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 מהאר״י דל

 עם שני המאורות הגדולים מסביב לו מאירים ומסבירים
 דרך עץ החיים ה״ה .

 פנים מאירות פנים מסבירות
 ביאור רחב הממביר טיב ,עומק החכמה
 כראוי למתחילים בתוכן עשר הספירות
 והעולמות והפרצופין ותכונת השתלשלותם
 זה מזה ודיוק מקומות הלבשתם זה את זה
 ואשר כה* אלה מתחייבים בדרך קודם
 ונמשך מנקודת הצמצום עד לעוה״ז ועד
 לגמה״ת ונותן דרבי התבונה בכללות כתבי האר״י דל* בכדי ליאות ל״אורותיהם גם

 בדברי הזוהר והתיקונים אשר עליהם סובבים הקדמותיו דל.
J B 8 S S  מפעלות ־אדומרר איש אלקיס קדוש האר׳יי החי ד יהודה הלוי אשלג שליטי׳א ^

 ביאור קצר ומספיק, לפרש דברי
 המחבר זלה״ה בתכונתם הרוחני, למעלה
 מהמקום ולמעלה מהזמן: ומפנה בד68
 מוקשה מהדרך, בהגלותו אדני החכמה

 בעומק תחת, ובעומק רום :

m m 
 רב ודמדץ בגבעת שאול פרור ירושלם עיה״ק תובבי׳א

 חלק א,
 ואנו מודיעים לאנשי לבג ולבעלי היכולת שהשגנו טכיק אדוםויר חטחנר שליט״א הפירושים
 הגיל על כל העץ החיים כמאתים קונטרסימ אשר ־מחימר אמצעים לא עלה בידינו להדפיס

 זולת חלק זה ואנו מבקשים שתבואו לעזרתיגו להוציא כל החיבור לאוד.
 המיל דוד מעצבערג משה ברוך למבערגער

 גבאים דבית החסידים במאה שערים בירושלם עיה״ק ת״ו המסתופפים בצל
 קדושת המחבר שליט״א.

ס פ ד  נ
 הועתק והוכנס לאינטרנט

www. hebrewb o oks. org 
 ע״י חיים תשס״ט
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 שנמ תרפ״ז לפ׳׳ק
 בדפוס הד׳ר שמואל הלוי צוקערמן הי׳׳ו.

 מחוסר מקום לא הדפסנו ההסכמות מגאוגי קשישאי דבארעא קדישא ומחוץ לארץ
 גם הפרונעמראנטען שעזרו לנו, ובע״ה יודפסו בחלקים הבאים ואתמ הסליחה.

Rabbi JUDiV OSHLAG M. S. P. O. B. 8 Jerusalem Palestine 
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 פפר הקדוש

 מהאר״י דל
 עם שני המאורות הגדולים מסביב לו מאירים ומסבירים

 דרך עץ החיים ה״ה

 מאיילות פנים מסבירות
 ביאור קצר ומספיק, לפרש דברי
 המחבר זלה״ה בתכונתם הרוחני, למעלה
 מהמקום ולמעלה מהזמן: ומפנה בד"
 מוקשה מהדרך, בהגלותו אדני החכמה

 בעומק תחת, ובעומק רום:

 ביאור רחב המסביר טיב עומק החכמה
 כראוי למתחילים בתוכן עשר ׳ הספירות
 והעולמות והפרצופין ותכונת השתלשלותם
 זה מזה ודיוק מקומות הלבשתם זה את זה
 ואשר כל*6 אלה מתחייבים בדרך קודם

 ונמשך מנקודת הצמצום עד לעוה״ז ועד _____
 מדדת ונותן דרכי התבונה בכללות כתבי האר״י ז״ל° בכדי ליאות ?68אורותיהם נם

wl^t .בדברי הזוהר והתיקונים אשר עליהם סובבים הקדמותיו דל 
j j ^ s r o שעלות אדומרר איש אלקים קדוש האר״י החי ד יהודה הלוי אשלג שליטי׳א 

 רב ודמיץ בגבעת שאול פרור יחשלם עיה״ק תובב״א

 חלק א׳
 ואנו מודיעים לאנשי לבב ולבעלי היכולת שהשנני מכיק אדוטו״ר חמחבר שליטיא הפירושים
 הנ״ל על כל העץ החיים כמאתים קונמרםים אשר מחוסר אמצעימ לא עלה בידינו להדפיס

 זולת חלק זה ואנו מבקשים שתבואו לעזרתינו להוציא כל החיבור לאור.
 המיל דוד מינצבערג משה ברוך למבערגער

 גבאים דבית החסידים במאה שערים בימשלם עיהק רדו: בב״ח המסתופפים בצל
 קדושת המחבר שליט״א.

ס פ ד  נ
 בעיה״ק י ל 1?2 ל Q תובביא

 שנת תרפ״ז לפ״ק
 בדפוס הדד שמואל הלוי צוקערמן הי׳׳ו.

 מחוסר מקום לא הדפסנו ההסכמות מגאוני קשישאי דבארעא קדישא ומחוץ לארץ
 גמ הפרונעמראנטען שעזרו לגו, ובעיה יודפסו בחלקימ הבאימ ואתמ הסליחה.

Rabbi JUDA OSHLEG M. S. P. O. B. 8 Jerusalem Palestine 
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 לוח הראשי תיבות *1
 מטי. מו׳מ מעלה וטעה. מ׳ז מענה ז׳. מטית
 מטי תחתיניות. טייס מיוד פפיהת. מכיש םבל
 שני. מ מ מכל מקים. ממינ ממה :פשר• ט״(
 מיין ניקביז• מרשי״י מאמרי רבי שמעון בן
 יוחאי. מיש מה שכתיב. משא״כ מד, שאין כןי
 מיע מצות עשה. טלית׳ מצות לא תעשה י,
 נ נהיי נצר, הוד יפוד. נהי״ט נצח הוד יסוד
 מלכות. נייק ניציצין קרישי!. נקי נקרא. ניר
 נפש רוח, נחת רוח נדן נפש רוח נשמה. נרנח״י
 נשש רוח נשמה חיה יחידה• נת׳א.נקודות תנין

 אותיות:

 ס ם״א םצרא אחרא. סיג (־־.,׳יה במילוי יודיז

 ואלף בואו). סרה םוד הכתוב. םפי׳ מפירה:

 y עיא ענף א׳. עמוד אי• עיב (הדה במילוי

 יודין) עמוד ב׳. עבגע״מ עוד בשר נידין עצמות

 טוחא• ע־ג ענף ני. עיר על דיר. עד ה על

 דרד הכתיב• עדמ על דרך משל. עוה״ז עולס
̂״י על ירי.  הזה. ע״ז על זה• עייז על ידי זה. 
 עיי עיין. ע״ב על בן. עד כאן. עביר עד כאז
 דבריו. עכייך* עד כאן לשוני.עכ״פ על כל פניה
 ע׳מ על מנת. ע׳ס עשר ספירות. עםמ״ב ע״ב
 ס״נ 0״ה ב׳׳ן. ע׳פ על סי• עצה״ ד עץ הדעת.

 עיש עיין שם* עש״ה עיין שם הימב :
 מ פ״א פרק אי• פ״ב פרק ב׳• פביפ פגיה
 בפנים. פ״ג פרק ני. פי׳ פירוש• פט״א פנים

 מאירות• פמ״ס פנים טסבירומ. פרדים פשי

 רמז דרוש ס •ד :

 צ צחימ צומח חי מדבר:

 5 קיש קריאת שמע:

 ף רח״ו ר׳ חיים ווימאל. דל רצונו לוםר. רמי?

 ר׳ טשה קורדיוואדי. רפיח (מכפר). רשג״י י׳

 שמעון בו יוחאי. רשדד ראיה שמיעה ריח

 דיבור. רתים ראש תוך סיף :

 ש ש׳ שער. שאיא שאי אפשר. שבאים שבאין
 סוף. שיב שעד כ׳• שבז״א שמעיר אנפיזי

 שביה״ב שבירת הבליפ. שיג שעי• ני. שנסיים
 שבספר תירה. שבע״.: שבעשר ספירות. שהאי?
 שהאדם קדמון. שד,״; שהיא מנין. שהים שהיא
 סוד. שהשי״ת שהשש יתברך. שזיס שזה פוי•
 שזיע שזה ענין. ש׳ך (סספי<. שכאףא שנל
 אחד ואחד. שכ״ז שכל זה. שמרשביי שעי
 מאפרי ר׳ שטעון בן יוחאי. שנגליה שורש
 נשפה גוף לבוש היכל. שעין שעל זה. שעם
 זה. שעיי שעל ידיי שעיין שעל ידי זוז. שע״ג

 שעל כן. שעפ כן:
 ףן תית תפארת. תו״ט תפארת ושלכות :

ה  יי) הערה המעיין יבין טעצפו לנכות ולחבר א
 האותיות השמישיות על הראשי תיבת כפו לפיץ
 שפתפרש לפי זה. ויש להבין עמי שלפי׳ז רלפייז או
 או״י פתפי־ש אור ישר שיש להבין מאליו אס כתיג
 מארי שארי כשהארי וכדומה יי אי אפשר לפר,*

 כל כך:

 דתפשטות בי. השי״ת השם יתברך :
 ן ואביא ואהוד באחור. וא׳כ ואם כן. ואחיב
 ואחר כך• ואד/ין ואהד זר. ואביט ואין כאן
 מקימי. ואנמיל ואין כאן סקיבו להאריך. ואע״נ
 ואף על נב. ואצ״י ואין צריך לזמר. ואו״מ
 ואיר טקיף. ובהז־א ובהזעיר א:*,!. ובחי׳
 ובחינה. ובע׳׳נ ובעל ירחו. ובעוה״ר ובעונותינו

 הרבים. ובשי יבשעי. ודףק (׳דייק)• והארה

 והאור חוזר. והאויט והאור מקיף. והאו״פ
 והאור פנימי. והזוי[ והזעיר ונזקבא. וה׳פ וי.׳
 פניטים. והי סדצוסין. וה״מ וה• מקיפין. והמיי
 והמשכיל יבין• וזים וזה סוד. וזיע זזה לנין.
 וייס ויוד ספירות. וכוי וכילי• וכ־ז וכל זח,
 וכשהאויי וכשהאור ישר. ומכיש ומכל שכן.
 וטע״ס ומעשר ספירות. ונלע״ד ונראה לפי
 עניות דעתי. ונדן ונפש דוח ונשטה. ום״א
 וסטרא אחראי וע״ד ועל דרך. ועד״ז ועל דרך
 זה. ועיי ועיין, ו#״י ועל ידי. ועיכ ועל כן.
 ועש׳ק ו׳ ערב שבת קודש. ויק ו׳ קצזות• דית

 ר תחתוניות. ותי׳ ותיקונים :
 ץ ז׳א זעיר אנפין. זאיז זה אצל זהי זביז זה
 בזח. זוינ זעיר ונוקביה. ז״ל זכרונו לברכה, זה
 לשוני. זליז זה לזה. זמ״ז זה פזה. זים זה סוד.
 זיע זה ענין. זעץ זה על זה. זית ז׳ תחתוניות;
 ך| היא חלק אי חביד חכמה בינה דעת. חיב
 חפצי כח. חגית הסד נבודד, תפארת. ח״ן חס
 ושלום. חויב חכמה ובינה. חרג חסד וגבורה.
 חן״ל חכמינו ז״ל. חחין חכמה חסד נצח• חע״ה

I : חיי עולם הבא 
 ט טנתיא טעמים נקידות תגין אותיות. ט׳ם ט׳
 ספירות. טיד ט׳ ראשונות. טית ט׳ תחתוניות.

 טו״ר טוב ודע:
 י ייה (ב׳ אותיות ראשונות דשם הויה). יחנדן
 יהירה חיה נשמר. דוח נפש. יים יוד ספירות,
 ישםו״ת ישראל סבא ותבונה. ית׳ יתברך יתעלה.
 ס כאויא כל אחד ואחד. כבחי׳ כבחיני. כיל
 כל זי•• וכיח וכלי דדצין. כחיב כתר חכמה
 ביני. ביב כל כך. כמו׳ש כסו שכתוב. כנז׳
 כנזכר. מיל כנזכר לעיל. כיע ב״פ כלי פנימי.

 כשהא״ס כשדאין סוף: י
 S לאו״א לאבא ואימא. להיפ לה' סרצופין
 לה׳ פניטים. לו״ק לוי קצוות. לזיא לזעיר
 אנפין. לס״א לסטרא אחרא. לע״ס לעשר
 ספירות. לעסטיב לע׳ב ס׳נ פיה בין. ל״ת

 לא תעשר, ו
 רן מאא סאריך אנפין. מאויח סאור חוזר.
 מאו״מ מאור מקיף. מאויפ סאור פנימי.
 מאח״פ מאוזן הוטס סד״ טא׳ס כאין סוף.
 מכיר משיח בן דוד. מבחי׳ מבחינה. מיד
 פיין דוכיין. מאן דאמר. מדהיר פחז הדין.
 מדהיר פדת הרחמים. מ׳ך, >הויד, במילוא
 אלפין). מת״ט פלאך הפות. מולימ פטי ולא

 א אי&י אריך אנפ׳;, אי אפשר: אבייע אצילות
 בריאה יצירה עשיה: אביא אחור באהוד:
 אה׳ר אדפ דראשון : אףא אבא ואימא, אחד
 ואחר: או״ח אזר חוזר, אףי אור ישר. אוה״מ
 אור הטק־ף או״ט אור מקיף, אףפ איר פנימי,
 אויש אטת ושקר, אח״ז אחר זה׳ אה״כ אהד
 כך. אח״פ אוזן חוטם פה, א׳כ אם כן, אע״ג
 אף על גב. א׳ס אין פוף״ אציל אין צריך לומר:
 ב בא׳ד באפצע דיבור. באדר באדרא דבא,
 באדר״ז באדרא זוטא. באףח באור חוזר
 באויי באזר ישר. באוימ באור הקיף. באויפ
 באור פניפי. בבי״א בטהרה בימינו אפן. ב0ע
 בנן עדן. בג״ד (ג׳ בחינות מיד בחי׳ שבעים).
 בניה בינה נבודד, הוד. בהיט בה׳ פקיפין.
 בת״פ בה׳ פניטים, בה׳ פרצופין. מצדיק
 בוצינ* דקרדנותא. בחי׳ בחינה. בייע בריאה
 יצירה עשיה. בחיי ד בהינד, ד׳ בהתפיא
 בהתפשטות א׳. בהתפ״ב בהתפשטות ב׳.
ל.  בכהאר״י בכתבי האלקי דבינו יצחק ז:
 בביט בכל םקוס, בכטה פקומות. במרשב״י
 בשער טאטרי ד׳ שטעון בן יוחאי. בטיא בטקוס
 אחר. במיר בטדרש רבד• בין (שם הויה
 בפילוי ההין). בם״ד בסייעתא דשפיא. בםויה
 בסוד הכתוב. בע״א בענף אי. בם׳ בספר

 בעיה בעזדת השם. בעה׳ח בעץ החיים. |
 בעוה״ז בעולם חזה. בע״ח בעץ חיים. בעיכ ;

 בעלכרחו, בעיט בעל מנת. בעשיט בעל שפ
 טוב. בת״ת בתפארת. ב״פ ב׳ פע:ים : |

j .ו גיא נ׳ אסצעיות. גיב נ׳ כחינית. גיכ נפ כן 

 ג״ע נן עדן. ג״ר ני ראשונות. גית צ׳ תחתונות: [
 ד ד׳ דף. דאףא דאבא ואימא. דאויח דאוד
 חוור. דאףי דאור ישר. דאחיפ דאוזן הוטס
 סח. דאע׳פ יאף על פי. דאיק דאדס קדמון,
 דבחי׳ד הבחינה ד. דהיפ דה׳ פדוגוסין. דה
 פניפים. דה״מדה׳ פקיפין. דהת״אדהתפשטות
 אי. דהתפ״ב דדתפשטת כי. דוינ דכר
 ונוקכא. דזיא דז1יי אנפין. תית דר תחתוניות
 דחץ דחס ושלוש. דהויג דהוד ונמרה. דטיר
 דמי ראשונות. דחזיל דברי חכמינו זיל• דכיז
 דבל זה• דלפי״ז דלפי זה. תתיא תקורות
 תנין אותיות. דע׳כ דעל כן. דעל כיחך. דעיס
 דעשר ספירות• דעםמיב (דעיב סינ פיה בן).
 דצחימ דופס צומח חי סרבי. דת״י דעת תית

 יפוד. :
 ה הא״ק האדם קדםין. החגית החסד גבורה
 תפארת. הי׳ היה. הימ ה׳ סקיפין. הנייק
 דניצוצין קדישין. הניל הנזכר לעיל. ה׳ס היא
 סיד. ה״ע היא עניז• היפ ה׳ פרצופין. ה

 פניפיפ. העיס העשר ספירות. העוה״ז העול•
 הזה. הק׳ הקדוש. הקכיה הקדוש ברוך
 הוא. הקלי־ הקליפות. הרשריד הראיה שפיעח
 ריח דיכוי• התפיא התפשטית איי התיב

e 



 לוח המפתחות
 אמנם התפשטוה אוד דהםדיס מהמנה ולחוץ

;  והתנכרות הרצון שבו
ד הספירות: ש  אלה סדר ד׳ הבחי׳ מ

 והעני( חרג, בהבינה הנמדד. קודמת, וברא
 החסד קיום וסובן מה, בשסרשב״י :

 וספירת ת־ת הוא עיקר הזיא, שכספי׳ זו
 נעשה התגברות הרצון הנ״ל:

 והעני[ מבאר המסך שבכלי מלכות ול.*רב
 דהכאה וביפ עיס שבכל נאצל:

 ודע חלק אור הדא שנכנס מוונ דהכאה נק׳
 נה׳י או בנין :׳

 ועתה ביאור המשנה שבספר יצירה הניל :
 ג׳ דיה והנה ה׳ הבחנות שורשיות בעשר הספירות:
 ודע הםסך שבכלי סלכות שורש החושך :
 היניעה מושרש בהפסך ופתן שבד מושרש

 באו״ח :

 המתבאר בל ענין עיפ אינפ אלא כלי
 שלימה אחת לבד שנכללת עוד • בא״ס ביה :
 ועני[ ה׳ עולמות איק הס ענין הבתר ודי

 הבחי׳ הניל :

 ועני[ המלכות צריך להתפלל בכל ספירה
 ופפירח עד הכתר:

 וכיון אחד התכללות הנ״ל מתחיל עולם התקון:
: נ ׳ דיה וצריך המשד דעיח בשער עקורים פי  ך
 וצריך להבין איך אפשי בסמי׳ שדם למעלה
 ספקים שיוכלו להתפך עליונים למטה ותחתונים

 למעלה דחיו במקומ מדופה תליא מילתא :
 והענין חשיבות המרדנות rat מלס דאדי

 לפי ההזדבכית שבהם:
 גם חשיבות חפדרנות TO בעיס דארח לפי

 העיבה שכל העב יותר חשוב :
 אמנם מקוד חעים שקיפתם שוד. זה אח :

 ף,' דיה אמנם דברי העיח שאז״פ זאזיפ המכימ
 זליז וביציאתם מנקב אחד סבטשיס זה מה

 שמזה איתייליד הוית בחיי כלים :
 איך יצ־יד ג׳ נקבים ימין ושמאל בגאצל עליון
 ונקב אחד לאזיפ ואויפ והסתירות בענין הםקיפין:
 ף דיה ובפנים חוזר בדאפור במלאכת הע״ס וענין
 חלון ובי התפשטית וב׳ בחי׳ התעבות שבאויי:

 והנה המשך פהנ״ל :
 ועליה ביאור ענין מסך ופרגוד וחלון הנוהג

 בע״ס:
 ואחר ענין נעו״ן סופן בתחילתן:

 ונמצא סעלת העיס דאףי לפי הזמת ועיס
 דאויח לפי העוביות:

 והנה ע״ס דראש. הראשינים מאים כ״ה :
 ונודע ביאור אוימ וארמ •

 ן׳ דיה עתה תכונת או״פ ואזיט דעיש דאיק :

 והעני( שהארי דאיק היס אויפ ואויח ה״ס או״פ״
 וכבר שבחי׳ כלי בינה ה״ס כים ובחיי כלי

 מלכות היש כלי חיצון:
 1 והנה ב׳ כלים הניל הס ב׳ נקבי• ימין ושמאל

 דאיזן חוטם אבל בפה בחי׳ כלי מלכות משמשת
 לשניהם לאדמ ולאז״מ :

 ואין כלי מלכות ממחלקת על עצמות נידין
 גשר עזר :

 וחנו

 י״ף אויפ של הנשמר, המה חסד וצדק־,,: אוימ
 הסה אמת ושלום : מעם למה נקי האטת
 חותם : האמת מוחה בבריאת אחיד, לצד שלא

 היי לו אז כלי חיצון לאוימ :
 ט״ן ביאור הכי ערופים ולא יתבוששו, ב׳ הבירורים,
 א׳ סויד, ב׳ אויש : אחיד מצד היצירה, הספיק
 לו בירורי אויש: סיע וסלית שהי׳ לו בניע :
 ביאור מד, שהוסיפה באיסור נניעה בעצהיד :

 ופ״ש בלשון סן תמות־ן, כספתפק :

 יין מבאר הסשך הפסוקים ספרשת עצהיד.

 ייח םבאר המעות שהיי להם בעצהיד עדים : וענין
 ויפח באפיו נשפת חיים, שהוא נצחיית : וענין
 התפדטותה מכלל לפרט : ושחיי הפרהו. נקי

 זיעת חיים. טפין טפין י

 ייט ביאור לדחזיל הוא השטן הוא היצה״ר הוא
 הפהיפ זכו׳ : ב• הקלקולים שנעשו בםבת
 החטא: ודחדל, בהזדמנות פהיפ בחרב, וטפה

 של מרה בקצה וכו׳ :

 כ׳ ענין העודפות, שיצאו בנופו בסבת החטא :
 וענין הפיתה שנפשך בחיוב טפבת העצהיד:
 וביאור ענין ב׳ הנהנות ההפוכים זפיז j וביאור

 התופי בסם׳ כתובות קיר :

 כיא תשלום מאור הפדרש רבה פיח: ודחדל
 אכלתי ואוכל עוד: ולמה פתן שכר הםםירש
 בתורה הוא שליפות הגיף : ודחז״ל כל הנביאים

 לא נתנבאו אלא ליפות הפשיח וכו׳ :

 כ״ב ביאור לדחדל, שהשלום הוא רק כלי מהזיק
 ברבה: והצורך לריבוי אנשים בכל דור : וענין
 אנשים ריקים בריבוי כבד םאוד, הנצרך לכל
 נשפה ונשסה : ענין עוז ושלום : ושכל הדבר

 שב למקומו בשליפ :

 מפתחות מהפתיחה כוללת
 א׳ דחןיל אין לך כל עשב פלפטה שאין לו פזל ומי:
 דית והנה, העלפ החכפר, ונילוי שלה בעקבתא

 דפשיחא:
 ובדי פשנה שבפי יצירה עשר ולא תשע :
 ונודע תוכן העיפ הפה רק חפשה בחיי :

 וסבת הקישוי לפתחיליפ בחכסה:
 והגה עיס ודי אותיות הייה עגין א׳ הם ז

 וההבחן שביניהם:
 ון״ם היחש הבריאה אינה זולת בחושך לבד:
 והנה איך דחו •מך אפשר שיפשזך פן האוד:
 תורע הרצון לקבל שפעו ית׳ היעהכלי

 אל השפע .
 ועיכ אין כפיה נוה: בכל דוחני :

 ובתר הרצון לקבל הכלול בהאור היע שינוי
 הצורה:

 ומתבאר דברי הזוהר דכיע אוכפא הוא וכוי
 דקאי על בחי׳ שינוי צורה הניל וכל הבדל
 ברוחניות נערך עפיי שינוי צורה, שבהפכיות

 הצורה יהיה פירוד נסור ביניהפ :
 j וגתבאר אין הכלי יוצאת לפועל אלא

 בהתגברות רצונה לתופפת פשיעודה :
 ב׳ דיה ולפיכך ד׳ הבחי׳ העוברים לתשלום צורת

 כלי : וני בחי׳ אור נבחנים בבינה :

 מפתחות הענינים מהקרטה
 א׳ בשלהי עוקצין דלא מצא הקביה כלי מהזיק
 לישראל אלא השלום, נ׳ דיוקים : דברי אגדה
 אין להם פשט : תחילת השנה סרסור, שאחר
 השגה אמיתיות, בסוד, דרוש, ורמז, משיגים

 אז הפשט.
 ב׳ חקירה בהעלם*. הנוהגת בחכמת האטת :
 בדורות הראשונים נהגו העלמה נם בחבטות

 חיצוניות.
 ג׳ דבחן בדצה״ם : ובדי המפלגות שבמין האדם.
 ד׳ טעם להעלם החכמה : קושיא לדברי הזוהר
 דעתידא חכטתא דא להתגלות ביומי םשיחא :
 עיקר נאולתיגו המקווה לנו הוא השגת הדעת
 ושלימות דגיפזת וצרכידב, לא יאוגה. בטרם
 השגת שלימות הדעת : וחכמת האמת טחוייב

 להתפשט, בטרם הגאולה.
 ה׳ ביאור המאור שבה מחזירו למוטב: ודחזיל ן

 אין ביד בא אלא בדור שכולו זכאי אז בדור
 שמלו חייב : התנצלות על שנילה בחכמה

 יתר מהקודמים.
 ף התעוררות לבקש חבטה ומטרת החיים:
 קטרוג המלאכים מה אנוש כי תזכרנו וכו׳:
 ביאור אל המגדל המלא מכל טוב ואין לו
 אורחין : מתן שכר הנשמות כבר מוכן מכל
 מראש לכל הנבראים : ענין הצורך לאדם הגשמי

 המורכב מגוף ונשמה :
 ן׳־ שכינה בתחתוגים צורך גבוה, עדים : ב'

 הדרכים לחשנת השליםית ;
 ח׳ פעולות חכמי הדורות : רופפות שיטת האריי
 זיל, קורותיו, תפוצת חכמתי, יפי חייו, בית
 מדרשו, והצואה שלו לתלפידים: ועיי פי, ואיך

: ל  ופתי, נעשה הסדרים בכתבי האר״י ד
 ט׳ גדלות הבעש׳ט זי׳ע : וההבחן בין שיטתו
 לשיטת האריי ז״ל, ועד׳פ : ותקות דורגו זה
 תלוי בהתפשט־ת הכסת האד״י ז׳׳ל: והתנצלות
 שלא טרח בחיבור זר, לכל אותם האוהבים

 להפתכל בארובות :
 י׳ דברי הראביע בדחפץ הנדרש פעסק התורה

 והמצוות ן וביאור דבריו:
 ייא ז׳ קושיות בס״ר פ״ח, בד׳ כתות דפלאכים. חשד,
 ואמת. צדק, ושלום, שנשאו ונתנו בבריאת
 האדם : ב׳ הנהנות שבעולם הזה היפכים
 זליז, שהס ה־הגת המציאות, והנהנת דרכי קיוסו:
 ייב ב׳ בחיי הפכיות שיש בעיס דקדושה. וענין
 אויפ ארם כ״פ וכיח : וענין ההפכי עד לפירוד
 נסור, שיש בין מערכת הקדושה, למערכת
 הסיא : ומציאות תיקון אינו נוהנ לא בפערכה
 דקדושה, ומכיש בסטרא אחרא, זולת בהאדפ
 שבעוד* : וענין הצורך, למציאות סושג הזמן,
 י*ג צורך דשמהיכ : תכונת שביהיכ : תכונת
 שיך ניצוצין, ורפיח ניצוצין. וליב ניציצין ;
 ביאור לא נבנה צור אלא פחורבנה של ירושלפ:
 * ותוכן ב׳ המערכות של זה לעופת זה : תקציב
 אור הפחוייב להיות להקדושה שיהי׳ פיפוק

 בידה. להנהגת קיומו של המציאות :



 לוח המפתחות
 מפתחות פנים מצןיייות ענה א'

 א׳ דיה ענין הכקום ונקודה האמצעית הנבחנת
 שב: ומתאוה, בענין רת״ש פעלה פפויז
 פנים ואחיד ובו׳, הנבחנים ברוחניות, שהיא

 למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן:
 דע ב׳ תכונות בכל שפע, א׳ בטרם שמגעת
;  לכלל קבלה, וב׳ לאחד שבאה לכלל קבלי׳
 ב׳ ובזה ענין חלק אלקי ממעל הנאמר בהנשמיי

 ותוכן ההבדל החלקי הרוחני:
 וטרם פציאות הבדל הרוחני שהיא מושנל

 פחוייב:

 והנך ביאור תוכן הבדל הרוחני.
 ג׳ אטנס שלא יצוייר שינוי הצורה בתחתונים

 כלפי אלקיית.
 ובאמת ב׳ כוללים חעקריים. א׳ עולם האיפ
 ביה, ב׳ כלל המציאות מצמצום ולספי״

 וההשכל מאור א׳׳ס ביה, לעצמותו יתי.
 ד׳ ולהבין מטרת הבריאה : וגילוי כל המציאות

 כולו תופ״י עס סחשבת הבריאה.
 וטרם סוד האחדות :

 ועפין ביאור אחר יחיד ומיוחד• ואיר מחשבתי
 ית׳ מקפת כל הצורות ומוקף מהם :

 והיען אריכית הרב דל בפרקי הצםציב:
 עתה תבונתה של מחשבת הבריאה :
 וזהו החשק לקבלת השפע נק׳ פקוש:

 ובזה גדר השפ של א״ס ביה:
 אמנם סוד הוא וששו אחד:

 וזהו ביאור סוד הצמצום:
 \" ועתה ביאור סוד מחצבת הנשמות:

 ובזה שורש לכל סציאות הקלקולים ושיתופה
 של הצדיקים בבריאתו ית׳:
 ור?ן סוד הוצאת יש םאין :

 T׳ אמנם אפשר ב׳ סרחקים יש בגדלוי*
 היצון לקבל:

 וכדי מוצא כלל דתענוניס והימורים השכיחים
 אצלנו:

י  אמנם צריך אפשרות המשכה בלתי ימי
 שנמשכת הימנו ית׳:

י ל  המתבאר מציאות הרצון לקבל אינה ב
 פחיתות בערכו ית׳:

י * ל  ובזה ביאור דברי הזוהר׳ מאן דאכיל י
 דילי׳ בהית לאסתכולי באפי׳:

 ובא ביאור הכי סשנה שבתן שברם, ורי'נ
 בארצפ ירשו משנה:

 ח ועכשיו ביאור שמחשבתו לת׳ היחיי*
 פקפת ומוקמה מכל ריבוי הצורות הוזפנייי'

 שבהפוחשות והפושכלות כולם שבהעולםיי*:
J *והנך ז׳ החכמות כלולים בחכמת האפי 

 ובהנ״ל פוד פלכות דא״ם ביה :
 ט, מקרים כל האורות מחויבים לרשתרר בםיי

: ואין לך אור בלי כלי : ׳  שפ בן ד
 וזה הבחן מעצמותו ית׳ לאורו המתה**
 מעצמותו ית׳: הרצון לקבל הוא פרת כפות ראיי
א כלל החייי* ו  ומבואר ביאור הרצון לקבל ה

 והיא בחיי יש פאין :

 יש כאן קיצור עד לבלבול ותדע זה לקמן
 בהקדמת אח׳׳פ •אות עש״ה| :

 וזה ביאור דדה׳ל אין לך כל עשב מלמטה
 וכו׳ ושעיין זוונ דהכאהאינ,, נוהג בפנימיות

 העולמות:
 ונתבאר שבחיי מלכות דבחי׳ ני נק׳ טבור
 ודבחי׳ ב׳ נקי סרסא, ודבהי׳ א, נק׳ קרומא:

 תשלום דענינים יבואו בחלק ב׳ בעיה :

 מפתחות עץ החיים ענף א׳
 דף י״ז דיה דע בטרם הצמצום היה אוד הפשוט
 ממלא כל המציאות. ולא היה שם שוס הבחנות

 אלא בהשיאה, ונק• אור איס ביה.
 וכאשר עליית רצון הצמצום היה לנלות

 שליפות פעולתיו וכו׳:
 דף ייה דיה והנה אז דצפצופ שלט דק בנקודה
 אפצעית פפש, ואנבה יצאו נ׳ חדושיס סקופ

 פנוי, ואויר, וחלל דיקני:
 והנה הצמצום א׳ הי׳ בתפונת העיגול. שבה
 השואה יתירה פכל התמונות שבעולם, שהיא
 לפבת אור אימ ביה השוה בהשואר, נפורה :
 דף ייט דיה עוד םוסיף טעם להשואת התמונה
 שבעולם הצסצוס, לפיבת תיקון כולל כקטן

 כגדול:

 דף כ׳ דיה עני( שאין בנקודה שום גילוי דין, אלא
 שורש לדין לאחיז שפשפ נפשך פדהיד

 הנק׳ בוצדק:
 הגהת מהרחיו נקודת הצמצום שורש
 להפקום, והסובב עליה שורש לחיצוניות
 העולמות והיותר סובב שורש לפניפיות העולמית:
 והנה אחיו נסשך מאוד א״ם ב־ה קו כעין
 צנור דק, שדרך בו נפשך פיפי אוד העליון

 לכל העולמות :
 דף כיא דיה ונבאר בסבת אור הקו ההוא יוצדק
t הבחנת רתיפ פו״פ פויא מזרח סערב בעולסות 

 אור היושר וחענוליפ נפשכיש פהקו בביא :
 ונשאר בחי׳ פקופ פנוי בין עיגול לעינול:

 וכל הסדירות ססבת אור הקו:
 דף כינ ד׳׳ה והנה סדר עיס העגולים הכוללים
 ופרטייפ ופרטי פרטיים, שתסונתם כנלדי
 בצלים כדוריים זה בתוך זה, ואשר הקו

 סחבר לכולם :
 דף כיד דיה ועתה אור עיס דיושר מהקו, נסצא
 פאיר ברפיון נ׳ קוים, בסוד צלם אדם
 ישר, בעלי קופה זקופה פרפ״ח איברים,
 חרב נקי אור הזה צלפ אלקיס, וכל הקרוב
 לאים ביה משובח ביותר, עד שעוה׳ז בהרחקה
 יתירה מכולם, דהייט נקו׳ האמצעית דעיכ

 נמצאת בתכליתידנשמיית :
 רף כידי דיה ועוד םוסיף טעם למניעת האור
 מעוה״ז, משום דבל האור שבעי נולים
 נפשך מאור הקי, שססתיימ ואינו מאיר לצד
 סטה כניל : נם בעיס דעינולים יצדק יסין

 שמאל אמצע וכוי :

 והנך בחי׳ עצמות שבמלכות ה״ס כלי פנימי
 ובחי׳ עור שבה ה״ס כלי חיצון :

 ח׳ ד״ה ועתה דברי הע״ח שטבע אויפ לזכך את
 הכלי שמלובש בה, שנוהנ בעיס דפר,:

 והעני( ע״ס דאויי ועיס דאו״ח הסה הפכיים
 זה לזה :

 ומתחילה משום שאויפ סלובש בכלי חיצון
 הולך ופזככו דרנא אחר דרנא:

 והנה האו״ח כולו וכתר חכפה דארי נעלפו
 בסבת התזדכות הנ״ל:

ה וכדי סבאר סצב הספירות בתמונת פנולתא #  ט׳ ד
 דלא בםקום פרופה חיו תליא פילתא :

 ועיכ נ׳ הבחנות שבאור הבינה:
 והנה ביאור מציאות ב׳ המצבים: אחוד

 באחור, ופב״פ, בחו״ב : זענין הסנולתא:

 ובזה נותן מעס בעוקד סוד ההזדככות :
 י׳ דיה ועתה עגין הביטוש דאדפ ואוימ זביז בסבת
 עקידתם בכלי א׳ דמלכות ולשון ע״וו בשי

 עקודים בסוד הביטוש וטנתיא:
 פי׳ ביאור אור המעמיס:

 והנה ביאור אור הנקודות וסוד ארח היורד :
 ועתה ביאור אור התנין ופודהדשיפודטעפיפ:
 ועפיז ביאור הדפכיות מבין הרשימו אל אויח

 היורד וסוד הבטישא :

ה וע״ז ביאור פוד הדתנוצצות : '  ייא י
 והנה ענין כלי מלכות שנשאר בלי אור, ואור

 הישימו נדחה מתוכה מפני אור דניצוצין :
 ואחר פיבת ידידת אור ניצוצין דחכפה למטה

 פטבור :
 ועדיז ידידת נצוצי הבינה לפטה פטבוד:
 ואחיז ירידת ניצוצי הזיא לפטה פטבוד:

 והנה שפפבת הפכיותפ שפבין הדשיפו ואוד
 הניצוצין, נתפרדה־ החבילה, והניצוצין שנדחו

 לפטה מטבור נקראים אותיות:
 ייב דיה והנה שיבת החו״ב םב״ב פעלפת האו״ח :
 היוצא אוה״פ דחויב ועים דאזיח קשורים זה

 נזה ורדומים זה מזה :
 שם ביאור דע״ח שאזיפ ואןימ פבטשין זביז

 וכר. ואותיות המד. הכלים :

 ייגדיה והנה התפשטות ב׳ בעולם חעקודיפ:
 אמנם ענין פציאתאור דהתפיב כשלהבת

 המתנועע לכאן ולכאן:

 ומובן ההבחן מבין התפיא להתפיב:
 י•• ך דיה ומת צפצופ הב׳ דהיינו העלעאת נה״י

 דא׳ק לפעלה פטבורו:

 ולפיכך ב׳ הפרציפין שהותתקנו פשזפ זה:
 ונמצא בינה שיצאה לחוץ פא׳ק:

 טין דיה וצריך תוכן התחלקות דכל פ-צוף לראש
 ונוף או לנ״ר זז־ת. וענין אור הפלכות שלא

 תצוייר בלי הפפי׳ נהיי.
 ה׳ הפדצופין נולנלתא ועפטיב דאיק, ושהפה
 נסשכיס זה סזה בחיוב קודם ונפשך פכח
 סחשבתז ות׳ היחידה, ותוכן הדיוק שבהלבשתם

 ׳־זה את זה :

 ובזה טיז דיה ולפיכך תוכן קשרי הפדציפין (הערה



e לוח המפתחות והמראה מקומות 
 אמנם אור דחםדימ בטל בעצמוות
 הבינה שהיא אור א־ס כמו נר בפני

 אבוקה : סבויש שעד א׳ ח״א מיג :
 שם אור דחםדים התפשט הימנה

 ולחוץ J ע״ח שעד מ״ז סיא :
 שם התפשטות שיצא לחוץ הותגבר
 ג״ב ונשלם בחי* בלים: ע׳חש׳ טיזפ״א:
 אלה ד־ בחיי הנודעים וא״ס ב״ה: ע״ח

 שער מ׳׳ז פיא : זוהר בא דף! פ׳ב ע׳כ :

 והעניןבספי׳בינח יהיה הגבורה שורש
 להחסד : אות ירד בהגהת מהדת״ו זיל

 בזוהר אחרי דף ס״ה :

 שם גבורה שכז״א נמשך מבינה: שפ
 בהגהת פהרחיו דל אות ירד :

 שפ זוץ דנקודים נחשבים לזוץדבינה
y i פבייש שער ב׳ ח׳׳ג פ״ב: ע׳׳ח ש׳ עתיק 
 דף נ״ח בתחילתו: שה״ק דרוש עיי דף.ל׳

 עיא : עו״ש דרוש ד׳ דף כיא :
 וספירת ספי* תית היע יחוד דחויג
 לפעולת כלי מלכות; עיח שער ליה

 סיא דף ני עיב 1

a נק׳ תית עיש שמתפאר על v 

 החכמח בסויה כתפארת אדם לשבת
 בית : בתייז תי׳ פינו ד׳ קייא: ובתי׳ ע׳ ד׳
r דף o קטיז : ובתי׳ נ׳ דף י׳׳ח ע״א : ובתי׳ 
 פיא ע״א : ובזוהר באדיר דף קפיא : ובהקדמת

 תייז דף ח־ ע׳ ב :
 שפ חגית נקי אבות • בתייז תי׳ כ״א דמ״נ:
 שם נה״י נקי בניס : בתת תי׳ חטשין דף

 פי: :
 והענין טבע אור העליון להתפשט
 לבחי׳ די עד שנפרד ממקומו שאינו
 חושש לשינוי צורה: עיח שעד עקודים

 פיה ובפרק ח׳ 1

 ודע אור עליון המתפשט להכאדה
 נקי נהיי: מרשב״י תחילת שמות:

 שם רביעי לאבות ושביעאה לבנין,
Y ע״ב : ערש דף ה׳ עיא :  בהקדפת תייז ד

 שפ מלבות מתחילת אצילותה נבנית
 מתית : ע״ח שער ליה פיא דף נ׳עיב : ערש

 בשער הכללים:

 שם והמלכות מצד ארח שבה נמשכת
 מיסוד : פאמרי דשביי שפות :

 ועתה ומובן הזהרה הנאמנה שבסיי
 עשר ולא תשע וכוי: עיין מאפרי רשב״י

 תרומה דיה ר״ יופי :

 אות ג׳ דיה והנה הבחן א׳ אור העצמות שהוא
 כללות האור: עיח שעד פ׳ דרוש ח׳ ד1״ב:
 שפ הבחן ב׳ אור דחםדים מעיל־א
 לתתא : ע״ח שער כיה כללי הל״נ כלל י״ד:
 שפ הבחן ג׳ אור חוזר מתתא לעילא
 עיח שעד ה׳ מיה : ערש שער ו׳ מיה : עזיש
 שער ליה סיג דף פיא ע״א בפופו: שעד
 פאמרי רשביי וארא דף כיה : ערש בשלח
 דיה כבר : עויש בראשית דף יויר ע״נ : ערש
 תחילת שפות : שעהיק דף פיח ע״ב ד״ח
 עיא עוד : עויש גדרושי אבייע דרוש א׳ דף פיז

 ובזה סויה הנסה אלקיס לקחת גוי מקרב נוי:
 הסויה ביאור סויה וישאלו איש מאת

 דעהו וכו׳ :
 ייב וז״ם ביאור רמלכות לית לה מנרסה זלא מידי:
 ונמצא הזיא נקרא מדהיר שאין בי פבהי׳ ד׳:
 אמנם ביאור לסוד הזווג דוינ הפהוייב בעיפ״

 שהיא להשראת איפ ביה :
 ועיכ שבז׳א ונוק׳ יחד נמצאים י הדי בחי׳
 כשלימות, והלובן שבילד ודם האור. והאודם

 שבולד הים הכלי :
 אמנם שפע של קיום נשפע רק פמדהיר :

 ובזה תבין סויה שאד כפות ועונה :
 ובזה יובנו ביאזר לחויב שזיוונייהו תדיר,
 וזוינ ןוונייהו ספיק : והנשפה תופיי ללידתה

 עוברת להנהנה דפדהיר :
 והנה ביאור, איך הפלבות סםייפת על אור
 א׳ם ביה, וסדר, ההשלח ברקים וילכו ויאפרו

 לך הננו :
 ובזה ביאור לדברי הזוהר בפרה, ראו עתה

 כ• אני אני הוא וכו׳:

 מראה מקומות
 פתיחה כוללת

 אות א׳ דיה להנה לשון הזוהר ווי אי אימא

ב: ׳  וכוי בזוהר בראשית דף י
̂א חמשה  ד״ה ונודע עים אינם 
 בחי׳ כחכזו״ן : בשהיק ד׳ מ ה בדרוש
 הדעת : בעיח שייא פיה: ובשי דיז פ׳יא

 ובי: ובטבויש ש״ב ח׳ב פיא :
 דיה וחנה אותיות וספי׳ עגין א׳ אלא
 שעם האור נק־ םפי׳ והכלים לבדם
 אותיות עיה שער ה׳ פינ וד׳ : שעה״ק

 דרוש ה׳ פוליפ דף יימ :

 דיה וברור הכלי משונה צורתה מן

 האור ו עיח ש׳ פ׳ דרוש ח׳ דף פ״ב
 בהקדמת תייז דף ירד בסויה אני חויה לא

 שניתי :
 דיה ועיכ רצון לקבל הוא הכלי J שעד
 מאפרי רשביי דף ייא עיא דיה מרוב אונים

 עויש דף ייא עיא שורה ייא:
 דיה ומתבאר הרצון לקבל שהוא כלי
 מלכות שורש לחושך: שעד מאמרי

 רשביי בס״ אד״ז דף נינ סוף ע״א :

 אות ב׳ דה ולפיכך אין האצילות עולה בשם
 עד שיתלבש בד׳ בחי׳: בעיח ש׳ מיז
 פיא וב״. שה״קש׳ דרושי אבי״ע פיא דף פ׳ז:

 שם כללות התפשטות האור נקי חכמה
 או עצמות שהיא כללות אויי: בעיה
 ש׳ פ׳ דרוש ח׳ דף פיב: ובעיח ש׳ עקודיפ

 פיח בדיה והנה : שהיק דרוש ו׳ מדרושי

 אבייע דף צ׳ עיב;

 שפ ג׳ בחיי בבינה״עצמותה׳התנברותה
 שפע שהמשיבה, שהיק דף מיג עיב מבויש

: ז  שיר חיב פי״א ערש פי

 שפ הכתר הים אים ביה : בעיח שער

 פדר אבייע פיא ובזוהר בא דף מיב עיב:

 ידושליפ.

 ובזה ענין אור ובלי, ודי ד צורות העובריפ
 על הכלי שנקי כח ופועל בהפועל, וכה ופועל

 שבהפעולד,:
 והעני[ ביאור הכ׳ הפיס הרו וילדו אפילה :

 י והן ביאיר פור הוא ושמו אהד:
 וכבר נתבאר פחשבתו ית׳ עם אורו ית'
 הס אחד םמש : המציאות השלם נקי עולם

 איס ביה :
 וכבר התבאר ביאור סוד הצפצוש :

 ויתבאר בהי׳ אחרונה שבבחי׳ הד׳ הים
 חלל הפנוי :

 ועכשיו ענין השפות אור ופיה. שבספי׳:
 ומיפ עליוניפ ופים התחתונים :

 וע׳׳כ ביאור תכונת עשר הספירות דאו״י
 כהלכתפ :

 אמנם המשך םהניל :
 ה״ס ביאור שם בן ד׳ :

 ואין ביאור לצורת ד׳ אותיות הויה :
 ירד ובזה ב׳ דכורין ובי נוקבין הנוהג בעשר הספ״ :
 ומה ענין הזווג דוינ: והכי נוי סקרב נוי,

 והכי וישאלו איש סאת רעהו וכוי :
 והנה חוזר בהאפור בענין איר וכלי : ותובן

 הנדל הרוחני :
 גם באיכות הפשכה בלתי ישרה : וחוק

:  הרצון לקבל שהיא לאין קץ
 ונתבאר שצורת הרצון לקבל בגדלות היא
 ראש פנה באיס ביה, ומצמצום ולמצה געשית

 בבחי׳ הלל פנוי :
 ובזה ההפרש של פערכת הקדושה פן הסיא:

 ושהםיא מתים : ופרה רגליה יורדות פות :
 אמנם זהירות שלא לערב קודש בחול :

 וביאור לגדר השם של הקליפות :
 ״א וארחיב ב׳ הפכים מצויים בגדלות של

 הרצון לקבל :
 ולפ״ז שעבודתיגו דוסה, כסו לההזיק החבל

 בב׳ ראשים:
 ולאידך ב׳ ההנהגות ההפכות שבעוה״ז, א׳

 להוית הפציאות, ב• לקיומו:
 דפלא מצד א׳ נמש החיים במבע הבעל חי

 ופצר הבי הוא קנין חיצוני אליו :
 והעני( ביאור דברי הזיל, מתחילה ברא

 הקכ״ה את העולם בפה״ד וראה וכו׳:
 וכייל שאין דין העדר נוהנ בכל רוחני
 בעברו פצ־רה לצורה, אלא בחי׳ תופפת בסויה

 והיה הוא ותפורתו יהיה קודש :
 ולפ״ן אור איס ב״ה מלובש בפניפיות העולמות

 והיש ב׳ ההנהנות הניל :
 והעני( כל חידוש במציאית פאור איש ביה

 ודרכי קיומו סהארת הקי, שה״פ מהיר :
 ועם סוד התלבשות הקדושה בקלי׳ : וסויה

 ורנליה יורדות מות :
 וזים *סויה עיר פרע אדם יולד :

 ונמצא האדם בעת קפונות סשינ הכלי
 קכלה ססיא :

 וזסיה ביאור סרה חיל בלע ויקיאנו : ודחזיל
 עבירה גוררת עבירה :

 ״) הערה: דפי כל הספרים נרשסו לפי דפוס



 והנה הבינה יונקת אור דחסיים
 וחזרה עם החבטה אביא. ע-ח •ש׳ ח׳ פ״י:
 שם בהתגלות אויה מתפשט אור
 הפנים והעצמות ושיו חויב פ ביפ :

 ע*ח שער ח׳ פ״ו ;

 שם אור העצמות הוא כילות אור
 הנאצל : עיח שער מ׳ דרוש ח׳ דף פ״נ :

 אות י׳ דיה ודני• כללות אויה היורד ומתמעט
 נקי נקודות: ע״ח שער ו׳ פ״ד.:

 ועתה ונשאר ממנו רשימו המקיים
 ומחזיק לצורה הקודמת: ע׳ח ש״ו ם״י.

 ער׳ש פץ :
 ועמ-ז אור רשימו ואףח היורד נ׳

 הפכים תמה : ע־ה שער ר פ״ה ופיו :
 שם אור רשימו מתחזק להחזיק קומת
 כתר : עיח שער ד פיה וס״ו עויש שיו פ״א :

 שם אור הנקודות חפץ לירד מקומת
 הכתר : ע׳׳ח שיו פיו: ערש שער ד פיא :
א דיה וע׳ז ונק׳ אותיות שהוא דוגמת י  אות י

 רפיח ניצוצין : ע׳׳ח שער ו׳ ס״ה :
 שם הארת אויי מוגדר בשם אורוות
 והארות או׳ח בשם ניצוצין: בשי

 מי־שביי שסות בתחילתו:

 שם הניצוצץ שנפדו היא בחיי רשימו
 דנקודות: ע׳ה שיו פיר,:

 וינה רשימו דמלכות עלתה לזיא
 ורשימו דאו־ח נשאר במקומו: ע-ח

 שער ו׳ פיה :
 שם מכאן ולהלן נדחין הניצוצין מפני

 אור הרשימו: ע״ח שעי ו׳ פיה:
 ואחי מתפשט ושוב מכתר לבינד,׳
 ומבינה לבתר : עיח שעד ט״ל דרוש פרו:
 ועדז ונשאר כלי בינה ריקנית בלי

 אור : ע־ח שער ו׳ סיד, :
 ואח׳ז בטל זווג דהבאה ואין עור

 ניצוצין שיפלו מהכתר:בעיה שץפיהז
 י״ב דיה ודנה ובהזדכך העוביוו*
 שבשורש מזדכך גם הענף עמו: עיי׳

 ש׳ב סוף ע״ג :
 שם שיבת איר הפנים לחו״ב מזככת

 להמםך : עיח שיב ס־ף ע״ ג :
ת ייג ד״ה והנה וחזר האחורים להבינו״׳ י  א

 ושוב מתפשט העוביות ,.להמסך;
: י '  (ונקי רעיתא עילאה : עיח סוף שעד ח׳ &

 אות

 ותבינהו עס שה׳ק בליקוטים דף צ״ג &ח0יאי
 דאהירוענין שביהיכ עולים בםגנון אמר יעייז

 בפסים בש׳ ם:ל׳מ) :
 וסובן כשלהבת המתנועע לבאן ולבא!

 עיח שער סטי ולא סטי:
 (התשלום בחלק שני):

 לוח המראה מקומות
 נם שב המלבות להיות כתר : עיח ש׳

 טיל דרוש 0״ו:
 אמנם נמצאים כל הבלים שוים זל״ז:
 ע״ח ש׳ ד׳ סיד בסופו : ובשה״ק ש״א דרוש

 א• דא״ק דליו ע׳א:
 אות ף דה ובפנים ב׳ בחי׳ התפשטורת וב׳
 בהי׳ התעבות : בעיה שער מיז פ״א:
 ובשעהיק שער דרושי אבי״ע פ״א דשיז: (המשך

 להלן כבר נסמן לעיל):
 ודנה עים הראשונים מאים ביה נק׳
 אדם קדמון: (מוסכם ומוחלט בכל כהאדיי)
 ע״ ח שער א׳ דרוש עינולים ויושר ענף ד ד״ה
 ונתחיל דף י״ג עיב ; שהיק שער א׳ הקדמה

 ד׳ דה והנה :
 שם והם שורשים לכלים דראש
 גולגלתא עינים אח׳פ : עיח ש׳ אח׳פ

 בכל ההמשך :
 שם ונתפשטו כאויא על ע״ס : ע׳ח שער
 ד׳ פיא ערש שער ה׳ פ״ב ערש שעד ו' פ״א:

 שם בגולגלתא ועינים אםור הדיבור:
 ע״ח שער ה׳ ס ׳׳א :

 ונודע אור המתלבש בבלי נק׳ אויפ
 ושאינו מתלבש נקי או־מ: ע׳׳ח שער ב׳

 ענף נ׳ ט׳׳ז ע׳׳א :

 שםבכאויא מאח״פ יש ה״פ וה׳מ : ע״ח
 שער ו׳ פיב דיה ודע :

 אות ז׳ דה והעניז האו״י נמשך לאיק במילואו
 והאויח באמצעות בל הפרצופין
 העתידין להיות עוד מאיק ולמטה :
 עיח שער י ״ד פיב שער םרשב׳י וארא דכי ה
 שם אויי מצד המאציל ואויח מצד
 הנאצל שה״ס נקבה תסובב גבר:

J שמרשביי בשלח 

 שם ע״ס דאויי ה״ס או״פ והארה ה״ס
 אוימ : שמדשביי בשלח דיה כבר ;

 וכבד בינה הים כלי פנימי לאו׳פ
 ומלכות כלי חיצון לאו״ט : עיח שעד

 ל׳ פיא עויש פ״ב :

 ואין המלכות נבחנת לעצמות גידין

 בשר עור : ע׳ח שעד מ׳ דרוש ייב ערש
 שער פ״א פיא דף פיו עיב:

 והנך המלכות מהתפשטות הבינה:
 עיח שער ירד פ׳ינ עויש שער פיב פינ דף צ׳ ;

 אות ח׳ דה ומתחילה ומתחילה נזדכך על
 דרגא א״ שנקי עטית מלכות לז-א .

 ע׳׳ח שער ו׳ פיה :

 התפשטות האויי מהאים אינו נפסק
 אפיי רגע : ע־ח שער ו׳ פיה עויש פיז :

ת ט׳ דה וכדי מצב הספירות בתמונת ו  א

:  סגולתא עיח ש׳ א׳ ענף ב׳ שהיק הקדמה ד

 ע״א : עיח שער עקודים פיז ערש פיח : ערש
 שער טיל דרוש ט״ו : עו״ש שער מיז פ״א :
 עויש שער כיה כלל ייד : תיקוני זוהר תי'
 כיה דף מיה עיב : ע1״ש תי׳ מיז פיא ע״ב

 דיה ושבת : ערש תי׳ סיט דף קיא ע״א :

 שם הבחן ד׳ גבורה עילאה, הבחן ה׳
 גבורה ת׳ : ע״ח ש׳ ייד פ״ב : זוהר אחרי דף
 רפיב בהנהת מהרח׳ו: ערש ויקרא דייא ע׳׳ב:

 ודע המסך שבכלי מלכודת שורש
 לחושך • שפדשביי אדר• ז דף נ״נ עי א :

 שם וגעשה מסך בכלי מלכות המעכב
ז פ״א:  על אור העליון : ע״ח שער פ

 המתבאר כל ענין עם אינם אלא כלי
 א׳ מלכות שלהשתלמותה נבחנים
 לה ג׳ שורשים : ע׳ח שער פ״ז פ׳א וב׳:

 תיקוני ׳ זוהר תי׳ פיט :
 שפ .'המלכות כלולה באור א׳ס
 ב״ה שמטרם הצמצום : בספר חפצי בה

 בתחילתו:
 שם אור הקו כולל ה׳ עולמות איק
: '  ואכייע : שהיק שער א׳ סוף הקדמה ד
 שם ונק׳ קו מלשון קו המרה : בסח׳׳ב:
 ועני? ה׳ עולמות הם כתר ודי בחי׳:

 ע״ח שעד נ׳ פ״נ:

 וענין המלכות צריכה להכלל בכל
 ספי' וספי׳ J בחפצי בה דף ב׳ עיב : בתי״ז
 תי׳ ס״ט דף קייא ע״ב : ערש תי׳ ע׳ דף קכינ

 עיב ;באדר קסיא ע״ב:
 וכיון יוצאים זה מזה ונקשרים זביז
 ע״ד החיוב דקודם ונמשך: בזוה״ק
 נאדר דף קפינ עיא : ובאדז דף דציב ע״א :

 אות ד דה נפ אויי פוגע בהמסך ונעשה
 זווג דהכאה ויוצאים עים דאויח :
 עיח שער מיז פיא : שעהיק דרושי אבי׳ע
 דרוש א׳ דף פיז עיא : שעד פאפדי דשביי
 בשלח דה כבר : שעהיק דף פיח עיב דה

 עוד דע : ע״ח ש׳ ליט דרוש ט״ו:

 שם ע׳ס דאו״י ועיס דאו״ח שהם כ׳
 ספירות : שער פאפדי דשביי בראשית דף
 ירד עיג: ערש שפות בתהילתו: עיח שער
 ל׳ט דרוש מ״ו: נתי״ז תי׳ כיה־ דף פיח עיב :

 ובתיקון מיז דף פיא ע״ב דה ושבת :
 אפנפ עיס דאויח מתחברים ומשתלבים
 יחד עם עים דאויי בעשר הכלים :

: ו  עיח שער ל׳ט דרוש טי
 אות ד,, דה וצדיד שאין המדובר בערבי
 מעלהמטה וכוי שבמקום המדומה

:  וכוי: עיח פוף ענף ד׳, ובשהיק דף ה׳
 והענין ה׳ המדרגות הם ידפי ערך

. א י  ההזדככות וכוי: עיח שער מיז פ



 ניה הקדמה

 מרבה ואני מבחיגים ג׳ ערכים, בכמות הנח מהםועיל והמזיק שיש נהם:
 כח הקטן שבהם, הוא הצומח, כי הגם שפעולת הצמח, בקרבת המועיל
 שלה ונדחית המזיק לה דומה, למין האדם והחי, אמנם אין בה הרגש
 נבדל לענין זה אלא כח כללי משיתף לכל מיני הצמחים שנעולם, שפועל
 נהם מלאכה הזו : נוסף עליהם מין החי, שככל ברי׳ ונרי, נפני עצמה
 יש הרגש פרטי לעצמו, לקרבת המועיל ולהרחקת המזיק, ויוצא לגו נזה,
 ערך בעל חי פרטי אחד, משתיה עם ערך כל מיני הצמחים שנהמציאות
 כי זה כח המרגיש ככדורי מועיל ומזיק, שישנם לכללות כל טין הצומח,
 נמצא כברי׳ פרטית אחת ממין החי נבדל ברשיתו לעצמו : והנה כח
 המרגיש הזד. הנוהג כמין החי, הוא מינכל מאד כמקים ובזמן, להיות
 ההרנש אינו פיעל בריחוק מקים כחוט השערה מחוץ לנופו, וכן אינו
 מרניש מחיץ לזמנו, כלומר, נענר ונעתיד, אלא כאותו רנע שהוא דבוק
 נה לבד: נוסף עליהם מן המדבר, המורכב מכח המרגיש וכח השכלי יחד
 ולפיכך אין כחו מוגנל נזםן ומקים, לקרנת המועילו ולהרחקת המזיק לו,
 כמו מין החי, והיא בסיבת המדע שלו, שהוא ענין רוחני, שאינו מוגנל
 נזמן ומקום, ויכול להשכיל בכל הבריות למקומותיהם ככל המציאות, וכן
 נעונרות ועתידות משנות דור ודור, ונמצא עיב, ערך איש פרטי אחד ממין
 המדנד, משתוה עם ערך כללות הנחות, שבמין הצמחים ומין החי,
 שישנם בכל המציאות בזת הזמן, וכן בכל הדורות שעברו, להיות כתו

 מקיף אותם, וכולל בפרטיותו עצמו, לכל כחותיהס יחד ;
 1מש£ט הזה נוהג גינ בד׳ המפלגות שנמדרגת מין האדם
 דהיינו המון עם, עשירים, נבורים, חכמים, דודאי כולם נאים
 מן המון העם, שהם הדרגה הא/ ע״ד הנל הי׳ מן העפר, ואמנם ודאי
 כל מעלתה, וזכות קיומה של העפר, הוא לפי ערך נ׳ הסנולות צ. ח.
 מדבר, שהיא מוציאה מתוכה: כן ישוער מעלת ההמון עם, כפי הסגולות
 שמוציאים מתונה, דעינ מתחברים נם המה בצורת פני אדם: ולמען
 זה, הטביע השיית. נכללות ההמון, ג׳ הנטיות, שנקראים קנאה, וחאוה,
 וכנוד, שנחמתם מתפתח ההמון דרגה אחד דרגה. להוציא טקרנו פני אדם
 שלם : והנח עיי נטית התארח, מוציאים מתוכם את העשירים, שהמובחריפ
 מהם נרצין חזק, ונם האיה להם, נמצאים מצטיינים בהשנת העשירות,
 שהמה דרנה הראשונה להתפתחות ההמון, ובדומה לדרנת הצומח, שבכלל
 המציאות, אשר כח נכרי מושל עליהם. להנטיתס לםנולתס, שהרי כח
 התאוה בסין האדם, כח זר הוא, ומושאל ממין החי: ועיי נמיית הכבוד,
 מוציאים מתוכם את הנבורים אנשי השם, המה המושלים בבית הכנסת,
 ובעיר וכריםה, שבעלי רצון החזק שנהם, ונש נטיית הכבוד להם, נמצאים
 מצטיינים נהשנת ממשלה, והמה דרנה הנ׳ להתפתחות ההמון, ובדומה
 לדרגת מין החי שנכלל המציאות, אשר נח הפועל שנהם, ננר סצוי
 במהותם בפני עצמם, כאמור לעיל שהרי נטיית הכנוד, ננדלת היא לטין
 האדם כפני עצמו, ועמה חפץ הממשלה, כטויש כל שתה תחת רגליו:
 (תהלים), ועיי נטיית הקנאה מיציאים מתוכם את החכמים, כמש״א זיל
 קנאת סיפרים תרבה חנטה, שבעלי דצין חזק, ונטיית הקנאה להם, נמצאים
 מצטיינים בהשגת חכמה ומושכלות, ובדומה, לדרגת מין המדבר שנכלל
 המציאות, אשד נח הפיעל שנהם, נלתי מוגנל בזמן ומקים אלא כללי
 ומקיף לכל פרטי העולם, ולכל הזסניס, כאמור לעיל, ונן טטנע אש
 הקנאה הוא נללי ומקפת לנל המציאות, ולנל הזמנים כי זהו משפט
 הקנאה, שנאם שלא הי׳ רואה זה החפץ אצל חנדו, לא הי׳ מתעורר
 לחשוק אלי׳ נל עיקר, ונמצא שאין הדגשת החסרון מתיך מה שחסר לו,
 אלא מתוך מד, שיש לחבריו, שהמה נל נני אדם וחודן, מנל הדודות, אשר
 עיכ,אין קצה לכת הפועל הזה, ועיכ מוכשר לתפקידו הנשא והנעלה :
 אמנם הנשארים בלי שום סגולה, היא, מפני שאין להם רצון חזק,
 ועינ כל ג׳ הנטיות הנזכרים, משמשים להם יחד נערנוניא,
 לפעמים מתאוים, ולפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים ננוד, ורצוגס גשנד
 לרסיסים, ודוטיס לקטנים, שכל מה, שרואים חושקים, ולא יעלה נידם,
 מהשגה של כלום, ולפיכך יהי׳ עדכט כטו קש וסובין, הנשארים אחרי הקמח:
 ונןךןן שבח המועיל ונח הטזיק, עולים נקנה אחד, כלומר, נטה שמסוגל
 להועיל, כן מסוגל להזיק, ולפיכך כיון שאדם פרטי אחד, עולה
 כהו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים כגיל, כן כה המזיק שבו
 עולה על מלנה : ועיכ כל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש נכחו
 . רק להועיל, לשמירה יתירה הוא צריך, שלא יקנה מדה מרובה ממעלת
 האדם, שהיא החכמה והמדע: ולמען זד. הסתירו החכמים הראשונים את
 ההכמה, ממרחבי החמין, מפחד שלא יארע להם תלמידים שאינם הגונים,
 וישמשו עס כח החבטה, להרע ולהזיק, ונמצאים פירציס בתאותם ופראיותם

 הנהמית, ננחו הגדול של האדם, ויחריבו את הישונ כולו :
 ואחר

 בשלהי עיקצין לא מצא הקניה כלי מחזיק נדכה לישראל אלא השלופ,
 שנאמר ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ ינרך את עמו נשלום: ויש להשכיל נו
 רבות, א׳. מאין הוכיחו שאין יותר טיב יישראל מהשלום: נ׳ שבהכתונ
 מפורש שהשלום היא הברכה בעצמה, שנתיב נתינה בעוז וברכה בשלום
 ולדבריהם הי׳ לו לומר נתינה נש ליום: נ/ לפה נתחבר מאמר הזה לסיום

 השיס: נם צריך להבין פי׳ המלות דשלוס ועוז, והורתם:
 וכדי לפרש מאמר הזה על תבנו האמיתי. מונרחין אנו לבוא בדרך
 ארוכה. כי עומק לב בעלי הגדה לאין חקר: ובצדק דיבר הרב
 נעל אפיקי יהורא ז״ל, נפי׳ דברי חדל. על הפסוק, סמנוני באשישות
 אלו הלכות, רפדוני בתפיחיס אלו הגדות, ופי׳ זיל, כי כל עניני התורה
 והמצוה, יש בהם ננלה ונסתר, כמושיכ תפוחי זהב במשניות כסף דבר
 דבר על אופניו, אמנם ההלנית דומין לאשישי יין, אשד הנותן לחבירו
 מתנה נניע נסף עם יין, הרי תוכו וברו שניהם חשובים, שהדי נס
 הגניע יש לו ערך כפני עצטו, כמו היין שנתוני, משא״נ ההנדות, המה
 נמשלים לתפוחים, שתוכו נאכל וחיצוניותו נזרקת, שאין לההיצוניות
 ערך של כלום, ונמצא כל הערך והחשיבות רק בהפנימיות והתיך: וכן
 בדברי הנדה אין בהפשמיות הגדאייז לעינים שים מובן וחפץ, זולת בתוכן
 הפנימי העיז בהדברים, שאינם נבנים אלא על אדני חכמת האמת,

 המסיר ליחידי כנולה, עכ״ל בשינוי לשון:
 ומי יהין להוציא זה מלב ההמון, ולברר דרכיהם, שאין השגתם שלימה
 גם בשני חלקי התורה הנק׳ פשט ודרוש: אשר סדר ד׳, חלקי
 ההורה פרדים לפי דעתם, שמתחילה טבינים הפשט, ואח״כ הדרוש,
 ואחיכ הרמז, ובסיף הכל מבינים הסיד: אמנם איתא, בסידור הנריא זיל
 שתהילת ההשגה מתחלת טהס.יד, ואחר שמשינין חלק הסוד שבתורה,
 אפשר להשיג חיק הדרוש ואחיכ חלק הרמז ואחד שזוכה האדם להשתלם
 בג׳ הלקי ההורה האלו על כיריים : אז זוכה להשיג חלק הפשט
 שבתורה ע״ב: והיינו דאמרו זיל במסכת תענית זכה נעשה לו סס חיים
 לא זכה נעשה לו סס מות עיב. כי לזכיה נדולה אנו צריכים להבין
 בפשמי המקראות. לחיותינו מחויבים להשיג מקידם נ׳ החלקים שבפנימיות
 התורה, אשר הפשט טלביש אותם, והפשט לא יופשט, ואם עדיין לא
 זנה לזה, לרחמים נדוליס הוא צריך שלא יהי׳ נעשית לו סםא דטותא
 חיו, ולאפיקי מטענת המתרשלים בהשגת הפנימיות, ואיםרים נלנם דיינו
 בהשגת הפשט, והלואי שנשינ אותה, והיינו שטחים נחלקינו, י״יי־־ריהם
 דומים למי שרוצה לעלות על המדרגה הרניעית, נמים שיפ>; ; , ־ ;׳

 מדרגות הראשונות:
) אמנם לפי״ז צריכים להנין ההעלמה הגדילה הנוהגת נפנימיות ה ב׳ ו  א

 התורה, כמשיא כמסכת חגיגה אין דורשין במעשה
 בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד: וכן כל הספרים המצויים לנו
 . במקצוע הזה, חתומים וסתומים יעיני כל ההמון לא יבינו זולת השרידים
 אשר ה׳ קורא אותם, בהיותם כבר מבינים את השרשיס, מדעתם, ונקנלה
 מפה אל פה : אשר הוא תמיה רבתי איך מיגעים תהלוכות החכמה
 והתבונה מקרב העם אשר הוא כל חייתם ואידך ימיהם, ולכאורה הוא עון
 פלילי שעינ אמרו זילנמררש רבה בראשית על אהז שעיכ נקרא אחז
 1 בשביל שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשית וכו׳, דעיכ נדלה אשמתו ונו׳:

 וכן חוק הטבע אשר עינו של אדם צרה, להאציל מהונו ורכושו לאחרים,
 אבל כלום יש לך מי שעינו צרה, מלהאציל מחכמתו ותבונתו על אחרים,
 ואדרבה ביותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק, ומכיש

 בתורת ה׳ וחפצו ית׳:
 אטגם כן אנו מוצאים תעלומות בחכמה, אפי׳ בחכמים החיצונים,
 בדורות שעברו: ואיתא בהקדמתו של הריט בוטריל זיל לפירושו על
 ספר יצירה, מאמר נשם אפלטון שהזהיר לתלמידיו כלשון הזה ,אל תמסרו
 החכמה למי שאינו יודע מעלתה׳, וכן הזהיר אריםטו ,אל תמסרו החכמה
 למי שאין ראוי לה פן תחמסוה׳ והוא זיל פירשו, אשר אס החכם מלמד חכמה
 למי שאינו הנון לה, הוא חומס את החכמה ומשתיתה, עכיל: ולא כן
 עושים חכמים החיצונים שבדורותינו, אלא אדרבא מתאמצים להרחיב
 שערי חכמתם לכל מרחבי ההמון, בלי שום נדרים ותנאים: ולכאורה
 יש מענה גדולה על חכמיהם הראשונים, שסגרו דלתי חכמתם על קומץ
 י קטן מיחידי סגולה, שמצאו מוכשרים אלי׳ ומרבית העם עזבו לגשש קיר:
ת ג') ואסביר הענין, כי ד׳ טפלגות אגו םבחיגים בטין הטדבר, ו א ) 
 בטדרגה זה על זה, שהט: הטון עם, גבורים, עשירים,
 חכטים, והס שויס בערך, לד׳ טדרגית שבכלל הטציאות, הנקרא דוםס
 • צוםח, חי, מרבד: אשר הדומם, טוכשר להוציא ג׳ המגילות, צוטח, ח/

 א



 ב הקדמה 2
 ואחר שנתמעטו«זדורות, וחכמיהם בעצמם החלו לחשוק לשני שולחנות, עם השגת הדעת השלימה, שאז עולה נם הגיף לשליטותו עמה בקנה
 לאטור לחיים טוניס. גס לחוםריותס, ולכן נהקרבה דעתם נם אחד ממש, וזה הדין נוהג בין נפרטים ובין בהכלל יחד, ועיין כל זה״

 כזוהר פרשת שלח נעגין המרגלים, שהאריך כזה עש״ה:
 אות ה) ובזה תנין מש״כ בזוהר דבחבורא דא יפקין כגי ישראל
 מגלותא, וכן עוד בהרבה מקימות, שאך ורק בהתפשטות
 חכמת הקבלה ברוב עם, גזנה לגאולה השלמה, וכן אמרו זיל המאור
 שכה מחזירו לטוטנ, ודקדקו זה בכונה גדולה להורותיגו דרק המאור

 לההטון, ויסחרו עמהס, ומכרו החכמה באתנן זונה ובמחיר כלב, ומאז
 נהרס החומה הבצורה, אשר שתו עליה הראשונים, ויחמסוה להם ההמונים,
 והפראים, םלאו ידיהם בנח אנשים, והחזיקו בהחכמה ויקרעו אותה, חציה
 ירשו המנאפים, וחציה למרצחים, וישיםוה לחרפה לדראון עולם,

 כיום הזה ן
 אות ד) ומזה תשפוט לחכמת האמת, אשר כל החכמות החיצוניות כלולים שבתוכיותה, כתפוח, זהב במשכיות כסף בה צרור זו הסגולה, להחזיר
 בתוכה, שהטה שבע נערותיה הקטנות, כנודע והוא שלימות האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכונה, שעליה נבראו׳
 זולת בהשנת פניטיות התורה וסודותיה, והנם ששליטית הדעת מקוד׳
 לנו, נניאת משיח צדקיני, אמנמ נתינ יהינ חכמתא לחביםין וכו׳ ואוסר
 ובלב כל חכם לב נתתי חכטה, ועיכ להתפשטות נדול של חכמת האמה
 בקרב העם, אנו צריכין טקורם, באופן שנהי/ ראוים לקבל התועלת
 ממשיח צדקינו, ולפיכך תלוים הטה התפשטות החבטה וביאת משיח

 צדקנו זה בזה, והבן היטב :
 וכיון שכן הרי אנו טחויביט לקבוע טדרשות ולחבר ספרים, כדי לטהר
 תפוצת החכמה במרחבי האומה, ולא היי כן בזמן הקודם מפני
 היראה מתערובת תלמידים שאינם מחוננים, כמו שהארכנו לעיל, וממילא
 היה זה לעיקר הסיבה של אריכת הגלות בעוה״ר עד היום הזה, והייני
 שאמרו הזיל אין משיח בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי, היינו שכולם
 יהי׳ פרושים מרדופת אחר התאוה והכבוד, שאז יהי׳ אפשר לקבוע מדרשות
 ברבים, להכינם לביאת מביד כנ״ל: או בדיר שכולו חייב דהיינו בדוי
 כזה, שפני הדור הוא כפני הכלב, ויראי חטא ימאסו, וחבטת ס־פרים תםרח
 בהם וכר, אשר אז לאידך ניסא, יהי׳ אפשר להסיר השמירה היתירה״
 וכל הנשאר בבית יעקב ולבו דופק להשנת החכמה והתכלית, קדוש יאמר לו
 ויבוא וילמוד כי אין עוד חשד ופחד, פן ואולי לא ישאר עומר על מרותיו
 ויצא ויסחור אותה בשוק, כי כבר אפס קונה מההמון כולו, וכבר החכמה
 מאוסה בעיניהם באופן שאין להשיג תמורתה, לא תאוה ולא כבוד, ולפיכך
 כל הרוצה לכנוס יבוא ויכנום, וישוטטו רבים ויתרבה הדעת בכל אותם
 הבדאים לה, ובזה נזכה בקרוב לביאת טשית צרקינו ופדות נפשינו בב״א ־
 ןע^יי הדברים האלה, הסרתי טעלי טענה גדולה, בזה שהרהבתי מכל
 הקודמים איתי, ובאתי בספרי זה, כגילוי יסודות ההכטח שדרבן
 לכסות, שעד הנה לא עבר בה אדם עוד, דהיינו מהות העשר ספירות

 טין האדם, והמטרה שכל העולמות בשבילה נבראו, כמיש אס לא
 בריתי יומם ולילה חוקות שטיט וארץ לא שטתי, אשר עיכ נדרו לנו
 חזיל (אבות ד׳ משנה ה׳), דאשתסש בתנא חלף, עיש, כי אסרו לנו להגות
 בסיבתה, הנאה של בלום לחיי הבשרים: והיא שעמדה לנו עד היום
 הזה, להחזיק נחיל וחומה, על חכמת האמת, וכל נכרי וזר, לא יתפרץ
 להיכנס אליה פגימה, נם לא ישומו ננליהם, לצאת ולסחור עמה נשוק,
 כמקרה החכמים החיצונים ני נל הנננסים ננר ננדקו נשנע בדיקות,

 עד שהי׳ בטוחים מכל חשש וחשד של כלום :
 ואחר הדברים והאטת הזה, אנו טוצאים לכאורה, סתירה גדולה מקצה
 אל הקצה, בדברי חז״ל, דאיתא בזוהר דבעקבתא דםשיחא עתידא
 חכמתא דא להתגלות, אפי׳ לצעירי ימימ: אשר לפי האמור נמצינו
 למדים, שנעקנתא דמשיחא, יהי׳ נל הדור ההוא נתנלית הנינה, עד
 שאין אנו צריכים לשום שמירה, ויתפתחו מעיינות החכמה, להשקות נל
 הנוי כולו: אמנם כטס׳ סוטה טיט וסנהדרין ציז עיא, אפרו זיל דנעקבתא
 דמשיחא חוצפה יסנה ונו׳ חבטת הסופרים תסרח ונו׳ ויראי חטא ימאסו
 וכו׳ והנה מפורש שאין עוד כדור הזה לרוע ואיך מכלכלים לנ׳ המאמרים

 האלה שודאי אלו ואלו דברי אלקים חיים:
 והענין הוא, כי כל שמירה המעולה, ונעילת הדלת על היכל החכמה,
 הוא, מפחד האנשים שדוח קנאת סופרים שבהם, מעורב
 בכח התאוה, והכבוד, ואין קנאתם מוגבלת, בחפץ החכמה ומושכלות
 לבד: ובזה נמצאים ב׳ המאמרים הנ״ל צדקו יחדיו, שבא זה ולימד על
 זה, כי מאחר שפני הדוד כפני הכלב, כלומר שצוחין ככלבא הב הב,
 ויראי חטא ימאסו, וחכמת חכמים תסרח בהם, ממילא מותר להרחיב

 שערי החבטה, ולהסיר השטירה הטעולה, להיותה בטוחה מאלי׳, טחטס .
ק, לכל טשפטיהם, בישר וחוזר, ופניטי וטקיף, וסוד ההכאה, וסוד ההזדככות ו ע ר נ ו כ ם ה ל ת ו ל א ו ט י ׳ ש ן ו ג ו ה ע א  ועושק, ואין עוד פחד מתלמיד ש
ר אשר הםחנרים שקדמוני, בבונה פזרו הדברים הנה והנה, וברטידתדקית׳ ב י כ  להמון עם, החומרים, היות שלא ימצא להם קונים על סחורה ?ו< כ
״ נאופן שידו של אדמ אינו ראוי לקנץ אותס אשר אנני נאורו יתברן ז ו ו ד ל י  נמאסת נעיניהם, וכיון שאין עור תקוה לנחול תאור, וכבוד ע

" י שהופיע עלי, ובעזרת רבותי קבצתי אותם, ונליתי הדברים יי י ב ה ו ת א ל ו ד לא יקרב, ן ל ז כ  _ _ ^ ״. . . _ . r באר, נעשת נזה, נטוחה ומשומדת מאליה, ש
 ובצביונם הרוחני, למעלה מן המקים ולמעלה מהזמן: והי׳ יכולים לנוא
 עלי נטענה גדולה, מסינ, אם אין פה נוספות על רבותי איב האריי די
 ורחיו זיל, נעצטס והטחנדים האטיתייס טפרשי דנריהם, הי׳ יכולים
 לגלות ולבאר הדברים בביאור גלוי, כמו שעשיתי אנכי, ואס נפשך לאמר
 שלפניהם הי׳ גלוי, איכ מי הוא המחבר הזח, אשר ודאי, זכית גדול היי
 לו להיות עפר ואפר תחת כפות רנליהם זיל, לומר שנחלתו שפרה לי
 ה׳ יותר מנחלתם: אמנם כן, לא הוספתי על רנותי, ולא נאתי בחדשיח
 נמו שהראה נמראה המקומות, עיי התינור, שנל דנרי ננר רשום וכתוב׳
 בשמנה שערים, ונעה״ח, ומבויש, מהאריי זיל, ולא הוספתי עליהם אף
 מלה אחת, אלא הסה כיונו לנסות הדנריס, ועינ פזרו אותם אחת הניז
 ואחת הנה, והוא מפני שדורם לא הי׳ עוד נולו חיינ, והי׳ צריכים
 לשמירה יתירה, כניל, משאיכ אנו שכעוהיר נתקיימה בנו נל דנרי רדי
 האמורים מראש לעקנתא דמשיחא, שנדור נזה שונ אין פחד מלגליה

 חכמה, כמו שהארכנו לעיל, ועינ דנרי מגולים ומסודרים :
) ועתה ננים שמעו לי, נן החכמה נחוץ הדונה, והנה עריה י ת ו  א

 מרחובות קוראה אליכמ מי לה׳ אלי, לא רנד ריק אני
 מכס, כי אני חייכם ואורך ימיכם, כי לא נבראתם לחזור אחר מעשה דגן׳
 ותפוחי אדמה, אתם וחמוריכם באבוס אחד: וכמו שלא יהי׳ מטרת החמור
 לשמש את כל חמורי עולם בגי גילו, כן לא יהי׳ טטרת האדם, לשמש את
 כל גופות הבריות בגי גילו של גופו הבהמי, אכל מטרת התמור לשמש האדם
 הנעלה היטנו כדי להועילו, ומטרת האדם לשמש להשיית ולהשלים כונחו
 כמו שאמר בן זומא, כל אלו לא נכראי אלא לשמשיני, ואני לשטש את

 חכמה ותושי׳ לנד, ולפיכך יוסר כל בדיקה מהנכנסים, עד שנם צעירי
 ימים יוכלו לזכות בה ;

 ומה תבין אמרם זיל, סנהדרין ציה עיא, אין בן דוד בא אלא בדור
 . שכולו זנאי או כולו חייב שתמוה מאד דבל כמה שימצא איזה
 זכאים בדור, יהי׳ מעכבים הנאולה, אלא יתמו הזנאים חלילה מהארץ,

 ואז יהי׳ היכולת לביאת המשיח, אתמהא:
 אמנם צריך להבין מאד מאד, שזה ענין של הנאולה, וביאת המשיח
 הטקוה לנו נביא', הוא ענין תכלית הנובה של שלימות ההשנה
 והדעת נמויש ולא ילמדו עוד איש אה רעהו לדעת את ה׳ כי כולם ידעו
 אותי טגדלם ועדקטנם וכר, אלא שעם שליטות הדעת נשלמים גם הגופות
 כמיש ישעי׳ סיה, הנער בן מאה שנה ימות וכו׳ וכאשר יושלמו בגי ישראל,
 עם דעת השלם יתגברו מעיינות התכונה והדעת מעל לגבול ישראל וישקו
 לכל אומות העולם, כמ״ש ישעי׳ ייא כי מלאה הארץ דעת את ה׳ וכו׳ ונםויש
 וינהרו אל - ה׳ ואל טובו וכו׳ והתגברות הדעת הזה הוא ענין התפשטות
 מלכות המשיח אל בל האומות ולאפוקי מהטון עם נסי החוטר, שלהיות דטיונט
 דנוק נשליטת נח האגרוף, וע״נ נחקק כדםיונם, ענין ההפשטות טלכות
 ישראל על האוטוח, אך ורק נטין שליטה הנוהג טגופות על גופות, ליטול
 שכרם משלם נגאוה נדולה, להתגאות על נל נגי חלד, וטה אעשה להט
 אם. ננר חז״ל דחו כל אותם, וכמותם מקהל ה׳, נאמרם כל המתגאה אומר
 הקניה אין אני והוא ינולים לדור נמדוד אחד: ונן לאפוק׳ מאותם
 הטועים, ושופטים דנשס שמציאות הנוף, נהנרח שיהי׳ מוקרם נזםן,
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 הקדמה
 השי״ת נל מעשיו במוחים ונאמנים, ודין אונאה אין נוהג בו חיו, והיינו
 שאמרו זיל, לא זכו בעתה, ומה שלא יעשה החפץ יעשה הזמן וכמיש
 נפם״ס םיף עיא, בשיעור הכתוב התשלת ברקימ וילכו ויאמרו לך הנני
 עיש, דיש דרך היםורין שמסונל למרק כל חוסר ונשם, עדי שיבין, איך
 מוציאים ראש מתוך האבוס הבהמי, כדי להנכיה על ולעלות ולטפס על
 דרנת סולם האושר וההצלתה האנושית, כי ישוב ויתדבק בשרשו

 וישלים הכונה:
 אות ח) ולפיכך בואו והבינו, כטה יכטה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו
 המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם
 להטיב לנפשינו, שנמצאים עומדים כתוך, בין דרך חיסורים הקשים, ובין דרך
 השובה, ומצילים אותנו משאול תחתית רקשה ממות, וטרגילין אותנו להגיעגו
 לשמי עונג, לגובה העידון והנועמ שהיא חלקינו, המוכן וממתי) עלינו ט כל
 ׳מראש כגיל, אשר כאויא פועל בדורו כפי.עוצם אור תורתו וקדושתו,
 וכבר אמדו זיל אין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב \ אמנם זה
 האיש האלקי דבינו יצחק לוריא זיל, טרח ומצא בעדינו מלא מדתו,
 הנדיל הפליא על קודמיו, ואט הי׳ לי לשון מדברת נדולות הייתי טשבח
 אותו יום, שנגלה חכמתו כמעט כיום אשר נתנה הורה לישראל: אין די
 מלה בשיעור פעולתו הקדושה בעדיני, כי היו דלתי ההש3ח נעולים
 בדלתים ובריח, ובא ופתחם אלינו, באופן, שכל מי שמשתוקק לכנוס
 להיכל המלך פניםה, אין צריך כי אם קדושה וטהרה ולילך לםךחץ, ולגלח
 שערו וללבוש בנדים נקיים, כדי לעמוד לפני המלכות העליונה, כיאות:
 והנך מוצא בן ליח שנה, הכריע בחכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגאונים
 ועד בכלל: ובל ישישי ארץ אבירי הרועים חברים ותלמידים של החכם
 האלקי הרמ״ק זיל, קמו עמדו לפניו, לתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי
 הדורות, אחריהם, עד היום הזה, איש מהם לא נעדר, משכו ידיהם מכל
 הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמיק, והן קבלת הראשונים
 וקבלת הנאונים, זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחכמתו הק׳
 ביחוד: וטובן טעצמו שלא על חנם זוכין לנצחון טוחלט, כמו שנחל אב

 החכםה ורך השנים הזה :
 אולמ לדאבון לבינו הצליח טעשה שטן, ונעשו טעקשיס בדרך התפשטות
 חכמתו למרחבי עט קדוש, וטעוטא דטעוטא, החלו לכבוש אותם :
 והוא בעיקר מפני שהדברים נכתבו מפי השמועה, כמו שדרש בחכמה יום
 יום לפני תלמידיו שכבר היה ישישי ימים, ובקיאים גדולים בהשנת הזהר
 ותיקונים ועל פי רוב נערכו אמרותיו הקדושים, לפי השאלות העמוקים
 שהי, שואלים הימנו כל אחד לפי ענינו, ועל כן לא מסר החכמה על
 הסדרים הראוים, כמו בשאר החיבורים שקדמו אליו: ואנו מוצאים בבחביס
 שהי׳ האריי זיל עצמו משתוקק לזה לעשות סדר כעגינים, ועי׳ זה בשאר
 טאטרי רשביי בפירוש האררא זוטא, בהקדמה קצרה של הרחיו זיל :
 ונוסף על זה הוא קצרות זטן ליטורו כי כל חיי בית טררשו הי׳ כשבעה
 עשרה חדשיט, כטפורש בשער הגלגולים שער ח׳ דף סיט, כי הגיע
 טטצריס לצפתיו, בשגת של״א ליצירה קרוב ליטי הפסח, והרחיו זיל הי׳
 אז בן כיט שנה, ובשנת שליב ביום ועשיק פרשת מויט, בריח מנחט אב

 נחלה וביום ג׳ דברים ה׳ טנ״א, נפטר לחיי עולם הבא עיש :
 ואיתא שם עוד בשער ח׳ דף עיא עטור א׳ שבעת פטירתו נתן צוואה
 להרחיו זיל שלא ילמד את החכמה לאחרים, ולו התיר לעסוק כה
 בפני עצמו בלחישה, אמנם לשאר החברים אסור להתעסק בהם כלל, כי אמר
 שלא הבינו החכמה כראוי, עיש בארוכה: וה א הסיבה אשר הרחיו זיל
 לא סידר כלל את הכתבים, והניחם בלי סדרים, ומכיש שלא ביאר הקשרים
 מענין לענין, כדי שלא יהי׳ נזה כמו מלמד לאחרים, ולכן אנו מוצאים

 הימנו זהירות יתירה נזה ננודע להנקיאים בכהאריי זיל:
 ואלו הסדרים המצויים לפנינו ננתני האריי זיל, נערנו ונסדדויע״י
 דור־ שלישי נג׳ זמנים, ועיי ג׳ מסדרים הראשון למסדרים הי׳
 החכם מהר״י צמח זיל, שהי׳ נזםן אחד עם מהריא אזילאי זיל, שנפטר
 נשנת ת״ד, שהגיע לידו, חלק חשונ מהנתניס, וסידר מהם הדנה ספרים,
 והחשונ מהם, הוא הספר אדם ישר, שאסף נו שורש ועיקר נלל הדרושים
 מהםצויים לו, ומקצת ספרים שסידר הרנ הנ״ל נאנדו, ונהקדמת ספדו
 קול נרמה, מביא שם נל הספרים ששידר: מסדר השני הוא תלמידו
 החנם מהרימ פאפריש זיל, והגדיל ני ותר פדני, זיל להיות שהגיע לידו, מחלק
 הכתבים שהי׳ בידי החנם טהריש וויטאל זיל, וסידר הרנה ספרים,
 החשונ טהם, הוא ספר עץ החיים, ופרי עץ חיים, שנוללים טרחבי
 החנמה, נמלוא הטונן: השלישי לטסדרים, הוא החנם מהריש• וויטאל זיל
 נן מוהריר חיים וויטאל זיל, והי׳ חנם גדול ומפורסם, הוא סידר שסוגר•
 שערים המפורסמים, טעזבון שהניח לו אניו זיל: ואנו רואים, שנל אויא
 מהמסדריס, לא הי׳ לו נל הנהנים נשליסוח, וזה גרס להם נונד נדול

 על

 שמלאו וכו׳. מיד אמרו לפניו, ה׳ אדונינו מה אדיר שמך ננל הארץ,
 עניד מאי דהניי לך עכיל, לנאורה יש להרהר אחר המליצה הזאת, כי
 איפיא מצוי ועומד, זה המנדל המלא טכל טונ, אשר ממנינו זה, נאמת,
 שהינו ממלאימ אותו אורחימ על כל נרותיו: אמנם כנים הדברים, כי
 הנך רואה שלא טענו המלאכים, על שום ברי׳ מכל הבריות שנבראו
 נששת ימי נראשית, זולת על מין האדם לנד, והוא להיותו נברא בצלם
 אלקיס, ומורכנ מעליונים ותחתונים יחד, והמלאכים שראו את זה, כן
 תמהו־ ונבהלו, איך נפש הרוחני זכה וברה הרד מרום המעלה, ולבוא
 ולדור ככפיפה אחת, עמ גיף הבהמי המזוהם הזה, והיינו שתמהו הצרה
 הזאת למה לך: ולזה הניע להם התשובה, שמכבר נמצא מנדל מלא מכל מוב,
 וריקן מאורחים, וכדי למלאותו באורחין, למציאותו של אדם זה, המורכב
 מעליונים ותחתונים יחד, אנו צריבין, ולסיבה זו, בהכרח שתתלבש הנפש
 הזכה וברה, בצרה של הגוף המזוהם הזה, ומיד הבינו זה, ואמרו עכיד

 מאי דהגיי לך !
 ותדןן שזה המנדל המלא מכל טוב, יורה כללות העונג והטוב, שבשבילו
 ברא את הנבראים, עיר שאמרו זיל שטדרך הטוב להמיב, ועיכ
 נדא העולמות, כדי להנות לנבראיו: (והארכנו ענינו בפמיס ענף א׳ ומשם
 תדרשנו,) וכיון שאין ענין עבר ועתיד נוהנ בו ית׳ צריך להשכיל שתיכף
 כשחשב לבדאות נבראים ולהנות אותם תיכף יצאו ונתהוו מלפניו יתברך,
 הם וכל מילואיהם מהעונג והטוב, יחד, כמו שחשב עליהם: והיינו
 דאיהא בספר ,חפצי בהי מהאריי זיל שכל העולמות עליונים ותחתונים
 כלולים באים כיה, עוד טטרמ הצמצם כסוד היא ושמו אחר, עיש בפ״א.
 ומקרה הצמצום, שהוא השורש לעולמות אבייע הםוגבלים עד לעוה״ז,
 קרה, מפאת כללות שרשי הנשסות בעצמם, םחשקס להשוות צורתם
 כיותר להמאציל ית׳ שהוא ענין דביקות : כמו שנתבאר שם, שפירוד
 ודביקות בכל רוחני, לא יתכן, זולת בערכין של שיווי הצורה, או שינוי
 הצורה, ומתוך שרצה יתברך להנותט נטבע בהםקכלים בהכרח הרצון
 לקבל הנאתם, שבזה נשתנה צורתט היפנו יתברך, להיות צורה זו אינו
 נוהנת כלל ועיקר כנדר המאציל ית׳ דטםי יקבל חיו: ולתיקון זה נעשה
 הצטצומ והנבול, עד ליציאת עוהיז, למציאות התלבשות נשמה בנוף נשמי,
 שבהיותו עוסק בתורה ועבודה עיט להשפיע ניר ליוצרו, תשוב צורת
 הקבלה להתאחד בעל טנח להשפיע: והוא שיעור הכתיב ולדבקה בו וכו׳
 כי אז טשוה צורתו ליוצרו, אשר שיווי הצורה הוא דביקות ברוחני כאטוד
 וכננכר ענין הדביקות, בכל חלקי הגשמה על םילואם, ישובו העולמות
 לכחי׳ אים, כמי שהיו מטרם הצמצום : ובארצם ירשו משנה, כי אז
 יובלו לשוב ולקבל כל העיננ והטוב המוכן להמ מכבר בעולם איס ביה,
 כאטור, ונוסף עוד כי עתה טוכנים לדביקות אטיתי, בלי שינוי צירה
 כלל, כי כבר גם הקבלה שלהם אינה להנאת עצםס, אלא להשפיע ניר
 ליוצרם, ונמצאים משתוים בצורת השפעה להטאציל יתברך, וכבר הרחבתי

 דברים אלו בטוב טעם, בפמ״ס בענף א׳ עשיה ;
ת 0 ובזה תבין אסיים זיל, אשר השכינה בתחתונים צורך גבוה, ו  א

 שמאמר הזה מתמיה מאד: אמנם עולה בקנה אחד עם
 האמור במדרש הנזכר, שדימו הענין למלך שיש לו מנדל מלא מכל טוב,
 ואין לו אורחים, אשר ודאי, לאורחים יושב ומצפה, ראם לא כן, נמצא
 כל ההכנה ללא הועיל ולתוהו, וכדומה, למלך נדול שנילד לו בן לעת
 זקנתו, שהי׳ חביב לו ביותר, ועיכ, מיום הולדו חשב בעדו מחשבות,
 וקבץ כל הספרים והחכמים המציינים שבהמרינה, ועשה בעדו בית
 מדרש לחכמה, וקבץ כל הבנאים המצוינים ובנה, לו היכלי עוננ, וקבץ
 נל נעלי הנינון ושיר ועשה לו נתי זמרה, וקבץ מטיטנ המבשלים
 והאופים שנמרחני המדינה והמציא לו מנל מעדני עולם ימי. והנה נגדל
 הנן ונא נשנים, והוא סכל, אין לו חפץ נמושנלוח, והוא סימא אינו דואה
 ואינו מרגיש, מיופי הבנינים, והוא חרש לא ישמע נקיל שרים ושרות,
 והוא חולה במחלת צוקר, איגו רשאי לאכול אלא פת קיבר לבד, והנה

 כדי בזיון וקצף ז
 ומה תבין אמרם זיל על הפסוק,אני ה׳ בעתה אחישנה ופירשו בסנהדרין ציח
 לא זכו כעתה זכו אחישנה : היות שיש ב׳ דרכים להשנת הטטרה
 הנזכרת, או עיי תשומת לב טעצםס, שהוא נקרא דרך תשובה, ואס יזכו
 לזה יקוייס בהם אחישנה, כלומר, שאין על זה זמן קצוב, אלא מתי שיזכו
 יוגמר התיקון, כמוכן: ואס לא יזכו לתשומת לב, יש דרך אחי, שנקרא דרך
 יסורין, עיר שאמרו זיל סנהדרין ציז אני מעמיד להם מלך כהמן, ובעיכ
 חוזרים לטוטנ, והיינו בעתה כי ע״ז יש זמן קצוב : וירצו בזה: להורות
 לני, שלא דרכיו ית׳ דרכינו וכר, ועיכ לא יארע לו ית׳ מקרה םלך בויד
 הנ״ל, אשר טי־ח והבין כיב גדולות ונצורות, בשביל בנו החביב, ולבסוף
 נמצא מתאנה טנל ונל, ונל הוצאתו וטרחתו לשוא ולחוהו לבזיון וקצף, אולם



 ד הקדמה
 על םידורס של העניניס, שאינם מוכשרים כלל לאותם שאין להם בקיאות להיות שאין שט עור רוח הבהמי היורד למטה, שאין היצה״ר שורה אלא
 בלב פנוי מחכמה : ומפרש ואומר שהתיבות בנויות, והטעמים בנשמות, ואס
 לא יבין הטעמים, הרי זה דומה למיינע עצמו לספור דפין ותיבות
 שכספי רפואה, שמזאת היניעה לא יוכל לרפאות מזור: רצונו לומר
 שבהכרח מחוייב למצוא התחבולות, לזכות להקנין הנזכר, שאז מסוגל
 לטעום טעמי תורה, שהוא ענין החכמה הפנימית וםסתריה, וטעמי מציה
 שהוא ענין האהבה והחמרה אליו ית/ שבלעדי זה, נמצא שאין לו, אלא
 התיבות והמעשים לבד, שהמה גויות בחוסר נשמיח, שדומה למייגע עצמו

 אטיתי בזוהר ותיקונים, ועיכ בני עלי׳ הם טועמים :
ת ט) ותיןןף זה חביבה יתירה מודעת לגו מאתו יתברך שהגיענו וזכי̂נ י  א

 לרוח אפיגו הבעשיט זיל, אשר פרשת גדולתו ועוצם קדושת;
 למעלה מכל הגה ומכל טלה, לא התביגנו ולא יתבונגו בו, זולת אותם
 הזכאים ששמשו לאורו, וגם הם לשיעורין, כל או״א לפום מאי דקביל
 בלבי׳ : והן אמת, שאור תורתו וחכמתו הק׳, גכגים על אדגי הקודש

 אות ייא) ועפיי הדברים הללו, השגגו פקיחת עיגים במאמר ד
 סימון, במדרש רבה פרק ו׳ על פסוק, נעשה אדם, וזיל
 (שבא הקניה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת) שנעשו כתות כחית
 חבורות חבורות, מהמ אומרים יברא, ומהם איםרים אל יברא, ההיד חסד
 ואמת גפגשו, צדק ושלום נשקי, חסד אמר יברא, שהוא נומל חסדים ז
 אמת אמר אל יברא, שכולו שקרים: צדק אמד יברא, שהוא עושה צדקות׳
 ושלומ אמר אל יברא, שכולו קטטה: מה עש־־. הקניה, גטל האמת והשליכו
 לארץ ההיד ותשלך אמת ארצה, אמרו מלאני השרת לפני הקביה, מה

 עד עתה,גמצא עולה ויורד, ולא כל הזםגים שוים, אשר בזמן
 לא נראה אלא ראשו, ועיכ מרח האריי זיל בעדיגו, להצילגו דרך ראש,
 ובזמן הבעשיט זיל הי׳ הדוחה, ועיכ הי׳ לברכה בעדינו, להצילנו מכגגד

 הלב, והי׳ לגו לתשועה גדולה ונאמנה:
 ובעוהיף חזר ונהפך הגלגל בדורינו זה, וירדנו פלאים, כמו מאגרא
 רמא לבירא עמיקתא, ונוסף עלינו התנגשות העמים, אשר
 ־ בלבל כל העולם כולו, ונעשו הצרכים מרובים, והדעת קצרה, ומשובשה
 בזוהמת החומר, הנוטל חלק בראש, ועבדים רוכבים על סוסים, ושרים
 לארץ יהלכו, וכל הנאמר במתניתין במס׳ סומה הניל נתקיימה בנו נעוהיד

 ושוב נעשה מחיצה של ברזל, נם לאור הגדול הזה של הבעשיט ^ אתה מבזה תכסיס אלתכםי-ה (חותם) שלך, העלה האמת מן הארץ, הה״י
 אשר אמדנו שהולך ואור עד נכון גאולתינו השלימה, ולא האמינו חכמי
 לנ בהאפשרות בדור יבוא ולא יוכלו לראות לאורו, והנה חשכו עינינו
 נשינו טובה, ובראותי זה אמרתי עת לעשות, ועיכ קמתי לפתוח נהרחנה
 פתחי אורה של האריי זיל, שהוא הוא המסינל וטוכשר גס לדורינו זה

 בגיל, וטובים השגיס טהאחד :

 אטת טארץ תצטח עשית:
 והנה המאמר הזה מוקשה הוא םניב סביב, א׳ עדיין לא גתנאר נזה
 חומר הכתוב דגעשה אדם וכי חיו לעצה הוא צריך עריה
 תשועה בלב יועץ : ב׳, פי. אמת, איך יאמר על כלל מין האדם שכולו
 שקרים, והא אין לך דור, שאין בו כאברהם יצחק ויעקב, j/ ואש כנים
 שפתי אמת, איך מלאכי חסד וצדקה הסכימו על עולם שכולו שקר• ד
 למה נקרא• האמת תכסיס אלתכסייה, שפי׳ חותם, הנא בשולי המכתב׳
א אשר בהכרח שיש מציאות של עיקר חוץ מהחותס, אמנם חוץ מנמל ן ל י י ד ע ש ב ־ ״ ב ל י ה נ י ט ש ו ץ , א ר ח ו א נ ן א י א ע ן מ ג ל ה מ ן מ  ה

ץ האמת, ודאי שאין שם מציאות כלל; ןל, היתכן למלאכי אמת, לחשוב לפוע- פ ם ח ה ן ל ם ן ן ״ מ ם ה י נ י ם ע י ג ת ו נ ם ש , ק ל מ כ נ / ן ם ל י ע ן ה ל ל  , ה
 אמת, שאין חיו פעולתי אמת: ף, מה הגיע לו להאמת מתוך עינשו הקשי״
 שגשלך עד לארץ ולתוך הארץ. ן׳ למה לא מובא תשובת המלאכים כתורה

 כמו שמובא השאלה אליהם:

 ןאין להאשימנו על הקיצור לשין הגוהג בחיבורי, להיות זה מותאם,
 ומוכשר לכל אוהבי חכמה, כי ריבוי הקנקנים מפיגין טעם היין,

 הכסילות, וכללא נקוט, שמאותו מקים שהחכמ שואב מקורי חכמתו
 שואב משם הכסיל מקור אולתי : ובכלל אני עימד כראש ספרי ומזהיר
 שלא טרחתי כלל, לכל אותם האיהביס להסתכל נארונות, זולת לאותם
 שדבר ה׳ יקר להם, והולכים ומתגעגעים לנהור אחר ה׳ וטובו, בכדי
 להשלים המטרה שבשבילה גבראו, כי יהק־ים בהם ברצות ה׳ הכתוב כל

 משהדי יםצאוננו וכו׳ :
 אות י) ובא וראה דברי פי חכם, הר״א אבן עזרא דל בספרו יסוד מירא

 וצריך להבין אותם ב׳ ההנהגות הערוכות לעינינו, ההפכים מן הקצה, אל
 הקצה שהם הנהגה של הומת כל המציאות של עולם הזה, והנהנה «ל
 אופני הקיום, להעמרתם שי כאו״א, מהמציאות שלפנינו: כי מקצה מזה, אני
 מוצאים הנהני. נאמנה, בהשנחד, מאושרת עד להפליא, השילמת, להתהוות
 דף ח׳ עינ, וזיל באיר, ועתה שים לבך ודע, כי כל מצוות הכתובות, נל נריה ונריה מהמציאות, וניקח לדונמא, כדרי הויה למציאות הארס׳
ל והנה האהבה והעינג סבה ראשונה שלו, הבטיחה והנאמנה לשליחותיז׳ כ  בתורה או המקובלות שתקנו האבות, אעפיי שרובם הם במעשה או בפה, ה
, ותיכף אחר שנעקר ממוח אביו, החעגחה מזמנת לו מקים בטיח, משוטי ב ו ת נ  הם להק! הלב׳ ני נל לנבוח דורש ה׳, וכל יצר מחשנות מנין: ו
 לישרים בלבותם, והפך זה לב חורש מחשבות אץ וכו׳ ומצאתי פסוק אחד מכל נזק, בין המצעות שבבטן אמו, באופן שכל זר לא ינע נו, שטה׳
ת ההשנחה מכלכלת לו לחש חוקי, דבר יום ביומי, לפי מדתי, וכן ממפלה ל  כולל לכל המצית, והוא, את ה׳ אלקיך תירא ואותו תעבור, והנה מ
 לא תעשה, בפה ולב ומעשה, וזו היא המדרנה עטו בכל צרכיו, לא תשבחתו רנע, ער שירכיש לו חיל, לצאת לאויי
W ממנה,־ל עבודתיר.׳ יתעלה, שהיא כוללת כל ארציני המלאה מעקשים, ואז, ההשנחה משאלת למעצמה וכת, וכמו גביי f ^ m 
י מזויין זקן ורגיל, הולך יפיתת שערים ושיבר בחומותיו, ער שבא בי! ^ לב וידיכיהיעד כי ידבק בהשם יתברך הנכבד, נ > ה ; ^ 
׳ אנשים כאלמשאפשר לבטוח עליהם, שיעזרוהו כל ימי חולשתו, להיותם ו כ  בעבור זה ברא האדם,^א ברא לקנות הון ולבנות בנינים ו
ש היקרים לו טבל בגי חלד, באהבה ורחשים ונענועים עצוטים בעד קיום ק נ לאהוב איתי ללמוד חכמה, ולב ״ י נ  ע״כ יש * ב ש »
 ריח אחרת, אז יהי, מציאותי, וכן הילכת ההשנחה ומחבקתו עד שמכשדתו למציאותי

י ולהשתלשלית מציאיתי אחריו: יכמקרה האדם מ מקרה מין החי, וםי1  בחייו אהוב ליוצרו וכו׳: ודע כי התורה לא נתנה אלא לאנשי לבב. כ
* י ^ י ^ ד ^ ד ^ ״ א י ם לא יבין הטעמים כל עמלו שוא הצוטח, בולט טושנחים ^ ^  חתי ית כגויי״, ו״ט»ים מ

 יעמל ורוח, כסו הסיינע עצסו לספור הדפין והתיבית שבספר רפואה
 שטזאת היגיעה לא יוכל לרפאות סדר, וכטו נטל נושא טשי, והוא לא

 יועיל להמשי, והמשי לא יועילנו, עכיל אית באות:
 הנשאב מדבריו דל, שהוא באחת, דהיינו לאחוז בהטטרה, שעליה

_ ,_r... _ האדם נברא : ואומר עליה, שהיא ענין הדביקות בהשם 
ו זולת בהקדם ייסורין ומכאובים, ובנפשם יביאו'לחטט" (אפי׳ כנה הקטנה נ א י ב י  ית׳ הנכבד, ואומר עיכ, שהאדם מחויב לחזור אתר התחבולות, ש

 זאת כל חכטי הטבע:
 ומעבר טזר. טקצה השני, כהסתנלותינו על סדרי העטרה וכלכלה

י  באופני הקיום של אותם המציאות מקרני ראמים עד נ
r - . ״_ — ׳•״״ -  כינים, אנו מוצאים ביבול םד* ״

ו ׳ סדר ס, כמו בין מחנה הבורחת משרה המערכה ל ן ן ן ם ן י כ ן  _ ^ מ
׳ זןית1Jl/ * א׳קס, וכי חיתס למסותים, אין להם זבות קיום. M l ״ ״ ה ^ « סורן ומכאיבים, ובנפשם יניאי לחמם, !אפי׳ כנה הקטנה לאהוב אותי, ללמוד ל ״-׳..״, . כ ן י י ש ר ש חפש «^ ע ף ח י ׳ ן י ב : ^ ״ נעת צאת, לסעורתה, וכמה כרכורים היא מכרכרת עי י ן ף צ ן י ״, ל ז ה̂ה נ ה ^ ^ ^ ק ? י י ד ה מ ל י ד ע^לזכות קיימה, ובמיה מקרה אחו לבונים ג ס * י ט.י ק א ^ ה ל ד ש י  יצרי, להורות, שכל ע
 °׳ יא ני צריך לומר נמין האדם מיבחר היצורים, אשר

 לקנין הזה, אין עבודתו שלימה, והעבודה בהכרח שנתנה לנו היום לעשותם: ידו ננל ויד נל נו:
 ונטו שטסיים על זה ני התורה לא נתנה אלא לאגשי לננ, בלוטי/ אות י״ב) אמנט גם בעשר ספירות דקדושה, אנו מבחינים, ערי 2
 שהשיגו לנ, לאהונ אותו ויחסרהו, שהם נקראים נלשון חנטים חנטי לב נ׳ הפכים, להיות ט׳ ספירות ראשונות ענינם ב*ייח

 השפעה



 הקדמה ה
 לתפקידה, ומילוא בנינה נגמר להם אח״כ, בסיבת ח*או של אדם הראשון

 בעץ הדעת, במיש בעיה:
 והנה נתבאר שכ׳ מערכות זה לעומת זה. נוהנת, בקיום ופרנסתי
 המציאות : ותקציב אור הצריך לזה הקיומ הוא שיך ניצוצין :'
 והמה הוכנו ונמדדו, בכה שביהיכ : ותקציב הזה ראוי להתגלגל, בין ב׳
 המערכות אשר כזה תלוי םדרי הקיום והכלכלה של המציאות : ותדע
 שמערכת הקרושה מחוייבת להכיל, לכל הפתות תקציב של רפיח ניצוצין
 להשלמת ט״ס ראשונות שלה, כניל, ואז יכולה לקיים ולכלכל מציאות
 התחתונים : וזה היה לה קודם חטאו של אחיד, ועיב היה כל המציאות
 מתנהגת אז, עיי טערכת הקרושה, להיות שהיה לה הםילוא של רפיח

 ניצוצין כאמור :
 (אות ייי) ועתר*, מצאנו הפתח, להמדרש הניל, בענין ד׳ הכתות, חסד
 וצדקה אמת ושלום, שנשאו ונתנו עם השיית, בבריאת אדם: כי
, דרושי  המלאכים הללו, המה משמשי הנשמה של האדם, (ועי׳ בע״ח ש
 אב״ע) ולכן נשא ונתןעמהם, להיות כל מעשת בראשית לדעתם נבראו,
: ונודע, שכל נשמה ונשמה כוללת ענין,: עיס, באויפ ואוימ, ל י  כאמרם ז
 והנה החסד, היא ענין אויפ של ט״ר של הנשמה: והצדקה, היע אויפ של
 המלבות של הנשמה : והאמת, היע אור מקיף של הנשמה : וכבר דברנו
 שאויפ ואו״מ הפכים המה. להיות האויפ נמשך בחוק הארת הקו, שנמנע
 מלהופיע לנקודת הצמצומ, שהיא צורת הגדלות של הקבלה : ואו״מ
 נמשך םאור אים ביה, הטקיף לכל העולטוח, ששם באיס שוה קטן וגדול
 וע״כ אוימ מאיר ומטיב לנקודת הצמצום ג״ב, ומכיש לכהי׳ המלכות :
 וכיון שהטה הפכים, איכ לב׳ כליט צריכים, כי אייפ טאיר בט״ר, ובן
 אפי׳ לטלבות אינו טאיר אלא בחוק טיר, ולא כלל לבחינתה עצטה :
: ן  אטנם אויט, טאיר בבליט הנטשביס טנקודת הצטצוט ביחוד, שנק׳ כלי חיצו
 ובזה תבין, לטה נקרא האטת חותם. בי שט זה, טושאל, טחותט הבא
 בשולי הטכתכ בסיף הענינים, אמנמ היא מעמידם וטקייטם, כי
 זולת החותם, אין בהם שום ערך, וכל הכתב הוי לבטלה : וכן ענין אוימ
 המטיב לנקידת הצמצום, שוזיע נדלות הקבלה, עד שטשוה צורתה ליוצרה
 בכחי׳ השפעה כניל, שהיא טטרת כל העולמית עליונים ותחתינים המוגבלים:
 והיינו המחאה של האטת, בבריאת האדם, כי טען שבילו שקדים,
 להיות שטצד יצירתו של הקב״ה, אין להאדט כלי חיצין, שהוא
 צריך להטשך טנקודת הצטצוט, בשכבר נפרדה טאורו ית׳ כאטור לעיל :
 ואיכ, אי אפשר לטלאכי אטה, להועיל להאדט בהשגת אור טקיף, ואיכ
 כל העולםות העליונים והתחתונים הטונבלים, שלא נבראו אלא להשלמה
 הזו, ואשר זה האדם צריך להיות הנושא היחיד אליה, וכיון שהאדם הזה אינו
 טוכשר לטטרתי, איכ כולם הטה חוהו ושקה וכל הטרחא בהם ללא הועיל ז
 אמנש טלאכי חסד וצדקה, שהטה שייכיט ביהוד, לאויפ של הנשטה,
 אדרבא םשוס זה שאין לו כלל טבחי׳ חלל הפנוי, היו יכולים
 להשפיע לו כל אורות הנשטה בהרוחה יתירה, על צד השליטות היותר
 נעלה, ולפיכך היו שטחיט להועילו, והסכימו בכל םאדם על בריאת
 האדם: וטלאבי השלים, טעגי דבילי קטטה, כלוטד, איך שיהי׳ עגין
 קבלתו את האו״ם, אטנס סיף סיף א* אפשר שיבואי בנושא אחד עם

 האויפ, להיותם הפוכים זליז, כאמור, והיינו כולו קטטה :
 (אות מ״י) ובהאמוף, זכינו להבין הטשך הפסוקים, בחטאו של עץ
 הדעת טוב ורע, אשר עוםק רום להם, והזיל
 שגילו בהם טפח, עוד בסו בדבריהם עשרה טפחים : והנה בהקדם הענין
 כתיב, ויהיו הארס ואשתו שניהם ערוטיס ולא יתבוששו : ודע, שעגין
 לבוש, ה״ע כלי. חיצון, כטיש בעיה שער דרושי אבייע, עיש, ועיכ טקדיס
 לנו הכתוב, להורות סיבת חטאו של עצהיד, עיד שאטרו זיל, בהפסוק
 נורא עלילה לבני אדם, אשר בעלילה באת עלי׳, כלומר, שהי׳ מוכן לו
 חמאו מכל מראש : וזה שיעור הכתוב, שהיו האדם ואשתו מצד היצירה,
 בלי כלי חיצון, רק בבחינת כלים פניםיס, הנמשכים ממערכת הקדושה
 כניל, ועיכ ולא יתבוששו, כלומר, שלא הרנישו בחסרונם, כי הבושה
: ונודע, שהרגשת החסרון, הוא סכה ראשינה למלאות ן  היע הרגשת חסרו
 החסרון בדומה, להמרגיש בחליי, מוכן הוא לקבל רפואה, אבל האינו
 מדגיש כי חולה הוא, נמצא נמנע בודאי מכל רפואה : אכן תפקיד הזה
 טוטל הוא על כלי חיצונה, שבהיותה כבנין הגיף, והיא ריקגית מאור,
 מסבת שבאה מחלל הפנוי, גמצאת מולידה בו, הרגש הריקנית והחסרון,
 ומתבייש מזה, ועיכ מוכרח, שיחזור למלאות החסרון, ולהמשיך האוימ
: וזהו הוראת הכתוב, ויהי ו ז  החסי לו, שהוא עוטר למלאות את כלי ה
 האדם ואשתו שניהם ערומים, מכלי חיצון, ולפיכך ולא יתבוששו, שלא

 הרגישו חסרוגס, וגםצאים משוללים מהמטיה שעליה נבראו :
 אמגס צריך להבין טאד, רוטטות זה האדם יציר כפיו של הקכיה, ואשתו
 שהקכיה חלק לה עוד בינה יתירה הימנו, כאםרס זיל(נדה מיה)
 בהבנת הכתוכ ויכן ח׳ את הצלע, ואיככה נכשלו ונעשו ככסילים, לא
 ידעו להזהר מערמת הגחש, גס לאידך גיםא, זה הנחש, שהמקרא מעיד

 עליו

 השפעה, וטלכית ענינה לקבלה, וכן טיר מלאים אור, והמלכות, לית לה
 מנרטה ולא טידי, וזים שאנו טבחינים בכל פרצוף, ב׳ בחי׳ באור, שהט
 אויפ ואוימ, וב׳ בחי׳ כבלים, שהם כלי פנימי לאויפ וכלי חיצון לאור
 כקיף : והוא מסבת ב׳ הפכים הנז׳ שאיא לנ׳ הפנים שיבואו בנושא
 אהד, וע״נ צריכים לנושא מיוחד, לאו״פ, ולנושא מיוחד לאור מקיף, כמו

: ׳ ד  שהארכתי בפםיס ענף ב׳ ו
 אולם בקדושה אינם הפכים ממש, להיות המלכות נמצאת עם הטיר
 כסוד הזיווג, ויהי, נס תכונתה להשפיע בסוד או״ח, כםיש בפסים
 ענף ד׳ : םשא״כ הםיא שאין להם טבחי׳ טיר כלום ועיקר בנינם מחלל
 הפנוי שהוא ענין נדלות הצורה של קבלה, שעלית הי׳ הצםצום הא׳
 שאפי׳ אחר שהגיע הארת הקו לתוך הרשיטו נשאר שורש הזה בלי אור
 כםשיכ כפטים ענף א׳ ועיכ הטה הפכיט טראש עד רגל לעוטת החיים
 והקדושה, כסוהיכ זה לעומת זה עשה אלקים, ועיכ נקראים מתים כטיש שם :
 והנה נתבאר לעיל באית ו׳, שכל ענין הצמצום הי׳ רק להתקשטות הנשמית
 בדבר השוואת הצירה ליוצרם, שהיא ענין התהפנות כלי קבלה
 על צורת השפעה, כמויש שם, ובמצב הנד, נמצא הממרה הזאת עודנה
 משוללת, הן מצד בנין פרצופין דקדושה, שאין שם כלום מבחי׳ חלל
 הפנוי, שהוא צורת גדלות הקבלה, שעליה הי׳ הצמצום, ועיכ, לא יארע
 שוס תיקץ לדבר שאינה שם במציאות, וכן מצר בנין הם״א, ודאי אין
 כאן שום תיקון, אעיג שיש להם מבחי׳ חלל הפנוי, שהרי ענינה הפוכה
: ועינ, אך לאדם דעולס הזה  לגמרי, וכל מה שמקבלת למיתה עומד
 צריכין, שבקטנותו מצוי בכלכלה וקיום הסיא, ויורש מהם הכלים דחלל
 הפגיי, ובגדלותו עובר וטתחבר לבגין הקדושה, בסגולת תורה וטצות
 להשפיע ניר לייצרו, ונמצא מהפך נדלות הקבלה שכבר קנה, שתהי׳ טסודרת
 בו רק^עימ להשפיע, שנמצא בזה משוה הצורה ליוצרה, ימתקיימ בו הכינה:
 וזה סיד מציאת הזמן בעולם הזה, דהנך מוצא שמתחילה נתחלקי כ׳
 ההפכים הניל, לב׳ נושאים נפרדים זה מזה, דהיינו הקדושה, והםיא׳
 בסוד זה לעומת זה, שעדיין נשלל מהם התיקון כנ״ל, מפני שמחוייביס
 להםצא בנושא אחד, שהוא האדם, כניל: וע״כ בהכרח, למציאות סדר
 זמנים אנו צריכים, שאז יהי׳ ב׳ ההפכים באים בהאדם, בזר, אחר זה,

 כלומר, בזמן קמנוח, ובזמן נדלות כאמור:
ת י״ג) ובזה תבין הצורך לשבירת הכלים ותנונתמ, כמ״ש בזהר ו  א

 וכר-אריי, דנודע, דבי מיני אור נמצאים בכל עים, ברצוא
 ושוב, אור הא׳, הוא אור אין סיף ביה, הרצוא מלמעלה לממה, ונקרא
: ואור הב׳, הוא תולדות כלי הטלכוח, השוב טלמטה למעלה, ר ש  אור י
ר: אשר שניהמ מתחברים לאחר ממש : ותדע, דהא דאטרינן, ז  ינקי אור חו
 אשר מהצמצום ולמטה, כבר נשללת נקירת הצמצום מכל אור, ונשארה
 חלל פנוי. ואור העליון לא יופיע עיר לבחי׳ אחרונה, כטרם נמר התיקון
 שזה נאסר ביחוד, על אור איס ביה. שנקרא איר ישר. אבל אור הב׳,
 הנקרא אור חוזר, הוא יכול להופיע לבחי׳ אחרונה, היות, שעליו לא הי׳

 מקרה הצטצוס כלל י
 ונתבאר אשר מערכת הס״א והקלי׳, הוא צורך מחוייכ, למטרתה של
 הצמצום, והוא, כרי להטביע בהאדמ כלי נדלות הקבלה, בעת
 קטנותו, בהיותו סמוך על שולחנה, וא״כ הרי הס״א ג״כ, לשפע היא
 צריכה, וטאין תקח זה, בהיות כל בנינה רק טבחי׳ אחרונה, שהוא חלל
:  פנוי מכל אור, אשר מהצמצום ולמטה, כבר אור העליון נפרד משם לנמרי
 ולפיכך, הוכן ענין שביהיכ, שענין שבירה יורה, ענין הפרש חלק
 מאור חוזר, שבעשר ספירות דעולס הנקורים, שירד מאציליח
 ולחוץ, ער לחלל הפנוי, וכבר ידעת, שאיר חיזר, אפשר לו להופיע גס
 לחלל הפגוי: יהגה בזה החלק אי״ח, שירד סאצילות ולחוץ, יש בו מכל
 ספירה וספירה, דעיס רגקידים, ליב בחי׳ מיוחדות, כמייש במקומ;
 ועשרה פעמים ליב, הוא שיך : ושיך בחי׳ אלו שירדו, הוכנו, לקיום
 המציאות, של התחתינים, שהמה באים להם בב׳ מערכות, בסויה זה
 לעומת זה עשה אלקיס, דהיינו עולמות בייע דקדושה, ולעומתם עולמות
 אבייע דסיא : והיינו שאמרו זיל(מנילה ו׳ עיא) בביאור הכתוב. ולאום
 מלאום יאמץ וכו׳. כי כשקם זה נופל זה, ולא נבנית צור אלא מחורבנה
 של ירושלם, עיש : להיות שיך הבחי׳ האלו, אפשר להם. שיופיעו כולם
 לס״א, ואז נחרב חיו בנין מערכת הקדושה, בלפי התחתונים לנםרי 5
 ואפשר להם, שיתחברו כולם לקדושה, ואז נמצא נחרבת מערכת הםיא
 לנמרי מהארץ : ואפשר להם, שיתחלקו בין שתיהס, בפחות ויתר, לפי
 מעשי בני אדם : וכך המ מתנלנליס בב׳ המערכות, עד נומרו של התיקון:
 והנה לאחר שביהיכ, וירידתם של שיך כחי׳ ניצוצי אורה הניל,
 מאצילות ולחוץ, נתבררו ועלו מהם רפיח ניציצין : דהיינו כל
 מה שירד מתשעה ספירות הראשונות, שבעים _דנקודים, וט׳ פעמים
: והמה שבו ונתחברו, לבני] מערכת הקדושה ז ׳  ליב, הוא רפיח בחי
 ונמצא נשאר לס״א, רק ליב בחי׳, ממה שירד מהמלכות דעולס הנקודים ן
 והי׳ זה, לתחילת בנין הסיא, במיעוט בתכלית, שעדיין איננה ראויה



 ו
!  עליו, 'שחיה ׳ערום מכל חית השדה, איך הוציא משפתיו כסילות וריקות והרע בהשואה נמורה, למתוק ולעדן : ועדיין נשאר מקים להרהר באים,
 הנחש, מפני שהשיית לא הודיעו זה בעצמו, ע״כ הקדים הנחש, ואמר,
, ונפקחו עיניכם ו נ מ ם מ כ ל כ ם א ו י י כ ם כ י ק ע א ל ד ו י י  כ
 כלומר, מצד השי״ת דבר יתר הוא. להידיעכם זאת, להיותו יודע שאם תשימי
 לבכם לזה, לאבל על צד הקדושה, ונפקחו עיניכם מעצםיכם, להבין גידל
 הרוממות שבו, כי הרגישו בו מתיקית ועידון עד להפליא, וא״כ אינו צריך
 להודיעכם, רעל כן הטביע בכם כח המברר. לידע תועלתכס מעצמכם י
ך כתיב, ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וני תאוה הוא לעיגים י ן י  ן
 וכי/ פי׳ שלא סמנה עצמה על דבדיו, אלא שהלבה ובררה
י  מדעתה ותכיגתה, והקדישה את עצמה בקדושה יתירה, לעשות ג
 להשיית, כדי להשלים הכינה הנרצה הימנה, ולא כלל להנאתה עצמה :
 שאז, נפקחו עיניה, כדברי הנחש, ותרא האשה כי טיב העץ למאכל,
 והיינו עיי זה שראתה, כי תאוה הוא לעיניס, כלומר, דעוד טטרם שנגעה
 בו, הרגישה מתיקית ותאור, גדולה, בראות עיניה לכד שחמדה כזה עיי
 לא קרה לה, בכל עצי הנן, ונתברר לה עיר, אשר נחמד העץ, להשכיל
 כלומר, דע״כ יש בעץ הזה תאוה וחמדת מרתוק, יתר מכל עצי הגן׳
 היינו להשכיל עליו, אשר בשביל מעשה האכילה הזו, נבראו, והוא כל
 הטטרה, כמו שגילה לה הנחש: ואז, אחר הכירורין המוחלטים האלי.
 והקח מפריו ותאכל, ותתן גם לאשה עטה ויאכל, ודייק הכתוב בטלה
 עמה, כלומר, על כינתה הטהורה, דהייגו רק להשפיע, ולא לצ-כי עצמי

 וזה הוראת הכתוב, שנתנה לאשה עמה, כלומר, עמה בקדושה:
ת יייי) ועתה נבוא לעוטק הענין, והטעית, שהיה קשור כרגלי׳ ו  א

 כי זה העצהיד מויר, היה מעורב טבחי׳ חלל הפני/
 כלומר, מצורת הגרלות שבקבלה. שעליה היה הצמצום, ואור העליון כבי
: וכבר גתבאר,שאדמ הראשין,לא היה לו כלל בבנינו׳ ל י  נפרד משם, כג
 צורת נדלות הקבלה, הנמשך מהלל הפנוי, אלא כולו נמשך ממערכה
 הקדושה, שענינם להשפיע: כמו״ש בזוהר קדושים, דאדה״ר לא הוי ליי
 מהאי עלמא בלום, עיש : ועיכ נאסר לו העצהיד, כמו ששורשו, וכל
 מערכת הקדושה, שהמה נפרדים מהס״א, משום שינוי הצורה שלהם,
 שהיא ענין הפירוד כניל, וע״כ גם הוא נצטוה עליו, והוזהר מלהתחבי
 בו, כי יופרד מחמתי משורשי, הקרוש, וימות, כמו הם״א והקלי׳ שהטה
 מתים, לסבת הפכיותם ופירודם מהקדושה, וחי החיים, כנ״ל : אמנם,
 השטן הוא הסימ היא המהימ, שנתלבש כהנחש, וירד והמיתה לתוה, ברבי
 שקר שבפיו, לא מות תטותון: ונודע, שכל דבר שקר שאין אוטריס דבי
 אמת בתחילתו אינו מתקיים, ועיכ הקדים איתה בדבר אטת, ונילה לי•
 מטרת הבריאה, שבל ענינה לא באה, אלא לתקן העץ הזה, בלומר, כיי
י &  להפך כלי קבלה הגדולים על צד ההשפעה, וזיש חדל שאמר לה, א
ה  אלקים אכל מעץ הזה וברא את העולם, כלומר, שהסתכל על עגין ז
 כבחי׳ סיף מעשה במחשבה תחילה יעיב ברא העולם : וכמו שגתנאי

 כזו, שבאם יאכלו לפרי העצהיד, אז יתהוה מהם אלקים : ואיך כסילות
מצא קן בלבבם : ועוד, כי להלן נאמר, שלא מפני התאוה להעשות  זה 1
טעצה״ד, אלא בפשיטות, כי טיב העץ למאכל וכו/ שהוא  אלקיט אכלה:

 לכאורה, תאוה בהטית :
(אות'ט*0 יי וצריכים לדעת, טיב של ב׳ טיגי הבירורים הגוהגיס אצלנו'• ; 

ק׳ בירורי טוב ורע, בירור הב/ גק׳  בירור הא/ נ
 בידורי אמתיושקר: פי/ שהשיית הטביע כח הטברר בכל כריה, ש$יעל
 'בה כל התועלת הגרצה, ומעמידה על שלימותה הגרצה, והגה בירור הא,
 "הוא כה הפועל גיפני, שא ופניי פעולתו, עיי הרגש מד ומתוק, שהואממאס
: ו  ודוחה צורת המד, כי רע לו, ונאהב לו, ומקרב צורת המתוק, כי מוב ל
 *והנה כח הפועל הזה, די ומספיק, בדומם, צומח, וחי, שבהמציאוח,
 שמעמידםיעל גמרישליםותם הנרצה : וניסף עליהם מין האדם, שהטביע
 י בו חשיית כח פועל שבלי, שאופני פעולתו בבירור הב׳ הג״ל, שדוחה
 ׳''׳עניני שקר וידיקית, במיאוס עד להקאה, ומקרב ענינים אמיתיים, וכל
 י'ו2ועלת, באהבה גדולה: ובידור הזה, נק׳ בירור אמת ושקר, יאינו נוהג
 י זולת י במין האדם כאויא לפי שיעורו : ותדע, שבח הפועל הזה הב/
 '/His והגיע להאדט, בסבת עטיו׳של הנחש, כי מצד היצירה, לא היד, לו
 wir/ כה הפועל הא/ טבירורי טויר, שהיה די וטספיק לו לתועלתו בעת ההיא:
 ואסביף לך עדים, אם היו הצדיקים נגמלים כמפעלט חטוב, והרשעים
נעגשים על מעשיהם, כדי רשעתם, בעוהיז, היה אז הקדושה :  י

 מונדית לנו, במציאות של הטתוק והטוב : והנדא היתה מונדרת לנו,
 ״במציאות של הידע והמר : ובאופן זה, היה מצוותהב׳חירה מגיענו, עיר
 ראה נתתי לפניך את המתוק ואת המר, ובחרת בהמתוק : ובאיפן זה,
 יהיו כל בגי אדם בטוחים בהשגת השליטיח, שבטח היו בורחים מן
 ׳העבירה, להיותה רע להם, והיו טרודים במצוותיו ית׳ יום ולילה לא
 יחשו, כטו הטפשיט של עתה בעניני הגיף וזוהטתו, להיותה טוב ומתוק
 להם : והנה כן היה ענין אדה״ר, טפאת יצירתו ית׳ אותו : והניחוהו
 בג״ע, לעבדה ולשטרה, שפירשו זיל, לעבדה אלוטצות עשה, ולשמרה
'אלו מצות'לא תעשה, ומצות עשה שלו, היה לאכול ולהתענג מכל עצי ' 
 '.הגן, ומצוות לית שלו, היה שלא לאכול טעצהיד טויר : אשר המצוות
 עשה, היתה מתוקה ונחמדה, והמצות לא העשה, היה הפרישה מן הפרי
 המר ו^קשה כמות : ואין לתמוה, איך אפשר להקרא כאלה, כשם מצוות
 ''ועבודה, כי מצינו כזה, נם בעבורתינו של עתה, אשר עיי התענוג
 לשבתות ויויט, אני זוכים לקדושה העליונה, וכן על ידי הפרישה
 י *טשקצים ודטצים, וכל אשד נפשו של אדט קצה בו, אנו טקבלים שכר :
 . והנך 'מוצא, ׳שענין הבחירה, בעבודתו של אהיר, הי׳ עיר ובחרת במתוק
 כניל, ונמצאשחיך הגופני לבד. היה די ומספיק לו לכל תועלתו, לדעת

 אשר צוה ה/ ואשר לא צוהו :

 (אות י״0'ועתה, נכין ערמת הנחש, אשר הזיל הוסיפו להודיענו. אשל לעיל, רכל ענין הצמצום א/ לא היה אלא נשכיל האדם, העתיד לתשווה
 הצורה של קבלה, להשפעה, עי׳ לעיל, והוא דבר אמת: ועיכ היה השעה
 משחקת לו, והאשה האמינה אותי, בשעה שהכינה את עצמה לקבל ולהניא
 רק בעיט להשפיע, נמצא ממילא, שפרח הרע טן העצה״ד טויר ונשאי
ב: להיות שכל ענין הרע דשם, הוא רק מבהי׳ שינו צורה, דקבלה  עצהיד טו
 לעצטו, שהיה טוטבע בו להטביע, אמנם בקבלה עיט להשפיע, הרי הביאהו
 על הכלית שלימותו, ונמצאת שעשתה יחוד הנדול, כטו שראוי להיות בסיף
״ שלא היהה ו ת נ ו ע א ב ל ן ש י ו ר ה ע ץ  טעשה : אטנט זה הקדושה העליונה, ד
 ראויה לעטור בה, זולת באכילה א/אכל לא כאכילה הב׳ (שדם הזוה״לו
 דכלא מלילא כשיקרא): ואסביר לך, כי אינו דומה, המנזר עצמו טהתאיה׳
׳ ה  בטרם שטעמה והורגל בה, להמנזר עצמו מהתאוה, אחר שטעמה ונקשר ב
ו י י  כי הראשון ודאי יכול להזיר את עצמו, בפעם א׳ על תטיד, טשאיכ השני, צ
: כן הרבי ן . נ ע ר ה מ ו ג ד ש  לעבודה יתירה, לפרוש מתאותו לאט ע
 הזה, להיות שהאשה עדיין לא טעמה מעצה״ד, והיתה כולה בבחי׳ השפעה׳

 שונה, ע״מ להשפיע ניר

 טרם

 להשייה

^ י ג ה י א ת ^ ״ ר ע ק ^  כ
 וחמדה יתירה לעצהיר, עד ש־יא היתה יכולה עיד לפרוש מתאוותה,

, ' ' י ׳ פ י  כבר יצא הענין מרשיתה : והייני שאמרו חזיל, שאכלי פג
א ש

ה  1 נ ה  בישולי, דהיינו בטרם שקני הכח והגבירה לטעיל על יצים׳ י
' ן. ׳ ד י ס א  ודומה למה שאסרו זיל בסס׳ יבמות אליבא דאבא שאזל, ש

י דימי י ש א ׳ י ה ו י ע ע כ ג י פ י כ ו ת ה י ע י ם א ע ל י י ו ם נ ש ו ל ת מ ב  י

w נ . ׳ ד י  ראשונה אמו ביאה שניה, עשיה: יז״ש זיל, אכלתי, יאיבל ע

:  חסים היה מתלבש בי, יהיינו מפני שנכחו דבריו מאד
 'והנה ־פתח, באף כי אמר אלקים לא חאכלי מכל עץ הנן, פי׳ שנכנס
א נצטוה מפי הקביה, כנידע, וע״כ שאל  עטה כדברים, להיות שהאשה י
 אותה על דרכי הבירור, כלומר טאין תדע, שנאסר העצהיד, אולי נאסרו
: ותאמר האשד, טפרי עץ הגן נאכל וכו/ לא ן רותיהג  : לכס גם כל פי

 .''תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון : ויש כאן כ׳ דיוקים גדולים, א׳
א יי הנגיעה, זלא נאסרה ׳מעולם, ועל מה הוסיפה באיסור, ב/ כי הטילה ה  י

 ";ספק *בדברי השי״ת חיו, שהשיית אמר מות תמותין, והאשה אמדה פן
 חמותון, והיתכן שלא האמינה חיו כדבר ה/ עיד טטרט החטא : אמנם
 ״האשד, ענתה לו על פי שאלתו של הנחש, דעל כן יודעה, מה שאסר ה׳
 כי כל עצי דגן _ מתוקים ונחטדיט, וראוימ לאכול, משאיכ זה העץ אשר
 בתוך הגן, כבר י.יתה בו בקריב לנגיעה, וטעטה בזה טעם קשה כטות : והיא
 ''שהוכיחה״ימלצמה, שמצד הבירור שלה, יש חשש טיתה אפי׳ על הנגיעה

 . ולכן היסיפה להכין במצוות האיסיר, על מה ששמעה מבעלה, כי אין עיכ, בקל היה מעשיה לאכול אכילה ראשוני
 חכם ככע נסיון, ופן תמיתין סיבב עיי הנניעה : וכני־אה, שהחשיכה בתכלית הקדישה, טשאיכ, אחר שטעמה אותי,

 דטעם של חבירי
 כי יודע אלקים כיום

 שאפי׳ בו בעת, שכבר שטע בפירוש, שחרה בו השיית, טיט & יכיל

 ו w • יי •~ ^ עיצ

 לפרוש הימני, שכבר נקשר כו התאוה : ונמצא, שאכילת א/ היי׳
ה ן למיתי״ ל ו ר א ג מ ה י ז  הקרושה, ואכילה ב/ היי׳ כ
^ד^'״ת, ם -י ־ א י נ ״ ב י כ י ל , ע " ? ה ג  ומה מובן חומר ענשו של עצה״י/ ש
י יצורה ה י ^ א  אמנם זה המיתה, נמשך מתיך אכילתי, כטי״״טיייי,
י א״* ' י י י נ י * א 1 י ת  ביוט אכלך טטנו טות תטות : והענין להיות שנטשו ל

 נדלות הקכלה טחלל הפנוי, אשר טצטצוס ולהלן, כבר אור העליח
 י לו

 היה מספקת לגמרי, כי מי יתערב ויכחיש בחיש
 אמנמ הנחש הכחיש איתה, יאמר, לא מות תסיתין,

: ייש לדייק, מה ענין פקיחת עינים ׳ י כ  אכלכם ממני וכי׳ ינפקחי עיניכמ י
 לצאז, אמנם כן דבר חדש ינשנכ הימנה, הודיע אותה, שהיכיה להם׳
 ׳שטפשית'היא לחשוב, שברא ה׳ דבר רע ומזיק בעולמו, והא וראי כלפי
 'השיית, אין זה ענין רעימזיק, אלא זה הסדירות שחטעטי בי אפי׳ בקירוב
 גגיעה, הוא רק מצדכם, להיות אכילה זו, הוא להעמיד אתכם, על גובה
 מעלתכם, ועיכ לקדושה'יהירה אתם צריכים,'בעת המעשה, שיהיה כל
 נונחנם להשפיע ניד לו ית/ לקיים הבונה שעליה נכדאהם : ולפיכך הוא
 גרמה לכם כרע ומזיק, כדי שתכינו הקדושה היתירה הנדרש מכם : אמנם
, פי/ אם תהיה המעשה בקדושה וטהרה, ס א כ ל כ ם ט ט גו ו י  כ
, כלוטר, ע ד ב ו ו י ו ד ע י ט ם כ א ל ק י ם ' ת י ה  ")גדורה כיום, אז ו
 כסו שכלפי השיית הוא ודאי טתיק בהשיאה גטורה, כן יהיה לכם הטוב



 ז
 עמה תענוג מרובה ברדיפה עבירה, אמנם בתעניג זה,' nfito י סס הצוות
 ברוך בעקבו, שבאם לא ־ימשול על יצרי, וישלם את התביעה •הדדופה,
'מדתו של השגת  נמצאים התשלומים מגדילים עוד- את חובו, כלומר, לפי:
 התענוג מהחיכוך, כן יתרבה עליו הלקיתא, ויתהפך ההענינ ־למכאיב,
תב*עה חדשה לחיכוך,  ובהתחילה שוב להתרפאות, נולד עמה יחד, :
 ובמדה יותר נרולה מקידם, ׳ואס עד*ין אינו מושל ׳ביצרו; *שובי 6שלס
 די התביעה, נמצא נס הלקיתא ה1ילך י ומתרבה- עליו, עד׳שמביאה מ מפה
 של מרה בסופו, שםרעלת כל הדם, שבאותו'החי: ונמצא, שמת עיי קבלת
 התענונ, מפני שהיא תענונ רפרוד> המקובל דק לתלק נבדל של הקימה,
 ועיכ פועלת המ^ת בהקימה, י בהפכי-ימהתענויג המושפע׳ לכלל -הקומה,
 יכאמור: והנה־ הגיע לפנינו, צורת הםיא העליונה מראש־, עד עקבה,
 אשר ראשה, היא הרצין לקבל אך לעצמה, ולא להשיפיע "י2זתוץ לה,
; וגופה ד ־קימת דהי  כתכונת התביעה שבבשר הטנוגע, כערך כללו ש
 של הסיא, היא צורתה י של ־סין תביעה,שאינה ?ומדת׳ ׳להפרע, שהפדעון
קבלת  ־שהוא הילך ופירע, עיר מגדיל החוב והלקותא, ביותר, כדוגמת:
 חענינ עיי החיכוך, כניל: ועקבה ישל הםיא, היא הטפה'של מם־ה&ות,
 שעושקתו וספרית,־גס טגיצוץ חיים'האחרון «1נשאר לי, •י כדוגמה ׳־מפה
: וחיינו  של יסס המות הניל ׳המרעלת •יאת כל ׳־הדם שבקומת הבעל חי
?טאמדו שהמהים נשמתו, כנ״ל: י והיינו:  •שאטרו דל, ולבסיף בא וניטל את:
 מזדמן בחרב שלופה י ומפה־של ימרה בקצת החרב,׳והארס עיתחי-פיו וזורק
חרבו של מהימ, היא השפעת הטיא, שנק, יחרב,  בו הטפה, ומת: אשר־ 1
 לסבת הפירוד המתגדל במדת הקבלה, שמפירוד מחריבי, כגיל, 'והאדם
 פוחח בהכרח את ׳׳פיו,י להיות שמוכרח לקנל׳׳־שפע ־הקייס והעמדתו,
 טתחח ידיה. עד שגוגיע אליו טפה^של מרה שבסוף החרב, שהוא גמר

 הפירוד ׳לניצוץ האחרון־ של נשטת הייו, כגיל :
ט ד א ; ל  (אות כי) וב£.ת ב׳ •־הקלקולים הניל, גתקלקליגיכ בנין גיפי ש
 להיותו מוחאמ מצד היצירה, בתכלית הדיוק, 'לקבלת
 שפע של קיוטו, ׳ממערכת הקדושה : כי בלפעולה'טאושרה,'יושליקי*טא,
א, ורפע\לה  יהיו יחלקיה • משומרים, טהעדפה ־אי ־מגרעת יעד לכל^הו
 שאינו מאושדה, ושאיגה־של ־קיימא, הוא בשביל, -שחלקיה'״*זסרי ־?ז6$זג,
בשיד ׳היחיד.  ומצוי בהם בכל׳ שהיא, *מגרעת אי ׳העדפה: י ועיר שאיטוי:
 מכל מלאכתך דבר •אחד ־לא־ שכחת, *א העדפתי ולא חסרת: י והיא׳ חוק
האדם,  ־םחוייב, שסהפועל השלם נמשך פעולוו שליטה ?־•:אמנם*בעבור ג
 ממערכת ׳הקדושה למערכת הםיא, בסבתי׳ הספחת י הנייםף בבנינו, עיי
׳בלי  העצה״ד, כנ״ל, כבר נמצאים־חלקים ׳מרוביםf בבנין־ ג^פיהעודפות,
 צורך, להיותמ אינט טקבלים כלום, *משפע של י קייס המושפע גודשות
ן כזוהר במד׳ הנעלם תולדות וכן י  הס״א : כמו שאנו טוצאיט בעצס לוז ^

 סניא דיבי וכו׳, ובן בחלק ידוע •טבל-אבר ואיבר,־ ־^כטיל :
 ולפיכך, טחויב הארס, ׳לקבל כלכלת לתוך ״גיפי7 יתר ״מהצורך, להיות
נ עי ל תביעה, י ״העולה• ׳מהגוף, י ב  העודפות הגיל, טתחנדיס נ
 םקבל הגיף בשבילם, אטנט •העודפות בעצמם אינם יכוליט לקבל חלקיהם,
 ועיכ נשאר חלקיהם* בגוף,•־ בבתי׳• ׳מותרות יפםולחדשהגוף ׳:מחויב־ ־אחיכ
: יגטצאיט כלי הטאכל והעיכול, מתייגעים ׳ילתק ולבטלה ץ  להפליט לחי
 בשבילם, וע״כ הילכים ונפסדים, עד לכליון, כי טשפטט׳חיוץיככל״פעדלה
 טחסרי הטזנ,׳ שסופה להתפרק : והנך ־מוצא־ גם ׳מצד בנין הגוף,~שנתלה

 סיתתו, בקידס ונטשך טעצהיד :
ו עד  ועתה זכינו להשכיל ולדעת, בדבר-ב׳ ׳ההנהגות ־הסותרות זו־ את ז
 לקצה, שעטדגו עליהם, לעיל באות^יא׳יע״ש :׳כייהגהגת ?קיום
 וכלכלה של בני חטציאות, כבר ־עברוד ממערכת *הקתשה למערכת ־־הסיא,
 והוא, ׳מסבת הספחת, של נדלות הרצין 1'לקבל 'לעצמו,־׳הנקשר ׳בבני
 הטציאות, סםבת אכילת העצהיד, שגרם פירוד ־ והפכיות־ *ישנאה, יבין
 טערכת הקדושה, לבנין הגיפית *־של ־בגי ־ מציאות ־*העדהיל: בשכבר
שלא ייחרב ז י  הקדושה, אינה ינולה לקייטם ולזעם, משלחךגבוה, ועיניכדי
 המציאות, וכדי להזמין להם טהלךמיקונט, *מסרתהילכללוודיהשפע^של
 קיום המציאות, שה״ע רפ״ח הניציציךשלה, לטערנת״הסיא, ׳שהמה־׳יהיו
 המפרנסים לנל נני העולם, ׳נזמן-הטשך ״התיקונים : ועינ סדרי הקיום
י מרשעים יצא ״רשע,׳ וממינ, ׳אםי׳״עסעימיס  נטצאים מבולבלים מאד, נ
 השפע לנני העילט, מביאים ודאי ־״חורבן ־־ ייסורים,־ואם מרבים בשפע
ע לו * - * ז  נטצאיס טביאים נח הפירוד ביותר לתמקבלים״״ע״די׳עאמרו ־
 מנה מצה מאתימ, ויש לומאתים דוצדריאדבע^טאות: כדטיוךהתעגוג
 דפרידא, המושנ לבשר הנפרד י והלקוי הגיל, לשכמות ״התענוג, ׳מדנה
ביות^בממקנליס^זאיש  הפירידיהלקותא, ונמצא׳האהבה ׳עצמיות,-מתגבר 1
׳ הגיף ־*טתקצריםדכי ־עיי ־תבו^יבמית י  את חבית חיים בלעי, וגס חי
 הקבלה, טגיע בטוקדט לטפה׳ של מרה• ׳שבאחריתה, ובכל סקוס-^הם

ל : י נ  ־־פונים, אך סרשיעים. נ
 ומה תבין,יס״ש בתוספית כתובות־ דף קיד, דעד־׳שאדס־מתפללישיכנם
: ש י  תורה לתוך גזפר, יתפללישלא יכנסו -׳*סעדניםילתוך גופו, ע
 והיינו, *משוס דצורת הקבלה *העצמייח,־־ שהוא׳ יההפכי מהקדושה^מתדבה

 ומתגדל

 לו להיות עמה, ככפיפה אחת, וע״כ זה הנשמת חיימ הנצחית, המפורש
 בהבתוב, ויפח ה׳ באפו נשמת חיים וכי/ היה מוכרח להסתלק משם,
 ונתלה לו חייתו הזמנית בפת לחם: וחיים האלו, אינם חיים נצחיים
 כמלפרע, שהיה לצורכו עצמו, אלא דומה בערך, לזיעה של חיים, כלומר
 שנתחלק לו החיים לטפין טפין, באופן שכל טפה ומפה, היא חלק מהחיים
 שלו הקודמים, שת״ע ניציצי נשמות שנחח,־קי לנד תולדותיו עד שבכל
 תולדותיו, מכל בני הישוב וסכל הדורות, עד דור האחרון, המשלים ממרת
 הבריאה, המה, בעךך שלשלת נד ולה אהת, באיפן שמעשי השיית לא
 נשתנו כלל וכלל, מחמת חטאו של עצהיד, אלא זה האור החיים, שהיה
 באהיר בכת אחת, נמשך ונארך, לשלשלת גדולה המתגלגלת, על נלנל
 שינוי הצורות, ער נטר התיקון, בלי הפסק כלל כרנע, לד.י.ת מעשה ה׳
 מוכדחין להיות היימ וקיימים, ומעלין בקירש ואין סורידץ, והבן זה
 היטב: ובמקרה האדם, כן קרה לכל בני העולם עמו, כי כלם ירדו
 טבהי, נצחית וכללית, על גלנל שינוי הצורה, כמו האדם, כי האדם
 ועולם, ערך פנימי וחיצון להם, אשר החיצונית תמיר עולה ויורד בהתאם
 להפנימי, ואכםיל : יז״ע בזיעת אפיך תאכל להם, שבמקום נשמת י החיים

:  הקדום, שנפת ה׳ באפו, נמצא עתה, זיעה של תיים באפו
ב ייז), הוא היצהיר הוא השמן הוא מהים, י כ ) ל ״ש) והיינו שאמרו ד ת י י  א

: והיא,  שיורד ומסית, ועולה ומקטרנ, ובא וגומל נשמתו
 כי ב׳ קלקולים כוללים נעשו בסבת החמא של עצהיר, קלקול הא/ היע
 עילה ומקמרנ, כי אחר שנתפתח ואכל מעצה״ד, וקנה בכנין נופו, כלי
 קבלה דחלל הפניי, נעשה מחמת זה, שנאה והרחקה, בין אור החיים
 הנצחי דנפח ה׳ באפו של האדם, ובין כיף האדם : ידימה למה שאמרי
ל, כל המתגאה אומר הקב״ה אין אני והוא יכולין לדור במדור א/ בי '  ז

 ענין הנאוה, נובעת מכלי קבלה דחלל הפנוי, שנכד אור העליון נתרחק
 ונפרד משמ, מעת הצמצום ולהלן, ועדיש בזוהר הק/ שהקב״ה שונא את
 הגופות שבנינם אך 'לעצמם: וע״כ פרח ממנו אור החיים והיא
: וקלקול ב/ היא ירידת רפיח ניצוצין, שכבר היו סתובריס  יייקיל א׳
 במערכת הקדושה, כניל, שעתה, כדי שלא יחרב העולם, נמסרו וירדו,
 למערכת הס״א והקלי׳: כי מאחר שאין מערכת הקדושה יכולה, לפרנס
 ולכלכל את האדם ובני העולם, מסבת השנאה, ׳שנתהוה בין הקדישה
 והכלים דחלל הפניי, כחוק ההפכים זה לזה, כניל, שאין אני והוא יכולים
: עיב נמסרה הרפיח ניצוצין למערכות הסיא, כדי שהמה  לדור במדור א׳
 יכלכלו ויקיימו את האדם והעולם, בכל משך זמן נלנילי הגשמות בהגופיס
 'בס׳ ריבוא לדור, ובאלף דור, ער גמר התיקון: ובזה תבין, למה המה
 מכונים כשם קליפות, להיות ערכם, כערך הקליפה שעל הפרי, כי קליפה
 הקשה חופפת ומכסית על הפרי, לשמרה מכל מעיף והזק, עד שתבוא
 הפרי, לידי הא־יכלה, שבלערה, היה־ הפרי נשחתה, ולא היתה באה למטרתה :
 כן אהה מוצא, אשר הרפית ניצוצין נמסרו לירי הקליפות, כדי לבלבל

 ולהכשיר את המציאית, ער שיתחברו וישיגו למטרתם הנרצה, כניל :
 והנה קלקול הב׳ הנזכר, ה״ע יבא ונומל נשמתו, רציני לומר, גם זה
 החלק הקטן של נשמה, הנשאר לו להאדם, בבחי׳ זיעה, של
 חיים הקודטים, הרי הם״א עושקתה, על ידי אותה ההשפעה בעצמה,
 שהיא טשפעת לו םהרפ״ח הניצוצין, שנפלו לנורלה : ולהבינך את זה,
 צריך לצייר היטב תטונת הםיא כטות שהיא, בכרי שתוכל להשכיל כל
 דרכיה, וכבר הראיתי לרעת בפסים בענף ו׳ דכל חלקי המציאות מעולם
 התחתון, המה ענפים נמשכימ משורשם, כמו חותם מחותם, מעולם העליון,
: ותדע, שבל הבחן ׳  והעליון מגבוה הימגו, והגבוה, מגבוה על נכוה וכו
 ישיש םהעגפים על השורשים, הוא רק ביסודות החומר שבהמ לבד, כלומר
 *חומריים ׳שבעוהיז, המה יסודות גשמיים, והחומריים •שבעולם היצירה
 הסה יסודות רוחנים, דהיינו מבחי׳ רוחניית היצירה, וכן כל עולם ועולם
 מבחינתו, אמנם הסקרים והתהלוכות שבהם, יש להם ערך שוה, מכל
 ענף לשורשו, כמו ב׳ מפית מיס, השוות זו לזו, ובמו הנחתמ ששוה
 צורתו בכל וכל להחיתם, שממנו נחתמ: ואתר שתדע זה, נבקש את זה
 הענף, שישנו להס״א העליונה בעוהיז, ואז נדע על ידו, נם את שורשו

 הםיא העליונה:
ו בזוהר הק׳ פרשת תזריע, דהננעים שננופי בני ארס, הסה נ א צ מ  י
 ענפים של הס״א העליונה עשיה: ולפיכך, נקח להשכיל את
 קימת הבעל הי, ואנו מוצאים בו, אשר זה הנביע המתהוה בנופו, עיי
 השנת התענונ, הוא המרבה ומפריא לו החיים, וע״ב ההשנחה הטביעה
 בהקמנים, שבכל מקים שיתנו עיניהם, ימצאו קורת רוח ותענונ, ץאפי׳
 מדברים קטנטנים של מה בכך: להיות קוטת הקטן, כחוייב לרביה של
: י  חיים ביותר, כדי שיהיה סיפוק בו לצטיהה וגידול, ועיכ תענונם םצו
 והנך מוצא אשר אור התענונ הוא אבי החיים: אמנם חוק זה, אינו נוהג
 זולת בתענינ״שהוא מושפע לכללות הקומה, אבל בתענוג דפרודא, כלומר,
 כשהתענוג מתקבץ ומקובל, רק לתלק נבדל של קומת הבעל חי, אז אני
 מוצאים כו דין הפוך: דהיינו אם יש לו מקום לקוי בבשרו, התובע אותו
 לגרם ולחכך, והנה פעולת החיכוך, םביאוז לו ניכ שכרו כצדה, שמרניש



 ח הקדמה
 וטתנדל, בשיעור התענוג הטושג לנופו, כנ״ל : ואיכ איך אפשר לו שכל חלק וחלל, מהשלשלח, אינו מקבל את אור החיים לתוך
 להשיג אור תורת לתוך נופי, בהיותו נפרד כהפכיות הצורה עד לקצה עצמו, אלא רק משפיע אור התיים, לכללות השלשלת : וכץ אתת כוצא
 מהקדושה, ושנאה נדולה מצוי ביניהם, כערך כל ההפכיים ששונאים זה במרת ימי חייו, כי בעשרים שנה, ראוי לישא אשה: ועשרה שנים, ראוי
 לזה, ואינם יכולים להטצא בכפיפה אחת : ופשוט הוא, שמתוייב מקודם להמתין על לידת כנים, כטיש זיל : ונמצא מוליד בטוח, בשנת השלשיס
 להתפלל, שלא יכנסו המעדנים והתענונים לתוך נופו, ולפי רוב המעשה ואז, יושב וממתין על בנו, עד שיגיע לארבעים שנה, ימי בינה, באופן.
 בתירת ומצות, נטצא לאט לאט, זוכה להיפך צורת הקבלה לע״מ להשפיע, שיוכל למסור לו, את הונו וידיעיתיו, שרכש כעצמו, וכל אשר למד וירע
 ונמצא משוה צורתו למערכת הקדושה, וחזר להיות ההשתוות והאהבה מאבותיו, ויהיה בטוח עליו, שלא יאבד זה בענין רע, שאז תיכף הולך

 ביניהט, כטו שהיה קורט חטאו של עצהיד, וזוכה לאור תורה, להיותו
 נכנם למתיצתו של הקכיה ;

ת כ'א) ועתי-, טיבן היטב, למה לא מובא תשובתם של הסלאבי ו א ) 
 מעלה, בדבר בריאת האדמ, שעמדנו בהטדרש בני־*

 לו לעולמי, ובנו נאחז בהמשך השלשלת, תחת אביו ;
 והנה נתבאר לעיל יאות טיו, אשר מקרה החטא של עצהיד, היה
 בםחוייב לאה״ר, בסויה נורא עלילה לבני האדם, עשית: בי צריך
 לקנית בבנינו, כלי חצץ, לקבלת אוד מקיף, באופן, שב׳ ההפכים יבואו
 באות ייא עיש ן להיות, שעל ארס של עתה, לא הסכימו אפי׳ מלאכי בנושא אחד, בב׳ זמנים בזה אחר זה, שבזמן קטנותו, יהיה סמוך על
 חסד וצדקה, כי יצא כילו מתחת השפעתם, ונעשה ססיך על שלחן של שלחן הס״א, ועיי התענוגים דפרורא שמקבל בחמתם, םתנדלים בו הכלי
 הסיא, כנ״ל, והיינו שמסיים המדרש, שנמל האמת והשליכו לארץ, מיד קבלה דחלל הפניי, בשיעירם הנרצה, ואז, כשמניע לנרלותו, ועוסק
 אמרו כולם העלה האמת מן הארץ : כלומר, שאפי׳ מלאכי חסד וצדקה, בתורה ומצית, יהיה מצוי לו היכולת, להפוך כלי קבלה הנדוליס, בע״ם
 התחרטו על הסכמתם, כי אדעתא דהבי לא הסכימו מעולם, שיתמה להשפיע: שהיא עיקר המטרה, שנק׳ אור האמת, והתותס, כניל באות י״ד עשיה
 האמת וכו׳ : שמקרה הזה, קרה בעת אכילת העצהיד, שנעדר האמת אמנם נודע, שבמרם שטהחכר להקדושה, טחוייב שוב להתפרש, טבל
 מהנהגת קיום המציאות, כי נכשל ונחלש כח הבירור, המיטבע באדם מצד צורת הקבלה, שהשינ משלחן הסיא : כמו שהניע אלנו מצווה
ת האהבה, בכל נפשך ובכל מאורך, וא׳כ מה הועילו חכמים בתקנתם׳ י א  היצירה, שאופני פעולתו, היה עיי הרגש מר ומתוק, כמויש לעיל ב
ו דשוב חזר ואבד, כל מה שהשיג מסיא, ורויק היטב: ולפיכך, הזמין י  טיז, עשיה : כי השפע של קיום, שהם רפיח בחי׳ שונות, כבר ה
 ברורים, כשמש כצהריט, וטחוברימ במערכת הקדושה, וחיך אוכל ימעס, השנחתו ית׳, דיכוי הנופות בכל דור ודור, ע״ד שאטרו זיל, ראה הצדיקים
ר: פי׳, שראה ית׳, שסופם דו  לקרב ולהשתלט, בכל הנאהב והמתוק, ולדחות כל המר, והרע לו,באופן, שהמה מועטים, עםד ושתלן בכל דור ו
 שלא יבשל אדם בהם, כנ״ל עשיה : אמנם אחר הטעימה הראשונה ,y של הצדיקים, לדחות לנםרי ענין הקבלה העצמיית', ונטצאים נתטעטים
ה מאור מקיף שלהמ, כי נדחה מהם כלי החצץ הראוי לזה, ועיכ שתל( נעש  עצהיד, שבחטתה נתדבק בהם, צורת נדלות הקבלה העצמייח, ו
 גופם עם הקדושה, ב׳ הפכים, כניל. אז הניע השפע של קיומ, שהיא בכל דור ודור, שאין לך דור שלא יהיה בו הלק גדול מאותם הבריוה
 דפיה הבחי׳ הניל, לידי הסיא : ונמצא שרפיח הניצוצין, שהיו כבר שעיקר בריאתם אינם אלא בשביל הצדיקים, שיהיו המה הנושאים בחי׳
 ברורים, חזרו ונתבלבלו בידי הסיא, ונולד צורה חרשה בהמציאות, הכלים דחלל הפנוי, בשבילם: שיתפעל בהצריקים בחי׳ כלי חיצון על
 שהיע הצורה, שתחילתה מתיק וסופה מר : כי כן נשתנה, צורת הרפיח ידיהם, על צד ההכרח שלא ברצונם : והוא, מפני שכל בני הישוב, י&

 כידי הסיא, שאיר התענינ, שעל ידיהט טביא פירוד, וטפה של מרה. להם דביקות זה עם זה, להתפעל זה מזה, הן בנטיות הניף, והן ברעיה׳ 1
 כני׳ : שזה הוא צורת השקר, אבי אבות החורבנות. וכל בלבול: וזיש ועיכ, המה מביאים בטחוייב, את נטיות הקבלת עצטיית, להצדיקיס•

 שנטל האמת והשליכו לארץ, ועיכ ניתוסף להאדם, מתוך עמיו של נחש שבאיפן זה ססינלים לקכל, את האור מקיף הנרצה:
 בירור חדש שהיא כח הפועל השכלי, שאופני פעולתי עיי בירורי אטת אמנם לפייז, היו צריכים צדיקים ורשעים, להטצא בכל דור בם«?ל
׳ בכל משך זמן מהלך התיקונים. שבלעדו השוה, ואיני כן, אלא על צדיק אחר, אנו מוצאים אלפי רבבוי׳ ץ ^ ^ 
 הוא נמנע התועלתכניל כאות טיז, עשיה : יבוא והשכל כטית הבלבול של ריקיט : אלא צריך שתדע, ב׳ טיני שליטות, הנמצאים נהבריאהי•
i הר•״״ ניצוצין לידי הסיא, כי בטרט שטעמו מעץ הא/ הוא כח אימתי, הב׳, היא כת במיתי: ולהיות שכל אותם המתנהלים w m שנתהיה^בס בת 
 בדבר האסיר. בניל באית ייז, דאפי׳ לרנלי הסיא, כחם דל יםצער בזוי ישפל, בלי חפץ יבלי טטרה, אל*
ץ הדעת, תיכף טעמה, בו מרירות בטעם מות, דעיכ הולכין ונהדפיט כטוץ לפני רוח : איכ, איך יוכלו כאלה, לפעיל םר׳ ע ל ^ ג נ ג ח ק  נ
, כניל עיש, ואחר טעימה הא׳ שכבר באנשימ חכמי לב, שדרכיהם מבורר כחפץ ותכלית ועמ^ אור העלימ ה ע י , , ד י י א  הבינה והוספה גם ב
 שלטה הנהתוהם א והש>.כקיום המציאות, נעשה להם האיסור כיב מאיר לפניהם יומם ולילה : באיפן, שיספיקו להביא נטיותיהם הקטנטנים
 מתיק בתחילתו, עד שלא יבלו עוד^לפריש והימנו, כמיש זיל, שאמר אכלתי בלבבט: אשר עיכ, הזמין ית/ כח הכמיתי בהבריאח, שכת הזה, איני
 J נ ל • צריך לאיכית של כלים : יאםכיר לך, על דרך שאני םיצאים, כח האימהי
^ ׳ ם ת ר י ב ה יק/ מינדר, רק בשלי״ הניפית. בנבירה. כסי באריות ונסרים: אשר מרוב האיכות שבכה נ ר י ת ה J ״ ״ 3 1 
I ע> ^ ^ של י העצהיד, אדם לא ילחם בהם: ולעימתם, אני מיצאים כת ינבירה, כלי איכיה ^ 

ת על ידיה : ולתיקיןזה ניתנה כלומ, אלת בכמית לכד, כסו הזבובים: שלנידל הריביי שבהם, שום א צ ם  ״ ה

 התורה, כדי לחזור ולהעלות הרפיח ניציציו לדרדקי• ועל
׳ ־מאז ישוב לא ילחום עמהם, ומיילים האלו, כני חורין המה בביתו של ארם ה ש י ^ ן י ; ף י ס / ר ה ש ו ד ק  ההגהגה של הקיום, H ה

ם ^ , סירב הקיום שלחנו הערוך, והאדם מרגיש את עצמו חלש לנגדם: משאיכ, לעיםי* ף י א נ ן ב ד ש כ ן m י  המציאות, >
ל ^ ^ ^ נדצח, םאליהס, ע׳ זבובי השדה, ושרצים, וכדומה, מאורחים בלתי קרואים, הנם שכחם יהיי' ו ע ו ר י נ  ״
* ט חטא של ביתר איכות מזבובים הכיתים, לא ישקיט האדם, ולא ינוח, ער נ ר ט ב ש ^ ^ ש ן n ן ב צ ן , 
: והוא, טפני שהטבע לא הנחיל להט כח הריביי; ׳ י^א ינרש אותם טרשותי ב א ^ ™ ל ל ן א א נ נ ת א 3 1 ס ל י א י ב נ ל ה > כ ז ח . ו ר מ א  ש
י י י ענין כמו לזביבים: יעיפ זה תבין, אשר בהכרח, מחוייב להמצא המין ג ׳ ״היא״ ח ש * m ה ח ג ש ה  השבת דרכי קיום העולם כ
״ ^ ^ ^ ^ • תה קי ים החטא, טאר, על כל צדיק יצדיק, עדי שיפעלו כי את נטיותיהם הגסות, נ*׳ f i א נ  ^ ^ ה
: ר י  — .״״__ « ל׳ עין הריבוי שבהם, משום שאין להם איכית של כלים, יהבן היטב, יאכסיל ע
ג &  וזה שיעור הכתוב, ה׳ עיז לעמי יתן, פי׳, שאור החיים הנצחי, הםי
* י & ה  לכל שלשלת הבריאה, הוא נקרא עוז, וטבטיח לנו הכתוב, ש
ן ךכלאהר ן י ד ב צ י א כ ת ה ו ש ק ה ש ל ס י נ מ  נותן לנו בבטחה העיז הזה : א
 ואחד, אינו ענין שלם לעצטי, כטיש זיל, טוב לו לאדם שלא גגי*
' : וזה שנוםר הכתוב׳ ה  םשנברא, וא״כ, איך אני בטוחים בנצחיותו ית׳
ח נ  יברך את עמו כשלום, והייני, ברכת הבנים, עיר שאמרו ,״ל, בםם
* י  שבת טטיל שליט בבית בטל, כי עיי הבנים, נמשך ונקשר ה«ל«
: ^ ה ל ו - ב א / ו ת ן י ח צ נ ם ב ^ ח  הזה עד נמר התיקון, ואז נמצאים כל ה
א י  ולפיכך, אמרו זיל, לא מצא הקכיה כלי מחזיק ברכה לישראל א
 השלים, כי כמו שברכתו ית׳ היא נצחיית צריכים המקבלת
* *  ג״כ .לחיית נצחיים, יבזה נמצא אשר עיי הכניס, נאחזים האבות, «
ם  ביניהם שלשלת הנצחיית, הראיי להחזיק כרכה הנצחיית, ונמצא שהשלי

 מחזי? הוא המחזיק ומנצח על שלימות הברכה:
, הוא הכלי ל ״ נ * השלוט י L הייה׳ ולפיט־ סיימו השים במאמר הזה, להיות השלום כ ר ו י ה h i \unu•!, 7 - -י ׳•׳* >•* *

 בעדינו ברכת התורה וכל המצוות, עד לגאולה שלימה ולגצה
 בכייא, והכל על מקומו יבוא בשלום :

 לא דאתה אלקים זולתיך, עשיה, וכמייש, שבימות המשיח, יום טצרימ
ל:  לא .יעלה וכד לא עליהט יהיה הגשט וכו׳ והיינו עיי בירור טייר כני
 (אות מנ) ועתה טובן לנו טאטר הזיל שנכנסנו כו, דלא טצא הקניה
 כלי טחזיק ברכה לישראל אלא השלום ובו/ ועטדנו
 בו, לטח נבחר טאטר זה לסיום השים, וטובן ע״פ הניל, דסםכת חטאו
 של עצהיד, פרח נשטת חיים הנצתיית, שנפח ה׳ באפו, לצרכי האדט
 הראשון לבדו, וקכלה לצורה חדשה, הטבונה זיעה של חייט, כלומר
 שנתחלק הכלל לפרטיט טרוכיט טאד, לטפין טפין, שנתחלק בין אהיד
 וכל תולדותיו, עד עת קץ, באופן, שאין שינוי כלל במעשה השיית
 אלא צירה ניכפה יש כאן, אשר זה אור החיים הכללי, שהיה צרודה
 באפי של אהיד, נתפשט לשלשלת גדילה, המתגלגלת על גלגל שיניי
 הצורה, בגופות מרובות, ובגיף אחד גיף, עד גמד התיקין המתייב :
 ולפיכך נמצא שתיכף ביום אכילתו מעצהיד מת, ופרח הימנו חיים
 הנצחיים, אלא שנקשר באבי ההולדה, (שהיע הזווג שנק׳ שלום כמיש

 בזוהר וכהאריי) לשלשלת גדולה כאמור:
 ונמצא, שאין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השלשלת כולו, באופן
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 בעזרת השי׳׳ת

 להבכךאים בע״ת וגם שוד. דכל נפש׳ ע״ד מתחילה למגמר והדר לכדסבר:
 ילאו בהם המעיינים, ובשום אופן לא יתקשרו להם הענינימ: ע״כ
 יצאתי בפתיחה הזו לקשר רוב העגיגימ וימודות החכמה במושנ קצר
 באופן שיהי׳ מזומן ביד המעיין לכל מאמר ומאמר שירצה לעיין
 בכהאר״י ז״ל: וע״כ איני מאריך לפרש כל ענין וענין עד מופו, כי
 זה יתבאר בפנים חיבורי, אלא מקצר ועולה, באופן שימפיק לענץ

 הנרצה לי. וכן אמרו ז״ל בתחילה למגמר והדר לממכר:
 והנך, כייל לן הרב, אשר ע׳׳מ כח׳׳ב חג״ת נהי׳׳מ, אינמ באמת אלא
 חמשה בחי׳, כח״ב ז״א ומלכות כנ״ל, והוא מור שמ בן ד׳׳
 י״ה ו״ה, דקוצו של יוד הוא כתר, והיוד הוא חכמה, והי הוא בינה
 ואו הוא זעיר אנפין, הכולל ששה מפירות חג׳׳ת נה׳׳י. והי אחרונה
 הוא מלכות: וצריך לידע, שהאותיות והמפירות המ ענין אחד, אלא
 לפי הכלל שאין לך אור מתפשט בלי כלי, ע״כ כשאנו מדברים
 משניהם יחד, דהיינו כשהאור מלובש בהכלי, אז נקראים מפירות

 וכשאנו מדברים מהכלימ לבד, נקראימ אותיות:
 וז״ס שאיתא בהמאור, אשר הלבן שבמפר התורה רומז לאור,
 והשחור שבמ״ת דהיינו האותיות רוםזימ לכלימ: פי׳, ע״ד
 שפירש הרמב״ן דל במדד. יוצר אור ובורא חושך, ופי׳ שענין
 הוצאת יש מאין נקרא בורא, כי הוא חידוש מה שלא היה מטרם
 שנברא: והנה באור. וכל טוב ועונג הכלול באור, אין זה חידוש
 ובחי׳ הוצאת יש מאין, אלא הוא יש מן יש, דהאור וכל טוב כבר
 כלול במהותו ית׳ עצמו. וע״כ נאמר יוצר אור, דאינו ענין בריאה,
 אלא ענין יצירה, כלומר, מצייר האור באופן שדרי מטה יוכלו לקבלו,
 אבל החושך, שהיא חידוש שנתחדש עם הבריאה. בהוצאת יש מאין,

 כלומר שאינו כלול ׳ח״ו במהותו ית׳, ע״כ נאמר ובורא חושך:
 והנה החושך הוא הפכי אמיתי להאור, ולפ״ז צריך להבין, איך

 אפשר זה, שהחושך יהי׳ נמשך ויוצא מן האור.
 ובפנים מסבירות ענף א׳ הארכתי בזה עש״ה, ואטייל כאן בקצרה:
 ךנוךע מה שאיתא בזוהר בדבר מטרת הבריאה, שהיא לחנות
 לנבראיו, כי מדרך הטוב להטיב, ע״ש. ומובן, דבל מה
 שאצלו ית׳ הוא רצון. יהיה אצל הנבראים חוק מחוייב ומוכרח.
 ונמצא דכיון שחשב השי״ת להנות לנבראיו, תיכף הוטבע טבע
 מחוייב בהנבראימ. שירצו לקבל את הנאתו, דהיינו החשק הגדול

 לקבל שפעו ית׳. ותדע שזה החשק נקרא כלי, בערך שורש:
 ןע״ב אמרו המקובלימ שאין לך אור בלי כלי, כי הרצון לקבל
 הכלול בכל נאצל ונברא הוא הכלי, והוא ג״כ כל מדת
 האור, כלומר שמקבל בדקדוק כפי שיעור שרוצה, לא פחות ולא
 יותר, כי אין כפיה נוהגת ברוחניות, ואפי׳ בהגשמיים אינה

 ממטרא דקדושה:
 וברור, שהכלי משונה צורתה מן האור, דע״כ נבחנת תחת שם כלי.
 ולא בשמ אור: וצריך להבין ענין שינוי צורה הזאת: אמנם כן,
 זה הרצון לקבל עצמו הוא שינוי צורה גדולה. מפני שאין צורה
 הזו נוהגת כלל וכלל בהמאציל ית/ דממי יקבל ה״ו, אלא שנתחדשה,
 ע״ד המצאת יש מאין, עכשיו בהנאצל הראשון, שבו הרצון לקבל

 מעילת העילות ית׳. ועיין בפמ׳׳מ ע״א:
 ומתבאר בזה, מ״ש בזוהר הק׳, דכתר עליון אוכמא היא לגבי
 עילת העילות, דכונתמ על בחי׳ הרצון לקבל הכלול בנאצל
 הא׳, ומכנימ שינוי הצורה הזו בשמ אוכמא, משומ שאיננה בהמאציל
 ית׳, וע״כ הוא שורש להחושך, שהוא גוון שחור בערך האור, והפכי
 לו: ונתבאר בפמ״מ, דכםו שדברימ גשםיימ נבדלין זמ״ז ע״י גחן
 ומקבת, כן הרוחגיימ נבדלין זה מזה בשינוי הצורה שיש ביניהם,

 ובהגדיל

 אמדו ז״ל, אין לך כל עשב מלמטה, שאין עליה מלאך מלמעלה,
 שמכה אותה ואומר לה נדל, שלכאורה תמוה מאד, דלמה
 ועל מה הטריח השי״ת מלאך ממרום, להכות ולהגדיל עשב הקטן

 שאין לה ערך של כלום:
 והנה המאמר הזה הוא ממורות הבריאה הארוכים מלפרשם. כי לב
 חכמים עד אין חקר, לגלות טפח ולכסות טפחיים במליצתם
 הזהב, להיותם נזהרים מלגלות תורה לתלמיד שאינו הגון: אשר ע״כ
 אמרו ז״ל, שאין.למדין מדברי אגדה, בהיות דברי האגדה חתומים
 וסתומימ לפני ההמון כולו. ואינם כגולים זולת ליחידי מגולה שבדור
 וכן מציגו ג׳׳כ בספר הזוהר, שרשב״י ציוה את רבי אבא, שהוא
 יכתוב את הסודות, משום שיורע לגלות בתא. עיין באידדא, פי׳,
 דאיתא שמ, רעל כל רז ורז שגילה רשב״י בסודות החכמה, הי׳ בכי
 יאמר, ווי אי אימא ווי אי לא אימא אי לא אימא, יאבדין חבריי׳
 מילא דא, ואי אימא, ינדעין חייביא איך למפלח למאריהון: פי׳,
 כי היה צר לו מב׳ צדדים, אם לא יגלה סודות התורה, אז יאבדו
 המודות גמ מחכמימ האםתיים יראי השם, ואם יגלה המודות, אז
 יכשלו בהם אינשי דלא מעלי, שלא יבינו הדברים בשורשם, ויבואו
 לאכול פגה: ע״כ בחר רשב״י ברבי אבא שהוא יכתוב, בשביל
 חכמתו במלאכת המליצה, לםדר הדברים באופן שיהי׳ מגולים בכל
 צרכן לכל אותם שהמה בדאים להבינם, ויהיו .מכוסים וחתומים
 לאותם שאינם כדאים להבינם: וזה שאמר, שיודע רבי אבא לגלות
 ברזא. כלומר, דאע׳׳פ שמגלה, מ״מ נשאר ברזא למי שאינו כדאי:
 אמגמ הבטיחו לגו בזוהר הק׳, דעתידא חכמתא דא להגלות לגמרי
 בסוף יומיא ואפי׳ לקטגים, ועוד אמרו דבחיבורא דא יפקון בני
 ישראל מן גלותא, פי׳ שבהגלות חכמת האמת יזכו ישראל לגאולה
 השלימה, וכן אגו רואים שלאט לאט מתגלה דברי הזוהר והסודות
 הכמוסימ בחכמת האמת, דור אחר דור, עד שנזכה שיתגלה כל

 החכמה הזו, ואז נזכה לגאולה השלימה:
 וכדי לבוא לביאור המאמר שהתחלנו בו.׳ נקדים לבאר את המשנה
 בספר היצירה המפורסמת, דאיתא שם בסוד עשר המפירות,
 עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר: וכבר עמדו בה רוב המפרשים
 אמנמ אנו נפרש אותה ע״פ דרכינו. באופן שיהי׳ הדברים מגולים

 לכל מבקש דבר ה׳:
 ונודע שעשר הספירות, הם נק׳< בתר. חכמה. בינה. חסד. גבורה.
 תפארת. נצח. הוד. ימוד. מלכות: ואיתא בשער הקדמות
 למורנו האר׳׳י ז׳׳ל, בדרוש הדעת, אשר באמת אינם אלא חמשה בחי׳,
 דהיינו כתר. חכמה. בינה. זעיר אנפץ, ומלכות: אלא שזעיר אנפין
 בולל ששה מפירות, חג״ת נה׳׳י: והנה הארכתי בהרחבה בפנימ
 חיבורי זה בענין עשר הספירות. וכאן אבוא בקצרה, כי חפצי
 בפתיחה כוללת הזו, ליתן לפני המעיין מושג כללי ונאמן, בהקפת
 רוב החכמה הארוכה הזו. והישרה אמיתיית בסגנון הלימוד. בספר
 גץ חיימ, אשר רוב המעיינים נכשלין מאוד בפירוש הדברים,׳ להיות
 המובנימ הרוחניימ שהמה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, נבטאימ
 ומתבארימ בלשון הגשמי, המדומים ונערכים במקומות וזמנימ: ועוד
 נזמף על זה, שאין מםודר בכהאר״י ז״ל שום סדר למתחילימ בחכמה
 זו. ונתחברו הספרים בחיבור אמרותיו הקדושימ שהי׳ אומר לפגי
 תלמידיו יומ יום, אשר התלמידים הי׳ מעצמם חכמים גדולים בחכמת
 האמת. ע״כ אין לך מאמר גדול או קטן בכל המפרים שנתחברו
 ־*ילא יהי׳ צריכים לו בקיאות אמיתי בכל החכמה בכללות, לכן
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 קודמת לחסד שלו.

 וספירת ת׳ית דז״א, הוא יחודמ דחדג הנ״ל לפעולת הכלי מלכות,
 ונק׳ ת״ת, על שמ שהאור מתפאר בעצמו על בחי׳ הא׳,
 שהוא החכמה שלא המפיקה בהתגברות רצונה לעשות כלי, אבל בחי׳
 הג/ שהוא חו״ג המתפשטימ מהבעה ולחוץ, הספיקו לעשות כלי
 מלכות, שז״ם כתפארת אדמ לשבת בית: ובזה נתבאר נ׳ הספירות
 חג״ת דז״א, והמה נק׳ ג׳ אבות, להיותם עיקר אצילותו של הז׳׳א,

 ונצח הוד ימוד, נקראימ בנימ, להיותם מתפשטימ מן החג״ת:
 והעניין, שממבת הצמצום הא׳ המתבאר בפנימ המפר הימב, געשה
 מסך קשה בכלי המלכות, פירוש אשר בחי׳ הד׳ שבכלי
 מלכות, מעכבת האור העליון, שלא תתפשט לבחי׳ הד׳, והיא ממבת
 השינוי צורה שיש שמ, כמו״ש במקומו: והנה האור מתפשט ורוצה
 לבוא גם בבחי׳ הד׳, כי כן טבע האור העליון להתפשט אך לתחתונים
 עד כמעט שהוא נפרד ממקומו, כמו״ש בפמ״ם שם, וע׳׳כ נעשה בין
 האוד העליון המתפשט לכלי מלכות, ובין המסך המעכב שבכלי
 המלכות, בחי׳ זווג דהכאה: כעין אור השמש המכה בעששית וחוזרים
 הניצוצים לאחוריהמ: ולכן יצא מבחי׳ זווג דהכאה הזאת, עשר
 ספירות חדשות, שנקראימ ע״מ דאור חתר: ונמצא שיש ב׳ פעמים ןךס
 בכל גאצל, שהם ע״ם דאור ישר ע״פ ד׳ הבחי׳, וע״ס דאור חוזר כנ״ל:
 ןךע שזה אור העליון שהתפשט שוב מחג׳׳ת ח״א, לזווג דהכאה
 בהמםך שבכלי מלכות, המה גקראים גצח הוד יסוד: ובזה
 תבין המובא בתיקוגי זוהר, דהמלכות היא רביעי לאבות, ושביעי
 לבגין, דהייגו שהמלכות מתחילת אצילותה גבחגת מפעולת התפארת
 דז״א כג״ל, וגמצאת גמשכת אחר החג״ת, שגקראימ אבות כג״ל,
 ומצד הארת או׳׳ח שבהמםך שלה, גמצאת גמשכח אחרי הגה״י
 שהתפשמו אליה לזווג דהכאה כג״ל, והגה׳׳י גקראין בגין דחג״ת,
 כג׳׳ל, ע״כ הוא שביעי לבגין, והרי גתבארו מהותמ של עשר המפירות
 כדדב חג׳׳ת גה״י מלכות, בשורשמ לגכון, שהוא ידיעה הראשוגה
 בחכמת האמת, המחוייבימ להמצא לעיגי המעין תמיד בעיוגו בחכמה הזו:
 ועתה מובן הזהרה הגאמגה של מפד היצירה, עשר ולא תשע: פי׳
 דכיון דמהצמצומ ולממה געשה ממך המעכב בבחי׳ הד׳ כג׳׳ל,
 א״כ אפשר ח״ו למעות ולומר, שבחי׳ הד׳ גדחית מעשר המפירות,
 וגשאר בקדושה ח׳׳ו זולת תשע הספירות, ע״כ עומד ומזהיר עשר ולא
 תשע: ומזהיר עוד, עשר ולא אחד עשר, פי׳ דאל תמעד. לומר שבחי׳
 הד׳ געשה לכלי קבלה אחר הצמצומ: וא״כ יש ב׳ מפירות במלכות
 אחת היא בחי׳ הממך המעלה או״ח תמיד, וכלי קבלה לקבל ג״כ אור

 ישר, ע״כ אומר, עשר ולא י׳׳א, ודו״ק
 (אות ג') והנה ה׳ הבחגות גדולות יש בע״מ הג״ל, שאל יליזו
 מעיגיך ויישירו אורחותך לגגדך בעיון החכמה: הבחן א׳ הוא אור
 העצמות שהוא כללות האור םא״ם ב״ה שמצוי בגאצל ההוא, והוא
 העיקר, להיות שאין עגין התחתון משותף כאן כלל וכלל.. שנק׳
: הבחן ב׳, הוא אור דחמדימ הגמשך מעילא ר ש י י ו א ה ד מ כ  ח

 לתתא, שהוא אור המשותף בהתעוררות גבורת הגאצל דבחי׳ ב׳ שהיא
ל הבחן ג/ הוא אור דחמדימ העולין מתתא ״ נ  אור הביגה שמשכי׳ כ
 לעילא ע״י זווג דהכאה כג״ל, והוא גקרא אור חוזר, שעולה וגמשל
 מצר הגאצל לבד,במיבת העיכוב כנ״ל: הבחן ך׳, הוא אור הגבורה
 עילאה: דהייגו בחי׳ ב׳ שהיא עובייה הביגה, שקגתה בהתגברות*
: הבחן ה׳, הוא גבורה תתאה והיינו הבחי׳ ד׳ אשר התגברות ל ״ נ  כ

 הרצון גתפעל באור דחמדימ המשותף מצד הגאצל, כג״ל, שגקרא
 כלי מלכות דאור ישר, אשר גבורה זוה״ם הכלי דע״מ,כג״ל וזכור זה ג
 ןךע, שהממך שבכלי מלכות היא שורש לחושך, והייגו בכח העיכוב
 המצוי בממך. על אור העליץ שלא יחפשם בבחי׳ ד והוא
 השורש ג״כ ליגיעה ע״מ לקבל שכר, כי עגין היגיעה היא בחי׳פעולח
 שלא ברצון, להיות הפועל רק במגוחה גיחה ליה, אלא מפאת שבעי
 הביח משלמ לו שכר, נמצא מבטל רצוגו מפגי רצץ של בעל הבית ג

 ותדע

 ובהגדיל השיגוי צורה. עד להפכיית. מהקצה אל הקצה, געשה
 ביגיהמ פירוד גמור, עש״ה:

 ונתבאר שמ, דצורת הרצון לקבל תיכף כלול בכל אור המתפשט
 הימגו ית׳, ורק בבחי׳ כח געלמ, אשר אין כח הגעלם
 הזה מתגלה אל הפועל, זולת בהתגברות הגאצל לרצות בתוספות
 שפע, יתר מכפי שיעור שבהתפשמות שלו מצד המאציל: עד״מ,
 כשהמאכל יוגעם ויבושם לחיך, יתגבר חשקו לרצות בתוספת מאכל,
 יותר משיעור אכילתו: ולכן, אחר שהגאצל מתגבר ברצוגו להמשיך
 תוטפת שפע. יתר טכשיעור שבהתפשטותו, אז גגלה הכלי קבלה
 בפועל: והעגין הוא משומ שאין צורה זו גוהגת בו ית׳, אלא בהגאצל

 ע״כ איגד, גגמרת אלא בהתעוררות הגאצל, והבן הימב:
) ולפיכך, אין התפשטות אורו ית׳ יוצא מכלל מאציל  (אות ב,
 לכהי׳ גאצל, עד שיעבור עליו ד׳ בחי׳, שגקראים
 חכמה, ביגה, זעיר אגפין, מלכות: כי כללות התפשטות אורו ית׳
 נקרא חכמה, שהוא כל שיעור עצמות האור של הגאצל ההוא:
 וכשהוא מתגבר להמשיך תוספת שפע יתר מכשיעור התפשטותו,
 נבחן זה לבחי׳ ב׳ שגק׳ ביגה: ובבחי׳ הב׳ לבד יש להבחין בה ג׳
ה א׳, אשר מהותה של ספי׳ בינה הוא עצמ נ ח ב , ה ת ן נ ח ב  ה
/ עגין התגברות הרצון שגילתה, שמטעם  אחד מהחכמה: הבחנה ב
 זה גגלה בה שורש לכלי קבלה, ובערך הזה יש בה שיגוי צורה,
 דהייגו עוביית בערך אור החכמה, וגקרא זה גבורה עילאי׳: הבחנה
 נ׳, היא מהות השפע שהשיגה ע״י התעוררות רצוגה עצמה, שאור
 הזה גבחן בשמ לפי עצמו, דהייגו אור דחמדימ, ששפל הרבה מאור
 החכמה, המתפשט מצד המאציל לבדו, ואור דחםדימ משותף ג״כ
 מצד הגאצל והתגברותו כג״ל, דהגבורה שהיא בחי׳ אור שגתעבה,
 געשה שורש לאור דחםדים: וג׳ הבחגות האלו יחד גקראים בשם
 ביגה: ובחי׳ ב׳, מחכמה, כג״ל: וגתבארו ב׳ הספירות, חכמה, ובינה,

 והכתר ה״ם א״ם ב״ה, בבחי׳ שהוא שורש להגאצל:
 אמנם אע״פ, שבחי׳ ב׳ כבר גילתה התגברות הרצון שבה אל הפועל
 מ׳ימ עדיין איגגה ראויה להיות בחי׳ כלי קבלה שלימה,
 והעגין, כי ברוחגיות קרובימ המה מאד הכלי עמ האור שבו, ותלויים
 ממש זה בזה, שבהעלמ האור יתבטל הכלי, ובהעלמ הכלי יתבטל
 האור, וחשיבות הכלי כחשיבה אורה, וכדומה, וע׳׳כ לא נשלמה בהבינה
 צורת הכלי קבלה/ להיותה מעצמ אור החכמה כג״ל׳ וע׳׳כ אור
 דחםדימ שהמשיכה ע״י התגברותה עצמה׳ הי׳ במל בשיעור עצמותה
 כגר בפגי אבוקה, וע״כ, זהו אור דחםדימ׳ התפשמ עוד מהביגה
 ולחוץ מבחינתה׳ גמ גתגבר להמשיך תופפת שפע יתר מכשיעור
 התפשמותו מצד הבינה׳ אז גשלמה הכלי קבלה: וע״כ אגו מבחיגים
 •עוד ב׳ בחי/ בחי׳ ג׳ ובחי׳ ד׳׳ שמהות ההתפשטות שגתפשמ מהביגד,/
 ששם עדיין צורת הכלי כלול בכה בהעלם, בכל עוד שלא התגבר
 אחר תוספת/ זה גק׳ זעיר אגפין: ומה שהתגבר לתוספת שפע׳ גק׳
 כלי מלכות׳ שהוא כלי קבלה שגשלמה בהגאצל ההיא/ שעכשיו כלול

 הוא מאור וכלי/ ובזה יצא מכלל מאציל, וגבחן בשמ גאצל:
 אלה הם ד׳ בחי׳ הגודעימ בשמ חו״ב ודא ומלכות/ וה״מ שמ בן ד׳. דחו׳׳ב
 ה״מ י׳׳ה׳ וזו״ן ה״ס ו״ה : והם גבחגימ בעשר מפירות׳ מפגי שזעיר
 אגפין כולל ששה ספירות׳ שהם חסה גבורה׳ תפארת- גצה, הוד, ימוד:
 זהענין דםהותו של הז״א הוא אור דחסד וגבורה, דהייגו ב׳ הכחי׳
 אור דחםדימ וגבורה עילאה, שגתפשטו מהביגה ולחוץ כג״ל:
 זיש כאן להבחין, שבהביגה, הגבורה הוא קודמ ושורש לאור
 דחםדימ, אמגם בת״ת להיפך, אשר החסד הוא קודמ לאור הגבורה,
 מפגי שעיקר התפשמותו היא אור החמד. אלא שהגבורה טפילה בו
 אגב אמיד. הביגה, ובזה תבין מ׳׳ש בעץ החיימ ובמרשב״י אשר
 בעולמ הגקודימ היה הגבורה דז״א קודמ לחמד שלו, והייגו משומ
 דהזו״ג דגקודימ גחשבימ לזו״ן דביגה, ולא לזו״ן ממש דב׳ בחי*
א ״ ז ה ך ר ן ב ג כ ה ך ן  התתתונות, מד׳ בחי׳ הגודעימ, כמדש במקומן, ן



 פתיחה כוללת
 והתפשט בהם. אמנם לא על סידורם כבתחילה. אלא אור הכתר ילא חזד
 ויצא ונשאר נעלם. וע׳׳כ יצא אור החכמה בכלי הבתר. ואור הבינה בכלי
 חכמה. ואור ז״א בכלי בינה. ואור מלכות בכלי ז״א. ונשאר כלי
 מלכות בלי אור כלל עכ״ל בקיצור. עוד שם עשר מפירות דעקודים יצאו
 מתתא לעילא. מתחילה יצא המלכות. ואח׳׳כ הז׳׳א. ואח״כ הבינה. ואח״כ

 החכמה. אח״כ הכתר עכ׳׳ל.
 וצריך להבין היטב. ענין יציאתיהמפירות מעילא לתתא ומתתא לעילא.
 הנזכר בדברי הרב. דודאי. שאין המדובר בערכי מעלה מטה קורט
 ואח׳׳כ. שבזמן ומקום. אלא בערך קודם ונמשך. עילה ועלול: וא״כ איך
 אפשר שהמלכות תצא בתחילה. ואח״כ הז״א. ואח׳׳כ הבינה. עד הכתר
 שהוא השורש לכולם. יצא לאחרונה..שהיא תמוה לכאורה. ומי ומה נתן והיפך

 העליונימ למטה והתחתונימ למעלה:
 וךןענין דכבר נתבאר סדר ע״מ דאור ישר. שהמ ה׳ מדרגות זה למטה
 מזה. דהיינו על פי שיעור הזדככות רכל או׳׳א. מאור העב שנשתנה
 צורתו. דהיינו הבחי׳ הד׳. אשר בחי׳ א׳. להיותה בבחי׳ העלם בכה. היא
 חשובה במדרגה. ובחי׳ ב׳ שכבר יצאה מכח אל הפועל ע״י שהתגברה
 ברצון. גרוע מבחי׳ אי. ובחי׳ ג׳ גרוע מבחי׳ ב׳. עד שבחי׳ ד׳ שהיא
 המלכות. גרוע מכולם בשביל העוביות שבה שהיא יותר מכולם.

 כג״ל ע״ש:
 גם גודע. שאחר שיצאה כלי המלכות עבר עליה צמצומ הא׳. שלא לקבל
 בבחי׳ ד׳. שזה הכה העיכוב גקרא ממך: ואשר האור ישר יורד מא׳׳מ
 ב״ה. ופוגע במסך שבהמלכות. אז געשה זווג דהכאה. ויוצא ע״י זה ע״ס
 דאור חוזר. כמו״ש בפגיס בענף ג׳ ע״ש. והנה בע״ס דאור חוזר האלו.
 גהפכו המדרגות בערך ע״מ דאור ישר. דע״ס דאו״י יהי׳ כל היותר זך.
 יותר עליון במעלה ויותר משובח כנ״ל. אמנם בע״מ דאור חוזר. יהי׳ כל
 היותר עב. יותר עליון ויותר משובח. והיא משומ שהמלכות היא הכתר
 והשורש לע״מ דאו״ח האלו. לסבת מסך העב שלה המעכב על האור
 מלירד על הבחי׳ ד׳ שלה. וע׳׳כ שב המלכות להיות כתר. בסוד נעוץ סופו
 בתחילתו. כמו׳׳ש בענף ג׳ בפמ״מ ע״ש. ונמצא שהז״א מקבל האור מהכתר
 דאו״ח. וע״כ נחשב הז״א לדרגת חכמה. והבינה נחשבת לדרגת בינה משום
 שמקבלת מז״א השב להיות חכמה כנ״ל: והחכמה דאו״י. נחשב באו״ח.
 לז״א. להיותו מקבל האו׳׳ח מהבינה: וכתר דאור ישר. נחשב למלכות באו״ח.
 להיותו מקבל מהדא כנ״ל; והנך מוצא, שכל הזך בהמדרגה, יהי׳ יותר

 נמוך במעלה ושבח. והבן היטב:
 אמנם ע׳׳ם דאו״ח מתחברים ומשתלבים יחד בעשר הכלים. ובחיבורמ
 כאחד. נמצאים כל המדרגות בערך השוה: כי המלכות. יהי׳
 קומתה שוה עם הכתר מצד האו״ח ששב המלכות להיות כתר כנ״ל: וכן
 הז״א. שוה עם החכמה להיות הז״א בחי׳ חכמה דאור חוזר כנ״ל: והחכמה.
 שוה קומתה עם הכתר להיות הכתר מקבל ממנה האו״ח. כמו שהחכמה
 מקבל מהכתר את האור ישר. וביון שהז״א שוה קומתו עם החכמה כנ׳׳ל
 והחכמה עם הכתר. נמצא גם הז״א. שוה קומתו עם הכתר. והבן: ונמצא
 בזה. שבסיבת יציאת הע״ם דאו״ח מבחי׳ הד׳. הושוו כל המדרגות שבע״ם.

 בקומה שוה עד הכתר:
 (אות ד׳׳) ןךןנך; עשר ספירות דעולם העקודים חזרו ונתעלמו. וצריך להבין
 סיבת הסתלקות שלהם: והנה הרב אומר הטעם דבעת
 שיצאו לא יצאו שלימים, וע״כ חזרו והסתלקו כדי לקבל תשלומיהם כמו

 שמובא דבריו לעיל:
 אמנם צריך להבין עגין החסרון, ועגין התיקון שהגיע להמ ע״י הםתלקותמ
 הזה, וכאן כתב הרב שהחסרון היה מפגי שהכתר לא יצא אלא
 בבחי׳ גפש, ובמקום אחר כתב שהחסרון היה מפגי שאור פגימי ואור מקיף
 יצאו מגקב אחד. והיה מבטשימ זה בזה וז״ל בהיכל א״ק שער ו׳ שער
 העקודים פ״א בא״ד ואח״כ באו הטעמים התחתוגימ- שהם מתחת
 לאותיות- שהם בחי׳ אורות היוצאים דרך הפה של א״ק משם
 ולחוץ- והנה בכאן התחברו האורות חיבור גמוה כי הרי הם יוצאים דרך
 צנור א׳ לבד ו בוא וכיון שכבר נתחברו האורות המקיפים ופנימיים יחדי

ק  ל
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 ותדע, שאין כאן בעוה״ז שומ מציאות או הנהגה, שלא יהיה מושרשת
 בעולמות העליוגימ, שמשמ מתפשטין עגפים לעולמות התחתוגים. עד
 שנמשך ונגלה לנו בעוה׳׳ז: והנך רואה שכללות העבודה והיגיעה,
 מושרשת בהמסך שבכלי מלכות, המעכבת לאור העליון הנחמד לה,
 מפאת המאציל שרוצה להנות כנ״ל, וכל מה שהוא מחשבה בהמאציל, הוא
 חוק מוכרח ומחויב בהנאצל, כמובן שאין צריך לכלי מעשה, אלא
א לקבל אור העליון, ל ה ש ם צ ע ת כ ר ח ן א ב י ז ה ״ ב ע ׳ ן ת ר מ ו ׳ ג ת  מחשבתו י
א יבוא לידי שינוי צורה כנ״ל, ועי׳ בפמ״ס ע״א: ונמצא ערך כח ל  ש

 העיכוב שבהמסך, שוד, עם ערך היגיעה: וענין השכר שבעל הבית נותן
 לפיעל, נשרש באור חוזר היוצא ע״י זווג דהכאה, אשר על ידי שהמסך
 נעשה שורש לאו״ח, נמצא בזה שחוזרת להיות כתר לע׳׳ס הללו דאו״ח
ם לאיי, כמו שיתבאר עוד, אשר כל הריוח הזה הגיעה לה, מסבת ג  ו

 פעולת העיכוב כנ״ל.
 המתבאר מהנ״ל, שכל ענין עשר הספירות אינם אלא כלי האחת הנקרא
 מלכות, אלא להשתלמות צורתה, נבחנים לה ג׳ שורשים, שהם
 ג׳ =חי׳. חכמה, ובינה, ודא, הנמשכים זה מזה כנ׳׳ל: ודע שהמלכות הזו
 עדיין כלולה באור א״מ ב״ה שםטרם הצמצום, שנקראת מלכות דא״ם•
 שבה היתה ענין הצמצום הא׳, כמו״ש בפנימ מסבירות ענף א׳, שלסבת
 השתוות הצורה להמאציל, נתעלה רצונה מלקבל בבחי׳ הד/ ואז נמשך
 לה מא״ס ב״ה אור הקו, שאור הקו הוא כולל לכל האור הנמשך בה׳
 עולמות, שנק׳ אדמ קדמון, אצילות בריאה, יצירה, ועשיה, שאור הזה
ללותו, מכונה בשם קו, מלשון קו המידה, להיות נמשך מהעולמות, כ  כ

 כמדה ומספר קצוב בכל עולם ועולמ, כצורת בלי מלכות דאותו עולם,

 כמו״שבפנימ בהרחבה.
ד הבחי׳ הנודעים  יענין חמשה העולמות הנ״ל, הם מכש ענין הכתר ו
 שבעשר הספירות אשר עולם הא״ק הוא עזלמ הכתר, ועולם האצילות
א עולם החכמה, ועולם הבריאה הוא עולם הבינה, ועולם היצירה הוא י  ה

, אלא שבכל עולם ת , ו לכ מ  עילם של זעיר אנפץ, ועולם העשיה הוא עולם ה
 ועולם יש ע״ם, וכל ספירה וספירה מע״ם של העולם, כלולה נ״כ

 מע״ם, כמו״ש בפנים:
 יענין התחלקותם לה׳ העולמות הג׳׳ל, הוא משום שמתחילה צריכה הכלי
 מלכות, להכלל בכל ספירה וספירה עד הכתר, וזה מתהוה: בהתפ״א
: ובהתפ׳׳ב, דאה״פ נכללה בבינה: ובעולם ן ד 3 יא״ק,ששמ נכללה מ ״ ח א  ד

 הנקודים, נכללה בחכמה: ובעולם האצילות נכללה בכתר:
 וכיון שנכללה המלכות בכל ספירה וספירה, אז מתחיל עולם התיקון, שראשם
 יייא עולם האצילות הנ״ל, דהיינו ששמ מתלבש אור א״ס ב״ה בבחי׳
/ ואח״כ מתלבש אור א״ם ב״ה בבחי׳ ב׳, וברא עולם הבריאה : ואח״כ  א

׳ ד, וברא עולם י ח ב  מתלבש בבחי׳ ג/ ויצר עולם היצירה: ןאח״כ מתלבש ב
ל אלו יוצאים זה מזה׳ ך כ י ה א ב ח ר ה ׳ ב ם י נ 5 ר ב א ב ת י ו ש פ  י׳עשיה: כ

 ע״ד החיוב דקודם ונמשך, ונקשרים אלו באלו•
) וצריך מקודם להבין תכונת כל עולם ועולם מא״קואבי״ע. שאבארם ׳ ת י י א ) 

א עולם אדם ו ה ׳ ש ר ת ב ם ה ל ן ע ל מ י ח ת נ : ן ך ח א ך ל ן ן  א

 קיטין. וכלי ראשון שלו הוא עולם העקודים: וז״ל הרב ז״ל בשער עקודים
ו יחד כולם. רק א צ , אבל לא י ו א צ ״נ כא״ד. והנה כל עשר מפירות י 3 

 מתחילה יצאה בחי׳ מלכות מעולם העקודים. ומלכות הזו יצאה בבחי׳
ש יכו׳. ואח׳׳כ נמשכו ויצאו שאר החלקים עד הכתר וכר. ובבוא הכתר 3  נ

 נמצאת המלכות שלימה מכל ה׳ אורות פנימיים שהם נפש רוח נשמה חיה
 יחידה וכו׳. והיו חסרים עדיין כל הספירות הנ״ל. שיצאו בלי תשלומין.
ל לקבל תשלומיהם. ואמנם עתה י צ א מ ל ה ת א ו ל ע ל  לק הוצרכו לחזור ו
 כחזרה היה הכתר חוזר בתהילת כולם. והנה בהתעלם הכתר עלתה אור
 החכמה כמקום הכתר. ובינה במקומ חכמה. ודא במקום בינה. ומלכות
. ועלתה הבינה אחר ל י צ א מ ה ה ל מ כ ח ם ה ם ג ל ע ת כ נ ״ ח א : ן א ״  כםקום ז
 החכמה לכתר. והדא לחכמה. ומלכות לבינה: ואח״כ גתעלמ גמ הבינה•
. ועלה המלכות א ד ם ה ם ג ל ע ת כ נ ד ן א . ן ה ם כ ח ת ל ן כ ל מ ה . ן ר ת כ  יעלה הז״א ל
 ־לכחר. עד שגמתלקה גמ המלכות למאציל: ואח״כשוב חזר האורמהמאציל,
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 התעבות שנעשה בהתפשטות ע״י חלון, כי־ בהתעבות הא׳ אין הצמצום שולט
 שם. וע״כ היא ראויה לקבלת אור, וע״כ נקראת חלון, כלומר מקבלת, כמו
 הבית המקב" אור יומם ע״י החלון שבו משא״כ התעבות ב׳, שולט, עליה
 כח הצמצום, ומונעת את עצמה מלקבל השפע בעוביית שלה, וע״כ נקראת

 מסך, כלומר מעכב על האור, והבן:
 ואחר שנגלה בחי׳ ד׳ עם המסך שלה כנ״ל, שוב מתפשט האור אליה׳
 והמטך מעכב עליו כנ״ל, ואז נעשה מזה בחי׳ זווג דהכאה, ויוצא
 מזה עשר ספירות דאוד חוזר כמו״ש בענף גי׳ •עש״ה: וסידור ע״ם האלו, הם
 בהיפך מן הע״ם דאו״י, שהם יוצאים מתתא לעילא, כי המסך שהוציא אה
 האור הגדול הזה, והוא שורש לו, נעשה לכתר, שז״ס נעוץ סופן בתחילתן׳
 דכמו שהכתר היא תחילה וראש לע״ם דאו״י, כשהסוף שהיא המלבות נעשי׳
 תהילה וראש לע״ם דאו״ח, ושב המלכות להיות כתר לע״ם ההם, ודא דע״ם
 דאו״י נעשה עכשיו לחכמה, כי המקבל הראשון מן השורש נקרא חכמה׳
 ועד״ז השאר, עד הכתר דאו״י, שנערך למלכות בע״ס דאו״ח, להיותו מקבל

 מן הז״א דאו״ח, שהוא חכמה דאו״י, והבן:
 ונמצא דע״ס כח״ב זו״ן דאו״י, נבחגימ המדרגות בערך הזכות מאור העב׳
 שכל הזך ביותר הוא עליון וחשוב ביותר, ובע״ם כח״ב זו״ן דאו״ח׳
 נבחנים המדרגות בערך העוביות, שכל מדרגה שהיא עב ביותר, יהי׳ עליון
 וחשוב ביותר כנ״ל, ובזה נמצאים העליונים דע״ם דאו״י, יהיו למטה • בע״ם

 יב

 דאו״ח, והתחתונים דע״ם דאו״י, יהיו למעלה בע״ם דאו״ח:
 והנה ע״ס הראשונים המתפשטים מא״ם ב״ה, גק׳ אדם קדמון, והם שורשים
/  לכלים דראש, וע״כ נק׳ הע״מ ע״ש כלי הראש, דהיינו גולגלהא
 עינים, אזנים, הם כח״ב דע״ם דא״ק, וחוטם, ופה, ה״ם ז״א, ומלכות׳ יע פ
א י  דא״ק, ונודע שע״ס נכללים זה מזה, כמו״ש בפנים, ע״כ נתפשטו כל א
' ם י נ י ע  מגולגלתא ועיגים ואח״פ הג״ל, על ע״ס: ומע״ס שגתפשטו בגולגלתא ו
ו נ א  שהם כתר וחכמה דע״ם דא״ק אםור בהם הדיבור, ואין לנו עםק בהם׳ י

 מתחילים לדבר מאח״פ ולמטה, דהיינו מבינה וזו״ן דא״ק•
׳ פ ד  ןנןךע שעשר הםפי׳ ה״ם כתר וד׳ הבחי׳ חו״ב וזו״ן, ויש בהם א

ש נ  פי׳ מה שכבר התלבש בכלי נקרא או״פ, ומה שעוף לא החל
ט  בכלי נק׳ אור מקיף, ונמצא שבכל או״א מע״ם דאח״פ דא״ק יש ה׳ פנימיי

 כח״ב זו״ן. וה׳ מקיפין כח״ב זו״ן:
א יי' ) עתה נבאר תכונתם עצמם של או״פ ואו״מ דכללות ע״ם ד  (אוה ז
י נ ש ב י  והנה כבר נתבאר ענין ע״מ דאו״י וע״ס דאו״ח ש
ת ועד ) ״ ^ יייד״ז פ׳׳ם ו כ ל ר י»ד מ ת כ י מ ר א ם ך ״ ז ש ן ן י ל א ) ה ל ״ א  ע״ם, שגם בע״ש ד

 דאו״ח כמלכות עד הכתר, והנה האור ישר נמשך ובא בשלימוה
 הגאצל ההיא. אמנמ ע״ם דאו״ח לא נמשך במילואו תיכף אל הנאצל היי א

 אלא הוא נמשך באמצעית כל הפרצופין הגאצלים אחר אדם קדםין:
' ׳ ם י א ו ל י מ  והענין דכל הנמשך מצד המאציל גמשך בכל השליטות, ובכל ה

ך הנא^ צ  שהוא ע״ם דאור ישר: משא״כ ע״ם דאו״ח, שנמשכים ם

א לפי צ י ו י נ י ' א י < ז ל " נ ^" כ ם ' מ ^ נ ' ש ' י י ח ב : ב ב ש ו כ י ע ח ה כ ו מ נ י י ה  ד

 מילואו, אלא כל נאצל ונאצל יש לו הלק בו, והוא נפרה ונרבה
 ריבוי הנאצלים׳ כמו״ש בפנים; ובזה תבין׳ שע״ם דאור ישר וחללן

 דאו״ח ה״ם או״פ׳ וכללות האו״ח ה״ם או״מ:
 וכבר נתבאר לעיל׳ שיש ב׳ נוקבין בע״מ׳ דהיינו ההתעבות שבהתפ^

ת י נ ל מ  בינה ו

 : והמלכות״ י׳״*
 .» להיותה

 כלי חיצון, שבה מתלבש כל או״מ׳ כלומר שהאדם נקשר בה׳
ש , / אלא הוא ר ו ב  בעלת המסך שאינו ראוי לקבלה מפגי כח העיכוב ש

 לע׳׳ם דאו״ה כנ׳׳ל:

 דהרחבה׳ וההתעבות דהתפשמות ע״י חלון׳ שנק׳
 ותדע שבחי׳ בינה ה״ם כלי פנימי׳ שבה מתלבש כל אדפ:

 וכלי
י פנימי ר,״פ ל ל כ ס ש נ כ ן ת , ו ל או״ע ואו״ם  והנה נתבאר היטב תוכנם ש
 ךםובב

׳ בעני[  ה

 וכן

 ח*גי1

 פי׳
 דאזנים׳

 חיצון׳ ובזה מובן לשון הרב דל המובא לעיל באות
 וה״מ שיצאו קשורים זה בזה וכו׳ דרך פה דא׳׳ק וכף עש׳׳ה
 על מה שביאר בשער טנת׳׳א פ״א׳ אשר אור פנימי ואו״מ רע״ם

י לארע וכלי ם י נ ל,» פ , כ ם י ל , כ ב ן נ א צ < י ם ט  או״פ ואו״מ דע״ם דחו

1 י פ  לאו״מ׳ והם מרוחקיןזה מזה, כי מנקב אוזן ימין יוצאים ה׳ מקי
 r זו׳׳ן

 לכן מכאן התחיל להתהוות בחי׳ כלים וכו׳׳ לכן ה׳ אורות פנימיימ והאורות
 מקיפין יצאו קשורים יחד׳ וע׳׳כ נקראים עקודים מלשון ויעקוד את יצחק
 וכו׳׳ ולכן בצאתם יחד חוץ לפה קשורים יחד הם מכים זה בזה ומבטשים
 זה בזה, ומהכאות שלהם אתייליד הויות בחי׳ כלים וכו׳ עכ״ל: פי/ דאורות
 דאוזן ודחוטם הי׳ האור פנימי• מתפשט דרך נקבים השמאלים
 דאחן ודחומם, ואור מקיף היה י מתפשט דרך נקבים הימנים
 דאוזן ודחוטם. וע״כ נתקיימו ולא נסתלקו. משום שיש כלי מיוחד
 לאו״פ, וכלי מיוחד לאו״מ. אמנם באורות דפה. שאין שם אלא נקב אחד.
 והיו האו״פ והאו״מ בכלי אחד. ע״כ היו מבטשים זב״ז וע״כ הי׳ מסתלק
 האור ונפלו הכלים למטה. כלומר דנפלו ממעלתם. וניתוםף עיבוי על עיבוי
 הקדום. ובזה נעשו כלים. כי הסתלקות האור גומר ומשלים בחי׳ הכלים:

 ןבךי להבין היטב ענין הב׳ נקבים. דאוזן. וחוטם דא״ק. וענין נקב אחד.
 דפה דא״ק. וענין ה׳ פנימיים זה, מקיפין. זענין הביטוש, וענין הכלים
 והעיבוי, צריך אני להאריך, להיות שדברי הרב בענינים האלו נאמרים
 בקיצור נמרץ׳ ומכ״ש בעניני המקיפין, שלכאורה סותר את עצמו בכל דרוש
 ודרוש׳ דפעם אומר שמחוטם׳ ולמעלה מחוטם, הי׳ בהם ה׳ אורות פנימיים
 כח״ב זו״ן וה׳ אורות מקיפין כח״ב.זו״ן, אמנם מפה ולמטה׳ נפסקו מקיפי
 בינה זו״ן, ולא נשאר אלא ב׳ מקיפין כתר חכמה, וה״פ כח״ב זו״ן, ופעם
 אמר שמעולם הנקודים ולמטה, נפסקו המקיפין התחתונים, אבל באורות
 דפה׳ יש עוד ה׳ אורות מקיפין זה׳ אורזת פנימיים, ופעם אומר שבכל

 אבי״ע יש ה״פ וה״מ, ועוד סתירות כאלו:
) ובפנים הספר באתי בארוכה, ופה אקצר ועולה כדי שלא לצאת ת י אי ) 
 מהענין, ועי׳ בענף א׳ וענף ד/ בסדר עשר הםפי׳ בםוד
 ד׳ הבחי׳ דע״ס דאוד ישר ואו״ח, ונתבאר שם, שבכל עשר ספי/ נמצא ב׳
 בחי׳ התפשטות וב׳ בהי׳ התעבות, המתפשטים מהשורש, שהיא הכתר דע״ם
 האלו, דמתחילה מתפשט החכמה׳ והיא בחי׳ התפשטות בהרחבה, כלומר
 שהתפשטות הזה כולל כל האור הנמשך מא״ם אל הנאצל ההוא׳ והכלי
 שנק׳ אור העב׳ דהיינו הרצון לקבל הכלול בהתפשטות האור׳ שמחמת זה
 קונה שינוי צורה מהמאציל שאין בו בחי׳ קבלה׳ וע״כ נעשה כהה מן
 האור, עדיין איננה מגולה׳ בהתפשטות הזה דהרחבה׳ כל עוד שאינו מתגבר
 ברצונו אחר תוספת שפע יתר מכשיעור התפשטותו, אמנט כלול הוא מאור
 העב הנ״ל, מצד המאציל שרצונו להשפיע אליו. ולפיכך הוא מחויב לגלות
 כלי קבלה שלו, ולהוציאה מכח אל הפועל, ולפיכך היא מתעבה בדרך
 התפשמותו׳ כלומר שמתגבר ברצונו להמשיך תוספת שפע יתר מכשיעור
 התפשטותו׳ וזה ההתעבות שנעשה בהתפשטות הזה׳ גגדר בשמ לפי עצמו׳
 מסבת התגברותו, ונקרא בינה, דכהה מן אור החכמה, שבה נגלה הרצון
 לקבל בפועל: ובינה זו׳ אינה ראויה עוד לבחי׳ כלי ממש, להיות עצמותה
 מעצמ החכמה כנ״ל, אלא היא שורש לכלי׳ כי אין הכלי יכול להתגלם
 כשלימות׳ זולת מהתעבות הנעשה בהתפשטות השני׳ שהיא נק׳ התפשמות
 זךי חלון׳ פי׳ שתוספת השפע שהמשיכה הבינה ע״י התגברותה׳ מתפשט
 הימנה ולחוץ, ונקרא אור דחםדימ׳ לאפוקי מהתפשטות דהרחבה הא׳׳ שנקרא

 אור העצמות:
 והנה התפשטות דע״י חלון המתפשט מהבינה נקרא ז״א, והוא מתעבה ג׳׳כ
 בדרך התפשטותו, כמו התפשטות הא/ והיינו, שגט הוא מתגבר
 להמשיך תוספת שפע יתר מכשיעור התפשטותו מן הבינה, שבזה הוא מוציא
 כלי הקבלה הכלול בו אל הפועל כנ״ל, והנה ההתעבות השני הזה, נקרא
 בשמ לפי עצמו, משומ דע״י ההתגברות נעשה כהה מן האור דהתפשטות,

 ונקרא מלכות:
 והנה בחי׳ ד׳ שהיא ההתעבזת שנעשה בהתפשטות שע״י חלון שנק׳ מלכות,
 היא הכלי קבלה הגמורה׳ ולא ג׳ בהי׳ שקדמו לה שהמה נשתלשלו

 רק לגלות בחי׳ זו הד׳ על דרך הנ״ל.
 ועליה עובר סוד הצמצומ הא׳׳ ומוגעת את עצמה שלא לקבל שפע בבחי׳
 זו הד׳׳ טטעמ שיגוי הצורה שמתגלה בה, וכח העיכוב הזה, גק׳
 מסך או פרגוד׳ כלומר כי מעכבת את השפע להאיר ולהתפשט בעצמה׳
 והבן: וזהו כל ההבחן מן התעבות הא׳ שנעשה בהתפשמות דהרחבה, בין



 1a פתיחה כוללת יג
 עמו׳ והוא מפני שהאור ישר והאו״ח קשורים ותלוייס זה מזה.

י לבאר זה׳ אקרים לבאר עגין מצב הספירות בתמונת םגולתא ך ב  (אות ט) ן
 דטעמים׳ כזה.• . דהיינו הכתר למעלה באמצע- ותחתיו בימינו
 החכמה׳ ובשמאלו הבינה וכו׳ כנודע: וצריך להבין את זה׳ דח״ו להבין זה
 בציור מקומות המדומות לעין גשמי׳ וכן ענין פב״פ ואחור באחור׳ הנוהג
 בע״ם, דח״ו אין כאן לא עורף ולא עיפוי: והענין׳ דכבר נתבאר בסדר ד׳
 הבהי׳ דאור ישר המתפשטים מא״ם ב״ה שה״ס הבתר׳ שההתפשטות דהכתר
 נקרא חכמה, והוא מתעבה בדרך התפשטותו שה״ם התגברות הרצון להמשיך
 שפע יתר מכשיעור התפשטותו, דע״כ נבחן לב׳ בחי׳, בחי׳ א׳׳ הוא כללות
 כל האור המתפשט מהא״ם אל הנאצל ההוא, שנק׳ חכמה, ובחי׳ ב׳, היא
 בחי׳ ההתעבות, שנקנה לו ע״י התגברות הרצון להמשיך שפע חדשה, ונקרא

 בינה כנ״ל.
 ןע״ב יש בכפי׳ בינה ג׳ הבחנות, הבחן א׳, הוא עצם בנינה, שהיא חלק
 מהחכמה עצמו: הבחן ב׳, היא אור שנתעבה בה, דהיינו ע״י
 התגברותה להמשיך שפע חדשה מהכתר: הבחן ג׳, היא מהות השפע שהיא
 יונקת מהכתר, שנקרא אור דחםדים, שהוא שפל הרבה מאור החכמה הנמשך
 ישר מהמאציל, משא״כ אור הבינה שיונקת מהכתר, הוא משותף ע״י הקדם

 ההתגברות שלה שנתעבה בשבילו, כנ״ל:
 והנך, בעת שהבינה יונקת אור דחםדים מהכתר, אינה יונקת אז אור
 החכמה מספי׳ החכמה, וע״כ נחשבת עמ החכמה אחור באחור:
 ונמצא, שאור החכמה, שהוא אור העצמות דכללות הע״ם שבנאצל ההוא
 נפסקת הימנו, בשביל הבינה שהסבה פניה ליינק אור דחםדים מהכתר,
 אמנם בעת שמתגלה בחי׳ הד׳, וע״ם דאו״ח היוצאים הימנה׳ שהיא ג״כ
 בחי׳ אור דחםדים, עוד במרה יתירה מאור רחםדים שבבינה, אז אין הבינה
 צריכה עוד אל יניקת אוד דחםדים מהכתר, כי מגיע לה מאו״ח דמלכות
 בשפע גדול, וע״כ מחזרת פניה אל החכמה, ושוב יונקת אור החכמה, ואז
 נמשך גם אור החכמה בשפע, בכללות הע״ם שבנאצל ההיא, וזה נק׳ פנים
 בפנים דחו״ב, שהרויחו בסבת או״ח העולה מהמלכות: אמנם מטרם הגלות
 הכלי מלכות, היה הבינה נותנת פניה אל הכתר׳ שזהו מצב הםגולתא
 דטעמים, אשר הבינה נמצא מתחת הכתר כמו החכמה, אלא שהחכמה יונקת
 מהכתר אור דעצמות, והבינה יונקת מהכתר אור דהםדים, וכיון שאור
 העצמות הוא כללות האור שבהנאצל, ע״כ נבחן החכמה לבחי׳ ימין, ואור

 דחםדים נבחן לבחי׳ שמאל להיותו משותף בגבורה, כנ״ל:
 והנה נתבאר אשר אור העצמות אינו יכול להתפשט בכללות ע״ם דאור
 ישר, לסיבת הבינה שהיא עמו אחור באחור, זולת ע״י זווג דהכאה
 בהמסך שבכלי מלכות- שאז אין הבינה צריכה עוד לאור דחםדים, ושבה
 פב״פ עם החכמה- ונמצא אשר בעת שהסתלקו הע״ם דאו״ח מעולם העקודים
 כנ״ל׳ נמצא שגם אור העצמות דע״ס דאור ישר ג״כ הסתלקו עמו׳ כי
 אור החכמה והאור חוזר תלויים זב״ז כנ״ל׳ ולא נשאר שם בעולם עקודים

 זולת בחי׳ אחוריים רבינה׳ דהיינו אור רחםדים וגבורה שלה׳ כנ״ל:
 ומה תבין דברי הרב ז״ל שהבאנו לעיל- אשר מטבע של האור פנימי
 לזכך הכלי שהוא טלובשבה כנ״ל- כי סובב על אור החכמה
 שמתלבש בפנימיית הנאצל- ע״י הבינה ששב עמו פב״פ- כנ״ל- שעל ידי
 זה נמצאימ מזדככים אחוריים דהבינה: וכיון שאחורימ דבינה שהיא בחי׳
 ב׳, הוא השורש, לבחי׳ ר׳- כנ״ל- א״כ- כיון שמזדכך השורש- מזדכך עמו

 גם הענף ובחי׳ הד׳.

 (אות י) ועתה נבאר ענין הביטוש דאורות פנימיים עמ אורות מקיפימ

 בסבת עקודתמ זה בזה׳ שהבאתי לעיל באות ה׳׳ ואביא
 עור לשון הרב ז״ל בשער עקודים פרק ה׳ שמבאר שמ בעצמו ענין הבימוש
 הזה בארוכה׳ וז״ל בקיצור באמצע דיבור׳ נמצא שיש [בהתפשטות האור דעולפ
 העקודים והסתלקותו בחזרה •אל המאציל] ג׳ מיני אורות: אור הא׳ הראשון
 שבכולמ דהיינו אורות דעקודיט גקרא טעמימ׳ הב׳ הוא הרשימו שגשאר
; הג׳ הוא האור הבא אליו דרך ן י  עור מזה האור אחר המתלקותו וגקרא תג
 עליית הספירות שאז הוא דרך אחוריימ שהוא דין וגקרא גקודותג
 ובבוא •אור ג׳ שגקרא גקודות- ופוגע באור הב׳ שגקרא רשימר

 שהוא

 זוץ׳ ומגקב אוזן שמאל יוצאים ה׳ פגימיים כח״ב זו״ן- ועד״ז בחוטם
 ולפיכך משמיענו כאן בע״ס דפה ת*״ק, שאין כאן ב׳ כלים מיוחדים׳ אלא
 שניהם׳ הן ה״פ ז־ן דדמ, יצאו מקושרים בכלי אחד׳ שהוא הפה שגק׳ מלכות
 דא״ק, דהיינו בחי׳ ד׳ כנ״ל, אבל כלי פנימי שהיא בחי׳ ב׳ ובחי׳ בינה.

 אין כאן. כנ״ל ודד׳ק:
ואץ להקשות ע״ז, איך אפשר לאו״פ שה״מ ע״ם דאו״י, להתלבש בכלי  י
׳ לקבלה׳ י ו א  דפה שה״מ בחי׳ ד׳׳ שהותתקנה בסוד המסך ואינה ר
 כג״ל: והענין, דהמלכות עצמה, נבחנת על ד׳ בחינות מיוחדות, שנקראים,
 עצמות, גידין, בשר, עור: העצמות דהמלכות, יודה על עצם בנינה. שהוא
 בחי׳ ז״א ממש, דד״ייגו ההתפשטות,ע״י חלון, .אלא שגתעבה בדרך התפשטותו
 מסבת התגברות הרצון להמשיך תוספת שפע יתר מכפי התפשטותו מהבינה.
 וע׳׳כ גגדר בשם לפי עצמו כני׳ל׳ ולכן נבהגים בה ב׳ הבחי׳, בחי׳ א׳, הוא
 העצמות שבה, שהוא חלק הז״א: ובחי׳ ב/ היא העוביות הנוסף בה מחמת
 התגברותה, ונקרא גידין: ומה שנוטלת מכח הצמצום, דהיינו כח • העיכוב
 שלא לקבל שפע באור העב הזה, אשר גק׳ מסך, שהיא בעל הזווג דע״ס
 דאו״ח כנ״ל, הוא בהי׳ ד׳ דהמלכות, ונקרא עור: ואו״ח העולה מהמסך מכה

 הזווג, נקרא בשר, והוא בהי׳ ג׳ דהמלכות:
 והנך.מוצא, אשר המלכות היא כלולה ג״כ מהתפשטות הבינה, ואדרבא
 היא עצם בנינה כנ״ל, ותבין אשר בהי׳ העצמות שבמלכות נעשית
 לכלי פנימי לה״פ דאורות דפה, ובחי׳ העור שבה נעשית לכלי חיצון לה״מ
 ראורות דפה: ונתבאר היטב, איך ה״פ כח״ב זו״ן וה״מ כה״ב זו״ן, יצאו
 ככלי אחד שהיא המלכות, ובה עצמה יש ג״כ ב׳ כלים פנימי וחצון, אמנם
 מקושרים זה בזה, דהא כל הד׳ הבהי׳ המה רק כלי א׳ שהיא המלכות:

 '>איתח׳) ועתה נבאר ענין ההכאה והביטוש, שהי׳ בין או״מ לאו׳׳פ בסבת
 עקודתם בכלי אחד, ועיין בעה״ח בהיכל א״ק ש״ב ע״ג, וגם
ל או״פ לזכך את הבלי שהוא מלובש בה ע״ש: ע ש ב ט  כשער עקודים פ״ב, ש
׳ כיין שבע״ם דפה דא״ק היו האו״פ והארס קשורים בכלי אחד 1 כ י פ  ל

 דמלכות, היה האו״פ הולך ומזכך את הכלי מלכות דרגא אחר דרגא, וזהו

 סיבת הסתלקות של ע״ם דפה, שנק׳ עולמ העקודים:
 זהענין דכבר נתבאר לעיל באות ו׳ ואות ד׳, אשר ע״ם דאו״ה הם בערך
 ההפכי מע״ם דאור ישר, כי בע״ם דאור ישר, יהי׳ המדרגות מתעלים
 זה על זה לפי הזכות שלהם. עד השורש שהוא הזך שבכולם: אבל כע״ס
 דאו״ח, יתעלו המדרגות זה על זה לפי העוביות שלהם, עד השורש שהוא
 היותר עב מכולם. שהיא בחי׳ הד, ומלכות ששב להיות כתר: ובחי׳ ג׳

 חכמה, ובחי׳ ב׳ בינה, ובחי׳ א׳ ז״א, והכתר לבחי׳ מלכות.
 ומתחילה גזדכך המסך בדרגא אחת׳ דהיינו שנזרכך צורת אור העב
 רבתי׳ ד׳ שבו וקיבל צורת העוביות דבחי׳ ג/ וזה גקרא שאור
 המלכות נסתלקה ממקומה ועלתה לכלי דז״א, מפני שגם אז נתפשט האור
 ישר מהא״ם על המסך׳ וגט אז שלט בהמסך כח העיכוב עד שנעשה זווג
 יהכאה׳ ויצאו ע״ם דאו״ ח מהמסך דבחי׳ ג׳, אמנם אינם עוד בקומת הכתר
 כבתחילה אלא הם בקומת חכמה, והיינו משום דהעוביית דבהי׳ ז״א ובחי׳
׳ יאור ישר יש •לו ערך חכמה באו״ח כנ״ל, ונמצא שהמסך לא שב להיות  ג

 כתר בסבת האו״ח. אלא שב להיות חכמה: ואח״כ נזדכך עוד- וקיבל הזיכוך
 יכחי׳ ב׳, שהיא בחי׳ בינה, וגמ שס נתפשט אליה האור ישר עד לזווג
 יהכאה והעלאת או״ח׳ אמנמ בקומת בינה, וכמו שאברה לה העוביות דבחי׳
 ג׳ ובחי׳ ד׳ כן נחםרו לה ב׳ מפירות הראשונות דאו״ה כנ״ל: ואח׳׳כ נזדכך
 קוד וקיבל הזיכוך דבחי׳ א׳, וגמ גזדווג בו האו׳׳י םהא״ס ועלה אור ההוזה
 אמנם בקומת ז״א׳ ונהמר לה גם בחי׳ בינה: ואח״כ גזדכך עוד עד לצורת
 השורש׳ שעלתה למעלת הכתר׳ ואז אין עוד עוביות כלל בהמםך, וא׳׳כ אין
י עמה בחי׳ זווג דהכאה מאור ישר, וע׳׳כ נעלם האויח לגמרי מע״ם  ?י

 דעקודימ, ועיין בפגימ בעגף ג׳ וענף ד׳ שגתבאר כ״ז בארוכה:
 יהנה גתבאר שכיון שגמ או״פ מלובש בכלי מלכות, לכן הוא הולך
 ומזככו דרגא אחר דרגא׳ ובדרד זיכוכו הולכימ וגעלםים הע״מ כח׳׳ב
 ן יאור חוזר. מפני שבעת עלייתה לבחי׳ כתר שוב נאבד מהממך כל
׳ שלו להעלוח או״ח כג״ל׳ אמגס גם הע׳־ם דאור ישר ג״כ נמתלקו ד ל ו ג ס ה ' 
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 והארות או״ח מוגדר בשם גיצוצץ או זיקץ או התנוצצות וכדומה: ובזרי
נ  תבין דעגץ הגיצוצין שגפלו ע״י ביטוש דהרשימו באדח היורד, הוא ג״
 בחי׳ רשימז/ אלא שהיא רשימו דאור חוזר׳ וע״כ מוגדר בשס נצוציך•
 והנה גתבאר לעיל אות ח/ מדר הירידה דאו״ח׳ שמתחילה קיבל לזיכול
 דז״א ונמצא געתק מבחי׳ ד׳ שהוא כלי מלכות האמיתית, וכשאור
 א״מ ב״ה התפשט ושוב להמסך שבכלי דא׳ יהי׳ אור המלכות הזה בקומת
 חכמה, וגגרע מכללות האור דהעקודים בחי׳ הכתה מפני שהמלכות שבז״א

 לא שב להיות כתר אלאחכמה, [ונתבאר שעיקר נותן מדת הקומה בכללות,
 הע״מ של הנאצל הוא אור המלכות כנ׳׳ל ועי׳ בפנים מסבירות ענף ר&
 ונמצא כלי מלכות האמיתיית בלי אור, והיה צריך להשאר בה ב׳ רשימות׳
 רשימו א׳ מאןר המעמיס, שהוא מקיים ומחזיק העוביות דבחי׳ ד כסה

 פתיחה כוללת
 שהם ב׳ הפכים

 יד

 להמסן
 שהםר׳

 שיכולה, ורשימו הב׳ מאור הנקודות, דהיינו מזה האור המיוחם
 והפין בהזדככות כנ״ל: אמנם שניהם אינם יכולים להשאר ביחד׳

 מל י
 הפכימ זה לזה, כי במקומ שנמצא הרשימו דהמעמימ נקרא כלי דכתי׳

ו דאיי . מ י . ש א ר צ מ נ ם ש ד ק ם ב , ן ל , נ ר כ ת כ ת ה מ ן ק ה ב מ ,  שם שע׳׳ס שלו ד
 חוזר היורה.נקרא כלי דהכמה, או דלממה מכתה וע״כ נסתלקה מהמלכויי־
 מל

 גם הרשימו שלה, ועלתה ג״כ לכלי ז״א, ורשימו דארח היורד נשאר
•1 א  מקומו: ונמצא, שכאן נדחה הרשימו בשביל הגיצוצין דארח, אמגם מכ

 ולהלן נדחין הניצוצין דארח, בשביל אור הרשימו:
 ו׳ בי<

 ואחר זה בעליית המסך למקומ בינה, כלומר שקיבל זיכוך דבת
ו  לבינה ומבינה לכתר׳ א

 עזם׳
 ואור א״ם ב׳׳ה מתפשט ושוב מכתר

 הרשימו׳

 בבתי'

ס  גגרע ג״כ בחי׳ חכמה, ונמצא כלי ז״א נשארים בלי אור, ונשאר ג
 ב׳ רשימות, מאור המעמימ, ומאור חוזר ההפכים זל״ז, וכאן גבר

 על הניצוצין דאו״ח, שהרשימו דמעמים גשאר בכלי ז״א, וע״כ גשאר
^ ח י  כלי דכתר: אמנם הרשימו דאו״ה, שהיא הניצוצין דכלי חכמה, המה נ
 לממה מטבור, כלומר לממה מכלי דכתה כי התפשטות עולם העקוי ^

 היא עד המבזה דמלכות דעקודים גקרא מבור: וכבר נודע ששם ני
 .שאר?

י  גיצוציץ דכתר דאו״ח היורה שערכם בהי׳ כתר דחכמה, דהרשימו דמלכ
״ שך,סז״  ״

י .לי ל פ נ 1 ש י צ י צ י נ ׳ ז ל " נ א כ ״ ז ל ה ל ע ׳ ש מ מ ר ת ׳ כ י ח ב ה מ ה ש ם י מ ע ט  ד
ג  לצוצין דהכמה שבחכמה, נפלו לממה מטבור, ששם כתר חכמה נ

/ עדיין ה , א י ח ב ך ל כ ד ז ג ר ש מ ן ל / ב ה מ ב ח , בעליית המסך ל  ועך״ן
 א״ם מתפשט ושוב מכתר לחכמה ומחכמה לכתה שאורי׳ ׳ ׳
s1״ אוי 

 בקומת ז״א, וגגרע ג״כ קומת הבינה, ונשאר כלי בינה ריקנית ב
י א  וגשארו ב׳ רשימות כג״ל ורשימו דטעמימ גשארו במקומם, ורשימו י

• ל  היורד נדחין וגפלו, למטה מגיצוציל דחכמה שלמטה מטבור, כני
י פ  שלא נ

 ואח״ץ נזדכך עד לבחי׳ הכתר שהוא השורש, וממילא אבד כל בתי׳
 שבו, וממילא במל הזווג דהכאה, ואין עוד או״ח, ונמצא

" י  כלל ניצוצין מבחי׳ הכתה אלא גשאר שמ רשימו דהטעמים לבי

ח היירד< י א י י מ י ש ח  והנה נתבאר היטב, ענין ההפכיות ביז ה
' ךאףו1י ם מ י ן ר מ  נתפרדה החבילה, ורשימו דע״ם דהמעמימ נשארים ב
ם לסנ1* ה ז ש י צ י צ י ג ד׳  בחי׳ כלים כח׳׳ב זו״ן דכתר עד הטבור יא״ק׳ י

 t היורה נפלו לחוץ ממדרגתם שהיו בו, ומכונימ למטה מטבור, מיומי

 ממלכות דעקודים, שהם בחי׳ כלים כח״ב זרן

 נקראים אותיות:
' J Q1 ' י ו ם ׳ ב ת ט ו ל א י ע  (3אית י״כ) והנה סיבת ההזדככות כבר נתבאר ל

, , ו חי*, ל  ^ י
J דאו׳׳פ קשור בכלי מלכות, שהוא באמת רק 

ל ד  דחכמה׳ כ

 ויגנו!
• י ן חו> ׳ u r v j «שר,ן• , a י n u 7 n w y . ^73 » •»י 

' וחזרי• י ל י ח ע י א ת ה י י ה ן ב ל כ ע ' ד ש " ן ע י י  ז

 1ות ט/ נמצא בחי׳ עוביית דבינה הלכה הימנה׳ ^
 העיב, .
 שפרי

 לאדמ׳ כמז״ש באות
 פגים בפנים כנ״ל באות

 ומתעצמת עם החכמה לעצם אחד כמו שהיו מתחילה, ובד,בטל

כ מולי' ש ' ת ד ז ב  שבשורש בטל עמו ממילא גם העוביית שבעגף׳ ו
 וגם ר׳וא * ״
ש יי ןן^ן״ח אל ה ג מ א מזככת ^ י  התעצמות הביגה עם החכמה ה

ז י ת י סג^ א י ת ב ל י  על ידה ובסבתה, מדרגא לדרגא עד שמתעלם: שמתת
^ כתפי* ס מ ' ה י ז  הביגה, והיא מתחלת להחזיר פגיה אל החכמה, עזלה ב

א הממל צ מ , נ ה מ כ ח ם ך י נ פ ה מ מ כ ח ר ה ן ת א ק נ ן כשי : ו  ד׳ ובחי׳ ג׳

 שהוא רחמים, אז מכים ומבטשים זה בזה׳
 זה אור ישר שהוא רחמים, וזה אדח שהוא דין, ואז נזפלין גיצוצין מאדח
 חיורד שהוא דין, ואלו הניצוצין הוא אור אחר רביעי, שנקרא אותיות, זה״ס
 ד׳ בחי׳ טעמימ גקודות תגין אותיות, שכולמ היו גכללימ בכאן בעגין
 העקודים וכו׳, ואלן הניצוצין שגפלו מאדח היורד הם, דוגמת רפ״ח גיצוצין

 דשבירת הכלים בעולם הגקודימ וכר, עכ״ל:
 פי׳ דברין, לפי המתבאר לעיל בסדר התפשטות האור לעולם עקודים׳
 שמתחילה מתפשמ האור מא״ם ב״ה עד לזווג דהכאה במסך
 שבכלי מלכות, ואז יוצאים הימנה ע״ם דאדח מתתא לעילא כנ״ל באות
 ד, שיש להם ערך הפכי, והעליונים דאו״י יהי׳ תחתונימ באר׳ח, שבע״ם
 דאדח מתמעמימ המדרגות בערך הזיכוך, שז״א שהוא זך מהמלכות יהי׳
 במדרגה פחותה מהמלכות, והוא רק בערך חכמה בע״מ דאדח: והביגה
 שזכה ביותר מהדא, גתמעמה במדרגה ואין כה אלא ערך ביגה: והחכמה
 שזכה ביותר מהבינה׳ נתמעטה במדרגה ואין לה אלא ערך דא: והכתר היא
 בערך מלכות, כמו״ש שם ובפגימ בעגף ג׳, אמנם אחר שהאו״י והאריח
 מתחברים ומשתלבימ יחד, לפיכך געשה בזה ערך השוה, שכל אדא מע״ס
 יהי׳ קומתו עד הכתה כמו״ש באות ד׳: וכללות הזה דעולמ העקודים דהייגו
 ההתפשט לשוב דאור א״ס ב׳׳ה מכתר עד מלכות וממלכות עד הכתר׳ והארה
 מתחבר יחד עם הארי בקומה שוד, עד הכתה גקרא טעמים׳ או התפשטות

 א׳ דעקודימ:
 והנה גתבאר לעיל אות ח׳, שבסבת האו״פ שמלובש ג׳׳כ בכלי מלכות
 שמבעו לזכך את הכלי, ע״כ הולך ומזדכך המסך בסבתו בדרך
 הדרגה׳ שמתחילה מקבל זיכוך כבחי׳הג׳ וגק׳ שעלה המסך לז״א׳ ואז אור
 א״ם ב״ה מתפשמ ושוב מכתר עד המסך שבכלי ז״א, ומז״א לכתר׳ שבזה
 גתמעמ עדך הארח העולה מהמסך לדרגת חכמה׳ כערך ז״א של ארח:
 ועד״ז יורדימ המדרגות בהזדככות המסך עד להזדככות דבחי׳ כתר דארי

 ואז בטל המסך׳ וגשבת זווג דהכאה׳ כנ׳׳ל: והנד, כללות הארח הזה׳ היורד
 מדרגא לדרגא עד שגעלמ כולו גקרא אור הגקודות: מפגי שסוד המסך
 נמשך מנקודת הצמצום, דע״כ מעכב ג׳׳כ לאור ישר מלבוא ולהתפשמ בתוכו׳
 כמו נקודה האמצעית דצמצומ הא׳, דקישמה בעצמה ועזבה את האור
 שבה, ובחרה ביותר בהזדככות מעוביותה, כדי להשוות צורתה אל המאציל׳
 כמו שנתבאר בארוכה בענף א׳ בפנימ מסבירות, וע״כ מוטבע בהמםך כח

 הזה דהיינו הרצון להזדככות, והבן הימב:
 לעתה נבאר סוד הרשימו׳ שהוא אור התגין, דנודע דאע״פ שהאור מסתלק
 מ״מ מניח אחריו רשימו׳ וע״כ כללות ההתפשטות א׳ דעולם העקודים
 שהתפשמ ושוב מכתר למלכות וממלכות לכתר׳ ויצאו שם ע״ס שקומתם
 שוה עד הכתר באור פנימי׳ ועד״ז ע״ם דארמ׳ •כנ״ל באות ז׳׳ [עש״ה שלא
 הי׳ כאן כלי מיוחד לאו״פ וכלי מיוחד לארמ] והכלי הזו בכללה נקרא
 כלי דכתה מפני שכל ע״ם היו בקומת כתר׳ ולכן אע״פ שחזר ונסתלק
 התפשטות הזה׳ מ״מ נשאר הימנו רשימו המקיים ומחזיק את צורה הקודמת

 שם׳ שלא תתבטל לגמרי בסבת הסתלקות האור:
 ועפ״ץ תבין׳ איך אור הרשימו הנשאר מהתפשטות הא׳׳ ואור חוזר היורד
 שהיא אור הנקודות׳ המה ב׳ הפכים ומכים ומבטשים זה בזה׳ כי
 אור הרשימו מתחזקת על התפשטות הא׳׳ שהאור הישר היה מתפשט עד
 המסך דבחי׳ ד׳׳ וחפצה מאוד שהמסך ישאר בעוביות דבחי׳ ד׳ דוקא׳ דרק
 ע״י סגולת העוביות היתרה שבהבחי׳ הד׳ יש לה ערך דקומת הכתר כנ״ל:
 אמגם אור הגקודות דהייגו המסך עצמו׳ אדרבה הוא מתחזק בכל כחל אך
 להזדכך מאור העב שבו׳ שהוא בחי׳ דין וחפץ להזדכך לגמרי׳ ולהשוות
 צורתו להמאציל ית׳ כי נטבע בו התחלה הראשונה מגקודת הצמצום,

 שהוא שורשו כנ״ל׳ והבן היטב:
) וע״ז נבין אור הרביעי׳ שנפלו ע״י בימושם דאור הרשימו עם  (אות י״א
 אור הגקודות׳ שגקראים אותיות׳ שהם דוגמת רפ׳׳ח
 גיצוצין דשבה״כ דעולמ הגקודימ: וצריך שתדע׳ שבכל מקומ שמובא בזוהר
 / תיקוגימ ובכהאר״י דל לשון גיצוצין או גצצין אוהתגוצצות׳יורה על בחי׳

 /אור חוזר: כי הארות אור ישר׳ מוגדר בשם אורות או גהורין וכדומה׳

/ ) 
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 ב׳ אורות הללו, וקנין הצמצומ ההדש הזה, צריך ביאור רחב, שיתבאר במקומו

 אמנמ נבאר כאן בהמ לפי הצורך במקום הזה:
ה האורות שלמטה מטבור דא״ק; כבר נתבאר לעיל אות י׳׳א, שה״ם נ ה  ו
 האותיות והניצוצין, שנפלו ע״י הביטוש דהרשימו דכתר וטעמיט
 ברשימו דחכמה ונקודות, עד שיצאו למטה מכל הרשימו דכחר, שמקומ
 יציאה הזה, נקי נה״י ולממה ממבור, עש׳׳ה: והנה עתה אחר שחזר התפשטות
 הב׳ לעולמ העקודימ, כנ״ל, שהיא רק אור החכמה בכלי דכתר, א״כ נעמה
 שוב השתוות, בין רשימות דטעמימ לרשימות דנקודות, דשניהמ בחי׳ חכמה
 ולפיכך נמשכו ועלו כל הכח׳׳ב זו״ן דרשימות הנקודות דמלמטה מטבור,
 ונחחברו שוב עמ הרשימות שלמעלה מטבור: והיינו שאומר הרב, שהא״ק

 העלה האור שמטבורו ולממה, למעלה מטבורו.
ם צריך להבין למה נקרא זה צמצום: והענין/ משומ דב׳ בחי׳ יש נ מ  א
 בהניצוצין שעלו׳ הא/ הוא ניצוצין דכתר דאו״ח היורד, שנשארו
 בטבור גופי/ שהוא מלכות דעקודים, ובחי׳ הד׳. אשר אור דהתפשטות ב׳
 איגו מגיע אליה, להיותו מבחי׳ ג׳ ועוביות מהתפשטות אחורימ דהבינה
 כנ׳׳ל: הבחן הב׳. היא ניצוצין דחו״ב וזו״ן, שהמה מבחי׳ ג׳. כג׳׳ל באות י״א

 וי״ב עש״ה:

 ולפיכך, אחר שעלו חו״ב זו״ן רגיצוצין, נתרבו שם האורות יותרמקדמ,
 לביבת העוביות שנתומף עליהמ מחמת גפילתן למטה מטבור׳ וע׳׳כ
 גמשך שט ג״כ גיצוצין דהכתר שבטבור, שהמה בחי׳ הד׳, וממילא נתפשט
 וגחחדש עליהם האו״י דא״מ ב״ה, שאיגו נפמק מהגאצלימ אפי׳ רגע כנ״ל,
 וגעשה הזווג דאו״ח בבחי׳ הד׳ וע״כ יצאו ע״מ חדשימ בקומת כתר, כמו

 בהתפשטוח הא׳:
וץ ך רואה, איך שגעשה מהגיצוצין שעלו ב׳ בחי׳ ע״מ; דמחו״ב ז נ ה  ו
 דניצוצין, שהתתקנו בעלייתמ לבד, להיותמ מבחי׳ ג׳ כמו התפשטות
 הב׳, גמצאימ מתוקגימ בבחי׳ ע״מ בקומת חכמה. ומניצוצין דכתר, הותתקגו
 ע׳׳מ חדשימ בקומת. כתר: וב׳ פרצופימ האלה, המה שורשים לפרצופי או׳׳א
 וישמדת דאצילוח, שפרצוף החרש בקומת הכתר ה׳׳מ או״א, וגקרא חכמה,
 ואבא דאצילות: ופרצוף דאור הישן, שהיא בקומת חכמה, ה״מ ישמו״ת.
 וגקרא ביגה, ואימא דאצילות: ובשורשימ אלה, תבין המחכר באיררא זוטא,
 דאבא הוציא את אימא לחוץ אודות בנה, ואבא עצמו התתקן כעין דו״נג
 כי פרצוף העליון שהוא בקומת כתר. שגקרא אבא, התתקן כעין דו״נ, כי
 העלה אליו בחי׳ הד, שה״מ הגוקבא והמלכות: והביגה, שה״מ פרצוף
 התחתון, שקוטתו לטטה מכתר. נמצא שיצאה חוץ מאבא, למיבת הנוקבא,
 שה״מ בחי׳ הד, אשר מעכבת וממיימת על אור העליון, שלא. יתפשט למטה
 הימגה, דע״כ נקראת בחי׳ ד׳ הזו פרמא, בלי גקב הגוהג בבחי׳ ב׳, ואין

 ישםדת מלבישין לאור הכתר מסבת הפרסא הזו, והבן:
א שבחי׳ ב׳ שה״מ בינה שעליה לא הי׳ כלל הצמצום הא׳ נמצאת צ מ נ  ו
 גגרעת עכשיו, שגתצמצמה ג׳׳כ, למיבת מציאותה למטה מבתי׳
 ד׳: והייגו שאמר הרב, שהא״ק צמצמ את עצמו בהעלאת אור דמטבוד
 ולטטה, דםובב על בחי׳ ב׳ שגתצמצמה עכשיו, במכת העליית מ״ן, כנ״ל

 והבן זח:
ך שתדע, ההבדל הגדול בין ראש לגוף, שהראש נקרא י ך צ ) ן ו ״ ת ט ו א ) 
 גיר, והגוף גקרא ו״ק או דת או זו״ן: וגם הגוף עצמו
: ושורש ההתחלקות הזה, הוא משום דעד הפה, שוד• ן  נחלק לג׳׳ר הד
 מלכות, נמצא הארי בעיקר הבנין, והאדח העולה ומתחבר עמו, הוא רק
 בחי׳ לבוש אליו, והפכי לו, הגוף, שהיא התפשטות הממך עצמו, באותו
 שיעור שמלביש לפפירוח דראש, וע״כ יהיה האו״ח, עיקר בנינו, וע״מ דאד/י
ן ענפים אליו: אמגמ נקרא זו״ן, אןךג שעיקרו אינו אלא מלכות כנ״ל. ם  ב

 והוא משום לאין לך אור המלכות כלל מהמציאות, זולת עמ נה״י ח״א
 חמתחברימ עמה בזווג דהכאה כג״ל, וע״כ נחשבימ שגיהמ לאחד, המתפשסי!
 בסוד האו״ח: וכבר נתבאר לעיל, שעגין חםםך המעכב. זהאו״ח היוצא
 בסבתו, אינו נחשב על המאציל. רק קל הנאצל לבד, ולפיכך הראש נבחן
 שהוא עצמות אור המאציל, והגוף נבחן על פעולת הנאצל עצמו לכל

 והבן היטב:

 ילכחי׳ ב׳: וכשמתעצמת עמהחכמה לעצמ אחה אז עולה הממך לבחי׳ א׳
 ־עד שמתעלה לבחי׳ השורש׳ שז״מ המוזכר באד״ה ואשתאיב גיצוצא: ואכמ״ל
 היוצא מזה׳ שאור החכמה שהוא כללות אור העצמות שבהגאצל הא׳.
 דהייגו עולם העקודים׳ ואור חתר העולה מכלי מלכות : גמצאים
 קשורים זה בזה׳ ורדופימ. זה מזה: כי בלעדי האדח לא יוכל אור החכםה
 להתפשט בהגאצל׳ מסיבת הביגה שמשימה פגיה ליבק אור דחמדימ
 •מהכתר׳ ואחוריה לחכמה׳ כלומר שלא תיגק ממגו אור העצמות׳ אלא בצאת
 האריה׳ נמצאת הביגה משיבה פגיה אל החכמה׳ ורק אז ימל אור העצמות
 להתפשט בהגאצל: וגמצא אור העצמות תלוי באו״ח: אמגמ׳ בעת שיבת
 הדב פב״פ׳ ופסקה יניקתה מהכתר׳ גמצא מתבטל העוביות שבה׳ וממילא
 בטל ג״כ העוביות שבהענף שהוא הממך, וממילא נעלם ג״כ האדח, ונמצא

 שהאו״ח גדחה וגרדף במכת אור העצמות:
 ובזה יתבאר היטב לשון הרב דל שהבאתי לעיל אות ד,/ אשר או״פ ואו׳׳מ
 מבטשים זה בזה, ומהכאתם אתייליד הויות הכלים : כי אדפ. ה״ס
״ל, ואו״מ׳ ה״ם המסל נ  אור החכמה המתפשט בהגאצל במיבת האו״ח כ
 ־שהיא כלי חיצון שקשור בו כל האד׳מ העתיד לצאת בעולמות מבתי׳
 האדת, כג׳׳ל באות ז׳ ע״ש: ואעפ״י שהמה תלויימ זה בזה׳ מ״מ חאיפ
 המתפשט ע׳׳י השבת חו״ב פב״פ מבטש באדמ׳ שמזכך לחממך וגורם
 להסתלקות האור מעולמ העקודימ׳ ובזה גתפרדו ג״כ הרשימות דטעמים
 ח־או״ח זה מזה כג״ל׳ ורשימו דאו״ח גדחה חוץ ממחיצתה׳ דהייגו למטה

 מטבור/ שנקראים אותיות׳ והמה הס הכלים כגודע׳ ודו״ק היטב:
 '(אדת י״ג) והנה גתבאר היטב סיבת הסתלקות, םפאת הזדככות הםםך ע״ד
 המדרגה, עדשגעלםכל האדח, ועטו גםאורהעצטות דכתר
, אלא אחר העלמת אור ך  וחכמה דאור ישר: אולמ עוד לא גשאר כ
 העצמות, מפאת הבינה שהחזירה פגיה אל הכתר לשפע אור דחמדימ, גמצא
 שחזר אליה האחוריים והעוביות כמקדמ, ואמ כן חוזר הקוביות שלה נם
 אל המסך שהוא ענף שלה. כנ״ל. ונודע שאור הישר מן המאציל אינו נפםק
 מהנאצלים אפי׳ רגע, ולפיכך אחר שהממך חזר ונתעבה, שוב נתחדש עליו
 יאור ישר דא״ס, על ד׳ הבחי׳ הגורעים עד לזווג דאדח, ושוב מתפשםים
 יאייי ואו״ח בעולם העקודים, זזה נקרא התפשטות ב׳ דעולם העקודים:
 אמנם, מאחר שהחו׳׳ב שבו להיות פב״פ ע״י האו״ח כנ״ל, נמצא שוב
 מזדככת הקוביות ואהודים דביגד״כג״ל, ועמה גמ העוביותדהמםך שהוא
 ־ענף שלה, ושוב מהבטל זווג דהכאה והארח, וחוזרת חכינה ליגק אור
 דחסדים מהכתר, וגמצא שוב מסתלק אור העצמות כמקדמ: וכמו P על
־ זה, אחר ששב האהודים והעוגיות אל הביגה, חוזר וגמשך חעוביות P r 

 גם על המסך, וממילא שוב מתחדש הארי על המםך, שבמגולתו מתפשט
 •ג׳׳כ אור העצמות כג״ל: ועד״ז, חמיד חוזר חלילה, שבביאת האדח, שב
 זמתפשט אור העצמות, ובביאת אור העצמות, ממתלק האדח, ובהסתלקות
 האו׳׳ח, שוב מתעבה הממך, ושוב מתחדש חאדח, ושוב מתפשט אור
 העצמות, וחוזר חלילה. וכו׳, כג׳׳ל: וגמצא התפשטות הב׳ הזה, תמיר כמי
 שלהבת המתגעגע לכאן ולכאן. והיינו שאומר הרב, שאדפ ואו״מ חגעקדים

 בכלי אחד, הם מכימ זב״ז, וטבטשימ זב׳׳ז:
 ומובן הבחן הגדול מן התפ״א דעקודימ, שהיה בקומת הכתר משום דאו״י
 מזדווג עמ המפך דבחי׳׳ד, לההתפשטות של עתה, שהוא רק בקומת
 החכמה להיות כל עוביות דהמפך הוא רק התפשטות מעוביות הביגה, ע״ד
-?זכיות דז״א, שע׳׳כ איגו ממשיך אלא קומת אור החכמה, כנ׳׳ל באות זד,
ן ולכאן, וחני׳ א כ ע ל נ ע נ ת ם ת ח ב ה ל ש א כ ל ׳ א ם י י ק ע ן ן ב ן ק ע ה א ז ר ה ו  וגס א

 נתבאר היטב, שעגין התפ״ב דעקודימ. היא עגיןגמשך מהמחלקות דהתפ״א

 גופיה. ודו״קנ
ה נבוא להבין דברי הרב דל בשער גקודימ פ״א זבי: אשר מ ) ו ״י ת י י א )  ׳
 הא״ק צמצמ א״ע, והעלה כל האורות שטטבור ולטםה
 לטטכור ולמעלה, ועלו למ״ן לע״ב דגולגלתא, ופריס שם חד פריסה בגיי
 מעוהי, והאור שקלה מנה״י יצא דרך קינימ, עד שנמשך לטטה מטבור,
, נטשך ץ ליית ס ״י ק ף ^ ק ן א ן ״ מ ׳ ן ם י ף ן ק נ ם ה ל ו מ , ^ ד  ינתפשט

 ־ג״כ ובקק להפרםא וירד למסה מטבור, שטתפשט דרך נקבי הטבור ויסוד
 י?"° יעולם הגקודיס: זמב׳ אורות אלו, נבנו הןףם רחנקודים, עיש: וקנין
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 נמצא שהבינה דפרצוף זה היא מתחת כל ע׳׳ס דאדא עלאין, ונגרעת משוס^
 זה בבחי׳ הכתר כנ״ל: ומקומו, מפה ולמטה, כלומר םשבולת הזקן שהוא•"
 מוד גולגלתא שלו, וכמו שהע׳׳ב החיצון מלביש רק למלכות דכחר הכללי׳-
 זט״ר נשארים מגולים. כן הס״ג החיצון, איגד מלביש רק למלכות דכתי"

;  דע׳יב, דהיינו מפה ולטטה, וטי׳ר שלו שה״ס כללות הראש, גשאר מגולה נ
 וכמו שהע״ב הוציא ענפיו דרך שערות רישא, כן מ״ג הזה הוציא ענפיו־
 דרך שערות אח׳׳פ, שית׳ במקומם, שה״ס האור הנגרע מהמ במכת יציאתם״
 בערך העליון, שגשאר שמ בהשערות, בסוד מקיפימ, ע״ד מקיף חוזר: והס״ג׳

 הזה מלביש להא״ק משבולת הזקן עד סיומו, דהייגובחי' הראש שלו שה״נ*5
3 " 6  ג״ר, גמשכין עד הטבור, שהמ בערך, גולגלתא, עיגימ, ואוזן, וחוטמ; י
 שלו מתפשט בעצמה לע״מ דגופא, ע״ד חפה דע״ב החיצון כנ״ל: ומקרר*׳
 אורות דפה דמ״ג החיצון, כמו מקרה אורות דפה דע׳׳ב החיצון, שמםבת׳
 עקידתמ בכלי אחד, געשה גמ בהמ הזדככות המסך בדרך המדרגה, על"

 שגזדכך לבחי׳ הכתר וגעלם כל ההתפשטות: שז״ס שבירת הכלים וגפילת* \
 ולא רפ״ח גיצוצין כמ״ש במקומו: אמנם זה קרה רק בבחי׳ זו״ן שלהם׳

 בג״ר שלהם, והיינו משוס תיקון הפרםא, כמו שית׳ במקומו: ואח״כ גמשבר'"
 ועלז גמ הגיצזצין שגפלו מפה דס״ג החיצון, במור עליית ם״ן, כמ״^־

 בםקזםם, שאז יצא המ״ההחדש, והזתתקגו ע׳׳ם דאצילות במור י״ב פרצופיןי;,;
'  אשר כל הבחי׳ הקודמות גכללימ בעולמ האצילות, כמ״ש בע״ה, ומעול0

 האצילות נהתמעולמ הבריאה, באופן שכל שגמצא באצילות גחתמבהבריאר*•;.:.,;
 ומהבריאה נחתמ היצירה, ומהיצירה גחתמ העשיה, וע״כ־ אין V שום מציאות־ ,
ו •";> מ מ נ  או הגהנה בתחתונימ שאין לה יחמ ישר להעליונימ, שממנו יוצא ו
 עד למהות תחתון: ^

V  ןץך, שאמרו דל, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה, שמכיל׳:
ן לתחתון, הוא:;. ׳ מ ל ם ע ל ו מ ך מ ש ם נ ל ה י כ : כ ל ד ה ג ר ל ם ו א  אותך, ו

 נמשך ע״י זווגימ׳ אלא העולמוח גחלקימ לפגימיות וחיצוגיות, אשר •י)
 הפנימיות של העולמות, מאצילות ולמטה, אינו נמשך דרך זווג דהבאר״;־•!•

 בהמםך כנ״ל, אלא דרך זווג יסודות, כמ׳׳ש במקומו, אמנם בחי׳ החיצוניות׳
ייי  שנמשכימ מעולם לעולמ, נמשכימ ע״י זווג דהכאה: שז״ס ע׳׳ה מכה ^י
 וזה שדקדקו חז״ל, שהמלאך שבעולם היצירה, שהוא השורש להעשב׳

• : ; , ז ז נ  דהעזלמ עשיה, הוא משפיע לה ומגדלה, בבחי׳ זווג דהכאה, והייני מ
 ואומר לה גדל, דאמירד, ה״ם השפעה, כגודע: וגתבאר היטב עגין קיר״6

׳ ״ 5 ״ ר*5 ד ׳ ז ך ם ז ת ש ב ל ת ה ן כ ר א : ן ק ״ א , ד ג ״ < ס  זגמשך, דגולגלתא, ין״ב
. ' ^ , ^  תחתון הוא בערך זו״ן דעליון, שגמשך רק מגיצוצין דאורות הפה י
 גכלי:

 ונתבאר׳ שביציאת הע״ב לחוץ, גכלל המסך בבחי׳ ג׳ וביציאת המ״ג לחוץ
י א .־׳ ח ב  הממך בבחי׳ ב/ לנזק׳ דאבא,וביציאת המ״המפגימ לחוץ,גכלל ר,ממךב
א פרם4**^ ך ק , נ , ב י ח ב ך < ן ך ן ב , ^ ט , ג י ח כ ת ך ן ב ל מ . ן ו ם ן ק ס ך כ ן , מ ת ה י ז  ש

^ ר&ז  ודבחי׳ א׳ גקרא קרומא, ואכ׳׳מ להאריך יותר, רק קשרתי העגינים בשו
.* 0  בדרך קצר וקל, שזהו כוגתי במקומ הזה, זבפגימ המפר מתבארימ הדבר

 בהרחבה בע״ה.

ק הב׳ בעזה* ל ח  תשלום עניגימ האלו יתבאר בהפתיחה כוללת ל

 ומה יתבאר לך, ה׳ פרצופין הכוללים דא׳׳ק, הגקראים, גולגלתא, ע״ב,מ״ג,
 מ׳׳ה, ובין, על סדר אצילותם, והלבשתם זא״ז ואיך הם נקשרים זב״ז,
 ויוצאימ זה מזה ע״ד קודמ ונמשך, מחמת מחשבתו ית׳ היחידה ומיוחדת,
 שמתבארת היטב בפמ״ם בענף א׳, שה״מ להנות לנבראיו, אשר מחשבתו
 ית׳ זו ה״ס השורש לבחי׳ הכלי, ולבתי׳ הצמצומ הא׳, שנעשית בבחי׳ הד
 אמנמ בהמשכה בלתי ישרה, כמ׳׳ש שמ באות ז׳ ע״ד משל מעשיר וכד:
 וע״ש באות ח׳. אשר מחשבה היחידה הזאת, מקפת כל המציאות וכל
 העולמות, וכל ריבוי הבחי׳ והצורות זההגהגות עד גמר התיקון, שכזלמ
 יחזרו ויתיחדו באור א׳׳ם ב׳׳ה 'שמטרמ הצמצומ, ביחודו הפשוט בצודה
 האחת שעומדת עליגו ״להגות לגבראיו״. עש״ה: והגה תיכף מסוד הצמצום
 בבחי׳ הד׳, שה״ם גדלות הרצון, בערך מלכות דא״ם, נתגלו בהרשימז שנחרזקנה
 מהאור, ד׳ צורות של הדרגה, בבחי׳ הכלי. שגק׳ חדב ודא ומלכוח. ובהם
 אדפ זאדמ. הרי י״ב צורות: ואח׳׳כ שגמשך האור על בחי׳ הרשימו הג׳׳ל.
 עד לגקודת הצמצום, כי אורו ית׳ איגו גפםק כלל כג״ל וזכור זה, אז
 גמשך הקו הדק לתוך הרשימו, וגקרא דק, משומ דאור העצמות איגד.
 מתפשט להגאצל, זולת בהאדח העולה בזווג מהמסך כג״ל, ובמגולת האדח
 גתגלה צלם איק בסוד פרצוף גולגלתא, שגק׳ בדוגמא, תחילת הקו: והוא
 מחפשט על כ״ה בחי׳, דיש כח׳׳ב זדן באורך וכן כעובי יש כח״ב זדן
 כג״ל שמשומ דהמלכות שב להיות כתר, ע״כ מתפשט כל אחד מכח״בזדן
 לע׳׳ם עד הכתר, וגקרא בדוגמא, י גולגלתא. עיגימ. אח׳׳פ, או גזלגלתא ע״ב
 ם״ג מ״ה וב״ן שכאדא קומתו עד הגולגלתא, והבן. זמפגימית הגאצל הזה
 יזצאימ הארותיו לחוץ, ע״ד שגתבאר בדף ל׳׳ב בפמ״מ בעגף ג׳ אות ב׳,

 ע״ש הימב סדר יציאת האורות לחוץ בסיבת הזדככות הממך:
) ולפיכך מתחילה יצא הע״ב לחוץ, ויציאה היא עגץ גדעון ז ״  (אות ט
 שמפבת הזדככות בחי׳ הד׳ דא״ק הפגימי שגק׳ פה
 *.וקיבלה לעוביות דבחי׳ ג׳, ואחר שאור א״מ גמשך על ממך זה. יוצאימ ע״מ
 חדשים בקומת חכמה כג״ל, שגקרא ע״ב: וגמצא, שע״ב היוצא לחוץ גגרע
 מע״ב הגשאר בפגימיות הא״ק, בקומת כתר: וגםצא שכתר דע״ב החיצון
 מלביש על חכמה דגולגלתא, ומתפשט עד המכור דאי׳ק הפגימי, ויש בו
 ג׳׳כ כ׳׳ה בחי׳, דע״ם דאו״י שלו שהמ, גולגלתא, עיגימ, אזן׳ חוטמ, פה
 שלו, טתפשטימ כאדא במגולח האדח על ה׳ בחי׳, עד כתר ע״ב, אמגם
 ..,;בהרגלי. >א״ק הפגימי, גשאר מגולה כג״ל: זגבחן בו ג״כ ראש וגוף,
 י כנ*ל,* שמפה ולמטה גק׳ גוף, להיותו רק התפשטזח המסך לבד׳ וע״כ
 ; נעקדים שמ האו״פ והאדמ בכחי׳ הד׳ דע״ב לבד, דע״כ היה מוכרחים

 ,'לחזור ולהסתלק, כג״ל, שהמ גק׳ עולמ הגקודימ, שהוא בחי׳ זו״ן וגוף
 י דע״ב החיצון, כנ״ל: וכבר נתבאר, שמן ההםתלקוח גופי׳, חזר העוביות אל
 המסך, זהגיע שמ התפשטות ב/ כג״ל אות י״ג וי״ד, שהוא הממשיך האורות
 • דלםטה מטבור למעלה/ממבור, שמהעלאה הזו מתתקגים או״א עילאין,
 והופרס פרסא מתחתיהמ, וישמדת מהפרמא עד הטבור, אשר כל העלאה
 הזו, גקרא פרצוף ם״ג החיצון, כלומר, שיצא מדרגתו הקודמת׳ שבע״ב
 החיצון הי׳ הביגה, בקומת כתר חכמה, שה״ס אור האוזן עד שבזלת הזקן,
שגפלו מאורות דפה דע״ב החיצון, i אמנם בפרצוף זה, שגעשה מגיצוצין 



 יעני( זה ככר מכואר היטב בספרים; אמנם צריך להבין,
 *ישי אותש המוענים, שהם נפרדות אצלינו, או הפכיות,
 ־עד״מ, דמושג החכמה נבחן בהפרש מן מושג המתיקות,
 שהחכמה והמתיקות ב׳ מושגים נבדלים המד, זד, מזה,
 זכן מושג הפועל, הוא ודאי כהפרש מן מושג הפעולה,
 והפועל ופעולתו בהכרח כ׳ מושגים נבדלים זד, מזה,
 ימכ״ש המושגים ההפכיים, כמו המתיקות והמדורות,
פ אצלו ית׳, נ מ  ד׳מה נבחנים ודאי כל אחד לעעמו; א
 ־יי׳י׳ החכמה, והתענוג, ומתיקות, וחריפות, ופעולה,
יעל, וכדומה מן הצורות המשונות וההפכיות, כל זה פ  י

 ׳5ליל כאחד י »״״•< יייי שוס הכר והבדל
׳ w ™ % V ? J T ׳ ח י כ ה ^ ״יייי׳ נ ׳ ^ ז ° ״ י י י ־ ״ י י ; ׳ c •:י ״י״״׳ ״ל ^ ־ ־ ^ -

י ש ט ״ נ י ״ ה׳ ,« ,v״.־ ״ : ׳ " " י ג " יד./ י ׳ : ,<״, W ׳־׳י ״ ״ ל״־־ יי״ , ° ׳ ״ ו ט ו י , ! ' ״  יפיעל, וכדומה מן הצורות י.־•־״״׳ ״״־•»'״׳ נ
פ י ״ני לא ייי׳ ש . ! ° י , 'מי * '״ "י '*״י «״״׳ ״י *״"י ״ נ ני״ «.י» ״״*״: , ה׳י• יי0 י w נ""י ־«'" י״״״׳ נ ־ ו ,מנ״ש פייט ' י א ו ים מפנייי" י'׳ ו "י ׳ ״frn ו״׳י׳ו «ני\׳ ״נ נ / ,״ »״ יעי׳ י ! בי ג ״״י ״יי י־״״׳י' "יי׳ םי ש י מ * נ # ״ נ ^ממלא את k ־יטה־ כ י י ׳״v־ ־'> ״* **׳, 0,1 >י• ״״ בחי׳ ע י " 8 נ ה * f»י» ומד יי״י" י ' «״־ ״'י׳ "י ״ ״ג«5 י** r ״״י אלא איי א״פ נ״י״ ,״״!י "יי" ״י•'" ״  י•׳״׳׳ ״ ־י -יי יייי־״״ ״«׳ יטיח• ״׳״יי• נ

, לנח״ אחיונה • י 2 י 0״״£ ״, נ, ״ ,נמל, אי א י ימ,״י< ״י״ ״,־י ״ mr» ״ 0  נ

י י״. * ׳ £ ״״' J ״־וי * י•'־־: _ ״״ , ו א י י י י י י׳ נ י ? W •פ "׳ ™ ״* -י -יי נ ט  ״* י־נ" ״״־*"׳ א
ל * א , ל־/ווחר, ח ' ׳ ^ ^ °  אלוקי »

, . , , ־  דמסבת הצמצום נעשו נ׳ מעוטין כאלו ־1 פנוי, ואויר ו
 כמו״ש לקמן:

 ולא הי׳ לא בחי, ראש ולא בחי׳ סוף:
 דמשורש הצמצום, נמשכו ב׳ מיעוטין,
 הא/ היא בחי׳ האמצע והסוף, שהמה עשר
 ספירות דענולים, הב׳ היא בחי׳ ראש, שה״ע
* '  ע״ס דיושר: י
 והוא הנק׳ א ו ר א ״ ס ב ״ ה: משום #אין

 י בו אפי׳ טבחי׳ עגול:
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: זהר ו ת ל ו ע ת פ ו מ י ל ר ש ו א  להוציא ל
 כלל הפעולות של התיקונים, המסובבים
 וכאיס כעולמות אבי״ע, עד גמר התיקון-
 ומשמיענו, שכל הסיבוב הזה היתה תיכף־
 במנת הצמצום ועליית הרצון, שבזה ישוב־

 צורת הקבלה אל צורת ההשפעה:
: דהיינו, י״ג מדות ו י י ו נ י כ  ושמותיו ו
 הרחמים, שהן הם הראשין של בל־
 התיקונים הנ״ל, שסופם להפך כלי קבלה עלי

 כלי השפעה:
/ דמיעטה בנדלוח״ : פי ו מ צ ת ע  צמצם א
 הרצון דלקבל שיש בה, כי ד׳ בחי׳ יש
 ברצון דלקבל, הנק, חכמה, ובינה, תפארתי
*  וטלכות, ונדלות הרצון נק׳ מלכות, שהי

 בחי׳ הד׳ הנ״ל:
/ דמקום המצוטצנ* : פי ת י ע צ מ  בנקודה א
 מתבאר על דרך תמונה עגולה בדורית
 וכל כדור נערך הסוף שלו במרכזו, דהייני
 נקודה האמצעית אשר בו, והיא בחי,

 אחרונה הנ״ל:
: דתמונה הד׳ עצמה, כוללת ש מ  באמצע מ
מי או  נ״כ את הג׳ הבחי׳ הראשונות, ו
 אשר הרצון נתעלה רק מבתי׳ האחרונה שלי
 הנחי׳ ד/ אכל לא מנ׳ בחי׳ הראשונות שלה/.
,  והיינו, כמו אמצעי דאמצעיתא, בחי׳ הר

 שבהם:
 וצמצם ה א ו ר ה ה י א: עליית הרצון, של»
 רצתה לקבל בשיעור דבחי׳ הד/ ועני!'
: משום שלא  של הסתלקות האור, הוא ענין א׳
ף\ שלא•  יצוייר ברוחניית שום מהות, שי

: ן  לרצו
/ י , פ ו ב ת ו ו ב י ב י ס ד ד ל צ  ונתרחק א
 דאחר הצמצום, שנסתלק האור, נבחנים
 בהמקום המצומצם, ד׳ צדדין, דהיינו ך׳ בתי׳
 הרצון, חו״ב ותו״מ, כנ״ל, שהם עתידים לקבל
 הארות מיוחדות זו מזו, במו״ש לקמן, ואומר׳
 שנתרחק מבתי׳ הד/ אל צדדי סביבות הנקייה
׳ ם ׳ , הצדדים, שי  האמצעית, כלומר אל בתי׳ ג

 חו״ב ות״ת:
, ו ת ל ל 1 ר י ו א , ו י ו נ ם פ ו ק ר מ א ש  ואז נ
 ג׳ חרושים יצאו עם הצמצום: תא/ היא
ל  מקום פנוי, כלומר, שנעשה מופנה ללוג
< לא הי׳ ה ״  תיקונים ושלימות, דבאור איים ב

י  מקום כזה כנ״ל: הב/ הוא אויר ריקני, כ
׳ , י  נסתלק האור, מכל ד׳ הבחי׳ שבבתי, ה

ג  אשר בג׳ כחי׳ הראשונות שלה, חזר אח״
 הארת הקו, וע״כ גרשם גם בג׳ הנחי׳ אייי
 ריקגי, וכמו״ש בפמ״ם: הג/ נקי חלל פניי׳
 והיא הכחי׳ האחרונה שבבחי׳ הד/ כי גתרהק
י  ממנה הרצון, וע׳׳כ לא הניע שם אח״ב אי
 הקו, ונשארה חלל פנוי, שאינה מוכשרת עורי
f לקכל שם אורה הקדום, עד נמר התיקה יי 
: דהיינו בחי ש מ ת מ י ע צ מ א  מנקלדה ה

ם ג / ןאע״ג י ל ״ נ ׳ כ י ח ב  אחרונת ד
ם י ט , כחי׳ ראשונות גגע הצמצום, דהיינו מ  בג
׳ הצמצים י  ביאת הקו כנ״ל, אמנם כיון שלא ה
 מצדם כלל/ ע״כ לא גקרא הצמצום רלו ^
 בחי׳ האחרונה, כנ״ל, שכל התיקונים כשבילה •

 עץ החיים ענף א׳
 להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו
 וכנויו אשר זאת היתה םיבת בריאת

 העולמות כמבואר אצלינו בע״א ח״א:
 והנה אז, צמצם את עצמו בנקודה
 האמצעית אשר בו׳ באמצע ממש:
 וצמצם האור ההיא׳ ונתרחק אל צדדי
 סביבות הנקודה האמצעית׳ ואז נשאר
 מסום פנוי, ואויר׳ וחלל ריקני׳ מנסודה

 יה פנים מסבירות

 הזה הי׳ בתשואה א׳
 האמצעית הריקנית

 האמצעית ממש:
 והנה הצמצום
 בסביבות הנקודה

 לידע
יר נוהג : צי ׳ ו ב ה ו ז ם ה ו צ מ צ  לחנה ה
 א״ס אהי

 עצםי

. שאין ענין העדר וחרטה ן א כ  נ

 כרוחניות, וע״כ, באמרנו שצמצם

 רואה, שסוף מעשה כמחשבה תחילה: והנה חשוף
 מעשה, היא הקוטב והתכלית, שבשבילה נברא כל
והר:  אלה; והיינו, כדי להגות לבריותיו, כמו״ש כז
, נוטרת ופועל תיכף, דלא אדש  ונודע, שמחשבתו ית׳
 הוא, להיות מחוייב לכלי מעשה, אלא המחשבה לכדה,
, שתיכן* ן כ : ולפי זה מו ד מי  גומרת בל הפעולה, תיכף ו
 בחשבו ית׳ על דבר הבריאה, להגות לנבראיו, תיכף
/ בבל צביונו ת  נמשך ונתפשט האוד הזה הימנו י
: שבל זה, ט ה ל התענוגים שחשב ב  וקומתו וכל גבהם ש
 נכלל באותו המחשבה, שאנו מכנים אותה מחשבת
: א ו  הבריאה, זהבן זד. היטב, כי מקום שאמרו לקצר ה
י אור א״ס כ־׳ה ב ז״ל, דמתחילה הי  וזהו שאמר הר
, כיון דחשב השי״ת, , י  םמלא את כל המציאות; פ
 להנות את הנבראים, והאור התפשט ויצא מלפניו,
 כביכול, תיכף הוטבע באור הזה, הרצון לקבל את
דלו ו : ותשפוט ג״כ, שזה הרצון, הוא כל מדת ג  הנאתו
, הוא ל האור המתפשט, בלומר, שמדת אורו ושפעו  ש
לא יותר, ודז״ק  כפי השיעור שרוצה להגות, לא פחות ו
, הרצון לקבל, ל ; וע״כ, אגו מכגימ מהותו ש . ד ז  כ
, בשם, מקום: , ת  המוטבע כאור הזה, מבח מחשבתו י
ו מקום לקבל סעודת ש ל  עד״ס, באמרגו שאדם אחד י
 ליטרא לחם, והשגי איגו יכול לאכול יותר מחצי ליטרא
י ל כנ  לחם, באיזה מקום אגו מדברים, לא מגודלם ש
: ובגי ל ל החשק והרצון לאכו דל ש ו  המעיים, זולת מג
 עולם אומרים, שבני אדם קטנימ אוכלים יותר מ בגי
ל  אדם גדולים: והנך רואה, שמדת מקום הקבלה, ש
ל האכילה, ואצ״ל י בשיעור הרצון והחשק ש  הלחם, תלו
ל קבלת השפע, הוא המקום  ברוחניות, אשר הרצון ש

: ן , והשפע גמדדת במדת הרצו ל השפע  ש
ה יצא  ובזה, ארוח לן להשכיל, כמה שאור א״ס בי
, להיות גגדד כשם אור א*ס ת׳  מכלל עצמותו י
 כג״ל, והייגו כחכחן הזה הנ״ל, אשר כאור הזה כלול
, הרצון לקבל מעצמותו ית׳ כנ״ל: והוא צורה חדשה, ו  כ
: וזה ׳ ת  שהיא אינה כלולה ח״ו כלל וכלל, בעצמותו י
ל האור הזה, כג״ל: ודו״ק,  הצורה, היא ג״כ כל גדלו ש

: ן א  כי אי אפשר להאריך כ
׳ נבחן צורה החדשה  אמנם, בכל יכלתו, לא הי
/ שז״ש שאיתא בפדר״א, ת  הזו לבחי׳ שיגוי מאורו י
: ד ח  שטרם שגכרא העולש, הויה הוא אחד ושטו א
, יורה על המקום, א, יורה האור שבאים ב״ה: ושמו  הו
, הכלול כאור א״ס  שהים הרצון לקבל מעצמותו ית׳
,  כ״ה: ומשמיענו, שהוא ושמו אחד, כלומר, ששמו
ו שום שיגוי צורה והבדל מן  שה״ס הרצון, לא גכחן ב
י , והאור והמקום, אחד הם ממש, דאם הי ו  האור שב
 שם איזה שינוי וגדעון בהמקום, בערך האור א״ם ב״ה,

יק: דו ׳ כנ״ל, ו ׳ כחי ׳ שם כ  אז ודאי הי
 ההן דבר הצמצום: אשר הרצון לקבל, הכלול כאוד
 איס כ״ה, המכונה מלכות דא״ס, קישטה בעצמה
: וע״כ, ׳ ת  להתעלות, ולהשוות צורתה כיותר, לעצמותו י
, ן ׳ הד׳ שברצו / כבחי ת ל ו ע פ  מיעטה את רצונה מלקבל ש
 כמו״ש זה לקמן, ככוונה, דעל ידי כן יתאצלו ויבראו
 העולמות עד לעוה״ז—שבאופן זה יהיה מתתקן צורת
א ב אל צורת ההשפעה, וכזה תבו שו י  הרצון לקבל, (
 בהשואת הצורה אל המאציל; והנה אחר שמיעטה,
, ע ד ו  כהרצון לקבל, ממילא נסתלק משם האור, דכבר נ
ל האור כג״ל:  דד״אור תלוי כהרצון, והרצון הוא מקום ש

 ועתה

, ו  הכונה של בריאת העולמות, היא בשביל להנות לנבראי
/ לברוא את העוה״ז, הגשמי ת  א״כ, מה הי׳ לו י
 העכורה מלאה יסורין, דבלי זה, ודאי שהיה יכול להגות
 להגשמות כמה שרוצה, כביכול, ולמה הביא את הנשמה
ף עכור ומזוהם כזה: ותי׳ על זה, דמאן דאביל דלאו ו  כג
, דבכל מתגת חגם י ׳ וכו׳, פ  דלי׳ בהית לאםתכולי באפי
 נמצא פגם של בושת פנים, וכדי למנוע מהגשמות
ל  מפגש הזה, ברא את העוה״ז, שיש כאן מציאות ש
 עבודה, ונמצאו נהגים לעתיד מיגיע כפיהם, כי גוטלים
ל  שכרם משלם, חלף יגיעתם, וניצולים עי״ז מפגם ש
 בושה ע״כ, ודבריהם ז״ל אלו, מוקשים מאד סביב סביב,
 דמחחילה קשה, הא עיקר מגטתינו ותפלתינו הוא
ל אשר אוצר מתגת חגם,  מאוצר מתנת חנם חננו, ואמרו ד
 מוכן הוא, רק כשביל הגשמות היותר גדולות בעולם:
 וביותר קשה עיקר תירוצם. שתירצו, אשר במתגת חנם
 גמצא חסרון גדול, דהייגו הבושת פגים הגמצא לכל
, את ת  מקבל מתנת חנם, שלהשלמה הזו, הכין י
 עוה״ז, שיש בה מציאות יגיעה ועבודה, כדי שבעוה״ב
 יטלו את שכרם, חלף טרחתם ויגיע כפם, ותירוצם תמוה
 מאוד, הא למה זה דומה, אל אדם האומר לחכירו,
ך מכל ד עמי רגע אחת קטנה, ותמור זה אתן ל  עבו
ך ך: דאין ל י  תעגוגי עולש ושכיות החמדה, בכל ימי חי
 מתנת חגש גדולה מזו, משוש דהשכר אין לו שום
 השתוות עש העבודה, דהרי העבודה היא בעוהיז, עולם
 עוכר, שאין לו ערך של כלום, כלפי השכר והתענוג
ל עולם נצחי, דאיזה ערך יש, אל כמות עולם עובר,  ש
ד כמות עולם נצחי: ואצ״ל באיכות היגיעה, שאין ג  נ
 כה ערך של כלום, כלפי איכות השכר, וכמויש ז״ל
 עתיד הקב״ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות,
: ואין לומד, דמקצת השכר נותן השי״ת חלף ׳ ו ב  ו
 טרחתם, והשאר במתנת חנם, דא״כ מה הועילו חכמים
 כתקגתם, דהא גשאד הפגם של בושת פנים, כשאר
 המתנה: אלא שאין דבריהם אלו מובגים כפשוטם, אלא

 יש באן כווגה עמוקה׳,

 וטרם שאגו גכגסים כביאור דבריהם ז״ל, צריכים
/ בבריאות העולמות והמציאות ת  להכין, כמחשבתו י
י , כדרך ריבו ת׳  שלפנינו, אשר לא יצאו פעולתם לפגיו י
, אחד, יחיד, ומיוחד,  מחשבות, כמו דרכינו: כי הוא ית׳
 כג׳׳ל, וכמו שהוא פשוט, כך אורותיו הנמשכים הימנו,
ב, לא ט, ומיוחד, בלי שום ריבוי צורות, כמו שכתו  פשו
: ועל כן ׳ ו ב  מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכי דרכיכם ו
 תכין ותשכיל, דכל השמות והבגדים וכל העולמות
, יחיד ומיומד,  העליונים והתחתונים, הכל אור פשוט א׳
 דלגבי השי״ת, האור הנמשך, והמחשבה, והפעולה,
 והפועל, וכל מה שהלב יכול לחשוב ולהרהר, המה

: ש מ  אצלו דבר אחד מ

 ןעל פי זה תשפוט ותשכיל, אשר כמחשבה אחת נאצל
,  ונברא כל המציאות הזה, עליונים ותחתונים יחד
 עד ככלות •הכל כגמר התיקון: אשר אותה המחשבה
 היחידה, היא הפועלת את כל, והיא עצם כל הפעולות,
ל היגיעה, והיא  והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה ש
׳ י  עצמה מציאות כל השלימות והשכר המקווה: כמו שפ

 הרמב״ן ז״ל, כסוד אחד יחיד ומיוחד, כנ׳׳ל:
 והיינו שהאריך הרב ז״ל בפרקים הראשונים שבהספר
/ להיות ענין הזה החמור א  הזה, כענין הצמצום ה
 שבחמורות, כי בהכרח היא, אשר גס הקלקולים וכל מיני
, וכמוש״כ  החסרונות, המה נמשכים ובאים הימנו ית׳
 יוצר אור ובורא חושך, והנה הקלקולים והחושך המה
, ואיך אפשר שימשך זה מזה, ואיך ת׳  ךפכי אמיתי לו י
 באים ביחד עם האור והעונג, שבמחשבת הבריאה:
 ואין לומר, שהם כ׳ מחשבות מיוחדות זו מזו, דח״ו
 לומר ולהרהר כזאת, כנ״ל, וא״כ איך כ״ז נמשך הימנו
/ עד לעולם הזה, המלאה חלאה ויסורין וזוהמא ת  י
 גדולה, ואיך הם מתכלכלים יחד כמחשבה היחידה:
ה) עתה נכא אל הביאור, בצורת מחשבת הבריאה: ) 
׳  דזה ודאי, א׳ןןר פוף מעשה כמחשבה תחילה, כי אפי
 כאדם גשמי בעל ריבוי מחשבות, גם בו יבוא סוף
 המעשה במחשבתו תחילה, עדימ, כשעוסק כבנין ביתו

 אנו מבינים, שמחשבה הראשונה שחשכ בעסק זה, הוא
, וע׳׳כ מוקדם לו ריבוי ו  שחשב צורת בית לשבת ב
, שחשב ו  מחשבות וריבוי פעולות, עד שגומר צורה ז
, כסוף כל פעולותיו: והנך ו ו, באה ל  מראש, וצורה ז
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 לכזה הכין שורש הקלקולים, שנכלל תיכף במחשבת
 הכדיאה, שהיא כדי להגות לנכראיו, אשר אחר כל
 י׳י׳׳טתלשלות דה׳ עולמות הכוללים, שהם, אדם קדמון,
 יאני״ע, ונתגלו הקליפות ג״כ כד׳ עולמות אבי״ע/
 דטימאה, כסוד זה לעומת זה עשה אלקיס, אז נמצא
 לפניני, גוף העכור הגשמי, שנאמד עלי׳, כי יצד^לב
 האדם רע מנעוריו, משום״שכל יניקתו מנעורי׳ הוא
 סישטדי הקליפות, שכל עניני הקליפות והטומאה, דיו*
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 דרך קצרה 20
 תיקון גדול לתתחתונים המקבלים

 של
 ידי

 כי

 זה
 מהאצילות:

 בהיות הנאצלימ בתמונת
 ע נול י ם ובו׳: פי׳ דאין ברוחניות
 ענין חילוף והעדר ולכן אפי׳ את״כ בביאת
 הקו שהיא ענין היושר מ״מ לא נעדר התמונה
 הקודמת אלא שנקבעו מחמת זה שני הסדרים־
 של העמלים ושל היושר כולם: קרובים ודבוקים
 בא״ס: פי׳ דמצד אור א״ס עדיין אין בא!
 שום צמצום וגדעון על הבחי׳ הד׳ שלא יהי׳
 ראוי וכדאי לאורו ומכ״ש שאין שום הבחן׳
 מדרגות בג׳ בחי׳ הקודמים, שע״כ הא״ס מאיי

 בהם בבחי או״מ בהשואה:
: כלומר דפר• לא ׳  שורש הדינים ובו
 ננלה עוד שום דין אלא בחי׳ סוף לבי
 באור$חעליון: שהוא אח״כ שורש לכל הדינים
 להיות התחתונים נבדלין םהאצילות על ירה/
 כמו שמזהיר למטה כדי לתת מה״ד ובו׳ פי׳
 דכל אותם שנמשכים מכתי׳ הד׳ שולט עליהם׳
 הדין וכח ההוא נק׳ בוצד״ק: פי׳ אור קשה׳
 כי יש קושיית בבחי׳ ד׳ שאינו עוזבת איי
 עליון מלעבור את דרכה ולמטה וממנו נע«ר<
 המקום וכו׳ עי׳ בפמ״ס וממה שסובב עיי
 הראשונות של בחי׳ הד׳ ה״ס פנימיות ג נעשד. לתצוניות, ומהיתר סובב הייני ל בתי׳ הנקודה: כלומר בחי׳ האחרונה שבבחי׳ יי
 באמצעית אור הא״ס ממש: דהייני
 בבחי׳ האחרונה שבבחי׳ הך׳ שהיא
י  אמצעית הענול, כלומר סופו, דבל תמונות *

 ענולים יתי׳ סופם במרכזם כנ״ל*•
:  הנה כבר היה מקום שיוכלו ו כ י י

 נרטי׳ דעליית הרצון מן בתי׳ הד,
 שבזה

 עץ החיים ענף א,
 כנ״ל, והענין הוא כי בהיות הנאצלים
 בתמונת העינולים הנה אז יהיו כלם
 קרובים ודבוקים בא״ם הסובב אותם
 בהשואה א׳ גמורה והאור והשפע הצריך
 להם יקבלו מא״ם מכל צדדיהם בשיקול
 א׳׳ משא״כ אם היו הנאצלים בבחי׳
 מרובע או משולש וכיוצא בשאר תמונות׳
 כי אם היו בהם זוית בולטות קרובות אל
 האצילות יותר משאר צדדיהם לא היו
 מקבלים אור א׳׳ס בהשואה א/ ובסוף ע״ג
 יתבאר טעם למה הוצרך הצמצום הזה

 זטה ענינו:
 ענין הצמצום הזה הוא לגלות שורש
 שורש הדינים כדי לתת מדה״ד אח״כ
 בעולמות וכה ההיא נקרא בוצינא

 דקרדנותא כמו חיטי קורדנייתא:
 הנהת מהרח״ו: ונלע״ד כי נקודה
 האמצעית דא״ם שם היה שורש הדין
 ונתגלה אח״כ למטה וממנו נעשה המקום
 שהוא דוגמת הכלי׳ וממה שסובב על
 הנקודה ההיא נמשכו חצוניית העולמות
 ומהיותר סובב נמשך פנימיות ודי בזה
 שלא נחטא׳ והזהר שאל תחשוב כי שם

 בגקודה ההיא הי׳ גילוי דין ח״ו:
 והנה אחר הצמצום הנ״ל אשר אז
 נשאר מקום החלל ואויר פנוי וריקני

 כ פנים מסבירות
 אוהבים את החכמה והגבורה והעושר וכל המעלות
 הטובות, היינו משום שהמה כלולים בו ית/ שהיא
 שורשינו: ושונאים אנו מאוד את המוכס, כמו המבלות
 והחולשה והעניות והבזיונות וכדומה, היינו כשביל
 שאינם מצויים כלל ועיקר כשורש שלנו, וע״כ הוא

 מאוס לנו ושנוא לנו עד אין לםכול:
 אמנם צריך לחקור, איך אפשר שימשך לנו איזה
 המשכה, ולא יהי׳ ישר ממנו ית׳, כי אם מקוטכו
 של הבריאה עצמה: אלא למה הדבר זה דומה, לעשיר
 אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק
 אותו מכסף וזהב בכל יום ויום, וכל יום מרובה משל
 הכירו: ותבחין שאדם הזה טועם במתנותיו העצומים
 של העשיר, כ׳ טעמים, משונים זה מזה, בכת אחת,
 כי מצד אחד טועם תענוג גדול לאין קץ מכח ריבוי
 מתנותיו, ומצד השני קשה לו לסבול ריבוי ההטבה,
 ומתבייש כעת קבלתו, שמביא לו אי סבלנות, מחמת
 הריבוי מתנות שמרבה עליו ככל נועם: והא ודאי
 שהתענוג שיש לו מהמתנות, נמשך לו ישר מן העשיר
 הנותן, אמנס הקושי סבלגות, שהוא טועם כהמתנות,
 זהו איגו נמשך לו מן העשיר הנותן, אלא מתוך מהותו
 עצמו של המקבל, שנתעורר כו בושה, מחמת הקבלה,
 והמתנת חנם; ובאמת שגס זה סוכב לו העשיר כמובן,

 אבל הוא כלתי ישר:
 המתבאר לנו מכל האמור, אשר כל הצורות הנמשכות
 לנו כהמשכה כלתי ישרה הימנו ית/ יהי׳ כו
 קושי הסבלנות והוא נגד הטבע שלנו: ובזה תבין,
 שהצורה חדשה שנעשה בהמקבל, דהיינו,הרצון להנות״,
 אינו באמת שום פחיתות וחסרון בערכו ית/ ואדרבא
 זהו עיקו־ הקוטב של בריאתו, דכלא זה אין כאן כריח
 כלל כניל,, אמנם המקבל, שהוא הנושא את הצורה הזו,
 מרגיש בה מחמת עצמו, כחי׳ קושי סבלנות, והיינו
 משום שלא גמצא צורה זו כשורש שלו, ודו״ק היטב:

^ ש ם ד ש י נ י נ א י ' ה י ח ן u ב מ , י י ת א י ק ל ת ס ה  באמצעית אור א״ם ב״ה ממש כנ״ל ועיי ל
,«ע, שתם ת דאנ ו מ > , ן ע ם לכ,1 ה ן ק ה מ ש ע  נ

y 1 כבר היה מקום שיוכלו להיות שם 
 הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים
 ואז המשיך מן אור א״ם קו א׳ ישר מן
 האור העגול שלו מלמעלה למטה

 של נ׳
 מהלך התיקונים השופעים ע״פ מדות

י מ  מדרגות הראשונות, שהיא ענין של הקו ב
 שיתבאר:

 דאז המשיך מן אור א״ ס קו א׳ י כיי"
 ענין הקו היא ביאת האור ע״פ תבונה
 ג׳ בחי׳ הראשונות, ואפי׳ בחי, הד, אינה
 מקבלת אורה עצמה אלא רק על פי התבוני
 של נ׳ מדרגות הראשונות, ובחי׳ האתרינה'
כ נק׳ קן להיריי1־ ״ ע  שבה נמצאת בלי אור, ו

 שיש לו ראש וסוף, כמ״ש:
 מלמעלה למטה וכו׳: כלומר םא״ס
 המקיף אל המקומ המוקף לנלוייי'
 האמצעית ע״ד הנ״ל כי מסבת הצמצום רעלייח
 ־ פניטי'

 (ח) ועכשיו שזכינו לכל הג*ל, יובן לגו באמם מה, עוצם
 יחודו ית׳ ויח/ אשר לא מחשבותיי מחשבותינו
, וכל דיכוי הענינים והצורות המושגים לנו, ככל זה  וכו,
 המציאות אשר לפנינו, כל זה מתיחד אצלו ית׳,
 במחשבה יחידה אחת; דהיינו מחשבת הבריאה כדי
 להנות לבריותיו; אשר מחשבה היחידה הזאת, מקפת
 כל המציאות כאחדות גמורה עד גמר התיקון, כי הוא
 כל מטרת הבריאה כנ״ל; והיא הפועל כלומר, ע׳׳ד כח
 הפועל בנפעל, כי מה שהוא אצלו ית׳ רק מחשכה,
 יהי׳ כהגכראים חוק מחוייכ כהכרח, וכיון שחשב עלינו

l '  להנות אותנו, נתפעל בנו כהכרח עניין הזה להיות הרצון מבחי׳ ד׳ כנ״ל, נתרשם רק בחי
 מקבלים שפעו הטוב; והיא הפעולה/ כלומר אחר ומקיף, משום דהגכול היא יצא מכח הנא'
י בחי׳ יי׳ , .״ ״.,- לא הי י ' ע ל י צ א מ י ה נ י י ; ד  אכל מצי י׳עלייז ד

ם ג ת ן
 שום גבול, וע״כ רשימו דהגמל יי׳ כ 

י לפי י צ ^ מ צ א  תוכיותו של הנאצל, אבל ד׳מ
 שנסתלק באורו מן הנאצל. היינו ריו ^
י ד'מי-וט>/ צ ^ מ ב ׳ א ו ט צ ^ ע צ א נ ל ה י ש כ ר  ע

י \עכשיו'׳  נמצא מקיף עוד עלית בהאית
/ ךש, , ד ו ש ם ב י ד ד צ ל ה כ ' מ  בתשואה א
^ אי1 לדאיי צ א נ ר א^ ה י ש מ ס ה " א ש ה  כ

י !כנים ג י י ה ׳ י ל צ א נ 1 ה ו צ ל ר  בתכונתו ש
י שפי* ם צ ל ע י צ א מ ם ה כ ג ״ / א ד ' ה י ח ב  ל

א עכשיו אינו ם ו  בפעולת הנבול, כי ה
 בהשואוז

 שהוטבע כנו החוק הזה של הרצון לקבל הנאות, אז
 נגדרים אנו לעצטינו כשם פעולה, שמחמת שינוי הצורה
 הזאת, יוצאים אנו מכלל בורא לכלל נברא, ומכלל
 פועל לכלל פעולה, כניל; והיא היגיעה והעבודה,
 שמחמת כח הפועל בנפעל כנ״ל, מתגברת והולכת כמות
 חשק הקבלה שכנו, ע׳׳ד השתלשלות העולמות, עד
 לבחי׳ גוף נפרד כעוה״ז, דהיינו כהפכיות הצורה מחי
 החיים, שאין כגדרו להשפיע מחוצה לו כלל וכלל,
 שהוא המביא להגופיס את המיתה, וכל מיני יסורים
 ויגיעות להגשמה כמו״ש עוד; והיא ענין עבודת השי״ת
 בתורה והמצות, כי ע״י הארת הקו כהמקום המצומצם,
 נמשכים השטות הק׳ והתודה ומצוות, ועי׳ העמל בתורה
 ומצוות ע״מ להשפיע ג״ר ליוצרו, לאט לאט מתהפכים

 הכלי

 ובזה הרוחנו להבין את תי׳ הזוהר, אשר עוה״ז נברא,
 משום דטאן דאכיל דלאו דלי׳, בהית לאפתכולי
 כאפי/ שלכאורה הוא תמוה מאוד כג׳יל: ועתה יוגעמו
 לנו דבריהם מאוד, דכווגתם על ענין שיגוי הצורה של
 ,הרצון להנות/ שנמצא בהכרח בנשמות, כנ״ל, משום
 דמאן דאכיל דלאו דליה בהית לאסתכולי כאפי/ כלומר
 דבל מקבל מתנה מתבייש כעת הקבלה, והיינו משום
 שינוי הצורה מהשורש, שאין בו צורה זו של קבלה,
 י וכדי לתקן זאת, ברא את העוהיז, אשר הנשמה באה כה
 ומתלבשת, כגוף: ועי׳ עסק התורה ומצוות ע״מ לעשות
 ג*ר ליוצרו, נתהפכו כזה כלי קבלה של הנשמה, על
 כלי השפעה, כלומר שמצד עצמה לא היתד. חפיצה
 בהשפע הנכבדה: אלא מרוצית כהשפע, רק כדי
 להשפיע, נ״ר ליוצרה, משום• שהוא רוצה שהנשמות
 יהנו משפעו ית׳: וכיון שהוא מנוקית מן הרצון לקכל
 לעצמה, שוב אינה בהית לאסתכולי באפי׳, ונגלה על
 ידי זה, תכלית השלימות של פעולתו: וענין הצורך
 והחיוב של השתלשלות הרחוק עד עוה״ז, יתבאר לקמן,
 שמלאכה הגדולה הניל, שהיא התהפכות צורת הקבלה
 על צורת השפעה, לא יצוייר זולת בעוה״ז כמו״ש עוד:

 ובא וראה, אשר לרשעים, משנה שכרון שברם: כי
 אוחזין החבל בב׳ ראשים, כי העוה״ז נברא עם
 חסרון וריקות מכל שפע הטוב, וכדי לקנות הקניניס
 הטובים צריכים התנועה, שככר ידעת שריבוי התנועה
 מדאיב את האדם, להיותה המשכה כלתי ישרה,
 ממהותו ית/ אמנם להשאר ריקן מהקניניס והטוב גם
 זה אי אפשר, שהוא ג״ב מתנגד להשורש, דהא השורש
 מלא מכל טוב, וע״כ בוחרים כסבל ריבוי התנועה,
 בכדי להשיג מילוא הקטנים; אמנם כיון שכל קנינם
 ורכושם הוא אך לעצמם, נמצא כזה שאין אדם מת
 וחצי תאותו בידו, ונמצאים סובלים מב׳ הצדדים, הן
 מצער ריבוי התנועה, והן מצער החסרון של הקנינים,
 שחסר להם מחציתם; אבל הצדיקים בארצם ירשו משנה,
 דהיינו אחר שמהפכים את ,הרצון לקבל״ שלהם, על
 רצון להשפיע, אז ירשו משנה; כי מלבד שמשיגים את
 שלימות התענוג ומובחר הקניגים, המה משיגים גיכ,
 השואת הצורה ליוצרה, ית׳, שבזה נמצאים בדביקות
 האמיתי, ואז נמצאים ג״כ כסוד המנוחה שהשפע מגיע

 אליהם מאליו, כלי שום תנועה ועמל:



א  דרד שצרה נ
 בתשואה א׳. אלא לפי תובן בחי׳ העינוי
 שבתבל/ דע״כ לבתי׳ תאתרונה שבבתי׳ הד׳
 אינו משפיע כלום, אשר לפי זה נמצא שבל
 בתיי שתוא זבת יותר ונקיה ביותר משינוי
 צורת, נמצאת תשובה ביותר, ומקבלת שפעה
 יותר בהרחבה, ותרי נעשה עכשיו הנבול

 מצד הא״ס:
 וראש העליון של הקו ובו׳: שנמשך
 מא״ס עצמו כנ״ל שנכנס בהגבול: אעו
 נוגע באור א״ס, כי לא השפיע לבחי׳ האחרונה
 ודרך הק\הזהלכו׳: שנמשך מא״ס
 בלומר ע״פ ד׳ הבחי׳ במדותיו, דע״כ נק׳

 קו המרה:
 ובמסוס החלל ו כ ו ׳: פי׳ מסבת התיקונים

 של בחי׳ הד׳ נמשכים האבי״ע:
 וקו זה כעין צנור דק ובו׳: ענין
 הדקות שלו הוא מחמת שאינו כלול
 מבחי׳ ד׳ והיא בדונמת בתי׳ נ׳ אות ו,

 דתויה:
 מימי אור העליון ובו׳: עי׳ בארוך
 ששפע של הע״ס נבחנים על ב׳ בחיי
 על בחי׳ אור ועל בחי׳ מיס ודו״ק, בי

 האור של בחי׳ נ׳ נקרא מים:
 ונבאר עתה ובו׳ איך יש רת״ס
 וכו׳ איך אפשר שימשך מן בחי׳ הא״ס

 בחי׳ סוף ונבול:
 אמנם בהיות הקו ההיא ובו׳: פי׳

 דיש כאן ב׳ מיעוטין; מיעוט, א׳ היא .
 מה שלא נמשך האור אל המדרנה הד׳, שזהו
 עושה בחי, סוף וסיום: וטיעוט הב/ היא במה
 שלא נמשך האור, מאור הטקיף אל הטקום
 התלל, דרך כל סביבותיו דאור מקיף, אלא
 ממקום אחד בלבד, דהיינו ממקום ספי׳
 המלכות, כלומר דנם אוה״מ כולל ד׳ הבחי׳
 בערך התחתונים, ולא מאיר מן בחי׳ ג׳ בחי׳
 הראשונות, אלא מבחי׳ מלכות רא״ס לבד:
 שמסכת ב׳ מיעוטין הללו, נעשה הן בספי׳
 דעגולים והן בספי׳'דיושר ד׳ הבתנות דמעלה
 וממה פנים ואחור, וד׳ הבחנות מזרח מערב

 דרום צפון, במו שיתבאר למטה:
 י ־׳ ־* ״־ ירוי: כ

 עץ החיים ענף א׳
 ומשתלשל ויורד תוך החלל ההיא׳ וראש
 העליון של הקו נמשך מהא״ס עצמו
 ונוגע בו אמנם םיום הקו הזה למטה
 בסופו אינו נוגע באור א״ס׳ ודרך הקו
 הזה נמשך ונתפשט אור א״ס למטה׳
 ובמקום החלל ההיא האציל וברא ויצר
 ועשה כל העולמות כולם׳ וקו זה כעין
 צנור דק א׳ אשר דרך בו מתפשט ונמשך
 מימי אור העליון של הא״ס אל העולמות

 אשר במקום אויר והלל ההיא:
 ונבאר עתה קצת ענין חקירת
 המקובלים לדעת איך יש ראש תוך סוף
 בספירות הנ״ל אמנם בהיות כי הקו
 ההיא ראשו נוגע באור א״ם מצד העליון
 וסופו אינו נמשך למטה עד מקום
 אור א״ס הסובב תחת העולמות ואינו
 דבוק בו לכן אז יצדק בו ראש וסוף׳ כ״א
 היו דרך ב׳ הקצוות מקבלים שפע הא״ס
 היו ב׳ הקצוות בחי׳ ראשים שוים זל״ז
 ולא הי׳ אז בחי׳ מעלה ומטה׳ וכן אם הי׳
 הא״ם נמשך מכל סביבות צדדי המקום
 החלל ההיא לא הי׳ לא מעלה לא מטה
 לא פנים לא אחור לא מזרח ולא מערב
 וצפון ודרום׳ אך בהיות אור א״ס נמשך
 דרך קו א׳ וצנור דק בלבד יצדק בו
 מעלה ומטה ופנים ואחור מזרח ומערב
 וכמ״ש בע״ה בענף זה בכלל דברינו:
 והנה בהיות אור א״ם נמשך בבחי׳ קו ישר
 תוך החלל לא נמשך ונתפשט תיבר! עד
 למטה אמנם הי׳ מתפשט לאט לאט ר״ל
ר של וסופו אינו נמשך למטה וכו׳: כי אור . לקבל שבו, כפועל, מצד עצמו, כלומר, שמחוייכ , המאציל, אלא הנאצל בעצמי׳ מחיייג לגליח׳ הרציז דרום צפון, כמו /»•,״» ולזה לא די בחי׳ הרצון לקבל הנכלל כהאור מצד שינוי הצורה, עד שיוקבע כהאוד, זה הרצון להדיא, כחי׳ הרצון לקכל בנ״ל, אלא שאינה עולית כשם של והיינו, בי גהברח, שנבלל תיכף בבל אור המתפשט ו א  אחד, דהיינו האור א״ס כ״ה: ושמו אחד, דהיינו הרצון בלי שום שינוי והבחן, בץ האור ובין המקום: והוא מקום, ובחי׳ הרצון לקבל השפע מעצמותו ית/ אמנם א״ס ביה, שהוא טרם הצמצום, דאע׳׳פ, דיש שם בחי׳ שנברא העולם היה הוא אחד: אלא הכוונה, על אור שנברא העולם מה ענץ שמו שם, והי׳ לו לומר קודם אחד: דבאמת קשה הלשון הכפול, הוא, ושמו, דקודם בפרדר«א, דקודס שנברא העולם הי׳ הוא אחד ושמו הרצון להנות כנ׳׳ל, והס אחד ממש: והיינו דאיתא שום שינוי, בץ האור, ובין המקום של האור, שהוא נשתנה הצורה בלל, מחמת הרצון לקבל, ולא נבחן שם לפי עצמו, דהיינו א״ס; אמנם, בבל יבלתו ית׳ לא הי׳ יוצא כלל מבחי׳ עצמותו ית׳, להיות נקבע כשם הנאצל עצמו כנ״ל, שהיא בחי׳ הדי, דבלאו הכי לא על ד׳ בחי׳ הג״ל, עד שיעור גדלות הרצון מצד והן אמת, אשר אור א״ם ב״ה התפשט, כביכול, ג׳כ הזו בקביעות: החשק והרצון לקבל, ואז אפשר להאור להתלבש בכלי מכח עצמו בגדלות שיעור רצונו כנ״ל, m נקבע ב,• ־־ — ייי״יל. דםופו הוא במרכזו: עד ההתפשטות שבו מצד המאציל, ואחר שנפעל הנאצל הקו אינו מאיר לבחי׳ האחרונה שבבחי׳ להמשיך שפע ברצונו, ביותר מכפי שיעור ה

 להנות

imi 1W1 
,.̂  הקו אינו מאיר לבחי־ ו•

 הד׳, וע״כ נקראת מטה, דסופו הוא במרכזו: עד
 מקום אור א״ס הסובב תחת וכו׳: פי׳ לאור
 א״ס המורם והמסתלק מן בחי׳ אחרונה הנ״ל,

 שנק׳ תחת העולמות והבן:
 דרך ב׳ הקצוות מקבלימ: דהיינו
 שהי׳ מקבל השפע גם בקצה שלמטה,

 לבחי׳ הד׳:
 מכל סביבות צדדי המקום וכוי:
 דהיינו מכללות ד׳ הבחי׳ שבא״ס כנ״ל,
 שהם עושים בתחתונים ד׳ צדדים כנ״ל:
 דרך קו א׳ ו צ נ ו ר ד ק ו כ ו ׳: מלת קו
 יורה שיש לו ראש וסוף כנ״ל, ומלת צנור
 דק יורה על מיעוט הב׳ הנ״ל, שאינו נמשך
 מכל סביבות צדדי המקום כנ״ל אמנם הי׳
 מתפשט לאט לאט וכו׳: פי׳ על סדר התכללות
 הספי׳ זת בזה, שמתחילה התפשט הכתר בכל
 הע״ס

 21 פנים מסבירות
 הכלי קבלה שבנו, על כלי השפעה; והיא כל שכר
 המקווה לנו, דכל כמה שכלי הקבלה אינם מתוקנים,
 אי אפשר לנו להרחיב פינו לקבל שפעו ית׳, והיינו
 משוס פחד דהשתנות הצורה, בסוד מאן דאכיל דלאו
 דלי׳ בהית לאסחכולי כאפי׳, כי משום זה הי׳ הצמצום
 הא׳ כניל, אבל בהיותינו מתקנים את כלי קבלה שלנו
 שיהי׳ ע״מ להשפיע, משווים אנו בזה את הכלים

 ליוצרם, וראויים אנו לקבל את שפעו עד אין קץ:
 והנך רואה שכל אלו הצורות ההפכיות שבכל זה
 הבריאה שלפנינו, דהיינו צורת הפועל והנפעל,
 וצורח הקלקולים והתיקונים, וצורת העבודה ומתן שכרה,
 זכו/ כ״ז הוא נכלל דק במחשבתו ית׳ הנ״ל, היחידה
 וכתכלית הפשיטות, דהיינו ,להנות לנבראיר בדקדוק
 לא פחות ולא יותר; ועד״ז הנ״ל נכללים ג״כ בהמחשכה
 ההיא, כל ריבוי המושכלות, חן המושכלות שבתורתגז
 י׳?״ והן החכמות החצוניות, וכל ריבוי הבריות
 והעולמות, ושינוי ההנהגות שבכל אחת; כל אלי
 יוצאים ונובעים רק ממחשבה היחידה הנ״ל, כמו שאבאר

 כהמשך ביאורנו במקומם בס״ד:
 לבהנ״ל יובן, המובא בתי׳ זוהר מבתי׳ המלכות דא*ם
 כיה, שע״ז נרעשו הספים מקול המתמיהים, דהיתכן
 לכנות שם מלכות כא״ס ב״ה, דא׳׳כ יש גם שם ט׳
 ספירות ראשונות וכו׳; ובדברינו מתבאר היטב, דענין
 ד׳י»1 לקכל הכלול כאוד איס ב״ה כהכרח כנ״ל, היא

 נקרא מלכות דאיס כיה; אלא ששם לא עשתה המלכות
 כחי׳ סיף וגכיל על האוד א״ס ביה, משוס שעוד לא
 נגלה כה שינוי צורה מחמת הרצון לקבל, וע״כ נק׳
 א״ס כ״ה, כלומר שהמלכות אינו עושה שם בחיי סיף
/ לאפוקי מאחר הצמצום ולמטה, נעשה בכל ספירה י כ  ז

 ופרצוף בחי׳ סוף בכח המלכות:
 0# ונרחיב מעט את הענין הזה, להבין היטב ענין

 י-סיף שנעשה כדכר המלכות:
 לנקדיס מתחילה לבאר, מה שגדרו לנו המקובלים
 זטיכא כזוהר ות/ שאין לך שוס אור גדול או
 j"P הן כעולמות העליונים והן בעולמות התחתונים,
 *יא יסודר תחת הסדר, של השם בן ארבע אותיות

 הויה:
 •ה מותאם עם הכלל, המובא בעה״ ח, שאין לך אור
 נהעולמות שלא יהי׳ מלוכש ככלי; פי׳ דכבר
 כיאדתי ההבחן כין עצמותו ית׳ להאור המתפשט הימנו
׳ "י׳יא רק ככחי׳ הרצון להנות, שנכלל כאורו ' ת  י

 הטתפשש, שהיא כחי׳ שינוי צורה מעצמותו, שאין בו
 ״ י החנין הזה; וכזה נגדר אור זה המתפשט, בשם
י כניל, דמסכת שינוי צורה זו יוצא האור מכלל * 
 "0*״גיל לכהי׳ נאצל; ומבואר ג״כ, שהרצון להגות הכליל
 *"־י ית׳, היא גיכ מדתו של גדלות האור, והיא נק׳
 קיס hv האור, כלומר שמקבל שפעו ית׳ במרת רצוני

 לקבל וחשקו, לא פחות ולא יותר כנ״ל:
ר ג״כ, שענין זה של הרצון לקבל היא כל א י ^  י

 כחי׳ החידוש, שנתחדש כבריאת העולמוח *״,
ת לקכל היא כל נ ח ל ה  ימכואד ג״כ, שענין זה ש
 כחי׳ החידוש, שנתחדש כבריאת העולמות, על
 ייך המצאת יש מאין ממש, כי רק צורה הזאת לבדה׳
ק עכ׳שיו המציא ר ׳ ו ׳ ת  איני׳ כליל היו כלל בעצמותו י
 אותה הכורא ית׳ לצורך הבריאה, שז״ס וכלרא חושך׳
 מפני שצורה הזו הוא השורש לחושך כג״ל, מפגי שיגיי
 עירה שכה׳ יע״כ כהה היא מן האור המתפשט בתוכה

 ובסבתה;
 ׳3זה תכין, שכל אוד המתפשט הימנו ית׳ תיכף נבח!
 כזה ב׳ כחי׳; בחי׳ א׳, הוא עצמות האיר
ל הרצןן להנית־י  הטתפ׳»ט, טרם נגלה בו הצורה ש
ה של הרצי! ר , צ ו ה " כ׳׳ היא אחר זה שנגלה כ ח כ  י

 י׳נות, שאז נתעבה ונחשך מעט, בסבת הקני! ׳*^
 '8יגיי הצורה כנ״ל; והנה בתי׳ א׳ ה״ס האור, ובחי׳
° י׳כלי; וע״כ נבחן ככל אור המתפשט, ד׳ בחי׳׳ ' ' ה  ג

ן לקבל, יטנ? ו צ ר  כיכר התפעלות הכלי; כי צורת ה
 אל האור המתפשט, אינו נשלם בכת אחת, אלא
על, וב׳ כחי׳ ו ע  3ריי שיעל ונפעל, ויש כ׳ כחי׳ נ

 ינק׳ כח ופועל כהפועל,וכח ופעולה כהנפעל;
 וד׳ענין, משוס דהכלי היא שורש החושך כנ׳׳ל, א׳מר
 היא הפכי מן האור, וע״כ מחויבת להתפעל לאט
לול, שז״ס המים ע ה י ל י  *0, ע״ד המדרגה, כדרך ע
י ייליי אפילה, כי החושך, הוא תולדה מהאור עצמי׳ י  ׳
על הימנו עיד הריון ולידה שה״ע כח ופועל; ע  ת
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 הע״ם שבו, ולאחר סיום בל ע״ם שבכתר*
ל  התפשט החכמה בסל ע״ס שבה, ועד״ז כ
 השאר כמו״ש: כי בתחילה הותחל וכי׳
 להתפשט שם: פי׳ דביאת הקו הי׳ ע״י
ה י  ההכללות הםפי׳ זמ״ז, ומתחילה נכלל מלנ
 דא״ס עצמו בסוד הקו, דהיינו שנתפשט בה
׳ ך/ ולבחי׳ ו ח ב  האור רק לנ׳ בחי׳ ראשונות ד
ר ש י  אחרונה דבחי׳ ד׳ לא נמשך האור ה

 דבחי׳ הקו:
ר ו בסי ת ו ט ש פ ת ת ה ל י ח ת  ותיבה ב
ר י : דתיינו, בהתפשט הקו ד , ו ב  קו ו
 מלכות דמלכות דא״ם, עשה ב׳ כתרים, שבכ״א
 עשר ספירות, שהיא ע״ם דכתר דיושר, וע״ס
 דכתר של עיגולים, שיצאו שניהם בבת אחת5
 ומ״ש לקמן, שהעיגולים קדמו ליושר, הייגי
 דוקא במהות בנינם, שהמה נבנים תינף
ר צ  בצמצום א/ בערך שאינמ מונבלים מ
נ ע״  העליון, אלא מצד המקבל עצמם כנ״ל/ י
 המה נבחנים רק בפנימי ומקיף, אבל הקי׳
 שבו נרשם הגבול גם מצד תעלירן כנ״ל, שהיא
י  בנין היושר, בא לאח״כ כנ״ל: אבל עי

 הארת העינולים, בא להם בב״א עם הקו:
5 ׳ ו כ ו י ל י דבו ת ל ׳ ב י ה ה ז  והעגול ה
' י  פי׳ כיון דבל התפשטות הקו איני ר
 על נ׳ בחי׳ הראשונות, אבל לבחי׳ אחרונה
, בתכונה ו  אינו מאיר, וע״כ נמצאת בחי׳ ז
t וכבר ידעת שני ^ v n ר ן ו א ל  מקום פנוי ב
י  הםפי׳ נתכללו זו מזו, וא״ב נמצא דבסוף נ
ע ר ו נ  כל ספי׳ וספי/ נמצא מקום פנוי הנ״ל׳ י
י ן י  דגם מלכות דא״ס עצמו נכללה בבחי׳ ה
 כדי להאיר למטה, וא״ב גשאר ג״כ בטיים
' י י  מלכות דא״ם, זו הבחי׳ הג״ל הפנוי בלי א
ז י ג  וערכי כעין אויר מפסיק בין הא״ם י

 הנאצלים, ודו״ק:
° : פי/ א ׳ ו כ ר ו ו ז ח ו י ק ב ב ד ת  שאם י
י

 יניע לשם אור העליון, א״ב יתבטל נ
, ופשוט* ו ז ׳ ה ו ץ ן ב ה ב ש ע נ ם ה ו צ מ צ  מלאכת ה
: בלוטי׳ ׳ ו כ ת ו ו ר ש ק ת ר ה ק י  וכל ע
ה ר י £  דלכאורה קשה, אם הסיום רכל ם
; י ו א  היא בבחי׳ האחרונה הנ״ל, שהוא פנוי מ
י| ג י  א״כ איך האיר העליון בתחתון, כיו! ע
א ג ת ך אלא שזה י ר ד  האחרונה מפםיקתו ב

׳ האחרונה׳ י ח  לקמן, פ״ג, איך יש בסגולת ב

w ' א ל י ע א ל ת ת י מ ז ר חי ו ד א י מ ת ת ו ל ע ה  ל

ו ר , ל ב ו ע  האו״ח, מתקשר האור העליון ו
 התחתונה, אשר כל זה מתהוה בבחי' י׳!
• י א מ  כמו׳יש, וע״כ נמצא כל דביקות נאצל נ
י אלא ע״י קשר האו״ח שבראשו של ™ נ י  א

 בסוד מלכות דא״מ כנ״ל, אמנם חוץ מטי'
מ קשר ן ל ש צ א נ ה ן ל י < א ה ז  הקשר ה

י ו ק י  המאציל, מסיבת בחי׳ האחרונה בנ״ל י

' * ? ם ו ח ד ׳ ו ו כ ב ו ב ו  והאיים ס
 . .**N אוי׳
י&ו

נ  ׳ י י : פ , י כ ה ו א י ש ה  ב
^ / מצר ר ׳ א  נמצא בי״ס דענולים, בחי
א  דכליס דענולים עצמם, והיינו מה שטקג ,

ז עור א < ש ל ״ נ ן כ ק ; ת ך א ו ם ב ר ט < מ מ ״ ו א  מ

L*"v נמצא בחי׳ נבול מצד המקיף׳ 
ו מאי״מ׳  מקבלים תמיד הארה ז

' י ח ג ם י ן כ | מ ל ו ח י ש ר ם י נ מ ׳ א ' ה א א ו ש ה  ב

0 ג ו מ ע נ י ה  העיגולים, ובין אור הםקיר׳ ו
. ד ע  אחרונה שנשארה פנויה מאור בנ״ל/ ו
 העיגוליט

 עץ החיים ענף א' י
 כי בתחילה התחיל קו האור ההיא
 להתפשט שם ותיכף בתחילת התפשטותו
 בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כעין
 גלגל א׳ עגול מסביב והעגול הזה היה
 בלתי דבוק עם האור א״ס הסובב עליו
 מכל צדדיו שאם יתדבק בו יחזור הדבר
 לכמל שהי׳: ויהיה מתבטל באור א״ם׳
 ולא יתראה כהו כלל, ויהי׳ הכל אור
 א״ם כבראשונה, לכן העיגול הזה סמוך
 אל עיגול א״ם ובלתי מתדבק בו׳ וכל
 עיקר התקשרות ודביקות העיגול הנאצל
 ההיא עם א״ס המאציל, היא ע״י הקו
 ההיא הנ״ל, אשר דרך בו יורד ונמשך
 אור מן א׳ים ומשפיע בעיגול ההיא:
 והא״ס סובב ומקיף עליו ככל צדדי׳
 ורחוק ממנו בהשואה א׳ מכל צדדי/
 כי גם הוא בבחי׳ עגול סביב

 אלא עי׳ סיוע של הנאצל, שהתגבר ברצון כנ״ל, וע״ב
 עולה בשם לעי עצמו, להיות נק׳ אוד דחסדימ, או
 מיס: והנך מוצא עכשיו כספי׳ הכינה, שהיא כלולה
 מג׳ כחי׳ אורות; כחי׳ א׳, היא אוד עצמותה של
 הבינה, שהוא חלק מאור החכמה כנ״ל: וכחי׳ כי,
 כחי׳ ההתעכות ושינוי צורה שכה שקנתה ע׳׳י התגברות
 הרצון כנ״ל: וכחי׳ ג׳, היא אור דחסדים שהגיע לה,

 עי׳ המש כתה עצמה מהא״ס כ״ה:
 אמנם, עדיין לא נגמר בזה הכלי קבלה על שלימותו,
 להיות הבינה מעצם אור החכמה, הנעלה מאוד,
 שהוא ההתפשטות הישר מאוד א״ס ב*ה, ע״כ נגלה
 בהכינה, דק כחי׳ שורש לכלי קבלה, וכחי׳ פועל
 לפעולת הכלי, דהיינו, שזה אוד דחסדיס, שהמשיכה
 ככח התגברותה, שוב התפשט הימנה, והתפשטות אור
 דחסדיט הזה, נקרא זעיר אנפין, או חג״ת, כמו״ש
כ התגבר  במקומו: והנה אור ההתפשטות הזה, ג״
 ברצונו, להמשיך שפע חדש, יתר מכשיעור שיש
 בהתפשטות שלו מן הבינה, וע״כ נבחן התפשטות הזה
 ג״כ לכ׳ כחי׳, כי אור ההתפשטות בעצמו נק׳ ז*א או
 חגית, וכחי׳ ההתגברות שבז, נק׳ מלכות: שז״ס עשר
 הספירות: כתר, ה״ס א״ס: חכמה, הוא אור ההתפשטות
 מא״ס: כינה, הים אור החכמה שהתגבר להוסיף שפע,
 שעי״כ נתעבה כג״ל: ז״א, הכולל חגית נה״י, ה״ם אור
 דחסדים, המתפשט מן הכינה: ומלכות, ה״ס התגברות
 דהתפשטות אור דחסדים י• וז׳׳ם ד׳ אותיות, דשם כן
 ארבע: דקוצו של יוד, היס א״ס, כלומר, כח הפועל
 הכלול כמחשבת הבריאה, כדי להגות לבריותיו, שה״ס
 כלי הכתר: ויו״ד, ה״ס חכמה, דהיינו כחי׳ חא׳, שהיא
 כחי׳ כח שבפועל, הכלול תיכף כאור ההתפשטות של
 האיס: והא ראשונה, ה״ס כינה, דהיינו כחי׳ כ׳, שהיא
 בחי׳ יציאת הכח אל בחי׳ פועל, דהיינו האור שנתעכה
 מן החכמה כג״ל: ואו, ה״ס זעיר אנפין, או חג״ת נהי׳,
 דהיינו, התפשטות אור דחסדים שיצא ע״י הכינה כנ״ל,
 שהיא כהי׳ ג׳, כחי׳ כח לגילוי הפעולה כנ״ל: הא
 תתאה שבחייה, היס מלכות, דהיינו כחי׳ הד׳ כחי׳
 גילוי הפעולה כשלימות הכלי קבלה, דהיינו אור
 דחםדים, שהתגבר להמשיך תוספת שפע יתד מכשיעור
 התפשטותו מהבעה כנ״ל, וכזה נקבעה צורת הרצון
 לקבל, על היכנו, והאור מתלבש כהכלי שלו, שהוא
 הרצון לקבל, הנגמר רק כבתי׳ זו הרביעית כנ״ל, ולא
 קודם הימנה: ובזה תכין בפשיטות, שאין לך אור
 בעולמות עליונים ותחתונים, שלא יהי׳ נסדר תחת סדר
 שם כן ארבע, שה״ס ד׳ כחי׳ הנ״ל כי בלא זה לא נקבע
 הרצון לקבל, שצריך להיות בכל אור, כי הרצון הזח

 הוא המקום והמדד. של כל האור ההיא כנ״ל:

 ואין

 כב פנים מסבירות
 להנות הכלול שם בלי שום שינוי ח״ו כלל וכלל: והבן
 מה שרמזו ז״ל ,אשר שמו* כגי׳ ,רצון״, דהיינו ,הרצון

 להנות״:
 לכבד נתבאר בענין סוף מעשה במחשבה תחילה,
 שהוא מחשבת הבריאה שהתפשט מעצמותו ית׳,
 כדי לחנות לנבראיו, ונתבאר שאצלו ית׳, המחשבה
 והאור הוא ענין אחד: ובזה מובן שאור א״ס כיה
 שהתפשט מעצמותו כולל כל המציאות שלפנינו עד גמר
 התיקון העתיד, שהיא הסוף מעשה, אשר אצלו ית׳,
 כבר נגמרו כל הבריות ככל שלימותס והנאתם, שרצה
 להנות אותפ: והנה זה המציאות השלם ככל צרכי,

 נקרא אור א״ס ביה:
 וכבר התבאר אשר הנקודה האמצעית, שהים הרצון
 לחנות, הכלול שם, קישטה את עצמה, להשוות
 צורתה להמאציל ביתר שאת, זאע׳יג שמצד המאציל אין
 כה שום שינוי צורה בכל יכלתו, אמנם נקודת הרצון
 הרגישה כזה כעין המשכה בלתי ישרה ממהותו ית/
 ע״ד המשל הנ״ל מהעשיר עש״ה, וע״כ מיעטה את
 רצונה מכחי׳ אחרונה, שהוא תכלית הגדלות של הרצון
 להנות, בדי להוסיף בדביקות בכחי׳ המשכה ישרה
 ממהותו ית׳, כמו״ש לעיל: ואז נתרוקן האור מכל בחי׳
 המקום, כלומר מכל ד׳ המדרגות שיש כמקום, ואעיפ
 שלא מיעטה רצונה אלא מבחי׳ הד׳, אמנם מטבע
 הרוחני שאינו נחלק לחלקים, ואחר זה נמשך שוב אור
 א״ס ביה אל המקום שנתרוקן, אלא לא מילא את
 המקום בבל ד׳ בחינותיו, אלא רק על ג׳ כחי׳, כמו
 שהיה הרצון של הנקודת הצמצום, ונמצא אשר נקודה
 האמצעית שנתצמצמה, נשארה חלולה וריקנית, כי לא
 האיר האור אלא עד כחי׳ הד׳, ולא עד בכלל, ונפסק

 שם האור א״ס:
 ליתבאר לקמן, ענין ההכללות הכחי׳ זה מזה הנוהג
 כעולמות העליונים: וכזה תבין אשר הד׳ הבחי׳
 נכללים זה מזה, באופן שגם כבחי׳ הד׳ עצמה יש ג״כ
 כל ארבעת הכחי׳: ונמצא כזה שגם בכחי׳ הד׳ הגיע
 האור א״ס ביה דהיינו לג׳ בחי׳ ראשונות שבה, אלא
 הכחי׳ האחרונה של כחי׳ הד׳ לכד, נשארה ריקנית

 בלי אור: וזכור זה:
 ועכשיו נבאר, מהות הד׳ בחי׳ עילה ועלול, המוכרחים
 להתפעלות שלימות הצורה של הרצון לקבל כניל,
 כסוד הטיפ הרו וילדו אפילה, כנ״ל עיש: דהגה
 בהאצילות יש כ׳ כחי׳ אור, בחי׳ הא׳ נק׳ אור, וכחי׳
 הב׳ נק׳ מים. כי כחי׳ הא׳ נמשך מעילא לתתא כלי
 סיוע מצד החחחון, וכחי׳ הב׳ נמשך כסיוע מצד
 התחתון, עיכ נק׳ מיס, שכן טבע האור שיסודו למעלה,
 וכן טכע המיס שיסודו לתתא, והכן: וגס כמיס עצמם
 יש ב׳ בחי׳ דהיינו מים עליונים, שהם עיי כחי׳ הב׳
 שבד׳ הכחי׳, ויש מים תחתונים, שהם עיי בחי׳ הד/

 שבד׳ הבחינות:
 לעיכ יש ככל התפשטוה של אור ע״ם: דהא״ס, שה״ס
 השורש והמאציל נק׳ כתר: ואור ההתפשטות
 עצמו נק׳ חכמה, שהוא כל שיעור ההתפשטות האור
 מעילא, מא״ס כיה: וכבר נודע, שבכל התפשטות אור
 מעילא, כלול בו הרצון לקבל כגיל, אלא אין הצורה
 של הרצון לקכל נגלית כפועל, עד שיהעורר הנאצל
 לרצות ולהמשיך אור, יתר מכשיעור התפשטותו, וא״כ
 כיון שהרצון לקבל כלול ככחי׳ כח תיכף כאור
 ההתפשטות, עיכ מחוייכ האור לגלות הכח אל הפועל,
 וע״כ מתעורר האור להמשיך תוספת שפע, יתר משיעור
 שבהתפשטותו מצד האיס, וכזה מתגלה הרצון לקבל
 בפועל, כאור ההוא, וקונה צורת החידוש כשיגוי צורח
 במעט כניל, כי נעשה כזה כהה מן האור, כי נתעבה
 מחמת חידוש הצורה הגיל, וזה החלק שנתעכה נקרא
 בינה, זז״ס אני כינה לי גבורה, שבאמת הכינה היא
 הלק מן החכמה, דהיינו עצם אור ההתפשטות דא״ס
 כג״ל, • אלא משוס שהתנכרה כרצון, והמשיכה שפע
 >תר משיעור ההתפשטות שכה מהאיס, מחמת זה,
 קנתה שינוי צורה, ונתעבה מעט מן האור, ויצאה בשם
 לפי עצמה, שהיא ספי׳ כינה: והנה מהות תוספות
 השפע שהמשיכה מהא״ס, ככח התגברות הרצון שלה,
 1ק׳ אור של חסדים, או מיס העליונים כניל, מפני
ו זה לא נמשך ישר מהא״ס כיה, כמו אוד החכמה,  *או



 דרך קצרה כג
 העיגולים מקבלים האור דרך הקו, שהוא
 דבוק בראשו עמ המאציל, אפי׳ בבחי׳ הד׳,
 דהיינו עי׳ האו״ח, כמו״ש, אשר בסגולת
 האו״ח הזה נעשית הבחי׳ הד׳ בחי׳ משפעת:
: , ו כ ס ו ״ ת א ר א ה ח ש ר כ ו א מ ו  כן ה
: כלומר, י ו כ ד ו ב א ל ו ה ו ה ך ק ר  ד
 דאפי׳ הענולימ, שתכונתמ עוד נבנה מטרם
 ביאת הקו, דע״כ מקבלימ המ בתי׳ הארה
 דדך אור מקיף, אמנם מרחוק היא, אבל עיקר
 ־ הארתם מוכרחים לקבל מבחי׳ הקו דוקא
 בלבד, דאם יובלו לקבל כל הארתם מאו״מ,
 א״ב יתבטל שוב בל הנבול רבתי׳ אחרונה:

ר פ ס מ ת ו ב צ ק ׳ ו ו ב  יוד מ ד ות ו י ״ ס ו
: מרה, יורה על ענין בתי׳ ב ו צ  ק
 אחרונה, שהוא מודדת את הספירות ומסיימת
 אותם: ספירה, יורה על שפע עצמות האור,
 שבא בהמרה: ומספר קצוב, יורה על ע״ס
 דאור ישר הבא מעילא לתתא, ועל ע״ס
 דאו״ח העולת מתתא לעילא, דהיינו מבחי'

 עץ החיים ענף א׳
 עליו׳ כנ״ל, כן הוא מוכרח שהארת א״ס
̂לבד. כי  בנאצלים תהי׳ דרך קו ההיא
 אם היה האור נמשך להם גם מכל
 סביבותיהם היו הנאצלים בבחי׳ המאציל
 עצמו בלתי גבול וקצבה׳ ולא עוד אלא
 אפי, גם קו ההיא דק מאד׳ ולא
 בהתחברות גדול׳ כדי שיהיה האור
 הנמשך אל הנאצלים במרה וקצבה׳ אשר
 לסבה זו נק׳ הנאצלים יוד מדות וי׳׳ם׳
 להורות שיש בהם מדה וקצבה ומספר
 קצוב׳ משא״כ בא״ס: וכמו״ש בספר
 הזוהר פ׳ פנחס׳ פקודא תליםר דא ק״ש
 וכו׳ אבל לא אית לי׳ מרה ולא שם ידוע
 כגונא דספירן וכו׳ דכל ספירה אית לה
 שם יידוע למדה וגבול ותחום ע״כ׳ ובהיות
 הקו דק, ימשיך להם שפע כדי צרכם

 23 פנים מסיירות
 ואין להקשות על זה שהיוד רומז לחכמה וה׳ לגינה,
 דהא כל עצמות האור, שאך יש בע״ס, הלא הוא
 נמצא כספירת החכמה, וכינה וזעיר אנפץ ומלבות, המה
 דק לגישיס בערך החכמה, א׳׳כ הי׳ צריך לה להחכמה,
 לתפיש אות היותר גדולה בשס כן ד׳: והענין הוא׳
 דענין האותיות דהשם כן ד׳, אינם מורים ומרמזים׳ על
 ׳שיעור ובמות האור שבע״ס, אלא שהם מורים בערבי
 התפעלות הכלי, בי הלבן שבקלף הסית, הוא מרמז על
 כחי׳ האור, והשחור שהיא האותיות שבסית, מרמזים
 על כחי׳ איכות הכלים: וע״כ הכתר, כיון שהיא רק

 כחי׳ שורש דשודש אל הכלי, לכן
 ״״־: והחכמה יי שהיא כחי

 עיכ נרמז
 מרומז רק בקוצו של
 הכח טרם שנתגלה לפיעל׳
 כאות היותר קטן ש באותיות, דהיינו היוד־•
 והבינה, שכה יצא ונגלה הכח אל הפועל, נרמז כאות
 היחנה שהוא הא: והרא, כיון שאינו אלא בחי׳ כח לגילוי
 יימעילה כגיל, ע״כ נרמז באות ארוך ודק, שהוא הואי:
 שהדקות, מורה שעדיין הויית כלי טמון בו בכח בהעלם:
 לאריכות הקו, מורה שבסוף התפשטותו נגלה על ידו כלי
 גמורה ושלימה: כי החכמה לא הספיקה בהתפשטותה,
 לגלית כלי שלימה, כי הכינה עדיין איננה כלי ממש,
 אלא נחי׳ פועל הכלי כגיל, שע״כ רגל היוד קצרה,

 לחירות שעדיין קצר הוא שלא גילה, ע״י כח הטמון בי׳
* , " י  התפשטותו, כחי׳ כלי שלמה: וגם המלייי׳ י

 הי. יייי — ־

 זייות
 וע״י

 כאות

ר האחרונה עד כתר, כמו״ש, שזהו המספר הוא ת ן  בלבד, בערך היותם נאצלים, ךלא י
: מתוייב לתיות בכל ספירה לא פחות ולא יתר: ם י ל י צ א פ מ ת ן י ן ך ך ף ע י ב א ך  מ

: פי׳ באופן ׳ ו ב ד ו ב ל ם ב כ ר  כדי צ
 שיעלה ענין התיקון בהלכתו, בסו״ה כי

 לא ידה ממנו נדח:

: משום דאין ם ״ א ק עס ה ו ב  היותר ד
 בשורש הבתר שום בחי׳ כלי, ובל ריחוק
 מקום ה״ס שינוי הצורה, שהיא רק
 מתבונת הבלי, וער״ז יתר הבחי׳ שהיא

 לפי מדרגתה:

: דע״ס הס ׳ ו ב ק ו ״ א ר ד ת , כ ק נ  הוא ה
 כת׳׳ב זו״נ, שתוראתס הוא לפי ערך
 התקרבותם לבחי׳ כלי ממש, שהוא מלכות:
 וחכמה, בינה, וזעיר אנפין, המה נ׳ בתי׳
 הראשונות, שמתכונתם יוצא התנלות הכלי,

 לפעולת וכתר ה״ס א״ס וע׳ בארוך:

: ׳ ו כ ל ו ג ע ת ה ר ל ז ח ט ו ע  ונמשך מ
 ראע״נ דאמר לעיל, שהעינולים ויושר
 יצאו בב״א, היינו רוקא בנ׳ ראשונות ריושר,
 כת״ב, אבל ז״ת יצאו ונמשכו לאחר תשלים
 העגולים ראותו הםפי׳, ומאי דקאמר ונמשך
 מעט, יורת על ז״ת חנ״ת נה״י דיושר,

 שנמשכים לאתר תשלום י״ם דענולים:

 את כל המציאות, כנ״ל: וז״ס הוא ושמו אחד כנ״ל:
 ואע״ג שמקום הקבלה של זה המציאות הי׳ ודאי בבחי׳
 די, וגם בתכלית גדלות הרצון לקבל, עד בלי גבול
 ושיעור, מ״מ אץ שם מחמת זה הפכיות הצורה ח״ו,
 ואפי׳ שינוי צורה לא ברגש שם כנ״ל, אמנם בצאת
 הרצון להתעלות ולהסתלק מגדלות הצורה, של הרצון
 להנות, דהיינו בחי׳ אחרונה שבבחי׳ ד׳ בנ״ל, אז בקבע
 השינוי צורה בבחי׳ ד׳, בשיעור חזק, להיות כל אור
 איס הסתלק על ידה, ואפי׳ מג׳ בחי׳ הראשונות, כנ׳יל,
 שבזה נעשה מקום של האור בולו, פנוי וריק מן כל
 ארבעת הבחי׳, ואז נמשך להמקום, שיש בו בבר
 הרשימו של ד׳ הבחי׳, נמשך אור חדש, כפי רצון
 החדש של המקום, דהיינו רק על ג' בחי׳ של בל בחי׳
 ובחי׳, ובחי׳ אחרונה שבבחי׳ הד׳ נשארה חלל פנוי
 כנ׳׳ל, אשר חלל הפנוי הזה, לא יוכשר לקבל אורו ער

 גמר התיקון:

 ובזה חבין ההפרש, כץ םטרא דקדושא, לבין םטרא
 אחרא: להיות פרצופין דאכי״ע דקדושה מתוקנים
 ע״ד התפשטות הקו, המתוקן במרת הרחמים, שהי*ו רק

 על ג׳

ן ן ״י״ה: וגס המלכות, נרמזת מ  ~ך ה/ כ

 * להם ״ !שי• לרע״ז, מה שהבינה והמלכות
ן ו , והייני משים, שבעילם התיק ״ י י * ^ ^  ״מה ב

 והנה העגול הזה הראשון היותר
 דבוק עם הא״ס הוא הנק׳ כתר דא״ק:
 ואח״כ נתפשט עוד הקו הזה, ונמשך
 מעט׳ וחזר להתעגל ונעשה עיגול ב׳ תוך
 עיגול הא׳, וזה נק׳ עגול החכמה דא״ק:
 ועוד התפשט יותר למטה, וחזר להתעגל׳
 ונעשה עגול ג׳ תוך עגול הב׳ הזה, ונק׳
 עגול בינה דא״ק: ועד״ז היה חוזר
 ומתפשט ומתעגל׳ עד עיגול יוד׳ הנק׳
 ענול מלכות דא״ק: והרי נתבאר ענין
 יוד, ספירות שנאצלו בסוד יוד עיגולים זה

! . •״!•/ן . • , ת . ־ י ס  י־̂« ״ ״׳ י״״י* ־ליה־ ,rt. י י י
; י ־ י ק מ  כזה״,.. *״ף־״ייי׳״״־״י ־

 יני.יני?׳־""א׳היא״נ־ה,;-נה,
 כוזי׳

 בעלת חמדה של השפע ההיא: גם נתבאר, שכל השינוי
 צורח שבץ מאציל לנאצל, הוא בבחי׳ הרצין לקבל שיש
 כהנאצל, שאינו חיו נוהג כלל במאציל העליון: ונתבאר
 ג״כ, אשר ענץ דבר גשמי נבדל ובחתך עי׳ גרזן ומקבת,
 שמרחיק חלק מחבירו על ידיהם, ובזה נשארים נבדלים
 זה מזה, וענץ רוחבי נבדל כבח השתנות הצורה, שנקבה
 לחלק הימבו, וענץ פירוד החלק זמ׳׳ו מגיע, באופן
 שמתגדל בהחלק בחי׳ שיבוי צורה עד להפכיות ממש,
 מן הבל, שבזה בפרד ומתרחק, עד שאץ להם שום יחס
 ביבהם בלל, וכמו זרים בחשבים זה לזה, כמו״ש לעיל:
 גם נתבאר, אשר עבץ שיבוי הצורה הזאת, דהייבו
 הרצון לקבל שיש בבל באצל ובברא, אע״ג שאיבה
 נמצאת בעצמותו ית׳ ה״ו כלל ובלל, מ״מ היא נמשכת
 הימבו ודאי, אלא שהמשכה הזו כק׳ המשכה כלתי
 ישרה, ע״ד המשל מעשיר כנ״ל, כי זהו עיקר קוטבו
 של מחשבת הבריאה, שהיא כדי להגות לבבראיו, שמוה
 הוטבע חוק מחוייב בהבבראים, לקבל הבאתו בחשק
 במרץ, וכיון שהמחשבה ההיא, כדי להבות לבריותיי,
 הוא ודאי בלי שיעור, מובן מאליו, אשר גם הרצון
 והחשק המוטבע בהבריות, לקבל הנאתו ושפעו, הוא

 ג״כ בלי שיעור:
 ונתבאר אשר בל זה המציאות אשר לפנינו, כבר
 היחה כלולה באים ב׳׳ה בטרם הצמצום, שהים
 התפשטות כל אורות והנשמות הכלולים במחשבת
 הבריאה כנ׳׳ל, אמנם הרצון להנות שהיא נק׳ מקום,
 המחזיק בתוכו את אורו ושפעו כנ״ל, היא נמצאת שם
 בתכלית השלימות ודבקות בהמאציל, כי ככל יכלתו,
 לא נבחן שם כלל בחי׳ שינוי הצורה כמקים ההיא:
 שז׳׳ם שאמר הרב ז״ל, בתחילה היה אור אים ממלא

 ״ *!בסד. ובינה,
- ״יא ז״א ומלכות), והענין, דמלת דבר, יורדי
י ולא מקבל, ומלת נוקבא, יורה מקבלת ילא  א

 מ׳שפעת: והנה כל החידושים והתולדות וריבוי הצורות,
? על ידי כחי׳ גוקבא, כי הוא בעלת ההריין׳ פ י י א ג ן 1  י

ל אלו אינם  והלידה יהמניקה, והמגדלת כגיס, אשר ב
 נכחניש כחדכד כלל, כי אין כגדר חדכר זולת להשפיע
 להגי״ק: והשפעת הדכר נבחן כשנים, בחי׳ א/ ד׳יא
/ שפע של המציאות, דהיינו ללידת כנים, ונשמות י ה  כ

שית: וכהי׳ הכ׳ הוא ׳שפע של קיום המציאות, י  מ

 יי׳״ני נ״ין ומחיה להחיות בגי ביתו, והנה החכמה
א הם כ׳ דכורין, מפני שהם שניחם בחי׳ התפשטות ״ ״ ז  ז

 כג״ל, דחבמה הוא התפשטות אור מן הכתר, והזיא היא
 ״י״«טות האור מן הכינה, ועיכ כלים שלהם דהימ־

 מיזתט כלולים כההתפשטות רק בכחי׳
 דקים,
 כח לבר,
- -דיל הכח אל כחי׳ י פועל, ושורש לכלי,
״א כליל הכח, לכהי׳ גמר פעולה של כלי: וע״כ, ז ' י כ  י

 P'5 שאין בהם כלי קבלה, חמה מסוגלים רק להשפעה:

 יהניגה והמלכות, הס כ׳ נוקכין, כי הן שתיהן, בכחי׳
 איד שנתעכח, כנ״ל, דהיינו שנתעוררו להוסיף המשכת
 ׳8*ע חדשה משורשם, יתר מכפי שיעור התפשטות
 '8לי־׳ס׳ אשד ע״י אתערותא דלתתא שלהם, בדבר
ן שלקבל, שהי׳ ן צ ר  תישפי׳ שפע, גמרו כזה צורת ה
 כליל כהדכורין, רק בכחי׳ כה כג״ל: וע״כ נגמרו בהם

 הכלי קכלה שמשום זה נקראים נוקבין:
 לכזה תכין, סוד הזווג של דכר ונוק׳ הנוהג באורות
 עליוגים, כאופן, שאין שוס דבר גמ׳שך לתתא,
ת עי׳ זווג דו״נ: שהוא סוד טמיר ונעלם, וע״כ ל י  ז

? פה מעט, כדי להרחיב הדברים: ואגב אורחא׳ ד א  א

 אכאד הפ׳ הנסה אלקיס לקחם לו גוי מקרב גוי וני׳.

 מה ענין המליצה הזאת, גוי מקרב גוי, ומה טיבה של
» גוי מקרכ י ״ ה ר ל ן א - ג  כחי׳ *לאה הזו. י

י יכי׳׳ כלי כסף ^ ״ ר « ^ ה י ש « ° ^ 
״ ״ ה ״ צ י ע י י ״*, יילת * "  ^ י

י כל א ד י ׳ ד , כ  'יי־ ו
, ^ סי״ה וישאלו ו כ  ו

 *«תמ
 לה יציאש

 ^ע-י רמאית ושאלה שמתמיה
 ^ ככר ניב

׳ £ הבלי והמקום באורות ל ^ פ  ג
ל ההבאה והשפע הכליל כ ק ל ^ י נ י א כ י ^  יו ע

 ^ עה^י, לקבל הכליל כהנאצל, גג* מייד
, ׳ לא פחית ילא יתר, כ פ י כ  כ

ה ד קבלה יתר מכפי שרוצה, י ש . כ , 
 ° יעיכ יי»י איני נוהג באורות
 לקכל, שנמצא בהבאצל, היא

כ י י מ ה
י ;  ייזיינו ע
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ת ו כ י ו ל ל ו כ ס ה ״ ׳ י י ח א ב ו  וכ״ז ה

 פי׳ דע״ם דאדמ קדמון. המה כוללים
 לכולהו עולמות דאבי״ע, שהם נחשבו

 רק לבחי׳ לבושים לא״ק: ״
: ומחט אינו^עוסק בלל ׳ ו ב ם ו י פ ל ? א ן  אל
 בספר ההוא, רק מא״ק וד׳ לבועיי

 אבי״ע:

: לאפיקי ׳ ו ב ם ו י ל צ י ב ד ל נ  וכולם כ
א ל  מעיגול שטח/ דיש בו פנים ואחור! א
ו פ  כדורי, שאין בו רק מפנימי ומקיף, וסי

 באמצעו כנ״ל:
ם י ל ו ג י ע ל ה ר כ ב ח מ ׳ ה י ח ב  והנה ה
ו נ י : דשפע העצמות א ׳ ו ב ד ו ח  י
א י ן  מגיע לעיגולים, אלא דרך קו כנ״ל, שו
ו הימי! ק ׳ ר ו כ ם ו ן ו ן ל ק ו י מ ד : כ חד  מחברמ י
י ע צ מ א  היא חח״נ, וקו שמאל הוא בנ׳׳ה, וקו ה
 הוא דת״י וכן ע״ד סנולתין חב״ד חנ״ת נהי״מ

״ש:  כמו
י י ם י ל ו ג י ע ל ה ם כ ו י  מתחתית ס
ח;  פי׳ דהקו מתפשט עד נקודה האםצעי
א ער בכלי ל ל ב ״ א ם ל ן כ ם ד ו ו ם  שהיא ה

 טווי
 >יגוזי׳

ף עמי ח י ן ש ב / ל ח ן ק י ב ד ט ה ו ע י מ  לבא עי״ז ב
, בחי׳ ט ש 1 ג ; י ' ר 1 י ל ל כ ״ע מ  הרחמים, דהיינו שצמצם א

'Pi ״ב' ׳ ג ק י י י ק י י ד ת ר א " ה , 3 י י " ז ח ׳ י ד  ה

גנ,ן1.
*ל׳ יע נ  הראשונות של כחי׳ הד/ שכליו דקים כ

מ א*ו י ג י ש ד ש מ ח ה ז ב י א  מדת הרחמים, כלומר ש
* ^קו י  וכייל לנו הרב זיל בכמה מקומות בספר י
ם ר דגו י ק מ י מ כ י ׳ ע י ח כ ^ כ י כ נ י י א נ ח י י ת ה נ י ב  ת

' 5 שניי׳ ׳ ב ? ת י י א י צ מ  ויהי׳ נעדר ממציאות הראשי! ל
 גשמי, שפושט צורתו הראשונה ולובש צורח

 uU א& י•
: צויויי׳ ז ז ג מ י י  ונמצא צורה ראשונה נעדרת ר
ו 10t?r,נו** !  דוחני עובר מכחי׳ לבחי׳ אחרת, אינ
נ יןןי׳ י ע מ ש י ק / יי7" מ ה ר ו נ {  אלא הוא בחי׳ הוספת ה
ליוגיגז׳ ה י י ם ת א י י ס ה ז ׳ ש ח י י ח צ נ 1 ו י ט י ק ה מ נ ו א ק צ מ  נ

 קודש, שהקדשים מסודרים תחת חוק האורות יי*
: טצםי׳ ' ר ר י מ ת  וע״כ גם בהם אינו נוהג חילוף ו
j»ם , ״ צ מ  ולפ״ז תבין, דלע״ג שאמרנו שאים צ
ה ן 6 ם ^ י נ ק י י ?י ר ר  וחזר והמשך הארותי׳ י
? לצווי1 * ר ) ? ' ה ד י י ה צ ת ז מ ח ״י מ  הכוונה שנעדר ח
? בי•*״ ה י מ צ מ צ ת  הצמצום, אלא שמלכות דא״ס ה
לג&* ת י י מ 1 ? י ה יכילהי ע ט ש ו נ ; ו ג ד ש ׳ ע ? ד י ה ק  ה

"׳ **םיווו* ה ^, נ ת ש א נ כ ל ' ם ג ״ א , ה י ח ת כ נ מ  א

*?*ם** 3 ם 1 ח ו י כ י ת ש ב ב ל ת  זה כתוך זה, כי אור א״ס מ
ר ^ מרר״״י מ י 1 י ׳ ב ר ״ ה ד י מ ט ף ע ח י י ש ס ״ ז : י ע ״ י כ א  י

י יהנוזגי* ז י ת ש ג ף י ס י ת י י ג ׳ כ ת י ג ה נ ׳ ה ש כ ר׳ י ל י א  י

׳ מטה״י׳ ח י א י צ מ ז ל ז ה ש ג ה נ  והנה נחלק לב׳, דהיינו ה
י ג ״ לר י ב ע מ / נ ה א ג ה נ : ה ת י א י צ מ ס ה י י ,  ^ ר
J נזן ן , י ב א * ע  והנהגה ב׳, נמשכת ממדת הרחמים, ו
' עגין  ככל העולמות, שמצמצום ולמטה, שלא יי',
6 >גין

ז  " כ  כ׳ ההנהגות הנ״ל, וכל דבר ודבר נ
 מציאותו לכד, וענין קיום מציאותו הממחייי ה של
׳ ל« ז ו ! ג ז י ג ח ד ח י ם  המציאות: עד״ם, האדם בולי כ
 המציאות, הנמשך מא״ס, והוא חי, אגל ??| &וו
י 'גג*לי ז י ת ש ם מ נ מ לל׳ א  ואין לו זכית קיום כ
״ חייייי י א ה י מ ש ס נ ׳ ה ת י א י צ מ ל קיים ה ה ש ג ח נ  ה

^ ל כ ן י ^ י ש מ ם ׳ י ז י ז י א נ י ׳ ה י : ה ה ג , ד נ ה פ ה ״ ע  י

׳ ,. י 5  וקיומו, וקונה כל מעלותיו: וסיס! ^
 שנמשך ע״י יגיעה, היא מבתיי ***** ?י 1ן גון
6 לגל

ח  ג ל י  והעני[, דבל חידוש בחבדיאה מחיי
& חוז>ן

״ ח ת , ר  הא״ס, כי כל העולמות העליונים ו
6וו ג

י  ל ח  פרטיהם משתרשים שמה, בסוד אין 3

י כשנולי׳ ג פ י י א ה ח ו ה ת ׳ יע״כ מ י ' נ ש כ מ ש  ה

& ןעיג נ מ  הנהגה א/ הנמשכת מהא״ם ב״ה: א

בו'ת 5*יי* י ' א1י י ח ג מ י י צ מ צ ד ה י י ס י * ר ע ג י ף * כ י  ת

׳ b ״ H n P M ם פ שהיא כריה שלימה והי, אמנ ' * * 
ג &וזי*  כלל, מחמת שהיא כלול •כחי׳ אחרונר• ש

׳ י ן נ ן  עהוא מדת הדין, ובסוד השפע של חאיח י

 כל
 הדק
 ועובר

 עץ הדרים ענף א,
 בתוך זה, וכ״ז היא בחי׳ י״ם הכוללת
 דרך םתם כל בחי׳ העולמות כללם׳
 אמנם מבואר ופשוט שכמה מיני עולמות׳
ו אלף אלפים ש ע נ ן ן ר צ ן נ ן ו א ר ב נ ן ן ל צ א  נ

 ורבוא ריבואות, וכולם כאחד הם בתוך
 המקום החלל ההיא הנ״ל, לאין דבר
 חוצה לו; והנה כל עולם ועולם יש בי
 י״ם פרטיית, וכל םפי׳ ופפי׳ פרטיית
 שבכל עולם ועולם כלול מים׳ פרטי
 פרמיית, וכולם הם בצורת עיגולים זה
 בתוך זה, וזה לפגים מזה, עד אין קץ
 ומםפר, וכולם כגדלי בצלים זה בתיך
 זה, ע״ד תמונת הגלגלים, כנז׳ בםפרי

 תוכניים: והנה הבחי׳ המחבר
 העיגולים יהד, היא ענין קי

 הזה, המתפשט מן הא״ם, ועובר
 ויורד וגמשך מעיגול על עיגול עד סיום
 תכלית כולם כנ״ל, ודרך קו הזה גמשך
 האור והשפע הצריך לכל אדא מהם,
 והרי נתבאר בח״י יוד עיגולים של י״ם:

 ועתה נבאר בהי׳ הב׳ שיש בי״ם, הלא
 היא בחי אור היושר, כדמיון ג׳ קוים,
 כצורת אדם העליון: והנה דרך קו הג״ל
 המתפשט מלמעלה למטה אשר ממנו
 מתפשטים העיגולים גם הקל ההיא
 מתפשט ביושר מלמעלה למטה,
 מראש גג העליון של עיגול העליון
 מכולם עד למטה מתחתית סיום כל
 העיגולים ממש, מלמעלה למטה כלול
 מי״ם, בםוד צלם אדם ישר בעל קומה
 זקופה׳ כלול מרמ״ח אברים מצטיירים
 היא כחי׳ המציאות במהותם עצמפ: עיקר ב׳, היא

 בחי׳ הקיום של זה המציאות:
 דפלא גדול אנו רואים בכל בדיה וכריה, שמצד אחד
 נראה כמו שהוא חי ומצוי ברשות עצמו, כלומר
 שהבורא ית׳ זיכה אותו במתנת רוח החיים, והוא כבר
 שלו בטבע: ומצד השני, אנו מרגישים ככל בדיה
 וכריה, אשר אין לו רוח החיים כטבעו ממש, אלא רק
 ככחי׳ קנין מלאכותי, דהיינו על ידי אכילה ושתיה
 הולך וקונה לו מדת ימי חייו, ואם ישכח איזה ימים ולא
 יקנה לו החיים מן החוץ אז נופל ומת: ע״כ מצד א/
 נראה שהחיים נצררים כהחי בטבע, ומצד הב׳ נראה
 שכל החיים של החי כא לו כמקרה, ע״י קנין, ע״ד
 העשירות, והכבוד, וכדומה: ולמה זה, יושב כשמים
 ישחק לנו שלכאורה הוא כמו לעג שלועג על כריותי׳,
 ואם רצה ית׳ ליתן לנו מחנה חשובה הזו, ולכחבנו
 כין החיים, הי׳ לו ליתן לנו עכיפ משך ע׳ שנותינו
 הללו כטבע, ולמה עוד מטריח אותנו לקנות אותו מן

 החיץ, עיי אכילה ושתי׳ וכו:
 והענין הוא ע״ד שאמדו הז״ל: מתחילה ברא הקכיה
 את העולם במדת הדין, וראה שאין העולם כדאי,
 שיתף עמו מדת הרחמים, פי׳ דבריהם, ע״פ הנ״ל, אשר
 כסוד איס שמטרס הצמצום, יצאה הכלי קבלה בתכלית
 הגדלות, וגס בתכלית השלימות, דהיינו שהי׳ אור איס
 ממלא את כל המקום אפי׳ לכחי׳ אחרונה שכבחי׳ הד׳,
 שה״ס מדת הדין כנ״ל, אשנס נקודת הרצון נתעלה
 מכתי׳ זו אחרוגה, שהרגישו כחי׳ שינוי הצורה, שז״ם
 ראה שאין העולם כדאי, והמקכליס יהי׳ יבולים עוד

 כד פנים מסבירות
 על ג׳ מדרגות הראשונות של קבלה, גפרשיס םבחי׳
 אחרונה שכבחי׳ ד׳, וע״כ אין כהפ הפכיות הצורה מן
 המאציל, ועיכ דבוקים בו ית׳: אמנם הס״א והקלי׳,
 כליהם מתוקנים מבחי׳ די, ומבחי׳ אחרונה שכה,
 כתכלית הגדלות של הקבלה, עד שאין בהם מניצוצי
 ההשפעה ולא כלום, ונמצאים כתכלית הריחוק וההפכיות
 מן המאציל, שאין ענין המאציל אלא להשפיע ולא כלל
 לקבל, ,והס״א בבל פנותיהס שהם פונים יהי׳ רק לקבל
 ולא כלל להשפיע, ובזה נחתכים מהשורש ומהחיים,
 כאבר הנחתך ונבדל מן קומת החי, שאין לו עוד עסק
 של כלום עם האברים החיים: ובזה תבין, סרה,
 ורגלי׳ יורדות מות, שבזוהר פרשו על דגלי המלכות
 המתלבשים בראשין דקליפות הטמאות, שנקראים מות,
 פי׳, דסוף דבר נקי רגלים, כי הדגלים הס סוף הקומה,
 והיינו כחי׳ אחרונה שבבחי׳ ד׳, הנקר׳ מלכות, שהיא
 מתלבשת בשרשין של פרצופין דקליפות, כלומר שנטלו
 זה הכחי׳ האחרונה לחלקם, דהיינו רצון של קבלה
 בתכלית הקצה, שהוא נקי לגמרי מניצוצי השפעה,
 שהיא כל גדרם של הפ״א כנ״ל, והמה חפ המות כגיל:
 אמנם צריך להכין, ענין ההתלבשות הנאמר על דגלי
 המלכות, שה״ס אלקיית, שיהי׳ מתלבש ובא
 בהמות ח״ו, דאיזה ענין להחי להתלבש א״ע כהטות
 ח״ו: וצריך להבין את זאת באר היטב, שהיא מהדרים
 התלויים בשערה, והזהר מאד שלא להחטיא את המטרה
 כעירוב קודש בחול כמקרה הכסילים בר מנן: ומחחילה
 צריך להבין, למה נקראים בשם קליפות: ואבאר זה,
 עדימ כמו אדם השולח מתנה לחבירו, והיא דבר רך
 ולח, וע״כ מתיירא שלא יתטגף ולא יתקלקל כדרך,
 שבמשך הדרך עלולה להתקלקל עד שלא יהי׳ המתנה
 ראוי׳ לכלום, לכן כדי להיות בטוח, שיגיע המתנה ליד
 חכירו בכל הדרו ושלימותו, משים אותה בתוך תיבת
 ע׳ן קשה, ובזה בטוח שיגיע ליד חכירו בטהרה
 וכשליטות, ועד״ז המה כל ענין של הקליפות, שהמה
 כאמת רק שומרים לקדושה, אלא כל עוד, שהענינים
 מצויים כמהלך דרך תיקונם, אז רשע מכתיר את הצדיק,
 והסיא מסבב על הקדושה, כמו קליפה הסובבת על
 הפידי, שבזה נשמר הקדושה שבסוף דבר יבואו לשורשם

 בתכלית הגדלות והנקיות:
) וארחיב הענין הזה, כי מאוד נכבד הוא: והנה א י ) 
 נוכחת לדעת, אשר כל מדת גדלות השפע תלוי
 במדת הכלי קבלה, שהיא ענין הרצון של קבלה כנ״ל,
 וכל הצמצום א׳ לא בא אלא לתקן את זאת, על דרך
 התיקונים של עילה ועלול ככל פרצופי אבייע, אשר
 כל התיקונים האלו, נצרכים לתיקון נקודה האמצעית
 שנתצמצה, דהיינו בחי׳ אחרונה שבכחי׳ ד׳ כניל, אשר
 בגמר התיקון, כשיהי׳ הנבראים יכולים להשתלם ככחי׳
 אחרונה לבחי׳ הד׳ הניל, אז ישובו לשורשם שבאים

 כיה, כי יוכלו לקבל זה השיעור הגדול, של אור א״ס'
 .כיה בלי גבול, באשר שיש להם כלי הקבלה של כחי׳
 הד׳ כשלימות, וגס בטהרה, כלומר בלי שינוי צורה
 כניל, אמנם טרם עלות גמר התיקון ככל משפטו
 וחקחו, יהי׳ הכלים הנמשכים מבחי׳ אחרונה הנ״ל,
 כחי׳ גרזן מפריד אלוף חיו, כי יש בהם כחי׳ שינוי
 הצורה, עיר הפכיות הצורה, שהוא מפריד את המקבלים
 של סוג הזה, מן שורש החיים כנ״ל: והנך מוצא שכל
 השלימות והמטרה הנרצה לנו, אינו אלא השגת הכלי
 קבלה היותר גדולים: ולעומת זה אנו רואים, שכל ענין
 הפירודא והס״א, משוער לפי מדות השגת בגדלות כלי
 קבלה, דהא כל ענין ושכח הקדושה ורום מדדגותי׳,
 הוא משוער, רק לפי מיעוט ונקיות של כלי הקכלה

 כנ״ל:
 ללפ׳׳ז נמצא לנו החיוב, לאחוז את החבל כשני ראשים
 שלו: דחא אס אנו מתאמצים בעבודה, כדי להקטין
 ולנקות את הכלי קבלה שלנו, ולעשות את רצוננו רק
 להשפיע, כדי להשוות את הצורה ליוצרה: נהי׳ בזה
 מחוסרי השלימות, דשלימות השפע צריכה לכלי קכלה

 היותר גדולים בניל:
 ולאידך גיסא, אס אנו מגדילים את הכלי קבלה שלנו.
 אז אנו נופלים חיו לבאר שחת תחת השראת הס״א
 והקליפות כנ״ל, אמנם זח סוד הכתוב כאיוכ, התשלח
 כרקיס וילכו וישובו ויאמרו לך הננו: שזיס נ׳ העיקרים
 זזכוללים, המשותפים בכל עניני הבריאה: עיקר א/
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 שהם בדיך העגולים: רענץהתחלקות
 והבתן המרדנות נמשך מהארת הקו,

 שהענולים ויושר מקבלים הימנו:
 בינתי' דרך עגולים ודרך קוים:
 כי העגולים נמשכים מרשימת המקום פנוי
 טרם שהאיר בה הקו, והיושר נמשך מהארת
 הקו עצמו, כג״ל, שאץ העדר והשתנות
 ברותניוח, אלא הענינים נוספים בערכי התלבשות

 זע״ז ג
 שהעגול הסובב על כולם וכוי
 נלנל הבתר ובו׳: פי' דר1
 הבתי׳ הי׳ כלולים במלכות דא״ס ג״ב, אלא
 שלא הי׳ שום שינוי צורה בבתי׳ הד/ וממילא
 אץ כאן הבחן כלל מבתי׳ א/ לבתי׳ שניה,
 דבל ענין ההבחן היא בערבי ההתעבות, עד
 שמחנלה כלי הקבלה, האמיתית, שהוא בחיי ד/
 שיש בה בחי׳ עיבוי ושינוי צורה ממש, שכ״ז
 לא הי׳ כלל באור א״ס ב״ה, כנ״ל, אבל
 מתצטצום ולמטת, שנתהוה בבחי' הד׳ בחי׳
 עיבוי ושינוי צורה, נמצאו אז נבתן בל הד׳
 בחיי בהבחן ההתעבות שלהם זה יותר מזה,
 וע״כ נחהות תיכף בעת הצמצום הבחן הע״ם
 דענולים, שהם עינול תכתר, והחכמה, והז״א,
 והמלכות, אשר היו מקבלים הארתם, מא״ס
 המקיף עליהם בהשואהא', בלי הבחן המדרגה:
 אלא את״ב, בהארת הקו, נעשה נם בהארת
 ענולים הבחן מרדנות, כנ״ל, ואז נמצא הכתר
 שאץ בו כלל בחי׳ כלי, הוא וראי יותר קרוב
 אל הא״ם, כי ענין הריחוק מקום, הוא ע״פ
 ערך שינוי צורה שיש בבלי הקבלה, והחכמה,
 #הוא עכ״פ בחיי בח לכלי, הוא פחותה מן
 הכתר, והבינה, שהיא בחי׳ פועל לכלי, עור
 גרועה ממנו, והז״א, שהיא בתיי כת לפעולה
 גמורה, עור נרוע מהבינה, והבוק/ שהיא בחי׳
 פעולה הגמורה שבכלי הקבלה, הוא פחותה

 מכולם:
 אמנם גלגל הב׳ וכוי יש הפםק
 ונוי: פי׳ רביאת הקו הי׳ בסוד
 התבללות הספירות זה מזה, ויצאו ע״ס בכתר
 כשלימות, ואת״ז יצאו ע״ס רתכטה, וכבר גורע
 שבחי׳ האחרונה שבמלכות גשארה פגוי׳ בלי
 אור, נעשה מחמתה בחי׳ הפסק בין ספירה

 לספירה, ותבן:

 עד

 וכל
 זה

 שנמצא ע ו ה ״ ז וכוי: היינו בערך
 ענוליס:

 ועוד יש סבה ב'קרובה אל הג״ל:
 פי' דבטעס הקרוס מבאר הבתן המרדנות
 לפי תכונת הבלים דענולים עצמם, ובאן מוסיף
 טעם ע״פ הארת הקו, אשר גם העגולים
 מקבלים עיקר הארתם ממנו: וידוע שהארת
 הקו יהי׳ האור עצמו בבתי, ראש תוך סוף,
 כנ״ל, כי בו יש בחיי הגבול מצד המאציל

 ג״ב, בג״ל:
 הוא מתפשט ואח״כ מתעגל וכוי:
 פי׳ דהעיגולים מסבבים דוקא על הראש
 ריושר ולא על ז׳ ספירות תתתוגיות דיושר,
 ונמצא בביאת הקו, וגמשך ג״ר דיושר שהם
 כתר הבמה בינה נמשך עמו יחד כל עשר

 ספירות

 עץ החיים ענף א
 מי״ם ג״ב בכללות, וכל ספי׳ מהם בפרטות
 מי׳ס, עד אץ קץ, עיר הנ״ל בענץ י״ס
 שהם בדרך עיגולים: והנה בחיי זאת
 הב, נק, צלם אלקים, ועליהם רמז הכתוב
 באמרו ויברא אלקים את האדם בצלמו
 בצלם אלקים, וכמעט כל ספר הזוהר
 ותיקונים רוב דבריהם כולם מתעסקים
 בבחי׳ ב, הזאת בלבד, כמו״ש היטב
 במ״א: והרי בזה מתקיימים ב׳ הסברות
 הניל, כי יש ב׳ בחי׳, דרך עיגולים,
 ודרך קוים, ושניהם בא׳ טובים דברי
 אלנךם חיים, ובזה יתיישב לך במה
 מאמרים הנראים כחולקים זה על זה
 בענץ סדר ומצב הי״ס, נם נתבאר לך
 החקירה הנ״ל, איך יהי׳ ראש וםוף
 מעלה ומטה בענץ הי״ס, והנה הוא
 מבואר בכל ב, בחי׳ אלו, האי בחי׳
 הייס בציור עגולים זה תוך זה, וזו פשוט
 הוא שעיגול הסובב על בולם שהיא
 גלגל הכתר, הנה הוא דבוק עם האיס
 יותר מכולם, ולכן היא משובח מכולם:
 אמנם גלגל הב׳ הנק׳ חכמה, יש הפסק
 בינו ובין הא״ס, והוא גלגל הכתר, לבן
 מעלתו למטה ממעלת הבתר: ובן גלגל
 הבינה הוא רחוק מהא״ס שיעור שני
 עיגולים, ומעלתו למטה ממעלת חכמה:
 ועד״ז כל עיגול ועיגול מכל העולמות
 בולם, אשר בתוך החלל, בל הקרוב אל
 הא״ס יותר מחבירו הוא עליון מאוד
 ומשובח מחבירו, עד שנמצא עוה״ז
 האמצעי החומרי היא נקודה האמצעי
 התיכוני תוך כל העיגולים בולם, בתוך
 כל המקום החלל ואויר הפנוי הנ״ל, וגם
 הוא מרוחק מן הא״ס, הרחקה גמורה
 יותר מכל העולמות כולם, וע״נ הוא
 כ״כ גשמי וחומרי בתכלית הגשמיית עם
 היותו נקודה האמצעית בתוך כל העיגולים

 והבן זה היטב:
 ועוד יש סיבה ב׳ קרובה אל הדל,
 כי הנה נתבאר איך הקו הנמשך
 מא״ם הוא המתפשט ואח״ב מתעגל,

 ומתפשט

 פנים מסבירות
 משם נמשך לן
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 מדת הרחמים, לו משך ימי הייו,
 מעלותיו, וכזה יוכן מהות הקליפות כסוד זה לעומת ״׳
 עשה האלקים: דהנה מציאותם ודאי שהם נמשכים ג״כ
 מכחייר אלא ע״י שכירת הכלים, כמו שיתכאר כפיה:
 אמנם ענין קיום מציאותם אינו נמשך מהארת הקו,
 שהיא מדת הרחמים, אלא מהארת הרשימו, דהיינו ממום

 החלל שהזתצסצפ י—-
, טשם מניע להם השפע של קיום ״ — 
 יישציאזת: דככר ביארתי בפי׳ הקצר שהארה נמשכת
 למקום החלל מסוד אזר המקיף, המאיר לתוך המקום
 ההלל בהשואה א׳ כלי חילוק דרמת, ממצא שמאיר
 ג״כ אפי׳ לכהי׳ אחרונה, אלא הזא הארה מרחוק מאד,

 כלומר הארה מועטת, ומשם שורש השפע של קיום
 הגמיאות לקליפות, אמנם בי״ע דקדושה יהי׳ שורש

 קיום ה ׳ •׳*•!־־ח יהי׳ שורש יישפע של קיום לי•״״-
א ו ה ^ מצאית כמור מדת הרחמים ש ^ ! * » 
 האחרונה,

/ מכליו דקים, שאין בהם מכתי׳ יי ׳־״׳ ודו r . 
 'ק כזה, שזהו כל ההבחן בין הקדושה, ובין הסי*

 הנקי מות:
 DJfl זה יבואר ענין התלבשות קדושה בקלי׳, כסיד
 ורגלי׳ יזדדת מות, דככר ביארנו שאין התיקון
 עילה בהלכתו זולת כהשגת כלי קבלה היותר גדולים,
 דהיינו טבהי׳ הד׳ כסוד מדת הדין, שז״ס הכ׳ בתיקוני
״  זוהי־ א״פ לא נחית יהודיה עלי׳ עד דיהנין ליה ג
 'יגיה, פי׳ דעיקר כל התיקונים הוא לתקן את כת זוגי,
 יא״ס, דהיינו כחי׳הד׳הניל, הנמצאת כתכלית השליטות
 טיס. זכל ענין שיתוף דמדה״ר לא בא לשנות הכלי
 קגלה ילטעטן, אלא להמציא כל תיקוני דאבי״ע,שסופם
 לתקן את הכהי׳ האחרונה, ולהפך אותה על בהי׳ השפעה,
^ (אז תהי׳ ״ ג  לא יהי׳ נכחן כה שינוי צורה ב
 גקיאת כת זוגי׳ דאיס, זהבן: ולפ״ז תכין בפשיטות
 ׳*א« טיכרהין כהשגת הכלי קכלה הגדזלימ, כדי לתק?
 *מתה כנ״ל, (הנה כסוד מלכות דקדזשה א״א להשיג את
 אחיזתה ככר משותפת כמדת הרחמים, שאינו מאיר
י׳י' אחרונה דקכלה, וכמו שאמרו הז״ל כל המתגאה  ינ
 אזמר הקכ״י• אין אני והוא יכולין לדור בסדור -י״*

- hv י׳ כ• המתגאה» 
 ^ -1ד־4 דיור במדור אחד,
ת ק א ה ^ איני מרגיש י ז ב , ו י נ - * < 
פ W כלי קבלה שלו עד , י ן ה , 
י ג ר _ יע כ אומר הק־״ה אין * י ד ן ל י ל ו פ  ל

 ע»מו
 לה

ר ת ט ״ק גי נגרש מחמת זה ט  י
י הקליפות והס״א, להיות  & השיא, כי _ י ל״״

קיועה  ה

*חוה . ט י ל  ג

א כ »יר אפשר לנו עוד  ו

 יקכלה מכתי' מלכות דקדושה.•

 שכל אדם בקטנותו הוא

 הגדלות
 פרא

 כחי׳

 וז״ס עייר

ם י נ ש ג ״ י ד  של חליפית ע
 Ln»» הר״מיס "יני ״fe מרש*׳

 ייעד
 יזקריעזה

 הדי
 כמשך

״ כרי שישיג מהקליפות ״ ת - ן א ת ו  «y - קף
פ ס י־-לי קבלה היותר נמל, י א צ ט  וסי״ג נ
ר ״״"* והקליפות: י ^ יאילי f ץ י , ״  כ
ו דקיישה על־שי ״ י ״ ״ י ״ ל  * לי׳ י״ לו כ
ץ  הק-לה כבל שלימוחי, יע״כ א

L * ^ >»ק התירה ״ L V * ' 
י י *ל*.לעשות ל ח כ *  ומציית "

 נ״ר לייצרו, שהוא
 והוא משוה צורתי לחי

 קכלה,

ה ר ו צ ׳ בתשתיות ה ת י ה ז כ  י

ף ^ למריר של הקכ״ה ומקבל ן , 

 שוס
 מתייחד

 נמצא
 כגיל

 °לר חיים
 כ*מיז אשר הנשמה

 דהיינו בגלות בארץ העמים, ואז ויתערבו בגויים וילמדו
 ממעשיהם, כי באים לידי קטנות הדעת, וע״ב אינם יבולים
 לעסוק בתורת ומצוות לשמה, דהיינו ע״מ להשפיע נחת
 רוח ליוצרם, בי הבלי קבלה מנושמיס בהם, ועי״ז הס״א
 מתדבק בהם ומביא את קבלת השפע שמקבלים, לבתי׳
 מות ופרודא גנ״ל, זנעשין בלי קבלה שבהם בבל פעם
 ופעם יותר מגושמים, ונפרדין בריחוק יותר מרשות
 הקדושה, כי הבלי קבלה והשפע מתגדלים זה עי״ז:
 עד״מ מי שיש לו שפע של מנה רוצה מאתיפ, אבל מי
 שיש לו שפע של מאתים רוצח ארבע מאות, ובן להלן,
 גמצא ששיעור השפע שהס״א עושקת, עוד מנדיל ביותר
 ומרחיב את הבלי קבלה, שז״ם עבירה גוררת עבירה,

 אמנם

ש כעת * ו״ ג י י  הקדושה מצויה הוא באדם *
 קטנותו, טרם כא לכלל שנים, אמנם
 ^ ׳״״וגרת כטלכזש הקליפות, כי כגלוי הזא עיעד׳
 ־ P «»יהפ של הקליפות, רק למלאות בטנו: אשר
 ^ זח ככוונה רצויה לטזכת שלימות הנשמה ננ״ל/
 V* התלכשזת הקדישה כקליפות המתים, כסז״ד׳
 י יזדמת מלת, כי רגלי המלכות דקדושה, כלוםר
ת המלכות, שה״ס כחי׳ אחרזגה שלה, יורדת ט , ק  *££׳.?״ ט

 סוככ היותר גדולים, ׳5*שיד,
 1פ־י>.-י־ק>״יט,1'מ'לייי־ק־

ל כלע י  י ח

 תת רשות הם״א והקליפות,
 דהיינו

 :מים
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 ספירות דיושר עומדים
 נמשכין

א מלבייש ו ה  ש
 דגגי העגולים, וז׳ תתתוניות
י L y״r ייושו ן בתוכיות של העגול העשירי  בתוכיות ש

מתחילי׳ י ̂. ח כ ד ס ״ א ע י ז ה ״ כ  חמול״׳ י
ר י •י ונם«ו ש י ם ר י ל י ג ע ם ד ״  יעי״ז ע
י .*לבוה* נ י י ה ה ד מ כ ח ״י ד ג  נטשי י׳קי ל
 עמויתד כל ע״ס דעגולים דתכמהעי^יל
 נמשל!

^ י . ־ . ־ ׳ / ׳> ״ ׳ י ׳ w ״ ו  עמו •

 העגולים רכל ע״ס שלהם, וז״ס תחתוניות נם׳6״• ן וגמצאים כח׳׳ב דיושר תופסים מקום
 בתוכיות של העגול העשירי דהיינו מלבוח
 דעגוליס •י וער״ז ביגה וזו״ג דעגולים רומי*
 ונמצא שיש התפשטות רז״ס תחתוניות ריישד

 בין כל עגול ועגול, דבין ענולי כתר לעג^י
 חכמה מפסיקץ ז״ת דיושר דבתר, אשר ענוי
 הראשון דתכמת מתחיל אחר סיום מלבות ריח
 דיושר דכתר: ועד״ז בין עגולי חכמה לעגיי
י ח  בינה, אשר ענול הראשון דבינת מתחיל א
* ג י  סיום מלכות דז״ת דיושר דחבמה, וער״ז ב
 וזו״נ: ותיינו דקאמר מתפשט ואת״ב מתעגי

 והבן:
 ועגול המתהוה ראשון ובו׳ משיגח
 מכל אשר תחתיו: פי' יל&
 דעגולי הכתר המה מקבלים הארתם מו*>"*
לי הי*** ו ג ם ע נ מ < א ר ח כ ב ך ״ ח  הקו, שהוא כ
^ י י !  המה מקבלים הארתמ מתחתית קי י

ר ע  דכתי דהיינו אחר המלכות דז״ת רבתר, ו

 מקכלימ ממלכות דז״ת ח״א דיושר, ונחבא
 שכל הקודם הוא משובתי'
 אשר הוא מקבל האור מחחיייין
 הקו ת הי א: פי׳ מתתתיה י£
ל פחחח ב ק ה ם ט כ ח ה ״ ש ת מ ד  דספירה הקו

נ י  הקו דכתר דהיינו מטלכות דז״ת ךיושר כ
ן ן נ

ח   ועד״ז הבינה מתתתית הקו רתכמה׳ י
 מתתתית הקודבינה, עד מלבות מתחתיה

 דז״א כנ״לן
ן ^ י ״ י ג ג ד  מאטד כי .ד, מ

י'י 7גינ«מ׳!ייי ''י י י ׳ ג י  וני׳! פ
l & בחי׳ w קנלתינו השפע טייעליינים׳ 
י ^ נ * * נ ט » ״ ׳ ל י ה ם י י ל " י ׳ ע , ׳  "י
י ריוייי > ט ל י ג ׳  יהרנ טיבי *ל ה
£ י י " I,!, של י'ינ ׳ ° א ח  השפע טעילא לח
י א י י 'ד,פיו0 > י  הוא קליפ", יקי ר
לא1 4 עצ־יי׳ י נ ״ל ם י ל י * י ה י  "״י פ

, ויי' f i L , י * י  המאציל, ע״ב נח״<נ ה
י נ  שנל6י עילא נחשנ לחיצון׳ ו

, ווו״יד יע י ט י נ פ  ל

א מוי׳ ן ( 

r«2 ל , ! 1 ל י צ א -ל ה  הוא לפנים מי

ל אמנם > נ 1 ו י ׳  יתגלגל י׳יי״י י

Uv, ו  שבכולם הוא הקליפה ור׳ם

 כו פנים מסבירות עץ החיים ענף א
̂ת ומתפשט יותר למטה ומתעגל, עד סיום ̂׳ ני *״י ממש ,וא לטובת כני ישי  אמנם כל זה ד

; מתני*ם\גכל, תכלית כל העיגולים ועיגול המתהוה ^י י ל נ ̂׳ נמ*איפ ה ̂יי׳פ בנ״  הס״* 

̂ הנה הוא דע מחשכת לכם של כנ״י ראשון במקום ראשית הקי ו  פירודא וטותא, אמנם השי״ת י
 לאכיהס, וע״כ אחר שהס״א כולעים חיל גדול המביא
 את כלי הקבלה על שלימותו, אז עוזר השי״ת וגואל
 אותם מתחת הם״א, כי מאיר עליהם רוח חכמה ובינה,
 וממילא עוסקים כתורה ומצוות ע״מ להשפיע, וכלי
 הקבלה הגדולים שהשיגו ע״י הם״א והקלי׳ מתהפכים
 על כלי השפעה: וזים, מבטנו כלומר אחר שמתגדליס

 הכלי קבלה, אז חורישנו אל, שהקדושה יורשתם:
י מקרב ו ו ג  ובזה תכין םז״ד,, הגסה אלקים לקחת ל
/ כי האומות נקראים גוים ע״ש גאים, ו כ  גזי ו
 שאין להם חפץ אלא לעצמם, וכל מה שמחוץ להם הכל
 בטל ומבוטל בפניהם, כלא וכאפס, מפני שהמה דבוקים
 (נמשכים אחר הס״א והקליפות, שאין בהם בחי׳ השפעה
 ולא כלום כנ״ל, אמנם כבר גתבאר שענין הגאולה אי
 אפשר להיות רק דוקא ע״י השגת הכלי קבלה הגדולים
 האלו, שהם צריכים להתהפך על כלי השפעה כנ״ל,
 והיינו הפלאה הגדולה שהכתוב משמיענו, אשר השי״ת
 המציא א״ע לנו עד שנגדלו כלי קבלה שלנו כשלימות
 בבחי׳ גוי, ואז גגלה עלינו וגאלנו, כדי שיעלה התיקון
 והגאולה על תכלית שלימותו כג״ל, וזה שיעור הכתוב

: ן הב , ו י ו י מקרב ג  גו
 הסרה דבר אל בני ישראל וישאלו איש מאת רעהו
 וכוי, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, כי אם היו
 כני ישראל במצרים כל זמן הארבע מאות שנים, היה
 הענין הנ״ל של השגת כלי קבלה נעשה מעצמו ע״י
 הקטנות הבא מקושי השעבוד, אכל כיון שהקכ״ה מיהר
 את הקץ על ר״י שנים, וא״כ זה שהיו צריכים להשיג
 מהמצריים כמשך קץ שנים החסרים מתי שנים, הי׳
 מוכרחים ליטול מהם ע״י שאלה במצות השי״ת, כ« לא
 הי׳ אפשר להם ליטול דרך מתנה וכדומה, כי אלה הי׳
 בחי׳ הכלי קבלה היותר גדולים, שעדיין לא הי׳ ראויים
 שיוכלו להפך אותם על כלי השפעה, וע״כ נטלו בדרך
 שאלה ע״ט להחזירם, וכיני לכיני נגאלו, והפכו אותם
 על כלי השפעה, ועלו לכלים דקדושה לנצחיית, וענין
 כסף וזהב ונחושת היינו מכחי׳ ג׳ עולמות בי״ע דזהכ
 נק׳ כלים דכריאה, וכסף נק׳ כלים דיצירה, ונחשת נק׳

 כלים דעשי', שיתבאר זה במקומם׳.

כ) ודם שאיתא בזוהר, אשר המלכות לית לה י ) 
, ובל מה דאית לה יהיכ  מגרמה ולא מידי
 לה כעלה ז״א, פי׳ דהמלכות היא ריקנית מכל שפע מצד
 עצמה, וכל השפע שיש בה בא לה מצד הז׳׳א, שכשפיע
 כה, והיינו משום הכחי׳ אחרונה, שיש כה, המכונים
 רגליס כנ״ל, שהמה יורדים ומתלבשים בס״א הנק׳ מות,
 לכן אע״ג דנתכללה בהארת הקו, מ״מ כבד גשתדש כה
 בחי׳ האחרונה אשר האור העליון אינו מניע שס, וע״כ

: ן הכ  לית לה מגרמה ולא מידי, ו

 ונמצא

 מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר
 תחתיו, כי הנה הוא נמשך מראש הקו,
 ועוד כי הנה הוא מקבל הארה בהיותו
 במקום גבוה יותר מכולם זהו העיגול
 העליון שבכולם יהי׳ נקרא מעלה, והעיגול
 היותר פנימי הוא אמצעי ותיכון שבכולם,
 אשר הוא תחתון שבכולם, אשר הוא
 מקבל האור מתחתית הקו ההוא, יהי׳
 נקי מטה: ובענף ג׳ בענין ירד עינולים
 דעולם הנקודים, יתבאר האץ־ גם בחי׳
 י״ס של העיגולים יש בהם בחי׳ קוים
 ממש עם היותם עיגולים, מלבד בחי׳
 הי״ס של היושר הנעשה בציור מראה
 אדם ע״ש ושם תכלית דרוש העיגולים,
 ושם יתבאר לך איך גס ביים העיגולים
 יצדק בהם ימין שמאל ואמצע עם היותם
 כדמיון עיגולים זה תוך זה: והנה גס
 בבחי, ב, של היושר, שהיא בציור אדם,
 יצדק שם מעלה ומטה פנים ואחור, כי
 פשוט הוא שהקרוב אל ראשית הקו
 יהי׳ ראש, ושל מטה מטנו יהי, גוף
 ושלמטה ממנו יהי׳ רגלים וכיוצא בזה
 בשאר פרטי פרטות, ובענף ג׳ יתבאר
 ג״כ בענין ירד עיגולים דאיק עיש, והוא
 ענין זה שנתבאר בענף זה, איך כל
 העולמות הם בבחי׳ עיגולים זה בתוך
 זה כגלדי בצלים, והנה בחי׳ א׳ נרמז
 בזוהר בכימ בפרט בפרשת ויקרא
 דף ט׳ וירד, איך אפיי הרקיעים והארצות
 כגלדי בצלים זה בתוך זה עיש, וכך
 בפי בראשית דף ייט, ודל, כולא איצטריך
 לקוביה למכרי עלמא בהו ולאתתקנא
׳ קליפין חפיין למוחא, וכל עלמא, כמונא עלמא בהו, וכולא, מוחא לגאו, וכמה א י ׳  דבל השפע היורד לתחתונים י׳יא ע״י י

, t f שה״ס כחי׳ גי, כלומד שכולל ג׳ כחי׳ הראשונים 

 0תניגת ה^י/ yכ^ מבחי, ד׳ ^ n3 ןע״כ נק, הן״א וכו, כולא איהו דא לנו מן דא, ודא

 מדת הרחמים, משוס שבשפע שלו אינו נכלל כחי׳ הד׳
 שהיא מדת הדין בנ״ל:

 אמנם מבחי׳ ז״א לכדו לא יכיל לצאת שזם חידוש
 במציאות אל העולמות התחתונים, משום דאור
 א״ס אין יכול להתיחד בו, דככר ידעת שאור א״ם נשפע
ו איננה כבנין  דוקא ע״י בחי׳ הד׳ כנ״ל, אשר בחי׳ ז
 הז״א כנ״ל, ועכשיו יתבאר סוד הזולג דדכד ונוקבא

 לנאו מן דא וכו,, והרי מוכרח איך כל
 העולמות זה סובב לזה, וזה סובב לזה,
 ואעיפ שמשם נראה להיפך, שהיותר
 פנימיות הוא מוח, והחופף עליו היא
 קליפה הגרועה ממנו, אם תפקח עיני
׳ ד־הנך ׳;;, ^ שכלך תבין ותראה, כי מאמר זה מדבר ־פ ת מ^י י ^ט ג נ י י  הטחו

 חנוק/ בהיותם כפני עצמס יהי׳ שניהם מחוסרי השלימות,
 כי פרצוף הז״א יש לו השלימות בענין השפע להיותו
 נבנה מג׳ כחי׳ הראשונים שאין בהם ממדת הדין כלום,
 אמנם כלי קבלה שלו אינס שלימים שהיא חסר מכתי׳
 הד/ שהיא גדלות הקבלה, ומסבה זו אין אור הא״ס

 שמטרס הצמצום יבול להתיחד עלי׳, בהיותו כלי

 בערכינו אנחנו שועי ארץ התחתונה,
 אשר היותר קרובה עלינו הוא הנקי
 קליפה הסובבת בערכינו, אשר המוח
 היא, אשר לפנים הימנו, והוא הגלגל
י^; הסובב עליו, ואח׳כ גלגל אחד היותר

ת הקבלד׳/ דלי ילת hv ג , ז m ,ו א.ס אינ ו  בי א

 בחי׳ הד׳ כנ״ל, נם פרצוף הנזק׳ יש לה השלימות ככלי פנימי ממנו בערכיה, והוא המוח אשר

̂יטית"**׳ נ' אפי,׳*** נד׳ לגלגל אחר וכעדיז עד אשר נמצא שהא״ס ן 76 ד, ̂י,׳ אטנם אי  ק
 הוא לבדה השפע, אז יצא השפע הזאת לפירודא ללכליפזת י

 ללקליפזת
 הנאחזים



 פנים מאירות כז
; כלומר, שאינו ט ו ש ר פ ו ׳ א ו כ  דע ו
 מורכב מבתי׳ בלי, דמן הצמצום ולמטה
 אץ לך אור בלי כלי, שקשור בהבלי

 כשלהבת בנחלת 5
ר א״ס ב״ה: והוא מסבה הנ״ל, ו  ונקי א
 משוס דתכלי עושה נבול בהאור, וכיון
 דאין שם כלי! אי אפשר להיות שם בחי׳ סוף

 וסיום כלל, וע״כ נק׳ אין םוף:
ל וכו׳: כלומר ל ס ת ו ה שם ש  ולא הי
 דאע׳׳ג דהיה שם השרשיס דבל ארבע
 הבחי׳ שברצון לקבל, אמנם בכל יכלחו לא
 היה ניכר בהמ משוס זה שום שינוי צורה,
 שז״ס הוא ושמו אחד המובא בפד״א: שמו

 בגי׳ רצון:
: בלומר, דמלבות דא״ם ו נ ו צ ר  וכשעלה ב
 שה״ס הרצון לקבל הכלול באור
 ההיא, קישטה את עצמת והעלה וסילקה את
 רצונה מבחי' הר/ כלומר שמיעמה ברצונה
 מלרצות בגדלות הקבלה בשיעור של בחי׳ הד/
 כי בחרה להשוות צורתה ביותר להמאציל:

: משמיענו ן ו נ ח ם ו ו ח ׳ ר ו כ  לסבה ו
 בזה, שתיבף בעת הצמצום ציירה
 בעצמה בל מהלך התיקונים העתידים לצמוח
 מנח צמצומה, אשר שרשיהם דבולם הם י״ג
 מרות של רחמים: אשר בסגולתם, ישובו בלי
 קבלת ויותהפכו על כלי השפעה, ואז יושות
 צורתה אל המאציל, במו״ש בפמ״ס פ״א: ודע,
 דבל ערך פירוד רוחני אינו אלא עליפי שינוי
 צורה, ויל דביקות רוחני אינו אלא בשיווי

 צורה:
ו וכוי: י מ ח ל ר ב ק י י ש ן מ י  א
 היינו על דרך שאמרו ז״ל הדבק במדותיו
 מה הוא רחום אף אתה רחום ובו/

 דהיא ענין ההשפעה בנ״ל:
ר וכו׳: כבר נתבאר בפ״א, ו א  באמצע ה
 וצריך להבין, אשר ענין הצמצום
 וענין האמצע באים כאחד, כי מטרם הצמצום
 לא היי שום שינוי צורה ניכר בבחי' הדי, וא״כ
 איך היה שם בחי׳ אמצע וסוף, אמנם בהסתלק
 הרצון, לקבל עם בחי׳ הד/ ונתעלה האור
 משם, א״ב נעשה בזה גבול בבחי׳ הר/ שלא
 יתפשט עור שם האור, ע״ב נעשה שם סופו
-—*יית אור, והנך רואת שהצמצום
י !ליכול — 

 עץ החיים ענף ב
 הוא המוח, אבל בפי ראות עינינו זה
 שאנו רואין בעינינו תחילה נק׳ חצרן,
 והוא הקליפה שהוא הגלגל היותר קרוב
 אלינו, וכל מה שמתרחק מאצלינו וסובב
 כל שאר הגלגלים נק׳ פנימי בערכינו
 ונק׳ מוח לכל מה שלמטה הימנו: גס
 במאמר זה יובן הבחי׳ הב׳ הנק׳ ציור
 אדם ביושר, שכולל כמה עולמות, כנזכר
, הזוהר פ׳ תולדות דקל״ד וכמא  בס
 דב״נ איהו אתפליג לכמה שייפין וכולהו
 U קיימין דרגין על דרגין מתתקנין אלין

 ^ 1 £ - - . על אילץ וכולהו חד גופא ה״נ עלמא,
ך האיך כל הבחי׳ ת ובענף ד׳ נבאר ל ו ש ד ח ת ת ל ן ת ש ן ן ד י ח ה ׳ , ח ב כ P ^ 
ל המציאות, שבא מא״ס מצטיירין בציור אדם, והם דא לגו מן ר מהנהגה ש ^ ס ה ו 8 ט  ע

ן דא לגאו מן דא, עתיק לגו מ א ו T ז״״ע ״ל קי״ ד ^ ^ ^ ^ Z 

t , ל קיום המציאות א ׳ •־״ש! מהנהנה הב׳ ש כ # 

אדא לגו וכו/ ; א״א, א״א לגו מן ארא, ו ע | ג ש , ^ ל מ י צ מ צ ר ה י שלא״ ק ך י \ % ה  ל
ן עד סוף כל המדרגות, ושם יובן היטב כ י מו , כ ו ד ׳ ז״א לכ חי פ מנ  מות ג

א כפי היותם דא לגו מן דא, דא מוחא י ( ה ק ם ה י ג י ב י מ צ י ע ג י י " י  י

דא קליפה, ע״ש היטב, הרי נתבאר  ו
 ענין בי בחי׳ שיש בי״ס א׳ בחיי עיגולים,

 וא׳ בחי׳ יושר כמראה אדם:
 ״ -י ז
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 מאמזיס בכחי׳ הד׳ כנ״ל, דמסבה זו אתתקן בה בהי׳
 הד/ בסוד מקוש הפנוי מכל אור כניל:

 חלב כדי לחמש יך התחדשות השפעה לתחתונים מאור
 א״ם כ״ה, מחוייכים הז״א והנוק׳ להזדווג, ואז
 נחימבת הנוק׳ כגופו של ז״א ממש, בסוד היחוד, ובזה
 גט*א שהז״א נשלם ככל ד׳ כחי׳ של קבלה, ונמצא בזד׳
 מיכן להשראת אור איס עליו שמטרס הצמצום, והוא
 0׳8"יע אור א׳״ס לתחתונים, ונמצא אשר השפע הזו

 היוצאת לעולמות מסוד זווג זוינ יחד יש בה שלימות
י ישפע מצד הזיא, ויש בה שלימות בכלי קבלה י *  י

י המק/ והבן: וז״ס שאמרו ז״ל שהלובן שכולי *  ט

 ניתן אביו, והאודם שבו נותנת אמו, בי הלובן הוא שם
 השפע והאור, שהיא בא במדה״ר מצד הז״א, והאזימ
 ׳׳יי"1" -י״ שם הבלי קבלה, שנקרא אודם, משום מדח
 נכלי הקבלה, והיא אינו יכול להמשך מז״א,
-׳ ממה״ד כלל, וע״כ נמשך מהנזק׳ בסוד

 זווגו עמה:
 אמנם כ״ז נאמר רק בבחי׳ החידוש ותולדות הדשוה
 הנמשך מהנהגה של המציאות, שבא מא״ס
 שממרס הצמצום, כנ״ל, אכל בחי׳ השפע htt קיום
-־! -״יי !ימציאות,

 ואם

״ _ *  וא׳ בחי •ו

ן הא״ס  ענף ב הקדמה א׳ כוללת מ
ע כי תחילת הבל ג ד ר  עד הז
 היה מציאות אור פשוט דבקי אור א״ם
 ביה, ולא הי׳ שום חלל ושום אויר פנוי
ר א״ם: וכשעלה  אלא הכל היה או
 ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא נבראים
 לסבה נודעת, והוא לקרוא רחום וחנון
 וביוצא, ואם אין בעולם מי שיקבל
כן עד״ז ך יקרא רחום ו  רחמיו ממנו אי
 שאר הבנויים, הנה צמצם עצמו באמצע
 האור שלו בנקודת המרכז האמצעי אל
 הסביבות והצדדים, ונשאר חלל עגול

 בשוד.

 ״0*ו לעולמות נס מבחי׳ ז״א לבדו, כי הז״א מוכ!
 *יי להשראת הקו מצד בנינו עצמו, כי גם הקו דייא

 ילו כילל ג׳ כחי׳ הראשונות זלא בחי׳ ד/ כנ׳׳ל:
 ntfl תבין דברי הרב ז״ל כדרושי אכי״ע, שכתב
 כסוד שאר כסות ועונה, אשר ביצירה ועשיה,
 •יין שם כחי׳ עונה, אלא שאר וכסות לכד עכ״ד: פי/
י עונה ה״ס הזווג לנשמות ותולדות החדשיח י ס  ע

 יי׳^יאות, שמחוייב להמשך מא״ם כנ״ל, וע״כ מחיייב
 לט*יאת כחי׳ הד׳, שאיננה בזיא, זולת בעת הזווג עם

 המלכות, «״ל: אמנם שאד, שה״ם שפע של מזון להתיזו*
 העולמית, דהיינו השפע של קיוס המציאות לכד, הנמשי
ית חקי, כנ״ל, יכולה להמשך מהז״א לבדו, כלי א ׳ י  ט

ילו/ וע״כ בעולם היצירה, שכל שפע של עולם ת הנ י ז  ע

׳ י׳יא כחי׳ הז״א לכדו בלי ד,נוק/ יוצא משם כחי׳ ד  ז

, שה״ס שפע של קיום המציאות, ומעולם העשי׳ י * * 
 "ייס הנזק׳ לכדה כל• שיתוף דזיא, יוצא דק בהי׳ כסוח׳
 כלי, אבל שאד לא יוכל להמשך משם, כנ״ל ״•

 יכזה יוכנו ג״כ דברי הזוהר, דחבמה ובינה מוגיד׳ו
י ילא אתפרשין לעלמין, אבל ז״א ונזק׳ איז י י  ת

י אלא זווגיהו פסיק, עיכ: ותכין עם הנ״ל, י ד י ת ה י נ  י

 _י חכמה וכינה אינם מוציאים תולדות חדשות בהכריאדי/
 —• יליינמים.

ו בטוב טעם. משם, א״־ג. נ ל האריכות הנ״ל מתבאר ל  והנח אחר ב
. . ש ע * יתפשט עור שם האור, ע״ב נ י י ' ס י ח ח ב י ש י ת ע י ב ל מ ת ה ר י ! 5  לדעת איר ס

ט של תתפשטות אור, והנך רואה שהצמצום ו צ מ צ מ ו בהעולמוי* ש ש מ ן סוף, מ י ע א פ ש ם ל ן י ס  ן

 ^ ^ ™,ZZ™™™ והסוף באים כאתר: ולא נקרא עריץ הגבול
ר 1 , בא מאו  גדמציאות בכולהו עלמין שלא יהי׳ נמשך ו

א ומלבות בבחי׳ סוף, אלא בבחי׳ אמצע ומרכז, כי בת ״ ג ת ו ו י ז * אשר נשפע ע״ י י ̂ מצד המאציל, זולת מצד —  * ל קבלה, י ״ ׳ ש י ה י  ־ — *

- - «J והסוף 
_ MI בבחי׳ סוף, אלא בבחי׳ אמצע 

 הגבול אינו כלל מצד המאציל, זולת מצד
 הנאצל עצמו, ע״ב רומת לבתי׳ עגול אשר
 סופו באמצעו, שלא נבחן כלל הנבול מחוצה לו:

ל כ . מ ד ל בשו ו ג ל ע ל  ונשאר ח
: פי/ דאע״ג דהצמצום ו י ד ד  צ
 לא הי׳ אלא בבחי׳ הדי, אמגם האור גסתלק
 מכל הבחי/ אפיי מגי בחי׳ הראשוגים, והייגו
 משום שאין הרוחני גחלק, ע״ד שאמרו ז״ל,
 גדר שהותר מקצתו הותר בולו, זולת בסבת
 שינוי צורה, שזה לא געשה זולת אתר הצמצום,
 ודו״ק: והנה ד׳ הבתי׳ נקי ד' צדדים, דרום,
 צפון, מזרת, מערב, כמו״ש לקמן: והנה לפי
 זה היה צריך להיות במקום התלל ד׳ מרדנות!

 זח

ן *סיי״ *י** ^ גהבויארי׳ ' ד ט ״ י א^א ז י ד  ^ ת
ת ׳ חמים' י ד ^ ' מ ת י א י מ ם מ נ י ה א ג י ב ה ז מ כ ז  י

ת \ פסינ י ° מ " ה ׳ ש ' מ צ b שעעפ י׳יא לעייי יי'״* ^ ' 

׳ A פכלר׳ ם י נ י צ י ״ ׳  לעלמין, דאין כז חשש מיניקת ד
1 . , : ' נ , , ' n i a נמי׳ פידזדא, משום דאין שם* 

K ו ,.,•״ג* י אכל די׳ , mtt! פ ״ , . ״ ? * נ ל ׳ כ  ׳מההצזניס נאחזים בה, שה״ם במי' י
 »יק׳, שזווג שלהס הוא לתולדות הדשית לתחו״ י

׳ של ק^י״ י ע ^״1 פ » h אשר נ , נל״י״צ->** »נר,מ*יא>מ נ . ̂. -י־«°tr:r׳̂״ rr״;,;;״־ז״״:׳״״״,* 
״ * » . ״ י « - ע 0 . י

, * ״ ף ״ ׳ & "׳ ״ י ־ י ״ י » » ־ • י ־ ־ ע ־ ־ • ״ b ״ ״ ״ ־  י

'״ 1 י ד, י י * ״ ^ * * 1 ״ ,,ני־ ־"׳ ״ ' י ״ ״ייי'׳ 0 * י ״ י ״  ״י יי־ ־״״ני־־ יי, ל

״ , ו י נ ' י , I רניק/ י י " ־ j n m * tti '20 ? ־ " * * י ״ »מג י o w ״ , ׳ , ־ , / ״ נ » י.־,,נד, ה י " 

* י ג . י ת י * י נ י ע • י ־ ־ ״ ״ י ״י ״ ״  ־

* י* י י ג ד ^ ״•« י״^״׳ . ״־ י » י ־ w 
- . .11 , 

ד בחי־ צ  שהמלכות מ
ה מז״, ר א״ם, ובתפרדים הו״א ומלבות ז ו א  ל

א ל ה מגרמה ו ת ל י לי ן הקלי' יבולים ליבק, ב י  עצמה א
, ג״ב אינם יכולים ליגק, משום י כג״ל, ומז״א עצמו ד  מי
ו מחלק הקליפות כלום, דהיינו, ן ב י א  שמתוקן במרה״ר, ו
ה הג״ל י ו ו ס ן עכשי י ם תב נ : ו ל י נ  מבחי׳ אחרונה ב
ו כל נ יר ל ׳ שהפסוק הזה מצי לבו ובו י  התשלח ברקים ו

 מהלכי

7an 11"תחת הנהנה הכ/ תיכף ומיד נפסק ד׳זיינ«״ 
״ י  י׳^יי כאיס שמטרם הצמצום, ועוכרת התזלדר׳ י
 יי׳נהני׳ של קיום המציאות, הנמשך ממדה״ר, ימר׳אי

ן הלידה זא לי׳  * ינ״ל, שמן הצמצום זלמט״: אשר ט
L . ם י י , ת י י כ ז ן להנשמה הנולדת הזאת שוס שפע י י > > 

/ א,<א הכל כאשר לכל׳ t ״ » n , פ 8 ו ט מ : ן , ׳ ה א ג ה  «נחי׳ הנ
 **ד לה עיי הנהגה הכ׳ מהארת הקו, ע״« מיי״יי
י w כאכייע, t, אשר בסגולתםspo6 הנשםי• נ v f 
 **rati, ומהפכת כלי קבלה שלד< על כלי השפעה, יאז
ו א״ס שמטימ ז ד א י ס 0 0 wr^ ff ג«צאת 

 הצמצום זדזיק ן
 והנה
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 זה למטה מזה, אמנם לא נבחן בו אלא בחי׳
 פנימי ומקיף לבד, משוס דעדיץ לא היה שום
 גבול מצד המאציל, וע״ב עדיין מאיר שם
 המאציל בהרשימו, בהשואה א׳ על נל י'
 הכחי׳ יחד, אלא באור מצומצם, וע״ב אינו

 נבחן שם שום צדרין, ורו״ק:
 עד שנמצא עולם האצילות ובי׳5
 יורה, שמשורש הזה נמשכים בל בחיי
 ספירות דעגולים, שישנם באבי״ע, דהיינו מ
 הארת המקיף בתוך הרשימו, בהשואה א׳ מכל
*bv צדדיו: וקטן ונדול שרן שם, בל עור 
ו  הופיע הארת הקו ברשימו, אשר הארה ז
 נשארת נ״כ בעולמות אפיי אתר ביאת ה?ו
 בהרשימו, ונקבעו בזה ב׳ מיני הארות, עגולים׳

 ויושר, והבן;
 נמשך דרך קו א׳ ישר דק: דתמונוז
 זו מראה ב׳ עגיגים, א', דיש בו גנול
 מצד העליון המקיף ג״כ, וב/ שאין בו עובייה
 אלא הוא דק, והייגו, משום שאין אור וז?ו
 מגיע לבחי׳ הגרלות דבלי קבלה בבחי׳ אחרוניז
 הר׳ שה״ס כלי, שנקי אור שנתעבה, רמחמו*
 ההתנכרות הרצון לקכל קנתה השינוי צור*
 בנ״ל: והיא, משוס שגס המאציל האיר, עלייתי
 הגבול שהנאצל עשה לעצמו, וו״ס ספירות
 דיושר, ששורה עליהם הגבול מבי הצדדים״ ^
 מצד העליון המשפיע, והן מצר התחהו!

 המקבל:
 דק כעין צ נ ו ר א׳: כנ״ל, משום ואיו

 בו מבחי׳ אחרונה דבתי׳ הד׳ י
י ויו׳: היינו׳  אבל נשאר מקומ פנו
 משומ דבחי׳ אחרונה נשארה פנייף
 מהארת הקו כנ״ל, וכיון דבל הספירות נתכללי
 זה מזה בהארת הקו, נמצא דנם מלכות יא״מ
 אתבללת מכל הדי הבחי/ אשר ג׳ גחי'
 הראשונות קבלו הארת הקו, ובתי׳ הר׳ נשאיה
 מקום פנוי בלי אור, ואחרי׳ הבתר ראציליי*
 נ״כ נכלל מכל הד׳ בחי/ ובחי׳ אחרונה נשאי*
 בה פנוי בלי אוד, ועדי׳ז שאר מפירות, ונ*צא
 בין כל ספירה עליונת לתחתונה נשאר טקו*

 פנוי, המפסיק ביניהם:
י: מלת דרי׳ ו ב  וירך קו תזה נמשך ו
 יורה״ על ענין אור חוזר ראתתקן
 בראש הקו, כמו״ש לפנינו, ודרך הזה נעשח
 שם במקום הפנוי המפסיק בין כפירה לחברתי
 שהוא מלא אור, וע״כ דרך שם, נמשך רייוי

 ואינו נפסק מסיבת מקומ הפנוי:
^ א נ  ועי״כ מתדבק המאציל ב
 יתד: כי אינו נפסק מסיבת מלט
 פנוי, שיש בין מלכות ךא״ס לםפייו

 דאבי״ע, כנ״ל:
 ולא עוד אלא אע״פ שכל האצילי*
 עגול ובו׳: פי׳ דלא נתתקן ריר ז.׳

 אלא בראש הקו, וע״כ לא יוכלו העגולים ל?ג
ך לאש יייי' ר א ד ל ה א ״ ם ב ״ א ר מ ו א  עצמות ה
 ועיכ נכתן גס כענולים רת״ס, ואע"ג *7!
1  םקכלים ג״כ הארת המקיף בתשואת אי׳ 0
L אירה S ״ ת ה?1' " א י ם ב ר ט ם מ ה ז כ ק ת ת א  י

 מסכת מקום הפנוי שיש בין ספירה לם&י'

 עץ החיים ענף ב
 בשוד, מכל צדדיו, עד שנמצא עולם
 האצילות וכל העולמות נתונים תוך ענול
 זה, ואוד איס מקיפו בשוה; והנה
 כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד א, מן
 החלל נמשך דרך קו א׳ ישר דק כעין
 צנור א, הנמשך מא״ס, אל תוך החלל
 וממלא אותו, אבל נשאר מקום פנוי
 בין האור שבתוך החלל, ובין אור איס
 המקיף את החלל, שאל״כ יחזור הדבר
 לכמות שהיה, ותחזור ותתחבר האור
 הזה שבתוך החלל, עם הא״ם כבראשונה
 יחד: וע״כ לא נתפשט ונמשך האור
 רחב אל תוך החלל, רק דרך קו א׳
 לבד, ודרך קו הזה נמשך ויורד אור
 איס אל תוך החלל העגול שהוא הנאצל.
 ועי״כ מתדבק המאציל בנאצל יחד:
 ולא עוד, אלא אע״פ שכל האצילות
 עגול, והא״ס מקיפו מכל צדדיו בשוד״,
 עכיז אותו המקום הנשאר דבוק בו
 ממש, ונמשך הימנו ראש הקו הזה.
 נק׳ ראש האצילות העליונה, וכל מה
 שנמשך ונתפשט למטה, נק׳ תחתון
 האצילות, ועי״כ נמצא שיש בחי׳ מעלה

 ומטה
 הקבלה שלה, שהיא בחי׳ הד/ שעי״כ נסתלקו כל ד׳
 בחי׳ שיש בהמקוס, ונשארו ד׳ רשימות פנויים מאור:
 וחזר הא״ס והשפיע, לתוך ד׳ כהי׳ של המקום, אולם
 עליפי קישוטין של הנאצל, דהיינו שככל בחי׳ וכחי׳
 מהד׳ הכחי/ לא האיר אלא בג׳ בחי׳: ונמצא בזה דבל
 ספירה וספירה נשאר כה כחי׳ האחרונה כלי אור: והנה
 התפשטות שני הזה אחר הצמצום, נק׳ הארת הקו, כמו

 שנתבאר כפ׳׳א כאורך:
 אמנם צריך להבין, דגם מטרם ביאת הקו לתוך
 המקום המצומצם, לא הי׳ המקום פנוי וריקן
 לגמרי בלי אור כלל, אלא שהיה הארה מצומצמת: אשר
 אח״כ, בביאת הקו, בא לה אור גדול בשפע, והכן זה:
 וככר נודע, שאין ענין הפשטת הצירה והלבשת צורה
 חדשה ברוחניים, מורה, שצורה הקודמת נעדרת והולכת
 לה, כמקרה הגשמיים כעוה״ז, אלא שניהם נקבעים כה
 לנצחיית, מחמת שאין ענין העדר נוהג כדבר רוחני,
 וזכור זה לכל המקומות כחכמה זו, שנאמר שס ענין
 פישוט צורה ולבישת צורה חדשה, כי לשבה זו מסתבכים

 רוב המעיינים, כי איא להעיר זה בכל ענין וענין:
 ובזה תכין, שבטרם הצמצום, שהי׳ היא ושמו אחד,
 שכל המציאות שלפנינו ככד כלול שם, כשוד
 הכל ערוך מכל מראש, וכעלות נקודת הרצון להתצמצס,
 אז נוסף צורה חדשה, דהיינו בחי׳ המקום שהותצמצס;
 ונשאר שם ד׳ רשימות, דד׳ כחי׳ שברצון כנ״ל, שנק׳
 הבמה, בינה, זיא, ונוק', והשראת השורש עליהם היא
 כתר: ואלו הס השורשים, של כל בחי׳ י״ס דענולים,
 בכל מקום שנמצאים כעולמות דכל אכי״ע: ובהם יש
 אור פנימי, ואור מקיף, דהנה אוד מקיף כתוכ כספר,
 שאור איס מקיף את המקום, מכל צדדיו בהשיאה אחת,
 יורה בזה שלא נסתלק אור א״ס כ׳׳ה לגמרי מהמקום,
 אלא נשאר מאיר בהמקזס, בכחי׳ אז״מ ׳. והנה זה האור,
 שמקבלים ד׳ כחי׳ השקום, 0ן אוה״מ, נק׳ אזר פנימי

 דעגולימ ההם;
 והנך רואה, כמה ענינים, שנתהוו תיכף עם עלות

 הרצון להתצמצם:

 הא׳

 נח פנים מסבירות
 מהלכי הבריות שבעולמות התחתונים, שהמה יוצאים
 סא״ס ב״ה כדמיון ברקים, כלומר כלי תפישת זמן, דהיינו,
 עיי זווג זו״נ, שתיכף באותו הרנע שהנשמה נולדת תיכף
 נפרד הזזוג שלהם, כי עובר על הנשמה כחי׳ הצמצום
 א׳, ועל ידיה נמצא שנכנסת תחת הארת הקו הנמשך
 ע״י הז״א עצמו ומדת הרחמים, ומשם מתבלבלת ומ־-גדלת
 הנשמה עד גמר התיקון, ששבה לשורשה לאים, וזה
 שיעור הכתוב, התשלח ברקים, יורה על מציאות התולדה
 שנמשך מאים, ועוברת ע״י זווג זו״נ להעולמות, זאז
 ,וילכו', כלומר, שככר אינם הולכים בהנהגת הא״ס כמו
 שנולדו, אלא כהנהגה אחרת, שהוא מסוד הצמצום
 שהתהוח מקוטבו של הבריאה עצמה, כנ׳ל, ואח׳יז
 שהולכים בהארת הקו ע״י כל תיקונים דאכי״ע, זאז
 וישובו ויאמרו לך הננו, כי מהפכים ומשיבים את הבלי
 קבלה להשפעה, ונמצאים בהשוואת הצורה, וכזה שבים

 לאור א״ס שמטרס הצמצום :
 ובזה תבין ותשכיל את דברי הזוהר, כסו״ה ראו עתה
 כי אני אני הוא אני ראשון ואני אחרון ואין
 עוד אלקיס עמדי, ופירשו ז״ל אני אני הוא, אין לי אח,
 ואין לי בן, ואין לי נוק׳, ואין עוד אלקיס עמדי, דלית
 עמי שיתזפא כלל, עכיד: ותכין ע״פ הנ׳׳ל דהא בל
 עניני העולמות העליונים והתחתונים יחד יצאו עיי
 הארת הקו כמקום המצומצם, שה״ס ראה שאין העולם
 בדאי שיתף עמו מדת הרחמים, דהיא הנותנת לנו ככל
 המציאות הנמצא באכייע, שנמצאים תחת הנהגה
 המשותפת, מהנהגת מדה״ד, שה״ס הנמשך מאים מטרם
 הצמצום, שהוא לצורך התהוות הבריאה, ומהנהנת מדת
 הרחמים, שה״ס הנמשך מהארת הקו במקום הפנוי מאחר
 הצמצום ולמטה: וע״כ נמצא אור א״ם נשפע בעולמות
 רק כשתופא דמדה״ר: והנה כל הבחן בין המרדנות ראש
 תוך סוף, הוא נמשך רק מהארת הקו, כמו שנתבאר
 לעיל, והס סוד אח בן נזק/ כי החבטה ובינה מכונים
 כשם אח, זהז״א מכונה כשם בן, והמלכות מבונה כשם
 נזק/ זענין הכינויים האלה יתבארו במקומם: והיינו
 דפידשו בזוהר, שלעת התיקון כשהכריות ישתלמו כהשואת
 הצורה מכלי הקבלה שבהם, שאז ישובו לשורשם, אז
 נאמר עליהם מקרא הנ״ל, דהיינו אין לי בן ואין לי אח
 ואין לי נוק׳, כלומר דאין כי עוד הבחן מדרגות, חכמה,
 ובינה, וזז״נ, ע״ד ראש תוך וסוף, כי כל הבחן חזה
 הגיע לנו רק מחמת שינוי הצורה דכחי׳ ד׳ אכל כשלא
 יהי׳ השינוי צורה, שוב לא יהי׳ מדרגות, כי לא יהי׳
 צורך לשיתוף דמדה״ר, כי יוכלו לקבל כסיד מדה׳׳ד,
 משום דאין כאן עוד שוס דין, וז״ס ובלע הסית לנצח

 ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים אכי״ר:
 ענף ב דע כי בזה החלל נמצא א״ק לכל הקדומים וכו׳
 בתחילה יצאו י״ס דרך עניליס זכי' ואח״כ
 נמשך היושר וכו/ אבל ככחי׳ פנימיותו ועצמותו של
 אדם זה אין אנו רשאים לדבר בו זכו׳ ונדבר כמה

 שנאצל הימנו וכוי:
 והנה בדבר מציאות ענוליס ויושר שהספר האריך
 בהם מאוד ככ״מ, ועכ״ז נשארו נעלמים שדברי
 הספר סותרים לכאורה זה את זה בכל פנה וצעו/

 וע״כ אני מוכרח להאריך בביאורם:
 נס ענין הצמצום צריך עוד ביאור רחב, כי כאן מביא
 האר״י ז״ל ענין הצמצום על דרך נקודה בגו ענולא,
 זכספרו חפצי בה מביא האר״י ז״ל ענין הצמצום, בבחי׳
 תמונה מרובעת וכיון שענין הצמצום הוא שורש לכל
ן איד אלו ואלו דברי י  חכמת האמת, זיאי ציי1 לי׳נ
 אלקים חיים: ובאמת מובאים כ׳ כחי׳ הצמצומים הנ״ל
 גם בתיקוני זוהר, כסוד ריבועא בנו ענולא, ובסוד

 עגזלא בגו ויכועא:
 ומתחילה אבאר היטב תכונת אורות וכלים דיים
 דעגוליס, ותכונת אורות וכלים די״ס
 דיושר, וערכם זה על זה, במוצאם ומוכאס: והנה
 הארכתי כפ״א די כאד, בסבת הצמצום, שהיא כחי׳
 קישוט בנקודת הרצון, דבחי׳ אחרונה דכחי׳ הד/ להשוות
 צורתה להסאציל, שאין בו צורת הקבלה כלל ועיקר:
 שנכךא הוספת דבקות, כלומר שדכיקות הרוחני ישוער,
 רק כהשואת הצורה זה לזה: זע״כ מיעטה את גדלות

 הקבלה



 עץ החיים ענף ב פנים מאירות כט
 ומטה באצילות, דאליכ לא היה בחי׳ בנ״ל, אינם יבולים לקבל מא״ס אלא הארה
ת • לבד, אבל לא עצמות האור: וע״י בפמ״ם ו ל י צ א ה ב ט מ ה ן ל ע ם מ י ל ת ש ן א  ך

^ בענף זה: ח ן ט ך ש 4 ג ת מ !  .. — י
 יי^ד״ב לא הי׳ בחי׳ ראש ורגלים

 בענף זה:
 דאל״כ לא הי׳ בחי׳ ראש ורגלים
 ובו׳: ראש ורגלימ נוהג בפרצופין,
 מעלה ומטת גותג בספירות, שעניגם

 יתבאר לקמן בע״ה:
 והנה

 היא שי\ t• « המתפשט ובי׳
ר ספי׳ הבתר עגול א/  והמשל בזה או

, ״ ד , ה ״ ז י ד ה י א ה י ה נ ה א ו צ ץ כ ׳ ר ה מ כ ה ^ ח ו ^ ז ו ת ב  ו

̂בחי׳: פי/ ב׳ בתיי  בזה עד תשלום י״ס העגולים, «יש!ב י•ב׳ 
 י ״׳ בלים שבהם ד בתי אור, כי בבתי א' שהם
 י״ם דא״א, ואחיב בתוכם י״ס אחרים כלים העגולים, יש או״פ בתוך הכלים ואו׳׳ם
ך אלו עד סיום מחוץ להם, וער״ז בבחי׳ ב׳ שהם כלים דיושר ו  שהם י״ס דאבא, אלו ת
 כל פרטי האצילות, וכל עגול מאלו יש יש ג״ב אור פגימי בכלים דיושר ואור מקיף
/ דיושר מחוצה להם: ועגין או״פ ואו״מ ע״י י ה ו מ ר כ ח ל א ו ג ״כ ע ן ג ה ן מ מ כ ד  א

5 ס " ט פ ה ב פ ואדמ, ובולם בחינות פ ר  נמצא שיש א
ע *יי מ פ י׳ ה כ ת ר ובו׳: שמות הספי׳ הס * צ מ א י ב < כ א ן ן ׳ ך ב ן , ך י ח ב ן ן ם . ן ץ ל ן ג  ע

ך יייה. תפארת, ר ט ך ש פ ת ^ מ ן ן ^ ך ת ״ ו ל י צ א ל ה  ב

 קו ישר בחי׳ אור, דוגמת העגול ממש
ו בחי׳ א״א יש ב ק שהוא ביושר, ו  ר
ו  ואויא וזרנ, וכולם ביושר, ולבחי׳ ז
 *u־• ״יירזימ, כי הוא קו

 ראש ורגלים מעלה רם״., .
ך החלל  והנה האור הזה המתפשט תו
 הזה, הנה הוא נחלק לב׳ בחי/ הא/
 שכל האורות שבתוך החלל הזה, מוברח
ך אלו, ו  היא שיהי, בבחי׳ עגולים אלו ת
ר ספי׳ הכתר עגול א/  והמשל בזה או
 ובתוך עגול זה עגול חכמה, וביוצא
 ־- ־י״ייייי* י״ס העגולים, שהם

29 
 הא׳,

 פה בפמ״סז
 אוד ספי׳ הכתר וכו׳: שמותהספי׳ הםנ
 כתר, חכמה, ביגה, חסד, גבורה, תפארת,
 גצח, הוד, יסור, מלכות, ושמות הפרצופין

 ית' לקמן:
 שהם י ״ ס ד א ״ א וכו׳: שמות הפרצופין
 הס, עתיק דביק/ אריך אנפין ונוק/
 אבא ואימא עילאץ, ישראל סבא ותבונה, זעיר
 אנפץ ורחל, יעקב ולאה, דהספירות נבחנות
 על ה׳ בחיי, כח״ב ז״א ומלכות, ובנתר יש
 עתיק ונוק' בחצי כתר העליון, ואריך אנפץ
 ונוק׳ במתצית תכתר תתתתון: וכן בחכמה ובינה,
 כמחציתם העליון דחו״ב אבא עילאה ואימז*
 עילאה ז ובמתצית החכמה ובינה התחתונים יש
 ישראל סבא ותבונה: ובן בזעיר אנפץ דבםחצית
 העליון דזעיר אנפץ יש ז״א ורתל ובמתציתר
 התתתון יש יעקב ולאה: ופרצוף המלכות לפעמים
 נכללת בצד שמאל דז״א ולפעמים מתתקנת
 לפרצוף נפרדתלעצמה, כמו׳׳ש במקומם:

 נמצא שיש א ו ״ פ ו א ו ״ מ וכו׳: פי/
 או״פ היא, מה שמתלבש בהכלי, ואו״מ
 הוא מה שעתיד להתלבש בכלי ההוא, דהאור
 המתלבש בבלי נמצא מתפשט להתתתונים,
 ובל עור שאינו מתלבש בכלי אינו מתפשט
 לתתתחונים, וע״ב בל במה שהתתתונים כדאי
 לקבל אורו ית/ זה השיעור מתלבש בכלי,
 ונקי אור פנימי, ובל האור העתיד לב*
 בתתתונים, הוא אינו מתלבש בכלי, ומ״מ מגיע
 ממנו הארה מרחוק אל התתתוניס, וע״כ נבחן
 שהאור מקיף להבלי, ומאיר בו ממקומו מרחוק,

 והבן:
 הקדומים וכוי: נודע, דבל העשר דע בי בזה החלל נמצא א״ק לכל
 ספירות, בעיקרם אינם אלא חמשה בחיי, שהם
 כתר

רש היא כתר כמו״ש לנכון כפ״ד, וזה ההתפשטות  שו
 דע״ם דאו׳׳י מא״ם, וע״ס דאו״ח כזבחי׳ אחרונה, נק׳
 ראש, כלומר תחילת התהוות הארה ההיא, והנך רואה
ק האור עצמו נמשך ויוצא  שהאור קדוס לכלי, בלומר ש

ן י ׳ אחרונה, וע״כ א  הכלי, מסבת הזווג דהכאה בבחי
ן האור, ל צרכה בסוד שינוי הצ דה מ  הכלי מתגלמת כ

ו נ  כנ״ל עש״ה: וזה הכלל דהעליון המשפיע להחחתון אי
, ותחתון הרו*ה ך כלי היותר עב ר ע זולת ד  יבול להשפי
נו יכול לקבל בכלי עב, אלא דוקא  לקבל מהעליון אי

 בבלי

 יאי״א וזו־J״
 קראו בתורה צלם אלקים, ״ .

ך קוים, וכמעט בל ר  ישר ומתפשט ד
 ספר הזוהר והתיקונים אינם מדברים
דע  אלא מזה היושר, כםו״ש בע״ה: ו
 שיש בזה האצילות מיני עולמות עד
 אין קץ, ואין עתה ביאורם, אבל נתחיל
ט א׳ הכולל בל מציאות ר ד פ ו  עתה ע
 החלל הזה, וממנו מתפשטים כל העולמות
 במו״ש בע״ה, והוא בחי׳ מציאות אדם
 קדמון לכל הקדומים הנו׳ בספר הזוהר
 והתיקונים, ואחריו נמשך כל המדרגות
ע כי בזה החלל נמצא א״ק לם: ד  כו
ו מציאות י״ם, והס יש ב  לכל הקדומים, ו
 ממלאים כל החלל הזה, אמנם בתחילה
ך אלו, ו ך עגול אלו ת ר ד  יצאו י״ם ב
ך ר ך כל העגולים נמשך ד  ואח״ב בתו
רך כל העגולים  יושר, ציור אדם א׳ באו
 הניל בציור הזה, ואין אנו עסוקים בלל
 בבחי׳ עגולים, אלא בבחי׳ היושר לבד,
ד מציאות עגול ו  ולקמן אבאר בע״ה ע
 ויושר מה ענינם: והנה נמצא ע״י
ל באשר נעשה אדם,  הצמצום הזה הד
ו בחי׳ עצמות וכלים, כי  הנ״ל, הי׳ ב
 צמצום האור גורם מציאות הויות הכלים,

 כמו״ש

 פנים מסבירות
 היא המרכז, שהיא כינוי לגבול העולה מתוביותו
 על התחתון, ובקי ג״כ נקודא דאמצעותא, או
 נקודה כגו עגולא, דכ״ז הוא כינויים, לגבול

 העולה מתוכיות הנאצל עצמו לכדו:
 ה3/ היא ההבחן של י״ס, שהמה כח״ב זו״נ, כנ״ל,
 דכיון דניכד שינוי הצורה בנקודה דאמצעותא,
 שי׳יא בחי׳ הד/ א״ב נכהן ג״כ ג׳ מדרגות הקודמת
 **ליי׳/ ׳שכל אחת מעולה מחברתה בהבר כלי קבלה,

 שכה, כמו״ש בפ״א ע״ש :
 היא כחי׳ או״פ שלהם, שמגיע אליהם מצד
 המקיף והמאציל, כי אין שוס כה נגלה מצד
 לכחי׳ גבול, ואדרבה ככר נודע, שגם באור
 א״ס כיח המקיף, יש שס בחי׳ הד׳ בתכלית גדלותה,
 יעכ״ז היד׳ אור א״ס ב״ה ממלא בל המציאות: אלא ד׳יא
 נשאר גס עכשיו מאיר לתוך י׳׳ס דחלל בהשואה א/
 נלי שוס הבחן מדרגות מצדו: ואור זה המגיע להם
? אור פנימי, אלא שהיא הארה מצומצמת, לסבת * נ י  ה

 הנקידה עצמה כנ״ל:
 ״ד/ היא כחי׳ או׳׳מ עצמו, כי הא״ס, מאיר עכשיו
 כחי׳ השפעה ממקומו, בריחוק מן המקומ,
, כיון דנקודת הרצון של בחי׳ הד׳, נתמעטה, ולא י מ י ל  נ

 ייי׳ כה שום רצון לקבל, ממילא אבדה הכלי קבלה שלה׳
 ילא יכלה לקבל אל תוכה האור א״ס ב״ה כמקדם,
 'הנקודה דאמצעיתא נתרחקה מהאור, וע״כ אנו מבנים

 «ה, כשם הדחקת מקוס, לא״ס ב״ה, והכן היטב:
 T$ft אח״ז שנתצמצסה, המשיך א״ס אליה הארת
 הקו, שענינו, השפעה רחבה מצד המאציל,
ש יק על ג׳ כחי׳ שבכל ספירה וספירה, אשר בזה נ מ  א

 י׳יכפל כח הגמל שבספירות, גס מצד המאציל, כמו״ש
 לעיל: וכזה נוספו עוד עניניס חדשים:

 י׳**׳׳ היא תקפו של הגבול מצד א״ס ב״ה, כי הוא
 טש*יע לפי ח־ק שבחר הנאצל:

 "׳3</ היא י״ס דיושר, דהיינו, שכל בחי׳ ובתי׳, קבלה
 נכול החדש, המוגבל ה; מצד התחתון והן מצי

 י׳עליון, כנ״ל:
 יי'׳ היא אור הפנימי של י״ס דיושר, שבא האור
 לכל אחת מהם בשפע, וגס בהבחן הצורה דכל
'״א/ ינל בחי׳ שהיתה כלולה ביותר מן כחי׳ הרצי!  ל

 ? י, היתה קכלת אורה יותר במיעוט:
׳ היא אור מקיף של י״ס דיושר, שהא׳׳ם ב״ה, " ^ 
י על היושר ממקומו, בסוד הרחקת מקום, י א  ט

 יי להחזיר ולהשיב הכל על הכחי, שלו, בסוד א״ם
 י׳ לא נחית יחודא עליה עד דיה כעין לי׳ בת זוגיה :

 כמו שפרשתי כפ״א עש״ה:
 יגיה תמצא, שכהארת הקו ניתוספו עוד ד׳ צורות
 על ד׳ צורות הקודמות של העגולים, אמנם
 ס מאירים בעולמות, כמו שיתבאר במקומם לנכון,
 ^זי׳ נתבאר שכל העגולים של עולמות אבי״ע יהי׳
 יישם ככחי׳ הרשימו מן הצמצום, וכל פרצופי היושר

 hi העולמות, יהי׳ שורשם מהארת הקו ־• יכל העולמות, יהי׳ שורשם מהארת הקו:
 יעי* יש כהרשימו מה שאין בהארת הקו, ויש
 כהאדת הקו מה שאין בהרשימו, דיש מעלה
י יקטן וגדול שוין הס, בקבלת הארתם מאיי מ י  ׳ *
 י W ויש מעלה בהקו להיות השפעתו בהרחבה,
י L ייי־יי* ימו בהעגוליס י ׳ י " ח  כ

 & והנד,

׳ ׳ אחרונה שבבתי ד שנגמר בחי ׳ הנודעים ע ׳ הבחי ל ד  ע
: ך ס מ ל ה אז מבה האור ע י שנק׳ ממך דבלי מלכות, ו  הד
ק דאור השמש ב ל מראה לטושה ד ר השמש ע  כמו או
ת המראה הלטושה ע״כ ר ולבקוע א ו יכול לעבו נ  אי
ן דמסוד ו , כי אף כאן : ו ו רי ר לאחו  חוזרים קוי האו
ר ת האו זבת א ׳ אחרונה עו ן בחי י  הצמצום ולהלאה, א
ג דהכאה, ו ו ׳ ז ה כנ׳׳ל, ע״כ נעשה בחי ן להתפשט ב ו  עלי
ב המלכות  ומזה נולדים ויוצאים ע׳׳ס דאו׳׳ח, שבזה ש
ל כ  להיות כתר לע״ם ההיא, להיותה השורש להם, ו

רש  שו

 ויש מעלה בהקו להיות השפעתו נהייי-י
 י׳יכיקות כלי הרחקת מקום כמו בהעגולים:

 ״ה הארת הקו, שהוא ע״ס דיושר באו״ס
 ^ ואו״מ, נקרא צלם אדם וסוד פרצוף, אמנם
 ^ ^ התפשטותו נקרא אדם קדמון, שהוא השורש
ן שבעולמות אבי״ע, ונבאר בו קצת מה י פ י * י פ  ׳

 ^ שמוכרח להענין:
 ו תחילת הכהן הפרצוף הוא ראש וגוף, דםוי
0 היאש נקרא ההארה במקום יציאתה, וגל !  ן

 ט הימנה נקרא גוף: וערך הראש על הגוף הוא
י על הכלי, וכל שיש בגוף נמשך מהראש : י ״ ״  אעי
 ס גס כראש נמצא עשר ספירות, דהיינו׳
 גילגלתא, כתר: עיניס, חכמה: אזנים, בינה:
; פה, מלכות: אלא שאינם כעלי השפעה א

י ג ן ׳ ת ח  לת
 ^ ים, מטעם שכלים דראש דקים המה וזכים המה•

?יטי לנכון, והוא משום שהאורות קדמו לכלים, 0 3
י  ׳ ן ן י  1ע

ר ב עי  לעשות בלים י
 על



 כתר,
 אנפי

 פנים מאירות ><3
 ר, חכמה, בינה, ז״א, מלכות, כי הזעיר
 ״״לין לבדו, יעי בו חסד, גבורה, ת״ח, נצח<
 הוד, יסור, מהעשר הספירות: ומפל בחי׳
 שבחמשה הבחי׳ הג״ל, מתפשט עולם מיוחד,
 דעולם אדם קדמון הוא עולם הכתר, ועילם
 האצילות הוא עולם התכמת, ועולם הבריאה
 היא עולם הביגה, ועולם היצירה היא עולם
 הזעיר אגפין, ועולם העשייה היא עולם המלכות.
 ואמנם אינו כלי ממש ובו׳ אלא
 שבערך האור ובו׳: עניןבלי,
 איגו בדמיון כלי גשמי, אל̂א יש לה קשר עם
 האור בעצם, ע״ד האור הקשור בהפתילה.
 ושלהבת מתלת, בלומר שלא תי׳ מציאות אל

̂חי• ייי־ •  האוד זוי

 ל פנים מסבירות עץ החיים ענף ג
ה: ואין לגו . .״. • י ׳ כמרש לקמן בע ת י מ י י י ה מ מ ב ל י י י ׳ ' י א ה נ א ב נ י מ  ככלי הייתי יו׳ כ

י י  ע*כ כלים דראש כולם, ראויים רק לקבל מהעליון, אבל 1 י

ו יותר במקום גבוה בזה, ׳ לדבר ב ש א ו ה ד פ / ד ק ן נ ץ מ ו ׳ ח ן י ת ח ף ת ו ע ו פ ע ל י פ ש ה ל א  ל

 שהוא ג״כ בעלת השפעה בסוד המאםרות, והענין, דטה והמשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו.

׳ "״־ כמרש בעיה בדרושים אחרים הבאים י ׳ , שה״ס בחי׳ י ל ״ -,״ס מלמת דראש ״
 זתפשטת לכהי׳ י ייי - , ,

4 ־׳ 4 : ואמנם אינו כלי ^*4  לפנינו

 רשות
 כזה,
 ״ ן-ע״ה בדרושים אחרים הבאים
 לפנינו: ואמנם אינו כלי ממש, אלא
 שבערך האור שבתוכו נקרא כלי, אמנם
ך ובהיר בתכלית הזיכוך והדקות  הוא ז
 והבהירות, והנה האיק הזה מבריח מן
 הקצה אל הקצה מקצה עליון עד קצה

 התחתון בכל חלל האצילות הניל, ובזה .
׳ מציא^ א י א ה ל ר ש מ ו ל ^ כ ל ן ן ש בעיה, ^ ^ ״ ר מ  האדם נכללו כל העולמות כ

 אבל בבחינת פנימיות ועצמותו של אדם האור זולתה, והב! :

ח ן1 י ר ב ה מ ז ו ולהתעסק והנה הא״ק ה  זה אין אנו רשאץ לדבר ב
נדבר במה שנאצל אל הקצה: פי׳ דנלול  כלל, אמנם נתעסק ו

 ממנו, והוא כי הנה היות אור הא״ם
 גדול מאד לכן לא היו יכולין לקבל
 אם לא באמצעית האיק הזה, ואפי׳ מזה
 הא״ק לא היו יכולין לקבלו אם לא
ך נקבים ר ו ד  אחר יציאת האור חוצה ל
 ענן? ג הסו*יייי* - והחלונות שבו, שהם אח״פכמרש בעיה:

 אל הקצה: פי׳ דכלול מן ^
 התיקונים ותאורות העתידים להופיע

 בהעולםות עד נמר התיקון:
ות ובו׳ א י 1  אבל בבחי' פנימי
 אנו רשאין לדבר וכו׳ וברבי

 במה שנאצל הימנו: פי׳, רהנהגי* י
 העולמות עד גמר התיקון נמשכין רק מהאצי̂ל

 וזנאצל מהא״ק, אשר אורות דא״ק מתלבשים
 :עלמים בעולם האצילות, ואינו מתגלה

 •י״ נקשרץ ונמשכץ מהא״ק, הה נ״ב רק מבינה
 שלו ולמטה, להיות הבינה שורש לכלי, וע״ג
 נקי הבינה דא״ק אור שיוצא לחוץ מא״ק דרו
 הנקבים, כלומר עד לזווג דאו״ח במלכות, שה״ם
 כלי קבלה, מיקי, אבל מבתר וחבמח רעי&
 דאור ישר דא״ק, שה״ס כללות האור שמח̂פ

 בי מא״ס, אץ אגו רשאץ להתעסק בו, וחג!,,
 ענף ג הספירות הם אור ישר וכו׳ י* ז*
ת הקן ולםפןיז< ר א ה ׳ מ ^ n n D החוק 
 שבזה יוצא האור מבתי׳ אור פשוט: וםעהה
 גטצא שבל אור, מורכב מאור ישר ואור חוזרי'
 י״ס מלמעלה למטה וכו׳: ותתהלוז
 הזו גשאר בהם תוק קבוע, שהובן המלבוי*
 כזה כמו מעיין נובע, שהאור ישר מתפשט
ל האו*  אליה ומכת העיכוב שבהמלבוח ע
 יוצאים מזה עור עשר ספירות דאו״ת, שעי \
x נשאר האור בהתפשט ושוב, והאורות מתנדלים 
 כעת שובו אל מקורו: בלומדי
ב ע,» האו«׳י להתפשט כ ע  שהמלכות מ

 בבתי׳ די שבה, והאור שב לםקוי̂י
 י״ה ו״ה וכו׳: כי סור שם ^ יי
 הוא ד׳ בתי׳ הנודעים, חו״ב ז״א וםלבו£
.. של היו״ד ה״ס השורש והכתה יי^, r־ 
ל יו״ר ער* ו ש צ ו ק ט מ ש פ ת  האור ישי מ
5  תתאה, ואז יוצא מכת הי חתאה עיי ע
' י ע ם  עד קוצו של יו״ד, שהיא מלמטת ל

ש בעיה: ר  ״ J מ
ר ר ישר ואו  ענף ג הספירות הם או
 חוזר, והוא כי האיס האציל
ד  ייס מלמעלה למטה, דהיינו מכתר ע
בו אל מקורו ד בעת שו ו  מלכות, וחזר ע
ד והאציל ייס אחרים מלמטה ו  האיר ע
 למעלה, כתר במלכות, חכמה ביסוד
ץ םופן  וכו׳ עד מלכות בכתר, וזים נעו
 בתחלתן ותחלתן בסופן, וזים יה׳ וה׳
 הוהיי, וסוד תרין יודין שבא׳, כזה ,,א׳'
, וכתר רד  ומקום האור לעולם הוא י

 הים

 וז״ס

 יקוצו של

- V כבמה מקימות
 ״ רדאש בולם, ראויים רק לקבל מהעליון, אבל
ץ מנוק׳ דפה דראש,  לא להשפיע לפרצוף תחתין, חו
 שהוא ג״ב בעלת השפעה בסוד המאשרות, והענין, דפה
 ה״ס מלבות דראש כנ״ל, שה״ס בחי׳ הד׳ עצמה, שהיא
ך ר ה תבין ע מ ף דאיתי הפרצוף, ו ו  מתפשטת לבתי׳ ג
׳ מלבות, ל בתי ל הגוף כערך טי׳ם ראשונות ע  הראש ע
 דכל הגוף הוא רק התפשטות בחי׳ המלכות דכללות

א:  מהראש דהפרצוף ההי
ך, ׳ הבחנות שהם ׳. תו ל ב  אמנם הגוף עצמו נגחן ע
 וסוף, שז״ם רת״ס המובא בזוהר ובספרים
׳  בנ״מ אשר הבתר שה״ם האור במקום יציאתו ובחי
׳ שהם ׳ ב ׳ ובחי ׳ א  השורש היא נקרא ראש, ובחי
׳ ובחי׳ ׳ ג נינה נק׳ תוך, וזי׳א ומק׳ שהם בחי  חבמה ו
: וזהו לפי הבחן הספירות בפרטות ויש ף ׳ נקראים סו  ד
 ג״ב בנוף לבד ע״ס אשר הראש נחשב לבתר אמנם לפי
ל ע״ם, דהיינו גולגלתא  הבחן הפרצוף יש בראש כ
׳ אחת  ורשד״ד בנ״ל, והגוף אינו אלא התפשטות ספי
ה ומלכות דראש: והנה ׳ הד׳ הנק׳ פ  דראש, שהיא בחי
ך וראש, דמגרון עד הטבור ל תו ף בלבד נבחן ע  הגו

: ף י ד סיומו נק׳ ס ד ע ו ך, ומטנ  נקרא תו
 והענין יתבאר לקמן בעולם העקודים דבהתפשטות
׳ דעולם העקודים, נתחלפו האורות בהבלים ב  ה
 שאור הבתר לא יצא כלל אלא אור החכמה נכנס ככלי
 הכתר, ואור הכינה כחכמה, ואור הז״א בגלי הבינה
׳ בחי׳ האירית שהם ׳ עש״ה, ונמצא לפי זה אשר ב כו  ו
׳ בחי׳ הבלים ראש ותוך וסוף, ג ך וסוף נתיישבו ב  תו
 דאור דבחי׳ התוך שהיא אור החכמה נתיישב בבלי
 הכתר שהיא כלי דבחי׳ ראש, ואיר דכחי׳ הסיף שהיא
׳ ר הז״א נתיישב בכלי הכינה, שהיא כלי דבחי  או

 התיך בני׳ל:

 ונעשה בזה ירידה לבחי׳ הכלים, להיותם נערכים
ך לפי האור שבהם, וכיון שכלים דראש  א
 קבלו לאור התוך, ירדו כלים דראש ג״כ לבחי׳ תוך,
ך שקבלו כחס ן כליס דכחי׳ תו  כחשבון האור, וכמו כ
׳ בלים ר דבחי׳ סוף, ירדו הבלים דתוך ונעשו בחי  או

: ן הכ  דסיף, ו

 ח״ם כיה הרה צור עולמים המובא בעה״ח בשער
׳ אותיות הראשונות דשם הויה  העקודים: כי כ
׳ ל ד , נתפשט מהם עצמס כ ׳ ׳ ובחי׳ ב ׳ א  שהם כחי
ל יו״ד ה״ ס הראש, דהיינו י קוצו ש , כ ן ד׳ ׳ שם ב  כחי
י דכתד, וי״ה הים חכמה ובינה, שה״ם התוך כנ״ל,  כל
 ונתפשט התוך עצמו וירד לבחי׳ סוף, להיות שהכינה
 קבלו לאור הז״א, שהוא אור הסוף, ע״כ נתחלקה כלי
 התוך לשנים, חציו לבחי׳ התוך, והיינו אור הבינה
 שעלה לכלי דחכמה, וחציו השני לבחי׳ הסוף, והיינו
ר הז״א שנתיישב בכלי דבינה, ונעשו בהכינה עצמה  או
׳ זו״נ ׳ בחי ׳ ראשונה דשם הייה ב  לכדה שהיא סוד ה
׳ שהם ו״ה, ובזה ׳ ובחי׳ הד ׳ ג  שהס הסוף דהיינו כחי
׳ אותיות י*ה דעולס העקודים נעשה י״ה  גמצא שמב
ל אותיות הו״ה כנ״ל ה כי ה׳ די״ה נתחלקה ע  :וגס ר
׳ לקמן עי  .והבן זה כי קצרתי כדי שלא לצאת מהענין, ו
ד לקמן ו  בפרק ששי מתבאר במילואו בהרחבה, וית׳ ע
׳ ב ך לפי זה מאי נעשה ב ׳ ולא תקשה ל  בצמצוס ג
ה דעולס ר ׳ אחרונית דעילס העקודים דהיינו ה  בחי
ם  העקודים, אחר דמהי ראשינה דשס הייה נתפשט ג
׳ המקיפים דיושר, ה׳ תתאה, תדע, שה״ס ב או ו  הו
 שנקראים מקיף דיחידה, דיושר ומקיף דחיה, דיושר,

 ונקראים ג׳׳ב לבוש והיכל :
ב ז״ל כהיכל אבי״ע פ״ג, ר ך דברי ה  ובזה מתבאר ל
גוף,  דמחלק שם הע״ס בשם, שורש, ונשמה, ו
 זלכוש, והיכל, דשורש ונשמה וגוף, הם כח״ב, ולכוש
י השורש והנשמות ע כ  והיכל הם זו״נ, וז״ל שם ד
ך הלבושים ׳ א׳ שאין פירוד ביניהם, א  והגופים, הם בחי
ן ׳ הנ״ל, ובי ׳ כחי ׳ נפרדות מן ג ׳ כחי  והיכלות, הס כ
ס הס ן הלבושים, ש ן הגופים וכי ׳ האלו דהיינו בי  ב

׳ ׳ עש״ה: ובפ״ה כענין ג כו ר הקליפות, ו  סדו
ה: ובהנ״ל תבין את י־* ׳ עש״ כו ף ו ו  ג

יה נתפשני י*״* ן י מ  ש

 ־׳״י-י, ואז יוצא מכת הי ת

w של יו״ר, שהיא מלמטה ד ?  ע

 בסדר הוה״י:
 ומקום האור לעולם הוא יי

* ע ז  פי/ דיו״ר נרמז, ברישא! ג

 ״דיי

 ושביל*

׳ ף, וכמו״ ש לעיל, שמן ה ו ד נק׳ נשמה, והי נק׳ ג ר י  ו
ה׳ תתאה, נמצא שנתחלק או י ל ו  ראשונה נתחלק ג״ב ע
י תתאה, ומסוד , ה , ואו ׳ בחי׳, דהיינו הי ל ג  הגוף ע
ו מהם ׳ דעולס עקודים, נפרד , דהתפשטות א  הואו הי
׳ ׳ המקיפין הנק׳ לבוש והיכל, שהם ב  ונעשו מהם, כ

יחידה:  מקיפים דיושר, חיה ו
, המובא בשער הנקודים, דא׳׳ק D צמצימ הב׳ ״ H 
רו ולמטה, והעלה  צמצם את נה״י שלו שמטבו
׳ בכלי ר חנוק׳ שהי  אותם מטבור ולמעלה, דהיינו גם או
׳  ז״א כנ׳יל, העלה אותה מטבורו ולמעלה דהיינו לכחי
ן התוך מהי עילאה  התוך לה׳ עילאה, ואח״כ נתפשט מ
ד חדש מטבור ולמטה דא״ק, שהם עי׳ס דעולם  או

 הנקודים:

׳ עולמים עולם ׳ כ י ד עולמים פ  ח״ס כיה הוי׳׳ה צו
ן י״ה אלו  העקודים עד הטבור ה״ ם י״ה אשר מ
 לבד, מתפשט הייה שלימה למעלה מטבור כעולם
ר  העקודים, ונתפשט הייה שלימה דע״ס למטה מטבו

 הנק׳ עולם הנקודים ע׳׳ש בשער הנקודיס:
ך ף לשנים, שהם תו  ועתה נתבאר ענין התחלקות הגו
ן ׳ דשם ב כח׳ ב ד הטבור ה״ס י״ה ו ע  סוף, ש
׳ ׳ ד בחי ׳ ו ׳ ג , דהיינו בחי , ומטבור ולמטה ה״ס וה׳ ׳  , ׳-ין ד
׳ ל כחי כ : ואחר שנתבאר ש ׳ ׳ ב  הלכושיס, שם ה0 הנמשכים ג״ב רק מבתי

׳ עש״ה: ובפ״ה כטנמ 5/ י»»י, , , , כו  ,. -.>», ו

׳ מלכות דראש, נמצא שהמלכות ף אינו אלא בחי  ג כחי הגו

ס ׳ ס כח כ, ינק׳ וז״א ומלכות, דמלכות, הנמשכים מבינה דמלכות, ה  • , > י
׳ י ל הפ ל יי״ד נק׳ שירש, מטבור ולמטה, אמנם ז״א ומלבות האמיתיים ש רש ונשמה וגוף, דקיצי ש  ג״כ שו

ד המלכות ר " 



 פנים מאירות לא
 ושבילא, שהם מקום האיר, בסוד בח״ב, דרישא
 דיו״ד ה״ס בחר, וגזעא הוא חכמה, ועוקץ
 התחתון המתפשט מהיו״ד שנקי שבילא ה״ם

 בינה;
 והאחרונה ה״ ס אדני: פי/דקוץ העליון
 של יו״ד תתתתונה מן ה*א/
 היא ניב סור תכתר, וגזעא דהיו״ר הוא חכמה,
 ושבילא היא בינה, דהיינו מן ע״ס דאו״ח,
 דאתי, שהוא שס המלבות: והואו שבאמצע ב׳
 היורין נחלק לשנים, כזה שואו עליונה
 הוא ז״א ראור ישר, הכולל ו׳ קצוות חנ״ת
 נה״י דאו״י, והואו התתתונה, היא ז״א דאו״ח,

 הכולל תנ״ת נה״י דאו״ח:
 tt״D י א ה ד ו נ ה ״ י: ששליבת ב׳ השמות
 הויה אדני, יורה על ע״ס דאו״י וע״ם
 דאו״ח, שתמ מתתבריס ומשתלבים יחד זה
 בזה בכל נאצל, על דרך התפשט ושוב כנ״לו
 בסוד אני ואין שכאדני: פי׳שנמצ*
 בזה, שהמלכות נעשית לשורש ובתר
 לאו״ח, ע״ב נרמז באדני כתר ומלכות, אין
 הוא שם הכתר, אני הוא שם המלבות, דהי*

 כתר לאו״ת ומלכות לאור ישר:
 וסוד כ׳ תוא כתר בסוד ב׳ יודין
 ו כ ו׳: פי/ ריש בחי׳ התפשט ושוב
 גם בספירות שלמטת מכתר, כמו שאיתא,
 בסמוך, דתייגו שאינו מתפשט ושוב על כל ה׳
 בתינות שבע״ס, אלא על ד׳ בתינות, שאז יהי'
 בהנאצל רק אור התכמת: ובשמתפשט ושוב
 על נ' בחי/ יהי׳ בו ערך בינה: וכשמתפשט•
 ושוב על ב׳ בחי/ יהי׳ בו רק ערך ז״א, ועיי
 בפמ״ס כאן: ובשמתפשט ושוב על כל \ז'
 בחיי, אז יהי׳ בו אור הכתר, דהיינו עשרים

 ספירות שלימות:
 ובעניין העשר מלמטה למעלה
 וכוי: פי/ רעד כאן ביאר רק
 ספירת הכתר, ע״ד שאור א׳׳ס מתפשט עד
 המלכות וממנת שב לבתר, שנאצל ע׳׳י זה
 עשרים ספי׳ כנ״ל, והם נבחנים בשם עשר
 ספירות של תכתר, ואומר שכן הדין בכולם,
 כלומר בשאר הםפי׳ שלמטת מכתר, שהמת
 מתפשטים מן ספירת הכתר ג״כ על זה הדרך
 דהתפשט ושוב: שנק׳ התלבשות כמו״ש

 בפמ״ס:
 כיצד מן הכתר עד החכמה וכו׳:
 באן מבאר, סדר יציאת הע״ס מן
 ספירת הבתר, וע״י בפמ״ם כאן שביארנו זה:

 עץ החיים:ענף
 ה״ס קוץ ירד הראשונה, והאחרונה הים
 אדני סוד הוה״י ממש, וזה סוד יאהדונה״י,
 בסוד אני ואין שבאתי, בסוד כתר
 ומלכות: וסוד ב/ הוא בתר, בסוד ב,
 יודין ב׳ פעמים ירד ספירות מלמעלה
 למטה ומלמטה למעלה הנאצלים

 מתיחדים בכתר:
 ובענין העשר מלמטה למעלה, כן
 הדין בכולם, כיצד מן הכתר
 עד חחכמה וחוזר מחכמה לכתר, ובן
 מכתר לבינה ומבינה לכתר, וכן עד
 סוף יו״ד הספירות, וכן דין זה נוהג
 בכל ספירה וספירה עצמה, בנודע היות
 כלולה כל אחד מירד, וכן עד סוף כל
 הפרטים: ויש הפרש כי אור ישר היא
 עצם אור האצילות, כדמיון אור השמש
 המכה בעששית, אך אור החוזר אין
 דומה לזה רק אור חלש יותר, כמו אור
 השמש המכה בעששית ומתהפך אליו,

 31 פנים מסבירות

 המלכות דראש, נפרדו משם ולהא, והובנו בסוד מקיף
ה ייושד שה״ס ז״א דמלכות, ומקיף דיחידה דיושר י ח  י

 שה״ס מלכות דמלכות:

 ויש הפרש כי אור ישר הוא עצם
 וכוי: דכללות האור הטתפשט מהא״ס
 ב״האל הנאצל, בא בע״ס ראור הישר:
 כדמיון אור השמש המכה וכו׳: פי׳
 ער״מ כשב׳ דברים קשים פונעים זה
 בזה, ובל אחד רוצת לעבור מעט בתוך התחום
 של חבירו, נקרא הכאה, וישוער נורלו של
 ההבאה, כפי נורלו של רצון דבל אחד ואחד
 בתשגת הגבול של חבירו: ובן עד״ז יש בכלי
 המלכות, מפאת הצמצום הא׳ בתי׳ מסן/
 המעכב על אור העליון מלבוא בבחי' הד׳
 שלה, וטבע של אור העליון לתתפשט לתתתוגים

 בכל

 הזה, עד להראות השרשיס האלו במקום הגאמן, אמנם
ך ביאור להבין מה היה חסר להתפשטות א׳  ודאי צרי
 דעולם העקודים שהיי מוכרח להסתלק, ומה ההברה
׳ דעולם העקודים שיתחלפו האורות, ויבוא  להתפשטות ב
, ומה הבריח להא״ק ׳ ר החכמה בבלי דכתר ובו  או
ץ ע״ם נ ר ולמטה, גס ע ׳ מטבו  שיצמצם א״ע כפעם ב
ל זה יתבאר בהרחבה בביאור ץ ההכאה, כ ענ  דאו״ח, ו

׳ בע״ה: ׳ ו י ה פ  שלם ומספיק לקמן ב
ר ישר ואיר חוור : הספירות הם או ׳  ענף ג אות א
׳ ענפים הקודמים ב : הגה ב ף ו ׳ עד ס  ובו
ל עשר ספירות דאור ישר, ומעתה  ביארנו תוכנם ש
י  נתחיל בביאור העשר ספירות דאו׳׳ח, אשר כל ריבו
פץ נמשכים מצדם: ומתחילה פרצו  המצבים בעולמות ו
 נבאר המפורסם בבמה מקומות בבהאר״י ז״ל, אשר
 השורשים דעשר הספירות בולם נשארין בספי׳ הכתר,
אך הארתם יוצא לחוץ־ שוה עגין ב׳ המצבים שנמצא  ו
פץ  בכל פרצוף, מצב א׳ שבל פרצוף כולל ה׳ פרצו
׳ שמכל  בח״ב זו״נ שכולם קומתם שור. זה לזה, מצב ב
פץ על דרך המדרגה זה  אחד מתפשט ויוצא ה׳ פרצו

 למטה מזה :

 ומתחילה נבאר המובא כאן שע״ם דאור ישר הם
 מעילא לתתא וע״ם דאור חוזר הם מתתא
ץ גשמי תליא ע , דאטו במקומות המדומות ל ׳  לעילא ובו
ן מי ומה נותן את העליונים  מילתא ח״ו, וא״כ צריך להבי
 למטה והתחתונים למעלה, שיהיה הכתר במלכות

: י ו כ  והחכמה ביסוד ו
ר א״ס , שמתחילה מתפשט או י ׳ בעגף ד  והענין, עי
, בלומר, דאור א״ם ׳  ב״ה לעשות בלים ובו
ש בלים, דהא הכלים המה  ב״ה מתפשט, מטרם שי
ר המתפשט : אשר או ן האור עצמו  נמשכים ויוצאים מ
 מתעבה בסופו בדרך התפשטותו, וזה האור שנחעבה
ו ל האור הזה שנתפשט, שהאור קשור ב  היא הכלי ש
 כדמיון אור הנר הקשור בהפתילה: ועגין העיבוי הזה
׳ הרצון  נתבאר בארוכה בענפים הקודמים, דהיינו בחי
על בגאצל ההיא, שזהו סוד המסך  לקבל המתגלה בפו
 שנתהוה בכלי המלבות: ומסך יורה בת העיכוב שבה,
יא׳ דהיינו המעכב לאור  ־* י

 וחנה זה הצמצום ב׳ הנ״ל, דהיינו שצמצם א״ק את
 האור שמטבור ולמטה והעלה אותו למעלה
׳ נקרא צמצום דרבועא, ונקרא עגולא בגו ריבועא: י י נ פ  מ

 ^'׳ מודע דבל צמצום שישנו בעולמות אינו כלל
 לעולם מצד העליון והמאציל, זולת מצד התחתון,
נ אני קוראים את הרשימו דמקום המצומצם, בשם * 
, שאין שום ל ו ג ע ת ה נ ו מ ו ת ן ב ב ו  יייעגולים, כי מ
 י ^ ננחן בו מצד חוצה לו, דהיינו מצד המאציל, כי
 מלויף עלי׳ מצדו סביב סביב בהשואה אחת,

̂א״כ כיושר שהי׳ס הארת הקו המשפיע לפי הגבול  
 "י׳ אחרונה, אשר התחתון עשה בתוכיותו במרכזו
ר לעיל, שיש מעלת בעגולים יותר על א כ ת נ : י

 ד 

 ׳ייי/ וכן יש כיושר מה שאין בעגולים כנ״ל ע״ש,
ה יעגולים אשר הארת העליון המגיע אליו הוא ל ע

י ל  נ

, אמנם אינו מגיע בשפע, ויתרון היושר כי ל ו ב  י ג

ד יבא אליו כשפע, אולם מוגבל ג״כ מצד ש מ  נ

 ׳™1, וכ״ז נבחן דק כצמצום א׳, שהי׳ בבתי׳ נקודה
ן #ילא, שהיא קדם ליושר המוגבל בריבועא לפי  י

̂י׳כחי׳ הנודעות, דהיינו הארת הקו, ושניהם יחד, דהיינו  
© , ו כ ו ת  ו דד׳צמצום, והארת הקו שנמשך ב

 P *פ תחת ההבחן של ריכועא בגו עגולא כזה:
 הצמצום מוקדם לביאת הקו בערך קורס ונמשך,
ת ד׳קו היא בחי׳ השפע המוגבל כחפ׳ן התחתון,  י י
 , 1 ככח התחתון, והיה התחתון כמו שורש גם
 הנא מצד המאציל, וע״כ נק׳ העגולים בחי׳
 י׳טודש, והיושר נקרא כחי׳ נמשך מן הקודם והיא

 כערך ענף לו והבן:
 צמצום כ׳ דא״ק שהעלת את האור דגוק׳ שהי׳
 ^ בכלי הז״א כסוף הפרצוף המכונה מטבור
׳ וייעלה אותו אל כלי בינה, שהיא בחי׳ התוך  ^ ה
 , י׳פד*ו1 מגרון לטבור, אז נתרשם כל בחי׳ הסוף
 ^ $ *׳יק ככחי׳ העגולים, כמו בצמצופ הא/ שהיא
 *״?, דהיינו ג״כ באותו המובן הנ״ל שאינו מצי
 1 אלא מרצון התחתון עצמו, והעליון נשאר מאיי
ו על מקום מ ׳ על מקום המצומצם הב/ כ ׳ א ד  א

 המצומצם הא׳ כנ״ל:
0 יש ביניהם הפרש גדול, להיות צמצום הב׳ ^ 
שך מכחי׳ ספי׳ דיושר שהיא הארת הקו מ  *«. נ

" ־ ־ ׳ י  & *׳ י

 הקודם והשורש׳
[o] :מה npn ״ י* ׳- הריבועא הוא 

ש *?V ענף לו הנמשך הימנו,
 יז»י 

י גק׳ זה ״  צמצום בריכועא, בספר חפצי בה, ונקי י
 ^ ג״כ עגולא בגו ריבועא:

ן המובא בשער הנקודים על ענין ע״ס י נ  ׳ ת
̂ יעגיליס דמטבור ולמטה דא״ק, וז״ל וי׳ם ״ .  ״
א את האדם ישר והמה בקשו חשבונות י כ

 ^ ך 
ף א״ק, דעולס העקודים יצא מפה י צ ר ' י ^ פ t  יא״ק ,

ה רק כסוד הארות ע״ס דיושר, והמה בקשו ט ! נ
ת ן  ח־עכ,ג

 ^ רכות, דהיינו ע״ס דעגולים, שיצאו מטבור
 &^י ע״ש פי׳ שע״ס דעגולים שנתרשמו מנח
ס עליית הרצון ו ש ״ל נקי חשבונות, מ נ  ה

ן״א נק׳ רצון׳ ׳ ד ק ו נ ר ה ו א ^׳ יבבי ידעת ש ף ־  ^ ן
א 'I לקכל כנ״ל, והבינה נק׳ מחשבה, כי המחשבה  1ןו
ל הרצון, ופועל אותו, וכבר נתבאר כסוי  1/ ^ א
 8י••-׳ ׳ אשי הייייי *•י־י״ יי״י׳ !־!יי. הוא בחי׳

' / א ׳ ר בה מפאת צמצימ ד י ^ מ ט א מ י י ל נ לא יבוא אור הנוק׳ישהי"׳ ב ״ ש . L ׳ .. ״ ד y שנמשו ב  . , . ? ״
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״ שבהשת״ להפכיוח ד ר ו צ י ה ו ג י ש  ב
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ל אשד הכינה שהוא בחיי הב/ הוא בחי׳ ע ,  מ

 ^ י ייכחי׳ ד׳ כנ״ל, וכיון שצמצום הב׳ היה עי׳י
י ז׳׳א מטבור ל נ  ^ י׳עלי׳ את אור חנוק׳ שהי/ ב
וי׳עלה אותה לכלי כינה מטבור ולמעלה, א״כ

ל ׳ף ; ? 

 ^ ^*יז לצורת המחשבה, וע״כ נק׳ המלכות הזה
/ וכשם חשבון, וז״ס כך עלה במחשבה, ה כ * ח

 ידי ג 
י שלא לצאת מהענין: אולם בשביל ההכרח י ף ^ כ א ;  ל
/ י ז י ל כחי׳ או״פ ואו״מ דעגולים, וכן בל כ  ^ ת כ
 ?י1 ייושד, הוכרחתי להיות מקצר ועולה בפיק

 הזה
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ו עלי׳ ש א  *"׳ 5 נ
 ז&ח 0 .

 עץ החיים ענף ד
 וכן הדין בכל הי״ס, ובכל ספירה וספרדי

 עצמה כפי התפשטותו, והבן זה*
ה ד דע כי כאשד עלה בח&ץ נ  ע
 * 1 האיס להאציל ולברוא ולעשות
 עולמו כלול מד עולמות אבי״ע, וראי׳
 כי לא היה כח בעולמות לקפל את
 האור הגדול של הא״ס, ולא די בתחתוניה
ל  אלא אפי׳ בספירות עצמם א*לי ש
 האצילות לא היה בהם בת לקבל איר
 עליון, כי ספירת חכמה לא היתד, יכולה
ם לא עיי אמצעית ן א לץ ר ע ו ל א נ ק  ל

 םפי׳ כתר, ועדיז כל השאר, ולטעם זד׳
 הוצרכו כל אותם התיקונים הנזכרים
 באדדז ובאדיר, ומטעם זה הוצרך

 לעשות ד, עולמות אבי״ע:
 והעלן

 לב פנים מסבירות
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 מהמםך שנתעלה לכחי׳ ג׳ ג״כ ע״ס דאו״ח: אמנם יהי׳
 בקוטן המעלה מהתפשטות הקדום, שהמלכות שב להיות
 כתר, וכאן נערך שהמלכות שב להיות הכמה; כמו״ש
 באות א׳ ענן* זה, שכספי׳ ואליה כל הזך ביותר היא
 פחות במדרגה עש״ה, ובזה נמצא מתפשט הארת
 החכמה שנשרשה בה׳ פרצופין דהתפשטות הקדום,
 שיוצאת לחוץ למטה מהכתר, כי ספירת החכמה
 דבהתפשטות הקדום הי׳ קומתה שוה לכתר כנ״ל, אמנם
 חכמה זו, יהי׳ הע״ס שלה רק בקומת חכמה, דשיעיר
 הקומה תלוי בכלי מלכות, ובערכי האו״ח שלה, כנ״ל:
 ואח״ז, שוב מזדכך המסך ביותר, ומתעלה לכהי׳ בי,
 דד׳ בחי׳ הנודעים, ואור א״ס ב״ה שבכתר מזדווג עם
 המלכות ההיא, שעלתה למקום כינה בבחי׳ ב/ ומעלת
 ג״כ ע״ס דאו״ ח מכינה לכתר: אמנם הארה מזה, נערך
 במדרגת בינה דאו״ח, כלומר שהמלכות הזו לא שב
 להיות חכמה, אלא שב להיות כינה, כמדרגה מג׳
 דהתפשטות הקדום, וע״כ יצאה הארת בינה מחוץ לכתר
 ולחכמה, ונמצאת למטה מהם: ואח״כ נזדכך המסד
 כיותר, ועלה כערך בחי׳ א׳ מד׳ כחי׳ הנודעים, שהיא
 חכמה, והאו״י דא״ס כ* ה יורד גם אן אליה מהכתר
 לחכמה, ומעלית ג״כ ע״ס דאו״ח מחכמה לכתר, והייני
 רק כקומת הזי׳א ש בהתפשטות הקדום כנ״ל, ובזה יוצא
 הארת פרציף זי׳א מהכתר ולחוץ למטה מכינה: כי
 פרצוף ז״א דהכתר קומתו שוד, לכתר, אמנם מארה
 דעכשיו שיוצא מזווג או״י מכתר לחכמה, כהמלכות
 שהיא במקום חכמה, אין המלכות שב לבינה, אלא
 לכחי׳ ז״א, כנ״ל, וא״כ קומתו למטה מבינה : ואח״כ
 מזדכך עוד המלכות עד לשורש, שהוא הכתר, ושוכ
 אין ש ס עוד זווג דהכאה, כי בזה נמצא כל המסך
 מתבטל ומזדכך: שז״ס ואשתאיב גיציצא, כמו״ש כל זה

 לקטן כענף ה׳ ו׳ בארוכה :

 ונתבאר לך, איך מתחילה יוצאים כל ה׳ פרצופין
 ככלי הכתר, דהיינו כהתפשטות ראשון
 שהמלכות שב לכתר, ושם ישנס לשורשים דע״ס כולם,
 נקומת הכתר: ואח״כ, נעשה הזווג הב׳ דכתר, בסיד
 עליית המסך ממדרגה למדרגה, שכזווג דהכאה הב׳
 הזו, יוצאים הספירות ומתפשטים זה למטה מזה, כסדר

 ערכי הארה העולה מהזווגיס, כג״ל:
 ונתבאר, דכאור ישר אין שוס חילוק מפרצוף
 לפרצוף, משוס דאור א׳׳ ם כ״ה המתפשט
 בהכתו עד לזווג בכלי מלכות, הנו מתפשט על ד׳
 כחי׳ הנודעים: ואפי׳ כשהמסך דמלכות הוא במקום
 החכמה, והארי בא מכתר לחכמה, מ״מ מתפשט על
׳ כחי׳ דאי״י, שהם כח״כ זו״נ: משום דאין הכוונה  י
 על החכמה ממש, דלא שייך מסך כספי׳ חכמה,
 שיצוייר שם זווג דהכאה, והוא פשוט, אלא הבונה על
 המסך דמלכות המזדכך וקיבל זיכוך דהכמה, זהבן זה ־.

 ונתבאר

 להפכיות מקצה אל הקצה, כאופן שלא יהי׳ ככלי
 הקבלה שום ניצוצין של השפעה, אז נערכים כנפרדים
 לגמרי זה מזה, כמו״ש שם: והנה צמצום הזה ומסך
 הזה, אינו כלל מצד המאציל, כמז״ש שם, אלא מצד
 המלכות כעצמה שבחרה בהשיאה הצורה ובדביקות
 למאצילה, וע״כ מונעת את עצמה מהשפע, אמנם איר
 העליון המושפע ובא לה מצד המאציל, מתפשט אליה
 בכל עוז עד כמעט שהוא נפרד ממקומו, כלומר שאינו
 מבחין כלל כהמסך שעשתה המלכות, כי רוצה להתפשט
 גס מהמסך ולמטה: וע*כ נבחן זה, כעין אור השמש
 המכה על העששית או על מראה לטושה, שהמראה
 הלטישה מפסיק ירידת קוי אור השמש באמצע דרכו,
 זקוי האור חוזרים לאחריהם בהארה מרובה על אותו
 המקום: וכן כאן, כיון שהמסך מעכב אור העליון, נעשה
 ביניהם בחי׳ זווג דהכאה זה כזה, שמזה נולדו עשר
 הספירות דאו״ח כח״ב זיינ מתתא לעילא, אשר המלכות
 דאו״י שב להיות כתר דאו״ח, וכתר דאי״י שב להיות
 מלכות דאו״ח, בסוד נעוץ סופן כתחלתן ותחלתן בסופן,

 המובא כספר היצירה:
 ןעניל יציאתם דעיס דאו*ח מתתא לעילא, היינו
 כהפכיות מערך המדרגה דע״ס דאור ישר:
 דערך המדרגה דע״ס דאו״י, הס על-פי ד׳ בחי׳ הנודעים,
 עד שמתגלה העוגיות לכלי קבלה כבחי׳ ד׳, ובערך
 זה נמצא שכל הזך ביותר מבחי׳ העיכיית, הוא במדרגה
 גביה ביותר, ויהי׳ הז״א במדרגה החשובה מהמלכות
 להיותו בחי׳ ג׳, ויהי׳ הכינה חשוכה מהז״א להיותה
 כחי׳ ב׳, ויהי׳ החכמה חשיבה מהגינה להיותה כחי׳
 א׳, והכתר חשוב מכולם שהיא השורש לכולם: וערך
 הפכי יהי׳ בע״ס דאו׳יח לסבת יציאתם מהמסך שבכלי
 מלכות, דהיינו מדרגה הד׳ העב כיותר מכולם, ועתה
 היתד. לראש פנה לכולם, דהיינו כתר לע״ס דאו״ח:
 וכערך זה נמצא שכל העב כיותר יהי׳ כמדרגה יותר
 גבוה, כי הז״א שהיא מדרגה ג׳ דאיד ישר יהי׳ עכשיו
 כמעלת החכמה, דהיינו מדרגה ב׳ המקבל מהכתר:
 והחכמה דאו״י, שהיא בחי׳ הא׳, יהי׳ עכשיו בעדך ז״א
 לאי״ח, שצריך לקבל האו״ח טהבינה, כמו ז״א דאו״י
 המקבל אז״י מהגינה: והכתר, יהי׳ כחי׳ מלכות,
 להיותו מקבל מן הז״א דאו״ח, והבן: והנך רואה,
 שהעליונים דאו״י נעשין תחתונים דאי״ח, ותחתונים דאו״י
 נעשין עליונים באו״ח, וע״כ איטר שיצאו מתתא לעילא,
 כלומד שהתחתונים דלפנים באו״י, נעשין עכשיו עליונים
 במעלה וחשיבות, לסבה שכלילים בייתר מאיר העב, כנ״ל:

 (כ) אמנם נודע, אשר ע״ס דאי״י עם ע״מ דאו״ח
 התחברו והשתלבו יחד זד׳ עס זה, כמל״ש
 בפנים בסיד יאהדונה״י: יכחיביר הזה נעשין קומתם
 שיה זה לזה, דהמלכית דאו״י קנתה עכשיו מעלת כתר
 לאי״ח, ונמצא קומתה ומעלתה כקימת הכתר דאדי;
 וכן החכמה קנתה מעלת הכתר דאו״י שעליה, שמעלת
 הכתר על החכמה דאו״י, היינו משום שהכתר שורשה,
 והיא מקבלת האור מהכתר, ועכשיו באו״ח נמצא הכתר
 מקבל מן החכמה, ויהי׳ החכמה שורש והכתר נמשך
 הימנה: ועד״? הז״א עם החכמה דאו״י, דכמו דמעלת
 הבמה דאו״י הוא משום שמקבל מהכתר, כן הז״א מקכל
 האוי׳ח מן הכתר, דהיינו כלי המלכות: וכיון שהחכמה
 שוה עס הכתר, והיא עס החכמה, נמצא קומת הז״א
 עד הכתר: וכן כולם שויס הערך בקומת הכתר, וע״כ
 גקרא אצילות הזה, אצילת הכלי כתר, להיות כל ה׳
 הפרצופין שויס קומתם עד הכתר, אמנם נשתרשו כאן

 כל ה׳ פרצופין בע״ם דאי״י וע*ס דאו״ח, כנ״ל:
 זהנד, כדי שיתפשטו הארתם דה׳ פרצופי הכתר לחוץ
 מכלי הכתר כדרך המדרגה זה למטה מזה אז
 צריך הכתר שבה אור א״ס בה להזדווג עם הכלי
 מלכות העולה ונכללת ככל כחי׳ וכחי׳ דד׳ כחי׳

 הנודעים מאור ישר:
 זהענין דבהגלות האו״ח מכח העיכוב, שבאור העב
 שבכלי מלכות, מתגבר כה כח הזה, והולכת
 ומזדככת ככל פעם כיותר, כערך המדרגה, והאיר ישר
 דא״ס ב״ה מזדווג בה בכל מדרגה ומדרגה, ומתחילה
 מזדככת למדרגת ז״א, דהיינו לכחי׳ הג׳ שכד׳ ג״י׳
 הנודעים, וגס אז או״י מזדווג עמה כזווג דהכאה, ויוצא

 מהמסך



 ובזה

 פנים מסבירות לג
 ונתבאר כזה, שגס בספירות המתפשטין כזה למטח
 מזה, יש בכל אחד מהס ע״ס דאור ישר,
 ובל המדובר הוא רק בעדך שיעור הקומה, הנמדד על
 פי מעלה האו״ח, אשר מסך היותר עב דהיינו כשיעור
 בחיי הדי, משוח קומת הע״ס עד הכתר: ומסך היותר
 דק דהיינו בשיעור בחיי ג׳, משווה קומתם דע״ס רק
 עד החכמה: דכאן לא שב המלבות להיות כתר אלא
 שב להיות חכמה, ונמצא בזה שבחיי הכתר ההתפשטות
 הזה יהיה קומתו למעלה מכל מ״מ תחתוניות, דאין שני
 לו בקומה, משאר ט׳ ספירות התחתונות, שכולם קומתם
 שוה עד החכמה, דמלכות דאו״י שב להיות חכמה
 וקומתה שוד. לחכמה: וכן ז״א דאו״ח שוה קומתו
 לבינה, להיותו התפשטות מהחכמה דאו״ח, והכינה כבד
 קומתה שוה לחכמה דאו״י, כי כל מעלת החכמה על
 הבינה דאו״י הוא מפני שהבינה הוא נמשך ומקבל
 אורה מחכמה, ועכשיו באו״ח נמצא שהחכמה נמשך
 ומקבל אורה מהבינה, ונמצאים בזה משתווים במעלתם,
 וכוי: והנך רואה, דהכתר הוא למעלה מכולם, ושאר
 ט״ם התחתוניות קומתם שוה עד החכמה: ועד״ז,
 בהתעלות המםך לבינה, ונמצא בזה שהמלכות שב
 להיות בינה, נמצא שכתר וחכמה דאו״י דהחפשטות
 זה, יהי׳ למעלה מכולם, ושאר שמונה ספי׳ תחתוניות,
 כולם קומתם שוה עד הבינה: ועד״ז בהתעלות המסך
 לחכמה, ששם שב המלכות לחיות ז״א בנ״ל, נמצא
 בזה שכתר וחכמה והבינה דאו״י, יהי׳ למעלה מכולם,
 אמנם שאר ז׳ ספירות התחתונות, יהי׳ קומתם שוה זח
 לוה עד קומת ז״א, והבן זה היטב שהוא מפתח כללי

 בהחכמה:
 תבין ג״כ, מדוע לא יש בפרצוף א״א רק ט׳
 ספירות זה למטה מיה, וחסר לו ספירת המלכות,
 והוא רק בלולה בנה׳׳י שלו, כנודע: שהוא תמוה, דהא
 איתא בספר יצירה עשר ולא תשע: אלא בהנ״ל תכץ
 היטב, שענין התפשטות הספירות דא״א זה למטה מזה,
 הוא מכח התעלות המסך ממדרגה למדרגה, אשר ע״כ
 בעלות המלכות לערך החכמה, יוצא הארת ז״א לחוץ,
 אמנם בעלות המלבות לערך השורש, שנזדכך המסך
 כולו, א״ב אין כאן עוד מסך שיובל להיות זווג דהכאה,
 להוציא הארת מלכות למטה מז״א: אמנם באמת,
 אדרבא, כל ספי׳ וספי׳ מט׳ ספירות דאיא, אינו יוצא
 לחוץ זולת בכח המלכות, וא״כ יש עשר ספי׳ ממש

 בכל אחד, והבן היטב:
 דע כי כאשר עלה בחפץ ובו׳: הנה הענף
 הזה הוא מפתח כללי בכל החכמה, ובלעדו
 אין שום מושג בלל ובלל מכל המובא בכהאר״י ז״ל
 וגם לא חזר ונשנה במקום אחר חוץ ממקום זה, ע״כ
 ראוי לדייק בו היטב הדק: והנשאב מכל האמור כענף
 זה, אשר כל אור המתפשט מא״ס מתפשט על ד׳
 הבחינות, שהם ב׳ בחי׳ התפשטות, שנקראים ב׳
 דוכרין דעשר הספירות, שהם ספי׳ חכמה וספי׳ ז«א,
 ספי׳ חכמה היא בחיי אי, המכונה התפשטות בהרחבה
 מהכתר שה׳׳ס השורש דע״ם, ובהתפשטות הזה כלול
 כל אור א״ס ב״ה, המושפע אל הנאצל ההוא מצד
 המאציל לבדו, והוא עצמות ועיקר האור שבהנאצל,
 וע״כ נקי אור החכמה בחי׳ חיה של הנאצל, ונקרא

 ג׳׳כ אור העצמות:
 והדבר הב׳ דעשר הספירות היא ספי׳ זעיר אנפץ,
 שהיא בחי׳ התפשטות על ידי חלון: פי׳,
 דאור העב שבהבינה נקרא חלון, להיותו ראוי לקבל בו
 אור העצמות, דאור העב שבהמלכות נקרא מסך, או
 פרגוד, או כותל סתום, והיא משום שאינה ראויה לקבל
 בה אור, אחר שנעשה הצמצום הא׳ על בחי׳ הד/
 כנ״ל בענף א/ משא׳׳כ אור העב שבהבינה ראויה
 לקבלת אור, דעליה לא הי׳ הצמצום, כמו״ש שם,
 שהצמצום היה בנקודה האמצעית ממש, ולא כלל בג׳
 בחי׳ הקודמים לה, והנה התפשטות השני הזה שנקרא
 ז״א, הוא גרוע הרבה מהתפשטות הראשון שנקרא

 ענף ד

 עץ החיים ענןש ד
 והענץ בי בבל העולמות יש בחי׳
 עצמות וכלים, ותחילת הכל
 נתפשט הא״ם בסוד י״ס האצילות בסוד
 כלים: כי הלא ענין התפשטות מורה
 התעבות האור יותר ממה שהיה ונמצא
 כי ייס אלו הם ירד כלים, שנעשו
 מצד התפשטות הא״ס עצמו רק שנתעבה
 האור ונעשו כלים עיי התפשטות:
 ואחר התפשטות הזה שעל ידו נעשים
 ירד כלים אז נתלבש עצמות א״ס
 בתוכם, וזיס עצמות וכלים: והנה
 באשר הניע התפשטות הנ״ל עד מלכות
 דאצילות, ראה המאציל העליון שאין
 כח בתחתונים לקבל האור ההוא אם
 יתפשט יותר, ואז באשר ננמר כלי הירד
 האצילות נעשית שם מסך ופרגוד א/
 המפסיק בין האצילות לשאר עולמות

 שלמטה הימנו:
 ואן הכה אור א״ס יתברך, המתפשט
 עד שם, במסך ההיא ואז בכח
 ההכאה של הירידה שפנע שם חזר
 לעלות בסוד אור חוור למעלה למקומו:
 ואז ננמר עולם האצילות בבחי׳ הבלים,
 ואן חזר האיס להתלבש בהם בסוד
 העצמות, כנ״ל, לבן עד המקום שמניע
 אור א״ס ע״ד הנ״ל נק׳ עולם האצילות,

 כי
 דאו״ת, אלא כת ההזדככות מתחזק בהמסך ער
 שמזדכך כולו, וכל ע״ס דאו״ת שיצאו בסבתו,

 חוזרים ונעלמים בשורשם.*
ת בבחי׳ ו ל י צ א ם ה ל ו ר ע מ ג ן נ א  ן
: דהיינו עוד על ירי תיקונים ם י ל ב  ה
 המתהווים מני׳ ובי/ שאינם נזכרים כאן ז אלא
 שעל ירי הסתלקות האור, ונשארים הרשימות
 דר׳ הבתינות דאו״י בלי אור, והרשימות דע״ס
 דאו״ח נדחין ממקומם למטה מהרשימו רהתפשמות
 הקרוס, שבזח נעשים בחיי כלים נרוליס, כמ״ש
 בענפים הבאימ, ואז חוזר א״ס ומתלבש בהם

 בסוד תעצמות:
 בסוד ה ע צ מ ו ת ז אור התכמת נקי אור
 העצמות מא״ם ב״ה, להיות אור זה,
 עצמות ובללות האור שבהנאצל, המושפע לו
 מא״ס ב״ה, משא״כ אור הבינת, נקי אור

 פנים מאירות
ל כ י ב  כ
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 או אור ראחוריים, כמו״ש
 לקמן ו

 וגבורות
 מא

 רחסדים

: היא מלשון ת ו ל י צ א ס ת ל  ו
ש ואהי׳ אצלו אמון, בלומה ״ ו א ^ ע י 1 ל  נ
פ ב״ה, שה״ס איי  י

י כ ת ו ו מ ל ו ע ל ה כ י ב  והעי[ כ
ת ו כ ל י ם: פי׳ דאין שום ו מ צ  ע
 איי בכל העולמות שלא יהי, מלובש בכלים *

ד ו ס ׳ ב ו ב ט ו ש פ ת ל נ כ  לתחילת ה
: להיות הכלים מתגלין ם י ל  כ

 ויוצאין ע״י האור כמו״ש:
ה ר ו ת מ ו ט ש פ ת ן ה י נ לא ע י י  2י
: בלומר דכהיותיני י ו כ ת ו ו ב ע ת  ה
 מגהינים התפשטות האור, כהכרח הוא שיש
 נהתמשטות הזה בחי׳ התעבות, יותר ממרי
 "חי׳ כהמאציל, דאם אין בו שום התעבות,
 *״כ נטאי יצא האוד מכלל המאציל, לתבתינו

 ונמצא

 *מטרם התפשטות אור א״ס, אין מציאות כלי
 ננמ*א׳ אלא שכהתפשטות הא״ס עצמי, יש

 ני׳י׳ התעצות כדרך התפשטותו, שזה בהכרח

 נג״ל, וזה ההתעבות, היא ענין עשרת הכלים

 שבי״ס:
י י י ׳ י ו ב ה ו ת הז ו ט ש פ ת  לאחי ה

: ם י ל  כ
 ככל אור,

 נאצל: כשם
ת  ס וכו׳ מצד התפשטו
: כלומר, דודאי ו מ צ  ס ע

 כי
 הא״

 ששם מתפשט אור א - - ..,
 העצמות.׳ ויש ג״כ לפרש, מלשון הכתוב ויאצל
 מן הרוח ובו/ שהיא בתי׳ העתקת האור מצורה
 לצורה שאינו משתנה ממעלתו, אלא במדליק

̂יק חכמה, להיותו מבחי' אור משותף מהתגברות הנאצל ר ךןמף נ ר ה ו א ם ןץ^ןק מ ו ץ ש א ף ש ג  מ

ם דהיינו בחי׳ בינה שהתגברה להמשיך שסע יתירה׳ י ן ן ע ״ ר ע : ו ו נ ן ע  ׳ ^ ה
ף ח י ש י מ י א ה א ש ^ ״ ״ ל ע צ ״ ב ג ״ ה  ב״ה באמצעית הא״ק, pm« ב
 ^ ״״לי, ע כ נקרא התפשטות הוה א1ר

ת ו כ ל  מ

ל אור א״ם דחםדים ב ק  ט

 פי/ דב׳ בחי׳ התפשטות
 ^ ״יי, דהיינו תתפשטות בהרחבה,
 'ת^טות ע״י חלון, כמו שמבאר והולך, ובכל
 **טות יש כחי׳ התעבות, שהוא ענין התנכרות
יך תוספת שפע יתר מכשיעור התפשטותו,  * ע
 ^ י׳ כהי' הנודעים, חו״ב, וףא, ומלכות,
 ׳*, נמצא שיש בהתפשטות הזה עשרה
י עי כלי מלכות, שהיא בחי׳ ההתעבות  ס

 שכהתפשטות ע״י חלון:
ע וכו׳ ע ד י ג ד ה ש א  כ

ם י ג ו ת ח ת ן כת כ י א , ש י כ  . ו
: פי׳, דלאתר שגתגלה כלי ׳ ו כ  P כ ל ו
 ׳ ית, דהיינו ההתעבות שבהתפשטות ע״י
 {K> *היא כחי׳ הד׳, עובר עלי׳ סוד הצמצום,

״י *אינה רוצית לקבל עם בחי׳ הד׳ הזי, ל ן  ,ן
יא האוד לירי שיגוי צורה, כנ״ל נ  ^ י
 מיס הקודמים, ונמצא שאין כח בתתתוגיס

 לקבל, והבן:
ך ובו׳: כלומר, זה כה ס  שם מ
 העיכוב הכלול בבחי׳ הר/ מצד
 הצמצום הא/ נקרא מסך, המעכב

 לאור העליץ שלא יתפשט יותר:
ר א ״ ס י ת׳ ובו׳ ב מ ם ך ו  הכי׳ א
 י' י׳ י א: כלומר, ב׳ דברים שכל אהד
 ^ לעכור כתחום של תכירו בכת גדול,
׳ לנו כזה, עגין הכאה זה בזת: ועל כן ד ט

א ף ק ; 

׳ #אור א״ם ית׳ מכת במסך ההי^ ו א כ
 להי 

 ^ אור המתפשט טתא״ס ית׳ רוצה לרדת
ד כחי׳ הד׳, ואינו מבחין בצמצום י ת כ

ש   י

, ולא כלל מצי ל צ א נ ה דק מצד ה ^ ׳ י ^ 
> כמו שביארתי לעיל, אמנם המםך ' N \ ^ 
׳ מלכות מעכב את דרכו להתפשט בבחי'  ל

 י׳ יע״כ נק׳ פגיעת האור א״ס בהטםן/
 כהי׳ זווג דהכאה, והבן ז

; ר וכי/ ז ו ר ח ו ד א ו ס ת ב ו ל ע  ל

/ שמזווג דהכאה הזו יוצאים ע״ס י  פ

 ראו״ח

 ואז

 יי0ז
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 פנים מםביייי/ ענק׳
׳ * י  י מהאשמות יגי׳,

 הםפיייי*׳

 פנים מאירות

 .r ג׳־ יי י«*יי\2**^י%רז
״ ' * * ״•־ ד ו 6

1 * " ' " *  י

י י י ר י i ג - r « 
ר ,״יון >׳* ׳ ל י״ א המלכ ו  ד

י ג י י ״י־*׳ * י ־ א ־ — 
" , ״ 4 מה י' נ ״ , , נ ׳ ״' נ י י  ־״"
ו ט״*"״׳ י ״ 0 נ ע  ועי׳ נ
 ונודע ״־׳־־"0 ""00יי «״״;£׳°י־י׳׳׳ףי'״
י יו* י* י נ . נ י * : ; ; * ׳ ״ ־ ״ ״ ״  ־
1 !«•״ י י נ י ־ עיי׳ ־ "" נ  •״י ייי ׳,,׳ י

4 Aלי׳י׳י׳*'" ״ - * ־איי׳ "׳ "nraii מיי 
 ישו

׳ ״ י ־ . • ־ י ש , *־•>־׳ ע ״ ״ , ! ״ ׳ 1 י ׳ "  עיי י׳״ייי׳ 1

י שצנ״יי" י•" י' p ,)רמ׳י׳ניל׳ י «$  ס״

, . w , * " י י״י• ^ ״ J ״ ' l ״ ׳ " , " י " י  י•׳׳'" ״ל
י ־ ־ י ש״י׳י °־י• ד , 1 ° ' י נ ׳ י י נ ״ י י « . י  י

י . י״י י ! 6 ״ ׳ ׳ ״ ״ י י י ־ ־ ״ *  ״
 נעיץ םו*?

J W J  רו |
ג י י ״ י . ע , ד מ  י

 להגה
נ ׳ ^ י ^ י י ע

ש ר י ? י
ב י ת ח ו כ י  האלי׳ע׳׳־ א

 שמתח׳

 והכן:

׳ V י י נ י * ׳ * י * 

ם .י י נ י ״ : ר ״ ׳ ד ת  שכל ׳י׳ נ
 ג׳

 שמתח

 ומול י״ב העוצופי!/
ן ״ ״ »ולפ לעיי0׳ "״גייצומי6 ב ׳ י ר ח י ח י א  וע״ס י

ל ל כ ^ ׳ ץ י ^ ׳ יכין ^ וה י £ ם  ל
1 יל, י׳י׳ / : י י ח י ' א י ח ג  י׳אלי יי׳ ב

 עץ החיים ענף ד
 ני האור עצמו הוא רק שהיא אחר

 התעבותו כגיל: ןעד״ז
 ועניין התעבות האור ההיא, כי הלא
 הרואה אור גדול מאוד לא
 יוכל לסבלו אם לא על ידי הרחקה אי
 מסך או עיי שתיהס, והגה הכתר
 שבאצילות מאיר בו האיס בלתי שום
 מסך ושום הרחקה כלל לכן גקרא
 הכתר, א״ס: וחכמה מקבל על ידי
 כתה אך נינה קבלה אור הא״ם עיי
 הרחקה, כי עתה הא״ס רחוק ממנה,
 ויכולה לקבלו, ומיא אינו מקבל האור
 בי אם דרך חלון ונקב צר, אשר בתוך
 החלון ההיא עובר עצמות האור בלתי
 מסך כלל, אלא שאין דרך רחב רק צר
ת מאוד, אבל הוא קרוב כי מן הבינה ט ל מ נ ס נ ט ת, א ו כ ל ט ם m ו ה , ש ׳ ׳ ובתי׳ ד  נ

 נוסף עליה עוד ענין הצמצום א׳ שלא לקבל אל הזיא איגו רחוק, אבל גוקבא דזיא

' נמשד לה האור דרך נקב וחלון כמו י ״ ״ ׳ י י י ם נ ט } א י ס ת מ א ד ק נ נ י , ׳ י ' י י ח נ  נ

 שנהנינה, לא ענד עליה ענין הצמצום, וע״כ י י
,  נקראת חלון, כלומד שמקבלת אוד ננתי׳ נ
 הוו! וע״כ כאצילות, אין כלל כתי׳ מסך, כי
 המסך נמצא כספי׳ המלכות דאצילות, שזת
 נוגע לעולמות דכי״ע המקכלים ע״י מלכות
 דאצילות, אכל אורות דאצילות עצמם עוכרים

 דרך חלון שהיא כתי׳ כ׳ כנ״ל:
ר ת כ א ה ר ק ן נ כ ת ד ובו׳ ל כ  והנה ה
 א ״ ס ״. פי׳, דהכתד דכל פרצוף היא
 נחי׳ א״ם להפרצוף, אלא שאין הפרצופין
 טשתוין באיכות קבלתם מא״ס, וכזה נכחנים

 לד
א כי ו ה ק ש א ר ו ו ה מ צ ר ע ו א  ה

: פי׳ דאין שום ו ת ו ב ע ר ה ת ח  א
 אור נשפע למטה אלא כשהוא מתלבש ככלי/
 וענין כלי כבד נתפרש היטב בענף א׳ בפנים
 מסבירות עש״ה, שה״ס אור שמתענה כדרך
 התפשטותו, כמו״ש בענף זה: ומשמיענו, שזהו
 כל ההבחן בין עולם הא״ק לעולם האצילות,
 כי כאן נשרשיס הכלים דעשר הספירות, משא״כ
 בעולם הא״ק עדיין אין שם אפילו השרשה
 לכלים, אלא לעולם האצילות לבד ן וע״כ נקרא
 עולם האצילות עולם התיקון, שמשם נשפעים
 האורות להעולמות בסבת התלבשות אור א״ס
 ב״ה כעשר הספירות, כמו״ש עוד, ועי׳ בפתיחת

 כוללת:

ו , א ה ק ח ר ׳ ה ו כ ת ו ו ב ע ת  לעגיל ה
: פי׳ שסוד ם ח י ת ו ש , א ך ס  מ
 העוביית היא בחי׳ שינוי צורה עיי הרצון
 לקבל הנגלה כהנאצל מה שאינו נוהג בהמאציל,
 כטו״ש בפמ״ס כענף א׳: וענין קירוב רוחני
 הוא כהשואת הצורה, והרחקה ה״ע שינוי
 הצורה: והתגלות הרצון לקבל, נוהג בבתי׳

 הרי
 הזיא, אך שהיא בהרחקה..

: פי׳, שלא עבר עליה ו ל ב ק  ליכללה ל
 כת הצמצום שלא לקבל באור תעב,
 אלא הוא יכולה לקבל כאור העב, שלה, דע״כ
 נק׳ בחי׳ כ׳ חלון, כמו הבית המקבלת אור

 מהשמש ע״י החלון:

י ר ב צ ק נ ן ו ו ל ך ח ר ׳ ד ו ב א ו ״ מ  ל

% * ו ^ כהיות ל*־"" ° ^ ה ן י  י״יל* שיש ב

ftit ״י 
 שב»*י^

ם כפיטיי׳ ־^ל, ג מ ; ;  איו א״ם נוקב ימ׳ ך

רעים ו נ י
ן  נ ׳ ^ עצמי־׳ י י ח ׳ ב , שיש י ט , ה ו מ צ  ע

W < ׳ י : שני ח ב ־ ' ד  p יש אלו י
^ ח כ ^ י ^ ״ - ״ ד נ ״ ו ־  עצמו, ^

׳ ״ י ייי* י י נ " י ז  ,-,״•ו שהם נ

 פי', יייי״א, הוא התפשטות החסדים
 נס הנתוימ שנהם נשמותיהם של ואימי}״ שמש־ד, הנינה טהא״ם, שהתפשט ממנה ילחדן
׳ נ׳ שהוא י ח ׳ נלל והנה נל איר שלו נמשך עיי ג ח נ י נ ל ׳ נ י נ ט ד'יא׳ ׳",׳'' ע י ש י 8 ב י 8 ל  י

 וגויים די'** ו k!׳

: י " ־ ׳ י י ש . י , י 1 ם -״ שאי׳ > נ ת ש 0 ° ה ' נ פ ט ' לר׳ 0י׳^/ןהלעעםי׳^י י ר י ד׳איי ״״י העי ו בלל, וכל אחי ^י ר י ב ״ ז  ל

 התגברות הבינה, אמנם לא נעשית עליו למסך,
 אלא בחי׳ חלון ונקב צר :

: כלפי בינה עצמה גק׳ ד ב צ ק נ  הללן ו
:  חלון, וכלפי זו״נ נק׳ נקב צר

ל ב וכו׳ מ ה ב י נ ה א ו ר א ק ו  כו, אמנם כלול בו בהעלם ובבחי׳ כח לבד, אבל ה
 ה ז ״ א א י נ ו ר ח ו ק: כלומר, דלא
 הוסיף עוביות כלל, אלא שהוא עצמ ההתפשטות

 בכתר:
/שבל : פי ר ת י כ ל ד ב ק  לחכמה מ
 התפשטות האור מא״ס כ״ה אל
 הנאצל, גכחן בשם חכמה, וע״כ נקרא התפשטות
 כהרחבה, כלומר דאין בחי׳ אוד העב מגולה

< ^ . - - י ^ ! 1  יעי׳ ^
, * a w יברא "  בכתר וי׳״*•׳ ״ י
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׳ ' ״ י ט  העוביית שבהמסך ר׳ייי• כ
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 י* ס

: ^ ^ ! ; י ד
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ו הנקיא ר׳ם , א , ה י ח ם ב פ ה י ל מ ע  ד

: ׳  בחי׳ ג

ב ק ך נ ר ״ א וכו׳ ד א ד ז כ ק ו  אכל נ
: פי׳דב׳ הבחנות יש כמלכות, ן ו ל ח  ו
 שהיא גוק׳ דז״א, הבחן א׳ היא עצם בנינה,
 שהיא מעצמות התפשטות הז״א, אלא שנתענה
 נדרך התפשטותו, שזה האור שנתענה
 גק׳ מלכות: הבחן ב׳, היא כתי׳ העוביית
 שקנתה ע״י התגברותה לתוספת שפע כנ״ל:
 ועל הבחן הא׳ שבמלכות, אומר, שהיא ממת

 לז״א שנמשך אורה דרך גקכ וחלון:

: והיינו הבחן הנ׳ ה ק ח ד ה א ב ו ה  אך ש
 שבמלכות, בבתי׳ העוביית הנוסף נה,

 כגיל, שהיא כתי׳ ד׳ ן
 .הרי

:  וגקדא בחי׳ א׳

ד ו ה א ל ב ה ק נ י ך כ  א ״ ס ע ״ י א
ה : פי׳, שהיא בחי׳ האור ק ח ד  ה
 שנתענה בדרך התפשטותו, דהיינו ע״י שהתגברה
 ברצונה להמשיך תוספת שפע יתר על שיעור
 התפשטות החכמה, שבהתגבדות הזה קנתה
 בחי׳ שורש לשינוי צורה, וע״כ נתענה שהיא
 כהה מן אור א״ס ב״ה, שאין בו בחי׳ הרצון
 לקבל, שזה מכונה הרחקה מא״ס, כג״ל, וגקדא

: ׳  בחי׳ נ

: ה נ מ ק ט ו ח ״ ס ר א ה ה ת  כי ע
 כלומר, ע״י שמשכה אור דחסדים סהא״ס
 שהגיע לת בסבת התגברותה, געשה הא״ס
 רחוק הימנה, כי קנתה כזה שיגוי צורה טהא״ס,
 ונתבאר שריחוק הרוחני הוא שינוי הצורה:

 מכולה



 הדי

 פנים מאירות לה
: דהיינו ד1 י ו כ ׳ ו י הס ד׳ בחי  הר
 מרדנות בהעוביית זה עב מזה, עד
 מררנה הר׳ שהיא בתיי כלי ואור העב ממש,
 אמנם בחכמה ובז״א, לא נבחן העוביית בהם,
 להיותם בתי׳ התפשטות מהעליון, והרצון לקבל,
 שהיא בחי׳ הכלי והעוביית, הכלול בהם, הרי
 בח העליון עליהם, אך הבינה והמלכות, המה
 ב׳ הבחי׳ בהתגלות הכלי וןזעוביות, אשר
 עוביות הביגה גתשבת לבחי׳ פועל אל הכלי,
 ועוביות המלבות גחשבת פעולה הגמורה ז והס
 עשר הבלים לעשר ספירות, שהא״ס נקרא
 כתר, בנ״ל: וכללות התפשטות האור מהא״ס,
 נקי חכמה, והיא בחיי א׳: ומה שנתעבה בדרך
 התפשטותו, מחמת שגילה הרצון לקבל נקרא
 ביגה, ותיא בתי׳ ב' ז ואור דתו״ג שהתפשט
 מהבינה, נקי ז״א, שכולל חג״ת, כי גופו של
 ז״א נבחן בשם תפארת, וחסד ונבורה נבחן בו
 אנב אמו, שהיא הבינה, שהתפשט מתתוספת
 שפע שהמשיכה ע״י התנברותה, והבחן מתותי
 של השפע נקי חסד, והבחן העוביות שקנתה
 בהתגברותה נק׳ גבורה, ובכללותו הוא בחי׳
: וגם הז״א גתעבה בדרך התפשטותו, מפאת ׳  ג
 התגברות רצון אתר תוספת שפע, וזה החלק
 שנתעבת, נקרא מלבות, ובחי׳ ד׳: ובה עובר
 כח הצמצום, שבכתו מתתקנת העוביית בבתי׳
 מסך, ומעכב על שפע העליונה שלא תעבור
 דרך בחי׳ שלה, אמנם השפע העליונה נמשך
 כדרכו, בלי הבחן בהמסך, וע״כ נעשה זווג
 דהכאה כנ״ל, ובענף נ/ ויוצאים ע״ס דאו״ח;
 וזה השפע שנמשך לה לזוונ דהכאה, היא נ״ב
 מהז״א, וע״כ נחלק הז״א לב׳ הבחנות, דהבחן
 בנינו עצמו נקי תנ״ת כנ״ל, והבחן במה שחזר
 ונמשך ופנע במסך שבכלי מלבות, נקרא, נצח,
 הוד, יסוד: ותנת נתבארו עשר הכלים, איך
 בעיקרם אינם אלא ד׳ בתי׳ כנ״ל: ובדיוק
 יותר, אינם אלא ב׳ בחי/ שהיא בינת ומלכות,
 כנ״ל 5 ובדיוק יותר, אין כאן אלא בתיי אתת,
 שהיא המלבות, שרק היא הפעולת הנמורה,

 כנ״ל, ודו״ק:

 עץ החיים ענף ד
ו ל ד ב י ם י ה ר ב ש נות. א ׳ הם ד בחי ך  ח

ל ב ה, א בי ה ו י ת מנ ו ל י י האצ ט ר  פ

ק ל ל ועיקר, ו ל ך כ ס י מ ת ל לם הם ב  בו

ס י א ר ה ו י א לות, כ א עולם האצי ר ק  נ

t ך ס י מ ת ל ו ב ל ו כ ט ב ש פ ת ו נ מ צ  ע
אמנם  ו

 דדי
 35 פנים מסבירות

תו לו י האצי ט ר ו פ ל ד ב ו ד בהם י ש  א
 בלומר דהבחן של ד׳ הבחי׳ הנ״ל, הוא
 הבחן פרטי, בבל או״א מהי העולמות

 א״ק ואבי״ע, כמו״ש לקמן:
: פי׳ שאל תטעה ׳ ׳ ו ב י י נ לות מ  האצי
 לתשוב, שיש כאן בתיי אור ובתי'
 בלים ממש, אלא ממנו מתפשט האור ומתעבה,
 ובו מתיתדין ומתעצמים: ובשי הכללים בתתילתו,
 מרמה זה להרין קםצא דלבושא מני׳ ובי/
 ע״ש, פי׳ דבחי' ד׳ אפי/ דומה כמו העור של
 הקםצא, אשר עורו כבשרו, בלי שוס הבחן,

 והבן:

: ל י מסך כל ת ל ה ב מ ם ה ל ו ל כ ב  א
 בי רק התחתונים שמקבלים האור
 ממלכות דאצילות, יהי׳ שליטת המסך עליהם,
 אבל באצילות נופי/ אין המסך שולט שם כלל:

 אץ

 מעלימים דרך ראש הקו במו״ש בעץ חיים ענף א' וב׳
 וע״ש בדיד קצרה והבן:

ר ההפרש הגדול בין ע׳׳ס דעגולים שגקראיס א ב ת נ  ו
 גפ ש להיות שהתחתון אינו יבול לןבל מהם
 »לא נפש לבד מפני שג׳ הבחי' בח״ב ז״א איגם
 מתחברים להשפיע בהתפשט ושוב בבחי׳ הדי שהוא
 מלבות אמגס ע״ס דיושר גקראים רוח מפגי שגי בחי׳
 הראשוגות מתחברים ע׳׳ד התפשט ושוב ומשפיעים

 בהמלבות ובוה יבול המלכות להשפיע לתחתונים:
ה תבין שאין א* שום ניצוץ בבל העולמות, שלא ז ב  ו
 יהי׳ כלול מד׳ הבחי׳ הנודעים, מפני שכן דרך
 יציאתם מא׳׳ס ב״ה עד ביאתם לכלי מלבות, אמנם בםוד
 הע״ס דעגולים, יוצאים החצוניות דהעולמות עד לעולם
 העשיה, ובל העגולים מקבלים תחתון מעליון רק דרך
ר שם ד׳ בחי׳ דאו״י, אבל אין במלכות י  הקו, ומקבל* ד
 כחי׳ או״ח, ונשאר המלבות דעגולים בבחי׳ הצמצום
 הא/ ובן בכל עגול ועגול, אשר קבלת אורו הוא דרך
 הקו, אמגם האור מתפשט בו על בחי׳ עגולים, דהייגו
 נפש בנ״ל, עד לעגולי עולם עשיה, ונמצא המלכות
 דעגולים דע׳׳ס דעולם העשיה, יש בה ג״ב בל ד׳ בחי׳
 דאור ישר בנ׳׳ל, משום דמקבלים ממלכות דהקו דעולס
 היצירה, שהוא ראש הקו, וכתר לעולם העשיה, ומשם
 מתפשט לע׳׳ם דעגוליס דעשיה, עד למלבות דעגוליס
 ההם: אמנם אינם מתחברים להמלבות בהתפשט ושוב,
 וגמצא המלכות דעגוליפ דעשיה אין לה אור להשפיע
 למטה, ונמצא שהמקבל ממלכות דע״ ם דעגולים דעשיה,
 הגס שנתרשם בו בל הד׳ בחי׳, מפני שכן נרשמים ג״ב
 במלכות דעגולי העשיה, אמנם בלי אור בלל, מפגי שג׳

 בחי׳ הראשונים בח״ב ז״א אינם משפיעין לה:
ר ויוצא מבל האמור אשר ע״ם דאור ישר א ב ת מ  ה
 שה״ם בתר וד׳ בחי׳ הנודעים גוהגיס
 בבל המציאות כקטן בגדול ובל ההבחן אינו רק בערבי
 ע״ם דאו׳׳ח שה״ם קו המדה שנק׳ רוח או צלם אדם
 ובו׳ ווה שהשמיעגו הרב ז״ל בפרק הוה שהוא ידיעה

 ראשונה בחכמה הזו:
׳ וצריך להבין היטב ענין עצמות וכלים, ת ג ו  א
 ואיכות התלבשות העצמות בכלים: ודע
 שבכללות האור הנמשך מהא׳׳ם ב״ה אל העולמות, אין
 שוס הבחן בלל מבין עצמותו ית׳ לאורו המתפשט
 מעצמותו ית׳, אלא בזה, דבעצמותו ית׳ לית מחשבה
 תפיסא בי׳ בלל וכלל, ובאורו ית׳ המתפשט מעצמותו,
 אפשר בו להתבונן, והוא בא לידי השגת הנביאים
 והצדיקים קדושים משרתי אל, ותדע, שאין זה אלא
 בסגולת התלבשות אורו ית׳ בכלי, דאס לא הי׳ מתלבש
 בבלי, לא היה שום מחשבה תפיסא בהארתו בלל ובלל
 כמו בעצמותו ית׳, אבל באור עצמו אץ שום חילוק
 והבחן כלל ועיקר, וכמו שמהותו ית׳ הוא פשוט, כך

 אורו המתפשט ממהותו ית׳ הוא פשוט:
ר בארובה בענף א׳, ענין ההבדל והפירוד א ב ת נ  ו
 הנוהג בכל דבר רוחני, שאין זה אלא
 מםבת שינוי צורה: ובמו פירוד דבר גשמי, היא מסבת
 גרזן מחתך, וריחוק מקום מחלק לחלק הוא בכח
 התנועה: עד׳׳ז תשפוט, בדבר רוחני, אשר שינוי הצורה
 מבדיל בו, החלק, שנשתנה צורתו, והוא נגדר לבחי׳
 נבדלת לעצמו, ואם השתנות הצורה, מגיע לבחי׳ הפכיות
 הצורה מקצה אל הקצה, אז נקרא פירוד גמור, שאץ
 להם שום יחם וקורבה, וכמו ב׳ דברים זרים גחשביס

 זה לזה, עש״ה:
ר נתבאר ענין הבלים, שה״ם האור שנתעבה ב ב  ו
 בשינוי צורה דהרצון לקבל, שאינו נוהג

 בהמאציל
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י ימתכאי ׳ ב ע י י נ M ב h v ם י ל כ ה ח י י י ת 1 י ״ ' 
׳ קב ם ר י י ' י * ?  יי׳נן m סאד, וכו׳, עכ״ל כ

ק יאבי*עV*, יילימ רד׳, * ת א י ם ׳ v3h י׳׳ עיל ז י' ג י  *ע
 "׳״׳ עהיא בחי׳ "״׳ ינגה" "״׳ "T עולמות
\ ילפי״' ל** י 8 ר י ח י ) ר י ם ( 3 ׳ ו ש ע ׳ נ י ח  ^ m נ
״ בבל B B I י ׳ א *Hh ג י ׳  י׳׳* נחי׳ יוח: זלנאייר״ י
' ZI נא?׳ ד י \ ה י " י  fcr נחי׳ ג׳ וא*זנ» י
h 1 והייני י ™ כ י מ טלמ: זו״נמ׳ י * 
׳ ^ המאית* י מ ר ? י ת ע י נ ח נ ׳ ה  " " נ
ן , ל׳ בחי׳ ח כ ' ד ׳ י * ׳ " / י מ ב  of המאירות כ
״ט ע r ב

ש  י ׳ י ת י י  **יי׳ חח, אע״נ יכל כהימתיהם ש
י מאור >ר׳ ט י נ ל' פ '* י*י״מ׳ ינ ׳ י*, פ י מ י נ ׳  י

7״תוניםא^ מ מ ״ ' מ ח י ר ם ד ' * * ״־׳' ב * 
*״״* ל דכח״נ ״ אינם יכיל'ם לי «  9׳י׳׳ יע״ם י

ה גפ* ו י ' ; 1 ׳ " ״ ' ^ o n ר י יא א ׳ ד ׳ ע י ג / m ל י מ נ  ג

׳ « איני אל*״ ד י ׳ ח ר ד י ח י ׳ י ט י׳כלים יע״ס * * " 
w ,  v*V האודות יע״פ, ונמצא שבי׳,

ת ^כייי l מכהי' י נ ל מ ׳ י י י  א

שת״ם מ
ת 1ז * * י  m 0 הכלל שאין התחתי! מי>נל מ

J כימיעיי ״ י י נ ל מ ם ה נ מ  "יי הטלכית ימליח׳ א
׳ 1L שגי י ש כ ר י ן י י ח י י ״8""״*״ א " 
י י * אינו ק ם א ל י ע ״ ני-עלאת אי״ח כנ״ל, כי כ 5 ? 
^ ל ם מ ל ^ ! כ ^ ״ א  vaf, כנ״ל כענף ^ י
! *דמלכי* א ? י , ם י  W אלא מהמלכות יעליוז׳ א
י T^VDOn דאצילי״׳ ע ל ע * יכיל לקגל י * 

Vrn 4 ל י ב * י * ° *> לי׳ייי׳ *  ״
* יאצילות להשיג ^ יי^״״דיעירה, * * 
 1׳55־י׳לאצילות: יכן במ^« י*ר«ה' שהתחתת

ח ה ׳ ד ט א,תי ד׳עילפ >  ^ לפי קימת המלכות י
 מקבלי• ; תהין

1שביאוגי ע״די ^ מ ת ' ה י ח h ב ״ ^ י א  ח

 תליי כשיעור קומה דד׳עלייז׳ ע ^ דאי״י

״ ״«, ״ . ' " " ׳ י ׳ י י י י ״  * >•, *«< ״. ־־,
א בניי , י ,  * ״־י־ית ימה־׳י־ית •1־״י "
« * A * י ׳ , »*• ־ ״ ״ י ״ ־ ״ ׳ - י ? ־ ^ 
"׳ י a אי , m ° ״ e m = " " ״ ׳ י י ״ 1 ,  ״

״ י ״ י S S ן״ י י ״ י * י ״  י
̂יי י שט , ׳ | מ ש ש ״ י מ יא עי הנהי יבי׳ נ  1 ?״י3״׳ י

, רעלייז׳ Z י י א ׳  יהחיכיי יאוי ישי 9* י

י׳ י ׳ דמעומ*ם׳8 כחי׳ ע״ם י י T 5 m «V 
י קומי׳ ' p o h V , שה״פ התאמות ״ פ י - ^ »«8יעור r׳ ^  וןיי
״ בשיעיי s ז ת י * קי, טשיפ עי׳יא נ \ 

ת נ י ע ס דהקומה ג , ^ ׳ מ ח ? מ  מ

ו מטרה מ י
ב  י ש ט י ע * ת מ  ה

״י״ 8 ע׳ ?1ב׳ ' ד ם ? ^ ר י ט  כ׳ אמנה י־עגילים ׳
/ ראיי ד ״ / ך י

ע ל כ י ע  י׳תעשטית הקו, כמו שנתבאי ל
" ״ בייי איי׳ ' 3 ^ , ם י ״ ה י גקייה האמצעים ש  י
 לא

M כד׳ם  ׳ לעשה כה הצמצום, ונ׳טאיי׳ ״
פ גםו/לקי> ׳ ב י ! * ח  ^ ע׳ כחי׳ הדאשונימ ״8י׳ם ב
ם , ילהתע^ ^ £ ״ ע א ׳ י  ׳שום צמצום כנ״ל ע*ע
י כנ'לע^•• ר ש לא משימ הצמצום׳ אלא כ ^ 

י » l שמ ג ' f י כחי׳ הקודמת על מקימי׳ י א ^  ש

/ כי u J w , 0 י : מ ״ '*יש וכלי פנימי ובלי תיעיז׳ כ ' 
ם ^ ^ י , אמנם הפרש גייל •״ י י  ׳ >"
^ ׳ 4 " 8 ׳ ה t.״ בהתפשט י כ ^נית ״  י

י ?׳ש״!- ־ י — " 
 ^ ׳׳ אמנש הפרש גדול יש בע״ם דעגול־״, -

ק *י׳ אינה מעלית או״ח בהתפשט ושוב, כי  ייזך ר
? י־׳קי וע״ס דיושר, דהייגו קו המדה כנ״ל, י י  ^׳1״כ *
׳ הפ מקבלים בחי׳ הארה בהשואה ש י ל ׳ וג'^ י ל ׳ } ' 
 אין זווג דהכאה נוהג במלכות רעגולימ׳

 yfl וזכור זה:
 אי! התחתון יכול לקבל מעיליון שלו דרך מלכות
פ יהא אין בה אלא מלכות לבד שהיא י ל י ג ע

י  ל 5 ^ 1 

י אמנם העגולים התחתונים מקבלים ו  א

 מעליונים



 פנים מאירות 36
: היינו אור העצ&וח« ט ש פ ת  אין ה א ״ ס מ
 שהיא נקרא התפשטות מהא״ס, בלי
 התעוררות גבורה מצד הגאצל, ונקרא

 ג״ב אור התכמה:
5 ו ס ך מ ר ו ד נ מ א מ צ ו י  הארה ה
 ותיינו אור הבינה, שאין המסך מעכב

 אור א״ס ואור העצמות כג״ל״

 לו פנים מסבירות עץ החיים ענף ד
י ואמנם משם ולמטה אין א״ס מתפשט, י א ר מי״1בש ״  בה?אציל יח': יא״כ צריר לד,ניז׳ אי

 ככלים: דאחר שנשארו הכלים כלי איר, וניתוסף י
p i ״ש רק הארה היוצא ממנו 1 מ ׳ ב ם י 1 , כ ש ג ב » , ת ג  העיכוי אליהם, אז חזר העצמות ן

 חרכ כענף זה, וממה נפשך, אם קרובים המי• ״איי מסך : והוא, בי המסך ופרנלד המבדיל
™ י<ריי»ה יויי* הוד, מחיות W w י י ה m י ט ב ל ״ ׳ א ה י י ״ מ י מ ת ר י י כ י * ע כ , ד ן ב י א / י ל ב ה  י

ו בין אצילות לבריאה כנ ל, הנה מחמת ו י ט א ש פ ת י י י ׳ ע י ע צ ט , א w r ד ׳ ע י 1 ? ם כ ש ו 3 ד נ  נ

t — ״ , w ית׳ ל״»י*ייי* — אותו ההכאה 

! -־• י , ד ד  .... ׳—ו יJ»J 111 ׳״ חנה מחמת ״ ״
^ ף ^ ר הבינה, שאי! ה ו א " י ^ " י ע י י ג מ ! ה ץ ל ע י ה ר ל א ה ש א כ ה ו ה ת ו  א

״ וגנווח. י ם צ ע ר ה י א ם י ״ ר א י ל א א ע ל ח א נ מ ׳ י א י ה ד ה ו ג ר פ ׳ כ ד נ ^׳ ה ' ג ם נ י ש ^ 
ג , י ת י י י ו ע ח ה  אותם הייס דאצילות שהגיעו עד שם״ אור הבינה, שבבר משותף מ

 יכול לעבור דרך המסך! והכה שם באור שלהם, הנה נתנוצצו יכול לעבור דרך המסר:

' ו ב ה ו א כ ה  ה
 דאצילויז

ו ת ו ת א ט ח  מ
ם ה י ״ ס ת ו ת א כ מ  ו

 הנה

 _ . ijriiw עד שם,
 והכה שם באור שלהם, הנה נתנוצצו
 מהם אורות, ועברו דרך מסך ההוא,
 ונעשו למטה הייס דבריאה,מההתנוצצות
 ייס האצילות שעליהם, עיי המסך:
 ומכה י״ס דכליס, נעשו ייס דבלים
 אחרים, ומכח ייס דעצמות, נעשו ייס

 דבריאה בבחי׳ עצמות אחרים, בבריאה. בשם האמת לנלין!ע״״ ,
& ו י ת בחי׳ ם י י י א ש ל ד י ש א ה י ת ה ו כ ל מ ה ך ש ס ם מ  וכן בסוף הבריאה נעשי׳ ש
, י ט ן לתפשט לנ י ע ס ט 1 י ׳ י ה ב ג ש כ ע ט ' ה י ח ב ה ב א ד ב ס ד * ת י א כ ת ה מ ח מ ׳ ו י ח  א

 עצמות וכלים במסך, נעשו י״ס דיצירה, וסוף לאור העצמות, שלא .
-» >.ו ן י ר ״ י  וכן מיצירה לעשיה עיי מסך ההיא. ״

; וגם או •י דו » ם ן י ם ף ו ו  י * ס
׳ ״ עולה לי1 ז י ל ג כ ד ״ * ג ה שנק׳ נה״י, נ ז ת ו ו ל י צ ה א א ז י ר ה נ מ 1 ל י ב  1HD ת
/ הא1״ח גליי אוו י ח ר נ ד ג ה ז ל י צ ו ו ר נ א ש כ י י ׳ כ ה י ש ה ^ ז ה ו ר י צ ה י ז ה ו א י ר  ב

 ך מבדיל בין זה לזה, ואין זה זווג גח״י ומלכות כשהיא לבדי׳

 — י פי/ דאותו זווג דהכאה המובא לעיל!
 שהעלה האו״ח מתמת פגיעת האור במסי
 חבלי מלכות, נשאר המסך בזה כמו מנגע
 ומעיין, המעלה אור המיה ואורות אלו נקראים
 בשם הארות רגלין דע״ס דאצילות, והיא משים
J . ״ שהמלכות הוא השורש לאורות האלו ע״ימםו W W . .  _ ־_ ~
/ נ ^ המעכב שבה, והמסך היא עושה בחי׳ סיים ך ס מ  » וכלים ב
ה u ד צ רה, וסיף לאיר העצמות, שלא יתפשט למטה י ש ע ה ל ר י צ י  וכן מ
ה y מסך ההיא: מגבולה כנ״ל,וע״ב גקראת רגלין, דרגליסייא ן כ  ו

ן לשון סוף וסיום: וגם או״י דז״א המזדווג עמוז״ ת ך ו ל י צ  * י 1•קיא זה א
- ^ מטעם הגילי' - י * י י ״ י ״ י ״ , ב ה י ש ה יצירה וזח ע ז ו ע ^  י

ה ל״/ יאץ זה . י ז ל ל  דומה לוה כ
ל דעצמות הפרצוף, גגדר בשם הארת רגאי י ח ̂ן ה  אמנ
׳ לאפיקי מבתי׳ חג״ת וכת״ב דאותו פרציףי' ג ן אצילות ל ל י ^ כ ן  ע

ף ונודע דיש באו״ח הזה עשר ספירות, במו,׳* ן ת א י ל ^ א ס ״ היא ש , א  ה

f ח נ ״ ו י א ר ה ש ש ע ^ בעגף ג' ע״ש,ולפי זה , א ף ״ ו כד כי עד ס י ^ ? ת ל  ב

ם מעשר הפרצופין דאצילות, שיכולין לע*י ש ך מ ׳ א ע מסך כלל  י

ה דיר המסך, שהמה מגיעימ לעשר ספירוח ט 1 -» _ , ״ י י י י ז י י י ר ״  ״

 דבריאה, והבן:
ם א ו ר ו ת וביי יי ה  הנה ה ת ג ו צ צ ו מ
 ודע דבכל מקום בזוהר ובהאר״י׳
י  כשרוצים לדבר מבתי׳או״ת כשהיא לעצמו ג
י  האו״י, המה מנדיריס אותו בשם התנוצצה א

 נצוצין וכדומה:
ט ׳ ׳ ח י כ ׳ מ ו ב ם ו י ל ב ס ד ״  מכה י
 ד ע צ מ ו ת וכוי: כלומר, דהתפש&יי*
 אור א״ס ב״ה על ד׳ הנחי/ המובא בחוזים
 ענף זה ה״ס י״ס דבלים, דר׳ הבחי׳ חמי1 י
 ערכי הכלים בנ״ל, ואת״ב מתלבש בו העצס^'
' ^  וסדר התלבשות העצמות אינו מובא ב
 וית׳ בענפים הבאים בס״ד: ומבחי׳ העצמי*
ח נ  מגיע ג״כ לע״ס דבריאת, אמנם מאור הבץ

 ולמטה, ולא מבתר ותכמת כמו״ש בע״ר•
ן י י י י קרא זה א ה נ מ ן ל י ב  יבזה ת
: עניין הוזגיזז ׳ ו ב ה ו א י ר ה ב ז  ו
ן *  כיו ד׳ המסכים, מבואר היטב כ

 ^ ״r- י *״-ו ט עד סוף האצילות

/ « ל י - ״ מסך י - n ל v ״ ? » ע £ ^ ^ ־ - «  י
̂זמןיי• •/ . . . ב מסכים. י ן ב ה  ן B«% של הנאצל. ו

ו ! ג ג י מ צ לם ע ת העו ו ט ר פ  ואמנם ב
: רבהאיי* ׳ ו ב ׳ ו י ח ש ר' ב י  ש
< אין שוס ™ ם י ז , כ ת ה ו ד א , הבחי/ שהם ה  ד
ד ^ ה ל כ  כלל בין העליונים ובין התתחונים, ו
י ן נ  נמצאים רק מבחי, התלבשות העצמות בכלי

: ולא הזכיר ומנץ? ה מ צ ה ע ר י צ י  וכן ב
י ז ז

 אע״ג דגם שם גוהגיס ד׳ הבחי/״

ז ו י » י " ה ג ה י א כ ה ג ד י י ' ז י ח ם ב ז ש י א מ ד י ש  מ

 המסך, משום דאין עוד למי להאיר. ^ י
 הוא

 בין ד׳ המסכים, —
 בפגים מסבירות עש״ה*

 ב׳ מסכים, ולעשיה ג׳ מסכים:
 ואמנם בפרטות העולם עצמו, כמו
 שיש ד׳ בחינות באצילות
, בחינות  בפרטן, כדל, כן יש אלו ד
 בבריאה עצמה, וכן ביצירה עצמה:

 ואמנם

 הימנו אור דעצמות: והבינה, גם כן מתחת הכתר, אך
 בשמאלו, כי יונקת ממנו אור דחפדים, ונמצא כתר

. חכמה בינה ה ן / ב א ת 1 , י ג י ם מ נ כ * ח כ ם ה י ג ח נ ה נ פ ן ו ש  מ

 שזה מורה, אשר הכתר נחשב לעילה אל הכינה, כמו
 • שהיא עילה אל החכמה, והחכמה נבחנת לצד יכין
 להיותה אור העצמות, שהיא כללות האור המגיע
 להנאצל מא״מ כ״ה, והבינה נבחנת בצד שמאל, להיותה
 אור דחסדים, הגרוע מאור דעצמות הרכה מצד
 התעוררות הגבורה כהמשכתו כנ״ל: כי ענין הימין ככל
 מקום, מורה, על עיקר בנינו של הפרצוף, וצד שמאל
 אנו מכנים, לכחי׳ הנוספת על הפרצוף, ככחי׳ םיוע
 ועזר אל הפרצוף: כמו האדם, שעושה כל פעולותיו
 ביד ימינו, וביד שמאל אינו משמש אלא כמקום שצריך

 תוספת כח:
 לבזה נכין ענין פנים בפנים, ואחור באחור, שאנו
 מבחינים בפרצופין: דנתבאר לעיל, דיש ב׳
 כחי׳ בבינה, דבבחי׳ א׳ נמצאת עלולה מהחכמה
 ויונקת מהחכמה, ובתי׳ כ׳ נמצאת סמוך לכתר ויונקת
 מהכתר, ובזה מובן אשר בעת מציאותה בבחי׳ ב׳, אז
 אינה יונקת מהחכמה, וע״כ אנו מכנים אותה, שנמצאת
 כאחודים שלה אל החכמה, כלומר שאינה מקבלת אור
 העצמות מהחכמה, כי נטלה פניה אל הכתר, כלומר

 שחוא

 , ״,,״״״ ושינוי צורה, א״כ למה זה
 נגדר כשם כלי, עד שיהי׳ אמצעי, שע״י יתפשט אורו
 ית׳ לתחתונים, ואם נשאר בהם העוכיית גם אחר
 התלבשות האור בהם, א״כ איך יתכן בהם, קירוב זה
 לזה והתלכשות זה כזה, אפ לא בהשתוות צורתם,

 דאטו כמקופ מדומה ח״ו תליא מילתא:
 ולהסביר זה אקדים לבאר ג׳ כחי׳ אור הנמצאים
 כע״ס, זה למטה מזה: הא׳, הוא האור
 הנמשך מא״ם ית׳ כלי התעוררות דהתגכדות רצון
 דהנאצל, והוא גקרא אור העצמות או אור החכמה :
 אור הכי, היא האור הנמשך מא״פ ית׳ ע״י התגברות
 רצון דהנאצל, והוא נקרא אור הכינה או אוד דחפדיס,
 שהיא גרוע הרבה מאור העצמות, כזה, שרצון הנאצל
 משותף בו, כלומר דלא היה מתגלה ונשפע להנאצל,
 אפ לא הי׳ נתעורר להמשיך אותו: אור הג׳, היא
 האור היוצא ע״י כח הנאצל עצמו, פי׳ דעיקר גדרו של
 הנאצל הוא הכלי שבו, והיא הרצון לקבל שבו, דהיינו
 אור העב, כי רק בזה יוצא מכלל המאציל ונגדר כשם
 נאצל, להיות שבהמאציל אין בחי׳ הרצון לקבל, והכן,
 וע״כ, עיקר קוטבו של הנאצל היא כחי׳ כלי שיש לו,
 דהיינו כחי׳ הד׳ כנ״ל, והגה עליה עכר כח הצמצום,
 אשר הנאצל אינו מרוצה לקבל עפ בחי׳ ד/ שזה
 העיכוב נק׳ מסך, והנה מסך זה גקרא לגמרי על שפ
 הנאצל, כמבואר היטב בענף א/ דאין שום גבול נעשה
 מצד המאציל, עש״ה, וע״כ אור העליון נשפע ובא על
 המסך, ונעשה שם זווג דהכאה המעלה ע״ס דאו״ח
 כנ״ל, ובזה נמצא שזה האור היא תולדה של הנאצל,
 והיא אור שלישי המיוחס להנאצל לכדו: אמנם ודאי, שגפ
 זה האור נמשך מהא״ס ב״ה, אלא כיון שהואע״י כח העיכוב
 של הנאצל, וכיון שכח העיכוב היא בחידוש, ומה שלא
 נמשך כלל מהמאציל, ע״כ נק׳ על שם הנאצל לגמרי:
 ותבין אשר בחי׳ אור הב׳, הנמשך ע״י התעוררות רצון
 הנאצל, אינו נקרא על שפ הנאצל, כי בחי׳ הרצון
 לקבל נמשך עכ״פ מא׳׳פ ית/ בשביל שרוצה להגות
 לבריותיו, שה״ס מחשכת הבריאה, כמו שהארכנו כענף
 משא״כ כח העיכוב והמסך, אין להמאציל חלק בו,

 זולת מקיטבו של הנאצל, והכן:
 והנד, כל אור יש לו יחס ישר אל הכלי שלו, כי א:ר
 העצמות מלובש בחכמה שה״ס כחי׳ א׳ שעוד
 לא נגלה שפ בחי׳ התגברות לתוספת שפע, ואור הבינה
 מלובש בבחי׳ כ׳ שהיא הכינה שהמשיכה אותו, ואור

 חוזר מלוכש כמלכות כי הוא הולידה אותו:
׳ ועתה נבאר הקשר והיחס שבין ג׳ אורות  אלת ך
 הנ״ל, ומתחילה צריך להבין ענין תיקון הקדם
 כפוד צלפ אדפ, וענין פניפ ואחור הנמצאים בעולמות,
 דח*ו אין כאן לא עורף ולא עיפוי: והענין, דכבר
 נתבאר סוד ע״ס דאוד ישר הנמשכים מא״פ כ״ה על ד׳
 הכחי׳ הגודעיפ, אשר הכתר ה״ס א״ס ב״ה, והתפשטות
 אורו נקרא חכמה וכחי׳ א׳, וכאשר התפשט כן נתעבה
 בדרך התפשטותו דהיינו שהתגברה ברצונה להמשיך
 תוספת שפע מן הכתר, שה״ס הא״ס, והנה זה החלק

 שנתעבה נבחן בשפ כינה כנ״ל:
 ןג׳ הבחנות יש כספי׳ הבינה: א׳, הוא מהות בנינה,
 אשר הוא מעצפ החכמה, ובחי׳ א׳ עצמה: ב׳,
 הוא בחי׳ העוביית שקנתה ע״י התגברותה: ג/ הוא
 מהות שפע החדשה שהמשיכה מהכתר, דהיינו אור
 דחסדימ כנ״ל: וכזה נמצאת למד שעיקר מציאותה של
 הכינה, היא עלולה מהחכמה וחלק הימנה, אמנם הקיום
 והשפע שלה היא עלולה מן הכתר, דיונקת אור דהחסדיפ

 • י •:, מן הכתר, כנ״ל:

 ובזך; יצא לנו כ׳ סדרים של עילה ועלול: סדר א׳,
 מתחילה הכתר, ואח״כ חכמה, העלולה מן
 הכתר, ואח״כ כינה, שהיא עלולה מן החכמה: וסדרי

 ב׳, הוא סדר מצב הםפי׳ כתמונת סגולתא כזה \, י
 שלמעלה הכתר: והחכמה, מתחתיו בימינו, כי יונק

 הימנו



 עץ החיים ענף ד פנים מאירות לן
 ואמנם בעניו ד׳ בחי׳ הנ״ל, ראיתי הוא עולם התחתון, שהיא בחי׳ נפש לבד בלי
א רוח, ובל ההאדות דבלים ועצמות, רעשיה, ן ה ר גךלי/. ן ״ ר ה  י ל

 k^ ..l:נמשכים מהכאת נת״י ומסך דמלכות, דיצירה ^

 כי ג, מדרגות הם, כי הגיר מקבלים י
׳ י א׳ להר ו נ י י ש ת י א ם וכו׳ ר נ מ א  את האור מרחוק, ודא מקבל האור ו
׳ וכו׳: וכל השינוישבשמועת י ל ד  מהרוב רק שהיא דרך חלון, ומלכדת ג
ש הר׳ גדלי׳ הוא, שאיני חישב אלא נ׳ בתי/ * ץ מ ב ה ת  י י ל ^ מ

י שכתר חכמה בינה כוללם יחד בבחי׳ ב, י y ״ /י י  n'a1p ׳
' שהוא בחי׳ ההרחקה דבינת: ותענין, דשמועת י ׳י m י ת א ד י ל י צ א ס ד ׳ י י  בתיקונים, כ
 ונרמוהיחד בהון: פי׳ כי אץ אור א״ם נבדל טהרח״ו ?״ל תיא בענין הארות הכלים, כנ״ל,
י אםגם שמועת הר׳ גדלי׳ ז״ל, הוא בענין א  מהן עיי מםך בלל, אבל הבריאה ל
י בהון בי אין א״ס עובר התלבשות העצמות בכלים, שאז נמצאים הכתר י  ־ —*״יי י
 ——יי* יע״ס הנמצאים בכל פרצוף,,

 37 פנים מסבירות

 עיייא יונקת השפע מהכתר: כי מלת פנים, יורד׳

 י*פעד. וקבלה, ומלת אהודים, יורה ענין מניעת השפע,
 י*״3 אנו מכנים בבחי׳ הב׳, אשד ההכמה והבינה
 *טצאים אחור כאחור, כלומר שאינם יונקים זה מזה

 כלום:
 והנח נתכאר, שבהתפשטות האו״י מא׳ם ב״ה על ד'
 הכחי/ אז לא נתפשט אור החכמה, בכללות
 ע״ס של הנאצל ההוא, משוס דהחכמה ובינה היו בבחי׳
 *חיי כאחור, כגיל, דהבינה הי׳ יונקת אור דחסדים

 מהכתר, ואחוריה לחכמה:
 אמנם, בפגישת האו״י על המסך שבכלי מלכות,
 יעלו ע״ס דאור חוזר, אשר או״ח הזה עלה
 ־ —- י־י״י1 בענן* גי, אז

 ע גייל׳ ואז מחזירה פניה אר י...״״., ״ . ,

, י שיש באצילות עצמו, והוא כי ר ז ג ׳ י ה מ כ ח ן ם י צ א ע ל ה ה ת י ה י מ ק י ע י י ד!ים י ״ ע ם ה מ ל ד ב ס נ ״ ר א ו ן א י י א  ׳ הודיים שלה, כמו״ש בענפים הבאים בע״ה, ״...,* י»ר w׳n י הריר מד ב
ת דב,»לןת איא נמשך לו אור א ס בקרוב ע . ו ן ר י 6 ר ם ש י ן ה ת ב  י נ*שע אור העצמו

ך יכו׳: כלומר, דהםסך אינו מעכב מ , מ . . fc ייית , י ת יכ י י י פ ת ?ייע״י ס ו מ צ ע  ה

 יייאייל • שבא לו בהרחבה גדולה: אבל א׳ א l ״
' ״ על התפשטות אור א״ס, שהיא אור החכמה1 , ־ " י ,־"י ״  r(KJ£ י

ב ואדרבה הוא ממשיך אור החכמה, כמו״ש ו י י ק ם ב ״  בא להם הארה מן אוי א
 ג״ב רק שהוא דרך חלון ולא בהרחבה/ בפמ״ס ע״ש:

ר ב ו ם ע ״ י א ה ובו׳ כ א י ר ב ל ה ב י א * ' י ד י ל א א א ב ״ ז א : י ״ א א ל ב  כמי ש
: כלומר, שאין אור א״ם ם ך ש ר ( ד י ל ו ח ר א לי ד  בהרחקה וגס שהוא ב
 ולא בהרחבה, אך רוחב החלון דז*א עובר מאצילות לבריאת דרך מסך דאצילות
 היה רוחבו כרוחב החלון דארא ממש: עצמו, אלא דרך מסך אחר, שהוא המסך שבץ

 אך אצילות לבריאה, כמו״ש בפמ״ס עש״ה:
: ובאן ׳ י י  ־ - - יי י

 ה׳

: ובאן ׳ ו נ ׳ ו י ג 1 י . 

׳ ; -- •׳ ״ י * ־ מ י , ; ״ ; : : י י ע  י
ד נ י  ° י *י•.״ העצמות, יא

 ו - -״ ,
 ז״ל בנ״ל:

ב ו ר ק ך א נ פ י ן ובו׳ ב י ר י א א כ ו ה  ו
: שאריך ה ב ח ר ה  עד שבא לו ב
 אנפץ ה״ס כתר דאצילוח, וע״ב ל*

 שייך שם שוס הכתן כלי:
ך ר ב ובו' ד ו ר י ק ״ א ובו' ב ל א ו ב  א
ן וכוי: פי׳ כי פרצופי אב* ו ל  ח
 ואימא דאצילות, שהם חו״ב, מקבלים אורם
 מיסוד דעתיק, ומפיות נקבי שערות דיקנא,
 במו שיתבאר במקומו, והס כלים מהתפשטות
 ־' ־לון, אמנם הוא בקירוב, מפני,
 בפנימ למעלה מפרסא, כי
 הפרסא הוא שם בסוד כותל, המעמיד לאו״א
 פב״פ, ונזדכך בזת בתי׳ ב׳ דאימא, כמו״ש
~ י׳ילתס בא להמ דרך L % 

׳ חיה דכללוה י־*יצי1׳ m הרב יל ב«י 
^ ^ ^ , ת ׳ ^ -  ^ אוד ה

 הנאצל :
 וזים תיקון הקוץ, כי בטרם זווג דאו״ח,
 ^ היה נבחנים רק ב׳ קוין: שבתי׳ א׳ ובחי׳
̂ ׳ עאין בהם כחי׳ שינוי צורה, הי׳ בבתי׳ קו ימין:  
 a"'׳ כי, וכחי׳ ד/ שבהם נתגלה השינוי צורה בבחי׳

: ולא הי׳ ביניהם ל א מ  יעל ופעולה כנ״ל, עמדו בקו ש
̂יס חיכיר, דאם היה ביניהם חיבור, אז לא היי  
̂יכיט לכ׳ קוץ ימין ושמאל, אלא לקו אחד, כמובן:  
 *P יכל הבדל רוחני אינו אלא בשינוי הצורה מזה
 ׳/ ובהשתוות צורתם נמצאים מתחברים: אמנם
 ח כ, כזווג דאו״ח, אשר הבחי׳ ד׳ שנמצאת בבחי׳

 עאל וריחוק כיותר מכולם, העלתה הע״ס דאו״ח,

 ימה כזה ששבה כעד, אל החכמה פגים בפגים,
 ,3**יי ־־־ י ־ ־ י׳ ייי הו שמאל, ושבית

 יהי
 ?!הי

ר  לאור ״־ h הבלימ גרמיי׳•/ ־ ו

י ״ • r ־ : - - ״  ״

י ש ׳ » ׳ * ״ ו ״ 0 . ס . י . ״ ״ n J ״ 0 , " י * ־<k״• העצמות, ־.יומי שאיי י ־י נ ' 
^ ומי׳ '"״:11.״*,:,, * ב י י י י - ״ ו « ־ / י - ׳ י  ״

. / J3 צורה 
 והנד, נתבאר ענץ מסך דאצילוח, אשר לגבי האצילות
 איגו נחשב למסך בלל, אלא אדרבא הוא יותר
 מעולה אפי׳ מן הביגה, דעל כן אינו נחשב

 לקו שמאל, אלא לקו האמצעי כנ״ל:
 ועתה נבאר ג׳ המסכים, שבץ העולמות דבריאה
 יצירה ועשיה, שהרב ז׳׳ל מקצר ואומר, שכל
 ההבדל הגדול הנמצא כץ ד׳ עולמות אבי״ע, הוא
 שבאצילות אין ש.ים מסך כלל, ולבריאת מסך א׳,
 וליצירה ב׳ מסכים, ולעשיה ג׳ מסכים, עב״ל, וצריך
 י־ייהביס האלו, איך בסבתם מתקטנינז

 עד׳יא
 אז אוד

 מאליו
 והנה

 יק

״ J?l I את ד־אי״ח׳ אך ד ה ר י ׳ צ ד נ ת ש א נ ת ימ״ט ל י י כ י * ?ע ̂יע א ק כדי לה ה ו ב י ד א א ל ׳ א ן ן ן ו ן  לקי,פ ,
״ ׳י : ״י ב ט  והכן זה ר׳י

י ר  יבזה מובן,מ״ש ברישוי םובאג״כ ביג
ג ו ה

־ י  י ז י , ד י ב  דאיהו וחיוהי וגרמוד׳י ח
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 אך

 פנים מאירי*
" י י י י *  ״
, י ״" י 1 י * 1 ׳ ! י נ ׳ י ? י נ ־  י

׳ | *נ נ ׳ יו״ר*י א ד ״ד; נ י נ ״ י א י  פי״יאל 0
. ^ י ״  היא מחלי! חיי׳ ״״י
• י ט י ? °  וי״׳ נ

נ  י< י* ונו׳ J י
כ ׳ נ י ח א ״ח נ י מ״י פ י פ '  אינם ע
י  הי׳ *־*י*I ? 1• נדי!, "

̂יטיייי י׳י י  איהו י״ייי.י י
" י י 0 נא|, « ״ B M 

^ nan 5 מ * ׳ ?  וההנהגות יעיל׳'׳׳ י״י1

ל * ״לאי ^ ע ׳ ה י י מ ל עי  שנמ״ניו מ
, י־ו »י > י י א ׳ ש ה ט מ ל  >״ג מ
 כל היניימ * י ימרםזין *

.  הגשמיים שלייי״'׳ 1" <

 לד
 וכו׳ ן

to " ' ־ ר ז נ * עליונים׳ י 7 ״ ג , ם ד י פ נ ע ה  נ

* י י י ־ I מרור * ת ? י מ ל י ע ב  שרשיהם *

ם ׳ לרענפים * ^ ׳  מכין כשושימ ד
< S י : והיינ, משום׳ ש י א  ה

״ >r י1 ״ ״ י ״  אל ״
< ^ ג ^ ש ׳ ^ ל י ת ו ל י צ א  טשא״כ מ
^ ^ S ^ t t M , , ״ *  ישי •
ק ל ל ' ר ה ° י ל י  שלקורס אצ

ש \ ל ם ח י י פ ל  כלומר ע
& י ג י ״ נ * י  אור האי* י

^ % ^ י ^ « ס י י  י
נ ט י ׳ ל זה נהכאר י נ : ׳ ו נ  ן

 עץ החיים ענף ה
 אך המקנא בא אליה האור כדחוק*
 וגם החלון אשר משם נמשך לה האור
 הוא יותר צר וקטן מחלון חיא: אמנם
 כל אלו הבחי׳ אינם עיי מסך כלל אך

 בין בריאה לאצילות יש מסך :

 ענה ה בבר ידעת, שאין בנו בדי
 לעםוק קודם אצילות ייס, ולא
 לדמות שום דמיון וצורה כלל חיו, אך
 לשכך האוזן, אנו צריכין לדבר דרך
 משל ודמיון: לכן אף אם נדבר במציאות
 ציור, שם למעלה, אין הדבר רק לשכך

 האוזן:

 אמנם דע, כי י״ס האצילות הם ב׳
 עניניס: הא׳, הוא התפשטות
 הרוחניות: והב/ הוא כלים ואיברים,
 אשר העצמות מתפשט בהם: והנה
 צריך, שיהיה לכל זה שורש למעלה,
 לב׳ בחי, אלו, ולכן צריבין אנו לדבר

 בסדר המדרגות, מראש ועד סוף:

 / ׳

 לח פנים מסבירות
 מבינה נכחנת לכהי׳ פועל לכלי, להיות שנתגלה כד״
 הרצון לקבל, מפאת התעוררותה לתוספת שפע, בג״ל ג
 וגם כחי׳ ג׳ שהיא הז״א אינז נחשב מצד עצמו לכהי׳
 כלי, כי הוא ג״כ כחי׳ התפשטות דעילתו, כמו החכמה,
 זע״כ אין בו אלא בחי׳ בלי דכינה עצמו, אכל לא
 מצדו: אלא המלכות, שנגלה כה הרצון לקבל, כנ״ל,

 הוא נחשבת כלי גמורה:

 ומה תכין, ענין התחלקות כל פרצוף לשנים, דהיינו
 על הטבור דהפרצוף, כי חגולנלתא יכל פרצוף,
 ה״ס כחי׳ ב׳, דהיינו דק כחי׳ פועל לכלי, ובן כל
 הכלים הנמשכים מגולגלתא עד הטבור, נחשבים לכלי
 כינה: אמנם הטבור, היא נחשב לכלי מלכות, וכן כל
 הכלים הנמשכים מטבור ולמטה, עד סיום הרגלים,
 נחשבים לכלי מלכות, וכל הבחנות האלו נוהגים יק
 בהארת כלים שהוא ענין הא׳: וככר נתבאר, שד׳הכחי׳
 אלו דהארת כלים נוהגים בכל הפרצופין ובכל הספירות
 והעולמות עד לעולם חעשיה, שבהם אין שוס השתנות,
 וכל ההשתנות שבעולמות ופרצופין, הכל נמשך מענין

 הב/ שהוא התלבשות העצמות בכלים:

 אמנם

 ובזה

 הראשונים
 וע״כ

 האוזן/

 והנה נתחיל ונאמר, כי הלא האיס
 ביה, אין בו שום ציור בלל
 חיו, כמבואר, ואמנם כשעלה במחשבה
 לברוא העולמות ליוד מדרנות, עיי סדר,
 האציל והמשיך ממנו התפשטות אורות
 רבים, להיותם שרשי האצילות, להתאצל

 האצילות אחיכ:
{ * י ו י  נ

r ד כתחילה י * נ י י ה  י
 ביה ככלים נמויש כענף י

י נ ם ו י ל . , . 
י ? ג א ם ו י ל א כ ו  ה

״ נו׳וי  הא״ס נ ר

ש י  הקורס/ ע״

 והייני

 הב׳
ש י־"" י<* ״ ו ט M י  התפשטות ״״ ־ %

ל הביאור * ך ע ל ו  ^ ה
י א  וע״כ מקצר נא! מ

; ׳ י נ ל י כ  M ל
״ 1 ומלכיה י י י ט י י  היות ל

׳ ו ל ^ . ש י ת ° י /  הכמה, ביני״ ^

 שוים
ט ׳ לי הכתר, ש נ ז  י

' הראשיני״ f ם ת א י צ  יסודות, משום י
 ״• .י1«« ויציאה ד׳רי״

ל ׳׳ ,״L לשריי י 0 ׳ י  כל ע״פ ״
* "׳  יפווות י

; נ < י <  יש נ
ק  ר

{ %  ר
*  לו
 גגיע

 יסודות

ח י ש בהם ר  י
׳ הבחנות כ  כלומר ד

 כי

ף ' נ ג ם * ^ ! ! י א ׳ ר ד י ת נ ח ש י יר  היא י
w » ^ נ מ ״ ^ י ׳ י  בתי׳ דאיר ישה ^

^ » ^ £ * ח ״ ח " ״  י

ם ו ^ י א י צ י ה י פ  ה

ם י ש : והיינו מ ם ל ו כ  מ

ן  ושלימות הכלי קבלי'

ג  י
 כחי׳ תי

ר ת ו  י
 דהוא

 איו

 והנה כאשר נעריך ונמשיל לענין זה,
 כבר ידעת, היות ד׳ יסודות
 לכל, והס, ראיה, שמיעה, ריח, דיבור:
 והם םוד נשמה לנשמה ונר״ן: ונתחיל
 לבאר מםוד הנשמה ואילך, ואח״כ
 נתחיל לקודם אליה, ונאמר, כי הלא
 נמשיל ונצייר האזניס, כי יש בהם רוח
 דק בתוכם, והנםיון לזה, כאשר יםתום
 האדם אזניו, ישמע בתוכם קול הברה
 מחמת הרוח הנצרר בתוכם: אחיכ,
 מחוטם, יוצא מתוכו הבל יותר נרגש
 מאוזן: ואחיכ, מן הפה, יוצא הבל
 יותר נרנש מכולם, וכפי ערך הדברים
 ובחינתם, כך יהיה דקותם: כי אוזן,
 להיותו סוד כינה, ההבל היוצא ממנו
 הוא יותר דק, מהבל היוצא מהחוטם,
 וכן הבל החוטם יותר דק, מהבל הפה,

 שהוא למטה ממנו במעלה:

 אמנם אם נמשיל ונאמר דרך משל:
 בי מסוד האוזן נמשך ממנו
 הבל ורוח, מתוכו ולחוץ, והים נשמה:
 והבל היוצא מחוטם, הוא סוד רוח:

 והבל היוצא מפה, הים נפש:
 הנה

 בענין הכ׳, אנו מבחינים כלים ככל הע״ס,
 דאפי׳ ככתר וחכמה יש כלים, כמו לבינה
 וזז״ג: והיינו משוס, דנכלל המסך ככל ספירה

 וספירה עד הכתר, כנ״ל, וכמויש בעיה:
 תכין דברי הרב המובא בהיכל א״ק שיג
 בהמשך פ״א וכ, וגי, אשר הא״ק היס עולמ
 הכתר, והתלבש הא״ס בחכמה והאציל לעולם האצילות,
 והתלבש האיס בכינה וברא עולם הבריאה, והתלבש
 האיס בכינה וברא עולם הבריאה, והתלבש הא״ס כז״א
 ויצר לעולם היצירה, והתלבש כמלכות ועשה עולם
 חעשיה, עיש וכשער הקדמות בדרזשי אכי״ע: פי/
 דצריך לידע דבל מקום שיש התלבשות ככלים, מוכרה
 שיהי׳ כו כ׳ כחי׳ אור, דהיינו זה האור שהתלבש ככלי,
 שהוא נק׳ אור פנימי, וזה שעוד לא התלבש אלא עתיד

 להתלבש, הוא נקרא אור מקין* על הכלי:

 והנה בא״ק, לא הי׳ התלבשות אלא ככתר, ולא כלל
 בט׳ ספירות תחתוניות שלמטה מכתר, וכזה
 נמצא שלא שייך אזיפ זאז״ט, אלא כספי׳ הבתר לכד,
 ונמצא דכל טיס תחתוניות היו בתכלית מילואס, משום
 דעוד לא היד. בהם שום התלבשות, והבן: אמנם להאציל
 עולם האצילות התלבש הא״ס נס בספירת החבטה דא״ק,
 ובזה נמצא שנעשה כחי׳ פנימי ומקיף גס כחכמה,
 ונבחן החכמה שנמצא כא״ק במילואו, לגבי האצילות,
 לכחי׳ מקיף שהי׳ כספירה, וחזר ויצא ממנה, זנעשה
 לכהי׳ מקיף: כי נכי האיק לא נחלק אור החכמה לכהי׳
 מנימי ומקיף, אלא היא שם במילואו כתוך הע״ס כנ״ל,
 וע״כ זח המקיף שנתהוה כהתלכש הא״ס בחכמה דאיק
 לצורך האצילות, נק׳ מקיף החוזר, וכזה תכין המוכא
 בעהיח היכל אכיייע שער מיה שער המקיפין ע״ש וז״ם
 פסיקת איר האוזן כשבולת הזקן המובא בש׳ אח׳״פ:
 , וכזה טובן, ההבחן שכין א׳ק לאצילות, שהוא באוד
 /,מחכמה, שכאיק הוא במילואו, ובאצילות נעשה לפנימי

r ומקיף: ־ . . ' ( 

 אות ז׳ וכזה תכין ענין שיעור קומה דפרצזפי א״ק,
 שמתחיל טהכתריס דכל אחד, אשר כל אחד
 מה׳ פרצופי א״ק יש לו עיס, וכתר דכל עליון, גבוה
 למעלה מפרצוף התחתון, וכתר דפדצוף חכמה, מלכיש
 מתחת לכתר דפרצוף כתר, וכן כתר דפרצוף כינה מלכיש
 למטה מכחד דפרצוף חכמה, וכן כתר דפרצוף ז״א
 מלכיש למטה מכתר דפרצוף כינה, וכן כתר דפרצוף
 םלכות מלכיש למטה מכתר דפרצוף זיא, ונמצא דבל
 שיעורי קומת הפדצופין שזה גכוה מזה, יק עם הכתר
 שלו לבד: וזה מובן עם הניל, דכל שאר ט׳ ספירות
 דכל פרצוף, דהיינו מחכמה ולמטה, נמצאים ככל טילואס
 וא״כ אין צורך שם לקכל ולינק לכל תחתון, מפרצוף
 העליון, אלא לאור הכתר לכד: וע״כ נמצא כל תחתון
 . מתחת הכתר דהעליון, כדי לקבל משם האו״מ, שדרכו
 / לבא לאט לאט: אבל כאצילות, דנעשה פנימי ומקיף
 / גפ כאור החכמה, ולפיכך נמצאים מצכ ה׳ פרצופי
 /אצילות זה למטה מזה כל תחתון מתחת החכמה דעליזן

^ ונמצא ^ ^ T ^ / 



 פנים מאירות לט
: ׳ ו כ ן ו ״ ר ת נ ו א י צ ל מ צ א  איך נ
 היינו מהבל היוצא מכלים דאת״פ ולחוץ,

 כנ״ל:
ה וכוי: והיינו, מ צ ח ע י א ד , ה T Q D 

 אור החכמה, כנ״ל:

: מ ״ ו ד א ו ס ה ב מ ו ק מ ת ב ר א ש  רק נ
 דבכלי הכתר, היד• כל ע״ס בתכלית
 מילואס, וכשיצא אור החכמה לחוץ, א״ב נעשה
 בחכמה פנימי ומקיף, כי קומת הכתר שהי׳
 לאור התכמת, בעודת בכלי תכתר, חזר ויצא
 הימנה, ונעשה למקיף מחוץ לה, ומה שנכנס
 מהחכמת בפנימיות הכלים דאור החכמה, נק׳

 הסתכלות דק, כמו״ש עוד בע״ה:
ת דק וכו׳5 ו ל כ ת ס ת ה ל ו  ואין בה ז
 פי/ דכבר נתבאר בענף נ' בפמ״ס
 אות בי, דסיבת יציאות האורות מכלי דכתר
 ולחוץ, הוא מכח הזדככות המסך שעולה
 ומזדכך ממדריגה למדרנה, ע״ש : והנה
 בתזדככות המסך בשיעור דבחי׳ גי, אז יוצא
 מבתי׳ כלי כתר ולחוץ, אור החכמה: כי אור
 ישר מהא״ס ב״ה, אינו פוסק אפיי רגע,
 וכשהאו״י מכה על המסך דבחי׳ גי, אז ל»
 ישוב המלכות לבתי׳ כתר, אלא לבחי׳ אור
 החכמה, כמו״ש שם: וזה האו״י הפוגע במסך
 דבחי׳ גי, גקרא הסתכלות דק, משוס דהמםך
 גזרכך מעוביות שלו שהיא בחיי ד׳, וקיבל

 לעוביית דבחי׳ גי, שהוא דק הימנו:

ך ש מ ג מ ת ו מ צ ר ע ש פ א ״ ת  הבל א
: פי', דגם האו״י המתפשט ה ט מ  ל
 על מסך הדק, יש בו ד׳ בחי׳ הנודעים, והייגו
 ד׳ יסודות רשר״ד כג״ל, וגתבאר בעגפים
 הקודמים, אשר בסוד תתפשטות דאו/ גמצאיס
 החו״ב אב״א, (עי׳ בעגף די) אלא בהפגיעה
 במסך הדק, אז שבימ החו״ב פב״פ, וגמצ*
 אור החכמה, מושפע בכל ע״מ, אשר זהו נקר*
 הסתכלות דק כנ״ל: ונמצא, דבחי׳ בינה וז״*
 ונוק׳ דאור ישר, יתי׳ עצמותם דאור ישר
 מתפשט למטה, משא״ב בחי׳ א', שהיא אור
 העינים והחכמה, אין עצמותת ראור ישר
 מתפשט, אלא נפסק, מסיבת הבינה שהשיבה
 פנית לבתר לינק אור דחסדים, ואינה יונקת
 מאור החכמה: ומה שנמשך מאור החכמה,
 תיא רק בסיבת זוונ דהכאה בהמסך, שה״ס
 אור תוזר שנק׳ המתבלות דק, אבל לא עצמותו,

 והבן:

ו ל' ב לי מ: ש ע ו נ ה ז י א ד ר ו ס  לבן ב
 פ/ דכללות הנאצל הזה, ה״ס פרצוף
 החכמה, שיצא לחוץ מכלי הכתר, כנ״ל, שיש
 בו ע״ס: נולנלתא, ה״ס כתר: ועינים, חכמה:
 ואוזן, בינה: וחוטבי, ז״א: ופה, מלכות שבת
 המסך, והגה כתר וחכמה מאצל זה אינו
 נחשב לכלי, כי בחי׳ ב/ היא בחי׳ שורש הא׳
 לבלי, בנ״ל, וע״כ אומר שיצאו ל׳ כלים,
 דתייגו לג׳ בתיגות בג״ד, שכאו״א מתפשט

 על ע״ס:

ר ו א א ו ה ו ש מ צ ל ע ב ה  אבל ה
ם וכוי: החכמת גקראת אור י ג פ  ה
 הפגים, בי בלי דפגיס הים בחי׳ ב/ ובסוד

 הסתכלות

 עץ החיים ענף ה
 הנה אחר שדברנו איך נאצל מציאות
 נרץ טאח״פ, הנה עתה נבאר
 מציאות הכלים שלהם. שהם בחי׳

 גוף אליהם:
 אמנם כבר ביארנו, כי מבחי׳ הראיה
 עצמה נעשה נשמה לנשמה,
 אך אין הראיה סוד הבל הנמשך למטה
 במו אחיפ, והטעם כי נרץ שהם אורות
 אחיפ, הם מתפשטים למטה, אבל
 הנשמה לנשמה שהיא הסתכלות העין,
 אינה מתפשטת, רק נשארת במקומה
 בסוד או״מ, כניל, ואץ בה זולתי
 הסתכלות דק מאוד. והוא סוד הראיה
 והסתכלות. אכן אינה דומה כמו הבל
 אח״פ. אשר עצמותם נמשך למטה, לכן
 מסוד ראיה זו נעשו ל׳ כלים, שהוא
 הגוף. י, כלים להבל האוזן הנקרא
 גשמה, וי׳ כלים להבל החוטם הנקרא
 רוח. וי׳ בלים להבל הפה הנקרא נפש:

 אבל ההבל עצמו. שהוא אור הפנים.
 אי אפשר להתפשט למטה. לפי
 שבחי׳ הראיה נמשך מהעינים, שהם
 יותר עליונים מכולם, לכן בראי׳ זו
 לבדה יצאו הכלים, משא״ב מאח״פ בי
 לא היה אפשר להאציל מהם שום
 מציאות, אם לא מהבל היוצא מהם

 ממש:
 ואמנם הסתכלות זו הוא כך. בי
 נמשכה ראיה זו בנפש רוח
 ונשמה הנ״ל, ומחמת הסתכלות הזה

 נעשו שרשי הכלים:
 דרס

 נחשבים לערך בלים לאור העצמות, ובהיותם מחוברים
 יחד באצילות, אין הבלים עולים בשם בלל, בי בטלים
 באור העצמות, במו נר בפני האבוקה, שז״ס איהי
 וחיוהי וגרמוהי חד בהון כנ״ל: אמנם בהבריאה, נפרש
 הנר ויצא מתוך האבוקה, ואז ניבר אור הגר ונבחן
 לעצמו, מפאת המסך דעל גג הבריאה שנק׳ קרקע
 האצילות, דהיינו מדרגה הג׳ דהממך דשב להיות בינה,
 כנ״ל, שהוא משך גמור על אור העצמות, ונבחן שהכלים
 דאצילות יצאו ונבדלו מאור העצמות, ומאירים בבחינתם
 עצמם, דומה לגר הכלול באבוקה ואינה ניכרת כלל
 ובלל, אמנם ביציאתה מכלל האבוקה לחוץ, אז גיכרת

 ונבחנת ועולית בשם, והבן היטב:
 תיס, דמבריאה ולמטה גק׳ עלמין דפירודא, ושם יש
 מחצבת הנשמות: ותבין זה עם הנ״ל, בי כל
 הנשמות נמשכין מא״ס ב״ה, ועד קרקע האצילות הם
 ממש אלקיית, בלי אפשרות ההבחנה כלל ועיקר, אלא
 בעברם קרקע האצילות, שמחמתה נפרשת ונבדלת מאור
 העצמות, כג״ל, אז עולית בשם נשמה, דומה לגר היוצא

 מהאבוקה, וניכרת לעצמה, והבן:
 אות ט׳ וכדי ליצור עולם היצירה, התלבש הא״ס
 ב״ה נס בז״א האצילות, והיינו שגם באור
 דז״א דאצילות, נעשה בחי׳ פנימי ומקיף: והיינו על ירי
 התלבשות בהמסך דםדרנה ד/ השב להיות ז״א, ונמצא
 דגם אור הבינה נעלם מהיצירה, ואץ מלובש בו אלא

 אור
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, ספירות *א כל פרצוף גבוה מתחתון שלו עם כ ט ג  י

 יןיייגו עם הכתר והחכמה, והתחתון מלבישו מביגה
 י מטה. כי התחתון צריך ליגק מהעליון, גס את אור
 החכמה: אמנם מבינה ולמטה אין חילוק ביגיהם, להיות
* ככל אחד מהם במילואו, בתחתון בעליון, והבן: * o i V 

 וכזה תבין מיש הרב ז״ל, בסדר התלבשות ה׳ פרצופי
 אצילות, אשר או״א, שהם בחי׳ חו״ב דאצילות,
 סלכישין לפרצוף אריך אנפין, שהיא הכתר דאצילות,
 עיון ולמטה, כי הגרון ה״ס בינה דאריך אנפין, ונמצא
א נכוה מפרצוף או״א בב׳ ספירות, בכתר וחכמה: י * 
 עי״ז הז״א מלכיש מחזה דאויא ולמטה, ויתבאר שחזה
 ׳ ס כינה דאו״א, ונמצא או״א נבוד, םז״א בכתר
י ועד״ז, המלכות סלבשת לז״א ג״כ מחזה ולמטה, • ה מ כ  ח

 ונמצא הז״א גבוה מהמלכות עם כתר וחכמה:
 ואץ להקשות על זה, דהא מבואר בבמה מקומות,

 דהיפ אצילות מלבישין זה לזה רק ז׳ תחתוניות
׳ וכל פרצוף גבוה מהתחתון, בגי ספירות כח״ב : י  ג

ה צריך להבין, סוד התחלקות חו״ב לשנים בסוד ז  9 כ

י אשי יש בחי׳ חויב למעלה מפרסא, אמנם א ס י מ ' 
 ניהפ נחשכיפ לחכמה, והחויב שיש למטה מפרסא
̂ניהס גחשכיפ לפרצוף הכינה: ובזה תכין, אשר אפשר  
י יכל פרצוף גבוה מחבירו בג׳ ספירות כחיב, והיינו מ  י
̂י׳נינה שממעל לפרסא, אמנם באמת נחשבת בינה זו  
 חנטה, כמו שיתבאר כע״ה כענפים הבאים, ועיקר
 ׳נינה מתחלת, מחזה ולמטה עד הטבור, וע״ב כיון שכל
1 מלכיש לעליונו עד החזה, כמבואר בשער ו ז י 1 י

 ד

#1 נמצא שהעליון אינו גבוה הימנו רק בכי י פ  **י
 "ייות, דהיינו בתר וחכמה לבד, והבן זה, ויתבאר
י ויש עוד כאן גדלות וקטנות ואכמיל: ובזה י מ י ק ט

 ת

< שכל השמונה ספירות תחתוניות הם באצילות, ע  י

 8ילזיימ. ורק לאור החכמה צריכים, להיותה נעשית

י פנימי ומקיף, בגיל, וע״כ נמצא כל תחתון, מתחת י  ס

 החכמה דעליוג: —
! ח׳ אמנם כדי לברא עולם הבריאה, התלבש י ^ 
 הא״ס גם בבינה דאצילות: והיינו שגם באור
̂כיכיז נעשה פנימי ומקיף, והיינו המסך שבין האצילות  
 ^ייאה, שה״ס מסך דבינה : כי נתבאר בענף גי, שיש
 י סדרנות בהמםך, זה למטה מזה, בסוד אור חוזר
 ,׳'ייי׳ ע״ש, שבמדרגה הא׳ שכ המסך להיות בתר,
 היא מדרגת א״ק: ומדרגה ב/ הוא שב להיות חכמה,

 1"״יי• מדרגת משך דאצילות: אמנם מסך וה, שבין

 )5ילו>ז לבריאה, הוא מהמדרגה הג/ שהמסך שב להיות

— ..י־ •י־ י " כינה: _ .  ץ
 שבסוד התלבשות העצמות בכליס, אין מגיע
 להפרצוף זולת משיעור הקומה שבאור חוזר :
 ה ?נין ההתלבשות, אשר האור ישר מתחבר לאחד

 & האור חוזר, ומאיר להפרצוף שמתלבש בהמםך שלו,
 ה'ייז המסך שלו, הוא השורש של האו״ח, בג״ל, וע״כ

יים יחד ומתישבים בהפרצוף, וזכור זה לבל כ 1 ד ת  ק

 יזטקיטות כזוהר וכהאר״י, שמביאים ענין התלבשות:

׳ כיון שאור א״ס מתלבש בבינה דאצילות, ר כ י  מ

 ייזייני׳ כמסך השב להיות בינה, א״ב אין מגיע לעולם
 ׳5ייאה זולת מאור הבינה ולמטה, כי עד שם מניע
^ י-או״ח, ושיעור הבחן שבהתלבשות, אבל מאור \ 
י ומאור החכמה, אין מניע שם, ואפי׳ אור הבינה ת  ׳5
ה ב«ילואה, אלא בסוד פנימי ומקיף, אשר נמשך ג \ 
*ש לאט מהארת רנלין דאצילות, בלומר מזווג ל £, 
 י 1 1־אצילות, בהמסך דמדרגה ג׳ ששב להיות בינה,

 יכזי׳ מתלבש העצמות דבריאה, בבלים דבריאה:
 ^ תכין הפרש הרב, שבין ה״פ אצילות לה״ג*
n יכייאה, להיות שבאצילות נמצא מתלבש איי ׳ 1 

 ^גטיז כפנימיות הכלים, ואורות דבינה וזו״נ הפ
 'ייאש, משאיכ כהבריאה שאור החכמה נעלם, ואין
* כלל ככלים דבריאה, ואפי׳ אור הבינה, מתלבש כ

 ף 

 ^ "לק הימנה בפנימיות הכלים, והוא צריכה לינק
ל שלימות אור הבינה מהארת דבלין דאצילות, נ  ק

 . הנמשך ובא אלי׳ לאט לאט, בג״ל:
? שאור החכמה הוא אור א״ס בבחי׳ העצמות  י
 כנ״ל, שהיא אלקיית, ואורות דבינה וזו״ג

 נחשבים



JO 

 נ׳*אי
 מ פנים מאירות עץ החיים ענף ה פנים מסבירות

; ״ " ? ״>1» ׳־"׳ ׳ j 4 ! , ׳ J נהנייאר-ננ״י׳י"'0׳ " י י ב ר ר י א ׳  חפ״נלות דק שנ הרוינ «•«, וננמא הנלי Q"ft וירא אלקים את י
rthi ״ 6 " י *wo^rT •ייי " ״ "י'" 1 א נ ה ' נ ° י א ' ר ק נ ׳  פלאי, טאור החנטה, עויפ חנטמ איט י׳״יי נסתכל המאציל י
׳׳"" ״ -כי! ״*י ייי'"״״*ייי ; י־""", י שהוא איק, כאוד הנפש הנק׳ אית 3 b" i ׳ ה ט ם ״ 03״ו־ ל " ׳ ° נ ט ׳ ׳ ! י י » 
* י י • ־ י ־ י נ ״ ד י י " ' ^ נ * » ג r , ™ " ש יי?־ 0 * נ ־ כי המלכות נקרא אית, וזים ה ׳ " ל הפא* י ל ״היא א• ק י כ ת ס  ג

 »יו

w ש* נ ד ... יי י א ש ! שרה שם נ י ״ , ״  ״

j * a n הוא מסי אינו כמוו על איי 

 ״יי ־יי ״יי״^״^ויי״כ**׳׳
י י * . ? י * י ° י״׳'0 ׳?״״״״« * '  "יי׳״ ה

 י׳־־ ־'5י׳' "י,־־ יד ו״יפ יי*יי׳
r יי׳׳•״ זז*»־ יי* « י י / ״  י"־ ׳־'י ־״'׳ ג

י י * * י ^ י ל ' ״ י י ש  ״

. יי**  שם "יי י׳3'"׳׳ ..*« "יי"״ 1

י ״ ,״־י ״»׳ 4  י״־*״־ ״ ־

2 ««״׳•ל«% , ; ״ ד ם ה ל » « י  וכדי ^
י י " - * 1 ״ ׳ " * *  ח

 האו״י על
 השיעור

 ונזה נשתוו
 ונקרא

ת הכלים, וזהו ויבדל, כי סוד הגוף שהוא ט י י ק ל מיליאמ ע כ  החכמה דשם, שי׳יא ב
י הכלי הוא הנותן ועושה, הכדלה, וגבול, נ " ה י חי ח  הכתר, ואוד החכמה היוצא הימני יל

. < i והיו .n»ktrt '*.ד *!vvvi *יזויי ד%«»ד«ד דלי 

 וקצבה אל האורות:

^ c * • * * י ^ י ״ י ״ י ׳ י ׳ ־־־״ ־ ״״  ׳־׳׳ ״ ׳
ד 8 «, ״•י״« >*?*1 ״יי י , י י 0 0 ״ נ * W ז J  עצמו, ובד&גיעה שם, הנה ננטי ׳

* יי"! * ־׳" י " י • pST ׳ ״ ״ * ׳ י נ ׳ נ  ״י•"

ה *״״ ,4 י ׳ ״י י*,*^י י  י״ ״׳ י״״־• י

• " , ו ה^ 1 א י ! ?  ו,־״״ ־י."י״"יה נ

 ואמנם בסוד ראיה זו, יש אור ישר
 ואור חוזר, כי מתהילה נמשך
 הראיה עד סוף בחי, עשירית של הנפש,
 ואח״כ בחזרה למעלה היה מבדיל,
 ונעשה בחי, הכלים, ומלביש את הנפש

 בבל חלקיה:
 ואמנם זה האור הישר, היה בו כה
 לעשות כלים בסוד הראש,
 שהם גיר, עם כל זה לא היה יכול
 להיות ניכר, עד שפגע ראיה זו בגפש

r — ו ־ 

 הגוף אל הראש, שהם ג״ר:
 אך כלים אל הגוף, שהם ז, תחתוניות.
 עדיין לא היה כה בראיה זו, עד
 שתפגע בנפש הנפש עצמה, ועל ידי
 הסתלקות ב׳ מלמטה למעלה, שהם אור

 סוד הדשר״ד, הוא הנאצל הא׳ מן הא״ק,והבן

״ ת וכו׳״. היינו ׳ א ק נ ש ה פ נ  באלו ה
 כמםך הדק דכחי׳ ג׳ כג״ל.

: כלומר ה פ ל ה כ ה ה מ ש ע נ ש ה פ נ  ה
 שיצא מחוץ לפה דהיינו שגזדכך
 מבחי׳ ד׳ לכחי׳ נ׳ ונבחן שהוא מחוץ להבלי

 המיוחדת לו והכן:

: כלומר, האור ר ו ה נק׳ א מ ש נ  הח ו
 שעולה אליהם ע״י המלכות: אורדכח״כ

 זו״נ נק׳ גדגחיי:
: דהיינו כל ם י ל כ י ה ש ר ו ש א צ  ftf י

 כלי הראש עד הפה:
א ו י ה ל כ א ה ו ה ף ש ו נ ד ה ו י ס  כ
ן וכו׳: פי׳, דהטלכות ה״ס הנוף ת ו נ  ה
 והכלי, והוא הנותנת ומשפעת את האור

 להעליונים, כנ״ל:

ל א ה כ צ ק ל ו ו ב נ ה ו ל ד ב ה ה ש ו ע  ו
: ענין הבדלה, הוא ת ו ד ו א  ה
 ההכר בין כלים דפנים לכלים דאחור: וענין
 גבול, הוא בחי׳ הפוף והסיום על אור העליון,

,' העקודים ואור העינים, היה האור חוזר ד , ה י ח ל נ ע א י ע ש ה א ל ל * l W m כי מגבלת 

״ ~ S יר׳*י " ״נמרי/ 1 7 * י י ל י * א ו ב ^  א

ו ו.״•*״ ־־' ?״'. נ* **} יי• > ס  ס

V * 1 * * , י י * ל 4 י , ; , ח נ פ י  ד^י

* * * * C V נ ם מ ׳ ר ד נ ר ו ! < נ » ב * י » א  ח

i< ׳ ג י י ד י  ״*T 1\ י א

' ^ י ' ־ י > י ג ח נ ל מ ר י  העשי

ק 1י ודי י פ ק י ג י  נוסף ^
: ׳ י < to ^ ^ ר מ י ג א חג ׳ י ע ״ י ג  א

 ומלביש את הז׳ תחתוניות:
 ענף ן דע, כי אין מציאות ציור קומת
 אדם בעולם, שלא יהיה בו
 כללות ד׳ בחי, אשר כוללים כל האצילות

 וכל

ם ״גוי י5ןגןי ..גיגי׳ ג  , ,״י ז״ל אט
̂־1 ׳י י חנית י׳>8עי 0&  י ד ק ל ־א  ליוני" ד

 על ד׳ בחי/ גמצא האור ישר פוגע כנפש
 הנפש, דהיינו מלכות דטלכות:

ה ל ע מ ה ל ט מ ל ת כ׳ מ ו ק ל ת ס ע״י ה  ו
 וכו׳: כלומר, בסבת האו״פ, שטבעו
 לזכך' את המסך שמלובש בו, דע״כ הולך
 ומזדכך המסך מלמטה למעלה, שמתחילה
 מזדכך לכחי׳ ג/ ואח״כ מזדכך לבחי׳ ב/
 ואח״כ מזדכך לכחי׳ א/ עד שנמצא צורתו
 מזדכך לגמרי, כמו הכתר, ובדרך עליתי
 מתמעט נ״כ האו״ת, עד שגעלם לגמרי, כמו״ש

 לקטן בעגפים הבאים בע״ה:

ר ו י ת צ ו א י צ ן מ י י א ע כ ד : ׳ ף ו נ  ע
: דהייגו בע״ס ם ד ת א מ ו  ק

'V ̂יס ייגי& י׳ ״ ל ז < ׳ 7 י מ נ ז ע " שאזםי ב י ״ ׳ - , ־ ׳ י ׳ י• י ״ ״ " ׳ - ׳ r 
O {ע ״ג״ל ה ^ ל׳ >*» ' י  דיושר, שהם גקראים קומת אדמ, כי שיעיל ו
> » ^ מ ל ״ ^ ז מ * ^ ־ י ל א L "י** ה ־  י

' ג י י נ י א ! ^ י א י צ ל FCTT ם ר כ 8 ׳  הא״ק^ א

 קומה דבל פרצוף, גמשך מכתי׳ או״ת העולה
 מהמלכות:

׳ ו ה אשי -׳ - ״ א י
 , י ם ובו׳: כלומר, דכטי ״ י ל ל ו ר כ ש  א

6 ' י ו י ^ מ : י ן ן התיקו י נ ש ם ׳ ; מ כ ם נ י נ ח נ ״ז׳ נ נ ה י > ׳ ג מ ״ נ ° ״ ׳ ע י ח  כ

י מ י ג ״ ע י י ט ר י ע ט ו ^  פרצוף ופרצוף כג״ל, כן המת כוללים ביתד כל ׳ ו
׳ י - - " "  העולמות \

 כג״ל: ועגין קצבה, היא כולל כל הערכים
 וההבחנות, הנוהגים כפרצופין ועולמות, שהכל

 נעשה על ידה, וכמויש:
׳ ו כ ה כ ו ו י י ה ״ ו א ה ה ם ז נ מ א  ו
: כי כלים דראש, ש א ר ד ה ו ס  ב
 הם ג׳ בחי׳ דאויי, הקודמים לפה ולאו״ח':
ע ג פ ד ש ל וכו׳ ע ו כ ׳ י א הי ז ל ״ כ  ע
: כי מטרם ביאת האו״ח, אין  ב ג פ ש
״,1. נ / ב  אור החכמה יכול להתפשט מנינה ולמטד)
ש וכו׳; א ר ל ה ף א ו ת ג י י ש ר ע מ  מ
 דהיינו עד שבולת הזקן, דשם נפסק
 אוד האוזן שה״ס כיגד׳/ וע״כ גק׳ הראש ג״ר
 שהם כח״כ: י

: כלומר, ת ״ ף שה״ס ז ו ג ם ל י ל ך כ  א
 כערך הראש, גקדא כל הגוף דק ז״ת

 והיא משום אור חוטם ופה דראש, המתפשטים
. נ , ן א ז  בגוף כמו״ש לקמן דחוטם פה הי

ו וכר: / ז י א י ח נ ה כ י א ח 1 ל י י ד ^ 
 משום דכלי הגוף, הס מסוד אותיות
 הגופלים, מפאת הכיטוש דאו״פ באו״מ, ׳שאין

 זה נוהג בכלים דראש, כטו״ש:
: כלוטר ש פ נ ש ה פ נ ע ב ג פ ת ד ש  ע

 דאור א״ס ב״ה מתפשט בפה עצמו, על
 ד׳ בתי/ שאז האו״ט ואו״פ עקודים וטקושוין
 ככלי אחד, וכיון שבחי׳ הד׳ עצמד, מתפשטת

 על



 פנים מאירות מא
 העולמות דאבי״ע, ובן כל ע״ס דאצילות: שיש
 די בחי׳ עסמ״ב הכוללים: אשד כל אחד
 מהכוללים, נפרט ג״כ על עסמ״ב, כמו״ש

 לקמן:

: ת ו מ ל ו ע ל ת כ ת ו ו ל י צ א  כל ה
 דבא״ק הפנימי, יש הוי״ת אתת, דקומתס
ת,  דכולהו שוין זה לזה, שמהם יוצאים ד׳ ה̂ו
 רע״ב, ם״נ, מ״ה, וב״ן, לחוץ הימנו, שביציאת
 באו״א לחוץ נגרעים ממררנתס שמבפנים:

 ועי׳ ב״ז בפם״ס כאן, דמבואר בהרחבה:

ה, ובו׳: דדי אותיות  ואלו ה מ ע ״ ב, כז
 הפשוטים מן שם בן ד׳, שהמ י״ה ו׳׳ה,
 ה״ם ד׳ הבחי׳ דאור ישר חו״ב וז״א ומלבות,
 כנ״ל בענף ד' דף ל״ת בפנימ מאירות עש״ה ג
 ואותיות המילוא, הים האו״ח העולה מתמלכות,
 שבהם, כל התשתנות מפרצוף לפרצוף, ומעולם

 לעולם:

: היא נקרא מילוא ע״ב, י , ה ו י  יוד, הי, ו
 להיות בו מסך המעלה או״ח מבחי׳
 הד׳, שהוא »עב״ מכולם, דע״ב שב המלבות
 להיות כתר, כנ״ל בענף נ׳ ודי ע״ש, וע״ב

 נקרא הוי״ה דכתר, וה״ס טעמים:

: ונקרא מילוא י , ה או , הי, ו ד ו  סע, י
 דס״נ, מפאת המםך, ש״סנ״ מבחי׳ ד׳
: ונקרא ג״ב או״ח היורד, לרמז שהוא ׳  לבחי׳ נ
 האו״ח, המתחיל להזדכך ולהתפרש מן אור
 הע״ב: ונקרא נ״כ נקודות, והיינו משום דענין
 תזדככות של המסך, מניע אליו מכח נקודת
 הצמצום, שחושקת בהשואת הצורת להמאציל,
 ולהזדכך מכל העוביות שבה: ונקרא הוי״ה
 דחבמה, להיות אור זה, רק בחי׳ האו״ח לבד,
 ונודע שהאו״ת מיותם, להתפשטות החכמה
 בתנאצל, שמסבתו שבים החו״ב דאו״י פנים
 בפנים: וכל תשינר שבין מילוא דס״נ למילוא
 דע״ב, הוא רק בהא׳ דמילוא הואו, שהוא סור
 הז״א, ובחי׳ נ׳ דאור ישר, כנ״ל, ותיינודצורת
 א׳ מורה על הרקיע המבדיל ומחבר מיס
 העליונים עם התחתונים, שה״ס ו׳ באלכסון
 וב׳ היורין מלמעלה ולמטה, וכיון שהם״נ מרמז
 על נסינת המסך מבחי׳ ד׳ לבחי׳ נ/ ע״ב
 נרמז בהו': ויוד עליונת ת״ס ע״ס דאו״י, ויוד
 התתתונת ה״ם ע״ס דאו״ת, כנ״ל בענף נ׳

 עש״ה:
, הא: וה״ס הוי״ה או , הא, ו ד ו  מ״ךן, י
 דבינה, שהיא הרשימו הנשארת מאור
 ישר, אחר הטתלקות אור הטעמים, כי מסבת
 הזדככות המסך ער לשורש, מסתלק כל הע״ס
 דאו״ח, ונמ כתר וחכמה דאור ישר, כי בתסרון
 האו״ח, שבים החו״ב אחור באחור, כנ״לבענף
 ד׳ בפמ״ס אות ר/ עש״ה, אמנמ מבינה ולמטה,
 נשאר כשלימות נמ אתר העלמת האו״ת, וע״כ
 נקרא הוי״ה זו עיש בינה ראור ישר: ונק׳ נ״ב
 חנ״ת, שהיא כל בחיי ז״א, מטרם שנכנס
 והאיר לזוונ דהכאת בתמסך דבמלכות, שהוא
 נחשב נ״כ על רשימו דאור הטעמימ, משומ
 דהיא מבחי׳ אור ישר, עי׳ ד׳ ל׳׳ה בפמ״א:
 וסוד המילוא דהויה זו, ה״ס מילוא אלפין,
 שהוי דהא׳ הוא באלבסונא בזה s, להורות על

 * י . • בחי׳

 עץ החיים ענף ו
 וכל העולמות כולם, ואלו הם: עיב,
 כזה יוד הי ויו הי: ם״ג, יוד הי ואו

 הי: מ״ה, יוד הא ואו הא:
 ביי

 העולמות, ואלו הס, עיב ס״ג מיה וביין וכוי: וע״ב,
 הוא טעמים: וסיג, נקודות: ומיה, תגין: וב״ן, אותיות,
 וכוי, וכל אחד מהם כלול מכולם, שיש בטעמים עצמם
 טנת״א, ובן בנקודות לבד יש טנת״א וכוי, עיש, ועי׳
 בענף ששי כאן: ויש להבין ענין התכללות כל אחד על
 טנת״א, וגם ענין שיוי השמות דעסמ״ב וטנת״א, ומאחר

 שהם ענין אהד, א״כ למה נקראים פעמים עסמיכ, ,
 ופעמים טנת״א: וכל זה הס מעיקרי החכמה, שצריכים

 לדקדק בהם מאד:
 ועיי בדברינו בםמ״ס בענף ג׳ אות ב/ ששם ביארנו
 ענין יציאת הע״ס מחוץ לכלי הכתר, הנ״ל, שהוא
 א״ק, וביארנו שם, שהוא מסבת הזדככות המסך, בי

 אחר שהמלכות שב להיות כתר בפרצוף א״ק הנונימי,/
 י הנ״ל, נמצא המסך טודכך דרגא אחר דרגא, עד ששב י׳

 לזיכוך הגמור שאז מסתלק האו״ח כולו, כי כל עוד
 ן שיש בו בחי׳ מה מן העוביות, ואפי׳ כחי׳ א׳ דעוביות,

 נמצא עדיין מעלה או״ח, להיות שאור הישר מהאיס אין )
 (מסתלק מן הנאצלים אפי׳ רגע,/וע״ב נמצא או״י מזדווג
, ^ ט ע מ ת מ ׳ בדרגות זיכוכו, אלא הולך ו f  עם״יזזמםך 1
 שבבחי׳ ג׳ נערך האו״ח לקומת חכמה, ובבחי' ב׳ לקומת
 ז״א, ובהזדכבו לגמרי כמו הבתר דאו״י, אז נשאר
 בבחי' נפש בלי רוח, כי אין הארי מכה עליו עוד,

 להיות שנשאב מכל העוביות שלו, והבן היטב:

 <4 פנים מסבירות

 לבידים הראשונים איך יכנס לחדרים האחרונים: ולהיות
ן הוא כעקבתא דמשיחא, שיתגלה החכמה, י ג w ר r 

^ עיכ כעזה״י תגלגל הזכות על־ידי, לפתוח ד י נ  י

ו #ל מחט סדקית בשער הסגור הזה, וימלא בבור ח , י *  נ

 ה׳ את בל הארץ:
 וצליך להבין מאד ענין הא״ק, ועגין ההארות
 היוצאות לחוץ מא״ק, הנקראים אח״פ ונקודים,

 ועגין התכללות הע״ס זה כזה.

 נבאר ענין הקומה של א״ק בכללותו,
 וכראשונה,

 הנחלק על ראש וגוף, אשר הראש היא
 3"יגה אחת של עיס, הנקראים, גולגלתא, ועינים, אוזן,

״  ׳/ ״

 &«י כחי׳ של ע״ס, דהיינו על
 יזטכיד, היא

 ופה, שהם כח״כ ז״א ומלבות: אמנם הגוף, נחלק
 הטבור, דמפה עד
 בחי׳ ע״ס, הנקראים עולם העקודים:
 טמכור ולטטת, הוא בתי׳ ע׳׳ס, הנקראים עולם הנקודיס,

 שצריך להבין זה:
 תכין, אחר שתדע היטב המתבאר בענפים
 הקודמים. בעני! עשר הספירות, על מתכונתם,

 3*ייות וכליס.

 מתפשט

 יהענץ,

 6, ואו״פ ואוימ, ואו״י ואו״ח: אשר האור
- מהא״ם ב״ה, על ד׳ בחיי הנודעים, שנק׳ הארות
 כלים* ונקרא גיכ עיס דאור ישו/ אשר הבתר ה״ס
 כ״ה, ודי כחי׳ ה״ס כח״ב זיא ומלבות, ואשר
 מנח הצמצום הא׳ התתקן המסך בבלי מלכות, שה״ס
כ על אור א״ס ב״ה שלא יתפשט לכהי׳ ד׳ שלה, י כ  ץ
 יעיכ כשאור הישר פוגע במסך ורוצה לעבור בו, והםםך
כ על עצמו שלא לקבל, געשה זווג דהבאה, ועולים כ ע  ש

*ס ע״ס דאור חוזר: ויש הפכיות ביניהם, כי הע״ם 0 

 חוזי יהי׳ ערך חשיבותם ע״פ ריבוי העוביות
 י, כי כחי׳ היותר עב מכולם, דהיינו המסך וכלי

 ייוור

 ויש בהתפשטות והסתלקות הנ״ל, ר׳ הבחנות, הנקראים,
 טנת״א: בי כללות ההתפשטות של הנאצל, בקומת
 הבתר, בטרם שהמסך מתחיל להזדכך, נקרא טעמים:
 נכללות האו״ח, מרגע שמתחיל המסך להזדכך, עד
 שנעלם נקרא נקודות: ונודע, שכרוחניות אין בחי׳
 העדר, בהשתנות הצורה לצורה אחרת, אלא בחי׳ תוספת
 צורה, אשר צורה הקודמת נשאר בפנימיות, וצורת
 החדשה נחשב לחיצון, המתגלה לפני התחתונים: וע״ב,
 מתחילה אנו מבחינים בחי׳ הטעמים והנקודות, שהם
 בחי׳ צורות האורות כגיל, אמנם אחר שנסתלקו ב׳ בחי׳
 אורות האלו, נשאר ג״כ רשימו מכל אחד, אשר רשיטו
 דאור הטעמים, נקי תגין: ורשימו דאור הנקודות, נקרא

 אותיות:

 ועתה נבאר, למה גשתוין לד׳ ההויות ע״ב ס״ג ם״ה
 וב״ן, ולד׳ הבחי' בתר חכמה ובינה וזו״ג, והגה
 הטעמים, נקי בחשבון הויה דע״ב, כי המלכות נק׳
 חשבון, כנודע לעיל ענף ב׳ בסופו: וחשבון ע״ב, רומז
 על מסך דבחי׳ ד׳, המזדווג שם באור הישר כנ״ל:
 ונקרא ג״ב בלי דכתד, להיות קומת כל ה׳ פרצופין שלו

 כמעלת הכתר, כלי שום חילוק מכלי לבלי, כנ״ל:

 והנקודות, שהיא בחי׳ או״ח ההולך ומתמעט, כנ״ל,
 גק׳ ס״ג, מלשון כולו ם״ג יחדיו, או
 גסוג״ו אחור: והיינו משום, שהאו״ח מתחיל להתמעט
 ולסוג לאחוריו, עד שנעלם לגמרי, כנ״ל, וע״כ נרמז
 בחשבון הויה במילוא ס״ג, ונקרא גם כן חכמה, מפני
 שיציאה הראשונה מן הבתר נקרא תמיד חכמה: וזה
 יתבאר עוד, שבל בחי׳ היציאה לא הי׳ אלא לע״ס
 דחכמה, שהם נקראים א״ק החיצון או כללות ההארות

 היוצאות מהא״ק ולחוץ:

 אות נ׳ והחגין, שהיא בחי׳ הרשימו הנשאר מכללות
 אור הטעמים אתר הסתלקותו, נקרא ם״ה, והוא
 נתבאר בזוהר בסו״ה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא
 אלה ע״ש בהתמשך: והענין, משוס דאינו מסתלק בסיבת
 העלם האו״ח, והיא בחי׳ ב׳, דהיינו אור הבינה: ומוכן
 זה, ע״פ המבואר לעיל בענף די, אשר בהתפשטות אור
 הישר מא״ס ב״ה על ד׳ הבחי׳, נמצאים החבטה והבינה
 אחור באחור, שבהיות הבינה שמה פניה לינק אור

 ^כויז, נעשה לכתר, להיותה השורש לע״ס האלו:
 ׳ *, נמצא שהוא מקבל הראשון הימנה, וע״כ נערך
 ׳* פיות דכחי׳ ג׳ לבחי׳ חכמה, ועוגיות דבחי׳ ב׳ לבחי׳

 נינה,
 *הוא

 י*י'ח:

 יעוכיות דבחי׳ א׳ לבחי׳ ז״א, והשורש דאו״י
 הכתר, הזך יותר מכולם, גחשב לבחי׳ מלכות
 : ונמצא אשר העליונים דע״ס דאו״י, געשה
 יגיש כע״ס דאו״ח, כמו״ש בענף ג׳ אות א׳: אמנם,
1̂ להס כלים מיוחדים, אלא האו״י והאו״ח מתחברים  
ס דאור חוור, מלבישים את ע״ס דאור ישר עד ״ ג ?  n ׳ י

 , ומסכת ערך ההפבי שיש בין או״י לאו״ח, נמצאים
 הכלים משתויס במעלה אחת, ואין האחד יותר חשוב
< שז״ם ענין הע״ס שיוצאים כקומה שות עד ו י  י

 הכתר, ע״ש אות כ׳:

 נתבאר לנו, ענין פרצוף א״ק הפנימי הנ״ל,
 הנקרא בתר לכל העולמות, והיינו משום, שכל
י ספירות שלו יש להם קומת הבתר, כנ״ל, וזכור זה: * 
 ר'יי* ג׳׳כ ע״כ הכולל, והיא משוס שאור א״ס ביה

ט עד המסך.העב״ יותר מכולם, שהים בחי׳ הד; ע מ ת ° 
 י? לה יש מעלת הכתר, בי שבה להיות כתר לאו״ח,
^״כ בשאר הפרצופין, כבר המסך מזוכך, וע״כ נגרע 0 

ת או״ח הנובע מהמסך, כמו״ש לעיל, אשר מעלות ^  מ

ש יאו״ח נערכים על״פי ריבוי העוביות שבהם, ונמצא ״ ן  ז

 1"3ל שה שהמסך דק ביותר, הוא במדרגה שפלה

 ביותר, כנ״ל:
 **יי* כ/ ואחר שנתבאר ענין הע׳׳ב הבולל, נבאר ג׳
 הבחי/ שלעשר ספירות, הנבחנים בג׳ שמות,
 מ׳׳ה, וב״ן: והנה בכל אחד ואחד מד׳ בחי׳ ע׳׳ס
 כ #כע־ס כנ״ל, צריך להבין היטב, ענין כולל וענין

: שיש ד׳ שמות ע׳׳ב ס״ג מ׳יה וב״ן, הנקראים ת ו י ״ י * 
: אשר הכוללים האלו, נבחנים כל או״א, ס י ל ל  י

 3יייחלקיס ג״כ לעםמ״ב: כי יש בע״ב ד׳ הבחי/ ע׳׳ב

 ג ט״ה כ׳׳ן, וכן יש בסייג ע״ב ם׳׳ג מ׳׳ה וב׳׳ן, וכן

 במ׳׳ה, ובן בב״ן:
 הבחנות הנ״ל דקים מאוד, לפגי המעייגים,
 מפני שהשמות קרובים זה לזה, אמנם ההבחנות
 עיניהם דחוקים כתכלית מזה לוה, וע׳׳ב אבארם בענף

 היטכ הדק, ותזכור לכל המקומות:
n U י•.״. — , . 7 הרכ ז״ל בעיה בשער ה׳ שער טנת״א בפ״א j !י rua י ר!רב זיל גע ח בשער ה־ שער 

 וכ׳: דע, כי אין מציאות קומת אדם וכו׳ שלא שלה, שהוא אור דחסדים, מן המאציל, אז אינה מקבלת
ה כו ר׳ כחי׳ אשר בוללים כל האצילות ובל ואינה יונקת, מאור החכמה: ונק׳ זה, אשר פניה אל י ח  י

 העולמות הכתר
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 בחי׳ הפרםא דאלבםונא, דאתתקנת בהוי״ה הזו,
 כמ״ש לקמן: ונקרא ג״כ תנין, להיותה מאירה
:  להאותיות הנופלים למטה מטבור, כמ״ש לקמן

: ונקרא אותיות, ה ו ה ד הה ו ו  ב״ן י
 להיותם מבחי׳ אור ישר דז״א, הנמשך
 להמסך בזווג דהכאה: שאור הז״א, היא נצח
 הוד יסוד, והמסך היא מלכות, דהם הנשארים
 דיקנים מאו״ת המסתלק מהם, ונודע דהמלכות
 נקרא את, כמו״ש לקמן, ונה״י הנכנסים בהכאה
 נקראים ו׳, לתיותם מז״א, כג״ל, ושניהם
 נקראים ״אות״: וה״ס הרשימו, הנשאר מהויה
 דם״נ הנ״ל, ותם נפלו למטת מטבור, מסבת
 הבטישא כמו״ש לקמן: וע״כ, הויה דמ״ה הנ״ל
 נקרא גופא, לרמז ע״ש שיצאה לבר מרישא,
 כי הראש דע״ס דאו״י ה״ם כתר וחכמה, שהם
 נסתלקו יחד עם האו״ה, שנמשכים עד הטבור:
 והויה דב״ן, גקרא לבר מגופא, כי עיקר הנוף
 היא בבחי׳ רשימו דע״ב, כלומר עד סיום האור
 ישר, שהיא חג״ת דז״א, בטרם שגכגס לזווג
 דהכאה: שהאותיות, גדחו משם, למטה מהחג״ת

 כג״ל, וע״כ גקראים לבר מגופא:

: ם ל ו כ ל מ ו ל ׳ כ ו הד ל א ד מ ח  וכל א
 כי בכל הוי״ה והוי״ה, שיצאו מא״ק הפנימי,
 געשה בהם הבחן ע״ב ם״ג מ״ה וב״ן,

 כמבואר בפם״ס בארוכה:

: דטגת״א, וע״כ א ״ ת ג ׳ ט י ׳ בת ו כ  ויש ו
 ס״ג מ״ה וב״ן, הוא עגין אחד, כנ״ל

 ורו״ק:

א וכו׳: כ״ז מבואר ת פ ק ר ק ׳ י ה  והנה ב
 בפמ״ס אות י״ד:

: ׳ כו ה ו ט מ ל ם ו י ג ז ׳ א י ת ב  והנה מ
 כל המדובר כאן הוא בהוי״ה ראשוגה
 שיצא מא׳׳ק הפגימי ולחוץ, שגקרא ע״ב
 החיצון, אשר בערך א״ק הפגימי, גק׳ ס״ג, ויש
 בו ה׳ פרצופין, ע״ב ס״ג מ״ה וב״ן, שבערך
 א״ק הפגימי, ה״ס: גולגתא, כתר 5 עינים,
 חכמה: אזגים, ביגה: חוטם, ז״א: פה, מלכות:

׳ ג ח ל ק י ם ל ג׳ ו כ  כי ה ט ע מ י ם ו
: דהייגו ע״פ הבחן ׳ ו כ ם ו י ק ל  ח
 האו״י, וטעמים עליוגים ה״ס ביגה, שהיא
 לגמרי למעלת מאותיות שהם גהי״מ כג״ל:
 וטעמים אמצעים, ה״ם פסיק ומקף כזה | -

 שהם מתלבשימ באמצעית האותיות, והם כחי׳
 ז״א

 או״י על בחיי ד, דהמסך, והתפשטות האי הזה. נקרא
pגיכ כלי הכתר, אלא אינו בחי, כתר ממש, כמו *״ 
 הפנימי, אלא בערך כתר דחכמה, שזה יתבאר עוד לקמן,
 וזהו ההתפשטות, דגולגלתא, ואוד עינים״ ואח״*/ שהפ
 כח״ב זו״נ דחבמה, כשנתפשטו על בחי׳ הד/ יצאו כל
 או״א בה״פ בקומת כתר דחכמה, ונבחנים באורות פנימיס
 ובאורות מקיפין, אשר הפנימיים נחשבים הע#ס דאו״י
 בהתלבשות עליהם האויח כנ״ל, והמקיפין כוללים כל
 בחי׳ האו״ח שעתיד עוד להופיע מהמסך, ויתלבש על
 הע״ם דאור הישר: ולהם ב׳ כלים, דבלי דאו״י הו*
 בחי׳ כ/ שנק׳ נקב וחלון, משום שהיא ראויה לקבל
 העצמות, כנ״ל : וכלי דאו״ח, הוא המסך, כנ״ל,

 ובחי׳ הדי:

 והנה נתבארו ב׳ הנקבים דאוזן וחומם הימיניימ, שחפ
 בחי׳ הדי, שבח נאחזים ה׳ םקיפין: והשמאלייש

 דאוזן

 עץ החיים ענף ו
 בין, יוד הה וו הה: והנה אלו ד׳ הויות
 הנחלקים לד׳ מילואים האלו הם ד׳
 בחי׳ אלו: הטעמים, שם ע״ב: הנקודות,
 שם ס״ג: התנין, שם מיה: האותיות,
: וכל אחד מאלו הד׳ הויות ץ  שם ב
 כלול מכולם, ויש בכל הויה מהם בחי׳
 טנתיא: והנה בחי׳ קרקפתא של זה
 האדם קדמון שהוא ראש עד בחי׳ מקום
 האזנים שלו נקרא בחי׳ שם עיב, והוא
 סוד הטעמים שבו כנ״ל, עם היות שנם
 בבחי׳ זו לבדה כלולה טנת״א, אלא
 שאץ לנו רשות לדבר בזה: הנה אע״פ
 שאנו מכנים וקוראים כאן כינויים אלו
 כגון אדם ראש אזנים וכיוצא, אינו, רק
 לשכך האוזן שיובנו הדברים, לכן אנו
 מכנים כינויים אלו במקום גבוה כזה,
 אמנם עיקר אלו כינויים הם מעולם
 האצילות ולמטה, שהיא מן איא דאצילות
 ולמטה, בי משם ואילך יש בחי׳ פרצוף,
 אבל מא״א ולמעלה אין שם בחי, פרצוף
 בלל, רק לשכך האוזן אנו מכנים

 כינויים אלו:

 והנה מבחי׳ אזנים ולמטה נתחיל לבאר
 בקיצור נמרץ: דע כי מהאזנים
 ולמטה מתחיל שם ם״ג שבג וכבר
 גתבאר שגם הוא כלול מטנתיא, ונודע
 בי הטעמים והנקודות לעולם נחלקים
 לג׳ חלקים, כי יש בחי׳ טעמים ונקודות
 למעלה ע״ג האותיות, וכן יש למטה מן
 האותיות, וכן יש באמצעית האות,
 והנה ארפ שבזה הא״ק יצא לחוץ דרך
 הנקבים הנ״ל, והנה ההבל היוצא מן
 הראש יוצאים דרך נקבי השערות,
 וכבר אמרנו לעיל שאין אנו רשאים
 לדבר ולהתעסק בג ולכן נתחיל לדבר
 מהבל היוצא מן האזנים ולמטה, שהיא
 בחי׳ סיג: ונאמר בי דרך נקבי האזנים
 שבו יוצא אור מפנימיות א״ק הזה:

 ופשוט

 ידה, ע״ש, וע״כ בחי׳ ב׳ נעשה כלי לאור פנימי, ובחי׳
 ד׳ נעשית כלי לאו״מ :

 והענין, דבכלי הכתר נמצאים ה׳ פנימיים בכל
 מילואס, ואין שם להם בחי׳ או״מ, אלא
 לבחי' ד׳ לבד וגם הוא לא בבחי' עצמותה דהמלבות,
 שהוא מעצמות ז״א, אלא בבחי׳ העוביות הנוסף בה
 עי׳ התגברותה אחר תוספת שפע בנ״ל, שהעוביית הנוסף
 נקרא בחי׳ די, אמנם עיקר בנינה הוא חלק מהזיא,
 שנבחנת בזה לבחי׳ ג/ ואשר ע״כ, סוד בחי׳ ד/ שהוא
 המסך שבה, שנעשה כתר לעים דאו״ח, זהו סוד ה'
 מקיפין דהכתר, בשביל שעדיין לא נגלה שם תיבף כל
 האו״ח הראוי עוד לצאת הימנו בהעולמות, אלא מה

 ששייך לפרצוף א״ק לבד, והבן: ועי׳ בענף ד׳:
 וע״כ גם בחחבמה שיצאה לחוץ מהכתר, גוהג בה ד׳
 כחי׳ דאור הישר מהא״ס, שמתחילה התפשט

 או״י

 מב פנים מסבירות
 הבתר ואחוריה אל החכמה, וביון שהבינה אינה מקבלת
 אור החכמה, מב״ש שאין להם לז״א ומלבות, בלל מאור
 החכמה, וע״ב נחשב שבכללות הנאצל אין אור החכמה
 מתפשט בו, ובמו״ש הרב בענף זה, אשר אור חעינים,
 אין עצמותו מתפשט למטה, אלא בחי׳ הסתכלות וראית
 לבד, והיינו משום הבינה, שמחזקת פניה לינק מהכתר
 בנ״ל: אמנם בהפגיעה בהמסך דהמלכות, שיוצאים הע״ס
 דאו״ח, אז נובע אל הכינה אור דחסדים בשפע מאור
 חוזר זה דמלכות, ואינה צריכה עוד לינק אור דחסדים
 מהכתר, וע״כ משיבת פניה לינק אור החכמה, מספי'
 החכמה, עש״ה: ובזה תבין, אשר בעת התעלמות דאור
 חוזר, נמצא ג״כ, שאור החכמה נפסק מן הנאצל, להיות
 ספי׳ הבינה שוב מחזרת פניה אל הכתר לינק אור

 דחסדים, ושוב נמצאת עם החכמה אחור באחור:

 המתבאר מהנ״ל שלא לבד האור חוזר נעלם מסבת
 הזדככות המסך, אלא האור ישר ניב
 נעלם עמו, והיינו בחי׳ כתר וחכמה דאור ישר, שאינם
 משפיעים בהבינה, מסבת הפיכת פניה לאור דחםדיס
 כג״ל: ובזה מובן ג״כ מה שנשאר מן האור ישר אחר
 הסתלקות הטעמים הג״ל, הגק׳ רשימו, שהיא אור הבינה,
 וז״א, ומלכות, הכלולים בהבינה, כנודע: וע״ב גקרא
 הרשימו דטעמים בשם בינה, משוס דרק הוא נשארת,
 אחד הסתלקות הטעמים: והנה נתבאר ענין התגין, שהיא
 גחי׳ רשימו דטעמיס, שנקראים בינה, מפני שהוא ממש
 בחי׳ בינה, שאינה מסתלקת בסיבת העלם האו״ח,

 וזכור זה:

 והאותיות שה״ס רשימו הנשאר מאור הנקודות,
 נקראים הויה דב״ן, ונקרא זו״נ: וצריך
 שתדע, שעיקר הע״ם נמצאים רק בכתר, דהיינו בא״ק
 הפנימי, והסםי׳ שלמטה מכלי כתר, שהם חו׳׳ב וז״א
 ונוק׳, אינם אלא רק הארות היוצאות מן הכתר ולחוץ,
 כמו״ש בעה״ח שער מ״ב שער כללות אבי״ע ם״ב ע״ש:
 זע״ב מתחילה יצא למטה מן הכתר פרצוף החכמה,
 וחיינו כלי הראש הנ״ל, שהם גולגלתא ואח״ם, דכל ה״ם
 האלו הם פרצוף החכמה, שיצא מהכתר ולחוץ, עיד
 שבארנו לעיל על סדר טנת״א: אמנם הבינה, עוד לא
 יצאה לחוץ מן הכתר, משום דכל ענין היציאה לחוץ
 ממעלת הבתר, הוא בסבת הזדככות המסך, כנ״ל, ובבד
 נתבאר, שענין העלם האו״ח והזדככות המסך, אינה גורע
 כלום מאור הבינה, אלא לכהי׳ אור העצמות דכתר
 וחכמה לבד, ונמצא דמעלת הכינה לא נתקטנה עוד,
 ועיכ נבחנת שעודה נשארת כא״ק הפנימי, ולא יצאה
 עוד לחוץ, וע״כ צריך לבאר, איך נגרע כלי הבינה

 ויצאה לחוץ, מא״ק הפנימי:

 אות ד׳ ועי׳ בדברי הרב ז״ל כתחילת שער העקודים,
 וזיל בקיצור לשון: אשר ה׳ פנימיים וה׳
 מקיפין דבחי׳ אוזן והוטס, יצאו משני נקבים, דמנקב
 ימין יוצאים ה׳ מקיפין, ומנקב שמאל יוצאים ה׳
 פנימיים, הן באוזן והן בחוטם, שהנקבים נבדלים
 ורחוקים זו מזו, אמנם ה״פ וה׳ מקיםין דאור הפה, יצאו
 מנקב אחד, שהוא הפה, ונתחברו תוך הפה יחד, וע״כ
 בצאתם מחוץ לפה קשורים יחד, הס מכים זה בזה,
 וםבטשים זה בזה, ומההכאות שבהם, אתייליד הויות
 בחי׳ כלים, ולבן גק׳ פה, שבגי׳ ס״ג וכ״ב אתוון, בי

 האותיות הס הכלים, עכ״ל:

 פי', דבבר נתבאר סוד אח״פ, שהם ג׳ בחי׳ בג״ד,
 שנק׳ בינה ז״א נוקבא, דםרצוף החכמה שיצא מן
 הכתר, שהוא א״ק הפנימי: כי ה״ם דפרצוף החכמה, הם
 גולגתא, ועיניס, ואחים, בנ״ל, והנה בכל או״א מה׳
 שרצופין אלו, נבחן בו ה״ם פרטיים, הן בבחי׳ אור
 פנימי והן בבחי׳ או״מ, והנה נתבארו בענפים הקודמים,
 שב׳ כלים נבחנים כה״פ, שהיא כחי׳ ב׳ ובחי׳ ד/ שהם
 גיגה וזו״נ, והבינה נקראת חלון ונקב, להיות אור העב
 שלה ראויה ג״כ לקבלה מאוד העצמות, משום דעליה
 לא הי׳ צמצום הא׳: משא״כ בחי׳ הד/ שה״ס מלכות,
 נקראת מסך וכותל, והיינו משום דעליה עובר כח צמצום
 האי, שלא תקבל עם בחי׳ הד׳ הזו, וע״כ נקראת מסך,
 שאין בה חלון ונקב לקבלה: אמנם בת נוהג, זווג
 דהכאה, שנעשית מעיין לנחי׳ ע״ס דאו״ח הנובעים על

 ידה



 פנים מאירות מג
 ז״א, שנחלק על טבורו, דחג״ת עלו עד הטבור,
 ה״ם מקף, ונה״י שלו, מתלבשים על כל קומת
 האותיות, שה״ס פסיק: וטעמים שמתחת
 לאותיות, ה״ם מלכות עצמו, שיצאה לבר
 מרישא, כמו״ש לקמן, ועד״ז, נבתנים הנקודות

 ג״כ :

: ת צ ה ק ב ע ת ץ מ ו ת  שבצאתו ל
 דע״כ נקרא יציאה לחוץ מא״ק

 הפנימי.

* ו ל ה ו ד א ג צ ו י ד ה ו א  שזה ה
ם ובו׳: כלומר דשערות י ל ׳ כ י ת ב  מ
 דיקנא, שהיא ג״כ בחי׳ בינה, הוא ננרע מבחי׳
 כלים ונוף דא״ק, מפני שכל יניקתם מבתי׳
 כלים דא״ק, אבל זה האור תיוצא דרך נקבים,
 דהיינו םבחי׳ ע״ב דא״ק ואורו עצמו, ודאי,

 שנדול הוא מבתי׳ כלים דא״ק:

ג ת י ל א מ ש ת ו י נ מ ם י י נ ז א  נקבי ה
 כל אלו ה׳ התבתנות, דנולנלתא,
 עינים, אוזן, חוטם, פה, הוא על בתי׳ א״ק
 הפנימי, אשר ע״ב החיצון היוצא הימנו, על ד׳
 בחיי דאו״י עד לזוונ דהכאה בפה, כנ״ל, הוא
 מלביש על ע״ב הפנימי במקומות אלו, והבן:
 ונודע, שאין כלים אלא מנ׳ בחי׳ בג״ד, וע״כ
 תבין שכלים דה״ס כח״ב זו״ג הפנימים, ה״ם
 בחי׳ ב׳ ובחי׳ ג׳, וכלים דת״פ דת״ב זו״נ
 דמקיפין, ה״ם בחי׳ די, שה״ס מסך ,העב•
 דבחי׳ א״ק הפנימי, המתלוה לכל ה״פ אלו,
 להמשיך להם נדלות האור דא״ק הפנימי, לאט
 לאט: וע״כ נקב ימין דאוזן ימין ה״ם מקיפין

 ונקב שמאל דאוזן שמאל ה״ם פנימיים:

: היינו ן ק ז ת ה ל ו ב ם ש ו ק  עד מ
 משוס דבלים פנימיים מסיימים קומת
 הפרצוף, וכיון דבלים פנימיים דאוזן הם בחי׳
 ב׳ ובחי׳ נ' ולא בחי׳ די, ע״כ נבחן שאור
 האוזן נסתיים בבתי׳ שפת תתאה, ששם השבולת:
 אמנם בא״ק הפנימי נמשך קומת הבינה עד
 סיום הרנלין, להיות בו קומת כל הכלים שוין

 זל״ז כנודע:

: כלומר דאור ם י נ פ י ה ד ד צ  בלחיים ב
 הפנים עצמו נבתן על ע״ב הפנימי,

 ודו״ק:

ל ל ם ח ה י נ י ר ב א ש  אלא נ
: כלומר דאפי' המלכות דה״פ ט ע  מ
 דאור האוזן שהוא בהכרח בחי׳ הדי, מ״מ אינה
 מתחברת עם המקיפין ממש, כי בחיי ד*
 דמקיפין ה״ם מסך הע״ב ובערך א״ק הפנימי,
 ובחיי ד׳ דהפנימיים ה״ם מסך הדק ובערך ם״ג

 הכולל, והבן:

׳ ס ״ ג: י נ ם וכו׳ ב ט ו ח א מ צ ו י  אור ה
 חוטם היא בחי׳ נ׳ ובחי׳ ז״א, שמשם
 יוצאים ה׳ פרצופין דז״א בקומת כתר חכמה
 פנימיים ומקיפין כמו באזנים, ואומר שהיא בניי
 ס״נ, כלומר דכולל נ״כ לכהי' ד׳ שבה מציאת
: ואזן בני׳ ס״ג ׳  המסך שנסוג אחור לבחי׳ נ
 בחוסר הי, והיינו משום דהאזן ה״ם בינה וטעמים
 עליוגים שאיגם מתפשטים במהותם לזווג דהכאה
 במסך דמלכות, וע״כ לא גרמז בה רק בגי,

 נ״ח

 עץ החיים ענף ו
 ופשוט הוא שבצאתו לחוץ מתעבה
 קצת, נמצא בי אור שנשאר בפנימיות
 איק גדול מזה האור היוצא לחוץ ממנו,
 אבל ודאי, שזה האור היוצא, גדול הוא
 מבחי׳ בלים והגוף של א״ק הזה, וזה
 פשוט: והגה באשר יצא האור דרך
 נקבי האזנים ימגית ושמאלית, גתפשטו
 האורות אלו מבחוץ ממקום האזנים עד
 מקום שבולת הזקן, ונמשך בהתפשטותו
 מנגד התפשטות שער הזקן הצומח
 בלחיים בצדדי הפנים, וכננדו מתפשט
 וגמשך האור הזה עד שמגיע למטה
 בשבולת הזקן, ושם מתחברים האורות
 היוצאים מב׳ נקבי אזנים, אמנם לא
 נתחברו בחיבור נמור, אלא נשאר

 ביניהם חלל מעט:
 אח״כ באו הטעמים האמצעים והס
 בחי׳ אור היוצא מחוטם דא״ק
 וחוטם גימטריא ם״ג, גם מבאן נמשך

 ויוצא

 הטעמים הם כלי כתר, דהס החזיקו לעצמם, כמה שיכלו,
 מכה׳' העוגיות דבחי׳ די, כדי להשאיר רשימו שלהם,
 אמנם רשימו דנקודות הס מקבלים הזיכוך והיציאה מכלי
 כתר לחכמה, וע״כ הם בערך כלי חכמה: וע״כ יוצאים
 למטה מכלי כתר והרשימו דכתר, וסיום כלי כתר הוא
 גטבור דא״ק, דהיינו בחי׳ ד׳ דמלכות שרשימות דאור
 הנקודות, שהם האותיות, הם נדחים למטה מטגור
 הכתר: ונמצא נחלק הגוף לשנים, דעד הטבור הוא כלי
 דכתר, ברשימו דטעמים הגק׳ תגין: ומטבור ולמטה,
 הם כלי דחכמה, ברשימו דאור הגקודוח, הגק׳ אותיות:

 והנך, גתגנאו/ שכלי הכתר גק׳ ע״ב, להיות האו׳׳י
 מזדווג בבחי׳ ד׳, אמגם כלי הבמה גק׳ ס״ג,
: ׳  להיות האו״י מזדווג כמסך הדק, שהיא בחי׳ ג
 וגמצא שגחלק כלי דעולם העקודים לשגים, דהייגו
 העצמות שבה מז״א, שהיא בחי׳ גי, נפל למטה, בסוד
 כלים דחכמה: ובחי׳ העוביות והמסך שבה, גשארה

 ברשימו דכלי הכתר, למעלה מטבור, והבן זה:

 אות ף ובזה תבין למה נקי האותיות זו״נ, והיינו
 משום דזה הרשימו דנקודות שנדחה מכלי
 הכתר, ונפלה למטה מטבור, הוא בחי׳ ג׳ הכלול
 בהמלכות, שבחי׳ הגי הוא ז״א, אלא להיות, שז״א
 הזה, איגו בחי׳ חוטם, אלא בחיי פה, שהוא מלכות,
 וע״כ גרמז בז״א ומלכות יחד, כלומר הז״א שבהמלכות,
 והבן: אמנם כחי׳ הד׳ שהיא מלכות דמלכות גשארה
 למעלה מטבור: ועתה נתבאר קומת א״ק הנחלק על ג׳
 בחי׳: דבחי׳ א׳, הוא כלים דראש עד הפה, דשם לא
 היה כמישה בין ה״פ לה״מ, להיותם בב׳ כלים נבדלים
 ורחוקים זה מזה, וע״כ בל ע״ס דדאש הם בחי׳ א/

 אמנם הוא רק מפה ולמעלה :

 והתפשטות הפה עצמו, גקרא גוף להיותו התפשטות
 דבחי׳ ה״פ וה״מ הקשורים בכלי אחד,
 וע״כ גחלק לשגים, דמפה עד הטבור הוא רשימו
 דטעמים, ובחי׳ ע״ב דחכמה, שהוא כתר: ומטבור
 ולמטה, הוא מקום רשימו דגקודות, ובחי׳ ם״ג דחכמה,
 כי המסך ס״ג אחור מבחי׳ ד׳ לבחי׳ גי, שבערך
 האו״ח, הוי מיעוט וגסיגה לאחור, וכאן מקום עולם

 הגקודיס, כמו״ש עוד בע״ה:

 והנה גתבאר ב׳ בחי׳ בע״ב ם״ג: הבחן האי, הוא
 ע״ב הכולל, שהוא א״ק הפגימי, ום״ג הכולל,
 שהוא ה״פ, גולגלתא, ועיגים, ואח״פ, שיצאו מחוץ

 לא״ק
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 דאוזן והוטס, הס בחי׳ הב/ שבה מלובשים ה, פנימיים,

 בח״ב זו״נ, כניל:
 ובזה תבין ג״כ, אשר ה״ם דאוזן והוטס רחוקים,
 מה״מ דאוזן וחוטם, כלומר, שאיגס תלויים כלל
 זה בזה, כי אפי׳ אחר שנעלמו ה״מ וכל האו״ח שבהם,
 אינו נוגע כלל לה' פנימיים שבאוזן והוטס, להיותם
 בחי׳ אור הבינה, שאינה נגרעת מסבת העלם או״מ,
 זע״כ הנקבים נבדלים ורחוקים זו מזו, ואפי׳ בחוטם,

 יהי׳ בו האו״1 בבחי׳ ג/ והאוים בכחי׳ ד/ והבן:

 אמנם הפה, שהוא כחי׳ מלכות דפרצוף החכמה,
 שהוא עצמות בחי׳ הד/ וגופה, לא יוכל להיות
 שם כ׳ נקבים, דהיינו בחי׳ ב׳ לבדה, ובחי׳ ד׳ לכדה,
 משוס, דהוא בחי׳ הד׳ לבד, כנ״ל: וע״כ ה׳ פנימיים
 וה׳ מקיפין מקושרים בכלי אחד, והיינו כיון דעצמות
 בחי׳ הד׳ הוא חלק מבחי׳ גי, וזהו הכלי הפנימי שלה,
 לה׳ פנימים: ובחי׳ העוביות הנוסף בה, הוא כלי חיצון
 שלח, לאו״מ: אמנם, הס יחד בנין אחד, שנק׳ כלי
 מלכות, משא״כ בז״א, הס נבדלים זמ״ז כי כלי פנימי
 הוא בחי׳ עצמו, דהיינו בחי׳ ג/ שאינו מחובר עם בחי׳
 ד/ וכלי חיצון הוא מה שמגיע לו מבחי׳ הד/ שמקבל
 האויח על ידיה: ובאוזן, מרוחקים יותר, כי כלי םגימי
 הוא בחי׳ ב׳ דגוםה, וכלי חיצון הוא בחי׳ הד/ המקבלת
 או״ח מהמלכות כנ״ל, וע״כ ה׳ פנימיים דאור הכינה
 ואור הז״א דאור ישר נשארים כולם, אפי׳ אחר העלמת

 האו״ח כולו:

 ונתבאר, דהעלמת או״ח אינו נוגע אלא לאור
 העינים, שהוא אור החכמה, וגם לבחי'
 מלכות דחכמה, שהוא הפה, מסבת שהיא בעצמה היא
 בחי׳ הדי, ונמצא, ה״פ וה״מ קשורים יחד, כתוך הפה,
 כלומד בא״ק הפנימי, ועיכ בצאתם מחוץ לפה קשורים

 יחד, הם מכים זביז, ומבטשים זב״ז:
 אות ה׳ וענין הכאה זו, וביטוש הזה, נבין במה
 שגוגע לאוד הפה, בסיבת התפשטות א׳
 הג״ל ובסיבת הסתלקות ההתפשטות הג״ל, ע״ד שבארגו

 בעגין טגת״א:
 כי בהתפשטות אי, גתפשטו כל או״א מאח״פ על ע״ס
 בקומת כתר כג״ל, משום דהאו״י התפשט עד בחי׳
 די, שהוא הפה, והגה גם הפה לבדה גתפשטה בזה
 לע״ס, שגק׳ ע״ס דעולם העקודים, והיתה ג׳׳כ בקומת

 כתר, כג״ל:
 והנה גתבאר, שביציאת ד׳ בחי׳ דאו״י יהי׳ החו״ב
, אלא בסגולת האו״ח שבים החו״ב א ״ ב  א
 םב״פ, ונמצא שאור הפנים דחו״ב תלוי בעוביות
 דהמסך, כלומר באו״ח שלו, כג״ל, וע״כ, כשעלה האו״ח
 והשיב את החו״ב פב״פ, גמצא שבחי׳ ב׳ שה׳׳ס כלי
 פגימי דה״פ דעקודים, גזדככה מאחורים שלה, שהוא
 העוביית דבחי׳ ב׳ שלה, להיותה עזבה את הכתר ואור
 דחסדים, וחזרה ונתעצמה עם ספי׳ החכמה, שהיא

 בחי׳ א׳:
 ודם שה׳ פנימיים והי מקיפין מכים זה בזה, כי
 מסבת התפשטות האו״י מבחי׳ ג/ להכאה
 בבחי׳ הד׳, שהוא המסך, ועלה האו״ח, ונמצא מזדכך
 אחור ועוביית דבינה, שהוא השורש להעוביית דבחי׳
 ד׳, וכיון שנזדכך השורש, נזדכך הענף עמו, שהיא
 המסך עצמו, והתחיל האו״ח להסתלק, בסדר המדרגה,
 עד שנעלם בכתר, כג״ל, שיש כאן הבחנת טנת״א, כג״ל:

 והנה כאן נעשה ביטוש, בין הרשימות דטעמים ובין
 הרשימות דנקודוח, שהמה הפכים זה לזה, כי
 הרשימו דהטעמים, רוצים וחושקים בעוביות דבחי׳ ד׳,
 שישאר בעוביותה ולא תסתלק, להיות בהעוביות הזה
 בל כחי׳ אור הפנים שלה: אמנם רשימו דהנקודות,
 דהיא כחי׳ המסך שהתחיל להזדכך, הנה כח נקודת
 הצמצום בו, שבחרה בהשואת הצורה להמאציל, ונמנעת
 מקבלת שפע, וע״כ רק מזדכך ועולה עד שמשוה צורתו
 להמאציל: שזה ההפכיות עושה ביטוש ביניהם, עד

 שמתפרדים ב׳ הרשימות זה מזה:
 והנה רשימו דנקודות, שנק׳ אותיות, המה פחותים
 בערך מרשימו דטעמיס, הנק׳ תגין: כי רשימו

 דטעמים
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 נ״ח, כי עדיין חסר ה׳ תתאה דס״ג שהיא

;  מהתלת להגלות מן החוטם, כמ״ש לקמן

ל א מ ש ן ו י מ ם י ט ו ח י ה ב ק  מב׳ ג
 וכו׳: כ״ז כבר גתבאר באזגים :

׳ : פי ם ם ה י כ ו מ ם ס ט ו ח  כי ג ק ב י ה
 דבלים פגימיים דאזגים הגה עקרם מבתי׳
 ב/ כי בחי׳ ב׳ ה״ם ביגה כ גורע, וע״כ הם
 רחוקים הרבה מכלים דמקיפיס, שעיקרם היא
 בתי׳ ד׳ כג״ל דאין הביגה מתפשטת כמהותה
 עצמה לתוך המלכות, משא״כ גקכי החוטם
 יהי׳ גקב שמאל מבחי׳ ג׳ שממגו מתפשטים
 הגה״י להכאה בבחי׳ ד׳ כנ״ל וע״כ סמוכים

 המה:

׳ ב ח י' א הי ו ל ל  גם ב א ו ר ו ת א
: כלומר דבלים דראש מכונים דק ם י ל  כ

 שרשי הכלים כנ״ל:

ת ד׳ ו י ת ו ׳ ב׳ א ה בחי ת  נעשה ע
: עי׳ היטב בעגף א׳ בסוף אות ט׳ ׳  ו
 בפגים מסבירות בד״ה וז״ס ד׳ אותיות דשם
: ותמתבאר משם, דסוד היוד דשם כן  בן ד׳
 ד׳, ה״ם אור החכמה, שבאור החכמה, שהיא
 כללות האור שמצוי בהגאצל מהא״ס ב״ה,
 תיכף יש שם בחי׳ כח בהעלם, שעתיד לצאת
 בבחי׳ פועל לבחי׳ כלי, וע״כ, מרומז זה הכח
 בבחי׳ יוד, שהיא הקטנה שבאותיות, והיא
 שורש לאותיות, דבל אות יש בתחילתו יוד,
 דהיינו הנקודה שממנה מושכים האות הנרצה,
 וע״כ נבחן, שבאור החכמה אין כלי כלל, אלא
 כולו אור, וזכור זה: והבינה, שהתנכרה כרצון
 אחר תוספת שפע, ונתגלה כה ענין הכלי,
 בבחי׳ שורש ובחי׳ פועל אל הכלי, וחיא משוס
 דהבינה היא חלק החכמה בעצם אלא משום
 ההתנכרות הנ״ל קנתה שם בינה/ ע״כ לא
 יכלו הכלי׳ להתגלם בה, וע״כ זה השפע
 היתירה שהמשיכה, מתפשטת הימנה, שה״ס
 ז״א, ובחי׳ ג׳, שה״ס ו׳ דהוי״ה, שנם הוא
 מתעבה להמשיך תוספת שפע/ ואור שגתעכד,
 מהז״א, געשה לכלי גמורה, שגק׳ מלכות, וה׳
 תתאה, ובחי׳ ד׳, כמ״ש שם: אשר ע״כ, נבחן
 הבינה לבחי׳ ה׳ עילאה, שעצמות בגינה ה״ם
 ד׳, והו׳ שבתוך הד׳ כזה דר ה׳׳ס השפע
 היתירה שמשכה מהשורש, שזהו נק׳ אור
 דתםדים: ובזה מובנים דברי הרב ז״ל, שאומר
 שצורת אות ו׳ שבתוך הה/ דהיינו האור
 דחסדים שהמשיבה הבינה, יצאה לחוץ הימנה
 לבחי׳ ז״א, שה״ס חוטם, וא׳׳כ גתחלקה הה/

 לר׳, ו׳, כמ״ש לקמן:

ם ו׳ ה ם ו י ק ל ׳ ח ו ״ כ ל  נחלקת ג
: פי׳, שהז״א ה״ם ואנכי  א ל פ י ן
 איש חלק, שנחלק פרצופו על הטבור, דחג״ת
 דלמעלה מטבור ה״ם ז״א עצמו, וגה״י שלמטה
 מטבור נמשך אל המלכות, וכמו שמבאר

 והולך:

כ ק ג ב ת ו׳ ש ו ה א ק ל ח נ  וכמו ש
ם ט ו ם ח ע ן וכו׳ ו י ם ם י ט ו  ח
: משמיענו, שהם שורשים לי״נ תי׳  הם י ״ נ
 דיקנא, שה״ס פרצוף ם״נ, שנתנלה בחוטם,

 כמ״ש במקומו:
 והכותל

 עץ החיים ענף ו
 ויוצא אור מב׳ נקבי החוטם ימין
 ושמאל ימין מקיף ושמאל פנימי עיד
 הנזכר באוזן, ונמשכו ביושר עד החזה
 של זה האיק, וזהו עיקר האור אמנם
 הארתו ג״כ הוא מתפשט אל צד האחור

 ומסבב בכל סביבות איק:

 והנה כאן נתקרבו אורות אלו הפנימים
 במקיפים שלהם יותר מבאורות
 אזנים כי נקבי החוטם סמוכים הס, אבל
 עב״ז נחלקו לב׳ ואין מתחברים ביחד,
 וע״כ גם באורות אלו לא היה בחי׳

 כלים:

 ומה שניתוםף באלו יותר מבאורות
 אזנים, הוא, כי צורת אות ו׳
 שבתוך אות ה/ אשר באוזן היתד!
 כלולה עמו, נתגלה עתה, ומה שהיתה
 אז בחי׳ ח/ נעשה עתה בחי׳ ב, אותיות
 ד' ו/ להורות יציאת אות ו׳ לחוץ,
 וגילויה, והוא סוד זיא, שבכאן נתנלה:

 ואמנם לא נעשית ו׳ לבד, אמנם היא
 נחלקת ג״ב לששה חלקים, והם
 ו׳ אלפין: וטעם הדבר, כי ה׳ פרצופין
 הנכללין באות ה/ שהם א״א אויא
 זו״נ, והם נקראים יחנרץ, נמצא, כי זיא
 הוא בחי׳ רוח, כנודע, והנה הכתוב
 אומר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו,
 להורות כי בחי׳ רוח גתגלה באפו, שהוא
 החוטם: לכן בזה החוטם, נתגלה בחי׳
 זיא, ונתחלק לויק שבו, אבל אות ד׳
 נשארת אות אחת מחוברת, ואות ו׳

 נחלק לו׳ אלפין:

 וכמו שנחלקה אות ו/ שבנקב החוטם
 הימיני, כך נחלקה אות ו/
 שבנקב החוטם השמאלי, ובין כולם הם
 י״ב אלפין, ועם חוטם הם י״ג, כמנין
 ואו: וכן ב׳ ווין אלו, עם החוטם
 שצורתה א/ כנודע, כי ב׳ נקבי החוטם

 הם

 מתחת המלכות דאצילות, כמ״ש בנקודימ: ועד״ז כאן
 בעקודים, אשר הטבור ה״ם מלכות דרשימו דטעמימ,
 וכח״ב זו״נ בניצוצין שנפלו למטה ממלכות דעקודים,
 שוב אין בהם מרשימות דכתר וחכמה, וע״כ המה
 נבחנים, שנעשו לבחי׳ בי״ע, כנ״ל בנקודים, והבן: וזה
 שאמר הרב ז״ל לעיל, דו״ק ותשכח, והיינו כמו שבארנו,
 דדמיין אהדדי ממש: אולם מה שאומר הרב ז״ל, דמ״מ
 לא נחשב כאן שבירה, משום דהוי קלקול ע״מ לתקן,

 עדיין צריך ביאור:

 אות ח׳ ומתחילה נבאר דברי הרב ז״ל הנ״ל בענין,
 שא״ק צמצם עצמו, ופדים חד פריסה
 בטבורא דליה, שצריך להבין היטב, ענין צמצום הב׳
 הזה, וענין הפדסא דפרים בגו מעוהי מטבור ולמעלה:
 ועי׳ בתתילת שער הגקודים, אומר שס, אשר עגין
 הצמצום היה לתיקון האצילות גופיה, ועגין עשיית

 הפדםא

 מד פנים מסבירות
 לא״ק, בנ״ל: וערכם זה על זה כמו ערך הכתר על
 החכמה כנ״ל: אמנם ה״פ דחכמה עצמו, דהיינו הם׳׳ג
 הכולל, נחלק לערך עצמו, גס כן לע׳׳ב וס״ג, אשר
 למעלה מטבור נקרא ע״ב, כי שם נשאר בחי׳ הד׳
 כג״ל, ולמטה מטבור, גקרא ס״ג, כי שם ירדו האותיות,

: ׳  דבתי׳ ג

 אות ז׳ ובזה יובנו דברי הרב ז״ל פה, בענף ז׳:
 וז״ל, ומכאן תוכל להבין, אשר גס בעולם
 העקודים יש מציאות ביטול מלכים, בצד מה, כדמיון
 המלכים שמלכו בארץ אדום, שמתו וגתבטלו, כגזכד
 בעולם הגקודים, שעגין התעלמות האורות דעקודיס הוא
 הוא ג״כ ביטול מלכים בכאן, דו״ק ותשכח, אמגם
 ההפרש אשר בכאן הוא קלקול ע״מ לתקן וכו׳, והמשכיל
 יבין, אשר גם בא״ק היה כל אותו הצמצום שבארגו
 למעלה, (היינו בבתי׳ התעלמות האורות דבח׳׳כ זו״ג
 דעקודיס) גם אותם שנבאר לקמן בענין צאת הנקודים
 ממגו, איך צמצם עצמו ופרים חד פריסה וכו׳ בטבורא
 דליה, כ״ז קרוב לביטול מלכים וכו׳, והמשכיל יכין,
 עב*ל: פי/ כי סוד שבירת הכלים ומיתת ז׳ מלכים,
 המוזכר כשער הגקודים, הוא עגין הפרשת אור דחסדיס
 מעל אור העצמות, דגתבאר לעיל בעגף ד׳ אות ה׳,
 איך באצילות, איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון: דאיהו,
 ד\ס כתר: וחיוהי, ה״ם החכמה, כי אור החכמה גקרא
 חיה, כגודע, שהכלים דה׳ פרצוםין גקראיס כח״ב זו׳׳נ,
 והאורות שבהם גק׳ יחידה חיה גשמה רוח גפש כג״ל:
 וגרמוהי, ה״ם בינה וזו״נ, שהמה בחי׳ אוד דחסדיס ואור
 חוזר, כג״ל, וכולהו חד, דכולס בטלים וגכללים כאוד
 העצמות כנר בפני אבוקה, כמ״ש שס: במו הנר שמצוי
 בתוך אבוקה גדולה, שאינו ניכר שס מציאותו כלל
 וכלל, שאור הגר הוא מתחבר לכלל האבוקה, ובטל
 אליה במציאותו, אמגם אם אגו מוציאים את הגר ממקום
 האבוקה ולחוץ, אז געשה הכר לאור הגד, וגבחן מציאותו
 לעצמו: וזהו מכוגה, שבירה באור הגר היוצא, כי טרם
 יציאתו היה מתיחד בכללות אור האבוקה, והיה בבחי׳
 ,כל״, אמגס עם יציאתו החוצה, גבדל, בבתי׳ חלק
 הגשבר מה״כל״: ואין עוד בו בתי׳ ״כל׳׳, אלא בתי׳

 חלק לבד:

 ועד׳ץ תבין, שז׳ מלכים, ה״ם ז״א ומלכות, כי ששה
 מלכים חנ״ת גה״י בז״א, ומלך אחד במלכות,
 שעגיגס יתבאר במקומם, אמגם כללות בגיגם, גודע שהם
 אור דחסדים הגמשכיס מאור הביגה, ואור חוזר הגמשך
 מהמלבות, כמ״ש לעיל: וכיון שיצאו וגבדלו מעולם
 האצילות, שה״ס אור העצמות וחכמה, ע״ב גחשביס
 לשבוריס: ע״ד הגר היוצא מהאבוקה, כג״ל, כי גשבר

 החלק מה)/כל״:

 והנה ההפרש הג״ל מאור החכמה, בבחי׳ ״חלק״
 מה״כל״, הוא גמשך מפאת הזדככות המסך
 מדרגא לדרגא, כנ״ל, עד שמזדכך לבתי׳ ב׳, וגמצא
 אור המלכות במקום ביגה, ואור הכתר ואור החכמה
 מתעלמים לשורשם כג׳׳ל, וא׳׳כ לא גשאר בהפרצוף, זולת
 קומת ביגר. וזו״ג, שהם אור דחסדים ואור חוזר וגמצאים
 נפרשים וגבדלים מאיהו וחיוהי, שה״ס כתר וחכמה:
 ואח״ב, כשמזדבך עוד לבחי׳ א׳, אז גמצא אור המלבות
 בקומת ז״א, ונעלם ג״כ אוד הביגה, שהיא בחי׳ השורש
 לאור דחסדיס, דז״א ומלכות, ונחשבים בזה שזו״נ חםרי
 ראש, כי ראש ה״ם השורש: ואח״כ כשמזדכך עוד,
 לכהי׳ כתר, אז לא שייך יותר בחי׳ מםך לזווג דהכאה,
 כי אשתאיב מכל העוביות שלו, ואז גמצא געלס אוד
 המלכות בולה, כנ״ל: אמנם גודע, שכאן בעקודים,
 גשאר רשימות דכח״ב זו״ג בנ״ל, וע״ב לא נחשב זה
 לשבירה ממש, כי הרשימו דע׳׳ב הנשאר, עדיין

 דבוק בהם:

 אמנם, זהו רק מטבורו דא״ק ולמעלה, שנשאר שם
 רשימו דטעמים בנ״ל, משא״ב רשימו דנקודות,
 שנפלה מסיבת הביטוש דרשימו דטעמים למטה מטבור,
 וכיון שאין בהם מבחי׳ רשימו דטעמיס, א״כ נחשבים
 הניצוצין וכלים שנפלו, כדוגמת שבירת הבלים דנקודים
 שנפלו לבי״ע דםרודא, שענינם בינה וז״א ומלבות
 הנפרדים מכתר וחכמה שנק׳ אצילות, וע״כ מקומם

 מתחת



 פנים מאירות מה
ו א ת ו ר ו א צ ו ק ה י ס פ מ ל ה ת מ ה  ל
, הנקנים,  וכוי: פי/ דכותל שבין כ
 ה״ם הרקיע המבדיל ומחבר האו״י עם האויח,
 עי׳ לעיל בדברי הרב בענף ג/ בסוד יאהדונה״י,

 הנכלל בא/ עש״ה:

ש א ם ר ו ק מ ה ב ל ע מ י ל  להורות כ
: פי/ ג ״ ן שם ס א כ ו י ו כ  ו
 דהראש היא רק בחי׳ שורש לשם ס״ג, ועיקר
 הוי״ה דם״נ היא ננלית בנוף, דהיינו מפה
,  ולמטה, אמנם החוטם שה״ם ז״א, ובחי׳ ג,
 שה״ס הו׳ שנפסק לשתא אלפין אשר נ׳ אלפץ
 תחתונים שלו נמשכים בנופא עד החזה, וע״כ
 נרמז בו הס״נ בסוד וא״ו, שה״ם האי של
 החוטם, וענין הם״ג הוא במה שנזדכך מנחי,
 ד׳ ועלה לבחי׳ נ׳, נמצא דבל ההבחן מבין
 הויה דע״ב להוית דס״נ, אינו אלא בבתי׳ נ',
 שנתעלה המםך לשם, וע״כ לא נרמז הא/ רק
 בבחי׳ נ' דהויה הזו, שהוא הואו דשם ס״נ, והבן:

: ף ק מ ק ו י ן וכו׳ והם פסי ו  ואלו ב׳ ו
 פי/ דחנ״ת שהם למעלה מטבור, נק׳
 מקף, מפני שה״ס ז״א בטרם שהאיר לזווג
 דהכאה: ואור ז״א שנתפשט לזוונ דהכאה, נקי

 פסיק, דהיינו נה״י שלו, כנ״ל:

: כלומר, י ו כ ק ו י ס פ ת ה א ר ו  כי ה
 דאור הנה״י אלו, נחשבים כמו שנפסקו

 הימנו, ועברו לבחי' מלכות:

ק עם י ס פ ר זה ה ב ח  וכאשר ת
: פי׳ דהז״א נקי ׳ ו ב ף ו ק מ  ה
 איש הלק, כנ״ל, שמטבור ולמעלה נתשב לבתי׳
 ב/ דכל עיקרו הוא תתפשטות דבחי׳ כ/ כנ״ל,
 ומטבורו ולמטה, נתשב לבתי׳ ד' משום דמתלבש
 בכחי׳ ד/ כנ״ל, וע״כ מרומז בו הד׳ והו/ הדי
 ע״ש הבינה, והו׳ ע״ש בחי׳ ד׳ שנמשך אליה,
 כנ״ל: וזה שאומר הרב, דע״כ מרומז בהד׳
 עצמה, ב׳ הבחי׳ דז״א, חנ״ת, ונה״י, שהם
 פסיק ומקף המחוברים, והיינו בטרם שנמשך
 לתוך המלכות, אמנם אח״כ, כשנמשך חלק
 הימנו לתוך המלכות, נבתן זה התלק כמו

 נפסק הימנו:

 והנח

 שה״ס ישסו״ת, למטה מנחי׳ ד/ שהיא הפרסא, וא״כ
 שלט כח הצמצום גם על בחי׳ ב׳ וגי, ובזה יצא הם״ג
 הכללי דא״ק הםגימי לחוץ, כמ״ש עוד לקמן, שגעשה

 בה או״ם ואו״ט :
, וגתבאר ב׳ התיקוגיס שנעשין בחו״ב וזו״נ  אות י
 דאותיות, שעלו למעלה מטבוד, דתיקון הא/
 הוא עליתם למעלה מטבור, והוא לצורך עצמם, שנתחבדו
 בזה לאצילות, דהייגו לאור החכמה שיש שם מהתם״ב,
 שאור החכמה גק׳ אצילות, כגודע : ותיקון ב׳, הוא
 הפרסא דאיםרס על גביהם מלמעלה, שזהו איגו לצורך
 עצמם, אלא לתיקון עולם הבריאה, אשר כזה תוכלח
 הבריאה לקבל אור הביגה מישסו״ת הזו, שלסבה זו
 התתקגה הפרסא באלכסוגא, והוא כוללת בזה ב׳ זווגין,
 זווג דקצר וזווג דאורך כי קו האלכסון כולל ארוך וקצר
 כאחת, והיא עגין ארוך, וית׳ במקומו באריך אנמין
 דאצילות, כי שם מקום עניגים האלו אבל פה באיק
 המה רק כבחי׳ שרשים בעלמא, ויתבאר עוד לקמן:
 ודע דזה הפרסא הוא תיקון הכללי והשרשי דבלחו
 עלמין דאבי״ע, כמ״ש בזוהר 6׳ גשא באדדא
 דבא קדישא בתחילתו, וז״ל באמצע דיבור, תאנא

 עתיקא

 עץ החיים ענף ו
 הם ב׳ יודין, והכותל המפסיק ביניהם
 הוא צורת ו/ הרי צורתה א, ועם ב׳
 ווין הנ״ל הרי ואו, והוא להורות, בי
 למעלה בבחי׳ ראש, ששם מקום מוחין,
 הוא שם ע״ב, הויה דיודין, וכאן שם
 סיג, כי אין הפרש בין הויה דעיב ובין
 הויה דס״ג, רק במילוא דאות ו/

 בגודע ן

 ואלו ב׳ ווין, הם בחי׳ טעמים אמצעים
 שבאמצע התיבה, והם פסיק
 ומקף, כגודע, כי הוראת הפסיק, הוראת
 הו׳ של הה׳ שנפסק וגעשה לו׳ אלפין,
 כניל, ולכן נקרא פסיק: וכאשר תחבר
 זה הפסיק עם המקף, הם ד׳ אחת, והוא

 הוראה על אות ד׳ של אות ה׳:
 והנה

 גופיה, והבן היטב: ובזה יובגו דברי הרב כשער
 גקודים ם״ב, שאומר, שעליית האורות מטבור ולמטה
 דא״ק בצמצום ב׳, עלו לבחי׳ מיין גוקבין, לע״ב
 דגולגלתא ולשרשי אח״פ : כי קבלת העוביות דבחי׳ ד/
 היא בערך הפה דא״ק, שהוא שורש אח״פ דראש,
 כמדע: והקומה מיוחס עד ע״ ב דגולגלתא, שה״ס כתר
 דע״ב דא״ק, כג״ל: והגה זווג זה געשה בא״ק הםגימי,
 ומשם גתפשט לע״ב החיצון, עד שגמשך מפה ולמטה,

 לעולם העקודים, כמ״ש במקומו:
 וע״כ געשו בעקודים ב׳ בחי׳ באור החכמה, כי
 הכח״ב זו״ג דגיצוצין שעלו למעלה מטבור,
 גתחלקו לשגים, בהיות שהחו״ב וזו׳׳ג דגיצוצין שעלו
 מלמטה מטבור דא׳׳ק, המה לא עלו לבחי׳ מ״ן, אלא
 התתקנו עם עלייתן למעלה מטבור לבד, כי מצאו שם
 אור החכמה דהתפ״ב, אשר גתחברו אליה לבחי׳
 אצילות, ודי להם: והוא גקרא בחי׳ ישסו״ת, וגקרא
 ג״כ אוד הישן שעלה מגה״י דא״ק למעלה מטבור דא״ק,
 כג׳׳ל: אמגם, גיצוצין דכתר, שעלו עם בחיי הכלי
 מלכות, לא הי׳ די להם עלייתם למעלה מטבור
 לתיקוגם, להיותם מבחי׳ ד׳, שאיגה מתתקגת אלא באור
 הכתר, וע״כ עלו למ׳׳נ, וגתחדש עליהם אור ע״ב
 דגולגלתא כג״ל, והמה גק׳ בחי׳ או״א עילאין, שהותתקגו

 עם כלי מלכות דטבוד, כג״ל:

 וע״כ גחלק קומת הגוף מפה עד הטבור לשנים, שעד
 החזה מיוחס לאו״א עילאין, ומחזה עד הטבור
 מיוחם לישסו״ת, והיינו בהבחן האור שבהם, כי האוד
 דאו״א עילאין הוא בקומת כתר, וע״ב נבחנים לעליונים,
 ואור שלישסו״תהוא בקומת אור החכמה, וע״כ נבחנים
 לתחתונים: אמנם בבחי׳ המסך והכלי שבהם, נמצאים
 הפוכים, כי מסך וכלי המלכות דאו״א עילאין היא בחי׳
 הטבור, כלומר מסך דעוביות דבחי' ד/ שהיא בחי׳
 עור וכותל סתום, שאינה ראויה לקבלה, אמנם מסך
 דישסו״ת, הוא בחי׳ ג׳, שהיא בתי׳, המסך דהתםשטות
 הב׳ כנ״ל, והבן זה היטב: וגורע, שאו״א עילאין ה״ם

 בחי׳ א׳ וחכמה, וישסו״ת ה״ם בחי׳ ב׳ וביגה:

 ןץךןןי דבר הפרסא, כי כלי הטבור ובחי׳ ד/ שאו״א
 עי׳ התתקגו בהם, גמצאים למעלה מן כל פרצוף
 ישסו״ת, וגודע שבחי׳ ד׳ ה״ם מסך ועור, המסיים על
 אור העליון, שלא יעבור ממגה ולמטה, וגמצא בזה,
 שישסו״ת יצאו וגחלקו לגמרי מן פרצוף או״א עילאין,

 מסבת הפרסא המבדלת ביגיחם, והבן היטב:
 וע״כ, נקרא זה, בחי׳ צמצום ב׳, שנוסף על בחי׳
 צמצום האי: כי צמצום הא/ היד, בנקודה
 אמצעית ממש, כלומר בבחי׳ הד׳ בדיוק, במ״ש בענף
 א/ ונמצא שבבחי׳ ב׳ וג/ לא שלט הצמצום כלל
 וכלל: משא״כ עכשיו בצמצום הב/ שיצאה הבינה,

 שה״ס
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 הפרםא הוא לתיקון עולם הבריאה, שתוכלה לקבל

 מהאצילות, עש״ה:
 והנה מובא בתחילת ענף ז/ אשר אחר שנסתלקו
 האורות דעקודים, חזר אור הא״ס והתפשט
 בהם, אלא שלא חזרו כל הי״ס, שנתעלו למקורם,
 לתזוד ולהתפשט, אלא רק הט׳ ספירות התחתונות,
 והכתר ההתפשטות הא׳, נשאר נעלם במקורו, ולא יצא
 בהתפשטות הב׳ הזה: וע״כ, בא החכמה בכלי הכתר,
 והבינה בכלי החכמה, וכו/ עד שנשאר כלי מלבות
 כלי אור כלל, עש״ה: והנה דברי הרב כאן קצרים
 ביותר, שלא פירש ענין התפשטות הזה הב/ איך היה
 אם היה ע״י העלאת מ״ן, וע״י דעותא עילאה, או מאליו

 בלי מ״ן, שזהו ודאי צריך ביאור:
 והענין דנתבאד לעיל אות ה/ ענין ההסתלקות
 ההתפשטות הא׳ דעקודים, משום דאו״פ
 ואו״מ קשורים בכלי אחד דבחי׳ ד׳, שה״ס המסך שבכלי
 מלכות, שטבע של או״פ לזכך הכלי שהוא מלובש בה,
 והיינו מטעם שבהתעלות האו״ח מבתי׳ המסך, משיב
 את חו״ב פב״ם, ונמצא שבחי׳ ב׳ מתיחדת באור
 התכמה, ופוסקת מלינק אור דחסדים מהכתר, ונמצא
 שבחי׳ העוביות שבבינה מזדככת: וכיון שעוביית
 הבינה הוא שורש של המסך, מזדכך גס המסך בסבתה,

 עי׳ לעיל אות נ׳ וה/ ובפתיחה הכוללת אות י״ב:

 והנה אחד הסתלקות או״ח, אז שוב מחזרת הבינה
 פניה אל הכתר לינק אור דחסדים כנ״ל, ונמצא
 שחזר ושב העוביות דבחי׳ ב׳ אל הבינה, ונמצא ששב
 העוביות גם אל המסך, שהוא הענף שלה: ונודע
 שהאור ישר מהא״ס אינו נפסק מהנאצלים אפי׳ רגע,
 וע״כ גמצא מתחדש מאליו זווג דהכאה בהמסך שחזר
 וגתעבה ע״י השגת אחוריים ועוכיות דהביגה, כג״ל,
 וגמצא ששוב מתפשט אור הא״ס אל העקודים כמלפגים,
 דהכל תלוי בעוביית המסך, והבן, וכ״ז כבר גתבאד
 בארוכה, וגתבאר היטב עגין התפשטות כ׳ דעקודים,

 שהיה מאיליו, בלי העלאת מ׳׳ן מתחתוגים:
 והנה כאשר חזר התפשטות הב׳ דא״ס אל העקודים,
 לא יצאו כל הע״ס, אלא ט׳ ספירות תחתוגיות,
 דהייגו מחכמה ולמטה, והיא משום דאין עכשיו
 נהעוביות דהמםך בחי׳ ד׳ שלו כמקודם, אלא גחשב
 לבחי׳ ג׳, משום דהיא גמשך לו רק מעוביות דביגה
 כג׳׳ל, וגבחן כמו עוביות דז״א, שגם הוא גמשך מהביגה:
 וגורע, שמסך דבחי׳ ג׳ איגו ממשיך אור הכתר, אלא
 אור החכמה לבד, כגיל באות ב׳ עש״ה, והיינו שאומר

 הרב, שבהתםשטות הב׳ לא יצא הכתר:

 אות ט׳ ועתה כשחזר אור החכמה לעקודים, גמשכו
 ועלו כל בחי׳ הרשימות דגקודות שגפלו
 למטה מטבור כג״ל, דגדחו מקודם מן הרשימו דטעמיס
 לסבת ההפכיות שביגיהם, שזהו דשימו דכתר וזהו
 רשימו דחכמה, כג״ל בארוכה באות ה/ אמגם עכשיו,
 נשגמשך אור החכמה בכלי הכתר, געשה גם השתוות
ו דגקודות, ועלו למעלה מטבור אל רשימו מ  לכהי׳ רשי
 דכתר ללבלו משם אור החכמה, ושוב הותתקנו

 לאצילות:

 אמנם בעליות כח״ב זוי׳נ דנקודות למעלה מטבור,
 נתרבו שם האורות, והיינו משום ניצוצין דאור
 חוזר היורד מכתר, שהמה גשארו בטבור גופיה, כמ״ש
 בעגף ז׳ ע״ש בפגים מאירות, שהוא בחי׳ מלכות
 דעקודיס שגשאר בלי אור, כי אור דהתפשטות ב/
 שהוא אור החכמה אינה מגיעה לה, שהיא בחי׳ מלכות
 ובחי׳ ד׳ עש״ה: וע״כ בעליית כח״ב זו״נ דאותיות,
 נכלל עמהם בחי׳ הטבור ומלכות הנ״ל האמיתיית, וע*כ
 נעשים שם לבתי׳ מיין נוקבין, כלומר שנתעורר שם
 גהי׳ ד׳ דעוכיות בהמסך, כמו בחי׳ המלכות רפת
 דראש, שהיא שורש אח׳׳פ דראש, ונמצא האור ישר
 היורד עליה מן המאציל לזווג דאו״ח, הוא בקומת כתר,
 שגקרא ע״ב דגולגלתא, שנמצא בזה שהמלכות שב
 להיות כתר, ויצאו ע״ס דאו״י וע״ס דאו״ח, בערך
 גולגלתא ועיגיס ואח״פ, דראש א״ק: וכ״ז הוא משוס
 עליית גיצוצין דאו״ח היורד מהכתר עם המלכות
 יעקודיס, שגק׳ טבור, שה״ס מלכות דמלכות, ובחי׳ ד׳

 נופיה
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: , ו כ ת י ק ס פ ה נ נ י ו א  והנה ד׳ ז
 כלומר, דהוראת הד, היא, בעוד שאור
:  הנה״י כלול בחנ״ת, טרם שנפסק, והבן

ת וכו׳: דהיינו, ר ח ה א א ר ו ש ה  אבל י
 אשר הוי, שה״ס הפסיק, מתפשט אליה,
, לבתי, נ׳, ומעלה  בסוד המסך שעולת מבתיי ד
 הימנה או״ח, וה״ס האי, דהוי״ה דס״נ, הנרמזת

 בחוטם, כנ״ל, עש״ה:
, ה ו ל ע מ ד ל ו ה י ז ד כ ו י  והוא צ
: והיינו, ה ט מ א ד׳ ל ת י ע צ מ א  ב
 ע״ד התתברות או״י באו״ח, המוזכר לעיל בענף
, עש״ה, שהיוד שלמעלה הנמשך , בסוד א,  נ,
 מהאוזן, ה״ם כח״ב דאו״י, והו׳ דאמצעיתא נחלק
 לשני ווין, שוי העליונה ה״ם ז״א דאור ישר,
 ועד״ז ו׳ תתתונה ה״ם ז״א דאו״ח, והד׳
 התתתונה, ה״ם אור המלכות, עי, לעיל: וציור
 ו׳ ד׳ דחוטם ימין, היא בבחי, ע״ב, שה״ס
 מקיפין, וציור ו׳ ד׳ שבחוטם שמאל, הוא בבחי'

 ם״נ, ועי׳ בפמ״ס:

: ענין ׳ ו כ ת י׳ ו׳ י׳ ו ר ו צ  הרי א׳ ב
 ההבתן, בין אלפין דיורין, ובין אלפין

 דדלתין, עי׳ בפמ״ס:

ה ט מ א ל י של ד׳ הו ו ל י ר ג מ  עיקר ג
: דעגין הד׳, ה״ם הוי״ה ה פ ר ה ו א  ב
 דס״ג, כג״ל, אשר מקום גילוי שלה, היא

 בגופא, כג״ל, ולא בראש:
ד ח ר א ו ג ך צ ר ם ד י א צ ו י י ר  כי ה
: דבל עצמה דפה איגה אלא בחי׳ ד ב  ל
 הד׳ כג״ל ובזה גטצאים הן ה׳ פגימים והן ה׳
 מקיפין באים בכלים דבחי' הד׳ וגמצא ציגור
,  אחד לשגיהם אלא מ״מ יש איזה הבדל כי כ
 בתי׳ יש בהמלכות בחי׳ א׳ הוא מהות בגיגה
 עצמה כי הוא בתי׳ ז״א אלא גקדא בשם
 לעצמה מסבת התגברותה וכו׳: כג״ל, שבזה
 גבתגת קרובה לבחי׳ ג׳ והכהן הב׳ הוא בחיי
 המסך שגמשך בה מגקודת הצמצום והגה
 בהבחן הא׳ באים ה׳ פגימיים שלה, ובהבחן

 הב׳ באים ה״מ שלה:

: ם י ל ׳ כ ת בחי ו ו ה ת ה ל ל י ה ת  מכאן ה
 דכאן געשה בטישא, בין רשימו, ובין
 האו״ח היורד, שמהם גפלו האותיות למטה

 מטבור, כמ״ש לקמן:

׳ ו כ ם ו י מ י ג ת פ ו ר ו ד א ו  להיות י
: כי ד ח י א ל כ ם ב י ר ש ו ק  מ

 באוזן

 ברודים לצורך האצילות שיאציל אחריהם
 אשר הוא נקרא בשם יעקב:

 והתחיל בעקודים כי הם האורות
 היוצאים מפה דא״ק אשר
 בהם התחיל גילוי הויות הכלים להיות
 יוד אורות פגימים ומקיפים מקושרים
 ומחוברים יחד בתוך כלי אחד אשר
 לםבה זו גקרא עקודים מלשון ויעקד
 את יצחק ריל ויקשור וכמ״ש בעיה
 אבל האורות עליונים של אזגים וחוטם

 לא

 עץ החיים ענף ו
 והנה ד׳ זו, כבר אמרנו לעיל שאינה
 נפםקת, אבל יש הוראה אחרת
 אליה, והוא כאשר תקח הה׳ שבאוזן
 ימין, שמספרה יוד םפירות כניל, והרי
 הוא בחי׳ יוד אחת, ותצרפנה ותחברנה
 עם הה׳ שבנקב ימיני של החוטם,
 שצורתה ד׳ ו/ כנ״ל, הרי הכל הם
 צורת י׳ ו׳ ד/ והוא ציור כזה א, יוד
 למעלה, ו׳ באמצעיתא, ד׳ למטה: גם
 אם תקח יוד שבגקב אוזן שמאל,
 ותחברנה עם ו׳ ד׳ שבנקב חוטם שמאל,
 הרי אלף ב׳, שצורתה י׳ ו׳ ד/ והרי ב'

:  אלפין בציור י׳ ו׳ ך

 ואם תצייר ציור אחד, שתצרף י׳ של
 אזן שמאל, עם ו׳ שבחוטם שמאל,
 וי׳ שבאזן ימין, הרי א׳ בצורת י׳ ו׳ י׳:
 גם אם תצרף יוד של אוזן ימין, ו׳ של
 חוטם ימין, י׳ של אזן שמאל, הרי ד׳

 אלפין עם הגיל:

 ואלו הם מורים קצת גילוי, על ד׳ של
 ה׳ שבחוטם, שנגלית מעט, אבל
 לא נגלית לנמרי, כמו ו׳ של ה/ אבל
 עיקר גמר גילוי הד׳, הוא למטה, באור

 הפה, כמ״ש בעיה:

 אח״כ באו הטעמים התחתוגים שמתחת
 האותיות, והם בחי׳ אורות
 היוצאים דרך הפה של א״קמשם ולחוץ,
 והנה בכאן גתחברו האורות חיבור
 גמור כי הרי יוצאים דרך צנור א׳ לבד:
 והטעם כי כל מה שהאורות מתרחקים
 ומתפשטים למטה כך יש יכולת להשיגם
 ולקבלם לכן אין חשש אם נתחברו

 המקיפים עם הפנימים יחד:

 והנה כיון שכבר נתחברו האורות
 המקיפים עם הפנימים יחד לכן
 מכאן התחיל להתהוות בחי׳ כלים אלא
 שהם זכים בתכלית הזכות כמו״ש,
 ולפיכך עדיין לא נתנלה כאן רק בחי׳
 בלי א׳ לבד אבל האורות הם נחלקים

 ליוד:

 ואלו האורות נקראים עקודים: ופי׳
 הענין כי הנה כתיב וארא בחלום
 והנה העתודים העולים על הצאן עקודים
 גקודים וברודים וגם כתיב כי ראיתי
 את כל אשר לבן עושה לך: ובפסוק
 זה מרומז כל אלו הבחי׳ שאנו מדברים
 בכאן כי לבן ה״ם לובן העליון אשר
 הוא קודם בל האצילות והוא העושה
 כל אלו הבחי׳ שהם עקודים נקודים

 ברודים

 מו פנים מסבירות
 עחיקא דעתיקץ וכו׳ שירותא וסיומא לא הוי וכו׳ ופרים
 קטיח חד םרםא ובה גליף ושיער מלבין ותקונוי לא
 אתקימו, הח׳׳ד ואלה המלכים אשר מלבו בארץ אדום
 וכו׳, (והיא ענין שבירת הכלים דז׳ מלכים דעולס
 חנקודים) ולבתר זמנא הוי מסתכל בהאי םרסא, ואתתקן

 בתקוגוי וכו׳ עכ״ל, ע״ש:
 והנך רואה בדברי הזוהר, אשר הפרסא הוא השורש
 לבל עולם הנקודיס, שבו נעשה השבירה,
 ואח״כ הוא שורש לד׳ עולמות אבי״ע דעולם התיקון,
 שהם אתתקנו רק בסוד הפדסא הזו, וענין י״ב םרצופין
 דעולס האצילות, הס נבחנים ג״כ על פיה, להיותה
 נמצאת באלבסונא, מחזה עד הטבור, וע״כ מתחלקין על
 ידה י״ב גבולי האלכסון כנודע שהם השרשיס לי״ב
 פרצופי האצילות: וכמו שבארגו, שבחי׳ המסך מצמצום
 א/ היא הגותגת גבול ומספר וקצבה בעשר ספירות,
 עד״ז יהי׳ הפרסא דצמצום ב׳, גותגת גבול ומספר

 וקצבה, בי״ב הפרצופין: כמ״ש במקומו:

 אמנם הזהר מאוד לבל תבשל בדרך העיון, במושגים
 המדומים לגשמיים ח״ו, אלא אנו מדברים
 כעגפים של עוה״ז, שיש להם יחס אל השרשים שלהם
 בעולמות העליוגים : כגודע, שאין לגו מציאות או הגהנה
 בקטן כגדול, בעוה״ז, שלא יהי׳ גמשכת מעולמות
 העליוגים, שהעולמות גמשכין זה מזה כחותם מחותם,
 אחד שקוע והשגי בולט, וכל שישגו בראשון עובר אל
 השגי, והעשיה גחתמת מהיצירה, והיצירה נחתמת
 מהבריאה, והבריאה מהאצילות, שז״ם גבוה על גבוה
 שומר עליהם, שעד״ז גמסר לגו חכמה הזו מדור דור,
 שדי ומספיק בשביל המשכילים ויודעים שורש כל דבר,
 בעליוגים: אמגס ודאי, אין שוס השתוות בחומריים
 שבעולם העשיה, אל החומריים שבעולם היצירה וכוי,
 אע״ם שיש להם יחס של שורש ועגף, ותבין זה ע״ד
 שאמדו חז״ל, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מלאך
 מלמעלה, וכוי, והנה אע׳׳ם שהענף הקטן שבעוה״ז,
 נמצא לו שורשו בעולם היצירה, אמנם כמה רחוק הוא
 הענף מן השורש, שפה הוא עשב, ושם הוא מלאך,
 ושורש שורשו בעולם הבריאה הוא שרף, וכו׳, והבן

 זה מאד:

 והנה כל משכיל בחכמה זו הקדושה, בקדושה וטהרה,
 זוכה למציאת חן בעיני קונו ית׳, ולאט לאט
 מתקרבים אליו המאורות העליונים, ע״ד שאמר שמואל
 נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא, כי זוכה
 לראות עולמו בחייו, והכל לפי רוב המעשה: אמנם,
 מי שאינו חס על כבוד קונו, ונכשל בדמיון ותמונה לפי
 פשטן של דברים, ביחוסם הגשמי, אדרבה סכול יסכל,
 ודעתו יורד ומטפשת עליו, וצא צא אל תגע כי

 אומרה אליו:
 וע״כ שמתי אל לבי, בענף הראשון בפנים מסבירות,
 להאריך ולבאר ענין האחדות הפשוט, הגוהג
 הן בעצמותו ית׳, והן באורות המתפשטים הימנו,
 ובארנו שם, שכל העולמות בריבוי מקריהם, כולם
 נובעים ומשתלשלים רק ממחשבתו היחידה על כללות
 הבריאה, עש״ה: וכן ביארנו בהמשך דברינו, ענין
 תמוגת העיגול ומספר וקצבה, שכ״ז היא רק מבחי׳
 הצמצום האי, שיש לו יחס כלתי ישר למחשבתו
 היחידה, להיות הצמצום רק מכח הנאצל, ולא כלל
 מהמאצילית׳, דע״כ גמצא בחי׳ זווג דהכאה, בין אורו
 ית׳ אל בחי׳ כח הצמצום המצוי בהנאצל, עי׳ בענף
 ג׳ ודי, ומזה נצמחים ובאים כל עניני השינוים כשפעו

 ית׳, באיכותו המגיע לתחתוגים, עש״ה:
 אות י״א והנה עתה עת דודים, לבאר כל עגיגי
 המדידות הנאמרים בדברי הרב ז״ל, בערך
 תוארם הרוחני: דהייגו שורש העיגול, ושורש האורך,
 ושורש הרוחב, ושורש המרובע השטחי בעל זויות
 הנצבות, ושורש המעוקב, בעל ששה קצוות, ושורש

 האלכסון, ושורש המשולש:

 והנה שורש העיגול, כבר נתבאר ככל צרבו בענף
 א׳, שה״ם הצמצום עצמו בטרם ביאת הקו,
 ע״ש: ועתה נבאר שורש האורך, והנה, באם גקח
 מאיזה דבר בחי׳ האורך שבו, בלחי הרוחב שבו, נמצא

 שיהיה
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,  נאוזן וחוטם נאו ה, פנימים נכלים דבחי׳ כ
, כנ״ל:  וג/ כנ״ל, אנל נפה יהיו גם הם בבתי׳ ד

ז ן י נ ז ו מ ב ט ש י ם ו  מכים ז כ 0
 יתבאר לקמן, בע״ה:

י א ר ו י נ א כ ו ן ה י ג ע ה  ענף ז׳ ו
ח כ ׳ נ ם הי י ל כ ׳ ה י ח ב  ש
: כבר גתבאר דתכלים מתחילים מן הוי״ה '  ו כ ו
 דס״נ, שהוא בגופא, וגם שם אתרי גפילת
 האותיות למטת מטבור, ועלייתם בסוד מ״נ,
 כמו״ש לקמן, ואומר, דבאמת בתי׳ הכלי כבר
 גגמרת בפה דראש, אלא כיון דהמסך שב
 להיות לכתר, כג׳׳ל, ע״כ הוא מחובר בעצמות
 היטב, ואיגו עוד בתי׳ כלי אמיתי, עד שיתפרש
 מאור העצמות, שזה געשת אתר הסתלקות

 האורות דעקורים:

ב ט י ו מ הו ב ר בעצם ה ה ב י ה  רק ש
: פי', דאע״פ שאור העב גתגלה י ו כ  ו
 תיכף, ביציאת האור ישר עד בחי׳ הר׳ כג״ל,
 אמגם, מסיבת העלאתו את האור חוזר, ששב
 בזה לתיות כתר כג״ל, גמצא מתעצם עי״ז עם
 האור הזך, לעצם אתר, בלי שום הכתן כלל,
 דהא העוביות והזכות שוים הם במעלתם, דזה
 שבחו באו״י וזה שבחו באו״ת כנ״ל, ולא יתכן
 להבחין באור העב, שיהי׳ בבחי׳ כלי אל אור
 הזך: אמנם, אתר הסתלקות האור דעקורים,
 שנשארים ד׳ הבתי׳ בלי אור, אלא בבחי׳
 דשימו דאור ישר, כמ״ש לקמן, שבזה ניחוסף
 העוביות באור העב, כי עתה אינו מאיר את
 האור חוזר, וע״כ נבתן בו שנשאר למטה,
 כלומר שננרע מעלתו, ונשאר בבחי׳ אחורים,

 והבן:

ו ד ר ם י ד ב ת ל ו י נ ו ת ת  אמנם ט׳ ת
: ותענין, דנתבאר בפמ״ס בענף ׳ ו ב  ו
 ג׳ אות אי, שמררנות ע״ס דאור ישר יוצאות
 מלמעלה למטה, כלומר, שגכתגים על הזכות
 שבהם, דכל היותר זך הוא יותר תשוב במדרגה,
 ער שהכתר דהוא הזך שבכולם, וע״כ חשוב
 הוא מכולם: ולתיפך, במדרגות הע״ם דאור
 חוזר, כי יוצאות מלמטה למעלה, כלומר, רכל
 היותר עב הוא יותר חשוב במדרגה, והיא,
 משומ דעוביות היתירת שבכלי מלכות, געשית
 בהם לכתר ושורש: וגבחן בזה, דעוביות דבתי׳
 ג׳, הוא בערך כלי לחכמה דאו״ח, ועוביות
 רבתי׳ ב׳ לבינה דאו״ת, ועוביות דבחי׳ א׳
 לז״א דאו״ח, והכתר, שאין בו עוביות כלל,

 לית

 נשארה תמיד עם המאציל, ובזה נמצא
 שאור החכמה הוא שחזר להתלבש
 בכלי הכתר, וכן כל שאר הספירות,
 ויכולין הכלים לקבל האור הממועט
 ממנו עתה ממה שהיה להם בתחלה:

 ונבאר עתה ענין חזרתם והסתלקותם
 למעלה, איך עי״כ נעשו הכלים:
 והעני( הוא, כי כאשר נתעלו האורות
 למעלה נשאר למטה האור העב והנם

 שהוא

 עץ החיים ענף ז
 לא נתבארו בפסוק כיון שעדיין לא
 נתגלו בהם הויות הכלי ואח״כ נבאר

 בעיה גקודים וברודים:
 והנה בהתחברות אורות פגימים עם
 האורות מקיפים מחוברים תוך
 הפה לכן בצאתם יחד חוץ לפה קשורים
 יחד הם מכים זה בזה ומבטשים זה
 בזה ומהכאות שלהם אתייליד הויות
 בחי׳ כלים לבן נקרא המקום הזה
 פה כי פה בגי׳ ם״ג וכיב אתוון והנה
 בחי׳ אותיות הם הכלים כנודע לכן
 נרמז בפה שם סיג ועוד כיב אותיות
 לרמוז על מה שנתחדש במקום הזה
 ענין גילוי הויות הכלים שנתגלה בכאן

 עיי הכיב אותיות:
 ענף ז והנה גתבאר ג׳ בחי׳ הטעמים
 אמנם גם ג׳ בחי׳ הנקודות
 והתנין והאותיות כלולים בהם אלא
 שאינם נגלין כלל כאן עד למטה באורות

 עינים כמ״ש במקומו בעיה:

 ונבאר יציאות אורות אלו הנקראים
 עקודים: דע כי בעת שיצאו
 לא יצאו שלימים כמ״ש בעיה וטעם
 הדבר הוא כי כוונת המאציל היה
 לעשות עתה התחלת הרות הכלים
 להלביש האור לצורך המקבלים שיוכלו
 לקבל ולכן בהיות שיצאו בלתי שלימים
 וגמורים חזרו לעלות נעשה כלי כמיש:

 והענין הוא כי בודאי שבחי׳ הכלים
 היה בכה אף כי לא היה
 בפועל בתוך האור, בי היה בבחי׳ האור
 היותר עב וגס, רק שהיה בו מחובר
 בעצם היטב, ולכן לא נגלה בחינתו, כי
 כאשר יצא האור דרך הפה ולחוץ יצא
 הכל מעורב יחד, וכשחזרו לעלות
 ולהשתלם כניל, אז ודאי ע״י יציאת
 האור חוץ לפה הנה אותו אור בחי׳
 הכלים שהוא יותר עב קנה עתה עוביות
 יותר, ועי״כ לא יוכל לחזור גם הוא
 למקורו כבראשונה ונתפשט האור הזך
 ממנו ועלה למקורו כנ״ל, ואז נתוסף
 באור העב עוביות יותר על עוביו ואז

 נגמר ונשאר בחי׳ הכלי:

 וא״ת כאשר יחזור האור הזך לירד
 ולהתפשט בכלי יחזור ויזדכך
 הכלי כבראשונה ויתבטל מלהיות בחי׳
 כלי: התשובה בזה כמ״ש במקום אחר
 כי לא חזרו כל הי״ס שנתעלו למקורם
 לחזור ולירד כולם אמנם הט׳ תחתונים
 לבדם ירדו והעליונה שהוא הכתר

 נשארה
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 שיחיד. רק כחי׳ קו דק מחשניי, כלומר, שאינו נתפש
 בהמהות, להיות שאין בו עובי ורוחב כלל, והכן זה:
 ובזה תבין דברי הרב ז״ל בענף א׳, שאומר על בחי׳
 הקו דא״ס שנמשך לתוך הרשימו, שהוא קו דק, דהיינו
 בחי׳ אורך, בלי דוחכ כלל: והענין, משומ דאור
 החכמה, שהיא כללות העצמות המיוחס לאור א״ס ב״ה,
 אינו שופע ובא בע״ס דאור ישר, זולת בהגלות המסך
 שבכלי מלכות, שאז גמשך האור העליון לזווג דהכאה,
 בנ״ל בענף ג׳, ואז יוצאים ע״ ס דאו״ ח מן המלכות,
 ובזה שבים חו״ב פב״פ, ואור החכמה יכולה להתפשט

 בכללות הנאצל, ע״ש:

 ובזה תבין שכח הצמצום, שהיה כהרשימו בטרם
 ביאת הקו, בבחי׳ גקודה בגו עיגולא, נמצא
 עתה בביאת קו האורך הדק, עד לזווג דהכאה,
 שנתפשטה זו הנקודה, וגעשית לקו רחב, מושכב למטה,
 בסיום קו האורך, לרחבו, כזה _|, אשר ע׳׳ס דאור
 חוזר העולים מהמסך, נתנו מדת הרחבה בקו הדק,
 אשר אור החכמה נמשכת בע״ס ממעלה למטה, כפי

.  שיעור האו״ח ......ן. ואו״ח עולה בע״ס —
!§Hf :ממטה למעלה כזה !WU!!:של המסך כזה 

 והנה או״ח ואו״י משתלבים ומתחברים זה בזה,
 כנודע, וע״כ נמצאים קו הרוחב וקו האורך
 נארגים זה בזה: וז״ס אמתא בריבועא, ושיעור אמה
 הוא ג״כ על בחי׳ המסך, דרחבו אמה בת חמשה
 טפחים, והיא בערך ה״פ שגכללים בע״ס, דהייגו כח״ב
 זו״ג, כגודע: שה״ס השורש שבבחי׳ אור א״ס, השופע
 על סדר ד׳ הבחי׳ הגורעים, שהם חו״ב וז״א ומלכות :
 אמגס אלו ד׳ בחי׳ מיוחסים כולם לגקודת הצמצום, כי
 בטרם הצמצום אין שום הבחן כלל, בין בחי׳ לבחי׳,
 כמ״ש בענף א׳ ובי, וע״כ, גק׳ טפחים, שהוא לשון
 הבחנות המיוחדות, בסו״ה וימינו טפחה שמים: ונתבאר,
 דהן שיעור הרוחב, והן שיעור הקומה, הכל ע״י נקודת
 הצמצום נבחן, וע״כ נמצא באמתא דריבועא הנ״ל, כ״ה
 טפחים, חמשה טפחים בקו האורך, וחמשה טפחים בקו

 הרוחב, שעושים הפ״ה, שהם כ״ה :

 והנה קו הרוחב הזה, כמו שהתפשט ממטה למעלה
 באמה מרובעת, מאו״י ואו״ח יחדיו, כמו כן
 התפשט מלמעלה למטה, בשיעור העליון, באמה
 מרובעת, כי המסך נעשה כהלבשתו לע״ס דאור ישר,
 לבחי׳ כלי קבלה על שיעור הזה, שהמשיך בעליונים,

 וע״כ התפשט למטה ג״כ באמתא בריכועא, כנ״ל:

 ןדע, שב׳ התפשטות הג״ל, מכוגים לחי העליון ולחי
 התחתון, ואמתא עילאה גק׳ שפה עילאה,

 ואמתא תתאה גקרא שפח תתאה :
 ונקראים ״לחי״ מלשון חיה, דאור החכמה גקרא
 חיה, כגודע, דבלים דע״ם גק׳ כח״ב זו״ג,
 ואודותיהם, גקראיס יחידה חיה גשמה רוח גפש, וכיון
 שכל עגין הדקות שבקו האורך, הוא כאור החכמה,
 וכל שיעור הרוחב דבהמסך היא בשיעור המשכתו
, ע״כ מרומז כשם ל/;חי״, דהייגו שעומד ה מ כ ח ר ה ו א  מ

 על משמרתו להמשיך בחי׳ א׳, שנקרא חיה :
 וע״כ יוצאים בב׳ הלחיים, ל״ב שיגים, הרומזים על
 ל״ב גתיבות החכמה, כי אמתא עילאה, שאמרגו
 בה שיש לה כ״ה טפחים, ה׳ פעמים ה׳ כג״ל, הייגו,
 עם השורש, אבל השינים ה״ם הגבורות, הנבחנים בד׳
 בחי׳ הנודעים, שה״ס ערך העוביות מבחי׳ א׳ עד בחי׳
 ד׳, וע״כ, יש באמתא עילאה ד׳ פעמים ד׳, שהם י״ו

 שיגים, וכאמתא תתאה ג״כ דפ״ד שהם י״ו שיניפ:

 והנה יש הבחנה גדולה, בין לחי העליון, ללחי
 התחתון, משום דבלחי העליון גתגלה מתחילה,
 שורש האורך מא״ם ב״ה, ואח״כ גגלה הרוחב, ומילא
 את השטח כג״ל, אמגם, בלחי התחתון גבחן, שקו

 הרוחב הוא השורש דכל האמה הזאת:

 וע״כ לא גיכר כל כך הרוחב, בתמוגת הראש, כי
׳ י• ס להיות ד ז י כ כ ר א  צורתו כמו עגול משיר ל
 כאן מרומז התחלת הכל, שהוא תםוגת העגול, שהיא
 עוד מטרם ביאת הקו, ומרומז בו עוד, בחי׳ האורך,
 שהיא התחלה ב/ דכיאת הקו הדק כג״ל, אמגס, בחי׳

 הרוחכ
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 לית ליה מגדמי׳ ולא מידי מאו״ח, אלא הוא
 מקנל מט״ת, ונודע, דשיעור קומה דכל פרצוף,
ף:  נמדד רק בערכי האו״ח שבאותו פרצו
 ולפיכך אתר הסתלקות האור דהעקודים, מסבת
 הזדככות כל העוגיות שבהמםך, ותזר העוגיות
 להמסך מכה האהוריים דבינה, שבזה נתעבה
 המכך בבתי׳ ז״א׳ ובתי׳ ג/ אשר הוא מעלה
 אור חוזר רק בקומת חכמה, כנ״ל: והיינו,
 שאומר הרב שלא ירדו אלא ט׳ תחתוניות,
 והכתר נשאר נעלם בהםאציל, ועי׳ כ״ז כפמ״ס

 ענף ג׳ אות ב׳ דנתבאר בארוכה:

ר י א ש ה ת ל ו ר ו א ע ה ב ט ש ב  והנה י
: פי/ כי י ו כ ם ו ה ל ם ש ש ו  ר
 הסתלקות האור נוהנ רק בע״ס דאו״ח, ולא
 כלל באור הישר, חוץ סבחי׳ הא׳ דאו״י,
 שמסתלקת יתד עם האו״ח: והיא, משום דאין
 אור העצמות מתפשטת גתנאצל, כטרמ יציאת
 האו״ח מהמלכות, כג״ל, גענף ד׳ אות ד׳
 עש״ה, ולפיכך, כשמסתלק האו״ח, מסתלק
 עמו יתד אור תעצמות, שהים כתר וחכמה
 דאו״י: אמנם בחי׳ ב׳ וג/ שה״ס אור דחסדים,
 דגינה וז״א, נשארים כשלימות נם אחר
 ההסתלקות, שהם נקראים, דשימו, הנשאר מכל

 או״א דע״ס דעקורים, ורו״ק:

ח ר ש י מ ו וכו׳: כנודע, י ר הנ ת כ  הנה ת
 דבל הע״ם נכללים זה מזה, וע״כ נכלל

 נם הכתר בחו״ב זו״נ, וכן כולם:

ו מ י ש ס ר י ת י נ ם מ ל ו כ  נמצא ש
: כנודע לעיל, ת ו כ ל מ ה ץ מ ו  ח
 אשר המלכות אין בה כלל מבחי׳ כ׳ ונ/

 שה״ם הרשימו, כנ״ל:

ה י ת ח ת ת ד ה ה א ר י פ ן ס י  כי א
: כלומר להיותה בחי, ה ר ב י א ה  ל
 מלכות דמלכוח, דהיינו בחי׳ אחרונה, והנם
 שהיא כלולה מכל ע״ס, אמנם רק בבתי׳ ד׳
 שבת, בסוד העלאת או״ת לעליונים, שהיא
 בחי׳ השפעה לעליונים, ולא כלל קבלה, ודו״ק:

ר ו א ן ה א מ ו ו ה מ י ש ר  והנה זה ה
ן וכו׳: פי/ דאע״נ שאמרנו ו ש א ר  ה
 שהם רק בחי׳ ב׳ ובחי׳ נ׳ דאור ישר, אמנם
 כן, כבר נטבע בהם בתי׳ אור העצמות הקודם,
 שנתפשט בהם בטרם ההסתלקות בםנולת בחי׳
 הד/ כנ״ל: והתפשטות הכללי דאו״י ואו״ח,

 הקדום בעקודים, נק׳ אור הראשון:

ה ל ע מ ה ל ר ז ך ה ר ד  והאור ת בא ב
: פי/ ן י א ד ו ה ח ו ״ ו א א ו  ה
 כםו״ש לעיל, דענין ההסתלקות הוא מפאת
 ההזדככות דהמסך, והוא, משום דשורשו של
 המסך הוא נקודת הצמצום, כנודע לעיל, שכל
 ענינה בהצמצום, הוא משום השקה לתשואת
 הצורה להמאציל, ולהסתלק מבתי׳ קבלה שבה,
 שהיא נקרא אור העב, עי׳ לעיל בענף א׳
 בפמ״ס אות ה׳: וזהו נקרא דין, משוס דהשפע
 נמדדת במרת הרצון, ובהסתלקות הרצון מסתלק
 השפע, עש״ה: וע״כ מרגע התתלת כת הזיכוך
 שבהמםך להסתלק מבתי׳ ד/ גבתן אור הזה
 בשם או״ת היורד, כי כמו שהולך ומזדכך
 ממדרגה למדרגה, כן יורד מעלתו, שבהיותו

 מזדכך

 עץ החיים ענף ז
 שהוא בחי׳ הכלי כנ״ל, והנה יש בטבע
 האורות להשאיר רושם שלהם למטה
 במקום שהיו שם בראשונה, ולכן כל
 האורות האלו בעת עלותם הניחו רשימו
 למטה במקום שהיו שם בראשונה:
 כיצד, הנה הכתר הניח רשימו להאיר
 אל החכמה, וכן חכמה לבינה, ובינה
 לדא, ודא לנוק/ כי לעולם בטבע
 העליון להאיר בתחתון, ויש לו חשק
 להאיר בו כמו חשק אימא לבנים, ולכן
 מניח ומשאיר רשימו בו, נמצא שכולם
 מניחים רשימו חוץ מהמלכות, כי אין
 ספירה אחרת תחתיה להאיר בה, ולכן
 אין המלכות משארת רשימו למטה:

 ונתחיל לבארם מן היסוד, שהוא
 האחרון מן המניחים רשיכו,
 ונאמר כי בעת עליתו מן היסוד אל
 מקום ההוד עד למעלה, מניח רשימו
 במקום שהיה היסוד, לצורך המלכות,
 ואותו הרשימו אינו מסתלק לעולם משם,
 אפי, באשר המלבות חוזרת ועולה אל
 המאציל, ובן עושץ כל שאר ספירות

 חוץ מהמלכות כניל:

 והנה זה הרשימו, הוא מן האור
 הראשון, שהיה יורד דרך יושר:
 ואור הבא ביושר הוא רחמים, והאור
 הבא בדרך חזרה למעלה הוא אור
 חוזר והוא דין: והנה הרשימו, זה הוא

 דרך יושר, והוא רחמים:

 והנה נודע כי כשבאו הספירות של
 העקודים היו פניהם למטה, כי
 כוונת ביאתם היה להאיר למטה, לכן
 פניהם היו לדרך המקבלים, אבל בחזרתם
 לעלות למעלה, אז הפכו פניהם למעלה
 נגד המאציל, ואחוריהם למטה: והנה
 בעלות הכתר אל המאציל, אין ספק כי

 לעולם

 למטה מהטסך, ונודע שהמסך עושה סוף וסיום על
 האור, שלא יתפשט למטה : והיינו, אודות בנה, שה״ס
 כללות פרצופי האצילות, שהמה בחי׳ זו״נ, לאו״א
 דא״ק, דבל מוחין ואורות דאצילות, באים ע״י ישסו״ת
 הזו, שלמטה מפרסא, אשר אי לאו הפרסא, לא היה
 האצילות יכול לקבל מא״ק כלום, בשכיל אורו הגדול
 מאד, רק לעתיד כגמר התיקון, אז יתגלה אורות דאו״א

 עילאין דא״ק שלמעלה מפרסא:
 ורם שרמזו חז״ל, כל אמתא בריבועא אמתא ותרי
 חומשי באלבסונא: דגתבאר, דאמת של רוחב,
 שה״ס בחיי ד׳ דהתםשטות א' דעקודים, כוללת ה,
 טפחים, דהיינו ה׳ חוםשין, בהבחן כח״ב זו״נ, בנ״ל,
 שה״ס אמה של תורה, אמנם אמה דאלכסונא, שהים
 הםרסא, נוסף עליה ב׳ חומשין חרשים, דהיינו בחיי מסך
 דאחור, שהים שורש המעוקב כניל, שהיא נכלל בפרסא
 לצורך ישסו״ת, ועוד חומש של התמזגות ב' הבחי/
 אחור ורוחב יחד, שהוא גכלל בפרסא לצורך או״א

 עילאין

 מח פנים מסבירות
 הרוחב השטחי, איגו גיכר אלא מפה ולמעלה, ובצד
 הפנים ביתור, והיינו, משום דעוד לא נגלה כאן המעוקב,
 זולת אמה שטתיית משסה עילאה ולמעלה, כנ׳׳ל, וז״ס
 חכמת אדם תאיר םניו, כי כל ענין כ״ה טפחים דלחי
 העליון, אינם אלא בחי׳ אור התכמה לבד, כנ״ל, שה״ס
 זיו הפנים: אמנם מלחי התחתון ולמטה עד הטבור,
 גיכר בת רק שורש הרוחב, ולא עגול כלל, והיא משום
 דבל התפשטות הזה, וכ״ה טפחים האלו, איגס אלא
 משורש הרוחב לבד, דכבר געלם מטגו בחי׳ הגקודה,
 כג״ל, כי בסוד ההכאה, געשה מהגקודה, קו הרוחב:
 אות י״ב וכבר גתבאר, שאורות המתפשטים מפה
 ולמטה, חזרו וגתעלמו, ואח״כ חזר אליהם
 התפשטות בי, בהעלם אור הכתר, וכא אור החכמה
 בכלי הכתר כג״ל: וע״ב, בעת ההסתלקות, געשין שם
 כ׳ אמות, כי בחי׳ הסתלקות השיב האחורים והעוביות
 אל הכיגה, ובזה געשה צלע דאמה על אמה, בבתי׳
 אחוריס שאיגם מאיריס, וגשאר שם ג׳׳כ, רשימו
 דהתפשטות א׳, כגודע לעיל, שזה גבחן לצלע של אמה
 על אמה, בבתי׳ פגים מאירים, וגמצא, שהאמה האחת
 של כ״ה טפחים, גחלקת לשגי אמות, אמה של פגים,
 ואמה של אחור, כחמשיס טפחים: והגה גתכאד לעיל,
 שהעוביות דאחורייס דבינה, שב וגמשך בבחי׳ המסך,
 וגעשה שם בחי׳ זווג דהכאה, בערך המסך דבחי׳ ג/
 שממשיך אור החכמה, ולא כתר, כג״ל: וע״כ, לא גבחן
 עתה המסך, שמצוי למטה, שהאו׳׳ח עולה ממטה למעלה,
 כמו בשפה דראש, כג״ל: דסיוס של מטה, מיותם דק
 לבחי׳ ד׳, ולא לבחי׳ ב׳ וגי, וע״כ גבחן כאן, שהאו״ח
 נמשך, מבתי׳ אחורים, לבתי׳ פגים, דהייגו, מצלע

y=jj דאתוריס, לצלע דפנים כזה 

 וכאן גגלה שורש או׳׳ח חדש, הנקרא שורש מעוקב,
 שעושה ו׳ קצוות, פגים ואחור, ימין ושמאל,
 מעלה ומטה, והיינו, דכיון דגתלק האמה על כל שטחה
 לב׳ צלעות, פגים ואחור, ע״כ גמצא חלל בין הצלעות,
 כלומר, בחי׳ מרחק והבחן, מצלע דםגים, לצלע דאחור:
 אשר אח״כ, בזווג דאור ישר במסך דבחי׳ ג׳, גתמלא
 זה המרחק, באור ישר ואור חוזר, וע״כ גבחן כאן
 הקומה, לעובי, שהאור שופע והולך בימין ושמאל,
 מםגים לאחור ומאחור לפגים: וצד מעלה, גבחן בו
 בבחי׳ היחס לראש, וצד מטה גבחן בו בבחי׳ הטבור

 והסיום, ודו״ק:
 ועתה גבאר שורש המשולש, ושורש האלכסון, שהם
 עגין אחד, דגתבאד לעיל, אשד מבחי׳ הגיצוצין
 שעלו מטבור ולמטה דא״ק, למטכור ולמעלה, הותתקנו
 מהם ב׳ בחי׳ חו״ב, דחו״ב וזו״נ דניצוצין, התתקנו
 כאור דהתפ׳׳ב עצמו, ובחי׳ ניצוצין דכתר ובלי מלכות
 דטבור, הותתקנו לחו׳׳ב עילאין, שקומתם עד הכתר:
 ובחי׳ ד׳ דטבור עם בחי׳ ג׳ דכ־םך דאחורים דישסו״ת,
 גחחברו יחד, וגעשו מהם סרסא באלכסוגא: אשר
 פרסא זו, משמש לב׳ הפרצופין יחד, דלאו״א עילאין
 משמש כבחי׳ מסך דרוחב, המעלה האו״ח, ממטה
 למעלה, כמו פה דראש : ולישסו״ת, משמש ב בחי׳ מסך
 דאחור, כמו מסך דהתפ״ב הנ״ל: ונמצא, שמתחלק
 המעוקב הנ״ל, לב׳ משולשים, ע״י הפרסא כזה 7\£
 אשר סרסא זו משמשת לאו״א עילאין כמו בחי׳ ד׳,

 שהיא קו הרוחב המעלה
 או״ח ממטה למעלה, כזה ןןןןוי
 ומשמשת לישסו״ת בכחי׳
 צלע דאחור כנ״ל, המעלה
 או״ח מאחור אל צלע דפנים,

̂ ושניהם יחד הם כזה  כזה 
 להיותה כוללת אמה של

 אחור, ואמה של מטה:

 אות י״ג וז׳׳ס המוזכר בזוהר באדרא זוטא, אבא
 הוציא את אימא לחוץ אודות בנה, ואבא
 עצמו התתקן כעין דכר ונוק׳: ותבין עם הנ״ל, שחו״ב
 עילאין נקראים אבא, וחו״ב תתאין נקראים אימא, שהם
 ישסו״ת בנ״ל, והנה בתיקון הפרסא, אשר אבא העלה
 אלי׳ בחי׳ ד׳ לבחי׳ מסך שלו, שה״ס דאבא התתקן
 בעין דו״ג, נמצא, שאימא נדחתה לחוץ מבחי׳ אבא,

 למטה



 פנים מאירות מט
 מזדכך על בחי׳ ג/ נמצא נעלם בחי׳ הכתר:
 וכשמזדכך עוד לבחי׳ ב/ נמצא נעלם גס
 החכמה: וכשמזדכך לבחי׳ א/ נמצא נעלם גס
 הבינה: וכשנשאב מכל העוגיות שבו, דהיינו
 שעולה לבחי׳ המאציל שהיא הכתר, נמצא

 שמסתלק לנמרי:

׳ י פ ל נ פ מ ק א י צ א מ ר ה ו  אין א
: כלומר דאפי׳ בדרנות ׳ ע ו כ ו ג  ר
 זיכוכו דהמסך, יורד אליו אור הא״ס ב״ה על
 ד׳ בחי׳ הגורעים, עד לזווג דהכאה, שמעלה

 או״ח ע״פ הדרגא שבהמםך, כג״ל:
ך ר ה ד ר י פ ס ל ה ו א ג מ  יורד מ
 א ת ו ר י ו וכו׳: סי/ דקומת הע״ס
 גבחגים רק על האו״ח, שבהיות המסך על
 שיעורו, גמצא המלכות שג להיות כתר, כנ״ל,
 ובזה, געשים קומתם דכולהו שוים זל״ז, כנ״ל
: ובהיותה מזדככת  בפמ״ס בעגף ג׳ אות ב׳
 לבתי׳ ג׳, ונמצא קומת האו׳׳ת בבתי׳ תכמת,
 גבתן בזת שקומתם דהע״ס רק עד התכמה,
 וכתר דאו״י גשאר מגולה בלי התלבשות או״ת:
 וגמצא בזה, שפרצופין דחכמה, גמצאים מאחורי
 הכתר, כלומר, דגגרע קומתם ומעלתם הקודמת,
 שהיו שוים עם הכתר: ועד״ז, בזיכוך דבתי׳
 ב/ יהי׳ קומתם דכולהו עד הביגה, ובזה

 גבחגים שמקכלימ מאחורי החכמה, וכו׳:

: ם י ד ו ק א ע ר ק ג ׳ ו בו ש ו י  נמצא ש
 הייגו בתיי התפשטות הא׳ דע״ס דאור

 הפה עד הטבור:

: י ו כ ד ו א ש ג ו ש מ י ש ר א ה ו  ב׳ ה
 דהייגו בחי׳ ב׳ וגי דאור ישר, ורושם
 הגשאר מאו״ח דהתפ״א, שהיה בקומת בתר:

ו וכו׳: היינו י ל א א ב ר ה ו א א ה ו  ג׳ ה
 האור חוזר העולה מהמםך עם דרגות
 הזדככותו, כג״ל, אשר הולך ומתמעט עד
 שגעלם כולו, והוא דין, כי בתי׳ הזיכוך שבהמסך
 גמשך לו משורשו, שהיא גקודת הצמצום,
 שחושקת להשואת צורתה להמאציל, כנ״ל,

 ודו״ק:

: דאור המאציל ם י ש ט ב מ ם ו י כ  ואז מ
 המזדווג עם המסך בדרגות עלייתו, גק,
 זווג דהכאה, אשר אז גגרעים הכלים, כי בזיכוך
 לבחי׳ גי, גגרע המלכות דעקורים, שכבר
 שבת לתיות כתר, ואתר הסתלקות המסך
 מבתי׳ ד/ גמצאת גופלת לבחי׳ עצמה, שהיא
 רק מלכות התחתונה מכולם: ועד״ז בעליה
 לבחי׳ בי, נמצא נדחה נם הז״א שתי׳ בקומת
 חכמה וכו׳ והם נופלים למטה מכל דרגות
 הרשימו להיות הרשימו הנשאר מע״ס דקומת
 הכתר פולטתם לחוץ הימנה, וזה נקרא ביטוש,
 ולכן אומר מכים ומגטשים, והגן ועי׳ בפתיחה

 כוללת אות י״א:

: כי הרשימו, ם י כ פ ם ב׳ ה ה  משום ש
 הנשאר מהתפשטות א׳ על המסך
 דגחי׳ די, שגזה שכ המלכות להיות כתר
 ומשוה קומתם דכולהו ע״ס עד הכתר, הרי
 היא מחזקת גגחי׳ הד׳ דעוביית המסך, כמה
 שיכולה, כרי להשאיר חשיגות קומת הגתר
 נהע״ם: והפכי אליה, הוא האו״ח והמסך,

 המתעלה

 עץ החיים ענף ז
 לעולם אין אור המאציל נפםק אפי׳
 רגע מן המקבלים הנאצלים, רק ההפרש
 הוא כי בעת ההוא אשר הכתר עולה
 למעלה, אז האור ההוא היורד מהמאציל,
 יורד ממנו אל הספירה דרך אחוריו,
 שהרי הוא הפך פניו למעלה ואחוריו
 להנאצלים, והיו דינין בנ״ל, ועדיז בשאר

 ספירות, בעת שהיו חוזרים ועולים:
 אמנם, יש הפרש א׳ ביניהם, כי
 החכמה אינה מקבלת אלא
 מאחוריים אחד, דהיינו מן הכתר לבד,
 והבינה מקבלת מן ב׳ אחוריים דהיינו
 דכתר ודחכמה, והוא יותר דין: ועדיז
 עד המלכות, נמצא שהמלכות קיבלה

 מן ט׳ אחוריים:
 ועוד יש הפרש א/ כי מלבד חילוק
 תוספת ריבוי או מיעוט בחי׳
 אחוריים, יש בהם עוד שינוי, והוא, כי
 התפארת מקבל מאחוריים דגבורה שהם
 אחוריים קשים עד מאד, אמנם הספירה
 שלמעלה ממנו אינו באופן זה, ובפי
 הבחי/ כן יהיה שינוי באותו אור
 הנמשך להם, או דין גמור או ממוצע
 או חלוש, ואין כח בקולמס להרחיב
 בפרטות חלקים אלו, כי הם רבים,

 והמשכיל יבין:
 נמצא, שיש כאן ג׳ מיני אורות: א׳,
 הוא האור הא׳ שבכולם והוא
, הוא הרשימו  נקרא עקודים כנ״ל: ב,
 שנשאר מזה האור שבא דרך יושר
 והוא רחמים: ג/ הוא האור הבא אליו
 דרך עליית הספירות, שאז הוא דרך

 אחוריים שהוא דין:
 והנה בבא אור הג/ שהוא דין, ופוגע
 באור הרשימו הנשאר שהוא
 רחמים, ואז מכים ומבטשים זה בזה,

 משום שהם ב׳ הפכים,
 זה

 מבינה ולמטה, להיותה כחי׳ ב׳, שהוא שפל מנחי׳ א/
 ונמצא שכתר וחכמה דפרצוף הגידין הוא רק מאו״ח
 דאור המלבות: ועד״ז פרצוף בשר, שהוא ז״א הכללי,
 נמצא מצד אצילותו ואור ישר שבו, רק בחי׳ ג', שהוא
 שפל מבחי׳ ב/ וע״כ כל קומת גיר שבו, שהם כתר
 חכמה בינה דפרצוף הבשר, מסובבים לו מאו״ח דאור
 המלכות: ועד״ז פרצוף העור, שהוא מלכות הכללית,
 אין לה מצד אצילותה, אלא בחי׳ מלכות דאור ישר,
 דהיינו בחי׳ ד׳ השפלה מכולם, והוא מתחת מעלת ז״א
 שהיא בחי׳ ג/ ונמצא שכל מ׳ ספירות ראשונות שלה,
 שהם כח׳׳ב וז״*, באים לה מאו״ח בסוד תוספות:
 ולפיכך, במקום שצריכין לדקדק בזה, אנו מבנים את
 ה״פ הכוללים בשם, נולגלתא, ועינימ, ואוזן, וחומם,
 ופח, להורות הבחן המדרגות שבהם, מבחי׳ האור ישר
 לבד, חוץ מהתוספת המגיע להפ מצד או״ח דהמלכות,
 חםשוה קומתם דנולם עד הנולגלתא, כניל, והבן היטב:

 וצריך
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 עילאין, וא״כ יש כאן ז׳ הומשין: ה׳ חומשין דכח״ב
 זו״ג, וחומש דאחור, וחומש דמיזוג אחור ורוחב

 יחד, ודו״ק:
 ת״ס המוזכר בתיקוני זוהר תיקון א׳, וז״ל, ואילין
 עשר םפירן אזלן כסדרן, חד אריך, וחד קצר,
 וחד בינוני: והיינו, כנ״ל, דשורש הרוחב, שהיא בחי׳
 ד/ הוא בחי׳ אריך, להיותה ממשכת קומת הכתר, כנ״ל:
 ובחי׳ שורש המעוקכ, שהוא מסך דאחור, ובחי׳ ג/ הוא
 בחי׳ קצר, לסבת חסרון אור הכתר, כנ״ל: ובחי׳ הפרסא
 שעלתה לכחי׳ אלכםונא, היא סוד בינוני: להיותה

 ממשבת מדה ממוצעת, בין אריך לקצר, כניל:

 וה״ם ג׳ פרצופין הכוללים כל האצילות, דהיינו אריך
 אנפין, ואו״א, וזעיר אנפין: דמבחי' אמה של
 מטה, שכלול כפרםא, נאצל האריך אנפין: ומבחי׳ אמה
 של אחור, הכלול בפרסא, נאצל זעיר אנפין: ומבחי׳
 המיזוג דאמה של אחור ואמה של מטה יחד, נאצלים
 אבא ואימא, דע״כ נקראים כינונים, והבן, ונמצא, דחד
 אריך, ה״ם אריך אנפין, שהוא פרצוף כתר דאצילות:
 וחד קצר, ה״ם זו״נ, שה״ס ב׳ פרצופין, זעיר אנפין
 ומלכות דאצילות: וחד בינוני, ה״ס או״א, שהם ב׳
 פרצופין דחכמה ובינה דאצילות, והנה כאויא מהם,
 נפרטים עוד, לבחי׳ למעלה מפרסא, ולכחי׳ למטה
 מפרסא, וכזה יהיה בפרצוף הכתר, ד׳ פרצופין, עתיק
 ונוקבא למעלה מפרסא, ואריך אנפין ונוקבא למטה
 מפרםא, שכל ד׳ פרצופין אלו, ה״ס חד אריך: זעדיז
 נחלקים, פרצופי חכמה ובינה, לדי פרצופין, או׳׳א עילאין
 למעלה מפרסא, וישםו״ת למטה מפרםא, וכל ד׳ פרצוםין
 אלו, ה״ס חד בינוני: ועד״ז נחלקים, פרצופי זעיר
 אנפין ומלכות לד׳ פרצופים, שישראל ורחל למעלה
 מפרסא, ויעקב ולאה למטה מפרםא, וכל ד׳ פרצופים
 אלו ה״ס חד קצר, שהם י״ב פרצופין: והנה נתבאר,
 איך י״ב פרצופי אצילות יוצאים מהפרסא דאלכםונא,
 שה״ס י״ב גבולי אלכסון: וית׳ עוד במקומו, בע״ה:

 אות י״ד, ועתה יתבאר לנו היטב ענין ע״ב ס״ג מ״ה
 ב״ן הכוללים, והפרטיים, וסדר הלבשתם

 זה על זה:

 והנה נתבאר היטב ענין עםט״ב הפרטיים, שה״ס
 טעמים גקודות תגין אותיות: גס נתבאר היטב
 עגין א״ק הפנימי, עי׳ לעיל אות א/ אשר גבחן בשם
 ע״ב הכולל, כנ״ל, משום דקומתה דמלכות שוה לכתר,
 להיותה מבחי׳ הד׳ ממש, כלומר היותר ע״ב, כנ״ל,
 שהבחן כל קומה הוא ע״י המלכות, דהיינו ע״י או״ח
 שלה, דעד כמה שעולה ומלכיש כן הוא משוית הכלים
 יחד, כנ״ל בענף ג׳ עש״ה: וזהו השורש לכחי׳ ה׳
 פרצופין הפרטיים שבכל נאצל שקומתם שוה, ומכונים
 על סדר כח״ב זו״נ בשם, מוחא, עצמות, גידין, בשר,
 עור: אשר פרצוף הכתר מבונה מוחא, ומתפשט לאדכו
 על ה׳ בחי׳ בח״ב זו״נ: ועד״ז כחיכ זו״נ דפרצוף
 עצמות, מתפשטים לארכן עד נוקבא: ועד״ז כח״ב זו״נ
 דגידין,'ודבשר, ודעור, מתפשטין כאו״א לכח״ב זו״נ,
׳ j וה׳ פרצופין אלו עבגע״ט מלבישין ק ו [ ער נ ן  לארכ
 זח על זה בקומה שוה, דהא אפילו כגולגלתא, גמצא
 עצמות גידין בשר עור, אלא הס כולם, בחי׳ כתרים
 דה״פ עבגע״מ: ועד״ז ה׳׳פ דחכמה מתחת ה' הכתרים
 ובו׳, עד למטה בסיומם, דנמצאים ה״פ דנוקכא מלבישין
 זע״ז, מתחילה נוק׳ דםוחא, ועליו נוק׳ דעצמות, ועליו
 נוק׳ דגידין, ועליו נוק׳ דבשר, ועליז נוק׳ דעזר, שה״ס
 כ״ה טפחים הנזכר לעיל אות י״ב: והנך מוצא קומתם
 דכולהו שוה בלי הפרש, אמנם צריך להבחין בהם מה
 שיש בכאו״א מבחי׳ או״י, ומה שיש בכאו׳״א מבחי׳

 או״ח בסוד התוספת, ע״י המלכות :

 והנה ה״פ כח״כ זו״נ דמוחא, כולם ה״ם אור ישר,
 משום שהוא פרצוף הבתר הכללי, ונודע שאור
 א״ס מתלבש בכתר על ד׳ בחי׳ הנודעים, שכולם ה״ם
 אור ישר: אמנם בכח״ב זו״נ דעצמות, שהוא חכמה
 הכללית, נמצא שמצד אצילותה באו״י שלה, ה״ם כחי׳
 א/ שהוא מתחת הכתר, ונשנא שקומת בתו דפרצוף
 עצמות, הגיע לה מסוד אויה דאור המלכות: ובכח״כ
 זו״ג דפרצוף נידין, נבחן ניב שאין לה מאור ישר אלא
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 המתעלה ומזדכך מסבת נקוות הצמצום, *חומק
 דק בזיכוך ובהשואת צורתו להמאציל, עד

 שמקבל מעלת הזיכוך במו הכתר, כנ״ל:

: כלומר, שהרשימו, י ו כ ר ו ש ר י ו  זה א
 הוא הנשארת מהתפשטות א׳, שככר
 נתפשטו כל ע״ס עד קומת הכתר דאור ישר,
 ונתחבר האו״ת למעלת האור ישר בלי הבחן
 דרנות, וע״כ היא רחמים, שאין נבחן בו

 מדמות הדין כלל, והבן:

: כלומר, דמרגע ן י א ד י ה  וזה א ו ״ ח ש
 התתלת הזיכוך, כבר יש חילוק מאו״ח
,  אל האור ישר, שתיכף בעלייתו לקבל בחי׳ ג
 נמצא האו״ח הזה הולך ומתמעט מחשיבות
 האור ישר, עד שנתמעט מכתר דאו״י, ואח״כ
 מתכמת דאו״י, ואת״כ מבינה דאו״י וכוי, עד
 שנעלם כולו, לתיות כת הדין שבנקודת הצמצום

 שולט בו:

: , ו כ ו ו ר ו ק ל מ ת א ו ל ע ץ ל פ  וזה ח
 פירוש, כי הרשימו חפצה להחזיק
 ולתשאיר את העוביות בהמםך כמלפנימ, כדי
 שאור תוזר העולה מהמסך יעלה וילביש עד

 המקור שהוא הכתר:

: מפני ש מ ה מ ל ו ה ע נ י א  אע״פ ש
 שהרשימו אינה יכולה לההזיק את
 העוביות מםבת או״פ המזכך להמםך, כמ״ש

 בפמ״ס, אמנם רשימו מזה נשאר, כנ׳׳ל:

: כלומר, ד ר י ץ ל פ א ח ו  והארה ה
 לירד מרדנות האו״י, שמתחילה יורד
 קומתו עד חכמה, ואת״כ עד בינה, וכו׳ כנ״ל:

ד ר ו י ד ה ו א ן מ י צ ו צ י ם נ י ל פ ו  ואז נ
: כנ״ל, דבל בחי, הרשימות י ו כ  ו
 הנשארים מאו״ת ההולך ומתמעט, כולם נופלים
 למטת ממעלת הרשימו הנשאר מהתפשטות א/
 מפני שהם כולם למטה מהרשימו, שתיא כלי
 דכתר עם רשימו דהתפ״א בקומת כתר, שהיא
 רחמים: ונקראים ניצוצין, משוס שהאו״ח נק,

 תמיד ניצוצין, וזכור זה:

: וטכוניס טעמים, מפני ם י מ ע  אור א׳ ט
 שהם אורות המתפשטים מפה ולמטה,

 ובסו״ה וחיך אוכל יטעם:

: ומכונים נקודות, ת ו ד ו ק ם נ י ד ו ה  אור א
 ע״ש הזדככות המסך, שנמשך לו מכה

 נקודת הצמצום, כנ״ל, שהוא דין:

: היינו להיותה ן י נ ו ת מ י ש ר  ואור ה
 בחי׳ הנשארת מכלי דכתד, וכתר בלשק

 תרנום, תנא:

: ת ו י ת ו י ן ובו, א צ י צ ו ל ה נ  ואור ש
 היינו משום דבל אוד זה הנק׳ ניצוצין,
 היא בתי׳ או״ת מזוונ דהכאה, ונודע שהמזדוונים
 בהכאה, ה״ס נה״י דז״א עם המלכות, שדק
 נתינתם נפלו למטה מהרשימו: והמלכות נק׳
 את, ונה״י דז״א נק, ו׳, וע״כ נללות נהי״מ

 נקראים אותיות כנ״ל:

: ם י ל כ ׳ ה י ח ם ב י ש ע ם נ ה  אשר מ
 פי׳, לעולם הנקודיס, כמ״ש כמקומו:

ו ב ר ע ת י ן נ צ י צ ו ו ה ג ל א  רק ש
: דהכלים דעולם הנקודים , בו  ע מ ה ס ו

 נםשכין

 עץ החיים ענף ז
 זה אור ישר והוא רחמים, וזה אור חוזר
 שהוא דין, וזה חפץ לעלות אל מקורו והוא
 אור הרשימו, אעיפ שאינו עולה ממש, עכיז
 חשקו וחפצו הוא להדבק ולקבל ממנו,
 והאור חוזר הוא חפץ לירד, נמצא
 ששניהם אינם שוין בטבעם, לכן מכים
 זה בזה, כנודע כי כל בחי׳ הכאות
 ובטישות אורות זה בזה, הוא כאשד
 אינם שוים, ואז נופלים ניצוצים מאור
 היורד שהוא דין, והוא גרוע מאור

 הרשימו: וזהו אור אחר רביעי:
 הרי הוא ד׳ בחי׳ אור, והם סוד ד׳
 בחי׳, טעמים, גקודות, תגין, אותיות,
 כנ״ל, שהיו כולם גכללים בכאן בעגין

 העקודים:

 וזהו פרטן אור א/ טעמים: אור
 אחוריים, נקודות: בי הנקודות
 הם לעולם דין: ואור הרשימו, תנין:
 ואור של הניצוצין הנופלים ע״י הכאות
 האורות זה בזה, כניל, הוא אותיות,
 אשר מהם נעשו בחי׳ הכלים: והרי
 נתבאר, איך נעשו בחי׳ הכלים והוא

 מהכאות ובטישת האורות בנ״ל:
 ונלע׳׳ד ששמעתי ממורי זלה״ה, כי
 כבר היו בחי׳ כלים בעולם
 העקודים: רק שאלו הניצוצין הניל

 גתערבו

 וא״כ, אחר שנסתלק מע״ב החיצון כחיי אויח דקומת
 כתר, א״כ נסתלק עמו אור העצמות שהיא
 אור המניס, והרשימו שנשאר לו היא רק אור דאחוריים,
 שהם בינה וזו״נ דאו״י, בנ״ל: וז״ס ושורש פנים ואחור
 שנמצא בכל ראש, כי הגולגלתא דע״ב החיצון, ה״ס
 מלכות דבתר דא״ק הפנימי, ואור בינה וזו״נ הנשאר בו
 מאור ישר דכתר הכללי, נעשין לאחוריים דגולגלתא
 בסוד שערות רישא, שהמה לו בסוד מקיםין, מעיב
 הפנימי שנגרע הימנו, שחוזרין ונמשכין בסגולת בינת
 וזו״נ אלו, החופפים על הגולגלתא מלמעלה, ובאחוריים:
 שג׳ בחי׳ יש בהם, כמ״ש באד״ד, מבועא, ונימא, וקוצי
 דשערי, שמבועא ה״ם אור דחסדיס שהבינה יונקת
 מהכתר, והתפשטות הנימא ה״ם ז״א, וקוצי דשערי ה״ם

 בוק', המסיימת לכל אור, והבן:
 אות ט״ז. ועתה נבאר הלבשתן דפוצוםי עסמ״ב זה
 על זה, והבחן העםמ״ב הכוללים והעסמ״ב
 הפוטים: והנה פרצוף זח שיצא לחוץ, הנזכר לעיל,
 הים חכמה הפנימית דאיק הפנימי, שמסכת הזדככות
 המסך נגרעת מקומתה שבםנימית הא״ק, כי שם קומתה
 כמו הבתר, כגיל באות ייד, אבל התפשטות הזד. דאור
 איס ב״ה על המסך דכחי׳ ג׳, יוצאות עיס דאו״י ואו״ח
 יחד רק עד קומת חכמה, וכתר דאו״י נשאר מגולה
 מלמעלה כלי התלבשות דאו״ח : ובזת נמצא, שסרצוף
 הזה מתחיל מתחת הכתר דא׳יק הפנימי, ונודע שמלכות
 דעליון נעשה לכתר לתחתון, נמצא שגולנלתא דזח
 העיב החיצון, היא בחי׳ מלכות דע״ב דא״ק הפנימי,
 דהיינו מלכות דכתר הפנימי, וכערך פה שלו, כנ״ל
 באות הקודם: ונחלק גם כן על ראש ונוף, דעד הפה
 נקרא ראש דעיב החיצון, ונקרא גיד שבו כחיב, והיינו
 בערך אור ישר, בנ״ל, ומפה ולמטה, הוא זו״ג שבו,
m דהיינו התפשטות הפד. עם נהי׳ דז״א, כניל: וכל 
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 אות ט״ן, וצריך שתבחין בזח מאד, לידע בכל פרצוף,
 עד במה מגיע כללות האוד ישר שבו,
 וכמת מבחי׳ האו״ח שבו: והבחן הא, הכללי בענין זח,
 נקרא ראש וגוף, כי עד הפה שהים מלכות דאו״י, נקרא
 ראש, אבל למטח מפה נקי גוף, אשר המלבות לכד מתפשטת,
 בשיעור שנותנת לעליונים, שבשיעור חזד. שהמסך
 משפיע, נעשה ג״כ לכלי קבלה, אמנם כולו הוא או״ח

 בלי אור ישר:
 הבחן הבי, הוא כה״פ דראש גוםיח, שהמלכות
 מתחילת אצילותה באו״י הוא גגד הפה לבד,
 לא למעלה ולא למטה, כי למטה הוא התפשטות המסך
 בכח חאו״ח כנ״ל, וחוטם מתלבש בפה, ואוזן בחוטם
 פח, וכו׳, ונמצא שכולם מתקבצים מכנגד הפה בשוה,
 והמדרגות נבחנים רק כקומה שלכאו״א מלמעלה כנ״ל:

 הבחן ג׳, הוא בבחי׳ הזדככות המסך, שהוא רק
 מקרה דהתפשטות המסך מפה ולמטה, להיות
 שאין שם אלא כלי אחת, שהים המסך המתפשט לבדו
 בלי ט״ס הראשוגות, שגסתיימו כפה, וע״כ אין שם
 בלים לאור פנימי דאור ישר מבחי׳ א׳ וכ, וג׳ אלא כל
 ד,ט׳ אורות מתלבשים בהתפשטות המסך לבד, וע״כ
 יהי׳ אור הפנים והעצמות מזכך אותו מעוביותו, עיד
 שבארתי לעיל, ויש עוד הבחנות רבות מאוד שית׳

 במקומם:
 ובזה תבין, שכל ראש ה״ם כתר דהפרצוף, להיותו
 כולל אור א״ס המתפשט באור ישר על ד'
,  הבחי׳ הגיל, והוא כולל גיר שהם כח״ב, אבל בחי, ג
 שהיא חוטם ובחיי ד׳ שהוא פה הם מתפשטים גיכ
 למטת שנק׳ גוף: כגודע, שחגית דזיא הוא למעלה מאצילות
 דבחי׳ ד׳, אבל אחר אצילות דבחי׳ ד׳ מתפשט אור
 הז״א בסוד זווג דהכאה, כנ״ל בענף ד׳ כפמ״א, וע״כ
 זזם מתחברים לאחד, עם כלי מלכות דאו״ח, וזים המוזכר
 בכ״מ בע״ח, שאין לך אור המלכות בלי נה״י דז״א,
 שזים והנה באד בשדה, היינו מלכות, שהמסך מתתקן
 בה לנביעו דאו״ח כבאר מים חיים, וג׳ עדרי צאן

 רובצים עליה, היינו נה״י, כנ״ל:

 אמנם אור א״ס נמשך עיי הראש אל הגוף, נ״כ על
 ד׳ בחי׳ דאו״י, וגס בזווג דאו״ח, וע״כ נם
 התפשטות הפה עצמו כולל ג״כ, ע״ס דאו״י, ואו״ח,
 ואויפ, ואו״מ, כמו פרצוף הראש, בנ״ל, אמנם הוא
 כערך פרצוף שני, ששפל הרבה מפרצוף הראש, לסבה
 שחאו״ח והמסך לבדו הוא שורשו, ונמצא שבערך
 השורש אין לו מכחיכ כלום, כי אור הבינה מסתיימת
 מנגד הפה, כנ״ל, כי הוא רק התפשטות המסך, כנ״ל:

 ובזה תבין, בענין יציאת העיב סיג מיה ובין מא״ק
 הפנימי, שכולם יוצאים דרך הפה דבל אחד,
 בי בראש דבל אחד אין שם הודככות המסך, להיות
 האוים וחאו״מ בכי כלים מיוחדים, כנ״ל בארוכה עשית
 בכל האמור, ועיכ אחר שנזדכך המסך דא״ק הפנימי
 מפה ולמטה, אז יצא העיב לחוץ, להיות אור א״ס ביה
 המתפשט על המסך דבחי׳ ג/ יהי׳ האו״ח בקומת חכמה,
 ונמצא משוח קומתם דעים רק עד אור החכמה, ובחי׳

 כתר הכללי נשאר מגולה כלי התלבשות:

 והנה מקום פרצוף זה שיצא לחוץ, כלומר שנגרע
 מבחי׳ שמלפנים, הוא מפה ולמטה דאיק
 הפנימי, כי רק כמקום הזח געשה הזיכוך ולא כלל
 מקודם, כניל, ונמצא שע״ב החיצון מלביש לא״ק הפנימי

 רק מלכות שלו לבד, והבן היטב:
 תתבאר לעיל אות גי, אשר ענין הזיכוך אינו גורע
 רק לאור החכמה, והאויח, אמנם לבינה
 וזו״נ יאור ישר אין לו להזיכוך שום יחס ושייכות,
 ונמצא לפי״ז שזה העיב החיצון שנגרע מקומת כתר
 דאיק הפנימי, שהים הראש, נמצא נשארין לו בינה
 וזו״נ ראור ישר מכתר הכללי שח״ס עיב הכללי, אפי׳

 אחר יציאתו החוצח:
 אמנם הם בחי׳ אחוריים, דנודע, שבינה וזו״נ דאו״י,
 המה בסוד אחוריים מצד אצילותם בד׳ הבחי/
 אלא אח״כ בסגולת האו״ח, שבים םב״•, ומתפשט בהם

 אוו חחנמח, בגיל:
 וא״ג



 פנים מאירות נא
 נמשכין מעולם העקורים, כט״ש שם, אלא

 נתערבו זה בזה, והבן זה:

: י ן צ י צ ו ״ ח נ ת ר פ מ נ ו ד  להוא כ
 דענין שבית״כ ונפילת הניצוצין לבי״ע
 שבעולם הנקודים, היא נ״כ מכת הכאת ובטישא,
 ע״ד שנתבאר כאן, ושם לא פירש הרב, וםמך

 עצמו על הביאורים שבכאן:
א ת ל ו כ ל מ י ה ו כ ש ו ר פ  ונתחיל ל
ו וכוי: כמ״ש מ י ר ר ש י א ש  ה
 לעיל, רכל ענץ העליה ותתזדככות, לא היה,
 אלא נאור המלכות, שהוא המסך המעלה
 האו״ת, שהיא נזדכך ועלת נתדרנד• עד ביאתו
 למעלת כתר, ונזדכך כולו, וא״כ לא נשאר

 הימנו שום רשימו:

; המסך ה ר י א ה מ נ י א  אספקלריא ש
 דאתתקן בכלי מלכות, נק׳
 אספקלריא, דתיינו עששית, שענינה הוא עוביות
, המעלת או״ת, כנ״ל, אשר נזדכך  דבחי' ד
 נהי׳ זו, ונם לא נשאר רשימו הימנה, וע״כ

 נקראת אספקלריא שאינה מאירה, והנן:

ד וכוי: ר י ת ל ו ר ו א ו ה ר ז  כאשר ת
 היינו שנקרא התפשטות בי, שיתבאר

 למטה:

: י ו נ ל ו י צ א מ ק נ ו נ ר ד ת  נשאר נ
 כמ״ש למטה, דנל העוניות שתזר
 להמסך, הוא דק בבתי׳ ני, וקומת הכתר אינו

 נמשך דק מעוביות דבתי׳ ד׳ כנ״ל:

: כלומר, דהמסך ד ו ס ם י ו ק מ  ומלכות כ
 המקבל ההכאה עלה לבחי׳ ני,

 שהיא יסוד ז״א,

: ר ו י א ל ת נ ו נ ל מ י ה ל  ונשאר נ
 היינו המסך דבתי׳ ד׳ שנסתלק

 הימנה:

ם ו ק מ ת נ ו כ ל מ ה ה ת ל ע ש  והנה כ
: ע״י ד ו ח ך א ר ׳ ד ו כ ד ו ו ס  י
 נפמ״ס, שסבת ההסתלקות הוא הזדככות המסך,
 וכיון שאור א״ס אינו נפסק מלהאיר להנאצלים,
 נמצא שמעת שמתתיל להזדכך עד שמתעלם,
 הרי אור א״ס מכה בו, ועולה האו״ח, אמנם
 הוא יורד ומתמעט, ע״פ הדרנות שבהזדככותו,
 וע״כ נקי זה, שמאיר דרך אחור, ונודע שזוונ
 דהכאה מתפשט מנה״י דו״א, וע״כ נקרא ע״ש

 יסוד:

ה וכו׳: כ ד ה ו ס י ר ה ו ו א ת ו  ואז א
 כלומר, שאור הרשימו דיסור דהתפשטות
 הקדום בטרם שהתחיל להזדכך, הכה נאור זה
 דהמלכות שמתחיל להתמעט משיעור הקדום:

ם י ד ו ה ך א ר ד ד ר ו י ר ה ו א  ונפל מ
: פי', תתבאר לעיל דיש  נ י צ ו צ י ן
 ד׳ אורות נאן, הנקראים טעמים נקודות תנין
 אותיות: שאור דהתפ״א נקרא טעמים, והאו״ח
 היורד ומתמעט דהיינו מתתילת תנועת המסך
 להזדככות, נק׳ נקודות, וצ׳ אורות אלו,
' רשימות,  מסתלקים לשורשם, ונשאר מהם נ
 אשר הרשימו דטעמים נק׳ תנין, ורשימו תקורות
 נק׳ אותיות, או ניצוצין: והיינו דקאמר הרב,

 שנרעץ

 עץ החיים ענף ז
 נתערבו עמהם, והוא בדוגמת הרפית
 ניצוצין, שנשארו בכלים של עולם
 הנקודים, כמיש במקומו בעיה, וראיה
 לזה, כי הרי נתבאר למעלה כי כשהיה
 האור חוזר עולה למעלה, היה נשאר

 הכלי בבחי׳ אור עב וגס:

 ונתחיל לפרש הענין, הנה אור
 המלכות לא השאיר רשימו,
 ובל בחינתה נסתלקה כולה ועלתה, וזה
 הטעם שנק, מלכות אספקלריא שאינה
 מאירה, דלית לה מנרמה בלום, בי לא
 השאיר בה שום רושם: אך טן הרשימו
 שנשאר ביסוד לבדו, מאיר גיכ אליה:
 עוד יש טעם אחר אל הנזכר, והוא,
 מה שכתבתי לעיל, כי כאשר חזרו
 האורות לירד, נשאר כתר דבוק במאציל
 ולא ירד כלל, נמצא שחכמה ירד
 למקום הכתר, וכר, ומלכות במקום
 היסוד, ונשאר כלי של המלכות בלתי
 אור כלל, ולכן נקרא כלי של מלכות
 אספקלריא דלא נהרא, ובבר נתבאר
 זה במקום אחר באורך בדרוש עקודים:

 והנה כשעלתה המלבות במקום היסוד,
 הלא היה היסוד מאיר בה דרך
 אחור, כניל, ואז אותו אור היסוד הכה
 באור הזה של המלכות, ונפל מן אור
 היורד דרך אחוריים, ניצוצין, אל כלי

 המלבות

 וע״ב החיצון וס״ג החיצון, שנגלה מהם ב׳ ראשים,
 ראש דע״ב מגולגלתא עד השבולת הזקן, וראש
 דס״נ משבולת הזקן עד הטבור, גקראים יחד ס״ג
 הכולל: והיינו שבערך ע״ב הכולל יהיו שגיהם כחיי
 ס״ג, על שם המסך שס״ג אחור, מבחי׳ ד׳ לבחי' ני,
 כגזבר לעיל: וגקראיס ג׳׳כ יחד, בחי׳ ע״ב דס״נ הכולל,
 והייגו משום שלא גגלה מהם אלא הראשים לכד,
 שהראש נקרא בכללות, כתר, או ע״ב, או ג״ר, כמו
 שבארגו לעיל, וא״כ לא גגלה מהם זולת הע׳׳ב דשניהם:
 אמגם בערך עצמם, יהיה גבחגים לב׳ פעמים עסמ״כ,
 שבע״ב החיצון, שהוא החכמה הפגימית שיצאה לחוץ,
 יהיה בה לכד, עסמ״ב שהם טגת״א, דעד הפה דראש
 ה״ם ע״ב וטעמים, ומפה ולמטה, שמשם מתחיל
 הבטישות וההסתלקות, דע״כ מכוגה תמיד התפשטות
 אורות דפה בשם גוף, מלשון גגיפה, שהיא יורה על
 בטישות האורות זב״ז, כנ״ל, דאז מתחיל להגלות או״ח
 היורד ומתמעט, מסבת הזדככות המסך, כג*ל, שהיא
 מכוגה כשם גקודות: ואח״כ, כשמסתלקים הטעמים
 והגקודות, גשאד מהם כ׳ רשימות, שדשימו דטעמיס
 גקרא תגין, ורשימו דנקודות גק׳ אותיות, כג״ל, הדי
 שהתחלת גילוי נ׳ האורות דנת״א, שנק׳ נ״כ ס״נ מ״ה
 וב״ן, הם רק מפה דדאש ולמטה, וכ״ז הוא עסמ״כ או
 טנת״א דע״ב החיצון: ועד״ז נבחן נ״כ עסט״ב וטנת׳׳א,
 כס״נ התיצון, אשר משבולת עד הטבור, ה״ם הטעמים,
 וע״כ שלו, ומטבור ולמטה, שהם בערך התפשטות
 אורות דפה דראש דם״ג החיצון, מתחיל בהם ההסתלקות
 והבטישות, וננלין שם נת״א, וס״ג מ״ה וב״ן שלו, כנ״ל,
 וכ״ז נקרא עסמ״כ פרטיים, אשר כ׳ העסמ״ב הנ״ל יחד,

 נקראים, כשם ס״ג הכולל:
 ונללות

 51 פנים מסבירות
 רק בערך הראש, אמנם כשנקח את התפשטות הפה
 בערכו כלפי עצמו, נמצא כו לבד כל ע״ס דאו״י וע״ס
 דאויח, כג״ל, וע״כ גבחן הגוף לבדו ג״כ, על בחי׳ ראש
 וגוף, אשר ג״ר דגופא, כלומר כמקום שמסתיים האו״י
 שבו, דהיינו עד בחי׳ פה דגופא, המעלה אויח מלמטח
 למעלה, נקרא זה, ראש דגופא, שמקומו מפה עד
 הטבור, דהטבור היא בחי׳ פה ומלכות דגופא, ע״ד פד.
 דראש שהוא מלכות דראש: וע״כ, כמו שפד. דראש
 מתפשט ג״כ למטה, כן ישגו ג״כ להטבור התפשטות
 ע״ס מטבור ולמטה, עד סיום הרגלים, וגקרא בחי׳ זו״נ

 דגופא, והכן היטב:

 מתבאר לעיל, אשר התפשטות פה דראש דעיב
 החיצון שגק׳ עולם העקודים, חזר ונסתלק
 לשורשו, זאח״כ חזר הא״ס והאיר בהעקודיס התפשטות
 שני, שנתהפכו המקומות, ובא החכמה בכלי דכתר,
 והבינה ככלי דחכמה, ונשאר המלכות כלי אור, כמו
 שנתבאר בענף ו׳ עיש ובפמ״א: והנה התפשטות ב׳
 הזה, ה״ם כינה הפנימית שיצאה לחוץ מא״ק הפנימי:

 וקומת הביגה הזו מתחלת ג״כ מתחת מלכות דבתר
 דע״ב החיצון, דהייגו שפה תתאה דמה
 דראש, שה״ס גולגלתא לבינה החצונה: וע״ס דראש
 שלה, שבבחי׳ אור ישר המה דק גיר כח״ב, מסתיימים
 על הטבור דא״ק, שהים פה דראש דגופא הג״ל: והזוינ
 שלה, שהוא התפשטות הפה דראש הבינה עם גהי׳ דז״א,
 המה מתפשטים מטבור ולמטה, שהיא בערך גופא

 דגופא:

 והנה נתבאר, שג״ר דע״ב החיצון, מסתיימים על הפה
 דא״ק, שהוא פה דראש, וז״ת שלו מתפשטים
 מפה ולמטה, שבהם נעשה הסתלקות האור והתפ״ב:
 זהתםיב, ה״ם ס״ג החיצון, המתחיל מתחת פה דראש,
 זהע״ב דם״ג החיצון הזה, שה״ס הכתר והראש והג״ר
 דבינה החצוגה, מתפשטים עד הטבור דא״ק, שהוא פה
 דראש דגופא: וזית דגוםא דס״ג החיצון, מתפשטים
 מטבור עד סיום הרגלים: שבהם געשה ג״ב הסתלקות
 האור, כמו באורות דפה דע״ב החיצון, כג״ל, הנק׳
 הסתלקות דעולם העקודים: והסתלקות דאורות דפה
 דם״ג, נקרא צמצום נה״י דא״ק, או צמצום ב׳: והתפשטות
 הב׳ דמפה ולמטה דס״ג החיצון, הוא גקרא עולם
 הגקודיס, שה״ס ב״ן הפגימי שיצא מא״ק הפגימי ולחוץ:

 והנה פרצוף דב״ן הזה, מתחיל גיכ מתחת הפה דס״ג
 החיצון, דהייגו מתחת הטבור דא״ק עיר
 נולגלתא דס״ג החיצון, וגולגלתא דע״ב החיצון כגיל:
ש שלו, שבבחי׳ או״י אינם רק ג״ר כח״כ, א ר ס ד ע״  י

 נמשכים עד הפה דראש דעולס הנקודיס, כי גס פרצוף
 כ״ן נחלק על ראש וגוף במו הע״ב והס״ג הנ״ל: ומפה
 ולמטה, מתפשטים ז׳׳ת שלו, שהם בחי׳ התפשטות
 אודות ירפה דראש עם גהי׳ דז״א, ע״ד הג״ל גבי ע״ב
 וסיג החצוניס: וע״כ, גס בז״ת דםרצוף בין, היה ג״כ
 מנךה הזיכוך ובטישות האורות, כמו באורות דםה דע״ב
 וס״ג כנ״ל, שהם מכונים שביה״כ, וירידת רם״ח ניצוצין
: ואח״כ נעשה גס כאן התפיכ. אשד א ר ן ' ו פ ״ע ד י  לג
 התפ״ב הזח נקרא פרצוף מ״ה החיצון, שהוא מ״ה
 הפנימי שיצא מא״ק הפנימי ולחוץ: והוא מתחיל מתחת
 פה דראש דב״ן החיצון, ע״ר שבארנו בגלגלתין דע״ב
 ס״נ ב״ן, וע״ס דראש שהם בחי׳ גיר דאו״י שלו, נמשכין
 עד הפה דדאש דא״א דאצילות: אמנם מכח תיקונים
 שיתבארו במקומם, נעשה שם שינוי, אשר בינה דאו״י
 יצאה החוץ מראש, וא״כ אין שם בראש אלא מהתפשטות
 כתר וחכמה דאו״י לבד, ובינה וז״ת דמ״ה מתחילין מפה
 ולמטה, ע״ד שבארנו גבי ע״ב ס״נ ב״ן החיצונים, וענין
 התחברות מ״ה וז״ת דב״ן שנשברו, יתבאר במקומם

 בע״ה:

 ועתה נבאר שמות עסמ״ב הכוללים, ועסמ״כ הפרטים:
 דהנה פרצוף א״ק הפנימי נקרא ע״ב הכולל,
 שממנו אין שום מדובר, שאסור להתעסק בו, כמ״ש
 בדברי הרב זיל כנ״ל, וכל עסקינו מעיב הכולל הזה,
 הוא רק בבחי׳ המקיפין שלו, שנתחבר על גולגלתא
 דע״ב החיצון בסוד שערות ראש, כמו שהבאנו לעיל עיש:

 ועיב



 פנים מאירות 52 נב פנים מסבירות
 שגדעון הראשון מאו״ח היורד, שהוא בחיי

 רשימו דכתר דגיצוצין, גפל לכלי מלכות:

: ו מ ו ק מ ו ב מ י ש יח ר ד הג ו ס  וכשעלה י
 פי/ דענין הג״ל, נבחן ג״כ כספי,
 יסור, וכשהתחיל להתפשט בו או״ח היורד,
 גמצא געלם מטנו האור דהתפ״א, אמגם הגיח

 רשימו מאור דהתפ״א:

: ו י ר ו ח ך א ר ו ד ר ל ו א  וכשבא ה
 היינו או״ת היורד כג״ל:

: דהת״א, כלומר ו מ י ש ר ה ה ז  הכה ב
 דשניהם מבטשים זב״ז, כנ״ל, מסבת

 הפביותם:

ס נ כ א נ ל ו ק ו ת ד י זה מ ל כ  מאיר ב
: פי', דהרשימו ה״ס האור ו כ ו ת  ב
 הנשאר מקומת תכתר, והוא מאיר אל הכלי,
 שה״ס תאותיות שנפלו, כדרך תנין המאירים

 על האותיות מלמעלת:

׳ ו כ ו ו מ י ש ח ר י נ ה ר ש ת כ  חוץ מ
: דמאתר שהמסך י ל ל לא כ ב  א
 עלת למקום כתר, ונמצא מזוכך כמו הכתר,
 א״כ אין גוהג בו עור שום הכאה כלל להעלות
 אור חוזר, ואין כאן גיצוצין שיפלו לבחי׳ כלי:

: דאין שם או״ח היורד, ה כ י י ש ש מ  לא י
 כג״ל, דאור ישר דא״ם הבא על המסך

 דשם, איגו מעלת או״ת:

: ר ת כ ן ה ץ מ ו ם ת מ ו ק מ  חזרו ל
 כלומר דתזר אור א״ס לתתפשט בעולם
 העקורימ, אבל לא במקומם ממש, אלא
 שגתהפכו המקומות, שבא התכמה בכלי דכתר,

 כמ״ש לקמן:

: ותעגין דכל חזרת ר ת ב ן ה  חוץ מ
 התפשטות הבי, הוא משום שהמסך חזר
 וגתעבה מכת התפשטות העוביות דאחוריים
 דביגה, כמ״ש בפמ״ס, אות ת', דהוא בחי, נ/
 וערך ז״א, ונודע שאו״ת המלביש עד הכתר,

 הוא רק ממסך דבתי' ד/ עש״ת:

׳ ו כ ה ו ס ב נ ג ה ו מ כ ח  כשחזרה ה
מו ה ברשי מ כ ח ר ה ה או כ  ה
כ הסתלקות  וכו׳: דכאן בתתפשטות ב׳ היה נמ
 האורות, כג״ל, אלא על דרך מטי ולא מטי,
 כמ״ש בע״ח בשער מול״מ, ואז הכה אור
 החכמה ברשימו, וגפלו הגיצוצין למטה, שגעשה

 לבתי׳ כלי לבתר, ויתבאר עור לקמן:

: ת ו ל ו פ ת כ ו א כ ו ה ל  והיו א
 דבביטושין דרשימו דטעמים ורשימו
 דגקורות, דהת״א, לא גפל מרשימו דטעמים
 כלום, אלא רק מרשימו דגיצוצין דגקודות לבד,
 כג״ל, אמגם כאן, גפל ג״כ גיצוצין מרשימו

 דטעמים, כמ״ש:

ו ת ו י ה ר וכו׳ ל ת ל כ ו ש מ י ש ר ת  ל$י ש
 בתי׳ ע ל י ו ג ה: פי׳ דבהתפ״א, נגלה
 ונא האו״ת מלטטת למעלת, מתתילת במלכות
 ולבסוף בכתר, כג״ל, אנל נתתפ״נ, נא האו״ח
 טתחילה לתכתר ואת״ב לט״ת, והטעם מפגי
 שכבר עלה המסך במקום כתר, כג״ל, וע״כ
 כשתזר להתעבות מאחורים דביגה, ואור א״ס
 השופע נלי הפסק מכה בו, ומעלה או״ח,

 נמצא

 עץ החיים ענף ז
 המלכות: וכשעלה יסוד הנית ושימו
 במקומו, וכשבא האור לו דרך אחוריו,
 הכה בזה הרשימו, ונפלו ממנו ניצוצין,
 ונעשה מהם בחי׳ כלים של היסוד: ואז
 אותו הרשימו, היה מאיר בכלי זה
 מרחוק, ולא נכנס בתוכו, והם סוד
 התנין, וכמ״ש בעיה בדרוש הנקודים
 עיש: וכן עשו כל הספירות, חוץ
 מכתר, שהניח רשימו לצורך החכמה,
 אבל לא עשה בחי׳ כלי, לפי, שכשלמא
 שאר הספירות, בהעלותם למעלה עיי
 הכאה של הרשימו, היה נעשית בחי׳
 הכלים, אך הכתר לא יש מי שיכה
 ברשימו שלו, לכן לא נגמר עדיין הכלי
 שלו: והרי, כי הכתר מניח רשימו ולא
 כלי, ושאר הספירות הניחו רשימו וכלי,

 ומלכות הנית כלי, ולא רשימו:

 אמנם, אחר קבלת אלו הםפי׳ מן
 המאציל, חזרו למקומם, חוץ מן
 הכתר, בניל: ואז, הכלי של הכתר לא
 נעשה רק בחזרה, כי כשחזרה חכמה
 ונכנסה בו, אז הכה אור החכמה,
 ברשימו שהניח בו הכתר במקומו, והיו
 אלו הכאות כפולות, שלפי שרשימו של
 כתר, להיותו בחי׳ עליונה מן החכמה,
 לכן הוא מכה בחכמה, ומוציא ניצוצין,

 וגם

 ע״פ הנקודה, דצמצוס הב׳, שה״ס מדת הרחמים:
 ומנקודה זו המשותפת ברחמים, עד נקודת הצמצום
 הא׳ שה״ם מדת הדין, מתפשטים שם ג׳ עולמות בי״ע
 דםרודא, כלומר, שהכלים דשם אינם אלקיית, כמו
 באצילות, אלא בחי׳ שרפים ומלאכים ואופנים, שה״ס
 התפשטות הנוק׳ וצבאיה, אמנם האור דשם היא אלקיית,

 כמ״ש במקומו:

 ונודע, שאין שינוי מצב עושה העדר במצב הקדום,
 בכל ענינים הרוחניים, אלא בסו״ה הוא
 ותמורתו יהיה קודש, דשינוי המצב היא ענין תוספת
 הצורה על צורה הקודמת: וא״כ מוכרח, שגם בחי׳
 א״ק דצמצום א׳ כסוד א״ק הפנימי, גשאד כמו שהיה,
 וכל הארותיו שיצאו לחוץ מלבישים אותו מחוצה לו,
 אשר התחתוגים מוגבלים בכל המסכים והלבושים
 שעליו, שהם כולהו מדרגות דעלמין דאבי׳׳ע, אמנם
 לעתיד לבא, יסורו המסכים, ויקבלו כולם אורותיהם
 השייכים להם, בסו״ה ולא יכנף עוד מוריך והיה עיגיך
 רואות את מוריך וכוי, כי יתזרו הכנפיים להיות אור,
 ואז יקבלו התחתונים מהארת א״ק עצמו, שנמצא אצלינו
 בעוה״ז ממש, כנ׳׳ל, דנקודה דצמצום הא׳ ה״ם נקודה
 דעוה״ז, שהוא לבד נקראת אמצעית ממש, שה״ס מדת
 הדין, שעד גמר התיקון אין התחתונים כדאי לקבל
 הימגו, וע״כ לעת עתה, היא גמצאת בריחוק הגמור
 מאור א״ס ב״ה, הן בענין העולמות דםפירות דיושר,
 והן בענין העולמות דספירות העגולים, כנ״ל בע״ח ענף
: וע״פ הדברים הנ״ל, יתבארו לך דברי הרב בע״ת  ב׳
 היכל א׳׳ק שער ג׳ פ״ב עד סו״ה ועמדו רגליו על הר
 הזיתים, עש״ה, ועי׳ בש׳ מאמרי רשב״י ויקרא כ״ד

 ע״ב בד״ה כד יסתיים גלותא:
 ובזה תבין ג׳׳כ המוזכר בע״ח בהיכל אבי״ע שער
 מ״ב פ״ב וג׳, דחשיב שם הכללות דע״ס כח״ב

 זו״נ

 וכללות עולם הנקודים, נקרא ב״ן הכולל, אשר היה
 שבירת הכלים בז״ת שלו, במ״ש, וגס הוא
 נחלק על טנת׳׳א ועסמ״ב פרטיים, שג״ר שלו, עד פה
 דראש דסרצוף הזה, נקרא טעמים, וע״ב : ומפה ולמטה,
 שנעשה ההסתלקות והבטישות, יוצאין יונגלין הנת״א
 וס׳׳ג מ״ה וב״ן שלו, אשר ב׳ אורות דטעמים ונקודות
 שבז״ת, מסתלקים למעלה, ע״ד שנתבאר בז״ת דע״ב
 החיצון, כנ״ל ע׳׳ש, וב׳ הרשימות הנשאר מהם, נקראים
 תגין ואותיות, או מ״ה וב׳״ן: אשר רשימו דטעמים
 שנק׳ תגין, לא ירדו עם הכלים שהם האותיות, אלא
 נשארים חופפים עליהם מלמעלה, בםו״ה ונפשו עליו
 תאבל, אשר נפש המת מתאבל ממעל להקבר, כמ״ש
 בע׳׳ח: והאותיות, שהם רשימו דאור הנקודות, הם
 הכלים והמלכים שגשברו ומתו, כלומר שגפרדו מאור
 האצילות, שה״ס אור החכמה שנק׳ חיה, וגפלו לבי׳׳ע:
 ולהיותם דשימו דאור הנקודות, שה׳׳ס אוי׳ח, כנ״ל, עי׳כ
 יש עמהם רפ״ת ניצוצין, כי האו״ח נק׳ ניציצין, והם
 ירדו עם המתים לבי״ע, כדי להחיותם: ומספר רם׳׳ח
 יתבאר במקומו בע״ה: ובסוד התס״ב, דהיינו מ״ה
 הפנימי שיצא מפנימיות ולחוץ, שנק׳ מ״ה החדש, חזרו
 והותתקנו, כמ״ש, וזה המ״ה החדש המתקן את הב״ן,
 נקרא מ׳׳ה הכולל, שגם הוא נחלק על עסמ״ב, ואבמ״ל,

 ודי בזה:

 אות י״ן, ועם הנ״ל, גובל להבין, עגין אריכות
 דגלין דא׳׳ק, עד לעולם הזה הגשמי ממש:
 ונמצאים ארוכים ביותר מרגלין דה׳ פרצופי אצילות,
 בשיעור האורך דג׳ עולמות בריאה יצירה עשיה, להיות
 ד״פ אצילות מסתיימים מלמעלה מגג הבריאה, ודגלי
 א״ק נמשכים עוד דרך עולמות דבי״ע עד לעוה״ז הגשמי,
 במו״ש בע״ח ש׳׳ג פ״ב ובשה״ק שעד א׳ ובמבו״ש

 ש״ב ח׳׳א פ״ג ובשער מאמרי רשב״י ויקרא עש״ה:

 והענין דגתבאר לעיל, שסוד הארת הקו, הגמשך
 עד לגקודה דאמצעיתא הצמצום הא׳, ה״ם
 ע״ס דא״ק, שהיו ממלאים המקום עד לגקודה האמצעית
 ממש, ושם געשה בחי׳ הסוף והסיום להארת הקו,
 מסבת המסך שגעשה כגקודה דאםצעיחא, מכח הצמצום,
 בנ״ל בענפים א׳ ובי, ואז געשה מבח העיכוב
 שבהגקודה, בחי׳ זווג דהבאה, ויצאו ע׳׳ם דאו״ח,
 והושוו עי״ז כל הכלים בערך אחד, במעלת הבתר,
 שה״ם א״ק הפגימי, שאין אגו עסוקים בו, אלא בכמה
 שמאיר בסוד מקיפים דשערות גולגלתא, כג״ל באות ט״ז:

 והנה בסוד הארותיו שיצאו לחוץ, ובסוד אורות
 דהתפשטות הפה דס״ג החצון, שירדו למ׳׳ה
 וב״ן הפנימיים, נעשה שם צמצום ב׳, שנקרא צמצום
 נה״י דא״ק, כנ׳׳ל, שה׳׳ס עליית הרצון למחשבה, כנ״ל,
 שבחי׳ ד׳ שה״ם המלכות, עלה לבחי׳ בינה שנק׳
 מחשבה: שה׳׳ם, מתחילה נברא העולם במרת הדין,
 •כי גתםשט הארות הקו עד גקודה דאמצעיתא ממש,
 שה״ם בחי׳ הד׳ שבכלי מלכות, שה״ם מדת הדין
: ועריץ ראה א״ק שאין ׳  זזגמור, כנ׳׳ל בענף א׳ אות י
 התחתוגים כדאי לקבל אורו הרב, וע״כ העלה הזו״ג
 שלו שה׳׳ם אורות דנה״י למעלה מטבור, לסוד הכינה
 דשם, שה׳׳ם מדת הרחמים, להיותה מבחי׳ ב׳ שנקראת
 חלון, שאין בה בתי׳ העוביות המגיע לשינוי הצורה,
 שיוכל להתפשט היםגה הפכיות הצורה שהיא אחיזת
 הדינין והקליפות: ורם, משגיח מן החלונות, שה״ם
 כלי כינה, מציץ מן החרכים, ה״ם העלאת או״ח שעולה
 מהמלכות שבבינה, והבן, והתפשטות או״י מכונה בשם
 משגיח, והעלאת או׳׳ת מכונה בשם מציץ, מלשון
 התנוצצות, שה״ם או״ח, כג״ל וע״י בשער מאמרי

 רשב״י שמות ב״ד ע״א:

 והנה ע״י העלאת נה«י דא״ק שבצמצוס הב׳, נעשה
 חלל ומקום פנוי, לכל התיקוגיס שבג׳ עולמות
 בריאה יצירה ועשיח, כנודע כדברי הרב, כשער
 הנקודים ובשער התיקון, שמתחילה הי׳ בחי׳ שכה״כ
 בהתפשטות אורות דפה דעולס הנקודים, שנק׳ זו״נ
 דנקודים ואח״כ חזרו והותתקנו, ונעשה מהם ד׳ עולמות
 אבי״ע, כמ״ש במקומם: והנה אצילות הזה מסתיימים
 בסוד עליית המלכות למעלה מגג מבריאה, דהיינו,

 עיפ
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 נמצא בזת שספי׳ הכתר עצמו, מתפשט נע״ס
 דאויי וע״ם דאו״ת עד קומת תבמת שבו, אבל
 הכתר שבו נמצא מנולה, בלי התלבשות דאו״ח,
 אמנם בתי/הרשימו דתתפ״א, גטצאג״כ בכתר
 שבו, ונמצא בזה שהרשימו הוא בתיי עליונה

 מאור תתכמה, שבא עכשיו בהת״ב:

א הו ו ו מ י ש ר  וגם ה ת כ מ ה וכוי על ה
ו מ י ש ר ה , ש ר מ ו ל ו כ נ מ ה מ ו כ  נ
: להיות שאין יותר בהרשימו, ו י ל ה א כ י ר  צ
 זולת בינת וזו״ג ורושמ מקומת כתר, אבל כל
 האו״ח ואור הפנים דחכמה ובינה נסתלקו
 הימנה, כנ״ל, וע״כ עתה, ששוב נתעבה המסך,
 ושוב נתתדש זווג דהכאה והאו״ת, תזרו חו״ב
 פכ״פ, ושב אור העצמות להתפשט בעקורים,
 אשר ע״כ, יש מעלה גדולה באור החכמה

 שבא עתה, שהרשימו צריבה לה, והבן:

ר ת כ ו של ה מ י ש ר ד ל ת ם א י ל  ב׳ כ
: דגתבאר לעיל, שמן הכתר לא ׳ ו ב  ו
 גפלו גיצוצין בהסתלקות דתתפ״א, דאין שם
 מי שיכת עליו, כג״ל, אמגס עתה בתתפ״ב,
 דתמםך שעלת לבתר תזד וגתעבה, וגתחדש
 הזווג דאו״ת בכתר גופיה, וגתפשט לע״ס דאו״י
 לע״ס דאו״ח כג״ל, א״כ בעת הסתלקות האו״ח,
 נופלין ממנו הניצוצין למטה ונעשין לבתי׳ כלי
 לכתר: והיינו רק בערך שרשימו דכתר תתחבר

 ולקח מהאו״ת דעכשיו:

: ה ת א ע ב ה ש מ כ ח ל ה  ואחד א
 ותיינו בערכו דתתפ״ב, שבא עכשיו

 מתדש:

: דהרשימו ה מ כ ת ה ו ו מ י ש ר  שהם ה
 להיותה מאירה גם בכתר דהכתר,
 ה״ם הזבד שבו, ואור התרש דהתפ״ב, להיותו
 מתחיל מהכמה דכתר ולמטה, ה״ם הגוקבא

 שבו:

ם ״ י ה כו ת ו ו מ ל ע ת ן ה י ג  שהרי ע
: פי/שהתעלות ם י כ ל ל מ ו ט י  ב
 המדרגות, הבא בסגולת האו״ת, גקראים מלבים:
 והייגו, על שם המסך שבכלי מלכות, שהוא
 שורשם וטולירם: וכל תעילוי שבמלוכתם, הוא
 מכת המשכת אור הפגים דחו״ב לכללות
 הגאצל, כג״ל, ועגין ביטול מלוכתם, הוא
 משעה שפוסקים להמשיך אור הפגים לכללות
 הגאצל, וע״כ התעלמות האורות גקראים ביטול

 מלכים, והבן:

ת ו ש ע י ל ו כ ן ו ק ת מ ל ״  קלקול ע
: כלומר, שלא גפלו ם י ל  ב ח י' כ
 למטת מבתי׳ הכלים דאצילות, כם״ש בפמ״ס

 עש״ה:

ם ו צ מ ו צ ת ו ל א ה כ י ק ה ״ א  שגם ב
: הסתלקות האורות הג״ל נקרא ׳  ו כ ו

 צמצום:

: כ״ז יתבאר ׳ ו ב ם ש ג כ א ד ו ת ו  גם א
 במקומו כע״ה:

י ד' ב ח י׳ כ ו ל ל י ם ע כ ד  ענף ח׳: ו
 וכו׳: כ״ז, נתבאר היטב בתחילת

 ענף וי, בפט״א, עש״ה:
 ג״ר

 עץ החיים ענף ח
 ונם החכמה להיותו בא עתה מלמעלה,
 ונמצא עומדת על הרשימו ודזוא גבוה
 ממנו, לכן הכה עתה ברשימו, והוציא
 ניצוצין אחרים, ולכן נעשה עתה ב׳
 כלים, אחד לרשימו של הכתר, ואחד
 אל החכמה שבא עתה: וכבר הארכנו
 בזה במקום אחר, איך יש בכתר זכר
 ונוקבא, והמה אלו הב׳ שזכרנו פה,
 שהם הרשימו והחכמה, ועיש היטב:
 והנה מכאן תוכל להבין, איך יש גיכ
 בעולם העקודים מציאות ביטול
 מלכים, בצד מה, כדמיון אותם מלכים
 שמלכו בארץ אדום, שמתו ונתבטלו,
 כנזכר בדרוש עולם הנקודים: שהרי
 ענין התעלמות אורות של העקודים,
 ועלייתם במאצילם, הוא ג״כ ביטול

 מלכים בכאן, דו״ק ותשכח;
 אמנם ההפרש אשר ביניהם הוא זה,
 כי כאן בעקודים, היה הקלקול
 עימ לתקן וסותר על מנת לבנות, כי
 זה היה עיקר הכוונה לעלות בדי לעשות
 בחי׳ כלים, אבל בנקודים, היה ביטול

 ומיתה גמורה ממש:
 ואמנם לפי שמן העקודים התחילו
 הכלים להתגלות קצת, לכן
 גם בכאן היה קצת ביטול: והמשכיל
 יבין, שגם בא״ק היה כל אותו צמצום
 שבארגו למעלה, גם אותם שנבאר לקמן
 בעיה בענין צאת הנקודים ממנו, איך
 צמצם עצמו ופריס חד פריסה בטיבורא
 דליה, כל זה קרוב לביטול המלכים,
 ודברים אלו אסור להרחיב בהםוהמיי:
 ורע כי במלכות של עולם העקודים,
 נשארו בה יוד שרשים של יוד
 הנקודים, כמ״ש בעיה: ועד״ז בכל
 האצילות, כי המלכות של השרשים
 אשר בפה איק, היא כלולה מיוד, והם
 יוד שרשים אל יוד דעקודים, ובמלכות
 דעקודים יש יוד שרשים אל י״ס דנקודים,

 ועד״ז בשאר העולמות:
 ענף ח׳ ודע, כי ד׳ בחי׳ כוללים כל
 ד׳ עולמות, והס, ע״ב, סיג,
 מיה, ובין: והם עצמם נקראים טנתיא,
 וכל אחד כולל ארבעתן: ע״ב, יש בו
 עיב וטעמים, סיג ונקודות, מיה ותנין,
 בין ואותיות, וכולם גקראים ע״ב טעמים:

 וכן בסיג, וכן במיה, וכן בבין:

 גם דע, כי ע״ב, הוא כתר וטעמים:
 סיג, הוא חכמה ונקודות: מיה,
 הוא בינה ותגין: ובין, זית ואותיות:

 והנה
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 זו״נ, לה׳ מדרגות שנקראים בשמותש שנגל״ה: שורש,
 היא כתר: נשמה, היא חכמה: גוף, היא כינה: לכוש,
 הוא ז״א: והיכלי, היא בוק׳: והולך ומבאר אח״כ,
 דשורש נשמה גוף, שהיא ג״ר כח״ב, הם בחי׳ א/
 שאין פירוד ביניהם, אכל לביש והיכלי נפרדו מהם,
 ונעשו מהם ב׳ מקיפים: ונםצא־ם, דכל ספירה וספירה
 מכל הפרצופים, אינם נבללים כלל מלבוש והיכל, אלא
 מג״ר לבד: דהיינו, שבכתר יש דק ג״ר דכתר, אמנם
 •זו״נ שלו נתפרדו הימנו לבחי׳ ב׳ מקיפים: ועד״ז ח״ב
 זו״נ, כי בפרצוף ה:וקי, לא יש רק כח״ב דנוק׳, אכל
 זו״נ דפרצוף הנוק׳, נפרדו הימנה לבחי׳ ב׳ מקיפים:
 באופן, שבכל הע׳׳ם אין בהם, רק עד הבינה, ולא
 בלל מלבוש והיכל, עש״ה בב׳ פרקים הנ״ל: וזה מובן
 היטב בהאמור לעיל, אשר מצמצום ב׳ ולהלן, עלה
 המלכות לכחי׳ הבינה, ויצאו זי״נ חדשים שהמה בערך
 •זו״נ דבינה, ובחי׳ ב׳, בסוד שיתוף דמרה״ר כנ״ל, וזו״נ
 הקודמים דבחי׳ מדה״ד, נעשו למקיפין, כלומר שמאירים
 בדרך או״מ, לאט לאט, בבחי׳ הכלים חצונים, עד גמר
 התיקון, שאז, ימשכו המקיפין לכלים הפנימיים, והבן

 היטב (וז״ס שאין אוכלים אגוזים בר״ה והמ״י):

 והנה תחילת השתתפות מדה״ר במה״ד, געשה
 בהתפ״ב דעולפ העקודים, כמ״ש בענף ב׳
 וז׳׳ס מטי ולא מטי, המובא בע״ח שער מטי ולא מטי,
 במ״ש במקומו, שבזה נתערבו האורות דזו״נ באור
 הבינה, שה״ס אשר בדברו מעריב ערבים: וז״ס ביה
 ישמו, שצריך לכתבו בראש העמוד להיות הו״ה שה״ס לבוש
 והיכל נפרדו, וזו״נ עלו ונתחברו בי״ה, שבזה נמצא ש^ל
 השם בן ד׳ המה רק בחי׳ י״ה, וע״כ נרכז בי״ה שמ״ו,

 והבן, כמ״ש בע״-ח ש׳ מול״מ פ״ה:

 אות חי, וז״מ מתניתין מאימתי קורץ את שמע וכו׳
 שהכהניס נכנסין לאכול בתרומתן וכו׳: פי׳,
 דעיקר כוונת קריאת שמע, ה״ם היחוד yi דשמע עם
 1זך׳ דאחד, כמ״ש בכוונות, כנודע, והענין, דהשכינת
 הקדושה נקראת עולמתא שפירתא דלית לה עיינין,
 במ״ש בזוהר בסבא דמשפטים דף צ״ה ע״א: ועי׳
 .בזוהר הרקיע משפטים, בהשגת האר״י ז״ל על הדמ״ק

 ז״ל, בפירוש הזוהר הג״ל:

 ופירש שם וז״ל, דעולמתא שפירתא, ה״ם הבלה
 הכלולה: ולית לה עייגין, דמסטרא דיצחק
 *תיא דכתיב בי׳, ותכהגה עיגיו מראות, ועייגין דילה
 הס למטה בהיכל זכות וכו׳, וגם גופא לית לה, שהרי
 גםקא ומתדבקא באחוריו בתחילת האצילות וכו׳, וכן
H בתב הוא עצמו (היינו הרמ״ק ז״ל) בס״י, וז״ם 
 שאין לה אלא ד, ב׳ זרועות וב׳ ירכין: ובשעת היחוד,
 דהיינו אחד, אח׳ ך׳, שהיתה בתחילת אצילותה,
 *ריך להעביר ידיו על עיניו: ואפשר, שעל זה גהגו
 לכפוף ראשיהם על ברכיהם בשעת היחוד, לבל יראה
: ואלו היה לה עייגין, הוי מוקדא עלמא , ו כ ף ו ו ג  ״

 גשלהובותא, וז״ס הםכי עיניך מנגדי, שיהיה למטה
 ולא כגגד החתן, וז״ס המתפלל צריך שיתן עיניו למטה,
 *תן ממש למטה בהיכל זכות: ולבו למעלה, באצילות:
 איהו גפקת כצפרא, בשעתא דאתקדרותא אשתכח,
 ואתדבקת איתתא בבעלה וכו׳: ואתכסיאת ביממא,
 כי היא מדת לילה, וביום מתעלמת, ואינה פועלת
 פעולתה וכו׳: וכאשר נברא האדם, ובנה ה׳ אלקיס
 את הצלע וכו׳, אתתקנת גס הוא למעלה בקישוטים
 דהתחתונים, ונמצאת אתקשטת בקישוטין דלא הוו,
 להיות דלא הוו באצילות, ונעשין לה עתה מקישוטין
 של התחתונים וכו׳, וז״ס ד ה דיהודה עכ״ל עש״ה:

 ולביאור דבריו ז״ל, צריכים לידע, שאין בין
 הקריאה להכתיבה, אלא טעמים ונקודות
-לבד, שכתיבת המפר תורה הוא רק בתגין ואותיות,
 ובעל הקריאה הולך וממשיך בתוכם אורות דטעמים
 ונקודות כעל פה: וכללות הטגת״א שבס״ת, ה״ם אורות
 רפה דעולם הנקודים, שהיה בהם ענין שביה״כ, אשר
 כ׳ האורות דטעמיס ונקודות חזרו ונסתלקו לשורשם,
 זב׳ הרשימו שלהם שנק׳ תגין ואותיות, עלו והותתקנו
 כסוד צירופי תיבות ופרשיות שבס״ת: ונודע שסוד
 שביה״ב גוהגים בזו״נ דכולהו ה׳ פדצופין דעולס

 הגקודיס
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: פי׳ ר ת ו שהם ע ״ ב, ב ב  ג״ף ש
 דהתפשטות הא׳ דע״ס דאו״י על המסך
 דבחי׳ ד/ שחוזר מוצא מהמסך ולמעלה ע״ם
 דאו״ת, נקרא כתר: והיא משום דבל ה״פ
 שבהתפשטות הזת קומתם שור• לכחד, כנ״ל
 בענפים הקודמים, שנקרא נ״ב בשם ע״ב
 הכולל, להיות המסך מאור העב שבבתי׳ הד/
 אמנם טבע האו״פ לזכך את המסך, ובהיות
 אור א״ס ב״ה מזדוונ על המסך בתוך דרנות
 זיכוכו, יוצאים עי״ז הארות ה״ס דהכתר, לחוץ,
 זה למטה מזה, כמו״ש לעיל בענף נ׳ בפנים
 מסבירות עש״ה, כי שם מקומו, וע״כ מתחילת
 הזיכוך נעתק האור לחכמה, שאז נק׳ האור
 בשם ם״נ, להיותו ם״נ אחור ומתמעט: ונסינה
 זו מתתלת רק מפה דע*ב הכולל ולמטה,
 כנ״ל בענף ו׳ עש״ה בפמ״א בביאור מ״ה וב״ן,
 וע״כ נחשב רק הראש עד הפה, לבתי׳ כלי
 הכתר, דעד שם ישנם לה׳ פרצופין דקומה
 שוה, כי נם אור הפה עולה ומלביש עד הכתר
 דהראש, אמנם מפת ולמטר• מתחיל הזיכוך,
 דהיינו רק במה שאור הפת מתפשט בע״ס
 למטה, בערך שמלביש למעלה בראש, שאלו
 ע*ס דתתפשטות הפה נקרא נוף, לבד מראש:
 וע״כ אומר הרב, שהנ׳ ראשונות, נקראימ כתר,
 שמרמז על אור ישר שבראש, שאץ שם מאו״י
 רק כת״ב, שהם שורשים, לנולנלתא, ועינים,
 ואוזן, אבל בחי׳ חוטם, שהוא ז״א, ובחי׳ פה,
 שה״ס מלכות, תם מתפשטים בנופא לנר
 מרישא, בסוד נה״י דז״א המתתבר בתוך
 המלכות עד הטבור, ומטבור ולמטה מתפשט
 המלכות לבד: ונהי״מ אלו, שה״ס הנוף,
 נקראים מ״ה וב״ן בכל מקום שהם, וזכור זה:

: פי/ שהארות ה נ י ב ה ו מ כ  ס״ג, ח
 הראשונות היוצאות לחוץ מע״ב הכולל,
 נק׳ חכמה ובינה, ששניהם נקראים ס״נ הכולל:

ה ט מ ל י ו ו ה מ ת צ י  הה ה ם״ ג ה
: דע דסוד החצי, והמומה, בכל ׳ ו נ  ו
 מקום שהוא, יורה על הבחן המלכות, שכל
 פרצוף נבחן ממלכות ולמעלה, שה״ס הראש,
 ובבחי׳ פה דראש המעלה או״ח ממטה למעלה:
 ונכתן עוד ממלכות ולמטה, שהיא נכחי, גוף,
 שהוא התפשטות ע״ס דהמלכות נופי/ ששם
 נעשין הביטושין דאו״ט באו״פ, ע״ד שנתבאר
 לעיל ענף ו׳ ע״ש, ונק׳ נ״כ מ״ה ובין, כנ״ל:

ך ו י ק ת א ה ד ט מ ל ר ו ו ב ט  מלובש מ
: כלומר, ק ״ א ן ד ״ נ ה ו ״  מ
 דהס״נ הכולל, ה״ס חו״נ דא״ק הפנימי, שיצאו
 לחוץ, כנ״ל, אשר פרצוף החכמה מלניש על
 איק הפנימי מנולנלתא ולטטה, שהנולנלתא
 ה״ס מלכות דע״נ הכולל, וסוד השערות עד
 המצת וער האזנים, ה״ם המקיפין מע״כ הכולל
 על פרצוף התכמה התיצון: ומאזנים ולמטה
 מתפשט ה״פ דפרצוף החכמה, בסוד הסתכלות
 רק, ננ״ל נענף ו׳, שהוא נקרא ע״כ החיצק:
 ונתנאר שם, שמפה ולמטה נעשה נטישא
׳ מפה  והסתלקות האורות, ויצא התפשטות נ
 ולמטה, שנתהפכו האורות, ע״ש: וע״כ נשלם
 פרצוף ע״ב התיצון בשבולת הזקן, כלומר כפה,
 כי מפת ולמטה נתפשט התפשטות הב׳ הנ״ל,

 שה״ס

 עץ החיים ענף ח
: ג׳  והנה מתחילה היה בא״ק כך
 ראשונות שבו, שהם ע״ב, כתר:
 סיב, חכמה ובינה: וזה הסיב, היה
 מחציו ולמטה, שהם הנקודות שבו,
 מלובש מטבור ולמטה דאיק,תוך מיה

 ובין
 יי!י,

 דמצות קריאת שמע, ואכילת כהני טבולי יומ בתרומה,
 תלוייפ בזמן אחד ממש, כמו שיתבאר בס״ד:

 והתנין יתבאר בהקדמ הספרא דצניעותא שמות קע״ז
 בשלהי פרק ראשון בד״ה ויאמר אלהיס יהי
 אור ויהי אור היינו דבתיב כי הוא אמר ויהי הוא
 בלחודוי לבתר אתחזרו חד יהיהן (כצ״ל דהיינו יהי
 עם הו אתחברו) ( בתראה שכינתא לתתא כמא דף,,
 שכינתא אשתכח ובחד מתקלא אתקלו והחיות רצוא
 ושוב דכתיב וידא אלקיס את האור כי טוב אמרו צדיק
 כי טוב האי כמתקליה םלקא קדמאה בלתודוי וכלא
 לחד אתחזרי אחתא ומודעתא כלילין דא בדא בי״ה
 כתרין רחימין דמתחבקן וכו׳ ויאמר אלהיט יהי מארות
 ברקיע השמיפ שליט דכד בנוקבא דכתיב וצדיק יסוד
 עולס נהיר יוד בתרין ונהיר ומעבר לנוקבא אתיחד יוד
 כלחודוי סליק כדרגוי לעילא ולעילא אהחשכא נוקבא
 ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי אתא מפתחא דכליל
 בשית ומכסיא פתחהא ואחיד לתתא להאי ולהאי ווי
 למאן דגלי פתחהא ע״כ עוי׳ש שטות קס״ז בא״ד ועל
 רזא דא דהאי אור דדליק וגהיר להאי גר כתיב כיה
 באהרן בהעלותך את הגרות בגין דהוא אתי מסטרא
 דהאי אור אור דא כתיב ביה יהי אור ויהי אוד אמאי
 כתיב ויהי אוד הא בויהי כן סגיא: אלא יהי אור, דא
 אור קדמאה דאיהו ימיגא ואיהו לקץ הימין: ויהי אור,
 דמימיגא גפק שמאלא, ומרזא דימיגא גפיק שמאלא,
 וע״ד, ויהי אוד, דא שמאלא, מכאן דויהי קדמאה
 דאוריתא מםטרא דשטאלא הוה ובג״כ לאו איהי סימן
 ברכה, מ״ט בגין דביה גפיק האי חושך דאחשיך אנפי
 עלמא וכו׳ וירא אלקיפ את האור בי טוב דא הוא
 עמודא דקאימ באטצעיתא וקאיט ואחיד בסטדא דא
 וכסטרא דא וכו׳ וכיון דאתא תליתאה דא כדין אפריש
 מחלוקת דימיגא ושמאלא שז׳׳ם ויבדל אלקים כין האור

 ובין החושך:

 פי׳ דיש כאן ג׳ פעמימ אור אור א׳ יהי אור אור כ׳
 ויהי אור אור ג׳ וידא אלקיס את האור כי טוב
 והנה ב׳׳ז ה״ם התפשטות אור א״ס ב״ה לע׳׳ס דאו״י
 עד כלי מלכות ומהמלכות על ע״ס דאו״ת כמו שפרשנו
 לעיל והמאמריפ דמעשה בראשית ה״ם או״א כמ״ש
 בליקוטי תורה כראשית ע״ש ונמצא אור א׳ דויאמר
 ה״ם או״א והאור הב׳ דויהי אורה״ס זו׳׳נ ונודע דהוא,
 ה״ם עלמא דאתכסיא שה׳׳ם או״א וזה שפירשו בזוהר
 עגין כ׳ פעמים אור הנ״ל כסו״ה כי הוא אמד ויהי
 שהוא כלחודוי ויהי בלחודוי שסוד אור הב׳ שה״ם
 זו״ג כסוד לבוש והיכל כנ״ל נבדלו וגתפרשו מן אור א׳
 שגק׳ הוא וגעשין לב׳ מקיפין כג״ל ואומד עוד לכתר
 אתחזרו חד: כלומר דהכלים של זו״ג הגעלמים עלו
 לאו״א וגעשין זו״ג כבחי׳ או״א וע״כ בחד מתקלא
 אתקלו: פי׳ דםוד זו״ג גקרא מתקלא וגמצא ע״י עלייתם
 געשין גס כבחי׳ או״א כחי׳ מתקלא שה״ס זו״ג שז״ס
 וירא אלהיס את האור כי טוב שה״ס אמרו צדיק כי
 טוב כלומר ההתפשטות דאור הג׳ הי׳ בחי׳ זו״נ הכלולים
 כאו״א גופייהו שה״ס השיתוף דמדת הרחמים דהמםך
 דמלכות גמתק במדרגת אימא וגמצא ג׳ אודות אלו
 ה״ם כהן לוי ישראל אור א׳ דהמאמר ה״ם או״א שה״ס
 כהן ואור ב׳ ה״ם זו״ג הראשוגים שהיו כמדת הדין
 ואור נ׳ ה״ם עליית זו״ג באו״א שה״ס שיתוף דמדה״ד
 ונקרא ישראל וזה שאומר האי במתקלא םלקא דהייגו
 אוד ג׳ שה״ס ישראל וגמצא גס או״א באים בסוד
 מתקלא וזו״ג בשיתופא משא׳׳כ קדמאה בלחודוי דהייגו
 אור א׳ לא היה משותף עם זו״ן ואומר עוד וכולא לחד
 אתחזרו אחתא ומודעתא כלילין דא בדא: פי׳ הביגה

 גקרא

 נר פנים מסבירות
 הגקודים, וע״כ די לו רבע* הקריאה, להסתכל בהצירוסי
 תיבות ופרשיות, להכיר בהס בתי׳ הטעמים והגקודות
 שצריך להמשיך לתוכן, אס מא״א, ואס מאו״א ואס
 מישסו״ת, ואם מזו״ג: ומקום הטעמים והגקודות האלו,
 הס למעלה מאצילות, דהייגו בפרצוף ס״ג דא״ק,
 המלביש לא״ק משכולת הזקן ולמטה, אשר הראש דם״ג
 מתפשט עד הטבור, וגופא דם״ג מטבור ולמטה, ובכל

 הסדרים שגוהגיס שם, כמו שפרשתי לעיל:

 ובזה יתבאר לנו סוד אתוון דברבין, דע׳ דשמע
 וך׳ דאחד, ונתבאר לעיל, סוד כי״ה שמו,
 שצריך לכתבו בראש העמוד כס״ת, שהיא ענין העלאת
 בה״י דא״ק לתג״ת שלו, כנ״ל, שה״ם העלאת וה׳ דם״ג
 דא״ק ליה׳ דס״ג, המלביש לא״ק מטבור ולמעלה עד
 השבולת הזקן, כג״ל, שה״ס ראה שאין התחתוגיס בדאים
 לקבל אורו, עמד ושיתף עמו מדה״ר, כי מתוך שעלו
 הו״ה בי״ה, קבלו הו״ה לצורת י״ה, ונעשין הזו״ג כמו
 בחי׳ או״א ממש, שזה שורש לסו״ה מ״ה שמו ומ״ה
 שם בנו כי תדע, כמ״ש בזוהר, להיות מעלת האב

 ומעלת הבן אתיין כחדא:

 1הנד, נתבאר לעיל, שע״י התפ״ב והעלאת נהיי
 לחג״ת, נתעלמו ונפרשו האודות דבתי׳ ג׳
 ובחי׳ ד׳, ועלו להיות בסוד ב׳ מקיפים הגקראיס לבוש
 והיכל, עש״ה, ולא גשאר מהם כחג״ת, זולת בחי׳
 דשימו שלהם, שה״ס דברי הרב ז״ל כמאמרי רשב״י
 הג״ל, שאומר דגם גופא לית לה, שהרי נפקא ומתדבקא
 באחוריו בתחילת אצילות עכ״ל: שגמשך משורש הג״ל,
 דבםבת התערבות והמתקת מה״ד כסה״ר, וגכלל הו״ה
 בי״ה, ובי״ה לכד בל שמו, כג״ל, הותתקגו כל אתת
 ואחת מעשר הספירות, דק כשורש גשמה וגוף לבד,
 שה״ס כח״ב וי״ה, אמגם לבוש והיכל, גפרדו למקיפים,
 בג״ל: ולפ״ז, צריכה גם המלכות להכלל משרש גשמה
 ונוף, כמו הט״ר: ואומד, דגופא אין לה, להיותה דק
 בכחי׳ רשימו מתחילת אצילות, כלומר, דהרי שורשה
 איגד, ביותר מבחי׳ התפשטות הפה דראש, שה״ם
 גהי״מ כנ״ל, ונודע שאימא רק עד הוד אתפשטותה,
 וא״ב כבתי׳ נוף דמלבות שה״ם הבינה, כנ״ל דשורש
 נשמה נוף ה״ם בח״כ, נמצא דאין לה כתי׳ יסוד, אלא
 נצח והוד לבד: וע״ב, כסוד עליית וה׳ לי״ה, נמצא
 שלא עלו מהמלכות אלא הידכין שלה, שה״ס נו״ה,
 ובהתכללס עם בחי׳ חג״ת, גמצא גצת דהמלכות נכללת
 בחסד, והוד דהמלכות גבללת כגבורה, שחו״ג גקראים
 דרועין, אבל ת״ת אין לה כג״ל, וא״כ אין לה יותר מד׳
 מפירות, חו״ג גצה והוד: שה״ס ד׳ רבתא, שגורע,
 שנ׳ אלפא כיתות יש, אותיות גדולות בביגה, בסו״ה
 וסום ממלל רברבן: ואותיות קטגות בנוק׳, בסוד
 המיעוט: ואותיות אמצעית כז״א, וכיון שאנו רוצים
 להמשיך בשעת קריאת שמע מסוד הטעמים ונקודות
 משורשם, דהייגו מסוד העליה לחג״ת ששם הרחמים,
 ע״כ כתיב אחד כך רבתי שיורה על חו״ג גו״ה

 דהמלבות, כמות שהיא בי״ה, כג״ל:

 וצריך שתדקדק במה שאגו מחליפין הכיגויים שהיא
 עגין אחד, אלא כשאגו"מדברים בערך א״ק
 גופיי, גקרא עליית גהי׳ לחג״ת, ומה שאגו מכגיס
 עליית ו״ח לי״ה, הייגו בפרצוף ס״ג, שקומתו מתתיל
 משבולת הזקן ולמטה: וכן תזכור שכל גהי״מ, הם שם
 המלכות, דהיינו התפשטות המלכות דראש דכל דרגא,
 גקרא נהי״מ כנ״ל: שא״א להאריך ולבדר זה בכל מקום
 שככר הארכתי לבאר זה כהמשך האמור כהקדמת

 את״פ עד כאן:

 ובסוד העליה הנ״ל, נקרא הז״א בשם אח דאחד:
 דאת ואחות הוא שם החכמה, כנודע בםו״ה
 אמור לחכמה אחותי את, וכיון שהו״ה עלו לי״ה, נמצא
 הז״א כמקום אבא ממש, ע״כ נקי אח, כמו פרצוף

 אבא:

 ובזך, יתבאר לך, למה תלה התנא שיעוד קריאת
 שמע בערכין, בזמן כניסת הכהנים לאכילת
 חדומה, להיות אבא נקרא כהן גדול כנודע, ובסוד מ״ה
 שם בנו הנ״ל נקרא גם הז״א כשם כהן, שבזה נמצא,

 דמצות



 פנים מאירות נד•
 שה״ס נינה שיצאה להק מא״ק הפנימי:
 ומלבשת על ע״ב החיצון ממה שלו ולמטה,
 אשר שפה תתאה ה״ס הגולגלתא שלה, ושבולת
 הזקן הוא כערך כמו שעדות רישא דע״ב
 החיצון 5 וכמו שמפרצוף התכמה שיצאה לחוץ
 לא נתפשט אלא הראש שלו, שת״ס הטעמים
 והנ״ר והכתר שלו עד הפה שלו, כנ״ל, רמפה
 ולמטה מלובש בבינה שיצאה לחוץ, דהיינו
, הנ״ל: כמו כן, מבינה שיצאה  בהתפשטות ב
 להוץ, לא. ננלה, אלא הראש והטעמים והנ״ר
 שלה, שהוא עד הטבור דא״ק, דהטבור היא
 בחיי פה, דראש דנופא: ונמצא, שיצא ראש
 התכמה התיצונה, מנולנלחא עד פה דראש,
 ויצא הראש דבינה החיצונה, משבולת הזקן ער
 הטבור: ובחי׳ התפשטות המלכות דראש דגיגה
 החיצונה, דהיינו השייך למטבור ולמטה, ממונים
 תוך מ״ה וב״ן דא״ק, כלומר, דעם יציאת מ״ח
 וב״ן הפנימיים, מא״ק הפנימי ולחוץ, ננלין
 ויוצאין נם בתי׳ נת״א דס״נ הבולל, דאינם
 נוהנים אלא מפת ולמטת דבינת התיצונה,
 כמ״ש עוד, ועי׳ בפמ״ם היטב: ונמצא, שנת״א
 דע״ב הכולל, מלובשים בתוך פרצוף החכמה
 שיצאת לתוץ: ונת״א דפרצוף החכמה, מלובשים
 בתוך פרצוף הבינה שיצאה לחוץ: ונת״א
 דבינה שיצאת לתוץ, יתלבשו בתוך עולם
 הנקורים ואצילות, שה״ם ב״ן ומ״ה הפנימיים

 דא״ק שיצאו לחוץ, כמו״ש בע״ה במקומם:

: ׳ ו כ ת א ״ ק ו ו י מ י נ א פ ו  וכ״ז ה
 בלומר, ששמות וערכים האלו, הוא
 בערך השורשים של האורות התצונות, שנמצאים
 בא״ק הפנימי, דע״ב נק׳ התו״ב, בתי׳ ם״ג
 הכולל, אמנם כלפי עצמם, אתר שיצאו הח^
 נקראים שניהם בתי׳ ע״ב דם״נ, וטעמים, כי
 לא ננלה מהם רק הטעמים דבל אחד, בנ״ל:

: אור החכמה ם י ל כ ת ו ו ר ו  עצמות א
 נקרא עצמות, ובינה וזו״נ נקי *ורות
 וכלים, כמו שנתבאר בענפים הקודמים, ולאמוקי

 שערות וצפרנים, שאינם בכלל זה:

ת י י נ ו צ ח ׳ ה י ח א ב י צ ו  ואח״כ ה
: היינו ע״ר הזדככות ו ש י ב ל ה  ל

 המסך, כג״ל בענף ו' ע״ש:

י מ י נ פ ת מע״ב ה ו ר ו א א י צ ו  ותחילה ה
 ובו׳: והייגו שנזדכך המסך לנהי׳
 נ', שאז איגו ממשיך אליו ע״ס בקומת חכמה,
 וננרע מפרצוף הזה, בתיי הכתר, ואור הננד*
 הימנו, מתלבשים בסוד השערות, לבתי׳ אור

 מקיף בשבילו:

: היינו ן ק ז ת ה ו ד ע א ש י צ ו  ואח״כ ה
 ע״י הסתלקות דאור הפה דפרצוף
 חכמה, וע״י מטי ולא ממי הנוהנ נהתפ״ב,
 שיצאו עי״ז שערות הזקן, שה״ס אור הננרע
 מנחי׳ חכמה, שמתלבשים בשערות הזקן לבחי'

 מקיפים, כנ״ל בכתר:

: ן י ח ו ת נ׳ מ ו ל ל ה כ ש ע  שמהם נ
 היינו כח״ב דמקיפין, הנמצאים

 כשערות האלו כמ״ש במקומם:

ם י מ ע ד ט ו ה ס ל י ח  ונמשכין ת
: כלומר, שמטרט , ו ב  ד ס ״ נ ו

 יציאת

 עץ החיים ענף ח
 וב״ן דאיק: וכל זה, הוא פנימיות איק

 עצמות, אורות וכלים:
 ואח״כ הוציא בחי׳ החיצוניות להלבישו,
 ותחילה הוציא אורות מעיב
 הבולל הפנימי, שהוא השערות של
 הכתר, מקיפים ראשו מבחוץ עד המצח
 ועד האזנים כנודע: ואחיכ הוציא
 שערות הזקן, הנמשכין מםיג הכולל,
 הנקרא נקודים, שמהם נעשה כללות ג׳

 מוחין שבו:
 ונמשכין תחילה סוד הטעמים דםיג,
 שהוא אח״פ, עד טבורו:
 ואחיכ לא הוציא שאר בחי׳ לחוץ, יען,

 כי

 דע״ס דאו״י, ונמצא עשר פעמים ל׳׳ב כחי׳ הם ש״ך
 בחי׳: ונודע דאע׳׳נ שהמאציל חזר והעלה את האורות
 וניצוצין וכלים הג״ל, ותיקן מהם ד׳ העולמות דאצילות
 בריאה יצירה עשיה, אמנם לא עלו כולם, אלא נשאר
 מהם מאורות וניצוצין וכלים שלא נתבררו, כמו״ש
 באד״ר, מהם אתתקנו ומהם לא אתתקנו, ותדע, שלא
 נתתקנו מהם אלא רפ״ח בחי׳, כלומר דחזרו והותתקנו
 דק בבחי׳ ט״ר דע״ס דאו״י, אבל בחי׳ מלכות דע״ם
 דאו״י לא נתתקן, ונמצא של״ב בחי׳ דמלכות נשארו
 למטה בלי תיקון שהיא נקראת ל״ב האבן, שאינו עולה
 בתיקון עד לעתיד לבא, בסו״ה והסירותי את לב האבן

 מבשרכם וע״י כ״ז בםרשב״י בסופו:
 ונתבאר, דמלך הז׳ דרת דנקודים לא נתתקן מצד
 המאציל, אלא חנ״ת נה״י לבד, ורם הז״א
 דעולמ התיקון, שנק׳ מפתחא דכליל שית, אבל לא
 מלך הז׳, אמנם היא נכללת בו בסוד היחוד, דהיינו
 בעליתו להיכל או״א שאז נבנים שניהם משורשם

 במלסנים, בסוד המלבות דצמצום הב׳ כנ״ל:
 ה״ם המוזכר לעיל מזוהר שמות, ועל רזא דא דהאי
 אוד דליק ונהיר להאי נר, פי׳ דהמלכות שעלה
 בסוד התיקון דאצילות להיכל או״א, נמצא שהז״א
 במקום אבא והמלכות במקום אימא, ונמצא דהמלכות
 מקבלת לאור הא׳ דאור שבעת הימים: וזה שאמרו עוד
 דכתיב בי׳ באהרן בהעלותך את הנרות, בגין דהוא
 אתי מסטרא דהאי אור וכו׳, אור קדמאה דאיהו לימינא
 וכו׳ עי׳ לעיל: פי׳, דסוד כהן גדול ה״ם ז׳׳א העולה
 במקום אבא ומשמש כשמונה בגדים כנ״ל, ואיהי מאיד
 שם להמלכות סוד אור החכמה דאור קדמאה, וע״כ
 כתיב בהעלותך את הנרות, דהיינו דמעלה אותה להיכל

 או״א כנ״ל:
 ובזה נמצא הז״א ומלכות שניהם שוין בקומה אחת
 כמו או״א, ואז נקראים ב׳ מאורות הגדולים,
 שמשמשים ככתר א׳: וז״ס ויהי ערב ויהי בוקר דיום
 א׳, שכתוב בליקו״ת דהלילה כאור היה וערב ובוקר

 שוין שם אהדדי, ע״ש כבראשית:

 אמנם ביום הרביעי מארות חסר כתיב, כי נתמעטה
 הלבנה וכמו שפרשו חז״ל דקטרנה הירח א׳׳א
 לכי מלכים שישמשו ככתר אחד, ואז נאמר לה לכי

 ומעטי את עצמך וכו׳:

 והענין של הקטרוג, היינו משוס דראתה, דבאוםן
 הזה שיהיה שגיהם משמשים בכתר אחד
 דאו״א, לא יגיע לכהי׳ דידה עצמה, שוס תיקון, דהייגו
 לבחי׳ אחרונה הג״ל שעדיין לא עלתה להתברר ולהתתקן,
 כי האורות שלהם שהיה באים במאנין דאימא, לא הי׳
 להם שוס יחס אל כחי׳ אחרונה הנ״ל: ואז נאמר לה,
 לכי ומעטי את עצמך, ואמרה לפני׳, וכי בשביל
 שאמרתי דבר הנון אמעט את עצמי, כלומד לא די
 שלא עשית רצוני להוסיף תיקון בעולמות, עוד עשית

 קלקול
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 נקרא אחתא בסוד אמור לחכמה אחותי את דחו״ב
 נקראים אח ואחות והמלכות נקראת מודעתא בסוד
 הזווג הנק׳ ידיעה כנודע: ואומר שהם כלולין דא כדא
 וז״ם דאו״א בסוד התכללות הזה נקרא כהן וכהנה משוס
 דהמלכות נקראת יד כהה כמו שדרשו חז״ל כסו״ה והיה
 לאות על ידך זו הוא יד שמאלית שהוא יד כהה
 ובעליתה לבינה בסוד אחתא ומודעתא כלילין כחדא
 נקראת כהנה על שם הבינה שיש לה נ׳ שערי בינה
 כנודע ואבא נקרא בסוד הזה כהן נדול המשמש
 כשמונה בגדים דארבע בגדים דכהן הדיוט ה״ם ע״ס
 דזו״ג המתפשט מאו׳׳א ולהיות הזו׳׳נ נכללים בו יש בו
 ד׳ בחי׳ חו״ב תו״מ דידיה וגם חרב תו״מ דנוק׳ והבן:
 ואומר עוד ויאמר אלקיס יהי מאורות ברקיע השמים
 שליט דכר בגוקכא: דסוד ב׳ המאורות ה״ם התפשטות
 הזו״ג מן היכל או״א למקומם עצמם שבהיות הזו״ג
 בהיכל דאו״א הי׳ בסוד ב׳ המאורות הגדולים בסוד
 אחתא ומודעתא כחדא כג״ל אבל בהתפשטותם שוכ
 לבחי׳ עצמם למטה מאו״א למקום הזו״ג הקודמים גמצא
 דשליט דבר בגוקבא כלומר דבחי׳ הדין הקודמת
 במלכות גמתק וגעלס מכה ההתכללות הקדום: וע״כ אומר
 דבתיב וצדיק יסוד עולם כלומר דבל האורות הראויים
 להתפשט בעולמות גכללים עכשיו בז״א שה״ס המאור
 הגדול לממשלת היום ועליו גאמר וצדיק יסוד עולם
 והולך ומפרש סדר העליה לאו״א וחזירתם למקומם:
 ואומד גהיר יוד בתרין כלומר אבא שה״ס יוד מעלה
 את הזו״ג דלמטה אצלו וגמצא שהז״א גכלל באבא
 והגוק׳ גכללת באימא ואז אור אבא מגיע לב׳ גוקבין
 ביחד ונמצא נהיר כתרין: ואומד עוד ונהיר ומעבד
 לנוקבא כלומר דע״י הארתו בשניהם יחדיו נעשה אימא
 כמו מעוברת עם הנוק׳, ומעבר כמו מערב: ואומד עוד
 אתיחד יוד בלחודוי כלומר דאחר שהאמא מתערבת עם
 הגוק׳ הוא מתפרש מהם וסליק בדרגוי לעילא ולעילא
 שה״ס אור א׳ דגגגז לצדיקים לעולם הבא ואז אתחשכא
 גוק׳ דהייגו משוס הגניזו הנ״ל ואחנהירת אימא ומתפתחת
 בתרעוי דהיינו שאור הגנוז אינו מגיע לגוק׳ אלא
 לאימא בלחודוי שאימא נקרא עולם הבא כנודע: אתא
 מפתתא דכליל שית ומכסיא פתחהא ואחיד לתתא להאי
 ולהאי: ומתחילה נבאר ענין המפתחא דבליל שית, שהוא
 סוד ז״א: אמנם, למה נקרא בשם מפתחא דכליל שית,
 וכדי להסביר את זה, צריכין להבין מקודם שורשי רפ״ת
 ניצוצין על בוריו: וסוד ג׳ מיני קלקולים כלליים, שקרו
 בהעולמות, דהייגו עגין שבירת הכלים, וענין מיעוט
 הירח, ועגין החטא של עץ הדעת טו״ר, שבזה נפגמה

, י ׳  המלכות בג׳ הבחי׳, עולם, שגה, גפש:

 והנה קלקול הא׳, שה״ס שביה״כ כבר גתבאר לעיל,
 שהיא עגין הזדככות המסך על בחי׳ ב׳, באופן
 שאו״ח שעולה מהמסך לא המשיך כלום מהכתר והחכמה
 זולת מאור הביגה ולמטה: שבזה הופרש הגר ויצא
 מכלל האבוקה, כי אור דחסדיס שה״ס מביגה ולמטה
 נפרשו מאור העצמות והאצילות, והפרשה הזו גק׳
 בדוגמא שבירה, כי גשבר אור דחסדיס מאור דעצמות

 כנ״ל, והכלים מכונים מיתה, להיותם גבטליס מהגבול •
 שלהם, שבל הגבול היא מסוד המסך, וכת המעכב
 רהמסך, על אור העליון, הוא דוקא על אור דא״ם ב״ה,
 שה״ס אור האצילות דהיינו אור החכמה, אבל לא כלל

 על אור הבינה הנפרש מהאצילות, עי׳ לעיל:

 והנה יש כאן כשבידה ומיתה הנ״ל ג׳ בחי׳, שהם,
 אורות, נצוצין, וכלים: והענין, מודע דבל אור
 יש בו ד׳ בחי׳ דאו״י, שה״ס ע״ס דאו״י, ואת״כ עולה
 מהמסך ע״י זווג דהכאת עוד ע״ס דאו״ח, אשר הע״ם
 דאו״י עם הע״ס דאו״ת מתחברים למהות אחד, ומתלבשים

 בהבלים דד׳ הבחי׳ דאו״י:

 והנה בזו״נ דנקורים לא עלה מהמסך ע״ס דאו״ח
 אלא ח׳ ספירות, דהיינו עד הבינה, שהיא
 ענין שבירתם ומיתתם כנ״ל, וא״כ יש כאן כשכיה״כ
 ל*ב בחי׳ כניצוצין וכלים, דהיינו ח׳ ספירות דאו״ח,
 וד׳ בחי׳ הכלים דאו״י הכלולים ככל ספירה וספירה
 0ח׳ ספי׳ הג״ל, וד׳ פעמים שמונה הוא ל״ב: וכל
 אחד ואחד מל״ב בתי׳ הנ״ל כלול מרשימות האורות

 דע״ם
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 יציאת שערות הזקן יצאו מתחילה במקומם
 אורות דאח״פ, שעי׳ הנת״א שבהם, נתהוה

 מהם בחי׳ שערות דיקנא בנ״ל:
ף ״ ב ה ו ״ ך מ ו מ ת י ש ב ו ל  שהם מ
 בלומר, שעמ יציאת מ״ת וב״ן הפנימיים
 לחוץ, יוצאימ עמהמ ומתלבשימ בהמ נת״א

 דס״נ, כנ״ל:
J , ל ו כ י ל ו כ ב ה ״ ת ע ו ר ו  כדרך א
 כנ״ל, דנת״א דע״ב הכולל, חם

 מתלבשימ בפרצוף החכמה החצונה:
ק ה ש ע ר ו ח ו ר נ מ ה מ ל נ ת  שלא נ
י: שהמה סור המקיפין, שבהם אור  וכו

 הע״ב דע״ב הננרע מפרצוף חכמה, כנ״לי,
ם י מ י פ נ נ ח ״ ׳ ס י ח ל ב ו כ ל  ואז ע
: דהיינו בתי׳ אותיות רחבמה ׳  ו כ ו
 החיצונה, ובחי׳ נת״א דבינה החיצונה, שחם

 מלובשימ במ״ה ובין, כנ״ל:
ן הם ה מ ״1 ״ ב ״ ה ו ו מ ל  ואז א
: פי' דמ״ה וב״ן הפנימים ה״ם י  וכו
 נהי״ם דבחי׳ ר', דעדיין לא נעשה בהם
ץ לע״ב מ ר ל ל כ ע ״ ע ׳ ו ל ״ נ ׳ כ ך ו כ ד ה  הבטישא ו

 דנולנלתא, ואח״פ הפנימיים, שהם בחי׳ חו״ג
 דא״ק הפנימי שנשתיירו בפנים, שמסבת הםי1
 שקבלו לתוכן נעשין האח״פ הפנימיים בחי׳

{  נוקבא, לע״ב דנולנלחא, והבן זה
״ ת ז ו ס ש ל י א א ״ ן ך א ר ע  והם ב
 כלומר, דבחי׳ נת״א דם״נ ה״ם ישםו״ח
 שנתערבו עם המ״ה וב״ן, ובאימ לחו״ב למ״ן׳
 ו\ץ״מ י-י*,,-.״,. ........ hws דו! המ״ח

 ין
 חרש

 וי
 ומ״מ הישםו״ת אינם עולים בשם, רק
 וב״ן לבד, כמו שמפרש והולך י

׳ ב י ח י ב י ח י מ ב י ד  ואז מ ו ל
ר א״ק לנקורים! ד ת י צ ו נ י ו ת : דהיינו אור ו ס ך י ר  דבקע לפרסא, ומאיר ד

 כמו״ש במקומו:

: היינו אור דישסו״ת שיצא ץ ו ח  ולבושם ל
 דרך נקבי העיניס ולחוץ, ומתפשט
 למטה מטבור, לעולם הנקורים, כםו״ש במקומי5
, ׳ ה ל ה תחי ת ה ע ב ק נ ה ה ד ל ו  הרי נ
ה נ י ב  שה״ס ס״נ רם״נ, שירד ממדרגת ה
 וקיבלה לצורת המלבות, כמ״ש בע״ה, שנקרא
ץ ממ״ח ו ח א ל צ י  ג״ן•* אבל ע״ס דמ״ה, ש

 הפנימי, נולדו אח״כ, ויצאו ממצח רא״ק׳
 כמ״ש בע״ה:

 עץ החיים ענף ח
 כי הם מלובשים תוך ם״ה ובץ, כנ״ל,
 כדרך אורות ע״ב הכולל, שלא נתגלה
 ממנו רק השערות הנמשכין מעיב של
 ע״ב הכולל, ושאר חלקם טמיר תוך

 ם״ג הכולל:
 והנה רצה להוציא גם מן מיה וב״ן
 שבו הפנימיים, חיצוגיותם לחוץ :
 ואז עלו כל בחי׳ ם׳ג הפנימיים,
 הטמונים תוך כדה ובץ הפנימים, ועלו
 עמהם מיה וכץ הפנימים: ואז אלו
 מיה ובין הם המץ שלהם, אל הטעמים
 עצמם דסינ, שאינם מלובשים תוך מיה
: והם בערך או׳א אל ישסוית, כי כץ  ו
 כמו שלצורך עיבור זרג, מזדווגין ארא
 עילאין וישסרת נכללים עמהם, כן הבא
 הטעמים דס״ג מזדווגים עם כל ע״ב,
 ומכיש שהנקודות תנין ואותיות דם״ג
 מתחברים עמהם וטפלים להם, ולכן
 אינם עולים בשם, דוגמת ישפרת כנ״ל:
 ואז מולידים בחי, ב״ן דחיצוניות, ולבושם
 לחוץ, הרי נולדה הנקבה עתה תחילה:

 בדבר ה׳ שמים נעשו, וע״כ אתי דיבור ומתקן דיבור,
׳ אחרונה שלא  אמנם בםוד המציאות דעוה״ז, שה״ס בחי
 נבררה ונשארה בקלקול התוהו ושביה״כ, בסוד ל״ ב
 העשירי דש״ך ניצוצין, שה״ס הדומם והצומח שאה״ר
 לא קרא להם שמוח, עליהם ניחנו המצוות התלוימ
ץ הדיבור מספיק להם, להיות דיבורו א  דוקא במעשה, ש
ל אדם לא חשיב מעשה, שזסוי׳ה אשר ברא אלקים  ש
 לעשות הנאמר כמי׳כ, כלומר שהניח למעשה האדם•
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ה נ ו ש א ו י י י י י
 : א מ 1 ? ע  י

א זמן ו
ף  י ד ס ר ע ז ע י ל י י׳ א ר ב ז ד י ב ן  ובזה י

 »י*»יי»י» י•׳׳״ י-י«״מ והגח כסוף היא
 ״ הכנר׳

 שגי משמורות ה״ם רת״ס
 הזווג ליציאת השמש שכבר מוכנת לזה ועיקי

 צריכה להיות בראש:
 ובזה תבין הםלוגתא דמ״ד ד׳ משמורות הוי **ליל*
 הוא משום דקחשיב אתקדרותא דצפדא למשםייין
 הדי וט״ד ג׳ משמורות ה״ם מ״ש בזוהר בםו״ה אשי« חיי
א אתעגזי* א ל י ה ה ו ר ב ט ע ן ן ה א ל ע ג  עטרת כעלה ד
 ככעלה והיינו רכל הארת הזווג אץ מגיע לבתי' י

יג  קודם גמר התיקון בלום וע״ב ביממא שה״ס הארת היו
 כנ״ל נמצאת אתבםיא לגמרי:

 ובזה תכין שהערב שמש נקרא ביאת השם* ואי
י״ל גןןיגוך וחייג  יום נקרא יציאת ולכאורה ח

 כגיל רכערכ השמש בא לחופתו דאו״א ער אתקררוי1
ן ח ח  דצפרא ושם בעשה הזווג כזזוםה הגיל ואז ויזיא ב

 יוצא מחופתו ישיש כגבור לוץץ אורח:

 ובזה תכין שהלילה ה״ס המלך השביעי דחמלבין
 הנ״ל דשביה״כ, בסוד ל״כ העשירי, אמנמ גס
׳ ׳ בחי ג , ש ׳ פעמים ח׳ ׳ כג״ל ד  הוא נחלק לדי בחי
דם ד לקבלה, לאור הלבנה עכ״פ, ו  הראשונים ראוימ עו
י הלילה: וז״ס עולמתא שפירתא דדית  ג׳ משמורות הו
 לה עיינין כלומר לעיינין דחתן וה״ס אור שבעת הימים
׳ הד׳ שכל* ב  שה״ס ?J רבתי כנ״ל: ואילת השחר היא כחי
 העשירי שנק׳ אתקדרותא דצפרא שע״י המ״נ העולים
 ממע״ט דהצדיקיס נעשה כעת הזה הזווג למעלה ואז
 יוצא השמש להאיר ע״פ הארץ שה״ם האור היוצא
׳  מזווג הנ״ל אמגס מתחילה צריך להקדים לתקן ג
 אשמורות הלילה שה״ס גתינת עיגיס דחתן וז״ס קדמו
 עיני אשמורות ועיקר התיקון הוא בהתחלה וז״ס הקריאת
״פ ח״ס  שמע שהיא מצוד. התלויה בדיבור לתיקון או
 אכילת כהניפ בתרומתם שהיא מצוד. התלויה במעשה

ר חיצון :  לתיקון או
 ובזה תבין מה שהתגא דמתני״ תלה מצוות ק״ש
 באכילת תרומה שהיא תמוה: דאנן במשנה
 ראשונה קיימינין ועדיין לא נדע מסבת תרומות לידע
 דכיאת שמשו מעכבתו מלאכול כתרומה והיה לו לפרש
 מצאת הכוכבים ותי׳ הגמ' מילתא אגב אורחא היא דוחק
 לכאורה אמנם נודע דתנאיס ואמוראים ארזא דאוריתא
 סדרוהו ובסוד פנימיות הדברים נמצא שמתחילה צריך
 לתקן אור החיצון בסוד מצוות מעשיית ועמו יחד אפשר
 לתקן גם אור הפנימי: ועוד כיון דמצוות קיש בזמן
 שכיבה ה״ם הכגת חתן וכלה לחופה דאו״א דע״ב משים
 ידיו על עיגיו כקריאת שמע בדי להכינה להמשכת ע
 רבתי דשמע דעייגין שלה נמצאים למטה בהיכל זכות
 זצריך לאורות דאו״א בגיל א״כ עבודה זו שייבה לגהן
 שהיא ככהי׳ אבא בסוד אור דדליק לתאי נד בג״ל כסוד
 כחעלותך את הנרות זע״ב אומר משעה שהבהגים

 נכנסין

 נו פנים מסבירות
׳ אחוריס,  קלקול חדש לבחינתי, להתמעט ולהיות $בחי
 אתמהא: וע״כ פייס אותה, ואמר לה שתמשלה ביום

 • וכלילה כלומר שתתפשט לכחי׳ ז״א ג״כ:

 והשיבה, שרגא בטיהרא מאי אהניא, כלומר דלהיות
 האורות מושפעים לה מהשמש, שה״ם
 מדת הרחמים, מאי זה אהניא לבחי׳ עצמה שה״ס מדת
ד,  הדין, ונמצא סדתה עצמה שרויה בחושך, ופייסה עו

: ׳ ו כ ל שמה ו  אשר ישראל יקראו ע

ל אדה״ר שבסבת חטאו ׳ הוא מחטאו ש  וקלקול ג
 חזר ונתערב גם מבחי׳ רפ״ח ניצוצין שכבר
 נבררו מצד המאציל כנ״ל (אשר אחר שכיה״כ וגפילת
׳ עולמות  ש״ך גיצוצין לעלמין דפרודא חזרו והותתקנו כד
 דקדושה שנק׳ אכי״ע אמנם רק ברפ״ח גיצוצין שהש
׳ אחרונה  ט׳ פעמים ל״כ ולי׳ב העשירי שה״ס כחי
 דמלכות נשארה למטה כלי בירור ואז היו הזו״נ קומתם
 שוה בערך או״א ממש כנ״ל: ואחי׳כ בסוד מיעוט הירח
 געשה לכחי׳ אחורימ לז״א וכסוד המאור הקטן והיה זה
 אחד שנתפשטו ויצאו מהיכל או״א למקומם כםו״ה ויתן
׳ והנה ללידת אדה״ר חזרו כו  אותם ברקיע השמיס ו
ב בקומה  ועלו להיכל או״א כמ״ש בע״ח ונמצאיס שו
 שוד. כמו או״א ומזווגש יצא נשמת אה״ד שז״ס שאה״ר
׳ או״א  נק׳ בחי׳ אח לז״א דניון שזו״נ היו אז ככחי
 נמצא נשמת אה״ר הוא התפשטות דאו״א ומדרגתו כמו
׳ דו פרצופי; כמ״ש ר א והבן: וכשנולד אדה״ר היה בבחי  ה
 בחז״ל והיינו דהיו העולמות בכחי׳ מיעוט הירח שנכללת
 הנוק׳ כז״א כנ״ל ואחי׳כ נתנסדה הנוק׳ הימנו ובסוד
בן ה׳ אלקימ את הצלע חזרו זו״נ העליונים פכ״פ וגם י  ו
׳ פרצופים פב״פ והיינו באורות דאו״א  אדם וחוד. היו ב
 ובמאנין דכרא וברחא כמו״ש כשער הפסוקים כראשית
ש ובלי״ח) וז״ס ויניחהו בגן עדן שגן ה״ם כרתא י  ע
 ועדן ה״ם אימא ושם היה עבודתו דהיינו כהיכל אינ׳א
 שה״ס ג״ע: וסוד ל״ב האב; הנ״ל שלא נתברר מסיבת
 שביה״כ הי׳ בבחי׳ חתיכת שדה חוץ לגן ואס היה
 אדה״ר נשמר עצמו כמצות עכודה ושמירה היה האורות
 דאימא מושפעים מאליו כסוד השבת והיו מתיחדין ברזא
 דאחד ונהירין בנהירו עילאה דאו״א ממש וביון שחטא
 כעה״ד טו״ר אז נתקלקלו הבירורין דרפ״ח ניצוצין גס
 בן וחזרו ונתערבו עם הרע ונמצא דמלכות דט״ר שככר
 גבררה חזרו אורותיה להתערב כרע וע״כ נגרש מג״ע
׳ ׳ כדי שיתקן כל ג ד את האדמה בזיעת אפו וכו  לעבו

 קלקוליש הנ״ל ע״י נפשות רבות וזמנים רביס

 וצריך שתדע סוד הזמנים ביום ולילה, אשר באים
 ע״י זווגים העליונים, דסוד הלילה, ה״ם זמן
ג דוו״נ העליונים וסוד היום היא ההארה המתפשט ו ו  ז
ו ווג הזה, ונמצא דזה הזיהרא עילאה שהיה ל  מהז
 לאה״ר כג״ע בבת אחת, היא מתפשטת לפרטים רבים
 בסוד מ״ן ומ״ד, שבאור היום עושים מצוות ומ״ט, ובזה
 מעלים מ״ן לזווג הלילה, ומאור הזווג מתפשט יום
 שלאחריו, וכן חוזר חלילה, והוא, כי אחר שנתערב
 טו״ר נעשה לקליפות כני; גדול שיש כח להם להתאחז
, וכדי להשמר מהם נתחלק האור דז׳ ׳  בהקדושה וכו
 ימי בראשית לחלקים קטנים מאד, אשר הקליפ׳ אינם
 יבולים לינק מהם מחמת קטנותם: עד״מ כמלך שרוצה
 לשלוח סך גדול דינדי זהב לכנו למדינת היש, והנה
ו שליח גאמן, מה י מדיגתו גנבים ורמאים ואין ל ל בנ  ב
 עשה הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ושילחם ע״י
 שליחים רבים, כאופן שלא יהי׳ בדאי להם הנאת החמס
 שיפגמו כשבילה בכבוד מלכות: שבאופן זה דסדר
 זמנים כנפשות רבות, אפשר ע״י הארות הימים לברר
ל הני״ק שנעשקו בידי הקלי׳ מסיבת החטא דעצה״ד  ב
״ל: וסוד הנפשות רכות הוא בחי׳ התפרטות לאורות  כנ
א כחי׳ התפרטות ׳ יסים מרובים הו  מפנימים, וכחי
׳ אורות חצוניות, ופרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון  לבחי
ו אדה* ר ואז יהי׳ גמר התיקון: ר הגדול שחטא ב  או
פ ר  ונמצא דע״י מצוות התלויות בדיבור מתתקן א
׳ הג״ל, וא״צ מעשה האדם,  בסוד קלקול נ
ו כששת ימי כראשית בעשרה ר מתוקגים הי כ כ  י
ל קכ״ה חשיב מעשה, בסויה  מאמרות, ודיבורו ש

 כדבר


