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תוכן הענינים

מורכבת מעשר חקירות קדומות " חכמת הקבלה"הספרות של  .מבוא
הנזכר " ספירה"א מהן יסודתה במובן השם "אשר כאו, ן"שונות בח

ובאסמכתא על מבטאים כמוסים בספר הסתום , בראשונה בספר יצירה
ז על עשרה מובנים "עשר החקירות ההן מוסבות לפי. והחתום ההוא

 ספרוהם גם הם מיוסדים על עשר הוראות לשרש , "ספירה"בשם 
, אור, מדה, עגול, מספר, גלגל: ואלו הן, בשמוש הלשון בדרך מיטפר

ן ואלו "ונתהוו מזה עשר החקירות בח. גבול, שכל, ספור, רעיון, ספיר
, אורות, מדות, עגולים רעיוניים, סודות המספרים, גלגלי השמים: הן

עשר החקירות . גבולות זמן ומקום, שכלים, מאמרות, כוחות, ספיריות
אחרי אשר כלהן יסודתן , הכמוסות ההן התערבו ברבות הימים זו בזו

חשבו " מקובלים"ן הנקראים "עד שהחוקרים בח" ספירה"על השם 
ולקרב את הרחוקים התקשו והתעמקו והתעקמו , אותן לחקירה אחת

חכמת "ויצאה מזה השיטה הנקראת , בפלפולי עקלקלות ועקמומיות
ז על נפתולי אלהים בפתיל משזר בעניבות "המיוסדת לפי" הקבלה

, חריפות ובקשרים סתומים וחתומים בעלטת משאון סודי סודות
.וחשכת ערפל זו תהלתה לעולמים

עשר הספירות הם עשרת הגלגלים אצל התוכנים  :פרק ראשון
מעריצים , הגלגלים הם אופנים ושרפים וחיות הקודש. הקדמונים

חרוזו האחרון " אל אדון"תכן הפיוטי הנשגב , ומקדישים את יוצרם
ת שבתאי נוגה לבנה כוכב צדק "ר" שבח נותנים לו כל צבא מרום"

השיטה הזאת נזכרת כבר . שמות הגלגלים בתור ספירות. מאדים
ובאיזה ערך גם , בעדת הגנוסטיקים ואחריהם אצל הערביים

הקבלה המעשית יסודתה באסטרולוגיא הקדמונית . ם"בהרמב
אולם ברוח הקבלה אפשר , בהשפעת הגלגלים בהכרח שאין לשנות

.י צירופי שמות ולחשים"לשנות אותה ע

עשר הספירות הם עשרת המספרים בסודותיהם לפי  :פרק שני
י המספרים שהם נפשות התבל "כי העולם נברא ומתקיים ע, פיתגורס
. סודות המספר עשרה נעוץ סופו בתחלתו ברמז אין תכלי. וצאצאיה

הש המרובע של פיתגורס בספרי . מעגל העשיריות היא ספירת כתר
הספירות נקראות . רמזי המספרים באצילות העולם. המקובלים

.הקבלה המעשית בסודות מספרים טובים ורעים. אצבעות

סגולות העגול אצל . עשר הספירות הם עשרה עיגולים :פרק שלישי
העיגול נעוץ סופו בתחלתו ברמז אין תכלית . חכמי ישראל והאומות

סדר האצילות במחזה . כדורים ועיגולים רוחניים. ונצחות באלהות
צורות העיגולים בסודות חברי הנחש כעין ספירות . העיגולים

הקבלה . הצמצום בתמונת מעגל. העיגולים בשם כתרים. המקובלים
. סגולות האבנים. המעשית בעיגולי אבנים וטבעות וקסמים ומחולות

הקפות ומחול . ציורי עיגולים בקמיעות. הקסם במכבר. רמזי הטבעת
.בסבוב המעגל

בשלש עשרה . ת"עשר הספירות הן מדותיו של השי :פרק רביעי
במדותיו אלו הספירות . המדות נכללות הספירות בשמותיהן הכמוסים

הקבלה המעשית מתעסקת בצירופי שמות . ה את העולם"ברא הקב
.הבורא שהם מדותיו בבחינת מדת הדין ומדת הרחמים

התואר אור במסתרי . עשר הספירות הם אורות רוחניים :פרק חמישי
סוד הצמצום במשל . כל העמים הקדמונים ואצל חכמי ישראל

ניצוציןהמאורות הם אורות בכנוי הספירות האורותנסרי מיני
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