EMW - Workshops
EMW 2010

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 7: Jewish Community and Identity in the Early Modern Period, 2010,
Wesleyan University, Middletown, CT

A Spiritual Community in the Social world: Lurianic
Notions of Identity and Inter-subjectivity within the
Community
Assaf Tamari, Ben-Gurion University, Israel

ABSTRACT: The importance of Lurianic Kabbalah to the context of early modern
Jewish religiosity has been recognized almost unanimously. However, only in recent
years scholars acknowledge its highly embodied nature, the specific historical
community which lies at the heart of its religious interest, i.e. the Lurianic fellowship.
The present presentation will discuss some of the radical notions of identity within the
community developed in the writings of Lurianic Kabbalah. Based on its highly complex
anthropological theory, and especially its theories of soul transmigration and soul
interrelations, Lurianic Kabbalah sees individual action and identity as highly
dependent upon the spiritual “soul community” with its own dynamics, hierarchies and
power relations. I will focus on the tension between the hidden spiritual network and the
visible social one, the former conceived as the hermeneutical key for the latter, and on
its implications to the self understanding of the members of the fellowships. In the
center of the analysis will be Hayyim Vital’s autobiographical account of the fellowships’
spiritual and actual dynamics.
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Introduction
Assaf Tamari

Introduction
Few would contend the centrality of Lurianic Kabbalah to early modern age jewish
religiosity. However, while previous scholars tended to locate at its core its theosophic
innovativeness or its general messianic fervor, recent scholarship has emphasized the
highly embodied nature of Lurianic Kabbalah. At its heart, it is argued, lie the self
understanding and the practice of an historical specific community, or better fellowship,
and its redemptive agenda, the main expression of which is an extremely intricate and
personal messianic myth.
Thus, the Lurianic phenomenon should be placed in the context of the rise of the
fellowship as an important social form among intellectual elites in eastern Jewry.
Another valuable context for the present discussion is the notion, embraced by many in
Safed, of deep responsibility for the deeds of the entire community, which stems from
the immediacy of redemptive aspirations, as well as theurgic emphasis in the Kabbalistic
thought in general, brought to their extreme in the Safedian writings.
However, the Lurianic imagination and subsequent conceptualization of communal
relations and their meaning introduce new, even radical notions of inter-subjective
identity within the community. These new ideas are to a great extent dependent upon
the highly developed Lurianic theory of soul transmigrations, its complex anthropology,
and especially its concept of soul-sparks’ inter-relations.
The text below is taken from Rabbi Hayyim Vital’s (1542-1620) Sefer ha-Hezyonot
(Book of Visions), his famous mystical diary. It is actually a part of Vital’s kuntres
Shoresh Nishmati (tractate regarding my soul-root), a short essay, originally not
intended to be published, which was incorporated after Vital’s death in both Sefer
ha-Hezyonot and Sha’ar ha-Gilgulim (Gate of Transmigrations). This essay is one of our
main sources not only for Luria and Vital’s messianic self understanding, but also for the
dynamics of the fellowships surrounding Isaac Luria, since in it Vital recounts his and
his colleagues’ spiritual biographies: the histories and present dynamics of their soul
sparks. The main protagonist, to be sure, is Vital himself, Luria’s favored student.
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Three central themes are discussed in the excerpt presented here: First, the fellowship’s
formation myth, in which we find that the membership of the colleagues in the group
and the its internal structure are not accidental, but result from the common supernal
source of the members and the creation processes of their soul garments. In addition,
the colleagues are described as forming a family of souls, in which Luria is the father and
Vital is the oldest brother. Their brotherhood is conceived as quite literal, as each of
them contains some of his elder brother’s spirit, causing interdependence among them.
Last, Luria introduces the rather curious notion of soul-sparks and evil-sparks
exchanged between people. The true purpose of the fellowship, we learn, is to allow one
to perfect one’s self by extracting one’s own lost soul sparks from others around him.
The implications of these and similar ideas on notions of identity within the community
are extensive, and their relevancy is not limited to Luria’s immediate disciples, but also
to his readers and commentators from the 17th century onwards. Special attention, I
believe, should be devoted to the relation of the spiritual realm to the social one, arising
from the texts: the tension between visible relations and hidden metaphysical relations,
especially when the latter are conceived as the hermeneutic key for the former. Another
issue which appears as central is the tension between individual and collective action
and agency, and the changes personal identity undergoes within such a conceptual
framework.
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Sefer ha-Hezyonot (Book of Visions)
Sefer ha-Hezyonot

1570s(?)
Translated by Morris Faeirstein, revised by Assaf Tamari

52. I will now explain the connection I have with my colleagues. My teacher z”l said to
me: It had already been explained how all the Souls were all previously incorporated in
the first Adam (Adam ha-Rishon) and afterwards, because of his sin, his limbs fell and
he was reduced in height.1 We have explained that the meaning of the matter is the
descent of the Souls to the depths of the kelippot2. Only a few of them were left in him,
which is the secret of the hundred ells, as the Talmudic sages said concerning, “You lay
Your hand upon me” [Ps 139:5].3 There were in the first Adam a few new Souls which
have never come into the world and were incorporated in him <before the sin and
disappeared>4. These are called the genuine new Souls.5 Afterwards, there is another
level and they are the Souls which remained in the first Adam. They are still called new,
but not as new as the first ones. When these Souls transmigrate for the first time after
the death of the first Adam and their separation from him, they are then called new. The
reason is that the creation of the first Adam is still not thought of as the first time since
his creation was in the aspect of back-to-back, as is known. Therefore, it is not
considered the first time until he will come face-to-face. Then it will be called the first
time. If after Adam’s death this Soul will not be worthy to come into the world except
through a union (Zivvug) of back-to-back, nonetheless it is now also called the first time
since it came after the first Adam’s death. After this level is the level of Cain and Abel,
which are from the Souls which remained in the first Adam and which he bequeathed to
Cain and Abel during his lifetime. This level too is still not considered the first time, but
when these Souls will return to the world after the death of Cain and Abel, even if they
will come in the aspect of back-to-back, it will be called the first time and will also be
called a new Soul. From then on, if it returns another time, then it will be called
transmigrated. Even though they were imparted by Adam to Cain and Abel, since it was
during his lifetime and not after his death, they are not considered to have come the first
time in their own right. Indeed, despite all this they are worse than those which
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remained with Adam and are not called as new as those.
Afterwards, there is another level, the Souls which fell into the depths of the kelippot
with Adam’s sin, since these are called transmigrated the first time they come into the
world. Afterwards, there is another level which are the Souls which enter proselytes. All
of the individual Souls descended to the kelippot except for the genuinely completely
new Souls, which are the first level mentioned above. However, all the others descended
to the kelippot, though they are not equal in their level. Those that remained in Adam
himself only have one defect, that of Adam, while those he bequeathed to his sons, Cain
and Abel, have two types of defect, one from Adam and one from Cain and Abel
themselves, who also sinned, as is mentioned in Tikkunei Zohar.6
Know that when the Souls emerge from the depths of the kelippot in order to come into
the world, they first need to be impregnated in Malkhut in order to be purified and clean
themselves from those kelippot and filth that were in them previously. The Soul will
have the strength and merit to tarry there, in accord with its limits. The completely new
Souls have the ability to tarry in Malkhut, in the secret of impregnation, for twelve
months and afterwards they come into the world. Therefore, there is impregnation for
twelve months, as is mentioned in the Talmudic story of Rabbah Tosfa’ah.7 In the
second category are the Souls which remained in Adam, since they are also new but not
like the first ones. Therefore, they only remain in the secret of impregnation in Malkhut
for nine months and then come into the world. In the third category, the Souls of Cain
and Abel are also called new, but not like the first or the second, since they have two
types of defect, as mentioned above. Therefore, their period of impregnation is only
seven months. In the fourth category are the rest of the Souls which fell from the first
Adam and descended to the kelippot, Even though they are still in their first time, or the
earlier categories of Souls when they come for the second time, they are all called
transmigrated Souls, as mentioned above. All of these are only able to tarry impregnated
in Malkhut for forty days, corresponding to the creation of the fetus, and afterwards
they come into the world. In the fifth category are the Souls of proselytes and they tarry
in impregnation for three days only, enough for the absorption of the semen, and then
they come into the world.
Know that the more they tarry impregnated in Malkhut, the more luminous and purified
from the kelippot theyare. Also know that there is another introduction,8 that all these
Souls which emerge from the kelippot, [do so] only through the prayers of Israel which
ascend in the secret of the feminine waters, as is known, or by means of some
Unification that some zaddiq performs, or through some commandment that some
person performs. There are Souls that descend to the kelippot as a result of some defect
in the mundane world or because of their own defect which they caused by sinning when
they were in this world. If it happens that some Soul escapes and ascends from the
kelippot to be impregnated in Malkhut and to be mended, as mentioned above, then
that Soul which is in Malkhut has the ability of grasping those damaged Souls before
they descend to the kelippot and to establish them in their place to return them along
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with her above, in Malkhut, in the secret of impregnation. There, they will all be mended
together and afterwards will come into the world.
The concept is that when the Soul is in the bowels of Malkhut it always raises feminine
waters upwards, and with the power of the feminine waters which it raises it is also able
to raise the other Soul with her. However, this is impossible except that it puts a little of
its spirit (Ruha) into her body,9 meaning: The first Soul, which is in Malkhut, gives of
her strength to the damaged Soul and it is clothed with that spirit and through this is
mended. This spirit stays always bound with her until the resurrection of the dead and
then they are separated.
Know that if the Soul that was already impregnated is on the level of those Souls which
remain in the state of impregnation for twelve months, it has the strength and the ability
to retain the damaged Soul with her for the twelve months even if it is from the lowest
level, which is three days, which are the Souls of proselytes. Similarly, if the first one is
from the category of nine or seven months and the other one is from a lower level, that
is, from the category of forty days or three days, it will remain with her for nine or seven
months. However, if it is the opposite situation, that the first one which retains the
second is only from the level of nine months and the second one which is retained is
from the level of twelve months, then both remain for twelve months, in the manner of
always following the course that will raise the thing.
53. My teacher z"l told me that all the colleagues that were with me were all
transmigrated from the category of forty days. However, I am new, from the category of
Cain and Abel, and it is the first time that I have come into the world. My time is the
impregnation of seven months and I retained them so that they should not fall into the
kelippot. Through me they were able to be retained like me for seven months. Thus,
there is a bit of my spirit compounded in each of them and they all are nourished by me.
Therefore, I need to exert myself to mend them, since in this way I am mending myself
through their mending, as I will explain below.
I am uncertain about what my teacher z"l told me. Did he say that these transmigrated
ones were from the category of Adam himself, but they have come two times, since their
original root was from nine months? If so, they have now tarried and been mended
through this Soul. If so, if this Soul is from seven months, both will have tarried for nine
months. If this is what I heard, then I also have a doubt about myself, since I know that
some of these colleagues are from the category of Adam, and if so, both they and I
tarried for nine months.
I will return to the discussion. I did not mend all the Souls of the above-mentioned
colleagues together. First, I tarried with one Soul and later through the connection
between my Soul and the one with which I tarried, the two of us caused another Soul to
tarry. That Soul contains two spirits one from me and one from the first Soul which I
caused to tarry with me. I proceeded with all of them in this manner until the end. We
find that the tenth Soul has one spirit from me and also one spirit from each of the nine
colleagues which preceded it. My teacher z"l did not explain their order to me. However,
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according to the order which my teacher z"l arranged [for the disciples] to repeat his
teachings, I understood that the order was as follows: I, the young one, was first;
afterwards, Rabbi Jonathan Sagis z"l, then Rabbi Joseph Arzin z"l, and then Rabbi Isaac
Cohen z"l. I do not know the rest.
It is not to be wondered that I am the first, as mentioned above, since I contained them.
If so, then how are there colleagues who are older than I and preceded me into the
world? The concept is that even though I preceded them in the aspect of impregnation,
nonetheless, it is possible that they precede me with regard to the time of the Soul's
going into the world. The explanation of the matter is: Know that after the Soul was in
the secret of impregnation in Malkhut, there are some Souls that descend to this world
immediately after their period of impregnation. There are others that descend to the
world of Beriah and remain there and serve God like the other angels that are there.
After a fixed time, or when some prayer or merit or commandment is performed by
some person in this world, it then descends and comes into this world. […]
We will return to our original discussion. My teacher z"l told me that I am required to
strive that these colleagues of mine should mend their deeds since I have some of my
spirit is in them and I will benefit if they will be zaddiqim. However, they have no spirit
within me and they derive no benefit from my deeds in the manner that I have a share in
all the commandments they perform by means of that spirit of mine which is within
them. […]
54. Now we shall discuss the aspect of the connection of the colleagues, including me, to
our teacher z"l and also the connection of them to each other. <See in Part II, p. 118b,
how there are seven points of Hasadim in Da'at which disseminate into the body and
opposite them, seven Gevurot. These are the sources for the Hasadim and Gevurot
which disseminate below in the body. These fourteen sources in Da'at are the Souls of
the twelve tribes and Ephraim and Menasseh.>
55. Know that there is no light of a Soul which does not have one vessel and garment in
which it is clothed in this world. This garment is mentioned in Zohar, parshat
mishpatim, in Rav Yeivi Saba,10 on the verse "Her food, her clothing, her conjugal
rights" [Ex 21:10J and the verse "Since he broke faith with her” [Ex 21:8].
Concerning the garment of these colleagues, know that what happened to Joseph the
zaddiq with his master's wife in Egypt, that ten drops of semen exuded from between
the sparks of his feet,11 as is written, "And his arms were made firm" [Gn 49:24], the
same happened in the Supernal world, since Joseph is the example of Yesod. At that
time garment sparks of Soul lights exuded from the Supernal Yesod of the male without
purpose and were not given to the female, consequently the kelippot took hold of them.
Sparks of Souls emanated from all the aspects of Yesod that are found in the Supernal
world were wasted in the kelippot, since all the Yesods are hinted at in Joseph. There are
five types of union in the Supernal world and in each of their Yesods sparks were
exuded, as mentioned above. […]
These are the five types of union and the five Yesods. Drops of semen exuded from all of
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these Yesods. These drops are the secret of the garments of some of the Souls.12 <These
garments always remain with the Souls and do not separate from them, even after the
rebirth. It is the same with all the varieties of garments which are acquired by the rest of
the Souls. This is the secret of "She kept his garment beside her" [Gn 39:16].>
56. I will now explain these five categories. The first category, which is the most superior
union of all, is the union of Israel with RacheL Unlike the other unions, Ithas two
aspects, and they are: In the true Yesod of Israel that unites with Rachel, there are
Hasadim and Gevurot which flow there from the Mohin of Imma and also from the
Mohin of Abba. The Yesod of Abba which is within Zeir reaches and spreads to the
Yesod of Zeir itself. The ten Gevurot, which are the five of Abba and the five of Imma,
are the aspect of the ten martyrs,13 whose Souls were clothed in these drops. The five
Gevurot of Abba are: Rabbi Akiva, Rabban Simeon ben Gamaliel, Rabbi Yeshovav,
Rabbi Ishmael ben Elisha, and Rabbi judah ben Baba. It seems to me that this is their
actual order. Rabbi Akiva is Hesed which is in Gevurah, Rabban Simeon ben Gamaliel is
Gevurah which is in Gevurah, and so forth. Do not be surprised that Rabbi Akiva, who
is from the root of Cain, as mentioned above, is from Imma and his garment is from
Abba. It is the same with all the others, each as he is, and there is no objection to this as
will be explained below. In addition, all of them are mixed together in Yesod and Joseph
has closeness with all the tribes, being the aspect of Yesod. The other martyrs are from
the five Gevurot of Imma. Since these ten mentioned above are from the aspect of
Gevurot, they needed to be killed, since the kelippot cling to the Gevurot strongly and
particularly to the drops of semen such as these which are the very profound and great
ones.
The ten Hasadim of Abba and Imma are the garments of the Souls of the ten disciples of
Rabbi Simeon bar Yohai, peace be upon him. They are: R. Eleazar, R. Abba, R. Judah, R.
Isaac, and so forth. Since they are from the aspect of Hasadim, it was not necessary that
they be killed, since the kelippot do not cling to them. The three who died in the Idra
Rabba,14 R. Yose bar Jacob, R. Hezekiah, and R. Yisa, were aspects of the three Hasadim
of Imma who are uncovered in Tiferet, Nezah, and Hod of Zeir, since these are the ones
who ascend above and go up to illuminate above. Therefore, these three colleagues also
died and ascended above.
Rabbi Simeon bar Yohai a"h is himself the Yesod, from whom the ten drops exuded, and
therefore he came to mend them and teach them. However, in the Gevurot, that is, the
ten martyrs, we do not find that they had a specific Rabbi. We have already explained
the reason with regard to the verse "He who trusts in the Lord shall be surrounded with
favor" [Ps 32:10], concerning the phylacteries of Rabbenu Tam.15 The Hasadim of Abba
are not inside the Yesod of Abba, since it is very narrow; therefore they are emanated
outside and surround the Yesod from the outside. We find that the Hasadim of Abba
and Imma are all inside one Yesod of Imma. However, the Gevurot are separated. Some
are in the Yesod of Abba and some in the Yesod of Imma. Therefore, it is impossible to
designate a unique Rabbi and a unique Yesod for them. I saw from the words of my
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teacher z"l, which he did not tell me, but through his evasion and not responding
completely, after I asked him about the above, that if this is the case, then they should
have two teachers for the two Yesods. He evaded [my question] and did not want to
answer. I do not know the reason.
Know that since these ten colleagues [are] from the aspect of the Hasadim of the most
Supernal union, which is Israel and Rachel, as mentioned above, therefore all the secrets
of the Torah were explained and revealed to them without any anguish, something that
will not happen until the generation of the Messiah, as is mentioned several places in the
Zohar.16
The second is the union of Jacob and Rachel. It is Known that, unlike Leah, Rachel does
not contain stern judgments [Dinim]. In addition, Jacob is from the illumination of the
Mohin of Abba alone, and therefore, there are only the Hasadim and Gevurot of Abba
here. Thus, ous holy Rabbi, who arranged the Mishnah, is the Yesod itself and the
disciples of his school are the drops which exuded from him and they are: R. Hiyya, R.
Oshaiah, Bar Kappara, R. Levi bar Sisi, R. Hanina bar Hama, Rav and many others.
The third one in order of importance of the unions is that of Jacob and Leah after
midnight. Even though it is Leah and she contains stern judgments, it is the aspect of
after midnight, where they are sweetened. They are also disseminated over the whole
length of Zeir, which is not the case even in the previous union, that of Jacob and
Rachel. These are the ten that include five Hasadim and five Gevurot from Abba.
Therefore, in these two unions, which are the second one of Jacob and Rachel and the
third one of Jacob and Leah after midnight, there is no killing, since they are from the
aspect of Jacob, which is from the side of Abba. It is knownthat in the darkness before
dawn there is more mercy, since it is almost called day. There is then a second union of
Jacob and Leah, as mentioned, who return to a second union, as is mentioned in
[Zohar] parshat shemot, 10a. Only two drops are exuded; the first contains five
Hasadim and the second contains five Gevurot. These two drops are on a higher level
than all ten mentioned above, which exuded from the union after midnight. These
twelve drops are my colleagues who used to study with my teacher z"l, and he himself
was the Yesod from which these twelve drops exuded.
Know that before midnight Jacob and Leah were up to the chest of Israel, as will be
explained with regard to the fifth union. After midnight they expanded to the end.
Therefore, the first impression [Roshem] of the first Yesod prior to midnight was not
revoked, since Jacob and Leah did not return after midnight in the secret of back-to-back, but, being face-to-face, spread to the bottom. Therefore, what they had previously
was not revoked. We find that there are ten other drops which were exuded by the
aspect of that Yesod which is prior to midnight, but they do not exit until after midnight.
There are two others from the darkness before dawn, as mentioned above, and they are
superior to these ten. Indeed, these second twelve are on a lower level than the first
twelve. It is possible that the two from the darkness before dawn of the second aspect
should be included with the first ten, since they are superior to the second ten.
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Therefore, these second twelve began to study with our teacher z"l, in his school, before
we, who are the first twelve, entered. The reason is that they are from the aspect prior to
midnight. In addition, they have no independent Yesod or Rabbi, since the aspect of the
two Yesodot prior to midnight and after midnight is included in each other and it is all
one Yesod.
Know and see how four unions are incorporated in this third union and the four of them
are called one union, for the abovementioned reasons. Afterwards, at the end of the
discussion, I will explain who are all of these colleagues.
The fourth, according to the order of unions, is the union of Israel and Leah during the
minha prayers. Since they are from the chest and upwards, there is no place for
dissemination to the Hasadim and Gevurot. Therefore, the Hasadim gather in the right
arm and the Gevurot in the left arm and they are called only two drops. Since his union
during minha with Leah contains the stern judgments, they are therefore connected
with the martyrs of Lydda, the two brothers Pappus and Julianus. Their attributes
increased, being of the aspect of Israel. There is no truly recognizable Yesod there and
therefore they do not have a particular Yesod and Rabbi.
The fifth, which is the last of all, is the union of Jacob and Leah before midnight and
these are completely stern judgments. These are the martyrs of Bethar, and their Yesod
was Rabbi Eleazar of Modi'in who was killed at Bethar, as is known.17 <Know that all the
lights of the Souls of the sons of Israel have internal and external garments which are
from the Mohin, and organs which descend and become drops of semen from the
various types of Yesod, mentioned above, but not by means of nocturnal emission.> […]
Everything we have said concerns the garments and vessels of the Souls themselves,
called lights, out of which are made 248 organs in which the Soul is clothed. Since the
aspects of the lights of these Souls of the above-mentioned ones are all, in the above
path, from the aspect of Da'at itself and not from the dissemination below, they have
also been given garments which are from these drops, mentioned above, which are also
from Da'at. Even though we have explained that there is a strong connection between all
the above-mentioned drops, this is all in the aspects of the drops and the garments.
However, concerning the lights of their Souls themselves, each is from its own root, but
all are from the aspect of Da'at itself, but they are not connected and are not from one
root.
[…]
58. My teacher z"l told me that not all of our colleagues will be continue to be and a few
of them still need to be sorted out (lehitbarer) and changed and others will be put in
their place, as I will explain, with God's help. I will now write about the colleagues who
study with us, though I do not know which ones will have others exchanged in their
places.
My group who are truly after midnight includes: myself, the young Hayyim, R. Jonathan
Sagis z"l, R. Joseph Arzin z"l, R. Isaac Cohen z"l, R. Gedaliah ha-Levi, R. Samuel Uceda,
R. Judah Mashan, R. Abraham Gabriel, R. Shabbetai Menasseh, R. Joseph ibn Tabul,
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and R. Elia Falco z"l.
This group is from the interior of the Mohin of Da'at, as mentioned above. There is
another group corresponding to it and they are from the garments of Nezah, Hod,
Yesod, etc.which are called the externality of the garments, as mentioned above, and
they are my teacher R. Moses Alshekh, may God protect him, R. Moses Najara, R. Isaac
Arha z"l, R. Solomon Saba'an, R. Mordecai Gallico z"l, R. Jacob Mas'ud z"l, R. Joseph
Alton, R. Moses Mintz z"l, R. Moses Jonah, and R. Abraham Guacil.
The second group is also from the interior of the Mohin of the Da'at, from the union
after midnight, but they are from the aspect before midnight, as mentioned above. They
are R. Yom Tov Zahalon, R. Joseph Cohen, R. Jacob Altaras, R. David Cohen, R. Isaac
Krispi, R. Simeon Uri and his brother R. Israel Uri, R. Abraham Arovas, R. Moses
Alshekh z"l, the Honorable Rabbi Israel Levi, the Honorable Rabbi Joseph Kanfilias, the
Honorable Rabbi Judah Ashkenazi, the Honorable Rabbi Naphtali z"l, who were
relatives of my teacher z"l.
I have already said that I do not know explicitly if all the above mentioned are included,
but I heard in a general way from my teacher z"l about these three groups. There is a
fourth group, which are the garments of the externality and they correspond to the
second group of internal ones mentioned. They are the Honorable Rabbi Abraham
ha-Levi, the Honorable Rabbi Moses Meshammash z"l, the Honorable Rabbi Judah
Romano, and so forth. However, I only heard from my teacher z"l in detail about the
colleagues in my group, the first one.
In my humble opinion, the true members of the second group of the internality are: R.
Yom Tov Zahalon, R. Jacob Altaras, R. Jacob Krispi, the Honorable Rabbi Israel Levi,
the Honorable Rabbi Moses Alshekh z"I,18 R. David Cohen, R. Joseph Cohen, the
Honorable Rabbi Abraham Arovas, and the Honorable Rabbi Joseph Kanfilias. Also, R.
Elia Almiridi, even though he did not study with them, it seems to me that he was
included in their group. It seems to me more explicit that R. Simeon Uri was not
included in their group.
It seems to me, with regard to the group of older scholars which corresponds to our
group, except that it is from the exterior, as mentioned above, that my teacher, Rabbi
Moses Alshekh, may God protect and bless him, was the counterpart of my aspect. My
teacher z"l wanted to include my teacher Rabbi Moses Alshekh, may God protect and
bless him, Rabbi Moses Najara, R. Jacob Mas'ud, and R. Shabbetai Meyuhas z"l in our
group. He told me that they are from the two drops which are from the early morning.
They are from the aspect prior to midnight, but since they are from the early morning, it
is possible for them to join us. I do not know either the details of our group, which of us
are those who are truly from the early morning of the union after midnight. I am also
uncertain if two of the above-mentioned four are literally in our group, since there were
only ten in our group and there should be twelve. The other two are from the darkness
before dawn, of [the aspect of] prior to midnight, in [the period] after midnight.
59. Two days before his death, my teacher z"l told me that even those colleagues who
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were in the first group with me needed to be sorted out (lehitbarer) once more and a few
of them may be replaced by others. The secret of the matter is according to what we have
explained concerning the verse "If your enemy is hungry, give him bread to eat" [Prv
25:21].19 Since these colleagues are not complete, that is, there are those among them
who have a small amount of that aspect of the superior garment of the Soul, mentioned
above, which is from the drops from after midnight, as mentioned above. They are not
all equal: There are some who are majority good and a minority bad and there are those
who are majority bad and a minority good and some who are average. Inthis way there
are several other levels. He told me that those who are majority good will certainly
remain that way. The others who are majority bad and minority good will take the bad
from the above mentioned and give them the good which is in them. Then, there will
remain those who are completely good and those who are completely bad. My teacher
told me that this was his intention in gathering them. By means of the fellowship and
love that are between the colleagues, they will flow from one to another. The good will
migrate to those who are majority good and they will be completed. The minority of bad
will migrate to those who are majority bad. Then, those who are completely from the
bad aspect will depart and the others who are complete by the good aspect will remain.
My teacher z"l told me that for this reason it is important for a person to associate with
those evil people who are majority bad and minority good, in order to return them in
penance, since through this he will take the good that is in them, particularly if he will
encounter a person who has the portion of good that is missing from his own Soul-root,
so he can take it and be completed with it. Therefore, my teacher z"l cautioned me very
much to love the above-mentioned colleagues and teach them, since through this I can
sort out (levarer) my good part that is mixed within them and I will take it and will
complete myself. Indeed, for the person who is in between and average, it depends on
his deeds. If he desires, he can become entirely good or the opposite. My teacher z"l told
me on that day that R. Elia Falco z"l was average and this is the secret of what the sages
said about the verse "All the host of heaven standing in attendance” etc., "Who will
entice Ahab” etc. [1 Kgs 22:19-20]. The Talmudic sages said Ahab was indecisive.20
Because of this he could not be punished until he turned to the evil side, since while he
was indecisive he could not be punished. Similarly, from Ahab to R. Elia Falco, both of
whom were from the same root, he always remained average and indecisive. This is the
reason that my teacher z"l wanted to dismiss him from our fellowship. He did not
remove him because he was indecisive, until there occurred the great vexation on the
Shabbat’s eve with R. Joseph Arzin, may God protect him and bless him, and then he
began to turn to the evil side. However, despite this, the minority of good still remained
in him and then he was dismissed from our fellowship. Concerning Rabbi Joseph Arzin,
he told me that if his father would have come to Safed in that year, he too would have
been damaged. Aside from this, on the day that he expelled Rabbi Elia Falco, he certainly wanted to expel him also. R. jonathan Sagis z"l had a majority of good and there
was no doubt regarding him, that he might turn to the evil side. R. Gedaliah Levi also
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had a majority of good and there was no doubt about him. R. Isaac Cohen z"l had a
majority of good, but there was a doubt about him, not out of lack of faith in my teacher
z"l, but for another reason, which he did not want to explain. R. Samuel Uceda had a
majority of good, but there was a doubt if he would remain so. R. Abraham Gabriel, R.
Shabbetai Menasseh, R. Judah Mashan, and R. joseph Tabul Moghrabi were completely
expelled, but there is still some doubt about R. Judah Mashan. He told me that in the
future I will encounter a great trial, whether I will retain my love for my teacher z"l.
Afterwards, my teacher z"l told me that his intention was to expel all of my colleagues
and only leave three or four remaining.
Afterwards, my teacher z"l told me that I am required to favor sinners more than other
people, since all the evil people of this generation are in the category of the Erev Rav
(mixed multitude). The majority or almost all of them are from the root of Cain, whose
good sparks were mixed up with completely bad or mostly bad ones. Therefore I am
obligated to mend them, since they are from my root. Not only that, but I am able to
mend through my deeds even the evil people of previous generations who are in
Gehenna, to raise them from Gehenna and to put them into bodies which will return to
this world to be mended. The reason is that since my Animus (Nefesh) is one of the
primary ones in Cain’s Animus-root and also because I came now, in the final generation, as mentioned above. In addition, since I come from the aspect of the highest drops
which are from the Moah of Da'at itself and not from the six points which are
disseminated through the body, therefore I have the power [to perform] the abovementioned, if I will want to improve my deeds. He said that for this reason if I would
favor the sinners of this generation, they would listen to my voice and my words would
enter their ears. […]
Translation taken from Morris M. Faiersein (translation and introduction), Jewish
Mystical Autobiographies: Book of Visions and Book of Secrets, New York and
Mahwah: Paulist Press, 1999, pp. 219-237, with some minor revisions to both the
translations and the notes.

Endnotes
Bereshit Rabba (Theodor-Albeck ed.), 12:6, p. 102. See Sha'ar ha-Gilgulirn,
Hakdamah 12.
2 Literally the Shells, one of the main symbols of ontological evil.
3 B. Hagigah, 12a; B. Sanhedrin, 38b.
4 All text appearing within the marks < >, appears originally in the margins of the
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9 Sha’ar ha-Mitsvot, Yitro, 34b, following Zohar II:101b-102b. The origins of this
concept are in B. Yevamot 34a; B. Sanhedrin 22a. The Ruha should be distinguished
from Ruah, referring to the middle aspect of the classic kabbalistic soul structure.
10 Zohar, II:98b
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12 See Sha’ar ha-Gilgulim, hakdamah 26.
13 The ten rabbinic martyrs of the Bar Kochba revolt, in 132-135 C.E.
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]נב[ ועתה אבאר הקשר שיש לי עם החבירים שלי .א"ל מורי ז"ל ,כי הנה נתבאר איך כל הנשמות כלם היו תחלה
כלולות באדם הראשון ואח"כ מפני שחטא ,נשרו איבריו ונתמעט קומתו 1.וביארנו כי פי' הדבר הוא ענין ירידת הנשמות
אל עמקי הקליפות ולא נשתיירו בו אלא קצתם ,שהוא סוד מאה אמות כמאז"ל 2על "ותשת עלי כפכה" ]תהלים קלט ה[.
והנה היו באדם הראשון קצת נשמות חדשות שלא באו מעולם והיו כלולות בו >קודם שחטא ונסתלקו 3<.ואלו הם נק'
נשמות חדשות האמיתיות 4.ואח"כ יש מדרגה אחרת והם הנשמות שנשתיירו באדם הראשון ואלו עדיין נק' חדשות ,אבל
לא בערך הראשונות .וכאשר אלו הנשמות יבאו בגלגול בפעם ראשונה אחר שמת אדם הראשון ונפרדו ממנו ,אז נק'
חדשות .והטעם הוא לפי כי יצירת אדם הראשון עדיין אינה נחשבת לפעם ראשונה ,לפי שיצירתו היתה בבחינת אחור
באחור ,כנודע ,ולכן אינה נחשבת עד שיבא פנים בפנים ואז תקרא פעם ראשונה .ואם גם אחרי מיתת אדם לא תזכה
נשמה זו לבא בעולם אלא ע"י זווג אחור באחור ,עכ"ז כבר נק' עתה פעם ראשונה ג"כ ,כיון שבא אחר מיתת אדם
הראשון .ואחר מדרגה זו היא מדרגת קין והבל ,שהם מאותם הנשמות אשר נשתיירו באדם הראשון והורישן לקין והבל
בחייו .וגם בחינה זו אינה נחשבת עדיין לפעם ראשונה אבל כאשר נשמות האלו יחזרו לבא בעולם אחר מיתת קין והבל,
אפי' אם יבאו בבחינת אחור באחור ,תקרא פעם ראשונה ותקרא ג"כ נשמה חדשה .ומשם ואילך אם תחזור פעם אחרת
אז תקרא מגולגלת ,כי אפי' שניתן מן אדם אל קין והבל ,כיון שלא היה אחר מיתתו אלא בהיותו חי עדיין הנחילם לבניו,
אינו נחשב לביאת פעם ראשונה בפני עצמה .אמנם ,עכ"ז הם גרועים מן אותם שנשארו באדם הראשון ממש ואינם כ"כ
נק' חדשות כמותם.
ואח"כ מדרגה אחרת הם הנשמות שנפלו לעמקי הקליפות בחטאו של אדם ,כי אלו בפעם הראשונה שיבאו לעולם נק'
מגולגלות .ואח"כ מדרגה אחרת הם הנשמות הבאות בגרים .והנה כל פרטי הנשמות כולם ירדו אל הקליפות ,חוץ מן
החדשות גמורות האמיתיות ,שהם מדרגה ראשונה הנ"ל .אבל כל השאר ירדו אל הקליפות ,אלא שאינן שוין במדרגתן,
כי אותם אשר נשתיירו באדם עצמו אין בהם רק פגם א' של אדם ואותם אשר הנחיל לקין והבל בניו יש בהם ב' מיני
פגם :א' של אדם וא' של קין והבל עצמם ,שחטאו גם הם ,כנז' בתקונין5.
ודע ,כי כאשר הנשמות יוצאות מעמקי הקליפות כדי לבא בעולם ,הם צריכות בתחלה להתעבר במלכות ,כדי להטהר
ולהתנקות מאותן הקליפות והזוהמות שהיו בתוכן בראשונה .וכפי גדר הנשמה כך יהיה בה כח וזכות להתעכב שם ,כי
בחינת החדשות הגמורות הם יכולות להתעכב במלכות ,בסוד עבור שנים עשר חדש ,ואח"כ באות בעולם .ולכן יש עבור
של י"ב חדש ,כנז' בגמ' במעשה דרבה תוספאה 6.ובחינה השנית ,שהם הנשמות שנשתיירו באדם ,כי אלו גם הם
חדשות ,אבל לא כראשונות .ולכן אינן עומדות בסוד עבור במלכות רק תשעה חדשים בלבד ואח"כ באות בעולם.
ובחינה הג' ,והיא נשמת קין והבל ,גם הם נק' חדשות ,אבל לא כראשונות ולא כשניות ,שאלו יש בהם ב' מיני פגם
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כנ"ל .ולכן אלו עיבורם שבעה חדשים לבד .ובחינה הד' שהם שאר הנשמות שנשרו מאדם הראשון וירדו אל הקליפות,
אעפ"י שהם עדיין בפעם ראשונה או שאר בחינות הנשמות הראשונות כשבאו בפעם השנית אז כולם נק' נשמות
מגולגלות כנ"ל .וכל אלו אינן יכולות להתעכב בעיבור במלכות רק ארבעים יום ,כנגד יצירת הולד ,ואח"כ באות
בעולם .ובחינה החמישית ,והם נשמות הגרים ,אלו אינן מתעכבות רק עבור ג' ימים בלבד ,כדי קליטת הזרע ,ואח"כ
באות בעולם.
7
ודע ,כי כפי זמן התעכבם בעיבור במלכות כך יהיה גודל הארתם והזדככותם מן הקליפות .גם דע הקדמה אחרת ,כי הנה
כל אלו הנשמות כאשר יוצאות מתוך הקליפות ,אינם יוצאות אלא ע"י התפלות של ישראל ,שעולות בסוד מיין נוקבין
כנודע ,או ג"כ ע"י איזי ייחוד שמייחד האדם איזי צדיק שיהיה ,או ג"כ ע"י איזו מצוה שיעשה האדם .והנה יש נשמות
שע"י איזי פגם שיש בתחתונים ,או מחמת פגם עצמן שחטאו בראשונה בהיותם בעה"ז ,וע"י זה הם יורדות אל הקליפות
אז .ואם אז נזדמן יציאת ועליית איזו נשמה מתוך הקליפה ,להתעבר במלכות ולהתקן ,כנ"ל ,יש יכולת באותה נשמה
שבמלכות לאחוז באותן הנשמות הנפגמות קודם שירדו אל הקליפות ולהעמידן במקומן ולהחזירן עמה למעלה ,בתוך
המלכות בסוד העיבור ,ושם יתוקנו כלם יחד ואח"כ יבאו בעולם.
והענין הוא ,כי בהיות הנשמה במעי המלכות ,היא שם תמיד מעלה מיין נוקבין למעלה ובכח אותן המיין נוקבין שהיא
מעלה ,יכולה להעלות עמה לאותה הנשמה הנז' .אמנם ,אי אפשר זה אם לא ע"י שיניח קצת רוחא וישדי בגוה ;8פי':
שהנשמה הראשונה ,שהיא במלכות ,נותנת כח א' ממנה באותה נשמה הפגומה והיא מתלבשת בהאי רוחא ועל ידה היא
נתקנת .וזה הרוח נשאר תמיד עמה קשור עד זמן תחית המתים ואז הם מתפרשות.
ודע ,כי אם הנשמה שהיתה מעוברת כבר היא ממדרגת אותם הנשמות שעומדות בעבור שנים עשר חדש ,יש בה כח
ויכולת שגם הנשמה הפגומה שעיכבה עמה תעמוד כמוה י"ב חדש ,אפי' שאינה אלא ממדרגה תחתונה שבכולן ,שהיא
של ג' ימים ,שהם נשמות הגרים .וכן אם הראשונה מבחינת ט' או ז' חדשים והאחרת גרועה יותר ,שהיא מבחי' מ' יום,
או ג' ימים ,תעמוד כמוה ט' או ז' הדשים .ואם הדבר להפך ,שהראשונה המעכבת את האחרת ,אינה אלא מן מדרגת ט'
חדשים והשניה שנתעכבה על ידה היא ממדרגת שנים עשר חדש ,אז שתיהן עומדות שנים עשר חדש באופן שלעולם
אזלינן לרווחא דמילתא ולעילוייא.
]נג [.וא"ל מורי ז"ל כי כל החבירים האלו שהיו עמי ,כולם הם מגולגלים מבחינת ארבעים יום לבד ,אבל אני הוא חדש,
מבחינת קין והבל בפעם ראשונה שבאתי לעולם וזמני הוא עיבור של שבעה חדשים ואני עיכבתי אותם שלא יפלו אל
הקליפות וזכו על ידי להתעכב גם הם כמוני שבעה חדשים .וא"כ נמצא שיש לי בכל א' מהם קצת מן הרוח שלי מורכב
בהם וכולן יונקים על ידי .ולכן אני צריך להשתדל ולתקנם ,כי הנה אני מתקן את עצמי ע"י תקנתם ,כמו שאבאר למטה.
והנה אני מסופק בזה איך א"ל מורי ז"ל :אם אמר ,שגם אלו המגולגלים אם יהיו מבחינת אדם עצמו ,רק שבאו שני
פעמים ,כיון ששרשם הראשון הוא מט' חדשים ,א"כ עתה שנתעכבו ונתקנו על ידי זו הנשמה ,א"כ גם אם זאת הנשמה
תהיה מז' חדשים גם שניהם מתעכבים ט' חדשים .ואם כך שמעתי יש לי ספק ג"כ בעצמי ,כי הנה אני יודע כי קצת מן
החברים האלו הם מבחינת אדם וא"כ נתעכבנו אני והם ט' חדשים.
ונחזור אל הענין .כי הנה לא תיקנתי אני יחד את כל נשמות החברים הנז' ,אבל בראשונה עיכבתי נשמה אחת ואח"כ ע"י
שיתופי ושיתוף הנשמה ההיא שעיכבתי ,שנינו עיכבנו את נשמה אחרת ונמצא ,כי בנשמה ההיא יש בה שני רוחין ,א'
שלי וא' מן הנשמה הראשונה שעיכבתי אני .וכן ע"ד זה בכולן ,עד הסוף .ונמצא כי הנשמה העשירית יש בה חד רוחא
ממני וכן רוח א' מכל אחד מהט' חברים שקדמו אליה .ולא ביאר לי מורי ז"ל סדרן ,אבל כפי הסדר שסידר מורי ז"ל
בענין חזרת קריאת הדרושים ,הבנתי כי סדרם כך :כי תחלה הוא אני הצעיר ואח"כ הר' יונתן סאגיש ז"ל ואח"כ הר'
יוסף ארזין ז"ל ואח"כ הר' יצחק כהן ז"ל .והשאר לא ידעתי.
ואין לתמוה אם אני קודם להם כנ"ל ,שאני עיכבתים .א"כ איך יש בהם חבירים גדולים ממני בשנים וקדמו בעולם אלי -
הענין הוא ,כי אעפ"י שאני קדמתי להם בבחינת עיבור ,עכ"ז בזמן יציאת הנשמות בעה"ז אפשר שיקדמו הם .וביאור
הענין :דע כי אחר שהנשמה היתה בסוד עיבור במלכות ,יש נשמה שתכף אחר זמן עיבורה יורדת אל העה"ז .ויש
שיורדת אל עולם הבריאה ועומדת שם ומשרתת לפני השי"ת כשאר המלאכים אשר שם .ואח"כ לזמן קצוב ,או בזמן
שיזדמן איזו תפלה או איזי זכות או איזו מצוה של איזי אדם בעה"ז אז תרד ותבא בעה"ז[...] .
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ונחזור לענין .כי א"ל מורי ז"ל ,כי אני מוכרח להשתדל שאלו החבירים שלי יתקנו מעשיהם לפי שאני יש לי רוחא בהון
ונמשך לי ריוח אם הם יהיו צדיקים ,אבל הם אין להם רוחא בי ואין להם תועלת במעשי באופן שבכל המצות שהם
עושים יש לי חלק בהם ע"י ההוא רוחא דילי די בהון.
][...
]נד [.ועתה נדבר בבחינת הקשר של החבירים ואני עמהם עם מורינו ז"ל וגם קשר שלהם עצמן זה עם זה> .ועיין בח"ב
דף קי"ח ב' איך בדעת יש ז' קצות דחסדים המתפשטים בגופא וכנגדם ז' גבורות והם שרשים לחסדים וגבורות
המתפשטים למטה בגוף; ואלו הי"ד שרשים שבדעת ,הם נשמות י"ב שבטים ומנשה ואפרים<.
]נה [.דע כי אין אור נשמה בעולם שאין לה כלי ולבוש א' שבו מתלבשת בעה"ז .והלבוש הזה נז' בזוהר בפ' משפטים
ברב ייבא סבא 9על פסוק "שארה כסותה ועונתה" ]שמות כא י[ ועל פסוק "בבגדו בה"]שמות כא ח[.
וענין לבוש הזה של אלו החברים דע כי הנה מה שאירע אל יוסף הצדיק עם אדונתו במצרים ,שיצאו עשרה טיפי זרע
מבין ניצוצי רגליו 10,כמ"ש "ויפוזו זרועי ידיו"],בראשית מט כד[ ,ג"כ היה כן בעולם העליון ,כי הנה יוסף הצדיק הוא
דוגמת היסוד; ואז בעת ההיא יצאו ניצוצות לבושי אורות נשמות מיסוד העליון של הזכר לבטלה ולא ניתנו בנקבה ולכן
נאחזו בהם הקליפות .ובכל בחינות יסוד שיש למעלה ,יצאו ניצוצות של נשמות לבטלה לקליפות ,כי כל היסודות נרמזין
ביוסף .והנה ה' מיני זווגים יש שם למעלה ובכל יסוד מהם יצאו ניצוצות כנז'[...] .
והנה הם חמש מיני זווגים וה' יסודות .ומכל אלו היסודות יצאו טיפות קרי .והנה אלו הטיפות הם סוד לבושי קצת
הנשמות> 11.ואלו הלבושים תמיד נשארים עם הנשמות ואינן נפרדים מהם אפילו אחר התחיה .וכן בכל מיני הלבושים
שלוקחות שאר הנשמות .וזהו סוד "ותנח בגדה אצלה" ]בראשית לט טז[<.
]נו [.ונבאר כל אלו הה' בחינות .הבחינה הא' ,שהיא הזווג היותר מעולה מכולן ,הוא זווג ישראל עם רחל .והנה יש בו
שתי בחי' ,מש"כ 12בשאר הזווגים ,והוא :שביסוד ישראל האמתי ,שהוא המזדוג עם רחל ,יש בו חסדים וגבורות
הנמשכין שם ממוחין דאימא וגם ממוחין דאבא .כי הנה היסוד דאבא שבתוך זעיר הוא מגיע ומתפשט עד יסוד דזעיר
ממש .והנה העשר גבורות ,שהם חמש דאבא וחמש דאימא ,הם בחינת עשרה הרוגי מלכות ,אשר נתלבשו נשמותיהם
באלו הטפות .והה' גבורות דאבא הם :ר' עקיבא ורשב"ג 13ור' ישבב ור' ישמעאל בן אלישע ור' יהודה בן בבא .ונ"ל כי
סדרן הוא כך ממש .ר' עקיבא הוא חסד שבגבורה ורשב"ג גבורה שבגבורה וכו' .ואל תתמה אם ר' עקיבא הוא משרש
קין כנ"ל ,שהוא מאימא ולבושו הוא מאבא .וע"ד זה בשאר ,כל א' כפי מה שהוא ,כי אין בזה קפידא כמו שית' לקמן.
וגם כי ביסוד הכל מתערב ויש ליוסף קורבה עם כל השבטים כולם ,להיותו בחינת היסוד .ושאר הרוגי מלוכה הם מה'
גבורות דאימא .והנה לפי שאלו העשרה הנז' הם בחינת גבורות ,הוצרכו ליהרג ,כי הקליפות נאחזות בגבורות מאד
ובפרט בטיפות הקרי כמו אלו העצומים הגדולים.
והעשרה חסדים דאבא ודאימא הם לבושי הנשמות ,עשרה תלמידי רבי שמעון בן יוחאי ע"ה שהם ר' אלעזר ור' אבא ור'
יהודה ור' יצחק וכו' .ולהיותם בחינת חסדים ,לא הוצרכו ליהרג ,כי הקליפות אינן נאחזות בהם .ואותם השלשה ,שהם
ר' יוסי בר יעקב ור' חזקיה ור' ייסא ,שמתו באדרא רבא 14,הם היו בחינות ג' חסדים של אימא המגולים בת"ת ונצח
והוד דזעיר ,כי אלו הם העולות למעלה ומסתלקות להאיר למעלה; ולכך ג"כ נסתלקו אז ג' חבירים אלו ועלו למעלה.
והנה רשב"י 15ע"ה הוא היסוד עצמו שממנו יצאו אותם הטיפות ולכך בא הוא לתקנם וללמדם .ואמנם בגבורות ,שהם
עשרה הרוגי מלכות ,לא מצינו להם רבי מיוחד .והטעם כי כבר נת' בפסוק "והבוטח בה' חסד יסובבנו"]תהלים לב י[
בענין תפלין של ר"ת 16,כי החסדים של אבא אינם תוך היסוד של אבא ,לפי שהוא צר ,ולכן יצאו לחוץ ,ומקיפים את
היסוד מבחוץ .ונמצא כי החסדים דאבא ואימא ,כולם הם תוך יסוד א' של אימא ,אבל הגבורות הם נפרדות ,אלו ביסוד
דאבא ואלו ביסוד דאימא .ולכן אי אפשר לכנות להם רבי מיוחד ויסוד מיוחד .וראיתי מדברי מורי ז"ל ,שלא א"ל זה
אלא דרך דחיה ולא השיב לי כל הצורך ,כי אח"כ הקשיתי לשאול לו על הנז' ,שא"כ יהיו להם ב' מלמדים כנגד ב'
יסודות ודחה אותי ולא רצה להשיב ואיני יודע הסיבה.
ודע ,כי להיות אלו העשרה חבירים מבחינת החסדים של הזווג עליון שבכולן ,שהם ישראל ורחל כנ"ל ,לכן נתבארו
ונתגלו להם כל סודות התורה שלא מתוך צער כלל ,מה שלא יהיה כך עד דרא דמלכא משיחא ,כנז' בזוהר בכמה
מקומות17.
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השני ,שהוא זווג יעקב ורחל .ונודע כי רחל אין בה דינין כמו בלאה וגם כי יעקב הוא מן הארת מוחין דאבא בלבד ולכן
אין כאן רק חסדים וגבורות של אבא בלבד .והנה ,רבינו הקדוש שסידר המשניות ,הוא היסוד עצמו ,ותלמידיו בני
ישיבתו הם הטיפות שיצאו ממנו והם :ר' חייא ור' אושעיא ובר קפרא ור' לוי בר סיסי ור' חנינא בר חמא ורב וכיוצא
בהם.
הג' ,כפי סדר מעלת הזווגים הוא זה השלישי והוא זווג יעקב ולאה אחר חצות הלילה ,כי אעפ"י שהיא לאה ויש בה
דינין ,הנה היא בחינת אחר חצות ,שהם נמתקין וגם שמתפשטת בכל אורך הזעיר כולו ,מש"כ אפי' בזווג הקודם לזה,
של יעקב ורחל .ואלו הם עשרה שהם ה' חסדים וה' גבורות מאבא .ולכן בב' זווגים האלו ,שהם השני של יעקב ורחל
והשלישי של יעקב ולאה דאחר חצות אין בהם הריגה ,לפי שהם מבחינת יעקב ,שהוא מצד אבא .ונודע כי בקדרותא
דצפרא אז הם יותר רחמים ,לפי שכמעט כבר אז נק' יום ואז יש זווג שני של יעקב ולאה הנז' ,אשר חוזרין בזווג פעם
שנית אז ,כנז' ]בזוהר[ פ' שמות דף י' ע"א; ויוצאים שתי טיפות לבד; הא' כוללת ה' חסדים והשנית כוללת ה' גבורות.
ואלו השתי טיפות הם מעולות יותר מכל העשרה הנז' ,שיצאו מן זווג שאחר חצות .ואלו הי"ב טיפות הם החבירים שלי,
שהיינו לומדים עם מורי ז"ל והוא עצמו ז"ל הוא היסוד שממנו יצאו אלו הי"ב טיפות הנז'.
ודע ,כי הנה קודם חצות היו יעקב ולאה עד החזה של ישראל ,כמו שנבאר בזווג הה' ,ואחר חצי הלילה נתפשטו עד
הסוף .ולכן רושם הראשון של היסוד הראשון של קודם חצות לא נתבטל ,לפי שלא חזרו יעקב ולאה אחר חצות בסוד
אחור באחור ,אבל בהיותם פנים בפנים נתפשטו עד למטה ולכן מה שהיה להם מתחלה לא נתבטל .ונמצא שיש עשרה
טפות אחרות ,שהם יוצאין מבחינת אותו יסוד של קודם חצות ,אבל אינן יוצאות אלא אחר חצות לילה .ועוד יש שנים
אחרים מזמן קדרותא דצפרא כנ"ל והם יותר מעולים מכל אלו העשרה .ואמנם אלו הי"ב השניים הם יותר גרועים
במעלה מן הי"ב הראשונים .ואיפשר שאלו השנים של קדרותא דצפרא מן בחנה' השנית יוכללו עם העשרה הראשונים,
לפי שהם מעולים יותר מן העשרה השניים ,וע"כ אלו הי"ב השניים קדמו ללמוד עם מורינו ז"ל בישיבתו ,קודם שנכנסו
אנחנו ,שהם הי"ב הראשונים .והטעם הוא ,לפי שהם מבחינת קודם חצות .וגם אין להם יסוד ורבי בפני עצמו ,לפי
שבחינת שתי היסודות של קודם חצות ואחר חצות ,זה נכלל בזה ,והכל יסוד א'.
ודע וראה איך נכללו ד' זווגים בזה הזווג הג' וארבעתם נק' זווג א' ,לסבות הנז' .ואח"כ בסוף הדרוש ,נבאר ענין כל אלו
החבירים מי הם.
הד' ,כפי סדר מעלת הזווגים הוא זווג ישראל ולאה במנחה .ולפי שהם מן החזה ולמעלה ,אין שם מקום התפשטות אל
החסדים וגבורות ולכן החסדים מתקבצים בזרוע ימין והגבורות בזרוע שמאל והם נק' שתי טיפות לבד .ולהיותו זווג
דמנחה עם לאה ,שהם דינין קשין ,לכן היו כנגדן הרוגי לוד והם אחים פפוס ולוליאנוס 18וגברה מעלתם להיותם מבחינת
ישראל .ולא יש שם יסוד ניכר ממש ולכן אין להם רבי ויסוד מיוחד.
הה' ,והוא האחרון שבכולן ,הוא יעקב ולאה קודם חצות לילה ואלו הם דינים גמורים .ואלו הם הרוגי ביתר ,והיסוד
שלהם היה ר' אלעזר המודעי אשר נהרג בביתר כנודע> 19.ודע ,כי כל אורות הנשמות של בני ישראל יש להן לבושים
מפנימיות וחצוניות שהן ממוחין ואברים היורדין ונעשין טיפות זרע ממיני היסודות הנז' עצמן ,שלא על ידי קרי<.
][...
והנה כל זה שאמרנו הוא בענין הלבושים והכלים של הנשמות עצמן ,הנקראות אורות ,שמהם נעשה רמ"ח איברים
שהנשמה מתלבשת בהם .ולפי שגם בחינת אורות הנשמות של כל אלו הנ"ל כולם הם ג"כ ע"ד הנז' ,מבחינת הדעת
עצמו ולא מן התפשטות למטה ,לכן ניתנו להם אלו הלבושים שהם הטיפות הנז' ,שהם מן הדעת ג"כ .והנה ,אעפ"י
שביארנו כי יש קשר אמיץ בין כל אלו הטיפות הנז' ,כל זה הוא בבחינת הטיפות והלבושים ,אבל אורות הנשמות עצמן
שלהם ,כל א' הוא מן השרש שלו ,אבל כולם הם מבחינת הדעת עצמו ,רק אינן קשורים ואינן משרש א'.
][...
]נח [.והנה א"ל מורי ז"ל ,כי אלו החבירים שלנו לא יתקיימו כלם ועדיין צריכין בירור להתברר ולהחליף ולשים
אחרים במקום קצת מהם ,וכמו שאבאר בע"ה .ואכתוב עתה את החבירים הנכנסים עמנו ללמוד ,אעפ"י שאיני יודע
אותם שיתחלפו אחרים במקומן.
הכת שלי שהם של אחר חצות לילה ממש הם :אני הצעיר חיים והר' יונתן סאגיש ז"ל והר' יוסף ארזין ז"ל והר' יצחק
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כהן ז"ל והר' גדליה הלוי והר' שמואל אוזידא והר' יהודה משען והר' אברהם גבריאל והר' שבתי מנשה והר' יוסף ן'
טבול והר' אליה פלכו ז"ל.
והנה הכת הזאת היא מפנימיות המוחין של הדעת כנ"ל .ויש עוד כת אחרת כנגדה ,והם מן הלבושים של נה"י וכו' ,שנק'
חצוניות הלבושים כנ"ל והם מורי הר"ם 20אלשיך נ"ר 21והר' משה נג'ארה והר' יצחק ארחא ז"ל והר' שלמה סבאן והר'
מרדכי גאליקו ז"ל והר' יעקב מסעוד ז"ל והר' יוסף אלטון והר' משה מינץ ז"ל והר' משה יונה והר' אברהם גואקיל.
והכת השנית שהם מפנימיות המוחין ג"כ של הדעת ,מזווג אחר חצות ,אלא שהם מבחינת קודם חצות כנ"ל ,הם :הר'
י"ט 22צהלון והר' יוסף כהן והר' יעקב אלטרץ והר' דוד כהן והר' יצחק קרישפי והר' שמעון אורי ואחיו הר' ישראל
אורי והר' אברהם ארובאס והר' משה אלשיך ז"ל וכ"ר 23ישראל לוי וכ"ר יוסף קאנפילייש וכ"ר יהודה אשכנזי וכ"ר
נפתלי ז"ל ,שהיו קרובי מורי ז"ל.
וכבר אמרתי שאיני יודע זה בפירוש אם כל אלו הנז' הם מכללם ,אבל דרך כללות שמעתי מן מורי ז"ל על ג' חברות
האלו .ועוד כת רביעית ,שהם הלבושים של חיצוניות והם כגד 24כת השנית דפנימיות הנז' והם :כ"ר אברהם הלוי וכ"ר
משה משמש ז"ל וכ"ר יהודה רומנו וכו' .אבל דרך פרטיות לא שמעתי ממורי ז"ל רק בענין החבירים של הכת שלי,
הראשונה.
והנלע"ד יותר אמתיים בענין כת השנית של פנימיות ,הם :הר' י"ט צהלון והר"י 25אלטרץ והר"י 26קרישפי וכ"ר ישראל
לוי וכ"ר משה אלשיך 27ז"ל והר' דוד הכהן והר' יוסף כהן וכ"ר אברהם ארובאס וכ"ר יוסף קאנפילייאש .גם הר' אליה
אלמירידי ,אעפ"י שלא נכנס עמהם ,נ"ל שהיה מכללם .ור' שמעון אורי נ"ל יותר בפירוש שלא היה מכללם.
ובענין כת הזקנים ,שהיא כנגד הכת שלנו ,אלא שהיא מן החצוניות כנ"ל ,נ"ל ,שמורי הר"ם אלשיך נר"ו היה כנגד
בחינתי .והנה מורי ז"ל היה רוצה להכניס עמנו בחברתנו למורי הר' משה אלשיך נר"ו ולהר"מ 28נאגארה ולהר' יעקב
מסעוד ולהר' שבתי מיוחס ז"ל .וא"ל ,כי אלו הם מן אותם ב' טיפות שהם של אשמורת הבקר ,אלא שהם מבחינת קודם
חצות ,אלא שהם באשמורת ולכן איפשר להם להתחבר עמנו .גם ענין פרטיות שלנו לא ידעתי מי הם אותם שהם
באשמורת הבקר של זווג דאחר חצות ממש .גם אני מסופק אם מאלו הד' הנז' יש בהם שנים שהם מכלל כת שלנו ממש,
לפי שלא נכנסו בחברתי רק עשרה וצריכין להיות י"ב והשנים אחרים הם מקדרותא דצפרא של קודם חצות באחר
חצות.
]נט [.והנה ב' ימים קודם שנפטר מורי ז"ל אמר לי ,כי אפי' אותם החבירים שהיו בכת הראשונה עמדי ,היו צריכין
להתברר בירור אחר ויכנסו אחרים תחת קצת מהם .וסוד הענין הוא ע"ד מה שביארנו בפסוק "אם רעב שונאך האכילהו
לחם" ]משלי ,כה ,כא[ 29.כי הנה אלו החבירים אינם שלימים ,ר"ל שיש בהם מי שיש בהם מיעוט מן אותה בחינה של
הלבוש הנשמה המעולה הנ"ל ,שהם מן הטיפות של אחר חצות כנ"ל .ואין כולן שוים בהם ,כי יש מהם שרובו טוב
ומיעוטו רע ויש מי שרובו רע ומיעוטו טוב ויש בינוני .וכיוצא בזה כמה מדרגות .וא"ל ,כי אותם שרובם טוב ישארו כך
בודאי ,כי אותם האחרים אשר רובן רע ומיעוטן טוב יקחו הרע של הנז' ויתנו להם הטוב שבהם ואז ישארו אלו כולם
טובים ואלו כולם רעים .וא"ל מורי ,כי זהו היה כוונתו לקבץ אותם ,כי ע"י החברה והאהבה שיש בין החבירים ימשכו
זה מזה וילך הטוב אצל מי שרובו טוב ויושלם ממנו וילך מיעוט הרע ויצטרף עם מי שרובו רע ואז כל אותם שכולם
מבחינת הרע ילכו וישארו האחרים שהם שלימים מבחינת הטוב .וא"ל מורי ז"ל ,כי לסיבה זו צריך האדם מאד מאד
שיתחבר עם אותם הרשעים אשר רובן רע ומיעוטן טוב ,להחזירם בתשובה ,כי ע"י זה יקח הוא הטוב אשר בהם; ובפרט
אם יפגע באיזי אדם שיש בו חלק הטוב שחסר בו משרש נשמתו עצמו ,שיקחנו ויושלם בו .ולכן הזהירני מורי ז"ל
במאד מאד לאהוב את החבירים הנז' שלי וללמדם ,כי ע"י זה אברור חלק הטוב שלי המעורב בהם ואקחהו ואשתלם אני.
ואמנם ,מי שהוא בינוני וממוצע ,זה תלוי כפי מעשיו ,ואם ירצה יהיה כולו טוב או להפך .וא"ל מורי ז"ל אז ,ביום הנז',
כי ר"א 30פלכו ז"ל היה ממוצע וזהו סוד משז"ל על פסוק "וכל צבא השמים עומדים עליו" וכו' "מי יפתה את אחאב"
וכו' ]מלכים א ,כב ,יט-כ[ וארז"ל אחאב שקול היה 31.ומפני זה לא יכלו להענישו עד שיטה לצד הרע ובעודו שקול לא
יכלו להענישו .וגם מן אחאב עד ר"א 32פלכו הנז' ,שהם משרש א' ,נשאר תמיד בינוני ושקול .וזהו הטעם שהיה מורי
ז"ל רוצה לסלקו מתוך חברתנו; ולא היה מסיר אותו להיותו שקול ,עד שאירע אותו הכעס הגדול בע"ש 33עם הר"י
ארזין נר"ו ואז התחיל ונטה לצד הרע ,אבל עכ"ז היה מיעוטו טוב עדיין ואז הוסר מחברתנו .ועל הר"י 34ארזין א"ל,
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שאם היה בא אביו לצפת בשנה ההיא ,שגם הוא יהיה נפסד .ומלבד זה גם בו ביום שדחה להר"א פלכו היה רוצה
לדחותו בודאי גם הוא .הר' יונתן סאגיש ז"ל רובו טוב ואין בו ספק שיטה לצד רע .הר' גדליה לוי ג"כ רובו טוב ואין בו
ספק .הר' יצחק כהן ז"ל היה רובו טוב ויש בו ספק ולא מפני חסרון האמנה במורי ז"ל רק סיבה אחרת ולא רצה
לפרשה .הר' שמואל אוזידא רובו טוב ויש בו ספק שיחזור בו .הר' אברהם גבריאל והר' שבתי מנשה והר' יהודה משען
והר' יוסף טבול מוגרבי נדחו לגמרי ,אבל בר"י 35משען יש קצת ספק עדיין .ולי הצעיר א"ל שהיה עתיד לבא אלי נסיון
גדול אחד אם אעמוד באהבת מורי ז"ל.
אח"כ אמר לי מורי ז"ל ,שכונתו היתה להשליך כל החבירים שלי ושלא ישאיר עמו אלא ג' או ד' בלבד.
וא"ל מורי ז"ל ,כי אני מחויב לזכות לחייביא יותר משאר בני אדם ,לפי שכל הרשעים שבדור הזה הם בחינת הערב רב,
אשר רובם או קרוב לכלם הם משרש קין ,שנתערבו ניצוצותיו הטובות ברע ורובו רע ולכן אני מחויב לתקנם ,כי הם מן
השרש שלי .ולא די זה ,אלא אפי' הרשעים של הדורות הראשונים שכבר עברו מימי קדם ,שהם בגהנם ,יכול אני
לתקנם ע"י מעשי ולהעלותם מגהנם ולהכניסם בגופות ,שיחזרו לבא בעה"ז להתקן .והסבה היא לפי שנפשי מן
העיקריות שבשרש נפש קין וגם שאני באתי עתה ,בדרא בתראה ,כנ"ל .וגם כי אני באתי מבחינת הטיפות העליונות,
שהם מן המוח של הדעת ממש ולא משש קצוות המתפשטים בגוף .ולכן יש בידי כח אל הנז' אם ארצה להטיב מעשי
יותר .ואמר ,כי לסיבה הנז' אם אני הייתי מזכה לחייביא שבזה הדור היו שומעין לקולי מאד והיו דברי נכנסין באזניהם.
][...
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