר מלך מוריד
 ומהעלה מלך מוריש ומעשיר מלך משפיל ומרומם מלך מטריף
 ומכלכל מלך מפרנס ומעולל מלך מרום ונכא מלך מלא׳ רחמים
 מלך מלא זכיוח מלך מהולל כחשכחוח מלך מלכותו לנצח מלך
 מושל על כל מלך מפליא פלאות מלך מצמיח ישועה סלך מבמח
 ומשען מלך מתיר אסירים מלך מוציא אסורים מלך ממליך
 מלכיכ מלך משובת ומפואר מלך נורא מלילה מלך נערץ מלך

 נשגכ מלך נשא ונפלא מלך נאמן מלך נכבל מלך נעים ־מחסד:
ץ ^לך נצח  מלך נוצל חסל מלך נאה מלך נושא מון מלך ע
 נצחים מלך סומך נופלים מלך סובל עולמים סלך סתור מלך
 םהלך להבי אש,וענני כבור מלך סולת עונות מלך סניא עוז

 סשף ק הה מי חי חי רוכב ערבות יה הה וה ממם ננן
 היו יה חסץ הצץ אי זא תעא אעא קקק קשר רז: זך גביר
 יא יא ייל האן אלף ליק סאף טף ראו ייי ייא כבב ססס

 בכך סלל סייס אוחיוח בשכמל״ו:
 צואת י״ג אלסים רבבות וה״ח סרסאוח גובה צוארו(סננהו
 ובהתקן) שמו עיגול לאשו ש׳ אלפי* לבטי ול״נ ושליש
 סרסאות מה שאין הסה יטלה ללבר ואין האוזן יטלה לשמוע
 (אתר בולריה עססיה׳עספיה)שמו זקנו רבדיואלףות״קסרסאות
 (הדרא סמיא) שסו • .ומראה הסלם כמל׳ הלסתות כלמות רוח
 ובצור' נשמה אץ כל ברי׳יכול',להזכיר גויתו כתרשיש זיו מבהיק
 נורא מתוךהמשך וענןוסרסל מקיסין אותו כל שרי ססניסטרסי*
 לשניו כתיקון אין בידינו מדה אלא שמוח מנוליס לנו המומס
 לגגתי״א שמו אברג״ג פםסי״ה שמו לשונו מסיף העולם ועד
 סוסו שנ׳ מגיד דבליו ליעקב ונו׳ כל מי שאינו יולע לחתו' זה

 הססוקשוגה שנאמל מגיד דבליו ליעקב אססנייהו ואייא שמו י
 לוכב מצחו מססגייהוינאי/אנגה שסו ועל מצחו כסינ ייס
מ הם־יה איי י  והה יוה ויה הא הי הי הי יהא הה ווה ייי הו ו
 הה יה יה יא הוי הו היי היה היה יהו הס הא איה ויה •
 שחור שבעיןימינו לבוא ואלף ותיקסלסאוס וכן.של שמאלו ס׳
ל וקל שמאי א י נ ה ן ר ס ר ש ש ס ו ו מ  יסיןאזליי״ה אסשיסוס ש
 r יייפמצוא׳/שמו מימוהיו vMvn מתיו אגריהןלפל בליוינ

 _.נך סוענ ישועות מנך סוממ
 יד לכל מלך צדיק ויישל מלך צח ואדום מלךצוסה עתים מלך

 צול עולמים מלך צת צבי צבאות מלך קדיש ינירא: מלך קרוב י
 לקוראיו מלך קנא וניקם מלך קונה שמים ואלץ מלך קדושתו
. ונשא מלךרחום ימנץ מלך 5 c למעלה מלך קדם למעלה מלך 
 רם על רמים מלך רוכב ערכוח מלך לוכב על כסא כטל יעל

 הכרובים ועל כנם׳ הרוח מלך רוצה בחשובה מלך שוק שחקי׳ •
 מלך שומע תפצה מלך שלי מלך שוכן במעלות מלך הקיף מלך
 תמים לרכו מלך הילה עולם על בלימה מלך ההלתו במעלה
 ובמש׳ מלך ששמו ממ״ה הקב״ה ולו המלוכ׳ הלחמי, והסליחות
 מלך סולח לכל עוניכי הלופא לכל חחלואיכי מלך מושה עמנו
 אוח לסובה בעבול שמו הגליל שנא׳ ?יגיל לבריו ליעקב :
 לך ה׳ הגלילה והגבילה והחסאלח והנצח יההול כי כל בשמים
 ובארץ לך אדוני האדונים הממלכה והמחנשא לכל ללאש מי
 ימלל בבורו׳ ה׳ישמיע כליתהלהו ממ״ה ומי יוכל לספי ולהשמיע
 שהלמו ומי יוכל להגיד גבורותיו וכח מעשיו ס/יוכל לסש׳ רוב
 סלאוחיו ומי יש בו מחשבה לססר חסדיו אשריהם ישראל אשר
 שעו בסחונס עליו ובמצוחיו חפצו מאד שהקב״ה איהב אותם
 ־ ומרסס עליהם כרחם אב על בניס ומדריכן באורח חיים ומצילן
 מדרך המו׳ הדריך אוחי סב״ס בדרך חיים אשר בסחוני שמתי
 עליךמי נאלהעו מי כאדוני׳מי במלכנו מיכסישיענו אץ כאלהי*
ל לאדוני׳  אין כאלני' איןכמלכנו און כמושיענו נודה צאלהינו ט
ע לאלהינו נבלך לאדונינו נברך ב  נול למלכמ-טל־־גלמישיענו נ

י מ מ r ימיט עד ז n m T u T " ־ ' T T ~ ״ /־־״ ג״ /  למלכמ נברך למסענו לך הגדולה לך הגבורה לך נא7 הגלילי ז
ז י ס י b w ' S r ' ס מ ל ש ) י ל מ ) א י ״ י 8 ״ ״ 0 ל ( י ב כ ׳ ה א W הדרומלכו׳ לך המי' לי ' f והמצט׳ לך ההיל 
^ S S R ^ / t t ? 6 ׳ ? ו ב ב ' ר 1 ' ש ׳ ב א ״ ה שסא*י י ת  והעוז כי נמל אחה «ושה נסצאוח אחה אלהים לניר א
ן י מ J^l"?2u?c J פמאצ׳םל י c י 1 פ ) ש י ט כ א ע י , ז ה י ב ג  הוא ה׳ לבדך אתה «ש׳ס אתהשמיס ושמי השמיס וכל צבאם (
״ * « אגנמז * י ^ 6 ? * ' י מ ׳ ר י ס ל f א » r r ׳  והארץ וכל אשר גסס יוליד:*,׳ אנ ראשון ואחרון כי אתה ה
ם י מ צ א ל ן ^ ^ ף ^ « ^ ו ^ ע ו מ » ג ן נ « א נ  ראשון לכל •ראשונים אחלץ לכל אחרונים אתה גבור חיל ס

* י י ק ^ י מ (v)0 מ י  ושושנים וק אחה מונה מן סג

 (מסס נריפמציא)שמי חיקיקץ היוצאץ ממנו אוליהןלהל ,
 הלבן שבעץימץ כ״ב רבבו׳ וב׳סרסאו׳ וכן ש״שושמנ(גזקותא]
 משכם ימיני יעל.שכם שמאלו מ״ז אלפי׳ לבטי סרסאו

 לך הגבורה לך נאי הגמל''. שכס של ימין שמו(מסשכריאא) עגנ״ן ושמי ש. שמח*

 רבבות
 ורב׳לסשיע ה׳ צבאית אשלי אדם טסח בך:



tik ׳חמלאך 
ל שהיאיאי׳ אצביי׳׳>7בזכ״ו ל  שהיא איה כבב״ג אלצי״י £מה מ
 שסה אלניי״י שמ׳ דמיה סניה׳ טיבע של ארי״ה וחוש׳ של נשר
 ודמוה הפור וסני אדם סחוס ד׳ סנים לאחה הד׳ סניס לסינה
 ולי סניםילכל סינה וסינהסיל פנים לכל חיה וחיהוד׳ סרס
 וכנסים לאי ודי כנסים לכנף ודי כנסים לכל סניס ופנים כנף
 וסיד כנשיים לכל חיה וחיה שר פני אדם הוא אלי׳יה אמצ׳׳ב
 אמ״ן אמ״ה כמ׳׳ל שמו שר פני ארי״ה הוד״ו דייה הידוע״ה
 א׳׳ל לאורייא הוד״ו הוי״ה הענמ״ן שמו שר פני השור שור אלי״ה
 צמצממב״א מסכי״א שמו ישר פני נשר עפש״י אלי״ה' ממצי״ח
 נהוריריא׳ל שמו ונשחסאו ישראל גננז פני השור והכי׳ תחתיו
 כרוב שר סני הכריכ סמחמניי אלי״ה כרוגי״ה שרוביה
 סספשי״ה פצסצי״ה הנקנקי״א שמו הן הן אומד״ ק׳ הן הן אומי
 ברוך שני מניד דבריו ליעקכ וכל מי שאינו חיתם בספר
 בראשי׳ ובסדר ממשה בראשי׳ הרי זה שעה בהשארחו של
 הקב״ה חפארחו מלא הכל נדודים של רעם וזעף מימינו
 וסיוע של זעף משמאלו וסימני׳ של זעף לפניו ובהוך סימני׳
 זוהר וחשך וענן וערפל וטיט היון ולפניו שדה זריעה בין ככב
 לככב מקור של ברקי׳ בין ברק לבר׳ פחחו של חשמיל ומלמעל'
 רוחוה ורעמים וקולוח וברק׳ וקלפי הקשח וחבלים של חוחם
 עולין ויורדין בו על הקביה חן וחסד וכבול ורחמי׳ והוד
 ועפרת והדר ותפארה ונאוה וידו של הקב״ה ושמו'מטשרו״ן
 אומרים עזוז ונבול ואומרים קדוש וברוך ואומרים המולה
 באין לפניו ועומדים לפניו הנער הוא מטפרי״ן בא והשחתוה
 לפני הקב״ה אה״ה שמו משבח ומפאר ואומר ברוך כבוד
 ה׳ ממקומו יהו הו יו הו יה יה ברוך כביד ה׳ ממקומו
 וכו׳ וכן אומרים הם אחריו ברוך כבוד ה׳ ממקומו ובשכמל״ו
 ונכנס לשני חחח כסא הכבוד ומהלכין מימינו אבנים של אש
 ואבנים של בלל וכוחלו של זעף ולרוח שמאלו מהלכין כנסוח
 סערה וגבורה של סוסה וכשהוא נכנס מססרו״ן לפני הקב״ה
 חחח כסא הכבוד מחזקו ברוב כנסים וכל מלאכי השרה באין
 לשני הקב״ה ושומלים האל הגדול הגמר והנירא ומשבחים•
 להקב״ה ג' סעמיס בכל יום ויום ע״י מססרו״ן של הסניס
 שנכחב השל הגלול על כל השרים ועל כל מלאכי השרח והם
 עומלים לפניו והוא עומר למעל׳ למעל׳ למרו׳ ומשמש לפני
 אל״ס אש אכלה אש כסא שמה זה מושב משסרו״ן שר הפנים
 שנכתב באוח אחת שבה נבראו שמיס וארן ותתמה בסבעח
-אהיה אשר אהיה ונכתב בשבע אותיות ובשבע אותיות ובכ״ל
 איחיו' ובשבעי' שמו׳ ובשבע קלושו׳ ונותן לו על שש׳ משסוחס
 ונחקק על י״ב אבנים ונכתב בז׳ קולות בששה על לוס ששה
 ונחון בחלרי חלרי׳ וגסחרי סתרי׳ ובסלאי שלאי׳ למשה רבינו
 ולא נתן הקב״ה לשות להשתמש בו לא לאלם הלא שין ולא לשם
 בן נח ולא לאבלה׳ ולא ל־צחק ולא ליעקב אלא למשה בלבל של
 הנה אנכי שולח מלאך לפניך והזהיר הקב״ה למשה שישתמש בו
 שני השמר מפניו ושמע בקולו אל חמר בי כי לא ישא לפשעכם
 כי שמי בקרבו ומשה אמר לפני הקב״ה אם אין פניך הולכים
 אל העלינו מזה ומלאכים אשר עמו באים וסובבים לשני כסא
ח מצי א' ושכינה על שכינ־. הכבול  הכבוד הן מצל,אחלוחיו
 באמצע וחיה־אחח פולה על השרסיס ויורדת על משכן מששרון
 ואומרת בקולי^גדול קול דממה דקה וזה כסא הכבוד מיד
 שתקו האוסגיס דממו המלאכים גדולים ועירין וקדישין חשיס

 ורוססיס

 ספר דזיאל
 רבצות םרנ&וח וק סל שסאללשל ימת מזי״א אסנריי* שמו
 ושל-במאל אשהו״זיה שמו אצבעוסיו־רנלירסל ימין עשרה אלפי״
 רבבות סרסאוש בכל אצבע ואצבע ־וכן של שמאל של ימין
ז אדרעת ברמנס ברתהנדס -ואהוז) ושל שמאל (זכיין פ ר ת א ) 
 בזביין התמת אהח) ובשל הידים אתה מונה והזלך לסיכך
 נקרא האל הגדול הגבור והנורא שנאמר כי ר\ אלהיכס היא
 א״הי האלהיס ואדוני הא;וגיםהאל הגדול הגבור והנורא :
 אבל אמר לי אמור השבץ סרםאות כולן כמה ס;עורן כל סרשה
 ופרסה ג׳ מילין וכל מיל ומיל י׳ אלפים אמה וכל אמה
י מלא כל העולם כלו  ואמת ב׳ זרתות בזרת שלו וזרת פ 1

 * שנאמר מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן:
 רבי נתן תלמידו של ר' ישמעאל אומר אף החוטם נתן לי מד׳:
 מימץ ומדה משמאל וכן השסתים ולסתות ואע״פ שנתן לו
 מדת המצח נחן לי על כל מלה ומלה מדיה רוחב המצח כנובה
 הצואר וק השכם כאורך הקוםם אורך החיסם כאורך האצבע
 קסנה גובה הלסתוחכחצי ענולהראש־ונןמלת כל ארם שסחוחיו
 ע״ז סרסאו׳ שסהו העליונ׳ נברה פי״א שמה ותחתוני הזרני״א
 שמה סיו אש אוכלה אש משהוא מדבר אסלר״א במו ומי שהוא
 רוצה טכמ כינויו כתר שבראשו ה״ק אלף על ה״ק אלף ייש שמו
 ואבן יקרה שבין קררו י״ש שמו עמו אל״י יש עמו אלי חקוק
 עלי׳ 7וזי צח ואלו׳־ לגול מרבבה ראשו כתם סז קוצוחיו תלתלי׳
 וגו׳ עיניו כיוני׳על אשיקי מים לחייו כערוגת הבושם ב׳ אלפ׳
 רבבות םרסאוח וכל מי שאינו חותם בפסוק זה היז שוג״ה :
 לחייו כמרוג׳ הבושם מגדלו׳ מרקחי' שסתותיו שושני׳ נושסו'
 מול שבל ידיו גלילי זהב ממולאי׳ בחלשיש מעיו עשח
 שן מעולפח ססיליס שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז
 מלאהו כלבנון בחול כארזי׳ חכו ממתקי׳ וכלוימחמלי' זה דוד*
 וזה רעי בנות ירושלי'׳אגסיה מחץ ־יחון טוב סהיר יוד יוד יוד
.ק' ה׳ צבאות מלכה״כ י גביניו כמדח עיניו  יהי׳ חסין ק׳
 שליימץ־הל״רוול״ד שמו ושל שמאלאסר״ה צציהי שסו גובה
 אזניו כגובה •מצחו של: ימץ אצסהיי״א שסו ושל שמאל מנוגהו
 ציא שמו נמצא כל השעור כלו רבו רבי רבבוח אלסים סרסאוה

 גובה ואלף אלסיס רבבות סרסאוח ־הס של רוחג :
 אמר לי'ישמעאל כשאמרתי דבר זה לפני ר״נואמר ל• פלמי
 ישהוא.יו.לפ שיעור זה של יוצרינו ושבתי של הקב״ה שהוא
 מכוסהימן־הבריומ סובסח לו שהוא ק העה״ב דיסב לו

 בע״הו מסיב העה״ב ומאריך ימים הוא בעה״ז :•
 אמרר׳ ישסעאל לסני-תלמיליו אני ול״ע-ערבץ בדבר זה שכל
 מי שהוא יודע שעור,זה של ייצרנו ושבחו של הקב״ה מובטח לו
 שהוא כןעה״ב ובלבל שהיא שונה אוחו במשנה בכל יום ויום
 קומסו מלא כרסיו של אש לת צ׳׳נ ב״ג נ״כ הומ״נ שמו קיצותיו
 קימהו לבור ברור לוב״ג שסו ויש להם חצי כינוי גיל שר״ב שמו
 ועינו אל שהוא רואי מסו' העול* ומל סיסי אכס״ת שמה וזקוקין
 היוצאים, ממנו אוריהם לכל הפריות ועינו אתת שהוא רואה
ה שהוא עתיד להיות אסנוס״ת שמה נוסו רימ׳  לאחוריו כה ה
 לקשתיקשת לומה לקסאשי״א שמה חציו מ״ן במ״ן שמו חלבו
 מצמצי״ת מני״א שפי־וכסא ככולו דולכ״ז סיליסא שמי את מהי׳
 מושבו לורס״ז סלורס״זשמו והן ננויו ילגלי כבילו הן החיית י
 החיו׳ העומרי׳ חחייי-רגל כסא הא׳ שהיא חי׳ ענליוחצביייה
ל ג׳  שסה • רגל כסא ב' שהיא היה בנב״ב פלבייסס״י שמה׳ מ



ב - ך א ל מ ה  ׳
 מולם ויבוא מלך הכבול מי זה מלך הכבול ה' עזמ מנור ל
 גבול מלחמה שאו שעלים ראשיכם ושאו משחי מולם ויבא מלך

 הכבול מי הוא זה מלך הכבול ה׳ צבאוח הוא מלו הכבול סלה* יי
ה ה׳ לבלך אחה משיח אח השמים שמי השמים וכל ת  א
 צבאם האלן וכל אבל עליה הימים ובל אשל בהם ואמה מחיה
 את כלם וצבא השמים לך משחחויס אהה הוא ה׳ האלהיס אשל
 נחלת נאכל' והוצאתו מאור כשלין ושמת שמו אברל ומצאמ
p הכנענ״  את לננו נאמן לסניך וכלות עמו הנליח לחח אה א
 החתי האמולי והפלזי והיבוסי והגלגשי לת׳ לזרעו ותק׳ את
 לבליך כי צליק אהה לך ה׳ הגלולה והגבורה והחפאלח והנצח
 וההול כי כל בשמים ובאלן לך ה״ הממלכה והמחנש׳ לכל ללאש
 ואחה מושל ככל ובי לך לגלל ולחזק לכל ועהה אלהינו מוליס
 הנחנו לך ומהללים לשם הפאלחךויכלכו עם ככולך ומרומם
 על כל בלכה וההלה נוצל חסל לאלפים נושא עון ופשע וחסאה
 ונקה • ה׳ אלהים שלי צבאוח(יה אהה יהא יה אהיה אשר
 אהיה יהוה יהוה) אל רחום וחנון ארך אפיס ורב חסד ואמה
 יגלל נא כחך ורחסני וכעסך ורוגזך ואפך ופברחך הרחק מפני
 פלוני עברך בן אמחךסלוניח וכל אשר לי ומכל בני ביחי ומעמך
ע ומנחלחך ויהי רחמיך ה׳ עלינו והחוס וחרחם עלינו מעי  ו
 ועל סנולהך ויאמרו הכל ה׳ הוא האלהיס ואתה הפיל מלפניך
 ושמח יושב שמים שוכן בשמי שמיס ללפ״ל ׳פלוני רוכב בערבות
 יושב זבול שוכן מעון יושב בחקיס יושב על כסא רחמי׳ וברקיע
 השביעי כלו אור שבעתים ומאורו יכהיקו כל הממוטח ובו
 כסא הככול נכון על ל׳ חיוה כבול ובו אוצרוח חיים אוצרות
 נפשות ואין חקר ואין הכליה למאור הנמל אשר בו ומרוב
 אורה האיר האלן ומלאכים אחוזים בעמולי אור ואורם״כאור
 גיגה ולא יכבה ועיניהם כניצוצ׳ בלק ומעמלם ע״ג אור
 משאריה באימה ליושב בכסא רם ונשא כי הוא לבלו ואץ זר
 אתו ואין אפס בלתו ולפני1 נהרות אש מושכים ומשאתו יגורו
 אלים ומבאגה ו.ירופפו עמוליס ומקולו-ינועו אמות הסיפיס
 ותילותיו עומרים לפניו ולא ישורו דמות פניו כי הוא נסתר מכל
 ואין אותם יכולין ללאוהו ויחללו ולמותו מכל נעלם ולמוס כל
 ממנו לא גםהר מגלה עמוקוח מני חשך ויוצא לאול צלמות
 ויולע מה בסתרי אופל כי אור עמו חונה וכשלמת עושה אור
 יושב בכסא האור וסביבותיו עיניי אור וחיות והאיפני' ינשאוהו
 והמה מעופפי׳ ולהם שש כנסי׳ ובכנפיהס יכסו פניהם ולעמה
 יתנו פניהם ולארבעתם פונים פניהם ולא ירימו למעלה פניהם

 סססלו ואימתו והס •על גביה׳ עומליןלסניו כסו׳ כסו׳ ומובל׳׳ ,
 בנהר סהרה מתעססי׳ כסיות אש לבנה וסונין בקול חזק ואפי!
 ק׳ ק׳ ק׳ ה׳ צבאות מלא כל הארז כבודו.והוא מקום. לכל -
 המעשים והוא מקלס. לכל העולם והוא מקדם לגי׳ע •והוא מול
 מד לא שמים וארן-והוא לבדו ואין:זר אתו ואין •אסם בלתו
 תולה בזרועו מעונה ובכל מעונות יראתו כי בלוח־ פיו נחצב
 ונהדר נמצבו והוא אחד ואין לו ש^ ואץ (ו ממורה ואין דומה

 לו ואין זולתו ואין בלתי ואס צוה אץ לו:נסול מי-ממ״ה הקביה.
ל •מלכי שמים מוקק> * ל י ייאלן והמתנשא מ כ  מלך. על כל מל
 לבבות על לא נוצל ויודע מחשבו' עד:לא:!תהיינ׳ ה׳ שמו מבנייי
ז * י  יקר הלמ לעולם ולעולמי נצמי^ >עלייעל לעקב עולמי' כ
ס י מ  בלפלוואץ אלהיס זולתו והו$ בקולו מרעיש את הארז,ומנ
 הרים וססרק הרים נאפו ומרגיז הים בכחו וממוסס ממולי

 עולם

 ורוספיםלנהר דינור וחיות נותנות סניהס באח מסמרון מביא
 אש החרשוח וטחן באזניהן של חיוה כדי שלא ישמעו אה קול
 הכבוד של הקב״ה ואח שם המסירש הססשרון מזכיר באוחה
 שעה וכך הוא קורא לקב״ה בשמו.החי והפהור והקדוש
 והאדיר וההדר והחזק העזוז והאהוב והנבור ונכבד ונורא
 אדריהו אהרכי החיים יהיה אהיה אבר אהיה החי ואה הכה
 הה וה הוה והו הה היא הוא הה והי הי הי יהיה יהוה חי
 העולמים זה שמי לעלם וזה זכרי לרר דר וברוך שם כבוד
 מלכוהו לעולם ועד ופירשו בלשון סהרה יהו ההיו היה ה׳
 יה יה הוהי היה והי יהו הה׳ ויהה יהי הי ההיו היי

 הו יהוה יהו היהו ה׳ יהוה בשכמל״ו :
 אל באמלך אדונינו צדק צבא ישראל מיחלי צדקך בך יצדקו סלה
 צרקומיך ירוממו לרומם לך יפצחו שה וימנו ויאמלו ה׳
 אלוננו מה אליר שמך בכל האלז אשר הנה הולך מל השמים
 אתה קלו׳ ושמך קלוש אחה אליל ושמך אליל אהה אסיז ושמך
 אמין אתה אמת ושמך אמת אתה ברוך ושמך בלוך אתי בחור
 ושמך במור אהה גדול ושמך גלול אתה גבול ושמך נבול אהה
 , גאה ושמך גאה אתה לגול ושמך דגול אתה הדור ושמך הדור
 אתה ותיק ושמך ותיק אתה 1מד ושמך ועד אהה זך ושמך זך
 אחה זקוק ושמך זקוק אהה הסין ישמך הסין אחה חי ושמך חי
 אתה פהור ושמךסהור אתה יקר ושמך יקר אהה ישר ושמך
 ישר אח׳ יחיד ושמי יחיד את׳ כביר ושמ׳ כביר את׳ לוהפ ושמי
 לוהס את׳ מרום ושמך מרום אתה מתוק ושמך מחוק אחה
 נורא ושמך נורא את׳ נע;ס ושמך נעים את׳ נמרן ושמך נערן
 אתה סובל ושמך סובל אתה סומך ושמך סומך אתה עזוז ושמך
 עזוז אתה עתיק ושפך כתיק אתה פאר ושמך סאל אתה צליק
 ושמך צדיק את׳ צח ושמך צ ת את׳ קדוש ושמך קלוש את׳ רחום
 ושמך לחוס אתה שפיל ושמך שפיל אתה שדי ושמך שדי

 אתה תמים ושמך סמים בא״י האל הקדוש א״ס :
 עלינו לשבחך ולסאלך ולגללך וליחדך צור העולמים אלון
 כל העולמים ואדון כל הברייה ואלהי כל הגששוח

 חי הסייס ראשון ואחרון :
 מזמור ה׳ סלך גאות לבש לבש ה׳ עוז התאזר אף מכון חבל
 בל תמוש נכון כסאך מאז מעולם אתה נשאו נהרות
 ה׳ נשאו נהרות קולס ישאו נהרות לכיס מקולות מיס
 לבים אלילים משבלי ים אליר במרום ה׳ מלותיך נאמנו

 מאל לביתך נאוה קולש ה' לאינך ימים :
 מזמור ללול הנו לה׳ בני אלים הבו לה׳ כבול ועוז הבו לה״
 . כנול שמו השתחוו לה׳ נהללת קלש קול ה׳ על המים
 אל הכבול הלעי׳ ה׳ על מי׳ רבי׳ קול ה׳ בכמ קול ה׳ כהלל
 קול ה׳שובלארזים וישבר ה׳ אח ארזי הלבנון וירקידם כמו
 עגל לבנץ'^ריוןכמו נן ראמי' קולה׳ חוצב להבוחאש קול
 ה׳ יחיל מללליחיל ה' מלבר קלש קיל ה׳ יחולל אילזח ויחשוף
 יערות ובהיכלו כגלו אומר כבול ה׳ למבול ישב וישב ה׳
 מלך לעולם ה' לגת לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום:
ד מזמור ליי׳ האל|1מלוא׳ הבל ויושבי בה כי הוא על ימי׳ מ  ל
 יסלה ועל נהרוח יכוננ^מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום
 קדשו נקי כפים ובר ללג׳^ל׳ לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע
 . למרמה ישא מאת היצוקה מאלהי ישעו זה לור לורשיו
 מבקשי פ^יענןב. סלה שאו-שער-יה ראשיכם והנשאו שתתי



 &פר רזיאל חטלאך לב
 ואפר נכה לב ושסל רוח רמה ותולעה צל עובר כציץ השלה
 באחי להפיל תחנחי לפניך ותפלחי למצוא חן בעיניך וחן וחסד
 וצדקה ורחמים לפני כסא כבוד מלכוחך כי אהה קרוב לכל
 קולאיך ומצוי לכל דורשיך קדוש ונורא כי אהה מלא רחמים כי
 אתה זך וישר חנץ ורחום כי אתה זך אל טוב וסלח כי אחה
 זך עשה נא תפלתי ושאלתי ובקשתי מלפני כסא כבודך ותפתח
 . לי פב״פ עבדך שפרי הפלה ושערי תשובה ושערי בינה. שערי
 הכמה ושערי דשת שערי צדקה שערי רחמים שערי יראת
 שמים שערי ברכוה שערי פרנסה וכלכלה ותכתבני בספר
 החיים עם הצדיקים ותן חלקי.בתורתך וגורלי לחיים שובים
 בעבור כבוד שמך הגדול הגבור והנורא המפורש והאביר
 והאמין והחזק והנפלא והקלוש והנסתר והנכבל קלוש קדוש

 קלוש ה׳ צבאות מלא כל הארץ כבודו :
 אשר מלאכיך צבאיך לך יתנו לך יהלרו לך יאמצו לך יכתילו לך
 יצלצלו ולך יפארו ילך יקלישו ולך ילוממו ולך ישממו
 ויפתחו בשירה וקלוס תהל' שיר׳ וזמרה ברכה שבח והלל וקלים
 תהלה שירה תולה חירות נצות גגון הגיון גילה צהלה, ושמחה
 וששון מנות ונועם ענוה ונאוה ונוה אמת צריק וישר וגילה
 וגדול׳ פאר ועוז עזוז ופלוי סגוב פלאות וישע נחח מנוח׳ נחמי
 שלום השקס ושלוה ושאנן בטח סובה אהבה חמדה ונחמה ק
 וחסד ליוסי האר אור חמדה ונחמד זיו זכוה זוהר זורח הוסע
 ועשור נוגה אור וענף ומסור נוגה רוקח ממולח מאור אור
 ומריצה כח גובה ויקר חוזק ממשלה ואומן ושאון רוממה
 וזהירן קדושה וטהרה ונקיק עזוז גבורה וחיל גדולה גאוה
 ומלכות והוד והדר עטרת נאות וכתר נוראות ששמו ערב וזכרו
 מתוק הדר לו והודו נאה לו וכבודו נמסד לו ומשרתיו מנעימים
ממה״מ ואלהי האלהי' ואדוני  לפניו ויש סזוז נסלאותיו מגידיןי
 האלונים המסובב בכתלי מלכותו המוקף באנפי נגידי
 נוגה שכפוף הולו כסה שמיס ובהלרו הופיע ממרומים מסיו
 נתכפרו תהומות ומתאלו נתזו שמקים גאים מפלס תאלו
 ואיתנים מפוצן וקלים מורל חלקו וכל עצבים שמחו בלבה
 וירננו דשאץ בשמחות ודבריו יזלו בשמים םורלין ויוצאין יקלי'
 בלהבי אש וחדות נוחנין לשוחרים בשלוה למקומיכם מלך אהוב
 ונחמד ונקי המגביה על כל גאים נאה המתהדר על הדורו הדר
 המתנשא על האיתני איחן ומרומם על הנוראים שאר למלכים
 חהלה לקרובים גילה לקדושים ומצוי לכל מיחלי שמו טוב בכל
 דרכיו ישר בכל מעשיו ונעים בכל מדוחיו זך בעצה ובדעת
 ברור בבינה ובעלילה דיין לכל הנשמה ועד לכל דבר ושופט
 לכל מלה אביר בחכמה בכל רז זריז בטהרה ובכל קדושה •
 מלך אמח ויחיד מלך חי וקיים לעולמים מלך ממיח ומחיה
 מלך יוצר כל מכה ובורא כל רפואה מלך יוצר כל ברכה ומכין

 כל סובה מלך זך בכל מעשיו ומכלכל כל יצוריו מלך רם לכל שפל
 ולכל אמיץ חזק הוא מלך רם ונשא ונשגב ונס לא יקר ונכבד
 יליל יש׳ חזק ואמץ עליץ ועניו קלוש.ומהול צדיק וישר נאמן
 וחסיד וחסין גדול ובבור אז איחן היישכ על כסא רם ונשא
 עוז אדיר יקר נורא שהוא סליל מל כל קשוריגאוה ומתוקן על
 כל עסורי סאר בחדרי היכל נאוה צופה במססריס ורואה
 במעמקים ובכל מקום שם הוא ולא להשיב על דבריו ולא לאח׳
 את רצונו וחפצו לא להמיר ולא מקים'לנוס ממנו ולא סתר
 להחבא ממנו ימלוך לעולמים ימלוך כסאו לדור ודור מלך

 רחום

 < עולם במבסא• ונושא הכל בזרוע ונמלה' מעיני כל חי יושב
 בכסא כבול גלול מלטה קדשו ומשוסם עמודי עולם ומשוטט
 בכל העולם ואינו נלאה והוא יולע כל הנסהלוח ויודע מה
 בחשוכה והוא הוסך צלמות לבקר והוא מאיל לילה כיוס וכל
 הנסחרוח לפניו נלויוח כשמש ולא יסלא ממנו לבר והוא
מ6 המהלך על כנפי רוחי והוא מושל בכל העולמים ואין  מן
 עול מ׳בלו ושמש וירמ וכל כוכבים וכל מזלות סשחחוים לו
 והוא הנגלה בניע והוא הנוסע עץ התייס בננו ב״ש בכל לול
 ומר ומבולך במעוני מעלה ועתיק ועמו עתק וצלקה בלוך
 מולו ממהומו ומבורך בתסארת יקרו ממלא ומבין למת

 לברואיו לחקור ולילע עוז ילאת שמו :
ך שמו במושב יקרו ומבורך בתסרת עוזו ב״ש באוצרי י ר  כ
 שלג ומבורך בנהרי שלהבת ב״ש בסרסלי זיו ומבורך
 במעוני הוד והדל ב״ש ברוכב ערבות.ומבוע'באלפי'שנאן
 ב ״ש בשרשרות ומבורך בסהל• להבות ב״ש בקולות רעמים
 ומבורך בריצת ברקים ב״ש בפי כל אפר בארן ומבולךיבחהומוח
 הארץ ב״ש בכל המדברים ומבורך בגלי הים ב״ש לבלו בכסאו
 ומבורך בישיבת עוזו ב״ש בסי כל נשמה ומבורך בשי •ל כריה

 ב״ש לעולם ומד ומבורך למולמי עולמים :
 כרוך ה' לעולם אמן ואמן סלה הללוי׳ בני תורתי אל תעזוב
 ומצותי תצפון אחך מוסר ה׳ בני אל חמאס ואל תקוץ
 בחוכחאו שמור מצותי ותורתי כאישון עיניך והנה לא ימוש
 ספר ההורה הזי מפיך והגיח בו יומס וליל׳ למען חשמור לעשוי
 ככל הכתוב בו כי אז תצליח אח דרכיך ואז חשכיל הלא צויחיך
 חזק ואמץ אל הערוץ ואל חחת כי עמך ה' אלהיך בכל אשר
 חלך יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה ממי חפלה לאל חיי
 ברוך לעולם שם גודל מלכותו אריוהו אהרכו החיי יהיה אהיה
 אשר אהיה יהוה ואי הבה הה וה הו הה הי יהי הי הי הי
 היה חי העולמים זה שמי למולם וזה זכרי לדר דר בשכמ״לו
 יהי ההיו היה הי יה הה הי הו הוה ויהיו יהי ההי והי הה
 יה יהי הו ההיו הוי הו יהוה יהו ההו-היהוה בשכמל״ו:
 כשמו כן חהלחו וכגדולחו p חהלחו וכחהלחו כן מלכוחו
 וכמלכותו כן קדושתו וכקדושתו p חפארחו וכחסארחו
 כן אורך'שניו ובאורך שניו כן אורך אפו וכאורך אפו כן רוב
 חסריו וצרוב חסריו כן גבורתו וכנבורתו p נקמאו וכנקמתו
 כן גדולתו וכנלולחו p רוב רחמיו וכרוב רחמיו p ס ובהו
 וכסובחו p לחמיו' על כל מעשיו • לך גאה לכבול שמו הגדולה
 'והגבורה והממלכה"והחסארח והנצח וההול כי כל בשמים
 ובאח שמך ממנו לבלךשס כבולך ומעולם שמך בכבול לעולם
 וער עליונים י יברכו שמך וססואר שמך ומקולש שמך ומשובח
 שסך ומרומם" שמך על ברכה וחהלה' כי שמך בך ובך שמך כי
 לסני כל נכון שמך ולעולמיס נכון שמך משמך ירמלו
־ אש מסארים שמך גלולי להב משבחים שמך שרסיס י י ו ל  ג

 מהללים שמך וחיוח מקדשים שמך ואוסניס ממהרים שמך כי
 שמך ׳משה את-כל הבריוח ושמך לא חזו• משמך ינוס הים לאחור
 וכל משבריו ׳וגליו מאדרי׳ שמך וכל לרימעלה וכל מעון ומעון
 ירעלו יסחלו שלנים יאיץ ולריה זחהוס וייבלין 'ציה וצלמות.
 אדם ובהמה הליס'ובקעות וגבעות ימים ונהלי אש וברד־שלג
 וקיפול לוח גלולה ומלאכי׳ אש ומלאכי מיס משמךילופסו וכל
 אשל ממה לוח חיים באפו ישים כבול לשמך ואני סביס עסר



 לחוס וחנק סלחן ומחלן מגלגל ימעבי׳חחהלר בכל שיל חחסאל ססס) נצח נצח נצח ושכב על צלך הימגיח סוג שיהי׳ השמאלי׳
 בכל נועם תתרומם בהיכלי גאוה התנשא בכל סאר חחגבר ותראה וחחמהישאלח חלוס בלוק ומטסה צום ג' ימים בסהר
 ובענוה ויראה והלבש בגלים נקיים לבנים וחתנק׳ מכל סומא'
 ומהל עצמך ג׳ ימ־ס יו׳ שני יו׳ שלישי ויום ל׳ ואל תאכל על
 יום ל וליל ה׳ הללק נל בביתך ותשכב על עסל בחצי ביתך
 וסגיך יהיו לאור הנל וחלבר שאלהך ובקשחך והשביע אותו
 אשביטך בשם המסורש היושב בעבי שמיי העליוני׳ שהבא אתה
 בזה הלילה ובעין יפה ובלב שלם ולא הבא אלי אלא באהבה
 וחרבר שאלחי לי מה שאני מבקש מסך זחסחור לי שאלתי כמו
 שסתר גבריאל ליוסף חלום סרעה והיו דבריו אמה כן הבא
 אלי בזה הלילה באמת ותסתור לי שאלתי ובקשתי בשמךכי:מך
 השר מססרזין בשם המסור׳ היושב על גלגלי המרכב׳ בשם חי
 וקיס היושב בערבוח בי״ה שמו ועלזו צסניו בשם האצ הגליל
 והנורא שהוא אהוב ונחמד ונאמן והשבעחיך הבר סשסרו״ן
 באהי״ה אשר אהיה הוא שנגלה למשה p עמרם מהוך
 הסנה בא״י למלני חקיך בשם הנהשרש כשכעיס לשון והמעולה
 בעי לשון ומעולה בשבעים שמוח ומשביע אוהך בשם המרעי״ש
 אה העולם משמו ירעלו גדולי עליונים וחחחוניס ימקצסי
 הרעש הארן ולא יכילו גויס זעמו ברוך ככול ה׳ ממקומו

 וכלוך שם כבול מלכותו לעולם ועל :
 השבעתי עליך השר מססרו״ןבשם אלהי ישראל אלהי אכלה׳
 יצחק ויעקכ ששם המלאכים לקיימין קלס אלהא
 רבא ואלו הס המלאכי׳ שבעה מיכא״ל גכריא״ל לסא״ל עגא״ל
 יצוריא״ל סריא״צ עזיא״ל על שמך יעל אמחך שמך חנון ורחום
 שמך בשכמל״ו: אשבעי' עליך השר מסמרוין בשם השרים
 הממונים על ארבע חקוסוח השנה ראשונה נוריא״ל-צלקיא״ל
ליא״ל סמניא״ל ל' ב  שניה סז־א״ל סמח״לענא״ל ושלישית ז
 גבריא״ל לשא״ל אשכיל״ה השלו״ן שליסן בכל חקוסה והקישה
 באותה השנה: אשבעי׳ אוחך השר מטמרו״ן בשם ברוך ומבורך
 שמו ומרומם על כל ברכה ושהלה בשמך כי שמך בך ובך שסך
 כי לסני כל נכין שמך ולעולמי עולמים יעמול שסך ומשמך
 ילעלו גלולי עליוני׳ ותתתוני׳ משארי׳ שמך וכל גלולי מעלה
 הכל שמך משאלים ושמך לא חזו משמך ירעלו הכל והים ינוס
 לאחור מיראת שמך וכל משבריו וגליו מחלרים ומסארים שמך
 ארן חרע׳ בהביסך בה ועמוליה ימושו ויסתרו משמך ועל הכל
 ׳ שמךמעול׳ ודיירי עול׳ יסתדו וירעלו סאיס׳ שסך וליירי תהום
 ואבדון ציה וצלמוה יזעו סשסך וג״ע וכל חסידיך ירנט לשמך
 יכל אשר נשמת רוח חיים באסו בנעימוח לשונו ישים ככור
ה נ  לשמך וסן כבוד לשסך ואני עסר ואסר רמה ותולעת נ
ה 1^ להמיל תחנתי 7 ש ז ה י 5 ר כ 3 ו ח £ ע  לב ושסל רו
ך כי אתה ז ו ג א כ , מ ; ך ןלס , : ש ל ס ס , מ ז ש מ ק 3 יך ל כ  לס
 קרוב לכל קוראיך וסצוי צדורשיך עשה נא בקשתי ברצץ
 סלסניך וסהר שאלתי ברחמים ועשה ת&י כי אתה יצרתני נ
ת » 5 , T J C ׳ והוא רחו־ יכפר פ מ v ל ך , נ ן צ ר ר ב  אחר כל זאת ד
ב ־tt ולא יעיר כל חפ* , ש ׳  ולא ישחית ^ ל
פ ן ״ ס י נ מ  וילל יי׳ ייאצל מן הרוח אשר.טליו דחן על פ
 הזקניס ויהי כנח עליהם הלוח ויתנבאו ולא ים«~י,
̂יןי״ וג1/ם*י**.  לייעבלר -/ -l. 1 חי״» יי

 בכצ נועם תתרומם בהיכלי גאוה תתנשא בכל שאר חחגבר
 בכל המעשים מתגאה על כל היצורים התכבד על כסא כבודך
 ההיקל על כל חמדתיך החברך בכל הברכות תשתבח בכל
 התשבחו׳תההלל בכל קלס התקלס בכל הברכו׳ החגדל לעולמי'
: ספלים יהוה אלהים ישלאל מלך על כל ל  תתקלש לפלי ע
 המעשים וחכם בכל הלזים ומושל בכל הלו חוח אלהיס א׳ ושל
 העולמים ואדון כל המעשים מלך יחיד אשל נצח נצחים סלה :
 יהי שמך מבולך לעולם ולעולמי עולמים מי כמוך מלך הנקר׳
 ססלסיי יהוה אלהי ישלאל אלון האלוני׳ יהלל כסא בכולך

 , נצחו לך יםלסלו לך יעלזו לך
 יקדישו לך יהללו לךישילו לך ינעיסו לך ססלסי״י לךיהוה אלהי
 ישלאל יהלליך שלסים לך יביעו לננוה לך ששלסי״י יהוה אלהי
 ישראל משרתיך יכתירו לך כתריס וישירו לך שיר חלש וימליכך
 לנצח ובכל ממשלהך ועל הכל ממשלתךותיק אתה לעולם ועל
 ססרסי״י יהוה אלהי ישראל באיי מלך ע״כ הרזים ואלהי כל
 הנסתרות וכשהקכ״ה קורא אה הנער כך הוא קורא אוחו זהו
 בליא״ל זה והל׳ז׳ תיל והזב״ל וכינויו אה״ה ליע״י אחל״ר גז״י
 ההו״ה מלהמת אש ערבות אנדר״י רורייא ז׳ שמו של נער ללא
 יליף קסלא חייב ולאשחמש בתגאחלף ממלאה מתניו ולמסה
 דימין זה לזה וממלאה מתניי ולמעלה אין לומין ז׳ לז׳ שמו של
 נעל כשמו של לבי שנא׳ כי שמיבקלבי שמו של הקב״ה ע״ב
 איתיות ושמו של נעל ע״ב אית־ות כשהיא עילה כ״י איתיות
 וכשהוא יולל כ״ו אותיות כבול אלהיס הסתל דבל כדי שלא
 תסרד מן העולם ע״ב דמלכא דעלמא מכאן ואילך אין לך לשות
 ללבר שכן כתוב בס׳ p סירא במושלא ממך בל תדרוש במכוס׳
 ממך בל תחקיר נמה ש׳ לעת התבונן ואין לך עסק בנסתרות
 וחל בחל ילסינן שכך שנו לז״ל אין לורשין בעריות בגי ולא
 במעשה בראשי׳ בשנים ולא במעשה מרכבת אפי׳ ביחיל אלא
 אם כן היה חכם ומבין מלעתו סוסרין לו ראשי סרקים :
 השם יאיר עיני להבין מ״ש לאשית בנין הכי נשיק מן יו״ד
 שבאלבים וםלי׳ליו״ל שבאלב״ס ה״י נסיק מן הז׳.ומן הז׳
 שבאחים ומן למ״ל שבאלב״ס וסליק ליו״ל שבאחים לא פנים
 נפיק מן יו״ל ומן ש׳׳ה שבאחים ומןלס״ל שבאלביס וסליק ליו״ל
 שבאח״ס זהו שם המשור׳ בא״י חמ״ה אקביו על לברי שם הקלו׳
 אסל ל״ע כיון ששילש' ירילה ועלייה זו לבני ישראל קבעו לי ג׳
 ברכות בב״ד של מעל׳ וביד של מסה וכל השונה בסדר מעשיב
י לנגרכה בכ״י ויום בביל של מעלה וב״ד של מס׳ בביח ת ע ב  ק
 שושנים מ עאכ״ו ברטת ועול שיאני אוהב אותו וסולה אוחו:
 ויל שרוצה להחכים בכל יום ויום יקח הסשד הזה ויקרא
 בו 0לאשי ועל סופו והבית אשר בו הספר הזה לא ישול
 בו אש ולא חנלהיצא משחי׳ ולא חסרון שאלו חיות את סלעיה

 ״ 6ס המשמש למעלה

 סתרק החלום ועת׳ אס ישכה פישיס הסל ואמת הגילי לי(אאא ויסגע במקו



* י  י

 הזה שחטשו לי קך וכך נהואהשם היוצא מן שלשה סמוקים של
 וים* ויבא׳ויס והוא-*ערב'זזי»»^״ז ראש וסוף• וראש וזהו השם
: ס  הנככל והנורא והוא מפורש בשמנים ושמים שמוח ואלו ה
 והו ילי סיס עלם מהש ללה אנא כהח הזי אלד לאו ההס יזל
 מבה הרי הקם לאו כלי לוו סהל נלך ייי מלה חהו נחה האא
 ירה שאה ר׳־׳ אום לכנ ושר יחו להח פיק מנד אני ypn רהע
 ייז ההה מיך יול ילה מאל ערי עשל מיה והו דני החש עמ%10א
 ניה מנה שוי נמס י יל הרח מצר ומג יסה ענו מי&מב

ע חבו דאה יבם היי מום בש&ל״ו וג'י>&?:  מנק א

 *צנ עליו •וה״ה 'ל«ך־ק»ס^ האי! >-וסר$ןן ־*וי-.והנה •אנכי עמך
 ושמרחיך בכל אשר תלך ונו׳ מאמר.אלו ,הססוקיס כולם

 בכוונה ופניי v »vv™*' הסצך :
 ^}ס:ה וכל מי שיזכי' אוהו על

ס חרצה למלאו׳ היי׳ עשן ואש שהוא לוהט ולא ישרוף מאומ׳  א
 קח עג״ר אגר״י אור סריון והנהו על גחלי אש רעל משנו
 ב־זוך הבית והזכיר שם השומר והמלאכים האלה בעלוח העשן
 ואמור כך משביע אני עליכם מלאכים הפסוסים אש במי שכלו
 אש ומושבו סל כס׳אשזמשרחיו אש לוהס ומחנהו אש משרחי אש
 'לפניו בשמו הגדול אני משביע אחכם שחראוני הנס הגדול
 הזה'ולא אפחד וכאשר חשליס לדבר חראה הכיח מלא אש ואס
 חרצה ׳להשקיע אמור זאח משביע.אני עליכם מלאכי הגבירים
 שחכנו אח האש הגמלה הזה־ ולא העמוד שעה אחת בבית
 ובהשצימך תשקיע האש ותכבה מהרה לשעה בלא אסר בלא
 כלום רק עשה בסהל וחצליח:אלה הם שמו׳ המלאכי׳ המשרת׳
 במחנה הששיתאת ססכ״ר אזיא״ל אדביא״ל עריסו״ן סיכבו״ס
 ססחסיד לגגיא״ל קרוניר״ל שוכה״ן סבור״ן עוזיא״ל חרמיאיל
 הממיא״ל צהמיא״ל טממו״ם .נרזניי׳׳ח גורצסא״ל באריב׳׳א
 מרמויר הדסויר זבנו״ס חסמא׳׳ל נורדיא׳׳ל ־סניאיין קרמיאיל
 בסליי״אארמיא״לערמ״ן עסוסא״ל ססריא״ל קחטא״ן שבביא״ל
 ארסיינו״ס סוס־מו״ס סצליא״ל.מססיא״ל סרשיסו״ן נחליא״ל:
 ואלה הס המלאכי׳ הגבורי׳ האזורים כח וגבורה לרוץ מסקו׳
 למקום ולהביא אדם שהןא {ארן רחוקה אל ביתו ולעוף בשעה
 א׳ כעוף או כדי להביא"ענד שברח קח ד׳ ססי נמשי וכתו׳ על
,  כל^וא׳מהםשמו ושם אמו ושס שסכ״ר ושם המלאכי* המשרת,
 לסניו ואמור מוקר אני עליכם מלאכי הגבולהאת סב״ס שלא
 תאחרו אוחו בכל מקו' שהוא יושב בו ותסטאס לבו אם בעיר
 אס במדינה אס ביס אם ביבשה אם במאכל אם במשחה

 וחעוסו

מךעח £ תבקש להסיר לב האשה ולא השמע אלא־אליך קח;  א
 אפך ופניך בכלי *כוכיה חדש וקח סס נחשה אחד ולחוב
 2;'<-ה&ס.קסיסרו'ן שם השופר ושמוה המלאכים והלך. לחולו
ל דעת סניך. משביע אני עליכם מלאכי מדע(נ״א ^ ל י א ^ 
 2זע):6ת?אצו, את לב־סלוניח או סלוני בן סלוניח ולא חמשה
 1?ל כלעלי ותהא ל3;ה אילנו מהרה אלי וקח ?צלוחית וסמנה
 !Sjffift פ^נלה חה כחוב ביום ל _נל שעות ביום שאין יום ל
 א5|$ו ן#ו$ו חו!ש ואלו הסלאצי* וה^יוסל הייא סלמי״א ואלה
 מ?רתץ6?כי״ה אזמל״הי למנה״י אמנל׳ר אשמ״ךשםיבז״א
 פו3'לדל.צ3א״^אוצול׳י גמת״י אולניא׳׳ל מניא״ל ובמת״ו
 סלס״ן סצקמנ״י גגןלתיא״ל־^סלסי״ח כלסוי׳׳ן 6מא״ף ככהייד
 ססתי״ל סצזליא״לנאלי&ו׳ס הלםיא״ל סולסס״י קלכוסו״ח
 מלכיא״ל, ל סאנויס צליא״ל סבכיל״ל כוכ׳׳ב אלה
 הס המלאכים המשרתיס בם״ס' ואלה הס המלאכים המסיתים

 ; .'את לב המלך ודצא\י>לולים ואת לב בני אלם :
 D(tl תלצה לה?יא אלם מכיאי״אם בקשת להלאות דיוקנו
 ..,•לא!הבך או לרימך מאלגהדבליס המוסלאים שלססל
 ?מן^ו&כבד הזה הנזכרים הזכיר שמות המלאכים הקדושים

 מניא״ל >גק«#ל:: שסייא״ל בנביא״ל מומנא״ל עמליאי׳יל
 תלאפ״ףוסחטא״ל איסיא״ל אגניא״ל משריא״ל אמננאו״ל'ו6מור

 כה וכה תעשה והס עושים ותצליח רק בסהרה ;
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ס בלי שנוח הכיח:  r תעופו אוחו כעוף והביאו אוחו שלא ברצונו ואל נא תעזבוהו להתמהמה לא ביום'ולא בלילה סי
 חסין יה אהיה חסין יה אהיה אישון גוריה

 חסין יה אהיה חסין יה אהיה
 חסין יה אהיה חסין יה אהיד•
 חסין יה אהיה חסין יה אהיה

 חסין יה אהיה

 כיכבו לכנה ומלאך סמא״ל יוס ג׳ כוכבו מאד׳ ומלאך וירוא״ל
 יום ד׳ כוכבו כוכי. נמלאך להביא״ל יום ה׳ כוכבו צרר, ומלאך
 וירוא״ל יום ו׳ כוכבו נוגה ומלאך אשריאיל יום ז׳ כוכבו שבחי
 ומלאך אשריא״ל(נ״א ישראל):תקוס׳ נית סמא״ל תקיש׳ תמוז
 נמציא״ל יצדקיאל תקיפח תשרי יקמיא״ל וירמו״ת תקיפת כבת
 ברקיח׳׳ל וסממיא״ל המלאכים ־ פא׳׳ק נבראו מאש וזכרים הם
 ושמושיהן במזרח * כב״נ נבראו מעפר וזכרים הס ושמושיק
 בדרום חמ״ר נבראו מרוח וזכרים הם ושפושיק במערב סע״ל
 נבראו ממיס ונקבוה ק ישמושיהן בצשין חמה ביום אריה נינה
 ביום שור, ובליל׳ מאזני׳ כוכב ביום חאומי׳ ובליל׳ בתול׳לבנה
 ביום ובליל׳ סרסן שבתי ביום גדי ובליל׳ דלי צדק ביום קשח
 ובלי׳ דגים מאד״ם ביוםקרגי פלה ובליל׳ עקיצת עקרב ריב
 מזלות סא״ק תמ״ד זכרים שב״נ סע״ד נקבות זכלאםנולל
 במזלנקבוח לא יחיה ונקבה אם נולדה במזל זכרי׳ גם היא לא
ק קמיעין  חחימואלה השעות מימי השבוע הראויים לכחוב ב
 יום א' שעה שביעיח יום ב' שמה חמישיח ׳יום ג׳ שעה ראשו׳
 יום ד׳ שעה שנייה יום ה׳ שעה רביעיח יום ו׳ שעה חמישיח
 וטשילית וסיק מן השעוה ז״ה אב״ד ה״י:ואל׳ ימי החד׳ אשר
 ק ראויס לכתו׳ קמיעין א׳ כל היום נ' בקר ג׳ לא כלו׳ ל׳ כל
 היום ל בקר ו׳ לא כלום ז׳ בקר ח׳ בקר ש׳ לא כלוס י' לא
 כולם י״א בקל י״ב כל היום י״ג לא כלום י״ל בקר ס״ו לא כלי
 ש״ז בקר י״ז ערב י״ת לא כלום י״כ לא כלום כ׳ לא כלום כ״א
 בקר כ״ב כל היום כ״ג לא כלום כיל בקר כ׳׳ה כל היום כ׳׳ו
 לא כלום כ״ז בקר כ״ח כל היום כיס לא כלום ל׳ בקר : וכך
 יכחוב הכוהב קמיע יאמר בשם לי ברא ששיא וארעא אכתוב
ם המלאך הממונה בשעה של ש 3 ת ו > ^  זה הקמיע לפלוני p פ
 יוס פלוני: שחיחת הלב שעשהסנ־ע״ה ליהושע וכתוב אוחו. על
P ץ ישן וישתה אותו ברייה ואלו י  סרסי אחרוג וימחה אותו 3
מ גיסו ״ ר א אא׳׳א נ״ס: אחרת ב ״ ס ה ו ״ן 3 ה  ליל סב״א יו״ר סי
ל * * א ם ל ר ״ א י ח ת ת ס ו מ ש  אמור על כיס יין ישן ז׳׳ס אלו ה
ן י אסלח אמור ת ו א״ל ואח״כ תשתה א ו  ייי״י יל׳ו סרשיא״ל יה

 ברשות השם הנכבד והנירא השבעתי כליך אשמדא־ מלכא
 דשידי ולכל כה דילך ואגרח בה מחלה ולכל כח דילך פלא הזיקו
 ולא חפחדו ולא הבהילו את סב׳׳ס אך עזרוהו וסמכותי מכל צרה
 וצוקה ומכל פגע רע ומכל חולי הנכנס ברמ״ח איבריה בשם ד׳
 מפתחין דיוה״ן פתיחי״ן ידיהו״ן וסגרוי׳ן יברכך ה׳ וישמרך
 יאר ה׳ פניו אליך ויחנך סספסיס ישא ה׳ פניו אליך וישם לך
 שלום־ השבעתי עליך מלאך קדוש וטהור שתעקרו והכרחו כל
 אישתא חמימת׳ וקרירתא וכל שד ומזיק וכל איסו׳ וקפ׳ פ וקשר
 וכל חרשין וכל כישופין מזה פב״ס בשם דיהו״ן דיאי׳ין שליו
 שמו״ח מפרש״א בשר׳׳י בשם ש״ל החקוק על הנהר אחא הסס:
 כל מי שרוצה לכתו׳ קמיע צרי׳ לכהי׳ החל׳ המלאכי׳ הממוני׳
 על התקופה כזה הקיפ׳ נסן סמסיל ועניא״ל וגנשרייש ושם
 שריהם הוא אויר פניך:תקופ׳ תמוז כדניא״ל וצדקיאל ועכניא״ל
 ושם שריהם הוא אבה׳׳ל חבה״ס תקיפת השרי ברקיא״ל
 ואיססריא״ל וגבדא׳׳ל ושם שריה׳ היא אלבריאו״ר תקוש׳ שבח
 גבריא״ל אוריא״ל זברכיא״ל ושם שריהם הוא דביא״ל תקישת
 בענין אחר ניס אוריא״ל י אייר אמריא״ל סיון צסגיא״ל תמוז
 סריא״1 אב ברקיא׳ל אלול סניא״ל תשרי צוריא״ל חשוון כבריאל
 כסליו אדניא״ל סבת צסיא״ל שבס ירימיא״ל אדר סומיא״ל ואדר
 פנללסו״ןייום א׳ אריא״ל יום ב׳ אסססיא״ל יום ג׳ אריא״ל יו׳
 ל' הכביא״ל יום ה׳ יהועיאל יום ו׳ הדליא״צ יום ז׳ ישראל
 סקופ׳ תשלי גליצו״ר והלרניאיל סקופ׳ סב׳ בלזיא״ל וסממ־אל
 הקיפי ניסן מעיא״ל זעגיא״ל הקופי תמוז נמציא״ל וצלקיא״ל:

 ספר המלית
 ניסן מזלו סלהואיריא״ל המלאךיאייר מזלושול ומל״ להסיאיל
 סיין מזלו תאומי׳ ומלאך סניא״ל המוז מזלו סרסן ומלאך
 זוריאיל אב מזלי ארי׳ימלאך ברקיא״ל אלול מזלי בחילה ומלאך
 חניא״ל חשד מזלו מאזנים ימלאך נודא״ל חשוון מזלו עקרב
 גנריא״ל כסליי י״לי קשת ומלאך מאדוניא״ל שב׳ מזלו
לי ללי ומל׳ גנריח׳ל אדר מז׳ דגים '  'אך שניאיל שנפ מ
 מיא״ל: יום א טנבי תעה ומלאך אוריאל יום ב׳



*  סער רזיאל המלאך ה
 הממונים על הקושי חמו׳ ולשי שלהם אורעני״ד למלאך השעה
 והמזל בשם ה׳ אלה, ישראל יישב הכרוני׳ האל הנמל הגבור
 והנורא •יהו״י־ל צכאו׳ שמו וכשמן אלהי רחמנא ונש׳ אדירירון

 אלה י רופא נאק אשר כל סמלי׳ של מסה ושל מעל׳ כירך ונשם
 יהו״ה הצליחני כנתינת זה הקמיע לכתונ כשם סכ״ס לשמרהו
 לכלרמ״חאיכ׳ שנו מהפיס׳ ומחרכ פיסיו׳ ויעזרוהו ויצליחוהו
 ויסלסםו וימלישוהו מאדם רע ומלהי׳ר ומנע״ד קשה נין שהוא
 בן בריס ובין שאיט כן ברית וכל הקמים עליו להרע לו נין
 ־׳ממסיהם בין בלשון בין בעצה בין כמחשכה הכניעם השפילם
 ומגר. ומנר וםכנע ונענע ושבר ופנר בלי עליית אבר כל מבקשי
 רעתוויגלמו כל חפיצי רעמו והצילוהו וחלצוהו מכל כישוף ומכל
 מיני סורעניו׳ ומן העניו׳ ומאנשי בליעל וממיתה משוני ומכל
 מיני יצר וכל מיני ישורי' ומלאי׳ רעי׳ וחן לו חן וחסד ורחמי׳
 לסניכסא ה׳ ולפני ללהבריו׳.הרואין אותו ותהא אימתי מוסלת

6rkמפגיע על הארי משביע אני סב״ס בשם iwlb rr 
 מוליל1־ץ*אלרימ f בילא׳׳ו: קמיע אחרת אדניא״ל סרגיא״ל
 נלגיא״ל אתנא״ל צמתינא״ל עסתניא׳׳ל שמנא״ל יוה״ך יוב׳׳ך
 יוב״ב יוב״ש א׳׳ז נ״ו ו׳׳האבליא׳יל נרכיא׳׳ל גלאל״ך דלקיא״ל
 הודריא״ל ועריא״ל זלקיא״ל חניא״ל שהוריא״ל יחיא״ל כרוביא״ל
 להסיא״ל מהמניא״ל נוריא״ל סוריא״ל מזריא״ל פניא״ל צשהא״ל
 קחניא״ל רעשיא״ל וששריא״ל תוקיא״ל אוריא״ל רפא״ל מיכא״ל
 אסנא״ל סנםנ׳׳ה קנקנה׳ מועק״ה מכשפי ר״ל והנדריא״ל וקפנונו
 אב״ג ית״ן שה״א גו״ד הג״ב נמא״ל טוריא״ל יפיפי״ה גליצו״ר
 צורת״ק אגל״א שרי התורה ובשם וש״ת וא״י בת׳׳א רכ״ב צר״ר
 יי״ה אתם חי״א בי״ז רתי״ך ית״ד תק״ו יו״ה י״א י״א עפ״ר
 קא״ן ות״א בב״ד ור׳׳ך אי״ר שתפתחו לבו שפב׳׳פ ללמוד
 תורה ונ״כ ותלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי ומדרש ותוספתו׳
 וספרא וספרי וסעמי תורה וסודי סתורי ועומקי תור׳ ויהי׳
 לבו כמעיין נובע הו׳׳ה מדע והשכל וכל סדור החכמ׳ וכל דברי
 חורה וישמרהו ויצילהו וינלסהו וימלסהו מכל מיני כשוף
 ומתפיס' ומכל מיני פורעניו׳ ומכל מיני יסורין ומחרב פיסיו׳
 ומאדם רע ומלה״ר ומבע״ל קשה בין שהוא בן ברי׳ ובין שהוא
 אעו בן ברי׳ וכל הקמים עליו לרעה בין במעשי בין במחשבי
 הכניעם והשפילה.ומגר כל מבקשי רעתו ויכלמו חפיצ׳ רעתו
 ויצילהו ויחלצהו מכל מיני פורענ׳ ומן העניוח ומאנשי בליעל
 וממיתה מכונה ומכל מיני יצ״ה ומחלאי' רעים והגבר עליו
 לב סוב על לב רע ותהא אימחו על הבריות כאימה מסניע על
 הארי בש׳ יהו״ה יה״ה יו״הה היו״ה הוי׳׳ה ויה״ה והה״י ההי״ו
 הו״ה ובשי אב״ג ית״ןקר״ע שס״ןנג״ד יכ״ש בט״רצת״ג חק״ב
 סנ״ע ינ״ל סז׳׳ק שק״ו צי״ת ובשם וה״ו ינ״י סי״ס על״ס

 אנקתם פסחם פספםים ריונסים
 יברכך ה׳ וישמרךיאר ה׳ פניו אליך ויחנךישא ה׳ פניו אליך
 וישם לך שלו׳ שמע יושב ישראל בסתר ה׳ מליון אלהינו בצל י׳׳י
 שדי אחד יתלונן ואהבת אומ'י־אש לה׳ ה׳ מחשי אלהיך ומצודתי
 בכל אלהי לבבך אבסח ובכל בו נפשך כי ובכל הוא מאדך יצילך
 והיו מפח הדברי׳ יקו6 ?אל׳ מדבי אשר הוות אנכי בעברתו
 מצוך יסך הין^ ־לך על וחחח לבנך כנפיו ושננחם החסה
 לבניך צנה *ילרת,*ווחרה בס אמתו בשבתך לא בביתך תירא
 *לכחןך מפחד בלרך לילה ובשכבך מחן ובקומך יעוף וקשרח׳
 יומי לאות מדבי על באופל ידך יהלוך והיו מקסב לספסח ישוד

 בין

 אכריםם

 שר הפנים משביצ זגנז נא״ל שר החור׳ וחסחחו לב סב״פ בתו׳
 !מכמה ובבינה בשם י״הי״ה י״ס א׳ צבאו׳ אא׳׳א ג״ס: אחרח
* *ק!יסה ממס ואח״כ כתוב | מ  קס ניצה בחולה ובפלנה ב
^י יו״ת ס״י יו״ס ־ ״ח^י ו י י  לאוחיוח האלו ס״י ס״
 אכו״ח הי״ל צו׳׳ל יס״ו סאסי?ri $1׳ אא״א&':.־^זרא •נמס
!1«קר הגדול vfep לבי פג*ס  ומספ׳׳רמססר״א חס״ד פסס|
 ללמוד סור׳ וכל דאילוף לא >#«j£i1mw־«"אא$ & ליס:
 אחרת עיקר עשייחו גל׳׳י*שי(ןממרגשמפות א^״ס שאין
 אכלתו על למחר והמתעסק מ ־ככל ג*^י.לא יפסיד וצריך

" אריםס"""-׳) לעשוחו בנקיומ*ו& י *י' ~~  ל
. . . . . .  י משסש עשייתן ^

 יקח של חס* אבל סעול**׳סוצי0;יו0ר וילמ
p סלוני אט ,בזה D r t f c 4 w - ד ו ג א י  בנקיוח ו
 .יר״מ אלהי«*$ןןנשמים שאצליס בזה פתיחת
פ $יהיה פתוח ל 0 ) הלב שאני #$וון לשכ4 ס 0 ' *  , ״
& ש?למול וכל מס 8ידע מזרה ל«ך^ ולא ישכח כ  לח״תז
 עירין סחגמ׳ ובמאמר קדי»י$ &6למא מ&י״ה ל׳ צבאות
 וילוש יסה הקמח ויעש׳ סולח נקייה ומן הסו׳ יעש׳ עוגה מפח
 על מ'*וגול ויקח דיו ויעשה בעוגה ד׳ שרטוסין מרובעין כזה
 באמ5ע העוג׳ ויכהוב בתוך הרינו׳ אלו ג׳ שמוח כחובוח כאלו
 כתיבה גסה וחמה זה למעלה מזה ולא יכחבם בשורה א׳ ולא
 בב׳ כי אם בשלשה שורוח האלה ומאחורי העוגה כנבל אוהו
 רבוע שעש' כבר יעש׳ רבו׳ אחר כזה ויעשה
 ששה שרסוסין מדיו ויכחו׳ בה׳ אלו הה׳ שמוי
 זו למעל׳ מזו כל שם ושם בפני עצמו כחיבה
 גסה ואחרי כחט כל השמוח מב׳ הצדדין של
 העוגה יאפה העוגה על חנור ויחמם אותו
ס  החנור עם פצי גפני׳ ולאחר אפייחו יקח ט
 של וין אדו' ויקחח' מרפיהד׳ייכחו׳ עליהן
 הח* שמוח הכחובי׳ למעצןרברבומם ויכחוב
 . כל שם בעלה הדס אמת לביו וימחוק אוהו
 ביין אדו׳ וישים גם״העליס בכוס היין ולא ישתה פד שיאמר
 ז׳׳פ אדא בר ססא רפרם בר פסא רמי בר פסא רכיש בר פסא
 סורחב בר פפ׳ דרו בר פפא חמא בר ספ׳ אמי בר פפא נחמן
 בר שפא מרי בר פפא ברוך אהס היי למדני חקיך חחי נפשי
אחה וסמיבברוך אחה ה׳  ותהללך ומשססיך יעזרוני סוב)
 הסוב והמשיב אשבעית עליך ©ר'(נ״א פושה) פר של שכתה
 שתסיר מפני לב ספש ותשליך יחיה על שוריה רמתא בשם
 שמהתא קדישתא אלין ארימס אברימס. ארמימש אסיאל
 אנסי״אל אנספיאל ופחחיאל וסחתא ונח מצא חן בעיני ה׳
 ויאמר עוד זה ו״פ ואח״כ יאכל אותה העוגה • בילא״וא :
עה לחן ולחפיסה ע סוב בדוק ומטסה לעין הרע לרוח י י מ  ק
 לחרב ולסחיח׳ הלב ולדרוש חור׳ ביני׳ילכל סיני חלאי׳
 וסורעניו׳ מלהיו׳ יולד מנכסיו בשי שלי לי בר׳ שמ«א וארע׳
 ובשם מלאך רסא״ל* הממונה על חדשולכ׳ סמג^״ל הנגא-ל
 וגנשור״ש סנדוריסזנדמ׳׳ה קמיא״ל סעריא״ל אברי׳יד גורי״ל

S1TDK 

h*'tB3* 

 ו*חחי»ל

 ופתחא



 t$ מךתיאלד«יאן1
 בין צהרים עיניך ימול ופחגחם מצרך על אלף מזוזות ורבבה ניתך מימינך ובשעליך אליך סב״ס לא יגש שום מזמן יהוה
 ישמרהו מכל שילין ומזיקין ולילין ורוחין בישין ומכל שתלין בשם יהוה אלהי האלהים ואדוני האלונים ואלהא רבא

 בעגלא ובזמן קריב אא׳׳א אז בו גה תתא מנינו ברוך אתה ה׳ מגן לול מצמצמיח נעלורין מממרו״ן : ;
 כ^יע אהרח והוא להריח אדס נמפא ובמהן ־ והצלתה גדולס יע״ה כתיב זה ניןלף ותלהו בצדך השמאלית וזה אשר יזכוזונ והורן 5לח רמ מ

 דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך ס:מ:ר שנף כדג ןגמנכ ית0 עזך 0ג נומי םמסכרן שביסס י,תקךר: .

 נועם
 גיוס
mo 
 יכ*ק

 תמצא לעין*'יאח״כ רמסי׳
rncmn יברכך וגו׳ עם 
 כאשר חסצא לעיל ואדיכ
 עמוד העיגול וזה «ינרי
 בייץ ן העיגול שמע

 משולב עס ויהי
 והזנד השני יענך י׳
 צרח וגוי ויוצא
 המזמור ד׳ מעמיס

 י״י ביו׳ צר׳ ישגבך קדשו
 בגבורות ישע ונפלו
 ואנחנו קסגו יעננו ביום
 לךאינו ייב״ק הו׳ ג׳ שסו'
 אדני המיה אהי״ה
 משולבות יד׳ כחות הס
 סגולה לכל זורה וזורה
 לנ צל ממנה ובםרם ליולד׳
 ואח״כ הנד. ה׳ רוכב :
 והשמות היוצאים מזה
 הפסוק טוב מאוד לשמיר׳
 שלא יזיק שום כשוף הני.
 בגי׳ כלי זהו שם משה ע״ב לשגר כל כישוף בי לא •וכל
 למעבד שוס כישוף• אלא עיי כלי ע״כ שם של ע״ב י»א םשגי
 כל הקליפות כיתע ואח׳׳נ לישועתך כל ג׳ אותיות הוא שם
י עןומי נ  בפני עצמי וביוך שש כבוד וגו׳ ג׳כ ג׳ אותיות שס מ
 ואה״נ בן מרת יוסף בן פית עלי עין בנות צעד* עז* שיל
 בשם י ויד ה׳׳ה ו״ו ה׳׳ה מיישך וש״ר צי״ת עש״ל נמ״ם רה״ ע אלי
 שמות טוב מאד לעין חרע היוצאין מן pfeen בן םית וראיה
 לדבי עשי׳ל בגי׳ עין רע וגס נמים דה׳ע בניי עין הרע ואח״5
 שבעים שמות מלאכים המה טוב מאד לכל השמירות בידוע
 ואח״כ אלו השמות וציוריהם כאשר ראה וחקק אדם הראשון

 את ציוריהן טוב מאד לשמירת יולדת עם הולד :

י י צ . 

 יהי רצון ה׳ אלהי ישראל
 שתצוה למלאכיך אלו
 לבא אל בית פב״פ וללכת
 עסי ויצליחו אותו
 בסחורתו ובכל מעשה
 ידיו בהצלחה ובהרוחה
 גדול׳ בין כיום בין בליל׳
 כין בכי׳ בין בחוץ לבית
 כין בעיר בין בחוץ לעיד
 ושמך ו חותמך הקדוש
 ירחיבו במעשיו ובביתו
 והצליח לפב׳׳פ אמן סלה:
 בדוק ומנוסה לשמירה
 ליולדת ילולרה מן
 הכישוף ימן עה״ר ובשע׳
 לידת שלא ישלוט בה
 ובולרה שוס שד ופגע
 דע • שיד למעלות ובו׳
 שמות היוצאים משיר
 למעלות המה אשא עיני
 אל רית ע״ב זהו שם

 הוייה במילוי יודי׳׳ן ובן ס״ת עיני אל ההרים מאין ק׳׳ל
, רוכב על ע״ב קיל וגס סית ההרים מאיןיבא אדניי הוי׳׳ה  זהו ה
/ ק״ל ו * p 0 א  משולבות עזרי עזרי מעם ה׳ ס״ת אדנ״י שמיס ו
 הנה לא ינום ר״ת הוי״ה במילוי אל»י׳׳ן אדם עליון • יד ימינך
 יומס ר״ת ג׳ יודי״ן משם ע׳ב שהוא בולו רחמים ל^ורד רחמים
 מאדם עליון הוי׳׳ה במילוי אלפי; וזהי השמש לא ינכה ר״ת הריה
י זה י צ ש !  במלוי אלפין וגס כל אות אחד השב הוי׳ה נוטייקי! ?
 השם טוב מאד לשמירח גס בכל לילה קודם שינה צ״ל כל
 ארס זה שיר למעלות ולכוון זה השם • ואח׳׳כ ויעבר את מעבר
 יב״ק ־ ויעבר ע״ב רי״ו זהו עיב שמות שהם די* ו אותיות יב״ק
 אדנ״י הוי״ה אהיה משולבות • ואחיכ שם של ע״ב כאשר
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* אההוכלהעס מ מ . r ה j h לה - י מ ; ה י י י 3 ל ט ה מ י ל : ק ק י ו ו פ ק . ? n ^ להפקשה לילד קה-,לף צגי וכהוכ עליי >* קוף קפו 
 אשר ברגליך כדוק ומניסה :



 אשבעית עלך חוה ראשונה בשם שהוא יוצרך ובשם שלשה מלאכים ששלח יוצרך בשבילך ומלאך באיי הים ונשבעת להם במקום שתמצא שמותם שלא תזיקו אתה ולא אחת
 ממחנותיך ומשרתיך לכל מי שישא שמותם לכן בשמותפ ובמהימם הכרובים פה אני משביעך ואה מחנוחיך משרהיך שלא הזיקו את יולדה פב״ס ולהילד שנולד לה לא ביום ולא
 בלילה לא במאכלם ולא במשהם לא בראשם ולא בלבם ולא נרמ״ח איברי׳ ולא בשס״ה גידיהם בכת השמוח והחחימוה האלה אלו אני משביעך ואת מחנותיך ומשרתיך:

 אדם ותה יח לילית ארם וחוה חוץ לילית

 בשם אהיה וחא ההא אא בב או מאב אאא
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ע אצזרת •והוא לשוס אהבה בין איש לאשתו או בין איש י מ  ק
 לחמרו ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך יהר״מ
ניהם  ה׳ או״א לשלוח מלאכיך הקדושים לפב״ס ולפב״פ לשוס אהבה בי
נים על האהבה פסצשאמא  ואלו הש«ות: ומלאכיך הקדושים הממו
 מצפן חכצמל (נ״ח הוהי כי הלא) שלך כששל ששלך סובל כשלך
 יתקצ אתם מלאכי אהבה שהשיתו אהכס ואחוה בין .סב״מ יבין
 פביס ולא יהיה בהם לא שנאה ולא קנאה ולא קסמה ולא לבל
ע אלא לכ שלם ולב שוב וא$בה ואחוה מעתה ועל עולס א״ס :  ל

 וצריך שיהא זה הציור :

ע אחרת לאהב׳ כתו' במי שושנים וכלכום ובקולמוס של נחושת על י מ  ק
 קלף כשר בשם פב״ס שיהא קשור לב סג״ס לאהבה פב״ס לעשוי
 רצונו וחפצו מכח זה המזמור וכח אלו השוממות ברכי משי אס ה׳ ה׳
 אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת עושה אור כשלמה נוסה שמי׳ כיריע'
 המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנסי רוח עושה
 מלאכיו רוחות משרתיו חפ לוהס יסד ארןנ^ל מכוני׳ בל תמו׳ עולם ועל
ך ינוסון מן קול ס ר ע ג ם כלבוש כסיהו על הריס יעמדו מים ^  תהו
 רעמך יחסזון יעלו הדי׳ ירדו בקעו׳ אל מקים זה יסדת'להם גבול שמת
 בל יעברון בל ישובון לנסות הארץ המשלח מעינים בנחלים בין הרים
 יהלכון ישקו כל חיתו שדי ישברו פראי׳ צמאם עליה׳ עוף השמי׳ ישכון
ם יתנו קול משק׳ הרים מעליותיו מסרי מעשיך תשבע הארן  מבין עפאי

ים משמן ולחם לבב אנוש יסעל  מצמיח הציר לבהמי ועשב לעבודת האדם להוצי׳ לחם מן האר! ויין ישמח לבב אמש להצהיל פנ
' ליע4׳ סלעי' מחסה לשפני' עשה  ישבעו עצי י״י ארזי לבנון אשר נסע השר שם צפלי׳ יקננו חסיל' בלושי' ביתה הלי׳ הגבוהי
 ירה למועדי׳ שמש ידע מבואו תשת חשך ויהי לילה בו תרמושכל מיסו •יער ההסיריס שואגים לנ^יף ולבקש מאל אכלם חזרח
 השמש יאספון ואל מעונה׳ ירבצון יצא אד׳ לסעלו ולעבודתו עלי ערב מה לבו מעשיך ה׳ כול׳ בחכמי עשיח מלא׳ הארן קגיניך
 זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מסס׳ חיו׳ קסנו׳ עםגדולו׳ שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו כלם אליך ישבלון
 לתה/אכלם בעתו ההן להס ילקייון הפתח ידך ישבעון סוב חסחיר סגיך יבהלון חוםף רוחם יגועון ואל עפרם ישובו! תשלח
 רוחך יבראון והחדש פני אדמה יהי כבוד ה׳ לעול׳ ישמח ה׳ במעשיו המביס לארץ וחרעד יגע בהרי׳ ויעשנו אשירה לה׳ בחיי
י נפשי את ה^הללרה: כ ^ נ י  אזמרה־לאלהי בעודי יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה׳ יחמו חסאיס מן האלזושסעים עוד א
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ב על קלף צבי כשר בשמך דחנינא וחסד יהוה £>מגס יהי חסדך יהוה על פב פ כשס-שךה ?5 ע אמית צחן ולחסד כתו י מ  ק
1 י * ל י ״ א י ר נ פ אליו חסד רסן את חגו במגני כל רואיו בשם מיכא״ל ג י  יוסף הצדיק שנח׳ ויהי ה' את יוסף ו
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ע אחרח שלא ישלוס באלם שוס כלי זיין כהוכ נקלף של מהדק צורמק אנקחס ססחם ססססים למנסים ליש ועה כקו י מ  ק
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 ומזימה כך הפחח'לי סב״ס ללח חכמה ודלה נעה נכס אה״ ו
 אחוש יחוש יהוה יהגה יהו יה הה הוה הה הוה הה היה יהיי

 הוה הה יה וה אה יהו אה יה יד וה גלל אמן סלה :
 לשבחה כל מי שרוצה שלא ישכח חלמו דו יאמר אלו הפסקים
ס של יין או משק׳ אחר ויאה'  קודם שיאכל ומוזגין לו ט
 אלו הססוקי׳טליו אכן רוח היא כאניש ונשמח שדי חבעס לאד׳
 מערכי לב ומהי ממנה לשון אל;־ה ש לימי ׳מלפניך ורוח קד:ך אל
 חקח ממני ה׳ בצר סקדנוך צקון לחש מוסרך למי לכ כילי׳ ברא
ו ל' לשין למודי׳ ח  לי אלהיס ורוח״נכון חדש בקרבי״ס/אלהי' ג
ימף'לבר ימיריבבקר בבקי יעיר לי אזן לשמוע  ללמח לעוח אחי
 כלמולי' ה׳אלהי' פחח לי אץ ואנכי לאמריהי אחור לא נסיגח•
 רוח ה׳ לבר גי ומלחו על.לשוני'ואמור ק י״ר מלפניך ה׳אלהי
 אברה׳יצמ׳ וישראל שס&׳תמ לבי •גחורהך והאר עיני ולבי בש:
 שחחיא״ל רסא״ל חושיאל שיסחחו אח לבי שלא אשכח כל ימי
 מכלןמה שלמדתי ומה שצווהני ללמו׳ויהי׳מממדי שאלמרפלימי
 חיי ולא אשכח דבר חורה לעולם אמן נצח סלה־ברוךה׳ לסולם

 או״איןויש שטושין העני׳ בכיב ל׳׳ח סיון ינוהבץ הככיקיס
 האלה

 לחכםיל אמור יהי׳ ז׳ זמנין על כיסא דמיא ושחה בכל יום
 על גי יום ואלה לברי ההבונ׳אשר נחנס למשי מחוך
 הסנה מתוך החכמה מתוך הבינה מתוך ׳,המדע מתוך הערמה
 מהוך המחשבי מתוך ההשכלמחוךשכל סוב מחוך הישרות מתוך
 הזריזות מתון־ סחקנ׳״םהוך הסהרות מתוך העני׳ מחוך הלחמי׳
 «תוך השלו' מתוך. נחת לות מתוך השלישות מתוך יראת תשא
 מתוך ססולוה מחוך רוה״ק ע״י ססריא״ל של התבונה ע״י
 אססיא״ל של המדע ע״י כחתיא״ל של הבינה ע״י עלמיאיל שר
 העמלה עיי יהזאל שר התעוד׳ ועיי נהנא״ל של החושי׳ ועיי
 רמא״ל של רזי השכינה ומ״י אשמויילי שר התורה כשם שהשרו
 סניניד&משה רוח חכמה ובינה רוח דעה והשכל רוח ערמה
מ רזי חושיה רוח מאת אלהי׳ כן תשרה שכינהיחכמה ע י ד מ  י
 ובינה רוח עצה ונבורה ומחשבה יפה רוח דעת וחכמת אלהיס
 לומ ח ממיל מ»תא דא על סב׳ פ בשם שקרחוזי שר הגדול
 זה סמר יי׳השר הגיול זה דריאל יי׳ השר הגדול אגוקחיאל יי׳
 •של הגדול הוא ממונה על גנזי חורה. חכמהא וכל מםחחי חכמי

 מסורק בידו והוא רבו של מסה שלמד לאחורה וחכמה ידעה
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 חקכ טנע

 תפלה וזהו מה שנאמר מבגיממן החלונות מצץ «ן החרכים • מיןגי"
 נוטריקון מטטרו״ן שר גלול יסתמ מלונות וייג חלונות הן ככסא הכניי
 וכולן פותח אותן כדי שיכנה תשלתן של ישראל והכל עושה נשם זה. :
 בטר צחג כא״ת 3״ש שנ״ג האור מלמד שאור הראשון ככרא םיןנ״י
 הבדינו לצדיקים לעתיד והנומינו הקנ״ה והוא עדן שנאמר
 !הים לאור יום אוי בגימ׳ צג״ן נגד״ן והוא נתפס נשם זה :
 j נגימ׳ ראיס לפי שנאמ׳ וקרני לא״ס קרניו נהם עמים ינגח
 רא״ם רפא״ל אוריא״ל מיכא״ל הן ממנות של שכינס והן
 עתידין לעזור למשיח וזהומה שנאמר קמים מידו לו ושי חביון עזי
 אותיות והוא יהיה בשם זה אוריא׳׳ל ר״ל ופני אוריא״ל ליא יראיו וראי׳

 את אחורי ופני ל״א ירא׳׳ו:
 חקב טבע נגימ׳ גזריא״ל הוא מלאך ומשביעין זה המלאך גור*״ל כדי

 לכבול גזירה שנגזרה נשם זה צריך נקיות גדולה ופובילה:
ק בגימ׳ בכרוב שם זה חקיק על כרוב למעלה וכל ז  יגל פ
 יום ויום הקב״ה עליו רוכב שנאסר וירכב על כרוב

 ויעוף וידא על. כנסי רוח ורואה בי״ח אלשים עולמוח שהן ^
 אחורי מזרח וי״ח אלפים שהן אחורי מערב וי״ח אלפים

 עולסוח שהן אחורי דרוס וי״ח אנסים שק אחורי צפון אלו י
 ע״ב עולמית כמנין חסד שנאמר אמרתי עולם חסי יבנה;%
 ושמים הלין אמונתך והם כמנין חסל אלסיס רבואומ יש וע׳׳ז
 נאמר סביב י״ח אלף ושם העיר מיום ה׳ שמה: סילש סביב
 לכל ארבע סנוח ייח אלף ואין בוס מלאך עמו כי אם
 מלאך שר השנים הוא לוכב עמו בענני כבור שנא׳ הולך
 נכתו אותיות חני״ך ובאוחו שעם מראה כבול לכל באי
 עילם בעולם עליון ואומרץ שירה כל סמליא של מפלה

 וסזכירין זה השם :
ק מחי הוא זה בזמן שהקב״ה עולה על כסא הכבוי ז  יגל פ
 של לין מיל ריעשין כל פמליא של מעלהוכיץ שרואין
t&m< הקב״ה נומלין כחריהן מעל ראשיהן ונוסלק מפל 
 ומחסללים ומבקשים רחמים על ישראל ומיל מולה מל כסא
 רחמים ולכך שכינה בנימסריא בכסא רחמים ולכך ג״ל

 פז״ק הוא על כסא הכבוי והבין הכל היסב ;
 שקו בגימ׳ ועל היריעה מלמל שעל היריעה חקוק שם
 וכשיצר הרע בא לקמרג על ישראל מיד מזכירין שם
 זה (ומיר״נבו) וירא יצר הרע ואינו רשאילכצס ולקן&ק״ו

 בנימי ועל יצר ר״ל שהוא על יצר הלס- : *
 שקו בני׳ וע״ל הדרניא״ל מלמד שהדרניא״ל הילך בכל יום
 ולוקח יריעה סרוסה על הכסא וסובל אוחה בנהר דינור
 ופורס פל הכסא הכבוד ומיד מהקבצים כל סמליא של מעלה
 לומר שירה ונס הם סובלים בנהר דינור שס״ה סעמיס ענות
 עלי נהרעל״י נהר בנימ׳ בס״ה ואז לוקחין רשו׳ מיעקב.אס"ה
 ואומרי׳ שיר׳ שנא׳ לא יעקנם מקול גיהנס ועקבם אותיות
א חקוק על לבם : ו ה י ש ס ה ל  מיעקב ומיד הס משוררים בשם ז
 שקו ציתמוב לארס הלובש בנדי'שק ואסר על ראשו ומזכיר
׳ מעצ״ ואמרי׳ ע מ ש א נ י ן ה ח 1 ס ד ח , מ u ו D ! v , ה ס ז  ש

ם p אמא׳ המלך וגס ^ י  אין אנו רשאץ ללבי׳ שק אא״כ נענה כ
 אמרו במד׳ כמה יפה שק שמיד כשהקכ״ה רואה מיל סונה וסוד
 זה חבין למה שק כל כך יסה ראה כי השקיסה אוחיוח שק יפה
 וכן המצא במרדכי שק ואשר יוצע לרבים וכן גבי אנשי.נינוה

 וילבשו שקים והבין זה הסוד כי גלול הוא :

ל ועל משמייט ת  פה נשלם פירוש של שס מ״ב אותיות ונשים םפר מעיין החכמה מסותת הרדא״ל ת
sS? י 0 * ת 3 ו מ י ע נ ל יאד״ה ללמוד ממנו כל מעיבות החבמה ה׳ למען רחמיו ינחני ב ״ א י ן ח ת ג  ש

ו י ש םתלנןחת נהרי אשזמח»פין מנ ו גדודי א  יצליח בידינו ולנתיב החכמה משרתיו ורבו רבבות צבאי
 סשאתי יגידו אלים ומקולו ינועו אמות הסיפים והוא עלםות ינהגנו: כילאיו;

 האלה על ביצס־אויעלמררה נלוסהמס-לבפ סוב וקולישיאפל
 י שום לבל מכל שאר מאכלים יאכל אוחם : ליו נסים כלו׳
 לי״ו נסי״ם ב׳נסיס פשה ננריאל כמו לי״ו פלציפין ויש פוחלי!
 על הנסי׳ שעש׳ננליאל לחנניאסיבאל ועזלי׳ צונן מבפני׳ וחם
ה •הוא א״ז ב׳׳ו ג״ה והוא מה׳ ״ נ ן  מבחו! ויש סוסרץ על ס
 חותמו׳של הקב״ה ובחלוקים אותיוח ופשס פיסת ידו על הים
 ונע* פני נסים וא׳׳ז ב^ו־ב״ה בגי׳כמנין אוחיו׳ הש׳ של כ״ב
 אותיות י אנקת״ם סססים סספסי״ס דיוגסי״ס בגי׳ אדיריהוי
 יהי״ה אצהי מגאות יושב הכרובים ובכן נשלם פי׳ של

 שם כ״ב אוחיומ • ועסה את־זיל לנאר שם של מ״ב :
ג ית״ן סי׳אנג״אנותציןאבג״א של מפל׳ ולסני׳מן היריעה  אב
 נמצא הפכן לקפרג נותצין וקורע־ן ספרי׳ של קשרננוי.
 שמוציא השפן לקסלנ על ישלאל נמצא כספר המרכבה :
 אכג יידן קרע שק ונספר היכלות אפילו כשקירעין ספר ניא ח-יות
 מקממ בפה עדשנאין ספרי בבועה ומלמדין זכות ומלקין לו יזהו
 נגד כמו נגדינן ליה יכ״: כמו הכאה דר.קובי לי׳ במכובא חד נטר לנון
 הכאה דטרי׳ ללישיה או מצודה צת״גכמו לשון י»״ג מקיב כמו חקדא
 לשון חססא סנ׳׳ע אז מנענע עצמו יג״ל ומגלה עצמו שד׳ק כמו פזקי

 ובתלמוד בלנו פזמק״י י כק״ו וניטל:קו שלו צית כמו ויצא פרח :
 אבג ימ״ן י סוד זה נמס׳ •סחים תנא לגנל ולהפלה ולידי5 ג׳ מילין
 ולא אמרן אלא לפניו אבל לאחריו אפי׳ מיל אינו חוזר הה פחות
 ממיל מוזל ובירושלמי דייק גפי׳ מיל הוא דהינו חוזר הא פחת ממיל
 חוזר וכן הלכה ואמה נכי תבין ותדע מיל הוא אלפים אמה וכל רוצהין
 צריכיןלילך ולברוח לערי מקלט ואינן לבאים ללכת חון למגרשדכתיג
 גבי ערי מק(ט ארנמיס ושמונה עיר אתהן ואת מגרביהן ומגד: היא
 אלפים אמה שנא׳ ואת מאת צפ ן אלפים באמה וזה יהיה לכם מגרשי
 העלים התינמ לפניו אבל לאמריו פמות ממיל הוא בתוך ולא יהיה
 נהרג ומה שאלז׳ל גבי ליע צופיה והוא ג׳ מלין שנאמר וכמו השמר
 עלה וכן יגני לו5מ גיתנין לו שימור ג׳ מילין שנ׳ מזרחה שמש לנום
 שמה יוצח ואז זמן המפלה היא והוא כמעט שעה א׳ ואז מאכל לסטים
 ורוצחים והוא מקום גול.ה המיס סכיב:נח׳ ואת גולות וזהו ואדיריהם
 שלחו את צעיריהם לשאוג מים מגי״א גב״א הס אותיות אב׳יג והוא:ס
 זה ומגיל׳ עפה היא גדול׳ אלפים אמה של הקב״ה ית׳:תחשכ בעירויין
 וים הוא פחזת ממיל שנא׳ ארוכה מארן נידה ויחכה מני ים וכשהשמש
 מוזר למעלה טובל בים וזהו לאחוריי אנל פחות ממיל(אינו) הוזר וזהו
 לפניו ג׳ מילק לכן אב״ג בי״ת גימ״ל נוטריקון ידים תפלה גנל מיל
 גימל אוסיו׳ ג׳ מייל והיינו פאיז לי מי׳ ינמון גודליז נקרקע שיעור מיל
 ויעש׳ נמקים קמןמ בתולה ויאמר משביע אני עליך נחליא׳׳ל ערמוניא״ל

 טטי״פיה אצזת״ה גרעי״ל בשם זה שיצא אמת מעין ניגע כנגדי:
 קרע שטן • אותיות שעיר קטן למעלה וגו נכנס שטן לקטרג על ישראל
 ומיד מאין חיות הקודש ומשיקין נכנפיהם את הנער שלא יוכל
 לבא לפני השכינה לקטרג על ישראל ומזכירין זכות יעקנ שנקרא קטן
 שנאמר מי יקום יעקנ כיקנץהוא וע״ז נאמר צדקי ומשפטי מכון׳
 כםאך חםד ואמת יקדמו פניך י וס״ת קטן והכל עו:ץ ג:ס זה י קרע
 שק והוא טו̂נ למי שדעתו מטורפת עליי או מפני ריח רע או מפני

 שטן ומזיק כותבין שם זה יתילין גציארי ויתרפא :
 נגד ינש י ולמה מלקין למגוה ל״ט ולמעלה ס׳ לפי שנאמר הן כל אלה
 י*נל אל פעמים ושלש «ס גבר אלם שהוא בן י״ג למטה אז הוא
 נר מימין זמלקין אותו ג״פ י״ג עולין למנין ל״ט אבל למעלה אין
 עוכשין מי שיהיס בן כ׳ ג׳׳מ כ׳ שהם ס׳ נג״ד בנימי זן :הוא טונ

 • להזכיר לפרנסה ולהזנה ולכלכלה :
 במר צתג •* *}ייין סטר לשון פוטר מיס ראשית מדון ויש שקורין
ג  קלע ודאי כן להכניע א» קורין קיע בטן פט״ר שי
 אבל לענץ הש«» *מרות קירין עם שי״; וביית נט״ר נגימ׳ אלי״ה
 נמלוי אותיית אליף למיל יו״ד ה״א צת׳׳ג בני׳ חלונות כשאליה למעלה


